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Ψηφιακά Δρώμενα

Όπως όλα τα καλά κάποτε τελειώνουν,
έτσι και η εμπειρία μας στο δημοσιογρα-
φικό χώρο έφτασε στο τέλος της. Τα συ-
ναισθήματα είναι ανάμεικτα. 

Αισθανόμαστε χαρά για όλα όσα κατα-
φέραμε αυτή τη χρονιά σαν δημοσιογρα-
φική ομάδα, αλλά και λύπη που το ταξίδι
αυτό πρέπει να λάβει τέλος. Καλούμαστε
να δώσουμε τη σκυτάλη στους νεότερους
έτσι ώστε να λάβουν τα ηνία της σχολικής
μας εφημερίδας. Φυσικά τους εμπιστευό-
μαστε και τους στηρίζουμε!

Θα θέλαμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε
και τους υπεύθυνους καθηγητές την κα
Αραμπατζή και τον κο Μπάνο για την κα-
θοδήγηση, τη βοήθειά τους και την εμπι-
στοσύνη που μας έδειξαν.

Το τελευταίο, λοιπόν φύλλο, αυτής της
χρονιάς  περιέχει άρθρα σχετικά με το
μοντέρνο χορό, αφιέρωμα στους εκαπι-
δευτικούς και τους μαθητές από το ειδικό
σχολείο Τρικάλων, την επίσκεψή μας στη
Θεσσαλονίκη για το φεστιβάλ ραδιοφώ-
νου, τον ημιμαραθώνιο, την έκλειψη ηλίου
και το CERN. Επίσης, σας παρουσιά-
ζουμε μια συνέντευξη των μαθητών-
αθλητών του σχολείου μας από το μπά-
σκετ και το βόλευ, και την εμπειρία μας
από τη συμμετοχή μας στο φεστιβάλ σκί-
τσου, ένα αφιέρωμα στο Νίκο Γκάτσο και
μια βιβλιοπαρουσίαση του μυθιστορήμα-
τος Ερμοκοπίδες.

Καλή σας ανάγνωση και ευχαριστούμε
πολύ!

Η αρχισυντάκτης
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

Μην αφήσετε να τελειώσει έτσι.

Πείτε τους ότι είπα κάτι.
► “Εμιλιάνο Ζαπάτα, Μεξικανός Επαναστάτης”
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Ενότητα: Ρεπορτάζ - Συνέντευξη

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Τρικάλων
► Ένα σχολείο ... διαφορετικό από τ’ άλλα!

Στις 2 Μαρτίου, σαν αντιπρόσωποι της

σχολικής εφημερίδας του 6ου Γενικού Λυ-

κείου Τρικάλων είχαμε την ευκαιρία να

πραγματοποιήσουμε  μια επίσκεψη στο ει-

δικό σχολείο Τρικάλων ( Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), όπου

εκεί γνωρίσαμε τα παιδιά αλλά και μιλή-

σαμε με τους εκπαιδευτικούς και τη διευ-

θύντρια του σχολείου. Η επίσκεψη μας

εκεί ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστική και εν-

διαφέρουσα καθώς είδαμε από πρώτο

χέρι τη λειτουργία ενός τόσο ξεχωριστού

σχολείου.

Αρκετά ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση

μας με την διευθύντρια,η οποία μας ενη-

μέρωσε ότι αντιμετωπίζουν αρκετές δυ-

σκολίες καθημερινά,όπως η έλλειψη

ασανσέρ,βιβλίων και ηλεκτρονικών υπο-

λογιστών.Παρ’ όλα αυτά με την βοήθεια

των χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ παρέχονται

τα αναγκαία σε πάρα πολλά ειδικά σχο-

λεία.

Στη συνέχεια, μιλήσαμε και με τους εκ-

παιδευτικούς του σχολείου,οι οποίοι ανα-

φέρθηκαν στη σχέση που αναπτύσσουν

με τα παιδιά αλλά και στις δυσκολίες της

διδασκαλίας. Ανέφεραν πως πάντα υπάρ-

χουν παιδιά με τα οποία δένονται συναι-

σθήματα, ωστόσο επισήμαναν πως το πιο

σημαντικό είναι να μην το δείχνουν στα

αλλά παιδιά, για να μην προκαλούν αντι-

ζηλίες και ανταγωνισμούς μεταξύ των μα-

θητών. Όμως παραδέχονται πως η

διδασκαλία σε ένα τέτοιο σχολείο αποδει-

κνυεται αναζωογονητικη,καθώς μαθαίνουν

να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις,

αλλά και να αποδέχονται το διαφορετικό

και να ξεπερνάνε ρατσιστικές αντιλήψεις.   

Εντύπωση μας έκανε το γεγονός ότι και

η διευθύντρια αλλά και οι εκπαιδευτικοί

πως υπάρχει δυνατότητα επαγγελματικής

αποκατάστασης για τους αποφοίτους των

ειδικών σχολείων, καθώς αυτά τα παιδιά

μπορούν να πάρουν πτυχίο και να βρουν

κάποια δουλειά κάνοντας την πρακτική

τους στον ΟΑΕΔ. 

Ιδιαίτερα απολαυστική ήταν η στιγμή

που είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με

τους μαθητές και να μας πούνε για την κα-

θημερινότητα τους στο σχολείο καθώς και

για το πώς τους αρέσει να περνάνε τον

ελεύθερο χρόνο τους. Μας αποκάλυψαν

πως απολαμβάνουν να βοηθάνε στο

σπίτι, να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια

αλλά και να ασχολούνται με διαφορά

αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο. Σε αυτό

που όλοι οι μαθητές συμφωνούσαν είναι

ότι περνάνε καλά και ότι αγαπάνε το σχο-

λείο. 

Παράληψη θα ήταν αν δεν κάναμε μια

αναφορά στο πρόγραμμα που οργάνω-

σαν οι ίδιοι οι μαθητές του σχολείου, το

FreeMobility. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα

απαρτίζονταν από επτά παιδιά που κύριος

στόχος τους ήταν η επίλυση των προβλη-

μάτων μετακίνησης των ΑΜΕΑ στην πόλη.

Ύστερα από την μελέτη των δυσκολίων

και την συγκέντρωση λύσεων, απευθύν-

θηκαν στον δήμαρχο και στην διευθύντρια

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

κ.Κακλα, οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν

και πρόσφεραν βοήθεια κατασκευάζοντας

ράμπες και περισσότερες θέσεις παρ-

κινγκ.Με αυτό τον τρόπο δόθηκε η δυνα-

τότητα στα παιδιά να επικοινωνήσουν έξω

του οικογενειακού και σχολικού περιβάλ-

λοντος τους κι έτσι να αποκτήσουν νέες

εμπειρίες και να αποκομίσουν πολλά

οφέλη τα οποία απορρέουν από την συ-

νεργασία με αλλά άτομα.

Εν τέλει η επίσκεψη μας στο ειδικό σχο-

λείο αποδείχθηκε πολύ ενδιαφέρουσα και

παραγωγική καθώς επίσης και διαφωτι-

στική διότι είδαμε τι δυνατότητες προσφέ-

ρει  η πόλη μας σε άτομα με ειδικές

ανάγκες έτσι ώστε να μπορέσουν κι αυτά

να ενσωματωθούν στην σύγχρονη κοινω-

νία. Ελπίζουμε να μπορέσουν όλοι να ξε-

περάσουν ότι ρατσιστική αντίληψη τους

κατακλύζει και να δούνε την πραγματική

ομορφιά αυτών των ανθρώπων με τον ίδιο

τρόπο με τον οποίο την είδαμε κι εμείς. 

Βερβέρα Κων/να

Ζουρλαδάνη Ραφαέλα

Παπαγεωργίου Κων/να

Πρεμέτη Ευαγγελία

Σελίδα: 2
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Η διεξαγωγή του δεύτερου πανελλήνιου

μαθητικού φεστιβάλ ραδιόφωνου ήταν η

αφορμή για μια διήμερη εκδρομή στη Θεσ-

σαλονίκη. Το σχολείο μας, το 6ο Γενικό Λύ-

κειο Τρικάλων, έλαβε μέρος στο

διαγωνισμό «Καν’ το να ακουστεί», στα

πλαίσια του φετινού φεστιβάλ ραδιόφω-

νου, με 2 ραδιοφωνικά μηνύματα από δύο

διαφορετικές πενταμελής ομάδες, μία της

πρώτης και μία της δευτέρας λυκείου. Το

μήνυμα της ομάδας της πρώτης λυκείου

είχε σχέση με τη σεξουαλική διαπαιδαγώ-

γηση και της δευτέρας λυκείου ήταν σχε-

τικό με το ρατσισμό.

Στο διαγωνισμό μπορούσαν να λάβουν

συμμετοχή όλα τα σχολεία που συμμετέ-

χουν στο European School Radio και να

παρεβρεθούν στο φεστιβάλ. Στο διαγωνι-

σμό υπήρξαν περίπου 170 συμμετοχές

ενώ στο φεστιβάλ δεν ξεπερνούσαν σε

αριθμό τα 40 σχολεία. 

Το φεστιβάλ διεξήχθη στις 2-3 Απριλίου

στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το

πρωί της 3ης  Απριλίου κάναμε την εγ-

γραφή για να μας παραχωρηθεί το περί-

πτερο στο οποίο θα μπορούσαμε να

παρουσιάσουμε τη δουλειά μας. Έπειτα

χωριστήκαμε σε ομάδες για να παρακο-

λουθήσουμε διάφορα εργαστήρια, σχετικά

με τα μέσα ενημέρωσης (σύνταξη άρθρου,

διεξαγωγή συνέντευξης, πραγματοποίηση

μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, ξενάγηση

σε τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό στούντιο

και συμβουλές για την τεχνική κάλυψη μιας

ζωντανής ραδιοφωνικής εκπομπής). Μετά

τα εργαστήρια υπήρχε η συγκέντρωση

όλων των σχολείων για τη βράβευση, αλλά

και την ενημέρωση για τις δράσεις που διε-

ξήχθηκαν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Το βράδυ της ίδιας μέρας ήταν προγραμ-

ματισμένη μία συναυλία από συμμετέχον-

τες στο φεστιβάλ μαθητές. 

Αν και το σχολείο μας δεν διακρίθηκε στο

διαγωνισμό, η εκδρομή αυτή ήταν μια ευ-

χάριστη εμπειρία που θα μας μείνει αξέχα-

στη. Μέσω της διοργάνωσης, μας δόθηκε

η ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με σχο-

λεία από όλη την Ελλάδα, να δεθούμε και

εμείς οι ίδιοι σαν ομάδα, να γνωρίσουμε

λίγο καλύτερα τη Θεσσαλονίκη και να δι-

ευρύνουμε τους ορίζοντές μας. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το εικα-

στικό κέντρο και τον ζωγράφο κ. Προβίδα

Λάμπρο για τη φιλοξενία και τη βοήθεια

που μας παρείχαν, υλική και πνευματική,

για την κατασκευή της αφίσας μας, η

οποία έκλεψε τις εντυπώσεις.

