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Ψηφιακά Δρώμενα

Είμαστε ξανά εδώ!   

Τα “Ψηφιακά Δρώμενα” συνεχίζουν για 6η

σχολική- δημιουργική χρονιά! 

Μία χρονιά εντελώς διαφορετική, γεμάτη

αλλαγές και εκπλήξεις! Να σημειωθεί ότι

φέτος, στο σχολείο μας, δόθηκε η ευκαιρία να

υπάρξει και έντυπη έκδοση της εφημερίδας,

που περιλαμβάνει το έργο των μαθητών των

τελευταίων πέντε χρόνων! Βέβαια η ηλεκτρο-

νική εφημερίδα του σχολείου συνεχίζει να εκ-

δίδεται με καινούρια θέματα και ιδέες!

Σε αυτό το φύλλο, λοιπόν, θα έχετε τη δυ-

νατότητα να ενημερωθείτε για τη συμμετοχή

του σχολείου μας στο European School

Radio και την ενημέρωσή μας σε θέματα ρα-

διοφώνου, για το συγγραφέα Ι. Μακριδάκη

που είχαμε την τιμή να συναντήσουμε,

καθώς ήρθε στην πόλη μας για την παρου-

σίαση του έργου του, και υπάρχει και περί-

ληψη από το βιβλίο του «Άλωση της

Κωνσταντίας». Επίσης, γράφουμε τις εντυ-

πώσεις μας από τις εκδρομές του σχολείου

μας στην Αθήνα και το Βόλο. 

Παράλληλα, αναλύουμε θέματα έντονου

προβληματισμού: τη γλωσσομάθεια, το χου-

λιγκανισμό και την τεχνητή νοημοσύνη. Τέλος,

για να διατηρήσουμε το γιορτινό κλίμα ονει-

ρευόμαστε Χριστουγεννιάτικα, και παρουσιά-

ζουμε ζωγραφιές συμμαθητών μας.

Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα

Η γνώμη μας

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

Κατανόηση - Αλληλεγγύη - Αποδοχή
► “Να νοσταλγείς τον τόπο σου ζώντας στον τόπο σου,

τίποτα δεν είναι πιο πικρό”
Γιώργος Σεφέρης - ποιητής, Νόμπελ 1963
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Ενότητα: Ρεπορτάζ - Συνέντευξη

Η Βία στα Γήπεδα
► Συμφέροντα και Αδιέξοδα οξύνουν το φαινόμενο της Βίας 

Το πιο δημοφιλές άθλημα

Όπως όλοι γνωρίζουμε το ποδόσφαιρο

είναι ένα από τα σπουδαιότερα και δημο-

φιλέστερα αθλήματα στον κόσμο μας. Για

την ιστορία το ποδόσφαιρο πρωτοεμφανί-

στηκε στην Αγγλία το 1878 ως το άθλημα

των φτωχών. Διαδόθηκε κυρίως μετά το

1960, όταν και σταδιακά έγινε επαγγελμα-

τικό,ενώ παράλληλα οργανώθηκαν και τα

μεγάλα γήπεδα.

Το ποδόσφαιρο θεωρείται το δημοφιλέ-

στερο άθλημα για πολλούς λόγους.

Κατ’αρχάς δεν χρειάζεται πολύπλοκος

εξοπλισμούς για να παιχτεί ,ενώ  αρκετοί

χώροι είναι κατάλληλοι,ακόμη και οι περί-

φημες «αλάνες» των φτωχών φίλων του.

Παράλληλα το ποδόσφαιρο  συνδυάζει το

ομαδικό αλλά και το ατομικό πνεύμα, διότι

αναδεικνύει τόσο τις ατομικές αρετές

σπουδαίων παικτών όσο και το συλλογικό

πάθος. Επίσης το άθλημα αυτό διασκεδά-

ζει και εκτονώνει τους σύγχρονους ανθρώ-

πους από το φρενήρη ρυθμό της

σύγχρονης ζωής και βοηθά τα καταπιε-

σμένα και κατώτερα στρώματα της κοινω-

νίας να "δραπετεύσουν" από τη δύσκολη

καθημερινότητά τους. Ακόμη ο καθένας

έχει ανάγκη να νιώθει ότι ανήκει κάπου,

όπως σε μια ομάδα ή μια κοινότητα και να

αποκτά αξία μέσα από αυτή, μια αξία την

οποία η κοινωνία συχνά του την αρνείται.

Παράλληλα είναι αξιοσημείωτο ότι το

ποδόσφαιρο είναι ένα θεαματικό και ενίοτε

ένα σκληρό άθλημα το οποίο απαιτεί

συγκέντρωση, δύναμη, τεχνική, ταχύτητα

και αντοχή. Τα χαρακτηριστικά αυτά συγ-

κινούν τα πλήθη, καθώς τους θυμίζουν την

καθημερινή τους ζωή στην οποία περιέ-

χονται δυσκολίες και προβλήματα. Τέλος,

το συγκεκριμένο άθλημα φαίνεται να συμ-

φέρει την κάθε είδους εξουσία και το όποιο

κατεστημένο ,ώστε οι άνθρωποι να ασχο-

λούνται με το ποδόσφαιρο και να εκδηλώ-

νουν στα γήπεδα τη δυσαρέσκειά τους,

την οργή τους και τις ελπίδες που τους

γεννά η σκληρή καθημερινότητα, ενώ και

από οικονομικής πλευράς τα συμφέροντα

είναι τεράστια και τα κέρδη για τους εμπλε-

κόμενους (ποδοσφαιριστές ,παράγοντες,

ΜΜΕ) αντίστοιχα 

2004: από την “Παράγκα” στα “Σαλό-

νια”

Το 2004 ύστερα από μια εντυπωσιακή

πορεία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα η

Εθνική μας ομάδα βρίσκεται στην κορυφή

της Ευρώπης και εκτοξεύεται από την "πα-

ράγκα" στα "μεγάλα σαλόνια". Μέσα από

αυτή τη διάκριση τονώθηκε η εθνική υπε-

ρηφάνεια και φάνηκε ότι σημασία δεν έχει

η δύναμη αλλά το πάθος, το πνεύμα ομα-

δικότητας, συνεργασίας και σύμπνοιας με

το οποίο αγωνίζεται κάποιος. Έτσι και η

Ελλάδα, αν και ξεκίνησε ως μια αδύναμη

ομάδα που πολλοί προέβλεπαν ότι το "τα-

ξίδι" της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα

τελείωνε σύντομα, κατάφερε με το αγωνι-

στικό της πνεύμα να  πάει κόντρα στις

προβλέψεις και να κατακτήσει την πρωτιά.

Επίσης νίκησε τους αλαζόνες αντιπάλους

της κερδίζοντας τις "δάφνες της δόξας"

αλλά και το σεβασμό όλης της Ευρώπης.

Η βία στα γήπεδα

Δυστυχώς όμως παρά την εποποιία του

2004 και την καλή δεκαετία που ακολού-

θησε, επιστρέψαμε στις μαύρες μέρες του

παρελθόντος με τις πράξεις βίας να επα-

νέρχονται στο προσκήνιο των ελληνικών

γηπέδων. Περιστατικά επιθέσεων εντός

και εκτός γηπέδων σε παίχτες,διαιτητές και

κυρίως αντιπάλους οπαδούς είναι ξανά

στην ειδησεογραφία  και  αμαυρώνουν τον

αθλητισμό  απομακρύνοντας την υγιή με-

ρίδα των φιλάθλων από τους αγωνιστικούς

χώρους. Αφορμές για την εκδήλωση του

χουλιγκανισμού μπορεί να είναι οτιδήποτε

,ακόμα και η απλή οπτική επαφή –συνάν-

τηση με τους αντιπάλους οπαδούς ,κυρίως

όμως  τα πνεύματα οξύνει τόσο η  ήττα της

ομάδας όσο και  οι πραγματικές ή φαντα-

στικές αδικίες εκ μέρους της διαιτησίας.

