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υντακτικι Ομάδα
Σϊηων Κάλφασ

∞

Κατερίνα Καςάπθ

∞

∞ Μικαζλα Δουλγζρθ
Κατςαντοφρθ ∞ Βαςίλθσ

Λωάννθσ Αξυπόλιτοσ

∞

Εβελίνα

Κυριακοφ ∞ Νικόλασ Ρανταηισ
φμβουλοι ζκδοςθσ
Ευάγγελοσ Αδάμοσ, Φιλόλογοσ
Ραπαδοποφλου,

Φιλόλογοσ

∞ Μαρία
∞ Ζρθ

Μεϊτανίδου, Βιολόγοσ
Πρωτότυπα ςχζδια
Κεόδωροσ Βουρβουτςιϊτθσ

∞

Δθμιτρθσ

Κουκουτίνθσ

Αγαπθτοί

αναγνϊςτεσ

και

αναγνϊςτριεσ,
ςασ καλωςορίηουμε ςτο πρϊτο τεφχοσ
του ςχολικοφ μασ περιοδικοφ.
Θ
πρωτοβουλία μακθτϊν τθσ Ρρϊτθσ τάξθσ
να ςτιςουν και να εκδϊςουν ζνα ψθφιακό
περιοδικό ςτα μζςα του ςχολικοφ ζτουσ
2019-20 ιταν απολφτωσ υπεφκυνθ και
ςυγκροτθμζνθ. Ραρουςιάςτθκαν όμωσ
κάποιεσ δυςκολίεσ και εμπόδια, με
κυριότερθ αυτι του εγκλειςμοφ μασ ςτισ
κατοικίεσ μασ εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ του
κορονοϊοφ. Βζβαια, προςπακιςαμε να
εκμεταλλευτοφμε κετικά αυτιν τθν
κατάςταςθ και μζςω τθλεδιαςκζψεων με

τον Διευκυντι του 3ου ΓΕ.Λ. και κακθγθτζσ
εκείνουσ, που αποτελοφν τουσ Συμβοφλουσ
ζκδοςθσ
αυτοφ
του
περιοδικοφ,
καταφζραμε να εκδϊςουμε ςιμερα το
πρϊτο
τεφχοσ
του
θλεκτρονικοφ
περιοδικοφ του ςχολείου μασ.
Μετά από πολλζσ ςυηθτιςεισ
ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ςυντακτικισ ομάδασ
αποφαςίςαμε το κάκε τεφχοσ να μθν
εςτιάηει πάνω ς’ ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα·
αντίκετα,
επιλζξαμε
τθν
ελεφκερθ
κεματολογία. Ζτςι, ςτισ ακόλουκεσ ςελίδεσ
κα βρείτε άρκρα και απόψεισ για ποικίλα
κζματα. Για να δϊςουμε ςτο περιοδικό
μασ και ζναν επιμορφωτικό χαρακτιρα
εντάξαμε ςτακερι ςτιλθ με βιογραφικά
ςτοιχεία ανκρϊπων που ξεχϊριςαν, όπωσ
επιςτιμονεσ, καλλιτζχνεσ κ.α. Επιπλζον,
μπορείτε να βρείτε προτάςεισ για
ψυχαγωγία (π.χ. κινθματογραφικζσ ταινίεσ)
αλλά και άλλουσ τρόπουσ διαςκζδαςθσ
όπωσ είναι τα ανζκδοτα και κουίη. Ακόμα,
αφιερϊματα, ρεπορτάη, ςυνεντεφξεισ,
δράςεισ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ του 3ου
ΓΕ.Λ.· κζματα περιβαλλοντικά, οικονομικά,
επιςτθμονικά, ςκζψεισ με αφορμι τθν

επικαιρότθτα, απόψεισ για κζματα
ευρφτερου ενδιαφζροντοσ, κζματα υγείασ.
Ραρόμοια δομι κα ζχει κάκε
τεφχοσ, το οποίο ςχεδιάηουμε να εκδίδεται
κάκε δίμθνο (το καλοκαίρι … δεν
υπολογίηεται!). Ανάλογα με τθ ροι των
άρκρων και τθν επικαιρότθτα μπορεί να
προςτίκεται ι να αφαιροφνται κεματικζσ.

Σο τελευταίο κρανίο
Και βζβαια οι παρατθριςεισ, επιςθμάνςεισ,
προτάςεισ
των
αναγνωςτϊν
και
αναγνωςτριϊν είναι κάτι παραπάνω από
επικυμθτζσ, ενϊ επιςτολζσ οποιουδιποτε
μεγζκουσ κα δθμοςιεφονται ςε ειδικι
ςτιλθ. Φυςικά όποιοσ επικυμεί μπορεί να
ςυμμετζχει με τον δικό του τρόπο. Το
κζλουμε και το περιμζνουμε, αφοφ, τελικά,
το περιοδικό αυτό ανικει ςτουσ
αναγνϊςτεσ του…
Και κάτι τελευταίο, αλλά ςθμαντικό.
Ο τίτλοσ Το τελευταίο θρανίο επιλζχκθκε,
γιατί εκφράηει τθν ιςότθτα των μακθτϊν
και περνάει το μινυμα ότι δεν πρζπει να
γίνονται διακρίςεισ ανάμεςα ςτουσ
μακθτζσ, ανάμεςα ςε πρϊτουσ, μεςαίουσ,
τελευταίουσ, αφοφ ςτθν πραγματικότθτα
όλοι είναι πρϊτοι εκεί που επικυμοφν
πραγματικά.
Κλείνοντασ, εκφράηουμε τθν ελπίδα
να ςτθρίξετε και να αγαπιςετε το
περιοδικό του ςχολείου μασ!
Θ ςυντακτικι ομάδα

Δράςεισ του ςχολείου. Θεατρικι ΟμάδαEditorial
Θεατρικι παράςταςθ «Himmelweg»
του Σϊηοντα Κάλφα

Στισ 21 Φεβρουαρίου μακθτζσ τθσ Αϋ
Τάξθσ επιςκεφτικαμε τθ Κεςςαλονίκθ, για
να παρακολουκιςουμε τθν παράςταςθ τθσ
Κεατρικισ Oμάδασ του ςχολείου μασ. Θ
παράςταςθ αφοροφςε ςτο ζργο του
Λςπανοφ ςυγγραφζα Χουάν Μαγιόρκα,
Himmelweg, που ςθμαίνει «ο δρόμοσ για
τον ουρανό». Ζτςι αποκαλοφςαν οι Ναηί το
τελευταίο μζροσ του ςτρατοπζδου, πριν
οδθγθκοφν οι Εβραίοι ςτουσ καλάμουσ
αερίων και βρουν φρικτό κάνατο.
Το κεατρικό ζργο είχε ωσ κεντρικό
κζμα
τθν
άφιξθ
ενόσ
Βρετανοφ
εκπροςϊπου του Ερυκροφ Σταυροφ, για να
ελζγξει τισ ςυνκικεσ διαμονισ και ςίτιςθσ
των κρατουμζνων ςτο ςτρατόπεδο
εξόντωςθσ Τερεηίν. Ο Γερμανόσ διοικθτισ
του ςτρατοπζδου, κεατρόφιλοσ ο ίδιοσ,
επιβάλλει ςε επιλεγμζνουσ κρατοφμενουσ
να δθμιουργιςουν μια πλαςτι εικόνα
αξιοπρεποφσ διαβίωςισ τουσ. Ζτςι,
οργανϊνονται , μοιράηουν ρόλουσ και
υποκρίνονται. Για παράδειγμα, μικρά
παιδιά παίηουν “ανζμελα” ςε παιδικζσ
χαρζσ, ερωτευμζνα ηευγάρια ςτα παγκάκια
ςχεδιάηουν το “μζλλον” τουσ, κατάδικοι
“απολαμβάνουν” τον περίπατό τουσ...

Οι δοκιμζσ είναι ψυχικά εξοντωτικζσ,
για να πετφχουν τθν ειδυλλιακι
ατμόςφαιρα. Πμωσ, αυτοί που δεν τα

κατάφερναν, αντικακίςταντο ι μζχρι και
κανατϊνονταν. Αυτό που μασ αφορά ς’
αυτό το ζργο δεν είναι τόςο θ απλι
εξιςτόρθςθ και αναπαράςταςθ τθσ
ςυνταρακτικισ
ιςτορίασ
του
Ολοκαυτϊματοσ, όςο το ηιτθμα τθσ
καταςκευισ του ψεφδουσ. Επίςθσ, μασ
απαςχολοφν οι μορφζσ τθσ εξζγερςθσ και
τθσ υποταγισ αλλά και οι προςδοκίεσ, τα
όνειρα και οι φοβίεσ τόςο αυτϊν που
εξουςιάηουν όςο και των κυμάτων τουσ.
Θ εξαιρετικι ςκθνοκεςία και
ςκθνογραφία τθσ παράςταςθσ, που
κζρδιςε και το αντίςτοιχο Βραβείο του
διαγωνιςμοφ
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ςτουσ Αγϊνεσ Τζχνθσ 2020, ετοιμάςτθκε με
πολφ κόπο και “κατάκεςθ ψυχισ” από τουσ
ςυντελεςτζσ τθσ. Ρεριείχε πλθκϊρα
ςυμβολιςμϊν και μθνυμάτων και οι
ερμθνείεσ
των
ςυμμακθτϊν
μασ
μποροφςαν να ςυγκρικοφν με αυτϊν του

επαγγελματιϊν θκοποιϊν. Το αποτζλεςμα
ιταν εκπλθκτικό και ς’ αυτό «τον πρϊτο
ρόλο» είχαν τόςο το πείςμα όςο και θ
επιμονι όλων των ςυντελεςτϊν τθσ
παράςταςθσ.
Κερμά ςυγχαρθτιρια ςε όλουσ!!!!

Θεατρικι Ομάδα 2020.
Η ςυνζντευξθ

 «Αρχικά ζνασ φίλοσ μου με
προζτρεψε ςτθν απόφαςθ να ςυμμετάςχω
ςτθν κεατρικι παράςταςθ. Ράντα όμωσ
ικελα να δοκιμάςω τθν υποκριτικι. Είχα
τθν περιζργεια να δω πϊσ νιϊκουν οι
θκοποιοί πάνω ςτθν ςκθνι.»

τθσ Κατερίνασ Καςάπθ
Ασ δοφμε τι ζχουν να μασ πουν τα ίδια
τα παιδιά που ςυμμετείχαν όταν τουσ
ρωτιςαμε…
Ποιοσ ο λόγοσ που αποφάςιςεσ να
ςυμμετάςχεισ ςτθ ςχολικι κεατρικι
παράςταςθ;
 «Δεν ςκζφτθκα από τθν αρχι να
μπω ςτθ κεατρικι ομάδα. Πμωσ, ζπειτα και
από τισ προτροπζσ των ςυμμακθτϊν μου,
πιρα τθν απόφαςθ να ςυμμετάςχω κι εγϊ
ςε αυτι τθ μοναδικι εμπειρία»
 «Απόγευμα
Δευτζρασ,
αρχζσ
Οκτϊβρθ. Για άλλουσ το ξεκίνθμα μιασ νζασ
και μουντισ εβδομάδασ, για μζνα θ αρχι
μιασ ολοκαίνουριασ εμπειρίασ. Το κζατρο
πάντα με γοιτευε, κακϊσ είναι μια τζχνθ
που μπορεί να χρωματίςει ευχάριςτα τθ
ηωι ςου. Ο λόγοσ που αποφάςιςα να
ςυμμετάςχω ςτθ ςχολικι κεατρικι
παράςταςθ ιταν το ταξίδι ςτθν περιπζτεια
και τθ γνϊςθ που κα μποροφςε να με κάνει
μζςα από μια ηωι να ηιςω πολλζσ μζςω των
ρόλων.»

Πϊσ κα περιζγραφεσ το ςτάδιο τθσ
προετοιμαςίασ; Αντιμετωπίςατε κάποιεσ
δυςκολίεσ;
 «Πάντα υπάρχουν δυςκολίεσ ςτο
ςτήςιμο μιασ παράςταςησ, ειδικά όταν
πρόκειται για ένα δημόςιο ςχολείο με
μηδαμινούσ πόρουσ. Παρόλα αυτά τισ
ξεπεράςαμε ςαν ομάδα και βγήκαμε πιο
δεμένοι.»
 «Το ςτάδιο προετοιμαςίασ ιταν
οριςμζνεσ φορζσ δφςκολο με εντατικζσ και
ενίοτε κουραςτικζσ πρόβεσ, όμωσ θ
ανταμοιβι που λάβαμε όταν παίξαμε το
ζργο μπροςτά ςτουσ ςυμμακθτζσ και τισ
ςυμμακιτριζσ μασ αλλά και οι αναμνιςεισ
που δθμιουργιςαμε ζκαναν τθν όλθ
εμπειρία εξαιρετικά ευχάριςτθ»
 «Το ςτάδιο τθσ προετοιμαςίασ ιταν
πολφ ευχάριςτο. Αν και αναπόφευκτα
αντιμετωπίςαμε κάποιεσ δυςκολίεσ, αυτζσ
ιταν αμελθτζεσ ςτο τζλοσ»
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Τπάρχει κάποια ιδιαίτερθ ςτιγμι από
όλθ αυτιν τθν εμπειρία που να ζχει
χαραχκεί ςτθ μνιμθ ςου;
 «Τίποτα δεν μπορεί να ςυγκρικεί με
τθν ςτιγμι που ετοιμάηεςαι να ανζβεισ
ςτθν ςκθνι. Κυριαρχεί θ αίςκθςθ του
άγχουσ αλλά τελικά μόλισ ξεκινιςεισ να
παίηεισ τον ρόλο ςου τα ξεχνάσ όλα.»
 «Το ότι καταφζραμε να κάνουμε
περιφανουσ ο ζνασ τον άλλον ςτουσ
πανελλινιουσ μακθτικοφσ καλλιτεχνικοφσ
αγϊνεσ και ότι βγικε αςπροπρόςωπθ θ
κυρία Δθμθτριάδου, που ιταν θ υπεφκυνθ
 κακθγιτρια για τθ ςυγκεκριμζνθ
δράςθ και φυςικά θ ςκθνοκζτθσ μασ,
Κατερίνα Φλωρζντηθ.»
 «Κυμάμαι τθ ςτιγμι που ανζβθκα
ςτθ ςκθνι. Πταν άρχιςα να υποδφομαι τον
ρόλο μου ζτρεμε το αριςτερό μου πόδι και
ο ιδρϊτασ με είχε καταμουςκζψει. Ωςτόςο,
αυτό που ςυνζβαινε γφρω μου ιταν
φεςτιβαλικό…
Χειροκροτιματα
και
επευφθμίεσ ζρχονταν από παντοφ…
Πμορφα ςυναιςκιματα που δεν μπορϊ να
περιγράψω παρά μόνο να τα κυμάμαι!»
 «Θ πιο ιδιαίτερθ ςτιγμι αυτισ τθσ
εμπειρίασ για μζνα ιταν όταν ζπειτα από
πολλζσ πρόβεσ ιρκε
θ ϊρα να
παρουςιάςουμε τθν παράςταςι μασ ςε μια
άγνωςτθ για πολλοφσ από εμάσ ςκθνι ςτθ
Κεςςαλονίκθ. Κα το ξαναζκανα χωρίσ
δεφτερθ ςκζψθ!»
 Σελικά, τι αποκόμιςεσ από αυτι τθν
εμπειρία και ποια είναι τα ςυναιςκιματα που
ςου αφινει;
 «Αυτό που μου μζνει είναι πολλζσ
όμορφεσ ςτιγμζσ, γνϊςεισ και εικόνεσ. Τα
ςυναιςκιματα μου είναι ανάμεικτα, κακϊσ
χαίρομαι που ζηθςα αυτιν τθν εμπειρία με

τουσ ςυμμακθτζσ μου αλλά από τθν άλλθ
με λυπεί το γεγονόσ ότι ςταματιςαμε
απότομα τισ πρόβεσ λόγω το κορονοϊοφ»
 «Κζρδιςα
νζουσ
φίλουσ
και
γνωριμίεσ, αλλά ταυτόχρονα κατάφερα να
γνωρίςω καλφτερα τον ίδιο μου τον
εαυτό.»
 «Ζμακα τι ςθμαίνει να ανικεισ ςε
μια ομάδα και να γίνεςαι καλφτεροσ
προςπακϊντασ
για
το
καλφτερο
αποτζλεςμα ςυλλογικά. Δζκθκα με άτομα ,
που δεν πίςτευα πωσ κα κάναμε παρζα και
παράλλθλα μπόρεςα να πάρω μια γεφςθ
για το τι ςθμαίνει το Κζατρο.»

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
(ΑΝΑΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΠΟ ΣΟΝ
ΗΜΕΡΗΙΟ ΣΤΠΟ)
ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΟΤ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΜΑΘΗΣΙΚΟΤ
ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ 2020 ΓΙΑ
ΣΟ 3ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑ
Θ Ομάδα Κεατρικισ Δράςθσ του 3ου
ΓΕΛ Καβάλασ, ςυμμετείχε ςτισ 21
Φεβρουαρίου 2020 ςτουσ Ρανελλινιουσ
Μακθτικοφσ Καλλιτεχνικοφσ Αγϊνεσ που
πραγματοποιικθκαν υπό τθν αιγίδα των
Εκπαιδευτθρίων
Μαντουλίδθ
ςτθ
Κεςςαλονίκθ, με το κεατρικό ζργο
«Himmelweg - Ο Δρόμος για τον Ουρανό»
του Huan Mayorka. Θ ανατριχιαςτικι
πραγματικότθτα πίςω από μια επίπλαςτθ
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εικόνα
ςτο
ναηιςτικό
ςτρατόπεδο
ςυγκζντρωςθσ Terezienstad ςτθν Ρολωνία
του 1943. Ζνα ζργο για το ολοκαφτωμα,
τον φαςιςμό, τον παράλογο χαμό ακϊων
ανκρϊπων, που το μόνο τουσ ζγκλθμα ιταν
θ
διαφορετικότθτά
τουσ.
Αλλά,
ταυτόχρονα, κι ζνα διαχρονικό ςχόλιο για
τισ ςφαγζσ και τισ γενοκτονίεσ που
ςυμβαίνουν ακόμα και ςιμερα μπροςτά
ςτα μάτια μασ αλλά επιλζγουμε να τισ
αγνοοφμε ςε μια προςπάκεια θκελθμζνου
εφθςυχαςμοφ. Θ ερμθνεία των μακθτϊν
τθσ Ομάδασ Κεατρικισ Δράςθσ του
ςχολείου μασ, κζρδιςε τθν καρδιά του
κοινοφ και τθσ κριτικισ επιτροπισ,
προκάλεςε ςυγκίνθςθ και καυμαςμό. Το
αποτζλεςμα ιταν να τουσ απονεμθκεί το
Βραβείο Σκηνογραφίας.

