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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

«Διαισθάνομαι ότι ο ταραγμένος αιώνας μας, εκτός από την τεχνολογική επανάσταση, ίσως να είναι 

φορέας κάτι πιο σημαντικού: της σηματοδότησης της αρχής ενός νέου επιπέδου εξέλιξης της 

ανθρώπινης βιολογικής εξέλιξης, στο τέλος της οποίας ο μαθηματικός θα ενωθεί με τον ποιητή». 

Αυτά τα προφητικά λόγια ανήκουν στον μεγάλο 
στοχαστή Νίκο Ταμπάκη, Διπλ. ΕΜΠ και Δρ. 
Φιλοσοφίας. Εμείς, αυτό που μπορούμε να 
κάνουμε στο σημείο αυτό, είναι να 
αντιπαραβάλλουμε στη λέξη μαθηματικός τη λέξη 
μαθητής και στη συγκεκριμένη περίπτωση τους 
μαθητές και τις μαθήτριες του Γ.Ε.Λ. 
Κασσάνδρας. 

Οι μαθητές μας, όπως φαίνεται μέσα από το 
καινούργιο τεύχος της εφημερίδας τους, δεν 
λησμονούν, ότι, σύμφωνα με την πλατωνική 
αντίληψη, η φύση είναι η σωματική έκφραση του 
αρχετυπικού και ιδεατού κόσμου. Οι μαθητές μας 
γνωρίζουν, ότι η σύλληψη του Αρχετύπου του 
Ωραίου στον εκδηλωμένο κόσμο είναι αυτό που 
ονομάζουμε Τέχνη και διέπεται από τους νόμους 
της Αισθητικής.    

Σήμερα όμως η αντίληψη αυτή αλλάζει. Την 
αίσθηση των μαθητών για το ωραίο τους την 
εμπνέει η αρμονική συνύπαρξη της τάξης και της 
αταξίας, όπως αυτές υπάρχουν στη φύση, αλλά 
και στις πλουραλιστικές κοινωνίες των 
ανθρώπων. 

Μέσα από την προσωπική τους διαδρομή 
παρατηρούμε την αγωνιώδη αναζήτηση ενός 
καλύτερου, πιο ανθρώπινου και πιο δημιουργικού 
αύριο.  
      Οι μαθητές του σχολείου μας ατενίζουν το 
ωραίο, αλλά συνάμα και εχθρικό απέναντι στο 
φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο, πολιτισμικό 
μέλλον που καταφθάνει μέσα από το αέναο και 
ο δ υ ν η ρ ό  γ ί γ ν ε σ θ α ι  τ ω ν  κ α θ η μ ε ρ ι ν ώ ν 
προβλημάτων που μαστίζουν τον πλανήτη  και 
τ ο ν  κ ό σ μ ο  μ α ς .  .  .  
      Έναν κόσμο όπου η ανεκτικότητα, ο 
σεβασμός και η δίψα για συνύπαρξη κυριαρχούν. 
Εδώ η μνήμη του παρωχημένου κόσμου των 
προκαταλήψεων και των πάσης φύσεως 
ρατσισμών αδειάζει και ένας νέος κόσμος γεμίζει 
με εικόνες αγάπης, αλληλοεκτίμησης και 
συντροφικότητας χωρίς ταμπού και στεγανά. 
Μέσα από την σκοτεινιά της αμετακίνητης, 
καθημερινής ζωής ξεπετάγονται τα κόκκινα φύλλα 

του πάθους των νέων μας για ζωή, για έρωτα, 

για υλοποίηση κρυμμένων ονείρων, για 
αποδέσμευση από καθετί κατεστημένο, 

τετριμμένο και φθαρτό, που εντείνει και τη φτώχεια 
και την περιβαλλοντική καταστροφή. Οι μαθητές μας 
περιμένουν την ανάδυση μιας παγκόσμιας κοινής 
γνώμης, που να στηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις δημοκρατικές αξίες, να προσφέρει τη 
δυνατότητα διέλευσης από την έμφαση στις 
αρνητικές ελευθερίες στην προώθηση των θετικών 
ελευθεριών, που εμπεριέχουν το δικαίωμα μιας 
ανθρώπινης ζωής για όλους τους κατοίκους του 
παγκόσμιου χωριού. 
     Όλα αυτά τα θέματα και πολλά άλλα ακόμα 
συνθέτουν ένα πεδίο με το οποίο είναι απαραίτητο 
και αναγκαίο να εξοικειωθούν πλήρως οι νέοι μας και 
πιο συγκεκριμένα οι μαθητές μας, αφού αυτοί κυρίως 
καλούνται να ζήσουν μέσα σε αυτό, γιατί αυτοί είναι 
οι αυριανοί πολίτες. Οφείλουν, λοιπόν, να είναι 
ευαισθητοποιημένοι επάνω στα δικαιώματα των 
ανθρώπων και ιδιαίτερα των παιδιών, εφόσον αυτά 
αφορούν τους ίδιους. Οφείλουν να γνωρίζουν, ότι η 
αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε 
όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας καθώς και 
των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους 
αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης 
και της ειρήνης στον κόσμο. Επίσης, οφείλουν να 
γνωρίζουν, ότι η παραγνώριση και η περιφρόνηση 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγησαν σε 
πράξεις βαρβαρότητας, που εξέγειραν την ανθρώπινη 
συνείδηση και η προοπτική ενός κόσμου, όπου οι 
άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να μιλούν και να 
πιστεύουν, λυτρωμένοι από τον τρόμο και την 
αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδίωξη 
του ανθρώπου. Όπως είναι ευνόητο, στην εξοικείωση 
των μαθητών με αυτό το πεδίο γνώσης, άμεσος και 
εποικοδομητικός πρέπει να είναι και ο ρόλος των 
εκπαιδευτικών και των γονέων. 
 
                                                                                    

Ντόντουλος Βασίλειος 
                                                                            

Διευθυντής Γ.Ε.Λ. Κασσάνδρας 

 

                      

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
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Αυτό που κάνεις τώρα, ο,τιδήποτε και αν 
είναι, μπορεί να είναι η τελευταία σου 
πράξη στη Γη, μπορεί να είναι η τελευταία 
σου μάχη. Αναρωτήθηκες ποτέ ποια είναι 
η θέση σου στη ζωή, στον πλανήτη, στο 
Σύμπαν; 

          Ο σύγχρονος άνθρωπος, ο οποίος 
έχει πάψει να πιστεύει, χωρίς να 
σταματήσει να είναι εύπιστος, αιωρείται 
ανάμεσα σε ουρανό και γη και δεν βρίσκει 
πουθενά ισορροπία. Δε νοιώθει να 
συμμετέχει σ’ένα μεγάλο και δραματικό 
πεπρωμένο, αλλά είναι δέσμιος των 
μαζικών δυνάμεων του πολιτισμού μας, 
αναγκασμένος ν’ακολουθήσει το 
βηματισμό τους, αιχμάλωτος της ρουτίνας 
τους, παγιδευμένος στις συγκρούσεις 
τους. 

          Η αλήθεια όμως είναι, ότι όσο 
εξελισσόμαστε ως άτομα τόσο κάνουμε 
και την κοινωνία μας να εξελίσσεται. Η 
παιδεία που μας γαλουχεί στην παιδική, 
την εφηβική και τη νεανική μας ηλικία, 
γαλουχείται από τη δική μας καθοδήγηση 
κατά την ενηλικιότητά μας.  

          Αυτοί που πετυχαίνουν 
ν’αναπτυχθούν, όχι μόνο χαίρονται τους 
καρπούς της ανάπτυξης, αλλά δίνουν 
τους ίδιους τους καρπούς και στον κόσμο. 
Αναπτυσσόμενοι ως άτομα, σηκώνουμε 
στους ώμους μας την ανθρωπότητα. Έτσι 
και η ανθρωπότητα εξελίσσεται. 

          Παρ’όλα αυτά, η ιδέα ότι το επίπεδο 
της πνευματικής ανάπτυξης της 
ανθρωπότητας βρίσκεται σε μια πορεία 
ανοδική, δεν φαίνεται και πολύ ρεαλιστική 
σε μια γενιά απογοητευμένη από το 
όνειρο της προόδου. Παντού βλέπει 
πόλεμο, διαφθορά, εκμετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο, υποκρισία, μια 
χωρίς ηθική ανάπτυξη της επιστήμης και 
της τεχνολογίας, πολιτικούς και 
θρησκευτικούς ηγέτες έρμαια των 
συμφερόντων και της απατηλής λάμψης 
της ματαιοδοξίας. 

          Πως, λοιπόν, θα μπορούσε κάποιος 
λογικά να υποστηρίξει ότι το ανθρώπινο 
γένος προοδεύει πνευματικά; Και όμως 
αυτό ακριβώς συμβαίνει. Η ίδια μας η 
αίσθηση της απογοήτευσης γεννιέται από 
το γεγονός, ότι περιμένουμε από τον 
εαυτό μας περισσότερα πράγματα απ’ότι 
οι πρόγονοί μας περίμεναν από τον εαυτό 
τους. Η ανθρώπινη συμπεριφορά που 
σήμερα τη βρίσκουμε αποκρουστική και 
απαίσια, τον περασμένο χρόνο τη 
δεχόμασταν σαν κάτι πολύ φυσικό και 
αναμενόμενο. 

          Επομένως, αυτό που κάνεις τώρα, 
μπορεί να είναι η τελευταία σου πράξη, η 
ύστατή σου μάχη. Δεν υπάρχει καμιά 
δύναμη, που να μπορεί να σου εγγυηθεί 
ότι θα είσαι σε θέση να το κάνεις ακόμη 
και την επόμενη στιγμή. Γι’αυτό αγωνίσου 
για την πρόοδό σου, την εξέλιξή σου και 
για ένα καλύτερο αύριο τώρα. 

 

                    

 

 

 

 

 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ MALALA YOUSAFZAI 
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Από την Στεφανία Οικονόμου 

 

Η Μαλάλα Γιουσαφζάι είναι 

μαθήτρια από το Πακιστάν, που 

αγωνίζεται για το δικαίωμα των 

κοριτσιών στην εκπαίδευση. Το 

όνομά της δόθηκε προς τιμή της 

Πακιστανής λαϊκής ηρωίδας 

Μαλαλάι (1861-1880). Σε ηλικία 

11 ετών άρχισε να δίνει 

συνεντεύξεις σε διάφορα μέσα, 

τόσο της χώρας της όσο και 

άλλων χωρών, στις οποίες υποστήριζε το 

δικαίωμα των κοριτσιών να πηγαίνουν 

σχολείο. Στο μεταξύ, οι Ταλιμπάν κατείχαν 

την εξουσία στην περιοχή της, γεγονός, 

όμως, που δεν σταμάτησε τη Μαλάλα απ’το 

να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη της! 

Δυστυχώς, στις 9 Οκτωβρίου 2012 ένας 

Ταλιμπάν σταμάτησε το σχολικό λεωφορείο 

στο οποίο επέβαινε η Μαλάλα και την 

πυροβόλησε στο κεφάλι!  

