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...Απρίλιος 2012, οι καιροί αλλάζουν... η τεχνολογία στην 
ύψιστη εξέλιξή της... Βρίσκομαι στην αίθουσα σύνταξης 
της σχολικής εφημερίδας όπου μια ολόκληρη σχολική χρο-
νιά συνεργαστήκαμε με τα παιδιά. Επιλέγω το «start» στην 
επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή και..τερματισμός λει-
τουργίας... Η εφημερίδα μας θα πάρει το δρόμο του τυπο-
γραφείου... Η σκέψη μου... στη δύναμη του ανθρώπου, στη 
συνεχή προσπάθειά του να αποτυπώσει το νου και τη ψυχή 
με σύμβολα στις σπηλιές, σε άμμο, σε λαξευμένες πλάκες, 
σε πάπυρο... και σήμερα σε ηλεκτρονικό χαρτί... Μακρύ το 
ταξίδι της γραφής... μα τόσο μαγικό....

Γεωργία Ι. Πίσπα, Φιλόλογος

Πότε θα βγει η εφημερίδα; Διαλέξατε άρθρα για την εφη-
μερίδα; Θα μπει το δικό μας; Φωνές που θα θυμάμαι για 
πολύ καιρό... Όπως θα θυμάμαι την όρεξη με την οποία 
εργάστηκαν οι μαθητές του Γυμνασίου όλη τη χρονιά και 
την άνεση με την οποία κινούνται ανάμεσα σε κουίζ γνώ-
σεων και αστείες ατάκες, αλλά και «σοβαρή» θεματολογία. 
Απ’ ό,τι φαίνεται, τους αγγίζουν και τους δίνουν κίνητρο να 
ερευνήσουν, να φανταστούν και να βάλουν τη σκέψη τους 
σε λέξεις και εικόνες. Ας απολαύσουμε τη φρέσκια ματιά 
τους με την οποία βλέπουν την επικαιρότητα, τα μαθήματά 
τους, τη σχολική ζωή...  

Μαρίνα Ευαγγέλου, Φιλόλογος

Αγαπητοί αναγνώστες,

Η εφημερίδα που κρατάτε στα χεριά σας είναι προϊόν με-
γάλου κόπου, αφιέρωσης πολύτιμου χρόνου και υπέρβασης 
ανυπέρβλητων εμποδίων που στάθηκαν στο δρόμο μας.

Φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της σχολικής μας εφη-
μερίδας, δημιουργήθηκε ένα ξεχωριστό τμήμα υπευθύνων 
για αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Παρ’ όλ’ αυτά, η ομάδα 
αυτή, δε συνέβαλλε αποκλειστικά στην τέλεση αυτού του εγ-
χειρήματος,παρά μόνο σε ένα μεγάλο μέρος της. Έτσι λοιπόν, 
όπως και κάθε χρόνο, σας παρουσιάζουμε με χαρά την κοπια-
στική - κυρίως συλλογική προσπάθεια- των μαθητών του σχο-
λείου.

Η Συγγραφική Ομάδα του Λυκείου
Θοδωρής  Βενετσάνος

Εύα  Δαλιέτου
Τζένη  Δημητριάδη
Μαρία Λαμπαδάκη

Τζένη  Φλώρου
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Το σκίτσο του εξωφύλλου το φιλοτέχνησε ο μαθητής της Α’ Λυκείου, Αλέξης Γκουίν  Ντέιβις
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Η εφημερίδα του σχολείου μας «ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΝΕΑ» βραβεύτηκε με την τιμητική διάκρι-
ση στην πρωτοτυπία των θεμάτων! 

Η εκδήλωση της απονομής των βραβείων στις μα-
θητικές εφημερίδες πραγματοποιήθηκε το Σάββα-
το 12 Μαΐου 2012 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάν-
νης, παρουσία προσωπικοτήτων από τους χώρους 
των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής ζωής. 
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν οι δημοσιογρά-
φοι των «ΝΕΩΝ»: Μηνάς Βιντιάδης, Μανώλης Πι-
μπλής, ο σκιτσογράφος Κώστας Μητρόπουλος και 
η γραφίστρια Κατερίνα Μαρούσιτς. 

Η κριτική επιτροπή  ξεχώρισε την εφημερίδα μας 
για το ρεπορτάζ για τον εθελοντισμό, το facebook 
και τα δικαιώματα του παιδιού. Χαρακτηριστικά το 
δημοσίευμα στα ΝΕΑ αναφέρει : «Στις σελίδες των 
«Πρότυπων Νέων» οι μαθητές πρωτοτυπούν: βάζο-
ντας έναν σοσιαλιστή, έναν αναρχικό και έναν καπι-
ταλιστή να συνομιλούν, παίρνοντας συνέντευξη από 
τον ολυμπιονίκη στην ελληνορωμαϊκή πάλη Κώστα 
Θάνο και φέρνοντας πίσω στα μαθητικά θρανία - για 
συζήτηση - έναν παλιό μαθητή του σχολείου.»

Και μόνο το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της επε-
ξεργασίας της περσινής εφημερίδας είχαμε συ-
γκεντρώσει 400 σελίδες- οι οποίες δυστυχώς ήταν 
πρακτικά αδύνατο να συμπεριληφθούν όλες- απο-
δεικνύει ότι οι σημερινοί μαθητές που είναι οι πιο 
σκληρά εργαζόμενοι και που ανήκουν σε μια γενιά 
γεμάτη προκλήσεις, όταν τους δοθεί το όραμα, αντα-
ποκρίνονται και μάλιστα με επιτυχία. Μέσα από τις 
σελίδες της  εφημερίδας οι μαθητές αντιδρούν, διεκ-
δικούν, ονειρεύονται... και εδώ ακριβώς είναι ο ουσι-
αστικός ρόλος του δασκάλου και... η ευθύνη του. 

Πίσπα Γεωργία

Με αφορμή τη βράβευση του μαθητικού εντύπου του 
σχολείου μας από την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», ο κος Γε-

ώργιος Κουμουτσάκος, Ευρωβουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο στις Βρυξέλλες προσκάλεσε έναν εκπαιδευτικό και 
ένα μαθητή από τα «ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ», σε ένα τριήμερο ταξίδι 
από τις 8 έως τις 10 Ιουλίου στο Ευρωκοινοβούλιο, προκειμέ-
νου να συμμετάσχουν σε ημερίδα για την ενδοσχολική βία κα-
θώς και να ξεναγηθούν στην πόλη των Βρυξελλών. Το εκπαι-
δευτήριο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΩΝ θα εκπροσωπήσουν η υπεύθυνη 
σύνταξης της εφημερίδας κ. Πίσπα Γεωργία και η μαθήτρια της 
Α΄ Λυκείου Νίνου Κατερίνα.

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΩΝ… ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ!!!

Και το βραβείο «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ» 
στο Γυμνάσιο πηγαίνει στο... ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΩΝ!!!!

19ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός 
Μαθητικών Εφημερίδων και Περιοδικών 

της Εφημερίδας “ΤΑ ΝΕΑ”



Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011, 
το σχολείο μας είχε την τιμή και 
τη χαρά να φιλοξενήσει τον πα-

γκοσμίου φήμης φυσικό κ. Δημήτρη Να-
νόπουλο που μίλησε στα παιδιά μας για 
τις τελευταίες εξελίξεις της Κοσμολογί-
ας. 

Ο κ. καθηγητής κατά την παρουσία 
του στο σχολείο μας εμφανίστηκε πολύ 
ενθουσιασμένος, διότι την προηγούμε-
νη μέρα υπήρξαν σοβαρότατες ενδεί-
ξεις για την ανίχνευση του μποζονίου 
Χιγκς, ενός άγνωστου μέχρι τώρα υπο-
ατομικού σωματιδίου, όπως ανακοίνω-
σε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών 
Ερευνών (CERN) σε πείραμα που πραγ-
ματοποιείται στο μεγάλο υπόγειο επιτα-
χυντή του. Ο κ. Νανόπουλος έχει μελε-
τήσει το πώς θα ήταν δυνατόν να βρεθεί 
αυτό το σωματίδιο και γι’ αυτό η πιθα-
νή πειραματική επιβεβαίωση τον καθι-

στούσε ευτυχή.
Στη συνέχεια, ο κ. Νανόπουλος ανα-

φέρθηκε στις σύγχρονες απόψεις περί 
Κοσμογονίας. Μεταξύ των άλλων και με 
πολύ γλαφυρό τρόπο, είπε ότι, σύμφω-
να με θεωρίες που αναπτύσσει με την 
ερευνητική του ομάδα, εκτιμά με βάση 
μαθηματικές εξισώσεις ότι είναι δυνα-
τόν να υπάρχουν δέκα εις την πεντακο-
σιοστή σύμπαντα, σύμφωνα με τη θε-
ωρία της Υπερσυμμετρίας (SUSY) και 
των Υπερχορδών, η οποία προβλέπει 
ότι εκτός από τις τέσσερις γνωστές δια-
στάσεις, τρεις του χώρου και ο χρόνος, 
υπάρχουν ακόμα έξι ή επτά διαστάσεις 
που βρίσκονται  ‘‘διπλωμένες’’ σε τρομε-
ρά μικρό χώρο, ανεβάζοντας το συνολι-
κό αριθμό των διαστάσεων σε έντεκα. 
Ο κ. Νανόπουλος είπε χαρακτηριστικά 
ότι ‘‘ζούμε σε δέκα ή έντεκα διαστάσεις, 
αλλά δεν το αντιλαμβανόμαστε’’. Η θεωρία του πολυσύμπαντος ή των 

πολλών παράλληλων συμπάντων, την 
οποία προωθεί σθεναρά ο κ. Νανόπου-
λος, τόνισε ότι έχει νόημα μόνο αν κα-
ταστεί δυνατόν να αποδειχθεί πειρα-
ματικά. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει ο 
μεγάλος επιταχυντής αδρονίων του Ευ-
ρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών 
(CERN). 

Ο κ. Νανόπουλος τόνισε ακόμη ότι 
κάθε επιμέρους σύμπαν, μεταξύ των 
οποίων και το δικό μας, μέσα σε αυτό 
το πολυσύμπαν μπορεί να έχει δικούς 
του ξεχωριστούς νόμους, που ισχύουν 
μόνο σε αυτό, ενώ τα άλλα σύμπαντα 
να τα διέπουν άλλοι νόμοι, διαφορετι-
κοί ή παρόμοιοι με του δικού μας, που 
θα έχουν όμως ως κοινό νόμο, το νόμο 
της βαρύτητας. Το ένα σύμπαν είναι δυ-
νατόν να γεννάει το άλλο μέσα σε μια 
αέναη διαδικασία παραγωγής συμπά-
ντων.

Στη συνέχεια, ο κ. Νανόπουλος δέχτη-
κε ερωτήσεις από τους μαθητές. Έτσι, σε 
συγκεκριμένη ερώτηση μαθητή για το 
πώς θα αλλάξει η ζωή του ανθρώπου με 
την ανακάλυψη του σωματιδίου Χιγκς ή 
αλλιώς του ‘‘σωματιδίου του Θεού’’, ο κ. 
Νανόπουλος απάντησε παραστατικότα-
τα ότι ‘‘η ζωή του ανθρώπου δεν πρόκει-
ται να αλλάξει με αυτήν την ανακάλυψη. 

Απλώς η γενιά μας πρέπει να αισθάνεται 
υπερήφανη και τυχερή, που επιτυγχάνει 
να φτάνει την επιστήμη σ’ αυτό το ση-
μείο. Γιατί όπως ξέρετε η ζωή δεν είναι 
μόνο άρτος και θεάματα, αλλά και να κα-
ταλάβουμε τι γίνεται μέσα σ’ αυτό το σύ-
μπαν όπου ζούμε...’’

Κώστας Ανδρακάκος, φυσικός

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Επίσκεψη του κ. Νανόπουλου στο σχολείο μας

“Το σωματίδιο του θεού”
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Το σχολείο μας, συνεχίζοντας την παράδο-
ση που έχει να προσκαλεί διακεκριμένους 
επιστήμονες διεθνούς κύρους και ακτι-

νοβολίας, είχε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενή-
σει τον Ομότιμο Καθηγητή Καρδιολογίας του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντή του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ 
(Ελληνικού Κέντρου Καρδιολογίας), κ. Παύλο 
Τούτουζα. Η συνάντηση είχε οριστεί για την 27η 
Μαρτίου 2012, καθώς ο κ. καθηγητής με ιδιαίτερη 
χαρά είχε αποδεχθεί την πρόσκληση που του είχα-
με απευθύνει.

Γνωρίζοντας ότι η σωστή διατροφή αποτελεί 
αναμφίβολα το θεμέλιο για έναν υγιή οργανισμό 
και ότι οι σωστές διατροφικές συνήθειες καθιερώ-
νονται από τη μικρή, συνήθως, ηλικία, θεωρήσαμε 
ότι δε θα υπήρχε καταλληλότερο πρόσωπο για να 
μεταφέρει τις γνώσεις του στους μαθητές μας αλλά 
και πιο πρόσφορο κοινό από τους ίδιους τους μα-
θητές του γυμνασίου. 

Ο κ. Τούτουζας με λόγο άμεσο και κατανοητό 
προς τα παιδιά κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να 
τα κερδίσει και να δημιουργήσει ένα κλίμα εποι-
κοδομητικού διαλόγου μεταξύ τους. Πράγματι, οι 
πρώτες ερωτήσεις δεν άργησαν να ακουστούν διά 
στόματος μαθητών... Σ’ όλες αυτές ο κ. Τούτουζας 
απάντησε με προθυμία. Η αξία της μεσογειακής δι-

ατροφής, η θερμιδική αξία των τροφών, η ποσότη-
τα και το είδος των τροφών που πρέπει να απαρτί-
ζουν κάθε γεύμα ήταν μερικά μόνο από τα θέματα 
που συζητήθηκαν εμβριθώς στην αίθουσα. 

 Λίγο πριν ολοκληρώσει την ομιλία του, ο κ. κα-
θηγητής έδωσε πολύτιμες συμβουλές στους μαθη-
τές – και όχι μόνο- υπογραμμίζοντας για μια ακό-
μα φορά ότι η υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή 
προσφέρει ασπίδα προστασίας έναντι πολλών πα-
θήσεων και ασθενειών. Και καθώς η υγεία χτίζεται 
από τη νεαρή ηλικία, θεωρούμε ότι η συνάντηση 
των μαθητών μας με τον κορυφαίο αυτό επιστήμο-
να τούς προσέφερε ένα μάθημα ζωής, ένα μάθημα 
για το «ευ ζην».

Ελίνα Τσουμπρή

Στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας, ο Μη-
τροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής 
Νικόλαος επισκέφθηκε το σχολείο μας στις 

2 Απριλίου 2012. Η ομάδα της ερευνητικής εργασί-
ας που προσκάλεσε το Σεβασμιότατο Νικόλαο ερευ-

νούσε θέματα βιοηθικής όπως οι 
μεταμοσχεύσεις, η άμβλωση, η 
ευθανασία αλλά και η βιοτεχνο-
λογία γενικότερα. Όσον αφορά 
στις θρησκευτικές διαστάσεις τέ-
τοιων θεμάτων, ο Σεβασμιότατος 
Νικόλαος ήταν ο πλέον κατάλλη-
λος άνθρωπος για να παρουσιά-
σει την ακριβή άποψη της Εκκλη-
σίας.

Αναλυτικότερα, ο Μητροπο-
λίτης σπούδασε Φυσική στο Πα-
νεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 
Μετά τη συμπλήρωση των στρα-
τιωτικών του υποχρεώσεων, συ-
νέχισε τις σπουδές του στο Harvard και το MIT (ΗΠΑ), 
όπου και έλαβε μεταπτυχιακούς τίτλους (Master) και 
διδακτορικό (Ph.D). Εργάστηκε ως ερευνητής και επι-
στημονικός συνεργάτης στο Αγγειολογικό εργαστήριο 
του New England Deaconess Hospital (ΗΠΑ).

Παράλληλα, διετέλεσε επιστημονικός συνεργά-
της της Διαστημικής Εταιρείας των Ηνωμένων Πολι-
τείων (NASA) και της εταιρείας Arthur D. Little. Δίδαξε 
στα Πανεπιστήμια του Harvard και του MIT, στην Ιατρι-
κή Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έπειτα σπούδασε 
Θεολογία στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού 
στη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών και ανακηρύ-
χθηκε διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

Εκτός από τις σπουδές του σε διάφορες επιστήμες, η 
εκκλησιαστική του πορεία είναι εξίσου εντυπωσιακή. 
Αρχικά υπήρξε διευθυντής του Κέντρου Βιοϊατρικής 

Ηθικής και Δεοντολογίας και πρόεδρος της Συνοδικής 
Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εκά-
ρη μοναχός στις 18 Μαρτίου 1989 στην Ιερά Μονή Στο-
μίου Κονίτσης και την επομένη χειροτονήθηκε διάκο-
νος και εν συνεχεία πρεσβύτερος στις 10 Σεπτεμβρίου 
του ιδίου έτους. Αργότερα ενεγράφη στο μοναχολό-
γιο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους. 
Από το 1990 έως και το 2004 διακονούσε ως εφημέριος 
το αγιορείτικο Μετόχι της Αναλήψεως (Μονής Σίμωνος 
Πέτρας) στο Βύρωνα.

Όταν οι μαθητές ερωτήθηκαν μετά την παρουσία-
ση τι ήταν αυτό που τους έκανε εντύπωση, η συντρι-
πτική πλειοψηφία απάντησε πως είναι από τους λίγους 
ανθρώπους της Εκκλησίας που δεν περιορίζεται στην 
απλή παρουσίαση του θρησκευτικού πλαισίου αλλά οι 
γνώσεις τού δίνουν τη δυνατότητα να επεκταθεί και σε 
επιστημονικά πεδία. 

Ζουμπουρλής Πάνος, Α1 Λυκείου

Συνάντηση του κ. Τούτουζα με τους μαθητές μας

Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής 
κοντά στους μαθητές μας
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«Συνέδριο της Υποδ/νσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
για την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο»

ΜΗΝ...ΤΣΙΜΠΑΣ!

Στις 17 0κτωβρίου του 2011 δι-
οργανώθηκε ημερίδα στο 
χώρο του σχολείου μας με θέμα 

την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Ο 
διευθυντής της υπηρεσίας Δίωξης Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος, κ. Μανώλης 
Σφακιανάκης και οι συνεργάτες του ενη-
μέρωσαν τους γονείς και τους μαθητές 
σχετικά με αυτό καθαυτό το ηλεκτρονι-
κό έγκλημα, το facebook και γενικά τον 
καθημερινό αγώνα που δίνει η υπηρε-
σία για τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δί-
ωξη εγκλημάτων που διαπράττονται 

μέσω της χρήσης του διαδικτύου. Το 
τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος το ίδρυσε μόνος του ο κ. Σφακιανά-
κης το 1995, έχοντας να αντιμετωπίσει 
πολύ λίγες υποθέσεις . Το 1997 στο τμή-
μα ήταν δύο άτομα, ενώ το 2004 και με 
αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 
Τμήμα ενισχύθηκε και είχε πλέον τέσσε-
ρα.  Το 2011 το τμήμα έγινε Υποδιεύθυν-
ση μαζί με την Υπηρεσία Οικονομικής 
Αστυνομίας. Μέσα στο 2011, το Τμήμα 
προσέλαβε εκατό εξειδικευμένους στον 
τομέα του ηλεκτρονικού εγκλήματος 

επιστήμονες, με υψηλή επιστημονική 
κατάρτιση και μεταπτυχιακούς τίτλους 
στην Πληροφορική.

Όντας μικρογραφία της κοινωνίας, 
το διαδίκτυο δεν αποτελεί σε καμία πε-
ρίπτωση έναν ασφαλή κόσμο. Η εγκλη-
ματικότητα στο διαδίκτυο στην Ελλά-
δα είναι πολύ σοβαρή. Μέχρι στιγμής οι 
πιο συνηθισμένες περιπτώσεις που εξι-
χνιάζει η υπηρεσία είναι η παιδική πορ-
νογραφία, τα εγκλήματα περί τα ήθη, οι 
hackers, οικονομικά εγκλήματα με πι-
στωτικές κάρτες και εγκλήματα δορυ-
φορικής πειρατείας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα που 
ανέφερε ο κ. Σφακιανάκης είναι η σχε-
τικά πρόσφατη επιχείρηση «Butterfly», 
η οποία πραγματοποιήθηκε σε αρκε-
τές πόλεις της Ελλάδας, για την καταπο-
λέμηση του φαινομένου της παιδικής 
πορνογραφίας μέσω διαδικτύου. Κατη-
γορήθηκαν για διακίνηση παιδικού πορ-
νογραφικού υλικού συνολικά δεκαπέ-
ντε άτομα υπεράνω πάσης υποψίας, εκ 
των οποίων έντεκα συνελήφθησαν στο 
πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. 
Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό το γεγονός 
ότι για συμμετοχή σε κυκλώματα διακί-

νησης παιδικής πορνογραφίας έχουν γί-
νει, από το 2004 έως σήμερα, παραπάνω 
από 700 συλλήψεις στην χώρα μας.

Η υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού 
εγκλήματος διαθέτει αρκετούς τρόπους 
επικοινωνίας, για όποιον επιθυμεί να 
ενημερωθεί ή να καταθέσει καταγγελία.

Η Συντακτική ομάδα του Λυκείου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 
πρώτο συνέδριο, για την ασφαλή πλοή-
γηση στο διαδίκτυο, το οποίο διοργανώ-

θηκε από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στο 
ξενοδοχείο Divani Caravel, στις 08-02-2012.

Διακεκριμένοι επιστήμονες, μέλη της υπηρεσίας 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος - μεταξύ αυτών 
και ο διευθυντής της υπηρεσίας κ. Μανώλης Σφακια-
νάκης - και ειδικοί ενημέρωσαν το κοινό με χρήσιμες 
πληροφορίες και έδωσαν πολλές χρηστικές συμβου-
λές.

Oι ομιλητές ενημέρωσαν, επίσης, το κοινό για τις 
επιπτώσεις από την κατάχρηση του διαδικτύου αλλά 
και για τα θετικά του χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία που παρουσιαστήκαν στο συνέδριο, το φαι-
νόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο λαμβάνει ολοένα 

και πιο ανησυχητικές διαστάσεις.
 Στο συνέδριο συμμετείχαν ακόμη μαθητές από 

ιδιωτικά και δημόσια σχολεία της επικράτειας με εν-
διαφέρουσες παρουσιάσεις για το διαδίκτυο. Οι μα-
θητές του εκπαιδευτηρίου «ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΩΝ» 
συμμετείχαν ενεργά και παρουσίασαν τις προτάσεις 
τους.

Τις ομιλίες των ειδικών για την ασφαλή πλοήγηση 
και τον εθισμό στο διαδίκτυο παρακολούθησαν επί-
σης καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι ενημε-
ρώθηκαν για τη συγκεκριμένη διαταραχή, για τους 
τρόπους ασφαλούς πλοήγησης, αλλά και για τη δια-
δικτυακή συμπεριφορά των εφήβων.

Μιχάλης  Γεωργουλής, Β2 Λυκείου

« Μ Η Ν . . . Τ Σ Ι Μ Π Α Τ Ε » . . . Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Η Σ Τ Ε  Μ Ε  Τ Η  Δ Ι Ω Ξ Η !



ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 7

Συνέντευξη που παραχώρησε η Γιολάντα Τσια-
μπόκαλου, κατά κόσμον Sadahzinia, συγγρα-
φέας παιδικών βιβλίων και μουσικός, μέλος των 

Active Member, στους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου: Θοδω-
ρή Γκαρδιακό και Κώστα Τριανταφύλλου. 

 Η Sadahzinia αποτέλεσε από το 1994 μέλος της ομάδας 
παραγωγής Freestyle Productions των Active Member και 
έτσι ξεκίνησε την ενεργό ενασχόλησή της με τη hip-hop 
μουσική, όντας μάλιστα η πρώτη γυναίκα της hip-hop 
σκηνής στην Ελλάδα. Σύντομα ήρθε και η πρώτη της δι-
σκογραφική συμμετοχή με ένα τραγούδι (Σαν δάκρυα) 
στο άλμπουμ «Το μεγάλο κόλπο», των Active Member. Τα 
επόμενα χρόνια συνεχίστηκαν οι συμμετοχές της και σε 
πολλές άλλες κυκλοφορίες, ώσπου το 1998 κυκλοφόρη-
σε και ο πρώτος της προσωπικός δίσκος «Άλλο ένα ψέμα». 
Ακολούθησαν αρκετοί άλλοι. 

Η Γιολάντα Τσιαμπόκαλου είναι πτυχιούχος της Αγγλι-
κής Φιλολογίας. Έχει ασχοληθεί με τη συγγραφή άρθρων 
στα περιοδικά, με την επιμέλεια και τη μετάφραση βιβλί-
ων. Είναι επίσης συγγραφέας παιδικών βιβλίων, πολύ αγα-
πημένων στα παιδιά, παραγωγός θεατρικών παραστάσε-
ων και... και... και... πολλά άλλα.
- Από πού εμπνέεστε τους στίχους στα τραγούδια 

σας;
 Δεν πιστεύω στην έμπνευση. Τα τραγούδια μου προκύ-

πτουν από εμπειρίες, από αυτά που βλέπω, από αυτά που 
έχω ζήσει, αλλά και από αυτά που μου έχουν πει, τα εν-
σωματώνω στη δική μου πραγματικότητα. Εμπιστεύομαι 
πολύ και τη φαντασία. 

- Αρκετά τραγούδια έχουν ως θέμα την προσφυγιά. 
Ποιες εμπειρίες σας ευαισθητοποιούν σε αυτό το 
θέμα;

 Ο Μιχάλης (Β.D.Foxmoor) είναι 3ης γενιάς πρόσφυγας από 

την Κωνσταντινούπολη. Στο Πέραμα όπου ζω έχω μιλήσει 
με πολλούς ανθρώπους που υπήρξαν πρόσφυγες. Αλλά 
δεν είναι μόνο η προσφυγιά, είναι και η μετανάστευση που 
μας ευαισθητοποιεί. Έχω κάνει πολλές επισκέψεις σε σχο-
λεία μεταναστών κι έχω έρθει σε επαφή με πολλούς με-
τανάστες, μου έχουν πει για τη ζωή τους, τα προβλήματά 
τους, τα συναισθήματά τους...

- Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι οι στίχοι σας έχουν 
απήχηση στο νεανικό κοινό;

 Νομίζω ότι τους αρέσει ο τρόπος με τον οποίο χρησιμο-
ποιούμε τις λέξεις. Λατρεύουμε τις λέξεις. Δε χρησιμοποι-
ούμε μόνο λέξεις της καθομιλουμένης. Μας αρέσει να ψά-
χνουμε σε λεξικά και να βρίσκουμε λέξεις σπάνιες, μαγικές, 
που οδηγούν στην ονειροπόληση. Αλλά είναι και ο συνδυ-
ασμός τους, οι στίχοι που έχουν τα τραγούδια μας. Οι νέοι 
έχουν ανάγκη να πιστέψουν σε αξίες, με όλα αυτά που βλέ-
πουν καθημερινά. Στόχος μας είναι να μη χαθούν οι αξίες 
και τα όνειρά τους. 

- Τι μουσική άκουγες στην εφηβεία σου και πώς επηρέ-
ασε την καλλιτεχνική σου διαδρομή;

 Ως παιδί, έλαβα κλασική παιδεία. Έμαθα πιάνο, συμμετείχα 
σε χορωδία... Τα ακούσματά μου περιορίζονταν σε Μάνο 
Χατζηδάκι, τραγούδια της παλιάς Αθήνας, Αττίκ για πα-
ράδειγμα, μουσική από ταινίες... Στο τέλος της εφηβείας, 
όταν γνώρισα το Μιχάλη (Β.D.Foxmoor) άρχισα να ακούω 
διάφορα είδη μουσικής, soul, ψυχεδέλεια, μαύρη μουσι-
κή... 

- Τι κοινό υπάρχει ανάμεσα στα μηνύματα των παιδι-
κών παραμυθιών που γράφεις και στους στίχους των 
τραγουδιών σου;

 Έχουν κοινό παρονομαστή. Φτιάχνονται για να καταλα-
γιάσουν τους δικούς μου φόβους, τις δικές μου αγωνίες. Οι 
αξίες είναι οι ίδιες. Απλώς ειπωμένες αλλιώς. Είναι σαν ένα 
ταξίδι από πλανήτη σε πλανήτη. Έχω φτιάξει ένα μονοπάτι 
που τα συνδέει.

- Τι θέμα θα είχε ένα παραμύθι που θα έγραφες για έναν 
έφηβο;

 Είναι κάτι που σκέφτομαι αρκετά συχνά. Θα ήθελα να γρά-
ψω ιστορικά βιβλία. Αλήθειες. Για να μαθαίνουν οι νέοι 
πραγματικά, όχι στρεβλωμένα όπως συχνά παρουσιάζο-
νται στα σχολικά βιβλία. Εξοργίζομαι με την απήχηση των 
νεοφασιστικών ιδεών στους νέους σήμερα. Στο Πέραμα, 

την προσφυγική συνοικία, μαζεύονται ομάδες και δέρ-
νουν μετανάστες. Πού; Στο Πέραμα! Βέβαια όλα αυτά ξε-
κινούν από την οικογένεια. Είναι και η εκπαίδευση που δε 
συνηγορεί καθόλου στην καλλιέργεια της κριτικής σκέ-
ψης... Παρόλα αυτά, είναι χρέος των νέων να σκέφτονται. 
Όσο μπορούν, να φιλτράρουν αυτά που ακούν. Να χαίρο-
νται και να γελούν, αλλά και να σκέφτονται. 

- Ετοιμάζετε τώρα κάτι καινούριο;
 Συνεχώς ετοιμάζουμε διάφορα πράγματα. Σε λίγο θα κυ-

κλοφορήσει ο νέος μας δίσκος, το «Αρσενάλι», που σημαί-
νει το μέρος όπου κρατάμε τα πολεμοφόδια. 

- Το όνομα Active Member πού παραπέμπει;
 Το όνομα δηλώνει αυτό που σημαίνει: Ενεργός Πολίτης. 

Θέλουμε να είμαστε ενεργά μέλη και να ευαισθητοποι-
ούμε και άλλους σε αυτό, κόντρα στην παθητικότητα που 
προωθεί το σύστημα. Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε 
«ζημιά».

- Και το Sadahzinia τι σημαίνει;
 Υπάρχει ένας μύθος στην Καραϊβική που λέει ότι η ζίνια, εί-

ναι ένα λυπημένο λουλoύδι μα όταν ακούσει μουσική, αν-
θίζει και η ζωή αλλάζει για πάντα. Η λέξη «Sadahzinia» εί-
ναι ένα λογοπαίγνιο αυτού του μύθου.

- Ευχαριστούμε πολύ!
 Κι εγώ ευχαριστώ παιδιά. Να είστε πάντα γελαστοί κι ονει-

ροπόλοι και να σκέφτεστε...

Επίσκεψη του προέδρου του Ελληνικού Γραφείου 
της  στο σχολείο μας

Στις 15 Μαρτίου του 2012 το σχολειό μας είχε τη μεγάλη τιμή να υποδεχτεί τον πρόεδρο του ελληνικού γραφείου της 
GREENPEACE. Ο κ. Νίκος Χαραλαμπίδης, προσκεκλημένος από μαθητή της Α’ Γυμνασίου, μας επισκέφθηκε για να 
μας μιλήσει για την προσφορά της οργάνωσης και 

τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει παγκοσμίως για έναν 
«καθαρότερο» πλανήτη. 

Μας ανέπτυξε το θέμα για το καταστροφικό ατύχημα 
στη Φουκουσίμα το Μάρτιο του 2011 και τα αποτελέσμα-

τα της πυρηνικής ενέργειας, όταν δε χρησιμοποιείται σω-
στά και δεν τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας . 

Επίσης ένα άλλο πρόβλημα που παρουσίασε ήταν ο λαν-
θασμένος τρόπος αποθήκευσης των πυρηνικών αποβλήτων 

και το κατά πόσο βλάπτουν αυτά το περιβάλλον. Στον αντίποδα 
της πυρηνικής ενέργειας, μας μίλησε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργει-

ας και μας ανέφερε τα οφέλη που προσφέρουν στο περιβάλλον. 
Στο τέλος, ακολούθησαν ερωτήσεις και συζητήθηκαν διάφορα προβλήματα και προβληματισμοί 

των μαθητών με θέμα το περιβάλλον. Η επίσκεψη έκλεισε με ένα θερμό χειροκρότημα προς τον καλε-
σμένο μας, που μας έκανε την τιμή να επισκεφτεί το σχολείο μας.

Φίλιππος Εξάρας, Α2 Γυμνασίου

Η sadahzinia 
συνομιλεί με τους 

μαθητές μας...

Το σχολείο ευχαριστεί θερμά το μαθητή Φίλιππο Εξάρα για την πρωτοβουλία του να προσκαλέσει τον κ. Χαραλαμπίδη.
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Ο κ.Πέτρος Γαλακτόπουλος, Ολυμπιονί-
κης και αργότερα προπονητής της ελ-
ληνορωμαϊκής πάλης, επισκέφτηκε το 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΩΝ και μέσα σε κλίμα ενθουσι-
ασμού και δέους για το πρόσωπό του, συνομίλη-
σε με τους μαθητές της Α΄ Λυκείου και τους έδειξε 
τις βασικές κινήσεις του αθλήματος! Μίλησε για 
τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, για την αξία 
του αθλητισμού και όλες του οι σκέψεις εί-
χαν ένα υπόβαθρο: την... ΕΛΛΑΔΑ!

 - Πείτε μας λίγα λόγια για την πορεία σας.
      Εγώ ξεκίνησα τον αθλητισμό το 1960, όταν 

δεν υπήρχε ενημέρωση, όταν δεν υπήρχε τί-
ποτα. Άκουγα για πρώτη φορά στο ραδιόφω-
νο τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήμουν τότε 14 
χρονών. Οι Έλληνες είχαν κερδίσει το χρυ-
σό μετάλλιο στην ιστιοπλοΐα και ήμα-
σταν πρώτοι. Άκουγα που έλεγαν ότι: 
«τώρα όλες μας οι ελπίδες στηρίζο-
νται στους παλαιστές. Να κερδίσει 
ο  Κωνσταντίνος μαζί με το Ζαΐμη 
και τον Εσκιτζόγλου.» Εκεί έμαθα 
ότι υπάρχει και η πάλη. Ήξερα την 
πάλη, όπως παλεύετε κι εσείς εδώ. 
Γιατί η πάλη είναι μέσα στο DNA 
του ανθρώπου. Μέσα μας την έχουμε την πάλη. 
Όπως και το τρέξιμο. Τα άλλα όλα είναι τεχνικά παιχνί-
δια, οι παιδείες που λέμε. Τα ομαδικά είναι τεχνικά παι-
χνίδια. Αλλά μέσα μας έχουμε τον αθλητισμό, έχουμε 
την πάλη μέσα μας.

      Έτσι πήγα λοιπόν και ρώτησα: «Πού παλεύουμε;». 
Πήγα στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο και μου εί-
παν: «Εδώ!» Είδα. Ε, στην αρχή φοβήθηκα λίγο... αλλά 
μετά γράφτηκα και ύστερα από τρία χρόνια, το 1963, 
πήγα στους πρώτους Μεσογειακούς αγώνες, που γί-
νονταν στη Νεάπολη. Κέρδισα ένα ματς, έχασα ένα 
άλλο... Την επόμενη χρονιά, το ’64, πήγα στην πρώτη 
μου Ολυμπιάδα στο Τόκιο. Το 1968 πήγα στο Μεξικό, 
όπου πήρα την τρίτη θέση. Το 1970 βγήκα πρωταθλη-
τής κόσμου στην Αυστραλία. Το ’71 ξανά στη Βουλγα-
ρία και το 1972 βγήκα πρωταθλητής Ευρώπης και δεύ-
τερος στην Ολυμπιάδα του Μονάχου. Το 1976 δε μου 
έδωσαν τη σημαία και μετά ανέλαβα προπονητής. Σας 
λέω τώρα την πορεία μου στον αθλητισμό... Μετά ανέ-
λαβα προπονητής στην Εθνική ομάδα της πάλης. Εκεί 
βγήκε πρώτος το 1980 στη Μόσχα ο Στέλιος ο Μυγιά-
κης, βγήκε ο Κολλίδης μαζί με το Θανόπουλο στο Λος 
Άντζελες το 1984 και μετά ξανά ο Κολλίδης το ’87. Μέ-
χρι το 1988, ήμουν στην Εθνική ομάδα. Μετά σταμά-
τησα...

- Είπατε ότι δε σας δώσανε τη σημαία. Δηλαδή;
 Ήθελα να γίνω σημαιοφόρος δικαιωματικά, μετά από 

τόσους αγώνες. Δε μου τη δώσανε, γιατί εκείνη την επο-
χή (1968-1972) που βγήκα Ολυμπιονίκης έτυχε να ’ναι 
η Εφταετία επάνω και λένε: «Ααα... συνέχεια αυτόν θα 
βάζουμε;» και είχανε βάλει τότε το Βασίλη τον Παπα-
γεωργόπουλο, τον πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης, αν 
θυμόσαστε. Το φτερωτό γιατρό, που λέγαμε, στα 100. 
Βέβαια, την πήρε το παιδί, δεν είπε όχι, την κράτησε... 
και μετά είπε ότι έπρεπε να την πάρει ο Γαλακτόπου-
λος τη σημαία. «Δεν πειράζει», του λέω: «Κάλλιο αργά, 
παρά ποτέ». Και από τότε σταμάτησα, γιατί, αν δεν είσαι 
σε καλή ψυχική κατάσταση, δεν μπορείς να παλέψεις. 
Σίγουρα θα έπαιρνα άλλο ένα μετάλλιο, αλλά είπα: 

 «Δεν μπορώ άλλο».

- Τι είναι αυτό που κάνει έναν πρωταθλητή πάλης να 
ξεχωρίσει από έναν απλό αθλητή πάλης;

      Ο ένας είναι πρωταθλητής και ο άλλος δεν έφτασε... 
Κι εγώ ξεκίνησα ως απλός αθλητής, αλλά, όταν έχεις 
στόχο, είναι διαφορετικά. Αυτό το καλό έχει το ατομι-
κό άθλημα. Το ότι ματώνεσαι και λες: «Εγώ χάνω, εγώ 
κερδίζω». Ενώ στο ομαδικό, εγώ μπορεί να παίζω πολύ 
καλή μπάλα, αλλά ο άλλος δεν μπορεί να το βάλει ή δε 
μου δίνουνε την μπάλα. Και κάπου νευριάζουνε τα παι-
διά και φεύγουνε. Ενώ στο ατομικό μένεις μέχρι το τέ-
λος. Έτσι, λοιπόν, βάζεις το στόχο αυτό και γι’ αυτό λένε 
ότι η ομαδικότητα θέλει και ατομικότητα. Δεν είμαι βέ-
βαια προπονητής σε ομαδικό άθλημα, αλλά το ακούω 
σε συζητήσεις μου με μεγάλους προπονητές. Στο ατο-
μικό όμως άθλημα μπαίνεις μέσα εσύ, κουράζεσαι εσύ, 
χάνεις εσύ, ευθύνεσαι εσύ για όλα. Εσύ υπερβάλλεις 
εαυτόν. Για μια στιγμή, εκεί που λες δεν μπορώ άλλο, 
ξαναδυναμώνεις –γιατί έχει πολύ μεγάλες δυνάμεις ο 
άνθρωπος. Με μια αναπνοή μπορείς να κάνεις τη διπλή 
απόσταση απ’ ό,τι κάνεις συνήθως ή να βγάλεις ένα κα-
λύτερο ματς. Συνεπώς, λέμε ότι ο ένας έγινε κι ότι ο άλ-
λος τον βλέπει και πάει να τον φτάσει.

- Υπήρξε στιγμή που νιώσατε ανασφαλής σε κά-
ποιον αγώνα;

      Πριν ανέβεις στην παλαίστρα, είσαι ανασφαλής. Έχεις 
αγωνία. Κι όταν είσαι πρωταθλητής, όταν πaς για κάτι, 
έχεις ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια. Είσαι μόνος σου 
με την αγωνία σου, με τις βαθιές εισπνοές σου, τη μονα-
χικότητα, που σε πιάνει εκείνη την ώρα. Εκεί θες την πα-
ρέα του προπονητή σου ή του φίλου σου.

- Πώς νιώσατε, όταν βγήκατε πρώτος στο Παγκό-
σμιο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες;

      Κάθε τετραετία ο στόχος όλων των Ολυμπιακών αθλη-
τών είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Με το που τελείωσε 
δηλαδή η Κίνα το 2008, ο στόχος όλων είναι το Λονδί-
νο το ’12. Όταν δηλαδή βγήκα πρώτος στο Παγκόσμιο 

πρωτάθλημα, σκέφτηκα: «Ωραία, έφτασα εδώ αλλά ο 
στόχος μου είναι εκεί. Δηλαδή έφτασα να γίνω παγκό-
σμιος πρωταθλητής... αλλά τι θα γίνει στους Ολυμπια-
κούς;». Μπορεί δηλαδή το ’72, όταν βγήκα πρωταθλη-
τής Ευρώπης, οι Ρώσοι να μην είχαν κατεβάσει τον καλό 
τους αθλητή και να τον βρω αλλού μπροστά μου... Επο-
μένως, δεν είσαι ποτέ ασφαλής.

- Είχατε ποτέ πριν από κάποιο ματς φόβο έναντι κά-
ποιου συγκεκριμένου αθλητή, λόγω της σωματι-
κής του διάπλασης ή της φήμης του; Πώς το αντιμε-
τωπίσατε;
 Όταν ήμουν κι εγώ στην αρχή μικρός και πάλευα, μου 
έθεταν αυτό το ερώτημα. Και κάποια στιγμή είπα κι 
εγώ: «Ε, και τι έγινε; Ας χάσω!». Και μου έφυγε το βά-
ρος της αγωνίας. Από τη στιγμή που έχεις δύο πόδια, 

δύο χέρια και είσαι πάνω στην παλαίστρα, πας και πα-
λεύεις! Ήταν καλύτερος και κερδίζεις; Σπας το φράγμα 
των επωνύμων.

 Έτσι ξεκίνησα κι εγώ. Με αυτές μου τις διακρί-
σεις που σας είπα πριν, μπήκε ο κλασσικός αθλη-

τισμός σε ένα δρόμο. Μέχρι τότε δεν υπήρχε τί-
ποτε. Μόνο η πάλη έφερνε μετάλλια μέχρι το 

1984. Μετά ανοίξανε τα σύνορα και ήρθα-
νε σε άλλα αθλήματα και κάποια παιδιά «ει-
σαγόμενοι», που λέμε. Στην άρση βαρών, 

στο τζούντο κλπ. Αυτά ήρθαν με τη λεγόμενη 
παγκοσμιοποίηση. Μέχρι τότε, όμως, μόνο η πάλη 

έφερνε διακρίσεις.

- Θα ωθούσατε τα παιδιά στον αθλητισμό ή στον 
πρωταθλητισμό;

      Δεν μπορείς να ωθήσεις από την αρχή στον πρωτα-
θλητισμό. Τα ωθείς στον αθλητισμό.

      Έχω 4 αγόρια. Μπήκαν στον αθλητισμό, ο ένας έγι-
νε και παλαιστής... αλλά το όνομα ήταν βαρύ! Πάλε-
ψε, πάλεψε, στο τέλος σταμάτησε. Έμεινε εκείνο που 
είπα πριν. Δηλαδή έμαθε κάποια πράγματα: είδε τι εί-
ναι να σέβεσαι τον αντίπαλο, να υπάρχει σεβασμός. 
Ούτε γίνεσαι παλαιστής για να βγαίνεις στο δρόμο να 

« Η ΠΑΛΗ ΕΙΝΑΙ 
ΣΑΝ ΤΗ ΖΩΗ...
ΣΕ ΜΑΘΑΙΝΕΙ 

ΝΑ ΧΑΝΕΙΣ!
ΝΑ ΠΕΦΤΕΙΣ 

ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΗ ΣΟΥ 
ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ 

ΝΑ ΣΗΚΩΝΕΣΑΙ 
ΠΑΛΙ...»

Ο Πέτρος Γαλακτόπουλος στο «ΠΡΟΤΥΠΟ»
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μαλώνεις με τον κόσμο. Σου θέτει όρια ο αθλητισμός. 
Σε κάνει δυνατό, ισχυρό και είσαι ασφαλής. Όταν ο άν-
θρωπος στέκεται στα πόδια του καλά, έχει τη μυϊκή αί-
σθηση σε όλα, δεν έχει ανασφάλεια. Και αυτό συμβαί-
νει σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στην πάλη. Είναι μια 
τέχνη. Και το παιδί που τρέχει ή παίζει μπάλα έχει μυϊκή 
αίσθηση, αισθάνεται καλά. Είσαι ανασφαλής κι αυτή η 
ανασφάλεια βγαίνει, όταν το μυϊκό σύστημα χαλαρώ-
νει ή κουράζεσαι. Εκεί τότε αρχίζει ο άνθρωπος και δεν 
είναι καλά. Κάτι σαν ηττοπάθεια... 

- Πώς ήταν η καθημερινότητά σας με τις προ-
πονήσεις; Επηρεάστηκε γενικά η προσωπική 
σας ζωή;

      Εγώ ποτό, κρασί δηλαδή, ήπια στα 29 μου. Ου-
ίσκι στον Καναδά. Ήταν κάποιοι Έλληνες εκεί και 
ήπιαμε ένα ουίσκι! Δεν έπινα. Θέλω να πω ότι θέ-
λει ο αθλητισμός θυσίες, όσον αφορά το ότι είσαι 
π.χ. σε μια παρέα και δεν πρέπει να παρασύρε-
σαι. Ξέρεις ότι την άλλη μέρα έχεις προπόνηση 
και αν αυτήν την εγκαταλείψεις, έχασες το στό-
χο.

      Και γι’ αυτό αναφέρομαι και στην εισαγωγή αυ-
τών των αθλητών. Με το που ήρθαν στην Ελλά-
δα, ήρθαν και τα περίφημα βοηθητικά. Έτσι ξε-
φτιλιστήκαμε το 2004, το 2008... και τώρα ως 
Πρόεδρος των Ολυμπιονικών Μεταλλιούχων 
είπα προς την πολιτεία: «Παιδιά, κοιτάξτε μην 
ξεφτιλιστούμε πάλι στο Λονδίνο, έχετε το νου 
σας...»

- Στην πάλη από τότε που αγωνιζόσασταν εσείς μέ-
χρι σήμερα έχουν αλλάξει καθόλου οι κανόνες ή 
οτιδήποτε άλλο;

 Πρόλαβα την πάλη τότε που είχε τρία πεντάλεπτα. 
Μετά έγινε δύο πεντάλεπτα, ύστερα τρία τρίλεπτα και 
μετά πάλι το αλλάξανε. Πάντως εκεί περίπου είναι... 7 με 
8 λεπτά συνολικά. Όλα στοχεύουν στο να δείξουμε ένα 
καλύτερο θέαμα.

      Δύο είναι οι πάλες στην αρχαιότητα: η ελληνορω-
μαϊκή και το παγκράτιο. Στο παγκράτιο –που γινόταν 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες- μπορούσαν να παλέψουν 
οι πυγμάχοι, οι παλαιστές της ελληνορωμαϊκής, άλλοι 
αθλητές (π.χ. ακοντιστές)... Απλώς έπρεπε να ξέρεις... 
Συμπεριλαμβάνονταν και λαβές και χτυπήματα. 

      Μετά συμπεριλήφθηκαν και οι ανατολικές πολεμικές 
τέχνες. Αυτές δεν είναι αθλήματα. Είναι όταν εγώ θέλω 
να σου σπάσω το χέρι ή να σου βγάλω το μάτι. Είναι βέ-
βαια κατά κάποιο τρόπο μια προέκταση του παγκρατί-
ου –με ρούχα! Στην πάλη δεν πιάνεις το λαιμό, για πα-
ράδειγμα. Πρέπει να κάνεις συγκεκριμένη λαβή. Έχει 
κανόνες. Στην ελευθέρα πάλη επιτρέπονται και τα πό-
δια, ενώ στην ελληνορωμαϊκή δεν πιάνεις πόδια. Από 
τη μέση και πάνω.

- Ήσασταν και προπονητής. Ο ρόλος ενός σωστού 
προπονητή απέναντι στον αθλητή, που προπονεί, 
ποιος είναι;

      Πρώτα απ’ όλα, είναι εντελώς διαφορετικό το ατομικό 
άθλημα, η πάλη, από το ομαδικό. Ο προπονητής δένε-
ται με τον αθλητή και πρέπει να τον πείσει ότι αυτό που 
ξέρει και του λέει είναι έτσι. Δηλαδή μέσα σε 10.000 αν-
θρώπους, στέκεται ο προπονητής στη γωνία και φωνά-
ζει και ο αθλητής τον ακούει. Του δίνει συμβουλές και, 
όταν ο αθλητής τις ακούσει και πετύχουν, τότε από κει 
και πέρα τελείωσε! Αυτή είναι η σχέση και είναι φοβε-
ρή!

      Το ομαδικό είναι αλλιώτικο. Δεν παίζεις καλά; Βγες να 
παίξει κάποιος άλλος.

- Νιώθετε ότι ολοκληρώσατε την καριέρα σας ως 
αθλητής ή πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να την 
κρατήσετε περισσότερο;

 Είμαι full... Μου έμεινε μόνο το παράπονο ότι έχασα 4 
χρόνια προετοιμασίας, έχασα μία Ολυμπιάδα. Ήμουν 

τότε 30 ετών, δε θα ξαναγίνω ποτέ... Ούτε μπορούσα να 
πω ότι θα πάω στην επόμενη. Αισθάνομαι ότι με αδί-
κησε η πολιτεία. Αλλά στο χώρο της προπόνησης είμαι 
ικανοποιημένος με τις διακρίσεις που έφερα στην πα-
τρίδα μου και με τα παιδιά αυτά που βγήκανε.

- Όταν αγωνιζόσασταν, είχατε κάποιο πρόσωπο ως 
πρότυπο, που να θέλατε να του μοιάσετε;

 Δυστυχώς δεν είχαμε τότε. Δεν είχαμε φτάσει τόσο 
ψηλά. Ήταν το πείσμα που έχει το ατομικό άθλημα να 
φτάσεις.

- Ο προπονητής σας, με τον οποίο είχατε καλή σχέ-
ση, δεν ήταν κάτι σαν πρότυπό σας;

      Όχι, δεν ήταν μεγάλος αθλητής. Εγώ βέβαια, ως μεγά-
λος αθλητής που υπήρξα, όταν ήμουν προπονητής, με 
είχαν τα παιδιά ως πρότυπο. Ήθελαν να πάρουν κι αυτά 
μετάλλιο. Εγώ όμως τότε δεν είχα κανέναν ως πρότυ-
πο.

     Να πω και το εξής: σε όλα αυτά τα σωματικά αθλή-
ματα υπάρχει τέχνη. Εγώ τότε έβγαζα μόνο δύναμη και 
αντοχή, γιατί δεν υπήρχαν οι μεγάλοι τεχνίτες. Και για 
να αποκτήσεις δύναμη και αντοχή, θέλει πάρα πολλή 
δουλειά. Αυτό δε σημαίνει ότι δε θέλεις τέχνη και τεχνι-
κή. Πάνω στην παλαίστρα πρέπει να τα δώσεις όλα.

 Θα σας πω και κάτι που θα σας κάνει εντύπωση. Ανεβαί-
νοντας πάνω, δίνετε τα χέρια και μετά έρχεται ο διαιτη-
τής και κοιτάει τα νύχια σου. Γιατί μπορεί να έχεις νύ-
χια μακριά, ενώ κανονικά πρέπει να τα κόβεις. Αν δεν τα 
έχεις κόψει εσύ, θα στα κόψει εκείνη τη στιγμή σύρριζα. 
Αλλά αν τα έχεις κόψει εσύ σωστά 3-4 μέρες νωρίτερα, 
δε θα φανούν. Κι όμως αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί 
αν τα νύχια είναι έστω κι ένα χιλιοστό κοντύτερα, ο μο-
χλός στις λαβές δε θα είναι τόσο δυνατός. Αν έχουν το 
σωστό μήκος, έχεις δυνατότερο κράτημα. Για τόσο λε-
πτά πράγματα μιλάμε...

     Σας έκανα αυτήν την ανάλυση για να δείτε πώς μπή-
καν και τα βοηθητικά στη συνέχεια, που παίρνουν όλοι 
αυτοί οι άνθρωποι σήμερα. Εμείς τότε τίποτα δεν παίρ-
ναμε, χαμπάρι δεν είχαμε απ’ αυτά... μουρουνέλαιο 
παίρναμε.

- Ως προπονητής, έχετε μπροστά σας τον αθλητή 
σας πριν από το ματς. Τι προσπαθείτε να βγάλετε 
από μέσα του; Θυμό για παράδειγμα; 

       Αυτό δεν είναι κανόνας. Ο προπονητής εκείνη την 
ώρα ξέρει ότι στην ομάδα του έχει λόγου χάρη 10 αθλη-
τές. Εάν ξέρεις τον αθλητή σου, ξέρεις τι ακριβώς θέλει 
και χρειάζεται, όταν ανεβαίνει στην παλαίστρα. Και 
αυτά του δίνεις.

      Μια φορά θυμάμαι, με τον Ολυμπιονίκη, το Στέλιο 
το Μυγιάκη, στην Πολωνία έπαιζε με ένα Ρώσο χωρίς 
τεχνική, χωρίς τίποτα. Και ήμασταν πάνω στην παλαί-
στρα, εγώ ως προπονητής του. Με ρωτάει: «Πώς παί-
ζω;» του λέω: «Πρόσεχε!» και του χώνω ένα σκαμπίλι. 

«Πρόσεχε, γιατί χάνεις τζάμπα». Ενώ μονολογούσε και 
σκεφτόταν τι να κάνει, του χώνω άλλο ένα σκαμπίλι και 
του λέω: «Ξύπνα, παίζεις ΤΩΡΑ!» Είχε χάσει τρεις φορές 
μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και ανέβηκε πάνω και τον κέρδι-
σε. Και αυτός ο αντίπαλος ήταν και στη Μόσχα. Και εκεί 
τον κέρδισε.

- Ο ατομικός αθλητισμός έχει, όμως, και κάποια μει-
ονεκτήματα. Για παράδειγμα, η καριέρα είναι πολύ 
πιο μικρή απ’ ό,τι στο ποδόσφαιρο. Αυτά τα ξέρατε 
τότε, όταν αρχίσατε;

 Τότε ήταν πολύ περιορισμένη η εμ-
βέλεια του αθλητισμού. Εγώ πήγα και 
γράφτηκα στην πάλη και από τότε κόλ-
λησε η αρρώστια μέσα μου! Και να ξέρετε 
ότι όσοι αθλούνται, μετά κολλάνε. Και τα 
παιδιά, όταν τα πάνε από 6 χρονών εκεί 
που θέλει ο μπαμπάς τους ή η μαμά τους, 
στα 8 έχουνε φύγει. Γιατί θέλουνε, το παι-
δί τους να γίνει π.χ. κολυμβητής και το βά-
ζουν με το ζόρι. Πρέπει να περάσει λίγο ο 
χρόνος, να πάει και στο στίβο, να δει και 
το ποδόσφαιρο και από κει και πέρα θα 
κρίνει. Αυτό προκύπτει από μελέτες που 
έχουν γίνει σε χώρες οργανωμένες σ’ αυ-
τούς τους τομείς. Τα βάζανε από νωρίς τα 
παιδιά κι εκείνα φεύγανε. Ενώ τα παιδιά 
που μπαίνανε στην ηλικία τη σωστή, μέ-
νανε.
- Οι γονείς σας πώς αντιμετωπίσα-

νε την απόφαση σας να γίνετε παλαιστής;
      Με κοροϊδεύανε!
- Μετά όμως, αφού πήρατε όλες αυτές τις διακρί-

σεις;
      Ε, μετά έλεγαν: «Μπράβο, Πέτρο!»
- Πιστεύετε πως οι θυσίες που κάνατε άξιζαν; Αν δεν 

κάνατε καριέρα, θα άξιζαν;
      Υπήρχαν πολλοί συναθλητές μου, οι οποίοι δε φτάσα-

νε τόσο ψηλά. Έχαναν στους αγώνες. Από κει και πέρα, 
γιατί να είναι κάποιος μετανιωμένος για τις θυσίες που 
έκανε; Έχασες; Την αισθάνεσαι την ήττα. Αλλά θα πω 
και κάτι άλλο.

      Ο αθλητισμός σε μαθαίνει την ήττα. Δηλαδή, όταν με 
κέρδισες, τι να πω; Σε δυναμώνει για το επόμενο ματς 
και σου δίνει και μεγάλη δύναμη και στην κοινωνία. 
Σε μια ήττα σε μια δουλειά, σε μια αποτυχία δεν πρέ-
πει να αυτοκτονούμε, να τα βάζουμε με διάφορους... 
Στον αθλητισμό μαθαίνεις το εξής: «Έχασα; Θα πάω να 
κερδίσω!». Σε μαθαίνει όχι τη διεκδίκηση, σε μαθαίνει 
να μην τα αφήνεις στη μέση. Εάν στην ήττα πέσεις, δεν 
πρόκειται να κερδίσεις μετά.

      Σου δίνονται ευκαιρίες στον πρωταθλητισμό. Έτσι εί-
ναι και στη ζωή. Έτσι είναι και στην κοινωνία μας. Δεν 
μπορείς να τ’ αφήσεις. Ξεκίνησες μια δουλειά; Δεν την 
αφήνεις στη μέση. 

- Οι γυναίκες μπορούν να κάνουν πάλη;
      Σήμερα, είδα στο Γυμναστικό Σύλλογο μια κοπέλα 

που είναι  πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και το 2004 είχαμε... 
Παίζουν και πυγμαχία πλέον οι γυναίκες. 

