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Ψηφιακά Δρώμενα

Η γνώμη μας
Σας καλωσορίζουμε και πάλι,

λοιπόν, στο σχολείο μας μέσω

του δεύτερου φύλλου της εφη-

μερίδας μας. 

Σε αυτό το φύλλο επιχειρή-

σαμε να ανακαλύψουμε περισ-

σότερα για τον τοπικό

αθλητισμό, να κατανοήσουμε τις

αγωνίες των μαθητών της Γ’ Λυ-

κείου για τις Πανελλήνιες και να

γνωρίσουμε την Ευρώπη, τους

θεσμούς της, αλλά και τα δι-

καιώματά μας.
Γι’ αυτό άλλωστε στην εφημε-

ρίδα μας θα έχετε την ευκαιρία να
διαβάσετε τις συνεντεύξεις δύο
εκ των καλύτερων παικτών της
ομάδας μπάσκετ των Τρικάλων,
θα γίνει εκτενής έρευνα για τις
Πανελλαδικές Εξετάσεις και πως
διαχειρίζονται το άγχος οι μαθη-
τές, θα δείτε μια Ευρώπη μέσα
από τα μάτια των παιδιών, θα
βρεθείτε στον Άρη και το πόσο
πιθανό είναι να κατοικήσουμε
εκεί, και, τέλος, θα ταξιδεύσετε
μέσα από τις κριτικές βιβλίων και
ταινιών, τις εκδηλώσεις και τα
δικό μας ταξίδι στην Κωνσταντι-
νούπολη, μαθαίνοντας τα μυ-
στικά του χορού.

Μήτσιου Ελένη

Υπεύθυνοι Καθηγητές:

- Αραμπατζή Θεανώ, ΠΕ 06

- Μπάνος Δημήτρης, ΠΕ19

“Σας περιμένουμε όλους στη ραδιοφωνική μας παρέα κάθε Κυριακή

στις 20:00, μέσα από την συχνότητα του European School Radio”

http://blogs.sch.gr/esrblog

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

Άνθρωπος είναι ... δύναμη
► “Υπάρχουν πολλά θαύματα, αλλά κανένα τόσο θαυμάσιο όσο άνθρωπος” Σοφοκλής



Ενότητα: Συνεντεύξεις

Kάθε φορά να είσαι και καλύτερος
► Γιώργος Φούντας, αρχηγός της ομάδας Trikala BC

H σημαία και ο αρχηγός της ομάδας.

Είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους φιλάθλους

των Τρικάλων αλλά και στους παίκτες της

ομάδας όπως μας αποκάλυψε και ο

Patrick Ewing. Υπηρετεί το Τρικαλινό μπά-

σκετ ανελλιπώς πάνω από 20 χρόνια και

με εξαίρεση μία σεζόν που αγωνίστηκε

στον Αίαντα Ευόσμου έπαιξε σε Σπόρτιγκ

Τρικάλων, ΑΣ Τρίκαλα, Αίολο Τρικάλων

και Trikala BC. Βασικό στέλεχος και εκ των

πρωταγωνιστών στις δύο ανόδους στην

Α1 με τον ΑΣ Τρίκαλα το 2008 και τα

Trikala BC το 2013.

Ερ: Ποιο ήταν το κίνητρο που σας ώθησε

να ασχοληθείτε και με το μπάσκετ; 

Απ: Σίγουρα είναι ένα άθλημα που μου

άρεσε αν και ξεκίνησα με το ποδόσφαιρο

με κέρδισε πολύ περισσότερο. Το κίνητρο

είναι τουλάχιστον αυτό που κάνεις να το

αγαπάς και να το κάνεις όσο καλύτερα γί-

νεται … το «να συνεχώς κάθε χρονιά να

είσαι και καλύτερος» είναι κίνητρο για τον

καθένα ώστε να μπορεί να προχωρήσει

στη ζωή του και γενικά σαν άνθρωπος και

σαν αθλητής. αυτό πιστεύω είναι το μεγα-

λύτερο κίνητρο για όλα τα πράγματα στην

ζωή, να ψάχνεις πάντα να γίνεσαι καλύτε-

ρος. 

Ερ: Ποιο είναι το καθημερινό πρόγραμμα

ενός μπασκετμπολίστα της Α1 και συγχρό-

νως ενός εργαζόμενου στον ιδιωτικό

τομέα; 

Απ: Σίγουρα το πρόγραμμα είναι πάρα

πολύ δύσκολο και επίπονο με καθημερινές

διπλές προπονήσεις με πρωινή και απο-

γευματινή, με συγκεκριμένα πράγματα

που πρέπει να κάνεις, είτε αυτά είναι το

φαγητό είτε το θέμα το πώς ζεις και συμ-

περιφέρεσαι και πολύ περισσότερο ενώ

κάποιος δουλεύει όπως εγώ εδώ και 10

χρόνια τώρα. Δουλεύω στην Τράπεζα Πει-

ραιώς, σηκώνομαι στις έξι και μισή το

πρωί και γυρίζω σπίτι στις εννιά και μισή

ύστερα από δουλειά, προπόνσης και γυ-

μναστήριο, είναι πολύ δύσκολο και έχει

πολλές απαιτήσεις. Επειδή το αγαπάω το

άθλημα εδώ και 10 χρόνια τώρα πιστεύω

ότι αξίζει το κόπο και με ανταμείβει με όλα

αυτά που ζω. 

Ερ: Ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας των

Τρικάλων μετά από την περσινή καταπλη-

κτική χρονιά; 

Απ: Σίγουρα η περσινή χρονιά έχει μείνει

χαραγμένη στο μυαλό όλων για αυτό σί-

γουρα οι στόχοι της ομάδας είναι η παρα-

μονή και από εκεί και πέρα να

μπορέσουμε να φτάσουμε όσο ψηλότερα

γίνεται στην κατηγορία. 

Ερ: Τα Τρίκαλα είναι πολύ δυνατή ομάδα

στα εντός έδρας παιχνίδια. Ο κύριος λόγος

θα λέγατε πως είναι ο κόσμος (όπως πολύ

πιστεύουν) ή κάποιος άλλος παράγοντας;

Απ: Σίγουρα ο κόσμος στα τόσα χρόνια

που παίζω μπάσκετ και με συναδέλφους

που έχω μιλήσει είναι κάτι το φανταστικό

εδώ στα Τρίκαλα. Αυτό που ζουν όταν έρ-

χονται και παίζουν ομάδες της Α1 δεν

έχουν ξαναζήσει πουθενά. Φαίνεται τόσο

όταν πηγαίνουμε στην επαρχία ή ακόμα

και στην Αθήνα που στο γήπεδο μπορεί α

είναι 50 ή 100 άτομα, ενώ εδώ το γήπεδο

είναι κατάμεστο με 2000 άτομα. Ο κόσμος

είναι βασικός παράγοντας εδώ στα Τρί-

καλα και δίνει μεγάλη ώθηση στους παί-

κτες και το έχουν δει και οι ξένοι παίκτες

της ομάδας. Ο προπονητής δίνει μεγάλη

σημασία σε αυτά που πρέπει να δουλέ-

ψουμε ώστε ν βελτιωνόμαστε καθημερινά.

και από εκεί και πέρα εκτός από το ατομικό

πάμε και στο ομαδικό το από το οποίο

μέσα από τα ομαδικά συστήματα που πρέ-

πει να τα βγάλουμε στο παιχνίδι μας. 

Ερ: Πώς σας φαίνεται η συνεργασία με

τους υπόλοιπους και κυρίως με τους ξέ-

νους παίκτες; Η διαφορετική κουλτούρα

τους είναι θετική ή αρνητική στην συνολική

εικόνα της ομάδας ;  

Απ: Έχω ξαναζήσει με Αμερικανούς παί-

κτες και γενικά με ξένους παίκτες εδώ στα

Τρίκαλα από την πρώτη χρονιά και θητεία

μου στην Α1. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο

σε κάνει να σκεφτείς πόσο διαφορετικά

σκέφτεται ο άλλος και το μπάσκετ και τη

ζωή και το πώς περνάει κανείς ο οποίος

έρχεται από ένα μακρινό μέρος και ξαφ-

νικά παίζει χωρίς να γνωρίζει κανέναν, να

παίζει μπάσκετ σε μια επαρχιακή πόλη

όπως τα Τρίκαλα. Ευτυχώς στην ομάδα

τόσα χρόνια που είμαι, είναι πολύ καλοί

χαρακτήρες και αυτό είναι το βασικό για τη

σωστή λειτουργία της ομάδας αλλά και

ακόμα περισσότερο από την συνεργασία

εκτός γηπέδων. Τους αρέσει η πόλη εδώ

και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να

προσαρμοστούν όσο πιο εύκολα γίνεται. 

Ερ: Υπάρχουν καθόλου προβλήματα; 

Απ: Όχι, αν υπήρχαν προβλήματα θα

τους απέβαλε κατευθείαν το σύστημα.

Όποιος είναι προβληματικός είναι 100%

σίγουρο ότι θα καταλάβει κάποια στιγμή

ότι θα πρέπει να αποχωρήσει.

Ερ: Ένα παιδί που ξεκινάει το μπάσκετ

στα Τρίκαλα έχει μέλλον στην πόλη μας; 

Απ: Ναι. Μέλλον υπάρχει όπως υπήρχε

και πριν από 4 χρόνια πάλι που ήμασταν

στην Α1. Το θέμα είναι να βρει το κίνητρο

από μόνο πρώτα απ’ όλα. Όπως λέω σε

όλα τα παιδιά το βασικό είναι να κοιτάζουν

πρώτα τα μαθήματά τους και μετά να ρυθ-

μίζουν τον ελεύθερο χρόνο έτσι ώστε να

βρίσκουν χρόνο και τρόπο να βελτιώνον-

ται συνεχώς για αυτό που αγαπάνε μέσα

από τις προπονήσεις. Υπάρχει κίνητρο και

εύχομαι η ομάδα αυτή να παραμείνει στην

Α1 ώστε να δώσει κίνητρο όσο γίνεται σε

περισσότερα παιδιά.

Συνέχεια σελ.3
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Ενότητα: Συνεντεύξεις

Patrick Ewing Jr
► Πως βιώνει ένας ξένος αθλητής τη ζωή στην Ελλάδα

Ο ύψους 2.04 Patrick Ewing είναι 29 ετών

και αγωνίζεται στις θέσεις 4 και 5. Όπως και

ο πατέρας του αγωνίστηκε με το κολλέγιο

Georgetown φορώντας μάλιστα το Νο 33.

Στα draft του 2008 επελέγη στο Νο 43 από

τους Sacramento Kings. Tα δικαιώματα του

μεταφέρθηκαν στους Houston Rockets για

να ακολουθήσει και πάλι τελικά τα βήματα

του πατέρα του καταλήγοντας στους New

York Knicks. Αγωνίστηκε σε φιλικά παιχνί-

δια με την ομάδα της Νέας Υόρκης για να

μεταπηδήσει μετά στην D League όπου

αγωνίστηκε με την θυγατρική των

Knicks,Reno Bighorns. Αγωνίστηκε ακόμη

στην D League με Sioux Falls Skyforce και

Iowa Energy. Το 2012 πέρασε τον Ατλαν-

τικό και αγωνίστηκε με την Γερμανική Tele-

com Baskets Bonn ενώ στην συνέχεια

αγωνίστηκε στην Ισπανία με την Βαγιαδο-

λίδ. Το φετινό καλοκαίρι αγωνίστηκε με τους

Charlotte Bobcats στην summer league.

Ακολούθησε η μεταγραφή του στην ομάδα

των Τρικάλων στην οποία κατέχει ηγετικό

ρόλο. Ο Patrick Ewing Jr είναι επίσης διε-

θνής με την Εθνική ομάδα της Τζαμάικα

όπως και ο πατέρας του.

Ερ: Which was the motive for you to start

playing basketball? Was it your father?

Απ: I’ve always wanted to be like my dad

just like anybody else. You grow up out of

a lot of things that are closer to you, so

watching my dad playing basketball made

me always want to play. He never wanted

me to play, though. He always wanted me

to be a doctor or a lawyer but I just had the

bug and after watching him play I just

wanted to play so I tried to do as much out

of it as I could.

Ερ: What do you think will be the course

of your group?       

Απ: The team here? Well, we want to win

games! My personal goal is to always win

championships but right now we are stuck

between a rock and a hardplace, we are

trying to find our way out of the basement.

So right now we want to work our way up

which means that we are going to take it

game by game whenever a game is pos-

sible from here to the rest of the season

and hopefully it will lead us to the playoffs

and make us one of the champions here.

Ερ: How are the relations between the

players? Are there any harsh times

among you or the atmosphere is generally

friendly?

Απ: The relationships vary for everybody.

I personally , get along with everybody

and I try to keep the atmosphere very soft.

Basketball is a game and games are

meant to be fun. There are times we have

to be serious and like this. During a game,

for example, you have to be serious and

when coaches talk to you, you   have to

listen to, but all in all it’s a fun atmosphere

here and I like the fact that I’ve played to

create this atmosphere here and hopefully

as we continue going through the season

and get some more wins it will be a lot

more  fun.

Ερ: Which players are the most fun?

Απ: Jeremy is probably the funniest

player and Chris Well, all the Americans

are pretty funny guys. Now as far as the

Greeks go Big George is the alertest guy,

Mike is pretty funny too. Actually we have

a bunch of characters in our team that’s

for sure.

Ερ: During a match you do spectacular

dunks. Do you do it because you want to

offer same show to the team’s supporters

or because you like it?

Απ: A lot of the times I do them on acci-

dent really. I don’t ever really do them on

purpose. Before the game, like in warm

ups, if I do a crazy dunk I do it because

the fans like to see it and my team mates

like to see me doing dunks that I used to

do when I was younger but now, like when

I want to dunk backwards I just kind of

jump in a funny way so when I jump I just

turn my body and I dunk backwards but

it’s a funs’ like especially at home games.

I only dunk at home games.

Ερ: When it comes to the audience does

the atmosphere your fans create play any

role on the final result of any match?

Απ: It definitely helps us. We feel like our

fans definitely propelled us to a couple of

wins this year and that’s why I feel our

home record is a lot better than our road

record when we play away from here. So

our fans are definitely a big help. You

know, when they come they always make

it so loud and the building. I always say to

myself “ The gym is so small but our fans

are so loud.” . I can’t hear my team mates

when we are talking to each other on the

court, it’s hard, or when they freak out for

our team you can feel that the baskets are

shaking and I like that. I like that atmos-

phere.

Ερ: Your father was a famous NBA player.

Which was his reaction when he heard

that you will play for a greek team here in

Greece? Is he thinking about visiting our

town?

Απ: He was excited. With any opportunity

I get to play he gets excited. We were kind

of hoping that I will get a chance to get

back down to NBA this year. We didn’t get

the offers we wanted so we thought that

coming to Greece was the best option and

he was excited as I was, too. He is coach-

ing now. He is the assistant coach of the

and  his the season is going on the same

time with ours  so I don’t think he’ll be able

to make it out to here this year.
Σας ευχαριστούμε πολύ!

