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Ψηφιακά Δρώμενα
Υπεύθυνοι Καθηγητές:
- Μπάνος Δημήτρης, ΠΕ 19
- Αραμπατζή Θεανώ, ΠΕ 06
- Τασίκα Ασημίνα, ΠΕ 10

““Σας περιμένουμε όλους στη ραδιοφωνική μας εκπομπή “The worried RE-dio” κάθε δεύτερη Κυριακή στις 17:00, μέσα από τη συχνότητα του European School Radio, το πρώτο μαθητικό διαδικτυακό
ραδιόφωνο.” http://blogs.sch.gr/esrblog

Ο κόσμος με την πένα των μαθητών μας

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

Τίποτα δεν τελειώνει εδώ
► Το

Η γνώμη μας

H μικρή μας εμπειρία μας στον
κόσμο της δημοσιογραφίας
φτάνει στο τέλος της. Όλα κάνουν τον κύκλο τους και κυρίως
τα καλά κάποτε τελειώνουν.
Η προστατευόμενη, χωρίς τον
ανταγωνισμό που κυριαρχεί
στην πραγματικότητα, πορεία
μας στο χώρο της δημοσιογραφίας μας δίδαξε ότι η αλήθεια,
και η συνεργασία βγάζουν
πάντα καλύτερα αποτελέσματα.
Η μερική δυσκολία κατάκτησης μιας συνέντευξης ή προσέγγισης
ενός
θέματος
φανέρωσε την αρετή της συνεχούς ενασχόλησης.
Αυτό που δεν συγκρινόταν με
τίποτα άλλο ήταν η ικανοποίηση
της ολοκλήρωσης ενός φύλλου.
Άλλωστε όπως κάθε μαθητική
κίνηση αφήνει μια γλυκιά γεύση
στο τέλος ...
Αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει
ακόμα. Μπροστά σας βρίσκεται
ένα ολόκληρο φύλλο γεμάτο ενδιαφέρουσα θεματολογία έτοιμο
για ανάγνωση.
Απολάυστε !
Παπαγεωργίου Εύα
Μπουκοβάλα Ρόζα

δικό μας κύκνειο άσμα

Ενότητα: Συνεντεύξεις
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YIAKOU
► Γεννήθηκε ρομαντικός

Ο yiakou street artist – ποιητής
– ραδιοφωνικός παραγωγός ζει
στην Αθήνα όπου και ομορφαίνει
τους δρόμους της. Μας δέχτηκε με
ευγένεια και ανοιχτή καρδιά ανατρέποντας τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής που θέλει τον
άνθρωπο να είναι κλειστός.
Ερ: Υπογράφετε με την υπογραφή
yiakou, τι σημαίνει; Ποιο είναι το
πραγματικό σας όνομα;
Απ: Το όνομα που έχω δημιουργήσει γύρω από το πρόσωπό μου
είναι ένα παρακλάδι των ονομάτων που δέχτηκα από όταν γεννήθηκα. Βαθύτερα όμως, υπάρχει
ένα πιστεύω όπου στην πραγματικότητα το όνομα μπροστά στο
πρόσωπο και την αυθεντικότητα
του χαρακτήρα είναι απροσδιόριστου τύπου. Το όνομα yiakou
πλέον, σημαίνει λιτότητα, τύπος
και καλλιτεχνική φύση.
Ερ: Γιατί στα έργα σας φιγουράρουν γυναικείες φιγούρες, πρόκειται για μια συγκεκριμένη;
Απ: Από πολύ μικρός η γυναικεία
εικόνα με συγκινούσε. Ένιωθα
πάντα έναν θαυμασμό ως προς
την ατελείωτη ομορφιά που μπο-

ρεί να δημιουργήσει στον αέρα
γύρω της η θηλυκότητα. Η γυναίκα
είναι μια ολοκλήρωση ερωτικής
πραγματικότητας στην έκφραση
του ωραίου, του ερωτισμού, του
ικανού ενστίκτου για ταξίδια πάθους και μυστηρίου. Αυτό λοιπόν
παρατηρώ, αυτό και εκφράζω.. μια
σαγηνευτική παρουσία που με έχει
συνεπάρει.
Ερ: Πως θα ορίζατε την έμπνευση;
Απ: Έμπνευση είναι η των δευτερολέπτων διέγερση στο φάσμα
του συνειδητού και υποσυνειδήτου, παρουσιάζοντας στο μυαλό
φως γραμμών ή λέξεις αρετών
(καλών ή κακών) επηρεάζοντας το
παρόν του χρόνου, δίνοντας τελικά την ανάγκη έκφρασης. Συνήθως η έμπνευση προσδιορίζεται
από την καθαρότητα και τον αυθορμητισμό στο αντίκρισμα του
αποτελέσματος.
Ερ: Εκτός από τα ταξίδια και τους
διαφόρους προορισμούς, που
αλλού βρίσκει ένας καλλιτέχνης
έμπνευση;
Απ: Στις δικές μου βασικές αρχές,
η έμπνευση της δημιουργικότητας
προέρχεται από την ένταση των

συναισθημάτων. Τα συναισθήματα
μπορεί να είναι από έρως έως
θαυμασμός ακόμη φόβου ή απλά
ανάγκη έκφρασης και επικοινωνίας. Εν ολίγοις η έμπνευση εκτός
από τα ταξίδια, την κουλτούρα και
τους ανθρώπους, μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε έχοντας περάσει από τα αισθητικά συστήματα
της όρασης, ακοής, αφής, γεύσης
και όσφρησης.
Ερ: Η ζωγραφική και η ποίηση, γενικότερα η τέχνη για εσάς αποτελεί
καταφύγιο από την καθημερινότητα και τις δυσκολίες της;
Απ: Η αλήθεια της δημιουργικότητας είναι πως έχει γίνει τρόπος
ζωής. Δεν μπορώ να διαχωρίσω
πότε είμαι ο yiakou και πότε ο άνθρωπος που δέχεται κοινωνικές
καθημερινές επιδράσεις που πιθανόν να μου απορροφούν την
σκέψη της καλλιτεχνικής αισθητικής. Έτσι στην ανάγκη συνειδητοποίησης της πραγματικότητας, έχω
αποφασίσει πως στον διαχωρισμό
μεταξύ λογικής και συναισθήματος,
επιλέγω το δεύτερο, γιατί πολύ
απλά εκεί βρίσκεται η ζωή.
Συνέχεια σελ.3
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Street Artist
► ...είμαι χαρούμενος που σε είδα ξανά κι ας ήταν στα δακτυλικά αποτυπώματα
από το κλεμμένο βιβλίο σου..
Ερ: Αναφέρεστε συχνά και μέσα

