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ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ο πρόεδρος της Δημο-

κρατίας κ. Κ. Παπούλιας
σε ειδική εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στην
Παλαιά Βουλή των Ελλή-
νων στις 17 Μαρτίου 2009
με πρωτοβουλία της Eu-
robank βράβευσε τους αρι-
στούχους απόφοιτους απ’
όλη την Ελλάδα. Μεταξύ
αυτών ήταν και η μαθήτρια
του Λυκείου μας Γεωργία
Κική του Βασιλείου που
πρώτευσε στο Νομό Κοζά-
νης στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις 2008.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Καθηγητών του 1ου ΓΕ.Λ. συγχαίρουν θερμά τη μαθήτρια για την

επιτυχία της και της εύχετονται «Καλή Τύχη και Ανοδική Πορεία στη ζωή της».

«ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΗ» «ΚΑΛΗ ΦΑΣΗ»
Tο 1o ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ

24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Η συντακτική επιτροπή με μεγάλο ενθουσιασμό και χαρά διπλώνει τις σελίδες
του 1ου φύλλου της «Καλής Φάσης». Σε λίγο η εφημερίδα θα είναι στα χέρια των μαθητών και μαθη-
τριών όλου του σχολείου και όχι μόνο!

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Η «ΚΑΛΗ ΦΑΣΗ» διανέμεται από μαθήτριες του σχολείου στις τοπικές αρχές και
φορείς στο Δημαρχείο της Πόλης μας!

Συνέχεια στη 2η σελίδα

ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Πρέπει να παραδεχτούμε πως όσο και να γκρι-
νιάζουμε που οι γονείς μας δεν μας αγοράζουν και-
νούργια σταράκια ή το high-tech κινητό που έχουμε
βάλει στο μάτι, η ζωή
για την πλειοψηφία
από εμάς είναι κάτι
παραπάνω από άνετη
και εύπορη. Όλοι μας
έχουμε ένα σπίτι να
μείνουμε, ένα προσω-
πικό χώρο, φαγητό,
ρουχισμό και πόσιμο
νερό, για να μην ανα-
φερθώ σε όλα τα υπό-
λοιπα υλικά και πνευ-
ματικά αγαθά τα οποία
μας προσφέρονται.
Όλα αυτά μας μοιά-
ζουν φυσιολογικά και
αυτονόητα. 

Υπάρχουν όμως παιδιά στον κόσμο που δεν
έχουν ούτε τα μισά από αυτά τα «αυτονόητα» αγαθά,
ενώ τις περισσότερες φορές πεθαίνουν λόγω έλλει-
ψης βασικών αναγκών όπως φαγητό και πόσιμο νερό.
Και πολύ περισσότερο δεν έχουν πρόσβαση στην εκ-
παίδευση, στην ψυχαγωγία, στο παιχνίδι. Μιλάω για
τα παιδιά που ζουν σε χώρες του τρίτου κόσμου, τα
οποία δυσκολεύονται να φτάσουν στη δικιά μας ηλι-

κία και όσα από αυτά το καταφέρνουν, περνούν τη
μέρα τους σε βρόμικα μέρη όπου εργάζονται σκληρά
για να μπορέσουν να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί. Αυ-
τά τα παιδιά το θάνατο δεν τον βλέπουν σε θρίλερ
και σε ταινίες τρόμου, αλλά περνά καθημερινά μπρο-
στά από τα μάτια τους και είναι πραγματικοί ήρωες,
γιατί μπορούν και αντιμετωπίζουν τα πράγματα με
πολύ μεγαλύτερο θάρρος από ό,τι εμείς. Κάθε χρό-
νο πεθαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά λόγω βρε-
φικών και παιδικών ασθενειών -που σε ανεπτυγμένες
χώρες δεν υφίστανται καν-, λόγω υποσιτισμού και
λόγω έλλειψης πόσιμου νερού και ιατρικής φροντί-
δας. Και παρ’ όλα αυτά συνεχίζουν να προσπαθούν
να ελπίζουν  για μια καλύτερη ζωή και να ευχαρι-
στιούνται με το πιο μικρό και ασήμαντο γεγονός.

Συνέχεια στη 2η σελίδα
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ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Ίσως θα έπρεπε να προσέξουμε καλύτερα αυτά τα παιδιά και με αυτό τον
τρόπο μάθουμε κάτι για εμάς τους ίδιους. Τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτή
τη ζωή και πολλές φορές πρέπει να παλέψουμε για να αποκτήσουμε κάτι. Πρέ-
πει να συνειδητοποιήσουμε ότι σε αυτόν τον κόσμο μπορούν να μας συμβούν
πάντοτε πολύ χειρότερα πράγματα από αυτά που ήδη μας συμβαίνουν και ότι
δεν υπάρχει λόγος να απελπιζόμαστε και να καταλήγουμε σε τρόπους αποφυ-
γής των προβλημάτων μας αντί για τρόπους αντιμετώπισής τους. 

Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε τριτοκοσμικές χώρες έχουν πολύ μεγαλύτε-
ρη όρεξη για τη ζωή απ’ότι εμείς οι ίδιοι, που έχουμε σε σύγκριση με αυτά πολ-
λά περισσότερα πράγματα και πολλές περισσότερες δυνατότητες τις οποίες μπο-
ρούμε να αξιοποιήσουμε για το καλό το δικό μας και των συνανθρώπων μας.
Ίσως πρέπει ακόμη να μάθουμε ότι πρέπει να βοηθάμε τους ανθρώπους γύρω
μας, αφού η καλοσύνη και η αλληλεγγύη δηλώνουν δύναμη και όχι αδυναμία,
και τέλος να προσέχουμε την κάθε μικρή λεπτομέρεια της ζωής μας με μια δια-
φορετική, πιο θετική ματιά. 

Λούκα Αγνή, Α1

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Πρωινό Πέμπτης στο σχολείο. Η σχολική εφημερίδα είναι γεγονός. Την παίρ-
νω στα χέρια μου. Θετική η πρώτη εντύπωση. Καλό σχήμα, ωραία χρώματα. Η ει-
κόνα με τα λουλούδια στην πρώτη σελίδα, μια νότα αισιοδοξίας. Στίχοι του Ρίτσου,
λόγια του Καζαντζάκη... «καλή φάση», σκέφτομαι. Να και κάτι αισιόδοξα καλό.

Το απόγευμα στο σπίτι τη μελετώ, εμβαθύνω.Προβληματισμένα παιδιά οι συ-
ντάκτες ώριμη σκέψη και άποψη! Μπράβο τους! Σε δεύτερη ανάγνωση βλέπω ανα-
ξιοκρατία, κακή παιδεία, έλλειψη ελεύθερου χρόνου, αδιαφορία για το
διπλανό,ανελευθερία, παθητικοποίηση. Και όλα αυτά προκαλούν απογοήτευση, πί-
κρα, θυμό. Πιο κάτω διαβάζω: «οι μεγάλοι εγκαταλείπουν τα όνειρά τους για να κα-
ταλήξουν σ’ένα βαρετό γραφείο... Αρνούνται έναν κόσμο ειλικρίνειας, ανιδιοτέ-
λειας, ηθικής... Μιλάω για ένα φανταστικό κόσμο που δεν υπάρχει…»

Απελπίζομαι. Λες να λένε αλήθεια; Λες; ‘Όχι, δεν είναι όλοι και όλα έτσι ,σκέ-
φτομαι. Δεν έχουν θυσιαστεί τα όνειρα όλων στο βωμό του βολέματος. Υπάρχουν
και άνθρωποι που προβληματίζονται, αντιστέκονται ,έχουν αξίες ,ιδανικά αν θέλε-
τε και αγωνίζονται με τον τρόπο τους για ένα καλύτερο αύριο! Για να γίνει το μέλ-
λον σας όπως εσείς το ονειρεύεστε, γιατί ΣΑΣ ανήκει!!!

Μιλήσαμε!!! Το πρώτο βήμα έγινε!!!

Πάτσιου Αναστασία - Κοινωνιολόγος

ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΕΓΙΝΑΝ ΜΟΔΑ
Η Παιδεία στη χώρα μας παρουσιάζει σημαντικές και ουσιαστικές ελλείψεις. Οι

υπεύθυνοι του Υπουργείου Παιδείας κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες τροπο-
ποιήσεις έτσι ώστε το σύστημα να γίνει πιο αξιόλογο και φιλικό για τους μαθητές.
Ωστόσο η συνολική δυσαρέσκεια των μαθητών καταλήγει στις καταλήψεις Θέλον-
τας σι μαθητές να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Και φέτος, όπως και άλλες χρονιές που έχει παρατηρηθεί σχεδόν μετά από ένα
μήνα, αφότου άνοιξαν τα σχολεία, εξαπλώθηκε η περιβόητη κατάληψη. Καθημε-
ρινά στα δελτία ειδήσεων παρουσιάζονταν και άλλα σχολεία που εντάσσονταν σε
αυτή την ομάδα. Τα αιτήματα των μαθητών μπορούσαν να λυθούν και μέσω του
διαλόγου αλλά οι νέοι, καθώς λειτουργούν περισσότερο με το συναίσθημα, προ-
τίμησαν να πάρουν δραστικότερα μέτρα και να καταφύγουν στο δρόμο που οδηγεί
στο πεδίο της κατάληψης. Φυσικά, καθηγητές και γονείς αντέδρασαν, διότι θεωρούν
ότι οι μαθητές επιλέγουν τη συγκεκριμένη οδό μόνο και μόνο για να χάσουν μά-
θημα.

Δυστυχώς όμως στις μέρες μας το ανούσιο έχει εκμηδενίσει το ουσιώδες, και
ζούμε σε μια κοινωνία όπου ακόμα και στο χώρο της Παιδείας παράγονται τυπο-
ποιημένα προϊόντα και όχι ικανά και σκεπτόμενα άτομα. ‘Έτσι ο εκβιασμός στη συγ-
κεκριμένη περίπτωση οι καταλήψεις, γίνεται βιοπορισμός για την επιβίωση σε μια
τέτοια κοινωνία. Φυσικά και ορισμένοι μαθητές επωφελούνται από τέτοιου είδους
περιπέτειες, διότι έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους έχοντας επίγνωση της πραγμα-
τικότητας για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν.

Κανονικά δε θα έπρεπε να μας επηρεάζει το γεγονός που οι μαθητές επανα-
στατούν με τέτοια μέσα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι νέοι πάντα καταφεύγουν σε
ακρότητες. Κανένας, όμως, δε σκέφτεται το γεγονός ότι το να είναι κάποιος νέος
σε μια τέτοια εποχή είναι σίγουρα μια δύσκολη υπόθεση.

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - Tάξη Γ3

ΘΑΡΡΟΣ 21-5-2009
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…Κι έτσι (τελειώνοντας την Γ’ λυκείου) ένας κύκλος της ζωής μας που διήρ-
κεσε 12 χρόνια κλείνει. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων είχαμε την ευκαιρία
να γνωρίσουμε πραγματικά αξιόλογους δασκάλους και καθηγητές οι οποίοι έδει-
χναν τόση αγάπη και τόσο ενδιαφέρον για το αντικείμενό τους που μας έκαναν να
δούμε κι εμείς με άλλο μάτι το μάθημά τους. 