Μπουλογεώργος Ραφαήλ

Παληγιάννης Ευθύμιος
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Ενότητα: Μαθητικά Δρώμενα

Οι νέοι αποφασίζουν για το μέλλον τους
► Συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας

Στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης
διεξήχθη η 28η Συνδιάσκεψη του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας το
τριήμερο 13-15 Δεκέμβρη 2013 (28th Na-
tional Session of EYP Greece) . Η συμμε-
τοχή και η συνεργασία μεταξύ μαθητών
από όλη την Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα εποι-
κοδομητική. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπει-
ρία που διήρκησε τρεις ημέρες, κάθε μια
από τις οποίες περιλάμβανε διαφορετικές
διαδικασίες. Οι συμμετέχοντες (Delegates)
χωρίστηκαν σε 10 επιτροπές ( Commit-
tees), όπου η κάθε μια ασχολήθηκε με ένα
διαφορετικό θέμα που αφορά την Ευ-
ρώπη. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: 
• Committee on Gender Equality
• Committee on Cultural and Educational
Affairs
• Committee on Constitutional Affairs 
• Committee on Climate Change
• Committee on Employment and Social
Affairs
• Committee on Foreign Affairs
• Committee on  Development
• Committee on Security and Defense
• Committee on Human Rghts

Κύριος στόχος κάθε επιτροπής ήταν να
καταλήξει στο τελικό ψήφισμα (Resolu-
tion). Σε κάθε επιτροπή υπήρχαν δυο κα-
θοδηγητές (team coaches) που
βοηθούσαν τους συμμετέχοντες. Η βασική
γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ μας ήταν τα
Αγγλικά.

Την πρώτη ημέρα, οι μαθητές συγκεν-
τρώθηκαν στον αύλειο χώρο του Δημαρ-
χιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και
ξεκίνησαν με το Teambuilding, το οποίο
αποσκοπούσε στη γνωριμία μεταξύ των
μαθητών και στην εξοικείωση τους ώστε
να συνεργάζονται αρμονικά τις επόμενες
δυο μέρες μέσα από μια σειρά ευχάριστων
παιχνιδιών. Υπήρξε διάλειμμα το μεσημέρι
για γεύμα (lunch break) Έπειτα το Team-
building συνεχίστηκε μέχρι τις 9μ.μ. όπου
έλαβε χώρα η Τελετή Έναρξης (Opening
Ceremony) 

Την δεύτερη ημέρα οι επιτροπές ξεκίνη-
σαν να ασχολούνται με τα θέματά τους
(Committee Work) από τις 9 π.μ. μέχρι τις

9 μ.μ. Εξέτασαν τους κινδύνους και τα
προβλήματα που μπορούν να υπάρξουν
και πρότειναν λύσεις. Κατόπιν κατέληξαν
στο Ψήφισμα και οι υπεύθυνοι συνέταξαν
όλα τα ψηφίσματα σε ένα φυλλάδιο που
μοιράστηκε στους μαθητές (Resolution
Booklet). Υπήρξαν δύο διαλείμματα στις
11π.μ. και στις 6 μμ, ενώ προσφέρθηκε
γεύμα στις 2 το μεσημέρι.

Την τρίτη ημέρα, αφού οι μαθητές μελέ-
τησαν για λίγο τα ψηφίσματα, έλαβε χώρα
η Ολομέλεια ( General Assembly) στο αμ-
φιθέατρο του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας. Εκεί οι επιτροπές υποστήριζαν τις

απόψεις τους ενώ οι υπόλοιπες εξέφρα-
ζαν τη γνώμη τους σχετικά με το ψήφι-
σμα. Σε προσωπικό επίπεδο,
οποιοσδήποτε συμμετέχων ήθελε, είχε τη
δυνατότητα να ανέβει στο βήμα και να
κάνει attack speech. Η ενδεχόμενη επικύ-
ρωση ή ακύρωση κάθε Ψηφίσματος απο-
φασίστηκε μέσω ανοιχτής ψηφοφορίας.
Τέλος στις 8μμ έγινε η Τελετή Λήξης με
έντονη συγκινησιακή φόρτιση και αισθή-
ματα ικανοποίησης.

Συμπερασματικά, η εμπειρία αυτή ήταν
ιδιαίτερα ωφέλιμη καθώς ο κάθε μαθητής
που συμμετείχε μπορεί να κατανοήσει
πόσο σημαντική είναι η ουσιαστική και
ενεργή είναι η συμμετοχή στα κοινά και τα
πλεονεκτήματα του διαλόγου. Επίσης ως
κάτοικος μιας χώρας που είναι κράτος-
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωρίζει

περισσότερα για τα θέματα που την απα-
σχολούν και αντιλαμβάνεται το ισχύον πο-
λιτικό σύστημα. Αναμφισβήτητα, έρχεται σε
επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς που
τους αποδέχεται ευκολότερα και βελτιώνει
τη δεξιότητά του στο να χρησιμοποιεί την
Αγγλική γλώσσα. Τέλος σε κοινωνικό επί-
πεδο είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι
νέοι άνθρωποι αποφασίζουν να ενασχολη-
θούν με τέτοιου είδους προγράμματα που
μελλοντικά ίσως τους βοηθήσουν να εξε-
λιχθούν σε ευσυνείδητους πολίτες.

Λεπενιώτη Νόρα
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Ενότητα: Ρεπορτάζ

ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ;
► Ποιο λύκειο να διαλέξουν οι μαθητές που αποφοιτούν από το Γυμνάσιο;

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑΛ)
Τα Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) εντάσεται

στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση.
Είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο. Προσφέρει
επαρκή γενική παιδεία, χωρίς αυτό να γίνεται
εις βάρος της επαρκούς επαγγελματικής εκπαί-
δευσης. Δεν δεσμεύει τους μαθητές με πρό-
ωρες επιλογές. Δίνει πρόσβαση στη
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία
δεν απαξιώνεται με τον χρόνο, αλλά αποτελεί
ισχυρή βάση για μελλοντικές νέες επαγγελματι-
κές ενασχολήσεις με την πρόοδο της τεχνολο-
γίας και τις συνεχείς εναλλαγές που
σημειώνονται στην τεχνογνωσία. Έχει την ανα-
γκαία ευελιξία και προσαρμοστικότητα που
πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο εκπαι-
δευτικό σύστημα.

Τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) διακρίνον-
ται σε ημερήσια και εσπερινά. Η φοίτηση στα
ημερήσια είναι τριετής και στα εσπερινά, όπου
φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές, είναι τετραετής.
Στην Α' Τάξη των ΕΠΑΛ εγγράφονται οι κάτοχοι
απολυτηρίου Γυμνασίου χωρίς εξετάσεις. Οι μα-
θητές στην Α' Τάξη παρακολουθούν τα μαθή-
ματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα ενός
κύκλου μαθημάτων επαγγελματικών τομέων,
ώστε να αποκτήσουν πλήρη γνώση των αντι-
κειμένων του κάθε τομέα. Οι απόφοιτοι της Α'
τάξης, μπορούν να εγγράφονται στη Β' τάξη
των ΕΠΑΛ, στη Β' τάξη του Γενικού Λυκείου,
αλλά και στην Α' τάξη των ΕΠΑΣ.

Στην Β' τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη
Β' τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου
και οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ Κύκλου ΤΕΕ. Στους
μαθητές των Γενικών Λυκείων που προσέρχον-
ται και εγγράφονται στη Β' τάξη του ΕΠΑΛ πα-
ρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης ειδικού
προγράμματος επαγγελματικών μαθημάτων,
συναφών με τον τομέα τον οποίον επέλεξαν να
φοιτήσουν στη Β' τάξη, τα οποία παρακολου-
θούν με την έναρξη του σχολικού έτους σε ει-
δικά τμήματα υποδοχής. Η Β' Τάξη των ΕΠΑΛ
είναι διαρθρωμένη σε Επαγγελματικούς Τομείς.
Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν
τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα ενός
τομέα που επιλέγουν.

Η Γ’ Τάξη είναι διαρθρωμένη σε επαγγελματι-
κές ειδικότητες. Οι μαθητές υποχρεούνται να
παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας
που επιλέγουν και τα οριζόμενα για την ειδικό-
τητα μαθήματα γενικής παιδείας

Στους αποφοίτους του ΕΠΑΛ μετά από ενδο-
σχολικές εξετάσεις χορηγείται :

Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου καθ’ όλα
ισότιμο με του Γενικού Λυκείου, ικανό να εξα-
σφαλίσει στον κάτοχό του μετά από συμμετοχή
στις Πανελλήνιες εξετάσεις, την εισαγωγή του
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια
και Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα) σε ισότιμη βάση με τους αποφοίτους του
Γενικού Λυκείου.

Πτυχίο επιπέδου 3, που θα τους δίνει την δυ-
νατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλ-
ματος ή να εγγράφονται στα ΙΕΚ.

Ειδικότερα οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα:
- να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
- να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα
και στις σχολές των Ανώτερων και Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους
όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 7 του πα-
ρόντος νόμου.
- να εγγράφονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και κατά προτεραιότητα

σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας
με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

Για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα εξετάζονται σε γενικά και επαγγελμα-
τικά μαθήματα, σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα
για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου. Τα
μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά
θέματα με τους αποφοίτους του Γενικού Λυ-
κείου.
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΛ)

Ο χαρακτήρας της φοίτησης σε γενικό λύκειο
είναι προαιρετικός και προαπαιτεί την επιτυχη-
μένη ολοκλήρωση της γυμνασιακής εκπαίδευ-
σης. Στόχος είναι στην τριετή διάρκεια της
λυκειακής φοίτησης να υπάρξει μία ολόπλευρή
ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων
του μαθητή, καθώς και η προετοιμασία του
ώστε να αναλάβει υπεύθυνο ρόλο μέσα στη
σύγχρονη κοινωνία.

Κύρια χαρακτηριστικά του ενιαίου Λυκείου
είναι η έμφαση στη γενική παιδεία και στην κοι-
νωνικοποίηση του ατόμου, αλλά και η δυνατό-
τητα που παρέχει για κάθετη και οριζόντια
μετακίνηση σε ανώτερες ή σε άλλες ισότιμες
βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Υπάρχει διαφοροποίηση στο διδακτικό πρό-
γραμμα από τάξη σε τάξη, καθώς:
α) στην Α'τάξη διδάσκονται μαθήματα γενικής
παιδείας
β) στη Β'τάξη πέραν των μαθημάτων γενικής
παιδείας, οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μία
κατεύθυνση εκπαίδευσης από τη θεωρητική, τη
θετική ή την τεχνολογική και να διδαχθούν μα-
θήματα της κατεύθυνσης για επτά ώρες ανά
εβδομάδα
γ) στην Γ' τάξη οι ώρες διδασκαλίας των μαθη-
μάτων κατεύθυνσης ανέρχονται σε δώδεκα
εβδομαδιαίως και αποσκοπούν στην περαιτέρω
εξειδίκευση των γνώσεων που λαμβάνουν οι
μαθητές, σύμφωνα με την κλίση και τα ενδιαφέ-
ροντά τους.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως σε όλες τις τά-
ξεις του Λυκείου προσφέρονται και μαθήματα
επιλογής, από τα οποία οι μαθητές είναι υπο-
χρεωμένοι να παρακολουθήσουν τουλάχιστον
δύο ώρες την εβδομάδα. 

Η αξιολόγηση των μαθητών προκύπτει από τη
συνολική τους παρουσία και συμμετοχή στη διδα-
σκαλία, καθώς και από τις προφορικές και γρα-
πτές επιδόσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς. Στο τέλος της Α' αλλά και της Β' τάξης δί-
νουν επιπλέον γραπτές εξετάσεις σε επίπεδο
σχολικής μονάδας, ώστε να αποτυπωθεί η συνο-
λική απόδοση, και να κριθούν αν είναι ή όχι άξιοι
προαγωγής στην επόμενη σχολική τάξη.  Όσοι
δεν επιτύχουν να αποκτήσουν βαθμό πρόσβασης
στην επόμενη τάξη, παραπέμπονται σε επαναλη-
πτικές εξετάσεις την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Στο τέλος της Γ' τάξης του Λυκείου οι μαθητές

συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις τόσο σε επί-
πεδο σχολικής μονάδας όσο και σε εθνικό επί-
πεδο, με σκοπό να αποκτήσουν Απολυτήριο
Ενιαίου Λυκείου, το οποίο προσφέρει τη δυνα-
τότητα:
- Εισόδου στην αγορά εργασίας τόσο στον

ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
- Συνέχισης των σπουδών στην Τριτοβάθμια

εκπαίδευση, εφ’ όσων έχουν καταφέρει να συγ-
κεντρώσουν το επιθυμητό σύνολο μορίων, κατά
τις εξετάσεις των εθνικώς εξεταζομένων μαθη-
μάτων. Αυτές αποτελούνται από ένα σύνολο έξι
ή επτά μαθημάτων, ανάλογα με το πεδίο των
σχολών στις οποίες δηλώνουν ότι ενδιαφέρον-
ται να σπουδάσουν. Τα γραπτώς εξεταζόμενα
μαθήματα περιλαμβάνουν μαθήματα κατεύθυν-
σης, αλλά και γενικής παιδείας.
- Εισαγωγής σε δημόσια ή ιδιωτικά Ινστιτούτα

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) και να
αποκτήσουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελ-
ματικής κατάρτισης.

Χρειάζεται τέλος να σημειωθεί πως και στο
Χώρο των Ενιαίων Λυκείων λειτουργούν σχο-
λεία που μπορούν να καλύψουν και εξειδικευ-
μένες ανάγκες των μαθητών που φοιτούν σε
αυτά, όπως τα Εσπερινά ή τα Μουσικά, λύκεια
με τμήματα αθλητικής διευκόλυνσης ή λύκεια
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και Ενιαία Λύκεια
ειδικής αγωγής με τάξεις ένταξης για μαθητές
με ειδικές εκπαιδευτικές και όχι μόνο ανάγκες.
Πληροφορίες πάρθηκαν: http://edu.klimaka.gr/ek-
pa idey t i ko - sys thma /dey te roba thm ia -
ekpaideysh/14-lykeio.html

Δυο λόγια από ένα μαθητή που είχε τη δυνα-
τότητα να συγκρίνει το Γενικό Λύκειο και το
ΕΠΑΛ:

Μπαίνοντας για πρώτη φορά στο ΕΠΑΛ δεν
μπορείς να δεις πόσα εργαστήρια και πόσες αί-
θουσες έχει , ενώ μπαίνοντας στο ΓΕΝΙΚΟ νο-
μίζεις ότι βρίσκεσαι σε σχολείο άλλης εποχής το
οποίο έχει λιγοστά εργαστήρια.

Ξεκινώντας να διαβάσω το βιβλίο της κατεύ-
θυνσης μου(Γενικό)  παρατηρώ ότι ο τρόπος δι-
δασκαλίας μετη λειτουργία των εργαστηρίων
και των αιθουσών είναι δύσκολη με αυτές τις
συνθήκες , ενώ τα εργαστήρια (ΕΠΑΛ) δημιουρ-
γούν καλύτερες συνθήκες μάθησης με πρακτι-
κούς τρόπους.

Τέλος μιλώντας με ένα μαθητή του ΓΕΝΙΚΟΥ
Λυκείου με εντυπωσιάζει η αισιοδοξία που εμ-
πνέει για ένα καλύτερο μέλλον σε κάποιο πανε-
πιστήμιο , ξεχνώντας το λόγο που βρίσκεται
καθημερινά για επτά ώρες στο σχολείο ενώ  μι-
λώντας με ένα μαθητή του ΕΠΑΛ βλέπεις ότι
αποφεύγει να σου πει για το μέλλον που ονει-
ρεύεται αφού πιστεύει ότι ο λόγος που πάει
σχολείο είναι ασήμαντος.

Ποντίκα Στέλλα

Σελίδα: 5



ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛ-

ΛΗΝΙΩΝ 

Έχουν περάσει 11 χρόνια και 4,5

μήνες από την πρώτη μέρα που πά-

τησα το πόδι μου στο σχολείο, και

τώρα απομένουν άλλοι 4,5 μήνες για

να μπορέσω να ολοκληρώσω όλη

αυτή τη μακρόχρονη πορεία προς το

πιο κρίσιμο “διαγώνισμα” της ζωής

μου, τις Πανελλήνιες.