Παπαγεωργίου Κων/να

Στραγάλη Ελπίδα

Ενότητα: Ρεπορτάζ - Συνέντευξη

Ραδιοφωνικό Φεστιβάλ
► Το 6ο ΓΕΛ Τρικάλων ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη!

Σελίδα:3
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Ενότητα: Συνεντεύξεις

Πρωταθλητές στο μπάσκετ
Ερωτήσεις

1. Πώς νιώθετε που για άλλη μια φορά δώσατε

χαρά στους μαθητές του 6ου κατακτώντας το

σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ;

2. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες σε αυτή σας την

προσπάθεια;

3. Σας βοήθησαν οι υπόλοιποι μαθητές που

ήταν εκεί σε κάθε αγώνα για να σας στηρίξουν?

4. Πως αισθάνεστε για τον άδικο αποκλεισμό

σας από το Πανθεσσαλικό;

5. Τι κρατάτε από όλο αυτό το ταξίδι;

6. Πιστεύετε ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τον

αθλητισμό με τα μαθήματα;

7. Τι πιστεύετε ότι παίζει μεγαλύτερο ρολό να για

πετύχεις τους στόχους σου το ταλέντο ή το

πάθος;

Τόλης Σαρακινίδης - Β' Λυκείου

1. Νιώθουμε περήφανοι που καταφέραμε να

κερδίσουμε το πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχή

χρονιά και δώσαμε χαρά στα παιδιά του Λυ-

κείου μας που ήταν δίπλα μας σε όλο αυτό το

πρωτάθλημα. Τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.

2. Σίγουρα το σχολικό πρωτάθλημα είχε αντα-

γωνισμό, υπήρχαν ομάδες οι οποίες το είχαν

βάλει στόχο από την αρχή, αλλά εμείς βήμα

βήμα και με σταθερότητα στην απόδοση κατα-

φέραμε να φτάσουμε στην κατάκτησή του.

3. Τα παιδιά ήταν εξαιρετικά! Μας βοήθησαν

πολύ σε όλο το πρωτάθλημα και μας ώθησαν

στην κατάκτησή του. Πραγματικά ήταν ο έκτος

μας παίκτης στο γήπεδο.

4. Εντάξει όλα αυτά είναι μέσα στο άθλημα. Δεν

κερδίζει ο καλύτερος ακόμα και να το αξίζει.

5. Από όλο αυτό κρατάμε τα θετικά, αλλά και τα

λάθη που κάναμε, έτσι ώστε να τα αποφύγουμε

την επόμενη χρονιά και να είμαστε πιο δυνατοί. 

6. Δεν  μας επηρέασε καθόλου αυτό, εμείς απλά

από την πρώτη μέρα είχαμε βάλει τον στόχο

μας και θα κάναμε τα πάντα για να τον επιτύ-

χουμε.

7. Το πάθος κατά την γνώμη μου είναι καθορι-

στικός παράγοντας στο τελικό αποτέλεσμα.

Κερδίζει αυτός που το θέλει περισσότερο! Το

ταλέντο πρέπει να υπάρχει και έχει και αυτό με-

ρίδιο στην επιτυχία αλλά έρχεται δεύτερο.

Ευθύμης Παληγιάννης - Β' Λυκείου

1. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το

κατακτούμε το σχολικό πρωτάθλημα και η χαρά

μας είναι τεράστια. Αυτή η χαρά γίνεται ακόμα

μεγαλύτερη όταν βλέπεις ένα ολόκληρο σχολείο

μαθητές και καθηγητές να χαίρονται γι'αυτή την

επιτυχία.

2. Δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερες δυσκολίες

στους αγώνες πέρα από αυτόν με το 2ο που

κρίθηκε στο καλάθι. Πιστεύω πως δεν αντιμε-

τωπίσαμε δυσκολίες ,διότι ήμασταν όλοι μια

παρέα, ξέραμε ο ένας τον άλλον και μπαίναμε

σε κάθε αγώνα όσο πιο δυνατά γινόταν.

3. Εννοείται αυτό είναι σίγουρο, χωρίς αυτούς

μπορεί να μην είχαμε νικήσει ούτε έναν αγώνα.

Τους ευχαριστούμε γι'αυτό και πρέπει να ξέ-

ρουν ότι ήταν χωρίς καμία αμφιβολία ο έκτος

μας παίκτης.

4. Κατά την γνώμη μου αυτό ήταν το καλύτερο

παιχνίδι που κάναμε και είναι πολύ άσχημο να

χάνεις όταν παίζεις τόσο καλά. Πιστεύω πως

είναι ακόμη πιο άσχημο να χάνεις από μία κα-

τώτερη ομάδα.

5. Από αυτό το ταξίδι κρατάμε την χαρά που

νιώσαμε από την κατάκτηση αυτού του πρωτα-

θλήματος, αλλά και τις φιλίες που δημιουργήθη-

καν μεταξύ των παιδιών που έπαιξαν και μεταξύ

των παιδιών της κερκίδας. 

6. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω πως το

πρωτάθλημα είχε αρνητικές συνέπειες στους

μαθητές. Θεωρώ πως μαθήματα και αθλητι-

σμός πρέπει να συνδυάζονται, ώστε οι μαθητές

να είναι πιο ξεκούραστοι και να μπορούν να δεί-

ξουν τις δυνατότητές τους και σε άλλους τομείς.

7. Το πάθος! Πολλά ταλέντα έχουν χαθεί επειδή

δεν είχαν πάθος. Αν είσαι παθιασμένος σε αυτό

που κάνεις, τότε η επιτυχία είναι σχεδόν σί-

γουρη. 

Στέφανος Διαλεσιώτης - Α' Λυκείου

1. Τα συναισθήματα που νιώσαμε και που ακόμη

νιώθουμε δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια.

Είμαστε χαρούμενοι που δώσαμε τόση χαρά σε

όλους τους μαθητές του λυκείου μας. Είναι το

δεύτερο σε σειρά πρωτάθλημα που κατακτούμε

και όσο να 'ναι νιώθουμε και εμείς ως ομάδα

αλλά και ως σχολείο αισιοδοξία για το μέλλον.

2. Σίγουρα το ότι φτάσαμε σε τέτοιο σημείο δεί-

χνει ότι η ομάδα είχε θέληση, πίστη, επιμονή και

υπομονή. Όμως κανένας από τους αγώνες που

παίξαμε δεν ήταν εύκολος. Η κάθε ομάδα είχε

τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και εμείς

ήμασταν αναγκασμένοι να τα ξεπεράσουμε στο

διάστημα των 32 αγωνιστικών λεπτών. Από ότι

φαίνεται το κάναμε σωστά και ελπίζουμε να συ-

νεχίσουμε έτσι.

3. Καταλυτικό ρόλο στις καλές εμφανίσεις της

ομάδας έπαιξαν και οι υπόλοιποι μαθητές του

σχολείου που ήταν δίπλα μας σε κάθε αγώνα,

με χόνια και βροχές. Η φωνή, η δυνατή φωνή

που ηχούσε όχι μόνο στα αυτιά μας αλλά και

στην καρδιά μας, μας έδινε κίνητρο να πάρουμε

τα παιχνίδια. Από την στιγμή που άρχιζε το ματς

μέχρι την λήξη του φώναζαν ασταμάτητα, συν-

θήματα τα οποία οι ίδιοι είχαν βρει.

4. Είμαστε από μία πλευρά απογοητευμένοι και

λυπημένοι που ενώ μπορούσαμε να νικήσουμε,

χάσαμε όχι επειδή δεν το αξίζαμε αλλά λόγω

της μονομερούς διαιτησίας. Όμως από την

άλλη όλο αυτό μας πεισμώνει και μας κάνει πιο

δυνατούς για να συνεχίσουμε και τις επόμενες

χρονιές τόσο δυναμικά.

5. Από αυτό το ταξίδι κρατάμε ότι πολλά άγνω-

στα παιδιά μεταξύ τους ενώθηκαν και έγιναν

πολύ δυνατή ομάδα. Επίσης κρατάμε μόνο τις

χαρούμενες στιγμές που ζήσαμε και όχι τις δυ-

σάρεστες οι οποίες ήταν λιγοστές. 

6. Βεβαίως κάθε μαθητής ο οποίος έχει θέ-

ληση και πάθος μπορεί να συνδυάσει τα μαθή-

ματα με τον αθλητισμό και να έχει άριστες

επιδόσεις και στα δύο. Σε καμία περίπτωση δεν

ήταν εις βάρος μας που οι προπονήσεις γίνον-

ταν μέσα στο σχολικό ωράριο καθώς και οι συ-

νεχόμενες ώρες μαθήματος κουράζουν τους

μαθητές και  έτσι πέφτει η αποδοτικότητά τους.

Αντίθετα με τις προπονήσεις ξεκουραζόμασταν

έστω και λίγο και ξεδίναμε, με αποτέλεσμα να

συνεχίζουμε τα μαθήματά μας με μεγαλύτερη

ευχαρίστηση.

7. Κατά την άποψη μου, για να πετύχεις τους

στόχους που έχεις θέσει θα πρέπει να έχεις όχι

μόνο ταλέντο αλλά και το πάθος ώστε και τα

δύο να σε βοηθήσουν να πετύχεις.

Συνέχεια σελ.5

Σελίδα: 4
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Ενότητα: Συνεντεύξεις

Πρωταθλητές στο μπάσκετ

Ερωτήσεις

1. Πώς νιώθετε που για άλλη μια φορά δώσατε

χαρά στους μαθητές του 6ου κατακτώντας το

σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ;

2. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες σε αυτή σας την

προσπάθεια;

3. Σας βοήθησαν οι υπόλοιποι μαθητές που

ήταν εκεί σε κάθε αγώνα για να σας στηρίξουν?

4. Πως αισθάνεστε για τον άδικο αποκλεισμό

σας από το Πανθεσσαλικό;

5. Τι κρατάτε από όλο αυτό το ταξίδι;

6. Πιστεύετε ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τον

αθλητισμό με τα μαθήματα;

7. Τι πιστεύετε ότι παίζει μεγαλύτερο ρολό να για

πετύχεις τους στόχους σου το ταλέντο ή το

πάθος;

Μιχάλης Τζιάνης - Β' Λυκείου

1. Είμαστε  σίγουρα πολύ χαρούμενοι που μπο-

ρέσαμε και αναδείξουμε το σχολειό μας για δεύ-

τερη συνεχόμενη χρόνια προσφέροντας έτσι

χαρά σε όλους τους μαθητές του σχολειού μας

που μας υποστήριζαν σε κάθε αγώνα.

