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Εßναι μÝρεò που ξυπνÜò και βλÝπειò
τον κüσμο αλλιþτικο κι üμωò ßδιο.

Εßναι στιγμÝò που δεν ξÝρειò τι νιþ-

θειò και πÜνω απ' üλα δεν ξÝρειò ,

αν αυτü που νιþθειò πρÝπει να το

εξωτερικεýσειò, Τα συναισθÞματα

που υπÜρχουν μÝσα στην ψυχÞ
σου για τουò γονεßò σου, για τουò

φßλουò σου, για το αßσθημÜ σου, για
σÝνα, περιπλÝκονται και δεν μπορεßò , .,].

ποιο εßναι το λÜθοò, πþò πρÝπει να πρÜ-

ξειò και πþò θ' αντιδρÜσουν οι Üλλοι στιò πρÜ-

ξειò σου. Τüτε εκενεò τιò στιγμÝò, εκεßνα τα ατελεßωτα

δευτερüλεπτα, θÝλειò να φωνÜξειò, μα τα χεßλη σου τα σφραγßζει η
σιωπÞ και τα δÜκρυα τα στεγνþνει ο πüνοò ,'Εναò πüνοò που ποτÝ κανÝ-

ναò δεν Ýχει εξηγÞσει την αιτßα του και ποτÝ κανÝναò δεν θα την καταλÜβει, αλλÜ θα

υπÜρχει πÜντα μÝσα σε κÜθε εφηβικÞ καρδιÜ, μÝσα σε κÜθε ζωντανü πλÜσμα, Ακüμα

και στιò μεγÜλεò χαρÝò τηò ζωÞò ξεπροβÜλλει Ýνα χαμüγελο με
δÜκρυα , μια αγκαλιÜ γεμÜτη ελπΙδα γιατΙ, üπωò λÝγαν και

οι παλιοß, «Δεν υπÜρχει γÜμοò χωρßò κλÜμα και κηδε[α

χωρßò γÝλιο» Δεν μπορεß κÜτι θα ξÝραν ,, ,

Μ. Στεφανßδου
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,,. üταν μια παρεξÞγηση μπορεß να λυθεß με μια λÝξη, ΠΓ1{0θΙΗ.

.,.να θÝλειò να εßσαι διαφορετικüò , αλλÜ να αρÝσειò σε üλουò (γßνεται;).

... να γλεντÜò τα σπυρÜκια σου κερνþνταò γλυκÜ του Αγßου Σπυρßδωνα.

,.,üταν δεν μπορεßò να αποφασßσειò ποιοò εßναι ο εξωγÞινοò, εσý Þ ο μπαμπÜò σου.

...üταν για τουò βαθμοýò σου στον Ýλεγχο δε φταιò εσý, αλλÜ ο Κρüνοò πÜνω στο

ζþδιο σου.

...να συνειδητοποιεßò , üτι üταν η γιαγιÜ σου κατηγορεßτη «χα -φα» , εννοεßτιò «Ηß-5"

..,να ξÝρειò üτι το μÝλλον σου ανÞκει σε σÝνα, Ýστω κι αν προσωρινÜ τη διαχεßριση

του Ýχουν αναλÜβει οι γονεßò σου.

Θ



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΕΦΗΒΕΙΑ;;;

l-φηβεßα,., για οηοιονδÞποτε λüγο και να

l- αντιπαρατεθοýμε σε γονεßò. καθηγητÝò και

!_γενικÜ σε μεγαλýτερουò, αυτοß θα πουν «Αχ

αυτÞ η εφηβεßα!» ΚαλÜ, δεν τουò Ýχουν πει πωò στου

κρεμασμÝνου την πüρτα δεν μιλÜμε για σκοινß; Τþρα

θα με ρωτÞσετε τι εννοþ μ' αυτü... Εwοþ, πωò το

ξÝρουμε πωò εßμαστε σε μια κρßσιμη φÜση, πωò εßμαστε
κυκλοθυμικοß, πωò ψαχνüμαοτε (και üχι ασκüπωò,
üπωò πιστεýουν μερικοß μεγιßλοι!) και πωò σε γενικÝò
γραμμÝò φÜσκουμε και αντιφÜσκουμε, πωò εßμαστε

στην εφηβεßα, αλλÜ αν üλη την þρα μαò το πετÜνε

σαν... κατηγορßα για τιò «απαρÜδεκτεò αντιδρÜσειò»

μαò, üπωò λÝνε, εμεßò üχι μüνο θα αντιδροýμε, αλλÜ

και θα χειροτερεýουμε την συμπεριφορÜ μαò για να

τουò σπÜμε τα νεýρα!
Αντßδραση. Στα 13 εßναι μια λÝξη Üγνωστη για

τα δεδομÝνα τηò ηλικßαò. Στα 14 αρχßζει να κÜνει
αισθητÞ την παρουσßα τηò. Στα 15 αρχßζει να κÜνει

τουò γονεßò να ανησυχοýν. Και οτα 16, μαò γßνεται
καθημερινÞ συνÞθεια, κÜτι που συνεχßζεται ωò τα 18-
'Ιθ. Ασπρο αυτοß. μαýρο εμεßò. ΔιÜλογοι οι οποßοι μüνο
αντιπαραθÝσειò περιÝχουν,,. ΠολλÝò φορÝò πιÜνω

τον εαυτü μου να διαφωνεß κÜθετα με τιò γνþμεò
των μεγαλυτÝρων, üμωò μüλιò το σκεφτþ καλýτερα

καταλαβαßνω πωò Ýκανα λÜθοò -δεν Ýχει τýχει
και σαò, που διαβÜζετε τþρα την εφημερßδα, κÜτι

τÝτοιο; Στη συνÝχεια σκεφτüμαοτε να διορθþσOυμε

το λÜθοò μαò, αλλÜ εδþ παρεμβαßνει Ýναò Üλλοò
παρÜγονταò, ο εγωισμüò μαò! «Τι λεò τþρα, που θα

πÜω και θα ζητÞσω συγγνþμη και θα αλλÜξω αυτü

που υποστÞριζα πριν λßγο!» σκεφτüμαοτε. Αυτü το

τελευταßο το σκεφτüμαοτε, γιατß το σýνθημα των

εφÞβων εßναι «γποοτηρßξτε τη γνþμη σαòΙ!!» Αν την

αλλÜξουμε, πþò θα την υποστηρßξουμε, μου λÝτε;

Δεν ξÝρω για ποιüν λüγο, αλλÜ üταν μιλÜμε με

μεγαλýτερουò θÝλουμε να φαινüμαOτε σταθεροß

οτιò απüψειò μαò. Και λÝω «φαινüμαοτε» γιατß σε

συζητÞσειò με συνομÞλικουò üλη την þρα αλλÜζουμε

γνþμεò. Πüτε Ýτσι και πüτε αλλιþò. (üταν Ýλεγα
«ψαχνüμαοτε» εwοοýσα και αυτü, üπωò και Üλλα...)

Και τþρα Þρθε η þρα για τα,,, Üλλα! Σχολεßο... üλοι

μαò Ýχουμε οταθερOýò σιüχουò, Προσπαθοýμε να

κÜνουμε 7 þρεò υπομονÞ στο σχολεßο και τουλÜχιοτον

2-3 την ημÝρα οτα φροντιOτÞρια -διüτι δεν μαò φτÜνειτ0
7ωρο μÜθημα οτο σχολεßο, αλλÜ Ýτσι üπωò Ýχουν γßνειτα
πρÜγματα οτην ελληνικÞ εκπαßδευση πρÝπει να κÜνουμε

και πρüσθετεò, εξωσχολικÝò þρεò για να καταλÜβουμε

καλýτερα τα του σχολεßου, λεò και εßμαοτε ανßκανα

να τα καταλÜβουμε σε 7 þρεò! ΑλλÜ δεν εßναι þρα να

ανοßξουμε τþρα αυτü το θÝμα προò συζÞτηση.- ΚÜνOυμε,

Ýλεγα υπομονÞ üλα τα παιδιÜ αυτÞò τηò ηλικßαò πÝντε

ολüκληρεò μÝρεò την εβδομÜδα και πολλοß απü μαò και

τα Σαββατοκýριακα. Δε μου λÝτε, μÞπωò διαφωνεßτε πωò

αρχικÜ Ýχονταò τüσεò πολλÝò υποχρεþσειò -και αν θÝλουμε

να εßμαΦε συνεπεßò και υπεýθυνοι ακüμη περισσüτερεò-
και δεýτερον με Ýνα μυαλü που τιò περισσüτερεò þρεò τηò

ημÝραò «ψÜχνεταυ»: «Γιατß Ýτσι κι üχι αλλιþò;» και «Τþρα

αυτüò με αυτü το πρÜγμα που Ýκανε, δε με αδßκησε;» και

Üλλα πολλÜ τÝτοια, με üλα αυτÜ, λÝω, δε βασαν(üμαοτε!;
Και αυτü εßναι το λιγüτερο που θα μποροýσα να πω για την

κατÜοταση στην 0ποßα βρισκüμαοτε... Φρßκη!Ι!

ΑυτÜ και Üλλα πολλÜ σημαßνουν εφηβεßα απü την

πλευρÜ των εφÞβων. Πολλοß üμωò απü τουò μεγÜλουò -εδþ
προσπαθþ να μην γενικεýσω τα πρÜγματα- πιστεýουν πωò
üχι μüνο Ýχουμε Üδικο, αλλÜ και πωò εßμαστε στον «κüσμο»

μαò!!! ¹θελα να'ξερα πωò Þταν αυτοß και τι πßστευαν üταν

Þταν 15, 16 και 17 χρονþν... ΑλλÜ, οι περισσüτεροι τα

ξεχνÜνε τα δικÜ τουò!
ΑυτÞ εßναι η «πολýπλευρη» εφηβεßα απü τα

και νομßζω, πωò üλοι σχεδüν οι
μÜτια

ÝφηβOι

ι γýρωαυτÜ πιστεýουν για τουò εαυτοýò

συνομηλßκουò τουò.

τOυò Και για τOυò

Κατσοοýνου Κ.
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ΕΦΗΒΕΙΑ: ¸τσι 0νομÜζεται η περΙοδOò τηò ζωÞò ανÜμεσα στα ]3 και στα 18 χρüνια περßπου,

Η εφηβεßα αποτελεΙ περßOδ0 προβληματισμOý, φüβου, αγωνιαò, επιπολαιοτηταò,

μελαγχOλΙαò ενθουσιασμOý Þ και υποτροπÞò συγχρüνωò, ΒÝβαια,

χρειÜζεται η βοÞθεια των γονÝων þστε, με τιò σωστÝò κατευθýνσειò

που θα δþσουν στο παιδß τουò, να τ0 απαλλÜξOυν απü πOλλÜ

συναισθηματικÜ προβλÞματα και να τOυ δþσουν τα εφüδια να

ανιιl_Ιιω .ιOειμε επ,τυχι0 ΓOν {αινΟυργιΟ tο- εαLΙ0 {αι ιºν λαινO-ρνι0

του θÝση μÝσα στη κοινωνικü σýνολο,

Ι\ηÝσα σε ελÜχιστο χρOνικü διÜστημα τ0 παιδß αρνεΙται την κυριαρχßα

των γονιþν Þ προσπαθεΙ ν' ανεξαρτητοποιηθεΙ, Τþρα ασχολεßται με τOν

εαυτü τOι], με την εμφÜνισÞ του και αρχßζει να ενδιαφÝρεται για το Üλλο

φýλ0, Η εφηβεßα και τα χρüνια που την ακολουθοýν εßναι μια περßοδοò γεμÜτη
προβλÞματα κυρßωò για τον Ιδιο τOν Ýφηβ0,

¸να σημαντικü πρüβλημα που αντιμετωπ[ζει ο νÝοò κατÜ την περΙοδ0

τηò εφηβεΙαò εßναι το τσιγÜρο, 0ι περιOσüτερOι καπνßζουμε τα πρþτα μαò
τσιγÜρα για ανüητOυò λüγOυò, ¼ταν üμωò, αρχßσουμε να νιþθουμε την

εξÜρτηση απü το τσιγÜρ0, γιατß συνεχßζουμε να καπνßζουμει Οι καπνιστÝò
δεν ξÝρOυν γιατß καπνßζOυν, Αν Þξεραν τOν πραγματικü λüγο, θα το

σταματOýσαν, ¼λοι οι καπνιστÝò στο βÜθοò τηò καρδιÜò τουò ξÝρουν üτι

πιÜνονται κορüιδα, ΞÝρOυν πüσ0 ρισκÜρουν την υγεßα τOυò και πüσο ακριβÜ

πληρþνουν τα τσιγÜρα που καπνßζουν,

Οι πραγματικοß λüγOι για τουò οποßουò οι καπνιστÝò συνεχßζουν να

καπνßζουν:

Α) Ο ΕθιΣΜOΣ ΣΤΗ ΝΙΚOτιΝΗ

Η νικOτßνη εΙναιμια Üχρωμη, ελαιþδηò χημικÞ Ýνωση και εßναιαυτÞ που

ηροκαλεß τον εθισμü στον καπνιστÞ. Ε[ναι δε το ναρκωτικü που δημιOυργεß

εθισμü ταχýτερα απü üλα τα Üλλα, ¸να τσιγÜρο αρκεß, Ι\ßΙε κÜθε ρουφηξιÜ,

μια μικρÞ πOσüτητα νικOτινηò φτανει μεσω των πνευμüνων στOν εγκÝφαλ0,

πιο γρÞγορα απ ü,τι η ηρωßνη με ενδOφλÝβια Ýνεση, Αν υποθÝσουμε üτι

τραβÜτε 20 ρOυφηξιÝò σε κÜθε τσιγÜρ0, αυτü σημαßνει üτι παßρνετε 20 δüσειò
τOL ναρ{ωιιlOυ μ αυιο το ενα μOν0 |0ιγÜρο,

Η νικοτßνη δρα πολý γρÞγορα και η περιεκτικüτητÜ τηò στ0 αιμα μειþνεται
κατÜ 50% μισÞ þρα αφOý σβÞσετε το τσιγÜρ0 και 0τ0 Ýνα τÝταρτ0 μια þρα

αργüτερα, Αυτü εξηγει γιατι οι περισσOτεροL καπνιστÝò καπνßζουν κατÜ μÝσο
0ρ0 ενα πα(ειο ιην τμÝοα,

Εκτüò απü ναρκωτικü, η νικοτßνη εßναι κι Ýνα πολý δυνατü δηλητÞριο, και

γι'αυτü χρησιμοποιεßται στα ζιζανιοκτüνα, Η νικοτßνη ενüò μüνο τσιγÜρOυ, σε

ενδOφλÝβια Ýνεση, θα μποροýσε να σαò σκοτþσει, ¼ταν ανÜψαμε εκεßνο το πρþτο

τσιγÜρο, üσοι δOκιμüσαμε να εισπνευσOυμε τον καπνο καταλÞξαμε να βÞχουμε,
Και üσOι εκεßνη την πρþτη φOρÜ δεν περιοριστÞκαμε στ0 Ýνα τσιγÜρ0, καταλÞξαμε

με μια ζαλÜδα, μια καθαρÜ σωματικÞ αδιαθεσßα, Αυτü Þταν ενα μÞνυμα απü το σþμα

μαò, πOυ ΠρOσΠαθοýσε να μαò πει «|\4ΟΥ ΔιΝΕιΣ ΔΗΛΗΤΗΡι0, ΣΤΑιιºΑΤΑ,,,

θα ρωτÞσετε βÝβαια γιατι 0L καπνιστεò μπαινOυν σε τOσ0 κüπο για να κüψOυν τ0

τσιγÜρο, περνοýν μÞνεò μαρτυριOυ για να τα καταφερOυν και ξαφνικÜ, μÞνεò Þ χρüνια

μετÜ, θÝλουν πÜλι να καπνßσουν, Η αιτßα εßναι η πλýση εγκÝφαλου, ο δεýτεροò λüγοò για τον

οποßο καπνΙζOυμε,

Θ



Πολλοß καπνιστÝò δεν καπνßζουν καθüλου στ0 υπνοδωμÜτιο

το πρωι. πολλοι δεν βOζOυν τσιγαρο στο στομα τOυò ºριν

φÜνε πρωινü Þ και ηριν φτÜσουν στη δουλειÜ τουò.

Υφßστανται τη στÝρηση για δÝκα 0λüκληρεò þρεò χωρßò
καμßα ενüχληση, αν üμωò δεν κÜπνιζαν επß δÝκα þρεò

στη διÜρκεια τηò ημÝραò, θα πÜθαιναν κρßση, Γιατß

Üραγε;

Β) Η ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛOγ

Οι διαφημιστÝò γνωρßζουν καλÜ τη δýναμη

τηò υπOβολÞò στ0 υπOσυνεßδητο. Εξ ου και οι

γιγαντοαφßσεò που συναντÜ ο καπνιστÞò στ0 δρüμ0

και οι διαφημßσειò σ' üλα τα περιOδικÜ, Ι\ηÞπωò

νομßζετε, πþò αυτÝò οι διαφημßσειò εßναι πεταμÝνα

λεφτα, πωò δεν θα οOò επειθαν να αγορÜσετε τσιγÜρα:

Νομßζετε πωò σÞμερα τα πρÜγματα Ýχουν αλλÜξει;

Τα παιδιÜ βομβαρδßζOνται ακüμα απü γιγαντοαφßσεò και

διαφημßσειò στα περιοδικÜ, γπOτßθεταιπωò στην τηλεüραση

η διαφÞμιση των τσιγÜρων Ýχει απαγορευθεß, üμωò η «γκρßζα»

διαφÞμιση συνεχßζεται.

Εßναι γεγονüò üτι υπÜρχει και αρνητικÞ διOφÞμιση τOυ

τσιγÜρου, Οýτε η απειλÞ του καρκßνου üμωò, οýτε και οι Üλλεò

βλαβεò που πρOξενει ιο ιοιγαρο στην υγεΙα κÜνουν τOυò

ανθρþπουò να σταματÞσουν το κÜπνισμα, ΛογικÜ θα Ýπρεπε,

αλλÜ δεν συμβαßνει, 0ýτε καν εμπOδßζουν τουò νÝουò να

αρχßσουν,

Γιατß Üραγε θεωροýμε την ηρωßνη τüσο μεγÜλη μÜστιγα,

ενþ το ναρκωτικü για το οποΙο καταναλþνονται τüσο τερÜστια

ποσÜ και που στην κυριολεξßα μαò σκOτþνει, το θεωροýμε μια

απüλυτα παραδεκτÞ κοινωνικÞ συνÞθεια; Τον τελευταßο καιρü

βÝβαια το κÜπνισμα Ýχει αρχßσει να θεωρεßται συνÞθεια σχετικÜ

αντικοινωνικÞ που μπορεß να βλÜψει την υγεßα, Πρüκειται για
Ýνα προßüν με μεγÜλ0 τζßρ0, με υψηλüτατουò φορολογικοýò
ουνιελεοιÝò, και με τιò διαφημιστικεò καμπÜνιεò των

καπνοβιομηχανιων να αγγιζουν α0 ιρOνομικα ποοÜ,

πιστευOυν

Πολλ.

Ýφηβ0
üτι αρχßζονται

το τσιγÜρο θα ανεξαρτητοποιηθοýν και ξεκινÜνε λÝγOνταß

«ΤΙ ΕΧ0 ΝΑ ΧΑΣΩ»; ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ! Αυτü üμωò που μαι
δυσκολεýει να κüψOυμε το κÜπνισμα εßναι ο φüβοò. Φüβοò üτι θ:

στερηθοýμε την ευχαρßστηση Þ τ0 στÞριγμα μαò, Ιν'Üλλα λüγι:

η πλυOη εγκεφαλOυ μαò εχει κÜνει να πι0 ιευOυμε 0 ιι Þ εΙμαστε

αδýναμοι Üνθρωποι Þ κÜτι Ýχει το τσιγÜρ0 που μαò κÜνει να τ:

Ýχουμε ανÜγκη και γι' αυτü üταν σταματÞσουμε να καπνΙζουμε

θα νιþθουμε Ýνα κενü, ΒÜλτε τ0 καθαρÜ μεò τ0 μυαλü σαò, Τ-

ΤΣιΓΑΡΑ ΔΕΝ ΓΕιιºιΖOγΝ Τ0 ΚΕΝ0, ΤΟ ΔΗΜιΟΥΡΓΟΥΝ!

Καλü θα εßναι οι νÝοι και συγκεκριμÝνα οι Ýφηβοι να μτ,

παßρνουν επιπüλαιεò αποφÜσειò και ιδßωò σε θÝματα που εßνò

πολý πιθανü üτι θα επηρεÜσουν εßτε θετικÜ εßτε αρνητικÜ τ:

μÝλλον τουò,

ΠΑΡΠ()ΥτΖΙΔOΥ ΜΑΡιΑ
ΠΕΤΡΙΔOΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Φ



((Οι σπμαντικοß ÜλλοΙ"

σιπ ζωþ μαò:

Οι φßλοι

/^ λεò οι σιεοειò σιη ζωη μαò ειναι τιολýτιμεò, γιαrß

υ ιι; ιιιι-ιιιιι,my º, J¹º,ι,,,ιι,,χ¹ß,l;«ι
υυλυ,ο η υ,ο μικρÞ επαφη. εχει αξια και νοημα οτη ζωÞ μßò,

,,οτ, οηο«ουμ, την εμΠειρια, μÝσω μιαò μιΚρÞò Þ μεγαληò

;;.;ηò μ; τον Üλλο, ΙΜεσα απü τη ματιÜ και τη σκεψη ιων

ßßßrυ ουοζη.ουμ. 1ιò απαντησειò στα ερωτημαºικÜ ιοò,_την

ßηιΒεΒοιωση η την αλλαγη των δικþν μαò σκÝψεων, Απ0 αυτη

ßυßπüυη, ß,ηο,ο οεν ειýαι 1υχαιο, 0ι συμη ιωοειò 0 ιη ζωÞ_μαò,

i,j'rrpii -.l ο.ßο.q των οχÝοεþν μαò, καθρεφιßζουν τιò δικÝò

._oc Βαθυτερεò αναγκεò,'' 
Ý,ο,, ου rχουμr τηντÜοη να κανουμεπολλεò καιετιιφανειακεò

*.οr,a, ουοßοο,,«α ε,τιδιþκουμε να ξεφυγουμε ατι0 ιO_ν εOυτ0

μΙß, ., üμrß ,λω,οýμε σχεσεßò βαθιÝò και ο ταθερÝò, 
^θÝλουμε

να'τον ÜγαπÞσουμε και να κατακτÞσουμε την αυτογνωσια,

ßοττßιò ουορωηουò συναντοýμε στη ζωÞ μαò, αυτοßüμωò.που

.ü.ß"ρλγμ.ß,«α καταλυτικοß στην πορεßα μαò, τη σημαδεýουν

-. arrþΙο μελανι και μαò κανουν να αναο ιεναζουμε με

ßδ.ß.ßγ« «ο, 
"ßηρdτητα 

, καθþò τιροχωροýν ια χρüνια, ε[ναι οι

λ,λο. Ο, ιo,λο,, πOυ μÝνουν σταθερα στη οκηνÞ η μετακινοýνται

;;þ,ß; στο παρασκÞνιο, οτον δßνουμε προτεραιüτητα 0ε

ßυß οημο*«α γεγονü.α τηò ζωÞò μαò: Εßναι οι πρþτοι,

που-'eü μοò επιρραρεýσουν για τιò πρÜξειò μαò,.θα μαò

".þγ.ρ'ßþß, 
για'τÜ λÜθη μαò, θα μοιραοτοýν μαζß μαò τιò

",,ßρßÝß-μ.ß, 
.,ωrρÜ παρüντεò, αφανεΙò Þρωεò Þ στιγμιαßοι

πρωταγωνιστÝò τηò ζωÞò μαò,'lß-ßrßηürη φ,ßιÜ α*εχε, την αντßφαση, κατανοεß την

ανÜνκη υαò' να δþοουμε προσωρινÜ ηρOτεραιOτητα

δ. ολΙrò σχεοειò και Üλλεò υποχρεþσειò .και με

ßßß*υο *οüγ,«ο παρακολουθει ια βηματÜ μαò,

ßμrß, ψ.,ò οß Üνθρωποι Ýχουμε να παλÝψουμε με 9ºßτºτ
δλÜμr,ò, ßßμασιε ατομιστÝò, επιδιþκουμε την πρOσωπικη,

«ü*ßr,«ß κÜι οικονομßκη μαò Üνοδο, την καταξßωσÞ μαò,

πολλÝò φορÝò με τρüπο ανταγωνιστικü, πOυ 0υσιαστικα

;;;ß.þ;ß ρßòει σε κßνδυνο τιò σχÝσειò μαò Μαò εßν_αι

ßßßß«.,.ραrß.χ,0 να μην ÝχOυμε φßλουò, να μη σχετιζüμαστε

«Ι, ουüßüüß,«α οüυνατοßμε να στερηθοýμε την συμπαρÜσταση

-υ þαοουυοη και τη ζεmασιÜ. που μüνο ανθρωπOò πρOò

;;þ;;fi.ü;, να ηÞοσφÝρει, Τοιε, λOιπον, γιατι υτιÜρχει

υÝσα υαq αυτÞ η αντßφαση;-*ßþ;; 
ηρü«.ηο,, üπωò ηροαναφερθηκε, για^ δυο

*rßßßηr. «ü, ,μ'φυ ιεò δυνÜμειò: Τη λOγικη και 1ο συναßσθημ0,

μ λ,üυ,«η υοò προτρÝπει να ελÝγχουμε τα πÜ\ºα, να θεωρOυμε

.;;;ßμ.ò ληο«λr,ο,,«ο υπεýθυνο ρυθμιστη τηò ζωÞò μαò

«ßυß λlο «*οφερει μüνοò του και τ0 συναßσθημα, μαò ζητÜ

ι," λßrδουυr, νο 
'εμπιστευθουμε, 

να νοιωσουμε ασφÜλεια, και

ιlο μß «ρßürφ οΙουò και ολα σýμφωνα με τη ΛΟΓΙΚΗ,
'ηþÝ οα μποροýσαμε ν0 αναπτýξουμε βαθιÝò σχÝσειò

.,^""ß,ßο ηταý καλü'να προσÝξουμε: Οι φιλοι Ýχουν üμOιεò

Ιß,.., Ιποοrχßυ,οι, χωρßò επßκριση, ο Ýναò 1ον Üλλο, μιλOυν και

Ýκφρßζουτα, με ε,t ικρßνεια, δεν φοβοýνται τα σχOλια τO_υ φιΛOυ

υ,ηη υεοο αηü 1ην αγÜηη ιου, μπορουν να üOυν τη σκOτεινη

Ιßß. ß.ß'ιη, φωτεινη πλευρÜ του εαυτοý, πOυ üλοι Ýχουμε,

υ ürrþ φ,λ,οß εßναι πολυ ευαλωτη οτον ανταγωνισμο χαι ι0

ουμδφ*. σιη ßηλια κα, σ,ην ελλειψη εχεμυθειαò,

ßΙ εγκαται,ειψη παρατηρεßται στιò μη γνÞσιεò σχÝσειò μαò

ΑντßθετÜ, η αμοιβαιüτητα, η γνησιüτητα, η πßστη και η Üνεση, η

;;ü;1,* λ,ΤÝ,ωεο,μοπι,α, ειναι οτοιχεια που συναντþνιαι

στιò βÜθιεò καß με διÜρκεια οταθερÝò μαò σχÝσειò

ßßυοωνα με τιò παρατιανω προýποθÝσειò, η φιλια

ουο-*ßüü.., με ηροσπÜθÝια, εßναι συναιοθηματικÞ ετιενδυση

;ß;;;ßω. και δεν εßναι δυνατüν να αναπτυχθεß Üκοπα και

συμπτωματικÜ.

