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μαθητική

Με τη συμμετοχή 40 δημοσιογράφων από το εξωτερικό, αλλά 
και πολύ γνωστών από τον ελληνικό χώρο, όπως ο Πάνος 
Σόμπολος, ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο Παντελής Καψής και ο 
Σεραφείμ Κοτρώτσος, θα πραγματοποιηθεί κατά το τριήμερο 
27-29 Νοεμβρίου το διεθνές συνέδριο με θέμα ΜΜΕ και Με-
τανάστες: Καλωσόρισμα ή Αποχαιρετισμός.
Το διεθνές συνέδριο αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Πα-
τρέων με την ΕΣΗΕΠΗΝ και εντάσσεται στον γενικότερο δι-
άλογο που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη για τον ευρύτερο ρόλο 
των ΜΜΕ στο μεταναστευτικό ζήτημα, για το οποίο η Πάτρα 
παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, με τα γνωστά φαινόμενα που 
εκτυλίσσονται εδώ και χρόνια στην αχαϊκή πρωτεύουσα.
Πιστεύω ότι το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια σημαντική 
χρονική συγκυρία. Θα εξετάσουμε το χειρισμό των μετανα-
στών από τα ΜΜΕ για να διαπιστώσουμε πώς χειριζόμαστε 
εμείς οι ίδιοι το θέμα. Να δούμε εάν τελικά δικαιώνονται όσοι 
ισχυρίζονται ότι η αντιμετώπιση των μεταναστών από ορισμέ-
να ΜΜΕ προωθούν τις ρατσιστικές τάσεις ή διατηρούν ψηλά 
τη σημαία του αγώνα για προστασία των μεταναστών, σχολί-
ασε ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ, Απόστολος Βουλδής. Από 
την πλευρά του, ο γραμματέας της Ένωσης Συντακτών, Ζώης 
Μαρίνος, επεσήμανε τη σημασία του διεθνούς χαρακτήρα του 
συνεδρίου, αλλά και τη συμμετοχή των Ευρωπαίων δημοσιο-
γράφων.

Το συνέδριο αποτελεί ένα κομμάτι του διαλόγου που έχει ξεκι-
νήσει στην Ευρώπη για το μεταναστευτικό ζήτημα. Θα ήθελα 
να τονίσω τη συμμετοχή 40 ξένων δημοσιογράφων, οι οποίοι 
και προέρχονται από τις χώρες που συμμετέχουν στο σχετικό 
πρόγραμμα παρατήρησε ο κ. Μαρίνος.
Τέλος, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Παναγιώτης Κίτρου, επεσή-
μανε την ανάγκη συμμετοχής στο συνέδριο όχι μόνο των δη-
μοσιογράφων, αλλά και γενικότερα των πολιτών της Πάτρας.
Πρόκειται για ένα συνέδριο το οποίο θα έχει αυστηρά δημοσι-
ογραφικό ενδιαφέρον μόνο την πρώτη ημέρα. Για τις επόμενες 
δυο ημέρες, προσκαλούμε τους πολίτες της Πάτρας να δώσουν 
το παρών και να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις ανέφερε 
ο κ. Κίτρου. Στις εργασίες θα λάβει μέρος και ένας εκπρόσω-
πος των μεταναστών, ο οποίος πρόκειται να παρέμβει και να 
παρουσιάσει τα δεδομένα από μια διαφορετική σκοπιά, με το 
πρόγραμμα να προσδιορίζει τη συμμετοχή του για την Παρα-
σκευή, δεύτερη ημέρα του συνεδρίου.