2. Σίγουρα κάθε παιχνίδι έχει και τις δυσκολίες

του. Προσπαθήσαμε όμως μέσα από την

σκληρή προετοιμασία και την συγκέντρωση να

αντεπεξέλθουμε στις δυσκολίες κάθε παιχνιδιού

ξεχωριστά, φτάνοντας έτσι στην κατάκτηση του

κυπέλλου για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ση-

μαντικό ρολό βεβαία έπαιξε και ο προπονητής

μας που ήταν πάντα διπλά μας σε όλη αυτή την

πορεία δίνοντας μας μέσα από τις συμβουλές

του το κουράγιο να συνεχίσουμε να προσπαθή-

σουμε  για το καλύτερο.

3. Ο σημαντικότερος λόγος που φτάσαμε όμως

ως στην κατάκτηση του κυπέλλου ήταν ο κόσμος

μας που μας υποστήριζε μέσα από τα συνθή-

ματα. Προσπαθούσαν κάθε δευτερόλεπτο να

μας εμψυχώσουν, δίνοντας μας κουράγιο να συ-

νεχίζουμε να παίζουμε και να μην τα παρατάμε.

4. Όλα τα καλά πράγματα κάποτε τελειώνουν.

Για μας δυστυχώς δεν τελειώσαν όπως θα

έπρεπε αλλά μέσα από τον άδικο αποκλεισμό

μας. Αυτό όμως δεν μας πτοεί καθόλου. Προ-

σπαθούμε κάθε μέρα να βελτιωνόμαστε και να

φτάνουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.

5. Μέσα από αυτό το ταξίδι κρατάμε σίγουρα τις

καλές στιγμές που είχαμε σαν ομάδα, την ευχα-

ρίστηση που δώσαμε στον κόσμο που μας

υποστήριζε αλλά και τις δυσκολίες που είχαμε

σαν ομάδα θυμίζοντας μας έτσι ότι πάντα πρέ-

πει να προσπαθούμε για το καλύτερο και να

φτάνουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. 

6. Ίσως είναι δύσκολο να πετύχεις κάτι όταν

έχεις και άλλες υποχρεώσεις, όμως κατά την

γνώμη μου αν προσπαθήσεις πραγματικά μπο-

ρείς να τα πετύχεις και τα δυο. Δεν θα έλεγα ότι

ήταν εις βάρος μας. Διαλέγαμε πάντα να κά-

νουμε προπονήσεις σε ελεύθερες σχολικές

ώρες και όχι κατά την διάρκεια δύσκολων και

σημαντικών μαθημάτων.

7. Το ιδανικό θα ήταν ένας συνδυασμός αυτών

τον δυο. αλλά με πολύ πάθος θα μπορούσες να

πετύχεις μεγάλα πράγματα.

Μπουλογεώργος Ραφαήλ - Β' Λυκείου

1. Το συναίσθημα είναι το στοιχείο που επικρα-

τεί σε αυτές τις περιστάσεις. Η χαρά μας ήταν

τεράστια. Το κατόρθωμα αυτό δηλαδή να βγεις

πρώτος στον νομό σου για δεύτερη συνεχόμενη

φορά, είναι ιδιαίτερο. Σου ανεβάζει το ηθικό και

την ψυχολογία και επηρεάζει θετικά κάθε σου

δραστηριότητα, ακόμα και τις επιδόσεις του

σχολείου. 

2. Οι δυσκολίες ήταν πολλές. Οι δυσκολίες ξεκι-

νούσαν από το δόμηση της ομάδας, στην οποία

είχαμε μια πολλή βάση από την περσινή μας

επιτυχία. Η «κτισμένη» πλέον ομάδα είχε να αν-

τιμετωπίσει πολλές ικανές ομάδας όπως το 1

Γελ Τρικάλων ή το 3ο Γελ με το οποίο παίξαμε

και στον τελικό. Οι δυσκολίες όμως επηρεασαν

καθοριστικά την πορεία την ομάδος στον παν-

θεσσαλικό αγώνα στον οποίο 2 σημαντικοί παί-

κτες μας έπαιζαν έχοντας αδυναμίες υγείας εκ

των οποίων ο ένας ήρθε έπειτα από σοβαρή

πνευμονία.

3. Οι νίκες ανήκουν στους οπαδούς μας. Η δύ-

ναμη που μας έδιναν σε όλες τις φάσεις όπως

και το κλίμα που δημιουργούσαν μας βοήθησαν

να επιβληθούμε και να νικήσουμε. Την στιγμή

που οι αντοχές μας εγκατέλειπαν, ήταν οι μόνοι

που μας στήριζαν.

4. Ως παίκτης της ομάδας έζησα την αδικία σε

όλο της το μεγαλείο! Είναι ιδιαίτερα λυπηρό σε

ένα σχολικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα να πρέ-

πει να τα βάλουμε και με τα συμφέροντα. Η

ομάδα μας, εξαιτίας του μικρού αριθμού μαθη-

τών του σχολείου μας, αποτελείται από περιο-

ρισμένους παίκτες. Με την αποβολή δύο εξ

αυτών διαταράσσεται όλη η σταθερότητα και η

δύναμη της ομάδος. Ήμουν ένας από αυτούς

τους δύο και πιστεύω ότι δεν άξιζα κάτι τέτοιο.

Παρόλα αυτά θα αφήσω οι θεατές να βγάλουν

τα συμπεράσματά τους.

5. Οι εμπειρίες. Οι εμπειρίες ήταν αυτές που θα

μας ακολουθούν όλη μας την ζωή.  

6. Χωρίς να θέλω να πω ότι ήταν εύκολο, ο συν-

δυασμός του αθλητισμού με τα μαθήματα μπο-

ρεί να επιτευχθεί. Χρειάζεται καλή θέληση και

πίστη στους στόχους σου.

7. Δεν μπορώ να πω ότι ο αθλητισμός με τρα-

βάει επαγγελματικά. Αλλά γενικά θα έλεγα για

να επιτύχει κάποιος τους στόχους του πρέπει

να το διασκεδάζει. Να περνά καλά κάθε του

στιγμή και να μην κοιτάζει απλά το όφελος.

Μπουλογεώργος Θάνος

Σελίδα: 5
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Σελίδα: 6

Ραφαηλία Διαμαντή Β’ Λυκείου
1.Πως νιώθετε που φέρατε το δεύτερο
τρόπαιο στο σχολείο μας;
Είμαι αρκετά χαρούμενη γιατί  ήταν η
δεύτερη χρόνια που ήμουν μέλος της
σχολικής μας ομάδας volley κοριτσιών
και παρόλο που πέρυσι δεν καταφέ-
ραμε να νικήσουμε στον τελικό ,φέτος
καταφέραμε και δώσαμε και στους
συμμαθητές μας αλλά πήραμε και οι
παίχτριες την μεγάλη αυτή χαρά της
νίκης!!
2.Συναντήσατε δυσκολίες σε αυτή σας
την προσπάθεια;
Δεν μπορώ να πω πως όλα τα παιχνί-
δια ήταν εύκολα...Σαφώς και συναντή-
σαμε δυσκολίες γιατί κάποιες ομάδες
άλλων σχολείων  ήταν εξίσου  καλές
με εμάς!!
3.Συνέβαλε η παρουσία των μαθητών
που ερχόντουσαν σε κάθε αγώνα για
να σας στηρίξουν;
Από τον πρώτο αγώνα έως και τον τε-
λικό η κερκίδα ήταν γεμάτη με τους
συμμαθητές μας που μας εμψύχωναν
σε όλη την διάρκεια των αγώνων...Η
συμμετοχή τους ήταν πολύ σημαντική
και συνέβαλαν και αυτοί για την κατά-
κτηση του τροπαίου !Τους ευχαρι-
στούμε πολύ!!
4.Πως αισθάνεστε που καταφέρατε να
φτάσετε μέχρι το Πανθεσσαλικό ; Και
τι έχετε να πείτε για τον αποκλεισμό
σας;
Από την αρχή στόχος μας ήταν να
παίξουμε ωραία και να ευχαριστη-
θούμε τα παιχνίδια!!Η θέση μας στο
πανθεσσαλικό μας  έδωσε ιδιαίτερη
χαρά...Μπορεί βέβαια το ταξίδι μας να
τέλειωσε εκεί αλλά δεν στεναχωρηθή-
καμε  καθόλου γιατί εμείς κάναμε αυτό
που μπορούσαμε και γενικότερα ήταν

ένας πολύ ωραίος αγώνας !Ποιος
ξέρει ίσως του χρόνου φτάσουμε και
πιο ψηλά!!
5.Τι κρατάτε από αυτό το ταξίδι;
Αυτό που πραγματικά μας  έμεινε
είναι πως σαν ομάδα δεν υπήρξαν
διαφωνίες μεταξύ μας...Αντιθέτως
υπήρξε οργάνωση και συλλογική
προσπάθεια κάτι που φάνηκε από το
τελικό αποτέλεσμα!!
6.Πιστεύετε ότι μπορούμε να συνδυά-
σουμε τον αθλητισμό με τα μαθήματα;
Δεν πιστεύω πως μπορούμε αλλά
πρέπει να συνδυάσουμε τον αθλητι-
σμό με τα μαθήματα. Ο αθλητισμός
βοηθά τον άνθρωπο να οργανωθεί γε-
νικότερα στην ζωή του...Και εμείς την
χρειαζόμαστε αυτήν την οργάνωση
και για τα μαθήματα μας!!Από την
άλλη μέσα σε όλη αυτήν την κουρα-
στική καθημερινότητα έρχεται ο αθλη-
τισμός ο οποίος  μας τονώνει...μας
δίνει κουράγιο!!
7.Τι πιστεύετε ότι παίζει μεγαλύτερο
ρόλο για να πετύχεις τους στόχους
σου: ταλέντο ή πάθος;
Και φυσικά το πάθος είναι αυτό που
σε βοηθά  να πετύχεις  τους στόχους
σου .Ταλέντο μπορεί να μην
έχεις...Αλλά θα το
καλλιεργήσεις!!Χωρίς όμως πάθος και
χωρίς να κυνηγήσεις αυτό που αγα-
πάς και θες,  δυστυχώς δεν θα πετύ-
χεις  τον στόχο που έχεις βάλει!! 
Ελένη  Τόλλιου Β’ Λυκείου
Καλλιόπη Προβίδα, Μαρίνα Καρατά-
σιου Α'Λυκείου
1.Πως νιώθετε που φέρατε το δεύτερο
τρόπαιο στο σχολείο μας;
Νιώθουμε μεγάλη χαρά και ικανοποί-
ηση, καθώς καταφέραμε αυτό που θέ-
λαμε όσο τίποτα άλλο. Ήταν τιμή για

