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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

Στα Σκοτεινά πηγαίνουμε στα
Σκοτεινά προχωρούμε
► “Τελευταίος

Σταθμός”

Γιώργος Σεφέρης - ποιητής, Νόμπελ 1963

Η γνώμη μας
Νομίζω ότι είναι η πλέον κατάλληλη
φράση για τους μαθητές της δικής μου γενιάς. Οι αλλαγές κυριαρχούν στη ζωή μας.
Τη στιγμή που κάπως προσαρμοζόμαστε, η
πραγματικότητά μας αλλάζει ξανά. Ανασφάλεια, αυτό είναι που μας διακατέχει. Διότι, με
τις αλλαγές που γίνονται, κυρίως στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, δεν έχουμε ενημερωθεί για βασικά σημεία της περαιτέρω
εξέλιξής μας. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε
αν και το έδαφος στο οποίο βαδίζουμε είναι
σταθερό ή αν θα βρεθούμε στο κενό στο
επόμενό μας βήμα.
Είμαστε απλά άνθρωποι που θέλουν να
πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, να φτάσουν στην δική τους Ιθάκη! Και γνωρίζοντας
πως θα έπρεπε να ευχόμαστε να είναι μακρύς ο δρόμος αγωνιζόμαστε καθημερινά με
αυτά που έχουμε, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τον εαυτό μας και να
έχουμε μάτια ανοιχτά.
Παράλληλα μας απασχολούν και άλλα
θέματα όπως ο αθλητισμός, η μουσική και
ο κινηματογράφος. Επίσης, παίρνουμε
μέρος σε διαγωνισμούς όπως τους διαλυκειακούς ρητορικούς αγώνες, κάνουμε επισκέψεις σε πολιτιστικά κέντρα της
περιοχής μας και αναλύουμε το «δικό»
μας σχολείο. Παραθέτουμε τις σκέψεις μας
σε θέματα όπως η μητρική αγάπη και τη
Μακρόνησο, το νησί των εξόριστων και θέματα της επικαιρότητας όπως το bullying
και τις μορφές του. Τέλος, εκφραζόμαστε
μέσω της τέχνης!
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα
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Ενότητα: Ρεπορτάζ - Συνέντευξη

Ευθύμης Ρεντζιάς
► Ο ηγέτης του Τρικαλινού μπάσκετ
παγκοσμίως είναι πολύ μεγάλη, δικαιωματικά οι Έλληνες μπασκετμπολίστες
βρίσκονται πολύ ψηλά στα μάτια των
ξένων. Μιλούν για παίχτες με πάθος, σημαντικά ταλέντα και προσήλωση στους
στόχους τους.
Όσον αφορά το Αμερικάνικο Πρωτάθλημα,
πράγματι είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου. Αυτό οφείλεται στον επαγγελματισμό,
την οργάνωση αλλά και τις εγκαταστάσεις
που διαθέτει. Το απόλυτο θέαμα που προσφέρει ελκύει απίστευτα την αγάπη του
κόσμου με αποτέλεσμα το Αμερικάνικο
Μπάσκετ να κυριαρχεί ανά τον κόσμο εδώ
και πολλά χρόνια.
Ερ: Σταματήσατε πολύ νωρίς την καριέρα, Πως ήταν η ζωή σας μετά την
αποχώρηση σας από τον χώρο του
μπάσκετ;
Απ: Δυστυχώς αναγκάστηκα να αποχωρήσω πρόωρα από την ενεργό δράση
λόγω των τραυματισμών που με ταλαιπωρούσαν τα τελευταία χρόνια. Βέβαια ο
χώρος του αθλητισμού και συγκεκριμένα
Ερ: Ποιό ήταν το κίνητρο που σας
ώθησε στο μπάσκετ και σε τι ηλικία ξεκινήσατε;
Απ: Η σχέση μου με τον αθλητισμό ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία με διάφορα
αθλήματα. Όπως για παράδειγμα το Taekwondo, ένα δυνατό και ενδιαφέρον
άθλημα που ενσταλάζει την πειθαρχία και
τον σεβασμό προς τον συναθλητή και τον
αντίπαλο. Αργότερα βέβαια την καρδιά
μου κέρδισε το Μπάσκετ και βλέποντας ότι
είχα αρκετό ύψος σε ηλικία 11 ετών ασχολήθηκα με το άθλημα πιο εντατικά.
Ερ: Είχατε μια πλούσια καριέρα. Μπορείτε να ξεχωρίσετε κάτι από αυτή;
Απ: Πραγματικά κάνοντας έναν απολογισμό της αθλητικής μου καριέρας μπορώ
να πω ότι με σκληρή δουλειά και με τη
συνδρομή συμπαικτών και προπονητών
έζησα μεγάλες στιγμές. Αγωνίστηκα σε μεγάλες και ιστορικές ομάδες, κέρδισα σημαντικούς τίτλους τόσο με τους συλλόγους
μου όσο και με την Εθνική ομάδα, αγωνίστηκα στο NBA κάτι που αποτελούσε παιδικό μου όνειρο. Οι αναμνήσεις είναι τόσες
πολλές και ανεπανάληπτες που πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω μόνο μια.
Είμαι πραγματικά ευγνώμων για όλα όσα
κέρδισα από το μπάσκετ τόσο ως αθλητής
όσο και ως άνθρωπος.
Ερ: Ήσασταν πολύ ψηλά στα νούμερα
του draft του 1996 μαζί με τεράστιους
παίχτες, όπως Allen Iverson, Kobe
Bryant, Derek Fisher και άλλους, πως
είναι να έχεις συμπαίκτες και αντιπάλους τόσο μεγάλους παίκτες ;
Απ: Ότι και να πει κανείς για αυτούς τους
μεγάλους παίχτες θα είναι λίγο. Ο καθένας
τους έχει μια θρυλική καριέρα, ξεχωριστά

ταλέντα και δυνατότητες αλλά όλοι τους
κατάφεραν να γίνουν κεφάλαια του παγκόσμιου μπάσκετ προσφέροντας απίστευτο
θέαμα και συγκίνηση. Νιώθω τυχερός που
συνεργάστηκα μαζί τους, όταν παίζεις με
τους κορυφαίους γίνεσαι καλύτερος σε
αθλητικό επίπεδο παράλληλα όμως η
γνωριμία σπουδαίων ανθρώπων με διαφορετικές κουλτούρες, σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες και σε κάνει πιο πλούσιο
άνθρωπο.
Ερ: Ποιά είναι η γνώμη των ξένων για
τους Έλληνες μπασκετμπολίστες, και
γιατί κατά την γνώμη σας το Αμερικάνικο Πρωτάθλημα θεωρείτε ένα από τα
καλύτερα του κόσμου ;
Απ: Η μπασκετική φήμη της Ελλάδας

του μπάσκετ δεν αποτέλεσε παρελθόν για
μένα. Συνέχισα να τον υπηρετώ με τις ίδιες
αξίες και τα ίδια ιδανικά που με συνόδευσαν για όλη την διάρκεια της καριέρας μου.
Μετά την λήξη της αθλητικής μου καριέρας
έστρεψα το ενδιαφέρον μου στη νέα γενιά
αθλητών, ιδρύοντας την Triple Crown Basketball Academy στην Αθήνα, μεταφέροντας έτσι τις γνώσεις και την εμπειρία που
αποκόμισα τόσα χρόνια στους αγωνιστικούς χώρους. Στόχος μου ήταν να έρθουν
τα παιδιά στον αθλητισμό, να γνωρίσουν
τις αρχές και τις αξίες που τον διέπουν και
να μάθουν τα μυστικά του μπάσκετ από
έμπειρους και ικανούς προπονητές.
Σελ 3. (συνέχεια)
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Ενότητα: Ρεπορτάζ - Συνέντευξη

Η παιδεία έχει σημαντικό ρόλο
► Κέρδισα πολλά από το μπάσκετ ως αθλητής και ως άνθρωπος
ραγωγής υψηλού επιπέδου αθλητών στο
μπάσκετ και πιστεύω ότι αυτό θα συνεχιστεί και μελλοντικά. Αξίζουν συγχαρητήρια στους προπονητές του μπάσκετ στην
πόλη, πραγματικά καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες προσφοράς στο
άθλημα ξεπερνώντας, λόγω της αγάπης
τους για το άθλημα, ελλείψεις και δυσκολίες που έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.
Ερ: Υπάρχει μέλλον για την κρίση που
επικρατεί και όχι μόνο στο χώρο του
μπάσκετ;
Απ: Ζούμε μια από τις χειρότερες περιόδους που έχει γνωρισει η χώρα σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, και εσείς τα
νέα παιδιά είστε οι δέκτες των αποτελεσμάτων της.
Γι' αυτό η παιδεία έχει κεντρικό ρόλο στην
υπόθεση της κρίσης. Αν δεν πλατύνουμε
τα αποθέματα του μυαλού και δεν βαθύνουμε τα αποθέματα της ψυχής των ανθρώπων, έτσι ώστε να μπορούν να
νιώθουν και να αντιλαμβάνονται τον
κόσμο καλύτερα, δεν θα ξεπεράσουμε
ποτέ την κρίση. Το πρόβλημα είναι
πρώτα στους ανθρώπους και μετά στην
οικονομία. Θεωρώ ότι η παιδεία και η
μόρφωση θα δώσουν το κλειδί στους
νέους να ανατρέψουν τα πράγματα, γιατί
μέσα από τη γνώση των πραγμάτων
μπορείς να καταλάβεις τι φταίει και να το
θεραπεύσεις.
Μπουλογεώργος Ραφαήλ
Παληγιάννης Ευθύμης
Ερ: Γιατί ασχοληθήκατε με τα κοινά ;
Απ: Η αλήθεια είναι ότι το αποφάσισα
μετά από πολλή σκέψη. Καθοριστικό
ρόλο έπαιξε η διάθεση που είχα να προσφέρω ενεργά στον τόπο μου μέσα από
δράσεις που είχαν ως βάση τον αθλητισμό. Πιστεύω ότι μέσα από την τοπική
αυτοδιοίκηση, η οποία παίζει σημαντικό
ρόλο στη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, μπορούμε να προωθήσουμε τον
αθλητισμό στις μικρές ηλικίες, τον υγιή
ανταγωνισμό και την ανάπτυξη του φιλάθλου πνεύματος και γι’ αυτό τον λόγο
επιδίωξα την διοργάνωση μικρών και μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων τοπικού
αλλά και διεθνούς χαρακτήρα.
Ερ: Τι θα πρέπει να κάνει ένα παιδί για
να πετύχει στις μέρες μας στο χώρο
του μπάσκετ ;
Απ: Όπως συμβαίνει σε όλους τους τομείς της ζωής έτσι και στο μπάσκετ αν θες
να πετύχεις χρειάζεται να αγαπάς πολύ
αυτό που κάνεις. Στο μπάσκετ η συνταγή
της επιτυχίας επιτάσσει ταλέντο, εξυπνάδα, σκληρή δουλειά και συλλογικό
πνεύμα.
Τα Τρίκαλα έχουν μακρά παράδοση πα-

