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2. Η πρακτική άσκησις των λειτουργών της εκπαιδεύσεως εις το να διδάσκουν και να παιδαγωγούν τους μαθητάς γενικώς.
3. Η κατά το δυνατόν αρτιωτέρα αγωγή και διδασκαλία των εις αυτό φοιτώντων μαθητών.
Δοθέντος ότι το Πειραματικόν Σχολείον Πανεπιστημίου Αθηνών είναι το
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Η παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ
θέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ηελ επνρή ηνπ
εγθιεηζκνχ ιφγσ ηνπ θνξσλντνχ
θέςεηο καζεηψλ

Φ.Αλησλνπνχινπ-Κ. Παπαραξαιάκπνπο
(έξεπλα-αθηέξσκα)

ρέζεηο γνλέσλ θαη εθήβσλ
Δθεβηθή θαηάζιηςε
Δθεβεία θαη Τπνκνλή
Μπφξα είλαη… ζα πεξάζεη

Α. Σδελεβξάθε
.Παηέιε-Α. Παζηνπνχινπ
(ζπλέληεπμε)

ρνιηθφο εθθνβηζκφο
πλέληεπμε ηεο θαο Α.Δκκαλνπήι, ςπρνιφγνπ & ηεο θαο Π.νπξή, ππνδ/ληξηαο ηνπ
ΠΠΑ

Α. Παζηνπνχινπ
(έξεπλα)
.Παηέιε (επηθαηξφηεηα)

Οη δχν δηαηξνθηθέο κάζηηγεο ηεο επνρήο καο
Η θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληφο καο

. Ληγνπδηζηηαλφο
(επηζηήκε)

Η πξνζεδάθηζε ηνπ Perseverence ζηνλ Άξε
Αζηξηθή εμέιημε

Ι.Πξφληνο

Η ζπγθινληζηηθή εμνκνιφγεζε ηνπ
. Σζηηζηπά

Β. Σφκπξνπ (ηέρλε)
Β.Σνκαξά

Van Gogh alive
Σερλνινγία θαη Σέρλε: έλαο θφζκνο γεκάηνο
δπλαηφηεηεο
Παξάδνζε: Ο Λαγφο θαη ην Πάζρα
Ο κχζνο ηνπ θεκπαζνπηζηι
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Όκηινο Ιζηνξηθνύ Αξρείνπ Π..Π.Α. – Σ. Παπαηξηαληαθύιινπ

Όκηινο Ιζηνξηθνύ Αξρείνπ Π..Π.Α.

2

…. από ηε ζύληαμε…
Έγηλαλ αξθεηέο πξνζπάζεηεο θαη ζην παξειζόλ λα επαλεθδνζεί ε
Φσλή ηνπ Πεηξακαηηθνύ. Απηή ηε θνξά ε επηζπκία καο θαη ε πξνζδνθία καο γίλεηαη πξαγκαηηθόηεηα. Μεηά από αξθεηέο δεθαεηίεο ε
Φσλή μαλαθπθινθνξεί…
Σηα πεξηερόκελα ζα βξείηε ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο, όπσο ν θνξσλντόο, πνπ καο απαζρόιεζε θαη θαληάδνκαη ζα καο απαζρνιήζεη θαη
ζην κέιινλ. Καζώο ζα μεθπιιίδεηε ην πεξηνδηθό καο ζα δείηε ηε δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηε ζηαρπνιόγεζε ησλ απόςεσλ καζεηώλ
θαη καζεηξηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο. Μία κεγάιε έξεπλα αλέιαβαλ καζήηξηεο ηνπ Γ2 γηα ηελ εθεβεία θη καο παξαζέηνπλ άξζξα, ζθέςεηο
θαη απόςεηο. Ο ζρνιηθόο εθθνβηζκόο σο ζέκα παξαθίλεζε καζήηξηεο
ηεο Α, κεηά ηε δηαδηθηπαθή εθδήισζε κε θύξηα νκηιήηξηα ηελ ςπρνιόγν ηνπ ζρνιείνπ θα Αξεηή Δκκαλνπήι, θαη έηζη θηινμελνύληαη ζηηο
ζειίδεο καο δύν ζπλεληεύμεηο.
Παξάιιεια ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ επηζηήκε, ηελ παξάδνζε θαη
ηελ ηέρλε παξνπζηάδνληαη κπξνζηά ζαο. Τν πεξηνδηθό καο «δηαθνζκνύλ» έξγα ησλ καζεηώλ από ηελ έθζεζε πνπ πιαηζίσλε ηνλ δηαδηθηπαθό ενξηαζκό ηεο 25εο Μαξηίνπ…
Τέινο, ζα ήηαλ παξάιεηςή καο αλ δελ αλαθέξακε ηε ζπκβνιή ηνπ
Οκίινπ ηνπ Ιζηνξηθνύ Αξρείνπ ηνπ ΠΣΠΑ, πνπ καο παξαρώξεζε ην
θσηνγξαθηθό πιηθό ηνπ…
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Ο Κνξνλντόο
Βάιηα Ξεξνπράθε, Διέλε Σηγάια (Γ2)
Η θνηλσλία καο ζήκεξα, αληηκεησπίδεη δηάθνξα
πξνβιήκαηα, φκσο έλα απφ
ηα πην ζεκαληηθά πνπ επεξεάδεη φιν ην αλζξψπηλν
είδνο είλαη ν ηφο Covid-19.
Ο θνξνλντφο απνηειεί έλα
πξσηφγλσξν
θαηλφκελν
ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη
παγθνζκίσο. Πξφθεηηαη γηα
έλαλ ηφ, ηνπ νπνίνπ ε κνξθή καο απαζρνιεί εδψ θαη
ζρεδφλ ελάκηζε ρξφλν,
θέξλνληαο πνιιέο αιιαγέο θαη αλεζπρία ζηελ θαζεκεξηλφηεηα.
ια μεθίλεζαλ ζηα ηέιε ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2020 ζηε Γνπράλ ηεο Κίλαο. ηηο αξρέο ηνπ λένπ έηνπο, ν ηφο είρε εμαπισζεί ζε νιφθιεξε ηελ πφιε,
γεγνλφο πνπ μάθληαζε ηε ρψξα, θαζψο ρξεηάζηεθε λα θαηαζθεπαζηνχλ εηδηθά
λνζνθνκεία γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. Πνιχ ζχληνκα εκθαλίζηεθαλ θαη ηα
πξψηα θξνχζκαηα ζε Σατιάλδε, Ιαπσλία θαη Νφηηα Κνξέα. ηε ζπλέρεηα, ν
ηφο κεηαθέξζεθε ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ Δπξψπε, κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα
επεξεάδεη νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. Απφ εθείλε ηε ζηηγκή δελ κηιάκε γηα κηα
απιή επηδεκία αιιά γηα παλδεκία.
Οη εξκελείεο γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ ηνχ είλαη πνιιέο, αιιά κία απφ ηηο
επηθξαηέζηεξεο είλαη πσο φια μεθίλεζαλ απφ ηελ θηλέδηθε αγνξά φπνπ πσιήζεθαλ δψα, φπσο θίδηα ή λπρηεξίδεο, ηα νπνία θαηαλαιψζεθαλ απφ άλζξσπν.
Λέγεηαη πσο ην ζπγθεθξηκέλν δψν είρε ηνλ ηφ θαη κέζσ απηνχ πέξαζε θαη ζην
αλζξψπηλν είδνο.
ηηο 9 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2020 ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (Π.Ο.Τ.) έθαλε
κία αλαθνίλσζε ζηνλ θφζκν γηα λα ελεκεξψζεη θαη λα πξνεηδνπνηήζεη. Ο θνξνλντφο, κηαο θαη είλαη θάηη μέλν γηα εκάο,
πξνθαιεί κεγάιν θφβν ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Οη ζπλέπεηέο ηνπ είλαη απξφβιεπηεο θαη ν θάζε άλζξσπνο ηνλ πεξλάεη
δηαθνξεηηθά. Κάπνηα απφ ηα θπξηφηεξα
ζπκπηψκαηά ηνπ είλαη ν ππξεηφο, ν μεξφο
βήραο θαη ε αλεμήγεηε θφπσζε. Δίλαη δχζθνιν λα θαηαιάβεη θαλείο εάλ λνζεί, θαζψο ε γξίπε έρεη παξφκνηα ζπκπηψκαηα. Γπζηπρψο, πνιινί ζπλάλζξσπνί καο δελ έρνπλ κφλν απηά ηα ζπκπηψκαηα, αιιά ππάξρεη πεξίπησζε λα κεηψλεηαη ην νμπγφλν ηνπο κε απνηέιεζκα
λα έρνπλ κεγάιε δπζθνιία λα αλαπλεχζνπλ, λα ληψζνπλ κεγάιε πίεζε ζην
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ζηήζνο θαη λα θαηαιήμνπλ λα κε κπνξνχλ λα κηιήζνπλ ή λα θηλεζνχλ. Αξθεηνί απφ απηνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ζηελ αλαπλνή ρξεηάδεηαη λα
δηαζσιελσζνχλ θαη ίζσο λα πεζάλνπλ.
Πνιιέο ρψξεο, φπσο θαη ε Διιάδα, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ απηήλ ηελ απεηιή κπήθαλ ζε θαξαληίλα, δειαδή ηα ζρνιεία, νη ρψξνη
εζηίαζεο, ηα καγαδηά θαη νη πην πνιιέο δνπιεηέο έθιεηζαλ, αλαγθάδνληαο ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ λα κείλεη ζην ζπίηη θαη λα βγαίλεη έμσ κφλν γηα ηα απαξαίηεηα. ιεο νη ππνρξεψζεηο ησλ πνιηηψλ, φπσο ε εθπαίδεπζε
ησλ παηδηψλ, ε εξγαζία ησλ αλζξψπσλ, ε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ αγαζψλ
γίλνληαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ ππνινγηζηή. Η ηειεθπαίδεπζε θαη ε ηειεξγαζία, ινηπφλ, έρνπλ γίλεη κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο. Ο εγθιεηζκφο,
εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη έρεη ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε κείσζε ησλ θξνπζκάησλ,
έρεη θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε ςπρνινγία ησλ αλζξψπσλ, αιιά θαη ζηελ
νηθνλνκία ηνπ θάζε θξάηνπο.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίζηεθε ν ηφο, δηάθνξεο εηαηξείεο έθαλαλ κεγάιεο πξνζπάζεηεο λα βξνπλ ην εκβφιην πνπ ζα καο ζψζεη απφ απηήλ ηελ παλδεκία. ηα ηέιε ηνπ 2020 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2021 άξρηζαλ νη εκβνιηαζκνί,
κε ηα θχξηα εκβφιηα λα είλαη απηά ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ Pfizer θαη
Moderna, βέβαηα πνιχ γλσζηφ είλαη θαη ην εκβφιην ηεο Astra Zeneca. ήκεξα1 ην 9,2% ηεο ρψξαο καο είλαη πιήξσο εκβνιηαζκέλν.
Παξ’ φια ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά
πξνβιήκαηα, βιέπνπκε πσο φιεο νη ρψξεο
παιεχνπλ γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ, πξάγκα
ην νπνίν ζα πξέπεη λα καο θάλεη πην δπλαηνχο. Με ππνκνλή θαη δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία δελ ζα ληθήζνπκε κφλν ηνλ ηφ, αιιά ζα
θαηαθέξνπκε λα ελσζνχκε φινη νη άλζξσπνη
ηνπ θφζκνπ γηα ην θνηλφ θαιφ.
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Σα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη είλαη φηαλ γξάθηεθε ην άξζξν.
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θέςεηο θαη πλαηζζήκαηα ηελ επνρή....ηνπ εγθιεηζκνύ
ιόγσ ηνπ Κνξνλατνύ
Μ. Τνπξή, (Α2)
Αηζίσο μεπεξάζακε έλαλ ρξφλν κηαο δηαθνξεηηθήο θαζεκεξηλφηεηαο,
έλαλ ρξφλν απφζηαζεο, έλαλ ρξφλν ζε …θαξαληίλα!
Οη ζθέςεηο πνιιέο, ηα ζπλαηζζήκαηα κπεξδεκέλα. Ο πξαγκαηηθφο θφβνο εμάπισζεο ελφο ηνχ, ε αλεζπρία ηεο νηθνλνκηθήο αζάθεηαο θαη ε αγσλία
ηεο επηζηξνθήο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, πνπ είρακε πξηλ απφ ηνλ Κνξνλντφ,
έρνπλ ίζσο επηζθεθηεί ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ εκάο.
Παξάιιεια, νη ψξεο πνπ θπινχλ ζε κία πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, έλαο
ίζσο πην αξγφο ξπζκφο θαζεκεξηλφηεηαο, είλαη έλα πνιχ ζεηηθφ ζηνηρείν. Σν
λα πεξλάκε πνηνηηθφ ρξφλν κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ αγαπάκε, δίλνπλ έλα δηαθνξεηηθφ λφεκα ζε απηήλ ηελ θνηλσληθή εμέιημε.
Η δσή καο αιιάδεη θαη βξηζθφκαζηε θιεηζκέλνη ζην ζπίηη, πνιιέο θνξέο ζε “αλακέηξεζε” κε ηνλ εαπηφ καο.
Πνιινί απφ εκάο ληψζνπλ αγσλία θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Άγρνο,
εξρφκελνη αληηκέησπνη κε ηελ πξσηφγλσξε θαηάζηαζε θαη ηελ αβεβαηφηεηά
ηεο, θαη ζιίςε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απψιεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, κε ηε
ξνπηίλα ηεο, ηεο πεγήο λνήκαηνο θαη ραξάο καο.
Δπηπξνζζέησο, ληψζνπκε ζπκφ ζε νηηδήπνηε νδεγεί ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε. Οηηδήπνηε αιιάδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα δεκηνπξγεί κηα αλεζπρία, κηα
αγσλία, πφζν κάιινλ θάηη ηφζν πξσηφγλσξν φπσο ε απνκφλσζε, ε ηειεθπαίδεπζε, ε έλλνηα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ή ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο θαη θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν.
Δίλαη θπζηνινγηθφ λα αλεζπρνχκε γηα ηελ αλάθακςε ηεο δσήο φπσο
ηελ μέξακε. Καλείο δελ μέξεη πφζν θαηξφ ζα δηαξθέζεη ε παλδεκία ή πφζνο
θαηξφο ζα πεξάζεη κέρξη λα κπνξέζνπκε λα γπξίζνπκε ζηελ θαλνληθή καο
δσή.
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ηειηθά ηα ζρφιηα πνπ, αθνξνχλ
ζηελ θαιή "ςπρνινγία καο".
Βάιηα Ξεξνπράθε