Συμμετείχαν οι μακθτζσ:
 Αγγελοποφλου Κωνςταντίνα
 Αξυπόλιτοσ Γιάννθσ
 Δουλγζρθ Μικαζλα
 ΚαμπζριΑνίςα
 Κατςαντοφρθ Εβελίνα
 Κουκουτίνθσ Δθμιτρθσ
 Κυριακοφ Βαςίλθσ
 Μιχαθλίδθσ Γιάννθσ
 Πανταηισ Νικόλασ
 Πετρίδου Κορίνα
 Πιπερίδθσ Γιϊργοσ
 αρίδθσ Κϊςτασ
 εφεριάδθσ Γιάννθσ
Τεχνικι Υποςτιριξθ προςζφεραν οι
μακθτζσ :
 Σαξίδου Πζννυ
 Μαυρόπουλοσ Παναγιϊτθσ
 Μπαξεβάνθ τζλλα
 Παπαβαςιλείου Θοδωρισ
 Παπαδόπουλοσ Αχιλλζασ
Υπεφκυνεσ
κακθγιτριεσ
τθσ
προςπάκειασ ιταν θ Δθμθτριάδου Μαρία,
κακθγιτρια Αγγλικισ Γλϊςςασ και θ
Μφςταξ Καλλιόπθ, Φιλόλογοσ. Με τθν
πολφτιμθ ςτιριξθ και βοικεια τθσ
Κατερίνασ Φλωρζντηθ, του Ραφαιλ
Καραϊωακείμ και του Αντϊνθ Μαυρίδθ, θ
ομάδα είχε τθν ευκαιρία να παρουςιάςει
μια εξαιρετικισ ποιότθτασ κεατρικι
δουλειά και να κερδίςει το ςεβαςμό, τθν
εκτίμθςθ και τθν αναγνϊριςθ.
Λδιαίτερθ
ευχαριςτιρια
αναφορά
πρζπει να γίνει ςτουσ χορθγοφσ μασ, που
χωρίσ τθν πολφτιμθ βοικειά τουσ δε κα
ιταν εφικτι θ απρόςκοπτθ δθμιουργία
ςκθνικϊν εποχισ που ιταν απαραίτθτα για
τθν παράςταςθ. Ευχαριςτοφμε:
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 Σον Πολιτιςτικό φλλογο
Ποταμουδίων Καβάλασ
 Σο φλλογο Γονζων & Κθδεμόνων
του 3ου ΓΕΛ Καβάλασ
 Σο Φροντιςτιριο Μζςθσ
Εκπαίδευςθσ ΕΠΙΓΝΩΗ
 Σο φροντιςτιριο Μζςθσ
Εκπαίδευςθσ ΦΩ
 Σο Κζντρο Ξζνων Γλωςςϊν
EXCELLENT
 To Βιβλιοπωλείο Χαρτόπολισ
 Σα Φροντιςτιρια ΠΟΤΚΑΜΙΑ

«Ρροφζρεται Χίμελ-βεκ. Δεν είναι μία
λζξθ. Είναι δφο. “Χίμελ” ςθμαίνει
“ουρανόσ”. “Βεκ” είναι ο δρόμοσ.
“Χίμελβεκ” ςθμαίνει “ο δρόμοσ για τον
ουρανό”. Άκουςα για πρϊτθ φορά αυτι τθν
ζκφραςθ ακριβϊσ εδϊ, ςτον πόλεμο. Είχα
ζρκει ςτθ Γερμανία ωσ εκπρόςωποσ του
Ερυκροφ Σταυροφ. Αποςτολι μου ιταν να
επιςκεφτϊ τα ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ».

Και λίγα για τθν υπόκεςθ
Ρολωνία
1943.
Στρατόπεδο
ςυγκζντρωςθσ
Τερζηιενςταντ.
Ζνασ
Γερμανόσ διοικθτισ που προςπακεί με
εντολι του Βερολίνου να εξαπατιςει τον
Ερυκρό Σταυρό παρουςιάηοντασ τα κφματα
ωσ ευτυχιςμζνουσ πολίτεσ μιασ ουςιαςτικά
ανφπαρκτθσ κοινότθτασ. Ζνασ εκπρόςωποσ
του Ερυκροφ Σταυροφ που επιλζγει να μθν
εντοπίςει τθ φρίκθ και ςυντάςςει μια

προςχθματικι αναφορά. Ζνασ Εβραίοσ
ζγκλειςτοσ,
ο
Γκζρςομ
Γκότφρθντ,
υποτικζμενοσ
διμαρχοσ,
μιασ
υποτικζμενθσ ιδανικισ πόλθσ «εβραϊκοφ
εποικιςμοφ». Θ «Τελικι Λφςθ» του Άντολφ
Άιχμαν, θ οργανωμζνθ και μαηικι εξόντωςθ
του Εβραϊκοφ πλθκυςμοφ τθσ Ευρϊπθσ, ςε
πλιρθ ανάπτυξθ.
Το κιόςκι, με μια ορχιςτρα να παίηει
ςτο κζντρο τθσ πλατείασ. Ζνασ νεαρόσ να
φλερτάρει μια κοπζλα ς’ ζνα παγκάκι. Δυο

Δράςεισ του ςχολείου. Θεατρικι ομάδα
παιδάκια να παίηουν με μια ςβοφρα. Ο
ςτακμόσ με το ρολόι να δείχνει πάντα
ακριβϊσ ζξι. Πλα να μυρίηουν φρζςκια
μπογιά. Πλα να μυρίηουν ψζμα.
Αδεξιότθτα.
Αναςφάλεια.
Φόβο.
Ο
εκπρόςωποσ του Ερυκροφ Σταυροφ, τα
μάτια του ζξω κόςμου μζςα ςτθν επιμελϊσ

καμουφλαριςμζνθ φρίκθ. Μάτια που δε
κζλουν να δουν. Μάτια που δεν κζλουν να
μάκουν. Μάτια που δε κζλουν να ξζρουν
για τα τρζνα του κανάτου που φτάνουν
πάντα ςτθν ϊρα τουσ, πάντα ςτισ ζξι το
πρωί, για το υπόςτεγο διαλογισ των
μελλοκάνατων, για τθ ράμπα που
ξεφορτϊνουν ανκρϊπουσ ςαν ηϊα μζςα
από τα τρζνα τθσ απελπιςίασ, για τα ςκυλιά
που γαυγίηουν μζςα ςε εκτυφλωτικά φϊτα,
για το ποτάμι ςτο οποίο ρίχνουν τισ ςτάχτεσ
των ανκρϊπων που καίνε ςτα κρεματόρια.
Τισ ςτάχτεσ των ακϊων. Μάτια που δε
κζλουν να ξζρουν που οδθγεί «ο δρόμοσ
για τον ουρανό».

Μακθτικοί Ακλθτικοί Αγϊνεσ
Σο
3ο
ΓΕ.Λ.
ανζδειξε
δφο
κυπελλοφχεσ
Ομάδεσ
ςτουσ
Μακθτικοφσ Ακλθτικοφσ Αγϊνεσ
2019-2020
Λίγο πριν κλείςουν τα ςχολεία λόγω
κορονοϊοφ το 3ο ΓΕ.Λ. κατάφερε να ςτεφκεί
κυπελλοφχο ςτθν Καλακοςφαίριςθ –
αγόρια και ςτθν Ρετοςφαίριςθ – κορίτςια.
Δυςτυχϊσ οι αγϊνεσ ςταμάτθςαν ςε
επίπεδο Νομοφ χωρίσ να ολοκλθρωκοφν οι
επόμενεσ φάςεισ που φτάνουν μζχρι και το
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Με τθ κζλθςθ και το πείςμα τουσ
και με τθ ςτιριξθ τθσ προπονιτριάσ τουσ
κασ Βικτωρίασ Γλυκοποφλου οι ακλθτζσ και
οι ακλιτριεσ του ςχολείου μασ κατάφεραν
– και πάλι – να φζρουν νίκεσ ςαν αυτζσ των
τελευταίων χρόνων – υποςχόμαςτε να
κάνουμε ζνα αφιζρωμα ςε επόμενο τεφχοσ.
Συγχαρθτιρια, παιδιά!!! Του χρόνου
κζλουμε κι άλλα. Μασ ςυνθκίςατε ςτισ
νίκεσ …

Επιςτιμεσ
Μζλιςςεσ και Μακθματικά
τθσ Κατερίνασ Καςάπθ

Επομζνωσ, θ επιλογι του εξαγωνικοφ
ςχιματοσ δεν είναι τυχαία. Αφενόσ μεν
«κλείνει» το επίπεδο χωρίσ κενά, αφετζρου

Ζχετε αναρωτθκεί ποτζ γιατί οι
μζλιςςεσ για τθν καταςκευι των κελιϊν
ςτισ κθρικρεσ τουσ χρθςιμοποιοφν
κανονικά εξάγωνα και όχι κάποιο άλλο
ςχιμα; Θ απάντθςθ, όςο κι αν φαίνεται
περίεργο είναι θ εξισ: Γιατί «ξζρουν»
μακθματικά!
Ασ το μελετιςουμε, όμωσ, λίγο πιο
αναλυτικά…
Σφμφωνα με τον ιςχυριςμό των
Ρυκαγορείων υπάρχουν μόνο τρία
κανονικά πολφγωνα των οποίων οι γωνίεσ
μποροφν να καλφψουν το επίπεδο γφρω
από ζνα ςθμείο: τα ιςόπλευρα τρίγωνα, τα
τετράγωνα και τα κανονικά εξάγωνα.
Τότε γιατί θ μζλιςςα επιλζγει κανονικό
εξάγωνο και όχι ιςόπλευρο τρίγωνο ι
τετράγωνο για το ςχιμα των κελιϊν τθσ;
Γνωρίηουμε ότι θ μζλιςςα εναποκζτει
ςε κάκε κελί τθν ίδια ποςότθτα μελιοφ.
Ζςτω ότι το απαιτοφμενο εμβαδόν για κάκε
κελί είναι μία τετραγωνικι μονάδα. Τότε :
1. Στθν
περίπτωςθ
τριγωνικισ
καταςκευισ θ περίμετροσ του τριγϊνου κα
ιςοφται με 4,56 μονάδεσ μικουσ.
2. Στθν περίπτωςθ τετράγωνων κελιϊν
το κάκε τετράγωνο κα είχε περίμετρο 4
μονάδεσ μικουσ
3. Στθν περίπτωςθ τθσ εξαγωνικισ
καταςκευισ θ περίμετροσ του κάκε
κελιοφ ιςοφται με 3,72 μονάδεσ
μικουσ.

δε, είναι και το ςχιμα με τθ μικρότερθ
περίμετρο που ςθμαίνει ότι τελικά θ
μζλιςςα δαπανά το λιγότερο δυνατό κερί
αλλά και τθ λιγότερθ δυνατι ενζργεια για
τθν καταςκευι των κελιϊν τθσ!
Ασ
αποκομίςουμε,
λοιπόν,
τα
απαραίτθτα διδάγματα από τθν οικονομία
τθσ φφςθσ και τθν ευφυΐα αυτϊν των
πλαςμάτων που καταςκεφαςαν αυτό το
αρχιτεκτονικό καφμα!

Εφθβεία
Γιατί ο ζφθβοσ να αςχολείται με τθν
ηωγραφικι
του Σϊηοντα Κάλφα
Για ζναν ζφθβο είναι καλό να
αςχολείται με τισ τζχνεσ και να ζχει
ενδιαφζροντα. Τα οφζλθ που λαμβάνει
από αυτζσ μποροφν να τον ακολουκοφν για
όλθ του τθν ηωι. Γιατί όμωσ είναι τόςο
ςθμαντικό για ζναν ζφθβο να ανακατεφει
χρϊματα και υλικά, να φτιάχνει δικά του
ςχζδια και ηωγραφιζσ με τθν βοικεια τθσ
φανταςίασ του; Σε τί ζχει να ωφελθκεί από
αυτό ωσ άνκρωποσ;
Καταρχάσ, θ ηωγραφικι είναι ζνασ
εφκολοσ
τρόποσ
ζκφραςθσ
ςυναιςκθμάτων, κακϊσ και εξωτερίκευςθσ
των προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν και
τουσ απαςχολοφν και των ανθςυχιϊν τθσ
εφθβικισ θλικίασ. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια
να αποβάλλουν τα αρνθτικά ςυναιςκιματα
και το άγχοσ και να θρεμοφν. Επίςθσ μζςα
και από αυτιν τθν τζχνθ μποροφν εφκολα
να ξεφεφγουν από τθν πιεςτικι,
πολυάςχολθ
και
εξουκενωτικι
κακθμερινότθτά των περιςςότερων νζων
ςιμερα. Ζτςι τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να
αποδράςουν,
να
χαλαρϊςουν,
να
ξεκουραςτοφν
και
να
θρεμιςουν
παίρνοντασ δυνάμεισ, για να ςυνεχίςουν με
αιςιοδοξία και ευκυμία.
Θ εικαςτικι διδαςκαλία εξοικειϊνει
τουσ νζουσ με τθν τζχνθ και τουσ δίνει τθ
δυνατότθτα να ανακαλφψουν τα ταλζντα
τουσ. Με τθ ηωγραφικι οι νζοι γίνονται
ελεφκερα πνεφματα, που αποδζχονται
ευκολότερα
κάτι
καινοφργιο
και
διαφορετικό.
Τζλοσ, θ ηωγραφικι δεν ωφελεί μόνο

τουσ νζουσ αλλά και τουσ μεγαλφτερουσ.
Μπορεί να προςφζρει ςε όλουσ τουσ
ανκρϊπουσ
γαλινθ,
θρεμία
και
ανακοφφιςθ και αναμφιςβιτθτα αποτελεί
μία από τισ πιο ευχάριςτεσ και
δθμιουργικζσ αςχολίεσ!

Εφθβεία
Η
γυναίκα χκεσ και ςιμερα
Γυναίκεσ που ξεχϊριςαν
του Σϊηοντα Κάλφα
Ζμελιν Πάνκχερςτ
Θ Ζμελιν Ράνκχερςτ (Emmeline
Pankhurst, το γζνοσ Goulden, 15 Λουλίου
1858 - 14 Λουνίου 1928) είναι γνωςτι για
τον κοινό τθσ αγϊνα με τισ ςουφραηζτεσ,
που οδιγθςε ςτθ κζςπιςθ του δικαιϊματοσ
τθσ ψιφου των γυναικϊν. Μεγάλωςε ςε
μία οικογζνεια με ζντονθ πολιτικι δράςθ
και παντρεφτθκε το 1879 τον δικθγόρο
ίτςαρντ Ράνκχερςτ, ζναν εξαίρετο ριτορα
και υπζρμαχο τθσ κακολικισ ιςότθτασ των
δικαιωμάτων. Μαηί ξεκίνθςαν από κοινοφ
μία πολιτικι διαδρομι, τθν οποία μετά τον
κάνατο του ίτςαρντ, θ Ζμελιν ςυνζχιςε,
ζχοντασ ςτο πλευρό τθσ, τισ 3 κόρεσ τθσ.

Το
επαναςτατικό
τθσ
πνεφμα
«ξφπνθςε» όταν άκουςε, κάνοντασ τθν
κοιμιςμζνθ, τον πατζρα τθσ να ψικυρίηει
πάνω από το κρεβάτι τθσ «τι κρίμα να μθν
γεννθκεί αγόρι…».

Ζνα πρωί ςτουσ δρόμουσ του Λονδίνου
ςυγκεντρϊκθκε ζνα πλικοσ γυναικϊν·
φαινομενικά ακίνδυνεσ αλλά απρόςμενα
αποφαςιςμζνεσ. Θ Ζμελιν Ράνκχερςτ
κζρδιςε γριγορα τθν προςοχι τουσ, κακϊσ
τισ ξεςικωςε να διεκδικιςουν το δικαίωμά
τουσ να ψθφίηουν. Θ δράςθ των
ςουφραηετϊν ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο ζγινε
πολφ ζντονθ, και ςταδιακά εξαπλϊκθκε και
ςε άλλεσ χϊρεσ και εκτόσ Ευρϊπθσ όπωσ οι
Θ.Ρ.Α. και ο Καναδάσ με πρωτεργάτθ πάντα
τθν Ζμελιν. Θ Ζμελιν Ράνκχερςτ όπωσ και
πολλζσ άλλεσ γυναίκεσ ςυνελιφκθςαν,
φυλακίςτθκαν
και
αποφυλακίςτθκαν
επανειλθμμζνα,
χωρίσ
ποτζ
να
χαμθλϊςουν το βλζμμα τουσ απζναντι
ςτουσ
δικαςτζσ.
Το
κίνθμα
των
ςουφραηετϊν πζτυχε τθν πρϊτθ του νίκθ
ςτθν Βρετανία το 1918, όταν επιτράπθκε
ςτισ παντρεμζνεσ γυναίκεσ που ζχουν
ςυμπλθρϊςει τα τριάντα τουσ χρόνια
να ψθφίηουν
Πμωσ ο αγϊνασ για τθν κακολικι
και ιςότιμθ ςυμμετοχι των γυναικϊν
ςε κάκε ψθφοφορία κα δικαιωνόταν
το 1928. Δυςτυχϊσ, θ Ζμελιν δεν
πρόλαβε να δει το όνειρό τθσ να
γίνεται πραγματικότθτα, κακϊσ ζφυγε
από τθν ηωι λίγεσ θμζρεσ πριν από
τθν ψιφιςθ του νόμου περί Λςότιμου
Δικαιϊματοσ Ψιφου.

Η γυναίκα χκεσ και ςιμερα

Μαρία Κιουρί
Υπιρξε θ πρϊτθ γυναίκα με πτυχίο
ςτθν Φυςικι, πρϊτθ που δίδαξε ςτθν
Σορβόννθ και θ πρϊτθ που τιμικθκε με το
βραβείο Νόμπελ. Επίςθσ παραμζνει μζχρι
ςιμερα ο μοναδικόσ άνκρωποσ που
τιμικθκε για δυο διαφορετικζσ επιςτιμεσ
με δφο βραβεία Νόμπελ.

Θ Μαρία Σκονονεόφςκα (Maria
Salomea
Skłodowska
Curie, 7
Νοεμβρίου 1867 - 4 Λουλίου 1934) ιταν το
μικρότερο παιδί τθσ οικογζνειάσ τθσ και
ξεχϊριηε για τθν ευφυΐα τθσ και τον τρόπο
ςκζψθσ τθσ. Οι ςχολικζσ τθσ επιδόςεισ ιταν
εξαιρετικζσ όμωσ θ πανεπιςτθμιακι
εκπαίδευςθ απαγορευόταν για τθσ
γυναίκεσ του Τςαρικοφ κακεςτϊτοσ. Ζτςι,
τελειϊνοντασ το ςχολείο εργάςτθκε ωσ
γκουβερνάντα, ςτζλνοντασ ζνα μζροσ του
ειςοδιματόσ τθσ, ςτθν αδελφι τθσ που
ςποφδαηε
Λατρικι
ςτο
Ραρίςι,
προςδοκϊντασ να ζχει μία ανάλογθ

υποςτιριξθ για το δικό τθσ όνειρο. Πντωσ
αποδείχκθκε ότι τθν είχε, και το 1891
ταξίδεψε και αυτι για το Ραρίςι, εκεί που
οι γυναίκεσ μποροφςαν να ςπουδάςουν.
Τότε ςταδιακά άρχιςαν να τθν αποκαλοφν
Μαρί. Ζμακε πολφ γριγορα τθν γαλλικι
γλϊςςα και επικεντρϊκθκε ςτισ ςπουδζσ
τθσ ςτθν Φυςικι και μετά ςτα Μακθματικά.
Τότε γνωρίςτθκε και με τον μζλλοντα
ςφηυγό τθσ, Ριζρ Κιουρί, με τον οποίο
ςυνεργάςτθκε και μοιράςτθκε το βραβείο
Νόμπελ Φυςικισ.
Οι δφο επιςτιμονεσ είναι γνωςτοί
για τθν ανακάλυψθ του ςτοιχείου «ράδιο»,
για το οποίο αρνικθκαν να κατοχυρϊςουν
τθ δικαιοδοςία προσ όφελοσ όλων των
ανκρϊπων. Χωρίσ να ζχει ςυναίςκθςθ του
κινδφνου το ηευγάρι βριςκόταν ςε ςυνεχι
ζκκεςθ απζναντι ςτθν ακτινοβολία από τθ
ραδιενζργεια. Μπορεί ο κάνατοσ του Ριζρ
να μθν ςχετίηεται με τθ ραδιενζργεια,
κακϊσ ζφυγε από τθν ηωι ωσ κφμα
ατυχιματοσ (τον παρζςυρε άμαξα), ο
κάνατοσ τθσ Μαρί Κιουρί όμωσ ςχετίηεται
άμεςα με τισ εκπομπζσ ραδιενζργειασ. Το
1911 τιμικθκε και με το βραβείο Νόμπελ
Χθμείασ. Τζλοσ, ςπουδαίο δθμιοφργθμά
τθσ ιταν οι κινθτζσ μονάδεσ μεταφοράσ
αςκενϊν, για τραυματίεσ ςτρατιϊτεσ του Α’
παγκοςμίου πολζμου, εξοπλιςμζνεσ με
ακτίνεσ Χ.

