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Ο φύλλο που κρατάτε στα χέρια σας είναι η πρώτη εφημερίδα του σχολείου μας, εμπνευσμένη από την
κοινωνία των μικρών και ... των μεγάλων. Ξεφυλλίζοντάς την, θα ενημερωθείτε, θα προβληματιστείτε,

θα

διασκεδάσετε και κυρίως θα θαυμάσετε τη ζωντάνια, τη διεισδυτική ματιά των παιδιών και την καθαρότητα
της οmικής τους. Διότι, το έντυπο αυτό, πέρα από το γεγονός ότι έχει εμπνευστεί από γεγονότα της επικαιρότητας,
πλαισιώνεται από τους εφήβους και απευθύνεται σε αυτούς, καθώς εξέχουσα μορφή που αναδύεται μέσα από τις
σελίδες του είναι ο ίδιος ο έφηβος, με τη φλόγα της δημιουργίας και του ενθουσιασμού, ο έφηβος που δε διστάζει
να κατονομάσει τα πράγματα, αντιμετωπίζοντάς τα στις πραγματικές τους διαστάσεις και να συγκρουστεί με αυτά,
για να θεμελιώσει ένα καλύτερο αύριο.

... Η δ1κή μας φωνή
~
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Καθώς, όμως, το έργο αυτό αποτελεί προ'ίόν συλλογικής εργασίας, δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε ν'
αναφερθούμε στο ρόλο των καθηγητών συμβούλων και όλων όσοι προθυμοποιήθηκαν κι αυτοί με τη σειρά τους να
καταθέσουν ένα κομμάτι από τους προβληματισμούς και τα όνειρά τους στην εφημερίδα του σχολείου μας,
συμπληρώνοντας την ορμητικότητα και τον αυθορμητισμό των μαθητών με τη δική τους γνώση και εμπειρία.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η προσφορά του κ. Ραφελέτου, της κ. Θεοδωρακοπούλου, της κ. Πίσπα, του κ. Θεοχάρη,
του κ. Κορακιανίτη, της κ. Κατωπόδη, της κ. Βέργαδου, της κ. Ανδρακάκου, της κ. Σφανδού, της κ. Γιάκα, του κ.
Χρονόπουλου, της κ. Χρυσουλάκη, του κ. Τζούλια και των καθηγητριών των Γαλλικών κ. Ζη και της κ. Κουρή, που
στάθηκαν συνεργάτες και καθοδηγητές των μαθητών σε μια προσπάθεια να δώσουν το στίγμα ενός σχολείου που
επιδιώκει το καλύτερο σε κάθε επίπεδο. Τέλος, ευχαριστούμε τον κ. Μπούρα, τον κ.Κοντοβράκη, τον κ. Ανδρακάκο,
που μέσα από τα άρθρα τους μας μύησαν στον κόσμο της επιστήμης καθώς και τον κ. Μαυρολέοντα και την κ.
Μπούρα που ζωντάνεψαν μέσα από τα άρθρα τους ευχάριστες στιγμές της σχολικής χρονιάς που πέρασε ...
Υπεύθυνη Σύνταξης
Ελίνα Τσουμπρή
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βοκυηρίδιο

σ

ι συνεργάτες της Πολυτεχνικής Σχολής του Μόντρεαλ στον

Καναδά ανάγκασαν βακτηρίδια να μεταφέρουν ωφέλιμο φορτίο
και μάλιστα μπόρεσαν να κατευθύνουν την κίνησή τους στα
αιμοφόρα αγγεία Για τη διεξαγωγή του πειράματος επέλεξαν ειδικά
βακτηρίδια που ζουν σε θαλάσσια λάσπη και περιέχουν μαγνητικά

σωματίδια οξειδίου του σιδήρου. Το μήκος αυτών των βακτηριδίων
είναι δύο μικρόν (2' 10·6m). ΈΓσι αυτά μπορούν να διέλθουν από τα πιο
λεπτά αιμοφόρα αγγεία Σε κάθε βακτηρίδιο συνέδεσαν πλαστικό

Δρ.

n. Μπούρας

σφαιρίδιο διαμέτρου 150 νανομέτρων (150'1 0·9rn). Εφαρμόζοντας
εξωτερικό μαγνητικό πεδίο οι επιστήμονες κατηύθυναν τα βακτηρίδια
σε αιμοφόρα αγγεία χοίρων. Ο σκοπός της έρευνας είναι να
αναγκάσουν τα βακτηρίδια να μεταφέρουν φάρμακο σε εκείνα τα
σημεία όπου είναι απαραίτητα, για παράδειγμα σε κακοήθεις

-

Φυσικός

καρκινικούς όγκους.
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έκφραση,

και

συντακτική

δομή,

ενώ απαιτεί εμβάθυνση

παρουσιάζει

ποικιλομορφία

ως προς την ερμηνευτική

στην

και την

αισθητική του προσέγγιση. Γι' αυτούς τους λόγους η προσπέλαση και η κατανόησή
του απαιτεί επίπονη και μεθοδική προσπάθεια. Έτσι, λοιπόν, το μάθημα της αρχαίας
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αρχαίος ελληνικός λόγος είναι πυκνός και δύσκολος. Έχει σύνθετη
γραμματική

rιιι."

ελληνικής γλώσσας γίνεται τόσο δύσκολο αγώνισμα για τους μαθητές του Γυμνασίου
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και του Λυκείου, ώστε πολλές φορές καταλήγουν στην απαξιωτική του απόρριψη,

χρησιμοποιώντας ερωτήματα του τύπου: «Γιατί διδασκόμαστε τα αρχαία ελληνικά
στο σχολείο; Ποιος είναι ο πρακτικός λόγος να γνωρίσουμε μια γλώσσα νεκρή;
Μήπως πρόκειται ποτέ να τη μιλήσουμε;».

Αντιμέτωπη με τα παραπάνω ερωτήματα έχει έρθει, πιστεύω, αρκετές φορές η
πλειοψηφία των συναδέλφων που διδάσκουν το μάθημα. Θα προσπαθήσω, μέσα στα
πλαίσια που ορίζει ο χώρος μιας σχολικής εφημερίδας, να εκφράσω τους βασικούς
λόγους για τους οποίους, κατά τη γνώμη μου, κρίνεται απαραίτητη η παρουσία του
συγκεκριμένου μαθήματος.

Σε όλη την ιστορική περίοδο της αρχαιότητας (ξεκινώντας από τον

8' αιώνα

και τον Όμηρο) μπορεί κανείς να διακρίνειτην εξελικτική πορεία του ανθρώπου σε
κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο

.

από την ηρωική εποχή της βασιλείας

και της πλήρους εξάρτησης του ανθρώπου στις θεϊκές δυνάμεις, στην εποχή του

ορθού λόγου και της δημοκρατίας (Αθήνα

5"" αιώνας).

Αποκλειστικά υπεύθυνος για

τις αλλαγές αυτές ήταν ο ίδιος ο άνθρωπος με βασικό αρωγό τη συστηματοποίηση της

Γιάννης Κοντοβράκης

-

Καθ. Φιλόλογος

έλλογης σκέψης. Από την άλλη πλευρά, μέσα από την αρχαία ελληνική γραμματεία,
παρακολουθούμε τη σημασία που δόθηκε στον άνθρωπο ως άτομο και μέλος ενός
οργανωμένου κοινωνικού συνόλου. Παρατηρούμε την ενεργή συμμετοχή του στις
κοινές πολιτικές υποθέσεις (τουλάχιστον στην αθηναϊκή δημοκρατία) και στη στάση
που κράτησε σε κρίσιμες ιστορικά στιγμές για την πόλη του' τον γνωρίζουμε ως
δρώντα πολίτη και κατανοούμε τις αξίες που τον ενέπνεαν. Συμπερασματικά, βασικό
κίνητρο της μελέτης των αρχαίων κειμένων είναι η ανθρωπογνωσία ως έκφραση της
δημιουργίας πολιτισμού οιασδήποτε μορφής.

Επιπλέον, η γνώση του αρχαίου ελληνικού κόσμου μας οδηγεί στην επικοινωνία με τα πνευματικά και καλλιτεχνικά επιτεύγματα του
παρελθόντος.

Στην αρχαία ελληνική γλώσσα (κυρίως στην αττική διάλεκτο) έγραψαν οι μεγαλύτεροι δημιουργοί και θεμελίωσαν τα

περισσότερα επιστημονικά και καλλιτεχνικά πεδία. Αρχικά, τα ομηρικά έπη είναι τα πρώτα γραπτά λογοτεχνικά μνημεία. Ακολουθεί η λυρική

ποίηση ως η πρώτη ποίηση της έκφρασης προσωπικών συναισθημάτων. Η επιστημονική ιστοριογραφία βρίσκει τον ιδανικό εκφραστή της στο
πρόσωπο του Θουκυδίδη, η φιλοσοφία ορίζεται από το Θαλή και ανανεώνεται συνεχώς με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, η ρητορεία
τελειοποιείται με το Λυσία, τον Ισοκράτη και το Δημοσθένη, το δράμα μεσουρανεί με τη σφραγίδα των τριών μεγάλων τραγικών, οι φυσικές
επιστήμες και τα μαθηματικά ορίζονται από τους Ίωνες φιλοσόφους και τους Πυθαγορείους, η ιατρική έχει να επιδείξει τα ονόματα του
Ιπποκράτη και του Γαληνού. Πολλοί ευρωπαίοι μελετητές μίλησαν για «θαύμα» ακριβώς
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επειδή σε καθέναν από τους παραπάνω τομείς ο τρόπος σκέψης και έκφρασης

είναι μοναδικός. Ταυτόχρονα, η γλυπτική, η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική και
το θέατρο έφτασαν στον ύψιστο βαθμό ανάπτυξης και τα δημιουργήματά τους
επηρέασαν την ιστορία της ανθρωπότητας.
Όλα αυτά τα πνευματικά δημιουργήματα γονιμοποίησαν την ευρωπαϊκή

σκέψη. Οι σοφιστές, για παράδειγμα, του 5~ π.Χ. αιώνα υπήρξαν σκαπανείς
ενός κινήματος που είχε πρώιμα εκφράσει απόψεις για το φυσικό και το θετό
δίκαιο, για το νόημα της ποινής και για την απονομή της δικαιοσύνης, για τη
φύση της αλήθειας και της αδικίας, για την πίστη στην ανθρώπινη λογική. Οι
ίδιες απόψεις, και μάλιστα με τη μορφή επιδιώξεων, ακούστηκαν από το
στόμα των Ευρωπαίων Διαφωτιστών περίπου είκοσι τρεις αιώνες αργότερα,
γεγονός που οδήγησε τους μελετητές να ονομάσουν αναδρομικά το κίνημα
των σοφιστών Ελληνικό Διαφωτισμό. Η Αναγέννηση, από την άλλη πλευρά,
πρόβαλε το πρότυπο του πανεπιστήμονα ανθρώπου, του ανθρώπου δηλαδή

που συγκεντρώνει γνώσεις και δεξιότητες από διαφορετικούς τομείς της
επιστήμης και της τέχνης. Ο συγκεκριμένος τύπος ανθρώπου, όμως, πήρε
σάρκα και οστά στην ελληνική αρχαιότητα με πολλές φυσιογνωμίες να
διακρίνονται ταυτόχρονα

σε τομείς

όπως η

πολιτική,

η

νομοθεσία,

η

δραματουργία, η ρητορεία, το εμπόριο.
Εξάλλου, με τη συστηματική διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής ο μαθητής
συνειδητοποιεί ότι η ελληνική γλώσσα έχει τις ρίζες της στην αρχαία, της

οποίας αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη. Πρόκειται ακριβώς για την ίδια
γλώσσα με τις αλλαγές φυσικά τις οποίες επιφέρει σε ένα τόσο ζωντανό

οργανισμό ο χρόνος και η επαφή με τις άλλες γλώσσες. Μια όσο το δυνατόν
πληρέστερη γνώση της αρχαίας ελληνικής δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να διευρύνει το γλωσσικό του κώδικα και χρησιμοποιώντας
μεθόδους παραγωγής λέξεων, να δημιουργήσει αναρίθμητες άλλες. Μ' αυτόν τον τρόπο η γλωσσοπλαστική ικανότητα ισχυροποιείται
και παγιώνεται. Επιπρόσθετα, τα αρχαία ελληνικά κείμενα αποτελούν κομψοτεχνήματα εκφραστικής δεινότητας και ακριβόλογης
έκφρασης. Ας διαβάσει κανείς (έστω και από μετάφραση) ένα κομμάτι από ένα ρητορικό λόγο του Δημοσθένη ή από μια δημηγορία του
Θουκυδίδη και θα διαπιστώσει τον πλούτο των επιχειρημάτων και την ποιοτική έκφραση. Πλούτος επιχειρημάτων και ποιοτική
έκφραση δεν είναι άλλωστε τα βασικά ζητούμενα του μαθήματος της έκθεσης; Αυτές οι δυο παράμετροι δε θεωρούνται οι βασικότερες
για την επιτυχία του μαθητή στο συγκεκριμένο μάθημα;
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω πως όλο αυτό το ανθρωπογνωστικό και αρχαιογνωστικό πλαίσιο που διαμορφώνει το μάθημα των
αρχαίων ελληνικών, παρόλο που δε συνάδει με τα ήθη της εποχής μας, δε θα πάψει ποτέ να τροφοδοτεί τον ανθρώπινο νου με πρότυπα

συμπεριφοράς καιδράσης, αλλά και να επηρεάζει βαθιά την ιστορική μας πορεία ως λαού.

ταν κοιτάζουμε με ένα τηλεσκόπιο τις

[]
φως

αμυδρές δέσμες του φωτός που φτάνουν σε
μας από μακρινούςγαλαξίες, ξέρουμε ότι το
των

άστρων από

αυτά τα

αντικείμενα είναι «παλιό»

μακρινά

και ότι αυτοί οι

γαλαξίες φαίνονται όχι όπως είναι τώρα, αλλά
όπως ήταν εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια
χρόνια πριν. Όταν παρατηρούμε γαλαξίες του

θεαματικού σμήνους της
βλέπουμε όπως ήταν

50

Παρθένου, τους

εκατομμύρια χρόνια

πριν. Για σύγκριση, θυμίζουμε ότι οι δεινόσαυροι
εξαφανίστηκαν εδώ και65 εκατομμύρια χρόνια.
Γνωρίζουμε, όμως, ακόμα ένα άλλο σύμπαν,
αυτό μέσα μας, ένα σύμπαν της σκέψης, των

αισθημάτων και της μνήμης. Αυτό το εσωτερικό
σύμπαν αποτελείται από τόσα αλληλεπιδρώντα
κύτταρα όσα είναι και τα άστρα που υπάρχουν
στο γαλαξία μας
Ηλεκτροχημικές ωθήσεις πάλλονται ανάμεσα

σε μυριάδες κύτταρα του εγκεφάλου με τρόπους
που μόνο τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε. Η

δύναμη του εγκεφάλου είναι τεράστια, αλλά
μπορεί αυτός ο εγκέφαλος να βυθομετρήσει το

«άπειρο» μέγεθος του χρόνου; Μπορούμε να
καταλάβουμε το μήκος του ταξιδιού που έγινε
από το αρχαίο φως το οποίο λάμπει απαλά στο
φως του τηλεσκοπίου;

.

ΠΡΟΤ'τ'ΠΑ ΝΕΑ

Προσεκτική εξέταση σε απολιθωμένα κοράλλια από προηγούμενες
γεωλογικές περιόδους που εκτείνονται σε εκατομμύρια χρόνια
αποκαλύπτει ότι ο μέσος αριθμός των μεμβρανών σε κάθε ομάδα

δακτυλίων μεγαλώνει όσο κανείς προχωρεί πίσω στο χρόνο. Για
παράδειγμα, πριν

37

εκατομμύρια χρόνια, απολιθωμένα κοράλλια

περιέχουν κατά μέσο ότι

400

μεμβράνες κατά δακτύλιο. Αυτό

δείχνει ότι τα κοράλλια ζούσαν ένα έτος

400 ετών περίπου,

ΣΕΛ

/ /
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ναυτίλο, ένα κεφαλόποδα σχετικό με τα περισσότερα χταπόδια και
καλαμάρια. Κάποτε οι ναυτίλοι ήταν μια ισχυρή ομάδα, με
περισσότερα από 10.000 είδη. Αλλά, όπως και τόσα άλλα είδη, έτσι
και οι περισσότεροι ναυτίλοι εξαφανίστηκαν. Σήμερα μόνο 5 είδη
διατηρούνται. Ο ναυτίλος ζει μέσα σε ένα όστρακο και, καθώς
μεγαλώνει, δημιουργεί ένα νέο χώρο (θαλαμίσκο), στον οποίο

με κάθε

μετακομίζει. Το ζώο έπειτα σφραγίζει τον παλιό θαλαμίσκο με ένα

μέρα 22 ωρών. Αυτά τα 0,00002 δευτερόλεπτα το χρόνο κάνουν τη
διαφορά ;Έτσιφαίνεται.

διάφραγμα. Ανάμεσα στα διαφράγματα των σημερινών ναυτίλων

Το φαινόμενο έχει μία επιπλέον διάσταση, επειδή η επιβράδυνση

υπάρχουν κατά μέσο όρο

30 λεπτές

μεμβράνες, οι οποίες δείχνουν

ότι η κάθε μία από αυτές αντιπροσωπεύει μία ημέρα.

της περιστροφής της Γης επηρεάζει τη Σελήνη. Η Γη και η Σελήνη

Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε ότι το κάθε διάφραγμα

περιστρέφονται γύρω από ένα κοινό κέντρο βάρους. Αυτό το σημείο

αντιστοιχεί σε σεληνιακό μήνα 30 ημερών. Απολιθωμένοι ναυτίλοι

βρίσκεται βαθιά μέσα στη Γη, λόγω της πολύ μεγαλύτερης μάζας της

δείχνουν σχεδόν μία γραμμική μείωση του αριθμού των μεμβρανών
σε κάθε θαλαμίσκο, όταν εξετάζουμε όλο και παλαιότερα δείγματα.
Οι νεότεροι απολιθωμένο ι ναυτίλοι έχουν περίπου 25 μεμβράνες σε
κάθε θαλαμίσκο. Πριν 420 εκατομμύρια χρόνια κάθε θαλαμίσκος

Γης. Η στροφορμή, όμως, των δύο σωμάτων παραμένει σταθερή και,

επειδή η ταχύτητα της Γης μειώνεται, καθώς περιστρέφεται, η
ταχύτητα της Σελήνης αυξάνεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
επιταχύνεται η Σελήνη και να απομακρύνεται βραδέως από τη Γη.

Ωστόσο, βρέθηκε ένας τρόπος να φανταστούμε τα βάθη του χρόνου.

περιείχε μόνο 9 ή 1Ο μεμβράνες. Ο Σεληνιακός κύκλος κατά τη
γεωλογική εκείνη περίοδο είχε μόνο 9 ή 1Ο ημέρες. Αυτό σημαίνει

Περιλαμβάνει τρία εκ πρώτης όψεως άσχετα φαινόμενα

ότι οι ναυτίλοι «είδαν» κατά τα χρόνια εκείνα μια γιγαντιαία Σελήνη

δυναμική

του

συστήματος Γη-

κοραλλιών που έζησαν

:

τη

Σελήνη, τους σκελετούς των

400 εκατομμύρια χρόνια προτού εμφανιστεί

σε

απόσταση

100.00

μιλίων περίπου,

ακριβώς το

σημερινής απόστασης. Η ημέρα στη Γη θα διαρκούσε

40%
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της

ώρες, με

το ανθρώπινο γένος και ένα θαυμάσιο ζώο που λέγεται ναυτίλος.

μια περιστροφική επιβράδυνση

Στο 18" αιώνα, ο αστρονόμος Ε. Haley παρατήρησε ασυμφωνία
μεταξύ των θέσεων που είχαν προβλεφθεί και

κάθε χρόνος θα είχε 41 7 ημέρες, με δεδομένο ότι καμία αλλογή δεν
υπήρξε στην τροχιά της Γηςγύρω απότονΉλιο.

0,00002 δευτερόλεπτα το χρόνο και

εκείνων που παρατηρήθηκαν κατά τις ηλιακές

Η Αστρονομία, λοιπόν, δεν είναι μόνο

εκλείψεις και έδειξε ότι αυτές οι εκτροπές είχαν

πάνω από τα κεφάλια μας, αλλά και κάτω από

ως αίτιο τη βαθμιαία μείωση της περιστροφής
της Γης γύρω από τον άξονά της. Ο φιλόσοφος
υπέθεσε σωστά ότι η τριβή από τις παλίρροιες

προκαλούσε επιβράδυνση. Η βαρύτητα της
Σελήνης προκαλεί παλίρροιες στους ωκεανούς,
έτσι

ώστε,

καθώς

«γλείφουν»

τις

ακτές,

λιγοστεύουν την ενέργεια της περιστροφής της
Γης. Πραγματικά, ο ρυθμός επιβράδυνσης είναι
περίπου

0,00002

δευτερόλεπτα τΟ χρόνο, που

σημαίνει ότι κάθε

50.000

χρόνια η ημέρα

γίνεται ένα δευτερόλεπτο μεγαλύτερη *.

Μέχρι τη δεκαετία του

1960,

η μόνη

απόδειξη της επιβράδυνσης της περιστροφής
της

Γης

προερχόταν

από

αστρονομικές

παρατηρήσεις. Τότε ο παλαιοντολόγος

βρήκε

ότι

κοράλλια

ορισμένα
περιέχουν

προ

πολλού

στους

J.Wells

Η βαρύτητα της

τα

Σελήνης προκαλεί
παλίρροιες στους
,
,
,

ωκεανους, ετσι ωστε,

καθώς «γλείφουν» τις
ακτές, λιγοστεύουν την
,
ενεργεια της

περιστροφής της Γης.

πόδια

μας.

Οταν

τηλεσκόπιο

τους

θυμηθούμε

τα

0,00002

κοιτάζου με

μακρινούς

φαινομενικά

με

το

Γαλαξίες,

ας

ως

δευτερόλεπτα το

ασήμαντα

χρόνο.