Δεν μπορώ να θυμηθώ πόσα δια-

γωνίσματα, πόσα τεστ έχω γράψει,

πόσες φορές έχω ακούσει την πιο

ενοχλητική ατάκα: “Βγάλτε ένα φύλλο

χαρτί”. Η ατάκα αυτή διαπερνά σα

σφαίρα το μυαλό και σε γεμίζει με

άγχος να θυμηθείς όλα όσα διάβασες,

όλα όσα δε διάβασες, και την κριτική

που θα ακούσεις αν γράψεις καλά και

χειρότερα ακόμα αν δε γράψεις καλά.

Τώρα, στο διάστημα αυτό που απο-

μένει, πρέπει να δώσουμε όλη μας τη

ψυχή, όλο μας το είναι για να μπορέ-

σουμε να έχουμε μια ευκαιρία στην

πολυπόθητη και ονομαστή “Τριτοβάθ-

μια Εκπαίδευση”. Όλοι μας έχουμε

ένα στόχο, ένα επάγγελμα που ονει-

ρευόμαστε να κάνουμε από μικρά

παιδιά, και που φιλοδοξούμε να κά-

νουμε. Έχοντας αυτό μόνο στο μυαλό,

σου δίνει το κουράγιο να πεις “ναι ρε

φίλε, θα τα καταφέρω.!! Έχω φτάσει

μέχρι εδώ, δε θα εγκαταλείψω!!!”

Η κούραση αρκετή, θα μπορούσε

κάποιος να πει πολύ, αλλά το έπαθλο

είναι γλυκό και μαγικό. Ένας δρόμος

δύσκολος, ανηφορικός θα φτάσουμε

σε σημείο να πούμε φτάνει ως εδώ.

Αλλά κανείς δε πετυχαίνει αν δε δου-

λέψει σκληρά. Αλλά αν δεν ήταν άλ-

λωστε κάτι δύσκολο, δε θα άξιζε να το

θεωρείς επιτυχία.

Εξάλλου όπως λέει ο σοφός λαός

μας “το βόδι το φάγαμε, μόνο η ουρά

έμεινε….”

Γιώργος Τζέλης

-------------------------------------------------

Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ

«Να κάνεις ότι σε ευχαριστεί περισ-

σότερο», η συμβουλή που δίνεται

στην πιο κρίσιμη ηλικία του ανθρώ-

που ή πιο σωστά σε μια από αυτές.

Ηλικία που κυριαρχεί η τρέλα, η έν-

ταση, η τάση για φυγή και απελευθέ-

ρωση. Ηλικία που όλα τα

συναισθήματα περιστρέφονται γύρω

από το μεράκι για την ζωή, που δεν

ακολουθεί κανόνες και προγράμματα,

έξι ή και επτά μαθήματα και μια προ-

γραμματισμένη διαδικασία από την

οποία στέκεται επικρεμμάμενο το μέλ-

λον. Πρόκειται, σωστά, για την εφη-

βική ηλικία. Τι σημαίνει «πρέπει να

διαβάσεις για να πετύχεις στη ζωή

σου;» Κι αν αποτύχεις; Κι’ αυτό μες

στη ζωή δεν είναι; Πολλές φορές μά-

λιστα η αποτυχία είναι το έναυσμα για

τη νίκη, την υπεροχή και τη κατάκτηση

της κορυφής.  

Αυτό, όμως, που ωθεί στρατιές μα-

θητών «στη λεγόμενη φοβερή και τρο-

μερή διαδικασία των πανελληνίων

είναι ο κόσμος, τα σχόλια, οι κακοή-

θειες, η άποψη που θα έχουν για

σένα». «Α! αυτός; Πουθενά δεν πέ-

ρασε, το μόνο που κάνει είναι να τρώει

τα λεφτά του μπαμπά του» ή το αντί-

στροφο «Α! πολύ καλό παιδί, πρώτος

πέρασε στην Ιατρική». Οι ταμπέλες,

λοιπόν, είναι η αιτία, που κάνει πολλά

παιδιά να θυσιάσουν τα θέλω και τα

σχέδια τους, το πώς αυτά φαντάζονται

τον ευατό τους στο μέλλον, ώστε να

δουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό.  

Τι συμβαίνει, όμως, σε αυτήν την

περίπτωση; Τι συμβαίνει, όταν έρχε-

σαι αντιμέτωπος με τη ζωή και έχεις

να επιλέξεις σε αυτό που θα φαίνεσαι

και σε αυτό που θέλεις να είσαι; Λαμ-

πρός μεν δικηγόρος καταπιεσμένος

δε ή ένας ευτυχισμένος τεχνίτης που

χαίρεται την κάθε στιγμή της ζωής

του; Και όμως νικά το πρώτο και όσο

θα υπάρχει το δάχτυλο που θα σε δεί-

χνει, πάντα θα νικά. Γι’ αυτό, νέε,

πάρε τη ζωή στα χέρια σου, κάνε

αυτό που θες να κάνεις όχι για να

πεις, εγώ αυτό θέλω, αλλά για να δια-

φοροποιηθείς από το σύνολο. Να δια-

φοροποιηθείς και να κερδίσεις την

ευτυχία. Την ευτυχία που μόνο εσύ

μπορείς να αισθανθείς ότι σου αξίζει.

Την ακατάσβεστη, την ακάθεκτη, την

ακατάλυτη, την άνευ όρων ευτυχία.

Βένια Τσότσολα

Σελίδα: 6Ενότητα: Εφηβεία

Ο δύσβατος δρόμος
► Πως βιώνουν οι μαθητές της Γ’ Λυκείου τις Πανελληνίες Εξετάσεις
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Η προστασία του ανήλικου χρήστη του διαδικτύου
► Ομιλία της μαθήτριας του σχολείου μας, στη Βουλή των Εφήβων

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 

ΙΗ΄ ΣΥΝΟΔΟΣ 2012 – 2013 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η Εισηγήτρια, έφηβη βουλευτής, Γιώτα 

Μαρία (Ν. Τρικάλων), είπε τα εξής: 

«Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές,

ο θεσµός της Βουλής των Εφήβων προσφέρει

σε όλους εµάς τους νέους την ευκαιρία να εκ-

φράσουµε τις απόψεις µας για θέµατα επικαι-

ρότητας, να ασκήσουµε κριτική στα κακώς

κείµενα της εποχής µας και αποτελεί µια ευκαι-

ρία, για να ακουστεί ο λόγος των νέων. Ιδιαίτερη

µνεία θα πρέπει να γίνει στο διαδίκτυο, το οποίο

αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερι-

νότητάς µας, και κυρίως, είναι συνυφασµένο µε

τον ελεύθερο χρόνο των νέων. Περιηγούµενος

κανείς στους διαδικτυακούς τόπους µπορεί να

αναζητά και να βρίσκει εύκολα σωρεία πληρο-

φοριών. Συναντά όλο το φάσµα των συναισθη-

µάτων, από τη λατρεία στις νέες ψηφιακές

τεχνολογίες έως τον τρόµο και τη δαιµονολογία

για το ζοφερό µέλλον, που επιφυλάσσεται στον

άνθρωπο. 

Θα ήταν χρήσιµο στο σηµείο αυτό να επικεν-

τρώσουµε τη συζήτηση στις πραγµατικές της

διαστάσεις, τόσο στις αλλαγές που επήλθαν στη

ζωή του ανθρώπου όσο και στους κινδύνους,

που ενδεχοµένως, εγκυµονεί η χρήση του δια-

δικτύου. 

Πάντα γοητευόµασταν µε την ιδέα να διευρύ-

νουµε το ανθρώπινο µυαλό µε την απόκτηση

και την επεξεργασία πληροφοριών. Το διαδί-

κτυο είναι ένα µέσο για την επίτευξη αυτού.

Αποτελεί, δηλαδή, ένα παράθυρο στον κόσµο,

διευρύνει τους ορίζοντες, φέρνει κοντά τους

λαούς, µας απαλλάσσει από στερεότυπα και

προκαταλήψεις και προσφέρει τη δυνατότητα

για απεριόριστη άντληση πληροφοριών και ενη-

µέρωση από διάφορες τοποθεσίες και ιστοσελί-

δες του παγκόσµιου ιστού. 

Το διαδίκτυο κατέχει εξέχουσα θέση στην

εποχή της τεχνολογικής ανάπτυξης και του κα-

ταιγισµού πληροφοριών, που διανύουµε. Πα-

ρόλα αυτά, η σχέση που ανέπτυξε ο σύγχρονος

άνθρωπος, και ιδιαίτερα, εµείς οι νέοι µ’ αυτό,

το καθιστούν εξαιρετικά επικίνδυνο. Αυτό προ-

κύπτει από το γεγονός ότι όλες οι χρήσεις του

διαδικτύου που προαναφέρθηκαν είναι εύκολα

προσβάσιµες στους ανήλικους χρήστες, γεγο-

νός που καθιστά τον κυβερνοχώρο άκρως απει-

λητικό παιχνίδι στον ελεύθερο χρόνο τους. 

Επίσης, παίζει το ρόλο του σύγχρονου φίλου,

προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε σελίδες µε

περιεχόµενο ακατάλληλο για ανηλίκους, τυχερά

παιχνίδια, σελίδες που προπαγανδίζουν το ρα-

τσισµό, προωθούν τη βία, καθώς και την ελεύ-

θερη είσοδο σε ιστότοπους κοινωνικής

δικτύωσης, όπως το facebook, το twitter, κ.λπ.. 

Είναι, όµως, ένας φίλος που προσφέρει ανού-

σια διασκέδαση, αναδεικνύοντας λανθασµένα

πρότυπα, αδρανοποιεί το νου – εφόσον του

προσφέρει τροφή, που ο δέκτης αναµασά – και

τον αποµακρύνει από κάθε µορφή κοινωνικής

σχέσης. 

Σύµφωνα, µάλιστα, µε στατιστικά στοιχεία το

50% των παιδιών, µεταξύ 11 και 16 ετών, δη-

λώνουν ότι εκφράζονται πιο εύκολα από το δια-

δίκτυο παρά πρόσωπο µε πρόσωπο. Το βέβαιο

πάντως είναι ότι η εξέλιξη και η πρόοδος του

διαδικτύου δεν µπορούν να ανακοπούν και

παρά τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο λα-

βυρινθώδη κόσµο του, θα αποβεί ωφέλιµο για

την ανθρωπότητα. 

Όπως σε κάθε µορφή τεχνολογικής ανάπτυ-

ξης, έτσι και σε αυτή, εµείς οι ίδιοι πρέπει να θέ-

σουµε κάποια όρια, για να αµβλύνουµε την

επικινδυνότητά της και να  απολαµβάνουµε τα

οφέλη της. Είναι καιρός να αναφερθούµε στους

τρόπους µε τους οποίους όλοι εµείς µπορούµε

να συµβάλλουµε στην πάταξη αυτού του εγκλή-

µατος, γιατί όσο βαρύγδουπο και αν ακούγεται,

αποτελεί µια σύγχρονη µορφή εγκλήµατος. 

Πρωταρχικό ρόλο στη σχέση που αναπτύσσει

το παιδί µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το

διαδίκτυο, παίζει η οικογένεια. Είναι κυρίως γο-

νεϊκή ευθύνη η ανθρωπιστική αγωγή, ο γόνιµος

διάλογος, η ελεύθερη ανάπτυξη της νεανικής

προσωπικότητας, όπως και η οριοθέτηση του

χρόνου που το παιδί αφιερώνει στον υπολογι-

στή, ο έλεγχος του περιβάλλοντος ενασχόλη-

σής του στο διαδίκτυο και η εποπτεία του

τρόπου χρήσης του. Συνίσταται απαραίτητη,

λοιπόν, η ενηµέρωση των γονέων από την Πο-

λιτεία, ώστε να αναρωτηθούν από ποια ηλικία

τα παιδιά πρέπει να έρχονται σε επαφή µε τον

ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο και

συγκεκριµένα µε ποιες εφαρµογές αυτού. Η

ενηµέρωση, βέβαια, δεν είναι αρκετή, αν ο

έλεγχος απουσιάζει. 

Επιπρόσθετα, ένας εξίσου σηµαντικός φο-

ρέας είναι το σχολείο, το οποίο πρέπει να επι-

κεντρωθεί στην παροχή ανθρωποκεντρικής

παιδείας. Η σήψη του εκπαιδευτικού µας συ-

στήµατος στερεί από τα νέα άτοµα την πολύ-

πλευρη καλλιέργεια, καθώς και γνώσεις,

προσαρµοσµένη στα δεδοµένα και τις εξελίξεις

της εποχής, στοιχεία που οφείλουν να παρέ-

χουν τα θεσµοθετηµένα όργανα παιδείας. Ο

νέος δεν πρέπει να προσκολλάται τυφλά και να

καθηλώνεται µπροστά σε µια οθόνη ηλεκτρονι-

κού υπολογιστή, γιατί αυτό τον οδηγεί σε µια

χρησιµοθηρική και στείρα τεχνοκρατική αντί-

ληψη για τεχνητές αξίες. 

Χρειάζεται, λοιπόν, µέτρο, σωστή καθοδή-

γηση από τους φορείς αγωγής, υπεύθυνη και

συνετή χρήση των υπολογιστών και στροφή και

σε άλλα ενδιαφέροντα, ώστε να µην είναι µονο-

διάστατος, αλλά να βρίσκει τις απαραίτητες

ισορροπίες. 

Ο ρόλος του δασκάλου είναι καθοριστικός,

εφόσον είναι εκείνος που εποπτεύει τη µαθη-

σιακή διαδικασία, µπορεί να αξιολογήσει το επί-

πεδο γνώσεων των µαθητών και οφείλει να

παρακολουθεί στενά την πρόοδό τους, ώστε να

επεµβαίνει διορθωτικά, όταν και όπου, υπάρχει

ανάγκη. Δυστυχώς, όµως στις µέρες µας παρα-

τηρείται ότι στο µεγαλύτερο ποσοστό των εκπαι-

δευτικών οι γνώσεις πάνω στη σωστή χρήση 

του διαδικτύου είναι ελλιπείς έως και ανύπαρ-

κτες. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει ανά-

λογη ενηµέρωση από το Υπουργείο Παιδείας.   

Αξιοσηµείωτη, βέβαια, είναι και η επιρροή

που ασκούν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης,

και ιδιαίτερα, η τηλεόραση, τα οποία µέσω εκ-

παιδευτικών προγραµµάτων έχουν χρέος να

ενηµερώνουν και να ευαισθητοποιούν τα

άτοµα από πολύ νεαρή ηλικία, βοηθώντας τα

να µάθουν τον κόσµο των ηλεκτρονικών υπο-

λογιστών. 

Παράλληλα, οφείλουν να τους ανοίγουν και

άλλους ορίζοντες, δίνοντας ερεθίσµατα και για

άλλες δηµιουργικές ενασχολήσεις, ώστε να

αποφευχθούν η µηχανοποίηση, η τυποποίηση

και η πνευµατική µονοµέρεια. 

Η προστασία, κατά την πλοήγηση στο διαδί-

κτυο, είναι δικαίωµα όλων µας και κατοχυρώνεται

από το Σύνταγµα. Από το 2008 µέχρι σήµερα

έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα στον εκσυγχρονι-

σµό του ελληνικού νοµοθετικού πλαισίου, όσον

αφορά στην προστασία των ανηλίκων χρηστών

του διαδικτύου. Η ευαισθητοποίηση και η ανάγκη

για προάσπιση των δικαιωµάτων των ανηλίκων

είναι επιτακτική και πρέπει να αποτελεί τη βάση

για συνεχή αναθεώρηση της νοµοθεσίας, όπως

συνεχή και ατέρµονη είναι και η τεχνολογική ανά-

πτυξη και κατ’ επέκταση ο χώρος του διαδικτύου.