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Ευθύμης Ρεντζιάς, γεννημένος στις 11
Ιανουαρίου 1976 στα Τρίκαλα, είναι Έλληνας πρώην καλαθοσφαιριστής. Διαθέτοντας ύψος 2.12 μέτρα αγωνιζόταν στη θέση
του σέντερ. Την καριέρα του διανθίζουν
σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, καθώς κι
ένα χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων.
Ξεκίνησε την καριέρα του παίζοντας με
το Δαναό Τρικάλων και συνέχισε στον
Π.Α.Ο.Κ. στα 16 του με το ποσό ρεκόρ
των 300.000.000 δραχμών (1993-97). Με
το σύλλογο της Θεσσαλονίκης κατέκτησε
το Κύπελλο Κόρατς το 1994 και το Κύπελλο Ελλάδας το 1995, ενώ ήταν φιναλίστ για το Κύπελλο Σαπόρτα το 1996. Την
ίδια χρονιά επιλέχτηκε στο ντραφτ του
NBA (Denver Nuggets) και το 1997 πήγε
στην Μπαρτσελόνα.
Το 2002-03 αγωνίστηκε στο NBA με τη
φανέλα των Philadelphia 76ers έχοντας
35 συμμετοχές και 1,5 πόντους μ.ο. Το
2003 μεταγράφηκε στην τουρκική Ούλκερ
και έγινε ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που έπαιξε με ομάδα της Τουρκίας.
Στις 20 Απριλίου 2004 κατέκτησε και δεύ-

τερο τίτλο με την Ούλκερ, το Κύπελλο
Τουρκίας, μετά το Πρέζιντενς Καπ κερδίζοντας την Εφές Πίλσεν με 86-74 στον τελικό του θεσμού. Το 2004 μεταγράφηκε
στην ιταλική Σιένα και από το 2005 εώς το
Φεβρουάριο του 2006 αγωνίστηκε στην
ισπανική Βαλαδολίδ.
Tο 1993 έγινε μέλος της εθνικής εφήβων.
Τον Ιούνιο του 1995 αγωνίστηκε στο Ευρωμπάσκετ με την εθνική ομάδα ανδρών
και την ίδια χρονιά κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με την εθνική εφήβων,
όπου ψηφίστηκε ως πολυτιμότερος παίκτης, και αναδείχτηκε πρώτος στην κατάταξη παικτών σε πόντους και ριμπάουντ.
Συμμετείχε με την εθνική ομάδα ανδρών
στα Ευρωμπάσκετ 1995, 1997, 2001 και
2003, στα Μουντομπάσκετ 1994 και 1998
και στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
του 1996.
Στις 9 Αυγούστου 2006 ανακοίνωσε την
απόφασή του για πρόωρη αποχώρηση
από το μπάσκετ, εξαιτίας σοβαρών τραυματισμών.
Από το 2011 τελεί αντιπεριφερειάρχης
της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε θέματα
Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Ενότητα: Εκπαιδευτικά Νέα
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Διαλυκειακοί Ρητορικοί Αγώνες
► Η δύναμη του λόγου
Κατ’ αρχήν με τον όρο Ρητορική, (από
την ελληνική λέξη ῥήτωρ), στο σύγχρονο
εννοιολογικό του πλαίσιο εννοείται εκείνος
ο τομέας μελέτης και τεχνικής που ασχολείται με τη σύνθεση του προφορικού και
του γραπτού λόγου στις σύγχρονες μορφές εκφοράς του, προκειμένου να καταστεί
μέσον
πειστικότητας
και
αποτελεσματικότητας επί κάποιου αιτίου.
Η ρητορική είναι μια πολυσύνθετη τεχνική
σπουδή.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος διεξήχθησαν με επιτυχία οι Γ ΔΙΑΛΥΚΕΙΑΚΟΙ
ΡΗΤΟΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ υπό την αιγίδα του
1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Οι
ρητορικοί αγώνες διοργανώθηκαν για
πρώτη φορά το 2012 και αφορούσαν μόνο
τους μαθητές που φοιτούσαν σε αυτό το

σχολείο. Είναι φανερό πως η οργάνωση
αυτή στέφτηκε με επιτυχία αφού συμμετείχαν μαθητές όλων των Λυκείων του
νομού. Στη συνέχεια όμως έγινε δυνατό να
αποστείλει συγχαρητήρια ο Δήμαρχος
Πύλης, κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, σε
όλους τους μαθητές των Λυκείων που
συμμετείχαν στους Διαλυκειακούς Ρητορικούς Αγώνες, λέγοντας τα εξής:
«[…]Ταυτόχρονα συγχαίρω το σύνολο
των μαθητών που συμμετείχαν στους παραπάνω αγώνες αλλά και αυτούς που δεν
έλαβαν μέρος όπως επίσης και τους διδάσκοντες καθηγητές τους. Ας γίνει δυνατό
να συμμετέχουν μαθητές από τα Λύκεια
όλων των νομών.
Σας ευχαριστούμε πολύ».
Οι ρητορικοί αγώνες περιλαμβάνουν
τρεις διαφορετικές δοκιμασίες. Τον αυθόρμητο λόγο, τον προτρεπτικό/προσχεδιασμένο και τους διττούς λόγους. Στους
διττούς λόγους υπάρχουν 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 αυθόρμητο λόγο οι διαγωνιζόμενοι ατομικά προετοιμάζουν για ενάμιση λεπτό ένα από τα τρία θέματα που

τους δίνονται και έπειτα το αναπτύσσουν
για δυόμιση με τρία λεπτά. Τέλος, στον
προτρεπτικό λόγο οι μαθητές διαγωνίζονται πάλι ατομικά και μετά από 40λεπτη
προετοιμασία της θέσης που τους δίνεται
καλούνται να την υποστηρίξουν είτε να την
αντικρούσουν με επιχειρήματα. Βέβαια, σε
κάθε αίθουσα υπάρχουν δύο χρονομέτρες
οι οποίοι χρονομετρούν τους υποψηφίους.
Σε όλους τους μαθητές απονεμήθηκαν
διπλώματα συμμετοχής ,΄΄ μεθέξεως ένεκεν΄΄ ενώ σε αυτούς που διακρίθηκαν
απονεμήθηκανχρυσό, αργυρό και χάλκινο
κλαδί ελιάς.
Τα αποτελέσματα των ρητορικών
αγώνων 2015
Φέτος, οι ρητορικοί αγώνες διεξήχθησαν

Ο μαθητής του σχολείου μας Ρήγας Ν., με τον
Διευθυντή του σχολείου Μυλωνά Α. και την
αντιδήμαρχο κα. Μητσιάδη Β.

Γελ Τρικάλων. Το σχολείο μας,6ο ΓΕΝΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, παραδοσιακά ήταν
στην πρώτη γραμμή καθώς ο μαθητής της
Γ Λυκείου, Ρήγας Νίκος, κατέκτησε την
δεύτερη θέση στον αυθόρμητο λόγο. Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους μαθητές
του σχολείου μας για την συμμετοχή τους
και στις υπεύθυνες καθηγήτριες για την
προετοιμασία των μαθητών.
Ως συμμετέχουσα στους ρητορικούς αγώνες 2 χρόνια τώρα οφείλω να πω πως ήταν
μια υπέροχη εμπειρία και μου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Θα ήταν κάλο να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές έτσι ώστε να
εξασκηθούν στην ευφράδεια του λόγου, στη
φυσική ευγλωττία και στην υποστήριξη θέσεων με επιχειρήματα .Δεν χάνεις και κάτι

την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου ενώ το
Σάββατο έγιναν οι ημιτελικοί και ο τελικός.
Το πρωί της Παρασκευής βρήκε τους συμμετέχοντες μαθητές αγχωμένους αλλά και
ενθουσιασμένους στο προαύλιο του 1ου

να δοκιμάσεις μέχρι που μπορεί να φτάσεις.
Άλλωστε,΄΄Το να ξέρεις τους άλλους είναι
σοφία. Το να ξέρεις τον εαυτό σου είναι φώτιση΄΄ (Λάο Τσε, 6ος αιώνας π.Χ., Κινέζος
φιλόσοφος)
Μπρέλλα Παναγιώτα - Χρυσάνθη
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Ενότητα: Μαθητική Άποψη

Το Σχολείο των Ονείρων μας!
► “Εύκολες” απαντήσεις χωρίς καμία διάθεση εφαρμογής από όλους μας ...

