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Ψηφιακά Δρώμενα
Υπεύθυνοι Καθηγητές:
“Σας περιμένουμε όλους στη ραδιοφωνική μας παρέα κάθε Κυριακή
- Αραμπατζή Θεανώ, ΠΕ 06 στις 20:00, μέσα από την συχνότητα του European School Radio”
- Μπάνος Δημήτρης, ΠΕ19 http://blogs.sch.gr/esrblog
Ο κόσμος με την ηλεκτρονική πένα των μαθητών μας

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

Ένα τέλος ... μια καινούργια αρχή
► “Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη”
Dr.Seuss - Συγγραφέας παιδικών βιβλίων

Η γνώμη μας
Άλλη μια εκδοτική-σχολική χρονιά ρίχνει αυλαία για
μας τους μαθητές του 6ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων. Μια χρονιά γεμάτη ρεπορτάζ και συνεντεύξεις
φτάνει στο τέλος της. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
θερμά τους συμμαθητές μας για την άψογη συνεργασία τους, για τη συμβολή τους στους δημοσιογραφικούς μας στόχους. Τα θέματα μας για αυτό το
φύλλο είναι :
1) Επίσκεψη του Έλληνα ποιητή και στιχουργού Μιχάλη Γκανά στα Τρίκαλα (ευχαριστούμε το βιβλιοπωλείο Κηρήθρες για τη φιλοξενία και τη συνεργασία ).
2) Στο Μύλο Ματσόπουλου φιλοξενήθηκε μια νέα
παρέα φωτογράφων με φωτογραφίες παιδιών τριτοκοσμικών χωρών.
3) Οι μαθητές του σχολείου μας βίωσαν μια εξαιρε-

τικά αγχώδη αλλά και ξεχωριστή εμπειρία όταν έλαβαν μέρος στους διαλυκειακούς ρητορικούς αγώνες.
4)Η ομάδα μπάσκετ του σχολείου μας κατάφερε και
«σήκωσε» το χρυσό κύπελλο κάνοντας μας περήφανους.
5) Ρεπορτάζ για το Πανελλήνιο Μπάσκετ εφήβων
που έλαβε χώρα στα Τρίκαλα.
6) Αφιέρωμα στο θεατρικό έργο Συρανό ντε
Mπερζεράκ με περίληψη στα γαλλικά, μέρος της δουλειάς των υποψηφίων συμμαθητών μας για τις εξετάσεις του Sorbonne II.
7) Μύθοι και καλά κρυμμένες αλήθειες για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
8) Ρεπορτάζ για τον αθλητισμό και το στίβο.
9) Ένα μικρό αφιέρωμα στα Όσκαρ.
Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας
Παπαθανασίου Έφη

Σελίδα: 2

Ενότητα: Συνεντεύξεις

Μιχάλης Γκανάς
► Ο κόσμος του βιβλίου μου προκαλούσε δέος
Ο Μιχάλης Γκανάς είναι έλληνας ποιητής και στιχουργός. Γεννημένος το
1944 στον Τσαμαντά Θεσπρωτίας, ξεκίνησε να φοιτά στη νομική σχολή του
πανεπιστημίου των Αθηνών. Ωστόσο
δεν ολοκλήρωσε πότε τις σπουδές του
καθώς κάτι άλλο τον ενδιέφερε πολύ
περισσότερο και δεν θα μπορούσε να
είναι τίποτα άλλο από την ενασχόληση
του αρχικά κοντά στα βιβλία, σε βιβλιοπωλεία, και παράλληλα με μια ‘’πολύ
ιδιωτική υπόθεση’’, όπως αναφέρει,
την ποίηση.
Με αφορμή την επίσκεψή του στα Τρίκαλα για την παρουσίαση των έργων του,
μας δόθηκε η ευκαιρία να συνομιλήσουμε
μαζί του και να του πάρουμε μία συνέντευξη όπου απάντησε σε κάποιες από τις
ερωτήσεις μας.
Ερ: Ποιος ο λόγος που ξεκινήσατε να
φοιτάτε στη νομική σχολή, εφόσον δεν
σας ενδιέφερε;

Απ: Πρώτα απ’ όλα, στα χρόνια τα δικά
μου, όταν τελείωσα το σχολείο υπήρχε
μόνο το πανεπιστήμιο των Αθηνών άντε
και της Θεσσαλονίκης. Οι σχολές ήταν η
νομική, η ιατρική και κάποιες άλλες. Δεν
υπήρχαν άλλες δυνατότητες. Εγώ ήθελα
να πάω σε μια ιδιωτική σχολή δημοσιογραφίας στην Αθήνα επειδή ήταν πιο
κοντά σε αυτό που με ενδιέφερε. Ωστόσο
έμαθα από έναν συμμαθητή μου, ένα
χρόνο μεγαλύτερο, ότι η σχολή ήταν
φρίκη. Ο πατέρας μου ήθελε να γίνω δάσκαλος και με το δίκιο του. Ένα γιο μπορούσε να σπουδάσει και ο αδερφός μου
είναι τρία χρόνια μικρότερος. Ήθελε να
πάω στην ακαδημία Ιωαννίνων, να τελειώσω σε δύο χρονάκια, να αρχίσω να
πληρώνομαι αμέσως για να ανεξαρτητοποιηθώ. Και βέβαια αν γινόμουν δικηγόρος ή γιατρός ακόμα καλύτερα. Αυτή ήταν
η λογική του. Για τους χωρικούς και τους
αγρότες εκείνη την εποχή ήταν μεγάλη

ιστορία να δουν το παιδί τους να αλλάζει
κοινωνική τάξη.
Ερ: Και πώς καταλήξατε να γίνετε από
φοιτητής της νομικής βιβλιοπώλης;
Απ: Χωρίς να το θέλω χάλασα το σενάριο
του πατέρα μου καθώς δεν μπορούσα να
συνδυάσω την ποίηση με τη νομική και με
το εργοστάσιο που δούλευα για να βγάλω
χρήματα. Είχα φτάσει σε σημείο να λέω
διαφορετικά ψέματα για τα μαθήματα που
χρωστούσα στους γονείς μου, μια κουτοπονηριά εντελώς βλακώδης που ήταν
όμως μια άμυνα. Κάποια στιγμή είπα να
τελειώνει αυτή η ιστορία και τότε έγινα βιβλιοπώλης, επειδή ακριβώς μου άρεσε το
αντικείμενο. Στις αρχές, λοιπόν, του 1972
πήγα σε ένα βιβλιοπωλείο που λεγότανε
‘Δωδώνη’ και άρχισα να δουλεύω. Μου
άρεσε πάρα πολύ η δουλειά, ήταν καταπληκτικό για μένα να βρίσκομαι στον
κόσμο του βιβλίου, αφού εγώ δεν έμπαινα
σε βιβλιοπωλεία όταν ήμουν φοιτητής

στην Αθήνα γιατί μου προκαλούσαν τέτοιο
δέος που να μην μπορώ να μπω. Ψώνιζα
βιβλία από καροτσάκια. Έτσι ξεκίνησε η
ιστορία του βιβλιοπώλη.
Ερ: Υπήρξατε και ιδιοκτήτης βιβλιοπωλείου;
Απ: Μετά από ενάμιση χρόνο στη Δωδώνη μας ήρθε μια τρελή ιδέα με τη γυναίκα μου, η οποία ήταν επιμελήτρια
βιβλίων, να κάνουμε κάτι δικό μας. Έτσι
στις 5 Νοέμβρη του ’73 ανοίξαμε ένα μικρό
βιβλιοπωλείο, ‘Το Δέντρο’. Ωστόσο, δεν
πήγε καλά και μάλλον έφταιγε το γεγονός
ότι δεν είχα αυτό που λένε ‘’εμπορικό δαιμόνιο’’, με αποτέλεσμα μετά από τρία χρόνια να ξαναπάω στη ‘Δωδώνη’ όπου
έμεινα μέχρι το ’86. Δούλεψα 15 χρόνια ως
βιβλιοπώλης και όταν το ’89 στα 45 μου
χρόνια στράφηκα στη διαφήμιση μου
έλειπε πολύ η δουλειά του βιβλιοπώλη.
Ερ: Και πώς τελικά καταλήξατε στην
ποίηση;
Απ: Εγώ όλο αυτό το διάστημα έγραφα.
Δεν ήξερε κανείς ότι γράφω. Ένας φίλος
με αποκαλούσε ‘’ηπειρώτη κρυψίνους’’.
Ωστόσο, εκείνη την εποχή είχαν πολύ πέραση άλλου είδους ποιητές. Εμένα ο καλύτερος δάσκαλός μου και ότι με είχε
συγκινήσει όσο τίποτα άλλο ήταν το δημοτικό τραγούδι. Δεν το ευνοούσε όμως η δικτατορία. Έβγαλα το πρώτο μου βιβλίο
όταν ήμουν αρκετά μεγάλος, 34 ετών. Λίγο
διστακτικά στην αρχή όμως είχε καλή αποδοχή και έτσι ξεθάρρεψα και στράφηκα
στα δικά μου, ότι είχα από το δημοτικό
τραγούδι. Και έτσι πορεύτηκα από εκεί και
πέρα. Παράλληλα όταν είχα ανοίξει το δικό
μου βιβλιοπωλείο είχα δώσει κάτι χειρόγραφα σε μια φίλη για να μου πει τη
γνώμη της και εκείνη τα έδειξε σε έναν εκδότη στον οποίο άρεσαν.
Συνέχεια σελ.3

