
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζρευνα που ζγινε από το Βρετανικό υπουργείο επιχειριςεων διαπίςτωςε ότι ςε 
19 χρόνια από τϊρα, το 2030 τα επαγγζλματα κα ζχουν πάρει μια εντελϊσ 
διαφορετικι μορφι από τθ ςθμερινι.  

>> υνζχεια ςτθ ςελίδα 12 

Φωνζσ ςυνειδθτοποίθςθσ, ζντονου προβλθματιςμοφ και διαμαρτυρίασ 
κροφουν τον κϊδωνα του κινδφνου για το μζλλον τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ… και 
τα μάτια όλων ςτρζφονται ςτο «μζλλον» τθσ χϊρασ, ςτουσ νζουσ τθσ, οι οποίοι 
κατθγοροφνται ότι φκείρουν τθ γλϊςςα που τουσ δόκθκε και που ζχει 
μακραίωνθ παράδοςθ. τθν κακθμερινι τουσ επικοινωνία χρθςιμοποιοφν ζνα 
αρκετά φτωχό λεξιλόγιο, που περιορίηεται ςτισ 150 λζξεισ, ενϊ αλόγιςτα 
εμπλουτίηεται από δάνειεσ λζξεισ, κυρίωσ από τθν Αγγλικι. 

 

.>> υνζχεια ςτθ ςελίδα 17  

 Διαβάςτε:  

 Brand new songs 

ελ. 22 

 Σαινίεσ Μάρτιοσ 

ελ. 16 

 Facebook 

ελ. 21 

 τιγμζσ από τθν 

ιςτορία τθσ 

επιςτιμθσ 

ελ. 6-7 

 Λδανικό ςχολείο 

           ελ. 9 

 Βία ςτον 

ακλθτιςμό 

ελ. 14 

 Κοινωνικόσ 

ρατςιςμόσ 

ελ. 13 

ιμερα κεωρείται αυτονόθτο πλζον για μια γυναίκα να ζχει τθ δυνατότθτα να 

ςπουδάηει, να ψθφίηει, να πολιτεφεται, να εργάηεται και να ςταδιοδρομεί ςε 

όποιον τομζα τθσ επιτρζπουν οι ικανότθτζσ τθσ, να ζχει οικογζνεια και να 

ανατρζφει παιδιά, παράλλθλα με τθν επαγγελματικι τθσ εξζλιξθ, και γενικότερα 

να ζχει ίςα δικαιϊματα και απολαβζσ με τον άνδρα. Άλλωςτε ο Πλάτων ςτθν 

"Πολιτεία" αναφζρει ότι "άνδρεσ και γυναίκεσ δε διαφζρουν". 

>> υνζχεια ςτθ ςελίδα 13 

Σο κζφι είναι μια λζξθ που χαρακτθρίηει όλουσ τουσ Ζλλθνεσ 

ανεξαρτιτωσ φφλου και θλικίασ. Όλοι οι Ζλλθνεσ ευχαριςτιοφνται και 

διαςκεδάηουν τθ ηωι ςτο ζπακρο και δεν επθρεάηονται από τίποτα. Όλοι 

οι Ζλλθνεσ παραμζνουν νζοι (ακόμα και αν θ θλικία αποφαςίηει 

διαφορετικά) και ευδιάκετοι.  Θ διαφορά  τθσ Ελλάδασ από τισ άλλεσ 

χϊρεσ ςε αυτό τον τομζα φαίνεται από το ότι θ λζξθ «κζφι» δεν 

ςυναντιζται ςε καμία άλλθ γλϊςςα εκτόσ από τθν ελλθνικι. 

>> υνζχεια ςτθ ςελίδα 11 

Φιλία… λζξθ γεμάτθ νόθμα. Πολλά ζχουν γραφτεί κατά καιροφσ και 

πολλά ζχουν ειπωκεί γι’ αυτι τθν τόςο ςθμαντικι και απαραίτθτθ προχπόκεςθ 

για τθν «επιβίωςθ» των ανκρϊπων.  

>> υνζχεια ςτθ ςελίδα 20 

    ΧΟ Λ Λ Κ Θ  Ε Φ Θ Μ Ε Ρ Λ Δ Α  ΣΟΤ  3 ο υ  Γ Τ Μ Ν Α  Λ ΟΤ  Ω ΡΑ Λ Ο Κ Α  Σ Ρ ΟΤ      ΧΟ Λ Λ Κ Θ  Ε Φ Θ Μ Ε Ρ Λ Δ Α  ΣΟΤ  3 ο υ  Γ Τ Μ Ν Α  Λ ΟΤ  Ω ΡΑ Λ Ο Κ Α  Σ Ρ ΟΤ      ΧΟ Λ Λ Κ Θ  Ε Φ Θ Μ Ε Ρ Λ Δ Α  ΣΟΤ  3 ο υ  Γ Τ Μ Ν Α  Λ ΟΤ  Ω ΡΑ Λ Ο Κ Α  Σ Ρ ΟΤ        03 
Μ ΑΡ ΤΙΟΣ                       
2011 

ΤΕΥ ΦΟΣ  

ΣΙΜΘ  1,5€  

Νεανικζσ  

Αναηθτιςεισ... 



                                              

ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ                                  

ΕΚΔΟΘ: 

3ο  ΓΤΜΝΑΛΟ ΩΡΑΛΟΚΑΣΡΟΤ 

Θρϊων 1 

57013, Ωραιόκαςτρο Κες/νίκθσ 

Σθλ.2310-699639 

email: mail@3gym-oraiok.thess.sch.gr 

Τπεφκυνοι Υλθσ και πολιτιςτικοφ 

προγράμματοσ: 

Βιτωράκθ Κατερίνα 

Εμμανουθλίδου Σριάδα 

υντακτικι Ομάδα 

εραφείμ Κανάςθσ 

Σανταλίδου Μπζτυ 

Φραντηι Δανάθ 

Παςιαλι θμζλα 

Μπαράκου οφία  

Μπζλλθσ  Χριςτοσ 

Μπάρμπα  Δζςποινα  

Ντόλα  Ανκι 

Μαγοποφλου Ερμιόνθ 

Αρκρογράφοι 

1. Ηαφειρίδθσ Κωνςταντίνοσ 

2. Καψάλθ Εραςμία 

3. Κουλίνα  Χρυςι 

4.            Κελεςίδθσ  Γιϊργοσ 

5             Σηαμουράνθ Αικατερίνθ 

6.            Φραντηι Δανάθ 

7.            Μπζλλθσ Χριςτοσ 

8.            Μπάρμπα  Δζςποινα 

9.            Παπαγεωργίου Γεϊργιοσ 

10.          Μουρατίδθσ Βαςίλθσ 

11.          Κουτςοφνθσ Απόςτολοσ 

12.          Μαυροςαββίδθσ Χριςτοσ 

13.          Ντόλα   Ανκι 

14.          Μαγοποφλου Ερμιόνθ 

15.          Μπαράκου οφία 

16.          Λαδάσ Δθμιτρθσ 

17.          Σςακιρίδου Γεςκθμανι 

18.          Εκμεκτςόγλου Ευάγγελοσ 

19.          Χαςιρτηόγλου Δθμιτρθσ 

20.          Ντογραματηίδου Δανάθ 

21.           λαμπζα Νικολζτα 

22.          Πολυηϊθ Αναςταςία 

23.         τυλιανοποφλου Ευτυχία 

24.          Σαςτςόγλου Λευτζρθσ /Νίκοσ 

25.          Πολυκάρπου Αντριάνα 

26.          Φιλιππίδθσ Θλίασ 

27. Χριςτοδοφλου Μαρία 

28. Γκιάτασ Άγγελοσ  

29. Ηαφειρίδθσ Χριςτοσ 

30. Χαριτίδου ταυροφλα 

31. αββίδου Ελπίδα 

28.         Σηικίδου Ελζνθ 

29. Πιτζλθσ Γεϊργιοσ 

30. Εμμανουθλίδου Σριάδα 

31. Βιτωράκθ Κατερίνα 

32. πάρταλθσ Άνκιμοσ 

33. Λαηαρίδου Ζρνα 

34. Βρφςθσ Δθμιτριοσ 

ελίδα 2 

Θ ζναρξθ κάκε ςχολικισ χρονιάσ ςθματοδοτεί τθν απαρχι μιασ ςυναρπαςτικισ αλλά επίπονθσ πορείασ προσ τθ βακφτερθ 
γνϊςθ και τθν προςωπικι ανζλιξθ των ατόμων, τα οποία από μακθτζσ, που ευνοοφνται από το νεαρό και τθ ηωτικότθτα 
τθσ θλικίασ τουσ, πολφ γριγορα κα μετατραποφν ςε πολίτεσ ενεργοφσ κοινωνικά και επαγγελματικά. Σθν ίδια ςτιγμι, πα-
ρατθροφνται πολλζσ αλλαγζσ ςτισ προςδοκίεσ και τα όνειρά τουσ, ςτισ φιλικζσ ςχζςεισ αλλά και ςτισ μικρζσ, ακϊεσ διενζ-
ξεισ τουσ. 

Θ ευχάριςτθ ζκπλθξθ αυτισ τθσ χρονιάσ είναι θ διατιρθςθ μιασ προςπάκειασ, που ξεκίνθςε με δειλά βιματα ιδθ από πζρ-
ςι, εξαιτίασ του ηιλου και τθσ ζμπνευςθσ των μακθτϊν μασ, και αγκαλιάςτθκε από τθ ςυνδρομι τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 
Αναφερόμαςτε, βζβαια, ςτθν ζκδοςθ τθσ ςχολικισ μασ εφθμερίδασ, που αποτζλεςε προϊόν ομαδικισ εργαςίασ για τθν ε-
νθμζρωςθ και τον προβλθματιςμό πάνω ςε κζματα, που υπερβαίνουν κατά πολφ το πεδίο τθσ ςχολικισ μασ  κοινότθτασ. 
Με τθ ςφμπραξθ και τισ ευχζσ όλων, ευελπιςτοφμε ότι και φζτοσ θ ςχολικι εφθμερίδα κα ςυνεχίςει να προςελκφει το γενι-
κό ενδιαφζρον και να αποκαλφπτει διάφορεσ πτυχζσ και δυνατότθτεσ των μακθτϊν, που δεν είναι εφικτό να εκδθλωκοφν 
ςτα πλαίςια του μακιματοσ. Ασ μθν ξεχνάμε ότι οι πρωταγωνιςτζσ του όλου εγχειριματοσ είναι ακριβϊσ αυτοί. 

Περιεχόμενα τεφχουσ: 

Επιςκζψεισ του ςχολείου μασ ελ. 3-4 

Προτιμιςεισ των νζων ςτα ακλιματα ελ. 5 

τιγμζσ από τθν ιςτορία τθσ επιςτιμθσ  ελ. 6-7  

Ανεφρετοι νιςοι - Χαμζνθ ζννοια τθσ ςυντροφικότθτασ   ελ.8  

Σο ιδανικό ςχολείο - Καλόσ κακόσ μακθτισ ελ. 9 

Σόποι του Ωραιοκάςτρου - Μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ ελ. 10 

Άκρωσ Ελλθνικόν  ελ.11 

Επαγγζλματα του χκεσ και του ςιμερα ελ. 12 

Θ κζςθ των γυναικϊν - Κοινωνικόσ ρατςιςμόσ ελ. 13 

Γλϊςςεσ που χάνονται - Βία  ςτον ακλθτιςμό ελ. 14 

Αυτοκινθτιςτικά ατυχιματα - το περιβάλλον και θ αυτοκίνθςθ ελ. 15 

Σαινίεσ Μάρτιοσ 2011 ελ. 16 

Περίεργεσ και πρωτότυπεσ ιςτοςελίδεσ  - Γλϊςςα των νζων ελ. 17 

>>Κατερίνα Βιτωράκθ,  

Κακθγιτρια Φιλόλογοσ 

Λςτορία του κινθματογράφου - TVΜάνια  ελ. 18 

Σο MTV ιρκε ςτθν Ελλάδα - MTV video  ελ. 19 

Φιλία – χζςθ εφιβων με τουσ γονείσ ελ. 20 

Κινθτά τθλζφωνα ςτισ μζρεσ μασ - facebook  ελ. 21 

 Brand new songs ελ. 22 

Θ ςυμμορία του Σολζδου ελ. 23 

Γρίφοι και παράδοξα  ελ. 24 

  

  

   

  

  

Θ ςχολι ΑΠΑ ΒΑΛΛΕΛΟΤ και οι μακθτζσ τθσ αφιερϊνουν τθ φετινι τουσ παράςταςθ ςτα παιδιά εκείνα που 
δεν ζχουν οικογζνεια, γονείσ να τα φροντίηουν να τα προςφζρουν όλα τα καλά του κεοφ που μασ προςφζ-
ρουν οι δικοί μασ γονείσ. Για να νιϊςουν ζςτω για λίγο ότι κάποιοσ νοιάηεται για αυτά, και εμείσ οι μακθτζσ 
και οι δάςκαλοι να μθ ξεχνάμε ότι ς ϋ αυτό το κόςμο δεν υπάρχει μονό ο εαυτόσ μασ αλλά και Ο ΑΛΛΟ ο 
αδφναμοσ…. Γιϋ αυτό κα διακζςουμε τα ζςοδα τθσ παράςταςθσ ςτο ςκοπό αυτό. 



ελίδα 3 

Μετά από μία επίςκεψθ που κάναμε με τθ ςχολικι εφθμερίδα ςτο μορφωτικό ίδρυμα ζνωςθσ ςυντακτϊν και μζςα από τθ ςυηιτθ-
ςθ που είχαμε με τουσ δθμοςιογράφουσ που δουλεφουν εκεί, μάκαμε πολλά ενδιαφζροντα ςτοιχεία για τθν δουλειά τουσ και όχι 
μόνο. 
  τθν αρχι μιλιςαμε για τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα που ζχουν θ τθλεόραςθ, το ραδιόφωνο και θ εφθμερίδα και 
αναλφςαμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεφουν οι άνκρωποι, προκειμζνου να παρουςιαςτεί μια είδθςθ ςτα παραπάνω Μζςα Ενθ-
μζρωςθσ. Σο ςυμπζραςμα ςτο οποίο καταλιξαμε ιταν ότι το διαδίκτυο, με τισ δυνατότθτεσ που ζχει, μποροφςε να καλφψει το 
γεγονόσ άμεςα. Σο διαπιςτϊςαμε εξάλλου, κακϊσ όςο βριςκόμαςταν εκεί, μζςα ςε λίγα λεπτά ζνασ από τουσ υπεφκυνουσ ζκανε 

τθν επίςκεψι μασ είδθςθ ςτο ιςτολόγιο τθσ Ζνωςθσ υντακτϊν, με τθ χριςθ μόνο ενόσ κινθτοφ τθλεφϊνου. 
  τισ μζρεσ μασ κφριο ρόλο ςτθν ηωι μασ ζχει το διαδίκτυο, το οποίο γεννικθκε το 1990 και μασ προςφζρει πολλζσ δυνατότθτεσ που ςτα παλαιότερα χρόνι-
α υπιρχαν μόνο ςτθ φανταςία των ανκρϊπων. Σο internet όμωσ ζχει και κάποια μειονεκτιματα. Σα ςθμερινά παιδιά απομονϊνονται και μπαίνουν ςτο δι-
κό τουσ κόςμο, εξαιτίασ τθσ αλόγιςτθσ χριςθσ του. Για να μθν γίνει κάτι τζτοιο, πρζπει να ξζρουμε να το χρθςιμοποιοφμε, κακϊσ αποτελεί απαραίτθτο ερ-
γαλείο ςτθν κακθμερινότθτά μασ. 
  Σζλοσ μιλιςαμε για το facebook. ε μια ερϊτθςθ του δθμοςιογράφου ςχετικά με τθ χρθςιμότθτά του, μια μακιτρια απάντθςε πωσ ουςιαςτικά τα παιδιά 
δεν το χρειάηονται οφτε το ζχουν ανάγκθ, απλϊσ είναι ςτθ μόδα. φμφωνα με τον δθμοςιογράφο όμωσ το facebook είναι ζνασ χϊροσ που ζχουμε τθ δυνα-
τότθτα να εκφράςουμε τισ ςκζψεισ μασ, τισ απόψεισ μασ πάνω ςε ποικίλα κζματα, που μπορεί να επθρεάςουν και 
τουσ υπόλοιπουσ ανκρϊπουσ. Ακόμα, μζςω αυτοφ επικοινωνοφμε με άλλουσ που βρίςκονται μακριά. Όμωσ, δεν 
πρζπει να παραβλζψουμε το γεγονόσ ότι τα προςωπικά ςτοιχεία που δθμοςιοποιοφμε ςτο facebook υπάρχει ο κίν-
δυνοσ να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευςθσ από επιτιδειουσ. 

ΕΠΙΚΕΨΘ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΣΟ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ 

ΕΝΩΘ ΤΝΣΑΚΣΩΝ  

Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτθν γαλακτοβιομθχανία «ΜΕΒΓΑΛ» πραγματοποίθςε θ Β’ τάξθ του Γυμναςίου 
μασ ςτισ 13 Δεκεμβρίου 2010, ςτα Κουφάλια Κεςςαλονίκθσ, για τισ ανάγκεσ του μακιματοσ τθσ τεχνολο-
γίασ. 
 Θ εκδιλωςθ είχε τθ μορφι διαδραςτικοφ ςεμιναρίου με ερωτιςεισ από και προσ τουσ μακθτζσ. Θ ςυηι-
τθςθ πλαιςιϊκθκε με πλοφςιο εποπτικό υλικό, περιλαμβάνοντασ εικόνεσ και ςτιγμιότυπα από τα ςτάδια 
τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, κακϊσ και από ομαδικό παιχνίδι γνϊςεων ςχετικά με  τθν δια-
τροφικι πυραμίδα. Κατά τθν διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ ζγινε αναφορά ςτισ διατροφικζσ α-
νάγκεσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ και ςτθν ευεργετικι προςφορά των γαλακτοκομικϊν 
προϊόντων. 
Οι μακθτζσ απόλαυςαν τθ διαδρομι και αποκόμιςαν χριςιμεσ γνϊςεισ για τθ λειτουργία τθσ 

βιομθχανίασ γάλακτοσ και τθν υγιεινι διατροφι. 

τθ ΜΕΒΓΑΛ με τθν Σεχνολογία 
>>Άνκιμοσ πάρταλθσ 

Κακθγθτισ Σεχνολογίασ 

>>Κατερίνα Σηαμουράνθ 

>>Ελζνθ  Σηικίδου 



 

Σθν Παραςκευι 18/2/2011, θ κεατρικι ομάδα του 3ου Γυμναςίου Ωραιοκάςτρου επιςκζφτθκε το κζατρο τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν με 

ςκοπό να γνωρίςει τον κόςμο του κεάτρου εκ των ζςω, μετά από αίτθμα των υπεφκυνων κακθγθ-

τριϊν προσ τον καλλιτεχνικό διευκυντι του Κρατικοφ Κεάτρου Βορείου Ελλάδοσ, κφριο ωτιρθ 

Χατηάκθ. 

Θ ομάδα, που ςυγκροτικθκε ςτο πλαίςιο των πολιτιςτικϊν προγραμμάτων του ςχολείου, αποτε-

λείται από 22 μακθτζσ τθσ Βϋ και Γϋ τάξθσ και προετοιμάηει  κεατρικι παράςταςθ για το τζλοσ τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ με το ζργο του Δθμιτρθ Ψακά  « Ηθτείται Ψεφτθσ ». Κατά τθν επίςκεψθ, ςυνο-

δεφτθκε από τισ υπεφκυνεσ για το πρόγραμμα κακθγιτριεσ, κυρίεσ Αναγνωςτάκθ Μαρία και Λαηα-

ρίδου Ζρνα και ξεναγικθκε από τθ κεατρολόγο κυρία  Κοντογιάννθ Αμαλία. 

τθν αρχι , οι μακθτζσ ενθμερϊκθκαν για τθν ιςτορία του Κρατικοφ Κεάτρου Βορείου Ελλάδοσ, τον εμπνευςτι τθσ ίδρυςθσ του, ω-

κράτθ Καραντινό και για τον πρϊτο χϊρο όπου αυτό ςτεγάςτθκε, ςτθν παραλία Κεςςαλονίκθσ. 

Κατόπιν , θ κεατρολόγοσ μίλθςε για τα αρχιτεκτονικά ςτοιχεία που ςυναντοφμε ςε μια τυπικι κεατρικι αίκουςα, όπωσ αυτά κακιερϊ-

κθκαν μετά τθν Λταλικι Αναγζννθςθ. Πατϊντασ κυριολεκτικά ςτο κεατρικό ςανίδι, τα παιδιά είδαν από κοντά τα μζρθ τθσ ςκθνισ και 

ζμακαν τθν χρθςιμότθτά τουσ. Επίςθσ ενθμερϊκθκαν για το πλικοσ των ανκρϊπων που εργάηονται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ κεατρικισ 

παράςταςθσ, από τον παραγωγό και τον ςκθνοκζτθ ωσ τον τεχνικό ςκθνισ και τισ ενδφτριεσ. Δόκθκε ζμφαςθ ςτθν ςθμαςία τθσ αρμονι-

κισ ςυνεργαςίασ και τθσ αυτοκυςίασ που πολλζσ φορζσ απαιτείται από αυτοφσ  για το καλό τελικό 

αποτζλεςμα. 

Σα παιδιά εντυπωςίαςαν με τθν ςοβαρι ςτάςθ τουσ και το ειλικρινζσ ενδιαφζρον τουσ. Πιραν α-

παντιςεισ ςτα πολλά ερωτιματά τουσ και δζχκθκαν ςυγχαρθτιρια 

για τθν άψογθ ςυμπεριφορά τουσ. 