Οι πραγματικές αιτίες των κρουσμάτων

βίας πάντως πρέπει να αναζητηθούν στα

αδιέξοδα της νεολαίας που ταλανίζεται

από την ανεργία και την φτώχεια ,ενώ βιώ-

νει καταστάσεις καταπίεσης και αποκλει-

σμού. Οι νέοι αυτοί προσπαθούν να

καλύψουν τα ατομικά τους αδιέξοδα μέσα

από τη συλλογική αναγνώριση και την

ταύτισή τους με την ομάδα. Στη μάστιγα

της βίας συντελεί και η εμπορευματοποί-

ηση του ποδοσφαίρου, καθώς συχνά άν-

θρωποι με βεβαρημένο ποινικό μητρώο

είναι διοικητικοί παράγοντες των ομάδων

και ,όταν το συμφέρον τους το επιβάλλει

,δε διστάζουν τόσο να στήσουν αγώνες

όσο και να προτρέψουν άμεσα ή έμμεσα

μέσα από τον αθλητικό τους τύπο τους

οπαδούς προς ρεβανσισμούς.

Μερίδιο ευθύνης στην όξυνση της βίας

στα γήπεδα έχουν και τα πολιτικά συμφέ-

ροντα, που υποδαυλίζουν τα πάθη στο

χώρο του ποδοσφαίρου, διότι προσπα-

θούν να αποπροσανατολίσουν τη νεολαία

από βασικά προβλήματα του τόπου.

Σελ 3. (συνέχεια)

Σελίδα: 2
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Ενότητα: Ρεπορτάζ - Συνέντευξη

Υπάρχει λύση;
► Γ.Νικλητσιώτης: “Το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι θολό” 

Υπάρχουν λύσεις; Οι περιπτώσεις των

Θάτσερ και Ρεάλ

Είναι φανερό ύστερα από όλα αυτά ότι

το κόστος του προβλήματος γίνεται βαρύ

για όλους μας και επομένως η αντίδρασή

μας πρέπει να είναι ταχύτατη και οργανω-

μένη, πριν ζήσουμε ανεξέλεγκτες και μη

αναστρέψιμες καταστάσεις. 

Ποιος δε θυμάται την ποινή που επέ-

βαλε κάποτε η σιδηρά κυρία την Αγγλίας,η

Μάργκαρετ Θάτσερ,στους άγγλους χου-

λιγκάνους; Αποκλεισμός τους από τα γή-

πεδα και παρουσία τους για ένα διάστημα

στο αστυνομικό τμήμα κάθε Κυριακή την

ώρα των αγώνων. Μήπως θα έπρεπε να

δούμε και στη χώρα μας τέτοιου είδους

ποινές ,την ώρα που προσφάτως και η δι-

οίκηση της ισπανικής Ρεάλ αποφάσισε

ανάλογες ποινές για οπαδούς της που ει-

ρωνεύτηκαν με συνθήματα αντιπάλους

ποδοσφαιριστές;

Πάντως είναι ανάγκη να εφαρμόζονται

οι νόμοι ανεξάρτητα εάν η παράβαση

αφορά μικρό ή μεγάλο σωματείο. Ο εισαγ-

γελέας έχει χρέος να επεμβαίνει και στα οι-

κονομικά των ομάδων ,ώστε να υπάρξει

συνολική εξυγίανση στο χώρο του ποδο-

σφαίρου. 

Ακρογωνιαίος λίθος της όλης μας προ-

σπάθειας για τον περιορισμό του προβλή-

ματος, μπορεί να χαρακτηριστεί η  στάση

των ΜΜΕ που στην αθλητική τους εκδοχή

χρειάζεται να ρίξουν τους τόνους (ποδό-

σφαιρο είναι ,όχι πόλεμος) δηλαδή να μην

προωθούν τον χουλιγκανισμό και την πα-

ραβατική συμπεριφορά και να υπάρχουν

αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες.

Κάμερες, καθιέρωση ηλεκτρονικού ει-

σιτηρίου, διάλυση των οργανωμένων συν-

δέσμων-θυρών, όταν έχουν παραβατική

συμπεριφορά, κατάργηση της οργανωμέ-

νης μετακίνησης οπαδών είναι μερικά

μέτρα που πρέπει να ληφθούν και που

αναφέρονται σε σχέδιο του νέου αθλητι-

κού νόμου (βρίσκεται σε ηλεκτρονική δια-

βούλευση αυτές τις μέρες). Αρκεί τα λόγια

να γίνουν πράξεις, γιατί και στο παρελθόν

υπήρξαν ανάλογα σχέδια που έμειναν στα

χαρτιά.

Τέλος, επειδή «η εκπαίδευση δεν είναι

το γέμισμα ενός κουβά αλλά το άναμμα

μιας φλόγας»,όπως ειπώθηκε χαρακτηρι-

στικά, επιβάλλεται μέσα από το σχολείο να

ανάψει η φλόγα  του ευ αγωνίζεσθαι στο

πλαίσιο πάντα του ερασιτεχνικού σχολικού

αθλητισμού και του γενικότερου πνεύμα-

τος άμιλλας και ανθρωπιάς που πρέπει να

διακρίνει τη σύγχρονη εκπαίδευση ,έτσι

ώστε να περάσει το μήνυμα πως η χαρά

της συμμετοχής στον αθλητισμό και της

προσπάθειας είναι το σπουδαιότερο.    

`ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ

SUPER LEAGUE  ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΙΚΛΗ-

ΤΣΙΩΤΗ ΣΤΟΝ ΘΑΝΟ ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟ

Ερ: -Πότε ξεκίνησες το ποδόσφαιρο και σε

ποιες ομάδες έπαιξες μέχρι τώρα;

Απ: -Ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από πολύ

μικρή ηλικία, από τα έξι συγκεκριμένα, στα

Τρίκαλα. Στα δεκατέσσερα έπαιξα στην

εθνική παίδων .Στα δεκαέξι μου έκανα την

πρώτη μου μεταγραφή στις ακαδημίες του

Ολυμπιακού, ενώ παράλληλα αγωνίστηκα

ως αρχηγός στην Εθνική Νέων. Στα δε-

καοχτώ πήρα το πρωτάθλημα και το κύ-

πελλο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό. Στη

συνέχεια ακολούθησαν κι άλλες ομάδες,

όπως ήταν ο Ο.Φ.Η, ο Θρασύβουλος, η

helmound sport στην Ολλανδία, ο Πας

Γιάννενα , η Msv Duisburk στη Γερμανία

και τη φετινή περίοδο αγωνίζομαι στη Νίκη

Βόλου.

Ερ: -Ποιες είναι οι διαφορές του ελληνικού

και ξένου ποδοσφαίρου, καθώς τα έχεις

ζήσει και τα δύο;

Απ: -Οι διαφορές είναι ο κόσμος ,η νοο-

τροπία, οι εγκαταστάσεις, το επίπεδο τόσο

των ομάδων όσο και των φιλάθλων αλλά

και η χρηστή διοίκηση τρόπος που διαχει-

ρίζονται τα οικονομικά θέματα.

