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Ψηφιακά Δρώμενα

Πολλές θεματικές ενότητες και ενδιαφέρουσες εκπλήξεις
φέρνει το 23ο τεύχος των Ψηφιακών Δρώμενων θίγοντας
κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά αλλά και περιβαλλοντο-
λογικά θέματα. Καθημερινά ζούμε σε ένα περιβάλλον που
κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας πρέπει να είναι και μία
ανάσα για εκείνο, πιο συγκεκριμένα μία πράσινη ανάσα,
ώστε σε μερικά χρόνια να μην μας τιμωρήσει με τις έντο-
νες κλιματικές του αλλαγές. Για αυτό το λόγο πρέπει να
αφουγκραστούμε το περιβάλλον γιατί η κραυγή του είναι
τόσο δυνατή που έχει επηρεάσει και τους καλύτερους καλ-
λιτέχνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι «Η κραυγή»
του Έντβαρντ Μούνκ, ένας από τους καλύτερους και δια-
χρονικότερους πίνακες όλων των εποχών. Εκτός όμως
από το περιβάλλον πρέπει να διασώσουμε και τις ανθρώ-
πινες σχέσεις που αποτελούν απαραβίαστο θεμέλιο του
χριστιανισμού. Για να πετύχουμε όμως αυτό το σκοπό θα
πρέπει να καυτηριάσουμε οποιεσδήποτε μορφές βίας που

παρατηρούμε στην κοινωνία αλλά  όχι και να τις τιμω-
ρούμε με τη θανατική ποινή. Ελπίζουμε να βρείτε ενδια-
φέρον το 23ο τεύχος της σχολικής μας εφημερίδας.

Κλείνοντας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το σχο-
λείο μας διοργανώνει το 5

ο

Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητι-
κού Ραδιοφώνου στις 15-16-17 Μαρτίου φιλοξενώντας
μαθητές από την Ελλάδα και την Κύπρο σε ένα τριήμερο
ραδιοφωνικών δράσεων. Καλή σας ανάγνωση, μέσα από
την ιστοσελίδα του σχολείου μας:
http://6lyk-trikal.tri.sch.gr
Σημ: Σας περιμένουμε όλους στις εκπομπές μας από την

συχνότητα του European School Radio. 
http://europeanschoolradio.eu

Οι αρχισυντάκτες: 

- Πουλιανίτης Σπύρος

- Στραγάλη Μαριάννα

Η γνώμη μας

Υπεύθυνοι Καθηγητές:

- Αραμπατζή Θεανώ, ΠΕ 06
- Μπάνος Δημήτρης, ΠΕ19

“Σας περιμένουμε όλους στη ραδιοφωνική μας παρέα μέσα από τη

συχνότητα του European School Radio”  

http://www.europeanschoolradio.eu

Ο κόσμος με την ηλεκτρονική πένα των μαθητών μας              http://6lyk-trikal.tri.sch.gr

Είμαστε Όλοι Μαζί 
► Κάνε άλμα πιο γρήγορο από την φθορά. Οδυσσέας Ελύτης



Ενότητα: Μαθητική Γωνιά 

Η πράσινη ανάσα του νέου
► Ο σημαντικός ρόλος της παιδείας και της πολιτείας

Σελίδα: 2

Σύγχυση έχει προκαλέσει το μέτρο
που πάρθηκε πρόσφατα από την κυ-
βέρνηση για την πλαστική σακούλα σε
όλους τους ομίλους των σούπερ μάρ-
κετ και ιδιαίτερα στον σύγχρονο έλ-
ληνα καταναλωτή. Αυτή η σύγχυση και
η δυσφορία που προκλήθηκε στους
έλληνες καταναλωτές οφείλεται κυρίως
στην έλλειψη ουσιώδους οικολογικής
συνείδησης από τη μεριά τους. 

Με αφορμή αυτό το γεγονός αποφά-
σισα να γράψω αυτό το άρθρο με
στόχο την πρόταση διαφόρων τρό-
πων μέσω των οποίων ο άνθρωπος
από μικρή ηλικία θα μπορέσει να μυη-
θεί σε μια ορθή οικολογική συνείδηση
υπό την αιγίδα της παιδείας και της
πολιτείας.

Πρώτα και κύρια, ευελπιστούμε πως
ο ρόλος της παιδείας θα αποβεί δυνα-
μικός και θα συντελέσει στην ανά-
πτυξη της οικολογικής συνείδησης
των νέων. Καταρχάς η εκπαιδευτική
διαδικασία θα πρέπει να εμπλουτιστεί
από περιβαλλοντικά μαθήματα και
προγράμματα που θα έχουν ως κύριο
στόχο την γαλούχηση των νέων με
αξίες και αρχές, όπως ο σεβασμός και
η υπευθυνότητα που θα πρέπει να
έχει απέναντι στη φύση. Η στάση του
αυτή θα βοηθήσει τον κάθε νέο μεγα-
λώνοντας να γίνει ένας πιο ευαισθη-
τοποιημένος πολίτης. Ακόμα, μεγάλο
πλήθος εκπαιδευτικών επισκέψεων
θα ήταν καλό να πραγματοποιηθούν -
μέσα στα πλαίσια του σχολικού προ-
γράμματος-σε διάφορα Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε
χώρους όπου γίνεται ο βιολογικός κα-
θαρισμός αλλά και σε άλλες δημόσιες
υπηρεσίες που φροντίζουν για τη
ταφή των σκουπιδιών. Ταυτόχρονα,
μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία
η παιδεία που θα τους προσφερθεί θα
πρέπει να ωθήσει των νέο στην κοι-
νωνικοποίηση, στην διευκόλυνση της
δημιουργίας των διαπροσωπικών του
σχέσεων και στην ομαλή μεταβίβαση
του από το «εγώ» στο «εμείς». Αυτό
θα έχει ως αποτέλεσμα ο νέος να
συμμετάσχει  σε εκστρατείες καθαριό-
τητας παραλιών και δρόμων, σε ανα-
δασώσεις και σε συζητήσεις και
συνέδρια που έχουν ως πυρήνα τους
την προστασία του περιβάλλοντος και

του κοινού καλού.
Το ρόλο της παιδείας μπορεί να τον

ενισχύσει άμεσα η πολιτεία. Συνεπώς
ο στόχος τους  θα είναι κοινός: η ανά-
πτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης
και ο αγώνας για ένα καλύτερο αύριο.

Η πολιτεία με τη σειρά της μπορεί
να διαδραματίσει βαρυσήμαντο και
πολυδιάστατο ρόλο στην δημιουργία
περιβαλλοντικής συνείδησης. Αρ-
χικά, θα πρέπει να επιβάλει αυστη-
ρές κυρώσεις σε εκείνους που με
την δραστηριότητά τους  ρυπαίνουν
το φυσικό περιβάλλον. Ακόμα το πιο
σωστό θα ήταν να μεριμνήσει για
την ύπαρξη μπλε κάδων ανακύκλω-
σης σε κάθε γωνιά της Ελλάδος.
Παράλληλα θα  μπορούσε να  οργα-
νώσει κοινές δράσεις επομένως με
αυτόν το τρόπο ο νέος θα μπορέσει
να κοινωνικοποιηθεί αλλά, ταυτό-

χρονα θα του καλλιεργηθεί και το αί-
σθημα της προσφοράς. Τέλος δεν
πρέπει να λησμονήσουμε ακόμα το
γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετές
ανάσες πράσινου μέσα στις τσιμεν-
τουπόλεις. Συνεπώς, για αυτό το
λόγο θα πρέπει η πολιτεία να δημι-
ουργήσει περισσότερα πράσινα
πάρκα μέσα σε κάθε πόλη.

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι η κοινή γραμμή που
θα πρέπει να διατηρήσει η παιδεία, η
πολιτεία αλλά κι εμείς είναι η ανά-
πτυξη της οικολογικής συνείδησης
στους νέους. Επομένως αυτήν η ενέρ-
γεια  θα επηρεάσει θετικά και το φυ-
σικό μας περιβάλλον. Όλα αυτά που
προαναφέρθηκαν συντελούν και σε
ένα ακόμα πράγμα στη διατήρηση
των θεμέλιων λίθων της ύπαρξής μας.

Πουλιανίτης Σπύρος



Όλοι μας από πολύ μικροί αρχίζουμε
να αισθανόμαστε την ανάγκη να δημι-
ουργήσουμε φίλους. Βέβαια, αυτή η
ανάγκη μάς ακολουθεί και σε όλη την
υπόλοιπη ζωή μας. Η παρουσία
φίλων σ’ αυτή είναι αναμφισβήτητα
απαραίτητη και αναντικατάστατη. Κι
αυτό γιατί συμβάλλουν στην ψυχική
μας ισορροπία και στην ολοκλήρωσή
μας ως άνθρωποι και δεν μπορούν να
αντικατασταθούν ούτε από την οικο-
γένειά μας ούτε από τον ερωτικό σύν-
τροφο. Γι’ αυτό και όλοι μας κάποια
στιγμή, θα έχουμε ανάγκη από κάποιο
άτομο, κάποιον φίλο, να μοιραστούμε
τις χαρές μας, να μας συμπαρασταθεί
στις λύπες μας, να μας συμβουλέψει
και να είναι δίπλα μας σαν συνοδοι-
πόρος σ’ αυτό το ταξίδι που λέγεται
ζωή.
Ποιοι, όμως, θεωρούνται αληθινοί
φίλοι;

Αληθινοί φίλοι είναι αυτοί που μας
συμπαραστέκονται όχι μόνο στις ευ-
χάριστες στιγμές αλλά, κυρίως, στις
δύσκολες. Είναι αυτοί που θα μπο-
ρούμε να τους μιλήσουμε για όλα όσα
μας συμβαίνουν και μας απασχολούν
χωρίς φόβο, γιατί ξέρουμε πως θα
μας ακούσουν και θα μας καταλά-
βουν. Οι πραγματικοί φίλοι μάς απο-
δέχονται όπως είμαστε, δέχονται τη
διαφορετικότητα και τις ιδιαιτερότητές
μας χωρίς να προσπαθούν να μας αλ-
λάξουν. Είναι ειλικρινείς και αμερόλη-
πτοι απέναντί μας και λένε πότε
κάνουμε λάθος. Εξάλλου, όλοι μας κά-
νουμε λάθη, αλλά όταν συμβαίνει
αυτό οι αληθινοί φίλοι είναι αυτοί που
θα το εντοπίσουν και θα μας το πουν
με καλοπροαίρετο τρόπο και χωρίς
περιστροφές. Τέλος, είναι εχέμυθοι με
τα μυστικά που τους εκμυστηρευόμα-

στε, τιμώντας έτσι την εμπιστοσύνη
που τους δείχνουμε.
Η φιλία σήμερα.