Σελίδα:3

Ενότητα: Συνεντεύξεις

Ο κόσμος “διψάει” για την ποιήση
► Θέλω τα ποιήματά μου να είναι άμεσα και να συγκινούν

Ερ: Συνεπώς, δεν κυνηγήσατε την ποίηση;
Απ: Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε χωρίς να
το καταλάβω, χωρίς να το επιδιώξω. Τίποτα δεν σχεδίαζα, έγραφα τα ποιήματα
χωρίς σκελετό.
Ερ: Είναι δύσκολη η ποίηση;
Απ: Είναι μια τέχνη που δεν είναι πάρα
πολύ εύκολη. Δεν σε διευκολύνει. Σαν να
το κάνει επίτηδες! Πάει κόντρα στις ευκολίες της πεζογραφίας. Είναι δύσκολη γιατί
την έχουν δυσκολέψει και λίγο οι ποιητές.
Είναι σοβαρή υπόθεση ποιόν δρόμο θα
διαλέξεις σε σχέση με τα κοινωνικά γεγονότα που απασχολούν τους ανθρώπους.
Ή αποκόβεσαι εντελώς από τα γεγονότα
και ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου ή
παίρνεις μια θέση αποκτώντας έτσι
επαφή με το κοινό. Εγώ αυτό το διεκδικώ
και θεματικά και από άποψη αμεσότητας.
Θέλω τα ποιήματα μου να συγκινούν και
να ενδιαφέρουν όσο γίνεται περισσότερους.
Ερ: Είχατε από πάντα αγάπη για την
ποίηση;
Απ: Δεν ήταν ακριβώς αγάπη, ήταν κάτι
οργανικό. Δηλαδή άκουγα δημοτικά τραγούδια ή διάβαζα με λαχτάρα βιβλία και
Καββαδία. Μάλιστα τα βιβλία τα έπαιρνα
από μεγαλύτερα παιδιά που είχαν έρθει
από την Αθήνα. Ουσιαστικά ο Καββαδίας
ήταν πηγή έμπνευσης, μιας και ήταν ο
μόνος εν ζωή ποιητής που ήξερα.
Υπήρχε και ο Σεφέρης ή ο Ελύτης αλλά
δεν είχαν μπει καθόλου στα σχολικά βιβλία, ούτε ως πληροφορία, ως όνομα. Μιλάμε για μια κοινωνία που δεν

παρακολουθούσε καθόλου τι γίνεται στον
πνευματικό κόσμο. Η ποίηση είναι μια
ιδιωτική υπόθεση. Μπορεί όλοι να συγκινούμαστε αλλά ο καθένας το εκλαμβάνει
διαφορετικά, με διαφορετικές σκέψεις και
συναισθήματα.
Ερ: Τι έχετε αποκομίσει από την ενασχόλησή σας με την τηλεόραση;
Απ: Φρίκη μόνο. Όχι μόνο από την
πλευρά των ανθρώπων της τηλεόρασης
αλλά και από την δική μου πλευρά. Η ποίηση είναι ένα είδος που αγαπώ και υπηρετώ αλλά δεν ταιριάζει στην τηλεόραση.
Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να κρατηθεί
ο θεατής. Εγώ ήθελα να ακούγονται ποιήματα, όχι συζητήσεις από γύρω.
Ερ: Πιστεύτε ότι η μελοποίηση αλλοιώνει το νόημα και την ποιότητα των
ποιημάτων;
Απ: Υπάρχει η θεωρία ότι το ποίημα
τραυματίζεται από την μεσολάβηση της

μουσικής γιατί η ίδια κλέβει την παράσταση. Λένε ότι μεγαλύτερη ζημιά είναι ότι
δεν μπορεί να ξαναδιαβαστεί το ποίημα
όπως διαβαζόταν πριν τη μελοποίηση.
Δημιουργείται ένα μεικτό είδος που δεν
είναι ούτε ποίημα ούτε μουσική από μόνη
της. Είναι αυτά τα δύο μαζί που συγκινούν πολύ περισσότερους. Έχουν μελοποιηθεί λίγα ποιήματά μου, έχω γράψει
περισσότερο στίχους για τραγούδια. Θα
μπορούσα να πω ότι με απέτρεπαν συνάδελφοι ποιητές να μπλεχτώ με το τραγούδι. Αλλά εγώ το τραγούδι το αγαπώ
και αν δεν είχα ασχοληθεί θα έχανα κάποια από τα καλύτερα τραγούδια μου.
Ερ: Θεωρείτε ότι το πνεύμα της εποχής
έχει οδηγήσει σε παρακμή την πνευματική δημιουργία; Ο κόσμος έχει σταματήσει πλέον να αναζητά αυτή την
ολοκλήρωση;
Απ: Είναι μια δεκαετία τώρα που η κοινωνία βγάζει καταπληκτικούς ποιητές,
νέους και μη. Ο κόσμος διψάει να έρθει
σε επαφή με την ποίηση. Φυσικά δεν
μιλώ για την πλειοψηφία αλλά υπάρχει
διάθεση από πολλούς. Νομίζω πως αυτή
η εποχή, εκτός από τα άσχημα, αν μας
κάνει κάτι καλό ένα από αυτά είναι ότι θα
μπουν κάποιες προτεραιότητες άλλου είδους. Γιατί είχε φτάσει η επιτυχία και το
χρήμα να είναι οι απόλυτες αξίες.
Σας ευχαριστούμε πολύ!

Καραμπέρη Κατερίνα
Μπουλογεώργος Ραφαήλ
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα
Στραγάλη Ελπίδα

Σελίδα: 4

Ενότητα: Ρεπορτάζ

Έκθεση φωτογραφίας
► Πραγματοποιήθηκε 13 με 22 Μαρτίου στο Πάρκο Ματσόπουλου

Πληροφορίες Έκθεσης
Φιλοξενήθηκε από τη Φωτογραφική
Ομάδα Τρικάλων, σε συνεργασία με το
Δήμο Τρικκαίων και το Κέντρο Έρευνας –
Μουσείο “Βασίλης Τσιτσάνης”.
Ποιοι είμαστε;
Είμαστε μια παρέα νέων ανθρώπων,
που μας ένωσε η αγάπη για τη Φωτογραφία. Γίναμε έτσι μία ομάδα η οποία ανταλλάσει ιδέες, γνώσεις, προβληματισμούς.
Κυρίως όμως, προσπαθεί να ενθαρρύνει
και να αναπτύξει τη δημιουργική έκφραση
μέσω της Φωτογραφίας, με πλήθος δράσεων, σεμιναρίων, workshops, φωτογραφικών εξορμήσεων και επισκέψεων σε
εκθέσεις.
Ο πυρήνας της ομάδας δημιουργήθηκε
το 2006 ,στο τότε “Φωτογραφικό Εργαστήρι του Δήμου Τρικκαίων”, που λειτουργούσε στο Μύλο Ματσόπουλου. Το
“μικρόβιο” της Φωτογραφίας και της παρέας κάνει τη “δουλειά” του και η ανάγκη
για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, τους
οδηγεί στις πρώτες ανεξάρτητες συναντήσεις της παρέας, χωρίς μόνιμη στέγη.
Όμως η παρέα μεγαλώνει και έτσι δημιουργείται η Φωτογραφική Ομάδα Τρικάλων, η οποία λειτουργεί με τη σημερινή
της μορφή από το 2008. Το 2012 η Ομάδα
αποκτά τη δική της μόνιμη στέγη.
Όνομα διαγωνισμού /έκθεσης: «Ειρήνη είναι»
Θέμα του 5ου διαγωνισμού /έκθεσης:
«Τα δικαιώματα των παιδιών»
Διοργανωτής (Υποστηρικτές):
Το Διαγωνισμό οργάνωσε το Ελληνικό
γραφείο του Διεθνή Οργανισμού «Κόσμος
χωρίς πολέμους και βία» υπό την αιγίδα
της Ελληνικής Επιτροπής της UNESCO
και το υπουργείο πολιτισμού και αθλητισμού, με την υποστήριξη της FIAP (διεθνής φωτογραφικός οργανισμός) της
ελληνικής φωτογραφικής εταιρείας.
Ο κόσμος χωρίς πολέμους και βία ,είναι

