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Ψηφιακά Δρώμενα

Τα τελευταία νέα που αφορούν την επιστημονική άν-
θηση έχουν επικεντρωθεί στην απόδειξη της θεωρίας του
Albert Einstein σχετικά με την ύπαρξη βαρυτικών κυμά-
των. Πρόκειται για διαταραχές οι οποίες διαδίδονται στον
χωρόχρονο. Τα βαρυτικά κύματα είναι οι «ρυτιδώσεις»
που δημιουργεί η κίνηση των υλικών σωμάτων μέσα στο
χωροχρονικό συνεχές, το οποίο έχει τέσσερις διαστάσεις
(τρεις χωρικές και μία χρονική) και, σύμφωνα με τον Άλμ-
περτ Αϊνστάιν, παραμορφώνεται. Έτσι, οι βαρυτικές δυ-
νάμεις προκαλούνται από την καμπύλωση του
χωροχρόνου. Επειδή είναι εξαιρετικά ασθενή, τα κύματα
ήταν αρκετά δύσκολο να εντοπισθούν 100 χρόνια πριν
λόγω της έλλειψης ικανών τεχνολογικών μέσων. 

Οι επικεφαλείς του πειράματος LIGO στις ΗΠΑ ανα-
κοίνωσαν πως ανίχνευσαν άμεσα τέτοιες διαταραχές (κύ-
ματα)  που διαδίδονται στο χωροχρονικό συνεχές, όπως
προβλέπει η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας. Επομένως,
δικαίωσαν τον Αϊνστάιν δείχνοντας επίσης πως η τεχνο-
λογία έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό, που ούτε ένας από
τους μεγαλύτερους φυσικούς όλων των εποχών δεν μπο-
ρούσε να διανοηθεί έναν αιώνα νωρίτερα. 

Η αξία αυτής της επιβεβαίωσης μίας τόσο σημαντικής
θεωρίας ανατρέπει την ιδέα λειτουργίας του σύμπαντος

και εισάγει νέα δεδομένα στον κόσμο της επιστήμης.
Έξαλλου, η επιστήμη παίζει καταλυτικό ρόλο στην σύγ-
χρονη καθημερινότητα του ανθρώπου καθώς όλα συνδέ-
οντα έμμεσα ή άμεσα με αυτή.

Ξεφυλλίζοντας την εφημερίδα μας θα διαβάσετε για
πολλά ενδιαφέροντα θέματα όπως μια συνέντευξη με την
υπεύθυνη του προγράμματος free mobility , την επίσκεψή
μας στο εικαστικό κέντρο Προβίδα στα πλαίσια του προ-
αναφερθέντος προγράμματος καθώς και για την κριτική
του βιβλίου « Το λουλούδι της ερήμου». Επίσης μέσα από
την εφημερίδα μπορείτε να ενημερωθείτε για το κίνημα
του φεμινισμού, να γνωρίσετε το βιβλίο «Ιόλη» , την Σού-
ζαν Σάραντον και την κωμωδία « Θεέ μου τι σου κά-
ναμε!». Τέλος, θα πληροφορηθείτε για τις σεξουαλικές
επιθέσεις από μετανάστες,  για τον Justin Bieber και για
το κίνημα Pegida.

Καλή σας ανάγνωση, μέσα από την ιστοσελίδα του σχο-
λείου μας: http://6lyk-trikal.tri.sch.gr

Σημ: Σας περιμένουμε όλους την Κυριακή στις 16:00
στην εκπομπή μας από την συχνότητα του European
School Radio. http://europeanschoolradio.eu

Οι αρχισυντάκτριες: 

- Παπαζήση Σοφία, - Πουλιανίτη Βασιλεία

Η γνώμη μας

Υπεύθυνοι Καθηγητές:

- Αραμπατζή Θεανώ, ΠΕ 06

- Μπάνος Δημήτρης, ΠΕ19

“Σας περιμένουμε όλους στη ραδιοφωνική μας παρέα κάθε Κυριακή

στις 16:00, μέσα από τη συχνότητα του European School Radio”

http://www.europeanschoolradio.eu

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

Η Επιστήμη στον
Χωροχρόνο



Ενότητα: Ρεπορτάζ - Συνέντευξη 

Σεβασμός: εγώ μπορώ...εσύ μπορείς;
► Freemobility από το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τρικάλων

Το FREE MOBILITY είναι δράση
του ECOMOBILITY, που είναι Εκ-
στρατεία ευαισθητοποίησης των εφή-
βων για την προσβασιμότητα στις
πόλεις μας και την προώθηση του δι-
καιώματος της ελεύθερης μετακίνησης
όλων των πολιτών. Στόχος είναι οι μα-
θητές να ερευνήσουν τα προβλήματα
της περιοχής τους που δημιουργούν-
ται από τις συνθήκες στην πόλη και τις
συνήθειες μετακίνησης των πολιτών
και να σκεφτούν λύσεις και προτάσεις.
Η ομάδα Free Mobility του E.E.E.E.K.
Τρικάλων, επισκέφτηκε το 6ο Γενικό
Λύκειο Τρικάλων όπου αρχικά ερεύ-
νησε την προσβασιμότητα του σχο-
λείου. Με χαρά διαπίστωσε ότι σε
όλους τους χώρους η μετακίνηση γί-
νεται εύκολα με τις κατάλληλες ράμ-
πες και τον ανελκυστήρα που
υπάρχουν στο σχολείο.

Μέσα στα πλαίσια της παραπάνω
επίσκεψης, ρωτήσαμε την υπεύθυνη
του προγράμματος κα. Γρηγορίου
Αρετή για το πρόγραμμα που εκπονεί
το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τρικάλων.
Ερ: Τι είναι το free mobility ;
Απ: Τo free mobility είναι ένα πρό-
γραμμα και σημαίνει  ελεύθερη πρό-
σβαση. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι
να βρίσκουμε  τα προβλήματα της
πόλης μας που σχετίζονται με την

απουσία ελεύθερης πρόσβασης, να
τα σημειώνουμε και να προτείνουμε
λύσεις.
Το free mobility είναι μια εκστρατεία
ευαισθητοποίησης των έφηβων για
την προσβασιμότητα στις πόλεις και
την ελεύθερη μετακίνηση όλων των
πολιτών. Στόχος του προγράμματος
είναι οι μαθητές να παρατηρήσουν και
να εντοπίσουν προβλήματα μετακίνη-
σης, έλλειψης συγκοινωνιακής δομής,
εμπόδια πεζών ατόμων με κινητικές
δυσκολίες  καθώς και ότι προκαλεί
προβλήματα στην καθημερινή μετακί-
νηση στην πόλη.
Ερ: Ποιος ανέλαβε την δημιουργία
της εκστρατείας;
Απ: Το πρόγραμμα αυτό τέλει υπό
την αιγίδα  σημαντικών υπουργείων
της χώρας ενώ έχουν συστρατευθεί
για την υλοποίηση σημαντικά ιδρύ-
ματα και οργανισμοί.
Ερ: Ποιες είναι οι δράσεις σας; Που
απευθύνονται και με ποιους φορείς
συνεργάζεστε;
Απ: Πολλές θα λέγαμε. Επισκεφτή-
καμε το κέντρο της πόλης των Τρικά-
λων όπου δυστυχώς εντοπίσαμε
πολλά προβλήματα, όπως παρκαρι-
σμένα αυτοκίνητα πάνω σε διαβάσεις
πεζών που εμποδίζουν την μετακί-
νηση όχι μόνο τον ατόμων με κινητικά