Είναι γεγονός ότι οι φιλίες σήμερα
είναι διαφορετικές σε σχέση με πα-
λαιότερα. Σε αυτό ευθύνονται οι συν-
θήκες ζωής των ανθρώπων καθώς
και η ανάπτυξη της τεχνολογίας.
Πολλοί άνθρωποι σήμερα ζουν σε
έντονους ρυθμούς, έχουν ελάχιστο
ελεύθερο χρόνο και πολλά προβλή-
ματα και ανησυχίες. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να κλείνονται στον
εαυτό τους και να απομακρύνονται
από τους γύρω τους. Επομένως, δυ-
σκολεύονται να δημιουργήσουν φι-
λίες κι έτσι καταλήγουν να
εγκλωβίζονται σε έναν εικονικό
κόσμο αναζητώντας για διαδικτυακές

φιλίες. Αυτές όμως, σαφώς, δεν μπο-
ρούν να αντικαταστήσουν την πρό-
σωπο με πρόσωπο επικοινωνία.
Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρα-
σμα ότι η φιλία περνάει σιγά σιγά στο
περιθώριο και φθείρεται.
Συμπέρασμα
Για να δημιουργήσουμε, λοιπόν, ου-

σιαστικές σχέσεις με τους συνανθρώ-
πους μας και να αποκτήσουμε
πραγματικές και διαχρονικές φιλίες
πρέπει να πιστέψουμε σ’ αυτές. Εξάλ-
λου, η αληθινή φιλία δεν είναι κάτι που
γεννιέται αλλά που κερδίζεται. Επομέ-
νως, με προσπάθεια και ειλικρίνεια
μπορούμε να έχουμε κοντά μας αν-
θρώπους που να μας γεμίζουν τη ζωή
με ωραίες στιγμές.

Τσιώλη Βάσω

Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Φιλία
► Η φιλία σήμερα
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Ενότητα: Κοινωνία

Η Θανατική Ποινή
► Ιστορική Αναδρομή

Η αρχική ιδέα σχετικά με το θέμα του άρ-
θρου, το οποίο είναι η θανατική ποινή,
προήλθε από τον πρώην μαθητή του σχο-
λείου μας, Νίκο Παππά.
Η θανατική ποινή

Η θανατική ποινή αποτελεί αντικείμενο
ποικίλων συζητήσεων και διαφωνιών,
καθώς άπτεται πολλών ζητημάτων, όπως
η ηθική, η αποτελεσματικότητά της, η ικα-
νοποίηση του αισθήματος δικαιοσύνης
κλπ. Οι πολεμίοί της την θεωρούν απάν-
θρωπη, με το επιχείρημα ότι κάθε ανθρώ-
πινη ζωή πρέπει να είναι σεβαστή και
αναφαίρετη, ακόμη και αυτή ενός εγκλη-
ματία. Από εδώ προκύπτει και το επιχεί-
ρημα ότι, αφού η αφαίρεση μιας
ανθρώπινης ζωής είναι πράξη άδικη και
αξιόποινη, το ίδιο ισχύει και για την ίδια την
θανατική ποινή, διότι είναι αφαίρεση της
ζωής ενός ανθρώπου.

Ένα επιπλέον επιχείρημα είναι πως εκεί
που η θανατική ποινή εφαρμόζεται απο-
δεικνύεται η ανικανότητα του συστήματος
για πρόληψη τέτοιων πράξεων καθώς και
για επανένταξη εκείνων που τις πραγμα-
τοποιούν. Οι υπέρμαχοί της, αντιθέτως,
πιστεύουν ότι είναι κατάλληλη για εγκλή-
ματα όπως ο φόνος ή η παιδεραστεία και
ότι η θανάτωση του εγκληματία προσφέρει
την μέγιστη δυνατή ανακούφιση στον
κύκλο του θύματος.

Η θανάτωση εγκληματιών ήταν πολύ συ-
νηθισμένη στο παρελθόν, από την αρχαι-
ότητα μέχρι το 20ό αιώνα. Ένα πρώιμο
γνωστό παράδειγμα θανατικής ποινής είναι
η ύπαρξη της στον κώδικα Χαμουράμπι,
την 2η χιλιετία π.χ. στη Μεσοποταμία. Στην
Αθήνα, κατά την αρχαϊκή εποχή, προβλε-
πόταν από τους νόμους του Δράκοντα. Οι
συνηθέστεροι τρόποι θανάτωσης στην αρ-
χαιότητα ήταν ο αποκεφαλισμός, η σφαγή
κλπ. Κατά την ρωμαϊκή εποχή διαδόθηκε
σε όλη τη Μεσόγειο η μέθοδος της σταύ-
ρωσης και του κατασπαραγμού από θηρία.
Στον Μεσαίωνα και στην πρώιμη νεότερη
Ευρώπη, μεταξύ άλλων, με θάνατο στην
πυρά τιμωρούνταν όσοι θεωρούνταν αιρε-
τικοί και οι κατηγορούμενοι για μαγεία.

Η πρώτη λαιμητόμος στην Ελλάδα ήρθε
από τη Μασσαλία μαζί με δύο Γάλλους
δήμιους. Το 1824, πέντε χρόνια πριν από
την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έγινε η
ψήφιση της πρώτης ελληνικής ποινικής
κωδικοποίησης. Στο «Απάνθισμα των Εγ-
κληματικών», όπως ονομάστηκε η συλ-
λογή των αξιόποινων πράξεων, η θανατική
ποινή εντάχθηκε ως τρόπος αντιμετώπι-
σης των ειδεχθών εγκλημάτων. Λεπτομέ-
ρειες από τις θανατικές εκτελέσεις της
εποχής δημοσιεύονταν στη «Γενική Εφη-
μερίδα της Ελλάδος», κάτι σαν τη σημε-
ρινή Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι
το 1830 υπήρξαν τρεις επίσημες θανατικές
εκτελέσεις, μία εκ των οποίων αναδημοσι-
εύτηκε στο νομικό περιοδικό «Θέμις» του
1891. Οι μελλοθάνατοι, το βράδυ πριν από
τον τουφεκισμό τους, συνήθιζαν να μένουν
κλεισμένοι σε εκκλησίες και να προσεύχον-
ται για «άφεση αμαρτιών». Με τον πένθιμο
πρωινό χτύπο της καμπάνας, οι κατάδικοι
οδηγούνταν στο χώρο της εκτέλεσής τους,
αφού πρώτα περνούσαν από την αγορά.
Αυτό είχε ως στόχο τον παραδειγματισμό

των υπολοίπων και την αποτροπή τους
από τη διάπραξη παρόμοιων εγκλημάτων.
Η πρώτη ελληνική ποινική κωδικοποίηση. 

Η πρώτη λαιμητόμος ήταν «μεταχειρι-
σμένη» και ήρθε από τη Γαλλία Με την
έλευση του Όθωνα, η θανατική ποινή που
μέχρι τότε ήταν περιορισμένη στην Ελ-
λάδα, άρχισε να εξαπλώνεται. Το 1833
έφτασε στο Ναύπλιο με πλοίο από τη
Μασσαλία μια λαιμητόμος, που είχε χρησι-
μοποιηθεί και παλαιότερα στη Γαλλία. Οι
Έλληνες όμως αντίκριζαν για πρώτη φορά
αυτό θανατικό εργαλείο. Για τον λόγο αυτό
μέσα στο πλοίο βρέθηκαν και δύο Γάλλοι
δήμιοι, οι οποίοι θα έκαναν γνωστό τον
τρόπο λειτουργίας της. Σύμφωνα με τον
ποινικό νόμο που θεσπίστηκε ένα χρόνο
μετά, «ο καταδικασθείς εις θάνατον αποκε-
φαλίζεται διά του λαιμητόμου, το δε σώμα
του ενταφιάζεται ησύχως και άνευ πομπής
διά της Αστυνομίας». Το συχνότερο έγ-
κλημα της εποχής ήταν η ληστεία, που
λόγω του αντικαθεστωτικού της χαρακτήρα
έβρισκε υποστήριξη από το λαό. 

Όταν αποκεφάλιζαν κάποιον που είχε
ληστέψει, το κοινό αποδοκίμαζε τη διαδι-
κασία και λιθοβολούσε τους δήμιους. Αν-
τίσταση προέβαλαν και οι μελλοθάνατοι,
οι οποίοι βιαιοπραγούσαν με κάθε τρόπο
ενάντια στους εκτελεστές τους.

Η άσχημη αντιμετώπιση που είχαν οι δύο
Γάλλοι εκτελεστές από την ελληνική κοινω-
νία, τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν τα
καθήκοντά τους μετά από δύο χρόνια.
Επειδή η εύρεση αντικαταστατών ήταν δύ-
σκολη, η κυβέρνηση όρισε δήμιο τον θανα-
τοποινίτη αλβανικής καταγωγής Χασάν
Αρναούτ. Αυτός είχε διαπράξει ληστεία,
αλλά η εκτέλεσή του θα έπαιρνε αναστολή
ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες του. 

Για λόγους παραδειγματισμού, οι εκτελέ-
σεις γίνονταν στην περιοχή που κάθε φορά
είχε διαπραχθεί το έγκλημα. Έτσι, οι δήμιοι
ήταν υποχρεωμένοι να μεταφέρονται μαζί
με τη λαιμητόμο σε διάφορα μέρη της Ελ-
λάδας. Στην ελληνική κοινωνία του 19ου
αιώνα, οι εκτελέσεις αποτελούσαν ένα κο-
σμοϊστορικό γεγονός και ως εκ τούτου
είχαν ιδιαίτερη απήχηση στο κοινό. Πλήθος
κόσμου συγκεντρωνόταν τις πρώτες πρωι-
νές ώρες για να παρακολουθήσει τον απο-
κεφαλισμό του εγκληματία. Συχνά η
περιέργεια των ανθρώπων ήταν τόσο με-
γάλη που νοίκιαζαν ακόμη και δωμάτια σε
πλεονεκτικά σημεία για να έχουν πλήρη
εποπτεία της μακάβριας διαδικασίας. Μετά
το 1913, καθιερώθηκε και πάλι ως τρόπος

εκτέλεσης ο τουφεκισμός και δεν χρησιμο-
ποιήθηκε περαιτέρω η λαιμητόμος.... 
Η τελευταία εκτέλεση που συγκλόνισε
την Ελλάδα το 1972 -Η θανατική ποινή
στη χώρα μας

Ο Βασίλης Λυμπέρης, υπήρξε ο τελευ-
ταίος Ελληνας πολίτης ο οποίος εκτελέ-
στηκε μετά από σε βάρος του καταδίκη για
ποινικό αδίκημα. Η εκτέλεσή του (Ηρά-
κλειο, 25 Αυγούστου 1972) ήταν η τελευ-
ταία που έλαβε χώρα εντός του ελληνικού
εδάφους, καθώς η θανατική ποινή από το
1974 και μετά δεν εφαρμόστηκε ποτέ
μέχρι την κατάργησή της με νόμο το 1994
και συνταγματικά το 2001.