Η γυναίκα χκεσ και ςιμερα
Η πρϊτθ γυναίκα Πρόεδροσ τθσ
ελλθνικισ Δθμοκρατίασ
του Σϊηοντα Κάλφα
Τθν Ραραςκευι 13-3-2020 ςτο
ελλθνικό κοινοβοφλιο τελζςτθκε
θ ορκωμοςία
τθσ νζασ
Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ,
κυρίασ
Αικατερίνθσ
Σακελαροποφλου.
Θ
νζα
Ρρόεδροσ ςποφδαςε νομικι ςτο
Εκνικό
και
Καποδιςτριακό
Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΕΚΡΑ),
ιταν δικαςτισ και από τισ 17
Οκτωβρίου το 2018 μζχρι τισ 271-2020 διετζλεςε πρόεδροσ του
Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ,
όντασ θ πρϊτθ γυναίκα ςτο αξίωμα αυτό.
Ραραιτικθκε από τθ κζςθ λίγεσ θμζρεσ
μετά τθν εκλογι τθσ ωσ πρόεδροσ τθσ
Δθμοκρατίασ με 261 ψιφουσ ςτισ 20-12020, με πρόταςθ του πρωκυπουργοφ.
Ορκίςτθκε Ρρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ
Δθμοκρατίασ ενϊπιον τθσ Βουλισ των
Ελλινων με λίγα από τα μζλθ τθσ, όμωσ,
παραβριςκόμενα, για να αποφευχκεί ο
ςυνωςτιςμόσ και χωρίσ καμία χειραψία
εξαετίασ τθν πανδθμίασ του κορωνοϊοφ.
Τι είναι όμωσ ο/θ Ρρόεδροσ τθσ
Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ; Σφμφωνα με το
Σφνταγμα ο Ρρόεδροσ τθσ δθμοκρατίασ
είναι ο ρυκμιςτισ του πολιτεφματοσ.
Εκλζγεται από τθ Βουλι για περίοδο 5 ετϊν
και είναι το ανϊτερο αξίωμα με το οποίο
μπορεί να τιμθκεί, με τθν εκλογι του,
όποιοσ Ζλλθνασ πολίτθσ ζχει ελλθνικι
καταγωγι από ζναν τουλάχιςτον γονζα
του. Επίςθσ πρζπει να ζχει ςυμπλθρϊςει το
τεςςαρακοςτό ζτοσ τθν θλικίασ του και να
ζχει τθν νόμιμθ ικανότθτα του εκλζγειν.

Θ κα Σακελαροποφλου είναι θ 13θ
(μετρϊντασ από το 1924), ι θ 8θ
(μετρϊντασ από τθν μεταπολίτευςθ το
1974 -ςτθν Γ’ Ελλθνικι Δθμοκρατία) και θ
πρϊτθ γυναίκα Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ

ςτθν ιςτορία τθσ Ελλάδοσ. Αυτι θ
ορκοδοςία ςυμβολίηει τθν αρχι μιασ νζασ
εποχισ για τθ χϊρα μασ, ςτθν προςπάκειά
τθσ να μείνει μακριά από ςεξιςμοσ και
κοντά ςτθ διαφυλικι ιςότθτα. Ππωσ
ανζφερε και θ ίδια θ Ρρόεδροσ ςτον λόγο
τθσ, θ εκλογι τθσ μπορεί να γίνει «…θ
αφορμι για τθ βελτίωςθ τθσ κζςθσ όλων
των γυναικϊν τόςο ςτθν οικογζνεια όςο και
ςτθν κοινωνία» και πρόςκεςε ότι «είναι
καιρόσ οι γυναίκεσ αυτισ τθσ χϊρασ να
ςυνειδθτοποιιςουν ότι μποροφν να
φτάςουν όπου ονειρεφονται με τθν αξία
τουσ, χωρίσ να αντιμετωπίηουν εμπόδια
μόνο και μόνο επειδι γεννικθκαν
γυναίκεσ». Θ Αικατερίνθ Σακελαροποφλου
μπορεί να αποτελζςει πρότυπο πολλϊν
γυναικϊν, μεγαλφτερων και κυρίωσ
νεότερων.

Η γυναίκα χκεσ και ςιμερα
Οικονομία
Αναςταλτικοί παράγοντεσ ίδρυςθσ
επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα
του Σϊηοντα Κάλφα
Ραλαιότερα ςτθν Ελλάδα υπιρχαν
διαφορετικοφ τφπου και
μεγζκουσ
επιχειριςεισ όπωσ εργοςτάςια και μεγάλεσ
βιοτεχνίεσ. Συγκεκριμζνα, θ χϊρα μασ ιταν
γνωςτι
για
τισ
επιχειριςεισ
κλωςτοχφαντουργίασ, καπνϊν αλλά και για
τθν εμπορικι δραςτθριότθτα μζςω
καλάςςθσ, ενϊ ςτον χϊρο τθσ γεωργίασ θ
ανάπτυξθ
παρεμποδιηόταν
κακϊσ
κυριαρχοφςε, από τθν αρχι τθσ ίδρυςθσ
του κράτουσ, θ μικρι ιδιοκτθςία πλθν τθσ
πεδιάδασ τθσ Κεςςαλίασ, όπου υπιρχαν
μεγαλογαιοκτιμονεσ.

Μετά τθν δεκαετία του ογδόντα όμωσ,
μεγάλεσ επιχειριςεισ άρχιςαν να κλείνουν
μαηικά με αποτζλεςμα να χρεοκοπιςουν
πολλοί επιχειρθματίεσ, να μειωκοφν τα
ζςοδα του κράτουσ και πολλοί εργαηόμενοι
να μείνουν άνεργοι.
Ριο αναλυτικά, εδϊ και 40 χρόνια
περίπου ςτον Ελλαδικό χϊρο επιχειριςεισ
κλείνουν θ μία μετά τθν άλλθ και αρκετζσ
μεταναςτεφουν ςε υποανάπτυκτεσ ι
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Επιχειρθματίεσ
αποφαςίηουν να δθμιουργιςουν ςε άλλεσ
χϊρεσ και όχι ςτθν Ελλάδα. Υπάρχουν

πολλζσ αιτίεσ που δικαιολογοφν αυτιν τθν
κατάςταςθ τθσ χϊρασ μασ, οι οποίεσ κατά
κφριο λόγο είναι οικονομικζσ.
Καταρχάσ, θ χϊρα μασ ζχει υψθλό
κόςτοσ παραγωγισ, με ςυνζπεια να
αυξάνεται το κόςτοσ των προϊόντων προσ
τουσ καταναλωτζσ. Αποτζλεςμα, τα
ελλθνικά προϊόντα να είναι ακριβά και μθ
ανταγωνιςτικά, κακϊσ τα ειςαγόμενα
ζχουν
χαμθλότερεσ
τιμζσ
και
οι
πολυεκνικζσ εταιρείεσ βρίςκουν πρόςφορο
ζδαφοσ ςτθν αγορά.
Φαίνεται πωσ οι, κατά τθν άποψι μου,
πιο ςθμαντικοί αναςταλτικοί παράγοντεσ
ίδρυςθσ επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα είναι θ
υψθλι φορολογία και θ ζλλειψθ
φορολογικισ ςτακερότθτασ, κακϊσ οι
νόμοι ςυνεχϊσ αλλάηουν. Ζτςι, οι
επιχειριςεισ ςυνικωσ καταφεφγουν ςε
φοροδιαφυγι είτε με απόκρυψθ
ειςοδιματοσ, είτε με εμφάνιςθ πλαςτϊν
δαπανϊν, είτε ιδρφοντασ πλαςματικζσ
εταιρείεσ με ζδρα τουσ χϊρεσ ειδικοφ
φορολογικοφ
κακεςτϊτοσ,
τουσ
λεγόμενουσ
“φορολογικοφσ
παραδείςουσ”. Διαφορετικά, ςυνεχίηουν
να είναι τυπικοί απζναντι ςτισ φορολογικζσ
τουσ υποχρεϊςεισ αλλά με τθν αίςκθςθ ότι
το κράτοσ είναι «ςυνζταιρόσ» τουσ και με
τον φόβο τθσ πτϊχευςθσ λόγω των
υπζρογκων χρθματικϊν ποςϊν που
αναγκάηονται να καταβάλλουν.
Επιπλζον, ζνασ άλλοσ καταςταλτικόσ
παράγοντασ ανάπτυξθσ του “επιχειρείν”
είναι θ ζλλειψθ πρόςβαςθσ ςτον τραπεηικό
δανειςμό. Οι τράπεηεσ δεν χορθγοφν
δάνεια για τθν ζναρξθ ι τθν ανάπτυξθ μιασ
επιχείρθςθσ. Θ ζλλειψθ ρευςτότθτασ που
προκφπτει δεν επιτρζπει τθ δθμιουργία
νζων επιχειριςεων με αποτζλεςμα ο
αρικμόσ των ανζργων να παραμζνει

Οικονομία
Οικονομία
υψθλόσ και θ οικονομία να παρακμάηει όλο
και περιςςότερο.
Εκτόσ αυτϊν θ ελλθνικι κοινωνία με τισ
ςυντθρθτικζσ
και
οπιςκοδρομικζσ
αντιλιψεισ που ζχει πολλζσ φορζσ,
δυςκολεφεται να δεχτεί καινοτομίεσ τθσ
αγοράσ. Με άλλα λόγια, επιχειριςεισ που
παρουςιάηουν κάτι μοντζρνο, εξεηθτθμζνο
και πρωτοπόρο δεν βρίςκουν απιχθςθ
ςτουσ Ζλλθνεσ καταναλωτζσ.
Επιπροςκζτωσ, θ Ελλάδα όπωσ και
άλλεσ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ δεν ζχει
«φκθνό» εργατικό δυναμικό εξαιτίασ του
υψθλοφ
κόςτουσ
αςφάλιςθσ
των
εργαηομζνων. Ζτςι πολλζσ εταιρίεσ
μεταναςτεφουν ςε χϊρεσ όπου θ εργαςία
είναι φτθνι, κάτι που προκαλεί πολλά
προβλιματα ςτισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ,
όπωσ τθν ανεργία. Ραρατθρικθκε ςτο
παρελκόν ότι επιχειριςεισ ζκλειςαν λόγω
ςυνεχόμενων απεργιϊν. Οι εργαηόμενοι
πρζπει να διεκδικοφν τα δικαιϊματά τουσ
με το μοναδικό μζςο που ζχουν ςτθ
διάκεςι τουσ, τθν απεργία αλλά όταν
υπερβαίνουν το μζτρο οι ςυνζπειεσ είναι
καταςτροφικζσ όχι μόνο για τον
επιχειρθματία αλλά και για τουσ ίδιουσ και
τζλοσ για τθν κοινωνία. Ραράδειγμα, θ
επιςκευαςτικι ηϊνθ του Ρεράματοσ: ιταν θ
μεγαλφτερθ, ςθμαντικότερθ και μια από τισ
πιο κερδοφόρεσ επιςκευαςτικζσ περιοχζσ
ςτθν Ελλάδα, όμωσ τθ δεκαετία του
ενενιντα, άρχιςε θ παρακμι λόγω των
μαηικϊν και επάλλθλων απεργιϊν. Ζτςι, οι
εφοπλιςτζσ, κακϊσ δεν γίνονταν οι
επιςκευζσ οφτε οι
ςυντθριςεισ των πλοίων τουσ για μεγάλο
διάςτθμα, ζςτρεψαν τον ςτόλο τουσ ςε
άλλα ναυπθγεία όπωσ τθσ Τουρκίασ και τθσ
Λταλίασ. Με αποτζλεςμα μζςα ςε λίγα
χρόνια να επζλκει θ ολικι καταςτροφι τθσ

επιςκευαςτικισ ηϊνθσ του Ρεράματοσ.
Εκατοντάδεσ άτομα του προςωπικοφ
ζμειναν άνεργοι και το Ρζραμα και οι γφρω
περιοχζσ παρικμαςαν.

Άλλοσ απωκθτικόσ παράγοντασ για τισ
επιχειριςεισ είναι θ αδυναμία εξαγωγισ
των προϊόντων. Ριο ςυγκεκριμζνα θ
εξαγωγι ενόσ προϊόντοσ είναι εξαιρετικά
δφςκολθ ςτθ χϊρα μασ λόγω τθσ
γραφειοκρατίασ και των πολλαπλϊν
διαδικαςιϊν που επικρατοφν για τθν
ζναρξθ και λειτουργία μιασ επιχείρθςθσ. Οι
πολφπλοκεσ, χαοτικζσ, χρονοβόρεσ και
προβλθματικζσ διαδικαςίεσ του ελλθνικοφ
δθμοςίου δυςκολεφουν τθν ίδρυςθ αλλά
και τθ λειτουργία αυτϊν.
Για παράδειγμα για τθν ίαςθ αςκενϊν
τθσ πανδθμίασ του COVΛD-19 που
εξαπλϊνεται με γεωμετρικι πρόοδο, θ Κίνα
ζχτιςε νζο νοςοκομείο μζςα ςε οκτϊ
θμζρεσ. Αντίκετα, ςτθν Ελλάδα οκτϊ
θμζρεσ δεν αρκοφν οφτε για τθν ζγκριςθ
τθσ
ζναρξθσ
μιασ
μικρομεςαίασ
επιχείρθςθσ.
Κα βοθκοφςε πολφ ςτθν απλοποίθςθ
των
διαδικαςιϊν,
εάν
υπιρχαν
κακοριςμζνεσ χριςεισ γθσ (π.χ. οριοκζτθςθ
βιομθχανικϊν–βιοτεχνικϊν ηωνϊν) όπου
κα γνϊριηαν οι επενδυτζσ ςε ποιζσ
περιοχζσ μποροφν να επενδφςουν ανάλογα

Οικονομία
τον ςκοπό, και εάν οι εκμιςκϊςεισ ι
παραχωριςεισ δθμοςίων εκτάςεων ιταν
λιγότερο χρονοβόρεσ. Γι’ αυτοφσ τουσ
λόγουσ δεν είναι αναπτυγμζνοι οι τομείσ
τθσ γεωργίασ και τθσ βιομθχανίασ ςτθν
Ελλάδα.
Ανακεφαλαιϊνοντασ, κα λζγαμε πωσ
ςτθ χϊρα μασ διαρκϊσ κλείνει ι
μεταναςτεφει ςε άλλεσ χϊρεσ πλθκϊρα
επιχειριςεων. Το φαινόμενο αυτό ζχει ωσ
ςυνζπεια πολλά κοινωνικά και οικονομικά
προβλιματα ςτθν χϊρα μασ, όπωσ είναι θ
ανεργία,θ φτϊχεια, θ οικονομικι κρίςθ, θ
ζλλειψθ ειςφορϊν του κράτουσ, θ μείωςθ
τθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ κλπ.Γι αυτό
τον λόγο πρζπει άμεςα να δθμιουργθκοφν
προχποκζςεισ
προςζλκυςθσ
επιχειρθματιϊν με παροχι κινιτρων για
ιδιωτικι πρωτοβουλία και ευνοϊκότερεσ
ςυνκικεσ ανάπτυξθσ μιασ επιχείρθςθσ.
Ππωσ και να εξορκολογιςτεί το φορολογικό
ςφςτθμα, να μειωκοφν οι φόροι, το κόςτοσ
αςφάλιςθσ των εργαηομζνων, το κόςτοσ
παραγωγισ, κακϊσ και να βελτιωκεί θ
πρόςβαςθ
των
επιχειριςεων
ςτον
τραπεηικό δανειςμό με μειωμζνο επιτόκιο.
Θ Ελλάδα λόγω τθσ γεωγραφικισ τθσ
κζςθσ μπορεί να γίνει μια χϊρα με ζντονθ
εμπορικι δραςτθριότθτα. Αρκεί βζβαια να
δθμιουργθκεί ζνα λειτουργικό και υγιζσ
ςφςτθμα ελεφκερθσ οικονομίασ. Θ Ελλάδα
μπορεί να προςελκφςει επιχειριςεισ με τθ
δθμιουργία ζργων υποδομισ (π.χ. δρόμοι,
λιμάνια , βιομθχανικζσ ηϊνεσ κ.α.), με τθ
μείωςθ τθσ φορολογίασ και των άλλων
ειςφορϊν, τθ μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ
για τθν ζναρξθ και τθν λειτουργία μιασ
επιχείρθςθσ και τθν φπαρξθ άλλων
υπθρεςιϊν
(τράπεηεσ,
αςφάλειεσ,
υπθρεςίεσ δικτφου, κτλ.).

Περιβάλλον

10 απλζσ πράξεισ για τθ ςωτθρία
του περιβάλλοντοσ!!!

7. Μθν αφινετε τισ βρφςεσ και το
καηανάκι ζςτω και με πολφ μικρζσ
διαρροζσ.
8. Ξεκινιςτε να αγοράηετε οικολογικά
απορρυπαντικά για το πλυντιριο ροφχων
και πιάτων. Μθν αγοράηετε προϊόντα που
προζρχονται από ηϊα προσ εξαφάνιςθ.
9. Διακοςμιςτε το ςπίτι με φυτά
εςωτερικοφ χϊρου. Αυτά τα φυτά είναι
όμορφα, κακαρίηουν τθν ατμόςφαιρα από
ρφπουσ και ρυκμίηουν τθν υγραςία.
10.
Ρροςπακιςτε
να
χρθςιμοποιείτε εναλλακτικοφσ τρόπουσ
μετακίνθςθσ: Λεωφορείο, τρζνο, μετρό,
ποδιλατο ι περπάτθμα

του Γιάννθ Αξυπόλιτου

1. Απενεργοποιείςτε τισ θλεκτρονικζσ
ςασ ςυςκευζσ μόλισ τελειϊςετε τθν
δουλειά ςασ.
2. Αγοράηετε επαναφορτιηόμενεσ
μπαταρίεσ και λάμπεσ LED ι αλογόνου, αντί
για λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ.
3. Χαρίςτε παλιά ροφχα, ςεντόνια,
κουβζρτεσ, βιβλία, περιοδικά, πιάτα,
ποτιρια και ό,τι άλλο κζλετε να
ανανεϊςετε
ςε
ιδρφματα,
μθ
κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ, εκελοντζσ
που χρειάηονται τθ βοικειά ςασ.
4. Σταματιςτε να χρθςιμοποιείτε
πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Χρθςιμοποιείςτε
πάνινεσ τςάντεσ για ψϊνια.
5. Ρλθρϊνετε τουσ λογαριαςμοφσ ςασ
online μειϊνοντασ τθν κατανάλωςθ
χαρτιοφ και τα ζξοδα αποςτολισ.
6. Χρθςιμοποιείςτε
επαναχρθςιμοποιοφμενα μπουκάλια και
ςταματιςτε να αγοράηετε μπουκάλια με
εμφιαλωμζνο νερό.