Εν κατακλείδι, εµείς οι ίδιοι οι νέοι πρέπει να αν-

τιληφθούµε ότι η αληθινή ποιότητα ζωής στηρί-

ζεται στη χρήση µιας τεχνολογίας µε ανθρώπινο

πρόσωπο και στην ισορροπία µεταξύ υλικοτεχνι-

κής εξέλιξης και πνευµατικής ανύψωσης. Γι' αυτό

η ύπαρξη µέτρου, η ενίσχυση της αυτοκριτικής,

η προσπάθεια για επαφή µε την παράδοση και

τον συνάνθρωπο, αποτελούν ασφαλιστικές δι-

κλείδες, ώστε ο νέος να µην παγιδευτεί από τις

δυνατότητες της µηχανής, αλλά να χρησιµοποιεί

τους υπολογιστές ως εχέγγυο πνευµατικής ελευ-

θερίας. Άλλωστε, οι νέοι έχουν ιδανικά και αγω-

νίζονται µε εφόδιό τους τον ενθουσιασµό, την

ευαισθησία και τη γνώση για µια ζωή γνήσια,

στην οποία ο άνθρωπος θα απολαµβάνει τα δη-

µιουργήµατά του και δεν θα τα φοβάται ούτε θα

τα θεοποιεί. 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας». 

Γιώτα Μαρία



Ενότητα: Πολιτισμός

Ο χορός στη ζωή των Ελλήνων
► Συνέντευξη με τον χοροδιδάσκαλο κ. Σκρέτα Απόστολο

Σελίδα: 8

«Όταν χορεύεις γράφεις στη γη αυτό που

θέλει να πει η ψυχή σου», είχε πει κάποτε ο

Κωνσταντίνος Καβάφης. Πράγματι ο συλλογι-

σμός του είναι σωστός αφού ο χορός είναι τρό-

πος έκφρασης και ζωής. Ο χορός είναι μέρος

της ελληνικής παράδοσης και διαδραματίζει ση-

μαντικό ρόλο στη ζωή των Ελλήνων, ήδη από

την αρχαιότητα.

Κατά την αρχαιότητα ο χορός ήταν μέρος της

καθημερινότητας των ανθρώπων. Οι ρίζες του

χορού στην Ελλάδα εντοπίζονται περίπου το

1000 π. Χ. Ο χορός υπήρχε στις θυσίες των

Θεών, στην προετοιμασία για τον πόλεμο, στην

ενηλικίωση των εφήβων, στις δημόσιες εορτές

και σε αγώνες, ακόμη και στο θάνατο. Ο χορός

φαίνεται να αποκτά κοσμικότερο χαρακτήρα

κατά την περίοδο των μέσων χρόνων στο Βυ-

ζάντιο και αντιπροσωπεύει σε κοινωνικό επί-

πεδο τη συλλογική χαρά, διαβατήριες τελετές,

επινίκιους γιορτασμούς, ακόμη και την τιμωρία.

Ωστόσο, η γραπτή μαρτυρία και οι αγιογραφικές

αναπαραστάσεις υποδηλώνουν ότι τεκμηριώνε-

ται η παρουσία χορού σε εορτασμούς αγίων και

πανηγύρεις, ενώ είναι συχνές οι απεικονίσεις

γυναικών που χορεύουν στα πρότυπα της κλα-

σικής αρχαιότητας. Κατά την Ελληνική Επανά-

σταση, τέλος, πολλοί παραδοσιακοί χοροί

διαμορφώθηκαν ως φορείς εθνικής συνείδησης.

Σήμερα, χορός ονομάζεται το σύνολο των

ρυθμικών κινήσεων και συσπάσεων του σώμα-

τος, αυτό που ονομαζόταν στην αρχαιότητα όρ-

χηση ή χορεία. Στους σύγχρονους

νεοελληνικούς χορούς συναντώνται ρυθμοί και

μουσικά μοτίβα της αρχαίας Ελλάδας. Η ονομα-

σία του κάθε χορού συνήθως σχετίζεται με τον

τόπο καταγωγής του ή έχει την ονομασία κυ-

ρίων προσώπων . Επίσης, μπορεί να παίρνει

την ονομασία του από τις διάφορες εποχές, ή

να προέρχεται από τις ονομασίες επαγγελμά-

των . Οι ελληνικοί χοροί παρουσιάζουν αξιοση-

μείωτη ποικιλία από παραλλαγές και

επηρεάζονται μορφολογικά από τον τόπο κατα-

γωγής τους. Είναι γνωστό ότι οι χοροί της ηπει-

ρωτικής Ελλάδας έχουν «βαρύ» ύφος, σε

αντίθεση με αυτούς της νησιωτικής Ελλάδας, οι

οποίοι είναι περισσότερο «ανάλαφροι» και λυ-

ρικοί. Οι παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί, λόγω

της ποικιλίας που παρουσιάζουν, χωρίζονται σε

διάφορες κατηγορίες. Αυτές είναι:

Ανάλογα με το θέμα τους χωρίζονται σε:

• Θρησκευτικούς, • Πολεμικούς ή πυρρίχιους

• Ερωτικούς, • Πόλεμο-ερωτικούς χορούς, 

Ανάλογα με το σχήμα τους χωρίζονται σε:

• Κυκλικούς, • Αντικριστούς χορούς

Ανάλογα με το φύλλο χωρίζονται σε:

• Ανδρικούς, • Γυναικείους, • Μικτούς

Ανάλογα με τον τόπο, χωρίζονται σε:

• Πανελλήνιους ή εθνικούς, • Τοπικούς

Ως ειδικός στο θέμα των παραδοσιακών

χορών, ο κύριος Απόστολος Σκρέκας, έμπειρος

χορευτής και χοροδιδάσκαλος στη Θεσσαλο-

νίκη, απάντησε σε κάποιες ερωτήσεις μας σχε-

τικά με την παράδοση και για τον χορό. Τον

ευχαριστούμε πολύ! 

Ερ: Τι είναι παράδοση;

Απ: Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κου-

βέντα. Ο όρος παράδοση έχει να κάνει με όλα

αυτά τα στοιχεία που μας κληρονομήσανε οι

πρόγονοί μας μέσα από τον άγραφο λόγο αλλά

και μέσα από τον γραπτό λόγο, όπως διάφορα

κείμενα. Έχει να κάνει δηλαδή με κάποιες ηθικές

αξίες, πρώτα απ' όλα, όπως είναι η κοινωνία, η

οικογένεια. Δηλαδή εμείς λέμε ότι έχουμε δε-

σμούς με την οικογένεια. Η οικογένεια δεν πε-

ριορίζεται μόνο στα αδέρφια, στη μάνα και στον

πατέρα. Είναι τα ξαδέρφια, οι κουμπάροι, οι

συμπέθεροι. Αυτή είναι μια οργάνωση οικογέ-

νειας και κοινωνίας που έχει να κάνει με την πα-

ράδοση τη δική μας. Σε άλλες χώρες δεν

υπάρχει ο όρος "κουμπάρος" για παράδειγμα.

Σε μας λοιπόν κληρονομήθηκε ένας τρόπος ορ-

γάνωσης της κοινωνίας. Μέσα σ' αυτή την ορ-

γάνωση της κοινωνίας μας κληρονομήθηκε

επίσης ένα είδος διασκέδασης. Τι τραγούδια θα

λέμε, για παράδειγμα, στον κύκλο του χρόνου,

τις Απόκριες, το Πάσχα. Δηλαδή δεν μπορούμε

να λέμε πασχαλιάτικα τραγούδια τις Απόκριες ή

δεν μπορούμε να πούμε ένα αποκριάτικο το

Πάσχα ή ένα χριστουγεννιάτικο τον Μάιο. Πρέ-

πει να τα βάλουμε στη σειρά μέσα στον κύκλο

του χρόνου. Όλα αυτά είναι παράδοση. Επίσης

παράδοση είναι ο τρόπος με τον οποίο θα με-

γαλώσουμε τα παιδιά μας. Τι αξίες θα τους δώ-

σουμε. Επίσης παράδοση είναι τι χορούς θα

χορεύουμε σε κάθε περίοδο της ζωής μας,

όπως στο γάμο. Όλο αυτό είναι παράδοση. Επί-

σης παράδοση είναι ο τρόπος με τον οποίο κά-

νουμε όλες αυτές τις διαδικασίες, είτε είναι

χορευτικές είτε είναι οργάνωση κοινωνίας είτε

είναι ακόμα και μαγειρική. Ο τρόπος με τον

οποίο θα μαγειρέψουμε τα φαγητά μας τα Χρι-

στούγεννα, για παράδειγμα, είναι παράδοση. Ο

τρόπος με τον οποίο θα μαγειρέψουμε τα αβγά

μας το Πάσχα είναι παράδοση. Πολλά πράγ-

ματα είναι παράδοση. Παράδοση είναι ουσια-

στικά ο τρόπος με τον οποίο ζούμε εμείς και οι

πρόγονοί μας. Για να μας τα δώσουν στηρίχτη-

καν στη θρησκεία ή στο φυσικό περιβάλλον στο

οποίο μεγαλώνανε και οργανώθηκε η κοινωνία

τους. Ζούμε σε ένα εντελώς διαφορετικό περι-

βάλλον, σε ένα αστικό περιβάλλον, σε μία

αστική μορφή κοινωνίας και παρόλα αυτά όλοι

μας αναζητούμε την παράδοση. Σκεφτείτε ότι αν

πει κάποιος ότι έχει παραδοσιακά κάγκελα, για

παράδειγμα, αυτά είναι πιο ακριβά από τα άλλα

επειδή αυτά είναι παραδοσιακά. Ο όρος "παρά-

δοση" ουσιαστικά αναβαθμίζει και δίνει ποι-

ότητα σ αυτό στο οποίο αναφερόμαστε. Είναι

μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Πρέπει να το πά-

ρουμε ως μορφή κοινωνίας είτε σαν μορφή έκ-

φρασης. Χορός, τραγούδι, πώς θα

παντρευτούμε, πώς θα βαφτίσουμε τα παιδιά

μας. Όλα αυτά είναι παράδοση.

Ερ: Τι σημαίνει χορός για εσάς;

Απ: Χορός είναι αυτό που θέλει ο καθένας στη

ζωή του να το κάνει, να χορέψει.Έχουμε χαρά,

να χορέψουμε. Ο χορός πάνω απ' όλα εκφρά-

ζει κάποιες αξίες αλλά βέβαια σ' αυτόν που τον

χορεύει. Αυτός που το χορεύει και εκφράζει τα

συναισθήματά του μέσα από το χορό βιώνει

βασικά πράγματα. Ένα βασικό πράγμα είναι η

οργάνωση της κοινωνίας. Για παράδειγμα αν

χορεύει ανάμεσα στις γυναίκες, τότε η οργά-

νωση της κοινωνίας είναι πιο απελευθερωμένη,

νησιώτικα ας πούμε. Αν χορεύουνε μπροστά οι

άνδρες και πίσω οι γυναίκες τότε ήταν πιο σφι-

χτές και πουριτανές οι κοινωνίες. Πότε χο-

ρεύουμε; Συνήθως χορεύουμε όταν έχουμε να

κάνουμε με μυστήρια, γάμο, βάφτιση ή γιορτή,

πανηγύρια. Άρα ο Έλληνας χορεύει πάντοτε για

θρησκευτικούς λόγους. Επίσης, μέσα από το

χορό φανερώνει αν είναι ο χορός του από τη

θάλασσα ή αν είναι στη στεριά ή στο βουνό. Πιο

τραχιά η κίνηση στο βουνό, πιο σίγουρη, πιο

σταθερά πατήματα. Πιο τεμπέλικη, θα λέγαμε,

κίνηση στον κάμπο, εδώ στη Θεσσαλία, για πα-

ράδειγμα, το καλοκαίρι με 47 βαθμούς. Όλα

αυτά επηρεάζουν τη φορεσιά και ο χορό. Επί-

σης φανερώνει και με ποιους λαούς συμβιώ-

σαμε. Στα Επτάνησα χορεύουν πιο ανάλαφρα,

έχουν άλλα χορευτικά μοτίβα γιατί εκεί επηρε-

άστηκαν από τους Βενετούς και τους Άγγλους,

δεν είχαν ποτέ Τουρκοκρατία. Στα Γιάννενα

ήταν πιο κλειστή μορφή κοινωνίας. Είχαν τον

Αλή Πασά, έναν δυνατό άνθρωπο του Σουλτά-

νου. Ο λαός φοβόταν, δεν ήταν ανοιχτός. Όλα

αυτά μέσα από τον χορό φαίνονται.

Ερ: Τι αισθάνεστε όταν χορεύετε;

Απ: Αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Όταν

χορεύουμε, καταρχάς αισθανόμαστε υγιείς.

Πολλές φορές αισθανόμαστε ότι είμαστε χαρού-

μενοι. Αλλά δεν χορεύουμε μόνο όταν είμαστε

χαρούμενοι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν

ερωτευτεί και έχουν απογοητευτεί και έχουνε χο-

ρέψει γι' αυτό το πράγμα, γι' αυτό τον καημό.

Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ξενιτευτεί και

είναι στεναχωρημένοι και έχουνε πει τραγούδια

γι' αυτό. "Πέρα στον πέρα μαχαλά", "Τρέχει

νερό τρεχούμενο να το 'πινε κι η μάνα μου να

μη με είχε κάνει γιατί εγώ στα ξένα περπατώ

στα ξένα παραδουλεύω.". Βγάζει τον πόνο και

τη στεναχώρια. "Ξενιτεμένο μου πουλί και πα-

ραπονεμένο τι να σου στείλω ξένε μου εκεί στα

ξένα που 'σαι". Δεν εκφράζει μόνο τη χαρά. Ο

χορός εκφράζει ποικίλα συναισθήματα. Και

θυμό μπορούμε να εκφράσουμε πολλές φορές.

Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει την ικανότητα

του ανθρώπου να χορέψει. Αυτό που γίνεται σή-

μερα δηλαδή. Που κοιτάμε πιο πολύ να κάνουμε

επιδέξιες κινήσεις για να εντυπωσιάσουμε τον

άλλον. Αυτό είναι μια γυμναστική άσκηση και

δεν εντάσσεται σ' αυτό που είπαμε ότι σημαίνει

χορός και παράδοση πιο πάνω. Αυτό έχει να

κάνει με το αστικό περιβάλλον. Προσπαθώ να

εντυπωσιάσω κάποιον κάνοντας μια κωλο-

τούμπα στον αέρα. Όμως αυτό δεν είναι ουσια-

στικά η βασική αρχή του χορού που έχει να

κάνει με το να πιαστεί ο ένας με τον άλλο και να

εκφράσει μια κοινωνία. Κανένας δεν χορεύει

μόνος του. Προσπαθούμε να πιαστούμε και

εμείς χέρι- χέρι και να δείξουμε ότι είμαστε και

εμείς μέλη της κοινωνίας και ότι η κοινωνία είναι

εδώ. Αυτό ακριβώς είναι ο χορός.  

(συνέχεια σελίδα 9)
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Ερ: Νομίζετε ότι οι υποχρεώσεις του σύγ-

χρονου ανθρώπου τον απομακρύνουν ή

τον ωθούν στον χορό, για να χαλαρώσουν

ή για να ξεφύγουν ίσως;

Απ: Να σας πω κάτι, ότι οι αυξημένες υποχρε-

ώσεις πραγματικά κάποια στιγμή απομακρύ-

νανε τους ανθρώπους, που ζούνε στα μεγάλα

αστικά κέντρα, από τον χορό. Η κρίση, όμως,

τους έφερε πιο κοντά στον χορό γιατί κατάλαβαν

ότι η διασκέδαση του Έλληνα δεν έχει να κάνει

με το να καταθέσει ένα σωρό χρήματα σε ένα

μεγάλο, ας πούμε, εστιατόριο ή σε ένα μπαρ για

να μπορέσει να περάσει καλά. Μπορεί να περά-

σει καλά και εδώ μέσα είτε συζητώντας για τον

χορό, είτε χορεύοντας πολλούς χορούς, μεταξύ

μας, ή να πιούμε ένα κρασάκι, να φάμε μια

πίτσα και να διασκεδάσουμε. Νομίζω ότι στη

σύγχρονη κοινωνία στην πόλη είναι αφορμή ο

χορός για να φέρει τους ανθρώπους τον έναν

κοντά στον άλλον. Νομίζω ότι μετά την κρίση

έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση των ανθρώ-

πων σε τέτοιες χορευτικές ομάδες και ασχολούν-

ται πιο πολύ με τον χορό και καταλαβαίνουν την

αξία του χορού ως διασκέδαση πλέον. Διασκε-

δάζει πλέον ο άνθρωπος μέσα από τη συμμε-

τοχή του σε πρόβες και μέσα από τη συμμετοχή

του σε χορευτικές ομάδες.