Ερ: -Ποιοι πιστεύεις ότι δημιουργούν τη

βία στο ποδόσφαιρο;

Απ: -Τη βία τη δημιουργούν οι πρόεδροι

των ομάδων, καθώς και ανεγκέφαλοι οπα-

δοί που δεν μπορούν να δεχτούν τη ήττα

της ομάδας τους και ξεσπούν σε βίαιες

συμπεριφορές

Ερ: -Είσαι αισιόδοξος για το μέλλον του

ελληνικού ποδοσφαίρου;

Απ: -Το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαί-

ρου είναι θολό, καθώς σιγά σιγά το επί-

πεδο πέφτει και αυτό γιατί έχει γίνει μια

επιχείρηση χάνοντας το αθλητικό του

πνεύμα. Μ' αυτόν τον τρόπο σταδιακά  κα-

ταστρέφεται. Για να ανεβεί και πάλι το επί-

πεδο στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα πρέπει

να ξεπεραστεί η κρίση στον αθλητισμό

που υπάρχει αυτήν την στιγμή και να ισχύ-

σει το "ευ αγωνίζεσθαι".

-Σ’ευχαριστώ πολύ και εύχομαι επιτυχία

στην ομάδα σου αλλά και σε σένα προσω-

πικά.

Απ: -Κι εγώ ευχαριστώ.

Μπουλογεώργος Αχ. Θάνος

Σελίδα:3
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Ενότητα: Ρεπορτάζ - Πολιτισμός

Γιάννης Μακριδάκης
► “Οι σημερινοί άνθρωποι είναι τελείως ασυνείδητοι”

Αρχικά ο Γ. Μακριδάκης ξεκινά την ομι-
λία του ευχαριστώντας τα άτομα τα οποία
τον προσκάλεσαν στα Τρίκαλα και συνεχί-
ζει με μια αναφορά στα παιδιά του σχο-
λείου μας τα οποία παρευρέθηκαν στην
ομιλία του καθώς και στην καθηγήτρια που
τα συνόδευε λέγοντας πως στην πορεία
του έχει συναντήσει κάποιους καθηγητές
οι όποιοι αφήνουν το στίγμα τους στα παι-
διά κι ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό.    

Είναι σημαντικό διότι η σημερινή νεο-
λαία αποτελεί το μέλλον του κόσμου μας
και γι΄ αυτό βασική μας μέριμνα θα πρέπει
ο κόσμος ο οποίος θα τους παραδώ-
σουμε.

Βέβαια ο συγγραφέας επισημαίνει πως
ο κόσμος, οι άνθρωποι σήμερα είναι εντε-
λώς ασυνείδητοι. Από τις απαρχές της
ιστορίας του κόσμου, οι άνθρωποι είναι
ένα ενιαίο σύνολο, απλά σε κάθε εποχή
την εκπροσωπούν διαφορετικοί άνθρωποι
και σήμερα τυχαίνει να την εκπροσω-
πούμε εμείς. Καθ΄ όλη την διάρκεια της

πολυκύμαντης ιστορίας της, η ανθρωπό-
τητα επαναλαμβάνει συνεχώς τα ίδια λάθη
προσπαθώντας μέσα από όλες αυτές τις
ζυμώσεις να φτάσει στη συνειδητότητα.
Όμως τονίζει πως μέχρι να φτάσουμε στην
συνειδητότητα, θα γεννούμε τα παιδιά μας
ασυνείδητα, ασυνείδητα θα ζούμε, ασυνεί-
δητα θα κάνουμε τις καθημερινές μας
πράξεις οι οποίες έχουν αντίκτυπο στις γε-
νιές που έρχονται.

Στη συνέχεια ο συγγραφέας αναφέρε-
ται στο γεγονός ότι δεν του αρέσει να μι-
λάει για τα βιβλία του γιατί από την στιγμή
που τα γράφει και φεύγουν από τα χέρια
του, η επιτυχία των βιβλίων του εξαρτάται

αποκλειστικά και μόνο στους αναγνώ-
στες. Αυτό που έχει σημασία είναι τι
υπάρχει παρακάτω. Πέρα από τα βιβλία.
Να εξελίσσουμε την ζωή που υπάρχει
πέρα από αυτά.

Ακόμα, ο συλλογισμός του Γ. Μακρι-
δάκη συνεχίζει επισημαίνοντας το γεγονός
ότι στην σημερινή εποχή οι άνθρωποι είναι
αποπροσανατολισμένοι. Έχουμε μετατρα-
πεί σε ένα κόσμο ο οποίος παράγει απορ-
ρίμματα. Αυτό το οξύμωρο σχήμα, το να
παράγω απορρίμματα προδίδει ότι στην
πραγματικότητα δεν είμαστε πολιτισμένοι.
Αυτή τη στιγμή το 70% των ανθρώπων
ζουν ως καταναλωτές σε αστικά κέντρα.
Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν άκρως κα-

ταναλωτικά χωρίς να παράγουν τίποτα και
αποτελούν το 70% της ανθρωπότητας.
Αυτό σημαίνει πως το 70% της ανθρωπό-
τητας απομυζεί τους φυσικούς πόρους,
απομυζεί όλον τον πλανήτη χωρίς να ανα-
πληρώνει ούτε στο ελάχιστο αυτά που κα-
ταναλώνει. 

Σήμερα ένας άνθρωπος που αυτοαπο-
καλείται καταναλωτής και υποστηρίζει
αυτό το σύστημα έχει εθιστεί στην χυδαι-
ότητα. Έχει αφήσει την ευθύνη των βασι-
κών συστατικών της ζωής του σε τρίτους,
στο λεγόμενο σύστημα το οποίο ενσαρ-
κώνουμε εμείς το οποίο είναι ανήθικο. Και
είναι ανήθικο γιατί στηρίζεται στην  κερδο-
σκοπία του χρήματος. Ο ορισμός του
πλούτου είναι οι φυσικοί πόροι και τα
προϊόντα που παράγει με τον μόχθο του
ανθρώπου. Αυτός είναι ο πλούτος κατά
τον συγγραφέα. Συνεχίζει κάνοντας μία
αναφορά στην Ελλάδα η οποία ενώ είναι
εξαιρετικά πλούσια κάποιοι την αποκα-
λούν φτωχή. Και όταν κάνεις κάτι τέτοιο
οδεύεις εξαρχής σε ένα δομημένο λάθος.
Ορίσαμε λάθος την ανάπτυξη τα τελευ-
ταία 30-40 χρόνια και κυνηγούμε συνεχώς
τον γιγαντισμό και προσπαθούμε να ξε-
φύγουμε από την λιτότητα καθώς την θε-
ωρούμε κατάρα.

Όλα αυτά τα πράγματα είναι λάθος και
ανάποδα ορισμένα. Τα οποία μας ωθούν
σε μια πορεία ανάποδη, τυφλή και εντε-
λώς μεταστατική, με κύριο θύμα τους εαυ-
τούς μας και τα παιδιά που έρχονται.

Ζούμε μια ζωή εντελώς ανταγωνιστική
διότι συνεχώς προσπαθούμε να ξεπερά-
σουμε τον διπλανό μας. Εμείς οι ίδιοι κα-
ταναλώνουμε την γη σαν κατσαρίδες.
Έχουμε οδηγήσει ένα σωρό είδη στον
αφανισμό. Οδηγούμε τον πλανήτη μας σε
τεράστιες οικολογικές . καταστροφές.
Αυτές οι ενέργειές μας έχουν αλυσιδωτές
αντιδράσεις στην φύση και θα έχουν αντί-
κτυπο στα παιδιά μας.   