Οι περιβαλλοντικζσ ςυνζπειεσ τθσ
πανδθμίασ του κορονοϊοφ
του Γιάννθ Αξυπόλιτου
Κατά τθ δφςκολθ περίοδο τθσ κρίςθσ του
κορονοϊοφ,
όπου
οι
άνκρωποι,
ακολουκϊντασ τα μζτρα για τθν αποφυγι
τθσ διάδοςθσ του ιοφ, περιορίηουν τισ
μετακινιςεισ
τουσ,
θ
παραγωγι
αδρανοποιείται και μεγάλοσ αρικμόσ
πτιςεων αναβάλλονται ςε παγκόςμιο
επίπεδο, ο πλανιτθσ μασ παίρνει επιτζλουσ
ανάςα.
Αυτόσ ο ιόσ, που ζχει προκαλζςει το
κάνατο χιλιάδων ανκρϊπων ςε όλο τον
κόςμο, είναι υπεφκυνοσ για τθ μείωςθ τθσ

Περιβάλλον
ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και τθσ εκπομπισ
του διοξειδίου του άνκρακα κατά πολφ

ςθμαντικά ποςοςτά ςε διάφορεσ περιοχζσ
του πλανιτθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Κίνα,

που είναι μία από τισ χϊρεσ με τθ
μεγαλφτερθ
βιομθχανικι δραςτθριότθτα και ςυνεπϊσ
με εξαιρετικά υψθλά επίπεδα

Εικόνα από τθν Κίνα, μετά και πριν τθν πανδθμία.
ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, φαίνεται να ζχει
περιορίςει τθν εκπομπι ρφπων κατά 10-30
%. Ζνα άλλο παράδειγμα επίδραςθσ του
κορονοϊοφ ςτθν ατμόςφαιρα παρατθρείται
ςτθ Βενετία. Σε αυτι τθν ιταλικι πόλθ,
λόγω τθσ μείωςθσ του τουριςμοφ και των
αυςτθρϊν μζτρων καραντίνασ, θ χριςθ
μθχανοκίνθτων ςκαφϊν είναι μθδαμινι.
Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ των
υδάτινων ρφπων και επικράτθςθ των
κακαρϊν νερϊν. Ρζρα από τθν Κίνα και τθ
Βενετία, μια από τισ πόλεισ ςτισ οποίεσ
είναι εμφανισ θ κετικι επίδραςθ του ιοφ
είναι και θ Νζα Υόρκθ. Τα αυςτθρά μζτρα
για τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ
φαίνεται να αποφζρουν καρποφσ κακϊσ,
ςε αυτι τθ μεγαλοφπολθ των οκτϊ
εκατομμυρίων κατοίκων, ζχει ςθμειωκεί
μείωςθ των ατμοςφαιρικϊν ρφπων κατά 510%. Σφμφωνα με τουσ κατοίκουσ, θ πόλθ
δεν ζχει υπάρξει ποτζ πιο κακαρι!
Αν και προσ το παρόν θ πανδθμία του
κορωνοΐου φαίνεται να ζχει κετικά

αποτελζςματα ωσ προσ τθ κλιματικι
αλλαγι, είναι πολφ πικανόν με τθν
κατάργθςθ των μζτρων περιοριςμοφ των
μετακινιςεων και τθν επανζναρξθ τθσ
παραγωγικισ διαδικαςίασ, θ κατάςταςθ
να επανζρκει ςτθν αρχικι τθσ κατάςταςθ.

Πολιτιςμόσ

Κωνςταντίνοσ Δοξιάδθσ
του Σϊηοντα Κάλφα
Ο Κωνςταντίνοσ Δοξιάδθσ γεννικθκε
ςτθ Στενιμαχο τθσ Ανατολικισ ωμυλίασ το
1913. Ιταν γιοσ του Απόςτολου Δοξιάδθ
(παιδιάτρου
και
Υπουργοφ
Ρερικάλψεωσ,
Υγιεινισ
και
Ρρόνοιασ ςε πολλζσ κυβερνιςεισ)
και τθσ Ευανκίασ Μεηεβίρθ. Ο Κ.Α.
Δοξιάδθσ αποφοίτθςε από τθν
Αρχιτεκτονικι Σχολι του Εκνικοφ
Μετςόβιου Ρολυτεχνείου το 1935
κι
ζνα
χρόνο
αργότερα
ανακθρφχκθκε
Διδάκτωρ
Μθχανικόσ από το Ρανεπιςτιμιο
Charlottenburg του Βερολίνου.
Το 1937 διορίςτθκε μθχανικόσ τθσ
πολεοδομικισ υπθρεςίασ τθ διοικιςεωσ
πρωτευοφςθσ και κατά τθν διάρκεια του
πολζμου
ιταν
προϊςτάμενοσ
τθσ
πολεοδομικισ υπθρεςίασ και του γραφείου
χωροταξικϊν και πολεοδομικϊν ερευνϊν
και μελετϊν. Στθν διάρκεια τθσ κατοχισ
υπιρξε αρχθγόσ τθσ αντιςταςιακισ ομάδασ
Ιφαιςτοσ.
Μετά τθν απελευκζρωςθ ανζλαβε
αποκλειςτικά τθν ανοικοδόμθςθ τθσ
Ακινασ και πιρε μζροσ ςτο ςυνζδριο για
τθν ειρινθ του Αγίου Φραγκίςκου των
Θ.Ρ.Α.
ωσ
μζλοσ
τθσ
Ελλθνικισ
αντιπροςωπείασ. Υπιρξε υφυπουργόσ και
γενικόσ
ςυντονιςτισ
του
ζργου
ανοικοδόμθςθσ των Ελλθνικϊν πόλεων από
το 1945 ζωσ το 1950.
Τθ δεκαετία του ’60 δεν ιταν υπζρ τθσ
«πολυκατοικίασ» ςτθν Ελλάδα αλλά
υποςτιριηε τον ςεβαςμό ςτο ιςτορικό
κζντρο τθσ Ακινασ. Γι’ αυτό τον λόγο δεν

ζχουν μείνει πολλά ζργα του ςτθν Ελλάδα.
Ο
Κ.
Δοξιάδθσ
αμφιςβθτικθκε
ςυςτθματικά από τουσ ςφγχρονοφσ του
πανεπιςτθμιακοφσ και ακαδθμαϊκοφσ αλλά
μετά τον κάνατό του αναγνωρίςτθκαν οι
ιδζεσ του, το ζργο του και θ
προνοθτικότθτά του. Ο Δοξιάδθσ είχε

μιλιςει από πολφ πριν για τα ςθμερινά
αδιζξοδα τθσ Ακινασ χωρίσ όμωσ να
ειςακουςτεί.
Θ δφναμθ των κεωριϊν του και θ
αποτελεςματικότθτα των ζργων του τον
ζβγαλαν και ζξω από τα ςφνορα τθσ χϊρασ
του. Μδρυςε τθν Doxiadis International Co.
Ltd. - Consultants on Development &
Ekistics, τθ δεκαετία του ϋ60, θ οποία
επζκτεινε τθ δράςθ τθσ ςτισ 4 από τισ 5
Θπείρουσ του πλανιτθ, αναλαμβάνοντασ
ζργα και προγράμματα ςε 44 χϊρεσ, με
γραφεία ςτισ ΘΡΑ, Λράκ, Σαουδικι Αραβία,
Ρακιςτάν, Μπαγκλαντζσ, Νιγθρία, Γκάνα,
Λιβφθ κ.α. Δθμιοφργθςε μεγάλεσ πόλεισ
ςτθν Μζςθ Ανατολι (όπωσ το πολεοδομικό
ςχζδιο τθσ πρωτεφουςασ του Ρακιςτάν,
Λςλαμαμπάντ). Σχεδίαςε τα προγράμματα
ανάπτυξθσ για χϊρεσ τθσ Αςίασ, τθσ
Αφρικισ και τθσ Λατινικισ Αμερικισ και
ζκανε και άλλεσ πολεοδομικζσ μελζτεσ
μεγάλων αμερικανικϊν πόλεων. Ρεριοχζσ
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ςε μεγαλουπόλεισ όπωσ τθσ Ουάςιγκτον,
του Μαϊάμι, του Ντιτρόιτ και του
Μπροφκλιν ζχουν ςχεδιαςτεί από τον ίδιο
και το γραφείο του.

Κϊςτασ Βουτςάσ
του Νικόλα Πανταηι
Ζφυγε από τθ ηωι ζνασ από τουσ
μεγαλφτερουσ Ζλλθνεσ θκοποιοφσ, ο
επονομαηομενοσ “αιϊνιοσ ζφθβοσ” του
ελλθνικοφ
κινθματογράφου
.
Ζνασ
άνκρωποσ που μεγάλωςε γενιζσ Ελλινων
δείχνοντασ τουσ τθ κετικι, ανζμελθ και

ξζγνοιαςτθ πλευρά τθσ ηωισ. Ταυτόχρονα
ζκανε παιδιά και ενιλικεσ να δακρφηουν
από ςυγκίνθςθ. Γεννικθκε το 1931 και
ζφυγε το 2020 από οξεία λοίμωξθ του
αναπνευςτικοφ αφινοντασ πίςω τθ ςφηυγό
του και τα 4 παιδιά του. Κατά τθ διάρκεια

τθσ γεμάτθσ ηωισ του πρωταγωνίςτθςε
ςε70
ταινίεσ,
δθμιουργϊντασ

αξιομνθμόνευτεσ ατάκεσ κατά τθ διάρκεια
τθσ λεγόμενθσ “χρυςισ εποχισ” του
ελλθνικοφ κινθματογράφου αλλά και ςτθν
“εποχι τθσ βίντεο καςζτασ”. Μερικζσ από
τισ καλφτερεσ είναι : Ο φίλοσ ο Λευτεράκθσ,
Κορίτςια για φίλθμα, Γαμπρόσ από το
Λονδίνο, Μερικοί το προτιμοφν κρφο,
Νφχτα γάμου, Καλαςςιζσ οι χάντρεσ και
πολλζσ ακόμα.
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Η μουςικι ςτθ ηωι μασ
τθσ Κατερίνασ Καςάπθ
κεραπεφςει τόςο τθν ψυχικι όςο και τθ
ςωματικι αςκζνεια του ανκρϊπου.
Ιδθ από τθν αρχαιότθτα ζγιναν
γνωςτά ςτθν ανκρωπότθτα τα οφζλθ τθσ
μουςικισ. Εξάλλου, θ μουςικι ςτθν αρχαία
Ελλάδα, που μάλιςτα προςτατευόταν από
τον Κεό Απόλλωνα, αποτελοφςε ςθμαντικό

Μουςικι είναι θ τζχνθ που βαςίηεται
ςτθν οργάνωςθ ιχων με ςκοπό τθ ςφνκεςθ,
εκτζλεςθ
και
ακρόαςθ/λιψθ
ενόσ
μουςικοφ ζργου. Θ μουςικι, όμωσ, δεν
είναι απλά ζνασ όροσ, ζνασ οριςμόσ… Είναι
μια τζχνθ που μπορεί να μασ ταξιδζψει, να
μασ ςυγκινιςει, να διειςδφςει ςτα βάκθ
τθσ ψυχισ μασ και να μασ ξυπνιςει
αναμνιςεισ μαηί με τα πιο ζντονα
ςυναιςκιματα. Είναι μια τζχνθ που κα
μποροφςε να πει κάποιοσ ότι αποτελεί μια
παγκόςμια και πανανκρϊπινθ γλϊςςα,
ζναν ιδιαίτερο τρόπο επικοινωνίασ και
ζκφραςθσ ςτθν κακθμερινι ηωι μασ και
ζνα
αναπόςπαςτο
κομμάτι
κάκε
πολιτιςμοφ. Θ μουςικι, ακόμα, είναι ζνα
«φάρμακο» που μπορεί να

κομμάτι τόςο τθσ κρθςκευτικισ και
πολιτιςτικισ ηωισ, όςο και τθσ εκπαίδευςθσ
των παιδιϊν.
Πμωσ, τι είναι αυτό που κάνει τθ
μουςικι τόςο ςθμαντικι για τθ ηωι μασ;
Ρρϊτα απ’ όλα, θ μουςικι ζχει τθν
ικανότθτα να μασ αλλάηει τθ διάκεςθ, να
μειϊνει το ςτρεσ και το άγχοσ μασ. Πλοι
κάποια ςτιγμι ζχουμε ακοφςει το
αγαπθμζνο μασ κομμάτι είτε για να
χαλαρϊςουμε από μια φορτιςμζνθ θμζρα
είτε για να ενιςχφςουμε τθν ψυχολογία
μασ, ακόμα και για να περάςουμε όμορφα
το χρόνο μασ ςε κάποια διαδρομι. Επίςθσ,
ακοφμε ςυχνά για τθ δυνατότθτα τθσ
μουςικισ να εξαςκεί τον εγκζφαλό μασ, να
ενιςχφει τθ μνιμθ και να αυξάνει τθ
ςυγκζντρωςθ. Και όλα αυτά με τθ
μουςικοκεραπεία να γίνεται όλο και πιο
διαδεδομζνθ ςτον κόςμο όχι μόνο για
ψυχικζσ
πακιςεισ, αλλά και
για
μακροχρόνιεσ
αςκζνειεσ,
όπωσ
οι
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καρδιακζσ πακιςεισ, ο καρκίνοσ και τα
αναπνευςτικά προβλιματα. Θ δφναμθ του
ιχου και τθσ μελωδίασ, λοιπόν, είναι
τεράςτια. Η μουςικι μπορεί να μασ
ςυγκινιςει, να μασ ψυχαγωγιςει, να μασ
ταξιδζψει και να μασ κάνει πιο υγιείσ!
Μερικά ςπουδαία λόγια για τθ
μουςικι…
 «Η μουςικι, κεωροφμενθ ςαν
ζκφραςθ του κόςμου, είναι λοιπόν ςτο
ανϊτατο ςθμείο μια παγκόςμια γλϊςςα
που είναι ςτθ γενικότθτα των αντιλιψεων
ςχεδόν αυτό που οι ιδζεσ είναι κακεαυτζσ
ςτα ιδιαίτερα πράγματα.» - Άρκουρ
Σοπενχάουερ
 «Η μουςικι δίνει ψυχι ςτισ καρδιζσ
και φτερά ςτθ ςκζψθ» – Πλάτων
 «Η μουςικι είναι ζνασ μεςίτθσ
μεταξφ τθσ ηωισ του νου και ηωισ των
αιςκθμάτων» - Λοφντβιχ βαν Μπετόβεν
 «Μουςικι είναι θ κίνθςθ του ιχου
για να φτάςει τθν ψυχι και να τθσ διδάξει
τθν αρετι […] Η μουςικι είναι ζνασ θκικόσ
κανόνασ. Δίνει ψυχι ςτο ςφμπαν, φτερά
ςτθ ςκζψθ, απογειϊνει τθ φανταςία,
χαρίηει χαρά ςτθ λφπθ και ηωι ςτα πάντα.»
– Πλάτων
 «Η μουςικι κζλγει και αυτόν τον
μάλιςτα τεταραγμζνο τασ φρζνασ» Πίνδαροσ
{Πθγι γνωμικϊν: βικιφκζγματα}
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Ζλλθνεσ καλλιτζχνεσ, μζροσ αϋ:
Οι καλαςςογράφοι

τισ
υπζροχεσ
και
καλαςςογραφίεσ του:

υποβλθτικζσ

του Σϊηοντα Κάλφα
Ιωάννθσ Αλταμοφρασ
Ο Λωάννθσ Αλταμοφρασ ιταν γιοσ του
Λταλοφ
ηωγράφου
και
επαναςτάτθ
Φραντςζςκο Σαβζριο Αλταμοφρα και τθσ
Σπετςιϊτιςςασ και πρϊτθσ Ελλθνίδασ
ηωγράφου Ελζνθσ Μποφκουρα-Αλταμοφρα.
Γεννικθκε ςτθν Φλωρεντία το 1852 και
πζκανε ςτισ Σπζτςεσ το 1878 από
φυματίωςθ.
Αρχικά ζγινε δεκτόσ ςτθν Σχολι των
Τεχνϊν τθσ Ακινασ, όπου μελζτθςε
ηωγραφικι κοντά ςτον Νικθφόρο Λφτρα
κατά τθν διετία 1871–1872. Με υποτροφία
του βαςιλιά Γεωργίου Αϋ, ςυνζχιςε τισ
ςπουδζσ του ςτθν Κοπεγχάγθ κατά τθν
περίοδο 1873–1876 κοντά ςτον Carl
Frederik Sοrensen. Ο Λωάννθσ Αλταμοφρασ,
αν και ζφυγε νωρίσ, ςε θλικία μόλισ 26
ετϊν, πρόλαβε να αφιςει μερικζσ από τισ
ομορφότερεσ καλαςςογραφίεσ.
Ασ γνωρίςουμε λοιπόν και κάποιεσ από

Καράβι ςτην ακρογιαλιά, 1874

Θαλάςςια μάχη ςτον κόλπο των
Πατρών, 1874

Καΐκι ςτισ Σπέτςεσ. 1877
Λιμάνι τθσ Κοπεγχάγθσ, 1874

Δράςεισ του ςχολείου. Θεατρικι Ομάδα
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Κωνςταντίνοσ Βολανάκθσ
Ο Κωνςταντίνοσ Βολανάκθσ γεννικθκε
ςτο Θράκλειο Κριτθσ ςτισ 17 Μαρτίου 1837
και απεβίωςε ςτον Ρειραιά ςτισ 29 Λουνίου
1907. Είναι ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ
Ζλλθνεσ ηωγράφουσ του 19ου αιϊνα.
Κεωρείται ο «πατζρασ τθσ ελλθνικισ
καλαςςογραφίασ».
Ο Κωνςταντίνοσ Βολανάκθσ ςποφδαςε
ςτο Γυμνάςιο τθσ Σφρου, απ’ όπου
αποφοίτθςε το 1856. Τθν ίδια χρονιά, με
παρότρυνςθ των μεγαλφτερων αδελφϊν
του, πιγε ςτθν Τεργζςτθ για να δουλζψει
ωσ λογιςτισ κοντά ςτον μεγάλο οίκο
εμπορίασ
ηαχάρεωσ
Αφεντοφλθ.
Ο
Αφεντοφλθσ, εκτίμθςε τισ καλλιτεχνικζσ
ικανότθτεσ του νεαροφ Βολανάκθ από τα
πάμπολλα ςκαριφιματα με βάρκεσ, πλοία
και λιμάνια που ζφτιαχνε μζςα ςτισ ςελίδεσ
των λογιςτικϊν βιβλίων. Με ζξοδα του
Αφεντοφλθ ςτάλκθκε το 1860 ςτθ Βαυαρία,
για να ςπουδάςει ηωγραφικι ςτθν
Ακαδθμία του Μονάχου, όπου μακιτευςε
κοντά ςτον Καρλ φον Ριλότυ και τον
Βίλχελμ φον Κάουλμπαχ.
Θ κάλαςςα, τα πλοία και τα λιμάνια
ιταν θ μόνιμθ πθγι ζμπνευςθσ του
Βολανάκθ.
Είναι
ζνασ
από
τουσ
εκπροςϊπουσ τθσ «Σχολισ του Μονάχου»,
ενϊ τα πιο φωτεινά του ζργα
αποδεικνφουν μερικζσ ιμπρεςιονιςτικζσ
τάςεισ.
Ασ δοφμε και κάποια χαρακτθριςτικά ζργα
του:

Θ Αποβίβαςθ του Καραϊςκάκθ ςτο Φάλθρο

Θ Ζξοδοσ του Άρθ

Αραγμζνα καράβια
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Θζατρο Μποφκουρα: το πρϊτο
κζατρο ςτθν Ελλάδα
του Σϊηοντα Κάλφα
Το κζατρο Μποφκουρα
ιταν το πρϊτο λικόκτιςτο
κζατρο ςτθν Ακινα. Ρριν από
αυτό είχαν ιδρυκεί άλλα δυο
ξφλινα κζατρα, το ζνα ςτθν
οδό
Αιόλου,
του
Σκοντηόπουλου, και το άλλο
ςτθ
πλατεία
Αγίων
Κεοδϊρων,
του
Λταλοφ
Γαετάνου Μελι. Και τα δυο
κζατρα είχαν τθν ίδια μοίρα
χρεοκόπθςαν και ζκλειςαν.
Αντίκετα,
το πρϊτο
λικόκτιςτο κζατρο, παρά το ότι πολλζσ
φορζσ δεν πιγαινε καλά οικονομικά, είχε
μακροβιότθτα. Τθν πρωτοβουλία για το
χτίςιμο του πρϊτου χειμερινοφ κεάτρου
ςτθν Ακινα τθν είχε ο Λταλόσ J. Camillieri, ο
οποίοσ όμωσ, παρότι του παραχωρικθκε
δωρεάν δθμόςιο οικόπεδο ςτθ ςθμερινι
οδό Μενάνδρου, τότε Θρϊδου, δεν
κατάφερε να ςυλλζξει τα απαιτοφμενα
χριματα και το 1939 κθρφχκθκε ζκπτωτοσ.
Ζπειτα, τθν άδεια για τθν οικοδόμθςθ
του πιρε πάλι ζνασ Λταλόσ, ο Μπαηίλιο
Μανςιόνι. Στισ 6 Λανουαρίου του 1840
ζγιναν τα εγκαίνια με μία Λταλικι όπερα
του Γκαετάνο Ντονιτςζττι. Μετά από
κάποια χρόνια, το 1844, κατάφερε να το
αγοράςει ο Λωάννθσ Μποφκουρασ ι
Μποφκουρθσ, ςτου οποίου τθν ιδιοκτθςία
ζμεινε μζχρι τθν κατεδάφιςι του το 1898.
Ο Μποφκουρασ ιταν πλοιοκτιτθσ από τισ
Σπζτςεσ, που αν και αναλφάβθτοσ, ιταν
λάτρθσ των τεχνϊν και των γραμμάτων.
Ιταν ο πατζρασ τθσ Ελζνθσ Μποφκουρα

Αλταμοφρα, τθσ πρϊτθσ Ελλθνίδασ
ηωγράφου, που μεταμφιζςτθκε ςε άντρα,
για να πραγματοποιιςει το όνειρό τθσ, να
ςπουδάςει ηωγραφικι ςτθν Λταλία, όπου

όμωσ απαγορευόταν να φοιτοφν γυναίκεσ.
Μια αξιομνθμόνευτθ λογοτεχνικι
αξιοποίθςθ τθσ ιςτορίασ αυτισ ςχετικά με
τθν οικογζνεια Αλταμοφρα γίνεται ςτο
βιβλίο τθσ ζασ Γαλανάκθ “Ελζνθ ι ο
κανζνασ”. Ρρόκειται για ζνα βιβλίο που
παρουςιάηει τθ βιογραφία τθσ Ελζνθσ

Αλταμοφρα Μποφκουρα και εςτιάηει ςτθν
περιπζτειά τθσ ςτθν Λταλία. Μζςα από αυτό
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το βιβλίο γίνεται φανερό το κάρροσ τθσ
πρωταγωνίςτριασ, ο χαρακτιρασ όλων τον
προςϊπων που αναφζρονται και κυρίωσ το
ικοσ και θ προοδευτικότθτα του πατζρα
τθσ ςε αντίκεςθ με τισ αντιλιψεισ τθσ
ελλθνικισ κοινωνίασ των μζςων του 19ου
αιϊνα, εποχι ςυγκρότθςθσ του νζου
ελλθνικοφ κράτουσ.
Το κζατρο Μποφκουρα ιταν πολφ
απλό και λιτό οικοδόμθμα, χωρίσ
διακοςμθτικά ςτοιχεία εξωτερικά και
ελάχιςτα
εςωτερικά.
Υπιρχε
ζνασ
ευρφχωροσ προκάλαμοσ και θ πλατεία είχε
ςχιμα πετάλου, με 7 ςειρζσ και με
ςυνολικά 113 κζςεισ και 3 κεωρεία ζνα εκ
των οποίων ιταν το βαςιλικό, άρα και το
πολυτελζςτερο. Είχε μία μεγάλθ ςκθνι και
ο φωτιςμόσ δινόταν από ζναν πολυζλαιο
με λάμπεσ πετρελαίου και κεριά πάνω ςτα
διαχωριςτικά των κεωρείων.
Στο κζατρο Μποφκουρα, που επίςθμα
λεγόταν «Κζατρο Ακθνϊν», δόκθκαν
πολλζσ παραςτάςεισ, ανζβθκαν καυμάςια
ζργα και γνϊριςε ςπουδαίεσ ςτιγμζσ.
Κατεδαφίςτθκε το 1898. Σιμερα, ςτθν
«πλατεία Κεάτρου», ςτο ςθμείο όπου
βριςκόταν το κζατρο αυτό, ςτεγάηεται θ
Βιοτεχνικι Σχολι.

κζψεισ με αφορμι τθν επικαιρότθτα
Η μεγαλφτερθ κρίςθ τθσ γενιάσ μασ
τθσ Μιχαζλασ Δουλγζρθ
Θ ανκρωπότθτα βρίςκεται τϊρα
αντιμζτωπθ με μια παγκόςμια κρίςθ, ίςωσ
τθ μεγαλφτερθ τθσ γενιάσ μασ. Οι
αποφάςεισ που κα λάβουν οι πολίτεσ και οι
κυβερνιςεισ τισ επόμενεσ εβδομάδεσ
πικανϊσ κα διαμορφϊςουν τον κόςμο για
τα επόμενα χρόνια, όχι μόνον τα
ςυςτιματα υγειονομικισ περίκαλψθσ,
αλλά και τθν οικονομία μασ, τθν πολιτικι
και τον πολιτιςμό.

Ρρζπει να δράςουμε γριγορα και
αποφαςιςτικά. Ρρζπει επίςθσ να λάβουμε
υπόψθ τισ μακροπρόκεςμεσ ςυνζπειεσ των
ενεργειϊν μασ. Πταν επιλζγουμε μεταξφ
διαφόρων εναλλακτικϊν, πρζπει να
ςκεφτόμαςτε
όχι
μόνο
πωσ
κα
αντιμετωπίςουμε τθν άμεςθ απειλι, αλλά
και πϊσ κα είναι ο κόςμοσ που κα
κατοικοφμε, όταν περάςει θ καταιγίδα. Ναι,
θ καταιγίδα κα περάςει, θ ανκρωπότθτα
κα επιβιϊςει, οι περιςςότεροι από εμάσ κα
είμαςτε
ακόμα
ηωντανοί-αλλά
κα
κατοικοφμε ςε ζναν διαφορετικό κόςμο.

Ρολλά από τα βραχυπρόκεςμα μζτρα
ζκτακτθσ ανάγκθσ κα γίνουν ςτο μζλλον
αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ηωισ μασ. Αυτι
είναι θ φφςθ των καταςτάςεων ζκτακτθσ
ανάγκθσ. Κάνουν τισ ιςτορικζσ ςυγκυρίεσ
και διαδικαςίεσ να προχωροφν ςε fastforward. Αποφάςεισ που υπό κανονικζσ
ςυνκικεσ μπορεί να χρειάηονταν χρόνια
διαβουλεφςεων,
για
να
λθφκοφν,
παίρνονται πλζον μζςα ςε λίγεσ ϊρεσ.
Χϊρεσ ολόκλθρεσ μετατρζπονται ςε
πειραματόηωα ςε μεγάλθσ κλίμακασ
κοινωνικά πειράματα. Τι ςυμβαίνει, όταν
όλοι εργάηονται από το ςπίτι και
επικοινωνοφν μόνο εξ αποςτάςεωσ;
Σε κανονικοφσ καιροφσ οι κυβερνιςεισ,
οι επιχειριςεισ και τα εκπαιδευτικά
ςυμβοφλια δεν κα ςυμφωνοφςαν ποτζ ςτθ
διεξαγωγι τζτοιων πειραμάτων. Αλλά
αυτοί δεν είναι κανονικοί καιροί!

κζψεισ με αφορμι τθν επικαιρότθτα
Ενδοοικογενειακι βία εν μζςω
πανδθμίασ
τθσ Κατερίνασ Καςάπθ
Στισ 23 Μαρτίου ανακοινϊκθκε από
τον πρωκυπουργό θ απαγόρευςθ κάκε
άςκοπθσ κυκλοφορίασ εξαιτίασ τθσ ζξαρςθσ
τθσ επιδθμίασ του SARS-CoV-2 και
αναγκαςτικαμε όλοι να μείνουμε ςτα
ςπίτια μασ βγαίνοντασ ζξω μόνο για
ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ και
ςτζλνοντασ φυςικά το κατάλλθλο μινυμα
ςτο 13033. Κι ενϊ αυτό το μζτρο λιφκθκε
για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ και
τθν αςφάλεια των πολιτϊν, για οριςμζνουσ
το γνωςτό μινυμα #μζνουμε_ςπίτι
ςθμαίνει ακριβϊσ το αντίκετο, αφοφ
καλοφνται να αντιμετωπίςουν ζναν άλλο
εχκρό, που δεν ακοφει ςτο όνομα του νζου
κορονοϊοφ, αλλά είναι κάποιο μζλοσ τθσ
ίδιασ τθσ οικογζνειάσ τουσ. Τϊρα που
μζνουμε όλοι ςπίτι, κάποιοι -κυρίωσ
γυναίκεσ και παιδιά- βιϊνουν ζναν
πραγματικό «εφιάλτθ»
με
τα
περιςτατικά
ενδοοικογενειακισ βίασ
να ζχουν εκτοξευκεί.
Θ ενδοοικογενειακι
βία
αποτελεί
ζνα
διαχρονικό
κοινωνικό
φαινόμενο, που ειδικά
τα τελευταία χρόνια ζχει
αρχίςει
να
μασ
απαςχολεί ιδιαίτερα. Ο
όροσ ενδοοικογενειακι βία δεν αναφζρεται
αποκλειςτικά ςτθ ςωματικι κακοποίθςθ,
αλλά ςυμπεριλαμβάνει κάκε πράξθ
φυςικισ,
ςεξουαλικισ,
ψυχολογικισ,
λεκτικισ ι οικονομικισ βίασ. Οι πιο ςυχνζσ

μορφζσ βίασ που εντοπίηονται ςτο
οικογενειακό περιβάλλον είναι ανάμεςα
ςτουσ ςυντρόφουσ και από τουσ γονείσ
προσ τα παιδιά.
Δυςτυχϊσ, όμωσ, παρόλο που αποτελεί
κακοφργθμα και εγκλθματικι ενζργεια,
ςυχνά θ βία ςτθν οικογζνεια παραμζνει
κρυφι, γίνεται ανεκτι και ςυγκαλφπτεται,
κακϊσ τα κφματα ίςωσ φοβοφνται ι δεν
ξζρουν ποφ να απευκυνκοφν ι κεωροφν ότι
«τα εν οίκω μθ εν διμω». Σε αυτι τθν
περίοδο εγκλειςμοφ παρατθρείται ςε
αρκετζσ χϊρεσ αυξθμζνοσ αρικμόσ

καταγγελιϊν κυρίωσ γυναικϊν που
υπζςτθςαν βία· ενϊ ςε άλλεσ ορατι
μείωςθ, ίςωσ επειδι θ καραντίνα
«φιμϊνει» τα κφματα ενδοοικογενειακισ
βίασ, τα οποία ζχουν περιοριςμζνθ
ελευκερία, αφοφ πικανϊσ αναγκάηονται να
βρίςκονται ςυνεχϊσ μαηί με τον κφτθ λόγω
καραντίνασ.
Γιατί όμωσ εκδθλϊνεται περιςςότερθ
βία με τον κατ’ οίκον περιοριςμό;

Σφμφωνα με τθν κλινικι ψυχολόγο και
επιςτθμονικι ςυνεργάτθ τθσ Εταιρίασ κατά
τθσ κακοποίθςθσ παιδιοφ «ΕΛΛΗΑ», Τίνα
Απζργθ, το περιβάλλον του εγκλειςμοφ
ευνοεί ςυμπεριφορζσ ατόμων που τείνουν
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να επιβάλλονται με τθ βία και κζλουν τθν
κατοχι του απόλυτου ελζγχου, για να
επιδεικνφουν τθ δφναμι τουσ. Ραράλλθλα,
τονίηει ότι το ςτρεσ και θ αναπόφευκτθ
αβεβαιότθτα
και
αναςφάλεια
που
νιϊκουμε λόγω τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ
εντείνουν τζτοιου είδουσ περιςτατικά
κακοποίθςθσ κυρίωσ γυναικϊν αλλά ακόμα
και παιδιϊν.
Στο πλαίςιο αυτισ τθσ ραγδαίασ
αφξθςθσ
των
«κρουςμάτων»
ενδοοικογενειακισ βίασ, επιτακτικι ιταν θ
ανάγκθ λιψθσ περιςςότερων και πιο
αυςτθρϊν μζτρων για τθν πρόλθψθ και τθν
αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου, αλλά
κυρίωσ για τθ ςτιριξθ και προςταςία των
κυμάτων. Ζτςι, ενϊ όλα είναι κλειςτά, οι
δομζσ υποςτιριξθσ γυναικϊν κυμάτων βίασ
παραμζνουν ςε λειτουργία. Ταυτόχρονα
υπάρχουν ειδικζσ τθλεφωνικζσ γραμμζσ και
ςθμεία αναφοράσ που λειτουργοφν ςε
24ωρθ βάςθ και δζχονται κλιςεισ και
καταγγελίεσ, ενϊ ςυγχρόνωσ παρζχουν
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ. Για όςεσ
γυναίκεσ δεν μποροφν να επικοινωνιςουν
τθλεφωνικϊσ υπάρχει και θ δυνατότθτα να
ςτείλουν email ςτο sos15900@isotita.gr ι
ακόμα μποροφν να απευκυνκοφν ςε
οποιοδιποτε φαρμακείο λζγοντασ τον
κωδικό «Μάςκα-19», για να καταγγείλουν
ότι τουσ αςκικθκε βία. Ραράλλθλα,
ενθμερωνόμαςτε κακθμερινά ςχετικά με το
κζμα μζςα από διαφθμίςεισ, που μασ
ηθτάνε να μθν «κλείνουμε» τα μάτια ςε
περιςτατικά ενδοοικογενειακισ βίασ και
μασ προτρζπουν όλουσ να βοθκιςουμε ςε
περίπτωςθ υποψίασ ότι κάποιο γνωςτό ι
γειτονικό μασ πρόςωπο υπόκειται ςε
κακοποίθςθ κάκε είδουσ.

Τελικά, όςο κι αν θ ςυγκυρία ζχει
οδθγιςει ςε αφξθςθ των περιςτατικϊν
ενδοοικογενειακισ βίασ, κα πρζπει να
προβλθματιςτοφμε για το αν όντωσ ο
εγκλειςμόσ και τα περίςςεια «νεφρα» λόγω
τθσ κατάςταςθσ αποτελοφν τθ γενεςιουργό
αιτία που οδθγεί ςε αυξθμζνα ποςοςτά
βίασ. Θ απάντθςθ είναι ςαφϊσ όχι, κακϊσ θ
καραντίνα δεν αποτελεί τθν αιτία τθσ
ζξαρςθσ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ, αλλά
ςτάκθκε περιςςότερο ςαν αφορμι, για να
αποκαλυφκοφν οι πακογζνειεσ τθσ
κοινωνίασ.
Τϊρα που ςιγά ςιγά χαλαρϊνουν τα
μζτρα, θ βία κα ςυνεχίςει να εκδθλϊνεται
κι ζνασ βίαιοσ άνκρωποσ κα «ξεςπάςει»
ανεξάρτθτα από τον εγκλειςμό. Ζτςι,
λοιπόν,
το
πρόβλθμα
τθσ
ενδοοικογενειακισ βίασ προφανϊσ δε
γίνεται να λυκεί από τθ μια μζρα ςτθν άλλθ
και ο δρόμοσ για τθν πάταξθ του
φαινομζνου είναι μακρφσ. Πμωσ, οι
προςπάκειεσ αντιμετϊπιςθσ τθσ βίασ μζςα
ςτθν οικογζνεια, που βαςανίηει και
ταλαιπωρεί τόςο γυναίκεσ όςο και παιδιά,
πρζπει να εντατικοποιθκοφν και ο κακζνασ
από εμάσ δεν πρζπει να γυρνάει τθν πλάτθ
ςε περιςτατικά κακοποίθςθσ, γιατί όπωσ
είπε κάποια ςτιγμι ο κακθγθτισ
λοιμωξιολογίασ Σωτιρθσ Τςιόδρασ: «Δεν
ζχουν χϊρο τζτοια φαινόμενα ςτθν Ελλάδα
του 2020».
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Γολγοκάσ ςτθν εποχι τθσ «εξ
αποςτάςεωσ»
τθσ Μιχαζλασ Δουλγζρθ
Οι υποψιφιοι των Ρανελλαδικϊν
εξετάςεων βιϊνουν ζναν γολγοκά δίχωσ
τζλοσ. Οι ανθςυχίεσ και οι προβλθματιςμοί,
θ αγωνία, το κλάμα και τα νεφρα είναι
μζροσ
τθσ
κακθμερινότθτάσ
τουσ.
Καλοφνται να κερδίςουν το ςτοίχθμα με
τον εαυτό τουσ και να διαχειριςτοφν με
ςωςτό τρόπο τα αιςκιματα ματαιότθτασ,
απαιςιοδοξίασ και απελπιςίασ που τουσ
κατακλφηουν. Το μάκθμα μζςα από μια
οκόνθ μπορεί να γίνει αρκετά κουραςτικό
και θ επικοινωνία πολφ δφςκολθ.