Ερ: Ποια τα οφέλη του χορού στους νέους;

Απ: Νομίζω ότι εσείς πρέπει να απαντήσετε σ'

αυτό. Τα οφέλη του χορού πρώτα απ' όλα είναι

κοινωνικά. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα

από ένα νέο παιδί, αγόρι ή κορίτσι, που να πιαστεί

στον χορό και να γνωρίσει τον άλλον. Εδώ στον

χορό είμαστε όλοι φίλοι και γνωριζόμαστε. Το δεύ-

τερο όφελος που δεν το έχετε καταλάβει είναι ότι

μέσα από τον χορό μεγαλώνετε και ενηλικιώνεστε

και περνάτε την εφηβεία πιο ανώδυνα απ' ότι οι

άλλοι. Ας πούμε για εσάς ο όρος "γυναίκα" είναι

αυτή που θα χορέψει μπροστά τον χορό "Της Μα-

ρίας" (γυναικείος χορός από την περιοχή Ρουμ-

λούκι του νομού Ημαθίας). Για ένα αγόρι, "άντρας"

είναι αυτός που θα χορέψει μπροστά μια "Γκάιντα"

(αντρικός χορός της Μακεδονίας) ή έναν "Τσέστο"

(αντρικός χορός της Θράκης). Έτσι δεν χρειάζεται

να πάρει το τσιγάρο στο χέρι για να αποδείξει ότι

είναι άντρας ή η κοπέλα δεν χρειάζεται να κάνει

πράγματα πιο μπροστά από την ηλικία της για να

αποδείξει ότι έγινε γυναίκα. Μπορεί να χορέψει

έναν καλό γυναικείο χορό και να πουν οι άλλοι

"Βρε μπράβο! Σαν γυναίκα χόρεψες!", οπότε κα-

τακτά τον όρο γυναίκα. Επίσης είναι μια καλή γυ-

μναστική για εσάς. Και φυσικά είναι μια πάρα

πολύ καλή ψυχική θεραπεία για τον κάθε άν-

θρωπο που χορεύει και ειδικά για τους νέους με

τα τόσα προβλήματα που έχουν με τις πολλές

υποχρεώσεις τους. Και εγώ παροτρύνω όλους

τους νέους να το δοκιμάσουν.

Ερ: Πιστεύετε ότι οι νέοι ασχολούνται αρ-

κετά με τον χορό σήμερα; Αν όχι, για ποιους

λόγους συμβαίνει αυτό και τι πρέπει να

γίνει για να αλλάξει αυτό;

Απ: Όταν ήμουνα νέος, λοιπόν, ήμασταν παιδιά

του ροκ εν ρολ, της ντίσκο. Όταν ασχολούμασταν

με τον χορό ήμασταν τα "βλαχάκια", ήμασταν οι

"χωριάτες". Τώρα βλέπω ότι αυτός που ασχολεί-

ται με τον χορό εκφράζει και εκπέμπει μια ποι-

ότητα και μια κουλτούρα και νομίζω ότι όλο και

περισσότεροι νέοι έρχονται σ' αυτό που λέγεται

παραδοσιακός χορός. Υπάρχει ένα κρίσιμο ζή-

τημα στην ηλικία των δώδεκα με δεκατέσσερα

που αν εκεί μείνουν τα παιδιά, μπορέσουμε να τα

κρατήσουμε δηλαδή εκεί που μπαίνουν στην εφη-

βεία, τότε πραγματικά γίνεται αυτό που λέμε βιω-

ματική διαδικασία του χορού. Τώρα βιώνει ο νέος

τον χορό και στη συνέχεια πλέον ασχολείται με

τον χορό, επειδή είναι το χόμπι του. Δεν νομίζω

πως ασχολούνται λίγοι νέοι με τον χορό. Ασχο-

λούνται πάρα πολλοί νέοι. Και μάλιστα χαίρομαι

που σας βλέπω εδώ! Γιατί είστε και εσείς νέα παι-

διά. Κάποιοι που δεν ασχολούνται είναι γιατί δεν

το έχουν δοκιμάσει. Δεν είναι μέρος της παρέας.

Γιατί ο χορός είναι έξω απ' την τεχνολογία. Τώρα,

όμως, που βάζουμε συνέχεια πράγματα στο In-

ternet, στο YouTube και στο Facebook όλο και

πιο πολλοί νέοι παρακινούνται από τον σύγχρονο

τρόπο επικοινωνίας να ασχοληθούνε με τον

χορό. Βλέπουν ας πούμε ένα βίντεο με ένα χορό

στο YouTube που θα ήταν ακατόρθωτο να δουν

σε κάποια άλλη εποχή, όπως πριν από είκοσι

χρόνια. Μας έχει κάνει πάρα πολύ καλό αυτή η

ιστορία. Θεωρώ ότι όποιο παιδί το δοκιμάσει, σί-

γουρα θα μείνει στον χορό. 

Στα Τρίκαλα λειτουργούν πολλοί χορευτικοί

σύλλογοι. Ένας απ’ αυτούς, ίσως και παλαιότε-

ρος απ’ όλους, που υπηρετεί πιστά την παρά-

δοση εδώ και 32 χρόνια είναι ο Λαογραφικός

Χορευτικός Όμιλος Τρικάλων «Ο Ασκληπιός».

Ο κύριος Νίκος Σούλιος , ένας από τους ιδρυτές

του συλλόγου, δέχτηκε με ευχαρίστηση να

απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις μας για τον

«Ασκληπιό». 

Ερ: Πείτε μας λίγα λόγια για τον "Ασκλη-

πιό"(πότε ιδρύθηκε, από ποιους)

Απ: Ο "Ασκληπιός" ιδρύθηκε το 1981 από μία

ομάδα παιδιών που είχανε φοβερή αδυναμία

στην ελληνική παράδοση, ήμασταν χορευτές και

ιδρύσαμε τον "Ασκληπιό". Ήμασταν χορευτές

στο χορευτικό του Δήμου, ιδρύσαμε τον "Ασκλη-

πιό" και από τότε μέχρι σήμερα παρουσιάζει μια

πλούσια δραστηριότητα με τις αρχές πάντοτε να

είναι αυθεντικοί σε αυτό που κάνουν. Σε ό,τι έχει

σχέση με τη φορεσιά και τη μουσική, με το χορό.

Ερ: Με ποιο σκοπό ιδρύσατε τον σύλλογο;

Απ:Ο σκοπός του συλλόγου ήταν καθαρά

χόμπι, προσφορά σ' αυτό που λέμε πολιτιστική

κληρονομιά. Είχαμε όλα τα βιώματα, ό, τι είχε

σχέση με τα ήθη και τα έθιμα. Αυτό μας έφερε

κοντά και θέλαμε να συνεχίσουμε.

Ερ: Συγκριτικά με το παρελθόν, για παρά-

δειγμα μία δεκαετία πριν, έχουν αυξηθεί ή

έχουν μειωθεί οι χορευτές του συλλόγου; Η

κρίση που περνά η χώρα μας έχει παίξει

ρόλο σ' αυτό;

Απ: Θα έλεγα ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο.

Υπήρξαν δεκαετίες, θα έλεγα μετά το '70 που
υπήρχε μία αποστροφή της νεολαίας από τον πα-
ραδοσιακό χορό και τραγούδι. Η νεολαία, δυστυ-
χώς, είχε ασπαστεί ό, τι ξενόφερτο υπήρχε τότε.
Στη συνέχεια επανήλθαν και θα έλεγα ότι οι σύλ-
λογοι γέμιζαν από χορευτές, πολύ δε περισσότερο
από μικρά παιδιά που τα έφερναν οι γονείς. Ξανά
υπήρξε μια κάμψη από το 2000. Με την οικονομική
κρίση, ιδιαίτερα τα τελευταία 3 χρόνια, από το 2011
και μέχρι σήμερα, παρατηρείται, και για μένα προ-
σωπικά είναι έκπληξη, ότι υπάρχει μία αθρόα προ-
σέλευση ιδιαίτερα στους ενήλικες. Εγώ, αν θα
έδινα τις αιτίες, η οικονομική κρίση και η πίεση που
δέχτηκε η κοινωνία μας έκαναν τη νεολαία να ξα-
ναγυρίσει στις αρχές που έχει ο Έλληνας, στην οι-
κογένεια, στην παράδοση, στη θρησκεία. Αυτά
είναι ορισμένα στοιχεία, έχω την εντύπωση, που
έφεραν τη νεολαία πίσω. Ή αν θέλετε, λόγω της
οικονομικής κρίσης, ενδεχομένως τα χορευτικά και
οι σύλλογοι να είναι και μία διέξοδος.
Ερ: Πιστεύετε ότι οι Τρικαλινοί αγαπούν το χορό;
Απ: Οι Τρικαλινοί τον αγαπούν διότι δεν είναι
μόνο τα βιώματα που είχαν από τους προγόνους
τους αλλά βιώνουν την παράδοση. Υπάρχουν
ακόμη τα πανηγύρια στη αυθεντική τους μορφή
στα χωριά του κάμπου ή τα ορεινά και ασχολούν-
ται με ό, τι έχει σχέση με την παράδοση, όπως
είναι το υφαντό. Ξέρετε ότι παράδοση δεν είναι
μόνο ο χορός ή τα τραγούδια. Είναι τρόπος ζωής,
ιδιαίτερα για τους Τρικαλινούς.
Ερ: Έχουν αλλάξει οι στόχοι που είχατε θέσει

όταν ιδρύσατε τον "Ασκληπιό" τα τελευταία

χρόνια; Είπατε πιο πριν ότι ήταν χόμπι. Έχει

αλλάξει αυτό;

Απ: Όχι. Κάθε μέρα που περνούσε για εμάς τους
υπεύθυνους ήταν μέρα προβληματισμού γιατί
αυτό που υπηρετούμε είναι φοβερά δύσκολο και
θέλει πάρα πολύ προσοχή και είναι και μια πρό-
κληση για να μπορέσουμε κάθε στιγμή να παρου-
σιάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, χωρίς να
αλλοιώνεται η μορφή, το χορό, τη φορεσιά, το
τραγούδι. Είναι μία συνεχής αναζήτηση.

Κλείνοντας συμπεραίνουμε ότι ο χορός κατείχε
και κατέχει σημαντικό ρόλο στη ζωή του Έλληνα.
Συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του
και έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες. Γυμνάζει
το σώμα, ξεκουράζει το πνεύμα και ανανεώνει
τα ψυχικά του αποθέματα. Εμείς σαν χορεύτριες
προτείνουμε στους συνομηλίκους μας και μη να
ακολουθήσουν τον δρόμο της παράδοσης. Τι
λέτε λοιπόν; Πάμε για χορό;
Πηγή: Wikipedia

Το ρεπορτάζ επιμελήθηκαν οι μαθήτριες: Πα-

ζαρά Φανή, Στραγάλη Ελπίδα και  Στραγάλη

Γεωργία.



Το βιβλίο είναι υλιστικός φορέας του

γραπτού λόγου ή και εικαστικού περιε-

χομένου. Καθώς είναι, ο πιστός και

πολύτιμος φίλος του ανθρώπου του

κρατάει συντροφιά σε όλη του τη ζωή

και συντελεί εποικοδομητικά στη

σωστή διαμόρφωση της προσωπικό-

τητάς του.

Ο άνθρωπος είναι αυτός που επι-

νόησε τη γραφή και τα σύμβολα της για

να αποτυπώνει τις γνώσεις του πάνω

σε χαρτί ή δέρμα. Και έτσι έφτιαξε το βι-

βλίο . Μέσα σε αυτά φυλάκισε τη σοφία

του, τις γνώσεις και τις εμπειρίες του

.Είναι ο πνευματικός θησαυρός που

δημιούργησε ο άνθρωπος  και με την

βοήθεια του εξυψώθηκαν οι ανθρώπι-

νες σχέσεις και γενικότερα η πολιτεία

.’Έτσι με τα βιβλία διαφυλάσσονται

όλα όσα δημιούργησε ο ανθρώπινος

νους και τα προστάτεψε από την

φθορά του χρόνου.

Το βιβλίο προσφέρει  πολλά πολύτιμα

αγαθά στον άνθρωπο και συντελεί εποι-

κοδομητικά στον ελεύθερό του χρόνου.

Η ανάγνωση ενός βιβλίου προϋποθέτει

χρόνο , διάθεση για καταβολή πνευμα-

τικών και ψυχικών δυνάμεων αφού στη

διάρκεία της απαιτείται εγρήγορση του

αναγνώστη αλλά και ανάλογες πνευμα-

τικές και ψυχικές  δυνάμεις. Επίσης το

διάβασμα ενός βιβλίου απαιτεί ερεθί-

σματα και κίνητρα που θα οδηγούν τον

άνθρωπο να το μελετήσει.

Επιπλέον, ακονίζει τη σκέψη , πλου-

τίζει την φαντασία μας, καλλιεργεί το

συναίσθημα , διευρύνει τον πνευματι-

κούς ορίζοντες και ελευθερώνει από

την μονοτονία την καθημερινής ζωής .

Έτσι , με το βιβλίο συμβαίνει κάτι πε-

ρίεργο , ενώ είναι το πιο διαδεδομένο

υλικό, πνευματικό αγαθό στην ιστορία

του ανθρώπου και του δίνει τη δυνα-

τότητα να αποκτάς μία προσωπική

σχέση, μία ιδιότυπη σχέση , χαρακτη-

ριστική σε κάθε άνθρωπο , για άν-

θρωπο , άλλοι θέλουν πάντα να

κουβαλάνε μαζί  τους ένα βιβλίο γιατί

αλλιώς νιώθουν μοναξιά, ενώ άλλοι

θέλουν να υπάρχουν βιβλία πάνω στο

γραφείο τους ανεξάρτητα από το αν

είναι για διάβασμα ή όχι, αλλά περισ-

σότερο για συντροφιά. 

Επιπροσθέτως, προσφέρει στον άν-

θρωπο μία στενή ιδιότυπη φιλία και

παράλληλα τον κάνει να αισθάνεται ως

(terra incognita) η γη που δεν του ανή-

κει, γιατί σε κάθε ανάγνωση του όλο

και κάτι διαφορετικό εμφανίζεται που

δεν μπορεί να το αντιληφθεί εύκολα. 

Γενικότερα, παίζει σημαντικό ρόλο

στη ζωή του ανθρώπου. Έχει εκπαι-

δευτικό χαρακτήρα ,αφού διδάσκει

στον άνθρωπο το σωστό ,την αλήθεια,

την  αρετή και παράλληλα ευρύνει

τους πνευματικούς τους ορίζοντες του

και επιδρά ευεργετικά στην ψυχική

καλλιέργεια. Τον ‘εξημερώνουν’ και

τον βοηθούν να γίνει σωστός με ολο-

κληρωμένη προσωπικότητα που θα

αγαπά και θα σέβεται τους συνανθρώ-

πους του.

Επισημαίνοντας , τα καλά βιβλία δια-

πλάθουν τις συνειδήσεις και βοηθούν

τον άνθρωπο να γνωρίσει τον εαυτό

του , τα ελαττώματά του και τις δυνα-

τότητές του. Μπορεί, πιο εύκολα να

πάρει πρωτοβουλίες όπως , και να

προσπαθεί να ανακαλύψει και να ξε-

καθαρίσει ποιες είναι οι αξίες και οι

στόχοι της ζωής του.