Σα οφζλθ που αποκόμιςε θ ομάδα ιταν πολλαπλά. Εκτόσ από τθν 

ιδιαίτερθ αυτι ξενάγθςθ ςτα ενδότερα του κεάτρου, τα παιδιά 

γνϊριςαν τθν πλειάδα των επαγγελματιϊν που απαςχολοφνται ς’ 

αυτό και ςυναιςκάνκθκαν το προνόμιο αλλά και τθν ευκφνθ  να 

αποτελοφν μζροσ μιασ κεατρικισ ομάδασ. αν αποτζλεςμα , επζ-

ςτρεψαν ωριμότερα και με νζο ηιλο ςτθν προετοιμαςία τθσ δικισ τουσ  κεατρικισ παράςταςθσ όπου 

ξεδίπλωςαν τα καλφτερά τουσ ςτοιχεία. 

ΕΠΙΚΕΨΘ ΣΟ ΘΕΑΣΡΟ ΣΘ ΜΟΝΘ ΛΑΗΑΡΙΣΩΝ 
>>Λαηαρίδου Ζρνα 

Κακθγιτρια 

 

ελίδα 4 

Μία πρωτότυπθ παράςταςθ, βαςιςμζνθ ςτο μφκο χωρίσ πολλά ςτοιχεία αρχαίασ τραγωδίασ, μία ςφγχρονθ παράςταςθ με ευρθματικά  και ςυμβολικά ςκθνικά . 

Με βάςθ λοιπόν τθν άποψθ του ςκθνοκζτθ διαμορφϊκθκε θ παράςταςθ ζτςι ϊςτε να μθν παραπζμπει ςτθν εποχι ςτθν οποία αναφζρεται το ζργο.  

Πλοκι 

Όπωσ οι περιςςότεροι γνωρίηουμε, ο βαςιλιάσ των Μυκθνϊν Αγαμζμνονασ όταν επιςτρζφει από τον δεκάχρονο Σρωικό πόλεμο, βρίςκει τθν γυναίκα του Κλυ-

ταιμνιςτρα με τον εραςτι τθσ τον Αίγιςκο. Ζχοντασ προετοιμάςει το ςχζδιό τουσ, θ Κλυταιμνιςτρα και ο Αίγιςκοσ ςκοτϊνουν τον Αγαμζμνονα ζτςι ϊςτε να 

μπορζςουν να ηιςουν ανενόχλθτοι. Θ κόρθ τθσ Κλυταιμνιςτρασ, Θλζκτρα, ηϊντασ φρικτά, αφοφ θ αδελφι τθσ Λφιγζνεια κυςιάςτθκε, ο αδελφόσ τθσ Ορζςτθσ 

κεωρείται νεκρόσ και θ άλλθ αδελφι τθσ αποφαςίηει να αυτοκτονιςει. Σθ ςτιγμι εκείνθ μπαίνει ςτο παλάτι ο άγνωςτοσ για τθν Θλζκτρα άντρασ, ο Ορζςτθσ, 

που μθ μπορϊντασ να τθν αναγνωρίςει λόγω τθσ απουςίασ του από τα δφο του μόλισ χρόνια, τθσ ςυςτινεται ωσ φίλοσ του Ορζςτθ και τθσ λζει πωσ ο αδελφόσ 

τθσ ζχει πεκάνει. Όταν ο Ορζςτθσ καταλαβαίνει πωσ θ γυναίκα είναι θ αδελφι του θ Θλζκτρα, αποκαλφπτει τθν ταυτότθτά του ςε κείνθ και καταςτρϊνουν τθν 

δολοφονία τθσ μθτζρασ τουσ αλλά και του Αίγιςκου. Χωρίσ να αποκαλφψουν τθν ταυτότθτα του Ορζςτθ ςε άλλον, πλθςιάηουν τθν μθτζρα τουσ και τον εραςτι 

τθσ και πλζον είναι ζτοιμοι για να κάνουν το φονικό. Πρϊτα ςκοτϊνουν τθν Κλυταιμνιςτρα και ζπειτα ακολουκεί και θ δολοφονία του Αίγιςκου. 

Για τθν αρχαία τραγωδία 

τισ αρχαίεσ τραγωδίεσ δεν επιτρζπονταν να παρουςιάηονται ςκθνζσ φόνου επί ςκθνισ. Ζτςι και ο ςκθνοκζτθσ επι-

λζγοντασ να ακολουκιςει αυτιν τθν τακτικι, παρουςιάηει τθ δολοφονία τθσ Κλυταιμνιςτρασ και του Αίγιςκου με 

ςυμβολικό τρόπο. Θ δολοφονία τθσ Κλυταιμνιςτρασ παριςτάνεται ςυμβολικά, κακϊσ απλά πζφτει πάνω τθσ ζνα 

κόκκινο πζπλο, ενϊ ο Αίγιςκοσ ρίχνεται κάτω από τθ ςκθνι.  

Για τθν παράςταςθ 

Θ παράςταςθ γενικά  παρουςιάςτθκε με μοντζρνα μορφι. Όπωσ μασ εξιγθςαν ςτο τζλοσ και οι θκοποιοί, κακϊσ 

μασ δόκθκε θ δυνατότθτα να ςυνομιλιςουμε μαηί τουσ και να διατυπϊςουμε τισ απόψεισ και τισ απορίεσ μασ ςχε-

τικά με τθν παράςταςθ, όταν μια εικόνα δεν είναι ςυγκεκριμζνθ, όπωσ ςτθν αρχαία τραγωδία φορϊντασ χλαμφδεσ 

κ.α., τότε το τοπίο είναι λίγο πιο εικαςτικό, λειτουργεί ςαν φόντο και αφινει ελεφκερουσ τουσ κεατζσ να ερμθνεφ-

ςουν με το δικό τουσ τρόπο τα ςτοιχεία του ζργου.  

 

 

Επίςκεψθ του ςχολείου μασ ςτθν κεατρικι παράςταςθ Θλζκτρα 
>>Δανάθ Φραντηι 



 
ελίδα 5 

τα πλαίςια του μακιματοσ Κοινωνικισ και Πολιτικισ Αγωγισ οι μακθτζσ τθσ Γ’ γυμναςίου ςυνζταξαν ζνα ερωτθματολόγιο ςχετικό με τισ προτιμιςεισ των παι-
διϊν όςον αφορά τα ακλιματα και τουσ αγαπθμζνουσ τουσ ακλθτζσ. το ερωτθματολόγιο απάντθςαν όλοι οι μακθτζσ του ςχολείου και τα αποτελζςματα ζχουν 
ωσ εξισ:                                                                

      

Προτιμιςεισ των νζων ςτα ακλιματα... 

>> Μακθτζσ Γϋ Γυμναςίου 

Με ποιο άκλθμα 

αςχολοφνται 

Ποδόςφαιρο

Μπάςκετ

Κολφμβθςθ

Ποιο άκλθμα  

παρακολουκοφν

ποδόςφαιρο

μπάςκετ

βόλλευ

χορόσ

Ποιοσ είναι ο αγαπθμζνοσ 

τουσ ακλθτισ

Messi

Ronaldo

Με ποιο άκλθμα 

αςχολοφνται

Βόλλευ

Μπάςκετ

Χορόσ

Ποιο άκλθμα 

παρακολουκοφν

Ποδόςφαιρο

Μπάςκετ

Ποιοσ είναι ο αγαπθμζνοσ 

τουσ ακλθτισ

Messi

Ronaldo

   Αγόρια   Κορίτςια 



      τθν πρϊτθ φράςθ, ςτο πρϊτο βιβλίο του ζργου του Μετά τα Φυςικά, ο Αριςτοτζλθσ γράφει: «Πάντεσ άνκρωποι του ειδζναι 

ορζγονται φφςει» ( όλοι οι άνκρωποι από τθ φφςθ τουσ επιηθτοφν τθ γνϊςθ). Μςωσ ςτισ  μζρεσ μασ αυτό να ακοφγεται παράξενα. 

Βζβαια, οφτε και ςτθν αρχαιότθτα ίςχυε για όλουσ. Είναι χαρακτθριςτικι θ ιςτορία με τον Κυνικό φιλόςοφο Διογζνθ. Μια ομάδα 

νζων πλθςίαςαν το Διογζνθ με ςκοπό να ειρωνευτοφν το επάγγελμά του και τον ρϊτθςαν: «γιατί δάςκαλε πολλοί άνκρωποι δί-

νουν χριματα ςτουσ φτωχοφσ και δεν βλζπουμε να δίνουν ςτουσ φιλοςόφουσ; Και ο Διογζνθσ απάντθςε: «γιατί, παιδιά μου, 

πολλοί άνκρωποι φοβοφνται μιπωσ κάποια μζρα γίνουν φτωχοί. Ποτζ κανείσ, όμωσ, δεν φοβάται μιπωσ γίνει φιλόςοφοσ». 

Μπορεί ο Αριςτοτζλθσ να ζκανε λάκοσ για τουσ «πάντεσ», ωςτόςο, είχε δίκιο ότι ο άνκρωποσ γενικά επιηθτά τθ γνϊςθ και αυτό 

μαρτυρά θ τεράςτια πρόοδοσ που ζγινε ςτον τομζα αυτό και το επίπεδο ςτο οποίο ζφταςε θ επιςτιμθ, βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ο-

ποίασ, αν και μεγαλεπιβολοσ και πολφ μακρινόσ και, ίςωσ, χωρίσ τζλοσ, είναι θ κατανόθςθ του κόςμου.  

     Γεγονόσ, πάντωσ, είναι ότι θ φφςθ, πάρα πολλζσ φορζσ, είναι πολφ δφςτροπθ. Δεν αποκαλφπτει τόςο εφκολα τα μυςτικά τθσ ι 

όπωσ ζλεγε ο Θράκλειτοσ: «Φφςισ κρφπτεςκαι φιλεί». Για να ‘‘απαντιςει’’ ςε κάποιο ερϊτθμα που κζτουν ς’ αυτι κατά καιροφσ 

οι επιςτιμονεσ απαιτοφνται πολλζσ προςπάκειεσ. Απαιτοφνται πειράματα, λογικι ανάλυςθ, κεωρίεσ, αλλά και επιςτθμονικά 

όργανα, που πρζπει να επινοθκοφν, για να είναι δυνατι θ διεξαγωγι πειραμάτων, επιςτθμονικά όργανα που διευρφνουν τισ δυνατότθτεσ των αιςκθτθρίων ορ-

γάνων (π.χ. τθλεςκόπιο, μικροςκόπιο, κτλ) και οξφνουν το νου. Ζνα τζτοιο, δφςκολο να απαντθκεί ερϊτθμα, ιταν θ φπαρξθ ι όχι κενοφ ςτθ φφςθ. Σο πρόβλθμα 

αυτό αντιμετωπίςτθκε ςτθν αρχαιότθτα από τουσ ατομικοφσ φιλοςόφουσ, τουσ Πυκαγόρειουσ αλλά και τον Πλάτωνα και τον Αριςτοτζλθ. Οι απαντιςεισ τουσ, 

βεβαίωσ, ιταν περιςςότερο φιλοςοφικζσ και όχι επιςτθμονικζσ με τθ ςθμερινι ςθμαςία του όρου – άλλωςτε θ επιςτιμθ άρχιςε να διαχωρίηεται απ’ τθ φιλοςο-

φία κατά τον 17ο αιϊνα, με τθν επιςτθμονικι επανάςταςθ. Ζτςι, για τθ φφςθ του χϊρου, εδραιϊκθκαν ςτθν αρχαιότθτα δφο αντιτικζμενεσ απόψεισ. 

      Θ πρϊτθ ιταν θ άποψθ των ατομικϊν φιλοςόφων με κφριο εκφραςτι το Δθμόκριτο, ο οποίοσ υποςτιριηε ότι υπάρχουν τα άτομα και το κενό, με τθν 

ζννοια του άδειου χϊρου. Μζςα ςτο κενό είναι τοποκετθμζνα τα ςϊματα και διαμζςου αυτοφ εξαςφαλίηεται θ κίνθςι τουσ, ςυμβαίνουν όλεσ οι ςυγκροφςεισ 

τουσ και από τισ ςυνακροίςεισ τουσ δθμιουργοφνται τα  ςϊματα. Θ δεφτερθ άποψθ ιταν εκείνθ του Αριςτοτζλθ. Ο Αριςτοτζλθσ αρνείται τθν φπαρξθ του κενοφ, 

τθ κεωρεί παράλογθ και μζςα από μια ςειρά επιχειρθμάτων καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι ο κόςμοσ είναι ζνασ πλιρθσ και πεπεραςμζνοσ χϊροσ. Ζκανε εξα-

ντλθτικι κριτικι ςτουσ ατομικοφσ φιλοςόφουσ αλλά και ςε εκείνουσ  που υποςτιριηαν μεν τθν ανυπαρξία του κενοφ, αλλά λόγω τθσ ανυπαρξίασ του οδθγοφ-

νταν ςε λάκοσ ςυμπεράςματα. Ζνασ από αυτοφσ ιταν ο Μζλιςςοσ, ο οποίοσ υποςτιριηε ότι το κενό είναι το τίποτα και το τίποτα δεν μπορεί να υπάρχει,  και 

εφόςον δεν υπάρχει δεν μποροφςε να υπάρχει κίνθςθ και ο κόςμοσ είναι ακίνθτοσ. υμπζραςμα απαράδεκτο κατά τον Αριςτοτζλθ. 

   Θ άποψθ του Αριςτοτζλθ για το ‘‘πλιρεσ’’ ιταν αυτι που τουσ επόμενουσ αιϊνεσ κυριάρχθςε. Κατά τθ 

μεςαιωνικι περίοδο, ιδιαίτερα μετά το 12ο αιϊνα και ενϊ τα ζργα του Αριςτοτζλθ, μζςω των Αράβων, ζφταςαν 

ςτθ Δφςθ, οι ιδζεσ του Αριςτοτζλθ, και όχι μόνον για το κενό, ιταν οι μόνεσ αποδεκτζσ. Βζβαια, προθγουμζνωσ 

τα ζργα του Αριςτοτζλθ με τθν παρζμβαςθ τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ, τροποποιικθκαν, «κακαρίςτθκαν από τα 

ςφάλματα», ϊςτε να ταιριάηουν με τα χριςτιανικά δόγματα και τισ χριςτιανικζσ ςκοπιμότθτεσ. Ζτςι ο Αριςτοτζ-

λθσ αναγορεφκθκε ςε αυκεντία και κατά ςυνζπεια ό,τι ζλεγε ο Αριςτοτζλθσ ιταν ςωςτό. Μάλιςτα, γφρω ςτο 

1600 που ο Γαλιλαίοσ χρθςιμοποίθςε το τθλεςκόπιο και διαπίςτωςε τισ ανωμαλίεσ ςτθν επιφάνεια τθσ ςελινθσ 

και ότι αυτι δεν είναι μια τζλεια κρυςτάλλινθ ςφαίρα, όπωσ ζλεγε ο Αριςτοτζλθσ, πολλοί αριςτοτελικοί επιςτι-

μονεσ και φιλόςοφοι αρνοφνταν να κοιτάξουν μζςα απ’ το τθλεςκόπιο, υποςτθρίηοντασ ότι ο Αριςτοτζλθσ δεν 

μπορεί να κάνει λάκοσ και οι ανωμαλίεσ για τισ οποίεσ μιλάει ο Γαλιλαίοσ ιταν καταςκευάςματα αυτοφ του 

«διαβολικοφ» οργάνου. Επίςθσ, λζγεται ότι ο Γαλιλαίοσ ρωτοφςε ζναν ςυμφοιτθτι του: «είναι αλικεια ι όχι ότι 

ξζρεισ πότε κρυϊνεισ, και ότι δεν ρωτάσ τον Αριςτοτζλθ αν χρειάηεται να ηεςτακείσ ι όχι;». 

      Για τθν ανυπαρξία του κενοφ, οι οπαδοί του  Αριςτοτζλθ, ακολουκϊντασ τον,  είχαν αναπτφξει μια 

κεωρία που υποςτιριηε ότι «θ φφςθ απεχκάνεται το κενό» ι «θ φφςθ φοβάται το κενό» (natura horror vac-

uum). Θ κεωρία αυτι άφθνε να εννοθκεί ότι θ φφςθ ζχει τθν ικανότθτα να αιςκάνεται και να ενεργεί, και ζτςι 

αντιλαμβάνεται όςα απειλοφν τθ ςυνζχειά τθσ και ενεργεί για να τουσ αντιταχκεί. Λόγω αυτισ τθσ απζχκειασ 

προσ το κενό θ φφςθ εμπόδιηε τθ δθμιουργία κενοφ μαηεφοντασ οτιδιποτε υπάρχει κοντά και γεμίηοντασ ςτιγ-

μιαία μ’ αυτό οποιοδιποτε χϊρο που κενϊνεται. Αυτό φαινόταν να επιβεβαιϊνεται. Όταν τοποκετοφςαν ανε-

ςτραμμζνουσ ςωλινεσ ςε ανοιχτά δοχεία με νερό ι κραςί οι ςωλινεσ γζμιηαν, δθλαδι, «θ φφςθ απεχκανόταν 

το κενό». Σο ίδιο ςυνζβαινε και ςτα πθγάδια και μάλιςτα αυτόσ ιταν ζνασ τρόποσ να ποτίηουν τουσ κιπουσ 

τουσ οι ευγενείσ. Όταν βζβαια τα πθγάδια ζγιναν πιο βακιά και χρειάηονταν ςωλινεσ μεγάλου μικουσ παρατθ-

ροφνταν ότι τα ςιφϊνια (ςωλινεσ) δεν τραβοφςαν νερό πάνω από τα δζκα περίπου μζτρα. Αυτό, όπωσ ιταν 

φυςικό, προκαλοφςε αμθχανία. Σι ςυμβαίνει, θ φφςθ απεχκάνεται το κενό ςε περιοριςμζνο βακμό; Σο απεχκά-

νεται μζχρι το φψοσ των δζκα μζτρων, αλλά από εκεί και πάνω όχι; Μιπωσ δεν ζχει τθ δφναμθ να αποτρζψει τθ 

δθμιουργία του, ι υπιρχε κάτι πάνω απ’ το νερό ςτον άδειο χϊρο του ςωλινα; 

Αυτά τα προβλιματα αλλά και οριςμζνα φαινόμενα γνωςτά από παλιά, όπωσ θ βεντοφηα, το ότι το νερό 

δεν τρζχει ζξω από τα μπουκάλια με ςτενό λαιμό όταν τα γεμίςουμε και τα αναποδογυρίςουμε κ.ά. απζκτθςαν 

ςθμαςία και ζγιναν αντικείμενο επιςτθμονικισ ζρευνασ, λίγο πριν από τα μζςα του 17ου αιϊνα με αφορμι μια ανάλυςθ του Γαλιλαίου. Ζνασ κφκλοσ επιςτθμό-

νων ςτθ Ρϊμθ, λίγο μετά το 1640, άρχιςε να τα διερευνά. Δεν ζβλεπαν να υπάρχει κάτι πάνω από το νερό ςτο ςωλινα ςτον άδειο χϊρο. Μερικοί που το παρα-

τιρθςαν υποςτιριξαν ότι ο χϊροσ ιταν κενόσ, και ιςχυρίςτθκαν ότι το βάροσ τθσ ατμόςφαιρασ δθμιουργεί τθ ςτιλθ νεροφ ίςου βάρουσ. Ζνασ τρόποσ να      

ελεγχκεί θ εξιγθςθ ιταν να χρθςιμοποιιςουν καλαςςινό νερό που είναι βαρφτερο.  

ΣΛΓΜΕ ΑΠΟ ΣΘΝ ΛΣΟΡΛΑ ΣΘ ΕΠΛΣΘΜΘ 

Απεχθάνεται η φφςη το κενό ή το τίποτα υπάρχει; 

>>Γεϊργιοσ Πιτζλθσ, Φυςικόσ 

Διευκυντισ 3ου Γυμναςίου 

Ωραιοκάςτρου     

ελίδα  6 

 



      Σο 1644, όμωσ, ο μακθτισ και καυμαςτισ του Γαλιλαίου Σορικζλλι πρότεινε να χρθςιμοποιθκεί ο 

υδράργυροσ που είναι περίπου δεκατζςςερισ φορζσ βαρφτεροσ από το νερό, και ζκανε τα γνωςτά πει-

ράματά του με το βαρόμετρο υδραργφρου. Σο φψοσ τθσ ςτιλθσ υδραργφρου ιταν περίπου εβδομιντα πζντε εκατοςτά και αυτό 

ιταν ςε πλιρθ ςυμφωνία με τα αναμενόμενα αποτελζςματα. Ζτςι, το νερό, ο υδράργυροσ ι όποιο άλλο υγρό ανεβαίνει ςτο ςωλι-

να λόγω του βάρουσ τθσ ςτιλθσ τθσ ατμόςφαιρασ που βρίςκεται πάνω απ’ το δοχείο και τα διαφορετικά φψθ για τα διαφορετικά 

υγρά οφείλονται ςτα διαφορετικά τουσ βάρθ. Με το βαρόμετρο ο Σορικζλλι μζτρθςε αυτό που είναι από τότε γνωςτό ωσ ατμο-

ςφαιρικι πίεςθ. Ακοφγοντασ ο Γάλλοσ Παςκάλ για τα ιταλικά πειράματα και τα ςυμπεράςματα του Σορικζλλι, ζκρινε ότι κα ζπρεπε 

θ ςτιλθ υδραργφρου ςε μεγαλφτερο υψόμετρο να είναι χαμθλότερθ. Δοκίμαςε αρχικά ςτο καμπαναριό μιασ εκκλθςίασ ςτο Παρίςι 

αλλά για να βεβαιωκεί ηιτθςε από τον κουνιάδο του να κάνει το πείραμα ςτο βουνό Πυί ντε Ντομ ςτθν κεντρικι Γαλλία, όπου ηοφ-

ςε. Εκείνοσ άφθςε ζνα βαρόμετρο ςτουσ πρόποδεσ και μετζφερε ζνα άλλο ςτθν κορυφι. Κι εκεί, φυςικά, το φψοσ τθσ ςτιλθσ ςτο 

βαρόμετρο μειϊκθκε. Σο εκπλθκτικό και εντελϊσ απροςδόκθτο που μασ αφινει άναυδουσ, όμωσ, είναι ότι τα πρϊτα, τουλάχιςτον, 

ςυμπεράςματα του Παςκάλ ιταν ότι «θ φφςθ απεχκάνεται το κενό» και λίγο αργότερα ότι «θ απζχκεια τθσ φφςθσ προσ το κενό 

είναι πεπεραςμζνθ και μετριζται με μονάδα το βάροσ τθσ ςτιλθσ υδραργφρου με φψοσ εβδομιντα τζςςερα εκατοςτά». Σόςο ιςχυ-

ρι ιταν θ αριςτοτελικι φιλοςοφία. Βζβαια, αργότερα, ο ίδιοσ ο Παςκάλ με άλλα πειράματά του επιβεβαίωςε τα ςυμπεράςματα του Σορικζλλι. Θ αριςτοτελικι 

όμωσ φιλοςοφία, ωσ προσ τθ φφςθ του χϊρου, ποτζ δεν θττικθκε. τθ Γαλλία τθν ίδια εποχι ο μεγάλοσ φιλόςοφοσ Καρτζςιοσ (Ρενζ Ντεκάρτ), δφο χιλιάδεσ χρό-

νια μετά τον Αριςτοτζλθ, υποςτιριηε, όπωσ κι εκείνοσ, ότι ο χϊροσ είναι πλιρθσ, και θ κζςθ αυτι παρζμεινε δφο τουλάχιςτον αιϊνεσ πολφ ιςχυρι, ιδιαίτερα 

ςτθ Γαλλία. τουσ κόλπουσ, βζβαια, τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ, και με τθν κακοριςτικι ςυμβολι επιςτθμόνων όπωσ ο Μπόιλ και ο Νεφτωνασ,  θ φπαρξθ του 

κενοφ κζρδιςε τθν αναγνϊριςθ, χωρίσ να ςθμαίνει ότι δεν υπιρχαν φωνζσ, αλλά και κεωρίεσ για το πλιρεσ, όπωσ ζγινε αργότερα με τθ κεωρία του αικζρα.  