Διεθνές Συνέδριο
“ΜΜΕ και Μετανάστες” στην πάτρα

(απο την έκθεση γελοιογραφίας που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα το 
Δεκέμβριο του 2008 με αφορμή το συνέδριο “ΜΜΕ και Mετανάστες”)

Η Αρόη είναι συνοικία της Πάτρας χτισμένη σε λοφώδη πε-
ριοχή κοντά στην αρχαία ακρόπολη, που είναι γνωστή και ως 
κάστρο της Αρόης. Στην περιοχή που σήμερα είναι η Αρόη πρίν 
την επανάσταση ήταν τσιφλίκι του Σαΐτ Αγά και λεγόταν “Χα-
λίλ”, μετά την απελευθέρωση το τσιφλίκι μοιράστηκε σε αγρο-
κτήματα και η περιοχή κράτησε την ονομασία (σε παραφθορά 
βέβαια) “Χαλίλι”. Όλα αυτά μέχρι το 1923 όταν εκεί κτίστηκε η 
πρώτη κατοικία. Αργότερα με απόφαση του Δήμου Πατρέων η 
περιοχή ονομάστηκε Αρόη, παίρνοντας το αρχαίο όνομα μιας 
από τις τρεις πολίχνες που συνένωσε ο μυθικός Πατρέας, δημι-
ουργώντας την Πάτρα. Αρόη στα αρχαία ελληνικά σημαίνει εύ-
φορη, γόνιμη, η ρίζα της λέξης είναι κοινή με αυτή των λέξεων 
άροτρο, αρόσιμος, αρουραίος κτλ. Είναι περιοχή με υπέροχη 
θέα και απο τις μεγαλύτερες συνοικίες της Πάτρας.

Εγλυκάδα
Βρίσκεται νοτιοδυτικά της Πάτρας και η ονομασία της είναι πα-
ραφθορά της λέξης Γλυκάδα, και ονομάστηκε έτσι γιατί ακόμα 

Γειτονιές
της Πάτρας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 5ου ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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και σήμερα αλλά κυρίως πριν το 1960 η περιοχή ήταν πορτοκα-
λεώνες ,λεμονιές κ.τ.λ. που λόγω του κλίματος είχαν πολύ γλυ-
κιά γέυση, Επίσης υπήρχε και Σανατόριο κατα τον μεσαίωνα 
λόγω του κλίματος που οφειλόταν στα πολλά πυκνά δάση που 
υπήρχαν γύρω της τότε. Σήμερα η συνοικία οικοδομείται συνε-
χώς με μεγάλους αριθμούς ανάπτυξης, Σύμφωνα με μαρτυρίες 
αρχαίων αλλά και σύχρονων ιστορικών στην Εγλυκάδα υπήρχε 
ενα υπερονώβειο κυπαρίσσι με κορμό 18 πόδια το οποίο κάηκε 
απο τους τούρκους κατα την επανάσταση του 1821, Αυτό το 
κυπαρίσσι οι Άραβες το θεωρούσαν ιερό και έκαναν μια φορά 
τον χρόνο θρησκευτικές τελετές σε αυτό.

Προσφυγικά ονομάζεται συνοικία της Πάτρας, όπου κατοίκη-
σαν, μετά το 1922, οι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία, τους 
οποίους δέχτηκε η πόλη. 

Υπολογίζεται ότι στην Πάτρα ήρθαν περίπου 6 με 7.000 πρό-
σφυγες. Στην αρχή στεγάσθηκαν σε διάφορα οικήματα όπως 
σχολεία, ιδρύματα, αποθήκες κ.λ.π. Αργότερα σταδιακά κτί-
στηκαν οι πρώτες προσφυγικές κατοικίες στη σημερινή περιο-
χή, όπου τότε ήταν καλαμιές και έλη. Οι πρώτες κατοικίες ήταν 
ευρύχωρες και άνετες και όλες ομοιόμορφες, οι επόμενες όμως 
και πιο πολλές ήταν μικρές, με δύο δωμάτια όλα κι όλα, και 
διώροφες, όλες πανομοιότυπες. Όλες είχαν εξωτερική κοινό-
χρηστη αυλή για κάθε οικοδομικό τετράγωνο.