Ο 27χρονος Λυμπέρης καταδικάστηκε
σε θανατική ποινή, καθώς κρίθηκε από το
Κακουργιοδικείο της Αθήνας ένοχος με την
κατηγορία ότι έκαψε ζωντανούς:
-Την εν διαστάσει σύζυγό του Βασιλική
Λυμπέρη, 24 ετών, -την πεθερά του Αντι-
γόνη Μάρκου, 55 ετών,-την κόρη του Πα-
ναγιώτα Λυμπέρη, 2 ετών και τον γιο του
Γιώργο Λυμπέρη, ενός έτους.

Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωι-
νές ώρες της 5ης Ιανουαρίου 1972 στο
σπίτι των θυμάτων στο Χαλάνδρι, ενώ ο
δράστης είχε και τρεις φίλους του συνερ-
γούς στο έγκλημα. Τα τρία από τα θύματά
του ξεψύχησαν ακαριαία, ενώ η σύζυγός
του μερικές ώρες αργότερα. Η υπόθεση
είχε απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη
την εποχή εκείνη.
Μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικα-
σίας (6 Μαΐου 1972) ο Λυμπέρης καταδι-
κάστηκε τετράκις σε θάνατο (για καθένα
από τα θύματα ξεχωριστά), όπως και ο
ένας εκ των συνεργών του (ο 18χρονος
Παύλος Αγγελόπουλος), ενώ οι υπόλοιποι
δύο καταδικάστηκαν σε μικρότερες ποινές.

Η εκτέλεση του Λυμπέρη έγινε τα ξημε-
ρώματα της 25ης Αυγούστου 1972 στην
περιοχή Δύο Αοράκια του Ηρακλείου
(πεδίο βολής της ΣΕΑΠ) από 12μελές
εκτελεστικό απόσπασμα (μόνο τα 6 όπλα
περιείχαν αληθινά πυρά), κι ενώ ως τότε
ήταν κρατούμενος στις φυλακές Αλικαρ-
νασσού. Στον μελλοθάνατο λίγη ώρα πριν
την εκτέλεση είχε επιτραπεί να συντάξει
επιστολή προς την μητέρα του. Νωρίτερα
είχε κατατεθεί αίτηση από τους συνηγό-
ρους του προς το Συμβούλιο Χαρίτων
ώστε να του αποδοθεί χάρη, ωστόσο η αί-
τηση απορρίφθηκε παμψηφεί.

(συνέχεια σελ.5)

Σελίδα: 4



Σελίδα: 5

Το κυνήγι μαγισσών του Σάλεμ
Ένα από τα πιο γνωστά περιστατικά είναι

οι συνεχείς εκτελέσεις στο Σάλεμ κατά τον
16ο αιώνα. Η δίκη των μαγισσών του
Σάλεμ είναι ένα περιβόητο περιστατικό της
αποικιακής ιστορίας των Ηνωμένων Πολι-
τειών, το οποίο οδήγησε στην καταδίκη και
εκτέλεση κατοίκων του χωριού Σάλεμ στη
Μασαχουσέτη το 1692 με την κατηγορία
της μαγείας. Αποτελώντας μια νοητή "συνέ-
χεια" των κυνηγιών μαγισσών της μεσαι-
ωνικής Ευρώπης, οι δίκες μαγισσών
ανήκουν στην προτεσταντική διωκτική πα-
ράδοση και το περιστατικό αυτό έχει χρησι-
μοποιηθεί έκτοτε ως γλαφυρό παράδειγμα,
σε τομείς όπως η πολιτική αλλά και η λογο-
τεχνεία, για τους κινδύνους που κρύβει ο
θρησκευτικός φανατισμός, οι ψευδείς κατη-
γορίες και η κυβερνητική παρείσφρηση στις
προσωπικές ελευθερίες του ατόμου.

Τον Φεβρουάριο του 1692, η νεαρή κόρη
του ιερέα του χωριού Salem, Betty Parris
αρρώστησε από μια παράξενη ασθένεια.
Ήταν νευρική, κρυβόταν κάτω από έπι-
πλα, σπάραζε από πόνους και παραπο-
νιόταν για πυρετό. Σύντομα, και οι
φιλενάδες της Betty άρχισαν να εμφανί-
ζουν παρόμοια συμπτώματα.

Ο γιατρός William Griggs που κλήθηκε
για να εξετάσει τις ασθενείς, όταν είδε ότι
τα γιατροσόφια του απέτυχαν, υποστήριξε
ότι ίσως υπήρχε υπερφυσική αιτία πίσω
από τα προβλήματα των κοριτσιών.
Κάπως έτσι ξεκίνησε η σκοτεινή υπόθεση
που σύντομα εξελίχθηκε σε αυτό που
έμεινε στην ιστορία ως οι δίκες των μαγισ-
σών του Σάλεμ, με αφετηρία την 19η Ιου-
λίου του ίδιου έτους.
Οι δίκες αυτές δεν περιορίστηκαν μοναχά

σε αυτή την περιοχή της αποικιοκρατικής
Μασαχουσέτης. Οι προκαταρκτικές ακρο-
άσεις για την υπόθεση ξεκίνησαν το 1962
σε διάφορες περιοχές της Μασαχουσέτης
ενώ οι ίδιες οι δίκες έλαβαν χώρα στο Δι-
καστήριο Oyer and Terminer στην πόλη
του Σάλεμ. Περισσότερα από 150 άτομα
συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν ενώ
πολλά περισσότερα έγιναν στόχος κατηγο-
ριών χωρίς ωστόσο να διωχθούν από τις
επίσημες αρχές.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους όντας φυλακισμένοι ενώ 29 άτομα
που βρέθηκαν στο εδώλιο του κατηγορου-
μένου καταδικάστηκαν για μαγεία, τα 19 εξ

αυτών σε θάνατο δια απαγχονισμό. Επι-
πλέον, ένας υπερήλικας γέροντας ο οποίος
αρνήθηκε να συμμετάσχει σε δίκη, πέθανε
καταπλακωμένος από βαριές πέτρες.

Το 1688, ένας από τους πλέον ισχυρούς
γέροντες του χωριού Σάλεμ, ο John Putnam,
προσκάλεσε στην περιοχή έναν πρώην ιδιο-
κτήτη φυτείας στα Μπαρμπάντος, προκειμέ-
νου να αναλάβει τον άμβωνα του χωριού.
Ένα χρόνο αργότερα, μετά τις διαπραγμα-
τεύσεις για το μισθό, τις ρυθμίσεις αναφο-
ρικά με τον πληθωρισμό και τη δωρεάν
ξυλεία ο Parris δέχτηκε τη θέση και έφτασε
στο Σάλεμ. Μαζί του έφερε τη σύζυγό του
Elisabeth, την 6χρονη κόρη του Betty, την
ανιψιά του Abagail Williams και την σκλάβα
του από τα Μπαρμπάντος Tituba.
Το Σάλεμ εκείνη την εποχή βρισκόταν στο
επίκεντρο σημαντικών αλλαγών: η εμπορική
ελίτ σημείωνε τα πρώτα βήματα της ανάπτυ-
ξής της, επιφανείς προσωπικότητες δίστα-
ζαν να αναλάβουν δημόσια αξιώματα, οι δυο
ισχυρότερες οικογένειες, οι Putnams και οι
Porters, ανταγωνιζόταν η μία την άλλη για
τον έλεγχο στο χωριό Σάλεμ, ενώ λίγα μίλια
μακριά μαινόταν ο πόλεμος μεταξύ των Ιν-
διάνων, σπρώχνοντας πολλούς για καταφύ-
γιο στο Σάλεμ. Εκείνο λοιπόν τον πολύ κρύο
χειμώνα του 1692, η μικρούλα Betty αρρώ-
στησε με αυτή την παράξενη ασθένεια και
σύντομα κόλλησαν και οι φίλες της.
Σήμερα, βέβαια, επιστήμονες και μελετητές
θεωρούν εξαιρετικά πιθανόν τα συμπτώ-
ματα να προκλήθηκαν από ένα συνδυα-
σμό άγχους, άσθματος, ενοχών, πλήξης,
παιδικής κακοποίησης, επιληψίας και ψύ-
χωσης με παραισθήσεις. Επίσης, όπως
υποστήριξε η Linda Caporael σε άρθρο της
το 1976, μπορεί να επρόκειτο για σπαστικό
εργοτισμό, από την κατανάλωση σίκαλης
μολυσμένης από κρόμβο. Εκείνη την
εποχή, ο ιερέας από τη Βοστόνη Cotton
Mather είχε δημοσιεύσει ένα δημοφιλές βι-
βλίο που περιέγραφε την υποπτευόμενη
ως δραστηριότητα μαγείας μιας Ιρλανδής
υπηρέτριας στη Βοστόνη. Πολλοί είδαν στη
μικρή Betty τις συνέπειες των πράξεων
που περιέγραφε στο βιβλίο ο Mather.                                   

Η γειτόνισσα Mary Sibley πρότεινε να προ-
χωρήσουν σε αντί-μαγεία και ζήτησε από
την Tituba βοήθεια για ένα «μαγικό» κέικ –
κάτι που συνέβαλε στην στοχοποίησή της
άτυχης υπηρέτριας. Στο μεταξύ, τα κρού-
σματα της παράξενης ασθένειας έφτασαν τα
7. Ο ιστορικός Peter Hoffer υποστηρίζει ότι
τα κορίτσια «μετατράπηκαν από έναν κύκλο
φιλενάδων σε μια συμμορία ανήλικων εγ-
κληματιών». Τα κορίτσια έδιναν εντυπωσια-
κές παραστάσεις των συμπτωμάτων τους,
με παράξενες πόζες, ουρλιαχτά και ευφάν-
ταστους ισχυρισμούς για αόρατα δαγκώ-
ματα και τρυπήματα. Στο χωριό εκείνο, όπου
όλοι πίστευαν στην ύπαρξη του Σατανά, η
υπόθεση έγινε σύντομα εμμονή. Οι πρώτες
τρεις γυναίκες που κατηγορήθηκαν ήταν η
Tituba, η ζητιάνα Sarah Good και η Sarah
Osborn που δεν είχε πατήσει στην εκκλησία
του χωριού για ένα χρόνο.