Όμως, ακόμα και αυτοί δυστυχώς δεν αρκούν για να απαλύνουν την κάπως πι-
κρή  γεύση που αφήνει το πέρασμα από το ελληνικό σχολείο. Πικρή, γιατί από
αυτά που θα μπορούσε να προσφέρει, τελικά έδωσε ένα μικρό ποσοστό, γιατί α-
ντί να μας προσφέρει το εισιτήριο στη γνώση μας πρόσφερε κονσερβοποιημένες,
στείρες πληροφορίες.

Το ζητούμενο όμως σήμερα δεν είναι πληροφορίες. Χάρη στην τεχνολογία κα-
τακλυζόμαστε καθημερινά από αυτές. Κι εδώ εντοπίζεται το πρώτο λάθος του εκ-
παιδευτικού συστήματος:αντί να μας καθοδηγήσει στη σωστή διαχείρισή τους, μας
ωθεί στην παθητική αποδοχή τους, στην απομνημόνευση και στην πιστή αναπα-
ραγωγή τους. Οι πανελλήνιες εξετάσεις το επιβεβαιώνουν:αν και «κάθε απάντη-
ση σωστά τεκμηριωμένη είναι δεκτή», κερδισμένος είναι ο μαθητής που θα πα-
παγαλίσει καλύτερα τα κείμενα του σχολικού βιβλίου.

Τα τερατώδη αποτελέσματα αυτής της μεθόδου γίνονται αντιληπτά σε καθη-
μερινή βάση. Αν και είμαστε οι μόνοι Ευρωπαίοι μαθητές με τόσο «βαρύ» σχολι-
κό πρόγραμμα και αφιερώνουμε το υπόλοιπο της μέρας σε φροντιστήρια και ιδι-
αίτερα μαθήματα (ξένη γλώσσα, φροντιστήρια για σχολικά μαθήματα κ.τ.λ.) τα
οποία έχουν φτάσει στο σημείο να λειτουργούν ως υποκατάστατο του σχολείου,
είμαστε εντούτοις οι πλέον αμόρφωτοι. Μάλιστα, η υποκατάσταση του σχολείου
από το φροντιστήριο θέτει υπό αμφισβήτηση το αν και κατά πόσο η παιδεία είναι
δωρεάν και αν όντως είναι μέσο για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Το επτάωρο με δεκάλεπτα διαλείμματα (=προαυλισμός) είναι άλλο πρόβλη-
μα. Η αλήθεια είναι πως το να καθηλώνεις επί εφτά ώρες εφήβους σε κλειστό χώ-
ρο είναι λίγο βάρβαρο. Η αντίδραση των μαθητών σ’αυτό: η πατροπαράδοτη «κο-
πάνα». Και η επιφανειακή αντιμετώπιση του φαινομένου: η απειλή της απουσίας,
που όμως δεν πτοεί κανένα, αφού οι περισσότεροι βάζουν στόχο να τις εξαντλή-
σουν. Η αγάπη και ο σεβασμός δεν εκμαιεύονται όμως, εμπνέονται. Ας κατανοή-

σει λοιπόν το σχολείο τις ανάγκες και τα προβλήματα των παιδιών και ας προ-
σαρμοστεί σ’αυτά. Ας είναι κέντρο ο μαθητής και όχι η διδακτέα ύλη.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο χωλαίνει το σχολείο είναι η μη ενθάρρυνση της
συζήτησης και της ανταλλαγής απόψεων. Αυτό προφανώς οφείλεται στο βραχνά
της διεκπεραίωσης της διδακτέας ύλης, αλλά και στον πολύ μεγάλο αριθμό μα-
θητών που υπάρχουν σε μια τάξη. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Πλέον, οι περισ-
σότεροι από εμάς έχουμε ένα υπόβαθρο. Δεν περιμένουμε να μας δώσει το σχο-
λείο επιπλέον ξερή γνώση. Θέλουμε να μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε αυτή που
ήδη έχουμε και να την επαυξήσουμε. Η προσαρμογή λοιπόν της διδακτικής με-
θόδου στα δεδομένα της εποχής είναι απαραίτητη. Όσον αφορά τον αριθμό των μα-
θητών ανά τμήμα νομίζω πως όλοι καταλαβαίνουμε πως με είκοσι πέντε ανά τμή-
μα η συζήτηση μέσα σε λιγότερο από 45’ είναι πρακτικά αδύνατη.

Τέλος, ίσως το πιο άσχημο που συμβαίνει είναι η διάκριση των μαθημάτων
από καθηγητές και μαθητές σε «χρήσιμα»(π.χ. μαθηματικά, γλώσσα, φυσική) και
άχρηστα(π.χ. λογοτεχνία, μουσική, ξένη γλώσσα). Αν και οι καθηγητές τάσσο-
νται υπέρ της πολύπλευρης παιδείας είναι αυτοί που προκειμένου να διεκπεραι-
ώσουν την ύλη «κλέβουν» ώρες από άλλα μαθήματα «λιγότερο σημαντικά»(;) και
πολλές φορές υποτιμούν τη βαρύτητα άλλων: μουσική, καλλιτεχνικά, ξένη γλώσ-
σα.Από τη μεριά μας και οι μαθητές, αν και έχουμε μάθει να προβάλλουμε στις εκ-
θέσεις την έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας ως αιτία όλων των προβλημάτων,
στην πράξη λειτουργούμε κι εμείς όπως οι καθηγητές. Και πώς θα μπορούσαμε άλ-
λωστε μέσα σε ένα εξεταστικοκεντρικό σύστημα.

Ακούγεται πως σύντομα θα γίνουν αλλαγές στην παιδεία. Πως σε όλα αυτά τα
προβλήματα που ταλανίζουν την παιδεία, τους μαθητές, τους καθηγητές, τους γο-
νείς θα δοθεί λύση. Μακάρι. Έτσι ώστε οι επόμενοι μαθητές να μην καίνε τα βι-
βλία στο τέλος της χρονιάς να μη βάζουν στόχο να κάνουν όσες πιο πολλές απου-
σίες μπορούν.

Για μας ούτως ή άλλως το σχολείο σε λίγες μέρες θα είναι ανάμνηση.
Άντε και καλή τύχη, μάγκες!

Χρυσή Κυρατσού - Τάξη Γ’

Η τηλεόραση η τσίχλα των ματιών
Fred Allen

Ο Αμερικανός κωμικός διατύπωσε αυτήν την
άποψη για την τηλεόραση. Μια άποψη που θα
λέγαμε πως αντικατοπτρίζει πλήρως τη λει-
τουργία της τηλεόρασης. Τι είναι όμως η τηλε-
όραση; Η λέξη προέρχεται από το επίρρημα τή-
λε και από τη λέξη όραση και είναι το ηλεκτρι-
κό μέσο που συνδυάζει εικόνα και ήχο, τα
οποία μεταφέρει σε μεγάλες αποστάσεις.

Πολλές οι θετικές και άλλες τόσες οι αρνη-
τικές επιδράσεις της. 

Η τηλεόραση επηρεάζει θετικά την κοινωνία
αφού προβάλλει με άμεσο τρόπο την επικαιρό-

τητα σχολιάζοντάς την. Προσφέρει θέαμα με διάφορα ψυχαγωγικά και καλλιτεχνι-
κά προγράμματα, ενημέρωση με μορφωτικές και επιστημονικές εκπομπές, καθώς
επίσης συμβάλλει στη διάδοση των πολιτιστικών στοιχείων.

Δυστυχώς όμως οι αρνητικές της συνέπειες υπερνικούν τις θετικές. Οι περισ-
σότερες από τις εκπομπές που προβάλλονται δε διαπαιδαγωγούν σωστά και αντι-
κειμενικά τους δέκτες. Συχνά παρουσιάζει γεγονότα που δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα διαστρεβλώνοντας την αλήθεια, προβάλλοντας τη βία και υποσκά-
πτοντας τα ήθη και τις αξίες. Στις μέρες μας η τηλεόραση χρησιμοποιείται για την
προώθηση των συμφερόντων «των μεγάλων», κάνοντας πλύση εγκεφάλου στον
απλό πολίτη και παίρνοντας μέρος στην πολιτική προπαγάνδα που αποβαίνει σε βά-
ρος ολόκληρης της κοινωνίας. Επίσης, ένα άλλο μειονέκτημά της είναι η συνεχής
προβολή συγκεκριμένων προτύπων τα οποία οδηγούν στη μαζοποίηση, όπως γί-
νεται στον τομέα της μόδας. Καταφέρνει να αποκοιμίζει και να περιορίζει τη φαν-
τασία των δεκτών και ειδικά των νέων προσφέροντάς τους ανούσιες ειδήσεις.

Για να μάθουμε να τη χρησιμοποιούμε σωστά και να αποκομίζουμε μόνο τα θε-
τικά της στοιχεία, χρειάζεται να αποκτήσουμε κριτική άποψη μαθαίνοντας να είμα-
στε επιλεκτικοί με ό,τι βλέπουμε, απορρίπτοντας ό,τι «σαβούρα» μας προσφέρουν.
Ωστόσο είναι στο χέρι μας να ξεχωρίσουμε την ουσία ακόμα και από την πιο άχρη-
στη πληροφορία.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΒΩΛΗ - Α6

Φανατισμός:

Η φυλακή της σκέψης

Στις μέρες μας, η εδραίωση της δημοκρατίας και η συνταγματική κατοχύρωση

της ανεξιθρησκίας και της ελευθερίας των ιδεών στις περισσότερες χώρες, είναι γε-

γονός. Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγες οι φορές που ο φανατισμός και οι εκδηλώσεις

του πλήττουν τις σύγχρονες κοινωνίες. Το φαινόμενο αυτό συναντάται σε πολλές

μορφές, με  χαρακτηριστικότερες αυτές του θρησκευτικού και πολιτικού φανατι-

σμού.

Θρησκευτικοί άρχοντες και γραφές που υπόσχονταν άφεση αμαρτιών και παρα-

δείσια μετα θάνατον ζωή, γεμάτη υλικές απολαύσεις, οδήγησαν σε ακραίες συμπε-

ριφορές και ιερούς πολέμους καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Μόνη προϋπόθε-

ση η τυφλή υπακοή στις αρχές τους και η διάδοση αυτών με κάθε μέσο. Για παρά-

δειγμα, ο πιστός ισλαμιστής, θύμα των προσταγών του κορανίου, μετατρέπεται σε

καμικάζι και θυσιάζει τη ζωή του, πιστεύοντας πως ακολουθεί το θείο θέλημα και

γίνεται ήρωας. Αλλά και κατά το Μεσαίωνα οι αποφάσεις της Ιεράς εξέτασης φανά-

τιζαν τα πλήθη των πιστών και καταδίκαζαν σε καύση πάνω στην πυρά όσους αμ-

φισβητούσαν την απόλυτη αυθεντία της παπικής εκκλησίας. 

Φανατισμός συναντάται και σε περιόδους κοινωνικής αστάθειας. Πρόκειται για

μια άλλη μορφή φανατισμού, τον πολιτικό, που τροφοδοτείται από τις εκάστοτε

πολιτικές ηγεσίες. Κι αυτό γιατί, οι πολιτικοί αρχηγοί μέσω των λόγων τους δη-

μαγωγούν και επιρρίπτουν ευθύνες στους αντιπάλους τους για τις κοινωνικές ανα-

ταραχές και την οικονομική κρίση. Μοιραία, τα πλήθη φανατίζονται και υιοθετούν

βίαιες συμπεριφορές απέναντι σε όσους έχουν διαφορετικές ιδεολογικές αντιλήψεις.