Μ αρ ßα Λ ασιθ ιωτακη, ψ υχολüγοò \Λ/\Λ,νν, η *η', 
" º r'*,.¹ßL

(ΕπιμÝλεια: Καραμοτßδου Ν,)

'
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Τι, εLναι, το

Το χιοýμορ εßναι μιο συναισθηματικÞ επικOινωνιακÞ δε-

ξιüτητα, μια ικανüτητα προσαρμOγÞò στ0 περφÜλλOν Þ

αν θÝλετε- μια δυνοτüτητιι ν0 φερOυμε «τα πανω κατω»

τ0, \0 üοL"L -,0 0\λτ 0 , -- οι] (ωº hοι 0ι,ι ΟιßΟε ι ι-Oι
Ωò σι]ναιOθηματικÞ ικανüτητα, το χιοýμOρ ανÞκειστην συνOισθηματι(Þ

νοημOσυνη- την τÝχνη τηò ζωÞò, και δηλþνει Ýνα τρüηο σκÝψηò και

Ορασηò. πßυ ενþνει ιη λογικÞ, τη οOφΙα και τ0 σL]να(σθημα γιατΙ,

βεβαια, τ0 χιοýμορ για να προκαλÝσει γÝλι0 και να ελαφρýνει μια

κατÜσταση τιρεπει να εΙναι κOι Ýξυπνο, Το χιOýμορ εΙνOι στοιχειο

τηò καρδιÜò και η καρδιÜ εßναι αυτÞ που διασχ[ζει τα παιχνßδιο

τOLr μυαλοý μαò κοι μαò κÜνει να βλÝπο!με τα ραγμOτα σε

βÜθοò, εξOμαλýνει τιò κατOστÜσειò και γεφυρþνει τιò αντιθÝσειò

Η αΙσθηση του χιοýμορ ανÞκει στη δημιουργικüτητα και την φαντOσια

και μπορεΙ να μεταμορφþσει με εκπληκτικü τρüπ0. τον θυμü σε

γÝλιο και τOν φüβο σε τüλμη, τον πOν0 σε απOφασιστικOτητα την

ο-Oγ\ωοΓ OL Lλ ,ιüο τ0 º",ου0 αα, ,ον ε\ω|OJ0 0, oLvop\0, \0,Για
Το χιουμορ ενισχýει την πΙστη καιτην εμπιστοσýνη μOò στουò ÜλλOυò

γιατß μOò μειþγει τον φüβο και την εμμOνÞ τηò Ουσπιστιαò, πOυ μαò
επιβÜλλει να εξηγÞσοLιμε τα πÜντα, που σι]μβοßνουν γýρω μOò,

Τ0 χιOýμορ μειþνει τον ανταγωνισμü και μαò κÜνει πιο δεκτικουò

υ,Ο \ 0νθρωº0| ., \0ΙαOω,ον-0, ,0ι , αJ,\τ,0| , L, ,a\,ιoJO, ι
κÜνει ιην ανταπüκριση πιο ζεστÞ, πιο ευκOλη στ0 κÜλεσμ0 ιου Üλλου,

ΔιαφOρετικÜ, στην αλαζονεΙ0 θα ανταποκριθοιιμε με αλαζOνεΙα,0την

ακαμψΙα με ακαμψΙα και στηγ απüρριψη με θυμü, Αν π,χ ζηταμε κατL με

χιοýμορ μειþνουμε την Ýνταση καιτην απειλÞ. που Ýχει η απ{Ιτηση

Το χιοýμορ ειναι Ýνα ευγενικü αßτημα για «πÜρε üþOε» Τ0 μονü-
πλευρο δüσιμ0, το μονüπλει]ρο ÜνOιγμα εßναι üναò μýθοò ΔΙνOιιμε

μüνο üιαν πα(ρνουμε, Το χιοýμOρ επειδÞ üπωò αναφÝρl]ηκε, ονÞκει

στην δημιουργικüτητα. Ýχει Üμεση σχÝση με την ατ]τοπεποΙθηση

δημιOι]ργεΙτια δυνατüτητεò να εκφρασθοýν πρÜγματα πο! κÜτω απü

Üλλεò σιινθÞκεò, θα μπορOýσαν να γΙνουν αντιληπτÜ ωò εχθρικα και

επιθετι(Ü
Το χιουμOρ μαò κÜνει τOλμηρOýò να μποροýμε να μιλÞσουμε για

πρÜγματα με Üγεση «μεταξý σOβαρOý και αστεΙου» γιατΙ δεν εΙναι τß

λε'με 0λλÜ πþò το λÝμε. Αν για παρÜδειγμ0, στιò συζυγικÝò σχÝσειò.

0 σýντρOφOò εκφρÜσει μια επιθυμΙα με χιOι]μορ και üχι με γκρΙνια Þ

απαιτηση με τρüτιο Ýμμεσο αλλÜ ιιOλý σαφÞ δηλþνει:
-'0τι δεν Ýχει οπωοδÞποτε απαΙτηOη να εκπληρωθεΙ 0υτÞ η

επτüρÜ στη ζωÞ μαò,

γαυ πþò

επιθυμΙα, γιOτß εΙναι Ýνα σαφÝò μÞνυμα üτι τ0 «εγþ» λειτουργει ,-

επhεδο « εμεΙò» δηλαδÞ μαζß
Οτι σÝβετοßτ0 δικOΙωμα του ÜλλOυ να πει "üχι», κι üτιπαΙρνει -

πρOσωπικÞ ευθýνη να απOφασΙσει Þ να βρει λýση -την καλýτερη

τον εαυτü ßου σε περßπιωση ποιι αιιτÞ η επιθυμßα δεν γ(νει αποδε, -

ΧαρÜζουμε, λοιπüν τη δικÞ μαò πOρεΙα, με χιοýμορ, üσο πληγω|:

και να εΙναιη καρüι0 μαò, χωρΙò το φüβ0 τηò απOρριψηò,

¼τι υπOρχει αρκετÞ 0υτOπεποΙθηση, αυτοσεβαOμü( ,

αυτOεκιΙμηση þστε να μην «κOλλÜει» (ÜποιOò στο επιθι]L-,

αποτÝλεσμα, Τ0 χιOýμορ, εßναι τ0 αντßθετο τηò αγχοτ.,

ιιρOσκüλλησηò σε κÜποιο Üτομ0 Þ κατÜσταση, γιατΙ ενισχýεß -

αποφασιστικüτητα, την προσαρμογÞ καιτην αισιοδοξßα μοò στη (ι-
- ¼τι η συσχÝτισÞ μαò με τοι]ò Üλλουò Ýχει ευγενικü σκοπ0 , -

καμια επιθυμΙα δεν μπορεΙ νο εΙναι ωραΙα, αν δεν εßναι ευγενικη

Το χιοýμορ λOιπüν μαò δινει πOλλÝò Ýξυπνεò και ευρημαι ,:

δυνατΟτητεò να ποýμε πOλλÜ πρÜγματα, χωρΙò σκληρüτητ0 ,

δεν τραιιματ[ζει και βOηθÜ τιò σχÝσειò μαò να προχωρησ]

Αν,ιι,τ ιωπιaον 0\ ,0 ºOοβλ]μαι0 ]ο ι ,τρOhLπ|0 ν -ε ιο ,,

τουò δßνουμε μια Üλλη διÜσταση και δεν τουò επιτρεπOυμε

γßνουν πολωιικÜ, να μποιιν ανÜμεσÜ μOò, σε βÜρOò τηò σχι:-,
ÝφüσOν βÝβαια θÝλOυμε να την διατηρÞσOυμε, Το χιοýμορ _ 

--

λOζονταò την εγκεφOλικÞ δραστηριüτητα, αναπτýσσει τη διαßι:
για δρÜση μαò βOηθÜ να σχεδιÜζOυμε για το μÝλλον, γεννα_θε-,
συνοισθÞματα, δ(νει προοπτικÞ σε κÜθε εßδουò σχÝση, επειδ" ,-
οΙνει ιη δυνατüτητα να μην παßρνOι]με τη ζωÞ και τüσο σOβαρα ,

^ιειüη ο\ο.,ι. 0Þ ] ιωτ βαι ε ναι 0\εο, λαι ε,τιλ0 νων,α, \ ,'-
ΛO\J "ρο 

0 /\ 0λ- ι,"ο,
Το χιοýμορ φοßνεται να διαθÝτει σοφΙα και εμπιστOσυνη, μ0( ß

θÜ να αλλÜξοιμε την αντΙληψη τηò πρOσωπικÞò και κOινωνικΓι --
ζωÞò επειδÞ 0 κüσμOò κOι η πραγματικüτητα δεν ειναι αντικειμε,,,, :

0ξΙεò αλλÜ μια υηοκειμενικÞ κατασκευÞ. με βÜση τιò ερμηνειε( ,

τιò διαOÝσειò μαò
ΚÜντε, λOιπον τιò γιOρτινÝò μÝρεò που Ýρχονται πι0 ευχαρισ.:

λ |0|ε ,ροβßΓ_O-α,0 δ |0λι,ι0,0νιε(, βα,Oνια, ι0 \ιοL-00 0-,

κOι ιην επικOινωνια σαò,

ΙνΙαρΙα ΛασιθιωτÜκη, ψυχολüγOò WWVV,goog]θ,Com 2Sθa,: -

ψυχOλ.
(ΕπιμÝλειο: ΚαρOματßδOυ ι

ºffiffiffiμ.¸,χrþ,αι ßαηυιοια π* πονÜνε και σε πληγþνουνε, ΚÜτι απü το 0ποßο θÝλειò να ξεφýγειò Και να δραπετεýσε,:

αυÜ δεγ μπορεßξι Η αγÜπÞ'σε κÜνÝßαπü τη μιßευτυχισμÝνη αλλÜ, χωρßò νατο περιμÝνειò, πληγþνεσαι και γßνεσαι το πιο δυστυΧΙσμÝνΟ ΠλÜσΤ:

στον κüσμο. hροσπαθÝßò να ξεχÜσειò, να ßÝφýγειò Üπß την πληγωμÝνη αγÜπη αλλÜ δεν σ, αφÞνουν. γπÜρχουν γýρω σου τüσα πρÜγματα π0_

σε κÜγουγ γα ιßυμÜσαι, να επýßμεßò ßο γυÞ,üμü, αßλÜ υπÜρχει Üυτü το «ηρÝπευ,, «ΠρÝπει,, να κÜνω στο σωστü και να μην 0φεθþ, ΓΙαΤß θ:

ξαγαΠληγωθþ, αßλÜ Ýτσι εßγαι η ,«ΑΓλΠΗ» και δεγ μπορεßγα ξεγραφτεßαπü τηγ ΚαρδιÜ με üλο το χρυσÜφι του κüσμOυ|
' 

Η αγÜπη εßγαι Ýγα απü τα σημαντικüτερα πρÜγματα'στη ζωÞ μαòj αναπληρþνει το κενü που νιþθουμε και μαò κÜνει ευΤυΧΙσμÝνΟυò. ¸ΧΟυμ,

την ανÜγκη να νιþσουμε και να δþσουμε τρυφερü.ητα, Ýνα γλυκü φ ß, Ýνα χÜδι, να μοιραστοýμε τιò σκÝψειò και ]ουò πρOβληματισμοýò μαc

ηý ομωò σÝγ υπορχει αληθινÞ αγÜπη, «ατασ.ρεÞεταß «Üι καποια μÝρα πεθαßνει, και αυτü γιατßδεν υπÜρχουν γερÜ θεμÝλια, θεμÝλΙα ΠΟυ θα ΤΓ'

στηρßξοýγ σε κÜθε'πρüβλημα ποß θα παρουσιαοτεß. Ξαναγßνονται βÝβαια προσπÜθειεò, αλλÜ αυτÝò οι ηροσπÜθειεò δεν Ýχουν αΠΟΤÝλεσμα, γΙα,,

κÜßß Ýχει οπÜσει! ΚÜτι πλÞγωσε και η καρδιÜ δεν το αντÝχει, δεν το συ\¾ωρεß, δεν το ξεχνÜει,

τÝλοò, αυτü που πιστεýω εßγαι üτßμüýο üταν χÜσουμε κÜποιον καταλαβαßνουμε τι εßχαμε και τιχÜσαμε. Τüτεj(Üνεται üλΟò Ο ΚüσμΟò ΚÜΤω αΠΙ

τα πüδια μαò και προσπαθοýμε με κÜüε τρüπο νÜ το πßρουμε πßσω ... νατο ξανακερδßσουμε! ΑλλÜ εßναι ΑΡΓΑ! Εßναι ΑΡΓΑ γΙαΤß ÝγΙναν λÜθΓ

που δεγ ξεχγιοýγται και ßσωò να μην συ\¾ωροýνται ποτÝ, και Ýτσι για το Üτομο που τα Ýδωσε üλα και πληγþθηΚε τüσΟ ΠΟλý δεν θα υΠÜρξε,

ιΦ

ποτÝ επιοτροφÞ.
ΜιλÜγρOò



Μ

Τι σημαßνει να αγαπÜò; Εßναι κÜτι το πολý μακρινü και το

ακατüρθωτο; ¹ την αγÜπη μπορεßνα την νοιþσει ο καθÝναò απü

μαò σε κÜποιεò σπÜνιεò οτιγμÝò τηò ημÝραò; Το να Ýχειò την

ιδιüτητα τηò συμπÜθειαò, τηò κατανüησηò, το να βοηθÜò τουò

Üλλουò φυσικÜ, χωρßò κανÝνα κßνητρο, να εßσαι αυθüρμητοò ,να

φροντßζειò για Ýνα σκýλο Þ Ýνα φυτü, να εßσαι καλüκαρδοò με
το φßλο σου, με το γεßτονα-αυτü δεν εßναι που εwοοýμε με την

αγÜπη; Δεν εßναι η αγÜπη μια κατÜσταση üπου δεν υπÜρχει το

αßσθημα τηò Ýχθραò, αλλÜ η συγχþρεση; Και δεν εßναι δυνατü,

üσο εßμαστε νÝοι, να αισθανüμαστε αυτÞ την κατÜοταση;

Δεν εßναιπολý σημαιιτικü, üσο εßμαοτε νÝοι, ν' αγαπηθοýμε,

αλλÜ και να γνωρßσουμε τι σημαßνει να αγαπÜμε; ΑλλÜ μOυ

φαßνεται πþò οι πιο πολλοß απü μαò δεν αγαπÜμε οýτε

αγαπιüμαστε, Και νομßζω πωò εßναι απαραßτητο, üσο εßμαοτε

νÝοι, να ερευνÞσουμε αυτü το πρüβλημα πολý σοβαρÜ και να

το κατανοÞσουμε, γιατßτüτε, ισωò τüτε, μπOρÝσουμε να γßνου-

με αρκετÜ ευαßσθητοι, þοτε να αισθανθοýμε την αγÜπη, να

νοιþσουμε το Üρωμα τηò, Ýτσι που üταν γερÜσουμε
να μην Ýχουμε χÜσει πλÝον κÜθε πιθανüτητα

και ικανüτητα να

μαò αγγßζει .

¼σο

εΙμαστε
νÝοι,
πολλοß
απü μαò
νοιþθουμε
αυτü το

αßσθημα-
μια ξαφνικÞ
συμπÜθεια προò
τον Üλλο. Και δεν θα

Ýπρεπε αυτü το αßσθημα

να το κρατÜμε για πÜντα; Δε
θα Ýπρεπε πÜντα να δßνουμε Ýνα

μικρüò μÝροò τηò ημÝραò μαò στο να

βοηθÞσουμε κιßποιον Üλλο, να βοηθÜμε στο

σπßτι, Ýτσι που καθþò μεγαλþνουμε να γνωρßσουμε
τι σημαßνει να εßσαι ευγενικüò, χωρßò εξαναγκασμü, χωρßò
κßνητρο; Δε θα Ýπρεπε να Ýχουμε στοργÞ; Τüσεò ερωτÞσειò,

αλλÜ για üλα υπÜρχει και μια απÜντηση,

ΙþΖ,,., 
Ü,

Την πραγματικÞ οτοργÞ δε μποροýμε να την φÝρουμε
εξαναγκαοτικÜ, πρÝπει αυθüρμητα να την αισθανüμαστε, 0ι
πιο πολλοß Üνθρωποι πιστεýω üτι δεν Ýχουν οτοργÞ, γιατß
εßναι υπερβολικÜ απασχολημÝνοι με τιò επιδιþξειò τουò,

τιò επιθυμßεò, τιò γνþσειò τουò, την επιτυχßα τουò. Δßνουν

τüσο μεγαλη σημασßα σε αυτü που Ýχουν κÜνει και που

θÝλουν να κÜνουν, þστε αυτü τελικÜ τουò καταοτρÝφει. Να

γιατß εßναι πολý σημαντικü να βοηθÜò και να φροντßζειò τουò

Üλλουò! Αν δεν Ýχουμε αυτü το αßσθημα τηò αγÜπηò, τηò

γεwαιοφροσýνηò, τηò καλοσýνηò, τηò ευγÝνειαò, üσο

εßμαοτε νÝοι, θα εßναι πιOτεýω δýσκολο να τα Ýχουμε,

üταν θα μεγαλþσουμε.
Για να Ýχειò συμπÜθεια και στοργÞ, πρÝπει

να εßσαι ελεýθεροò απü το φüβο. Ν α εßσαι

δηλαδÞ θετικüò και χωρßò την αßσθηση του

κινδýνου αυθüρμητοò. ¸τσι δεν εßναι; ΑλλÜ εßναι

πολý δýσκολο να μεγαλþσει κανεßò σ'αυτü τον

κüσμο χωρßò φüβο! Εßμαστε ακüμα νÝοι,,.γΙ αυτü

παιδιÜ παρατηρÞστε, ερευνÞOτε, μÜθετε και τÝλοò
"ΑΓΑΠΗΣΤΕ"!!!!|!!ι

ΔριγκÜκη Ε.
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Η στÜση των περισσOτερων ανθρþπων απÝ- ,/\
νανιι οτOν Ýρωτα εßναι συγκεχυμενη. Ο Ýρωταò. lηß
0ιαν η λÝξη αυτÞ χρησιμοποιεßται σωστÜ, δε t t ý}
σημαινει μια οποιαδηποτε οχÝση 0νÜμεοα στα h,¸7
δýο φυλα. αλλα μονο rη σχεση που περιÝχει \".r"
πολυ αßσθημα και που εßναι και ψυχολογικÞ και
σωματικÞ. Γνωρßζω üτι ο κινÝζικοò πολιτισμüò

Þταν αντßθετοò σε κÜθε δυνατü αßσθημα και υποστÞριζε üτι ο
Üνθρωποò θα πρÝπει να διατηρεß την κυριαρχßα τηò λογικÞò του

σε üλεò τιò καταστÜσειò, Αντßθετα με μαò, που πιστεýουμε στον

ι
\ß,-ι
ιι
]
,
ι
ι

ρομαντισμü και την αγÜπη. Στο σýγχρOνο κüσμ0 υπÜρχει κÜποιοò \
ανταγωνισμüò ανÜμεσα στον Ýρωτα και την θρησκεßα. Εγþ δεν \
πιαεýω üτι αυτüò ο ανταγωνισυüq εßναι αναγκαßοò. 0φεßλεται μüν0 \ ,"πιαεýω üτι αυτüò ο ανταγωνισμüò εßναι αναγκαßοò. 0φεßλεται μüν0
στ0 γεγOνüò üτι η χριστιανικÞ θρησκεßα, αντΙθετα με Üλλεò θρησκεßεò,
εßναι ριζωμÝνη 0τον ασκητισμü. ΑλλÜ οτον σýγχρονο κüσμο, ο Ýρωταò Ýχει
Ýναν Üλλο εχθρü, πιο επικßνδυνο απü τη θρησκεßα, κß αυτü εßναιη εργασιομανß0 και
0 συνεχÞò αγþναò για οικονομικÞ επιτυχßα, θα εßναι τραγικü αν κανεΙò θυσιÜσει τη

σταδιοδρομßα τOυ 0λOκληρωτικÜ για τον Ýρωτα, αλλÜ εξßσου ανüητο και καθüλου

ηρωικü να θυσιÜσει κανεßò ολοκληρωτικÜ τον Ýρωτα για την σταδιοδρομßα του, Αυτü üμωò συμβαßνει, 0πωò και να Ýχει, σε 1_,-

κοινωνßα που εßναι οργανωμÝνη με βÜση τ0 κυνÞγιτου χρÞματOò!!
0 Ýρωταò εßναι κÜτι πολý μεγαλýτερ0 απü την επιθυμßα για σεξουαλικÞ επαφÞ. Εßναι το σπουδαιüτερο μÝσο για να ξεφý\:

κανεßò απü την μOναξιÜ που πληγþνει τουò πιο πολλοýò Üντρεò και γυναßκεò, στο μεγαλýτερο μÝροò τηò ζωÞò τουò. ΥπÜρχει 1-,:

λαχτÜρα για στοργÞ που συχνÜ κρýβεται κÜτω απü την χοντροκοπιÜ και το απüτομο φÝρσιμο οτουò Üντρεò Þ κÜτω απü την γκρΛ,.:
και το καυγüδισμα στιò γυναßκεò, Ο δυνατüò αμOιβαßοò Ýρωταò, üσο διαρκεß, εξαφανßζει αυτÜ τα αισθÞματα, γκρεμßζει τα τεßχη τ:,
«εγþ», Εκεßνοι που δεν Ýχουν γνωρßσει τη βαθιÜ οικειüτητα και την Ýντονη συντροφικüτητα τηò ευτυχιομÝνηò αμοιβαßαò αγÜπτß
ÝχOυν χÜσει το καλýτερο πρÜγμα πOυ μπορεß να δþσει η ζωÞ.

Η Ýννοια τηò αμαρτßαò απü την Üλλη μεριÜ κÜνει πολλοýò να προσκολλοýνται στιò παραδüσειò των παπποýδων μαò, I
συνÝπειεò αυτÞò τηò στÜσηò εßναι πOλλÝò και διÜφορεò. ΣυχνÜ κÜνει τουò Üντρεò βßαιουò, αδÝξιουò και Üστοργουò στην ερωτι.-
τουò συμπεριφορÜ, γιατß δεν καταφÝρνουν να μιλÞσOυν για τον Ýρωτα, Ýτσι που να καθησυχÜσουν τα αισθÞματα τηò γυναßκαò, Σ.

γυναßκεò που πÞραν συμβατικÞ ανατροφÞ υπÜρχει συχνÜ μια μεγÜλη περηφÜνια για την ψυχρüτητα τουò, υπÜρχει μεγÜλη σωματι.:-

επιφýλαξη και μια απροθυμßα να επιτρÝψOυν εýκολα τη σωματικÞ οικειüτητα. Η εργασßα εßναι αυτÞ που Ýχει καθαρÜ κερδοσκοπιι:

χαρακτÞρα, ο Ýρωταò üμωò δεν πρÝπει πOτÝ να παßρνει αυτü τον χαρακτÞρα! Για να Ýχει πραγματικÞ αξßα θα πρÝπει να νοιþθεL ::
.,εγþ» του αγαπημενου του προσþπου τüσο σημαντικü üσο Και το «εγþ» εΚεßνου Που αγαΠÜ, Και να αντιλαμβÜνεται τα αισθÞμοτ -
καιτιò λαχτÜρεò του Üλλου σα να Þταν δικÜ του. ¼λα αυτÜ üμωò Ýχουν γßνει δýσκολα στην ανταγωνιστικÞ κοινωνßα μαò.

ΤÝλοò, η σεξουαλικÞ επαφÞ που εßναι χωρισμÝνη απü τον Ýρωτα δε μπορεß να προσφÝρει καμιÜ βαθιÜ ικανοποßηση στ-

Ýνστικτο, Εκεßνο που θÝλω να πω εßναι üτι η σεξουαλικÞ σχÝση χωρßò Ýρωτα δεν Ýχει αξßα και πρÝπει να θεωρεßται κυρßωò σò,
πειραματισμüò με σκοπü τον Ýρωτα.
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ι σχÝσειò προοφÝρουν συναισθÞματα που βοηθOýν τη

σωματικÞ και ψυχικÞ μαò υγεßα, Η αßσθηση üτι μαò αγα-

ποýν ενισχýει τον οργανισμü μαò και μαò δßνει χαροýμε-
νη και αισιüδοξη διÜθεση, Ακüμα, η ερωτικÞ επαφÞ που εßναι

μßα απü τιò εκφρÜσειò τηò σεξουαλικüτηταò, μαò χαλαρþνει και

μαò δßνει ενÝργεια, üταν βÝβαια γßνεται με Ýνα σýντρOφ0 με τOν

οποßο υπÜρχει αμOιβαßα αγÜπη, σεβασμüò, τρυφερüτητα, επι-
κοινωνßα και εμπιστOσýνη, ¼μωò, η ερωτικÞ επαφÞ, αν δεν πÜ-

ρουμε ηρOστατευτικÜ μÝτρα, μπορεßνα βλÜψει τüσ0 την ψυχικÞ
üσο και την σωματικÞ μαò υγεßα. ΜπOρεß π,χ, να μολυνθοýμε
απü κÜποιο Σεξουαλικþò Μεταδιδüμενα ΝοσÞματα Þ να προκý-

ψει μßα ανεπιθýμητη εγκυμοσýνη. ΓΙ αυτü συνιστÜται τα Üτομα

που Ýχουν ερωτικÝò σχÝσειò να εξετÜζονται μßα φOρÜ το χρüνο
απü γιατρü, ακüμα και üταν δεν Ýχουν συμπτþματα. Επßσηò

εÜν μßα κοπÝλα μεßνει Ýγκυοò σε μικρÞ ηλικßα, εßναι πιθανüν να

οδηγηθεß σε διακοπÞ κýησηò και να υποστεß τιò ενδεχüμενεò

για την υγεßα συνÝπειεò. Ακüμα και αν η κοπÝλα γεννÞσει το

μωρü, ο οργανισμüò τηò ßσωò καταπονηOεß, γιατßσυνÞθωò εΙναι

βιολογικÜ ανþριμοò να αντεπεξÝλθει σε μßα τυχüν απαιτητικÞ

εγκυμοσýνη και Ýναν τοκετü.

ΜΞO()ΔOι ßιOγ ΧΡΗΣιΜOΠOιOΥΜΕ ΓιΑ ΝΑ ΑΠOΦΥΓOγΜΕ
ΜιΑ ΑΝΕΠιOΥΜΗΤΗ ΕΓκγΜOΣγΝΗ

Α) Τ0 Αντισυλληπτικü χÜπι: Το χÜπι αυτü το ιαßρνουν μüν0
τα κορßτσια και üχι τα αγüρια. 0ι λüγοι που κÜνουν το χÜπι
δημοφιλÝò εßναι η αποτελεσματικüτητα, η εýκολη διÜθεση, η
εýκολη χρÞση και το σχετικÜ χαμηλü κüοτοò. Τα αντισυλληπτικÜ

χÜπια επßσηò χρησιμοποιοýνται για να ρυθμßσουν καινα σταθε-

ροποιÞσουν Ýνα Üοτατο κýκλο τηò περιüδου. Σε üτι αφορÜ την

επιλογÞ του κατÜλληλου χαπιοý απαραßτητη εßναι η ουμβουλÞ

ιου γυναικολüγου. γπÜρχουν πολλεò γυναßκεò, οι οποßεò για
λüγουò υγεßαò δεν πρÝπει να παßρνουν τ0 χÜπι. Το μειονÝκτημα
εßναι üτι δεν μαò προστατεýει απü τα Σεξουαλικþò Μεταδιδü-

μενα ΝοσÞματα.

Ποσοστü επιτυχßOò τηò μεθüδOυ: θθO/ο

Β)Τ0 ανδρικü προφυλακτικü: Τα τελευταßα χρüνια, το ανδρι-

κü προφυλακτικü χρησιμοποιεΙται ευρÝωò. Πριν απü τη χρÞση

του θα πρÝπει να ελÝγχεται για τυχüν σκισßματα, να φυλÜσσεται
Παντα οε δροσερο Και ξυρο μÝροò, να μην Ýχει εΚπνευσει η

ημερομηνΙα ληξηò και φυοικα πρÝπει να χρηοιμοποιειται μüνο

μßα φορÜ, θεωρεßται η καλýτερη μÝθοδοò αντισýλληψηò και

προστασßαò απü τα Σεξουαλικþò Μεταδιδüμενα ΝοσÞματα και

το AιDS.
Ποσοστü επιτυχßαò θ5-θ7%

Γ) Το γυναικεßο προφυλακτικü: Πρüκειται για Ýνα λεπτü

αλλÜ ανθεκτικü λαοτιχÝνιο σωλÞνα, ανοικτü απü τη μßα και

κλειστü απü την Üλλη Üκρη, με Ýνα ευλýγιοτο δακτýλιο σε κÜθε

Üκρη, þοτε να εßναι εýκολη η χρÞση του. Η αξιοπιοτßα του εßναι

μεγÜλη εφüσον χρησιμOποιηθεß σωοτÜ, προστατεýει τüσο απü

την εγκυμοσýνη, üσο και απü τα Σεξουαλικþò Μεταδιδüμενα
ΝOσηματα, Δε ουνιοτÜται για κορΙιοια που Ýχουν ετιαφÞ την

πρþτη φορÜ.
Ποσοστü επιτυχßαò θ5-θ7%

Δ) Το ενδομÞτρι0 σπεßραμα: Πρüκειται για μßα εýκαμπτη,

ελαστικÞ κυρßωò συσκευÞ, η οπOßα τOποθετεßται απü το γιατρü

μÝσα στη κοιλüτητα τηò μÞτραò. Η χρÞση δεν συνιοτÜται σε

γυναßκεò που δεν Ýχουν αποκτÞσει ακüμα Ýνα παιδß.

Ποσοστü επιτυχßαò θ8%

ε) 0 αντισυλληπτικüò σπüγκοò: Εßναι μßα καινοýρια μÝθOδοò
αντισýλληψηò και δεν Ýχει αρχßσει να εφαρμüζεται ευρÝωò.
Εßναι Ýναò μαλακüò, εýκαμπτοò και υδρüφιλοò σπüγκοò.

Ποσοστü επιτυχßαò 75%

Στ) Σπερματοκτüνεò ουσßεò: Εßναι ουσßεò σε μορφÞ αφροý,

κρÝμαò Þ ζελÝ που τοποθετοýνται στο τρÜχηλο τηò μÞτραò,
πριν απü ερωτικÞ πρÜξη, Η αποτελεσματικüτητÜ τOυò εξαρτÜ-

ται απü το πüσο καλÜ διασκορπßζονται. Καλýτερη δρÜση Ýχει ο

συνδυασμüò τουò με προφυλακτικü Þ με διÜφραγμα.