μας που προσθέσαμε ακόμα ένα κύ-
πελλο στην συλλογή του σχολείου μας
και κάναμε υπερήφανους τους συμμα-
θητές και καθηγητές μας.   
2.Συναντήσατε δυσκολίες σε αυτή σας
την προσπάθεια;
Εκτός από τις εμπειρίες που αποκομί-
σαμε, γνωρίσαμε την έννοια της συ-
νεργασίας και ομαδικότητας, κάναμε
φιλίες και δεθήκαμε πολύ μεταξύ μας.
Ωριμάσαμε πνευματικά καθώς χρει-
άστηκε ψυχή, αλλά και μυαλό για την
μελέτη του αντιπάλου.             
3.Συνέβαλε η παρουσία των μαθητών
που ερχόντουσαν σε κάθε αγώνα για
να σας στηρίξουν;
Σε κάθε αγώνα είχαμε την κατάλληλη
ψυχολογική υποστήριξη. Οι συμμαθη-
τές μας δεν είχαν κανένα πρόβλημα
να εξαντλήσουν τις απουσίες τους,
προκειμένου να είναι παρόντες στο
γήπεδο και να συμβάλουν και αυτοί
από την πλευρά τους στην επίτευξη
του στόχου μας
4.Πως αισθάνεστε που καταφέρατε να
φτάσετε μέχρι το Πανθεσσαλικό;  Και
τι έχετε να πείτε για τον αποκλεισμό
σας; 
Σίγουρα ήταν δύσκολο. Προπονηθή-
καμε σκληρά, ακούσαμε προσεχτικά
τις οδηγίες του προπονητή μας. Αν και
κάθε αγώνας ήταν δύσκολος,  η θέ-
ληση και το πάθος μας, μας οδήγησε
στην νίκη κάθε αγώνα ξεχωριστά και
εντέλει  στην κατάκτηση του κυπέλλου
5.Τι κρατάτε από αυτό το ταξίδι;
Είμαστε πολύ υπερήφανες που οδη-
γήσαμε το σχολείο μας μετά από χρό-
νια στην κατάκτηση του
περιφερειακού πρωταθλήματος στο
volley. Δυστυχώς η ήττα μας κρίθηκε
στις λεπτομέρειες. Δείξαμε αγωνιστι-
κότητα όμως η εμπειρία του αντιπά-
λου φάνηκε και δεν καταφέραμε να
πάρουμε το παιχνίδι.
6.Πιστεύετε ότι μπορούμε να συνδυά-
σουμε τον αθλητισμό με τα μαθήματα;
Είναι δύσκολο να συνδυάσεις τον
αθλητισμό με τα μαθήματα όμως η θέ-
ληση ήταν ισχυρή και μετά από πίεση
καταφέραμε να βγάλουμε εις πέρας
και τα δυο. Παρόλα αυτά και τα δυο
χρειάζονται την δική τους ξεχωριστή
προσοχή και βαρύτητα, γι αυτό προ-
σπαθούμε να ανταπεξέλθουμε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο και στα δυο.
7.Τι πιστεύετε ότι παίζει μεγαλύτερο
ρόλο για να πετύχεις τους στόχους
σου: ταλέντο ή πάθος;
Το ταλέντο είναι αυτό που θα σε βοη-
θήσει να προχωρήσεις. Όμως χωρίς
το πάθος και την θέληση δεν θα ήταν
καθόλου εύκολο να συνεχίσουμε στις
δύσκολες φάσεις του αγώνα και χωρίς
να σκεφτόμαστε την κούραση, έχον-
τας στο μυαλό μας μόνο την νίκη κα-
ταφέραμε να φτάσουμε μέχρι εκεί.  

(συνέχεια σελ. 7)

Ενότητα: Συνεντεύξεις

Πρωταθλήτριες στο volley
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Σελίδα: 7

Νόρα Λεπενιώτη Γ’ Λυκείου
1.Πως νιώθετε που φέρατε το δεύτερο
τρόπαιο στο σχολείο μας;
Νιώθουμε περήφανες που πήραμε το
δεύτερο σχολικό τρόπαιο μέσα σε μια
σχολική χρονιά. Ήταν ένα αποτέλε-
σμα συνολικής προσπάθειας όλων
των κοριτσιών. Αγωνιστήκαμε με
πάθος και προσήλωση  για την επί-
τευξη του αρχικού μας στόχου που
ήταν φυσικά η κατάκτηση του τρό-
παιου κάτι το οποίο καταφέραμε! 
2..Συναντήσατε δυσκολίες σε αυτή
σας την προσπάθεια;
Σίγουρα συναντήσαμε δυσκολίες
αφού οι περισσότερες ομάδες στο
σχολικό πρωτάθλημα αποτελούνταν
από κοπέλες που αγωνίζονταν σε
επαγγελματικά σωματεία αλλά εμείς
κάναμε την υπέρβαση κατακτώντας το
τρόπαιο.
3.Συνέβαλε η παρουσία των μαθητών
που ερχόντουσαν σε κάθε αγώνα για
να σας στηρίξουν;
Αναμφισβήτητα, η ψυχολογική βοή-
θεια που μας προσέφεραν οι συμμα-
θητές μας αποτέλεσε τον
ακρογωνιαίο λίθο για την αύξηση της
αγωνιστικότητάς μας που μας οδή-
γησε στις νίκες από αγώνα σε αγώνα.

4.Πως αισθάνεστε που καταφέρατε να
φτάσετε μέχρι το Πανθεσσαλικό ; Και
τι έχετε να πείτε για τον αποκλεισμό
σας;
Από την αρχή ο στόχος μας δεν ήταν
μόνο η κατάκτηση του σχολικού πρω-
ταθλήματος εντός νομού αλλά γενικό-
τερα μια αξιοπρεπή παρουσία στο
πανθεσσαλικό πρωτάθλημα.  Σί-
γουρα στεναχωρηθήκαμε μετά την
ήττα μας από την πρωταθλήτρια Λά-
ρισας, όμως θα θέλαμε να επισημά-
νουμε ότι η διαιτητής, που είχε
καταγωγή από την Λάρισα, έδειξε την
συμπάθειά της προς την τοπική
ομάδα, η οποία με κάποια σφυρίγ-
ματα στα κρίσιμα σημεία του παιχνι-
διού καθόρισε και το τελικό
αποτέλεσμα.
5.Τι κρατάτε από αυτό το ταξίδι;
Μας έχουν απομείνει μόνο θετικά συ-
ναισθήματα όπως υπερηφάνεια και
χαρά για το θέαμα που προσφέραμε
στους μαθητές. Επίσης, νιώσαμε την
αγωνία και την πίεση που αποκτάς
όταν παίζεις με ισοδύναμο αντίπαλο
και πασχίζεις να κερδίζεις. Σημαντικό
αποτέλεσμα από αυτή την προσπά-
θεια ήταν η καλλιέργεια της προσω-
πικότητας κάθε αθλήτριας μέσα από

το ομαδικό πνεύμα που υπήρχε.
6.Πιστεύετε ότι μπορούμε να συνδυά-
σουμε τον αθλητισμό με τα μαθήματα;
Ασφαλώς και μπορούμε! Άλλωστε
αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να
απενεξαρτοποιηθούν  από τους υπο-
λογιστές και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια
και να απολαύσουν την χαρά και την
ευεξία που προσφέρει ο αθλητισμός
σε συνδυασμό με την επαφή με τους
συμμαθητές μας.
7.Τι πιστεύετε ότι παίζει μεγαλύτερο
ρόλο για να πετύχεις τους στόχους
σου: ταλέντο ή πάθος;
Αποτελεσματικά, μόνο το ένα από τα
δύο δεν θα σε βοηθήσει να φτάσεις
στην  "κορυφή". Απαιτείται συνδυα-
σμός και των δυο στοιχείων και κυ-
ρίως του τελευταίου το οποίο, είτε
είναι έμφυτο είτε αναπτύσσεται μετά
από συνεχή προπόνηση, καθώς και
του πάθους που σε κάνει να θες την
νίκη όσο τίποτα άλλο. Παράλληλα
και το  να είσαι προσηλωμένος στο
παιχνίδι δίνοντας ό,τι μπορείς.
Ασφαλώς αθλητισμός δεν σημαίνει
βία και τσακωμοί, αλλά σεβασμός
στον αντίπαλο και αναγνώριση μιας
ήττας.

Μπουλογεώργος Θάνος

Ενότητα: Συνεντεύξεις

Πρωταθλήτριες στο volley
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Ενότητα: Επιστήμη

Έκλειψη Ηλίου
► Ένα σπάνιο ουράνιο συμβάν

Σελίδα: 8

Στις 20 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή

πραγματοποιήθηκε ένα σπάνιο ουρά-

νιο συμβάν. Μια μερική έκλειψη ηλίου.

Τι είναι, όμως το γεγονός αυτό;

Έκλειψη ηλίου ονομάζεται το φαινό-

μενο κατά το οποίο η σελήνη παρεμ-

βάλλεται ανάμεσα στον ήλιο και τη γη,

με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές

του πλανήτη μας να δέχονται λιγότερο

φως από ότι συνήθως για μερικά

λεπτά. Πρόκειται για μία κοσμική σύμ-

πτωση! Μπορεί να είναι μερική, ολική

ή δακτυλιοειδής έκλειψη.

Η δημιουργία τριών ειδών εκλείψεων

είναι αποτέλεσμα της ελλειπτικής τρο-

χιάς της γης γύρω από τον ήλιο, σε

συνδυασμό με την επίσης ελλειπτική

τροχιά της σελήνης γύρω από τη γη.

Έτσι για τον επίγειο παρατηρητή τα

δύο σώματα αλλάζουν συνεχώς μέγε-

θος.

Αναλυτικότερα, κατά την ολική

έκλειψη, το μέγεθος της σελήνης

είναι τέτοιο ώστε να καλύπτει πλή-

ρως τον ηλιακό δίσκο. Κατά την δα-

κτυλιοειδή ο κώνος της σκιάς της

σελήνης δεν ακουμπά την επιφάνεια

της γης, που έχει ως αποτέλεσμα ο

παρατηρητής να βλέπει ένα ηλιακό

δαχτυλίδι γύρω από το σκοτεινό

σώμα. Στη μερική βλέπουμε ένα πο-

σοστό του ήλιου μόνο, να καλύπτεται

από την σελήνη.

Κάθε έτος πραγματοποιούνται του-

λάχιστον δύο εκλείψεις ηλίου, ενώ ο

μέγιστος αριθμός που μπορεί να

πραγματοποιηθούν σε ένα έτος είναι

πέντε. Στην αρχαιότητα, μια έκλειψη

θεωρούνταν κακός οιωνός.

Την ημέρα της έκλειψης, ο φυσικός

του σχολείου μας κ. Θεόδωρος Γάκης

μας παρουσίασε ένα βίντεο σχετικά με

το φαινόμενο της έκλειψης και ύστερα

μας έδειξε ένα πείραμα για το πως

μπορούμε να δούμε το φαινόμενο της

έκλειψης. Αρχικά πήρε δύο λευκές

κόλλες χαρτί, στην μία έκανε μία μικρή

τρύπα με το στυλό και έπειτα τοποθέ-

τησε στο πάτωμα την κόλλα που δεν

ήταν τρυπημένη και άφησε τις ακτίνες

του ήλιου να περάσουν μέσα από την

άλλη κόλλα όπου ήταν και αυτή τρυ-

πημένη την οποία κρατούσε ο κ.Γάκης

στα χέρια του. Έτσι καταφέραμε να

δούμε την μερική έκλειψη του ηλίου.