Ο φανατισμός καταλύει το διάλογο, καταπατά κατάφωρα τα ανθρώπινα δικαιώ-

ματα και συντηρεί την αναξιοκρατία. Επομένως, προκαλεί τη νόθευση της δημο-

κρατίας. Γι’ αυτό  πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες, πρέπει να στηλιτεύσουν κάθε

μορφή φανατισμού και να επιδιώκουν το συλλογικό συμφέρον. Φυσικά, ο ρόλος

της παιδείας είναι καταλυτικός, καθώς με τον ανθρωπιστικό της χαρακτήρα καλ-

λιεργεί το κριτικό πνεύμα και την ανεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό.

Νικολαΐδου Λίνα - Τσινάρη Αρήτη - Τάξη Β’ 

Αντίο Σχολείο



Θύματα της μόδας!
(δάσκαλε που δίδασκες)

«Τα ρούχα πρέπει να τα φοράς και όχι να
σε φοράνε», επαναλαμβάνουν συνεχώς οι με-
γάλοι μόδιστροι και γνωστοί σχεδιαστές μόδας.
Εδώ ταιριάζει όμως και το ρητό «δάσκαλε που
δίδασκες…». Όλοι γνωρίζουμε πως σήμερα κά-
τι τέτοιο δεν ισχύει. Τι και αν όλοι προσπαθούν
να μας πείσουν πως οι έφηβοι έχουν το δικό
τους ξεχωριστό στυλ! Ναι, ίσως το στυλ τους
διαφέρει από αυτό των 30χρονων, 40χρονων,
αλλά δεν παύουμε να βλέπουμε ομοιότητα στις
επιλογές ρούχων των εφήβων. Λίγοι είναι αυ-
τοί που έχουν στην πραγματικότητα το δικό τους
στυλ. Απλά ρίξε μια ματιά γύρω σου και θα το διαπιστώσεις και μόνος σου!

Και σα να μην φτάνουν όλα αυτά μεγάλο ποσοστό των εφήβων νομίζει πως οι
μάρκες, τα ρούχα γνωστών οίκων μόδας και το ταμπελάκι στο πίσω μέρος των
jeans τους είναι αυτό που τους κάνει αποδεκτούς και δημοφιλείς. Αν δεν έχεις ένα
jeans Diesel, ένα ζευγάρι Vans ή All Star, μία τσάντα Louis Vouiton ή ένα ζευγά-
ρι γυαλιά D&G, δεν είσαι άξιος προσοχής! Με αυτόν τον τρόπο η προσωπικότητα
παραγκωνίζεται, η μοναδικότητα του καθενός μας εξαφανίζεται και όλα γίνονται
επιφανειακά κι ανούσια…

Ακόμη, τα έφηβα και νεαρά κορίτσια αδυνατίζουν όλο και περισσότερο για να
χωρέσουν στα ολοένα μικρότερα παντελόνια και στις ολοένα στενότερες μπλού-
ζες. Ένα μεγάλο ποσοστό κοριτσιών ηλικίας 12-19 χρόνων οδηγούνται στη νευρι-
κή ανορεξία μιμούμενα τα μοντέλα των εξωφύλλων περιοδικών μόδας ή τις δια-
σημότητες του  Hollywood. Αγνοούν όμως ότι η ανορεξία δεν σε κάνει ΟΥΤΕ όμορ-
φο, ΟΥΤΕ ποθητό! Αγνοούν επίσης ότι οι φωτογραφίες των περισσότερων διασή-
μων είναι επεξεργασμένες στο έπακρο, ώστε να μη φαίνεται ίχνος ατέλειας πάνω
τους! Μία βόλτα στις ιστοσελίδες του διαδικτύου και θα δεις πως τα πρότυπά σου,
τα είδωλά σου, αυτοί που θαυμάζεις δεν είναι τόσο αγγελικά πλασμένοι, χωρίς
make up ή ρετουσάρισμα στο Photoshop. 

Αν λοιπόν καθώς διαβάσεις τα παραπάνω, αναγνώρισες τον εαυτό σου, έστω
και σ' ένα από αυτά, ίσως είσαι κι εσύ ένα θύμα της μόδας, ένα Fashion Victim!
Και δυστυχώς δεν είσαι ο μοναδικός/ή. Παρόλα αυτά, όμως, η λύση δεν είναι να
μην ντυνόμαστε όμορφα ή στυλάτα και να μη συμβουλευόμαστε τη μόδα, αλλά να
πάψουμε να ακολουθούμε ΠΙΣΤΑ τη μόδα.

Την επόμενη φορά που θα πας για ψώνια μην αγοράσεις κάτι το οποίο δε σου
ταιριάζει ή δε σου αρέσει μόνο και μόνο επειδή το είδες στις σελίδες του αγαπη-
μένου σου περιοδικού! Αγόρασε κάτι που πραγματικά θέλεις και 'στρώνει' πάνω
σου. Έτσι, θα δείξεις πιο όμορφος/η και αυτό θα αντανακλάται και στους γύρω
σου! Και μαζί σου θα ακολουθήσουμε κι εμείς αυτή τη συμβουλή γιατί ίσως εί-
μαστε κι εμείς Fashion Victims!

Λάκκα Κατερίνα - Παπαδημητρίου Ματίνα

Σαρακατσάνου  Ειρήνη - Τριανταφυλλίδου Ειρήνη - Β2
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Το «Α» είναι σύμβολο πολυσυζη-
τημένο. Στους τοίχους με σπρέι, σε
φυλλάδια, σε ρούχα. Όλοι μας έχουμε
αναρωτηθεί από πού προέρχεται και τι
συμβολίζει. Το σύμβολο των αναρχι-

κών μοιάζει να μην τους ανήκει. Είναι ένα σύμβολο
που αναπαράγεται, κυρίως, όταν ο συσσωρευμένος
θυμός της νεολαίας προς το κράτος και την εξουσία
βρίσκει διέξοδο. Υπογράφουν με το σύμβολο «Α» χα-
ρακτηρίζοντας τους εαυτούς τους αναρχικούς ή ακό-
μη επιπόλαια με την ίδια υπογραφή προκαλούν κα-
ταστροφές χωρίς λόγο. 

Πολλοί κατηγορούν όσους το χρησιμοποιούν ότι
δεν ξέρουν τι σημαίνει ή τους αποκαλούν αναρχικούς
χωρίς να έχουν καμία σχέση.         

Το «Α» δεν είναι τόσο γηραιό όπως πιστεύουν
πολλοί. Δε γεννήθηκε ούτε στον ισπανικό εμφύλιο
όταν ένας νεαρός το είδε στο κράνος ενός στρατιώτη
που πολεμούσε δίπλα στο διάσημο αναρχικό Μ.
Ντουρούτι, ούτε δημιουργήθηκε από την άποψη του
Προυντόν για την αναρχία και την τάξη, παρ’ όλο που

το σύμβολο υποδηλώνει τις δυο αυτές λέξεις, δηλα-
δή «Α» για την αναρχία(anarchy) και «Ο» για την τά-
ξη(order). Το «Α» γεννήθηκε το 1964 στο Παρίσι από
ένα μικρό δίκτυο νέων αναρχικών για να συνεχίσει το
1966 στο Μιλάνο πάνω σε φυλλάδια και αφίσες του
αντίστοιχου αναρχικού κινήματος. Κάνει την εμφάνι-
σή του στο Παρίσι το Μάη του `68 αλλά περνά απα-
ρατήρητο. Ως τις αρχές όμως του 1970 το «Α» έχει
υιοθετηθεί απ’ τους νέους σ’ όλο τον κόσμο. 

«Πατέρες» του θεωρούνται ο Τόμας Ιμπάνιες(γιος
εξόριστων Καταλανών στη Γαλλία) σήμερα καθηγη-
τής ψυχολογίας στη Βαρκελώνη, που το 1964 πρότει-
νε στην αναρχική νεολαία του Παρισιού να δημιουρ-
γηθεί ένα σύμβολο που θα μπορούσε να χρησιμο-
ποιηθεί ως μια κοινή υπογραφή, και ο Ιταλός Αμε-
ντέο Μπερτόλο ο οποίος δυο χρόνια αργότερα πρό-
τεινε πάλι τη χρήση του «Α» σε Ιταλούς ομοϊδεάτες.

Στο «Α» έχουν δοθεί κατά καιρούς διάφορες ερ-
μηνείες για το πώς και γιατί θα το ζωγράφιζε κάποι-
ος. Για παράδειγμα ένας 15χρονος από τη Ρώμη λέει
ότι όταν το ζωγραφίζει στους τοίχους με κόκκινο

σπρέι νιώθει ελεύθερος. Ένας γραφίστας υποστηρί-
ζει ότι θα το ζωγράφιζε λόγω γεωμετρικού ενδιαφέ-
ροντος.             

Το «Α» γρήγορα περνά από την αναρχική ιδε-
ολογία στην punk κουλτούρα η οποία το μεταφέρει
από τους δρόμους της Ευρώπης στα κράτη του πρώην
ανατολικού μπλοκ και στις Η.Π.Α. Έτσι μέσα από τη
μουσική και την καλλιτεχνική φαντασία το «Α» φι-
γουράρει σε διάφορα είδη ρούχων και αξεσουάρ και
εκτίθεται ως έργο τέχνης.         

Παρ’ όλα αυτά το «Α» δεν έχασε την επικοινω-
νιακή του δύναμη, όπως υποστηρίζει ο Τόμας Ιμπά-
νιες και σε κάθε περίπτωση φανερώνει διάθεση για
αντίδραση ενάντια σε όλους και σε όλα! Περνώντας
από την ιστορική αναρχία στην punk αισθητική και
από ‘κει σε κάθε είδους αντικείμενα, παραμένει ση-
μειολογικά το αναγνωρίσιμο σύμβολο παγκοσμίως
της συγκεκριμένης ουτοπίας(με βάση τα σημερινά δε-
δομένα).

(βασισμένο στις ιστορικές πληροφορίες του Κυριακάτι-
κου Βήματος της 15 Φλεβάρη 2009)

ΑΛΕΞΙΑ ΤΙΑΛΙΟΥ - Α6

Ζητείται Ελπίς;;

Η εποχή μας είναι αναμφίβολα μια εποχή κυριευμένη από καταναλωτικές ιδέ-
ες και πρότυπα, από αδικία και αναξιοκρατία, καθώς και από πόνο και μιζέρια. Κα-
θημερινά οι άνθρωποι βρίσκονται απέναντι από τη βία και την απανθρωπιά, είτε
παρακολουθώντας τη ‘’βασίλισσα’’ TV, είτε απλά ρίχνοντας μια ματιά στην καθημε-
ρινότητα που ζουν.