Η θαξαληίλα ήηαλ θνπξαζηηθή
αιιά ε πξνζαξκνγή ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ εμίζνπ δχζθνιε. Η
ηειεθπαίδεπζε δελ ζπγθξίλεηαη κε
ην ζρνιείν, θάπνηεο θνξέο ήηαλ
θαιχηεξε απφ ην κάζεκα δηα δψζεο θαη άιιεο ρεηξφηεξε. Πξνζσπηθά, κνπ άξεζε ν ρξφλνο πνπ πέξαζα ζην ζπίηη, φκσο, φπσο ήηαλ
ινγηθφ, κεηά απφ έλα δηάζηεκα,
κία βφιηα έμσ, ιίγνο θαζαξφο αέξαο θαη θάηη πνπ "ζπάεη" ηε ξνπηίλα είλαη απαξαίηεην. Οη βηληενθιήζεηο θαη ηα κελχκαηα κε ηνπο
θίινπο δελ ζπγθξίλνληαη κε ην λα
βιέπεηο ηνλ άιινλ απφ θνληά. Γη'
απηφ ίζσο θαη ε επηζηξνθή ζην
ζρνιείν λα είλαη έλα σξαίν δηάιεηκκα.
Διέλε ηγάια

Κνξνλντφο, κία ιέμε άγλσζηε γηα
κέλα κέρξη πέξπζη. Πνηέ δελ θαληαδφκνπλ φηη ε παλδεκία απηή
ζα γηλφηαλ ν αφξαηνο ερζξφο κνπ.
αλ ρζεο κνπ θαίλεηαη ν Απξίιηνο
ηνπ 2020, θη φκσο πέξαζε έλαο
ρξφλνο. Πνιινχο ηνπο βνήζεζε ε
θαξαληίλα. Σα "βξήθαλε" κε ηνλ
εαπηφ ηνπο, αλαθάιπςαλ λέεο
δξαζηεξηφηεηεο, ηαιέληα, αθνξκή
γπκλαζηηθήο έγηλε γηα άιινπο. Δλ
κέξεη ζπκθσλψ. Έθαλα πνιιή
γπκλαζηηθή, ρφξεςα κφλε κνπ
ζηνλ θαζξέθηε επί ψξεο, δσγξάθηζα... Έραζα ηνλ εαπηφ κνπ φκσο. Υάζεθα κέζα ζηελ αλσλπκία
θαη ηελ απξφζσπε απηή κέζνδν
webex. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο είλαη ην ζρνιείν,
θαη είδα ηε δηθή κνπ λα θαηαξξέεη.
Έρσ μεράζεη λα κηιψ θαη λα εθ-

…. ηηο εκέξεο
ηνπ θνξσλντνύ…
ζθέςεηο θαη
ζπλαηζζήκαηα…
Καηά ηε γλψκε κνπ ε αξρή ηεο
θαξαληίλαο ήηαλ πνιχ σξαία, δελ
ππήξραλ θαζφινπ άγρε θαη βηαζχλε φπσο ζην ζρνιείν. ηε ζπλέρεηα φκσο άξρηζαλ λα κνπ ιείπνπλ
νη θίινη κνπ θαη έλησζα βαξεκάξα
θαη κνλαμηά. Σψξα πνπ άλνημαλ
ηα ζρνιεία βξήθα μαλά ηηο παξέεο
κνπ αλ θαη αθφκα πξνζπαζψ λα
μαλαζπλεζίζσ ηελ θαζεκεξηλή
ξνπηίλα εθηφο θαξαληίλαο.

ηελ θαξαληίλα είρα ηελ επθαηξία λα ηα βξσ κε ηνλ εαπηφ κνπ
θαη είρα πεξηζζφηεξν ρξφλν λα
ζπλεηδεηνπνηήζσ πνηνη άλζξσπνη
πξαγκαηηθά ελδηαθέξνληαη γηα
'κέλα. ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ
έπαζα δχν θξίζεηο παληθνχ θαη
γεληθά θνπξάζηεθα. Σν κφλν πνπ
κε παξεγνξεί είλαη ην θαινθαίξη.
Μαξηάλλα

Οη πξψηεο εβδνκάδεο ηειεθπαίδεπζεο ήηαλ πνιχ μεθνχξαζηεο
θαη ιηγφηεξν αγρσηηθέο. Καζψο
πεξλνχζε ν θαηξφο απηή ε δηαδηθαζία γηλφηαλ πνιχ δχζθνιε, φια
ηα ίδηα θαη ηα ίδηα, θαλέλα ελδηαθέξνλ θαη επηθνηλσλία. Σν άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ είλαη ζαλ κία
κεγάιε αιιαγή ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, αιιά πάιη δελ καο έρεη
βνεζήζεη θάπνηνο λα πξνζαξκνζηνχκε. Πνιινί θαζεγεηέο έρνπλ
σο πξνηεξαηφηεηα ηα δηαγσλίζκαηα θαη ηηο δνθηκαζίεο, πξάγκα ην
νπνίν θαηαξξίπηεη έλαλ απφ ηνπο
ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο άλνημαλ
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θξάδνκαη, θνβάκαη θαη είλαη θαλεξφ ηψξα πνπ γχξηζα πίζσ. Γελ
πίζηεπα πνηέ ζηα ρξνληθά φηη ζα
παξαθαινχζα λα γπξίζσ πίζσ
ζηνλ "εθηάιηε" κνπ, ζα εθιηπαξνχζα λα ληψζσ πξαγκαηηθή πίεζε, πνηνο ζα ην 'ιεγε πσο θάπνηε
θνιιεηνί κνπ θίινη ζα γίλνληαλ
έλα αληηζεπηηθφ, κηα κπιέ κάζθα,
ν εαπηφο κνπ θαη ε επηθχιαμε.

λαο νη θαζεγεηέο, επεηδή ζεσξνχλ
θαλνληθφ κάζεκα ηελ ηειεθπαίδεπζε, είλαη πην απζηεξνί θαη δελ
είλαη ηφζν αζθαιήο ε νηθνγέλεηά
κνπ.
Βαζηιεία Σνκαξά

Η πξψηε θαξαληίλα θχιηζε πνιχ
πεξίεξγα θαη απηά ηα κελχκαηα, νη
κάζθεο, ήηαλ πνιχ θαηλνχξγηα θαη
δηήξθεζε θαη ιίγν, κε απνηέιεζκα
λα κελ ζπλεζίζνπκε έλα ηέηνην
ξπζκφ ηεο ηειεθπαίδεπζεο. Αιιά
φηαλ ήξζε ε δεχηεξε θαξαληίλα
έγηλαλ ηα πάληα πην βαξηά, νχηε
ζρνιείν νχηε θξνληηζηήξην, φια
απφ ην ζπίηη θαη, αθνχ δηήξθεζε
πεξηζζφηεξν, είρε σο απνηέιεζκα
λα ην ζπλεζίζσ. ηαλ φκσο καο
είπαλ λα πάκε ζην ζρνιείν γηα δχν
εβδνκάδεο καο πλίμαλε κε δηαγσλίζκαηα θαη ηεζη θαη κεηά απφ
πέληε κήλεο μεθνχξαζε ήηαλ πνιχ
ηξειφ.
Βαιεληίλα Νηόξνο

ηελ θαξαληίλα βξήθα απηφ πνπ
ζέισ λα θάλσ.Σψξα πνπ μαλάλνημαλ ηα ζρνιεία δελ ληψζσ ηίπνηα
ην ηδηαίηεξν.

Η πεξίνδνο θαξαληίλαο γηα εκέλα
πέξαζε θαιά. Δίρα πεξηζζφηεξν
ρξφλν λα μεθνπξαζηψ, ήκνπλ πην
ραιαξή απφ φηη ήκνπλ φηαλ πήγαηλα ζρνιείν, παξ’ φια απηά ηα καζήκαηα θαη ε πίεζε ππήξραλ κεξηθέο θνξέο. Τπήξραλ ζηηγκέο πνπ
έιεγα πσο θαιχηεξα είλαη ζην ζπίηη θαη άιιεο ζηηγκέο πνπ ήζεια λα
βγσ έμσ, λα επηζηξέςνπκε ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα πνπ είρακε πξηλ
ηνλ θνξσλντφ. Σψξα πνπ έρνπκε
γπξίζεη ζην ζρνιείν ληψζσ σξαία,
ίζσο ήηαλ θάηη πνπ ρξεηαδφκνπλ,

Αλζή Σδελεβξάθε

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξαληίλαο
έλησζα πψο ε κέξα ήηαλ πην κεγάιε θαζψο δελ ρξεηαδφηαλ λα θάλσ
κεγάιεο κεηαθηλήζεηο. Παξ’φια
απηά, κνπ έιεηπαλ πνιχ νη θίινη
κνπ θαη ην πψο πεξλάγακε. ηαλ
καο αλαθνίλσζαλ πψο ζα γπξίζνπκε ζην ζρνιείν δελ ράξεθα,
γηαηί κπνξεί λα μαλά έβιεπα ηα
παηδηά αιιά ε κέξα ζα ήηαλ πην
θνπξαζηηθή γηαηί ζα ρξεηαδφηαλ λα
μππλάσ πην λσξίο θαη λα θάλσ
κεγάιεο κεηαθηλήζεηο κε ηα κέζα
καδηθήο κεηαθνξάο γηα λα πάσ ην
ζρνιείν. Θα έπξεπε λα πξνζαξκνζηψ ζε έλα πξφγξακκα ην νπνίν
ζα κε έβγαδε απφ θάπνηεο αλέζεηο
πνπ είρε ην παιηφ.

Μέζα ζηελ θαξαληίλα έδηλα ιηγφηεξε βάζε ζην ζρνιείν θαη έδσζα
κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηα ηδηαίηεξα. Δίρα πεξηζζφηεξν ειεχζεξν
ρξφλν γηα απηφ θαη φηαλ επηζηξέςακε ζην ζρνιείν κνπ πήξε αξθεηφ θαηξφ λα πξνζαξκνζηψ.

Μέζα ζηελ θαξαληίλα δελ είρα
πξφβιεκα. Έθαλα ηα καζήκαηα
πνπ έπξεπε, κίιαγα κε φζνπο ήζεια θαη ε νηθνγέλεηά κνπ ήηαλ πην
αζθαιήο. ην ηέινο ηεο θαξαληί-
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βέβαηα ππάξρνπλ θνξέο πνπ βαξηέκαη.

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξαληίλαο
ε δσή κνπ θχιεζε νκαιά θαη σξαία, δηφηη είρα πνιχ ειεχζεξν
ρξφλν θαη έβγαηλα έμσ κε ηνπο
θίινπο κνπ. Δπεηδή έρσ πνιιέο
ψξεο θξνληηζηήξην, ην λα κελ πεγαίλσ ζρνιείν κνχ έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα είκαη πην ραιαξή θαη
ρσξίο άγρνο. Καη λα κελ ζθέθηνκαη ζπλέρεηα αλ ζα πξνιάβσ λα ηα
θάλσ φια. Σν δηαδηθηπαθφ,
παξ’φιν πνπ ήηαλ βαξεηφ, γηαηί
δελ είρα πνιχ θαιφ δίθηπν, ήηαλ
αθφκε πην δχζθνιν γηα εκέλα λα
παξαθνινπζήζσ. Με ην άλνηγκα
ησλ ζρνιείσλ δελ έλησζα θάηη ηδηαίηεξν. Θα πξνηηκνχζα λα μαλαθάλνπκε webex δηφηη ε θαζεκεξηλφηεηά κνπ είρε κπεη ζε κία ηάμε
θαη ηψξα πξέπεη λα μαλά αιιάμεη.
Αγγειίλα Υαηδεθσλζηαληή

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξαληίλαο
πεξλνχζα πνιχ επράξηζηα δηφηη
είρα πνιχ ειεχζεξν ρξφλν γηα λα
θάλσ πξάγκαηα πνπ κνπ αξέζνπλ
θαη έβγαηλα ζπρλά θαη κε ηνπο θίινπο κνπ. Σν δηαδηθηπαθφ δελ κνπ
άξεζε θαζφινπ, επεηδή ήηαλ πνιχ
βαξεηφ θαη νη ψξεο δελ πεξλνχζαλ
κε ηίπνηα. Δπίζεο δελ έκαζα θαη
πνιιά πξάγκαηα θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ δηαδηθηπαθψλ, απιά ζα πξνηηκνχζα ιίγν πεξηζζφηεξν λα θξαηήζεη δηφηη δελ έραλα ρξφλν γηα λα
πάσ κέρξη ην ζρνιείν θαη λα γπξίζσ. Σν κφλν πνπ ζθεθηφκνπλ ήηαλ ην θαινθαίξη θαη αλππνκνλνχζα επηηέινπο λα έξζεη θαηξφο
πνπ ζα είκαη φιε κέξα αλέκειε.

Σνλ θαηξφ πνπ βξηζθφκαζηαλ ζε
θαξαληίλα ήηαλ δηαθνξεηηθά. Οη

κεηαθηλήζεηο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο,
ηα καζήκαηα γίλνληαλ δηαδηθηπαθά θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο θίινπο καο απφ θνληά ήηαλ ζρεδφλ
απαγνξεπκέλε. Σψξα φκσο πνπ
πεγαίλνπκε ζρνιείν, αξρίδνπκε
θαη εγθιηκαηηδφκαζηε αιιά κε δπζθνιία γηα θάπνηνπο έρνληαο ζπλεζίζεη ηε ξνπηίλα ηεο θαξαληίλαο. Δκέλα πηζηεχσ κ ε έρεη επεξεάζεη απηή ε δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία φπσο θαη ν θφβνο λα
θνιιήζσ ηνλ θνξσλντφ.
Παλαγηώηεο

ηε δηάξθεηα ηεο θαξαληίλαο ήηαλ
σξαία αιιά ηαπηφρξνλα δελ είρα
επαθέο κε θίινπο θαη αγαπεκέλα
πξφζσπα. ην ζρνιείν φκσο αξρίδσ θαη επαλέξρνκαη ζηνπο θαλνληθνχο ξπζκνχο δσήο θαη κπνξψ θαη
έρσ θάπνηεο επαθέο κε άιια άηνκα.
Παύινο

ηαλ ήκνπλ κέζα ζην ζπίηη ηα
ζπλαηζζήκαηα ήηαλ πνιχ άζρεκα.
ιε κέξα ήκνπλ κέζα ζην ζπίηη,
δελ έβιεπα άλζξσπν. Τπήξρε πάξα πνιχ πίεζε θαη φιε ε δηαδηθαζία ησλ δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ
ήηαλ πάξα πνιχ θνπξαζηηθή. Γηα
εκέλα ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ
ήηαλ θάηη πάξα πνιχ θαιφ. Καηάθεξα λα δσ πάιη ηνπο ζπκκαζεηέο
κνπ θαη λα κηιήζσ θαη κε άιινπο,
ήηαλ κία επθαηξία λα βγσ λα πάξσ
ιίγν θαζαξφ αέξα θαη λα θχγσ
απφ έλα θαηαζιηπηηθφ θιίκα πνπ
είρε δεκηνπξγεζεί κέζα ζην ζπίηη.
Γεληθά ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ
ήηαλ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ
πγεία κνπ.
Γηάλλεο-Μάξηνο
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ηελ πεξίνδν ηεο θαξαληίλαο θάλακε ηα πξσηλά δηαδηθηπαθά καζήκαηα θαη ηα απνγεπκαηηλά δηαβάδακε ηα καζήκαηά ηεο επφκελεο
εκέξαο. ε ζπλδπαζκφ κε απηά
θάπνηνη απφ εκάο θάλακε θαη μέλεο γιψζζεο. πσο είλαη ινγηθφ
ινηπφλ, νη ηειεπηαίνη πέληε κήλεο
ηεο δσήο καο ήηαλ αθηεξσκέλνη
ζε έλαλ ππνινγηζηή, ζηε κνλαμηά
θαη ηελ απνμέλσζε. Η θαξαληίλα
ηφζν ε θεηηλή φζν θαη ε πεξζηλή,
ζηέξεζε απφ φινπο καο ζηηγκέο
απφ ηελ εθεβηθή καο αλεκειηά, ηηο
βφιηεο κε ηνπο θίινπο καο, ηα
πεηξάγκαηα ζην ζρνιείν…. Σψξα
πνπ επαλήιζακε ζην θπζηθφ καο
πεξηβάιινλ είκαη ραξνχκελε πνπ
επηζηξέθσ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά
καο θαη πνπ βιεπφκαζηε μαλά,
φπσο θαη πξηλ.
Βίβηαλ Σόκπξνπ

ηελ θαξαληίλα θνηκφκνπλ...