      Ενενιντα χρόνια μετά  από τα πειράματα του Σορικζλλι, ο Βολτζροσ όντασ εξόριςτοσ ςτθν Αγγλία ζγραψε τισ Φιλοςοφικζσ Επιςτολζσ και ςε μία από αυτζσ,  

ζγραφε: «ςτο Παρίςι ο κόςμοσ είναι πλιρθσ ςτο Λονδίνο ο κόςμοσ είναι κενόσ», όχι χωρίσ κάποια ειρωνεία για το πνεφμα των Άγγλων. Σθ διάκριςθ αυτι μεταξφ 

των δφο ειδϊν πνεφματοσ, ανάμεςα ςτα βακιά αλλά ςτενά πνεφματα των Γάλλων και τα πλατιά αλλά ρθχά πνεφματα των Άγγλων, τθν επανζφερε το 1906 ο 

Γάλλοσ ιςτορικόσ και φιλόςοφοσ τθσ επιςτιμθσ Πιζρ Ντιζμ, αν και  κάποιοσ χαιρζκακοσ κα ζλεγε ότι θ βακιά μακθματικι φυςικι των θμερϊν του Ντιζμ ιταν 

ζργο των Γερμανϊν, ενϊ το πλατφ φυςικό μοντζλο που αναφζρει ιταν ςυχνότερα ζργο των κωτςζηων και ο Γάλλοσ μακθματικόσ Λαγκράνη που μετζτρεψε 

τουσ νόμουσ του Νεφτωνα ςτα όμορφα αφθρθμζνα μακθματικά ιταν περιφανοσ για τθν ιταλικι καταγωγι του. Κάποιοσ άλλοσ ίςωσ προτιμοφςε τθ φανταςία 

των Αργεντινϊν.  

      Σελειϊνοντασ τθν περιπλάνθςθ αυτι ςτθν ιςτορία τθσ επιςτιμθσ, πρζπει να ποφμε ότι παρά το γεγονόσ ότι ακόμα και ςιμερα δεν μποροφμε να αφαιρζςου-

με κάκε ίχνοσ αερίου από ζνα δοχείο, αυτά τα πειράματα του 17ου αιϊνα απελευκζρωςαν τθν επιςτιμθ από το μπαμποφλα τθσ horror vacui και προϊκθςαν τισ 

προςπάκειεσ για δθμιουργία υψθλϊν κενϊν. Ωςτόςο, ςτισ απόψεισ για τθν ζννοια του χϊρου ςτθ ςφγχρονθ φυςικι, κατά ζναν τρόπο, ο Αριςτοτζλθσ είναι και 

πάλι παρϊν. Αλλά αυτό ξεφεφγει από τισ προκζςεισ μασ. θμειϊνουμε μόνον ότι από τθν ιςτορία που περιγράψαμε φαίνεται κακαρά ότι θ προςπάκεια για τθν 

κακιζρωςθ μιασ επιςτθμονικισ αλικειασ δεν είναι και τόςο εφκολθ υπόκεςθ, και κα μποροφςε να αποδοκεί πιο χαρακτθριςτικά με το ςτίχο του Ουίλιαμ Μπλζ-

ικ: «για να γεννθκεί ζνα αγριολοφλουδο χρειάηεται τοκετόσ αιϊνων». 
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τισ μζρεσ μασ οι νζοι αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ  ςτο κομμάτι τθσ ςυντροφικότθτασ. Σο να ζχουν δθλα-
δι κοντά τουσ ζναν άνκρωπο που τουσ δίνει τθν αίςκθςθ τθσ αςφάλειασ και τθν αίςκθςθ ότι δεν είςαι 
μόνοσ. Θ ςυντροφικότθτα, λοιπόν, είναι ζνα πάηλ, που το ςυνκζτουμε με ζνα ςφνολο ανκρϊπων, από το 
όποιο αντλοφμε αλλά και προςφζρουμε ςυναιςκθματικι αςφάλεια, δφναμθ, κουράγιο. Νιϊκουμε ότι 
ζχουμε κάπου να ςτθριχτοφμε ςε μια δφςκολθ ςτιγμι αλλά και τθ διάκεςθ να ςτθρίξουμε «το ςφντρο-
φο». Ζνασ ςθμαντικόσ  λόγοσ που θ ςυντροφικότθτα είναι χαμζνθ ζννοια είναι θ πλαςματικι κοινωνικο-
ποίθςθ των νζων μζςω τθσ εικονικισ πραγματικότθτασ του internet. Κακιςμζνοι ςτο γραφείο τουσ α-
νταλλάςςουν ιδζεσ, ςκζψεισ, πλθροφορίεσ, ςυναι-
ςκιματα και επιχειροφν γνωριμίεσ κρυμμζνοι πίςω 
από τθν οκόνθ του υπολογιςτι τουσ, αφοφ ακόμα 
και θ βλεμματικι επαφι φαίνεται ιδιαίτερα δφςκο-
λθ ςτουσ νζουσ και αποφεφγεται εξαιτίασ του κινδφ-
νου τθσ απόρριψθσ. Ζνασ παράγοντασ που δυςκο-
λεφει τισ ςχζςεισ των δφο φφλων είναι θ αρνθτικι 
εμπειρία που ζχουν οι νζοι από τθ ςχζςθ των γονιϊν 

τουσ. Πολλά παιδιά ςτο ςχολείο προζρχονται από οικογζνειεσ με χωριςμζνουσ γονείσ ι γονείσ με κακι ι 
ζντονα ςυγκρουςιακι ςχζςθ. Οι γονείσ είναι το πρότυπο για τα παιδιά τουσ, πϊσ όμωσ κα προχωριςουν οι 
νζοι ςε κάτι τζτοιο, όταν βλζπουν πωσ το ίδιο το πρότυπό τουσ κουβαλάει  μζςα του απογοιτευςθ για ζναν 
ι περιςςότερουσ αποτυχθμζνουσ γάμουσ; Ζτςι   αποκτοφν μια αρνθτικι άποψθ για τον γάμο αλλά και για τισ 
ςχζςεισ. Με όλα αυτά τα δεδομζνα το «κουβάρι»  τθσ ςυντροφικότθτασ γίνεται για τουσ νζουσ όλο και πιο 
μεγάλο και πιο μπερδεμζνο, με επιπτϊςεισ ςτθν ευτυχία των ατόμων, ςτθ δθμιουργία οικογζνειασ, ςτο μζλ-
λον τθσ χϊρασ και τθσ φυλισ. 

Θ ΧΑΜΕΝΘ ΕΝΝΟΙΑ ΣΘ ΤΝΣΡΟΦΙΚΟΣΘΣΑ 

>>Νικολζτα λαμπζα 

>>Αναςταςία Πολυηϊθ 

 

  Έλα Σάββαην ηνπ Ννεκβξίνπ είρα ηελ επθαηξία λα επηζθεθηώ κία πνιύ ελδηαθέξνπζα έθζεζε ζην Μνπζείν Σύγρξνλεο Τέρλεο ζηε Μνλή Λαδαξηζηώλ. Η έθζεζε 

κε ηίηιν «Αλεύξεηνη Νήζνη» αλαθεξόηαλ ζηα έξεκα ηνπία δεκηνπξγίαο από ηα νπνία εκπλέεηαη θάζε θαιιηηέ-

ρλεο. Αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο (καμηιάξηα, κπνπθάιηα, πεξηνδηθά θ.α.) κε κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο είραλ 

κεηαηξαπεί ζε αμηνζαύκαζηα έξγα ηέρλεο. Τα εθζέκαηα ήηαλ ηόζν νηθεία θαη γλώξηκα πνπ αθόκα θαη κηθξά 

παηδηά κπνξνύζαλ λα επηζθεθηνύλ ηελ έθζεζε. 

-Ωστόσο, το πιο σσναρπαστικό και αναπάντετο κομμάτι της έκθεσης με περίμενε στη σουίτα τοσ μοσσείοσ. 

Εθεί έλαο θνηηεηήο ηεο Σρνιήο Καιώλ Τερλώλ παξνπζίαδε ηελ πηπρηαθή ηνπ εξγαζία. Ο Αιέμαλδξνο Επζηα-

ζηάδεο είλαη έλαο λένο δεκηνπξγόο κε όξακα θαη αλεζπρίεο. Μέζα από κηα ζύληνκε θνπβέληα καδί ηνπ κνπ 

εμήγεζε πωο ηνλ απαζρνινύλ ζέκαηα θίλεζεο θαη κε πνην ηξόπν επεξεάδεη απηή ηε δωή καο, θαζώο επίζεο 

θαη δεηήκαηα ηζνξξνπίαο θαη ράνπο ζην ζύκπαλ. 

 Η εξγαζία ηνπ πεξηιακβάλεη πέληε δηαθνξεηηθέο δεκηνπξγίεο. Απιό θαη ζπγρξόλωο δηαζθεδαζηηθό είλαη 

έλα θπθιηθό ηξαπέδη κε κία ηξύπα ζην θέληξν. Γύξω-γύξω ζην ηξαπέδη έρνπλ ηνπνζεηεζεί  έκβνια απ’ όπνπ 

θεύγνπλ κε ηαρύηεηα πηόληα από ηάβιη. Σηόρνο είλαη λα πέζνπλ ηα 

πηόληα από ηελ ηξύπα ζην θέληξν. 

-Άιια αμηνζεκείωηα έξγα ηνπ ίδηνπ θαιιηηέρλε είλαη ην θηλνύκελν θίδη (ειαηήξην), ν πίλαθαο κε ηα θαξθηά πνπ παξαπέ-

κπεη ζηελ αέλαε θίλεζε ηνπ ζύκπαληνο, νη πδξνζηαηηθνί ζωιήλεο θ.α.. 

-Η έθζεζε παξέκεηλε ζηε Θεζζαινλίθε κέρξη ηηο 17 Ννεκβξίνπ. Μέξνο ηεο ίδηαο 

έθζεζεο παξνπζηάζηεθε θαη ζηελ Απνζήθε β’ ζην Ληκάλη.  

 

 

ΑΝΕΤΡΕΣΟΙ ΝΘΟΙ  

>>Κωνςταντίνοσ Ηαφειρίδθσ                                   

Επραξηζηώ ζεξκά ηνλ Αιέμαλδξν 

Επζηαζηάδε γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

κνπ έδωζε θαη εύρνκαη λα ηνλ ζπλα-

ληήζω μαλά ωο θαηαμηωκέλν θαιιη-

ηέρλε. 



Ο κακόσ και ο καλόσ  μακθτισ 

Ζνα από τα κείμενα που ανκολογείται ςτθ λογοτεχνία τθσ Γ’ Γυμναςίου είναι και Ο κακόσ μαθητήσ του Ανδρζα Λαςκαράτου. Πρόκειται για ζργο του οποίου θ 
ςυγγραφι άρχιςε  γφρω ςτα 1880 και το 1886 ο ςυγγραφζασ εξζδωςε ςτθν Κεφαλλονιά ςυγκεντρωμζνουσ τουσ χαρακτιρεσ του με τον τίτλο Ιδοφ ο άνθρωποσ. 
το βιβλίο αυτό ςυνεξετάηονται 126 ανκρϊπινοι τφποι –χαρακτιρεσ, τουσ οποίουσ δθμιοφργθςε ο Λαςκαράτοσ, παρατθρϊντασ με ςατιρικι διάκεςθ τα ικθ και 
τισ αντιλιψεισ των ςυμπατριωτϊν του. 

Βαςικόσ ςτόχοσ του ςυγγραφζα ςτο κείμενο ο κακόσ μαθητήσ ιταν να προβάλλει τθν αξία τθσ μόρφωςθσ ςε αντίκεςθ με τθν απαιδευςία, να κάνει φανερζσ τισ 
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ αμάκειασ και τθν κοινωνικι ανυπολθψία των αμακϊν. Όταν ,λοιπόν ,επζλεξα το ςυγκεκριμζνο κείμενο για διδαςκαλία περίμενα να δω 
από τισ πρϊτεσ παραγράφουσ το ενδιαφζρον που κα προκαλοφςε ςτουσ μακθτζσ . Να πιάςω ςτον αζρα εκείνθ τθν αφρα που δείχνει ότι εδϊ κα αγγίξουμε ευ-
αίςκθτεσ χορδζσ και κα γίνει ενδιαφζρουςα ςυηιτθςθ, κα υπάρξουν γόνιμεσ αντιπαρακζςεισ, κα ακουςτοφν ςκζψεισ και απόψεισ που αποδεικνφουν ότι ανε-
ξάρτθτα από καλοφσ και κακοφσ μακθτζσ υπάρχουν παιδιά με γόνιμο προβλθματιςμό και κριτικι ςκζψθ. Και δεν διαψεφςτθκα! 

Εκεί, βζβαια, που άναψε θ ςυηιτθςθ και δεν προλάβαινα να δίνω το λόγο ιταν όταν ζφταςε το κζμα ςτθ χρθςιμότθτα κάποιων μακθμάτων. Για να αγαπιςει 
κάποιοσ , ςφμφωνα με τθ γνϊμθ πολλϊν παιδιϊν , τα αρχαία κα πρζπει να πειςτεί και για τθ χρθςιμότθτά τουσ , αφοφ θ εποχι μασ προωκεί τθ χρθςιμοκθρικι 
κυρίωσ γνϊςθ. Θ ϊριμθ ςτάςθ αρκετϊν μακθτϊν δεν με εξζπλθξε τόςο όςο με προβλθμάτιςε θ κυνικι διαπίςτωςι τουσ ότι ευκφνθ για τθν αδιαφορία τουσ ζχει 
θ οικογζνεια αλλά και θ κοινωνία γενικότερα που τουσ τα δίνει όλα ζτοιμα. 

Σο πρϊτο παράλλθλο κείμενο που παρουςίαςα ςτα παιδιά ιταν Τα μετρημζνα καρφδια του Γιϊργου Λωάννου .το κείμενο αυτό του 1982, 28 χρόνια πίςω δθ-
λαδι, ο ςυγγραφζασ παρουςιάηει τον ιρωά του να ζχει ζνα εξαιρετικά φορτωμζνο πρόγραμμα, κακϊσ γυρίηοντασ από το ςχολείο τον περιμζνει θ μελζτθ   δφο 
ξζνων γλωςςϊν, μετά παρακολοφκθςθ ξζνων γλωςςϊν, φςτερα φροντιςτιριο φυςικισ και μακθματικϊν, κατόπιν φροντιςτιριο ζκκεςθσ, ςυν το χρόνο που 
χρειάηεται για τθ μετάβαςθ ςτισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ. Και αφοφ επιςτρζψει εξουκενωμζνοσ ςτο ςπίτι  πρζπει να μελετιςει, να κάνει το πιο αυτονόθτο 
δθλαδι. Όμωσ μετά από ζνα τόςο φορτωμζνο πρόγραμμα και αν προςκζςει κανείσ και τισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ του facebook και του διαδικτφου πϊσ είναι 
δυνατόν ζνα παιδί να ςυγκεντρωκεί και να μελετιςει τα μακιματά του  και μάλιςτα νυςταλζο; Σα  βιβλία του ςχολείου ςχεδόν δεν τα ανοίγουν πια .Διαβάηουν 
μόνο «βοθκιματα», τυφλοςοφρτεσ που είναι όλα ζτοιμα, μαςθμζνα ,για να μπορζςουν να προφτάςουν. Σα ςχολικά βιβλία κζλουν κόπο, κάποια ζρευνα, γφρι-
ςμα από δω κι από κει, όπωσ χαρακτθριςτικά λζει ο αφθγθτισ. 

Όταν τελείωςα τθν ανάγνωςθ του παράλλθλου κειμζνου ,ζνιωςα τουσ ϊμουσ των παιδιϊν πιο βαριοφσ και για να κλείςουμε με κάποια πιο αιςιόδοξθ νότα το 
μάκθμα αλλά και για να τουσ δϊςω μια προοπτικι ςε όλο αυτό τον παραλογιςμό αναφζρκθκα  και ςε ζνα ακόμθ παράλλθλο κείμενο. Αυτι τθ φορά ανζτρεξα 
και πάλι ςτο Λαςκαράτο αλλά τϊρα ςτον αντίποδα του κακοφ μακθτι, ςτον καλό μαθητή. Ο καλόσ μακθτισ , ςφμφωνα με το Λαςκαράτο, είναι εκείνοσ που 
ςπουδάηει, όχι για να ξζρει να πει το μάκθμα, αλλά για να αποχτιςει μάκθςθ. Αφοφ, λοιπόν, περιγράψει τθ ςτάςθ και τθ ςυμπεριφορά του ο Λαςκαράτοσ κα-
ταλιγει ότι όταν φτάςει ςε ϊριμθ θλικία κα ζχει προκοπι, ικανότθτα, μπόρεςθ και κα είναι περιηιτθτοσ ςε όλα τα μζρθ γιατί, όπωσ  τονίηει, «όποιοσ ξζρει μπο-
ρεί» . 

  
>>Σριάδα Εμμανουθλίδου 

Κακθγιτρια φιλόλογοσ 

ΣΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 

Κατά τθ γνϊμθ μου το ςχολείο κα πρζπει να ζχει ωσ πρωταρχικό ςτόχο  τθν κοινωνικοποίθ-
ςθ του μακθτι και να του προςφζρει όλα τα απαραίτθτα εφόδια για το μζλλον. Ζνα ςχολεί-
ο κοντά ςτο μακθτι το οποίο δεν κα το βλζπει ωσ αγγαρεία. Ζνα ςχολείο ςφγχρονων προδι-
αγραφϊν με τον απαραίτθτο κτθριακό και τεχνολογικό εξοπλιςμό και το απαραίτθτο εκπαι-
δευτικό προςωπικό. 

 τισ μζρεσ μασ διδαςκόμαςτε μακιματα που πιο πολφ γεμίηουν τισ διδακτικζσ ϊρεσ 
παρά μασ προετοιμάηουν για το αφριο. Μακιματα όπωσ θ μουςικι, τα καλλιτεχνικά και θ 
γυμναςτικι, μακιματα με τα οποία δεν κα ξανά αςχολθκοφν οι περιςςότεροι από εμάσ 
ποτζ ςτο μζλλον. Καλό κα ιταν αντί να μασ δϊςουν ξερζσ γνϊςεισ, να μασ μάκουν τι είναι 
θ ηωγραφικι πριν ηωγραφίςουμε ι τι είναι θ μουςικι πριν μασ κάνουν Μπετόβεν. τα μα-
κιματα αυτά πρϊτα πρζπει να αγαπιςεισ τθν κάκε τζχνθ και μετά, αν κάποιοσ κζλει, ασ 
αςχολθκεί  με κάτι από αυτά. τθ γυμναςτικι πρϊτα πρζπει να μάκεισ το πϊσ να είςαι φί-
λακλοσ και όχι φανατικόσ οπαδόσ και μετά να τριπλάρεισ. Όςον αφορά ςτα Αρχαία Ελλθνι-
κά, κακϊσ είναι θ πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά και ζνα κομμάτι τθσ ιςτορίασ μασ είναι χριςιμο να τα διδαςκόμαςτε, αλλά να μθν βακμολογοφνται, όπωσ και τα 
προαναφερόμενα μακιματα, ϊςτε να μθν υπάρχει το άγχοσ του βακμοφ. Ζνα ακόμα πολφ ςθμαντικό μάκθμα που κα ζπρεπε να διδάςκεται ςτθν Ελλάδα είναι 
θ κυκλοφοριακι αγωγι, γιατί ςχεδόν όλθ θ Ελλάδα κινείται ςτουσ δρόμουσ, ςτουσ οποίουσ αφινουν τθν τελευταία τουσ πνοι, λόγω τθσ απρόςεκτθσ οδιγθςθσ, 
περιςςότεροι άνκρωποι από όςουσ πεκαίνουν από κάκε άλλθ αιτία.  

 Πιςτεφω ότι το ιδανικό ςχολείο είναι αυτό όπου οι μακθτζσ κα πθγαίνουν με τθν ίδια διάκεςθ με αυτιν που πάνε εκδρομι και κα αντιμετωπίηονται ωσ 
παιδιά  και όχι ωσ μεγάλοι γιατί ωσ παιδιά ζχουμε μόνο μερικά χρόνια ακόμα, αλλά ωσ μεγάλοι ζχουμε μπροςτά μασ μια ηωι.  