Ποσοστü επιτυχßαò 70-80%

ΣOφß0 ΑσημοπOýλου
ΖωÞ Ασημοποýλου



Η σημασßα του

ελεýSερου χρüνου
των μαSητþν

Η Ýκρηξη στην επιστÞμη και τη τεχνολογßα, τουò δυο

τελευταßουò αιþνεò, επαναπροσδιüρισε τιò κοινωνßεò, Ýφερε

οτο προσκÞνιο νÝεò ανÜγκεò σε επιστημονικÝò γνþσειò και

ειδικüτητεò, γιατß ζητοýσε ανθρþπουò για νÝουò και σπουδαßουò

ρüλουò στουò κοινωνικοýò και εργασιακοýò μετασχηματισμοýò,
Üξιουò να προωθÞσOυν με τOχýτητα αλλαγÝò και μεταρρυθμßσειò,
Τ0 παραγωγικü σýOτημα απαιτοýσε να διαθÝτει εξειδικευμÝνα

εργατικÜ χÝρια, τεχνικοýò και εμπειρογνþμονεò, επαγγελματßεò

απü üλεò τιò εκπαιδευτικÝò βαθμßδεò,
0ι αλλαγÝò κÜθε εßδουò και κÜθε επOχÞò ÝχOυν αντßπυπ0

οτο εκπαιδευτικü σýστημα, Η ÝκρηξÞ τηò βιOμηχανικÞò
επανÜστασηò, καθþò και τ0 αξßωμα, üτι η ηαιδεßα υπηρετοýσε

και υπηρετεßπÜντα το υπÜρχον κοινωνικü και οικονομικü σýοτημα,

σηματOδüτησε την εκπαßδευση και την κατÝστησε μοχλü για τη

πρOþθηση και εξυπηρÝτηση των αναγκþν και των επιδιþξεων τηò

βιομηχανßαò και των οικονομικþν κεφαλαßων, Η παιδεßα κλÞθηκε

να προσαρμοσθεß, να εναρμονισθεß και να «εκσυγχρονισθεß,,,

γιατßη ανÜγκη τOυ συοτÞματοò σε διπλωματοýχουò δεν μπορOýσε
να καλυφθεß με τη πατροπαρÜδοτη φιλελεýθερη παιδεßα, που

ßσχυε πριν τη βιομηχανικÞ επανÜσταση,και που επÝτρεπε την

προαιρετικÞ εκμÜθηση τηò ανÜγνωσηò και γραφÞò ,τηò ιστορßαò

τηò τÝχνηò και των επιOτημονικþν γνþσεων. Η παιδεßα λοιπüν

επιβλÞθηκε ωò υποχρεωτικÞ, üχι γιατß 0τüχευε στη προαγωγÞ

του ανθρþπινου πνεýματOò και στη χαρÜ τηò γνþσηò αλλÜ γιατß
Ýπρεπε να υπηρετÞσει το κοινωνικü και οικOνομικü σýOτημα.

Με γοργοýò ρυθμOýò, τ0 σχOλεΙο καλεßται να καλýψει απαιτÞσειò

για üλο και περισσüτερεò γνþσειò και γνωοτικÜ αντικεßμενα, με
αποτÝλεσμα οι μαθητÝò να ακολOυθοýν ξÝφρενουò ρυθμοýò
εντατικÞò μελÝτηò, χωρßò να διαθÝτουν ελεýθερο χρüνο. Το

σχολεßο, θα λÝγαμε, üτι μÜλλον δεßχνει συστηματικÞ αδιαφορßα

για τιò ψυχικÝò και σωματικÝò ανÜγκεò του μαθητÞ, που συνεχþò

κρßνεται για την ποσüτητα και την ακρßβεια χιλιÜδων πληροφοριþν

μüν0 με βαθμολογικÝò κλßμακεò.
¸χουν, λοιπüν, τα πOιδιÜ, και ιδιαßτερα οι μαθητüò τηò εφηβικÞò

ηλικßαò ελεýθερο χρüνο; Ποιοι εßναι 0ι λüγοι, που οδηγοýν οτην

καταOτρατÞγηση των δικαιωμÜτων αλλÜ και των εξελικτικþν

αναγκþν για παιχνßδι και εξωσχOλικÞ απασχüληση;

0 ελεýθεροò χρüνοò, ειδικÜ οτOν Ýφηβο, εßναι απαραßτητοò,

επειδÞ σ'αυτü τ0 εξελικτικü στÜδιο χρειÜζεται περισσüτερη

αφοσßωση στην ενδοσκüπηση και 0την απüκτηση ταυτüτηταò. Η

καλÞ επικοινωνßα με τιò ομÜδεò συνOμηλßκων του δημιουργοýν την

αßσθηση τηò αποδοχÞò και τηò αυτοπεποßθησηò, του μειþνουν την

αβεβαιüτητα καιτην ανησυχßα, Σ αυτÞ την ηλικßα θα Ýλθει σε επαφÞ

με την ιδεολογßα, θα αποκτÞσει αξßεò και θα κÜνει σχÝδια ζωÞò.

ΘΑντßθετα 
με τιò απαιτÞσειò τηò ηλικßαò τουò, οι Ýφηβοι μαθητÝò

βOυν
Και

τρÝχουν,
για να προλÜ-

σχολικÜ
εξωσχOλικÜ

προγρÜμματα, ξÝνεò
γλþσσεò και ιδιαßτερα

μαθÞματα, βιþνουν αισθÞματα ανασφÜλειa:
και Üγχουò, Ελεýθεροò χρüνοò δεν υπÜρχει, για να εκφρασθεΙ ,-
να επικοινωνÞσει με τουò φßλουò, να παßξει και να ζÞσει στη φý.-
Ι\4οναüικüò φßλοò, üταν υπÜρχει λßγοò χρüνOò για ξεκοýροι-
εßναι η τηλεüραση, και τα αμφιβüλου ποιüτηταò προγρÜμμò :
τηò, ηου μÜλλOν εντεßνουν τ0 Üγχοò και την υπερÝι/τ0:-

¸τσι, οι μαθητÝò συοτηματικÜ αγνοοýν την ανÜγκη τOυ 0ργανισμ:,

για ανÜπαυση και ανανÝωση των απOθεμÜτων ενÝργειαò, -
Ýλλειψη ελεýθερου χρüνου τουò οδηγεß αε ενÝργειεò μηχανικε:

χωρßξ νüημα και σε μια μÜθηση μÜλλον χωρßò βαθýτερο επΙπεδ:

κατανüησηò, 0ι μηχανισμοß προσαρμογÞò, πOυ διαθÝτει :

οργανισμüò, βοηθοýν για τα επιπλÝον καθÞκοντα αλλÜ με ε,:
σοβαρü κüατOò: Τη δημιουργßα ÜγχOυò και την αýξηση ,-,
αγχογüνων ορμονþν στο σþμα. 0ι αγχογüνεò ορμüνεò, π,τ -

αδρεναλßνη, οδηγεßμε τον χρüνο, σε εξÜντληση και σε κατÜθλιΕ

Σε σOβαρüτερεò και χρüνιεò καταστÜσειò αναπτýσσονται ßι:
ψυχοσωματικÝò ασθÝνειεò,

Τα εκπαιδευτικÜ προγρÜμματα αφÞνουν αναπÜντητα Ýνα σωß,:

ερωτηματικÜ για τον περιορισμÝν0, μüνο σε γνωστικÜ αντικεßμε,:

ρüλ0 του σχολεßOυ. Η ανÜπτυξη τηò επικοινωνßαò, Ýμφυτηò ι:
αρχαßκÞò ανθρþπινηò ανÜγκηò, τα βιþματα, οι συγκινÞσειò, -

αντOλλαγÞ εμπειριþν, το μοßρασμα και η αλληλεπßδραση μαθητυ,
και δασκÜλων δεν προσφÝρονται πια οτOυò μαθητÝò, θεωροýπ:
Üχρηστα αγαθÜ. 0ι σημερινοß μαθητÝò θα εßναι αýριο 0ι σýγχρογf,.

ενÞλικεò, σαν αυτOýò που üλOι αναγνωρßζουμε, κουρασμÝγο_

γεμÜτοι κενÜ και ανησυχßεò, που τρÝχουν να καλýψουν πOλß
ελλεßμματα σε ψυχοθεραπευτικÜ και αυτοβελτιωτικÜ προγρÜμματι

σε spa και ειδικÝò ασκÞOειò ευεξßαò.

Ι\Ιαρßα ΛασιθιωτÜκη, ψυχολüγοò WτΛßW.gOOgΙε.òοm,2Sεαιòι

ψυχOλο}ß:
(ΕπιμÝλειο: ΚOρOματßδOυ lt. }



Το σπμερινü σχολεßο
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ΠαρουσιÜζεται Ýτσι το φαινüμενο των συνεχþν εκπαιδευτικþν

μεταρρυθμßσεων, üχι üμωò γιατßτο επιβÜλλOυν οι εξελßξειò στιò επιστÞμεò και οι νÝεò παιδαγωγικÝò εξελßξειò, αλλÜ για να υπη-

ρετηθοýν πολιτικÝò σκOπιμüτητεò. ΑλλÜ καιη προχειρüτητα των μεταρρυθμßσεων εßναι Ýναò σημαντικüò λüγοò που τιò καταδικÜζει

σε αποτυχßα, Η χþρα μαò κατÝχει για Üλλη μια φορÜ τα "πρωτεßα" ωò χþρα με τιò χαμηλüτερεò δαπÜνεò για την παιδεßα απü üλεò

τιò χþρεò του κüσμου πOυ βρßσκονται στο ßδιο στÜδιο ανÜπτυξηò (Ýλλειψη υλικOτεχνικÞò υποδομÞò, αδυναμ[α επιστημονικÞò Ýρευ-

ναò),

Απü πλευρÜò μαθημÜτων, μπορεßτα μαθÞματα ανθρωπιστικÞò παιδεßαò να καταλαμβÜνOυν Ýνα σημαντικü μÝροò του εβδομαδι-

αßου προγρÜμματοò, αλλÜ στην ουσßα οι μαθητÝò τα θεωροýν σπατÜλη χρüνου, Η πρþιμη και υποχρεωτικÞ εξειδßκευση μαò, οδηγεß

στ0 να δΙνουμε βαρýτητα κυρßωò στα μαθÞματα που θα εßναι χρÞσιμα για το μελλοντικü μαò επÜγγελμα ,¼χι γιατß μαò αρÝσουν

περισσüτερο, αλλÜ γιατßτο σýστημα το επιβÜλει.

¼σο για τα μαθÞματα αισθητικÞò αγωγηò η καταστOση εßναι απογοητευτικÞ, Δεν υπÜρχOυν αßθOυσεò οýτε και οι κατÜλληλοι

Üνθρωποι για να τα διδÜξουν,

Η κατÜσταση δηλαδÞ εßναι δραματικÞ γενικüτερα, ξεκινþνταò απü τον τρüπο διδασκαλßαò ο οποßοò εßναι συνÞθωò Ýναò δOγ-

ματικüò μονüλογοò πOυ (οδηγεß) "πλÜθει" μαθητÞ με νεκρωμÝνεò δημιουργικÝò δυνÜμειò, απλü δÝκτη πληροφοριþν, ανßκανο να

επεξεργαοτεß και να κρßνει ü,τι του διοχετεýεται.

0ι καιροß λοιπüν δεν επιτρÝπουν αναβολÝò και καθυστερÞσειò. Η παιδεßα εßναι θÝμα επιβßωσηò του Ýθνουò.

ΚÜποιοι λÝνε πωò η ποιüτητα τηò παρεχüμενηò παιδεßαò αντανακλÜ το πεδßο τηò κοινωνßαò. Λησμονοýν πωò η παιδεßα μπορεßνα
προηγηθεß κατÜ πολý απü τη συγκεκριμενη κοινωνικÞ κατÜσταση και να αποτελÝσει δýναμη που μπορεßνα προωθÞσει την κοινωνßα

οχι μüνο πολιτιστικÜ αλλÜ οικονομικÜ και κοινωνικÜ.

Το σχολεß0 αποτελεß χþρο ανÜδειξηò πνευματικþν, διανοητικþν,

ψυχικþν και σωματικþν χαρισμÜτων.
Παßρνει τον Üνθρωπο ακαλλιÝργητ0 καιτου πλÜθει ψυχÞ και πνεý-

μα, Στοχεýει η ελληνικÞ εκπαßδευση σε Ýν0 πρüτυπ0 αποδεκτü που

ανταποκρßνεται στιò σημερινÝò απαιτÞσειò ζωÞò, Το ερþτημα üμωò

που γεwÜται üμωò εßναι αν κατOρθþνει το σχολεßο να ανταποκριθεΙ

στιò προσδοκßεò των καιρþν μαò και να προσεγγßσει τουò διακηρυγ-

μÝνουò στüχουò,

Η αλÞθεια εßναιπωò οι προσπÜθειεò τηò πολιτεßαò καιτο κοινωνι-

κü ενδιαφÝρον για την βελτßωση τηò σχολικÞò εκπαßδευσηò δεν Ýλει-

ψαν, ΑλλÜ δυστυχþò η κακοδαιμονßα τηò ελληνικÞò παιδεßα απOτελεß

χρüνιο νüσημα.

Η συνεχÞò τÜση των ελλÞνων για μßμηση, οδÞγησε στην οργÜνωση

τηò παιδεßαò, σýμφωνα με ξÝνα πρüτυπα που δεν συμβιβÜζOνται με τιò

ανÜγκεò τηò δικÞò μαò χþραò,

πΑΠΑΛΕΞΑτOΥ ΧΡΥΣOΥΛΑ
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ΚÜθεχρüνο στιò 8 Μαρτßου , που εßναι παγκüσμια ημÝρα γυναßκαò,
θυμüμαοτε τιò γυναßκεò που δεν ÝχOυν δικαßωμα στη ζωÞ, αυτÝò που Ýπειτα üμωò καταλαβαßγειò πωò αυτοß Ýτσι ÝχOυγ μÜθει γα ζουγ και

ζουν σε χειρüτερη (ατÜσταση ßσωò και απü Ýναν δοýλο, Δεν εΙναΙ βεβαιüτατα δε θÝλουν να αλλÜξουν!
λßγεò επßσηò οι φορÝò που, üταν το θÝμα τηò Ýκθεσηò εßναι σχετικ0 Σε μια συζÞτηση μου με Ýγα παιδßηλικßαò 23 χρüγωγ _με πατÝρα

με φτωχεια και πεΙνα , αναφερΟμαοτε και στιò τριτοκοσμικθò χþρεò, Αραβα κοι μητÝρα Ελληγιδα _του αγÝφερα πωò οι γυγαßκεò στηγ
Τα πÜντα üμωò σtαματÜνε εδþ - κανεßò δεν κÜνει τßποτα, τoσεò ΣαουδικÞ Αραβßα απαγορεýεται γα οδηγοýγ, 0λλÜ επειδÞ κÜποιεò
οργανþσειò , τüσοι σýλλογοι| ΕπηρεασμÝνοι λοιπüν απü τον δυτικü δουλεýουγ υηÞρχε πρüβλημα. γι αυτü μια γÝα γομοθεσßα που ισχýει
κüσμο ξεχνÜμε ü,τι δε μαò συμφÝρει απü τη μια οτιγμÞ στην Üλλη! εδþ και τρειò μÞγεò επιτρÝπει γα οδηγοýγ γυγαßκεò ηλικßαò 30-

Εßναι üμωò πολý διαφορετικÜ , üταν τÝτοιεò καταοτÜσειò τιò 40 χρüγωγ μÝχρι τιò 5 το απüγευμα, üπου σχολÜγε απü τη δουλειÜ

βλÝπειò μπροοτÜ σου| Φα!ºÜσου üτι βρßσκεσαι σε Ýνα πολý ωραß0 τουò. φυσικÜ και αυτü το Üφησε ασχολßαστο και μου απÜγτησε απλÜ
εμπορικü κÝντρο και κÜνειò τα ψþνια σου, σε μαγαζιÜ που υπÜρχουν πωò οι γυγαßκεò στη ΣαουδικÞ Αραβια ,επειδÞ üλεò πÜγτα φορÜγε
κι εδþ , και ξαφνικÜ να αντικρΙζειò Ýναν Αραβα με δýο φυσικÜ γυναßκε_ò τηγ μποýρκα, Ýχουγ
, που φορÜνε την μποýρκα χωρΙò να φαßνOνται οýτε τα μÜτια τOυò| αγακαλýψει γα
ΦαντÜσου να οδηγεΙò και δΙπλα σου να σταματαει το αυτοκΙνητ0 μιαò πεοπατÜγε υε εγαγ πολý
oδηγoUφoρþvταòrημΠoUρKαεννoειται|ΦαντασoUoμωòKαιτoÜλλo'μUστηριαKd'τρdπ0'ωσιε9
να βλÝπειò μιαπου φορÜειμποýρκα να μπαßνει στο Marks and Spenser κι αυßÝò κερδßζουγ τα
και να ψωνßζει τα πιο sexy εσþρουχα !!! Πραγματα ηου σε εμοò βλÝμματÜ κÜποιογ
φαßνονται λογικüτOτα, εκε( θα μπορουσε να εßναι «üνειρο θερινÞò üηωò και εδþ. Η

νυκτüò», Σε üλη την Ευρþπη και την ΑμερικÞ βλÝπεΙò ερωτευμÝνα προσωπικÞ τOυ Üποψη
ζευγüρια να κυκλοφοροýν αγκαλιασμÝνα Þ πιασμενα χÝρι-χÝρι, σε εßγαι πωò προτιμÜει
μια αραβικÞ χþρα üμωò, αν η γßναßκα κυκλοφορÞσει κÜπωò Ýτσι, τη 

μια τÝτοια γυγαßκα απü
θεωροýν «ελαφρþν ηθþν» ., .. και üχι μι)νο για εφÞβουò αλλÜ το ßδιο μια ευρωπÜßα που θα
ισχýει καιγια τOυò παντρεμÝνουò, Üραβεò Καιμη| φορÜει και ιßγα πιο

0ι λαοß üμωò αυτοß Ýχουν συγχρüνωò και πολý χαμηλο κατÜ Ýφαρμοστü παγτελüγι, επειδÞ στηγ

φÜλÞν εισüδημα -0ι βασικοß μισθοß ειναι μεταξυ ω.ω0-70 000 πÝρßmωση μουσουλμÜγαò_γυγαßκαòμισθOΙ εΙναΙ μεΤαξυ bU.UUU-/U.uUU περßmωση μουσουλμÜγαò_γυγαßκαò βÜζει λÝει τη φαγτασßα του γα
αυτοýò που παßρνουν 80.000 δρχ, δουλÝψει, εγþ ταυτüχρογα εßγαι κÜτι μυOτηριþδεò ,,.! το μυοτÞριο
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Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΑ ΜΕ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΝονΙΠΕΛ

"Τι εξυπηρετεß η απOνOμÞ Νüμπελ"

Η απονομÞ Νüμπελ εßναι Ýναò πOλý

σημαντικüò θεσμüò, που καθιερþθηκε τ0

1901,'Εχει ωò σκοπü να τιμÞσει εξÝχουσεò
προσωπικüτητεò πOυ Ýχουν

συμβÜλλει κατÜ πOλý στην

πρüοδο του τOμÝα πOυ

υπηρετOýν, Βραβεýονταò

αυτοýò τουò ανθρþπουò,

γßνεται γνωστÞ η προσπÜ-

θεια και το Ýργο τουò,

καθþò παραδειγματßζονται

και οι υπüλοιποι συνÜδελφοι
τOυò,

Αυτüò 0 υπÝρτατοò φüρOò τιμÞò απ0-

νεμεται ωò ελαχιOιº ενδειεη ευγνωμOστνηò

για ολεò ιιQ δυοκολιεò κ0. λακουχßεò πOυ

αντιμειωπισε τ0 αιOυ0, þOιε να εΠιιιJΙει tο

0ιOχ0 τOυ και να συμβαλλει σιr δηυιουργßα

ενüò καλýτερου κüσμου,

"Τι σημOßνει η απονομÞ Νüμπελ σε

γυνοßκα"

Σιη διαρκεια ιων εκαιOν δυο ειþν πOυ

Ýχει θεσμοθετηθεß η απOνομÞ Νüμπελ,

μüνο Ýντεκα γυναßκεò Ýχουν βραβευτεß.
κατι βεβαια πOυ δεν πρO{αλει εντιJπωοτ,

αφοý εßναι δυστυχþò γνωστÝò σε üλOυò

μαò οι Üδικεò και αβÜσιμεò απüψειò για
την κατωτερüτητα των γυναικþν, ΣπÜνια

αναγνωρßζεται η πολýτιμη συμβολÞ τουò σε

σημαντικÜ θÝματα. üπωò η ειρÞνη μεταξý των

λαων, γι'αυτ0 οταν ιελι<α ΒραΒευονται, εßναι

πραγματικÜ κÜτι ξεχωριστü,
Ι\4ε αυτÞ τη χειρOνομßα, υηοδηλþνεται

σαφÝστατα η υπερπÞδηση εμποδßων,

0πωò ο ρατσιOμOò κατ0 ιων νυναικþν

και καιαδι(αζOνιαι ολεò 0ι στερεOιJπι{εò

απOιJειò πOυ θελουν ιιò νJναß{εò να εΙναι

ιδιοκτºσιεò ιων ανδρων ιOυò και ικOνεò LOvo

για τιò εργασΙεò του σπιτιοý,

τ0 ΕΡΓ0 τΗΣ ΣιΡιΝ

ΜαχητικÞ υπÝρμαχοò των ανθρωπßνων

δικαιωμÜτων και τηò δημοκρατßαò, η ΣιρΙν ΕμπαντΙ ει,-
πρþτη μOυσOυλμÜνα και η ενδÝκατη γυναßκα που τιμα.: ,

βραβεßο Νüμπελ, Στην εßδηση τηò βρÜβευσηò τηò εξÝò:-
αρχικÜ "Ýκπληξη" για να προσθÝσει αργι-,,
πωò το αφιερþνει σ' üλουò τουò Ιρανοýι

αγωνΙζOνται για τη δημοκρατßα και να εκφ. -

ιην εληßδα πωò θα συμβαλει στην ποο-,,
ιων ανθρωπινων δ.καιωμαι ων οτο ΙρÜν,

Τιò τελευταßεò δεκαετßεò η ΕμπαντΙ \.,,
κα, αOκει τη δικηγορια, ενω θα ιρε-,
σημειωθεß πωò Þταν η πρþτη γυναßκα δικι,-
του ΙρÜν, επανÜσταση, ΑσχολÞθηκε διεß,
με ιην υτοθεοη δολοφονιαò διανοουl_ε,-

πOλÝμιων τOυ θεοκρατικοý καθεστþτοò,

Πριν απü τρßα χρüνια φυλακßστηκε, γιατß μαγνητοφþνι :,
μετÝδωσε τη μαρτυρßα μÝλOυò ισλαμικÞò οργÜνωσηò üτι .

πÜρει εντολÝò να καταστÝλλουν διαδηλþσειò αντιφρOνοι,],

0ι οντιδρüσειò γι0 τη βρÜβευση τηò

0 εκπρüσωποò τηò ΙρανικÞò κυβÝρνησηò, Αμπι., -

ΡαμεζανζαντÝχ, εξÝφρασε αρχικÜ "χαρÜ'' στην εßδησ- -
απονομÞò Νüμπελ σε μια ΙρανÞ, αργüτερα üμωò διευκρ[νι:, ,

Þταν προσωπικÞ του ÜπOψη και δε μιλOýσε για λογαριασ|: -
κυβÝρνησηò.

Η ΕυρωπαßκÞ ¸νωση ανακοßνωσε πωò η απOνOμΓ ι
Εμπαντß συμβολΙζει το γεγονüò üτι δεν υπÜρχει αντι-,

ανÜμεσα στο ΙσλÜμ και στα ανθρþπινα δικαιþματα ,"
που υποστηρßζει και η ßδια με την παρακÜτω δÞλωσΓ

Το πρüβλημα μου δεν εßναι το ΙσλÜμ αλλÜ η πατριC:

κουλτοýρα, ΠρακτικÝò üπωò ο λιθOβOλισμüò δεν Ýχουν κι,,
Ýρεισμα στ0 ΚορÜνι, Εßμαι μουσουλμÜνα, Ýτσι μπορεßτε να ι .

μουσουλμÜνοι και να υποστηρßζετε τη δημOκρατßα.

Απü πηγÝò του Βατικανοý εκφρÜστηκε ικανOποßηση -.
τ0 βραβεßο πÞγε σε γυναßκα μουσουλμÜνα, ενþ αντΙθε--

ΠOλωνüò πρþην πρüεδροò και κÜτοχοò του νüμπελ ειρÞν- -

1θ84 Λεχ ΒαλÝσα, δÞλωσε πωò το βραβεß0 Ýπρεπε να πα- ,

πÜπαò ΙωÜννη Παýλοò Β-,

ΤÝλοò, αυτÞ η βρÜβευση εßναι μÞνυμα στουò ανθρþπOιι(

1ρÜν, στο μOυσουλμανικü κüσμ0, σ'Oλüκληρη την 0ικOυ-: -

üτι η ανθρþπινη αξßα, η πÜλη για την ελευθερßα, η πÜλη ι ,,

δικαιþματα των γυναικþν και των παιδιþν πρÝπει να εßνα, ,

επßκÝντρ0,
ΚωνστOντινßδου¸φη,τ-
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0 Η/Υ: 0θüνπ, πλπκτρολüγιο,
ποντßκι, κειτΕρικÞ μονÜδα

επεξεργασßαò

Η οθüνη, απü τα βασικÜ μÝρη του ΗΛ. Απεικονßζει την επιφÜνεια εργασßαò του υπολογι-

στÞ και οποιαδÞποτε εφαρμογÞ επεξεργαζüμαστε
Το πληκτρολüγιο εßναι και αυτü απü τα βασικÜ μÝρη του ΗΛ. ΧρησιμοπOιεßται

για την εγγραφÞ κειμÝνων (μÝσω κÜποιων συνδυασμþν των πλÞκτρων) και για να εκτελOýνται

συγκεκριμÝνεò ειιτολÝò,
Δεν εßναι βασικü μÝροò του Η/γ, Το ποντßκι μαò βοηθÜει να μετακινοýμε τον κÝρσορα,

επßσηò προσφÝρει μεγαλýτερη ευκολßα απü τ0 να χρησιμοποιοýμε τιò εντολÝò του πληκτρολüγι-

0υ.