Για πάρα πολλά χρόνια επικρατούσε μεγάλη φτώχια, ακόμα και 
σήμερα θεωρείται φτωχή συνοικία, αλλά οι πρόσφυγες κρα-
τούσαν τα ήθη και τα έθιμα του τόπου τους. Ενδεικτικό της 
φτώχειας είναι ότι η ενορία είχε κοινόχρηστο φέρετρο και μετά 
από κάθε κηδεία επιστρεφόταν στην ενορία. Στην συνοικία 
υπάρχει ο ναός της Αγίας Φωτεινής σε ανάμνηση της ομώνυ-
μης που βρισκόταν στην Σμύρνη. Το 1925 δημιουργούνται από 
τους πρόσφυγες ο Α.Π.Σ. Ολυμπιακός , Α.Π.Σ. Θύελλα, Α.Π.Σ. 
Αρης, Α.Σ. Απόλλων, Α.Ε.Κ. Πατρών, Α.Ο. Πατραϊκός, ομάδες 
θρύλοι για τα προσφυγικά και κάποιες από αυτές και για την 
πόλη της Πάτρας. το 1925 επίσης κατασκευάζεται δίπλα στην 
Αγία Φωτεινή το Γήπεδο του Ολυμπιακού το σημερινό Γήπε-
δο Προσφυγικών, από τα αρχαιότερα γήπεδα στην Ελλάδα. 
Οι κάτοικοι εργάζονταν κυρίως ως εργάτες και μικροπωλητές 
ενώ ονομαστά καφενεία της συνοικίας ήταν το Βυζαντινόν και 
η Αίγλη όπου μονοπωλούσαν για πολλά χρόνια τις αντρικές 
παρέες.

Γύφτικα-Αγία Αικατερίνη. Συνοικία των Πατρών
Η συνοικία πήρε το ονομά της όταν τον 13ο αιώνα οι βενετοί 
κάτοχοι της Πάτρας έφεραν και εγκατέστησαν εκεί τσιγγάνους 
οι οποίοι είχαν έρθει στην Ελλάδα απο την Ινδία.

Μοναδική ασχολία τους ήταν η κατεργασία σιδήρου. Οι τσιγ-
γάνοι αυτοί μέχρι τα νεότερα χρόνια εξέλεγαν τον αρχηγό 
τους ενώ πιο παλία εξέλεγαν και ένα καπετάνιο ο οποίος ήταν 
πάντα λαϊκός όχι Τσιγγάνος. Σήμερα στην περιοχή υπάρχουν 
απόγονοι αυτών των τσιγγάνων, οι οποίοι βέβαια εχουν αφο-
μοιωθεί με τον υπόλοιπο πληθυσμό της πόλης. Το μόνο που 
θυμίζει την καταγωγή τους είναι κάποιες κατοικίες που υπάρ-
χουν σχεδόν απο την άφιξή τους στην πόλη. Από τότε μέχρι 
σήμερα παραμένει απο τις πιο φτωχές συνοικίες της Πάτρας. 
Μέχρι πριν λίγα χρόνια η συνοικία ήταν η πιο κακόφημη της 
Πάτρας και η πιο επικίνδυνη. Σήμερα είναι απο τις πιο ήσυχες 
γειτονίες δίπλα στο κέντρο.

Ψαροφάι
Συνοικία της Πάτρας,η οποία ονομάστηκε έτσι γιατί τα χρόνια 
μετά την επανάσταση του 1821, η περιοχή που ήταν ελαιώνες 
και αμπέλια ανήκε σε κάποιον “Ψαροφάγι Ιντζήρκα”. Υπάρχη 
αρκετή συζήτηση για την προέλευση του ονόματος Ψαροφάι. 
Κάποιοι πιστεύουν ότι προέρχεται από το πτηνό Ψαροφάγος 
δηλαδή τον Ερωδιό. Άλλοι θεωρούν ότι ψαροφάγος είναι ο 
Γλαύκος, επειδή ήταν ψαράς και αφού τρελάθηκε, έπεσε στην 
θάλασσα. Πάντως οι περισσότεροι καταλήγουν ότι πήρε το 
όνομά του από κάποιον Ψαροφάγη, που είχε ιδιοκτησία εκεί . 
Αναπτύχθηκε μετά το 1960 με την μετανάστευση πολλών χω-
ρικών κυρίως απο την Τριταία στην Πάτρα και την κατασκευή 
πολλών οικοδομών.

Τα Υψηλά αλώνια ή Ψηλαλώνια όπως είναι γνωστότερη , είναι 
περιοχή της Πάτρας στο κέντρο της πόλης.