Αναμφισβήτητα, αυτήν η εμπειρία θα

μας μείνει χαραγμένη στο μυαλό.

Πηγές:

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%

CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B

9%CF%88%CE%B7_%CE%97%CE

%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85

https://www.google.gr/search?q=%CE

%B5%CE%BA%CE%BB%CE%B5%

CE%B9%CF%88%CE%B7+%CE%B

7%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF

%85&biw=1600&bih=799&tbm=isch&

tbo=u&source=univ&sa=X&ei=RFU_

Vff9DZWxaYOFgYgF&ved=0CCUQs

AQ

Μπαλή Θεοδοσία

Μπαρτζιώκα Μαρία
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Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

The Large Hadron Collider’s

Worldwide Computer

Σελίδα: 9

Behind the excellent results from

CERN's Large Hadron Collider (LHC) lies

the Worldwide LHC Computing Grid – a

giant that never sleeps.

Mid-February marked the end of the first

three-year run of CERN's Large Hadron

collider (LHC). While the machine ex-

ceeded all expectations, delivering signif-

icantly more data to the experiments than

initially foreseen, high-performance distrib-

uted computing also enabled physicists to

announce on 4 July the discovery of a new

particle. With the first run now over, it is a

good time to look back at the Worldwide

LHC Computing Grid to see what was ini-

tially planned, how it performed and what

is foreseen for the future.

Back in the late 1990s, it was already

clear that the expected amount of LHC

data would far exceed the computing ca-

pacity at CERN alone. Distributed comput-

ing was the sensible choice. The first

model proposed was MONARC (Models

of Networked Analysis at Regional Cen-

tres for LHC Experiments), on which the

experiments originally based their comput-

ing models. In September 2001, CERN

Council approved the first phase of the

LHC Computing Grid project, led by Les

Robertson of CERN’s IT department.

From 2002 to 2005, staff at CERN and col-

laborating institutes around the world de-

veloped prototype equipment and

techniques. From 2006, the LHC Comput-

ing Grid became the Worldwide LHC

Computing Grid (WLCG) as global com-

puting centres became connected to

CERN to help store data and provide com-

puting power.

A wealth of data

WLCG uses a tier structure with the

CERN data centre as Tier 0. CERN sends

out data to each of the 11 major data cen-

tres around the world that form the first

level, or Tier 1, via optical-fibre links work-

ing at multiples of 10 Gbit/s. Each Tier 1

site is then linked to a number of Tier 2

sites, usually located in the same geo-

graphical region. Computing resources

are supported by the national funding

agencies of the countries where each tier

is located.

Extra Dimension, Gravitons and Tiny

Black Holes

Why is gravity so much weaker than the

other fundamental forces? A small fridge

magnet is enough to create an electro-

magnetic force greater than the gravita-

tional pull exerted by planet Earth. One

possibility is that we don’t feel the full ef-

fect of gravity  because part of it spreads

to extra dimensions. Though it may sound

like science fiction, if extra dimensions

exist, they could explain why the universe

is expanding faster than expected, and

why gravity is weaker than the other forces

of nature.

A question of scale

In our everyday lives, we experience

three spatial dimensions, and a fourth di-

mension of time. How could there be

more? Einstein’s general theory of relativ-

ity tells us that space can expand, con-

tract, and bend. Now if one dimension

were to contract to a size smaller than an

atom, it would be hidden from our view.

But if we could look on a small enough

scale, that hidden dimension might be-

come visible again. Imagine a person

walking on a tightrope. Dimension can

only move backward and forward; but not

left and right, nor up and down, so she

only sees one dimension. Ants living on a

much smaller scale could move around

the cable, in what would appear like an

extra dimension to the tightrope-walker.

How could we test for extra dimensions?

One option would be to find evidence of

particles that can exist only if extra dimen-

sions are real. Theories that suggest extra

dimensions predict that, in the same way

as atoms have a low-energy ground state

and excited high-energy states, there

would be heavier versions of standard par-

ticles in other dimensions. These heavier

versions of particles – called Kaluza-Klein

states – would have exactly the same

properties as standard particles (and so be

visible to our detectors) but with a greater

mass. If CMS or ATLAS were to find a Z-

or W-like particle (the Z and W bosons

being carriers of the electroweak force)

with a mass 100 times larger for instance,

this might suggest the presence of extra di-

mensions. Such heavy particles can only

be revealed at the high energies reached

by the Large Hadron Collider (LHC).

A little piece of gravity?

Some theorists suggest that a particle

called the “graviton” is associated with

gravity in the same way as the photon is

associated with the electromagnetic force.

If gravitons exist, it should be possible to

create them at the LHC, but they would

rapidly disappear into extra dimensions.

Collisions in particle accelerators always

create balanced events – just like fireworks

– with particles flying out in all directions. A

graviton might escape our detectors, leav-

ing an empty zone that we notice as an im-

balance in momentum and energy in the

event. We would need to carefully study

the properties of the missing object to work

out whether it is a graviton escaping to an-

other dimension or something else. This

method of searching for missing energy in

events is also used to look for dark matter

or supersymmetric particles.

Microscopic black holes

Another way of revealing extra dimen-

sions would be through the production of

“microscopic black holes”. What exactly

we would detect would depend on the

number of extra dimensions, the mass of

the black hole, the size of the dimensions

and the energy at which the black hole oc-

curs. If micro black holes do appear in the

collisions created by the LHC, they would

disintegrate rapidly, in around 10-27 sec-

onds. They would decay into Standard

Model or supersymmetric particles, creat-

ing events containing an exceptional num-

ber of tracks in our detectors, which we

would easily spot. Finding more on any of

these subjects would open the door to yet

unknown possibilities.

Resource: home.web.cern.

Μόκα Δώρα
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Το φεστιβάλ Σύρου που έλαβε χώρα
στα Τρίκαλα. Πρόκειται για την
έλευση, για πρώτη φορά εκτός
Σύρου, του Διεθνούς Φεστιβάλ και της
Agora Κινουμένων Σχεδίων αniμαsy-
roς. Μία διοργάνωση που επί επτά
χρόνια αγγίζει τα θέματα μιας πτυχής
της κινηματογραφικής τέχνης, αυτής
του animation δηλαδή των κινουμέ-
νων σχεδίων. Το φεστιβάλ, όμως,
μέχρι φέτος πραγματοποιούνταν στην
Σύρο.

Όμως για πρώτη φορά «μεγάλωσε»
και ξέφυγε από τα γεωμετρικά όρια
του νησιού με πρώτο προορισμότα
Τρίκαλα. Το ταξίδι ξεκίνησε με το Πα-
νόραμα Αμερικανικού Animation, το
οποίο προβλήθηκε στις 27 και 28 Φε-
βρουαρίου στον Δημοτικό Κινηματο-
γράφο Τρικάλων, με την επίσκεψη
και την υποστήριξη της αμερικανικής
πρεσβείας στην Ελλάδα. Μια σημαν-
τική εκδήλωση που συνδιοργανώ-
θηκε από τον Δήμο Τρικκαίων, την
αντιδημαρχία Πολιτισμού και το Δη-
μοτικό Θέατρο. 

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων διαμορ-
φώθηκε κατάλληλα ώστε να καλύψει
τις δύο μέρες του φεστιβάλ, Παρα-
σκευή 27/2 και Σάββατο 28/2 αλλά
ταυτόχρονα να προσφέρει στα παιδιά
διασκέδαση και προπαντός μία υγιή
εικόνα για τον κινηματογράφο. Τα παι-
διά είχαν την δυνατότητα όλο το από-
γευμα της Παρασκευή να
παρακολουθήσουν παιδικές ταινίες
τόσο μικρού μήκους όσο και τεχνολο-
γίας 3D. 

Το Σάββατο οι εκδηλώσεις ακολού-
θησαν μία ιδιαίτερη κατεύθυνση. Το
θέαμα όμως παρέμεινε εξίσου ενδια-
φέρον καθώς προβλήθηκαν οι σημαν-
τικότερες ταινίες του Αμερικανού
δημιουργού PatrickSmith  από το
2000 εώς σήμερα.

Σκίτσο
Η ενασχόληση μου με το σκίτσο και

γενικά με τη ζωγραφική άρχισε όταν
ήμουν πρώτη δημοτικού δηλαδή
επτά ετών. Αν και πιο πριν υπήρχε
σχετική ερασιτεχνική εργασία στο
σπίτι και ενθάρρυνση από τους γο-
νείς μου εγώ παρόλα αυτά ήθελα να
κάνω και μαθήματα. Ήταν ένα αρκετά
πρωτόγνωρο συναίσθημα για μένα
και μου άρεσε πολύ. Την φοβερή
ένωση των χρωμάτων τη θεωρούσα
μαγεία, αλλά το ενδιαφέρον μου κέρ-
δισε από την πρώτη στιγμή το σκί-
τσο. Και έκτοτε έχει καταλάβει μια
σημαντική θέση στην καρδιά και την
καθημερινότητα μου. Θα μπορούσε
να είναι ένα είδος απελευθέρωσης
και εξέφρασης ιδεών. Ίσως για αυτό
να το θεωρώ τόσο σημαντικό. Το συ-
στήνω ανεπιφύλακτα να το ακολου-

θήσουν και άλλοι.
Τι είναι το σκίτσο;

Το σκίτσο είναι μία μορφή τέχνης με
την οποία ερχόμαστε σε επαφή συχνό-
τερα απ’ ότι φανταζόμαστε. Πρόκειται
για σχέδια που αποτελούνται από
απλές γραμμές, με έντονο το αφαιρε-
τικό στοιχείο. Ο καθένας από εμάς
μπορεί να είναι εξοικειωμένος με με-
ρικά μόνο από τα είδη σκίτσων που
υπάρχουν, όπως είναι οι γελοιογραφίες
στις εφημερίδες και τα κόμικς, όμως
στην πραγματικότητα, όλα τα προϊόντα
που κυκλοφορούν, είχαν κάποια
στιγμή τη μορφή σκίτσου. Το σκίτσο
λοιπόν βρίσκει εφαρμογές όχι μόνο
στην διασκέδαση και στην ψυχαγωγία,
αλλά και στην επιστήμη, την αρχιτεκτο-
νική, τη μόδα και την βιομηχανία.
Πηγή:drawings.gr
Το σκίτσο ως καλλιτεχνική έκ-
φραση

Μια προσέγγιση στην τέχνη του σκί-
τσου. Είναι ωραίο πράγμα η δημιουρ-
γία. Η καλλιτεχνική έκφραση είναι
τρόπος απελευθέρωσης. Προσωπικά,
είμαι λάτρης του σκίτσου. Είναι η
πρώτη εικονογράφηση µιας εντύπω-
σης και της αίσθησης ενός θέµατος
όπου υπάρχει µια µαγεία. Είναι η
βάση και το ξεκίνημα που ανοίγει στο
μελλοντικό έργο την πόρτα προς το
φαινόµενο της δηµιουργίας: τη µετα-
µόρφωση της πρώτης συλλήψεως σε
ζωγραφική πραγματικότητα. Η αποτύ-
πωση μιας σκέψης ή εικόνας σου δίνει
μία αίσθηση παντοδυναμίας. Εκείνη
τη στιγμή υπάρχεις μόνο εσύ και το
χαρτί σου. Αφήνεσαι να σε παρασύρει
η μύτη του μολυβιού
Πηγή :εΜΜεις.