- Γούρι είχατε;
      Έκανα το σταυρό μου πάντα. Πίστευα, νήστευα... και 

λέω ότι υπάρχει Θεός.  Άναβα το καντήλι μου, τη λαμπά-
δα και αισθανόμουν πιο ήσυχος και πιο δυνατός, επει-
δή έκανα την υποχρέωσή μου. Γιατί θέλεις πάνω από 
τον προπονητή σου και πάνω από τον εαυτό σου κάτι 
άλλο. Είσαι μόνος σου εκείνη την ώρα. Πρέπει να ανέ-
βεις πάνω και ή να τις φας ή να τις δώσεις!

Σας ευχαριστούμε πολύ!
Οι μαθητές Α1, Α2, Α3 Λυκείου
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Επίσκεψη στο 
κέντρο γιόγκα 

Σατυανάντασραμ

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι μεγάλες απαιτήσεις μάθη-
σης στο Λύκειο, η κρίσιμη περίοδος που διανύουμε 
και πολλοί άλλοι παράγοντες προκαλούν καταστρο-

φικό άγχος, το οποίο ένα νέο άτομο καμιά φορά δεν μπορεί να το 
ελέγξει. Υπάρχουν, άραγε, τεχνικές ή συνταγές που μπορούν να 
μας βοηθήσουν; Έχοντας αυτή την απορία, οι μαθητές της Α΄ και 
Β΄ Λυκείου επισκέφθηκαν στις 25.01.2012 για δεύτερη χρονιά 
το Σατυανάντασραμ, ένα από τα πιο γνωστά κέντρα γιόγκα που 
βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη της Παιανίας. Η γνωριμία με τη 
γιόγκα - ένα από τα έξι συστήματα της ινδικής φιλοσοφίας - απο-
τελεί αντικείμενο του μαθήματος θρησκειολογίας. Για να συνδέ-
σουμε τη θεωρία που μάθαμε με πρακτική, φτάσαμε στο Κέντρο 
Γιόγκα Σατυανάντα, έναν τόπο προσωρινής απόσυρσης από το 
«θόρυβο του κόσμου» και συμμετείχαμε σε πρόγραμμα ασκή-
σεων «γιόγκα», με συγκεκριμένο πια επίκαιρο στόχο - τη χαλά-
ρωση, τη συγκέντρωση του νου και την εναρμόνιση των φυσι-
κών λειτουργιών με εκείνες του νου και των συναισθημάτων. 

Τα καταφέραμε !!! Χαλαρώσαμε, επιτέλους, μέχρι που κοιμή-
θηκαν αρκετοί, εφοδιαστήκαμε με συγκεκριμένες ασκήσεις για 
να μας ξεκουράζουν μετά το διάβασμα, αλλά όχι μόνο αυτό. Μας 
περίμενε άλλη μια ευχάριστη εμπειρία - συμμετοχή στο μουσικό 
πρόγραμμα κίρταν (μορφή γιογκικής πρακτικής η οποία εντάσ-
σεται στη Νάντα Γιόγκα, δηλαδή τη γιόγκα των ήχων) που σύμ-
φωνα με την ινδουιστική φιλοσοφία, συμβάλλει στην αύξη-
ση του ενεργειακού πεδίου και τη χαλάρωση σώματος και νου!  
Αμ δε που χαλαρώσαμε! Αντίθετα τραγουδήσαμε, χορέψαμε, 
παίξαμε μουσικά όργανα, και αποκτήσαμε τέτοια όρεξη που φά-
γαμε όλα τα γλυκίσματα που προσφέρθηκαν ευγενικά από τους 
οικοδεσπότες και ήπιαμε πεντανόστιμη ζεστή σοκολάτα με χα-
ρούπι. Και τώρα, ώρα για διάβασμα...

Νικόλαος Ταμπάκης-Όλγα Μπούρα



ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ  //  11

Τη Δευτέρα,   18 Νοεμβρίου 2011 στο πλαίσιο 
του Project επισκεφτήκαμε το Φάρο Τυφλών 
και το μουσείο Αφής, το οποίο βρίσκεται δί-

πλα ακριβώς στο ίδρυμα.  Μόλις φτάσαμε στο κτήριο 
του Φάρου, η κοινωνική λειτουργός μάς υποδέχθηκε 
με χαρά, έτοιμη να μας ξεναγήσει και να μας εξηγήσει 
όλες τις λειτουργίες του.

Αρχικά, μας οδήγησε στην αίθουσα εκδηλώσεων 
όπου βρίσκονταν δύο πιάνα και μια θεατρική σκη-
νή, στην οποία ανεβάζουν παραστάσεις τα μέλη του 
συλλόγου. Μας έδωσε διάφορες πληροφορίες όσον 
αφορά στην τύφλωση, στο σύλλογο και στις δραστη-
ριότητες των τυφλών.

Μας έδωσε βιωματικές οδηγίες για να μπορούμε 
να βοηθήσουμε κάποιον τυφλό σε περίπτωση που 
τους συναντήσουμε στο δρόμο:
•	 Τον	ρωτάμε	άμα	χρειάζεται	τη	βοήθειά	μας
•	 Ακουμπάμε	τον	αγκώνα	μας	στο	πλευρό	του	κι	

εκείνος με αντανακλαστική κίνηση μας πιάνει 
το χέρι

•	 Πάντα	προηγούμαστε	ένα	βήμα
•	 Του	μιλάμε	καθ’	 όλη	 τη	διάρκεια	 του	βηματι-

σμού για να του προσδιορίσουμε το χώρο γύρω 
του (π.χ. σκαλοπάτι, πεζόδρομο, αυτοκίνητο, 
κολώνα κλπ.)

•	 Όταν	φτάνουμε	στον	προορισμό	του,	τον	αφή-
νουμε και τον ενημερώνουμε για την αποχώρη-
σή μας.
Έπειτα μας εξήγησε πως η έννοια της κοινής τύ-

φλωσης αναφέρεται στην κατηγορία των πρακτικά 
τυφλών, που είναι άτομα με πολύ μειωμένη οπτική 
οξύτητα. Αντίθετα, η έννοια της μερικής τύφλωσης 
αναφέρεται σε ανθρώπους των οποίων η όραση εί-
ναι σε τέτοιο βαθμό μειωμένη, ώστε να διακρίνουν 
μόνο το φως και το σκοτάδι ή την μορφή κάποιου 
αντικειμένου χωρίς όμως να μπορούν να την προσ-
διορίσουν επακριβώς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες 
που μας δόθηκαν, τα αίτια της τύφλωσης κατηγοριο-
ποιούνται σε δύο ομάδες : την εκ γενετής τύφλωση 
και την επίκτητη. Στην εκ γενετής συμπεριλαμβάνε-
ται η τύφλωση με κληρονομικότητα, η οποία μπορεί 
να κάνει την εμφάνισή της στην εφηβεία του ατόμου 

ή μπορεί και αργότερα. Στην επίκτητη τύφλωση πε-
ριλαμβάνονται οι τυφλώσεις από : όγκο, ατύχημα, και 
από θερμοκοιτίδα.

Στη συνέχεια, μας παρουσίασε και μας ανέλυσε τις 
δραστηριότητες και το πρόγραμμα των τυφλών στο 
Φάρο. Τα μέλη του συλλόγου έχουν τη δυνατότητα 
να γυμναστούν στο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστή-
ριο που διαθέτει το ίδρυμα, να συμμετάσχουν στη θε-
ατρική ομάδα και μάθουν την τέχνη της κεραμικής.  
Ακόμα, μαθαίνουν μουσική και μια φορά το μήνα λει-
τουργεί και η λέσχη φίλων, η οποία αναφέρεται σε αν-
θρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Κάθε δεύτερη Δευτέ-
ρα του μήνα μαζεύονται στην αίθουσα εκδηλώσεων 
και πίνουν καφέ, μιλάνε, συσφίγγουν τις σχέσεις τους, 
ακούνε μουσική και διασκεδάζουν. Επιπλέον, στο 
πλαίσιο της εκπαίδευσης και της απασχόλησης των 
τυφλών, λειτουργεί τμήμα ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, όπου οι τυφλοί μαθαίνουν να σερφάρουν στο 
ίντερνετ και να το χρησιμοποιούν άφοβα. 

Σημαντικό κεφάλαιο στον τομέα της τύφλωσης, 
μας περιγράφει η κοινωνική λειτουργός, είναι η γρα-
φή Braille.

Η πρώτη προσπάθεια γραφής για τυφλά άτομα ξε-
κινά το 1784 όταν μια ομάδα ειδικών στην σχολή τυ-
φλών του Βαλεντίνου Αουί, στο Παρίσι, δημιουργεί 
ένα σύστημα γραφής. Επρόκειτο για ανάγλυφη εκτύ-
πωση των κεφαλαίων χαρακτήρων του αλφαβήτου, 
το οποίο όμως παρουσίαζε μειονεκτήματα. Καταλάμ-
βανε μεγάλη έκταση και η ανάγνωση ήταν δύσκολη 
και χρονοβόρα. Αυτή ήταν η πρώιμη μορφή της ση-
μερινής γραφής Braille. Η γραφή πήρε την τελική της 
μορφή το 1819 στην Γαλλία από το λοχαγό του πυρο-
βολικού Κάρολο Μπαρμπιέ και τελειοποιήθηκε από 
τον τυφλό Λουδοβίκο Braille ο οποίος θα χρησιμοποι-
ήσει ορθογώνιο πλέγμα 6 κουκίδων, όπου με την πα-
ρουσία και την απουσία κάποιων απ’ αυτές επιτρέπε-
ται ο σχηματισμός 64 χαρακτήρων. 

Η ανάγνωση ενός κειμένου γραμμένου σε Braille 
είναι χρονοβόρα και δύσκολη και απαιτεί αρκετή 
εξάσκηση. Κατά κανόνα, οι άνθρωποι που χρησιμο-
ποιούν την γραφή διαβάζουν τα κείμενα χρησιμοποι-
ώντας και τα δύο τους χέρια. 

Το 1958 το υπουργείο Παιδείας καθιέρωσε το εξά-
στιγμο αλφάβητο Braille ως το επίσημο αλφάβητο 
για την εκπαίδευση των Ελλήνων τυφλών.

Καθώς στο σημερινό κόσμο οι τυφλοί υποτιμώνται 
και δε γίνονται αποδεκτοί, αναμενόμενο είναι να μην 
μπορούν να βρουν εργασία. Και καθώς στις μέρες μας 
το να βρεις εργασία είναι ιδιαίτερα δύσκολο, πόσο 
μάλλον για κάποιον τυφλό, ο Φάρος φροντίζει και γι’ 
αυτόν τον τομέα και προσφέρει εργασία στα μέλη του. 
Το 1946 δημιουργούνται τα Εργαστήρια Βουρτσών 
– Σκουπών στις εγκαταστάσεις του Φάρου τα οποία 
δίνουν εργασία σε σημαντικό αριθμό τυφλών στην 
Ελλάδα. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι πάσχουν είτε από με-
ρική είτε από ολική τύφλωση πληρώνονται βάσει των 
εθνικών συλλογικών συμβάσεων και συνταξιοδοτού-
νται μετά από 15 χρόνια εργασίας. Το 1984 δημιουρ-
γείται η Μονάδα Κατεργασίας Μετάλλων, όπου επί-
σης απασχολούνται άτομα με προβλήματα όρασης. 
Τα προϊόντα που παράγονται στα εργαστήρια είναι 
τα εξής : σκούπες, σεντόνια – μαξιλαροθήκες, ταυτό-
τητες στρατιωτών και ζώνες, μπαστούνια τυφλών, με-
ταλλικά εξώφυλλα για ημερολόγια, κουτάλια, πιρού-
νια και εξαρτήματα για πλυντήρια.

Η ομάδα των κοινωνικών λειτουργών και ο Φάρος 
Τυφλών προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη των 
ασθενών, την ενσωμάτωσή τους αρχικά στο Φάρο 
και αργότερα στην κοινωνία καθώς και την κοινωνι-
κοποίησή τους. Επιπλέον, ενημερώνει τα μέλη για τα 
δικαιώματά τους και τα βοηθά στις δημόσιες υπηρε-
σίες.

Φάρος Τυφλών Ελλάδος (ΦΤΕ)

Μουσείο Αφής
Όταν τελειώσαμε την ξενάγηση στο χώρο του Φά-

ρου, η κοινωνική λειτουργός μάς οδήγησε στο Μου-
σείο Αφής, όπου μας ανέλαβαν δύο άλλοι υπάλλη-
λοι. 

Η πρόσβαση στο Μουσείο Αφής από άτομα με κι-
νητικά προβλήματα γίνεται με τη χρήση ανελκυστή-
ρα κλίμακας που δώρισε η Τράπεζα της Ελλάδος στο 
μουσείο. Όπως δηλώνει και η ονομασία του, οι επι-
σκέπτες έχουν τη δυνατότητα να αγγίξουν τα εκθέ-
ματα και να έρθουν επομένως σε επαφή με την πο-
λιτισμική μας κληρονομιά. Τα εκθέματα είναι ακριβή 
αντίγραφα των αληθινών εκθεμάτων τα οποία οι τυ-
φλοί αγγίζουν και μαθαίνουν έτσι την τέχνη στις διά-
φορες εποχές. Δίπλα από κάθε έκθεμα υπάρχει πινα-
κίδα με πληροφορίες για το αντικείμενο στα ελληνικά, 
στα αγγλικά και γραμμένα σε Braille . 

Οι δύο υπάλληλοι μας χώρισαν σε ζευγάρια. Μας 
έδωσαν μάσκες τις οποίες φορούσε το ένα παιδί κάθε 
φορά και μας άφησαν ελεύθερους να εξερευνήσου-
με το χώρο με τη συνεργασία του παρτενέρ μας. 

Αγγίξαμε κεραμικά σκεύη μέχρι και αγάλματα και έργα τέχνης και προσδιορίσαμε τι ακριβώς είναι με 
τη βοήθεια της αφής. Ήταν μια άσκηση που μας βοήθησε να συνειδητοποιήσουμε πόσο δύσκολα θα ζού-
σαμε χωρίς την όρασή μας. Έπειτα μας δόθηκαν φυλλάδια με το «αλφάβητο» της γραφής Braille και η μία 
υπάλληλος – ξεναγός έβγαλε μια γραφομηχανή και αποτύπωσε ο κάθε μαθητής το όνομά του σε χαρτί με 
τη μορφή Braille. 

Νίνου Κατερίνα, Α1 Λυκείου
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Ένα πρωινό του Φεβρουαρίου 
ξεκινήσαμε για την επίσκεψη 
στο αθλητικό κέντρο της Παι-

ανίας, στις εγκαταστάσεις της ΠΑΕ Πα-
ναθηναϊκός. Μαζευτήκαμε λοιπόν οι: 
Άγγελος Αλεξίου, Θοδωρής Γκαρδια-
κός, Γιώργος Δημητρόπουλος, Γιάννης 
Κορδός, Γιάννης Ρώσογλου, Κωνσταντί-
να Σαγιά, Αλέξανδρος Χαλκιάς και Κυ-
ριάκος Χορνός και μαζί με τον καθηγη-
τή μας κ. Χάρη Κουλουριώτη, μπήκαμε 
στο σχολικό και φτάσαμε στον προορι-
σμό μας. Εκεί είδαμε τις εγκαταστάσεις 
και ενημερωθήκαμε για τον τρόπο λει-
τουργίας τους. Επίσης, την ώρα που βρι-
σκόμασταν εκεί έκανε προπόνηση και η 
ομάδα του ΠΑΟ και παρακολουθήσα-
με μέρος αυτής. Έτσι, λοιπόν, είχαμε την 
ευκαιρία να δούμε και να μάθουμε πώς 
δουλεύουν οι αθλητές και όσοι τους πε-
ριβάλλουν σε ένα υψηλό επαγγελματι-
κό επίπεδο αλλά και στις ακαδημίες.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α’ ΟΜΑΔΑΣ
Οι εγκαταστάσεις της πρώτης ομά-

δας είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες 
κάθε αθλητή. Εκτός από τα γήπεδα και 
το γυμναστήριο με τους διαδρόμους, τα 
ποδήλατα και τα υπόλοιπα όργανα γυ-
μναστικής, υπάρχει και το ξενοδοχείο. 
Εκεί βρίσκονται τα δωμάτια των αθλη-
τών, τα οποία χρησιμοποιούνται συνή-
θως τις ημέρες πριν από τους αγώνες 
ή ανάμεσα στις διπλές προπονήσεις. 
Υπάρχει πισίνα αποκατάστασης, φυσι-
κοθεραπευτήριο και ιατρείο. Επίσης εκεί 
στεγάζεται και το εστιατόριο, στο οποίο 
καθημερινά παρασκευάζονται γεύματα 
σύμφωνα με το μενού της διατροφολό-
γου της ομάδας. Ακόμα ,υπάρχει και ειδι-
κά διαμορφωμένος χώρος ψυχαγωγίας 
για τους παίκτες, ώστε να περνάνε ευχά-
ριστα όσο ελεύθερο χρόνο διαθέτουν. 
Τέλος, είδαμε και την αίθουσα προβο-
λών, όπου οι παίκτες μαζί με τους προ-
πονητές τους παρακολουθούν αγώνες 
και συζητάνε θέματα ομαδικής τακτι-
κής καθώς και αντιμετώπισης των αντι-
πάλων τους.

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
Οι ακαδημίες ίσως να είναι και το πιο 

σημαντικό μέρος της ΠΑΕ. Η ξενάγησή 

μας εκεί ξεκίνησε από τους κοιτώνες των 
οικότροφων. Μας ενημέρωσαν ότι σε κα-
θημερινή βάση εξασφαλίζονται από την 
ΠΑΕ οι μεταφορές των παιδιών από και 
προς τα σχολεία τους. Μάλιστα η ομάδα 
έχει μεριμνήσει προσφέροντάς τους και 
ιδιαίτερα μαθήματα, τα οποία εκτελού-
νται σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες. 
Μέσα στο ξενοδοχείο των ακαδημιών, 
που το αποκαλούν γυάλινο κτήριο λόγω 
της όψης του, υπάρχουν για τα παιδιά δω-
μάτια, κάθε ένα από τα οποία έχει το δικό 
του μπάνιο. Ο χώρος όπου ψυχαγωγού-
νται τα παιδιά είναι πρόσφατα ανακαινι-
σμένος εξασφαλίζοντάς τους έτσι συν-
θήκες κατάλληλες για ψυχαγωγία. Τέλος, 
έχουν ένα μικρό αμφιθέατρο για διδα-
σκαλία ή προβολές. Oι ηλικίες των παι-
διών είναι από 10 μέχρι και 16 ετών περί-

που. Η διατροφή τους παρακολουθείται 
από τον ίδιο διατροφολόγο, ο οποίος επι-
μελείται και τη διατροφή των παικτών 
της μεγάλης ομάδας. Αρκετά παιδιά μετά 
τις ακαδημίες έχουν συνεχίσει την καριέ-
ρα τους στην πρώτη ομάδα.

 
PAO LAB

PAO LAB ονομάζεται το εργαστήριο 
μετρήσεων και φυσιολογίας της ΠΑΕ, 
που περιλαμβάνει διαδρόμους τρεξίμα-
τος, μηχανήματα λιπομέτρησης, ενδυνά-
μωσης, εικονικής προπόνησης και πολλά 
άλλα. Εκεί γίνονται μετρήσεις για τη φυσι-
κή κατάσταση κάθε παίκτη και σύμφωνα 
με αυτές καταρτίζονται ειδικά προγράμ-
ματα προπόνησης ανάλογα με τις ανά-
γκες του κάθε αθλητή. Επίσης, υπάρχουν 
μηχανήματα που βοηθούν στην πρόλη-
ψη και την αποφυγή τραυματισμών κατά 
τη διάρκεια της προπόνησης ή του αγώ-
να. Ακόμα, υπάρχει ειδική μονάδα που 
βοηθά στην αποκατάσταση τραυματι-

σμών. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν βι-
οχημικοί αναλυτές, μέσω των οποίων 
πραγματοποιούνται εξετάσεις αίματος, 
για να διαπιστωθούν τα επίπεδα κόπω-
σης των αθλητών. Σε άλλο κομμάτι του 
εργαστηρίου υπάρχουν ειδικά μηχανή-
ματα που ελέγχουν τη νευρολογική κα-
τάσταση του οργανισμού. Τέλος, με ένα 
όργανο εικονικής προπόνησης, ειδικό 
για τερματοφύλακες, γίνεται αξιολόγηση 
για να επιλεγεί κάποιος ή να διαπιστωθεί 
η πρόοδός του ή οι αδυναμίες του.

SCOUTING OFFICE
Το scouting office μπορούμε να πούμε 

πως είναι το «μυαλό» της ομάδας, αφού 
όλες οι κινήσεις παικτών και προπονη-
τικού επιτελείου αναλύονται, και κρίνο-
νται για να καθοριστεί ο τρόπος βελτίω-
σής τους. Έτσι μέσω της ανάλυσης αυτής 
οι πληροφορίες που συλλέγονται ενισχύ-
ουν τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Ο 
Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ελληνι-
κή ομάδα που διαθέτει το σύστημα pro 
- zone, το οποίο είναι ένα σύστημα ανά-
λυσης των αγώνων με τοποθετημένες 
κάμερες σε κάποια σημεία του γηπέδου. 
Το σύστημα αυτό βοηθά πάρα πολύ, κα-
θώς παρέχει πλήθος πληροφοριών για 
κάθε παίκτη ξεχωριστά αλλά και για το 
ομαδικό παιχνίδι. 

Το άλλο αντικείμενο με το οποίο ασχο-
λείται το γραφείο αυτό είναι οι μεταγρα-
φές του συλλόγου. Υπάρχει συνεχής πα-
ρακολούθηση αγώνων τόσο από την 
Ελλάδα όσο και από τον υπόλοιπο κό-
σμο με σκοπό τον εντοπισμό ποδοσφαι-
ριστών που μπορούν να αποκτηθούν και 
να προσφέρουν με το ταλέντο τους στην 
ομάδα. 

Συμπερασματικά, η προσφορά του το-
μέα αυτού είναι πολύ σημαντική τόσο για 
την ομαδική όσο και για την ατομική βελ-
τίωση.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την 
ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για την επίσκεψή 
μας. Πιο συγκεκριμένα τον υπάλληλο Δι-
οικητικών Υπηρεσιών της ΠΑΕ κ. Ιωάν-
νη Κουλουριώτη, ο οποίος οργάνωσε 
την επίσκεψή μας στο αθλητικό κέντρο. 
Επίσης ευχαριστούμε για το χρόνο που 
αφιέρωσαν και τις πληροφορίες που 
μας παρείχαν, τον υπεύθυνο των εγκα-
ταστάσεων κ. Ιωάννη Δρακούλη, τον 
υπεύθυνο των ακαδημιών κ. Αλέξη Αλε-
ξόπουλο, τον εργοφυσιολόγο κ. Ιωάννη 
Τσεκούρα, τον scouter κ. Περικλή Παπα-
παναγή, τον team manager της πρώτης 
ομάδας κ. Γρηγόρη Παπαβασιλείου κα-
θώς και τους ποδοσφαιριστές που μας 
μίλησαν. 

Ομάδα μαθητών Γ’ Γυμνασίου
Υπεύθυνος Καθηγητής: 

Χάρης Κουλουριώτης 

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Αρχικά μιλήσαμε με έναν Πολωνό 
οικότροφο, τον Michal Koj, ο οποίος 
είναι 18 ετών. Μας είπε πως βρίσκεται 
στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό 
εδώ και δυο χρόνια, δηλαδή από την 
ηλικία των 16. Τα δυο αυτά χρόνια πη-
γαίνει σε πολωνικό σχολείο και προ-
σπαθεί να συνδυάσει τον αθλητισμό 
με την εκπαίδευση. Στη συνέχεια, τον 
ρωτήσαμε πόσες ώρες προπονείται 
καθημερινά και μας απάντησε «του-
λάχιστον 2 με 3 ώρες την ημέρα». Η 
συνέντευξη συνεχίστηκε και ο Michal 
μας είπε πως ελεύθερο χρόνο έχει πριν 
και μετά τις προπονήσεις, εάν δεν έχει 
διάβασμα για το σχολείο του. Τέλος 
σχετικά με τα όνειρα που κάνει γύρω 
από τον αθλητισμό, μας είπε πως θέ-
λει να παίξει όσο περισσότερα παιχνί-
δια μπορεί και να κατακτήσει το πρω-
τάθλημα με τον Παναθηναϊκό.

Μετά μιλήσαμε με δύο ποδοσφαι-
ριστές της πρώτης ομάδας, οι οποίοι 
μάλιστα προέρχονται από τις ακαδη-
μίες της πράσινης ΠΑΕ. Οι δύο αυτοί 
ποδοσφαιριστές ήταν ο μέσος Χάρης 
Μαυρίας και ο τερματοφύλακας Στέ-
φανος Καπίνο. Αρχίζοντας τη συνέ-
ντευξη, μάς είπαν πως είναι από 12 
ετών στον Παναθηναϊκό και πως είναι 
πολύ φίλοι, αφού έχουν μεγαλώσει 
μαζί. Αυτό φάνηκε και κατά τη διάρ-
κεια της συνέντευξης, αφού οι απα-
ντήσεις τους ήταν κοινές. Μας είπαν 
πως προπονούνται τουλάχιστον 2 με 
3 ώρες καθημερινά. Ακόμα, μετά από 
ερώτησή μας σχετικά με το αν έχουν 
στερηθεί πολλά, επειδή βρίσκονται 
από μικρή ηλικία ως οικότροφοι στις 
εγκαταστάσεις της Παιανίας, μας απά-
ντησαν πως δε νοιώθουν να τους λεί-
πει κάτι, αφού κάνουν αυτό που αγα-
πάνε. Επίσης μας διευκρίνισαν πως 
δεν τους λείπει κάτι από την προσωπι-
κή τους ζωή, επειδή βρίσκονται στην 
ομάδα. Στη συνέχεια, και ύστερα από 
ερώτησή μας, μας είπαν πως διάλεξαν 
την ομάδα αυτή, γιατί τους άρεσε από 
μικρή ηλικία και ταυτόχρονα διέθετε 
τις καλύτερες εγκαταστάσεις και την 
καλύτερη ποδοσφαιρική ακαδημία. 
Σχετικά με το μέλλον τους, μας είπαν 
ότι θέλουν να κάνουν καριέρα στον 
ΠΑΟ και να κατακτήσουν πολλά πρω-
ταθλήματα.



Ζούμε την εποχή της αβεβαιότητας. Τα δεδομένα έχουν 
αλλάξει για όλους. Ένα σύγχρονο σχολείο έχει καθή-
κον να φέρει τους μαθητές σε επαφή με την πραγματι-

κότητα και να τους προετοιμάσει για τις δυσκολίες που θα αντι-
μετωπίσουν στη ζωή τους. Εμείς οι καθηγητές, λοιπόν, έχουμε 
υποχρέωση να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας στα κοι-
νωνικά προβλήματα και να καταπολεμήσουμε το φόβο και τις 

προκαταλήψεις για την ετερότητα.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήσαμε την Τετάρτη 21 Δεκεμ-

βρίου 2011 επίσκεψη με τους μαθητές της Γ’ Λυκείου στον ξενώ-
να αστέγων της Μ.Κ.Ο. «ΚΛΙΜΑΚΑ», στο Γκάζι.

Οι μαθητές παρέδωσαν κούτες με τρόφιμα, ρούχα, κουβέρ-
τες και είδη ατομικής υγιεινής που συγκέντρωσε το σχολείο, κα-
θώς και το ποσό των 2.355 ευρώ για τη στήριξη του προγράμμα-
τος των αστέγων. 

Το πρωί, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές συνο-
μίλησαν με τους υπεύθυνους της οργάνωσης και με τους άστε-
γους, ενώ το απόγευμα, χωρίς δισταγμό βοήθησαν στη διανομή 
του συσσιτίου. Εκεί συζήτησαν με τον κ. Γιώργο, το Λεόν και άλ-
λους άστεγους και τους περιέβαλαν με ζεστασιά και αγάπη, χα-
ρίζοντάς τους χαμόγελα και αισιοδοξία.

Ευχόμαστε να συνεχιστούν οι δράσεις που προάγουν τις αν-
θρωπιστικές αξίες και διαμορφώνουν κοινωνική συνείδηση 
στους μαθητές.

Αλέξανδρος Αρφαράς

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 13

Την Πέμπτη 22.12.2011 οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου επισκέ-
φθηκαν το μη κερδοσκοπικό Σωματείο «Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων», 
ενημερώθηκαν για τους σκοπούς λειτουργίας του και παρέδωσαν τα 

φάρμακα και τις ζωοτροφές που συγκέντρωσαν. Στο πλαίσιο των δράσεων που 
έχουν ως στόχο την προσφορά σε φορείς που έχουν ανάγκη, οι μαθητές από 
όλες τις τάξεις του σχολείου, με πολλή αγάπη προς τα απροστάτευτα ζώα, συγκέ-
ντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης και τα παρέδωσαν στους ανθρώπους που μάχο-
νται για την επιβίωση του Καταφυγίου. Χάρηκαν, όμως, και τα παιχνίδια των μι-
κρών φίλων τους!

Ειρήνη Διλμπεράκη

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ...

Επίσκεψη στο «Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων»

Ζούμε την εποχή της αβεβαιότητας. Τα δεδομένα 
έχουν αλλάξει για όλους. Ένα σύγχρονο σχολείο 
έχει καθήκον να φέρει τους μαθητές σε επαφή με 

την πραγματικότητα και να τους προετοιμάσει για τις δυσκο-
λίες που θα αντιμετωπίσουν στη ζωή τους. Εμείς οι καθηγη-
τές, λοιπόν, έχουμε υποχρέωση να ευαισθητοποιήσουμε 
τους μαθητές μας στα κοινωνικά προβλήματα και να κατα-
πολεμήσουμε το φόβο και τις προκαταλήψεις για την ετε-
ρότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήσαμε την Τετάρτη 21 Δε-
κεμβρίου 2011 επίσκεψη με τους μαθητές της Γ’ Λυκείου 
στον ξενώνα αστέγων της ΜΚΟ «ΚΛΙΜΑΚΑ», στο Γκάζι.

Οι μαθητές παρέδωσαν κούτες με τρόφιμα, ρούχα, κου-
βέρτες και είδη ατομικής υγιεινής που συγκέντρωσε το σχο-
λείο, καθώς και το ποσό των 2.355 ευρώ για τη στήριξη του 
προγράμματος των αστέγων. 

Το πρωί, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές συ-
νομίλησαν με τους υπεύθυνους της οργάνωσης και με τους 
άστεγους, ενώ το απόγευμα, χωρίς δισταγμό βοήθησαν στη 
διανομή του συσσιτίου. Εκεί συζήτησαν με τον κ. Γιώργο, το 
Λεόν και άλλους άστεγους και τους περιέβαλαν με ζεστασιά 
και αγάπη, χαρίζοντάς τους χαμόγελα και αισιοδοξία.

Ευχόμαστε να συνεχιστούν οι δράσεις που προάγουν τις 
ανθρωπιστικές αξίες και διαμορφώνουν κοινωνική συνείδη-
ση στους μαθητές.

Αλέξανδρος Αρφαράς
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στο παραπάνω ερωτηματο-
λόγιο φαίνονται οι απόψεις 
67 ερωτηθέντων μαθητών 

Α’ και Β’ Γυμνασίου του σχολείου 
μας.  Ενθαρρυντικό είναι πως η πλει-
οψηφία των παιδιών είναι ευαισθη-
τοποιημένη προς τα ΑΜΕΑ (άτομα 
με ανάγκες). Αν και στη χώρα μας 
δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
των ΑΜΕΑ, φαίνεται πως η νέα γενιά 
θα προσπαθήσει να αλλάξει αυτήν 
την κατάσταση. Η συντριπτική πλει-
οψηφία των παιδιών θα δεχόταν να 
φοιτούν σε παράλληλες τάξεις (τά-
ξεις στις οποίες συμμετέχουν παιδιά 
τόσο της γενικής όσο και της ειδικής 
αγωγής). Εκτός από τα τελευταία 
χρόνια, ο τομέας της ενημέρωσης 
για τις ανάγκες των ΑΜΕΑ επαφίεται 
μόνο στους ειδικούς οργανισμούς 
φίλων ΑΜΕΑ και ελάχιστα στην τη-
λεόραση. Όμως τα τελευταία χρόνια 
γίνεται αντίστοιχη ενημέρωση και 
στα σχολεία, όπως φαίνεται και από 
τις απαντήσεις των μαθητών. Γενι-
κά, βλέπουμε πως η στάση της νέας 
γενιάς προς την κοινότητα αυτή, η 
οποία μετρά εκατομμύρια ανθρώ-
πους σε όλη την υφήλιο, έχει αλλά-
ξει προς το καλύτερο.

Βαμβακάς Γιώργος, Α1 Λυκείου

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Το 91% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι πρόθυμα θα 
βοηθούσε έναν άνθρωπο με ειδικές ανάγκες.

Οι μαθητές δηλώνουν ότι σε ποσοστό 48% έχουν ενη-
μερωθεί για τα ΑΜΕΑ από το χώρο του σχολείου και 29% 
από τα ΜΜΕ.

Με ποσοστό 57% οι μαθητές λένε ΝΑΙ στη φιλική σχέ-
ση με άτομα με αναπηρία.

Το 94% των ανθρώπων που ερωτήθηκαν θεωρεί ότι το 
κράτος δε δείχνει την πρέπουσα σημασία στα ΑΜΕΑ.

Το ποσοστό αυξάνεται σε 69% όταν διευρύνεται η 
ερώτηση για την κυκλοφορία των ΑΜΕΑ.

To 60% των ερωτηθέντων απάντησε ότι σπάνια συνα-
ντά ΑΜΕΑ στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
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Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού των Πα-
γκόσμιων Αγώνων Special Olympics 
ΑΘΗΝΑ 2011 επιδίωξε να παράσχει 

στους εθελοντές που προσέφεραν τις υπηρε-
σίες τους στη διοργάνωση, μια αξέχαστη και 
ωφέλιμη εμπειρία ζωής, που στόχευε στην 
κατανόηση και την αποδοχή των ατόμων με 
διανοητική αναπηρία.

 Στόχος του Προγράμματος Εθελοντισμού 
των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics 
ΑΘΗΝΑ 2011 ήταν η δημιουργία ομάδας 

25.000 εμπνευσμένων εθελοντών που συ-
νέβαλαν, μέσα από τις θέσεις που ανέλαβαν, 
στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 
στους αθλητές και σε όλους τους συμμετέχο-
ντες της διοργάνωσης.

Οι εθελοντές που υποστηρίζουν τα Special 
Olympics σε όλο τον κόσμο προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους σε διάφορους τομείς πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά τις προπονήσεις 
και τις αγωνιστικές δραστηριότητες, δίνο-
ντας έτσι την ευκαιρία σε άτομα με διανοητι-
κή αναπηρία να ζήσουν τον ενθουσιασμό, τη 
χαρά και την καταξίωση που συνδέεται με τον 
αθλητισμό.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου 
μας στήριξαν έμπρακτα τους αγώνες ως εθε-
λοντές και τους ζητήσαμε να μας πουν μια 
φράση για τη συμμετοχή τους στο εθελοντι-
κό πρόγραμμα. 

Η συντακτική ομάδα του Λυκείου σας πα-
ρουσιάζει ...ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ φωτογραφίες!!!

SPECIAL OLYMPICS ΑΘΗΝΑ 2011

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
«Όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές, συνο-

δοί, εθελοντές είναι... νικητές! »
Ίλια Μαρκουίζου, presentation (ανακοίνωση απο-

τελεσμάτων στην ιστιοπλοία)

 «Δε θα ξεχάσω ποτέ το γέλιο και τη χαρά 
τους για κάθε μικρό βήμα που κατακτού-
σαν...»

Σελένα Μαρκουίζου, presentation (ανακοίνωση 
αποτελεσμάτων στην ιστιοπλοΐα)

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ
« Είμαι μέσα!...και νιώθω πως αυτός είναι 

ο κόσμος που ονειρεύομαι...»
Πίσπα Γεωργία, support (ψυχολογική υποστήριξη 

στο χώρο της προθέρμανσης στην άρση βαρών)

Ο Γιώργος Νικολάκης στην κατηγορία 11Α πήρε 
τρία χρυσά μετάλλια, στο βαθύ κάθισμα (140κ.), τη 
δυναμική άρση (170κ.) και το σύνολο (380κ.) κι ένα 
χάλκινο στον πάγκο (70κ.)!

 
Περήφανους μας έκανε ο Αλέξανδρος Στουπά-

κης, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση, 
η οποία προστέθηκε στις επιτυχίες της χώρας μας 
στους Παγκόσμιους αγώνες Special Olympics.

O 18χρονος αθλητής κατέκτησε τέσσερα χρυ-
σά μετάλλια στην κατηγορία 90κ. στη Δυναμική 
Άρση Βαρών, σηκώνοντας 160κ. στο βαθύ κάθισμα 
(squat), 102,5κ. στον πάγκο (bench), 170κ. στη δυνα-
μική άρση (dead lift) και 432,5κ. στο σύνολο!

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
«Ήταν μεγάλη η συγκίνηση να βλέπεις 

πόση χαρά έπαιρναν οι αθλητές από τη συ-
ναναστροφή με τους εθελοντές και τον κό-
σμο. Συνειδητοποιεί κανείς πόσο σημαντι-
κό και εύκολο είναι να είμαστε όλοι ενεργά 
μέλη της ίδιας κοινωνίας.»

Μιαούλη Μαρία, staging (καθοδήγηση των αθλη-
τών στο γήπεδο στην ποδηλασία)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΤΟ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΕΙΝΑΙ... ΜΕΣΑ!!!



Φέτος, η θεατρική ομάδα του σχολείου συνέ-
χισε την παράδοσή του να γνωρίζει στους 
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου έργα της 

παγκόσμιας δραματουργικής κληρονομιάς, έχοντας 
διαλέξει τον κλασσικό πια «Θείο Βάνια» του Αν. Τσέ-
χωφ (θίασος της Α’ Λυκείου) και τη «Φαλακρή Τραγου-
δίστρια» του Θεάτρου Παραλόγου του Ευγ. Ιονέσκο (θί-
ασος της Β’ Λυκείου). Δεν ήταν τυχαία αυτή η επιλογή 
του ρεπερτορίου, καθώς ψάχναμε για έργα που μπο-
ρούσαν να ανταποκριθούν στην ένταση και στη δρα-
ματικότητα των ημερών που περνάμε, να δώσουν τη 
δική τους απάντηση στις αναζητήσεις και ερωτήσεις 
της σύγχρονης νέας γενιάς.

Δημιουργός νέων μεθόδων και μορφών στη λογοτε-
χνία, ο Τσέχωφ ταυτόχρονα θεωρείται και πρόδρομος 
του Θεάτρου Παραλόγου. Οι ήρωές του άλλο πράτ-
τουν, άλλο σκέφτονται και άλλο λένε. Όπως και στα 
έργα του Ευγ. Ιονέσκο, οι ατάκες των προσώπων του 
Τσέχωφ δεν μπορούν συχνά να ερμηνευτούν με μια 
συνηθισμένη λογική. Στα έργα και των δύο δημιουρ-
γών λείπει η λεγόμενη δυναμική δράσεως, ενώ η δρά-
ση αντικαθίσταται με συζητήσεις. Κάποιοι ερευνητές 

βλέπουν ως κύριο σκοπό του Τσέχωφ ακριβώς την έκ-
φραση παραλογισμού του «είναι». 

Αυτό που θέλαμε εμείς να δείξουμε πρώτα από όλα 
με την ερμηνεία μας του «Θείου Βάνια» είναι όχι το δρά-
μα στη ζωή αλλά το δράμα της ίδιας της ζωής. Στο έργο 
αυτό η καθημερινή ζωή και τα γεγονότα αλλάζουν 
θέση, η υπόθεση λαμβάνει χώρα εκτός των γεγονό-
των και έξω από αυτά. Τα γεγονότα έρχονται και φεύ-
γουν, ενώ η καθημερινότητα παραμένει, δοκιμάζοντας 
τον άνθρωπο μέχρι το θάνατο. Αυτή η δοκιμασία της 
καθημερινότητας συνιστά τη βάση του δραματισμού 
νέου τύπου. Πώς να αντέξει αυτή την καθημερινότητα 
ο άνθρωπος, όταν χάνει τους σκοπούς και το νόημα της 
ζωής, πώς να αρχίσει μια νέα ζωή, όταν ο παλαιός κό-
σμος καταστρέφεται και οι «ρωγμές» του περνούν από 
την ανθρώπινη ψυχή; Πιστεύουμε πως με τη δική μας 
παράσταση δώσαμε κάποιες απαντήσεις σε αυτές τις 
δραματικές ερωτήσεις και της δικής μας καθημερινό-
τητας.

Τα γεγονότα της «Φαλακρής Τραγουδίστριας» βρί-
σκονται κι αυτά επίσης μακριά από την πραγματικότη-

τα, δεν προσπαθούν, μάλιστα, καν να την προσεγ-
γίσουν. Η λογική απουσιάζει τόσο στις πράξεις 

των ηρώων όσο και στα λόγια τους. Οι Σμίθ 
και οι Μάρτιν που ενσαρκώνονται στη 

σκηνή από τους μαθητές της Β’ Λυκεί-
ου, εκφράζουν τον αυτοματισμό 

της γλώσσας χωρίς νόημα, η 
οποία έχασε την επικοινω-

νιακή και πληροφοριακή 
της λειτουργία. Αυτή η 
αδυναμία των προσώ-
πων του έργου να εκ-
φράζονται συνδέεται 
με την αδυναμία τους να 

σκέφτονται, να νιώθουν, 
με την ολική αμνησία, αν 

μπορούμε να πούμε έτσι, 
ενώ η Φαλακρή Τραγουδί-
στρια που υπάρχει μόνο 
στο όνομα του έργου 
αποτελεί ένα σύμβολο 
μηχανικής, παράλογης 
σύνδεσης λέξεων και 
σκέψεων που στερού-
νται νοήματος.  

Στο ημερολόγιο 
του Τσέχωβ υπάρ-
χουν τα εξής σημα-
ντικά λόγια – «Τις 
νέες μορφές στη 

λογοτεχνία πάντα ακολουθούν και νέες μορφές ζωής». 
Αν οι θεατές μας προσέξουν αυτά που τους είπαν τα 
μέλη της θεατρικής ομάδας μας, όπως π.χ. τις εξής γνω-
στές πια εκφράσεις του δραματουργού – «Στον άνθρω-
πο όλα πρέπει να είναι ωραία» και «η ζωή αργόσχολη 
δεν μπορεί να είναι και αγνή», τότε μπορούμε να πιστέ-
ψουμε ότι συμβάλαμε έστω και λίγο στο να βρουν τη 
δική τους δημιουργική και άξια νέα μορφή ζωής, να μά-
θουν να επικοινωνούν πραγματικά, να σκέφτονται και 
να αισθάνονται. Όσον αφορά στους ηθοποιούς μας, 
μάλλον, το έχουν καταφέρει ήδη - μέσα από τις δημι-
ουργικές και ταυτόχρονα διασκεδαστικές πρόβες μας, 
όπου με εντυπωσίασαν με τις πρωτότυπες ιδέες τους 
και τη μεγάλη τους φαντασία και αφοσίωση. Δεν είναι 
τυχαίο που για αυτούς έγραψε και το Ρώσικο πρακτο-
ρείο ΤΑΣΣ, όταν μετά την παράσταση «Θείος Βάνιας» 
του Θεάτρου Βαχτάγκωβ της Μόσχας μίλησαν με τους 
μεγάλους Ρώσους ηθοποιούς και αναγνωρίστηκαν 
από αυτούς ως «νέοι συνάδελφοι» !

Όλγα Μπούρα

Τι κοινό έχουν ο Θείος Βάνιας και η Φαλακρή Τραγουδίστρια;
ΘΕΑΤΡΟ
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Μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος των Αρχαίων 
Ελληνικών ο μαθητής Αλέξης Γκουίν Ντέιβις χρησι-
μοποιώντας το πρόγραμμα Flash cs5, παρουσίασε 
με animation τις κινήσεις τόσο των Αθηναίων όσο 

και του Λυσάνδρου. Οι υπόλοιποι μαθητές του τμή-
ματος Α2 Λυκείου συνέλεξαν πληροφορίες και έτσι 
αποδόθηκε με εκπληκτικό τρόπο η ήττα των Αθη-
ναίων στους Αιγός ποταμούς.

Στις 30 Απριλίου 2012 επισκέφτηκε το σχολείο 
μας η... παραμυθού! Η Σάσα Βούλγαρη είναι γνω-
στή από τη μακριά ενασχόλησή της με την παρα-

δοσιακή τέχνη της αφήγησης. Ανήκει στους πρωτεργάτες 
της νεο – αφήγησης, με διαρκή επαγγελματική παρουσία 
από το 1993 και με κοινό που την ακολουθεί στις αφηγή-
σεις της. Με τη σταθερή της παρουσία και το σχεδιασμό δι-
αθεματικών προγραμμάτων έχει καθιερώσει τις αφηγήσεις 
σε μουσειακούς χώρους. Με λιτά και ευφάνταστα σκηνικά 
αντικείμενα, αυτοσχέδια μουσικά όργανα, παραδοσιακές 
αλλά και πρωτότυπες ιστορίες, παρουσίασε τις αφηγήσεις 
της στους μαθητές της Α΄ Λυκείου, μέσα στο πλαίσιο της 
ερευνητικής εργασίας με θέμα «Μύθοι παραμύθια σε Ελλά-
δα και Αγγλία» και υπεύθυνες καθηγήτριες την κ. Νάσια Πα-
παδοπούλου και κ. Βίκυ Στεργιώτη.

Τα αστροταξίδια, η μυστική ζωή κάτω από την επιφάνεια 
της θάλασσας, οι υπερ-ήρωες, οι καταπληκτικές περιπέτει-
ες, οι όμορφες βασιλοπούλες και τα ατρόμητα βασιλόπου-
λα... Τα αστεία σκανταλιάρικα ξωτικά και οι Δράκοι ταξίδε-
ψαν μικρούς και μεγάλους σε κόσμους... μαγικούς....

Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου

Τα παραμύθια ζωντανεύουν... στο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΩΝ»
μέσα από την αφήγηση της «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΣ» Σάσας Βούλγαρη

ΟΤΑΝ Ο ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ...ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι  φωτογραφίες είναι ενδεικτικές καθώς λείπει η... κίνηση!



«Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, 
τις πόρτες σπάσαν οι οχτροί, 
κι εμείς γελούσαμε στις γειτονιές 
την πρώτη μέρα. 

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, 
αδέρφια πήραν οι οχτροί, 
κι εμείς κοιτούσαμε τις κοπελιές 
την άλλη μέρα. 

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, 
φωτιά μας ρίξαν οι οχτροί, 
κι εμείς φωνάζαμε στα σκοτεινά 
την τρίτη μέρα. 

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, 
σπαθιά κρατούσαν οι οχτροί, 
κι εμείς τα πήραμε για φυλαχτά 
την άλλη μέρα. 

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί,  
μοίρασαν δώρα οι οχτροί, 
κι εμείς γελούσαμε σαν τα παιδιά 
την πέμπτη μέρα. 

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, 
κρατούσαν δίκιο οι οχτροί, 
κι εμείς φωνάζαμε ζήτω και γεια 
σαν κάθε μέρα.»

Τους στίχους αυτούς ,που τραγούδησε με την αγγε-
λική φωνή του ο Νίκος Ξυλούρης, επέλεξα να χρησι-
μοποιήσω ως πρόλογό μου, μιας και είναι τόσο επίκαι-
ροι όσο ποτέ άλλοτε. Στις δύσκολες στιγμές που περνά 
η χώρα μας έχουμε ξεχάσει ποιοι είναι οι «οχτροί» και 
εκτοξεύουμε αλλεπάλληλες κατηγορίες αναμεταξύ 
μας, πληγώνουμε και πληγωνόμαστε, τη στιγμή που 
αυτοί οι «οχτροί» καραδοκούν σαν τα όρνια, περιμένο-
ντας να αλληλοσκοτωθούμε και ύστερα με πολιτισμέ-
νους διακανονισμούς να τραφούν οι ίδιοι από τη σάρ-
κα μας.

Αλήθειες μέσα στην ομίχλη δεν υπάρχουν. Οι αλή-
θειες ποτέ δε γεννήθηκαν εκεί. Κι όμως, η απελπισία και 
η σκιά στο πανί του φόβου έχουν καταφέρει να παρα-
μορφώσουν και να τσαλακώσουν  την κριτική και αντι-
κειμενική μας σκέψη. Μας οδηγούν στην πίστη σε φαι-
δρές και ψευδείς θεωρίες συνωμοσίας, μας καθιστούν 
θύματα της ίδιας της μοιρολατρικής αποδοχής πως 
έτσι είναι ο κόσμος, ποιος είμαι εγώ, μια μηδαμινή τιπο-
τένια φιγούρα, για να τον αλλάξω; Παραπολιτικά ντελί-
ρια και ιστορίες απίστευτες –όσο πιο απίστευτες, τόσο 

αυξάνεται η πιστότητά τους- , φήμες που οργιάζουν 
και όλα μαζί συνθέτουν μια τεράστια φούσκα πλασμέ-
νη από ψέματα, με μοναδικό σκοπό την παγίδευση μας 
σ’ένα φαύλο κύκλο και την παραποίηση της αλήθειας. 
Κατηγορίες και διαμαρτυρίες για διεφθαρμένους πολι-
τικούς, ρουσφέτια, μίζες και φοροδιαφυγή.  Κανείς δεν 
αρνείται τίποτα από τα παραπάνω, όλοι τα καυτηριά-
ζουν και όλοι είναι κομμάτι αυτών με τον ένα ή τον άλ-
λον τρόπο.

Ναι, ξυπνάτε Έλληνες, επαναστατήστε Έλληνες, 
αντισταθείτε Έλληνες, βρείτε τον εαυτό σας, Έλληνες. 
Δείτε τον εχθρό,Έλληνες, αντικρίστε τον κατάματα και 
συμφιλιωθείτε μαζί του, γιατί ο πρώτος και ισχυρότε-
ρος εχθρός είναι ο ίδιος σας ο εαυτός, με την άγνοια, 
την αδιαφορία και το μπαλάκι των ευθυνών που πετά-
τε ο ένας στον άλλον. Ξεφύγετε από το λάκκο της λή-
θης μέσα στον οποίο έχουν πεταχτεί οι λέξεις «φιλό-
τιμο», «ανθρωπιά» και «λεβεντιά».Δείτε πως δεν είστε 
εσείς κατώτεροι των καταστάσεων, αλλά εκείνοι που 
σας έριξαν σε αυτές. Γιατί δεν είστε εσείς τα μιάσμα-
τα του κόσμου ούτε οι εγκληματίες που πρέπει να εκτί-
σουν την ποινή τους. 

Ο λύκος παραμονεύει και έχει ήδη κομματιάσει πολ-
λούς. Ο λύκος πάντα περιμένει για μια λάθος κίνηση, 
ένα στραβοπάτημα. Έχει τεράστια αποθέματα υπομο-

νής. Ο λύκος κρύβεται, στις μέρες μας, πίσω από ακρι-
βά κουστούμια, πλατιά χαμόγελα, χλιαρές χειραψίες 
και ρηχές υποσχέσεις. Την επόμενη στιγμή ο λύκος με-
ταμορφώνεται σε ένα ύπουλο πλάσμα, που αγοράζει 
και πουλάει, μαχαιρώνει και τεμαχίζει.Βρείτε το λύκο 
ανάμεσα τους και κλείστε καλά τα αυτιά σας. Γιατί σε 
τέτοιους καιρούς που τόσα συμφέροντα και οικονομι-
κά οφέλη παίζονται, κατασκευάζονται σκευωρίες και 
θεωρίες περί συνομωσίας, για να αποδυναμώσουν τις 
μάζες ακόμα περισσότερο. 

Οι Έλληνες κατηγορούνται για πολλά πράγματα. 
Και σ’αρκετά μπορεί να έχουν δίκιο και εκείνοι να είναι 
υπερβολικά περήφανοι ή υπερβολικά ανόητοι για να 
το δουν. Ας μην τους δοθεί αφορμή να τους κατηγορή-
σουν για τη δολοφονία του πιο ιερού πράγματος που 
διαθέτουν και που είναι αθάνατο: τη λεβεντιά και την 
ψυχή της Ελλάδας. Γιατί αυτό χρειάζεται, ψυχή, ψυχή 
για να βγουν σώοι από τους άθλους που περνούν, ψυχή 
για να συνεχίσουν να δημιουργούν, ψυχή για να εκδι-
κηθούν και να αντιταχθούν στη μοίρα που άλλα σχέδια 
είχε για εκείνους. Αυτό ήταν κάτι που είχαν καταλάβει 
από πολύ παλιά, πως, για να επιβιώσεις και να αντιμε-
τωπίσεις την τρέλα του κόσμου που θέλει να σε κομμα-
τιάσει, πρέπει εσύ να διαθέτεις άτρωτη ψυχή.

Ντένια Ψαρρού, Β1 Γυμνασίου 

ΑΡΘΡΑ
Oι «οχτροί»



Ο λόγος που ακολουθεί από τη 
11χρονη Αμερικανίδα μαθήτρια 
Charlotte Aldebron σε μια συγκέ-

ντρωση στις ΗΠΑ στις 15 Φεβρουαρίου.
«Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται το βοµβαρ-

δισμό του Ιράκ, έχουν στο µυαλό τους την εικό-
να του Σαντάµ Χουσεΐν µε στρατιωτική στολή 
ή ίσως ένοπλων στρατιωτών µε µεγάλα µου-
στάκια. Όµως, περισσότερα από τα µισά από 
τα 24 εκατοµµύρια του ιρακινού λαού είναι 
παιδιά κάτω των 15 χρόνων. Αυτό σηµαίνει 12 
εκατοµµύρια παιδιά. Παιδιά σαν και µένα. Εγώ 
είµαι σχεδόν 13, άρα µερικά είναι λίγο µεγα-
λύτερα, µερικά αρκετά µικρότερα, μερικά εί-
ναι αγόρια, µε µαύρα µαλλιά και όχι κόκκινα. 
Μα είναι παιδιά σαν και μένα. Ρίξτε λοιπόν µια 
µατιά πάνω µου, μια προσεκτική µατιά. Για-
τί είµαι αυτό που θα έπρεπε να έχετε στο μυα-
λό σας, όταν σκέφτεστε το βοµβαρδισµό του 
Ιράκ. Είµαι αυτό που πρόκειται να καταστρέ-
ψετε. Αν είµαι τυχερή, θα σκοτωθώ αµέσως, 
σαν τα τριακόσια παιδιά που δολοφονήθη-
καν από τις έξυπνες βόµβες σας σε ένα κατα-
φύγιο στη Βαγδάτη στις 16 Φεβρουαρίου του 
1991. Η έκρηξη προκάλεσε µια τόσο δυνατή 
φωτιά, που αποτύπωσε τα περιγράµματα εκεί-
νων των παιδιών και των μητέρων τους στους 
τοίχους. Μπορείτε ακόµη και σήμερα να ξεκολ-
λήσετε κοµµάτια µαυρισµένου δέρµατος από 
τις πέτρες σαν ενθύµια για τη νίκη σας. Μπο-
ρεί, όµως, να µην είµαι τυχερή και να πεθάνω 
αργά, σαν τον 14χρονο Αλί Φαϊζάλ, που αυτή 
τη στιγµή είναι στο θάλαµο των ετοιµοθάνα-
των του νοσοκοµείου παίδων της Βαγδάτης. 
Έχει κακόηθες καρκινικό λέµφωµα εξαιτίας του 
απεµπλουτισµένου ουρανίου που βρισκόταν 
στα βλήµατα του Πολέµου του Κόλπου. Ή ίσως 

πεθάνω επώδυνα, όπως ο 18µηνος Μουστα-
φά, του οποίου τα ζωτικά όργανα έχουν κατα-
στραφεί από παράσιτα. Ξέρω ότι είναι δύσκο-
λο να το πιστέψει κανείς, αλλά ο Μουσταφά θα 
µπορούσε να είχε πλήρως αποθεραπευτεί µε 
ένα φάρµακο αξίας µόλις 25 δολλαρίων, που 
όµως δεν υπάρχει εξαιτίας των οικονοµικών 
κυρώσεών σας.

Ή µπορεί και να µην πεθάνω, αλλά να ζήσω 
για χρόνια µε ψυχολογικές επιπτώσεις που δεν 
µπορείτε να δείτε από µακριά. Όπως ο Σαλµάν 
Μοχάεντ, που ακόµη και τώρα δεν µπορεί να 
ξεχάσει τον τρόµο που έζησε µαζί µε τις µι-
κρές αδελφές του, όταν βοµβαρδίσατε το Ιράκ 
το 1991. Ο πατέρας του Σαλµάν έβαλε όλη την 
οικογένεια να κοιµάται στο ίδιο δωµάτιο, ώστε 
να επιζήσουν όλοι µαζί ή να πεθάνουν όλοι 
µαζί. Ακόµη βλέπει εφιάλτες µε σειρήνες αερο-
πορικών επιδροµών. Ή µπορεί να χάσω τους 
γονείς µου, όπως ο Αλί, που ήταν τριών χρόνων 
όταν δολοφονήσατε τον πατέρα του στον Πό-
λεμο του Κόλπου. Ο Αλί ξεσκόνιζε για τρία χρό-
νια καθηµερινά τον τάφο του πατέρα του φω-
νάζοντάς του: «Έλα, µπαµπά, µπορείς να βγεις 
τώρα, αυτοί που σε έβαλαν εδώ έχουν φύγει». 
Αλί, κάνεις λάθος λοιπόν. Φαίνεται ότι αυτοί οι 
άνθρωποι ξανάρχονται. Ή µπορεί να τα κατα-
φέρω όπως ο Λούε Μαχέντ, που θυµάται ότι ο 
Πόλεµος του Κόλπου σήµαινε γι’ αυτόν ότι δεν 
ήταν υποχρεωµένος να πηγαίνει σχολείο και 
ότι µπορούσε να ξενυχτά όσο εκείνος ήθελε. 
Σήµερα, όµως, χωρίς να έχει τελειώσει το σχο-
λείο, προσπαθεί να ζήσει πουλώντας εφηµερί-
δες στους δρόµους. Φανταστείτε ότι αυτά είναι 
παιδιά σας, ανιψιές σας, ανιψιοί σας ή γείτο-
νες. Φανταστείτε το γιο σας να κραυγάζει από 
την οδύνη µε ακρωτηριασµένο ένα µέλος του, 

ενώ εσείς δεν µπορείτε να κάνετε τίποτα για 
να απαλύνετε τον πόνο του ή να τον βοηθήσε-
τε. Φανταστείτε την κόρη σας να κλαίει κάτω 
από τα ερείπια ενός κτιρίου που έχει καταρ-
ρεύσει, ενώ εσείς δεν µπορείτε να την πλησιά-
σετε. Φανταστείτε τα παιδιά σας να τριγυρνά-
νε στους δρόµους, πεινασµένα και µόνα, αφού 
σας έχουν δει να πεθαίνετε µπροστά στα µάτια 
τους. ∆εν πρόκειται για περιπετειώδη ταινία, 
για φανταστική ιστορία ή για βιντεοπαιχνίδι. 
Είναι πραγµατικότητα για τα παιδιά στο Ιράκ. 