Το επίκεντρο της περιοχής είναι η πλατεία Υψηλών Αλωνίων, 
μια από τις μεγαλύτερες και ομορφότερες πλατείες στην Ελλά-
δα. Αποτελεί το επίκεντρο των εκδηλώσεων των Ανθεστηρίων 
της Πρωτομαγιάς για την Πάτρα, ενώ πολλές εκδηλώσεις του 
Πατρινού Καρναβαλιού λαμβάνουν χώρα στην πλατεία αυτή. 
Ο αδριάντας του Παλαιών Πατρών Γερμανού, πρωτεργάτη 
της Επανάστασης του 1821, να ευλογεί την Πάτρα βρίσκεται 
στη δυτική πλευρά της πλατείας. Παλαιότερα αποτελούσε την 
έδρα εξοχικών κατοικιών των πλούσιων οικογενειών του εμπο-
ρίου της Πάτρας. Σήμερα είναι μια περιοχή πολύ πυκνοδομη-
μένη και πυκνοκατοικημένη με έντονη ζωή. Για ένα διάστημα η 
πλατεία ονομαζόταν «Μπενιζέλου Ρούφου».

Το 1899 στην περιοχή αγόρασε κτήμα και ο Γεώργιος Α΄, την 
ίδια εποχή στην πλατεία έφτιαξαν τα γυμναστήρια τους ο Πα-
ναχαϊκός Γ.Σ. και η Γ.Ε. Πατρών τα οποία αργότερα πέρασαν 
στην ιδιοκτησία της Παναχαικής, το γυμναστήριο της ΓΕΠ 
πουλήθηκε και έγινε θερινό σινεμά (Ζενίθ) το οποίο λειτουρ-
γούσε μέχρι την δεκαετία του 90.

Μπαλαφούτη Βασιλική Β4
Γερμένη Νάντια Γ3
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O Ανδρέας ξέρει να χρησιμοποιεί κινητό από τα 7 
του χρόνια, ενώ η Μαρία πήρε δικό της κινητό από 
τα 11 της. Μου αρέσουν τα παιχνίδια που έχει, μου 
λέει ο μικρός Πρέπει να επικοινωνώ με τους γονείς 
μου για να έρθουν να με πάρουν, μου λέει η Μαρία.

Ο λόγος χρήσης του κινητού; Ασήμαντος
Οι επιπτώσεις; Αφάνταστες και καταθλιπτικές

Αυτός είναι και ο λόγος που η χρήση κινητού τηλεφώνου από 
παιδιά ηλικίας 8 έως 12 χρονών είναι πλέον στο στόχαστρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιας και η κατάσταση έχει καταντήσει 
ανεξέλεγκτη και απελπιστική ταυτόχρονα!

Σύμφωνα με πρόσφατες στατιστικές, το 25% των παιδιών ηλι-
κίας 8 έως 9 ετών χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο, ενώ το πο-
σοστό αυτό φτάνει μέχρι και στο 75% για τα παιδιά ηλικίας έως 
12 ετών, πράγμα που αποδεικνύει πως το ποσοστό των ανηλί-
κων που κάνει άσκοπη χρήση κινητού είναι τεράστιο!

Ίσως μοιάζει λίγο περίεργο αλλά παιδιά εθισμένα σ’αυτή τη 
συσκευή, χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο πριν ακόμη μά-
θουν να διαβάζουν!

9 στα 10 παιδιά της Α’ Γυμνασίου έχουν κινητό, ενώ το 54% των 
μαθητών έχει το κινητό μαζί του στο σχολείο. Το 40% κατείχε 
το κινητό για ένα χρόνο, το 25% για δύο χρόνια και 25% για 
τρία χρόνια.

Ποσοστό 51% των παιδιών μιλούν 5-10 λεπτά την ημέρα, ενώ 
το 10% μιλά 20-30 λεπτά την ημέρα. Επίσης, ποσοστό 11% των 
παιδιών στέλνουν περισσότερο από 40 μηνύματα την ημέρα, 
ενώ ποσοστό 40% στέλνει κάτω από 10 μηνύματα την ημέρα.

Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των παιδιών (70%) γνωρί-
ζει τις πιθανές επιπλοκές το χρησιμοποιεί χωρίς κανέναν περι-
ορισμό.

Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το κινητό ενέχει αδιευκρίνιστους κινδύνους λόγω 
της ακτινοβολίας που εκπέμπει (νέκρωση κυττάρων του εγκε-
φάλου, καρκίνος στον εγκέφαλο, μείωση της γονιμότητας) και 
παράλληλα ευθύνεται για υψηλούς λογαριασμούς χρεώσεων, 
παρενοχλήσεις, καταχρήσεις όπως λήψη μηνυμάτων, φωτο-
γραφιών και video από παιδιά, με σκοπό να εκβιάσουν ή να 
εκφοβίσουν τους συνομηλίκους τους.

Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι επιστήμονες είναι να προ-
τείνουν να είμαστε προσεκτικοί στη χρήση των κινητών τηλε-
φώνων.

Αυτό σημαίνει:
Για τους ενήλικες πως πρέπει να περιορίζουν το χρόνο ομιλίας 
όσο περισσότερο γίνεται. Επίσης, όταν η λήψη του τηλεφώνου 
δεν είναι καλή, πρέπει να αποφεύγουν τα τηλεφωνήματα αφού 
το κινητό χρειάζεται επιπλέον δύναμη για να επικοινωνήσει 
και έτσι η ακτινοβολία είναι ισχυρότερη.

Για τα παιδιά κάτω των 16 χρονών πως πρέπει να αποφεύγουν 
εντελώς την χρήση κινητών τηλεφώνων. Ο λόγος είναι ότι στα 
παιδιά ο εγκέφαλος ακόμη βρίσκεται σε φάση που μεγαλώνει 
και έτσι είναι πιο ευαίσθητος στην ακτινοβολία. 

Έτσι, λοιπόν το αν θα καταφέρουμε να προφυλάξουμε την 
υγεία μας και να σώσουμε τη ζωή μας εξαρτάται αποκλειστικά 
και μόνο από εμάς!!! 

Σπανού Δήμητρα 
Α4

Κινητά τηλέφωνα 
και παιδιά

(συνέχεια απο τη σελίδα 1)
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Άγνοια
Απροσεξία
Αδιαφορία

Περιβάλλον
Αυτά είναι τα κύρια αίτια θα-
νάτου στο πέρασμα του χρό-
νου. Η άγνοια στο παρελθόν 
αφού κανείς δεν ήξερε ούτε 
για τις επιπτώσεις των πρά-
ξεων τους (π.χ. κάπνισμα) 
ούτε για τις αιτίες (αίτια αρ-
ρωστιών). Η απροσεξία και η 
αδιαφορία στο παρόν αφού 
παρόλο που ξέρουμε πολλά 
για τις αρρώστιες και τον 
τρόπο αντιμετώπισης τους 
ούτε κάνουμε κάτι για να 
προσέξουμε (π.χ. AIDS) ούτε 
ενδιαφερόμαστε για τους 
άλλους. Και τα προβλήματα 
που προκαλούσαμε, προκα-
λούμε, και θα συνεχίσουμε να 
προκαλούμε στο περιβάλλον 
με αποτέλεσμα τα καιρικά 
φαινόμενα στο μέλλον (π.χ. 
τρύπα του όζοντος, φαινόμενο 
του θερμοκηπίου).

Τώρα όμως θα ασχοληθούμε 
με το AIDS . Όχι βέβαια ότι οι 
άλλοι παράγοντες δεν είναι 
σημαντικοί αλλά ο ιός αυτός 
(σ.σ. AIDS) είναι η μάστιγα 
που θρηνεί κάθε χρόνο εκα-

τομμύρια ανθρώπους στον 
πλανήτη με αποτέλεσμα 25 
εκ. άνθρωποι να έχουν πεθά-
νει από αυτήν και άλλα 40 εκ. 
να νοσούν. 