Τα κορίτσια υποστήριξαν ότι οι τρεις γυ-
ναίκες, σαν φαντάσματα, τους έκαναν επι-
θέσεις ενώ όταν βρισκόταν στον ίδιο χώρο
με κάποια από τις κατηγορούμενες έπεφταν
στις εντυπωσιακές και φρικιαστικές κρίσεις
τους. Ενώ αρχικά υποστήριξε με πάθος την
αθωότητά της, η Tituba εν τέλει «ομολό-
γησε» ότι πράγματι την προσέγγισε ένας
άντρας που ήταν στ’ αλήθεια ο Σατανάς και
ότι πράγματι είχε πετάξει με το σκουπόξυλό
της μαζί με τις άλλες δυο γυναίκες. Η ομο-
λογία αυτή υπερκάλυψε τις φωνές των σκε-
πτικιστών και ο Parris με άλλους κληρικούς
επιδόθηκαν με πάθος στο κυνήγι μαγισσών.
Τα κορίτσια, εκτός από το νέο τρικ του να
«πέφτουν ξερές» στα ξαφνικά, άρχισαν να
βλέπουν και άλλες φασματικές μορφές
άλλων γυναικών να τους επιτίθενται ενώ κα-
τηγόρησαν ένα 4χρονο νήπιο ότι το φάσμα
του τους επιτέθηκε και τις δάγκωσε. Το
4χρονο παιδάκι έμεινε στη φυλακή για 8
μήνες και είδε να οδηγούν τη μητέρα του
στην αγχόνη («έβγαλε τα μάτια του από το
κλάμα και μετά τρελάθηκε» σύμφωνα με μια
αναφορά). Επίσης, δυο σκύλοι εκτελέστη-
καν ως «συνεργοί» μαγισσών.
Οι κατηγορούμενες, προκειμένου να απο-
φύγουν τη μακροχρόνια κράτηση στα
μπουντρούμια, άρχισαν να ομολογούν, ελ-
πίζοντας ότι με τη μετάνοια θα ξέφευγαν. Οι
φυλακές ήταν σχεδόν πλήρεις ενώ η αποι-
κία ήταν στα πρόθυρα του χάους. Ο κυβερ-
νήτης Phips, επιθυμώντας «γρήγορη
δράση», συνέστησε το δικαστήριο Oyer and
Terminer και μέχρι το καλοκαίρι του 1692 οι
δίκες είχαν πολλαπλασιαστεί, όπως και τα
θύματα. Στις αρχές του φθινοπώρου, η δίψα
για αίμα είχε αρχίσει να υποχωρεί, άλλωστε
προκαλούσε πλέον πολλές αμφιβολίες η
υπόθεση που τελικά επέφερε κατηγορίες σε
τόσα πολλά αξιοσέβαστα πρόσωπα της το-
πικής κοινωνίας. Οι μελετητές επισημαίνουν
τις διαφορές μεταξύ των κατηγορούμενων
και των κατηγόρων, οι οποίες προφανώς
έκαναν τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανά-
του. Οι περισσότεροι από τους κατηγορού-
μενους ζούσαν στα νότια και πολλοί από
αυτούς ήταν σε καλύτερη οικονομική κατά-
σταση από τους κατηγόρους τους.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι κατηγορίες κατά
οικογενειών είχαν ως αποτέλεσμα περιου-
σιακά κέρδη για τους κατηγόρους. Επίσης,
κατήγοροι και κατηγορούμενοι είχαν διαφο-
ρετικές τοποθετήσεις σε εκκλησιαστικά ζη-
τήματα τα οποία είχαν προκαλέσει διχασμό
στο χωριό πριν το ξέσπασμα της υστερίας.

Τελικά πρέπει να γίνει κατανοητό πως η
θανατική ποινή δεν παραδειγματίζει αλλά και
ούτε συμβάλλει στην ηθικοποίηση των δρα-
στών. Επομένως, η πολιτεία οφείλει να
δώσει προτεραιότητα στη συνολική αναβάθ-
μιση του σωφρονιστικού συστήματος και να
καταργήσει τη θανατική ποινή. Άλλωστε το
θέμα αυτό είναι σύμφυτο με την προάσπιση
των ανθρώπινων δικαιωμάτων αλλά και με
την εδραίωση της ελευθερίας, της δικαιοσύ-
νης και της ειρήνης στον κόσμο.

Σουλιώτη Αλεξάνδρα

Ενότητα: Κοινωνία

Yπάρχει Δικαιοσύνη;
► Παραδειγματισμός και Τιμωρία



Με την ευκαιρία που δόθηκε στα παιδιά
μέσα από το μάθημα των Θρησκευτικών,
συγκέντρωσαν πληροφορίες από διαφορε-
τικές θρησκείες για τη δημιουργία του κό-
σμου. 
Μεγαλύτερο ήταν το ενδιαφέρον που έδει-
ξαν για το χριστιανισμό όπου σύμφωνα με
το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, τη Γέ-
νεση, ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο σε έξι
μέρες. Λέγοντας έξι μέρες όμως, δεν εννο-
ούμε για διάστημα 24 ωρών ανά μέρα αλλά
για εκατοντάδες, χιλιάδες ίσως και εκατομ-
μύρια έτη, που η Αγία Γραφή τα ονομάζει
μέρες. Δεν έχουν σχέση με τις μέρες της κα-
θημερινής ζωής μας, είναι μέρες της Θείας
δημιουργίας και κάθε μία από αυτές είναι αι-
ώνες ολόκληροι. Η Αγία Γραφή μας διδάσκει
ότι τον κόσμο τον δημιούργησε ο Θεός «εκ
του μηδενός». Τον δημιούργησε από άπειρη
αγάπη μόνο με τον παντοδύναμο λόγο του.
Αρχικά, δημιούργησε την ύλη, μετά τον ου-
ρανό και έπειτα τη γη. Στην αρχή, η γη δεν
είχε καμία μορφή. Τη πρώτη μέρα, ο Θεός
άπλωσε το φως στη γη και το ονόμασε
ημέρα, αντίθετα ονόμασε νύχτα το πυκνό
σκοτάδι. Κατά τη δεύτερη μέρα,  ο Θεός δη-
μιούργησε τον ουρανό. Την Τρίτη μέρα σχη-
ματίστηκαν οι θάλασσες ώστε να ξεχωρίζει
η στεριά και έδωσε εντολή να φυτρώσουν
δέντρα, θάμνοι και χορτάρι. Την τέταρτη
ημέρα ο Θεός διαμόρφωσε δύο μεγάλα φω-
τεινά σώματα, το μεγαλύτερο να κυριαρχεί
την ημέρα και το μικρότερο τη νύχτα. Έπειτα
δημιούργησε τα αστέρια και τα τοποθέτησε
στον ουρανό για να λάμπουν στο σκοτάδι.
Την πέμπτη δημιουργήθηκαν τα ψάρια για
τη θάλασσα και τα πτηνά για τον αέρα. Ξη-
μερώνοντας η έκτη και τελευταία μέρα ο
Θεός έπλασε όλα τα είδη των ζώων και ερ-
πετών της γης. Τελευταίο έπλασε τον άν-
θρωπο, το πιο πολύτιμο πλάσμα της
δημιουργίας του. Φτιαγμένος από πηλό και
ονομαζόμενος Αδάμ. Αλλά για να μην είναι
μόνος του, από ένα πλευρό του έπλασε και
την Εύα. Τελειώνοντας πια τη δημιουργία,
την έβδομη μέρα την ονόμασε Σάββατο. 
Ο Χριστιανισμός είναι μονοθεϊστική θρη-
σκεία βασισμένη στη ζωή και την διδασκα-
λία του Ιησού. Παρουσιάζεται μέσω
ερευνών ως η μεγαλύτερη θρησκεία στον
κόσμο, με πάνω από 24 δισεκατομμύρια
πιστούς. Ως μονοθεϊστική θρησκεία,  πι-
στεύει ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός ο
οποίος δημιούργησε τον κόσμο εκ του μη-
δενός. Η Καθολική Εκκλησιά είναι η πολυ-
πληθέστερη Χριστιανική Εκκλησιά στο
κόσμο. Μας διδάσκει ότι είναι η Μια, Άγια
Καθολική και Αποστολική Εκκλησιά που
ιδρύθηκε από τον Ιησού για την σωτηρία
όλων των ανθρώπων. Κατά τη Χριστιανική
κοσμολογία ο Θεός δημιούργησε από το
μηδέν  κάτι που ήταν αδιανόητο για τον
σκεπτόμενο αρχαίο Έλληνα κι εδώ ακρι-
βώς εντοπίζεται η ασύλληπτη δύναμη της
Αποκαλύψεως- ήταν αδύνατον να συλλάβει
η ανθρώπινη διάνοια ότι ο κόσμος έχει
αρχή. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο

μόνο από τον λόγο του, κάθε προσταγή του
γινόταν έργο ευθύς. Γι’ αυτό και λέγεται
πρόσταγμα Θεού. Τον δημιούργησε για να
διαλαλεί  και ο κόσμος τη θεία του δύναμη
και εξουσία. Επίσης, τον δημιούργησε κυ-
ρίως εξ απείρου αγάπης κινούμενος, για να
δείξει την αγάπη του αυτή και εκδηλώνει τη
στοργική του αγαθότητα για να καταστήσει
μετόχους της δικής του χαράς και δόξης και
μακαριότητας και τα πλάσματα του.  
Συνοψίζοντας λοιπόν, αυτή ήταν η χριστια-
νική περιγραφή του τρόπου δημιουργίας
του κόσμου.
Αξιοσημείωτη όμως θεωρείται και η επι-

στημονική ή κοσμολογική θεωρία που εξη-
γεί τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε
το σύμπαν το λεγόμενο «BigBang»  ή «Με-
γάλη Έκρηξη». Σύμφωνα με αυτήν η επι-
στημονική ερευνά συνεχώς παρουσιάζει
νέα ευρήματα και νέες ανακαλύψεις που
καθημερινά εκπλήσσουν τον άνθρωπο. Οι
επικρατέστερες επιστημονικές θεωρίες για
τη δημιουργία του κόσμο είναι : Α) η θεωρία
της μεγάλης έκρηξης (Big Bang theory).
Κατ’ αυτήν το συμπάν στην αρχή ήταν μια
μικρή ομοιογενής και υπερσυμπυκνωμένη
μάζα, η οποία εξερράγη, τα υλικά της εκτο-
ξευτήκαν στο κενό και σχηματίστηκε το
απέραντο αστρικό σύμπαν με τους γαλα-
ξίες. Δημιουργήθηκε από μια υπερβολικά
πυκνή και θερμή κατάσταση, θερμοκρα-
σίας τρισεκατομμυρίων βαθμών, πριν από
περίπου 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια. Δη-
μιούργησε όχι μόνο τα θεμελιώδη υποατο-
μικά σωματίδια αλλά και τον ίδιο το χώρο
και τον χρόνο, ήταν μια στιγμή εξάπλωσης
του σύμπαντος προς όλες τις κατευθύνσεις
με τη μια. Η κβαντική θεωρία προτείνει ότι
λίγες στιγμές μετά την έκρηξη, σε 10^¬¬-
43δευτερόλεπτα οι τέσσερις δυνάμεις της
φύσης, η ισχυρή πυρηνική η ασθενής πυ-
ρηνική, η ηλεκτρομαγνητική και τέλος η βα-
ρύτητα ήταν ενωμένες σε μια υπερδύναμη.
Για κάθε ένα δισεκατομμύριο ζεύγη σωμα-
τιδίων ύλης και αντιύλης που δημιουργήθη-
καν στις απαρχές του κόσμου, μόνο το ένα