Χαρίτου Μαρλένα

Σελίδα: 4
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Ενότητα: Παρουσίαση Βιβλίου

Η άλωση της Κωνσταντίας
► Ο “άλλος” μας ευατός και πως τον αντιμετωπίζουμε

Τον Οκτώβρη του 2005 η 60χρόνη
Κωσταντία λαμβάνει ένα ογκώδες
γράμμα  από την Χίο το οποίο είναι του
γαμπρού της ο που  έχει παντρευτεί την
μοναχοκόρη της την Άννα και ζουν στο
νησί. Με την επιστολή αυτήν καθιστά τα
όσα έζησε και όσα έμαθε σχετικά με τον
εαυτό μου, κατά την πρόσφατη επί-
σκεψή του ζεύγους στην Πόλη. Ιστορίες
και καταστάσεις οι οποίες ξεκίνησαν από
ένα τυχαίο περιστατικό και βήμα  προς
βήμα που αποκάλυψαν το  άγνωστο και
σοκαριστικά ανατρεπτικό προσωπικό
του παρελθόν.  

Διότι ο Γιάννης δεν είναι αυτός που
νόμιζε ότι ήταν, μέχρι τα 35 του χρόνια.
Ο γαμπρός της Κωσταντίας είναι Τούρ-
κος από την μεριά του πατέρα του αλλά
υιοθετήθηκε όταν ήταν βρέφος από ανά-
δοχη ελληνική και χριστιανική οικογένεια
στη Χίο. 

Η Κωσταντία λοιπόν όπως κάθε
Ρωμιά που σέβεται τον εαυτό της και την
καταγωγή της, νιώθει την γη να χάνετε
κάτω από τα πόδια της αυτή την πληρο-
φορία, δεν μπορεί να τη  διανοηθεί, δεν
μπορεί να το πιστέψει πως η κόρη της
πήρε Τούρκο, τελικά πήγε στην Ελλάδα
να  παντρευτεί και της βγήκε τουρκόσπο-
ρος  τρελαίνετε η Κωσταντία και είναι
έτοιμη να σκάσει με αυτό το ύπουλο χτύ-
πημα της μοίρας. 

Μετά το πρώτο σοκ επιστρατεύει όση
δύναμη της απομένει και ξεκινά, μαζί με
την κουτσομπόλα φίλη της την Βαγγελία
να διαβάζουν όλη νύχτα εναλλάξ μεγαλο-
φώνως το ογκωδέστατο αυτό γράμμα του
γαμπρού της να περιπλανιούνται μαζί του
στο Κουρτουλούς στο Ντολάμντερε στην
Αντιγόνη στο Μπαλουκλή  να μένουν
άφωνες με αυτά που άκουσε ο ίδιος από
Τούρκους και Ρωμιούς συγγενής των
πραγματικών γονιών του, να σχολιάζουν
άλλοτε σαρκαστικά και άλλοτε με πικρία τα
γραφόμενα του, να ξαναζούν και να ανα-
βιώνουν με διαφορετική ματιά γεγονότα
και καταστάσεις που βάζει ο νους τους
ακόμα ποιο πολλά και διάφορα. 

Η άλωση της Κωσταντίας είναι ένα μυ-
θιστόρημα βασισμένο στην ιδέα του
‘αλλού στο πως αντιμετωπίζει ο καθένας
τον ‘άλλον’ στο εθνικό και θρησκευτικό
διαφορετικό αλλά και τον ‘άλλο’ του εαυτό
μέσα από τους πολλούς άλλους.
Βιογραφικό

Γεννήθηκε το 1971 στη Χίο και σπού-
δασε μαθηματικά. Από το 1997, που
ίδρυσε το Κέντρο Χιακών Μελετών με

σκοπό την έρευνα, αρχειοθέτηση, μελέτη
και διάδοση των τεκμηρίων της Χίου, ορ-
γάνωνε τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά
προγράμματα του Κέντρου, επιμελούνταν
τις εκδόσεις του και διηύθυνε το τριμηνιαίο
περιοδικό “Πελινναίο” έως το 2011.

Κατόπιν άφησε τις πόλεις και μετακό-
μισε για μόνιμη διαμονή στην Βολισσό της
ΒΔ Χίου. Εκεί, στράφηκε προς την φυσική

καλλιέργεια της γης και έγινε παρατηρητής
της αργής αβίαστης φυσικής ανάπτυξης.
Ίδρυσε το Απλεπιστήμιο Βολισσού, μέσα
από το οποίο διοργανώνει σεμινάρια φυ-
σικής καλλιέργειας, αλκαλικής διατροφής
και πολιτικής στάσης ζωής με γνώμονα τον
αντικαταναλωτισμό και την αποανάπτυξη.

Έχει γράψει τα βιβλία:
-- “Συρματένιοι, ξεσυρματένιοι, όλοι. Χιώ-
τες πρόσφυγες και στρατιώτες στη Μέση
Ανατολή: Μαρτυρίες 1941 – 1946″ (εκδ.
Κ.Χ.Μ., Πελινναίο 2006 και Εστία 2010)

“10.516 μέρες: Ιστορία της νεοελληνικής
Χίου 1912 -1940″, ιστορικό αφήγημα (εκδ.
Κ.Χ.Μ., Πελινναίο 2007)
-- “Aνάμισης ντενεκές”, μυθιστόρημα
(Eστία 2008), το οποίο κυκλοφόρησε τον
επόμενο χρόνο (2009) και στα τουρκικά,
-- “Η δεξιά τσέπη του ράσου”, νουβέλα
(Εστία 2009),
-- “Ήλιος με δόντια”, μυθιστόρημα (Εστία

2010), το οποίο ανέβηκε στο θέατρο
(2012) σε σκηνοθεσία Βασίλη Βασιλάκη
-- “Λαγού μαλλί”, νουβέλα (Εστία 2010),
-- “Η άλωση της Κωσταντίας”, μυθιστό-
ρημα (Εστία 2011), το οποίος ανέβηκε στο
θέατρο (2012) σε σκηνοθεσία Χρήστου
Βαλαβανίδη
-- “Το ζουμί του πετεινού”, νουβέλα (Εστία
2012).
-- “Του Θεού το μάτι”, νουβέλα (Εστία
2013)

Παπακώστα Ελένη

Σελίδα: 5
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Τεχνητή νοημοσύνη είναι ο κλάδος

της πληροφορικής που ασχολείται με

την σχεδίαση και τη δημιουργία συ-

στημάτων, ικανά να μιμηθούν την αν-

θρώπινη συμπεριφορά. 

Συνήθως εφαρμόζεται σε μηχανές

και υπολογιστές ειδικής κατασκευής

έτσι ώστε να έχουν μια στοιχειώδη ευ-

φυΐα όπως μάθηση, κατανόηση, επί-

λυση προβλημάτων και

προσαρμοστικότητα. Τα τελευταία

χρόνια έχει διαπιστωθεί ραγδαία ανά-

πτυξη αυτού του κλάδου γι’ αυτό και

έχουν δημιουργηθεί αρκετές ανησυ-

χίες στην επιστημονική κοινότητα.

Μπορεί η δυστοπική Επιστημονική

Φαντασία –όπως παρουσιάζεται σε

σειρές όπως το Βattlestar Galactica

και η τριλογία Μάτριξ- να γίνει άραγε

πραγματικότητα και το ανθρώπινο

γένος να υποδουλωθεί, ή και να κατα-

στραφεί, από τα ίδια τα δημιουργή-

ματά του; Στη χορεία αυτών που

υποστηρίζουν κάτι τέτοιο εντάχθηκε

και ο διάσημος φυσικός Στίβεν Χό-

κινγκ, προειδοποιώντας ότι οι προ-

σπάθειες της ανθρωπότητας να

δημιουργήσει υπολογιστές και ρομπότ

με εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη,

αποτελούν σοβαρή υπαρξιακή απειλή

για την ίδια, καθιστώντας πολύ υπαρ-

κτό τον κίνδυνο το ανθρώπινο είδος

να εξαφανιστεί κάποια στιγμή.  