Επιπλζον, ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο
είναι ανζφικτο για κάποια παιδιά να
ςυγκεντρωκοφν και να διαβάςουν. Δεν
είναι δυνατόν να ζχεισ ζνα παιδί (με
όνειρα, όρεξθ για δουλειά, ςτόχουσ)
κλειςμζνο ςε ζνα ςπίτι και να του λεσ
ςυνζχιςε τθ ηωι ςου ςαν να μθν ςυμβαίνει
τίποτα. Κακϊσ περιορίηεισ τον χϊρο ςτον
οποίο κινείται, ςιγά ςιγά περιορίηονται και
οι ςτόχοι, τα όνειρα του, με αποτζλεςμα να
νιϊκει πωσ τα παρατάει. Οι μακθτζσ τθσ
τρίτθσ λυκείου δθλϊνουν με κάκε τρόπο
πωσ κατανοοφν

τθν ςοβαρότθτα τθσ κατάςταςθσ που
βιϊνει, όχι μόνο θ χϊρα μασ, αλλά όλοσ ο
πλανιτθσ. Συμμερίηονται τον πόνο των
ανκρϊπων και ςυμβάλλουν ϊςτε να μθν
αυξθκοφν τα κροφςματα τθσ επιδθμίασ,
μζνοντασ ςπίτι.
Αυτό που επιηθτοφν από το επίςθμο
κράτοσ είναι μια αγαςτι ςυνεργαςία ςτο
πλαίςιο του ςεβαςμοφ προσ τισ αντιλιψεισ
και τθ φωνι των ςυμμετεχόντων.
Επικυμοφςαν
εν
κατακλείδι
να
πλθροφορθκοφν – και αυτό ΕΡΛΤΕΛΟΥΣ
ζγινε – τθν τελικι θμερομθνία διεξαγωγισ
των Ρανελλαδικϊν, αφοφ μόνο μια
οριςτικι απόφαςθ, όχι μόνο δε κα τουσ
αποδιοργανϊςει αλλά αντίκετα κα τουσ
δϊςει ορίηοντα!
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Εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία: θ
τεχνολογία ςτθν Εκπαίδευςθ
του Βαςίλθ Κυριακοφ
Στθ ςθμερινι κοινωνία θ εκπαίδευςθ
παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθ
ςταδιοδρομία του κάκε ανκρϊπου. Στον

εργαςιακό χϊρο ο ανταγωνιςμόσ όλο και
αυξάνεται,, κακϊσ θ εκπαίδευςθ γίνεται
πιο εφκολα προςβάςιμθ χάρθ ςτθν
τεχνολογία. Ρλζον, ακόμα και ςε
καταςτάςεισ όπωσ αυτιν που βιϊνουμε
τϊρα λόγω του νζου κορωνοϊοφ,
οποιοςδιποτε μπορεί να παρακολουκιςει
μακιματα ςτο διαδίκτυο μζςω διαφόρων
πλατφόρμων που παρζχονται είτε δωρεάν
είτε με πλθρωμι.
Με τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ
επιτυγχάνονται πολλά πράγματα. Ζνα από
αυτά είναι θ διατιρθςθ των ςχζςεων
μεταξφ μακθτϊν και κακθγθτϊν, πράγμα
που κα ιταν αδφνατο χωρίσ τθν
τεχνολογία, αφοφ αυτιν τθν περίοδο
βιϊνουμε μία κατάςταςθ εγκλειςμοφ, θ
οποία δεν μασ επιτρζπει να ςυναντιόμαςτε.
Επιπρόςκετα, ακόμα και όταν βριςκόμαςτε
ςε πραγματικι αίκουςα, ςτο ςχολείο, θ
τεχνολογία μασ δίνει τθν δυνατότθτα να
κάνουμε το μάκθμα πιο εποικοδομθτικό
προβάλλοντασ κάποιου είδουσ παρουςίαςθ

ι παίηοντασ κάποιο διδακτικό παιχνίδι ι
λφνοντασ ςειρά ψθφιακϊν αςκιςεων.
Επιπλζον, χάρθ ςτθν ψθφιακι τάξθ, οι
κακθγθτζσ μποροφν να εξοικονομιςουν
περιςςότερο χρόνο αφοφ ςτζλνουν το
υλικό ςτουσ μακθτζσ μζςω διαδικτφου. Με
αυτό τον τρόπο ζχουν τθ δυνατότθτα να
αφοςιωκοφν ςτισ ερωτιςεισ των μακθτϊν.
Από τθν άλλθ μεριά, μία ψθφιακι τάξθ
ςίγουρα δεν μπορεί να αντικαταςτιςει τθν
φυςικι. Είναι τελείωσ διαφορετικό να
ςυναντάσ κάποιον και να μιλάτε
αυτοπροςϊπωσ από το να μιλάσ ςε ζνα
μικρόφωνο. Ζτςι λοιπόν, με τθν ψθφιακι
τάξθ χάνεται θ ουςία που είναι θ
επικοινωνία είτε με ςυμμακθτζσ είτε με
κακθγθτζσ. Ακόμθ, ςε ζνα ψθφιακό
μάκθμα υπάρχουν ςυνικωσ πολλά
προβλιματα όςον αφορά ςτθν ςφνδεςθ
ςτο διαδίκτυο. Ρολλζσ φορζσ βριςκόμαςτε
αντιμζτωποι με τζτοια προβλιματα
χάνοντασ πολφ χρόνο άςκοπα. Επίςθσ,
αξίηει να ςθμειωκεί ότι δεν ζχουν όλεσ οι
οικογζνειεσ
τθν
δυνατότθτα
να
προμθκευτοφν με θλεκτρονικό υπολογιςτι
ι κάποια άλλθ ςυςκευι για τθν
παρακολοφκθςθ του μακιματοσ.
Συνοψίηοντασ, θ εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ είναι μία πολφ καλι
εναλλακτικι ςτθν περίπτωςθ που δεν
ζχουμε πρόςβαςθ ςε μία φυςικι τάξθ.
Ωςτόςο, είναι αδφνατο μία οκόνθ να
αντικαταςτιςει τθν φυςικι παρουςία ενόσ
ανκρϊπου. Ραρ’ όλο που θ τεχνολογία μασ
διευκολφνει, δεν μασ ευχαριςτεί πλιρωσ.
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Η ελευκερία … ςτθν εντατικι
τθσ Μαρίασ Βρφηα
Από τισ 11 Μαρτίου του 2020 θ
υφιλιοσ ζχει κθρυχκεί ςε κατάςταςθ
πανδθμίασ από τον παγκόςμιο οργανιςμό
υγείασ εξαιτίασ του φονικοφ ιοφ SARS COV-2 . Εν μζςω αυτϊν των γεγονότων οι
κυβερνιςεισ των περιςςότερων χωρϊν, με
ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ, όπωσ επίςθσ και θ
ελλθνικι κυβζρνθςθ ζςπευςαν να λάβουν
τα απαραίτθτα μζτρα προκειμζνου να
προςτατευτεί το ανκρϊπινο γζνοσ. Ππωσ
άλλωςτε
ορίηουν
τα
περιςςότερα
ςυντάγματα αλλά και ςε ευρφτερο
νομοκετικό πλαίςιο, θ διάταξθ 25 τθσ
Ευρωπαϊκισ ςφμβαςθσ δικαιωμάτων του
ατόμου, θ λιψθ αυτϊν των μζτρων
αποτελεί
χρζοσ κοινωνικισ ευκφνθσ.
Κάπωσ ζτςι ακολοφκθςε θ κακολικι
απαγόρευςθ τθσ κυκλοφορίασ. Γεγονόσ
πρωτάκουςτο, αδιανόθτο, κόντρα ςτθν
φφςθ του ανκρϊπου, ενάντια ςε ότι ζχουμε
ςυνθκίςει ωσ τϊρα. Ρωσ είναι δυνατόν να
ςυλλάβει ο νουσ του ανκρϊπου ζνα τζτοιο
γεγονόσ; Σε μια τζτοια διανοθτικι ςφγχυςθ
λοιπόν
και ενϊ όλα τα δεδομζνα του
δυτικοφ κόςμου ανατρζπονται και ενϊ θ
κακθμερινότθτα του μζςου ανκρϊπου
αλλάηει φυςιογνωμία το αίτθμα του
ανκρϊπου για ελευκερία ζρχεται ξανά το
προςκινιο. Ο άνκρωποσ περιοριςμζνοσ και
εξαντλθμζνοσ από τθν τραχιά επικαιρότθτα
αιςκάνεται πωσ πρζπει να διεκδικιςει ξανά
τα ατομικά του δικαιϊματα αρχίηοντασ από
το κεμελιϊδεσ δικαίωμα τθσ ελεφκερθσ
κίνθςθσ.
Από τθν άλλθ μεριά ωςτόςο
τα
πράγματα δεν είναι τόςο απλοϊκά όςο

φαίνονται. Δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι
ζχει δφο όψεισ το νόμιςμα. Τα μζτρα που
λαμβάνουν οι κυβερνιςεισ και που
βλζπουμε να “ςφίγγουν” μζρα με τθν μζρα
ζχουν ζνα και μοναδικό ςτόχο: τθν
προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ που
αποτελεί ενδεχομζνωσ το πιο ςθμαντικό
δικαίωμα του ανκρϊπου κακϊσ από αυτό
προκφπτει και το δικαίωμα τθσ ελευκερίασ.
Και όμωσ κάποιοι δεν επαναπαφονται οφτε
και με αυτό το επιχείρθμα και αντικροφουν
αυτιν τθν άποψθ λζγοντασ πϊσ θ λζξθ
ελευκερία προκφπτει “παρά το ἐλεφκειν
ὅπου ἐρᾶ τίσ”, δθλαδι “να πθγαίνει
κάποιοσ εκεί που επικυμεί και αγαπά”. Ρϊσ
μπορεί λοιπόν να είναι κανείσ ελεφκεροσ
αν του απαγορεφεται να κυκλοφορεί και
πθγαίνει εκεί που αγαπά ; Σαν απάντθςθ
λοιπόν μερικοί επικαλοφνται το τρίπτυχο
τθσ
Γαλλικισ
επανάςταςθσ.
Ππωσ
επιςιμανε και ο οβεςπιζροσ το 1790 εν
μζςω τθσ εκνοςυνζλευςθσ “Liberté, égalité,
fraternité” δθλαδι «Ελευκερία, ιςότθτα,
αδελφοςφνθ» και επειδι εκτόσ από τθν
ελευκερία ςτον κατεξοχιν αγϊνα για
ελευκερία γίνεται και αίτθμα για
αδελφοςφνθ θ υπακοι ςτισ νζεσ διατάξεισ
δείχνει να μθ ςυνεπάγεται τθν καταπάτθςθ
τθσ ατομικισ ελευκερίασ.
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Μολαταφτα θ ςυνείδθςθ του κόςμου
δεν μζνει
ιςυχθ κακϊσ με τθν
υπαγόρευςθ τθσ τθλεργαςίασ, και τθν
ςυνεχι ανάγκθ για ενθμζρωςθ μζςω τθσ
χριςθσ των τεχνολογικϊν μζςων δεν είναι
λίγοι εκείνθ που νιϊκουν εγκλωβιςμζνοι
και πρωτόγνωρα ανελεφκεροι. Ζνα
αίςκθμα
διαρκοφσ
παρακολοφκθςθσ
πλθμμυρίηει τουσ ανκρϊπουσ που πρζπει
τϊρα να λογοδοτοφν για ότι κάνουν και να
υπόκεινται ςε διαρκι ζλεγχο. Ι μιπωσ
φταίει ο φόβοσ και θ αβεβαιότθτα για τθν
θμζρα που ξθμερϊνει αφριο που κάνει
τουσ ανκρϊπουσ να αιςκάνονται πϊσ
χάνεται θ ελευκερία τουσ, μθ μπορϊντασ
πλζον να ελζγξουν όςα ςυμβαίνουν ;
Άρα τελικά όντωσ κινδυνεφει θ
ελευκερία του ατόμου ι είναι κάποιο
αποκφθμα τθσ φανταςίασ κάποιων
παρανοϊκϊν ; Και αν ναι είναι αυτό
αποδεκτό ;
Θ απάντθςθ ςε αυτό το ερϊτθμα, θ
δικι μου τουλάχιςτον απόδοςθ τθσ
πραγματικότθτασ είναι πωσ θ ελευκερία
του ανκρϊπου κινδυνεφει, όταν αυτόσ τθν
κεωρεί δεδομζνθ και παφει πλζον να τθν
αναηθτά. Θ πρόκλθςθ που καλοφμαςτε να
αντιμετωπίςουμε αυτι τθ ςτιγμι ςίγουρα
μασ κάνει να αιςκανόμαςτε άβολα και
ςαφϊσ περιορίηει τθν ελευκερία μασ, δεν
είναι κάτι φυςιολογικό. Ωςτόςο ίςωσ είναι
μια ευκαιρία να δοφμε αν πραγματικά
ιμαςταν ελεφκεροι και πριν ξεςπάςει θ
πανδθμία. Αυτό που κζλω να πω είναι πωσ
για
καιρό
επαναπαυόμαςταν
ςτθν
κακθμερινότθτα μασ κεωρϊντασ δεδομζνα
κάποια πράγματα. Ακόμα και τθν
ελευκερία μασ, μια ελευκερία όμωσ που
τϊρα φαίνεται να απειλείται. Ραρόλα αυτά
θ πραγματικι απειλι κα είναι να μθν τθν

διεκδικιςουμε όταν με το πζρασ τθσ
πανδθμίασ τθν παραμερίςουμε ξανά.

κζψεισ με αφορμι τθν επικαιρότθτα
Πανδθμία: ελευκερία ι υγεία;
τθσ Χριςτίνασ Τοραμανίδου
Το φαινόμενο των θμερϊν, θ
πανδθμία, ςίγουρα ζχει αλλάξει τθ ηωι
όλων των ανκρϊπων παγκοςμίωσ και
παράλλθλα
ζχει
προκαλζςει
προβλθματιςμοφσ και ανθςυχίεσ για τον
νζο τρόπο ηωισ και λειτουργίασ των
κοινωνιϊν. Οι περιοριςμοί και οι
απαγορεφςεισ
ςτισ
μετακινιςεισ,
ςυναναςτροφζσ,
κοινωνικζσ
ςχζςεισ,
ψυχαγωγία
εκπαίδευςθ,
ζχουν
αποφαςιςτεί από τισ ςφγχρονεσ πολιτικζσ
θγεςίεσ και ζχουν επιβλθκεί ςε λαοφσ
προθγμζνουσ, οι οποίοι ωσ τϊρα ηοφςαν
ελεφκερα και δροφςαν αυτόβουλα,
προκαλϊντασ ζτςι ςε άλλουσ απλά
προβλθματιςμό
και
ςε
άλλουσ
αντιδραςτικζσ ςυμπεριφορζσ για τα νζα
δεδομζνα.

Ρζρα από τθν αναςφάλεια και τθν
αβεβαιότθτα που νιϊκει ο άνκρωποσ αυτι
τθν περίοδο για τθ ηωι του και τθν υγεία
του ζχει να αντιμετωπίςει και τθν απϊλεια
ςθμαντικϊν κεκτθμζνων δικαιωμάτων και
ελευκεριϊν, θ οποία υποβιβάηει το
δθμοκρατικό ιδεϊδεσ και τθν υπζρτατθ
αξία τθσ ελευκερίασ του ανκρϊπου για τα
οποία αγωνίςτθκε, κυςιάςτθκε, "μάτωςε"

για να τα κατοχυρϊςει και να τα
διατθριςει. Οι αποφάςεισ και τα μζτρα των
θγετϊν εν μζςω πανδθμίασ ςτεροφν τον
άνκρωπο από αυτονόθτεσ και κακθμερινζσ
δράςεισ ςτα πλαίςια τθσ ελεφκερθσ και
αυτόνομθσ ηωισ του, τον κυμϊνουν και τον
φζρνουν αντιμζτωπο με ζνα φοβερό
ερϊτθμα: Μιπωσ κινδυνεφει τελικά επ’
αόριςτον θ ελευκερία και θ δθμοκρατία
των λαϊν και επιβάλλεται ςταδιακά μια
δικτατορικι
πολιτικι
κατάςταςθ

παγκοςμίωσ;
Ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ καλείται να
δείξει εγκράτεια και υπομονι μπροςτά ςτισ
νζεσ πολιτικζσ και κοινωνικζσ καταςτάςεισ,
αλλά ο κίνδυνοσ να "φιμωκεί" και να
περιοριςτεί για πάντα τον τρομάηει -και όχι
άδικα- και τον εξοργίηει ίςωσ, όταν
ςκζφτεται ότι κα κινείται και κα ηει πάντα
υπό επιτιρθςθ, πρόςτιμα, ποινζσ και δεν
κα ζχει δικαίωμα να αντιδρά και να
δικαιϊνεται. Θ ζκτατθ κατάςταςθ που όλοι
βιϊνουμε όντωσ κζτει ςε κίνδυνο τισ
βαςικζσ και κεμελιϊδεισ αξίεσ του
ανκρϊπου, αλλά κεωροφμε ότι υπάρχει
μία θμερομθνία λιξθσ και ςφντομα κα
επιςτρζψουμε ςτθν κακθμερινότθτά μασ. Θ
ιδζα όμωσ μίασ παράταςθσ αναγκαίασ ι
υποκινοφμενθσ υπάρχει ςτθν ςκζψθ των
λαϊν, βαςανίηει και προβλθματίηει. Θ
πολιτικι, κοινωνικι, πολιτιςτικι δράςθ και
ςυμμετοχι των πολιτϊν δοκιμάηονται ςτισ
μζρεσ μασ και κυμίηουν ολοκλθρωτικά και

κζψεισ με αφορμι τθν επικαιρότθτα
ανελεφκερα κακεςτϊτα άλλων εποχϊν, τα
οποία οι νεότεροι απλά τα ζχουν διδαχκεί
ςτο μάκθμα τθσ ιςτορίασ και είναι
αδιανόθτο να τα κατανοιςουν, ενϊ οι
μεγαλφτεροι τα ζχουν βιϊςει και
φοβοφνται ότι επανζρχονται άςχθμεσ
καταςτάςεισ του παρελκόντοσ.
Ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ βαςανίηεται
ςιμερα από τθν επιβεβλθμζνθ αυτι
κατάςταςθ, ξεςπά κάποιεσ φορζσ ςε
αντιδράςεισ, μιςεί αυτό που ςυμβαίνει
γφρω
του,
δεν
το
αποδζχεται
αδιαμαρτφρθτα και "προετοιμάηεται" για
το ενδεχόμενο μίασ μακροπρόκεςμθσ
ςτζρθςθσ ελευκερίασ είτε ειρθνικά είτε
επικετικά. Αναμζνουμε λοιπόν όλοι εμείσ
οι προβλθματιςμζνοι και αναςφαλείσ
πολίτεσ τθν άρςθ των μζτρων, αλλά
ταυτόχρονα και υποψιαςμζνοι για να
μπορζςουμε να διεκδικιςουμε, αν
χρειαςτεί, ό,τι κινδυνεφουμε να χάςουμε.

Πρϊτθ θ Ελλάδα ςτθ μάχθ κατά του
κορονοΐοφ ςτθν Ευρωπθ
του Γιάννθ Αξυπόλιτου
Σφμφωνα
με τθν πανευρωπαϊκι
ζκκεςθ τθσ δεξαμενισςκζψθσ BridgeTank,
θ οποία ςυγκρίνει το ξζςπαςμα του
κορωνοΐου ςτισ δζκα μεγάλεσ χϊρεσ τθσ
Ευρϊπθσ, θ Ελλάδα εμφανίηει τθν
καλφτερθ επίδοςθ ςτθν μάχθ ζναντι του
ιοφ.
Θ

Ελλάδα, χάρθ ςτθν ζγκυρθ αντιμετϊπιςθ
τθσ υγειονομικισ κρίςθσ, με τθν
απαγόρευςθ των δθμόςιων εκδθλϊςεων
και το κλείςιμο των εκπαιδευτικϊν
ιδρυμάτων, πριν ακόμα τα 100 πρϊτα
κροφςματα, κατάφερε να κερδίςει τθν
πρϊτθ κζςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ του
κορωνοϊοφ μεταξφ των άλλων χωρϊν τθσ
Ευρϊπθσ. Θ αποτελεςματικότθτα αυτϊν
των μζτρων ζγινε φανερι ςε ςφντομο
χρονικό διάςτθμα κακϊσ χρειάςτθκαν 19
θμζρεσ για να διπλαςιαςτεί ο αρικμόσ των
κρουςμάτων, ςε αντίκεςθ με άλλεσ χϊρεσ
που θ
αφξθςθ
των κρουςμάτων
πραγματοποιείται με πιο γριγορο ρυκμό.
Ραρακολουκιςτε το βίντεο για τθν
επιβράδυνςθ τθσ εξάπλωςθσ του ιοφ για τισ
10 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ:
https://www.youtube.com/watch?v=ddSR
0WFloxo&feature=youtu.be
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Διατροφι και υγεία εν μζςω
πανδθμίασ
τθσ Μιχαζλασ Δουλγζρθ
Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ
κάνει λόγο για «τθ μεγαλφτερθ πρόκλθςθ
των τελευταίων δεκαετιϊν, μετά τον Β’
Ραγκόςμιο πόλεμο». Για να περιορίςουμε
τθν περαιτζρω εξάπλωςθ του ιοφ, οι ειδικοί
ςυμβουλεφουν να μείνουμε ςπίτι. Το
Τμιμα Διαιτολογίασ - Διατροφολογιασ του
Αριςτοτελείου
Ρανεπιςτθμίου
Κεςςαλονίκθσ
αντιλαμβανόμενο
τθν
κοινωνικι ευκφνθ που ζχει απζναντι ςε
αυτά τα γεγονότα, προχϊρθςε ςτθν
ανακοίνωςθ κάποιων βαςικϊν ςυμβουλϊν,
για τθ διατροφι και τθν υγεία κατά το
διάςτθμα παραμονισ ςτο ςπίτι, τισ οποίεσ
επιμελικθκε ομάδα επιςτθμόνων.
Σφμφωνα με τα δεδομζνα που ζχουμε
μζχρι ςιμερα, δε φαίνεται να υπάρχει
κάποιο τρόφιμο ι κρεπτικό ςυςτατικό που
να μπορεί να μασ προςτατεφςει ι
κεραπεφςει από τθ νόςο COVID-19.Θ
τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ όπωσ
περιγράφονται από τον Εκνικό Οργανιςμό
Δθμόςιασ Υγείασ (ΕΟΔΥ) είναι θ καλφτερθ
αςπίδα πρόλθψθσ. Θ πρόςλθψθ, ωςτόςο,
των απαραίτθτων κρεπτικϊν ςυςτατικϊν
(π.χ βιταμίνθ C, βιταμίνθ Α, βιταμίνθ D,
βιταμίνεσ Β6 και Β12 κ.α) μζςω τθσ
διατροφισ αποτελεί κεμζλιο λίκο για τθν
εφρυκμθ λειτουργία του ανοςοποιθτικοφ
ςυςτιματοσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ.
Εξυπακοφεται ότι για τθν επίτευξθ αυτοφ
του ςτόχου απαιτείται θ κακθμερινι
πρόςλθψθ των απαραίτθτων αυτϊν
κρεπτικϊν
ςυςτατικϊν
βάςει
των
ςυςτάςεων.