Πρώτα ας μιλήσουμε για την 
ετυμολογία της λέξης. προ-
φέρεται Έιτζ [ακρωνύμιο του 
Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (δηλ. Σύνδρομο 
Επίκτητης Ανοσολογικής 
Ανεπάρκειας)] είναι νόσος 
και οφείλετε στον ίο HIV 
[Human Immunodeficiency 
Virus (δηλ. ιός Ανθρώπινης 
Ανοσολογικής Ανεπάρκει-
ας)]. Ο οποίος προσβάλλει 
το ανοσοποιητικό σύστημα 
μας, το σύστημα δηλαδή που 
είναι υπεύθυνο για την άμυνα 
του οργανισμού ενάντια σε 
λοιμώξεις, ιούς νεοπλασίες 
και άλλες ασθένειες.

Αναλυτικά τώρα, ο ιός HIV 
προσκολλάται στο δέκτη 
CD4 που βρίσκεται στα Τ-
λεμφοκύτταρα και στα μα-
κροφάγα. Το RNA του ιού 
μπαίνει στο κύτταρο του ξε-
νιστή (ο οργανισμός που προ-
σβάλλει δηλαδή ο άνθρωπος) 
όπου και αντιγράφεται με τη 
βοήθεια της αντίστροφης με-
τεγγραφάσης σε DNA. Αυτό 
πλέον το DNA του ιού ενσω-
ματώνεται με το DNA των 
χρωματοσωμάτων του ξενι-
στή. Από κει και πέρα μπορεί 
πλέον ο ιός να ελέγξει τη πα-
ραγωγή νέων σωματίων HIV 
που εξέρχονται από το αρχι-
κό προσβαλλόμενο κύτταρο 
του ξενιστή. Εναλλακτικά το 
ενσωματωμένο DNA μπορεί 
ακόμα να μείνει αδρανές και 
να μην εντοπιστεί από το 
ανοσοποιητικό σύστημα σε 
αυτή την περίπτωση έχουμε 
φορέα. Γεγονός πάντως εί-
ναι ότι δεν προσβάλλονται 
από AIDS όλοι οι φορείς του 
HIV, που όμως όλοι μπορούν 

να τον μεταδώσουν. Ο μέσος 
χρόνος από της προσβολής 
από τον ιό και της εμφάνισης 
του Έιτζ είναι περίπου 10 χρό-
νια. Τελικά το προσβληθέν 
άτομο υποκύπτει σε διάφορες 
λοιμώξεις. Από την ανακάλυ-
ψη του ιού μέχρι και σήμερα 
επιστήμονες ψάχνουν εμβό-
λιο, παρόλα αυτά υφίστανται 
τεράστιες δυσκολίες στην 
ανακάλυψη ενός αποτελε-
σματικού εμβολίου επειδή ο 
ιός αυτός παρουσιάζει μεγά-
λη ικανότητα αποφυγής του 
ανοσοποιητικού συστήματος. 
Μέχρι τώρα χρησιμοποιείτε η 
αζιντοθυμιδίνη (ΑΖΤ) που 
τουλάχιστον εμποδίζει την 
αντιγραφή του ιού, παρουσι-
άζει όμως πολλές παρενέρ-
γειες. Παράλληλα χρησιμο-
ποιείτε και η ακτινοθεραπεία 
που επίσης δημιουργεί πολ-
λές παρενέργειες.

Για την ιστορία τώρα ο πρώ-
τος βεβαιωμένος θάνατος 
από AIDS σημειώθηκε το 
1959 στην Αφρική, ενώ την 
ίδια χρονιά στην Αγγλία 
υπάρχει και ένας δεύτερος 
θάνατος που υποστηρίζε-
ται ότι προκλήθηκε από το 
AIDS. Ακολούθησαν θάνατοι 
στην Αφρική και τη Νορβη-
γία, όμως η μικρή συχνότητα 
δεν προκάλεσε ενδιαφέρον 
για μελέτη. Γύρω στα τέλη 
της δεκαετίας του ‘60, ο ιός 
πέρασε στην Αϊτή κι από εκεί 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η 
πρώτη επίσημη ανακοίνω-
ση για τη νόσο εκδόθηκε το 
1981 από τις υπηρεσίες υγεί-
ας των ΗΠΑ και αφορούσε 
πέντε περιστατικά ομοφυ-
λόφιλων ανδρών στο Λος 
Άντζελες. Λόγω του αρχικού 
περιορισμού της λοίμωξης 
στην πληθυσμιακή αυτή ομά-
δα, το AIDS χαρακτηρίστηκε 
ως «καρκίνος των ομοφυ-
λόφιλων» επειδή οι πρώτοι 