Η πεξίνδνο ηνπ εγθιεηζκνχ ήηαλ
κία μερσξηζηή εκπεηξία γηα φινπο
καο. Γηα πνιινχο ήηαλ θνπξαζηηθή
θαη βαξεηή, ελψ γηα άιινπο απνδείρζεθε φηη ήηαλ κία δεκηνπξγηθή
πεξίνδνο. Η δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζήο καο, πξαγκαηνπνηνχληαλ
απνθιεηζηηθά κέζσ ειεθηξνληθψλ
πιαηθνξκψλ.

Ο θνξνλντφο πέξπζη ήηαλ θάηη
πξσηφγλσξν γηα φινπο καο, ηψξα
πηα φκσο νη πεξηζζφηεξνη έρνπκε
εμνηθεησζεί κε ηελ ηειεθπαίδεπζε, ηηο κάζθεο θαη φια ηα κέηξα
θαηά ηνπ covid 19. Παξ’ φια απηά
ζε ιίγν θαλείο καο δελ ζα αληέρεη
απηή ηελ πίεζε πνπ είλαη φκσο γηα
ην θαιφ καο. Δίλαη δχζθνιν γηα ηα
παηδηά λα κέλνπλ ζπλερψο κέζα

ζην ζπίηη ρσξίο λα βξίζθνληαη κε
ηνπο θίινπο ηνπο. Δπίζεο είλαη
δχζθνιν γηα ηνπο ελειίθνπο αιιά
θαη γηα ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ
θηλδπλεχνπλ δηπιά. Έηζη ήηαλ δχζθνιν γηα εκέλα λα είκαη κέζα ζην
ζπίηη θαη λα κελ βιέπσ ηνπο θίινπο κνπ, αιιά θαη ηελ ππφινηπε
νηθνγέλεηά κνπ εθηφο απφ ηνπο
γνλείο κνπ.
ινη ηψξα ειπίδνπκε λα ηειεηψζεη
ζχληνκα φιν απηφ θαη λα επηζηξέςνπκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο.
καξάγδα-Μαξία Παηέιε

ηελ θαξαληίλα δελ ήηαλ ηφζν
βαξεηά φζν πεξίκελα. ην ζρνιείν
έρνληαο ζπλεζίζεη ζηελ θαξαληίλα
ληψζσ αξθεηά πεξίεξγα. Πηζηεχσ
πσο φιν απηφ ζα ηειεηψζεη φηαλ
κπνχκε ζε θαλνληθνχο ξπζκνχο.
Γηώξγνο

ηε δηάξθεηα ηεο θαξαληίλαο έγηλαλ πνιιά, ηα πεξηζζφηεξα φκσο
ήηαλ άζρεκα αλππνκνλνχζα λα
γπξίζνπκε, αιιά ηψξα κπνξψ λα
πσ φηη κνπ άξεζε πνιχ εθείλε ε
πεξίνδνο γηαηί ηψξα ππάξρνπλ άιια πξνβιήκαηα... Ίζσο λα είλαη
πξνζσξηλά, αιιά ζα ήζεια ιίγε
εζπρία αθφκα

Δίλαη αιήζεηα φηη ε θαηάζηαζε κε
ηνλ θνξνλντφ είλαη πνιχ δχζθνιε
θαη δχζβαηε αιιά είκαη ζίγνπξε
φηη ζα ην μεπεξάζνπκε φινη καδί,
δηφηη ε δσή ζπλερίδεηαη φζα εκπφδηα θαη αλ κπνπλ κπξνζηά!
Αληηγόλε

10

ρέζεηο γνλέσλ θαη εθήβσλ
Φ. Αλησλνπνύινπ (Δ1), Κ. Παπαραξαιάκπνπο (Δ2)
Η εθεβεία ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο σο κία απφ ηηο πην δχζθνιεο θάζεηο
ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ. ηαλ ινηπφλ ην παηδί κηαο νηθνγέλεηαο κπαίλεη ζηελ
εθεβεία, αξρίδεη κία ηδηαίηεξε πεξίνδνο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη έξρεηαη ε ζηηγκή
πνπ δνθηκάδεηαη ε ζρέζε γνλέσλ θαη παηδηψλ. Οη γνλείο ζπλήζσο αλαξσηηνχληαη γηαηί ράζεθε ε νηθνγελεηαθή ηζνξξνπία θαη ηα παηδηά ζπρλά ζθέθηνληαη
πφζν ζθιεξνί έγηλαλ νη γνλείο ηνπο.
ηηο πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο, πξνθαινχληαη ζπγθξνχζεηο γηα ζέκαηα φπσο
ην ληχζηκν, νη ζρνιηθέο επηδφζεηο ή ε απαζρφιεζε κε ην δηαδίθηπν. Κάπνηεο
θνξέο δεκηνπξγνχληαη δηαθσλίεο πνπ αθνξνχλ αθφκε πην ζνβαξά ζέκαηα.
Πνηνο είλαη ινηπφλ ν ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ; ηελ εθεβεία, αξρίδεη λα
αλαπηχζζεηαη ε ινγηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ κε απνηέιεζκα λα αλαδεηνχλ αηηηνιφγεζε ησλ πξαγκάησλ πνπ κέρξη ηψξα δέρνληαλ ρσξίο λα δηακαξηχξνληαη θαη
επίζεο κπνξνχλ θαη λα επηρεηξεκαηνινγνχλ. Απφ ηελ άιιε, νη γνλείο δπζθνιεχνληαη λα πξνβιέςνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ εθεβεία, θαζψο δελ είραλ ζπλεζίζεη κία ηέηνηα ζπκπεξηθνξά. Μπνξεί ινηπφλ λα δνπλ έλα
παηδί ην νπνίν ήηαλ ππάθνπν λα κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ επαλαζηάηε έθεβν. Απηφ
έρεη σο απνηέιεζκα λα γίλνληαη νη γνλείο πην πηεζηηθνί θαη θπξηαξρηθνί θαη έηζη
ν έθεβνο αηζζάλεηαη φηη απεηιείηαη ε απηνλνκία ηνπ. ιε απηή ε θαηάζηαζε,
ινηπφλ, δεκηνπξγεί ζε κεγάιν βαζκφ ζπγθξνχζεηο ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ.
πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν αιιάδνπλ ζπκπεξηθνξά ηα παηδηά ζηελ εθεβεία είλαη ην αίηεκα ηνπο γηα απηνλνκία. κσο
κελ μερλάκε φηη ζε απηφ ην ζεκείν ηεο δσήο ηνπο ζπκβαίλνπλ δηάθνξεο ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο αιιαγέο πνπ ηείλνπλ λα επεξεάδνπλ πψο ν έθεβνο αηζζάλεηαη. Αξρίδεη ινηπφλ λα βιέπεη δηαθνξεηηθά ηνλ εαπηφ ηνπ θαη απηφ κπνξεί
λα επηβαξχλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. ινη ζρεδφλ νη έθεβνη ζέινπλ απφ ηε κία
λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ, θαζψο βιέπνπλ φηη απηή ε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο πιεζηάδεη, αιιά, απφ ηελ άιιε, ηξνκάδνπλ ζην άθνπζκα απηήο ηεο κεηάβαζεο θαη
έηζη δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε.
Δίλαη αιήζεηα φηη, ζε απηφ ην ζηάδην ηεο δσήο ελφο παηδηνχ, νη γνλείο κπνξνχλ λα θάλνπλ θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ ζηελ εμνκάιπλζε
θαη απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα λα ηα αθνχλ πξνζεθηηθά
φηαλ κηινχλ. Δπηπιένλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλνληαη ζπδεηήζεηο κεηαμχ
ησλ δχν πιεπξψλ, θπξίσο φηαλ επηθξαηεί εξεκία. Δίλαη ζεκαληηθφ νη γνλείο λα
ηνλίδνπλ ηα πξνηεξήκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα ηνπο ζπκίδνπλ φηη ρξεηάδεηαη
λα πξνζπαζνχλ, εηδηθά αλ ηα παηδηά επηζπκνχλ λα επηηχρνπλ ζηε δσή ηνπο. Με
απηφλ ηνλ ηξφπν νη γνλείο έξρνληαη πην θνληά ζηα παηδηά ηνπο θαη κπνξνχλ έηζη
λα ηα θαηαλννχλ θαιχηεξα.
Παξ’ φιν πνπ δηαπηζηψλνπκε φηη ε εθεβεία απνηειεί κία απφ ηηο πην δχζθνιεο θάζεηο ζηε δσή καο, είλαη ζπγρξφλσο θαη κία απφ ηηο πην φκνξθεο, θαζψο
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φια ηα παηδηά αξρίδνπλ λα αλαθαιχπηνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα απνθηνχλ πεξηζζφηεξα ελδηαθέξνληα. Οη γνλείο νθείινπλ λα αθνχλ ηα παηδηά ηνπο θαη λα ηα
βνεζνχλ θαη θπζηθά λα κελ εγθαηαιείπνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαζψο απηφ κπνξεί λα επηθέξεη αθφκα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα. Πξέπεη φκσο θαη νη έθεβνη λα
θαηαιάβνπλ φηη βξίζθνληαη ζε κία πεξίνδν ζηελ νπνία ρξεηάδνληαη θαζνδήγεζε
θαη λα ζθέθηνληαη πξψηα απηά πνπ ηνπο ιέλε νη γνλείο ηνπο ρσξίο λα αληηδξνχλ
ακέζσο. Απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε ζπκβίσζε γνλέσλ θαη εθήβσλ ζην
ζπίηη!


Οη πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ απφ ην δηαδίθηπν

***************************************************************

Δθεβηθή θαηάζιηςε
Φ. Αλησλνπνύινπ (Δ1) - Κ. Παπαραξαιάκπνπο (Δ2)
Η θαηάζιηςε ζηελ εθεβεία ραξαθηεξίδεηαη σο κία γεληθεπκέλε ςπρηθή δπζθνξία, ε νπνία επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν έθεβνο
αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ. Φπζηθά ηα ζπκπηψκαηα ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν θαη ε αληηκεηψπηζε είλαη δηαθνξεηηθή γηα ηνλ θαζέλα. Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο νη
νπνίνη κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο. Κάπνηνη
απφ απηνχο είλαη ε αλαζθάιεηα, πνπ κπνξεί λα αηζζάλεηαη ν έθεβνο, ην άγρνο,
δηάθνξεο ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο δηαηαξαρέο, πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο κε ηελ
νηθνγέλεηά ηνπ, θαζψο θαη θάπνηα άζρεκα γεγνλφηα ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ
ζπκβεί ζην παξειζφλ θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα ηνλ έρνπλ ζηηγκαηίζεη.
Σα ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε άηνκν. Δίλαη αξθεηά ζχλεζεο λα εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα πνπ
αθνξνχλ ηνλ χπλν, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ε αυπλία ε νπνία νδεγεί ζην
λα δπζθνιεχεηαη λα μππλά ν έθεβνο γηα λα πάεη ζην ζρνιείν ή λα θαηαιήγεη λα
θνηκάηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Δπίζεο ν έθεβνο αληηκεησπίδεη δπζθνιία ζην λα ζθέθηεηαη θαη λα ζπγθεληξψλεηαη. Έρνπλ παξαηεξεζεί αθφκε θαη
πξνβιήκαηα ζηε δηαηξνθή, δειαδή ν έθεβνο ή λα κεηψζεη ηελ πνζφηεηα θαγεηνχ, πνπ ηξψεη ζε θαζεκεξηλή βάζε, ή λα απμήζεη θαηά πνιχ ηα γεχκαηα ηνπ,
θάηη ην νπνίν νδεγεί ζε ζεκαληηθή απψιεηα βάξνπο ή ζε αχμεζε αληίζηνηρα.
Δπηπιένλ, ππάξρεη πεξίπησζε λα εκθαληζηνχλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ έιιεηςε ελδηαθεξφλησλ θαη θηλήηξσλ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο εκθαλίδνληαη
θαηλφκελα φπσο ε αζπλήζηζηε θνχξαζε ή ε παζεηηθή ζηάζε ηνπ παηδηνχ. Άιια
ζπκπηψκαηα είλαη ε αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά κε απνηέιεζκα λα "θιείλεηαη"
ν έθεβνο ζηνλ εαπηφ ηνπ, θαζψο θαη ε παξνπζίαζε έληνλσλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ.
ίγνπξα ε νηθνγέλεηα ηνπ θάζε παηδηνχ παίδεη ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
αληηκεηψπηζε ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο ή αθφκε θαη ζηελ πξφιεςε ηεο. Δίλαη
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πνιχ ζεκαληηθφ απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ λα ελζαξξχλνπλ ην παηδί ηνπο θαη
ζπληζηάηαη λα ζπκβνπιεπηνχλ έλαλ εηδηθφ πνπ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη ζηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Μέζα απφ ζπδεηήζεηο κπνξνχλ νη γνλείο λα
βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο λα αληηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξν ηη αηζζάλνληαη θαη λα
δηακνξθψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Φπζηθά γηα λα κπνξέζνπλ νη γνλείο λα ηα βνεζήζνπλ θαη λα μεηπιίμνπλ ην πξφβιεκα είλαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ηνπο θηηάμνπλ ηε δηάζεζε. κσο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ έλαλ εηδηθφ είλαη απφ ηηο θαιχηεξεο θαη πην αμηφπηζηεο ιχζεηο.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε εθεβηθή θαηάζιηςε είλαη έλα ζέκα πνπ κπνξεί λα
αληηκεησπηζηεί αξθεί θπζηθά λα ππάξρεη ζέιεζε θαη ην πην ζεκαληηθφ απφ φια
είλαη λα κε θνβνχληαη νχηε νη έθεβνη νχηε νη γνλείο λα δεηνχλ βνήζεηα ζε πεξίπησζε πνπ ηε ρξεηάδνληαη, ψζηε λα αηζζαλζνχλ θαιχηεξα θαη λα μεπεξάζνπλ
ηα πξνβιήκαηά ηνπο.
* Οη πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ απφ ην δηαδίθηπν