Επιπρόςκετα, ςτθν ίδια ανακοίνωςθ θ
ομάδα των επιςτθμόνων ςθμειϊνει ότι θ
παραμονι ςτο ςπίτι αποτελεί μια
ςθμαντικι πρόκλθςθ, κακϊσ μπορεί να
επθρεάςει αρνθτικά τθν ενεργειακι
πρόςλθψθ. Θ αγωνία και το άγχοσ για τθν
εξζλιξθ των γεγονότων, θ επακόλουκθ
ψυχολογικι και ςωματικι κακίηθςθ που
επιτείνεται εξαιτίασ τθσ παραμονισ ςτο
ςπίτι,
θ
διακεςιμότθτα
μεγάλων
ποςοτιτων τροφισ και πολλζσ άλλεσ
παράμετροι (για παράδειγμα οικονομικοί
και οικογενειακοί παράγοντεσ) οδθγοφν
πολλοφσ ανκρϊπουσ ςτθν υπερβολικι
κατανάλωςθ τροφισ και κατ’ επζκταςθ
ςτθν αφξθςθ του ςωματικοφ τουσ βάρουσ.

Μερικζσ χριςιμεσ ςυμβουλζσ για τθν
υιοκζτθςθ
μιασ
πλιρουσ
και
ιςορροπθμζνθσ διατροφισ για τον υγιι
πλθκυςμό είναι οι παρακάτω:
 Καταναλϊςτε τρόφιμα από όλεσ τισ
ομάδεσ τροφίμων
 Συμβουλευκείτε τουσ ειδικοφσ για
τθν ποςότθτα τροφισ που πρζπει να
καταναλϊνετε θμερθςίωσ, ϊςτε να είναι
κατάλλθλα προςαρμοςμζνθ ςτισ δικζσ ςασ
ανάγκεσ. Γενικά μειϊςτε λίγο τθν ποςότθτα
κάκε γεφματοσ ςε ςχζςθ με αυτι που
ςυνθκίηατε να τρϊτε, λόγω τθσ μείωςθσ
ςτθ φυςικι ςασ δραςτθριότθτα
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 Καταναλϊςτε
κακθμερινά
ζνα
πλιρεσ και ιςορροπθμζνο πρωινό
 Καταναλϊςτε κακθμερινά φροφτα
(ιδίωσ μεταξφ των κυρίωσ γευμάτων) και
λαχανικά (ςε κάκε κφριο γεφμα,
ςυνοδευόμενα από ελεγχόμενθ ποςότθτα
ελαιόλαδου).
Ρροτιμιςτε
ποικιλία
εποχικϊν φροφτων και λαχανικϊν.
 Καταναλϊςτε
κακθμερινά
πρωτεΐνεσ από όςπρια, άπαχο κόκκινο
κρζασ, κοτόπουλο, ψάρια, καλαςςινά και
αυγά.
 Καταναλϊςτε κακθμερινά μια μικρι
ποςότθτα ξθρϊν καρπϊν
 Ενυδατωκείτε
επαρκϊσ,
καταναλϊνοντασ νερό και αλλά ροφιματα
 Ρεριορίςτε
τθν
κατανάλωςθ
τροφίμων με υψθλι περιεκτικότθτα ςε
ενζργεια
Τζλοσ ακολουκιςτε τισ ςυςτάςεισ
φορζων όπωσ το European Food
Information Council και γίνετε ζνασ
ευςυνείδθτοσ καταναλωτισ, αγοράηοντασ
μόνο τισ ποςότθτεσ τροφίμων που
χρειάηεςτε. Για ευπακείσ ομάδεσ του
πλθκυςμοφ όπωσ οι διαβθτικοί, οι
υπερταςικοί και οι καρδιοχειρουργθμζνοι
αςκενείσ,
ςυςτινεται
θ
αυςτθρι
προςκόλλθςθ ςτισ διατροφικζσ ςυςτάςεισ
που ζχουν λάβει από τθν ομάδα
επιςτθμόνων
υγείασ
που
τουσ
περικάλπουν, καταλιγουν οι επιςτιμονεσ
του
Τμιματοσ
ΔιαιτολογίασΔιατροφολογιασ
του
Αριςτοτελείου
Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ.

Η ιςτορικι διάταςθ τθσ νόςου
Alzheimer
τθσ Μιχαζλασ Δουλγζρθ
Θ νόςοσ Alzheimer όντασ μια από τισ
πολλζσ νευροεκφυλιςτικζσ νόςουσ που
προςβάλλουν
τουσ
θλικιωμζνουσ
ανκρϊπουσ,
αποτελεί
ςιμερα
μια
πραγματικι
μάςτιγα
με
τεράςτιεσ
κοινωνικζσ και οικονομικζσ επιπτϊςεισ ςε
παγκόςμιο επίπεδο, όχι μόνο διότι
επιδεινϊνει τθν ποιότθτα ηωισ των
νοςοφντων ανκρϊπων τθσ τρίτθσ θλικίασ,
αλλά και διότι επιφζρει ςθμαντικι
αναςτάτωςθ
και
επιπτϊςεισ
ςτθν
κακθμερινι ηωι των οικογενειϊν που
ζχουν ζναν αςκενι με νόςο Alzheimer.
Σφμφωνα
με
τθν
πρωτοπόρο
γεροντολόγο και πακολόγο Joan K.
Glickstein, θ οποία αφιζρωςε μεγάλο μζροσ
τθσ ηωισ τθσ ςτθν περίκαλψθ αςκενϊν με
νόςο Alzheimer, θ βαςανιςτικι αυτι
αςκζνεια αποτελεί μια από τισ πολλζσ
μορφζσ άνοιασ, θ οποία χαρακτθρίηεται
από απϊλεια μνιμθσ, επίκτθτο διανοθτικό
ζλλειμμα και επιμονι. Σφμφωνα με το
Εκνικό Λνςτιτοφτο Υγείασ των ΘΡΑ, 5.1
εκατομμφρια Αμερικανοί θλικίασ 65 ετϊν
και άνω υποφζρουν από τθν νόςο
Alzheimer.
Θ νόςοσ αυτι ανακαλφφκθκε περίπου
πριν από 116 χρόνια. Το 1901 μια αςκενισ
θλικίασ 51 ετϊν, ειςιχκθ ςτο Νοςοκομείο
τθσ
Φρανκφοφρτθσ
εξαιτίασ
«μιασ
προοδευτικισ διανοθτικισ ζκπτωςθσ». Θ
γυναίκα αυτι μελετικθκε για πζντε χρόνια
από τον διαπρεπι Γερμανό Ψυχίατρο και
νευροπακολογοανατομο Alois Alzheimer.Ο
Alzheimer μετά το κάνατο τθσ αςκενοφσ,
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διενιργθςε νεκροψία-νεκροτομι ςτον
εγκζφαλό τθσ, όπου διαπίςτωςε αςυνικθ
χαρακτθριςτικά
όπωσ
διαπλεκόμενεσ
νευρικζσ ίνεσ. Αν και θ φφεςθ τθσ
γνωςιακισ ικανότθτασ ιταν γνωςτι από
τθν εποχι του Αρχαίου Ζλλθνα φιλοςόφου
και μακθματικοφ Ρυκαγόρα, ο οποίοσ από
τον 7ο αιϊνα π.Χ κατζγραψε και ανζφερε
τζτοιεσ περιπτϊςεισ, εν τοφτοισ θ
καινοτόμοσ ςυμβολι του Alois Alzheimer

ςυνίςταται ςτο ότι για πρϊτθ φορά
απζδειξε
ότι,
θ
μεταβολι
ςτθν
ςυμπεριφορά και τθν γνωςιακι ικανότθτα
τθσ 51χρονθσ αςκενοφσ, ςχετιηόταν με
δομικζσ μεταβολζσ ςτον εγκζφαλό τθσ. Θ
μελζτθ τθσ ιςτορίασ τθσ Λατρικισ μάσ
δείχνει πολλζσ φορζσ, πωσ μια νζα
προςζγγιςθ
ςε
μια
υπάρχουςα
παρατιρθςθ και καταγραφι, αλλά και θ
εμβρικισ μελζτθ και θ καινοτόμοσ πράξθ
οδθγεί ςτθν ανακάλυψθ και τθν γνϊςθ,
επιβεβαιϊνοντασ τθν ριςθ του Λπποκράτθ
τὸ γὰρ οἴεςκαι μέν, μὴ πρήςςειν δέ,
ἀμακίθσ καὶ ἀτεχνίθσ ςθμεῖόν ἐςτιν (το να
νομίηεισ κάτι, μόνο, χωρίσ να ενεργείσ,
κεωρείται ςθμείο ατεχνίασ, δθλαδι
άγνοιασ τθσ τζχνθσ του Λατροφ)

Εμβολιαςμόσ: ζνα αμφιλεγόμενο
κζμα;
του Βαλάντθ Αντωνιάδθ
Ραρόλο
που
οι
περιςςότεροι
επιςτιμονεσ υπερτονίηουν τθ ςθμαςία των
εμβολίων, ζνα κίνθμα κατά των εμβολίων
που ξεκίνθςε πριν από 80 περίπου χρόνια
ζχει αρχίςει να εξαπλϊνεται ςε όλο τον
κόςμο.
Οι
ενάντιοι
ςτουσ
εμβολιαςμοφσ
είναι
ςυχνά
ςκεπτικοί
απζναντι
ςτθν
αποτελεςματικότθτα αυτισ τθσ
μεκόδου
ανοςοποίθςθσ
ι
φοβοφνται τισ παρενζργειεσ. Τα
τελευταία χρόνια όμωσ ο φόβοσ
κατά των εμβολίων ζχει μετατραπεί
ςε πανικό, κακϊσ θ χριςθ τουσ
ςυνδζκθκε με τθν εμφάνιςθ
αυτιςμοφ ςτα μικρά παιδιά.
Ζτςι το 1998 μπικε ςτον δθμόςιο λόγο
θ αμφιςβιτθςθ των εμβολίων. Ο ιατρικόσ
ερευνθτισ
και
χειρουργόσ
Αndrew
Wakefield, εξζδωςε μαηί με 12 ςυνεργάτεσ
του μια ζρευνα ςτο διακεκριμζνο ιατρικό
περιοδικό «The Lancet», ςτθν οποία
ιςχυριηόταν ότι το τριπλό εμβόλιο ΛλαράσΕρυκράσ-Ραρωτίτιδασ (MMR) μπορεί να
οδθγεί ςε διαταραχι ςυμπεριφοράσ ςε
παιδιά.
Θ ζρευνα, αν και υπιρξαν μόλισ 12
δείγματα, αρκοφςε, για να ςκορπίςει τον
φόβο ςτουσ γονείσ ότι τα παιδιά τουσ κα
πάκαιναν αυτιςμό με αποτζλεςμα ο
ρυκμόσ εμβολιαςμοφ με το ΜΜR να πζςει
κατακόρυφα. Λίγα χρόνια αργότερα
αποδείχκθκε ότι τα ςτοιχεία ιταν
καταςκευαςμζνα από τον υπεφκυνο τθσ
ζρευνασ και το «Lancet» απζςυρε τθ
δθμοςίευςθ.
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Το 2004, οι Sunday Times δθμοςίευςαν
άρκρο που αποκάλυπτε πωσ ο Wakefield
είχε χρθματιςτεί, για να «μαγειρζψει» τθν
ζρευνα από δικθγορικι εταιρεία που
επρόκειτο να μθνφςει καταςκευάςτριεσ
εταιρείεσ εμβολίων. Ο Wakefield κρίκθκε
ζνοχοσ από το Γενικό Λατρικό Συμβοφλιο για
ςοβαρό
παράπτωμα
επαγγελματικισ

δεοντολογίασ τον Μάιο του 2010.
Διαγράφθκε από το ιατρικό μθτρϊο, που
ςθμαίνει ότι δεν μποροφςε πλζον να
αςκιςει το ιατρικό επάγγελμα
ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο. Θ
ζρευνά του χαρακτθρίςτθκε
επίςθμα ωσ «δόλια» το 2011
από το περιοδικό The Lancet.
Κι όμωσ, παρά τθ δθμόςια
κατακραυγι
και
τθν
αποκάλυψθ του ςκανδάλου ο
ςπόροσ τθσ αμφιβολίασ είχε
πζςει ςτο μυαλό των εφπιςτων
γονιϊν. Αυτό οδιγθςε ςε
μειωμζνθ χριςθ του εμβολίου,
κι ζτςι οι περιπτϊςεισ ιλαράσ αυξικθκαν
δραματικά: το 2007 παρουςιάςτθκαν 971

περιπτϊςεισ ςτθν Αγγλία και τθν Ουαλία (θ
μεγαλφτερθ άνοδοσ που παρουςιάςτθκε
ποτζ ςε περιςτατικά ιλαράσ, δεδομζνου ότι
άρχιςαν να τθροφνται αρχεία το 1995), ενϊ
το 2005 το ξζςπαςμα ιλαράσ ςτθν Λντιάνα
(πολιτεία των ΘΡΑ) αποδόκθκε ςε παιδιά
των οποίων οι γονείσ αρνικθκαν τον
εμβολιαςμό.
Ο Wakefield επζςτρεψε με ζνα
ντοκιμαντζρ «Vaxxed: From Cover-Up
to Catastrophe», οι δθμιουργοί του
οποίου ιςχυρίηονται ότι το 2014 το
Κζντρο Ελζγχου και Ρρόλθψθσ
Νοςθμάτων των ΘΡΑ προςπάκθςαν
να καλφψουν ζνα υποτικζμενο
ςκάνδαλο
που
αφορά
ςτουσ
κινδφνουσ
των
εμβολίων.
Το
ντοκιμαντζρ ιταν να προβλθκεί ςτο
φεςτιβάλ
ανεξάρτθτου
Κινθματογράφου Tribeca ςτθν Νζα
Υόρκθ, όμωσ, λόγω των αντιδράςεων
που προκλικθκαν από επιςτιμονεσ, αλλά
και καλλιτζχνεσ, αποςφρκθκε.
Ραρά τισ πολυάρικμεσ προςπάκειεσ

του Wakefield να πείςει με πλαςτζσ
αποδείξεισ για τθν αρνθτικι όψθ του
εμβολιςμοφ, θ πλειοψθφία τθσ διεκνοφσ
ιατρικισ κοινότθτασ εξαίρει τθ ςθμαςία
των εμβολίων, κακϊσ μόνο ςτισ Θνωμζνεσ
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Ρολιτείεσ Αμερικισ οι εμβολιαςμοί
εκτιμάται ότι ζςωςαν από το 1994 ζωσ το
2004 732.000 παιδιά. Σε διεκνζσ επίπεδο,
ςφμφωνα με τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό
Υγείασ (ΡΟΥ), μόνο το εμβόλιο τθσ ιλαράσ
ζχει ςϊςει 17,1 εκατομμφρια ηωζσ από το
2000 ζωσ το 2015. Ακόμα και ζτςι, πολλοί
γονείσ φοβοφνται τον εμβολιαςμό και
αγνοοφν τα ςθμαντικά πλεονεκτιματα που
ζχει και προτιμοφν να βάηουν ςε κίνδυνο
τθν ηωι των παιδιϊν τουσ και τθν δικι
τουσ.
Τθν ίδια ςτιγμι, δυςτυχϊσ, μεγάλοσ
αρικμόσ παιδιϊν που ηουν ςε χϊρεσ που
πλιττονται από φτϊχεια ι πόλεμο δεν
εμβολιάηονται. Σφμφωνα μάλιςτα με
ςτοιχεία που ζδωςε θ Unicef ςτθν
δθμοςιότθτα ςτισ 22 Απριλίου 2020, τα δφο
τρίτα των μθ ανοςοποιθμζνων παιδιϊν
ηουν ςε χϊρεσ που πλιττονται από
ςυγκροφςεισ. «Τα παιδιά χάνουν τουσ
βαςικοφσ
εμβολιαςμοφσ
λόγω
τθσ
κατάρρευςθσ - και μερικζσ φορζσ τθσ εκ
προκζςεωσ καταςτροφισ - των ηωτικϊν
υπθρεςιϊν υγείασ. Ακόμα και όταν οι
ιατρικζσ υπθρεςίεσ είναι διακζςιμεσ, θ
αναςφάλεια ςτθν περιοχι για τθν
αςφάλεια του εμβολιςμοφ ςυχνά δεν
επιτρζπει να προςεγγιςτοφν τα παιδιά»,
διλωςε νωρίτερα αυτό τον μινα ο
Επικεφαλισ
τθσ
UNICEF
για
τθν
Ανοςοποίθςθ, Robin Nandy.
Ζτςι για άλλθ μια φορά κυριαρχεί θ
άγνοια και ςυνεπϊσ ο απλόσ πολίτθσ
πείκεται
εφκολα
από
οριςμζνουσ
αςυνείδθτουσ που για πολλοφσ λόγουσ
διαδίδουν
ψευδείσ
αλικειεσ
παραςφροντασ και αποπροςανατολίηοντασ
τθν κοινι γνϊμθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, το
τελευταίο διάςτθμα ζχουν δθμιουργθκεί

αρκετά φόρουμ ςτο διαδίκτυο, όπου ο
κάκε χριςθσ εκφράηει τισ απόψεισ του
κεωρϊντασ τον εαυτό του «ειδικό», χωρίσ
ςτθν ουςία να ζχει τισ κατάλλθλεσ γνϊςεισ
επί του κζματοσ. Ωσ αποτζλεςμα
προςπακοφν να κάνουν πλφςθ εγκεφάλου
ςτουσ υπόλοιπουσ και να τουσ πείςουν ότι
ζχουν δίκιο. Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ
ότι τα περιςςότερα από αυτά τα φόρουμ
ζχουν ζναν ιδιαίτερα «ςτενό κφκλο» και τα
νζα μζλθ, για να ενταχτοφν, κα πρζπει
πρϊτα να περάςουν μια ςειρά δοκιμαςιϊν,
ϊςτε να εξακριβωκεί ο λόγοσ που κζλουν
να ενςωματωκοφν ςε αυτό το κλειςτό
κλάμπ.
Εν κατακλείδι πιςτεφω πωσ οι
άνκρωποι δεν κα πρζπει να δρουν
παρορμθτικά και χωρίσ προςωπικι ζρευνα
πάνω ςτο κζμα του εμβολιαςμοφ, γιατί ςε
οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ πζφτουν
εφκολα κφματα εξαπάτθςθσ, λόγω τθσ
άγνοιασ τουσ. Στθ ςυγκριμζνθ περίπτωςθ οι
πολίτεσ πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουν τα
πολυάρικμα
οφζλθ
που
ζχει
ο
εμβολιαςμόσ αλλά και τισ επικίνδυνεσ
ςυνζπειεσ που εγκυμονεί θ μθ εφαρμογι
του. Άλλωςτε, όπωσ επιςθμάνκθκε και
παραπάνω, ςε περιόδουσ που δεν υπιρχε
επαρκισ εμβολιαςμόσ υπιρξαν πολλοί
κάνατοι και ξαναεμφανίςτθκαν αςκζνειεσ,
που κεωροφνταν αδρανείσ...

