Ηλεκτρονική Εφημερίδα 6ου ΓΕΛ Τρικάλων

Αριθμός Φύλλου:20 – 18/04/2016

Ψηφιακά Δρώμενα
Υπεύθυνοι Καθηγητές:
“Σας περιμένουμε όλους στη ραδιοφωνική μας παρέα κάθε Κυριακή
- Αραμπατζή Θεανώ, ΠΕ 06 στις 16:00, μέσα από τη συχνότητα του European School Radio”
- Μπάνος Δημήτρης, ΠΕ19 http://www.europeanschoolradio.eu
Ο κόσμος με την ηλεκτρονική πένα των μαθητών μας

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

Η δύναμη του ανθρώπου
► Βάλαμε τα δυνατά μας και φτάσαμε στο 20ο φύλλο

Η γνώμη μας
Φτάσαμε λοιπόν στο είκοσι (-20-). Ο αριθμός 20, για
τους αστρολόγους ονομάζεται αριθμός της αφύπνισης ή
της απόφασης ενώ στη χημεία ο ατομικός αριθμός 20
αντιστοιχεί στο ασβέστιο. Για εμάς πάλι το 20 αντιστοιχεί
σε φύλλα εφημερίδας. Το 20ο φύλλο του 6ου Γενικού Λυκείου είναι γεγονός και γι’ αυτό βάλαμε τα δυνατά μας
για να ανταποκριθεί στα εφτά (-7-) χρόνια δημιουργικότητας και συνεργασίας.
Έτσι, θελήσαμε σε αυτό το φύλλο να ασχοληθούμε με
τα όρια της ανθρώπινης δύναμης ή μάλλον καλύτερα με
την απεριόριστη ανθρώπινη δύναμη και ψυχή. Γιατί όσο
και αν προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε τα όρια της, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως, τουλάχιστον όσο μιλάμε
για ανθρώπους, οι περιορισμοί και τα όρια απλώς δεν
υπάρχουν. Ποτέ δεν υπήρξαν άλλωστε. Και αυτό γιατί;
Γιατί η πίστη και η ελπίδα του ανθρώπου στις δυνάμεις
του ξεπερνούν κάθε φράγμα και κάθε εμπόδιο, γιατί ο
νόμος της επιβίωσης βρίσκεται πάντα παρόν στις δυσκολίες, σαν να μας υπενθυμίζει συνεχώς ότι η ζωή είναι εδώ

και ότι εμείς πρέπει να συνεχίσουμε. Αυτό μας έκαναν να
καταλάβουμε ο κ. Χρήστου από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, ο υπεραθλητής κ. Τσιάνος, ο μαραθωνοδρόμος κ.
Ντίνος, οι δράσεις από το Χαμόγελο του Παιδιού και η
δράση του ΕΕΕΕΚ και 6ου ΓΕΛ για την ημέρα κατά της
σχολικής βίας. Παράλληλα ασχοληθήκαμε με θέματα που
αφορούν τη δημοσιογραφία, τους αρχαίους πολιτισμούς,
τα δίσεκτα έτη, τα Όσκαρ, την εκδρομή μας στη Βουλγαρία και το εκπαιδευτικό της σύστημα, την οικογένεια και
τα δικαιώματα των γυναικών.
Γιατί δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο γι’ αυτόν που θα προσπαθήσει, τίποτα ανίκητο από τη δύναμη του ανθρώπου!
Καλή σας ανάγνωση, μέσα από την ιστοσελίδα του σχολείου 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
Η αρχισυντάκτρια:
- Στραγάλη Ελπίδα
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Χρήστος Χρήστου
► Ο Τρικαλινός γιατρός πρόεδρος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

Ο Χρήστος Χρήστου γεννήθηκε
στα Τρίκαλα το 1974. Είναι απόφοιτος
της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το
2011 τελείωσε την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής και Μεταμόσχευσης
Οργάνων στην Α' Χειρουργική Κλινική
του Ευαγγελισμού. Εδώ και 10 χρόνια
συμμετέχει σε αποστολές με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στην Ελλάδα
και, κυρίως, σε χώρες της Αφρικής και
της Μέσης Ανατολής, ενώ από το
2012 είναι πρόεδρος του Ελληνικού
τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως χειρουργός, ενώ παράλληλα διδάσκει
στην Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την συνέντευξη χωρίς να
ρωτήσουμε αν η ιατρική ήταν το
όνειρό του.
Όταν είσαι πολύ μικρός, θέλεις να γίνεις αστροναύτης. Μετά, όσο μεγάλωνα ήθελα να γίνω νταλικέρης για να
κάνω ταξίδια. Θυμάμαι όμως τον
εαυτό μου κάπου στο γυμνάσιο να
λέω ότι θέλω να γίνω γιατρός. Από
τότε είχα κατασταλάξει στην ιατρική.
Έπεσε όμως και πολλή προπαγάνδα
από γονείς και τη γιαγιά.
Έπειτα ,ως εν δυνάμει φοιτητές,
αναρωτηθήκαμε πως ήταν η εμπειρία του πανεπιστημίου για αυτόν.
Δεν ξέρω πως κολλήσαμε μια ομάδα
ανθρώπων οι οποίοι βρισκόμασταν
στο στέκι, ακριβώς γιατί βαριόμασταν
τις διαλέξεις, και πώς τελικά μαζευτήκαμε τόσοι πολλοί άνθρωποι και κάναμε μια τόσο ωραία παρέα. Αυτή η

παρέα εμένα μου άλλαξε τη ζωή, με
έκανε να δω άλλα πράγματα. Γενικά,
το πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος
που δεν πας μόνο για να μάθεις ιατρική. Πηγαίνεις να μάθεις για τα κοινωνικό-οικονομικά προβλήματα, να
δεις πως δουλεύουν οι συλλογικότητες και τα κινήματα, ακόμα και πώς
προδίδονται τα κινήματα. Τουλάχιστον
εγώ έτσι το είδα το πανεπιστήμιο. Ό,τι
και να γίνει, είναι καλό να περάσεις
από εκεί πέρα.
Μας εξήγησε επίσης ποιος ήταν
ο λόγος που επέλεξε την ειδικότητα της γενικής χειρουργικής.
Επειδή ακριβώς είναι κάτι γενικό και
θα μου έδινε την δυνατότητα να το
ασκήσω όπου θέλω καθώς και να
ασχοληθώ με τα πιο επείγοντα πράγματα. Αν είσαι εξειδικευμένος σε κάτι,
όπως παιδονευροχειρουργός, είναι
κάτι που μπορεί μεν να σου δίνει κάποιο πρεστίζ αλλά δεν το εφαρμόζεις
καθημερινά. Ενώ εγώ με τα χέρια μου
και το νυστέρι μου μπορώ να σώσω
ανθρώπους από πολύ βασικά πράγματα.
Ενδιαφέρουσα ήταν η απάντηση
του στην ερώτησή μας σε πόσες
αποστολές έχει συμμετάσχει.
Δεν είναι πολλές. Έχω επισκεφθεί
διάφορες χώρες στην Αφρική, την
Μέση Ανατολή και γενικά τον ανατολικό κόσμο. Βέβαια, τώρα πιο πολύ
έχει ενδιαφέρον αυτό που γίνεται εδώ
στην χώρα μας. Δεν έχει τόση σημασία να είσαι στην άλλη άκρη του πλανήτη ενώ τα προβλήματα είναι στη
διπλανή πόρτα, μπροστά σου. Είναι
εξίσου σημαντικό να δεις πως θα

απαντήσεις και σε αυτά. Το προσφυγικό ζήτημα είναι τραγικό φαινόμενο.
Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν
υπήρξε ποτέ τόση μεγάλη μετακίνηση
πληθυσμών και από την άλλη τόσο
μεγάλη άρνηση της Ευρώπης να αγκαλιάσει αυτούς τους ανθρώπους.
Είναι απαράδεκτο.
Θέλαμε όμως και να μάθουμε
ποια ήταν η πιο δυνατή εμπειρία
που έζησε στις αποστολές με τους
Γιατρούς χωρίς Σύνορα.
Είναι πολλά αλλά κάποια τα θυμάσαι ιδιαίτερα. Ας πάμε στην Ζάμπια
τότε που εξηγούσα για το πόσο σημαντικό είναι να θεραπεύεις τον HIV
σε μικρά παιδιά. Είχαμε έναν μικρό ο
οποίος ήταν 7-8 χρονών και τον έφερε
ο παππούς του στο νοσοκομείο. Ένα
νοσοκομείο που το στήσαμε εμείς και
είχαμε ξεκινήσει εδώ και μερικούς
μήνες να δίνουμε τα φάρμακα. Η
φήμη μας εξαπλώθηκε σε όλη την περιοχή και έλεγαν ότι ήρθαν κάτι λευκοί
μάγοι να μας κάνουν καλά και άρχισαν να έρχονται από διάφορες πιο
μακρινές περιοχές. Μια μέρα λοιπόν,
ήρθε ένα παιδάκι με τον παππού του
καθώς οι γονείς του είχαν πεθάνει
από HIV και έλεγε: “Doctor, doctor he
is a survivor!” κατάφερε και έζησε ενώ
είχε πέσει αναίσθητος και τώρα είναι
εδώ, αναλάβετέ τον. Του είχαμε κάνει
το τεστ και ξέραμε ότι το βασικό του
πρόβλημα ήταν πως ήταν οροθετικός
μόνο που με την περιγραφή του παππού του καταλάβαμε ότι θέλει να
ζήσει. Έτσι αρχίσαμε να τον βλέπουμε
τακτικά, ξεκινήσαμε την θεραπεία, άρχισε και ο μικρός να παίρνει βάρος, να
γίνεται καλύτερα. Ωστόσο σε μια φάση
τον χάσαμε, δεν ερχόταν και ειδικά τον
πρώτο καιρό έπρεπε να είχε τακτικά
ραντεβού. Δεν ήρθε μια, δεν ήρθε
δύο, ήταν και δύσκολο να επικοινωνήσεις μαζί τους, νιώσαμε πως μάλλον
κάτι πήγε στραβά και έτσι επικεντρωθήκαμε στους υπόλοιπους ασθενείς.
Μια μέρα λοιπόν, έρχεται ο παππούς
μόνος του. Όταν τον είδαμε μόνο του
λέμε “Ωχ, τώρα θα μας πει κάτι
άσχημο.” “Μην ανησυχείτε μια χαρά
είναι, μου χάλασε το ποδήλατο και δεν
μπορούσα να τον φέρω.” Το ποδήλατο το χρειαζόταν γιατί είχε να διανύσει μεγάλες αποστάσεις και ήρθε να
μας ενημερώσει ότι χρειάζεται τα φάρμακα. Του τα δώσαμε και το επόμενο
ραντεβού θα ήταν σε έναν μήνα οπότε
βρήκε και τρόπο να τον μεταφέρει.
Έξω από το νοσοκομείο τον περίμενε
ένα ολοκαίνουριο ποδήλατο. Άμα βλέπατε τι χαρά είχε και με τι τρόπο ανέβηκε στη σέλα. Πέρα από αυτό που
κάνεις σαν θεραπεία, δένεσαι με τους
ανθρώπους και μάλλον δεν πρέπει
γιατί είναι δύσκολο όταν τους χάνεις.
Συνέχεια σελ.3
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Τα προβλήματα είναι δίπλα μας
► Υπάρχει τρόπος για όποιον θέλει να βοήθησει τον συνάνθρωπο

Με αφορμή τα τελευταία του λόγια,
θελήσαμε να μάθουμε πως τον αντιμετωπίζουν οι ασθενείς.
Ο κόσμος γενικά αναγνωρίζει όταν
απλώνεις το χέρι σου να βοηθήσεις
κάποιον. Μπορεί κάποιος να είναι διστακτικός στην αρχή καθώς δεν ξέρει
αν τελικά θα τον βοηθήσεις ή θα τον
βλάψεις. Μπορεί να έχει δει τόσα, να
έχει ακούσει άλλα τόσα. Ωστόσο αν
ξεκινήσει αυτή η σχέση ιατρού-ασθενή
και καταλάβει ο ασθενής ότι επωφελείται τελικά, ότι όντως αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ και βοηθήσανε, το
δείχνει, το αναγνωρίζει. Πολλές φορές
μάλιστα μας ρωτάνε ποιοι είναι αυτοί
που μας χρηματοδοτούν για να στείλουν πολλά ευχαριστώ. Θέλουν να
τους γνωρίσουν ή έστω να δουν μια
φωτογραφία τους.
Θέλαμε πολύ να μάθουμε αν
υπήρξε έστω και μια στιγμή που θέλησε να τα παρατήσει ή δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτό το έργο.
Αυτήν την ερώτηση θα έπρεπε να
την κάνουμε σε άτομα που κάνουν πιο
συχνά αποστολές. Από τότε που έγινα
πατέρας , εδώ και ενάμιση χρόνο, δεν
έχω ξανασυμμετάσχει σε αποστολή.
Περιμένω να μεγαλώσουν τα παιδιά
μου για να ξαναπάω. Πλέον, έχω οικογένεια πίσω μου και αυτό θα με
κάνει πιο προσεκτικό. Εγώ επειδή ξεκίνησα με τον σωματειακό ρόλο της
οργάνωσης ως πρόεδρος ήταν και
λίγο διαφορετικά, οπότε δεν ένιωσα
μπουχτισμένος, ούτε κούραση. Γι’
αυτό και με ενδιαφέρει ακόμα να συμμετάσχω σε αποστολές γιατί νιώθω
ότι δεν γνώρισα ακόμα τον κόσμο.’’
…αλλά και πως αντιμετωπίζει τον
φόβο.
Φόβο πάντα νιώθεις αλλά τον υπερνικούν τα άλλα συναισθήματα. Δεν
ένιωσα ποτέ ότι θέλω να φύγω ή να
τα παρατήσω, παρ' όλο που υπήρξαν
στιγμές που σκέφτηκα πως μου λείπουν πράγματα και θα ήθελα να γυ-