σωματίδιο ύλης επέζησε και αυτά αποτε-
λούν το σημερινό κόσμο μας. Στην εποχή
αυτή που έμεινε γνωστή ως πληθωριστική
εποχή, το σύμπαν σε λιγότερο από ένα χι-
λιοστό του δευτερολέπτου διπλασιάστηκε
σε μέγεθος τουλάχιστον εκατό φορές.
Iσλαμ
Σύμφωνα με τους ισλαμιστές ο Αλλάχ είναι
ο μόνος  πρωτουργός της γης και δημιούρ-
γησε  τα πάντα εκ του μηδενός. Κάθε του
διαταγή γινόταν πράξη. Με βάση  λοιπόν,
το Κοράνι η δημιουργία έγινε ως εξής :  
Ο Αλλάχ λέει:
«Ο Αλλάχ αρχίζει τη δημιουργία (από το τί-
ποτε), και μετά την επαναλαμβάνει, και στο
τέλος όλοι σας σε Αυτόν θα επιστρέψετε». 
Ο Αλλάχ περιγράφει την αρχή του σύμπαν-
τος λέγοντας:
«(Ο Αλλάχ) είναι ο πρωτουργός των ουρα-
νών και της γης. Όταν αποφασίσει να γίνει
κάτι, λέει σ’ αυτό: ‘Γενηθήτω!’ και γίνεται» 
Ο Αλλάχ λέει:
«Δε τους έκανα μάρτυρες [το Σατανά και
τους απογόνους του (,τους οποίους υπα-
κούγατε), ούτε έλαβα τη βοήθειά τους] της
δημιουργίας των ουρανών και της γης, ούτε
της δικής τους δημιουργίας. Και δεν επρό-
κειτο να έχω τους αποπλανούντες ως βοη-
θούς» 
Ο Αλλάχ λέει:
«Μήπως δεν βλέπουν (γνωρίζουν) οι άπι-
στοι πως οι ουρανοί και η γη ήταν μία ενιαία
οντότητα που έπειτα Εμείς τα σχίσαμε (σε
δυο μέρη) και από το νερό δημιουργήσαμε
κάθε ζωντανό ον; Δε θα πιστέψουν λοι-
πόν;» 
Αυτός ο στίχος αναφέρεται ασφαλώς στο
γεγονός ότι ο Αλλά δημιούργησε το σύμπαν
από μία, μοναδική, οντότητα και Αυτός είναι
ο Παντοδύναμος. Ο Αλλάχ διέταξε την “ενι-
αία οντότητα” να χωρίσει στα δύο, όπως και
έγινε, και μετατράπηκε σε ένα σύννεφο κα-
πνού. Από αυτό το σύννεφο καπνού ο
Αλλάχ δημιούργησε τους ουρανούς και τη
γη. Αυτά λέει ο Λόγος του Αλλάχ:

(συνέχεια σελ.7)
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«Πες (Ω! Μωχάμμαντ!): “ Μα αρνηθήκατε
(και λατρεύετε άλλες θεότητες) απ’ Εκείνον
που δημιούργησε τη γη σε δύο Ημέρες και
κάνετε (άλλους θεούς) όμοιους με Αυτόν;
Αυτός είναι ο Κύριος του Κόσμου. * Και
έκανε σε αυτή [τη γη] σταθερά βουνά
επάνω της και την ευλόγησε και ρύθμισε σ’
αυτήν αγαθά για βιοπορισμό, σε τέσσερις
Ημέρες, για εκείνους που ρωτούν (για τη
Δημιουργία). Έπειτα εγκαταστάθηκε στα
ουράνια (έστρεψε την προσοχή του στον
ουρανό) που ήταν καπνός, και είπε σ'
αυτόν και στη γη: "Να έρθετε μαζί (να υπα-
κούσετε στη Βούλησή Μου), είτε εκούσια
είτε αναγκαστικά", είπαν: "Ερχόμαστε σ’
εκούσια υπακοή". * Και κανόνισε τους επτά
ουρανούς σε δύο Ημέρες και ενέπνευσε
(όρισε) σε κάθε ουρανό ό,τι Αυτός ήθελε
και ό,τι ήθελε να βρίσκεται σ' αυτόν. Και
στολίσαμε τον πιο κοντινό (γήινο) ουρανό
με φωτεινά αστέρια, κι ως προστασία (από
τους δαίμονες που κρυφακούν)• τέτοια
είναι η τάξη που θέσπισε ο Αλ-‘Αζείζ (Πα-
νίσχυρος), ο Αλ-‘Αλείμ (Παντογνώστης)»
Ο Αλλάχ λέει:
«Έπειτα εγκαταστάθηκε στα ουράνια
(έστρεψε την προσοχή του στον ουρανό)
που ήταν καπνός, και είπε σ' αυτόν και στη
γη: "Να έρθετε μαζί (να υπακούσετε στη Βού-
λησή Μου), είτε εκούσια είτε αναγκαστικά",
είπαν: "Ερχόμαστε σ’ εκούσια υπακοή".»
Άπω Ανατολή 
Στην απέραντη Κίνα, οι τρεις μεγάλες θρη-
σκείες αντιμετωπίζουν την κοσμογονία δια-
φορετικά καθεμιά. Για τον κομφουκιανισμό,
πρωταρχικό στοιχείο ήταν το άτομο: Διαι-
ρέθηκε σε αρσενικό και θηλυκό κι από
αυτή τη διαίρεση προέκυψε η ζωή, χωρίς
καμιά θεϊκή παρεμβολή στην όλη διαδικα-
σία. Για τον ταοϊσμό, ο θεός είναι η πρώτη
αιτία. Ο κόσμος πλάστηκε μέσα σε χιλιά-
δες χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων
βασίλευσαν κατά σειρά ο Ουρανός, η Γη,
ο άγριος άνθρωπος, ο ημιπολίτιστος και,
τέλος, ο πολιτισμένος. Για τον βουδισμό, το
πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος είναι αδιά-
φορο. Άλλωστε, καταπώς διδάσκει, οι θεοί
δεν είναι τίποτε άλλο από δημιουργήματα
του ανθρώπινου φόβου. 
Δωδεκάθεο – Τιτανομαχία - Θεοί του
Ολύμπου
Στην αρχή υπήρχε το χάος, ένα άδειο διά-
στημα. Από το χάος γεννήθηκαν η Γη, η
νύχτα  και η μέρα. Από την Γη γεννήθηκαν
τα βουνά, η θάλασσα, και ο Ουρανός, ο
πρώτος θεός. Από τον Ουρανό και την Γη

γεννήθηκαν 13 παιδιά, οι τιτάνες. Επειδή ο
Ουρανός φοβόταν πως μια μέρα, ένα από
τα παιδιά του θα του πάρει τον θρόνο,
μόλις γεννιόταν, ο Ουρανός, τα έριχνε σε
μια βαθιά σπηλιά. Ένα από τα παιδιά του
ο Κρόνος, ο νεότερος, ήταν πολύ έξυπνος
και αποφασιστικός. Δραπέτευσε και με την
βοήθεια της μητέρας του πήρε τον θρόνο
από τον Ουρανό. Μετά ελευθέρωσε τους
αδελφούς του και τις αδελφές του και με
την βοήθειά τους έγινε ο κυρίαρχος του κό-
σμου. Ο Κρόνος φοβόταν πως τα παιδιά
του θα του έκαναν το ίδιο πράγμα που
έκανε αυτός στον πατέρα του. Έτσι όταν η
γυναίκα του η Ρέα, γεννούσε, ο Κρόνος κα-
ταβρόχθιζε το κάθε παιδί. Αφού κατάπιε τα
πρώτα 5 παιδιά του, η Ρέα προσπάθησε
να γλυτώσει το έκτο της παιδί. Τον έλεγαν
Δία-Ζευς. Η Ρέα έδωσε του Κρόνου μια
πέτρα τυλιγμένη σε σπάργανα για να την
φάει και πήρε τον μικρό Δία στην Κρήτη.
Εκεί σε μια σπηλιά πάνω σε ένα βουνό,
μια γίδα τον έτρεφε με το γάλα της, και οι
νύμφες τον φρόντιζαν. Όταν ο Δίας μεγά-
λωσε, πήρε τον θρόνο από τον Κρόνο και
τον ανάγκασε να βγάλει τους αδελφούς του
και τις αδελφές του από την κοιλιά του.
Ένας μεγάλος πόλεμος άρχισε τότε μεταξύ
του Κρόνου και του Δία. Ο Κρόνος είχε με
το μέρος του τους Τιτάνες και ο Δίας τα
αδέλφια του. Ο πόλεμος κράτησε 10 χρό-
νια. Ο Δίας με την βοήθεια τριών γιγάντων
που είχαν 100 χέρια ο καθένας, νίκησε και
έγινε ο κυρίαρχος του κόσμου. Η μάχη
αυτή είναι γνωστή ως Τιτανομαχία. Μετά
την Τιτανομαχία ο κόσμος χωρίστηκε σε
τρία μέρη, μεταξύ των τριών αδελφών, του
Δία, του Ποσειδώνα και του Άδη ή Πλού-
τωνα. Ο Δίας πήρε τον ουρανό, ο Ποσει-
δώνας την θάλασσα και ο Άδης τον κάτω
κόσμο, που επίσης ονομάζεται Άδης. Η
στεριά και ο Όλυμπος δεν δόθηκαν σε κα-
νέναν. Ο Δίας ήταν ο πιο ισχυρός μεταξύ
των θεών. Τα αδέλφια του, οι αδελφές του
και τα παιδιά του πήραν διαφορετικές θέ-
σεις στον Όλυμπο. Υπήρχαν πολλοί θεοί
και θεές. Οι πιο σημαντικοί όμως, ήταν οι
έξι θεοί και οι έξι θεές του Ολύμπου.   
Αρχαία Ελλάδα
Η ευρύτατα αποδεκτή άποψη για την αρχή
των πραγμάτων όπως αναφέρεται από
τον Ησίοδο στη Θεογονία, ξεκινά με το
Χάος, την πραγματική ανυπαρξία των
πάντων. Από το κενό προέκυψε η Γαία και
μερικά άλλα αρχικά θεία όντα: ο Έρωτας,
η Άβυσσος (τα Τάρταρα), και ο Έρεβος.
Χωρίς αρσενική βοήθεια η Γαία γέννησε
τον Ουρανό που την γονιμοποίησε αργό-
τερα. Από την ένωση αυτή γεννήθηκαν
πρώτα οι τιτάνες  έξι αρσενικά και έξι θη-
λυκά όντα (Ωκεανός,  Κριός, Υπερίων, Ια-
πετός και Κρόνος, Θεία, Ρέα, Θέμις,
Μνημοσύνη, Φοίβη και Τηθύς), κατόπιν οι
μονόφθαλμοι Κύκλωπες και οι Εκατόγχει-
ρες . Ο Κρόνος (ο νεότερος, πολύ πα-
νούργος και πιο φοβερός από τα παιδιά
της Γαίας) με την προτροπή της μητέρας
του ευνούχισε τον πατέρα του Ουρανό και
έγινε ο κυβερνήτης των Θεών με την