Τγεία
εξουαλικϊσ μεταδιδόμενα
νοςιματα
του Θραςφβουλου Πανταηι
Ουρολόγου-Ανδρολόγου
Τα
ςεξουαλικϊσ
μεταδιδόμενα
νοςιματα (ΣΜΝ) είναι πακιςεισ οι οποίεσ
μεταδίδονται κυρίωσ (και όχι μόνο) με τθ
ςεξουαλικι επαφι. Κάποια ΣΜΝ δεν
μεταδίδονται μόνο με τθ ςεξουαλικι
επαφι, αλλά και μζςω δερματικισ επαφισ
ι επαφισ με μολυςμζνο αίμα (π.χ.
θπατίτιδα).

γριγορα, ενϊ άλλα απαιτοφν μεγαλφτερθσ
διάρκειασ κεραπεία. Σε κάκε περίπτωςθ,
αν διαγνωςτείσ με κάποιο ΣΜΝ οφείλεισ να
ενθμερϊςεισ και τον/τουσ ςυντρόφουσ
ςου, ϊςτε να εξεταςτοφν κι εκείνοι και να
λάβουν τθν κατάλλθλθ κεραπεία αν ζχουν
κολλιςει.
Αν αφιςεισ ζνα αφροδίςιο νόςθμα
χωρίσ κεραπεία αυξάνεται ο κίνδυνοσ να
μεταδοκεί, κακϊσ και να προκαλζςει
ςτειρότθτα,
οργανικι
ανεπάρκεια,
ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ καρκίνου ι ακόμθ
και κάνατο ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ.

Σα πιο ςυχνά ΜΝ

Από
τα
αφροδίςια
νοςιματα
κινδυνεφουν όλοι οι ςεξουαλικϊσ ενεργοί
άνκρωποι,
ανεξαρτιτωσ
ςεξουαλικισ
ςυμπεριφοράσ. Σίγουρα θ ςυχνι εναλλαγι
ςυντρόφων αυξάνει τον κίνδυνο να
εκτεκείσ ςε κάποιο από τα νοςιματα αυτά.
Θ μονογαμικι ςυμπεριφορά, όταν είναι
πραγματικι και από τισ δφο πλευρζσ
προςτατεφει
πραγματικά
από
τθν
πικανότθτα νόςθςθσ.
Το προφυλακτικό αποτελεί μια μορφι
προφφλαξθσ, ωςτόςο δεν παρζχει 100%
προςταςία. Τα ΣΜΝ δεν ζχουν πάντα
εμφανι ςυμπτϊματα, γι’ αυτό ο μόνοσ
τρόποσ να διαγνωςτοφν είναι μζςω του
τακτικοφ-ετιςιου προλθπτικοφ ελζγχου. Τα
περιςςότερα αντιμετωπίηονται εφκολα και

Κονδυλώματα HPV
Μεταδίδεται μζςω επαφισ με τθν
πάςχουςα περιοχι. Κάποια ςτελζχθ του
κεωροφνται υπεφκυνα για τον καρκίνο του
τραχιλου τθσ μιτρασ και γενικότερα, για
καρκινογζνεςθ. Θ διάγνωςθ γίνεται μζςω
εξζταςθσ από τον ειδικό. Μπορεί να
χρειαςτεί
κολποςκόπθςθ,
ουρθκροςκόπθςθ,
τεςτ
ΡΑΡ
και
κολονοςκόπθςθ
,
ενϊ
ςυνικωσ
αντιμετωπίηεται με λζιηερ, κρυοπθξία και
χειρουργικι αφαίρεςθ. Θ πρόλθψθ
επιτυγχάνεται με τθ μονογαμικι ςχζςθ και
τον τακτικό ζλεγχο.
Τριχομονάδες
Θ μόλυνςθ οφείλεται ςτο παράςιτο
Trichomonas vaginalis και θ βαςικότερθ
εςτία μόλυνςθσ ςτισ γυναίκεσ είναι ο
κόλποσ ενϊ ςτουσ άνδρεσ θ ουρικρα.
Μεταδίδεται με τθ ςεξουαλικι επαφι. Θ
διάγνωςθ γίνεται με καλλιζργεια κολπικοφ
ι
ουρθκρικοφ
υγροφ,
ουρολογικζσ
εξετάςεισ και τεςτ ΡΑΡ. Θ κεραπεία πρζπει

Τγεία
να λαμβάνεται και από τον ερωτικό
ςφντροφο και περιλαμβάνει φαρμακευτικι
αγωγι.
Έρπης γεννητικών οργάνων
Εμφανίηεται ςτο δζρμα και τουσ
βλεννογόνουσ και οφείλεται ςτον ιό HSV-2.
Θ διάγνωςθ γίνεται με κλινικι εξζταςθ και
εργαςτθριακι εξζταςθ. Δεν κεραπεφεται
εντελϊσ. Ραραμζνει ςτον οργανιςμό ςε
λανκάνουςα μορφι και επανεμφανίηεται
όταν το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα είναι
αδφναμο. Συνικωσ χορθγοφνται αντιϊκά
φάρμακα για τθν ανακοφφιςθ των
ςυμπτωμάτων.

Ηπατίτιδα C
Είναι λοίμωξθ του ιπατοσ. Ρροκαλείται
από τον ιό τθσ θπατίτιδασ C και
μεταδίδεται με τθν επαφι με μολυςμζνο
αίμα και με ςεξουαλικι επαφι. Θ
διάγνωςθ γίνεται με ειδικό αιματολογικό
ζλεγχο, όπου ανιχνεφονται αντιςϊματα
ενάντια ςτον ιό. Θ κεραπεία επιτυγχάνεται
μζςω φαρμακευτικισ αγωγισ. Συνιςτάται θ
χριςθ προφυλακτικοφ ςε κάκε ςεξουαλικι
επαφι και θ μονογαμικι ςχζςθ.

Ηπατίτιδα Β
Είναι λοίμωξθ του ιπατοσ που
οφείλεται ςτον ιό τθσ θπατίτιδασ Β.
Μεταδίδεται με τθ ςεξουαλικι επαφι και
με τθν επαφι με μολυςμζνο αίμα.
Συμπτϊματα παρουςιάηει μόνο ςε πολφ
προχωρθμζνο ςτάδιο. Ρρολαμβάνεται με
εμβολιαςμό. Θ διάγνωςθ γίνεται με ειδικό
αιματολογικό ζλεγχο. Αντιμετωπίηεται με
φαρμακευτικι αγωγι.
AIDS/HIV
Οφείλεται ςτον ιό τθσ Ανκρϊπινθσ
Ανοςοανεπάρκειασ.
Θ
διάγνωςθ
επιτυγχάνεται μζςω ειδικοφ τεςτ αίματοσ.
Το τεςτ είναι αποτελεςματικό μόνο
όταν το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα
αναπτφξει αντιςϊματα. Νωρίτερα
μπορεί να βγει αρνθτικό. Για να
αντιμετωπιςτεί,
χορθγοφνται
αντιρετροϊκά φάρμακα. Θ νόςοσ
δεν κεραπεφεται εντελϊσ ποτζ,
ωςτόςο
με
τα
φάρμακα
αποτρζπεται θ εξζλιξι τθσ.
Σφφιλη
Οφείλεται
ςτο
βακτιριο
treponema pallidum, παραμζνει ςτον
οργανιςμό ςε λανκάνουςα κατάςταςθ και
επθρεάηει όλεσ τισ λειτουργίεσ του. Θ
διάγνωςθ γίνεται μζςω αιματολογικϊν
εξετάςεων. Αντιμετωπίηεται πάντα με
αντιβιοτικι αγωγι αναλόγωσ του ςταδίου
από
εξειδικευμζνο
αφροδιςιολόγο.
Ρικανζσ επιπλοκζσ είναι θ ανάπτυξθ
καρδιαγγειακϊν νοςθμάτων, το ανεφρυςμα
και οι μόνιμεσ δερματικζσ βλάβεσ.
Χλαμφδια

Τγεία
Λοίμωξθ που οφείλεται ςτθν παρουςία
των βακτθρίων Chlamydia trachomatis. Θ
διάγνωςθ γίνεται μζςω εργαςτθριακοφ
ελζγχου
και
καλλιζργειασ
υγροφ.
Αντιμετωπίηεται με αντιβιοτικι αγωγι και
είναι απαραίτθτθ θ κεραπεία και του
ερωτικοφ
ςυντρόφου.
Αν
δεν
αντιμετωπιςτεί εγκαίρωσ μπορεί να
προκλθκοφν ςοβαρζσ φλεγμονζσ, ακόμθ
και ςτειρότθτα.
Γονόρροια / βλεννόρροια
Ρροκαλείται από μόλυνςθ από το
μικρόβιο του γονόκοκκου, γνωςτό ωσ
neisseria gonorrhοe. Θ διάγνωςθ γίνεται με
καλλιζργεια ςτον τράχθλο, ςτον κόλπο,
ςτθν ουρικρα, ςτον πρωκτό και ςτο
λάρυγγα. Αντιμετωπίηεται με αντιβιοτικι
αγωγι και απαιτείται τακτικόσ επανζλεγχοσ
και για άλλα ΣΜΝ. Ρικανζσ επιπλοκζσ είναι
ο πόνοσ, θ ςτζνωςθ ουρικρασ, θ νεφρικι
ανεπάρκεια και θ ςτειρότθτα.

υμπτϊματα ΜΝ
Το κάκε νόςθμα μπορεί να ζχει κοινά ι
και διαφορετικά ςυμπτϊματα, γι’ αυτό και
μερικζσ φορζσ δεν είναι εφκολο να
διαγνωςτοφν παρά μόνο με εργαςτθριακζσ
εξετάςεισ.
Σε γενικζσ γραμμζσ μερικά από τα
ςυμπτϊματα ςτουσ άνδρεσ και ςτισ
γυναίκεσ που μπορεί να κρφβουν κάποιο
ΣΜΝ είναι:
 Επϊδυνθ οφρθςθ
 Φαγοφρα
 Δφςοςμεσ εκκρίςεισ
 Ζντονεσ κολπικζσ εκκρίςεισ
 Ρόνοσ ςτθν πφελο
 Ρόνοσ ςτο ςεξ (δυςπαρεφνια)
 Ρόνοσ ςτουσ όρχεισ
 Αιμορραγία
ανάμεςα
ςτισ
περιόδουσ ςτισ γυναίκεσ
 Εξάνκθμα/φουςκάλα
 Σπυράκια
ςτθν
περιγεννθτικι
περιοχι
 Κάψιμο κατά τθν οφρθςθ
 Ζλκθ ςτο ςτόμα
 Ζντονθ κόπωςθ
 Ξθροςτομία

Προτάςεισ για …ταινιόπλθκτουσ
Top 10+1 ταινίεσ για να δεισ ςτθ
καραντίνα
του Νικόλα Πανταηι

Καραντίνα, βαρεμάρα και πολφσ, ΑΛΛΆ
ΡΟΛΦΣ, ελεφκεροσ χρόνοσ. Αφοφ ζμακεσ
ότι το μπάνιο ςου ζχει 176 πλακάκια και το
ψυγείο ζχει βαρεκεί να ςε βλζπει μπορείσ
να αφιερϊςεισ μια νφχτα για να δεισ μια
ταινία
με
τθν
οικογζνειά
ςου
(παρεμπιπτόντωσ τϊρα που μζνουμε όλθ
μζρα μζςα είναι μια καλι ευκαιρία να τουσ
γνωρίςουμε).
10. Star Wars
Κλαςικι ςειρά ταινιϊν, κατάλλθλθ για
όλεσ τισ θλικίεσ και για όλεσ τισ ςτιγμζσ
κακϊσ
αποτελεί
μια
εντυπωςιακι
περιπζτεια που ςυνδυάηει το ρομάντηο και
τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ προςφζροντασ μια
cult
διαςκζδαςθ
ειδικότερα
αν
αναφερόμαςτε ςτθν παλιά τριλογία.
9. Hugo
Ομορφθ, γλυκιά ταινία. Κυμίηει τθν
παιδικι ανεμελιά αλλά ταυτόχρονα
αποτελεί μια καλι ευκαιρία να γνωρίςεισ
τθν ιςτορία του κινθματογράφου (χάρθ
ςτον οποίο υπάρχει αυτι θ φοβερι ςτιλθ).

8. Ζτεροσ Εγϊ
Επιτζλουσ μποροφμε να απολαφςουμε
ςφγχρονεσ ελλθνικζσ ταινίεσ χωρίσ να
χρειάηεται να μποφμε ςτο τρυπάκι να
παρακολουκοφμε ςτο “πανί” αποκλειςτικά
“γελοίουσ” ομοφυλόφιλουσ, να ακοφμε και
καλά αςτείεσ υπερβολικζσ χωριάτικεσ
προφορζσ ι να αςχολοφμαςτε με το ποιοσ
ζκανε ςεξ με ποιον ι ποιοσ κζλει να κάνει
με κάποιον. Ευτυχϊσ αυτι θ ταινία
αποτελεί εξαίρεςθ και ςε ςυνδυαςμό με
τθν εξαιρετικι ερμθνεία του Ρυγμαλίωνα
Δαδακαρίδθ ςυναγωνίηεται με άνεςθ
κρίλερ
μυςτθρίου
αμερικανικισ
παραγωγισ.
7,5. Κοινόσ Παρονομαςτισ
Ταινία του ίδιου ςκθνοκζτθ, με
φιλοςοφικι διάκεςθ. Καλι ταινία για να
μπεισ ςτθ διαδικαςία να αναλογιςτείσ τισ
ανκρϊπινεσ ςχζςεισ ςε όλεσ τισ βάςεισ.
Επιπλζον ςυγχαρθτιρια ςτον ςκθνοκζτθ
(Σωτιρθσ Τςαφοφλιασ) που ζχει ανεβάςει
και τισ δφο ταινίεσ του ςτο προςωπικό του
κανάλι ςτο YouTube.
7. Zodiac
Κρίλερ μυςτθρίου κυρίωσ για να
προςπακιςεισ να βρεισ μαηί με τουσ
πρωταγωνιςτζσ τον δολοφόνο. Για να πω
τθν αλικεια δεν είναι ιδιαίτερα τρομαχτικό
ωςτόςο ζνα καλό κρίλερ, τρομαχτικό ι μθ
παραμζνει μια πολφ καλι επιλογι για
movie night ςτο ςπίτι.
Υ.Γ. Βαςίηεται ςε αλθκινι ιςτορία.
6. Κάποια ταινία τθσ Disney
Δεν ζβαλα κάποια ςυγκεκριμζνθ
ταινία, διότι όλεσ οι ταινίεσ τθσ Disney είναι

Προτάςεισ για … ταινιόπλθκτουσ
κατάλλθλεσ για να δεισ με τθν οικογζνειά
ςου ειδικά αν ζχεισ μικρά αδζρφια.
5. Harry Potter
Αυτι θ ςειρά ταινιϊν κα λειτουργιςει
πολφ καλά για κάποιον που είναι λάτρθσ
του χαρακτιρα τθσ J. K. Rowling.
Ραρόλο που δεν είμαι μεγάλοσ fan του
Harry μπορϊ να αναγνωρίςω ότι όλεσ οι
ταινίεσ τθσ ςειράσ είναι πολφ καλζσ.
4. The boy in the stripped pyjamas
Μια καλι ευκαιρία για να δεισ τα
εγκλιματα
του
Τρίτου
άιχ
ςτα
ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ μζςα από τα
μάτια ενόσ παιδιοφ.
3. Avengers Infinity War – Avengers
Endgame
Ωσ τεράςτιοσ marvel fan δεν μπορϊ να
είμαι αντικειμενικόσ αλλά πρζπει να πω
πωσ με τισ ταινίεσ τθσ marvel ιςχφει αυτό
που ιςχφει και με τισ Harry Potter ταινίεσ,
για να τισ απολαφςεισ πρζπει να είςαι
λάτρθσ του είδουσ.
Θ αλικεια είναι ότι το Avengers Infinity
War είναι καλφτερθ ταινία, αλλά τα
ςυναιςκιματα που ζνοιωςα ςτο Endgame
δεν ςυγκρίνονται με τίποτα.
2. The Revenat
Επάξια πιρε Πςκαρ ςε αυτι τθν ταινία
ο Leonardo Di Caprio κακϊσ το Revenat
αποτελεί μια πολφ ωραία ιςτορία για τθν
αγριότθτα τθσ ηωισ ςτθν δυτικι Αμερικι
ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα.

1. Joker
Το Πςκαρ πρϊτου αντρικοφ ρόλου
μιλάει από μόνο του όςο ο Joaquin Phoenix
χορεφει ( reference που κα καταλάβουν
όςοι είδαν τθν ταινία ). Ραρά τα όςα
ακοφςτθκαν θ ταινία αποτελεί ρεςιτάλ
θκοποιίασ για τον Phoenix που ςε

ςυνδυαςμό με τθν πολφ καλι ςκθνοκεςία
πιρε με ευκολία πολλά κινθματογραφικά
βραβεία.
Υ.Γ. Θ ςειρά που τοποκετικθκαν οι
ταινίεσ δεν παίηει κάποιο ρόλο κακϊσ όλεσ
οι επιλογζσ είναι θ προςωπικι μου γνϊμθ.
Ασ παίξουμε και λίγο ….
Δείτε πόςο ςινεφίλ
παρακάτω κουίη:

είςτε

https://wordwall.net/resource/1537793

ςτο

Ψυχαγωγία
Ανζκδοτο
Ζνα
ανδρόγυνο
είναι ςε γλζντι
γάμου. Κάκονται
ςτισ καρζκλεσ και
παρακολουκοφν αυτοφσ που χορεφουν
Στθν πίςτα είναι ζνασ τφποσ που
χορεφει ξζφρενα, κάνει ςτροφζσ, φιγοφρεσ,
τοφμπεσ και ότι άλλο μπορείσ να
φανταςτείσ. Πλοι ζχουν μαηευτεί γφρω του
και χειροκροτοφν.
Τότε θ Γυναίκα λζει ςτον άνδρα τθσ με
φφοσ:
«Βλζπεισ αυτόν που χορεφει και τον
χειροκροτοφν όλοι; Ρριν 10 χρόνια μου
ζκανε πρόταςθ γάμου και τον απζρριψα».
Και τθσ λζει ο άνδρασ:
«Και απ’ ότι βλζπω ακόμα το γιορτάηει
!!»

Ανζκδοτο2
Ράει ζνασ τφποσ μετά από πολφ καιρό
ςτο γιατρό του να ρωτιςει για τα
αποτελζςματα από κάτι εξετάςεισ που είχε
κάνει.
- "Τι γίνετε γιατρζ; Πλα καλά, ζτςι;"
- "Δυςτυχϊσ ζχω για `ςζνα δυςάρεςτα νζα
και πολφ δυςάρεςτα νζα, λζει ο γιατρόσ.
Ροια
κεσ
να
ακοφςεισ
πρϊτα;"
- "Τι μου λεσ γιατρζ μου τϊρα; Με κάνεισ
και ανθςυχϊ. Ρεσ μου τα δυςάρεςτα
πρϊτα. Τι τρζχει;"
-"Κοίτα!! Οι εξετάςεισ δείχνουν ότι ζχεισ 24
ϊρεσ ηωισ!!!"
- "Τι λεσ ρε γιατρζ τϊρα;; Και τα πολφ
δυςάρεςτα ποια είναι δθλαδι;"
- "Σε ψάχνω από χκεσ...!!!"