Δεν είναι ο πρώτος επιστήμονας

που έχει εκφράσει παρόμοιες ανησυ-

χίες, αλλά η δική του γνώμη ασφαλώς

είναι ιδιαίτερα βαρύνουσα. Όπως είπε

με έμφαση στο BBC, «η πλήρης ανά-

πτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μπο-

ρεί να σημάνει το τέλος του

ανθρώπινου είδους».

Όπως ανέφερε, οι απλοϊκές μορφές

τεχνητής νοημοσύνης που έχουν δη-

μιουργηθεί μέχρι στιγμής, έχουν απο-

δειχτεί πολύ χρήσιμες, όμως εξέφρασε

τον φόβο του για τις συνέπειες που

μπορεί να υπάρξουν, αν η τεχνητή

νοημοσύνη δημιουργήσει κάτι που θα

ξεπεράσει τις ανθρώπινες ικανότητες.

«Θα έκανε κουμάντο μόνο του και

θα επανασχεδίαζε τον εαυτό του με

ολοένα αυξανόμενη ταχύτητα. Οι άν-

θρωποι, που είναι περιορισμένοι από

την αργή βιολογική εξέλιξη, δεν θα

μπορούσαν να το ανταγωνιστούν και

θα έμεναν πίσω», όπως είπε.

Ειδικοί και μη, εμφανίζονται διχα-

σμένοι πάνω στο ζήτημα αυτό. Αρκε-

τοί είναι πιο αισιόδοξοι και λιγότερο

επιφυλακτικοί, όμως άλλοι συμμερί-

ζονται τις ανησυχίες του Χόκινγκ,

όπως ο Έλον Μασκ, δημιουργός της

ιδιωτικής διαστημικής εταιρείας Space

X, ο οποίος προ ημερών, στο ίδιο

ακριβώς μήκος κύματος, προειδοποί-

ησε, ότι «η τεχνητή νοημοσύνη συνι-

στά τη μεγαλύτερη υπαρξιακή απειλή

για την ανθρωπότητα».

Προσωπικά πιστεύω πως οι ανη-

συχίες του Χόκινγκ είναι βάσιμες και

θα έπρεπε να τις λάβουμε σοβαρά υπ’

όψη. Το μέλλον σίγουρα είναι αβέβαιο

και κανείς δεν μπορεί να το προβλέ-

ψει, όμως μηχανές πιο έξυπνες από

τους ανθρώπους θα μπορούσαν να

σημάνουν το τέλος τις ανθρωπότητας,

καθώς οι ανεπτυγμένες ικανότητές

τους θα ξεπερνούσαν κατά πολύ τις

δικές μας και τελικά δεν θα δέχονταν

να δουλέψουν «κάτω» από εμάς.

Πηγή: http://www.skai.gr/news/tech-

nology/article/270574/sos-apo-ton-st-

hoking-i-tehniti-noimosuni-borei-na-ex

a f a n i s e i - t i n -

anthropotita/#ixzz3La8tJVAJ

Πέτσα Δήμητρα

Σελίδα: 6Ενότητα: Τεχνολογία

Τεχνητή Νοημοσύνη
► Τι συνέπειες μπορεί να έχει για τον άνθρωπο;

15:Layout 1  26/1/2015  22:44  Page 2



Σελίδα: 7Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος

European School Radio
► Το πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο

Πριν από λίγα χρόνια, το 1895,

ένας άνθρωπος, ο Γουλιέλμος Μαρ-

κόνι για την ιστορία, κατόρθωσε να με-

ταδώσει  ηχητικά σήματα μορς

διαμέσου κυμάτων. Με απλά λόγια

έκανε την  αρχή για την ανάπτυξη του

σημερινού ραδιοφώνου.

Μέσω του ραδιοφώνου μεταδίδεται

λόγος, μουσική και γενικότερα ήχοι σε

μεγάλες αποστάσεις με υη βοήθεια

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Το ρα-

διόφωνο σήμερα και για να είμαστε

πιο σωστοί η ραδιοφωνία, η λήψη δη-

λαδή ραδιοφωνικής εκπομπής, είναι

ανεπτυγμένη σε μεγάλο βαθμό, τέτοιο

που υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία ρα-

διοφωνικών σταθμών στους οποίους

μπορεί ο καθένας να συντονιστεί και

να γίνει ακροατής οποιασδήποτε εκ-

πομπής του αρέσει.

Με αφορμή, λοιπόν, το ενδιαφέρον

μας για το πολυσύνθετο αυτό μέσο

επισκεφθήκαμε το σταθμό ‘’Λέσχη

97,6’’ της πόλης μας για να διευρύ-

νουμε τις γνώσεις μας και να εισαχ-

θούμε βαθύτερα στον κόσμο της

‘’ραδιοφωνικής εκπομπής’’. Οι άνθρω-

ποι εκεί μας υποδέχθηκαν θερμά,

απάντησαν στις ερωτήσεις μας, μας

εξήγησαν τα σχετικά με τις εκπομπές,

μας έκαναν να αισθανθούμε άνετα στο

χώρο τους. Ακόμη, μας έδωσαν τη δυ-

νατότητα να ακουστούμε και εμείς στα

αυτιά των συμπολιτών μας ζωντανά

στην πρωινή εκπομπή τους. 

Έτσι πήραμε τη βοήθεια και μια

γεύση των ραδιοφωνικών εκπομπών

που χρειαζόμασταν  για να μπορέ-

σουμε να φέρουμε εις πέρας τις δικές

μας ερασιτεχνικές ραδιοφωνικές εκ-

πομπές στο site ‘’European School

Radio’’. Εκεί σχολεία από όλη την Ελ-

λάδα συμμετέχουν μαγνητοφωνώντας

ραδιοφωνικές εκπομπές. Το δικό μας

σχολείο συμμετέχει δυναμικά για τρίτη

χρονιά. Μαθητές του σχολείου προ-

ετοιμάζουν τις εκπομπές με θέματα

της αρεσκείας τους. Οι εκπομπές

ακούγονται κάθε δεύτερη Κυριακή στις

8 η ώρα το απόγευμα.

European School Radio

Το Διαδικτυακό ραδιόφωνο με την

ονομασία “European School Radio”,

Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο

(http://esradio.mysch.gr), είναι ένα

σχολικό ραδιόφωνο που υλοποιείται

απο ένα πολυπληθές δίκτυο σχολείων

όλων των βαθμίδων αλλά και συμμε-

τοχή μεμονωμένων μαθητών/τριών

στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και

είναι μια εθελοντική δράση. Λειτουργεί

24 ώρες και 7 ημέρες την εβδομάδα

όλο τον χρόνο μεταδίδοντας μουσική

και προγραμματισμένες εκπομπές ,

ηχογραφημένες και ζωντανές. 

Φιλοξενείται και μεταδίδεται Διαδι-

κτυακά μέσω του Πανελλήνιου Σχολι-

κού Δικτύου (ΠΣΔ) (www.sch.gr) σε

υποδομές που αξιοποιούνται σε όλη

την Ελλάδα.   

Συντονίζεται απο μια κεντρική Συν-

τονιστική Ομάδα που μεταξύ άλλων

φροντίζει για την οργάνωση του όλου

εγχειρήματος, την εκπαίδευση των

παραγωγών, την αξιοποίηση πόρων,

την δημιουργία κοινού Προγράμματος

Ροής Εκπομπών, την ανάπτυξη συ-

νεργασίων, την προώθηση του ραδιο-

φώνου.

Στραγάλη Ελπίδα
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Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Γλωσσομάθεια και Greeklish
► Η δύναμη της γλώσσας

Σελίδα: 8

“Η γλωσσομάθεια και η εμμονή σ’

αυτή”

Στις μέρες μας ένα συχνό φαινό-

μενο είναι η θέληση των νέων να μα-

θαίνουν όλο και περισσότερες ξένες

γλώσσες. Όμως η εμμονή στη γλωσ-

σομάθεια μπορεί να έχει αρνητικές

συνέπειες στους νέους.