>> Απόςτολοσ Κουτςοφνθσ 
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Αρχαιολογικόσ χϊροσ Παλαιοκάςτρου 

τθν περιοχι του Παλαιοκάςτρου και ςυγκεκριμζνα ςτθ ςυμβολι των οδϊν τανίςθ και Ηακφνκου, εντοπίςτθκε το 2002 μια 
καλοδιατθρθμζνθ αρχαία ζπαυλθ του 5ου αι. μ.Χ. με περίτεχνα ψθφιδωτά δάπεδα. 

Πρόκειται για μια οχυρωμζνθ ζπαυλθ που χρονολογείται από τθν παλαιοχριςτιανικι εποχι. Θ εξοχικι αυτι κατοικία ςϊηε-
ται ςχεδόν αυτοφςια και κεωρείται μοναδικι ωσ εφρθμα τόςο για τουσ χϊρουσ που διακζτει όςο και για τα υπζροχα ψθφι-
δωτά τθσ. 

ε οικόπεδα ςτα οποία ζγιναν αναςκαφζσ ςτθ ςυμβολι των οδϊν τανίςθ και Ηακφνκου, βγικε ςτο φωσ τμιμα οχυρωμζνθσ 
ζπαυλθσ, που περιλάμβανε περίβολο με πφργο, λουτρό, περίςτυλθ αυλι με πθγάδι ςτο κζντρο, δωμάτια διαταγμζνα εκατζ-
ρωκεν μεγάλου τρικλινίου και αποκικθ με λθνό-δεξαμενι. Θ ζπαυλθ αποτελεί μια οχυρωμζνθ villa rustica που ανικει ςε 
πλοφςιο γαιοκτιμονα τθσ Κεςςαλονίκθσ και χρονολογείται ςτο πρϊτο μιςό του 5ου αι. μ.Χ. Καταςτράφθκε από πυρκαγιά 
κατά τθν διάρκεια επιδρομϊν του 7ου αιϊνα, επιςκευάςτθκε ςτθ ςυνζχεια και χρθςιμοποιικθκε μζχρι τουσ ςκοτεινοφσ 
αιϊνεσ, οπότε εγκαταλείφκθκε οριςτικά.                                                   

Καλόγεροσ   

Λδανικόσ τόποσ αναψυχισ για μικροφσ και μεγάλουσ είναι το πάρκο του Καλόγερου πίςω απ' τθν περιοχι του ΟΑΕΔ. 

To καλοκαίρι που θ κερμοκραςία ανεβαίνει ςτα φψθ, το πάρκο προςφζρεται για δροςιά, ακίνδυνο παιχνίδι, κουβεντοφλα ςτα παγκάκια και πικ-νικ ςτο κατα-
πράςινο γραςίδι. Οργανϊςτε τθν απογευματινι ςασ ζξοδο ανζξοδα, χαρείτε το τοπίο, παίξτε ξζγνοιαςτοι 
ςτθν άπλα του χϊρου κρυφτό ι κυνθγθτό ςαν τον παλιό καλό καιρό, κουτρουβαλιςτε ςτα λοφάκια. 

Σο κιόςκι που υπάρχει εκεί δεν εξυπθρετεί ςε τίποτα αλλά οι υπεφκυνοι ςχεδιάηουν ςτο μζλλον να το κά-
νουν αναψυκτιριο. 

Προσ το παρόν αν δεν εφοδιαςτείτε με καφζ ι χυμό, αρκεςτείτε ςτο δροςερό νεράκι τθσ βρφςθσ που υ-
πάρχει ςτον χϊρο 

                       Θ Λίμνθ του Ωραιοκάςτρου 

Και το Ωραιόκαςτρο ζχει τθ λίμνθ του! 

Βρίςκεται ςτθν ανατολικι πλευρά του Ωραιοκάςτρου, πίςω από τθν τοποκεςία "Καλόγεροσ". Θ λίμνθ είναι 
τεχνθτι και αρχικά δθμιουργικθκε για αρδευτικοφσ λόγουσ. Προζρχεται από νερό τθσ πθγισ που αναβλφ-

ηει ςχεδόν κακϋ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου. Ζχει βάκοσ 8 μζτρα, πα-
πάκια, ψαράκια και νεροχελϊνεσ. τισ όχκεσ τθσ ζχουν φυτευτεί 50 
κλαίουςεσ και 150 καλαμιζσ, ενϊ ςτον περίγυρο τθσ λίμνθσ 110 πλα-
τάνια και 60 λεφκεσ. Θ λίμνθ δθμιουργικθκε με πρωτοβουλία τθσ Α-
ντιδθμαρχίασ Πραςίνου και Περιβάλλοντοσ του Διμου Ωραιοκάςτρου. 

 

  
>>Χριςτοσ Μαυροςαββίδθσ   
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Σόποι του Ωραιοκάςτρου 

Όλοι γνωρίηουμε τισ οργανϊςεισ τφπου Unicef, Greenpeace, κ.τ.λ οι οποίεσ δεν εξαρτϊνται από κυβερνιςεισ και θ ςυνολικι τουσ προςφορά είναι εντυπωςιακι, 
διότι ζχουν ςϊςει εκατομμφρια ανκρϊπουσ και ηϊα, τουσ ζχουν προςτατζψει από βαςανιςτιρια και ζχουν βελτιϊςει ςθμαντικά τθν ποιότθτα ηωισ τουσ. Οι 
πόροι τουσ είναι από ειςφορζσ μελϊν, δωρεζσ, ιδρφματα και διεκνείσ οργανϊςεισ. το παρακάτω άρκρο κα αναφερκοφν κάποιεσ από αυτζσ τισ μθ κυβερνθτι-
κζσ οργανϊςεισ. 

UNICEF 
H UNICEF, θ οργάνωςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Παιδιά, ιδρφκθκε ςτισ 11 Δεκεμβρίου 1946 για να βοθκιςει τα παιδιά τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Μζςθσ Ανατολισ 
και τθσ Κίνασ μετά το τζλοσ του Βϋ Παγκοςμίου Πολζμου. κοπόσ τθσ είναι να παρζχει τθ βοικειά τθσ ςε όλα τα παιδιά του κόςμου που τθ χρειάηονται, επειδι 
ζμειναν ορφανά λόγω πολζμου ι άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ.  

Γιατροί Χωρίσ φνορα 

Οι Γιατροί Χωρίσ φνορα είναι μια διεκνισ, ανεξάρτθτθ, ιατρικι, ανκρωπιςτικι οργάνωςθ που ςτόχο ζχει τθν παροχι ιατρικισ βοικειασ οπουδιποτε υπάρχει 
ανάγκθ χωρίσ καμία φυλετικι, κρθςκευτικι, πολιτικι ι άλλθ διάκριςθ. Δεςμεφονται να προςτατεφουν τουσ πλθκυςμοφσ που περικάλπουν, ενθμερϊνοντασ τθν 
κοινωνία μασ για όςα βλζπουν να ςυμβαίνουν ςτισ περιοχζσ όπου εργάηονται και καταγγζλλοντασ τθν παραβίαςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. 

GREENPEACE 
Σο 1971 ιδρφκθκε θ Greenpeace, μία ανεξάρτθτθ, μθ κερδοςκοπικι περιβαλλοντικι οργάνωςθ. Σα μζλθ τθσ οργάνωςθσ αποφάςιςαν τθν ονομαςία τθσ, ϊςτε να 
εξυπθρετεί καλφτερα το ςκοπό τουσ: τθ δθμιουργία ενόσ πράςινου και ειρθνικοφ κόςμου. Όμωσ οι λζξεισ green (πράςινο) και peace (ειρινθ) δεν χωροφςαν 
ςτθν πρϊτθ κονκάρδα που ςχεδιάςτθκε και ζτςι γεννικθκε το όνομα «Greenpeace» ωσ μια λζξθ. Ζχοντασ ωσ αρχζσ τθ μθ-βία, τθν άμεςθ δράςθ και τθν ανεξαρ-
τθςία από κόμματα, κυβερνιςεισ και οικονομικά ςυμφζροντα, αγωνίηεται για νερό και τροφι χωρίσ τοξικζσ ουςίεσ και μεταλλαγμζνα, για κλίμα που ευνοεί τθν 
ανάπτυξθ ηωισ αντί να τθν καταςτρζφει, για κάλαςςεσ και δάςθ πλοφςια ςε ηωι, για ζναν ειρθνικό κόςμο, όπου ο πυρθνικόσ εφιάλτθσ κα ανικει οριςτικά ςτο 
παρελκόν. 

Διεκνισ Αμνθςτία 

φμφωνα με το καταςτατικό τθσ Οργάνωςθσ, που υιοκετικθκε κατά τθν 25θ Διεκνι Γενικι υνζλευςι τθσ που ςυνιλκε ςτο Ντακάρ τον Αφγουςτο του 2001, 
όπου και προςδιορίςτθκε ωσ όραμα όλοι οι άνκρωποι ςτθ γθ νϋ απολαμβάνουν τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, τζκθκε ωσ κυρίαρχθ αποςτολι θ διεξαγωγι ζρευνασ 
για τθν πρόλθψθ και καταςτολι των παραβιάςεων αυτϊν, που πλιττουν ιδιαίτερα τθ ςωματικι και διανοθτικι ακεραιότθτα, τθν ελευκερία ςυνείδθςθσ και 
ζκφραςθσ κακϊσ και τθν αποτροπι κάκε διάκριςθσ. 

Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ 
>>Γιϊργοσ Παπαγεωργίου 

http://el.wikipedia.org/wiki/1971
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/2001


  

1) Περίπτερο 

Μπορείτε να φανταςτείτε μια πόλθ ι ζνα χωριό ςτθν Ελλάδα χωρίσ περίπτερο; Για να είμαι ειλικρινισ  οφτε και ε-

γϊ! Περίπτερα υπάρχουν ςε όλθ τθν Ελλάδα αλλά και μόνο ςε αυτι! τα περίπτερα μποροφμε να βροφμε από εφθ-

μερίδεσ, περιοδικά και τςιγάρα μζχρι οδοντόκρεμεσ και γάλα. Αξίηει να ρωτιςετε αν ζχουν αυτό που κζλετε, γιατί 

πικανότατα το ζχουν. Κάποτε χρθςίμευαν και ωσ τθλεφωνικά κζντρα, αφοφ δεν υπιρχαν τα κινθτά τθλζφωνα και 

ζτςι διευκόλυναν τθν επικοινωνία των ανκρϊπων  

2) πάςιμο Πιάτων 

Εμείσ οι Ζλλθνεσ λατρεφουμε να πετάμε πράγματα. Πετάμε γαρφφαλλα ςτουσ τραγουδιςτζσ  και ςπάμε ποτιρια και πιο ςυχνά πιάτα πάνω ςτο κζφι μασ. Παλιό-

τερα ςυνικιηαν να πετάν μαχαίρια  αλλά λόγω τραυματιςμϊν θ ςυνικεια αυτι άλλαξε και πιρε ςτθ ςθμερινι τθσ μορφι. 

 

3) Ζχουμε δεν ζχουμε… ξοδεφουμε!! 

άββατο, πρωί. Μια γυναίκα που ηει ςτθν Ελλάδα τθσ οικονομικισ κρίςθσ, περπατά ςτο κζντρο τθσ Κεςςαλονίκθσ. Σα μα-

γαηιά άδεια αλλά οι δρόμοι γεμάτοι. Άλλωςτε ποιοσ κα ψωνίςει με τζτοιουσ μιςκοφσ; Κακϊσ περπατάει και βλζπει αυτι 

θ γυναίκα τισ βιτρίνεσ γεμάτθ νοςταλγία για τουσ παλιοφσ καιροφσ, όπου είχε τθν οικονομικι άνεςθ να ψωνίςει ό,τι 

ικελε, πζφτει το μάτι τθσ ςε ζνα ηευγάρι πανάκριβα παποφτςια. Σο ςκζφτεται, το ξαναςκζφτεται και ςτο τζλοσ μπαίνει 

ςτο μαγαηί και τα αγοράηει. Αυτό είναι ζνα ακόμα χαρακτθριςτικό των Ελλινων, οι οποίοι ακόμθ κι αν δεν ζχουν κακόλου 

χριματα, αν χρωςτάνε ςε όλεσ τισ τράπεηεσ κα ικανοποιιςουν τθν κάκε τουσ επικυμία ακόμθ κι αν ξζρουν ότι μετά κα 

ζχουν τφψεισ γι’ αυτό που ζκαναν. 

4)Κζφι 

Σο κζφι είναι μια λζξθ που χαρακτθρίηει όλουσ τουσ Ζλλθνεσ ανεξαρτιτωσ φφλου και θλικίασ. Όλοι οι Ζλλθνεσ ευχαριςτιοφνται και διαςκεδάηουν τθ ηωι ςτο 

ζπακρο και δεν επθρεάηονται από τίποτα. Όλοι οι Ζλλθνεσ παραμζνουν νζοι (ακόμα και αν θ θλικία αποφαςίηει διαφορετικά) και ευδιάκετοι.  Θ διαφορά  τθσ 

Ελλάδασ από τισ άλλεσ χϊρεσ ςε αυτό τον τομζα φαίνεται από το ότι θ λζξθ «κζφι» δεν ςυναντιζται ςε καμία άλλθ γλϊςςα εκτόσ από τθν ελλθνικι. 

 

5) Γλϊςςα 

Θ ελλθνικι γλϊςςα είναι μία από τισ πιο παλιζσ γλϊςςεσ του κόςμου αλλά και θ πιο πλοφςια. Πολλζσ ελλθνικζσ λζξεισ χρθ-

ςιμοποιοφνται ςε άλλεσ γλϊςςεσ αλλά και πολλοί ιατρικοί και επιςτθμονικοί όροι είναι ελλθνικοί. Χαρακτθρίηεται από πολ-

λοφσ ωσ θ πιο δφςκολθ γλϊςςα, λόγω των ςθμείων ςτίξθσ, τθσ δφςκολθσ γραμματικισ και του ςυντακτικοφ τθσ. 

6) Χρόνοσ 

Θ λζξθ «χρόνοσ» είναι μια λζξθ θ οποία δεν υπάρχει ςτο λεξιλόγιο των Ελλινων. Οι Ζλλθνεσ δεν ζχουμε τθν αίςκθςθ του 

χρόνου και αυτό φαίνεται από το ότι το 99,9% των Ελλινων αργεί  ςτα ραντεβοφ που κλείνει! Ακόμθ ςτθν Ελλάδα δεν βιαηό-

μαςτε ιδιαίτερα να τελειϊςουμε μια εργαςία που μασ απαςχολεί και ςυχνά μπορεί κάποιοσ να παρατθριςει θμιτελι ςπίτια 

όπου οι κολόνεσ προεξζχουν  τθσ ταράτςασ, λόγω αυτοφ του χαρακτθριςτικοφ μασ! 

 

 

7) Προλιψεισ 

τθν Ελλάδα οι προλιψεισ και οι Κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ είναι πάντα μζςα ςτθ ηωι των κατοίκων. Ζτςι, όταν οι Ζλλθνεσ μετα-

κομίηουν ςε καινοφργιο ςπίτι, φωνάηουν τον παπά να ξορκίςει το κακό και να το ευλογιςει. Επίςθσ,  θ θμζρα Σρίτθ κεωρείται 

γρουςοφηικθ μζρα ( λόγω τθσ Άλωςθσ τθσ Πόλθσ) όπωσ και ο αρικμόσ 13, διότι ςπάει τθν αρμονία του 12 (12 μακθτζσ, 12 μινεσ, 

12 κεοί του Ολφμπου). Άλλεσ  διάφορεσ προλιψεισ είναι θ μαφρθ γάτα, το να δείχνεισ το φεγγάρι και το γάβγιςμα ενόσ ςκφλου 

χωρίσ αιτία (κάνατοσ). 

Άκρωσ  … Ελλθνικόν  : Σα χαρακτθριςτικά 

τθσ Ελλάδασ και των Ελλινων >>Χριςτοσ Μπζλλθσ 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ ΣΟΤ ΧΘΕ ΚΑΙ ΣΟΤ ΘΜΕΡΑ 
>>οφία Μπαράκου 

Θ εργαςία κάκε ανκρϊπου είναι προςωπικι επιλογι αλλά ταυτόχρονα και λφςθ ανάγκθσ. Πριν από αρκετά χρόνια τα επαγγζλματα 

ιταν περιοριςμζνα και οι επιλογζσ των ανκρϊπων λίγεσ. Με το πζραςμα του χρόνου οι ανάγκεσ του ανκρϊπου άλλαξαν, ζτςι 

άλλαξαν και τα επαγγζλματα.  Κάποια από αυτά ζχουν τροποποιθκεί, ενϊ άλλα ζχουν αντικαταςτακεί. Ο Γαλατάσ και ο Νερουλάσ 

ζχουν πλζον αντικαταςτακεί από τα κοινά ςοφπερ μάρκετ. Ο Καρεκλάσ και ο Αμαξάσ αντικαταςτάκθκαν με το πζραςμα του χρόνου 

από μεγάλεσ βιοτεχνίεσ. Ενϊ ο Λατερνατηισ, ο αλεπιτηισ και ο Καςτανάσ ςπανίηουν ςτισ μζρεσ μασ, όμωσ ακόμα κάποιοι κρατοφν 

τθν παράδοςθ.  Παρόλα αυτά, ο κόςμοσ δεν ςταματάει ποτζ να εξελίςςεται και να προοδεφει. ε λίγα χρόνια και τα ςθμερινά επαγ-

γζλματα κα αλλάξουν, κα αντικαταςτακοφν, κα δθμιουργθκοφν νζα. Ζρευνα που ζγινε από το Βρετανικό υπουργείο επιχειριςεων 

διαπίςτωςε ότι ςε 19 χρόνια από τϊρα, το 2030 τα επαγγζλματα κα ζχουν πάρει μια εντελϊσ διαφορετικι μορφι από τθν ςθμερινι. 

Σα 20 επαγγζλματα του μζλλοντοσ ςφμφωνα με τθν ομάδα Fast Future Research Science είναι: 

 Καταςκευαςτζσ μελϊν του ανκρϊπινου ςϊματοσ. Με τθν πρόοδο τθσ τεχνολογίασ κα καταςκευάηουν και κα πουλοφν 

μζλθ του ςϊματοσ. 

 Νάνο-γιατροί. Θ νανοτεχνολογία κα προοδεφςει και κα δθμιουργθκοφν ατομικζσ ςυςκευζσ που κα φζρουν αλλαγζσ 

ςτθν προςωπικι περίκαλψθ. 

  Διαχειριςτζσ/ ςφμβουλοι θλικιωμζνων. Άτομα που κα βοθκοφν τουσ θλικιωμζνουσ ανκρϊπουσ ςε κζματα υγείασ 

(ςωματικισ και ψυχικισ), ςτθν παροχι φαρμάκων, κ.ά. 

  Χειροφργοι αφξθςθσ τθσ μνιμθσ. Περιςςότερθ μνιμθ για περιςςότερεσ γνϊςεισ. 

 Αγρότεσ γενετικά τροποποιθμζνων τροφίμων. Οι αγρότεσ κα καλλιεργοφν φυτά και κα εκτρζφουν ηϊα τροποποιθμζνα με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ ποςότθτασ 

και τθν παροχι κρεπτικϊν ουςιϊν.  

 Διαςτθμικοί πιλότοι, τουριςτικοί ξεναγοί και αρχιτζκτονεσ. κα χρειαςτοφν  πιλότοι και ξεναγοί του διαςτιματοσ κακϊσ και αρχιτζκτονεσ που κα ςχεδιάςουν 

τισ κατοικίεσ μασ ςτουσ άλλουσ πλανιτεσ. 

 Κάκετοι αγρότεσ. Σρόφιμα κα καλλιεργοφνται ςε πολυκατοικίεσ από τουσ αγρότεσ αυτοφσ. 

 Ειδικοί αντιςτροφισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Μθχανικοί που κα προςπακιςουν να ανατρζψουν το φαινόμενο τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Κα τοποκετιςουν 

γιγάντιεσ ομπρζλεσ που κα αντανακλοφν τισ ακτίνεσ του ιλιου.  

 Εφαρμοςτζσ καραντίνασ. Εάν ζνασ κανατθφόροσ ιόσ αρχίςει να εξαπλϊνεται ταχζωσ, λίγεσ χϊρεσ, και λίγοι άνκρωποι, κα είναι ζτοιμοι. Οι νοςοκόμεσ κα 

είναι ελλιπείσ. Κακϊσ τα ποςοςτά κνθςιμότθτασ κα αυξάνονται και πόλεισ κα κλείνουν, κάποιοσ κα αναλαμβάνει τθ φφλαξθ των πυλϊν. 

  Αςτυνομία καιρικϊν μετατροπϊν. Ειδικά ςϊματα που κα εμποδίηουν τθν κλοπι των ςφννεφων για τθν δθμιουργία βροχισ. 

  Εικονικοί δικθγόροι. Για τθν ευκολότερθ επίλυςθ υποκζςεων ανκρϊπων που βρίςκονται ςε διαφορετικζσ χϊρεσ. 

  Ψθφιακοί κακθγθτζσ. Με ςκοπό τθν αντικαταςτάτθ των εκπαιδευτικϊν και τθν πιο ενδιαφζρουςα μάκθςθ των μακθ-

τϊν. 

  Καταςκευαςτζσ εναλλακτικϊν οχθμάτων. Κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν καινοφρια μζςα μεταφοράσ με νζα υλικά και 

καφςιμα. 

  Προςωπικοί παρουςιαςτζσ ειδιςεων. Κα δθμιουργθκοφν ειδιςεισ για τα προςωπικά κζματα του κακενόσ με τθν βοι-

κεια παραγωγϊν και διαφθμιςτϊν. 

