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Ψηφιακά Δρώμενα
Υπεύθυνοι Καθηγητές:
“Αν αποσυνδέσεις την Ελλάδα, θα βρεις ότι αποτελείται από μία ελιά,
- Μπάνος Δημήτρης, ΠΕ 19 ένα αμπέλι και ένα καράβι. Που σημαίνει ότι με αυτά τα τρία μπορείς
- Αραμπατζή Θεανώ, ΠΕ 06 να την ξαναφτιάξεις.”
- Τασίκα Ασημίνα, ΠΕ 10
Οδυσσέας Ελύτης
Ο κόσμος με την πένα των μαθητών μας

http://6lyk-trikal.tri.sch.gr

Μικρές Περιπλανήσεις
► Συνεχίζουμε για τέταρτη χρονιά

Η γνώμη μας

σχολικό και εξωσχολικό χρόνο στην αγάπη, τη βιοηθική, την
ασχολούμαστε με το θέατρο, τεχνολογία , τη μουσική και τα
Μια καινούργια σχολική χροσχηματίζουμε μπάντες, αρθρο- ταξίδια.
νιά αρχίζει και φέρνει μαζί της
γραφούμε και αδράττουμε τη
Παπαγεωργίου Εύα
τόσο προνόμια όσο και υπομέρα μας στοχαζόμενοι πάνω
Μπουκοβάλα Ρόζα
χρεώσεις, ίσως μεγαλύτερη
ελευθερία και εμπιστοσύνη από
“τα αφεντικά του σπιτιού”, μα
σίγουρα περισσότερες ώρες
διαβάσματος.
Ας αναλογιστούμε μία γεμάτη
μέρα μας. Τη χαρακτηρίζει το
άγχος. Τη συνοδεύουν οι απαιτήσεις ενώ ασφυκτιά από πίεση.
Κουραστικά ωράρια, ελλιπής ξεκούραση, “τρέξιμο” από το πρωί
ως το βράδυ, ρουτίνα, γκρίνια,
τα “πρέπει” των άλλων, λιγοστός
ελεύθερος χρόνος και αυτό που
μάλλον μας κοστίζει περισσότερο: η απομάκρυνση από τον
κοινωνικό μας περίγυρο.
Όλα αυτά σε συνδυασμό με
την εφηβεία και τον προβληματισμό τον οποίο προκαλεί το
αβέβαιο μέλλον, αποτελούν ένα
εξουθενωτικό κοκτέιλ.
Παρόλα αυτά είμαστε άνθρωποι με ενδιαφέροντα, ασχολίες
και χόμπι και δεν παραλείπουμε
να ξεκλέβουμε λίγο χρόνο ώστε
να περνάμε καλά. Έτσι, στο
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Ενότητα: Συνεντεύξεις

Συνέντευξη...à la Γαλλικά
►Γάλλοι, Ιταλοί, Ισπανοί καθηγητές απαντούν στις ερωτήσεις μας

Ερ: Πως θα χαρακτηρίζατε τους
Έλληνες χρησιμοποιώντας μία
μόνο λέξη;
Απ: Οι Έλληνες είναι πολύ θερμοί,
εγκάρδιοι. Επικοινωνούμε πολύ
εύκολα μαζί τους. Στην πόλη, στα
μαγαζιά, είναι πολύ περίεργοι για
να μαθαίνουν. Είναι πολύ εύκολο
να μιλάμε. Πολύ ανοιχτοί και ενδιαφέρονται για τους άλλους.
Ερ: Είναι αλήθεια ότι τα Μ.Μ.Ε.
δεν παρουσιάζουν ποτέ την
αληθινή διάσταση των γεγονότων. Τείνουν στην υπερβολή.
Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά την
Ελλάδα. Λοιπόν, θα ήθελα να
ξέρω ποια ήταν η γνώμη σας
για την Ελλάδα πριν την οικονομική κρίση και ποια είναι
τώρα; Επηρεάζεστε από τα
media πάνω στο θέμα;
Απ: Όχι, καθόλου. Εξάλλου, δεν
είναι λάθος του ελληνικού λαού
αλλά των τραπεζών.
Πριν την κρίση η Ελλάδα ήταν
πρωταθλήτρια χώρα στην Ευρώπη όσο αφορά το ποδόσφαιρο.
Γνωστή για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες, τη φιλοσοφία.
Ερ: Άρα υπήρχε μια καλή φήμη.
Απ: Μα η φήμη είναι πάντα καλή.
Οι Ευρωπαίοι έχουν αλληλεγγύη
μεταξύ τους. Υπάρχει η Ελλάδα, η

Ισπανία, η Ιταλία, και η Γαλλία έτσι
κι έτσι. Οι Έλληνες έχουν πάντα
καλή φήμη.
Το πρόσωπο της Ελλάδας είναι τα
βουνά, η παραλίες, τα νησιά, η
Ακρόπολη, ο ήλιος!
Ερ: Πολλοί μαθητές διαλέγουν
τη Γαλλία για να κάνουν τις
σπουδές τους, ποια είναι η
γνώμη σας;
Απ: Έχουν δίκιο! Πολύ καλή εμπειρία και άριστη επιλογή για το μέλλον τους.
Ερ: Η γνώση μπορεί να γίνει μία
δραστηριότητα παιχνιδιάρικη ή
δεν μαθαίνουμε διασκεδάζοντας; Πρέπει να συνηθίσουμε
στη δουλειά γιατί αυτός είναι ο
σκοπός της εκπαίδευσης;
Απ: Κυρίως πρέπει να είμαστε περίεργοι. Πρέπει να ενδιαφερόμαστε για πολλά πράγματα.
Από την συνέντευξη οι εντυπώσεις που αποκομίσαμε ήταν οι καλύτερες.
Θερμοί
καθηγητές,
εγκάρδιες απαντήσεις και πολύ χιούμορ. Αντικρίσαμε μία άποψη
ατόμων που ζουν στο εξωτερικό
πολύ διαφορετική από αυτή που
περιμέναμε.
Συνέντευξη στα Γαλλικά
Q: Comment caractérisiez vous
les Grecs utilisant seulement un

mot?
R: Les gens sont très chaleureux.
On communique très facilement
avec eux. Dans la ville, les magasins ils sont très curieux de
savoir.C’est très facile de leur parler. Très ouverts! Ils s’intéressent
aux autres.
Q: Il est vrai que les médias ne
présentent jamais la réelle dimension des événements. Ils tentent
d’exagérer. Particulièrement, à
tout ce qui concerne la Grèce. Je
voudrais savoir quelle était votre
avis sur la Grèce d’avant la crise
économique et quelle est sur la
Grèce d’aujourd’hui? Êtes-vous influencés par les médias sur le
thème?
R: Non! ce n’est pas la faute du peuple grec, c’est la faute de banques.
Q: Avant, la Grèce était le pays
champion d’Europe, de football,
des jeux Olympiques, de la
philosophie. Alors, on avait une
bonne réputation.
R: Mais la réputation est toujours
très bonne. Les Européens ont la
solidarité entre eux. On a la
Grèce, l’Espagne, l’Italie, et la
France comme ci comme ça. Les
Grecs ont toujours une bonne
réputation. Le visage de la Grèce,
c’est les montagnes, les plages,
les îles, l’Acropole, le soleil.
Q: Plusieurs élèves grecs choisissent la France pour leurs études,
quelle est votre opinion?
R: Ils ont raison! C’est une bonne
experience. C’est bon pour leur
avenir.
Q: L’apprentissage peut-elle devenir une activité ludique ou on
n’apprend pas en s’amusant, il
faut s’habituer à travailler car c’est
le but de l’enseignement?
R: Il faut toujours soyer curieux. Il
faut s’intéresser à beaucoup de
choses.
Παπαγεωργίου Εύα
Μπουκοβάλα Ρόζα