από τις συνεντεύξεις και μέσα από
τη ζωγραφική σας στον εγωισμό.
Το σχόλιο της δασκάλας σας ότι δεν
μπορείτε να ζωγραφίσετε ούτε κάτι
απλό σας παρακίνησε να ασχοληθείτε με τη ζωγραφική; Ο εγωισμός
ήταν η κινητήρια δύναμη; Μπορεί
να χαρακτηριστεί δύναμη άραγε;
Απ: Εγωισμός.. θα ήθελα να μάθω
ποιος γνώρισε από κοντά όχι μόνο
τη λέξη, ούτε και το συναίσθημα,
αλλά την τόσο τρομακτική αλήθεια
που μιλά για του ανθρώπινου βάθους το υποσυνείδητο. Η αδυναμία
μου ως άνθρωπος να παραδεχτώ
και να αντιληφθώ αυτή την αόρατη
κινητήρια επιρροή αλλά φυσικά και
δύναμη με έκανε στην συνέχεια να
φιλοξενήσω μέσα μου τη σκέψη
αυτή, που θα με βοηθούσε να επεξεργαστώ και να δω το πώς ζούνε οι
άνθρωποι.. συνήθως λένε πως παίζεις με τον φόβο σου ακριβώς για να
μην τον φοβάσαι. Ο εγωισμός είναι
ένα ανθρωπάκι στη χώρα του υποσυνείδητου που ζει για να παίζει
απλούστατα με έναν γίγαντα. Κι όσο
πιο πολύ άγνοια υπάρχει για αυτό,
τόσο πιο άφοβα δρα μέσα εντός.
Ερ: Στο λογαριασμό σας ''εγωισμός'' του flickr ποζάρετε συνεχώς
με μια κουκούλα, κρύβοντας το
πρόσωπο σας; Πρόκειται για αντίδραση, περιφρόνηση; τι κρύβει η
κουκούλα;
Απ: Για το project φωτογραφίας με
όνομα «εγωισμός» που εξελίσσω
τα τελευταία δύο χρόνια δίνεται
από την πλευρά μου κάπως ποιητικά η παρακάτω εξήγηση: «Γιατί
στο αποτέλεσμα μιας πράξης
πλέον δεν έχει σημασία το
ποιος...αλλά το τι και το πως.. και
σε ένα project με τα μάτια στο συναίσθημα, η κάθε σκιά μπορεί να
είμαι εγώ, εσύ, ο κάθε ένας… η
εγωιστική “ομορφιά” του χαρακτήρα των ανθρώπων στέκεται ως
αντίθεση δίπλα στην αθόρυβη έν-

ταση της φύσης.. μεταφέροντας
την εικόνα της διπλής υπόστασης
μεταξύ αδυναμίας και επιβλητικότητας.»
Ερ: Έχετε ήδη ζήσει αρκετά χρόνια
στο εξωτερικό, σκοπεύετε να το ξανακάνετε για να κυνηγήσετε την
τέχνη;
Απ: Κάποτε η νονά μου, μου είπε
πως.. «παιδί μου, εσύ είσαι παιδί
του κόσμου.. και τα παιδιά του κόσμου δεν έχουν μόνιμη έδρα, φύγε
να ζήσεις να δεις τα άστρα πάνω
στη Γη αλλά και να μοιράσεις φώς
όπου η λάμψη έχει κρυφτεί». Αυτή
την περίοδο ζω στην Ελλάδα, και
έχοντας μετατρέψει το αεροπλάνο
σε λεωφορείο ο κόσμος μας είναι
πραγματικά τόσο όμορφος για να
τον ζήσεις περιορισμένα. Δεν υπόσχομαι ταξίδια στον εαυτό μου,
αυτά μπορεί να είναι απλά όνειρα,
απλά χαρίζω χάρτη στα χέρια μου..
Ερ: Ασχολείστε με το ραδιόφωνο
πολλά χρόνια, η ζωγραφική και η
ποίηση αποτελούν εξορισμού μέσο
επικοινωνίας ανάμεσα στο δημιουργό και στο κοινό στο όποιο
απευθύνεται. Τι το ιδιαίτερο με το
ραδιόφωνο;
Απ: Θεωρώ πως η ουσιώδης επικοινωνία των ανθρώπων είναι κάτι
δύσκολο και χωρίς να κατηγορώ κανέναν, αναγνωρίζω τον περιορισμό
που δημιουργούμε εμείς οι άνθρωποι για να ζούμε πιο ήρεμα στον
κόσμο μας. Ποτέ δεν παράτησα την
ανάγκη μου για επικοινωνία, αφότου
είναι μια μορφή εξέλιξης είναι και

ανάγκη. Κυρίως με την τέχνη μου
προσπαθώ να μιλήσω στον άλλον
και χωρίς να είναι καν δίπλα μου.. κι
αυτό για εμένα στα πρώτα στάδια
είναι μεταδοτικότητα αλλά στην πορεία δημιουργικότητα. Κι αν η ανάγκη
μου εμένα είναι μία φορά εξωστρεφής, νιώθω πως για κάποιους ανθρώπους είναι δέκα φορές
μεγαλύτερη ανάγκη να δουν κάτι που
θα βυθιστεί στα επίπεδα μη κοινωνικοποίησης, φόβου, μοναξιάς και καθημερινότητας. Αυτό λοιπόν, στην
τελική του μορφή είναι συναίσθημα.
Το ραδιόφωνο είναι μια προσωπική
ανάγκη, χαλάρωσης και επικοινωνίας με έναν μη ορατό κόσμο που
συνδέεται με την ακουστικότητα και
την φαντασία. Όμορφα πράγματα..
Ερ: Καλλιτέχνης. Μία λέξη που τη
χρησιμοποιούν πολλοί. Χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας ως καλλιτέχνη;
Απ: Βράδια πολλά έβγαινα να ζωγραφίσω, το ίδιο και την επόμενη
μέρα, έχοντας στο νου πως δημιουργώ για την ομορφιά, την αντίδραση και την νεανικότητα. Μέσα
σε αυτά τα βράδια όμως, (που
πάντα είναι ρομαντικά) γνώρισα
την μούσα μου, το κοριτσάκι αυτό
που με έκανε να πιστέψω βαθιά
στον εαυτό μου.. και με την ωριμότητα μιας φλόγας ζέστης που
αγαπά, με βάφτισε “καλλιτέχνη” δίνοντάς μου ένα στεφάνι αυτοπεποίθησης
με
ενέργεια
πολύ..
παρουσιάζοντάς μου το μέλλον.
Εύα Παπαγεωργίου
Ρόζα Μπουκοβάλα