Ωστόσο, το παράδοξο είναι ότι κανείς δε φαίνεται να θέλει να μεταβάλλει αυ-
τήν την κατάσταση. Από αδιαφορία; Από απογοήτευση; Οι περισσότεροι κάνουν τα
στραβά μάτια ή απλώς προσπερνούν τα κακώς κείμενα χωρίς να μπαίνουν σε οποι-
αδήποτε έγνοια. Από μέρα σε μέρα, τα προβλήματα διογκώνονται. Οι νέες γενιές
προσπαθούν να εξεγερθούν αλλά καταπνίγονται από τα Μ.Μ.Ε. και τα πολιτικά κόμ-
ματα. Οι μεγαλύτεροι δείχνουν να έχουν συμβιβαστεί…

Γενικά, κανείς δεν είναι σύμφωνος με την επικρατούσα κατάσταση. Κανείς δεν
αποκαλεί αυτόν τον κόσμο αρμονικό. Όμως δεν υπάρχει αντίδραση! Η εξήγηση εί-
ναι απλή. Οι παλαιότεροι έχουν χάσει την ελπίδα, ενώ οι νέοι δεν έχουν όνειρα.
Κανείς πια δεν έχει κάτι πάνω στο οποίο να είναι σίγουρος, να βασιστεί και να πει:
‘’Τα καλύτερα έρχονται.’’

Αυτός είναι ένας τρόπος σκέψης που έχει διαμορφωθεί στους ανθρώπους από
την κοινωνία. Μετατρέπονται σε απαθή όντα, ανέτοιμα να αντιμετωπίσουν την αι-
σχρή πραγματικότητα.

Έτσι γεννιέται το ερώτημα: Άραγε, ζητείται πλέον Ελπίς; 

Παίζουμε;

Μικρά παιδιά παίζουν.
Ένα παιχνίδι γνωστό σε
όλους. Κυνηγητό. Ωστόσο
υπάρχει η εξής διαφορά με
το κλασικό παιδικό παιχνί-
δι. Αφού δυο παιδιά κυνη-
γιούνται για λίγο, ένα από
τα δυο φωνάζει κάτι σε μια
γλώσσα άγνωστη σε εμέ-
να. Αμέσως το δεύτερο
σταματά, γυρίζει και ση-
κώνει τα χέρια ψηλά. Τότε
το πρώτο, κρατώντας ένα φανταστικό όπλο στα χέρια του, αναφωνεί: ’’Μπαμ μπαμ
μπαμ!’’. Το δεύτερο πέφτει με μια κραυγή κάτω… Το ‘’παιχνίδι’’ συνεχίστηκε λίγο
αργότερα…

Αυτό είναι το παιχνίδι της εποχής μας. Ο πόλεμος. Αυτό προβάλλεται από την
κοινωνία στα παιδιά ως πρότυπο και κανόνας. Ως μέσο επίλυσης διαφορών, ο θά-
νατος. Πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση;

Σούλης Αντώνης - A6

Α
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Δραστηριότητες

του Σχολείου

Η Β’ ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Η τριήμερη εκδρομή στην Αθήνα που πραγματοποιήθηκε στις 3-5 Μαΐου 2009

ήταν το γεγονός που με αγωνία περίμεναν όλοι οι μαθητές της Β’ τάξης του
σχολείου μας. Στόχος της εκδρομής ήταν να επισκεφθούμε το Ελληνικό
Κοινοβούλιο, μια μοναδική εμπειρία αφού η πρόσβαση σε τέτοιους χώρους και
μάλιστα με κατάλληλη ξενάγηση, δεν
είναι εύκολη. Επιπλέον το πρό-
γραμμα περιελάμβανε ξενάγηση στην
Ακρόπολη, στον Αρχαιολογικό χώρο
γύρω από την Ακρόπολη (Θησείο,
Στοά Αττάλου, Μοναστηράκι), επί-
σκεψη στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις
του ΟΑΚΑ καθώς και στο Μουσείο
Μπενάκη. Επισκεφθήκαμε δηλαδή,
χώρους που χαίρουν εκτίμησης και
θαυμασμού σε κάθε γωνιά του κόσμου. Μαθητές και καθηγητές έμειναν με τις
καλύτερες εντυπώσεις.

Τέλος η άψογη συμπεριφορά της συντριπτικής πλειοψηφίας των μαθητών, η
ευχάριστη διάθεση των συνοδών καθηγητών και ο εκπαιδευτικός αλλά και
ψυχαγωγικός χαρακτήρας της εκδρομής συνέθεσαν ένα υπέροχο τριήμερο που θα
μείνει ανεξίτηλα χαραγμένο στη μνήμη όλων. Άντε και του χρόνου.

Ειρ.Σαρακατσάνου, Κατ.Λάκκα, Παπαδημητρίου, Ειρ.Τριανταφυλλίδου Τάξη Β’

ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Όλοι οι τελειόφοιτοι μαθητές του Λυκείου περιμένουν με ανυπομονησία την
πενθήμερη εκδρομή της Γ’ Λυκείου που θεωρείται πια θεσμός. Οι μαθητές σχεδιά-
ζουν την εκδρομή τους μήνες πριν την πραγματοποίησή της καθώς θα είναι η τε-
λευταία ευκαιρία που θα έχουν για να έρθουν πιο κοντά με τους συμμαθητές τους,
να διασκεδάσουν και να πάρουν μια βαθιά ανάσα πριν από τις πανελλαδικές εξε-
τάσεις.

Ταξίδι και διακοπές σημαίνουν αλλαγή παραστάσεων και συνηθειών και αξέ-
χαστες εμπειρίες. Αδιαμφισβήτητα το ίδιο βιώσαμε και εμείς στη Βαρκελώνη, στιγ-
μές και εικόνες που χαράχτηκαν βαθιά στη μνήμη όλων!

Η πλούσια πολιτιστική ζωή της Βαρκελώνης μάς έδωσε την ευκαιρία να καλ-
λιεργηθούμε εσωτερικά χωρίς, όμως να λείπει το στοιχείο της διασκέδασης και
της ψυχαγωγίας. Επισκεφτήκαμε τα μουσεία του Dali, του Picasso και του Miro με
τα αξιοθαύμαστα έργα τους, ενώ θαυμάσαμε το αξιόλογο αρχιτεκτονικό έργο του
Antonio Gaudi, που χαρακτηρίζει σχεδόν ολόκληρη τη Βαρκελώνη, με το ξεχωρι-
στό και απαράμιλλο αρχιτεκτόνημα, την εκκλησία της Sagrada Familia. Επιπρο-
σθέτως οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, και όχι μόνο, συμπλήρωσαν τις εικόνες
τους με την επίσκεψη στο γήπεδο Cαmp Nou, όπου μετά την ξενάγηση επισκέφτη-
καν και τη boutique της Barca! Στον ελεύθερο χρόνο μας περιπλανηθήκαμε στην
πολυσύχναστη πλατεία της Ramblα.

Η διασκέδασή μας ήταν επίσης αξέχαστη. Γνωρίσαμε νέους από όλα τα μέρη του
κόσμου –η Βαρκελώνη είναι δημοφιλής προορισμός τόσο  για τους Ευρωπαίους
όσο και γι α τους πολίτες άλλων εθνικοτήτων-ανταλλάξαμε απόψεις ,ιδέες και ζή-
σαμε υπέροχες στιγμές. Οι εμπειρίες που αποκομίσαμε όλοι μας θα μας συντρο-
φεύουν σε όλη μας τη ζωή!

Τσιαμπαλή  Τζούλη, Κρομλίδου Κων/να- Φουργκατσιώτη Μαριάνα - Τάξη Γ’

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΛΙΣΜΟΥ(ΓΡΑΣΕΠ)

Το ερώτημα που απασχολεί τον άνθρωπο όταν πρόκειται να επιλέξει ένα επάγγελμα
είναι: «Θα μου αρέσει η δουλειά που θα κάνω;»

Με βασική αρχή την ιδιαιτερότητα κάθε ατόμου, τις δυνατότητες και την ελευθερία της
βούλησής του το ΓΡΑΣΕΠ του σχολείου μας προσπαθεί να βοηθήσει τους μαθητές: α)Να
γνωρίσουν και να αποδεχθούν τον εαυτό  τους, β) Να αναπτύξουν θετική εικόνα για τον
εαυτό τους και γ) Να αναγνωρίσουν τις ατομικές τους δυνατότητες,ενδιαφέροντα, δεξιό-
τητες και κλίσεις. Τέλος τους παρακινεί να γνωρίσουν τη φύση και τις απαιτήσεις διαφό-
ρων επαγγελμάτων, καθώς και τις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές και πολιτισμικές εξε-
λίξεις, ώστε να οδηγηθούν σε ορθές επαγγελματικές επιλογές.

Στα πλαίσια της προαναφερθείσης   ενημέρωσης των μαθητών μας φέτος το ΓΡΑΣΕΠ
είχε την τιμή να φιλοξενήσει έναν καταξιωμένο επαγγελματία πιλότο (επάγγελμα που πολ-
λοί μαθητές θαυμάζουν και ονειρεύονται να ασκήσουν) τον κ. Νικόλαο Μπαντιανούδη.Η
ενημέρωσή  του ήταν διεξοδική, αλλά και πολλά τα ερωτήματα των μαθητών, που θεω-
ρώ ότι απαντήθηκαν.

Με την καινούργια χρόνια θα προσπαθήσουμε οι καλεσμένοι  μας να πληθύνουν για
να δώσουνπερισσότερα ερεθίσματα του επαγγέλματός τους  στους μαθητές μας.

Από το ΓΡΑΣΕΠ Του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης

Η Υπεύθυνη Σύμβουλος Φανή Καραβάνα.

Δρόμοι προς το Αρχαίο Δράμα

Ένα μαγικό ταξίδι...
Ερμηνείες για το

θέατρο έχουν δοθεί
πολλές. Εμείς νιώ-
σαμε το θέατρο σαν
την Ιθάκη. Τον στόχο
που θέτει ο καθένας
μας και το ταξίδι για
την κατάκτησή του.

Το δικό μας
ταξίδι είχε διάρκεια
έξι μηνών. Έξι μήνες
γεμάτοι προσπάθεια
και εκπλήξεις, περι-
πέτειες και γνωρι-
μίες. Η ομάδα μας
ξεκίνησε από το μηδέν και σιγά σιγά άρχισε να πλάθεται. Λίγα άτομα είχαν
συνεργαστεί ξανά μεταξύ τους, οι περισσότεροι είχαμε τυπικές σχέσεις. Οι δύο
πρώτοι μήνες πέρασαν προσπαθώντας να ανακαλύψουμε τους εαυτούς μας, να
αναζητήσουμε και να ελευθερώσουμε τη συσσωρευμένη μας ενέργεια και δύναμη.
Βοηθούσε ο ένας τον άλλο με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσε και γνώριζε ο καθένας
μας. Οι επόμενοι μήνες που ακολούθησαν ήταν και οι πιο έντονοι.

Αναζητούσαμε τους ήρωες μας στο παρελθόν. Το κουβάρι της πλοκής μας είχε
την μία άκρη του στην αρχαία Ελλάδα και την άλλη στην εποχή όπου ο άνθρωπος
στρέφεται προς τον εαυτό του και αποξενώνεται από τους άλλους. Από τον
Ευριπίδη μέχρι τον Ρίτσο το έργο είχε ένα κοινό στοιχείο τον Ξένο. Αυτόν έπρεπε
να γνωρίσουμε εμείς και ο καθένας μας, όπως τον ένιωθε και τον φανταζόταν,
έπρεπε να το εξωτερικεύσει.