  Κακαριςτζσ δεδομζνων. Κακϊσ το κεφάλι μασ κα ‘’γεμίςει’’ με δεδομζνα κα χρειαςτοφμε κάποια ςτιγμι ζνα κακάρι-

ςμα για να ξεφορτωκοφμε με αςφάλεια όςα δεν μασ χρειάηονται.  

  Οικιακι θλεκτρονικι βοθκόσ.  Οι θλεκτρονικζσ βοθκοί κα μασ βοθκοφν να οργανϊνουμε τθν θλεκτρονικι ηωι μασ, κα 

κοιτάηουν και κα κακαρίηουν τα email μασ, κα εξαςφαλίηουν τθν ςωςτι αποκικευςθ των προφίλ, των δεδομζνων και των 

passwords μασ. 

  Χρθματιςτζσ χρόνου. Ο χρόνοσ είναι χριμα. το μζλλον, ενδεχομζνωσ να προκφψουν και αγορζσ όπου ο χρόνοσ κα διαπραγματεφεται ωσ εναλλακτικι νο-

μιςματικι μονάδα. 

 Εργάτεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ. Ενδεχομζνωσ να χρειαςτοφμε εργαηόμενουσ που κα αναλάβουν ανκρϊπουσ που ζχουν υποςτεί τραφματα ι ζχουν μπει ςτο 

περικϊριο τθσ κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

 Προςωπικοί μάνατηερ. Κα αναλαμβάνουν το κακθμερινό μασ ντφςιμο μακιγιάη και χτζνιςμα. 

  Προγραμματιςτζσ γονιδίων. Κα χρθςιμοποιθκεί μια γονιδιακι κεραπεία για τθν αποφυγι πολλϊν αςκενειϊν. 

ελίδα  12 



 

Θ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν αρχαιότθτα διαφοροποιοφνταν ανάλογα με τθν κοινωνία ςτθν οποία ηοφςε. Αναλυτικότερα, ςτθν 

αρχαία Ακινα οι γυναίκεσ ιταν υποχρεωμζνεσ να μζνουν ςτο χϊρο κατοικίασ τουσ, να αςχολοφνται με τθν γζννθςθ και τθν 

ανατροφι των παιδιϊν τουσ και να μθν ζχουν κοινωνικι ηωι. Λζγεται μάλιςτα ότι εάν ο πατζρασ  μιασ μοναχοκόρθσ και ανφ-

παντρθσ γυναίκασ πζκαινε, τότε αυτι ιταν υποχρεωμζνθ να παντρευτεί τον αδερφό του, για να μείνει θ περιουςία ςτθν οι-

κογζνεια. 

Αντίκετα ςτθν πάρτθ οι γυναίκεσ από μικρι θλικία είχαν περιςςότερεσ ανζςεισ. Δθλαδι, είχαν τθν ίδια εκπαίδευςθ με τα 

αγόρια, μποροφςαν να επιλζγουν τουσ ςυηφγουσ  τουσ και, ςε περίπτωςθ που ιταν μοναχοκόρεσ, να πάρουν τθν περιουςία 

του πατζρα τουσ. Αποτελοφςαν επίςθσ ςπουδαία βοικεια ςτθν πολιτικι ηωι των ανδρϊν τουσ. 

ιμερα κεωρείται αυτονόθτο πλζον για μια γυναίκα να ζχει τθν δυνατότθτα να ςπουδάηει, να ψθφίηει, να πολιτεφεται, να εργάηεται και να ςταδιοδρομεί ςε 

όποιον τομζα τθσ επιτρζπουν οι ικανότθτζσ τθσ, να ζχει οικογζνεια και να ανατρζφει παιδιά, παράλλθλα με τθν επαγγελματικι τθσ εξζλιξθ, και γενικότερα να 

ζχει ίςα δικαιϊματα και απολαβζσ με τον άνδρα. Άλλωςτε ο Πλάτων ςτθν "Πολιτεία" αναφζρει ότι "άνδρεσ και γυναίκεσ δε διαφζρουν". 

 Αυτό δείχνει τθ βελτίωςθ τθσ κζςθσ των γυναικϊν, τθν ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ και ςτθν απαςχόλθςθ γενικότερα, τθν εναςχό-

λθςθ με τισ επιςτιμεσ, τθν ζρευνα και τα κοινωνικά κζματα ειδικότερα, και παράλλθλα τθ μεγαλφτερθ εμπλοκι των ανδρϊν ςτισ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ. 

Ασ μθν ξεχνάμε όμωσ τι ζχει περάςει θ γυναίκα. Ψιφιςε για πρϊτθ φορά ςτισ 18 Λανουαρίου του 1953, αιϊνεσ αργότερα από τθν πρϊτθ ψιφο των αντρϊν. Επί-
ςθσ ςτον χϊρο εργαςίασ, είχε κατά μζςο όρο λιγότερεσ αρμοδιότθτεσ από τουσ άνδρεσ, λάμβανε χαμθλότερο μιςκό για τθν ίδια δουλειά και ιταν άνεργθ ςε 
μεγαλφτερο ποςοςτό, ενϊ παράλλθλα ιταν δυςκολότερο να επιτφχει τθν κατάλλθλθ ιςορροπία μεταξφ ιδιωτικισ και επαγγελματικισ ηωισ. Γι’ αυτό και πολλζσ 
φορζσ ερχόταν ςε αντιπαράκεςθ με τον ςφηυγό  τθσ για παραμζλθςθ τθσ οικογζνειάσ τθσ. 
Οι διακρίςεισ μπορεί να ςυνεχίηονται αλλά δεν είναι τόςο ζντονεσ, όπωσ υπιρξαν ςτο παρελκόν. Οι ςυνκικεσ είναι για τισ γυναίκεσ πιο ευνοϊκζσ ςε όλα τα επί-

πεδα, αφοφ ανοίχτθκαν νζοι δρόμοι και ιρκαν ςτο φωσ αφανείσ  πτυχζσ του χαρακτιρα τουσ, όπωσ θ ανωτερότθτα και θ θκικι, θ επιμονι και θ υπομονι, θ 

ςοβαρότθτα και θ ωριμότθτα, θ ςυνεχισ  προςπάκεια και θ αςυγκράτθτθ δθμιουργικότθτα. 

Θ ΘΕΘ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΣΟ ΠΕΡΑΜΑ ΣΩΝ ΑΙΩΝΩΝ 

>>Εραςμία Καψάλθ  

>>Χρυςι Κουλίνα 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΣΙΜΟ  

τθ ςθμερινι εποχι πολλά προβλιματα χαρακτθρίηουν τθν κοινωνία μασ. Οι ραγδαίεσ εξελίξεισ ζχουν οδθγιςει ςε κοινωνικό ρατςιςμό μεταξφ των ανκρϊπων 
που ηουν μζςα ςε μια κοινωνία. Πολλοί αντιμετωπίηουν οριςμζνουσ ανκρϊπουσ ωσ κατϊτερα όντα και αυτι θ αντιμετϊπιςθ πολλζσ φορζσ οδθγεί ςε ακραίεσ 
καταςτάςεισ, όπωσ θ εκμετάλλευςθ και θ άςκθςθ βίασ επάνω τουσ. 

     Ο ρατςιςμόσ υφίςταται εδϊ και πάρα πολφ καιρό. Εμφανίςτθκε τθν εποχι που οι κοινωνίεσ χωρίςτθκαν ςε τά-
ξεισ. Αυτόσ ο διαχωριςμόσ δθμιοφργθςε πολιτικζσ και κοινωνικζσ προςτριβζσ κι ζτςι διαιωνίςτθκε θ αντίλθψθ ότι 
οι ιςχυροί και οι πλοφςιοι πρζπει να ζχουν τθν εξουςία. Άλλθ μία διάκριςθ είναι αυτι που αφορά τθ κζςθ τθσ γυ-
ναίκασ, θ οποία εδϊ και χρόνια βριςκόταν ςτο περικϊριο, τα τελευταία χρόνια όμωσ αυτι θ διάκριςθ τείνει ν’ ανα-
τραπεί. Άλλθ μία μορφι διάκριςθσ είναι αυτι των αλλοδαπϊν. Πολλοί προςλαμβάνουν ςτισ εργαςίεσ τουσ αλλο-
δαποφσ για να τουσ πλθρϊςουν όςο το δυνατόν λιγότερο. 

Πολλζσ οι αιτίεσ του ρατςιςμοφ, αλλά πολλζσ και οι ςυνζπειεσ. Σο χαμθλό πνευματικό επίπεδο οριςμζνων ατόμων 
και τα οικονομικά ςυμφζροντα κάποιων άλλων οδθγοφν ςε ςυνεχείσ διακρίςεισ. Οι προκαταλιψεισ και τα ςτερεό-
τυπα που υπάρχουν ςε κάκε κοινωνία ανάλογα με τθ φυλι, το φφλο, τθν θλικία κάκε ατόμου προκαλοφν ρατςιςμό 
και μάλιςτα άδικο και ςκλθρό. Όλοι αυτοί οι παράγοντεσ επιφζρουν επιπτϊςεισ. Δθμιουργοφνται όλο και περιςςό-
τερο κοινωνικζσ ανιςότθτεσ και διχόνοιεσ μεταξφ των ανκρϊπων. Αςκείται βία ςτουσ αδικθμζνουσ, αλλά και οι 
ίδιοι αντιδροφν για τθν υποτίμθςι τουσ. Σζλοσ, ζνα άτομο που ςυνεχϊσ αδικείται ςιγά ςιγά γίνεται βάρβαροσ και 
δεν εμπιςτεφεται κανζναν, λόγω αυτοφ του ρατςιςμοφ και τθσ βίασ που του αςκείται. 

     Θ μανία που ζχει ο άνκρωποσ να φανεί και να ξεχωρίςει από 
τουσ άλλουσ οδθγεί ς’ αυτό το αρνθτικό φαινόμενο. Όλοι οι 
άνκρωποι ζχουν τα ίδια δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ. Ζτςι, δεν 
μποροφμε να αφαιροφμε δικαιϊματα από άλλουσ, αφοφ κι εμείσ 
δεν κα κζλαμε να βριςκόμαςτε ςτθ κζςθ αυτϊν των ανκρϊπων. 
Κα πρζπει να καταλάβουμε ότι όλοι είναι ίςοι κι ζτςι κα μπορζςουμε 
να είμαςτε καλφτεροι ςτθ ηωι μασ, αλλά και απζναντι ςτο ςυνάνκρωπό μασ. 

>>Αντριάνα Πολφκαρπου 

>>Ελπίδα αββίδου 

>>ταυροφλα Χαριτίδου 



 

      

Σα φαινόμενα βίασ ςτα γιπεδα δεν είναι κάτι καινοφριο, οφτε ςτθν Ελλάδα οφτε ςτον υπόλοιπο κόςμο. Εκατοντάδεσ φο-
ρζσ ζχουμε παρακολουκιςει εικόνεσ ςυμπλοκϊν, καταςτροφϊν και ςυγκροφςεων αντιπάλων ομάδων οπαδϊν. 

 

    Ο ακλθτιςμόσ προςφζρει ςτουσ κεατζσ και ακλθτζσ ποικίλα ςυναιςκιματα, όπωσ χαρά, αγωνία, ενκουςιαςμό, όταν 
τθροφνται οι κανόνεσ που ζχουν κεςπιςτεί για τα ακλιματα και δε μεταβάλλεται ο χϊροσ του ακλθτιςμοφ ςε πεδίο εκτό-
νωςθσ . 

     θμαντικόσ παράγοντασ τθσ δθμιουργίασ των βιαιοτιτων μζςα ςτο γιπεδο είναι  το ίδιο το άκλθμα. ε ακλιματα 
όπου θ νίκθ ςτθρίηεται ςτο βακμό δεξιότθτασ, όπωσ για παράδειγμα ςτθν ενόργανθ και ρυκμικι ι ςτα ακλιματα που οι 
ακλθτζσ  αγωνίηονται ο ζνασ μακριά απ’ τον άλλον π.χ. ςτθν κολφμβθςθ ι ςτο τζνισ, θ  επικετικι ςυμπεριφορά είναι ςχε-
δόν ανφπαρκτθ. Αντίκετα, ακλιματα που ςτθρίηονται ςτο δυναμιςμό και οι ακλθτζσ ζρχονται ςε άμεςθ ςωματικι επα-
φι, τότε θ βία είναι ςυχνι π.χ. ποδόςφαιρο, ράγκμπι κ.ά. 

    Ζνασ άλλοσ πάρα πολφ ςοβαρόσ λόγοσ για τθν επικετικι 
ςυμπεριφορά ακλθτϊν και κεατϊν είναι τα ΜΜΕ. 
«Πόλεμοσ ςτθν Σοφμπα» «Κόλαςθ ςτθν Σοφμπα»: με τζτοια 

και άλλα χειρότερα πρωτοςζλιδα είναι δυνατόν διαβάηοντάσ τα ο φανατικόσ οπαδόσ να περιμζνει 
τουσ αντιπάλουσ του με λουλοφδια; 

   Θ ζλλειψθ ακλθτικισ παιδείασ  οδθγεί τουσ  φανατικοφσ ςε επειςόδια βίασ μζςα κι ζξω από τα 
γιπεδα. Ο οπαδόσ χαίρεται κυρίωσ τθ νίκθ, ενϊ το κζαμα και ο αγϊνασ ζρχεται ςε δεφτερθ μοίρα. 
Είναι ζτοιμοσ να αποδοκιμάςει τθν αντίπαλθ ομάδα, ακόμα και αν παίηει καλφτερα από τθν δικι 
του. Κεωρεί τθ νίκθ ι τθν ιττα τθσ ομάδασ, προςωπικι του νίκθ ι ιττα. Γι’ αυτό το ςχολείο, θ οικο-
γζνεια και θ πολιτεία πρζπει να καλλιεργιςει ςτθ νεολαία αξίεσ που κα αποτρζπει τθν άςκθςθ βί-
ασ ςτον ακλθτιςμό. 

ΒΙΑ ΣΟΝ ΑΘΛΘΣΙΜΟ  

      >>Γιϊργοσ Κελεςίδθσ   
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Γλϊςςεσ που χάνονται  
>> Δανάθ Φραντηι 

>> Μάνια Σςακιρίδου 

τθ ςθμερινι εποχι, οι ομιλοφμενεσ γλϊςςεσ ςε όλο τον κόςμο περνοφν τθν δικι τουσ κρίςθ. 

Οριςμζνεσ γλϊςςεσ κινδυνεφουν να χακοφν λόγω δθμιουργίασ αποικιϊν κάποιων λαϊν ςε χϊρεσ όπου θ ομι-
λοφμενθ γλϊςςα ιταν διαφορετικι. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι αυτό που ςυμβαίνει ςε περιοχζσ τθσ Α-
φρικισ όπου υπάρχουν γαλλικζσ  αποικίεσ και θ γλϊςςα που μακαίνεται ςτο ςχολείο , θ γλϊςςα ςτθν οποία εί-
ναι γραμμζνεσ οι εφθμερίδεσ και τα περιοδικά δεν είναι αυτι που μιλοφν κακθμερινά οι κάτοικοι τθσ περιοχισ 
αυτισ. 

Ο χειρότεροσ τρόποσ, ωςτόςο, για να χακεί μια γλϊςςα δεν ζχει καμία ομοιότθτα με ό,τι αναφζρκθκε. Πρϊτο 
και καλφτερο παράδειγμα για τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι θ ελλθνικι γλϊςςα. Μια πλοφςια γλϊςςα που 
μετράει πολιτιςμό χιλιάδων χρόνων, τϊρα κινδυνεφει να αλλοιωκεί με τθ χριςθ που τθσ γίνεται από τα ςφγχρο-
να μζςα επικοινωνίασ. Κυρίωσ οι νζοι, οι οποίοι όμωσ κα κακορίςουν το μζλλον τθσ γλϊςςασ και του πολιτιςμοφ 
μασ, χρθςιμοποιοφν μια νζα διάλεκτο που αποτελείται από μείξθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ με τθν αγγλικι, γραμ-
μζνθ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ και πολλζσ φορζσ παραλείποντασ οριςμζνα ςφμφωνα, όπου κεωροφνται μθ ανα-
γκαία. 

ε αυτιν τθν κατεφκυνςθ ζχουν ςυμβάλλει οι νζοι οι οποίοι κακθμερινά  χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο, κάνοντασ ϋϋchatϋϋ(κουβεντοφλα) είτε με φίλουσ τουσ είτε 
με ανκρϊπουσ από οποιοδιποτε άλλο ςθμείο του πλανιτθ. Άλλοσ ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ είναι τα κινθτά τθλζφωνα με τα οποία οι νζοι ςτζλνουν ϋϋSMSϋϋ 
(μθνφματα) χρθςιμοποιϊντασ τθν ςφντομθ αυτι διάλεκτο είτε γιατί κουράηονται να γράφουν πολλά είτε για να μθν χρεϊςουν περιςςότερεσ μονάδεσ ςτθν κάρ-
τα τουσ. Ευκφνθ φζρουν και τα ΜΜΕ (Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ) που αντί να μεταδίδουν ςτουσ νζουσ χριςιμεσ  

πλθροφορίεσ και ερεκίςματα, γεμίηουν τα κεφάλια τουσ με άχρθςτεσ πλθροφορίεσ που δεν τουσ επιτρζπουν να ςκεφτοφν περαιτζρω. 

Οι νζοι είναι θ ςυνζχεια του πολιτιςμοφ και τθσ γλϊςςασ όχι μόνο τθσ χϊρασ μασ αλλά και του κόςμου ολόκλθρου και γιϋαυτό ςτθν περίπτωςθ που  ςταματι-
ςουν να χρθςιμοποιοφν ςωςτά τθ μθτρικι τουσ γλϊςςα  αυτι κα αρχίηει να παρακμάηει και ςιγά-ςιγά κα χακεί και αυτι αλλά και ο πολιτιςμόσ μασ. 



 

 

 

 

 

                                    ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΙΣΙΚΑ   ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ    
>> Άγγελοσ Γκιάτασ   

>>Χριςτοσ Ηαφειρίδθσ 

φμφωνα με μια ζρευνα του 2010 το ποςοςτό τροχαίων ζχει μειωκεί κατά 23%, γεγονόσ που μασ ευχαριςτεί!  Καταφζραμε να μειϊςουμε τουσ κανάτουσ από 

τουσ 172 ανά εκατομμφριο πλθκυςμοφ ςτουσ 130 ανά εκατομμφριο. Αυτό το ποςοςτό μειϊκθκε, γιατί τα ςυςτιματα εξζταςθσ άλλαξαν και θ παιδία βελτιϊκθ-
κε. Επίςθσ, τα καινοφργια αυτοκίνθτα διακζτουν αερόςακουσ και θ ηϊνθ είναι καλφτερθσ ποιότθτασ και πιο ανκεκτικι. Ο παρακάτω πίνακασ  ‘’μαρτυρά’’ τθν 
μείωςθ των δυςτυχθμάτων! 

 

 

     

 

 

 

 

 

Είναι φανερό πλζον ότι τα τροχαία μειϊκθκαν κατά πολφ! Θ Ελλάδα είναι δεφτερθ πίςω από τθν Πολωνία. Σο πιο πρόςφατο ατφχθμα ςτθν Ελλάδα ιταν αυτό 
ςτθν Κριτθ που ζνα βυτιοφόρο ςυγκροφςτθκε μετωπικά με ζνα Λ.Χ. και είχε ωσ αποτζλεςμα το κάνατο του οδθγοφ, τθσ γυναίκασ του και των τριϊν παιδιϊν 
τουσ. Λίγεσ ϊρεσ αργότερα ζςπευςε θ πυροςβεςτικι, θ οποία απεγκλϊβιςε τον οδθγό του βυτιοφόρου ο οποίοσ ςυνελιφκθ!  

Επομζνωσ, πρζπει να μειωκοφν περιςςότερο τα τροχαία ατυχιματα γιατί είναι άδικο να χάνονται ηωζσ από αυτό.        

  

Αρικμόσ τροχαίων ατυχθμάτων ςτθν επικράτεια τθν περίοδο 

 Ιανουαρίου – επτεμβρίου 

Ζτοσ Θανατθφόρα οβαρά Ελαφρά φνολο 

2010 871 1.119 9.594 11.584 

2009 1.005 1.088 9.134 11.227 

Μεταβολι - 13,3 % + 2,8 % + 5,0 % + 3,2 % 

                                            Η ΖΩΝΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ!   

Σο αυτοκίνθτο είναι το κφριο μζςο μεταφοράσ και οι περιςςότεροι ζχουμε ζνα. Παρόλα αυτά όμωσ αποτελεί μια 
από τισ κφριεσ αιτίεσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ. Σο  κζμα που κα μασ απαςχολιςει είναι τα αυτοκίνθτα, οικο-
λογικά και μθ,  και οι επιπτϊςεισ τουσ ςτο περιβάλλον. 

 Οι ςυμβατικοί κινθτιρεσ, δθλαδι αυτοί που καίνε βενηίνθ ι πετρζλαιο,  είναι πολφ ρυπογόνοι και μολφνουν τθν 
ατμόςφαιρα. τουσ κινθτιρεσ αυτοφσ οι καταςκευαςτζσ προςκζςανε καταλφτεσ ςτο ςφςτθμα εξάτμιςθσ με ςκοπό 
τθ μείωςθ των ρφπων. Παρότι μειϊκθκαν κατά πολφ οι ρφποι, τα αυτοκίνθτα παραμζνουν πολφ ρυπογόνα. 

Αυτοκίνθτα τα οποία είναι πιο φιλικά προσ το περιβάλλον από τα ςυμβατικά είναι τα υβριδικά. Σα αυτοκίνθτα 
αυτά  χρθςιμοποιοφν δφο κινθτιρεσ, ζναν ατμοςφαιρικό και ζναν θλεκτρικό. Σο όχθμα κινείται με τον ςυμβατικό 
και όταν χρειαςτεί ιςχφ, επεμβαίνει και ο θλεκτρικόσ, ι μπορεί και να το κινεί μόνο ο θλεκτρικόσ. Επίςθσ, εκμεταλ-

λεφεται τθν ενζργεια των φρεναριςμάτων για να φορτίηουν τισ μπαταρίεσ του θλεκτροκινθτιρα. Σα υβριδικά αυτο-
κίνθτα μποροφν ακόμα να μασ φανοφν χριςιμα ςτο μζλλον, κακϊσ θ κυβζρνθςθ ςκζφτεται να αλλάξει τα τζλθ κυκλοφορίασ και το κριτιριο με το οποίο κα πλθ-
ρϊνουμε κα είναι οι ρφποι του αυτοκινιτου μασ και όχι τα κυβικά του. 