Ενότητα:Πολιτισμός

Momentography

Σελίδα: 4

► Μια εικόνα χίλιες λέξεις

Γνωρίζουμε όλοι την παροιμία.
Αυτό το γνωμικό λοιπόν, ενσαρκώνεται σε κείνα τα blogs που μας
αφήνουν ένα τόνο μελαγχολίας,
αφού κλείσουμε βιαστικά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Momentography σημαίνει η
απαθανάτιση μίας στιγμής σε φωτογραφία. Κάθε στιγμή κρύβει
πίσω της μία μικρή ιστορία την
οποία μας αφηγείται το φόντο, και
το λακωνικό κειμενάκι που συχνά
τη συνοδεύει, που έχει ως στόχο
να αγγίξει απευθείας συναισθήματα και να ταυτίσει εμάς με το φωτογράφο.
Ο Κωνσταντίνος Μπέλιας, όντας
blogger, μας δίνει πληροφορίες για
το Momentography και για τη δική
του οπτική γωνία πάνω στη φωτογραφία.
Ερ: Μου είπες πως είσαι blogger.
Τι κάνεις δηλαδή;
Απ: Έχω ένα φώτο-μπλογκ, όπου
σχεδόν καθημερινά ανεβάζω μια
φωτογραφία εμπνευσμένη από μικρές στιγμές μέσα από το εμπορικό τρίγωνο της πρωτεύουσας.
Ερ: Άρα, τι σημαίνει για εσένα φωτογραφία;
Απ: Είναι ένας τρόπος για να αποτυπωθεί μια μικρή ιστορία ή μια κατάσταση, μέσα από μια στιγμή που
εγκλωβίζεται στο διάφραγμα της
φωτογραφικής μηχανής.
Ερ: Πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι,

και τι ήταν αυτό που σε ώθησε να
το κάνεις;
Απ: Ως σπουδαστής γραφιστικής,
πήρα κάποια μαθήματα φωτογραφίας, όπου εκεί άρχισα να πειραματίζομαι πρώτη φορά. Μου με
πήρε χρόνια μέχρι να κάνω αυτή
τη μικρή μου αγάπη μπλόγκ.
Ερ: Δηλαδή είναι κάτι παραπάνω
από χόμπι;
Απ: Ακόμα στα πλαίσια του χόμπι
βρίσκεται, μιας και δεν ασχολούμαι
επαγγελματικά με αυτό.
Ερ: Ας μιλήσουμε για το Momentography. Τι είναι;
Απ: Το Momentography είναι ένα
αστικό project που ξεκίνησα με τέσσερα ακόμα άτομα, τη Θάλεια Γελαδάκη, τη Κατερίνα Πασπαλιάρη,
τη Μαρία Σωτηροπούλου και τον
Ζώη Χαλκιόπουλο. Στεγάζεται στον
χώρο του Taf με τη μορφή έκθεσης,
αν και είναι κάτι παραπάνω από
αυτό. Είναι η καταγραφή καθημερινών στιγμών, μέσα από ψηφιακά
μέσα, απογυμνωμένες από λεπτομέρειες και αποδοσμένες με έναν
τρόπο πιο προσωπικό, πιο direct
προς τον θεατή.
Ερ: Το κοινό πως ανταποκρίθηκε
σε αυτή τη δουλειά;
Απ:Στον χώρο που στεγάζεται
αυτή τη στιγμή η έκθεση είναι αδύνατο να μετρήσουμε επισκεψιμότητα, παρ ‘όλα αυτά, βλέπουμε
μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου

μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, που
για μας σημαίνει πολλά περισσότερα.
Ερ: Συνεπώς συνέβαλλε αρκετά
και το Ίντερνετ για να πραγματοποιηθεί η δουλειά.
Απ:Ναι και οι πέντε που συμμετέχουμε είμαστε αρκετά ενεργοί διαδικτυακά, οπότε επενδύσαμε σε
αυτό.
Ερ: Κατά τη γνώμη σου, πιστεύεις
πως αν κάποιος θελήσει να ασχοληθεί με τον χώρο της τέχνης και
ειδικότερα με τη φωτογραφία, θα
μπορέσει να κυνηγήσει το όνειρό
του στην Ελλάδα;
Απ:Δε θεωρώ ότι κάνω τέχνη, ο
τρόπος που εκφράζομαι έχει πιο
"μπλογκίστικο" χαρακτήρα, δηλαδή
πιο ερασιτεχνικό, πιο προσωπικό.
Πιστεύω ωστόσο, ότι αν είσαι
καλός σε αυτό που κάνεις, θα ξεχωρίσεις ανεξάρτητα σε ποια χώρα
βρίσκεσαι.
Είναι αλήθεια πως στη σημερινή
εποχή της ανωνυμίας, οι καλλιτεχνικές τάσεις των ατόμων βρίσκουν στέγη σε κάποιο blog ή
ιστοσελίδα.
Οι χώροι αυτοί παίρνουν τη
θέση του καμβά ενός ζωγράφου,
τη μελωδία ενός τραγουδιού, τους
στίχους ενός ποιήματος. Κι είναι
όμορφο, σε ένα κόσμο που φαντάζει σκληρός όπως το διαδίκτυο, και
στην καθημερινή κυνική πραγματικότητα να ερχόμαστε αντιμέτωποι
με τέτοιες αντιδράσεις, που μας
θυμίζουν ότι κάπως, κάπου υπάρχει ακόμη μαγεία.
Ο Κωνσταντίνος Μπέλιας, ζει
στην Αθήνα, και παρουσιάζει με τα
υπόλοιπα 4 μέλη την έκθεση του
Momentography σε μία πιο
«απτή» μορφή. Τις εικόνες μπορείτε να βρείτε στο site www.momentography.gr
ή
και
στο
προσωπικό blog του Κωνσταντίνου Μπέλια kapa44.tumblr.com .
Μάκκα Βιβή