ένας διεθνής οργανισμός που προωθεί
την ειρήνη και τη μη βία ,ως προσωπικά
και κοινωνικά μοντέλα ζωής αλλά και ως
τα μοναδικά «διαβατήρια» για το μέλλον
της ανθρωπότητας. Σε αυτό το πλαίσιο,
κάθε δραστηριότητα της ανθρώπινης έκφρασης, υπηρετεί την ανάδειξη και την
καλλιέργεια αυτών των αξιών . Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει το δίκτυο σχολείων για τη μη βία σε περισσότερες από
15 χώρες.
Περιγραφή του θέματος
Πολλοί από εμάς θεωρούν ότι η ειρήνη

είναι μια κατάσταση όπου απλώς απουσιάζει το τρομακτικό πρόσωπο του πολέμου. Αν όμως κοιτάξουμε λίγο τις
συνθήκες διαβίωσης της πλειοψηφίας των
ανθρώπων, θα διαπιστώσουμε πως ο σωματικός πόνος και η διανοητική οδύνη δεν
έχουν εκλείψει από τις χώρες που τυπικά
,δεν βιώνουν μια εμπόλεμη κατάσταση.
Τέλος τα 1,7 τρις Δολάρια που δαπανήθηκαν παγκοσμίως για εξοπλισμούς το 2012,
δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.
Παπαθανασίου Έφη

Ενότητα: Ρεπορτάζ

Σελίδα: 5

Διαλυκειακοί Ρητορικοί Αγώνες
► Στο 1ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων δόθηκε η δυνατότητα στους τρικαλινούς μαθητές να γίνουν ρήτορες
Με τον όρο Ρητορική, (από την ελληνική
λέξη ῥήτωρ), εννοείται εκείνος ο τομέας
μελέτης και τεχνικής που ασχολείται με τη
σύνθεση του προφορικού και του γραπτού
λόγου, προκειμένου να καταστεί μέσο πειστικότητας και αποτελεσματικότητας επί
κάποιου αιτίου.
Το 1ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων διοργάνωσε για πρώτη φορά το 2012 Ρητορικούς
αγώνες αλλά ενδοσχολικούς με τη δυνατότητα για συμμετοχή να δίνεται μόνο
στους μαθητές που φοιτούσαν σ’ αυτό.
Την επόμενη χρονιά με τη συνεργασία
του 1ου Λυκείου και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων
διοργανώθηκαν οι πρώτοι Διαλυκειακοί
Ρητορικοί Αγώνες για μαθητές λυκείου,
υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
«Η μεγάλη επιτυχία των αγώνων την
προηγούμενη σχολική χρονιά που έγιναν
στο Λύκειό μας με μαθητές μόνο του σχολείου μας, μας επέτρεψε να πιστέψουμε

ότι θα μπορούσαν φέτος να επεκταθούν
σε όλα τα λύκεια του νομού και να δώσουν
την δυνατότητα σε περισσότερους μαθητές να εξασκήσουν την ευγλωττία και την
πειθώ μέσω επιχειρηματολογίας.», έγραψαν οι υπεύθυνοι του 1ου Λυκείου για τη
διοργάνωση των Α’ Διαλυκειακών Ρητορικών Αγώνων.
Η διοργάνωση αυτή φαίνεται ότι στέφθηκε με επιτυχία αφού συμμετείχαν μαθητές από αρκετά λύκεια του Νομού
Τρικάλων. Μαθητές από το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο
, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο ΓΕΛ, το Γενικό Λύκειο
Πύλης, το Λύκειο Οιχαλίας, το Λύκειο Βαλτινού, το Ιδιωτικό Λύκειο «Αθηνά» έφτασαν στην αυλή του σχολείου για να
βιώσουν την εμπειρία.
Οι ρητορικοί αγώνες περιλαμβάνουν
τρία διαφορετικά αγωνίσματα, τους διττούς λόγους, τον προτρεπτικό/ προσχεδιασμένο λόγο και τον αυθόρμητο λόγο.
Στους διττούς λόγους οι μαθητές αγωνί-

ζονται σε ομάδες τριών ατόμων. Δύο ομάδες, ο λόγος και ο αντίλογος, προσπαθούν με επιχειρήματα και μετά από
30λεπτη προετοιμασία του θέματος που
τους δίνεται να υποστηρίξουν τις δύο αντίθετες όψεις ενός θέματος. Στον προσχεδιασμένο λόγο οι μαθητές διαγωνίζονται
ατομικά και μετά από 40λεπτη προετοιμασία της θέσης που τους δίνεται καλούνται
να την υποστηρίξουν. Στον αυθόρμητο
λόγο οι μαθητές διαγωνιζόμενοι και πάλι
ατομικά προετοιμάζουν για ενάμιση λεπτό
ένα από τα τρία θέματα που τους δίνονται
και έπειτα το αναπτύσσουν για δυόμιση
με τρία λεπτά. Τους διαγωνιζόμενους βαθμολογεί η κριτική επιτροπή που αποτελείται από καθηγητές όλων των λυκείων.
Υπάρχουν ακόμη δύο χρονομέτρες σε
κάθε αίθουσα οι οποίοι ενημερώνουν διαγωνιζόμενους και κριτές για τον χρόνο.
Τα έπαθλα που απονεμήθηκαν στους νικητές είναι χρυσό, αργυρό, χάλκινο κλαδί

ελιάς ενώ σε όλους τους συμμετάσχοντες
(ομιλητές, αναπληρωματικούς, χρονομέτρες) δόθηκαν τα Διπλώματα συμμετοχής,
μεθέξεως ένεκεν..
Τα βραβεία που απονεμήθηκαν στους
νικητές
Οι προκριματικοί αγώνες διεξήχθησαν
την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου ενώ την
επομένη έγιναν οι ημιτελικοί και ο τελικός.
Τα αποτελέσματα των αγώνων ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του σχολείου και
την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου δόθηκαν τα
βραβεία στους νικητές.
Φέτος διεξήχθησαν στο 1ο ΓΕΛ οι Β’ Διαλυκειακοί Ρητορικοί Αγώνες. Η συμμετοχή
ήταν εξίσου μεγάλη, αν όχι και μεγαλύτερη
αφού πλέον οι περισσότεροι μαθητές γνώριζαν τη διαδικασία. Οι αγώνες έλαβαν
χώρα την Παρασκευή 14, το Σάββατο 15
και την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου.
Μαθητές από το σχολείο μας συμμετείχαν και τις δύο χρονιές με πολύ σημαντικές διακρίσεις και τις δύο φορές. Στους Α’
Διαλυκειακούς Ρητορικούς Αγώνες, η μαθήτρια της Α’, τότε, τάξης Πλαβού ΜαρίαΣωτηρία έλαβε τη 2η θέση στους Διττούς
Λόγους, ενώ στη φετινή διοργάνωση ο μαθητής της Β’ τάξης Πατσιάς Χρήστος
έλαβε το πρώτο βραβείο στον Προσχεδιασμένο/ Προτρεπτικό Λόγο.
Εμείς, ως συμμετέχουσες και τις δύο
φορές, οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια τους διοργανωτές των Αγώνων για
την οργάνωση και για τη φιλοξενία τους
και ελπίζουμε και τις επόμενες χρονιές να
διοργανώσουν ξανά τους αγώνες. Και φυσικά συνιστούμε σε όλους τους συμμαθητές μας να συμμετάσχουν στους αγώνες
για να εξασκηθούν στην υποστήριξη των
θέσεών τους με ορθά επιχειρήματα και ευφράδεια αλλά και για να οξύνουν τη σκέψη
και την κριτική τους ικανότητα.
Πλαβού Μαρία
Στραγάλη Γεωργία
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Πρωταθλητές
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► Η ομάδα μπάσκετ αγοριών στο Νομό Τρικάλων