Μα τι είναι σχολείο σήμερα; Τι ήταν παλαιότερα; Και τι σημαίνει σχολείο των
ονείρων; Υπάρχει κάτι τέτοιο; Και αν ναι
ποια είναι τα χαρακτηριστικά του;
Παλαιότερα το σχολείο ήταν ένας ισχυρός, πανίσχυρος για την ακρίβεια, θεσμός του οποίου η αρμοδιότητα ήταν να
εκπαιδεύσει και να μορφώσει τους μαθητές μα πάνω από όλα να τους κοινωνικοποιήσει, να τους μάθει τρόπους και
να τους κάνει ‘’ανθρώπους’’. Σήμερα το
σχολείο έχει περιοριστεί στο να μάθει
απλά στο παιδί γράμματα ή καλύτερα να
του μάθει πώς να αποστηθίζει, μιας και
η αποστήθιση είναι απαραίτητο εφόδιο
για την υπόλοιπη ζωή του.
Γιατί, όμως, συμβαίνει αυτό; Η καλύτερη λύση θα ήταν να επιρρίψουμε απλά
τις ευθύνες στο κράτος και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Φυσικά και αυτός είναι
ένας από τους σημαντικότερους λόγους
αλλά δυστυχώς υπάρχει και άλλος ένας
πολύ σημαντικός: οι ίδιοι οι καθηγητές
και οι μαθητές απαξιώνουμε το σχολείο
και τις αρμοδιότητές του! Ίσως επειδή
είναι δημόσιο αγαθό και κάθε τι δημόσιο
θεωρείται κατώτερο; Ίσως γιατί πολλοί
το θεωρούν δεδομένο; Ίσως διότι άλλαξαν οι αρμοδιότητες του; Ίσως και όλα
αυτά μαζί! Σε συνδυασμό πάντα με τα
προσωρινά εκπαιδευτικά συστήματα και
τις πολυάριθμες και σε σύντομο χρονικό
διάστημα αλλαγές, οι οποίες καθιστούν
ανασφαλείς τους μαθητές και τους γονείς τους με αποτέλεσμα να στρέφονται
στα φροντιστήρια.
Σε ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν
σε μαθητές της δευτέρας λυκείου, έγινε
φανερό το μίσος και η απαξίωση των
παιδιών απέναντι το σχολείο και φυσικά
στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι περισσότεροι μαθητές στην ερώτηση αν τους
αρέσει και τους ικανοποιεί το σχολείο
απάντησαν με ειρωνικά σχόλια και σχόλια που έδειχναν την αντιπάθειά τους για

Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει. Ποιο
είναι το σχολείο των ονείρων μας; Δύσκολη απάντηση και ακόμα πιο δύσκολη
η εφαρμογή της! Λοιπόν ας προσπαθήσουμε να την προσεγγίσουμε τουλάχιστον. Θέλουμε ένα σχολείο με αληθινά
μορφωμένους και καταρτισμένους καθηγητές, οι οποίοι θα φροντίζουν οι μαθητές τους να είναι μορφωμένοι αλλά
παράλληλα θα ενδιαφέρονται και για την
σωστή συμπεριφορά τους και για την
ομαλή ‘’είσοδό’’ τους στην κοινωνία! Θέλουμε ένα σχολείο, όπου οι μαθητές θα
σέβονται την αξία του μαθήματος, θα ενδιαφέρονται να μάθουν αλλά όχι να αποστηθίσουν! Θέλουμε ένα σχολείο, το
οποίο θα μας προετοιμάζει από μόνο
του για την είσοδό μας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα! Θέλουμε σταθερό
εκπαιδευτικό σύστημα! Όχι άλλη παπαγαλία, όχι άλλες αλλαγές! Έχουμε κουραστεί πλέον! Ονειρευόμαστε ένα
σχολείο ισότητας, ευκαιριών, που δεν θα

το σχολείο: «φυσικά και δεν μ’ αρέσει το
σχολείο», «τι να μου αρέσει στο σχολείο;», «τίποτα δεν μου αρέσει στο σχολείο».

δημιουργεί αλλά θα λύνει προβλήματα!
Ουτοπία; Ή μήπως όχι;
Στραγάλη Ελπίδα

Ενότητα: Αρθρογραφία

Ενότητα: Αρθρογραφία
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Μητρική Αγάπη The Frourio Castle
• Είναι εκείνη που στέκεται
δίπλα σας, όταν όλοι οι άλλοι
έχουν απομακρυνθεί.
Και άλλα πολλά που περιτριγυρίζουν την καθημερινότητά
σας και σας φαίνονται απλά.
Μόκα Δώρα

Σίγουρα χωρίς φιλίες και
έρωτες δεν μπορούμε στη
ζωή, η μόνη όμως σταθερή και
συνεπής αγάπη που παίρνουμε είναι αυτή από την μητέρα. Είναι εκείνη που θα
ακούσει το τηλέφωνο κατά τη
διάρκεια της νύχτας και θα
απαντήσει στην κλήση σας και
η μόνη που ενδιαφέρεται
πραγματικά να σας ακούσει
οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Και άλλα πολλά στοιχεία
αποδεικνύουν την αγάπη της,
όπως:
• Είναι διατεθειμένη να κάνει
το πιο μακρινό ταξίδι για χάρη
σας, οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε.
• Ποτέ δε θα ξεχάσει τα γενέθλιά σας και είναι η πρώτη
που τραγουδάει το «Χρόνια
Πολλά» μόλις το ρολόι επισημάνει 12.
• Θα σας πει πότε η συμπεριφορά σας αρμόζει σε κακομαθημένο παιδί.
• Είναι πάντα ειλικρινής μαζί
σας όταν δεν συμφωνεί με τις
αποφάσεις σας.
• Έχει πάντα μια καλή συμβουλή να σας πει, ακόμα κι αν
δεν είναι αυτό που θέλετε να
ακούσετε.
• Δε θα βάλει κανέναν πάνω
από σας, γιατί είστε το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή
της.
• Ο θυμός της δεν κρατάει για
πολύ.
• Είναι το μόνο άτομο στο
οποίο θα μπορείτε να βασίζεστε.
• Είναι εκείνη που επαινεί για
τα επιτεύγματά σας και σας
παρηγορεί για τα λάθη σας
χωρίς να αισθάνεστε ότι σας
κατακρίνει.
• Υποστηρίζει πάντα τα συμφέροντα σας και σας ενθαρρύνει να παραμείνετε πιστοί
στις ιδέες και τα όνειρά σας.
• Θα κάνει τα αδύνατα-δυνατά
για να σας βλέπει ευτυχισμένο/η.

Αγάπη δεν είναι ένα ευχάριστο συναίσθημα που τυχαία
συναντά ή γνωρίζει κάποιος
αν είναι τυχερός . Είναι μία
τέχνη και κατά συνέπεια χρειάζεται προσπάθεια και γνώση
,ακριβώς όπως και η ίδια η
ζωή. Η μητρική αγάπη είναι το
συναίσθημα που πλημμυρίζει
κάθε μητέρα και είναι άνευ
όρων και αυτός ο δεσμός που
δημιουργείται μεταξύ του παιδιού και της ίδιας επηρεάζει
(καθοριστικά) την ανατροφή
και τον χαρακτήρα του.
Η μητρική αγάπη προσφέρει
πολλά προς τη μάνα και το
παιδί. Αρχικά παρέχει την επιβεβαίωση στο παιδί μέσω της
φροντίδας της μητέρας και το
τρέπει προς την αγάπη για
ζωή. Η μητέρα του παρέχει
γάλα αλλά και μια δόση γλυκύτητας με το χαμόγελό της που
εκφράζει την ευτυχία και ευχαρίστηση της. Φυσικά προς τη
μεριά της μητέρας υπάρχουν
πολλά οφέλη. Την κάνει να αισθάνεται χρήσιμη και αναγκαία , διότι αυτή είναι που θα
παίξει καθοριστικό ρόλο στην
ανατροφή του παιδιού της.
Επίσης με το θηλασμό δημιουργείται μια σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ εκείνης και του
μωρού και την κρατά ασφαλή
από αρκετές ασθένειες. Έτσι
,θεωρείται το ανώτερο είδος
αγάπης και ο δυνατότερος συναισθηματικός δεσμός.
Είναι μια αγάπη ανισοτιμίας
που λαμβάνει το παιδί και ας
μην την αξίζει. Κάθε μητέρα
οποιαδήποτε σχέση και αν έχει
με το παιδί της (σε όποια ηλικία
και αν είναι) εκείνη δεν παύει
να το αγαπά και να ενδιαφέρεται για αυτό είναι μια σχέση,
ένα συναίσθημα δυνατό και
ανεξέλεγκτο ,αφού αποτελείται
από δυο ανθρώπους που αρχικά ήταν ένας. Έτσι για να
συνοψίσουμε η μητρική αγάπη
είναι ένα συναίσθημα που κατακλύζει τη μητέρα για το παιδί
.Μία αγάπη άνευ όρων χωρίς
αντάλλαγμα. Είναι ένα συναίσθημα ισχυρό και οι επιδράσεις μεταξύ μάνας και μωρού
είναι πολλές. Είναι μια σχέση
«αγαπιέμαι γιατί αγαπώ».
Μόκκα Βάσω

Το παρακάτω κείμενο γράφτηκε στα πλαίσια ενδοσχολικής εξέτασης του μαθήματος
Αγγλικής γλώσσας.
The city of Trikala is full of interesting historical places with
the Frourio
Castle and its
clock being the most impressive ones. The fortress is located on the acropolis of
Trikala and at the northwest
side of the old city, Varousi.
The Frourio Castle, which
overlooks the city, was built by
the Byzantine Emperor Justinianos in the 6th century on the
ruins of the acropolis of ancient Trikki. While the city was
under the supervision of the
Ottomans, the castle was reinforced because the Ottomans
wanted to control the passage
to the Pindos mountain range
and Epirus.