Σελίδα: 5

Ενότητα: Τεχνολογία

Ο Μεγάλος Αδελφός καραδοκεί
►Είναι τόσο αθώο, όσο φαίνεται ένα like στο facebook ;
Ζούμε σε μια κοινωνία όπου η
ανάπτυξη της τεχνολογίας αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινής
μας ζωής. Σημαντικό τεχνολογικό
εύρημα είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ο οποίος χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των νέων
και σύμφωνα με τα καταναλωτικά
πρότυπα της εποχής μας αποτελεί αναγκαίο αγαθό για όλες τις οικογένειες ανά τον κόσμο. Ωστόσο,
πολλές καινοτομίες έχουν εισχωρήσει στο «πλανητικό χωριό», με
δημοφιλέστερη από όλες το
«facebook»! Όλες αυτές είναι
αναμφισβήτητα ωφέλιμες στη ζωή
των ανθρώπων, αλλά μπορούν
να θέσουν σε κίνδυνο την πνευματική και ηθική υπόσταση του
ατόμου. Και εδώ γεννάται το ερώτημα: «Ξέρετε άραγε τι συμβαίνει
πραγματικά όταν εσείς πατάτε like
στις διάφορες δραστηριότητες του
facebook;
Αποτελεί γεγονός ότι προσωπικά δεδομένα των χρηστών που
κατέχουν λογαριασμό στο facebook γίνονται φανερά σε τρίτους
χρησιμοποιώντας ειδικούς αλγόριθμους. Με αυτόν τον τρόπο
λαμβάνουν σημαντικές προσωπικές πληροφορίες και εισβάλλουν
στην ιδιωτική τους ζωή.
Έτσι, με αφορμή το παραπάνω
ερώτημα οι ερευνητές του πανεπιστήμιου του Κέμπριτζ διεξήγαγαν
μια εκτεταμένη ερευνά πάνω στο
θέμα με τη συμμετοχή 58.000 εθελοντών. Τα αποτελέσματα της
ερευνάς έδειξαν ότι:
• Σε μεγάλα ποσοστά που κυμαίνονται από 75%-95%, με τη
χρήση αυτού του λογισμικού, φαίνονται οι σεξουαλικές προτιμήσεις
των χρηστών, καθώς και η φυλή,
η ηλικία, το φύλο, οι πολιτικές
τους πεποιθήσεις και η θρησκεία.
• Σε μικρότερα αλλά εξίσου σημαντικά ποσοστά (65%-73%) γίνονται φανερές οι διαπροσωπικές
σχέσεις των χρηστών, αλλά και οι

οικογενειακές. Για παράδειγμα,
όταν το πρόγραμμα μπορεί να
αναγνωρίσει αν οι γονείς του χρηστή είχαν χωρίσει όταν αυτός βρισκόταν ακόμα σε μικρή ηλικία!
Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ανωτέρω προτιμήσεις και ιδιότητες
συνήθως δεν δηλώνονται ρητά
στο Facebook και δεν αποκαλύπτουν όλα αυτά τα γνωρίσματα
των χρηστών. Όμως το πρόγραμμα λογισμικού μπορεί να
βγάζει συμπεράσματα, συνδυάζοντας τεράστιες ποσότητες πληροφοριών από τις προτιμήσεις
των χρηστών σε διάφορους τομείς (π.χ. μουσική και τηλεοπτικές
σειρές), προκειμένου να δημιουργήσει προσωπικά «προφίλ». Οι
εταιρείες μάρκετινγκ και διαφήμισης επωφελούνται αν πραγματοποιηθούν όλα τα παραπάνω, διότι
βρίσκουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν και να προωθήσουν διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες σε
επί μέρους ομάδες χρηστών
Ωστόσο, η προσοχή όλων θα
πρέπει να στραφεί, όχι τόσο στο
φαινόμενο, αλλά στους τρόπους
αντιμετώπισης, διότι έχει καθοριστικό αντίκτυπο στην ατομική και
κοινωνική ζωή. Για αυτό το λόγο
δυο σημαντικά θέματα που προκύπτουν σήμερα και οφείλονται εν
μέρει σ΄ αυτό το «κακόβουλο» λογισμικό είναι η πρόβλεψη των πολιτικών απόψεων εν ρύμη του
ατόμου, καθώς και η παρεμβολή
σε θέματα που αφορούν τον σεξουαλικό προσανατολισμό των

χρηστών, δυο θέματα που απαιτούν απόλυτη μυστικότητα, προσωπική κρίση και τώρα γίνονται
«μαριονέτες» του καθενός.
Όπως προαναφέραμε, πάντα
υπάρχουν λύσεις και πρέπει να
επικεντρωνόμαστε σ΄ αυτές, ώστε
να λύνουμε τα προβλήματα μας.
Πρώτον, οι κρατικές υπηρεσίες και
η αστυνομία (υπηρεσία δίωξης
ηλεκτρονικού εγκλήματος) πρέπει
να ενημερωθούν σχετικά με το
θέμα και να παρεμβαίνουν όποτε
αυτό κρίνεται απαραίτητο. Δεύτερον, για να αποφεύγονται εξαπατήσεις ανήλικων παιδιών οι γονείς θα
ήταν καλό να φροντίζουν και να
ελέγχουν τα παιδία , όταν είναι συνδεδεμένα. Τέλος, είναι ευθύνη των
γονέων να επικοινωνούν με τα παιδία τους και να έρχονται κοντά
τους. Ωφέλιμο αποτέλεσμα της συζήτησης των γονέων και των παιδιών είναι η σωστή ενημέρωση
αυτών για την ασφαλή χρήση του
facebook, καθώς τα παιδία δεν
έχουν διαμορφώσει την απαιτούμενη κριτική σκέψη, για να το χρησιμοποιήσουν μόνα τους.
Συμπερασματικά, το παραπάνω πρόβλημα με τα likes στο
facebook είναι τεράστιο και απειλεί τόσο την κοινωνική και ηθική
συμπεριφορά των ατόμων. Παρ΄
όλα αυτά, διαπιστώνουμε ότι λύσεις υπάρχουν και δεν πρέπει να
αφήνουμε κανέναν να εισβάλλει
στην προσωπική του ζωή.
Σοφία Λιάσκου
Ελένη Μήτσιου

Ενότητα: Αθλητισμός

Το ποδηλατο
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► Σύντομος οδηγός για την ιστορία και τη συντήρηση του ποδηλάτου

Ποδήλατο ονομάζεται το δίτροχο (μερικές φορές τρίτροχο)
όχημα, που κινείται καθώς ο αναβάτης του χρησιμοποιεί τη μυϊκή
δύναμη των ποδιώντου.Τοποδήλατοαποτελείέναιδιαίτεραδιαδεδομένομεταφορικόμέσο.Οαριθμόςτω
νποδηλάτωντουπλανήτηστιςμέρεςμαςυπολογίζεταιότιξεπερνάτοέναδισεκατομμύριο.Ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό του ποδηλάτου
αποτελεί η δυνατότητα του να ανταποκρίνεται σε αρκετά διαφορετικές απαιτήσεις, όπως είναι η
μετακίνηση, η άθληση και η ψυχα
γωγία.
Στην κλασική του μορφή, το ποδήλατο αποτελείται από δύο τροχούς, οι οποίοι βρίσκονται ο ένας
πίσω από τον άλλο και συνδέονται
μεταξύ τους με μεταλλικό σκελετό.
Βασικά επίσης μέρη ενός τυπικού
ποδήλατου αποτελούν το τιμόνι, η
σέλα, το σύστημα μετάδοσης της
κίνησης και τα φρένα. Ως συμπληρωματικός εξοπλισμός, όχι δηλαδή
απαραίτητος για τη λειτουργικότητα του ποδηλάτου, χρησιμοποιείται ένα πλήθος από εξαρτήματα.
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρονολογία στην οποία να αποδίδεται
η εφεύρεση του ποδηλάτου, επομένως ούτε συγκεκριμένος ‘εφευρέτης’ αυτού. Πολύ πριν την
εμφάνιση κάποιας κατασκευής παρόμοιας με ένα τυπικό σύγχρονο
ποδήλατο, έχει καταγραφεί ένα
ποικίλο φάσμα οχημάτων που εκμεταλλεύονταν μόνο τη μυϊκή δύναμη του αναβάτη τους. Μία από