Για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο συγκεντρωνόμασταν για έξι
μήνες καθημερινά. Ήταν ο καλύτερος τρόπος ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε
από την κούραση και την ρουτίνα της καθημερινότητας και να ασχοληθούμε με
κάτι που μας γέμιζε. Δεν ήταν κούραση αλλά ξεκούραση. Την τελευταία βδομάδα
οι πρόβες ήταν ολοήμερες. Μπορεί να φαίνεται εξουθενωτικό, αλλά εμείς
ολοκληρώναμε, τελειοποιούσαμε την προσπάθειά μας γιατί θέλαμε το καλύτερο.

Παράλληλα με την θεατρική έκανε πρόβες και η ομάδα της μουσικής η οποία
συνέβαλλε στο να γίνει η παράσταση ακόμα πιο μαγική και ονειρική. Κάθε τραγούδι
που ερμηνεύτηκε πέρασε και ένα μήνυμα σχετικά με το έργο.

Το σημαντικότερο στοιχείο που αποκομίσαμε όλοι μας από τον μεγάλο μας
δρόμο ήταν το πνεύμα της ομαδικότητας και της συνεργασίας. Μάθαμε τι σημαίνουν
οι λέξεις βοηθώ, συνεργάζομαι, προσφέρω. Από την πρώτη στιγμή, μέχρι και το
τελευταίο λεπτό ο ένας στήριζε τον άλλο. Πάνω στη σκηνή αντλούσαμε δύναμη και
θάρρος κοιτάζοντας μόνο τα πρόσωπα των άλλων παιδιών. Μάθαμε ότι μόνο με την
δύναμη των πολλών πετυχαίνεις κάτι σπουδαίο και αξιόλογο. Όλα αυτά τα
χρωστάμε στην καθηγήτριά μας κ. Γιάννα Γκουτζιαμάνη η οποία με υπομονή και
επιμονή μας μετέφερε την απέραντη αγάπη της για το θέατρο. Την ευχαριστούμε
για το ταξίδι, τις μοναδικές εμπειρίες και γνώσεις που μας προσέφερε.

Σβώλη Αθανασία - Τάξη Α'
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΝΑΤΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
Σε μια ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, που στο πρόσωπό

της ενσαρκώνονται τα ιδεώδη του Αγώνα, στον ένδοξο στρατηγό
Μακρυγιάννη, ήταν αφιερωμένη η γιορτή της 25ης Μαρτίου του σχολείου
μας.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε απαγγελίες αποσπασμάτων από τα
Απομνημονεύματά του και κείμενα που αναφέρονταν στη ζωή και το έργο
του. Κατά τη διάρκεια του αφιερώματος προβλήθηκε φωτογραφικό και
κινηματογραφικό υλικό. Η μουσική πλαισίωση της γιορτής από την
χορωδία του σχολείου κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού με την εκτέλεση
επετειακών τραγουδιών.

Τη γιορτή επιμελήθηκε και παρουσίασε με τη βοήθεια μαθητών και
μαθητριών ο καθηγητής κ. Π. Μπετσάκος, φυσικός.

Αλεξία Τιάλιου, Μάριος-Κυπαρίσσης Μώρος - Τάξη Α’

ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ
Τα βλαστοκύτταρα είναι αρχέγονα  αδιαφοροποίητα (δηλαδή μη

εξειδικευμένα) κύτταρα που υπάρχουν στο έμβρυο, στον ενήλικο και
στο  ομφαλοπλακουντιακό αίμα και διαθέτουν

α) την ικανότητα της αυτό- ανανέωσης για απεριόριστες περιό-
δους, συνήθως για όλη τη διάρκεια της ζωής του οργανισμού, τη
δυνατότητα δηλαδή να διαιρούνται επ’ αόριστον για να αναπληρώ-
σουν άλλα φθαρμένα κύτταρα του σώματος και

β) δυναμικότητα ή πλαστικότητα δηλαδή τη δυνατότητα μετατροπής τους στα διάφορα άλλα
εξειδικευμένα είδη κυττάρων του οργανισμού. 

Τα βλαστοκύτταρα διακρίνονται σε: ολοδύναμα, πολυδύναμα και μονοδύναμα.  Το ποιο αρχέγο-
νο ολοδύναμο βλαστοκύτταρο είναι το γονιμοποιημένο ωάριο, γιατί από αυτό προέρχονται όλα τα
κύτταρα του οργανισμού. Πολυδύναμα ονομάζονται τα κύτταρα της βλαστοκύστης(μια μικρή σφαίρα
από τα διαιρούμενα γονιμοποιημένα κύτταρα). Μονοδύναμα ονομάζονται τα βλαστοκύτταρα που πα-
ράγουν ένα συγκεκριμένο είδος κυττάρων, διατηρώντας όμως την δυνατότητα της αυτό-ανανέωσης,
που τα διαχωρίζει από τα υπόλοιπα κύτταρα. 

Ακόμα μπορούμε να τα διαχωρίσουμε σε 
α) εμβρυακά, τα οποία προέρχονται από τη βλαστοκύστη και είναι είτε ολοδύναμα είτε πολυδύ-

ναμα,  
β) σε ενήλικα τα οποία βρίσκονται στον μυελό των οστών,  στον εγκέφαλο, στους σκελετικούς

μύες, στο συκώτι τα οποία είναι κυρίως μονοδύναμα, αλλά με δυνατότητα αναπροσαρμογής ώστε να
παράγουν εξειδικευμένα κύτταρα άλλως ιστών και

γ)ομφαλοπλακουντικά , τα οποία βρίσκονται μέσα στο αίμα που παραμένει στον ομφάλιο λώρο
και στον πλακούντα.

Τα βλαστοκύτταρα αποθηκεύονται μέσω του πλακούντα και του ομφάλιου λώρου ή παράγονται
μέσω κλωνοποίησης ή πυρηνικής μεταφοράς. Σκοπός αυτού είναι η δημιουργία απόλυτα συμβατών
ιστών και οργάνων τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταπολεμηθούν διάφορες
ασθένειες.

Οι επιστήμονες όμως δεν είναι ακόμα σίγουροι για την αποτελεσματικότητα τους. Παρόλα αυτά
χρησιμοποιούνται σε διάφορες περιπτώσεις με ενθαρρυντικά αποτελέσματα διότι τα κύτταρα αυτά
έχουν τη δυνατότητα να «αναγνωρίζουν» το σημείο που τα χρειάζεται και να δημιουργούν ακριβώς
τον τύπο οργάνου ή ιστού που χρειάζεται. Μερικές από τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται είναι 
• Για τη δημιουργία απόλυτα συμβατών μοσχευμάτων δέρματος
• Για χειρουργικές επεμβάσεις και κυρίως σε περιπτώσεις κάκωσης της σπονδυλικής στήλης.
• Στην καρδιολογία γίνονται πειραματισμοί για την δημιουργία βαλβίδων και για την επανόρθω-

ση κατεστραμμένων καρδιακών ιστών
• Για την δημιουργία απόλυτα ιστοσυμβατών μοσχευμάτων 
• Για την αποκατάσταση δοντιών
• Για τη θεραπεία καταγμάτων 
• Και τέλος για την αντιμετώπιση διαφόρων εγκεφαλικών ασθενειών. 

Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη προβλήματα. Μετά από πειράματα που έχουν διεξαχθεί  έχουν εμ-
φανιστεί σημαντικές παρενέργειες όπως καρκίνοι στο σημείο που εισάγονται τα βλαστοκύτταρα και
λευχαιμία. Ακόμα είναι αδύνατο να χρησιμοποιήσουν τα βλαστοκύτταρα ενός παιδιού για τη θερα-
πεία καρκίνου ή λευχαιμίας στο ίδιο το παιδί γιατί από τη στιγμή που οι ασθένειες αυτές είναι κατά
κάποιο τρόπο «γραμμένες» μέσα στο DNA του παιδιού είναι αντίστοιχα γραμμένες και στο DNA των
βλαστοκυττάρων με αποτέλεσμα να μην βελτιωθεί η κατάσταση.

Αυτό όμως δεν πρέπει να αποθαρρύνει τους επιστήμονες γιατί είναι πολλά ακόμα πράγματα που
δεν γνωρίζουμε για αυτά.  Με συστηματική μελέτη και προσπάθεια τα προβλήματα μπορούν να εξα-
λειφθούν και να ωφεληθούμε στο έπακρο από αυτά.  

Σταυρούλα Xαραλαμπίδου Β8 

Διαγωνισμός Αστρονομίας

Το Σάββατο 14 Μαρτίου 2009 έλαβε χώρα στο Βό-
λο η Τρίτη φάση «Ίππαρχος» του 14ου πανελληνίου
μαθητικού διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημι-
κής. Οι 40 πρώτοι μαθητές της δεύτερης φάσης δια-
γωνιστήκαμε σε 5 θέματα που συνδύαζαν γνώσεις
αστρονομίας, μαθηματικών και φυσικής, με έπαθλο
μια 10ήμερη επίσκεψη σε εγκαταστάσεις της NASA στις
Η.Π.Α., την δυνατότητα συμμετοχής στην 3η Αστρο-
νομική Ολυμπιάδα στην Τεχεράνη, καθώς και άλλα
βραβεία και χρηματικά έπαθλα. 

Παρόλα αυτά το μεγαλύτερο έπαθλο, κατά την
γνώμη μου, είναι η ευκαιρία που δίνεται στον δια-
γωνιζόμενο να γνωρίσει απίστευτα πράγματα για τον
κόσμο γύρω του, να ανακαλύψει την ομορφιά των μα-
θηματικών σχέσεων που τον περιγράφουν και να δια-

πιστώσει πως υπάρχουν πολλά περισσότερα στο σύμ-
παν απ’όσα μπορεί να δει. Εξάλλου και οι θετικές επι-
στήμες αποτελούν έναν πιο «μαθηματικό» τρόπο κα-
τανόησης της διαφοράς του «φαίνεσθαι και του εί-
ναι» στο σύμπαν. Πολλοί άνθρωποι δεν προσπαθούν
να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους, ενώ άλλοι εγ-
καταλείπουν στην πορεία λέγοντας πως είναι πολύ
δύσκολο ή αδύνατο. Σε όλους αυτούς θα ήθελα να

πω πως τίποτε δεν είναι αδύνατο! Όπως όταν ήμα-
σταν μικροί και προσπαθούσαμε να μάθουμε ποδή-
λατο: ματώναμε, πέφταμε, λέγαμε πως δεν θα τα κα-
ταφέρουμε, αλλά τελικά βρίσκαμε την ισορροπία μας.
Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την αστρονομία.

Στην αρχή τα πάντα φαίνονται δύσκολα και ακα-
τανόητα. Μόλις όμως κατανοήσεις τους νόμους που τα
διέπουν βλέπεις με το μυαλό σου το σύμπαν να κι-
νείται σαν τα γρανάζια του ποδηλάτου. Έχεις καταφέ-
ρει δηλαδή το ακατόρθωτο: να δεις τον κόσμο από
ψηλά όπως τον βλέπει ο Θεός που τον έφτιαξε. Αν
δεν είναι αυτό κατόρθωμα τότε ποιο είναι; Πάντως αν
υπάρχουν ακόμα κάποιοι δύσπιστοι, δεν έχουν παρά
να βγουν αργά το βράδυ στην στέγη του σπιτιού τους
και να σηκώσουν το κεφάλι ψηλά. Θα καταλάβουν
αμέσως τί εννοώ. Εξάλλου άνθρωπος σημαίνει αυτός
που κοιτάει ψηλά... 