Θλεκτρικά αυτοκίνθτα. Σα θλεκτρικά αυτοκίνθτα είναι ακόμα πιο ιπια προσ τθν ατμόςφαιρά μασ, αφοφ χρθςιμοποιοφν θλεκτροκινθτιρα για τθν κίνθςι τουσ. 
Επίςθσ, δεν παράγουν κακόλου ρφπουσ επειδι δεν χρειάηονται ορυκτό καφςιμο για να λειτουργιςουν, αλλά ζχουν τθν μπαταρία για ενζργεια.  Παρόλα αυτά το 
μειονζκτθμά τουσ είναι ότι χρειάηονται πολλζσ ϊρεσ φόρτιςθσ. Επιπλζον, τα εργοςτάςια παραγωγισ θλεκτριςμοφ χρθςιμοποιοφν λιγνίτθ, πετρζλαιο και φυςικό 
αζριο μολφνοντασ τθν ατμόςφαιρα.    

Επομζνωσ, το ςυμπζραςμα είναι ότι τα υβριδικά είναι πιο πρακτικά από τα ςυμβατικά, επειδι παράγουν λιγότερουσ 
από αυτά ρφπουσ και από τα θλεκτρικά, επειδι δεν χρειάηονται πολλζσ ϊρεσ φόρτιςθσ όπωσ αυτά.  

ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Θ ΑΤΣΟΚΙΝΘΘ 
 >>Θλίασ Φιλιππίδθσ 

 >>Νίκοσ & Λευτζρθσ Σαςτςόγλου 
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Οι ήρωες ηοσ δάζοσς:Περιπέηειες ζηο ηζίρκο 

Ο Μπουγκ, ζνασ αρκοφδοσ που τρελαίνεται για τισ ςοκολάτεσ  περιμζνει πωσ και πωσ να κάνει ζνα ταξίδι α-

ναψυχισ, όπωσ κάκε χρόνο, με τθν "ανδροπαρζα" του. Όμωσ, όταν ο καλφτεροσ του φίλοσ, ο ηωθρόσ και πο-

λυλογάσ Ζλιοτ, το ελάφι, τον κρεμάει λόγω οικογενειακϊν υποχρεϊςεων, εκείνοσ, αν και απογοθτευμζνοσ, 

δεν αποκαρρφνεται και αποφαςίηει να φφγει μόνοσ του για το ταξίδι, το οποίο και κα τον οδθγιςει ςε ζνα 

περιοδεφον τςίρκο από τθ Ρωςία. Εκεί, ο Μπουγκ κα γνωρίςει τον Νταγκ, ζναν τεμπζλικο αρκοφδο, ο οποίοσ 

ζχει βαρεκεί να γίνεται κζαμα ςτο τςίρκο. φντομα, ο Νταγκ πείκει τον Μπουγκ να αλλάξουν ρόλουσ και 

ηωζσ: εκείνοσ να επιςτρζψει ςτο δάςοσ ςτθ κζςθ του και ο Μπουγκ να πιάςει δουλειά ςτο τςίρκο. Ο τελευ-

ταίοσ δζχεται τθν προςφορά χωρίσ ενδοιαςμοφσ, κακϊσ ςτο μεταξφ ζχει ερωτευτεί κεραυνοβόλα τθν Οφρςα, 

μια κθλυκι αρκοφδα από τθ Ρωςία, θ οποία μπορεί να περπατάει ςε τεντωμζνο ςκοινί και να λικνίηεται με 

αξιοκαφμαςτθ επιδεξιότθτα ςτθν πίςτα του τςίρκου. Οι δυο τουσ αρχίηουν να δουλεφουν μαηί ωσ ντουζτο με 

μεγάλθ επιτυχία. Και ενϊ θ ηωι μοιάηει να κυλάει αρμονικά, ξαφνικά επανεμφανίηονται ςτο προςκινιο ο 

Ζλιοτ και οι υπόλοιποι παλιόφιλοι του Μπουγκ, που ςτο μεταξφ ζχουν ανθςυχιςει με τθν εξαφάνιςθ του… 

 

Μην πσροβολείηε ηη γιαγιά:Παηέρας & γιος εν δράζη-Big Mommas:Like father, like 

son 

Αυτι τθ φορά, ο πράκτορασ Σζρνερ ςυνεργάηεται με τον νεαρό Σρεντ, που είναι αυτόπτθσ μάρτυρασ ενόσ 

εγκλιματοσ, και μαηί μπαίνουν μυςτικά ςε μια ςχολι καλϊν τεχνϊν μόνο για κορίτςια. Μεταμφιεςμζνοι ωσ 

Big Momma και πλθκωρικι Charmaine αντίςτοιχα, κάνουν τα πάντα για να ανακαλφψουν τον δολοφόνο πριν 

τουσ ανακαλφψει αυτόσ. 

 

Οι ρσθμιζηές-The adjustment bureau 

Ζνασ πολλά υποςχόμενοσ πολιτικόσ, ο Ντζιβιντ, λίγο πριν τθν είςοδό του ςτθν Αμερικανικι Γερουςία, γνωρί-

ηει μια πανζμορφθ μπαλαρίνα και τθν ερωτεφεται. Σότε εμφανίηονται από το πουκενά κάποιοι μυςτθριϊδεισ 

άντρεσ, οι οποίοι φαίνεται πωσ ςυνωμοτοφν για να τουσ κρατιςουν χϊρια. Ο Ντζιβιντ μακαίνει πωσ οι 

άντρεσ αυτοί είναι Ρυκμιςτζσ, απεςταλμζνοι δθλαδι τθσ μοίρασ κι ζχουν ωσ αποςτολι τουσ να εμποδίςουν 

με κάκε τρόπο τθ ςχζςθ μεταξφ των δφο νζων. Ο ιρωάσ μασ καλείται να αποφαςίςει αν κα ακολουκιςει πει-

κινια το πεπρωμζνο που άλλοι ζχουν προδιαγράψει για εκείνον ι αν κα κάνει τθ μεγάλθ ανατροπι και κα 

ριςκάρει τα πάντα, ϊςτε να γίνει ο ίδιοσ κφριοσ τθσ μοίρασ του, με όποιο κόςτοσ κι αν αυτό ςυνεπάγεται. 

 

Αληθινό θράζος-True grit 

Σα ιδιοφυι αδζλφια αποδομοφν όπωσ εκείνα και μόνο εκείνα ξζρουν τθν πρωτότυπθ ιςτορία αυτοδικίασ-

τοποκετθμζνθ ςτα 1870, αμζςωσ μετά τον Εμφφλιο Πόλεμο, με ςτόχο να φωτίςουν τθν ψυχοςφνκεςθ τθσ 

πρωταγωνίςτριασ Μάτι Ροσ, μιασ δεκατετράχρονθσ που κζλει να αποδοκεί δικαιοςφνθ για το φόνο του πατζ-

ρα τθσ κι αποφαςίηει να πάρει το νόμο ςτα χζρια τθσ. Φτάνει, λοιπόν, ςτο Αρκάνςασ με ςκοπό να βρει το δει-

λό Σομ Σςζινι που λζγεται πωσ ςκότωςε τον πατζρα τθσ και ηθτά τθ βοικεια ενόσ φιλικοφ προσ το αλκοόλ, 

μονόφκαλμου, ομοςπονδιακοφ αςτυνομικοφ, του Ροφςτερ Κόγκμπερν, ο οποίοσ, παρά τισ αρχικζσ του αντιρ-

ριςεισ, δζχεται τελικά να τθ βοθκιςει, και να τον καταδιϊξει. Σον Σςζινι όμωσ καταδιϊκει και ζνασ άλλοσ 

αςτυνομικόσ, ο Λα Μπιφ, που κζλει κι αυτόσ από τθν πλευρά του να τον ςυλλάβει και να τον παραδϊςει ςτισ 

αρχζσ του Σζξασ, ϊςτε να δικαςτεί εκεί κι εκείνοσ να πάρει τθν αμοιβι τθσ επικιρυξισ του… Οι τρεισ τουσ 

τϊρα, κακζνασ για τουσ δικοφσ του λόγουσ, αναηθτοφν τον Σςζινι δίχωσ να ξζρει κανείσ τουσ ποφ κα τουσ 

βγάλει αυτι θ περιπζτεια… 

 

Ζοσμπαίος και Ιοσλιέηα 

Δφο γειτονικοί κιποι - δφο αντιμαχόμενα ςτρατόπεδα! Χρόνια τϊρα, μια αδυςϊπθτθ βεντζτα ζχει ξεςπάςει 

ανάμεςα ςτουσ μπλε νάνουσ που διακοςμοφν τον κιπο τθσ κυρίασ Μοντζγι και τουσ κόκκινουσ νάνουσ από 

τον πλαϊνό κιπο του κυρίου Καπουλζτι. Οι μεν ακολουκοφν πιςτά τισ διδαχζσ τθσ λαίδθσ Μπλοφμπερι, οι δε 

ροφπι δεν κάνουν δίχωσ τθν κακοδιγθςθ του λόρδου Ρζντμπρικ. Ωςτόςο, θ τυχαία γνωριμία τθσ Λουλιζτασ, 

τθσ δυναμικισ κόρθσ του αρχθγοφ των κόκκινων, με τον Ηουμπαίο, τον παράτολμο πρωτακλθτι των μπλε 

ςτουσ αγϊνεσ ταχφτθτασ με μθχανζσ κουρζματοσ του γκαηόν, κα ζρκει να δϊςει μια ολότελα νζα διάςταςθ 

ςτθν πολυετι αυτι διαμάχθ. Οι δυο νζοι, όχι μόνο κα ερωτευτοφν με πάκοσ, αλλά κόντρα ςε κάκε αντιξοό-

τθτα, κα επιχειριςουν να ανατρζψουν τα δεδομζνα, προκειμζνου το ρομάντηο τουσ να ζχει το αίςιο τζλοσ 

που αρμόηει ςε δφο… νανάκια κιπου! 

 

 

Σαινίεσ Μάρτιοσ 2011 
>> Δανάθ Φραντηι 



Περίεργεσ και πρωτότυπεσ ιςτοςελίδεσ 
>>Χριςτοσ Μπζλλθσ 

Φωνζσ ςυνειδθτοποίθςθσ, ζντονου προβλθματιςμοφ και διαμαρτυρίασ κροφουν τον κϊδωνα του κινδφνου για το μζλλον τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ… και τα μάτια 

όλων ςτρζφονται ςτο «μζλλον» τθσ χϊρασ, ςτουσ νζουσ τθσ, οι οποίοι κατθγοροφνται ότι φκείρουν τθ γλϊςςα που τουσ δόκθκε και που ζχει μακραίωνθ παρά-

δοςθ. τθν κακθμερινι τουσ επικοινωνία χρθςιμοποιοφν ζνα αρκετά φτωχό λεξιλόγιο, που περιορίηεται ςτισ 150 λζξεισ, ενϊ αλόγιςτα εμπλουτίηεται από δάνει-

εσ λζξεισ, κυρίωσ από τθν Αγγλικι. Παραμορφϊνουν τθ δομι τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, δθλαδι αλλάηουν τισ ςθμαςίεσ 

των λζξεων όπωσ:  ςτόκοσ = χαηόσ , λαγκάρω = κολλάω , ςάπιοσ = κάποιοσ που δεν είναι εντάξει, Φ.Ε.Σ.Α = Φανα-

τικι Εκπρόςωποσ Σθσ Αςχιμιασ, νταουνιάςου = κάτςε κάτω, ακόμα και ολόκλθρων φράςεων όπωσ:  Δεν τθν πα-

λεφω = δεν αντζχω άλλο, τα ςπάμε = είμαςτε καταπλθκτικοί, είναι καμζνοσ = τα εγκεφαλικά του κφτταρα ζχουν 

καταςτραφεί, δεν υπάρχει = είναι απίςτευτο, ό,τι να ναι = δθλϊνει αςυνεννοθςία, βαράω πρζηεσ =ζχω φρικάρει. 

Επίςθσ, κόβουν και ράβουν τισ λζξεισ όπωσ αυτοί επικυμοφν κάκε φορά π.χ. τεςπά = τελοςπάντων. Είναι όμωσ ζτςι 

τα πράγματα; Μποροφν οι νζοι να ενοχοποιθκοφν για τθν όποια ‘φκορά’ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ; Θ γλϊςςα που μι-

λοφν είναι όντωσ ‘γλϊςςα’; Μποροφμε δθλαδι να μιλάμε για μια ελλθνικι των νζων; Αυτι τθ γλϊςςα χρθςιμοποι-

οφν ςτο γραπτό τουσ λόγο και ςε όλεσ τισ περιςτάςεισ επικοινωνίασ; 

Σελικά , τι μποροφμε να ποφμε ότι είναι θ γλϊςςα των νζων, πλοφτοσ ι απειλι για τθν νζα ελλθνικι;  

Γλϊςςα των νζων: πλοφτοσ ι απειλι για τθ Νζα Ελλθνικι;           
>>Δθμιτρθσ Χαςιρτηόγλου 

>>Βαςίλθσ Μουρατίδθσ 

Μζςα ςτο Internet  μποροφμε να βροφμε εκατομμφρια ιςτοςελίδεσ ςχετικά με τον ακλθτιςμό, τθν μουςικι, τθν ενθμζρωςθ, τθν ψυ-

χαγωγία. Όμωσ πολλζσ φορζσ ςυναντάμε κάποιεσ ιςτοςελίδεσ που δεν μποροφςαμε καν να φανταςτοφμε ότι υπάρχουν. Αυτζσ είναι 

λοιπόν κάποιεσ από τισ πιο περίεργεσ αλλά και πρωτότυπεσ ιςτοςελίδεσ ςτο Web: 

1) http://yttm.tv/   Θ ιςτοςελίδα http://yttm.tv/ είναι μια χρονομθχανι, κα μποροφςαμε να ποφμε. Επιλζγοντασ μια θμερομθνία από 

το 1860 το http://yttm.tv/ μασ εμφανίηει ζνα τυχαίο video από κάποιο γεγονόσ τθσ εποχισ. Για παράδειγμα για τθ χρονιά 2004 εμφα-

νίηει το trailer τθσ ταινίασ Spiderman 2, ενϊ για το 1966 το video clip των Beatles για το τραγοφδι Rock and Roll music. 

2) Κα κζλατε μια μζρα να ςυνομιλιςετε  με … Σον Κεό: Θ ιςτοςελίδα http://www.titane.ca/concordia/dfar251/igod/main.html ςασ 

δίνει τθν ευκαιρία! Μπορείτε να Σον ρωτιςετε οτιδιποτε κζλετε και Αυτόσ ςασ απαντάει αμζςωσ ςε άπταιςτα αγγλικά. 

3) Περίεργθ μπορεί να μθν είναι, αλλά χριςιμθ και επίκαιρθ είναι ςίγουρα! Θ ιςτοςελίδα  http://www.economist.com/content/global_debt_clock είναι ζνασ 

«οικονομικόσ» χάρτθσ ο οποίοσ δείχνει το χρζοσ κάκε χϊρασ, το ποςό που αναλογεί ςε κάκε κάτοικο αλλά και ζνα «ρολόι» που δείχνει το ςφνολο του χρζουσ 

όλων των χωρϊν του πλανιτθ. Για παράδειγμα, το χρζοσ τθσ Ελλάδασ είναι 367 διςεκατομμφρια δολάρια, ενϊ το ςφνολο των χρεϊν όλου του πλανιτθ είναι 

περίπου 41 τριςεκατομμφρια δολάρια. 

4) Δεν ξζρετε τι δϊρο να πάρετε ς’ ζνα φίλο που ζχει γενζκλια; Σο http://www.stupid.com/ είναι θ τζλεια ιςτοςελίδα για ζνα τζλεια θλίκιο δϊρο. Μπορείτε να 

βρείτε από ξφςτρεσ ςε ςχιμα μφτθσ μζχρι δακτυλίδια με ειδικι τρφπα, για να ανοίγετε τα καπάκια από μπφρεσ και αναψυκτικά. 

5) Ζχετε ποτζ ςκεφτεί πϊσ είναι το τζλοσ του Internet; Σο http://www.endoftheinternet.com/ είναι το τζλοσ του Internet και βρίςκεται ςτο Σζξασ. Μάλιςτα μασ 

πλθροφορεί ότι δεν μποροφμε να πάμε πιο μακριά από εκεί γιατί εκεί είναι το τζλοσ. 

6) Ζχετε αναρωτθκεί ποτζ αν μποροφμε να κλάψουμε ςτθ κάλαςςα ι γιατί λζμε ότι το γζλιο είναι το καλφτερο φάρμακο αλλά επίςθσ λζμε «πζκανα ςτο γζλιο»; 

Πολλζσ άλλεσ τζτοιεσ ερωτιςεισ μπορείτε να βρείτε ςτο http://www.crazythoughts.com/ . 

7)Ποιο είναι χειρότερο, να πθγαίνεισ ςτον κινθματογράφο και να κάκεται μπροςτά ςου ζνασ μπαςκετμπολίςτασ ι να ζχεισ πίςω ςου ζνα μωρό που κλαίει; το  

http://www.whichisworse.com/ καλείςαι να απαντιςεισ ςε εκατοντάδεσ ερωτιςεισ, επιλζγοντασ ποια είναι θ χειρότερθ απάντθςθ. 

8) Κα κζλατε να μάκετε πόςο αξίηετε ςε δολάρια; Θ ιςτοςελίδα  http://www.humanforsale.com/ μζςα από μια ςειρά ερωτιςεων ςχετικά με τθν θλικία, το φφ-

λο, τθν εξωτερικι εμφάνιςθ, τθν προςωπικότθτά ςασ υπολογίηει ακριβϊσ τθν αξία ςασ. 

9) Κυμάςτε πϊσ ιταν το YouTube ι το Google τθν θμζρα που δθμιουργικθκαν;  Σο http://www.archive.org/web/

web.php είναι ζνα αρχείο του Internet. Μπορείτε να βρείτε τισ εμφανίςεισ 150 διςεκατομμυρίων  ιςτοςελίδων 

από τθν μζρα που δθμιουργικθκαν μζχρι ςιμερα. 

10) Μπορεί προσ το παρόν να μθν κατοικοφμε ςε άλλουσ πλανιτεσ αλλά ςτο μζλλον ςίγουρα κα το κάνουμε. Με 

μια επίςκεψθ ςτο  http://www.youruniverse.co.uk/index.html μπορείτε να αγοράςετε το δικό ςασ ςφμπαν με μό-

νο 10 δολάρια! Μάλιςτα θ ιςτοςελίδα μασ ενθμερϊνει ότι μια αγορά ςτο φεγγάρι δεν κα άξιηε τόςο πολφ. 
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Θ ιςτορία του κινθματογράφου άρχιςε από τον εφευρζτθ Thomas Edison ο οποίοσ ανακάλυψε τον φωνογράφο, 

με ςκοπό να φτιάξει μια ςυςκευι που κα ςυνδφαηε εικόνα και ιχο μαηί. Ζτςι μετά από πολφ προςπάκεια ανα-

κάλυψε το κινθτοςκόπιο το οποίο μποροφςε να ςυνδυάηει εικόνα και ιχο. Αλλά αυτό ιταν μόνο θ αρχι. Μια 

οικογζνεια ςτθν ευρωπαϊκι πλευρά του Ατλαντικοφ που ιταν ειδικι ςτθν καταςκευι φωτογραφικϊν πλακϊν 

άρχιςε και αυτι να αςχολείται με τθν κινοφμενθ εικόνα. Όλα άρχιςαν όταν ο πατζρασ Antoine Lumières πιγε ςε 

μια μεγάλθ ζκκεςθ του Παριςιοφ το 1894,ςτθν οποία είδε το κινθτοςκόπιο του Edison. Αγόραςε ζνα και το πιγε 

ςτουσ δφο γιουσ του (Louis και Auguste Lumières). Ζτςι δθμιουργικθκε θ ιδζα μιασ μθχανισ που κα παρουςίαηε 

ςυγχρονιςμζνα εικόνα και ιχο που κα προβάλλεται ςε μεγάλθ οκόνθ με τθν βοικεια του φιλμ. Σο νζο αυτό μθ-

χάνθμα ονομάςτθκε κινθματογράφοσ και θ πρϊτθ δθμόςια προβολι ζγινε ςτισ 28 Δεκεμβρίου του 1895. 

Μζχρι τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1920, ο κινθματογράφοσ παρζμενε χωρίσ ιχο (βουβόσ κινθματογράφοσ) και 
ςυχνά οι προβολζσ ταινιϊν ςυνοδεφονταν από ηωντανι μουςικι. Αλλά αυτό άλλαξε, όταν λίγα χρόνια μετά οι 

Warner Brothers ζφεραν ςτον κόςμο του κινθματογράφου τθ ςυςκευι Vitaphone, θ οποία ζδινε τθ δυνατότθτα αναπαραγωγισ μου-
ςικισ, μζςω ενόσ δίςκου που ςυγχρονιηόταν με τθν μθχανι προβολισ τθσ ταινίασ. Βαςιςμζνθ ςε αυτι τθ νζα τεχνολογία, ςτα τζλθ 
του 1927, κυκλοφόρθςε θ ταινία The Jazz Singer, θ οποία αν και κατά το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ιταν βουβι, υπιρξε θ πρϊτθ που πε-
ριείχε διαλόγουσ. 