Μπάσκετ: Ένα άθλημα με πολλές
εκπλήξεις και συγκινήσεις. Όχι μόνο
για τους ενήλικες αλλά και για τους
νέους. Και για εμάς οι εκπλήξεις και οι
συγκινήσεις ήταν πολλές. Αποφάσισα,
λοιπόν, να γράψω αυτό το άρθρο με
αφορμή τους σχολικούς αγώνες μπάσκετ 2013-14.
Οι προπονήσεις μας ήταν συχνές.
Έτσι είχαμε την ευκαιρία να προετοιμαστούμε σωστά για τους επερχόμενους αγώνες μαθαίνοντας τα
συστήματα και τις θέσεις μας.
Ο πρώτος αγώνας έγινε στα μέσα
Μαρτίου με αντίπαλο το 8ο ΓΕ.Λ. Τρικάλων. Ήμασταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι αλλά και αγχωμένοι, με
αποτέλεσμα η διαδρομή μέχρι το γήπεδο να είναι ήσυχη με όχι πολύ κουβέντα χωρίς να λείπουν τα
πειράγματα και τα αστεία. Μπήκαμε
στο γήπεδο για την προθέρμανση.
Ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά που
βρεθήκαμε όλοι μαζί σε παρκέ.
Υπήρχε ιδιαίτερη αμηχανία αλλά ακολουθήσαμε τις οδηγίες του προπονητή μας και γρήγορα ετοιμαστήκαμε
για τον αγώνα. Από την πρώτη στιγμή
του αγώνα φάνηκε ότι ήταν δύσκολος,
αν λάβουμε υπ’ όψιν τις δύο παρατάσεις που ακολούθησαν. Παρόλα αυτά
το αποτέλεσμα ήταν θετικό.
Όσο για τον δεύτερο αγώνα με το 7ο
ΓΕ.Λ. μπορώ να πω ότι δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολος, καθώς η διαφορά
πόντων φάνηκε από την πρώτη περίοδο. Παίξαμε πιο οργανωμένα βγά-

ζοντας μέσα στο παιχνίδι τα συστήματα και καταφέραμε να νικήσουμε.
Ήταν μια νίκη που μας εξασφάλισε
την θέση μας στο τελικό και μας δημιούργησε πολλά συναισθήματα. Είχαμε ήδη καταφέρει κάτι πρωτόγνωρο
για το σχολείο μας καθώς ήταν η
πρώτη φορά που κατάφερνε να περάσει την φάση των προημιτελικών.
Αμέσως μετά αρχίσαμε τις προετοιμασίες για τον τελικό. Αναλύσαμε τον
τρόπο παιχνιδιού και τους παίκτες της
αντίπαλης ομάδας. Ξέραμε ότι το 3ο
ΓΕ.Λ. της πόλης μας είχε πολύ δυνατή
ομάδα και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα.
Την ημέρα του τελικού για κακή μας
τύχη ο καιρός ήταν βροχερός εμποδίζοντας την άνετη μεταφορά τόσο τον
παικτών όσο και της κερκίδας μας,

που μας στήριζε σε όλη την διάρκεια
του πρωταθλήματος. Παρόλα αυτά η
κερκίδα ήταν γεμάτη και μας ενθάρρυνε ιδιαίτερα. Ο αγώνας είχε απαιτήσεις, που φαίνεται από την μικρή
διαφορά πόντων. Περιορίσαμε στο
ελάχιστο την δράση των αντιπάλων
μας και δημιουργήσαμε πολλές φάσεις. Με την λήξη του αγώνα όλο το
σχολείο μπήκε στο παρκέ πανηγυρίζοντας για την νίκη μας.
Η ικανοποίησή μας ήταν τεραστία
καθώς καταφέραμε να αναδείξουμε το
σχολείο μας καθώς ήταν η πρώτη
φορά που κατάφερνε κάτι τέτοιο. Τα
συναισθήματα ήταν πολλά. Ήταν κάτι
αξέχαστο που θα μείνει στην μνήμη
όλων μας. Ελπίζω να καταφέρει ο καθένας να βιώσει παρόμοιες εμπειρίες.
Μπουλογεώργος Ραφαήλ
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων
► Μπάσκετ: Πρωταθλήτρια η ομάδα του Πανιωνίου

Τα Τρίκαλα αυτή η μικρή πόλη φιλοξενεί το 3ο
της πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων καλαθοσφαίρισης.
Είναι γεγονός ότι η πόλη μας έχει παράδοση
με το συγκεκριμένο άθλημα και έχει προβληθεί
πολλές φορές χάρις σ’ αυτό. Εξάλλου πόσους
μεγάλους καλαθοσφαιριστές έχουν αναδείξει
αυτά τα δυο στενά.
Ένας από τους μεγαλύτερους ίσως και ο μεγαλύτερος κατά την γνώμη πολλών αλλά και τη
δική μου είναι ο Ευθύμης Ρεντζιάς. Αυτό το φαινόμενο του μπάσκετ που αποφάσισε μετά από
πολλά χρόνια να ασχοληθεί με την πολιτική και
μετά από ελάχιστα χρόνια θητείας να επηρεάσει
τόσο τον πρόεδρο της ελληνικής ομοσπονδίας
καλαθοσφαίρισης κ.Φαρμάκη ως παιδί του
μπάσκετ όσο και την ίδια την ομοσπονδία ώστε
να φέρει στα Τρίκαλα αυτήν την μεγάλη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε από της 23/4
μεχρι και της 27/4/2014
Φυσικά μεγάλη ήταν όλη η προσπάθεια του
δήμου Τρικκαίων, της περιφέρειας Θεσσαλίας
αλλά και της Ε.Σ.Κ.Α.Θ.
Επιπλέον η πόλη μας μέσα σε αυτές τις μέρες
δεν ανέδειξε μόνο τις εγκαταστάσεις καλαθοσφαίρισης αλλά ανέδειξε και το ήθος την ευγένεια μας σαν πόλη χωρίς να δημιουργήσει ούτε
ένα πρόβλημα διεξαγωγής των αγώνων.
Στο αγωνιστικό κομμάτι είναι ευνόητο ότι το
φαβορί της κατάκτησης του πρωταθλήματος ο
ΑΡΗΣ θα έδινε μεγάλη μάχη να κρατήσει το
κύπελλο του και το δήλωνε συνεχώς : «Οι “κίτρινοι” δηλώνουν πανέτοιμοι μετά τον τίτλο στη
Θεσσαλονίκη να επαναλάβουν την επιτυχία της
Πάτρας την περασμένη χρονιά έχοντας μεγάλους αντιπάλους του Πανιώνιο και τον Παναθηναϊκό». Φυσικά μεγάλη μάχη υποσχόταν και ο
Παναθηναϊκός με τα μεγάλα αστέρια του να ξεχωρίζουν όχι μόνο σε ποιότητα αλλά και σε
ύψος. (Διαμαντακος 2,17 Χαραλαμποπουλος
2,03).
Ωστόσο τους χαμηλότερους τόνους κρατούσε
ο Πανιώνιος που επικεντρωνόταν κυρίως στην
ομαδική δουλειά. Όμως αυτά είναι τα μεγάλα
ονόματα , φυσικά υπήρχαν και τα αουτσάιντερ
που όμως το πάλεψαν μέχρι τέλους, αυτές οι
ομάδες ήταν: ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ , ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ.
Τα ντέρμπι των πρωταθλητών ξεκίνησαν την