The walls of the Castle are
well-preserved but its most significant part is the Clock which
is the architectural landmark of
the city. The Clock was built in
the middle of the 17th century
by the Ottomans who had set
up a big bell in order to be
heard at a great distance. The
present three-storey clock was
built in 1936 and it stands 33
meters high. There is also a
summer theatre inside the
Castle where several plays are
held every year.
The Frourio Castle is a popular historical site and definitely well worth a visit. Since
it combines history, nature as
well as relaxation and if you
ever get the chance to visit
Trikala, the Frourio Castle is a
place you must not miss.
Θανασάκη Χρύσα

Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος

Ιστορία της Rap
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► Aπό την OLD SCHOOL στην LEFT FIELD HIP-HOP
Η RAP είναι μια σχετικά νέα μουσική με
πολύ ενδιαφέρων και αμεσότητα. Άρχισε
από τα Γκέτο της Αμερικής γύρω στα τέλη
της δεκαετίας του '70 και στις αρχές της δεκαετίας του '80. Η RAP πήρε τα βασικά της
στοιχεία από τους λαϊκούς αφηγητές της
Δυτικής Αφρικής οι οποίοι αφηγούνται τις
ιστορίες τους με έναν ρυθμικό τρόπο συνήθως συνοδευόμενο από τύμπανα. Βέβαια η σημερινή RAP έχει εξελιχθεί και έχει
πάρει τελείως άλλες διαστάσεις. Ακόμα η
RAP έχει ρίζες και από Τζαμαϊκανά στυλ
όπως την ποίηση του Griots με Τζαμάικαtoasting.
Η RAP με την πάροδο των χρόνων έχει
χωρισθεί σε διάφορα παρακλάδια:
- OLD SCHOOL: Η OLD SCHOOL προέρχεται από το στιλ των πρώτων καλλιτεχνών της RAP που ξεπρόβαλαν από την
Νέα Υόρκη από τα τέλη της δεκαετίας του
'70 έως τα νεότερα χρόνια του '80.Το κύριο
χαρακτηριστικό της είναι η απλότητα της.
Η πρώτη δισκογραφική εμφάνισή της έγινε
το 1979 με τα singles τωνFatback και The
Sugar Hill Gang. Συγκρίνοντας την με τους
περίπλοκους ρυθμούς του σήμερα ίσως
να φαίνεται απαρχαιωμένη και μη περιπετειώδη. Όμως η αξία τους είναι διαχρονική.
- HIP - HOP: Στην ορολογία της RAP το
HIP HOP συνήθως αναφέρεται στην κουλτούρα του όπως Graffiti, Break-dancing,
Mc,Dj. Αυτό το παρακλάδι της RAP εμφανίστηκε κοντά στη δεκαετία του ΄90. Στην
Ελλάδα οι πρώτοι HIP-HOP δίσκοι κυκλοφόρησαν 1992-1993. Christian Rap: Το
στυλ αυτό δεν είναι τόσο ευρέως διαδεδομένο. Έχει θρησκευτικό , αισθηματικό περιεχόμενο και δεν έχει τις ηχητικές
καινοτομίες της των άλλων ειδών της RAP.
Άρχισε να εμφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του '90.
- Gangsta Rap: Η Gangsta Rap εξελίχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '80.Ήταν
κατά κάποιον τρόπο η εξέλιξη της Hardcore Rap. Έχει ευέξαπτο θορυβώδη ήχο.
Οι Rapers εξιστορούν την δύσκολη καθημερινότητά τους και τις δυσκολίες από την
ζωή του δρόμου. Κάποιες φορές τα τραγούδια είναι η ακριβής περιγραφή της
πραγματικότητας και άλλες είναι εμπνευσμένες από κόμικς. H Gangsta έγινε η δημοφιλέστερη μορφή της Rap στα τέλη της
δεκαετίας του '80 και αρχές του '90.
- New Jack Swing: Εξελίχθηκε στα τέλη
της δεκαετίας του '80 όταν οι καλλιτέχνες
της Urban και Soul μουσικής άρχισαν να
περιλαμβάνουν Hip - Hop ήχους, δείγματα
και τεχνικές παραγωγής στη μουσική τους.
Κάποια τραγούδια είχαν Hip - Hop beats,
ενώ άλλα είχαν τμήματα με Rap. Το τελικό
αποτέλεσμα ήταν ένας πιο ευέξαπτος ήχος
αστικού περιεχομένου. coooooool.

- GO-GO: Το GO-GO ήταν μια δημοφιλής
παραλλαγή του Hip - Hop με βαρύ μπάσο
σχεδιασμένο κυρίως για έξαλα σπιτικά
πάρτι. Σημασία είχε ο ρυθμός και όχι οι λέξεις...
- Alternative Rap: Η Alternative Rap δημιουργήθηκε από συγκροτήματα που αρνήθηκαν
να
ακολουθήσουν
τα
καθιερωμένα Hip-Hop στερεότυπα όπως
G-Funk, Bass,Hardcore και Party Rap. Αντιθέτως, δημιουργήθηκαν είδη αναμιγνύοντας στοιχεία απο funk, pop/rock,Jazz
και Reggae. Οι Arrested development και
οι Fugees προσπάθησαν να μετατρέψουν
αυτό το είδος σε γενική τάση. Τα περισσότερα Alternative Rap συγκροτήματα υποστηρίζονται από φίλους της Alternative
Rock και όχι από οπαδούς του Hip-Hop ή
της Pop.
- East Coast Rap: Κατά την άνθιση του
Hip-Hop όλοι η Rap άνηκε στο East Coast
Rap. H Rap του East Coast επικράτησε
στα περισσότερα χρόνια της δεκαετίας του
'80 παρόλο που ο ήχος του δεν ήταν αρκετά ομοιόμορφος και με κάποιες εξαιρέσεις πάντα το East Coast επιδίωκε
περισσότερο να είναι ένα άκουσμα έντονου
περιεχομένου παρά μουσική για πάρτι και
πίστες βοηθώντας έτσι το είδος να κερδίσει
σεβασμό και να εξελιχθεί σε μια μορφή τέχνης που μεγάλωνε περίτεχνα και έκτεινε
την πολυμορφία της.
- Hardcore Rap: Ενώ ο όρος αυτός μπορεί να αποδοθεί σε διάφορες μουσικές