Ενότητα: Εφηβεία - Άκρως Εμπιστευτικό
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Όταν η αγάπη αποκτά νόημα
►Οι άνθρωποι κατανοούν την έννοια της αγάπης στην εφηβεία
Φτάνοντας σε ένα συγκεκριμένο
στάδιο της ζωής σου, συνήθως την
εποχή που γίνεσαι 13 ή 14, αρχίζεις να συνειδητοποιείς πως ο κόσμος γύρω σου αλλάζει με
ραγδαίους ρυθμούς. Η ζωή σου
βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο κι εσύ, ταραγμένος και θυμωμένος χωρίς καμία προφανή αιτία,
αναρωτιέσαι τι να σημαίνουν όλα
αυτά τα περίεργα συναισθήματα
που βιώνεις τόσο έντονα κάθε
μέρα αλλά δεν μπορείς εύκολα να
τα ερμηνεύσεις. Και κάποια στιγμή
αρχίζεις να το συνειδητοποιείς και
η ιδέα αυτή γίνεται η πραγματικότητα την οποία ζεις. Είναι επίσημο:
βρίσκεσαι στην εφηβεία.
Πολλά κατά καιρούς είναι τα θέματα που απασχολούν κάθε
έφηβο και σχεδόν όλα αυτά διαμορφώνονται ανάλογα με τις διάφορες τάσεις που επικρατούν σε
κάθε εποχή. Ένα όμως θέμα με το
οποίο για πρώτη φορά έρχεται
ένας έφηβος ουσιαστικά σε επαφή
φαίνεται πως είναι διαχρονικό, κι
αυτό είναι φυσικά η αγάπη.
Είναι βέβαιο πως κατά τη διάρκεια της εφηβείας, καταλαβαίνεις τι
πραγματικά σημαίνει η λέξη αγάπη
και για πρώτη, ίσως, φορά δεν την
λες εύκολα και τυπικά, όπως πιθανώς έκανες σε νεαρή ηλικία, μα
σκέφτεσαι πολύ καλά προτού την
ξεστομίσεις. Γιατί, αντιλαμβάνεσαι
απότομα πως οι ανθρώπινες σχέσεις κάθε είδους δεν είναι κάτι
απλό και δεδομένο αλλά κάτι το
αρκετά σύνθετο. Στην αρχή της
εφηβείας, οι παλιοί καλύτεροί σου
φίλοι από την παιδική ηλικία, αρχίζουν συχνά να αποβάλλονται από
την καθημερινότητά σου και άλλοι
άνθρωποι έρχονται για να καταλάβουν αυτή τη θέση στη ζωή σου.
Μοιράζεσαι μαζί τους τα πιο κρυφά
σου μυστικά ακόμη κι εκείνα που
δεν τολμάς να τα εξομολογηθείς
ούτε καν στην οικογένειά σου, διότι
πλέον για εσένα οι φίλοι είναι η οι-

κογένεια. Εκείνοι νομίζεις πως είναι
ικανοί να σε στηρίξουν σε κάθε σου
απόφαση και σε αγαπάνε για αυτό
που πραγματικά είσαι, χωρίς να
προσπαθούν συνεχώς να σε διορθώνουν όπως κάνει ο οικογενειακός σου περίγυρος.
Οι έφηβοι είναι κατά κύριο λόγο
πνεύματα επαναστατικά, κι εσύ
σαν ένας γνήσιος επαναστάτης μάχεσαι με όλες σου τις δυνάμεις
ενάντια στο δικό σου δυνάστη, που
δεν είναι άλλος παρά οι γονείς σου.
Δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί
δεν σε αφήνουν στην ησυχία σου,
να κάνεις υπεύθυνα τις δικές σου
επιλογές και τους ζητάς να πάψουν
να ασχολούνται με τη ζωή σου. Κι
όταν καμία φορά υπακούσουν στις
προτροπές σου και σε αφήσουν
στην πολυπόθητη μοναξιά που
τόσο πολύ επιζητάς, το αποτέλεσμα δεν είναι και τόσο ευχάριστο.
Νιώθεις μέσα σου ένα μεγάλο
κενό. Ακριβώς, γιατί οι ψυχολογικές αντιφάσεις της εφηβείας, σε
αναγκάζουν να παρερμηνεύσεις τα
πραγματικά σου “θέλω” και γιατί
ακόμη αγαπάς τους γονείς σου και
ξέρεις πως κι εκείνοι σε αγαπούν
πραγματικά και δυνατά όμως αυτή
η περίεργη οργή που νιώθεις συνεχώς δεν σου επιτρέπει να τους
εκφράσεις τα συναισθήματά σου

ελεύθερα και να κάνεις κι εσύ υποχωρήσεις έτσι ώστε να δοθούν οριστικές λύσεις στα πιθανά ζητήματα
που σας απασχολούν, αλλά εξακολουθείς να επιμένεις.
Η αγάπη είναι ένα θέμα που
αναμφίβολα παρουσιάζει πολλές
πλευρές. Και για πολλούς η πιο
πολύπλοκη και συνάμα η πλέον
συναρπαστική μορφή αγάπης
είναι η ερωτική έλξη ανάμεσα σε
δύο άτομα. Όταν είσαι μικρός, δεν
μπορείς να κατανοήσεις πλήρως
αυτή τη διάσταση της αγάπης που
μπορεί να καθορίσει όλη την υπόλοιπη ζωή σου. Μπαίνοντας στην
εφηβεία όμως, συναντάς τον
έρωτα εκεί που δεν το περιμένεις,
εκεί που ζεις την ανυπόφορη ρουτίνα σου. Και όλα αλλάζουν. Γίνεσαι ξαφνικά ένας ξένος μέσα στον
ίδιο σου τον εαυτό αφού τίποτα
πλέον δεν σου θυμίζει το άτομο
που συνήθιζες να είσαι. Οι σκέψεις
σου ταξιδεύουν μαζί με τη φαντασία σου κι εσύ παρατηρείς τα
λεπτά που περνούν σαν αιώνες,
θέλοντας μερικές φορές να ξεφύγεις από αυτό το γλυκό αλλά βαρύ
συναίσθημα που σε αποσπά από
την καθημερινότητα και σε κάνει
να νιώθεις ξεχωριστός ενώ θέλεις
να περάσεις απαρατήρητος.
Πριν την εφηβεία, ήμασταν όλοι
μας απλώς παιδιά. Και ύστερα
από αυτή θα είμαστε ενήλικες. Εάν
και ο όρος αγάπη εισβάλλει στη
ζωή μας βίαια όταν γινόμαστε έφηβοι αυτό το τόσο συναρπαστικό
συναίσθημα ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει. Πάντοτε με τις πολλές και
ποικίλες της εκφάνσεις, θα μας γεμίζει τις καρδιές με “τσιμπήματα”
και γλυκές αισθήσεις κάνοντας μας
να αισθανόμαστε πως κάθε φορά
βρισκόμαστε στην αρχή, ανεξαρτήτως ηλικίας. Τελικά, έχουν δίκαιο
εκείνοι που υποστηρίζουν πως η
αγάπη κινεί τα πάντα. Όλοι μας είμαστε έρμαιά της…
Ροκκάς Αλέξανδρος
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Ενότητα: Ταξίδια