Εν κατακλείδι , το βιβλίο είναι ο εκ-

φραστής των γραμμάτων .    

Αν και αναφέρεται στο παρελθόν σε

κάτι που είχε γίνει, παράλληλα δίνει

την βέβαιη αίσθηση ότι ο ρόλος του

είναι στο μέλλον . Γιατί, δημιουργεί

όνειρα στα όνειρά μας , και δροσίζει

την ξηρασία της σημερινής άνυδρης

κοινωνίας μας.  

Πλαβού Μαρία-Σωτηρία

Πηγές: 

- www.wikipedia.gr

- www.google.com (book) 

- www.wikilexiko.gr = βιβλίο

Ενότητα: Βιβλίο

Το βιβλίο στη ζωή του ανθρώπου
► “Σπίτι στο οποίο δεν υπάρχουν βιβλία, μοιάζει με σώμα χωρίς

ψυχή” ΚΙΚΕΡΩΝ
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Ο Γυρισμός
► Περιγραφή και Κριτική βιβλίου της Ρόζαμουντ Πίλτσερ
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Βιογραφία:

H Pόζαμουντ Πίλτσερ (Rosamunde

Pilcher) γεννήθηκε στην Kορνουάλη

το 1924. Στη διάρκεια του πολέμου

υπηρέτησε στο γυναικείο σώμα του

Bρετανικού Nαυτικού (1943-1946).

Άρχισε να γράφει από πολύ μικρή και

δημοσίευσε το πρώτο της διήγημα σε

ηλικία 18 χρονών. Aπό τότε αφοσιώ-

θηκε στη λογοτεχνία και γρήγορα

έγινε γνωστή και αγαπητή, κυρίως

στο γυναικείο κοινό. Πολυγραφότατη,

έχει γράψει κυρίως μυθιστορήματα,

αλλά και διηγήματα και θεατρικά

έργα. 

Δημοσίευσε επίσης αρκετές νουβέ-

λες με το ψευδώνυμο Tζαίην Φρέη-

ζερ. H πρωτοφανής επιτυχία του

μυθιστορήματός της Ψάχνοντας για

κοχύλια (1989), που συνάρπασε

όλους τους αναγνώστες, την έκανε

γνωστή στο διεθνές κοινό σαν μια

από τους πιο πολυδιαβασμένους μυ-

θιστοριογράφους της εποχής μας.

Tην ίδια επιτυχία είχαν και τα μυθι-

στορήματα Σεπτέμβρης, O γυρισμός,

Στον αστερισμό των Διδύμων, Tο μο-

ναχικό λιοντάρι και Tο έρημο σπίτι,

Xειμερινό ηλιοστάσιο, Το άγριο θυ-

μάρι, Το τέλος του καλοκαιριού, Η

μέρα της καταιγίδας, Η άλλη όψη, Tο

γαλάζιο δωμάτιο, Tο καρουζέλ, Χιόνι

τον Απρίλη και το Φωνές το καλο-

καίρι, καθώς και η συλλογή διηγημά-

των Λουλούδια στη βροχή (όλα

κυκλοφορούν στα ελληνικά από την

«Ωκεανίδα»).

Το βιβλίο «Ο Γυρισμός»

«Ο Γυρισμός» είναι ένα βιβλίο γραμ-

μένο από την παγκοσμίου φήμης συγ-

γραφέα Ροζαμαντ Πιλτσερ. Το βιβλίο

διηγείται τη ζωή της Τζούντιθ την

οποία παρατηρούμε να περνάει από

την εφηβεία στην ενηλικίωση μεγαλώ-

νοντας στην Αγγλία μακριά από τους

γονείς και τη μικρή αδερφή της οι

οποίοι μένουν στις Ινδίες εξαιτίας της

δουλειάς του πατέρα της. 

Στο σχολείο όπου πηγαίνει ως εσωτε-

ρική, γνωρίζεται με τη Λάβντεϋ μια κο-

πέλα, κόρη πλούσιας οικογένειας.

Πολύ σύντομα μια ισχυρή φιλία ανα-

πτύσσεται μεταξύ τους και η οικογέ-

νεια της Λάβντεϋ ουσιαστικά υιοθετεί

την Τζούντιθ, καθώς αυτή περνάει

όλες τις διακοπές της μαζί τους. Εκεί

γνωρίζει και το γιο της οικογένειας τον

Έντουαρντ τον οποίο ερωτεύεται κε

ραυνοβόλα. 

Όμως η ευτυχισμένη εφηβική ζωή

της, στιγματίζεται από τη σεξουαλική

παρενόχληση που δέχεται από έναν

ηλικιωμένο φίλο της θείας της. Αυτό το

γεγονός μοιάζει να επισκιάζει όλη της

τη ζωή. Όταν όμως περνά μια νύχτα

με τον Έντουαρντ καταφέρνει να το

ξεπεράσει και από τότε και έπειτα

είναι βέβαιη ότι τα αισθήματα τους

είναι αμοιβαία. Όταν όμως αυτός της

ξεκαθαρίζει ότι δεν νιώθει τίποτα για

αυτήν, καταρρακώνεται. Παρόλα αυτά

δεν παύει να ελπίζει. 

Οι λιγοστές της ελπίδες, δυστυχώς

εξανεμίζονται με την έναρξη του Β΄

Παγκοσμίου Πολέμου και την είδηση

ότι το αεροπλάνο του Έντουαρντ κα-

ταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια μιας

επιδρομής. Η Τζούντιθ συντετριμ-

μένη αποφασίζει να καταταγεί σε μια

γυναικεία υπηρεσία πολέμου με

βάση την Ασία. Καθώς το τέλος του

πολέμου πλησιάζει, καταφτάνει η εί-

δηση ότι οι δυο γονείς της πέθαναν

κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της

Σιγκαπούρης. Ωστόσο μαθαίνει ότι η

μικρή της αδερφή γλύτωσε και ότι θα

ζήσει μαζί της. 

Επιστρέφοντας στην πατρίδα της,

ετοιμάζεται για μια νέα ζωή με την

αδερφή της. Ξαφνικά συνειδητοποιεί

ότι ο μόνος άνθρωπος που της έχει

σταθεί όλα αυτά τα χρόνια είναι ο παι-

δικός της φίλος, ο Τζέρεμυ. Έτσι όταν

της ζητάει να τον παντρευτεί, δέχεται

όντας βέβαιη ότι δίπλα του θα ζήσει

ευτυχισμένη. 

Κριτική:

Προσωπικά βρήκα αυτό το βιβλίο

φανταστικό. Το έχω διαβάσει ήδη τέσ-

σερις (-4-) φορές και θα το ξαναδιά-

βαζα άνετα ακόμη μια. Είναι εξαιρετικά

ενδιαφέρον α παρακολουθείς τη ζωή

της Τζούντιθ όπως περιγράφεται από

την ταλαντούχα συγγραφέα. Περνάει

από όλες τις φάσεις που η ζωή μιας

κοπέλας μπορεί να περάσει. Ο πρώ-

τος έρωτας, η ερωτική απογοήτευση,

η θλίψη για τον χαμό αγαπημένων

προσώπων … Σας προτείνω να δια-

βάσετε το βιβλίο και είμαι βέβαιη ότι

θα το απολαύσετε όσο εγώ. 

Μαρλένα Χαρίτου
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Αποστολή στον Άρη
►  Πότε θα κατοικήσουμε στον κόκκινο πλανήτη ;
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Ένας από τους πλανήτες ,ο τέταρτος ως

προς απόσταση από τον Ήλιο . Λέγεται

συχνά και ερυθρός πλανήτης εξαιτίας του

ερυθρού χρώματος που παρουσιάζει και

οφείλεται στο τριοξείδιο του σιδήρου που

υπάρχει στην επιφάνειά του. Κατά την πα-

ρατήρηση του Άρη είναι ορατές διάφορες

ευθείες γραμμές που περνούν από τις

ηπείρους . Οι γραμμές αυτές ονομάστηκαν

διώρυγες και στην αρχή προκάλεσαν τη

σκέψη μήπως ήταν τεχνητοί δρόμοι ή κάτι

παρόμοιο πράγμα που σήμαινε ότι πιθα-

νόν υπήρχε ζωή εκεί . Σήμερα πάντως έχει

αποκλειστεί τέτοιο ενδεχόμενο και επικρα-

τεί η άποψη πως δεν είναι δυνατό να

υπάρχει ζωή στον πλανήτη. Η θερμοκρα-

σία που επικρατεί στον πλανήτη είναι

πολύ μικρότερη από αυτή που επικρατεί

στη γη. Η χαμηλότερη θερμοκρασία στον

Άρη είναι -123ο C ενώ η υψηλότερη φτάνει

τους 32οC.Παρατηρούνται και σε αυτόν 4

εποχές του χρόνου δηλαδή ,το φθινό-

πωρο, το χειμώνα , την άνοιξη και το κα-

λοκαίρι ,που διαχέονται η μία την άλλη .Ο

Άρης περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό

του σε 24 ώρες ,37  λεπτά και 23 δευτερό-

λεπτα έτσι δημιουργείται η μέρα και η

νύχτα. Η διάμετρος του Άρη είναι το μισό

σχεδόν της διαμέτρου της Γης. Δορυφόροι

του  είναι ο Φόβος και ο Δείμος .Η ατμό-

σφαιρά του είναι πιο αραιή από της Γης και

περιέχει κυρίως άζωτο.

Πρόγραμμα MARS ONE.

Πάντα θα υπάρχει το άσβεστο πάθος

του ανθρώπου να ανακαλύψει , να κατα-

γράψει ,να εξηγήσει τι συμβαίνει έξω από

τη Γη και πλέον στις μέρες μας ακόμη και

να το ζήσει με όποιο κόστος. Σε πρώτο

πλάνο φέρνουμε λοιπόν τον κόσμο πάνω

από τον ουρανό μας και τον πιο πολυσυ-

ζητημένο πλανήτη τον Άρη και το σχέδιο

για ανθρώπινη αποικία εκεί. Με ταξίδι που

οργανώνει  η Ολλανδική εταιρεία  Mars

One με την ελπίδα πως θα καταφέρει να

προσγειώσει τουλάχιστον έναν άνθρωπο

“στον κόκκινο πλανήτη” μέχρι το 2023, σε

μια προσπάθεια να δημιουργήσει μόνιμη

αποικία .Βασικό στοιχείο της αποστολής

είναι πως δεν υπάρχει επιστροφή! Η απο-

στολή έχει καθαρά χαρακτήρα αποικισμού.

Αυτοί που θα πάνε θα μείνουν για πάντα

εκεί. Μετά τα πρώτα 2 χρόνια που θα έχει

φτάσει εκεί το πρώτο γκρουπ με τους τέσ-

σερις πρώτους  ,θα ακολουθήσει το δεύ-

τερο με άλλα τέσσερα άτομα και ύστερα το

επόμενο .Μπορεί να είναι εξωφρενικό

ίσως και όχι . Γι’ αυτό το λόγο τα μέλη της

αποστολής θα είναι εθελοντές .Άλλο ένα

βασικό στοιχείο είναι πως  ο κάποιος  θα

πρέπει να πληρεί  κάποιες βασικές προ-

ϋποθέσεις για να συμπληρώσει την αίτηση

συμμετοχής  .Τα πράγματα δεν είναι καθό-

λου εύκολα. Δεν χρειάζονται γνώσεις επι-

στημόνων για να καταλάβει κανείς πόσο

δύσκολο εγχείρημα είναι .Θα χρειασθούν

τουλάχιστον 7 χρόνια σκληρής δουλειάς

στα μέλη που θα έχουν επιλεγεί . μετά το

2018 θα έχουν τελειώσει αισίως , οι προ-

ετοιμασίες στη Γη ώστε να είναι έτοιμο

εκείνη τη χρονιά το πρώτο μη επανδρω-

μένο όχημα  που θα ανιχνεύσει επιτόπου

τις είδη εντοπισμένες περιοχές για την πι-

στοποίηση της καταλληλότητας του χώρου

που θα εγκατασταθεί η πρώτη επανδρω-

μένη βάση. Αν όλα είναι σύμφωνα με το

πρόγραμμα η πρώτη ομάδα ξεκινήσει το

2024.Όλη αυτή η προσπάθεια καλύπτεται

τηλεοπτικά και από τη στιγμή που θα εγ-

κατασταθούν οι πρώτοι άνθρωποι στον

Άρη θα υπάρχει συνεχής κάλυψη της κα-

θημερινής τους ζωής. Αυτό θα γίνει εφικτό

με την εγκατάσταση τηλεοπτικού δορυφό-

ρου σε τροχιά γύρω από τον Άρη ,που θα

εξασφαλίζει την αναμετάδοση του σήματος

ανά πάσα στιγμή ,ώστε να υπάρχει ζων-

τανή κάλυψη. Το αν κατά πόσο κάτι τέτοιο

θα σταθεί ικανό να προχωρήσει ο χρόνος

θα το δείξει. Ο ιδρυτής του ταξιδιού είναι ο

Ολλανδός Μπας Λάνσντορπ.

Ιστορικές αποστολές

Στις 5 Αυγούστου 2012 ημέρα σταθμός

για τις έρευνες στον Άρη το ρομπότ curios-

ityπροσεδαφίζεται με επιτυχία παρά την

κατάρα του Άρη και τις αποτυχίες του πα-

ρελθόντος και είναι έτοιμο να σκάψει και

να αναλύσει το υπέρδαφος με λέιζερ και

χημικούς αισθητήρες ,ψάχνοντας για είδη

ζωής . Είναι η πρώτη φορά που φτάνει εκεί

ένα τόσο εξελιγμένο και βαρύ ρομπότ το

οποίο μάλιστα συντόνισε μόνο του την

προσεδάφιση χωρίς να το κατευθύνουν

από τη Γη.

Στις 28 Ιανουαρίου 1986 το διαστημικό

λεωφορείο Challenger εκρήγνυται στα 73

δευτερόλεπτα της πτήσης του , μπροστά

στα μάτια των συγγενών και του επταετούς

πληρώματος και εκατομμυρίων τηλεθεα-

τών σε όλο τον κόσμο που παρακολου-

θούσαν σε ζωντανή σύνδεση. Ένα από τα

μέλη του επταετούς πληρώματος  η

Christa Mc Auliffe αμερικανίδα δασκάλα η

οποία θα ήταν η πρώτη φορά που ένας

απλός πολίτης θα έφθανε στο διάστημα

,από τότε η ΝΑΣΑ πάγωσε το πρόγραμμα

πολίτες στο διάστημα .

Και χρειάστηκε να περάσουν 15 χρόνια

για να γίνει ο εκατομμυριούχος Dennys

Tito το 2001 ο πρώτος τουρίστας του δια-

στήματος ο οποίος πλήρωσε 20 εκατ. Δολ-

λάρια και πέρασε 6 ημέρες στο διεθνή

διαστημικό σταθμό ISS με το μόνο που τον

ενόχλησε να είναι  ελάχιστο πρήξιμο στο

πρόσωπό του λόγω έλλειψης  βαρύτητας.

1 Φεβρουαρίου 2003 το διαστημικό λεω-

φορείο Columbia αναφλέγεται μαζί με άλ-

λους 7 αστροναύτες για να επιβεβαιώσει

για πολλούς πως η ΝΑΣΑ δεν είχε πάρει

το μάθημα τουChallenger . Αποτυχίες πολ-

λές και στις αποστολές στον Άρη με αρκε-

τούς να τις θεωρούν επιτηδευμένες ώστε

στοιχεία να μένουν μυστικά.