ρίσω πίσω. Ανησυχώ όμως γιατί δεν
υπάρχει πλέον κανένας σεβασμός σε
κανόνες και το ανθρωπιστικό δίκαιο
και μια χώρα, όπως η Αμερική, μπορεί πολύ εύκολα να βομβαρδίσει νοσοκομεία. Έχουμε πολλά τέτοια
περιστατικά τον τελευταίο καιρό.
Από την “πολυτέλεια” του υπερσύγχρονου νοσοκομείου στο Λονδίνο, σε μια σκηνή, μόνο με τα
βασικά.
Αυτό είναι αλήθεια, δηλαδή την μια
μέρα μπορεί να χειρουργώ μέσα σε
τέντα με τα πολύ βασικά και την επόμενη να είμαι στην δουλειά μου στο
Λονδίνο, όπου έχει ρομπότ. Είναι δύο
διαφορετικοί κόσμοι, θα έλεγα οι δυο
όψεις του ίδιου νομίσματος. Αυτό δεν
με σοκάρει, απλά νιώθω ότι το μεγάλο
στοίχημα είναι να γεφυρώσω τους δύο
κόσμους. Και φυσικά η απάντηση δεν
είναι να φέρεις το ρομπότ στην Αφρική
ή να αντικαταστήσεις την τέντα, αλλά
να κάνεις τον κόσμο να συνειδητοποιήσει ότι τα προβλήματα είναι παγκόσμια, τα προβλήματα υγείας επίσης,
και κι οι λύσεις πρέπει να είναι παγκοσμιοποιημένες. Δεν μπορείς να βλέπεις τα γεγονότα αποσπασματικά.
Ωστόσο κάθε φορά που ο Χρήστος
φεύγει σε αποστολή για να βοηθήσει αυτούς που τον χρειάζονται, καλείται να αφήσει πίσω του, τους
δικούς του ανθρώπους, οι οποίοι
επίσης τον χρειάζονται και φυσικά
αγωνιούν γι’ αυτόν. Ποια ήταν λοιπόν η αντίδραση των γονιών του
όταν τους ανήγγειλε την απόφαση
του να μπει στην οργάνωση;
Οι γονείς μου είναι δύο διαφορετικοί
άνθρωποι. Ο πατέρας μου νοιάζεται
πολύ για τα ιδανικά. Δεν θα καμάρωνε ποτέ αν έβγαζα μόνο λεφτά,
ήμουν ένας πετυχημένος επιχειρηματίας. Η μητέρα μου είναι πιο προσγειωμένος άνθρωπος, πάντα μου έλεγε
να προσέχω και να είμαι εδώ κοντά
για να με καμαρώνει.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλη
αυτή η διαδικασία είναι ψυχοφθόρα. Μετά από 10 χρόνια, γεμάτα ταξίδια, δυνατές εικόνες και
έντονα συναισθήματα, νιώθει ότι
έχει αλλάξει σαν άνθρωπος;
Ναι! Από νωρίτερα με είχε αλλάξει
πολύ και το πανεπιστήμιο, οι παρέες.
Διαμορφώνεσαι μέσα από τις εμπειρίες και αυτό γίνεται σταδιακά. Μετά
τα 30 μου συνειδητοποίησα ότι τα
ωραία χρόνια είναι μπροστά γιατί
έχεις τις βάσεις να δουλέψεις, έχεις
χειραφετηθεί, είσαι και πιο συγκροτημένος ως προσωπικότητα. Έχεις βιώσει απογοητεύσεις, ματαιώσεις από
τις δουλειές, τους έρωτες, τις ανθρώπινες σχέσεις, οπότε έλεγα ότι είναι
μια ωραία δεκαετία. Αλλά και τώρα
που είμαι 40, πάλι λέω ότι θα είναι μια
ενδιαφέρουσα δεκαετία.
Στη συνέχεια, θελήσαμε να μάθουμε αν για να μπει κάποιος
στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
χρειάζεται να έχει ιατρικές γνώσεις.
Όχι, δεν είναι απαραίτητο να είσαι
γιατρός. Η οργάνωση έχει διάφορες
ανάγκες και μπορούν να συνεισφέρουν πολλά επαγγέλματα και ειδικότητες. Για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος
για την εξυγίανση του νερού, μια καθόλου ιατρική δουλειά, άλλος για την διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού,
ακόμα και δημοσιογράφος που έχει
έρθει εκεί για να φέρει την μαρτυρία.
…και τι θα έλεγε σε κάποιον που
θέλει να μπει στην οργάνωση.
Κοιτάξτε, για να θέλει να μπει στην
οργάνωση σημαίνει ότι αγαπά την ιατρική, τον άνθρωπο και θέλει να βοηθήσει. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Θα
του έλεγα πάντως ότι όλοι εμείς δίνουμε καθημερινή μάχη με τον εαυτό
μας για να μπορέσουμε να είμαστε
συνεπείς στις προσδοκίες του και φυσικά θα κάνουμε το παν για να μην
τον απογοητεύσουμε.
Τέλος, μας εξέπληξε η απάντηση
του στην ερώτηση πώς φαντάζεται
τη ζωή του στο μέλλον.
Μου λείπουν λίγο οι αποστολές
οπότε θα ήθελα να ξαναρχίσω. Δυστυχώς, δεν μπορώ να φανταστώ τη
ζωή μου στην Ελλάδα γιατί η όλη κατάσταση μου έχει κόψει τα φτερά. Αν
με ρωτούσες πριν ένα ή δύο χρόνια,
θα σου έλεγα, ναι, θα ήθελα να είμαι
πίσω στα Τρίκαλα ή σε ένα μικρό
μέρος να ασκώ την χειρουργική μου,
να ζω με την οικογένειά μου, να έχω
τους φίλους μου. Τώρα, δεν μπορώ
να φανταστώ ότι θα γίνει. Δεν ξέρω τι
ακολουθεί, η ζωή πάντα έχει εκπλήξεις. Σε γενικές γραμμές, με φαντάζομαι όπως είμαι τώρα.
Αλεξίου Στεφανία
Θανασάκη Χρύσα

Ενότητα: Αφιέρωμα

Δημοσιογραφία
► Οι δημοσιογράφοι του σχολείου μας
Σύμφωνα με μια συνέντευξη που
πήραμε από τα παιδιά του σχολείου
μας που συμμετέχουν στο ραδιόφωνο
και την εφημερίδα συγκεντρώσαμε τις
απαντήσεις τους και βγάλαμε ένα συνολικό συμπέρασμα.
Αρχικά μας απάντησαν ο καθένας
ξεχωριστά στην ερώτηση για ποιο
λόγο παίρνουν μέρος στο ραδιόφωνο
και την εφημερίδα.
Το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε
ότι παίρνουν μέρος στην εφημερίδα
διότι ενημερώνονται για διάφορα επίκαιρα θέματα είτε αυτά αφορούν τη
κοινωνία είτε τον υπόλοιπο κόσμο,
τους δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουν
τις απόψεις τους και επίσης αποτελεί
μια καινούρια εμπειρία για αυτούς.
Επιπλέον μπορούν να μεταδώσουν
τις γνώσεις τους και στους υπόλοιπους .
Μέσα από το ραδιόφωνο τους δίνεται η ευκαιρία να μοιραστούν τις μουσικές τους προτιμήσεις . Επιπρόσθετα
είναι ένας ωραίος τρόπος διασκέδασης.
Στη συνέχεια τους θέσαμε την ερώτηση ποιό το όφελος από την συμμετοχή τους στο ραδιόφωνο και την
εφημερίδα.
Τα παιδία που συμμετέχουν στην
εφημερίδα απάντησαν ότι το όφελος
είναι η απόκτηση κριτικής σκέψης και
ικανότητας και η διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στην ενασχόληση με
άγνωστα θέματα και στις γνώσεις που
αποκτούν από αυτά. Επίσης μερικοί
μαθητές πρόσθεσαν ότι είχαν την ευκαιρία να πάρουν συνεντεύξεις από
σημαντικούς ανθρώπους. Από την
άλλη μεριά μας είπαν ότι μέσα από το
ραδιόφωνο διασκεδάζουν αφού μέσω
των εκπομπών μπορούν να μεταδώσουν διάφορα μηνύματα καθώς και τη
θετική τους ενέργεια.
Τέλος, τους ρωτήσαμε εάν πιστεύουν ότι προάγεται η ομαδικότητα
μέσα από τη συμμετοχή τους στο ραδιόφωνο και την εφημερίδα.
Τα παιδιά σε αυτή την ερώτηση
απάντησαν θετικά αφού όπως δήλωσαν για την επίτευξη ενός καλού αποτελέσματος έγινε προσπάθεια από
κοινού. Ακόμη επισήμαναν ότι μέσα
από τη διατύπωση διαφόρων απόψεων επιτυγχάνεται ο σεβασμός στις
διάφορες απόψεις και στη συνεργασία
μαθητών και καθηγητών.
Επίσης οι Μαθήτριες Σοφία Παπαζήση και Βασιλεία Πουλιανίτη ερωτήθηκαν σχετικά με το αν είναι δύσκολη
η θέση του αρχισυντάκτη.
Από τη μια πλευρά απάντησαν ότι
είναι δύσκολο να βρεθεί ένα θέμα που
να αρέσει και στις δυο αλλά από την
άλλη είπαν ότι είναι ευχάριστο.
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► Συνέντευξη με μια δημοσιογράφο

Τα παιδιά τα οποία απάντησαν στις
ερωτήσεις μας είναι :
Φαίδρα Πάντου, Γεωργία Τσιώνου,
Κωνσταντίνα Λαζαρίνα, Κατερίνα
Σπανού, Ελένη Παπακώστα, Ρίτσα
Σιακαβάρα, Μαρία Μπέκα, Αργυρώ
Μπένια, Σοφία Παπαζήση, Βασιλεία
Πουλιανίτη,
Ελπίδα
Στραγάλη,
Ραφαήλ Μπουλογιώργος, Θύμιος Παληγιάννης, Δήμητρα Πέτσα, Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου.
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Παπαθανασίου Κωνσταντίνα
Η δημοσιογράφος κα Ευαγγελία
Κάκια από την τοπική εφημερίδα
"Πρωινός Λόγος" επισκέφτηκε πρόσφατα το σχολείο μας για να της δώσουμε συνέντευξη ως συντακτική
ομάδα του σχολείου μας σχετικά με τις
δράσεις μας. Η συζήτησή μας όμως
κατέληξε στο να μας μιλά για τις δικές
της εμπειρίες στο δημοσιογραφικό
χώρο.
Μας εκμυστηρεύεται ότι ήθελε από
12 χρονών περίπου να ασχοληθεί με
τη δημοσιογραφία, διότι όπως μας
λέει, ήθελε να μαθαίνει πρώτη τα
πράγματα που συνέβαιναν γύρω της.
Ανήσυχο πνεύμα, όπως είναι, έχει συνεργαστεί με μεγαλύτερα έντυπα εφημερίδας όπως "Τα Νέα", όμως επειδή
οι μετακινήσεις ήταν πολύ συχνές
αποφάσισε να παραμείνει στα Τρίκαλα και να επικεντρωθεί στον τοπικό

τύπο.
Μας ανάφερε πως η δημοσιογραφία
είναι από τα πιο απαιτητικά και αγχωτικά επαγγέλματα. Πολλές είναι οι
φορές που καλείται να καλύψει θέματα
είτε ανιαρά είτε στενάχωρα, όμως τα
χειρίζεται ανάλογα, διότι "αυτή είναι η
δουλειά". Στην αρχή, όπως μας λέει,
ήταν αρκετά δύσκολο να ασχοληθεί με
τέτοιου είδους θέματα όπως τα τροχαία ατυχήματα που την στενοχωρούν
πολύ, όμως με τον καιρό συνηθίζει κανείς και κάνει αυτό που πρέπει να
κάνει.
Στην ερώτηση αν και σε ποιο βαθμό
υπάρχει έλεγχος στη δουλεία των δημοσιογράφων μας απαντά πως σε
κάθε εφημερίδα υπάρχει κάποιος
έλεγχος από τους εκδότες και τους
επιχειρηματίες στους οποίους ανήκουν οι εφημερίδες. "Δεν έχει γίνει
έλεγχος στη δουλειά μου, όμως γνωρίζω τι δεν πρέπει να γράψω", συμπληρώνει.
Τέλος, τονίζει πως αν και ο ηλεκτρονικός τύπος έχει αναπτυχθεί πολύ τα
τελευταία χρόνια, η εφημερίδα ,κατά
τη γνώμη της, δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Η εφημερίδα πάντα θα έχει
το κοινό της, επισημαίνει. Αυτά μας
είπε η κα Ευαγγελία Κάκια σχετικά με
τη δική της εμπειρία και την ευχαριστούμε θερμά για την ευχάριστη συνάντησή μας.
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα

Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

6ο ΓΕΛ και ΕΕΕΕΚ
► Κοινές
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δράσεις των δυο σχολείων κατά της σχολικής βίας

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα
Κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού στις 6 Μαρτίου, οι μαθητές του
ΕΕΕΕΚ και του 6ου ΓΕΛ Τρικάλων
πραγματοποιήσαμε κοινές δράσεις
στις 7, 14 και 23 Μαρτίου στο χώρο
και των δύο σχολείων.
Οι πρώτες δύο δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του 6ου ΓΕΛ,
ενώ η τελευταία και μεγαλύτερη
δράση έγινε στο χώρο του ΕΕΕΕΚ.
Στην πρώτη κοινή μας δράση αρχικά
γνωριστήκαμε μεταξύ μας και στη συνέχεια, η Υποδιευθύντρια του ΕΕΕΕΚ
κα. Φεφλέ Βασιλική μας διηγήθηκε
ένα παραμύθι με θέμα τη φιλία. Επίσης, μαθητές και των δύο σχολείων
παίξαμε δύο παιχνίδια στο γυμναστήριο του σχολείου, τη «Μικρή Ελένη»
και τα «Μουσικά Στεφάνια». Στην τελευταία δράση που πραγματοποιήθηκε στο 6ο ΓΕΛ, παίξαμε δύο πολύ
ενδιαφέροντα παιχνίδια, «Προσαρμοσμένη Πετοσφαίριση» και «Γκόλμπολ» στην αυλή του σχολείου.
Στη μεγάλη δράση, που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του ΕΕΕΕΚ, αρχικά μας προβλήθηκε ένα video με
θέμα «Το ραγισμένο δοχείο» και τη σημασία που έχει η διαφορετικότητα στη
ζωή μας. Στη συνέχεια, παρακολουθήσαμε το θεατρικό «Η καινούρια διαφο-

ρετική μαθήτρια στην τάξη μας» που
είχε προετοιμάσει το ΕΕΕΕΚ, με συμμετοχή μαθητών και των δύο σχολείων.
Μετά από αυτό, οι μαθητές χωριστήκαμε σε τρεις ομάδες. Η μία ομάδα
ασχολήθηκε με την κατασκευή χαρταετών, πάνω στους οποίους έγραψε τα
συναισθήματά του ο καθένας. Η δεύτερη ομάδα κατασκεύασε φατσούλες
διαφορετικές μεταξύ τους, ενώ η Τρίτη
ομάδα φύτεψε φυτά και βολβούς,
«Φυτά της ανθισμένης φιλίας». Τέλος,
όλοι μαζί, παίξαμε το άθλημα των
Special Olympics, «Μπότσε» και δημιουργήσαμε το λουλούδι των συναι-

σθημάτων μας στον υπολογιστή.
Με τη συμμετοχή μας σε όλες αυτές
τις δράσεις, κερδίσαμε πολλούς καινούριους φίλους, μα πάνω απ’όλα,
νιώσαμε άνθρωποι σε μια εποχή που
είναι δύσκολο να νιώσεις... Τα συναισθήματά μας πολλά και διαφορετικά.
Χαρά, αγάπη, συνεργασία, βοήθεια,
φιλία... φτωχά τα λόγια για να περιγράψουν όλα όσα νιώσαμε εκείνες τις
μέρες, με τους καινούριους μας φίλους.
Και όλα αυτά, μ’ένα σύνθημα:
«ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ-ΟΛΟΙ ΙΣΟΙΟΛΟΙ ΦΙΛΟΙ»
Γκορόγια Βάσω
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Ενότητα: Αφιέρωμα - Συνέντευξη

Γεώργιος-Ιωάννης Τσιάνος
► Συνέντευξη με τον Έλληνα Γιατρό - Υπεραθλητή
Οι άθλοι του
Ο Γεώργιος-Ιωάννης
Τσιάνος, εξερευνώντας
τα ανθρώπινα όρια, έχει
επιχειρήσει επιτυχώς
ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της
Γης.
- Το 2000, διέσχισε, κολυμπώντας, τη Μάγχη
με τον γρηγορότερο
χρόνο που καταγράφηκε
παγκοσμίως εκείνη τη
χρονιά και την καλύτερη
ελληνική επίδοση ως
σήμερα.

- Το 2004, έγινε ο πρώτος Έλληνας που ανέβηκε στο Έβερεστ από
τη βόρεια και επικίνδυνη διαδρομή του
Θιβέτ.
- Το 2011, με αφετηρία
το νοτιότερο σημείο της
Πελοποννήσου, κολύμπησε ασταμάτητα
έως τις ακτές της Κρήτης, καλύπτοντας τη
συγκλονιστική
απόσταση των 62,76 μιλίων, και έγινε ο
πρώτος
άνθρωπος

Ερ: Πιστεύετε ότι ο χαρακτηρισμός
«παρανοϊκός» σας ταιριάζει ;
Απ: Όχι. Η επιλογή ενός τέτοιου χαρακτηρισμού λειτουργεί υπονομευτικά, με ακυρώνει.
Ερ: Ποιοι είναι οι λόγοι συμμετοχής
στις συγκεκριμένες αποστολές, εγχειρήματα - αγώνες ;
Απ: Να κατανοήσω καλύτερα -σωματικά, ψυχικά και πνευματικά- τις ανθρώπινες δυνατότητες. Θέτω έναν
στόχο, που εκ πρώτης ίσως και να
φαντάζει ακατόρθωτος, και αρχίζω να
οργανώνω, να σχεδιάζω και να πιστεύω τους τρόπους εκείνους που θα
με οδηγήσουν σε μια κορυφή, σε μια
ακτή, σε ένα κάποιο ορισμένο τέρμα.
Ερ: Ποια ήταν μέχρι στιγμής η πιο
ακραία δοκιμασία για εσάς ;
Απ: Η δοκιμασία για μένα ήταν και
είναι να μπορώ να προετοιμάζομαι και
να προσπαθώ να ολόκληρωνω τέτοιου είδους εγχειρήματα χωρίς να
διαταράττω τους άλλους μου ρόλους
σε κοινωνικό, επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, με όλη τη χαρά αλλά
και τις απαιτήσεις του καθένα χωριστά.
Ερ: Πίσω από κάθε δοκιμασία κρύβεται μακροχρόνια προετοιμασία. Πείτε
λίγα λόγια γι' αυτήν ;
Απ: Εάν θέλεις να έχεις κάτι που δεν
είχες ποτέ, πρέπει να κανείς κάτι που
δεν έχεις κάνει ποτέ. Για να γίνω πιο
σαφής και παραδειγματικός μέσα από
τις εμπειρίες μου, από την ημέρα σύλληψης της ιδέας του κολυμβητικού
διάπλου του Αιγαίου Πελάγους -των
συνεχόμενων 101χλμ από την Πελοπόννησο στην Κρήτη- έως και την
ημέρα υλοποίησής της, πέρασαν 11
χρόνια, καλύφθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα προπόνησης σε πισίνες, λίμνες και θάλασσες, υπήρξε
μια μη-επιτυχής προσπάθεια, 6 παραλίγο εκκινήσεις, άνθρωποι που πίστεψαν και ακολούθησαν, άνθρωποι που
δεν κατάλαβαν όσο και αν προσπάθησαν, εμπόδια, τραυματισμοί, θαύματα, και η λίστα μπορεί να συνεχιστεί

στην Ιστορία που κατόρθωσε να διασχίσει,
κολυμπώντας, το ανοιχτό Αιγαίο Πέλαγος.
- Τον Απρίλιο του
2015, ολοκλήρωσε τον
Marathon de Sables,
έναν από τους πιο αντίξοους υπερμαραθώνιους,
στην
έρημο
Σαχάρα. Ο Marathon de
Sables, διάρκειας επτά
ημερών, χαρακτηρίζεται
από το Discovery Channel ως o σκληρότερος
αγώνας δρόμου στη γη.

για πολύ, πολύ ακόμα. Αυτό που
έμενε ήταν η μύηση μου στην επιμονή
και στην υπομονή, στη σκληρή δουλειά, διαφορετικά τίποτα μακροπρόθεσμο και κανένα όνειρο δεν μπορεί να
γίνει πραγματικότητα.
Ερ: Παρέχεται οικονομική στήριξη εκ
μέρους της πολιτείας για τις διάφορες
αποστολές ;
Απ: Για τις αποστολές που έχω οργανώσει αλλά και για εκείνες στις οποίες
καλούμαι να συμμετάσχω, όχι και
ποτέ έως τώρα. Για να είμαι ειλικρινής

η όποια στήριξη, και όχι μόνο η οικονομική, είναι πάντα καλοδεχούμενη.
Ίσως στο μέλλον, ποτέ δεν είναι αργά.
Ερ: Στις σημερινές δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες για το
σύνολο της ανθρωπότητας, πως χρησιμοποιείται η υπέρβαση των ανθρώπινων ορίων ;
Απ: Η ανθρωπότητα είναι χορτασμένη από λόγια και υποσχέσεις που
ως επί το πλείστον φαντάζουν υπερβατικά. Καλό θα ήταν να ξαναθυμηθούμε τα αυτονόητα και να μην
αναγάγουμε τα δεδομένα σε ουτοπικές θεωρίες. Έχουμε ανάγκη από
πράξεις ηρωικές, από πράξεις καθη-

μερινές που να εμπνέουν ή να εμψυχώνουν ένα κάποιο σύνολο, να
ευαισθητοποιούν και να ενεργοποιούν
έστω έναν άνθρωπο. Πιστεύω ότι
όταν σπάει ένα όριο ο άνθρωπος όποιο και αν είναι αυτό, καθώς τα όρια
για τον καθένα είναι απολύτως υποκειμενικά- ξεκλειδώνει για λίγο τη θνητότητά του, για κείνον, για τον
συνάνθρωπό του, για όλους και για
όλα.
(συνέχεια σελ.6)
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Ενότητα: Αφιέρωμα - Συνέντευξη

Τέσσερις άθλοι, ένας άνθρωπος
► Οι ισορροπίες διατηρούνται με θυσίες και αγάπη

Ερ: Αναμφίβολα είστε ένας πολυάσχολος άνθρωπος. Πως διατηρείτε τις
ισορροπίες μεταξύ της ιατρικής και της
προσωπικής σας ζωής ;
Απ: Οι ισορροπίες διατηρούνται με
θυσίες και αγάπη. Με αγάπη κυρίως.
Ερ: Τι ρόλο διαδραματίζει ο φόβος σε
τέτοια εγχειρήματα ;
Απ: Ο φόβος είναι ένα περίεργο συναίσθημα, και θα έλεγα ότι παρερμηνεύεται. Ο φόβος για κάτι το οποίο δεν
έχει συμβεί, ή ακόμα χειρότερα, για
κάτι που ίσως δεν συμβεί ποτέ, είναι
περιττός και φροντίζω να τον ξεφορτώνομαι. Ο κίνδυνος, αντιθέτως, είναι
εκεί έξω, παραμονεύει, υπάρχει. Θα
έλεγα ότι κάθε φορά, σε κάθε μου εγχείρημα, είμαι πολύ συγκεντρωμένος
και προσπαθώ να αποφεύγω τον
όποιο κίνδυνο διαβλέπω.
Ερ: Τι σημασία έχει η κατάκτηση των
ρεκόρ για εσάς ;
Απ: Είναι ολέθριο να επαναπαύεται
κανείς πάνω στις δάφνες του. Είναι
σαν να κοιμάσαι πάνω στο χιόνι. Σε
παίρνει ο ύπνος και πεθαίνεις έχει πει
ο γερμανός φυσικός, Werner Heisenberg, και αυτό το γνωρίζω καλά στην
κυριολεξία και τη μεταφορά του. Πέρα,
λοιπόν, από μία στιγμιαία πνευματική
εξιλέωση πως ο στόχος που έθεσα
"στέφθηκε" με κάθε επιτυχία, αυτό
που αποκομίζω με την ολοκλήρωση
της κάθε προσπάθειας έχει μία άλλη,