προβλήματα αλλά και όλων τον πολι-
τών. Επίσης επισκεφτήκαμε  τον δή-
μαρχο όπου μιλήσαμε για τις
δυσκολίες που υπάρχουν στην πόλη
και φυσικά για την συνεργασία μας σε
αυτό το πρόγραμμα . Κάναμε μια
βόλτα με το λεωφορείο χωρίς οδηγό
και πραγματικά μας εξέπληξε η αδια-
φορία τον οδηγών, που είχαν παρκα-
ρισμένα τα αυτοκίνητα πάνω στην
ειδική λωρίδα διαδρομής του λεωφο-
ρείου. 
Ερ: Τι διαστάσεις έχει πάρει η δράση;
Αφορά μόνο την πόλη τον Τρικάλων;
Απ: Το πρόγραμμα free mobility
αφορά όλα τα σχολεία ειδικής αγωγής
της χώρας και είναι μια παράλληλη
δράση εκστρατείας. Η eco mobility
υλοποιείται για 13η συνεχόμενη χρό-
νια . Οι δικές μας δράσεις αφορούν
μόνο την πόλη τον Τρικάλων.
Ερ: Υπάρχει ευαισθητοποίηση από
την μεριά των πολιτών και ιδιαίτερα
από την μεριά των νέων στους οποί-
ους απευθύνεται το πρόγραμμα;
Απ: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι γε-
νικά υπάρχει ευαισθητοποίηση για τα
άτομα με αναπηρία . Η  νοοτροπία
όμως των περισσότερων υπερνικά
αυτή και δυστυχώς εμποδίζει την προ-
σβασιμότητα των πολιτών. 
Ερ: Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν;
Ποιοι φορείς χρειάζονται να αναλά-
βουν δράση για την ευαισθητοποίηση
και τις υποδομές;
Απ: Καταρχάς πρέπει εμείς οι ίδιοι να
σκεφτούμε ή να έρθουμε έστω και για
μια στιγμή στην θέση των συνάνθρω-
πων μας. Τότε όλοι, και είμαι σίγουρη
για αυτό, θα είχαμε πάρει τα πιο κα-
τάλληλα  μέτρα, οπότε  δίνουμε  ιδιαί-
τερη  έμφαση στη νοοτροπία και στη
συμπεριφορά μας σίγουρα όλα θα
είναι διαφορετικά . Επίσης και ο δήμος
και τα καταστήματα και η αστυνομία
και τα σχολεία θα πρέπει να λάβουν
τα κατάλληλα μέτρα , παρ’ όλα αυτά,
όπως  προανέφερα, την κύρια δράση
θα πρέπει να την αναλάβει ο καθένας
μας ξεχωριστά αλλά  και όλοι μαζί .
Ερ: Το σχολείο μας έχει τις κατάλλη-
λες υποδομές για την υλοποίηση του
προγράμματος ;
Απ: Με χαρά από την είσοδο μας εί-
δαμε ότι το σχολείο σας, που τώρα
πια θα μπορούσαμε να πούμε ότι
είναι και δικό μας σχολείο, καθώς μας
φιλοξενεί εδώ και πολύ καιρό, έχει τις
κατάλληλες υποδομές για την πρό-
σβαση ατόμων με κινητικά προβλή-
ματα . Είδαμε ότι υπάρχει και ειδική
ράμπα στην είσοδο και ασανσέρ για
την μεταφορά στον πάνω όροφο. 

Στραγάλη Ελπίδα

Μπουλογεώργος Ραφαήλ
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- Πάλι πάρκαρες στη θέση για ανά-

πηρους! 

- Πάλι σταμάτησες το όχημα σου

σε διάβαση! 

- Πάλι αναγκάστηκε η ηλικιωμένη

να περπατήσει στον δρόμο! 

- Πάλι ο οδηγός αδιαφόρησε για

τον ποδηλάτη!

Και πάλι όλα αυτά θα ξανά συμ-
βούν. Δεν επηρεάζεσαι εσύ όμως από
όλα αυτά. Εσύ παρόλα αυτά μπορείς
να μετακινηθείς. Έχεις σκεφτεί όμως
ότι δυσκολεύεις έτσι την ανεμπόδιστη
μετακίνηση των συνανθρώπων σου

και ιδιαίτερα αυτών με κινητικές δυ-
σκολίες;

Το FREE MOBILITY είναι δράση
του ECOMOBILITY, μιας  εκστρατείας
ευαισθητοποίησης των εφήβων για
την προσβασιμότητα στις πόλεις μας
και την προώθηση του δικαιώματος

της ελεύθερης μετακίνησης όλων των
πολιτών. Στόχος της είναι οι μαθητές
να ερευνήσουν τα προβλήματα της
περιοχής τους που δημιουργούνται
από τις συνθήκες στην πόλη και τις
συνήθειες μετακίνησης των πολιτών
και να σκεφτούν λύσεις και προτάσεις.

Στα πλαίσια του προγράμματος

αυτού επισκεφτήκαμε το Εικαστικό
Κέντρο Προβίδα και σε συνεργασία με
τους μαθητές του ειδικού σχολείου
Τρικάλων ζωγραφίσαμε με θέμα την
προσβασιμότητα.          

Όλοι μαζί ξεκινήσαμε να ζωγραφί-
ζουμε πώς ονειρευόμαστε μια πόλη
που θα βοηθά την εύκολη μετακίνηση
όλων,  ωστόσο μερικά από τα παιδιά
του ειδικού σχολείου αφέθηκαν και με
την φαντασία τους ζωγράφισαν τη
δική τους ονειρεμένη πόλη… 

Με την εξαιρετική καθοδήγηση του
κ. Λάμπρου Προβίδα και την δημιουρ-
γικότητα όλων μας, τα τρία «άψυχα»
χαρτόνια πήραν ψυχή και ζωντάνια
από τα σχέδια μας και τα ποικίλα χρώ-
ματα που χρησιμοποιήσαμε. Η εμπει-
ρία μας ήταν μοναδική αφού ήρθαμε

κοντά με τα παιδιά της ομάδας Free
Mobility του E.E.E.E.K., ζωγραφίσαμε,
γελάσαμε, κουβεντιάσαμε, βγάλαμε
πλούσιο φωτογραφικό υλικό για να
θυμόμαστε την μέρα αυτή και όλα
αυτά τα κάναμε μαζί!

Στις 12 Φεβρουαρίου και ώρα
12.00μ.μ στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου Τρικκαίων, η ομάδα των
μαθητών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ θα παρουσιά-
σει την εργασία της και τις προτάσεις
της για τα προβλήματα μετακίνησης
στην πόλη, με φόντο πάντα τα έργα
ζωγραφικής μας. Ελπίζουμε ο συνε-
χής αγώνας αυτών των παιδιών να
καρποφορήσει και να ευαισθητοποι-
ήσουν όσους περισσότερους μπο-
ρούν, έτσι ώστε η πόλη μας να γίνει η
πιο προσβάσιμη πόλη και ένα όνειρο
να πραγματοποιηθεί!

Αλεξίου Στεφανία

Ενότητα: Ρεπορτάζ - Βιωματικό

Ζωγραφίζοντας το όνειρο…
Σελίδα:3



Ενότητα: Αφιέρωμα

Φεμινισμός
► Η φωνή των γυναικών

«Πόσο λάθος είναι για μια γυναίκα
να περιμένει έναν άντρα να φτιάξει
τον κόσμο που θέλει, αντί να τον
δημιουργήσει μόνη της.» 
AnaisNin, γαλλίδα συγγραφέας.

Φεμινισμός σημαίνει με λίγα λόγια οι
γυναίκες να είναι άνθρωποι· να απο-
λαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους
άντρες. Στηρίζεται στην αντίληψη ότι
τα φύλα είναι διαφορετικά μεταξύ τους
αλλά ίσα και ότι η συμπεριφορά της
κοινωνίας είναι άδικη και καταπιεστική

απέναντι στις γυναίκες. Φεμινισμός,
λοιπόν, ως κοινωνικό κίνημα είναι το
όπλο των γυναικών για την εξάλειψη
της φυλετικής ανισότητας και την προ-
ώθηση των δικαιωμάτων και των συμ-
φερόντων τους με σκοπό την
απόκτηση της ανεξαρτησίας τους.

Ο Φεμινισμός ως φιλοσοφία και κί-
νημα με την σύγχρονη έννοια μπορεί
να χρονολογηθεί από τον Διαφωτι-
σμό.Οι απαρχές του κινήματος του
φεμινισμού, τοποθετούνται γύρω από
τη Γαλλική Επανάσταση. Αρχικά, είχε
την μορφή ενός τετραδίου παραπό-
νων (1789), το οποίο αργότερα εξελίχ-
θηκε στην λεγόμενη Διακήρυξη
Δικαιωμάτων των Γυναικών
(1791).Από εκεί το ενδιαφέρον μετα-
φέρεται στην Αγγλία, 70 χρόνια αργό-
τερα, με τον αγώνα για την διεκδίκηση
ψήφου. Βασική αρχή δεν ήταν άλλη
από την ισότητα των 2 φύλων. Κάπου
στον εικοστό αιώνα εμφανίζονται και
οι σουφραζέτες, οι οποίες ξεκίνησαν
την δράση τους με εισβολές σε βου-
λευτικές συνεδριάσεις και συνέχισαν
με εμπρησμούς δημοσίων κτηρίων. Ο
αντρικός πληθυσμός ονόμασε τις γυ-
ναίκες αυτές υποτιμητικά σουφραζέ-
τες και είναι εκείνες που όχι μόνο θα
ταράξουν τα σίγουρα και ήσυχα νερά
του αντρικού κατεστημένου, αλλά θα
ξεσηκώσουν και το γυναικείο πληθυ-
σμό όλων των υπολοίπων χωρών,
που η μία μετά την άλλη αρχίζουν να
αποκτούν το πολυπόθητο δικαίωμα.

Στις 8 Μαρτίου του 1887,στην Ελ-
λάδα,  κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο
της «Εφημερίδος των Κυριών» από
την πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια την
Καλιρρόη Σιγανού Παρρέν, που ταυ-
τόχρονα υπήρξε και η πρώτη Ελλη-
νίδα δημοσιογράφος.Ήδη, από το
1920 έχει ξεκινήσει ο οργανωμένος

αγώνας για την πολιτική χειραφέτηση
της Ελληνίδας με την ίδρυση του
«Συνδέσμου για τα δικαιώματα της γυ-
ναικός», που ήταν τμήμα της μεγάλης
διεθνούς οργάνωσης υπέρ της γυναι-
κείας ψήφου «International Woman
Suffrage Alliance.» Το 1934, οι γυναί-
κες καλούνται να ψηφίσουν στις δημο-
τικές εκλογές για πρώτη φορά.Το
δικαίωμα της γυναικείας ψήφου κατο-
χυρώνεται τελικά στο Σύνταγμα του
1952 και για πρώτη φορά ο θηλυκός
πληθυσμός θα προσέλθει στις κάλπες
στις βουλευτικές εκλογές της 19ης Φε-
βρουαρίου 1956.