Κάθε νέος χρειάζεται να γνωρίζει

τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα ως

εφόδιο για την επαγγελματική του

αποκατάσταση. Είναι γεγονός ότι δεν

υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας και

οι εργοδότες ψάχνουν για γλωσσομα-

θείς εργαζόμενους. Σε μια τέτοια πε-

ρίπτωση οι νέοι μπορεί να χρειαστεί

να κάνουν κάποιο επαγγελματικό τα-

ξίδι στο εξωτερικό, πράγμα που ση-

μαίνει ότι η γνώση δυο ξένων

γλωσσών επιβάλλεται, τόσο για τη

συννενόηση του ίδιου με τους ντόπι-

ους, όσο και για την επαγγελματική

του συμφωνία που ενδέχεται να κλί-

σει. Εκτός αυτού οι νέοι ενδιαφέρον-

ται πολύ για τις χώρες του

εξωτερικού. Θα πρέπει, λοιπόν, να

γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας που

τους ενδιαφέρει για να κατανοήσουν

την κουλτούρα των ανθρώπων που

κατοικούν εκεί. Επιπρόσθετα, η

γλωσσομάθεια είναι απαραίτητη για

την ανάγνωση ξένης λογοτεχνίας.

Ωστόσο, αν κάποιος βρίσκεται σε

μικρή ηλικία αποσπάζεται η προσοχή

του, δίνοντας περισσότερη βαρύτητα

στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας

παρά στα μαθήματα του σχολείου του.

Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται η

προσπάθεια για τη σωστή εκμάθηση

της μητρικής μας γλώσσας. Τέλος, λόγω

της υπερβολικής πίεσης προκαλείται

άγχος και πίεση στο μαθητή με αποτέ-

λεσμα να μπερδεύει τις δυο γλώσσες.

Σε γενικές γραμμές, η γλωσσομά-

θεια είναι πολύ χρήσιμη, έως και απα-

ραίτητη στο νέο σήμερα. Όμως

χρειάζεται προσοχή και μέτρο στη θέ-

λησή μας για εκμάθηση ξένων γλωσ-

σών.

Σπανού Κατερίνα

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

“Τα Greeklish στην σημερινή κοι-

νωνία”

Πρόκειται για μια τεχνητή γραπτή

“γλώσσα” που επινοήθηκε για να κα-

λύψει τις επικοινωνιακές ανάγκες των

χρηστών του Διαδικτύου και της τε-

χνολογίας γενικότερα (πχ. της κινητής

τηλεφωνίας).

Η χρήση των greeklish ξεκίνησε

την δεκαετία το 1980 ως απόρροια

της αδυναμία των πρώτων  προσωπι-

κών υπολογιστών να αναγνωρίσουν

την ελληνική γραμματοσειρά οπότε η

χρήση της των υπολογιστών έπρεπε,

για να μπορέσουν να επικοινωνή-

σουν, να δημιουργήσουν έναν εναλ-

λακτικό τρόπο γραφής. Έτσι άρχισε

να χρησιμοποιείται το λατινικό αλφά-

βητο για την γραφή της ελληνικής

γλώσσας. Θα πρέπει, λοιπόν, να ση-

μειωθεί ότι τα greeklish δεν αποτε-

λούν μια νέα γλώσσα , ή διάλεκτο ή

ένα νέο ιδίωμα, ούτε ένα είδος εκλα-

τινισμού  της ελληνικής γλώσσας,

αλλά ένα είδος μεταγραφής της με λα-

τινικούς χαρακτήρες.

Η χρήση των greeklish έχει προ-

καλέσει πολλές συζητήσεις και διαμά-

χες αναφορικά με την σκοπιμότητα

της ή τους κινδύνους που ενδεχομέ-

νως ελλοχεύουν. Έτσι:

Στα υπέρ της χρήσης των greeklish

αναφέρεται το ότι ο χρήστης τους:

Εξοικονομεί χρόνο, καθώς η πλη-

κτρολόγηση των μηνυμάτων γίνεται

πιο γρήγορα και εύκολα. Και δεν

υπάρχουν κανόνες γραμματικής ή

συντακτικού που το επηρεάζουν.

Μπορεί να επικοινωνεί άνετα με φί-

λους και οικία  πρόσωπα που χρησι-

μοποιούν τον ίδιο κώδικα, χωρίς οι

άλλοι να καταλάβουν τίποτα, πράγμα

που ικανοποιεί ψυχολογικές ανάγκες

του. Επίσης είναι σύμφωνα  με την

μόδα, τάσεις της σύγχρονης εποχής

καθώς η ψηφιακή γλώσσα δεν αποτε-

λεί μόνο ελληνικό φαινόμενο αλλά συ-

ναντάται σε ολόκληρο τον κόσμο.

Επομένως η κριτική εναντίον τους

φαίνεται να ισοδυναμεί με τεχνοφοβία.

Στα κατά της χρήσης των greeklish

αναφέρεται το ότι με αυτά:

Ξεχνα κανείς να γράφει σε απλά

ελληνικά, κάνει πολλά ορθογραφικά

και συντακτικά λάθη, με συνέπεια να

αδυνατεί εντέλει να εκφραστεί σωστά

και να συντάξει ένα επίσημο κείμενο.

’’Φτωχαίνει’’ και υπεραπλουστεύεται

το λεξικό, καθώς πολλές ελληνικές λέ-

ξεις δεν γράφονται ολόκληρες χάριν

συντομίας. Τα κείμενα , ιδιαίτερα τα

μεγάλα σε έκταση που περιέχουν ση-

μαντικά  νοήματα , γίνονται  δυσανά-

γνωστα και κουραστικά, ακόμα και για

τους πιο φανατικούς υποστηρικτές

των greeklish. Αλλάζουν και αλλοι-

ώνονται η μορφή και τα χαρακτηρι-

στικά της γλώσσας,  καθώς πλήττεται

πρώτιστα και άμεσα ένα θεμελιώδες

συστατικό στοιχείο της, το αλφάβητο,

με συνέπεια να εξασθενεί –έστω και

έμμεσα –η εθνική ταυτότητα.   

Αναγώστου Μαρία

Μπένια Αργυρούλα

Παπακώστα Ελένη
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Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Η λεξιπενία των νέων
► Ένα σύγχρονο πρόβλημα της νεολαίας

Σελίδα: 9

Ένας όρος που χαρακτηρίζει την

νεολαία της σημερινής εποχής σύμ-

φωνα με το μεγαλύτερο ποσοστό των

ανθρώπων. Η λέξη λεξιπενία προέρ-

χεται από το λέξις και πενία δηλαδή η

χρησιμοποίηση εξαιρετικά φτωχού λε-

ξιλογίου.

• Απόψεις γύρω από το θέμα της

λεξιπενίας

-Ορισμένοι ισχυρίζονται πώς η

γλώσσα των νέων δεν πάσχει από λε-

ξιπενία, αλλά το αντίθετο. Είναι εμ-

πλουτισμένη, απλώς το λεξιλόγιο τους

περιέχει πιο σύγχρονες λέξεις, με την

έννοια ότι δεν είναι τόσο προσεγμένο.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι έφη-

βοι χωρίζονται σε ομάδες, δηλαδή δια-

φέρουν όσον αφορά τα ενδιαφέροντα

(π.χ. emo, φίλαθλοι ποδοσφαίρου,

μοδάτοι κτλ). Έτσι,φτάνουμε στο ση-

μείο να μη γίνονται κατανοητοί από τις

παλαιότερες γενιές (γονείς,παππού-

δες,καθηγητές). Συναντάται δηλαδή το

γνωστό ‘’χάσμα γενεών’’. 