Μόκκα Βάσω

Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Φεστιβάλ Σκίτσου 
► Για πρώτη φορά στα Τρίκαλα

Σελίδα: 10
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Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Μύλος Ματσόπουλου
► Ένα τρισδιάστατο καρτούν τρόμου

Σελίδα:11

Με την είσοδό μου στο Μύλο του Μα-
τσόπουλου με κατέκλισαν χιλιάδες συ-
ναισθήματα, αλλά αυτά που
κυριάρχησαν ήταν ο ενθουσιασμός και
η περιέργεια για το έργο. 

Φυσικά και είχα διαβάσει το φυλλάδιο
που μας είχαν δώσει κατά την είσοδο
αλλά με το που έκλεισαν τα φώτα στην
αίθουσα τα αισθήματα αυτά έγιναν εν-
τονότερα. Μας έδωσαν τον καθένα από
ένα ζευγάρι γυαλιά 3-G και μετά από
λίγα λεπτά άρχισαν κάποιες σύντομες
σκηνές με δημιουργήματα από παιδία. 

Αρχικά τα θεώρησα αρκετά παράξενα
μιας και οι σκηνές δεν έβγαζαν νόημα,
όμως στη συνέχεια συνειδητοποίησα
ότι έτσι αντιλαμβάνονται ορισμένα περι-
στατικά τα μικρότερα παιδιά και το κα-

θένα το ερμηνεύει με το δικό του τρόπο. 
Αυτό έκαναν λοιπόν και εδώ. Μέσα

από τις ζωγραφιές τους εξέφρασαν τον
ίδιο  τους το χαρακτήρα και το βρήκα
πολύ συγκινητικό και μοναδικό. Μετά
από λίγη ώρα οι αποσπασματικές σκή-
νες σταμάτησαν και άρχισε η ταινία. 

Στην ουσία ήταν ένα καρτούν  που
κατά τη γνώμη μου συνδύαζε αρκετές
ταινίες τρόμου που έχω παρακολουθή-
σει. Από την πρώτη στιγμή μου κίνησε
το ενδιαφέρον αφού τα γραφικά και το
μουσικό υπόβαθρο ήταν άψογα. Αν και
ταινία κινουμένων σχεδίων κατάφερε να
μου ξυπνήσει αισθήματα τρόμου καθώς
όσο περνούσε η ώρα ταυτιζόμουν με
την ηρωίδα,ένα δυναμικό κορίτσι με
πολλή όρεξη και φαντασία και γεμάτο

απορίες που δυστυχώς δεν είχε κανέ-
ναν να την οδηγήσει στην απάντηση
παρά τον εαυτό της και πο πρόσφατα
είχε μετακομίσει με την οικογένεια της. 

Οι γονείς της ήταν αρκετά απασχολη-
μένοι με τη δουλειά τους αλλά στο τέλος
μετά από μια οδυνηρή σειρά από συμ-
βάντα στα οποία εμπλέχτηκε μία
ύπουλη μάγισσα, καταλαβαίνουν το
λάθος τους και διορθώνουν τη στάση
τους εκφράζοντας στην κόρη τους την
αγάπη τους. 

Συνοψίζοντας μου άρεσε ο χρόνος
που αφιέρωσα για το έργο, ήταν κατι
διαφορετικό και μου κίνησε πραγματικά
το ενδιαφέρον με τις παραστατικές σκη-
νές του και τον ηρωικό του χαρακτήρα.

Μπουλογεώργος Ραφαήλ
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Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

8ος Ημιμαραθώνιος δρόμος!
► Στη μνήμη του Θανάση Σταμόπουλου

Την Κυριακή 25 Μαρτίου, στις 10 το
πρωί πραγματοποιήθηκε στην Καλαμ-
πάκα ο 8ος ημιμαραθώνιος δρόμος, Θα-
νάσης Σταμόπουλος. Εδώ και 8 χρόνια ο
σύλλογος δρομέων Τρικάλων διοργανώνει
μία φορά το χρόνο ημιμαραθώνιο αγώνα
για τους αθλητές όχι μόνο των Τρικάλων
αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Ο σύλ-
λογος αυτός ιδρύθηκε το 2003 και ο Θα-
νάσης Σταμόπουλος, στη μνήμη του
οποίου πραγματοποιήθηκε ο αγώνας,
ήταν ιδρυτικό μέλος του και ένας άξιος
αθλητής αφού έχει τρέξει όχι μόνο σε ημι-
μαραθώνιους και μαραθώνιους αγώνες
αλλά και υπερμαραθώνιους(100  χλμ.) 

Η διοργάνωση περιελάμβανε εκτός του
αγώνα 21,1 χιλιομέτρων και αγώνα 6 χι-
λιομέτρων αλλά και 1 χιλιομέτρου για τους
μικρότερους αθλητές. Η αφετηρία του με-
γάλου αγώνα βρισκόταν στην κεντρική
πλατεία της Καλαμπάκας και ο τερματι-
σμός γινόταν στην κεντρική πλατεία της
πόλης μας.

Πάνω από 1000 αθλητές ήταν συγκεν-
τρωμένοι στην πλατεία της Καλαμπάκας,
άλλοι έκαναν προθέρμανση, άλλοι ετοιμα-
ζόταν, άλλοι ξεκουραζόταν πριν από τον
αρκετά απαιτητικό αυτό αγώνα. Ο καιρός
ήταν αρκετά καλός, ήλιος με λίγο αεράκι,

χωρίς ,ωστόσο,  να αποτελεί αυτό εμπόδιο
για τους αθλητές. Στις 10:00 δόθηκε το
σήμα εκκίνησης. Άνθρωποι διαφορετικών
ηλικιών, μεγάλοι, έφηβοι, επαγγελματίες,
ερασιτέχνες, με ακουστικά, με κορδέλες
στα μαλλιά, με κολάν, με σορτσάκια, με
γλυκαντικά τζέλ κρεμασμένα στη μέση

τους, όλοι με τον ίδιο στόχο: τον καλύτερο
δυνατό χρόνο τερματισμού.

Ο αγώνας κύλησε ομαλά χωρίς σοβα-
ρούς τραυματισμούς και σε αυτό συνέ-
βαλλε,αναμφισβήτητα, η βοήθεια και η
στήριξη των εθελοντών, των ανθρώπων
που καθ’ όλη τη διάρκεια του αγών βρισκό-
ταν ,είτε δίπλα στους αθλητές με ποδή-
λατα, είτε στα σημεία εφοδιασμού, έτοιμοι
να προσφέρουν νερά, ισοτονικά, μπανά-
νες, τζελάκια, ζαχαρώδη αναψυκτικά.

Ωστόσο, ένα αρνητικό στοιχείο του
αγώνα αποτέλεσε η πρόχειρη διοργά-
νωση, εξαιτίας της οποίας καθυστέρησε να
ξεκινήσει από τα Τρίκαλα το λεωφορείο
μεταφοράς μιας ομάδας αθλητών, με απο-
τέλεσμα οι αθλητές αυτοί να φτάσουν στην
Καλαμπάκα λίγα λεπτά αργότερα από την
προγραμματισμένη εκκίνηση, γεγονός
που προκάλεσε δυσάρεστα συναισθήματα
και σχόλια. Παρ’ όλα αυτά, η εκκίνησή τους
έγινε λίγο αργότερα και ο χρόνος τους μέ-
τρησε κανονικά.

Παρ’ όλα αυτά, η εμπειρία ήταν εκπλη-
κτική από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι
πανέμορφο συναίσθημα να βλέπεις αν-
θρώπους να παλεύουν για τον στόχο τους

και οι περισσότεροι από αυτούς να τον πε-
τυχαίνουν. Ο αθλητισμός είναι συνώνυμος
της υγείας και της ευεξίας, γι’ αυτό πρέπει
να υπάρχει στη ζωή των ανθρώπων και
είναι απαραίτητο να συμβαίνουν τέτοια γε-
γονότα για να τον προωθούν!!!

Στραγάλη Ελπίδα
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Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Χορός
► Είναι κάτι ιδιαίτερο στη ζωή του ανθρώπου

Ο χορός είναι κάτι ιδιαίτερο στην ζωή
του ανθρώπου. Είναι η ελευθερία, το
χαμόγελο, η κίνηση, η έκφραση, η
προσωπικότητα και σε πολλές περι-
πτώσεις είναι η ίδια η ζωή του ανθρώ-
που.

Τα δύο κύρια είδη χορού χωρίζονται
σε παραδοσιακούς –τους οποίους
τους συναντάμε περισσότερο στην
Ελλάδα- και τους μοντέρνους τους
οποίους συναντάμε στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό.

Και εφόσον ο χορός είναι ένα από
τα πιο κύρια θέματα, πήρα συνέτευξη
από την υπεύθυνη του Χ.Ο.Τ(Χορευ-
τικού Ομίλου Τρικάλων) Ραφαέλλα
Μάνου η οποία μου απάντησε με
απόλυτη  ειλικρίνεια και με καλή διά-
θεση.
Συνέντευξη
Ερ: Ραφαέλλα. Θα μπορούσες να μου
πεις, ποιες είναι οι διαφορές του μον-
τέρνου και του παραδοσιακού χορού;
Απ: Κοίτα, ο παραδοσιακός χορός γί-
νεται μέσο για να γνωρίσει ο άνθρω-
πος τις ρίζες του και την πολιτιστική
του ταυτότητα αλλά και ένα μέσο κοι-
νωνικοποίησης, αφού είναι ομαδικός
ενώ ο μοντέρνος χορός ως πιο "ελεύ-
θερος" επιτρέπει την προσωπική έκ-
φραση των συναισθημάτων του
χορευτή ,χωρίς βέβαια αυτό να σημαί-
νει πως κι αυτός δεν είναι κοινωνικό
είδος χορού.
Ερ: Ωραία. Περνάμε σε άλλο θέμα.
Επειδή μερικοί μπερδεύουν την έν-
νοια του σύγχρονου και του μοντέρ-
νου χορού, θα ήθελες να μου πεις