Ας

θυμηθούμε το δραματικό αποτέλεσμάτου στη
Σελήνη και τα εκπληκτικά του τεκμήρια στΟ
φλοιό του ωραίου μας Γαλάζιου Πλανήτη, που
τα διατήρησανχωρίς να το ξέρουν, τα κοράλλια
και οι ναυτίλοι.

*

Από

τα

0,00002

δευτερόλεπτα που

επιβραδύνεται κατά μέσο όρο η Γη ετησίως,
μόνο το 1/3 οφείλεται στις παλίρροιες των
θαλασσών. Τα υπόλοιπα 2/3 οφείλονται και σε
άλλα αντίστοιχα φαινόμενα όπως η τριβή του

νεκρά

αέρα στην εmφάvεια της Γης, η τήξη των

ετήσιους

πάγων, η συστολή και διαστολή της Γης λόγω

δακτυλίους, μέσα στους σκελετούς τους, ένα αρχείο των ημερών και

αλλογών της θερμοκρασία της, το φαινόμενο του

των ετών που πέρασαν. Μέσα στους δακτυλίους αυτούς υπάρχουν

Κατά τη μεγαλύτερη ένταση του φαινομένου του

EL ΝΙΝΙΟ κ.ά.
EL ΝΙΝlO το

λεπτές μεμβράνες, που σημειώνουν τις καθημερινές καταθέσεις

1997, που όλα τα καιρικά φαινόμενα ήταν εντονότερα,

ανθρακικού ασβεστίου από τον πολύποδα του κοραλλιού μέσα στο
σκελετό.

της Τζον Γκίπσον ανακοίνωσε αύξηση της μέρας κατά

Υπάρχει και παλαιοντολογική απόδειξη, η οποία τεκμηριώνει τη

ο ερευνητής

0,008

δευτερόλεπτα(!). Αυτό οφειλόταν, συν τοις άλλοις, σε ένα υδάτινο
ρεύμα του Ειρηνικού Ωκεανού, αντίθετο στην κίνηση της Γης.

Σεληνιακή απομάκρυνση. Ας εξετάσουμε το

Κωνσταντίνος Ανδρακάκος

-

Καθ. Φυσικής

ΠΡΟΤΥΠΑ NER

ΣΕΛ

/ /
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Η Βάρη είναι μια περιοχή που σίγουρα οι
περισσότεροι έχουν συνδέσει με τις γνωστές
ταβέρνες, στις οποίες οι λάτρεις του κρέατος
μπορούν να απολαύσουν αγαπημένες
παραδοσιακές γεύσεις συνοδευόμενες από χύμα
κρασί. Λίγοι, όμως, ξέρουν ότι η περιοχή αυτή έχει
μια ιστορία πολλών αιώνων.
Σκοπός της έρευνας για τη συγγραφή του
συγκεκριμένου

άρθρου ήταν να φωτιστεί το
έντονο ιστορικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η
περιοχή μας. Οι πρώτες αναφορές στο σημερινό
δήμο της Βάρης προέρχονται από αρχαίους
συγγραφείς που αναφέρονται στην περιοχή αυτή
με το όνομα «Δήμος Αναργυρούντος». Στο δήμο
αυτό που ακολουθούσε το δήμο Αιξωνίδων Αλών
(σημερινοί δήμοι Γλυφάδας, Βούλας) κατοικούσε η
Ερεχθηίδα φυλή. Η ονομασία του οφείλεται στο

tι
Μ

δύσοσμο φυτό ανάργυρος (σημερινός φλόμος),
ενώ

το

σύγχρονο

αρβανίτικη ρ(ζα

varr,

όνομα

αποδίδεται

στην

που σημαίνει τάφος-μνήμα.

Μ

Το όνομα αυτό πιθανότατα δόθηκε από τους
. , Αρβανίτες λόγω των επιβλητικών ταφικών
..... περιβόλωνπου ανακαλύφθηκανστην περιοχή.
Η ζωή στη Βάρη ξεκινά από την 3' χιλιετία
πΧ, όπως μαρτυρούν ευρήματα σε οικόπεδα της
θέσης Καμίνι. Η περισυλλογή λεπίδων οψιανού,
ηφαιστειακούπετρώματοςαπό τη Μήλο, μαρτυρά
την ύπαρξη εμπορικών σχέσεων με το νησί των
Κυκλάδων. Η συγκέντρωση αγκίστρων και
βαριδίων μαζί με θαλάσσια όστρεο αποδεικνύει
ότι οι κάτοικοι της Πρωτοελλαδικής εποχής
ασχολούντανμε το Ψάρεμα.
Στη θέση Καμίνι αποκαλύφθηκαν
οργανωμένα νεκροταφεία των Μυκηναϊκών
χρόνων σε θαλαμοειδήμορφή. Ακόμη, βρέθηκαν σ'
αυτούς κτερίσματα,που μαρτυρούντο οικονομικό
επίπεδο των κατο(κων. Επιπλέον, από την εποχή
αυτή έχει έρθει στο φως και τμήμα Μυκηναϊκού
οικισμού στην οδό Θάσου, που μας δίνει πολλές
πληροφορίες για την καθημερινή ανθρώπινη
δραστηριότητα.
Στα Γεωμετρικά χρόνια η ζωή συνεχίζεται
αδιάλειπτα. Εγκαταστάσεις και ταφές στο λόφο της
Λαθούριζας αποκαλύπτουντην εικόνα του δήμου κατά την
περίοδο αυτή. Η πρόσφατη έρευνα νεκροταφείου σε
οικόπεδο της οδού Τερψιχόρης υποδεικνύει την ύπαρξη
οικισμούτων Γεωμετρικώνχρόνων.
Η τοποθεσίαστην οποία ήταν χτισμένοςο αρχαίος
Αναργυρούς, η σύγχρονη Βάρη, είναι από τις ωραιότερες.

Ανάμεσαστο γαλάζιοτου Σαρωνικούκαι στο γκριζοπράσινο
των απολήξεων του γμηττού απλώνεται ο χώρος της

κατοίκησης και της πολιτισμικής δραστηριότητας. Η
εύφορη κοιλάδα προστατευόταναπό τους δακτυλιοειδούς
διάταξης λόφους (Δίλοφο, Λαθούριζα, Μπαράκο, Μελίσσι,
Πευκωτό). Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του τόπου βοήθησε
τους κατοίκους της περιοχής να βρ(σκονται σε αρμονία με
το περιβάλλον.
Αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση κατά τη
διάρκεια της έρευνάς μας για την περιοχή αυτή ήταν η
ιδιαίτερο έντονη ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα
που φαίνεται να είχαν οι κάτοικοι του Αναγυρούντα, όπως
αποδεικνύεται από την ανακάλυψη
της αγοράς του Αναγυρούντα στην
οδό Παπαφώτη, ενός χώρου
περιτοιχισμένου, όπου λάμβαναν
χώρα οι πωλήσεις των πρΟϊόντων, οι
ασκήσεις των νεαρών Αναγυρασίων,
η επιλογή των έξι βουλευτών για τη
Βουλή των Πεντακοσίων.

Ελίνα Τσουμπρή

- Καθ.

Φιλόλογος

Στις μέρες μας αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σοβαρό και μεγάλο
πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που απειλεί να καταστρέψει την ομορφιά

και τη γαλήνη της ζωής μας. Ένα πρόβλημα που γεννήθηκε στη
σύγχρονη πολιτισμένη ζωή μας από την πρόοδό μας στην τεχνολογία.
Είναι το πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος.
Η ρύπανση - μόλυνση του περιβάλλοντος δεν είναι τίποτα άλλο παρά
αλλοίωση της μορφής του περιβάλλοντος και της ισορροπίας του
ανθρώπου με τη φύση. Πρόκειται για μια διαδικασία την ευθύνη της
οποίας δεν έχει μόνο η σημερινή γενιά, καθώς ξεκίνησε πολύ παλιότερα
εξαιτίας της έλλειψης λογικής στην εκμετάλλευση της γης από τους
προγόνους μας. Η καταστροφή του περιβάλλοντος συνιστά μεγάλο
πλήγμα για τον άνθρωπο, καθώς υποθηκεύει τη ζωή και το μέλλον του
στον πλανήτη.

Τα τελευταία χρόνια, οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μεγάλα
αστικά κέντρα και δημιουργήθηκε έτσι το πρόβλημα της αστυφιλίας.
Εγκατέλειψαν τις μικρές τους πόλεις, τα χωριά τους και έφυγαν για τις
μεγάλες πολιτείες, στις οποίες πίστεψαν πως θα ζήσουν μια καλύτερη
και mo άνετη ζωή. Έτσι μαζεύτηκαν στις πολυκατοικίες και περιόρισαν
τη ζωή τους σε λίγα τετραγωνικά μέτρα. Οι ανάγκες της ζωής
δημιούργησαν όλο και περισσότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Έτσι
οι πόλεις γέμισαν εργοστάσια κάθε φύσεως, που απασχολούν μεγάλο
μέρος του ανθρώπινου δυναμικού.
Τα εργοστάσια, όμως, είναι ο κυριότερος παράγοντας στη μόλυνση
του περιβάλλοντος. Τα διάφορα βιομηχανικά απόβλητα ρίχνονται στη
θάλασσα

και καταστρέφουν

τις

ακτές

μας.

Διαταράσσουν

την

οικολογική

ισορροπία με τις διάφορες χημικές τους ουσίες και

συγχρόνως

δηλητηριάζουν

τον

αέρα

που

αναπνέουμε.

Μαύρα

σύwεφα καλύmουν τις πόλεις μας και σκοτεινιάζουν το γαλάζιο

ουρανό.
Η αστυφιλία στις πόλεις δημιούργησε κι ένα σωρό άλλα προβλήματα

όπως για παράδειγμα το συγκοινωνιακό που με τη σειρά του ευθύνεται
για τη μόλυνση του αέρα από τα καυσαέρια των τόσων αυτοκινήτων.

Το περιβάλλον επιβαρύνεται ιδιαίτερα και από τη ραδιενέργεια. Για
παράδειγμα,

οι

βόμβες

απεμπλουτισμένου

χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο του κόλπου το
Κόσοβου το

1999

ουρανίου

που

1990 και στον πόλεμο

του

έχουν μολύνει τα εδάφη και τα νερά, όχι μόνο των

χωρών όπου έγιναν οι πόλεμοι αλλά και των γειτονικών χωρών. Έχουν
προκαλέσει πολλούς θανάτους και πάρα πολλές ασθένειες, ιδιαίτερα στα
μικρά παιδιά. Η μόλυνση αυτή θα κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια.
Συγκεκριμένα, η μόλυνση αυτή θα διαρκέσει

4.5

εκατομμύρια χρόνια!

Υπολογίζεται ότι για να διορθωθεί το κακό που έγινε στα Βαλκάνια
εξαιτίας των βομβών απεμπλουτισμένου ουρανίου, απαιτούνται γύρω στα

30

δισεκατομμύρια

δολάρια, ποσό που δεν έχουν όλοι οι λαοί των

Βαλκανίων μαζί.
Αλλά και η ειρηνική χρήση της
ατομικής ενέργειας
περιβάλλον, ιδιαίτερα

μολύνει το
όταν συμβεί

κάποιο ατύχημα. Για παράδειγμα, από το
ατύχημα του

Tchemohyl (Τσέρνομπιλ)
1986, εκτιμάται ότι γύρω

την άνοιξη του
στα

5

εκατομμύρια

επικίνδυνα
ραδιενέργεια.

άτομα

βρέθηκαν

εκτεθειμένα
Παρόμοια

στη

ατυχήματα

υπήρξαν και σε άλλες χώρες. Πολλά από
αυτά

δεν

είδαν

ποτέ

το

φως

της

δημοσιότητας για ευνόητους λόγους.
Για το τεράστιο αυτό πρόβλημα της
μόλυνσης μοναδικός υπεύθυνος είναι ο
άνθρωπος που, στην προσπάθειά του να

ζήσει πιο άνετα, παραβίασε ορισμένους
κανόνες, αδιαφορώντας για τη φύση και
βρισκόμενος έτσι μπροστά
καταστροφικό θέαμα.

σ'

ένα

Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

1.

4.

Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Ατμοσφαιρική ρύπανση λέγεται η παρουσία των
χημικών

ουσιών

στην

ατμόσφαιρα σε

μεγάλες

ΤΟ έδαφος και το υπέδαφος του πλανήτη μας, τα
τελευταία χρόνια, έχουν αρχίσει ν' αλλοιώνονται σε

ποσότητες και για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι οποίες

βάθος

βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η

φυτοφάρμακα

εξωτερική

ρύπανση

στις

βιομηχανικές χώρες

μερικών

μέτρων

και

από

άλλες

τα

λιπάσματα,

ανθρώπινες

τα

παρεμβάσεις.

Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια, τα ζιζανιοκτόνα έχουν

προέρχεται κυρίως από το οξείδιο του άνθρακα, το

πολλαπλασιαστεί

κατά

οξείδιο του αζώτου, το οξείδιο του θείου, πτητικά

λιπάσματα

12

οργανικά συστατικά, κυρίως υδρογονάνθρακες, και

λιπάσματα παρασύρονται από τα νερά της βροχής και

κατά

φορές,

25

φορές.

ενώ τα συνθετικά

Τα ζιζανιοκτόνα

και τα

αιωρούμενα σωματίδια ύλης (στερεά σωματίδια και

εισέρχονται στα υπόγεια ύδατα, όπου προκαλούν μαζική

σταγονίδια). Η ρύπανση του αέρα άρχισε να συντελείται

ρύπανση

σταδιακά

κατακλύζουν τον πλανήτη κατά εκατοντάδες χιλιάδες,

από

την

εποχή

της

Βιομηχανικής

Επανάστασης.

τεραστίων

προκαλώντας

Τα εργοστάσια, που λειτουργούν σαν ηφαίστεια
παραγωγής ρύπων, όχι μόνο υποβαθμίζουντην ποιότητα

της ζωής μας, αλλά τη θέτουν και σε σοβαρό κίνδυνο. Το
αυτοκίνητο είναι αδιαμφισβήτητα ένας άλλος

εκτάσεων.

μόλυνση

του

Οι

χωματερές

περιβάλλοντος

και του

πόσιμου νερού παρακείμενων περιοχών.
Η αλλοίωση της επιφάνειας του εδάφους καθιστά το
έδαφος

λιγότερο

συγκρατήσει

το

γόνιμο
νερό.

και

Η

λιγότερο

επιφάνεια

ικανό

του

σημαντικός παράγοντας μόλυνσης του περιβάλλοντος.

θεωρείται

Σχεδόν όλες οι πόλεις, μικρές και μεγάλες, βρίσκονται

τροπικές και εύκρατες περιοχές χρειάζονται από

ανανεώσιμος

να

εδάφους

φυσικός πόρος. Όμως,

στις

200 έως

πνιγμένες στο νέφος. Τα πρωτεία φαίνεται να κατέχει η

1000

πόλη του Μεξικού, όπου τα

των

νέας επιφάνειας. Αν η επιφάνεια του εδάφους διαβρωθεί

κατοίκων της ζουν καθημερινά μέσα στο νέφος. Αν

πολύ γρήγορα, τότε το έδαφος μετατρέπεται σε μη

ολόκληρος

ανανεώσιμο φυσικό πόρο.

ο

κόσμος

εκατομμύρια

25

φθάσει

στο

μέσο

επίπεδο

χρόνια, για να σχηματιστούν μόλις

2,5

εκατοστά

διαβίωσης των πλουσιότερων χωρών, τότε τα περίπου

Η Γη αρχίζει να παρουσιάζει σημεία σοβαρής

εκατομμύρια αυτοκίνητα που υπάρχουν σήμερα

κόπωσης. Τα εδάφη της, σε πολλά σημεία του πλανήτη,

500
στον

πλανήτη

μας

δισεκατομμύρια.

θα

φθάσουν

γύρω

στα

3

είναι εξαντλημένα και δεν αποδίδουν (όπως απέδιδαν

Και μόνο να το σκέφτεται κανείς

παλιότερα) στις γεωργικές καλλιέργειες, εξαιτίας της

σταματά το μυαλό του, αναλογιζόμενος τις επιπτώσεις

εντατικής

που θα έχει στο περιβάλλον μια τέτοια αύξηση στον

λιγοστεύουν,

αριθ μό των ρυπογόνων αυτοκινήτων.

μολυσμένα από την κατάχρηση χημικών ουσιών.

2. ΤΟ

5. Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

εκμετάλλευσης.
και

αυτά

που

Τα

υπόγεια

μας

απέμειναν

ύδατα
είναι

Η παγίδευση της θερμοκρασίας στην τροπόσφαιρα

Τα τροπικά δάση, αλλά και όλα τα δάση, εξαιτίας των

ονομάζεται φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το φαινόμενο

πυρκαγιών και των εκχερσώσεων, οδηγούνται στον

του

αφανισμό. Οι πυρκαγιές καταστρέφουν τους πνεύμονες

άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Το διοξείδιο του άνθρακα

της Γης. Ο μισός δασικός πλούτος της Γης κάηκε τα

διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα από την καύση στερεών

τελευταία

καυσίμων.

θερμοκηπίου

κάτοικοι περιοχών γύρω από μεγάλες δασικές περιοχές

επιδεινώνεται εξαιτίας δύο αρνητικών φαινομένων που

να ζουν με το φόβο των πλημμύρων που μεγαλώνει κάθε

αυτό

οφείλεται

στην

Το

συμβαίνουν

αύξηση

του

φαινόμενο

ταυτόχρονα.

Το

διοξειδίου

του
πρώτο

είναι

ότι

οι

χρόνο

χρόνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι

30

και

περισσότερο,

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι περιοχές γύρω από
τα Ιμαλάια.

απορρόφηση

αυτή

να

μειώνεται

κάθε

μέρα

και

περισσότερο. Έτσι, και τα δύο αυτά φαινόμενα μαζί
εντείνουν ανησυχητικά το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Πολλοί

ειδικοί

υποστηρίζουν

θερμοκηπίου, σε περίπου

ότι,

50 χρόνια,

εξαιτίας

του

η ζωή πάνω στη Γη

θα είναι σχεδόν αδύνατη. Θα είναι σαν να είμαστε μέσα
σ' ένα αυτοκίνητο

Ήλιο

και

εμείς

εκτεθειμένο στον καλοκαιριάτικο

να

κλείνουμε

τα

παράθυρα

του

αυτοκινήτου.

3.

6. Η Ο:ΕΙΝΗ ΒΡΟΧΗ
Η βροχή αυτή περιέχει ισχυρά οξέα, από όπου παίρνει
και το όνομά της. Τα οξέα αυτά (κυρίως θείο και άζωτο)

βρίσκονται στην ατμόσφαιρα σε μεγάλες ποσότητες και
προέρχονται από την καύση άνθρακα και πετρελαίου.
Όταν πέφτει μολυσμένη βροχή, νεκρώνονται λίμνες και
ποτάμια,

ενώ

καταστρέφονται

τεράστιες

εκτάσεις

δασών. Το φαινόμενο της όξινης βροχής είναι έντονο
στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και Αμερικής. Αυτό
ατμόσφαιρα είναι μολυσμένη περισσότερο από κάθε
άλλο μέρος της Γης.

Το στρώμα του όζοντος εμποδίζει να φθάσουν στη Γη
οι θανατηφόρες υπεριώδεις ακτινοβολίες του Ήλιου. Η

αεριωθούμενων

«σπρέυ>

και

η

λειτουργία

ψυγείων και κλιματιστικών είναι οι κύριες πηγές της
καταστροφής του λεπτού στρώματος του όζοντος. Έτσι
έχουν προκληθεί «τρύπες» στο στρώμα του όζοντος,
μέσα από τις οποίες περνούν ανενόχλητες οι υπεριώδεις
ακτινοβολίες

πλανήτη.

ήταν, βέβαια, αναμενόμενο, γιατί στις χώρες αυτές η

Η ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

χρήση

τον

έχουμε

μεγάλες και αυξάνουν εκθετικά με το χρόνο. Το δεύτερο

ή εκχερσώσεις με γρήγορους ρυθμούς, με αποτέλεσμα η

ολόκληρο

έτος

είναι ότι τα δάση μας, που απορροφούν

διοξειδίου του άνθρακα, καταστρέφονται από πυρκαγιές

σ'

κάθε

τεράστιες

μέρος του

πυρκαγιές

γιατί

ποσότητες του διοξειδίου του άνθρακα είναι τρομακτικά

του

Ήλιου.

μεγαλώσουν

(που

καταστρέψουν

μεγάλο

Αν

όντως
μέρος

οι

τρύπες

αυτές

μεγαλώνουν)

και

του

του

στρώματος

Η όξινη βροχή ευθύνεται σε ένα βαθμό για ασθένειες
του αναπνευστικού (βρογχίτιδα, άσθμα) και εξασθενεί

τα δέντρα, καθώς γίνονται ευαίσθητα στις ξηρασίες, στα
έντομα και στους μύκητες, που ευνοούνται στο όξινο
περιβάλλον.

Επιπλέον,

καταστρέφει

αγάλματα

και

αρχαιολογικά μνημεία, μέταλλα και οχήματα. Τέλος,
ελαττώνει τον πληθυσμό των σαλιγκαριών και κατά
συνέπεια

μειώνεται και ο πληθυσμός

των

ωδικών

πτηνών που τρέφονται από αυτά.

όζοντος, τότε εκτιμάται ότι θα πεθαίνουν εκατομμύρια

άνθρωποι κάθε χρόνο από καρκίνο του δέρματος.