Σημαντικά πρόσωπα που συνέβα-
λαν στην διάδοση του φεμινισμού ήταν
κυρίως η   Σιμόν Ντε Μποβουάρ. Χα-
ρακτηρίζεται ως η μητέρα του φεμινι-
σμού, γυναίκα σύμβολο του 20ου
αιώνα που τόλμησε μέσα από τη ζωή
της να προκαλέσει την κοινωνία και
μέσα από το έργο της να αλλάξει την
ανθρώπινη σκέψη για τις γυναίκες. “Το
Δεύτερο Φύλο”, που αποτελεί βιβλίο
της  αποκαλείται σήμερα η “Βίβλος του
φεμινισμού” καθώς μέσα από αυτό
προτείνεται μία τελείως ξένη και ανα-
τρεπτική προσέγγιση στο τι είναι γυ-
ναίκα. Άλλο ένα πρόσωπο του οποίου
το όνομα είναι ταυτισμένο με το φεμι-
νισμό, τη γυναικεία μαχητικότητα και
το δυναμισμό είναι της Ίντιρα Γκάντι.
Αυτή η εμβληματική προσωπικότητα
θα καταφέρει να γίνει η πρώτη και η
μοναδική πρωθυπουργός της Ινδίας,
που θα ωθήσει τις γυναίκες στην Ινδία
να βγουν άφοβα  από τις πόρτες του
σπιτιού τους και το έργο της θα μείνει
βαθιά και ουσιαστικά χαραγμένο στην
παγκόσμια ιστορία. Δεν μπορούμε να
παραλείψουμε το σημαντικό έργο της
νεαρής Malala Yousafzai. Στην ηλικία
των έντεκα ξεκίνησε να μάχεται τους
Ταλιμπάν μέσα από ένα blog του BBC
στο οποίο περιέγραφε, με ψευδώ-
νυμο, την καταπιεστική κατάσταση
που επικρατεί στον τόπο της. Παρά
τον σοβαρό τραυματισμό της λόγω
πυροβολισμού που αυτή δέχτηκε από
κάποιους Ταλιμπάν , η Malala κρατιέ-
ται στη ζωή, βγαίνει από το νοσοκο-
μείο και επιστρέφει στην ακτιβιστική
της δράση με περισσότερο πείσμα και
σθένος. Ιδρύει το Malala Fund για την
προώθηση του σκοπού της, εκδίδει βι-
βλίο για τη ζωή της προκειμένου να

ακουστεί περισσότερο και βρίσκεται
υποψήφια για Νόμπελ Ειρήνης και για
το βραβείο Ζαχάρωφ, το οποίο και
αποσπά.

Παρόλο την δράση αυτών των ση-
μαντικών γυναικείων προσώπων, δεν
λείπουν οι εκδηλώσεις κακομεταχείρι-
σης και βεβήλωσης των γυναικείων δι-
καιωμάτων.Μια διαχρονική παράδοση
που υπάρχει σε χώρες όπως η Σομα-
λία είναι ο ακρωτηριασμός των γυναι-
κείων γενετικών οργάνων. Οι γυναίκες

έρχονται αντιμέτωπες με τρομερό
πόνο και πολλές επιπλοκές λόγω
αυτής της παράδοσης. Αποτελεί μία
από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις ρατσι-
σμού εναντίον των γυναικών και οδηγεί
σε πολλούς θανάτους γυναικών ετη-
σίως. Αρκετές γυναίκες εναντιώθηκαν
σε αυτήν την απάνθρωπη παράδοση,
αναμεσά τους και η Γουόρις Ντίρι που
προερχόμενη από τη  Σομαλία και
θύμα η ίδια, έδρασε για την κατάργηση
της ενέργειας αυτής και αργότερα χα-
ρακτηρίστηκε ως πρέσβειρα του ΟΗΕ
καθώς και τιμήθηκε με πολλά βραβεία
για το ανθρωπιστικό της έργο. 

Παρόλο που πολλές φορές ο φεμινι-
σμός συγχέεται με τον μισανδρισμό,
πρόκειται για δύο τελείως διαφορετι-
κές  έννοιες. Ο φεμινισμός έχει να
κάνει με την ενδυνάμωση και την ανα-
γνώριση της ισότητας των γυναικών
με το ανδρικό φύλο. Σε καμία περί-
πτωση δεν υποβαθμίζει την ανδρική
υπόσταση ούτε δημιουργεί απέχθεια
απέναντι στους άνδρες. Η προσφορά
του φεμινισμού είναι μεγάλη και έχει
κατορθώσει να ισοπεδώσει τις προκα-
ταλήψεις εναντίον των γυναικών. Κα-
ταρρίπτεται έτσι ο ρατσισμός και
προωθείται ο θεσμός της ισότητας. Το
φεμινιστικό κίνημα θερμαίνει τις καρ-
διές των ανθρώπων απομακρύνοντας
το αίσθημα κατωτερότητας και κατα-
πολεμώντας την αλλοτρίωση που μα-
στίζει τις σύγχρονες ανθρώπινες
σχέσεις. Χωρίς όμως τον συνεχή
αγώνα όλα αυτά θα χαθούν και ο κό-
σμος μας θα σταματήσει να προ-
οδεύει, όπως άλλωστε είπε η Malala
“δεν μπορούμε να πετύχουμε όλοι
όταν οι μισοί από εμάς μένουμε πίσω”.

Πουλιανίτη Βασιλεία
Παπαζήση Σοφία
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Ενότητα: Κριτική Βιβλίου

Ιόλη
► Μια γιαγιά φύλακας - άγγελος

ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΡΙΤΑ
Η Μαρία Τζιρίτα γεννήθηκε στην

Αθήνα το 1967. Από μικρή ηλικία
έγραφε διηγήματα, εμπνευσμένα από
την καθημερινότητα, και στο σχολείο
αρκετές εκθέσεις της είχαν διακριθεί
και βραβευτεί σε πανελλήνιους διαγω-
νισμούς. Σπούδασε ψυχολογία στη
Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Ασχολή-
θηκε με τη διδασκαλία, αλλά τα τελευ-
ταία χρόνια την κέρδισε ο κόσμος των
επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ. Σή-
μερα εργάζεται ως υπεύθυνη πωλή-
σεων σε κατασκευαστική εταιρεία στη
Γλυφάδα. Έχει μια κόρη και το χόμπι
της είναι τα ενυδρεία. Λατρεύει τα ζώα
και πολύ συχνά γράφει ιστορίες με
πρωταγωνιστές τα αγαπημένα της
χρυσόψαρα. 
Υπόθεση:

Κανέναν δεν ξεχνώ. Ούτε τους ζων-
τανούς, ούτε τους πεθαμένους. Τον
παππού σου, τον Παντελή, τη γιαγιά
Ιόλη… Όλοι τους κάτι μου έδωκαν,
κάτι μου πήραν. Μα μη γελιέσαι κόρη
μου… Αν γραφότανε ποτές ένα βιβλίο
για τη δική μου ζωή, έναν τίτλο θα
είχε, έναν και μόνο. Μια λέξη μο-
ναχά… Ιόλη

Όλη της η ζωή πέρασε μπροστά

από τα μάτια της τη νύχτα εκείνη… Σε
κάθε στιγμή, σε κάθε περίσταση, ση-
μαντική κι ασήμαντη, η γιαγιά της βρι-
σκόταν δίπλα της. Και τότε η Ιόλη
συνειδητοποίησε ότι σε όποια εικόνα
κι αν έβλεπε τον εαυτό της, σε κάθε
ηλικιακή της περίοδο, είχε γύρω της
δυο τεράστιες φτερούγες που την έκα-
ναν να νιώθει σιγουριά και ζεστασιά.
Ναι, ήταν φτερούγες, δεν έκανε λάθος.
Λευκές, απαλές φτερούγες, σαν αυτές
που έχουν οι άγγελοι…

Πώς το ’κανε αυτό το θαύμα η γυ-
ναίκα αυτή; Ένα κορίτσι που δεν είπε
καμία φορά τη λέξη «μαμά» να μη
νιώσει ποτέ την έλλειψή της; Πόσο μο-
ναδικός, πόσο ιδιαίτερος άνθρωπος
ήταν η κυρα-Αγγέλω; Όσες ζωές κι αν
περνούσε μαζί της η Ιόλη, ποτέ δε θα
της έφταναν. Κι όσα ευχαριστώ κι αν
της έλεγε, ποτέ δε θα ήταν αρκετά…

Οι πληγές στην καρδιά αργούν πε-
ρισσότερο να κλείσουν από αυτές που
έχεις στο σώμα. Μα δεν πρέπει να χά-
νεις την πίστη σου στους ανθρώπους.
Είναι σαν να χάνεις την πίστη σου στο
εαυτό σου. Την ζωή που σου χάρισε ο
Θεός  μην την χαραμίσεις. Να την φτά-
ξεις όπως εσύ θες και να την ζήσεις!