αδελφή του Ρέα ως σύζυγο του ενώ οι
άλλοι τιτάνες έγιναν αυλικοί του. Η σύγ-
κρουση πατέρα-γιου επαναλήφθηκε όταν
ο Κρόνος ήρθε αντιμέτωπος με τον γιο
του, Δία. Ο Δίας, με την βοήθεια της μη-
τέρα του Ρέας, προκάλεσε τον Κρόνο σε
πόλεμο για την βασιλεία των Θεών. Εν
τέλει, με τη βοήθεια των Κυκλώπων, που
ελευθέρωσε από τα Τάρταρα, ο Δίας και οι
σύμμαχοί του νίκησαν, ενώ ο Κρόνος και
οι τιτάνες φυλακίστηκαν στα Τάρταρα.
Κίνα το Μέσο Βασίλειο
Ένα κοσμικό αυγό επέπλεε στο άχρονο
διάστημα και περιείχε τις αντίθετες δυνά-
μεις του yin και του yang. Μετά από αιώνες
επώασης το πρώτο ον, ο PanGu ήρθε στη
ζωή. Τα βαριά τμήματα του αυγού (yin) πα-
ρασύρθηκαν προς τα κάτω σχηματίζοντας
τη Γη. Τα ελαφρύτερα τμήματα (yang)
υψώθηκαν και σχημάτισαν τον ουρανό
Νορβηγική Μυθολογία
Σύμφωνα με τις νορβηγικές παραδόσεις
πριν από την ύπαρξη της Γης (Midgard)
υπήρχε η Muspell, μια φλεγόμενη χώρα με
φύλακες που κράδαιναν πύρινα σπαθιά, το
αχανές κενό διάστημα (Ginnungagap) και
το Niflheim που ήταν μια περιοχή σκεπα-
σμένη με πάγο. 
Τα Πνεύματα της Αρχαίας Αιγύπτου
Ο Atum ήρθε στη ζωή και στη συνέχεια δη-
μιούργησε ένα βουνό, ώστε να υπάρχει
ένα μέρος για να σταθεί. Δεν είχε φύλο και
διέθετε ένα μάτι που μπορούσε να δει τα
πάντα. Γέννησε έναν γιο τον Shu που ήταν
ο θεός του αέρα. Στη συνέχεια έκανε εμετό
μια κόρη την Tefnut, που ήταν η θεά της
υγρασίας. Ο ρόλος τους ήταν να δημιουρ-
γήσουν τάξη από το χάος.
Μεξικό, Οι Αζτέκοι
Η γήινη μητέρα των Αζτέκων, η Coatlicue
(‘φούστα από φίδια’) απεικονίζεται με
τρόπο που προκαλεί τρόμο, να φοράει ένα
περιδέραιο από ανθρώπινες καρδιές και
χέρια και μια φούστα από φίδια, όπως
υποδηλώνει και το όνομά της. Η Coatlicue
έμεινε έγκυος από ένα μαχαίρι από οψι-
διανό και γέννησε την Coyolxauhqui, θεά
της Σελήνης, και 400 γιους που έγιναν τα
άστρα του νότιου ουρανού
Ιαπωνία, Η Γη ως Νησί
Οι θεοί δημιούργησαν δύο θεϊκά αδέλφια
τον Izanagi και την αδελφή του την
Izanami που στάθηκαν πάνω σε μια γέ-
φυρα που έπλεε στον αρχέγονο ωκεανό.
Χρησιμοποιώντας την χρυσοποίκιλτη
λόγχη των θεών τάραξαν τα νερά και ανα-
δύθηκε το πρώτο νησί, το Onogoro. Τα
δύο αδέλφια παντρεύτηκαν επάνω στο
νησί και έκαναν τέσσερις απογόνους που
ήταν παραμορφωμένοι. Οι θεοί το απέ-
δωσαν σε κάποια παράβαση ενός πρω-
τοκόλλου. Κατά τη διάρκεια της τελετής
του γάμου, η Izanami μίλησε πρώτη. Στην
τελετή του γάμου τους τα δύο αδέλφια
διεκδίκησαν τον σχηματισμό των νησιών
της Ιαπωνίας καθώς και τη δημιουργία με-
ρικών ακόμα θεοτήτων.

Μπουρλή Χριστίνα
Παπαχρήστου Μαρία
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Ποδόσφαιρο
► Ιστορία - Εξέλιξη - Βία
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Το ποδόσφαιρο (αγγλικά: association
football) είναι ομαδικό άθλημα που παίζε-
ται ανάμεσα σε δύο ομάδες των έντεκα
παικτών με μία σφαιρική μπάλα. Ο ποδο-
σφαιρικός αγώνας διεξάγεται σε ένα ορθο-
γώνιο γήπεδο με φυσικό ή τεχνητό
χλοοτάπητα πράσινου χρώματος και ένα
«τέρμα» στο μέσο κάθε μιας από τις στε-
νές πλευρές. Σκοπός κάθε ομάδας είναι να
οδηγήσει τη μπάλα στο αντίπαλο τέρμα,
δηλαδή «να βάλει γκολ» (από την αγγλική
λέξη goal που σημαίνει σκοπός) ή «να
σκοράρει», όπως λέγεται στην ειδική πο-
δοσφαιρική γλώσσα. Οι παίκτες χειρίζον-
ται τη μπάλα κυρίως με τα πόδια, αλλά και
με τον κορμό ή το κεφάλι. Η ομάδα που θα
επιτύχει τα περισσότερα γκολ ως το τέλος
του παιχνιδιού κερδίζει ενώ αν καμία
ομάδα δεν σκοράρει τότε το παιχνίδι λήγει
ισόπαλο.

Το ποδόσφαιρο είναι σήμερα το πιο δη-
μοφιλές άθλημα στον κόσμο. Στις αρχές
του 21ου αιώνα ασχολούνταν με αυτό πε-
ρισσότεροι από 250 εκατομμύρια αθλητές
σε περισσότερα από 200 κράτη. Το ποδο-
σφαιρικό παιχνίδι παίζεται σε διάφορα επί-
πεδα, από φιλικό, με λιγότερους ή
περισσότερους από έντεκα παίκτες, παι-
διά ή ενήλικες, σε ένα οποιουδήποτε μεγέ-
θους γήπεδο, με δύο τυχαία αντικείμενα
για τη σήμανση του τέρματος, έως επαγ-
γελματικό, με επαγγελματίες ποδοσφαιρι-
στές, αυστηρή τήρηση των κανονισμών
και περισσότερους από 100.000 ενθου-
σιώδεις θεατές να παρακολουθούν σε ει-
δική ποδοσφαιρική αρένα υψηλών
τεχνικών προδιαγραφών. Ανώτατη οργα-
νωτική αρχή του ποδοσφαίρου είναι η
FIFA (FIFA – Fédération Internationale de
Football Association), η οποία διεξάγει την
κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, το
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, κάθε
τέσσερα χρόνια.
Ιστορία

Είναι ιστορικά καταγεγραμμένο ότι σε
πολλές χώρες υπήρξαν παιχνίδια όπου οι
παίκτες κλοτσούν μία μπάλα, όπως ο επί-
κουρος στην Αρχαία Ελλάδα, το «wogga-
baliri» στην Αυστραλία, το «harpastum»
στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και το «cuju»
στην Κίνα. Οι σύγχρονοι κανόνες του πο-
δοσφαίρου βασίζονται στις προσπάθειες
που έγιναν στα μέσα του 19ου αιώνα για
τυποποίηση των ποικίλων μορφών του
ποδοσφαίρου που παίζοταν στα δημόσια
σχολεία της Αγγλίας. Η ιστορία του ποδο-
σφαίρου στην Αγγλία χρονολογείται τουλά-
χιστον από τον όγδοο αιώνα.

Οι Κανόνες Παιχνιδιού σήμερα καθορί-
ζονται από το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμ-
βούλιο (IFAB)

Η παλαιότερη ποδοσφαιρική διοργά-
νωση στον κόσμο είναι το Κύπελλο Αγ-
γλίας στο οποίο διαγωνίζονται οι αγγλικές
ομάδες από το 1872. Στην Αγγλία επίσης
δημιουργήθηκε το πρώτο πρωτάθλημα
ποδοσφαίρου στον κόσμο, το οποίο ιδρύ-

θηκε στο Μπέρμιγχαμ το 1888.Το Ηνω-
μένο Βασίλειο είναι το μόνο κράτος που
διατηρεί τέσσερις εθνικές ομάδες (Εθνική
Αγγλίας, Εθνική Σκωτίας, Εθνική Ουαλίας
και Εθνική Βορείου Ιρλανδίας) τιμής ένε-
κεν, για την προσφορά του στο άθλημα.

Σημαντικότερη διεθνής ποδοσφαιρική
διοργάνωση είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο
Ποδοσφαίρου (ή Μουντιάλ), το οποίο διορ-
γανώνεται από τη ΦΙΦΑ. Η διοργάνωση
λαμβάνει χώρα κάθε τέσσερα χρόνια. Πε-
ρίπου 190-200 εθνικές ομάδες διαγωνίζον-
ται στα προκριματικά της διοργάνωσης
που τελούνται υπό την αιγίδα των ηπειρω-
τικών συνομοσπονδιών, για μια θέση στην
τελική φάση της διοργάνωσης. Η τελική
φάση, η οποία διεξάγεται κάθε τέσσερα
χρόνια, περιλαμβάνει 32 εθνικές ομάδες
που διαγωνίζονται για μια χρονική περίοδο
περίπου ενός μηνός. Ο αριθμός των ομά-
δων που συμμετέχουν στην τελική φάση
έχει αλλάξει στην διάρκεια της ιστορίας του
θεσμού. Η πιο πρόσφατη αλλαγή έλαβε
χώρα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Ποδοσφαίρου του 1998, όπου υπήρξε αύ-
ξηση του αριθμού των ομάδων από 24 σε
32. Το πιο πρόσφατο τουρνουά ήταν το

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2014,
το οποίο διοργανώθηκε στη Βραζιλία το
διάστημα μεταξύ 12 Ιουνίου 2014 και 13
Ιουλίου 2014.
Ποδόσφαιρο και βία στον ελληνικό
χώρο

Η βία και ο χουλιγκανισμός εντός και
εκτός των γηπέδων παραμένει, ακόμα,
άλυτο πρόβλημα. Η Πολιτεία δεν έχει κα-
τορθώσει να εξαρθρώσει ένα φαινόμενο το
οποίο διαρκώς εξελίσσεται.