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Γεώργιος-Ιωάννης Τσιάνος γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από τη
Θεσσαλία. Η μαθητική του πορεία άρχισε στην Ελλάδα, αλλά ολοκλήρωσε τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στo Pine Crest School στη Φλόριντα των Η.Π.Α.
Σπούδασε Ανθρώπινη Φυσιολογία στο πανεπιστήμιο Berkeley της Καλιφόρνια
των Η.Π.Α, και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Ανθρώπινη Ιατρική Φυσιολογία σε Αντίξοες Περιβαλλοντικές Συνθήκες στο King’s College
του Λονδίνου.
Το διδακτορικό του τίτλο απέκτησε στη Σκωτία από το πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και εξειδικεύτηκε στην Ανθρώπινη Ιατρική Φυσιολογία στο υψόμετρο
και το ψύχος έχοντας ολοκληρώσει ερευνητικό έργο στα βουνά της Σκωτίας,
των ευρωπαϊκών Άλπεων και των Ιμαλάϊων στην Ασία. Επέστρεψε στην Ελλάδα με προορισμό το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όπου και ολοκλήρωσε σπουδές στην Ιατρική σχολή. Παράλληλα εκπαιδεύτηκε σε νοσοκομεία παίδων και
ενηλίκων στη Νότιο Αφρική και τις H.Π.A. Στη συνέχεια επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο και εργάστηκε στο Fort William στα Highlands της Σκωτίας, στο
Εδιμβούργο, και στο Λίνκολν της Αγγλίας. Έχει εργαστεί στους τομείς της Γενικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Τραύματος, Επειγόντων Περιστατικών
και Γενικής Ιατρικής. Απασχολείται δυναμικά και έχει πιστοποιηθεί στην Ταξιδιωτική Ιατρική και Ιατρική Αποστολών, ενώ παράλληλα με τα ιατρικά του καθήκοντα, διατηρεί το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή του στον ερευνητικό τομέα.
Πηγές:
http://www.protothema.gr/
http://www.imerisia.gr/
πιο ουσιαστική πρόκληση, να κατανοήσω πως το ρεκόρ δεν είναι παρά
απλώς η κορυφή του βουνού, και όχι
το βουνό το ίδιο. Είμαι χαρούμενος
που τα έχω διαχωρίσει και τα έχω
απολαύσει εξίσου.
Ερ: Ο στόχος για υπέρβαση των ανθρώπινων ορίων σε ατομικό επίπεδο

είναι μια πρόκληση από τη θετική
πλευρά ;
Απ: Όχι απαραίτητα ή μάλλον όχι έτσι
ακριβώς. Αλλά αυτή είναι μια πολυεπίπεδη κουβέντα. Σας ευχαριστώ και
σας εύχομαι καλή πρόοδο.
Θανασάκη Χρύσα
Αλεξίου Στεφανία

Ενότητα: Συνέντευξη - Αφιέρωμα
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Η δοκιμή των ορίων σε προκαλεί
► Κωνσταντίνος Ντίνος: στους 200 καλύτερους μαραθωνοδρόμους της Ελλάδας

Ο κ. Ντίνος Κωνσταντίνος είναι 58 ετών
και είναι ένας από τους καλύτερους μαραθωνοδρόμους. Έχει πάρει μέρος σε πολλούς μαραθωνίους στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Καλύτερη επίδοση (στα 42.195
μέτρα που είναι ένας μαραθώνιος) 2 ώρες
38΄ στο Διεθνή Μαραθώνιο του Βερολίνου
το 1998, ενώ ήδη το 1996 είχε κατακτήσει
τη δεύτερη θέση στο Μαραθώνιο της Θεσσαλονίκης.
Ερ: Είστε μεταξύ των 200 καλύτερων μαραθωνοδρόμων όλων των εποχών της
χώρας μας. Πώς αισθάνεσθε ;
Απ: Πράγματι από το περιοδικό RUNNERMAGAZINE καταρτίστηκε ένας κατάλογος με τους διακόσιους καλύτερους
μαραθωνοδρόμους όλων των εποχών στη
χώρα μας . Η χαρά να βρίσκεσαι στην ίδια
λίστα με αθλητές–σύμβολα του αθλήματος είναι ξεχωριστή. Όμως αυτό που ξεχωρίζει στον αθλητισμό περισσότερο είναι το
αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει μετά από
σκληρή δουλειά, υπομονή και επιμονή.
Δεν πρόκειται για «δώρο» ,αλλά για αποτέλεσμα κόπων και θυσιών. Αυτή η λειτουργία του αθλητισμού είναι τις
περισσότερες φορές διαπαιδαγωγητική
και καλλιεργεί αξίες που βρίσκουν εφαρμογή στη ζωή του καθενός.
Ερ: Πόσα χρόνια ασχολείσθε με τον αθλητισμό και τώρα με τον πρωταθλητισμό; Είχατε κάποιο κίνητρο για να ξεκινήσετε;
Απ: Με συστηματικό τρόπο η πρώτη
επαφή με τον αθλητισμό πραγματοποιήθηκε στην ηλικία των 14 ετών. Τότε ήταν
ο πρώτος επίσημος αγώνας. Από τότε
μέχρι και σήμερα συνεχίζω αδιάκοπα να
αθλούμαι συστηματικά 5-6 φορές την
εβδομάδα, ίσως και 8 φορές (μια ημέρα
διπλή προπόνηση) κάνοντας 140- 150 χιλιόμετρα την εβδομάδα (χωρίς την οικονομική στήριξη χορηγού ή κάποιου φορέα).
Κίνητρο είναι η συνεχής σωματική κίνηση
του ανθρώπου, στοιχείο αναπόσπαστο
της ίδιας της ζωής. Μέσα από τη σωματική
κίνηση εκδηλώνεται η ιδιαίτερη η αθλητική
κλίση, το ταλέντο. Έτσι έγινε και στην περίπτωσή μου. Αυτή την ικανότητα, όταν

υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες την καλλιεργείς, τη συστηματοποιείς.
Ερ: Ακολουθείτε μια συγκεκριμένη διατροφή;
Απ: Οι διατροφικές ανάγκες ενός αθλητή
μεγάλων αποστάσεων είναι ιδιαίτερες.
Είναι ποσοτικά και ποιοτικά αυξημένες.
Στη διατροφή ενός μαραθωνοδρόμου κυριαρχούν τροφές με περιεκτικότητα σε
υδατάνθρακες, ακολουθούν τροφές με
πρωτεϊνική σύσταση και λιγότερες με λίπη,
και φυσικά, πολλά φρούτα και λαχανικά.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τις
ενεργειακές ανάγκες είναι το εξής : σε έναν
αγώνα μαραθωνίου ένας αθλητής χάνει 44.5 κιλά από το βάρος του.
Ερ: Έχετε άγχος την παραμονή του
αγώνα;
Απ: Όχι τώρα στον αγώνα του Μαραθωνίου. Άγχος υπήρχε παλιότερα, όταν
έπαιρνα μέρος στα αγωνίσματα μικρότερων αποστάσεων. Και αυτό γιατί σε αυτά ο
αθλητής γνωρίζει ότι όλα κρίνονται στα λίγα
δευτερόλεπτα έως και μερικά λεπτά. Στο
αγώνισμα του μαραθωνίου τα πράγματα
είναι διαφορετικά. Στο άθλημα αυτό κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Άλλωστε, όπως λέγεται, αν θέλεις να κερδίσεις έναν αγώνα
τρέξε 100 μέτρα, αν θέλεις να αποκτήσεις
μια εμπειρία, τρέξε έναν μαραθώνιο. Και
μετά από πολλές συμμετοχές κατάλαβα ότι
αυτό που μετράει δεν είναι πάντα η πρώτη
θέση. Αυτό που έχει σημασία είναι να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό.
Ερ: Τι σας ωθεί να συνεχίζετε μέχρι τώρα
αυτό το άθλημα;
Απ: Πρέπει πρώτα να πούμε πως, όπως
συμβαίνει με όλα τα αθλήματα, το ίδιο συμβαίνει και με το αγώνισμα του μαραθωνίου.
Επειδή είναι μέσο φυσικής αγωγής ο άνθρωπος δοκιμάζει τις δυνάμεις του μέχρι τα
όριά του Αυτή η δοκιμή των ορίων σε προκαλεί πάντα να συμμετέχεις. Το έχω πει και
παλιότερα «Οι συνηθισμένοι άνθρωποι ξέρουν τα όριά τους. Οι μαραθωνοδρόμοι ξέρουν πώς να τα ξεπερνούν.»
Ερ: Έχετε υποστεί κάποιο σοβαρό τραυματισμό μέχρι στιγμής;
Απ: Το αγώνισμα του μαραθωνίου ίσως

είναι το πιο επίπονο ολυμπιακό αγώνισμα.
Αντικειμενικά, όσο προπονημένος και να
είναι κάποιος, ο οργανισμός του δέχεται
κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μεγάλες επιβαρύνσεις. Υπάρχουν λοιπόν τραυματισμοί μηχανικής αιτιολογίας από την
υπερχρήση (over use). Προσέχοντας βέβαια πάντα και τηρώντας αυστηρά το
προπονητικό μου πρόγραμμα ήμουν τυχερός που δεν έχω υποστεί κάποιο μεγάλο τραυματισμό.
Ερ: Πώς καταφέρνετε να βρίσκετε πάντα
ισορροπία μεταξύ των προπονήσεων και
της εργασίας σας;
Απ: Αυτό το πρόβλημα θα υπάρχει πάντοτε όσο ο ελεύθερος χρόνος δεν θα επαρκεί. Θα πρέπει να δημιουργηθούν τέτοιες
κοινωνικές συνθήκες ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν πραγματικά ελεύθερο χρόνο,
όχι μη εργάσιμο, και να ασχολούνται με τον
αθλητισμό. Σε προσωπικό επίπεδο το
πρόβλημα αυτό το λύνω με σωστό καταμερισμό του χρόνου και με πολλές θυσίες
χωρίς «απολαύσεις» π.χ. βραδινές εξόδους για ποτό, ξενύχτι κ.α.
Ερ: Υπήρχαν στιγμές απογοήτευσης; Θελήσατε ποτέ να τα εγκαταλείψετε;
Απ: Στο μαραθώνιο τα πράγματα είναι δύσκολα. Η προετοιμασία για έναν αγώνα
διαρκεί 4- 6 μήνες και πρέπει να γυμνάζεσαι εξαντλητικά και να περιμένεις την
ημέρα του αγώνα για να διαπιστώσεις τα
αποτελέσματα της προπόνησής σου. Σε
περίπτωση που δεν έχεις το επιθυμητό
αποτέλεσμα στο χρόνο τερματισμού, η
προετοιμασία πρέπει να αρχίσει από την
αρχή. Αυτό σε κάμπτει και οφείλεις με νέα
δύναμη να προσπαθήσεις και να επιστρατεύσεις τεράστια θέληση. Και να μην ξεχνάμε «ότι όπως και στο μαραθώνιο έτσι
και στη ζωή, κάποια στιγμή τα πράγματα
μπορούν να γίνουν δύσκολα και να παρουσιαστούν εμπόδια. Αν όμως πιστέψουμε
στο όνειρά μας και δεν εγκαταλείψουμε, τα
πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο».
Ερ: Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε
στους νέους;
Απ: Στους νέους δεν πρέπει κάποιος να
δίνει μόνο συμβουλές. Το παράδειγμα
είναι δύναμη σημαντική μαζί με άλλες
προϋποθέσεις ώστε να κατανοήσουν οι
νέοι σήμερα τη μεγάλη σημασία της φυσικής αγωγής. Η φυσική αγωγή λοιπόν είναι
παιδαγωγική διαδικασία που αποσκοπεί
στη βελτίωση της υγείας ,στην αρμονική
ανάπτυξη των φυσιολογικών συστημάτων
του ανθρώπινου οργανισμού και των φυσικών ιδιοτήτων του.
Η μαζική ενασχόληση της νεολαίας με
τον αθλητισμό ενισχύει τη συλλογικότητα,
την αλληλεγγύη και την άμιλλα ανάμεσα
στους νέους που είναι οι αυριανοί πολίτες
της κοινωνίας. Από εδώ προκύπτει και η
μεγάλη σημασία που πρέπει να δίνει η πολιτεία ώστε να δημιουργούνται προϋποθέσεις για σωστή φυσική αγωγή από την
περίοδο της σχολικής ηλικίας και στη μετέπειτα ζωή του ανθρώπου.