ανησυχίες, η Hardcore Rap χαρακτηρίζετε
από την εναντίωση ,την επιθετικότητα της
όποιο κι αν είναι το στιχουργικό θέμα, τα
βαριά και δυνατά beats, τις παραγωγές με
θορυβώδη ηχητικά δείγματα, ή κάθε συνδυασμό εκείνων των χαρακτηριστικών. Η
Hardcore Rap είναι σκληρή, με έντονο περιεχόμενο και συχνή απειλητική, αν και δεν
ήταν πάντα αυτός ο σκοπός. Η Gangsta
Rap
είναι
συνδεδεμένη
με
την
Hardcore,όσο κανένα άλλο είδος.Αλλά το
περιεχόμενο της πρώτης δεν συμπίπτει
πάντα με εκείνο της δεύτερης αν και στην
δεκαετία του '90 το φαινόμενο αυτό ήταν
συνηθισμένο. Τα πρώτα Hardcore Rap
ήρθαν από την ανατολική ακτή (East
Coast) όταν οι Ράπερς παράτησαν τα θέματα για πάρτι θέλοντας να δείξουν τις ικανότητες τους στο Μικρόφωνο.Η μουσική
τους και ο λόγος τους άρχισε να αντικατοπτρίζει τον χαλικώδη και συχνά άγριο
αστικό περίγυρο.
- Jazz - Rap: Στόχος αυτού (παντρέματος) της Rap με την Jazz αποσκοπούσε
στην επανδυνάμωση της Jazz τόσο και
στον καθορισμό νέων ορίων της Rap.Ενώ
οι ρυθμοί της Jazz- Rap προέρχονταν εξ
ολοκλήρου από το Hip-Hop τα ηχητικά
δείγματα ήταν δημιουργήματα της Cooool
Jazz,Soul Jazz και Hard bop. Χάρη στη
διανοητική κλήση της μουσικής ποτέ δεν
ήταν από τα αγαπημένα είδη του δρόμου.
Οι κύριοι ακροατές του ήταν κολεγιόπαιδα.
Παρίσης Χρήστος
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Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Μοντέρνοι Καιροί
► Κινηματογραφική ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν
Ημερομηνία κυκλοφορίας στο σινεμά: 5 Φεβρουαρίου 1936 (Νέα
Υόρκη). Σκηνοθέτης: Τσάρλι Τσάπλιν.
Διάρκεια: 89 λεπτά. Σύνθεση μουσικής: Τσάρλι Τσάπλιν. Σενάριο: Τσάρλι
Τσάπλιν. Ηθοποιοί: Τσάρλι Τσάπλιν.
Με αφορμή το 6ο κεφάλαιο του
σχολικού βιβλίου της Κοινωνιολογίας
«Εργασία, ανεργία και κοινωνικές ανισότητες», οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου
(Γ1-Γ2), αφού παρακολούθησαν με
ενδιαφέρον την ταινία «Μοντέρνοι Καιροί» του Τσάρλι Τσάπλιν στην αίθουσα με το διαδραστικό πίνακα του
σχολείου μας (6ο ΓΕΛ Τρικάλων),
απάντησαν στο παρακάτω σχέδιο εργασίας, που υπάρχει στο τετράδιο εργασιών της κοινωνιολογίας.
Ανάλυση κινηματογραφικού έργου
Όνομα και εθνικότητα του σκηνοθέτη.
Το σενάριο της ταινίας γράφτηκε
από τον ίδιο τον Τσάρλι Τσάπλιν, ο
οποίος έκανε και τη σκηνοθεσία. Ο
Τσάρλι Τσάπλιν ήταν Εγγλέζος. Η ταινία αυτή ήταν η τελευταία βουβή ταινία
του μεγάλου ηθοποιού.
Σε ποια περίοδο αναφέρεται το έργο,
σε ποια χώρα ή περιοχή;
Το έργο γυρίστηκε το 1936. Αναφέρεται στην βιομηχανική κοινωνία των
Η.Π.Α. Το περιεχόμενο του έργου αναφέρεται σε: περίοδο κρίσης, οικονομικών
αλλαγών,
κοινωνικών
ανατροπών ή κάτι άλλο; Το έργο καυτηριάζει την παράνοια της βιομηχανικής εποχής, της μοντέρνας κοινωνίας
και της τεχνολογικής προόδου. Έχει
στοιχεία κοινωνικής κριτικής και ανθρωπισμού, καθώς δείχνει τις απάνθρωπες όψεις αφενός μεν της
μηχανοποιημένης παραγωγής, αφετέρου της οικονομικής κρίσης που από
το 1929 είχε χτυπήσει όλες τις καπιταλιστικές οικονομίες.
Πρόκειται για έργο που αναφέρεται σε
αληθινή ιστορία;
Η ιστορία του έργου δεν είναι πραγματική, είναι όμως χαρακτηριστική
των συνθηκών στις οποίες ζούσαν
εκείνη την περίοδο οι άνθρωποι.
Ποια θέματα προσεγγίζει;
Η ταινία προσεγγίζει το ζήτημα της
οικονομικής κρίσης του 1929 και τις
κοινωνικές της συνέπειες στη ζωή των
ανθρώπων. Παράλληλα, σκιαγραφεί
ανάγλυφα και προφητικά την κοινωνία

που έρχεται: ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου παρακολουθεί, όπως ο «Μεγάλος Αδελφός» (Big Brother), τους
εργάτες και τη δουλειά τους, μέσα από
ένα μόνιτορ.
Σε ποιο είδος κατατάσσεται;
Η ταινία είναι κωμωδία.
Να παρουσιάσετε την ιστορία της ταινίας
και την εξέλιξή της σε 10 γραμμές.
Ο Σαρλό (Τσάρλι Τσάπλιν) είναι εργάτης φάμπρικας που προσπαθεί να
συγχρονιστεί με τη γραμμή παραγωγής σφίγγοντας βίδες, ενώ το τυραννικό αφεντικό του παρακολουθεί το
προσωπικό μέσα από μόνιτορ σε στιλ
«Μεγάλος Αδελφός». Αποτέλεσμα της
μονότονης και κουραστικής εργασίας
είναι να αποκτήσει ο Σαρλό τη συνήθεια να βιδώνει ό,τι μοιάζει με μπουλόνι. Μια μέρα, μετά τη δουλειά, βγήκε
έξω από το εργοστάσιο και είδε μια γυναίκα που στο φόρεμά της είχε κουμπιά. Τα πέρασε για μπουλόνια και πήγε
να τα βιδώσει. Η γυναίκα άρχισε να
τρέχει φωνάζοντας, ενώ ο Σαρλό την
κυνηγούσε για να βιδώσει τα κουμπιά
του φορέματός της. Τότε ένας αστυνομικός τον κυνήγησε, τον συνέλαβε, κάλεσε ασθενοφόρο και τον έκλεισαν στο
ψυχιατρείο. Μετά την έξοδό του από το
ψυχιατρείο είναι άνεργος και το εργοστάσιο που δούλευε έχει κλείσει. Από
παρεξήγηση βρίσκεται επικεφαλής
μιας πορείας εργατών και ανέργων και
συλλαμβάνεται από την αστυνομία.
Ύστερα από διάφορες κωμικές περιπέτειες αποφυλακίζεται, αλλά αποτυγχάνει να βρει εργασία ως εργάτης σε
ναυπηγείο. Kατόπιν θα γνωρίσει ένα

κορίτσι, φτωχό και ορφανό, με το οποίο
θα γνωρίσουν νέες περιπέτειες που
αποτυπώνουν τις ταλαιπωρίες που αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι εκείνη την
εποχή. Ανεργία, απολύσεις, φτώχεια.
Τελικά γίνονται ζευγάρι με την κοπέλα.
Ποια ήταν τα κεντρικά πρόσωπα του
έργου;
Ο Σαρλό και το κορίτσι, που εκφράζουν, με κωμικό τρόπο, τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο μέσος
άνθρωπος εκείνη την εποχή (δεκαετία
του ’30).
Για κάθε πρόσωπο να φτιάξετε έναν
πίνακα που να περιλαμβάνει: την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την
κοινωνική κατηγορία στην οποία ανήκει κτλ. Ο Σαρλό και το κορίτσι είναι
δύο νέοι που ζουν στη δεκαετία του
’30.
Είναι φτωχοί, ανήκουν στην εργατική τάξη, καθώς δεν έχουν άλλους
πόρους ζωής εκτός από την εργασία
τους. Δεν έχουν οικογένεια ή τουλάχιστον στο έργο δεν φαίνεται να έχουν.
Ο εργοδότης τους ανήκει στην αστική
τάξη.
Να συνδέσετε τα θέματα του έργου με
αυτά της ενότητας. Ποιες έννοιες του
κεφαλαίου σχετίζονται με το έργο και
ποιος είναι ο ορισμός τους;
Οι έννοιες βιομηχανική κοινωνία και
αστικοποίηση. Βλέπουμε μια εικόνα
της βιομηχανικής κοινωνίας της δεκαετίας του ’30 με τα προβλήματα της
αστικοποίησης, της ανεργίας και της
εξαθλίωσης.
Μάρτιος 2015 - Οι μαθητές της Γ’
τάξης του 6ου ΓΕΛ Τρικάλων
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Μακρόνησος
► Το νησί των εξορίστων

Έχεις άραγε αναρωτηθεί ποτέ πια
είναι η τύχη των εξόριστων, των ανθρώπων αυτών που αναγκάστηκαν
να εγκαταλείψουν την πόλη τους και
πολλές φορές ακόμη και τη χώρα τους
για να σταλούν σε κάποιο απομακρυσμένο μέρος; Στα άγνωστα αυτά μέρη
δεν τους υποδέχτηκαν με τιμές και
βάγια στα χέρια παρά οδηγήθηκαν σε
στρατόπεδα μαρτυρίων.
Ένας από τους ''παραδεισένιους''
για τους εξόριστους προορισμούς είναι
και η Μακρόνησος. Το νησί από το
οποίο, κατά την Ελληνική Μυθολογία,
ο Πάρις απήγαγε την περίφημη Ωραία
Ελένη έμελλε να γίνει χρόνια αργότερα
τόπος πόνου, εξορίας και βασανισμών, αποτελώντας μαύρη κηλίδα
στην σύγχρονη ελληνική ιστορία.
Η Μακρόνησος βρίσκεται στο Αιγαίο
πέλαγος, κοντά στις ακτές της Αττικής
και διοικητικά υπάγεται στην Κέα. Στις
μέρες μας το νησί αριθμεί μόλις πέντε
μόνιμους κατοίκους ενώ εμφανίζει περιορισμένη οικονομική μελισσοκομίας
(από κατοίκους Λαυρίου) καθώς και
παράλιας ερασιτεχνικής αλιείας, ιδιαίτερα υποβρύχιας, όταν και εφόσον
καιρικές συνθήκες την επιτρέπουν.
Το ''βεβαρυμμένο'' παρελθόν του νησιού όμως είναι εκείνο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενώ η
πλούσια σκοτεινή ιστορία αυτού έχει
αποδοθεί -μεταξύ άλλων- μέσα από
δύο σπουδαία έργα, τον «Λοιμό» του
Ανδρέα Φραγκία (1972, Κέδρος) και
την κινηματογραφική του μεταφορά
από τον Παντελή Βούλγαρη στο
«Happy Day» (1976, βραβεία: Καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και μουσικής στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
1976).