τις κατασκευές αυτές, που από
πολλούς θεωρείται ο πρόγονος
του ποδηλάτου, ήταν η ‘draisienne’. Ηdraisienne κατασκευάστηκε από τον Γερμανό βαρόνο
Καρλ Φον Ντράις, το 1817 (η ονομασία ‘draisienne’ αποτελεί γαλλική απόδοση του ονόματος του
κατασκευαστή της
Στην ωστόσο Ελλάδα το πρώτο
ποδήλατο ήρθε το 1885, ενώ το
1890, τη χρονιά ίδρυσης της Διεθνούς Ποδηλατικής Ομοσπονδίας,
έγιναν οι πρώτοι ποδηλατικοί αγώνες. Το πρώτο ποδηλατοδρόμιο
της χώρας κατασκευάζεται στην
Αθήνα για τις ανάγκεςτωνπρώτων
ΟλυμπιακώνΑγώνων,Πρόκειταιγιατομετέπειταποδοσφαιρικό ΓήπεδοΚαραϊσκάκη.
ΣτουςΑγώνεςτου 1896 οι ποδηλάτες Κωνσταντινίδης και Παρασκευόπουλος
αναδεικνύονται
Ολυμπιονίκες στα δύο αγωνίσματα
ποδηλασίας (85 και 320 χιλιόμετρα
αντίστοιχα). Στην Ελλάδα το
πρώτο ελληνικό ποδήλατο με χειροποίητο σκελετό κατασκευάστηκε
από την Rafbikes (HERMES) στο
Ναύπλιο. Yπάρχουν διάφορες βιομηχανίες κατασκευής ποδηλάτων
Συντήρηση του ποδηλάτου
Η σωστή συντήρηση του ποδηλάτου και των περιφερειακών του
εμποδίζει τη διάβρωση του ή την
εμφάνιση άλλων συνηθισμένων
ζημιών που οφείλονται στο πέρασμα του χρόνου. Ακολουθώντας τα
παρακάτω βήματα όχι μόνο εξασφαλίζουμε την μακροζωία του
αγαπημένου μας ποδηλάτου αλλά
και την δική μας ασφάλεια.
1) Αλυσίδα: Η αλυσίδα είναι ένα
από τα εξαρτήματα του ποδηλάτου
που δέχεται μεγάλες δυνάμεις. Για
αυτό τον λόγο είναι απαραίτητο να
ελέγχεται η τάση της και να μεριμνούμε για την σωστή της λίπανση. Λιπαίνουμε:
• τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα όταν χρησιμοποιούμε το πο-

δήλατο καθημερινά.
• πριν ή μετά από βόλτα σε χώμα
ή βουνό
• μετά από βροχή ή πλύσιμο
Λαδώνουμε μόνο την αλυσίδα από
την εσωτερική της πλευρά –Όχι
τους δίσκους. Επίσης η χρήση
ενός λιπαντικού με Teflon προστατεύει την αλυσίδα από την υγρασία
και δεν επιτρέπει την προσκόλληση βρωμιάς πάνω της.
2) Εμπρός – Πίσω εκτροχιαστής:
Καθαρίζουμε με ένα πινέλο ή μια
παλιά οδοντόβουρτσα σκόνη και
χώμα. Σε περιόδους ακινησίας του
ποδηλάτου καλό είναι η αλυσίδα
να είναι μπροστά και πίσω περασμένη στην θέση του μικρότερου
δίσκου. Με αυτό τον τρόπο δεν
«κουράζονται» τα ελατήρια των
εκτροχιαστών αφού δεν ασκούνται
τάσεις σε αυτά.
3) Φρένα - Για V-brakes:
• Καθαρίζουμε με ένα βρεγμένο
πανί ή οινόπνευμα τα τακάκια.
• Αλλάζουμε τα τακάκια όταν δούμε
ότι η φθορά έχει προχωρήσει.
• Με ένα πινέλο καθαρίζουμε τις
αρθρώσεις και βάζουμε μερικές
σταγόνες λιπαντικού.
Για δισκόφρενα (μηχανικά-υδραυλικά):
• Καθαρίζουμε με ένα βρεγμένο
πανί ή οινόπνευμα τους δίσκους.
Προσέχουμε σε καμιά περίπτωση
να μην έρθουν οι δίσκοι σε επαφή
με κάποιο λιπαντικό.
• Για τα υδραυλικά δισκόφρενα
ελέγχουμε για ύπαρξη τυχόν αέρα
στο κύκλωμα ενώ συμπληρώνουμε με το κατάλληλο λάδι όταν
είναι απαραίτητο.
• Αλλάζουμε τακάκια όταν παρατηρήσουμε ότι έχει πέσει η απόδοση
πέδησης.
4) Ζάντες: Με ένα βρεγμένο πανί η
σαπουνάδα καθαρίζουμε την επιφάνεια της ζάντας και γυρνώντας
την με το χέρι ελέγχουμε την ευθυγράμμιση της.
Μελίσση Νίκη

Ενότητα: Συνεντεύξεις

Μουσικές νότες
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► Η μουσική μέσα από τα βιώματα των νέων
Ο Θοδωρής Ντούσκας γεννήθηκε στο Μόντρεαλ του Καναδά.
Σπούδασε μουσική στον Καναδά
και στην Αθήνα, όπου ολοκλήρωσε
το επαγγελματικό πρόγραμμα του
Modern Music School στα τύμπανα (σχολής σύγχρονης μουσικής με βάση την Γερμανία Έχει
εμφανιστεί σε σειρά συναυλιών με
θέμα την ελληνική σύγχρονη κι έντεχνη μουσική στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Ερ: Ασχοληθήκατε από μικρή ηλικία με την μουσική; Τι είναι αυτό
που σας παρότρυνε;
Απ: Η αλήθεια είναι πως δεν ασχολήθηκα από μικρή ηλικία με τα τύμπανα. Ξεκίνησα στα 17 μου όταν
ένας φίλος που παίζει κιθάρα ήθελε
να φτιάξει ένα σχήμα της τελευταίας στιγμής για να παίξουμε σε
ένα σχολικό διαγωνισμό. Πήγαμε
λοιπόν στο στούντιο να προβάρουμε δυο εβδομάδες πριν τη συναυλία αλλά άσκοπα όπως
αποδείχθηκε, αφού δεν ήξερα ούτε
πως πιάνουμε τις μπαγκέτες, με
αποτέλεσμα να με διώχνει από το
σχήμα και να μην συμμετέχω τελικά στο διαγωνισμό. Η αγάπη που
έτρεφα για τη μουσική και η απόρριψη από το σχήμα με έκαναν να
πεισμώσω και να θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά με τα ντραμς.
Ερ: Είχατε ερεθίσματα από την οικογένεια σας;
Απ: Από την οικογένεια μου δεν
είχα πολλά ερεθίσματα. Δεν ασχολήθηκαν ποτέ οι γονείς μου με τη
μουσική αλλά τους είμαι ευγνώμων διότι μας πήγαν από μικρή
ηλικία με την αδελφή μου να μάθουμε ελληνικούς παραδοσιακούς
χώρους σε μια κοινότητα Ελλήνων
στο Μόντρεαλ του Καναδά. Κάτι το
οποίο με βοήθησε πολύ ρυθμικά
(μιας και το όργανο με το οποίο
ασχολούμαι είναι καθαρά ρυθμικό)
αλλά και από πλευράς μουσικότητας και μουσικής παιδείας.
Ερ: Ποιο είναι το αγαπημένο σας