Παρίσι: Η πόλη του Φωτός
►Νίκη της Σαμοθράκης και Αφροδίτη της Μήλου

Πρωτεύουσα της Γαλλίας. Χτισμένο σε προνομιακή θέση γύρω
από τον Σηκουάνα, στον οποίο τα
δημοφιλή τουριστικά καράβια
μπατό-μους (bateaux-mouches)
πηγαινοέρχονται νύχτα μέρα. Στις
γέφυρές του ερωτευμένα ζευγάρια
τοποθετούν ‘κλειδαριές αγάπης’,
σκαλίζουν πάνω στα λουκέτα τα
αρχικά τους και κάποιες λέξεις και
μετά ρίχνουν τα κλειδιά στο νερό
δηλώνοντας έτσι την αιώνια
αγάπη τους.
Γύρω από την σημερινή περιοχή
Ιλ ντε Φρανς (Île-de-France) σχηματίζονται τρεις ομόκεντροι κύκλοι. Η πόλη είναι χωρισμένη σε
είκοσι διαμερίσματα (arrondissements), η αρίθμηση ξεκινά από το
κέντρο ανοίγοντας σαν κουλουριασμένο φίδι.
Ορόσημο της χώρας, ο πύργος
του Άιφελ, σχέδιο του μηχανικού
Γουστάβου Άιφελ είναι μοναδικός.
Με καθαρή ατμόσφαιρα βλέπει κανείς μέχρι και τα 73 χιλιόμετρα μα-

κριά! Βέβαια, οι Παριζιάνοι το
σνομπάρουν θεωρώντας το απόγειο του κιτς.
Το Μουσείο του Λούβρου είναι
επιβλητικό. Φιλοξενεί εντυπω-

σιακά εκθέματα εκ των οποίων η
Μόνα Λίζα, η Νίκη της Σαμοθράκης και η Αφροδίτη της Μήλου. Η
Παναγία των Παρισίων (Notre
Dame) αποτελεί το σύμβολο του
Παρισιού η πρόσοψη της οποίας
χαρακτηρίζεται από τον Ουγκώ
ως μια απέραντη συμφωνία από
πέτρα.
Σημαντικά να δει κανείς είναι τα
Ηλύσια Πεδία και η πασίγνωστη
Αψίδα του Θριάμβου. Η Μονμάρτρη ξεχωρίζει. Βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου (Butte). Στην
Πλας ντι Τερτρ (Place du tertre) οι
ζωγράφοι είναι πανταχού παρόντες ενώ ξακουστό είναι το καμπαρέ
Moulin Rouge. Και φυσικά δεν θα
μπορούσαμε να παραλείψουμε τη
Γιουροντίσνει ένα όνειρο μικρών
και μεγάλων.
Το ρομαντικό και νοσταλγικό Παρίσι αποθεώθηκε πέρυσι στην μαγευτική ταινία του Γούντι Άλεν
‘Μεσάνυχτα στο Παρίσι’.
Παπαγεωργίου Εύα
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Ρώμη: Η αιώνια πόλη
►Ρωμαϊκή Αγορά και Κολοσσαίο

Η Ρώμη είναι πρωτεύουσα της
Ιταλίας και όπως λέει και ένα ρητό
«Για τη Ρώμη δε φτάνει ούτε μία
ζωή». Ο επισκέπτης μπορεί αμέσως να αντιληφθεί την ομορφιά
και τη μαγεία της πόλης. Τα εντυπωσιακά μνημεία φέρνουν αναμνήσεις από το παρελθόν ενώ η
Παλιά Ρώμη είναι κατάλληλη για
dolce vita.
Το γνωστότερο γεωγραφικό χαρακτηριστικό της Ρώμης είναι οι
επτά λόφοι της, οι οποίοι προσφέρουν πανοραμική θέα αυτής της
υπέροχης πόλης. Από το θόλο του
Αγίου Πέτρου μπορεί κανείς να
θαυμάσει το κέντρο της Ρώμης. Η
αρχαία Ρώμη είναι κατάλληλη για
μία ευχάριστη περιπλάνηση στη
Ρωμαϊκή Αγορά, στον Παλατινό
λόφο και φυσικά στο Κολοσσαίο.
Το Κολοσσαίο θεωρείται σύμβολο της “αιώνιας πόλης”. Φιλοξενούσε αγώνες μονομάχων και
θεάματα με άγρια θηρία που πά-

λευαν στη λεγόμενη arena. Για
τους αρχαίους Ρωμαίους ήταν ένα
ψυχαγωγικό μέσο. Τα μαγευτικά
μουσεία του Βατικανού με την απίστευτη συλλογή τέχνης και θησαυρών που συγκέντρωσαν οι πάπες
καθώς και η Καπέλα Σιξτίνα που
είναι παρεκκλήσι του Αποστολικού
Μεγάρου και είναι ζωγραφισμένη
από πολλούς αναγεννησιακούς
ζωγράφους μεταξύ των οποίων
και ο Μιχαήλ Άγγελος είναι από τα
πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα.