           Η Μαλάλα νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη 

κατάσταση σε νοσοκομείο του Πακιστάν και 

στη συνέχεια στο νοσοκομείο QUEEN 

ELISABETH, στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Η 

απόπειρα δολοφονίας της προκάλεσε έκρηξη 

συμπαράστασης προς τη Μαλάλα σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Οι γονείς της, και 

ιδιαίτερα ο πατέρας της, ο οποίος είναι 

ιδιοκτήτης σχολείου και ποιητής, ήταν και 

είναι πάντα στο πλευρό της, υποστηρίζοντας 

τις πρωτοβουλίες της! Η Μαλάλα επέζησε και 

τώρα συνεχίζει τη ζωή της στην Αγγλία, γιατί 

δεν μπορεί να επιστρέψει στο Πακιστάν υπό 

τον φόβο των Ταλιμπάν, παρ’όλο που είναι 

μια πιστή μουσουλμάνα. Το 2013 της 

απονεμήθηκε το βραβείο Ζαχάρωφ. Το 2014, 

της δόθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, γινόμενη η 

πρώτη κοπέλα που τιμήθηκε με Νόμπελ στην 

ηλικία των 16 ετών. Το Νόμπελ Ειρήνης δεν 

δόθηκε μόνο στην Μαλάλα, αλλά και στον 

Ινδό ακτιβιστή δάσκαλο Καϊλάς Σατιάρτι. 

           Τέλος, η Μαλάλα έχει γράψει ένα 

βιβλίο, στο οποίο περιγράφει τη ζωή της, από 

την ίδρυση του Πακιστάν μέχρι και τη νέα της 

ζωή στην Αγγλία, και έχει ιδρύσει μια 

οργάνωση με την ονομασία MALALA FUND, 

που χρηματοδοτεί την κατασκευή σχολείων 

σε περιοχές της Αφρικής, της Ασίας, αλλά και 

σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα όπου η 

εκπαίδευση είναι απαγορευμένη για τα 

κορίτσια ή το κράτος δεν έχει την οικονομική 

ικανότητα να προσφέρει δωρεάν δημόσια 

παιδεία.  

              

 

ΒΙΒΛΙΟ: Με λένε Μαλάλα, Εκδόσεις Πατάκης 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: www.malalafund.org. 
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                            ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ 

 

«Πρώτα ήρθαν για τους κομμουνιστές,  

αλλά δεν μίλησα, διότι δεν ήμουν κομμουνιστής. 

Έπειτα ήρθαν για τους σοσιαλιστές, 

αλλά δεν μίλησα, διότι δεν ήμουν σοσιαλιστής. 

Έπειτα ήρθαν για τους συνδικαλιστές, 

αλλά δεν μίλησα, διότι δεν ήμουν συνδικαλιστής.  

Έπειτα ήρθαν για τους Εβραίους, 

αλλά δεν μίλησα, διότι δεν ήμουν Εβραίος. 

Έπειτα ήρθαν για τους Καθολικούς, 

αλλά δεν μίλησα, διότι δεν ήμουν καθολικός. 

…κι έπειτα ήρθαν για μένα, 

και δεν είχε μείνει κανείς να μιλήσει». 

 

                                                        Μάρτιν Νίμελερ 

 «Πάρα πολλά καλά μπορούν να γίνουν στον κόσμο, αν οι άνθρωποι πάψουν να 

ενδιαφέρονται για το ποιος θα πάρει το βραβείο» 

                                                                                      Ιησουιτική ρήση 

 

 

«Η ευγένεια στον λόγο δημιουργεί εμπιστοσύνη, 

Η ευγένεια στην σκέψη δημιουργεί στοχασμό 

Και η ευγένεια στην προσφορά δημιουργεί αγάπη» 

                                                                              Λάο-Τσε 

 

 

«Η παιδεία σ’ένα έθνος φανερώνει την διανοητική κατάστασή του» 

                                                                                       Ίων Δραγούμης 
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«ΕΣΥ, ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΕΙΣ;» 

                                                          Από την Στεφανία Οικονόμου 

 

Ο καθένας από εμάς έχει τα δικά του όνειρα, 

τους δικούς του στόχους, τις δικές του 

προσδοκίες. Επειδή, όμως, δεν 

εκπληρώνονται όλα δια μαγείας και τη στιγμή 

που τα θέλουμε, βρισκόμαστε πολλές φορές 

στη «δυσάρεστη» θέση της αναμονής. 

Μένοντας σ’αυτή τη θέση, αναρωτιόμαστε αν 

τελικά αξίζει τον κόπο να επιμείνουμε και να 

περιμένουμε ή αν ο χρόνος είναι χρήμα που 

εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να 

πληρώσουμε. Έτσι, οι άνθρωποι χωρίζονται 

σε δύο κατηγορίες.  

            Στην πρώτη, συναντάμε ανθρώπους 

κουρασμένους από τον ρυθμό της ζωής τους, 

επειδή ποτέ δεν έφτασαν μέχρι το τέλος, 

καθώς η υπομονή τους κούραζε ψυχικά. 

Αυτοί οι άνθρωποι ενθουσιάζονται με το 

παραμικρό και τη στιγμή που αποφασίζουν 

να θέσουν και να εκπληρώσουν κάποιο 

στόχο, λίγο πριν τα μισά της διαδρομής, 

χάνουν τον ενθουσιασμό τους και 

ξαναγυρνούν στην προηγούμενη κατάστασή 

τους. 

          Στη δεύτερη κατηγορία, οι άνθρωποι 

είναι προικισμένοι με υπομονή και 

αποφασιστικότητα. Έχουν καταφέρει να 

εκπληρώσουν τα όνειρά τους ή τουλάχιστον 

προσπάθησαν, μέσω σκληρής δουλειάς, 

αλλά και τεράστιας πίστης στους στόχους 

τους. Αντιμετωπίζουν και αυτοί δυσκολίες και 

απογοητεύσεις! Συνεχίζουν, όμως, το δρόμο 

τους, γιατί γνωρίζουν ότι το καλό αργεί να 

έρθει. Αυτό αντί να τους αποθαρρύνει, τους 

γεμίζει με ακόμα μεγαλύτερη όρεξη να 

συνεχίσουν τη διαδρομή τους και να 

ανακαλύψουν ό,τι αυτή τους επιφυλάσσει: 

χαρά, πόνο, λύπη και ευτυχία.  

            Σε όποια, όμως, από τις κατηγορίες 

και αν αισθανόμαστε ότι ανήκουμε, υπάρχει 

κάτι που είναι καλό να το γνωρίζουμε όλοι. Οι 

πόρτες και στις δύο είναι ανοικτές και μπορεί 

ο καθένας πολύ εύκολα να μεταπηδήσει από 

τη μία κατηγορία στην άλλη. Το ότι διάλεξες 

τη λάθος διαδρομή δεν σημαίνει ότι δεν 

μπορείς να βρεις τη σωστή αν την 

αναζητήσεις! Και από την άλλη, αν ξεκίνησες 

στη σωστή διαδρομή δεν σημαίνει ότι δεν 

μπορεί να βρεθείς στη λάθος, αν χάσεις το 

κουράγιο και την πίστη στον στόχο σου. 

           Τελικά, στη ζωή είμαστε ελεύθεροι να 

επιλέξουμε ποια θα είναι η διαδρομή που θα 

περπατήσουμε. Οι ευκαιρίες είναι άπειρες, 

όπως και οι απογοητεύσεις. Το πιο 

σημαντικό, όμως, είναι να κρατήσεις την 

πίστη σου για τον τελικό σκοπό και με πυξίδα 

τη δύναμη, που όλοι κρύβουμε μέσα μας, να 

ξεπεράσεις τα εμπόδια, ώστε να καταφέρεις 

να φτάσεις στον πολυπόθητο προορισμό 

σου.  
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ΙΔΑΝΙΚΟ ΑΛΛΑ ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ! 

                                           

Από τη Ζαχαρούλα Χατζηκωνσταντίνου 

 

 

Τη σημερινή εποχή τα παιδιά αρχίζουν να 

έχουν όλο και περισσότερες απαιτήσεις για το 

σχολικό περιβάλλον και βέβαια τους 

καθηγητές. Αρκετά σχολεία της χώρας μας 

παρουσιάζουν έλλειψη οικονομικών πόρων, 

με αποτέλεσμα να μη μπορούν να καλυφθούν 

βασικές ανάγκες, όπως η θέρμανση των 

μαθητικών αιθουσών.  

           Επομένως, καθένας από εμάς τους 

μαθητές είναι δικαιολογημένος στην επιθυμία 

του να ονειρευτεί κάτι που θα τον κάνει να 

αισθανθεί τη μαγεία του σχολείου. Εκείνου 

του ιδανικού σχολείου, όμως, μέσα από το 

οποίο θα μάθει, θα πληροφορηθεί, θα 

γνωρίσει με το δικό του μοναδικό τρόπο.  

          Για μένα, λοιπόν, το ιδανικό σχολείο 

είναι αυτό που θα βρίσκεται στην εξοχή, θα 

διαθέτει τεράστια αυλή με αθλητικές 

εγκαταστάσεις, οι μαθητές θα έχουν τη 

δυνατότητα να μένουν εκεί, εάν αυτοί το 

επιθυμούν, το μάθημα θα γίνεται μέσω του 

Internet, κάτι πολύ ενδιαφέρον για τους 

εφήβους.  

          Στόχος του ιδανικού σχολείου θα είναι 

να σε διδάξει, αλλά ταυτόχρονα και να σε 

ψυχαγωγήσει. Με αυτόν τον τρόπο οι 

μαθητές θα μπορούν να κατανοήσουν 

καλύτερα τα μαθήματα και έτσι δεν θα 

υπάρχουν αδύναμοι μαθητές, πράγμα που 

είναι πολύ συνηθισμένο στην εποχή μας. 

Τέλος, οι καθηγητές θα ήθελα να είναι 

υπομονετικοί, αλλά και απαιτητικοί απ’όλους 

τους μαθητές, χωρίς να κάνουν διακρίσεις και 

βαθμολογώντας αντικειμενικά. 

          Όλοι μας έχουμε ονειρευτεί ένα τέτοιο 

σχολείο, αλλά γνωρίζουμε πως η 

πραγματοποίησή του είναι ακατόρθωτη. 

Γι’αυτό βέβαια τα ιδανικά σπανίζουν. Επειδή 

η παιδεία δεν διεξάγεται και δεν 

αναπτύσσεται μέσα σ’ένα υγιές, όμορφο και 

πλήρως εξοπλισμένο με άρτια υλικοτεχνική 

υποδομή σχολείο, όπου οι μαθητές να έχουν 

τη δυνατότητα να μορφώνονται πνευματικά, 

κοινωνικά, ηθικά και ψυχολογικά. 

 

 

 

 

 

 

ΕΦΗΒΕΙΑ 

                                       Από τις Φιλίππα Τσαγκαλίδου και Άννα Μουράτι  
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Εφηβεία είναι η αναπτυξιακή εκείνη περίοδος 

της ζωής του ανθρώπου που ξεκινάει με 

ιδιαίτερες βιολογικές αλλαγές στο σώμα του 

παιδιού, οι οποίες έχουν παράλληλα και 

ψυχοσωματικές επιπτώσεις, και τελειώνει 

ψυχολογικά με την τελική γενετήσια 

ολοκλήρωση και αυτόνομη ωρίμανση του 

ατόμου. Θα λέγαμε αδρά, ότι η εφηβεία 

αρχίζει γενικά κατά το 11ο έτος της ηλικίας και 

φθάνει μέχρι το 18ο. Υπάρχουν, όμως, 

μεγάλες ατομικές διαφορές στα όρια αυτά.  