Μόκκα Βάσω
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Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Αρχαίοι Πολιτισμοί
► Μυστήρια γνώσης μέχρι σήμερα
Κρήτη. Οι Μινωίτες, ήταν άνθρωποι
καλλιεργημένοι, πολεμιστές και έμποροι, καλλιτέχνες και έμπειροι ναυτικοί.
Ήταν οι πρώτοι που δημιούργησαν
και χρησιμοποίησαν γραπτή γλώσσα
στην Ευρώπη. Πάνω στην ακμή τους
και ενώ ακόμα στην Ελλάδα δεν
υπήρχε κάποιο «αντίπαλο δέος», ο
Μινωικός Πολιτισμός καταστράφηκε

Yonaguni – Ιαπωνία
Η ηλικία του εν λόγω βραχώδους
σχηματισμού υπολογίζεται στα 10.000
έτη, χωρίς όμως να έχει προσδιοριστεί
ακόμα αν πρόκειται για εξ ολοκλήρου
ανθρώπινο κατασκεύασμα, φυσικό
δημιούργημα ή αλλοιωμένο από ανθρώπινο χέρι φυσικό φαινόμενο.
Το «μνημείο», όπως το αποκαλούν,
ανακαλύφθηκε το 1986 από ένα δύτη,
ενώ τις τελευταίες δύο δεκαετίες αποτελεί αντικείμενο επισταμένης έρευνας από τον θαλάσσιο γεωλόγο
Μασαάκι Κιμούρα, ο οποίος υποστηρίζει πως ο λίθινος όγκος λαξεύτηκε
πριν από χιλιάδες χρόνια, όταν βρισκόταν ακόμη πάνω από την επιφάνεια της θάλασσα.
Μελετώντας τη δομή και τη φυσιολογία του, ο Κιμούρα έχει μέχρι στιγμής αναγνωρίσει πάνω σε αυτό ίχνη
προγενέστερης ύπαρξης μίας πυραμίδας, κάστρων, δρόμων και μνημείων,
πράγμα που τον οδηγεί στην εικασία
ότι ενδεχομένως να πρόκειται για απομεινάρι της χαμένης ηπείρου των
Μου, που αποτελεί την αντίστοιχη Ιαπωνική εκδοχή της Ατλαντίδας.
Μάτσου Πίτσου
Τυλιγμένο μ' ένα πυκνό πέπλο μυστηρίου, το Μάτσου Πίτσου είναι
αναμφίβολα μία από τις συναρπαστικότερες αρχαιολογικές τοποθεσίες σε
όλο τον κόσμο.
Χωμένο μέσα σ' ένα βασίλειο καταπράσινης υποτροπικής φύσης, με τον
ποταμό Urubamba να κυλά τα ορμητικά νερά του στο βάθος ενός στενού
φαραγγιού, το Μάτσου Πίτσου δεν πατήθηκε ποτέ από την μπότα του Ισπανού κονκισταδόρ, με αποτέλεσμα να
είναι από τα ελάχιστα προκολομβιανά
αστικά κέντρα που ανακαλύφθηκαν
σχεδόν ανέπαφα.
Η πέτρινη πολιτεία των Άνδεων

εξακολουθεί μέχρι σήμερα να βαστάει επτασφράγιστα μυστικά. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το Μάτσου
Πίτσου ανοικοδομήθηκε ανάμεσα
στον 15ο και τον 16ο αιώνα για να
στεγαστεί το μαυσωλείο του αυτοκράτορα Pachacutec, κάτι που πιστοποιείται από τους πολλούς ναούς
και τους χώρους ιεροτελεστιών που
υπάρχουν. Μια άλλη ομάδα ερευνητών υποστηρίζει πως το Μάτσου Πίτσου δεν ήταν πόλη, αλλά ένας ιερός
χώρος αφιερωμένος στη λατρεία του
θεού Ήλιου.
Επίσης, αρκετοί είναι εκείνοι που
ισχυρίζονται ότι η συγκεκριμένη πόλη
ήταν η πρωτεύουσα μιας προγενέστερης αυτοκρατορίας, την οποία κατέλαβαν σε άγνωστη ιστορική στιγμή οι
Ίνκας και οικειοποιήθηκαν τα μνημεία
και τα κτίσματά της. Υπάρχει, όμως,
και η απλή εκδοχή, που θέλει το Μάτσου Πίτσου μια από τις πολλές πολιτείες-οχυρά κατά μήκος του Μεγάλου
Μονοπατιού, της κεντρικής οδού των
Άνδεων που ένωνε όλες τις πόλεις
των Ίνκας.
Μινωϊκός πολιτισμός-Κρήτη
Πέντε χιλιάδες χρόνια πριν ο Μινωικός πολιτισμός, ο πρώτος μεγάλος
πολιτισμός που αναπτύχθηκε στην
Ευρώπη, γεννήθηκε και άκμασε στην

και εξαφανίστηκε για πάντα, αφήνοντας μόνο εντυπωσιακά δείγματα της
ανωτερότητας του. Το ανεξήγητο
τέλος του πολιτισμού οδήγησε πολλούς αρχαιολόγους, μεταξύ των
οποίων ο καθηγητής Μαρινάτος και ο
Άγγλος Έβανς, να συνδέσουν την καταστροφή με το ηφαίστειο της Σαντορίνης.
Πολλοί ερευνητές και αρχαιολόγοι
προχώρησαν ακόμα περισσότερο και
ταυτίζουν την Μινωική Κρήτη με τη χαμένη Ατλαντίδα...
Οι αρχαίοι πολιτισμοί λοιπόν είναι
πολλοί σημαντικοί, καθώς αποτελούν
πηγή για την κατανόηση των αρχαίων
ανθρώπων. Ωστόσο, πολλοί είναι οι
πολιτισμοί που καλύβονται από ένα
πέπλο μυστηρίου καθώς, άλλοι εξαφανίστηκαν για ανεξήγητους λόγους ή
καταστράφηκαν και άλλοι εκδιώχθηκαν από άλλους λαούς.
Τέλος, μας προσφέρουν πανέμορφα
τοπία και μαθαίνουμε για την αρχιτεκτονική, την καθημερινή ζωή και τις
συνθήκες που επικρατούσαν σε κάθε
εποχή αλλά και τις σχέσεις που διατηρούσαν οι κάτοικοι των αρχαίων πολιτισμών με άλλους λαούς.
Παπαθανασίου Στέλλα
Πηγές:el.wikipedia.org
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Ενότητα: Ρεπορτάζ - Συνέντευξη

Οδυσσέας
► Το

Με αφορμή την παρουσία στα Τρίκαλα του «Οδυσσέα», το 1ο κινητό
εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας για παιδιά από
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», το επισκεφθήκαμε για να πραγματοποιήσουμε ρεπορτάζ με τις δράσεις που
πραγματοποιεί. Μας υποδέχτηκαν
ψυχολόγοι, οι οποίοι αφού μας καλωσόρισαν, δέχτηκαν να απαντήσουν
στις ερωτήσεις μας.
Ερ: Πως δημιουργήθηκε η ιδέα εγκατάστασης αυτού του κινητού εργαστηρίου ενημέρωσης εδώ στα Τρίκαλα;
Απ: Δεν είναι μόνο στα Τρίκαλα. Ο
«Οδυσσέας» είναι το πρώτο κινητό
εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας το οποίο δημιουργήθηκε με την προσφορά
χορηγών και απλών δωρητών. Ένα
από τα κομμάτια στα οποία δραστηριοποιείται έντονα ο σύλλογος είναι ο
τομέας της πρόληψης. Ο τομέας της
πρόληψης στα σχολεία, στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά αλλά και στους
γονείς τους. Ο «Οδυσσέας» λοιπόν
είναι ένα εργαλείο πρόληψης, ένα εργαλείο το οποίο πηγαίνει σε όλες τις
πόλεις της Ελλάδας.
Ερ: Ποιος είναι ο σκοπός του κινητού
αυτού εργαστηρίου;

Χαμόγελο του Παιδιού

Απ: Σκοπό έχει να ενημερώνει παιδιά,
γονείς και εκπαιδευτικούς για θέματα
που τους αφορούν, για θέματα ως επί
των πλείστων που έχουν να κάνουν
με το διαδίκτυο και την ασφάλεια μας
μέσα σε αυτό. Επίσης θέλω να επισημάνω την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση και κυρίως όπως λέμε «Να
μάθουμε για να μην πάθουμε».
Ερ: Υπάρχει ανταπόκριση από τα
σχολεία του νομού;
Απ: Ο «Οδυσσέας» βρήκε θερμή
ανταπόκριση από τα σχολεία σε όλα
τα ταξίδια του, ιδιαίτερα εδώ στα Τρίκαλα έχουμε συμμετοχές τόσο από
πρωτοβάθμια όσο και από δευτεροβάθμια. Όλες μας οι μέρες και όλες
μας οι ώρες εδώ είναι κλεισμένες.
Ερ: Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες
πληροφορίες σχετικά με τη μέρα εθελοντικής αιμοδοσίας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016;
Απ: Σε συνεργασία με το νοσοκομείο
των Τρικάλων και την προσφορά του
ανθρώπινου δυναμικού γιατρών και
νοσηλευτών αλλά και της υλικοτεχνικής υποδομής όπως καρέκλες, φιάλες και όλα τα υπόλοιπα που μας
παρείχαν, οργανώσαμε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία οποιοσδήποτε
από τα Τρίκαλα ή και από τις γύρω

περιοχές μπορούσε να δωρίσει 5
λεπτά από τον χρόνο του και να δώσει
λίγο αίμα.
Ερ: Μάθαμε ότι το εργαστήρι θα παραμείνει στα Τρίκαλα ως τις 11 Μαρτίου. Θα θέλατε να μας πείτε ποιες
πόλεις έχει επισκεφτεί και σε ποιες θα
συνεχίσει;
Απ: Ο «Οδυσσέας στον 1,5 χρόνο
λειτουργίας του έχει επισκεφτεί μεγάλες πόλεις όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Λάρισα, Βόλο, την
Αλεξανδρούπολη, Σέρρες, Καλαμάτα,
Πύργος Ηλείας, Τρίκαλα. Μετά από
εδώ θα επισκεφτούμε την Φλώρινα,
Δράμα, Χαλκιδική, Σίνδος και θα επιστρέψουμε Θεσσαλονίκη.
Ερ: Πιστεύετε ότι η χρήση υπολογιστικών συστημάτων στον «Οδυσσέα»
κάνει ευκολότερη την ενημέρωση;
Απ: Σίγουρα βοηθά σε μεγάλο βαθμό
η χρήση της τεχνολογίας γιατί είναι πιο
κοντά στα παιδιά. Κυρίως όμως χρησιμοποιούμε την μέθοδο των κοινωνικών ιστοριών όπως βιωματικός και
διαδραστικός γιατί αναπτύσσει καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά, μπορούνε να εκφράσουν την γνώμη τους
ελεύθερα και άρα η τεχνολογία έρχεται
βοηθητικά σε όλο αυτό.
Ερ: Ποιοι είναι οι υποστηρικτές σε
αυτήν την προσπάθεια;
Απ: Είναι ένα έργο το οποίο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια μεγάλων εταιριών ως χορηγούς αλλά και ιδιωτών.
Επίσης στελεχώνεται από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους
που εργάζονται ήδη στον σύλλογο.
Πολλές φορές έχουμε και την συνδρομή εθελοντών οι οποίοι βοηθούν
στην διατήρηση του χώρου.
Ερ: Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα
λόγια για την γραμμή 10-56;
Απ: Μου δώσατε μια εξαιρετική ευκαιρία να μιλήσω για αυτό. Αποτελεί την
ραχοκοκαλιά του συλλόγου μας, είναι
η δράση που συντονίζει όλες τις υπόλοιπες. Δημιουργήθηκε έτσι ώστε
κάθε παιδί να έχει πρόσβαση σε βοήθεια, η οποία είναι μόνιμη, 24ωρη,
ανώδυνη και πάνω από όλα δωρεάν.
Για αυτό το λόγο δημιουργήθηκε αυτή
η γραμμή 10-56 την οποία μπορούν
να καλούν γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί οποιαδήποτε στιγμή χρειαστούν
βοήθεια, είτε ψυχολογική στήριξη, είτε
είναι μόνοι και θέλουν κάποια βοήθεια,
είτε έχουν κάποιο πρόβλημα με το
άγχος στις εξετάσεις, είτε τσακώθηκαν
με τους γονείς τους και δεν ξέρουν
πώς να το διαχειριστούν, είτε ακόμη
και ότι ανησυχούν για κάποιο συμμαθητή τους τον οποίο βλέπουν πολύ
αλλαγμένο τον τελευταίο καιρό, στον
οποίο νομίζουν ότι κάτι συμβαίνει και
για να καταγγείλουμε κάτι. Σε αυτή τη
γραμμή έχει πρόσβαση ο καθένας με
πολύ εύκολο τρόπο.
συνέχεια σελ:11
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► Μια σωτήρια δωρεάν τηλεφωνική γραμμή βοήθειας
ληλο για να μεγαλώσουν, είτε λόγω
κακοποίησης είτε αδιαφορίας από
πλευράς γονέων. Σε περίπτωση που
δεν υπάρχει κάποιος κοντινός τους
άνθρωπος για να τους στηρίξει αφαιρείται η επιμέλεια και δίνεται σε άλλους φορείς όπως το χαμόγελο του
παιδιού. Τα παιδιά αυτά μπορεί να
είναι παραμελημένα ή παιδιά μεταναστών ή παιδιά για τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ένα ασφαλές
περιβάλλον να μείνουν.
Ερ: Υπήρχε ποτέ περίπτωση κάποιο
παιδί να αναρωτηθεί για τους γονείς
του;
Απ: Καθημερινά αυτά τα παιδιά αναρωτιούνται για τους γονείς τους.
Τέλος, ανάλογα με την δυσκολία που
τα απομάκρυνε από την οικογένεια
τους, υπάρχει αντίστοιχος τρόπος
επανασύνδεσης διότι το Χαμόγελο
του Παιδιού, δεν αφαιρεί το παιδί από
την οικογένεια του, αλλά είναι εκεί για
να το προστατέψει και να του δώσει τη
δυνατότητα να τους συναντήσει.
Μέσα από την επίσκεψη μας στον
«Οδυσσέα» και τις πληροφορίες που
Ερ: Πόσα περίπου τηλεφωνήματα δέχεστε καθημερινά και τι θέματα αφορούν κυρίως;
Απ: Δεχόμαστε καθημερινά 700 τηλεφωνήματα την ημέρα και αφορούν κυρίως καταγγελίες για θέματα στα
οποία χρειάζεται παρέμβαση της
αστυνομίας ή προνοιακών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα δεχόμαστε τηλεφωνήματα για θέματα διαδικτυακού
μπόουλινγκ ή οικογενειακά προβλήματα ή ακόμη και για εύρεση κάποιου
παιδιού.
Ερ: Ποια τα βήματα που ακολοθούνται με την εξαφάνιση ενός παιδιού;
Απ: Αρχικά ενεργοποιείται το σύστημα του Amber Alert, ειδοποιούνται
όλοι οι φορείς όπως αστυνομία, λιμενικό και αεροδρόμια αλλά και απλοί
πολίτες μέσω των ειδικών σημάτων
που βγαίνουν σε οθόνες Κτελ, μετρό
και αεροδρόμια. Έπειτα όταν αντιλήφθει κάποιος πολίτης ότι έχει κάποιες
πληροφορίες για το αγνοούμενο
παιδί τηλεφωνεί είτε στην αστυνομία
είτε στην γραμμή 10-56. Επίσης την
οργάνωση πλαισιώνουν διασώστες
αλλά και εθελοντές οι οποίοι ενεργοποιούνται ανάλογα με την περιοχή
που έχει χαθεί το παιδί. Τέλος, είναι
σημαντικό να επισυμανθεί ότι από την
στιγμή που θα ενεργοποιηθεί το σύστημα για ένα παιδί που αγνοείται,
9/10 φορές θα βρεθεί.
Ερ: Πως νιώθετε που είστε μέρος
αυτής της οργάνωσης;
Απ: Είναι ένας σύλλογος με μεγάλο
έργο. Όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτό το σύλλογο και είναι εθε-