Η Ρώμη τη νύχτα δείχνει
ακόμα πιο μαγική, με τα ζευγαράκια να περπατάνε στα στενά δρομάκια της πόλης δίνοντας όρκους
αιώνιας αγάπης, με τους τουρίστες και τους “σύγχρονους Ρωμαίους” να κάθονται σε διάφορα
μαγαζιά έχοντας θέα το Πάνθεον
και τέλος η Φοντάνα ντι Τρέβι
που χιλιάδες τουρίστες ρίχνουν
ένα νόμισμα με την ευχή να επιστρέψουν στην Ρώμη.
Μπουκοβάλα Ρόζα
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Βιοηθική
►Η επιστήμη που τιθασεύει την ανθρώπινη φύση

Ζούμε πλέον στον 21ο αιώνα,
όπου η τεχνολογία και η επιστήμη
έχουν κάνει τεράστιες ανακαλύψεις
σε βαθμό που ο ανθρώπινος νους
δε θα μπορούσε να τα διανοηθεί
μέχρι πριν λίγα χρόνια. Πλέον δίνεται η δυνατότητα να τιθασεύσουμε την ανθρώπινη φύση.
Μπορούμε, δημιουργήσουμε ανθρώπινους κλώνους μονό από ένα
κύτταρο, κάτι που μέχρι πριν λίγα
χρόνια ήταν ένα από τα κυριότερα
θέματα των ταινιών επιστημονικής
φαντασίας. Μέσα στα εργαστήρια
μπορούν οι επιστήμονες πλέον να
απομονώσουν σπερματοζωάρια
και ωάρια και με διάφορες διαδικασίες να γονιμοποιήσουν το ωάριο.
Γυναίκες που είχαν προβλήματα
γονιμοποίησης πλέον τους δίνεται
η ευκαιρία να φέρουν στο κόσμο
άλλη μια ψυχή. Ακόμη υπάρχει και
η προγεννητική διάγνωση, με τον
ορό αυτό εννοούμε τον έλεγχο του
εμβρύου, με τη βοήθεια ορισμένων
μεθόδων, προκειμένου να εντοπισθούν εγκαίρως πιθανές ανωμαλίες ή παθήσεις. Οι επεμβατικές
προγεννητικές εξετάσεις εντοπίζουν σοβαρές χρωματοσωμικές
ανωμαλίες (π.χ. σύνδρομο Down)
και γενετικές παθήσεις (π.χ. μεσογειακή αναιμία, κυστική ίνωση),

αλλά και μη παθολογικά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά (π.χ. το φύλο
του εμβρύου). Διενεργούνται, σήμερα, συνήθως, στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.
Τι εννοούμε όμως με τον όρο Βιοηθική;
Βιοηθική είναι ο κλάδος εκείνος
της επιστήμης που ασχολείται με
τα ηθικά προβλήματα που προέκυψαν από τις νέες ανακαλύψεις της
Βιολογίας και τις εφαρμογές της Γενετικής Μηχανικής και συνίσταται
στην προσπάθεια αποφυγής μη
αντιστρεπτών καταστάσεων που
σχετίζονται με τον χειρισμό του γενετικού υλικού. Η ραγδαία ανάπτυξη των Βιολογικών επιστημών
και η δυνατότητα παρέμβασης του
ανθρώπου σε διάφορες βιολογικές
διαδικασίες έκαναν απαραίτητη την
ανάπτυξη ενός νέου γνωστικού αντικειμένου, αυτού της Βιοηθικής.
Από τη φύση της η Βιοηθική είναι
το σημείο τομής διαφορετικών επιστημονικών πεδίων της Βιολογίας
που περιλαμβάνουν τη Γενετική, τη
Βιοτεχνολογία, τη Βιοϊατρική, ενώ
εμπλέκονται και τελείως διαφορετικοί γνωστικοί τομείς όπως η Νομική και η Θεολογία.
Το αντικείμενο της νέας επιστήμης ανέκυψε έπειτα από την αλμα-

τώδη πρόοδο που συντελέστηκε
στην Ιατρική πρώτα και έπειτα στη
Βιολογία, κυρίως από τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά.
Πράγματι με το πέρας του τελευταίου η διεθνής επιστημονική κοινότητα αντιλήφθηκε ότι υπήρχε
έντονη η ανάγκη της καταδίκης
των εγκληματικών, αποτρόπαιων
πειραμάτων που πραγματοποίησαν οι ναζί γιατροί και βιολόγοι
στα Ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ποτέ μέχρι τότε ο άνθρωπος δεν είχε τη δυνατότητα
πειραματισμού, τουλάχιστον σε
τόσο μεγάλη κλίμακα, πάνω σε
συνανθρώπους του και ποτέ ξανά
δεν θα έπρεπε να επαναληφθεί η
φρικώδης περιπέτεια των ανθρώπινων πειραματόζωων.
Ποια είναι η δράση της Βιοηθικής;
Η Βιοηθική έχει ως έργο της την
συστηματική παρακολούθηση των
εξελίξεων της επιστήμης πάνω σε
θέματα Βιολογίας και Ιατρικής και
την ενημέρωση των ανθρώπων
πάνω σε αυτές. Σαφώς και προσπαθούν οι επιστήμονες να καλυτερεύσουν όμως τον κόσμο αλλά
σε πολλές περιπτώσεις οι αλλαγές
που κάνουν μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες.
Η βιοηθική συνιστά έναν διεπιστημονικό κλάδο καθώς συνδέεται άρρηκτα με επιστήμες όπως η
γενετική, η ιατρική, η νομική, η φιλοσοφία, η κοινωνιολογία και η
θεολογία, γεγονός που αναντίλεκτα δυσχεραίνει την σαφή οριοθέτηση των αρχών που τη διέπουν
ή θα πρέπει να τη διέπουν. Η σχετικά ασφαλής πρόγνωση ότι στις
επόμενες δεκαετίες θα επιταχυνθεί ακόμη περαιτέρω ο ρυθμός
των επιστημονικών εξελίξεων μας
ωθεί να αναλύσουμε ενδελεχώς
τα αμφισβητούμενα και πολυσυζητημένα συνάμα ζητήματα που
έχουν ανακύψει και να προτείνουμε λύσεις. (συνέχεια σελ.7)
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Βιοηθική
►Ποια είναι η ευθύνη μας απέναντι στις επόμενες γενεές ;
Εν τέλει, θα πρέπει με ενάργεια
να αποσαφηνιστεί με βάση ποια
κριτήρια και πότε η Χ πρακτική
εφαρμογή των ανακαλύψεων της
γενετικής επιστήμης θα είναι ηθική
και ορθή και πότε θα είναι ανήθικη,
εσφαλμένη και κατά παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με
διαφορετικά λόγια, εν τέλει, θα
πρέπει να οριστεί μέσα σε ποια
πλαίσια και μέχρι ποιου ορίου θα
πρέπει να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα από την αχαλίνωτη εξελικτική ορμή της
βιοτεχνολογίας.
Και η Εκκλησία είναι στο πλευρό
των ανθρώπων της Βιοηθικής. Χαρακτηριστική είναι η δήλωσή της
πάνω στη χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος : «Για
τους λόγους αυτούς εφιστά την
προσοχή όλων μας ώστε με κάθε
τρόπο να προστατευθεί το ανθρώπινο γονιδίωμα από κάθε μορφής
συμφέροντα, οικονομική εκμετάλλευση, ευγονικό προσανατολισμό,
αλαζονική κυριαρχία. Το γονιδίωμα
δεν είναι αυτό που δίνει την αξία
στον άνθρωπο ούτε και το επίτευγμα της αποκωδικοποίησης
του, αλλά ο άνθρωπος δίνει αξία
στο γονιδίωμα του.
Η ευθύνη μας κυρίως απέναντι
στις μέλλουσες γενεές, στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, την αξία και ελευθερία
του ανθρώπινου προσώπου, την
ελεύθερη πρόοδο και έρευνα και
την διατήρηση των κοινωνικών
ισορροπιών μας επιβάλλει κατηγορηματικά να αρνηθούμε κάθε κίνηση υποβιβασμού του ανθρώπου
σε γενετική παράμετρο η ντετερμινιστική μονάδα και κάθε μορφή
ρατσιστικής διάκρισης ευγονικού
χαρακτήρα. Παράλληλα, μάς υποχρεώνει να εργασθούμε όλοι μαζί
για την επικράτηση της προτεραιότητας του σεβασμού του ανθρώπου έναντι των οποιωνδήποτε
ερευνητικών επιδιώξεων και επι-