-Αντίθετα η άλλη ‘’ομάδα’’ ανθρώπων

ισχυρίζεται πως οι έφηβοι χαρακτηρί-

ζονται από λεξιπενία και πως είναι

πολύ σημαντικό για τη μετέπειτα  πο-

ρεία τους. Τα αίτια; Πολλά! Λίγο η ανά-

πτυξη της τεχνολογίας λίγο το

εκπαιδευτικό σύστημα, ε δε θέλει και

πολύ. Ας στρέψουμε αρχικά το βλέμμα

μας στην τεχνολογία . Πολλοί είναι οι

νέοι που περνούν το μεγαλύτερο

μέρος του χρόνου τους μπροστά σε

έναν υπολογιστή ή στο “κουτί” που με-

ταδίδει πολλές πληροφορίες κρατών-

τας σε αδράνεια το μυαλό του νέου.Και

ποιο το αποτέλεσμα; Να εστερνίζονται

πολλές καθημερινές λέξεις από την αγ-

γλική γλώσσα παραμερίζοντας την πιο

πλούσια γλώσσα την ελληνική.

•Ευθύνη εκπαιδευτικού συστήμα-

τος

Και τώρα ας εξετάσουμε την ευ-

θύνη που ‘’πέφτει’’ στο ελληνικό εκ-

παιδευτικό σύστημα. Κάποιοι από

εσάς θα αναλογιστείτε “γιατί”; για σκε-

φτείτε, λοιπόν, τα μαθήματα που διδά-

σκονται στα ελληνικά σχολεία:

στοχεύουν στην αποστήθιση και όχι

στην ελεύθερη βούληση του μαθητή.

Σ’αυτή την άποψη πιο κοντά βρί-

σκουμε την  ιστορία όπου ο μαθητής

δε δύναται να εκφράσει με το δικό του

τρόπο τα διάφορα ιστορικά γεγονότα ,

αλλά μένει στην αποστήθιση.

•Άλλοι λόγοι που οδηγούν στη λε-

ξιπενία

1) Μεταβολή που έχει συμβεί στη

δομή και τον τρόπο ζωής των οικογε-

νειών. Λόγω των γρήγορων ρυθμών

ζωής οι γονείς αδυνατούν να περά-

σουν πολύ χρόνο με τα παιδιά τους ,

άρα και να εντοπίσουν κάποιο εκφρα-

στικό πρόβλημα.

2) Το σχολείο: α) δεν αφιερώνει το

χρόνο που απαιτείται , ούτε εφαρμόζει

τις κατάλληλες μεθόδους για τη διδα-

σκαλία της γλώσσας.

β)περιορίζει την κριτική σκέψη και την

πρωτοβουλία του μαθητή , προωθών-

τας τη μηχανιστική μάθηση .

3) Απουσία πολιτιστικών δραστηριο-

τήτων(θέατρο, ποίηση , ζωγραφική) τα

οποία καλλιεργούν τη σκέψη και συνε-

πώς τη γλώσσα.

4) Οι ξένες γλώσσες εισάγονται πολύ

νωρίς στο σχολείο, όταν ακόμα το

παιδί δεν έχει αποκτήσει βάσεις στη

μητρική του γλώσσα, με αποτέλεσμα

τη σύγχυση.

5) Τα ΜΜΕ ( τηλεόραση, τύπος, διαδί-

κτυο, ραδιόφωνο) α) ακρωτηριάζουν

τη γλώσσα με τη συνθηματολογία και

την τάση υπεραπλούστευσης 

β) περιορίζουν το διάλογο και το

χρόνο για διάβασμα και η πλήρωσή

του γίνεται με ευτελή ακούσματα και

θεάματα.

Λιάκα Ξένια

Μπέκα Μαρία

Σιακαβάρα Ρίτσα
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Στις 5 και 6 Δεκεμβρίου οι μαθητές

και οι μαθήτριες της Β Λυκείου του 6ου

Λυκείου πραγματοποίησαν διήμερη

εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα.

Την Παρασκευή  7:30 το πρωί  έγινε

η αναχώρηση  από το χώρο του σχο-

λείου. Παρόλο το πρωινό ξύπνημα,

όλοι ήμασταν κεφάτοι. Η διαδρομή

ήταν πολύωρη και αρκετά κουραστική

αλλά χάρη στη διάθεση των καθηγη-

τών μας, οι οποίοι είχαν ξεχάσει εντε-

λώς τα μαθήματα  όπως και εμείς

πέρασε πολύ γρήγορα.

Μετά από δύο στάσεις κατά τη δια-

δρομή επιτέλους φτάσαμε στο ξενοδο-

χείο Oscar.

Αφού τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτια

μας όπου και μείναμε για μία ώρα πε-

ρίπου κατά τις 3:00 το μεσημέρι επιβι-

βαστήκαμε όλοι στο μετρό και

κατευθυνθήκαμε στο Μοναστηράκι για

μία βόλτα. Η  προκαθορισμένη συνάν-

τηση με τους καθηγητές μας ήταν στις

4:30 στην είσοδο του ‘Μουσείου της

Ακρόπολης’. Η ξενάγηση μας ήταν μια

μοναδική εμπειρία  γεμάτη γνώσεις

και εντυπώσεις  και μια σύντομη δια-

δρομή στον πολιτισμό της πατρίδας

μας. Φύγαμε από το μουσείο στις

6;30,φάγαμε κάτι πρόχειρο και επιβι-

βαστήκαμε πάλι στο μετρό για την επι-

στροφή μας στο ξενοδοχείο.

Κατά τις 10:00 το βράδυ αναχωρή-

σαμε όλοι από το ξενοδοχείο  για μια

νυχτερινή βόλτα στην καρδιά της Αθή-

νας. Αφού γευματίσαμε, επιστρέψαμε

στο ξενοδοχείο για να κοιμηθούμε  και

να ‘γεμίσουμε’ τις μπαταρίες μας για

την επόμενη μέρα. 

Το Σάββατο το πρωί στις 9:30 ανα-

χωρήσαμε οριστικά από το ξενοδοχείο

και κατευθυνθήκαμε στο ‘Πολεμικό

Μουσείο’ όπου και θαυμάσαμε τα εκ-

θέματα. Μπροστά μας πέρασε σαν κι-

νηματογραφική ταινία ολόκληρη η

ιστορία της Ελλάδας από τα αρχαία

χρόνια ως τα νεότερα. Περπατώντας

φτάσαμε μέχρι το κέντρο της Αθήνας

όπου οι καθηγητές μας άφησαν ελεύ-

θερους για δύο ώρες για να ψωνί-

σουμε ή να πιούμε ένα καφέ. Στις

3:00 επισκεφθήκαμε την Βουλή  των

Ελλήνων όπου ενημερωθήκαμε μέσα

από βίντεο και από μία φιλική ξεναγό,

τόσο για την ιστορία  αυτού  του επι-

βλητικού  κτιρίου όσο και για τις αίθου-

σες τις οποίες αυτό περιλαμβάνει.

Χαρακτηριστικές  είναι η αίθουσα της

ολομέλειας καθώς επίσης και χώροι

με εκθέσεις. Ανεβαίνοντας τις επιβλη-

τικές σκάλες οδηγηθήκαμε σε μία με-

γάλη αίθουσα όπου υπήρχε έκθεση

αφιερωμένη στην αποκατάσταση της

Δημοκρατίας. Σε διάφορες προθήκες

υπήρχαν εικόνες και αντικείμενα ηγε-

τικών μορφών της χώρας μας, όπως

του Ελευθέριου Βενιζέλου, του Κων-

σταντίνου Καραμανλή και φυσικά του

βασιλιά Όθωνα και της συζύγου του

Αμαλίας.