Αυτήν είναι μία από τις χιλιάδες συμ-

βουλές που έδωσε η γιαγιά Αγγέλω
στην εγγονή της, Ιόλη. Στάθηκε βρά-
χος δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια της
ζωής της, προσπαθόντας να την κάνει
ευτυχισμένη. Μια αγράμματη γυναίκα
με ελάχιστα χρήματα κατάφερε να με-
γαλώσει και να σπουδάσει την εγγονή
της και να είναι πάντα εκεί προσπα-
θόντας να καλύψει το κενό της απου-
σίας των γονιών της. Το κάλυψε. Και
με το παραπάνω μάλιστα! Η Ιόλη δεν
ένιωσε την έλλειψη της μητέρας της
ποτέ χάρις την γιαγιά Αγγέλω. Της
χρωστάει πολλά και όπως είχε πει και
η ίδια...δεν αρκούσε μια ζωή να της το
ξεπληρώσει.

Άλλωστε η γιαγιά είναι αναπόσπα-
στο κομμάτι στην ζωή ενός παιδιού.
Εκτός φυσικά αν έχει “φύγει” πριν την
γέννηση του. Είτε ζει μακριά είτε όχι
είναι πάντα δίπλα του, περιμένοντας
να το σφύξει στην ζεστή της αγκαλιά,
στο πρώτο του χτύπημα σκουπίζει τα
δάκρυα του και όταν το μαλώνουν οι
γονείς του στέκεται απέναντί τους. Το
βράδυ όταν ταλανίζεται από εφιάλτες
είναι εκεί κρατόντας μία κούπα γάλα
και έτοιμη να διηγηθεί ένα όμορφο πα-
ραμύθι. Στις μνήμες του παιδιού χαρά-
ζονται οι γνωστές μυρωδιές και
γεύσεις των φαγητών της γιαγιάς που
πάντοτε είχαν κάτι το ξεχωριστό. Τα
υπέροχα εδεσματά της, η φωνή της,
το άρωμα της, τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά της...

Η γιαγιά στέκει φύλακας-άγγελος
του εγγονιού της για πάντα, ακόμα και
αν αυτό δεν την βλέπει...    
Προέλευση του ονόματος Ιόλη:

Στην ελληνική μυθολογία η Ιόλη ήταν
κόρη του Ευρύτου, βασιλιά της Οιχα-
λίας, και της Αντιόπης ή Αντιόχης,
κόρης του Πύλα. Η Ιόλη είναι γνωστή
ως αντικείμενο του πόθου του μέγι-
στου των ηρώων, του Ηρακλή, που
προκάλεσε έμμεσα τον θάνατό του.

Ο Ηρακλής ερωτεύθηκε την Ιόλη και
τη ζήτησε, αλλά ο Εύρυτος προκήρυξε
πανελλήνιο αγώνα τοξοβολίας με την
Ιόλη ως έπαθλο για όποιον τον νι-
κούσε. Ο Εύρυτος ήταν εγγονός του
θεού Απόλλωνα και γι' αυτό ήταν δει-
νός τοξότης ως χρήστης του θεϊκού
του τόξου. Ωστόσο, ο Ηρακλής νίκησε
τον Εύρυτο, αλλά ο βασιλιάς δεν
ήθελε να του δώσει την Ιόλη. Ο Εύρυ-
τος και οι γιοί του προφασίσθηκαν
φόβο μήπως ο ήρωας καταληφθεί και
πάλι από μανία και σκοτώσει τα παι-
διά του. Αυτό σημαίνει ότι γνώριζαν,
και άρα ήταν ευρύτερα γνωστό, πως
ο Ηρακλής έκανε τους 12 άθλους του
για να εξαγνισθεί από τον φόνο των
παιδιών του. Από τα παιδιά του Ευρύ-
του μόνο ο Ίφιτος πήρε το μέρος του
Ηρακλή και υπεστήριζε ότι έπρεπε να
του δώσουν την Ιόλη.

Αργυρούλα Μπένια
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Η Σαράντον είναι γνωστή για την
υποστήριξή της σε προοδευτικούς και
αριστερούς φιλελεύθερους πολιτικούς
σκοπούς. Η Σαράντον έχει εκφράσει
την υποστήριξή της για διάφορους
σκοπούς ανοχής και ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων οι οποίοι έχουν παρόμοια
φιλοσοφία με τις ιδέες τις χριστιανικής
αριστεράς.

Συγκλονισμένη από το δράμα των
προσφύγων δηλώνει η ηθοποιός του
Χόλυγουντ και ακτιβίστρια, Σούζαν
Σάραντον επισκέφτηκε τη Λέσβο.

Η ηθοποιός του Χόλυγουντ είπε ότι
κάνει αυτή την κίνηση για να τιμήσει
τους προγόνους της, που ήταν πρό-
σφυγες και αναφέρθηκε στον παππού
της που πήγε στην Αμερική από την
Σικελία σε ηλικία μόλις 15 ετών, φεύ-
γοντας κι αυτός από έναν πόλεμο.

«Ήρθα να ακούσω, να μάθω τις
ιστορίες των ανθρώπων που φτάνουν
εδώ, να ακούσω από πρώτο χέρι την
κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι
πρόσφυγες», δήλωσε η Σούζαν Σά-
ραντον στο CNN.
Η ακτιβίστρια έκανε ιδιαίτερη ανα-
φορά στα παιδιά που βλέπει να φτά-
νουν στο ελληνικό νησί,
χαρακτηρίζοντας την κατάσταση δύ-
σκολη, αφού «δεν ξέρουν τι θα συναν-
τήσουν στην άλλη πλευρά». «Για να
πάρεις αυτή την απόφαση, σημαίνει
ότι είσαι εντελώς απελπισμένος» τό-
νισε η Σάραντον και συμπλήρωσε
πως και η ίδια θα έμπαινε σε μια
βάρκα με τα παιδιά της, αν ήταν τόσο
απελπισμένη.

Στέλνοντας ένα μήνυμα στην παγ-
κόσμια κοινότητα, είπε ότι «αυτή είναι

μια επικίνδυνη κατάσταση, που περιέ-
χει πολλούς κινδύνους» υπογραμμί-
ζοντας ότι οι περισσότεροι δεν
καταλαβαίνουν, καθώς πρόκειται για
ένα πολύ μικρό ταξίδι, ξεχνώντας την
ποιότητα των σκαφών, τις διακυμάν-
σεις του καιρού και την επικινδυνό-
τητα που κρύβεται στην αποβίβαση
ανάπηρων ή ηλικιωμένων ανθρώπων
στις ακτές.

Η ηθοποιός δεν παρέλειψε να ανα-
φερθεί στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ
και ιδιαιτέρως στην περίπτωση του
Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάνει κα-
ριέρα στα Μέσα Ενημέρωσης με τις
ρατσιστικές του αντιλήψεις, που ήταν
κι ένας από τους λόγους που την πα-
ρακίνησαν στο να ταξιδέψει μέχρι τη
χώρα μας, για να περάσει στον κόσμο
την εικόνα που είδε η ίδια ζώντας από
κοντά αυτή την κατάσταση.
«Έτσι πήρα την απόφασή μου κι είπα
‘αυτό είναι, πηγαίνω να περάσω τα
Χριστούγεννά μου στη Λέσβο», εξή-
γησε η Σούζαν Σάραντον, η οποία
έμεινε στην Μυτιλήνη μέχρι και τα Χρι-
στούγεννα. 

Μετά τη Σάραντον στη Λέσβο πήγαν
πολλοί παγκοσμίου φήμης ακτιβιστές
όπως η διάσημη ηθοποιός, πολιτικός
και αγωνίστρια ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και πρέσβυρα καλής θέλησης
της Unesco Βανέσα Ρεντγκρέιβ και ο
κινέζος εικαστικός σύγχρονος τέχνης
Aiw Einei, ενώ η Ρεντγκρέιβ επισκέ-
φτηκε το ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας
προσφύγων στον Ελαιώνα.
Ακτιβισμός

Ο ακτιβισμός ως έννοια ανήκει γε-
νικά στη ρεαλιστική σκέψη και στον

εθελοντισμό. Με τον όρο αυτό δηλώ-
νεται χαρακτηριστικά όχι τόσο η θεω-
ρητική αντίληψη του ανθρώπου περί
του κόσμου γύρω του, όσο η θέλησή
του να τον διαμορφώσει ανάλογα με
τις επιθυμίες του «επί τω βέλτιστω»,
με την ανάλογη δράση του. 

Η ρεαλιστική αυτή αντίληψη είναι γε-
γονός ότι παρέχει μία κάποια αλήθεια
και αυτός είναι ο λόγος που συνοδεύε-
ται σχεδόν πάντα με μια εσωτερική
ηθική παρόρμηση εθελοντισμού για
εφαρμογή με ανάλογες πράξεις (δρά-
σεις). Τις περισσότερες όμως φορές
συμβαίνει να δίνεται μια υπερβολική
έμφαση στις αντίστοιχες δράσεις με
συνέπεια έτσι να μειώνεται η θεωρη-
τική θεμελίωση της κάθε επ΄ αυτού εκ-
δηλούμενης δράσης. Αυτός τελικά
είναι και ο κύριος λόγος που συνηθέ-
στερα τέτοιες εκδηλώσεις εμφανίζον-
ται κατά πρώτον σε καθεστώτα με
πολλούς πολιτικούς περιορισμούς.