Εßναι το βασικüτερο μÝροò του ΗΛ. Στο εσωτερικü του

υπÜρχουν πOλλÝò chipsets και κÜρτεò που χρειÜζονται για την σýνδεση Üλλων συσκευþν (οθüνη,

ποντßκι, πληκτρολüγι0) καθþò και Üλλων περιφερειακþν ( mOdem, κÜρτα τηλεüρασηò, κÜρτα Þχου,
εκτυπωτÞ, Sòαηηει, ηχεßα κ,α,). Η CΡυ αποτελεß κατÜ αρχÞò απü μια μητρικÞ κÜρτα στην οποßα

συνδÝοιιταιüλεò οι υπüλοιπεò κÜρτεò (που αναφÝρθηκαν παραηÜνω). Επßσηò ο επεξεργαοτÞò του

υπολογιστÞ, η μνÞμη RAM, ο σκληρüò δßσκοò, τα CD-BOMS, η δισκÝτα 3.5",

0 επεξεργαστÞò εßναι η καρδιÜ του υπολογιστÞ και η ταχýτητα του. Η μνÞμη RAM εßναι η προ,

σωρινÞ μνÞμη του υπολογιστÞ που χρησιμοποιεßται στιò εφαρμογÝò που εκτελοýμε στον υπολο-

γιοτÞ, Ο σκληρüò δßσκοò εßναι η κανονικÞ μνÞμη του υπολογιοτÞ στον οποßο μποροýμε να απOθη-

κεýσουμε πρþτα απ' üλα το λειτουργικü του Η/γ, και δευτερεýοντοò τα προγρÜμματα, τα αρχεßα,

τιò ταινßεò και τα CD-ROMS (εßναι συνηθισμÝνα αυτÝò τιò μÝρεò σαν DVD-ROMS, CD-R\,V). ΑυτÜ

χρησιμοποιοýνται για την ανÜγνωση δßσκων οι οποßοι Ýχουν μεγÜλη χωρητικüτητα και περιÝχουν τα

πρOγρÜμματα, Þ αρχεßα τραγουδιþν, κειμÝνων κ.α, Η δισκÝτα εßναι βασικÞ αποθηκευτικÞ μονÜδα

χωρητικüτηταò δεδομÝνων 1,44ΜΒ και μεγÝθουò 3.5 ιντσþν. ΠεριÝχουν αρχεßα συστημÜτων (των

WindoιVs) Þ αρχεßα εγγρÜφων.
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ



Η ΤeΧΝΙΚΗ ΚΑΙ CΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΑΓCΙ Η ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΙ
ΤΗΝ ΠοΙοΤΗτΑ ΖΩΗΣ;

Η τεχνικÞ και επιστημονικÞ προοδοò στην επOχÞ μαò αυξÜνεται με_τüσο ραγδαΙουò ρυθμοýò που δεν εßναι

δυνατü να μελετηθει αν η καθε ουοþßη ,ιυο, δεßκÞ Þ αρνητικÞ για την κOινωνια, ΑυτÞ ακριβþò η Ýλλειψη

ελÝγχου ΠροΚαλει τrρασ,,ο ερω,ημüßü γ],ß .Þ üε.η .ηß επιστÞμηò στο σημερινü κüσμο. ΑναμφßβOλα θα μΠ0_

;;;ffir;;i ;;,"χυριστει üτι η τ'ÝþßγÞ 
"ροοοοß 

ηροσφερε, αλλÜ και ζημßωσε τον Üνθρωπ0,

ΒÝβαια, καγειò οεγ οα μπορουÝÝ"ßß'ομþ,,ßρÞ,ηοÝ, ßα εκπληκτικÜ επιτευγματα τηò σημερινÞò ΙαΤρΙΚÞò

επιστÞμηò. ΠολλÝò ζωÝò ,χουυ ο,-Ο,ι χαρÞ ßε'αßακαλýψειò τηò ιατρικÞò, ΒρÝθηκαν φÜρμακα που μπιρουν

να θεραπεýσουν τιò Üι.lοτε ανιατεßß6jß.lη 
"ου 

μα*,ßαν το ανθρþπινο ειδοò οτο παρελθüν. ΕπεμβÜσειò

ιατρþν με την χρÞση ηιò lrχυοΙογλßßþffi ηßυüυß *θρþπουò και τουò απÜλλαξαν απü τον πüνο και

την δυστυχßα. Ακüμη και ο μr.* ,ρßß'þηß ,υhüη« μ, οη",υτουq ρυθμοýò τα τελευταßα χρüνια,

"'"ý;;ßº;þ ßüυ ηΙεφωλυ, τηò τηλÝüρασηò, του ραδιοφþνου_χαι του διαδκτýου_ο^ Üνθρωποò

ΚατÜφερε να φερει Κοντα «ο, υο ,«ß,ür, ßßουò τουò ανθρþπουò τηò γηò, ¼λα τα επιτεýγματα τηò επιοτημηò

και διÜφορα σημαντικα γεγονüτα ffi;ffi;;;; ü, ßßο τoυ þμü μÝσα σε λßγα λεπτÜ, Στην ουσßα η

επικοινωνßα και η ενημÝρωση ,γ*οß η,ü ,υ«ßτ,ò απü ποτÝ, αφοý εκμτιδενßστηκαν οι αποοτÜσειò, , , ,

Σ' αυτü βÝβαια βοÞθησαν «., "'μ* u,iiδJogi, ο",ß ,ß9;19.κßνητα, τα πλοßα και τα αεροπλÜνα, ΑυτÜ

Ýκαναν τη ζωÞ μαò πιο Üνειη, πιο ξεκοßραστη þστε να κερδßζουμε σε χρüνο και παραγωγικüτητα, ¸τσι

αναπτýσσεται και η ο,«ουομιο,ηò ßαδJ ßþ;ξ μ; αποτÝλεσμÜ ναιελτιþνεται το επßπεδο διαβßωσηò,

Ακüμα, τα σημερινÜ οηπ,ο «ορjχüßßßßη ßò üυ,ο,,ò ηου θÝλει ο Üνθρωποò üπωò ζεστασιÞ^κλψατισμü

και προοτασßα απü τα καιρικÜ φαινffi Σε üλα ÜυτÜ βÝβαια σ_υνÝβαλαν διÜφορεò μηχανÝò που μαò παρεχOυν

Üνεση, στο σπßτι και üχι μονο, και μαò γλιτþνουν απ0 χρOν0 «ο'«οºο,, 
_.,"^,,.,^ Λπτß òιιιòτÜλλFιιππ τOιι 0 

,

ΕπιπλÝον, με τη χρÞση τηò τεχßþγιüß,ιυ* ουυατßν να παραχθει ενÝργεια απü εκμετÜλλευση του αερα,

τηò ορμÞò του Þ Και ο]ò ηß,ο«ηò'rßJüγrß,η. 
;Ý,* 

οrυ μολýνÝταß το περιβÜλλον και παρÜγεται φθηνüτερη

"'ßΙεoº,'l Üλλη μεριÜ, υπÜρχουν πολλοß ηου απOδοκψÜζουν_τιò επlγ::: 
ιιιJ:},*:JικÞòιροüωυ,

ΝÝεò αναΚαλýψειò, οπrò η ηυρÞ*«Þ ßυιργr,ο, προκÜλεσαν_ανεπανüοθωτεò βλÜβεò οτον πλανÞτη μαò,

Τα πÜντα ÝχOυν μολυνθει εξαιτßαò τηò ραδιενÝργειαò, το νερο, ο_ αÝοαQ, η γη και üλα τα Ýμβια üντα που

ζουν στο οικοσýστημα η, Αò μη, ß,ßßßßμ, ß,ò Ιι,*]ι,l":,:.]1'lγ_Ρjικþν üπλων καταστροφÞò στη Χιροσßμα

και στο ΝαγκασÜκι, τιò πυρηνικεò δδ«,μεò ο,ου Ειρηνικü και την Ýκρηξη του πυρηνΙΚΟý εργOσΤασΙOυ σΤ0

ΤσερνομπΙλ. _ τ,__:^^ß_ ,_^^αηπßηη πτη inιi.m κηι mc τ00
Φυσικü επακüλουθο αυτþν των καταστροφþν εßναι η διατÜραξη ισορροπßαò στη φýση και τηò τρOφικηò

.πßþßß, π]ßßα rþη ζωων απειΙ,üýνται με εξαφÜνισηκαι συνεπιß§ και ο ßδιο_ò ο ÜνθρωπOò _,. __..,_ι

ΚÜθε δημιουργßα του ανορωþ joiþi ßο φυο,«ο ψιβÜλι:γ, 
καθþò διοχετεýονται στην ατμOσφαιρα

τεραστιεò ποσüτητεò ο,οΕr,ο,ου ßßßΙυüρα«οc «α, μουοξrßοßου τOυ αζþτου απü τα αυτοκßνητα, τα πλοßα, τα

αεροπλÜγα, τα σπρευ και arra, οßÝπιπτþσr,ò ου,rò'rßυο, ,ρýπα του üßοντοò. το φαινüμενΟ ΤΟυ θερμΟΚηΠßΟυ,

η üξινη βροχÞ και το φαινüμενο ßß ΙΙþßο, lÝ λφα χρüνια η γη μαò μπOρει να μην εßναι πλÝον κατοικισιμοò

«^¹ffi 
με τη ραγδαßα εξÝλιξη τηò τεχνολογßαò μεγαλþνει η κοινωνκÞ αδικßα, Ετσι λοιπüν 

9] ι}:ß:ι,, 
««

ισχυροß εκμεταλλεýουrο, ,ηυ.rχυüßüγιο σ. ραροò ,rß φ.ωχþν. Για ακüυη μια φορÜ η πλÜστιγγα γÝρνει πρOò

τουò πλOýσιουò, ηυτοι γιγονται πßοßßß,rρο,'*οß 0ι φτωχοß φτωχüτεροι. Μια ακüμη σοβαρÞ εΠßΠΤωση Τηò

τεχνολογικÞò προüδου εßναι η λεγüμενη «υποδοýλωση» οτιò μηχανÝq και η αßσθηση üτι Ýχουμε περισσüτερο

«ελεýθερο» χρüγο Και «rßrυοrßη,ιßrßηüη, 0υσιαοτßκÜ εßμαtτε^αγbρÜπüδα τωγ εΚÜοτοτε καηιταλιστικþγ

κυβερνÞσεων και των μÝσων ßαζικÞò λημωωσηò που προπαγανδßζουν ιδÝεò και μαò οδηγοýν οτην

υπερκατανÜλωση, 
ρüοδοò προσÝφερε πολλÜ στον Üνθρωπο

ßελικÜ, θα μποροýσαμε να συμπερÜνουμε üτι η επιστημονικη,πι

.λλ;;;;þ;, λ, ψγαßο ηοßδ,'üßο,ßßßο «ο, «ο,οο,ρüφÝò, Αυτü που Ýχει σημασια εßναι ο τρüποò πOυ

χρησιμοποιεß κανεßò,ηυ,rχυοΙþ, yi;iifi,þ;_; μονÞ τηò üεν εναι οýτε παραγωγικÞ οýτε ΚαταστροφιΚÞ,

Η τελεßωση του αγθρωηου «ο,,ηß ουe'ρßη*ÞC «"rυιοò ßιη« απαραßτητα οτοιχεßα üχι μüνΟ γΙα να ΚαΤαΚΤηθεß

η τÝχνολογßα αλλÜ και για να χρησιμοποιηθεß με σωφροσýνη,

Νßκοò, Γ2



Ειναι εφτα ι0 απογευμα οιο Κλιβελαντ τOυ 0χÜιο και η οικογÝνει0
LNoιc συνεχιζει τη ζωη τηò .ιεοα οιον (εστο καλοκαιρινο αÝρα: ο

μπαμπÜò ψÞνει στα κÜρβOυνα, η μαμÜ σκαλßζει τα λουλοýδια στον

κÞπο, ενþ τα παιδιü, λßγο πιο πÝρα, τρÝχουν γýρω γýρω και παßζουν,
« ΕΙμαι 0 ΣπÜιντερμαν|», φωνÜζει ο ¸ρικ, τεσσÜρων χρονþν, καθþò

τρÝχει πÜνω στο ποδÞλατο του, 0 αüερφüò του ο ΙνΙπιτζÝι, εφτÜ

χρονþν, καβαλþνταò το δικü τOυ «μαγικü ποδÞλατο», προσπαθεß να

κÜνει «σοýζεò», «Λατρεýω να ποριστÜνω üτι αυτü το ποδÞλατο εßναι

μαγικü και μπορεßνα κÜνει τα πÜνταΙ», λÝει ο Ιν]πιτζÝι,

Τα παιδιÜ τηò 0ικογÝνειαò Νüτò Ýχου πολλÝò εξωσχOλικÝò

δραστηριüτητεò üπωò το σüκκερ και τ0 μπÝιζμπολ. lνºα η μητÝρα τουò,

Κριò Νοτò, δεν τουò επιτρÝπει καθüλOυ να παßζουν Videogames γιατß
üπωò λÝει 0υτοý του εßδOυò η διασκÝδαση δεν εßναι παηνßδι, «Τα

παιδιÜ χρεßÜζονται χρüνο απλÜ και μüνο για να παßξουν,», λÝει, Η κüρη

τηò Ελßζα, Ýντεκα χρονþν, Ýρχεται κατ' ευθεßαν στο θÝμα: «Πþò εßναι
δυνατüν το παιχνßδι να Ýχει πλÜκα, αν δεν χρησιμοπOιεßò τη φαντασßα
σOυ;»

ΠÜρα πOλλOß ενÞλικεò Ýχουν την ßδια απορßα, ΠαιδιÜ σε ορισμÝνεò

χþρεò αφιερþνουν ηÜνω απü σαρÜντα þρεò την εβδομÜδα στην

τηλεüραση, στα videogames και στο inteιnθt, Σ' αυτÞν την εποχÞ, που

συνεχþò η τεχνOλογßα εξελßσσεται, βρßσκεται η φαντασΙα των παιδιþν

μαò σε κßνδυνο; Η οναπαρÜσταση ορισμÝνων ηρþων και οι φανταστικοΙ

φßλοι χÜνουν τον αγþνα με τα oamθboys και τα playstations; Εßναι τα

παιχνΙδια φαντασßαò üπωò η μßμηση ηρþων, Ýνα λεßψονο του 20" αιþνα;

Δεν υπÜρχουν απλÝò αποντÞσειò οýτε επαρκÞ οτοιχεßα Ενþ τα υψηλÞò

τεχνολογßαò παιχνßδια και τα Vide0gamθS Ýχουν τουò υποστηρικτÝò

τουò, πρüσφατεò Ýρευνεò απOδεικνýουν üτι παρ' üλο που αυτÜ

τα υποτυπþδη παηνΙδι0 ωφελοýν τα αντανακλαστικÜ των παιδιþν,

ÝχOυν αρνητικÞ επßδραση στην εγκεφαλικÞ τουò ανÜπτυξη και ακüμη

περισσüτερο επηρεÜζουν τη δημιOυργικÞ τουò σκÝψη ωò ενÞλικεò, «Αν

τουò δþσουμε üλο αυτü τ0 πρOγραμματισμÝνο υλικü, Üραγε θα βγOυν
τα παιδιÜ απü αυτü το 'κουτß' και θα σκÝφτOνται σαν εφευρÝτεò;»,

ρωτüει η Ντüροθυ Σßνγκερ, ψυχολüγOò του Πανεπιστημßου τOυ ΓÝιλ, «

Στεροýμε απü τα παιδιÜ μαò το πραγματικü παιχνßδι,,,

Η πρþτη πρüκληση με την οποßα οι επιστÞμOνεò Þρθαν αντιμÝτωπOι

ÞτOν να δþσουν τον ακριβÞ ορισμü τηò λÝξηò φοντασßα, Η κ, Σ(νγκερ,

υπεýθυνη τηò Ýρευναò με θÝμα τα παιδιÜ και το παιχνßδια, μαζß με τον

ονδρα τηò ΤζÝρομ, εξηγεß πOλý απλÜ «φαντασßα ειναι η ικανüτητα

να σκÝφτεσαι συμβολικÜ», να δημιουργεßò Ýνα ψÝμα, μßα ουτοπßα,

για κÜτι πOυ δεν μποροýν να δουν üλοι, üπωò να βλÝπειò τον εαυτü

σου σε μßα παραλßα, ενþ κÜθεσαι στην καρÝκλα του γραφεßου σου,

0ι φαντασιþσειò μαò εΙναι πολý σημαντικÝò για την ανÜπτυξη των

σκÝψεων μαò απü το πßο απλü, üπωò «πþò να ξεφýγω απü Γην

κυκλοφοριακÞ κßνηση», στο πιο σýνθετο «πüσο μεγÜλο ειναι
ο σýμπαν», επειδÞ μαò επιτρÝπουν να

συνειδητοποιοýμε το Üγνωοτο,
-0ταν 

τα παιδιÜ αναπαριστÜνουν

Þρωεò, εξασκοýν την φαντασßα τουò, ;

ΑπλÜ πρÜγματα, üπωò το σπßτι του ]

σκýλου, γßνονται παιχνßδια τα ,

οπOßα μπορει να φα(νονται βαρετÜ, \
αλλÜ βοηθοýν τα παιδιÜ «στο ταξßδι

φαντασßαò τουò», «Αγ πÜρειò Ýγα
απü Ýνα χOλασμÝνο πλυντÞριο, αυτü

σχÞμα κατÜ τη νηπιακÞ ηλικΙα, την ßδια στιγμÞ που τα παιδιÜ μαθα(νουν
να μιλÜνε και αναπτýσσεται ο εγκÝφαλOò τουò, Χρησιμοποιþνταò Ýνα

συνδυασμü ερωτÞσεων, η Σßνγκερò βρÞκε üτι τα παιδιÜ που παßζOυν

παιχν(δια φαντασßαò γενικÜ αναπτýσσουν κOλýτερο λεξιλüγι0, απü

αυτÜ πOυ χρησιμοποιοýν λιγüτερο τη φαντασßα τουò, Επßσηò βρÞκαν
üτι τα ευφÜνταστα πOιδιÜ χρησιμοπOιOýν πιο δýσκολεò λÝξειò, üπωò

επιρρÞματα, και χρησιμοποιοýν καλýτερα δýσκOλOυò χρüνουò üπωò

ο υπερσυντÝλικοò. Και αυτü γιατß καθþò τα πOιδιÜ προσπαθOýν να

διηγηθοýν ιστορΙεò και να διαδραματßσουν κÜποιεò φOντοστικÝò
καταστÜσειò, χρησιμοποιοýν στο Ýπακρο τιò γλωσσικÝò ικανüτητÝò

τουò για να κÜνουν πιο σαφÞ τα πρÜγματα, ΕÜν Ýνα παιδß δεν ξÝρει
μßα λÝξη, θα ρωτÞσει τουò γονεΙò του Þ τη δασκÜλα του και Ýτσι θα

εμπλουτιστεß τ0 λεξιλüγιο του.

Το παιχνΙδι επßσηò βοηθÜει στο να αυξηθεß η συγκÝντρωση και

η πρOσοχÞ του παιδιοý, και επßσηò του δßνει την δυνατüτητα να

κοινωνικοποιηθεß, ν0 εκφρüσει τα συναισθÞματα του και να εξασκÞσει

τιò δεξιüτητÝò τOυ, Το ζεýγοò Σßνγκερ ανακÜλυψε üτι τα παιδιÜ

Που χρησιμOποιοýν τη φαντασßα τουò για να ΠOßξουν, παßζουν με
περισσüτερη πλÜκα και χαμOγελüνε περισσüτερο κοι εßναι λιγüτερο

εχθρικ0 σε σýγκριση με τα Üλλα παιδιÜ που παßζουν με λιγüτερη φα-
ντασßα,

ΠOλλÝò Ýρευνεò ÝχOυν δεßξει üτι η «ηλεκτρονικÞ διασκÝδαση»

οδηγεß σε εγκεφαλικÞ «παρακμÞ», 0 Φρανσιò Κλüσον, üÜσκαλοò για
πÜνω απü εßκοσι χρüνια στο ΒÝλγιο, παρατÞρησε μ(α δραματικÞ πτþση

στο λεξιλüγιο των μαθητþν και στην ικανüτητÜ τουò να γρÜφOυν, «Τα

τελευταßα δÝκα χρüνια η φαντασßα και η δημιουργικüτητÜ τουò Ýχει
πÝσει κοτακüρυφα», λÝει ο κλüσον,

¶λλοι ερευνητÝò üμωò δεν εßναι τüσο σßγουρOι üτß Ýχει χαθεß

η φαντασßα των παιδιþν. Η ΤÝιλορ βρÞκε απü 273 περψραφÝò

φανταοτικþν φßλων απü τα παιδιÜ, μüνο τ0 3% τουò ονüμOζε σοýπερ

ßQωεò, «lη π6,6,6 κατασκειÜζOυν τOυò δικοýò τουò χOρακτÞρεò που

εßναι ξεχωριστο(,», λÝει.
Τα αποτελÝσματα μιαò φτωχÜ εξελιγμÝνηò φαντασßαò φα(νονται

üταν το Üτομο περÜσει οτην ενηλικßωση, Η ΣÜντρα ΡOυò, ψυχολüγοò,
λÝει üτι τα παιδιÜ που παßζουν με φαντασ[α στα νηπιακÜ τουò χρüνια,
εßναι πι0 πιθανü να σκÝφτOντOι πιο δημιουργικÜ και να λýνουν καλýτερα

τ0 ΠροβλÞματα üταν μεγαλþσουν,
Εßναι Üδικο να κατηγοροýμε για την μεßωση τηò φαντασßαò

αποκλειστικÜ και μüνο τα VideogameS καιτιò Üλλεò μορφÝò ηλεκτρονικÞò
εκπαßδευσηò, Στιò Η,Π,Α, πολλÜ σχολεßα δΙνουν πιο πολλÞ σημασßα στα

παρÜ στη ζωγραφικÞ και τη μOυσικÞ, Το κßνητρü τουòτεστ

.ι
τη ò
κÜδ0

εßνοι να πρOετοιμÜσουν τα παιδιÜ για Ýνα πιο

ανταγωνΙστικο Και Πιο ,ιεχνιΚd, ΚOσυ0,

. 0ι γονεßò ξεκινοýν την εκπαιδευση

} των παιδιþν τουò νωρßτερα μα δεν|,|
' σΚεφτOνιαι 0τι αυτ0 μΠOρει να τOυò

γLριOει μπουμεραγκ. αφοι δεν αφÞνουν

τα παιδιÜ του να παßζουν με τOν πατροπαρÜδοτο τρüπο,

Το συμπÝρασμα üλατα παραπÜνω εßναι üτι δεν υπÜρχει

,! που την τιοιλιßνε στα ραφια των μαγOζιων με
παιχνΙüια, φαßνεται üτι δεν μπορεß να 0ντικαταοτÞσει

ιο κλασσι(d παιχνιüι ηου εεαπτει ιην ΦαντασΙα των

παιδιων, και επηρεαζει θειικα mν μετεπειια
Πορεßο τουò,

Βουοβοýκη ΜOρßα

μπορεΙ νο γßνει διαστημüπλοιο, υπOβρýχιο, πλοßο»,

λÝει η Ι\ηισÝλ Ι\,4εντΙζα, ερευνÞτρια που

εστιüζει την πρOσοχÞ τηò στα παιδιÜ και

τα παιχνßδια,
Η φανιOοι0 εμφαν,ζεται να παΙρνει

Θ
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ΝÝα Ραιδεστüò : Μια δυγαμικÜ αγαπτυσσüμενη περιοχÞ τηò Ανατο,ΙßκÞò θεσσαλΟγl/qò, ΜεΤÜ Την εφαρμOγη

του σχεδßου 
,,καßοδßστριαò" αποτε;λε[ δημοτιß,κü διαμÝριßμα του_ ΔÞμου θÝρμηò. Η αλÞθεια, üμωò, ε[ναΙ üΤΙ αν

ανατρÝξουμε σε οποιαδηποτε εγκυκλοπαßδεια στο λημμÜ "Ραιδεστüò" θα μπερδευτοýμε, εφüσον ορ[φται σαν

ßßιrß τßò ληα.ι,«ηò ορÜlqò παß ε,ßναι ιιοιπüν η αλÞθεια;;; πþò,η ΡÜιδεστüò Ýγινε ßνÝα Ραιδεστüò και πωò απü

περιßοχÞ'τηò Ανατολιß.κÞò θρÜκηò κατÝληξε να εßναι προÜστιο τηò θεσσσλονßκηò;;

ΠρÜγματι ο πρþτοò χþρOò που φιλοξÝνησε τη Ραιδεσιü σαν πüλη Þταν

η ΑνÜτοßικÞ θρÜκη, και μÜλιστα ωò πρωτεýουσÜ τηò(αρχικÜ με τ0

τοπωνýμιο ΒισÜγθη, η οποßα τον 
,Ι" 

π,Χ. αι, μετονομÜοτηκε σε

Ραιδεστü), ΚατÜ τη βυζαντινÞ περßοδο αποτÝλεσε Ýνα απü ,ò
τα σημαντικüτερα αστικÜ κÝντρα τηò παλιÜò θρÜκηò, χßρη
στην ναυτικÞ και εμπορικÞ τηò κßνηση. Στην περßοδο 

.]

τηò Τουρκοκρατßαò η επßκαιρη θÝση τηò συντÝλεσε

οιην αýξηση ιου πληθυσμοý ιηò και την οργÜνωση

κοινοτικοý θεσμοý. ΤOν 18" αι. λειτουργοýσε ταμεßο για

την ενßσχυση των ορφανþν και των φτωχþν, καθþò και

νοσοκομεßο και σχολεß0, ¹δη απü το 1361 βρισκüταν

στην κατοχÞ των Τοýρκων, παρ' üλ' αυτÜ η ΦιλικÞ Εταιρßα,

η παιδεßα, η εκκλησßα και η παρÜδοση συνÝβαλαν þοτε να

μη χÜσει την ελληνικüτητÜ τηò, ΙνΙετÜ το 182θ και ενþ η

θρÜκη παραμÝνει υπüδουλη, ξεχωρßζουν για τουò αγþνεò_τO!ò 0

ΚαπετÜν ΜπαχτσεβÜνογλου απü τη Ραιδεστü κι ο ΚαπετÜν ΣτεφανÞò

απü Ýνα κοντινü χι,ιριü, το ΣιμιτλÞ, ΚατÜ τη διÜρκεια του Α' ΒαλκανικOý πολÝμου

is12l «þοληφ'θη;«ε απü τουò αοýßγορουò «ο, ανακαταλÞφθη_κε απü τουò Τοýρκουò το 1913, ΜετÜ

ßη-νßροü,üßß,ßßß (αταστροφÞ, Üπο τοß λιγüυοτο ωò τον 0ßτþβριο 1922,στη Ραιδεστü στÜθμευε το Γ, Σþμα του

εßιηγικοιι στραßοý, το οποßο αναχþρησε μετÜ τη σýναψη αναιωξψ 0ι ¸λληνεò τηò ευρýτερηò 
_περ_ΙφÝρεΙαò 

Τηò

Ραιδεστοý με την ανταλλαγÞ των πλÞθßσμþν «α.Ýφυγαυ σ.ηυ ΕλλÜδα και ßδρυσαν το συνοικισμü ΜαντζÜρηδεò, πOυ

.ο iòs+ μr,ουομαοrη*, ο" ýεο ρο,οÝοτü. Στην πραγματικüτÞτα οι πρüσφυγεò που την ßδρυσαν προÝρχονταν απο την

περιοχÞ τηò Ραιδεστοý και συγκεκριμÝνα απü τα χωριÜ ΝαßπκιοΤ, Κοýμπαγο, ΠÜνιδο, ΣιμιτλÞ, ΣχολÜρι κ,α,

Λßγεò πληροφορßεò για τα σημαντικüτερα απü αυτÜ:

ρλιηß:τοτ, 
,Η 

γραφκÞ αυτÞ πüλη τηξ ηνατολικÞò θρÜκηò εßναι χτισμÝνη στην προποντßδα οτιò εκβολÝò του

¶ρζου καιη σημερινÞ τηò ονομασßα εßναιΤεκιρντÜγ,

ΙοτορικÝò αναφορÝò οτο üνομα Ραιδεστüò γßνονται

απü τον Πλßνιο και τον Ξενοφþντα. Γνωστü εßναι

ακüμη πωò ο ΑλκιβιÜδηò üταν ζοýσε εξüριστοò

απü την ΑθÞνα, οχýρωσε τη Ραιδεστü με δýο

Üλλα φροýρια. Το φροýριο αυτü φαßνεται πωò

ανακαßνισε ο Ιουοτινιανüò για να προφυλÜξει

την πüλη απü τιò επιδρομÝò των βαρβÜρων. Απü

εκκλησιαστικÞ Üποψη η επισκοπÞ Ραιδεοτοý

υπαγüταν αρχικÜ στη Μητρüπολη ΗρÜκλειαò, 0

ναüò τηò Παναγßαò Ρευματοκρατüρισσαò πOι]

σωζüταν ωò το 1θ23 μαρτυρεß με την 0νOμαοßα

του το τι υπÝφεραν κÜτOικοι τηò πüληò απü τιò

επιδρομÝò των βαρβÜρων. Σýμφωνα λοιπüν με

την παρÜδοση η Παναγßα χρωστÜ το üνομÜ τηò

οτο üτι Ýπνιξε στογ ποταμü ¶ρζο τουò βÜρβαρOυò



,. .. lη..a)

επιδρομεßò, Ακüμα Þταν γνωστÞ η ΕλληνικÞ

ΣχολÞ τηò πüληò για την οποßα γßνεται λüγOò

το 'Ι7θ0, üταν ο Μητροπολßτηò ΗρÜκλειαò

Μεθüδιοò αφιÝρωσε βιβλßα οτη βιβλιοθÞκη
τηò Ραιδεστοý. ΣΙΙνtΙΤΛΗ : Το ΣιμιτλÞ Þ Κρηνþ

üπωò εßχε μετονομαστεß στο διÜστημα τηò

ΕλληνικÞò ΔιOßκησηò τηò ΑνατολικÞò θρÜκηò,

Þταν Ýνα μεγÜλο κεφαλοχþρι 550 περßπου

οικογενειþν που Ýφθαναν τιò 3.000 ψυχÝò.

Βρισκüταν στα Β.Α. τηò επαρχßαò ΓÜνου-Χþρα

σε υψüμετρο 250 μÝτρων με Üφθονα κρýα νερÜ

και υγιεινü και εýκρατο κλßμα. Δεν Þταν γνωστü
πüτε χτßστηκε, φαßνεται üμωò να υπÞρχε απü

τουò προεπαναστατικοýò ακüμα χρüνουò,

τ. ,: , ßß]

aß, Ι ) :]:_ßλ. τß': ! !Þα;ßß.JΖß λιι.- !. ),§λ.ß β,
, ]μλlòιß.jτι^ 1, ,]-;,ß.l,4 :.:ι. ºτ{,Þι' r
! òτg\lÝ5τι.η, Ε{" JL"i r;V

|ß, ρ+] ßß. ,]

Ιlß

γιατß κατÜ μßα παρÜδOση 4-5 πρüκριτοß τOυ

ÜπαγχονßοτÞκαν ατιιß τουò τοýρκουò κατÜ την ΕλληνικÞ ΕπανÜααση, Εßχε 2 ΔημοτικÜ Σχολεßα, μßα μOνÜχα εκκλησßα

κÜι 4'μοναστÞρια. κýριεò ασχολßεò'των Σιμιτλιωτþν Þταν η γεωργßα με μεγÜλη παραγωγÞ σιτηρþν και ιδιαßτερα η

κτηνοßροφßα χÜρη οτÜ εκτεταμÝνα βοσκο,ßπ,ο ηου υπÞρχαν γýρω του, Το χωριü παρÞγαγε τερÜστιεò ποσüτητεò

«,ηυο,ροφ,«ωυ ««, γαλακτοκομßκþν πρOßüντων. Απü το χωριü αυτü καταγüταν ο περßφημοò οπλαρχηγüò των Γανοχþρων

καπετÜν-ßτεφανÞò, ο ΝτελÞ ΣτεφανÞß (τρελOOτεφανÞò üπωò τον Ýλεγαν οιτοýρκοιγια την παλικαριÜ τOυ) και ο οποßοò

εδρÜσ, σ.ηυ,,rρ,üχÞ του ιÝροý üρουò'Üπü το ιg00 ωò το πÜσχα 1914, 0πüτε δολοφονÞθηκε απü τουò τοýρκουò σε

ενÝδρα.
0ßπρüσφυγεò τηò ΝÝαò Ραιδεστοý αντιπροσωπεýουν μια μεγÜλη μερßδα ανθρþπων που εααν τη δυστυχßα να χÜσουν

την πατρßδα τουò και την ευτυχßα ν' αντιληφθοýν την αξßα αυτοý του

ιδανικοý, þστε ν' αγαπÞσουν τη νÝα τουò πατρßδα, Η υπομονÞ αυτþν

'-'.!J,i!,.;i,.! ß,]ßß,; Ι,ι. ;ιß :rß ιla:ß_l -:j: 
'"ß,. 