τευγμάτων, για την εμπιστευτικότητα των γενετικών πληροφοριών
και την προστασία του γονιδιώματος από κάθε κακοποίηση
Ποια η ουσιαστική δράση της
βιοηθικής;
Tο κύριο βάρος της επιστημονικής εργασίας της Επιτροπής αφιερώθηκε στο ζήτημα των κλινικών
μελετών στον άνθρωπο. το καθεστώς των κλινικών δοκιμών στη
χώρα μας αναμορφώνεται, με την
πρόβλεψη ιδιαίτερης διαδικασίας
"δεοντολογικού ελέγχου" των δοκιμών από αρμόδια επιτροπή
("Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας
για Κλινικές Μελέτες"). Ο ρόλος
αυτής της επιτροπής είναι να ελέγχει τη συμβατότητα των ερευνητικών πρωτοκόλλων με τις αρχές
προστασίας του προσώπου όσων
συμμετέχουν εθελοντικά σε κλινικές δοκιμές. Το όλο θέμα δεν έχει
γίνει αντικείμενο διεξοδικής επεξεργασίας στη χώρα μας, παρά το
ότι διεθνώς βρίσκεται τα τελευταία
χρόνια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, κυρίως λόγω της ανάπτυξης των βιολογικών επιστημών και
των εφαρμογών τους σε νέα φάρμακα. Η Επιτροπή προχώρησε σε
μια τέτοια επεξεργασία, αποβλέποντας αφ' ενός στην έγκυρη ενημέρωση του κοινού και αφ' ετέρου
στην υποστήριξη του έργου της νεοσύστατης επιτροπής δεοντολογίας, αλλά και της Πολιτείας, όσον
αφορά της πολιτικής σε νέα φάρμακα. Στο πλαίσιο αυτού του

έργου, υιοθετήθηκε για πρώτη
φορά η πρακτική των ακροάσεων
ειδικών (hearings), ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ενημέρωση της Επιτροπής για την
εικόνα που παρουσιάζει ένα θέμα
στην πραγματικότητα της χώρας
μας. Η πρακτική αυτή τείνει να καθιερωθεί διεθνώς στον τρόπο εργασίας των επιτροπών βιοηθικής.
Η Επιτροπή έχει πλέον καθιερώσει τη δυνατότητα άμισθης πρακτικής
άσκησης
φοιτητών
διαφορετικών πανεπιστημιακών
Σχολών και Τμημάτων, διαπιστώνοντας το ευρύτερο ενδιαφέρον για
τα θέματα του αντικειμένου της.
Ήδη, εκτός των μεταπτυχιακών,
στο αμέσως προσεχές διάστημα
θα δεχθεί στο πλαίσιο αυτό και
προπτυχιακούς φοιτητές, δίνοντάς
τους την ευκαιρία να εμβαθύνουν
σε ειδικά θέματα βιοηθικής (ιδίως
όταν έχουν αναλάβει σχετικές εργασίες σε μαθήματα), με την αξιοποίηση της βιβλιοθήκης της.
Όπως τονίσθηκε και στην έκθεση
του προηγούμενου έτους, η πρακτική άσκηση των φοιτητών μπορεί να αποτελέσει έναν καλό
"οδηγό" για την αναγκαία σύνδεση
της Επιτροπής με την εκπαίδευση.
Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, μπορεί να έχει ο άνθρωπος
όλες
αυτές
τις
δυνατότητες αλλά πολλές φορές
να κάνει εγκλήματα κατά της ίδιας
της φύσης του. Άραγε εσείς τι θα
κάνατε σε μία τέτοια περίπτωση;
Τζέλης Γιώργος
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Tεχνολογία και άνθρωπος
►H τεχνολογική πρόοδος μοιάζει με τσεκούρι στα χέρια ενός παρανοϊκου
εγκληματία (Άλμπερτ Αϊνστάιν)
Η τεχνολογία αναφέρεται στο
αποτέλεσμα της εφαρμογής της
(θεωρητικής) επιστημονικής γνώσης με στόχο την δημιουργία ενός
αντικειμένου με πρακτικό όφελος.
Άλλοτε, αναφέρεται στην μεθοδολογία που χαρακτηρίζει μια τέτοια
διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια
υπάρχει τάση η έννοια να αναφέρεται μόνο στην υψηλή τεχνολογία
ή/και στην τεχνολογία υπολογιστών
μόνο, αν και κατά βάση δεν περιορίζεται μόνο σε αυτούς τους τομείς.
Για παράδειγμα, ενώ ο Διεθνής
Διαστημικός Σταθμός ή ένας υπολογιστής μπορεί να είναι τεχνολογία, τόσο μπορεί να είναι και ένα
τυπικό ανοιχτήρι για μπουκάλια.
Η Τεχνολογία εκτείνεται σε ευρύ
πεδίο και ασχολείται με τη γνώση
και τη χρήση εργαλείων και τεχνικών και με το πως αυτό επηρεάζει
την ικανότητα ενός είδους να ελέγχει το περιβάλλον του και να προσαρμόζεται
σε
αυτό.
Στην
ανθρώπινη κοινωνία είναι μια
απόρροια της επιστήμης και της
μηχανικής, αν και διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα προηγούνται χρονολογικά και των δύο αυτών
εννοιών. Ο όρος Τεχνολογία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις
τέχνη και λόγος. Παρόλα αυτά ένας
αυστηρός προσδιορισμός είναι δύσκολος. Η Τεχνολογία μπορεί να
αναφερθεί σε υλικά αντικείμενα που
χρησιμοποιούνται από την ανθρωπότητα, όπως μηχανές, λογισμικό ή
σκεύη, αλλά επίσης μπορεί να περιλαμβάνει ευρύτερα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων,
μεθόδων οργάνωσης και τεχνικών.
Η χρήση της τεχνολογίας από το
ανθρώπινο είδος ξεκίνησε με την
μετατροπή των φυσικών πρώτων
υλών σε απλά εργαλεία. Η προϊστορική ανακάλυψη της ικανότητας των ανθρώπων να ελέγχουν
τη φωτιά αύξησε τις διαθέσιμες
πηγές τροφής και η εφεύρεση του