          Η εξελικτική ψυχολογία μας λέει ότι 

σ’αυτήν την περίοδο ο έφηβος πρέπει να 

πετύχει και να αποκρυσταλλώσει την 

ταυτότητα του φύλου του. Τι σημαίνει αυτό; 

Να μπορεί κανείς να είναι άνετος με το φύλο 

του –είτε είναι αγόρι είτε κορίτσι-, να μάθει να 

εκφράζεται, αλλά και να ελέγχει τα ερωτικά 

του συναισθήματα με κατάλληλο τρόπο. 

Ακόμη να μπορεί να δέχεται ανάλογες 

εκδηλώσεις από το άλλο φύλο, όταν 

χρειαστεί. Με λίγα λόγια να έχει ενσωματώσει 

και αποδεχθεί τους ρόλους και την 

συμπεριφορά του φύλου του, όπως τα έχει 

προσδιορίσει η κοινωνία μας. 

 

          Με σκοπό να το πετύχει αυτό, ο 

έφηβος θα πρέπει να είναι κατ’αρχήν άνετος 

με το σώμα του. Έπειτα θα πρέπει να έχει 

αναπτύξει μια καλή και ισόρροπη σχέση με 

τους δύο γονείς του και σ’αυτό θα πρέπει να 

τον βοηθήσουν και εκείνοι, αλλά και οι 

συνθήκες μέσα στην οικογένεια. Παράλληλα, 

όμως, θα πρέπει να τον ενισχύουν με το να 

ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες του, αλλά και 

να μπορούν να πουν μια καλή κουβέντα για 

το παράστημα και την εμφάνισή του. 

          Οι έφηβοι συμμετέχουν και σε ομάδες 

που αποτελούνται από νέους και των δύο 

φύλων. Εκεί μέσα ο ένας υποστηρίζει τον 

άλλο και αποκτά αυτοπεποίθηση κάτω από 

το άγρυπνο βλέμμα του άλλου φύλου, με το 

οποίο μαθαίνει έτσι να συναναστρέφεται και 

να αποκτά άνεση. Οι σχέσεις των εφήβων 

μπορεί να επεκτείνονται και σε άλλους τομείς 

εκτός οικογένειας. Έτσι, συχνά συνδέονται με 

έναν ή δύο ενήλικες ή ακόμη μπορεί να 

δείξουν φροντίδα σε μικρότερα παιδιά. Αυτές 

όλες είναι σπουδαίες αλληλεπιδράσεις και 

εκθέτουν τους εφήβους σε τρόπους ζωής και 

φιλοσοφίες διαφορετικές από εκείνες της 

οικογένειάς του. Ας μην ανησυχούν, όμως, 

χωρίς σοβαρό λόγο οι γονείς. Οι έφηβοι 

βρίσκονται τώρα στα πλαίσια της 

αναπτυξιακής εξερεύνησης και συνήθως, 

όταν οι έφηβοι ενηλικιώνονται, διαμορφώνουν 

παρόμοιες πολιτικές και φιλοσοφικές απόψεις 

με τους γονείς τους. 

                       

Η ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
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«ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ»   

                                                            

Από την Στεφανία Οικονόμου 

 

Δεν φθάνουμε στην κορυφή του εαυτού μας 

παρά μέσω των άλλων και με τη βοήθειά 

τους». Αυτήν τη φράση του Βαλερύ διάβαζε 

και πάλι ο Λουκάς, στα 56 του χρόνια, στο 

πατρικό του σπίτι, όπου βρισκόταν για 

ολιγοήμερες διακοπές. Την πρώτη φορά που 

διάβασε αυτήν τη ρήση ο Λουκάς, ήταν 16 

χρονών και από τότε δεν την είχε ξεχάσει! 

Απεναντίας, τη θύμιζε κάθε μέρα στον εαυτό 

του μέχρι να την αφομοιώσει. Σύντομα, 

κατάλαβε το νόημά της και στην πράξη. 

          Μέσα στη σχολική χρονιά, στα πλαίσια 

μιας εκπαιδευτικής εκδρομής, ο Λουκάς 

επισκέφθηκε για πρώτη φορά ένα 

ορφανοτροφείο, όπου γνώρισε πολλά παιδιά 

που του μίλησαν για τη ζωής τους εκεί. 

Φεύγοντας απ’το ορφανοτροφείο, ο Λουκάς 

είχε ανάμικτα συναισθήματα. Τόσο η χαρά 

που γνώρισε αυτά τα παιδιά, όσο και η λύπη 

για τον τρόπο ζωής τους, τον έκαναν να 

σκεφθεί, για πρώτη φορά, το δικό του ρόλο 

στον κόσμο. Μέχρι χθες, νοιαζόταν μόνο για 

τους ανθρώπους που είχε γύρω του, ενώ 

τώρα ένιωθε υπεύθυνος για όλες τις 

απροστάτευτες ψυχές της γης. Μέχρι χθες, 

νόμιζε πως ήταν αδύναμος να αντιδράσει, να 

δείξει την άλλη πλευρά του εαυτού του, που 

άνθιζε από αγάπη. Μέχρι χθες, δεν ήξερε το 

μεγαλείο της ψυχής του, αλλά την υποβίβαζε 

συνεχώς, εξαιτίας της έλλειψης 

αυτοπεποίθησης, χωρίς να σκεφθεί ότι 

μπορεί να γνωρίσει τον εαυτό του και τελικά 

να εντυπωσιαστεί με τη δύναμη που κρύβει 

μέσα του! 

          Όλα αυτά τα σκέφθηκε τη νύχτα, όταν 

ξάπλωσε και έτσι, πήρε την σημαντικότερη 

απόφαση της ζωής του. 

          Ο 

Λουκάς 

αποφοίτησε απ’το Λύκειο και μπήκε στο 

Πανεπιστήμιο με σκοπό να σπουδάσει 

δημοσιογραφία. Από μικρός του άρεσε να 

γράφει άρθρα και να εκφράζει τις απόψεις του 

για διάφορα θέματα, σημαντικά ή ασήμαντα, 

τυπικά ή διεθνή. Παράλληλα, έγινε μέλος 

πολλών εθελοντικών οργανώσεων, τόσο για 

την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και 

για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων που συνεχώς καταπατούνται. 

Αυτή ήταν η απόφαση που πήρε εκείνη τη 

νύχτα. Ήθελε να είναι ενεργός πολίτης, να 

καθορίζει το μέλλον του και να προστατεύει 

τους αδύναμους. Το πιο σπουδαίο, όμως, 

είναι ότι κατάλαβε πως μέσω της 

συνεργασίας πολλών ανθρώπων μπορούν να 

επιτευχθούν πολλά περισσότερα πράγματα. 

Κάθε μέρα αφοσιωνόταν στις δράσεις των 

οργανώσεων, αλλά συνέχιζε και τις σπουδές 

του, τις οποίες τελείωσε με επιτυχία λίγα 

χρόνια μετά.  

          Αφού πήρε το πτυχίο του, ο Λουκάς 

ήξερε πολύ καλά τι ήθελε να κάνει! Έγινε η 

φωνή των οργανώσεων που εκπροσωπούσε, 

δημοσίευε άρθρα για την ευαισθητοποίηση 

ακόμα περισσότερων ανθρώπων και πήγαινε 

ταξίδια μακρινά, σε μέρη όπου η πείνα, ο 
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θάνατος και η έλλειψη στοιχειώδους 

εκπαίδευσης αποτελούν μόνιμα προβλήματα 

χιλιάδων ανθρώπων. Έγινε ένας γενναίος 

ακτιβιστής που άκουγε με υπομονή ακόμα και 

αυτούς που προξενούσαν τη δυστυχία στον 

πλανήτη, αλλά στο τέλος δε δεχόταν να 

σταματήσει τη δράση του και υποστήριζε για 

χιλιοστή φορά τα πιστεύω του.  

          Σήμερα, ο Λουκάς, στα 56 του χρόνια, 

γύρισε στο πατρικό του, ύστερα από ένα 

σημαντικό ταξίδι στη Λατινική Αμερική, όπου 

μαζί με εθελοντές από κάθε περιοχή του 

κόσμου, βοήθησε στην κατασκευή σχολείων 

και κέντρων εκπαίδευσης και προστασίας για 

ανήλικα παιδιά. Ύστερα από κάθε ταξίδι του, 

διηγιόταν όσα είδε στους φίλους του και στην 

οικογένειά του, που μαζεύονταν τα βράδια 

στην ταράτσα του πατρικού του, κάτω από 

τ’αστέρια, ακούγοντας συγκινημένοι τις 

ιστορίες του.  

          Τελικά, ο Λουκάς έφθασε στην κορυφή 

του εαυτού του μέσω των άλλων ανθρώπων. 

Δέχθηκε τη βοήθειά τους και τους αντάμειψε 

με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα, ήρθε η σειρά 

μας να μιμηθούμε το παράδειγμά του και να 

χαράξουμε και εμείς τη δική μας πορεία.  
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Από τη Μαρία Κατσάνη 

 

 

Το διαδίκτυο συνδέει όλο τον κόσμο 

ανεξάρτητα από χώρο και χρόνο, παρέχοντας 

τη δυνατότητα στον καθένα από εμάς να έχει 

πρόσβαση σε πληροφορίες για διάφορα 

θέματα, να ψυχαγωγηθεί ή να επικοινωνήσει 

με φίλους. Επίσης,το περιεχόμενο κάθε 

ιστοσελίδας δεν ελέγχεται πάντοτε προτού 

δημοσιευθεί , με αποτέλεσμα ο οποισδήποτε 

να μπορεί να ανεβάζει ό,τι θέλει στο διαδίκτυο 

χωρίς κανέναν περιορισμό.Στις έγκυρες 

ιστοσελίδες , αναγράφεται , στο τέλος,η 

σχεδιάστρια εταιρεία αλλά και ο ιδιοκτήτης 

της. Επιπρόσθετα , οι έγκυρες ιστοσελίδες 

παρέχουν πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη 

αλλά και το σκοπό ύπαρξής τους. Ακόμη σου 

δίνουν τη δυνατότητα επικοινωνίας. Με τον 

τρόπο αυτό σου παρέχεται η δυνατότητα να 

ελέγξεις και να αξιολογήσεις μια ιστοσελίδα 

απο μόνος σου.Είναι ένα δυνατό εργαλείο 

στα χέρια μας, που όμως αν δεν το 

χρησιμοποιούμε σωστά μπορεί να 

εμπερικλείει κινδύνους. Η πρόκληση στο 

Διαδίκτυο είναι να μπορούμε να 

αναγνωρίζουμε πιθανούς κινδύνους, να 

γνωρίζουμε τρόπους πρόληψης και 

αντιμετώπισης των κινδύνων και να έχουμε 

επιλογές για αποφυγή τους και τερματισμό 

τους 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που συνεπάγονται 

απο τη χρήση του Διαδικτύου είναι: 

Ακατάλληλο Περιεχόμενο , Ανεπιθύμητα 

Μηνύματα (Spam) ,  Αποξένωση ,  

Αποπλάνηση (Grooming) , Βίαια Παιχνίδια 

,Εθισμός (Internet Addiction),Εκφοβισμός 

(Cyberbullying), Επιβλαβείς 

Συμπεριφορές,Ηλεκτρονικός Τζόγος , Ιοί 

(Virus) , Παιδική Πορνογραφία , Παραβίαση 

Ιδιωτικότητας,Παραπληροφόρηση 

(Misinformation), Παραποίηση 

Γλώσσας,Υποκλοπή Προσωπικών 

στοιχείων(Phishing) ,Φυσικές Παθήσεις 

,Μεταφορά ιών ή κακόβουλων 

προγραμμάτων: Ο κύριος τρόπος διάδοσης 

των ιών σήμερα είναι μέσω Ηλεκτρονικόυ 

Ταχυδρομείου.Στην προσωπική μας 
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ηλεκτρονική διεύθυνση μπορεί να έρχονται 