Η καταΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ

ntPI1AAAONTOS
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10. Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΤΙΣ θΑΛΑΣΣΕΣ

ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ

Το κλίμα της Γης αλλάζει τα τελευταία χρόνια και οι
αλλαγές

αυτές φαίνεται

ότι θα είναι

μεγάλες

στα

Η συνολική εικόνα του πλανήτη μας είναι ότι παντού

επόμενα 50 έως 100 έτη. Τα αίτια των κλιματολογικών
αλλαγών είναι πολλά, με σπουδαιότερο την αύξηση της
μέσης θερμοκρασίας από 3 έως 5 βαθμούς Κελσίου για

ασφυκτιά: στις θάλασσες, στις λίμνες, στα ποτάμια, στη
στεριά, στην ατμόσφαιρα. Ειδικά οι θάλασσες και οι
λίμνες

τα επόμενα εκατό χρόνια. Η αύξηση αυτή θα είναι

στις

νερού στις θάλασσες. Το αποτέλεσμα; Πόλεις, παραλίες,
δάση και ό,τι άλλο υπάρχει στις ακτές θα καλυφθούν από
νερό. Σημειώνεται ότι στις παραθαλάσσιες ακτές

114 του πληθυσμού
1.5 δισεκατομμύρια άνθρωποι.

της Γης, δηλαδή

θάλασσες και τις

λίμνες είναι τεράστιος.

αλουμίνια.

11.

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ
Η ενεργειακή κρίση σχετίζεται με τα ενεργειακά

αποθέματα της Γης και κυρίως με το πετρέλαιο, το

χάρτη. Πάνω από τις μισές βιομηχανικές εγκαταστάσεις

κάρβουνο και το φυσικό αέριο, που τόσα εκατομμύρια

σε χώρες όπως lαπωνία, Βιετνάμ, lνδονησία, Ταϊλάνδη

χρόνια έκρυβε η Γη μας κάτω από το φλοιό της. Χωρίς

και σε άλλες χώρες της Ασίας θα κινδυνεύσουν, διότι
είναι εγκατεστημένες σε επίπεδες παραθαλάσσιες

σύνεση βαλθήκαμε να <<ροκανίσουμε»

τα αποθέματα
αυτά μέσα σε λίγα χρόνια. Το πετρέλαιο θα εξαντληθεί
σε 50 έως 80 χρόνια. Τα αποθέματα κάρβουνου και
φυσικού αερίου θα διαρκέσουν για 150 με 200 χρόνια
ακόμα, υπολογίζουν οι επιστήμονες. Ξοδεύοντας
αλόγιστα τα ενεργειακά αποθέματα του πλανήτη,
υπονομεύουμε το μέλλον των επόμενων γενιών. Πώς θα
κινούνται τα αυτοκίνητα, τα τρένα, τα πλοία, τα
αεροπλάνα; Πώς θα θερμαίνονται τα σπίτια; Πώς θα

περιοχές.

Μια άλλη επίπτωση των κλιματολογικών συνθηκών
αφορά στη μείωση των βροχοπτώσεων. Η Αφρική θα

πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη ήπειρο. Ακολουθεί η
Ευρώπη και συγκεκριμένα η Νότια Ευρώπη, όπου η
μείωση θα είναι γύρω στο 20% το χειμώνα και 30% το
καλοκαίρι.

λειτουργούν τα μηχανήματα και τα εργοστάσια, τα

Οι παραπάνω κλιματολογικές αλλαγές θα έχουν
σοβαρές επιπτώσειςστην υγεία μας. Θα υπάρξει έξαρση
της ελονοσίας και των κρουσμάτων του κίτρινου
πυρετού και επέκταση σε περιοχές που μέχρι τώρα δεν
επλήττοντο από αυτές τις ασθένειες, όπως στις
Μεσογειακέςχώρες, στο Τέξαςτων Η.Π.Α. και αλλού.

συστήματα

μεταφορών,

επικοινωνιών

και

πληροφορικής;

Σημειώστε ότι οι πλούσιες χώρες (δηλ. το
πληθυσμού της Γης) καταναλώνουν το
ενεργειακών

αποθεμάτων του

20% του
60% των

πλανήτη

μας.

Οι

υπόλοιπες χώρες (δηλ. το

Η ΑΛΟΓΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

καταναλώνουν

μόνο

80% του πληθυσμού της Γης)
το 40% των ενεργειακών

αποθεμάτωντης Γης. Ποτέ στην ιστορίατου ο άνθρωπος

Αυτή έχει ως συνέπεια την εντυπωσιακή μείωση του

δεν κατανάλωνετόση πολλή ενέργεια.

του πληθυσμού της Γης,

δηλαδή 1.5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δεν έχουν
πόσιμο νερό. Το 80% των ασθενειών που παρουσιάζει ο
πληθυσμός αυτός οφείλεται στην έλλειψη νερού.
Υποστηρίζεται από αρκετούς ότι πολλοί πόλεμοι στο
μέλλον θα γίνονται εξαιτίας της μεγάλης έλλειψης

Πολλοί πόλεμοι του

2000

και του τρέχοντος αιώνα

είχαν και θα έχουν ως βασική τους αιτία την εξασφάλιση
ενεργειακών αποθεμάτων.

Φανταστείτε

ότι

οι

υποανάπτυκτες

χώρες

αναπτύσσονται σε βαθμό που να πλησιάζουν το μέσο

νερού.

επίπεδο ανάπτυξης των πλουσιοτέρων χωρών. Τότε, η
απαιτούμενη ενέργεια για όλες τις χώρες της Γης θα
είναι τέτοια που ουσιαστικά «θα καταπιούν» την
ενέργεια του πλανήτη μέσα σε λίγα χρόνια, η δε μόλυνση
του περιβάλλοντος θα φθάσει σε καταστροφικά ύψη.

Επιπλέον, αξίζει ν' αναφερθούμε στο φυσικό νερό

από πηγές. Η φύση με πολλή υπομονή έφτιαξε
αμέτρητες τέτοιες φυσικές πηγές νερού, για να ξεδιψούν
τα ζώα και οι άνθρωποι, πίνοντας νερό τόσο υγιεινό, που
όμοιό του δεν μπορεί να φτιάξει ο άνθρωπος. Όμως,
δυστυχώς, αυτές οι ανυπολόγιστης αξίας φυσικές πηγές
κάθε χρόνο και περισσότερο στερεύουν ή ακόμα και
εξαφανίζονται εξαιτίας της αλόγιστης παρέμβασης του

Για ν' αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη απειλή της
ενεργειακής
Αρχικά,

κρίσης, υπάρχουν οι ακόλουθες λύσεις.

πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας θα
βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή όπως και οι
εναλλακτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τέλος, η
πυρηνική ενέργεια θα μπορούσε να ανακουφίσει σε ένα
βαθμό το ενεργειακό πρόβλημα.

ανθρώπου στο περιβάλλον.

9. Η Ε:ΕΑ!Ι!ΑΝΙΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΜΟΡ!Ι!ΩΝ ΖΩΗΣ
Η απληστία του ανθρώπου οδηγεί σε καταστροφές
που είναι μη αναστρέψιμες, με κορυφαία εκείνη της
εξαφάνισης μορφών ζωής πάνω στον πλανήτη μας.
Εκτιμάται ότι ο άνθρωπος εξοντώνει καθημερινά γύρω
στα 100 είδη ζώων, πουλιών, ψαριών και φυτών. Αυτό
σημαίνει ότι όλος αυτός ο παράδεισος των μορφών ζωής
χάνεται για πάντα και έτσι ο άνθρωπος ποτέ δε θα έχει
την ευκαιρία να τα γνωρίσει, να τα μελετήσει, να τ'
αγαπήσει Και το σπουδαιότερο είναι ότι δε θα ωφεληθεί
από αυτά, γιατί, ως γνωστόν, ο άνθρωπος έχει ωφεληθεί
από πολλές μορφές ζώων και φυτών για την παρασκευή
φαρμάκων. Όταν σκοτώνεις μια μορφή ζωής που δεν
έχεις γνωρίσει ποτέ, είναι σαν να καις ένα βιβλίο πριν
καν το διαβάσεις. Έτσι χάνεις για πάντα την ευκαιρία να
μάθεις τι περιελάμβανε αυτό το βιβλίο.

δοχεία

διαλυτικά, κατάλοιπα λιπασμάτων, εντομοκτόνων,

κράτη στον Ειρηνικό Ωκεανό σχεδόν θα σβήσουν από το

25%

«βολικά»

ζιζανιοκτόνων, πλαστικά πάσης φύσεως, ελαστικά,

είναι τεράστια. Για παράδειγμα, πολλά μικρά νησιώτικα

νερού πάνω στη Γη. Το

Td

Αναφέρουμε μόνο μερικά από αυτά: απορρυπαντικά,

Σε μερικές περιπτώσεις η ζημιά που θα προκληθεί θα

8.

καταντήσει

σκουπιδιών και των τοξικών αποβλήτων που πέφτουν

στους δύο πόλους της Γης και την άνοδο στάθμης του

κατοικεί περίπου το

έχουν

απορριμμάτων της ανθρωπότητας. Ο κατάλογος των

υπεύθυνη για το λιώσιμο ενός ποσοστού από πάγους

περίπου

&

Α' 1 Γυμνασίου
Βαμβακάς fϊώργoς
Δημητριάδη Τζένυ

Κωστοπούλου Ελένη
Αναστασιάδης fϊώργoς
Αναστασίου Ασπασία

Η ΚΠΤΠΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ntPIIAAAONTOS

οι

Η φύση, λοιπόν, έχει αρχίσει ήδη να εκδικείται τον
άνθρωπο για τις αλόγιστες καταστροφές που της έχει
προκαλέσει Το σημαντικότερο, όμως, είναι να παρθούν
μέτρα πρόληψης. Κι αυτό θα το πετύχουμε με την ένταξη
ενός περιβαλλοντικού προγράμματος στο πρόγραμμα
του σχολείου. Έτσι τα παιδιά από μικρή ηλικία, αν
μπορέσουν να καταλάβουν τι σημαίνει περιβάλλον, θα
μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν την αξία του
προκειμένου να το προστατέψουν.
Μόνο αν με ευθύνη, συνείδηση και ευαισθησία
σκύψουμε προσεχτικά πάνω στο πρόβλημα θα
μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, ώστε να
αποφευχθούν οι τραγικές συνέπειες. Γιατί, σώζοντας το
περιβάλλον, σώζουμε και προστατεύουμε τον ίδιο μας
τον εαυτό.

ΠΡDΤΥΠΑ NER

Η επίθεση του ζωικού βασιλείου

ΣΕΛ!3
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Για κακή μου τύχη αποφάσισα την προηγούμενηΚυριακή το πρωί να κάνω μια βόλτα στη

. ....... ]

γειτονιά μου. Μένω στο Λαγονήσι αρκετά μακριά από το κέντρο και θεώρησα ότι, επειδή οι δρόμοι
δεν υποφέρουν από την κίνηση των αυτοκινήτων, άξιζε να περπατήσω.
Προτού προφτάσω να στρίψω στην ανηφόρα, βλέπω τέσσερα σκυλιά να έρχονται
καταπάνω μου. Την είχα «ξαναπατήσει» άλλη μία φορά με τα αδέσποτα, όταν πηγαίναμε στο
γυμναστήριο με τη Μίνα Μας κυνηγούσαν μέχρι να φτάσουμε στη λεωφόρο και όσο εγώ της έλεγα
να μην τρέχει όλο και πιο γρήγορα πήγαιναν αυτά, διαισθανόμενα το φόβο μας. Μάλλον θα έπρεπε
να το ξαναβάλω στα πόδια Πολύ γρήγορα, βρέθηκαν σε απόσταση ενός μέτρου από εμένα Σαν από
μηχανής θεός εμφανίστηκε ο αδερφός μου με το αυτοκίνητο. Μπήκα γρήγορα μέσα και σώθηκα από
τη μανία τους.
Αναρωτιέμαι. .. Πώς να βρίσκονται εγκαταλελειμμένα τα δύστυχα τα ζωντανά; Αν και τα
φιλοζωικά μου αισθήματα, τολμώ να πω, ξύπνησαν εκ των υστέρων. Προφανώς τα υιοθέτησαν
κάποιοι δήθεν φιλόζωοι και, όταν είδαν τις ευθύνες της συντήρησής τους, τα άφησαν στο δρόμο.
Εξαιτίας, όμως, της δικής τους επιπολαιότητας, υποβαθμίζεται η καθημερινότητά μας.
Ας προβληματιστούμε όλοι και κυρίως οι αρμόδιοι.
Αγγελική Βυτινίδη,

r

1 γυμνασίου

~~AΚYΚΛΩΣHANAΚYΚΛΩΣH
Η ανακύκλωση είναι η επανεπεξεργασία ήδη επεξεργασμένων

υλικών, ιδιαίτερα απορριμμάτων για τη δημιουργία νέων προϊόντων. Η
ανακύκλωση, που αποτελεί μια βασική έννοια της σύγχρονης διαχείρισης
των αποβλήτων, μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και τη χρήση

ενέργειας και ως εκ τούτου τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Τα
ανακυκλώσιμα υλικά, αποκαλούμενα επίσης

"recyclables,

μπορούν να

προέλθουν από πολλές πηγές, όπως σπίτια, δημόσιες υπηρεσίες και
βιομηχανίες.

Ανακυκλώσιμα υλικά είναι το γυαλί, το χαρτί, το αλουμίνιο και
άλλο μέταλλα όπως ο χαλκός και ο σίδηρος, τα κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα και τα πλαστικά. Οι ηλεκτρικές και ηλε"...,ρονικές συσκευές είναι

ανακυκλώσιμες όχι μόνον γιατί επιβαρύνουν το περιβάλλον αλλά και
γιατί βλάπτουν την υγεία μας.
Τα βιοδιασπάσιμα απόβλητα, όπως τα υπολείμματα τροφίμων ή τα
απόβλητα κήπων και καλλιεργειών, είναι επίσης ανακυκλώσιμα με τη
βοήθεια μικροοργανισμών μέσω της λIΠασματoπoίησης ή της αναερόβιας
χώνευσης.
Σήμερα η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή

Υπουργική

Απόφαση

εναρμονίστηκε

με

την

κοινοτική

οδηγία

θέτοντας ως ποσοτικούς στόχους τη μείωση στα βιοαποικοδομήσιμα
απόβλητα κατά 25%, 50% και 65%, σε σχέση με το 1995, μέχρι το

201 Ο, το 2013
Στην

και το

2020 αντίστοιχα.

Ελλάδα

δημιουργήθηκαν δύο

εργοστάσια

κομποστοποίησης,ένα σταΆνω Λιόσια και ένα στην Καλαμάτα.

Οι δήμοι πρωτοπόρησαν' το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα
ακολουθήθηκε στο Μαρούσι με την τοποθέτηση
λειτουργούν

θαυμάσια.

Εν

συνεχεία,

ένα

11

κάδων οι οποίοι

αξιόλογο

πρόγραμμα έγινε στο δήμο Ελευσίνας με την τοποθέτηση
συνολικό

ποσό

των

οποίων

επωμίστηκε

ο

δήμος.

πιλοτικό

60 κάδων, το
Αντίστοιχο

πρόγραμμα έχει ακολουθήσει και ο δήμος Άνοιξης, επιδοτώντας το

50%

του κόστους. Η οικολογική εταιρεία ανακύκλωσης εκπαιδεύει

προσωπικό το των δήμων για να μπορέσουν με τη σειρά τους να
ενθαρρύνουντουςποληεςπρος αυτήν την κατεύθυνση.
Οι παραπάνω προσπάθειες αφορούν σε δήμους της ευρύτερης
. Στην υπόλοΙΠη Ελλάδα, η ανακύκλωση

περιφέρειας Αττικής

Ένωση ως προς την ανακύκλωση. Ένας λόγος είναι ότι

βρίσκεται σε πριοιμο στάδιο

δεν υπάρχουν για τους πολίτες και τις εταιρείες κίνητρα

η ευρωπαϊκή ένωση έχει επιβάλλει πρόστιμο στην

να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης.

Β'! γυμνασίου

Σημασία της ανακύκλωσης

Γιώργος Θανασιάς

Με την ανακύκλωση μειώνονται τα απορρίματα

και

τα

προβλήματα

διαχείρισής τους.

εξοικονομούνται ενέργεια και

Επιπλέον,

φυσικοί πόροι,

που

λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση. Ως αποτέλεσμα

Ελλάδα.
Πώς μπορούμε να συμβάλουμε στη σωτηρία του
πλανήτη;

Μιχαήλ- Άγγελος Λουκάς
Στέλιος Τριανταφύλλου
Γιάννης Χαλκιάς

αυτού είναι η μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του
ενέργειας που απαιτείται για την κατασκευή όλων των
Μακροπρόθεσμα,

επιτυγχάνεται πτώση (ή η μη αύξηση) των τιμών των προϊόντων, καθώς
δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτηςύλης. Συμπερασματικά, σώζεται
η υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται το καλύτερο
μέλλον των παιδιών. Ακόμα, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε
τομείς θετικών ενεργειών για τη διάσωση του πλανήτη και η ευχάριστη
αίσθηση και ικανοποίηση, καθώς συμμετέχουμε στη βελτίωση του
περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής.
Συστήματαα\'ακύκ)~σης

Στην Ελλάδα, μόνο στο Χ.Υ.Τ.Α. (Χώρος Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων) Άνω Λιοσίων καταλήγουν καθημερινά 5.500 τόνοι
απορριμμάτων, ενώ τα προγράμματα ανακύκλωσης έχουν
καθυστερήσειδραματικά σε όλη τη χώρα. Η χώρα μας με Κοινή

Ανακεφαλαιώνοντας, αν και εσείς θέλετε να
συμβάλετε στη διάσωση του πλανήτη μας, μέσω της
ανακύκλωσης, μπορείτε να τηρήσετε τους παρακάτω
κανόνες. Αρχικά, μειώστε τα απορρίμματά σας και,

εδάφους και των υπόγειων υδάτων και η εξοικονόμηση
προαναφερθέντων αντικειμένων.

ανάπτυξης. Για αυτό και

πριν αγοράσετε καινούργια προϊόντα, να προτιμάτε

αυτά των οποίων η συσκευασία είναι μικρή και φιλική
προς το περιβάλλον. Αναζητήστε το λσΥότυπο της ανακύκλωσης στα
προϊόντα που αγοράζετε. Αποφεύγετε να αγοράζετε τις συσκευασίες
μιας χρήσης. Να επαναχρησιμοποιείτε υλικά αντί να τα πετάτε στα

σκουπίδια. Επίσης, πρέπει να σκεφτείτε <<μήπως τα παλιά προϊόντα ή
συσκευές σας μπορούν να φανούν χρήσιμα σε κάποιον άλλον;».
Προσέχετε τις συσκευασίες στα προϊόντα που αγοράζετε. Οι γυάλινες
συσκευασίες είναι φιλικότερες προς το περιβάλλον από τις πλαστικές
και τις αλουμινένιες συσκευασίες.
Αποφύγετε τις πλαστικές

σακούλες, όταν δεν τις χρειάζεστε και προτιμήστε μία πάνινη τσάντα
ή μία χάρτινη σακούλα. Ακόμα, θα μπορούσατε να πιέσετε το Δήμο
σας να ξεκινήσει προγράμματα ανακύκλωσης, αν δεν το έχει ήδη
κάνεL
Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία για την
αποθήκευση τροφών στο ψυγείο σας αντί να τις καλύπτετε με
αλουμινόχαρτο. Τέλος,
χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες και ανακυκλιΟστε το λάδι της μηχανής ή του αυτοκινήτου
σας.

npOTynR NER
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κάπνισμα.
Κ,άπν1σμα!!!

στ:.ο

Σύμφωνα με έρευνα, πολλές είναι οι αιτίες που ωθούν τους

ΣΕΛ

/ /

Κόψτε το τσιγάρο «μαχαίρι».

Μακροπρόθεσμα,

είναι η

νέους ν' αρχίζουντο κάπνισμα. Έτσι, η συνήθειατων γονέων σε

ευκολότερη

συνδυασμό με την έντονη επιρροή που ασκούν οι φίλοι, τα

καπνίσματος. Απασχοληθείτε με το κόψιμο του τσιγάρου σήμερα

μεγαλύτερα αδέλφια όσο

και γενικότερα το

και

αποτελεσματικότερη

τεχνική

διακοπής

κοινωνικό

κιόλας. Μην το αναβάλετε για το επόμενο έτος, τον προσεχή μήνα,

περιβάλλον οδηγούν πολλούς νέους στην επιβλαβή αυτή

την προσεχή εβδομάδα ή ακόμα και αύριο. Επικεντρωθείτε στο να

συνήθεια. Επιπλέον, η διαφήμισησυχνάτους ωθεί να ξεκινήσουν

μην καπνίζετε από την ώρα που ξυπνάτε έως ότου πάτε για ύπνο.

το κάπνισμα, καθώς αυτό συνδέεταιείτε με τον αθλητισμόείτε με

Αναmύξτε την ιδέα ότι κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας, όταν δεν

μια εικόνα γενικότερης αποδοχής. Από αρκετούς, το κάπνισμα

καπνίζετε. Μη δεχτείτε την ιδέα ότι στερείστε το τσιγάρο. Συντάξτε

θεωρείται ως ένας τρόπος διαχείρισηςτου άγχους

έναν κατάλογο που θα περιλαμβάνει τους λόγους

και της καταπίεσης που δημιουργούνοι συνθήκες

για τους οποίους θα θέλατε να το εγκαταλείψετε.

του σύγχρονουτρόπου ζωής. Δεν είναι λίγοι, όμως,

Οι άφθονοι χυμοί φρούτων- ιδίως τις τρεις

και οι νέοι εκείνοιπου βλέπουντο κάπνισμασαν ένα

πρώτες ημέρες- θα βοηθήσουν στον καθαρισμό του

διαβατήριογια την αποδοχή από τους γύρω τους.

σώματός σας από τη νικοτίνη. Για να αποφύγετε την

Πολύ συχνά το κάπνισμα αρχίζει τυχαία. χωρίς να

αύξηση του βάρους, τρώτε λαχανικά και φρούτα

το πολυσκεφτούνοι έφηβοι ακολουθούντο ρεύμα.

αντί των γλυκών και βάλτε στο ημερήσιο

Αρκετοί έφηβοι θεωρούν ότι με το κάπνισμα

πρόγραμμα μια μέτρια μορφή άσκησης. Το σέλινο

μεγάλωσαν. Άλλοι θεωρούν ότι τους προσδίδει

και τα καρότα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως

αυτοπεποίθηση και καπνίζονταςτην προβάλλουν.