.ιlßτòcrc!§Ινßü4 '
ßl'ι !j., "jιιι;ß!μ. :,1ßξ Σ;],.,,]νΙßßιßι Ι,'",|!1. -)/ ] ,..:1l.. ßßß Ι{,JrV
Ý l..ι!*ß}ιι.|;ι] ]ßιι!:ß]ß.ß§g{ ι]j, ,«ß η 

'l1.!;:.lq 
βΕττνß],ü*τ:ι+,Jν ß ιι{,-

ιÞ](ιηßτ$d. εß, ?Ý." |òò3ε.Σ;" ξ $Ý τsßν{τ.:ξηξ τßζ }:§ι!$ξq!e ai4G :

ß..lrα, τ§? r.,,:: ßαιbß{λ.rτ»:ι f,]α]ι,:ιι::ß!.!.r. .:;ι 9.1! ÝλΙια}{ι τ*η τcαι :.
:.:, ß ι, '! ι α.^,ι, »"Ι'

,i9nf,,,,j]:; : ,:.], .j ;]

.'].Ý:-

των ανθρþπων Þταν αλÞθεια αξιοθαýμαοτη, γιατß Üφησαν πßσω τουò

μüχθουò μιαò ζωÞò και κÜτω απü Üθλιεò συνθÞκεò ξεκßνησαν απü το

μηδÝν μια νÝα ζωÞ. Το πιο αξιοθαýμαστο üμωò εßναι üτι κατüρθωσαν

γρÞγορα να προσαρμοστοýν στα νÝα δεδομÝνα και να φτÜσOυν σε

ßκαýοποιητικü επßπεδο ανÜπτυξηò, ΜÜλιοτα το γεγονüò üτι η περιOχÞ

τηò ΝÝαò Ραιδεστοý πρOσχεδιÜστηκε για να γßνει χωριü, εßχε.^ωò

απüτÝλεσμα να ρυμοτομηθεß Üριστα. Αυτü σε συνδυασμü με Üλλα

πλεονεκτÞματα που προσφÝρει, üπωò η περιορισμÝνη ατμοσφαιρικÞ

ρýπανση και ηχορýπανση, η εýκολη και γρÞγορη πρüσβαση στ0

κÝντρο τηò θεσσαλονßκηò, η απüσταση απü βιομηχανικÝò περιοχÝò,

την καθισmýν πüλο Ýλξηò για πολλοýò κατοßκουò. Η περιοχÞ üμωò

δÝ διαθÝτει τιò κατÜλληλεò υπOδομÝò για την υποδOχÞ αυτþν των

πληθυσμιακþν μαζþν, με συνÝπεια να ξεπροβÜλλουν Þδη τα πρþτα

πρüβλÞματα (στÜθμευση, αποχετευτικü),τα οτιοßα θα επιδεινþνονται

με την πÜροδο του χρüνOυ, αν δεν πραγματοπOιηθοýν οι απαραΙτητεò

ßΙεΙιτßωσεßò. ΑνεξÜρτητα üμωò απü την πορεßα που ακολουθεß ο

τüποò, οι ρßζεò παραμÝνουν αναλλOßωτεò 0υσιαστικÜ και τυπικÜ,

üπωò πιθανüν θα διαπιστþσατε απü τη σχÝση τOυ επωνýμOυ μOυ με

ßον ΝτελÞ ΣτεφανÞ.,.

Θ

ΔΕΛΗΣΤΕΦΑΝΗ ΦΑΝΗ





(ρησιμOποιOýν, αΠOτελOýν
Αυτοκßγητα που τρÝχουγ στο νερü και μηχανÝò σýντηξηò που παρÜγουν περισσüτερη ενÝργεΙα αΠ' üση1

þ;ß;;; ;«;ß;üß,η ßßrrρ"«ßr, ο ßι-llßω, nωι]rιιri κÝρδισε πολλÜ ση Φιλαδüλφεια με μια μηχανÞ ΠOυ ΚαΤαΟΚεýασε ΠOυ

μπOροýσε να λειτOυργει μουη οιò γ,ο þßο. το ßα3ι .ηυ μÝτÝφερε στη ΝÝα γüρκη, üπου εκατοντÜδεò περßεργοι πλÞρωσογ αfiü

Ýγα δOλÜριο για γα οουγ το «οαυμα,l.ß μηßüυη Ýοr,χυ. ,ß ηρþτÞò üψÝþò να λεπüυργει αηü μΟνη τηò, λ,4Ýχρι τη σΤΙγμÞ ΠΟυ ΚÜΠΟΙΟΙ

υποýιασμÝνOι ανασÞκωοαν μια σειρÜ αηü ξυλινεò λωριδεò ο,ο ηü1rμü «ü, üυοκÜλυψÜν Ýνα μεταλλικο κοχλια ηου Ýφθανε μÝχρι μια

üηüμο*ρυομ*η 0οφιτα, 0πüυ καθüταν Ýναò γÝρOò και γýριζε μια μανιβελα,

ΗÝρευναγιατονει,rτοπισμüεξωγÞινηòνοημοσýνηòυφßσταταιακüμη,παρÜτογεγOνüòüτιμÝχριτþραοýτεευφυεßòμορφÝò

ζωÞò βρÞκαμε οýτε κι αυτÝò ftý;;;λß eχουυ ωÜ,rμßò. ¼μωò, Þ παραφýολογßÜ γýρω απü τα.υF0 Και τιò απαγωγÝò αηü

εξωγÞινουò εισβολειò εφοασαυ στο Üποκοüυφλμα ßjυò μÝ ,ο νυ,ο,j.τÞι,οη«ο 9ψ::::º,:γ:ι,üτι 
απαθανατßζει τη νεκροψßα

εγüò εξωγÞινου πOυ σκοτþθηκε;Ιß;7.þß ß;r-,eιι'ßου ΝÝου Μεξικοý, üταν κατÝπεσε ο ιπτÜμενοò δßσΚOò τOυ, Τ0 º995, μΙα

επιστημονικÞ ερευνητικÞ υηηροηßßrυ Ηπλ, που ανÝιυσε εξονυχιοτικÜ το βßτιτεο, αποφÜνθηκε üτι eπρüκειτο για μια καλοσημÝνη

φÜρσα, αφοý τüσο η ηλιΚßα τOυ φιλμ, τα τραýματα του εξωγÞινου, τα üργαý του Και τ0 δÞθεν ασπρüμαυρο τηò ειΚüναò, δεν Þταγ

τßποτα Üλλ0 παρÜ εργαλεßα οτα χεÝιß ενüξ ευφÜνταστου, πλην üμωò, ερασιτÝχνη σκηνOθÝτη,

Το 1726, Ýναò Γερμανüò, 0νüματι Johann Beιingeι,, κυκλοφüρησε Ýνα $ιβλßσ που αναφερþαν σε ΚÜηοια «πρωτüγνωρα»

απOλιθþματαπOυ εγτοπισε εηω Üßß τη βαυαρικÞ πüßη Wüιzburg. Τα απολιθþματα Þταν σαýρεò,με_ΤΟ δÝρμα ΤΟυò, ΠΟυλΙÜ με

μÜτια και ρÜμφη, οραχυrò μ, .ου ßßß ß;'oij; «;; þßοülο, οß στÜση .., ανÜπαραγωγÞò, Σδ κÜτι,βρÜχουò λßγο ηιο πÝρα ειδε

χαραγμÝγα τα εβραικÜ γρÜμμαιτα 
yμiιj, ßß *.ß οrþρησε üßι αντιστοιχüýσαν στο'üνομα Jehovah (ΙεΧωθÜ§), δηλαδÞ σΤον θεü,

0 ΒeιßηOer εντυπωσιαστηκε ,r"r;;ß;: ;;;þ. σßßdηüιßοωμοrο απüτÝιοýσαγ τα πρωταρχικÜ δημιουργÞματα του θεοý πÜνω

στη Γη. ¶λωOτε, σκÝφτηκε, υπÞρχε και η υπογραφÞ του_Δημουργου ßÜ εγραψε üλα αυτÜ στο βιβλßο του, αλλÜ üταν κατÜλαβÝ την

;þ;ßfi;;;λ;;;;ß;þ;d'ßλ,α αποσýρει τααντßτυπα τOυ βιβλßOυ 1ου ",

,: - :--'



, , αΠ τ _ __, 'Ξl_ _,__,.ürι τρÝχει....στο ΠÝρα{σ}μαßl, _
ΑυτÞ τη στιγμÞ η μOυσικÞ χιπ-χοπ σκηιη χωρßζεται σε δýο εßδη, Το μεγαλýτερο αυτÞ τη στιγμÞ υπÜρχα στ0 ΠÝραμα,

ΗγÝßηò τηò κßýηþò αυτÞò εναι ο 
'ýιχÜληò 

Μιτακßδηò Þ 0λλιþò γνωqτüò και ωò Β,D,tοχmοοr.μÝλOò των Αctßνθ Member,

Δημιουργüò τηò Freeslyle Produotion «επενδýει,, σε κÜθε μουσικü σχÞμα που Ýχει να πει κÜτι διαφ(ιtion «επενδýει,, σε κÜθε μουσικü σχÞμα που Ýχει να πει κÜτι διαφOρετικü. Για ηαρÜδειγμα

η SadahΖlnia, η πρþτη κοπÝλα που ηχογρÜφησε χιπ-χοπ στην ΕλλÜδα. Ιο σßγουρο εßναι

| üτι οι Active Ι\ηθmbει Ýχουν ξεπερÜσει το σýνορα τηò ΕλλÜδαò. Το γκρουπ πριν απü

την αποχþρηση ενüò μÝλουò του ηχOγρÜφηOε το Ýνατο album του με üνομα «

στο ακρüνÝιρο», ενþ αξιOσημεΙωτη εßναι και η σ!νεργασßα τουò ýε γνωστοýò Ε

ιραγουδιστεò üπωò ην Ελλη Πασπαλα και τον ΣωκρÜτη Ι\4ολOμα, αλλα και με

.,] ::

ΣÞμερα Ýκανα το λÜθοò να παρακOλOυθÞσω λßγο παραπÜνω τηλεüρασηΙ Σαν παιδÜκι και

εγþ, εκεΙπOυ Ýβλεπα τα ρOòκεmοη, Üλλαξα κανÜλι και Ýπιασα üνα μOυσικü σταθμü ¼λα

καλÜ εκεΙνη την στιγμÞ εßχε Ýνα ωραßο ρορ αγγλüφωνο τραγOýδι με Ýνα καλü βιντεοκλΙπ

ΞαφνικÜ τ0 πρüγραμμα γýρισε στο ελληνικü, ΔÜγκωσα τα δüντια κOι εΙπο 'θο

το αντÝξω'(εΙχαν τελειþσει και τα ροòΚειποη)

Πρþτα βλÝπω μια κυρßα με το gιoup Γηò να λÝειπωò ο τýποò σπι μηχανÞ

την κοιτÜει,να τη φιλÜει και γενικÜ να ασχολεΙται μαζιτηò, 0ραΙ0 κOμμÜτι'

να αρχßσουν τα στρουμφÜκια, μην νOμΙζετε,,,), üπOυ ξαφνικÜ Ýνα πιθηκOειδÝò

,)γ-ßΞ

δεν θÝλει να τηò μ.']ß
ε,Π0 {αι Περ.ι,ονο ν0 δω ι0 εΠομε,,

πλÜσμα φþναζε üτι üλ0 τα σπÜει γΙ αυτÞν με:: ,

σε| ΣεΙ Σε| Και ξανÜ ΣεΙ Και πÜλι ΣΕΙ Δεν 0ντεξα τüσο heavy πρÜγματα καιτο Üλλοξα,

καθüμOυν μετÜ για þρα και σκεφτüμOυν γιατι αυτÜ τα 0τομα Ýχουν πετýχει κOι γιατΙ, μα γιατΙ να ξÝρω και εγþ απü Ýξω τOυò .
(πολýπλOκOι,,,, Ευτυχþò εßμαι και Ýξυπνοò, Ýτσι μου λÝνε τουλÜχιστον.,χιχιχι,,Ι) ΤιτOυò ÝχOυμε κÜνει και μαò βομβαρδΙζουν καθημερινÜ με. ,

μουσικÜ σκOυπΙδια; ΣουξεδÜκια του ποδιοý, που τOυ χρüνου θα λÝμε 'καλÜ ρε, ποý τ0 θυμÞθηκεò ουτü:

γνωρßζουν αυτü, μαò πOυλÜν το ενναλακτιλßκι τουò σε κüθε εμφÜνισÞ τOυò παßζοντÜò τ0 και κOλÜ μια πι0

. Ναι, δεν μου αρÝσει πOυ πραγματικοß καλλιτÝχνεò παραμÝνOυν ÜγνωστOι,

. Ναι, δεν μου 0ρÝσει üτι καλOι μOυσικοι Ýχουν κανταντησει να ειναι πρOßüν ηò κÜθε δισκογραφικÞò εταιρßαò.

. Ναι, δεν μOυ αρÝσει ü.τι üνομα τελειþνει σε 0TlS να πOυλÜει δισκουò

. Ναι, δεν μου αρÝσει üτι τα τελευταßα πÝντε χρüνια το μüνο που ÝχOι]με να δεßξουμε Ýξω εßναι Ýν0 ΓΕΙΑ!

χρüνια του «Αντε Γεια» και τOυ «Πüσο σε θÝλω» και «Ι\4ου λεßπειò» θα παραμεινουν σην ΕλλÜδα κOι θα καταστρÝφουν τον δρüμΟ ΠΟυ , ,] ]

0ι μεγÜλOι μαò συνθÝτεò,,,,δεν πειρÜζει ρεΙ

]\ηÜν0, η Τζοκü!τα σου γελÜει ακüμα,

ιδεολογ,α και ολα üOσ.ενα 0ε λοLι, χθεσινηι ºιιοα(| Fτσι τα πραγμαι0 oιnv Ελλαδα σκOυρOινοLν γι0 την JOυσικÞ βιομΓιανια πο,οΓ-'

κρεοπωλεια μουσικÞò δημιουργOýν μια κουλτοýρα τηò στιγμÞò, Ýτοιμα στ0 πιÜτο μαò,.,Εßναι ιòÜτι σαν τα fast fOOd| Σε üλουò αρÝσουν ολι ]

ξÝρουν πωò κÜνουν κακü, ΑλλÜ μια νοικοκυρÜ πOυ δεν μπOρεßνα μαγειρÝψει καταφεýγει οτα ετοιματζΙδικα (νοικOκυρÜ η ΕλλÜδα ,,,;,,μα πOιa:

ιειO.εò μ,,,,χOòομορεò:),
.Ναι, δεν μOυ αρÝσει που Ýχουν γßνει ειδωλα κÜπOια και κOλÜ τοCκ παιδÜκια ποιι τραγουδÜνε τα "καλοκαιρινÜ τουò ραντεβοý" στι( -

μπουζOυκιþν|

Νßκοòθωμß:--:



το συγκρüτημα "ΝιρβÜνα" εμφανßστηκε το ]987 απü το πουθενÜ, ΓΙοýλησε εννιÜ εκατομμýρια δßσΚουò τOυ ÜλμΠOυμ

ΝeνθιmΙηd,του οποßου 0 βροντερüò Þχοò και οι αξÝχαστεò μελωδßεò υλOποιOýσαν üλη τη σýγχυση, την απüγνωση και

το πÜθοò τηò νÝαò Üγνωστηò γενιαò,τηò γενιÜò "Χ",üπωò την αποκαλουσαν οτιò Η,Π.Α.

ψυχÞ του συγκροτÞματOò Þταν ο ΚÝρτ ΚομπÝιν.Υστερα απü διÜφορεò

αποχωρÞσειò και προσχωρÞσειò μελþν ,τ0 συγκρüτημα απOκρυσταλλþθηκε

οτην τριÜδα ΚÝρτ ΚομπÝιν (φωνητικÜ και κιθαρα),Κριò ΝOβOσελιτò (μπÜσο)

και Ντεηβ Γκροουλ (ντραμò).

0 Κερτ γεwÞθηκε στην παρακμασμÝνη πüλη ΑμπερντÞν τηò 0υÜσινγκτον,

στιò 20 Φεβρουαρßου 1θ67,Οι γονεßò του χþρισαν
üταν Þταν οχτþ χρονων.Το γεγονüò αυτü σημÜδεψε ανεξßτηλα τη ζωη του

Κερτ. γπÝφερε απü χρüνια βρογχßτιδα και σκολßωση. Το βÜροò τηò κιθÜραò

χειροτÝρευε αυτÞν την πÜθηση. ¼πωò λÝει ο ßδιοò, αν Þταν δεξιüχειραò, το

πρüβλημα θα εßχε διορθωθεß, ¶ρχισε να ενδιαφÝρεταιγια τη ροκ μουσικη απü

τüτε που μπÞκε στο γυμνÜσιο.Το πρþτο ßνδαλμα Þταν οι ΑC/DC,ΠαρÜτησε τ0

Λýκει0 λßγο πριν την αποφοßτηση του,Η μητÝρα του τον Ýδιωξε απü το σπßτι,

επειδÞ δεν εßχε να τηò πληρþσει το νοßκι. ¶στεγοò και ÜνεργOò, 0 Κερτ

κοιμüτανστο δρüμο.

0 Κερτ γνωρßστηκε με τον Κριò Νοβüσελιτò γýρω στα 1θ84.ΟργÜνωναν

διÜφOρα ροκ πÜρτυ üπου αυτOσχεδßαζαν, Το χειμþνα του 1θ87, 0 Κριò και 0

Κερτ συγκρüτησαν Ýνα γκρουπ και βρÞκαν Ýναν ντρÜμερ που Þταν γεßτοναò
του Κερτ και λÝγονταν ¶αρον ΜπÝρκχαρντ. Το πρþτο τουò Üλμπουμ(ΒΙεαòh)

βγÞκε το 1θ89, αφοý Üλλαξαν ντρÜμερ, Η παραγωγÞ του εγε κοστßσει μüλιò

$606,17-Η μπÜντα ηχογρÜφησε τ0 Üλμπουμ "Β!ε\Λ/" στα τÝλη του καλοκαιριου

αυτοΠυρOβολεßται με üπλο τον

Απρßλι0 του 19θ4. Η αοτυνομßα τον

βρßσκει νεκρü στ0 σπßτι τOυ και

δßπλα Ýνα σημεßωμα γραμμÝνο με
κüκκινο μελÜνι, Τα τελευταßα τOυ

λüγια στο σημειωμα ειναι "Ηρεμησε

και συνÝχισε Cουιtηεγ,ΚÜντο για
τη tιances, για τη ζωÞ τηò πOυ

σýντομα θα εßναι πιο χαροýμενη

χωρßò εμÝνα,.,Σ' αγαπþ! Σ' αγαπþ!

ΧιλιÜδεò νεαροß θαυμαστÝò τον

συνüδευσαν στην τελευταßα του

κατοικßα, Η κηδεßα του υπÞρξε

εξßσου "ρOκ" με τη ζωÞ του

ολüκληρη,

του 1θ8θ οτο Σηατλ.Το επüμενο ÜλμπOυμ "Νενειmßπd" κυκλOφüρησε το ΔεκÝμβριο του 1θθ],

¶ρχισε να εξαφανßζεται αμÝσωò απü τα δισκÜδικα. Στιò 29 Οκτωβρßου κÝρδισε χρυσü δßσκο .ΠαρÝμεινε στα δÝΚα

πρþτα για περßπου δυο μÞνεò και πριν βγει το 1992,Ýγινε πλατινÝνιο. Το τελευταß0 Üλμπουμ τουò "η ΙJtero" Τ0

1993,υπÞρξε μÜλλOν αποτυχß0, εξαιτßαò τηò κακÞò ηχογρÜφησηò, ¸να χρüνο πριν, το 1992,ο Κερτ παντρευεται την

Courtney LoVe και αποκτοýν Ýνα κοριτσακι,την tιαπòεs.

ο κÝρτ δεν Þταν ποτÝ αισιüδοξοò για το μÝλλον τOυ ροκ,ΚÜπOτÝ εαε πει üτι: "Τ0 ροΚ εντ ρολ εßναι 0ΠλÜ

μαθηματικα,¼λα βασßζονται στον αριθμü 10,¼λα επαναλαμβÜνονται στον αριθμü 10. ΚοιτÜξτε μια κιθÜρα, Το μπρÜτσο

τηò ßχει το δεδομÝνο μÞκοò, Ýχει Ýξη χOρδÝò, δþδεκα νüτεò και üλα επαναλαμβÜνονται. Το ßδιο συμβαßνει και με

τ0 ροκ εντ ρολ, Μπορεß να φτÜσει ωò Ýνα σημεßο και μετÜ πρÝπει να επιστρÝψει εκεß που βρισΚüταν πριν δÝκα

χρüνια".
προτOý προλÜβει να ξοδÝψει τ0 τερÜστιο ποσü που εßχε εισπρÜξει απü την απßστευτη επιτυχßα του "Nevermind",
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0υ επι,πτþσεLò των πι,νητþν τηλεφþνων
στην υγεßα των χρηστþν

Ελαßνκι : ΝÝα και ανησυχητικÜ στοιχεßα ÝρχOνται στην επι-

φÜνεια σχετικα με τιò επιπþσειò σιην υγεßα 0ηο ιη χρηOη ιων
κινητþν τηλεφþνων. Σýμφωνα με ΦινλανδOýò επιστÞμOνεò, η
ακτινοβOλßα των κινητþν πρOκαλεß προβλÞματα στο σýοτημα
αιμÜτωσηò του εγκεφÜλου,

Την Ýρευνα πραγματοποßησαν ειιιστÞμονεò του ΚÝντρOυ

για τη ΡαδιενÝργεια τηò Φινλανδßαò, οι 0πOßοι διαπßσιωσαν üτι

η Ýκθεση των εγκεφαλικþν κυττÜρων οτην ακτινοβολßα των κι-
νητþν προκαλεß ζημιÜ στ0 «φρÜγμα ασφαλεßαò» που διαθÝτει ο

εγκÝφαλοò, þοτε να μην φτÜνουν σε αυτüν οι βλαβερÝò ουσßεò
του αßματοò.

Ιν]ιλþνταò στο ΒΒC ο κOθηγητÞò Λεζßνσκι διευκρßνισε πÜ-
ντωò dτι χρειÜζοηαι περαιτÝρω Ýρευνεò προκειμÝνου να επι-

βεβαιωθOýν τα στOιχεßα αυτÜ,
«Αν üντωò επιβεβαιωθοýν οι ενδεßξειò, τüτε μιλÜμs για

σοβαρÝò επιηιþσειò που ξεκινοýν απü πονοκεφÜλουò Ýωò
ατονßα και αυπνßα. l\tßÜλιστα, συνÜδελφοι απü τη ΣOυηδßα κÜνουν
Ýρευνεò σχετικÜ με το ενδεχüμενο η ακτινοβολßα των κινητþν
να συνδÝεται με τη νüσο ΑλτσχÜιμερ,»

0 ßδιOò καθηγητÞò Ýσπευσε να υπενθυμßσει üτι οι Ýρευνεò

γßνOντOι οτα εργOστÞρια, επομÝνωò δεν πρÝπει να δημιουρ-

γεßται πανικιßò, δεδομÝνου οτι δεν υπOρχουν εºιOτημονικÜ
τεκμηριωμÝνα στοιχεßα πOυ να αποδει«νýOυν üτι η ακτινοβολßα
των κινητþν εΙναι επικΙνδυνη. -Αλλωστε. τ0 τι πρOγματικÜ ουμ-

βαßνει στον ανθρþπινο εγκÝφαλ0 απο, τελεß αßνιγμα»

üτι η μακροχρüνια χρÞση κινητþν τηλεφþνων σχετßζεται με
διÜφορεò Üλλεò παρενÝργειεò, üπωò, για παρÜδειγμα, εμβοÝò,

ημικρανßα, πονοκÝφαλOò και Üλλεò ενοχλÞσειò απü το κεντρικü
νευρικü σýστημα", κατÝληξε,

Η ραγδαßα ανÜπτυξη τηò κινητÞò τηλεφωνßαò στην ΕλλÜδα,
σε συνδυασμü με επιοτημονικÝò αναφορÝò üτι τα ηλεκτρομα-
γνητικÜ πεδßα που δημιουργοýνται απü τιò κεραßεò τηò αλλÜ
και απü τα ßδια τα τηλÝφωνα ßσωò Ýχουν επßδραση οτην υγεßα,
Ýχει δημιουργÞσει κÜιOια ανηουχßα σε üλουò μαò, ειδικüτερα
απ0 τη στιγμÞ που το κινηι0 ιηλÝφων0 εχειγßνει αναηüοπαοιο
"εργαλεßο" ιηò καθημερινÞò μαò ζωÞò.

Η λειτουργßα των σημερινþν δικτýων κινητÞò τηλεφωνßαò,
το GSM (GIObal Systθm ior MObiIe communicatl0ns -Παγκü-

σμιο Σýστημα Κινητþν Επικοινωνιþν), βασßζεται στη μετÜδOση

ηλεκτρομαγνητικþν κυμÜτων. Τα κýματα αυτÜ εßναι ßδια με τα

ραδιοκýματα με τα 0ποßα μεταδßδονται τα ραδιοφωνικÜ και τα
τηλεοπτικÜ προγρÜμματα, Το πρüβλημα φαßνεται να εντοπßζεται
οι0 γεγονOò üτι ια κινητα εκπεμπουν περιορισμενεò ποσoτη-
τεò ακτινOβOλßαò απü το φÜσμα των ραδιοσυχνοτÞτων, οι οποß
εò σε μεγÜλεò πOσüτητεò μπOρεΙν0 πρOκαλÝσουν βλÜβη στουò
ιστουò του οργανισμοý, αλλα δεν εΙναι επιστημονι,(Ü τεκμηρι-

ωμÝν0 αν μπορεΙ να συμβεß το ßδιο κOι σε μικρÝò πOσüτητεò,
ΠÜντωò, οι επιστημOνικÝò Ýρευνεò, οι οποΙεò χρηματοδOτοýνται
κυρßωò απü τιò ßδιεò τιò εταιρεßεò κινητÞò τηλεφωνßαò και αφο-

ροýν τη σχÝση των ασθενειþν με τη χρÞση (ινητþν, δεν ÝχOυν

δþσει αδιÜσειστεò αποδεßξειò για την ασφÜλειÜ τOυò. Πολßτεò
στιò ΗΠΑ που εμφÜνισαν καρ«ßν0 τOυ εγχεφÜλου, κατÝθεσαν
αγωγÝò κατÜ εταιρειþν κινητÞò τηλεφωνßαò, υηOOτηρΙζονταò

üτι η ασθÝνειÜ τουò οφεßλεται οτην ακτινοβολßα των κινητþν,

ΠαρΙαι: 0ρθOλογικÞ χρÞση των κινητþν τηλεφþνων και üσο
το δυνατüν μικρülερη Ýκθεση στην ακτινοβολßα που εκπÝμπεται
απü αυτÜ, προκειμÝνου να αποφευχθοýν πιθανοß κßνδυνοι για
την υγεß0, συνιστοýν ειδικOß επιστÞμονεò σε επßσημη Ýκθεση
που συνÝταξαν για τιò γαλλικÝò υγειονομικÝò αρχÝò, σýμφωνα

με δημOσßευμα τηò εφημερßδαò Le Monde. Η ανησυχßα προκý-
πιει απü το γεγονοò üτι τα κινητÜ εκπÝμπουν περιορισμÝνεò
ποσüτητεò ακτινοβOλßαò απü το φÜσμα των ραδιοσυχνOτÞτων,
0ι οποßεò σε μεγÜλεò ποσüτητεò μπορεß να προκαλÝσουν βλÜ-
βη στουò ιστοýò του οργανισμοý, σýμφωνα με την ΑμερικανιÞ
Υπηρεσßα Τροφßμων και ΦαρμÜκων,

0ι θεωρÞσειò του ΓÝραρντ ΧÜιλαντ, ενüò θεωρητιχοý βιο-
φυσικοý στο ΠανεπιστÞμιο τOυ 0υüρικ (αι μÝλουò του ΔιεθνOýò
ΙνστιτοýτOυ ΒιοφυσικÞò στο Νεò Χüλσχαιμ στη Γερμανßα, ανα-

φÝρουν üτι τα κινητÜ τηλÝφωνα μπορεß να πρOκαλÝσOυν βλÜβη
στον οργανισμ0, επειδÞ 0ι συχνOτηιÝò τουò εßναι ικανÝò να
παρεμβÜλλονται σε αυτÝò του ανθρþπινου σþμαιοò, και ενοχ0-
ποιOýνιαιγια πονοκÝφαλο (απü την αηινοβολßα πOυ απορρOφÜ-

ται απü τ0 δOπαμινεργικü οýστημα του εγκεφÜλου), καθþò και

για διαταραχÝò στον ýπνο, υποστηρßζει 0 ΓÝραρντ ΧÜιλOντ,

σε
ΗΠΑ

κOτüληξε.

0ιεπιπτωσειò των κινη-
στη υγεßα των χρη-
προσφÜτων και

των τηλεφωνων
στþν: ΑπOτελÝσμOτα

παλαιüτερων ερευνþν
ΑυστρOλßα, Ευρþπη και

οδÞγησε στο συμπÝρασμ0 üτι
τα κινητÜ τηλÝφωνα

μπOρει να μην ειναι
τüσο ασφαλÞ

üσο αρχικþò πι-
στεýαμε.

ΚοπεγχÜγη: Σýμ-

με Ýρευνα του Εθνικοý
κινικοý Ινστιτοýτου τηò
τη σχεση τOυ ΚαρΚινOυ

των κινητþν, πOυ

400,000 χρÞστεò,
κßνδυνοò πρüκλη-
Δεν αποκλεßονται

νOι για την

ληθεß

φωνα
Αντικαρ-

Δανßαò για
με τη χρÞση
βασßστηκε σε
δεν αυξÜνει 0

σηò καρκßνου.

üμωò Üλλοι κßνδυ-
υγεßα.