Πρόσφατα, µια διεθνής οµάδα ερευνητών 
πήγε στο Ιράκ για να εξακριβώσει τι επίδρα-
ση έχει στα παιδιά εκεί η πιθανότητα του πο-
λέµου. Τα µισά παιδιά µε τα οποία µίλησαν εί-
παν ότι δεν έβλεπαν κανένα λόγο για να ζουν. 
Ακόμη και πολύ μικρά παιδιά γνώριζαν για τον 
πόλεµο και ανησυχούσαν γι’ αυτόν. Ένα παιδί 5 
χρόνων, ο Ασέµ, τον περιέγραψε µε αυτά τα λό-
για: «Όπλα και βόµβες, ο αέρας θα είναι κρύος 
και ζεστός και θα καούµε πάρα πολύ». Ο 10χρο-
νος Αεσάρ είχε ένα µήνυµα για τον πρόεδρο 
Μπους: «Θέλω να ξέρετε ότι πολλά παιδιά στο 
Ιράκ θα πεθάνουν. Θα τα δείτε στην τηλεόραση 
και θα µετανιώσετε». 

Στο σχολείο διδαχτήκαµε να λύνουµε τα 

προβλήµατά µας µε τα άλλα παιδιά χωρίς να 
τα χτυπάµε ή να τα προσβάλλουµε, αλλά συ-
ζητώντας και χρησιοποιώντας µηνύµατα που 
αποκαλύπτουν τι νιώθουµε. Ο σκοπός ενός πα-
ρόµοιου µηνύµατος είναι να κάνεις τον άλλο να 
καταλάβει πόσο άσχηµα σε έκαναν να νιώσεις 
οι πράξεις του, ώστε να συµµεριστεί τη θέση 
σου και να σταµατήσει. Θα σας δώσω τώρα 
ένα τέτοιο µήνυµα. Εµείς, όπως όλα τα παιδιά 
του Ιράκ, που περιµένουν αβοήθητα να τους 
συµβεί το κακό. εµείς, όπως τα παιδιά όλου του 
κόσµου, που, χωρίς να συµµετέχουν στη λήψη 
των αποφάσεων, υφίστανται όλες τις συνέπει-
ες.  εµείς, όπως τα παιδιά που οι φωνές τους εί-
ναι πολύ µικρές και βρίσκονται πολύ µακριά για 
να ακουστούν, νιώθουµε φόβο, όταν δε γνωρί-
ζουµε αν θα ζούµε αύριο. Νιώθουμε θυµό, όταν 
κάποιοι άνθρωποι θέλουν να µας σκοτώσουν, 
να µας πληγώσουν ή να µας κλέψουν το µέλ-
λον. Νιώθουµε λύπη, επειδή το µόνο που θέ-
λουµε είναι µια µαµά και έναν µπαµπά που να 
ξέρουµε ότι θα βρίσκονται μαζί µας για πάντα. 
Τέλος, νιώθουµε µπερδεµένα, επειδή δεν ξέ-
ρουµε τι λάθος έχουµε κάνει.

Φιλία Εμίρη – Ιζαμπέλλα Μαρόγιαννη, 
Γ1 Γυμνασίου
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Αυτό είναι και το θέμα έρευνας η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε με αφορμή την πολυσυζητημένη 
ανθρωποκτονία της Kitty Genovese το 1964.

 Μετά το θάνατο της νεαρής γυναίκας, ο John Darley 
και ο Βibb Latane αποφάσισαν να ερευνήσουν γιατί, 
όταν βρισκόμαστε μπροστά σε κόσμο, διστάζουμε να 
βοηθήσουμε κάποιον που βρίσκεται σε κίνδυνο. Στις 
εφημερίδες εκείνη την εποχή αναφερόταν ότι 38 άν-
θρωποι είχαν ακούσει και δει την επίθεση που δέχτη-
κε η γυναίκα, η οποία διήρκησε 1 ώρα, αλλά παρόλα 
αυτά δεν επιχείρησαν να τη βοηθήσουν.

 Το 1968, σε ένα πείραμα που επινόησαν οι δύο ψυ-
χολόγοι, οι συμμετέχοντες προσκλήθηκαν υπό το 
πρόσχημα ότι θα έπαιρναν μέρος σε μια συζήτηση 
σχετικά με «προσωπικά προβλήματα». Είχαν χωριστεί 
σε ομάδες των τεσσάρων και μιλούσαν μεταξύ τους 
όντας εντελώς άγνωστοι ο ένας στον άλλο.

 Λόγω της ευαίσθητης φύσης του θέματος, τούς εί-
παν πως η συζήτηση θα γινόταν μέσω ενδοεπικοινω-
νίας. Στην πραγματικότητα, αυτό ήταν απλούστατα 
ένα τέχνασμα για να διαβεβαιωθεί ότι οι συμμετέχο-
ντες δε θα μπορούσαν να δουν τους ανθρώπους με 
τους οποίους μιλούσαν.

 Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της συζήτησης, 
ένα άτομο της ομάδας θα προσποιείτο ότι περνούσε 
μια επιληπτική κρίση.

 Το άτομο αυτό μιλούσε αρχικά τραυλιστά και ζη-
τούσε βοήθεια, ενώ στη συνέχεια χανόταν η φωνή 
του, επειδή πνιγόταν από το βήχα, και οι τελευταίες 
του λέξεις ήταν απεγνωσμένες κραυγές για βοήθεια, 
ενώ στη συνέχεια σώπασε εντελώς.

 Οι πειραματιστές τότε χρονομέτρησαν πόση ώρα 
περίμεναν οι συμμετέχοντες του πειράματος για να 
αντιδράσουν και να τρέξουν να βοηθήσουν το άτομο 
που πέρασε την επιληπτική κρίση. Τότε έγινε φανερό 
πως οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν τόσο απορρο-
φημένοι στη συζήτηση με τα άλλα μέλη του πειράμα-
τος και αντέδρασαν εμφανέστατα πιο αργά στην προ-
φανή επείγουσα ανάγκη. Φαίνεται ότι η παρουσία των 
άλλων αναστέλλει το ένστικτο του ανθρώπου να βοη-
θήσει κάποιον σε κίνδυνο.

 Μήπως πολύ απλά δε νοιάζονταν; Όπως αναφέρ-

θηκε από τους ερευνητές, ορισμένοι συμμετέχοντες 
δεν κουνήθηκαν καν από τις θέσεις τους, όμως υπο-
στηρίζουν ότι το γεγονός πως δεν αντέδρασαν δε ση-
μαίνει σε καμία περίπτωση ότι δε νοιάστηκαν. Μάλι-
στα, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Σε σύγκριση με 
αυτούς που αντέδρασαν και ανέφεραν την κατάστα-
ση του πάσχοντος, εκείνοι που παρέμειναν απαθείς 
φάνηκε να ήταν σε κατάσταση μεγάλης εγρήγορσης. 
Πολλοί έτρεμαν, είχαν ιδρώσει οι παλάμες τους και 
ήταν εμφανώς σε πολύ δύσκολη θέση. Ένα μέρος αυ-
τών ένιωθε ντροπή και τύψεις που δε βοήθησε, ενώ 
κάποιοι άλλοι δεν ήθελαν να εκτεθούν σε αμηχανία ή 
να καταστρέψουν το πείραμα.

 Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι πολλές φο-
ρές, όσο περισσότεροι άνθρωποι είναι παρόντες σε 
ένα ατυχές συμβάν, τόσο περισσότερο χρόνο παίρ-
νει σε αυτούς να σπεύσουν για βοήθεια. Και το γεγο-
νός αυτό είναι μια πολύ σημαντική ανακάλυψη στον 
τομέα της ψυχολογίας, καθώς λόγω του τρόπου με τον 
οποίο το πείραμα έλαβε χώρα, οι συμμετέχοντες δε θα 
μπορούσαν να γνωρίζουν πώς αντέδρασαν οι άλλοι 
άνθρωποι που αντιλήφθηκαν το συμβάν. Όταν πολ-
λοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται ένα συμβάν, ο καθέ-
νας τους θεωρεί ότι κάποιος άλλος θα παρέμβει και με 
αυτό τον τρόπο καταφέρνουν να μη βρίσκονται σε δύ-
σκολη θέση και αισθάνονται ότι δεν έχουν καμία ευθύ-
νη. Ακόμη, δεν είναι λίγες οι φορές που πιστεύουν πως 
λογικά θα υπάρχει κάποιος πιο ειδικός σε τέτοιες περι-
πτώσεις, όπως ένας γιατρός ή ένας αστυνομικός, και 
ως αποτέλεσμα δε χρειάζεται να βοηθήσουν οι ίδιοι.

Δημητριάδη Τζένη, Α1 Λυκείου

Bystander 
Apathy 

Απάθεια του αυτόπτη μάρτυρα, όταν η παρου-
σία πολλών άλλων ανθρώπων μας αδρανοποι-
εί και δε βρισκόμαστε σε κατάσταση να βοηθή-
σουμε κάποιον που κινδυνεύει.

Για την αξία της ειρήνης...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ – ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
http://www.youtube.com/watch?v=Rtxw0GayX38&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=AswTq4NU9HA
http://www.youtube.com/watch?v=guseATYZKRU

http://www.youtube.com/watch?v=zmRPP2WXX0U
http://www.youtube.com/watch?v=B4F5yfgZGdo
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Η φυλακή είναι ένας τόπος όπου 
στέλνονται άνθρωποι εγκλη-
ματίες μετά την καταδίκη τους 

για να σωφρονιστούν, δηλαδή έχει ως 
σκοπό, αφού ένας άνθρωπος βγει από 
τη φυλακή, να έχει γίνει πιο σωστός πο-
λίτης και καλύτερος άνθρωπος! Φυλάκι-
ση είναι μια νομική κύρωση που μπορεί 
να επιβληθεί από το κράτος για την τέλε-
ση του εγκλήματος. Με τον όρο φυλακή 
εννοούμε ένα σύνολο εγκαταστάσεων 
χωρισμένο σε διαφορετικές πτέρυγες 
αναλόγως με το πόσο επικίνδυνοι είναι 
οι κρατούμενοι. Οι φυλακισμένοι περνά-
νε τον περισσότερο χρόνο τους στα κε-
λιά ενώ κάποιες ώρες είναι αφιερωμένες 
στα επισκεπτήρια στα γεύματα, ή ακόμα 
και σε διάφορες δραστηριότητες ή πιο 
σπάνια σε εκδρομές! Παρόλα αυτά το 
σωφρονιστικό σύστημα δεν επιτελεί τον 
αρχικό του σκοπό, δηλαδή το σωφρονι-
σμό, αλλά μέσα από τις φυλακές βγαί-
νουν χειρότεροι εγκληματίες, χρήστες 
ναρκωτικών ουσιών, άτομα με σοβαρά 
ψυχολογικά προβλήματα, άνθρωποι μο-
ναχικοί σκληροί και ανάλγητοι χωρίς κα-
μία απολύτως ευαισθησία! 

Το σωφρονιστικό σύστημα σήμερα 
είναι μία λέξη ανύπαρκτη. 

Το σύστημα, λοιπόν, που υπάρχει σή-
μερα περισσότερο παράγει κακοποι-
ούς και λιγότερο σωφρονίζει! Η φυλά-
κιση, που προβλέπει σε πολλά σημεία ο 
νόμος, είναι ένα μέτρο που σου δίνει δι-
δακτορικό στο έγκλημα, καθώς συνανα-
στρέφεσαι με εγκληματίες, κακοποιούς. 
Και εκείνοι με τη σειρά τους έχουν κα-
ταντήσει έτσι από τις αδικίες του άθλιου 
αυτού συστήματος!

Το σημερινό σύστημα ποινών θεω-
ρεί ότι όποιος κάνει μια αξιόποινη πρά-
ξη, όπως για παράδειγμα μία ληστεία, θα 
πρέπει να πάει φυλακή. Η φυλακή στην 
ουσία είναι το φόβητρο των ανθρώπων 
για να υπακούσουν, δηλαδή μπορεί να 
αποτελέσει κίνητρο για κάποιον ώστε να 
μην παραβιάσει το νόμο από φόβο μή-
πως περάσει τα χειρότερα χρόνια της 
ζωής του στη φυλακή! Η φυλάκιση είναι 
απάνθρωπη. 

Αν κάποιος εκδηλώνει εγκληματική 
συμπεριφορά, η κοινωνία θα πρέπει να 
τον ενσωματώσει στο εκπαιδευτικό σύ-
στημα και όχι να τον στείλει στη φυλα-
κή ή τουλάχιστον οι συνθήκες μέσα στις 

φυλακές να είναι ανθρώπινες, ενθαρρύ-
νοντας έτσι τη βελτίωση και το σωφρο-
νισμό! Θα έπρεπε λοιπόν οι φρουροί να 
τους συμπεριφέρονται ισότιμα και όχι 
σαν αποβράσματα της κοινωνίας, να 
τους βοηθήσουν να επιστρέψουν στην 
εκπαίδευση και να έχουν τη βοήθεια δα-
σκάλων, κοινωνικών λειτουργών και ψυ-

χολόγων.
Ταυτόχρονα να εκτελούν διάφορες 

χειρωνακτικές εργασίες ή ακόμα να 
ασχολούνται με την τέχνη και τις επιστή-
μες για να εξασφαλίζουν την πνευματι-
κή τους ανάπτυξη και να συνεισφέρουν 
κοινωνικά. Να τους επιτρέπεται να ξανα-
γυρίσουν πίσω στην κοινωνία όταν εκτί-

σουν την ποινή τους και όταν εκδηλώ-
σουν κοινωνική συμπεριφορά.

Αν κάποιος περιπέσει σε ελαφρύτερο 
παράπτωμα, τότε θα μπορούσε να αντι-
μετωπίζεται μέσα στην κοινωνία με κοι-
νωνική εργασία. Για παράδειγμα, αν κά-
ποιος κάνει καταστροφές στο γήπεδο και 
κάψει ένα τμήμα του, τότε θα πρέπει να 
εργαστεί τόσο καιρό, όσο θα χρειαστεί 
για να αποκτήσει τα χρήματα για την ανα-
κατασκευή του ή να συμβάλει με προσω-
πική εργασία στην αποκατάσταση .

Αν έγινε συλλογικά, τότε όλοι μαζί θα 
δουλέψουν τόσο, όσο χρειάζεται για την 
αποπληρωμή των ζημιών. Αν οι ίδιοι δεν 
έχουν εργασία, τότε μεριμνά το κράτος 
και τους βρίσκει. Είτε σε κοινωνική ερ-
γασία, είτε στα χωράφια, είτε στην κατα-
σκευή δρόμων, είτε στην ανακατασκευή 
του χώρου που υπέστη τη φθορά!

Έτσι πετυχαίνουμε διπλό όφελος. 
Πρώτον, ο παραβάτης αναγνωρίζει τη 
χρηματική αξία και τον κόπο που απαι-
τείται για τη διόρθωση της βλάβης που 
προκάλεσε και δεύτερον καταργείται το 
απάνθρωπο μέτρο της φυλάκισης.

Γιατί η φυλακή είναι πολύ σκληρή κα-
τάσταση και αφαιρεί κάθε στοιχείο αν-
θρωπιάς. Αντί να σε συνετίζει σε κάνει 
χειρότερο. Όταν βγαίνεις, έχεις γνωρί-
σει μονάχα περισσότερους εγκληματίες 
και έχεις τρελαθεί από την απομόνωση. 
Κι αυτό γιατί το σωφρονιστικό σύστημα 
με την πάροδο του χρόνου έχασε τα θε-
τικά χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με 
το σωφρονισμό, διατήρησε όμως και με-
γέθυνε την «τιμωρητική πρακτική» και 
επιδεικνύει εξαιρετική αντοχή στο χρό-
νο. Στο δίλημμα σωφρονισμός ή τιμω-
ρία, το επικρατούν καθεστώς, προ και 
μετά τον εγκλεισμό του ενόχου στη φυλα-
κή, ανεπιφύλακτα απαντά τιμωρία – περι-
θωριοποίηση – παραγωγή εγκληματιών. 
Συμπερασματικά, λοιπόν, η φυλακή αντι-
μετωπίζεται πλέον από τον κόσμο ως τι-
μωρία και ως κάτι το ανεπιθύμητο αντί να 
αποτελεί μια πρόφαση για καλύτερη ζωή.

«Το κελί έχει μια δική του ζωή 
που μόνο με προφορικές αναμνήσεις και 
διαλόγους στέκει
Παύλος Ζάννας
Ημερολόγιο φυλακής»

Μελίνα Αναστασοπούλου, 
Νέλλη Παναγιωτοπούλου,

 Γ2 Γυμνασίου

Φτώχεια
 Με τον όρο φτώχεια αναφερόμαστε στην οικονομική 

κατάσταση που χαρακτηρίζεται από έλλειψη επαρκών 
πόρων για την ικανοποίηση βασικών ανθρώπινων ανα-
γκών. Βέβαια το κατώφλι των βασικών αναγκών που ορί-
ζει το όριο της φτώχειας διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η 
φτώχεια ανάγεται να μετράται σε χρήματα και αντανα-
κλά τους κατά κεφαλήν διαθέσιμους από τους πραγμα-
τικούς οικονομικούς πόρους μιας χώρας. Η σχετική φτώ-
χεια μεταξύ χωρών στον κόσμο είναι ένα νέο φαινόμενο. 
Πριν από 250 χρόνια όλες οι χώρες στον κόσμο είχαν περί-
που το ίδιο εισόδημα. Χάρη στη βιομηχανική επανάστα-
ση, κάποιες χώρες με πρώτη την Αγγλία, πολλαπλασίασαν 

τρομακτικά το εισόδημά τους. Όσο η επανάσταση εξα-
πλωνόταν στον κόσμο, άλλες χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές 
ή υπό αγγλική κυριαρχία, ανέβηκαν και αυτές στη σκάλα 
της ανάπτυξης. Σήμερα περίπου 1,2 δις άνθρωποι έχουν 
ανέβει πολύ ψηλά. Οι υπόλοιποι, όμως, έχουν μείνει για δι-
άφορους λόγους αρκετά πιο πίσω. Και περίπου 1 δις άν-
θρωποι βρίσκονται σε βαθιά φτώχεια.

 Ομαδοποιώντας τις ευρωπαϊκές χώρες σε τέσσερις τύ-
πους κοινωνικού κράτους, διαπιστώνουμε ότι την υψηλό-
τερη φτώχεια εμφανίζουν οι χώρες της Νότιας Ευρώπης 
(Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία) καθώς και οι χώ-
ρες με φιλελεύθερο κοινωνικό κράτος (Μεγ. Βρετανία, Ιρ-
λανδία). Αντίθετα τη χαμηλότερη φτώχεια και ανισότητα 
εμφανίζουν οι χώρες με σοσιαλδημοκρατικό καθεστώς 
ευημερίας (Δανία, Σουηδία, Φιλανδία, Ολλανδία) και ακο-
λουθούν οι χώρες με συντηρητικό τύπο κοινωνικού κρά-
τους (κυρίως χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης).

 Η ριζική αντιμετώπιση της φτώχειας δεν έχει μέχρι 
τώρα επιτευχθεί σε καμιά περίπτωση και αυτό δηλώνει 
ότι το πρόβλημα αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ριζικό και δο-
μικό. Υπό την έννοια συμμετοχής και συνενοχής του αν-
θρώπου, θα λέγαμε ότι είναι και ανθρωπολογικό. Το ζή-
τημα της φτώχειας πολλές φορές είναι αποτέλεσμα της 
ίδιας της ανάπτυξης που μπορεί μάλιστα να στραφεί και 
ως μπούμερανγκ για την ίδια την ανάπτυξη. 

Δεν υπάρχει ούτε εύκολη ούτε προφανής λύση που θα 
θέσει τέλος στο πρόβλημα της φτώχειας και του κοινωνι-
κού αποκλεισμού. Η καλύτερη εγγύηση είναι μια ποιοτική 
εργασία γι’ αυτούς που μπορούν να εργαστούν. Για όσους 
δεν μπορούν, πρέπει να εξασφαλιστεί ένα επαρκές εισό-
δημα, κοινωνική συμμετοχή καθώς και προσπάθεια όλων 
μας για το καλύτερο.

Μάη Βαμβακά, Α2 Λυκείου

Σωφρονιστικό

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
•  Προγράμματα εκπαίδευσης – επιμόρφωσης
•  Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας
•  Καλές συνθήκες υγιεινής
•  Αντικειμενική αντιμετώπιση των κρατουμένων
•  Έλεγχος των διακινούμενων αντικειμένων
•  Έλεγχος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών
•  Προγράμματα κοινωνικής απασχόλησης
• Δωρεάν παροχή σε όλους τους κρατούμενους όλων των αναγκαίων για την 

ατομική υγιεινή και καθαριότητα
• Σύγχρονες εγκαταστάσεις θέρμανσης, νερού κλπ
• Τακτικός και έκτακτος υγειονομικός έλεγχος από τα αρμόδια όργανα υπό την 

εποπτεία του δικαστικού λειτουργού
• Άμεση αντιμετώπιση του κινδύνου των μεταδοτικών νόσων με νοσηλεία σε νο-

σοκομείο
• Διεύρυνση των προσώπων και των φορέων που μπορούν να επισκέπτονται 

τον κρατούμενο και κρίνεται ότι ασκούν θετική επίδραση στην προσωπικότη-
τά του

• Θεσμοθέτηση (σε ειδικούς χώρους) της συνεύρεσης συζύγων/συντρόφων
• Διευκόλυνση της αλληλογραφίας και των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και χω-

ρίς περιορισμούς, τηρουμένων, βέβαια, των όρων ασφαλείας που προβλέπει ο 
εσωτερικός κανονισμός

• Συνεχής και έγκαιρη ενημέρωση για την πολιτική, οικονομική και πολιτιστική 
ζωή (μέσω εφημερίδων, ραδιοφώνου, ΤV)

• Αύξηση των δυνατοτήτων ψυχαγωγίας (θέατρο, κινηματογράφος κλπ) αλλά 
και ενθάρρυνση της συγκρότησης ομάδων τέχνης από τους ίδιους τους κρα-
τούμενους

• Μεταγωγές με χειροπέδες μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.
• Όχι προσβλητικός σωματικός έλεγχος
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Υποσιτισμός είναι η λήψη λιγότε-
ρης τροφής από την κανονική 
ποσότητα, με αποτέλεσμα να μην 

τρέφεται καλά ο οργανισμός και να μην 
αναπτύσσεται ομαλά το σώμα του ανθρώ-
που. Το ζήτημα, βέβαια, δεν έχει να κάνει 
μόνο με τη ποσότητα αλλά και με την ποι-
ότητα της τροφής. Δηλαδή, είναι δυνα-
τό κάποιος να υποφέρει από υποσιτισμό, 
επειδή δεν παίρνει τα στοιχειώδη θρε-
πτικά συστατικά που απαιτούνται για την 
υγιή ανάπτυξη του σώματος, ενώ λαμβά-
νει τη σωστή ποσότητα. 

Αιτίες – Αποτελέσματα

  Ο υποσιτισμός είναι αποτέλεσμα της 
φτώχειας ή της έλλειψης καλλιεργειών 
που υπάρχει στις περιόδους πολέμου, ξη-
ρασίας ή άλλων έκτακτων συνθηκών. Σε 
πολλές περιπτώσεις, το φαινόμενο του 
υποσιτισμού είναι πιθανό να εμφανίζεται 
και σε χώρες αναπτυγμένες, όπου υπάρχει 
διαθεσιμότητα τροφής. Αυτό συμβαίνει 
είτε λόγω κακών διατροφικών συνηθειών 
είτε λόγω διαιτητικών προγραμμάτων που 
προκαλούν εξάντληση. Επίσης, μπορεί να 
προκαλείται από κοινωνικούς και οικονο-
μικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα 
σε κοινωνικές ομάδες ανέργων, αλλοδα-
πών και εξαθλιωμένων που υπάρχουν και 
στις ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη. 

Ο υποσιτισμός δεν είναι απλώς το απο-
τέλεσμα έλλειψης τροφής. Είναι μια παθο-
λογική κατάσταση που προκαλείται κυρί-
ως από την έλλειψη βασικών θρεπτικών 
ουσιών. Ειδικά για τα νήπια υπάρχουν 40 
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την 
ανάπτυξή τους και, αν δεν τα λαμβάνουν 
όλα, υπάρχουν επιπτώσεις στη λειτουρ-
γία του ανοσοποιητικού τους συστήματος 
και την ικανότητά τους να καταπολεμούν 
τις ασθένειες, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
καθυστέρηση στην ανάπτυξη του παιδιού 
και κάποιες κοινές μολυσματικές ασθένει-
ες, όπως η πνευμονία, να γίνονται εύκο-
λα θανάσιμες. Όσα παιδιά επιβιώσουν θα 
έχουν καθυστερημένη ανάπτυξη, θα είναι 
πιο ευάλωτα στις χρόνιες ασθένειες και θα 
έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής.

Όταν ο οργανισμός υποσιτίζεται, κα-
ταναλώνει μεγάλες ποσότητες λιπώδους 
ιστού και πρωτεϊνών, για να αντιμετωπί-
σει τις θερμιδικές ανάγκες, με αποτέλεσμα 
την εξασθένηση του οργανισμού. Ανάλο-
γα με το είδος των θρεπτικών ελλείψεων, 
προκαλούνται και διαφορετικά νοσήματα. 
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν 
η νόσος του Kwashiorkor από ανεπάρκεια 
πρωτεϊνών, η ενδημική βρογχοκήλη από 
έλλειψη ιωδίου, η σιδηροπενική αναιμία 
από έλλειψη σιδήρου, ο ραχιτισμός από 
έλλειψη βιταμίνης D, το σκορβούτο από 
έλλειψη βιταμίνης C.

Η πιο βασική, όμως, συνέπεια είναι η 
εξασθένηση της άμυνας του οργανισμού 
στα λοιμώδη νοσήματα, γεγονός που επι-
βεβαιώνεται από τον υψηλό αριθμό θα-
νάτων σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών 
εξαιτίας του υποσιτισμού (3,9 εκατομμύ-
ρια θάνατοι, που αποτελούν το 35% των 
συνολικών θανάτων σε παιδιά κάτω των 5 
ετών). Οι θάνατοι αυτοί οφείλονται στο γε-
γονός ότι τα υποσιτισμένα παιδιά υποφέ-

ρουν συχνότερα από σοβαρές μεταδοτι-
κές λοιμώξεις. Έχει παρατηρηθεί, μάλιστα, 
ότι το 1/3 των διαρροϊκών λοιμώξεων, της 
ιλαράς και των λοιμώξεων του κατώτερου 
αναπνευστικού συστήματος οφείλονται 
στον υποσιτισμό, ενώ, αν ο υποσιτισμός 
συνδυαστεί μαζί με άλλους διατροφικούς 
κινδύνους και με τον ανεπαρκή βρεφικό 
θηλασμό, τότε ευθύνεται κατά 73% για 
τις διαρροϊκές ασθένειες και κατά 50% για 
την πνευμονία, την ιλαρά και άλλες σοβα-
ρές νεογνικές λοιμώξεις.

Εικόνα του προβλήματος

Πολλές διεθνείς οργανώσεις ερευνούν 
το ζήτημα του υποσιτισμού στις διάφο-
ρες χώρες της γης και μας πληροφορούν 
για την έκταση που έχει το πρόβλημα δι-
εθνώς. Η βρετανική οργάνωση «Σώστε τα 
Παιδιά» (Save The Children) δημοσίευσε 
πρόσφατα μια έκθεση για τα ολέθρια απο-
τελέσματα του υποσιτισμού σε δεκάδες 
αναπτυσσόμενες χώρες του λεγόμενου 
«Τρίτου Κόσμου», τα οποία είναι ανησυχη-
τικά. Μερικά από τα πιο τρανταχτά στοι-
χεία της έκθεσης της παράπανω Μη Κυ-
βερνητικής Οργάνωσης αναφέρουν:

Έως το 2025 περίπου μισό δισεκατομ-
μύρια παιδιά θα έχουν έντονα τα σημά-
δια έντονης σωματικής καχεξίας λόγω 
του υποσιτισμού, που κάθε ώρα της ημέ-
ρας σκοτώνει 300 παιδιά ανά την υφήλιο ή 
2.600.000 παιδιά ετησίως.

Το 80% των υποσιτισμένων παιδιών ζει 
σε μόλις 20 χώρες με τις πέντε πρώτες αυ-
τής της μαύρης λίστας να είναι αφρικανι-
κές (Κονγκό, Μπουρούντι, Νησιά Κομό-
ρος, Σουαζιλάνδη, Ακτή Ελεφαντοστού).

Το 48% των παιδιών στην Ινδία, δηλαδή 
ένα στα δύο, είναι καχεκτικά, εξαιτίας του 
υποσιτισμού.

Σε επτά χώρες αναμένεται αύξηση του 
ποσοστού καχεκτικών παιδιών έως το 
2015. Γνωρίζουμε από τώρα για παράδειγ-
μα ότι στη Νιγηρία, την πρώτη σε παρα-
γωγή πετρελαίου χώρα της υποσαχάρειας 
Αφρικής, ο αριθμός των καχεκτικών παι-
διών θα αυξηθεί κατά περίπου 2.000.000 
ως το 2020 ακριβώς λόγω των αντιλαϊκών 
πολιτικών φτώχειας και μιζέριας. Αντίστοι-
χα στην Τανζανία τα καχεκτικά παιδιά θα 
έχουν αυξηθεί κατά 450.000 έως το 2015.

Μεγάλος αριθμός οικογενειών σε Μπα-
γκλαντές, Πακιστάν, Ινδία, Κένυα, Αιθιο-
πία, Νιγηρία αδυνατούν να θρέψουν σω-
στά τα παιδιά τους όχι γιατί δεν υπάρχουν 
επαρκείς ποσότητες τροφίμων στις χώρες 
τους, αλλά διότι είναι πανάκριβα. Όπως 
διαπιστώνουν οι συντάκτες της έκθεσης 
ακόμη και εάν αποφάσιζαν πολλοί απ’ αυ-
τούς τους γονείς να διαθέσουν ολόκληρο 
το εισόδημά τους για την αγορά τροφίμων 
ακόμη και τότε τα παιδιά τους θα παρέ-
μεναν υποσιτισμένα. Γιατί; Μα γιατί οι μι-
σθοί τους είναι πενιχροί και δεν υπάρχουν 
δημόσια συστήματα υγείας, περίθαλψης, 
παιδείας.

Σήμερα, ο αριθμός των υποσιτιζόμενων 
ανθρώπων ανέρχεται στα 925 εκατομμύ-
ρια παγκοσμίως, με τα 19 εκατομμύρια να 
ανήκουν στις αναπτυγμένες χώρες, ενώ 
από τις αναπτυσσόμενες χώρες η πλειο-
νότητα των υποσιτιζόμενων ατόμων απα-

ντάται στην Ασία και τις χώρες του Ειρηνι-
κού Ωκεανού (578 εκατομμύρια). Την ίδια 
στιγμή υπάρχει άλλο 1 δισεκατομμύριο 
ανθρώπων που πάσχει από παχυσαρκία, 
λόγω υπερβολικής λήψης τροφής!

 Μια ιδιαίτερη κατηγορία των αναπτυσ-
σόμενων κρατών είναι και αυτά που βρί-
σκονται σε παρατεταμένη κρίση και χα-
ρακτηρίζονται από επαναλαμβανόμενες 
φυσικές καταστροφές και/ή συγκρού-
σεις, μακροχρόνιες επισιτιστικές κρίσεις, 
μη ορθή κατανομή των ανθρώπινων πό-
ρων και ανεπαρκή ικανότητα των κυβερ-
νήσεών τους να αντιμετωπίσουν την κρί-
ση για διάστημα μεγαλύτερο των 8 ετών 
μεταξύ του 2001 - 2010 ή για διάστημα με-
γαλύτερο των 12 ετών μεταξύ του 1996 - 
2010 (π.χ. Αφγανιστάν, Ιράκ, Αιθιοπία). Στις 
χώρες αυτές, το ποσοστό των υποσιτιζό-
μενων ατόμων είναι τριπλάσιο συγκριτικά 
με αυτό των υπόλοιπων αναπτυσσόμενων 
κρατών και ο συνολικός αριθμός ανέρχε-
ται περίπου σε 166 εκατομμύρια.

   Ωστόσο, και στις αναπτυγμένες χώρες 
υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που υποφέ-
ρουν από υποσιτισμό. Αυτές που πλήττο-
νται περισσότερο είναι: τα άτομα τρίτης 
ηλικίας, ιδίως εκείνα που νοσηλεύονται ή 
βρίσκονται σε μακροχρόνια ιδρυματική 
περίθαλψη, τα άτομα που είναι κοινωνικά 
απομονωμένα, οι άνθρωποι με χαμηλά ει-
σοδήματα, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις 
διατροφικές (π.χ. νευρική ανορεξία).

Αντιμετώπιση του προβλήματος

Δεν αρκεί η καταγραφή του προβλήμα-
τος του υποσιτισμού και η λύπη που προ-
καλούν τα στοιχεία των εκθέσεων των δι-
εθνών οργανισμών. Πρέπει να γίνουν και 
έργα τέτοια που τουλάχιστον θα εγγυώ-
νται σε όλα τα παιδιά του πλανήτη μας ότι 
θα τρέφονται με τα απαραίτητα κατά την 
ανάπτυξή τους. Οι χώρες που υποφέρουν 
από το πρόβλημα πρέπει να βοηθηθούν, 
ώστε να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
υποδομές που θα μπορούν να καλύπτουν 
τις ανάγκες παραγωγής τροφής για τους 
κατοίκους. Η αποστολή τροφών για λίγες 
μέρες σε μερικές περιοχές δε λύνει το πρό-
βλημα. Απλώς καλύπτει λίγο τη συνείδηση 
αυτών που τα στέλνουν. Η πραγματική βο-
ήθεια έχει να κάνει με την υλοποίηση προ-
γραμμάτων γεωργικής παραγωγής που θα 
μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτε-
ρες κλιματολογικές και φυσικές συνθήκες 
κάθε περιοχής. Επιπλέον, μπορούν να σχε-
διαστούν και άλλες λύσεις με τη βοήθεια 
της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως η μαζι-
κή παραγωγή γενετικά τροποποιημένων 
τροφίμων. 

Η αντιμετώπιση του υποσιτισμού στις 
ανεπτυγμένες χώρες απαιτεί καθαρά πο-
λιτικές αποφάσεις από τις κυβερνήσεις. 
Οι κοινωνικές ομάδες εκείνες που υποφέ-
ρουν από τη φτώχεια και την οικονομική 
εξαθλίωση πρέπει να βοηθηθούν από την 
υπόλοιπη κοινωνία προκειμένου να έχουν 
άμεση πρόσβαση σε βασικές τροφές. Η 
όποια οικονομική επιβάρυνση για αυτό 
το μέτρο, θα εξισορροπηθεί με την καλύ-
τερη υγεία αυτών των ανθρώπων, οι οποί-
οι στη συνέχεια θα δημιουργούν λιγότερα 
προβλήματα στο σύνολο της κοινωνίας. 

Άλλωστε, δεν μιλάμε για κάποια πολυτέ-
λεια, αλλά για την ίδια την επιβίωση. Αφή-
νοντας ανθρώπους να αρρωσταίνουν και 
να πεθαίνουν από την πείνα σε μια κοινω-
νία πλούσια και ανεπτυγμένη, ουσιαστικά 
τους στερούμε το δικαίωμα στη ζωή. 

Η εμπειρία διάφορων οργανώσεων, 
όπως των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, έχει δεί-
ξει ότι ένας πολύ επιτυχημένος τρόπος για 
να δίνουν τα απαραίτητα θρεπτικά συ-
στατικά στα υποσιτιζόμενα παιδιά, είναι 
τα έτοιμα προς χρήση διατροφικά σκευά-
σματα. Πρόκειται για μια αποτελεσματική 
θεραπεία, διότι κάθε πακέτο δίνει 500 θερ-
μίδες με τη μορφή μιας πλουσίας σε θρε-
πτικά συστατικά κρέμας, η οποία περιέχει 
ενισχυμένη σκόνη γάλακτος και δίνει τα 40 
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά τα οποία 
χρειάζεται ένα υποσιτιζόμενο παιδί, για να 
αναστρέψει στον οργανισμό του την έλ-
λειψη θρεπτικών συστατικών και να κερ-
δίσει βάρος.

Συμπέρασμα

Ο υποσιτισμός είναι ντροπή για τον 21ο 
αιώνα. Τη στιγμή κατά την οποία η εξέλι-
ξη στην ανθρωπότητα έχει απογειωθεί, 
τεχνολογικά, υπάρχουν εκατομμύρια συ-
νάνθρωποί μας στον πλανήτη που δε βρί-
σκουν την απαραίτητη τροφή για να επι-
βιώσουν. Η διατροφή δεν είναι πολυτέλεια 
ή τρόπος ζωής. Είναι βιολογική ανάγκη 
για την επιβίωση. Η έλλειψή της προκαλεί 
εκτός από το θάνατο, σοβαρές αρρώστιες, 
οι οποίες συχνά δε θεραπεύονται. 

  Η αύξηση του πληθυσμού στη γη, κα-
θώς και οι κλιματολογικές ή και οι οικονο-
μικές συνθήκες σε ορισμένες χώρες πράγ-
ματι προκαλούν τεράστια προβλήματα 
που εμποδίζουν την επίλυση του προ-
βλήματος. Ωστόσο, αν υπάρξει πραγμα-
τικό ενδιαφέρον από τις κυβερνήσεις και 
τους λαούς, μπορεί να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα. Χρειάζονται καλοσχεδιασμέ-
να προγράμματα κατασκευής υποδομών 
παραγωγής τροφής και προγράμματα 
άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων με 
ιατρική και διαιτολογική καθοδήγηση. Το 
ίδιο ενδιαφέρον πρέπει να υπάρξει και για 
τις εξαθλιωμένες κοινωνικές ομάδες στις 
ανεπτυγμένες χώρες που υποσιτίζονται. 
Αντιμετωπίζοντας αυτό το πρόβλημα, όχι 
μόνο θα εκτελέσουμε το ανθρωπιστικό 
μας χρέος, αλλά θα επιλύσουμε και κοινω-
νικά προβλήματα που προκαλούνται από 
το ζήτημα. 

Ορέστης Βαλής,Α2 Λυκείου

Υποσιτισμός στον 21ο αιώνα
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Η υιοθεσία ως θεσμός υπάρχει εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια, αλλά αποκτά το ση-
μερινό του χαρακτήρα μόλις τον 20ο αιώ-

να. Στην αρχαιότητα, ο Σόλωνας,το 594 π.Χ., ήταν ο 
πρώτος στον ελληνικό χώρο που εισήγαγε νομοθε-
σία για την υιοθέτηση αγοριών, ώστε να εκλείψει η 
άκληρη οικογένεια. 

Το κυριότερο στοιχείο που διαφοροποιεί το θε-
σμό της υιοθεσίας από το παρελθόν είναι ο στόχος 
του. Στις μέρες μας ένα παιδί υιοθετείται όταν για 
διαφόρους λόγους δεν μπορεί να ζήσει με τη φυσι-
κή του οικογένεια. Δηλαδή, υιοθεσία είναι η νομικά 
κατοχυρωμένη εναλλακτική μορφή οικογένειας με 
πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση του συμφέρο-
ντος του παιδιού. Στη χώρα μας, συγκεκριμένα, υι-
οθετούνται περίπου 500 παιδιά ετησίως και από 
αυτά μόνο το 1/5 προέρχεται από ιδρύματα.

 Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι η υιοθεσία δεν εί-
ναι μια εύκολη υπόθεση. Είναι μια κατάσταση πο-
λύπλοκων διαπροσωπικών σχέσεων μέσα και έξω 
από την οικογένεια. Μπορεί να προσφέρει τερά-
στια χαρά, αλλά και απογοήτευση. Αρκετές φορές 
οι θετοί γονείς απογοητεύονται από το παιδί που 

υιοθέτησαν, επειδή αισθάνονται ότι δεν έκαναν τη 
σωστή επιλογή ανάμεσα στα υπόλοιπα, ενώ δεν εί-
ναι λίγες και οι φορές που το παιδί αισθάνεται πως, 
αν  ζούσε με τη φυσική του οικογένεια,  θα ήταν κα-
λύτερα για το ίδιο.

Σήμερα είναι γνωστό πόσο σημαντική είναι η 
έγκαιρη ενημέρωση του παιδιού για την υιοθεσία 
του. Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι θετοί γονείς 
είναι εξαιρετικά καθοριστικός, καθώς εκείνοι είναι 
οι άνθρωποι που οφείλουν να συμπεριφερθούν με 
ωριμότητα, υπευθυνότητα και ευαισθησία στο παι-
δί τους, ώστε να το βοηθήσουν με τους προβλημα-
τισμούς και τα ερωτήματά του. Αρκετοί ψυχολόγοι 
υποστηρίζουν ότι το παιδί θα πρέπει να μάθει την 
αλήθεια για τους πραγματικούς και θετούς γονείς 
όταν βρίσκεται στην ηλικία των έξι περίπου ετών, 
διότι αναφέρουν πως, αν το παιδί φτάσει σε μεγά-
λη ηλικία, το σοκ και η έκπληξη που θα το περιμέ-
νουν θα είναι τεράστια.

Οι γονείς είναι απαραίτητο να συμπεριφέρονται 
στο υιοθετημένο παιδί τους όπως ακριβώς και στα 
φυσικά παιδιά. Είναι απαραίτητο το παιδί αυτό να 
έχει τα ίδια προνόμια και υποχρεώσεις με ένα φυσι-

κό παιδί. Ένα άλλο στοιχείο που αξίζει να σημειω-
θεί είναι ότι οι γονείς θα ήταν προτιμότερο να υιο-
θετήσουν ένα παιδί μικρής ηλικίας, καθώς με αυτό 
τον τρόπο θα ευνοηθεί η ψυχική ένωση και το δέσι-
μο του παιδιού με τους γονείς. Επιπλέον, κρίνεται 
σωστό οι θετοί γονείς να μη μιλούν στο παιδί προ-
σβλητικά για τους πραγματικούς του γονείς και να 
το βοηθήσουν να τους αναζητήσει, αν το θελήσει.

Δημητριάδη Τζένη, Α1 Λυκείου
  

Από τα πανάρχαια χρόνια, υπήρ-
χαν περιπτώσεις εκμετάλλευ-
σης ανηλίκων. Ένα χαρακτη-

ριστικό παράδειγμα είναι οι νόμοι του 
Χαμουραμπί, αλλά και αργότερα οι Ρω-
μαίοι που χρησιμοποιούσαν, μεταξύ άλ-
λων, και παιδιά ως σκλάβους.

Αλλά και στα νεότερα χρόνια, μέχρι 
και σήμερα, τα παιδιά αποτελούν θύ-
ματα σωματικής, ψυχικής αλλά και συ-
ναισθηματικής εκμετάλλευσης. Οι κυ-
ριότεροι παράγοντες που συντελούν 
σε αυτή την πράξη είναι οι εταιρείες, η 
φτώχεια και οι πόλεμοι. Συγκεκριμένα, 
σε υποανάπτυκτες χώρες, κυρίως αυτές 
της Αφρικής και της Ασίας, οι εταιρείες 
βρίσκουν εργατικό δυναμικό με χαμη-
λό μεροκάματο. Κατά αυτόν τον τρό-

πο, κερδίζουν περισσότερα χρήματα. 
Τα θύματά τους είναι ενήλικοι αλλά και 
παιδιά που τα αποξενώνουν από τις οι-
κογένειές τους και τα εκμεταλλεύονται 
για δικό τους όφελος.

Ο δεύτερος παράγοντας εκμετάλευ-
σης παιδιών, η φτώχεια, αποτελεί ίσως 
και τον κυριότερο. Σε μουσουλμανικές 
χώρες, οι γονείς παντρεύουν τα κορίτσια 
τους σε μικρή ηλικία με ενήλικους, κυρίως 
άντρες, και παίρνουν ως αντάλλαγμα κά-
ποια χρήματα που τους είναι απαραίτητα. 
Κάποιοι άλλοι δεν αμείβονται με χρήμα-
τα αλλά το κέρδος τους είναι ένα άτομο 
μείον στην οικογένεια, δηλαδή λιγότερες 
ανάγκες για τρόφιμα και γενικότερα λιγό-
τερα έξοδα. Όμως, τα κορίτσια αυτά, απο-
τελούν εύκολα θύματα σωματικής βίας 

ακόμα και βιασμού από τον - κατά πολλά 
χρόνια μεγαλύτερο - σύζυγό τους.

Ο τρίτος και τελευταίος παράγοντας 
εκμετάλλευσης είναι ο πόλεμος. Δε γί-
νονται βέβαια τόσο συχνά πόλεμοι όσο 
στην αρχαιότητα. Η ζημία και τα θύμα-
τα όμως των τωρινών πολέμων παραμέ-
νουν πολλά και αβάσταχτα. Τα καθεστώ-
τα, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, 
επιστρατεύουν παιδιά, τους μαθαίνουν 
από μικρά τη χρήση των όπλων και τον 
πιο σίγουρο τρόπο για να σκοτώνουν. 
Αυτή η συμπεριφορά, όμως, έχει ως 
αποτέλεσμα να προκαλείται επιθετικό-
τητα και μόνιμα τραύματα στα παιδιά.  

Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα που 
έγινε από την Κάπα Research A.E., για 
λογαριασμό της Unicef, όσον αφορά 
στην Ελλάδα εμφανίστηκαν τα παρακά-
τω αποτελέσματα: 

Υπάρχει, όμως, ελπίδα να γλιτώσουμε 
από αυτή την καταστροφή. Κάποιες ορ-
γανώσεις, όπως η Unicef, η Actionaid και 
η Όαση της Ειρήνης, αποτελούν λίγες 
μόνο από τις πρωτοβουλίες που έχουν 
πάρει κάποιοι άνθρωποι για να κάνουν 
τον κόσμο μας καλύτερο. 

Όσον αφορά στο μέλλον, υπάρχουν 
αναμφίβολα διαφορετικές απόψεις: η 
μία είναι ότι η κατάσταση δε θα βελτι-
ωθεί και η άλλη πως η ζωή θα γίνει κα-
λύτερη και η εκμετάλλευση παιδιών θα 
μειωθεί στο ελάχιστο. Κατά τη γνώμη 
μου, θα έπρεπε όλοι να παραμείνουμε 
ψύχραιμοι και αισιόδοξοι αλλά και να 
κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για 
να λάβει τέλος αυτή η κατάσταση.  

 Άννα Ελευθερίου, Α2 Γυμνασίου 

ΥΙΟΘΕΣΙΑ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
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Οι άνθρωποι ανέκαθεν επι-
θυμούσαν να καλύπτουν το 
σώμα τους με κάποιο τρόπο. 

Βέβαια, καθώς η τεχνολογία και οι κοι-
νωνίες άλλαζαν, τα ενδύματα γίνονταν 
όλο και πιο περίτεχνα και σύνθετα. Σιγά 
- σιγά  λοιπόν, διαμορφώθηκε ο θεσμός 
της μόδας, που ως πρωταρχικό στόχο 
είχε να εντυπωσιάσει και να ελκύσει το 
αντίθετο φύλο. Ιδιαίτερα στις παλαιότε-
ρες κοινωνίες η εμφάνιση δήλωνε την 
κοινωνική τάξη των ανθρώπων και γι’ 
αυτό δόθηκε μεγάλη σημασία στην εμ-
φάνιση και την κόμη. Τελικά, όταν νιώ-
θουμε όμορφοι και προσεγμένοι, ένα 
κύμα αυτοπεποίθησης και σιγουριάς 
πλημμυρίζει την ψυχή μας, απαραίτητο 
συστατικό για μια ήρεμη ζωη.

Ελλάδα
Αρχικά το ένδυμα ήταν επιδέξια 

φτιαγμένο με έντονες, αλλά αρμονικές 
πτυχές, οι οποίες ήταν το βασικό στοι-
χείο που άλλαζε ανάλογα με τη μόδα. 
Το κύριο ένδυμα ανδρών και γυναικών 
ήταν ο χιτώνας. Η ενδυμασία των Ελλή-
νων άλλαξε στη διάρκεια 3 περιόδων: 
της Αρχαϊκής, της Κλασσικής και της Ελ-
ληνιστικής περιόδου. Κατά την Αρχαϊκή 
περίοδο τα υφάσματα διακοσμούνταν 
σε όλη τους την επιφάνεια με σχέδια, κα-
θώς και παραστάσεις μορφών. Το στυλ 
των μαλλιών ήταν απλό. Στην Κλασσική 
περίοδο τα σχέδια περιορίζονταν στις 
παρυφές και σε κεντρικές λωρίδες, ενώ 
τα χρώματα ήταν ιδιαίτερα διαδεδομέ-
να. Τα μαλλιά ήταν μακριά και μαζεμένα. 
Τότε άρχισαν να τα βάφουν και κόκκινα 
με χένα και τα στόλιζαν με σκόνη χρυ-

σού, στέμματα και λουλούδια. Οι άνδρες 
έκοβαν κοντά τα μαλλιά τους. Τέλος 
κατά την Ελληνιστική περίοδο, τα χρώ-
ματα έγιναν λαμπρότερα, ενώ χρησι-
μοποιούνταν και πολλά ανάμικτα χρώ-
ματα, κυρίως το βιολετί. Τα μαλλιά τους 
ήταν κυματιστά με μπούκλες, ενώ τα γέ-
νια ξυρίζονταν.

 
Αίγυπτος  

Τα ρούχα ήταν κατασκευασμένα από 
λινάρι, για να είναι δροσερά. Οι άνδρες 
συνήθιζαν να φοράνε σέντι, το οποίο κά-
λυπτε μόνο το κάτω μέρος του σώματος, 
αφήνοντας το επάνω μέρος γυμνό. Οι 
γυναίκες από την άλλη φορούσαν απλά, 
μακριά και εφαρμοστά φορέματα, τα 
οποία κάλυπταν το σώμα από το στήθος 
μέχρι και τους αστραγάλους. Οι Αιγύπτι-
οι ήταν πρωτοπόροι και στην περιποίη-
ση των μαλλιών. Συγκεκριμένα, το 4000 
π. Χ.  κατασκεύασαν τις πρώτες χτένες 
από επεξεργασμένα οστά ψαριών. Επι-
πλέον, το 2000 π .Χ. αναμειγνύοντας 
χυμό εσπεριδοειδών και νερό έφτιαξαν 
το πρώτο σαμπουάν. Χρησιμοποιούσαν 
λίπος και φυτικά έλαια για σταθεροποί-
ηση των μαλλιών και το 1500 π. Χ. θερ-
μαινόμενες ράβδους σιδήρου για κίνη-
ση στα μαλλιά. 

Περσική αυτοκρατορία 
Το αρχέγονο περσικό ένδυμα ήταν 

φτιαγμένο από δέρματα ζώων. Η εν-
δυμασία αποτελούνταν από έναν μαν-
δύα (επενδυτή) και παντελόνια (αναξυ-
ρίδες). Στο κεφάλι φορούσαν φρυγικό 
σκούφο. Οι γυναικείοι μανδύες ήταν μα-
κρύτεροι αλλά παρόμοιοι με τους αντρι-

κούς, εκτός από τη ζώνη που μερικές 
φορές την αντικαθιστούσαν με μια λε-
πτή λωρίδα υφάσματος τυλιγμένη γύρω 
από τους γοφούς.

Κίνα
Η μόδα στην Κίνα διαρκώς εξελισσό-

ταν και γι’ αυτό δεν μπορούμε να έχουμε 
μια ολοκληρωμένη άποψη. Στην αρχή 
οι άντρες φορούσαν μεταξωτές ρόμπες 
ενώ στη συνέχεια κοστούμια και παντε-
λόνια. Όταν διαμορφώθηκε ο θεσμός 
της Γκέισα, οι γυναίκες φορούσαν κιμο-
νό και περιποιούνταν πολύ τον εαυτό 
τους. Οι ανύπαντρες είχαν μακριά μαλλιά 
και τα έπιαναν σε πλεξούδες, ενώ οι πα-
ντρεμένες τα είχαν μακριά από το πρό-
σωπο, μαζεμένα σε κότσο κοντά στον 
αυχένα. Το καθεστώς Manchu υποχρέω-
νε τους άνδρες να ξυρίζουν το μπροστι-
νό μέρος του κεφαλιού και τα υπόλοιπα 
μαλλιά να τα αφήνουν μακριά, πιασμένα 
σε κοτσίδα με μαύρο μετάξι. Το Μεσαίω-
να τα μαλλιά των γυναικών ήταν χαλαρά 
και μακριά, ενώ τον 17ο αιώνα προσεγ-
μένα και σηκωμένα, στολισμένα με αξε-
σουάρ. 

    
Βυζάντιο

Το απλό ένδυμα για όλους στο Βυζά-
ντιο ήταν ο χιτώνας σε σχήμα Τ, που δι-
έφερε στο μήκος και στα μανίκια και 
συνήθως έδενε στη μέση με ζώνη. Ο κο-
ντός χιτώνας με κοντά μανίκια, απεικο-
νίζεται συχνά στην τέχνη ως ένδυμα των 
παιδιών και των αγροτών. Όσον αφορά 
στην κόμμωση, χρησιμοποιούσαν και-
νούρια εργαλεία χτενίσματος για τύλιγ-
μα και κατσάρωμα των μαλλιών, ενώ τα 

έβαφαν με μεταλλικά άλατα παράγω-
γα φυτών και υλικά αποχρωματισμού 
(π.χ. ρητίνη, ασπράδι και κρόκο 
αυγού κ.α.) 

Συμπερασματικά, σε 
όλες τις χώρες του κόσμου 
από τις πρώτες χιλιετίες της 
ζωής των ανθρώπων η ενδυ-
μασία και η εμφάνιση απο-
τελούσαν θέματα σημα-
ντικά και απασχολούσαν 
τους λαούς διαρκώς. 
Σταδιακά τα πρότυπα 
για την καλύτερη εμ-
φάνιση αλλάζουν και 
από την εποχή των χι-
τώνων, φτάσαμε σήμερα 
στα μίνι. Είναι μια εξέλιξη 
πραγματικά απίστευτη και 
ιδιαίτερη, η οποία θα συνεχί-
σει να βελτιώνεται από δεκαε-
τία σε δεκαετία, μέχρι το τέλος 
της ανθρωπότητας.

Ελένη Παπαϊωάννου
Κατερίνα Νίνου, Α1 Λυκείου 

Στις μέρες μας, η τάση για παγκοσμιοποίη-
ση είναι πιο έντονη από ποτέ. Τι είναι, όμως, 
αυτή η παγκοσμιοποίηση; Παγκοσμιοποίηση 

είναι η σταδιακή ανεξαρτησία όλων εκείνων των πα-
ραγόντων (οικονομία, επικοινωνία κ.α.) οι οποίοι μέ-
χρι σχετικά πρόσφατα περιορίζονταν συνήθως μέσα 
σε ένα κράτος ή λαό. Παράγοντες που οδεύουν προς 
την απελευθέρωση απ’ αυτά τα περιθώρια και διευ-
ρύνονται επισύροντας την παγκοσμιοποίηση είναι η 
τεχνολογία, το εμπόριο, το πολίτευμα, η κουλτούρα, 
κλπ. Σημαντικότερη μορφή όλων είναι η παγκοσμιο-
ποίηση των ηθών και των εθίμων διαφόρων λαών και 
πολιτισμών. 

Στη σύγχρονη εποχή οι ρυθμοί εξάπλωσης του φαι-
νομένου είναι ταχύτατοι, με αποτέλεσμα την όλο και 
γρηγορότερη εξαφάνιση των παραδόσεων και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Έτσι ξεχνιούνται σταδιακά 
οι ρίζες μας και οι συνήθειες του λαού μας. Αυτή η αύ-
ξουσα σε ταχύτητα εξαφάνιση της παγκόσμιας κλη-
ρονομιάς γίνεται κατανοητή από αμέτρητα παραδείγ-
ματα. Όπως τότε που οι Αμερικάνοι σχεδόν εξάλειψαν 
τους γηγενείς της Βόρειας Αμερικής, οι Ινδιάνοι που 

επιβίωσαν αφομοιώθηκαν πλήρως στην αμερικανική 
κοινωνία, χάνοντας ένα πολύ μεγάλο μέρος των πα-
ραδόσεων και συνηθειών τους. Έτσι, δυστυχώς, χά-
θηκε ένα σημαντικό κομμάτι του ανθρώπινου πολιτι-
σμού. Άλλο ένα παράδειγμα, το οποίο αφορά τη χώρα 
μας, είναι πως σήμερα σε πολλά χωριά της Ελλάδας, οι 
νέοι εγκαταλείπουν τις οικογένειές τους, για να μετα-
κινηθούν στην πρωτεύουσα ή την κοντινότερη πόλη. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μερικές φορές, να παραμέ-
νουν μόνο ηλικιωμένοι στα χωριά και έτσι, όταν φύ-
γουν από τη ζωή, να χαθούν μαζί τους και οι παραδό-
σεις του τόπου τους. 