Χαρίσης Λούκας Β’ 1

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & ΠΑΡΑΞΕΝΑ

• Ποιοι καταλαμβάνουν το κατώτατο επίπεδο της Κόλασης κατά τον
Δάντη;
Ο Ιούδας, ο Βρούτος και ο Κάσσιος, οι προδότες των φίλων τους.

• Ποια ήταν τα τελευταία λόγια του Όσκαρ Ουάιλντ στο κρεβάτι του
πόνου;
«Ή αυτή η ταπετσαρία θα φύγει από δω μέσα ή εγώ»

• Τι κοινό είχαν ο Μπόγκαρντ, ο Τρότσκι, ο Πόε , ο Μουσολίνι και ο
Νταλί;
Τους απέβαλαν όλους οριστικά και αμετάκλητα από το σχολείο
τους.

• Μια συφιλιδική γυναίκα που έχει γεννήσει ήδη 3 παιδιά κουφά, 2
τυφλά και 1 πνευματικά καθυστερημένο θα πρέπει να κάνει έκτρω-
ση, έτσι δεν είναι;
Α ναι; Μόλις απαλλάξαμε τον κόσμο από τον Μπετόβεν!

• Από πού πήρε το όνομά της η Λούση, ο διάσημος αυστραλοπίθη-
κος πρόγονός μας;
Από το τραγούδι των Μπιτλς «Lucy in the sky of diamonds»

Νιάκα Βασιλική  - Α4



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ –

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ –

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΞΗ

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκ-
παίδευσης που υλοποιήθηκε σε συνεργασία - συμμετοχή
μεταξύ των παρακάτω σχολικών μονάδων:

- 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, 45 μαθητές
- 4ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, 35 μαθητές και
- 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης, 15 μαθητές
Ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2008 και ολοκληρώθηκε

με την παρουσίαση του προγράμματος στην αίθουσα «Φί-
λιππος» της Λέσχης Αξιωματικών Κοζάνης στις 7 Μαΐου
2009.

Τα κριτήρια της επιλογής του θέματος ήταν:
• Το τρέχoν ενεργειακό μοντέλο της Ελλάδας 
• Η εξάρτηση από μη εγχώριες πηγές ενέργειας (πε-

τρέλαιο, φυσικό αέριο, λιθάνθρακας) 
• Η μόλυνση περιβάλλοντος
• Η ηλιοφάνεια στην Ελλάδα 
• Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  
• Η εκμετάλλευση της ενέργειας ψύξης των θερμικών

μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της
Τηλεθέρμανσης

• Οι καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας 

• Η ενέργεια, ο άνθρωπος και το μέλλον 
• Η άμιλλα και η συνεργασία 
• Ο επαγγελματικός και ερευνητικός προσανατολισμός. 

Ειδικότερα στόχος – σκοπός του προγράμματος ήταν:
• Η βιωματική προσέγγιση -γνωριμία των καινοτόμων

μεθόδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και προ-
σαρμογή αυτών στα ελληνικά δεδομένα.

• Η καλλιέργεια κριτικής σκέψης απέναντι στη μεγι-
στοποίηση εκμετάλλευσης της ενέργειας που παρά-
γεται από θερμικές μονάδες παραγωγής ρεύματος μέ-
σω των Δικτύων τηλεθέρμανσης, τα οφέλη και οι πε-
ραιτέρω δυνατότητες.

• Η διεπιστημονική θεώρηση μεθόδων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας. Η τρέχουσα κατάσταση και το μέλλον όπως
διαγράφονται. 

• Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με πυρηνική σύν-
τηξη. 

• Η καλλιέργεια άμιλλας και συνεργασίας μέσα από τη
συνεργασία των τριών συμμετεχόντων σχολείων και
ένα σύνολο από 95 μαθητές.

• Ο επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών σε
περιβαλλοντικά θέματα και καινοτόμες ερευνητικές
μεθόδους.

Η μεθοδολογία  υλοποίησης που ακολουθήθηκε πε-
ριελάμβανε:
• Παρουσίαση βασικών εννοιών στις προγραμματισμέ-

νες συναντήσεις
• Αναζήτηση και εύρεση πληροφοριακού υλικού από

το Διαδίκτυο, τις βιβλιοθήκες των σχολείων, του Δή-
μου, του τοπικού ΤΕΙ και του τοπικού Πανεπιστημίου.

• Πραγματοποίηση συνεντεύξεων με τοπικούς παρά-
γοντες (Υπευθύνους Δήμου Κοζάνης, Καθηγητές ΤΕΙ
–Καθηγητές  Πανεπιστημίου, πολίτες Κοζάνης)

• Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αντίστοιχες μονάδες
όπως:
- Εγκαταστάσεις Τηλεθέρμανσης Κοζάνης
- Πρότυπες εργαστηριακές εγκαταστάσεις LASER

υψηλής ισχύος για παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας με πυρηνική σύντηξη του ΤΕΙ Ρεθύμνου και
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

- Εργαστηριακές εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας του ΤΕΙ Ηρακλείου.

• Επιλογή υλικού, εκπόνηση συμπερασμάτων  προ-
ετοιμασία παρουσίασης και παρουσίαση αποτελε-
σμάτων από τους μαθητές. 

• Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Κρή-
τη παράλληλα επισκεφτήκαμε έκθεση με θέμα τον
μηχανισμό των Αντικυθήρων, τον αρχαιολογικό χώ-
ρο της Κνωσού, τους τάφους των Βενιζέλων το αρ-
χαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, μία υδροηλεκτρική
μονάδα της ΔΕΗ στην Γεωργιούπολη και επιπλέον τις
πόλεις των  Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλεί-
ου.

Το περιεχόμενο του προγράμματος δομήθηκε κατά
τέτοιο τρόπο ώστε:
• Να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες μαθητές

στα θέματα της παραγωγής και διαχείρισης της ενέρ-
γειας. 

• Να αποτυπώσει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας
μας από μη εγχώριες πηγές ενέργειας (Πετρέλαιο,
Φυσικό αέριο, Λιθάνθρακας), και να αντιπαραβάλει
αυτή την εξάρτηση με το ηλιακό δυναμικό της χώρας
μας και τις υπάρχουσες και μελλοντικές τεχνολογίες
παραγωγής ενέργειας που μπορούν να προσφέρουν
αφενός απεξάρτηση από τις μη εγχώριες πηγές αλλά
και πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη μια και πρό-
κειται για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

• Να παρουσιάσει τεχνικές βέλτιστης χρήσης της θερ-
μικής  ενέργειας  που παράγεται από τους πύργους
ψύξης των θερμικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρι-
κού ρεύματος στις οποίες περιλαμβάνεται και η γνω-
στή για την περιοχή μας Τηλεθέρμανση.

• Και τέλος να συνδέσει τον ερευνητικό προσανατολι-
σμό με δημιουργικό προβληματισμό για τις μελλον-
τικές τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
όπως η πυρηνική σύντηξη.

Όλοι εμείς οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαμε σε αυ-
τό το πρόγραμμα θεωρούμε ότι πετύχαμε τον φιλόδοξο
πράγματι στόχο μας και ευελπιστούμε να συνεισφέραμε
στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
που τόσο ανάγκη έχει η εποχή μας.

Οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος
1ο ΓΕΛ Κοζάνης

Αθανάσιος Παπαβασιλείου, Πληροφορικός
(Υπεύθυνος προγράμματος)

Ειρήνη Κακουλίδου, Γαλλικής Φιλολογίας
Νικόλαος Ματάνας, Πληροφορικός 

4ο ΓΕΛ Κοζάνης
Μιχάλης Παπάς, Φιλόλογος (Υπεύθυνος προγράμματος)

Άννα Κρανιώτη, Χημικός
Μιχάλης Κρανιώτης, Θεολόγος

6ο Γυμνάσιο Κοζάνης
Σοφία Καλαμάρα, Φυσικής Αγωγής

(Υπεύθυνη προγράμματος)
Δημήτριος Δάλας, Πληροφορικός
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ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΡΗΤΗ 2009

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ!!!

Αξέχαστη θα μείνει σε όλους μας η εκδρομή που
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Κρήτη 27-31
Μαρτίου 2009. Το σχολείο μας συμμετέχοντας για
ακόμη μια φορά σε ένα εκπαιδευτικό περιβαλλοντι-
κό πρόγραμμα σε συνεργασία με το 4ο Λύκειο και το
6ο Γυμνάσιο Κοζάνης , μας έδωσε την ευκαιρία τα-
ξιδεύοντας στην Κρήτη να ενημερωθούμε για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ,η χρήση των οποίων
σιγά-σιγά καθίσταται απαραίτητη! 

Συγκεκριμένα επισκεφτήκαμε το ΤΕΙ Χανίων,
όπου ενημερωθήκαμε για την παραγωγή ενέργειας
μέσω πυρηνικής σύντηξης και είχαμε την ευκαιρία
να είμαστε οι πρώτοι που παρακολούθησαν το σχε-
τικό βίντεο με τις προσομοιώσεις στην Ελλάδα. Ακό-
μα περιηγηθήκαμε στον υδροηλεκτρικό σταθμό της
ΔΕΗ στη Γεωργιούπολη, αποκτώντας ακόμη περισ-
σότερες πληροφορίες αλλά και στους ειδικά δια-
μορφωμένους χώρους του ΤΕΙ Ηρακλείου όπου ενη-
μερωθήκαμε κυρίως για την αιολική και ηλιακή
ενέργεια. 

Φυσικά δεν έλειπε και η ξενάγηση μας στην
Κνωσό, όπου επαναφέραμε στην μνήμη μας την
ιστορία του μινωικού πολιτισμού που διδασκόμαστε
εδώ και χρόνια αλλά και στους τάφους των Βενιζέ-
λων, των οποίων η προσφορά στην ιστορία της Ελ-
λάδας  είναι αναμφισβήτητα μεγάλη. Ακόμα αξίζει
να αναφέρουμε πως από το πρόγραμμα δεν έλειπε
και η διασκέδαση, όπου κυριολεκτικά «τα σπάσαμε»
,αλλά και οι βολτούλες, τα ψώνια και οι καφέδες
στα «στενά» της Κρήτης… Να επισημάνουμε πως
ακόμα και οι μετακινήσεις μας παρουσίαζαν ενδια-
φέρον καθώς η «διαμονή» στις καμπίνες των πλοί-
ων αλλά και η πτήση με το αεροπλάνο, ήταν για κά-
ποιους από εμάς πρωτόγνωρες εμπειρίες

Τέλος, μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε τους
καθηγητές -συνοδούς μας, κυρίες Γκέκα Π. και Κα-
κουλίδου Ε. και κυρίους Παπαβασιλείου Α. και Μα-
τάνα Ν. και φυσικά να τους συγχαρούμε για την υπο-
μονή τους! Και τώρα..πάμε για άλλα!!!