Περίπου τθν ίδια περίοδο με τθν προςαρμογι του ιχου, ξεκίνθςαν ςυςτθματικζσ προςπάκειεσ για τθν προςκικθ χρϊματοσ. 
Ζγχρωμεσ ταινίεσ είχαν ιδθ εμφανιςτεί από τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, μζςω του χρωματιςμοφ των κινθματογραφικϊν καρζ με το 
χζρι, μζκοδοσ που εγκαταλείφκθκε ςταδιακά, ςε ςυνδυαςμό και με τθν αφξθςθ τθσ διάρκειασ των ταινιϊν. Ανάμεςα ςτισ πρϊτεσ ςυν-
κετικζσ μεκόδουσ προςκικθσ χρϊματοσ, υπιρξε θ Technicolor, θ οποία τελειοποιικθ-
κε το 1941 (Monopack Technicolor), αν και παρζμενε ακριβι λόγω των περίπλοκων 
ςταδίων διαχωριςμοφ και εμφάνιςθσ των χρωμάτων. Μετά το τζλοσ του Β' Παγκοςμί-
ου Πολζμου, εμφανίςτθκε επιπλζον το ζγχρωμο αρνθτικό φιλμ τθσ εταιρίασ Eastman 
Kodak, το οποίο δεν απαιτοφςε διαδικαςία διαχωριςμοφ των χρωμάτων. Αν και μζχρι 
τθ δεκαετία του 1950, θ παραγωγι ζγχρωμων ταινιϊν μειοψθφοφςε, κατά τθ δεκαετί-
α του 1960 και χάρθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςχετικισ τεχνολογίασ, ο ζγχρωμοσ κινθματο-
γράφοσ επικράτθςε. 

Μετά από πολλζσ αλλαγζσ και εξελίξεισ του κινθματογράφου, ζφταςε ςιμερα να ζχει 
τρεισ διαςτάςεισ (3D) και να τον απολαμβάνουμε ςαν μια κακθμερινι ψυχαγωγία και 
διαςκζδαςθ. 

TV Mάνια 

  

Σθλεόραςθ: μια εφεφρεςθ που δθμιουργικθκε πριν από περίπου 60 χρόνια με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ των αν-
κρϊπων για το τι ςυνζβαινε ςτον κόςμο, χωρίσ να ξζρουν όμωσ τισ επιπτϊςεισ που κα είχε ςτισ μζρεσ μασ. 

ιμερα ςε κάκε ςπίτι υπάρχει τουλάχιςτον μία τθλεόραςθ αν και ςυνικωσ ζχουν δφο με τρεισ. Οι περιςςότε-
ροι άνκρωποι περνοφν τον ελεφκερο χρόνο τουσ ςτον καναπζ τουσ βλζποντασ τθλεόραςθ. Επίςθσ τα προγράμ-
ματα που επιλζγουν να παρακολουκοφν τισ περιςςότερεσ φορζσ είναι ςαχλά και δεν προςφζρουν οφτε γνϊ-
ςεισ οφτε εμπειρίεσ, είναι δθλαδι χάςιμο χρόνου. Αυτοί οι άνκρωποι που βλζπουν τζτοια ςιριαλ  δεν ενδια-
φζρονται για τισ εξελίξεισ  γφρω τουσ παρά μόνο για το τθ ςυνζχεια του ςιριαλ και όταν πεκαίνει ο πρωταγω-
νιςτισ-ρια ςτεναχωριοφνται και αγωνιοφν για το τι κα γίνει ςτα επόμενα επειςόδια. ε μεγαλφτερο βακμό 
όμωσ είναι εκιςμζνα τα παιδιά τα οποία τισ περιςςότερεσ ϊρεσ τισ περνοφν μπροςτά από μία τθλεόραςθ. ε 
αυτό βζβαια φταίνε και οι γονείσ που δεν τουσ το απαγορεφουν. Αντίκετα, πολλοί γονείσ που ζχουν μικρισ 
θλικίασ παιδιά τα βάηουν να βλζπουν καρτοφν ςτθν τθλεόραςθ για πολλζσ ϊρεσ και με αυτόν τον τρόπο τα 
ζχουν απαςχολθμζνα τθ ςτιγμι που αυτοί κάνουν τισ δουλειζσ 

τουσ. Με αυτόν τον τρόπο όμωσ τουσ κάνουν κακό χωρίσ να το καταλαβαίνουν.  

 

 

 >>Δθμιτρθσ Λαδάσ  
Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΚΙΝΘΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ 

 

>>Κατερίνα Σηαμουράνθ 

>> Ελζνθ Σηικίδου 

http://el.wikipedia.org/wiki/Warner_Brothers
http://el.wikipedia.org/wiki/1927
http://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1941
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1950
http://el.wikipedia.org/wiki/1960


 

Σο Mtv ιρκε ςτθν Ελλάδα  
>>Βαγγζλθσ Εκμεκτςόγλου  
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Σο απόλυτο μουςικό κανάλι ιρκε ςτθν Ελλάδα. Σο Mtv Greece είναι γεγονόσ και δυο χρόνια τϊρα μασ προ-
ςφζρει τθν απόλαυςθ τθσ μουςικισ. Όλα τα μουςικά βίντεο από όλο τον κόςμο και τθν Ελλάδα υπάρχουν 
ςτο Mtv Greece  και μποροφμε να τα παρακολουκιςουμε κάκε μζρα. 

Όλα τα βραβεία του Mtv (Mtv Music Awards, Mtv Movie Awards, Mtv Europe Music Awards) μποροφν να 
παρακολουκοφνται από τουσ Ζλλθνεσ τθλεκεατζσ. 

Επίςθσ ζχουν δθμιουργθκεί εκπομπζσ για το ςινεμά, τα βιντεοπαιχνίδια και φυςικά για τθν μουςικι επι-
καιρότθτα. 

Σο Mtv Greece ζχει δϊςει τθν ευκαιρία να παρακολουκοφμε τισ εκπομπζσ και τισ ςειρζσ   του Mtv USA και 
Mtv United Kingdom. 

Και τζλοσ υπάρχει θ εκπομπι Hit List Hellas, όπου μετά από εβδομαδιαία ψθφοφορία ςτο Internet παρου-
ςιάηουν τα 20 πιο δθμοφιλι  μουςικά βίντεο. 

Ζτςι το Mtv Greece ιρκε ςτθν Ελλάδα φζρνοντασ μαηί του τθν απόλαυςθ τθσ μουςικισ. 

 τισ 12 επτεμβρίου του 2010 πραγματοποιικθκαν  ςτο Los Angeles τα μουςικά βραβεία 
MTV, με παρουςιάςτρια τθν Chelsea Handler.Σο μουςικό αυτό γεγονόσ κίνθςε μεγάλο ενδια-
φζρον, χάρθ ςτισ διαςθμότθτεσ που παραβρζκθκαν, τόςο ςτθν Αμερικι όςο και ςτισ υπόλοι-
πεσ θπείρουσ. 

 Θ ζναρξθ τθσ μουςικισ βραδιάσ ζγινε με τον Eminem και τθν Rihanna, ερμθνεφοντασ τθ με-
γάλθ τουσ επιτυχία ‘’I love the way you lie’’.Ακολοφκθςαν οι Justin Bieber, Usher,  Paramore, 
Kayne West, LInkin Park, B.o.B, Bruno Mars ,Taylor Swift κακϊσ και πολλοί άλλοι. 

 Σο παρόν  ςτθ ςπουδαία αυτι βράβευςθ ζδωςαν διάφοροι θκοποιοί, τραγουδιςτζσ και 
άνκρωποι του Hollywood όπωσ , οι Emma Stone, Katy Perry, Justin Timberlake,Ke$ha, Kim 
Kardashian , Selena Gomez, Robert Pattinson και Ne-yo. 

 Από τουσ βραβευμζνουσ καλλιτζχνεσ, ξεχϊριςε θ 24χρονθ τραγουδίςτρια Lady Gaga , τόςο 
για τα  8 ςυνολικά βραβεία που κζρδιςε όςο και για εντυπωςιακι ερμθνεία τθσ. Αξιοηιλευτθ 
ιταν επίςθσ και θ παράξενθ ςτιλιςτικι  εμφάνιςι τθσ. Με το τραγοφδι Bad Romance, θ Lady 
Gaga κζρδιςε τα βραβεία βίντεο τθσ χρονιάσ, καλφτερο Pop, γυναικείο, μουςικοχορευτικό, 

καλφτερθσ χορογραφίασ, μοντάη και ςκθνοκεςίασ βίντεο, ενϊ τζλοσ με το τραγοφδι Telephone 

κζρδιςε το βραβείο καλφτερθσ ςυνεργαςίασ με τθ Beyonce. 

 Άξιοςθμείωτοι , επιπλζον τίτλοι που απονεμικθκαν ιταν “καλφτεροσ νεαρόσ καλλιτζχνθσ” ςτον 
Justin Bieber, “καλφτερο Hip Hop και αντρικό βίντεο” ςτον Eminem με το τραγοφδι Not Afraid και 
“καλφτερο βίντεο ςινεματογραφίασ” ςτονJay-z με τθν Alicia Keys με το τραγοφδι Empire State of 
mind. 

 Θ βραδιά αυτι τράβθξε τα βλζμματα όλων, κάνοντάσ μασ να πιςτζψουμε ότι τζτοιεσ ευχάριςτεσ 

ςτιγμζσ κα πραγματοποιθκοφν και τισ επόμενεσ χρονιζσ με μεγαλφτερθ επιτυχία!!!!!! 

MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2010 
>>Χρυςι Κουλίνα 

>>Εραςμία Καψάλθ  



 

     Θ επικοινωνία μεταξφ γονιϊν και εφιβων δεν είναι μια εφκολθ υπόκεςθ. Σα ςτάδια που περνοφν οι ζφθβοι, οι αλλαγζσ 
ςτο ςϊμα τουσ κακϊσ και οι ανθςυχίεσ και οι αναςφάλειζσ τουσ ςυγκροφονται με τθν εικόνα των γονζων για τα παιδιά τουσ. 
Οι γονείσ βλζπουν τα παιδιά τουσ να αλλάηουν, διαςχίηοντασ τα ςτάδια τθσ εφθβικισ θλικίασ και τουσ είναι δφςκολο να 
ςυνθκίςουν ςτθν εικόνα αυτι.   

     Θ ςχζςθ των γονζων με τα παιδιά τουσ είναι δφςκολθ και απαιτοφνται υποχωριςεισ και από τισ δυο πλευρζσ, όμωσ  πολλζσ φορζσ αυτό δεν ςυμβαίνει.  
υχνά οι ζφθβοι κρατάνε μυςτικά από τουσ γονείσ και ζτςι  χάνεται θ εμπιςτοςφνθ μεταξφ τουσ. Πολλζσ φορζσ δθμιουργείται χάςμα ανάμεςα ςτουσ  γονείσ 
και τα παιδιά και όταν το αντιλθφκοφν οι γονείσ τουσ, προςπακοφν με λάκοσ τρόπουσ να το γεφυρϊςουν. Επίςθσ οι γονείσ δεν αφιερϊνουν πολφ χρόνο ςτα 
παιδιά τουσ, λόγω τθσ δουλειάσ τουσ και του άγχουσ τθσ κακθμερινότθτασ και ζτςι τα παιδιά κλείνονται ςτο εαυτό τουσ και βρίςκουν απαντιςεισ ςτισ 

ανθςυχίεσ και ςτουσ προβλθματιςμοφσ τουσ ςτο ίντερνετ και με αυτόν τον τρόπο τισ περιςςότερεσ φορζσ παίρνουν λανκαςμζνα 
μθνφματα.        

     Τπάρχουν τρόποι βελτίωςθσ των ςχζςεων τουσ,  όμωσ χρειάηεται προςπάκεια και 
από τισ δυο πλευρζσ.  Με αυτό τον τρόπο κα μπορζςουν να καλλιεργιςουν το ςεβαςμό, 
τθν εμπιςτοςφνθ και τθ μεταξφ τουσ επικοινωνία. Οι γονείσ πρζπει να 
αφιερϊνουν χρόνο ςτα παιδιά τουσ και να αφουγκράηονται τισ ανάγκεσ και τισ 
ανθςυχίεσ τουσ και να προςπακοφν να τουσ καταλάβουν αλλά και να τουσ  πλθςιάςουν. 

      Ζτςι λοιπόν καταλιγουμε ότι οι ζφθβοι δεν ζχουν πολφ καλζσ ςχζςεισ με τουσ γονείσ 
τουσ και αυτό δθμιουργεί ζντονουσ καυγάδεσ. Παρόλα αυτά υπάρχουν λφςεισ για τθν 

βελτίωςθ των ςχζςεϊν τουσ.  

...γεμάτθ νόθμα. Πολλά ζχουν γραφτεί κατά καιροφσ και πολλά ζχουν ειπωκεί γι αυτι τθν τόςο ςθμαντικι και απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ για τθν «επιβίωςθ» των ανκρϊπων.  

Κάνοντασ μια μικρι αναδρομι ςτο παρελκόν, θ ιςτορία μασ ζδειξε ότι οι άνκρωποι για να μπορζςουν να ανταποκρικοφν ςτισ 

απαιτιςεισ των καιρϊν, όπωσ τθν αντιμετϊπιςθ των κθρίων, ζπρεπε να μάκουν να ςυνυπάρχουν. Ζτςι ςυγκρότθςαν πόλεισ και 

οργάνωςαν ομάδεσ για να είναι πιο ιςχυροί. Θ κοινωνικότθτα λοιπόν αποτελεί μία από τισ ζμφυτεσ και αναπόςπαςτεσ ανάγκεσ του 

ανκρϊπου. 

Μια μορφι κοινωνικότθτασ είναι θ φιλία, θ οποία προςφζρει μια ςειρά από πλεονεκτιματα ςτον κακζνα. Κυρίωσ βοθκάει ςτθν καλλιζργεια τθσ 

ομαδικότθτασ, αλλά και τθσ ςυνεργαςίασ, αφοφ κακιςτά τουσ ανκρϊπουσ κομμάτια μιασ ομάδασ που για να λειτουργιςει απαιτείται προςπάκεια από πολλοφσ. 

Θ ζνταξθ μασ επομζνωσ ςε μια ομάδα ανκρϊπων μπορεί να βοθκιςει ςτο να ξεπεραςτοφν ευκολότερα κάποια προβλιματα είτε ψυχολογικά είτε απλά 

προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ. 

Θ φιλία αποτελεί ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ ηωισ. Είναι όμωσ γεγονόσ ότι δεν είναι μια εφκολθ ι απλι υπόκεςθ. Πότε είναι μια φιλία αλθκινι, 
προοριςμζνθ να αντζξει ςτισ τρικυμίεσ του χρόνου, και πότε είναι απλά και μόνο μια “παρζα”, που ςιμερα είναι και αφριο δε κα είναι; 

ε μια αλθκινι φιλία, βρίςκομαι μαηί με τον άλλο άνκρωπο για να μοιραςτοφμε τθν ίδια τθ ηωι, τισ χαρζσ και τισ λφπεσ τθσ. ε μια αλθκινι φιλία υπάρχει ο 

αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ. Ο καλφτεροσ φίλοσ είναι αυτόσ που δε φοβάται να μασ πει τθν αλικεια, αν πιςτεφει ότι ςε κάτι ζχουμε παρεκτραπεί. Είναι όμωσ 

παράλλθλα ζτοιμοσ να ςεβαςτεί τισ επιλογζσ μασ, ζςτω και αν διαφωνεί, χωρίσ να φφγει από το πλευρό μασ. 

ε αντίκεςθ, όταν μιλάμε για “ςκζτθ παρζα” τα κίνθτρα είναι διαφορετικά. Εδϊ ςυναντιόμαςτε μόνο για να 
ευχαριςτθκοφμε με κάποια ςυγκεκριμζνα πράγματα, που τυχαίνει να αρζςουν και ςτουσ δφο. ε τζτοιεσ ςχζςεισ 
γνωρίηουμε – κατά βάκοσ – ότι υπάρχουν όρια ςτο τι μποροφμε να μοιραςτοφμε με τον άλλο. Όταν πια πάψει να 
υφίςταται ο λόγοσ που τουσ ζνωνε ι αν προκφψει εν τω μεταξφ κάποια διαφωνία, θ “φιλία” αυτι εξανεμίηεται. 
Παρατθροφμε, λοιπόν, ότι αυτό που αρχικά μπορεί να φανεί περιττό,  όπωσ ζνασ καλόσ φίλοσ, ςτθν πορεία τθσ ηωισ μασ 
γίνεται απαραίτθτο κομμάτι τθσ. Εξάλλου ασ μθν ξεχνάμε ότι θ μοναξιά,  που βρίςκεται ςτον αντίποδα τθσ φιλίασ,  είναι 
ο χειρότεροσ εχκρόσ όλων και ο χειρότεροσ εφιάλτθσ. 
Ασ είμαςτε επομζνωσ προςεκτικοί ςτθν επιλογι των ανκρϊπων που ζχουμε δίπλα μασ, για να μθ βρεκοφμε ςτθ δφςκολθ 
κζςθ να αντιμετωπίςουμε τθ ηωι μόνοι μασ. 
 

«Φιλία»!! μία αφθρθμζνθ ζννοια… 

                                              >>Ελπίδα αββίδου 

>>Αντριάνα Πολυκάρπου 

Θ ΧΕΘ ΣΩΝ ΕΦΘΒΩΝ ΜΕ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ 
>> Ανκι Ντόλα 

>>Ερμιόνθ Μαγοποφλου  

>> Φζνια τυλιανοποφλου  
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Σα τελευταία είκοςι περίπου χρόνια πραγματοποιικθκε μια ςθμαντι-
κι ανακάλυψθ ςτον χϊρο τθσ τεχνολογίασ, θ κινθτι τθλεφωνία. Πριν 
από λίγεσ μόλισ δεκαετίεσ δεν υπιρχαν τα κινθτά , οι άνκρωποι επι-
κοινωνοφςαν από τα ςτακερά τθλζφωνα ι από τα καρτοτθλζφωνα, 
τα οποία δεν ιταν τόςο εφχρθςτα, με αποτζλεςμα να κζλουν να βρί-
ςκονται περιςςότερο ο ζνασ με τον άλλον για να ςυηθτιςουν. Με δυο 
λόγια τα κινθτά τθλζφωνα είναι ζνα γεγο-
νόσ που άλλαξε τισ ηωζσ των ανκρϊπων 
όλων των θλικιϊν.  
Από τθ μια πλευρά τα κινθτά τθλζφωνα 
ζχουν πάμπολλα πλεονεκτιματα. Είναι 
εφκολα ςτθ χριςθ τουσ, κακϊσ θλικιωμζ-

νοι μα και μικρά παιδιά μακαίνουν γριγορα τθ λειτουργία τουσ. Προςφζρουν πολλζσ υπθρε-
ςίεσ με ςχεδόν μθδενικό κόςτοσ: μπορεί κανείσ να ςερφάρει ςτο ίντερνετ από το κινθτό, να 
δει τθλεόραςθ, να παίξει παιχνίδια, να κατεβάςει και να ακοφςει μουςικι, να τραβιξει φω-
τογραφίεσ, να αποκθκεφςει εικόνεσ και να ςτείλει μθνφματα. Όςο πιο πολλζσ υπθρεςίεσ 
προςφζρει ζνα κινθτό τθλζφωνο, δθλαδι όςο πιο ςφγχρονο είναι τεχνολογικά, τόςο περις-
ςότερο ελκφει τουσ ανκρϊπουσ να το αγοράςουν. Επίςθσ, το κινθτό διευκολφνει τθν επικοι-
νωνία των ανκρϊπων. ιμερα δεν χρειάηεται να βρίςκεςαι ςε μζροσ με ςτακερό τθλζφωνο 
για να ςυνεννοθκείσ, αρκεί μόνο να ζχεισ το κινθτό μαηί ςου ζτςι ϊςτε να μπορεί να ςε βρει 
όποιοσ κζλει. 

Ωςτόςο, αυτι θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ ζχει επιφζρει και πολλά προβλιματα ςτθν 
κοινωνία. Παρόλο που τα κινθτά είναι τόςο χριςιμα και ψυχαγωγικά, εκπζμπουν ακτινοβο-
λία κακϊσ λειτουργοφν αςφρματα, με αποτζλεςμα να βλάπτουν ςοβαρά τθν υγεία μασ. Ειδι-

κότερα τα παιδιά και οι νζοι, κάνοντασ πιο ςυχνι χρι-
ςθ του κινθτοφ, καταςτρζφουν τα κφτταρα του εγκε-
φάλου τουσ, αφοφ μάλιςτα ςε αυτιν τθν θλικία ο ε-
γκζφαλοσ ακόμα αναπτφςςεται. Ζνα άλλο αρνθτικό 
τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ, είναι θ αποξζνωςθ των αν-
κρϊπων που ζχει προκαλζςει. Προτιμάμε τθν ςυνεν-
νόθςθ με θλεκτρονικά μθνφματα(sms), παρά τθ ηωντα-
νι επικοινωνία. 
Σζλοσ, παρατθρϊντασ τθν πορεία και των υπόλοιπων 
τεχνολογικϊν επιτευγμάτων, διαπιςτϊνουμε ότι και το 
κινθτό, όπωσ και όλα τα άλλα, είναι καλό να χρθςιμο-
ποιείται με περίςκεψθ και μζτρο. 

ΣΑ ΚΙΝΘΣΑ ΣΘΛΕΦΩΝΑ ΣΙ ΜΕΡΕ ΜΑ 

>>Μαρία Χριςτοδοφλου 

   Σο facebook δθμιουργικθκε από τον Μαρκ Ηζκερμπεγκ ωσ μζλοσ του πανεπιςτθμίου του Harvard. τθν αρχι είχαν 
δικαίωμα ςυμμετοχισ μόνο οι φοιτθτζσ του Harvard. Αργότερα είχαν δικαίωμα και οι φοιτθτζσ άλλων πανεπιςτθμίων 
και ζπειτα  οι μακθτζσ των ςχολείων και κάκε άνκρωποσ ςτον πλανιτθ ο οποίοσ ιταν πάνω από 13 ετϊν. Σο facebook 
ςιμερα εχει 500 εκατομμφρια χριςτεσ και είναι από τα δθμοφιλζςτερα, αν όχι το δθμοφιλζςτερο web site του πλανι-
τθ. 