Ευτυχώς σήμερα, σε μερικές ανεπτυγμένες χώρες 
του κόσμου, καθώς ο άνθρωπος καταλαβαίνει τις συ-
νέπειες της παγκοσμιοποίησης, γίνονται κάποιες προ-
σπάθειες για τη διατήρηση της κουλτούρας κάθε 
λαού. Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα, είναι το 
διεθνές φεστιβάλ στο Λανγκόλλεν της βορειοανατο-
λικής Ουαλίας. Αν και διεθνές, το φεστιβάλ στοχεύει 
στη διατήρηση των Ουαλικών ηθών και εθίμων και γι’ 
αυτό το λόγο πολλές φορές επιβάλλεται οι συμμετέ-
χοντες να μιλούν αγγλικά και κατά προτίμηση την ου-

αλική διάλεκτο. 
Δυστυχώς, το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης εί-

ναι αρκετά δύσκολο να αποφευχθεί και θα χρειαστεί 
πολλή προσπάθεια για να το αντιμετωπίσουμε στο 
μέλλον, αν δεν γίνει κάτι γι’ αυτό σύντομα. 

Μάνος Κάντας, Α1 Γυμνασίου

Μόδα σε διάφορες εποχές...

Παγκοσμιοποίηση της κουλτούρας, των ηθών και των εθίμων
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Ομορφιά είναι η ιδιότητα του 
ανθρώπου που εντοπίζεται 
στα εξωτερικά ή στα εσωτε-

ρικά χαρίσματα. Όμως στη ζωή είναι μια 
ευρύτατη έννοια. Για να θεωρηθεί κά-
ποιος όμορφος στις μέρες μας, πρέπει 
να είναι ψηλός, αδύνατος, με ανοιχτά 
χρώματα. Κατά τη γνώμη μας, οι άνθρω-
ποι που ακολουθούν αυτό το πρότυ-
πο και δεν έχουν καλή και αγαθή ψυχή, 
δεν είναι όμορφοι. Αυτό, βέβαια, σε κα-
μία περίπτωση δε σημαίνει πως όσοι άν-
θρωποι έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά 
δεν είναι εσωτερικά καλλιεργημένοι. 
Στη ζωή εμείς πιστεύουμε πως ομορφιά 
είναι το χάρισμα που διακατέχει τους αν-
θρώπους που έχουν ψυχική ανωτερότη-
τα, άσχετα με την εξωτερική τους εμφά-
νιση.

Αυτή η τάση, δηλαδή η μανία να είσαι 
με κάθε δυνατό τρόπο εξωτερικά όμορ-
φος, επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα, 
κυρίως, στα νεαρά κορίτσια που:
• Ξοδεύουν πολλά χρήματα για να αγο-

ράζουν ρούχα και κοσμήματα
• Κάνουν πλαστικές επεμβάσεις, θεω-

ρώντας πως με αυτόν τον τρόπο θα εί-
ναι ομορφότερες

• Κάνουν ακραίες δίαιτες καταπονώ-
ντας τον οργανισμό τους 

• Συμμετέχουν σε εξαντλητικά προ-
γράμματα γυμναστικής και γενικά 
αναλώνουν την ενέργειά τους στην 
εξωτερική τους εμφάνιση, στο κυνή-
γι της ομορφιάς
Πολλά κορίτσια, λοιπόν, στις μέρες 

μας έχουν πέσει θύματα της μανίας για 

την εξωτερική εμφάνιση. Παίρνουν ως 
παράδειγμα το ανορεκτικά, κοκαλιάρι-
κα μοντέλα, τα οποία θεωρούνται πια 
«θεότητες», ακολουθούν δίαιτες, κάνουν 
εξαντλητική γυμναστική και ασχολού-
νται διαρκώς με τις θερμίδες που κατα-
ναλώνουν. Δε λαμβάνουν, όμως, υπόψη 
τους ότι, σε σύγκριση με τον υπόλοιπο, 
κανονικό κόσμο, το σώμα τους έχει φυ-
σιολογικές αναλογίες. Αλλά και να έχουν 
λίγα παραπάνω κιλά δεν είναι έγκλημα. 
Βέβαια, όλοι θα θέλαμε να αλλάξουμε το 
σώμα μας, αν γινόμασταν δέκτες  ρατσι-
στικής αντιμετώπισης αλλά σίγουρα όχι 
φτάνοντας στα άκρα. 

Τι φταίει λοιπόν; Σίγουρα, υπεύθυνα 
γαι την τάση αυτή είναι τα λανθασμένα 
πρότυπα που προβάλλονται στα παιδιά 
από πολύ μικρές ηλικίες ,όπως οι κού-
κλες Barbie, οι οποίες αποτελούν αίτιο 
της καταστροφής. Ακόμα τις περισσότε-
ρες φορές για να προβάλλουν προϊόντα 
οι διαφημιστές προτιμούν πολύ αδύ-
νατα όμορφα μοντέλα και προωθούν 
έτσι την ιδέα ότι όμορφη γυναίκα είναι 
η υπερβολικά αδύνατη. Τέλος, στις πε-
ρισσότερες αλυσίδες καταστημάτων με 
γυναικεία ρούχα, τα νούμερα είναι πολύ 
μικρά και αφήνουν τις γυναίκες με την 
απογοήτευση ότι δεν μπορούν καν να 
τα δοκιμάσουν, αν δε μοιάζουν σ’ αυτά 
τα μοντέλα. 

Αυτή η τρέλα κάποιων παιδιών έχει γί-
νει αίτιο κατάθλιψης, απομόνωσης και 
γενικότερα δυσάρεστων συναισθημά-
των για τα ίδια αλλά και πηγή ανησυχί-
ας και στενοχώριας για τις οικογένειές 

τους. Επίσης, τα 
κορίτσια που δεν 
έχουν τον «κυρί-
αρχο» σωματότυ-
πο, όχι μόνο στις 
μέρες μας αλλά 
και στα παλαιό-
τερα χρόνια, δεν 
μπαίνουν εύκολα 
σε παρέες, υφίστα-
νται κοροϊδία, πε-
ριθωριοποιούνται 
και υπομένουν τα 

πειράγματα και την κριτική. Κλείνονται 
στον εαυτό τους και, όπως είναι φυσικό, 
αισθάνονται κατώτερες. Υπάρχουν, βέ-
βαια, πολλοί τρόποι για να ξεπεράσουν 
όλο αυτό μα, τις περισσότερες φορές, 
δεν το λένε σε κανέναν πιστεύοντας πως 
μπορούν να το αντιμετωπίσουν μόνες. 
Σε ακραίες περιπτώσεις, μάλιστα, παι-
διά σαν κι αυτά καταλήγουν στη νευρι-
κή ανορεξία.

 Εξετάστε τώρα και εσείς τον εαυτό σας! 

Με ποιό από τα δύο κορίτσια θα προτι-
μούσατε να κάνετε παρέα; 

Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι θα 
διαλέγατε το πρώτο. Όμως, δε γνωρί-
ζετε τα στοιχεία του χαρακτήρα τους. 
Μπορεί, φυσικά, και η όμορφη κοπέλα 
να έχει καλό χαρακτήρα και σωστή συ-
μπεριφορά. Άλλωστε σε καμία περίπτω-
ση δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι 
όλες οι ωραίες κοπέλες έχουν κακό χα-
ρακτήρα. Αν σας έλεγα ότι και τα δύο κο-
ρίτσια είναι πολύ καλά, έξυπνα και έχουν 
ταλέντα και ικανότητες, σίγουρα, και 
πάλι, θα προτιμούσατε το πρώτο.

Μήπως, τελικά, πρέπει να αναλογι-
στούμε και να δούμε με άλλο μάτι αυτά 
τα παιδιά που, δυστυχώς, έχουν καταλή-
ξει να αποτελούν από μόνα τους μια δια-
φορετική κοινωνική ομάδα;

Αναστασία - Μαρία Κούβαρη
Παναγιώτα Γεωργοπούλου, 

Α1 Γυμνασίου

Η Αθηναϊκή Δημοκρατία ενισχύθηκε ακόμα πε-
ρισσότερο, κυρίως από τις μεταρρυθμίσεις του 
Περικλή, που θέσπισε ριζοσπαστικούς νόμους, 

ενισχύοντας περισσότερο το θεσμό της δημοκρατίας. 
Από την Αθηναϊκή δημοκρατία, εξαιρούνταν σε όλες τις 
φάσεις της οι δούλοι και οι γυναίκες. Τα βασικότερα πολι-
τειακά όργανα της Αθηναϊκής δημοκρατίας ήταν:

Η Εκκλησία του Δήμου. Σ’ αυτήν έπαιρναν μέρος όλοι 
οι Αθηναίοι πολίτες. Για να υπάρχει μεγάλη και απερίσπα-
στη συμμετοχή των πολιτών στην Εκκλησία του Δήμου, 
υπήρχε νόμος που δεν επέτρεπε να είναι ανοιχτά τα κατα-
στήματα κατά την ώρα της συνέλευσης. Πρόεδρος ήταν 
ένα μέλος της Βουλής των πεντακοσίων. Κάθε πολίτης 
μπορούσε να απευθυνθεί, χωρίς περιορισμό, στη συνέ-
λευση και να θέσει ή να συζητήσει θέματα που αφορού-
σαν το κράτος.

Η Βουλή των πεντακοσίων. Τα μέλη της εκλέγονταν 
από τους πολίτες που είχαν συμπληρώσει την ηλικία των 
30 ετών. Από τις δέκα φυλές που είχε η αρχαία Αθήνα εκλέ-
γονταν πενήντα εκπρόσωποι κάθε φυλής. Η Βουλή των 
πεντακοσίων προετοίμαζε όλα τα θέματα τα οποία θα συ-
ζητούσε η Εκκλησία του Δήμου. 

Ο Άρειος Πάγος. Ήταν ένα συμβούλιο που το αποτε-
λούσαν ισόβια μέλη, από όσους πολίτες είχαν διατελέσει 
άρχοντες. Παλαιότερα είχε σημαντική πολιτική δύναμη, 
αλλά από την εποχή του Περικλή περιορίστηκε σε δικα-
στικά καθήκοντα.

Οι άρχοντες. Τα περισσότερα αξιώματα στην αρχαία 
Αθήνα (π.χ. των δικαστών, των ελεγκτών των οικονομι-
κών κ.λπ.) τα ασκούσαν ομαδικά  οι εκλεγμένοι με κλή-
ρο. Κανένας δεν μπορούσε να αναλάβει για δεύτερη 
φορά το ίδιο αξίωμα.  
 

Ο κλήρος εξασφάλιζε την πολιτική ισότητα. Αλλά όσοι εί-
χαν κληρωθεί για τα διάφορα αξιώματα δοκιμάζονταν 
πριν τα αναλάβουν και ελέγχονταν, όταν αποχωρούσαν. 
Μερικά από τα δημόσια καθήκοντα που απαιτούσαν ιδι-
αίτερες γνώσεις και μεγάλη πείρα (π.χ. αρχηγοί του στρα-
τού, υπεύθυνοι για την ύδρευση της πόλης κ.λπ.) τα ανέ-
θεταν σε όσους διέθεταν αυτά τα προσόντα όχι με κλήρο 
αλλά με εκλογή.

Το λαϊκό δικαστήριο της Ηλιαίας. Αποτελούνταν από 
6.000 μέλη, τα οποία εκλέγονταν στην αρχή κάθε χρονιάς 
με κλήρο. Χωριζόταν σε δέκα τμήματα των 500 μελών. Τα 
υπόλοιπα 1.000 μέλη ήταν αναπληρωματικά. Στην Ηλιαία 
μπορούσε να καταγγείλει κάποιος ακόμα και τις αποφά-
σεις των αρχόντων, αν τις θεωρούσε άδικες και επιζήμι-
ες για την πόλη.

Κωνσταντίνος Βολτέας – Γιώργος Χαιρετάκης,
Α1 Γυμνασίου

«Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ»

Ο Χρυσούς Αιώνας
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Το σκάκι δεν είναι ένα απλό παιχνί-
δι. Όταν παίζεται από τον πολύ 
κόσμο, σε χαμηλό ή μέτριο επίπε-

δο, είναι διασκέδαση. Όταν όμως παίζε-
ται σε επίπεδο αγώνων από καλούς σκα-
κιστές, είναι μια δοκιμασία δύναμης και 
μια μαρτυρία του ανθρώπινου πνεύμα-
τος. Το σκάκι καθρεφτίζει την ιστορία του 
πολιτισμού, με την ίδια ακρίβεια που το 
επιτυγχάνουν οι κλασσικοί της ιστορίας.

Η ιστορία του παιγνιδιού αυτού χάνε-
ται στα βάθη των αιώνων. Παιχνίδια σχε-
τιζόμενα με το σκάκι παίζονταν ήδη από 
τη μακρινή αρχαιότητα, στην περιοχή 
από την Ελλάδα και την Αίγυπτο ως και 
την Κίνα. Όλες οι χώρες που βρίσκονται 
σε αυτήν την περιοχή διεκδικούν την κα-
ταγωγή του παιχνιδιού. Ένα τέτοιο παιχνί-
δι είχε φτάσει και στους Κέλτες ήδη πριν 
τη Ρωμαϊκή κατάκτηση.

 Μέχρι σήμερα δεν έχει καθοριστεί 
ούτε ο εφευρέτης του ούτε ο χρόνος της 
εμφάνισής του. Πολλές, περισσότερο θε-
ωρίες, έχουν αναπτυχθεί ως προς τη αρ-
χική μορφή του που παιζόταν στις Ινδί-
ες πριν περίπου 15 - 20 αιώνες, δηλαδή 
γύρω στην ελληνιστική περίοδο. Τότε το 
παιγνίδι αυτό αναφερόταν με την ονομα-
σία τσατουράγκα που σημαίνει τετραπλή 
σύνθεση, δηλαδή παιγνίδι με τα τέσσε-
ρα όπλα των αρχαίων Ινδών: τους ελέφα-
ντες, το ιππικό, τα άρματα και το πεζικό, 
που παιζόταν από τέσσερα άτομα και όχι 
από δύο, που κατείχε ο καθένας παίκτης 
από μία γωνία της σκακιέρας.

Απ΄ όλες, όμως, τις θεωρίες που έχουν 
αναπτυχθεί επικρατέστερη εκδοχή είναι 
ότι το σκάκι τελικά προήλθε από την Ινδία 
και συγκεκριμένα εφευρέτης του είναι ο 
βραχμάνος Σίσσα σε εποχή όμως απροσ-

διόριστη. Τούτο βασίζεται, κυρίως, στην 
σπουδαία εκείνη παράδοση με το διπλα-
σιασμό των σπόρων.

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ 
ΕΝΟΣ ΚΟΚΚΟΥ... ΣΙΤΑΡΙΟΥ !!

Σύμφωνα με την παράδοση αυτή όταν 
κάποτε ο ηγεμόνας της περιοχής όπου 
ζούσε ο βραχμάνος Σίσσα κάλεσε αυτόν 
για να επιδείξει το παιγνίδι που είχε εφεύ-
ρει, τόσο πολύ γοητεύτηκε απ’ αυτό που 
ρώτησε το Σίσσα τι θα ήθελε ως ανταμοι-
βή. Τότε ο σοφός εκείνος ζήτησε τόσους 
κόκκους σιτάρι όσους θα μπορούσαν να 
συμπεριληφθούν στα 64 τετράγωνα της 
σκακιέρας βάζοντας στο πρώτο ένα κόκ-
κο, στο δεύτερο δύο, στο τρίτο τέσσερις, 
στο τέταρτο οκτώ κ.λπ, διπλασιάζοντας 
έτσι κάθε φορά στο επόμενο τετράγωνο.

Ο ηγεμόνας κρίνοντας το αίτημα ασή-
μαντο τον ξαναρώτησε για κάτι σοβαρό-
τερο. Στην επιμονή, όμως, του Σίσα ο ηγε-
μόνας διέταξε ν΄ αδειάσουν μια φορτωσιά 
καμήλας σιτάρι δίπλα του. Η έκπληξή του, 
όμως, υπήρξε μεγάλη, όταν ο θησαυρο-
φύλακάς του και προϊστάμενος των απο-
θηκών τού ανέφερε ότι, όχι μόνο το σιτά-
ρι της ηγεμονίας αλλά και όλων των γύρω 
ηγεμονιών να συγκεντρωθεί δε φτάνει  να 
ικανοποιήσει το αίτημα του Σίσσα.

Πράγματι, το σιτάρι που  χρει-
άζονταν ανέρχονταν σε   
1 8 . 4 4 6 . 7 4 4 . 0 7 3 . 7 0 9 . 5 5 1 . 6 1 5  
κόκκους, που αυτοί εκπεφρασμένοι σε 
βάρος, έχοντας υπόψη ότι το βάρος ενός 
κόκκου είναι ίσο με 0,053 γραμμάρια, ισο-
δυναμούσαν στην τεράστια ποσότητα 
των 977.677.436.907 τόνων!

Δημητριάδη Τζένη, Α1 Λυκείου

Το παιχνίδι είναι ένας δημιουργι-
κός τρόπος ενασχόλησης μικρών 
και μεγάλων. Έχει σκοπό τη μά-

θηση, τη δημιουργία και γενικότερα την 
καλλιέργεια του πνεύματος αλλά και του 
σώματος. Ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, 
τις ικανότητες και την εμπειρία σε κάποιο 
από αυτά, τα παιχνίδια εξελίσσονται και 
διαμορφώνεται έτσι το επίπεδο δυσκολί-
ας, ενώ το έπαθλο διαφοροποιείται.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
 Εάν στοχεύσουμε στο θέμα της ηλικίας, 

στο παιχνίδι μπορούν να υπάρξουν τερά-
στιες και, σαφώς, εμφανείς αλλαγές ανά-
λογα με το στάδιο ζωής που διανύουν οι 
παίκτες. Για παράδειγμα ένα επιτραπέζιο 
παιχνίδι σχεδιασμένο για ενηλίκους δεν 
μπορεί να γίνει αντικείμενο απασχόλη-
σης για παιδιά και εφήβους. Βέβαια, από 
την ενηλικίωση ενός ανθρώπου μέχρι τα 
γεράματα, το παιχνίδι δεν είναι η βασική 
προτεραιότητά του, καθώς αυξανόμενες 
υποχρεώσεις οδηγούν στη μείωση του 
ελεύθερου χρόνου και κατά συνέπεια της 
διάθεσης για παιχνίδι. Έτσι το παιχνίδι εί-
ναι συνδεδεμένο με την παιδική, αλλά κυ-
ρίως με τη βρεφονηπιακή ηλικία.

ΤΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
 Ακόμα και στα αρχαία χρόνια, σε όλους 

τους πολιτισμούς, από την ημέρα που 
ένα παιδί γεννιέται μέχρι και τις πρώτες 
του λέξεις, η ζωή του συνοδεύεται από 
παιχνίδια. Σήμερα, αυτά είναι κουδουνί-
στρες, λούτρινα ζωάκια και ειδικά παιχνί-
δια, τα οποία παράγουν μουσική, μαθαί-
νουν στο παιδί να μιλά και ταυτόχρονα το 
κάνουν χαρούμενο. Όλα αυτά έχουν σκο-
πό να ηρεμήσουν το παιδί, όταν υπάρχει 
ανάγκη, να του δημιουργήσουν μια ξεχω-
ριστή σχέση με τα υλικά αντικείμενα και 
να το διδάξουν σωματικά και πνευματι-
κά, πριν ακόμα καταφέρει να πραγματο-
ποιήσει τα πρώτα του βήματα. Ωστόσο, 
το παιχνίδι στη συγκεκριμένη ηλικία θέλει 
ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το παραμικρό 
λάθος στην κατασκευή του, είναι πιθα-
νόν να του προκαλέσει κάποιο πρόβλημα 
υγείας, π.χ. κατάποση τμημάτων του κ.α.

ΤΟ ΝΗΠΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
 Όσον αφορά στο νηπιακό παιχνίδι, 

εκείνο έχει μεγάλη ποικιλία. Αυτό συμβαί-
νει, καθώς από την ηλικία αυτή κάθε παιδί 
εκφράζει τις προτιμήσεις του. Τότε είναι 
που το παιδί συναναστρέφεται με συνο-
μήλικούς του, καθώς γνωρίζεται μ’ αυ-
τούς σε παιδικούς σταθμούς. Μπορούμε, 
όμως, να το διακρίνουμε σε τρεις μεγάλες 
κατηγορίες:

α. κινητικό παιχνίδι
Το κινητικό παιχνίδι είναι το είδος του 

παιχνιδιού που αναπτύσσεται αποκλει-
στικά αυτό το διάστημα. Μετά τα πρώτα 
βήματα του νηπίου εμφανίζεται η υπερκι-
νητικότητα που χαρακτηρίζει το κάθε μι-
κρό παιδί. Τότε έρχεται η ανάγκη του γο-
νέα να το απασχολήσει χρησιμοποιώντας 
το σώμα του. Συνήθως ομαδικά, το παι-
δί μαθαίνει να συνεργάζεται, να υπακού-
ει σε κανόνες και ταυτόχρονα γυμνάζεται 
και μαθαίνει σε έναν υγιή τρόπο ζωής. Χα-
ρακτηριστικά παραδείγματα του βρεφι-
κού κινητικού παιχνιδιού αποτελούν το 
κρυφτό, το κυνηγητό και τα μήλα, ενώ 
διάφορα αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο 
βρίσκονται στην κορυφή της προτίμησής 
των παιδιών αυτής της ηλικίας.

β. υλικό παιχνίδι
Στην ηλικία των τριών έως και 

των πέντε ετών το υλικό παιχνί-
δι είναι ιδιαίτερα διαδεδομέ-

νο. Σε αντίθεση με τη βρεφι-
κή ηλικία, τώρα πια δεν είναι 

ουδέτερο, αλλά διαφέ-
ρει ανάλογα με το φύλο. 
Τα αγόρια προτιμούν 
μικρά αυτοκίνητα, ιπ-

πότες και κάστρα, 
β ιν τεοπαι -

χνίδια και 
διάφορες άλλες φιγούρες με  

τις οποίες μπορούν να υποδυθούν δια-
φορετικούς ρόλους χρησιμοποιώντας τη 
φαντασία τους. Τα κορίτσια, αντίστοιχα, 
διαλέγουν κούκλες, μικρά ψεύτικα ζωά-
κια και ψεύτικα εργαστήρια κομμωτικής, 
μαγειρικής κ.λπ., επειδή είναι μια περίο-
δος της ζωής τους που ονειρεύονται να 
γίνουν πριγκίπισσες με φανταχτερά φο-
ρέματα και πολλά στολίδια. 

γ. δημιουργικό παιχνίδι
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν: η ζω-

γραφική, τα παιχνίδια γνώσης και όλες 
οι δραστηριότητες που έχουν ως στόχο 
να διευρύνουν τη φαντασία των μικρών 
μας φίλων. Μουσεία, καλλιτεχνικά εργα-
στήρια και άλλοι πολλοί χώροι καλλιερ-
γούν δεξιότητες και χαρίζουν γνώσεις 
σχετικά με τον κόσμο που περιβάλλει τα 
νήπια, αλλά και τα παροτρύνουν να εκ-
φραστούν ελεύθερα μέσω κάποιας δρα-
στηριότητας.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ 
Όμως, έρευνες έχουν αποδείξει ότι 

πολλά από τα νηπιακά παιχνίδια προβάλ-
λουν λάνθασμένα πρότυπα και αξίες. Για 

παράδειγμα, τα βίαια βιντεοπαιχνίδια, 
με τα οποία ασχολούνται συνήθως αγό-
ρια, μεταφέρουν έναν κόσμο όπου όλα τα 
προβλήματα λύνονται με τη βία και όχι με 
τον υγιή διάλογο. 

Παρόμοια, οι ψιλόλιγνες κούκλες που 
ζητούν τα μικρά κορίτσια έχει αποδειχθεί 
ότι είναι μία από τις κύριες αιτίες που έφη-
βες κοπέλες πάσχουν από νευρική ανορε-
ξία και βουλιμία, προσπαθώντας απεγνω-
σμένα να μοιάσουν στο πρότυπό τους.

Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από 
τα μεγαλύτερα προβλήματα των νέων 
καθώς, όχι μόνο τα παιδικά τους παιχνί-
δια τους προξενούν ανασφάλειες και 
λανθασμένες εντυπώσεις, αλλά και τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης συμβάλ-
λουν σε αυτό το κακούργημα. Ανορεξι-
κά μοντέλα και όλα τα καλλίγραμμα σώ-
ματα που όλοι μας βλέπουμε καθημερινά 
στην τηλεόραση και τα περιοδικά δίνουν 
την εντύπωση πως μια επιτυχημένη και, 
πάνω από όλα, ευτυχισμένη ζωή βασίζε-
ται μόνο στα συγκεκριμένα σωματικά χα-
ρακτηριστικά.

Βέβαια, η γενικότερη καθημερινή βία 
και κριτική που βιώνουν οι έφηβοι παί-
ζει, και αυτή, ένα σημαντικό ρόλο στη ψυ-
χοκοινωνική τους ανάπτυξη. Είναι απο-
δεδειγμένο ότι ένα τεράστιο ποσοστό 
εγκληματιών έχουν υποστεί σωματική 
και ψυχική βία στην παιδική του ηλικία. 
Συμπερασματικά, μπορούμε να αναφέ-
ρουμε ότι η βία δεν είναι παιχνίδι και το 
παιχνίδι δεν είναι βία.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Γενικότερα, λοιπόν, το παιχνίδι είναι 

πολύ σημαντικό για τα παιδιά μικρής ηλι-
κίας. Χωρίς αυτό δεν κοινωνικοποιούνται 
και δεν εκφράζονται ελεύθερα, με αποτέ-
λεσμα αργότερα να αντιμετωπίσουν προ-
βλήματα προσαρμογής στο σχολείο, στο 
χώρο εργασίας αργότερα και γενικότερα 
σε όλη τους τη ζωή. Γι’ αυτό ποτέ κανείς 
δεν πρέπει να τους το στερήσει. Αλλά και 
από καμία άλλη ηλικία!

Τατιάνα Μπούρα, Α’1Γυμνασίου

ΣΚΑΚΙ...ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
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(Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Εξωτερικών)

 

Ο Ελληνικός Τύπος γεννήθη-
κε στα τέλη του 18ου αιώνα 
στο χώρο της Ελληνικής δια-

σποράς και στο πλαίσιο ιδιαίτερα ευνο-
ϊκών ιστορικών και κοινωνικών συγκυ-
ριών (εποχή διάδοσης των ιδεών του 
Διαφωτισμού και οικονομικής δύναμης 
των Ελλήνων της διασποράς).

Η πρώτη ελληνική εφημερίδα εκδό-
θηκε το 1784 στη Βιέννη - σημαντικό 
κέντρο ελληνικού εμπορίου και λίκνο 
της ελληνικής δημοσιογραφίας - από 
το Ζακυνθινό τυπογράφο και εκδότη 
Γεώργιο Βεντότη. Ωστόσο, τουρκικές 
διπλωματικές πιέσεις προς τις αυστρι-
ακές αρχές είχαν ως αποτέλεσμα την 
οριστική παύση της έκδοσης τον Ιού-
λιο του ίδιου έτους. 

Η «Εφημερίς» των Μαρκίδων Πουλί-
ων εκδίδεται επίσης στη Βιέννη (1790-
1798) δημοσιεύοντας ειδήσεις για τη 
Γαλλική Επανάσταση και διάφορα ευ-
ρωπαϊκά γεγονότα αλλά και πληροφο-
ρίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τον 
Ελληνισμό της εποχής. Η έκδοση της 
εφημερίδας αυτής συνδέεται άμεσα 
με τις ελπίδες περί κοινωνικής αλλαγής 
που γέννησε η Γαλλική Επανάσταση 
μεταξύ των βαλκανικών λαών. Παρό-
λο που η εφημερίδα έκλεισε λόγω της 
σχέσης των εκδοτών της με το Ρήγα Βε-
λεστινλή και τις επαναστατικές του ιδέ-
ες, η ιστορία του Ελληνικού τύπου είχε 
ήδη σημειώσει τα πρώτα της ουσιαστι-
κά βήματα.

 Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 
1811-1821 στα τυπογραφεία της Βιέν-
νης και του Παρισιού εκδίδονται πολ-

λά έντυπα. Το 1811 ο κληρικός Άνθιμος  
Γαζής εκδίδει τη δεκαπενθήμερη εφη-
μερίδα «Λόγιος Ερμής» με την άδεια 
της αυστριακής κυβέρνησης, εφημε-
ρίδα η οποία αποτέλεσε το επίκεντρο 
πνευματικών αναζητήσεων και αμέ-
τρητων φιλολογικών συζητήσεων. Στο 
Παρίσι εκδίδεται η «Αθηνά», η «Μέλισ-
σα» και το «Μουσείον». Στο Λονδίνο εκ-
δίδεται η «Ίριδα».

Όσον αφορά στις εκδόσεις σε Ελ-
ληνικό έδαφος, το 1812 εκδίδεται στα 
Επτάνησα η «Ιονική».

 Ως πρώτη επίσημη Ελληνική εφημε-
ρίδα χαρακτηρίζεται η «Σάλπιγξ Ελληνι-
κή» του Ιωάννη Τόμπρου με διευθυντή 
το Θεόκλητο Φαρμακίδη η οποία εκδό-
θηκε την 1η Αυγούστου του 1821 στην 
Καλαμάτα, ταυτόχρονα με την έκρηξη 
της Ελληνικής Επανάστασης.

Η ελληνική συγκυρία είναι καθορι-
στικής σημασίας για την εξέλιξη του 
Τύπου στη χώρα. Η νέα πραγματικό-
τητα του εθνικο-απελευθερωτικού 
αγώνα θέτει νέους στόχους και απαιτεί 
νέες επιλογές. Οι εφημερίδες του αγώ-
να αφενός προσπαθούν να καλύψουν 
την επικαιρότητα των πολεμικών εξε-
λίξεων κι αφετέρου να ενημερώσουν 
για γενικότερα πολιτικά και κοινωνικά 
θέματα, δημοσιεύοντας άρθρα πολι-
τικής θεωρίας, κρίνοντας την εξουσία 
και πρεσβεύοντας τις αρχές της ελευ-
θεροτυπίας. Το 1822 εκδίδεται στη Στε-
ρεά Ελλάδα η χειρόγραφη εφημερίδα 
«Αιτωλική» ενώ το 1824 ο Ελβετός φι-
λέλληνας Ιάκωβος Μάγερ εκδίδει την 
εφημερίδα «Ελληνικά Χρονικά» στο 
Μεσολόγγι.

Η πρώτη εφημερίδα στην Αθήνα 
ήταν η «Εφημερίς των Αθηνών» που εκ-

δόθηκε το 1824 από το Γεώργιο Ψύλ-
λα και η οποία γράφεται στη δημοτική 
και δημοσιεύει σειρά κειμένων για την 
πνευματική δραστηριότητα της επο-
χής. Το 1825 εκδίδεται στο Ναύπλιο με 
διευθυντή το Θεόκλητο Φαρμακίδη η 
«Γενική Εφημερίς της Ελλάδας», που 
στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως» και εκδίδεται 
μέχρι σήμερα.

Στα επόμενα χρόνια εκδίδονται πολ-
λοί τίτλοι εφημερίδων μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγεται και η «Εστία» 
που εκδόθηκε από τους αδελφούς Κύ-
ρου και εξακολουθεί να εκδίδεται μέ-
χρι και σήμερα. Η πρώτη δεκαετία του 
20ου αιώνα θεωρήθηκε η «χρυσή επο-
χή» των εφημερίδων. Η ραγδαία εξέ-
λιξη των τεχνικών μέσων, η πρόοδος 
των μέσων επικοινωνίας και η οικονο-
μική ενίσχυση των εφημερίδων επη-
ρεάζει ριζικά την ύλη και την εμφάνι-
σή τους. Οι κυκλοφορίες αυξάνονται 
εκθετικά και τα πρώτα σωματεία δη-
μοσιογράφων και διευθυντών εφημε-
ρίδων εμφανίζονται. Από το 1935, μετά 
την ψήφιση του «νόμου περί Δημοσιο-
γραφικών Συλλόγων», στην Αθήνα πα-
ρέμεινε μόνο η Ένωση Συντακτών Ημε-
ρησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ).

 Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου 
πολέμου και αμέσως μετά εκδόθηκαν 
στην Αθήνα οι εξής εφημερίδες: Έθνος, 
Eλευθεροτυπία, Ελεύθερος Τύπος, Βαλ-
κανικός Ταχυδρόμος, Πολιτεία, Καθη-
μερινή, Βραδυνή, Αθηναϊκή, Χρονικά, 
Ελεύθερον Βήμα, Ελεύθερος Λόγος, 
Δημοκρατία, Εφημερίς της Ελλάδας, 
Πρόοδος, Ριζοσπάστης. 

Κατά τη διάρκεια της επταετούς 
(1967-1974) διακυβέρνησης της χώ-

ρας από τη στρατιωτική χούντα λει-
τουργούν οι εφημερίδες «Βραδυνή», 
«Απογευματινή», «Βήμα», και «Τα Νέα» 
ενώ διακόπτουν την έκδοσή τους το 
«Έθνος» η «Καθημερινή» η «Μεσημβρι-
νή», η «Αυγή» και η «Αθηναϊκή». Μετά 
τη μεταπολίτευση οι εφημερίδες αυ-
τές επανεκδόθηκαν, ενώ στην περίοδο 
1974-1988 πρωτοεκδόθηκαν οι ημερή-
σιες εφημερίδες «Αυριανή», «Ελεύθερη 
Ώρα», «24Ώρες», «Πρώτη» και «Δημο-
κρατικός Λόγος». 

Έως τα μέσα της δεκαετίας του ‘90 
υπήρχαν στην Ελλάδα περίπου 300 
εφημερίδες, τοπικής, περιφερειακής 
και πανελλαδικής εμβέλειας.
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Τα ΜΜΕ χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγο-
ρίες: στον έντυπο, στον περιοδικό και στον 
ηλεκτρονικό τύπο. Ο βασικός στόχος τους εί-

ναι να πληροφορούν σωστά και έγκυρα τον κόσμο 
για ό,τι συμβαίνει στον τόπο τους αλλά και σε παγκό-
σμια κλίμακα. Ιστορικά, η προσπάθεια πάντα ήταν να 
ειπωθεί η αλήθεια. Μια αλήθεια όμως που πολλές φο-
ρές είναι κατευθυνόμενη ανάλογα με τα συμφέροντα 
του εκάστοτε εκδότη ή καναλάρχη. Πιθανός σκοπός 
είναι η παραπλάνηση του δέκτη, για να εκπληρωθούν 
οι σκοπιμότητες του προσώπου που παραπληροφο-
ρεί. Άλλος πιθανός σκοπός είναι η προστασία κά-
ποιων με την απόκρυψη πληροφοριών που θα ήταν 
επιβαρυντικές γι’ αυτούς.

 Πολλές φορές τα τηλεοπτικά κανάλια σχηματίζουν 
ένα κόσμο εξωπραγματικό. Ως στόχο τους έχουν να 
αποσπούν τους ανθρώπους από την πραγματικότη-
τα και τις αληθινές συνθήκες που επικρατούν. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα οι πολίτες να μην αναζητούν λύ-

σεις στα προβλήματα που τους απασχολούν και να 
μη σκέπτονται δημιουργικά. 

Επίσης, δε λείπουν τα κρούσματα παραπληροφό-
ρησης που έχουν ως στόχο να εξυπηρετήσουν οικο-
νομικά και πολιτικά συμφέροντα. Άλλωστε συχνά τα 
κόμματα εξουσίας κάνουν προπαγάνδα προκειμέ-
νου να κατευθύνουν τους ψηφοφόρους τους, δηλα-
δή τους παραπληροφορούν μέσα από τα Μέσα Μαζι-
κής Ενημέρωσης άλλοτε αποκρύπτοντας την αλήθεια 
και άλλοτε διαστρεβλώνοντάς την.

Οι πολίτες, όμως, δεν πρέπει να επηρεάζονται από 
τους «μαέστρους» της παραπληροφόρησης, αλλά να 
προσπαθούν να έχουν τις δικές τους απόψεις, να δια-
μορφώνουν τη δική τους γνώμη. Μόνο έτσι μπορούν 
να είναι και να αισθάνονται ελεύθεροι με αποτέλεσμα 
να αποφασίζουν ανεπηρέαστοι.

 
      Δάφνη Βενετσάνου-Αλεξάνδρα Μόρφα,

Α2 Γυμνασίου 

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Εφημερίδες σε γλώσσα ελληνική
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Η μεγαλύτερη πρόκληση για τους σημερινούς 
επιστήμονες είναι η αναμέτρησή τους με 
τον Τσάι Λουν και το Γουτεμβέργιο. Ο πρώ-

τος ήταν ο Κινέζος οραματιστής, μέλος της δυναστείας 
Χάου, ο οποίος εφηύρε το χαρτί το 105 π.Χ. Ο δεύτερος 
ήταν ο Γερμανός οραματιστής, ο «πατέρας» της τυπο-
γραφίας. Και τα δύο αυτά ονόματα στοιχειώνουν ακό-
μα - αλλά όχι για πολύ – τους οραματιστές του ψηφια-
κού μας κόσμου. Το χαρτί έθεσε τέλος στην κυριαρχία 
του πάπυρου και της περγαμηνής ήδη από το 12 αι. μ.Χ. 
Το στοίχημα των σημερινών επιστημόνων είναι πλέον 
αν το χαρτί θα υποκύψει στο χαρτί του μέλλοντος, το 
ηλεκτρονικό «χαρτί».

Οι πρώτες προσπάθειες ξεκίνησαν στα μέσα της δε-
καετίας του ΄70 και φαίνεται πως τώρα είμαστε αρκε-
τά κοντά στη νέα επανάσταση στο υλικό γραφής, στο 
πρωτοποριακό ηλεκτρονικό «χαρτί» το οποίο σε μια 
σελίδα σχήματος Α4 θα φιλοξενεί μια ολόκληρη εφη-
μερίδα, η οποία στη συνέχεια με τη σειρά της θα εξα-
φανίζεται, για να «τυπωθεί», να εμφανιστεί, δηλαδή, 
ηλεκτρονικά πάνω της νέο υλικό!

Οι μεγαλύτερες εταιρείες Πληροφορικής συναγωνί-
ζονται για τη νέα εφεύρεση-δυνατότητα-επαναστατική 
καινοτομία. Ακόμη και η γνωστή για τα ελαστικά της 
εταιρεία Bridgestone έχει δραστηριοποιηθεί σ΄αυτόν 
τον τομέα και πρόσφατα ανακοίνωσε ότι κατά το επό-
μενο χρονικό διάστημα θα βγάλει στην παραγωγή 
το πιο λεπτό e-paper, το οποίο θα έχει πλαστικό 
υπόστρωμα, θα είναι εύκαμπτο, θα διπλώνεται, 
θα έχει πάχος 29 χιλιοστά και δυνατότητα απει-
κόνισης 4.096 χρωμάτων!

Ενδέχεται, επομένως, σε μερικά χρόνια από 
τώρα να ξεχάσουμε την υφή του χαρτιού 
όπως το έχουμε συνηθίσει. Οι επιστήμονες 
επιμένουν ότι το ηλεκτρονικό χαρτί θα μοιά-
ζει με ζελατίνα, η οποία γεμίζει με κείμενα και 

πληροφορίες μέσω ασύρματου δικτύου από το διαδί-
κτυο.

Μορφή και λεπτομερής περιγραφή του ηλεκτρονι-
κού χαρτιού:
• Η ζελατίνα, δηλαδή η κύρια επιφάνεια του ηλεκτρο-

νικού χαρτιού, μοιάζει με πολύ μικρή μεμβράνη, έχει 
σχήμα σελίδας Α4 και επάνω της θα αποτυπώνεται 
όλη η δυνατή πληροφορία. Θα έχει έτσι κάποιος τη 
δυνατότητα να διαβάζει, για παράδειγμα, όλες τις 
εφημερίδες ή τα περιοδικά που βρίσκονται στο δια-
δίκτυο, στη συνέχεια θα τυλίγει το «χαρτί» και θα το 
βάζει στην τσέπη του.

• Το ηλεκτρονικό «χαρτί» θα έχει, βέβαια, αντικατα-
στήσει το μελάνι, γιατί έχει ενσωματωμένη μεμβρά-
νη με ηλεκτρονικό «μελάνι», το e-ink, το οποίο επινο-
ήθηκε το 1997 στο ΜΙΤ.

• Έντεκα χρόνια μετά, η εξέλιξη του ηλεκτρονικού 
χαρτιού είναι αξιοθαύμαστη, αφού πρόκειται για τε-
χνολογία απεικόνισης με υψηλή ανάλυση και αντίθε-
ση ίδια με αυτή του τυπωμένου χαρτιού.

ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 
ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ;

• Στο ερώτημα αυτό η απάντηση δεν είναι εύκολη, αν 
και οι επιστήμονες επιμένουν ότι οι εξελίξεις τα επό-
μενα χρόνια θα είναι ραγδαίες. Το ηλεκτρονικό χαρτί 
προσφέρεται περισσότερο για τις εφημερίδες και λι-
γότερο για τα βιβλία, με τα οποία ο αναγνώστης έχει 
μια τελείως διαφορετική σχέση. Το μεγάλο του πλε-
ονέκτημα είναι ότι μπορεί να «γραφτεί» και να «σβη-
στεί» άπειρες φορές, ενώ, χάρη στην υψηλή ανάλυση, 
η ανάγνωση είναι εύκολη με οποιοδήποτε φωτισμό.
Δεν προκαλείται έτσι πρόβλημα στα μάτια. 

• Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι οι μελλοντικές, άμε-
σες εφαρμογές του, θα γίνονται, για παράδειγμα, 
στα σούπερ μάρκετ, όπου θα καταργηθούν οι ετι-
κέτες για την αναγραφή των τιμών, σε πίνακες ανα-
κοινώσεων και αφίσες, σε καταστήματα για την ανα-
γραφή πληροφοριών για προϊόντα, σε εστιατόρια 
για τους τιμοκαταλόγους και στις υπαίθριες διαφη-
μίσεις. Άμεση εκτιμάται ότι θα είναι και η εφαρμογή 
του στις εφημερίδες, λιγότερο, όμως, άμεση στα πε-
ριοδικά και στα βιβλία.

 Βέβαια, οι εραστές του παραδοσιακού χαρτιού και 
του παραδοσιακού μελανιού θέτουν μια σημαντι-
κή και άκρως ανθρώπινη και ρομαντική παράμετρο 
στους ερευνητές: αν και οι e-paper εφημερίδες, πε-
ριοδικά και βιβλία μπορούν να αλλάξουν τα πάντα 
στο χώρο του χαρτιού και της τυπογραφίας, δεν μπο-

ρούν να αντικαταστήσουν την ικανοποίηση σημα-
ντικών αισθήσεων. Την ικανοποίηση της αίσθησης 
της αφής και της αίσθησης της όσφρησης που σου 
προσφέρει, μεταξύ άλλων, ένα καλοτυπωμένο βι-
βλίο.
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Τα e - books είναι τα ηλεκτρονι-
κά βιβλία, τα οποία διαβάζονται 
από συσκευές όπως τα κινητά 

τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας. Είναι 
θαυματουργά ή άχρηστα; Ας το ανακα-
λύψουμε... 

Τα ηλεκτρονικά αυτά βιβλία απο-
κτώνται πανεύκολα μέσω διαδικτύου.   
Η αγορά βιβλίου γίνεται έτσι κάτι απλό, 
που δε σε υποχρεώνει καν να μετακινη-
θείς από τη θέση στην οποία βρίσκεσαι! 
Ακόμα, το βάρος τους είναι σχεδόν ανύ-
παρκτο, το ίδιο και ο όγκος τους. Συνε-
πώς, μεταφέρονται με μεγάλη ευκολία. 
Ποιός θα φανταζόταν ότι μπορεί να έχει 
όπου θέλει μια τεράστια εγκυκλοπαί-
δεια! Επίσης, είναι πολύ φθηνότερα από 
τα κανονικά βιβλία, καθώς η αγορά εί-
ναι μόνο του περιεχομένου και όχι του 
υλικού. Μπορούμε, επίσης, να προσθέ-
σουμε πως η συσκευή με την οποία δια-
βάζονται διαθέτει φωτισμό και έτσι δεν 
υπάρχει αυτό το πρόβλημα κατά την 
ανάγνωση. Σημαντικό είναι ότι τα βιβλία 
αυτά δε φθείρονται, δεν ξεθωριάζουν, 
διατηρούν για πάντα τη μορφή τους και 
μένουν σαν καινούρια. Εκτός απ’ όλα 

αυτά, δεν επιβαρύνουμε το περιβάλλον 
με υλοτομία, αφού δε χρειάζεται χαρτί.

Συμπερασματικά, πρόκειται για τη 
νέα γενιά βιβλίων, για μια ακόμα εξέλιξη 
τα τεχνολογίας...

Όμως είναι όλα τόσο θετικά και όμορ-
φα; Δυστυχώς όχι. Τα ηλεκτρονικά βι-
βλία έχουν και μειονεκτήματα...

Καταρχάς, δεν υπάρχει ακόμα αρκετή 
ποικιλία. Σίγουρα, υπάρχουν περισσότε-
ρα βιβλία στα βιβλιοπωλεία παρά στο 
διαδίκτυο. Επίσης, το φως της οθόνης 
κουράζει τα μάτια και τους κάνει κακό. 
Ακόμα, η οθόνη είναι κάποιες φορές μι-
κρή και βλάπτει και τα μάτια. Αξίζει να 
αναφέρουμε ότι, παρόλο που οι συσκευ-
ές διαθέτουν μπαταρία, χρειάζεται ηλε-
κτρικό ρεύμα, καθώς η μπαταρία εξα-
ντλείται με τη χρήση, κάτι όχι και τόσο 
πρακτικό. Τα e - books δεν μπορούν να 
μεταβιβαστούν από προηγούμενες σε 
επόμενες γενιές, καθώς οι συσκευές που 
τα φιλοξενούν φθείρονται. Τα νέα αυτά 
βιβλία δεν μπορούν να έχουν άλλου εί-
δους αξία, όπως κάποια δερματόδετη 
έκδοση ή ένα αντίτυπο με την υπογρα-
φή του συγγραφέα. Αυτό μπορεί να γί-

νει μόνο πάνω στη σελίδα, όχι στην οθό-
νη. Οι λογαριασμοί, ακόμα, μπορούν να 
«σπάσουν», παρέχοντας δωρεάν και σε 
άλλους το βιβλίο και παραβιάζοντας τα 
πνευματικά δικαιώματα του βιβλίου και 
του συγγραφέα...

Το κυριότερο, κατά τη γνώμη μου μει-
ονέκτημα είναι ότι e - books δεν μπο-
ρούν να έχουν ούτε προσωπική αξία, 
καθώς αυτά τα βιβλία δεν μπορούν να 
δωριστούν, να γραφτούν 
πάνω τους αφιερώσεις, ή 
ακόμα και να φθαρούν, και 
κάποιες φορές τα σημάδια 
της φθοράς είναι αναμνή-
σεις... Δε θα υπάρχουν σημάδια 
από την άμμο που να μας θυμί-
ζουν ότι το διαβάσαμε στην πα-
ραλία. Ούτε οι σελίδες θα ξεθω-
ριάσουν από το ποτήρι νερό που 
χύθηκε... Αν η συσκευή είναι αδιά-
βροχη, δε θα υπάρχει κανένα σημά-
δι που να μας θυμίζει τις καλοκαιρι-
νές μας διακοπές...

Στα μάτια καθενός από  ‘μάς 
μοιάζει καλύτερη μία από αυτές 
τις δύο επιλογές: οι φανταχτε-

ρές, θαυματουργές οθόνες ή οι πιο λιτές, 
αλλά πιο αληθινές και ανθρώπινες σελί-
δες; Δεν μπορούμε να τα χαρακτηρίσου-
με τα ηλεκτρονικά βιβλία ούτε ιδανικά, 
αλλά ούτε άχρηστα. Η άποψη γι’ αυτά εί-
ναι διαφορετική για κάθε άνθρωπο.

 
 Ιωάννα Χατζηθεοδοσίου, Β2 Γυμνασίου

ΟΤΑΝ ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΘΟΝΕΣ...

e-paper !!!
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Ο Steve Jobs γεννήθηκε το Φε-
βρουάριο του 1955 στο Σαν 
Φρανσίσκο. Από τότε που ήταν 

μικρός, φαινόταν ότι θα ασχολούνταν με 
τους υπολογιστές αλλά κανείς δε φαντα-
ζόταν ότι θα έφτιαχνε τη δική του «γενιά». 
Ενώ ήταν ακόμα μαθητής γυμνασίου, συ-
νήθιζε μετά το σχολείο να παρακολουθεί 

σεμινάρια στην Hewlett Packard. Τελικά, 
τον προσέλαβαν εκεί και δούλευε το καλο-
καίρι. Αργότερα, μεγαλώνοντας, ξεκίνη-
σε τη δική του παγκόσμια καριέρα. Ήταν 
μια από τις πιο γνωστές προσωπικότη-
τες στο χώρο της τεχνολογίας, ένας από 
τους δύο ιδρυτές, πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος της Apple και πρώην πρό-
εδρος της Pixar μέχρι που εξαγοράστηκε 
από τη Disney, στης οποίας το Διοικητικό 
Συμβούλιο διατηρούσε θέση και της οποί-
ας ήταν ο μεγαλύτερος μέτοχος. 

Η ιδέα να αξιοποιήσει τη δουλειά του 
δεύτερου ιδρυτή της Apple, Στήβεν Βόζνι-
ακ, ήταν δική του και η αρχική οικονομική 
επιτυχία της Apple στα τέλη της δεκαετίας 
του 1970 με τους υπολογιστές Apple 1 και 
2 καθώς και μέχρι τα μέσα της επόμενης 
δεκαετίας, με τον υπολογιστή Macintosh, 
οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην επιχει-
ρηματική του ικανότητα. Παρόλα αυτά, ο 
σκληρός τρόπος διαχείρισης καθώς και 
κάποιες ριζοσπαστικές, οικονομικά ριψο-
κίνδυνες ιδέες και ο αυταρχικός τρόπος 
αντιμετώπισης των στελεχών έφτασαν στο 

αποκορύφωμα το 1985 σε μια διαμάχη με 
τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της εται-
ρείας και τον οδήγησαν στην αποχώρησή 
του από αυτή. Το 1986 ίδρυσε την εταιρεία 
NeXT. Παρότι αποτυχημένη εμπορικά, η 
NeXT συνέχισε να επιχειρεί μέχρι και τα 
μέσα της δεκαετίας του 1990. 

Ύστερα, τo 1986 o Steve Jobs αγόρασε 
την εταιρεία Pixar. Η Pixar γρήγορα έγινε 
η πλέον επιφανής εταιρεία στο χώρο των 
κινουμένων σχεδίων βασισμένων σε γρα-
φικά υπολογιστών. Με την Walt Disney 
Pictures ως διανομέα δημιούργησε σειρά 
ταινιών κινουμένων σχεδίων με πρώτη το 
Toy Story, κάτι που την έκανε γνωστή και 
απέφερε μεγάλα κέρδη στον Steve Jobs. 
Η αγορά της NeXT φέρνει τον Steve Jobs 
πίσω στην Apple αρχικά σε άλλες θέσεις 
και κατόπιν ως πρόεδρο του Δ.Σ. 

Η επιστροφή του στην Apple θεωρείται 
σημαντική για την επιβίωση και την εξέλι-
ξη της εταιρείας. Μέσα σε λίγα μόλις χρό-
νια η Apple γίνεται ξανά κερδοφόρα. Στη 
συνέχεια της καριέρας του, ο Steve Jobs 
παρουσίασε τα νέα του δημιουργήματα. 

Το 1998 λανσαρίστηκαν οι πολύχρωμοι 
και αξιόπιστοι iMac και τα iBook. Το 2001, 
αντιλαμβανόμενος την επανάσταση του 
Ίντερνετ και φυσικά της ψηφιακής μουσι-
κής, δημιούργησε το iPod. Στη συνέχεια, 
το 2007 η Αpple παρουσίασε το iPhone, το 
οποίο έγινε πολύ αγαπητό στον κόσμο. Τέ-
λος, ο Steve Jobs το 2010, ένα χρόνο πριν 
πεθάνει, έκανε την παρουσίαση του νέου 
και πρωτότυπου iPad.

O Steve Jobs έχει χαρακτηριστεί ως 
οραματιστής στο χώρο των υπολογιστών 
και πολλές ιδέες του άλλαξαν τον τρόπο 
με τον οποίο οι καταναλωτές χρησιμοποι-
ούν την ψηφιακή τεχνολογία. Επίσης, του 
απονεμήθηκε ο τίτλος του «Προσώπου 
της χρονιάς» από τη βρετανική οικονομι-
κή εφημερίδα Financial Times. Στις 24 Αυ-
γούστου 2011, ανακοίνωσε την παραίτησή 
του από την Apple. Μετά από λίγους μήνες, 
ο Steve Jobs πεθαίνει από καρκίνο. Όλος ο 
κόσμος όσο και η Apple θα τον θυμάται ως 
έναν άνθρωπο ο οποίος άλλαξε στην κυρι-
ολεξία τον κόσμο της τεχνολογίας.

Χριστίνα Αλεξίου, Β1 Γυμνασίου

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το δημοσίευμα σε 
εφημερίδα που αφορά σε μια πραγματική «επα-
νάσταση» της τεχνολογίας!

Χάρη στην επαναστατική τεχνολογία, οι κινήσεις 
των χεριών των κωφών «μεταφράζονται» στιγμιαία 
σε γραπτό κείμενο, το οποίο οι συνομιλητές τους μπο-
ρούν να διαβάσουν σε μια οθόνη.

Ένα έξυπνο λογισμικό το οποίο «μεταφράζει» τις 
κινήσεις της νοηματικής γλώσσας απευθείας σε γρα-
πτές λέξεις ανέπτυξαν Σκωτσέζοι επιστήμονες.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του Πανεπιστημίου 
του Αμπερντίν, η καινοτόμος τεχνολογία η οποία θα 
μπορούσε να φέρει επανάσταση στην επικοινωνία 
των κωφών, πιθανότατα θα είναι διαθέσιμη σε περί-
που ένα χρόνο. Κάτι τέτοιο, υποστηρίζουν, αναμέ-
νεται να βοηθήσει τα άτομα αυτά να επιτύχουν ακό-
μη και στον επαγγελματικό χώρο, καθώς θα τους 
επιτρέπει να επικοινωνούν ελεύθερα με τους γύρω 
τους, χωρίς αυτοί να χρειάζεται να είναι γνώστες της 
νοηματικής.

Η τεχνολογία που λύνει τα... χέρια
Ο ηλεκτρονικός «μεταφραστής» βασίζεται σε μια 

κάμερα η οποία καταγράφει αρχικά τις κινήσεις των 
χεριών του χρήστη. Τα δεδομένα αυτά στη συνέχεια, 
αποστέλλονται σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
όπου το ειδικό λογισμικό αναλαμβάνει τη «μετάφρα-
ση» των κινήσεων σε λέξεις.

«Ενα από τα πλέον καινοτόμα και ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι το 
γεγονός ότι επιτρέπει στα άτομα που «μιλούν» τη νο-
ηματική να αναπτύσσουν δικές τους κινήσεις χεριών, 
οι οποίες θα εκφράζουν συγκεκριμένους όρους που 
πρέπει να έχουν στο λεξιλόγιό τους (π.χ. λόγω δου-
λειάς), αλλά τους οποίους μέχρι τώρα δεν μπορού-
σαν να εκφράσουν μέσω της βρετανικής νοηματικής 
γλώσσας (BSL)», εξηγεί ο δρ Ερνέστο Κομπατάντζελο, 
λέκτορας Πληροφορικής και ιδρυτής του τεχνοβλα-
στού του πανεπιστημίου Technabling, που βρίσκεται 
πίσω από το όλο εγχείρημα.

Σύντομα και σε app
Επόμενος στόχος των ερευνητών είναι να μετατρέ-

ψουν το βασικό λογισμικό «μετάφρασης» της νοημα-
τικής γλώσσας, γνωστό και ως Portable Sign Language 
Translator (PSLT), σε μια εύχρηστη εφαρμογή, που θα 
μπορεί να συνοδεύει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λά-
πτοπ, ταμπλέτες, smartphones και άλλες φορητές συ-
σκευές.

Από την πλευρά του, ο ερευνητής με προβλήμα-
τα ακοής και «ομιλητής» της νοηματικής, δρ Τζέιμς 
Κρίστι, έσπευσε να σχολιάσει: «Το PSLT γεφυρώνει το 
χάσμα μεταξύ των εκ γενετής κωφών ατόμων, των 
ατόμων που έχασαν την ακοή τους σε μικρή ηλικία, 
εκείνων που έχασαν την ακοή τους σταδιακά με την 
πάροδο των ετών αλλά και των ακουόντων – ιδιαί-
τερα στην περίπτωση της διαπροσωπικής επικοινω-
νίας ή της ομαδικής επικοινωνίας σε επαγγελματικό 
επίπεδο».

Θοδωρής  Βενετσάνος, Α3 Λυκείου

STEVE  JOBS

Γεφυρώνεται το επικοινωνιακό χάσμα μεταξύ κωφών και ακουόντων !!!

«Ηχητικά ναρκωτικά ...ο νέος κίνδυνος της εποχής»

Το ναρκωτικό που αναμένε-
ται να σημαδέψει τον εικοστό 
πρώτο αιώνα δε θα μπορούσε 

παρά να κατασκευάζεται και να διακι-
νείται μέσω Ιντερνετ. Ο λόγος γίνεται 
για μια νέα εθιστική «ουσία» που κάνει 
θραύση σε όλο τον κόσμο και δε λαμ-
βάνεται με χάπια, αλλά κυκλοφορεί σε 
ψηφιακά αρχεία που οι χρήστες κατε-
βάζουν εύκολα από το Διαδίκτυο.