Λεπίδα Χρύσα- Μαμάτσιου Κική - Τάξη Β’
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Ψυχαγωγία

Το Hip-Hop ξεκίνησε τη δεκαετία του '70 από τη Νέα Υόρκη, ως μουσικό εί-
δος αλλά και ως κουλτούρα.

Η κουλτούρα του Hip-Hop περιλαμβάνει το χορό του Breakdance, γκράφι-
τι, μουσική ραπ και το ντύσιμο hip-hop.O χορός Hip-Hop είναι κυρίως χορός που
χορεύεται στο δρόμο και στα clubs. Μπορεί να αποτελέσει επίδειξη δύναμης χω-
ρίς τη χρήση βίας ανάμεσα στις ομάδες νέων.

Πολλά μουσικά βιντεοκλίπς βασίζονται σε χορευτικές φιγούρες hip-hop.Με-
ρικά είδη του είναι τα krumping, crip walk, snap dance, harlem shake, clown
walk, gangsta walking και άλλα.Σήμερα, διδάσκεται το hip-hop σε σχολές χο-
ρού. Απ' τη στιγμή, όμως, που είναι μια τόσο ευρεία έννοια, ο δάσκαλος χορού
έχει τη δυνατότητα να προσμίξει διάφορα στιλ χορού, ακόμα και jazz.

Βασίζεται περισσότερο στον αυτοσχεδιασμό κι όχι τόσο σε αυστηρή χορο-
γραφία με συγκεκριμένα βήματα.

To Breakdance είναι είδος Street Dance που εντάσσεται στο κίνημα Hip-
Hop.

Οι χορευτές του breakdance αναφέρονται σαν b-boys και b-girls.
Είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος χορός στις νεαρές ηλικίες. 
Οι περισσότερες φιγούρες χρειάζονται αθλητική εξάσκηση και χρειάζονται

αρκετή σωματική δύναμη.

Ιστορικά στοιχεία:
Ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 στο Νότιο Μπρονξ της Ν.Υόρκης

μεταξύ Αφροαμερικανών και Πορτοαμερικανών. 
Η ονομασία του χορού προέρχεται από το breaking που έκαναν οι DJs στο

πρόγραμμα μουσικής που έπαιζαν. 

Φιγούρες που ξεχωρίζουν:
Toprock: Αποτελούν το "ζέσταμα" κι εκτελούν-

ται σε όρθια θέση
Downwork (Footwork): Φιγούρες με χέρια και

πόδια στο πάτωμα
Freezes: "Παγωμένη" κίνηση σε μια στυλιζαρι-

σμένη πόζα
Power Moves: Ο χορευτής στηρίζεται στη δύνα-

μη του κορμού του για να τις καταφέρει

Το άγγιγμα, η κίνηση, η έμπνευση - αυτό είναι
το αληθινό δώρο του χορού. Aubrey Lynch

Χορεύουμε για το γέλιο, χορεύουμε για τα δά-
κρυα, χορεύουμε για την τρέλα, χορεύουμε για
τους φόβους, χορεύουμε για τις ελπίδες, χορεύου-
με για τις κραυγές, είμαστε οι χορευτές, δημιουρ-
γούμε τα όνειρα.

Ανώνυμος

Α.Μάντζιαρη-Ν.Ντιαντιάση-Δ.Σιδηροπούλου - Τάξη Β’

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ
Μουσικού - Υπεύθυνου καλλιτεχνικών &

Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δ.Ε. Κοζάνης

Hip-Hop

• Από ποια ηλικία αρχίσατε να ασχολείστε με τη μoυσική; 
• Ξεκίνησα στα 13 μου χρόνια να παίζω τρομπέτα στη φιλαρμονική μπάντα

του Βελβεντού. Ακολούθησαν κάποια χρόνια με τη συμμετοχή μου σε ένα ποπ
και ροκ συγκρότημα παίζοντας ντραμς και κάπου-κάπου κιθάρα.

• Πότε ασχοληθήκατε συστηματικά με το τραγούδι; Τι έχετε σπουδάσει;
• Συστηματικά ασχολήθηκα με τη μουσική από τα 18 μου χρόνια όταν πήγα

στη Θεσσαλονίκη με ισχυρή θέληση να σπουδάσω αυτό το αντικείμενο. Έχω
σπουδάσει ανώτερα θεωρητικά (Ωδική, Αρμονία, Ενορχήστρωση, Αντίστιξη,
Φούγκα), τρομπέτα και τελείωσα το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. Επί-
σης, σπούδασα σύγχρονο τραγούδι στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Με το τραγούδι
ασχολήθηκα περισσότερο τα 20 τελευταία χρόνια.

• Ποια είναι η γνώμη σας για τις σχέσεις μουσικής και εκπαίδευσης σήμε-
ρα στη χώρα μας; 

• Θεωρώ ότι θα πρέπει να εισαχθούν περισσότερα μαθήματα που να έχουν
σχέση με την τέχνη και, ειδικότερα, με τη μουσική. Τα παιδιά που σπουδάζουν
και μουσική είναι πιο ολοκληρωμένοι ως χαρακτήρες. Καλλιεργείται το ήθος
τους.

• Πιστεύετε ότι υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για την ενασχόληση κά-
ποιου με τη μουσική στην περιοχή μας;  

• Για να είναι κανείς καθηγητής, ναι, στο μεγαλύτερο βαθμό. Το να είναι
όμως καλλιτέχνης, όχι.

• Τι θα λέγατε σε έναν νεαρό που θα ήθελε να ακολουθήσει το επάγγελμά
σας; 

• Θα του έλεγα να το αγαπήσει πάνω απ’ όλα, γιατί κάποια στιγμή θα πρέ-
πει να το «παντρευτεί». Βασικά πρέπει να το λέει η ψυχούλα του και να εξα-
σκήσει το θείο χάρισμα, το ταλέντο. Οι καιροί μπορεί να είναι δύσκολοι, επαγ-
γελματικά, αλλά κάποιος που αγαπάει πολύ τη δουλειά του είναι αδύνατον να
μην πετύχει στη ζωή του. Θα πρέπει πάνω απ’ όλα να είναι αισιόδοξος, όσες δο-
κιμασίες και αν υποστεί.

Γιώργος Χατζηιωάννου - Τάξη Β’

Μανώλης Χατζημανώλης
Ο Μανώλης Χατζημανώλης

γεννήθηκε το 1964 και μεγά-
λωσε στο Βελβεντό Κοζάνης.
Σπούδασε σύγχρονο τραγούδι
στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών με
την Άννα Διαμαντοπούλου.
Παράλληλα σπούδασε τρομπέ-
τα και ανώτερα θεωρητικά (αρ-
μονία, ωδική, αντίστιξη, φούγ-
κα) στο Κρατικό Ωδείο Θεσσα-
λονίκης, ενώ παρακολούθησε
μαθήματα για τη σύνθεση μου-
σικής στον κινηματογράφο.

Σαν τραγουδιστής έχει συ-
νεργαστεί με τους Σταύρο Κου-

γιουμτζή, Θάνο Μικρούτσικο, Γιάννη Μαρκόπουλο, Δημήτρη Πα-
παδημητρίου, Μάριο Τόκα, Νίκο Ξυδάκη κ.α., ερμηνεύοντας τρα-
γούδια τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συμμετέχει σταθερά στην ελληνική δισκογραφία έχοντας πα-
ρουσιάσει από το 1996 οκτώ προσωπικούς δίσκους-CD (Τραγούδια
για μικρές εβδομάδες-MINOS EMI, Σ’ αυτόν τον τόπο που άλλαξε
χρώμα-MINOS EMI, Το τραγούδι του Αχιλλέα κ.α.).

Είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ.

WHO IS WHO
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- Πριν από 2 μήνες εκδόθηκε το πρώτο φύλλο της σχολικής εφημερίδας

του 1ου ΓΕΛ. το οποίο παραλάβατε και ο ίδιος. Πώς σας φάνηκε αυτή η

δραστηριότητα του σχολείου; Σας άρεσε η θεματολογία;

- Ήταν πολύ ωραίο. Πιστεύω ότι είχε ενδιαφέροντα θέματα, που αφορούν τους
μαθητές. Σας εύχομαι να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια με το ίδιο μεράκι,
και σε ό,τι μπορώ και εγώ να βοηθήσω θα το κάνω. Γενικά θεωρώ πως  κά-
θε σχολείο θα πρέπει να έχει την εφημερίδα του. Έτσι δίνεται η δυνατότητα
στους μαθητές να κρίνουν, να σχολιάζουν, να αξιολογούν θέματα που αφο-
ρούν τη λειτουργία του σχολείου όπως καθαριότητα, τουαλέτες, συμπεριφο-
ρά μαθητών προς καθηγητές, κάπνισμα, αλκοόλ κτλ. Θα ήταν καλή ιδέα μια
ομάδα να επεξεργαστεί το θέμα με το κάπνισμα και να αναλύσει τα αποτελέ-
σματα αυτού.

- Ενισχυτική διδασκαλία: ως θεσμός πιστεύετε ότι λειτουργεί σωστά;

- Λέγεται Πρόσθετη διδακτική στήριξη. Ενισχυτική διδασκαλία είναι στο γυ-
μνάσιο. Είναι ένας πολύ καλός θεσμός που βοηθάει όλους τους μαθητές και
ιδιαίτερα τους αδύνατους. Ταυτόχρονα είναι μια καλή λύση για τους μαθητές
με οικονομικά προβλήματα  και για όσα παιδιά έρχονται από τα χωριά, τα
οποία και έχουν δωρεάν μετακίνηση. Να σας πληροφορήσω μάλιστα ότι μπο-
ρείτε να απαιτήσετε τους καθηγητές που εσείς θέλετε. 

- Ναι, αλλά συνηθίζεται να αργεί η έναρξη των μαθημάτων με αποτέλεσμα

τα παιδιά να μένουν πίσω στην ύλη. Γιατί συμβαίνει αυτό και πώς μπο-

ρεί να αλλάξει;

- Δεν ευθυνόμαστε μόνο εμείς για αυτό, διότι οι μαθητές αργούν να δηλώσουν
συμμετοχή. Εμείς στέλνουμε τα έγγραφα εγκαίρως. Πρέπει η ερώτηση να γί-
νεται από την προηγούμενη χρονιά. Με καλύτερη οργάνωση και προσπάθεια,
μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα. Μπορείτε οι ίδιοι να κάνετε μία πρόταση μέ-
σω της εφημερίδας σας. Επίσης μπορείτε να ενεργοποιήσετε το δεκαπεντα-
μελές συμβούλιο ώστε να βοηθήσει στην καλύτερη και έγκαιρη οργάνωση
των τμημάτων.  Και πιστώσεις και καθηγητές έχουμε.

- Ποια η γνώμη σας για το εξεταστικό σύστημα των Πανελληνίων;

- Νομίζω ότι το σύστημα γέρασε και είναι καιρός να αλλάξει. Όταν κάτι το λει-
τουργείς χρόνια βλέπεις τις ατέλειες και τις αδυναμίες του και έχεις τη δυ-
νατότητα να τις διορθώνεις. Στα πλαίσια συνεννόησης όλων των αρμόδιων,
μαθητών, καθηγητών, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κτλ. και πέρα από κομ-
ματικές ταμπέλες μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο. Πάντα υπάρχουν ατέλειες.
Πρέπει το σύστημα να το αγκαλιάζουμε όλοι και οι αλλαγές να μην θίγουν
προηγούμενους ή επόμενους μαθητές. Αυτό που πρέπει όμως να τονισθεί εί-
ναι πως  το σύστημα αυτό είναι αδιάβλητο.