ρέσυρε τον ΑΡΗ και τον διέλυσε.
Τελευταία μέρα το κρισιμότερο ντέρμπι όλων
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ- ΑΡΗΣ Αυτόν τον αγώνα τον περίμενα σαν του ΠΑΟ - Πανιώνιος και χειρότερο…
ωστόσο το ματς έληξε νωρίς, ο Πανιώνιος να
χτίζει διαφορά 12 με 10 πόντων και ο ΑΡΗΣ να
τρέχει να τους φτάσει και τους έφτασε στους 6
αλλά δεν ήταν αρκετό.
Τελικα ο Πανιωνιος ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ.
Κατόπιν ψηφοφορίας των προπονητών στην
καλύτερη πεντάδα των αγώνων αναδείχθηκαν
οι: - Δημήτρης Σταμάτης (Πανιώνιος), - Στέλιος
Πουλιανίτης (Αρης), - Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (Παναθηναϊκός), - Αναστάσης Σπυρόπουλος (Πανιώνιος) και Γιώργος Διαμαντάκος
(Παναθηναϊκός). Την απονομή έκανε ο εντεταλμένος σύμβουλος αθλητισμού της περιφέρειας
Θεσσαλίας, Ευθύμης Ρεντζιάς.
Στην έκτη ομάδα της ΑΣ Καστοριάς και στην
τέταρτη του Σπόρτιγκ Πατρών τα αναμνηστικά
παρέδωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΣΚΑΘ Νίκος
Φαρμάκης, στον τρίτο Άρη ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας Χρήστος Μιχαλάκης, στον δεύτερο Παναθηναϊκό ο Δήμαρχος Τρικάλων

2η μέρα με τα βλέμματα στραμένα στο ματς
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ–ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ. Δεν
χρειάζεται να πω πολλά για να το περιγράψω
μια λέξη αρκεί….ΘΡΙΛΕΡ! Ο ΠΑΟ σε όλο το
ματς μπροστά μέχρι και 12 πόντους και τότε
ήρθε η στιγμή που ο στύλος της ομάδας του
ΠΑΟ (κυριολεκτικα όμως) μιλώντας για τον Διαμαντάκο τραυματίζεται και αναγκάζεται να αποχωρήσει από το ματς για περίπου 5 λεπτά …και
τότε ο πολυτιμότερος παίχτης της διοργάνωσης
Σταμάτης δίνει το σύνθημα για την αντεπίθεση
και το ματς στους 4 πόντους. Ο Διαμαντακος
επιστρέφει αλλά όχι και τόσο δυνατά και το ματς
αναγκάζεται να πάρει στις πλάτες του ο Χαραλαμπόπουλος που όμως δεν τα καταφέρνει
απέναντι στην ομαδική δουλειά του Πανιωνίου.
Τελικά τον αγώνα τον πήρε ο Πανιώνιος με 2
πόντους και χάρις την καλή άμυνα του στο
τέλος.
Ωστόσο όπως όλοι περίμεναν ο ΠΑΟ δεν θα
έχανε άλλον αγώνα και το έκανε και ας έπαιξε
την επόμενη μέρα με τον ΑΡΗ. Τον αγώνα τον
περίμεναν όλοι όμως πως και πως για να δουν
το μεγάλο ντέρμπι (μόνο στα λόγια) ο ΠΑΟ πα-

Χρήστος Λάππας, ενώ στον πρωταθλητή Πανιώνιο τα μετάλλια απένειμε ο περιφερειάρχης
Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός και το κύπελλο
ο γ.γ. της ΕΟΚ Παναγιώτης Τσαγκρώνης.
Η ΕΟΚ απένειμε τιμητικές πλακέτες δια του
γενικού γραμματέα της Παναγιώτη Τσαγκρώνη
στον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, διά του αντιπροέδρου της ΕΣΚΑΘ και μέλους της επιτροπής πρωταθλημάτων της ΕΟΚ
Νίκου Φαρμάκη, στον αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη, διά του γ.γ. της στον Δήμαρχο
Τρικάλων, Χρήστο Λάππα και διά του ομοσπονδιακού προπονητή Κώστα Μίσσα, στον εντεταλμένο σύμβουλο αθλητισμού της περιφέρειας
Θεσσαλίας Ευθύμη Ρεντζιά.
Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τίμησε τον γ.γ. της ΕΟΚ, Παναγιώτη
Τσαγκρώνη, ενώ ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης τον αντιπρόεδρο της ΕΣΚΑΘ,
Νίκο Φαρμάκη.
Τέλος μένουμε με την ελπίδα ότι θα φέρουμε
και αλλά τέτοια γεγονότα στον τόπο μας που
μας κάνει περήφανους.
Γούναρης Παναγιώτης
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Συρανό ντε Μπερζεράκ
► Έντμοντ Ροστάντ
Ο Εκτόρ Σαβινιόν ντε Σιρανό ντε
Μπερζεράκ (1619-1655) υπήρξε ένας
σημαντικός Γάλλος μυθιστοριογράφος και μονομάχος. Έγινε διάσημος
όχι μόνο από το θεατρικό έργο «Σιρανό ντε Μπερζεράκ» που έγραψε ο
συμπατριώτης του Εντμόντ Ροστάντ
το 1897, και το οποίο μεταφέρθηκε
αρκετές φορές στον κινηματογράφο,
αλλά και επειδή υπήρξε ο συγγραφέας δυο από τις πρώτες νουβέλες
επιστημονικής φαντασίας που γράφτηκαν ποτέ, με αρκετές βάσεις στις
φυσικές και αστρονομικές ανακαλύψεις της εποχής: Το «Κωμική Ιστορία
των Κρατών και Αυτοκρατοριών της
Σελήνης», και το «Κωμική Ιστορία των
Κρατών και Αυτοκρατοριών του
Ήλιου», το οποίο δεν πρόλαβε να
ολοκληρώσει πριν το θάνατό του.
Όπως και άλλοι σύγχρονοί του, ο
Μπερζεράκ χρησιμοποιεί τους φανταστικούς ουράνιους κόσμους που επινοεί
για
να
επιδείξει
την
ασημαντότητα της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα στο αχανές σύμπαν που
υπάρχει γύρω του.
Le résumé
Deux hommes, Cyrano et Christian
sont amoureux de la divine Roxane.
Le beau Christian est incapable de
parler joliment d’ amour, tandis que
Cyrano, complexe par son nez, excelle dans l’art de la conversation.
Roxane aime Christian et parle de
son amour a Cyrano. Cyrano est depresse. Cet aveu lui fait perdre tout
espoir d’être aime d’ elle pour laquelle
il est prêt de donner meme sa vie.
Sur la demande de sa cousine Roxane, Cyrano s’ engage a prendre
Christian sous sa protection. Devenu
l’ami de son protégé il organize une
supercherie: il ecrit pour Christian des
letters ardentes et lui soufflé des declarations d’ amour qui enflamment
Roxane.
Une autre pretendant de la jeune fille,
le Comte de Guiche, fait envoyer
Christian, Cyrano et tout le regiment
des Cadets a la guerre( au siege d’
Arras) car il veut prendre vengeance.
Cyrano avait aide les deux amoureux
de se marier. Au front le regiment n’ a
pas de vivres. On a faim. Roxane
rend visite ‘a son bien aime en appor-

tant une carosse des vivres. Elle
avoue ‘a Christian qu’elle l’ aimerait
meme laid.Ca qui compte pour elle c’
est son amour ardent exprime dans
ses letters qu’elle recoit chaque jour!
Christian ne savait pas que Cyrano lui
ecrivait chaque jour. C’ est ainsi qu’il
comprend l’ amour de Cyrano pour sa
cousine. Cependant le jeune cadet
meurt avant d’ avoir avoue ‘a Roxane
la supercherie des letters et des discourse amoureux.
Desesperee par la mort de Christian,
Roxane se retire dans un couvent, ou
son cousin lui rend visite chaque semaine( tous les Samedis). Quinze
ans ont passe. Un jour de 1655
Cyrano est mortellement blesse par
ses ennemis. A l’ agonie, il avoue, ‘a
demi-mot, son secret ‘a Roxane.
Περίληψη
Οι δυο άνδρες ο Συρανό και ο Κριστιάν αγαπούν την έξοχη Ρωξάνη. Ο
όμορφος Κριστιάν είναι ανίκανος να
μιλήσει για αγάπη ενώ ο Συρανό
παρά το κόμπλεξ της μύτης του διαπρέπει στην τέχνη του λόγου. Η Ρωξάνη αγαπάει τον Κριστιάν και μιλάει
για το αίσθημα της στον Συρανό. Ο
Συρανό είναι απελπισμένος. Αυτή η
ομολογία τον κάνει να χάσει κάθε ελπίδα να αγαπηθεί από την Ρωξάνη
για την οποία είναι έτοιμος να δώσει
και τη ζωή του.
Κατ’ απαίτηση της ξαδέλφης του, ο
Συρανό υποχρεώνεται να πάρει τον
Κριστιάν υπό την προστασία του. Με
το να γίνει φίλος του προστατευμένου
του, οργανώνει μια απάτη: γράφει για