Παλαιότερα γα παρόμοιες περιπτώ-
σεις χρησιμοποιούνταν ο όρος «μετα-
βατική περίοδος» όπως π.χ. από την
προ και μετά βιομηχανική επανά-
σταση και εξ αυτής οριζόμενη βιομη-
χανική κοινωνία. Τον όρο εκείνο
χρησιμοποίησαν και οι ιστορικοί κοι-
νωνιολόγοι καθώς και οι ιστορικοί της
πολιτικής φιλοσοφίας. προκειμένου
να χαρακτηρίσουν διάφορες σύγχρο-
νες φιλοσοφικές θέσεις.

Οι μεγαλύτερες σήμερα εκδηλώσεις
(δραστηριότητες) ακτιβισμού αφορούν
τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη προ-
στασία του περιβάλλοντος, της εργα-
σίας, της μόρφωσης κτλ. που
παρουσιάζονται με διάφορες μορφές
δράσης, όπως υπαίθριες συναυλίες,
πορείες, απεργίες, κινητοποιήσεις κα-
θαρισμού, αναδάσωσης κ.λπ. Όπως
όμως αναφέρθηκε παραπάνω η
υπερβολική έμφαση σε τέτοιου είδους
δραστηριότητες όταν εμφανίζεται δη-
μιουργεί πολλές φορές αντίθετες πα-
ραμέτρους (π.χ. οικονομικές, εθιμικές,
θρησκευτικές κ.λπ.) με συνέπεια να
συνοδεύονται τότε με επιθετικές συγ-
κρούσεις πολιτών με αστυνομικές ή
και στρατιωτικές ακόμη δυνάμεις για
την αποκατάσταση της δημόσιας
τάξης.

Οι οπαδοί του ακτιβισμού χαρακτη-
ρίζονται ακτιβιστές. Σημαντικοί ακτιβι-
στές ήταν ο Μαχάτμα Γκάντι, ο Μάρτιν
Λούθερ Κινγκ, ο Τζον Λένον κ.ά.

Ρεντζελά Φαίη 
Πηγές:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97
%CE%B8%CE%BF%CF%80%CE%
BF%CE%B9%CF%8C%CF%82
http://www.protothema.gr/greece/arti-
cle/538923/souzan-saradon-irtha-stin-
lesvo-na-timiso-tous-progonous-mou-/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91
%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%
B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF
%8C%CF%82

Ενότητα: Αφιέρωμα

Σούζαν Σάραντον



Σελίδα: 7

Πρόκειται για μια κωμωδία η οποία
διαδραματίζεται στο πανέμορφο, πο-
λυπολιτισμικό και πολύθρησκο Παρίσι
όπου ζει μια οικογένεια με τέσσερις
κόρες, τρεις από τις οι οποίες έχουν
παντρευτεί άνδρες διαφορετικής θρη-
σκείας και εθνικότητας: έναν κινέζο,
έναν  μουσουλμάνο και έναν άραβα.
Οι γονείς,  ωστόσο  ήταν  αντίθετοι με
όλους τους γάμους των παιδιών τους.
Στην ταινία το πρόβλημα αναφέρεται
ως δυσκολία να γιορτάσουν τα Χρι-
στούγεννα. Τη λύση βρίσκει η μητέρα
της οικογένειας που διπλωματικά
στην αρχή πηγαίνει όλους στην εκκλη-
σία το βράδυ της γέννησης του Χρι-
στού πάρα το ότι οι γαμπροί είχαν ο
καθένας τις ενστάσεις τους στο θέμα
ανάλογα με τις θρησκευτικές τους πε-
ποιθήσεις. Στη συνέχεια, παρουσιάζει
στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι τρεις
διαφορετικές γαλοπούλες, μια για τον
κάθε γαμπρό. 

Έτσι, οι γονείς εναποθέτουν την ελ-
πίδα τους στον γάμο της μικρότερης
κόρης τους, παντρεύοντας την με
έναν άνδρα ίδιας θρησκείας με εκεί-
νους. Όταν, όμως η κόρη τους επιλέ-
γει να παντρευτεί έναν άνδρα ίδιας
θρησκείας, αλλά διαφορετικού χρώ-
ματος, οι γονείς εξοργίζονται. Κυρίως
ο πατέρας είναι αυτός που έχει το
πρόβλημα και δεν μπορεί να δεχτεί το
γεγονός. Στο τέλος όμως, όταν περ-
νάει χρόνο με τον πεθερό του και την
οικογένειά του, αλλάζει τελείως την
ρατσιστική του αντίληψη. Τα γεγονότα
δίνονται μέσα από μια σειρά αστείων
καταστάσεων χωρίς όμως έτσι να
υποβαθμίζεται η σοβαρότητα του ζη-
τήματος που θίγεται: ο ρατσισμός. 

Ρατσισμός είναι η αντίληψη που
έχουν ορισμένοι εναντίων της ισότη-
τας των ανθρώπων ότι κάποιοι λόγω
χρώματος ή θρησκείας, είναι κατώτε-
ροι από κάποιους άλλους. 

Όλα αυτά εκφράζονται έντονα μέσα
από την ταινία η οποία αποτελεί μια
από τις πιο αντιπροσωπευτικές ται-
νίες του φυλετικού ρατσισμού, αφού οι
γονείς στη ταινία δεν είναι δεκτικοί
όσον` αφορά το γάμο της τελευταίας
τους κόρης στην οποία έχουν εναπο-
θέσει τις ελπίδες τους, ώστε να παν-
τρευτεί έναν κατά τα δικά τους
πρότυπα σωστό άνδρα, αφού δεν κα-
τάφεραν να αποτρέψουν τους γάμους
των άλλων τριών κορών τους. Επι-
πλέον, εκείνος ο οποίος είναι εναρμο-
νισμένος με τις ρατσιστικές του
απόψεις, φαίνεται να είναι ο πατέρας
της οικογένειας καθώς όχι μόνο δεν
δέχεται τους συζύγους των τεσσάρων
κορών του, αλλά χλευάζει τις θρη-
σκείες και τις παραδόσεις τους. 

Επιπλέον, στη ταινία διαφαίνεται
πως οι άνθρωποι κατακρίνουν άλλους

ανθρώπους χωρίς να ενδιαφέρονται
για τα δικά τους πιστεύω. Αυτό φαίνε-
ται από τη στάση που κρατούν οι τρεις
γαμπροί απέναντι στον καινούργιο
τους κουνιάδο, πιστεύοντας πως θα
διαταράξει την καθημερινότητα τους,
ξεχνώντας πως κάποτε βρέθηκαν και
οι ίδιοι στη θέση του τελευταίου γαμ-
πρού και αδιαφορώντας για τα αισθή-
ματα που ένιωθε το ζευγάρι. 

Επίσης, όταν ο μέλλον σύζυγος της
τέταρτης κόρης ταξιδεύει για να ανα-
κοινώσει στους δικούς της, την από-
φαση να παντρευτεί, οι γονείς και
κυρίως ο πατέρας δείχνει ένα αίσθημα
απόρριψης και  εκνευρίζεται στο γεγο-
νός να συναντήσει τόσο την νύφη του
όσο και την οικογένειά της, καθώς
μόλις  φτάνουν στο σπίτι των συμπε-
θέρων τους ξεσπάσει καυγάς μεταξύ
των δυο πατεράδων. 

Ωστόσο, τη λύση έρχονται να δώ-
σουν οι δύο μητέρες, των οποίων η
σχέση τους διατηρείται σε άριστη κα-
τάσταση πάρα τις αντιπαραθέσεις των
συζύγων τους. Οι δυο τους απολαμ-
βάνουν στιγμές ηρεμίας και γαλήνης

μέσα από διάφορες δραστηριότητες. 
Τέλος, όταν μεταξύ τους καταφέρ-

νουν να γνωριστούν όλοι καλύτερα
ανακαλύπτουν ότι οι ρατσιστικές αντι-
λήψεις που είχαν διαμορφώσει δεν
ισχύουν και πως είναι όλοι ίσοι, απλά
διαφέρουν στη θρησκεία και το
χρώμα. 

Έτσι, παρ` όλες τις θεωρίες γύρω
από τις έννοιες αλλά και τις αιτίες του
ρατσισμού γίνεται αντιληπτό ότι
ακόμη και σήμερα οι ρατσιστικές αντι-
λήψεις δεν έχουν πάψει να υπάρχουν.
Το ρατσισμό τον βιώνουν καθημερινά
οι εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες
της Ελλάδος που θέλουν να φύγουν
από τη χώρα μας, ώστε να ανοίξουν
τα φτερά τους και να ζήσουν ειρηνικά
καθώς και να συνυπάρξουν με τους
υπόλοιπους Ευρωπαίους. Ωστόσο,
στο δρόμο για το ταξίδι τους, συναν-
τούν διάφορα προβλήματα, όπως ο
χλευασμός και η απάθεια των άλλων
συνανθρώπων τους, το οποίο είναι
συνέπεια του ρατσισμού. 