Δθεβεία θαη ε ππνκνλή»
Φσηεηλή Αλησλνπνύινπ (Δ1), Κιενπάηξα Παπαραξαιάκπνπο (Δ2)
ια ηα παηδηά, θπξίσο ζηελ εθεβεία, ζα αληηκεησπίζνπκε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο .Πξέπεη φκσο λα έρνπκε ππνκνλή. Αλ δελ έρνπκε ππνκνλή, ηφζν πην
αγρσκέλνη ζα αηζζαλφκαζηε. Η ππνκνλή απνηειεί κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο
αξεηέο πνπ βνεζά φρη κφλν ζηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ,αιιά
θαη ζην λα δηαηεξνχκε θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο αλζξψπνπο γχξσ καο. Φπζηθά, λα
κελ μερλάκε πσο ε ππνκνλή ηνπ θαζελφο έρεη δηαθνξεηηθή θιίκαθα.
ζνλ αθνξά εκάο ηνπο εθήβνπο, πνιιέο θνξέο ζέινπκε λα πηζηεχνπκε
ζηελ θαιή πιεπξά ησλ αλζξψπσλ θαζψο πνιινί απφ εκάο δπζθνιεπφκαζηε λα
εκπηζηεπφκαζηε γξήγνξα. Δίλαη αιήζεηα φηη ζέινπκε ην ρξφλν καο. πλήζσο
ινηπφλ αλαιχνπκε ζε κεγάιν βαζκφ δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο πξνζπαζψληαο λα
βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα .ίγνπξα ζα ζθεθηνχκε ηη είλαη θαιχηεξν θαη ηη ρεηξφηεξν, θαη πξνθαλψο ζα δηαιέμνπκε ην πξψην. Γίλνπκε απηήλ ηελ επθαηξία
φκσο θπξίσο ζε αλζξψπνπο πνπ ζεσξνχκε φηη είλαη ιίγν πην θνληά καο.
Γπζηπρψο φκσο, απηή ε λννηξνπία δελ είλαη ε ίδηα γηα φινπο. Κάπνηνη ζα
πξνζπαζήζνπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ην ρξφλν θαη ηα πεξηζψξηα πνπ ηνπο πξνζθέξνπκε γηα λα κπνξνχλ λα θηλνχλ ηα λήκαηα "ζηα δηθά ηνπο κέηξα θαη ζηαζκά". Έηζη, ζπκπεξηθέξνληαη κε φπνην ηξφπν επηζπκνχλ θαη πνιιέο θνξέο βξίζθνπλ κηα απιή δηθαηνινγία γηα λα αηηηνινγήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. πλήζσο, ζηηο δηθαηνινγίεο είλαη αξθεηά θαινί, γη'απηφ θαη δελ γίλνληαη εχθνια αληηιεπηνί. ηαλ ινηπφλ απνθαζίζνπκε λα ζηακαηήζνπκε απηή ηε ζπκπεξηθνξά,
κάο ξσηάλε θαη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ηνπο αθήζακε ρψξν λα ζπκπεξηθέξνληαη
ειεχζεξα θαη φηαλ βξίζθνπλ εκπφδην παξαμελεχνληαη θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη παξεμεγήζεηο.
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Φπζηθά, φια απηά έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ έρνπκε κεγαιψζεη. Σν πφηε κπνξεί θάπνηνο λα αξρίζεη λα εκπηζηεχεηαη θάπνηνλ άιιν είλαη
δηθφ ηνπ ζέκα. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη άλζξσπνη απηνί ηείλνπλ λα "ξνπθάλε" φιε ηελ ελέξγεηα καο. Πξέπεη φκσο ν θαζέλαο λα απνθαζίδεη λα βάδεη θαη
ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ θαη ζηνλ άιιν έλα φξην. Αο απνθεχγνπκε λα γηλφκαζηε
εγσηζηέο.
πκπεξαζκαηηθά, είλαη πνιχ φκνξθν ην λα παίξλνπκε, φκσο νθείινπκε
λα κάζνπκε θαη λα δίλνπκε, φζν θνπηαζηηθφ θη αλ είλαη. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε φηη ν θαζέλαο ζέιεη ην ρξφλν ηνπ, νπφηε ρξεηάδεηαη ππνκνλή.
Αο ιάβνπκε ινηπφ ππφςε πψο ε ππνκνλή κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο θαη θπζηθά κπνξνχκε λα επηηχρνπκε αξθεηά πξάγκαηα ράξε ζε απηή.

***************************************************************

Μπόξα είλαη ζα πεξάζεη
Αλζή Τδελεβξάθε, Γ2
Ωο έθεβε θαη εγψ γλσξίδσ ηηο δπζθνιίεο πνπ πεξλάκε θαζεκεξηλά ζε απηέο
ηηο αηειείσηεο "κάρεο" πνπ δίλνπκε κε ηνπο γνλείο. Μάρεο άιιεο κε λφεκα θαη
άιιεο αζήκαληεο... Απφ ην δηάβαζκα, κέρξη ηεο θάιηζα πνπ ράζεθε ζηα ζπξηάξηα ηεο ληνπιάπαο. πρλά αλαξσηηέκαη, φπσο άιισζηε θαη εζείο, πνηνο ν ιφγνο;
Οκνινγνπκέλσο, άξγεζα λα θαηαιάβσ ην γηαηί. Σψξα ζηελ εθεβεία βξηζθφκαζηε ζε κία θάζε ζηελ νπνία δηακνξθψλεηαη ν ραξαθηήξαο καο, ε θξίζε
καο, ε ζθέςε καο. Γηα λα θηηζηεί θάηη ηέηνην πξέπεη λα ππάξρεη θαιιηέξγεηα. Η
ζπγθεθξηκέλε επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηνπο θαβγάδεο. Δίηε ην πηζηεχεη θαλείο
είηε φρη πάληα θάηη κέλεη ζην ππνζπλείδεηφ καο απφ απηέο ηηο "άγξηεο" ζπλνκηιίεο θαη ηα θεξχγκαηα. Ναη, λαη είλαη θαη νη θαβγάδεο επηκνξθσηηθνί...
Αθφκα θαη απηνί πνπ ζεσξείο άρξεζηνη είλαη ρξήζηκνη. Απηνί πνπ πξνθαιείο φηαλ έρεηο λεχξα. πλήζσο μεθηλάλ απφ θάηη γεινίν...Σελ αγαπεκέλε θνχπα πνπ ζηέθεηαη άπιπηε κέζα ζην λεξνρχηε ελψ ζε απηή ήζειεο λα πηείο ηνλ
γάια ζνπ ή ην ηεηξάδην πνπ είρεο αθήζεη πάλσ ζηνλ θαλαπέ θαη ηψξα έρεη θάλεη θηεξά. Δίλαη ε αθνξκή, έλα κέζσ εθηφλσζεο απφ ηελ πηεζηηθή εβδνκάδα
πνπ πέξαζεο, γηαηί αλ ηα θξαηνχζακε κέζα καο ζα ζθάγακε ζην ηέινο. Αιιά
πέξα απφ απηφ ίζσο λα κάζεηο ηελ επφκελε θνξά φηη γηα λα βξεηο ηελ θνχπα
θαζαξή πξέπεη λα ηελ πιχλεηο κφλνο ζνπ θαη λα κάζεηο άιιε θνξά πσο αλ ζεο
ην ηεηξάδηφ ζνπ ,λα ην αθήλεηο ζηε ζέζε ηνπ, λα γίλεηο ππεχζπλνο, "λα γίλεηο
άλζξσπνο" φπσο ιέεη θαη ε δηθή κνπ κάλα.
Δζηηάδνληαο ζηνπο πην ζεκαληηθνχο φκσο, νη νπνίνη δηαθέξνπλ απφ έθεβν ζε
έθεβν, καζαίλεηο λα ππνζηεξίδεηο ηε γλψκε ζνπ θαη ηα πηζηεχσ ζνπ, λα παιεχεηο γηα απηά. Γηαηί ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηο απηή ηε ζηηγκή ζα έξζνπλ κεηά ζαλ θχκαηα πειψξηα φηαλ βγεηο κφλνο θαη αλεμάξηεηνο ζην πέιαγνο
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θνηλσλία. Δθεί είλαη πνπ φλησο ζα θαηαιάβεηο ηη ζνπ έιεγε ε κάλα, ηη εθφδηα
ζνπ έδσζε θαη πσο ζε θαζνδήγεζε ζην λα μεπεξλάο απηά ηα κηθξά θχκαηα πνπ
αληηκεηψπηδεο ηφηε. Με ηηο ίδηεο ηερληθέο ζα κάζεηο λα αληεπεμέξρεζαη θαη ζηα
κεγαιχηεξα. Δθεί είλαη μαλά πνπ ζα θαηαιάβεηο φηη ηειηθά ε κάλα θαη ε νηθνγέλεηα δελ ήηαλ ην πξφβιεκα, δελ ήηαλ ε ζάιαζζα, αιιά ην λεζί ζνπ ζηα κέζα
ηνπ πνπζελά. Δθεί πνπ κπνξείο λα ζηαζείο. Η βξνρή πνπ έπεθηε ηφηε, νη θαβγάδεο, έρνπλ ζηεγλψζεη. Αιιά ηα απνηειέζκαηά είλαη θαλεξά, αθνχ κε ηε βξνρή
δεκηνπξγήζεθε εχθνξν ρψκα. Καιιηεξγήζεθε έκκεζα απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη
ηηο κάρεο ν ζπφξνο ηνπ ραξαθηήξα θαη ηνπ δπλακηζκνχ, ηεο νπηηθήο γσλίαο πνπ
βιέπεηο θαη αληηκεησπίδεηο ηα πξάγκαηα.
Κνπξάγην θαη ππνκνλή. Απηέο νη κηθξέο κπφξεο ζα πεξάζνπλ θαη ζα μεραζηνχλ, αιιά ζην νξθίδνκαη πσο ζα έρνπκε βγεη δπλαηφηεξνη θαη πην έκπεηξνη
κέζα απφ απηέο. Έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπκε ηελ κεγάιε θαηαηγίδα θαη ηηο ηξηθπκίεο κφλνη καο πιένλ. πγγλψκε αλ ζε θνχξαζα ή αλ ζνπ θάλεθε ζα θήξπγκα, πξαγκαηηθά δελ είρα ηέηνηνπο ζηφρνπο. Θα κε ζπκεζείο φκσο αξγφηεξα...
Πάσ ζηνίρεκα!
***************************************************************