 Η «δόση» είναι βασισμένη σε ηχη-
τικά κύματα, τα οποία έχουν ενσωμα-
τωθεί με ειδική επεξεργασία σε κοινά 
μουσικά αρχεία mp3 και πωλούνται 
ως αρχεία. Οι χρήστες δεν έχουν παρά 
να τα αναζητήσουν στις εκατοντά-
δες ιστοσελίδες, να τα κατεβάσουν 

στον υπολογιστή τους και με ένα ειδι-
κό πρόγραμμα, που διατίθεται δωρε-
άν στο Ίντερνετ, να τα αποσυμπιέσουν 
και να τα ακούσουν, αφού τα ηχητικά 
αυτά ναρκωτικά δρουν κατευθείαν 
στον εγκέφαλο.
Όπως	εξηγούν	οι	ειδικοί,	πρόκειται	

για συγκεκριμένα κύματα συχνότητας 
3 έως 30 Hertz (τα λεγόμενα υποηχη-
τικά κύματα) που επηρεάζουν τη λει-
τουργία του εγκεφάλου προκαλώντας 
διάφορες αντιδράσεις. Για παράδειγ-
μα, τα κύματα άλφα (τα οποία κυμαί-
νονται από 7 έως 13 Hertz) έχουν χα-
λαρωτική δράση, όμως υπάρχουν και 
άλλα που προκαλούν αντιθέτως υπερ-
διέγερση και ευφορία. 

Ήδη οι αρχές έχουν εντοπίσει αμέ-
τρητες ιστοσελίδες όπου μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να βρουν τη δόση 
τους. Μάλιστα, υπάρχει και ιστοσελί-
δα όπου παρέχονται οδηγίες χρήσης 
του νέου ναρκωτικού για τους αρχάρι-
ους και πωλούνται CDs με τραγούδια-
«δόσεις».	Όπως	συμβαίνει	σε	αρκετές	
περιπτώσεις και με τα κοινά ναρκωτι-
κά, οι πρώτες χαμηλές «δόσεις» παρέ-
χονται δωρεάν, με στόχο την προσέλ-
κυση νέων πελατών. Ακόμα, όμως, και 
οι πιο ισχυρές «δόσεις» προσφέρο-
νται σε πολύ χαμηλές τιμές (περίπου 
5 ευρώ το τραγούδι), παρά το γεγο-
νός ότι μπορούν να ξαναχρησιμοποι-
ηθούν αμέτρητες φορές. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση των 
υποηχητικών κυμάτων δεν είναι κάτι 
καινούργιο για τις αστυνομικές αρ-
χές, οι οποίες στο εξωτερικό τα χρη-
σιμοποιούν ως κατασταλτικά μέσα, 
για παράδειγμα στις ντισκοτέκ, ώστε 
να ηρεμούν τη νεολαία. Η χρήση τους 
έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν 
και σε στρατιωτικούς χώρους. Παρό-
λα αυτά, οι κίνδυνοι για την υγεία που 
σχετίζονται με τη χρήση των cyber-
ναρκωτικών δεν έχουν διαπιστωθεί 
ακόμα. Οι ειδικοί έχουν αρχίσει έρευ-
νες σχετικά με το μέγεθος και τις επι-
πτώσεις του εθισμού. 

 
Μάη Βαμβακά, Α2 Λυκείου
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ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΕΣ
Ύπουλες συμμορίες αγωνίζονται να καταστρέψουν τον πλανήτη μας! 
Αλίμονό μας! Ευτυχώς, υπάρχουν και αντισυμμορίες – προστάτες του. 

Προτιμήστε τις τελευταίες γιατί είναι νικητές! 

ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
Νι Χάο! Εγώ είμαι το κινέζικο χαρτί, δημιουρ-

γούμαι από την ένωση φυτικών ινών, όπως το 
βαμβάκι, σε πολτοποιημένη μορφή μαζί με άλ-
λες ουσίες των δέντρων. Εσείς οι πανέξυπνοι άν-
θρωποι με χρησιμοποιείτε καθημερινά, για να 
γράφετε, να εκτυπώνετε, ενώ άλλες φορές για 
περιτύλιγμα - συνήθως τα Χριστούγεννα - χαρ-
τοπόλεμο τις Απόκριες και για αποτύπωση των 
καλοκαιρινών ή χειμερινών σας εξορμήσεων σε 
φωτογραφίες. Από μόνος μου δεν αποτελώ δρά-
στη της παγκόσμιας περιβαλλοντικής ρύπαν-
σης, όμως, όταν με χρησιμοποιείτε άσκοπα και 
υπερβολικά, έχοντας ως αποτέλεσμα να κόβε-
τε καθημερινά εκατοντάδες δέντρα ή δε με ανα-
κυκλώνετε, με αναγκάζετε να γίνω. Α!... και ξέχα-
σα να σας πω στην αρχή ότι εγώ από μόνος μου 
αποτελώ μια συμμορία, γιατί εμείς οι Κινέζοι εί-
μαστε μοναχικοί τύποι! 

ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑ
Καλησπέρα ή καλημέρα, ανάλογα με την ώρα! 

Λοιπόν, εγώ είμαι ένα μέλος της αντισυμμορίας 
κατά της σπατάλης χαρτιού. Η παρέα μας χωρί-
ζεται σε δύο ομάδες: τους μπλε κάδους και τους 
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Εγώ είμαι  ένα μέ-
λος των μπλε κάδων. Εμείς προσπαθούμε με το 
έντονο μπλε μας χρώμα της θάλασσας να ευαι-
σθητοποιήσουμε τους ανθρώπους και να τους 
πείσουμε να ξεχωρίζουν τα χαρτιά και γενικότε-
ρα τα ανακυκλώσιμα υλικά και να τα πετάνε σε 
εμάς τους φανταχτερούς μπλε κάδους. Οι Ηλε-
κτρονικοί Υπολογιστές από την άλλη μεριά, οι 
οποίοι συνεργάζονται με τα e-mail, προσπα-
θούν με τη σειρά τους να στρέψουν τους ανθρώ-
πους να γράφουν σημειώσεις και να επικοινω-
νούν μέσω αυτών, με σκοπό να σταματήσουμε 
να κόβουμε εκατοντάδες δέντρα καθημερινά. 
Αυτοί είμαστε, λοιπόν, και πιστεύουμε πως κάτι 
θα καταφέρουμε να διορθώσουμε!

Γιάννης Παπάζογλου, Α1 Γυμνασίου

ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γεια σας! Είμαι η βλαβερή ραδιενέργεια! Βρίσκομαι στα πυρηνικά ερ-

γοστάσια, που είναι η φυλακή μου. Έχω δραπετεύσει δύο φο-
ρές: μία από το Τσερνομπίλ, που η απόδρασή μου έκα-
νε πάταγο, και άλλη μια φορά στη Φουκουσίμα. 
Έχω πτυχίο βλαβερότητας στα πάντα, από τη 
μεγάλη της βρομιάς σχολή, με διδακτορικό 
στους πυρηνικούς αντιδραστήρες!

ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑ
Γεια σας! Είμαι ο δυναμικός μόλυβδος. Με 

συμβολίζουν Pb, αλλά νομίζω πως πρέπει να 
με ονομάζουν Fr (fighter of radienergy). Χρη-
σιμοποιούμαι στα περισσότερα ιατρικά μηχανή-
ματα, ώστε να απωθώ τη ραδιενέργεια μακριά από 
τους ανθρώπους. Η δουλειά μου, η εξόντωση της ραδι-
ενέργειας, είναι μερικές φορές κάτι παραπάνω από δύσκολη.   

Γιώργος Βλαχονάτσιος, Α1 Γυμνασίου

ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Γεια σας! Είμαι το επικίνδυνο πετρέλαιο. Μπορώ να γίνω πολύ χρήσιμος, δυ-

στυχώς, για να τροφοδοτήσω μηχανές, αλλά και πολύ ύπουλος για κακή σας 
τύχη. Όταν μεταφέρομαι με πλοία και το ταξιδάκι μου γίνει πολύ σύντομο, δη-
λαδή, αν ναυαγήσει το πλοίο και χυθώ στη θάλασσα, γίνομαι πάρα πολύ κατα-
στροφικός. Σκοτώνω όλα τα κήτη, υδρόβιους οργανισμούς και τη θαλάσσια 
χλωρίδα. Είναι πολύ δύσκολο να με συλλέξετε από το νερό, αφού διασκορ-
πίζομαι. Επίσης, όταν με χρησιμοποιούν ως καύσιμο, μολύνω το περιβάλλον. 
Για όλους αυτούς τους λόγους, οι άνθρωποι θέλουν να με ελαττώσουν χωρίς, 
όμως, να τα καταφέρνουν. 

ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑ
Γεια σας! Είμαι η αντισυμμορία του πετρελαίου. Ευτυχώς, έχουμε στη διάθε-

σή μας πολλούς «αστυνομικούς» και αυστηρούς κανόνες για τους «άτακτους». 
Καταρχάς, όταν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα 
ασφαλείας και πιαστούν οι καπετάνιοι, έχουν να 
πληρώσουν... μέχρι και τα σώβρακα θα τους πάρου-
με! Πολύ καλοί μας συνεργάτες είναι οργανώσεις 
όπως η «Greenpeace». Πολύ τους πάω αυτούς τους 
τύπους! Μας βοηθούν σε πολλές αποστολές! Αλλά 
οι κολλητοί μας είναι οι ήπιες, εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας. Είναι αστείρευτες, χρησιμοποιούνται αντί 
για άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας, αντί για τον 
εχθρό μας το πετρέλαιο και δε μολύνουν το κακόμοι-
ρο το περιβάλλον. Ολόκληρη οργάνωση, όχι αστεία! 

Πάντως, τη μαφία, το πετρέλαιο, θα το καταστρέψουμε! Πού θα πάει; Και οι άν-
θρωποι, όμως, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, γι’ αυτό αγορά-
ζουν και υβριδικά αυτοκίνητα. Σε λίγο ούτε ένας γκάνγκστερ δε θα του έχει 
μείνει του πετρελαίου.

Σπύρος Λαβέτζης, Α1 Γυμνασίου

ΣΥΜMΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΣΚΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
Προσοχή! Προσοχή! Περνάει το 

αυτοκίνητο κι όλα τα μαχαιρώνει! 
Γεια σας! Απ’ ό, τι καταλάβατε εί-
μαι το αυτοκίνητο και αυτοί που με 
παρουσίασαν είναι οι φίλοι μου, τα 
μέσα μεταφοράς που είναι «βλα-
βερά» προς το περιβάλλον. Έτσι 
μας φωνάζουν, επειδή είμαστε μια 
από τις πολλές αιτίες του μαύρου 
σύννεφου, των καυσαερίων δηλα-
δή, αλλά τι τους πειράζει; Μια χαρά 
χρωματάκι είναι το μαύρο, ωραιό-
τατο! Απ’ ό, τι έχω ακούσει, τα καυ-
σαέριά μας συνεισφέρουν στο φαι-
νόμενο του θερμοκηπίου, που σας 
βοηθά να μαυρίσετε. Αυτό πάλι 
γιατί σας ενοχλεί; Ποτέ μου δε σας 
κατάλαβα εσάς τους ανθρώπους. 
Όμως δεν πειράζει, μου αρέσει η 
δουλειά μου.

ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑ 
«ΚΑΤΑΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ»
- Ψςψςψςψςψς!
- Προσοχή συμβούλιο!
- Μάλιστα προϊστάμενε. Άκου με!
- Ωραιότατα. Πρώτα θα κάνουμε 

μια ανακεφαλαίωση να δούμε αν 
είμαστε όλοι εδώ.

- Μάλιστα προϊστάμενε!
- Θα το κόψεις επιτέλους; Ας ξεκι-

νήσουμε. Ποδήλατο!
- Εδώ!
- Ηλεκτρονικό αυτοκίνητο.
- Εδώ!
- Πόδια.
- Εδώ!
- Ο ιδιοκτήτης των ποδιών λέει. 

«ΑΑΑΑΑΑ! Πού πήγαν τα πόδια 
μου;»

-  Μισό λεπτό, με φωνάζουν.
- Ηλεκτρονικό ποδήλατο.
- Εδώ!
- Αφού είμαστε όλοι εδώ, με μια μι-

κρή εξαίρεση, ας ξεκινήσουμε.

- Καταρχάς, γεια σας. Ξέρετε ποιοι 
είμαστε τώρα. Είμαστε τα μη 
βλαβερά προς το περιβάλλον με-
ταφορικά μέσα και τα πιο οικονο-
μικά. Έχουμε ιδρύσει μια οργά-
νωση, για να βοηθήσουμε τους 
ανθρώπους:

• Παρέχουμε εκπαιδευτικά προ-
γράμματα για μικρούς και μεγά-
λους με θέμα το περιβάλλον

• Σας βοηθάμε να συνειδητοποιή-
σετε τις ευθύνες σας και να καλλι-
εργήσετε την οικολογική σας συ-
νείδηση

 Βέβαια, δε σας βοηθάμε μόνο με 
αυτές τις δραστηριότητες αλλά 
και με την ύπαρξή μας, γιατί, όταν 
μας χρησιμοποιείτε, δε μολύνου-
με το περιβάλλον και σας γυμνά-
ζουμε (όχι όλα αλλά τα περισσό-
τερα). Αυτά για σήμερα. Θα σας 
δούμε πάλι αύριο. Γεια σας! 

- Cut! Cut! Δεν τα είπες σωστά. 
Καλά, δεν πειράζει. Θα σας δω 
όλους αύριο. Καληνύχτα!

Αλίκη Παρασκευαΐδου, 
Α1 Γυμνασίου 
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Άρρητος αριθμός λέγεται κάθε αριθμός που 

δεν μπορεί να γραφεί στη μορφή 
 

p
q , όπου οι  

 
p, q είναι ακέραιοι αριθμοί με τον q να είναι διαφορε-
τικός του μηδενός. Στην αρχαία ελληνική ορολογία, η 
οποία είναι γεωμετρική, η φράση «άρρητος» αντικαθί-
σταται με τον όρο «ασύμμετρος προς τη μονάδα», δη-
λαδή ότι τα δύο μεγέθη δεν έχουν κοινό μέτρο. Σύμφω-
να με τους ερευνητές των Μαθηματικών, η ανακάλυψη 
των άρρητων αριθμών οφείλεται στους Πυθαγορεί-
ους.

Η σχολή των Πυθαγόρειων αποτελεί μια από τις πιο 
σπουδαίες προσωκρατικές φιλοσοφικές σχολές. Ιδρυ-
τής της ήταν ο Πυθαγόρας ο Σάμιος, ο οποίος εγκατέ-
λειψε το νησί του, τη Σάμο, και εγκαταστάθηκε στον 
Κρότωνα της Καλαβρίας το 530 π. Χ. Εκεί συγκέντρωσε 
ένα μεγάλο αριθμό μαθητών, οι οποίοι έπρεπε να κρα-
τούν μυστικά όσα μάθαιναν στη σχολή. 

Σύμφωνα με την πυθαγόρεια φιλοσοφία, τα δομικά 
υλικά του κόσμου ήταν οι φυσικοί αριθμοί και οι δομι-
κές τους σχέσεις μπορούσαν να εκφραστούν σαν σχέ-
σεις λόγων φυσικών αριθμών. Πιο συγκεκριμένα, το 
σύμπαν δημιουργήθηκε από τον αριθμό ένα μετά από 
διαίρεσή του που πραγματοποιήθηκε από εισπνοή 
απείρου. Το άπειρο εισβάλει στη μονάδα και τη διασπά 
σε δυάδα. Με τον ίδιο τρόπο από τη δυάδα δημιουργεί-
ται η τριάδα κτλ., ώστε το πυθαγόρειο σύμπαν να απο-
τελεί αντίγραφο αυτού που σήμερα θα λέγαμε σύνολο 
φυσικών αριθμών. Αυτό τους οδηγούσε στη πίστη πως 
το σύμπαν μπορούσε να περιγραφεί και να καθοριστεί 

πλήρως στο πλαίσιο των ρητών σχέσεων της μορφής
p
q    

με p και q φυσικούς αριθμούς και q διαφορετικό του 
μηδενός. Στην πεποίθηση αυτή είχαν στηρίξει όλη την 
κοσμοθεωρία τους και προσπαθούσαν να επιλύσουν 
προβλήματα από τον πραγματικό κόσμο. Είχαν, λοιπόν, 
μια βαθιά πίστη ότι πάντα δυο ευθύγραμμα τμήμα-
τα έχουν κοινό μέτρο, είναι δηλαδή σύμμετρα μεγέθη 
(ρητοί αριθμοί) και όχι ασύμμετρα (άρρητοι αριθμοί). 
Η πρώτη κρίση στα Μαθηματικά εμφανίστηκε, όταν 
σύμφωνα με την παράδοση, ο Ίππασος ο Μεταπόντι-
ος (450 π.Χ. περίπου) «αποκάλυψε» τον «άρρητο» √2. Η 
αντίδραση των Πυθαγόρειων ήταν να τον πνίξουν στη 
θάλασσα, προκειμένου να μη διαδοθεί αυτή η ανακά-
λυψη προς τα έξω. Σύντομα, όμως, βρέθηκαν και άλλοι 
άρρητοι αριθμοί...

Ας δούμε πώς οδηγηθήκαμε στην ύπαρξη των άρρη-
των. Στο ακόλουθο σχήμα έχουμε ένα ορθογώνιο τρί-
γωνο με ίσες κάθετες πλευρές 1cm και θέλουμε να υπο-
λογίσουμε την υποτείνουσά του.

 

Από το Πυθαγόρειο θεώρημα έχουμε: x2 = 12 + 12 = 2. 
Οι Πυθαγόρειοι παρατήρησαν ότι δεν υπάρχει ρητός 

αριθμός, τέτοιος ώστε x2 =2. Αυτό σημαίνει ότι ο x δεν 
μπορεί να είναι ούτε δεκαδικός αλλά ούτε και περιοδι-
κός δεκαδικός. 

Η ανακάλυψη της ασυμμετρίας αποτελεί το κυρίαρ-
χο επίτευγμα των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών. Ως 
προς το χρονικό πεδίο και τον τρόπο με τον οποίο συ-
ντελέστηκε, εκκρεμούν ακόμα ερωτήματα τα οποία 
επιζητούν σαφείς και εμπεριστατωμένες απαντήσεις. 
Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκε σε τρεις φά-
σεις . Ο τρόπος με τον οποίο συντελέστηκαν αυτά τα 
βήματα, όμως, αποτελεί αντικείμενο πολυετούς επι-
στημονικής μελέτης, καθώς τα έγγραφα αλλά και οι 
μαρτυρίες που έχουν διασωθεί από την αρχαιότητα εί-
ναι ελάχιστα. Η αφετηρία εντοπίζεται στη Σχολή των 
Πυθαγόρειων με την απόδειξη της ασυμμετρίας της 
πλευράς προς τη διάμετρο τετραγώνου.

Η αρχική απόδειξη της ασυμμετρίας πλευράς προς 
διαγώνιο τετραγώνου δεν είναι άλλη από την αυτή που 
συναντούμε στα Αριστοτέλους «Αναλυτικά Ύστερα» 
41a26-31, σύμφωνα με την οποία υποθέτουμε αρχικά 
ότι τα μεγέθη είναι σύμμετρα (ρητοί) και καταλήγουμε 
ότι τα περιττά γίνονται ίσα με τα άρτια. Συγκεκριμένα η 
απόδειξη έχει ως εξής: 

Έστω 
m
n√2=  όπου m,n είναι πρώτοι μεταξύ 

 
 τους φυσικοί αριθμοί. Τότε 2n2 = m2, που σημαίνει ότι 
ο m2 είναι άρτιος, άρα και ο m είναι άρτιος. Έτσι, m= 2k, 
οπότε n2 = 2k2 . Δηλαδή ο n2 είναι άρτιος, άρα και ο n. 
Τότε, οι αριθμοί m και n δεν είναι πρώτοι μεταξύ τους, 
γεγονός το οποίο έρχεται σε αντίφαση με την αρχική 
υπόθεση».

Το βασικό μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι 
ότι είναι ιδιαίτερα εύκολη η γενίκευσή της προς όλους 
τους μη τετραγωνικούς άρρητους. Εάν, λοιπόν, ήταν 
αυτή η αρχική απόδειξη της αρρητότητας, τότε ο Πλά-
των δε θα ανέφερε ρητά ότι ο Θεόδωρος ο Κυρηναίος 
ανακάλυψε τις ασυμμετρίες των μεγεθών 3, 5,..., 15, 17 
και εκεί συνάντησε δυσκολία και σταμάτησε.

 

Η δεύτερη μέθοδος απόδειξης της ασυμμετρίας εί-
ναι μια μέθοδος διαδοχικών διαιρέσεων που εφάρμο-
σε ο Θεόδωρος ο Κυρηναίος (σπουδαίος μαθηματικός 
της αρχαιότητας - σύγχρονος του Σωκράτη). Η μέθο-
δος αυτή ονομάζεται ανθυφαίρεση. Σύμφωνα με ερευ-
νητές, ο Θεόδωρος ο Κυρηναίος κατάφερε να αποδεί-
ξει την αρρητότητα μέχρι και για τον αριθμό 17. Η 
μέθοδός του, όμως, παρουσιάζει ιδιαίτερη δυ-
σκολία στον αριθμό 19, οπότε φαίνεται πως 
εκεί σταμάτησε. 

Η απάντηση για το ποια τελικά ήταν η μέθοδος από-
δειξης της ασυμμετρίας (αρρητότητας) φαίνεται να δι-
χάζει ακόμη τους ερευνητές. Ωστόσο, όλες οι απόψεις 
συγκλίνουν πως η απάντηση δίνεται μέσα από τη λε-
πτομερή μελέτη των Πλατωνικών κειμένων και ιδιαίτε-
ρα στους διαλόγους «Θεαίτητος», «Σοφιστής» και «Πο-
λιτικός». 

Παρά το ότι η απόδειξη ύπαρξης των άρρητων μας 
υποχρεώνει να τους δεχτούμε, το πιο πιθανό είναι ότι 
δεν παύουμε με τη διαίσθησή μας πεισματικά να πι-
στεύουμε ότι είναι μεν αναγκαίο γεγονός ότι υπάρχουν 
κάποιοι άρρητοι αριθμοί, αλλά αυτοί θα πρέπει να απο-
τελούν ένα είδος ασυνήθιστης ανωμαλίας μέσα στον 
ωκεανό των αριθμών. Προσπαθώντας να διαπιστώ-
σουμε αν η διαίσθησή μας είναι σωστή, ας θέσουμε 
το ακόλουθο ερώτημα: Το σύνολο των πραγματικών 
αριθμών το φανταζόμαστε σαν μία συνεχόμενη ευθεία 
εκτεινόμενη επ’ άπειρο προς τη θετική και την αρνητι-
κή κατεύθυνση. Μέσα σε αυτό το σύνολο βρίσκονται 
ως σημεία όλοι οι πραγματικοί αριθμοί, οι φυσικοί, οι 
ακέραιοι, τα κλάσματα, οι ρητοί αλλά και οι άρρητοι, 
όπως ο √2. Ας κλείσουμε τα μάτια και ας επιλέξουμε 
στην τύχη ένα σημείο στη συνεχή ευθεία των πραγμα-
τικών αριθμών. Τι είναι πιο πιθανό να έχουμε επιλέξει, 
ρητό ή άρρητο αριθμό; 

Η διαίσθησή μας λέει ότι οι πιο συχνά εμφανιζόμενοι 
στις συναλλαγές μας, και άρα οι «περισσότεροι» πραγ-
ματικοί αριθμοί, δεν μπορεί παρά να είναι οι ρητοί. 
Όμως η διαίσθησή μας είναι λανθασμένη. Στη πραγμα-
τικότητα, με πιθανότητα ίση με ΕΝΑ, δηλαδή με πιθα-
νοθεωρητική βεβαιότητα, ο αριθμός που τυχαία επι-
λέξαμε θα είναι άρρητος και με πιθανότητα ΜΗΔΕΝ 
ρητός! Δηλαδή υπάρχουν απείρως περισσότεροι άρ-
ρητοι αριθμοί από ό,τι ρητοί και μάλιστα το σύνολο 
των ρητών μέσα στο σύνολο όλων των πραγματικών 
αριθμών είναι αμελητέο.  

Γιώργος Δημητρόπουλος, Γιάννης Κορδός, 
Κατερίνα Κορωνιά, Νέλλη Παναγιωτοπούλου, 

Ελένη Λαμπροπούλου, Γ΄ Γυμνασίου
Επιμέλεια: Σταύρος Καντζάβελος

ΑΡΡΗΤΟΙ: Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ...
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Εισαγωγή 
Παραδοσιακά, υπάρχει η άποψη ότι η 

Iατρική ασχολείται με τον άνθρωπο ως 
βιολογική οντότητα ενώ η Εκκλησία και 
η Θεολογία ασχολούνται με τα «πνευμα-
τικά», όπως λέγονται, ζητήματα του αν-
θρώπου. Έτσι οι μεν γιατροί, κατά κανό-
να, δε μελετούν τη Θεολογία ως κάτι που 
τους αφορά ως επιστήμονες, οι δε θεολό-
γοι περιορίζονται στις «πνευματικές» ενα-
σχολήσεις τους, μιλώντας για την ψυχή 
σαν να ήταν κάτι το αυτοτελές και τελείως 
ανεξάρτητο και ασύνδετο από το σώμα. 
Εκείνο που χρειάζονται και οι δύο πλευ-
ρές είναι να μάθουν οι μεν γιατροί ότι το 
φαινόμενο «άνθρωπος», όπως ορίζεται 
σήμερα από τη φιλοσοφική ανθρωπο-
λογία, ένεκα της ελευθερίας που το ορί-
ζει, είναι αδιανόητο χωρίς την τάση προς 
υπερβατικότητα, προς υπέρβαση, δηλα-
δή, της δεδομένης σ’ αυτόν πραγματικό-
τητας, πράγμα που οδηγεί στο υπαρκτι-
κό ερώτημα περί Θεού ως αναπόφευκτο 
στοιχείο της έννοιας «άνθρωπος» οι δε 
θεολόγοι ότι ο άνθρωπος είναι αδιανόη-
τος ως έννοια χωρίς τη σωματικότητά του 
και τη σχέση του με το φυσικό και κοινω-
νικό του περιβάλλον.

Έτσι  ούτε ο γιατρός μπορεί να θεραπεύ-
σει τον άνθρωπο χωρίς να λάβει υπόψη 
του τις βαθύτερες οντολογικές προεκτά-
σεις της ελευθερίας του ούτε ο θεολόγος 
μπορεί να εκτελέσει το έργο του χωρίς να 
λάβει υπόψη του τις ψυχοσωματικές λει-
τουργίες του ανθρώπου. Οι θεωρητικές 
προϋποθέσεις και αρχές, πάνω στις οποί-
ες πρέπει να συμπέσουν θεολόγοι και για-
τροί, αν θέλουν ο καθένας με το δικό του 
τρόπο και τα μέσα που διαθέτει να συμ-
βάλουν στη θεραπεία του ανθρώπου, δεν 
είναι κοινές σ’ αυτούς τους δύο χώρους 
και γι’ αυτό και η συνεργασία τους δεν εί-
ναι πάντοτε εφικτή. Εδώ θα προσπαθή-
σουμε να δούμε μερικές από τις βασικές 
αυτές αρχές εξετάζοντας τις από την οπτι-
κή γωνία της Θεολογίας.

Η έννοια της νόσου για τη 
Θεολογία της Εκκλησίας 

Η νόσος κάθε μορφής αποτελεί συνέ-
πεια της πτώσεως του ανθρώπου. Αυτό 
σημαίνει ότι η αρρώστια συνδέεται με την 
αμαρτία και όχι με την ανθρώπινη φύση. 
Δεν είναι «φυσικό» να αρρωσταίνει ο άν-
θρωπος, αλλά αφύσικο, «παρά φύσιν». Η 
φύση του ανθρώπου καθ’ αυτή, επειδή 
προέρχεται από το μηδέν, είναι τρεπτή, 
δηλαδή ρέπει προς τη φθορά και το θάνα-
το, και συνεπώς προς την αρρώστια. Αλλά 
η ίδια φύση μπορεί επίσης να υπερβεί τη 
ροπή αυτή, όχι με δυνάμεις εγγενείς σ’ αυ-
τήν, αλλά αν ενωθεί με τον άφθαρτο και 
αιώνιο Θεό. Η υπέρβαση αυτή της εγγε-
νούς στην ανθρώπινη φύση τρεπτότητας 
και φθοράς έχει δοθεί στον άνθρωπο ως 
τελικός προορισμός, του οποίου η πραγ-
μάτωση ανατέθηκε στην ελευθερία του 
ανθρώπου ως προσώπου. Ο πρώτος άν-
θρωπος ως ελεύθερο πρόσωπο κλήθη-
κε να κατευθύνει τη φύση είτε προς τον 
ίδιο τον εαυτό της είτε προς το πέραν του 
εαυτού της, το Θεό. Όμως, ο πρώτος άν-
θρωπος, ο Αδάμ, επέλεξε ελεύθερα την 
πρώτη επιλογή και έτσι η νόσος από φυ-
σική δυνατότητα έγινε φυσική πραγματι-
κότητα. Έτσι, δεν είναι πλέον δυνατόν να 
μη νοσεί η ανθρώπινη φύση. Η νόσος έγι-
νε φαινόμενο «φυσικό», γιατί εκεί οδήγη-
σε τα πράγματα η ανθρώπινη ελευθερία. 
Η τελική και αληθινή θεραπεία ως πλή-
ρης εξάλειψη της νόσου είναι αδύνατη 
και ακατόρθωτη για την ανθρώπινη φύση 
και ελευθερία. Η νόσος και η θνητότητα 
κληροδοτούνται βιολογικά από γενεά σε 
γενεά. 

Για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος, 
χρειάζεται έξωθεν επέμβαση, μια επέμ-
βαση που πραγματοποιείται για μας στο 
πρόσωπο του Χριστού. Η ένωση της αν-
θρώπινης με τη θεία φύση στο Χριστό 
πραγματοποιήθηκε χωρίς το πέρασμα 
από τη βιολογική γέννηση, διά της οποίας 
διαιωνίζεται η φθορά και ο θάνατος. Ως 
αποτέλεσμα, ο Χριστός είναι ο μόνος αλη-

θινά υγιής άνθρωπος, διότι η ανθρώπινη 
φύση Του, απαλλαγμένη από την κληρο-
νομημένη φθαρτότητα και διαρκώς ενω-
μένη εκούσια και ελεύθερα χάρη στην 
υποστατική ένωση με το Θεό, υπερβαίνει 
τη φθορά και το θάνατο. Συνεπώς, καμιά 
θεραπεία ως αληθινή και ριζική εξάλει-
ψη της νόσου δεν είναι νοητή εκτός Χρι-
στού. Η θεραπεία είναι δυνατή μόνο ως 
ενσωμάτωση στο Χριστό, το μόνο αληθι-
νά υγιή άνθρωπο. Δεν είναι χωρίς σημα-
σία, το ότι για την Εκκλησία το Μυστήριο 
της Θείας Ευχαριστίας έχει τόσο κεντρική 
σημασία για τη θεραπεία.

 
Η έννοια της υγείας ανθρώπου για 

τη Θεολογία της Εκκλησίας 
 Η Ορθόδοξη Εκκλησία θεραπεύει τον 

άνθρωπο και αυτό επιτυγχάνεται με την 
ορθόδοξη Θεολογία και την όλη μέθοδο 
θεραπείας του ανθρώπου, η οποία λέγε-
ται ψυχοθεραπεία. Φυσικά, υπάρχει δια-
φορά μεταξύ ορθοδόξου ψυχοθεραπεί-
ας και θύραθεν ψυχοθεραπείας. 

Άλλη έννοια έχει η Ψυχοθεραπεία κατά 
την ουμανιστική νοοτροπία και άλλη έν-
νοια έχει η Ψυχοθεραπεία μέσα στη διδα-
σκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πολλοί 
ψυχαναλυτές παρατήρησαν ότι πολυποί-
κιλα είναι τα αίτια των ψυχολογικών και 
ψυχιατρικών ασθενειών. Μερικές φορές 
είναι κληρονομικά, γι’ αυτό και τελευταία 
αναπτύσσεται η λεγόμενη «Μοριακή Ψυ-
χοθεραπεία», άλλες φορές είναι προβλή-
ματα που σχετίζονται με το κοινωνικό πε-
ριβάλλον και τον πολιτισμό στον οποίο 
ζει κάθε άνθρωπος, γι’ αυτό και από τους 
ίδιους τους ψυχαναλυτές γίνεται λόγος 
για χρησιμοποίηση της «Αυτόχθονης Ψυ-
χοθεραπείας», και άλλες φορές είναι θέμα 
ελευθερίας και επιλογής του ίδιου του αν-
θρώπου το πώς θα αντιμετωπίζει τα προ-
βλήματα στη ζωή του, καθώς επίσης και 
πώς αντιμετωπίζει τα αδήριτα υπαρξιακά 
ερωτήματα. Σήμερα, παρατηρεί κανείς 
μια διάδοση της Νευρολογίας. Αυτός εί-
ναι ο λόγος για τον οποίο η Ορθόδοξη Θε-

ολογία μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο 
στη διατήρηση και βελτίωση της ψυχικής 
του υγείας με την όλη προοπτική της κα-
θάρσεως, του φωτισμού και της θεώσε-
ως και την όλη ησυχαστική μέθοδο, που 
είναι μια επιστήμη των λογισμών, δηλα-
δή, μια επιστήμη που βοηθά τον άνθρω-
πο να αντιμετωπίσει τους λογισμούς που 
προκαλούν τόσο μεγάλο πρόβλημα και 
να του δώσει νόημα ζωής. Ο συνδυασμός 
δηλαδή ψυχοθεραπείας και υπαρξιακής 
φιλοσοφίας είναι αυτός που μας ωθεί να 
προχωρήσουμε στη σύνδεση μεταξύ ψυ-
χοθεραπείας και Ορθόδοξης Θεολογίας. 

Στην Ορθόδοξη Θεολογία υπάρχει 
έντονο ψυχοθεραπευτικό υλικό. Σύμφω-
να με την όλη ανθρωπολογία την οποία 
έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία, η υγεία συ-
νίσταται στην αρμονική συνύπαρξη του 
ανθρώπου με το Θεό, τον εαυτό του, τον 
πλησίον του και την κτίση. Έπειτα η ασθέ-
νεια νοείται ως αποδιοργάνωση όλων αυ-
τών των σχέσεων, οπότε ο άνθρωπος εί-
ναι κατ’ εξοχήν φίλαυτος, δεν έχει σχέση 
με το Θεό, ζει κλεισμένος μέσα στον εαυ-
τό του και ζει έναν υπαρξιακό αυτισμό, 
φοβάται το συνάνθρωπό του και θεωρεί 
την παρουσία του συνανθρώπου του ως 
απειλή της δικής του υπάρξεως και τελι-
κά γίνεται ένας βιαστής της κτίσεως. Αυτό 
σημαίνει πλήρης αποδιοργάνωση και της 
προσωπικότητας του ανθρώπου αλλά και 
της κοινωνίας του με το Θεό, τον άνθρω-
πο και τη φύση. Έτσι, η θεραπεία συνίστα-
ται στην αποκατάσταση αυτών των σχέ-
σεων, στο πώς ο άνθρωπος από φίλαυτος 
θα γίνει φιλόθεος και φιλάνθρωπος. Αυτό 
το έντονο ψυχοθεραπευτικό υλικό που 
έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία κινεί το ενδια-
φέρον πολλών ψυχαναλυτών στην Δύση. 
Η Ορθόδοξη Εκκλησία προσφέρει ψυχο-
θεραπευτικό μοντέλο. Ο άνθρωπος χρει-
άζεται στηρίγματα ψυχολογικά και πνευ-
ματικά, γιατί έτσι θ’ αποκτήσει ψυχική 
υγεία και θ’ αντιμετωπίζει ορθά τα προ-
βλήματα της ζωής.

Μαρίντια Σιακαβέλλα, Β3 Λυκείου

Κατά τη χριστιανική θρησκεία, ο κόσμος είναι ένα δημιούργημα του Θεού που διήρκεσε 7 ημέρες.
1η ημέρα:  Ο Θεός δημιουργεί το φως, το οποίο ονομάζει «ημέρα» και τη διαχωρίζει απ’ το σκοτάδι 

που το ονομάζει «νύχτα».
2η ημέρα:  Ο Θεός δημιουργεί τον ουράνιο θόλο.
3η ημέρα:  Ο Θεός δημιουργεί τη γη (στεριά) και τις θάλασσες (συγκεντρωμένα νερά) και προσθέτει 

στη γη βλάστηση.
4η ημέρα:  Ο Θεός δημιουργεί τα δύο μεγάλα ουράνια σώματα, ήλιο και φεγγάρι, το ένα για να κυριαρ-

χεί το πρωί και το άλλο τη νύχτα.
5η ημέρα:  Ο Θεός γεμίζει τον ουρανό με όλα τα είδη των πουλιών καθώς και τις θάλασσες με όλα τα 

είδη των ψαριών.
6η ημέρα:  Ο Θεός δημιουργεί όλα τα είδη των ζώων, των ερπετών και των θηρίων που πατούν στη γη. 

Ακόμη, φτιάχνει τον άνθρωπο και βλέπει ότι όλα τα δημιουργήματά του είναι πάρα πολύ 
καλά.

7η ημέρα:  Ο Θεός σταματά να δημιουργεί, αφού έχει τελειώσει το έργο του, ευλογεί τα δημιουργήμα-
τά του και αναπαύεται. 

Αναστασία - Μαρία Κούβαρη, Α1 Γυμνασίου

«Η θρησκευτική θεωρία για τη δημιουργία του κόσμου»

ΥΓΕΙΑ-ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
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ΑΦΕΤΗΡΙΑ Τρως πρωινό
καθημερινά. 
Προχώρησε

1
τετράγωνο μπροστά!

Έφαγες ένα καρότο.
Ξαναρίξε το ζάρι.

2 τετράγωνα μπροστά! Ξαναρίξε το ζάρι! Χάνεις τη σειρά σου 
γιαδυο γύρους! 
(όχι πιτόγυρους)

Η διατροφή σου
περιλαμβάνει ποικιλία
τροφών. Προχώρησε 4
τετράγωνα μπροστά!

Έκανες εργασία για
την υγιεινή διατροφή.

Προχώρα 5 τετράγωνα!

Παραγγέλνεις
σουβλάκια 3 φορές

την εβδομάδα.
Χάνεις 1 γύρο!
 (όχι μερίδα)

Διάλειμμα για
φυσικό χυμό! Να

παίξει ο επόμενος!

Τρως με συγκεκριμένο
ωράριο.

Προχώρησε 2
τετράγωνα μπροστά.

2 τετράγωνα
μπροστά!

Δεν έφαγες γρήγορο
φαγητό αυτό το μήνα.

Προχώρησε 3
τετράγωνα μπροστά!

2 τετράγωνα πίσω! Πήγαινε πίσω 
να ποτίσεις τις 
ντομάτες και

προχώρα στο επόμενο
τετράγωνο!

Ξαναρίξε το ζάρι. Το έχεις παρακάνει!
Πίσω 3 τετράγωνα!

Έφαγες ένα κουτί
σοκολάτες.

Πήγαινε πίσω στην
αφετηρία!

Αγοράζεις
βιολογικά
προϊόντα!

Προχώρησε
5

τετράγωνα
μπροστά.

Δεν τρως ποτέ μπροστά 
στην τηλεόραση.

Προχώρα
2 τετράγωνα!

5 τετράγωνα πίσω και
χάνεις τη σειρά σου για

τον επόμενο γύρο!

Ήπιες φυσικό χυμό
πορτοκάλι.

Προχώρησε 3
τετράγωνα μπροστά!

Έφαγες τέσσερις φορές
γρήγορο φαγητό αυτή

την εβδομάδα.
 Χάνεις τη σειρά σου 

για ένα γύρο!

Έφτιαξες για 
βραδινό σαλάτα.
Ξαναρίξε το ζάρι!

Ξαναρίξε το ζάρι! Δεν έχεις πιει
αναψυκτικό εδώ και

ένα μήνα!
Προχώρησε 1

τετράγωνο μπροστά!

Δύο τετράγωνα 
μπροστά!

Τρως παίζοντας 
στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. 
Χάνεις 1 γύρο!

Η διατροφή σου
περιλαμβάνει ποικιλία

τροφών.
Προχώρησε
4 τετράγωνα

μπροστά!

ΤΕΛΟΣ Δύο τετράγωνα πίσω! Έφαγες
μαρουλοσαλάτα 

το μεσημέρι.
Προχώρησε 2

τετράγωνα μπροστά!

Δεν έφαγες για δύο
μήνες ψάρι.
Πήγαινε 3

τετράγωνα πίσω!

Φύτεψες λαχανικά 
στον κήπο σου.
Προχώρησε 3 

τετράγωνα μπροστά!

Τρως για πρωινό
κρουασάν. Πήγαινε 
2 τετράγωνα πίσω!

Πήρες για κολατσιό
στο σχολείο πατατάκια.

Πήγαινε 3
τετράγωνα πίσω!

Έκανες το πάρτυ σου 
σε φαστ – φουντ. 

3 τετράγωνα πίσω!

Μελέτησες την πυραμί-
δα της διατροφής. 

Πήγαινε 2 
τετράγωνα μπροστά!

Δεν γκρίνιαξες
καθόλου στη γιαγιά

σου για τα φασολάκια.
Πήγαινε 2

τετράγωνα μπροστά!
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ΑΦΕΤΗΡΙΑ Τρως πρωινό
καθημερινά. 
Προχώρησε

1
τετράγωνο μπροστά!

Έφαγες ένα καρότο.
Ξαναρίξε το ζάρι.

2 τετράγωνα μπροστά! Ξαναρίξε το ζάρι! Χάνεις τη σειρά σου 
γιαδυο γύρους! 
(όχι πιτόγυρους)

Η διατροφή σου
περιλαμβάνει ποικιλία
τροφών. Προχώρησε 4
τετράγωνα μπροστά!

Έκανες εργασία για
την υγιεινή διατροφή.

Προχώρα 5 τετράγωνα!

Παραγγέλνεις
σουβλάκια 3 φορές

την εβδομάδα.
Χάνεις 1 γύρο!
 (όχι μερίδα)

Διάλειμμα για
φυσικό χυμό! Να

παίξει ο επόμενος!

Τρως με συγκεκριμένο
ωράριο.

Προχώρησε 2
τετράγωνα μπροστά.

2 τετράγωνα
μπροστά!

Δεν έφαγες γρήγορο
φαγητό αυτό το μήνα.

Προχώρησε 3
τετράγωνα μπροστά!

2 τετράγωνα πίσω! Πήγαινε πίσω 
να ποτίσεις τις 
ντομάτες και

προχώρα στο επόμενο
τετράγωνο!

Ξαναρίξε το ζάρι. Το έχεις παρακάνει!
Πίσω 3 τετράγωνα!

Έφαγες ένα κουτί
σοκολάτες.

Πήγαινε πίσω στην
αφετηρία!

Αγοράζεις
βιολογικά
προϊόντα!

Προχώρησε
5

τετράγωνα
μπροστά.

Δεν τρως ποτέ μπροστά 
στην τηλεόραση.

Προχώρα
2 τετράγωνα!

5 τετράγωνα πίσω και
χάνεις τη σειρά σου για

τον επόμενο γύρο!

Ήπιες φυσικό χυμό
πορτοκάλι.

Προχώρησε 3
τετράγωνα μπροστά!

Έφαγες τέσσερις φορές
γρήγορο φαγητό αυτή

την εβδομάδα.
 Χάνεις τη σειρά σου 

για ένα γύρο!

Έφτιαξες για 
βραδινό σαλάτα.
Ξαναρίξε το ζάρι!

Ξαναρίξε το ζάρι! Δεν έχεις πιει
αναψυκτικό εδώ και

ένα μήνα!
Προχώρησε 1

τετράγωνο μπροστά!

Δύο τετράγωνα 
μπροστά!

Τρως παίζοντας 
στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. 
Χάνεις 1 γύρο!

Η διατροφή σου
περιλαμβάνει ποικιλία

τροφών.
Προχώρησε
4 τετράγωνα

μπροστά!

ΤΕΛΟΣ Δύο τετράγωνα πίσω! Έφαγες
μαρουλοσαλάτα 

το μεσημέρι.
Προχώρησε 2

τετράγωνα μπροστά!

Δεν έφαγες για δύο
μήνες ψάρι.
Πήγαινε 3

τετράγωνα πίσω!

Φύτεψες λαχανικά 
στον κήπο σου.
Προχώρησε 3 

τετράγωνα μπροστά!

Τρως για πρωινό
κρουασάν. Πήγαινε 
2 τετράγωνα πίσω!

Πήρες για κολατσιό
στο σχολείο πατατάκια.

Πήγαινε 3
τετράγωνα πίσω!

Έκανες το πάρτυ σου 
σε φαστ – φουντ. 

3 τετράγωνα πίσω!

Μελέτησες την πυραμί-
δα της διατροφής. 

Πήγαινε 2 
τετράγωνα μπροστά!

Δεν γκρίνιαξες
καθόλου στη γιαγιά

σου για τα φασολάκια.
Πήγαινε 2

τετράγωνα μπροστά!
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Η εργασία αυτή έγινε στο 
πλαίσιο του μαθήματος 
της Βιολογίας. Στόχος 

μας ήταν να ενημερώσουμε τους 
συμμαθητές μας για τις βλαβερές 
επιπτώσεις του καπνίσματος και 
να απομυθοποιήσουμε την εικό-
να του καπνιστή στα μάτια τους. 

Η Ελλάδα παρουσιάζει την 
υψηλότερη αναλογία καπνιστών 
μεταξύ των δυτικοευρωπαϊκών 
χωρών (37,6%). Κατά την τελευ-
ταία δεκαετία, παρατηρείται μεί-
ωση του ποσοστού, αλλά παρό-
λα αυτά παραμένει το υψηλότερο 
μεταξύ των χωρών της Δυτικής 
Ευρώπης.

Έχει υπολογιστεί ότι οι θάνατοι 
που προκαλεί το κάπνισμα κάθε 
χρόνο στις ανεπτυγμένες χώρες 
είναι περισσότεροι από όσους 
προκαλούν μαζί το AIDS, τα τρο-
χαία δυστυχήματα, οι ανθρωπο-
κτονίες, οι αυτοκτονίες, η κατανά-
λωση οινοπνευματωδών ποτών 
και τα ναρκωτικά. Επίσης, το κά-
πνισμα αποτελεί τη σημαντικότε-
ρη αιτία πρόκλησης καρκίνου και 
ευθύνεται για περίπου το 30% του 
συνόλου των θανάτων από καρ-
κίνο. Συγκεκριμένα, το κάπνισμα 
ευθύνεται για τον καρκίνο του 
πνεύμονα, του λάρυγγα, του στό-
ματος, του φάρυγγα, του οισοφά-
γου. Έχει αποδειχθεί, ότι ο κίνδυ-
νος εκδήλωσης καρκίνου στους 
καπνιστές εξαρτάται κυρίως από: 
- Τον αριθμό των τσιγάρων που 

καπνίζουν.
- Την ηλικία έναρξης του καπνί-

σματος.

Άλλες επιπτώσεις
Πέρα από τα προβλήματα υγεί-

ας, το κάπνισμα επιδρά αρνητικά 
στην εμφάνιση και τη γενικότερη 
παρουσία των καπνιστών:

- Το δέρμα τους γερνάει πιο 

γρήγορα. Εμφανί-
ζει νωρίτερα πε-
ρισσότερες ρυ-

τίδες, ιδίως γύρω 
από το στόμα και τα 

μάτια.
-  Τα νύχια είναι πιο ευαίσθητα και 

συχνά χρωματίζονται με την κι-
τρινίλα του τσιγάρου.

- Τα δόντια μαυρίζουν 
γρηγορότερα και χά-

νουν τη στιλπνότητά 
τους.
- Ο καπνιστής πα-
ρουσιάζει εικό-

να δυσάρεστη και 
απωθητική για τους 

γύρω του. Τα ρούχα 
του και τα μαλλιά του μυ-

ρίζουν τσιγαρίλα.

Οι επιπτώσεις του 
παθητικού 

καπνίσματος 
Το παθητικό κάπνισμα στο 

οποίο εξαναγκάζονται όσοι βρί-
σκονται κοντά στους καπνιστές 
προκαλεί βλάβες στην υγεία τους. 
Ειδικότερα, έχει διαπιστωθεί ότι 
πλήττονται και: 
-  Όσοι συγκατοικούν και εργά-

ζονται με καπνιστές.
- Τα μωρά και τα παιδιά που ζουν 

σε χώρους γεμάτους καπνό.
Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις 

καπνού στο περιβάλλον μετρή-
θηκαν σε μπαρ και ντισκοτέκ. Η 
τετράωρη έκθεση σε ντισκοτέκ 
ισοδυναμεί με συμβίωση με κα-
πνιστή για ένα μήνα .

Γιατί ορισμένοι 
καπνιστές 

φτάνουν ως τα βαθιά 
γεράματά τους 

καπνίζοντας ενώ άλλοι 
πεθαίνουν νέοι ;

Η νόηση και ο θάνατος είναι 
αποτέλεσμα πολυπαραγοντικών 
επιδράσεων. Έτσι, ακόμη και στη 
Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι που 
επλήγησαν από τις ατομικές βόμ-
βες, υπάρχουν κάτοικοι που δεν 
προσβλήθηκαν από καρκίνο και 
έφτασαν τα 90 και 100 χρόνια. 
Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι, 
τόσο η ιονίζουσα ακτινοβολία 
όσο και το κάπνισμα, αποτελούν 
καρκινογόνους παράγοντες.

Γιατί οι καπνιστές 
θεωρούν ότι το τσιγάρο 
προσφέρει χαλάρωση ;

Πράγματι, στατιστικά, η ευεξία 
είναι ένα από τα βασικότερα συ-
ναισθήματα που ισχυρίζονται ότι 
αισθάνονται. Όμως, πολλές μελέ-
τες έχουν δείξει ότι η νικοτίνη δε 
φέρνει «πραγματική χαλάρωση» 
ή μείωση του στρες. Αποδείχτη-
κε ότι αυτό που οι καπνιστές αντι-

λαμβάνονται ως χαλάρωση ή μεί-
ωση του στρες στην ουσία είναι 
μετριασμός των συμπτωμάτων 
της στέρησης. Τα συμπτώματα 
της στέρησης (νευρικότητα, ανη-
συχία, αδυναμία αυτοσυγκέντρω-
σης) εκλαμβάνονται ως αρνητικά, 
άρα η εξάλειψη και η μείωσή τους 
με το κάπνισμα μεταφράζεται ως 
ευχάριστη και ανακουφιστική.

Ενώ το κάπνισμα 
σκοτώνει, 

γιατί πολλοί το ξεκινούν;
Οι μηχανισμοί προώθησης 

ενός εμπορικού προϊόντος που 
επιφέρει τεράστια κερδοφορία 
λειτουργούν σχεδόν ανεξέλεγ- 
κτοι, με αντίτιμο την υγεία και τη 
ζωή των ίδιων των πολιτών καθώς 
και την τεράστια οικονομική επι-
βάρυνση των ασφαλιστικών ορ-
γανισμών.

Οι περισσότεροι καπνιστές δε 
θυμούνται καν γιατί άναψαν το 
πρώτο τους τσιγάρο. Σίγουρα, 
όμως, για τη συντριπτική πλειο-
νότητά τους δεν ήταν η καλύτε-
ρη δυνατή εμπειρία. Συνέχισαν, 
όμως, όπως το έκαναν - και το κά-
νουν - εκατομμύρια καπνιστές σ’ 
όλο τον κόσμο. Στο ερώτημα για-
τί συνεχίζουν το κάπνισμα, οι πιο 
συνηθισμένες απαντήσεις που δί-
νουν οι καπνιστές είναι:
1. Για να ηρεμήσουν, να ανακουφι-

στούν από κάποια συναισθημα-
τική φόρτιση (συγκίνηση)

2. Από ευχαρίστηση
3. Γιατί διασκεδάζει τη μοναξιά 

και γεμίζει το χρόνο τους
4. Για να αισθάνονται κοινωνικά 

προσαρμοσμένοι
5. Γιατί αυξάνει την ενεργητικότη-

τά τους
6. Από συνήθεια
7. Για να μην παχύνουν
8. Γιατί βοηθά στη λειτουργία του 

εντέρου
Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι καπνι-

στές συνδέουν το κάπνισμα με ορι-
σμένες καταστάσεις και γεγονότα, 
με την παρουσία τους σε συγκε-
κριμένους χώρους, με τις διαθέ-
σεις αλλά και με τις φοβίες τους...

Τελικά, ποιος είναι ο πραγματι-
κός λόγος για τον οποίο κάποιος 
καπνίζει; Δεν είναι άλλος από τον 
εθισμό του στη νικοτίνη, μια ου-
σία άχρωμη και άοσμη που μέσα 
σε λίγα δευτερόλεπτα φτάνει μέσω 
του κυκλοφορικού συστήματος 
στον εγκέφαλο. Η ουσία αυτή δη-
μιουργεί ευχάριστα συναισθήματα 
και αίσθημα ευφορίας. Αυτά, όμως, 
κρατάνε μόλις μερικά λεπτά.

Το κάπνισμα στα παιδιά 
και στους εφήβους

Σύμφωνα με τη μελέτη HBSC 

του ΠΟΥ σε παιδιά σχολικής ηλι-
κίας, την περίοδο 2001/2 (Currie 
et al. 2004), η Ελλάδα φαίνεται να 
παρουσιάζει ένα από τα χαμηλό-
τερα ποσοστά παιδικού καπνί-
σματος. Το ποσοστό των παιδιών 
που καπνίζουν τουλάχιστον μια 
φορά την εβδομάδα στην ηλικία 
των 13 ετών, είναι 4,9% στα αγό-
ρια και 3% στα κορίτσια ενώ στην 
ηλικία των 15 ετών, 13,5% και 
14,1% αντίστοιχα.

Παρατηρείται, μάλιστα, αισθη-
τή μείωση των ποσοστών σε σύ-
γκριση με παλαιότερη έρευνα, 
στην οποία το ποσοστό καπνι-
στών βρέθηκε 18% στα αγόρια 
και 19% στα κορίτσια. Ας σημει-
ωθεί ότι στην ηλικία των 15 ετών 
υπάρχουν χώρες όπου το ποσο-
στό καπνίσματος είναι διπλάσιο 
έως τριπλάσιο έναντι της Ελλά-
δος. Αντίστοιχα χαμηλά ποσοστά 
καπνίσματος στις ηλικίες 12-17 
ετών διαπιστώνει και άλλη μελέ-
τη, στην οποία το ποσοστό καπνι-
στών μεταξύ των αγοριών ήταν 
8,9% και μεταξύ των κοριτσιών 
9,5% (Kokkevi et al. 2000).

Τέλος, στη μελέτη GYTS που διε-
νεργήθηκε το έτος 2004 – 2005 σε 
μαθητές Γυμνασίου, το 32,1% των 
μαθητών δήλωσε ότι είχε δοκιμά-
σει τσιγάρο στο παρελθόν ενώ  το 
16,2% των μαθητών δήλωσε ότι 
ήταν τακτικοί καπνιστές.

Επιπλέον, 1 στους 4 μαθητές κα-
πνιστές δήλωσε ότι είχε καπνίσει 
για πρώτη φορά σε ηλικία μικρό-
τερη των 10 ετών.  Συγχρόνως, το 
20% των μη καπνιστών μαθητών 
θεωρεί ότι θα καπνίζει την επόμε-
νη σχολική χρονιά. Σχετικά με το 
παθητικό κάπνισμα, το 89,8% των 
μαθητών Γυμνασίου δήλωσε ότι 
εκτέθηκε στο παθητικό κάπνισμα 
στο σπίτι του και το 94,1% σε δη-
μόσιο χώρο.

Σχετικά με την πρόσβαση στα 
τσιγάρα, στο 95% των μαθητών Γυ-
μνασίου δήλωσε ότι αγόραζε τσι-
γάρα χωρίς κάποιον περιορισμό ή 
άρνηση πώλησης. Τέλος, το 16,7% 
των μαθητών Γυμνασίου δήλωσε 
ότι του προσφέρθηκαν τσιγάρα 
δωρεάν από εκπρόσωπο εταιρίας 
καπνού (Kyrlesi et al. 2007).

Τα χαμηλά ποσοστά παιδικού 
και εφηβικού καπνίσματος που 
παρατηρούνται στη χώρα μας 
φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση 
με τα υψηλά ποσοστά καπνιστών 
και καπνιστριών που παρατηρού-
νται στους ενηλίκους. Η διαπίστω-
ση αυτή μπορεί να οφείλεται στο 
γεγονός ότι η έναρξη του καπνί-
σματος γίνεται στην Ελλάδα σε με-
γαλύτερη ηλικία από τις άλλες χώ-
ρες, αλλά είναι μονιμότερη.

Πράγματι, στη μελέτη ESPAD, 
το ποσοστό των καπνιστών 17-18 
ετών στην Ελλάδα είναι ήδη από 

τα υψηλότερα (50 και 47%), ενώ, 
αν υπολογίσει κάποιος μόνο τα 
ποσοστά αυτών που καπνίζουν 
πάνω από 11 τσιγάρα την ημέ-
ρα, τα ποσοστά και των δύο φύ-
λων είναι πολύ υψηλότερα όλων 
των άλλων χωρών της έρευνας  
(Andersson et al. 2007 ).

Ποιος ο χειρότερος 
εχθρός, όταν προσπαθεί 
κάποιος να διακόψει το 

κάπνισμα;
Αναμφίβολα, οι χειρότεροι 

εχθροί είναι: η εξάρτηση από τη 
νικοτίνη και οι καπνιστές στο πε-
ριβάλλον του καπνιστή. Διότι η 
εξάρτηση είναι εξαιρετικά ισχυρή 
και ένα περιβάλλον καπνιστών, 
πέρα από το επιπλέον ερέθισμα, 
παρέχει και ένα πλασματικό αί-
σθημα ασφάλειας.