Βαλκανικοί Πόλεμοι
Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών
Πολέμων (1912-1913) στη Μακρόνησο είχε μεταφερθεί μεγάλος αριθμός Τούρκων αιχμαλώτων, που
έζησαν εκεί μέχρι της υπογραφής ειρήνης οπότε και μετακινήθηκαν στη
Τουρκία.
Περίοδος 1922-23
Η Μακρόνησος λειτούργησε για ένα
και πλέον χρόνο ως λοιμοκαθαρτήριο
προσφύγων (Ποντίων κατά κύριο
λόγο) την περίοδο 1922-1923. “Φιλοξενήθηκαν” δεκάδες χιλιάδες προσφύγων κάτω από απάνθρωπες και
τραγικές συνθήκες με αποτέλεσμα
πάρα πολλοί να αφήσουν εκεί την τελευταία τους ανάσα.
Ο Ριζοσπάστης στις 8-12-1923 στο
κεντρικό του άρθρο “Προς τις εργαζόμενες προσφυγικές μάζες” αποτυπώνει τις άθλιες συνθήκες με τις οποίες
υποδέχθηκε το ελληνικό κράτος τους
πρόσφυγες στο λοιμοκαθαρτήριο της
Μακρονήσου. “..Αυτοί φάγανε 40 χιλιάδες πρόσφυγες στη Μακρόνησο
στην καραντίνα..”.
Από τα μέσα του 1922 άρχισαν κατά
χιλιάδες να αποβιβάζουν στην Μακρόνησο Πόντιους (κυρίως) πρόσφυγες
όπου μετά από ολιγόμηνη “περιποίηση-απολύμανση” προωθούνταν στην
υπόλοιπη Ελλάδα.
Μεταπολεμική περίοδος
Από τον Απρίλιο του 1947 η Μακρόνησος και στη διάρκεια του Εμφυλίου
χρησιμοποιήθηκε ως στρατόπεδο
συγκέντρωσης «εθνικής αναμόρφωσης» για χιλιάδες κομμουνιστές, πολιτικούς κρατούμενους και λιποτάκτες
στρατιώτες. Τον Οκτώβριο του 1949
ιδρύθηκε ο αυτόνομος Οργανισμός

Αναμορφωτηρίων Μακρονήσου με τα
γνωστά αρχικά ΟΑΜ που όμως σε
πολύ μικρό σχετικά χρονικό διάστημα,
μετά την επίσκεψη στο νησί της Βασίλισσας Φρειδερίκης, διαλύθηκε. Οι
εξορίσεις στην Μακρόνησο συνεχίστηκαν από τις μετεμφυλιακές κυβερνήσεις που ακολούθησαν.
Η “καθημερινότητα” των εξόριστων
περιλάμβανε κουβάλημα της πέτρας,
το μαρτύριο της πείνας και της δίψας
και άγριους ξυλοδαρμούς μέχρι θανάτου πολλές φορές.
Ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης
ήταν ένας από τους χιλιάδες που
εκτοπίστηκαν στη Μακρόνησο το
1947 και 56 χρόνια μετά ο ίδιος επιστρέφει στο νησί όπου βίωσε τον
πόνο και την αδικία για να δώσει μια
συναυλία εις μνήμην όλων των εξόριστων. Τον Αύγουστο του 2003 χιλιάδες κόσμος συγκεντρώθηκε στο
κάποτε κολαστήριο, τη Μακρόνησο,
για να παρακολουθήσει το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Εκείνες τις
μέρες η πικρή ιστορία που ήταν βαθιά
χαραγμένη στα χώματα της Μακρονήσου ΄΄ζωντάνεψε΄΄ και πάλι μέσα από
τα τραγούδια του Έλληνα μουσικοσυνθέτη.
Η Μακρόνησος αποτελεί από τις μελανότερες ίσως σελίδες του Εμφυλίου.
Δεν είναι άδικοι οι χαρακτηρισμοί της
ως κάτεργο, εξοντωτήριο και νησί του
διαβόλου. Ο Ν.Μάργαρης αναφέρει
στην ''Ιστορία της Μακρόνησου'' :
«Πολλοί γνωρίσανε και ζήσανε τη Μακρόνησο. Αρκετοί πέθαναν εκεί. Πάρα
πολλοί δεν ακούσανε ίσως ποτέ τίποτα
γι' αυτήν. Άλλοι κάτι ακούσανε και
άλλοι διαβάσανε... Η σημερινή γενιά
των 20 και 25 χρόνων σίγουρα δεν
ξέρει τίποτα για τη Μακρόνησο. Ενώ
πολλοί "διαπρεπείς επισκέπται" την είδανε τότε, μιλήσανε και γράψανε.»
Πηγές:
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%
8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE
%BF%CF%82
http://www.abettergreece.com/Greek
%20Makronisos.html\
http://www.tovima.gr/relatedarticles/ar
ticle/?aid=153470
Θανασάκη Χρύσα
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Όταν η κοινωνία μας είναι άδικη
► Cyber

Στις 6 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η αγωνία για τον 20χρονο «συμμαθητή μας»
Βαγγέλη Γιακουμάκη. Το μεσημέρι της
Παρασκευής ο Βαγγέλης έφυγε από
την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων
όπου φοιτούσε, χωρίς να επιστρέψει
ποτέ πίσω. Από τότε ξεκίνησε η ανησυχία τόσο για την οικογένεια του όσο
και για όλη την ελληνική κοινωνία, η
οποία από τότε παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις. Οι μέρες
περνάνε με διάφορες καταγγελίες
πως έχουν δει τον Βαγγέλη στην
Αθήνα, τον Πειραιά, την Κρήτη κ.λ.π.
Τίποτα όμως δεν ισχύει από όλα αυτά.
Και αυτό επιβεβαιώνεται το πρωί της
Κυριακής 15 Μαρτίου όταν το άψυχο
σώμα του άτυχου νέου βρίσκεται σε
προχωρημένη σήψη δίπλα στην Λίμνη
των Ιωαννίνων.
Ο 20χρονος αυτοκτόνησε όπως όλα
δείχνουν. Και γιατί; Γιατί κάποιοι
«νταήδες» συμμαθητές του ασκούσαν
τόσο σωματική όσο και ψυχολογική
βία. Παιδιά δίχως ανθρωποκεντρική
παιδεία, χωρίς ηθικές αξίες από τις οικογένειες έδεναν με ιμάντα τον άτυχο
νεαρό, τον έβριζαν, τον κορόιδευαν.
Και γιατί; Γιατί ήθελαν να τον κάνουν
«άντρα». Αν είναι δυνατόν! Δηλαδή
στην εποχή μας, στον 21ο αιώνα
υπάρχουν ακόμα ρατσιστικές αντιλήψεις. Το μόνο που απαιτούμε εμείς η
νέα γενιά είναι να δοθεί δικαιοσύνη. Ο
Άλεξ, ο Θανάσης, ο Αλέξης, ο Βαγγέλης πόσοι ακόμα από μπούλινγκ; Καιρός λοιπόν οι ένοχοι για την
αυτοχειρία του Βαγγέλη να τιμωρηθούν. Απαιτούμε δικαιοσύνη! Ποιος
σας είπε ότι είμαστε ιθαγενείς να μας
κοροϊδεύεται με καθρεφτάκια; Όσοι
ευθύνονται πρέπει να πληρώσουν.
Είναι καιρός η δικαιοσύνη να απονεμηθεί ΔΙΚΑΙΑ. Δεν πρέπει να παρέμβει
κανένας κρατικός παράγοντας. Έτσι

- Bullying

για να μην φύγουνε άδικα άλλες
ψυχές εκεί πάνω.
Καλό ταξίδι Βαγγέλη!
Μπρέλλα Παναγιώτα-Χρυσάνθη

Cyber-bullying

To cyber-bullying ή με την ελληνική
ονομασία του, διαδικτυακός εκφοβισμός, ορίζεται ως ο εκφοβισμός, η
απειλή, η ταπείνωση ή η παρενόχληση παιδιών, προεφήβων και εφήβων μέσω της χρήσης του Διαδικτύου,
των κινητών τηλεφώνων αλλά και
μέσω άλλων ψηφιακών τεχνολογιών.
Δυστυχώς ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με την έννοια του διαδικτυακού εκφοβισμού. Όλο και πιο συχνά
γίνονται αναφορές στην τηλεόραση,
στις εφημερίδες αλλά και στα άλλα
μέσα ενημέρωσης για θύματα αυτού
του φαινομένου το οποίο αρχίζει και
παίρνει τεράστιες και ανησυχητικές
διαστάσεις.
Η χώρα μας μόλις τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει και νιώσει τον διαδικτυακό εκφοβισμό να απειλεί τα μέλη
της κοινωνίας της σε αντίθεση με την
αμερικανική ήπειρο η οποία έχει βιώσει πολλές φορές την απειλή των
hackers και των διαδικτυακών θυτών.
Ένα πολύ πρόσφατο και χαρακτηριστικό παράδειγμα cyber-bullying, θύματα του οποίου ήταν πάνω από 100
διάσημες γυναίκες του Χόλυγουντ,
ήταν αυτό που έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2014. Τον Σεπτέμβριο
λοιπόν επίδοξοι hackers κατάφεραν
να μπουν στο icloud διάσημων προσωπικοτήτων όπως οι Jennifer
Lawrence, Ariana Grande, Selena
Gomez, Avril Lavigne και Kate Upton,
εντοπίζοντας γυμνές φωτογραφίες
που είχαν τραβήξει με τα κινητά τους
και διαρρέοντας τις στο διαδίκτυο. Κατ