τον Κριστιάν φλογερά γράμματα και
του αποδίδει δηλώσεις αγάπης που
καίνε τη Ρωξάνη.
Ένας άλλος «μνηστήρας» της νεαρής
κόρης, ο κόμης του Γκις, στέλνει τον
Κριστιάν, τον Συρανό και όλο το σύνταγμα των νεοσυλλέκτων στον πόλεμο (στην πολιορκία του Αρά) γιατί
θέλει να πάρει εκδίκηση. Ο Συρανό
βοήθησε τους δυο ερωτευμένους να
παντρευτούν. Στο μέτωπο του πολέμου, το σύνταγμα δεν έχει τρόφιμα. Η
Ρωξάνη επισκέπτεται τον αγαπημένο
της φέρνοντας μια καρότσα τρόφιμα.
Υπόσχεται στον Κριστιάν ότι θα τον
αγαπούσε ακόμα και αν ήταν άσχημος. Αυτό που μετράει γι’ αυτήν, είναι
η φλογερή της αγάπη που εκφράζεται
στα γράμματά του που παίρνει κάθε
μέρα. Ο Κριστιάν δεν ήξερε ότι ο Συρανό της έγραφε κάθε μέρα. Έτσι καταλαβαίνει την αγάπη του Συρανό για
την ξαδέλφη του. Εν τω μεταξύ ο νεαρός στρατιώτης πεθαίνει πριν προλάβει να εξομολογηθεί στην Ρωξάνη την
απάτη των γραμμάτων και των λόγων
της αγάπης.
Απελπισμένη από το θάνατο του Κριστιάν, η Ρωξάνη αποσύρεται σ’ ένα
μοναστήρι όπου την επισκέπτεται ο
ξάδερφος της κάθε εβδομάδα (κάθε
Σάββατο). Δεκαπέντε (-15-) χρόνια
περνούν. Μια μέρα του 1655 ο Συρανό είναι θανάσιμα πληγωμένος
από τους εχθρούς του. Από την αγωνία, αποκαλύπτει, με μισόλογα το μυστικό στην Ρωξάνη.
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα
Καραμπέρη Κατερίνα
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Φαινόμενο του Θερμοκηπίου
► Μύθοι και κρυμμένες αλήθειες
Φαινόμενο του θερμοκηπίου
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι η διαδικασία κατα την οποία η ατμόσφαιρα ενός πλανήτη συγκρατεί θερμότητα και συμβάλλει στην
αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειάς του.
Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον Γάλλο
μαθηματικό, αστρονόμο και φυσικό Ζοζέφ Φουριέ, το 1824, ενώ διερευνήθηκε συστηματικά
από το Σουηδό χημικό Σβάντε Αρρένιους. Η Γη
δέχεται συνολικά ηλιακή ακτινοβολία, που αντιστοιχεί σε ροή περίπου 1966 W/m2, στο όριο
της ατμόσφαιρας. Ένα μέρος αυτής απορροφάται από το σύστημα Γης-ατμόσφαιρας, ενώ το
υπόλοιπο διαφεύγει στο διάστημα. Περίπου το
30% της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας
ανακλάται, σε ποσοστό 6% από την ατμόσφαιρα, 3% από τα νέφη και 4% από την επιφάνεια της Γης. Το 70% της ηλιακής ακτινοβολίας
απορροφάται, κατά 32% από την ατμόσφαιρα
(συμπεριλαμβανομένου και του στρατοσφαιρικού στρώματος του όζοντος), κατά 3% από τα
νέφη και κατά το μεγαλύτερο ποσοστό (51%)
από την επιφάνεια και τους ωκεανούς.
Λόγω της θερμοκρασίας της, η Γη εκπέμπει
επίσης θερμική ακτινοβολία (κατά τρόπο ανάλογο με τον Ήλιο), η οποία αντιστοιχεί σε μεγάλα
μήκη κύματος, σε αντίθεση με την αντίστοιχη
ηλιακή ακτινοβολία, που είναι μικρού μήκους κύματος. Η ατμόσφαιρα της Γης διαθέτει μεγάλη
αδιαφάνεια στην, μεγάλου μήκους κύματος,
γήινη ακτινοβολία, έχει δηλαδή την ικανότητα να
απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της, ποσοστό
περίπου 71%. Η ίδια η ατμόσφαιρα επανεκπέμπει θερμική ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος, μέρος της οποίας απορροφάται από την
επιφάνεια της Γης, η οποία θερμαίνεται ακόμη
περισσότερο. Η γήινη ατμόσφαιρα συμπεριφέρεται, με τον τρόπο αυτό, ως μία δεύτερη - μαζί
με τον Ήλιο - πηγή θερμότητας.
Επίδραση ανθρωπογενούς δραστηριότητας
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι φυσικό,
ωστόσο ενισχύεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει στην αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου καθώς
και στην έκλυση άλλων ιχνοστοιχείων, όπως οι
χλωροφθοράνθρακες(CFC's). Τα τελευταία χρόνια, καταγράφεται μία αύξηση στη συγκέντρωση
αρκετών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ ειδικότερα στην περίπτωση του διοξειδίου του άνθρακα, η αύξηση αυτή ήταν 31% την περίοδο
1750-1998. Τα τρία τέταρτα της ανθρωπογενούς
παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα, οφείλεται σε
χρήση ορυκτών καυσίμων, ενώ το υπόλοιπο
μέρος προέρχεται από αλλαγές που συντελούνται στο έδαφος, κυρίως μέσω της αποδάσωσης.
Εκτός από τον άνθρωπο, παράγεται μεθάνιο και
από ζώα (π.χ. αγελάδες) με τις ερυγές τους.
Αέρια θερμοκηπίου
Όλα τα αέρια συστατικά της ατμόσφαιρας που
συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου,
αναφέρονται συνολικά με τον όρο αέρια του θερμοκηπίου [3]. Απορροφούν την μεγάλου μήκους
κύματος γήινη ακτινοβολία και επανεκπέμπουν
θερμική ακτινοβολία θερμαίνοντας την επιφάνεια.
Ορισμένα αέρια, όπως το όζον, έχουν ημιδιαφάνεια και στην ηλιακή ακτινοβολία, με αποτέλεσμα
να απορροφούν ένα μέρος της, συμβάλλοντας
ως ένα βαθμό και στην ψύξη της γήινης επιφάνειας. Αποτέλεσμα του συνολικού φαινομένου
είναι η αύξηση της μέσης επιφανειακής θερμο-

κρασίας, γεγονός που καθιστά τη Γη κατοικήσιμη.
Χωρίς το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου, η
θερμοκρασία της γήινης επιφάνειας θα ήταν σε
παγκόσμια και ετήσια βάση περίπου -18°C.
Τρύπα του όζοντος
Τρύπα του όζοντος ονομάζεται το φαινόμενο
κατά το οποίο το στρώμα του όζοντος που βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας
της Γης μειώνεται σε πάχος πάνω από την Ανταρκτική. Επειδή το λεπτότερο σημείο του είναι
πάνω από το Νότιο Πόλο, η μείωση του πάχους
του στρώματος έχει ως αποτέλεσμα την ονομαζόμενη "τρύπα" στο στρώμα του όζοντος. Λόγω
του ότι το όζον (αλλοτροπική μορφή του οξυγόνου, τριατομικό οξυγόνο, Ο3) προστατεύει από
την ηλιακή ακτινοβολία, απορροφώντας σημαντικό τμήμα της υπεριώδους, η δημιουργία της
τρύπας του όζοντος έχει αρνητικά αποτελέσματα
στην ανθρώπινη υγεία. Επίσης αυξάνει την θερμοκρασία στον πλανήτη και βοηθάει αρνητικά
στο λιώσιμο των πάγων. Το φαινόμενο αυτό θεωρείται πως δημιουργήθηκε από υπερβολική
χρήση χλωροφθορανθράκων (CFC) που χρησιμοποιούνταν σε κλιματιστικά και γενικά σε ψυκτικές συσκευές. Στην επέκταση του επίσης
συμβάλλουν τόσο τα καυσαέρια (από την κυκλοφορία των οχημάτων) όσο και τα αέρια απόβλητα
των εργοστασίων.
Αίτια του προβλήματος
Βασικότερη αιτία του φαινομένου είναι αποδεδειγμένα η εκπομπή χλωροφθορανθράκων στην
ατμόσφαιρα. Οι χλωροφθοράνθρακες (CFC),
όπως δείχνει και το όνομά του, περιέχουν χλώριο, το οποίο είναι ιδιαίτερα καταστροφικό για τοόζον. Ενδεικτικά, 1 μόριο χλωρίου καταστρέφει
μέχρι και 100.000 μόρια όζοντος πριν την αδρανοποίησή του. Μια ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Φωτοχημείας και Χημικής Κινητικής του
Πανεπιστημίου της Κρήτης το 2009 σε συνεργασία με άλλα 61 ευρωπαϊκά ιδρύματα, εξηγεί τη
διαδικασία με την οποία οι χλωροφθοράνθρακες
καταστρέφουν το όζον:
Οι CFC έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, έτσι μεταφέρονται από την τροπόσφαιρα στην ατμόσφαιρα πριν αδρανοποιηθούν.
Εκεί, παρουσία της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας, διασπώνται ελευθερώνοντας άτομα
χλωρίου.
Τα άτομα χλωρίου λειτουργούν ως καταλύτες,
επιταχύνοντας την καταστροφή της στοιβάδας
του όζοντος.