Τα ελαφρά τσιγάρα 
βλάπτουν λιγότερο;

Μύθος!!! Οι καπνιστές «ελα-
φρών» τσιγάρων εισπνέουν πιο 
βαθιά και παρατεταμένα τον κα-
πνό ή καπνίζουν περισσότερα τσι-
γάρα, με αποτέλεσμα η ποσότητα 
της προσλαμβανόμενης πίσσας 
και νικοτίνης να είναι ίδια με εκείνη 
που προέρχεται από τα «κανονικά» 
τσιγάρα. Μάλιστα, μελέτες αποδει-
κνύουν ότι η πιθανότητα για καρ-
κίνο του πνεύμονα είναι παρόμοια 
ανεξάρτητα από την περιεκτικότη-
τα των τσιγάρων σε νικοτίνη.

Όποιος	καπνίζει	τρία	με	
πέντε τσιγάρα την 

ημέρα είναι ασφαλής;
Κατηγορηματικά ΟΧΙ. Καταρ-

χάς, για τον έφηβο ή γενικά το νέο 
καπνιστή το επιχείρημα της ελάχι-
στης και ασφαλούς χρήσης απο-
τελεί τη συνηθέστερη μεθοδολο-
γία «στράτευσης» στο κάπνισμα. Η 
νευροβιολογική κατάσταση κάθε 
εξαρτησιογόνου διεργασίας στον 
εγκέφαλο περνά από μια αρχική 
περίοδο εύκολης ικανοποίησης 
και ευχαρίστησης, με πολύ λίγη 
δόση εξαρτησιογόνου ουσίας.

Όμως οι ανάγκες αυξάνουν με 
όρους και βιοχημικές διαδικασί-
ες μελετημένες και γνωστές, που 
αποτελούν τη βιολογική βάση της 
εξάρτησης. Έτσι, στη συνέχεια, 
φτάνει κάποιος στη μέση ημερή-
σια δόση του σκληρού αυτού ναρ-
κωτικού, που είναι περίπου 20 
τσιγάρα την ημέρα, γεγονός που 
εξηγεί το γιατί αυτός είναι ο αριθ-
μός των τσιγάρων που διεθνώς πε-
ριέχονται σε κάθε πακέτο. 

Προσοχή λοιπόν! 
Σκεφτείτε το καλά!

Σοφιάννα Δαβαρία-
Άννα Μαντζαφού, 

Γ3 Γυμνασίου

Οι επιπτώσεις του καπνίσματος
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Η μεταμόσχευση είναι μια διαδικασία κατά 
την οποία κάποια υγιή όργανα μεταφέρο-
νται από έναν κλινικά νεκρό δότη σε έναν 

άλλο που ζει, αλλά χρειάζεται άμεση αποκατάστα-
ση της λειτουργίας κάποιου οργάνου του. Με τη με-
ταμόσχευση, επιτρέπεται η αποκατάσταση των λει-
τουργιών του σώματος που είχαν μέχρι εκείνη τη 
στιγμή χαθεί και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να 
είχαν υποκατασταθεί από μία υποστηρικτική μηχα-
νή, π.χ. τεχνητή καρδιά. 

Τα όργανα που μπορούν να μεταμοσχευτούν εί-
ναι τα νεφρά, η καρδιά, το συκώτι, οι πνεύμονες, το 
πάγκρεας και κομμάτι από το έντερο. Οι ιστοί και τα 
κύτταρα που μπορούν, σήμερα, να μεταμοσχευτούν 
είναι το δέρμα, η επιδερμίδα, τα κόκκαλα, οι χόνδροι, 
οι μύες, οι τένοντες, οι σύνδεσμοι, οι περιτονίες, τα 
αγγεία, οι βαλβίδες της καρδιάς, ο κερατοειδής χιτώ-
νας και ο σκληρός χιτώνας των ματιών, κ.ά. Τα όργα-
να αφαιρούνται μετά το θάνατο, έτσι όπως ορίζεται 
ιατρικά, έστω και αν οι λειτουργίες ορισμένων οργά-
νων διατηρούνται με τεχνητά μέσα, και εφόσον ο δό-
της είχε εγγράφως συναινέσει σε αυτήν. Αν δεν έχει 
εκφράσει τη γνώμη του, η κρίση των οργάνων του 
μεταφέρεται στους συγγενείς του. 

Η κατανομή των μοσχευμάτων στους υποψήφιους 
λήπτες του Εθνικού Μητρώου διενεργείται ανάλογα 

με το όργανο που μεταμοσχεύεται και βάσει κριτηρί-
ων, όπως η ομάδα αίματος, η ιστοσυμβατότητα, το 
ιατρικώς πιστοποιούμενο επείγον της επέμβασης, ο 
χρόνος αναμονής, η ηλικία, το σωματικό βάρος, η εγ-
γύτητα του τόπου λήψης του μοσχεύματος προς τον 
τόπο μεταμόσχευσης. Οποιοσδήποτε άνδρας ή γυ-
ναίκα, κάθε ηλικίας, μπορεί να γίνει δωρητής μετά 
θάνατον, αφού σημαντική είναι η βιολογική και όχι η 
χρονολογική ηλικία.

Η παρουσία κάποιου προβλήματος υγείας δεν 
αποτελεί πάντα αντένδειξη για να γίνει κανείς δω-
ρητής οργάνων. Η απόφαση για το αν τα όργανα εί-
ναι κατάλληλα για μεταμόσχευση ή όχι λαμβάνεται 
μόνο από τον θεράποντα ιατρό. Πραγματοποιείται 
αιμοληψία σε όλους τους δυνητικούς δότες για να 
αποκλειστούν μεταδιδόμενες ασθένειες όπως το ΗΙV 
(AIDS) και η ηπατίτιδα. Η ταυτότητα του νεκρού δότη 
δεν αποκαλύπτεται ποτέ στο λήπτη και αντίθετα δεν 
αποκαλύπτεται η ταυτότητα του λήπτη στην οικογέ-
νεια του νεκρού δότη. 

Η ιδέα της Δωρεάς Οργάνων μετά το τέλος της ζωής 
αποτελεί το υπέρτατο δώρο ζωής και ανθρωπιάς κα-
θώς και τη βασική προϋπόθεση για την πραγματο-
ποίηση του ιατρικού θαύματος της Μεταμόσχευσης.

 Αναστασία Λιάκου, Β2 Γ υμνασίου

Ο Μωυσής, διωγμένος από την 
Αίγυπτο, είδε στο δρόμο του 
μια βάτο που φλεγόταν χω-

ρίς να γίνεται στάχτη. Από μέσα της, 
άκουσε τη φωνή του Θεού να τον καλεί. 
Όταν έφτασε κοντά στη βάτο, ο Θεός 
του είπε: «Εγώ ειμί ο Ων» και τον πρό-
σταξε να πάει πίσω στην Αίγυπτο και 
να ζητήσει από το Φαραώ την ελευθε-
ρία των Ισραηλιτών. Όταν, όμως, ο Μω-
υσής μετέφερε το μήνυμα στο Φαραώ, 
αυτός αρνήθηκε να αφήσει τους Ισρα-
ηλίτες να φύγουν. Τότε ο Θεός ξεκίνη-
σε να στέλνει στο Φαραώ τις πληγές, οι 
οποίες ερμηνεύονται ως εξής από την 
επιστήμη:

Το αίμα
Στη Βίβλο αναγράφεται ότι ο Μωυ-

σής άγγιξε τα νερά του Νείλου και αυτά 
έγιναν αίμα. Οι επιστήμονες υποστηρί-
ζουν πως ένας μικροοργανισμός, όμοι-
ος με αυτόν που εμφανίστηκε στη βό-
ρεια Καρολίνα το 1995, βρέθηκε μες 
στα νερά του Νείλου κάνοντάς τα κόκ-
κινα.

Οι βάτραχοι
Αλληλένδετη με την πρώτη, η δεύτε-

ρη σε σειρά πληγή είναι ο ερχομός βα-
τράχων. Οι επιστήμονες πιστεύουν πως 
ο θάνατος τόσων ψαριών από τα κόκκι-
να νερά έφερε στη χώρα εκατομμύρια 
βατράχους.

Τα κουνούπια
Κατά την τρίτη πληγή,  πολλά κουνού-

πια εισέβαλαν στην Αίγυπτο, προκαλώ-
ντας πολλές ασθένειες στους Αιγυπτί-
ους. Η πολύ απλή εξήγηση σε αυτή την 
πληγή είναι ότι σκνίπες εμφανίστηκαν 
στην Αίγυπτο λόγω των βατράχων και 
μόλυναν ζώα και ανθρώπους.

Οι μύγες
Λόγω των βατράχων πάλι, μύγες ει-

σέβαλαν στην Αίγυπτο και, αφού, εκα-
τομμύρια από αυτές τσίμπησαν τους 
ανθρώπους, εκείνοι παρουσίασαν 
εξανθήματα.

Το θανατικό στα ζώα
Λόγω των μολύνσεων από τις μύγες 

και τα κουνούπια, όλα τα ζώα στην Αί-
γυπτο πέθαναν.

Ο καπνός
Η Βίβλος υποστηρίζει πως η έκτη 

πληγή ήταν ο καπνός. Παρ’ όλα αυτά, 
η έκτη πληγή ήταν τα εξανθήματα των 
Αιγυπτίων από το τσίμπημα της αλογό-
μυγας.

Το χαλάζι
Η έβδομη πληγή έχει μια απλούστα-

τη εξήγηση. Χαλάζι έπεσε και κατέ-
στρεψε τη σοδειά των Αιγυπτίων.

 

Οι ακρίδες
Ακρίδες εμφανίστηκαν στην Αίγυ-

πτο, ώστε να καταστρέψουν ολότελα 
και τις υπόλοιπες καλλιέργειες.

Το σκοτάδι
Οι επιστήμονες πιστεύουν πως μια 

τεράστια αμμοθύελλα ξέσπασε στην 
Αίγυπτο και κάλυψε τον ήλιο.

Ο θάνατος των πρωτοτόκων
Εδώ η εξήγηση είναι πιο πολύπλοκη. 

Το χρονικό εκείνο διάστημα, επικρα-
τούσε η βουβωνική πανώλη, η οποία 
σκότωνε όποιον προσέβαλε. Έτσι, επει-
δή οι Αιγύπτιοι δεν καθάριζαν πολύ 
καλά τις αποθήκες τους, σ’ αυτές εμ-
φανίστηκε ένα είδος τοξικής πενικιλί-
νης, η οποία σκότωσε όλους τους πρω-
τότοκους. Αξίζει να σημειωθεί πως οι 
πρωτότοκοι έτρωγαν διπλάσια ποσό-
τητα φαγητού και αυτή είναι η πιο λογι-
κή εξήγηση του γεγονότος ότι πέθαναν 
αυτοί πρώτα.

Ο διαχωρισμός της
 Ερυθράς θάλασσας

Εδώ υπάρχουν πολλές και πολύπλο-
κες εξηγήσεις. Η πιο λογική είναι αυτή 
που υποστηρίζει ότι, λόγω μιας έκρη-
ξης υποθαλάσσιου θερμοπίδακα, η 
λάβα που βγήκε πάγωσε, αφήνοντας 
τους Ισραηλίτες να περάσουν και κα-
τέρρευσε, όταν πέρασαν οι Αιγύπτιοι. 
 

Μάνος Γιαννόπουλος, Α2 Γυμνασίου

Η ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

Η επιστημονική άποψη της αφήγησης της Εξόδου
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ΟΝΕΙΡΑ...

Το όνειρο είναι ένα μονοπάτι προς το Ασυνείδητο, αλλά και ένα από τα με-
γαλύτερα ερωτήματα της ανθρώπινης ζωής. Γιατί κοιμόμαστε, ονειρευό-
μαστε και ξυπνάμε με τα ερωτήματα που φέρνουν τα όνειρά μας; Οι περισ-

σότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι το όνειρο είναι μια προειδοποίηση για κάτι που 
θα συμβεί σε μας ή σε κάποιο γνωστό μας. Οι αρχαίοι βασιλείς και άρχοντες είχαν 
τους Μάντεις που τους εξηγούσαν τα όνειρά τους και τους θεωρούσαν σοφούς. 
Η επιστημονική ερμηνεία των ονείρων, που διατυπώθηκε από τον ιδρυτή της ψυ-
χαναλυτικής θεωρίας Φρόιντ, υποστηρίζει πως κατά τη διάρκεια του ονείρου, με 
τη μορφή διάφορων συμβόλων, εξωτερικεύονται διάφορες επιθυμίες που είναι 
απωθημένες στο υποσυνείδητο. Όσο το σώμα μας ξεκουράζεται, το μυαλό μας δε 
σταματά να λειτουργεί, εκτός από ένα τμήμα του που βρίσκεται σε ανάπαυση. Το 
υπόλοιπο συνεχίζει να δημιουργεί εικόνες, που είτε ανταποκρίνονται στην πραγ-
ματική μας κατάσταση είτε είναι φανταστικές. Αυτό είναι το όνειρο.

Πολλές φορές τα όνειρα που βλέπουμε μας κάνουν να ελπίζουμε πως θα 
πετύχουμε τους στόχους ή τους πόθους μας. Κάποιες φορές δε 
θυμόμαστε τίποτα από αυτά που είδαμε, ενώ άλλες θυμό-
μαστε τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια. Δεν υπάρχει άν-
θρωπος που να μη βλέπει καθημερινά όνειρα.

Απλώς, όταν πιστεύουμε ότι δεν είδαμε, ση-
μαίνει ότι το όνειρο δεν είχε τόση σημασία για 
μας, με αποτέλεσμα να το αποβάλλουμε από 
τη μνήμη μας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΕΙΡΩΝ

Τις περισσότερες φορές το όνειρο 
που βλέπουμε είναι προσωπικό, έχει 
δηλαδή, υποκειμενική σημασία. Άρα 
πρέπει να παρατηρούμε σωστά τα όνει-
ρά μας πριν καταλήξουμε στην ερμηνεία 
τους. Πρωτίστως, πρέπει να βρίσκουμε σε 
ποια κατηγορία ανήκουν, καθώς υπάρχουν 
πολλές μορφές ονείρων και το αποτέλεσμα 
στην ερμηνεία μας είναι διαφορετικό. 

Προσωπικά: Οι προσωπικές μας εμπειρίες 
έχουν την ικανότητα να αποκρυπτογραφούν την 
ψυχολογική μας κατάσταση, που έχει μεγάλη σημασία 
την ώρα που ονειρευόμαστε. Για παράδειγμα, εάν πέφτο-
ντας για ύπνο έχουμε μια διαταραχή σωματική και δούμε ότι κάτι 
δεν πάει καλά στον οργανισμό μας, απλώς μεταφέρουμε την πραγματικότητα στον 
ύπνο μας. Επίσης, εάν κοιμηθούμε με έντονη σκέψη για κάτι, είναι φυσικό να το 
δούμε και στον ύπνο μας.

Ψυχολογικά: Έχουν σχέση με την προσωπικότητά μας, τις συνθήκες στις οποί-
ες  ζούμε σήμερα και το παρελθόν. Κυρίως, όμως, σχετίζονται με την ψυχική μας 
διάθεση, αφού το όνειρο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την πνευματική και σωμα-
τική μας κατάσταση.

Προφητικά: Προαναγγέλλουν γεγονότα που προς το παρόν δεν υφίστανται, 
αλλά θα συμβούν αργότερα στο μέλλον. Πρόκειται για μια αμφιλεγόμενη κατηγο-
ρία ονείρων. Κάποιοι άνθρωποι αρνούνται να δεχτούν την ύπαρξή τους.

Προειδοποιητικά: Συνδέονται με την πνευματική ή άπειρη διάνοια του Σύμπα-
ντος και βοηθούν κάποιον να αντιληφθεί την πνευματικότητα ή την παρουσία του 
Θείου. Μέσα από αυτά τα κανάλια του εσωτερικού και συνειδησιακού μας κόσμου, 
ανάλογα με το πόσο χαλαρό ή ήρεμο είναι το πνεύμα πριν πάει για ύπνο, ίσως να 
κατορθώσει να εμφανιστεί πνευματικό ή υλικό μάννα.

Ψυχωτικά: Έχουν το ίδιο θέμα και επαναλαμβάνονται ακριβώς τα ίδια ή αλλά-
ζουν κάποια στοιχεία, χωρίς να αλλάζει η κεντρική ιδέα.

Κατευθυνόμενα: Το ίδιο άτομο που βλέπει το όνειρο έχει τη δυνατότητα να δώ-
σει την εξέλιξη που εκείνο θέλει, ακολουθώντας τις επιθυμίες του.

Τηλεπαθητικά: Τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του ύπνου 
μας διαδραματίζονται στην πραγματικότητα την ίδια στιγμή, χωρίς να το γνωρί-
ζουμε.

Αλληγορικά: Σε αυτήν την κατηγορία αυτό που βλέπουμε δεν έχει καμιά σχέση 
με αυτό που μπορεί να ερμηνεύσουμε. 

ΣΣΣ! ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΩ...

Δεν μπορείτε να κοιμηθείτε; Ορίστε, λοιπόν, μερικοί τρό-
ποι που ίσως βοηθήσουν στην ξεκούραση του σώμα-

τος και στον καλό ύπνο:
1. Καθησυχάστε το νου

2. Διαβάστε
3. Εγκαθιδρύστε μια ρουτίνα στον ύπνο 

σας
4. Αποφεύγετε τα υπνωτικά χάπια

5. Περιορίστε τα υγρά
6. Όχι όνειρα α λα καρτ (ποτέ μην κοι-

μάστε με γεμάτο το στομάχι)
7. Κάντε ένα ζεστό ντους ή μπάνιο

8. Οσφρανθείτε (αιθέρια έλαια)

ΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΔΕ ΒΛΑΠΤΟΥΝ
Για να κατανοήσουμε την έννοια του 

εφιάλτη, ας συλλογιστούμε τη φυσική 
ισορροπία και αρμονία του ανθρώπινου σώ-

ματος. Όταν χαίρουμε άκρας υγείας, σπάνια δι-
ακόπτεται ο ύπνος μας από δυσάρεστα όνειρα - με 

την προϋπόθεση ότι δεν έχουμε πιει οινοπνευματώδη, 
δεν έχουμε πάρει ναρκωτικά κι ότι έχουμε χωνέψει καλά το 

βραδινό φαγητό μας, το οποίο καταναλώσαμε αρκετή ώρα πριν από 
την κατάκλιση. Όταν το σώμα χάνει την ισορροπία του, εξαιτίας ναρκωτικών ουσι-
ών, στρες ή διαπροσωπικών εντάσεων, τα όνειρά μας αντανακλούν τη μεταλλαγ-
μένη χημική, σωματική ή ψυχολογική μας κατάσταση.

Ποιος από μας δεν έχει δει εφιάλτη, καθώς ψηνόταν στον πυρετό από τη γρί-
πη; Ποιος δεν είχε ταραγμένο ύπνο σε περίοδο μεγάλης υπερέντασης; Μην ξεχνά-
με ποτέ ότι η ισορροπία της κατάστασης του ονείρου είναι εξίσου ευαίσθητη με 
αυτήν του μεταβολισμού μας. Οι εφιάλτες παρουσιάζονται στον ύπνο μας με με-
γαλύτερη συχνότητα σε στιγμές που η αυτοεκτίμησή μας είναι χαμηλή και που 
αισθανόμαστε αδύναμοι. Ωστόσο, ένας εφιάλτης δεν είναι απαραίτητα μια αρνη-
τική εμπειρία. Οι εφιάλτες μάς δίνουν την ευκαιρία να απελευθερώσουμε τους φό-
βους μας και τις ανασφάλειές μας στη διάρκεια του ύπνου. Με αυτό τον τρόπο μας 
επιτρέπουν να βγάλουμε ορισμένες από τις πιο αρνητικές μας εμπειρίες στο συνει-
δητό επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε.

   
                        Παπαϊωάννου Ελένη - Μαρκουίζου Σελένα,  Α΄ Λυκείου 
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Το γέλιο είναι ικανό να μας ανα-
πτερώσει το ηθικό, όταν συνα-
ντάμε αναποδιές στη ζωή και 

ταυτόχρονα βοηθά στη βελτίωση της 
σωματικής μας υγείας. Μπορείτε να φα-
νταστείτε έναν κόσμο χωρίς γέλιο; Ξαφνι-
κά, να μην μπορούμε να γελάσουμε ούτε 
να καταλάβουμε ένα αστείο; Να μην μπο-
ρούμε να δημιουργήσουμε ατμόσφαιρα 
χαράς γύρω μας; Υπάρχει κανείς που να 
θέλει να ζει έτσι; Το γέλιο είναι το δώρο 
της ζωής, ώστε το βίωμα της πεζής καθη-
μερινότητας να μπορεί να μετατραπεί σε 
γοητευτική ποιοτική εμπειρία. Ήρθε, λοι-
πόν, η στιγμή να μάθουμε ότι η ζωή έχει 
τουλάχιστον δύο όψεις. Ευτυχώς που η 
μια είναι ξεκαρδιστική!

Τι ρόλο παίζει το γέλιο στην αν-
θρώπινη συμπεριφορά;

Πολλοί ερευνητές συσχετί-
ζουν το γέλιο με τη δημιουργία 
και τη σύσφιξη των ανθρώπι-
νων σχέσεων. Ένας ανθρω-
πολόγος υποστηρίζει ότι 
το γέλιο προκύπτει, όταν 
οι άνθρωποι αισθάνο-
νται άνετα με την παρου-
σία άλλων ανθρώπων, 
και αποκαλύπτει ότι νιώ-
θουν ανοιχτοί και ελεύ-
θεροι. Επιπλέον, όσο πε-
ρισσότερο γέλιο υπάρχει 
σε μια συγκέντρωση αν-
θρώπων τόσο περισσότε-
ρο συσφίγγονται οι σχέσεις 
μεταξύ των ατόμων. Αυτό 
σε συνδυασμό με την κοινή 
επιθυμία των μελών της ομά-
δας να μην απομονωθούν από 
το σύνολο ίσως να αποτελεί και το 
λόγο για τον οποίο το γέλιο είναι «με-
ταδοτικό».

Γιατί γελάμε;

Το γέλιο για τον άνθρωπο είναι ένα έμ-
φυτο χαρακτηριστικό, ένα πολυσύνθε-
το ψυχο-νοητικό-σωματικό φαινόμενο. 
Για την ερμηνεία του έχουν διατυπωθεί 
τρεις θεωρίες.  Καταρχάς, υπάρχει η θε-
ωρία της αποφόρτισης - ανακούφισης, 
κατά την οποία το γέλιο λειτουργεί σαν 
βαλβίδα ασφαλείας, για να φύγει όλο το 
άγχος που ενδέχεται να έχει ο άνθρωπος 
σε διάφορες στιγμές της ημέρας. Ύστε-
ρα, κατά τη διάρκεια του γέλιου πραγ-
ματώνεται η θεωρία της ανωτερότητας-
υπεροχής. Γελάμε γιατί αισθανόμαστε 
ανώτεροι. Παραδείγματος χάρη, εάν κά-
ποιος κάνει βλακείες και χτυπάει το κε-
φάλι του στον τοίχο, εμείς γελάμε, γιατί 
υποσυνείδητα δε θα κάναμε ποτέ κάτι 
τέτοιο. Τέλος, έχει διατυπωθεί η  θεωρία 
του άτοπου - ασυμβίβαστου, σύμφωνα 
με την οποία ο άνθρωπος γελάει, όταν 
δύο καταστάσεις,  ενώ είναι αντίθετες 
μεταξύ τους, συμβαίνουν ταυτόχρονα. 
Στο γαργάλημα π.χ. συνυπάρχουν επι-
θετικότητα και παιγνίδι.

Οι βιολογικές 
επιδράσεις του γέλιου 

στον οργανισμό

Το γέλιο έχει ευρύ φάσμα βιολογικών 
επιδράσεων στον ανθρώπινο οργανι-
σμό.

Ενδυναμώνει το σύστημα άμυνάς 
του, μειώνει τη βουλιμία και κάνει τον 
άνθρωπο πιο ανθεκτικό στον πόνο. 
Μειώνει την πίεση, το στρες και αυξάνει 
την ευκαμψία των μυών. Άρχισε, μάλι-
στα, να χρησιμοποιείται πρόσφατα και 
ως θεραπευτική μέθοδος, για να συμ-
βάλει στην ταχύτερη ανάρρωση ασθε-
νών. Επίσης, μειώνει στο αίμα τις ορ-
μόνες του στρες όπως η αδρεναλίνη, η 
κορτιζόνη, η επινεφρίνη και η ντοπαμί-

νη. Παράλληλα, αυξάνει τα επίπεδα 
ορμονών που προάγουν την υγεία, 

όπως οι ενδορφίνες και οι νευρο-
διαβιβαστές. Το διάφραγμα και 

οι κοιλιακοί μύες όπως επίσης 
και άλλοι μύες του σώματος 
ασκούνται καλά κατά τη δι-
άρκεια του γέλιου. Έτσι, 
εκτός από τα άλλα ωφέ-
λιμα που προσφέρει, δί-
νει την ευκαιρία για σωμα-
τική άσκηση που βοηθά 
την καρδιά και το αγγεια-
κό σύστημα. Τέλος, όπως 
απέδειξαν μελέτες, επιδρά 

στο ανοσοποιητικό σύστη-
μα, χαλαρώνει το διάφραγ-

μα, αναζωογονεί το πεπτικό 
σύστημα και βοηθά το κυκλο-

φορικό. Έχει δειχθεί, ακόμη, ότι 
τα μωρά που θηλάζουν από μητέ-

ρες με χιούμορ έχουν λιγότερα ανα-
πνευστικά προβλήματα!

Οι ψυχολογικές επιδράσεις 
του γέλιου

 Η ψυχολογική και σωματική χαλά-
ρωση που μας προσφέρει το γέλιο εί-
ναι γνωστή. Απομακρύνει την προσοχή 
από πράγματα που προκαλούν θυμό, 
ενοχές και άλλα αρνητικά συναισθήμα-
τα. Μας επιτρέπει να βλέπουμε δύσκο-
λες καταστάσεις με μια νέα προοπτική, 
περισσότερο σαν μια πρόκληση παρά 
σαν μια απειλή. Επιπλέον, το γέλιο δημι-
ουργεί δεσμούς και καλύτερες σχέσεις 
με άλλους. Όταν κάποιος δει πως έχει 
να κάνει με έναν πρόσχαρο άνθρωπο 
στον οποίο θα μπορεί να στηριχτεί, θα 
επιδιώξει να δημιουργήσει μια κοινω-
νική σχέση, έτσι ώστε να κερδίσει μια 
δόση χαράς και αισιοδοξίας στις δύ-
σκολες στιγμές. Για το λόγο αυτό, το γέ-
λιο παρατηρούμε πως μπορεί να επιφέ-
ρει και θετικές κοινωνικές αλλαγές στις 
ζωές των ανθρώπων.

Φλώρου Τζένη, Α2 Λυκείου
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Με μια σχεδόν ενστικτώδη άρνηση για 
όλες τις αξίες της αστικής τάξης της επο-
χής τους, οι μποέμ, καλλιτέχνες και αλή-

τες, ηδονοθήρες και ρομαντικοί, εμμονικά προκλητι-
κοί και παθιασμένοι, βγήκαν από το χαοτικό σκηνικό 
των καιρών, αφήνοντας μια ξεχωριστή κληρονομιά: 
την πεποίθηση ότι το παιχνίδι της ζωής μπορεί να κερ-
δηθεί με το αίσθημα και το συναίσθημα, την ορμή 
της επιπολαιότητας, με το θράσος της ανεμελιάς. Και 
με μια αντιστροφή της καθεστηκυίας τάξης του χρό-
νου που θέλει το σήμερα να υπάρχει για χάρη του μέλ-
λοντος.	Είσαι	μποέμ;		Όλος	ο	χρόνος	είναι	δικός	σου,	
αφού το χτες και το αύριο συμπυκνώνονται στην πιο 
πολύτιμη υποδιαίρεσή του, τη στιγμή.

Αρνούμενοι κάθε αξία που προερχόταν από τους 
νεόπλουτους αστούς, ποτισμένοι με αλκοόλ και όπιο, 
συνοδευόμενοι από το ίδιο παράτολμες γόησσες, οι 
μποέμ έχτισαν το θρύλο τους στους δρόμους του Πα-
ρισιού την εποχή της Δεύτερης Δημοκρατίας. Σε και-
ρούς που το επαναστατικό 1848 είχε πνιγεί στο αίμα 
και η Βιομηχανική Επανάσταση άλλαζε κατακλυσμι-
αία τον κοινωνικό ιστό, η αστική τάξη ισχυροποιούσε 
τη θέση της με σύμμαχο το Λουδοβίκο Ναπολέοντα.

Μέσα σ’ αυτό το γκρίζο τοπίο, οι μποέμ ήταν η πιο θο-
ρυβώδης παραφωνία στη γαλλική μητρόπολη. Απορ-
ρίπτοντας όλη τη φιλοσοφία της άρχουσας τάξης των 
αστών, την εργασία, την εγκράτεια, το χρήμα, τις οι-
κογενειακές συμβάσεις, προτιμούσαν μια ταραχώδη 
καθημερινότητα, στην οποία, μεθυσμένοι με κάθε εί-
δους ουσία (κατά την προτροπή του Μποντλέρ), ανα-
ζητούσαν το μυστήριο και την ποίηση στις κακόφημες 
συνοικίες της πόλης.

Η λέξη μποέμ τότε χρησιμοποιούνταν για τους πε-
ριπλανώμενους τσιγγάνους στη Γαλλία που – υποτίθε-
ται ότι – έρχονταν από τη Βοημία. Στο λεξιλόγιο, όμως, 
των καλλιτεχνικών πρωτοποριών την έβαλε ο Ανρί 
Μιρζέ, ο συγγραφέας του «Σκηνές μποέμικης ζωής» 
που διηγούνταν τις γιορτές αυτών των άφραγκων καλ-
λιτεχνών που ζούσαν για τη στιγμή και σάρκαζαν την 
αυταρέσκεια των αστών. Ήταν οι περιθωριακοί που 
λάτρευαν την ελευθερία και απεχθάνονταν την ασφά-
λεια.	Όσο	για	τη	ματαιόδοξη	και	εκκεντρική	εμφάνισή	
τους δεν ήταν παρά μια προσωπική δήλωση κήρυξης 
πολέμου στην ομοιομορφία που έτεινε να επιβάλει η 
επέλαση	της	βιομηχανικής	επανάστασης.	Όπως	έγρα-
φε ο Μιρζέ, το να είσαι μποέμ «είναι το πρώτο βήμα για 
την Ακαδημία, το νοσοκομείο ή το νεκροτομείο». Τη 
δική τους ζωή περιέγραψε ο Πουτσίνι στην όπερα «La 

Boheme», εμπνευσμένος από τις ιστορίες του Μιρζέ, 
κάνοντας την μποέμικη ζωή γνωστή παντού.

Ποιητές και ζωγράφοι, συγγραφείς και μουσικοί, 
άνεργοι από πεποίθηση και επιτήδειοι τυχοδιώκτες, 
συγκροτούσαν ένα αλλόκοτο στράτευμα που πλημ-
μύριζε την αριστερή όχθη του Σηκουάνα, μέρη που 
προσέφεραν «τέχνη, αλκοόλ, ρηξικέλευθες ιδέες και 
κίνδυνο σε ισόποσες δόσεις». Επίγονοι του Μποντλέρ 
και του Ουγκό, ριζοσπάστες χωρίς ξεκάθαρη πολιτική 
συνείδηση είχαν καταλάβει ότι η Παλινόρθωση βάδιζε 
μαζί με την άνοδο της αστικής τάξης που είχε φέρει η 
εποχή του κεφαλαίου.

Οι μποέμ, όπως εμφανίστηκαν στο τέλος του 19ου 
αιώνα, θεωρήθηκαν ως το δεύτερο κύμα του δανδι-
σμού, oι αναβιωτές μιας συμπεριφοράς που είχε τις ρί-
ζες της στην ανεμελιά των ξεπερασμένων αριστοκρα-
τών, μιας ομάδας φιλάρεσκων μιμητών του «Ωραίου 
Μπρούμελ», που «ζούσαν και πέθαιναν μπροστά στον 
καθρέφτη», κατά την ειρωνική έκφραση του Μπο-
ντλέρ. Οι δανδήδες, όμως, ήταν πάντα υποστηρικτές 
του Παλιού Κόσμου. Αποστρέφονταν φυσικά την πο-
λιτική, τις επιχειρήσεις, τις οικογενειακές αξίες και δή-
λωναν και αυτοί καλλιτέχνες και εραστές της ελευθε-
ρίας.

Έτσι, το δικό τους «Πανηγύρι της ματαιοδοξίας», 
όπως το ονόμασε στο διάσημο μυθιστόρημά του ο 
άγγλος συγγραφέας Ουίλιαμ Θάκερεϊ, ήταν υπόθεση 
των άσωτων υιών της υψηλής αριστοκρατίας.

Οι δανδήδες στα ρομαντικά τους έργα υμνούσαν τη 
διαρκή εξέγερση, αλλά νοσταλγούσαν το Παλιό Καθε-
στώς. «Πάντα στην αντιπολίτευση, υποχρεωμένοι συ-
νεχώς να εκπλήσσουν, προορισμένοι να είναι αέναα 
επιτηδευμένοι και εκκεντρικοί», όπως τους περιγρά-
φει ο Αλμπέρ Καμί. Ενώ ο Μποντλέρ συμπληρώνει: «Ο 
δανδισμός, ως θεσμός, έχει τους δικούς του σκληρούς 
νόμους, στους οποίος υποτάσσονται όλοι, ανεξάρτη-
τα από το πάθος ή την ανεξαρτησία του χαρακτήρα 
τους». Γι’ αυτό και, παρά την πίστη τους για εξέγερση, 
οι δανδήδες τάχτηκαν εναντίον των Ιακωβίνων και συ-
γκρούστηκαν με την Τρομοκρατία των επαναστατών. 
Ο Καμί δεν έχει άδικο όταν σημειώνει πως «η εξέγερσή 
τους τελικά χορταίνει με τον τολμηρό εκκεντρισμό».

Όμως,	 σχεδόν	 έναν	 αιώνα	 μετά,	 το	 κράτος	 έχει	
εδραιωθεί στο πρόσωπο του Λουδοβίκου Ναπολέο-
ντα. Και εδώ «οι παρακινημένοι από την απόγνωση 
όσο και από τη νωθρή επιθυμία», όπως περιέγραφε 
τους προγόνους του ο Ονορέ ντε Μπαλζάκ, οργάνω-

Les Bohemes
Όταν ο αστός κοιμάται

εμείς διψάμε κι άλλο
ας πιούμε όλη νύχτα!

Ο δρόμος είναι κατασκότεινος
αλλά οι βιτρίνες στις λεωφόρους

έχουν πάρει φωτιά, όπως τα βλέμματα
Πύρινη ατμόσφαιρα

Κορίτσια μέσα στον καπνό
Αλκοόλ και φασαρία

Αυτή είναι η δική μας νύχτα!

Φερνάν Ντενουαγιέ,
«Οι περιπλανώμενοι της νύχτας»

Το αντάρτικο 
των ανέμελων 
ονειροπόλων

σαν όχι έναν πόλεμο αλλά περισσότερο ένα αντάρτικο 
ονειροπόλων στους αστούς. Άλλωστε, απεχθάνονταν 
το στρατό – έτσι εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του 
Γαλλο-πρωσικού Πολέμου και της Κομμούνας, για να 
ξαναεμφανιστούν στον πανηδονισμό της Μπελ Επόκ 
– παρόλο που πολλές καταστροφές κατά τη διάρκεια 
της Κομμούνας αποδόθηκαν στους μεθυσμένους τυ-
χοδιώκτες που έβγαιναν από τα παλιά λημέρια των 
μποέμ.

Αυτή τη φορά επανήλθαν ως η χαμένη γενιά των 
«decadents», των παρακμιακών, που θαύμαζαν την 
ποίηση του Ρεμπό και του Κόμη του Λοτρεαμόν. Ήταν 
οι «διψασμένοι», όπως αυτοαποκαλούνταν, για ποτό, 
έρωτα και τέχνη. Ήταν αυτοί που επινόησαν το κα-
μπαρέ με αυθόρμητες αυτοσχέδιες παραστάσεις γε-
μάτες προκλητικά σκετς. Ήταν οι καλλιτέχνες που, 
από τις θλιβερές σοφίτες, προτιμούν το καταφύγιο 
των καφέ του Καρτιέ Λατέν. Σ’ αυτά τα καταφύγια των 
μποέμ, όπως και στα στενά σοκάκια της Μονμάρτης, 
θα γίνουν στα τέλη του 19ου αιώνα και οι ταραχές που 
αποκλήθηκαν «μηδενιστικές» - δεδομένου ότι αυτός ο 
«όχλος» αλητών, καλλιτεχνών και μικροαπατεώνων, 
ανακατεμένος, συγκρουόταν με τις δυνάμεις της τά-
ξης χωρίς κανένα αίτημα.

Οι αυθεντικοί μποέμ θα σβήσουν με τον ερχομό του 
νέου αιώνα. Αλλά το κληροδότημά τους δε θα χαθεί εύ-
κολα. Οι ντανταϊστές θα πάρουν από αυτούς την άρνη-
ση της εργασίας και τη βίαιη επίθεση στην τέχνη των 
καιρών μέσα από σκάνδαλα στα Καφέ της Ζυρίχης, του 
Παρισιού και του Βερολίνου.

Οι σουρεαλιστές θα συνεχίσουν να σοκάρουν τους 
αστούς, επιτιθέμενοι σε όλες τις αξίες της αστικής κοι-
νωνίας με χιούμορ, πολιτική οξύνοια, θρασύτητα και 
παιγνιώδη διάθεση, ακολουθώντας τη συμβουλή του 
Τζαρά ότι «η ζωή και η τέχνη είναι ένα, ο αληθινός καλ-
λιτέχνης δε ζωγραφίζει, δημιουργεί άμεσα». Ο ελεύθε-
ρος και αντισυμβατικός τρόπος ζωής τους θα συνδέσει 
τους μπίτνικς με τους «μπλουζόν νουάρ», θα ξεχυθεί 
μέσα στα κοινόβια των χίπηδων και στις καταλήψεις 
των punk του Βερολίνου. Και, πάνω απ’ όλα, θα παρα-
μείνει ο ριζοσπαστικός αντίποδας στη μετριότητα της 
ζωής, που υπόσχεται ένα πολιτικό- κοινωνικό σύστη-
μα στηριγμένο στη μισθωτή εργασία, η οποία μετρά 
την αξία του καλλιτέχνη με τους νόμους της αγοράς.

Πηγές : Ελευθεροτυπία περιοδικό «Ε»
Εύα Δαλιέτου, Α1 Λυκείου
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Το graffiti ξεκίνησε στη Νέα 
Υόρκη μεταξύ του ‘60 και 
του ‘70. Ξεκίνησε ως ετικέ-

τα ή με τη γραφή ονόματος ή συν-
θήματος σε κάποιο σημείο του 
δρόμου. Νέοι άνθρωποι άρχισαν 
να γράφουν δικά τους ονόματα 
ή ψευδώνυμα στους τοίχους του 
μετρό, στις υπόγειες διαβάσεις 
και στα γραμματοκιβώτια. Συμ-
μορίες, για να ορίσουν το έδα-
φός τους και να γίνουν διάση-
μες, χρησιμοποιούσαν αυτές τις 
μορφές επικοινωνίας. Ένας Ελ-
ληνοαμερικανός από την Ουά-
σιγκτον, ο ΤΑΚΙ 183, χρησιμοποί-
ησε το όνομα του DIMITRIS και 
τον αριθμό της οδού του 183rd 
ως tag (είναι η υπογραφή που 
βρίσκεται ή μέσα στη ζωγρα-
φιά ή σε μια άκρη). Σε ορισμέ-
νες πόλεις χρησιμοποιούνται 
στένσιλ (το σχέδιο προετοι-
μάζεται πάνω σε λαμαρίνα ή 
ξύλο που τοποθετείται στον 
τοίχο και από πάνω ψεκάζε-
ται με μπογιά) για γρήγορα 
γκράφιτι, συνήθως σε πο-
ρείες διαμαρτυρίας. Και βέ-
βαια, κανένας γκραφίστας 
δεν πάει να ζωγραφίσει 
πάνω από το γκράφιτι του 
άλλου παρά μόνο αν αυτό 
έχει φθαρεί. 

Η γραφή των γκράφιτι 
δίνει στους ανθρώπους 
μια μοναδική ευκαιρία για 
να επιτευχθεί κάποιου εί-
δους δημόσιο ακροατή-
ριο. Έτσι, σύντομα ποιήματα, δηλώσεις αγάπης, κριτική 
των θεσμών αποτελούν σημαντικό μέρος των γκράφιτι. Το γκρά-
φιτι είναι προσωπική έκφραση, είναι τρόπος ζωής, μια κραυγή επι-
κοινωνίας σε μια κοινωνία απομόνωσης. Όμως οι κυβερνήσεις το 
θεωρούν παράνομη πράξη, βανδαλισμό. Γι’ αυτό η Επιτροπή Περι-
βάλλοντος θέσπισε την ποινική δίωξη όσων κάνουν γκράφιτι κατη-
γορώντας τους για φθοράς ξένης περιουσίας.

Και τώρα παρακολουθήστε τα βήματα για να κάνουμε ένα ωραίο 
γκράφιτι!!!

Αριστείδης Μητσάκος, Β1 Γυμνασίου

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΚΡΑΦΙΤΙ

ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΙΧΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΩΤΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΙΓΑ - ΣΙΓΑ 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ 
ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
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Σημείωση: Οι υπεύθυνες σύνταξης δηλώνουν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια Μητσάκου που δεν αναγνωρίζει τον τοίχο του σπιτιού της!
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Μια στρατηγική που θέλει να τονώσει την 
ταυτότητα και να τονίσει τη διαφορετικό-
τητα των κατοίκων μιας περιοχής. Μια πα-

ράκαμψη στην κανονική ροή του χρόνου, που ανανε-
ώνει τους κοινωνικούς δεσμούς και αναζωογονεί την 
πόλη από την ρουτίνα της – άλλοτε με τη νοσταλγική 
απόδραση στο χαμένο παρελθόν, άλλοτε με ένα άλμα 
στην καινοτομία, άλλοτε με ένα πολύχρωμο πολυπολι-
τισμικό ραντεβού. Και που συχνά αξιοποιεί το ιστορικό 
φόντο ενός τόπου ως σκηνικό, κατοχυρώνοντας την ει-
κόνα του ως εξαιρετικού. Τα φεστιβάλ του καλοκαιριού 
κάνουν τις πόλεις να ονειρεύονται. Είναι τότε που γίνο-
νται πραγματικά απολαυστικές.

Προσφέρουν στιγμές χαράς, ξεγνοιασιάς, αποτε-
λούν εξαιρετική ευκαιρία για γνωριμίες, καλύπτουν τε-
ράστια γκάμα εκδηλώσεων και, επομένως, όλα τα γού-
στα, υποστηρίζουν το διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ 
των καλλιτεχνών, προωθούν την τέχνη και τον πολιτι-
σμό στο ευρύ κοινό. Αλλά, πάνω απ’ όλα, τα φεστιβάλ 
ενισχύουν τη μαγεία του καλοκαιριού.

Μέσα σε στάδια και έξω, σε πλατείες και σε στενά 
δρομάκια μεσαιωνικών πόλεων, δίπλα σε ποτάμια και 
λίμνες, κάτω από ψηλά δέντρα και στην κορυφή επι-
βλητικών λόφων εκατοντάδες χιλιάδες νέοι απολαμ-
βάνουν κάθε καλοκαίρι από ροκ συναυλίες, παραδο-
σιακά μουσικά σύνολα, ηλεκτρονική και κλασσική 
μουσική μέχρι θεατρικά δρώμενα, βραδιές ποίησης 
και φιλοσοφίας, εικαστικές τέχνες και εκθέσεις δερμα-
τοστιξίας – κοινώς τατουάζ – και ακροβατικά δρώμενα, 
όπως το φεστιβάλ των καλλιτεχνών του δρόμου στην 
Ελβετία και τη συγκέντρωση των juggalos που γίνεται 
κάθε καλοκαίρι (μέσα Αυγούστου) στο Ιλινόις των ΗΠΑ. 
Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, ξεφυτρώνουν κατά δε-
κάδες, κυρίως στην Ευρώπη, άκρως απίθανα καλοκαι-
ρινά φεστιβάλ με κοινό παρανομαστή τη μέχρι τελικής 

πτώσης διασκέδαση.
Πολλά από 

αυτά αναβιώνουν και τελετουργικά του παρελθόντος 
και αυτόχθονες παραδόσεις. Με έντονες επιρροές από 
τις αρχαίες (ελληνική, ρωμαϊκή, κέλτικη και σαξονική) 
θρησκείες, σχεδόν όλα έχουν τις ρίζες τους στις πα-
γανιστικές γιορτές και τις παλαιοχριστιανικές τελετές 
των πρώτων χρόνων της ύστερης αρχαιότητας κάποια 
από αυτά τιμούν την αρμονική συνύπαρξη του ανθρώ-
που με τη φύση, άλλα την αγάπη και τη σεξουαλικότη-
τα ως σύμβολο της ζωής.  Ορισμένα συνδέονται με τη 
λατρεία του Ήλιου και της Σελήνης, αλλά όλα στήνουν 
μαγευτικά σκηνικά με αναπαραστάσεις μεσαιωνικών 
μαχών και εορτών, φαντασμαγορικά βραδινά πυροτε-
χνήματα, τεράστιες φωτιές, πολύχρωμες ενδυμασίες 
και εορταστική ατμόσφαιρα.

Ανάμεσά τους αρκετά που έχουν αποκτήσει ήδη 
τεράστια φήμη και χιλιάδες φανατικούς επισκέπτες, 
όπως το φεστιβάλ του Μεσαίωνα στο Arezzo, 50 χλμ. 
νότια της Φλωρεντίας το οποίο πραγματοποιείται 2 φο-
ρές το χρόνο (18 Ιουνίου και 4 Σεπτεμβρίου) και αναβι-
ώνει την επιβλητική ατμόσφαιρα της Σαρακηνής Αυ-
τοκρατορίας, αλλά και το Cascamorras που διεξάγεται 
κάθε Σεπτέμβριο στη Γρανάδα της Ισπανίας, με ιστορία 
που έλκει τις ρίζες της από το Μεσαίωνα και δύο πόλεις, 
την Guadix και την Baza, να μάχονται για την κατοχή 
ενός αγάλματος της Παναγίας. Κάτοικοι της μιας επιχει-
ρούν να φτάσουν στο άγαλμα, αλλά οι κάτοικοι της άλ-
λης τους περιμένουν οπλισμένοι με  λάσπη, για να τους 
αποτρέψουν.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το El Colacho Festival που 
γίνεται στα μέσα Ιουνίου στην Ισπανία και είναι ένα από 
τα πιο παράξενα φεστιβάλ του κόσμου. Εδώ τηρείται, 
από το 1620, το έθιμο που λέγεται «πήδημα του διαβό-
λου», με τους Ισπανούς να βάζουν τα μωρά τους σε ένα 
στρώμα στο έδαφος και τους διοργανωτές, ντυμένους 
διαβόλους, να παίρνουν φόρα και να πηδάνε 
πάνω από τα μωρά, για να πάρουν μαζί 
τους κάθε κακοτυχία που 
μπορεί να τα βαραίνει. 

Ιστορία διακοσίων και πλέον χρόνων έχει και το πα-
ράξενο φεστιβάλ Gloucestershire στην Αγγλία, έξω 
από το χωριό του Brockworth, κοντά στο Gloucester, 
με τους δεκάδες συμμετέχοντες να κυνηγάνε ένα 
στρογγυλό κομμάτι τυρί που κατηφορίζει τον απότο-
μο λόφο Cooper. Οι πιο τολμηροί, μάλιστα, σκαρφαλώ-
νουν ως την κορυφή του λόφου και, μόλις ο αρχηγός ρί-
ξει το τυρί, τρέχουν να το προλάβουν, προσπαθώντας 
να ξεπεράσουν κι αυτούς που στέκουν στα πιο χαμηλά 
σημεία του λόφου, ενώ οι χιλιάδες επισκέπτες παραλη-
ρούν μπροστά στο ιδιόμορφο αυτό κυνήγι. 

Τεράστιο είναι και το πλήθος επισκεπτών στο φεστι-
βάλ Θερινής Ισημερίας, και πάλι στην Αγγλία, και μάλι-
στα στον αρχαιολογικό χώρου του Stonehenge (ενός 
από τα πλέον μυστικιστικά και μυστηριώδη σύμβολα 
της Γηραιάς Ηπείρου και μνημείο πολιτιστικής κληρο-
νομιάς). Τα τελευταία καλοκαίρια, αναβιώνει στο με-
γαλιθικό αυτό μνημείο, στις 21 Ιουνίου, το διάσημο 
Stonehenge Free Festival των 70s με τους επισκέπτες 
όχι μόνο να περπατούν ανάμεσα στους ογκόλιθους 
(κάτι που απαγορεύεται τον υπόλοιπο χρόνο), αλλά και 
να τους αγγίζουν.

Στην πανέμορφη μεσαιωνική πόλη Σιένα της Τοσκά-
νης κάτοικοι και φορείς διοργανώνουν κάθε καλοκαίρι 
(μέσα Αυγούστου) φεστιβάλ αναπαράστασης μεσαιω-
νικών ιπποδρομιών στην κεντρική πλατεία, ένα μονα-
δικό δρώμενο που σε μεταφέρει σε άλλες εποχές.

Παρόμοια φεστιβάλ για διασκέδαση υπάρχουν σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Είτε αναβιώνοντας θρύλους του 
παρελθόντος είτε χρησιμοποιώντας σύγχρονα τεχνο-
λογικά μέσα, το φεστιβάλ ως θεσμός δοκιμάζει τις δυ-
νάμεις του και στον 21ο αιώνα. Και το κάνει με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο.  

Πηγές : Ελευθεροτυπία «Ε»
Εύα Δαλιέτου, Α1 Λυκείου

Ο σουρεαλισμός στην πράξη...
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Διάσημο βαλκανικό πανηγύρι που γίνεται κάθε καλοκαίρι, στα μέσα Αυγούστου, στο μικρό χωριό της Γκούτσα, 150 χιλιόμε-
τρα νοτιοδυτικά από το Βελιγράδι, στη δυτική Σερβία. Γνωστό και ως «Woodstock των Βαλκανίων», είναι το μεγαλύτερο φε-

στιβάλ χάλκινων πνευστών οργάνων στον κόσμο, στο οποίο διαγωνίζονται μπάντες, κυρίως τοπικές, για το έπαθλο της Χρυσής 
Τρομπέτας. Το σκηνικό θυμίζει ταινία του Κουστουρίτσα και πέρυσι, στην 51η επέτειό του, το φεστιβάλ προσέλκυσε από τις 8 έως 
και τις 14 Αυγούστου περισσότερα από 500 χιλιάδες άτομα – υπολογίζεται δε ότι το έχουν επισκεφτεί πάνω από 15 εκατομμύρια, 
από 83 χώρες του κόσμου από το ξεκίνημά του έως σήμερα. Πληροφορίες http://www.guca-festival.com/

Το μεγαλύτερο μεσαιωνικό φεστιβάλ της Ρωσίας συγκεντρώνει περισσότερα από 10.000 άτομα σε ένα τριήμερο, 4- 7 Αυγού-
στου, με αναπαραστάσεις μεσαιωνικών μαχών, διαγωνισμούς ξιφασκίας, τοξοβολίας, κοπής δένδρων αλλά και ιπποδρομί-

ες και διοργάνωση αυθεντικών σλάβικων γιορτών. Οι συμμετέχοντες και οι επισκέπτες φορούν ρούχα εποχής, κατασκηνώνουν 
σε αντίγραφα μεσαιωνικών σκηνών και στήνουν εμπορικούς πάγκους – όπως ακριβώς έκαναν οι πρόγονοί τους τον 9ο μ.Χ. αιώνα. 
Και όλα αυτά σε μία πανέμορφη περιοχή 13 εκταρίων που περιβάλλεται από δάσος και βρίσκεται κοντά σε μία μεγάλη και καθαρή 
λίμνη έξω από την ιστορική πόλη Σεργκιέβ Ποσάντ (58 χιλιόμετρα από τη Μόσχα), πολύ κοντά στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας, 
την πλουσιότερη μονή της ρωσικής επικράτειας που ιδρύθηκε από τον Σέργιο του Ραντόνεζ το 1340 και συμπεριλαμβάνεται πλέον 
στον κατάλογο Παγκόσμιας Καλλιτεχνικής Κληρονομιάς της Unesco. 

Πληροφορίες http://youtube.com/watch?v=Gqv7Aql4-Tg

Γεννήθηκε στην παπική πόλη του γαλλικού νότου λίγο μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1947, την εποχή που οι 
ευρωπαϊκές πόλεις προσπαθούσαν να ανασυγκροτηθούν και σύντομα αναδείχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα διεθνή πο-

λιτιστικά γεγονότα και σε παράδεισο των θεατρόφιλων. Κάθε Ιούλιο η Avignon γίνεται πόλος έλξης συγγραφέων, ηθοποιών, σχη-
μάτων, κριτικών, ακόμα και κυνηγών «διαμαντιών» από όλον τον κόσμο ένα μεγάλο παζάρι μικρών και μεγάλων ταλέντων που δο-
κιμάζονται, συχνά με ρίσκο, σε όλα τα είδη της θεατρικής τέχνης προς τέρψιν των χιλιάδων θεατών. Και μαζί με το επίσημο πυκνό 
του πρόγραμμά του, το φεστιβάλ προσφέρει το ανεπίσημο, έναν σουρεαλιστικό ποταμό στους δρόμους της πόλης από τολμηρούς 
θιάσους που τη μετατρέπουν σε μία τεράστια πειραματική θεατρική σκηνή, το Φεστιβάλ OFF. Πέρυσι, σταμάτησε στην Avignon και 
η «Άλκηστις» του Ευριπίδη από το θέατρο Vivi του Τηλέμαχου Μουδατσάκη. 

Το μεγαλύτερο και θρυλικότερο ροκ γεγονός της Σκανδιναβίας γίνεται κάθε καλοκαίρι στο Ρόσκιλντε, 35 χλμ. έξω από την Κο-
πεγχάγη, και συγκεντρώνει πάνω από 70 χιλιάδες άτομα. Με ιστορία που ξεκινά από το 1971, το Roskilde Festival έχει φιλο-

ξενήσει εκατοντάδες γνωστά ονόματα (Bob Marley, U2, Arctic Monkeys, Kings of Leon, Iron Maiden, The Stroke...) και έχει μεγάλη 
παράδοση ως ανθρωπιστική καμπάνια, αφού – σε συνεργασία με διάφορες κοινωνικές οργανώσεις – ενημερώνει τους θεατές του 
για τρέχοντα κοινωνικά ζητήματα και συλλέγει χρήματα γι’ αυτούς τους σκοπούς. Το 2003, μάλιστα, έστησε τείχος μήκους αρκετών 
εκατοντάδων μέτρων στο πλαίσιο καμπάνιας για το τείχος που είχε υψώσει το Ισραήλ γύρω από τις παλαιστινιακές περιοχές στη 
Γάζα και προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση. 

Πληροφορίες : http://roskilde-festival.dk

Το πιο τρελό «Russian style techno rave» πάρτι στον κόσμο γίνεται κάθε καλοκαίρι (και, μάλιστα, όλο το καλοκαίρι – αφού ξε-
κινάει στις 21 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 26 Αυγούστου) στον «επί γης παράδεισο», την παραλιακή πόλη Popovka, κατά 

μήκος της ωραιότερης παραλίας σε ολόκληρη τη χερσόνησο της Κριμαίας. Αριθμεί ήδη 20 χρόνια ζωής και συγκεντρώνει πάνω από 
150 χιλιάδες άτομα ετησίως σε αυτό που οι διοργανωτές αποκαλούν «Utopian society focused on achieving the impossible». 

Πληροφορίες: http:/kazantip.net

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο επισκέπτονται κάθε χρόνο, από τις 7 έως τις 14 Ιουλίου, την Παμπλόνα για να 
τρέξουν στους δρόμους της πόλης κυνηγημένοι από ταύρους, στο φεστιβάλ του Σαν Φερμίν. Οι ταύροι, οδηγούμενοι από έξι 

βόδια, ξεκινούν κάθε πρωί από τους στάβλους και διανύουν μία απόσταση 800 μέτρων μέσα στην παλιά πόλη πριν φτάσουν στην 
αρένα των ταυρομαχιών. Οι δρομείς, οι οποίοι φορούν παραδοσιακά λευκά ρούχα και κόκκινα μαντίλια στο λαιμό τους, προσπα-
θούν μέσα σε λιγότερο από τρία λεπτά να τους αποφύγουν και ταυτόχρονα να τους προκαλέσουν με τις κινήσεις τους. Το φεστιβάλ 
έχει μακρά παράδοση. Λέγεται πως ξεκίνησε τον 13ο αιώνα προς τιμήν του πολιούχου της πόλης Σαν Φερμίν, επίσημα αρχεία υπάρ-
χουν ωστόσο από το 1924 και έπειτα. Μέσα στα 87 αυτά χρόνια, 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ δεκάδες άλλοι έχουν 
τραυματιστεί.   πέρυσι μόνο τραυματίστηκαν σοβαρά τέσσερις. Ας μη μιλήσουμε δε για τον αριθμό των ταύρων που έχουν θανα-
τωθεί στην αρένα. 

Πληροφορίες: http://www.sanfermin.com/

SABOR TRUBACA FESTIVAL, Σερβία

GORODETSKOE GULBISHE FESTIVAL, Ρωσία

FESTIVAL D’  AVIGNON, Γαλλία

ROSKILDE FESTIVAL, Δανία

KAZANTIP FESTIVAL, Ουκρανία

SAN FERMIN FESTIVAL, Ισπανία
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Ο δάσκαλος μουσικής και ερασι-
τέχνης ζωγράφος John Myatt 
κορόιδεψε διάσημους οίκους 

δημοπρασιών αλλά και τη διεθνή κοινό-
τητα των τεχνοκριτικών, υπογράφοντας 
τη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία της 
τέχνης.