μηνύματα που περιέχουν ιούς.Μερικές από 

τις ενδείξεις που πρέπει να μας 

προβληματίζουν είναι:αν ο αποστολέας του 

μηνύματος είναι άγνωστος, αν δεν έχει θέμα 

το μήνυμα ή ακόμα , αν περιλαμβάνει 

πληροφορίες για ανέλπιστα 

δώρα.Ιστοσελίδες με ανακριβείς 

πληροφορίες:Υπάρχουν ιστοσελίδες με 

ανακριβείς ή ψευδείς πληροφορίες που 

δημοσιεύονται εξαιτίας ημιμάθειας ή 

δόλου.Πρέπει λοιπόν να είμαστε 

επιφαλακτυκοί για την αξιοπιστία μιας 

ιστοσελίδας ,πριν δώσουμε βάρος σε όσα 

γράφονται σε αυτήν.Συζητήσεις με άγνωστα 

άτομα:Η Υπηρεσία Συνομιλίας (chat) μπορεί 

να σας φέρει σε επαφή με άτομα που δεν 

είναι ειλικρινή ως προς τον σκοπό για τον 

οποίον θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί σας 

και προσποιούνται ως προς τις πραγματικές 

τους διαθέσεις.Διαδικτυακοί 

κίνδυνοι:πρόσβαση στο Διαδίκτυο σήμερα 

δεν είναι ακίνδυνη, ανεξάρτητα από τον 

τρόπο χρήσης των υπηρεσιών του. 

Υπάρχουν κακόβουλοι χρήστες και αρκετές 

δυνατότητες πρόκλησης ζημιών τόσο στο 

επίπεδο του χρησιμοποιούμενου λογισμικού 

και υλικού, όσο και σε προσωπικό 

επίπεδο.Πρόκληση ζημιών στο υπολογιστικό 

σύστημα:Ο κύριος κίνδυνος πρόκλησης 

ζημιών στο υπολογιστικό σύστημα ενός 

ανύποπτου χρήστη είναι η μόλυνση του 

συστήματος με κάποιον ιό. Η μόλυνση γίνεται 

όταν ο χρήστης καλείται να λάβει κάποιο 

αρχείο, φαινομενικά αθώο, όπως ένα κείμενο 

ή μια φωτογραφία και, όταν δοκιμάσει να το 

χρησιμοποιήσει, ο ιός αναλαμβάνει δράση 

επιμολύνοντας το σύστημα και μπορεί να 

καταστρέψει αρχεία ή και ολόκληρο το 

σκληρό δίσκο του συστήματος. Άλλες φορές 

είναι δυνατή η αποστολή ιού απευθείας από 

τον ιστοτόπο που επισκέπτεται ο χρήστης, 

χωρίς να εμφανισθεί κάποια ένδειξη λήψης 

αρχείου. Η περίπτωση αυτή εκμεταλλεύεται 

κενά ασφαλείας στο λογισμικό του χρήστη 

(φυλλομετρητή ή Λειτουργικό σύστημα). 

*παρόμοιας δράσης είναι και ένα πρόγραμμα 

που αποκαλείται worm (κατά λέξη μετάφραση 

σκουλήκι). Είναι παρόμοιο σε αποτέλεσμα με 

τον ιό, αλλά, αντίθετα από αυτόν, δεν απαιτεί 

την "προσκόλλησή" του σε ένα αρχείο, 

έχοντας έτσι περισσότερη αυτονομία. H 

βλάβη που προκαλεί το worm δεν είναι τόσο 

ευρεία στο σύστημα, όσο στο δίκτυο 

σύνδεσης, επειδή καταναλώνει σημαντικό 

εύρος ζώνης (bandwidth). 

*Άλλος κίνδυνος είναι ο Δούρειος Ίππος, ένα 

πρόγραμμα που ξεγελά το χρήστη του, ο 

οποίος χρησιμοποιώντας το νομίζει ότι εκτελεί 

κάποια εργασία, ενώ στην πραγματικότητα 

εκτελεί κάποια άλλη, συνήθως εγκατάσταση 

άλλων κακόβουλων προγραμμάτων. Αντίθετα 

από τους ιούς, οι δούρειοι ίπποι δεν 

επιμολύνουν 

αρχεία.

 

 

 

Προστασία 

Υπάρχουν τρεις τρόποι προστασίας, οι οποίοι 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 
συνδυασμό: 

 Χρήση τείχους προστασίας (firewall) 
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 Χρήση λογισμικού προστασίας ενάντια 
σε ιούς και προγράμματα 
κατασκοπείας (spyware). 

 Συνεχής ενημέρωση των χρηστών. 

Συνεπώς, τα σημαντικότερα σημεία στη 
χρήση του ίντερνετ ειναι : 

1. Όταν δε γνωρίζεις τον αποστολέα ενός 
email, απλά μην το ανοίξεις. 

2. Ο κωδικός πρόσβασης στο διαδίκτυο 
υπάρχει για λόγους ασφαλείας, γι'αυτό 
μόνο  εσύ και οι γονείς σου θα πρέπει 
να τον γνωρίζετε.Αν τον γνωρίζει τρίτο 
πρόσωπο, μπορεί να προσποιηθεί ότι 
είσαι εσύ και να σε εκθέσει. 

3. Υπάρχουν ιστοσελίδες που το 

περιεχόμενό τους μπορεί να είναι 
ακατάλληλο για σένα , γι'αυτό να τις 
αποφεύγεις. 

4. Να προτιμάς ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
οι οποίες περιέχουν το ακρωνύμιο 
<<https>>. Το <<s>> σημαίνει 
ασφάλεια. 

5. Καλό είναι να μην αποκαλύπτεις 
προσωπικά σου στοιχεία όπως το 
πραγματικό σου όνομα , την ηλικία , τη 
διεύθυνση , το τηλέφωνο, το όνομα του 
σχολείου σου ή τη φωτογραφία σου. 

6. Για τη δική σου ασφάλεια μη 
συμμετέχεις σε τυχερά παιχνίδια στο 
διαδίκτυο γιατί πέραν του γεγονότος 
ότι είναι παράνομο , μπορεί να εκτεθείς 
σε ανεπιθύμητες καταστάσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ                

 

                                          Από τον Αλέξανδρο Γ. Αλεξανδρίδη 
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                                                                 Φιλόλογος 

 

 

Η γηραιά ήπειρος είναι το κομμάτι του 
κόσμου που πέρασε από τις περισσότερες 
αντιφάσεις και ζυμώσεις. Οι κλυδωνισμοί, τα 
απρόοπτα και οι θετικές και αρνητικές 
κοινωνιολογικές εξελίξεις της ευρωπαϊκής 
ιστορίας είναι χωρίς αμφιβολία άνευ 
προηγουμένου, γιατί δεν συγκρίνονται ούτε 
έχουν αντιστοιχία με άλλα συμβάντα του 
πλανήτη στην πολυπλοκότητα, 
πολλαπλότητα και επίδρασή τους. Η πολιτική, 
οικονομική και κοινωνική, λοιπόν, ιστορία της 
Ευρώπης επηρέασε καταλυτικά τη 
διαμόρφωση του παγκόσμιου προφίλ και 
χρωμάτισε και χρωματίζει το σύγχρονο 
κόσμο. Ακόμη και την εποχή του ψυχρού 
πολέμου, όταν τα πάντα έμοιαζαν να 
εξαρτώνται από τον άξονα Ουάσινγκτον-
Μόσχα, ο κόσμος διατηρούσε έστω και αχνά 
στη συνείδησή του την ευρωκεντρική του 
πεποίθηση. Η Ευρώπη ήταν και είναι ένας 
«ακοίμητος γίγαντας», μία πολιτικοκοινωνική 
οντότητα που πάντα θα ρυθμίζει τις τύχες 
μας. Κάτι που ισχύει πολύ περισσότερο για 
εμάς τους Έλληνες, αφού η χώρα μας 
βρίσκεται στη νοτιοανατολική γωνιά της. 

          Ξεκινώντας από τη χρονολογία 1789, 
ορόσημο για την ευρωπαϊκή πορεία, η 
Γαλλική Επανάσταση ανοίγει την αυλαία 
ευρωπαϊκών ζυμώσεων και σηματοδοτεί την 
εκκίνηση αλλαγών, ανακατατάξεων, 
αμφισβητήσεων και προπαντός διαύλων 
εξέλιξης. Η πτώση του Ναπολέοντα που 
ακολουθεί και η παλινόρθωση του 
ολοκληρωτισμού και του συντηρητισμού, 
εκτρέφει τις πολυεθνικές και παντοδύναμες 

ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες. Η Μεγάλη 
Βρετανία, η Αυστροουγγαρία, η τσαρική 
Ρωσία και η Γερμανία του Βίσμαρκ αργότερα 
δεσπόζουν στην ευρωπαϊκή κονίστρα. Κοντά 
σ’αυτούς τους κολοσσούς, δειλά ξεπροβάλλει 
από το μουσουλμανικό χωνευτήρι της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας η μικρή Ελλάδα, 
αποκτώντας κρατική υπόσταση μόλις την 
τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα και 
προσπαθώντας να συνδέσει την ύπαρξή της 
με το αρχαίο μεγαλείο της. Η βιομηχανική 
επανάσταση, η εμφάνιση του σοσιαλισμού 
και η αποικιοκρατία αποτελούν προκλήσεις, 
αλλά και θεωρητικοπρακτικές αναζητήσεις για 
τα ευρωπαϊκά εθνικά κράτη, που συνεχώς 
ενδυναμώνουν τη διεθνή παρουσία και το 
κύρος τους. Μέσα σ’όλες αυτές τις εξελίξεις ο 
ανταγωνισμός, οι διαμάχες και η καχυποψία 
είναι αναπόφευκτα. Μέχρι τα μέσα του 20ου 
αιώνα η Ευρώπη συγκλονίζεται από 
αιματηρές συγκρούσεις, γνωρίζει δύο 
παγκόσμιους πολέμους και φιλοξενεί στους 
κόλπους της μία πυριτιδαποθήκη για την 
οποία ενδιαφέρονται όλοι, τα Βαλκάνια.  