Ο χουλιγκανισμός και η βία στα γήπεδα
είναι δυο κυρίαρχα στοιχεία που αποτε-
λούν «αρρώστια» για τον ελληνικό αθλητι-
σμό. Τα συναντάμε περισσότερο στα
δημοφιλή αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο
και το μπάσκετ. Πρωταγωνιστές τους οπα-
δοί των «μεγάλων» αθλητικών σωματείων
όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο
ΠΑΟΚ, κλπ. Βασικά ο χουλιγκανισμός εκ-
φράζεται στα γήπεδα αλλά γεννιέται στις
γειτονιές. Εκεί γαλουχούνται οπαδοί με
μίσος για τον αντίπαλο, αλλά και τον γεί-
τονα. Τρανό παράδειγμα η έχθρα της ομά-
δας της Λάρισας με αυτήν της Καρδίτσας,
του Βόλου και των Τρικάλων.

(συνέχεια σελ.9)



Ενότητα: Κοινωνία

Η βία στο ποδόσφαιρο
► “Ραντεβού” Θανάτου

Σελίδα: 9

Οι οπαδοί χωρίζονται σε χρώματα. Οι
«πράσινοι», οι «κόκκινοι», οι «ασπρόμαυ-
ροι», οι «κίτρινοι» και άλλοι λειτουργούν
πάντα υπέρ της προσωπικής ικανοποί-
ησης ότι «ξεφτίλισαν» τον αντίπαλό τους,
ότι κυριάρχησαν πάνω του προκαλώντας
του τραύματα, πολλές φορές και θανά-
σιμα, για να του πάρουν το κασκόλ, ή την
φανέλα της αγαπημένης του ομάδας, που
έχει το… θράσος να την φοράει μέσα στην
«έδρα» του, κατά το νου του χούλιγκαν.

Ο φανατισμός και η ανταλλαγή υβριστι-
κών και προκλητικών συνθημάτων μεταξύ
των οπαδών οδήγησε στις συγκρούσεις
των οπαδών. Τα γήπεδα για πρώτη φορά
στην ελληνική ιστορία καταστρέφονται
από τους θεατές και τα υλικά τους γίνονταν
όπλα στα χέρια των χούλιγκανς. Οι μετα-
κινήσεις οπαδών αποτελούν αυτοσκοπό
για τους συνδέσμους οι οποίοι επιλέγουν
ποιους θα «μαζέψουν» για την «εκστρα-
τεία» στην γειτονική ή μακρινή πόλη που
παίζει η ομάδα τους….
«Ραντεβού θανάτου»

Εκτός γηπέδων, οι πορείες των οπαδών
μετατρέπονται σε ραντεβού θανάτου. Ο
στόχος είναι ένας. Η αρπαγή του κασκόλ,
ή του λάφυρου του αντιπάλου με κάθε
τρόπο ακόμα και τον θανάσιμο τραυματι-
σμό του αντιπάλου. Για να επιτευχθεί κάτι
τέτοιο οι οπαδοί εξοπλίζονται με σίδερα,
ξύλα, πέτρες, μαχαίρια, μέχρι και περί-
στροφα. Πόλεμος κανονικός όπου ο θύτης
γνόταν θύμα και το θύμα θύτης.

Το φαινόμενο της βίας αποτελεί δομικό
χαρακτηριστικό της συγκρότησης των κοι-
νωνιών και δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι σή-
μερα κοινωνία χωρίς βία.

Στις μέρες μας, όμως, η κατάσταση είναι
σαφώς βεβαρημένη. Η αποθέωση της
βίας και η διαρκώς αυξανόμενη προβολή
της, η αποπροσωποποίηση των σχέσεων,
η κοινωνική αναλγησία, η διάρρηξη του
κοινωνικού ιστού, ο ανταγωνισμός, η απο-
θέωση του ατομικού επιτεύγματος και η
μοναχική πορεία χωρίς οράματα, στόχους
και ιδανικά καθιστούν το σύγχρονο άν-
θρωπο ευάλωτο στην εκδήλωση βίαιων
συμπεριφορών.

Οι καταβολές του σύγχρονου ποδοσφαί-
ρου εντοπίζονται στη μεσαιωνική Αγγλία
του 13ου αιώνα.
Χαραγμένες Τραγωδίες
1. Ποδόσφαιρο, Βέλγιο - 1985
Ημερομηνία: 29/05/1985
Τόπος: Heysel, Βρυξέλλες, Βέλγιο
Αγώνας: Λίβερπουλ - Γιουβέντους
Νεκροί: 39

Η πιο γνωστή τραγωδία καθώς έγινε στο
σπουδαιότερο συλλογικό παιχνίδι (τελικός
Πρωταθλητριών) ανάμεσα σε δύο μεγαθή-
ρια. Λίγο πριν την έναρξη, φίλαθλοι της Λί-
βερπουλ κινήθηκαν απειλητικά προς
αυτούς της Γιουβέντους στην κερκίδα "Ζ",
η αστυνομία δεν μπόρεσε να τους σταμα-
τήσει με αποτέλεσμα εκατοντάδες Ιταλοί-
μην έχοντας άλλη έξοδος διαφυγής- να να

υποχωρήσουν προς τον εξωτερικό τοίχο
της εξέδρας. Αυτός δεν άντεξε το βάρος
τους, κατέρρευσε και 39 άτομα έχασαν τη
ζωή τους. Και όμως, μέσα σε αυτές τις
τραγικές συνθήκες του απόλυτου χάους, η
UEFA αποφάσισε να ξεκινήσει ο τελικός
σαν να μην είχε γίνει τίποτα!
2. Ποδόσφαιρο, Αγγλία
Ημερομηνία: 15/09/1989
Τόπος: HillsboroughStadium, Σέφιλντ, Αγ-
γλία
Αγώνας: Λίβερπουλ - ΝότινγχαμΦόρεστ
Νεκροί: 96

Η χειρότερη τραγωδία στην ιστορία του
αγγλικού ποδοσφαίρου συνέβη στον ημιτε-
λικό κυπέλλου όταν η αστυνομία άνοιξε μία
θύρα για να μπουν φίλαθλοι της Λίβερπουλ
στο γήπεδο. Μόνο που εκείνη η εξέδρα
ήταν ήδη γεμάτη. Δεκάδες άτομα (που βρι-
σκόντουσαν στις κάτω θέσεις μπροστά στο
σιδερένιο κιγκλίδωμα) δεν κατάφεραν να
πηδήξουν στο γήπεδο και συνθλίφτηκαν.
3.Ποδόσφαιρο, Περού
Ημερομηνία: 24/05/1964
Τόπος:NationalStadium, Λίμα, Περού
Αγώνας: Περού - Αργεντινή
Νεκροί: 318

Τελικός για την πρόκριση στους Ολυμ-

πιακούς του Τόκιο. Η Αργεντινή είναι
μπροστά με 1-0, με τον διαιτητή να ακυ-
ρώνει γκολ του Περού στο 88'. Το κοινό
εξαγριώνεται, η αστυνομία προσπαθεί να
επιβάλλει την τάξη με δακρυγόνα. Οι
πύλες του σταδίου όμως είναι κλειστές με
αποτέλεσμα- πέρα από τα θύματα των
συμπλοκών με την αστυνομία, πολλοί να
σκοτωθούν από ασφυξία στην προσπά-
θειά τους να διαφύγουν.
4.Ποδόσφαιρο, Ελλάδα
Ημερομηνία: 08/02/1981
Τόπος: Στάδιο Καραϊσκάκη, Πειραιάς, Ελ-
λάδα
Αγώνας: Ολυμπιακός - ΑΕΚ
Νεκροί: 21

Ο Ολυμπιακός θριαμβεύει με 6-0 της
ΑΕΚ και οι φίλαθλοι των ερυθρολεύκων
τρέχουν να βγουν από το γήπεδο για να
αποθεώσουν τους ποδοσφαιριστές. Τα
τουρνικέ όμως στην Θύρα 7 είναι κλειστά,
κάποιος γλιστράει στα σκαλιά, όσοι έρχον-
ται από πίσω δεν καταλαβαίνουν μέσα στη
φασαρία τι γινόταν μπροστά τους με απο-
τέλεσμα 21 ψυχές να χαθούν τόσο άδικα.
Πηγές: www.wikipedia.gr, www.contra.gr,
www.sport24.gr

Αναγνωστόπουλος Κώστας



Τροπικός κυκλώνας ή τυφώνας και
στο Βόρειο Ατλαντικό hurricane, ονο-
μάζεται στη Μετεωρολογία ένα σύ-
στημα θύελλας με κλειστή
περιστροφική (κυκλωνική) κυκλοφο-
ρία γύρω από ένα ήρεμο κέντρο χαμη-
λής βαρομετρικής πίεσης, γνωστό ως
μάτι του κυκλώνα. Το όνομα υπογραμ-
μίζει την προέλευσή τους, από την
τροπική ζώνη, και την κυκλωνική
φύση τους.  

Τα συστήματα αυτά δημιουργούνται
πάνω από θερμούς ωκεανούς ή μεγά-
λες θάλασσες υπό ορισμένες προϋπο-
θέσεις, αλλά ποτέ πάνω από στεριές,
και όταν φτάνουν σε ψυχρότερα νερά
ή στη στεριά, διαλύονται. Παράγουν
βαριές καταιγίδες και εξαιρετικά σφο-
δρούς ανέμους και αποτελούν τους με-
γαλύτερους μετεωρολογικούς
κινδύνους των ναυτιλλομένων στις
τροπικές θάλασσες, καθώς και των
πληθυσμών των παράκτιων περιοχών
που πλήττονται από αυτά.

Το πώς ακριβώς δημιουργούνται οι
τροπικοί κυκλώνες δεν είναι ακόμα
πλήρως γνωστό και εξακολουθεί να
αποτελεί θέμα τρέχουσας επιστημονι-
κής έρευνας. Θεωρείται πάντως βέ-
βαιο ότι απαιτείται μεγάλη αστάθεια
της ατμόσφαιρας και η ύπαρξη πολύ
θερμού αλλά και υγρού αέρα. Ενώ 6
παράγοντες φαίνεται να είναι γενικά
αναγκαίοι, τροπικοί κυκλώνες μπορεί
περιστασιακά να αναπτυχθούν χωρίς
να πληρούν όλες τις ακόλουθες προ-
ϋποθέσεις.
Περιοχές ανάπτυξης

Γενικότερα οι τροπικοί κυκλώνες αρ-
χίζουν να εκδηλώνονται, κατά κανόνα,
εκατέρωθεν της ζώνης των τροπικών
νηνεμιών, αποκαλούμενη διεθνώς
«ντόλντραμς» (doldrums).