λοντές, δίνουν ένα κομμάτι από τον
εαυτό τους και την ψυχή τους πέρα
από το χρόνο και το χώρο. Νιώθω περίφανη,γεμάτη ακόμα και όταν γυρνάω κουρασμένη από τη δουλειά και
γι’ αυτό πάντα σκέφτομαι πως ξεκίνισε
όλο αυτό και ότι θέλω να συνεχίσω.
Ερ: Στα σπίτια SOS φιλοξενούνται
μόνο κακοποιημένα παιδιά;
Απ: Στα σπίτια SOS φιλοξενούνται
παιδιά που έχουν έρθει κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Αυτό σημαίνει ότι ο
εισαγγελέας έχει διαπιστώσει ότι το
περιβάλλον των παιδιών είναι ακατάλ-

αντλήσαμε καθώς και την θερμή φιλοξενία που μας προσέφεραν καταφέραμε να κατανοήσουμε το βαθύτερο
νόημα της ύπαρξης του Χαμόγελου
του Παιδιού και ότι κάθε παιδί μπορεί
να βοηθηθεί οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε κατάσταση
και αν βρίσκονται.

Ευχαριστούμε την ψυχολόγο κ. Κοτσοπούλου Θεοδώρα.
Παπαθανασίου Κων/να
Παπαθανασίου Κων/νος
Παπακώστα Ελένη
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Δίσεκτα έτη
► Γιατί

τα αποφεύγουμε;
τον άντρα που θα αρνούνταν την πρόταση. Θα έπρεπε να αποζημιώσει
πλουσιοπάροχα την απογοητευμένη
γυναίκα ανάλογα με το εισόδημά του
ή έστω να της αγοράσει ένα μεταξωτό
φόρεμα.
Τι σχέση έχει ο τζόκερ της τράπουλας με τα δίσεκτα έτη; Κάποιοι ιστορικοί εικάζουν ότι τα 52 χαρτιά της
τράπουλας αποτελούν την εξέλιξη
ενός ετήσιου ημερολογίου (ανά εβδομάδα) που χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτιοι. Οι 52 κάρτες συμπλήρωναν ένα
ημερολογιακό έτος, ενώ ο τζόκερ
(όπως τον αποκαλούμε σήμερα) ήταν
το 53ο φύλλο που εκπροσωπούσε
την 366η ημέρα του δίσεκτου έτους

Δίσεκτο ονομάζουμε το έτος κατά το
οποίο προσμετράμε μια μέρα παραπάνω. Αυτό το κάνουμε για να διορθώσουμε
τα
σφάλματα
που
προκαλούνται από τον μη ακριβή
υπολογισμό της διάρκειας της ημέρας,
μια πλήρους δηλαδή περιστροφής της
γης κατά τη μέτρηση του ηλιακού
έτους. Η ετήσια περιφορά της Γης
γύρω από τον ήλιο θεωρείται ότι δε
διαρκεί μόνο 365 ημέρες αλλά κάτι
παραπάνω. Συγκεκριμένα 6 ώρες, 9
λεπτά και 9 δευτερόλεπτα κατά μέσο
όρο.
Για να διορθωθεί η ανωμαλία, το 46
π.Χ. ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Ιούλιος
Καίσαρας ζήτησε τη βοήθεια του Έλληνα αστρονόμου, μαθηματικού και
φιλόσοφου Σωσιγένη. Εκείνος, βασισμένος στις γνώσεις του πατέρα της
αστρονομίας Ίππαρχου, υπολόγισε το
ηλιακό έτος σε 365 ημέρες και 6 ώρες
και ανέλαβε να βρει έναν τρόπο να
στριμώξει κάπου τις περισσευούμενες
6 ώρες της χρονιάς. Αφού πρώτα επιμήκυνε το έτος 46 π.Χ. φθάνοντάς το
στις 445 ημέρες – προκειμένου να καλύψει τη διαφορά, όρισε να προστίθεται στο νέο ημερολογιακό έτος μία
ημέρα κάθε 4 χρόνια.
Παλαιότερα επειδή οι άνθρωποι δε
γνώριζαν την επιστημονική εξήγηση
της προσθήκης κι επειδή είχαν τη
τάση να «προικίζουν» με υπερφυσικές
ιδιότητες οτιδήποτε δεν μπορούσαν
να εξηγήσουν και έπλαθαν διάφορους
μύθους και δοξασίες γύρω από τη «δίσεκτη χρονιά».
Για παράδειγμα οι Ρωμαίοι θεωρούσαν τον Φεβρουάριο ως μήνα των νεκρών και πίστευαν ότι άφηναν τον Άδη
και κυκλοφορούσαν για λίγες μέρες
ανάμεσα στους ζωντανούς.
Οι δεισιδαιμονίες για το δίσεκτο έτος
μεταφέρθηκαν όμως και στους Έλληνες ύστερα από την κατάκτησή τους
από τους Ρωμαίους. Αυτός είναι ο
λόγος που και στην ελληνική παράδοση τα δίσεκτα έτη θεωρούνται γρουσούζικα και ο κόσμος αποφεύγει τους

γάμους, το κτίσιμο του σπιτιού, τις
νέες επαγγελματικές δραστηριότητες
και γενικά τους μακροχρόνιους συνεταιρισμούς ή σχέσεις.
Ωστόσο, στην Ιρλανδία το δίσεκτο
έτος θεωρείτε κατά κάποιον τρόπο
«τυχερό», καθώς η ιρλανδική παράδοση δίνει την ευκαιρία σε κάθε Ιρλανδή να κάνει πρόταση γάμου στον
αγαπημένο της, την οποία εκείνος
είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί
καθώς ένα γενναίο πρόστιμο περίμενε

και κάλυπτε τον μονό αριθμό των 365
ημερών.
Τέλος, στα δίσεκτα έτη κατά παράδοση διοργανώνεται η πιο σημαντική
παγκόσμια αθλητική συνάντηση: οι
Ολυμπιακοί αγώνες.
Το 2016 είναι και φέτος δίσεκτη χρονιά. Προς το παρόν είμαστε ακόμη
στην αρχή. Τι μας επιφυλάσσει άραγε;
Παπαθανασίου Στέλλα
Πηγές: el.wikipedia.org
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Όσκαρ 2016
► Νικητής

28 Φεβρουαρίου 2016. Η πιο σημαντική ημερομηνία στο ημερολόγιο
όλων των ηθοποιών καθώς και όσων
περιβάλλουν τα σημαντικότερα και
διασημότερα πρόσωπα του Χόλυγουντ. Η πιο σημαντική βραδιά όλης
της χρονιάς. Η βραδιά που κρίνει το
μέλλον αμέτρητων ανθρώπων. Μια
βραδιά όπου τα όνειρα πολλών μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Η
βραδιά όπου τα βλέμματα όλου του
κόσμου είναι στραμμένα πάνω στο
κόκκινο χαλί. Η βραδιά των Όσκαρ.
Η αγωνία όλων είχε φτάσει στο ζενίθ
την βραδιά της 28ης Φεβρουαρίου ιδιαίτερα λίγο πριν την ανακοίνωση του
νικητή στην κατηγορία του Ά αντρικού
ρόλου. Η ερώτηση που βασάνιζε το
μυαλό όλων μας ήταν η ίδια. Θα ήταν
επιτέλους νικητής ο Λεονάρντο Ντι
Κάπριο; Θα έπαιρνε σπίτι του το πολυπόθητο αγαλματίδιο που τόσα χρόνια λαχταρούσε; Μάθαμε όλοι την
απάντηση σ’ αυτά τα ερωτήματα όταν
η παρουσιάστρια ανακοίνωσε το
όνομα και ξέσπασε μια θύελλα χειροκροτημάτων καθώς ο Λεονάρντο συγκινημένος
και
αναμφισβήτητα
πανευτυχής ανέβαινε στην σκηνή για
να παραλάβει το βραβείο του. Παρόμοια αισθήματα είναι βέβαιο πως
πλημμύριζαν και την νεαρή ηθοποιό
Αλίσια Βίκαντερ η οποία κέρδισε το
Όσκαρ στην κατηγορία ΄Β γυναικείου
ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία
“TheDanishGirl”.
Επιστρέφοντας λοιπόν στην βραδιά
των Όσκαρ άλλο ένα θέμα κάνει την
εμφάνιση του ξεσηκώνοντας αντιδράσεις από το ευαισθητοποιημένο κοινό
σε όλο τον κόσμο. Οι υπεύθυνοι των
υποψηφιοτήτων κατηγορούνται για
ρατσισμό καθώς στην φετινή απονομή
των βραβείων της Ακαδημίας παρατηρήθηκε απουσία υποψηφιοτήτων
εγχρώμων ατόμων. Παρά το γεγονός
ότι ο παρουσιαστής της βραδιάς,
Chris Rock, ανήκε στην μαύρη φυλή
οι αντιδράσεις των ανθρώπων ήταν
πολλές. Ευσταθούν τέτοιες κατηγορίες
όμως; Είμαστε ακόμα στην εποχή που

ο ΝτιΚάπριο - “The Revenant”

ο ρατσισμός δεν έχει εξαλείφει και εκδηλώνεται με ολοφάνερους τρόπους
στην καθημερινότητα μας; Ή μήπως
πρόκειται για απλή σύμπτωση και παραβλέπουμε περίτρανα σημάδια προοδευτικότητας όπως η κατάκτηση του
Όσκαρ Ά γυναικείου ρόλου από την
αφροαμερικανίδα ηθοποιό Octavia
Spenser για την ερμηνεία της στην ταινία «Υπηρέτριες» στα βραβεία του
2011; Όπως και να χει, όποια και αν
είναι η πραγματικότητα καλό θα ήταν
να υιοθετήσουμε όλοι την στάση του
παρουσιαστή της βραδιάς ο οποίος με
τα χιουμοριστικά του σχόλια επί του
θέματος κατάφερε να δώσει μια ευχάριστη και χαλαρή νότα στην εκδήλωση
κάνοντας τους όλους να νιώσουν
άνετα και διώχνοντας όποια σημάδια
αμηχανίας και αν υπήρξαν.
Ένα ακόμα ζήτημα που προέκυψε
φέτος είναι το ότι πάρα πολλές ταινίες
είναι βασισμένες είτε σε βιβλία είτε σε
αληθινά γεγονότα. Και που είναι το
πρόβλημα; Μπορεί εύλογα να αναρωτηθεί κάποιος. Το πρόβλημα έγκειται
στο ότι πολλοί σπεύδουν να κατηγορήσουν σκηνοθέτες και σεναριογράφους
για στέρεψη ιδεών και για μη άξια βράβευση εφόσον η δουλεία που παρουσιάζουν δεν είναι αποκλειστικά δικιά
τους. Η αλήθεια είναι πως το πλήθος
των ταινιών που έχουν ήδη προβληθεί
μπορεί να μην αφήνει περιθώρια για
πρωτοποριακές και καινούριες ιδέες
και έτσι πολλοί να καταφεύγουν σε
έτοιμο υλικό. Δεν νομίζω όμως πως
αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει
να μας απασχολεί ιδιαίτερα καθώς η
μεταφορά βιβλίων ή αληθινών γεγονότων στην μεγάλη οθόνη είναι πολλές
φορές απόλυτα επιτυχημένη και πηγή
τεράστιων εσόδων στους δημιουργούς
τους. Περίτρανη απόδειξη αυτού είναι
τόσο το “The Danish Girl” όσο και το
“The Revenant” το οποίο σάρωσε κυριολεκτικά τα βραβεία.
Είναι βέβαιο πως κάθε χρόνο θα
προκύπτουν θέματα από τα Όσκαρ.
Είτε λόγω των υποψηφιοτήτων είτε
λόγω των ατόμων που βραβεύονται