ΥΟΛΙΚΟ ΔΚΦΟΒΙΜΟ 8/5/2021
Δίλαη αιήζεηα όηη ν Σρνιηθόο Δθθνβηζκόο ηώξα πηα είλαη έλα ζύλεζεο θαηλόκελν θαη παξνπζηάδεηαη ζε όιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Με αθνξκή ηελ
Παγθόζκηα Ηκέξα θαηά ηνπ Σρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ, ε θα Αξεηή Δκκαλνπήι,
ςπρνιόγνο ηνπ ζρνιείνπ καο, καο παξαρώξεζε ζπλέληεπμε θαη καο ελεκεξώλεη γηα απηό ην ζέκα.
Παζηνπνύινπ Αληηγόλε (Α2) - Παηέιε Σκαξάγδα-Μαξία (Α1)
ΔΡ: Ση είλαη ν ζρνιηθόο εθθνβηζκόο;
Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο πεξηγξάθεη ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κεηαμχ καζεηψλ/ηξηψλ ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
● λα ππάξρεη πξφζεζε λα πξνθαιέζεη θαλείο βιάβε (ζσκαηηθή ή/θαη ςπρνινγηθή)
● λα γίλεηαη επαλεηιεκκέλα
● λα ππάξρεη κία ζρέζε αζχκκεηξσλ δπλάκεσλ, γηα παξάδεηγκα δηαθνξά (ζσκαηηθήο ή ςπρνινγηθήο) δχλακεο, επηβνιή βνχιεζεο, θαηάρξεζε εμνπζίαο ή απεηιή
εθθνβηζκνχ.
ΔΡ: Παξαηεξείηαη ζπρλά απηό ην θαηλόκελν ζε δηάθνξα ζρνιεία θαη αλ λαη
ζε όιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο;
Σν θαηλφκελν απηφ είλαη πνιχ ζχλεζεο ζην πιαίζην θάζε ζρνιείνπ. Έλαο ζηνπο
ηξεηο καζεηέο/ηξηεο Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ αλαθέξνπλ πσο ηνπο έρεη αζθεζεί ζρνιηθφο εθθνβηζκφο. Πέξα απφ ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο
κπνξεί λα παξαηεξεζεί ήδε απφ ην λεπηαγσγείν.
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ΔΡ: Ο ζρνιηθόο εθθνβηζκόο είλαη επηθίλδπλνο γηα όιεο ηηο ειηθίεο (παηδηά,
έθεβνη, θνηηεηέο) θαη ζε ηη βαζκό ζηελ θάζε κία;
πκπεξηθνξέο εθθνβηζκνχ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ζε φια ηα πιαίζηα θαη φιεο
ηηο ειηθίεο. ην ζρνιηθφ πιαίζην θαίλεηαη πσο ην θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη πην
ζπρλά ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ, θαη ζηαδηαθά αξρίδεη λα θζίλεη κέρξη θαη
ην Λχθεην. Ωζηφζν, εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε θαη
ζηα παλεπηζηήκηα, αιιά θαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, απιά ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο
κπνξεί ηνλ εθθνβηζκφ λα ηνλ αζθεί, πέξα απφ θάπνηνλ ζπκθνηηεηή, ν θαζεγεηήο ή ν
πξντζηάκελνο.
ΔΡ: Γηαηί έλα άηνκν έρεη ηε ζέιεζε λα εθθνβίζεη θάπνην άιιν; Πίζσ από ηνλ
ζύηε κπνξεί λα ππάξρεη έλαο ππνθηλεηήο;
Θχηεο γίλεηαη θάπνηνο, φηαλ δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηφζν θαιά ηελ επηζεηηθφηεηα ηνπ, ηελ νπνία φινη σο άλζξσπνη έρνπκε. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν ηελ εθθξάδεη βάδνληαο θάπνηνλ άιιν σο ζηφρν θαη δηνρεηεχεη εθεί φιε ηελ έληαζε πνπ έρεη κέζα ηνπ.
Βάδνληαο θάπνηνλ ζηφρν κπνξεί λα ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ πσο θπξηαξρνχλ πάλσ ηνπ
πξάγκα πνπ ηνπο θάλεη λα ζπλερίδνπλ λα εθθνβίδνπλ. Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο φπνπ θάπνηνο κπαίλεη ζηνλ ξφιν ηνπ εθθνβηζηή επεηδή δελ ζέιεη λα εθθνβίζνπλ
ηνλ ίδην. Γελ ππνθηλεί θάπνηνο ην άηνκν πνπ γίλεηαη ζχηεο, αιιά κπνξεί λα βξίζθεηαη
πίζσ ηνπ έλα παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί, π.ρ. έλαο θίινο πνπ ζαπκάδεη ή έλαο γνληφο
πνπ ελζαξξχλεη άκεζα ή έκκεζα ηελ επηζεηηθφηεηα.
ΔΡ: Ση/Πνηα ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα έρεη ν ζύηεο, ην ζύκα, ν παξαηεξεηήο
αιιά θαη νη ππεξαζπηζηέο ηνπ ζύηε θαη ηνπ ζύκαηνο;
Άηνκα πνπ κπαίλνπλ ζηελ ζέζε ηνπ ζχηε, κπνξεί λα ληψζνπλ κπεξδεκέλα γηα ην
πσο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ έληαζε θαη ηελ επηζεηηθφηεηα πνπ έρνπλ κέζα ηνπο.
Παξ’ φια απηά κπνξεί ζε θάπνηνλ λα αξέζεη ε άζθεζε βίαο θαη λα ληψζεη πσο έηζη
απνθηά κεγαιχηεξν θχξνο θαη αλαγλψξηζε.
Σα άηνκα πνπ γίλνληαη ζηφρνο απφ άιινπο κπνξεί λα ζπκψλνπλ θαη λα εθδειψλνπλ κεηά ηελ ίδηα επηζεηηθφηεηα. Μπνξεί επίζεο λα ληψζνπλ ιχπε, κνλαρηθφηεηα,
αλαζθάιεηα θαη κπνξεί ηέινο λα επεξεαζηεί αξλεηηθά νιφθιεξε ε εηθφλα πνπ έρνπλ
γηα ηνλ εαπηφ ηνπο.
Άηνκα πνπ παξακέλνπλ παξαηεξεηέο ζε πεξηζηαηηθά βίαο, ζπρλά ληψζνπλ θφβν
κήπσο γίλνπλ ν επφκελνο ζηφρνο. Γελ ληψζνπλ αξθεηά ηζρπξνί ψζηε λα επέκβνπλ θαη
λα ζηακαηήζνπλ έλα ηέηνην πεξηζηαηηθφ θαη επηιέγνπλ λα παξακέλνπλ ακέηνρνη καδί
κε ηνπο ππφινηπνπο παξαηεξεηέο.
Σέινο, ν ππεξαζπηζηήο ηνπ ζχηε κνηξάδεηαη ηελ ίδηα αδπλακία κε ηνλ ζχηε, δελ
κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηελ δηθή ηνπ επηζεηηθφηεηα θαη εληζρχεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ
ζχηε, θαζψο ηελ επηθξνηεί, ελψ ν ππεξαζπηζηήο ηνπ ζηφρνπ είλαη ζπλήζσο θάπνην
άηνκν πνπ έρεη μεπεξάζεη ηνλ θφβν ηνπ, απφ ηελ ζέζε ηνπ παξαηεξεηή έρεη κεηαθηλεζεί ζηελ ζέζε ηνπ ππεξαζπηζηή θαη κε ελδηαθέξνλ γηα ηνλ άιιν πξνζθέξεη ηηο δπλάκεηο ηνπ γηα λα ζηακαηήζεη ηνλ θχθιν ηεο βίαο.
ΔΡ: Απηό ην γεγνλόο κπνξεί λα έρεη επηπηώζεηο ζηελ ςπρηθή καο πγεία;
Οη επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ, πνπ γίλεηαη ζηφρνο, κπνξεί λα είλαη
ζνβαξέο θαη ηείλνπλ λα δηαξθνχλ ζηνλ ρξφλν αθφκε θαη φηαλ ζηακαηήζεη ν εθθνβηζκφο. Σέηνηεο επηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη άγρνο γηα ην πφηε θαη πνπ κπνξεί λα ζπκβεί
πάιη, αηζζήκαηα κνλαμηάο ή απαμίσζεο γηα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Μπνξεί επίζεο λα
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νδεγήζεη ζε πην ζνβαξέο ςπρηθέο θαηαζηάζεηο φπσο ε θαηάζιηςε αθφκε θαη ζε απηνθηνλία.
ΔΡ: Με πνηόλ ηξόπν κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί;
Ο πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη λα δεκηνπξγεζεί κία θνπιηνχξα ζην ζρνιείν ε νπνία δελ αλέρεηαη θαζφινπ βίαηα πεξηζηαηηθά. Δάλ φινη (καζεηέο, θαζεγεηέο, γνλείο) ζαλ κία νκάδα ζηαζνχλ δίπια ζε φπνηνλ
γίλεηαη ζηφρνο θαη αληηηαρζνχλ απέλαληη απφ ηνλ εθθνβηζκφ, ηφηε ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα δελ ζα έρνπλ θαζφινπ ρψξν γηα λα γελλεζνχλ, πφζν κάιινλ λα κεγαιψζνπλ
θαη λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.
Σέινο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηνο βηψλεη ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ην πξψην πνπ έρεη λα θάλεη γηα λα γίλεη ππεξαζπηζηήο ηνπ εαπηνχ ηνπ είλαη λα κηιήζεη ζε θάπνην ελήιηθν πξφζσπν πνπ εκπηζηεχεηαη, ψζηε λα δνζεί ε επθαηξία λα ρηηζηεί απηή ε νκάδα
γχξσ ηνπ ελαληίνλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ.
Αθνινύζσο νη Αληηγόλε ΠΑζηνπνύινπ θαη ε καξάγδα Παηέιε πήξαλ ζπλέληεπμε από ηελ Τπνδηεπζύληξηα ηνπ ΠΠΑ εθ’ όιεο ηεο ύιεο γηα
ηνλ ζρνιηθό εθθνβηζκό.
ΔΡ: Πνζά ρξόληα είζηε ππνδηεπζύληξηα ζην ΠΠΑ ;
Δίκαη Τπνδηεπζχληξηα ηνπ ρνιείνπ καο απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 κε
Γηεπζχληξηα ηελ θ. Γαλίιε κέρξη ηε ζπληαμηνδφηεζή ηεο ηνλ Αχγνπζην ηνπ
2020, θαη ηψξα κε Γηεπζπληή ηνλ θ. ηεξγηνχιε.
ΔΡ: ε απηά ηα ρξόληα έρνπλ πέζεη ζηελ αληίιεςε ζαο πεξηπηώζεηο
ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ ζην ζρνιείν καο ;
Καλέλα ζρνιείν δελ κπνξεί λα απνηειέζεη εμαίξεζε. Καη ζην δηθφ καο ζρνιείν έρνπλ ππάξμεη πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (cyber bullying, ιεθηηθνχ, ςπρνινγηθνχ, θάπνηεο θνξέο θαη ζσκαηηθνχ).
ΔΡ:Με πνηνλ ηξόπν κπνξείηε λα δηαρεηξηζηείηε από ηελ ζέζε επζύλε
ζαο απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ;
Απφ ηελ εκπεηξία φισλ απηψλ ησλ εηψλ πηζηεχσ φηη ε ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφζηεθε γεληθά κε επηηπρία θαη πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηέηνηα θαηλφκελα απνηειεζκαηηθά, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο:
1. Η Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα επηδηψθεη ζηαζεξά λα απνθηήζεη
ηελ εκπηζηνζχλε καζεηψλ θαη γνλέσλ-θεδεκφλσλ, ψζηε άκεζα λα ελεκεξψλεηαη γηα ηα δεηήκαηα απηά. Δίλαη ζεκαληηθφ ηα ζχκαηα λα κελ θνβνχληαη λα κηιήζνπλ γηα ηε βία πνπ ππέζηεζαλ.
Η επαγξχπλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε έγλνηα ηνπο έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία. Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο είλαη πξφβιεκα πνπ αθνξά νιφθιεξε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη φρη κφλν ζχηεο θαη ζχκαηα.
2. ηε ζπλέρεηα ε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα θαιεί άκεζα ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη ηνπο παξφληεο ζην πεξηζηαηηθφ γηα λα ζπδεηήζνπλ ην
πξφβιεκα, ελεκεξψλνληαο παξάιιεια ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο.
3. πρλά βνήζεζε κηα αλνηθηή, εηιηθξηλήο ζπδήηεζε ρσξίο πξνθαηαιήςεηο κε
ηνπο καζεηέο/ηξηεο, ζπλήζσο θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζην
ηκήκα πνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθφ.
4. ε ζχλζεηεο, δχζθνιεο πεξηπηψζεηο ελδνζρνιηθήο βίαο ήηαλ απαξαίηεην λα
δεηεζεί ε βνήζεηα ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ηνπ
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Κ.Δ  Τ. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα καο, φηη απηή ηε ζρνιηθή ρξνληά έρεη
ηνπνζεηεζεί ζην ρνιείν καο ςπρνιφγνο, ε ζπκβνιή ηεο νπνίαο είλαη πνιχηηκε.
ΔΡ: Θεσξείηε ζεκαληηθό λα γίλνληαη ελεκεξώζεηο θαη λα δηνξγαλώλνληαη εκεξίδεο θαη εθδειώζεηο ζρεηηθά κε απηό ην ζέκα ;
Πξάγκαηη φια απηά πνπ αλαθέξνληαη ηα ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθά θαη απαξαίηεηα. Πξέπεη φκσο θαηά ηε γλψκε κνπ λα ζπλδπάδνληαη κε έλα ζεηηθφ θιίκα
κέζα ζην ζρνιείν πνπ λα βαζίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε, ηελ έγλνηα θαη ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ φισλ πξφο φινπο.
ΔΡ: πηζηεύεηε πσο ην ζρνιείν κπνξεί λα ιύζεη εμ νινθιήξνπ ην πξόβιεκα ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ ;
Μαθάξη λα κπνξνχζε ην ρνιείν καο λα απνηειέζεη κηα λεζίδα απνθιεηζκέλε απφ φια ηα πξνβιήκαηα.
Οκσο ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο είλαη έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ ηξνθνδνηείηαη θαη απφ ηε γεληθφηεξε θνηλσληθή παζνγέλεηα.
Δκείο πάληα ζα πξέπεη λα έρνπκε ην κπαιφ θαη ηελ θαξδηά καο αλνηρηά ζε
φια φζα πξνηείλνληαη γηα ηελ απνηξνπή ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο. Καη επηπιένλ
κε ηε ζηάζε καο λα πξνβάιινπκε ζεηηθά πξφηππα επηθνηλσλίαο θαη δηαιφγνπ
ζηνπο λένπο, πνπ ςάρλνπλ λα βξνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε ηφζν δχζθνινπο θαηξνχο.
αο επραξηζηνύκε γηα ηελ παξαρώξεζε ηεο ζπλέληεπμεο θαη ειπίδνπκε
λα είλαη δηαθσηηζηηθή γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο αλαγλώζηεο ηνπ πεξηνδηθνύ καο.
Α-

Όκηινο Ιζηνξηθνύ Αξρείνπ Π..Π.Α. – Σ. Παπαηξηαληαθύιινπ
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ΟΙ ΓΤΟ ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΜΑΣΙΓΔ
ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΟΥΗ
Αληηγόλε Παζηνπνύινπ
Ο ππνζηηηζκόο θαη ε παρπζαξθία είλαη νη δπν δηαηξνθηθέο κάζηηγεο ηηο ζύγρξνλεο
επνρήο !!