είδος μουσικής;
Απ: Αγαπημένο είδος μουσικής
δεν έχω. Ακούω και πειραματίζομαι με πολλά είδη. Μου αρέσει το
είδος που με κάνει να νιώθω καλά
ή και να με προβληματίζει όταν το
ακούω.
Ερ: Τα ντραμς σας κέρδισαν από
την αρχή; Ή αρχίσατε να μαθαίνετε ένα άλλο μουσικό όργανο
πρώτα;
Απ: Ξεκίνησα μικρός παίζοντας δυο
χρόνια πιάνο αλλά δυο
τραυματικές εμπειρίες με δυο "δασκάλους"
αντίστοιχα μου απαγόρευσαν την
οποιαδήποτε συνέχεια με αυτό το
εκπληκτικό μουσικό όργανο. Ευτυχώς για εμένα βρήκα δέκα χρόνια
αργότερα καταφύγιο στα ντραμς και
έχω ξεκινήσει πιάνο πάλι από την
αρχή. Αυτή τη φορά όμως με τη καταπληκτική Τατιάνα Παπαγεωργίου.
Ερ: Ασχολείστε επαγγελματικά με
τη μουσική ή περισσότερο σαν
χόμπι;
Απ: Έχω κάνει τα πρώτα μου
επαγγελματικά βήματα τώρα στα
είκοσι πέντε μου αλλά η μουσική
δεν παύει ποτέ να είναι και ταυτόχρονα με τη δουλειά το καλύτερο μου χόμπι. Είναι μια
διαδικασία που δε τελειώνει ποτέ,
που σε γεμίζει και σε ωριμάζει
κάθε μέρα. Είναι κάθε μέρα στη
ζωή σου έτσι είναι και αναγκαστικά το χόμπι σου.

Ερ: Ποια θα ήταν η συμβουλή σας
σε έναν νέο μουσικό;
Απ: Η μικρή και φτωχή μου εμπειρία μου λέει πως κανείς πρέπει να
αφήσει τη μουσική να τον/την αποπάρει. Μόνο αν της δοθείς πραγματικά θα σου επιτρέψει να μπεις
στο κόσμο της.
Ερ: Στον Καναδά συγκριτικά με
την Ελλάδα υπάρχει μεγαλύτερο
επίπεδο σε θέματα μουσικής;
Απ: Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν καλύτεροι μουσικοί έξω από ότι εδώ.
Απλώς δεν είναι πάρα πολλοί. Το
πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει
μουσική παιδεία στην Ελλάδα.
Ερ: Έχετε εμφανιστεί σε σειρά συναυλιών με θέμα την ελληνική σύγχρονη κι έντεχνη μουσική στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Υστερεί
η ελληνική μουσική σε κάτι από
την ξένη;
Απ: Η ελληνική μουσική δεν υστερεί σε τίποτα. Το κάθε μουσικό
είδος θέλει να πει κάτι. Όλα έχουν
μια διαφορετική φωνή, δεν υπάρχει κόντρα στην μουσική. Εξάλλου
η ελληνική μουσική είναι απόρροια
των βιωμάτων των Ελλήνων.
Υπάρχει τεράστια ιστορία μέσα
στη μουσική μας. Είναι σαν να
λέμε ότι άλλες χώρες έχουν καλύτερη ή σημαντικότερη ιστορία από
την ελληνική.
Ρόζα Μπουκοβάλα
Εύα Παπαγεωργίου

Ενότητα: Εφηβεία άκρως εμπιστευτικό!
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Η υγεία, η καθημερινότητα και ο ύπνος
► Οι θετικές επιδράσεις του ύπνου στη ζωή μας είναι πολλές

Σίγουρα, κάποια στιγμή στη
ζωή σου έχεις ακούσει εκφράσεις
όπως: “Πήγαινε για ύπνο! Πέρασε
η ώρα!” Το τελευταίο διάστημα,
σκεφτόμενος όλες αυτές τις εκφράσεις καταλήγω στο συμπέρασμα πως, αναμφίβολα, ο ύπνος
παίζει καθοριστικό ρόλο στην
υγεία μας αλλά και στη διαμόρφωση της καθημερινότητάς μας
γενικότερα. Δεν είναι τυχαίο που
σε καθημερινή βάση ο ύπνος διεκδικεί ένα μεγάλο κομμάτι του
εικοσιτετραώρου. Ενώ εμείς βρι-

σκόμαστε σε αυτή την κατάσταση,
ο οργανισμός μας, μας προφυλάσσει από μια πληθώρα κινδύνων στους οποίους πολύ εύκολα
θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε.
Αρχικά, επιστήμονες έχουν επισημάνει πως αρκετές παθήσεις
όπως οι λοιμώξεις ή η παχυσαρκία
είναι πολύ πιθανό να οφείλονται
στην υπνηλία που νιώθουμε κατά
τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον,
το στρες και η κόπωση ή η μελαγχολική κατάθλιψη σχετίζονται με τις
διάφορες διαταραχές ύπνου (όπως