είτε από τους παρουσιαστές είτε
ακόμα από τις ετήσιες αποκαλυπτικές
εμφανίσεις της Jennifer Lopez στο
κόκκινο χαλί ( η απουσία της οποίας
έγινε αισθητή φέτος). Όπως και να χει
πάντως δεν παύει αυτή η βραδιά να
είναι η πιο λαμπερή και πιο προβαλλόμενη βραδιά όλου του χρόνου. Ότι
λοιπόν και να λένε διάφοροι καλοπροαίρετοι και μη τα μάτια όλου του κόσμου είναι για λίγες ώρες στραμμένα
στο κόκκινο χαλί. Από τον νεαρό που
ελπίζει η αγαπημένη του ταινία να
βραβευτεί ως η καλύτερη της χρονιάς
ως την νοικοκυρά που ανυπομονεί να
δει τα φορέματα που θα επιλέξουν οι
διάσημες, όλοι περιμένουν τα όσκαρ
με τεράστια ανυπομονησία. Και του
χρόνου λοιπόν!
“Τhe Danish girl”. Κινηματογραφική
μεταφορά του ομότιτλου βιβλίου του
Ντέιβιντ Εμπερσχοφ που αφηγείται
μια εκδοχή της ιστορίας του Αϊναρ
Βέγκενερ (γνωστού ως Λίλι Ελμπε),
τον (την;;;) οποίο ερμήνευσε μοναδικά
ο Έντι Ρέντμεϊν, την περίοδο που
αποφάσισε να κάνει εγχείρηση επαναπροσδιορισμού φύλου, σοκάροντας
τους ανθρώπους της εποχής. Μια
ιστορία αρκετά αμφιλεγόμενη και σοκαριστική για την κοινωνία της δεκαετίας του 20’. Μια ιστορία με
πάμπολλες ομοιότητες με την ιστορία
του BruceJenner,(πλέον γνωστός ως
CaitlynJenner) πατριό της πασίγνωστης οικογένειας των Kardashians ο
οποίος λίγους μήνες νωρίτερα προέβη
και αυτός σε εγχείρηση αλλαγής
φύλου εκπλήσσοντας τον κόσμο μας.
Μια ιστορία η οποία σαφώς και δεν
είχε τον ίδιο αντίκτυπο μ αυτήν του
Βέγκενερ καθώς ελάχιστοι ήταν αυτοί
που σοκαρίστηκαν σε υπερβολικό
βαθμό από την αλλαγή φύλου. Σ’ αυτό
έχει συμβάλει το πέρας 80 και πλέον
χρόνων ανάμεσα στα δύο γεγονότα
καιρός που έχει επιτρέψει στην ανθρωπότητα να είναι πιο ανοιχτή και
πιο δεκτική σε αμφιλεγόμενα θέματα
αυτού του είδους.
“Τhe revenant”. Μια ταινία που διαδραματίζεται το 1823, και όπου ένας
βαρύτατα τραυματισμένος κυνηγός
εγκαταλείπεται από τους συντρόφους
του στα χιονισμένα βουνά, αλλά εκείνος καταφέρνει να επιζήσει και επιστρέφει ζητώντας εκδίκηση. Μια
εξαιρετική ταινία εξ ολοκλήρου γυρισμένη σε εξωτερικούς χώρους με
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και φυσικό φωτισμό. Υποψήφιο για 9 όσκαρ
είναι μια ταινία που έκανε θραύση
παγκοσμίως. Μια ταινία για την οποία
ο dicaprio άξια βραβεύτηκε με Όσκαρ.
Και η οποία άξια βραβεύτηκε ως η καλύτερη της χρονιάς.
Χαρίτου Μαρλένα
Πηγές: el.wikipedia.org
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Εκδρομή στη Βουλγαρία
► Οι

Την Πέμπτη 3/12/2015 το 6ο Λύκειο
Τρικάλων και ειδικότερα η Γ’ Λυκείου
πραγματοποίησε τετραήμερη εκδρομή
στην Βουλγαρία. Πριν την είσοδο μας
στην Βουλγαρία πραγματοποιήσαμε μια
στάση στο ιστορικής σημασίας Οχυρό
Ρουπελ, μαθαίνοντας αρκετά πράγματα
για τον ρόλο του στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά την ξενάγηση μας στους χώρους του οχυρού.
Ύστερα από αρκετές ώρες δρόμου
φτάσαμε στην Σόφια όπου θα παραμέναμε για δύο μέρες. Αφού ξεκουραστήκαμε κάποιες ώρες στο ξενοδοχείο και
αφού πήραμε το δείπνο μας κάναμε μια
βραδινή έξοδο για να γνωρίσουμε καλύτερα την βραδινή ζωή της πόλης.
Την επόμενη το πρόγραμμα έγραφε
επίσκεψη σε ένα σχολείο. Ξεκινήσαμε
λοιπόν με προορισμό το σχολείο γεμάτοι
αγωνία, καθώς θέλαμε να γνωρίσουμε
τις διαφορές του εκπαιδευτικού μας συστήματος με το δικό τους. Αξίζει να σημειωθεί
ότι
το
σχολείο
που
επισκεφτήκαμε ήταν τεχνικό και τα μαθήματά του αφορούσαν την εξειδίκευση
των μαθητών πάνω σε συγκεκριμένα θέματα όπως μελέτη της μηχανής ενός αυτοκινήτου,
παραγωγή
ηλεκτρικής
ενέργειας από τον ήλιο και μελέτη κυ-
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εντυπώσεις μας
κλωμάτων. Αυτό που μας προξένησε μεγάλη εντύπωση από την συνολική παρουσία στην πόλη ήταν η αυστηρή και
κατά γράμμα τήρηση των νόμων.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήσαμε και μία επίσκεψη στην πόλη
με ελληνικές ρίζες, Φιλιππούπολη. Αφού
φάγαμε κάναμε μια περιήγηση της
πόλης γνωρίσαμε και Ελληνικούς οικισμούς στην πιο γραφική πλαγία της
πόλης. Την επόμενη μέρα ετοιμάσαμε
τις αποσκευές και πήραμε το δρόμο για
το χιονοδρομικό κέντρο στο Μπάνσκο.
Αξίζει να σημειωθεί και η στάση μας για
φαγητό και ψώνια σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα. Μόλις φτάσαμε στο Μπάνσκο όλοι ήμασταν
‘’μαγεμένοι’’ από την ομορφιά του τοπίου. Στο ξενοδοχείο αφου ξεκουραστήκαμε και απολαύσαμε όλες τις ανέσεις
ετοιμαστήκαμε για την έξοδο.
Επίσης το πρωί της Κυριακής ετοιμάσαμε τις αποσκευές και πήγαμε στο λίφτ
του χιονοδρομικού κέντρου. Και καθώς
βρισκόμασταν πάνω στο λίφτ μείναμε
για αρκετά λεπτά προσηλωμένοι στο
μαγικό τοπίο που ‘’ανοιγόταν’’ μπροστά
μας. Εν τέλει πήραμε το δρόμο της επιστροφής γεμάτοι νέες εμπειρίες. Χωρίς
αμφιβολία ήταν μία εκδρομή η οποία θα
μείνει αξέχαστη σε κάθε μαθητή, καθώς
πέρα από το γεγονός ότι αποτέλεσε μια
ευκαιρία για να γνωρίσουμε μια ξένη
χώρα και ένα ξένο πολιτισμό ήταν και η
τελευταία μα εκδρομή ως μαθητές.
Βερβέρα Κωνσταντίνα
Μπουλογεώργος Αθανάσιος

Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Εκπαιδευτικά Συστήματα
► Συνέντευξη
Τα εκπαιδευτικά συστήματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν
πολλών ειδών συστήματα, διαφορετικά μαθήματα αλλά και διαφορετικοί
τρόποι διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα, όσο αφορά το σύστημα της
Βουλγαρίας μπορούμε να αντλήσουμε
πληροφορίες από την παρακάτω συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στο
τεχνικό λύκειο της πρωτεύουσας,
Σόφια το Henry Ford, με αφορμή την
επίσκεψή του σχολείου μας σε αυτό.
Η συνέντευξη είναι η ακόλουθη:
- Τι στόχους έχουν όταν έρχονται
σχολείο;
- Οι μαθητές, τον πρώτο χρόνο, δεν
προσαρμόζονται εύκολα, καθώς τα
πράγματα εδώ είναι αυστηρά και
υπάρχει τάξη. Κυρίως τον πρώτο και
δεύτερο χρόνο υπάρχουν δυσκολίες.
Όταν ξεκινάει η πρακτική τα πράγματα
λειτουργούν καλύτερα.
- Ποια είναι η διαφορά αυτού του
σχολείου σε σχέση με άλλα και
ποια η κυρίως διαφορά με τα πανεπιστήμια;
- Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Στα
σχολεία είναι υποχρεωτική η παρουσία των μαθητών καθημερινά, ενώ
στα πανεπιστήμια όχι. Στα σχολεία γίνεται αυστηρός έλεγχος με τις παρουσίες σε αντίθεση με τα πανεπιστήμια
που πρέπει να βρίσκονται στην εξέταση που γίνεται, αλλά στα μαθήματα
είναι προαιρετικό. Το κάθε πανεπιστήμιο είναι αυτόνομο. Οι μαθητές υπογράφουν τους κανονισμούς και
οφείλουν να τους τηρούν.
- Υπάρχουν αντίστοιχες πανεπιστημιακές ειδικότητες και είναι τα
επαγγελματικά δικαιώματα είναι
ίδια;
- Ο καθένας καθηγητής είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει γνώσεις στους
μαθητές είτε βρίσκεται σε ειδικό γυμνάσιο, σε τεχνικό σχολείο ή σε διάφορα άλλα.
- Βρίσκουν τα παιδιά δουλειά αμέσως μετά το σχολείο;
- Συγκεκριμένα, γι’ αυτό το σχολείο, τα
παιδιά που ειδικεύονται και αποφοιτούν με συγκεκριμένες ειδικότητες,
υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά
της Βουλγαρίας. Κάποτε, κομμουνιστικό καθεστώς, υπήρχε ένας νόμος
που διόριζε άτομα ανάλογα με τις
ανάγκες που υπήρχαν.
- Μπορούν να ανοίξουν μετά δική
τους επιχείρηση;
- Μπορούν, αν και δεν έχουν την οικονομική δύναμη, εκτός αν τους στηρίξει
κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο.
Όμώς είναι υποχρεωτική η ύπαρξη
πτυχίου.
- Έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν
όλοι επιχειρήσεις;
- Ναι, και το πτυχίο που έχουν τα παι-

Σελίδα:15

από την εκδρομή μας στη Βουλγαρία

διά αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες.
- Για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος είναι υποχρεωτική η επιπλέον πρακτική εξάσκηση μετά το
σχολείο;
- Εκείνοι που έχουν αποφοιτήσει από
γενικό σχολείο δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια πρακτική εξάσκηση ενώ
εκείνοι που έχουν αποφοιτήσει από
νυχτερινό χρειάζεται.
- Για το εκπαιδευτικό σύστημα γενικά, μας είπαν:
Τα παιδιά αρχίζουν στην ηλικία των
7 ετών. Από την πρώτη έως την Τετάρτη τάξη λέγεται απλό σχολείο. Από
την Τετάρτη τάξη έως την ογδόη λέγεται προ-γυμνάσιο είναι η ηλικία γύρω
στα δεκατρία με δεκατέσσερα ετών. Το
τελευταίο κομμάτι στην εκπαίδευση
είναι από 14 έως 18, αυτό λέγεται κλασικό ή επαγγελματικό γυμνάσιο στο
οποίο η εισαγωγή γίνεται με εξετάσεις.
Υπάρχει και το επαγγελματικό λύκειο, το οποίο είναι όπως τα άλλα σχολεία που σου μαθαίνουν ξένες
γλώσσες. Υπάρχουν επίσης κι άλλες
κατηγορίες σχολείων με ζωγραφική,
αθλητικά, με μαθηματική και φυσικομαθηματικά αλλά και τα κλασικά σχολεία. Από όλες τις κατηγορίες
σχολείων μπορείς να πάρεις πτυχίο
με την αποφοίτηση. Στο κλασικό γυμνάσιο μαθαίνουν λατινικά και αρχαία
ελληνικά. Όσο αφορά την αποφοίτηση, όσοι τελειώνουν το γυμνάσιο ή
το επαγγελματικό γυμνάσιο δίνουν