Αναμφισβήτητα όλα τα ωραία κά-

ποτε τελειώνουν έτσι κατά τις 5:00 το

απόγευμα αναχωρήσαμε για τα Τρί-

καλα. Επομένως κρατάμε μέσα μας

όλα τα θετικά στοιχεία που αποκομί-

σαμε και περιμένουμε με ανυπομονη-

σία την επόμενη εκδρομή μας.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Αποφασίζοντας να ανεβούμε το

βραχώδη λόφο της Ακρόπολης, που

δεσπόζει στο κέντρο της Αθήνας, εί-

χαμε μαζί μας και την βοήθεια των κα-

θηγητών για την ολοκληρωμένη ξενά-

γηση στον τόπο αυτό. Καθώς προχω-

ρούμε ανηφορικά, συναντάμε το

θέατρο του Διονύσου, γνωστό από τα

αρχαία χρόνια, και το Ηρώδειο Ωδείο.

Έχοντας αρκετή ανυπομονησία για το

κύριο μέρος της ξενάγησής μας, φτά-

νουμε στα προπύλαια και τραβώντας

αρκετές αναμνηστικές φωτογραφίες,

προχωρούμε βαθύτερα. Συναντούμε

τον σημαντικότερο ναό, παγκοσμίως

γνωστό, τον περίφημο Παρθενώνα. Ο

ναός αυτός, δημιούργημα δωρικού και

ιωνικού ρυθμού, με την επιβλητικό-

τητά του, καθηλώνει τους επισκέπτες

από διάφορα μέρη του κόσμου, οι

οποίοι με αισθήματα δέους και σεβα-

σμού τραβούν τις στιγμές αυτές. Ένα

ακόμη σημαντικό μνημείο που παρα-

τηρήσαμε στην κορυφή του λόφου

είναι το Ερέχθειο με τις περίφημες Κα-

ρυάτιδες. Στο σημείο αυτό, που απο-

τελεί το ανώτατο σημείο του λόφου της

Ακρόπολης, η εντυπωσιακή θέα της

Αθήνας γίνεται ορατή και αξίζει λίγα

λεπτά παραμονής.

Η ξενάγησή μας στο χώρο αυτό

ήταν μια ευκαιρία για να αποκτήσουμε

περαιτέρω γνώσεις για τα στοιχεία της

εθνικής μας κληρονομιάς που μας

έχουν απομείνει, αλλά και μια ακόμη

απόδειξη σε μας, ότι διαθέτουμε

πλουσιότατο εθνικό πολούτο. 

Κόκκαλη Αρετή

Μπαλή Θεοδοσία

Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Βουλή - Ακρόπολη 
► Η Β’ Λυκείου εκδρομή στην Αθήνα

Σελίδα: 10
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Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Γ’ Λυκείου
► Ημερήσια εκδρομή στο Βόλο

Σελίδα:11

Όπως γνωρίζουμε όλοι την Παρα-

σκευή 5 Δεκεμβρίου πραγματοποι-

ήθηκε μια εκδρομή με προορισμό τον

Βόλο από τους μαθητές της Γ ́  Λυκείου. 

Από την πρώτη στιγμή υπήρχε ένα

όμορφο αλλά και κάπως συναισθημα-

τικά φορτισμένο κλίμα εφόσον για

εμάς αυτή η εκδρομή αποτελούσε την

τελευταία για τα μαθητικά μας χρόνια. 

Η πρώτη μας στάση ήταν στο Δη-

μαρχείο του Βόλου όπου εκεί μας

υποδέχτηκε μια κυρία η οποία μας μί-

λησε για την Ιστορία της πόλης, για

την βιομηχανική της ανάπτυξη και την

ευημερία της. Μας ξενάγησε στο κτή-

ριο και μας έδειξε παλιές φωτογραφίες

της πόλης αλλά και φωτογραφικά ντο-

κουμέντα διαφόρων γεγονότων. 

Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το αρ-

χαιολογικό μουσείο της Βόλου όπου

είδαμε σημαντικά ευρήματα των αρ-

χαίων χρόνων όπως κοσμήματα, αγ-

γεία, αγάλματα κ.α. Αυτό ήταν το

εκπαιδευτικό κομμάτι της εκδρομής

καθώς σαν τελευταία εκδρομή ζητή-

σαμε από τους συνοδούς μας λίγο

επιπλέον ελεύθερο χρόνο. 

Μετά το μουσείο το λεωφορείο στα-

μάτησε στο λιμάνι όπου δώσαμε ώρα

συνάντησης για την επιστροφή και

κάθε παρέα πήρε το δρόμο της. Τα

συναισθήματα πολλά και ανάμεικτα,

το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτές οι εκ-

δρομές είναι που θα μας μείνουν και

θα τις έχουμε ως αναμνήσεις. 

Τέλος θα θέλαμε να πούμε ένα με-

γάλο ευχαριστώ στους συνοδούς μας

καθώς και στον οδηγό του λεωφο-

ρείου.

Πολυγένης Ιωάννης

Χελιδώνη Χρύσα
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Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Christmas Customs All Over

The World

BELGIUM

Belgium gets into the Christmas spirit

early with a day of Sinterklaas and his

valuable assistant “Zwarte Piet” giving

gifts from house to house.Kinds hang

their socks in the fireplace and they

leave hay and sugar for Sinterklaas’

horse.Sinterklaas is not like Santa

Claus.Christmas in Belgium are

worldwide known because of artistic

scenes of the divine Birth and the

small flea markets

SWITZERLAND

In Switzerland the four weeks before

Christmas are celebrated with rich tra-

ditional customs,such as the festive

wreath and Christmas calendar.The

“Samichlaus”, as it is called in Switzer-

land’s German side St.Nicholas,dols

out sweets and gifts to children on

6.December.Christmas Eve with all

over customs of the tree,the cards and

the festive table characterize this spe-

cial day.

GERMANY

In Germany the period proceding

Christmas is very important.For Ger-

man families,Christmas cookies and

cakes are traditional customs.More-

over,Germans decorate their home

during the Christmas holidays.They

put electric candles or lights around

windows and they decorate a true

planted spruce in the garden.Another

custom of the season before Christ-

mas is the Christmas “Adventskalen-

der”. This is a calendar with 24

positions numbered from 1 to 24 and

symbolize the days in December be-

fore Christmas.The positions are

closed with doors.Every day they

open one door and they find a new

surprise.

ENGLAND

As far as England is concerned,the

English classical decorations includes

bright red “Alexandrina” around the

fireplace, as well as branches “mistle-

toe” hanging from the ceiling. Accord-

ing to traditions,whoever is standing

down from this,must exchange kisses

with loved ones. For English

people,festive Christmas table means

turkey,meat pie and the Christmas

pudding for good luck. One of the

many customs surrounding the Christ-

mas pudding is that they should be

made by the 25th Sunday after Trin-

ity,prepared with 13 ingredients and

that every member of the family

should take turns to stir the pudding

from east to west with a wooden

spoon,in honour of the three Kings.

NORWAY

At Christmas night children  put a bowl

with floor as an offer to “Julenissen”

(Santa Claus), who visits children of

Norway,completing the distant voyage

from Lapland on the sled dragging

from reindeers. In Norway, Christmas

day is called “Julbrond”

Μπρέλλα Παναγιώτα-Χρυσάνθη
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Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Καλλιτεχνική εκτόνωση
► Δημιουργίες της μαθήτριας Ευαγγελίας Μπακοβασίλη
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