- Φέτος έγινε τελευταία στιγμή μια αλλαγή στο μάθημα της έκθεσης.( 60%

ασκήσεις, 40% έκθεση). Ποια η δική σας γνώμη γι αυτό;

- Εγώ δεν είμαι ο αρμόδιος για να απαντήσω σε θέματα σχετικά με το μάθημα
της έκθεσης. Καλύτερα να ρωτήσετε μια φιλόλογο. Πάντως η αλλαγή που
έγινε ήταν για να βοηθήσει τους μαθητές. Να σας ενημερώσω ότι από φέτος
έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα γραπτά σας.

- Σε ότι αφορά την αστική συγκοινωνία, εξυπηρετεί επαρκώς τους μαθη-

τές;

- Δεν έχω προς το παρόν κανένα παράπονο για πρόβλημα στις μετακινήσεις
αλλά αν υπάρξει, οι μαθητές μπορούν να απευθυνθούν στα σχολεία τους ή
ακόμα και σε μένα τον ίδιο και το πρόβλημα θα λυθεί αμέσως.

- Ποια η γνώμη σας για τις εκπαιδευτικές εκδρομές πρέπει να καταργη-

θούν, να παραμείνουν όπως είναι ή να γίνουν αλλαγές;

- Πρέπει να θεσμοθετηθούν. Επιπλέον να γίνονται σχολικές επισκέψεις σε αρ-
χαιολογικούς χώρους και ιδρύματα ή μουσεία τα οποία είναι πολλά στην Ελ-
λάδα. Είναι αδιανόητο να βγαίνει ένας μαθητής από το λύκειο και να μην έχει
επισκεφτεί την Ακρόπολη, τους Δελφούς, την Επίδαυρο, την Αιανή. Και αν
χρειαστούν επιπλέον μέρες να υπάρχουν και διανυκτερεύσεις. Η καλλιέργεια
της ιστορικής και εθνικής συνείδησης γίνεται και μέσα από αυτές τις εκδρο-
μές. Και όχι από τη στείρα απομνημόνευση ονομάτων και χρονολογιών.  

- Για τις εκδρομές στο εξωτερικό;

- Είναι πολύ θετικό να πηγαίνουν οι μαθητές στο εξωτερικό και να βλέπουν άλ-
λους πολιτισμούς και νοοτροπίες. Καλό είναι να επισκέπτονται και σχολεία
του εξωτερικού για να βλέπουνε πράγματα που δεν υπάρχουν εδώ, όπως αί-
θουσες μουσικής και θεάτρου. Να απαιτήσουν λοιπόν οι μαθητές να γίνονται
περισσότερες τέτοιες εκδρομές.

- Οι καταλήψεις των μαθητών λαμβάνονται από τους πολιτικούς ως αφορ-

μή για να χαθεί το μάθημα ή τις υπολογίζουν;

- Πρέπει να γίνονται για σοβαρούς λόγους. Είναι δικαίωμα του κάθε μαθητή να
αποφασίζει με ποιο τρόπο θα διαμαρτυρηθεί και κατά τη γνώμη μου η κατά-
ληψη είναι το έσχατο μέσο. Θα πρέπει να εξαντληθούν τα περιθώρια που
υπάρχουν για να κριθεί η κατάληψη. Ίσως να φταίμε και εμείς πολλές φορές.
Τίποτα δεν είναι τέλειο στην εκπαίδευση. Και πάλι η ενεργοποίηση όλων,
μαθητών, συλλόγων διδασκόντων, συλλόγων γονέων και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης κρίνεται απαραίτητη. Δεκτό το αίτημα ένα σχολείο από παλιό να
γίνει καινούριο. Όχι όμως μέσα σε μια μέρα.  Τουλάχιστον σε ότι με αφορά
δεν έχω παραβλέψει κάτι και τα προσέχω. Και αν έχω κάνει κάποια λάθη, τα
διορθώνω.

- Στο λύκειο η βαρύτητα δίνεται στα εξεταζόμενα πανελλαδικώς μαθήμα-

τα. Τα υπόλοιπα παραμελούνται. Όμως έτσι οι μαθητές δεν αποκτούν γε-

νικές γνώσεις. Τι μπορεί να γίνει πάνω σ’αυτό;

- Συμφωνώ απόλυτα. Γι’ αυτό καλή θα ήταν η αποδέσμευση των εξετάσεων από
το λύκειο. Συμφωνώ επίσης με το ότι οι Έλληνες μαθητές είναι οι πιο κου-
ρασμένοι εργάτες που υπάρχουν στον κόσμο. Ξεχνάνε τον αθλητισμό, τον πο-
λιτισμό, τα χόμπι και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να ζει ένας νέος σε αυ-
τή την ηλικία.

- Τα μαθήματα της κατεύθυνσης ποιες ώρες πρέπει να γίνονται; Υπάρχει

κάποια εγκύκλιος που να λέει κάτι σχετικό;

- Για μένα πρέπει να γίνονται πρώτες ώρες. Αυτό το κανονίζει το κάθε σχολείο
ξεχωριστά. Να το συζητήσετε με τους καθηγητές σας και να το κυνηγήσετε από
την αρχή της χρονιάς.

- Κάποια προσεχή σχέδια για την εκπαίδευση στο νομό μας υπάρχουν;

- Προτείνουμε να γίνουν κάποια καινούρια σχολεία. Θα γίνει το 7ο γυμνάσιο
Κοζάνης στη ΖΕΠ και σύντομα θα κατασκευαστεί ένα κτίριο που θα στεγάσει
τα ΤΕΕ μαζί με τα γραφεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης.

- Σας ευχαριστούμε πολύ

- Σας ευχαριστώ και εγώ και εύχομαι να συνεχίσετε και να μη δειλιάσετε με τί-
ποτα!

Παπαδήμου Ελευθερία, Ρεπανά Ελαιάνα - Τάξη Β’

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ TOY ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ κ. ΣΑΒΒΙΛΩΤΙΔΗ ΚΟΣΜΑ

ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ κα Π. ΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤIΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ε. ΡΕΠΑΝΑ
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ΕΝΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
Το Ολυμπιακό άθλημα ΤΑΕ

KWON DO μαθαίνει σ’όσους
ασκούνται σ’αυτό όχι μόνο αυτο-
άμυνα, αντοχή και ταχύτητα, αλ-
λά και ψυχική και σωματική πει-
θαρχία. Το δρόμο αυτής της Κο-
ρεάτικης πολεμικής τέχνης ακο-
λούθησαν αρκετοί πρώην και νυν
μαθητές του σχολείου μας. Ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον έχει ο μαθητής
της Γ’ τάξης Παρμενίων Πατιάς,
5ος Παγκόσμιος Πρωταθλητής
στην Τουρκία το 2008.

Σε μια συνέντευξη που μας
έδωσε πρόσφατα, ο συμμαθητής
μας σημειώνει πως από μικρή
ηλικία ήθελε να ασκηθεί σε μια
πολεμική τέχνη, η οποία μας φα-
νέρωσε ό,τι του έχει διδάξει έναν
διαφορετικό τρόπο ζωής. Εντύ-
πωση δημιουργεί το γεγονός ότι
εκτός από παγκόσμιος πρωτα-
θλητής τα κατάφερε και στην προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Όπως λέ-
ει και ο ίδιος αρκεί να το θέλει κάποιος και όλα μπορεί να τα καταφέρει. Όσον αφο-
ρά τον ελεύθερο χρόνο του, αν και δεν του μένει αρκετός, εξ αιτίας των πολύωρων
προπονήσεων του, δε φαίνεται να τον ενοχλεί ιδιαίτερα, αφού κάνει αυτό που πραγ-
ματικά αγαπά.

Πειρασμοί για χρήση αναβολικών, έτσι ώστε να καλυτερεύσει τις αποδόσεις
του, υπάρχουν. Ωστόσο, όπως ο ίδιος δηλώνει, ουδέποτε θα έκανε ούτε έχει κάνει
χρήση και επίσης καταδικάζει τους αθλητές που υποκύπτουν στους πειρασμούς.

Τέλος, θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε για τον πολύτιμο χρόνο που μας αφιέ-
ρωσε για τη συνέντευξη αυτή και να του ευχηθούμε «καλά αποτελέσματα στις εξε-
τάσεις του» και «καλή επιτυχία στους μελλοντικούς του αγώνες».

Δημήτρης Σπαχίδης - Στανισλάβα Μπαζίτοβα Τάξη Β’

Αθλητικό

Πανόραμα

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος καθηγητών του 1ου ΓΕ.Λ συγχαίρουν
τους μαθητές και τους εύχονται να κατακτούν πάντα υψηλά βάθρα
στο στίβο της ζωής.

Καλοκαίρι... Τί συνειρμούς θα έκανε άραγε ένα παιδί μ'αυτή τη λέξη; Διακοπές. Διασκέδαση. Ξε-
γνοιασιά.

Ε, λοιπόν τη στιγμή που θα έχετε στα χέρια σας αυτή την εφημερίδα, όλοι σας θα έχετε πάρει το
δρόμο του καλοκαιριού.  Πρωταγωνιστές αυτής της εποχής είναι παντού τα παιδιά, από τις πλατείες
έως τα πάρκα, από τα μπουγέλα ως τα βιβλία, από τις πόλεις έως τα νησιά. Κι αυτό επειδή ως μα-
θητές, το πρόγραμμά μας την υπόλοιπη χρονιά ήταν αρκετά φορτωμένο και τώρα είναι η κατάλληλη
περίοδος για ξεκούραση, για όλους. 

Εξαίρεση βέβαια αποτελούν τα παιδιά που τελείωσαν την Β' Λυκείου και έχουν να αντιμετωπίσουν
το "γολγοθά" των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλό κουράγιο! Δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε όμως
τους μαθητές της φετινής Γ' Λυκείου που περιμένουν αγωνιωδώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
Καλά αποτελέσματα και καλή σταδιοδρομία για τους επιτυχόντες, λοιπόν. 

Αλλά για να μην παρεκκλίνουμε από το θέμα που μας απασχολεί κυρίως, ας υπενθυμίσουμε ότι
ο χρόνος,ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών, θα πρέπει να αξιοποιείται εποικοδομητικά και
όχι αλόγιστα,επειδή όπως και να το κάνουμε δυο μήνες είναι, όχι μια αιωνιότητα. Ποικιλία δραστη-
ριοτήτων που σχετίζονται με την άθληση, τις τέχνες και την παιδεία αποτελούν ίσως το ιδανικότερο
καταφύγιο για κάποιον που το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών θα το περάσει στην πόλη. Κύριος στό-
χος μας είναι η ψυχαγωγία. Οπότε, οτιδήποτε μας ευχαριστεί και μας προσφέρει ικανοποίηση, μπο-
ρεί να συμπεριληφθεί στα σχέδιά μας. Η περίοδος που όλοι περιμέναμε έφτασε. Ας τη χαρούμε!

Γιάννης Κούτσιανος - Τάξη Α’