Οι κυκλώνες που επηρεάζουν τις πε-
ριοχές του Ειρηνικού, Βορείου Ατλαν-
τικού και Νοτίου Ινδικού εντοπίζονται
στην αρχή στο δυτικό τμήμα τους.
Πάντως έχουν σημειωθεί και εξαιρέ-
σεις, όπως στον Βόρειο Ατλαντικό
κατά τη διάρκεια Αυγούστου και Σε-

πτεμβρίου να συμβαίνει εκδήλωση
τροπικού κυκλώνα κοντά στο Πράσινο
Ακρωτήριο.  
Ιστορικοί τροπικοί κυκλώνες
- Ο Τυφώνας Κατρίνα (HurricaneKat-
rina), που έπληξε τις πολιτείες Λουι-
ζιάνα και Μισισίπι τον Αύγουστο του
2005, ήταν ο τυφώνας με το υψηλό-
τερο κόστος καταστροφής στην παγ-
κόσμια ιστορία. Η συνολική ζημιά στις
ανθρώπινες περιουσίες εκτιμήθηκε σε
81,2 δισεκατομμύρια $.  Μάλιστα σκό-
τωσε τουλάχιστον 1.833 άτομα, με
αποτέλεσμα να γίνει ο πιο θανατηφό-
ρος τυφώνας στην νεότερη ιστορία
των ΗΠΑ.  
Επίσης, πλημμύρισε το 80% της Νέας
Ορλεάνης στην Λουιζιάνα, καταστρέ-
φοντάς την σχεδόν ολοκληρωτικά, με
την στάθμη των νερών μέσα στην
πόλη να φτάνει σε πολλά σημεία έως
και 4,5 μέτρα (15 πόδια), καθώς
έσπασαν τα φράγματα που είχαν χτι-
στεί στο παρελθόν για την προστασία
της πόλης από τέτοιο ενδεχόμενο.
- Ο πιο θανατηφόρος κυκλώνας στην
παγκόσμια ιστορία ήταν ο Κυκλώνας
Μπόλα, που έπληξε το πρώην ανατο-
λικό Πακιστάν (σημερινό Μπανγκλαν-
τές) στις 12 Νοεμβρίου 1970, με
συνολικό απολογισμό πιθανώς έως
και 500.000 νεκρούς, αν και ορισμένοι

έχουν υπολογίσει ακόμα και πάνω
από 1.000.000 νεκρούς. 
- Ο πιο θανατηφόρος τυφώνας στην
ιστορία των ΗΠΑ, ήταν ο τυφώνας
που έπληξε το Γκάλβεστον του Τέξας,
στις 8 Σεπτεμβρίου 1900, με τις εκτι-
μήσεις του αριθμού των νεκρών να
κυμαίνονται από 6.000 έως 12.000, αν
και το συνηθέστερο νούμερο των πε-
ρισσότερων επίσημων αναφορών
ήταν 8.000 θύματα. Η ταχύτητα των
ανέμων όταν ο τυφώνας έφτασε στην
στεριά ήταν 135 μίλια / 217 χιλιόμετρα
την ώρα.  
- Ο τυφώνας Ίρμα ήταν ένας ισχυρός
τυφώνας Κατηγορίας 5, ο οποίος είχε
ξεκινήσει από τα ανατολικά του Ατλαν-

τικού Ωκεανού, στη Γουινέα-Μπισ-
σάου στις 30 Αυγούστου 2017. Στις 8
Σεπτεμβρίου ήταν πολύ κοντά στα
νησιά της Καραϊβικής όμως τα νησιά
δεν διέτρεξαν κανένα κίνδυνο. Μαζί με
τον Ίρμα, είχε ξεκινήσει άλλη μια τρο-
πική καταιγίδα που μετατράπηκε σε
ισχυρό τυφώνα, τον Χοσέ, ο οποίος
ήταν εξίσου επικίνδυνος με ανέμους
που είχαν φτάσει τα 150 χλμ/ώρα,
ωστόσο δεν πλησίασε σε κατοικημέ-
νες περιοχές.
Πηγές:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4
%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B
9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE
%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%
CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://www.eleftherostypos.gr/isto-
ries/127909-oi-pio-katastrofikoi-
tifones-stin-istoria/
http://www.fortunegreece.com/photo-
gallery/katastrofikoteri-sigchroni-
tifones/#2
http://www.iefimerida.gr/news/361388
/ s t o - e l e o s - t i s - i r m a - i - f l o r i n t a -
pl immyrise-maiami-3-nekroi-se-
trohaia

Τσιρογιάννης Χρήστος
Τσιάμης Σωτήρης

Στρωματάς Βασίλης

Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Τροπικός Κυκλώνας
► Επικίνδυνα Καιρικά Φαινόμενα

Σελίδα: 10



O τίτλος μιας σειράς από εξπρεσιο-
νιστικούς ζωγραφικούς πίνακες του
Νορβηγού Έντβαρτ (1863-1944)
Μουνκ (Edvard Munch),που απεικονί-
ζει μια αγωνιούσα μορφή με φόντο
ουρανό σε χρώμα κόκκινο του αίμα-
τος. Θεωρείται από μερικούς πως
συμβολίζει το ανθρώπινο είδος κάτω
από τη συντριβή του υπαρξιακού τρό-
μου.Το τοπίο στο υπόβαθρο είναι το
Οσλοφγιόρντ,όπως αυτό φαίνεται
από το λόφο του Έκεμπεργκ (Eke-
berg),στο Όσλο (τότε Κριστιάνια) της
Νορβηγίας.
“Περπατούσα σ' ένα μονοπάτι με δυο

φίλους -ο ήλιος έπεφτε- ξαφνικά ο ου-
ρανός έγινε κόκκινος σαν αίμα -στα-
μάτησα,νιώθοντας εξαντλημένος,και
στηρίχτηκα στο φράχτη- αίμα και
γλώσσες φωτιάς πάνω από το μαύρο-
μπλε φιόρδ και την πόλη- οι φίλοι μου
προχώρησαν,κι εγώ έμεινα εκεί τρέ-
μοντας από την αγωνία- κι ένιωσα ένα
ατέλειωτο ουρλιαχτό να διαπερνά τη
φύση.”

“Ξεκινώντας την περιγραφή του πί-
νακα από τη φύση,η οποία κεντρίζει
το ενδιαφέρον κάθε θεατή,είναι εμφα-
νής η σύγχυση του καλλιτέχνη,καθώς
τα χρώματα που χρησιμοποιεί φανε-
ρώνουν αναμφίβολα κακή ψυχολογική
κατάσταση (κόκκινος ουρανός –ίσως
να αντιπροσωπεύει το αίμα, τις «πλη-
γές» της φύσης- ,μαύρο με ελάχιστη
την εμφάνιση του μπλε –απαισιοδο-

ξία-) αποτέλεσμα των άσχημων πολι-
τικών και κοινωνικών συνθηκών που
επικρατούσαν τον 19ο και 20ο αιώνα.
Η έντονη πάλη των τάξεων και οι συγ-
κρούσεις οδήγησαν το μεγαλύτερο
ποσοστό των καλλιτεχνών –κυρίως
των ζωγράφων- να στραφούν στο ρε-
αλισμό,τον νατουραλισμό και τον ιμ-
πρεσιονισμό και επίσης να επιδείξουν
μια ευαισθησία προς την φύση. Επε-
κτείνοντας,λοιπόν,το συλλογισμό
μου,έκπληξη και φόβο μού δημιουργεί
η μαυροφορεμένη,φαλακρή  μορφή.
Δείχνει να κρατάει έντρομη το πρό-
σωπό της κοιτώντας προς μια κατεύ-
θυνση. Πιθανώς,να συνέβη κάποιο
απρόσμενο για την ίδια γεγονός,με
δυσκολία όμως θα μπορούσε κανείς
να σκεφτεί πως είναι ο «Λυγμός τη
φύσης»,όπως ονομάστηκε αρχικά ο
πίνακας,αφού τίποτα δεν παραπέμπει
σε αυτό. 

Στη συνέχεια,παρατηρώντας με πε-
ρισσότερη λεπτομέρεια το έργο τέ-
χνης,η προσοχή του θεατή στρέφεται
στους ανθρώπους που ακολουθούν –
πιθανώς γυναίκα και άντρας,αλλά δεν
απασχολεί για πολύ,καθώς φαίνονται
ελάχιστα και μάλλον μικρό ρόλο θα
παίζουν. Αρχικά, θεωρεί κανείς πως
δε διαδραματίζουν όντως κάποιο ση-
μαντικό ρόλο στην εξαγωγή καθολικής
άποψης για τον πίνακα,διότι δε βρί-
σκεται ούτε κοντά στη μορφή που
κραυγάζει –η οποία αποτελεί και ση-

μείο αναφοράς και υπεροχής- ,αλλά
ούτε και σε κάποιο κοντινό οπτικό
πεδίο. Μετά όμως αναλογίστηκα πως
αν ήταν πραγματικά ασήμαντοι,θα
ανήκαν ίσως σε κάποιο πλήθος,κά-
ποια μάζα,θα ήταν όμοιοι με άλλους.
Συνεπώς,η επόμενη λογική εξήγηση
ήταν να σχετίζονται με τον ταραγμένο
άνθρωπο που βρισκόταν μπροστά.
Θα μπορούσαν,δηλαδή,να ακολου-
θούσαν το δρόμο τους κι ο φίλος του
να παρέμεινε εκεί εξ αιτίας του γεγο-
νότος που αντίκρισε. Πολλές, βέβαια,
εκδοχές μπορούν να ειπωθούν. 

Συνοψίζοντας,έργα τέχνης σαν
αυτά,πόσο μάλλον,που ανήκουν στο
ρεύμα του εξπρεσιονισμού μπορούν
να προκαλέσουν ποικίλα συναισθή-
ματα στον θεατή και ο ίδιος να εκλάβει
με διαφορετικούς τρόπους το μήνυμα
που θέλει ο ζωγράφος να «περάσει»,
επειδή αφενός αυτό το ρεύμα «αντα-
νακλά» την υποκειμενικότητα του καλ-
λιτέχνη, τον δικό του, με άλλα λόγια,
ψυχικό κόσμο κι αφετέρου γιατί ο κα-
θένας μας είναι ξεχωριστή
οντότητα,έχει τη δική του φαντασία.
Αξίζει,όμως, να οξύνουμε την κριτική
μας σκέψη μέσω των έργων
αυτών,αξίζει να διευρύνουμε τους
καλλιτεχνικούς μας ορίζοντες,να διευ-
ρύνουμε,με μεγαλύτερη ακρίβεια,τα
«όρια» του μυαλού μας!
Πηγές :Wikipedia, lifo.gr

Αναγνωστοπούλου Ελένη
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