          Η μικρή Ελλάδα βρίσκεται συνεχώς στο 
προσκήνιο των ευρωπαϊκών και διεθνών 
εξελίξεων και σπαράσσεται κυριολεκτικά από 
έριδες, εξωτερικές παρεμβάσεις και αδιέξοδα 
πολιτικοοικονομικά διλήμματα. Μας ανήκει 
μία μικρή γωνιά στο νοτιοανατολικό άκρο. 
Είμαστε όμως το κέντρο τριών ηπείρων και ο 
σύνδεσμος του δυτικού κόσμου με αυτόν της 
ανατολής. Σε παλαιότερα χρόνια βρεθήκαμε 
μία ανάσα μακριά από το σκληροπυρηνικό 
κομμουνιστικό ρωσικό κέντρο και με σαφείς 
εξαρτήσεις και ανοιχτές παρεμβάσεις στα 
εσωτερικά μας από τον ξένο αμερικανικό 
παράγοντα. Η Ελλάδα και μετά την πτώση 
της κομμουνιστικής Ρωσίας, τη διάλυση της 
γιουγκοσλαβικής ομοσπονδίας και την 
ξεκάθαρη υπεροχή του δυτικοκαπιταλιστικού 
προτύπου ζωής έναντι αντίβαρού του, 
ανατολικού κομμουνιστικού ιδεαλισμού, 
μπόρεσε να επιβιώσει και να δημιουργήσει 
αναπτυξιακές δομές και προοπτικές 
περαιτέρω θετικής εξέλιξης.  
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          Οι ευρωπαϊκές χώρες, αν και ιστορικά 
πολλές φορές επιβεβαίωσαν μέσα στον 20ο 
αιώνα την προσήλωσή τους στην 
παντοδυναμία του εθνικού κράτους (πρβλ. 
φασισμός, εθνικοσοσιαλισμός και 
κομμουνισμός), εντούτοις από νωρίς 
συνειδητοποίησαν ότι μόνο η αγαστή 
συνεργασία μπορεί να γίνει προϋπόθεση 
εμπέδωσης ειρήνης και μεγιστοποίησης της 
ευημερίας. Σήμερα, 
στο κατώφλι ακόμα του 
21ου αιώνα και με 
συντελεσμένες 
ποικίλες εξελίξεις και 
μετασχηματισμούς, οι 
ευρωπαϊκές χώρες 
απολαμβάνουν τον 
καρπό μακροχρόνιων 
προσπαθειών και 
οραμάτων τους. 
Μιλάμε για τον 
οργανισμό διακρατικής 
συνεργασίας και 
συμπόρευσης, την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, 
στους κόλπους της οποίας ανήκει φυσικά και 
η χώρα μας. 

          Δυστυχώς, υπάρχει πάντα για την 
Ελλάδα ο φόβος της πολιτισμικής 
αφομοίωσης και της εξάλειψης των εθνικών 
της ιδιαιτεροτήτων. Και αυτό, γιατί είναι μικρή 
χώρα, σε σχέση με πολύ ισχυρότερους 
εταίρους της. Στο χέρι μας όμως είναι να 

αποφύγουμε αυτούς τους κινδύνους. Η 
εξωτερική μας πολιτική επιβάλλεται να είναι 
συντονισμένη, μελετημένη και διακομματική. 
Αυτό θα δυναμώσει τη φωνή μας και θα 
καταστήσει την παρουσία μας στα διεθνή fora 
σεβαστή και αξιοπρόσεκτη. Ο εσωτερικός 
πολιτικός κατακερματισμός που μας διακρίνει 
ακόμα και σήμερα εν μέσω οικονομικής 
κρίσης, είναι υπεύθυνος για τις όποιες εθνικές 

μας ήττες ή υποχωρήσεις. 
Και αυτό είναι μία 
διαπίστωση που εξηγεί 
και τις αδιέξοδες θέσεις 
στις οποίες έχουμε βρεθεί 
κατά καιρούς. 

          Η Ελλάδα μπορεί 
να διαδραματίσει ενεργό 
και καθοριστικό ρόλο στην 
Ευρώπη. Το μέλλον μας 
είναι συνυφασμένο με την 
ευρωπαϊκή μας πορεία. 
Αρκεί να εφαρμόσουμε 
στην πράξη το 
τετράπτυχο: εσωτερική 

συνοχή, ενεργητική διεκδίκηση, μελετημένη 
διπλωματία, έξοδος από τα κάθε είδους 
μνημόνια. 

          Η Ελλάδα πρέπει να υποστηρίζει, με 
κάθε τρόπο, την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μας και η 
Ε.Ε. το μέλλον της.  

 

 

 

 

 

 

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 

 

Ως παχυσαρκία ορίζεται η κατάσταση στην οποία υπάρχει μη φυσιολογική ή υπερβολική συσσώρευση 

λίπους στο λιπώδη ιστό , σε σημείο τέτοιο , ώστε να αποτελεί κίνδυνο για την υγεία. 

21ος αιώνας:  
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 2-8%  Δαπάνες στην υγεία της Ε.Ε. 

10-13%  Θάνατοι στην Ευρώπη λόγω παχυσαρκίας  

 

 

Οι ελληνίδες κατέχουν την 1η θέση στην Ευρώπη  Οι άνδρες κατέχουν την 2η θέση στην Ευρώπη 

 

Παχύσαρκα παιδία ηλικίας 6-17 Ευρώπης 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι κυριότεροι λόγοι στους οποίους οφείλεται η παχυσαρκία :  
 

1) Κακή διατροφή  Δεν υπάρχει χρόνος για πρωινό και γίνεται η συχνή καταφυγή σε έτοιμα φαγητά (fast 
food, πίτσες κ.α.). Επίσης, γίνεται  υπερβολική  κατανάλωση κόκκινου κρέατος, αναψυκτικών και έτοιμων 
χυμών. 

2) Έλλειψη άσκησης  Στις σύγχρονες πόλεις δεν υπάρχουν χώροι παιχνιδιού για μικρά παιδιά (παιδικές 
χαρές), όπως και περιορισμένοι χώροι  άθλησης. 

3) Κληρονομικότητα (ιστορικό οικογένειας). 
4) Περιβαλλοντικοί παράγοντες (οικογένεια, σχολείο κ.α.). 
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5) Σύγχρονος τρόπος ζωής(καθιστική ζωή) 
 

 Συνέπειες της παχυσαρκίας 
Αυτές μπορεί να είναι μεταβολικές και μηχανικές.  
Με τις μεταβολικές επιπλοκές έχουμε την αντίσταση των ιστών στη δράση της ινσουλίνης, εμφάνιση 
σακχαρώδους διαβήτη τύπου ΙΙ, εμφάνιση μεταβολικού συνδρόμου,εκφυλιστική 
καρδιοπάθεια,υπέρταση, αύξηση της πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών,ορμονικές διαταραχές, 
πρώιμη ήβη, ελάττωση του επιπέδου τεστοστερόνης στα αγόρια, αύξηση του επιπέδου οιστρογόνων στα 
κορίτσια , διαταραχές εμμήνου ρήσης, εμφάνιση πολυκυστικών ωοθηκών και υπερθυρεοειδισμός, 
δυσλιπιδαιμία, υψηλή χολιστερόλη, υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων, προδιαθεσικοί παράγοντες για την 
εμφάνιση αθηρωματικής πλάκας, αθηροσκλήρυνση, στεφανιαία νόσος κ.α. 
Οι μηχανικές επιπλοκές είναι κυρίως: 

 Επιβάρυνση μυοσκελετικού συστήματος (αρθρώσεις, εκφυλιστική αρθροπάθεια, μετατόπιση 
επίφυσης κεφαλής μηριαίου οστού).  

 Επιβάρυνση αναπνευστικού( άπνοια στον ύπνο, παιδικό άσθμα,) 

 Απροσδιόριστα αυξημένα ποσοστά χολικής λάσπης 

 αυξημένη πιθανότητα χολολιθίασης, αυξημένο ποσοστό λιπώδους διήθησης ύπατος, αυξημένη 
πιθανότητα υπατικής κίρρωσης, αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου. 

 
Σωματική άσκηση VS  Παχυσαρκίας 

Οι  ασκήσεις κατηγοριοποιούνται σε τρείς τύπους ανάλογα με τη γενική επίδραση που έχουν στο 
ανθρώπινο σώμα: 

 Αερόβιες ασκήσεις, όπως η ποδηλασία, το τρέξιμο και το περπάτημα, οι οποίες αυξάνουν την 
καρδιαγγειακή αντοχή. 

 Αναερόβιες ασκήσεις όπως η προπόνηση με βάρη, που αυξάνουν τη βραχυπρόθεσμη μυική 
δύναμη. 

 Ασκήσεις ελαστικότητας , όπως οι διατάσεις, που βελτιώνουντο εύρος κινήσεων των μυών και των 
αρθρώσεων. 

Η αερόβια άσκηση , αναφέρεται στην άσκηση που περιλαμβάνει ή βελτιώνει την κατανάλωση οξυγόνου 
από το σώμα. Αερόβιος σημαίνει « με οξυγόνο» και αναφέρεται στη χρήση οξυγόνου στις διαδικασίες 
μεταβολισμού και παραγωγής ενέργειας του σώματος. 
Τα οφέλη της τακτικής  αερόβιας άσκησης είναι: 
 
 Δυνατότερη καρδιά : ο καρδιακός μυς δυναμώνει και αυξάνει σε μέγεθος, για να βελτιώσει την 

ικανότητά του να διοχετεύει αίμα και μειώνοντας την καρδιακή συχνότητα ηρεμίας 
 Βελτιωμένη αναπνοή: οι μύες που συμμετέχουν στην αναπνοή δυναμώνουν για να διευκολύνουν 

τη ροή αέρα εντός και εκτός των πνευμόνων 
 Απώλεια βάρους: Συνδυασμένη με μια υγιεινή διατροφή και κατάλληλη προπόνηση ενδυνάμωσης, 

η αερόβια άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους 
 Αυξημένη αντοχή : Η άσκηση μπορεί να μας κουράζει βραχυπρόθεσμα, δηλαδή κατά τη διάρκεια 

της και αμέσως μετά, αλλά μακροπρόθεσμα, αυξάνει την αντοχή μας και μειώνει την κόπωση 
 Βελτιωμένο ανοσοποιητικό σύστημα: Τα άτομα που ασκούνται τακτικά είναι λιγότερο ευάλωτοι σε 

μικρές ιογενείς λοιμώξεις, όπως το κρύωμα και η γρίπη. Είναι πιθανόν ότι η αερόβια άσκηση 
ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό και το προετοιμάζει να αντιμετωπίσει τις λοιμώξεις. 
 

Διατροφή- Μεσογειακή Διατροφή 
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Η διατροφή είναι ο κύριος παράγοντας για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και την αύξηση της άμυνας 
του οργανισμού μας. 
 
Ως μεσογειακή διατροφή αναφέρεται το είδος διατροφής που χρησιμοποιείται από τους Ευρωπαϊκούς 
λαούς της Μεσογείου, δηλαδή Ισπανία, Αλβανία, Ελλάδα και Κύπρο και χαρακτηρίζεται από χαμηλή 
κατανάλωση λίπους και ιδιαίτερα κορεσμένων λιπαρών οξέων, και αντίθετα από υψηλή κατανάλωση 
υδατανθράκων, που βρίσκονται κυρίως στα σιτηρά και τα προϊόντα τους( δημητριακά, ψωμί, ρύζι, 
μακαρόνια), στα φρούτα, στα λαχανικά, στο γάλα και τα γαλακτοκομικά.  
Η μεσογειακή διατροφή είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνες, ενώ η κύρια μορφή λίπους που 
χρησιμοποιείται είναι το ελαιόλαδο. Σύμφωνα με στατιστικές που έχουν γίνει σ’ αυτές τις χώρες δείχνει 
ότι αυτό το είδος της διατροφής οδηγεί σε χαμηλά ποσοστά εκφυλιστικών ασθενειών. Η σύγχρονη 
διαιτολογία θεωρεί σήμερα τη μεσογειακή δίαιτα ως τρόπο ζωής που χαρίζει μακροζωία και καλή υγεία. 