Σήμερα κάπου εκεί έξω υπάρχουν 
ακόμα 120 δικά του πλαστά έργα τέχνης 
και ο ίδιος δηλώνει ότι δε μετανιώνει 
για όσα έκανε, καθώς απλώς ζωγράφι-
σε όσα οι μεγάλοι καλλιτέχνες που αντέ-
γραψε δεν είχαν χρόνο να ζωγραφίσουν. 
Και εισέπραξε επίσης....

Σύμφωνα με τη Scotlant Yard, η οποία 
ήταν υπεύθυνη για τη φυλάκιση του 
Myatt, συνεργός του καλλιτέχνη ήταν 
ο John Drewe. Ο Drewe ήταν ο εγκέφα-
λος που σχεδίασε και οργάνωσε όλη την 
απάτη. Αυτός πουλούσε τα έργα, ο Myatt 
απλώς ζωγράφιζε.

Η γνωριμία των δύο αντρών έγινε το 
1986 όταν ο Myatt είχε βάλει μία αγγελία 
στην εφημερίδα Private eye που έγραφε 
«πωλούνται αυθεντικά – ψεύτικα έργα 
του 19ου και του 20ου αιώνα για 150 λί-
ρες». 

Λίγες μέρες αργότερα, επισκέφτηκε 
το ατελιέ του ζωγράφου ένας άντρας, ο 
Drewe ο οποίος αγοράζοντας τακτικά 
πίνακες έγινε ο καλύτερος πελάτης του. 
Μία μέρα ο Drewe τηλεφωνεί στο Myatt 
και τον ενημερώνει ότι ένας πίνακάς του, 
- αντίγραφο του Ματίς – που είχε αγορα-
στεί από τον ίδιο 200 λίρες, πωλήθηκε 
στον οίκο δημοπρασιών Crhristies για 
25.000 λίρες.

Προς έκπληξη του ζωγράφου, ο πε-
λάτης τού πρότεινε μία ενδιαφέρουσα 

συνεργασία. Ο Myatt θα ζωγράφιζε πί-
νακες στους οποίους θα αντέγραφε την 
τεχνοτροπία γνωστών ζωγράφων αλλά 
με νέα θεματολογία και εκείνος θα τα 
παρουσίαζε ως άγνωστα έργα μεγάλων 
δημιουργών.

Το δαιμόνιο ζευγάρι δεν αντέγρα-
φε σχεδόν ποτέ πολύ γνωστά, διάσημα 
ονόματα, διότι κάτι τέτοιο θα τραβούσε 
την	προσοχή	των	αρχών.	Όταν	εμφανι-
στεί ένας Ματίς ή ένας Πικάσο στην αγο-
ρά, θα πρέπει να είσαι έτοιμος να απα-
ντήσεις σε μία σειρά ερωτήσεων: «Πού 
ήταν ο πίνακας», “«Πώς τον βρήκες», 
«Ποιος ήταν ο κάτoχός του». Δε χρειάζε-
ται μόνο να αποδείξεις την αυθεντικότη-
τά του, αλλά και να διευκρινίσεις την κα-
ταγωγή του.

Οι τεχνικές που ακολουθούνταν, 
για να δείχνουν οι πίνακες αυθεντικοί, 
ήταν η χρήση ενός λιπαντικού τζελ με 
το οποίο αλείφονταν τα έργα, το οποίο 
πρόσδιδε τη λάμψη που έχουν κάποιοι 
παλιοί πίνακες. Ένας άλλος τρόπος ήταν 
το «σκούπισμα» των πινάκων με μία ηλε-
κτρική σκούπα, κίνηση που τους προ-
σθέτει χρόνια. Επιπλέον, ο ζωγράφος 
επέλεγε υλικά που ήταν διαθέσιμα στο 
εμπόριο την εποχή που δρούσε ο καλλι-
τέχνης τον οποίο μιμούνταν.

Αφού διάλεγαν το ζωγράφο και το 
θέμα του πίνακα, το πλαστό έργο ήταν 
έτοιμο σε τρεις εβδομάδες. Συναντιού-
νταν σε ένα πάρκινγκ στο Λονδίνο 
και ο Myatt έδινε το έργο στον Drewe. 
Βρίσκονταν ξανά όταν ο πίνακας είχε 
πουληθεί και μοιράζονταν την αμοι-
βή. Συχνά ήταν πολύ δύσκολο να βρε-
θεί αγοραστής και οι οίκοι δημοπρασι-

ών δεν ήταν εύκολοι πελάτες. Συνολικά 
διακόσια έργα πουλήθηκαν ως αυθεντι-
κά στις αγορές της Αμερικής, της Αγγλί-
ας και της Γαλλίας.

Ένα ερώτημα που προκύπτει είναι με 
ποιον τρόπο ένας άγνωστος έπειθε δι-
άσημους οίκους δημοπρασιών και με-
γάλα μουσεία πως τα έργα που διέθετε 
προς πώληση ήταν αυθεντικά, άγνωστα 
διαμαντάκια γνωστών καλλιτεχνών. Η 
απάντηση είναι απλή. Ο John Drewe συ-
χνά συστηνόταν ως πυρηνικός φυσι-
κός, αυτό ήταν ένα από τα πολλά ψέμα-
τά του.

Η αλήθεια είναι πως άλλαζε ταυτότη-
τα ανάλογα με τις περιστάσεις. Είχε τον 
τρόπο του στην επικοινωνία και είχε 
αέρα πλουσίου. Πήγαινε πολύ συχνά σε 
εκθέσεις ζωγραφικής και λίγο λίγο δι-
κτυώθηκε. Μπήκε στα διοικητικά συμ-
βούλια μουσείων και βιβλιοθηκών, έκα-
νε μεγάλες δωρεές. Σύντομα εξελίχθηκε 
σε Μαικήνα της τέχνης, η αξιοπιστία και 
το κύρος του δε στους κύκλους των εικα-
στικών ήταν πλέον δεδομένα. Έτσι, όταν 
πήγαινε να πουλήσει κάποιο έργο, θεω-
ρούνταν αδιαπραγμάτευτα αυθεντικό. 

Χάρη στις επαφές του, είχε καταφέρει 
να έχει πρόσβαση σε αρχεία, είχε συγκε-
ντρώσει παλιά πιστοποιητικά, τίτλους 
ιδιοκτησίας που ανήκαν σε διάφορα 
έργα τέχνης, αποδείξεις αγοράς έργων. 
Στη συνέχεια, τα πλαστογραφούσε και 
αυτά τα «επίσημα» έγγραφα συνόδευ-
αν τα έργα τέχνης και «αποδείκνυαν» 
έμπρακτα την αυθεντικότητά τους.

Όμως	είχε	και	μία	άλλη	μέθοδο:	Πλη-
σίαζε ανθρώπους που είχαν ανάγκη 
από λεφτά ή ήταν στα τελευταία τους 

και τους έβαζε να υπογράψουν ότι είχαν 
στην κατοχή τους πίνακες. Έτσι, όταν ο 
Drewe ήθελε να πουλήσει κάποιο έργο, 
εμφάνιζε κάποιον κακομοίρη ως κάτοχο 
ενός έργου που δεν ήξερε την αξία του. 
Τελικά, ο Drewe έβαλε στην τσέπη του 
1 εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες λί-
ρες όπως και ο Myatt.

Η καλοστημένη κομπίνα τινάχτηκε 
στον αέρα, όταν τα μυαλά του Drewe 
πήραν αέρα και αποφάσισε να χωρίσει 
από	 τη	 γυναίκα	 του.	Όταν	 την	 εγκατέ-
λειψε, άφησε πίσω του όλα τα στοιχεία 
που αποκάλυπταν τα πάντα για την υπό-
θεση. Η γυναίκα του εμφανίστηκε στο 
αστυνομικό τμήμα με τρεις σακούλες 
γεμάτες αποδείξεις, σφραγίδες, πλαστά 
έντυπα, κλεμμένους καταλόγους από 
μουσεία και γκαλερί που έδειχναν την 
εμπλοκή του στην υπόθεση.

Και το Σεπτέμβρη του 1995 ήλθε η 
σύλληψή τους. Ο Myatt καταδικάστηκε 
σε φυλάκιση 1 χρόνου, αλλά χάρη στην 
καλή συμπεριφορά του αφέθηκε ελεύ-
θερος ύστερα από 4 μήνες. Σήμερα ο 
Myatt δεν έχει καμία σχέση με τον Drewe 
καθώς η σχέση τους έχει διαρρηχθεί. 

Μετά την αποφυλάκισή του, συνέχισε 
τη δράση του και αντέγραφε διάσημους 
ζωγράφους, μόνο που αυτή τη φορά στα 
έργα, που παρουσιάζονταν σε διεθνείς 
εκθέσεις, βρισκόταν η δική του υπογρα-
φή. 

Από τους 200 πίνακες οι 120 δεν έχουν 
ακόμα ανακαλυφθεί και υπάρχουν σε 
συλλογές και μουσεία. Αυτά τα έργα έως 
και σήμερα αντιμετωπίζονται σαν αρι-
στουργήματα.

Εύα Δαλιέτου, Α1 Λυκείου

Σίγουρα όλοι μας γνωρίζουμε τι είναι κιθάρα, 
αυτό το έγχορδο μουσικό όργανο, το οποίο 
πολλοί διαλέγουν να μάθουν και αγαπούν. 

Όμως ξέρατε ότι...
Στην Ελληνική Αρχαιότητα, χρησιμοποιούσαν τη 

λέξη «κιθάρα», για να περιγράψουν ένα έγχορδο μου-
σικό όργανο, που ανήκε στην οικογένεια της λύρας. Η 
σημερινή κιθάρα είναι ένα έγχορδο νυκτό μουσικό όρ-
γανο, που ανήκει στην οικογένεια του λαούτου. Στη 
σύγχρονη εκδοχή της, αποτελείται, συνήθως, από έξι 
χορδές, ωστόσο συναντώνται και παραλλαγές με επτά, 
οκτώ, δέκα, δώδεκα και δεκαοκτώ. 

Τα ίχνη της Ιστορίας της Κιθάρας μπορούν να ανι-
χνευτούν από το 15ο αιώνα, με την πρώτη «σύγχρονου 
τύπου» κιθάρα να συναντιέται στην Ισπανία. Οι πρώ-
τες κιθάρες ήταν πολύ μικρές και αρχικά είχαν τέσσε-
ρα ζεύγη χορδών. Η ισπανική (ή Κλασσική κιθάρα) είναι 
καμπυλωτή στο σώμα και χρησιμοποιεί την κοιλότητα 
του σώματος για την ενίσχυση του ήχου. Αρχικά, χρησι-
μοποιούνταν χορδές από έντερα αγελάδας, αργότερα 

νεύρα διάφορων ζώων, οι οποίες αργότερα αντικατα-
στάθηκαν από νάιλον και ατσάλινες χορδές, που χρησι-
μοποιούνται και σήμερα. Το 16ο αιώνα οι κιθάρες έγι-
ναν όργανα με πέντε ζεύγη χορδών.

Η εξάχορδη κιθάρα έκανε την εμφάνισή της στα μέσα 
του 18ου αιώνα και είχε έξι μονές χορδές αντί για ζεύγη 
χορδών, σε αντίθεση με τους προκατόχους της (τετρά-
χορδα και πεντάχορδα μουσικά όργανα). Στην Ιστορία 
της κιθάρας δεν υπάρχει ακριβής ημερολογιακή κατα-
γραφή του γεγονότος της εμφάνισής της, ωστόσο ήταν 
μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις. Το 1850-1892 ο 
κατασκευαστής κιθάρων Manual Torres ανέπτυξε το 
μουσικό όργανο στη μορφή με την οποία γνωρίζου-
με σήμερα, με μεγαλύτερο και πιο ηχηρό σώμα (ηχείο). 
Κατά το 19ο αιώνα η κιθάρα, όπως την συναντάμε σή-
μερα, αναπτύχθηκε και βελτιώθηκε στο σχήμα και στα 
μηχανικά κλειδιά.

Επίσης, εμφανίστηκαν και άλλες ποικιλίες όπως η 
δωδεκάχορδη, η χαβανέζικη και η ακουστική κιθάρα.

Η Ιστορία της κιθάρας συνεχίζει, και εμπλέκεται με 

την εμφάνιση της ηλεκτρικής κιθάρας, ένα είδος ηλε-
κτρονικής που χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό ρεύμα για να 
παράγει ενισχυμένο ήχο κατά τη δεκαετία του 1930. Η 
ιστορία αυτή αρχίζει με τον Λήο Φέντερ και τον αντα-
γωνιστή του, την εταιρία Gibson.

Θεοδώρα Παναγέα, Α1 Λυκείου

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

John Myatt                        Ένας μεγάλος απατεώνας καλλιτέχνης
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΤΟΥ 

ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ

Η ΡΟΔΙΑ
Ο Ελύτης έχει αναπαραστήσει με ακρί-
βεια τη ροδιά και φαίνεται πως έχει κυ-
ριολεκτικά βυθιστεί στις σκέψεις του για 
τη φύση. 

Ένας πίνακας που φανερώνει τις πολλές και 
διαφορετικές πηγές έμπνευσης του ποιητή. 
Από το πιο απλό και καθημερινό στο πιο σύν-
θετο και σπάνιο. 

ΦΥΛΛΟΔΕΝΔΡΟ
Ένας ακόμη πίνακας ο οποίος πα-
ρουσιάζει τις πηγές έμπνευσης 
του ποιητή.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΑΡΑΒΙ( 1988)

ΤΑ ΒΟΤΣΑΛΑ (1988)

ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ (1977)
Ο Οδυσσέας Ελύτης διακρίθηκε 
και στο κολλάζ εκτός από τη ζω-
γραφική. «Το Δάπεδο» αποτελεί 
ένα από αυτά τα έργα του. 

ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
O ποιητής Οδυσσέας Ελύτης ασχο-
λήθηκε από νωρίς με το κολλάζ. Ο 
ίδιος εξηγεί: «Σκοπός μου δεν ήταν 
να παίξω. Ήταν να μεταγράψω την 
ποιητική μου σ’ ένα επίπεδο απο-
σπασμένο από τους ήλους του 
σταυρού της γλώσσας. Και μου φά-
νηκε, με το πείραμα που έκανα, ότι 
κρατούσα ίσως στα χέρια μου το 
κατάλληλο κλειδί. Πολλές παλιές 
μου ορέξεις άρχισαν σιγά – σιγά, με 
άλλου είδους απαιτήσεις, ν’ ανεβαί-
νουν από το βυθό των ποιημάτων 
μου στην επιφάνεια».

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ (1966)

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ (1967)

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 1968
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟ ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΟ 
(1977)

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΟΣΠΗΛΙΑ

ΘΗΛΥΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ

Άννα Ελευθερίου, Α2 Γυμνασίου
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Τα έργα ζωγραφικής που βλέπετε 
είναι δημιουργήματα του Χίτλερ 
(περίοδος 1914-1917). Ο πιο αιμα-

τηρός δικτάτορας του 20ου αιώνα ζωγρά-
φιζε λουλούδια και γυναίκες! Θαυμαστής 
του ωραίου, ο Αδόλφος Χίτλερ είχε μεγά-
λη συλλογή έργων Τέχνης και κυρίως πινά-
κων ζωγραφικής. Καθώς ο πόλεμος πλησί-
αζε στο τέλος του και ο Φύρερ είδε πως η 
ήττα ήταν κοντά, διέταξε η συλλογή των 

16 πινάκων να απομακρυνθεί από το σπίτι 
του και να φυλαχτεί σε μοναστήρι στη Βο-
ημία. Ωστόσο, αμερικανικές δυνάμεις τα 
ανακάλυψαν και τα έδωσαν να εκτεθούν 
σε γκαλερί. Άγνωστο παραμένει πώς τε-
λικά η συλλογή του Χίτλερ ή έστω μέρος 
αυτής βρέθηκε σε μοναστήρι στην Τσεχία, 
στην πόλη Ντόσκανι, βόρεια της Πράγας.

Βέβαια, η σχέση του ναζιστικού καθε-
στώτος με την τέχνη ήταν μάλλον ιδιότυ-

πη. Εκφυλισμένη τέχνη είναι ο όρος 
που χρησιμοποίησε το ναζιστικό κα-
θεστώς της Γερμανίας για να περιγρά-
ψει ουσιαστικά οποιαδήποτε μορφή 
μοντέρνας τέχνης. Η τέχνη αυτού του 
είδους απαγορεύτηκε με τη δικαιολο-
γία ότι η φύση της ήταν μη - γερμανι-
κή ή «εβραιο-μπολσεβίκικη» και οι δη-
μιουργοί της, που χαρακτηρίστηκαν 
«εκφυλισμένοι καλλιτέχνες», υπέστη-

σαν διώξεις και ποινές. Διώχτη-
καν από τις θέσεις διδασκαλίας 
σε πανεπιστήμια και σχολές, τους 
απαγορεύτηκε να εκθέτουν και να 
πωλούν τα έργα τους και, σε ορι-
σμένες περιπτώσεις, τους απαγο-
ρεύτηκε συνολικά να παράγουν 
τέχνη.

Η Έκθεση Εκφυλισμένης Τέ-
χνης, που διοργανώθηκε από το ναζιστι-
κό κόμμα στο Μόναχο το 1937, αποτε-
λούνταν από μοντερνιστικά έργα τέχνης, 
τοποθετημένα στο χώρο με χαοτικό τρό-
πο και συνοδευόμενα από απαξιωτικά, 
προπαγανδιστικά συνθήματα. Έχοντας 
ως σκοπό της να στρέψει την κοινή γνώμη 
κατά του μοντερνισμού, η έκθεση ταξίδε-
ψε σε αρκετές ακόμα πόλεις της Γερμανίας 
και της Αυστρίας. Η τέχνη που επέτρεπαν 
οι Ναζί να υπάρχει ήταν η - καθορισμένη 

σε στενά όρια - παραδοσιακή στο ύφος, 
που εξύψωνε τα ιδανικά της φυλετικής κα-
θαρότητας, του μιλιταρισμού και της υπο-
ταγής στην εξουσία. Όμοια, η μουσική δεν 
έπρεπε να έχει επιρροές από την τζαζ που 
οι Ναζί θεωρούσαν μουσική των μαύρων 
και των Εβραίων. Οι ταινίες και τα θεατρικά 
έργα λογοκρίνονταν με το ίδιο σκεπτικό. Η 
Τέχνη, όμως, πρέπει να ζει ελεύθερη!

Πηγές: www.piperies.gr, www.real.gr
Κωνσταντίνα Σαγιά, Γ2 Γυμνασίου

Αρκετά διαδεδομένη και προσφιλής εί-
ναι η πρακτική των λογοτεχνών να παρου-
σιάσουν στο κοινό ένα έργο με αντιπολε-
μικά μηνύματα και να καταγγέλουν μέσω 
αυτού την πιο σκληρή μορφή βίας. Ας δού-
με δύο από αυτά

«Το Αντιπολεμικό Μήνυμα 
του Ευριπίδη»

Ο Ευριπίδης, με το έργο του «Ελένη», 
προσπαθεί άμεσα αλλά και έμμεσα να πε-
ράσει αντιπολεμικά μηνύματα. Ως φιλόσο-
φος και προφανώς μορφωμένος άνθρωπος 
ήταν ενάντια στον πόλεμο και, με αφορ-
μή το μύθο της Ωραίας Ελένης της Τροί-
ας, προσπαθεί να προβάλει τις ιδέες του 
για τον πόλεμο και τις συνέπειες που έχει. 
Την εποχή, λοιπόν, που παρουσιάστηκε για 
πρώτη φορά η τραγωδία Ελένη, η Αθήνα 
βρισκόταν σε πόλεμο, το γνωστό Πελοπον-
νησιακό πόλεμο. ο στρατός που είχε στεί-
λει η Αθήνα στη Σικελία είχε καταστραφεί 
και πολλοί Αθηναίοι στρατιώτες είχαν σκο-
τωθεί ή αιχμαλωτιστεί. Ο Ευριπίδης, λοιπόν, 
μέσα από τους ήρωες του έργου του, προ-
σπαθεί να περάσει τα γνωστά αντιπολεμικά 
μηνύματά του.

Ένα από τα αντιπολεμικά μηνύματα του 
Ευριπίδη φαίνεται ξεκάθαρα στο στίχο 781 
της σκηνής 2 στο Β΄ επεισόδιο: «Αγγελια-
φόρος: Τόσος μόχθος και αγώνας για έναν 
ίσκιο;». Λέγεται πως πολλά από τα μηνύ-
ματά του δεν είναι ξεκάθαρα και δε δίνουν 
σαφές νόημα. Αλλά στο συγκεκριμένο στί-
χο το μήνυμά του είναι ξεκάθαρο. Ο Ευρι-
πίδης μέσω του αγγελιαφόρου προσπαθεί 
να κάνει τους ακροατές του να σκεφτούν 
και να προβληματιστούν παράλληλα για 
την αιτία ενός πολέμου και για το γεγονός 
ότι συχνά οι άνθρωποι ψάχνουν αφορμές 
για να γίνει ένας πόλεμος είτε γιατί έχουν 
ατομικό συμφέρον είτε γιατί πιστεύουν 
πως ως λαός ή κράτος θα επωφεληθούν. Ο 
αγγελιαφόρος κάνει μια ερώτηση, ρητορι-
κή θα μπορούσαμε να πούμε, αφού πρώ-
τον δε δέχεται απάντηση και δεύτερον 
γιατί ο ίδιος δείχνει να είναι αντίθετος στον 
πόλεμο με τις καταστρεπτικές συνέπειές 
του. Μέσω αυτής της ερώτησης, ο Ευριπί-
δης προσπαθεί να κάνει κατανοητό στους 

ανθρώπους πόσο μάταιος είναι ο πόλεμος 
και πως το μόνο που τελικά προκαλεί είναι 
ολικές καταστροφές και άδικα βασανισμέ-
νους αθώους ανθρώπους. Κατά την άπο-
ψή του, ένας πόλεμος πρέπει καταρχάς να 
έχει κάποια λογική αιτία και να μη γίνεται 
χωρίς μελέτη, γιατί συνήθως οι άνθρωποι 
καταντούν να πολεμούν και να χάνουν τις 
ζωές τους άδικα, όπως γίνεται ακριβώς και 
με τον Τρωικό Πόλεμο, στον οποίο έχασαν 
τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι για 
έναν... ίσκιο.

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως ο Ευρι-
πίδης προσπαθεί με ένα κωμικοτραγικό 
έργο να κάνει τους ανθρώπους να συνει-
δητοποιήσουν πως τελικά σε έναν πόλεμο 
είμαστε όλοι θύματα και να καταδείξει έτσι 
τη ματαιότητά του.

«Το αγόρι με τη ριγέ πιτζάμα»
Παρόμοια μηνύματα μπορούμε να ανι-

χνεύσουμε στο «Αγόρι με τη ριγέ πιτζάμα», 
ένα εξαιρετικό βιβλίο του Τζον Μπόιν στο 
οποίο ο συγγραφέας απευθυνόμενος στο 
νεανικό κοινό παρουσιάζει ένα έργο που 

αναμφίβολα έχει αντιπολεμικό μήνυμα και 
μάλιστα με μεγάλη επιτυχία, γιατί αναφέ-
ρεται σε πραγματικά γεγονότα τα οποία εί-
ναι και πρόσφατα. Το βιβλίο κυκλοφορεί 
σε 24 χώρες και έχει γυριστεί και σε ταινία.

Ο τίτλος είναι παραπλανητικός. Δεν 
πρόκειται για την ιστορία ενός αγοριού 
πριν από τον ύπνο, στο ασφαλές και ει-
ρηνικό περιβάλλον του σπιτιού. Είναι μια 
ιστορία για το Ολοκαύτωμα, που γραμμέ-
νη με τον πιο ευφάνταστο και πρωτότυ-
πο τρόπο που θα μπορούσε να συλλάβει 
ένας συγγραφέας, ο οποίος απευθύνεται 
σε όλους τους ανθρώπους. 

Ο Μπρούνο, ένα αγόρι εννιά χρονών, εί-
ναι γιος ενός Ναζί. Ο πατέρας του είναι ένας 
αυστηρός και προσηλωμένος στο καθή-
κον, και τη φασιστική ιδεολογία διοικητής. 
Στο σπίτι του μικρού Μπρούνο μπαινοβγαί-
νει ο Φύρερ και μια πολύ όμορφη γυναίκα, 
η Εύα. Το πενταώροφο σπίτι της οικογένει-
ας στο Βερολίνο στεγάζει την οικογενειακή 
ευτυχία. Πρωταγωνιστές ο Μπρούνο και η 
μεγαλύτερη αδερφή του η Γκρέτελ, η μητέ-
ρα και ο πατέρας που επιβάλλουν αυστηρή 

πειθαρχία για το καλό όλων και της πατρί-
δας, η Μαρία, η υπηρέτρια και το υπόλοιπο 
υπηρετικό προσωπικό. 

Μια μέρα του 1943, η γαλήνη διαταράσ-
σεται, όταν ο Φύρερ αναγκάζει τον εκλε-
κτό διοικητή του να μετακομίσει στο Άου-
σβιτς. Το σπίτι τους βρίσκεται δίπλα στο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης. Από το παρά-
θυρο του δωματίου του ο Μπρούνο βλέ-
πει το συρματόπλεγμα. δεν ξέρει, όμως, 
περί τίνος πρόκειται. Η κοινωνική και εξε-
ρευνητική του φύση καταπιέζεται στο νέο 
περιβάλλον. Έχει χάσει τους στενούς του 
φίλους, το τεράστιο σπίτι που έδινε πλή-
θος ευκαιρίες εξερεύνησης, το χαρούμενο 
πανηγύρι του Βερολίνου. Στην απέραντη 
μοναξιά αυτού του τόπου, ο Μπρούνο βρί-
σκει διέξοδο στις εξερευνήσεις έξω από το 
νέο σπίτι του, οι οποίες τον οδηγούν σε ένα 
σημείο του στρατοπέδου όπου η επιτήρη-
ση είναι χαλαρή. 

Εκεί συναντά έναν κρατούμενο, ένα 
Εβραιόπουλο που έχει γεννηθεί κατά σύ-
μπτωση την ίδια ακριβώς μέρα με τον 
Μπρούνο. «Είναι σαν δίδυμοι», παρατη-
ρεί ο μικρός. Μια δυνατή και κρυφή – ανα-
γκαστικά - φιλία αναπτύσσεται ανάμεσα 
στα δύο αγόρια, με το συρματόπλεγμα πά-
ντα ανάμεσά τους. Να όμως που σε αυτό 
το σημείο το συρματόπλεγμα είναι λίγο 
πιο χαλαρά στερεωμένο στη γη. Μια μι-
κρή τρύπα αφήνει το παιδικό χεράκι να 
περάσει για να δώσει μια φέτα ψωμί και 
λίγο τυρί στο φίλο του. Αφήνει χώρο για 
να κρατήσει για λίγο ο ένας το χέρι του άλ-
λου. Για να περάσει, στο τέλος, ο Μπρούνο 
στην άλλη πλευρά, να γνωρίσει τον κόσμο 
του φίλου του, τον κόσμο με τις ριγέ πιτζά-
μες. Ο κίνδυνος της αποκάλυψης παραμο-
νεύει. Δεν τολμά κανείς να φανταστεί τι θα 
κάνει ο πατέρας, αν καταλάβει το ατόπημα 
του γιου του. Υπάρχει, όμως, κι ένας μεγα-
λύτερος κίνδυνος που παραμονεύει πίσω 
από το σιδερένιο συρματόπλεγμα...

Το τέλος του βιβλίου είναι απροσδό-
κητο και είναι μια αληθινή τραγωδία. Για 
όλους. Και ένα ηχηρό αντιπολεμικό μήνυ-
μα δοσμένο από τα πιο αθώα θύματα ενός 
πολέμου, τα παιδιά...

Φιλία Εμίρη, Γ1 Γυμνασίου

Η ζωγραφική του Χίτλερ

Αντιπολεμικά 
Μηνύματα
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Σωτηρακοπούλιος:  Το παιχνίδι ξεκινά με τον Πανελλαδικό να κερδίζει το στρίψιμο της δραχμής.
Θαναηλάκων:  Την ώρα που οι παίκτες του Πανπερσικού προσπαθούν να βρουν τα πατήμα-

τά τους και να ζεσταθούν, ο Δεξιεξτρέμιος είναι ήδη καυτός και κάνει δυνατό 
σουτ στα 37». Ο Γκολπόστης διώχνει με υπεράνταση σε κόρνερ. Ο Κεντρόνι-
ος στήνει την μπάλα και εκτελεί. Ο Γκολπόστης κάνει έξοδο, μα δε βρίσκει την 
μπάλα και ο Φουνταριστίων με δυνατή κεφαλιά κάνει το 1-0 στο 58». 

Σωτηρακοπούλιος:  Αυτό ήταν το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία των Ελληνοπερσικών αγώνων. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι το πιο αργό γκολ ήταν το αυτογκόλ του Εφιάλτη στις 
Θερμοπύλες (σκορ 1-2).

Θαναηλάκων:  Το παιχνίδι ξαναρχίζει. Ο Μπακχάφης παίρνει την μπάλα και σεντράρει αμέ-
σως στον προωθημένο φορ Αριστεροεξτρέμη. Αυτός υποδέχεται με μαε-
στρία την μπάλα και συνεχίζει την κούρσα του κατά μήκος των πλάγιων γραμ-
μών. Ο Στοπερίωνας προσπαθεί να τον σταματήσει, μα αυτός κάνει άλμα μαζί 
με την μπάλα και τον «αδειάζει» στη στιγμή. Στιγμές μαγείας, φίλες και φίλοι. 
Όμως ο Αριστεροεξτρέμης συνεχίζει την κούρσα του και μένει μόνος με το 
τέρμα. Μόνο εμπόδιο ο Τερματοφυλακίων, ο οποίος όμως δεν είναι αρκετός 
για να αντιμετωπίσει τον πρωτοκλασάτο φορ. Δυνατό σουτ και ΓΚΟΛ! 1-1 στο 
77’.

Θαναηλάκων:  Είμαστε στο 4ο λεπτό από τα 5’ των καθυστερήσεων. Ο Δεξιμπακίων σπρι-
ντάρει, περνάει έναν, δύο... και ανατρέπεται από το Λιμπέρη! Ο διαιτητής κ. 
Σφυριχτρίων πλησιάζει και δείχνει την κόκκινη ασπίδα στο Λιμπέρη!

Σωτηρακοπούλιος:  Ο Πεναλτίων παίρνει θέση μπροστά στο σημείο της εσχάτης ποινής. Στο δεξί 
του πόδι κρέμονται όλες οι ελπίδες του Πανελλαδικού να πάρει το Κύπελλο 
Πρωταθλητριών Γνωστών Χωρών.  Σουτάρει στο «γάμα» της εστίας και 

 ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΛ!  2-1!
Θαναηλάκων:  Και ο κ. Σφυριχτρίων λήγει το παιχνίδι. Ο αρχηγός Τερματοφυλακίων πανηγυ-

ρίζει με το Δεξιεξτρέμιο, ενώ ο Στοπερίων αγκαλιάζει τον ήρωα Πεναλτίωνα. 
Ο Πανελλαδικός είναι πια πρωταθλητής.

Σωτηρακοπούλιος:  Αυτά γι’ απόψε. Θα σας δούμε ξανά στη μάχη των Πλαταιών! Τι κάθεστε; Τρέξ-
τε όλοι να παίξετε ΠΡΟ-ΠΟ!

Κωνσταντίνος Βολτέας, Α2 Γυμνασίου

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 
ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ!

Εντός Έδρας: ΠΑΕ Πανελλαδικός 
Προπονητής: Μιλτιάδης

Εκτός Έδρας: Πανπερσικός F.C.
Προπονητής: Δάτης, Manager: Αρταφέρνης

ΠΛΑΝΟ ΑΓΩΝΑ
Στάδιο: Ελλαδικό Στάδιο Μαραθώνα, Καιρός: Ηλιόλουστος

Διαιτητής: Σφυριχτρίων
Περιγραφή αγώνα: Την κάλυψη του αγώνα μέσω κατόπτρων ανέλαβαν οι Σωτηρακοπούλιος και Θαναηλάκων

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ



ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ  //  46

Ο αθλητισμός είναι ο χώρος της 
ευγενούς άμιλλας στον οποίο 
ο αθλητής γυμνάζει το σώμα, 

το μυαλό και καλλιεργεί τις δεξιότητές 
του σε διάφορα αθλήματα. Δεν έχει σχέ-
ση με την τυφλή βία, το έγκλημα και την 
άνομη συμπεριφορά και είναι δραστη-
ριότητα η οποία προσδιορίζεται με τους 
κανόνες που θέτει το κοινωνικό σύνολο.

Τόσο ο οργανωμένος επαγγελματικός 
αθλητισμός όσο και ο μαζικός προσφέ-
ρει στους θεατές και αθλητές ποικίλα 
συναισθήματα όπως η χαρά, η αγωνία, 
ο ενθουσιασμός. Όταν τηρούνται οι κα-
νόνες που έχουν θεσπιστεί για τα αθλή-
ματα και δε μεταβάλλεται ο χώρος του 
αθλητισμού σε πεδίο εκτόνωσης των 
κοινωνικών συγκρούσεων και έκφρα-
σης των κοινωνικών ανισοτήτων και 
των αδιεξόδων περιθωριοποιημένων 
ομάδων, τότε μιλάμε για υγιή αθλητι-
σμό σε μια υγιή κοινωνία. Στον οργανω-
μένο επαγγελματικό αθλητισμό, κυρίως 
στο ποδόσφαιρο, στο οποίο υπάρχουν 
οργανωμένοι οπαδοί των ομάδων και 
λειτουργεί η ψυχολογία της μάζας στα 

γήπεδα, ο ανώνυμος φανατισμένος οπα-
δός -  που πολλές φορές είναι περιθωρι-
οποιημένος και αποκλεισμένος κοινωνι-
κά - εκφράζει με τη βία την αντίδρασή 
του στην απομόνωση.

Με τη συνεχή προπαγάνδα από τα 
μέσα ενημέρωσης, τα οποία συχνά ελέγ-
χονται από τους αθλητικούς παράγο-
ντες, οι οπαδοί μπορούν να γίνουν όρ-
γανα των συμφερόντων των ανώνυμων 
εταιρειών ποδοσφαίρου, οι οποίες μπο-
ρούν να πιέζουν πολιτικά τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις. Αν για παράδειγμα οι ανώ-
νυμες ποδοσφαιρικές εταιρείες αποφα-
σίσουν αποχή για ένα χρονικό διάστημα 
από τους αγώνες του πρωταθλήματος, 
θα προκαλέσουν κοινωνική αναταραχή 
και οι οπαδοί των ομάδων θα στραφούν 
κατά της κυβέρνησης και του κράτους.

Η βία είναι απόρροια της νοοτροπίας 
του οπαδού και της ψυχολογίας της μά-
ζας μέσα στο γήπεδο. Η μάζα επιζητεί 
τη χαρά και την ικανοποίηση μόνο από 
τη νίκη της ομάδας της σαν να πρόκει-
ται για νίκη δική της και το άτομο πλέ-
ον ξεχνάει τα δικά του προβλήματα και 
νιώθει πληρότητα με τη συμμετοχή στη 
νίκη της ομάδας του.

Ο οπαδός χαίρεται κυρίως τη νίκη, 
ενώ το θέαμα και ο αγώνας έρχεται σε 
δεύτερη μοίρα. Είναι έτοιμος να απο-
δοκιμάσει την αντίπαλη ομάδα ακόμα 
και αν παίζει καλύτερα από τη δική του, 
τη θέση της λογικής παίρνει η φανατι-
κή υποστήριξη - έστω και αναξιοκρατι-
κά - της δικής του ομάδας που έχασε το 
παιχνίδι. Θεωρεί τη νίκη ή την ήττα της 

ομάδας προσωπική του νίκη ή ήττα. Η 
ανεργία, η περιθωριοποίηση, τα ναρ-
κωτικά, οι μεγάλες κοινωνικές ανισότη-
τες, η φτώχεια, το χαμηλό βιοτικό επίπε-
δο, η έλλειψη ιδανικών, οραμάτων και η 
έκπτωση των αξιών είναι το κατάλληλο 
περιβάλλον εκκόλαψης της εγκληματι-
κότητας και βίας. Σε χώρους όπου ο άν-
θρωπος αποκτά συνείδηση μάζας όπως 
στα γήπεδα, αρκεί μια δυνατή κραυγή 
ή ένα μεμονωμένο επεισόδιο για να ξε-
σπάσουν ευρύτερες συγκρούσεις ανά-
μεσα στις αντίπαλες παρατάξεις των 
οπαδών των ομάδων.

Τα αυστηρά αστυνομικά μέτρα μπο-
ρούν να αποτρέψουν τα αιματηρά γεγο-
νότα στα γήπεδα και θα πρέπει να εφαρ-

μοστούν με αποφασιστικότητα, ώστε να 
υπάρχει περιορισμός των κρουσμάτων. 
Τα ονομαστικά εισιτήρια με αριθμημένη 
θέση μέσα στο γήπεδο, η στενή αστυνο-
μική παρακολούθηση, η χρησιμοποίη-
ση κάμερας για καταγραφή επεισοδίων, 
η διακοπή των παιχνιδιών, εάν παρατη-
ρηθούν επεισόδια, και ο αποκλεισμός 
φιλάθλων και ομάδων που ευθύνονται 
για τις βίαιες συγκρούσεις θα περιόριζαν 
σημαντικά τα έκτροπα και τις αιματοχυ-
σίες. Σημαντική, βέβαια, είναι η προσπά-
θεια να εξαλειφθούν τα αίτια που προ-
καλούν τη βίαιη συμπεριφορά...

Φιλία Εμίρη – 
Ιζαμπέλλα Μαρόγιαννη, 

Γ1 Γυμνασίου

Τα αναβολικά στεροειδή και η χρήση τους, αλ-
λιώς γνωστή ως ντόπινγκ, δεν είναι τίποτε άλλο 
από τεχνητές ορμόνες, παρόμοιες με την αν-

δρική ορμόνη τεστοστερόνη. Τα αναβολικά βοηθούν 
στην αύξηση της μάζας των μυών, στην καύση του λί-
πους και στην ενδυνάμωση των οστών. Δεν είναι, λοι-
πόν, τυχαία η χρήση τους από αθλητές αλλά και από 
εφήβους!

Όπως είναι γνωστό, πρόκειται για ουσίες απαγορευ-
μένες. Με άλλα λόγια, απαγορεύεται και η αγορά και η 
πώλησή τους και φυσικά η χρήση τους. Πόσες και πό-
σες φορές, όμως, δεν έχουμε ακούσει για αθλητές που 
αποκλείστηκαν από σημαντικούς αγώνες λόγω χρή-
σης αναβολικών; Και μάλιστα για αθλητές μεγάλου βε-
ληνεκούς! 

Το δυστύχημα είναι ότι η χρήση των αναβολικών 
στεροειδών ξεκινά από την εφηβική ηλικία, προκειμέ-
νου οι ίδιοι οι έφηβοι, κυρίως τα αγόρια, να «χτίσουν» 
ένα ελκυστικό και μυώδες σώμα... Συνήθως, οι χώροι 
διακίνησης των αναβολικών είναι τα γυμναστήρια, 
όπου συχνάζουν νέοι και αθλητές. Στους τελευταίους, 
αρκετά συχνά, τα προμηθεύουν οι ίδιοι οι προπονητές 
τους... Πολλοί από τους αθλητές και τους εφήβους που 
κάνουν χρήση αναβολικών δε γνωρίζουν τους κινδύ-

νους και τις αρνητικές αλλαγές που συμβαίνουν στο 
σώμα τους. 

Το ντόπινγκ, όμως, εμποδίζει την ομαλή ανάπτυξη 
των εφήβων, προκαλεί αλλοιώσεις στη φωνή, ακμή, 
τριχόπτωση, υψηλή πίεση, βλάβες στα αγγεία, την καρ-
διά, το συκώτι και τους νεφρούς και πολλά άλλα. Το 
χειρότερο είναι ότι πολλές από αυτές τις αλλαγές στο 
σώμα είναι μόνιμες... Παράλληλα, το ντόπινγκ μπορεί 
να αλλάξει και την ψυχική διάθεση του χρήστη. Mπο-
ρεί να του προκαλέσει ψευδαισθήσεις, όπως και να τον 
οδηγήσει σε κατάθλιψη. Άλλες φορές μπορεί να του 
προξενήσει την αίσθηση ότι είναι αήττητος/τη, ειδικά 
αν είναι αθλητής/τρια. Γενικότερα, θα λέγαμε ότι οι άν-
θρωποι που κάνουν χρήση αναβολικών είναι ευερέθι-
στοι και ευέξαπτοι.

Από όλα αυτά γίνεται σαφές ότι η χρήση αναβολικών 
είναι άκρως επικίνδυνη και ανόητη! Υπάρχουν ευτυχώς 
καλύτεροι τρόποι να βελτιωθεί η φυσική μας κατάστα-
ση από το ντόπινγκ, όπως η τακτική γυμναστική και η 
ισορροπημένη διατροφή. Σίγουρα, αυτά απαιτούν πε-
ρισσότερο κόπο και χρόνο, όμως δεν προκαλούν μόνι-
μες βλάβες στη σωματική και ψυχική μας υγεία. Προ-
τιμήστε τα!

Μαριλία Κανταρτζή, Α2 Γυμνασίου

ΒΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ



ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ  //  47

ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ

Ο απλός αγώνας δρόμου, 
το στάδιον, ήταν το πρώτο 
αγώνισμα που καθιερώθη-
κε. Μέχρι τους 15ους Ολυ-
μπιακούς αγώνες, οι αθλητές 
που έπαιρναν μέρος αγωνίζο-
νταν εντελώς γυμνοί. Το στά-
διο είχε μήκος 600 Ολυμπιακών ποδιών, δηλαδή 192 
μέτρα. Οι αθλητές ανταγωνίζονταν σε ομάδες τεσσά-
ρων. Ένα από τα πιο δύσκολα αγωνίσματα ήταν το δί-
αυλο ενώ ακόμα πιο δύσκολο ήταν το δόλιχο που ήταν 
πολύ κουραστικό.

ΠΑΛΗ

Η πάλη ήταν πολύ δη-
μοφιλές άθλημα. Η τε-
χνική της ανακαλύφθη-
κε από το Θησέα και ήταν 
ένα άθλημα βασισμένο 
στη σωματική δύναμη, 
την τεχνική, την ευελιξία 
και τη γρηγοράδα των κι-
νήσεων. Ο έφηβος Κρατίνος ήταν ιδιαίτερα φημισμέ-
νος στην πάλη όχι μόνο για τις νίκες του αλλά και για 
την καλαισθησία των κινήσεών του .

ΠΥΓΜΑΧΙΑ

Η πυγμαχία 
ήταν βίαιο και 
συχνά θανατη-
φόρο αγώνισμα. 
Τα χέρια ήταν 
πάντα ενισχυ-
μένα με χοντρά 
λουριά για την 
ασφάλεια των αθλητών. Σε περίπτωση που ο αγώνας 
κρατούσε πολλή ώρα, χωρίς νικητή, οι αγωνιστές έπρε-
πε να κάνουν την ονομαζόμενη κλίμακα. Δηλαδή στέ-
κονταν ακίνητοι ενώ αντάλλασσαν χτυπήματα μέχρι 
που ο ένας κατέρρεε. 

ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ

Ήταν αναμφισβήτητα το δυσκολότερο άθλημα 
στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ήταν συνδυασμός της 
πάλης και της πυγμαχίας. Η νίκη βασιζόταν στο συν-
δυασμό της ευελιξίας και 
της δύναμης της γροθιάς. 
Οι αθλητές χτυπούσαν με 
τα δάχτυλα της πυγμής. Ο 
Θεαγένης και ο Πολυδάμας 
ήταν δύο θρυλικοί αθλητές 
του παγκρατίου.

ΠΕΝΤΑΘΛΟ

Το πένταθλο αποτελείται από πέντε επιμέρους αγω-
νίσματα: τροχάδην, άλμα, πάλη, δισκοβολία και ακό-
ντιο. Οι αθλητές του πεντάθλου ήταν φημισμένοι για 
την καλαισθησία 
του αρμονικά γυ-
μνασμένου σώμα-
τός τους . 

 
ΑΡΜΑΤΟΔΡΟΜΙΑ

Η αρματοδρομία διεξαγόταν σε ιδιαίτερο στάδιο, το 
ιπποδρόμιο, άγνω-
στων διαστάσεων. 
Το μοναδικό ιπ-
ποδρόμιο που δι-
ασώζεται σήμερα 
βρίσκεται στο Λύ-
καιο Όρος και έχει 
μήκος 300 μέτρα 
και πλάτος 100. Το 
ιπποδρόμιο της 
Ολυμπίας πρέπει, 
σύμφωνα με τα λε-
γόμενα του Παυσανία, να έχει μεγαλύτερο πλάτος. Οι 
αρματοδρομίες ξεκινούσαν τα χαράματα και διαρκού-
σαν μέχρι το απόγευμα.

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν η πιο μεγάλη συνάντηση των Ελλήνων. Σε αυ-
τούς τους αγώνες, που γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια, έπαιρναν μέρος 
μόνο Έλληνες. Ξεκίνησαν επίσημα το 776 π.Χ., έτος που αργότερα αποτέ-

λεσε τη βάση χρονολόγηση των αγώνων. Πριν τους αγώνες, κήρυκες περιέτρεχαν 
την Ελλάδα και ανακοίνωναν την έναρξή τους. Οι πόλεμοι σταματούσαν και οι αθλη-
τές έτσι έφταναν με ασφάλεια στην Ολυμπία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Έχουν, όμως, σήμερα οι Ολυμπιακοί αγώνες τη 
σημασία που είχαν στην αρχαιότητα; Γίνεται 

κατορθωτό να σταματήσουν τους πολέμους; Αγω-
νίζονται οι αθλητές μόνο για ένα στεφάνι ελιάς; Ή 
μήπως αγωνίζονται για τη διαφήμιση – προώθηση 
των προϊόντων των μεγάλων πολυεθνικών επιχει-
ρήσεων, οι οποίες είναι χορηγοί τους, μετατρέπο-
ντας τους εαυτούς τους σε πειραματόζωα με τη χρή-

ση των αναβολικών; Σήμερα, όταν σε κάποια πόλη 
γίνονται ολυμπιακοί αγώνες, που τους παρακολου-
θούν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο από 
τα τηλεοπτικά δίκτυα, κάπου άλλου οι άνθρωποι αλ-
ληλοσκοτώνονται.

Βέβαια, εκτός από αυτό, έχουν αλλάξει κι άλλα 
πολλά στους Ολυμπιακούς αγώνες. Καταρχάς, 
οι αγώνες δεν είναι πια πανελλήνιοι αλλά συμμε-

τέχουν κράτη από όλο τον κόσμο και κάθε φορά 
γίνονται σε διαφορετική χώρα. Ακόμα, έχουν αλ-
λάξει και πολλά αθλήματα. Επίσης, κάποια αθλήμα-
τα που υπήρχαν στην αρχαιότητα, έχουν εκλείψει 
και έχουν αντικατασταθεί από κάποια παρόμοια. 
Όπως και να ‘χει, όμως, διατηρούν την αξία και τη 
γοητεία τους και θα το διαπιστώσουμε και αυτό το  
καλοκαίρι!

Από το 776 π.Χ. και μετά, οι αγώνες σιγά-σιγά 
έγιναν πιο σημαντικοί σε ολόκληρη την 

Αρχαία Ελλάδα. Οι Ολυμπιακοί είχαν, επίσης, 
θρησκευτική σημασία, αφού γίνονταν προς 
τιμήν του Θεού Δία, του οποίου το άγαλμα 
στεκόταν στην Ολυμπία.

Το έπαθλο για τους νικητές ήταν ένα 
στεφάνι από κλαδί ελιάς. Ακόμα, κέρδιζαν 
την αγάπη όλων, ενώ οι αθλητές είχαν και 
θριαμβευτική υποδοχή από την πόλη τους. 
Στη Σπάρτη, μάλιστα, ο ολυμπιονίκης απο-

κτούσε το προνόμιο να πολε-
μά δίπλα στο βασιλιά. 

Τέλος, οι νικητές εισέρ-
χονταν στην πόλη τους, 
όχι από την κύρια πύλη, 
αλλά αφού γκρέμιζαν μέ-
ρος των τειχών, πράξη 

που συμβόλιζε ότι η πόλη 
δεν έχει ανάγκη από τείχη, 

καθώς έχει τέτοιους αθλη-
τές.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Γιώργος Βλαχονάτσιος – Χριστόφορος Ζήσης- Γιάννης Παπάζογλου, Α1 Γυμνασίου

H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΘΛΑ



Μια καλύτερη ζωή
Ξαπλώνω στο κρεβάτι λίγο πριν κοιμηθώ
Και σκέφτομαι πού πάω, τι κάνω στον κόσμο αυτό
Ψάχνω να βρω λύσεις για μια καλύτερη ζωή
Μα κάποιος μου κλείνει την πόρτα 
και πετάει μακριά 
το κλειδί.

Ξυπνάω κάθε μέρα με μια μαυρίλα στην ψυχή
Κοιτάζω γύρω όλα ίδια είναι κάθε πρωί
Και σκέφτομαι να αλλάξω σκοπό και διαδρομή
Μήπως και πετάξω σε μια πιο όμορφη ζωή.

Μια ζωή δίχως κανόνες, δίχως πρέπει, δίχως μη
Μια ζωή που θα ‘χει χρώματα απ’ το βράδυ ως το πρωί
Μια ζωή που θα ‘χει κέφι, χορό και μουσική
Και θα γιορτάζουν όλοι σαν ένα μικρό παιδί
Μια ζωή...

Και ψάχνω να βρω λύσεις να φτιάξω τον κόσμο αυτό
Μα όλα με εμποδίζουν αν είναι ποτέ δυνατόν
Εγώ όμως θα παλέψω και θα πάρω τη νίκη αυτή
Γιατί θέλω να ζήσω μια καλύτερη ζωή.

Μια ζωή χωρίς εγκλήματα, φόνους και πυρκαγιές
Μια ζωή χωρίς προβλήματα και κρίσεις οικονομικές
Μια ζωή που θα ’χει κέφι, χορό και μουσική
Και θα γιορτάζουν όλοι απ’ το βράδυ ως το πρωί
Μια ζωή... 

Στίχοι από καρδιάς
Από τον Δημήτρη Ζήση, Γ4 Λυκείου

Τo να ‘σαι...διαφορετικός
Νιώθει μόνος μέσα σε πολλούς 
Δε θέλει να κυκλοφορεί
Στα πρόσωπά τους βλέπει κακούς
Προσέχει να μην προκαλεί
Όμως να βοηθηθεί δεν μπορεί
Το διαφορετικό πάντα θα ζει
Πολλούς μπορεί και να τους ένοχλεί
Όμως αυτό δεν αρκεί
 Για την ελπίδα να χαθεί
Η κοινωνία παράξενη να γίνει μπορεί
Πολύ άδικα να συμπεριφερθεί
Σ’ανθρώπους από άλλη γη και πλανήτη
Να γίνει σκληρή και να μην τους ανεχτεί
Όμως το να’σαι διαφορετικός
Σημαίνει πως είσαι ξεχωριστός
Αγάπα τον εαυτό σου για σένα
Σταμάτα πια να ζεις στο ψέμα
Μην προσπαθείς με άλλους να μοιάσεις 
Ο σκοπός δεν είναι ν’αλλάξεις
Πολλούς μπορεί και να τους ενοχλεί
Όμως αυτό δεν αρκεί 
Για την ελπίδα να χαθεί
Η κοινωνία παράξενη να γίνει μπορεί
Πολύ άδικα να συμπεριφερθεί
Σ’ανθρώπους από άλλη γη και πλανήτη
Να γίνει σκληρή και να μην τους ανεχτεί.

Θεοδώρα Παναγέα, Α1 Λυκείου

Για έναν 
υπέροχο καθηγητή
Τελειώνοντας το σχολείο, νιώ-

θουμε την ανάγκη να ευχαριστή-
σουμε τους καθηγητές μας, που 
πέρα από τις σελίδες των βιβλί-
ων, μάς δίδαξαν επιπλέον πώς να 
είμαστε καλύτεροι άνθρωποι . Και 
πρωτοπόρος σ` αυτήν την προσπά-
θεια στάθηκε ο κ. Αρφαράς. Ένας 
σπουδαίος καθηγητής, μα πάνω 
απ` όλα Άνθρωπος. Μας έδειξε τα 
προβλήματα της κοινωνίας μας, 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
χιλιάδες άνθρωποι και μας προ-
σκάλεσε να απαλύνουμε τον πόνο 
τους με τον πιο εύκολο ή τον πιο 
δύσκολο τρόπο. Μας ευαισθητο-
ποίησε και μας έκανε, όχι να κοιτά-
ζουμε, αλλά να βλέπουμε το πρό-
βλημα του διπλανού μας. Μας 
έκανε να βοηθάμε τους συναν-
θρώπους μας και να προσφέρου-
με αλληλεγγύη σε αυτούς που τη 
χρειάζονται. Μακάρι να συνεχίσει 
να επιτελεί το έργο του για πολλά 
ακόμα χρόνια και να ευαισθητο-
ποιήσει σε κοινωνικά θέματα πολ-
λά ακόμα παιδιά. Γιατί ο ρόλος του 
παιδαγωγού είναι να οδηγεί το 
μαθητή σε ένα καλύτερο τρόπο σκέ-
ψης και σε μια σωστή στάση ζωής. 
Σας ευχαριστούμε!! !

   Πένυ Γρούβα, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 Λυκείου
                                                 

ΜΙΚΡΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ



Η Πατρίδα μου, 
η Ελλάδα 

Η Ελλάδα είναι μια πολύ απασχολημένη 
γυναίκα. Έχει μακριά καστανά μαλλιά, 
φοράει συνέχεια ένα μπλε και άσπρο κου-
στούμι και συνέχεια τρέχει από ’δω και 
από ’κει. Δίκαια την αποκαλούν  «Πα-
πατρέχα». Η Ελλάδα, παρόλο που έχει 
τεράστια ιστορία, ποτέ δεν έχασε την ομορ-
φιά της και τα κάλλη της. Είναι λιγά-
κι τροφαντούλα, βέβαια, γιατί της αρέ-
σει να τρώει. Παρόλη την ακαταμάχητη 
γοητεία της, χρωστάει λεφτά σε πολλούς 
και, αν δεν τα επιστρέψει, κινδυνεύει να τη 
διώξουν από το σπίτι της. Προσπαθεί να 
ζήσει λιτά, όμως δεν μπορεί να αντισταθεί 
στις πολυτέλειες και τη χλιδή. Η Ελλάδα 
ώρες ώρες σκοντάφτει, αλλά σηκώνεται, 
και αφού δει το Ζορμπά σε DVD και ακού-
σει το «Μου χρωστάς, δε σου χρωστάω, 
έχε γεια σε χαιρετάω» στο Mp3, προχω-
ράει αποφασιστικά και κορδωτά για να 
αποδείξει την αξία της. Η Ελλάδα, παρό-
λο που τρελαίνεται για ελληνικούς χο-
ρούς, έχει αποφασίσει ότι δεν είναι σε κα-
μία περίπτωση έτοιμη να χορέψει το χορό 
του Ζαλόγγου.

 Μαριλία Κανταρτζή, Α2 Γυμνασίου
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Η πνοή της γης
Εδώ, εγώ ψάχνω μέσα στο μυαλό 
για να βρω γιατί σε έχασα κι αν έφταιξα κι εγώ

Ναι, εγώ εδώ
απoτύπωμα στο νου μου το χαμόγελο σου αυτό
η αρχή κι όχι το τέλος στον αγώνα που ζητώ

Ναι, εγώ εσύ 
και οι άλλοι οι πολλοί
συνεχίζουμε να βρούμε την αλήθεια στη στιγμή
στη στιγμή αυτή που σ’ έχασα και δεν είσαι πια εκεί

Εμείς, εμείς θέλουμε όλοι να ακούσετε
κι εσύ ακόμη να δεις την αλήθεια αν μπορείς
η αλήθεια είναι το μέλλον και δε νοιάζεται κανείς

κανείς, κανείς
κάντε κάτι όλοι εσείς

χάνεται η πνοή όλης της γης!

Χριστιάννα Σούλη

Ένα κοριτσάκι
Ένα κοριτσάκι
φοράει φορεματάκι
και ένα αγοράκι
φοράει καπελάκι,
και το κοριτσάκι
φτιάχνει το μαλλάκι,
παίρνει το τσαντάκι
και πάει για καφεδάκι,
και το αγοράκι
με το σκουτεράκι
πάει στο παρκάκι
κάνοντας καμάκι.
Φωνάζουν και τα δυο:
«Αχ! Τι ωραία που είναι εδώ!
Με τους φίλους μου εγώ
νιώθω να ‘μαι στο κενό, 
Tώρα τη θλίψη δεν κρατώ
στα σκουπίδια την πετώ».
Πάω στο σπιτικό
για να φάω φαγητό
είναι και ζεστό,
είναι και παχυντικό
μα δεν πειράζει·
εμένα με κολάζει!
Δε θέλω να διαβάσω
αλλά τα νεύρα να σας σπάσω, 
να χαζέψω στην tv
και να παίξω στο pc.
Η μαμά πάλι φωνάζει
Αλλά λέω: Δεν πειράζει!
Ασ’ την να με κράζει
κι απ’ τα νεύρα της να βράζει.
«Άφησέ με λίγο ακόμα
και δε θα γίνω λιώμα.
Αχ! Σε παρακαλώ
θα ‘μαι εγώ παιδί καλό. 
Πάω και για μπανάκι
και χτυπάει το κουδουνάκι
δεν πειράζει όμως τώρα
γιατί είναι αργά η ώρα.
Έρχεται και το πρωί
κι όπως πάντα βιαστική.
Πρώτη ώρα Φυσική,
λίγο δύσκολη αυτή
και καλά έχω διαβάσει
ούτε που τα έχω κοιτάξει. 
«Πες την άσκηση παιδί μου!»
Ουπς! Δεν τα ‘φερα μαζί μου»

Ιωάννα Στουρνάρα, Γ3 Γυμνασίου

Τα χρόνια της ντροπής
Θυμάμαι τη γιαγιά 
κάτω απ’ την κοκκινoμηλιά 
να μου μιλά
με λόγια σοφά και αλληγορικά.