"'Εχουμε ασχο-

μüνο με τον καρκßνο
δεν μποροýμε να μι-

0ι
λÞ_

με

Κ

Θ

σOυμε Þ να αποκλεßσου-

Ι



Απü την εποχÞ τηò βιομηχανικÞò επανÜστασηò ο πλοýτοò και η φÞμη πηγαßνουν σ'εκεßνουò που επινοοýν μηχαν

και μεθüδουò κατανÜλωσηò των παγκοσμßων αποθεμÜτων Üνθρακα, πετρελαßου και διαφüρων Üλλων υλικþν, ºσωò üμ(

τþρα Ýφτασε ο καιρüò για την ανταμοιβÞ ανθρþπων που κατασκευÜζουν μηχανÝò που χρησιμοιlοιοýν τα σκουπßδια τ

βιομηχανßαò,
¼πωò εßναι γνωστü, ο Üνθρωποò απü παλιÜ χρησιμοποιοýσε τα πρÜγματα που Ýβρισκε κοντÜ του. Κατασκεý0

διÜφορα αντικεßμενα που του Þταν χρÞσιμα για τ

επιβßωση του, ν]ε την πÜροδο του χρüνου Üλλαζε

σχÞμα αλλÜ üχι η σýοταση των υλικþν, ¼ταν κÜπι

απü αυτÜ τα αντικεßμενα χαλοýσε, το Ýδαφοò μποροý
να τα απορροφÞσει με τη βοÞθεια του Þλιου, τ

βροχÞò και του χρüνου, Με τον καιρü ο Üνθρωπ

εγινε πιο επιδεξιοò στην κατασκευÞ αντικειμÝνων "

Ýτσι δε χρειαζüταν να τα αλλÜζει τüσο συχνÜ , Αυτü

κατÜφερε μεταβÜλλονταò τη σýσταση των πρþτων υλþν, κÜνονταò αυτÜ τα υλικÜ πιο ανθεκτικÜ και σχεδüν αναλλOιωι

Αυτü εαε σαν αποτÝλεσμα την εμφÜνιση üλο και περισσüτερων σκουπιδιþν, ιδιαßτερα στιò βιομηχανικÝò χþρεò,
ΠOιο εßνOι το πιο δýσκολο εßδοò σκουπιδιþν;

¼σο και αν φαßνεται τρελü, τα πλαστικÜ εΙναι το χειρüτερο εΙδοò, παρÜ το μικρü ποσοστü που καταλαμβÜνουν σ

σýνολο των στερεþν ρυπαντþν μιαò βιομηχανικÞò χþραò, Μπορεßνα φαΙνονται λΙγα, üμωò εßναι πÜνω απü 1 5 εκατομμυρ

τüνοι απορριμμÜτων το χρüνο και δýσκολα ανακυκλþσιμα,

Εκτßiò 0πü την 0νακýκλωση που üπωò προανοφÝρOηκε εßνOι δýσκOλ0 να πρσγμßτοπOιηθεß, υπüρχει ýλλοò τρüποò γ

την αντιμετþπιση των πλαστικþν σκουπιδιþν;

Ιν]ια απÜντηση μπορεßνα εßναι η καταστροφÞ τουò. ¼μωò το πρüβλημα που παρουσιÜζεται κατÜ την καταστροφÞ τOι

εΙναι η παραγωγÞ τοξικþν αερßων, που Ýχει ωò αποτÝλεσμα την μüλυνση διαφüρων οργανισμþν, Ιν]üνο μια λýση υπÜρ}

για την βελτßωση τηò κατÜOτασηò. Η χρησιμOπOΙηση νÝων πλαστικþν που να Ýχουν ωò βÜση φυσικÜ υλικÜ, þστε ,

αηοσυντßθενται πολý ευκOλüτερα, Σε Ýνα μεγÜλ0 ηOσοστü σκουπιδιþν κÜθε χρüνο, εμπεριÝχονται μεγÜλεò ποσοτητι

χρÞσιμων υλικþν üπωò χÜλυβαò, σßδηροò, γυαλß και Üλλα, ΙΜερικοß μπορεß να εκμεταλλεýονται αυτÜ τα σκουπßδια, ομιι

Ýχουν ωò σκοπü το κÝρδοò, Η απροθυμßα των αρχþν να δþσουν χρÞματα για κατασκευÝò συστημÜτων ανακýκλωσηò þσ

να αποφευχθεßη μüλυνση του περιβüλλοντοò, Ýχει ωò αποτÝλεσμα την ρßψη απορριμμÜτων σε χωματερÝò Þ την ταφÞ τOι

σε παλιÜ ορυχεßα. 0ι αρχÝò üμωò θα ευαισθητοποιηθοýν τη μÝρα που üλοι αυτοßοι ελεýθεροι χþροι του εδÜφOυò δε (

υπÜρχOυν ηια και θα καταλÜβουν üτι, üπωò τα νοσοκομεßα, τα σχολεßα και Üλλεò κοινωνικÝò υπηρεσßεò, εßναι απαραΙτη

και τα εργοστÜσια ανακýκλωσηò. ¸να απü τα σýμβOλα του εικοοτοý αιþνα εßναι και το αυτοκΙνητο, το οποßο εφερε σι]

επιφÜνεια την βιOμηχανßα τηò πολτοποßησηò, Με αυτüν τον τρüπο, αντß τα παλιÜ αυτοκßνητα να εγκαταλεßπονται στοι

δρüμουò, πολτοηOιOýνται Ýτσι þοτε η ποσüτητα χÜλυβα που περιεßχαν να κÜνει τον κýκλο τηò και να χρησιμοποιεßται αι

τ]ν αρχÞ,

Αν θÝλουμε να προλÜβουμε την εξαφÜνιση πρþτων υλþν, δε φτÜνει η πολτοποΙηση αυτοκινÞτων και χαρτιοý, αλλÜ

ανακýκλωση πολý περισσοτÝρων υλικþν, Δýο αμερικανοß επιοτÞμονεò διατýπωσαν την Üπο(,η üτι ο φλοιüò τηò γηò αποτελεh

απü τμÞματα προσαρμοσμÝνα το Ýνα στο Üλλο üπωò τα κομμÜτια ενüò παζλ, ΑυτÜ τα τμÞματα μετακινOýνται πÜνω κÜτß

Μια πλευρÜ ενüò τμÞματοò μπορεßνα υποχωρÞσει κÜτω απü την πλευρÜ του γειτονικοý του τμÞματοò και να συμπιεστ

μÝοα 0τOν γÞιν0 φλοιü üπου διαλýεται, ΑυτÞ η διεργασßα κανονικÜ εßναι πολý αργÞ, αλλÜ σε ορισμÝνα μÝρη, κÜτω απü τοι

ωκεανοýò, Ýχει πιο γρÞγορο ρυθμü, Η προτεινüμενη λýση εßναι να τοποθετηθοýν τα μη επαναχρησιμοποιÞσιμα σκουπßδ

σε τετοια σημεια ωστε να πρOωθηθOυν πρOò τ0 κεντρ0 Γηò γηò και ειοι να καιαοιραφουν, ΤελικÜ αυτη η ιδεα δεν ειν

και τüσο πρωτüτυπη, Ιν]Þπωò εδþ και αιþνεò δεν σπρþχνουμε τη σκüνη κÜτω απü τα χαλιÜ;

Ποσσüò Αντþνηò - Στεφανßδου Μαρ



0ι εmπτþσειò απü τπν ανεξÝλεγκτη
των απορρτμμÜτων εßναι οι

. Μολýνονται τα επιφανειακÜ και υπüγεια νερÜ.

ο Ρυπαßνονται τερÜστιεò περιOχÝò, üπωò ακτÝò, λßμνεò, ποτÜμια, θÜλασσεò

κ.λ.π,
.Τßθεται σε κßνδυνο η δημüσια υγεßα.

ο Κινδυνεýει Üμεσα η χερσαßα και θαλÜσσια πανßδα πολλþν περιοχþν,

.Υποβαθμßζεται αισθητικÜ το τοπßο.

οΥφßοιαται αρνηιικÝq επιδρÜσειò ο τουρισμοò.

Το πραγματ!κü κüστοò διÜθεσηò των 0πOρριμματων :

Υπολογßζεται üτι Ýναò τüνοò σΚOυΠιδιþν ΚOστßζει περßπου 53_-106 € για τη συλλογÞ και διÜθεση τOυ (Καýσιμα ,δαπÜνεò κßνησηò,

αμοιβÝò προσωπικοý χωματερÞò) , χωριò να λßμβÜνονται μÝτρα προστασßαò του ηεριβÜλλοντοò, χωρßò τελιΚÜ το πρüβλημα τηò

καθÜριüτηταò να Ýχει αντιμετωπιστεß ουσιαστικÜ μÝχρι σÞμερα,

ΜOρß0 ΣτεφOνßδου.

Κρανßου τüποò, Σκουπßδια διÜσπαρτα να σÞπονται μισοθαμμÝνα. ΠλαστικÜ που αρνοýνται πεισματικÜ να λειþσουν, Λßγεò δεκÜ_

δεò μÝτρα πι0 κει η χωματερÞ, ο6rμρüγü χþυrß,ηοι τþν υπολÝιμμÜτων τηò ΚατανÜλωσηò, να αναδýει την οσμÞ τηò αποσýνθεσηò,

το εbαφοò σκληρü σÜν κακOOτρωμÝνο τσιμÝντ0 ημιτελοýò Ýργου που αφÝθηκε στην μο[ρα τOυ , . ..
χιλιÜδεò μεταλλικÜ αντικειμευα πÝ.αμÝνα παýτοý και παρÜχωμÝνα αντανακλοýν τον βασανιστιΚü ÞλιΟ. ΖÝΟΤη üΧΙ αΠλÜ αφüρηΤη

αλλÜ εξογτωτικÞ, σ, Ýνα απü. οrρμοßþο «οßοκαßρια των'τεΙευταßων ετþν. ΝεΚροß αρουραßοι, αδιÜψευσΤΟΙ μÜρΤυρεò Των üρων

επιβßωσηò, σ, Ýγαγ τÝτοιο τüπο ηου¸rü ßüμμα,ß ßüυ φυσικοý περιραλλοντOò δεν μπOρεß να χαραΚτηριστεß .Και μüνΟ η λÝξη υγΙεΙνÞ

ακοýγεται σαν κακüγουστο αστεßο,

ηßτÞ λοιπüν, εßναι η πραγματικÞ περιγραφÞ μιαò χωματερÞò,

μιαò απü αυτÝò που υπÜρχουν και μÝσα στο δÞμ0 μαò - η χωμα-

τερÞ των ΤαγαρÜδων-για την οποßα δεν εßναι λßγεò οι φορÝò που

οι'δÞμüτεò Ýχüυν κÜνει προσπÜθειεò να μεταφερθεß κÜπου αλ-

λοý. Αυτü θα αποτελÝσει και τη μüνιμη λýση του πρOβλÞματοò,

ΜÝχρι τüτε üμωò δεν μπορεßνα γßνει τßποτε; Νομßζω πωò ναι, Εß-

μασßε üλοι καταναλωτÝò ,., Τα πρÜγματα ßσωò καλυτερεýσουν,

αν ξεκινÞσουμε επιτÝλουò να ανακυκλþνουμε .,, !

Το χαρτß , τ0 γυαλß, τα αλουμινÝνια κουτÜκια ανακυκλþνονται

γιατß να μην κÜνουμε οικονομßα σε αγαθÜ και στ0 πορτοφüλι

μαò, αφοý mα σοýπερ μÜρκετ,αν επιστρÝψειò γυÜλινα μπουκÜ-

λιο γßνεται κÜποια -μικρÞ- Ýκπτωση στ0 ταμει0;
- 
ßα ÜποθÝματα τηò γηò εξαντλοýνται, αò επßβραδýνουμε τουλÜχιστον αυτÞν τη διαδικασßα üσο γßνεται!|!

διÜθεση

εξþò:

Θ
ΒOσιλOκοπOýλου Β. Β',



ΕΝΑ, ΒΡΑΔΥ ΣΙ0 ΤΡΙΑΔΙ

Αυτü τ0 Üρθρο θα μπορOýσε να Ýχειπολλοýò τßτλουò. ¼πωò "'Ενα βρÜδυ στο ΤριÜδΙ'Þ " Πþò να αποφεýγετε ÝνOν ελεγΚΤÞ μÝσα

στο αστικü",..,.,, Þ ακüμα "Πþò μπορεß κανεßò να μÜθει τα Üοτρα"

Αò ξεκινÞσω καλýτερα τη διÞγηση τηò ιOτορßαò για να καταλÜβετε περßτßνοò πρüκειται.

¸να βρÜδυ ΠαρασΚευÞò οι συμμOθητÝò μου Κι εγþ εßχαμε ραντεβοý με τον αρμüδιο καθηγητÞ του μαθÞματοò τηò αστρονομßαò κ,

Ιωσηφßδη να ανÝβουμε στο ΤριÜδι να παρατηρÞσουμε ια Üστρα.

ü'αρßeμüò τωγ μÜθητþν που μαζευτÞκαμε Þταν ικανοποιητικüò, καμιÜ δεκαπεντOριÜ, μια καιτο κρýο για κÜποιουò στÜθηκε ανα-

οταλτικüò παρÜγονταò και προτßμησαν να πιοýνε το ζεστü καφÝ τουò [ονüματα δεν λÝω.. , ].

ΦτÜσÜμε στηγ πλατεßα τüυ τριαδßου γýρω οτιò δÝκα παρÜ, üπου μαò περßμενε ο κ, Ιωσηφßδηò, Συνεχßσαμε ωò το γÞΠεδΟ ΠεζΟß,

Γελþγταò και üλο κÝφι φτÜσαμε. Η ατμüσφαιρα Þταν καθαρÞ, γεγονüò πOυ ευνοοýσε την παρατÞρηση, ΚÜπOια ΠρÜγμαΤ0 Τα ξÝραμε

Þδη απü την ιÜξη, αλλÜ αλλιþò εßναι να τα παρατηρεßò,' 'κÜτσαμε 
κυκßικÜ οτο βρεγμÝνο γρασßδι [ακüμα δεν καθÜρισε το παντελüνι μου απü την πρασινÜδαΙ Και ο Κ.lωσηφßδηò ÞΤαν ÝΤOΙ-

μοò γα ξεκιγÞσει, αλλü καταλÜβαμε üτι δεν υπÞρχε φακüò, þστε να φωτßζει τ0 Üστρο που δεßχνει- για να ξÝρουμε ΚαΙ εμεßò Τα ΚαημÝ-

να, που üλα τα Üστρα ßδι0 τα βλÝπαμε, για ποιο ακριβþò μιλÜει.
τη λýση Ýδωσε ο Σιμüγ üßαν Ýβγαλε το κοντÜρι με τη σημαßα που Þταν στο γÞπεδο και Ýτσι συνÝχισε απτüητα, Τ0 "μÜθημα" ΚρÜ-

τησε περßπου μια þρα και κÜτι. Εßδαμε τOυò περισσüτερουò αοτερισμοýò και μÜθαμε να τουò ξεχωρßζουμε π.χ, ο Σεßριοò, το φωτει_

γüτερο ÜοτÝρι, που βρßσκεται,,. πÜνω απü το αριοτερü δοκÜρι.., Ε κÜτω απü τον αστερισμü του Ωρßωνα Þθελα να πω.,. ¹ταν μÜθη-

μα λßγο αστρογομßαò, λßγο μυθολογßαò [βλÝπετε ο κ.lωσηφßδηò φρüντισε να μαò ενημερþνει για το λüγο που ονOμÜστηΚε ÝΤσΙ ΚÜθε

αστÝρι] λßγο μαθημαßικþν (συντεταγμÝνεò, τετρÜπλευρα, κýκλοι, Þταν αυτÜ που προσδιüριζαν την ακριβÞ θÝση των Üστρων) το αναμ-

φισβÞτητο εναι πωò μÝσα σε αυτÞν την μια þρα μÜθαμε παραπÜνω απ'üσα μÜθαμε üλεò τιò διδακτικÝò þρεò τηò χρονιÜò. ΦυσικÜ

ÜτυχÝò γεγονüò εßναß πωò ο κ. ιωσηφδηò πρÝπει να Ýφυγε απü'κει χωρßò μαλλιÜ, γιατß οι ερωταπOντÞσειò του ακüλΟυθΟυ ΤýΠΟυ

Þταν πολλÝò:
Ι\ΙαθητÞò: -Ποι0 εßναι εκεßνο το κüκκινο αστÝρι εκεß,, , εκεßνο που λÜμπει,, , ;

Ιωσηφßδηò :-Το ραντÜρ του ΧορτιÜτη| Þ.,..
-Αυτü πOυ κρÝμεται κÜτω απü την ζþνη του αστερισμοý του κυνηγοý (Ωρßωνα) τι εßναι;

-Το σπαθßτου|
Εßδαμε πλαγÞτεò, ακüμα και Ýνα νεφÝλωμαι ΦυσικÜ, για περισσüτερεò λεπτομÝρειεò , ελÜτε στο τÝλοò τηò χρΟνΙÜò ΠΟυ θα γßνεΙ

παρουσßαση την εργασιþν των μαθητþν τηò αοτρονομßOò στο πολιτιοτικü κÝντρο .

' 
[ιε τα πολßÜ ,, , το μÜθημα τελεßωσε μετÜ απü σχετικÝò ερωτÞσειò ., . απü το ποý ακριβþò βρßσκεται ο αστερισμüò των Διδýμων

Ýωò [και γιαΙ την ýλη των αστεριþν.

ΕυχαριοτÞσαμε τον καθηγητÞ μαò και επιβιβαστÞκαμε 0το αοτικü για την επιστροφÞ,

Δεý Ýιχαμε μεριμγÞσει üμωò για κÜτι τελευταß0. ΚÜποιοι απü εμÜò δεν εßχαμε προνοÞσει για δεýτερο εισιτÞριο, γιατß εßχαμε ξε-

χÜσει πωò οτο ΤριÜδι μετÜ τιò 11:30 δεν υπÜρχει τßποτα ανοιχτü.

-ΣιγÜ, και μπÞκε ελεγκτÞò! ΛÝει κÜπOιοò.,.

Εκεß πOυ αμÝριμνα συζητÜμε περß ανÝμων και ,., αστÝρων σηκþνεται Ýναò κýριοò και λÝει.,,

"Τα εισιτÞριÜ σαò,,. "

ΑιγιΑΝ| πüý βρÝθηκε εκεßνη την þρα εκεßο ΧριOτιανüò! ¼λοι κοιτιüμαmαν ,.,αμÞχανα þσπου κÜποιοò εψε την ιδÝα|

ΜαθητÞò: θÝλετε να τα βροýμε αλλιþò ;

ΕλεγκτÞò: Τι εννοεßò;

, ß: \ß}ι Jτ
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λ ", κρýο|

ΠÜντωò εγþ ,,.ξÝρω τι βλÝπω οτον ουρανü απü τüτε, üπωò

και οι υπüλοιποι παρüντεò, ¸να ευχαριστþ, λοιπüν, mον κ. lω-

σηφßδη εκ μερOυò üλου του τμÞμαιοò,.,

Υ.Γ. Το Üρθρ0 αφιερþνεται σε üλουò τουò καθηγητÝò και

μαθητÝò που αμφισβητοýν πωò με λΙγη καλÞ διÜθεση μπορεß
να κÜνει κανεßò τα πÜνταΙ Μ' αυτÞν (Ýκανε) το γÞπεδ0 του Τρι-

αδιου Ýν0 σýγχρOνο,,,αστεροσκοπεßο.

ΜαθητÞò: θÝλετε να σαò μαθουμε τα Üστρα;

l a 0 ελεγκτÞò κοιτοýσε -σαν 
χανOò". þσπOυ του εξηγÞσαμε πþò

ß, ' 
εαε η κατÜσταση. Με τα πολλÜ μαò Üφησε,., Ποιοò εßχε üρεξη να

τ πληρωσει 'Ι0 ευρþΙ
Εκεινο το βρÜδυ συνδýαζε χαβαλÝ, γνþση, συνεργασßα και

Ι]Δ,]|

Χρýσ0 ΠOπOλεξÜτου



ξOβμηση σΙηυ ηυΠßtυυ ιυυ Ηυtrομυ:"," 
ι

0ιδýοομÜδεòπεριβOλλοντιΚÞòεΚΠαιδευσηòασχOλOýνταιαυτÞντηνσχOλιΚÞχρονιÜμετηνΚοιλÜδOτουΑνθεμουντα'ι
Η πρþτη ειδιΚεýεται περισσüτερο ,ß. ρÝιßþ. ßηò περιοχÞò και την ποßüτÞτÜ νερüý τουò, την οΠοßα ελÝγχει συστηματικÜ με την 

ι
0ιδýο ομÜδεò περιβOλλοντιΚÞò εΚΠαιδευσηò ασχOλOýνται αυτÞντΨ:ι*º}τ::*]γj,*ι':#χΙΙΙßγ::ιιº,

'rΙººß;rßºº,:}ιιß,ßr'«ο*. ιου Ανθεμουνια 0σον αφορÜ την ,ο,9ºι_ºι._,,ι,Υ"ò οιΚισμουò τηò, τιò ασχολιεò των (ατOιΚων τηò Και

,ο,αßτrρα ,οß ßδροφüρο οριζονια. ο οποßοò ra τελευταια χρονια υποχωρεß ανησυχηιικα,
'"*ß,&1,οßþü,δυο 

ομαο.ò ξ,«ß;;;;þ;,;,ßι,δßμ, ".ßß ¹fΗ;;Ωιßº?γ}ºΙ,ßßJ#?i'':JΙ«¹fil'θJßºßθ')'θΙfΙ;
ποοΒληυατα τουò.- ßßη σιαοη: ΓυμνÜοιο Βαοιλικων,0 Γυμναοιαρχη( (, Γ(Oι

*οòrò þ'Ιο,lο«λ.ηò και αυτüò, μαò μßλησε για την Ýλλειψη νερOý,

υßü.ηυ οΙογ,οοι 0παταλη νερου με ιιò ιδιωτικÝò γεωιρÞσειò., για

ßÞυ poyJüio υηοß.ρηση του υδροφιjρου ορßζοντα καιτην κατÜληψη

αναπαλαιωμÝνο και μαò Ýγινε ενημÝρωση για την ιστορια του τüπου γ,ο.þΙ Üφθüυουò νÝρüμυλOυò που υπÞρχαν και δεν υπÜρχOυν πια,

'*&º}ß|[Ýο*Ι}l'fr'§;ßºßJ||j'ffº'frΙß|Lº και ξεκινÞσαμε (παντα με καταρρακτþδη βροχÞ)για την τελευταßα μOò στÜση, τον

'υυθΙ»οr, 0ρεινü χωριü, απομονωμÝνο, με λιγουò κατοßκουò, με καταπληκτικη θεα 
_σ'üλη 

την κοιλÜδα_του 
,Ανθεμοýντα,

ι\,ηÝOα σιην παραδOσιακÞ τοβrρυο ,ου'χrρ,ου. με τα κουτOουρ0 ο,ο. ßòα«, υο τοι(οβολουý και αχνιστα"ψηιÜ, ο πρωην προεδρOò τηò

(οιγοτηlαò κ, κλαμουρηò Νικοò μαò ß,ßßßjß,ß'rÞßΙσ..ü,« «ο, ,ηυ προ.l.ßþτου ονüμOΓοò του χωριOυ_, Μαò συγΚλOνιOε η αφÞγησÞ ΙΟυ

για τ0 0λοκαýτωμα του χωριοý ."ο .ßßß ßßιjμ.r.,ιò «ο, μοò ουηü,.ßχÞ* η λειýυδρια πüυ παρατηρειται ιδιαιΤερα Τ0 ΚOλΟΚαßρΙ,

ΜπροστÜ στο γÝρικο πτο.ουο rηßπßο.εßßò 16οü χρüνων1 φþτOγραφηθÞκÜμε για να θυμüμασΤε Την üμΟρφη αυΤÞ μÝρα,

το συμπÝρασμα που ργαιαμε ο.ο.Ýßßò .L,i',, ßßßß ßrßωλ ß* ηυε"μοßυßü ηοß Þ.ον μιÜ πρOνομιοýχ0 περιοχÞ για τα ÜφθΟνα νερÜ Τηò

και το εýφορο Ýδαφüò τηò, ηου μrχρßπρ,υ'μοπò 30 χρüυ,« ο, «ο,ο,«, ψüü,ßüυ ο-.ο'ηοτßμι και οι πιτσßρικÜδεò Ýκαναν μπÜνιο, τþρα Ýχει

«üßüυ"ιüλ μ« ηρορλÞμÜτικÞ περιοχÞ, ΚαταλÞξαμε λοιπüν üτι:

ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

1,

2,

3.

0ι ομüδεò τηò περιβαλλοντικÞò εκπαßδευσηò

ΠροτÜσειò

Αειφορικüò σχεδιασμüò

ΚOατικÞ και τοπικÞ υποδομÞ

0ρθολογικÞ διαχεßριση του υδÜτινου δυναμικοý,

του απü υφÜλμυρο νερü.

Η καθηγÞτριÜ του σχολεßου κ, ΤσολναρÜ μαò ενημÝρωσε για την

ιστορßα του τüπου και τιò καλλιÝργειεò τηò περιOχηò,'-' 
λÝýτερη στÜση: ΓOλÜτιστα, 0 κ, Καραζαφεßρηò, πρþην γυμνα-

ο,tþò.üυ Γυμνασßου ΓαλÜτισταò, μαò ενημÝρωσε.πρþτα για την

,ο,,üο,ü.ηò κωμοποληò και την προελευοη ιου ονOματοò ιηò και

λlη Ιυυrrr,ο,π,ο«rφθÞκαμε τον Βυζανιινο Πýργο, ο οποßοò, üηωò

;;Ý ;*;' επικοινωνουOε με εναν ομοιο του σιην Περαßα με το

σýστημα ιων φρυκτωριþν ιμε φωτια),

Συγκεντρωθηκομε στο Δημορχειο, ενα_ παλι0 σχοΛει0



ΑυτÞν τη σχολικÞ χρονιÜ στα πλαßσια τηò ΠεριβαλλοντικÞò Εκπαßδευσηò δραστηριοποιοýνται δýο 0μÜδεò. Η μßα απü αυτÝò με

επικεφαλÞò την κ. Ηγουμενßδου και τον κ, tωσηφßδη, εξετÜζει τ0 νερü των ρεμÜτων τηò θÝρμηò ωò προò την καθαρüτητÜ τουò,

Γιαυτüγ το σκοπü Ýχουμε χωρßσειτα 10 ρÝματα τηò περιοχÞò σε τρειò ομÜδεò ανÜλογα με την περιOχÞ την οΠοßα διασχßζουν (θÝρμη,

ΤριÜδι, ΧαριλÜου). ΣυλλÝγOυμε ικανοποιητικü αριθμü δειγμÜτων (τουλÜχιοτον τρßα) καιτα δßνουμε στην εταιρεßα «ΑνατολικÞ» για τιc

χημικÝò αναλýσειò, Στο τÝλοò τηò χρονιÜò, με βÜση αυτÝò τιò χημικÝò αναλýσειò, θα γρÜψουμε μßα εργασßα σχετικÜ με την Ýκταστ

τηò μüλυνσηò και το ποιOò ευθýνεται γι'αυτÞν,

ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝΤΙΚΗΣ:

Μοýγιου Νßκη, Πüκαò ΔημÞτρηò, Μπüρταò ΣτÝλιοò, Στεφανßδου ΙνΙαρßα, ΚουτρÝλη Ευαγγελßα-ΕιρÞνη, ΒασιλαΚOποýλOυ ΒασιλιΚÞ

Πετρßδου Γιωργßα, ΜπOυγιουκλÞò Κωνσταντßνοò, Καρποýζηò Παναγιþτηò, Παπαντωνßου ΠÝτροò

#trStrffi#ffi#,ftffift m#;ffi, t
¸να αξÝχαOτο στην κυριολεξßα τριÞμερο περÜσαμε üλοι 0ι μαθητÝò του Β2 0το

ΔÜσοò τηò ΔαδιÜò και 0το ΔÝλτα του ¸βρου, Ýνα 1ριÞμερο γεμÜτο εμπειρßεò που

ßσωò να μην ξανOζÞσουμε ποτÝ!

¸γινε στα πλαßσια του μαθÞματοò «ΑρχÝò περιβαλλοντικþν επιοτημþν», μÜ-

θημα επιλOγÞò τηò Β' ΛυκεßOυ.