Δίλαη πξαγκαηηθόηεηα ην γεγνλόο όηη ν ππνζηηηζκόο θαη ε παρπζαξθία είλαη νη
δπν δηαηξνθηθέο κάζηηγεο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο. Πνιινί δηαηηνιόγνη έρνπλ αλαθέξεη όηη είλαη νη ζπρλόηεξα εκθαληδόκελεο αζζέλεηεο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο.
ύκθσλα κε κηα έξεπλα γηα ηελ παρπζαξθία, ηα ηειεπηαία ρξόληα, έλα ηξνκαθηηθό πνζνζηό ησλ παρύζαξθσλ παηδηώλ αιιά θαη ησλ εθήβσλ έρεη απμεζεί κε
απεηιεηηθνύο ξπζκνύο !Με αιιά ιόγηα απηό ην θαηλόκελν ζπκβαίλεη δηόηη ν γεληθόηεξνο ηξόπνο δσήο ηνπο έρεη αιιάμεη . Σν γεγνλόο όηη ζπρλά θάζε νηθνγέλεηα
δελ θαηαλαιώλεη ηελ ηξνθή ζπγθεληξσκέλε ζην ηξαπέδη ηελ ηδία ώξα, έρεη σο
απνηέιεζκα ηα παηδηά λα ηξώλε ό,ηη βξνπλ πην «εύθνιν». Παξάδεηγκα απνηειεί
όηη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξαγγέιινπλ από έμσ. Έπεηηα έλαο άιινο ιόγνο
είλαη ε πνζόηεηα ηνπ θαγεηνύ, πνπ θαηαλαιώλνπλ θάζε κέξα, θαη ε, ζε θαζεκεξηλή βάζε, παξαγγειία θαγεηνύ από έμσ. Δπνκέλσο, θαηαιήγνπλ ηα παηδηά λα
έρνπλ αλζπγηεηλή δηαηξνθή κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη ππέξβαξα !Πξάγκαηη, κε
απηό ηνλ ηξόπν δηακνξθώλνληαη άλζξσπνη κε πεξηνξηζκέλεο γεπζηηθέο πξνηηκήζεηο, παξόιν πνπ κεγαιώλνπλ ζε κηα ρώξα ε όπνηα δηαζέηεη ηξόθηκα πινύζηα ζε
ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη βηηακίλεο θαη, ηαπηόρξνλα, καο πξνζθέξεη κηα πγηεηλή θαη
ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή! Απελαληίαο, νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ηξέθνληαη πιένλ
κε ηνλ ακεξηθαληθό γξήγνξν ηξόπν !Καηά ζπλέπεηα λα έρνπλ πεξηηηέο ζεξκίδεο
θαη καθξόρξνλεο πεξηπέηεηεο πγείαο !
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ε αληίζεζε κε ηελ παρπζαξθία, ε δεύηεξε κάζηηγα ηεο ζύγρξνλεο επνρήο είλαη ν ππνζηηηζκόο. ηηο κέξεο καο έλα κεγάιν πνζνζηό παηδηώλ θαη εθήβσλ έρνπλ πέζεη <<ζύκαηα>> κηαο πνιύ απνιηηηθήο αζζέλεηαο, ηνπ ππνζηηηζκνύ! Δίλαη
αιήζεηα όηη έλα κεγάιν πνζνζηό αλζξώπσλ δελ πξνζιακβάλεη ηα απαξαίηεηα
ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, δειαδή δελ ηξώεη από όιεο ηηο πνηθηιίεο ησλ θαγεηώλ, πνπ
ρξεηάδεηαη, ώζηε λα αλαπηπρζεί ζσζηά! Απηό ζπκβαίλεη από ην άγρνο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, δηόηη δελ πξνιαβαίλνπλ λα ηξώλε, ελώ είλαη ζε πόζην εξγαζίαο ή
ζε θάπνηα άιιε δνπιεηά πνπ είλαη αλαγθαίν λα γίλεη. ηε ζπλέρεηα, έλαο άιινο
ιόγνο είλαη γηαηί πξνηηκνύλ λα ρνξηαίλνπλ κε ηξνθέο νη νπνίεο δελ είλαη πινύζηεο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Αθόκα έλαο ηειεπηαίνο ιόγνο είλαη, επεηδή αθνινπζνύλ
κηα αλζπγηεηλή δίαηηα, ώζηε λα είλαη πην ιεπηνί. Απηό ην αθνινπζνύλ ζπλήζσο ηα
θνξίηζηα, δηόηη επεξεάδνληαη από ηα πξόηππα νκνξθηάο πνπ πξνβάιινληαη από ηα
κέζα ελεκέξσζεο θαη ηνπο θνξείο ηεο κόδαο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο επηινγήο
είλαη λα έρνπλ αδύλακν αλνζνπνηεηηθό, δειαδή λα έρνπλ κεησκέλν ζσκαηηθό
βάξνο θαη ύςνο, δαιάδα , ρινκό πξόζσπν ,εύζξαπζηα λύρηα , απμεκέλε ηξηρόπησζε θαη ζακπό ρξώκα καιιηώλ θ.α.
πλεπώο, ε παρπζαξθία θαη ν ππνζηηηζκόο είλαη ην ίδην επηθίλδπλεο γηα ηνλ άλζξσπν, γηα απηό ηνλ ιόγν δελ πξέπεη λα παξαζπξόκαζηε από ηα πξόηππα νκνξθηάο θαη ην λόζηηκν θαγεηό. Δπνκέλσο είλαη ζεκαληηθό λα αθνινπζνύκε κηα
ηζνξξνπεκέλε θαη ζσζηή δηαηξνθή !
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Η ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 2021
Σκαξάγδα Παηέιε, Α1
Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ππόζεζε όισλ καο θαη είλαη ζεκαληηθό λα ην
δηαηεξνύκε θαζαξό όρη κόλν γηα ηελ ρισξίδα θαη ηελ παλίδα αιιά θαη γηα εκάο.
ήκεξα ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ αλζξώπσλ δελ θξνληίδνπλ ην πεξηβάιινλ ζπλεπώο
νύηε θαη ηα δώα αθνύ απηά ηα δύν ζπλδένληαη άκεζα κεηαμύ ηνπο. Δπηπρώο ππάξρεη θαη
έλα πνζνζηό αλζξώπσλ πνπ λνηάδεηαη πξαγκαηηθά θαη αζρνιείηαη κε ηελ θαζαξηόηεηα
ησλ πάξθσλ ώζηε λα κελ θηλδπλεύνπλ ηα δώα αιιά θαη ηα θπηά από ηα απνξξίκκαηα.

Αο κελ μερλάκε όκσο ηηο ζάιαζζεο, ηηο ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα γηαηί όρη κόλν είλαη γεκάηα
ζθνππίδηα αιιά θαη ηα δώα πνπ δνπλ εθεί ππνθέξνπλ. Σξώλε ην πιαζηηθό κε απνηέιεζκα
λα πλίγνληαη θαη λα πεζαίλνπλ.
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Σξόπνη γηα λα αληηκεησπίζνπκε απηό ην γεγνλόο ππάξρνπλ πνιύ αξθεί κόλν λα
ζέινπκε!!!!!!
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Η ΠΡΟΔΓΑΦΙΗ ΣΟΤ PERSEVERANCE ΣΟΝ ΑΡΗ
Σηέθαλνο Ληγνπδηζηηαλόο, Γ2
Πξηλ απφ ιίγεο εβδνκάδεο, πξνζεδαθίζηεθε ζηνλ Άξε ην πην θαηλνχξγην θαη
ην πην εμειηγκέλν δηαζηεκηθφ φρεκα ηεο NASA, ην “Perseverance”. Η απνζηνιή έρεη 4 ζηφρνπο:
1. Να ειέγμεη ηελ θαηνηθεζηκφηεηα ηνπ Άξε ζηνλ παξειζφλ, αθνχ είλαη πνιχ
πηζαλφ, πξηλ απφ 1 δηζεθαηνκκχξην ρξφληα λα ππήξρε δσή ζηνλ πιαλήηε.
2. Να ςάμεη γηα πηζαλά απνιηζψκαηα κηθξνβηαθήο δσήο ζηνλ πιαλήηε.
3. Να ζπιιέμεη δείγκαηα απφ πεηξψκαηα ηνπ Άξε, ηα νπνία γηα πξψηε θνξά
ζηελ ηζηνξία ίζσο επηζηξαθνχλ ζηελ Γε.
4. Να δνθηκάζεη ηελ παξαγσγή νμπγφλνπ απφ ηελ αηκφζθαηξα ηνπ Άξε
Σν Perseverance εθηνμεχζεθε ζηα κέζα ηνπ πεξαζκέλνπ Απγνχζηνπ απφ ηε
Γε θαη έθαλε έλα ηαμίδη 6 κελψλ πξνο ηνλ Άξε. ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ πξνζεδαθίζηεθε κε επηηπρία. Η ζπγθεθξηκέλε πξνζεδάθηζε ήηαλ ε πξψηε ε νπνία
βηληενζθνπήζεθε κε ιεπηνκέξεηεο θαη ην βίληεν ζηάιζεθε κε επηηπρία ζηε Γε
ιίγεο κέξεο αξγφηεξα.
ιεο νη απνζηνιέο πξνο ηνλ Άξε γίλνληαη ζε νξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, φηαλ ν Άξεο βξίζθεηαη ζε αληίζεζε, δειαδή ζηελ πην θνληηλή ηνπ απφζηαζε απφ ηε Γε, έηζη ψζηε ε απνζηνιή λα δηαλχζεη ηελ κηθξφηεξε δπλαηή απφζηαζε.
Η απνζηνιή είλαη πξνγξακκαηηζκέλε λα εθηειέζεη κία δηαδξνκή πνπ είλαη
παξφκνηα κε ηελ ηξνρηά ελφο πιαλήηε γχξσ απφ ηνλ ήιην, κε ηε δηαθνξά φηη είλαη
πην ειιεηπηηθή. Απηή ε ηξνρηά, δηέξρεηαη απφ ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ε Γε ηε
ρξνληθή ζηηγκή πνπ εθηνμεχεηαη ε απνζηνιή θαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη ν Άξεο ηε ζηηγκή ηεο πξνζεδάθηζεο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν είλαη ηφζν ειιεηπηηθή. Μεηά απφ απηή ηε δηαδξνκή, αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηεο πξνζεδάθηζεο.
Η δηαδηθαζία ηεο πξνζεδάθηζεο είλαη κηθξή ζε δηάξθεηα, αιιά πνιχ αγρσηηθή γηα ηνπο επηζηήκνλεο, θαζψο πνιιέο απνζηνιέο απνηπγράλνπλ. Γηαξθεί
κφιηο 7 ιεπηά, αιιά έρεη πνιιά ζηάδηα. πλερψο ην φρεκα απνρσξίδεηαη απφ
ηκήκαηα κε ηα νπνία εθηνμεχζεθε. Γηα αξθεηή ψξα θάλεη πηψζε κε αιεμίπησην. Μεηά απφ ιίγν, ην ηειεπηαίν ιεπηφ ηεο πξνζεδάθηζεο, απνρσξίδεηαη απφ ην
πξνηειεπηαίν ηκήκα. Σν ηειεπηαίν θνκκάηη πνπ έκεηλε, ην βνεζάεη λα πξνζεδαθηζηεί κε επηηπρία ζην ζσζηφ ζεκείν. ηαλ ζα βξίζθεηαη 10 κέηξα πάλσ απφ
ηελ επηθάλεηα, ην φρεκα ζα θηάζεη κε ζθνηληά ζηελ επηθάλεηα. Μφιηο πξνζεδαθηζηεί, ηα ζρνηληά ζα ιπζνχλ θαη ε ζπζθεπή, πνπ ην βνεζάεη ζηελ πξνζεδάθηζε, ζα θχγεη απφ ην ζεκείν.
Η ίδηα δηαδηθαζία έγηλε θαη κε ην Perseverance. Σν Perseverance πξνζγεηψζεθε ζηη; 18 Φεβξνπαξίνπ ζηνλ θξαηήξα Jezero ζηνλ Άξε. Απηή ε πεξηνρή,
είλαη γλσζηφ φηη πξηλ απφ 1 δηζεθαηνκκχξην ρξφληα είρε λεξφ. Γηα απηφ, εθεί
πέξα είλαη πην εχθνιν λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ.
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Σέινο, ην Perseverance έρεη καδί ηνπ θαη έλα ειηθνπηεξάθη, ην Ingenuity.
Σν Ingenuity ζα θάλεη ηελ πξψηε πηήζε ζε άιιν πιαλήηε.
Γεληθά είλαη κηα ελδηαθέξνπζα απνζηνιή πνπ ζα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα
κε πνιχ ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηνλ δεχηεξν πην θνληηλφ καο πιαλήηε. ια απηά γίλνληαη ψζηε θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ λα θαηαθέξνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε απνηθία ζηνλ Άξε.

ΑΣΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ
Σηέθαλνο Ληγνπδηζηηαλόο, Γ2
Σν ζχκπαλ, εμεξεπλάηαη απφ ηελ αξραηφηεηα ζπλερψο. ια ηα αζηξνλνκηθά θαηλφκελα πξνβιεκάηηδαλ αθφκα θαη ηνπο πξσηφγνλνπο αλζξψπνπο. ε
απηήλ ηελ εθεκεξίδα, ζα γξάθσ γηα φια απηά ηα θαηλφκελα θαη νηηδήπνηε έρεη
ζρέζε κε ηελ αζηξνλνκία. Απηφ ην κήλα, ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ αζηξηθή εμέιημε.
Σα αζηέξηα είλαη απηφθσηα (δειαδή παξάγνπλ δηθφ ηνπο θσο) νπξάληα
ζψκαηα. Μέζα ζηε δηάξθεηα φιεο ηεο κέξαο, αλ δελ ππήξρε ην θσο ηνπ ήιηνπ
θαη ε θσηνξξχπαλζε, ζα κπνξνχζακε λα δνχκε αθφκα θαη 3.500 απφ ηα ηξηζεθαηνκκχξηα απηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζχκπαλ, κε γπκλφ κάηη. Αλ δνχζακε φκσο αξθεηά πεξηζζφηεξα ρξφληα, ζα παξαηεξνχζακε φηη θάπνηα αζηέξηα ζα
έζβελαλ, άιια ζα δεκηνπξγνχληαλ απφ ην πνπζελά θαη άιια ζα έθαλαλ εθξήμεηο θαη ζα έιακπαλ πνιχ. Σν κφλν ζίγνπξν φκσο, είλαη φηη θάπνηα ζηηγκή, κεηά απφ πνιιά δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα, αλ δεη θάπνηνο ηφηε, δελ ζα βιέπεη θαλέλα απφ απηά πνπ βιέπνπκε ζήκεξα. Ή κπνξεί λα βιέπεη ηα ακπδξφηεξα.
ε δηάθνξεο πεξηνρέο ζε θάζε γαιαμία, ή θαη ειεχζεξα ζην ζχκπαλ,
ππάξρνπλ κεγάιεο ζπζζσξεπκέλεο πνζφηεηεο, θπξίσο αεξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα πδξνγφλνπ θαη ζθφλεο, πνπ νλνκάδνληαη λεθειψκαηα. Σα λεθειψκαηα, πεξηέρνπλ ηφζν κεγάιεο πνζφηεηεο αεξίσλ, φπνπ απηά αξρίδνπλ λα έιθνληαη κεηαμχ ηνπο βαξπηηθά. Έηζη, ζρεκαηίδνπλ ηεξάζηηνπο δίζθνπο, πνπ νλνκάδνληαη
πξσηνπιαλεηηθνί δίζθνη. ην θέληξν ησλ πξσηνπιαλεηηθψλ δίζθσλ, ε ζεξκνθξαζία, ε ππθλφηεηα θαη ε πίεζε είλαη ηεξάζηηεο. Μεηά, ην πδξνγφλν πνπ ππήξρε ζην αξρηθφ λεθέισκα, αξρίδεη λα κεηαηξέπεηαη ζε ήιην. Έηζη, ην εζσηεξηθφ ινηπφλ απηνχ ηνπ δίζθνπ αξρίδεη λα θσηνβνιεί. Έηζη, δεκηνπξγείηαη έλα
αζηέξη. Σν θνκκάηη ηεο χιεο πνπ ππήξρε ζην αξρηθφ λεθέισκα θαη δελ ρξεζίκεπζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ αζηεξηνχ, ζηγά ζηγά αξρίδεη λα ζπζζσξεχεηαη ζε άιιεο, πνιχ κηθξφηεξεο πεξηνρέο, θαη έηζη δεκηνπξγνχληαη νη πιαλήηεο θαη νη κεηεσξίηεο. Έηζη, μεθηλάεη ε αξρή ηεο «δσήο» ηνπ αζηεξηνχ.
Σν αζηέξη, ζηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ είλαη πνιχ αζηαζέο• ζπζηέιιεηαη θαη δηαζηέιιεηαη ζπλερψο θαη αιιάδεη ζεξκνθξαζία θαη θσηεηλφηεηα. Με ηελ πάξνδν φκσο αξθεηψλ ρξφλσλ, ζπλήζσο γίλεηαη πην ζηαζεξφ. Αλ
δελ γίλεη, ηφηε αλήθεη ζηελ ηεξάζηηα θαηεγνξία ησλ κεηαβιεηψλ αζηέξσλ. Δίηε
φκσο είλαη κεηαβιεηφο αζηέξαο, είηε έλαο ζηαζεξφο, ε ζπλέρεηά φισλ ησλ αζηεξηψλ είλαη ζρεδφλ παξφκνηα, εθηφο απφ ην ηέινο ηνπο.
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ια ηα αζηέξηα, ζε απηφ ην κεζαίν θαη ην κεγαιχηεξν ζηάδην ηεο δσήο
ηνπο, φπσο θαη ν ήιηνο καο, νλνκάδνληαη αζηέξηα ηεο Κχξηαο Αθνινπζίαο. πλερψο κεηαηξέπνπλ φιν ην πδξνγφλν πνπ έρνπλ απφ ηελ αξρή ηεο δσήο ηνπο ζε
ήιην, κέζσ θάπνησλ αληηδξάζεσλ πνπ νλνκάδνληαη ζεξκνππξεληθέο αληηδξάζεηο, θαη έηζη ηαπηφρξνλα παξάγνπλ θσο. Κάπνηα ζηηγκή φκσο, ην πδξνγφλν
πνπ έρνπλ ζα ηειεηψζεη, θαη ζα κείλνπλ κφλν κε ήιην. ζν πην κεγάιν είλαη ην
αζηέξη, ηφζν πην γξήγνξα ζα ζπκβεί απηφ. Απφ εθεί θαη πέξα, θάζε αζηέξη, αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπ, ζα εμειηρζεί δηαθνξεηηθά.
Σα πην κεγάια αζηέξηα, θπξίσο κε κάδα 10 θνξέο κεγαιχηεξε απφ απηή
ηνπ ήιηνπ, ζπλερίδνπλ γηα ιίγν αθφκα λα ηηο ζεξκνππξεληθέο αληηδξάζεηο, θαη
παξάγνπλ πην βαξέα κέηαιια, κε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. Σαπηφρξνλα, αξρίδνπλ λα γίλνληαη πάιη αζηαζή θαη θνπζθψλνπλ ππεξβνιηθά. ε απηή ηελ θαηάζηαζε νλνκάδνληαη εξπζξνί ππεξγίγαληεο. Μέρξη πνπ θηάλνπλ ζηνλ ζίδεξν.
ηαλ αξρίζνπλ λα παξάγνπλ ζίδεξν, απηά ηα αζηέξηα θάλνπλ ηεξάζηηεο εθξήμεηο, ηα supernova. Σα supernova, είλαη απφ ηηο πην βίαηεο θαη πην θσηεηλέο εθξήμεηο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζην ζχκπαλ. πλήζσο ε θσηεηλφηεηά ηνπο
γίλεηαη παξφκνηα κε απηή ελφο νιφθιεξνπ γαιαμία. Δπίζεο, απηέο νη εθξήμεηο,
είλαη ν κφλνο ηξφπνο ψζηε ην ζχκπαλ λα πινπηίζεη απφ λέα ζηνηρεία. Αλάινγα
κε ην απνκεηλάξη ηεο έθξεμεο, απφ εθεί θαη πέξα έρνπλ πάιη δηαθνξεηηθή ζπλέρεηα. Σα πην κεγάια απνκεηλάξηα, γίλνληαη ζηε ζπλέρεηα καχξεο ηξχπεο. Οη
καχξεο ηξχπεο είλαη νπξάληα ζψκαηα κε άπεηξε ππθλφηεηα, φπνπ ε βαξπηηθή
έιμε ηνπο είλαη ηφζν κεγάιε, πνπ νχηε ην θσο δελ κπνξεί λα δηαθχγεη απφ απηέο. Οη καχξεο ηξχπεο πνπ πξνβιεκάηηδαλ πάληα ηνπο αζηξνλφκνπο, αιιά θαη
ελέπλεαλ ηνπο ζθελνζέηεο ηαηληψλ επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. Αλ ην αζηέξη είλαη κηθξφηεξν, ηφηε ζα γίλεη έλαο αζηέξαο λεηξνλίσλ, πνπ είλαη ηα αληηθείκελα
κε ηε κεγαιχηεξε κάδα θαη ππθλφηεηα ζην ζχκπαλ. Οη καχξεο ηξχπεο δελ ππνινγίδνληαη, θαζψο νη θαηαζηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ είλαη ηφζν αθξαίεο, πνπ ηηο
θάλνπλ λα ζεσξνχληαη πεξηνρέο απνθνκκέλεο απφ ην ππφινηπν ζχκπαλ. Πάλησο, ην κφλν θνηλφ είλαη φηη ζε φπνηα θαηάζηαζε θαη λα βξεζνχλ, ζα παξακείλνπλ έηζη, ίζσο θαη γηα πάληα.
Σα πην κηθξά αζηέξηα, ζην κέγεζνο ηνπ ήιηνπ, έρνπλ άιιε ζπλέρεηα. Σα
αζηέξηα πνπ βξίζθνληαη πεξίπνπ ζην κέγεζνο ηνπ ήιηνπ, ζπλερίδνπλ γηα ιίγν ηηο
ζεξκνππξεληθέο αληηδξάζεηο, γίλνληαη αζηαζή θαη θνπζθψλνπλ. ε απηή ηελ
θαηάζηαζε, νλνκάδνληαη εξπζξνί γίγαληεο. Μέρξη πνπ θηάλνπλ ζηνλ άλζξαθα.
Ακέζσο ηφηε, δεκηνπξγνχλ θάηη πνπ νλνκάζηεθε (απνηπρεκέλα), πιαλεηηθφ
λεθέισκα, ελψ δελ έρεη ζρέζε κε θακία απφ ηηο δχν ιέμεηο. Σα πιαλεηηθά λεθειψκαηα δελ είλαη ηφζν θσηεηλά, αιιά είλαη εληππσζηαθά φηαλ ηα βιέπεη θαλείο
ηειεζθφπην. ην θέληξν, κέλεη κε έλα επίζεο πνιχ ππθλφ απνκεηλάξη, πνπ νλνκάδεηαη ιεπθφο λάλνο. Σα αζηέξηα πνπ είλαη ζαλ ηνλ ήιηνλ, δεκηνπξγνχλ ιεπθνχο λάλνπο άλζξαθα. Σα κηθξφηεξα, αθνινπζνχλ ηελ ίδηα δηαδηθαζία, αιιά
παξακέλνπλ ζην ήιην θαη δεκηνπξγνχλ ιεπθνχο λάλνπο ειίνπ. ε απηήλ ηελ
θαηάζηαζε, ζα «ζηγνθαίνπλ» γηα πνιιά δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα. Καλείο δελ
μέξεη γηα πφζα. Τπάξρεη φκσο κηα ζεσξία, πνπ ιέεη φηη κεηά απφ αξθεηά δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα, ζα γίλνπλ θάηη πνπ νλνκάζακε «καχξνη λάλνη». Γελ έρεη
επηβεβαησζεί θάηη ηέηνην φκσο κέρξη ηψξα.
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Γεληθά, πηζηεχσ φηη απηφ ην ζέκα κε ηελ εμέιημε ησλ αζηεξηψλ έρεη
πνιχ ελδηαθέξνλ λα ην κειεηήζεη θαλείο. Ννκίδσ φηη απηφ ήηαλ πνπ κε έθαλε
λα αζρνιεζψ κε ηελ αζηξνλνκία.

πγθινληζηηθή εμνκνιόγεζε από ηνλ ηέθαλν Σζηηζηπά:
«Έλησζα πνιύ κόλνο, βίσζα θαηάζιηςε»
Ισάλλεο Πξνληόο, Β2
Ο ηέθαλνο Σζηηζηπάο, γελλεκέλνο ζηηο 12 Απγνχζηνπ 1998, είλαη
επαγγεικαηίαο ηελίζηαο απφ ηελ Διιάδα. Δίλαη ν πξψηνο θαη κνλαδηθφο
Έιιελαο αζιεηήο ηνπ ηέληο πνπ έρεη
κπεη ζηνπο 5 θαιχηεξνπο ηελίζηεο ηνπ
θφζκνπ, κε ηεξάζηηεο επηηπρίεο θαη
λίθεο ελαληίνλ ζεκαληηθψλ αληηπάισλ
πνπ έρνπλ θπξηαξρήζεη ζην ηέληο ηα
ηειεπηαία ρξφληα.
Μία ζπάληα εμνκνιφγεζε γηα ηηο
δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαξαληίλαο έθαλε ν ηέθαλνο Σζηηζηπάο ζηηο 29/3/2021, κηιψληαο ζε ξαδηνθσληθή εθπνκπή ζηνλ Alpha
989 Radio ζηελ θπξία Έιιε ππξνπνχινπ.
Γηα πξψηε θνξά απνθάιπςε κε ηη ζα ήζειε λα αζρνιεζεί φηαλ νινθιεξψζεη ηελ θαξηέξα ηνπ ζην ηέληο αιιά θαη ηελ θαηάζιηςε πνπ έλησζε εμαηηίαο ηεο
παλδεκίαο.
«Έρσ δεκηνπξγήζεη κέρξη ζηηγκήο ρφκπη εθηφο ηέληο, πνπ κνπ έρνπλ δψζεη
δπλαηφηεηεο, γηα παξάδεηγκα ε θσηνγξαθία θαη ηνλ Κηλεκαηνγξάθν, κε ηνλ
νπνίν αζρνινχκαη πνιχ θαη κνπ αξέζεη. Σν έρσ εμειίμεη ζε θάηη πνιχ ζεκαληηθφ ζηε δσή κνπ, ην έρσ κεηαθέξεη απφ ρφκπη ζε έλα εηζφδεκα, ην νπνίν δελ
πεξίκελα πνηέ φηη ζα ζπκβεί» είπε.
«Μφιηο πξηλ κεξηθνχο κήλεο ππέγξαςα ζπκβφιαην κε κηα εηαηξεία ε νπνία ήζειε λα ζπλεξγαζηεί καδί κνπ ζην
λα δεκηνπξγήζσ κηα ζεηξά γηα απηνχο,
ην πψο είλαη λα ηαμηδεχεηο αλά ηνλ θφζκν παίδνληαο ηέληο» δήισζε ραξαθηεξηζηηθά.
«Έλησζα πνιχ κφλνο – Βίσζα θαηάζιηςε»
Παξάιιεια παξαδέρζεθε πσο ε παλδεκία ηνλ έρεη δπζθνιέςεη ηδηαίηεξα,
φπσο φινπο.
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«Τπήξραλ ζηηγκέο κέρξη πξηλ κεξηθνχο κήλεο, δελ ζα ην θξχςσ, πνπ έλησζα θάπνηα ζηνηρεία θαηάζιηςεο. Έλησζα πνιχ κφλνο, έλησζα φηη θάηη δελ πάεη
θαιά, κε επεξέαζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πέξπζη θαη ιίγν θέηνο» θαηέιεμε.
Η παλδεκία είλαη κηα δχζθνιε θαηάζηαζε γηα φινπο καο. Δπρφκαζηε ν αζιεηήο καο λα είλαη πγεηήο, λα μεπεξλάεη ηα εκπφδηα θαη λα πςψλεη ηα ρξψκαηα
ηεο γαιαλφιεπθεο ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ ηνπξλνπά ηέληο παγθνζκίσο.
Η ζθέςε καο είλαη καδί ηνπ!