ποιες είναι οι διαφορές τους;
Απ: Όσον αφορά τις διαφορές του
μοντέρνου με το σύγχρονο χορό, απο-
τελούν διαφορετικά χορευτικά συστή-
ματα ,με διαφορετικές δηλαδή τεχνικές
αλλά συνήθως διαφέρουν κ ως προς
τα μουσικά ακούσματα. Ελπίζω να σε
κάλυψα.
Ερ: Με κάλυψες απόλυτα. Ο χορός
δεν είναι μόνο η κίνηση αλλά και η εκ-
φραστικότητα του σώματος και του
προσώπου. Μπορείς να το εξηγήσεις
αυτό;
Απ: Βασικά ο χορός αναμφισβήτητα
δεν είναι απλά ένα σώμα που κινείται
στο χώρο. Ο χορευτής όπως λέω και
στους μαθητές μου, συμμετέχει με όλο
του το είναι. Συνεπώς ,τα συναισθή-
ματα του θα πρέπει να αποτυπώνον-
ται χορευτικά όχι μονάχα από το σώμα
του αλλά και  από το βλέμμα του που
είναι ο καθρέφτης της ψυχής.
Ερ: Μάλιστα. Κάτι για σένα τώρα.
Ποια είναι τα συναισθήματα σου όταν
χορεύεις; 
Απ: Σχετικά με τα δικά μου συναισθή-
ματα...κάθε τραγούδι και κάθε χορο-
γραφία που δημιουργεί ξεχωριστά
συναισθήματα και μου φέρνει διαφο-
ρετικές αναμνήσεις. Συνήθως νιώθω
πολύ συγκινημένη και τυχερή που βρί-
σκομαι σε αυτό το χώρο.
Ερ: Και πώς αποφάσισες  να σπου-
δάσεις χορό; Ήταν δύσκολη η από-
φαση σου; Διότι είναι λίγο δύσκολο να
βρει κανείς επαγγελματική αποκατά-
σταση.
Απ: Αρχικά χορός μπήκε στη ζωή

μου λόγο του πατερά μου που βρίσκε-
ται σε αυτό το χώρο και που ίδρυσε τη
σχολή μας, τον Χορευτικό Όμιλο Τρι-
κάλων. Από μικρή περνούσα πολλές
ώρες χορεύοντας και παρακολου-
θούσα διάφορα σεμινάρια ακόμη και
στο εξωτερικό, οπότε κάποτε το θεώ-
ρησα αυτονόητο ότι θα ασχοληθώ για
την υπόλοιπη ζωή μου με αυτό.
Ωστόσο, πάντα συγχρόνως μου
άρεσε το επάγγελμα του ψυχολόγου,
οπότε φρόντισα να τα συνδυάσω,
αφού πέρα από το χορό, σπουδάζω
ψυχολογία στη Θεσσαλονίκη και
ασχολούμαι τελευταία με τη χοροθε-
ραπεία.
Ερ: Ο χορός Τι προσφέρει  στην ζωή
του ανθρώπου;
Απ: Ο χορός πραγματικά μπορεί να
οδηγήσει τον άνθρωπο σε ένα μαγικό
κόσμο όσο και αν ακούγεται υπερ-
βολή. Χαρίζει πρώτα απ όλα πειθαρ-
χία και πείσμα να καταφέρεις
πράγματα που αρχικά μοιάζουν δύ-
σκολα και τελικά ξεπερνάς και τον ίδιο
σου τον εαυτό .Είναι μια συνεχής πρό-
κληση! Πέρα από αυτό, είναι ιδιαίτερα

ευεργετικός στη σωματική υγεία μας
αλλά και στην ψυχολογία μας και μας
κάνει να νιώθουμε ελεύθεροι και να ξε-
χνάμε τα άγχη και τα προβλήματα
μας. Είναι με λίγα λόγια κάτι που όλοι
θα έπρεπε να χαρίσουμε στον εαυτό
μας κι εγώ νιώθω πολύ τυχερή γι
αυτό!

Σε ευχαριστώ πολύ Ραφαέλλα. Με
κάλυψες απόλυτα. Εύχομαι να συνεχί-
σεις με αυτό που κάνεις, και να μην σε
εμποδίσει τίποτα στην πορεία.

Όπως καταλάβατε ο χορός είναι κάτι
σπουδαίο, αρκεί να τον αγαπάτε.

Σιακαβάρα Ρίτσα
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Ενότητα: Κριτική βιβλίου

Ερμοκοπίδες
► Ένα διαφορετικό ιστορικό μυθιστόρημα

Ο Παναγιώτης Μπαλτάκος κατάγεται
από τη Μάνη. Είναι δικηγόρος και έχει
εκδώσει δύο ιστορικά μυθιστορήματα. 
Πρόλογος

Πώς μπορεί μια Αθηναία εταίρα να
ερωτευθεί ένα Σπαρτιάτη και πώς
αυτός θα αντιδράσει στον έρωτα που
εμπνέει μια γυναίκα; Τι στάση θα κρα-
τήσει ο "όμοιός" του που υποχρεώνε-
ται να παρακολουθήσει αυτό το
πρωτόγνωρο για εκείνον θέαμα; Ποια
είναι η μεταφυσική ενατένιση του
Σπαρτιάτη πολεμιστή και ποιος ο σκο-
πός του στη ζωή; Ποια η γνώμη του
για την αγάπη και τον έρωτα, τη μονα-
ξιά και τον θάνατο, τον "χρυσό
αριθμό" και την αριθμοσοφία που εξη-
γεί τα μυστικά του Παρθενώνα; Ποιοι
είναι οι περίφημοι Ερμοκοπίδες; Ποια
αστρολογικά δεδομένα τους οδήγη-
σαν στην πράξη τους; Σε τι αποσκο-
πούσαν; Γιατί η Σπαρτιατική
"Κρυπτεία", αυτή η αρχαία οργάνωση

κατασκοπείας, παρακολουθούσε από
κοντά όλη την ενέργεια;

Ένα συναρπαστικό ερωτικό μυθι-
στόρημα, με θέατρο την Αθήνα του
415 π.Χ., γραμμένο με ιστορική τεκμη-
ρίωση και πραγματική αγάπη για την
"κλασική" σοφία της ζωής.

Το συγκεκριμένο  βιβλίο μου προκά-
λεσε μεγάλη εντύπωση και το βρήκα
εξαιρετικά     ενδιαφέρον . Ο ανεκπλή-
ρωτος έρωτας της Αθήναις εταίρας ,
Λήδας, για τον Άγη – Σπαρτιάτη στρα-
τιώτη την περίοδο που οι δύο πόλεις
βρίσκονταν σε σύγκρουση ήταν κάτι
το ανέφικτο .  Καθώς η Αθήνα με τη
Σπάρτη βρίσκονταν σε εμφύλιο πό-
λεμο και εκτός αυτού η διαφορετική
τρόποι ζωής έχτιζαν ένα τοίχος ανά-
μεσά τους . 

Η ερωτική επιστολή προς τον Σπαρ-
τιάτη στρατιώτη σου προκαλεί μία μίξη
συναισθημάτων γιατί στην επιστολή
αυτή η Λήδα εξομολογείτε τα συναι-

σθήματά της στον στρατιώτη . Αισθή-
ματα δεν έχει νιώσει  για κανέναν
άλλον μέχρι τώρα , πλέει σε μια θά-
λασσα αγάπης και είναι σίγουρη πως
και εκείνος νιώθει το ίδιο .Είναι σί-
γουρο όμως ότι και οι δύο έχουν τα
ίδια συναισθήματα ; Το δεύτερο πρό-
σωπο ταυτίζετε συναισθηματικά με το
πρώτο ;

Οι Ερμοκοπίδες καθιστούν  τον ανα-
γνώστη ανήμπορο να το αφήσει από
τα χέρια του !    
Κριτική

Το συγκεκριμένο  βιβλίο  του Π.
Μπαλτακου είναι  ένας ύμνος για την
αγάπη και τον έρωτα, το νόημα της
ζωής  τη μοναξιά και τον θάνατο . Πε-
ριγράφει τη ζωή των Σπαρτιατών
εκείνη τη χρονική περίοδο και την εξά-
πλωση της δύναμης των Αθηναίων. 
Πηγές
Biblionet 

Μόκκα Βάσω
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Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Νίκος Γκάτσος
► Εκφραστής του ελληνικού ποιητικού υπερρεαλισμού

Ο Νίκος Γκάτσος  γεννήθηκε στις 8 Δε-
κεμβρίου 1911, κατ' άλλους στις 30 Απρι-
λίου 1915, στα Χάνια Φραγκόβρυσης
(Κάτω Ασέα) Αρκαδίας. Τελείωσε το Δημο-
τικό στο χωριό του και το Γυμνάσιο στην
Τρίπολη, όπου μυήθηκε στη λογοτεχνία
και έμαθε μόνος του ξένες γλώσσες. Στη
συνέχεια μετακόμισε με την οικογένειά του
στην Αθήνα, όπου σπούδασε φιλολογία
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Στις αρχές της δεκαετίας του '30 δημοσί-
ευσε τα πρώτα του ποιήματα στα περιο-
δικά «Νέα Εστία» (1931) και «Ρυθμός»
(1933). Γνώριζε ήδη αρκετά καλά Αγγλικά
και Γαλλικά και είχε μελετήσει τον Παλαμά,
το Σολωμό, το δημοτικό τραγούδι, όπως
και τις νεωτεριστικές τάσεις της ευρωπαϊ-
κής ποίησης. Ο Νίκος Γκάτσος πέθανε
στις 12 Μαϊου 1992 και τάφηκε στην Ασέα.
Θα μείνει για πάντα σαν ο κατ' εξοχήν εκ-
φραστής του ελληνικού ποιητικού υπερρε-
αλισμού και μια εξέχουσα μορφή του
ελληνικού ποιοτικού τραγουδιού.

Ο Νίκος Γκάτσος παραμένει μία ξεχω-

ριστή περίπτωση για τα ελληνικά γράμ-
ματα. Με μία μόνο ποιητική σύνθεση στο
ενεργητικό του, την περίφημη και αξεπέ-
ραστη Αμοργό, που έγραψε μεσούσης
της Κατοχής, θεωρείται ένας από τους κο-
ρυφαίους ποιητές στιχουργούς και  μετα-
φραστές μας.

Κυκλοφόρησε την ποιητική του σύνθεση
το 1943, που προκάλεσε έντονο ενδιαφέ-
ρον και του χάρισε περίοπτη θέση στο
Πάνθεον των ελλήνων ποιητών. Λέγεται
ότι το μακρύ αυτό ποίημα γράφτηκε μέσα
σε μια νύχτα με το σύστημα της «αυτόμα-
της γραφής», που χρησιμοποιούν οι σου-
ρεαλιστές δημιουργοί.

«Μνημειώδες έργο του νεοελληνικού
ποιητικού λόγου» χαρακτήρισε την
«Αμοργό» ο στενός φίλος του Μάνος Χα-

τζιδάκις, «επειδή περιέχει βαθύτατα την
ελληνική παράδοση, δεν την εκμεταλλεύε-
ται, ενώ συγχρόνως περιέχει όλη την ευ-
ρωπαϊκή θητεία του Μεσοπολέμου». Με
την «Αμοργό» κλείνει και ολοκληρώνεται ο
πρώτος κύκλος του ελληνικού υπερρεαλι-
σμού, που είχε ανοίξει με τον Νικήτα
Ράντο, τον πρώιμο Ελύτη, τον Εμπειρίκο
και τον Εγγονόπουλο.