η αϋπνία, οι συχνές αφυπνίσεις
κατά τη διάρκεια της νύχτας κ.α)
Παράλληλα, μέχρι το τέλος της
εφηβείας ελλατώνονται σταδιακά οι
ώρες κατά τις οποίες κοιμόμαστε.
Σε αυτή τη φάση, η ανάγκη μας για
ύπνο εξισώνεται με αυτή που βιώνουν οι ενήλικες, δηλαδή περίπου
7,5 έως οκτώ ώρες μέσα στο εικοσιτετράωρο. Από την άλλη πλευρά,
πολλοί είναι και οι επιστήμονες οι
οποίοι επισημαίνουν πως ακόμη
και οι ενήλικες δεν τηρούν κάποια
συγκεκριμένη διάρκεια ύπνου.
Συγκεκριμένα, έρευνες έχουν υποδείξει ότι ορισμένοι ενήλικες ξεκουράζονται πλήρως με πέντε ώρες
ύπνου ημερησίως, ενώ ταυτόχρονα μερικοί χρειάζονται από
εννέα έως δέκα ώρες.
Και όταν φυσικά αναφερόμαστε
στον ύπνο, δεν θα μπορούσαμε να
μην παραθέσουμε κάποια στοιχεία
και για τα όνειρα. Μεταξύ άλλων,
διάφορα στοιχεία αποδεικνύουν
πως βλέπουμε όνειρα κυρίως κατά
τις πρωινές ώρες και ότι ο ύπνος
γίνεται πιο «ρηχός» όσο μεγαλώνουμε, αλλά τα όνειρα σε διάρκεια
διαρκούν περίπου το ίδιο, όσο και
στη νεανική ηλικία. Η λεγόμενη
«φάση REM» των ονείρων καταλαμβάνει περίπου το ένα πέμπτο
(20%) του ύπνου.
Συνολικά, ο ύπνος είναι μία
ανάγκη που κάθε άνθρωπος νιώθει
πως θέλει να ικανοποιήσει. Οι
ευεργετικές ιδιότητες που μας προσφέρει ο ύπνος είναι πολλές. Κατά
τη διάρκεια του, ο οργανισμός επιτελεί διάφορες λειτουργίες με
σκοπό να μας προφυλάξει από
διάφορες παθήσεις και ασθένειες.
Επιπλέον, με την πάροδο των χρόνων η διάρκεια του ύπνου αλλάζει
αλλά τα όνειρα ποτέ. Έτσι κι αλλιώς κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει το όνειρο, έστω κι αυτό είναι
σημαντικό.
Αλέξανδρος Ροκκάς

Σελίδα: 9

Ενότητα: Αθλητισμός

Το όνειρο έσβησε νωρίς
► Για τις ομάδες του σχολείου μας

Η φετινή χρονιά δυστυχώς δεν
ήταν τόσο ένδοξη στα αθλητικά
δρώμενα όσο η περσινή. Η επιτυχία φέτος δε μας χτύπησε την
πόρτα, αφού και οι 3 ομάδες που
δημιουργήθηκαν στο σχολείο μας
δεν έφτασαν στον στόχο, δηλαδή
την πρωτιά.
Πρώτη, η ομάδα του ποδοσφαίρου προσπαθώντας να συνεχίσει
τις καλές εμφανίσεις μετά την υπέροχη περσινή της πορεία, μας
έδωσε χαρά μετά την νίκη της με 10 στον πρώτο αγώνα ενάντια στο
ΕΠΑΛ Τρικάλων. Όμως η χαρά περιορίστηκε εκεί, αφού στον επόμενο
αγώνα ηττήθηκε με ένα πικρό 2-0
από την ομάδα του Βαλτινού. Κάτι
παρόμοιο συνέβη και με την ομάδα
του μπάσκετ, η οποία όμως γνώρισε την ήττα από τον πρώτο κιόλας
αγώνα από την ομάδα του Αθηνά.
Η μόνη ελπίδα πλέον ήταν η
ομάδα βόλλευ των κοριτσιών. Τα
κορίτσια μας ήταν πιο οργανωμένα
από τα αγόρια και αυτό φάνηκε στο
γήπεδο. Στον πρώτο αγώνα ενάντια στο Αθηνά ,το σχολείο μας
πήρε ίσως μια εκδίκηση για την
ήττα της ομάδας του μπάσκετ, και
επικράτησε με 2-0 σετ. Η νικηφόρα
πορεία συνεχίστηκε. Τα κορίτσια
ήρθαν αντιμέτωπα με το 8ο ΓΕΛ
και νίκησαν 2-1 στα σετ. Οι ελπίδες
για νίκη αυξήθηκαν, όμως και η
πίεση έγινε ακόμα μεγαλύτερη.
Αυτό είχε συνέπειες. Στον ημιτελικό
τα κορίτσια έχασαν με 2-0 από το
λύκειο της Καλαμπάκας. Και έτσι το
όνειρο για πρωτιά σταμάτησε εκεί.

Με αφορμή από την καλή πορεία
της ομάδας, πήραμε συνέντευξη
από την αρχηγό της ομάδας και
MVP των αγώνων ,Ευαγγελία Καπέλου.
Ερ: Πως αισθάνεσαι για την πορεία σας;
Απ: Αισθάνομαι πολύ περήφανη
για την πορεία της ομάδας μας. Η
πορεία που είχαμε ήταν αξιοπρεπέστατη. Νιώθω πολύ χαρούμενη
που φτάσαμε σ’αυτό το σημείο αν
και θα ήθελα να πάρουμε την
πρωτιά.
Ερ: Ποια κατάσταση επικρατούσε
πριν από τους αγώνες;
Απ: Σίγουρα επικρατούσε άγχος
γιατί όλες θέλαμε να φέρουμε το
καλύτερο αποτέλεσμα , τη νίκη δηλαδή.
Ερ: Μετά από κάθε νίκη ποιο είναι
το πρώτο πράγμα που σκεφτόσουν; Είχες ελπίδες για την πρωτιά;
Απ: Το πρώτο πράγμα που σκεφτόμουν ήταν ο επόμενος αγώνας.
Το πόσο εύκολος ή δύσκολος θα
ήταν για εμάς και πως θα έπρεπε
να κάνουμε προπονήσεις για να
βελτιωθούμε. Σαφώς και είχα ελπίδες για την πρωτιά.
Ερ: Εσένα προσωπικά η αποτυχία
σε ενθαρύνει ή σε αποθαρύνει;
Απ: Και με ενθαρύνει και με αποθαρύνει. Με ενθαρύνει γιατί πεισμώνω και θέλω μια σίγουρη νίκη
για τον επόμενο αγώνα , και με
αποθαρύνει γιατί όσο να’ναι πεφτω
ψυχολογικά λόγω της ήττας.
Ερ: Αν μπορούσες να γυρίσεις το
χρόνο πίσω και να αλλάξεις κάτι