βραχυπρόθεσμα

Άλλοι πάλι δοκιμάζουντον καπνό από περιέργεια.

Προτιμήστε να πηγαίνετε σε μέρη όπου δε θα

Μερικοί έφηβοι καπνίζουν από αντίδραση στους

μπορούσατε

κανονισμούς.

κινηματογράφους,

Αυτό που είναι αξιοσημείωτοείναι ότι οι έφηβοι
αγνοούν τη

υποκατάστατα

κανονικά

να

σας

των τσιγάρων.

καπνίσετε,

βιβλιοθήκες,

όπως

σε

τμήματα

εστιατορίων όπου απαγορεύεται το κάπνισμα.

δυνατότητα εθισμού στον καπνό,

Μαζέψτε τα χρήματα που θα ξοδεύατε σε

αυτών θεωρούν ότι δεν πειράζει να

τσιγάρα και αγοράστε κάτι που θέλετε πραγματικά

δοκιμάσουν το τσιγάρο, εφόσον το κόψουν πριν

μετά από μια εβδομάδα ή ένα μήνα. Μαζέψτε τα

γίνει συνήθεια.

χρήματα για ένα χρόνο και θα δείτε ότι φτάνουν

καθώς το

61 %

κανονικοί

Το

αυτών

26%

καπνιστές

μπορούν

θεωρεί
να

το

ότι οι
κόψουν

ακόμα και για ... διακοπές!

οποτεδήποτε το θελήσουν.
Συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ είχε παρατηρηθεί
σημαντική

μείωση

του

μαθητές ανάμεσα στο

συστηματικού

1984

και το

καπνίσματος

1993,

από

22%

σε

καθοδική αυτή πορεία, δυστυχώς, αντιστράφηκε το

αριθμός

των

συστηματικών

καπνιστών

στους

Α'2

στους

14,6%,
1998 και

η

Βλάχος

ο

μαθητές

επέστρεψε κοντά στα υψηλά
της ηλικίας,

(20,8%) επίπεδα για άτομα αυτής
όπως είχε καταγραφεί το 1984. Όλα αυτά ενισχύουν

με την εξάρτηση

από τη νικοτίνη

αποτελέσματα του καπνίσματος.

και τα ολέθρια

Θοδωρής,
Νικήτας,

Διαμαντίδης

Ορέστης,

Καλα'ίτζάκης

Γιώργος,

Καραβά Στέλα, Κολιτσίδα
Μαρία, Λαμπαδάκη Μαρία,

την ανάγκη να έχουν οι νέοι πραγματικά αποδεκτή ενημέρωση
σχετικά

γυμνασίου:

Βενετσάνος

Λυγγίτσου
Μαρκουίζου

Σελένα,

Ντέιβις

Αλέξης,

Ρέστος

Γεωργία,
Δημήτρης,

Σακελλαριάδης Νάσος

Ι Ρατ:.Οl.οΡ.ός ~ Παναγιώτης Κλόδης - r3 γυμνασίου
Ρατ:.Ο10μόςείναι η αντιμετώπισηκάποιαςάλληςομάδαςανθρώπωνως κατώτερηςή

άξιας περιφρόνησηςλόγω της φυλετικήςή της εθνικήςτης καταγωγής.
Αιτία του ρατσισμού είναι συνήθως ένα μείγμα υπεροψίας και φόβου. Δηλαδή, από τη μια
πλευρά αισθανόμαστεότι η δική μας φυλή είναι ανώτερη,πιο καλλιεργημένηκαι πιο πολιτισμένη
σε σχέση με άλλες, ενώ από την άλλη αισθανόμαστεότι η άλλη φυλή με κατώτερο επίπεδο μας
απειλείείτε στρατιωτικάείτε πολιτικά Το αποτέλεσμαμέσα μας είναι να βλέπουμεμια ολόκληρη
ομάδα ανθρώπωνβασισμένηστην προκατάληψη.
Ο ρατσισμός ενέχει πάντοτε το στοιχείο της διαστρεβλωμένηςόρασης. Στα μάτια μας,
οτιδήποτε αντιπροσωπεύουμε εμείς έχει μόνο καλό, μόνο αρετές, μόνο μεγαλείο. Αν κατά
σύμπτωσηυπάρξεικάποιο ελάττωμα,εύκολατο δικαιολογούμε.Στη δε αντίπαλη φυλή βλέπουμε
μόνο πονηριό, μόνο μικρότητα.Αν κατά σύμπτωση προσέξουμεκάποια καλοσύνη,την ανάγουμε
στην υστεροβουλία.

ΠΡΟΤΥΠΑ NER

!ΡαΤ:Ο1.0μόςι_
Ο κάθε λαός βρίσκει τα δικά του προσχήματα όταν
θέλει να στραφεί προς τη ναζιστική Γερμανία
προφασίζεται τη γενετική καθαρότητα Η Αγγλία
προφασίστηκε την πολιτιστική ανωτερότητα Εμείς
εδώ στην Ελλάδα, όταν εμφανίζουμε ρατσιστική
συμπεριφορά, συνήθως αναζητούμε πρόσχημα στην
εθνική μας καταγωγή, στη γλώσσα μας και στην ένδοξη
ιστορία μας.
Είναι βέβαια αλήθεια ότι οι αρχαίοι πρόγονοί μας
συνεισέφεραν πολλά στον πολιτισμό, ίσως και
περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο λαό της εποχής
εκείνης, όμως αυτό έγινε καλλιεργώντας τη δημοκρατία και το σεβασμό προς τον
άνθρωπο. Αν τώρα εμείς, οι σύγχρονοι Έλληνες, περιφρονούμε κάποιους εκ των
συνανθρώπων μας, τότε το μόνο που προβάλλουμε είναι ότι δεν είμαστε γνήσια τέκνα
τους.

Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνούμε είναι ότι ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από αυτά
που κληρονόμησε από τους προγόνους του και από τον πολιτισμό μέσα στον οποίο
γαλουχήθηκε, έχει μέσα του και την ανθρώπινη φύση που είναι κοινή για όλους μας.
Έχει, δηλαδή, την ικανότητα να αγαπό, να ζει σε κοινωνία, να σκέmεται, να χαίρεται, να
θαυμάζει. Ίσως σε κάποιες συνήθειες ή στη νοοτροπία να διαφέρει από εμάς, αλλά
αυτό θα έπρεπε να προσελκύει το ενδιαφέρον μας μάλλον στο πώς να τον γνωρίσουμε
καλύτερα παρά το φόβο και την περιφρόνησή μας.
Το καλύτερο, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποιμε ανθρώπους από άλλες φυλές, είναι να
διατηρούμε μια υγιή στάση φιλοξενίας, αποδεχόμενοι τον άλλο για αυτό που είναι
όπως ακριβώς σεβόμαστε τον εαυτό μας γι' αυτό που είναι. Ας ανοίξουμε τα μάτια μας,
για να αντιληφθούμε κάποια προτερήματα του άλλου και ας μην αφήσουμε τον εαυτό
μας να κάνει σκέψεις του τύπου «Μπορεί αυτοί να είναι ευγενικοί αλλά είναι κατά βάθος
ψυχΡΟΙ ενώ εμείς όλη μέρα βριζόμαστε αλλά κατά βάθος έχουμε καλή καρδιά...
Δηλαδή, αν προσπαθούσαμε περισσότερο, αν είχαμε τη διάθεση να μάθουμε, δε θα
μπορούσαμε εμείς να είμαστε ευγενικοί και να έχουμε και καλή καρδιά; Ο πραγματικά
μεγάλος άνθρωπος, ο μεγάλος λαός, είναι αυτός που ξέρει να μαθαίνει από τα
ελαπώματά του και ταυτόχρονα διατηρεί αλώβητη τη δική του ταυτότητα

ΣΕΛ
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Εκδnλώσε1.ς
ρατ:.σ1.σμου
ανά τ:.ον κόσμο
Ρατσισμός χαρακτηρίζεται κάθε
θεωρία ή συμπεριφορά που έχει να κάνει με
την ποιοτική διαβάθμιση των ανθρώπινων
φυλών.
Το μεγαλύτερο παράδειγμα ρατσισμού
παρατηρήθηκε στην Αμερική περί το 1865,
όταν ο έγχρωμος πληθυσμός που
μεταφέρθηκε εκεί υπέστη-κυρίως στις
νότιες πολιτείες- φυλετικές διακρίσεις.

Την περίοδο εκείνη, μια οργάνωση
λευκών, η Κου Κλουζ Κλάν, που συνεχίζει
να δραστηριοποιείται ακόμα και σήμερα,
είχε σαν στόχο της την κυριαρχία της
λευκής φυλής μέσω της βίας και της
τρομοκρατίας. Ακόμα και οι νόμοι
απέκλειαν τους μαύρους από τις εκλογικές
διαδικασίες και τους γάμους μεταξύ αυτών
και των λευκών. Το αποτέλεσμα ήταν στις
βόρειες πολιτείες να δημιουργηθούν τα
γκέτο των μαύρων
(ΒΓοπχ).
Τέλος, εξέχουσα
θέση στο ρατσισμό
κατέχει το ολοκαύτωμα
των Εβραίων απά τη
ναζιστική Γερμανία

r3 γυμνασίου
Αντωνίνα Μπαντέκα
Μαριλένα Νούλη

Βαλεντίνα Σωτηριάδη
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παράγοντας

ο οποίος

ι:. ~I

αυξάνει

τον

η ζωή είναι το υπέρτατο ανθρώπινο αγαθό.

χαθεστώτα. Όμως, δυστυχώς, στις μέρες μας,

αριθμό

Με αφορμή ένα πρόσφατο έγκλημα το οποίο

αποτρόπαια

έντονες

ποινής είναι η παρατηρούμενη δυσλειτουργία

έλαβε

παραβατικές

πράξεις οδηγούν συμπολίτες

του σωφρονιστικού συστήματος. Πράγματι, η

χώρα

στην

πατρίδα

μας,

οι

εγκλήματα

και

των υποστηριχτών

της

θανατικής

ποινής

μας στην ανάπτυξη πεποιθήσεων, οι οποίες

φυλάκιση,

επανήλθαν στο προσκήνιο, υποστηρίζοντας

τάσσονται υπέρ της επιβολής μιας τόσο άδιχης

περισσότερους

έντονα

και σΧληρής ποινής όπως αυτής του θανάτου.

ουσιαστικά

ούτε είναι ικανή να απονείμει

επιβολή της θανατικής ποινής σε παραβάτες

δικαιοσύνη

στους

των νόμων και των κανόνων ηθικής. Έτσι, αν

ούτε να συμμορφώσει την άνομη, παραβατική

και η ποινή του θανάτου

συμπεριφορά του καταδικασμένου. Ιδιαίτερα

υποστηρικτές

την

της

θανατικής

προσωπική

τους

άποψη

θα έπρεπε

για

να

αποτελεί μια «μαύρη>. σελίδα της νομοθετικής

στην

μας

εγκληματία

ιστορίας,

ορισμένοι

ανακινούν

την

η

οποία

επιβάλλεται

παραβάτες

συγγενείς

περίπτωση

ενός

δολοφόνου,

του

των

κατά

ο

στους
νόμου,

θυμάτων

συρροή

οποίος

είναι

πιθανόν να είναι ψυχικά άρρωστος, φαντάζει

επαναφορά της.

Η θανατική ποινή εφαρμόζεται σε

αδύνατη

η

μεταμέλειά

του.

Ακόμα,

ορισμένες χώρες παρά την κατοχύρωση των

υποστηρίζεται πως το ισχύον σωφρονιστικό

ανθρωπΙ νων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της

σύστημα λόγω της διαφθοράς του δε θέτει

διακήρυξης του Ο.Η.Ε. Διατυπώνεται ρητά

στους πολίτες ισχυρά ανασταλτικά κίνητρα

πως κανένα άτομο δεν έχει το δικαίωμα της

για την αποφυγή διάπραξης πάσης φύσεως

αφαίρεmjς της ζωής κανενός συνανθρώπου

αχραίων εγκλημάτων.

του. Το φαινόμενο επιβολής της θανατικής

ποινής σε εγΧληματίες γ.αι
νόμου

κατά

τους

παραβάτες του

προηγούμενους

αιώνες

Οι υποστηρικτές της θανατικής ποινής,

βασιζόμενοι σε στυγνά εγκλήματα τα οποία
σημειώνονται

με

αυξημένη

συχνότητα

τα

παρατηρούνταν σε περισσότερες O\JYΧΡΙ τικά

τελευταία χρόνια πα-r~οσμίως, γίνονται όλο

με σήμερα χώρες. Κυρίως εντοπιζόταν σε

και περισσότεροι. Δολοφονίες, παιδεραστίες,
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ασφάλειας

στους

εμπορία ναρκωτικών και όπλων με θύματα

προασπίζεται

το

παιδιά είναι ορισμένα μόνο από αυτά. Πιο

δικαίωμα,

συγκεκριμένα, όσοι τάσσονται υπέρ

υπερασπιστές της θανατικής ποινής.

ασέλγειες σε βάρος γυναικών και παιδιών)

της

πολίτες,

κυριότερο

12

αφού

ανθρώπινο

αυτό της ζωής, ισχυρίζονται οι

Παρόλα αυτά, το φαινόμενο αυτό αποτελεί

θανατικής ποινής υποστηρίζΟ1Νπως η επιβολή
της έχει τη δ1Νατότητανα απονείμειδικαιοσύνη

κατεξοχήν

στο κοινωνικά σύνολο και να δημιουργήσειτο

σωφρονιστική,

εκδικητική

αίσθημα ασφάλειας και

καθώς

πράξη

στερείται

και όχι
από

τον

σιγουριάς στους

κατάδικο κάθε δυνατότητα για μεταμέλεια.

πολίτες, διαφυλάττονταςτο βασικό ανθρώπινο

·Ετσι, δίνοντας την αίσθηση πως ο φορέας

δικαίωμα,αυτό της ζωής.

που τιμωρεί

Αναλoγιζόμενo~όμως, τη σημασίατης ζωής,
καταλήγουμε πως η άποψη των υποστηρικτών

Θανατική ... «ποινή»

εκδικείται,

απομακρύνεται

η

δικαιοσύνη από το ρόλο της που πρωτίστως
είναι να καθοδηγεί. Η αυστηρή αυτή ποινή

της θανατικής ποινής είναι όχι μόνο αβάσιμη,

Ο άνθρωπος είναι φύσει και θέσει, είναι

είναι επίσης επικίνδυνη, διότι συνδέει το νόμο

αλλά και επικίνδ1Νη, καθώς αναιρεί βασικές

νόμω και διδαχή, λέει ο Δημόκριτος και αυτό

με το φόβο και αδ1Νατεί με τον τρόπο αυτό να

αξίες και αρχές, οι οποίες ισχύΟ1Νστη σημερινή

σημαίνει πως ο άνθρωπος γεννιέται και γίνεται

οδηγήσει

κοινωνία. Καλλιεργείτο αίσθηματης εκδίκησης

άνθρωπος

της

στάσης από το κοινό. Αποτέλεσμα αυτής της

και αφαιρεί το

αλληλεπίδρασης, τον οποίο αποδίδει επιτυχώς ο

πράξης είναι να έρχεται το άτομο αντίπαλο με

σημαντικότερο ανθρώπινο

αγαθό από τους πολίτες, αυτό της ζωής.

σύμφωνα

με

το

νόμο

στην

οικειοθελή

αποδοχή

μιας

Σωκράτης στο μύθο του Σιφνίου. Παράγοντας

το νόμο που φοβίζει, προκαλεί, ισοπεδώνει

Το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητατης

γι' αυτή την εξέλιξη και την ανθρωποποίηση του

και αφανίζει την ιδιαιτερότητά του, το οποίο

θανατικήςποινής δεν έχει αποδειχθεί, καθιστά

ατόμου είναι σίγουρα η ελευθερία για τη ζωή και

εντέλει

ανυπόστατεςτις απόψεις για την εφαρμογή της

το δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία. Αυτός είναι

παρανομίας. Τέλος, ένας ακόμα παράγοντας

ως μέσου παραδειγματισμού. Μάλιστα, είναι

και ο λόγος για τον οποίο το περιβάλλον σφ.ερα

που καθιστά το φαινόμενο αυτό κατακριτέο

σαφές

και ειδικά το σωφρονιστικό συστημα οφείλει να

είναι το ενδεχόμενο λάθους, λάθος μάλιστα

εξοπλίζει

μη

πως

τα

ειδεχθή

εγκλήματα

διαπράττονται συνήθως σε

καταστάσεις

τα

άτομα

με

τους

κατάλληλους

έντονης συναισθηματικής διέγερσης από

μηχανισμούς

εκτίμησης

ψυχασθενείςή από επαγγελματίεςδολοφόνους.

παραγωγικής

αξιοποίησης

Όπως γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό, στις

ευκαιρίας που παρέχεται στο άτομο μετά την

περιπτώσεις αυτές η

θανατική ποινή δε

λειτουργεί αποτρεπτικά, αλλά χαρακτηρίζεται

ως πράξη εκδίκησης, καθώς δε δίνει στον

της

ζωής

της

και

δεύτερης

έκτιση της ποινής του αντί να του στερεί κάθε
δικαίωμα να μετανιώσει, στερώντας του τη ζωή.
Το φαινόμενο

της θανατικής

ποινής

υποκύπτει

αναστρέψιμο,

στο

καθώς

σφάλμα

σε

της

περίπτωση

δικαστικής πλάνης, δεν υπάρχει δυνατότητα
διόρθωσης του σφάλματος.
Εκτός από επικίνδυνη, η αφαίρεση ζωής ως
μέσο σωφρονισμού είναι και αβάσιμη. Αυτό
απορρέει από έρευνες που έχουν δείξει πως

σε χώρες που ήδη εφαρμόζεται δεν έχει
παρατηρηθεί μείωση της εγκληματικότητας.

εγκληματία καν τη δ1Νατότητα μεταμέλειας.

παρατηρείται

Επίσης, στην περίπτωση της

δικαστικής

εξελίσσεται μάλιστα ανάλογα με την εποχή.

πλάνης, η ποινή δεν είναι επανορθώσιμη.·Ετσι,

Στόχος της ποινής αυτής είναι να αφαιρεθεί η ζωή

είναι cpανερό πως ακόμα και αθώοι είναι πιθανό

του παραβάτη με διάφορους τρόπους όπως η

της θανατικής ποινής δε ουνεπάγεται μείωση

να στερηθούντη ζωή αδίκως.

ηλεκτροπληξία

της εγκληματικότητας και απλώς φανερώνει

Σημαντικόείναι, επίσης,να προστεθείπως η
θανατική ποινή προσβάλλει το

θεσμό της

δικαιοσύνης, το ιδανικό της δημοκρατίας και

θανάσιμου

εδώ

ή

και

η

πολλά

χρόνια

ενδοφλέβια

χημικού,

με

και

χορήγηση

σκοπό

ΣυγκεΚΡ41ένα, στις χώρες που ισχύει η ποινή

αυτή, από σχετική έρευνα που διεξήγαγε ο
ΟΗΕ το

1988

αποδείχτηκε πως η εφαρμογή

τον

τον αδίστακτο χαρακτήρα της κοινωνίας

παραδειγματισμό του κόσμου και την αποτροπή

απέναντι στα μέλη της, γεγονός που την

άλλων πιθανών εγκληματικών εκδηλώσεων.

καθιστά εξίσου σκληρή και ανελέητη με έναν

γενικότερατις αξίες που διέπουν την κοινωνική

Τον τελευταίο καιρό, έχουν εμφανιστεί

ζωή. ·Ερχεται εμφανέστατα σε αντίθεση με

διάφορες φωνές οι οποίες τάσσονται υπέρ της

εγκληματία.

Γίνεται φανερό πως το σωφρονιστικό
σύστημα

αποτελεί

τον

καθοριστικό

αυτό

οτιδήποτεμπορεί να θεωρηθείδημοκρατικόκαι

επαναφοράς

δίκαιο, καθώς η ίδια συμβάλλειστην προσβολή

επιχειρήματα που πλαισιώνΟ1Ν την επιθυμία τους

μοχλό με τον οποίο επαναπροσανατολίζεται

των

αυτή είναι πως μέσω αυτής δικαιώνονται οι

το άτομο και διασώζεται από το σκοτάδι της

δημοκρατικής υφής της κοινωνίας. Κι αυτό

συγγενείς

παραβατικότητας. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται

συμβαίνει, γιατί με την επιβολή της κύρωσης

αποκαθίσταται

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της

της

των

θανατικής

θυμάτων,

το

ενώ

αίσθημα

ποινής.

Τα

ταυτόχρονα

για

απονομή

ως

παράγοντας

της

αγωγής

να

τύχει

αυτής δείχνει να μεταχειρίζεταιτον ίδιο τρόπο

δικαιοσύνης της κοινής γνώμης. Κατά τον τρόπο

ανάλογης αντιμετώπισης, όπως είναι επίσης

«απόδοσης δικαιοσύνης»

με

αυτό, δημιουργείται, Ο1Νεπώς, αίσθημα

ανάγκη ο θεσμός αυτός να εκπληρώνει το

καταδικάζει. Τέλος,

εκτέλεσή της

η

aπoκτηνώνει αυτούς που

αυτόν που

εμπλέκονται στη

χρέος του που όπως έχει αναφερθεί δεν είναι
άλλο

από

εκείνο

της

προετοιμασίας

του

διαδικασίατης, εξοικειώνοντάςτους με την ιδέα

εγκληματία για την επιστροφή του στη ζωή

της απώλειαςτης ανθρώπινηςζωής.

και

Συμπερασματικά, θα ήταν εύλογο όλοι οι

τον

εξοπλισμό

προσαρμογής

και

του

με

μηχανισμούς

επανένταξής

του

στην

άνθρωποινα κατανοήσΟ1Ντο βαθύτερο νόημα

κοινωνία. Η θανατική ποινή, αντίθετα, είναι

της ζωής και να σταθούν ενάντια σε κάθε

μια ποινή που κάθε άλλο παρά αίρεται στο

άποψη η οποία τίθεται υπέρ της επιβολής

ύψος των συγκεκριμένων υποχρεώσεων του

θανατικήςποινής, ώστε δήθεν να εξασφαλιστεί

σωφρονισμού,

η δικαιοσύνηκαι οι ηθικές αξίες.