Έως τον θάνατό του ο Γκάτσος δημοσί-
ευσε μόνο τρία ποιήματα: 
-1ο  «Ελεγείο» (1946), 
-2ο «Ο Ιππότης και ο θάνατος» (1947), 
-3ο «Τραγούδι του παλιου καιρού»(1963).

Ο Νίκος Γκάτσος  διοχέτευσε στους στί-
χους τραγουδιών, καταργώντας συχνά τα
όρια ποίησης και στιχουργίας. Το έργο του
είναι εντυπωσιακό σε ποσότητα και ποι-

ότητα. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος
Χατζιδάκις, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Δήμος
Μούτσης, ο Λουκιανός Κηλαηδόνης και
άλλοι συνθέτες μελοποίησαν στίχους του,
που τραγουδήθηκαν από δημοφιλείς καλ-
λιτέχνες και έγιναν μεγάλες επιτυχίες,αυτά
είναι τα εξης:(«Αθανασία», «Της γης το
χρυσάφι», «Ρεμπέτικο», «Αρχιπέλαγος»,
«Πήρες το μεγάλο δρόμο», «Πορνογραφία»,
«Λαϊκή Αγορά», «Η Μικρή Ραλλού», «Μια
γλώσσα, μια πατρίδα», «Αν θυμηθείς τ'
ονειρό μου», «Η νύχτα», «Στον Σείριο υπάρ-
χουνε παιδιά», «Αντικατοπτρισμοί», «Το
κατά Μάρκον», «America, America», «Χάρ-
τινο το Φεγγαράκι», «Πάει ο καιρός» κ.ά.)
Μεταφραστικό  Έργο

Σπουδαίο είναι και το μεταφραστικό του
έργο, το οποίο δοκιμάστηκε επί σκηνής.
Μετέφρασε για λογαριασμό του Εθνικού
Θεάτρου, του Θεάτρου Τέχνης και του Λαϊ-
κού Θεάτρου, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα
(«Ματωμένος Γάμος», «Το Σπίτι της Μπερ-
νάρντα Άλμπα»), Αύγουστο Στρίνμπεργκ
(«Ο Πατέρας»), Ευγένιο Ο' Ελ («Ταξίδι μα-
κριάς ημέρας μέσα στη νύχτα»), Λόπε ντε
Βέγκα («Φουέντε Οβεχούνα») και Τενεσί
Ουίλιαμς («Λεωφορείο ο Πόθος»).

Πόσο πολύ σε αγάπησα εγώ μονάχα το
ξέρω Εγώ που κάποτε σ' άγγιξα με τα
μάτια της πούλιας Και με τη χαίτη του φεγ-
γαριού σ' αγκάλιασα και χορέψαμε μες
στους καλοκαιριάτικους κάμπους Πάνω
στη θερισμένη καλαμιά και φάγαμε μαζί το
κομμένο τριφύλλι Μαύρη μεγάλη θάλασσα
με τόσα βότσαλα τριγύρω στο λαιμό τόσα
χρωματιστά πετράδια στα μαλλιά σου.
(Από την «Αμοργό» του Νίκου Γκάτσου.
Το μοναδικό ποιητικό έργο του σπουδαίου
καλλιτέχνη και ένα από τα κορυφαία της
ελληνικής ποίησης)
Πηγή:http://www.sansimera.gr/biogra-
phies/47#ixzz3LUVhZI63

Βερβέρα Κων/να
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Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Το 6ο συναντά το CERN!
► Ανακαλύπτοντας το μποζόνιο Higgs

Τo Σεμινάριο
Στα πλαίσια του σεμιναρίου «Σύνδεση

στο CERN» που πραγματοποιήθηκε στις
23 Απριλίου 2015 στο Γενικό Λύκειο
Πύλης, μια ομάδα μαθητών του 6ου Γενι-
κού Λυκείου Τρικάλων μαζί με τον καθη-
γητή Γάκη Θεόδωρο ήρθαν σε επαφή με
το πείραμα ATLAS. 
Το Πείραμα ATLAS

Το πείραμα ATLAS είναι ένα πείραμα
Φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων που
πραγματοποιείται στο Ευρωπαϊκό εργα-
στήριο CERN στην Γενεύη της Ελβετίας.
Το ATLAS, ένα από τα 4 πειράματα που
πραγματοποιούνται στο συγκεκριμένο ερ-
γαστήριο, ξεκίνησε το 2009 και τερματί-
στηκε το 2012. Κατά την διάρκεια της
λειτουργίας του ανακαλύφθηκε το μποζό-
νιο HIGGS . Τα αποτελέσματα που ανακοι-
νώθηκαν τότε αποτελούν ένα τεράστιο
βήμα στην κατανόηση του Σύμπαντος
όπως το βλέπουμε σήμερα. Συγκεκριμένα
με την ύπαρξη αυτού του στοιχείου εξηγεί-
ται η μάζα που έχουν ορισμένα σωματίδια.
Η ανακάλυψη οφείλεται στους Francois
Englert και Petter Ηiggs οι οποίοι βραβεύ-
τηκαν για την θεωρία αυτή.
Το Εργαστήριο του CERN

Το CERN αποτελεί τον μεγαλύτερο επι-
ταχυντή του κόσμου με περίμετρο να αγ-
γίζει τα 27km. Τα σωματίδια που
επιταχύνονται τείνουν την ταχύτητα του
φωτός, χωρίς βέβαια να την φτάνουν,
εκτελώντας 11.000 περιστροφές το δευτε-
ρόλεπτο. Για λειτουργία του χρησιμοποι-
ούν μαγνήτες με βάρος περισσότερο από
τον πύργο του Eiffel μοναδικοί σε ολό-
κληρο τον κόσμο. Γεωγραφικά το CERN
βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Γαλλίας και
Ελβετίας, λίγο έξω από τη Γενεύη. Απα-
σχολεί σήμερα περίπου 3.000 μόνιμους
εργαζόμενους, ενώ περίπου 6.500 επιστή-
μονες και μηχανικοί (που αντιπροσω-
πεύουν 500 πανεπιστήμια και 80
διαφορετικές εθνικότητες). Οι ανακαλύψεις
που έχουν γίνει εκεί δεν περιορίζονται
μόνο σε ερευνητικό επίπεδο αλλά έδωσε
στον κόσμο προοπτικές πολύ διαφορετι-
κές μεταξύ τους όπως οι ιατρικές απεικο-
νίσεις και το WWW. 

Συγκρούσεις Σωματιδίων
Το CERN ανακαλύπτει σωματίδια τα

οποία όχι απλά δεν γνωρίζουμε αλλά τα
συναντάμε σπάνια και μάλιστα τα αναγνω-
ρίζουμε μονάχα από  τα υπολείμματα που
αφήνουν. Συγκεκριμένα το μποζόνιο Higgs
έχει ελάχιστη διάρκεια ζωής με αποτέλε-
σμα να είναι αδύνατον να το δούμε πόσο
μάλλον να το ερευνήσουμε. Έτσι ήταν
αναγκαία η κατασκευή ανιχνευτών που
αποκαλύπτουν σωματίδια μέσω τον υπο-
λειμμάτων που αφήνουν. Αυτό αποτελεί
και το μεγαλύτερο και πολυπλοκότερο πεί-
ραμα της φυσικής. Στο πείραμα ATLAS
χρησιμοποιήθηκε ανιχνευτής μήκους 46μ
και ύψους 25μ. Έτσι με δεδομένα που με-
τρούν από την έναρξη του πειράματος
μέχρι και σήμερα, από 1000 εκατομμύρια
συγκρούσεις το δευτερόλεπτο που πραγ-
ματοποιήθηκαν, ανακαλύψαμε σημαντικά
αποτελέσματα. Τα δεδομένα που κατέ-
γραψε ο ανιχνευτής ήταν τόσα πολλά που
και σήμερα ευρευνούν πληροφορίες του
2010!
Οι δραστηριότητες του σεμιναρίου

Το σεμινάριο που παρακολουθήσαμε
είχε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αποτε-
λούσε μία εισαγωγή στο περιβάλλον του
CERN όπως και στο πείραμα ATLAS. Η
κυρία Κουρκουνέλη καθηγήτρια του πανε-

πιστημίου Αθηνών η οποία συμμετείχε
στην ανακάλυψη του μποζονίου Higgs μας
εξήγησε τους λόγους που τους ώθησαν σε
αυτό το πείραμα όπως και τον τρόπο με-
λέτης των αποτελεσμάτων. Μάλιστα ειδι-
αίτερο ενδιαφέρον είχαν τα MasterClass
on Particle Physics (Προχωρημένα Μαθή-
ματα Φυσικής Σωματιδίων για μαθητές Λυ-
κείου) τα οποία αποτελούν μια σύντομη
θεωρητική παρουσίαση και μια εκτενή πε-
ριγραφή του ανιχνευτή ATLAS. Με την
χρήση λογισμικού ανάλογου με αυτού στο
CERN αναλύσαμε 1000 γεγονότα από
συγκρούσεις πρωτονίων που καταγράφη-
καν το 2010. Ειδικότερα εξερευνήσαμε τα
υπολείμματα που άφησαν οι συγκρούσεις
πάνω στις πλάκες του ανιχνευτή ανακαλύ-

πτοντας την ύπαρξη μποζονίων Higgs. Η
δεύερη φάση του σεμιναρίου ήταν η online
σύνδεση με τον CERN και ειδικότερα με το
κέντρο ελένχου του ανιχνευτή. Εκεί βρί-
σκονταν δύο Έλληνες μεταπτυχιακοί φοι-
τητές, υποψήφιοι διδάκτορες των
πανεπιστημίων Αιγαίου και Αθήνας αντί-
στοιχα, οι οποίοι με χαρά μας υποδέχτη-
καν. Αφού μας έδειξαν το περιβάλλον
εργασίας συνδέοντας την γνώση που
μόλις είχαμε προσκομίσει με την πραγμα-
τικότητα του εργαστηρίου, απάντησαν σε
πλήθος ερωτήσεων που τους θέσαμε. Το
σεμινάριο ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρο
καθώς γνωρίσαμε έναν διαφορετικό
κόσμο, μια άλλη πραγματικότητα η οποία
μας καλεί να την εξερευνήσουμε. Μάλιστα
το σεμινάριο αυτό θα αποτελέσει κίνητρο
για να ασχοληθούμε με την Φυσική. 
Το πείραμα του CERN σήμερα

Ο επιταχυντής θα ξαναμπεί σε λειτουρ-
γία τον Ιούνιο του 2015 και θα δουλεύει
ασταμάτητα μέχρι το 2026. Οι ενέργειες
που θα παραχθούν θα είναι σχεδόν διπλά-
σιες από το πρώτο πείραμα και τα αποτε-
λέσματα πολλά περισσότερα από το 2012.
Έτσι πήραμε την υπόσχεση ότι τον Ιούνιο
του 2015 θα έχουμε τα πρώτα νέα αποτε-
λέσματα!

Ραφαήλ Μπουλογεώργος
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