στην ομάδα , τι θα ήταν;
Απ: Τίποτα! Με τα κορίτσια συνεργαστήκαμε σωστά. Ως αρχηγός
της ομάδας ελπίζω να ήμουν
καθώς πρέπει απέναντι τους. Σίγουρα στο επόμενο σχολικό πρωτάθλημα
θα
ήθελα
να
ξανασυνεργαστώ μαζί τους.
Ερ: Εσύ, ως MVP, ποια σχόλια
λάμβανες πριν και μετά από κάθε
αγώνα;
Απ: Πριν από τον αγώνα οι περισσότεροι μου έλεγαν πως περίμεναν από εμένα να δείξω ένα
σωστό πρόσωπο και να βοηθήσω
την ομάδα μου να φτάσει κοντά
στη νίκη, και αυτό μου έδινε θάρρος. Μετά τον αγώνα λάμβανα τα
συγχαρητήρια από την κερκίδα , με
χαρακτήριζαν ως MVP ( πιστεύω
ότι είναι λογίκο, διότι ασχολούμαι
κάπως επαγγελματικά με το βόλλευ και έχω μεγαλύτερη εμπειρία).
Ερ: Για τις συμπαίκτριες σου τι
έχεις να πεις;
Απ: Μερικές φορές υπήρχαν κάποιες εντάσεις μεταξύ μας αλλά με
τη συνεργασία τις λύναμε. Τα κορίτσια ήταν συνεργάσιμα, φάνηκε
και στο γήπεδο, γι’αυτό άλλωστε
φτάσαμε στον ημιτελικό. Ήμασταν
μια δεμένη ομάδα.
Ερ: Χάσατε στον ημιτελικό. Πισεύεις ότι εφταιγε κάτι;
Απ: Η ομάδα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν πάρα πολύ δύσκολη και αυτό φάνηκε στο ότι
βγήκε πρωταθλήτρια. Παρόλο που
ήταν ο καλύτερος αγώνας που είχαμε παίξει, δυστυχώς χάσαμε.
Ερ: Το ονειρό σου για την επόμενη
χρονια ποιο είναι;
Απ: Του χρόνου έχω περισσότερες ελπίδες. Πιστεύω ότι θα φέρουμε το κύπελο στο σχολείο μας
και θα έχουμε μια καλή συνεργασία
και κατανόηση. Ακόμα και αν δε
φτάσουμε στον τελικό, να το ευχαριστηθούμε και να φύγουμε με
ψηλά το κεφάλι.
Βάσια Καραγεώργου

Ενότητα: Εφηβεία

Διαλέγω επάγγελμα

Σελίδα: 10

► Μια πρώτη προσέγγιση - Επιλέγω κατεύθυνση, πεδίο, επάγγελμα
Όπως ξέρουμε μια λέξη κλειδί για
την επιτυχία μας στο Ενιαίο Λύκειο
είναι η αυτογνωσία. Η αυτογνωσία
είναι απαραίτητη για να ανταπεξέλθουμε καλά στο σχολείο, γιατί καλούμαστε από πολύ νωρίς να
διαλέξουμε κατεύθυνση και πεδία.
Αυτή η επιλογή προϋποθέτει να ξέρουμε τι μας αρέσει, σε τι είμαστε
καλοί και αν αυτό που μας αρέσει είμαστε σε θέση να το εξασκήσουμε
επαγγελματικά. Τα ερωτήματα αυτά
θα απαντηθούν λέγοντάς σας σε
ποια επαγγέλματα αντιστοιχεί η
κάθε κατεύθυνση και το κάθε πεδίο.
Ας ξεκινήσουμε με την θεωρητική
κατεύθυνση. Η θεωρητική κατεύθυνση μας προετοιμάζει για πανεπιστήμια του 1ου πεδίου και του
5ου εφόσον επιλεχτεί το μάθημα
“Αρχές Οικονομικής Θεωρίας”.
1ο επιστημονικό πεδίο
Τα επαγγέλματα που αντιστοιχούν στο 1ο πεδίο είναι: δικηγόρος,
φιλόλογος, ψυχολόγος, δημοσιογράφος, δάσκαλος κ.α. Γενικά
όποιος ακολουθήσει αυτό το πεδίο
θα πρέπει να έχει αυξημένες γλωσσικές και λεκτικές ικανότητες. Απαιτείται καλή γνώση και χειρισμός της
γλώσσας. Επίσης ο τρόπος σκέψης
να είναι πιο θεωρητικός.
Η επόμενη κατεύθυνση είναι η
τεχνολογική. Η τεχνολογική κατεύθυνση μας προετοιμάζει για σχολές
του 2ου και 4ου πεδίου αλλά και για
το 5ο εάν επιλέξουμε το Α.Ο.Θ.
2ο επιστημονικό πεδίο
Τα επαγγέλματα που αντιστοιχούν στο 2ο πεδίο είναι: μαθηματικός,
φυσικός,
γεωπόνος,
στρατιωτικός κ.α. Για να ακολουθήσει κάποιος αυτό το πεδίο θα πρέπει να έχει πρακτική σκέψη, να του
αρέσουν οι ερευνητικές ασχολίες
και γενικά ότι έχει σχέση με ανάλυση και σχεδιασμό. Επίσης θα
πρέπει να έχει επιμονή και πείσμα.
3ο επιστημονικό πεδίο
Στο 3ο πεδίο αντιστοιχούν όλα
τα επαγγέλματα που βασικό τους

αντικείμενο είναι η ιατρική, η βιολογία, η διαιτολογία, η φαρμακοποιία
κ.α.. Όποιος ακολουθήσει αυτό το
πεδίο θα πρέπει να είναι πολύ
καλός μαθητής, να έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο
και τη ζωή, να ασχολείται με ερευνητικές εργασίες και να δουλεύει με
υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και
ακρίβεια.
4ο επιστημονικό πεδίο
Τα επαγγέλματα που αντιστοιχούν σε αυτό το πεδίο είναι τα εξής:
μηχανολόγος, αρχιτέκτονας, δασολόγος, στρατιωτικός κ.α.. Τα επαγγέλματα αυτά έχουν να κάνουν με
σχεδιασμό αλλά και με στοιχεία του
φυσικού περιβάλλοντος. Απαιτείται
λοιπόν κάποια σχεδιαστική ικανότητα και άριστος σχεδιασμός αντι-

κειμένων και εργαλείων.
Τέλος έχουμε την θετική κατεύθυνση που μας προετοιμάζει για
όλα τα πεδία εκτός από το 1ο. Βέβαια για το 5ο πεδίο προϋπόθεση
είναι και πάλι να έχουμε διαλέξει το
μάθημα Α.Ο.Θ.. Στο 5ο πεδίο μπορούμε να μπούμε από όλες τις κατευθύνσεις.
5ο επιστημονικό πεδίο
Σε αυτό το πεδίο αντιστοιχούν
επαγγέλματα όπως: οικονομολόγος, λογιστής, στέλεχος επιχειρήσεων, χρηματιστής κ.α.. Η
εξάσκηση των επαγγελμάτων
αυτών απαιτεί κοινωνικότητα, οργανωτική σκέψη και αρχηγικές ικανότητες. Επίσης χρειάζεται η καλή
γνώση H/Y και ξένων γλωσσών.
Νόρα Καντζούρα