Παπαθανασίου Στέλλα

Ενότητα: Κριτική Ταινίας

Θεέ μου τι σου κάναμε!
► Μια αντιρατσιστική κωμωδία



Ενότητα: Κριτική Βιβλίου

Λουλούδι της Ερήμου
► Μια βιογραφία από την έρημο στη Νέα Υόρκη

Σελίδα: 8

Το Λουλούδι της ερήμου, δημοσιευ-
μένο το 1999 , αποτελεί το πρώτο
μέλος  από μια σειρά βιογραφικών βι-
βλίων της Γουόρις Ντίρι σε συνεργα-
σία με την συγγραφέα Καθλήν Μίλλερ.
Αν  και είναι βιογραφικό , αποδίδει με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ζωή
στην έρημο αλλά και το δύσκολο
επαγγελματικό περιβάλλον τον μεγά-
λων πόλεων.

Στο βιβλίο αυτό εξιστορείται η ζωή
της Γουόρις Ντίρι , γόνος παραδοσια-
κής σομαλικής οικογένειας νομάδων,
που ζούσαν με βάση τα αρχαϊκά έθιμα
και παραδόσεις . Αυτά περιλάμβαναν
το έθιμο ακρωτηριασμού των γυναι-
κείων οργάνων όπως και του  γάμου
ανάμεσα σε κορίτσια πολύ μικρής ηλι-
κίας με ηλικιωμένους άνδρες. Οι κατα-
πιεστική νομαδική ζωή  σε συνδυασμό
με τις σκληρές αυτές παραδόσεις έκα-
ναν την τότε 13χρονη Γουόρις να το
σκάσει από την πολυμελή οικογένεια
της και να δημιουργήσει μόνη της το
μέλλον της. Σήμερα, ζει στην Νέα

Υόρκη συνεχίζοντας μια καταπληκτική
διπλή καριέρα, εκείνη του τοπ μόντελ
αλλά και της Ειδικής Πρέσβειρας των
Ηνωμένων Εθνών και επισκέπτεται
όλα τα μέρη του κόσμου αγωνιζόμενη
για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Μέσα από αυτό το δύσκολο αλλά
εκπληκτικά ενδιαφέρον ταξίδι, μετα-
φερόμαστε από την σκληρή έρημο
της Αφρικής στο παγερό Λονδίνο και
την πολυπολιτισμική Νέα Υόρκη. Ερ-
χόμαστε σε επαφή με την ζωή των γυ-
ναικών της Αφρικής και τις θυσίες που
αυτές πρέπει να κάνουν για να επι-
βιώσουν. Μαθαίνουμε για τις παρα-
δόσεις αυτών των λαών όπως και για
την δύσκολη νομαδική ζωή στην
έρημο που αντιμετωπίζουν αυτοί οι
άνθρωποι.

Το βιβλίο αποτελεί μια δραματική
αλλά και διδακτική οδύσσεια  όπου κυ-
ριαρχεί το θάρρος και η ελπίδα για μια
πολύ καλύτερη ζωή μακριά από την
κακομεταχείριση και τον υποβιβασμό.
Περνάει σημαντικά μηνύματα στον
αναγνώστη και θέλει να συντελέσει
στην κατάργηση του ακρωτηριασμού
των γυναικείων οργάνων. 

Πουλιανίτη Βασιλεία

Παπαζήση Σοφία



Ενότητα: Επικαιρότητα

Ο φόβος είναι παντού
► Κολωνία: Καταγγελίες-σοκ για σεξουαλικές επιθέσεις από μετανάστες 

Σελίδα: 9

Τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς του
2016 περίπου 1.000 άνδρες επιδόθη-
καν σε σεξουαλικές παρενοχλήσεις
και κλοπές γύρω από τον κεντρικό σι-
δηροδρομικό σταθμό. Η τοπική αστυ-
νομία κάνει λόγο για πρωτοφανείς στα
χρονικά εγκληματικές πράξεις.

Εν μέσω πρωτοχρονιάτικων πυρο-
τεχνημάτων, ένα πλήθος εξαγριωμέ-
νων ανδρών επιτέθηκαν σεξουαλικά
σε φοβισμένες γυναίκες. Η βραδιά της
αλλαγής του χρόνου στην Κολωνία
στιγματίστηκε από σειρά εγκληματι-
κών ενεργειών, πρωτοφανών στα
αστυνομικά χρονικά της πόλης. Σύμ-
φωνα με την αστυνομία, όπως έγινε
γνωστό, τα περιστατικά αυτά καταγρά-
φηκαν στο πλέον πολυσύχναστο ση-
μείο της Κολωνίας, μεταξύ του
Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού
και του ιστορικού Καθεδρικού της Κο-
λωνίας, παρουσιάζοντας «μια εντελώς
νέα διάσταση εγκληματικών πρά-
ξεων».

Όλα άρχισαν να βγαίνουν στη δημο-

σιότητα όταν μέσα στο Σαββατοκύριακο
καταγράφονταν ολοένα περισσότερα
περιστατικά σεξουαλικών παρενοχλή-
σεων, μεταξύ των οποίων και ένας βια-
σμός. Μέχρι τη Δευτέρα 4/1/16 είχαν
καταγραφεί τουλάχιστον 60 περιστα-
τικά, ενώ οι αρχές αναμένουν αύξηση
του αριθμού τους μέσα στις επόμενες
μέρες. Στο μεταξύ, πολλοί αυτόπτες
μάρτυρες περιγράφουν τις εμπειρίες
τους σε τοπικά μέσα. Η 27χρονη Άννε,
που γιόρταζε με φίλους την Πρωτοχρο-
νιά στην Κολωνία, ανέφερε στην εφη-
μερίδα Kölner Stadt Anzeiger: «Η
πλατεία ήταν γεμάτη με άνδρες. Μόνο
σποραδικά έβλεπε κανείς κάποιες φο-
βισμένες γυναίκες. Δεν μπορώ καν να
περιγράψω την κατάσταση, απλά αι-
σθανόμουν πολύ άβολα», λέει χαρα-
κτηριστικά. Όπως περιγράφει, στη
συνέχεια η κατάσταση παρεκτράπη,
όταν άγνωστος την πλησίασε και άρ-
χισε να την παρενοχλεί σεξουαλικά.
Είναι ένα μόνο από τα περιστατικά που
καταγράφηκαν το βράδυ.

Μη ανοχή σε αντίστοιχες συμπερι-

φορές

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της
αστυνομίας Βόλφγκανγκ Άλμπερς το
πλήθος εξαγριωμένων ανδρών, φαί-
νεται να είχε καταναλώσει μεγάλες πο-
σότητες αλκοόλ, ενώ σύμφωνα με
μαρτυρίες πολλοί εξ αυτών φαίνονταν
«Άραβες, ή Βορειοαφρικανοί». Όπως
δήλωσε ο ίδιος στο γερμανικό πρα-
κτορείο dpa τα γεγονότα αυτά δημι-
ουργούν το πάζλ μιας συμπεριφοράς
«που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή».

Στο μεταξύ, σύσσωμες οι αρχές της
πόλης βρίσκονται σε επιφυλακή, με τη
νέα δήμαρχο Κολωνίας Ενριέτε Ρέκερ
να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση το
δημοτικό συμβούλιο. Στο συμβούλιο
αναμένεται να παραστούν και εκπρό-
σωποι της δημοτικής και ομοσπονδια-
κής αστυνομίας. Η Ρέκερ, η οποία είχε
πέσει θύμα ρατσιστικής επίθεσης με
μαχαίρι τον προηγούμενο Οκτώβριο
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής της
εκστρατείας, αποκάλεσε τις πράξεις
αυτές «αποτρόπαιες», ενώ δεσμεύ-
θηκε για τη λήψη άμεσων μέτρων
προς ενίσχυση της ασφάλειας.

Από την πλευρά του και ο επικεφα-
λής του τμήματος της ομοσπονδιακής
αστυνομίας στη Β. Ρηνανία - Βεστφα-
λία Άρνολντ Πλίκερτ χαρακτήρισε τις
συγκεκριμένες ενέργειες «κατάφωρη
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων», εφιστώντας την προσοχή
όλων για ενδεχόμενο ξέσπασμα ενός
νέου ρατσιστικού κύματος στη Γερμα-
νία με στόχο τους πρόσφυγες. Σε κάθε
περίπτωση τα ακραία περιστατικά της
Κολωνίας επαναφέρουν στο δημόσιο
διάλογο το θέμα της ένταξης προσφύ-
γων και μεταναστών στη γερμανική
κοινωνία, με τον γερμανικό τύπο να φι-
λοξενεί σήμερα πλήθος σχετικών ανα-
φορών. Τέλος, ας σημειωθεί ότι και στο
Αμβούργο καταγράφηκαν το βράδυ
της Πρωτοχρονιάς αντίστοιχα περιστα-
τικά σεξουαλικών παρενοχλήσεων
γύρω από τον κεντρικά σημεία της
πόλης, αν και σε μικρότερη εμβέλεια.