Ελληνική συμμετοχή

Τον λένε Μάριο Γουλιέλμο Χούμο είναι

φοιτητής και ένας από τους 200000 αν-

θρώπους που θα αφήσουν τον πλανήτη

Γη για τον πλανήτη Άρη . Ο Μάριος είναι

φοιτητής λογιστικής στο ΤΕΙ Πειραιά . Είναι

21 ετών και ελπίζει να πραγματοποιήσει το

όνειρό του να ζήσει για πάντα στον πλα-

νήτη Άρη. Ο Μάριος Γουλιέλμος Χούμος

είναι ένας από τους 200000 ανθρώπους

και ο  μόνος μέχρι στιγμής  από την Ελ-

λάδα που έχει συμπληρώσει την αίτηση

της Mars Oneθέτοντας υποψηφιότητα στο

ταξίδι χωρίς επιστροφή. Για αυτούς που

τελικά θα επιλεγούν θα χρειαστούν 7 χρό-

νια προετοιμασίας ,ενώ η τελική αποστολή

θα πραγματοποιηθεί σε 10 χρόνια. Με το

κόστος να ξεπερνά το 3 δις. Δολάρια για

την κατασκευή των εγκαταστάσεων  . Οι

αντιξοότητες δεν φαίνεται να πτοούν τον

έλληνα υποψήφιο που δείχνει αποφασι-

σμένος να  κάνει το μεγάλο βήμα και να

αφήσει πίσω την οικογένεια του , τους φί-

λους του ,το σπίτι του ακόμα και τον πλα-

νήτη του . Το ταξίδι  στον κόκκινο πλανήτη

θα διαρκέσει 8 μήνες και θα είναι ταξίδι

δίχως γυρισμό! Και αυτό γιατί οι αστρο-

ναύτες θα είναι αδύνατο να επαναπροσ-

διοριστούν  στη βαρύτητα της Γης μετά την

παραμονή τους στον Άρη ,το βαρυτικό

πεδίο του οποίου διαφέρει κατά πολύ από

το γήινο . Η εταιρεία Mars One  αναμένεται

να συγκεντρώσει 6 δις δολάρια ώστε να

στείλει τους 4 πρώτους αστροναύτες στον

Άρη .Εάν ο Μάριος αναδειχτεί τυχερός στα

31 θα είναι ο πρώτος Έλληνας        κάτοι-

κος του κόκκινου πλανήτη.     

http://el.wikipedia.org

Παπαθανασίου Έφη
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Τεχνολογία και Άνθρωπος
►  Ο 20ος αιώνας, σταθμός για την ανθρωπότητα
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20ος αιώνας: ένας αιώνας που

αποτέλεσε σταθμό για την ανθρω-

πότητα. Ένας αιώνας που γέννησε

σημαντικές προσωπικότητες, που

κατά τη διάρκειά του συνέβησαν

τρομακτικά γεγονότα και αποτρό-

παια εγκλήματα αλλά ταυτόχρονα

και κορυφαίες ανακαλύψεις και

εφευρέσεις. Εφευρέσεις που άλλα-

ξαν ριζικά τη ζωή των ανθρώπων.

Το πρώτο μισό του 20ου αιώνα,

παρά τα γεγονότα που λάμβαναν

χώρα σε ολόκληρη την Υφήλιο, κά-

ποιοι άνθρωποι κατάφεραν να

εφευρέσουν πράγματα που επρό-

κειτο να διευκολύνουν πολύ τη

ζωή των ανθρώπων. Τέτοιες εφευ-

ρέσεις είναι το αεροπλάνο, η

λάμπα με υπεριώδες φως και ο

πρώτος ηλεκτρονικός υπολογι-

στής που κατασκευάστηκε το

1946 σε ένα πανεπιστήμιο της

Πενσυλβάνια.  Παρόλα αυτά, το

δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, ο

αριθμός των εφευρέσεων αυξή-

θηκε σε σημαντικό βαθμό που

ίσως και να πενταπλασιάστηκε. Το

1953 μεταδόθηκε η πρώτη τηλεο-

πτική εκπομπή με έγχρωμη ει-

κόνα. Το 1973 κυκλοφόρησε για

πρώτη φορά το κινητό τηλέφωνο

και περίπου μια δεκαετία αργό-

τερα και το διαδίκτυο έχει ήδη εν-

ταχθεί επίσημα στη ζωή των

ανθρώπων, ενώ το 1998 θεωρεί-

ται η γενέθλιος χρονιά της Google.

Στην αύξηση των εφευρέσεων

κατά τις δεκαετίες 1950-2000 δια-

δραμάτισαν καθοριστικό ρόλο αρ-

κετοί παράγοντες. Αρχικά, δεν θα

πρέπει να παραλείψουμε το γεγο-

νός ότι το μορφωτικό επίπεδο των

ανθρώπων είχε βελτιωθεί εξαιτίας

της αστικοποίησης και της επαφής

με άλλους πολιτισμούς. Επιπρο-

σθέτως, είναι λογικό η κοινωνία να

παρουσιάζει μεγαλύτερη εξέλιξη

σε περίοδο ειρήνης παρά σε πε-

ρίοδο πολέμου που πράγματι μά-

στιζε όλο τον κόσμο το πρώτο μισό

του 20ου αιώνα.

Εμείς, σαν Γεωργία και Φανή, πι-

στεύουμε πως το διαδίκτυο και το

κινητό τηλέφωνο αποτελούν δύο

από τις σημαντικότερες εφευρέ-

σεις αυτού του αιώνα. Με το διαδί-

κτυο βρίσκουμε εύκολα και

γρήγορα οτιδήποτε χρειαζόμαστε

και ακόμη μπορούμε να επικοινω-

νήσουμε με ανθρώπους από όλο

τον κόσμο μέσα από ιστοσελίδες

κοινωνικής δικτύωσης. Με το κι-

νητό διευκολύνονται οι επικοινω-

νίες μας σε καθημερινή βάση

οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε.

Γενικότερα με το διαδίκτυο αλλά

και με το κινητό τηλέφωνο έχουν

«εξαφανιστεί» τα σύνορα μεταξύ

των χωρών και οι αποστάσεις.

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη

όσα προαναφέρθηκαν, διαπιστώ-

νουμε ότι τον προηγούμενο αιώνα

πραγματοποιήθηκαν πολλές εφευ-

ρέσεις οι οποίες άνοιξαν το δρόμο

για μια ευκολότερη ζωή με περισ-

σότερες ανέσεις. Παρόλα αυτά,

στις μέρες μας η τεχνολογία εξε-

λίσσεται με απίστευτα γρήγορους

ρυθμούς σε σημείο που κάθε μέρα

να έρχονται στο προσκήνιο νέα δε-

δομένα. Θα πρέπει, λοιπόν, όλοι

να αναρωτηθούμε: Μήπως μετά

από την μεγάλη πρόοδο θα

έπρεπε να περιμένουμε και τις

ανάλογες συνέπειες;

Παζαρά Φανή

Στραγάλη Γεωργία  



Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί ένα

από τα πιο σημαντικά θεσμικά όργανα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει έδρα το

Στρασβούργο και ο ρόλος του είναι καθο-

ριστικός για τη λειτουργία και την οργά-

νωση των χωρών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, καθώς και για την εξασφάλιση

της δημοκρατίας και την υπεράσπιση των

θεσμών της στον ευρωπαϊκό χώρο.

Χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας, μάλι-

στα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει απο-

κτήσει πιο ενισχυμένο ρόλο και

περισσότερη δύναμη στη διαμόρφωση του

μέλλοντος της Ευρώπης. Αυτό συνεπάγε-

ται, επίσης, την ισχυροποίηση και ενί-

σχυση του ρόλου του πολίτη, αφού το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η «φωνή»

των Ευρωπαίων, η «πηγή» της πολιτικής

τους δύναμης.

Η συνθήκη της Λισαβόνας, λοιπόν,είναι

μία μεταρρυθμιστική συνθήκη, η όποια

υπογράφτηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007 και

αποσκοπούσε στην τροποποίηση των

ιδρυτικών συνθηκών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Μία από τις μεταρρυθμίσεις, που

πραγματοποιήθηκαν αφορούσε τις ευθύ-

νες και τις υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, η συνθήκη ενισχύει

τις νομοθετικές εξουσίες του Κοινοβου-

λίου, οι οποίες σχεδόν διπλασιάζονται και

βελτιώνει την ικανότητα του να δρα απο-

τελεσματικά. Αρχικά, η συνθήκη της Λισα-

βόνας ενδυναμώνει το νομοθετικό έργο

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς

καθιερώνεται η διαδικασία της συναπόφα-

σης, σύμφωνα με την οποία το Κοινοβού-

λιο έχει τα ίσια δικαιώματα με το

Συμβούλιο  σε διάφορους τομείς, όπως

είναι η δικαιοσύνη, η μετανάστευση, η

υγεία και η γεωργία. Έπειτα, το Κοινοβού-

λιο δικαιούται να συναποφασίζει με το

Συμβούλιο για θέματα κοινοτικού προ-

ϋπολογισμού, αφού θεσπίζεται η διαδικα-

σία  απόφασης επί του συνόλου του

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης. Ας σημειωθεί ακόμη ότι το Κοινοβού-

λιο διαδραματίζει νέο ρόλο πλέον και στη

λειτουργία των υπόλοιπων θεσμικών ορ-

γάνων, διότι πριν αναλάβουν τα καθή-

κοντά τους οι επιτροπές και τα μέλη τους

πρέπει να εξασφαλίσουν την έγκριση του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μία τελευταία

ευθύνη του Κοινοβουλίου μετά τη συν-

θήκη είναι η διασφάλιση του απόλυτου σε-

βασμού των δικαιωμάτων των πολιτών,

καθώς και η δυνατότητα προτάσεων για

τροποποίηση της συνθήκης.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και, άρα,

η παραπάνω συνθήκη δεν μπορεί να

υπάρξει χωρίς την ενεργό συμμετοχή του

Ευρωπαίου πολίτη. Ο σημερινός Ευρω-

παίος πολίτης πρέπει να θεωρεί την Ευ-

ρώπη πατρίδα του και να προσπαθεί

ακατάπαυτα να ενισχύσει το ρόλο και τη

δύναμή του.

Γενικά, ο πολίτης που ζει στην Ευρώπη

έχει την υποχρέωση να σέβεται τον πολι-

τισμό κάθε ευρωπαϊκού λαού, ώστε να

διατηρεί την ενότητα, την ομόνοια και το

πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των ατόμων.

Ακόμα, πρέπει να τηρεί τους νόμους, που

ισχύουν για κάθε κράτος και γενικά για την

Ευρώπη και να προσπαθεί για την επικρά-

τηση την ειρηνικής συνύπαρξης και συνερ-

γασίας. Αν, όμως, κάποιος νόμος δεν

τάσσεται προς το συμφέρον της κοινω-

νίας, οφείλει ο καθένας στον εαυτό του και

στους συμπολίτες του, να αγωνιστεί και να

τον καταργήσει, για να μπορέσει  να ζήσει

ελεύθερος. Παράλληλα, ο Ευρωπαίος πο-

λίτης πρέπει να εκφράζει τη γνώμη του για

διάφορα ζητήματα της επικαιρότητας και

να επιδιώκει την υπεράσπιση του υπέρτα-

του δικαιώματος σε μια δημοκρατία, το δι-

καίωμα της συμμετοχής στα κοινά και της

παρρησίας. Ιδιαίτερα, ο Ευρωπαίος πολί-

της πρέπει να εκλεγεί με κριτική σκέψη και

απαλλαγμένος από κάθε είδους συμφέ-

ροντος τα πρόσωπα, που θα τον εκπρο-

σωπούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι σε

αυτούς θα στηρίξει τις αυριανές βλέψεις

και τα όνειρά του.

Πολλές φορές, όμως, ο Ευρωπαίος πο-

λίτης στις μέρες μας δε βρίσκει την απα-

ραίτητη απήχηση στην έκφραση των

απόψεων και των διεκδικήσεών του και

αποζητά διάφορες λύσεις, ώστε να λη-

φθούν σοβαρά υπόψην οι γνώμες και οι

αποφάσεις του από τα όργανα της Ευρω-

παϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα σοβαρό

πρόβλημα, που χρειάζεται άμεση ανταπό-

κριση.

Μία λύση στο παραπάνω σημαντικό ζή-

τημα είναι η συμμετοχή των πολιτών σε

προγράμματα, όπως είναι το πρόγραμμα

«Ευρώπη για τους πολίτες», που διεξάγει

η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω αυτού οι Ευ-

ρωπαίοι έχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής

εμπειριών και έκφρασης των ιδεών, των

παραπόνων ή της επιδοκιμασίας τους για

πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτι-

στικά θέματα της Ευρώπης. Επιπροσθέ-

τως, η ενασχόληση των πολιτών με τα

ευρωπαϊκά ζητήματα μπορεί να αυξηθεί

μέσω της συμμετοχής τους σε κοινωνικά

δίκτυα, όπως είναι το Διαδίκτυο, από τα

οποία προσφέρεται  πληροφόρηση, διότι

ένας ενημερωμένος, όπως είναι ήδη γνω-

στό, έχει τη δυνατότητα να επιλέγει και να

πράττει σωστά.

Ένας άλλος τρόπος, για να ακουστεί η

φωνή των Ευρωπαίων πιο δυνατά, είναι η

διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, με τα οποία

οι πολίτες καθίστανται ικανοί να αποφασί-

ζουν με την προσωπική τους ψήφο υπεύ-

θυνα για τη θέσπιση ενός νόμου, τη λήψη

μιας απόφασης και για άλλες σημαντικές

υποθέσεις, που αφορούν το κοινωνικό σύ-

νολο. Η κυβέρνηση, ακόμα, κάθε χώρος

θα μπορούσε να οργανώσει «τοπικές βου-

λές», οι οποίες θα εξετάζουν τα προβλή-

ματα και τα αιτήματα ενός ορισμένου

αριθμού ατόμων σε ένα κράτος και θα τα

μεταβιβάζουν στο Συμβούλιο της Ευρω-

παϊκής Ένωσης. Έτσι, η κάθε χώρα θα εκ-

προσωπείται πιο αποτελεσματικά στην

Ευρώπη και θα περιοριστεί κατά πολύ η

γραφειοκρατία, που συνήθως γίνεται εμ-

πόδιο στα συμφέροντα των πολιτών.

Επομένως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

είναι αναπόσπαστο κομμάτι  της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, το οποίο μετά τη Συνθήκη

της Λισαβόνας, απέκτησε μεγαλύτερη ισχύ

και περισσότερες ευθύνες σε θέματα που

αφορούν τους πολίτες και τη λειτουργία

των χωρών της Ευρώπης. Γι’ αυτό, λοιπόν

είναι ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευ-

ρωπαίου πολίτη και να εφαρμοστούν κά-

ποια μέτρα και προγράμματα, ώστε οι

πολίτες να μπορούν να εκφέρουν την

γνώμη τους και να ελέγχουν όσο το δυνα-

τόν περισσότερο τα δεδομένα και τις αλ-

λαγές στον χώρο της Ευρώπης.

Μήτσιου Ελένη

Ενότητα: Μαθητικά Δρώμενα

Η Ευρώπη που θέλουμε
►  Πως μας επηρεάζει η συνθήκη της Λισαβόνας
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί

το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

κάθε πέντε χρόνια με άμεσες, γενικές

εκλογές που διεξάγονται την ίδια πε-

ρίοδο στα κράτη μέλη. Αποτελεί,

ακόμη, ένα πολύ σημαντικό όργανο

της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του

οποίου εκφράζονται η βούληση , οι

ανάγκες και τα προβλήματα των

χωρών μελών. Ωστόσο μετά τη συν-

θήκη της Λισαβόνας, ο ρόλος του Ευ-

ρωκοινοβουλίου ενισχύθηκε.