Συνέπειες του φαινομένου
Το όζον στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, καθώς απορροφάει
τις υπεριώδεις ηλιακές ακτινοβολίες. Οι υπεριώδεις ηλιακές ακτινοβολίες αποτελούν το 10% της
συνολικής ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στη
Γη. Χωρίζεται σε τρία είδη, τη UV-A, τη UV-B και
την πιο επικίνδυνη, την UV-C. Η τελευταία είναι
αυτή που απορροφάται από το όζον στη στρατόσφαιρα. Η UV-C, λοιπόν, είναι η πιο επικίνδυνη υπεριώδης ακτινοβολία, καθώς:
Αποτελεί τη βασικότερη αιτία για το μελάνωμα,
μια μορφή θανατηφόρου καρκίνου του δέρματος.
Στην Αυστραλία, όπου η υπεριώδης ακτινοβολία
είναι 15% περισσότερη από την Ευρώπη, εκτιμάται πως το 2011 οι περιπτώσεις μελανώματος
θα είναι αυξημένες κατά 23% για τις γυναίκες και
28% για τους άντρες σε σχέση με το 2002.
Επίσης, η ακτινοβολία UV-C αποτελεί αιτία
του καταρράκτη, καθώς είναι αρκετά ισχυρή
ώστε να περάσει μέσα από τον αμφιβληστροειδή του ματιού.
Τελευταία, και ενδεχομένως η κυριότερη επίδραση της UV-C στους ζωντανούς οργανισμούς
είναι η μετάλλαξη του DNA τους. Μάλιστα, είναι
τόσο ισχυρή που οι επιστήμονες τη χρησιμοποιούν σε εργαστήρια και υπό κατάλληλες συνθήκες
για να επιτύχουν μεταλλάξεις γονιδίων. Πιο συγκεκριμένα, η UV-C αλλοιώνει το DNA σε τέτοιο
βαθμό ώστε αυτό σταδιακά να χάνει την ιδιότητά
του να διαιρείται και να πολλαπλασιάζεται.
Συνεπώς, η τρύπα του όζοντος επιτρέπει την
είσοδο των υπεριωδών ακτινοβολιών στην
ατμόσφαιρα της Γης, προκαλώντας όλα αυτά τα
προβλήματα στους ζωντανούς οργανισμούς.
Τρόποι Αντιμετώπισης
Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1987 (από τότε η 16η
Σεπτεμβρίου έχει ανακηρυχτεί από τον ΟΗΕ
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Τρύπας του Όζοντος) υπεγράφη από 46 χώρες το πρωτόκολλο
του Μόντρεαλ, η σημαντικότερη και αποτελεσματικότερη πράξη αντιμετώπισης του φαινομένου
της τρύπας του όζοντος μέχρι σήμερα. Στόχος
του Πρωτόκολλου ήταν η σταδιακή εξάλειψη των
CFC άλλων ODS (Ozone Depleting Substances
ή Ουσίες που Φθείρουν το Όζον) όπως οι υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC) ή το μεθυλοβρωμίδιο (CH3Br) για να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα της καταστροφής του όζοντος, που
είχε ανακαλυφθεί πριν από δύο χρόνια. Ορίστηκε
επίσης χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση
του όζοντος που είχε ήδη καταστραφεί. Όποια
χώρα υπογράφει το πρωτόκολλο, υποχρεούται
αυτόματα τη διακοπή παραγωγής και κατανάλωσης CFC. Με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καταργήθηκε σταδιακά το 99% των
χλωροφθορανθράκων οικιακής χρήσης, ενώ παράλληλα στοχεύει με νομοθεσίες (όπως αυτή του
2006) να ρυθμίσει τη χρήση φθοριούχων αερίων
από βιομηχανίες, που επίσης καταστρέφουν τη
στοιβάδα του όζοντος Η τρύπα του όζοντος έχει
πλέον σταματήσει να αραιώνει, αλλαγή η οποία
συνέβαλλε και στη μείωση της υπερθέρμανσης
του πλανήτη, εφόσον αυτή αποτελεί συνέπεια
του φαινομένου. Αν και τα αποτελέσματα της έκθεσης είναι ενθαρρυντικά, ο Ο.Η.Ε. μας προτρέπει να μην καθησυχαστούμε, καθώς ακόμα δεν
έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση της τρύπας του
όζοντος σε ικανοποιητικούς ρυθμούς.
Πηγή: Wikipedia, Google.gr
Λεπενιώτη Νόρα
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Μαθητές και Αθλητισμός
►Ο

αθλητισμός βοηθάει στην καταπολέμηση του άγχους

Την Πέμπτη 27.03.2014 έλαβα
μέρος στους σχολικούς αγώνες στίβου
και αγωνίστηκα στο άθλημα των 200
μέτρων κοριτσιών. Ασχολούμαι πολύ
καιρό με τον αθλητισμό και τους τελευταίους μήνες με τον στίβο. Οπότε
πήρα μέρος γιατί το θεώρησα μια
καλή ευκαιρία να αποκτήσω εμπειρία
για τις εξετάσεις των αθλημάτων του
ΤΕΦΑΑ οπού και θέλω να περάσω.
Επίσης ξεκίνησα να αθλούμαι όταν
είχα βρεθεί σε μια περίοδο γεμάτη
στρες και πίεση. Πλέον δεν μπορώ να
φανταστώ την καθημερινότητα μου
χωρίς άθληση. Το άθλημα μου είναι τα
200 μέτρα αλλά στις προπονήσεις
μου ασχολούμαι ακόμα με το άλμα εις
μήκος και τη σφαίρα. Την ώρα που δόθηκε ο ήχος της εκκίνησης ξεκίνησα
χωρίς άγχος και στα πρώτα 80 μέτρα
έκανα προσπέραση όπου και πέρασα
τις άλλες δύο κοπέλες που πήραν
μέρος χωρίς κόπο.Στα τελευταία 100
μέτρα άρχισα να αμβλύνω με αποτέλεσμα να χάσω τον ρυθμό μου και ως
συνέπεια να ξεπεράσω τον απαιτούμενο χρόνο κατά 50 κλάσματα του
δευτερολέπτου. Ωστόσο κατέκτησα
την πρώτη θέση αφήνοντας πολλά
μέτρα πίσω τις άλλες διαγωνιζόμενες
κοπέλες. Αυτό που με στεναχώρησε
είναι ότι θα μπορούσα να κινηθώ στα
πλαίσια του απαιτούμενου χρόνου
αλλά τόσο το γεγονός ότι επαναπαύ-

τηκα με την υπεροχή μου όσο και το
ότι απείχα δύο μήνες εξαιτίας πολλαπλών τραυματισμών στο δεξί πόδι δεν
το κατόρθωσα. Βέβαια αυτή η στεναχώρια δεν κράτησε πολύ διότι η προπονήτρια, η οικογένεια και οι φίλοι μου
με καθησύχασαν πως θα υπάρξουν
και πολλοί άλλοι αγώνες. Ευελπιστώ
στους επόμενους αγώνες αλλά και
στις εξετάσεις του ΤΕΦΑΑ να αντεπεξέλθω στις απαιτήσεις και να είμαι
προετοιμασμένη, κάτι που δεν κατάφερα αυτή τη φορά.
Γώγου Φωτεινή-Αθανασία
------------------------------------------------Γιατί ξεκίνησα πολεμικές τέχνες
Πρόσφατα, περίπου στις αρχές του
Ιανουαρίου, ξεκίνησα πολεμικές τέχνες πιο συγκεκριμένα kick boxing και
αργότερα judo. Είναι δύο πολεμικές
τέχνες με πολύ ενδιαφέρον. Στο judo
δουλεύεις περισσότερο με τα χέρια
και τα πόδια είναι Ιαπωνική τέχνη
επηρεασμένη από το ταε κβοντο και
αποτελεί ολυμπιακό άθλημα. Το αποκαλούν « η οδός της ευγένειας » γιατί
οι λέξεις που αποτελείται είναι οι τζου
που σημαίνει ευγενής και ντο που σημαίνει οδός.
Το kick boxing είναι μαχητικό
άθλημα και όχι τόσο αμυντικό όπως
το judo. Είναι επηρεασμένο από την
πυγμαχία και διάφορα λακτίσματα
από πολεμικές τέχνες. Προέρχεται