αναθεώρηση των απόψεων όσων εμμένΟ1Ν

γι' αυτό και επιβάλλεται η

στην επαναφορά της.

Μαρίνα Νικολάου - Γ'2 λυκείου
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Το δ,οδίκτυο έχει μπει για τα καλά στη ζωii των νέων
από

13-24

ετών. Ωστόσο, αρκετοί από αυτούς που το

χρησιμοποιούν δεν είναι ενiiμεροl για τους κινδύνους από
τη

χρiiση

του,

σύμφωνα

με

τα

αποτελέσματα

της

πανελλαδlκiiς έρευνας «Διαδίκτυο και νέοι».
Το 97% των νέων δiiλωσαν ότι χρησιμοποιούν το

διαδίκτυο, ενώ το

75% των αγοριών που ρωτiiΘηκαν- σε

.,

\
•.

σύνολο

1875- προτιμά να επισκέπτεται δωμάτια ανοιχτiiς
συνομιλίας Ichat rooms), ηλεκτρονικά καταστiiματα και
διαδικτυακά παιχνίδια.
Από την πλευρά τους, το
σύνολο

84 % των

".

\"
'\

1125- επισκέπτεται δωμάτια ανοιχτiiς συνομιλίας,

σελίδες με μόδα, διαδικτυακά παιχνίδια και ηλεκτρονικά
καταστiiματα. Το

52% των ερωτηΘέντων γνώριζαν για

τους

από

κινδύνους

τη

χρiiση

ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι το

του

διαδικτύου,

ενώ

11 % έχει παρενοχληΘεί

έστω και μία φορά από άγνωστο στο διαδίκτυο, καΘώς
βρισκόταν σε δωμάτια ανοιχτiiς συνομιλίας. Αναφέρεται

και η υπόΘεση που έλαβε χώρα πριν από ενάμιση χρόνο
στη Θεσσαλονίκη, όπου μια 17χρονη κοπέλα βιάστηκε από
28χρονο

που

γνώρισε

μέσω

δωματίου

4\

•

\,~~

κοριτσιών- σε

r"1
υ

ανοιχτiiς

συνομιλίας.

υπηρεσίες, που Θα ζητiiσουν να λάβουν πληροφορίες για
τα

προγράμματα,

προμηΘεύσουν

το

λειτουργικό

στον

n Θα Θελiiσουν να

υπολογιστii

τις

τελευταίες

διαθέσιμες ενημερώσεις μέσα από αυτοματοποιημένε ς
διαδικασίες
καθόλου.

που ο χρiiστης μπορεί να
Το

πρώτο

πράγμα

που

μην καταλάβει
θα

πρέπει

να

συνειδητοποιiiσεl κάΘε χρiiστης του Ίντερνετ είναι ότι ο
Γιώργος Κακαγιαννόπουλος - Β'2 γυμνασίου

παγκόσμιος ιστός δε διαφέρει σε τίποτα από μια κοινωνία.
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την

aurn

άποψη,

λοιπόν,

κρύβει

αντίστοιχους

κινδύνους και απαιτεί αντίστοιχα μέτρα προστασίας από
αυτούς.

Υπάρχουν

κακόβουλοι χρiiστες

και

αρκετές

δυνατότητες πρόκλησης ζημιών τόσο στο επίπεδο του
Το διαδίκτυο Θα μπορούσε να διεκδικiiσει τον τίτλο
ενός από τα Θαύματα του κόσμου, γιατί είναι ένα μέσο που
δίνει

πρόσβαση

ενημέρωση και

στις

πληροφορίες,

στη

γνώση,

στην

στην ψυχαγωγία. Στις μέρες μας, το

Ίντερνετ έχει εξελιχΘεί σε ένα βασικό μέσο επικοινωνίας

μεταξύ ανΘρώπων παγκοσμίως, αλλά και σε μια εύχρηστη

<ψηχανii» αναζiiτησης πληροφοριών. Είναι, Θα μπορούσαμε
να

πούμε,

ένας

μεγάλος

κiiπος

με

αστείρευτες

πληροφορίες και αμέτρητες δυνατότητες. Η συνεχiiς
διάδοση του Ίντερνετ έχει ως αποτέλεσμα η χρiiση του
από τα παιδιά και τους εφiiβους να είναι καΘημερινn.
Η πρόσβαση στο διαδίκτυο σiiμερα δεν είναι ακίνδυνη,
ανεξάρτητα από τον τρόπο χρiiσης των υπηρεσιών του. Το

πάτημα

και

μόνο

του

κουμπιού

λειτουργίας

ενός

υπολογιστii συνδεδεμένου στο διαδίκτυο τον φέρνει σε
σχεδόν άμεση επαφii με άλλους υπολογιστές,

servers,

χρησιμοποιούμενου λογισμικού και

υλικού όσο και

προσωπικό επίπεδο. Δυστυχώς, όπως σε κάΘε

και

στο

Ίντερνετ

άχρηστες

είτε

πληροφορίες

υπάρχουν

και

και

«ζιζάνια»,

επικίνδυνες

ιστοσελίδες.

για

Η

Kiino,

δηλαδii
τους

σωστii

σε
έτσι

είτε

χρiiστες

και

raKTIKii

ενημέρωση σχετικά με τη φύση των κινδύνων αλλά και τον
τρόπο

αντιμετώπισiiς

τους

γίνεται

έτσι

απαραίτητη,

προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος έκθεσης του
υπολογιστii στους βασικότερους κινδύνους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα κινδύνου που κρύβει το
Ίντερνετ είναι αυτό των ιών
αποκαλείται
μόλυνσης

ii ενός προγράμματος που
worm. Οι ιοί είναι ο παλιότερος τρόπος

ενός

υπολογιστii.

Είναι

αρχεία

τα

οποία

διεισδύουν σε ζωτικά σημεία του σκληρού δίσκου και τα
καταστρέφουν. Με την ανάπτυξη και τη διάδοση του
Ίντερνετ, οι ιοί σiiμερα ταξιδεύουν με την ηλεκτρονlκii
αλληλογραφία

αλλά

και

μέσω

των

ιστοσελίδων.

βασικότερος τρόπος αντιμετώπισης ενός ιού

Ο

είναι η

εγκατάσταση ενός προγράμματος anti-virus που θεωρείται

πλέον διαδεδομένη για κάθε οικιακό υπολογιστii. Ωστόσο,
δεν αρκεί αυτό. Ο χρiiστης θα πρέπει να φροντίζει για την
ενημέρωση του προγράμματος με τις τελευταίες εκδόσεις
αντιμετώπισης

ιών,

αλλά

και

να

ελέγχει

συχνά

τον

υπολογιστii του για τους ιούς.
Το spyware σiiμερα θεωρείται η μεγαλύτερη απειλii

στην οποία εκτίθεται ο χρiiστης. Πρόκειται για κώδικα
λογισμικού που μπορεί να βρίσκεται κρυμμένος σε αρχεία ii
ακόμη και ιστοσελίδες που επισκέπτεται ο χρiiστης. Όταν
το

spyware εγκατασταθεί στον υπολογιστii, το πρώτο

πράγμα που κάνει είναι να ενημερώσει τον αποστολέα του.

nPDTynA ΝΕΑ

ότι έχει πλέον τον έλεγχο του υπολογlστΠ. Έτσι, ο
απομακρυσμένος

μπορεί

hacker

να

χειριστεί

τον

ΣυμΒουλcs npOs tOUS 2S0νcίs, ώστc να
ανΤlμcτωπιστούν αποτcλcσματικά οι

υπολογιστπ του χρπστη, ο οποίος δε γνωρίζει καν τι
συμβαίνει. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούνται ολόκληρα

κίνδυνοι του διαδικτύου

δίκτυα από «υπολογιστές- ζόμπι» που χρησιμοποιούντσl
για

επιθέσεις

σε

Dos

μεγάλων

servers

ΣΕΛ
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συνπθως

εταιρειών.
Ένας επιπλέον κίνδυνος για τον υπολογιστπ είναι

σναμφίβολσκσι η ανεπιθύμητησλληλογρσφίσ.Τα μηνύματσ
συτά περιέχουν διαφημίσεις που δεν ενδιαφέρουν το

χρΠστη. Το κυριότερο που πρέπει να γνωρίζει ο χρπστης
είναι να μην σπαντάεl σε αυτά τσ μηνύμστσ, αλλά και να μην

1.

Κρατπστε τον ηλεκτρονικό υπολογιστπ σε χώρους

όπως το σολόνl κοι όχι σε υπνοδωμάτια. Ασχοληθείτε με
το πώς λειτουργεί το Ίντερνετ και οφιερώστε χρόνο να
περιηγηθείτε μαζί με τα παιδιά σας στον κυβερνοχώρο
και να μάθετε απ' αυτά.

επισκεφΘεί τις ιστοσελίδες που περιλσμβάνονται στο

2.

μΠνυμσ. Ένσ τέτοιο μπνυμσ επιχειρεί να ξεγελάσει το

πρέπει να ανησυχούν

Σιγουρευτείτε ότι τα παιδιά σας είναι ενπμερα ότι
για αγνώστους

που συναντούν

χρπστη, ώστε να απαντπσει στον αποστολέα και να του

μέσω

δώσει

Θεωρηθεί

ηλεκτρονικού

που,

υπολογιστΠ.

προσωπικά

παράξενο,

στοιχεία. Όσο

υπάρχουν

πολλοί

κσl

σν

χρπστες

μη

του

Όπως

γνωρίζοντας, δίνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, με

ακριβώς

αποτέλεσμα να

ανπσυχοι,

όταν

άγνωστοι

μας

υπολογιστn τους

δώσουν
αλλά

πρόσβαση

κσl

στους

όχι

μόνο

στον

τρσπεζlκούς τους

λογσριασμούς.
γπάρχουν τρεις τρόποι προστασίας, οι οποίοι Θα

χτυπάνε

πρέπει να χρησιμοποιούντοι σε

συνδυασμό: η χρπση

τείχους

η

εξηγείτε

προστασίας

προστασίας

ενάντισ

(firewall),
σε

ιούς

χρπση
και

του

λογισμικού

στους

10

εφπβους

να

εκτίΘενται

σ'

συτόν

4
σε

πόρτα
μας,

στα παιδιά,
να είναι

επιφυλακτικά

κατσσκοπείας (spywarel και τέλος η συνεχπς ενημέρωση

παρσκολούΘηση πορνογραφικού υλικού με περίπου

την

σπιτιού

έτσι πρέπει

προγράμματα

των χρηστών.
Σημαντικό κίνδυνο για τους νέους συνιστά η

είμαστε

απέναντι

σε

όσους

γνωρίζουν στο διαδίκτυο και να μη δίνουν προσωπικές
πληροφορίες.

3.

Να

είστε

ιδιαίτερα

προσεκτικοί,

όταν

τα

παιδιά

πανευρωΠ~Kόεπ~εδOKατάμέσoόρo.
Η παρακολούΘηση βίσιου n ρατσιστικού υλικού είνσl

χρησιμοποιούν τα

ένας ακόμη κίνδυνος, στον οποίο εκτίθενται περίπου το

συναντπσουν κάποιον που γνώρισαν μέσω του Ίντερνετ

ένα τρίτο των εφΠβων.

Ένα ποσοστό 20% περίπου των νέων εκτίθενται στον
κίνδυνο

της

σεξουαλlκπς

παρενόχλησης

κσι

της

chat rooms Ιδωμάτια συνομιλίας) χωρίς

την επίβλεψπ σας. Μην αφπνετε ποτέ τα παιδιά σας να
χωρίς να είστε κι εσείς μαζί.

4. Εγκαταστπστε στον υπολογιστπ σας κάποιο λογισμικό

εκφοβιστικπς συμπεριφοράς, του λεγόμενου φαινομένου

φίλτρο

bullying. Χώρες υψηλού κινδύνου είνσι σύμφωνα με τις

συγκεκριμένες σελίδες του Ίντερνετ.

που

να

απαγορεύει

την

προσπέλαση

σε

έρευνες η Πολωνία και πιΘανών η ΕσΘονίσ.
Η χρπση του διαδικτύου από παιδιά και εφπβους

5. Συζητπστε με τα παιδιά σας για την ασφάλεια του

περισσότερο σπό δέκα ώρες εβδομαδιαίως μπορεί νσ

Ίντερνετ.

οδηγπσεl σε εθισμό. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που

κινδύνους

πσρουσιάστηκαν σε ό,τι σφορά στους κινδύνους, καθώς

ευαισθησία και έγνοια, έτσι ώστε να κατονοπσουν και τα

όπως

ίδια τους κινδύνους.

σνσκοινώθηκε-

ένσς

στους

εκστό

εφπβους

θεωρείτσι ότι έχει κάνει κστάχρηση του διαδικτύου και
έχει

υποστεί

παρενόχληση.

Αντίθετα,

η

χρπση

του

διαδικτύου μέσσ στο σχολείο σποτελεί προστατευτικό
πσράγοντσ από τον «εΘισμό», σύμφωνσ με τους ειδικούς,
ενώ

όπως

τόνισσν

η

πρόληψη,

η

ενημέρωση

και

η

εφσρμογπ κανόνων ασφαλούς «πλοπγησης» μπορεί να
προστοτεύσει τους εφπβους από τις σκοτεινές πλευρές
του·lντερνετ.

Β '2 γυμνασίου
Εύα Γ εωργοπούλου, Γ ρηγορία Κακαγιαννοπούλου
Γιώργος Μαδωνπς, Ρεγγίνα Μέρμηγκα
Ροφοπλ Παναγόπουλος, Κατερίνα Πάσχου

Μιλώντας

μαζί

τους

για

μελλοντικούς

μέσω του Ίντερνετ, χρειάζεται να δείξετε

Μυρτώ Τσουμαλάκου Β'2 γυμνασίου
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γλώσσα. ο τρόπος εmκοινωνίας κάθε χώρας, υποδηλώνει Κα/πολλά για auri1V. «Τα όρια της γλώσσας
Wittgenstein. Πολλοί λαοί έχουν γλώσσα με την οποία

μου είναι τα όρια του κόσμου μου», έλεγε ο

επικοινωνο-ύν, χωρίς να έχουν προηγμένο επίπεδο πολιτισμού.

Εμείς ως χώρα έχουμε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο πολιτισμού και μεταφέρουμε τις ιδέες, τις ηθικές αξίες, τις

παραδόσεις και την πολιτισμική μας κληρονομιά μέσω της γλώσσας μας τροφοδοτώντας έτσι την εθνική μας
συνείδηση. Η χώρα μας έχει χαράξει μια σπουδαία ιστορική διαδρομή και, ομιλώντας την εθνική μας γλώσσα,
είναι σαν να αναζωπυρώνουμετο εθνικό μας αίσθημα.
Η ελλη"κή γλώσσα είναι κεφολαιώδους σημασίας για την παγκόσμια γλωσσική κοινότητα και τον
παγκόσμιο πολιτισμό, αφενός γιατί χρησίμευε για να εκφράσει την πιο καλλιεργημέ''TJ και πιο φιλοσοφημέ''TJ
σκέψη του αρχαίου κόσμου και αφετέρου γιατί πάνω της στηρίζεται όχι μόνο η νέα ελληνική γλώσσα αλλά και
μια σειρά άλλων, όπως η λατι"κή και οι περισσότερες από τις σημερινές ευρωπα"ίκές γλώσσες, όπως η ιταλική, η
γαλλική και άλλες.
Γε"κά, δεν υπάρχει σήμερα γλώσσα που να μην έχει ελλψ,κές λέξεις και γι' αυτό, δικαίως, πολλα θεωρούν

τ1)\' ελλψ,κή γλώσσα ως τη μητρική γλώσσα των άλλων γλωσσών. Μεταφράζοντας οι άλλοι λαοί τα αρχαία
ελληνικά επιστημονικά και λογοτεχ"κά συγγράμματα, μετέφεραν στις γλώσσες τους εκτός από το ελλη"κό
πνεύμα και πάρα πολλές ελληνικές λέξεις. Η διεθνής αγγλική γλώσσα, για παράδειγμα, χρησιμοποιεi σήμερα
πάνω από 50.000 λέξεις, όπως υπολογίζεται, ελλ,l"κής καταγωγής.

Η ελλfJ\'κή γλιίJσσα και η ελλη"κή αλφαβητική γραφή είναι αυτές που γέV\'TJσαν και ανέπτυξαν τις επιστήμες
και τα γράμματα. Διαμορφώνοντας οι Έλληνες το απλό όμως τέλειο ελλ,l,'κό σύστημα γραφής, επομένως
έχοντας τη δυνατότητα όχι μόνο να αποταμιεύουν άνετα την εμπειρία τους, αλλά και να τη μελετούν στη
συνέχεια, διακρίθηκαν πρώτοι στις επιστήμες, τα γράμματα και τις τέχνες: Όμηρος, Ησίοδος, Πραξιτέλης,
Ικτίνος και Καλλικράτης είναι λίγα από τα ονόματα που πιστοποιούν την αλ'iθεια των παραπάνω.
Επί εποχής Μ. Αλεξάνδρου και Ελλ,l"ιστικών χρόνων, η ελληνική γλώσσα και γραφή είναι οι πρώτες οτον
κόσμο που έγιναν διεθνείς και αυτές μέσω των οποίων διαδόθηκαν οι μεγαλύτερες θρησκείες του κόσμου.
Επίσης, η Παλαιά Διαθήκη έγινε γνωστή στο ευρύτερο κοινό μετά τη μετάφρασή της στην ελλη"κή γλιί>σσα.

Επιπλέον, η ελληνική γλώσσα βοήθησε στην προβολή άλλων αρχαίων γλωσσών, όπως για παράδειγμα της
εβραϊκής μέσω των Ευαγγελίων αλλά και στην αποκρυπτογράφηση πολλών αρχαίων γραφών. Αυτό έγινε,

επειδή επί Μεγάλου Αλεξάνδρου και εξής η ελλη"κij γλώσσα

i]ta,. διεθ,<ής και πολλές πινακίδες είΧα\' γραφτεί

δίγλωσσα.

Γ'4 γυμνασίου
Πέ,'U Γρούβα

- Τατιάνα

Παπαποστόλου
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γλώσσα είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό του

ανθρώπου που τον κάνει να ξεχωρίζει από τα ζιί>α.
Είναι το τελειότερο συμβολικό σύστημα που του δίνει

.

την ελευθερία να εκφραστεί και να επικοινωνήσει με άλλους
ανθρώπους.

Ο όρος γλώσσα έχει ευρύτητα χρήσεων. Χρηmμοποιι:ίται,
κυρίως, για να αναφερθούμε σε περιπτώσεις rεx''TJriliv και μη
ανθρώπινων σημειακ<ί", συστημάτων (μιμόγλωσσα, γλώσσες
πληροφορικής, συστήματα επικοινωνίας ζώων).
Η φυσική δια&κασία απόκτησης μιας γλώσσας, που
συμβαίνει κατά τα

4-5

πρώτα χρόνια ζωής του ανθρώπου,

αναφέρεται ως μψρική. Η φυσικ'i εξέλιξη της πορείας του
ανθρώπου θέλει τη γλώσσα να γίνεται το απαραίτητο πλέον μέσο
με το οποίο ο άνθρωπος επικοινωνεί και γνωρίζει το περιf\άλλoν
του.

Με μια ολοκληρωμένη γλωσσικij αγωγή, ο Οluλητής κάθε
γλ'όσσας

είναι

συστijματος

σε

της

θέση

γλώσσας

να

συνδυάζει

για

την

τη

γνώση

παραγωγή

και

του
την

πρόσληψη μηνυμάτων.
Πιστεύεται ότι δεν υπάρχει σαφ;Ίς διαχωριστική γραιψή
ανάμεσα

στο\!

όρο

γλιί)σσα,

με

τη

σημασία

της

συγκεκριμέ''TJς εθ"κής γλώσσας, και στον όρο διάλεκτος.
Σ'ύμφωνα με τη διατύπωση του Max Weinrich, «γλώσσα είναι μια
διάλεκτος με στρατό και στόλο, εν,υ- σύμφωνα με άλλη
διατύπωση- «διάλεκτος είναι μια ηττημένη γλώσσα». Μια άλλη

άποψη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν πρότυπες γλώσσες και
διάλεκτοί τους, απλώς υπάρχει μια γλώσσα πλούσια στην οποία
μια έννοια μπορεί να αποδοθεί με διαφορετικούς τρόπους.