Την ΠαρασκευÞ, 20 Φεβρουαρßου, μετÜ το τÝλοò των μαθημÜτων, επιβι-

βαστÞκαμε στο λεωφορεßο για να ξεκινÞσουμε το ευχÜριστο ταξßδι μαò ωò το

δÜσοò τηò ΔαδιÜò. Στο ενδιÜμεσο τηò διαδρομÞò, στην ΚαβÜλα, ανÝβηκε ÝνOò

ακüμη επιβÜτηò, η κ, ΕυθυκρÜτη, περσιιτι καθηγÞτρια μαò, γεγOνüò το οποßο μαò

χαρOποßησε ιδιαßτερα.
ΦτÜσαμε mο δÜσοò το βρÜδυ, πρÜγμα το οποß0 δεν μαò πτüησε þστε να

κÜνουμε το προκαθορισμÝνο πÜρτι γενεθλßων στα τρßα παιδιÜ που εααν γενÝθλια. Η

νýχτα κýλησε üμορφα και ξημÝρωσε Ýνα πανÝμορφο, ηλιüλουστο πρωινü. l\ηετÜ απü μßα σýντOμη 0μιλßα τηò

υπευθýνου του κÝντρου ΕνημÝρωσηò για το ΔÜσOò τηò ΔαδιÜò και την παρακOλοýθηση τOυ βßντεο για τη ζωÞ των αρπαΚτιΚþν πουλιþν

0την περιοχÞ, ανεβÞκαμε οτο παρατηρητÞριο üπου παρακολουθÞσαμε «δια ζþσηò» γýπεò και Üλλα αρπακτικÜ πουλιÜ να τρωνε! ¹ταν Ýνα

εκπληκτικü θÝαμα! ¼λOι μαò εααμε εντυπωσιαστεß, Η ιεροτελεοτßα που ακολουθοýσαν την þρα τOυ φαγητOý τουò και το μÝγεθOò των

αρπακτικþν Þταν για μαò κÜτι πρωτüγνωρο,

ΜετÜ το παρατηρητÞριο κατευθυνθÞκαμε προò το Σουφλß, üπου επισκεφθÞκαμε το Μουσεßο του ΜεταξιOý και κÜναμε βüλτα σιαt

γραφικÜ δρομÜκια τηò πüληò,
ΕπιοτροφÞ οτον ξενþνα και προετOιμασßα για το βρÜδυ! Χορüò και τραγοýδι ακολοýθησαν σε Ýνα απü τα πιο ωραßα ρεμπετÜδικα τηò

Αλεξανδροýποληò μÝχρι ηò πρþτεò πρωινÝò þρεò,
Την ΚυριακÞ ξεκινÜ ο δρüμοò προò την επιπρOφÞ. ΕνδιÜμεση üμωò στÜση, τ0 ΔÝλτα του ¸βρου, Η τýχη Þταν με ιο μÝροò μαò,

αφοý αυτÞν την ÞμÝρα το ποτÜμι Þταν γεμÜτο πανÝμορφα κOι σπÜνια πουλιÜ που οι περισσüτεροι δεν εßχαμε ξανÜ την ευΚαιρß0 ν0

θαυμÜσουμε. Η ξεναγüò που μαò συνüδευσε μαò εξÞγησε τιò συνÞθειεò των πOυλιþν και μαò βοÞθησε ωò το τÝλοò τηò διαδρομÞò

να αναγνωρßζουμε τα πουλιÜ που βρßσκουν καταφýγιο εκεßαπü διÜφορα μÝρη τηò Ευρþπηò,

Επüμενη στÜση για μεσημεριανü οτην ΚομοτηνÞ üπου χιüνιζε!
Και αφOý λοιπüν μÝσα σε τρειò ημÝρεò εßδαμε üλεò τιò εποχÝò του χρüνOυ με

τα χρþματ0 τουò, φτÜσαμε στη θÝρμηΙ

Πριν üμωò τελειþσει αυτÞ η μικρÞ αναφορÜ οτην εκδρOμÞ μαò, θÝλουμε να

, ποýμε Ýνα μεγÜλ0 ευχαριOτþ στουò καθηγητÝò που μOò συνüδεψαν, στην κ,

Σερεμετßδου, στην κ. Παπαγρηγορßου, στην κ. ΧαραλαμπÜκη, οτον οδηγü που μαò
ανÝχτηκε κOι περισσüτερ0 απü üλουò στην κ. ΗγουμενßδOυ που οργÜνωσε την

εκδρομÞ, που μαò συνüδεψε και που Þταν δßπλα μαò για ü,τι χρειαοτÞκαμε.
¸να, λοιπüν, μεγÜλ0 ευχαριστþ|

Βουσβοýκη Μαρßα



Για τη σχολικÞ χρονιÜ 2003-2004 τ0 
,]ο 

Ενιαßο Λýκειο θÝρμηò

σε συνεργασßα με τ0 28" , 2θ" , 12' και ]4' Ε.Λ. θεσσαλOνßκηò

υλοποιοýν πρüγραμμα τOυ ΚÝντρου Ερευνþν για θÝματα

Ισüτηταò (ΚΕΘΙ) . 0 γενικüò στüχοò του προγρÜμματοò εßναι η

ευαισθητοποßηση των μαθητþν και των εκπαιδευτικþν για θÝματ0

που αφOροýν τιò σχÝσειò των δý0 φýλων , Στο Λýκειο θÝρμηò

συμμετÝχουν οι μαθητÝò του Β5 απü τη Β'τÜξη με υπεýθυνη

καθηγÞτρια την κ. Παπαγρηγορßου και οι μαθητÝò τOυ Γ2 απü την

Γ'τÜξη.
Στα πλαßσια τOυ προγρÜμματοò Ýγιναν και στα δý0 τμÞματα μι-

κρÞò κλßμακαò Ýρευνεò . Μßα απü τιò Ýρευνεò ηου Ýγινε σε 0υνερ-

γασßα με τουò μαθητÝò τOυ Γ2 αφοροýσε το ρüλο τηò οικογÝνειαò

στη διαμüρφωση τηò εικüναò και τηò αντßληψηò που Ýχει το κOρßτσι

και το αγüρι για το πþò πρÝπει να παßξει διÜφορOυò κοινωνικοýò

ρüλουò 0τα πλαßσια τηò φιλικÞò παρÝαò, του σχολεßου, τηò 0ι-

κογÝνειαò Þ τηò εργασßαò, ΕπιλÝχτηκε να εξεταοτεß ο ρüλοò τηò

οικOγÝνειOò, επειδÞ η οικογÝνεια εßναι 0 πρþτOò οργανωμÝνOò

κοινωνικüò χþροò σßον 0ποßο εντÜσσεται το Üτομο. Ωò πρωτOγε-

νÞò φορÝαò κοινωνικοπOßησηò, η 0ικOγÝνεια μετατρÝπει τ0 ÜτOμο

απü βιολOγικü 0ν σε κοινωνικü, Η πρþτη εικüνα πOυ κατασκευÜζει

το παιδßγια τ0 εαυτü του εßναι μÝσα απü τα μÜτια των γονιþν τOυ.

Ι\ΙÝσω τηò σχÝσηò του και τηò επικοινωνßαò του με τουò γονεßò
αποκιÜει συνεßδηση του εαυτοý του. ΔιαμOρφþνει την ταυτüτητÜ

τOυ, Εσωτερικεýει στÜσειò ζωÞò, μαθαßνει να παßζει κOινωνικοýò

ρüλουò, θÝτει 0τüχOυò.

0 στüχοò τηò Ýρευναò Þταν να διαπιOτωθεß 0 ρüλοò τηò

οικογÝνειαò στη διαμüρφωση των στÜσεων και των βασικþν

χαρακτηριστικþν τηò συμπεριφOρÜò των πOιδιþν. Ειδικüτερα μαò
ενδιÝφερε να δοýμε, πþò οι γονεßò, μÝσω των παραινÝσεων, των

εγτολþν και των απαγορεýσεων διαφορOποιοýν τη στÜση τOυò

0νÜλOγ0 με τ0 φýλ0, Τι συμβουλÝò και τι περιορισμοýò θÝτουν οτο

αγüρι και τι στο κορßτσι ; Σε τι βαθμü οι γονεßò αναπαρÜγουν τιò

στερεüτυπεò αντιλÞψειò για τOυò ανδρικοýò και τουò γυναικεßOυò

ρüλOυò; (γυναßκα : μητρüτητα, νοικOκυρÜ, θÝσειò εργασßOò με

χαμηλÝò αμOιβÝò, χωρßò κýρOò και πOλλÝò ευθýνεò - Üντραò: η

κýρια πηγÞ του οικογενειακοý εισοδÞματOò, κυρßαρχοò στο χþρο

4ι
εργασßαò, υψηλÝò

αμοιβÝò, υπεýθυνεò
θÝσειò με υψηλü

γüητρ0). Παßζει

ρüλο η οικογÝνεια
στην εικüνα που

Ýχει το αγüρι Þ τ0

κορßτσι για το φýλο
τOυ, καθOρßζονταò

üτσι τα ψυχικÜ του

χαρακτηριOτικÜ, τιò
σßÜσειò τOυ και τη

συμπεριφOρÜ τOυ ;

(0 Üντραò υποτßθεται
üτι πρÝπει να εßναι

ενεργητικüò, ασυμβßβαστοò, δυναμικüò, ενþ, αντßθετα η γυναßκα

πρÝπει να εßναι ευαßσθητη, υποταγμÝνη, να συμβιβÜζεται και να

υπακοýε0,
Στην Ýρευνα χρησιμOποιÞθηκε ερωτηματολüγιο με ερωτÞσειò

ανοικτοý τýπου, τ0 οποßο δüθηκε στουò μαθητÝò του Γ2 στα

πλαßσια τOυ μαθÞματοò τηò Κοινωνιολογßαò.

Με βÜση το ερωτηματολüγιο , οι μαθητÝò Ýπρεπε να θυμη-

θοýν και να καταγρÜψουν συμβουλÝò, παραινÝσειò εντOλÝò και

απαγορεýσειò που εααν ακOýσει απü τOυò γOνεßò τουò Þ απü

πρüσωπα του οτενοý οικογενειακοý τOυò περιβÜλλOντοò, Επßσηò,

Ýπρεπε να αναφÝρουν ποιεò απü αυτÝò τιò εντολÝò, απαγOρεýσειò

κλπ θεωροýσαν απαραßτητεò για να μεγαλþσει Ýνα παιδß, ποιεò

απü αυτÝò ακολοýθησαν με ευχαρßστηση και πOιεò 0ισθÜνθηκαν

üτι τουò καταπιÝζουν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Με βÜση τα στοιχεßα, φαßνεται üτι οιγονεßò,

μÝσω των συμβOυλþν-εντολþν τουò, συμβÜλλουν στη διαμüρφωση

μιαò διαφορετικÞò ταυτüτηταò για το αγüρι και τ0 κορßτσι . Αντι-

μετωπßζουν με διαφορετικü τρüπο τ0 κÜθε παιδß αγÜλOγα με τ0

φýλο του, αναπαρÜγονταò Ýτσι τα στερεüτυπα που Þδη υπÜρχουν

για τα δýο φýλα. Στιò προδιαγραφÝò 1ηò «καλÞ§ συμπεριφορÜò»

για το κορßτσι συναντÜμε χαρακτηριστικÜ τα οποßα , Üλλα λιγüτερ0

Üλλα περισσüτερο, φαΙ
νονται αταßριαστα με τη

οτερεüτυπη εικüνα που

η κOινωνßα Ýχει κατα-

σκευÜσει για τον Üνδρα .

Ισχýει και το αντßστροφο:

Η κατασκευÞ τηò ανδρι-

κÞò ταυτüτηταò γßνεται

με βÜση χαρακτηριοτικÜ
που περιμÝνουμε να τα

συναντÞσOυμε στη συ-

μπεριφορÜ ενüò Üνδρα,

ενþ θα μOò φαßνοντOν
αταßριασια και ασυμβßβOστα με τη γυναικεßα συμπεριφορÜ, ¸τσι,

το κOρßτσι θα πρÝπει να εßναι «φιλικü», «κατOδεκτικü», «κOινω,

νικü». Η «ευαισθησßα» και ο «συναισθηματισμüò» εßναι 0τOιχεßα

που ταιριÜζουν στη γυναικεßα ταυτüτητα, Ýτσι üπωò αυτÞ Ýχει κα-

τασκευαστεß κοινωνικÜ, ενþ εßναι αταßριαστα με την ανδρικÞ, Κοι-

νωνικÜ προδιαγρÜφεται και η ανδρικÞ συμπεριφOρÜ, αφοý ζητÜμε

και περιμÝνOυμε απü τον Üνδρα να εßναι «δυναμικüò», «σκληρüò»,

«γενναßοò», «συγΚρατημÝνOò», «σοβαρüò», «να μη σκýβει το κε-

φÜλυ,, «να Ýχει αυτοÝλεγχO» .

Τα χαρακτηριστικÜ τηò ανδρικÞò και τηò γυναικεßαò ταυτüτηταò

üμωò δεν παραμÝνουν αναλλοßωτα μÝσα στο χρüνο, ΑλλÜζουν απü

εποχÞ σε εποχÞ, προσαρμOζüμενα στιò νÝεò κοινωνικÝò συνθÞκεò,

Βρßσκονται σε συνÜφεια με τιò νÝεò αξßεò και τιò κOινωνικÝò

σχÝσειò, Ýτσι üπωò αυτÝò διαμορφþνονται μÝσα απü την

κοινωνικÞ εξÝλιξη, ¸τσι δßπλα οτα παραδοσιακÜ χαρακτηριστικÜ

τηò γυναικεßαò ταυτüτηταò συναντÜμε χαι νÝα που συνδÝοπαι με

τOυò νÝOυò ρüλOυò που καλεßται να παßξει η γυναßκα



0τη σýγχρονη επOχÞ. ¸τσι σÞμερα η γυναßκα θα πρÝπει να εßναι «δυναμικÞ», «ανεξÜρτηιη», «να Ýχει φιλOδOξßεò», «να αγωνßζεται για

αυτÜ πüυ θÝλει,,, «να δεκδικεß,. Ωò απαραßτητεò συμβουλÝò για να μεγαλþσει Ýνα παιδßτα κορßτσια θεωροýν τ0 «να εßναι ανεξÜρτητεò», «να

στηρßζονται στιò δυνÜμειò τουò», «να Ýχουν φιλοδοξßεò», «να βÜζουν 0τüχουò», «να αγωνßζOνται,,, «να εßναι δυναμιΚÝò ΚαιαποφασισΙΙΚÝò,

το γεγογüò üτι αυτÜ τα χαρακτηριστικÜ δεν εμφανßζOνται στα αγüρια δεν θα πρÝπει να ερμηνευθεß ωò παραγνþριση τηò σημασßαò ΤΟυò,

αλλÜ μÜλλογ üτι στηγ περßπτωση των αγοριþν αυτÜ θεωροýνται ωò κÜτι δεδομÝνο, Τα παρατιÜνω χαρακτηριοτικÜ ταιριÜζΟυν μεΤην εΙΚüνα

_ πρüτυπ0 τηò σý\¾ρOγÞò γυναßκαò, η οποßα εßναι εργαζüμενη, οικονομικÜ χειραφετημÝνη, ανεξÜρτητη, δυναμιΚÞ, ενδιοφÝρεται για Την

επÜγγελματικÞ τηò þαδιοδρομßα καßÜýοδο, ¸τσι η γυναßκα, μÝσα σε αυτÞν την πOλλαπλüτητα ρüλων, καλεßται να ταιριÜξει-συνδυÜσει τουò

παρÜδοσιακοýò ρüλουò τηò συζýγου-μητÝραò-νοικοκυρÜò με τουò σýγχρονουò ρüλOυò τηò φιλüδOξηò-δυναμικÞò-εργαζüμενηò γυναßΚαò,

Σε'πολλÝò περßπτþσειò αυτοß οι ρüλοι Ýßναι πιθανüν να συγκρOýονται και να εßναι ασυμβßβαστοι, ΠολλÝò φορÝò οι γυναßΚεò καλοýνται νο

θυσιÜσουν τηý προσωπιÞ τουò ζωÞ για την καριÝρα τOυò , Þ να θυσιÜοOυν την καριÝρα τουò προκειμÝνου να παντρευτOýν Και να ΚÜνOυν

παιδιÜ, Απü ßρευυα,,ου αμερικανικοý πανεπιοτημßου BOslOn GοΙΙθgε , προκýπτει üτι οι περισσüτερεò γυναßκεò που ÝχOυν ΚαταλÜβει

αγþτερεò διOικητικÝò θÝσειò σε επιχειρÞσειò Ýχουν θυσιÜσειτην πρOσωπικÞ τουò ζωÞ πολý περισσüτερο απü τOυò Üνδρεò συναδÝλφΟυò

τουò. ßια να μειωθεßη Ýνταση αυτÞò τηò σýγκρOυσηò των ρüλων θα πρÝπει ταυτüχρονα να αλλÜξουν και οι ρüλοι που συνδÝονται με Την

αγδρικÞ ταυτüτητα (π.χ. ισüτιμη συμμετοχÞ ανδρþν και γυναικþν σε τOμεßò τηò οικογενειακÞò ζωÞò, φρOντßδα των Παιδιþν).

Η σÞμεριγÞ ÝποßÞ μπορεßνα χαρακτηριοτεß ωò μεταβατικÞ περßοδοò κατÜ την 0ποßα οι αλλαγÝò, πρωτßστωò στο χþρο τηò οιΚOνOμßαò,

Ýχουγ επιφÝρει και'ÜλλαγÝò σε Üλλα πεδßα κοινωνικþν σχÝσεων (π,χ. 0ικογÝνεια). Δßπλα στα παραδοσιακÜ χαραΚτηριστιΚÜ τηò ανδρΙΚÞò

και γυγαικÝßÜò ταυτüτητOò Ýρχονται να πρOστεθOýν νÝα, κατασκευÜζονταò μΙ0 νÝα εικüνα για τον Üνδρα και τη γυναßΚα Για üσ0 διÜOτημα

συγυπÜρχει τü παλιü με το κÜßνοýργιο, μÝχρι να αποσαφηνισιOýν οι προδιαγραφÝò των νÝων ρüλων για τOν Üνδρα και τη γυναßκα, μÝΧρΙ

υα ορ,σßÝß με ξεκÜθαρ0 τρüπ0 τι Ýßδουò συμπεριφOρÜ αναμÝνεται απü το κÜθε φýλο, οι σχÝσειò ανÜμεσα 0τον Üνδρα και τη γυνOßΚα θα

περνÜνε μÝσα απü εντÜσειò, ανασφÜλεια και συγκροýσειò,
(τ0 πλÞρεò περιεχüμεγο και των δýο ερευνþν - δεΙγμα, εργαλεßα, μÝθοδοò, απOτελÝσματα, συμπερÜσματα, πßνακεò, διαγρÜμμαΤα

- θα τα βρεßτε 0την ιστοσελßδα του σχολεßου), 
τÜσOò χßOò

Πþò επηρεdΖουγ _οι γονεßò τιò επαγγελματικÝò
επιλογÝò τωγ παιδιþγ τουò
(Προβλημοτισμοß κοι συμπερüσμοτα που προÝκυψον στο πλοßσιο υλοποßησηò

προγρüμμοτοò γιο την προþθησηò τηò ισüτητοò των φýλων)

Στη σημερινÞ εποχÞ και σýμφωνα με Ýρευνεò που ÝχOυν γßνει, Ýχει διαπιστωθεß üτι οιγονεßò επηρεÜζουν τα παιδιÜ

τουò, ωò προò τιò επιλογÝò οτον εκπαιδευτικü τομÝα üπωò επßσηò και ωò προò την επιλογÞ του επαγγÝλματοò, ¸τσι το

παιδß, κυρßωò ανÜλογα με το φýλο του, δÝχεται διÜφορεò πιÝσειò για την επαγγελματικÞ του εξÝλιξη,

Σε γεγικÝò γραμμÝò, οι περισσüτεροι γονεßò επιθυμOýν τα παιδιÜ τουò να μορφωθοýν, για να εξασφαλßσουν μια καλÞ

θÝση στην αγορÜ εργασßαò, η οποßα συνεπÜγεται κοινωνικÞ Üνοδο και κýροò για τα παιδιÜ τουò αλλÜ Και για τOυò ßδΙΟυò.

πιο συγκÝκριμÝνα, εÜν το παιδßτουò εßναι αγüρι , δÝχεται μεγαλýτερη πßεση, γιατßπιοτεýουν üτι η επαγγελματιΚÞ τΟυ

αποκατÜσταση εßναι απαραßτητη, με δεδομÝνο üτι αυτü αργüτερα θα στηρßξει οικονομικÜ την οικογÝνειÜ του, ΚÜποιοι Üλλοι

γογεßò, κυρßωò αυτοß που Ýχουν παιδιÜ και των δýο φýλων, θεωροýν üτι η τεχνικÞ εκπαßδευση αποτελεß μια ΚαλÞ διÝξΟδΟ

για τ0 αγüρι, τÝλοò, ο γÜμοò και η οικογενειακÞ αποκατÜσταση του αγοριοý, δε φαßνεται να απασχολεßτουò περισσüτερΟυò

γονεßò, διüτι προÝχει η επαγγελματικÞ επιτυχßα, ¼σον αφορÜ τα κορßτσια, οι προσδοκßεò των γονιþν τOυò, Ýχουν αλλÜξεΙ

κατÜ πολý τα τελευταßÜ χρüνια. Τþρα πια 0ι γονεßò επιθυμοýν την πανεπιστημιακÞ εκπαßδευση για το κορßτσι τουò, Χωρßò

βÝβαια αυτü να αποκλεßει αργüτερα το ρüλο τηò συζýγου και τηò μητÝραò. ΚÜποιοι γονεßò προσδοκοýν τα ΚορΙτσια ΤΟυò να

εργαστοýγ στο δημüσιο τομÝα, ο οποßοò προσφÝρει σταθερüτητα, καλÝò συνθÞκεò εργασßαò και εξασφαλ(ει περισσüτερΟ

ελÝýθερο χρüγο, ενþ ελÜχιστοι εßναι πλÝον οι γονεßò που επικεντρþνοιιται περισσüτερο στο γÜμ0 Και στην οιΚογενειαΚÞ

αποκατÜσταση των κοριτσιþν τουò,

Στο πρüγραμμα συμμετÝχOυν οι μαθητÝò του Β5 με υπεýθυνη καθηγÞτρια για την υλOποßηση του προγρÜμματοò την κ.

Παπαγρηγορßου Αικατερßνη,



Για να αναζητÞσουμε την προÝλευση τOυ ßαιtοο πρÝπεß να

ταξιδÝψουμε στην αρχαΙα Α(γυπτο το 2000 π,Χ, 0ι περßεργεò

μαýρεò Þ μπλε εγχαρÜξειò σε μοýμιεò ΦαρOþ υποδηλþνOυν την

πρþτη πρOÝλευσÞ των τατουÜζ, ενþ ιστOρικÝò Ýρευνεò λÝνε üτι

το 300π,Χ, στιò χþρεò τηò ¶πω ΑνατOλÞò, Üντρεò και γυναικεò

στüλιζαν το σþμα τουò με σýμβολα ζþων (δρÜκουò, φßδια) πOυ

τOυò πρOστÜτευαν απü το κακü,

ßαιßοο σε μια πολυνησιακÞ διÜλεκτο σημαßνει προστασια, 0ι

πρþτοι εξερευνητÝò γυρνþντOò απü τα περιπετειþδη ταξßδια

τüυò απΟ την Πολυνησß0 και τα νησιÜ του Ειρηνικοý, Ýφεραν μαζß

του( .α πρþτα ßαtΙOο στη Δýση τ0 17" αι, ¹ταν για χρüνια Ýνα

σýμβολο δýναμηò για τουò ισχυροýò, þσηου μετα το Β Παγκüσμι0

πüλεμο πÝρασε σε ηιο ευρεßα χρÞση. 0ι ΑμερικÜνοι πεζOναýτεò

του ΒιετνÜμ και οι χßπιò π]ò δεκαετßαò τOυ '70, τ0 Ýκαναν Ýνα

πραγματικü "κüσμημα" λOτρεßOò για να φτÜσουμε στα 'θOò, με

την benerailon-X, 0ι εκπρüσωποι τηò οποßαò υπÝβαλαν τα γυμνÜ

κüρμιÜ τουò σε ανÜλογεò διαδικασßεò (ιαfßοο, ρΙθτòl,ºg), για να

τονßσουν την αυθεντικüτητα και την μοναδικüτητα τOυò,

ΑληθινÜ Þ ψεýτικα, τα τατOυÜζ ÝχOυν γΙνει τα τελευταßα χρüνια

αξεσουÜρ τηò μüδαò και üλοι 0ι οτÜρ, απü την ΠÜμελ0 ¶νºε!σOν

και την Μαντüνα μÝχρι τον Τζüνι ΝτÝπ και την Αντζελßνα ΤζOλΙ, τα

χρησιμOποιοýν ο καθÝναò με τον τρüηο του,,,

0ι δερματοστιξßα εßναι μια πολυσýνθετη τÝχνη πOυ απαιτει

ευρεßα γκÜμα γνþσεων, 0 καλλιτÝχνηò θα πρÝηει να Ýχει γνþσειò

ιOτρικÞò κÜι υγιεινÞò του δÝρματοò, αποστεßρωσηò εργαλεßων

καß ηλεκτρισμοý, ΠÜντωò üλοι σÞμερα χρησιμOποιοýν απOστει-

ρωμÝνουò κλßβανουò

για τα εργαλε[α τOυò

και βελüνεò μιαò

χρÞσηò, Η διαδικασßα

μπορεß να κρατÞσει

απü μια þρα Ýωò

μÝρεò Þ και μÞνεò,
ανÜλογα με την

πολυπλοκüτητα του

σχεδßOυ, τα χρþματα

Þ και την Ýκταση, Για

μια πλÜτη χρειÜζOνται
πÜνω απü 40 þρεò

δOυλειÜò, ενþ 0ι

αλλα αφαιρεßται εντελωò με λειζερ"

τιμÝò ξεκινοýν απü

Sü ευρω και μπορεß να φτÜσOυν τα 5.000 ευρþ, Τα τελευταßα

χρüνια το εßδOò γινεται üλο και πιο δημοφιλÝò στην ελλÜ_δα,

λνθρωποι üλων των ηλικιþν και των τÜξεων κÜνουν Ýνα, δýο

Þ κÜι περισσüτερα τατουÜζ σε διÜφOρο μÝρη του σþματOò (αι

εξοικειþýονται üλο και πιο πολý με την πανÜρχαια αυτÞ τÝχνη

Τι συμβαßνει üμωò στην περßπτωση πOυ κÜνOυμε τατουÜζ και

δεν μαò αρÝσει;
';tιη,«ρü,ο κακü" μαò λÝνε 0ι ειδÞμOνεò, "εßναι λßγο επþδυν0,

ΝΤΑΝΙΕΛΛΑ Κ,



0 μηχανοκßνητοò αθλητισμüò μÜγεψε Και φÝτοò εκατομμýρια θεατÝò σε üλον τον κüσμο. 0ι οδηγοß Ýχουν

γßνει πλÝον ÞρωÝò στα μÜτια üλων των θεατþν, Χωρßò αυτοýò δεν θα εßχε καθüλου ενδιαφÝρον το πρωτÜθλημα

τηò FSRMULλ 1. 
;οσοι 

και να Ýχουν εργαστεß για το σχεδιασμü και τη δημιουργßα ενüò μονοθεσßου, 9 9δηγOò
εßγαι αυτüò που καθηλþνει το κοινü μπροστÜ στιò τηλεορÜσειò κÜθε δεýτερο σαββατοΚýριαΚο για τΟυλÜΧΙσΤΟν

τρειò þρεò επß 8 μÞνÝò. 0ι οδηγοßπροσωποποιοýν την απüλυτη Ýκφραση ελευθερßαò που αντικατοπτρßζει η F1 .

Για παρÜδÝιγμα ο Michael Sohumacheι κατÜφερε με την δεξιüτητα του στην οδÞγηση να κÜνει σχεδüν 0λüκληρη

τη Γερμανßα να υποστηρßζειτην FERRARι Παρüλο Που στο πρωτÜθλημα υπÜρχουν και γερμανικÝò ομÜδεò (BMW,

ιVιERcEDES).

ΚατÜ πολλοýò δημοσιογρÜφουò Ýχει γßνει πλÝον ο καλýτεροò οδηγüò üλων των εποχþν,Εßναι

γερμανικÞò καταγωγÞò. ΓεννÞθηκε στο Hurth-Heιmulhein στιò 3-1 -1θ6θ,' 
ΚÜνει τ0 ντεμποýτο του το ]θθ1 με την ομÜδα τηò JORDAN στο ΒÝλγιο στην πßστα SPA

- FRANCORCHAMPS üπου τον βλÝπει η ΒΕΝΝΕΤΟΝ και τον προσθÝτει στο δυναμικü τηò λßγο

καιρü αργüτερα. ΜÝνει στην ΒΕΝΝΕΤOΝ μÝχρι το 1θθ5 και κατακτÜ δýο πρωταθλÞματα το 1θθ4

και ιο 1θθ5,Το 1θθ6 μετακομßζει στην FERRARI η οποßα προσπαθεß να βρει πÜλι τον παλιü

τηò εαυτü και να πÜρει το πρωτÜθλημα κατασκευαστþν. 0 ScHUMl, üπωò τον αποκαλοýν οι

Juan Manuel Fangio(1 θ51,1 954,1 θ55,1 θ56,1 θ57),
Στα δþδεκα χρου,«.ηò πορεßαò τOυ στο χþρο τηò F 1 Ýχει καταπλÞξει τουò πÜντεò, ακüμα και αυτOýò Που υΠΟΟΤηρßζΟυν

Üλλεò ομÜδεò του πρωταθλÞματοò. ΤOυ Ýχουν μεßνει δýο ρεκüρ για να ξεπερÜσει, Αυτü τOυ

Patιese που Ýχει 257 συμμετοχÝò σε αγþνεò ενþ αυτüò Ýχει 1θ5 και εκεßνο το αεßμνηστOυ

ΑγιtOη Senna Da Silva, ενüò απü τουò κορυφαßουò οδηγOýò του μηχανοκßνητου αθλητισμοý,

που εßχε 65 pole positions ενþ ο Sohumi Ýχει μÝχρι στιγμÞò 56.

¼μωò üπωò ο ßδιοò Ýχει δηλþσει Ýχει μπροοτÜ του τουλÜχιOτον Üλλα τρßα χρüνια που

θα βρßσκεται στην πßστα οπüτε με το ταλÝντο που Ýχει ßσωò σπÜσει κι αυτÜ τα ρεκüρ,

Η F'l 0νOνεþνει τ0 ρOντεβOý τηò γι0 τιò 7 ΜOρτßOυ 2004

φßλαθλοßτου, βοηθÜ πολý στην εξÝλιξη του μOνοθεσßου,

το 1 996 χÜγεß το πρωτÜθλημα απü τον Damon ΗßΙΙ και το 1997 τον νικÜ ο γιοò του Gilles Villeneuve, Jacques, γιατß Ο Schumi,

για γα εßγαι σßγουροò üτι θα κÝρδßσει το πρωτÜθλημα, προσπαθεß να τον εμβολßσει με αποτÝλεσμα η tlA να τον μηδενßσεΙ. ΤΟ

1θθ8 τ0 πρωτÜθλημα το παßρνει ο μεγÜλοò του αντßπαλOò, ο ΜßΚα ΗαΚΚßηεη με διαφορÜ 1 4 βαθμþν,

το 1999 στο gιind ριßχ τηò Βρετανßαò στην πßστα SlLVERSΤONE σε μια προσπÜθειÜ του να προσπερÜσει τOν team mate ΤOυ

Eddie lιVine μπλδκÜρισε τα φρÝνα και Ýπεσε πÜνω οτον τοψο, Το αποτÝλεσμα αυτÞò τηò σýγΚρOυσηò Þταν να υπΟΟτεß δΙΠλü

κÜταγμα στο Ýνα πüδι και να μεßνει εκτüò του πρωταθλÞματοò για αρκετü καιρü και να βγει πρþτοò Και πÜλΙ 0 Hakkinen.