Μεταβολισμός 
«Φταίει η μεταβολισμός μου», η έκφραση αυτή ακούγεται συχνά από κάποιους που προσπαθούν να 
χάσουν λίγα ή πολλά περιττά κιλά, για να αιτιολογήσουν είτε ότι πάχυναν είτε ότι δυσκολεύονται να 
αδυνατίσουν. 

 Μεταβολισμός είναι το σύνολο των βιοχημικών διαδικασιών που λαμβάνουν μέρος σε έναν 
οργανισμό με σκοπό τη διατήρηση του στη ζωή, την ανάπτυξη, την κίνηση και την πέψη, καθώς 
την μεταφορά θρεπτικών συστατικών στα σημεία όπου απαιτούνται. Επίσης ο μεταβολισμός 
είναι διεργασίες με τις οποίες ο οργανισμός μετατρέπει ό,τι τρώμε και ό,τι πίνουμε σε 
ενέργεια. 

 Παχαίνουμε επειδή καταναλώνουμε περισσότερες θερμίδες απ’ όσες χρειάζεται και καίει ο 
οργανισμός. Οι περιττές θερμίδες αποθηκεύονται στο σώμα με τη μορφή λίπους. 

 Ο μεταβολισμός επηρεάζεται από: 
1. Το φύλο: οι άνδρες έχουν λιγότερο σωματικό λίπος και μυϊκή μάζα από τις γυναίκες ίδιας 

ηλικίας και βάρους και έτσι καίνε περισσότερες θερμίδες. 
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2. Την ηλικία: καθώς μεγαλώνουμε, η 
μυϊκή μάζα τείνει να ελαττώνεται και το 
σωματικό λίπος να αυξάνεται, οπότε 
κάνουμε λιγότερες καύσεις. 

3. Νοσήματα: Προβλήματα όπως είναι ο 
υποθυρεοειδισμός και το σύνδρομο 
cushing μπορεί να επιβραδύνουν τον 
μεταβολικό ρυθμό, ενώ άλλο όπως 
υπερθυρεοειδισμός να τον επιταχύνουν. 

 
Ψυχολογικές συνέπειες παχυσαρκίας 

Όλες οι σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι τα 
παχύσαρκα άτομα παρουσιάζουν ποσοστό 

ψυχολογικών προβλημάτων τα οποία συνήθως εγκλωβίζουν τους ασθενείς σε ένα φαύλο κύκλο. 
          Οι ψυχολογικές δυσκολίες επιδεινώνουν την παχυσαρκία η οποία με την σειρά της επιβαρύνει 
ψυχολογικά τους ασθένεις. 
          Οι πιο συχνές επιπτώσεις είναι: 
 

 Στιγματισμός από το περιβάλλον 
 Χαμηλή αυτοεκτίμηση(ενοχές) 
 Αυτοαπομονωτική συμπεριφορά 
 Συμβιβασμός στις σχέσεις 
 Επαγγελματικές δυσκολίες 

 
Υπάρχουν τρεις άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να στηριχθεί η θεραπεία του ατόμου. 
 

1. Κίνητρο: είναι σημαντικό ο ασθενής να θέλει ο ίδιος να αδυνατίσει. Ουσιώδη κίνητρα που 
λειτουργούν αποτελεσματικά είναι ο φόβος της υγείας, η επιθυμία καλύτερης ανταπόκρισης σε 
οικογενειακές υποχρεώσεις , η βελτίωση της ερωτικής ζωής κ.α. 

2. Υποστήριξη του περιβάλλοντος: είναι επίσης σημαντικός παράγοντας 
3. Εσωτερική εικόνα. Εννοούμε την εικόνα που έχει το παχύσαρκο άτομο για τον εαυτό του. Άτομα τα 

οποία δεν μπορούν να φανταστούν τον εαυτό τους με φυσιολογικό βάρος θεραπεύονται πιο 
δύσκολα. 
 

 
Οικονομικές συνέπειες 

 
Για να αντιμετωπιστεί σήμερα η παχυσαρκία δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην πρόληψη. Πρέπει να 
ληφθούν δραστικά μέτρα όσον αφορά την αντιμετώπιση και την θεραπεία, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει 
να υπολογιστεί και το οικονομικό κόστος της παχυσαρκίας. Καθώς αυξάνει το βάρος και η περίμετρος της 
μέσης, τόσο αυξάνονται και οι σχετιζόμενες με την παχυσαρκία ασθένειες, και συνεπώς αυξάνονται και τα 
έξοδα υγείας. Η παχυσαρκία μειώνει την παραγωγικότητα του υπαλλήλου, όπως επίσης μειώνει και τα 
χρόνια που μπορεί να εργάζεται λόγω της αυξημένης θνησιμότητας και νοσηρότητας., κατάσταση που 
εμποδίζει την κοινωνικό - οικονομική πρόοδο της κοινωνία. Ο απλούστερος τρόπος για να 
αντιμετωπισθούν οι οικονομικές επιπτώσεις της παχυσαρκίας, είναι να διακριθούν σε άμεσες και 
έμμεσες. 
 
 
          Άμεσα έξοδα υγείας είναι αυτά που σχετίζονται με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των ασθενών, 
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τα φαρμακευτικά έξοδα, τα νοσοκομειακά έξοδα, και η κατ’ 
οίκον νοσηλεία. Τα έμμεσα έξοδα σχετίζονται με την 
νοσηρότητα και την θνησιμότητα και καθρεφτίζουν τους 
χαμένους μισθούς λόγω ασθενείας ή ανικανότητας και την 
απώλεια μελλοντικών κερδών λόγω πρόωρου θανάτου. 
 

Τρόποι αντιμετώπισης 
 

 Με φαρμακευτική αγωγή 

 Με δίαιτα 

 Με εγχείρηση 

 Με ψυχολογική υποστήριξη 

 Με ηλεκτρικά μηχανήματα 

 Λασπόλουτρα-θαλασσοθεραπεία 
 
Η παχυσαρκία είναι μία ασθένεια. Μπορούμε να θεραπευτούμε από αυτήν με την κατάλληλη αγωγή, 
μόνο αν το επιθυμούμε πραγματικά. 
 
Από τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχετικού project, το οποίο διεξάγει η εκπαιδευτικός κ. Σούζυ 
Παπαδοπούλου: 
Βαλαρούτσου Μαρία-Ελευθερία 
Βαρελά Αικατερίνη 
Βρυώνης Φίλιππος-Γεώργιος 
Γκιβιζίνη Ελευθερία 
Καμπέρρι Οξάνα 
Καραβίδα Μαγδαληνή 
Κατσάνη Μαρία 
 

Λίβανος Δημήτρης 
Λλέσι Ερίνα 
Λουκάγκου Άννα 
Μαλάμης Εμμανουήλ 
Μουσάι Αλεξάνδρα 
Νάτσιου Κωνσταντίνα 
Τήνιου Ελένη 
Τσιολάκη Κατερίνα 
Φώτη Αικατερίνη 

              Ανακύκλωση: Μέλλον ή Παρόν; 

 

Από την Στεφανία Οικονόμου 

 

 

Είμαστε στο 2014, όπου η τεχνολογία κάνει 

συνεχώς τεράστια βήματα μπροστά, οι 

κοινωνίες ευαισθητοποιούνται  και το ζήτημα 

της προστασίας του περιβάλλοντος δεν είναι 

απλώς ένα θέμα προς συζήτηση, αλλά μια 

πραγματικότητα που έχει αναγνωριστεί από 

τους κυριότερους παγκόσμιους ηγέτες. Σε 

έναν  τέτοιο κόσμο, όπου οι περισσότεροι 

προσπαθούν να πάρουν μέτρα για να 

δώσουν μια ανάσα στον πλανήτη, η χώρα 

εμφανίζεται σκεπτική, κάνοντας δειλά βήματα 

προς την ανακύκλωση και την αξιοποίηση 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ας 

επικεντρωθούμε όμως στην ανακύκλωση. 

Η  ανακύκλωση προσφέρει άμεσα τόσο 

στον πολίτη όσο και στο φυσικό περιβάλλον. 

Αυτό συμβαίνει, γιατί η διαδικασία 

διαχωρισμού των υλικών οδηγεί στην 
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εξοικονόμηση πρώτων υλών, γεγονός που 

δεν εκθέτει τον πλανήτη σε περαιτέρω 

εκμετάλλευσή του από το ανθρώπινο είδος. 

Τα υλικά που ανακυκλώνονται παίρνουν την 

προγενέστερη μορφή τους και μπορούν να 

διοχετευτούν στην αγορά για 

επαναχρησιμοποίηση σε μειωμένη τιμή, 

καθώς δεν χρειάζεται καμιά δαπανηρή 

επεξεργασία ώστε να είναι έτοιμα προς 

πώληση. Ταυτόχρονα, αυτό συνεπάγεται το 

μειωμένο κόστος παραγωγής ενός 

προϊόντος, άρα και την μειωμένη τιμή του τη 

στιγμή που θα εμφανιστεί στα ράφια των 

καταστημάτων. 

Είναι όμως αυτό αρκετό; Σύμφωνα με μία 

ευρωπαϊκή έρευνα του 2010 σε σχέση με την 

ανακύκλωση, η Ελλάδα κατέλαβε την 

τελευταία θέση στην Ευρώπη(!)Αυτό σημαίνει 

ότι κάτι δεν πάει καλά με την νοοτροπία μας. 

Γιατί, πριν κατηγορήσουμε την πολιτεία για 

την μη επαρκή ευαισθητοποίησή της στο 

θέμα της ανακύκλωσης, ας αναλογιστούμε 

την σημερινή εικόνα των χωριών ,των 

πόλεων και του φυσικού περιβάλλοντος της 

χώρας μας και ας συνειδητοποιήσουμε πόσο 

έχουμε «συνεισφέρει» στη δημιουργία της. Αν 

πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε το 

περιβάλλον, θα πρέπει πρώτα να 

αναθεωρήσουμε τις ευθύνες μας κι έπειτα να 

στραφούμε στην πολιτεία. Σε μια πολιτεία 

που κάνει ελάχιστα βήματα προς την 

ανακύκλωση, κρατώντας μια παθητική στάση 

που ισοδυναμεί με την παντελή αδιαφορία για 

το μέλλον της χώρας και των επόμενων 

γενιών, επιτρέποντας στα σκουπίδια να 

ρυπαίνουν τις πόλεις μας, τη ζωή μας και τη 

σκέψη μας. 

Συνοψίζοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω 

ότι η ανακύκλωση μας αφορά όλους και θα 

έχει επιτυχία μόνο  αν οι ίδιοι οι πολίτες 

δεχτούν να συνεργαστούν με την πολιτεία, και 

από κοινού να μετατρέψουν την Ελλάδα από 

χώρα σκουπιδιών σε χώρα πράσινη, 

ενημερωμένη και ευαισθητοποιημένη για 

περιβαλλοντικά ζητήματα, έτοιμη να εργασθεί 

σκληρά για το δικό της καλό αλλά και όλου 

του κόσμου. 

ΡΑΛΙ ΝΤΑΚΑΡ 

Η  ελληνική συμμετοχή και τα δυστυχήματα 

Από τον Πάρη Πέγιο 

 

Το Ράλι Ντακάρ είναι ένας από τους δυσκολότερους 

αγώνες με μηχανοκίνητα οχήματα. Από το 1979 

διεξάγεται κάθε χρόνο. Στο παρελθόν έφερε την 

ονομασία «Ράλι Παρίσι - Ντακάρ», ενώ σήμερα 

ονομάζεται απλώς «Ράλι Ντακάρ». 