Μηχανισμός των Αντικυθήρων

τροχού βοήθησε τους ανθρώπους
να ταξιδεύουν και να ελέγχουν το
περιβάλλον τους. Πρόσφατα τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως η
τυπογραφία, το τηλέφωνο και το
Διαδίκτυο, έχουν περιορίσει τα φυσικά εμπόδια της επικοινωνίας και
έχουν επιτρέψει στους ανθρώπους και να αλληλεπιδρούν σε
παγκόσμια κλίμακα. Παρόλα αυτά,
η τεχνολογία δεν χρησιμοποιείται
μόνο για ειρηνικούς σκοπούς: η
κατασκευή καταστροφικών όπλων
έχει προχωρήσει, στη διάρκεια της
ιστορίας, από τα ρόπαλα στα πυρηνικά όπλα.
Η τεχνολογία έχει επηρεάσει την
κοινωνία και το περιβάλλον της με
διάφορους τρόπους. Σε κάποιες κοινωνίες η τεχνολογία έχει βοηθήσει
να αναπτυχθούν πιο προηγμένες οικονομίες (συμπεριλαμβανομένης
της σημερινής παγκόσμιας οικονομίας) και έχει κάνει δυνατή την
άνοδο μιας τάξης που διαθέτει ελεύθερο χρόνο.
Ποικίλες εφαρμογές της τεχνολογίας επηρεάζουν τις αξίες μιας κοινωνίας και η νέα τεχνολογία συχνά
θέτει νέες ηθικές ερωτήσεις. Παραδείγματα είναι η ανάπτυξη της αντίληψης της αποτελεσματικότητας
στα πλαίσια της ανθρώπινης παραγωγικότητας, ενός όρου που αρχικά
είχε εφαρμοστεί μόνο σε μηχανές,
και η αμφισβήτηση των παραδοσια-

κών προτύπων. Θέτει, επίσης, νέα
θέματα ηθικής, όπως αυτό της κλωνοποίησης ανθρώπινων όντων.
Φιλοσοφικές αντιπαραθέσεις
έχουν προκύψει σχετικά με την τωρινή και τη μελλοντική χρήση της
τεχνολογίας στην κοινωνία, με διαφωνίες για το αν η τεχνολογία
βελτιώνει την κατάσταση του ανθρώπου ή την χειροτερεύει.
Συνοψίζοντας μπορούμε να
πούμε ότι η τεχνολογία δεν τελειώνει εδώ, ούτε μετά από ένα
χρόνο ούτε μετά από δύο. Η εξέλιξη δεν τελειώνει ποτέ. Η τεχνολογία θα βοηθά συνεχώς τον
άνθρωπο να βρίσκει ακόμα πιο εύκολους τρόπους, για να γίνεται η
ζωή του ανθρώπου όλο και πιο εύκολη, όλο και πιο άνετη .
Υπάρχει όμως και η αλόγιστη
χρήση των μηχανών και των χημικών παρασκευασμάτων που μπορεί να προκαλέσει απεριόριστη
ζημιά στο περιβάλλον και στην
υγεία μας. Το περιβάλλον μας δίνει
απλόχερα τους φυσικούς του πλούτους, όσο εμείς το προστατεύουμε.
Ας μην το γεμίζουμε με απόβλητα
και διοξείδιο του άνθρακα, που μπορεί τελικά να αποβούν σε βάρος της
υγείας μας και της ίδιας μας της
ζωής. Η αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας μπορεί να μας σκοτώσει,
αντί να διευκολύνει τη ζωή μας.
Μανταλιάς Δημήτρης
Πηγή: el.wikipedia.org
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Ψηφιακό Σχολείο
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►Είναι καταλύτης για την αλλαγή του σχολείου ;

Από την σχολική χρονιά 20112012 έχει κάνει την εμφάνιση του
το λεγόμενο Ψηφιακό Σχολείο. Με
λίγα λόγια, πρόκειται για μια νέα
μέθοδο διδασκαλίας κατά την
οποία τα βιβλία απομακρύνονται
και αντικαθίστανται από ψηφιακά
στα οποία ο μαθητής θα έχει πρόσβαση μέσω του διαδικτύου.
Ακόμη, αυτή η μέθοδος διδασκαλίας θα περιλαμβάνει και ειδικό τεχνολογικό
εξοπλισμό,
όπως
διαδραστικούς πίνακες. Το ερώτημα που τίθεται είναι πόσο θα
βοηθήσει στην διδασκαλία και στην
εκπαίδευση μια τέτοια ενέργεια.
Αναμφισβήτητα, η διδασκαλία με
διαδραστικούς πίνακες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές σίγουρα
είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα για
τον μαθητή με αποτέλεσμα να παρακολουθεί ίσως με μεγαλύτερο
ζήλο το μάθημα του καθηγητή.
Είναι όμως αυτή η σωστή προσέγγιση σε όλα τα μαθήματα; Για παράδειγμα, στο μάθημα της
γεωγραφίας η χρήση του Google
Earth είναι ένας πολύ ενδιαφέρον
και χρήσιμος τρόπος για να γίνει η
διδασκαλία. Ακόμη, οι τεχνολογίες
αυτές μπορούν να χρησιμεύσουν
και για την προβολή μοντέλων της
βιολογίας όπως μια τρισδιάστατη

εικόνα μια έλικας DNA προς μεγαλύτερη κατανόηση του αντικειμένου
από τους μαθητές. Επίσης, κυρίως
στα θεωρητικά μαθήματα, αυτές οι
μέθοδοι διδασκαλίας είναι ένας εύκολος τρόπος να εξετάζεται ο μαθητής ηλεκτρονικά με ερωτήσεις
πολλαπλών απαντήσεων στα διαγωνίσματα. Ως προς τις απόψεις
αυτές η ιδέα του Ψηφιακού Σχολείου φαίνεται πάρα πολύ καλή.
Το Ψηφιακό Σχολείο είναι βασικό
συστατικό του οράματος του Νέου
Σχολείου. H χρήση των Νέων Τεχνολογιών γίνεται ο καταλύτης για
την αλλαγή:
α) του περιεχομένου των Προγραμμάτων Σπουδών και της σχολικής γνώσης
β) της διδασκαλίας και της μάθησης
γ) της σχέσης εκπαιδευτικών και
μαθητών
δ) της σχέσης γονιών και σχολείου.
Η δημιουργία του ψηφιακού σχολείου αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για να ανακτήσει το ελληνικό
σχολείο την ανταγωνιστικότητά του
στον ευρωπαϊκό χώρο. Η βασική
πρόκληση που καλείται αυτό να
αντιμετωπίσει σήμερα είναι η ουσιαστική ενσωμάτωση των νέων