Ρεντζελά Φαίη

Πηγές

http://www.iefimerida.gr/news/243994
/ko lon ia - ka tagge l i es - sok -g ia -
s e x o y a l i k e s - e p i t h e s e i s - a p o -
metanastes



J   ustin Drew Bieber, ένα πολλά υπο-
σχόμενο όνομα. Γεννήθηκε  1 Μαρ-
τίου το 1994, στο Λονδίνο του
Οντάριο, στον Καναδά, αν και η κατα-
γωγή του είναι από το Στράτφορντ του
Οντάριο. Η καριέρα του ξεκίνησε όταν
το 2008 τον ανακάλυψε ο Scooter
Braun, μέσω του τότε λογαριασμού
του στο YouTube με το ψευδώνυμο
«Kidrauhl». Τα πρώτα του τραγούδια
κυκλοφόρησαν το 2009, ενώ τον Νο-
έμβριο της ίδιας χρονιάς κυκλοφόρησε
το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο «My
World». Το 2011 βγήκε το επόμενο
άλμπουμ του ,«Under The Mistletoe»,
ενώ το 2012 ακολούθησε το άλμπουμ
με τίτλο «Believe». Τον Νοέμβριο του
2015 κυκλοφόρησε το νέο του άλμ-
πουμ «Purpose», μετά από ένα με-
γάλο σχετικά διάστημα αποχής από τη
μουσική βιομηχανία. Στο μεταξύ, κυ-
κλοφόρησε δύο ταινίες με τίτλο
«Never Say Never» και «Believe», με
βιώματα του ίδιου.

Ο νεαρός τραγουδιστής είχε από την
αρχή μεγάλη απήχηση στο νεανικό
κοινό, κυρίως τα κορίτσια. Ο ίδιος αρ-
χικά ονόμασε τους θαυμαστές του
«Justineras» και αργότερα «Be-
liebers». Εκείνοι, πιστοί πάντα σε
αυτόν, φροντίζουν να ενημερώνονται
σχετικά με την προσωπική και την
επαγγελματική του ζωή, ακούνε συ-
στηματικά παλιά και νέα του τραγού-
δια και τον στηρίζουν σε κάθε του
επιλογή-ως επί το πλείστον-δείχνον-
τας την αφοσίωση και την αγάπη τους,

μέσω των άπειρων βραβείων που του
έχουν απονεμηθεί μέχρι στιγμής. Γενι-
κότερα, ο ίδιος ασκεί μεγάλη επιρροή
στους φανς του όχι μόνο στη μουσική,
αλλά και στο στυλ και τη συμπεριφορά
τους. Πολλά αγόρια, για παράδειγμα,
έχοντάς τον ως πρότυπο, προσπα-
θούν να υιοθετήσουν το στυλ ακόμα
και τη συμπεριφορά του, με ή χωρίς
επιτυχία, βλέποντας την απήχηση
που έχει στα κορίτσια της ηλικίας τους.

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι Be-
liebers ήρθαν σε αντιπαράθεση με
τους γνωστούς «haters», οι οποίοι δεν
χάνουν ευκαιρία να προσβάλουν τον
τραγουδιστή και τους ίδιους. Χωρίς να
ξέρουν το παραμικρό γι’ αυτόν και
στηριζόμενοι σε ένα τραγούδι που
έβγαλε όταν ήταν 14 ετών, για πολλά
χρόνια τον αποκαλούσαν ομοφυλό-

φιλο, ατάλαντο και άλλα. Έλεγαν και
λένε πως δεν έχει φωνή, πως δεν έχει
θαυμαστές, πως, πως..Τα media το
ίδιο. Προσβάλουν τον ίδιο και την οι-
κογένειά του, παραποιούν ,ως συνή-
θως, την αλήθεια και δεν χάνουν
ευκαιρία να τον θεωρήσουν υπεύθυνο
για κάθε επεισόδιο, στο οποίο έχει εμ-
πλακεί.

Τι επίδραση, δηλαδή, μπορεί να
έχουν όλα αυτά στην ψυχολογία ενός
ατόμου;Πώς μπορεί να νιώθει κά-
ποιος όταν ξέρει ότι όλος ο κόσμος τον
κρίνει, με βάση λανθασμένα στοιχεία;
Όλοι θεωρούν τους Beliebers ανώρι-
μους που υποστηρίζουν κάποιον σαν
κι αυτόν, ενώ, ας πούμε, είναι ώριμο
εκείνοι να συμπεριφέρονται με αυτόν
τρόπο. Είναι, δηλαδή, σωστό και έν-
τιμο να λαμβάνουν υπόψη τους τα
ελαττώματα κάποιου και όχι και τα
προτερήματά του. Αναφέρθηκε που-
θενά ότι δύο τραγούδια του έχουν μει-
ώσει κατά 26% το ποσοστό των
αυτοκτονιών; Μήπως ότι ήρθε σε
επαφή με ένα κοριτσάκι με λευχαιμία
ηλικίας πέντε ετών, πέρασε μια ολό-
κληρη μέρα παίζοντας μαζί της, πλή-
ρωσε όλες της τις θεραπείες, την
«παντρεύτηκε», την πήρε μαζί του σε

συναυλίες και την επισκεπτόταν μέχρι
και την ημέρα που πέθανε στο νοσο-
κομείο; Ή ότι υλοποίησε πάνω από
250 ευχές άρρωστων παιδιών (Make
a Wish); Πιθανότατα τίποτα από αυτά.

Όπως τονίζει και ο ίδιος στο τρα-
γούδι του με τίτλο «I’ll show you»
,«You act like you know me, but you
never will.»(« Κάνεις λες και με ξέρεις,
αλλά δεν θα με μάθεις ποτέ.»). Είναι,
λοιπόν, σα να κρίνεις ένα βιβλίο με
βάση το εξώφυλλο και τον τίτλο του,
αγνοώντας όμως πλήρως το περιεχό-
μενό του. Πρέπει να γίνει κατανοητό
σε ορισμένους ότι όλο αυτό λέγεται
bullying και κάποια στιγμή πρέπει να
σταματήσει. Δεν θέλετε να είστε θύ-
ματα, μην είστε όμως θύτες.

συνέχεια σελ:11

Ενότητα: Αφιέρωμα

Justin Bieber
► Fans & Haters

Σελίδα: 10



Γιατί μου αρέσει ο Justin Bieber:
Για να είμαι ειλικρινής, ξεκίνησα ως

«hater». Δεν είχα μπει καν στη διαδι-
κασία να ακούσω κάποιο από τα τρα-
γούδια του & χωρίς να ξέρω κάτι
ιδιαίτερο για αυτόν, τον αντιπαθούσα.
Πολύ ώριμο εκ μέρους μου, ξέρω.
Μια μέρα, όμως, μια φίλη μου με
έβαλε να ακούσω ένα από τα τραγού-
δια του, το οποίο για κάποιον λόγο
μου άρεσε πολύ. Όταν πήγα σπίτι, γε-
μάτη τύψεις για την όλη συμπεριφορά
μου απέναντί του, άρχισα να ψάχνω
τραγούδια του και γενικότερα, πράγ-
ματα για αυτόν. Εντυπωσιάστηκα. Η
ιστορία του συγκινητική, γεμάτη κίνη-
τρα να κυνηγήσω τα όνειρά μου,
όπως έκανε και ο ίδιος άλλωστε. Πί-
στευα, επίσης, πως δεν υπήρχε περί-
πτωση αυτός ο άνθρωπος να έχει
κάποιο ταλέντο. Κι όμως, εκείνη τη
μέρα έμαθα πως παίζει 4 μουσικά όρ-
γανα από την ηλικία των 4 ετών(
πιάνο, κιθάρα, ντραμς & τρομπέτα)!
Φοβερό; Τα τραγούδια του εξίσου εν-
τυπωσιακά, οι στίχοι γεμάτοι νόημα,
γραμμένοι από τον ίδιο. Μου κέντρισε
αμέσως το ενδιαφέρον σαν καλλιτέ-
χνης μα και σαν άνθρωπος. 

Έμαθα για όλες τις φιλανθρωπίες
που έχει κάνει, για όλα όσα έχει κάνει
για τις φανς του και με συγκίνησε. Πέ-
ρασαν 2 χρόνια από τότε, μα είμαι
ακόμα «δίπλα» του. Γιατί; Γιατί είναι
«εδώ» για εμένα και για κάθε belieber
-μέσω των τραγουδιών του, φυσικά-
κάθε φορά που οι άλλοι φεύγουν. Γιατί
είναι από τους πιο αυθεντικούς αν-
θρώπους που έχω «γνωρίσει». Θα
κάνει αυτό που νιώθει σωστό, χωρίς
να τον ενδιαφέρει τι θα πουν οι υπό-
λοιποι. Δεν δίστασε ακόμα και να κο-
ροϊδέψει τον ίδιο του τον εαυτό,
απαντώντας στα κακοπροαίρετα σχό-
λια των τηλεθεατών της αμερικάνικης
εκπομπής «Bieber Roast». 

Και τέλος, γιατί είναι από τους λίγους
καλλιτέχνες που έχει τέτοια σχέση με
τις φανς του. Για όλους αυτούς τους
λόγους, λοιπόν, μου αρέσει ο Justin
Bieber.