          Μέχρι και το 2007, ο αγώνας εξελισσόταν 

κυρίως στην Αφρική. Στις 4/1/2008 και λίγες μόλις 

ώρες πριν την εκκίνηση του αγώνα, συγκεκριμένα 

στις 12:30  το μεσημέρι εκείνης της Παρασκευής, οι 

οργανωτές του Dakar 2008, ανακοίνωσαν επίσημα 

την ματαίωση του αγώνα. Ο αγώνας αναβλήθηκε για 

λόγους «ασφαλείας». Οκτώ από τις φάσεις του Ράλι 

θα διεξάγονταν στη Μαυριτανία, όπου όμως 

φονεύτηκαν 4 Γάλλοι τουρίστες. Οι διοργανωτές 

έκαναν λόγο επίσης για «τρομοκρατικές απειλές». 

          Το Φεβρουάριο του 2008 ανακοινώθηκε ότι η 

αντίστοιχη διοργάνωση του 2009 θα διεξαγόταν στην 

αμερικανική ήπειρο, και συγκεκριμένα στην 

Αργεντινή και στη Χιλή, με εκκίνηση και τερματισμό 

το Μπουένος Άιρες. H διοργάνωση του 2011 ξεκίνησε 

την 1η Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκε στις 16 

Ιανουαρίου της χρονιάς αυτής (έγινε επίσης σε 

Αργεντινή και Χιλή).  

                                            

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977 
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Ο Thierry Sabine χάνεται στην έρημο της Λιβύης, 

συμμετέχοντας στο Abidjan - Nice rally και επιστρέφει 

στην Γαλλία, μαγεμένος από την έρημο. Θέλει πια να 

μοιραστεί το πάθος του με όσο γίνεται 

περισσότερους ανθρώπους έχοντας στόχο να τους 

γνωρίσει την απεραντοσύνη της. 

 

           Ο Thierry οραματίζεται μια διαδρομή που 

ξεκινά από την Ευρώπη, διασχίζει τα πιο μυθικά 

σημεία της ερήμου και τερματίζει στο Ντακάρ.  Το 

σχέδιο του παίρνει γρήγορα μορφή. Το ράλι Παρίσι-

Ντακάρ ξεκινά σε έναν άγνωστο κόσμο στον οποίο ο 

Thierry Sabine, είναι πρωτοπόρος. Το σύνθημα είναι: 

«Μια πρόκληση για αυτούς που συμμετέχουν, ένα 

όνειρο για αυτούς που μένουνπίσω». 

           

1979 - Ο πρώτος χρόνος των αγώνων 

 

Στις 26 Δεκεμβρίου 1978, ο Thierry Sabine, βλέπει το 

όνειρό του να πραγματοποιείται, ξεκινώντας από την 

πλατεία Trocadero στο Παρίσι, μπροστά από τον 

πύργο του Άϊφελ. 

170 αγωνιζόμενοι, δίνουν το παρόν στην εκκίνηση και 

κατευθύνονται προς την περιπέτεια των 10000 

χιλιομέτρων που θα τους οδηγήσει μέσω Αλγερίας, 

Νιγηρίας, Μάλι, Άνω Βόλτα στη Σενεγάλη. Ο πιο 

γνωστός αγώνας των χρόνων του ’80 ξεκινά. Η 

ιδιαιτερότητα του βρίσκεται στις αντιθέσεις του: ο 

πληθυσμός των παραδοσιακών χωριών με τις 

λασποκαλύβες, υποδέχεται για μια στιγμή τον 

σύγχρονο κόσμο. 

 

          Ο πρώτος μοτοσικλετιστής είναι ένας νεαρός με 

το όνομα Cyril Neveu με Yamaha. Άγνωστός ακόμα, 

θα αρχίσει από αυτή τη στιγμή να συσσωρεύει 

επιτυχίες. Εκ των υστέρων αναφέρει: « Ήμουν 21 

χρονών, έχοντας εμπειρία από την Αφρική με το 

Abidjan – Nice Rally. Ήμουν σαν όλους τους άλλους, 

ένας αρχάριος στηριζόμενος στο τιμόνι του ΧΤ 500, 

χωρίς τους δερμάτινους σάκους…». 

          Στα αυτοκίνητα νικητές ήταν οι Guenestier-

Teribaut-Lemordant με RangeRover. 

 

           Σε αυτή την πρώτη επαφή, το αθλητικό 

κατόρθωμα, η εσωτερική εξερεύνηση και η 

υπερπήδηση των ορίων βρίσκονταν σε συνεχή 

εναλλαγή. 

Το πρώτο Dakar άλλαξε βαθιά την ζωή του κάθε 

αγωνιζόμενου. 

 

          Αξίζει να σημειωθεί, ότι από την πρώτη χρονιά, 

ο Hubert Auriol, ο τωρινός ηγέτης του Ντακάρ, ήταν 

παρών. Από αυτό τον αγώνα περίμενε να 

ανταμειφθεί με δυνατή συγκίνηση και όπως έλεγε ο 

ίδιος «είναι μια αληθινή εσωτερική πρόκληση». Το 

ενδιαφέρον του για τον αγώνα δεν προέρχεται 

μονάχα από το ότι ο Auriol είναι ένας πραγματικός 

μοτοσικλετιστής, αλλά και από το γεγονός ότι έχει 

ζήσει στην Αφρική για 12 χρόνια, η οποία πια τον 

κατέχει οριστικά. 

 

                                                  Δυστυχήματα 

Ο Ιταλός Φαμπρίτσιο Μεόνι ήταν νικητής το 2001 

και το 2002. Απεβίωσε στις 11 Ιανουαρίου του 2005 

έπειτα από το δυστύχημα που είχε με τη 

μοτοσικλέτα του κατά τη διάρκεια της 12ης ειδικής 

του αγώνα του 2005. Ως αποτέλεσμα και στη μνήμη 

του Μεόνι η επόμενη μέρα 12 Ιανουαρίου δεν 

μέτρησε για τις μοτοσυκλέτες. 

           Στην διάρκεια της διοργάνωσης του 2011 

σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι, φτάνοντας τον συνολικό 

αριθμό των θυμάτων του ράλι σε 63 μέσα σε 42 

χρόνια (τα επιβεβαιωμένα θύματα). 

 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΡΑΛΙ ΝΤΑΚΑΡ 
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Ο Βασίλης Ορφανός είναι Έλληνας πρωταθλητής 

οδηγός αγωνιστικών μοτοσυκλετών. Γεννήθηκε στην 

Αθήνα στις 23 Ιανουαρίου 1973. Έχει συμμετάσχει σε 

πληθώρα αγώνων στην Ελλάδα κατακτώντας 

εγχώριους τίτλους ως πρωταθλητής Ελλάδος (1991, 

1995,1996,1997,1998). Δοκίμασε τις δυνάμεις του 

στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Εντούρο όπου κατάφερε 

να διακριθεί τερματίζοντας 15ος το 1995 και 12ος το 

1997. Είναι ο πρώτος Έλληνας που συμμετείχε, 

τερμάτισε και νίκησε στη παρθενική του εμφάνιση 

στο Ράλι Ντακάρ του 2003, στην κατηγορία των 400 

cc. Πρώτη φορά η Ελληνική σημαία κυμάτισε στο 

βάθρο του δυσκολότερου αγώνα Rally raid του 

κόσμου. Έχει συμμετοχές σε αγώνες Παρίσι-Ντακάρ 

το 2004, 2005, 2008, 2009, 2011. Παράλληλα με την 

αγωνιστική πορεία, ολοκληρώνει τις σπουδές του ως 

Μηχανολόγος Μηχανικός. 

          Ο Θεοχάρης Καραθανάσης (έτρεξε το 2010 για 

πρώτη φορά), συμμετέχει για δεύτερη φορά στο 

Ντακάρ από την ΜΟΒΕ (ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ) και τρέχει με YAMAHA 

450. To 2013, o Θεοχάρης Καραθανάσης επιστρέφει 

στα απαιτητικά εδάφη της Λατινικής Αμερικής, αυτή 

τη φορά με τις ευλογίες του Μ.Ο.Β.Ε και στόχο τον 

τερματισμό, κάτι που δεν κατάφερε στην πρώτη του 

απόπειρα λόγω τραυματισμού! Τα ελληνικά χρώματα 

στο σκληροτράχηλο αγώνα του 2013, που διεξήχθη 

από τις 5 έως τις 20 Ιανουαρίου, εκπροσωπήθηκαν 

από τον ίδιο τον Θεοχάρη Καραθανάση (Τheocharis 

Karathanassis), ο οποίος είναι Έλληνας δεύτερης 

γενιάς που γεννήθηκε και κατοικεί μόνιμα στην 

Kinshasa του Congo! Ο 39χρονος αναβάτης 

(1/9/1973), που ανήκει στο δυναμικό του Μ.Ο.Β.Ε. 

έλαβε μέρος στο 2ο Dakar της καριέρας του, στην 

κατηγορία των μοτοσυκλετών, οδηγώντας (όπως και 

στον αγώνα του 2012), μια Yamaha WR 450 (Νο 

συμμετοχής 124). 

          Ο Καραθανάσης, όπως ήδη ανέφερα, έχει 

ελληνικές ρίζες και ξεκίνησε την αγωνιστική του 

καριέρα του από το Ράλι Τυνησίας. Έκτοτε, όπως 

αναφέρει ο ίδιος, το μικρόβιο των αγώνων αντοχής 

κυλάει στο αίμα του. 

          Στην πρώτη του συμμετοχή, το 2012, 

πραγματοποίησε το όνειρο ζωής του που ήταν να 

λάβει μέρος στο θρυλικό αγώνα αντοχής. Η 

περιπέτειά του ωστόσο είχε άδοξο τέλος καθώς 

εγκατέλειψε με σπασμένο χέρι. 

          Φέτος για το 2014 δεν έχει αναφερθεί  κάποια 

ελληνική συμμετοχή. Αν και το ράλι έχει 

πραγματοποιηθεί, τα συνηθισμένα blocks και οι 

εκπομπές, οι οποίες έκαναν ζωντανή αναμετάδοση 

του ράλι δεν ανέφεραν κάποια ελληνική συμμετοχή. 

Την περσινή χρονιά, όμως, το 2013, ένας Έλληνας 

ερασιτέχνης κατάφερε και κέρδισε την 48η θέση 

ανάμεσα σε 185 μοτοσυκλέτες. Το σίγουρο είναι πως 

το ράλι Ντακάρ κάθε χρόνο έχει όλο και περισσότερες 

συμμετοχές. Ας ελπίσουμε ανάμεσα στις τόσες 

πολλές συμμετοχές να είναι και η ελληνική, όχι από 

έναν δυο συμμετέχοντες, αλλά από πολλούς και 

φυσικά να πάρουν και την πρωτιά, όχι μόνο με 

μοτοσυκλέτες, αλλά και με φορτηγά, atv, buggy και 

με αυτοκίνητα, γιατί αναμφίβολα πάντα υπήρχαν και 

θα υπάρχουν αξιόλογοι οδηγοί, οι οποίοι μπορούν να 

ανεβάσουν την χώρα μας ψηλά με τη νίκη. 