ετησίως γενικές εξετάσεις. Το ένα
μέρος των εξετάσεων είναι υποχρεωτικά Βουλγάρικα και το άλλο είναι ανάλογα με τον προσανατολισμό που
θέλει να ακολουθήσει ο μαθητής π.χ.
μαθηματικά, ιστορία κ.τ.λ., και τα δύο
μέρη των εξετάσεων είναι υποχρεωτικά. Στο τρίτο έτος του επαγγελματικού γυμνασίου υπάρχουν άλλες δύο
εξετάσεις ετησίως, είναι η θεωρία και
η πρακτική στο επάγγελμα που έχουν
εξειδικευτεί. Υπάρχει καινούριος
νόμος από το υπουργείο (λαϊκής) παιδείας για αυτό και δεν ξέρουμε ποια
συστήματα από τα δύο να σας δείξουμε. Το παλιό ή το καινούριο που
μπαίνει από σήμερα σε εφαρμογή.
Το πιο βασικό πρόβλημα για αυτή
την γενιά είναι το γεγονός ότι δεν
ασχολούνται πολύ με τα μαθήματα
επειδή έχουν άλλα όνειρα. Για να
μπούνε εδώ και να δώσουν εξετάσεις
πρέπει να αγαπάνε αυτό το επάγγελμα.
Δίνοντας εξετάσεις και μπαίνοντας
στο σχολείο, οι μαθητές υπογράφουν
μια σύμβαση ότι θα ακολουθήσουν
όλα αυτά που λέει το τεχνικό σχολείο ή
το γυμνάσιο. Αν κάποιος μαθητής
υπερβεί τα όρια τότε θα ακολουθήσουν παρατηρήσεις και έπειτα καλούν
τους γονείς και υπάρχει το ενδεχόμενο,
το οποίο γίνεται σπάνια, να τους μεταγράψουν σε άλλο τεχνικό σχολείο.
Πολύζου Βάσω
Παρίσης Χρήστος

Ενότητα: Μαθητική Γωνιά
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Οικογένεια
►Ο
Οικογένεια. Αγαπημένη λέξη και σεβαστή στην ελληνική ιδιαίτερα κοινωνία. Καταφύγιο για μικρούς και μεγάλους. Η
οικογένεια ως ο σημαντικότερος φορέας
αγωγής και κοινωνικοποίησης αποτελεί
καταλυτικό παράγοντα τόσο στην διαμόρφωση των προσωπικοτήτων των μελών
της όσο και στην περαιτέρω πορεία τους
στο κοινωνικό σύνολο. Ο αξία του ρόλου
που διαδραματίζει είναι εμφανής ήδη από
τους πρώτους της σχηματισμούς.
Αρκετά ενδιαφέρουσα είναι μια σύντομη
αναδρομή στη διαχρονική εξέλιξη του θεσμού της οικογένειας. Θα διαπιστωθεί,
έτσι, ότι ο ρόλος των γονιών στην διαπαιδαγώγηση αλλάζει από εποχή σε εποχή
και διαμορφώνεται από τις αντίστοιχες κοινωνικές συνθήκες. Κατά την προϊστορική
εποχή ηγετική θέση μέσα στην οικογένεια
είχε η γυναίκα η οποία κυριαρχούσε στην
αγωγή των παιδιών, ενώ ο πατέρας μάθαινε στα παιδιά οτιδήποτε χρήσιμο για
την επιβίωσή τους. Τα πράγματα, ωστόσο,
ανατρέπονται με την εμφάνιση του αρότρου μετά την οποία η ισχύς και η εξουσία
περνάνε στον άντρα, γεγονός που υποτάσσει τη γυναίκα στις απαιτήσεις του συζύγου. Στην Αρχαία Ελλάδα, η θέση της
γυναίκας ήταν πολύ υποβαθμισμένη. Όλη
τη μέρα ήταν κλεισμένες στο σπίτι κι ασχολούνταν με τις οικιακές δουλειές. Ανάλογη
ήταν και η αγωγή των κοριτσιών τα οποία
μάθαιναν ελάχιστα να γράφουν και να διαβάζουν. Από την άλλη τα αγόρια τα πήγαιναν να μορφωθούν σε ιερατεία ή ανέθεταν
την διαπαιδαγώγησή τους σε δασκάλους.
Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι τα παιδιά
είχαν ελάχιστη επικοινωνία με τον πατέρα,
ο οποίος ή θα εργαζόταν όλη μέρα ή θα
ασχολούνταν με τα ζητήματα του δήμου.
Στην σκοτεινή εποχή του Μεσαίωνα, η
αγωγή που παρεχόταν στα παιδιά είχε ως
βασικό στοιχείο την χριστιανική ιδέα, σε
σημείο που γινόταν έμμονη ιδέα με όλες
τις προκαταλήψεις που υπήρχαν. Κατά
την περίοδο αυτή, που οι κοινωνικές τάξεις
είχαν τεράστιο χάσμα, ο πατέρας προσπαθούσε να βρει δουλειά και αδιαφορούσε
παντελώς για την αγωγή των παιδιών, ενώ
η μητέρα προσπαθούσε μόνη της να αναθρέψει τα παιδιά.
Την εποχή της Αναγέννησης, βελτιώνονται οι βιοτικές και κοινωνικοπολιτιστικές
συνθήκες, ανοίγονται μεγαλύτερες ευκαιρίες μόρφωσης για τα παιδιά και οι παιδαγωγοί είναι επηρεασμένοι από τον δυτικό
τρόπο σκέψης με συνέπεια την άνοδο του
πνευματικού επιπέδου των ανθρώπων.
Οι ιδεολογικές και κοινωνικές αλλαγές
της σημερινής κοινωνίας έχουν επιφέρει
αλλαγές και στην αγωγή των παιδιών. Η
ελληνική οικογένεια, συγκεκριμένα έχει
υποστεί βασικούς μετασχηματισμούς
όπως από πυρηνική οικογένεια σε εκτεταμένη, διαζευγμένη ή ανασυγκροτημένη.
Όλα αυτά τα δεδομένα έχουν επιφέρει επίσης μεταβολές στην λειτουργία της.
Στις παραδοσιακές έχουμε συνηθίσει την

πυρήνας της κοινωνίας μας

εικόνα της πυρηνικής οικογένειας, ενός
ζευγαριού, δηλαδή, και των παιδιών τους.
Το κλασσικό αυτό μοντέλο οικογένειας έχει
σταθερές αξίες και τρόπους συμπεριφοράς οι οποίες διατηρούνται αναλλοίωτες
στο πέρασμα του χρόνου. Η εκτεταμένη
οικογένεια αποτελείται όχι μόνο από τους
δύο συζύγους και τα παιδία τους αλλά περιλαμβάνει και άλλα συγγενικά πρόσωπα
όπως είναι οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι
θείοι ή τα ξαδέρφια. Η οικογένεια αυτή στηρίζεται κατ’ εξοχήν στη συνεργασία μεταξύ
των μελών εξασφαλίζοντας παράλληλα
την ένταξη του ατόμου από μικρή ηλικία σε
μία σταθερή ομάδα. Αντίθετα, η αυξανόμενη διάσπαση της πυρηνικής οικογένειας
σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση των
διαζυγίων, αφήνουν πολλούς γονείς να
αναθρέφουν μόνοι τους τα παιδιά και να
αγωνίζονται να παίξουν τον ρόλο δύο ανθρώπων. Πρόκειται για τις μονογονεϊκές
που γίνονται όλο και πιο ορατές στη σύγχρονη κοινωνία.
Οι ανασυγκροτημένες οικογένειες, εντέλει, είναι εκείνες που δημιουργούνται από
τον δεύτερο γάμο του ενός ή και των δύο
συζύγων. Στο παρελθόν οι διαζευγμένοι
γονείς δεν τολμούσαν να δημιουργήσουν
μια νέα οικογένεια επειδή ντρέπονταν τον
κοινωνικό περίγυρο εφόσον το διαζύγιο
θεωρούταν κάτι το απρεπές. Στις μέρες
μας, ωστόσο, η κοινωνία έχει εξελιχθεί,
είναι πιο ανεκτική ενώ τα ζευγάρια πλέον
τολμούν να χωρίσουν και να ξαναφτιάξουν
τη ζωή τους πολύ πιο εύκολα.
Η οικογένεια και η ζωή μέσα σε αυτήν,
όταν βέβαια είναι αρμονική, προσφέρει
αμέτρητα αγαθά και ωφέλειες στον άνθρωπο. Πρώτα απ’ όλα η οικογενειακή ζωή
προσφέρει ένα αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς. Τα μέλη της ξέρουν ότι πάντα θα
έχουν δίπλα τους ανθρώπους που θα τους
προσφέρουν τη φροντίδα και τη συμπαράστασή τους. Τα προβλήματά τους γίνονται
πια κοινά και όλοι μαζί μεριμνούν για την
επίλυσή τους. Αποτελεί, επιπλέον, καταλυτικό παράγοντα κοινωνικοποίησης του ατόμου προσφέροντας στην κοινωνία χρήσιμα
άτομα που σέβονται τις ελευθερίες των συνανθρώπων τους και αναλαμβάνουν με
σύνεση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
τους. Μεγάλης σημασίας είναι σίγουρα η

συμβολή της οικογένειας και στην ηθική
διαπαιδαγώγηση του ατόμου. Από την οικογένειά τους οι νέοι αντλούν τις ηθικές
αρχές και αξίες που θα τους συνοδεύουν
σ’ ολόκληρή τους τη ζωή ενώ οι γονείς,
ταυτόχρονα, αποτελούν πρότυπα προς μίμηση για τα παιδιά τους και συνεπώς βοηθούν
στη
διαμόρφωση
της
προσωπικότητας του ατόμου. Δίκαια, λοιπόν, πολλοί τη θεωρούν ως το πρώτο και
καλύτερο σχολείο. Βεβαίως, η οικογενειακή
ζωή συντελεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στην
πνευματική ωρίμανση των ανθρώπων.
Μέσα σε ένα ήρεμο και ζεστό περιβάλλον
το άτομο μπορεί να αξιοποιήσει τις ελεύθερες ώρες του με πνευματική καλλιέργεια
και ψυχαγωγία.
Είναι ολοφάνερο ότι τα αγαθά και οι
ωφέλειες που προσφέρει η οικογένεια
στο άτομο είναι πολλές και σημαντικές.
Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο
θετικά σε περιπτώσεις που η οικογένεια
δεν υπάρχει ή δεν λειτουργεί με τον
σωστό τρόπο. Τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με καταστρεπτικές συνέπειες,
τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για την
κοινωνία γενικότερα. Δεν είναι δυνατόν να
βγουν στην κοινωνία σωστοί και υγιείς
άνθρωποι, αν δεν έχουν πρώτα γνωρίσει
την οικογενειακή αγάπη, κατανόηση και
θαλπωρή των γονιών τους. Χρέος, λοιπόν, του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά είναι
να ενισχύσει τον πολύτιμο αυτό θεσμό
της οικογένειας.
Η οικογένεια, λοιπόν, αποτελεί πανάρχαιο κοινωνικό θεσμό και η ύπαρξή του
οφείλεται στην τάση του ανθρώπου για
κοινωνικοποίηση. Η μορφή της έχει μεταβληθεί πολλές φορές στο πέρασμα των
χρόνων, προσαρμοσμένη πάντα στις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν, ενώ ο
ρόλος της είναι καταλυτικός στη διαμόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας
και στη γενικότερη εξέλιξή της. Παρά την
κρίση που διέρχεται τα άτομα οφείλουν να
επανιεραρχήσουν τις αρχές τους ώστε να
συνδράμουν στην υπερτίμηση της αξίας
του αναντικατάστατου αυτού θεσμού.
Ταμπρατζή Νίκη
Πηγές:
-www.paidorama.com/oikogeneia.htm
-http://proutsas.jmc.gr/family/history.htm
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Women's contribute to society
and to the disadvantaged. Sandra
Day O'Connor (1930-present) was the
first woman justice of the Supreme
Court and Wilma pearl Mankiller
(1945-present) was the first woman
chief of an American-Indian nation.
Clara Harlowe Barton (1821-1912)
was the founder of the American Red
Cross and Jane Addams (1860-1935)
was the first American woman to win
the Nobel Peace Prize.
Nellie Bly (1864-1922) was a reporter who wrote about child labor, unsafe working conditions, exposed
corruption and crime. Rosalyn Susanna Yalow (1921-present) was rewarded with a Nobel prize for
physiology or medicine. Sheila crump
Johnson (1949-present) was a philanthropist, a businesswoman and a musician. Lastly Maya Ying Lin
(1959-present) won first prize in the
design competition for Vietnam veterans memorial.
Women like them are the reason
As years go by societies recognize
women's contribute in the world.
Whether it's an Afghan woman voting
in an election or women in Ethiopia
starting their own businesses.
One of the women who played an
important role in history was Sacajawea (1786-1884) who demonstrated her strength and intelligence
during the Lewis and Clark expedition. Pocahontas (1595-1617) also
changed the world when she tried to
bring peace to the lives of Americans
and to her own people. Anne marbury Hutchinson (1591-1643) freely
spoke her mind about freedom of religion and freedom of speech. Anne
Dudley Bradstreet (1612-1672) was
a poet. Abigail smith Adams (17441818) fought for women's rights encluding the right to an education.
Margaret Cochran Corbin (17511800) followed her husband to the
army, cooked, washed clothes, took
care of the wounded soldiers and
eventually became the first American
woman to take a soldiers part in the
war of Liberty.
Also the stories of Soujourner Truth
(1797-1883) who was an antislavery
activist and Harriet Tubman (18201913) who freed herself from slavery
and became the leader of the Underground Railroad were outstanding.
Elizabeth cady Stanton (1815-1902)
and Susan brownell Anthony (18201906) both founded two different
women's right movements.
Another factor that was important in
the history of the world was women's
input in the government. Jeannette

Pickering rankin (1880-1973) was the
first woman member of the U.S senate. Anna Eleanor Roosevelt (18841962) was an inspiration to many for
giving a voice to women, to the poor

women's input in the world has
changed and continues to change
daily.
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