Ακόμα μια διατύπωση λέει πως όλες οι γλιί>σσες του κόσμου, σε

όλους τους καιρούς, είναι διάλεκτοι μιας πρώτης κοινής γλώσσας
που πριν χιλιάδες χρό"α ;jrav παγκόσμια γλώσσα. Όλες οι
διατυπώσεις είναι το ίδιο ορθές ή λανθασμένες, αφού ακόμα
καμιάδεν έχει επαληθευτεί.
Γιάννης Νάσιος

-

Γ'4 γυμνασίου
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Μ εαφαρμπτατραγικόαυμβόντης Δεκεμβρίαυ θαπτανφρόνιμανααφιερώααυμε λίγαλόγια
6'"

2008,

για τα
αδικαχαμένα εκείνα παιδί το οποίο έμελλε να ανααύρει στα φως με τα θόνατό ταυ μισ σειρό
προβλημάτων που εκπορεύονται από την κακοδιοίκηση του κράτους και την αδυναμία του να «πνίγει»
φαινόμενα διαφθορός της εξουσίας. Και α λόγας πέφτει σταυς αδιάβληταυς, επαγγελματίες
αατυναμικαύς παυ αταχεύαυν πάνω απά όλα στην εξάλειψη των παραβατικών συμπεριφαρών και στην
πιστπ τπρηση του ναμαθετικαύ πλαισίαυ. Τι γίνεται, όμως, όταν η εξουσία Θαλώνει τα μυαλό και οδηγεί ατη
δαλαφανία ενός αθώαυ εφπβαυ; Τι γίνεται όταν οπλισμένα ι απαφασίζαυν για τη ζωπ ενός 15Xpavau;
Αυτά είναι μόνο μερικά από τα εύλογα ερωτιΊματα που προκύπτουν σχετικό με την εκτέλεση του
15χραναυ Αλέξανδραυ και τα οπαία, δυατυχώς, θα χαθαύν μέσα σε ένα κράτας παυ έχει αυνηθίαει να
ενεργεί ατα σκατεινό και να αποκρύπτει τις θλιβερές αλπθειες ταυ.
Τα αίτια, όμως, ταυ συγκεκριμέναυ περιατατικαύ δεν περιαρίζανται σταν αατυναμικό, αλλά είναι
βαθύτερα και αυσιαατικότερα. Με παια δικαίωμα απαφααίζει τα κράτας πότε θα εφαρμαστεί η

δικαιοσύνη, η υπέρτατη αξία, πρακειμέναυ να υπάρξει καινωνικπ αμαλότητα και ευρυΘμία; Αν έται έχαυν
τα πράγματα, ας γυρίσαυμε σε εποχές σκοταδισμαύ και άγναιας, ας εγκαταλείψουμε κάΘε όνειρο για ένα
μέλλον δικαίου κσι ελευΘερίας και ας συμβιβασταύμε με την ιδέα ενός κράταυς με πραδιαγρσφές
Μεσαίωνα, τα απαία δε δύνστσι νσ κάνει τίπατσ άλλα παρά να δημιαυργεί ένοχες συνωμοσίες μέαω της
σιωππς και της αδράνειάς ταυ. Αν έται έχαυν τα πράγματα, ας περιαρισταύμε σσν πρόβατα εντός
συγκεκριμένων γεωγραφικών αρίων και σς πάρουμε την απόφαση ότι η ζωπ σημαίνει φόβος γισ τα σύρια.
φυσικά, δεν επικροταύμε τις λεηλασίες παυ λαμβάναυν χώρα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη
δολοφονία του 15χραναυ, καθώς αυτές αμαυρώνουν σε κάπαιο βαθμό τη μνπμη ταυ εκλιπόντα. Ίσως,
όμως, απατελούν την έναρξη ενός αγώνα ανυπαχώρητης και αδιαπραγμάτευτης αναζπτησης ενός ηθικά
υγιέστερου κράτους παυ θα έχει ως κύριο μέλημα όχι την κάλυψη των υπαιτίων και την απαφυγπ των
ευΘυνών αλλά και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του παλίτη σε ένα κλίμα σιγαυριάς και ασφάλειας.
Μόνο τότε Θα μπαρέσουμε όλοι εμείς να αποκτπσουμε και πάλι δικαίωμα στα όνειρο και την ελευθερία
πριν κάποια άλλο παρόμαια τραγικό γεγανός χτυππσει, για ακόμα μια φαρά, την πόρτα μας ...

Β'2 Λυκείου

n,ιJλημρτιιμιί με ρφι,μη τρ ΥεΥινίτρ τιυ Δεl(εμJ,ίιυ

Σε σevΟι ...

~ιVlε αφορμπ ταγεγανότα τωντελευταίων ημερών, αποφάσισα ναγράψωτηνάπαψπμαυ

Σε σένα ΑΛέξη αφιερώνουμε αυιό ισ ποίημα,

KOI να εκφράσω τα συνοισθπμaτο KOI τις σκέψεις μου, που πιστεύω ότι είναι και δικός σας.

Ένα δεκαπεντάχρανα παιδί χάΘηκε πριν από λίγα καιρό στα Εξάρχεια, χτυπημένα απ' τα
όπλο ενός αστυναμικού. Αυτό τα θλιβερό συμβάν μας ευαιαθηταπαίηαε όλαυς, καθώς αυτός
α νεαρός θα μποραύσε να είναι και δικός μας φίλας. Συνειδηταπαιπσαμε ότι θα μπαραύσε να
βριακόταν κάποιο παλύ καντινό μας πρόαωπα στη θέση ταυ. Ό,ΤΙ και να έκανε αυτό τα αγόρι,
δεν υππρχε λόγας αυτός α αστυναμικός να το πυροβαλΠσει. Είναι σίγαυρα αρκετά άδικα αυτό
παυ έγινε και αρκετά σημαντικό για να μας κάνει επιτέλαυς να καταλάβαυμε ότι τα κράτας
μας καροϊδεύει και εμείς οφείλαυμε να αντιδράσουμε γι' αυτό.
Πριν μάΘω όσα συνέβησαν, είχα την εντύπωση ότι οι αστυνόμοι έχουν ως μοναδικό ρόλο
να μας προατατεύουν. Δυστυχώς, έκανα λάθος. Τώρα πια νιώθω φόβο μππως βρεθώ στη
θέση ταυ Αλέξη Γρηγορόπαυλαυ, που σκοτώθηκε- κατά τη γνώμη μου- χωρίς λόγο. Ο
αστυνόμος παυ διάπραξε αυτό το έγκλημα έχει τρία παιδιά. Δεν μπορώ να το διανοηθώ.
Εκείνη τη στιγμπ άραγε τι σκεφτόταν αυτός ο άνθρωπος; Δεν υπολόγισε την οικογένεια
αυτού του παιδιού, τους φίλους του και τα όνειρό του; Διότι ένα παιδί δεκαπέντε χρόνων
έχει όνειρα, που περιμένει να μεγαλώσει, για να τα εκπληρώσα
-Οπως πταν λογικό, πολλοί νέοι εξαγριώθηκαν και βγπκαν στους δρόμους, για να
διαμαρτυρηΘούν και να δείξουν πως κατολαβαίνουν τι συμβαίνει γύρω ταυς και πως
αντιλαμβάνονται ότι το κράτος στις δύσκολες στιγμές βρίσκει άδικους τρόπους, για να λύσει
τα προβλπματά ταυ. Νομίζουν οι πολιτικαίκαι ο υπουργός Παιδείας ότι εμείς, η νέα γενιά δεν
ξέρουμε ότι έχαυμε την πιο αναργάνωτη παιδεία στην Ε.Ε., τους πιο χαμηλούς μισθαύς και
συντάξεις. Ο θάνατος ταυ παιδιού πτον η αφαρμπ για να ξεσπάσαυν οι διαδηλωτές και να
αναζητπσουν τα πραγματικά δικαιώματά ταυς. Γιατί πώς θέλουν να πάμε μπραστά και να
ζούμε με δημοκρατία, όταν μας κλέβουν και μας λένε ψέματα; Όταν α πρωθυπουργός κάνει
δηλώσεις ότι θα αποζημιώσει ταυς καταστηματάρχες για τις ζημιές παυ υπέστησαν απ' τις
καταστροφές στα κέντρο της Αθπνας, ενώ ακόμη οι πληγέντες των περσινών πυρκαγιών
ψάχνουν να βρουν τα χρπματα και τις κατοικiες που ταυς είχαν τάξει; Όταν η αντιπολίτευση
οργανώνει μνημόσυνα πρας τιμπν του παιδιαύ και κατά τη διάρκειά τους μοιράζει χαμόγελα,
για να κερδίσει ψπφους; Δεν είναι κατάσταση αυτΠ.

Εμείς μόνο, εμείς, αι νέοι, μπορούμε να αντιδράσουμε σε όλα αυτά. Εμείς είμαστε τα

μέλλον αυτού ταυ τόπου και, αν δε διεκδικπσουμε αυτά που μας ανπκαυν, η κατάσταση θα
παραμείνει όπως είναι τώρα. Με αυτπ τη στάση που κρατπσαμε την Τετάρτη,

10 Δεκεμβρίου,

δείξαμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Λυγίσαμε τους καθηγητές, τους κάναμε να είναι
με το μέρος μας, να μας υποστηρίξουν. Κάναμε αποχπ σε ιδιωτικό σχολείο και αποδείξαμε
ότι με θέληση όλα μπορούν να γίνουν. Επιπλέον, δεχτπκαμε μπράβο απ' όλους και το
σημαντικότερο είναι ότι κοτaνοιΊσαμε- ΟΙ περισσότεροι τουλόχιστον- πως όλο αυτό δεν
έγινε για να χάσαυμε μάθημα, αλλά για να αποδείξουμε την ανάγκη μας για περισσότερα
δικαιώματα και για καλύτερη παιδεία.
Βέβαια, η λύση δεν είναι και να αυθαδιάζσυμε, να επιτιθόμαατε στα ΜΑΤ, αλλά να
εκφράζουμε τα αιτπμστά μας, να έχουμε υπομονπ και να βάλουμε τα δυνατά μσς να βρούμε
το δίκιο μας. Μόνο εμείς μπαρούμε ...

Αγγελική Βuτινίδη

-

Γ'1 γυμνασίου

σε σένα που από σφαίρα ασιυνομικού έπεσες 8ύμα,

!

Σε σέlια που είχες όνειρα ΚΙ ελπίδες,
Ι

Ι

Ι

σε σενα που ιη χαρα ιης Ζωης

6εν ΠΡΟΛαγες,
11 n
6εν ει16ες, :ι

Ο 8άναιός σου βαρύ χρέος μας αφήνει
κι ο χρόνος ιη μνήμη σου δε σβήνει,

Υποσχόμασιε : ιίποια ξανά δε

8' αφήσουμε να γίνεl,

Εχ8ροί ιης 6ημoκpaιίας φοβη8είιε,

σισ δρόμο Ιων μα8ηιών προσέξιε μη βρεΜιε,
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι

_.. _.. _ .. _.. _.. _..
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Γ'2 γυμνασίαυ
Γλάρου Μαρία, Κασιμάτης- Βουτυράς Σταύρος, Κολίσης
Νίκος, Κουντουριώτου Μαρίλια, Λαμπαδάκη Εύη,
Μαξιμιάδου Μαίρη, Μαστοράκης Βασίλης, Μπόλκας
Λευτέρης, Μπούργαλης Κωνσταντίνος, Παναγιωτάκη
Ευφημία, Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, Τσιγώνιας
ΔημητριάδηςΑλέξανδρος

Κωνσταντίνα Διαμαντίδη

-

ΓΊ γυμνασίου

ΚάΘε καΘηγητπς έχει τα δικά ταυ τράπο διδασκαλίας και όσα πφισσότερσ χρόνια διδόσκει τόσα
πφισσότερα εμπλαυτίζει τις μεθόδαυς ταυ. Όμως ελάχισται είναι εκείνοι αι απαίαι έκσναν ουσιαστικπ
προσπάΘεια να έρΘαυν κοντά σταυς μαθητές και να ταυς κάναυν να αγαππσαυν τα μάΘημα ειδικά και την
εκπαίδευση γενικότερα ...
Έτσι, διαμαρφώΘηκε η άπαψη ότι α μαθητπς βρίσκεται στην τάξη μόνο γιο να μάθει Ακόμη ,όμως, και
σπμφα, το 2009, που ο κόσμος έχει εξελιχθεί, η άποψη για την εκπαίδευση ποραμένει η ίδιο οπό την εποχπ
των γονιών μας. Απλώς πλέον οι μέθοδοι διδοακαλίος δεν είνοl πλέον τόαο οντιπαlδογωγικές. Οι μαθητές,
όμως, συνεχίζουν να βλέπουν το σχολείο σαν αγγαρεία και ελάχιστοι από αυτούς που αναγκάζονται να
παπαγαλίζαυν για εwέα χρόνια τα θυμαύνται στη συνέχεια της ζωπς τους. Τι ,όμως, πρέπει να κάνει ένας
καθηγητπς, για να πρασελκύσει ένα μαθητπ;
Ένας καθηγητπς πρέπει να θεωρείται από το μαθητπ σαν δεύτφας γανιός, πρέπει να μπαρεί να ταν συμβουλευτεί και να έχει άνεση να συζητπσει μαζί ταυ
όλα όσα ταν απασχαλαύν χωρίς να χάνει τα σεβασμό ταυ. Πέρα, όμως, από αυτές τις σχέσεις, ένας μαθητπς πρέπει μέσα από ταν καθηγητπ να μάθει να αγαπάει
τα μάθημα και γενικότερα την εκπαίδευση.
Γίνεται, λαιπόν, κατανοητό ότι ένος μαθητπς δε βρίσκεται στην τάξη μάνο για να μάθει, αλλό για να ανακαλύψαυν μαζί με ταν καθηγητπ την ιστορία ταυ κόσμαυ
σε όλες τις πτυχές της. Αρχικά, ένας καθηγητπς, πρέπει να μάΘει να συζητάει με ταυς μαθητές όχι μόνα για θέματα παυ αφαραύν στα συγκεκριμένα μάθημα,
αλλά και για όλαυς ταυς πραβληματισμαύς ταυ. Ακόμη, είναι καλό να αφιφώνεl αρκετπ ώρα σε τέταlες συζητπσεις, κυρίως στην αρχπ ταυ μαθπματος, έτσι ώστε
τα πραβλπματα να λύνανται και τα μυαλό να είναι ελεύθφα να παρακαλαυθπσει και να συμμετάσχει Επίσης, ένας εμπνευσμένας καθηγητπς δε μένει
προσηλωμένα ς στην ύλη παυ αρίζει τα υπαυργείο, αλλά προσφέρει και παραπάνω γνώσεις σε ένα μαθητπ, μέσω όρθρων ταινιών Π βιβλίων. Τέλος, πρέπει να έχει
εμπιστασύνη στα παιδιά και να ζητάει τη γνώμη τους, καθώς και να προσπαθεί να ταυς προτείνει λύσεις για πραβλr'iματα που τυχόν ανακύψαυν, αποφεύγαντας
όσο μπορείταυς κηδεμόνες, γιατί κάτι τέτοιο δείχνει πως δεν υπάρχει εμπιστασύνη και α μαθητπς εξαγριώνεται.
Δεν απατελεί αυταπία η αναζπτηση τρόπων βελτίωσης και πρας αυτπ την κατεύΘυνση χρειάζεται να γίναυν προσπάθειες, ξεκινώντας από αυτπ τη στιγμπ Ι

Η

αλληλεπίδραοη

,

Ένα σημαντικό στοιχείο για τη διαμόρφωση ενός ατόμαυ, ώστε να ενταχθεί ομαλά στην
καινωνία και στις συνπθειές της χωρίς παρεκτραπές και βίαιες συμπεριφαρές , είναι η
εκπαίδευση παυ δέχεται τα πρώτα 18 χρόνια της ζωπς του.
Μέσα από μια σωστπ εκπαίδευση α νέας αυτός απακτά ένα διαλλακτικό xapOKTnpa παυ ταν
βαηθάει να μην αδηγείται σε βίαιες αυμπφlφορές n έντονες λογομαχίες. Έτσι καταφέρνει να
επιτυγχάνει το σκοπό του χωρίς τσακωμούς αλλά με nnιo και έξυπνο τρόπο. Ακολούθως, ο νέος
αυτός μπορεί να επιχειρηματολογπσεl υπέρ μιας άποψης χωρίς δυσκολίο και να κάνει τους
άλλους να την ακολαυθπσουν, πείθοντάς τους ότι είναι η σωστΠ. Δηλαδπ έχει απακτπσει ένα
ευρύτερα πεδία γνώσεων παυ ταυ δίνει τη δυνατότητα να τεκμηριώνει τις απόψεις ταυ εύκαλα
και ξεκάθαρα με λαγικά και σωστά επιχειρπματα . Τέλας, διδάσκεται και καταναεί τη ναμαθεαία
της χώρας ταυ Αυτό έχει σαν απατέλεσμα να μην παρανομεί και να μην κάνει πράγματα παυ θα
έχουν ως συνέπεια την KaKn ανTlμετώnlσn του από τους συνανΘρώπους TOU.
Συμπφασματικό, αν υπόρχεl σωστn εκπαιδευτικπ ζωπ κατά τα 18 πρώτα χρόνια της ζωπς ταυ
νέαυ, απαφεύγονταl η κακπ ένταξπ ταυ στην καινωνία , η παραμέρισπ ταυ από τους συμπαλίτες
του καθώς και οι βίαιες συμπεριφορές και τα μπλεξίματα με το νόμο.
Γκαρδιακός Βασίλης

Η εκπαίδευαη στα παιδιό, δηλαδπ σταυς αυριαναύς παλίτες, παίζει ταν καθαριστικότφα
ρόλα στη μελλαντικπ εξέλιξπ ταυς. Όταν η εκπαίδευση είναι σωστπ και πρασαρμασμένη στις
ανάγκες της επαχπς δημιαυργεί χαρακτπρες και αυνειδπαεις θαυμαστές, με αξίες παυ βαηθαύν
ταν παλιτισμό , ταν πατριωτισμό και τη θεμελίωση των αικαγενειοκών αξιών. Αντίθετα, μια
λανθασμένη εκπαίδευση δημιαυργεί δυστυχιαμέναυς, αποτυχημένου ς ανθρώπους, μη χρπσιμους
για τον εαυτό τους και την κοινωνία _Άρα συμπεραίνουμε ότι η εκπαίδευση είναι το άλφα KOI το
ωμέγα για την εξέλιξη του κόαμου πάνω αε αξlακές βάαεις.
Σπύρου Μαραμπέλλα
Είναι γεγονός πως η συμπφιφορό των νέων κατά κύριο λόγο εξαρτάται και επηρεάζεται
από την οικογένεια και από το σχολικό περιβάλλον.
Οι μαΘητές λειτουργαύν σαν σφαυγγάρια δηλαδπ δέχανταl ερεΘίσμοτα και ανάλογα
διαμορφώναυν τα χαρακτπρα τους, Κατά τη διάρκεια της αχαλικπς ζωπς, οι εκπαιδευτικαί
αφείλαυν να μεταδίδουν σταυς νέους τα αωστά πρότυπα και τις αξίες με βάση το οποία Θα
πορευτούν ατη ζωπ τους. Έτσι αν τα παιδιό της ηλικίας μας μάθουν να λειταυργούν σε ένα
σχολείο φιλελεύΘερο, που ξέρει να προωΘεί τα διάλαγα , που προβάλλει τα αεβασμό και την
εκτίμηαη πρας ταυς γύρω ταυ , τότε αι μαΘητές ταυ σχολείου αυταύ θα διαμαρφώσουν ένα
χαρακτπρα αντάξιο της μάρφωσπς ταυς . Θα μπορέσαυν όχι μόνα να δεχταύν κάπαιες γνώαεις
αλλά τα κυριότφα θα είνσι ικαναί να αντιμετωπίσουν κάθε δυακαλία με ωριμότητα, σύνεση, με
λαγlκn και να είναι απαλλαγμένοι από ΠΡOKσταλr'iψεlς που οδηγαύν στο φανατιαμό και το μίσος.
Μπιακίνη Νάσια

Η εκπαίδευαη στις μέρες μας καΘορίζει όχι μόνο την άρτια κατάρτιση αλλά και την
πραετοιμααία των μαθητών και κατ' επέκταση ενφγών μελών της καινωνίας ως πρας τη
συμπεριφαρά ταυς . Η ένναια ταυ σχολεία υ π και ταυ πανεπιστημίαυ όμως δεν ταυτίζεται άμεσα
με τη διαμόρφωση χαρακτπρα , αλλά αχετίζεταl κυρίως με την εξάπλωση των γνώσεων. Βέβαια,
οι πιθανότητες της λανθασμένης ερμηνείας της φράαης , αλληλεπίδραση εκπαίδευσης αυμπεριφαράς • είναι παλλές . Θα μπαρούσαμε να την φμηνεύααυμε, έχαντας υπόψη μας την
ώρα κατά την οπαία α μαθητπς βρίακεται στο αχαλεία . Αυτά σημαίνει πως η εκπαίδευση είναι

υπεύθυνη για τη αυμπεριφορά και τη διεύρυνση των γνώσεων ταυ μαθητΠ. Έτσι, καταλαβαίναυμε
ότι σύμφωνα με την αντιμετώπιαη ταυ μαΘητn, α καΘηγητπς δρα ανάλογα. Δηλαδπ, εφόσον η
συμπφιφορά ταυ εκπαιδευόμεναυ κατά τη διάρκεια ταυ μαθπματος είναι άσχημη, ο εκπαιδευτnς
δε θα έχει παλλά περιΘώρια, παρά να μην μπορέσει να τον διδάξει καλά, μην έχοντας
διαφορετικπ επlλαγΠ.

εκπαίδευοης

ουμπεριφορας

Σοφοκλέους Γιώργος

Α'2 Λυκείου: Θεοδωρακοπούλου)\wο, Ρούμπου Τόνιο, Βατίστος Νίκος. Σοφοκλέους Γιώργος.
Κολεσiδης Γιώργος, Χοτζησωτηρίου Θεόδωρος, Καπελέας Βασiλης, Κωστόπουλος Βασίλης,
Μπισκίνη Νόσια, Σπύρου Μαραμπέλλα, Σαμαράκης ΔημΠτρης. Γκαρδιακά ς Βασiλης

Συμπεριφορά
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Προσοχπ, προσοχιΊ!!! έκτακτο ανακοινωθέν!!! Οι παρακάτω

συμβουλές αποτελούν απαραίτητο εγχειρίδιο για τα
καινούργια «θύματα» του Εκπαιδευτηρίου Πρότυπο Αθηνών
και πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ' όψιν, εάν θέλετε να
επιβιώσετε ι

1.

2.

Μην πλησιάζετε
ταν καθηγητπ
Μαυραλέοντα,
μπαρεί να βρεθείτε

Εμμανουπλ
ξαφνικό με

κρότηση στα όναμά σας στη Μανπ Βαταπεδίαυ Ικι όχι
μόνα- έχει παντού άκρεςΙΙ.Η συγκεκριμένη
πληραφαρία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα.
Αν θέλετε να πάρετε καλά βαθμό στο μάθημα του
Αλέξανδραυ Αρφαρό, πρατιμπστε να ντυθείτε φώκια
και αρχίστε να τρέχετε σταυς διαδρόμαυς,
διαδηλώνοντας για την οικαλαγικπ σας συνείδησηΙ
Περιττό να πω πως το 20όρι το έχετε στο τσεπάκι
σαςΙ

3.

4.

5.

6.