Απέκτησε νέες σημαντικές εξουσίες

όσον αφορά στη νομοθεσία και τον

προϋπολογισμό της Ένωσης αλλά και

τις διεθνείς συνθήκες. Ποιός είναι, λοι-

πόν, ο ρόλος του ευρωπαίου πολίτη

μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας ;

Για να  απαντήσουμε  σ’ αυτό το

ερώτημα πρέπει να γνωρίζουμε τι

είναι η συνθήκη της Λισαβόνας και τι

ορίζει. Η συνθήκη της Λισαβόνας

υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 2007

από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης και τέθηκε σε ισχύ από

το Δεκέμβριο του 2009. Κύριος σκο-

πός της συνθήκης είναι η ενίσχυση

της αποτελεσματικότητας  και της δη-

μοκρατικής  νομιμοποίησης της Ένω-

σης καθώς και η βελτίωση της

συνοχής της δράσης της. Ριζοσπαστι-

κές θεωρούνται και οι αλλαγές της

Συνθήκης της Λισαβόνας στον τομέα

της εξωτερικής πολιτικής της Ευρω-

παϊκής  Ένωσης προς τη διεθνή κοι-

νότητα, τα κράτη του τρίτου κόσμου

και γενικότερα τις διεθνείς σχέσεις της.

Ενισχυμένος είναι, συνεπώς, και ο

ρόλος του ευρωπαίου πολίτη.

Καταρχάς, ενισχύεται ο ρόλος του

στην πολιτική ζωή. Δεν είναι πλέον

ένας απλός πολίτης που εκφράζει τη

βούλησή του μόνο στις εκλογές. Οφεί-

λει να ενισχύει με τη δράση του το δη-

μοκρατικό πολίτευμα που αποτελεί το

κυρίαρχο πολίτευμα της Ευρώπης

αλλά και απαραίτητο παράγοντα

τόσο για την εξασφάλιση της ελευθε-

ρίας και της δικαιοσύνης όσο και για

την κατοχύρωση των ανθρώπινων δι-

καιωμάτων.

Επιπλέον, ως πολίτης ενός κρά-

τους-μέλους της Ένωσης, έχει  τη δυ-

νατότητα να προάγει αξίες. Η

συνεργασία, η επικοινωνία, η φιλία με-

ταξύ των κρατών-μελών καθώς και η

δημοκρατία, στην οποία  βασίζεται η

λειτουργία της Ένωσης, είναι αξίες

που πρέπει να γονιμοποιηθούν και να

προαχθούν πέρα από τα ευρωπαϊκά

σύνορα και σε ολόκληρη την υφήλιο.

Είναι απαραίτητο, ακόμη, να κατακρί-

νει φαινόμενα , όπως ο ρατσισμός και

η ξενοφοβία, εξασφαλίζοντας έτσι την

ισότητα, μία εξίσου σημαντική αξία με

τις προηγούμενες.

Διαπιστώνουμε, λοιπόν ότι ο ρόλος

του ευρωπαίου πολίτη είναι αρκετά με-

γάλος και σημαντικός. Παρόλα αυτά

μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας  πα-

ρατηρήθηκε η κυριαρχία των ισχυρό-

τερων χωρών στον οικονομικό,

κυρίως, τομέα απέναντι στις μικρότε-

ρες σε πληθυσμό ή σε έκταση χώρες.

Για να αποφευχθούν, λοιπόν, αυτές οι

ανισότητες απαιτείται δράση όχι μόνο

των πολιτειακών οργάνων κάθε χώρας

Για να αποφευχθούν λοιπόν αυτές οι

ανισότητες απαιτείται η δράση όχι

μόνο των πολιτειακών οργάνων κάθε

χώρας αλλά και των ίδιων των πολι-

τών. Πρέπει να ακούγεται η φωνή τους

μέσα στην Ευρώπη και όχι να αποσιω-

πάται από τους «ισχυρούς».  

Καταρχάς η δράση του ευρωπαίου

πολίτη φανερώνεται με την εκλογή κα-

τάλληλων και ικανών αντιπροσώπων

του στο Ευρωκοινοβούλιο. οι Ευρωε-

κλογές, που λαμβάνουν χώρα κάθε

πέντε χρόνια σε όλα τα κράτη – μέλη

της Ένωσης, δίνουν τη δυνατότητα

στους πολίτες να ψηφίσουν τους αντι-

προσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο, μέσω των οποίων θα μεταβι-

βαστούν στην Ένωση τα προβλήματα

και οι ανάγκες της χώρας τους. 

Ακόμη, οι Ευρωπαίοι πολίτες μπο-

ρούν να παρέμβουν με προσωπικές

τους πρωτοβουλίες. Παραδείγματος

χάρη, με τη δημιουργία από πολίτες

ομάδων προώθησης αιτημάτων, είτε

πολιτικών, είτε κοινωνικών, είτε πολι-

τιστικών. Όμως, για να έχει αποτέλε-

σμα η δράση των ομάδων αυτών

απαιτείται η ενεργός συμμετοχή των

πολιτών και σε καμιά περίπτωση η

αποχή η αδιαφορία. 

Τέλος, στην Ευρώπη είναι απαραί-

τητο να ακουστεί και η φωνή των

νέων. Με τη συμμετοχή ανθρώπων

νεαρής ηλικίας στην λήψη των αποφά-

σεων, που γίνεται κυρίως με τη συμ-

μέτοχη τους σε συλλογικές ομάδες,

μεταβιβάζονται στην Ευρώπη τα προ-

βλήματα, οι ανάγκες και οι σκέψεις και

των ανθρώπων της νέας γενιάς.

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη όσα

προαναφέρθηκαν, διαπιστώνουμε ότι

με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας ενι-

σχύθηκε ο ρόλος του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και συνεπώς και ο

ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη. Πρέπει,

όμως, να ακούγεται η φωνή του στην

Ευρώπη και όχι να αποσιωπάται.

Ίσως, λοιπόν, ήρθε η ώρα όλοι μας να

αναρωτηθούμε: Τι πρέπει και εμείς ως

Ευρωπαίοι πολίτες να κάνουμε για να

ακουστεί η φωνή μας στην Ευρώπη; 

Στραγάλη Γεωργία

Ενότητα: Μαθητικά Δρώμενα

Ο ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη
►  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας
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Ενότητα: Ελεύθερος Χρόνος

Κωνσταντινούπολη
►  Η τριήμερη εκδρομή της Γ’ Λυκείου του σχολείου μας

Κωνσταντινούπολη: μια πόλη πολιτι-

σμικά αναπτυγμένη, μια πόλη βαθύτατα

συνδεδεμένη με τη χώρα μας, μια πόλη…

. «ελληνική». Η στενή σχέση της  με την

Ελλάδα είναι αυτό που προξενεί το ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον των Ελλήνων. Το γνωστό

«πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας

θα ’ναι» είναι χαραγμένο στο μυαλό και

στην καρδιά όλων ακόμη και σήμερα. 

Ένα ταξίδι στην Πόλη ήταν απαραίτητο

και πραγματικά …άξιζε.

Από καιρό την προγραμματίζαμε αυτή την

εκδρομή και τελικά πραγματοποιήθηκε. το

όνειρο έγινε πραγματικότητα. Τέσσερις (-

4-) ολόκληρες μέρες σε μια άγνωστη χώρα

για  μας μα με τόσο γνωστή ιστορία σε

μας. 

Η πρώτη μέρα μας βρήκε στο δρόμο.

Δεκατρείς (-13-) ώρες στο λεωφορείο με

μόνη διακοπή κάποιες ολιγόλεπτες στά-

σεις για ξεκούραση. Ο ενθουσιασμός

όμως όλων μας δεν άφηνε την κούραση

να μας καταβάλει. Η αγωνία για το τι θα

δούμε έπαιρνε τη θέση της κούρασης και

της κακής διάθεσης. Μετά από το μεγάλο

ταξίδι φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Ένα πολυ-

τελέστατο κτίριο, με άριστες παροχές φι-

λοξενίας. Η νύχτα εκείνη ήταν αφοσιωμένη

στην ξεκούραση. 

Το πρωί της επόμενης μέρας μας βρήκε

έτοιμους για μια αξέχαστη εμπειρία: μια

κρουαζιέρα στο Βόσπορο. Επιβιβαστή-

καμε στο καράβι και ξεκίνησε η ξενάγηση.

Πλήθος κτιρίων έκαναν την εμφάνιση τους,

καθώς το πλοιάριο έσκιζε τα νερά του Βο-

σπόρου. Κτίρια πολυτελή, το καθένα, με τη

δική του ιστορία την οποία μας αφηγούν-

ταν ο ξεναγός. Το κρύο όμως δεν μας

άφησε να θαυμάσουμε πολύ τα υπέροχα

μέρη. Η μέρα συνεχίστηκε με μια βόλτα

στη πόλη.

Μόλις φτάσεις στο ιστορικό κέντρο, μόλις

πατήσεις το πόδι στην πόλη, θαρρείς πως

βρίσκεσαι Ελλάδα. Τι κι’ αν όπου και αν

κοιτάξεις βλέπεις τούρκικες σημαίες, τι κι’

αν όλοι γύρω σου μιλούν μια άγνωστη

γλώσσα… Η αίσθηση που σου δημιουρ-

γείται … είναι Ελλάδα. 

Γυρισμός στο ξενοδοχείο για ξεκούραση

και ετοιμασίες για το βράδυ. Εκτός από

ιστορία θα παίρναμε μια γεύση και από την

πολίτικη διασκέδαση. Επισκεφθήκαμε λοι-

πόν ένα νυχτερινό κέντρο με χανουμάκια.

Η ατμόσφαιρα φανταστική! Παρόντες άν-

θρωποι από διάφορες χώρες και όσο περ-

νούσε η ώρα, η διασκέδαση γινόταν όλο

και πιο ενδιαφέρουσα. Ακολούθησε χορός

και γλέντι, διαγωνισμός χορού στον οποίο

πέντε (-5-) κορίτσια από το σχολείο μας

διακρίθηκαν.

Την επόμενη μέρα προτεραιότητα είχε

το μπλε τζαμί. Η επίσκεψη μας σκοπό

είχε να δούμε και να μάθουμε τον τρόπο

με τον οποίο οι μουσουλμάνοι προσκυ-

νούν και προσεύχονται στο θεό τους. Για

να μπούμε έπρεπε να υιοθετήσουμε τα

έθιμα τους: όχι παπούτσια στο ναό, όχι

κοντά ρούχα, όχι κορίτσια χωρίς μαντή-

λες στο κεφάλι. Το τζαμί ακολούθησε ο

ιππόδρομος που βρισκόταν εκεί κοντά. Ο

ξεναγός μας αφηγήθηκε όλη την ιστορία

του και μας περιέγραψε την παλιά του

μορφή. Όσα είδαμε και ακούσαμε όμως

το μυαλό μας βρισκόταν ήδη στο επό-

μενο αξιοθέατο. Η «αγαπημένη» Αγιά

Σοφιά είχε σειρά και τα αισθήματα μας

απερίγραπτα. Επί ώρες θαυμάζαμε την

όμορφη αρχιτεκτονική της και τις υπέρο-

χες αγιογραφίες της ακούγοντας ταυτό-

χρονα την ιστορία της. Κατεστραμμένες

τοιχογραφίες και εκθέματα προσπαθού-

σαν να «κρατηθούν» μέσω των συντηρη-

τών. 

Τελικός προορισμός η κλειστή αγορά της
Πόλης. Μια αγορά γεμάτη καταστήματα
και πάγκους με διάφορα εμπορεύματα
που «παίρνουν το μυαλό». Τρεις με τέσ-
σερεις ώρες περιπλανιόμασταν ακούρα-
στα στην αγορά θαυμάζοντας και
αγοράζοντας διάφορα προϊόντα. Αφού κά-
ναμε τις βόλτες μας και τα ψώνια μας επι-
στρέψαμε στο ξενοδοχείο για να
ετοιμαστούμε για το αυριανό ταξίδι της επι-
στροφής.

Ατελείωτη η επόμενη μέρα, μακρύ το τα-
ξίδι και δυστυχώς μας έφερε πίσω στην
καθημερινότητα,  στο διάβασμα και στις
υποχρεώσεις. Το τριήμερο όμως ήταν μια
ανάπαυλα, μια αξέχαστη εμπειρία που
όλοι θα θυμόμαστε σαν ένα ευχάριστο διά-
λειμμα ανάμεσα στην ατελείωτη μελέτη για
τις επικείμενες εξετάσεις.

Καραγιώργου Βάσια
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Ενότητα: Κινηματογράφος

Επικίνδυνη Οικογένεια
►  Κωμική γκανγκστερική περιπέτεια με πολλές διασκεδαστικές ιδέες

Η ταινία The family η αλλιώς Επικίν-

δυνη οικογένεια όπως βγήκε στους ελ-

ληνικούς κινηματογράφους είναι μία

ταινία που βγήκε το Σεπτέμβριο του

2013. Με σκηνοθέτη τον Λίκ Μπένσον

και πρωταγωνιστές τους : Robert

Deniro, Michelle Pfeifer και Tommy

Lee Jones η επιτυχία της ταινίας ήταν

σχεδόν βέβαιη.

Ο Robert Deniro παίζει στον ρόλο του

Τζιοβάνι Μαντζόνι, ενός μαφιόζου που

με την γυναίκα του Μάγκι ( Michelle

Pfeifer) και τα δύο παιδιά τους, καταλή-

γουν σε μία ήσυχη  γαλλική κωμόπολη,

εξαιτίας ενός προγράμματος προστα-

σίας μαρτύρων του FBI. Ο Σταν

(Tommy Lee Jones) είναι ένας πράκτο-

ρας του FBI, υπεύθυνος για την ομαλή

συμβίωση αυτής της οικογένειας με

τους κατοίκους της περιοχής.

Όσο όμως η οικογένεια Μανζόνι,

που παρουσιάζεται στην πόλη ως οι-

κογένεια Μπλέικ, προσπαθεί μάλλον

αδέξια να προσαρμοστεί στην βαρετή

ζωή της πόλης, οι παλιοί συνεργάτες

του Τζιοβάνι τον ψάχνουν για να ξεκα-

θαρίσουν παλιούς λογαριασμούς.

Όταν, προς το τέλος της ταινίας, τους

ανακαλύπτουν, παρατηρούμε με κομ-

μένη την ανάσα να εκτυλίσσεται μια

συναρπαστική σκηνή δράσης με την

τετραμελή οικογένεια μαφιόζων να

ενώνει τις δυνάμεις της για να απο-

κρούσει την επίθεση των άλλων θυ-

μωμένων μελών της Μαφίας που

ήρθαν με σκοπό την δολοφονία της οι-

κογένειας του Τζιοβάνι.

Όταν τελικά καταφέρνουν να επιζή-

σουν κι από αυτή την επίθεση αναγ-

κάζονται να ξαναφύγουν για μια άλλη

πόλη, με άλλα ονόματα όπου θα

έχουν άλλη μια ευκαιρία να προσπα-

θήσουν να ζήσουν μια «φυσιολογική»

φαινομενικά ζωή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ

Αυτή η ταινία είναι καθηλωτική. Με

συναρπαστικές σκηνές δράσεις, συγ-

κινητικά στιγμιότυπα και κωμικοτραγι-

κές καταστάσεις κρατά το ενδιαφέρον

σου αμείωτο έως το τελευταίο λεπτό.

Απολαυστικοί σε αυτήν την ταινία είναι

και οι πρωταγωνιστές, οι οποίοι συνέ-

βαλαν στην απόλυτη επιτυχία της ται-

νίας. Είμαι βέβαιη ότι όλοι θα

απολαύσετε την συγκεκριμένη ταινία

ανεξάρτητα από το φύλο ή την ηλικία

σας. Γι’ αυτό τρέξτε στο κοντινότερο

Video Club ή κατεβάστε την στον υπο-

λογιστή σας τώρα!

Μαρλένα Χαρίτου
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