Van Gogh Alive-the experience
Βαζηιηθή Τόκπξνπ, Γ2
Η ηερλνινγία ζπλερίδεη λα καο εθπιήζζεη κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο παξέρεη. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαηλνχξγησλ πξαγκάησλ. Μηα απφ απηέο
ηηο θαηλνχξγηεο δπλαηφηεηεο, πνπ καο δφζεθαλ απφ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ήηαλ κία λέα, εληππσζηαθή αλάγλσζε ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο, κέζσ
ηεο έθζεζεο «Van Gogh Alive-the experience», πνπ θηλεηνπνίεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ θηινηέρλσλ, ψζηε ε έθζεζε απηή λα παξνπζηαζηεί ζην ειιεληθφ θνηλφ
θαη λα παξαηαζεί γηα έλαλ νιφθιεξν ρξφλν.
Πξφθεηηαη γηα ηελ ςεθηαθή έθζεζε «Van Gogh Alive-the experience», ε νπνία παξνπζίαζε ηνλ ζξπιηθφ Οιιαλδφ δσγξάθν κέζα απφ κηα πνιχ πξσηνπνξηαθή καηηά. Η έθζεζε θηινμελήζεθε ζηνλ ρψξν ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο Αζελψλ θαη παξνπζίαζε κέζσ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ηα έξγα ηνπ Οιιαλδνχ
δσγξάθνπ. Δπέηπρε λα ελζσκαηψζεη ηνλ ζεαηή κέζα ζην έξγν, δίλνληάο ηνπ
ηελ αίζζεζε φηη βξίζθεηαη κέζα ζην έξγν. Η έθζεζε ρσξηδφηαλ ζε δχν κέξε κε
ηε βνήζεηα ηεο ρσξνηαμηθήο δηάηαμεο: ζηνλ πξψην ρψξν, ν νπνίνο παξνπζίαδε
κε ηνλ θιαζηθφ ηξφπν ηελ έθζεζε θαη ζηνλ δεχηεξν, ππήξρε δηαδξαζηηθή παξνπζίαζε κε ηε βνήζεηα νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ. ηελ ππνδνρή, νη ζεαηέο
έξρνληαλ ζε επαθή κε ηα απνκλεκνλεχκαηα ηνπ δσγξάθνπ, απνζπάζκαηα ησλ
νπνίσλ ηα νπνία ήηαλ γξακκέλα ζηνπ ηνίρνπο, θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ δσή
ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ε έθζεζε είρε θαξηέιεο κε πιεξνθνξίεο γηα θάζε παξνπζηαδφκελν έξγν ηνπ δσγξάθνπ. κσο ην πην θαληαζκαγνξηθφ θνκκάηη ηνπ πξψηνπ
κέξνπο ήηαλ ε ηξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ηνπ πνιχ γλσζηνχ έξγνπ ηνπ δσγξάθνπ, «Σν δσκάηην». Οη επηζθέπηεο κπνξνχζαλ λα θσηνγξαθεζνχλ ζην δσκάηην δίλνληάο ηνπο ηελ εληχπσζε ςεπδαίζζεζε φηη βξίζθνληαη κέζα ζε απηφ.
ην ηέινο ηνπ πξψηνπ κέξνπο, νη ζεαηέο θαηέβαηλαλ κηα ζθάια πνπ ηνπο κεηέθεξε ζην δεχηεξν θαη πην καγεπηηθφ θνκκάηη ηεο έθζεζεο. Η παξνπζίαζε μεθηλνχζε απφ ηηο ζθάιεο φπνπ πξνβάιινληαλ ηα έξγα ηνπ δσγξάθνπ ηα νπνία
θηλνχληαλ θαη κεηέθεξαλ ηνπο ζεαηέο λνεηά κέζα ζηα ίδηα ηα έξγα. Μνπζηθή
ζπλφδεπε ηελ παξνπζίαζε ε νπνία πξνζέζεηε ήρν ζηα πξνβαιιφκελα αληηθείκελα, αλ ήηαλ δσληαλά, ή θιαζηθή κνπζηθή πνπ δηέγεηξε ην αίζζεκα ηεο θαληαζίαο θαη ηεο νλεηξνπφιεζεο. ηε ζπλέρεηα, θαζψο νη ζεαηέο θαηέβαηλαλ ηε
ζθάια ζε κεγάια video-wall φπνπ πξνβάιινληαλ έξγα ηνπ δσγξάθνπ ή παξνπζίαδαλ εηθφλεο πνπ ηαίξηαδαλ κε ηα έξγα. ε απηφλ ηνλ ρψξν νη ζεαηέο κπνξνχ-
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ζαλ λα θαζίζνπλ ζε παγθάθηα θαη λα δνπλ ηα ελαιιαζζφκελα έξγα ή εηθφλεο
απφ ηε δσή ηνπ δσγξάθνπ. Ο ηειεπηαίνο ρψξνο ηεο έθζεζεο ήηαλ έλα δσκάηην
ην νπνίν δηέζεηε θαβαιέηα, κνιχβηα, γφκεο θαη μχζηξεο. Δθεί νη ζεαηέο κε ηε
βνήζεηα επεμεγεκαηηθψλ βίληεν, πνπ πξνβάιινληαλ ζε video-wall, κπνξνχζαλ
λα κάζνπλ πσο λα θηηάμνπλ έλα πνξηξέην ή έλα ηνπίν κε πξννπηηθή βάζνπο.
Η ζπγθεθξηκέλε έθζεζε, απνηειεί έλα πνιχ πξσηνπνξηαθφ γεγνλφο γηα ηελ
αλζξψπηλε ηζηνξία θαζψο ζπλδπάδεη ηνλ θιαζζηθφ ηξφπν έθζεζεο κε έλαλ πην
ζχγρξνλν θαη πην καγεπηηθφ ηξφπν παξνπζίαζεο ζπνπδαίσλ έξγσλ δσγξαθηθήο.
Δπηπιένλ ππελζπκίδεη πσο ε δσή αιιάδεη θαη παξέρεη κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο
κέξα κε ηελ κέξα
***************************************************************

ΣΔΥΝΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΣΈΥΝΗ: ΔΝΑ ΚΟΜΟ
ΓΔΜΑΣΟ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ
Βαζηιηθή Τόκπξνπ, Γ2
ζν ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη, παξέρεη φιν θαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο
ζηνπο αλζξψπνπο λα εμειίμνπλ ην ηαιέλην ηνπο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ. Οη θαιιηηέρλεο αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ
λέα πιηθά, κεζφδνπο θαη ηερλνηξνπίεο κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα έρνπλ αθφκα
πην κνλαδηθά θαη ζχγρξνλα απνηειέζκαηα.
Έλαο θαηλνχξγηνο ηξφπνο είλαη ε ρξήζε ιέηδεξ. Σν ιέηδεξ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο θαιιηηέρλεο λα θάλνπλ πην αθξηβή ζρέδηα θαη ζε κεγαιχηεξεο
δηαζηάζεηο, Δπηπιένλ κπνξνχλ λα ραξάμνπλ πάλσ ζε πέηξεο, μχιηλεο επηθάλεηεο
θαη άιια ή αθφκα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θηλνχκελεο εηθφλεο θαη νινγξάκκαηα.

Μηα άιιε κέζνδνο πνπ έρεη αλαθαιπθζεί είλαη ε ρξήζε ησλ ξνκπφη ζηελ ηέρλε. Σα ξνκπφη πεξηιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ θαη αθνινπζνχλ ην
κνηίβν πνπ ηνπο δίλεηαη θαη απφ εθεί θαη πέξα νη πέλεο δσγξαθηθήο θάλνπλ ηελ
ππφινηπε εξγαζία. Σα ξνκπφη ζπληζηνχληαη επίζεο θαη ζηελ καδηθή παξαγσγή
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θαζψο λα θάλνπλ πεξηζζφηεξα ζε ιηγφηεξν ρξφλν απφ φηη νη ίδηνη νη θαιιηηέρλεο.
Δπίζεο αθφκα θαη ηα πην αζπλήζηζηα πξάγκαηα κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε
ηέρλε. Πιένλ κε ηελ ρξήζε κηαο ζπζθεπήο πνπ κεηαηξέπεη ηελ αηκνζθαηξηθή
ξχπαλζε ζε έξγν, αθφκα θαη ε ξχπαλζε κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ηέρλε. Ο δεκηνπξγφο ηεο ήηαλ ν Νηκίηξη Μφξνδνθ, ςεθηαθφο θαιιηηέρλεο κέζσλ ελεκέξσζεο κε έδξα ηε Μφζρα. Απηή ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί κε ηε κεηάθξαζε ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ αέξα ζε βνιη θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπεη ηα βνιη ζε ζρήκαηα
θαη ηα ρξψκαηα αιγνξηζκηθά. Αξρηθά δεκηνπξγήζεθε γηα λα δηακαξηπξεζεί θαη
λα δείμεη ζε φινπο ν Νηκίηξη Μφξνδνθ ηελ αθξαία ξχπαλζε ηεο Μφζραο. Αιιά
εηξσληθά, φζν πην κνιπζκέλνο είλαη ν αέξαο, ηφζν πην απίζηεπηεο εηθφλεο δεκηνπξγεί απηή ε ζπζθεπή.

*πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ απφ ην δηαδίθηπν
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Ο Λαγόο θαη ην Πάζρα
Β. Τνκαξά (Γ2)
Αθνχ κπήθε ε άλνημε θαη άξρηζαλ νη πξνεηνηκαζίεο
γηα ην Πάζρα, ζε απηφ ην ηεχρνο ζα κηιήζνπκε γηα
ηελ Δόζηξε , ηε γεξκαληθή ζεφηεηα ηεο άλνημεο θαη
ηεο απγήο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη θαη ην φλνκα
ηεο γηνξηήο ηνπ Πάζρα ή ζηα αγγιηθά Easter. ηηο
κέξεο καο, ε ζεφηεηα απηή γηνξηάδεηαη ηελ Δαξηλή
ηζεκεξία, δειαδή απφ ηηο 20 κέρξη ηηο 21 ηνπ Μαξηίνπ. Ωο ζεά ηεο Άλνημεο, ε Δφζηξε ζρεηίδεηαη κε ηε
γνληκφηεηα αιιά θαη ηελ αλαγέλλεζε. Η πξψηε ζπζρέηηζε ηεο ζεφηεηαο κε ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Πάζρα
έγηλε απφ ηνλ Adolf Holtzmann ζην βηβιίν ηνπ,
Deutsche Mythologie.
Απφ εθείλν ην βηβιίν αλαπηχρζεθε θαη ν εμήο κχζνο: Η ζεά θάπνηα ζηηγκή
ζπλάληεζε έλα πνπιάθη πνπ είρε πεζάλεη απφ ην θξχν θαη, γη΄ απηφ, ην πήξε
ζηελ αγθαιηά ηεο λα ην δεζηάλεη. Η ζεά ηνπ αθαίξεζε ηα ηξαπκαηηζκέλα απφ ην
θξχν θηεξά ηνπ θαη ζε αληάιιαγκα ηνπ έδσζε γξήγνξα πφδηα, γηα λα μεθεχγεη απφ ηνπο ερζξνχο θαη
ηνπο θπλεγνχο. Έηζη ην πνπιάθη κεηακνξθψζεθε ζε
ιαγφ. Απηφο είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνλ
νπνίν ν ιαγφο ζεσξείηαη ην ηεξφ ζχκβνιν ηεο ζεάο.
Ο ιαγφο ζπκβνιίδεη επίζεο ην θεγγάξη. Θεσξείηαη
φηη απηφο είλαη θαη έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ην Πάζρα είλαη ηφζν ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηηο θάζεηο ηνπ
θεγγαξηνχ. Πηζηεχεηε φηη θαη ην θεγγάξη θαη ν ιαγφο
πεζαίλνπλ ην πξσί θαη μαλαγελληνχληαη ην απφγεπκα,
πξάγκα πνπ ζπκβνιίδεη ηελ αζαλαζία ηνπο. Ο ιαγφο
ζπκβνιίδεη επίζεο ηε γνληκφηεηα, ε νπνία ζπλδέεηαη
άκεζα κε ηελ Άλνημε. Με ηνλ θαηξφ, ν ιαγφο έγηλε
ζχκβνιν ηνπ Πάζρα (ηεο ρξηζηηαληθήο γηνξηήο ηεο
αλαγέλλεζεο), σο easter bunny, δειαδή ν ιαγφο πνπ
θέξλεη ρξσκαηηζηά απγά ζε παηδηά. ε νξηζκέλεο
ρψξεο κάιηζηα ηα παηδία ςάρλνπλ ρξσκαηηζηά απγά
ηελ εκέξα ηνπ Πάζρα. Σν έζηκν απηφ ζεσξείηαη φηη πξνέξρεηαη απφ ηε Γεξκαλία ηνλ 16ν αηψλα, φπνπ νη άληξεο έθξπβαλ βακκέλα απγά γηα λα ηα βξνπλ νη
γπλαίθεο θαη ηα παηδηά.
ΠΗΓΔ : The history of the hunt: how an Easter tradition was hatched - English
Heritage Blog (english-heritage.org.uk)
Ēostre - Wikipedia
Ostara | The Goddess and the Greenman (goddessandgreenman.co.uk)
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Ο κύζνο ηνπ θεκπαζνπηζηι
Βαζηιεία Τνκαξά (Γ2)
Σελ Ζκέξα ησλ Νεθξώλ νη θάηνηθνη ηνπ Μεμηθνχ καδεχνληαη θαη γηνξηάδνπλ
ηελ κλήκε ησλ λεθξψλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
γηνξηήο απηήο είλαη ε ρξήζε ηνπ ινπινπδηνχ ηαγέηε ή αιιηψο cempasuchil.
Υξεζηκνπνηνχλ ην ινπινχδη απηφ ζε βσκνχο εηδηθά θηηαγκέλνπο γηα ηνπο λεθξνχο ηνπο γηα λα ειθχζνπλ ηηο ςπρέο ηνπο. Αιιά ε παξάδνζε απηή έρεη ηηο
ξίδεο ηνπ ζε έλαλ ζξχιν ησλ Αδηέθσλ.
Ο κχζνο ησλ Αδηέθσλ πάεη σο εμήο: Γχν κηθξά παηδηά, ε Xochitl θαη ν
Huitzilin, πεξλνχζαλ φιν ηνπο ηνλ ρξφλν καδί, εμεξεπλψληαο ηνλ θφζκν. ζν
πεξηζζφηεξν ρξφλν πεξλνχζαλ καδί γηα λα εμεξεπλνχλ, ηφζν πην πνιχ άξρηζαλ
λα αγαπνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ. Μηα
απφ ηηο αγαπεκέλεο ηνπο αζρνιίεο
ήηαλ ε νξεηβαζία: αλέβαηλαλ ζε
έλα βνπλφ θαη έθαλαλ πξνζθνξέο
ζηνλ ζεφ ηνπ ήιηνπ, Tonatiuh. Γηα
λα δείμεη ηελ εθηίκεζή ηνπ ν ζεφο
ζε αληάιιαγκα ζα ηνπο ρακνγεινχζε θαη απφ ηνλ ήιην ζα μεπξφβαιιαλ θσηεηλέο ειηαρηίδεο. Σα
παηδηά, ζε κηα κεγάιε πεξηήγεζε,
νξθίζηεθαλ ηελ αηψληα αγάπε ηνπο
ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ.
ηαλ κεγάισζαλ, μέζπαζε πφιεκνο θαη ν Huitzilin πήγε καδί κε άιινπο λεαξνχο λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ παηξίδα ηνπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. κσο ζηελ
εθζηξαηεία απηή ν Huitzilin ζθνηψζεθε. ηαλ έκαζε ηα δπζάξεζηα λέα, ε
Xóchitl έλησζε ηνλ θφζκν ηεο λα θαηαξξέεη. Έηζη απνθάζηζε, γηα κηα ηειεπηαία
θνξά, λα θάλεη ηε δηαδξνκή πνπ ηφζν αγαπνχζε λα θάλεη κε ηνλ Huitzilin, γηα
λα ηνλ ληψζεη πην θνληά ηεο. ηαλ έθηαζε
ζηελ θνξπθή, πξνζεπρήζεθε ζηνλ ζεφ Tonatiuh λα ηε βνεζήζεη λα μαλαβξεζεί κε
ηνλ αγαπεκέλν ηεο. Ο ζεφο ζπγθηλήζεθε θαη
άθνπζε ηηο πξνζεπρέο ηεο. Αθνπκπψληαο
απαιά ην κάγνπιφ ηεο κε ηηο ειηαρηίδεο ηνπ,
ηε κεηακφξθσζε ζε έλα φκνξθν ινπινχδη,
κε ρξψκαηα πνπ ζχκηδαλ ηνλ ήιην. Σφηε ν
Huitzilin, κεηακνξθσκέλνο ζε θνιηκπξί
πιένλ, αθνχκπεζε ην θέληξν ηνπ ινπινπδηνχ. Ο κχζνο ιέεη πσο, φζν ηα θνιηκπξί θαη
νη ηαγέηεο ζα ζπλππάξρνπλ, ε αγάπε ηνπο
ζα κέλεη ε ίδηα.
Λφγσ απηνχ ηνπ κχζνπ, νη Μεμηθαλνί ρξεζηκνπνηνχλ ην ινπινχδη απηφ σο
πξνζθνξά γηα ηα πξφζσπα ησλ αγαπεκέλσλ ηνπο πνπ έθπγαλ απφ ηε δσή.
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