αυτόν τον τρόπο οι προσωπικές στιγμές των εν λόγω κυριών είδαν το φως
της δημοσιότητας προκαλώντας την
οργή του κοινωνικού συνόλου.
Το αποκορύφωμα του διαδικτυακού
bullying ήταν μόλις ένα μήνα νωρίτερα
όταν η αμερικανικής παραγωγής ταινία “the Interview” διέρρευσε πριν την
προγραμματισμένη ημερομηνία ακυρώνοντας έτσι την πρεμιέρα. Η ταινία
αφορά δυο αμερικανούς τηλεπαρουσιαστές οι οποίοι είναι οικοδεσπότες
μιας βραδινής εκπομπής η οποία δεν
γνωρίζει ιδιαίτερη επιτυχία. Όμως κάποια στιγμή πληροφορούνται πως η
εκπομπή τους είναι η αγαπημένη του
βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ουν
γι αυτό και αποφασίζουν να ταξιδέψουν μέχρι την χώρα του για να του
πάρουν συνέντευξη. Όταν όμως το
πληροφορούνται αυτό οι μυστικές
υπηρεσίες των ΗΠΑ αποφασίζουν να
αναθέσουν στους δύο παρουσιαστές
την δολοφονία του αυταρχικού δικτάτορα. Εξαιτίας λοιπόν της αμφιλεγόμενης πλοκής της συγκεκριμένης ταινίας
οι υποψίες για την προέλευση των
hackers έχουν πέσει στην Βόρεια
Κορέα.
Υποκινούμενος από αυτήν την διαδικτυακή επίθεση, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέβασε σε σελίδα
κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με
μήνυμα κατά του διαδικτυακού εκφοβισμού μαζί με την σύζυγό του, Μισέλ.
Εκτός από την δημοσίευση του
βίντεο, υπογράφηκε και ένα νομοσχέδιο κατά των δραστών του cyber-bullying.
Έτσι είναι προφανές ότι οι διαστάσεις
του εκφοβισμού διογκώνονται μέρα με
την μέρα ολοένα και πιο πολύ. Οι κυβερνήσεις περνάνε νομοσχέδια, πολίτες
διαμαρτύρονται
και
όλοι
ανησυχούν μήπως η απειλή του
cyber-bullying φτάσει μέχρι και την
πόρτα τους. Απαραίτητη κρίνεται η
ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση
των ανθρώπων. Μια αγωγή η οποία
πρέπει να παρέχεται από εξουσιοδοτημένους φορείς όπως ο δήμος τα
σχολεία ακόμα και από την ίδια την οικογένεια. Η επαρκής ενημέρωση μπορεί να οδηγήσει στην καταπολέμηση
και σωστή αντιμετώπιση αυτού του
αρνητικού φαινομένου το οποίο απειλεί όλους μας ανεξάρτητα από την
προέλευση, το κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο του καθενός.
Στην Ελλάδα ένα θύμα cyber-bullying για την καταδίωξη των δραστών
μπορεί να στραφεί στην γραμμή βοήθειας της Ελληνικής Αστυνομίας:
11188 και για ψυχολογική υποστήριξη
στην τηλεφωνική γραμμή «Υποστηρίζω» 800-11-800-15.
Χαρίτου Μαρλένα
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► Προέλευση και Κατηγορίες
Το rock and roll είναι είδος μουσικής
που αναπτύχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής περί τα τέλη της δεκαετίας του 1940 και γνώρισε
μεγαλύτερη άνθιση κατά τη δεκαετία του
1950. Θεωρείται πρόγονος της ροκ
μουσικής. Κύριος εκπρόσωπος: Έλβις
Πρίσλεϊ.
Βρετανική ροκ
Εμφανίστηκε τη δεκαετια του ’60 με
κύριουςεκπροσώπους: The Beatles
(All my loving, Let it be,…), The animals (The house of the rising sun,…)
τον Erick Βurdon(Woman of the
rings,…) κ.α.
Γκαράζ ροκ
Το γκαράζ ροκ είναι προοιωνός της
ροκ μουσικής. Εναλλακτικά ονομάστηκε επίσης γκαράζ πανκ και πανκ
του '60. Χαρακτηριστικό στοιχείο του
γκαράζ ροκ είναι η απλότητα, το γνήσιο ροκ εν ρολ η ρύθμ εν μπλουζ.
Παίζουν μόνο λίγες απλές επαναλαμβανόμενες συγχορδίες. Εμφανίστηκε
στην δεκαετία του 1960 με κύριους
εκπροσώπους τους The Sonics.
Folkrock
Η φολκ ροκ δημιουργήθηκε στα πα-

νεπιστήμια αλλά έχει τις ρίζες της από
το παρελθόν. Η πιο γνωστή φολκ είναι
αυτή της διαμαρτυρίας με τραγούδια
πολιτικά η κοινωνικές διαμαρτυρίες με
κύριο εκπρόσωπο τους Μπομπ Ντίλαν(Hurricane), mamas& the papas
(CalliforniaDreaming),neilyoung
(Heartofgold) κ.α. Το κίνημα της φόλκ
ροκ έσβησε το 1960.
Psychedelicrock
Η ψυχεδελική μουσική ξεκίνησε στα
μέσα περίπου της δεκαετίας του 1960,

σαν παρακλάδι της ροκ μουσικής που
τότε βρίσκονταν στην ακμή της και
συνδέθηκε στενά με την χρήση παραισθησιογόνων ουσιών, κυρίως του
LSD, που ήταν πολύ διάσημο σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού και κυρίως
στην
Αμερική.
Κύριοι
εκπρόσωποιοι The Doors-Jim Morrison (Roadhouse blues, Riders on the
storm, People are strange,…), Janis
Joplin (Maybe), Pink Floyd (The
wall,…), Jimi Hendrix (Hey Joe)κ.α.

Hardrock
Το HardRock (ή HeavyRock) είναι
ένα είδος της Rock μουσικής το οποίο
προήλθε από το Blues Rock και το
GarageRock των μέσων της δεκαετίας του '60. Έγινε ιδιαίτερα γνωστό
και γνώρισε μεγάλη επιτυχία κατά την
δεκαετία του '70 με συγκροτήματα
όπως οιLedZeppelin, οι DeepPurple,
οι AC/DC, οι Aerosmith, οι The Who,
κ.α., ενώ η επιτυχία του συνεχίστηκε
κατά την δεκαετία του '80 με συγκροτήματα όπως, οι Guns N' Roses, οι
BonJovi, TheDoors, UFO, Nirvana,
KISS, Scorpions, BlackSabbath, AliceCooper κ.α.
Προσωπική άποψη
Κατά τη γνώμη μου, η rock είναι ένα
από τα καλύτερα είδη ξένης μουσικής
που έχει υπάρξει, καθώς καλύπτει με
τους στίχους των τραγουδιών της
όλες τις καταστάσεις της ζωής του ανθρώπου. Σε συνδυασμό με τη ζωηρή
μουσική και τον ξεσηκωτικό ρυθμό
της η rock αντιπροσωπεύει κάθε συναίσθημα και μας μεταδίδει την ενέργεια του τραγουδιού. Όλοι μας,
πιστεύω, αισθανόμαστε καλύτερα και
πιο ζωντανοί στο άκουσμα αυτής της
υπέροχης μουσικής.
Βιβλιογραφία
Wikipedia – τα είδη της rockμουσικης
Wikipedia – rock ‘n’ roll
Wikipedia –Βρετανικήrock
Wikipedia – Γκαράζrock
Wikipedia–Folk rock
Wikipedia– Psychedelic rock
Wikipedia – Hard rock
Σπανού Κατερίνα

Σελίδα:12

Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Kέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού
► Εκπαιδευτική
Με αφορμή την επίσκεψή μας στο πολιτιστικό κέντρο Κλιάφα μάθαμε ορισμένα
πρωτόγνωρα πράγματα για την πόλη μας
που ως τώρα μας ήταν εντελώς άγνωστα.
Η κυρία Κλιάφα μας έμαθε πώς να ακούμε
προσεκτικά ορισμένα ενδιαφέροντα πράγματα και πώς να αντλούμε σωστά πληροφορίες από κάποιον. Παρακάτω θα
διαπιστώσετε και μόνοι σας τη σπουδαιότητα της γνώσης και το συναίσθημα που
αποκτά κανείς καθώς μαθαίνει.
ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ο μύλος του Ματσόπουλου χτίστηκε από
τους αδερφούς Γεώργιο και Αριστείδη Αγαθοκλή οι οποίοι είχαν και άλλες βιομηχανίες στη Ν. Ελλάδα. Αρχικά κινούνταν με
νερό(υδρόμυλος). Στη συνέχεια το 1885
λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του Αριστείδη. Όμως ο ένας από τα δυο αδέρφια
δολοφονήθηκε, ενώ ο άλλος αφού ορίστηκε δήμαρχος της πόλης έφυγε από τα
Τρίκαλα. Ο Ιωάννης Γαλάνης υπήρξε συνέταιρος του μύλου ο οποίος όμως μετά το
κραχ χρεοκόπησε και αυτοκτόνησε μέσα
στο μύλο. Με το πέρασμα των χρόνων το
1930 η παραγωγή του μύλου ανέρχεται σε
14 τόνους ημερησίως. Το 1941 ο Ιωάννης
Ματσόπουλος αγοράζει το μύλο και λίγο
πριν το θάνατό του το 1977 τον δωρίζει
στο Δήμο Τρικκαίων.
ΣΤΑΘΜΟΣ
O σιδηρόδρομος έφτασε για πρώτη
φορά στα Τρίκαλα το 1886, και επί Τρικούπη κατασκευάστηκαν οι Θεσσαλικοί σιδηρόδρομοι. Ο σιδηρόδρομος αυτός
ένωσε τις επαρχίες της Θεσσαλίας με την
Αθήνα. Πλέον έχουμε άνετη μεταφορά
προϊόντων στο Βόλο, το λεγόμενο μεγάλο
λιμάνι. Το συμπέρασμά μας από εδώ είναι
ότι εν τέλει ο σιδηρόδρομος εξασφάλισε
άνετη, γρήγορη και ασφαλή μεταφορά.
ΟΔΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
Η Πίνδος είναι ένα από τα πιο επιβλητικά
και αξιόλογα κτίρια, που βρίσκεται στην
οδό Ασκληπιού. Είναι ξενοδοχείο. Λέγεται
ότι χτίστηκε λίγο πριν το 1910 από τους
Αντωνίου. Αρχική του ονομασία ήταν ‘ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ’. Το 1957 το ξενοδοχείο μετονομάστηκε για πολιτικούς λόγους
‘ΠΙΝΔΟΣ’. Το 1985 κλείνει οριστικά και
από τότε παραμένει επισκέψιμο ως ένα
από τα πιο σημαντικά νεοκλασικά οικοδομήματα των Τρικάλων.
Παλαιότερα, στην πλατεία μπροστά από
το κτίριο υπήρχαν δύο φανοστάτες-κολώνες όπου στη μία από αυτές είχαν κρεμάσει το κεφάλι του Άρη Βελουχιώτη. Σήμερα
δεν υπάρχουν.
Τέλος σε αυτή την οδό υπάρχουν και οι περισσότερες καφετέριες των Τρικάλων
καθώς και πολλά άλλα μαγαζιά.
ΚΛΙΑΦΑ
Η εταιρεία Κλιάφα ιδρύθηκε το 1926 από
το Θεόδωρο Κλιάφα και λειτουργούσε ως
παγοποιείο. Ένα χρόνο αργότερα όμως το
μεράκι του ιδρυτή για τα αναψυκτικά τον
οδήγησε στην απόφασή του να δημιουργήσει μια σχετικά μικρή επιχείρηση εμφιά-