από την Ιαπωνία και την Β. Αμερική.
Τέλος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες το
ερασιτεχνικό όπου παλεύεις με προστατευτικά και το επαγγελματικό που
παλεύεις χωρίς αυτά.
Οι λόγοι που αποφάσισα να ξεκινήσω είναι πολλοί. Αρχικά στις 8 Νοεμβρίου μου συναίβει κάτι που ψυχικά
και θα έλεγα ότι με έριξε, όμως αυτό
που πραγματικά με ενόχλησε ήταν ότι
δεν δόθηκε παραδειγματική τιμωρία.
Μετά από αυτό λοιπόν άρχισα να
μπαίνω στην διαδικασία να σκέφτομαι
αν τα παιδιά που ασκούν πολεμικές
τέχνες γίνονται επιθετικά εκτός της
σχολής τους. Κα μετά από αυτό ξεκίνησα kick boxing όταν παρατήρησα
ότι αυτό δεν ισχύει και όταν κάποια
παιδιά γίνονται επιθετικά σίγουρα δεν
φταίει η πολεμική τέχνη σκέφτηκα να
σταματήσω αλλά δεν το έκανα γιατί
μου άρεσαν οι δεξιότητες που είχα
αποκτήσει όπως η ισορροπία, η ευεξία και η δύναμη και είπα ποιος ξέρει
ίσως τα χρειαστώ. Η δεύτερη πολεμική τέχνη οφείλεται σε ένα βίντεο
που είδα στο Internet, παρατήρησα
κάτι ξεχωριστό στο judo, ότι δεν χτυπάς απλά αμύνεσαι και αυτό είναι
που πραγματικά χρειαζόμαστε να
αμυνόμαστε.
Τέλος θα έλεγα ότι με βοηθάει πάρα
πολύ στην καθημερινότητα, στο σχολείο, στο φροντιστήριο . εκτονώνομαι,
μαθαίνω να συγκεντρώνομαι και έτσι
διαβάζω πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά και το σημαντικότερο κοιμάμαι πάρα πολύ καλά γιατί είμαι όσο
κουρασμένη πρέπει για να κοιμηθώ
αμέσως. Πριν λίγες μέρες παρακολούθησα και συμμετείχα σε έναν αγώνα
judo, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να
έχω κάποιον άγνωστο μπροστά μου
που δεν μου έχει κάνει τίποτα να αρχίσω να παλεύω μαζί του επειδή μου
έδωσε εντολή ο προπονητής μου
εκείνη τη στιγμή. Κι αυτός είναι ο
λόγος που ίσως να μην συμμετέχω σε
αγώνες. Ευτυχώς οι προπονητές μου
το σέβονται αυτό γιατί όσοι ασχολούνται με το αθλητισμό έχουνε ήθος και
έχουν μάθει να σέβονται πάντα με
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ.
Πολυγένη Μαρία-Ελένη
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Ενότητα: Κινηματογράφος

Όσκαρ

► Τα σημαντικότερα βραβεία κινηματογράφου
σε μια μπομπίνα που έχει πέντε ακτίνες. Οι πέντε ακτίνες είναι για κάθε
κλάδο της Ακαδημίας δηλαδή για
τους παραγωγούς, τους σκηνοθέτες,
τους σεναριογράφους, τους ηθοποιούς και τους τεχνικούς. Για το όνομα
του αγαλματιδίου αλλά και όλης της
βραδιάς των Όσκαρ έχουν ακουστεί
αρκετά, ενώ εκείνη η εκδοχή που
ακούγεται σαν πιο πιθανή είναι ότι
μία υπάλληλος της ακαδημίας ονόματι Μάργκαρετ Χέρικ μόλις είδε το
βραβείο είπε ότι μοιάζει σαν τον θείο
της τον Όσκαρ. Στη διάρκεια του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου εξαιτίας
της έλλειψης πρώτων υλών τα αγαλΤα Όσκαρ είναι τα σημαντικότερα
βραβεία κινηματογράφου σ’ ολόκληρη την υφήλιο. Εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο παρακολουθούν
τα πασίγνωστα αυτά βραβεία καθηλωμένοι στις τηλεοράσεις τους και η
απόκτηση ενός χρυσού αγαλματιδίου
αποτελεί το όνειρο κάθε ηθοποιού.
Όλα άρχισαν το 1927 όταν ο Λούις
Μάγερ ανακοίνωσε την ιδέα του για
την δημιουργία κινηματογραφικών
βραβείων τα οποία θα προσέδιδαν
αίγλη στον κινηματογράφο και θα αύξαναν το ενδιαφέρον του κοινού για
τις ταινίες. Έτσι δύο χρόνια αργότερα
το 1929 έλαβε χώρα η πρώτη απονομή των Όσκαρ στο ξενοδοχείο
Ρούσβελτ στο Χόλυγουντ.
Βέβαια τα Όσκαρ δεν είχαν από το
1929 την σημερινή τους μορφή. Η
πρώτη τελετή απονομής διήρκησε
δεκαπέντε λεπτά και οι νικητές των
Βραβείων είχαν ανακοινωθεί τρεις
μήνες νωρίτερα. Αυτό όμως άλλαξε
στην δεύτερη απονομή το 1930 όπου
τα αποτελέσματα δίνονταν την ίδια
νύχτα στις 11:00μ.μ. στις εφημερίδες
προτού ανακοινωθούν στην τελετή.
Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιούνταν
έως το 1941 όταν η εφημερίδα Los
Angeles Times έδωσε στην δημοσιότητα τα αποτελέσματα προτού ανακοινωθούν . Γι’ αυτό από τότε το
όνομα των νικητών δίνεται σε σφραγισμένο φάκελο κατευθείαν σε αυτόν
που έχει διοριστεί να το ανακοινώσει.
Η βραδιά των Όσκαρ είναι η πιο λαμπερή και μαγική βραδιά του Χόλυγουντ. Όλοι οι προσκεκλημένοι
«παρελαύνουν» στο κόκκινο χαλί φορώντας δημιουργίες που έχουν εξα-

σφαλίσει από διάσημους σχεδιαστές
μόδας.
Οι κατηγορίες βράβευσης είναι 25
αλλά οι πιο σημαντικές είναι : Βραβείο Α’ και Β’ Γυναικείου και Αντρικού
ρόλου, Βραβείο Καλύτερης ταινίας ,
Καλύτερου Σεναρίου και Καλύτερης
Σκηνοθεσίας. Οι νικητές βραβεύονται
με ένα χρυσό αγαλματίδιο . Το
Όσκαρ είναι ένα επιχρυσωμένο
αγαλματίδιο από χαλκό και κασσίτερο, έχει ύψος 34 εκ., ζυγίζει περίπου 4 κιλά και το σχεδίασε ο Τζορτζ
Στάνλεϊ. Πρόκειται για έναν γυμνό
άνδρα, ο οποίος καρφώνει ένα ξίφος

ματίδια φτιάχτηκαν από πηλό και ανταλλάχτηκαν με χρυσά μετά το τέλος
του Πολέμου.
Οι ταινίες με τα περισσότερα
Όσκαρ είναι : Τιτανικός ( με 11 βραβεία), West Side Story (με 10 βραβεία) και Ζιζί (με 9 βραβεία). Η
ηθοποιός με τα περισσότερα Όσκαρ
είναι η Κάθριν Χέμπορν, με τέσσερα
ενώ ήταν υποψήφια 12 φορές, την
οποία συναγωνίζεται η Μέριλ Στριπ η
οποία ήταν υποψήφια 18 φορές και
έχει βραβευτεί τρεις.
Χαρίτου Μαρλένα