Στην κοινωνία μας τη μικρή 
μεγάλοι και μικροί
πλούσιοι και φτωχοί 
Έλληνες κι αλλοδαποί
πρέπει να θυμούνται αυτήν την αρχή μου πουέλεγε πά-
ντα:
«Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν»

Με αυτή τη συμβουλή η γιαγιά 
Ήθελε να μου πει
για τη χρόνια την ντροπή
που θα με ακολουθήσει 
για μια ζωή.
Μικρό παιδί όμως εγώ έπαιζα και τραγουδούσα
και την παροιμία της γιαγιάς παραμελούσα.
Και να τώρα που η συμβουλή της γιαγιάς
αποδεικνύεται κάτι παραπάνω από σοφή.

Αυτή η συμβουλή 
μου φαίνεται εξίσου σημαντική,
γιατί ολόκληρος ο κόσμος εκεί χρωστάει τα πάντα
«έτερος εξ ετέρου σοφός».

Με τα λόγια αυτά η γιαγιά είχε προβλέψει 
για τη σημερινή ντροπή.

Κωνσταντίνος – Χρήστος Χρήστου, Α2 Γυμνασίου 
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Τα Χριστούγεννα δεν είναι τα ίδια για όλους. 
Υπάρχουν Χριστούγεννα που είναι φωτεινά, 
άλλα μελαγχολικά. Χριστούγεννα των υπο-

κριτών και των αγαπημένων. Χριστούγεννα που γιορ-
τάζονται στα τροπικά μέρη της υφηλίου με τον καυτό 
ήλιο και το ζεστό λίβα και Χριστούγεννα χιονισμένα, με 
κουδουνιστές ι και ξεφεύπαγωμένες μελωδίες. Τα Χρι-
στούγεννα των πιστών και των αγοραστών. Χριστού-
γεννα που έρχονται και φεύγουν, Χριστούγεννα που 
μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Χριστούγεννα αγ-
γέλων και αμαρτωλών, οικεία και ξένα, Χριστούγεννα 
με άρωμα του Dickens ή του Παπαδιαμάντη. Χριστού-
γεννα για τους φτωχούς και τους πλούσιους, με δώρα – 
ή και χωρίς. Χριστούγεννα της ελπίδας και Χριστούγεν-
να του παραμυθιού. Για όλους ανεξαιρέτως είναι μια 
ιδιαίτερη μέρα που η έννοια και η αξία της διογκώνε-
ταγει από αυτή μιας συμβατικής γιορτής. Είναι η μέρα 
που θυμόμαστε και που ελπίζουμε. 

Αυτήν τη χρονιά, αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε 
τους μαθητές και να τους διηγηθούμε χριστουγεννιά-
τικες ιστορίες απ’όλο τον κόσμο. Οι τάξεις του Γυμνα-
σίου με προσοχή και μεράκι ετοίμασαν από ένα δείγ-
μα πολιτισμού διαφόρων χωρών, από την Ιταλία μέχρι 
και την Αφρική, για να μας εξοικειώσουν με τις λατρευ-
τικές παραδόσεις, τον τρόπο εορτασμού των Χριστου-
γέννων και την ιδιαίτερη ταυτότητα των τόπων αυτών. 

Η γιορτή ξεκίνησε με μια νότα από το παρελθόν, με 
την παραστάση που μας παρουσίασαν οι μαθητές και 
οι μαθήτριες του τμήματος Β3 Γυμνασίου. Η εν λόγω πα-
ράσταση ήταν ξεκαρδιστική, ανατρεπτική και εξαιρετι-
κά επίκαιρη, παρόλο που τα γεγονότα έλαβαν χώρα με 
φόντο αρχαιοελληνικό. Καθηγητές και μαθητές τη λά-
τρεψαν για τις έξυπνες ατάκες και τη διακριτική αίσθη-
ση του σαρκασμού από την οποία χαρακτηριζόταν.

Στη συνέχεια, ακολούθησε το τμήμα Γ2 Γυμνασίου 
που μας ψυχαγώγησε τραγουδώντας μας ιταλικά τρα-
γούδια και ,φυσικά, ξεσήκωσαν ενθουσιώδη χειροκρο-
τήματα από το κοινό το οποίο εξεπλάγη από την εξαί-
ρετη μελωδική προφορά τους.

Αφού έσβησε και η τελευταία νότα ιταλικής μουσι-
κής, ταξιδέψαμε σε μια χώρα με αύρα πιο εξωτική και 
σύναμα, σαγηνευτική: την Ινδία. Οι δύο παρουσιαστές 
της γιορτής μίλησαν για τις παραδόσεις και την πίστη  
των Ινδών καθώς και τα δικά τους έθιμα, ενώ παραδο-
σική μουσική συνόδευε διακριτικά το λόγο τους.

Η γιορτή πήρε μια διαφορετική τροπή με το θεατρι-
κό κομμάτι των μαθητών του Β1 Γυμνασίου, που μας 
παρουσίασαν την τελευταία μέρα πριν τις διακοπές 
σ’ένα ρώσικο σχολείο. Οι μαθητές το καταχειροκρότη-
σαν με μεγάλο ενθουσιασμό, οι καθηγητές με λιγότε-
ρο, αφού το έργο αφορούσε μια ολόκληρη τάξη που με 
τις ανεπανάληπτες ερωτήσεις της, αλλά και με τις ακό-
μα πιο απίστευτες απαντήσεις ανάγκασαν την καθηγή-
τριά τους να αναστενάζει με απελπισία στο τέλος του 
μαθήματος.

Οι παρουσιαστές μάς εφοδίασαν με γνώσεις γύρω 
από τον τρόπο εορτασμού των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς, ωστόσο αυτό που γοήτευσε  το κοινό, 
καθηγητών και μαθητών ήταν η παράσταση που ακο-
λούθησε. Μια παρωδία μιας λατινοαμερικάνικης σα-
πουνόπερας από τρεις μαθητές του τμήματος Γ1, μια 
ξεκαρδιστική ιστορία αγάπης, με ευφυείς διαλόγους 
και «επαγγελματικό» παίξιμο καταφέρε να κερδίσει τις 
εντυπώσεις και να ξεσηκώσει επευφημίες και θερμά 

χειροκροτήματα.
Το κλίμα αλλάζει και μας μεταφέρει σε μία διαφορε-

τική ήπειρο, σ’ένα διαφορετικό πολιτισμό, αυτόν της 
άγριας και ταυτόχρονα πανέμορφης Αφρικής. Οι μα-
θητές του Α1 μάς έκαναν μια επίδειξη των πραγματικά 
εξαιρετικών αθλητικών τους ικανοτήτων, ενώ οι μαθή-
τριες μας γέμισαν με χρώμα και ρυθμό παρουσιάζο-
ντάς ένα αυτοσχέδιο χορευτικό.

Επιστρέφοντας στη Γηραιά Ήπειρο, παρακολουθή-
σαμε μια γερμανική ιστορία για ένα όμορφο αγόρι που 
συναντά τρεις κοπέλες, ωστόσο η επιλογή ανάμεσά 
τους είναι δύσκολη. Έτσι, για να μη γίνει εκείνος που θα 
προκαλέσει την δική τους λύπη, τις αφήνει και τις τρεις. 
Το τμήμα Α2 χόρεψε και τραγούδησε, φορώντας πα-
ραδοσιακές γερμανικές φορεσιές και με τη συνοδεία 
γερμανικών μελωδιών μας γνώρισε μια αθέατη πλευ-
ρά της Γερμανίας, της χαρωπής και της ανέμελης.

Ακολουθεί ένα χορευτικό κομμάτι από τις μαθήτρι-
ες της Γ’ Γυμνασίου που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και 
μας έδειξε την πιο μοντέρνα εκδοχή έκφρασης, με κι-
νήσεις και ήχο γεμάτο ένταση.

Η γιορτή κλείνει με τους δύο παρουσιαστές να ευ-
χαριστούν όλους τους συμμετέχοντες για τις προσπά-
θειές τους και τη σκληρή δουλειά τους καθώς και το 
κοινό που τους τίμησε όλους με την προσοχή τους. Οι 
ευχές για χαρούμενα Χριστούγεννα και έναν ακόμη κα-
λύτερο χρόνο έδωσαν ένα πολύ ζεστό άγγιγμα που σή-
μανε και το τέλος της πλέον επιτυχημένης εκδήλωσης.

Ντένια Ψαρρού, Β’1 Γυμνασίου

«Τα Χριστούγεννα ανά τον κόσμο»
Χριστουγεννιάτικη γιορτή Γυμνασίου
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Η Αθήνα θα μπορούσε να πει κανείς ότι 

είναι μια πόλη με πολλές αντιθέσεις. 

Αμέτρητες σκέψεις και συναισθή-

ματα στροβιλίζουν στο μυαλό μου την ώρα 

που διασχίζω τα στενά δρομάκια του εμπορι-

κού κέντρου και στη συνέχεια τους πεζοδρό-

μους του ιστορικού κέντρου. Από τη μία πλευ-

ρά, αντικρίζω ένα απέραντο χάος, ενώ από την 

άλλη συναντώ στοιχεία του αρχέγονου ελληνι-

κού πολιτισμού. 

Φτώχεια, ανεργία, ανισότητα, βανδαλισμοί 

και κακομεταχείριση των δημόσιων χώρων εί-

ναι μόνο λίγα από τα προβλήματα που πλήτ-

τουν το κέντρο της Αθήνας... Άνθρωποι που 

σε κοιτούν με ματιές απελπισμένες, γεμάτες 

απόγνωση, άνθρωποι κατηφείς χωρίς ίχνος 

χαράς στο πρόσωπό τους... Άραγε έχουν ακό-

μα ελπίδες και όνειρα για το μέλλον σε αυτή τη 

χώρα; Ποιος τους στέρησε το χαμόγελό τους; 

Δεν μπορώ να σκεφτώ για αυτό το θέμα αυτή 

τη στιγμή, καθώς και εγώ η ίδια αισθάνομαι να 

με κατακλύζουν λύπη, ανησυχία και ανασφά-

λεια... Πώς θα μπορέσω να είμαι περήφανη για 

την πατρίδα μου από τη στιγμή που η πρωτεύ-

ουσά της και άλλες πόλεις ανά την Ελλάδα βυ-

θίζονται στη δυστυχία; Πολλοί από εμάς προ-

σάπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης 

στους ξένους, αλλά δε φταίνε πάντοτε μόνο οι 

«άλλοι» αλλά και εμείς οι ίδιοι.

Φεύγω όσο πιο γρήγορα μπορώ από αυτό 

το σημείο, θέλω επιτέλους να βρω μια περιο-

χή όπου να μπορέσω να χαλαρώσω, να ονει-

ρευτώ! Η επιθυμία μου πραγματοποιείται όταν 

φτάνω στην περιοχή της Ακρόπολης και της 

Πλάκας. Μπροστά μου εκτείνεται ένα μονα-

δικό τοπίο, μου φαίνεται πως βρέθηκα σε μια 

άλλη πόλη. Περιποιημένοι πεζόδρομοι, πολυ-

σύχναστα καφέ, αναπαλαιωμένα νεοκλασσικά 

κτίρια, τα πάντα μοιάζουν τόσο διαφορετικά 

απ’ό,τι πριν. Οι τουρίστες περπατούν ξέγνοια-

στοι και γεμάτοι θαυμασμό για τα επιτεύγμα-

τα του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Αλλά και 

γιατί να μην αισθάνονται έτσι;  Άλλωστε ήρ-

θαν, μόνο για διακοπές σε αυτή την πόλη, δεν 

έχουν αρκετό χρόνο για να ζήσουν τη σκληρή 

και επίπονη καθημερινότητα εδώ. Ακόμα και 

εγώ, όμως, ξεχάστηκα για λίγο και νιώθω ευχα-

ρίστηση, ηρεμία και παραδόξως μου γεννιέται 

και ένα αίσθημα αισιοδοξίας. 

  Αφήνοντας πίσω μου αυτό το πανέμορφο 

κομμάτι της Αθήνας, που μένει πάντα χαραγμέ-

νο στη σκέψη μου, αναρωτιέμαι αν μπορεί να 

νικήσει την ασχήμια που το περιβάλλει. Ίσως 

ναι, ίσως και όχι, το μόνο σίγουρο είναι πως η 

λύση είναι στο χέρι μας, αρκεί να το πιστέψουμε 

και να αγαπήσουμε έμπρακτα τη χώρα μας. 

Τζένη Δημητριάδη, Α1 Λυκείου

ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ 
ΣΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ...



N
o man is an island, a complete and self-sufficient. Every man is a part of 

the continent, a part of the onshore. If a clod is washed gravel away from 

the sea, Europe is narrowing, as a sank sea view, as if lost in the mansion 

of your friends or your own. The death of every human being bates me because I 

am part of humanity. And for this you can manually ’ have asked me for whom the 

bell tolls – it beats for you. John Donne (1572-1631), Devotions upon Emergent 

Occasions 

Maybe some know the above excerpt of British poet and priest John Dunn by 

Ernest Hemingway, who used it to inscribe his famous novel about the civil war in 

Spain. And as the translator of this clip, author Nikos Dimou, who used a version of the 

international humanitarian organization «Médecins sans Frontières», encapsulates 

the modern perception of international solidarity among human beings. The moral 

authority that «no one is an island». This is also the moral principle underpinning 

all humanitarian action.For this reason, human trafficking, trafficking in human 

beings-of all people, men, women or children, of every race, religion, nationality-is 

a matter which concerns us all. When people become commodities, land for which 

the poet writes, sinking Europe-but he dreamt up by some and others after him-

collapses. And each one of us is dwindling.

Human trafficking or otherwise trafficking in women is a complex social 

phenomenon with varying dimensions such as the non-regulated and legal 

migration, economic and sexual exploitation, slavery and violation of human rights. 

What is worthy of observation that almost all competent bodies and officials base 

spread phenomenon in poverty, unemployment and poverty. More specifically, I 

think the swelling phenomenon always existed but now because of international 

competition are more sensitive, it is the desire of men to flee from terrible living 

conditions after the collapse of the Eastern bloc ...so is the exploitation of human 

beings and of course that is very lucrative crime but have the advantage of working 

conditions conducive to this, it isn’t that we woke up suddenly and started having 

desire for marketable love. The number one factor is profit, the problem is to have the 

necessary mechanisms to provide protection to the victims, I think this is important 

and the most realistic problem we face. Mainly it is poverty and unemployment that 

affects more women who are forced to seek a better fate in another country thus 

become more vulnerable to trafficking ...walking for elsewhere and through a legal 

procedure for traffickers are easy prey and visa and promises great benefits manage 

to persuade. Poverty, poverty and the expectation of making them easy prey and 

become instruments of circuits, don’t forget that it is
 one of the most profitable 

companies, always perfect within the offer always say that is a step ahead of the 

law.
It is particularly necessary to inform and raise public awareness and integrated 

training bodies and officials dealing with the phenomenon of transnational 

trafficking as well as a further 75 legislative clarification on the recognition and 

identification of victims of trafficking in human beings. Finally it is very important, 

to be designed and administered schemes and social activities and vocational 

reintegration of women victims of trafficking and in our country as country 

movement but also in countries of origin in order to allow people to be reintegrated 

into the social fabric, to restore their professional opportunities and to escape from 

the circuits of trafficking in human beings.
Denise Psarrou B1, junior  High School

Human Trafficking
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Human Trafficking

A New York, à 5h de matin, un `suicide`a eu lieu 
dans l`appartement de M. Treycy, un lieute-
nant de police renommé dans sa ville. 

 

Trois commissaires, (M. Dupont- Mme Lagarde - M. 
Newman), très intelligents et capables dans leur poste, 
ont commencé à mener une enquête sur cette affaire.

 

L`un des trois (M.Dupont) suspecte que ce n`est pas 
un suicide, mais peut-être un meurtre. Cependant, 
M. Newman essaye de lui changer d`avis. La recher-
che s`évolue (εξελίσσεται). On a fait des enquêtes dé-
taillées (λεπτομερείς) sur la vie personnelle de la victi-
me pour trouver des éléments.(στοιχεία)

 

Quelques jours après, le même meurtrier commet 
encore un crime et la victime est cette fois-ci Mme La-
garde, la femme-commissaire. Celle-ci avait des soup-
çons envers un de ses collègues, qui était toujours en 
conflit avec elle. Elle était vraiment dangereuse pour l` 
arrestation du criminel!

 

Heureusement, une caméra de sécurité a enregis-
tré les mouvements du meurtrier! De plus, un pistolet 
est trouvé sur la place du premier crime. On a comparé 
les traces et vraiment, dès ce moment-là, tout est plus 
clair!! Alors, M. Dupont est tout à fait sûr que son collè-
gue M. Newman est le vrai meurtrier. Il l`a poursuivi et 
3 heures après, il l`a arrêté... 

 

Dans leur poste de police, M. Dupont a enquêté M. 
Newman et le suspect a avoué (ομολόγησε) le meur-
tre!

Enfin, les commissaires (les flics) ne sont pas si inno-
cents, mais quelquefois ils sont vraiment pourris...

       

FIN
Philippe Koulikourdis, A2

P O L A R

COMICS

Άγγελος Αλεξίου, 
Μελίνα Αναστασοπούλου, 
Σοφιάννα Δαβαρία, 

Ελένη Λαμπροπούλου, 
Ηλιάνα Μαστοράκη, 
Ηλίας Μπούγας, 

Νέλλη Παναγιωτοπούλου, 
Troisieme Colleye
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1. Was ist die Hauptstadt von Deutschland?
a. Berlin b. München c. Frankfurt
• Ποια είναι η πρωτεύουσα της Γερμανίας;
a. Βερολίνο b. Mόναχο c. Φρανκφούρτη

2. Wie viele Bundesländer gibt es in Deutschland?
a. 8 b.12 c. 16
• Πόσα ομόσπονδα κρατίδια υπάρχουν στη Γερμανία;
a. 8 b.12 c. 16

3. An welche Länder grenzt Deutschland an?
a. Italien – Spanien b. Polen – Schweiz c. Belgien – Schweden
• Με ποιες χώρες συνορεύει η Γερμανία;
a. Ιταλία - Ισπανία  b. Πολωνία - Ελβετία  c. Βέλγιο - Σουηδία

4. In welchen anderen Ländern sprechen die Leute Deutsch?
a. Italien – Holland b. Österreich– Schweiz c. Belgien-Lichtenstein
• Σε ποιες χώρες - εκτός από τη Γερμανία - μιλούν οι άνθρωποι γερμανικά;
a. Ιταλία - Ολλανδία b. Αυστρία – Ελβετία c. Βέλγιο -Λίχτενστάιν

5. Welcher Fluss ist am längsten?
a. Rhein b. Elbe c. Donau
• Ποιος ποταμός είναι ο μεγαλύτερος;
a. Ρήνος b.Έλβας c. Δούναβης

6. Welcher Berg ist am höchsten?
a. Zugspitze b. Greitspitze c. Schneefernkopf
• Ποιο βουνό είναι το ψηλότερο;
a. Zugspitze b. Greitspitze c. Schneefernkopf

7. Welche Währung hatte früher Deutschland?
a. Mark b. Euro c. Drachme
• Ποιο νόμισμα είχε παλιότερα η Γερμανία;
a. Μάρκο b. Ευρώ c. Δραχμή

8. Nach der 2. Weltkrieg gab es:
a. einen deutschen Staat b. zwei deutsche Staaten c. drei deutsche Staaten
• Μετά το  Β‘  Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε / υπήρχαν:
a. Ένα γερμανικό κράτος b. δύο γερμανικά κράτη c. τρία γερμανικά κράτη 

9. Seit wann hat Deutschland keine Mauer mehr?
a. seit 1945 b. seit 1991 c. seit 1989
• Πότε έπεσε το τείχος του Βερολίνου;
a. 1945 b. 1991 c.1989

10. Wie heißt das deutsche Parlament?
a. Kanzlerei b. Bundestag c. Reichstag
• Πώς ονομάζεται η Γερμανική Βουλή;
a. Καγκελαρία b. Bundestag c. Reichstag

11. Die beiden größten Parteien in Deutschland sind:
a. CDU und FDP b. SPD und CSU c. CDU und SPD
• Τα δυο μεγαλύτερα κόμματα στη Γερμανία είναι:
a. CDU και FDP b. SPD και CSU c. CDU και SPD

12. Die meisten Deutschen sind:
a. Muslim b. evangelisch c. katholisch
• Οι περισσότεροι Γερμανοί είναι:
a. Mουσουλμάνοι b. Ευαγγελιστές c. Καθολικοί

13. Die zwei bekanntesten staatlichen Sender in Deutschland sind:
a. RTL und 3Sat b. RTL und ARD c. ARD und ZDF
• Τα δυο κρατικά κανάλια στη Γερμανία είναι:
a. RTL και 3Sat b. RTL και ARD c. ARD και ZDF

14. Wie lange dauert die Grundschule in Deutschland?
a. 6 Jahre b. 4 Jahre c. 5 Jahre
• Πόσα χρόνια διαρκεί το δημοτικό στη Γερμανία;
a. 6 χρόνια b. 4 χρόνια c. 5 χρόνια

15. Welche Note ist die beste im deutschen Schulsystem?
a. 1 b. 20 c. 5
• Ποιος βαθμός είναι το άριστα στο γερμανικό σχολείο;
a. 1 b. 20 c. 5

16. Was trinken die Deutschen am meisten?
a. Tee b. Kaffee c. Bier
• Τι  πίνουν περισσότερο οι Γερμανοί;
a. τσάι b. καφέ c. μπύρα

17. Welchen Sport machen die Deutschen am liebsten?
a. Fußball b. Tennis c. Golf
• Ποιο άθλημα κάνουν οι Γερμανοί περισσότερο;
a. ποδόσφαιρο b. τένις c. γκολφ

18.Wann haben die Deutschen die Fußballweltmeisterschaft gewonnen?
a. 1990b. 1989 c.1991
• Πότε κέρδισαν οι Γερμανοί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου;
a. 1990 b. 1989 c.1991

19. Welche von den folgenden Automarken sind deutsch?
a. Fiat und Toyota b. Renault und Audi c. BMW und VW
• Ποιες από τις παρακάτω μάρκες αυτοκινήτων είναι γερμανικές;
a. Fiat και Toyota b. Renault και Audi c. BMW και VW

20 Wann hat Deutschland letztes Mal in „Eurovision“ den ersten Preis gewonnen?
a. 1965 b. 1999 c.2010
• Ποια ήταν η τελευταία φορά που πήρε η Γερμανία στη Eurovision την 1η θέση;
a. 1965 b. 1999 c.2010

Wie gut kennen Sie Deutschland?
Πόσο καλά γνωρίζετε τη Γερμανία;

Λύσεις
(1. a, 2. c, 3. b, 4. b, 5. a, 6. a, 7. a, 8. b, 9. c, 10. c, 11. c, 12. b, 13. c, 14. b, 15. a, 16. b, 
17. a, 18. a, 19. c, 20. c)

Την εργασία επιμελήθηκαν οι μαθητές του Γυμνασίου: 
Βλαχονάτσιος Γιώργος (Α1), Λαβέτζης Σπύρος (Α1), Εξάρας Φίλιππος (Α2), 
Μακρίδης Παναγιώτης (Β2), Καρακαιδός Γιώργος (Β3), Λαβέτζης Γιάννης (Β3), 
Παλιούρας Δημήτρης (Β3), Παπαγεωργίου Δήμητρα (Β3), 
Χορνός Κυριάκος (Γ1), Βαμβουκάκης Νικόλας (Γ2), Γουσγούνης Νικόλας (Γ2)
Στουρνάρα Ιωάννα (Γ3)
Επίβλεψη: Βίκυ Ρίζου, καθ. Γερμανικών
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Ως η μικρότερη τάξη του σχολείου εί-
μαστε η πιο ανέμελη, καθώς δεν έχου-
με ακόμα πολλές έγνοιες για το μέλλον 
μας. Επίσης, είμαστε ακόμα σε μια περί-
οδο προσαρμογής, αν και  πολλές φορές 
προσπαθούμε να προσποιηθούμε ότι 
είμαστε πιο ... ώριμοι από ό,τι πραγμα-
τικά νιώθουμε.

Ωστόσο, μέσα στην τάξη είμαστε ο 
πραγματικός μας εαυτός, όσο και αν δεν 
αρέσει αυτό στους καθηγητές μας. Από-
δειξη, οι παρακάτω δέκα πιο έξυπνες, 
τρελές και πάνω από όλα αστείες ατάκες, 
ειπωμένες την ώρα του μαθήματος, που 
είναι, όντως, ο καλύτερος τρόπος για να 
μας γνωρίσει κανείς! Απολαύστε τες!

 Μαθ.1 –Κυρία έχω ακούσει ό,τι το 
ψηλότερο όρος στον κόσμο είναι 
κοντά στα 10.000 m και βρίσκεται 
κάτω από τη θάλασσα της Χαβάης.

 Καθ.  –Αλήθεια, υπάρχει ένα, αλλά 
του έχει φάει τη δόξα το Everest!

 Μαθ.2 –Δηλαδή, τα φαστφουντάδι-
κα Everest θα έπρεπε να λέγονταν 
ψηλότερο όρος της Χαβάης!

 
 (Ένας μαθητής είναι ξαπλωμένος 

στο έδαφος του γηπέδου με τα τέσ-
σερα μέλη του στραμμένα προς τον 
ήλιο)

 Μαθ.1 –Τι κάνει ο [...];
 Μαθ.2 –Φωτοσύνθεση. Αυτό κά-

νουν όλα τα φυτά!

 (Μια μαθήτρια βρίσκεται ξαπλωμέ-
νη πάνω στο θρανίο της, δίνοντας 
την εντύπωση ότι κοιμάται)

 Καθ. –[...] τι έχεις;
 Μαθ.1 –Υπερφορτώθηκα!
 Μαθ.2-Το μοτόρι χάλασε!

 Καθ. –Όταν γράφουμε επιστολή σε 
ένα δήμαρχο, του τονίζουμε τα προ-
βλήματα που απασχολούν το Δήμο 
και δεν του κάνουμε προσωπικές 

ερωτήσεις!
 Μαθ. –Η γυναίκα και τα παιδιά καλά;

 Καθ. –Γιατί ο συγγραφέας της Γενέ-
σεως συμβολίζει τον πειρασμό με το 
φίδι;

 Μαθ. –Γιατί το φίδι συμβολίζει την 
υγεία!

 Καθ. –Ποιός άλλος έσκισε τα ρούχα 
του* ως ένδειξη φρίκης και το δεί-
χνει και η τηλεόραση;

 Μαθ. –Ο Σάκης!!!

 *Οι Αρχαίοι Ισραηλίτες μ’ αυτήν την 
πράξη εκδήλωναν μεγάλη θλίψη, 
πένθος, φρίκη και απόγνωση.

 Καθ. –Ο Νείλος είναι το μακρύτερο 
ποτάμι του κόσμου και διασχίζει μία 
έρημο μήκους 2000 km.

 Μαθ.1 –Ναι, αλλά εφόσον περνάει 
ο Νείλος από εκεί δε θεωρείται έρη-

μος.
 Μαθ.2 –Και άμα δεν είχε πέσει ο κο-

μήτης θα ήμασταν δεινόσαυροι!

 Μαθ.1 –Κυρία, στην περίοδο : «Οι γυ-
ναίκες σήμερα δεν είναι νοικοκυρές, 
με αποτέλεσμα να μην προλαβαί-
νουν να ετοιμάζουν σπιτικό φαγη-
τό», μου έχετε βάλει ένα «Σ».

    Μαθ.2 –Εννοεί και επιδόρπιο.

 Μαθ.1 –Ο οργανισμός αυτός στο Βι-
βλίο είναι αποικοδομητής.

 Μαθ.2 –Μα, κυρία, είναι νεκρός!
 Καθ. -Γιατί; Του μίλησες και δεν σου 

απάντησε;

 Μαθ.1 –Είχα πάει να κουρευτώ σε ένα 
κομμωτήριο και η κομμώτρια είχε    
την ίδια μέρα με μένα γενέθλια!

    Μαθ.2 -Αλήθεια; Η κουρεύτρια είχε 
την ίδια μέρα με σένα γενέθλια;

Tατιάνα Mπούρα, A1 Γυμνασίου
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ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΤΑΚΕΣ ΤΗΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 5 8
9
10

6
7

3
41

1. Ποιο ζώο είναι ο θως στα Νέα Ελληνικά;
Α.  τσακάλι   c Β.  βόδι   c Γ.  αλεπού   c

2. Πόσες ευθείες περνάνε από ένα σημείο;
Α. 1   c Β. άπειρες   c Γ. καμία   c

3. Πώς λέγεται η πρώτη περίοδος της παραγράφου;
Α. θεματική   c Β. πρωταρχική   c Γ. δεν έχει όνομα   c

4. Ποιος θεμελίωσε την θεωρία των πιθανοτήτων;
Α. Μπλέιζ Πασκάλ   c Β. Άλμερτ Αινστάιν   c Γ. Ισαάκ Νεύτωνας   c

5.  Ποιος ήταν ο πρώτος νομοθέτης στην αρχαία Σπάρτη;
Α. Λυκούργος   c Β. Περικλής   c Γ. Δράκοντας    c

6. Ποια ένωση είναι το Η 2Ο;
Α. υδράργυρος    c Β. νερό    c Γ. κανένα από τα παραπάνω c

7. Ποιο είναι το πραγματικό όνομα του Πάρη της Τροίας;
Α. Πριαμίδης    c Β. Αλέξανδρος    c Γ. Αστυάνακτας   c

8. Γιατί χρειάζονται ήλιο τα φυτά;
Α. φωτοσύνθεση   c Β. χλωροφύλλη   c Γ. τροφή   c

9. Ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί της Ευρώπης;
Α. Ισλανδία   c Β. Σικελία   c Γ. Μεγάλη Βρετανία   c

10. Ποιος είναι ο πολιούχος της Αθήνας;
Α. Άγιος Κοσμάς   c Β. Άγιος Διονύσιος   c Γ. Άγιος Ιωάννης   c

11. Σε ποιο μουσείο βρίσκεται η Αφροδίτη της Μήλου;
Α. Λούβρου   c Β. Βρετανικό   c Γ. Δήλου  c

12. Ποιο ήταν το επάγγελμα του Αδόλφου Χίτλερ;
Α. ζωγράφος   c Β. μηχανικός   c Γ. αστυνομικός   c

13. Ποιο συγκρότημα κυκλοφόρησε το άλμπουμ «THE WALL»;
Α. Led Zeppelin   c Β. Doors   c Γ. Pink Floyd   c

14. Σε ποια πόλη των ΗΠΑ έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1984;
Α. Σικάγο   c Β. Νέα Υόρκη   c Γ. Λος Άντζελες   c

15. Ποια είναι η έβδομη τέχνη;
Α. θέατρο   c Β. κινηματογράφος   c Γ. τραγούδι   c

16. Πόσα kilobyte έχουν τα τρία megabyte;
Α. 300   c Β. 3000   c Γ. 3072   c

17. Ποιος είναι ο μακρινότερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος;
Α. Πλούτωνας   c Β. Ουρανός   c Γ. κανένα από τα παραπάνω c 

1. Α 2. Β 3. Α 4. Α 5. Α 6. Β
7. Β 8. Α 9. Γ 10. Β 11. Α 12. Α
13. Γ 14. Γ 15. Β 16. Γ 17.Α

0-5
ΣΤΟΥΡΝΑΡΙ

6-10
ΜΕΤΡΙΟΣ

11-14
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ

15-17
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ

 
Αικάτη Αναστασίου , Συλβιάννα Σβίγκου , Βασιλική Τασοπούλου , 

Καλλιόπη Φράγκου, Β1 Γυμνασίου
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Σαν παλιό σινεμά...
Αυτός είναι ένας τίτλος που θα ταίριαζε στην εκδρομή της Α’ Γυ-

μνασίου. Βγαλμένη από ταινία του ελληνικού κινηματογράφου...
Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε το Μάιο και περιλάμβανε 

κρουαζιέρα και περιήγηση στα νησιά Ύδρα, Πόρο, Αίγινα. Το 
πρωί της Παρασκευής, 11 Μαΐου οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου 
ζωντάνεψαν με τις χαρούμενες φωνές τους το κρουαζιερό-
πλοιο «Πλατυτέρα των Ουρανών», ξεσήκωσαν με το κέφι τους 
όσους βρέθηκαν εκεί και παρέδωσαν μαθήματα χορού στους 
τουρίστες που τους παρακολουθούσαν!  

Περπάτησαν στα γραφικά σοκάκια της Ύδρας και απόλαυ-
σαν ένα από τα πιο όμορφα νησιά του Σαρωνικού. Έκαναν βόλ-
τα στην παραλία του Πόρου και τριγύρισαν στα παραδοσιακά 
μαγαζιά. 

Στην Αίγινα επισκέφθηκαν τον επιβλητικό ναό του Αγίου Νε-
κταρίου, ξεναγήθηκαν από το προσωπικό στο χώρο της εκκλη-
σίας και είδαν τη λάρνακα όπου φυλάσσεται το σκήνωμα του 
Αγίου. Επίσης περιηγήθηκαν στο ναό της Αφαίας και ενημε-
ρώθηκαν για το σημαντικό αυτό μνημείο του ελληνικού πολι-
τισμού. 

Οι ατάκες καθηγητών και μαθητών τα λένε όλα: «Μια υπέρο-
χη εκδρομή!», «Μια εκδρομή απ’ τα παλιά!», «Πρώτη φορά μου 
άρεσε τόσο πολύ!», «Δεν προσέχαμε εμείς τους μαθητές· εκεί-
νοι πρόσεχαν εμάς!», «Αξέχαστη»...

Και του χρόνου...  
Oι μαθητές της A’ Γυμνασίου

Έχετε επισκεφτεί ποτέ την πόλη του Μονάχου, την καρ-
διά του βαυαρικού πολιτισμού; Αν όχι, καιρός να το 

κάνετε μέσα από τη ματιά των μαθητών της Β’ Γυμνασίου.
Φανταστείτε μια πόλη όπου η γοτθική αρχιτεκτονική 

του παρελθόντος έρχεται σε αντίφαση με το μοντέρνο 
στοιχείο των σύγχρονων ημερών,  με ανθρώπους πάνω 
σε ποδήλατα κι άλλους με παραδοσιακές φορεσιές να 
τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια ή να χειροκροτούν 
τις εκάστοτε υπαίθριες μπάντες, σκορπισμένες ολόγυρα 
στον πεζόδρομο. Μια  πόλη πεντακάθαρη και με έντονη 
την παρουσία της φύσης είτε με την μορφή φροντισμέ-
νων, καταπράσινων δέντρων είτε με τον πανέμορφο πο-
ταμό Ιsar που τη διαπερνά σ’ όλη την έκτασή της. Φέρτε 
στο νου σας έναν πολιτισμικό σταθμό με μουσεία με εκ-
θέματα κάθε είδους, από τεχνολογικά και ιστορικά μέχρι 
καλλιτεχνικά.

Το Μόναχο δεν έχει, ασφαλώς, απο-
λύτως τίποτα να ζηλέψει από άλλες 
γερμανικές πόλεις όσον αφορά στην 
παραμυθένια του πνοή. Η επίσκεψη 
στο κάστρο Neuschwanstein ήταν μια 
ιδέα παραπάνω από μαγευτική, καθ’ 
όλη τη διάρκειά της, από την πορεία 
μέσα από το δάσος μέχρι το εσωτερικό 
του κάστρου, όπου οι μαθητές γνώρι-
σαν τις ποικίλες πλευρές της αντιφατι-
κής και πολυσυζητημένης προσωπικό-
τητας του Λουδοβίκου ΙΙ.

Εξίσου ενδιαφέρουσα απεδείχθη 
και η επίσκεψη στην Παλαιά Πινακοθή-
κη, όπου είχαμε την ευκαιρία να θαυ-
μάσουμε έργα μεγάλων καλλιτεχνών, 
αναγεννησιακών και μη, να ρίξουμε 
μια βαθύτερη ματιά σ’ αυτό το πολιτι-
στικό κομμάτι και να λάβουμε οι ίδιοι 
ερεθίσματα και τροφή για σκέψη.

Πραγματικό ενθουσιασμό, ωστόσο, προκάλεσε το  
Deutsches Museum, το τεχνολογικό Μουσείο. Όπως 
πολλοί αποφάνθηκαν, δεν ήταν ένα απλό Μουσείο αλλά 
η «Ιστορία της ανθρωπότητας» συγκεντρωμένη σε ένα 
μόνο κτήριο. Με τον πολύπλευρο χαρακτήρα του και τα 
διαδραστικά εκθέματα για κάθε ενδιαφέρον, που κάλυ-
πταν όλες τις ιστορικές περιόδους, είχε τεράστια απήχηση 

σε όλους μας και αποτέλεσε μια εξαίρετη πηγή γνώσεων.
Η επιστροφή από το σύντομο ταξίδι μας στη γερμανι-

κή αυτή πόλη μάς προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα, 
χαρά που επιστρέφαμε και πάλι στη δικιά μας Ελλάδα και 
ξεφεύγαμε επιτέλους από την τόσο ασφυκτική οργάνω-
ση της Γερμανίας, αλλά και  με  νοσταλγία γιατί αφήσα-
με πίσω μας το Μόναχο που μας προσέφερε αλησμόνη-
τες στιγμές.

Ντένια Ψαρρού, Β1 Γυμνασίου

ΕΚΔΡΟΜΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟ
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ΕΚΔΡΟΜΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟ

Οι βαλίτσες; Έτοιμες!  Το κέφι;  Απογειωμένο!  
Οι μαθητές και οι καθηγητές;  Οργανωμένοι 
και έτοιμοι για όλα!  Κάπως έτσι ξεκίνησαν 

και οι δύο εκδρομές στην Πράγα-Δρέσδη-Κάρλοβι 
Βάρι (Β’ λυκείου αρχικά και Γ’ γυμνασίου έπειτα).  Τα 
πειράγματα δεν έλειψαν σε όλη τη διάρκεια της πτή-
σης.  Παρ’ όλ’ αυτά παράπονο από τους λοιπούς επι-
βάτες κανένα!

Με την άφιξή μας στον πολυπόθητο προορισμό, ξε-
κίνησε η ξενάγηση στη Μάλα Στράνα και την Παλιά 
Πόλη.  Περιπλανηθήκαμε σαν ταξιδιώτες του χρόνου, 
στα μεσαιωνικά δρομάκια, περάσαμε την ξακουστή 
γέφυρα του Καρόλου, όπου όλη η ιστορία της Πρά-
γας αντικατοπτρίζεται εκεί , φτάνοντας έτσι στο φημι-
σμένο αστρονομικό ρολόι στην κεντρική πλατεία με 
όλους τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς να απλώνονται 
στα μάτια μας.  Και βέβαια ... ήμασταν πολύ ενθουσια-
σμένοι για να ξεκουραστούμε το πρώτο βράδυ.  Ετοι-
μαστήκαμε συνεπώς και παρακολουθήσαμε παρά-
σταση από το Μαύρο Θέατρο της Πράγας και η γεύση 
δεν περιγράφεται!

Την επόμενη μέρα, η επίσκεψη στην Καστρούπο-
λη, στον τεράστιο γοτθικό καθεδρικό του Αγίου Βίτ-
του, αλλά και η βόλτα στο δρόμο των αλχημιστών, μας 
μετέφερε σε άλλο χωροχρόνο!  Στο τέλος της ημέρας, 
εξουθενωμένοι πια, οργανώσαμε βραδιά bowling στο 
ξενοδοχείο (μετά την επίσκεψη φυσικά στην πισίνα)...

Αφού γεμίσαμε λίγο τις μπαταρίες μας, η μονοήμε-
ρη εκδρομή στη Δρέσδη (πόλη πραγματικό στολίδι), 
η επαφή με τη γερμανική νοοτροπία (όπου ο χρόνος 
και οι νόμοι λαμβάνονται σοβαρότατα υπόψη), αλλά 
και με τους πίνακες-αριστουργήματα της Πινακοθή-
κης και τα αξιοπερίεργα πάσης φύσεως στο Νέο Θη-
σαυροφυλάκιο, άφησαν ανεξίτηλα  το ίχνος τους πάνω 
μας... (μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξουμε κάποια 
πράγματα οι  Έλληνες;)

Και φτάσαμε αισίως στην τελευταία μέρα, η οποία 
ήταν σαφώς η πιο αποκαλυπτική.  Το ανυπέρβλητο 
Κάρλοβι Βάρι (λουτρόπολη του Καρόλου) μας μάγεψε 
με την υπέροχη τοποθεσία του, τη χαρακτηριστική αρ-
χιτεκτονική του και φυσικά με την υποδομή των λου-
τρών του.  Οι υπαίθριες πηγές του ξεκινούν από τους 
20ο C και φτάνουν τους 70ο C, ώστε οι περαστικοί να 
απολαμβάνουν διαρκώς ζεστό το αφέψημά τους (στα 
ειδικά διαμορφωμένα ποτήρια τους) χαλαρώνοντας 
στους πεζόδρομους.  Μοναδικό, μοναδικό...!  Από τις 
πιο σφιχτοδεμένες εκπαιδευτικές εκδρομές!  Είδαμε, 
ακούσαμε, γευτήκαμε, ζήσαμε πράγματα.  Με  λίγα λό-
για, μάθαμε…

Λυδία Μαχαίρα

ΕΚΔΡΟΜΗ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΑΓΑ
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Μετά από μια βασανιστική Πέμπτη στο σχολείο, χτύπησε το κουδούνι και όλη η Α’ Λυκείου 
αναφώνησε από χαρά, καθώς το επόμενο κιόλας πρωί θα φεύγαμε για Βουδαπέστη. Δεν 
είμαι, βέβαια, σίγουρη εάν η ανυπομονησία άφησε κανέναν να κοιμηθεί εκείνο το βράδυ. 

Την Παρασκευή το πρωί στις 7:00 όλοι βρισκόμασταν στο αεροδρόμιο μαζί με τις βαλίτσες μας και 
ένα τεράστιο χαμόγελο. Αποχαιρετήσαμε (με χαρά J) τους γονείς μας και στις 9:00 απογειωθήκα-
με με το αεροπλάνο.

Φτάσαμε στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης στις 10:30 (τοπική ώρα), όπου και συναντήσαμε την 
ξεναγό μας κυρία Ελένη! Ανεβήκαμε στο πούλμαν και η μέρα μας ξεκίνησε με μια ξενάγηση στη μα-
γευτική πόλη. Κάναμε μια σύντομη στάση στην πλατεία των ηρώων, όπου η κα. Ελένη μας εξήγησε 
με λεπτομέρεια ποια προσωπικότητα αντανακλούσε κάθε άγαλμα. Επόμενη στάση ο πύργος των 
Ψαράδων, σήμα κατατεθέν της πόλης, ο οποίος αποτελείται από 7 πύργους με μεσαιωνικά τείχη και 
μαγευτική θέα. Αφεθήκαμε ελεύθεροι για λίγη ώρα και περιπλανηθήκαμε σε αυτό το μαγικό χωριου-
δάκι. Έπειτα, επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο και δειπνήσαμε στο εστιατόριο. Το βράδυ είχαμε τη χαρά 
να απολαύσουμε μια μικρή κρουαζιέρα κατά μήκος του Δούναβη, με λίγη σαμπάνια και οδηγό μόνο 
τις φωτισμένες γέφυρες του ποταμού. Η θέα ήταν αξέχαστη και το ταξίδι μας παραμυθένιο. Όταν 
αποβιβαστήκαμε, γυρίσαμε στο ξενοδοχείο, για να κοιμηθούμε.

Το επόμενο πρωί, ημέρα Σάββατο, το ξυπνητήρι χτύπησε στις 6:30 και με μια μικρή δυσκολία ση-
κωθήκαμε, ετοιμαστήκαμε, φάγαμε και φύγαμε για Βιέννη! Μετά από ένα 3ωρο ταξίδι φτάσαμε στην 
αυστριακή πόλη και επισκεφθήκαμε το εντυπωσιακό παλάτι της Μαρίας Θηρεσίας ή αλλιώς το γνω-
στό σε όλους μας παλάτι της Σίσσυ, Sebroun. Αργότερα, όταν τελείωσε η ξενάγηση, το πούλμαν μας 
άφησε στο μεγάλο, γεμάτο κόσμο, πεζόδρομο της Βιέννης. Εκεί είδαμε το ναό του  Άγιου Στέφανου, 
ναό για τον οποίο οι ντόπιοι είναι πολύ περήφανοι. Μετά είχαμε αρκετό ελεύθερο χρόνο να περι-
πλανηθούμε στον πεζόδρομο για ψώνια και μεσημεριανό. Κατά τις 5 επιβιβαστήκαμε στο πούλμαν 
και πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο, φάγαμε και καθίσαμε στα δωμά-
τια να ξεκουραστούμε. 

Την τρίτη μέρα σηκωθήκαμε στις 7:30 και επισκεφθήκαμε την πρώτη πρωτεύουσα της χώρας την 
Estergom. Αργότερα, πήγαμε στον επιβλητικό καθολικό μητροπολιτικό ναό και φτάσαμε στο χω-
ριουδάκι του  Άγιου Ανδρέα. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να ψωνίσουμε στα αμέτρητα τουριστικά μαγα-
ζιά, να φάμε στα τοπικά εστιατόρια και να χαλαρώσουμε, ώσπου γυρίσαμε στο ξενοδοχείο. Φάγαμε 
βραδινό, βάλαμε τα καλά μας και πήγαμε σε μια παμπ με live jazz μουσική, όπου και ξεφαντώσαμε, 
χορέψαμε και διασκεδάσαμε με την ψυχή μας. Το βράδυ γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και πέσαμε να 
κοιμηθούμε όντας κατάκοποι από το χορό.

Δευτέρα πρωί-πρωί σηκωθήκαμε απρόθυμα να φτιάξουμε τις βαλίτσες μας και να πάμε στο αε-
ροδρόμιο. Αν και στενοχωρημένοι που θα φεύγαμε, γεμάτοι αξέχαστες εμπειρίες και χαρούμενες 
αναμνήσεις αποχαιρετήσαμε τη Βουδαπέστη και επιβιβαστήκαμε στο αεροπλάνο. Αναμφισβήτητα, 
ήταν μια απίστευτη εκδρομή γεμάτη γέλιο, χαμόγελα και χορό, την οποία - από ό,τι μπορώ να φα-
νταστώ - κανείς δε θα ξεχάσει ποτέ!
(Υ.Γ.:	Και	για	όσους	ήρθαν...	η	Βουδαπέστη	αποτελείται	από	την	Όοομπουντα,	τη	Βούδα	και	

την Πεσ(σσ)τη!)
Νίνου Κατερίνα, Α1 Λυκείου

ΕΚΔΡΟΜΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ



Χρονικό Εκδρομής

Όλα ξεκίνησαν στις 23 Φεβρουαρίου 2012, όταν με κέφι, 
γέλιο και διάθεση στα ύψη ξεκινήσαμε για την ισπανι-
κή πρωτεύουσα. 

Και 20 χρόνια μετά, θα θυμόμαστε ακόμα τους αστυνομικούς 
του ξενοδοχείου που επέμεναν με σθένος να κατέβουμε στο hall, 
τη λαθραία διακίνηση μη αλκοολούχων ποτών, τα ασανσέρ που 
ακούγονταν σαν βόμβα έτοιμη να εκραγεί, τις φωτογραφίες με 
τα μοντέλα της Abercrombie, το bowling, το ψυχεδελικό club, τα 
τυχερά ελεφαντάκια που αποδείχθηκαν γρουσούζικα, τα «φθη-
νά» νερά, τον κινέζικο μπουφέ που αδειάσαμε, το ποδόσφαιρο 
που παίξαμε στην πλατεία στο Toledo, τα «ελάχιστα» περιστατι-
κά υγείας που συνοδεύονταν από μείωση των πορτοκαλιών στη 
Βαλένθια, τις ενηλικιώσεις που γιορτάσαμε, το χορό στη Σεγκό-
βια μαζί με την μπάντα του καρναβαλιού, την επίσκεψή μας στο 
ιστορικό γήπεδο της Real Μαδρίτης, το πανέμορφο μουσείο Πρά-
δο, το ανεπανάληπτο φλαμένγκο της τελευταίας νύχτας, το ολο-
νύκτιο παιχνίδι στο ξενοδοχείο, την καταχρέωση του mini-bar 
(πάνω από 1.500 €) και τις μπλούζες που φόρεσαμε όλοι μαζί για 
την υποστήριξη της χώρας μας!

Θα θυμόμαστε όλα εκείνα που μας ένωσαν, μας έκαναν πιο δυ-
νατούς, εκείνα που μας έκαναν να γελάσουμε, να συγκινηθούμε, 
όλα εκείνα που μας άφησαν υπέροχες αναμνήσεις από την εκδρο-
μή της Τρίτης Λυκείου !

Κορδού Ζωή, Γ΄Λυκείου
 

ΕΚΔΡΟΜΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΔΡΙΤΗ
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ΝΙΝΟΥ ΧΑΡΑ, B’ Λυκείου 

Διακρίθηκε στην πρώτη 
θέση στην περιφέρεια Αττι-
κής στο Πανελλήνιο σχολικό 
πρωτάθλημα ping pong.

 Στο μαθητικό διαγωνισμό 
σκίτσου με θέμα: 
«Η χρήση του δρόμου... 
είναι στο χέρι σου - 
Αύριο εγώ θα οδηγώ»
που διεξήχθη υπό την αι-
γίδα του ΥΠΔΒΜΘ απέσπασε έπαινο για το σκίτσο της η 
Εμίρη Φιλία (Γ’ Γυμνασίου).

ΡΩΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, Γ1 Γυμνασίου 

Διάκριση στο ποδόσφαιρο. 
Λόγω των εξαιρετικών ικανοτή-
των του, κλήθηκε από την Ακα-
δημία της Ιταλικής ομάδας πο-
δοσφαίρου Bari για δοκιμαστική 
εμπειρία.

ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΥ ΣΕΛΕΝΑ, Α2 Λυκείου  

1η  overall νίκη στην 
κατηγορία optimist 
στο διασυλλογικό αγώ-
να ιστιοπλοΐας στη Πα-
λαιά Φώκαια. Επίσης 
2η νίκη κοριτσιών στο 
διπλό σκάφος 4.20 στο 
διασυλλογικό αγώνα 
του ομίλου ΝΑΣ.

ΕΜΙΡΗ ΦΙΛΙΑ, Γ1 Γυμνασίου

Πρωταθλήτρια 
Ελλάδος στο ping 
pong στην κατηγο-
ρία παγκορασίδων. 
Η ομάδα της ανα-
δείχθηκε το 2012 
πρωταθλήτρια Ελ-
λάδος στην κατη-
γορία νεανίδων. Αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος 
στο διπλό της κατηγορίας κορασίδων, κατέκτησε το 
αργυρό μετάλλιο στο αγώνισμα του διπλού γυναικών 
και το χάλκινο μετάλλιο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 
κορασίδων, όπως και στο αγώνισμα του διπλού γυναι-
κών. Ανήκει στην Εθνική Ομάδα της κατηγορίας της, η 
οποία θα πάρει μέρος στο επερχόμενο Πανευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα.

ΔΕΡΕΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Γ1 Γυμνασίου  

Στους Πανελλήνιους 
αγώνες κολύμβησης 
απέσπασε τρία χρυ-
σά μετάλλια στις κατη-
γορίες : 400μ. ελεύθε-
ρο, 200μ. ελεύθερο και 
100μ. ελεύθερο. Λόγω 
των υψηλών επιδόσε-
ών του στην κολύμβη-
ση, αγωνίζεται με την 
Εθνική Παίδων Ελλάδος.

Οι μαθητές του εκπαιδευτηρίου «ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΩΝ» δε διακρίνονται 
μόνο στις σχολικές τους επιδόσεις αλλά διαπρέπουν και σε άλλους τομείς 

όπως στον αθλητισμό, στα γράμματα και τις τέχνες! 
Οι μαθητές μας είναι άξιοι επαίνου για την προσπάθεια που κάνουν να δομή-

σουν μια πολύπλευρη προσωπικότητα... Η προσπάθεια αυτή απαιτεί θυσίες, μό-

χθο και αφοσίωση στο στόχο. Πέρα από τις πολύ σημαντικές βραβεύσεις, έχουν 
κατακτήσει ίσως την πιο σπουδαία δεξιότητα:  να αγωνίζονται, να παλεύουν... να 
διεκδικούν τη ζωή!  Ας τους χειροκροτήσουμε !!

Επιμέλεια: Πίσπα Γεωργία

ΝΑΙ!... ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑ!!!

ΦΟΥΡΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Β’ Λυκείου 

Υψηλή διάκριση στις πολεμι-
κές τέχνες. Στέφθηκε 2ος πρω-
ταθλητής Νοτίου Ελλάδος με 
μαύρη ζώνη και ένα Νταν.

ΠΑΡΙΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ, Γ1 Γυμνασίου

Ο μαθητής βγήκε με την 
ομάδα ΚΟΥΡΟΣ Ελληνικού 
πρωταθλητής στον κοινό όμι-
λο του Θουκυδίδειου πρωτα-
θλήματος (υπό την εποπτεία 
της ΕΠΣΑ) στην κατηγορία παί-
δων, η οποία «άφησε» πίσω της 
αντίστοιχες παιδικές ομάδες 
ιστορικών σωματείων και δη 
ΠΑΕ (Προοδευτική, ΠΑΟΚ Γλυφάδας, Δόξα Βύρωνος 
κλπ). Με την ιδιότητα του αρχηγού παρέλαβε το κύ-
πελλο του πρωταθλητή από τη διοργανώτρια αρχή την 
Κυριακή 10 Ιουνίου στο γήπεδο της Βούλας. Η φωτο-
γραφία είναι από την περσινή απονομή (Ιούνιος 2011), 
όπου  και πάλι ως αρχηγός (αν και επιρρεπής στις κάρ-
τες για σκληρό παιχνίδι) ήταν στο βάθρο των νικητών, 
αφού πέρυσι η ομάδα του είχε τερματίσει δεύτερη.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» 2012
72ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»
 
Η βράβευση των μαθητών που διακρίθηκαν στον πανελ-

λήνιο μαθητικό διαγωνισμό στα μαθηματικά «Ο Ευκλείδης» 
έγινε την Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012, ώρα 11 π.μ. στη Μεγάλη 
Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Β’ Γυμνασίου
1ο Βραβείο

Δημητρακάκης Αλέξανδρος, Πρότυπο Αθηνών

22ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2012
 
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) διοργάνωσε τον 22ο 

Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής σε συνεργασία 
με το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Πε-
ριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ο διαγωνισμός αφορούσε στους μαθητές όλων των τά-
ξεων των Γενικών Λυκείων της χώρας. 

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2012 και για τις 
τρεις τάξεις διενεργήθηκε στις 10 Μαρτίου 2012, ημέρα 
Σάββατο. Διακρίθηκαν οι εξής μαθητές του σχολείου μας:

- Ζουμπουρλής  Παναγιώτης (Α’ Λυκείου) - 7ος
- Βαμβακάς Γεώργιος (Α’ Λυκείου) - 20ος
- Δημητριάδη Ευγενία (Α’ Λυκείου)- 46η

Λογοτεχνικό Εργαστήριο «Οι μαθητές γράφουν»
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής

 Διακρίθηκαν οι μαθητές:
-  Δημητρακάκης Αλέξανδρος, Β’ γυμνασίου για το ποίημα του 

με τίτλο «17 Νοέμβρη» 
-  Σούλη Χριστιάννα, Γ’ Γυμνασίου για το ποίημα της με τίτλο «Η 

πνοή της γης’»
-  Κακαβά Μαριάννα και Κανδύλη Μαρίνα, Β’ Γυμνασίου για το 

θεατρικό έργο που έγραψαν με τίτλο: «Στη Φυλακή»

Διαγωνισμός μαθηματικών 
‘«Καγκουρό»

Διακρίθηκαν οι μαθητές:
-  Γιαννόπουλος Εμμανουήλ,  
 Α’ Γυμνασίου
- Ελευθερίου Άννα, 
 Α΄ Γυμνασίου
- Ζήσης Χριστόφορος,
 Α΄ Γυμνασίου
- Κακαβά Μαριάννα, 
 Β΄ Γυμνασίου
- Μητσάκος Αριστείδης, 
 Β΄ Γυμνασίου

ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΕΣ
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

1 ΔΕΣΠΟΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ

2 ΒΑΡΔΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ

3 ΚΛΑΒΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ

4 ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ  ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΕΜΠ

5 ΠΑΛΑΤΣΙΔΗ   ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΕΜΠ

6 ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΥ  ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟY  ΚΡΗΤΗΣ  (ΧΑΝΙΑ)

7  ΠΡΙΦΤΗ  ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟY  ΚΡΗΤΗΣ  (ΧΑΝΙΑ)

8 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

9 ΠΑΛΗΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΕΜΠ

10 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΕΜΠ

11 ΤΡΑΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

12 ΛΙΓΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

13 ΓΟΥΤΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

14  ΔΕΜΕΡΤΖΗ   ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ

15 ΔΡΙΝΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ

16 ΘΕΟΦΙΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ  ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ   ΕΜΠ

17 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΕΦΑΡ/ΝΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ     ΕΜΠ

18 ΡΟΥΜΠΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟY ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)

19 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟY ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)

20 ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

21 ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

22 ΛΥΤΡΑ ΣΟΦΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟY ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 

23 ΖΗΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

24 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

25 ΓΡΥΛΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

26 ΝΤΕΪΒΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΡΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

27 ΛΙΝΤΕΝ ΜΕΛΙΝΑ-ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

28 ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

29 ΜΕΪΜΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

30 ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

31 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ. & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

32 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

33 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

34 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

35 ΤΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

36 ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

37 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

38 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

39 ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

40 ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)

41 ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤ. ΔΙΑΚΟΣΜ. & ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

42 ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

43 ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)

44 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
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