απαραιτπτως μακριά από τον καΘηγητπ
Τζούλια ΓρηγόρηΙ Το αντίΘετο μπορεί να προκαλέσει
την ακατάπαυστη ομιλία ταυ καθηγητπ γύρω πόντα
από το αγαπημένο του αντικείμενο, την Έκθεση! Kol
πώς θα καταλάβετε ότι είναι η κατάλληλη στιγμπ για
να φύγετε; Μα φυσικό, όταν ακούσετε τη λατρεμένη
του
φράση
.Αν
θέλετε ...•.
Τότε,
τρέ ξτ εε εεεεε: εεεεε: εεε!
Μην αγχωθείτε
ποτέ για τα θέματα των
διαγωνισμάτων του κ. Κακολίνα Ι Η πφσινπ τάξη σας
επιβεβαιώνει
ότι θα είναι πάντα «Βατά και
αναμενόμενα!!!».
Μη σας τρομάζει το εκρηκτικό ταπφαμέντα του κ.
Πρίφτη' Ο γιατρός είπε ότι πρόκειται για κλασlκπ
περίπτωση Αρβανίτη, ο απαίας δεν πρόκειται να
αλλόξει ,κι ο Θεός α ίδιος να κατέβει στα δύα μέτρα
να βλεπόμαστε». Το μόνο που μπορείτε να κάνετε
είναι να καΘίσετε αναπαυτικό στην καρέκλα σας κοι να
απολαύσετε το show του uπερκινητικότε:ροu
ανθρώπου, γελώντας για την υπόλοιπη ώρα ι
Αν έχετε για καθηγπτρια την Αναστασία Τσολόκου,
δεν υπόρχουν συμβουλέςl Απλά πηδπξ τε ΤΩΡΑ από το
μπαλκόνι σας χωρίς δεύτερη σκέψηΙ Τ ο πλπθος των

Mcivae

διαγωνισμάτων και α όγκας των εργασιών παυ θα σας
πνίγει δε συγκρίνανται με τίπατα με ένα μικρό όλμα
από ταν τρίτο ... Δακιμάστε τα Ι Σώζει ζωέςl!Ι

Β'2 Λυκείου
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εWήθηκε στο Κλερμόν- Φεράν το 1623. Έδειξε ήδη σε μικρή ηλικία χαρακτηριστικά
μαθηματικής ιδιοφυίας. Στα δεκαέξι του χρόνια ανέπτυξε σε μια πραγματεία περί
κωνικών τομών το θεώρημα που φέρει το όνομά του. Από το

κατασκευή

μιας αριθμομηχανής

ονομάστηκε «Πασκαλίνα». Το

1641

που μπορούσε να κάνει πρόσθεση

1647

εργάστηκε για την
και αφαίρεση

τη χρησιμότητα του βαρομέτρου για τη μέτρηση του υψόμετρου. Με την εργασία του

triangIe aritlunetique,

που

ανακάλυψε την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων και

που δημοσιεύτηκε το

1654,

Traite du

έθεσε τις βάσεις για τη Συνδυαστική και το

Λογισμικό των Πιθανοτήτων.
Το

1654 είχε ο Πασκάλ την εμπειρία ενός μυστικιστικού
Royal και αφοσιώθηκε, παράλληλα με τις

στο μοναστήρι Ροτι

οράματος, οπότε αποσύρθηκε

μαθηματικές εργασίες του σε

θεολογικές και φιλοσοφικές μελέτες. Το σύγγραμμά του «Επαρχιακές επιστολές για την ηθική
διδασκαλία των Ιησουιτών», με το οποίο παίρνει θέση στην αντιδικία μεταξύ της κορυφής της

καθολικής εκκλησίας και του θρησκευτικού κινήματος του Γιανσενισμού, αποτελεί το λογοτεχνικό αποκορύφωμα της γαλλικής
πρόζας εκείνης της εποχής. Το έργο του για υποστήριξη του χριστιανισμού, Pensees, στο οποίο ο Πασκάλ εργαζόταν από το 1654
και με το οποίο προσπάθησε να μεταφέρει τους νόμους της λογικής στη χριστιανική θρησκεία, έμεινε ανολοκλήρωτο, πιθανόν λόγω
της σταδιακά επιδεινούμενης υγείας του μεγάλου φιλοσόφου. Άλλοι, βέβαια, εκτιμούν ότι το εγχείρημα αυτό απέτυχε, λόγω των
αδιεξόδων που συνάντησε ο Πασκάλ στην επιχειρηματολογία του.
Ο Πασκάλ εναντιώθηκε στη δυιστική αντίληψη του Καρτεσίου για την επιστήμη και τον κόσμο και θεωρούσε ότι η άπειρη

απόσταση μεταξύ θεού και ανθρώπου μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με τη θεϊκή χάρη. Ο ιδιοφυής αυτός νους πέθανε στο Παρίσι το

1662.
Στο τρίγωνο του Πασκάλ κάθε αριθμός από την τρίτη γραμμή και
κάτω, εκτός από τις μονάδες, είναι το άθροισμα των αριθμών της
προηγούμενης γραμμής, που είναι πιο κοντά του.

Το ΤρίΥωνο του nασκάλ
(Pascal 1623-1 662)

ιmmι Η πρώτη γραμμή έχει έναν αριθμό, η δεύτερη γραμμή έχει
δυο αριθμούς, η τρίτη γραμμή έχει τρεις αριθμούς, Κ.Ο.Κ. Η ν-οστή
γραμμή έχειν αριθμούς.

ι:mmιι Οι αριθμοί της ν-οστής γραμμής είναι συντελεστές του
αναπτύγματος (α + β y~l .Παράδειγμα: Το ανάπτυγμα του (α + β)' έχει
συντελεστές 1.4, 6, 4,1 τους αριθμούςτης πέμπτης γραμμής.

(α + β)Ο

=

1
Ια +lβ

(α

+ β)2

=

(α

+β)4

=

Κ,ΟΧ

Ια 2 +2αβ

+ Ιβ 2

1
Ι

1

121
133 1
1 4 6 4 1
15101051
1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 J
1 8 28 56 70 56 28 8 1
1 9 36 84 126 126 84 36 9 1
1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1
1 11 55 165 330 462 462 330 165 55 11 1
1 12 66 220 495 792 924 792 495 220 66 12 1
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Blaise Pascal
lfil1\'DίI!!I Αν στο τρίγωνο του Πασκάλ χρωματίσουμε τα

ΙΙΒΙΙΙΙ Το άθροισμα των αριθμών κάθε γραμμής είναι ίσο
με μια δύναμη του

2 '-Ι.

Για την ακρίβεια το άθροισμα των

πολλαπλάσιατου 2 σχηματίζονται ισόπλευρα τρίγωνα,

αριθμών της ν-οστής γραμμής είναι ίσο με

1

=20

1+1

= 21

1+2+1

=22

1+3+3+1

= 23

1+4+6+4+1

=24

11

Δ

11

11
r

1

Ι

\

6

11

1

8

28

1

3

3

4

20

35
56

4

6

15

21

7
Κ.Ο-Κ

/

2

Δ \}α'
1

1+5+10+10+5+1=25

1

10
35

70

5

15

6

2\
56

7
28

1
8

lIlί!'iIIIIII Οιαριθμοί 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

με πλευρές

1, 3, 7, 15, ... αριθμούς.
του 3 σχηματίζονται
ρόμβοι, ορθογώνια ...

1

πολλαπλάσια

1 1
1 ?

1

1 3

"

1

6

L.L

1
4

1

5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1

Αν χρωματίσουμε τα
ισόπλευρα τρίγωνα,

Θ
ΘΘ
ΘΘΘ
ΘΘΘΘ
ΘΘΘΘΘ

CJ0GGCJQ

ΘΘΘΘΘΘΩ
ΘΘΘΘΘΘΘΘ

που είναι τα αθροίσματα των αριθμών του σχήματος, είναι οι

όροι της ακολουθίας που είναι γνωστή με το όνομα "ακολουθία

Fibonacci". Ο κάθε όρος της ακολουθίας αυτής από τον τρίτο
και μετά είναι ίσος με το άθροισμα των δυο προηγούμενων.
2=1 +1,3=2+1,5=3+2, κλπ

Γ'3 γυμνασίου
Κουμπής Χρήστος, Γιώργος Λασιθιωτάκης
Οδυσσέας Μπραούζης, Γιάwης Πελεκάνος
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E..KlWOME..[-Α' ΓΥΜΝΑ[lογ
ΤΑ "ΠΡΟΤΥΠΑΚΙΑ"

... ΣΠΣ

ΠΟΛΥΧΡΥΣΕΣ ΜΥΚΗΝΕΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΓPA~IKO ΝΑΥΠΛΙΟ...

Τ

η Δευτέρα,

11 ΜαΤου 2009, πραγματοποlnΘηκε η

καΘιερωμένη ημερnαια εκπαιδευτικn εκδρομn
της α' γυμνααίου με προορισμό τις Μυκnνες και
το Ναύπλιο.
Μετά από μια ευχάριστη διαδρομn και με
σύμμαχο τον καλό
καιρό,
φτάσαμε στον
αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών που περιλαμβάνει
την τειχισμένη Ακρόπολη στην κορυφn του
υψώματος, καΘώς και διάσπαρτα ταφικά και
οικιστικά συγκροτnματα έξω από aUTnv. Θαυμάσαμε
τα Κυκλώπεια τείχη, που περικλείουν την Ακρόπολη
των Μυκηνών και την Πύλη των Λεόντων, ένα
Θαυμαστό αρχιτεκτονικό υπέρΘυρο, ίσως το πρώτο
οικόσημο της ιστορίας: δυο λιοντάρια στηρίζουν μια
κολόνα-συμβολισμός οlκίας- και πατούν πάνω σ' ένα
βωμό-συμβολισμός
Θεϊκnς παρουσίας. Κατά τη
διάρκεια της περιnγησnς μας στον αρχαιολογικό
χώρο, πληροφορηΘnκαμε από την έμπειρη ξεναγό
ενδιαφέροντα
ιστορικά στοιχεία τόσο για τα
ευρnματα όσο και για την ιστορία του αρχαιολόγου
Σλnμαν που κατάφερε να φέρει στο φως αυτό το
Θησαυρό!
Στη συνέχεια, κlνηΘnκαμε με μικρές στάσεις
στον Ταφικό κύκλο Α' , στο Θολωτό τάφο του βασιλιά
Ατρέα, που πολλοί τον ταύτισαν με τον τάφο του
Αγαμέμνονα, και τέλος στον τάφο της
Κλυταιμnστρας.
ΑκολούΘησε γεύμα σε γνωστό εστιατόριο της
περιοχnς και μετά από ένα δροσιστικό ... παγωτό,
κατευΘυνΘnκαμε προς την πόλη του Ναυπλίου!
Με καραβάκια που ξεκινούν από την προκυμαία
του Ναυπλίου, οι μαΘητές είχαν την ευκαιρία να
επισκεφτούν το μικρό οχυρωμένο νησί Μπούρτζι και
να απολαύσουν την περιnγηση στο τριώροφο
ενετικό φρούριοl1πειτα περπάτησαν στην παραλία
του Ναυπλίου και στα γραφικά σοκάκια του ιστορικού
κέντρου. Τελευταία στάση στην πόλη του Ναυπλίου η
Πλατεία Συντάγματος με το παλιό Κυβερνείο του
Καποδίστρια l
Γεωργία πίσπα

i
.\
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Ισως να ΘεωρηΘεί περιττπ η αφπγηση των

αξιοΘέατων του Μονάχου ,όπως τα είδαμε μέσα από

την τριπμερη εκδρομπ με τη Β' γυμνασίου. Σίγουρα

είναι γνωστά τα μέρη, όμως ππραν διαφορετικπ όψη
λόγω

της

όμορφης

μπορούσαμε

ν'

παρέαςΙ

Αναμφίβολα

αναφερθούμε

στην

θα

πολύ

εντυπωσιακπ ξενάγηση στην Παλαιά Πινακοθπκη με
την κ. Ράντεβα που μας έκανε να δούμε την τέχνη με
άλλο μάτι, το μουσείο της σύγχρονης τέχνης, καΘώς
και την περιπγηση στο μουσείο Τ εχνολογίας με πολλά
σύγχρονα επιτεύγματα και την πολύ κατατοπιστικπ
επεξπγησπ τους από τον κ. Ανδρακάκο.
Μολαταύτα αυτό που ξεπερνά ίσως τα υπέροχα

αξιοΘέατα όπως το πανέμορφο δημαρχείο και τις
εντυπωσιακές αψίδες πταν η πολύ όμορφη διάΘεση
και

η συνεργασία

όλων που

συμμετείχαμε

στην

εκδρομπ καθώς και η πολύ άρτια οργάνωσπ της.
Γευστικπ τοπικπ κουζίνα και πάρτι στο ξενοδοχείο,
όμορφες

και χαλαρωτικές

βόλτες

στο

εμπορικό

κέντρο της πόλης, αστεία και πειράγματα με τα
παιδιά,

τα

πρόγραμμα

οποία
και

το

συνεργάζονταν

αρμονικά

στο

διασκέδαζαν,

συνθέτουν

μια

εμπειρία Ι

αξέχαστη
Όλα τα παραπάνω συστατικά στοιχειοΘετούν τη
συνταγπ για μια πετυχημένη και πολύ διασκεδαστικπ
εκδρομπ που δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση ν'
αλλάξουν την επόμενη φορά!
Κορακιανίτης Πανταζής

11 ΕlίΔΙJΟ, 111'1'11>: ΙΙ' rnINAJ:IOY J:'I'O ~IONllXO
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Γ' ΓΥΜΝΑΣ:lογ
Η Γ' ΓΥΜΝΆΣΙΟΥ ΠΆΕΙ ΒΕΡΟΛΙΝΟ!

Ησυνάντησητωνμαθητώντηςγ'γυμνασΊουγ1ατην

εκπα1δευΤ1κή εκδρομή τους εΊχε ΟΡ1στεΊ γ1α την

πέμπτη, 9 ΑΠΡ1λΊου στο αεροδρόμ10 ΕλευθέΡ10ς
Βεν1Ζέλος. Ο ΠΡΟΟΡ1σμός; το ΒερολΊνο!
λιγες ώρες μετά, ΟΙ μαθητές της Γ' γυμνασΊου κα1
ΟΙ καθηγητές τους εΊχαν πλέον προσγε1ωθεΊ στη
γερμαν1κή πρωτεύουσα κα1 ξεναγούνταν στο
1σΤΟΡ1κό κέντρο της πόλης. Πρώτη στάση ήταν το
ανάκτορο Charlottenburg, το οποΊο μάγεψε μ1κρούς
κα1 μεγάλους. Ακολούθησε επΊσκεψη στην πύλη του
Βρανδεμβούργου, μνημεΊου συμβόλου του
ΒερολΊνου, κα1 στο μουσεΊο της Περγάμου με το

μεγαλοπρεπή Βωμό της Περγάμου κα1 την εΠ1βληΤ1κή
πύλης της αγοράς της Μ1λήτου. ΓεμάΤΟ1 από πολλές
ε1κόνες εΠ1στρέψαμε στο ξενοδοχεΊο μας κα1 στη
συνέχε1α πραγμαΤΟΠΟ1ήσαμε βόλτα στα μαγαΖ1ά του
κέντρου της πόλης.
ΟΙ επόμενες δύο ημέρες ήταν αφπρωμένες σε
εκδρομές σε γύρω πεΡ10χές. Την Παρασκευή 10
ΑΠΡ1λΊου πραγμαΤΟΠΟ1ήθηκε εκδρομή στο Πότσνταμ

με Τ1ς ΤΡ1άντα λΊμνες, όπου βρΊσκονταν τα θεΡ1νά
ανάκτορα των αυτοκρατόρων της ΓερμανΊας. Χάρη

στο παρελθόν του ως πόλης της ΠρωσΊας κα1 στα
μοναδ1κά παλάΤ1α κα1 πάρκα του αναγνωρΊστηκε από
την Ουνέσκο το 1990 ως μέρος της πολ1Τ1σΤ1κής
κληρονομ1άς της ανθρωπότητα ς .
Η Δρέσδη ήταν ο ΠΡΟΟΡ1σμός της επόμενης μέρας

κα1 σΊγουρα άφησε σε όλους Τ1ς Π10 ευχάΡ1στες
αναμνήσε1ς. Η πόλη αυτή, πρωτεύουσα της ΣαξονΊας,

ΌποκαλεΊτα1

«ΦλωρεντΊα του βορά»

κα1

εΊνα1

ΧΤ1σμένη σΤ1ς όχθες του ποταμού Έλβα. Κατά την
πεΡ1ήγησή μας στην πόλη εΊχαμε την ευκα1ρΊα να

επ;σκεφθούμε κα1 την Π1νακοθήκη της καθώς κα1 το

παλbΤ1 της πόλης κα1 την ακαδημΊα των καλών
τεχν,ών.

rr

ρε1ς μέρες μετά την έναρξη της εκδρομής το
κηνικό επαναλήφθηκε με καθηγητές κα1 μαθητές
το αεροδρόμ10 ξανά με Τ1ς βαλΊτσες τους Ίσως Π10
'φορτωμένες αυτή τη φορά κα1 το μυαλά τους Π10
ι Ιπλούσ10 σε εμπε1ρΊες που θα κουβαλούν γ1α πάντα
μαΖΊ τους ...

ΕλΊνα Τσουμπρή
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Μαρτίου

Σαράντα

2009!

μαΘητές

ξεκινούν απ' το Πρότυπο για το Παρίσl γεμάτοι
ενΘουσιασμό

και

αυΘορμητισμό,

έτοιμοι

να

καταπλnξουν τους Γάλλους. Οι συνοδοί- καΘηγητές
τους οπλισμένοι με ψυχραιμία ξεκινούν κι αυτοί για

τη μεγάλη εμπειρία με την Α' λυκείου.
Τέσσερις μέρες στο υπέροχο Παρίσl! Τέσσερις
μέρες

γεμάτες ένταση και

εναλλαγές εικόνων!

Γαλλικn πρωτεύουσα, κάστρα Λίγηρα, ΒερσαλλίεςΙ

ΠεριηγηΘnκαμε στις αίθουσες του μουσείου του
Λούβρου, ενός μουσείου- συμβόλου της γαλλlκnς
πρωτεύουσας, όπου και Θαυμάσαμε την

συλλογn.

Είχαμε

αξιοΘέατα
Μια από τις ωραιότερες στιγμές της εκδρομnς μας

με

την ευκαιρία

μεγάλο

aIyunTIOKn

να επισκεφθαύμε

πολιτιστικό

και

ιστορικό

ενδιαφέρον.

υπnρξε η επίσκεψn μας στον πύργο τουΑlφελ. ο πύργος του

Αιφελ κατασκευάστηκε το 1889 από τον Αιφελ προκειμένου
να φιλοξενnσεl τη διεθνn έκθεση. Στην aPXn, δυσαρέστησε
τους Γάλλους, γιατίτο θεώρησαν ένα φρικτό θέαμα εξαιτίας
του υλικού από το οποίο είναι φτιαγμένο. Ζυγίζει 5.600.000

κιλά alBnpou και έχει300 μέτρα ύψος. Η επίσκεψn μας είχε τ'
απρόοπτά της. Την πρώτη μέρα, μόλις φτάσαμε στον πύργο

του Αιφελ, η πόρτα έκλεισε ακριβώς μπροστά μας λόγω
πολυκοσμίας.

Απογοητευτnκαμε

εγκαταλείψαμε την

προσπάΘεια. Το

μεν,

σλλά

επόμενο

δεν

βράδυ

προσπαθnσαμε πάλι και τα καταφέραμε. Το αποτέλεσμα μας

δικαίωσε. Η θέα nrav μοναδικn. Το Παρίσl απλωνόταν
μπροστά μας, δικαιώνοντας τον τίτλο του ως πόλης του
φωτός.

Η επίσκεψn

μας στην επαρχία της Γαλλίας μάς

βοnΘησε να αντλnσουμε σημαντικές

πληροφορίες για τη

ζωn και την καθημερινότητα των Γάλλων. Ynnpxav στιγμές,
βέβαια, που οι μαΘητές μας θέλησαν να κάνουν την
παρουσία τους λίγο πιο έντονη και άφησαν το ελληνικό
τους πνεύμα να εκδηλωΘεί! Σημαντικn εμπειρία

aurn για

τους Γάλλους, γιατί είχαν την ευκαιρία να μάθουν κάτι κι
αυτοί για εμάς!!!

Ανθή Ζη

ΠΡDΤΥΠΑ NER

Η

εκπαιδευτική εκδρομή της Β' λυκείου για τη φετινή
χρονιά

είχε

ως

προορισμό τη

Μόσχα

και

πραγματοποιήθηκε26-30 Μαρτίου 2009.

Ο σκοπός του ταξιδιού ήταν πολιτιστικός.Οι μαθητές

αναζήτησαν την
παλαιό

και

ελληνική και βυζαντινή ρίζα στον

σύγχρονο

Παρακολούθησαν.

ρωσικό

επίσης. τις

συντελέστηκαν σε

βάθος

πολιτισμό.

αλλαγές οι
χρόνου

οποίες

διαμέσου

επαναστάσεων και προσφάτων κοινωνικών αλλαγών

με φόντο την καθημερινή ζωή της πρωτεύουσας της
Ρωσίας.

Συγκεκριμένα.οι μαθητές επισκέφθηκαντην Κόκκινη
πλατεία και το Κρεμλίνο της Μόσχας. όπου μπήκαν

στους πιο σημαντικούς ναούς και είδαν τα ιστορικά
μνημεία και το Ναό του Σωτήρος που καταστράφηκεαπό
το

Στάλιν

και

ξαναχτίστηκε πρόσφατα.

Πραγματοποίησαν βόλτα στη νυχτερινή Μόσχα και

στους πιο

φημlσμένους σταθμούς του

παρακολούθησανένα υπέροχο

show

μετρό

της.