τεχνολογιών στη διδασκαλία όλων
των μαθημάτων αλλά και στη σχολική ζωή ευρύτερα.
Ψηφιακή τάξη (δίκτυα και εξοπλισμοί)
Τα σχολεία προμηθεύονται:
• Συστήματα διαδραστικής διδασκαλίας (διαδραστικούς πίνακες,
data-projectors), αρχικά για τη Β’
Γυμνασίου (1.250 σχολεία που
υπέβαλαν σχετικό αίτημα τους
προηγούμενους μήνες) και στη συνέχεια για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου (Α’, Β’, Γ’) και τη Στ’
Δημοτικού σε 1.190 Γυμνάσια
(60% του συνόλου) και 5.200 Δημοτικά (85% του συνόλου).
• Φορητό εργαστήριο Η/Υ αποτελούμενο από 15 Η/Υ, 1 Wifi, 30
USB memory sticks, ερμάριο τροχήλατο για τα 800 ολοήμερα δημοτικά και όλα τα Γυμνάσια.
• 1 Η/Υ (400 σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές).
Παράλληλα, 1300 σχολεία σε 57
Δήμους αποκτούν ευρυζωνική σύνδεση μέσω Μητροπολιτικών Αστικών Δικτύων (ΜΑΝ) οπτικών ινών.
Τέλος, ένα σημαντικό σημείο στο
οποίο θα πρέπει να σταθούμε
είναι η πρόταση "Η δημιουργία του
ψηφιακού σχολείου αποτελεί
υψηλή προτεραιότητα για να ανακτήσει το ελληνικό σχολείο την ανταγωνιστικότητά
του
στον
ευρωπαϊκό χώρο." όπως παραθέτεται στο αρχικό κείμενο στην επίσημη ιστοσελίδα του Ψηφιακού
Σχολείου. Εδώ δημιουργείται ο
εξής προβληματισμός, μας ενδιαφέρει περισσότερο να γίνουμε πιο
ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη ή να
ασχοληθούμε με την σωστή μόρφωση και εκπαίδευση; Και τελικά
πόσο χρήσιμο και βολικό είναι το
Ψηφιακό Σχολείο για την εκπαίδευση των παιδιών; Μήπως θα
ήταν καλύτερα αν το σχολείο δεν
ήταν εξ ολοκλήρου ψηφιακό;
Μουταλή Κωνσταντίνα
Πηγή: digital.minedu.gov.gr
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Μηχανές Αναζήτησης
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►Η συνύπαρξη των ανθρώπων σε συνάρτηση με τα τεχνοηλεκτρονικά
υποκατάστατα

Το Διαδίκτυο και τα ψηφιακά εργαλεία αναζήτησης έχουν μία κατά
βάση θετική επιρροή στους φοιτητές και στους μαθητές, αλλά ταυτόχρονα συνιστούν «πειρασμούς»,
καθώς έχουν δημιουργήσει μία
γενιά της οποίας η προσοχή...
αποσπάται εύκολα, σύμφωνα με
έρευνα που έγινε για λογαριασμό
του "Pew Research Center".
Για τους σκοπούς της έρευνας
ερωτήθηκαν 2.462 καθηγητές γυμνασίου και λυκείου από τις ΗΠΑ,
το Πουέρτο Ρίκο και τις Παρθένους
Νήσους, που συμμετέχουν στα Advanced Placement (AP) και National Writing Project (NWP).
Περίπου, τα 3/4 εξ αυτών (το 77%)
δήλωσαν πως όντως, το Ίντερνετ
και οι σύγχρονες δυνατότητες του
κόσμου του Διαδικτύου λειτουργούν θετικά για τους μαθητές, και
το 99% συμφώνησε απόλυτα στο
ότι μέσω του Ίντερνετ οι μαθητές
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
τεράστιο όγκο πληροφοριών
Ωστόσο, το 87% επεσήμανε
πως αυτές οι τεχνολογίες έχουν
ως αποτέλεσμα μία γενιά που δεν
μπορεί να παραμείνει συγκεν-

τρωμένη για πολύ, με το 64% να
εκτιμά ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες «κάνουν περισσότερα για να
αποσπούν την προσοχή τους
παρά για να τους βοηθούν ακαδημαϊκά».
Στη μελέτη συμμετείχαν και κάποιοι μαθητές. Ανάμεσα στα θετικά
χαρακτηριστικά του αυξανόμενου
ρόλου της τεχνολογίας στην παιδεία, όπως δήλωσαν πολλοί καθηγητές, είναι η δυνατότητα που
παρέχεται στους καλύτερους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε «θησαυρούς» πληροφοριών σχετικά
με τα θέματα που τους ενδιαφέρουν ενώ η πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού που υπάρχει τους
επιτρέπει να λειτουργήσουν οι ίδιοι
ως «αυτάρκεις» ερευνητές.
Ωστόσο, πολλοί εκπαιδευτικοί
ανησυχούν σχετικά με την εξάρτηση από τις μηχανές αναζήτησης,
καθώς και την δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές στο να
αξιολογήσουν την ποιότητα και την
αξιοπιστία των πληροφοριών που
βρίσκουν online. Άλλα προβλήματα
που επισημάνθηκαν είναι ότι η παρουσία πολλών «πειρασμών» επι-

δεινώνει την κατάσταση κάποιων
μαθητών οι οποίοι δυσκολεύονται
ήδη στο να συγκεντρώνονται και να
διαχειρίζονται σωστά το χρόνο
τους, ενώ σημαντικό είναι και το
θέμα της αντιγραφής, καθώς πλέον
είναι εξαιρετικά εύκολο για ένα μαθητή να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει την δουλειά κάποιου
άλλου ως δική του.
Το θέμα των μηχανών αναζήτησης
αποτελεί από μόνο του πεδίο σοβαρής προβληματικής, καθώς πολλοί
μαθητές έχουν συνηθίσει να βασίζονται μόνο σε αυτές και να προσπερνούν
πηγές
αξιόπιστων
πληροφοριών, όπως online βάσεις
δεδομένων και έγκυρα μέσα ενημέρωσης - πόσο μάλλον έντυπα βιβλία και βιβλιοθήκες. Συνολικά, οι
εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους
αναφέρουν ότι μία από τις προτεραιότητες στα σύγχρονα εκπαιδευτικά
συστήματα πρέπει να είναι το να διδάσκεται στους μαθητές πώς να κρίνουν σωστά την ποιότητα των
πληροφοριών που βρίσκουν online.
Συνοψίζοντας συμπεραίνουμε
πως οι απόψεις διίστανται πάνω
στις μηχανές αναζήτησης και γενικότερα στις σύγχρονες τεχνολογίες
και αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει
αφού καθετί καινούργιο είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό από
όλους και συγκεκριμένα από τους
παλιούς. Το σημαντικότερο όμως
είναι να δούμε την αξία αυτών των
τεχνολογιών και συγκεκριμένα του
Internet ,μιας και είναι κύριο εργαλείο στη ζωή μας , αφού είναι το
μοναδικό μέσο ενημέρωσης που
λειτουργεί με τα πλεονεκτήματα
των υπολοίπων και με τα επιπλέον
του που του δίνουν τα τεχνικά χαρακτηρίστηκα του. Φυσικά η
χρήση αυτού θα το χαρακτηρίσει
ως αξιόπιστο ή όχι.
Τσαρούχα Μαρκέλλα
Πηγή: www.zougla.gr
Σάββατο, 3/11/ 2012, 17:49
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Η Μουσική στη ζωή μας

► Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει στον κόσμο. Αν αυτό μπορεί να γίνει, μπορεί
μόνο με τη μουσική. (Τζίμι Χέντριξ)
Η μουσική θεωρείται ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του ανθρώπου. Τον συνοδεύει σε κάθε
του βήμα, αποτελεί τον κινητήριο
μοχλό, τον σηματοδότη του και
είναι ένας σημαντικός παράγοντας
στο να ξεπεράσει τα προβλήματα
που τον απασχολούν.
Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει
χωρίς τη μουσική. Είναι ένα μέσο
έκφρασης των σκέψεων και των
συναισθημάτων του. Γενικά η μουσική αποτελεί μια ανάγκη για τη
ζωή η οποία πάντα θα υπάρχει.
Με αφορμή τα παραπάνω αποφασίσαμε να πάρουμε συνεντεύξεις από τους συμμαθητές μας, οι
οποίοι ασχολούνται με τα μουσικά
δρώμενα.

Δέσποινα
Ερ: Πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι
με τη μουσική και τι ήταν αυτό που
σε επηρέασε ;
Απ: Ξεκίνησα από μικρή ηλικία και
αυτός που ήταν το κίνητρο για να
ξεκινήσω ήταν ο πατέρας μου.
Ερ: Με ποιο μουσικό όργανο ξεκίνησες; Προέκυψε κάποιο άλλο
στην πορεία ;
Απ: Ξεκίνησα με μεταλλόφωνο,
όμως άλλαξα γνώμη και άρχισα
πιάνο. Μετά από 4 χρόνια, το θεώρησα βαρετό, και έτσι άρχισα
βιολί. Έπειτα από 5 χρόνια βιολί
και παράλληλα ακορντεόν, στο
μουσικό σχολείο έμαθα και ταμπουρά, ενώ την ίδια χρονική περίοδο έκανα μόνη μου μαθήματα
για σαντούρι. Τα τελευταία χρόνια
επέστρεψα στο πιάνο.
Ερ: Αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες ;
Απ: Ναι, και αυτός ήταν ο λόγος
που σταμάτησα να μαθαίνω κάποια όργανα.
Ερ: Τι είναι η μουσική για σένα ;
Απ: Η ζωή μου!
Ερ: Σκέφτεσαι να ασχοληθείς
επαγγελματικά με τη μουσική ή
είναι μια δραστηριότητα για σένα ;

Απ: Ναι, σκέφτομαι να ασχοληθώ
επαγγελματικά, γιατί η μουσική
είναι ένα μέσο που μπορεί να σε
ταξιδεύει, ξεφεύγεις από τη ρουτίνα και μπορείς να εκφράσεις τα
συναισθήματα σου χωρίς να φοβάσαι για το τι θα πει ο άλλος.
Ερ: Θα συμβούλευες τους συμμαθητές μας να ασχοληθούν με τη
μουσική και αν ναι γιατί ;
Απ: Αν κάποιος πιστεύει ότι έχει το
θάρρος να ασχοληθεί πρέπει να
έχει πολλή δύναμη, χρόνο και να
το αγαπάει γιατί θα κερδίσει εμπειρίες και γνώση.
Ερ: Και τέλος, υπάρχει κάποιο
συγκεκριμένο είδος μουσικής που
σου αρέσει να παίζεις και να
ακούς;
Απ: Μου αρέσει η παλιά ελληνική
ροκ και οι μπαλάντες.

Στέφανος
Ερ: Πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι
με τη μουσική και τι ήταν αυτό που
σε επηρέασε ;
Απ: Ξεκίνησα από 5 χρονών. Δεν
υπήρχε κάποια επίδραση από κάποιον στο να ασχοληθώ.
Ερ: Με ποιο μουσικό όργανο ξεκίνησες ; Προέκυψε κάποιο άλλο
στην πορεία ;
Απ: Ξεκίνησα με πιάνο. Δεν το
επέλεξα για κάποιο λόγο, ίσως
γιατί κάποιοι συγγενείς μου ασχολούνταν με αυτό. Μετά από 6 χρό-

νια εμπειρίας στο πιάνο, ξεκίνησα
να παίζω ηλεκτρικό μπάσο.
Ερ: Αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες;
Απ: Όλοι αντιμετωπίζουν κάποιες
δυσκολίες στην αρχή. Προσωπικά
μου ήταν πιο εύκολο να ασχοληθώ
με το ηλεκτρικό μπάσο γιατί είχαν
την προηγούμενη εμπειρία από το
πιάνο.
Ερ: Τι είναι η μουσική για σένα ;
Απ: Η μουσική δεν είναι για μένα.
Η γνώμη του κάθε ανθρώπου για
τη μουσική, καθορίζεται από την
προσωπικότητά του και τον χαρακτήρα του.
Ερ: Σκέφτεσαι να ασχοληθείς
επαγγελματικά με τη μουσική ή
είναι μια δραστηριότητα για σένα ;
Απ: Ξεκίνησα με τη μουσική σαν
hobby και επειδή κατάλαβα ότι ο
χώρος της μουσικής είναι υπερβολικά ανταγωνιστικός, αποφάσισα
να μην την ακολουθήσω σαν
επάγγελμα.
Ερ: Θα συμβούλευες τους συμμαθητές μας να ασχοληθούν με τη
μουσική και αν ναι γιατί ;
Απ: Φυσικά και θα τους συμβούλευα να ασχοληθούν, αλλά θα
ήταν πιο εύκολο να μάθουν αν
είχαν ξεκινήσει σε μικρότερη ηλικία. Η μουσική είναι πανέμορφη
αλλά ταυτόχρονα και πολύ δύσκολη.
Ερ: Και τέλος, υπάρχει κάποιο
συγκεκριμένο είδος μουσικής που
σου αρέσει να παίζεις και να
ακούς;
Απ: Κάποιο συγκεκριμένο είδος να
παίζω δεν υπάρχει. Οποιοσδήποτε
είδος μουσικής να μου δοθεί το
υποστηρίζω. Ως προς το τι ακούω,
καταρχήν θεωρώ την ελληνική
μουσική ίδια σε όλα τα είδη της (ως
προς το περιεχόμενο), γι’ αυτό το
λόγο υποστηρίζω την ξένη μουσική και συγκεκριμένα τη house
music.
Καραγεώργου Βάσια