Ενότητα: Αφιέρωμα

Justin Bieber
► Γιατί μου αρέσει

"I'll Show You"
My life is a movie and everyone's
watching.
So let's get to the good part and past
all the nonsense.
Sometimes it's hard to do the right
thing,
when the pressure's coming down
like lightning.
It's like they want me to be perfect,
when they don't even know that I'm
hurting.
This life's not easy, I'm not made out
of steel.
Don't forget that I'm human, don't for-
get that I'm real.
Act like you know me, but you never
will.
But that's one thing that I know for
sure:
I'll show you.
I got to learn things, learn them the
hard way.
Gotta see what it feels like, no matter
what they say.
Sometimes it's hard to do the right
thing, when the pressure's coming
down like lightning. It's like they want
me to be perfect,
when they don't even know that I'm
hurting.
This life's not easy, I'm not made out
of steel
Don't forget that I'm human, don't for-
get that I'm real
Act like you know me, but you never
will
But that's one thing that I know for
sure
I'll show you
This life's not easy, I'm not made out
of steel
Don't forget that I'm human, don't for-
get that I'm real
Act like you know me, but you never
will
But that's one thing that I know for
sure
I'll show you
I'll show you 

«Θα σας δείξω»

Η ζωή μου είναι μια ταινία και όλοι
την παρακολουθούν,               οπότε
ας περάσουμε στο καλό μέρος και
ας προσπεράσουμε τις ανοησίες.
Μερικές φορές είναι δύσκολο να κά-
νεις το σωστό, όταν η πίεση κατεβαί-
νει σαν την αστραπή.
Είναι σα να με θέλουν τέλειο,    ενώ
δεν ξέρουν καν ότι πονάω.
Αυτή η ζωή δεν είναι εύκολη, δεν
είμαι φτιαγμένος από ατσάλι.
Μην ξεχνάς πως είμαι άνθρωπος,
μην ξεχνάς πως είμαι αληθινός
Κάνεις λες και με ξέρεις, αλλά δεν θα
με μάθεις ποτέ.
Αλλά αυτό είναι κάτι που ξέρω στα
σίγουρα:
Θα σας δείξω.
Πρέπει να μάθω πράγματα, να τα
μάθω με τον δύσκολο τρόπο. Πρέπει
να δω πώς είναι, ό,τι κι αν λένε.
Μερικές φορές είναι δύσκολο να κά-
νεις το σωστό, όταν η πίεση κατεβαί-

νει σαν την αστραπή.
Είναι σα να με θέλουν τέλειο, ενώ
δεν ξέρουν καν ότι πονάω.
Αυτή η ζωή δεν είναι εύκολη, δεν
είμαι φτιαγμένος από ατσάλι.
Μην ξεχνάς πως είμαι άνθρωπος,
μην ξεχνάς πως είμαι αληθινός
Κάνεις λες και με ξέρεις, αλλά δεν θα
με μάθεις ποτέ.                                                                          
Αλλά αυτό είναι κάτι που ξέρω στα
σίγουρα:
Θα σας δείξω.
Αυτή η ζωή δεν είναι εύκολη, δεν
είμαι φτιαγμένος από ατσάλι.
Μην ξεχνάς πως είμαι άνθρωπος,
μην ξεχνάς πως είμαι αληθινός. Κά-
νεις λες και με ξέρεις, αλλά δεν θα με
μάθεις ποτέ
Αλλά αυτό είναι κάτι που ξέρω στα
σίγουρα:
Θα σας δείξω.
Θα σας δείξω.

Γκορόγια Βασιλική

http://el.wikipedia.org
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Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Τι είναι το Pegida;
► Το μίσος ξεκίνησε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το όνομα σημαίνει «Πατριώτες Ευ-
ρωπαίοι κατά του εξισλαμισμού της
Δύσης» (στα γερμανικά: Patriotische
Europaer Gegen die Islamisierung
des Abendlandes).

Το Pegida λέει ότι υπερασπίζεται τις
αξίες του «ιουδαιο-χριστιανισμού»,
αμφισβητώντας αυτό που θεωρεί ως
προοδευτική πολιτική ορθότητα και
πολυπολιτισμικότητα στη Γερμανία -
τις αξίες που κυριάρχησαν στην πολι-
τική της Δυτικής Γερμανίας μετά τον Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο.
Πώς ξεκίνησε το κίνημα

Εγκαινιάστηκε ως ομάδα στο face-
book από τον Λουτς Μπάχμαν, έναν
41χρονο σεφ που έγινε γραφίστας και
έχει καταδικαστεί και φυλακιστεί στο
παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι αριθμοί των μελών αυξήθηκαν στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σύν-
τομα η ομάδα προσέλκυσε οπαδούς
της Ακροδεξιάς, νεοναζιστές και χού-
λιγκαν των γηπέδων.

Αλλά με τις ιδέες του συμφωνούν και
κάποιοι απλοί πολίτες, οι οποίοι ανη-
συχούν για τους φονταμενταλιστές του
Ισλάμ και τις επιπτώσεις του μουσουλ-
μανικού εξτρεμισμού στη γερμανική
κοινωνία. Οι υποστηρικτές είναι επί-
σης αγανακτισμένοι με τους πολιτι-
κούς του κατεστημένου.

Μερικές νεοναζιστικές ομάδες έχουν
επαινέσει το Pegida. Το υποστηρίζουν
επίσης κάποια μέλη της Εναλλακτικής
για τη Γερμανία (AFD) - ενός νέου δε-
ξιού κόμματος που είναι κατά του
ευρώ και θέλει αυστηρά μέτρα ελέγ-

χου της μετανάστευσης.
Χούλιγκαν του ποδοσφαίρου που

συνδέονται με την ακροδεξιά σκηνή
έχουν ενταχθεί επίσης στις τάξεις του
Pegida.
Ποιος είναι κατά του Pegida

Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία επικρί-
νει το Pegida και χιλιάδες Γερμανοί
έχουν κατέβει σε αντιδιαδηλώσεις για
να δείξουν ότι στηρίζουν την ανεκτικό-
τητα και την πολυπολιτισμικότητα.

Περίπου 35.000 άνθρωποι διαδήλω-
σαν κατά του Pegida στη Δρέσδη στις
10 Ιανουαρίου για να δείξουν ότι η
πόλη τους είναι ανοιχτή και ανεκτική.
Γερμανοί πολιτικοί είναι παραδοσιακά
από τους πιο ένθερμους οπαδούς της
ανεκτικότητας και της διαφορετικότη-
τας στην Ευρώπη.

Αυτό το πνεύμα ήταν εν μέρει μια αν-
τίδραση ενάντια στα δεινά του ναζι-
σμού. Αλλά στον 21ο αιώνα η
τζιχαντιστική βία και η αύξηση των με-
ταναστών προσφέρουν γόνιμο έδα-
φος για τον εθνικιστικό λαϊκισμό που
κατηγορεί τους ξένους, και δη τους
μουσουλμάνους, για όλα τα προβλή-
ματα στην κοινωνία.

Ακόμη και πριν από την εμφάνιση
του Pegida η χρήση της μουσουλμα-
νικής μαντίλας στα σχολεία ήταν με-
γάλο πολιτικό ζήτημα στη Γερμανία.
Πρόσφατη έρευνα του Ιδρύματος Ber-
telsmann δείχνει ότι το 57% των μη
μουσουλμάνων Γερμανών θεωρούν
το Ισλάμ απειλή.

Η τουρκική κοινότητα της Γερμανίας
είναι η μεγαλύτερη ομάδα μεταναστών,
που αριθμεί περί τα τρία εκατομμύρια.
Οι περισσότεροι είναι μουσουλμάνοι,
έχουν ζήσει στη Γερμανία επί δεκαετίες
και είναι καλά ενταγμένοι.

Αλλά τις τάξεις των μεταναστών αυ-
ξάνουν τώρα πολλοί μουσουλμάνοι
πρόσφυγες από τον πόλεμο στη
Συρία και στο Ιράκ. Μουσουλμάνοι
Τσετσένοι και Αφγανοί έχουν επίσης
καταφύγει στη Γερμανία.

Οι υποστηρικτές του Pegida πι-
στεύουν ότι η μετανάστευση και η
εθνική ταυτότητα είναι κεντρικά ζητή-
ματα, που απαιτούν ριζοσπαστικές λύ-
σεις. Και εκμεταλλεύονται τη θηριωδία
στο «Charlie Hebdo» για να ρίξουν
λάδι στη φωτιά του ρατσισμού και της
ισλαμοφοβίας.
Άποψη για το κίνημα

Είναι ένα κίνημα με ακραίες ρατσι-
στικές, λανθασμένες και εντελώς σκο-
ταδιστικές αντιλήψεις, καθ’ όσον
πιστεύει ότι οι άνθρωποι είναι διαφο-
ρετικοί λόγω του χρώματος που έχει
το δέρμα τους ή εξαιτίας της θρη-
σκείας τους. 

Ρεντζελά Φαίη
Πηγές
http://www.tovima.gr/world/article/?aid
=666947
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