στο απαράμιλλο

τσίρκο της πόλης και είχαν την ευκαιρία να

δουν

προσωπικά είδη των αστροναυτών στο Μουσείο της
Αστροναυτικής και

Αεροπορίας που

επlσκέφθηκαν

επίσης. Με χαρά γνώρισαν τη ρώσικη κουζίνα σε ένα
παραδοσιακό εστιατόριο μόνο με τοπικά εδέσματα και
περπάτησανστην αγορά με σουβενίρδίπλα στη Κόκκινη
πλατεία. Πρόλαβαν να δουν και να ζήσουν πολλά. Όλα
ήταν μια πρωτόγνωρηεμπειρία.

/ /
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ΝΗΣΙΑ

"πιv6ήμιρη {κδρομή των αλnοφοίτων δfην

εκδρομn σιπν Τυνπσία

/ /

nlav για όλους μας μια ξεχωρισιn εμπειρία. Η Τυνπσία είναι μια χώρα αρκειά φιλόξενπ

και φιλικn, γεμάιπ όμως ανηθέσεις. Από ιπ μια, ο εξευρωπαϊσμένος βορρός (Τύνιδα, Μονασιίρ, Ελ ΤΖεμ) και
από ιπν όλλπ ο πσραδασιακός νόιος (ΝιουΖ, Νέφια, ΤΟΖέρ), όπαυ ιο Ισλάμ κάνει ιδισίιερα αισθπιn ιπν

πσρουσία ιου. Ήιαν πολύ σπμανηκό για όλους μας που Ζnσαμε

aUln

ιπν εναλλαγn και μπορέσαμε-όσο

nlav

βέβαια δυναιό-

να μυπθούμε σιπ διαφορεηκn κουλιούρα αυιού ιου λαού.

Η επίσκεψn μας σιο Κολασσαία ιου Ελ ΤΖεμ(εκεί γυρίσιπκε π ιαινία «Ο Μονομόχος»),
Μαιμόια και ιις ιρώγλες ιου

6'"

μοναδικούς αμμόλοφους, π σύνιομπ

αιώνα

που κσιοικούνιαι

nEplnynon

ακόμα,

π

zwn

ιων κοραβανιών

σιο Βερβερίνικα χωριό

σιπν πόλπ ΝιουΖ με ιους

μας σιπν πόλπ Καιρουάν (ιέιαριπ θρπσκευηκn πόλπ σιο μουσουλμανικό

κόσμο) μας έφερε σε επαφn με ιον αναιολικό και ιο δυηκό κόσμο. Πραγμσηκά αυιές οι διαφορές σιον πολιησμό, σιους
σνθρώπους, σια nθπ και ισ έθιμα αποιέλεσαν για όλους μσς μια σξέχασιπ εμπειρία.
Πέρο από ια παραπάνω, πολύ σπμανηκό
ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ:

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!

nlav

ιο κλίμα συνεργασίας που

unnpXE

αιπν εκδρομn.

Από ιπ πρώιπ πμέρσ μέχρι ιπν ιελευισίσ

απόλαυσαν κάθε σηγμn και μας

μειέδωσαν λίγο από ιπ νεανικόιπια, ιπ Ζωνιάνια και ιον ενθουσιασμό ιους. Ποιος άλλωσιε μπορεί να ξεχάσει ης βόλιες
μας με ης καμnλες και ιο πειρόγμαια μεισξύ μας, ης «κόνιρες» μας με ια καρι, ιπν εκδρομn με ια 4Χ4 αλλό και ης

«κουβενιούλες», ια ασιεία και ιους χορούς μας ια βράδια σισ ξενοδοχεία; Ένα είναι σίγουρο: π εκδρομn σιπν Τυνπσία θσ
μείνει σε όλους μας αξέχασιπ!
Μανώλπς Μαυρολέων

ΠΡDΤΥΠΑ ΝΕΑ
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rαλλ1κό ι:μήμα
..
-

.. ..a L 'ec%gie ...

....aux sρorts....
La passion du ballon rond
Νθ a Marseille le 23 juin 1972, Zinedine Zidane s'interesse tres jeune au football. Son premier club est celui de I'US SaintHenri pres de la Castellane.
Zinedine Zidane travaille et se perfectionne pendant six ans. 11 passe professionnel a I'age de seize ans et c'est en 1989
qu'il joue en Premiere division pour la premiere fois.
Επ 1994, Zidane est selectionne pour la premiere fois en equipe de France. 11 remporte deux titres de champion
dΊtalίe (1997 et 1998). Επ 1998 Zinedine Zidane gagne la
Coupe du monde contre les Bresiliens.
Επ 2000, ίl remporte avec les Bleus le Championnat dΈurΟΡe des nations, un double (coupe du monde et
championnat dΈurΟΡe des nations) jamais encore realise dans
I'histoire du football.
La carriere de Zidane connait une nouvelle etape. 11 est transfere au cours de I'ete 2001 au Real Madrid.
Zidane decide de prendre sa retraite internationale en aoίIt 2004. Zidane annonce son retour sous le maillot tricolore «
pour aider I'equipe de France )} lors de la coupe du
Monde 2006.
Zinedine Zidane, fut pour beaucoup I'un des meilleurs joueurs au monde.
Ο Ζινεντίν Ζιντάν γεννήθηκε στη
ποδόσφαιρο. Η πρώτη του ομόδα ήταν η
Ηenrί κοντό στο

Marseille στις 23 lουνίου του 1972 και από μικρός έδειξε ενδιαφέρον για το
US Saint -

Castellane.

Ο Ζιντόν δουλεύει και τελειοποιείται μέσα σε

1989

6

χρόνια. Έγινε επαγγελματίας στην ηλικία των δεκαέξι χρόνων και το

έπαιξε στην πρώτη εθνική για πρώτη

φορό.
Το 1994 ο Ζιντόν επιλέχθηκε για πρώτη φορό για την εθνική ομόδα της Γαλλίας. Κερδίζει δύο τίτλους του

πρωταθλητή της lταλίας (το

1997 και 1998). Το 1998, ο
Ζινεντίν Ζιντόν κερδίζει το παγκόσμιο κύπελλο (Μουντιόλ) εναντίον των Βραζιλιόνων.
Το 2000 κερδίζει το Ευρωπαϊκό πρωτόθλημα εθνικών ομόδων (Euro), και κόνει διπλή κατόκτηση (και Μουντιόλ και
Euro),

πρόγμα που δεν είχε ποτέ

πραγματοποιηθεί στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
Η καριέρα του Ζιντόν απογειώνεται. Παίρνει μετεγγραφή το καλοκαίρι του 2001 στη Ρεόλ Μαδρίτης.
Ο Ζιντόν αποφασίζει να σταματήσει το ποδόσφαιρο το 2004. Όμως αργότερα ανακοινώνει πως θα συνεχίσει να
παίζει με τη φανέλα της Γαλλίας «για να βοηθήσει

την ομόδα της Γαλλίας» μέχρι το Μουντιόλ του 2006.
Ο Ζινεντίν Ζιντόν είναι για μερικούς ένας από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου.

πΡDτ .... πΑ ΝΕΑ

....au cinema ....
Gerard Depardieu na1t le 27 decembre 1948. 11 grandit au miIieu de
cinq freres et sceurs. 11 α passe plus de temps dans la rue qu'a
I'ecole qu'il quItte a I'age de 13 ans. Αυ cours de
son adolescence, materiellement difficile, ίl se "debrouille" et
commet quelques vols et trafics malhonnetes en tous genres. Εη
1964, ίl quitte Ch8teauroux, ού I1 avait signe une
Licence junior avec une equipe de football ρουΓ aller a Paris, ού iI
suit les cours de comέ!die. ΙΙ devore avec passion tous les grandes
textes classiques et se forge avec avidite une
solide culture d'autodidactique. 11 joue dans plusieurs films celebres
comme par exemple Asterix.
ο Gerard Depardieu γεννήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 1948.
Μεγάλωσε μαζί με 5 αδέρφια. Πέρασε περισσότερο χρόνο στους
δρόμους απ' ό,ΤΙ στο σχολείο, το οποίο
εγκαταλείπει στην ηλικία των δεκατριών ετών. Κατά τη διάρκεια της
εφηβεlας του, που ήταν υλικά δύσκολη, τα βγάζει πέρα
διαπράττοντας κάποιες κλοπές και κάθε

είδους παράνομες συναλλαγές. Το 1964 αφήνει το Ch8teauroux,
όπου είχε υπογράψει ένα συμβόλαιο με μία ομάδα ποδοσφαίρου,
για να πάει στο Παρίσι, όπου
παρακολουθεί μαθήματα κωμωδίας. Καταβροχθίζει με πάθος όλα τα
μεγάλα κείμενα των κλασσικών και, αν και αυτοδίδακτος,
σφυρηλατεί με «απληστία» μια
παιδεία πάνω σε γερές βάσεις. Παίζει σε πολλές διάσημες ταινίες

Asterix.
Ιρια Σαριδάκη Β'2 γυμνασίου

Hector Malot
Εη famille
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....a la musique...

GERARD DEPARDIEU

όπως για παράδειγμα στην ταινία

/ /

....au roman ...

Le succes de ce grand roman 'Έη Famille" egale celui de
"Sans Famille", autre chef d'ceuvre dΉectοr Malot. Histoire
emouvante que celle qui nous est contee ici: 1'hέ!rοϊne,
petIte fille abandonnee et seule au monde, reussIt, par son
inlassable courage, a retrouver sa famille et reprendre sa
place au foyer.
Dans ce lίνre exaltant qui convient aux lecteurs et
lectrίces de tout age, Hector Malot prouve une nouvelle fois
sa sensibilite, sa maίtrise Romanesque et ses dons
exceptionnels de conteur. Un beau roman qui de la premiere
la derniere ligne tient magnifiquement sa lecture en
haleine.

a

a

EDITH PIAF
Edith Piaf, nee le 19 decembre 1915 a ParIs, morte le 1Ο
octobre 1963 Grasse, est une chanteuse fran9aise de
music-hall et de varietes.Surnommee ses debuts "Ia
Μόme Piaf"
οη luΊ doit de tres nombreux succes du rέφertοίre
francophone comme La vie en Rose, Νοπ, je Πθ regrette
ΓίθΠ, Hymne
I'amour, Μοπ legionnaire Milord etc.

a

a

a

Η Εντίθ Πιάφ, που γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 1915
στο Παρίσι και πέθανε στις 1Ο Οκτωβρίου του 1963 στο
Παρίσι, υπήρξε μία Γαλλίδα τραγουδίστρια του
μουσικού θεάτρου και της γαλλικής σκηνής των «Βαριετέ».
Επονομάσθηκε από το ξεκίνημά της «το κορίτσι Πιάφ» και
της χρωστάμε πολυάριθμες επιτυχίες του

γαλλικού ρεπερτορίου όπως τα τραγούδια La νίθ θΠ Rose,
Νοπ, je Πθ regrette ΓίθΠ, Hymne
I'amour. Μοπ legionnaire,
Milord και άΜα.

a

Je ne veux pas

travaίller

Ma chambre a la forme d'une cage
Le soleil passe son bras par la fenetre
Les chasseurs a ma porte
Comme les p'tits soldats
Qui veulent me prendre
Je ne veux pas travailler
Je ne veux pas dejeuner
Je veux seulement I'oublier
Et puis je fume
Deja j'ai connu le parfum de I'amour
υη million de roses n'embaumerait pas autant
Maintenant une seule fleur dans mes entourages
Me rend malade.

Η επιτυχία του μεγάλου αυτού μυθιστορήματος « Με
Οικογένεια» ισοδυναμεί με αυτή του «Χωρίς Οικογένειο»,

Je ne veux pas travailler
Je ne veux pas dejeuner
Je veux seulement ΙΌublier
Et puis je fume

ένα άλλο αριστούργημα του Έκτορα Μάλο. Η
ιστορία, η οποία είναι πολύ συγκινητική, έχει ως εξής η
ηρωίδα, ένα μικρό κορίτσι, εγκαταλελειμμένο και μόνο στον
κόσμο, πετυχαίνει, με το ανεξάντλητο κουράγιο
της να ξαναβρεί την οικογένειά της και να ξαναπάρει τη θέση

Je ne suis pas fiere de ~a
Vie qui veut me tuer
C'est magnifique etre sympathique
Mais je ne le connais jamais

της στο σπίτι.

Σε αυτό το εκθειασμένο βιβλίο, το οποίο απευθύνεται σε
αναγνώστες και σε αναγνώστριες όλων των ηλικιών, ο
Έκτορας Μάλο αποδεικνύει για άλλη μια φορά
την ευαισθησία του, την ικανότητα γραφής μυθιστορημάτων
και τα εξαιρετικά χαρίσματά του ως αφηγητή. Ένα ωραίο
μυθιστόρημα το οποίο από την πρώτη ως την
τελευταία γραμμή κρατάει τον αναγνώστη σε αγωνία.

Εύα Γεωργοπούλου Β'2 γυμνασίου

ΑπόστολοςΖαγανιάρης 8'1 γυμνασίου

ΠΡΟΤΥΠΑ NER
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...... .;Is sont super et ίls ont de I';mag;nat;on ....
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....a la cuisine...
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Οι κρέπες, δημιουργία των μαΘητών της Β' γυμνασίου
της τάξης της κας Ζη στο πλαίσιο του μαΘnματος των
Γαλλικών

ΠΡDΤΥΠΑ ΝΕΑ

τπς Α' λυl<είου μετέτΡεΥαν το χώρο του υπο/\,είου
του σχο

,

,
λ εlου

'θ'
μας σε μια εl< εσπ τεχνπς που αl<ομα

ι<αl l<αταξlωμένοl l<αλλlτέχνες θα ζπλευαν! Σ το ρόλο του

δπμιουρ/\,ού φυσll<ά ΟΙ μαθπτές ι<αι του ι<αθοδπ/\,πτπ π ι<υρία

'

'fΊ'
Ι""αντε Β α
τπς.

παl

δ lα'

,

με τις παντα πρωτοτυπες ι<αl

'
Σ τοχος

"

'

δ πμιουρ/\,ιι<ες

ι δ'
εες

,

t:
θ'
τπς φετινπς χρονιας πταν να ε,>οll<ειω
ουν τα

με ι<α'θ

c

"

μορφπ τεχνπς ι<αl να

δ ου λ'εΥουν

,

τοσο σε

ατομll<ό όσο ι<αι σε ομαδll<ό επίπεδο. Κολλάζ, /\'λυπτά,
τρισ

δ lαστατες
,

,

απcll<ονισcις,

,

δ'

πμιουρ/\,ια

φωτιστll<ων,

ρολο/\,ιών τοίχου ι<αl ι<αθρεπτών αποτελούν μόνο μερll<ές

,

απο

τις

δ'
ραστπριοτπτες

μαθπτές

μας. Τ ο

,
δ υνατοτπτα

με

τις

"

οποιες

ι<αλλιτεχνll<ό

στους μα

θ'"

ι<αταπιαστπl<αν

ερ/\,αστπρl

έδωσε

c'

οι

τπ

,

πτες οχl μονο να ,>εφυ/\,ουν απο τον

ι<αθπμερινό φόρτο μαθπμάτων, λειτουρ/\,ώντας πολλές
φορές σαν ι<αταφύ/\,ιο /\'1' αυτούς, αλλά ι<αl να ι<ατανοπσουν

,

οτι

π

,

τεχνπ

δ"

εν
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Το ,<ολλιτεχνl,<ό
Εριςοστηρl

ια άλλπ μια χρονιά οι μαθπτές του ί υμνασίου ι<αι

r

11

ειναι

ι<ατl

Ι

απομαl<ρυσμενο

1

απο

τπν

ι<αθπμερινότπτα αλλά αποτελεί τμπμα τπς. Συ/\,χρόνως,
πέρασαν σε όλους μας το μπνυμα ότι π τέχνπ ομορφαίνει
τπν ι<αθπμερινότπτά μας. Το σί/\,ουρο είναl ότι τα έρ/\,α τους

'
c'δ ωσαν α'λλ π πνοπ" στο χωρο του σχο λ ειου
μας ...

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ
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... Απαντ:.ήσε1.ς

,

ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΟΜΙΧΛΗ •

Η ομίχλη εμφανίζεται όταν ένα βαρομετρικό χαμηλό μεταφέρει ζεστό και υγρό αέρα πάνω από

μια κρύα περιοχή. Με τη διαδικασία της ψύξης, η υγρασία του αέρα συμπυκνώνεται σε
μικροσκοπικά σταγονίδια νερού, που αιωρούνται με τη μορφή ομίχλης.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΒΙΤΑΜΙΝΗ

C

ΟΙ ... ΕΣΚΙΜΩΟΙ

;

Σήμερα οι λαοί των Αρκτικών περιοχών κατά κανόνα εισάγουν την τροφή τους, αλλά ορισμένες

κοινότητες συνεχίζουν να τρέφονται κυρίως με ψάρια, πουλιά και θαλάσσια θηλαστικά. Η τροφή αυτή
είναι πλούσια σε βιταμίνες

A,D,B

και Ε.Οι Εσκιμώοι παίρνουν τη βιταμίνη

C

από φυσικές πηγές

διαθέσιμες στο περιβάλλον τους, όπως τα μούρα και το λίπος των φαλαινών!

,

ΓΙΑΤΙ. .. ΓΕΛΑΜΕ •
Ο ανθρωπολόγος

Mahadev Apte υποστηρίζει ότι το γέλιο

προκύπτει όταν οι άνθρωποι αισθάνονται

άνετα με την παρουσία άλλων ανθρώπων, και αποκαλύπτει ότι αισθάνονται ανοιχτοί και ελεύθεροι.
Επιπλέον, όσο περισσότερο γέλιο υπάρχει σε

μια συγκέντρωση ανθρώπων, τόσο περισσότερο

συσφίγγονται οι σχέσεις μεταξύ των ατόμων. Αυτό, σε συνδυασμό με την κοινή επιθυμία των μελών της
ομάδας να μην απομονωθούν από το σύνολο, ίσως να αποτελεί και το λόγο για τον οποίο το γέλιο είναι
μεταδοτικό. Έρευνες δείχνουν, επίσης ,ότι οι κυρίαρχες προσωπικότητες σε ένα περιβάλλον- το αφεντικό,
ο φύλαρχος ή ο αρχηγός της οικογένειας- χρησιμοποιούν το χιούμορ πιο συχνά από τους υφιστάμενούς

τους. Αυτό μπορεί να το παρατηρήσει κανείς για παράδειγμα, σε ένα γραφείο όπου όλοι γελούν, όταν
γελάει ο διευθυντής. Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το γέλιο είναι ένα κοινωνικό σύστημα και ότι σε
μια επαπειλούμενη σύγκρουση, για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια χειρονομία
συμφιλίωσης ή ως τρόπος αποφυγής του θυμού, καθώς, αν ένα εmθετικό άτομο «παρασυρθεί» στο γέλιο, ο
κίνδυνος της σύγκρουσης θα ελαττωθεί.

,

ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΝΑ Ε!ΑΤΜΙΣΤΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΜΟΝΟ ΤΟΥ •
Γιατί εξατμίζεται το νερό αργά σε θερμοκρασία δωματίου ενώ γνωρίζουμε ότι κανονικά εξατμίζεται στους

100 βαθμούς

Κελσίου;

Για να εξατμιστεί το νερό, πρέπει μεμονωμένα μόρια να υπερνικήσουν την ηλεκτρομαγνητική έλξη από τα άλλα μόρια. Αυτό απαιτεί

ενέργεια και, όταν η θερμοκρασία φτάσει τους

100

βαθμούς Κελσίου, η ενέργεια είναι αρκετή ώστε να μεταπηδήσουν τα μόρια σε

αέρια κατάσταση. Το ότι το νερό, παρ' όλα αυτά, εξατμίζεται αργά ακόμη και στους

20

βαθμούς

οφείλεται στο ότι ορισμένα μόρια επιταχύνουν όσο χρειάζεται για να απελευθερωθούν. Η
θερμοκρασία του νερού δεν αντιστοιχεί στην ενέργεια του κάθε μεμονωμένου μορίου, αλλά στο
μέσο όρο ενέργειας ενός τεράστιου αριθμού μορίων. Αν όλα τα μόρια είχαν ακριβώς την ίδια χαμηλή
ενέργεια, κανένα μόριο δε θα είχε αρκετή ταχύτητα για να εγκαταλείψει τα υπόλοιπα κι έτσι δε θα
προέκυπτε εξάτμιση. Το νερό, όμως, περιέχει μόρια που έχουν πολύ διαφορετικές ταχύτητες και
ανάμεσά τους υπάρχουν κάθε στιγμή ορισμένα μεμονωμένα μόρια που έχουν αρκετά υψηλή ενέργεια

για να απελευθερωθούν. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο ταχύτερη είναι συνολικά η
εξάτμιση.

ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τι δε διαδίδεται με κύματα: το φως, η μυρωδιά ή ο ήχος;
Τι χρώμα φωτός δίνει ο συνδυασμός των Ί χρωμάτων του φάσματος;

Ί.

Τι χρώμα έχει το μαόνι;

8.
9.
10.

Τι είναι το καταμαράν;

Πόσα δευτερόλεπτα έχουν τα 5 λεπτά;
Στο πληκτρολόγιο του HfY πως μπορούμε να γράψουμε κεφαλαία γράμματα;

Ποιο είναι το κοινό συστατικό στις παρακάτω τροφές :ψωμί, κέικ, μπισκότο, πίτσα;
Ποιοι δύο αριθμοί ακολουθούν :24, 30, 36, 42,
.

Ποιο είναι πιο σκληρό: το σμαράγδι ή το διαμάντι;
Ποιο δεν ταιριάζει με τα υπόλοιπα: πυρσός, λαμπτήρας, καθρέπτης, ήλιος;
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Η διαδρομή αυτπ μπορεί να έφτασε στο τέλος της, μια άλλη, όμως, ανοίγεται μπροστά μας από
Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι! Ταξιδέψτε με ό,ΤΙ μέσο μπορείτε ακόμα και με τα
φτερά της φαντασίας σας. ψάχνοντας νέα λιμάνια και προορισμούς, όπως ακριβώς έκαναν οι μαθητές της
Α' γυμνασίου οι οποίοι κατασκεύασαν τη σχεδία του Οδυσσέα αε μια προαπ6θεια αναζήτηαης της
δικής τους Ιθ6κης ...

Καλδ Καλοκαίρι!