 

 

Βασίλης Ορφανός  
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Θεοχάρης Καραθανάσης  
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ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΤΟ ΡΟΛΟΪ 

 

Έβλεπε στους δείκτες του ρολογιού τη ζωή του 
να περνά… μπροστά απ’τις κόρες του 
Στιγμές να διαγράφονται αίολες, ανεμοπαρμένες απ’τη δίνη της ψυχής. 
Και στεκόταν εκεί μπροστά: όρθιος φρουρός και φύλακας 
των ονείρων. 
Άραγε θα του’φτανε ένα δευτερόλεπτο ζωής και ευτυχίας; Ακόμη ένα; 
Η μέτρηση μάλλον αρχίζει αντίστροφα απ’το τέλος μόνο. 
Μα τότε είναι ήδη αργά. 
Τώρα στεκόταν εκεί μπροστά: φρουρός ακίνητος να φυλάει πιστά  
τα όνειρά του. 
Για μια στιγμή αναρωτήθηκε: ΓΙΑΤΙ; 
«Γιατί οι δείκτες δε γυρνούν ποτέ πίσω; Γιατί δεν περιμαζεύουν τις χαμένες  
ώρες, τους αριθμούς που ξεχύνονται διάσπαρτα τριγύρω;» 
Στιγμές άπειρες, αστείρευτες στιγμές, 
δευτερολέπτων σμήνος, σταγόνες 
που διυλίζονται στην υλοποίηση της σχεδίας της ζωής. 
Σταγόνες που στάζουν ανενόχλητες στο στυγνό, αόρατο δάπεδο  
του χρόνου. Αόρατες εξαφανίζονται, 
αποχαιρετώντας ό,τι βρίσκεται πίσω τους. 
Έρχονται πάλι  
Οι ίδιες 
Στάζουν και στεγνώνουν πάλι 
ξανά και ξανά 
Συμπαρασύρονται και αυτές απ’το ρυθμό 
της φύσης και της ζωής. 
Οι δείκτες του ρολογιού όμως δε φεύγουν, 
ούτε ξανάρχονται. 
Δε γυρνούν πίσω, κοιτάζουν μόνο μπροστά τους. 
Χαζεύουν για μια ώρα την επόμενη πύλη που θ’ανοίξουν. 
Ψάχνουν το νούμερό της, για να μπουν. 
Μετά από μια ώρα ξαναφεύγουν. 
Ταξιδεύουν με διαβατήρια-νούμερα. 
Οι ακατάδεχτοι δείκτες δείχνουν νούμερα. 
Σε μένα όμως παρουσιάζονται σαν στιγμές. 
«Η ζωή όμως τι είναι;» 
«Νούμερα είναι» 
Έτσι δείχνει το ρολόι 
Έβλεπα στους δείκτες του τη ζωή να επιδεικνύει νούμερα 
για τις θολές μου εικόνες, για τις στιγμές εκείνες που το φιλμ τραβούσε  
φωτογραφίες που αιωρούνταν στο κενό. 
Η ζωή έριχνε το επόμενο χαρτί της. Ήταν η σειρά της. 
Εγώ γελούσα. Μα οι δείκτες κινούνταν...  
«Έχεις ακόμα χρόνο», μου έλεγε το ρολόι. 
Έτσι συλλάβιζα την κίνηση στους δείκτες του. 
«Μα τώρα δεν έχω πια». 
Οι δείκτες σταμάτησαν να κινούνται.  
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Ο χρόνος μου είναι στο τέρμα του. 
Τώρα οι σταγόνες που πέφτουν και σβήνουν διαβάζονται πιο εύκολα… 
Επιτέλους έμαθα να τις μετράω. Αλλά δεν ξέρω 
για πόσο ακόμα θα μπορώ. 
Ατενίζω μόνο κάτι χαρτιά, ασπρόμαυρα, που τρέμουν  
απ’το φύσημα του ανέμου. Αιωρούνται 
διάσπαρτα, ξεχύνονται μεσουρανίς. 
Είναι οι φωτογραφίες. Λευκές λωρίδες  
συμπληρωμένες απ’το μαύρο του άναστρου ουρανού. 
Κενές, άδειες σαν κι αυτόν, αλλά σε άλλη απόχρωση. 
…Και στεκόταν ακόμα εκεί, εκεί μπροστά. 
Ακίνητος φρουρός ακοίμητος, γονατισμένος, 
ανυποψίαστος φύλακας, δείκτης  
των δακρυσμένων του ονείρων 
 

                                                               Μαρία Αλεξού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΙ

ΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΟ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΣΤΗΝ 1η ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
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Γιε μου πως στάλθηκες εδώ; 
Εδώ είναι η γενιά σου 
Εδώ και η πατρίδα σου 
και τα χρυσαφικά σου 
Εδώ Περικλής γεννήθηκε  
και πέθαναν τρακόσιοι 
Εδώ και συ θα κοίτεσαι  
Εδώ και συ θα κοιμάσαι 
ως που να’ρθει η λευτεριά  
ως που να’ρθει η νιότη 
να ζωντανέψετε και εσείς 
να ακούσετε θείους αίνους 
για σένα και για μένανε 
και για τον Αμερικάνο 
Εσείς που πολεμήσατε στο Γράμμο  
                                και στο Βίτσι 
Εσείς που εδώσατε ψυχή και ανάστημα ανδρείο 
με τα λινά, τα υφαντά, τα χρυσοπουπουλένια  
τα ρούχα της παραλλαγής 
Με αυτά θα ομοιάζεις  
σαν το μαρμαρωμένο Βασιλιά 
σαν τον Καραϊσκάκη 
Εσένα έβλεπα πάλι στις Θερμοπύλες 
Εσένα δεν εκοίταζα στα κάστρα εκεί στην Πόλη; 
Εσένα και την Παναγιά  
και το Χριστό αντάμα 
Εσένα εθέριευε η ψυχή 
και η νιότη εχάθει 
σαν πουλί πέταξε’κει στη δύση 
Λένε πως πήγε σε άλλη γη 
                 ελεύθερη να ζήσει. 
 

 

                                      Γιώργος Γκουτζούχας 

 

 

 

 

ΟΝΕΙΡΙΚΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΟΣ 

 

Αγωνίστηκα για λάθος υποθέσεις 
Επένδυσα βιαστικά 
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Σ’έναν πλανήτη που δε μου ανήκει. 
Την υγεία μου χάλασα τ’όνομά μου 
και τα νιάτα μου σύρθηκαν αιμόφυρτα 
καταμεσής του δρόμου. 
Ανάμεσα από σαρκοφάγα φυτά 
και ανήλεα βαλτοτόπια 
το τέλος των άπιαστων ονείρων μου προείδα. 
 
Τώρα στα ιωβηλαία των πενήντα μου χρόνων 
Ζω σ’έναν απόμερο πλανήτη του σύμπαντος, 
ψηλαφώντας τις μνήμες ηρωικών μαχών 
και ημερών γεμάτων φωτιά και προσδοκία 
για ένα μέλλον εξαγνισμένο. 
 
Ονειρικός ταξιδευτής απόμακρος καταμεσής του δρόμου. 
 
                                            Χρήστος Ντικμπασάνης 
                                            Καθηγητής-Συγγραφέας 
 

 

 

 

                           

 

 

 

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

 

 

Ειρήνη είναι αυτό που όλοι λαχταρούν 
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Η επιθυμία τους ξένοιαστα να τρέχουν, να γελούν 
Μια ελπίδα ήρεμης ζωής 
Δίχως χωρισμό παιδιών από γονείς 
Είναι ωραίο να σχηματίζεται χαμόγελο στο φως του ήλιου 
και όχι δάκρυα, φωνές, πληγές στα βάθη  
του σκοτεινού μας ύπνου 
\ 
 
Εσείς που τώρα επιβάλλετε τον πόλεμο, 
θα συναντήσετε εμάς ως κύριο εμπόδιο 
Γιατί οι ψυχές μας δεν αντέχουν άλλο πόνο 
Πράγμα που προκαλείτε εσείς  
αδίστακταμε τρόμο  
 
 
Το μίσος θα σας οδηγήσει στην τρέλα 
Μα δεν θα σας αφήσουμε 
να κρατάτε την ομπρέλα της θλίψης 
Γιατί στα αποτελέσματα του πολέμου 
ανήκει η αιματοχυσία 
Αυτή που εσείς φέρατε για τροφή στα τέρατα  
των συμφερόντων σας και της φιλοδοξίας 
 
 
Αφήστε μας να ζήσουμε μια ήρεμη ζωή! 
Μη μας στερείτε το ηλιοβασίλεμα, την ανατολή! 
Δεν θα αφήσουμε τον εχθρό ν’απομακρύνει 
μια υπέροχη αξία που την αποκαλούμε 

                                                     ΕΙΡΗΝΗ     

 

 

                                                             Ζαχαρούλα Χατζηκωνσταντίνου 

 

 

ΑΓΑΠΗ 

 

Ξαπλωμένη στον πάτο του ωκεανού 
κοιτάζοντας τ’αστέρια τ’ουρανού 
εσένα βλέπω αγάπη 
Φυλαχτό κομμάτι μου 
που την καρδιά μου συμπληρώνεις 
και ποτέ δεν με πληγώνεις. 
 
Αν δεν ακουμπήσουν όμως τα χείλη μου  
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στα δικά σου δεν θα πω ποτέ 
πως είμαι δικιά σου 
Αν δεν ακούσω την καρδιά σου 
να χτυπάει δεν θα πω ποτέ 
ότι αυτή η καρδιά με αγαπάει 
 
Που θα πάει μακριά σου  
θα συνηθίσω 
Αρκεί να μην καταδυθείς πάλι  
στην άβυσσο της ψυχής μου!  
 

                                        Οξάνα Καμπέρι  

 

 

Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ  
 

Καθηγητής σε μαθητή: -Θα σε βγάλω έξω! 

Ο μαθητής απαντά: -ΟΚ, αλλά κερνάτε εσείς! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Πότε ένας μαθητής πέφτει με τα μούτρα στο βιβλίο; 

Όταν τον παίρνει ο ύπνος! 
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Ένας πατέρας πηγαίνει στο σχολείο για να ρωτήσει για την επίδοση του γιου του. Όλοι οι 

καθηγητές του λένε τα χειρότερα λόγια για το παιδί του και έτσι απογοητευμένος καθώς 

ήταν πήγε σπίτι και περίμενε το παιδί του. Μόλις γύρισε ο γιος του στο σπίτι, άρχισε να το 

ρωτάει: 

-Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας; 

-Η Τρίπολη μπαμπά, λέει ο γιος. 

-Πόσο κάνει δύο και δύο; 

-23 μπαμπά, απαντά ο γιος. 

Έτσι ο πατέρας νευριασμένος του λέει: 

-Αφού τα ξέρεις, γιατί δεν τους τα λες στο σχολείο; 

 

Η δασκάλα στο μικρό Τοτό: 

-Τοτό, αν δεν αρχίσεις να μελετάς, θα στείλω ένα γραμματάκι στο μπαμπά σου. 

-Σας συμβουλεύω, κυρία, να μην το κάνετε, γιατί η μαμά μου είναι πολύ ζηλιάρα. 

Πινακίδα σε δημόσια υπηρεσία: 

«Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι που έρχονται λίγο καθυστερημένα το πρωί, να 

περπατούν στη δεξιά πλευρά του διαδρόμου για να μην συγκρούονται με τους 

συναδέλφους τους που φεύγουν λίγο πιο νωρίς το μεσημέρι». 
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