επίσκεψη στο πολιτιστικό κέντρο Κλιάφα

λωσης αναψυκτικών. Στη συνέχεια η καλή
ποιότητα των αναψυκτικών ανέβασαν στην
κορυφή το εργοστάσιο. Από τη δεκαετία
του 1970 γίνεται πλέον πολιτιστικό κέντρο.
ΤΖΑΜΙ ΟΣΜΑΝ ΣΑΧ
Το Τζαμί του Οσμάν Σαχ είναι κτίσμα του
16ου αιώνα το οποίο σχεδιάστηκε από
έναν χριστιανό σημαντικό αρχιτέκτονα
από την Καππαδοκία. Αυτός έχτισε και το
συγκεκριμένο τζαμί. Την ονομασία κουρσούμ τζαμί την πήρε από την αντίστοιχη
λέξη κουρσούμ που στα τούρκικα αποδίδεται ως μόλυβδος, αφού ο θόλος του είναι
μολυβοσκέπαστος. Λέγεται ότι ο Οσμάν
Σαχ έκτισε εδώ το εν λόγω τζαμί, διότι στα
Τρίκαλα θεραπεύτηκε από μια ασθένεια
που τον ταλαιπωρούσε.
ΣΜΥ
Η σχολή μονίμων υπαξιωματικών κοινώς
ΣΜΥ φιλοξενεί στην είσοδο του χώρου της
ένα αρκετά αξιόλογο μνημείο το λεγόμενο
Ηρώον του οποίου αρχιτέκτονας ήταν ο
Κουρεμένος. Η ΣΜΥ είναι επισκέψιμη για
όποιον θέλει να μάθει περισσότερα.
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ
Το συγκεκριμένο και γνωστό σε όλους
μας αρχοντικό βρίσκεται δίπλα από το
σπίτι Χατζηγάκη στην πλατεία Ρήγα Φερραίου. Το 1941 βομβαρδίστηκε από τους
Γερμανούς και εκεί χτίστηκε το σημερινό
ξενοδοχείο Αχίλλειον.
ΕΠΟΝΙΤΕΣ
Η ΕΠΟΝ ήταν μια οργάνωση για νεαρούς,
που μοίραζαν εφημερίδες, έγραφαν σε τοίχους συνθήματα υπέρ της ελευθερίας κ.λ.π.
Το 1944 ήταν μια σημαντική χρονιά για τα
μέλη της Επον, αφού η ΕΠΟΝ γυμνασίου
τύπωσαν την πρώτη τους εφημερίδα. Ένα
άλλο εξίσου σημαντικό γεγονός που τους
αφορά είναι ότι τον Απρίλιο του 1944 συνελήφθησαν 5 επονίτες και τους κρέμασαν
στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων. Ένας
από τους επονίτες ήταν ο Κώστας Σύρμπας.
Καθώς τον κρέμασαν του κόπηκε η θηλιά και
ένας άγραφος νόμος όριζε ότι όσων τους κόβονταν η θηλιά , θα έπρεπε να τους χαρίσουν τη ζωή. Όταν όμως ένας δοσίλογος
διαμαρτυρήθηκε, τον ξανακρέμασαν.
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ
Το κανονικό του όνομα είναι Αθανάσιος
Κλάρας . Ο πατέρας του ήταν δικηγόρος ,
ενώ ο ίδιος είχε σπουδάσει στη γεωπονική
σχολή. Το 1923 πρωτοδιορίστηκε στα Τρίκαλα και έλαβε μέρος στην αντίσταση. Δεν
άντεξε όμως και αυτοκτόνησε. Ύστερα οι
γερμανοί πήραν το κεφάλι του και το κρέ-

μασαν σε έναν από τους δύο φανοστάτες
που υπήρχαν στην κεντρική πλατεία των
Τρικάλων.
ΛΗΘΑΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
Ο Ληθαίος ποταμός που διασχίζει την
πόλη μας αποτελεί δεξιό παραπόταμο του
Πηνειού ποταμού και βρίσκεται λίγο πιο
έξω από το κέντρο της πόλης. Επιπρόσθετα λέγεται ότι τα νερά του χρησιμοποιούνται για την άρδευση 14.000
στρεμμάτων περίπου. Το άγαλμα στην
κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου
που εικονίζει ένα παιδάκι το λεγόμενο ‘’Νικολάκη’’ πήρε το όνομα του από αυτόν
που το κατασκεύασε.
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
Το όνομά του ήταν Στέφανος Σαράφης
και γεννήθηκε το 1890 στα Τρίκαλα. Επικράτησε μόνο το επίθετο και το αξίωμά
του, δηλαδή στρατηγός Σαράφης. Υπήρξε
στρατηγός Βενιζελικός του ελληνικού
στρατού. Το 1908 εισήλθε στη Νομική
σχολή Αθηνών, αλλά εγκατέλειψε τις
σπουδές του για να ενταχθεί εθελοντικά
στον ελληνικό στρατό. Έχασε τη ζωή του
το 1957 στον Άλιμο όταν αυτοκίνητο αμερικανικής στρατιωτικής αποστολής τον
χτύπησε θανάσιμα και τραυμάτισε τη σύζυγό του. Η συμμετοχή του στον στρατό
ήταν αρκετά σημαντική και αξιόλογη.
ΔΩΡΟΘΕΑ ΣΧΟΛΗ
Εστία Μουσών ή αλλιώς Δωροθέα σχολή
που για την ανέγερσή της διέθεσε 150
χρυσές λίρες ο Δωρόθεος Σχολάριος . Η
θεμελείωσή της έγινε το 1875 πριν από
την απελευθέρωση της πόλης. Η ανακαίνιση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε από
το δήμο Τρικκαίων τα έτη 1991-2. Επιπλέον ακόμα και σήμερα η κατασκευή του
οικοδομήματος είναι καλή και θεωρείται
κατάλληλη για επίσκεψη.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Η κεντρική μας γέφυρα είναι ένα στολίδι
που κοσμεί την όμορφη πόλη μας και καθημερινά την επισκέπτονται αρκετοί όχι
μόνο για να τη θαυμάσουν αλλά και να μάθουν την ιστορία της. Κανονικά χτίστηκε το
1889 και όχι το 1886 όπως πιστεύουν πολλοί. Η κανονική της κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1948. 4 Ιουνίου 1907: βρέχει
αρκετά στην πόλη, κατεβάζει πολύ νερό με
αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν τα Τρίκαλα.
Έγιναν αρκετές καταστροφές και οι νεκροί
ήταν πάνω από 100.Τέλος το 1948 ολοκληρώθηκε η κανονική της κατασκευή.
ΡΟΛΟΙ-ΦΡΟΥΡΙΟ
Το φρούριό μας κατασκευάστηκε από τον
Ιουστινιανό τον 6ο αιώνα μ.Χ. πάνω στην
αρχαία ακρόπολη της Τρίκκης. Στη συνέχεια
ανακατασκευάστηκε από τους Οθωμανούς
οι οποίοι τοποθέτησαν και ένα πελώριο
ρολόι στον πύργο. Το 1936 ο τότε δήμαρχος
της πόλης Θεοδοσόπουλος τοποθέτησε ένα
άλλο ρολόι το οποίο από τότε είναι σήμα κατατεθέν των Τρικάλων. Σήμερα η περιοχή
του φρουρίου είναι επισκέψιμη για όποιον
θέλει να μάθει τα μυστικά της.
Μπέκα Μαρία-Ραφαηλία
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Ασπρόμαυρη φαντασία
► Δημιουργίες της μαθήτριας Μόκκα Βάσω