τü 2000 επιστρÝφει γεμÜτοò ενÝργειòι και κατακτÜ τον τßτλο του πρωταθλητÞ, Το 2001 εßναι ουσιαοτικÜ μßα εýκολη χρονιÜ

για τογ Schumi , αφοý Þ Molaιen του Ηακκßπθη απÝχει πOλý απü την εξÝλιξη τηò Feιιaιi. Στο τÝλοò του πρωταθλÞμαΤΟò Ο

Φιλανδüò αποχωρεß απü την ενεργü δρÜση.

τ0 2d02 εßναι μια χρονιÜ χωρßò αντßπαλ0 για τον Schumi, Το πρωτÜθλημα Ýχει κριθεß απü τOν ΙOýνιο ενþ τελειþνει ΤΟν

0κτþβριο, καταφÝργεßνα βγεß'πρþτοò στουò 
,Ι] 

απü τουò 17 αγþνεò σπÜζονταò το ρεκüρ του lVlansell(θ νßΚεò σε μßα σεζüν).

Καταρρßπτει σχεδüν üλα τα ρεκüρ που Ýχουν σημειωθεß στην ιστορßα τηò F 1.

τü 2003 χρ(εται για ακüμα μια φορÜ πρωταθλητÞò καταρρßπτονταò το ρεκüρ των 5 τßτλων που εßχε οτο ενεργητικü του Ο

ΣΚOΥΦOγ ΠΕΝΝΥ



Ι0 Ε,γΡΠΠΑιΚ0

Η ιστορßα πολλþν ομÜδων ξεκινÜει απü πολý παλιÜ και αυτü

αποδεικνýεται απü την ιστορßα των πρωταθλημÜτων, Στην Ιταλßα

η M|LAN Ýχει Ýτοò ßδρυσηò το 1899,η CΗlΕΙl0 το 1θ08 και Üλλεò

πολλÝò 0μÜδεò Ýχουν μακρινü Ýτοò ßδρυσηò. Το πρωτÜθλημα

τηò Ιταλßαò εßναι Ýνα απü τα πOλλÜ αμφßρροπ0 τηò Ευρþπηò

και αυτü εßναι που το κÜνει τüσο ακαταμÜχητο, και επßσηò να

μην ξεχνÜμε και τη δυναμικüτητα που Ýχουν οι ομÜδεò üπωò π,χ

οι MILAN , JUVENTUS , LAZIO,ROMA και Üλλεò πολλÝò

οι 0ποßεò κÜνουν "τρελÜ" σüου στον μεγαλýτερ0 διασυλλογικü

θεσμü üλου του κüσμου, και αναφÝρομαι 0το CHAMPIONS

LEAGtJE. Αυτüν τον θεσμü εφαρμüζουν και Üλλεò πολλÝò ομÜδεò

απü διÜφορεò χþρεò üπωò και η Ισπανßα, η οποßα Ýχει σχεδüν

το καλýτερο πρωτÜθλημα με τα σημερινÜ δεδομÝνα σε üλο

τον κüσμο! Εκεßδεν κυριαρχεßο καλýτερOò αλλÜ üποιοò

Ýχει δýναμη να ανταπεξÝλθει σε Ευρþπη, Κýπελλο

και πρωτÜθλημα, 0ι καλýτερεò ομÜδεò στην

Ισπανßα εßναι πολλÝò γιατß, üπωò ξÝρουμε,

σε üποιον θεσμü κιOν κοιτÜξουμε σßγουρα

θ0 υπÜρχει εκεß μια ισπανικÞ ομÜδα. Η

Ισπανßα Ýχει Ýνα απü τα μεγαλýτερα προνüμια τηò

διαφÞμισηò μÝσω τηò Rθal Madrid και τηò Barcelona, γιπß
αυτÜ τα δýο μεγαθÞρια κÜνουν τερÜοτιεò μεταγραφÝò οι

οπOßεò κοστßζουν δισεκατομμýρια!|!, και αναφÝρομαι

για την πρþτη η οποßα ονομÜζεται Και η

Βασßλισσα τηò Ευρþπηò, γιατß Ýχει σηκþσει

την κοýπα τOυ CHAIV]PIONS LEAGUE εννιÜ

φορÝò και πÜει για δÝκατη φορÜ, Να

απü πOý παßρνει και τα λεφτÜ και

κÜνει εντυπωσιακÝò μεταγραφÝò Ξ' πολλþν

δισεκατOμμυρßων.

Στην ΕλλÜδα δεν ÝχOυμε ισχυρÝò ομÜδεò, γιατß κÜποιοι

παρÜγOντεò μÝσα απü τ0 κρÜτοò δεν μOò αφÞνουν! Στο ελληνικü

πρωτÜθλημα νικÜει σχεδüν πÜντα το χρÞμα στα υποτιθÝμενα

"ντÝρμπß' του πρωταθλÞματοò. Επßσηò τα επεισüδια που

δημιουργοýν οι φßλαθλοι τα κÜνουν γιατß εßναι καταπιεσμÝνοι με

την üλη κατÜσταση που Ýχει δημιουργηθεß, δηλαδÞ να νικÜει πÜντα

το ΧρÞμα, και ξÝρετε ποια "ομÜδα" εßναι αυτÞ που δημιουργεß αυτÜ

τα πρOβλÞματα και Ýχουν üλοι μαζß τηò το αιþνιο ΜΙΣOΣ!|!

ü ελληνικÝò ομÜδεò üταν παßζουν στην Ευρþπη πρOσφÝρουν

κÜτι λιγüτερο απü τρελÜ "σüου" üπωò η Ισπανßα και η Ιταλßα,

προσφÝρουν την κατÜσταση η οποΙα επικρατεß οτην ΕλλÜδα,

στον ποδοσφαι-ρικü τομÝα και üχι στον χουλιγκανισμü, γιατß οι

οπαδοß ξÝρουν üτι Ýτσι και κÜνουν επεισüδια οτην Ευρþπη θα την

"πληρþσουν" πολý Üσχημα οι 0μÜδεò τουò και οι ßδιοι!

Η συνÝχεια ανÞκει üλη στην Αγγλßα για το πιο φιλÞσυχ0

περιβÜλλον το οποßο κυριαρχεß μÝσα 0τα γÞπεδα και για τιò

ομÜδεò που Ýχει, τα απüλυτα μεγαθÞρια, με την ιερÜOτια

δυναμικüτητα, που κÜνει το πρωτÜθλημÜ τηò ßσο με τηò Ισπανßαò,

τηò Ιταλßαò και üχι βÝβαια με το Ελληνικü!!|!!!! Το πρOνüμιο τηò

Αγγλßαò εßναι, üπωò ανÝφερα πριν, οι Þσυχοι οπαδοß

κυριαρχοýν μÝσα στο γÞπεδο με την

συμπεριφορÜ τουò, επειδÞ εßναι

τζÝντλεμαν üλοι τουò, γιατΙ ξερουν üιι

αν ο αντßπαλοò τηò ομαδαò τουò πετýχει

Ýνα πανÝμορφο γκOλ θα χειροκροτÞσουν

αυτüν που ι0 πετυχε και αυτο το

λÝω με παρÜδειγμα τον αγþνα Ι\Ιαη.

United-Real l\Iadιid üπου ο διÜσημοò

και μεγÜλοò βραζιλιÜνοò παατηò

Ronaldo πÝτυχε Ýνα καταπληκτικü γκOλ

και σηκþθηκε üλο το γÞπεδο και τον

χειροκροτοýσε. Τα ονüματα των ομÜδων

τηò Αγγλßαò μπορεß σε μαò να εßναι Üγνωστα

,Þ κÜποιοι να τα Ýχουν ακοýσει και να μην δßνουν τüση

σημασßα, αλλÜ το ποδüσφαιρο που παßζουν στο πρωτÜθλημÜ

τ ο υ ò δεν συγκρßνεται με κανÝνα Üλλο στον κüσμο!

μπορþ

λÝω αυτü γιατß οι Ιταλοß παßζουν κυρßωò

αμυντικÜ, οι ¶γγλοι παßζουν κυρßωò

κÝντρο απü üπου αρχßζει και üλο τ0

παιχνßδι, και για τουò Ισπανοýò δεν

να πρOσδιορßσω κÜτι, γιατß ακüμη οýτε

και οι ßδιοι δεν ξÝρουν τον τρüπο παιχνιδιοý τουò. Τα απüλυτα

"κανüνια" οτην Αγγλßα εßναι η Μαη, United, η Αηsειιηι, η Liveιpool

F, C,, η Ohelsea F.C, και βÝβαια κÜποιεò ακüμη,.. ΑυτÝò οι ομÜδεò

που υπερτεροýν κατÜ κÜποιο τρüπο στην Αγγλßα παßζουν mην

Ευρþπη και μαζß με τηò Üλλεò που προαναφÝρθηκα αλλÜ και με

Üλλεò πολλÝò 0μÜδεò 0μορφαßνOυν το ποδüσφαιρ0 σε üλο τον

ΚOΣΜ0|!!

τηò πOυ

ΚωστOκßδηò Ν.Θ



¸ναò φοιτητÞò χρωστοýσε ακüμα Ýνα μÜθημα και βαριüταν να το διαβÜσει. ¸τσι πÞγε οτο καθηγητÞ του και τον παρακÜλεσε ,:

τOυ υπογρÜψει το πτυχß0, 0 καθηγητÞò αρνÞθηκε φυσικÜ και ο φοιτητÞò του εßπε:

-,θα σου βÜλω μια Ýρþτηση και αντην απαντÞσειò, να μην μου δþσειò πOτÝ το πτυχßο. Αν üμωò δεν μου την απαντÞσειò, θα μ.:_

δþσειò το πτυχßο και θα φýγω.'
-"Εγινε, λÝει ο καθηγητÞò και ο φοιτητÞò τον ρωτÜει:
-'Τι εßναι παρÜλογο και νüμιμ0, λογικü και ηαρÜνομο, παρÜλογο και παρÜνOμο;'

-'θÝλω δýο μÝρεò,'του απαντÜει ο καθηγητÞò,

-'Τιò Ýχετε' λÝει ο φοιτητÞò.
Δýü μÝρεò μετÜ πÜει ο φοιτητÞò οτο γραφεßο του καθηγητÞ και παßρνει το πτυχßο του, αφοý ο καθηγητÞò δεν μπüρεσε ,:

απαντÞσει.
Αφοý Ýφυγε ο φOιτητÞò, κατεβαßνει τσατισμÝνOò ο καθηγητÞò στο κυλικεßο για να πιει κÜτι,

Τον βλÝπει ο υπÜλληλOò και ρωτÜει:
-Γιατß εßσαι τüσο τσατισμÝνοò, κýριε καθηγητÜ;

-¶σε, του λÝει και του εξηγεß,
-ΙνΙα καλÜ, δεν ξÝρατε την απÜντηση; λÝει ο υπÜλληλοò

-Γιατß εσý την ξÝρειò; λÝει ο καθηγητÞò.
-Μüνο εγþ, üλο το πανεπιστÞμιο,
-Για πεò ιην,
-παρÜλüγο εßγαι γα παντρευτεßò μια γυναßκα 25 χρüνια μικρüτερη σου üηωò εσý κýριε καθηγητÜ, αλλÜ νüμιμΟ. ΛΟγΙΚü εßνΟ. ":

σε απατÜει ÜλλÜ εßγαι και παρÜνομο. ΠαρÜλογο εßναι να υπογρÜφειò το πτυχßο αυτοý που πÜει με τη γυναßΚα σου, αλλÜ εßνOΙ 'r
παρÜνομο ταυτüχρονα, Καλü ε!. 

κΑτΣΑ()γΝογ κΕΜß

ΕΙlιΑΙ Τ0 ΣγlιθΗΜΑ;

Βρßσκεσαι Ýξω απü το Ýνα κÜστρο, Η πýλη εßναι κλειοτÞ και εσý θÝλειò να μπειò μÝσα, ¸χειò

κρυφτεßπßσω απü κÜτι θÜμνουò και παρακOλουθεßò τουò σιρατιþτεò που μπαßνουν μÝσα, Την þρα

που πÜει ο πρþτοò στρατιþτηò να μπει του λÝει ο φρουρüò "δþδεΚα", 0 στρατιþτηò αΠαντÜει "Ýξι"

και τον αφÞνει να μπει μÝσα.
πÜει ο δεýτερüò στρατιþτηò και ο φρουριlò του λÝει "οκτþ". 0 στρατιþτηò απαντÜει "τÝσσερα"

και μπαßνει μÝσÜ, πÜει και Ýναò τρßτοò στρατιþτηò και αφοý ο φρOυρüò του εßπε "Ýξι" εκεßνOò

απÜντησε 
,,τρßα,, και μπÞκε Και αυτüò. Τüτε σηΚþνεσαι Κι εσý καιπαò προò την πýλη. Σε σταματÜει

ο φρουρüò και σου λÝει "τÝσσερα". Εσý αμÝσωò απαντÜò "δýο" αλλÜ ο φρουρüò δεν σε αφÞνει να

μπειò μÝσα, Ποιο εßνοι το σýνθημα που Ýπρεπε να του δþσειò;

ΕιΡΗΝΗ Δ.
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Φηº.ξφ'ßξφψΦ

Στιò 30 Ιουνßου 18θ2, στο Ι\ηπÝρμιγχαν τηò ΑγγλΙαò, Ýβρεξε βατρÜχια, (πþò λÝμε καρεκλοπüδαρα,, , καμια

σχÝση|!)
ΞÝρειò üτι η γη γßνεται πιο βαριÜ κατÜ 25 τüννουò την ημÝρα;

. οι νυχτεριδßò βγÜζουν χιλιÜδεò κραυγÝò ανÜ λεπτü, τιò οπOßεò δεν μπορεß να ακοýσει ο ÜνθρωπOò,

.το ανßιοò τηò μελισσορßιδÝαò μοιÜζει'πολý με μÝλισσα, για να προσελκýει αληθινÝò μÝλισσεò σΤη γυρη ΤOυ

(και να τιò τρþει φυσικÜ|!!)' . Για τηý δημιüυργßα τüυ Βßλατζ πÜρκ, στον ΡÝντη, χρειÜστηκαν 3 μεγαβÜτ ηλεκτρικü ρεýμα, δηλαδÞ üσο

απαιτεßταιγια μια πüλη 3.000 κατOßκων,

. ο ρ.ßrοοÝ Ντιμßτρι κινκλÜτζε κατÜφερε να σηκþσει 48 κιλÜ με τ, αυτιÜ του για ] 0 ολüκληρα λεπτÜ,

. Μην κÜνειò τüν ψüφιο κοριü,. , ¸ναò κορ ιüò μπOρεß να ζÞσει χωρßò τροφÞ 365 μÝρεò |

οτα λιοντÜρια ζευγαρþνουν μÝχρι και 50 φορÝò την ημÝρα!|!

.Στο σκÜκι υπÜρχüυγ 170.000,d00,000,000.000,000.000,000 τρüπOι για γα κÜγειò ματ! ι\ηüγO;ι

οΟι¸λληνεòχαζεýουνστηντηλεüρασηπερισσüτεροαπüΚÜθεÜλλολαüτηòΕυρþπηò.
.Τα σαλιγκÜρια Ýχουν 25,000 δüντια| (,,, που τα βρÞκε;)
.το ηφαßστεßο ποý ρρßο«ε.ο, στο νησß ΣτρOμπüλι τηò Ιταλßαò εßναι γνωστü ωò φÜροò τηò ΙνΙεσογεßου, εκρÞ-

γνυται κÜθε 20 λεπτÜ,

2. Πüσα εwιÜρια υπÜρχOυν απü το 1 μÝχρι το 100;

(66'86'l6'9δ'96'τ6'ε6'Ζ6'l6'06'68'61'69'69'6r'6ε'6Ζ 6ι'6) 0Ζ Η]λν
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Η Διεýθυνση
0 διευθυντÞò του σχολεßου εΙναι ο κ, ΠαπατσOýμαò ΝικüλαOò, ΚαθηγητÞò φυσικOò, Η κ, ΧαραλαμπÜκη

ΕλισÜβετ, ΑγγλικÞò φιλOλογßαò και 0 κ, ΠαπαδüπOυλοò Παýλοò, μαθηματικüò, εΙναι υπOδιευθυντÝò.

0 σýλλογοò των καθηγητþν
Η σχολικÞ χρOνιÜ Üρχισε με ελÜχιστεò αλλαγÝò σε προσωπικü και ελÜχιστεò ελλεΙψειò σε πρOσωπικü στην

αρχÞ τηò χρονιÜò που καλýφθηκαν σχετικÜ Ýγκαιρα, Τα θεολογικÜ μαθÞμOτα διδÜσκOυν ο κ, ΤουραμÜνηò

Απüστολοò και η κ,Λιακοýδη Σοφßα, Τα φιλολογικÜ μOθÞμOτα διδÜσκουν η κ, ΠÝτκOυ Ευαγγελßα, η κ,

ΣερεμετΙδOυ ΔÝσποινα, η κ, Ναοýμη ΧρυσOýλα, η κ, θεOχαρßδου Χρυσοýλα, η κ. Χοýνδρη ΑνOστασΙα, η

κ, ΒασιλακßδOυ ΕλισÜβετ, ο κ. ΔημητριÜδηò ΑνÝστηò, η κ. Παπαδοποýλου ΧρυσÜνθη, η κ. Παπαδοποýλου

ΔÝσπOινα και η κ, ΚουγλÝρη ΕλÝνη, 0ι μαθηματικοß του σχOλεßου μαò εΙναι ο κ, Γκιζιþτηò ΑνδρÝαò, 0 κ,

ΧουιÜζηò ΔημÞτρηò, η κ, ΠαπαδOποýλOυ ΔÝσποινα, και η κ. ΛεμονÞ Αικατερßνη, Τα μαθÞματα φυσικÞ, χημεßα,

βιOλογßα διδÜσκουν οι καθηγητÝò η κ, ΙνΙεσσÞνη Ι\4αρßα, 0 κ, Ποýχαò Γεþργιοò, η κ, Παπαγρηγορßου Αικατερ[νη,

ο κ, ΙωσηφΙδηò ΙωÜννηò,και 0 κ, Γιαννακüò Σταýροò, Ακüμη αγγλικÜ διδÜσκει η κ, Ι\ηπαλτÜ ΕλÝνη και ο κ,

Δüμβροò Παναγιþτηò. οικονOμικÜ η κ, ΤζιομÜλου Ι\ηαρßα, κοινωνιOλOγ(α ο κ, Χßοò ΑναστÜσιοò- 0 κ. ΦλþρOò

θεüδωροò καιη κ, ΤακαντζÜ ΕλÝνη, εßναι 0ι καθηγητÝò τηò φυσικÞò αγωγÞò και ο κ, Κωνσταντινßδηò θεüδωροò

ολυμπιακÞò παιΟεßαò. Τα μαθÞματα τηò πληροφορικÞò διδÜσκOυν η κ, ΠλατιÜ Γεωργßα και ο κ Φιλλιπßδηò

Ευθýμιοò, Τα τεχνOλOγικÜ μαθÞματα διδÜσκει η κ. ΗγOυμενßδου ΧαρÜ και τ0 νομικÜ η κ, Φιλιππου Αικατερßνη,

¸να μεγÜλο ευχαριστþ πουò καθηγητÝò για τιò διευκολýνσειò και την βοÞθεια,

Ιιþ

Τα ΜαθητικÜ Συμβοýλια
Το προεδρειο τOυ ΔεκαπενταμελOýò που προÝκυψε απü τιò εκλOγÝò στιò 28 Νοεμβρßου αποτελεπαι απü ß Η

ι:ßιß:χιγ,,º,,,'}:«ι";""υΤ'ºJßΗ,ι}ºΙJ;fJ;.l;¹:ßßff,ιº#ffi.,.',:ßßÝßº,:ß.?,#.,,;.,jftιºι t
τμÞμα Α1 ΚαραμανλÞò Λ,, Α2 Χρυσüπουλοò Π,, Α3 ΠασχÜληò Θ,, Α4 Λευκαδßτηò Σ., Α5 ΠαπOθανασßου Φ,, Β1

0σιπιÜδηò Ι\η,, Β2 ΚαραπÝτσα Δ,, Β3 ΒελιτσικÜκηò Κ., Β4 ΚαλαßτζÝρηò Α,, Β5 ΠλευρÜκηò [,4,, Γ] ΔÞμου Ι,, Γ2

Ντüλκεραò Κ., Γ3 ΤσαμπOρλÞò Γ,, Γ4 Σπυριδüπουλοò l., Για το ΔΗ.ΣΥ,Ν, θÝρμηò εκλÝχτηκαν ΙεροδιακüνOυ Σ. και

Κεραμßδαò Ι,

0 Σýλλογοò ΓονÝων
Η σýνθεση του προεδρεßου του συλλüγου εßναι Πρüεδροò ο κ. ΧατζησιδÝρηò ΔημÞτριοò, Αντιπρüεδροò ο κ,

ΚασÜπηò ßυιλτιÜδηò, ΓραμματÝαò η κ, ΚλεφτογιÜννη Ευρυδßκη, ΤαμΙαò η κ, Ι\ηαμÜη ¶ννα, Ειδ, ΓραμματÝαò ο κ,

ΖηνοβιÜδηò Ζηνüβιοò,
Και απü την θÝση αυτÞ ευχαριστοýμε το Σýλλογο ΓονÝων για την ενßσχυση, οικονOμικÞ και ηθικÞ, των προσπαθειþν

τηò ομÜδαò τOυ ηεριοδικοý για την ÝκδOση τOυ,

Αβασιηριýιηιεs
Σχολικü Ýτοò 2002-2003
. ΜαθητÝò του σχολεßου μαò Ýψαλαν τα κüλαντα για τοιιò "Γιατροýò χωρßò Σýνορα" με την κ. lν]εσÞνη και συγΚÝντρωσαν y!pL :

2000 ευρþ,
. ΜαθητÝò του σχολεßου μαò επισκÝφθηκαν την ΒουλÞ των ΕλλÞνων και συμμετεααν στο πρüγραμμα η "ΒουλÞ των εφÞβωl'

συντονßστριεò καθηγητριεò τιò κ. ΕυθυκρÜτη Σ, και θεοχαρßδου Χ
. 0 Ν,κεσσüπουλοò, ο Ν. Κοκκßνηò, η Ι, Αδαμßδου και η Χ. lωÜWου συμμετειχαν στουò "Αγþνεò Λüγου" με την υποστÞριξΓ:

καθηγητþν κ. Σερεμετßδου Δ και Χιου Αν.

. ΑγορÜσθηκαν τετρÜδια τηò UniceΙ αξßαò 950 ευρþ με υπεýθυνη την κ. Ναοýμη.

ο Συμμετεßχαν οτο πρüγραμμα "τα σχολεßα υπOστηρικτÝò των παιδιþν του τρßτου κüσμου" με υπεýθυνη την κ, Ναοýμη,

. παρουσιÜσθηκαν σε ανοικτÞ εκδÞλωση στο Πολιτιοτικü ΚÝντρο του ΔÞμου θÝρμηò οι ΔημιουργικÝò - ΣυνθετικÝò Εργασßε(

μαθÞματα τηò Αστρονομßαò, με υπεýθυνο τον κ. Iωσηφßδη l., ιων Μαθηματικþν, με υπεýθυνη την Κ. Παπαδοποýλου Δ.,

τεχγολογßαò, με υπεýθυνη την κ, Ηγουμενßδου Χ και τηò ηεριβαλλοντικÞò 0μÜδοò με υπεýθυνουò την κ, ΧαραλαμπÜκη Ε, Κοß

κ. ΤουραμÜνη Α,

ΤÝλοò με "τραγοýδι, χορü και σουβλÜκΙ'οτο προαýλιο του σχολεßου Ýκλεισε τη χρονιÜ μαò η ερασιτεχνικÞ ορχÞστρα τOυ

μαò με καθοδÞγηση τηò κ, ΠλατιÜ Γ,

Σε ειδικÞ εκδÞλωση βραβεýθηκαν μαθητÝò μαò που Ýφεραν πρþτεò νßκεò,



¹ου σχολε$ο ,μαξ

ß-,.! ' '

σχολεßο αηü τον καθηγητÞ του Αριστοτελεßου ΠOνεπιστημΙOυ θεσσαλονΙκηò κ, ΠαπαζÜχ0,

]'' ßü τμÞμα Β, περιβαλιδγτικωγ επιοτημþγ με τηγ υπεýθυγη καθηγÞτρια κ, ΗγOυμεγßδου χαρÜ επισκÝφθηκε

το ΔÜσοò τηò ΔαδιÜò και τ0 ΔÝλτα του ¸βρου,

. 0ι πÝριÞÜυογτικÝò ομÜüεò πραγματοποιησαγ μαζß οδOιπορικü σιηγ κοιλÜδα του Αγθεμοýγτα (ΒασιλικÜ ,

''*--') φ, Τ^l'lßº«Ι3ΙΙßßΙ.'¸¶ß#'#¹ß:¹, καθηγητÝò κ, τσακßρα Λ(ν0 και Βιρτσþνη ΕμμανουÞλτου ΑπΘ\ιι, - ,, ,,, ,""|"" :" "",-.,:-,_ -, ,--, , ,_,,^,,_^_,^^;^. 
^,_,," Ýκανε ειδικÝò εισηγÞσειò σε θÝματα οικονομιαò οτουò μαθητÝò τηò Γ-ΛυΚεßOυ,

r Κβψ ¸ Φfiψχft u*,,*g$fr χιffiffiψfl *ffi ß
ερrþ μ, üÝμÜ'τÞν ßσοτητα των δýü φýλων. Τα συμπερÜσματü τηò θα δημοσιευθοýν και στην ιOτοσελßδα

του σχολεßου μαò,
; ^ 

Ιιατηρηθηκε και φετοò το Ýθιμο _γα πραγματοπOιεß ημερÞσια εκδρομÞ στα χιüγια η Γ,ΛυΚεßου.

Η πενθÞμερÞ τηò εαε φÝτοò προορισμü την ΚρÞτη,

. " 
οι üμαüη μουσικÞò με την κ, ΠλÜτιÜ Γεωργßα και ρυθμικÞò γυμναστικÞò με τη κ, ΤακαντζÜ ΕλÝνη

ετOιμÜζουν εκπλÞξειò για το τÝλοò τηò σχολικÞò χρOνιÜò (αγωνιοýμε |!) 
_ο Η ομÜδÜ θεÜτρου , με υπÝýeßυουò καθηγητÝò την κ, Τακαντζd Ε, και τον κ, Δüμβρο Π,,

προετοιμαζει το ανεβασμα θεατρικου εργου,J '0ι'περιβαιιογτßκÝò 
ομÜδεò εγημερþθηκαγ απü τογ κ, φÜμελο ΣωκρÜτη και τογ κ, φßκο Ηλßα για

τον υδροφüρο ορßζοντα και την κατανÜλωση νερOý στην κοιλÜδα του ΑνθεμOυντα,

. -'' 
ηγοροσeηλαγ χριστουγεwιÜτικεò κÜρτεò απü τηγ Εταιρεßα Σπαοτικþγ Β, ΕλλÜδOò, τετρÜδια απü

το "Χαμüγελο του παιδιοý" και απü την Unicef,

. ü ΙÞμοò θÝρμηò βρÜβευσε τρεßò επιτυχüγτεò σε ΑΕι μαθητÝò με το ποσü τωγ 1000 ευρþ τογ

καθÝνα, επßσηò Þ εßαιρÝßα 
;ΘΕΙΜΕΛΙOΔOΜΗ" 

βρÜβευσε με το ποσü των 
,1000 

ευρþ Ýνα μαθητÞ μαò,

Διakβiσειs
. Σε ατOμικü επßπεδο η κüλλια Αικατερßνη και η χαραλαμπßδου-Κοýρφαλη ΑλεξÜνδρα διακρΙθηκαν 0τουò δΙαγωνΙσμΟýò Τηò ΕλληνΙΚÞò

',' ] --ττικÞò Εταιρεßαò,
. - , _: j ι Βüλεß κοριτσιþν Ýφτασε στον τελικü,
ο :.:,, ],_]γεò πÜληò πρωτιÝò ÝφεfÜν ß Μπαι,Üφτσαληò Α., ο ιωσηφßδηò Γ,, ο ΒελονÜò π, ο ΒελονÜò Δ,, δεýτερεò νßκεò εααν ο

εß,:,:,].:,],:,κOζßληòΓ,,ο κο*ο"δÞ{η,, ο ßρþνταφυλλßδηò Α_, και τριτη νßκη εßχε ο παπαθανασßου Φ,, ο καθÝναò οτην κατηγορßα

.ß0_,

ο Στl_,. :,_.:: ' ι3οι ο Καλογιαννßδηò Α, 10ò στα 400 μ. η ΠαρÜσχου Β. 1η στα º2O0μ, και 2η οτο δρüμο ανωμÜλου εδÜφουò, 0

ΙfßüL€;ß: , ' , 
=, J.aipa, η ΛυκογιÜννη Ε. 2η οτο ýψοò.

ο Στο:]e,:,:g,-,: . :. .: ]γüρια Και τα Κοβßτσια Ýφτασαν στον ημιτελικü,
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