    Σο κυριότερο χαρακτθριςτικό του facebook, που προςζλκυςε εξαρχισ τουσ ανκρϊπουσ ιταν θ απλότθτα των λει-
τουργιϊν . Πολλοί άνκρωποι άνοιξαν λογαριαςμό ςτο facebook,  γιατί κεϊρθςαν ότι θ θλεκτρονικι κοινωνικι δικτφω-
ςθ είναι ο βολικότεροσ τρόποσ επικοινωνίασ που κα αντικαταςτιςει το email. Ζτςι οι άνκρωποι ςυνομιλοφν με τουσ 
φίλουσ του μζςω του facebook, αντί να τουσ τθλεφωνιςουν, ενϊ κάποιοι άλλοι δθμιοφργθςαν λογαριαςμό επειδι εί-
ναι ςτθν μόδα 

  Μζςα από το facebook ο χριςτθσ μπορεί να ενθμερϊνεται για τα τρζχοντα γεγονότα και τισ εκδθλϊςεισ και να επικοι-
νωνεί με ςυγγενικά πρόςωπα. Επίςθσ, μπορεί να βρει παλιοφσ ςυμμακθτζσ και φίλουσ. Επιπλζον, μία ακόμα λειτουργία 
του facebook που το κάνει ιδιαίτερο είναι θ φπαρξθ του chat (ςυνομιλία), όπου δίνει τθν δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να 
ςυνομιλοφν με φίλουσ τουσ απευκείασ, χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ αποςτολι με mail. υγχρόνωσ οι επαγγελματίεσ μπο-
ροφν να διαφθμίςουν τθν επιχείρθςι τουσ και αμζςωσ να γίνουν γνωςτοί ςτθν περιοχι τουσ και όχι μόνο. 

  Σο facebook όμωσ δεν ζχει μόνο κετικά. Δυςτυχϊσ ζχει και πολλοφσ κινδφνουσ. Ζνασ πολφ ςοβαρόσ κίνδυνοσ είναι ότι τα 
ςτοιχεία κάκε χριςτθ μοιράηονται με τρίτουσ και ζτςι αναπτφςςεται το θλεκτρονικό ζγκλθμα (π.χ. παραβιάηεται θ πνευ-
ματικι ιδιοκτθςία) και υπάρχει ο κίνδυνοσ εξαπάτθςθσ αλλά και διαφκοράσ των χρθςτϊν και κυρίωσ των ανθλίκων. Επί-
ςθσ, πολλζσ από τισ διαφθμίςεισ του facebook μπορεί να ζχουν κακόβουλο λογιςμικό, δθλαδι κάποιον ιό. Επιπλζον, το 
facebook μπορεί να οδθγιςει το άτομο ςτον εκιςμό και να το απομονϊςει από τουσ γφρω του. Άλλοσ ζνασ κίνδυνοσ είναι 
ότι οι περιςςότεροι χριςτεσ δεν γράφουν με ελλθνικά γράμματα και ζτςι είναι πικανόν να ξεχάςουν τθν ορκογραφία 
τουσ. 

  Για να αποφφγουμε τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ που μπορεί να προκφψουν από τθν χριςθ του facebook, πρζπει να πάρου-
με κάποια μζτρα. Αρχικά πρζπει να γνωρίηουμε τουσ κινδφνουσ του και να το χρθςιμοποιοφμε με μζτρο. Πάνω απ’ όλα 
όμωσ πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι το facebook είναι ζνα μζςο που μποροφμε να περνάμε τον ελεφκερό μασ χρόνο 
και όχι ολόκλθρθ τθν ηωι μασ και εξαιτίασ του να παραμελοφμε τισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινότθτάσ μασ. 

  Για οριςμζνα άτομα το facebook δεν είναι πια εργαλείο, αλλά εναλλακτικόσ τρόποσ ηωισ. 

1.Χρθςιμοποιείτε το κινθτό με τον κλαςικό τρόπο φζρνοντάσ 
το ςτο αυτί, μόνο όταν είναι απολφτωσ απαραίτθτο. 

2.Προτιμάτε να χρθςιμοποιείτε ςφςτθμα hands-free, blue-
tooth ι ανοιχτισ ακρόαςθσ. 

3.Προςπακιςτε να ελαχιςτοποιιςετε το χρόνο ςυνομιλίασ. 
Σε μακρά ςυνομιλία αλλάηετε αυτί κάκε λεπτό ϊςτε να μθν 

επιβαρφνεται θ ίδια πλευρά του εγκεφάλου. 

4.Αποφφγετε τθ χριςθ του κινθτοφ τθλεφϊνου κατά τθ διάρ-
κεια τθσ οδιγθςθσ ακόμθ και με ςφςτθμα hands-free, κακϊσ 
ζχει διαπιςτωκεί ότι θ ςυνομιλία αποςπά τθν προςοχι από 
τθν οδιγθςθ. Αν είναι αναγκαίο να μιλιςετε, ςτακμεφςτε το 

αυτοκίνθτο. 

5.Η αποςτολι και θ λιψθ μθνυμάτων δεν ενζχουν κινδφ-
νουσ, αφοφ το κινθτό είναι μακριά από ηωτικά όργανα. 

6.Τα παιδιά κάκε θλικίασ πρζπει να ςυνθκίςουν να το χρθςι-
μοποιοφν μόνο για μθνφματα και μόνο ςε επείγουςεσ περι-

πτϊςεισ. 

7.Αποφφγετε τθ χριςθ κινθτϊν κατά τισ ϊρεσ τθσ κατάκλι-
ςθσ, πριν και μετά τον φπνο. Άλλωςτε ςε χϊρουσ όπου υπάρ-
χει ςτακερό τθλζφωνο, δε δικαιολογείται ςυνικωσ θ χριςθ 

του κινθτοφ τθλεφϊνου.  

8.¨Οταν θ οκόνθ του κινθτοφ δείχνει χαμθλό ςιμα, αυτό 

ςθμαίνει ότι το κινθτό κα χρθςιμοποιιςει όλθ του τθν ιςχφ 

για να επιτευχκεί θ επικοινωνία. Επειδι λοιπόν θ εκπομπι 

ακτινοβολίασ είναι ιςχυρότερθ, είτε να αποφεφγετε να το 

χρθςιμοποιείτε είτε να το χρθςιμοποιείτε για λίγα δευτερό-

λεπτα  

ΟΧΣΩ ΤΜΒΟΤΛΕ ΓΙΑ ΟΟΤ 
ΚΑΝΟΤΝ ΤΠΕΡΒΟΛΙΚΘ ΧΡΘΘ 
ΣΟΤ ΚΙΝΘΣΟΤ ΣΘΛΕΦΩΝΟΤ 

>>Δζςποινα – Μαρία Μπάρμπα  

>> Δανάθ Ντογραματηίδου 



Θ  εκκεντρικι Lady GaGa επιςτρζφει με καινοφργιο single,  με τίτλο Born This Way. Σο τρα-

γοφδι κυμίηει λίγο το Express Yourself τθσ Madonna ενϊ το video clip του βγικε ςτισ 28/2/11 

και δικαιολογεί απόλυτα τον τίτλο που τθσ ζχουν δϊςει οι fans τθσ ωσ  Mother Monster. Σο 

Born This Way μζςα ςε δυο εβδομάδεσ κυκλοφορίασ ζχει φτάςει ςτο νοφμερο 

1 των charts ςε 13 χϊρεσ! 

Brand new songs! 
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>>Χριςτοσ Μπζλλθσ 

Θ P!nk πρόςφατα ζβγαλε το καινοφργιο τθσ album Greatest Hits …So Far!!! το οποίο 

περιζχει τισ μεγαλφτερεσ επιτυχίεσ αλλά και τα ολοκαίνουργια singles F**kin’ Perfect 

και Raise Your Glass , ζνα κακαρά pop  χορευτικό τραγοφδι. Σο Raise Your Glass ζχει ιδθ 

φτάςει ςτθν κορυφι των charts πολλϊν χωρϊν, ανάμεςα τουσ θ Αυςτραλία και θ Αμε-

ρικι. Όςο για  το F**kin’ Perfect πρόκειται για ζνα τραγοφδι αφιερωμζνο ςτον αγαπθ-

μζνο τθσ. Σο video του κομματιοφ διθγείται μια ςοκαριςτικι ιςτορία, που δίνει μια νζα 

ζννοια ςτο νόθμα τθσ 

πραγματικισ τελειότθτασ 

Θ Ke$ha μετά τθν μεγάλθ επιτυχία των Tik Tok (τραγοφδι τθσ χρονιάσ ςτθν Αμερικι ςφμφωνα 

με το Billboard), Blah Blah Blah και Take it Off κυκλοφορεί το καινοφργιο τθσ δίςκο Cannibal 

και το πρϊτο τραγοφδι We R Who We R ζχει κάνει μεγάλθ επιτυχία ςτα charts τθσ Αμερικισ  

και ςυνεχίηει ακάκεκτο. Δεν ζμεινε όμωσ εκεί θ  Ke$ha. Σο δεφτερο τραγοφδι του δίςκου τθσ 

ονομάηεται Blow και το video clip του αρχίηει με τθ φράςθ “No mythological creatures were 

harmed for this video” (Κανζνα μυκολογικό πλάςμα δεν βλάφκθκε για αυτό το video). Σα υ-

πόλοιπα επί τθσ οκόνθ ςασ  

Μετά τθν μεγάλθ επιτυχία του I Like It ο Enrique Iglesias κυκλοφορεί 

ζνα δεφτερο άκρωσ χορευτικό τραγοφδι το Tonight (feat Ludacris, DJ 

Frank E). Σο Tonight  ζχει φτάςει ςτο νοφμερο 6 του Billboard Hot 100 

και είναι ςτισ ψθλότερεσ κζςεισ ςτα charts του iTunes.  

Μετά από καιρό θ Britney Spears επιςτρζφει με ολοκαίνουργιο single! To 

Hold It Against μζςα ςτθν πρϊτθ εβδομάδα κυκλοφορίασ του ζφταςε ςτο 

νοφμερο 1 πολλϊν χωρϊν, ανάμεςα τουσ οι Θ.Π.Α., ο Καναδάσ και θ Γαλλία . 

Σι κα γίνει αν ςυνεργαςτοφν το νζο ανερχόμενο αςτζρι τθσ pop (the sound of 

2011 ςφμφωνα με το BBC) από τθν Αγγλία με τον Αμερικανό rapper των μεγά-

λων επιτυχιϊν Airplanes και Nothin’ on you; Θ απάντθςθ βρίςκεται ςτο νζο τρα-

γοφδι τθσ Jessie J και του B.O.B., Price Tag. Σο Price Tag ζκανε ντεμποφτο ςτο 

νοφμερο 1 του αγγλικοφ singles chart  

Καινοφργιο τραγοφδι και καινοφργια ςυνεργαςία για τον David Guetta, 

αυτι τθ φορά με τθν Rihanna ςτο τραγοφδι Who’s That Chick. Θ υπογραφι 

του David Guetta, θ ερμθνεία τθσ Rihanna και ζνα κολλθτικό beat είναι τα 

ςυςτατικά τθσ επιτυχίασ ενόσ τραγουδιοφ που αναμζνεται να παιχτεί πολφ 

ςτα club  



Σο νζο τραγοφδι του απόλυτου pop hit maker τθσ Βρετανίασ Taio Cruz είναι το 

Higher, ζνα ακόμα dance-R&B anthem ςτα πρότυπα του Dynamite με τθ ςυμμε-

τοχι τθσ Kylie Minogue ςτα φωνθτικά. Μια δεφτερθ ζκδοςθ του τραγουδιοφ 

ζχει κυκλοφοριςει με τθ ςυμμετοχι του Travie McCoy.     

Ο Bruno Mars, μετά το πρϊτο του single και επιτυχθμζνο μάλι-

ςτα, κυκλοφορεί το δεφτερο τραγοφδι του με τίτλο Grenade, 

το οποίο ςυμπεριλαμβάνεται ςτο πρϊτο του δίςκο Doo-Wops 

& Hooligans. Σο τραγοφδι ζχει φτάςει ςτθ κζςθ νοφμερο 3 του 

Billboard Hot 100 και ςτθν πρϊτθ κζςθ ςτθν Αυςτραλία  

Αλυςίδεσ, μαςτίγια και άλλεσ τζτοιεσ καταςτάςεισ διαδραματίηονται ςτο video clip του νζου 

κομματιοφ τθσ Rihanna S&M, που κυκλοφορεί ωσ 3ο single του νζου τθσ album LOUD. Σο 

S&M ζχει προκαλζςει τόςο μεγάλθ αίςκθςθ που ζχει απαγορευτεί ςε πολλζσ ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ, ενϊ το BBC Radio άλλαξε τον τίτλο του ςε Come on και το αναπαραγάγει μετά τισ 7 το 

απόγευμα. 
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Σο αςτυνομικό μυκιςτόρθμα του Κυριάκου Μαργαρίτθ << Θ ςυμμορία του Σολζδου>>, είναι ζνα πολφ ενδιαφζρον βιβλίο για παιδιά άνω των 10 ετϊν. 

Πρωταγωνιςτεί ο Λγνάτιοσ Παπάσ, ζνασ ιδιωτικόσ ντεντζκτιβ, εχζμυκοσ, εργατικόσ και αξιόπιςτοσ. Όλα ξεκινοφν όταν ζνασ αντιγραφζασ πινάκων επιςκζπτε-

ται τον κ. Παπά και του εκμυςτθρεφεται ότι ςε μια ζκκεςθ ενόσ διάςθμου ηωγράφου κα γίνει μια ενζργεια, με τθν οποία κα χακοφν εκατομμφρια και θ Ελ-

λάδα κα εκτεκεί απζναντι  ςτισ άλλεσ χϊρεσ. Όλθ θ υπόκεςθ κινεί τθν περιζργεια του κ. Παπά, όμωσ δεν ξζρει από ποφ να ξεκινιςει. 

Σο βιβλίο κάνει λόγο για το ζργο <<Κεφάλι Αλόγου>>  του Λςπανοφ ηωγράφου Πικάςο και εμπλζκεται με τθν Λςπανικι μαφία 

και τθν αγορά  ζργων τζχνθσ. 

Κακόλου κουραςτικό, αλλά αντικζτωσ ευχάριςτο και κατατοπιςτικό. Κατά τθν διάρκεια τθσ ανάγνωςισ του θ αγωνία κορυφϊ-

νεται πολλζσ φορζσ. Σο προτείνω χωρίσ δεφτερθ ςκζψθ ςε όςουσ ζχουν τθν περιζργεια να το 

διαβάςουν. Κανείσ δεν μπορεί να προβλζψει αν κα λυκεί τελικά το ηιτθμα ι λόγω ανεπάρκειασ 

ςτοιχείων κα ξεχαςτεί  για πάντα. 

Θ ΤΜΜΟΡΙΑ ΣΟΤ ΣΟΛΕΔΟΤ 
>>Εραςμία Καψάλθ 



ΓΡΙΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΑ 

ΣΟ ΝΟΤΦΑΡΟ 

Ζνα νοφφαρο που διπλαςιάηεται ςε μζγεκοσ κάκε μζρα , κάνει 30 μζρεσ για να καλφψει τθν επιφάνεια μιασ λίμνθσ. 

Πόςεσ μζρεσ χρειάςτθκαν για να καλφψει το νοφφαρο τθν μιςι επιφάνεια τθσ λίμνθσ; 

ΣΕΝΙ 

Δφο άνδρεσ παίηουν τζνισ. Ζπαιξαν πζντε ςετ και ο κακζνασ  κζρδιςε τρία ςετ. 

Πϊσ ζγινε αυτό; 

ΕΤΡΩ 

Ζχω δφο χαρτονομίςματα ςυνολικισ αξίασ 30 ευρϊ Σο ζνα δεν 
είναι 10 ευρϊ. 

Πϊσ γίνεται; 

ΚΑΘΘΓΘΣΘ 

Ζνασ κακθγθτισ βγικε για ζναν περίπατο ςτθν εξοχι, όταν άρχιςε να βρζχει. Παρόλο που ιταν τελείωσ εκτε-
κειμζνοσ και δεν είχε τίποτα για να προςτατζψει το κεφάλι του, δεν βράχθκε οφτε μια τρίχα από τα μαλλιά 
του. 

Πϊσ ζγινε αυτό; 

ΣΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΣΟΤ ΕΠΙΜΕΝΙΔΘ 

Κάποτε ςτθν αρχαία Ελλάδα ο ςοφόσ Επιμενίδθσ από τθν Κριτθ είπε: ϋ Οι Κριτεσ είναι πάντα ψεφτεσ ϋ. Σον 19ο αιϊνα διατυπϊκθκε ωσ λογι-
κό παράδοξο του Επιμενίδθ. Δθλ. αφοφ ο Επιμενίδθσ λζει ότι οι Κριτεσ είναι πάντα ψεφτεσ, ο Επιμενίδθσ είναι Κρθτικόσ, άρα ο Επιμενίδθσ 
λζει ψζματα, άρα οι Κριτεσ λζνε τθν αλικεια , άρα ο Επιμενίδθσ ωσ Κρθτικόσ λζει τθν αλικεια, άρα οι Κριτεσ είναι ψεφτεσ κ.ο.κ.  ( Ο κφκλοσ 
τζτοιου είδουσ ςυλλογιςμϊν ονομάηεται φαφλοσ κφκλοσ ) 

ΣΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΣΟΤ ΗΘΝΩΝΑ 

Ο Ηινων ο Ελεάνθσ, τον 5ο π.Χ αιϊνα ζφερε ςφγχυςθ ςτουσ ςοφοφσ τθσ εποχισ του με τον ακόλουκο ιςχυριςμό: ε αγϊνα δρόμου μεταξφ του Αχιλλζα και 
μιασ χελϊνασ ςυμβαίνει το εξισ: Ο Αχιλλζασ, επειδι τρζχει 100 φορζσ πιο γριγορα από τθν χελϊνα ξεκινά 1 ςτάδιο ( περίπου 150 μζτρα ) πιο πίςω από 
τθν χελϊνα. ‘Όταν θ Αχιλλζασ φτάςει ςτο ςθμείο εκκίνθςθσ τθσ χελϊνασ, θ χελϊνα κα ζχει προχωριςει περίπου 1,5 μζτρο. Όταν ο Αχιλλζασ διανφςει το 
1,5 μζτρο αυτό, θ χελϊνα κα βρίςκεται λίγο πιο μπροςτά κ.ο.κ. υνεπϊσ, ο Αχιλλζασ δεν πρόκειται ποτζ να φτάςει τθν χελϊνα  

Ο ΓΡΙΦΟ ΣΟΤ EINSTEIN 

 

Τπάρχουν πζντε ςπίτια, πζντε διαφορετικϊν χρωμάτων. ε κάκε ςπίτι ηει ζνασ άνκρωποσ διαφορετικισ εκνικότθτασ. Οι πζντε ιδιοκτιτεσ πίνουν ζνα ςυγκεκρι-
μζνο είδοσ ποτοφ, καπνίηουν μια ςυγκεκριμζνθ μάρκα τςιγάρων και ζχουν ζνα ςυγκεκριμζνο κατοικίδιο. Όλοι ζχουν μεταξφ τουσ διαφορετικά κατοικίδια, δια-
φορετικζσ μάρκεσ τςιγάρων, διαφορετικά είδθ ποτϊν και ςπίτι με διαφορετικό χρϊμα. Θ ερϊτθςθ είναι ϋ Ποιοσ ζχει το ψάρι; ϋ 

τοιχεία: 

 Ο Άγγλοσ μζνει ςτο κόκκινο ςπίτι. 

 Ο ουθδόσ ζχει ζναν ςκφλο . 

 Ο Δανόσ πίνει τςάι. 

 Σο πράςινο ςπίτι είναι αριςτερά από το άςπρο. 

 Ο ιδιοκτιτθσ του πράςινου ςπιτιοφ πίνει καφζ. 

 Αυτόσ που καπνίηει pall mall εκτρζφει πουλιά. 

 Ο ιδιοκτιτθσ του κίτρινου ςπιτιοφ καπνίηει Dunhill. 

 Αυτόσ που μζνει ςτο μεςαίο ςπίτι πίνει γάλα. 

 Ο Νορβθγόσ μζνει ςτο πρϊτο ςπίτι. 

 Αυτόσ που καπνίηει blends μζνει δίπλα ςε αυτόν που ζχει γάτεσ. 

 Αυτόσ που ζχει άλογο μζνει δίπλα ςε αυτόν που καπνίηει Dunhill. 

 Ο ιδιοκτιτθσ που καπνίηει blue esters πίνει μπφρα. 

 Ο Γερμανόσ καπνίηει prince. 

 O Νορβθγόσ μζνει δίπλα ςτο μπλε ςπίτι. 

 Αυτόσ που καπνίηει blends ζχει ζναν γείτονα που πίνει νερό. 

 

ΘΜΕΛΩΘ.  Ο Einstein  ιςχυρίςτθκε ότι μόνο το 2% των ανκρϊπων μπορεί να λφςει τον γρίφο. 

>>Δθμιτριοσ Βρφςθσ 

Κακθγθτισ Μακθματικόσ    

ελίδα  24 

 

Μετά από αρκετι δουλεία και κόπο το τεφχοσ 

μασ είναι ζτοιμο! Ωσ ςυντακτικι ομάδα, κα κζλαμε 

να ευχαριςτιςουμε τισ κακθγιτριζσ μασ που μασ 

ζδωςαν τθν ευκαιρία να εκφραςτοφμε και να 

δραςτθριοποιθκοφμε ςε κζματα που μασ 

ενδιαφζρουν, κάνοντασ κάτι δθμιουργικό. Επίςθσ, 

κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε κερμά τουσ 

χορθγοφσ για τθν ςυνειςφορά τουσ ςτο ζργο μασ.    

θ Συντακτικι ομάδα 

Απάντθςθ: 29 

Απάντθςθ: Δεν  ζπαιηαν μεταξφ 

Απάντθςθ: Ιταν το άλλο 

Απάντθςθ: Ιταν φαλακρόσ  