διαγνωσμένοι ασθενείς ανή-
καν σε αυτή την πληθυσμι-
ακή ομάδα. Αργότερα όμως 
επηρέασε και άλλες από τις 
λεγόμενες ομάδες υψηλού 
κινδύνου του ίου, όπως οι 
ναρκομανείς ή οι αιμορρο-
φιλικοί, μολύνοντας τελικά 
και άτομα που δεν ανήκαν σε 
αυτές τις ομάδες. Σήμερα η 
ετεροσεξουαλική επαφή είναι 
ο κύριος τρόπος μετάδοσης. 
Όπως είπαμε μέχρι σήμε-
ρα έχουν πεθάνει λόγω του 
AIDS περίπου 25 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι, ενώ περίπου 
40 επιπλέον εκατομμύρια νο-
σούν.

Μέχρι στιγμής έχουν ανα-
γνωριστεί δυο είδη του ιού 
HIV, ο HIV-1 και ο HIV-2. 
Ο HIV-1 είναι αυτός που 
ευθύνεται για τη μεγάλη 
πλειοψηφία των μολύνσεων 
παγκόσμια (περίπου 90%), 
και επίσης είναι αυτός με τις 
περισσότερες μεταλλάξεις. Ο 
HIV-2, θεωρείται προγενέ-
στερος τύπος από τον HIV-1, 
εντοπίζεται σχεδόν αποκλει-
στικά στη Δυτική Αφρική, με 
λίγα περιστατικά σε χώρες 
που έχουν συχνή επικοινωνία 
με την περιοχή αυτή (όπως 
π.χ. η Γαλλία). Ο HIV-2 τεί-
νει να μεταδίδεται σχετικά 
δυσκολότερα σε σχέση με το 
άλλο είδος, ενώ η εξέλιξη της 
νόσου στους φορείς HIV-2 
είναι πιο αργή. Στην Ελλάδα 
στα τέλη του 2008 ο συνο-
λικός αριθμός HIV ατόμων 
ήταν 8.984 από τους οποίους 
είχαν νοσήσει με AIDS οι 
3.229, ενώ κατέληξαν στο θά-
νατο οι 1.652. Ο αριθμός των 
κρουσμάτων που δηλώνονται 
κάθε χρόνο κορυφώθηκε το 
1996, για να ακολουθήσει 
πτωτική πορεία στη συνέχεια 
μέχρι και το 2002, οπότε και 
παρουσιάστηκε μικρή σταθε-
ροποίηση με ελαφρά αυξητι-

κές τάσεις. Έρευνες που έγι-
ναν κατά την τριετία 2005 ως 
2007 έδειξαν ρυθμό αύξησης 
των περιστατικών μόλυνσης 
από AIDS περίπου 23%. Σύμ-
φωνα με έρευνες, η εισαγω-
γή του τύπου Α του ιού του 
AIDS -του περισσότερο και 
ταχύτερα διαδεδομένου στην 
Ελλάδα- έφτασε στη χώρα 
από την Αφρική το 1978 και 
σήμερα όχι μόνο έχει μεταδο-
θεί σε διαφορετικές πληθυ-
σμιακές ομάδες αλλά διέσχι-
σε και τα ελληνικά σύνορα 
προς την Αλβανία.

Όπως σε κάθε ιό έτσι και 
στον HIV έχουμε τρόπους 
μετάδοσης οι οποίοι είναι οι 
εξής. Με σεξουαλική επαφή 
με κάποιο οροθετικό άτομο 
χωρίς χρήση προφυλακτικού. 
Ο ιός βρίσκεται στο αίμα, τα 
σπερματικά, προσπερματικά 
και κολπικά υγρά και μπορεί 
να εισέλθει στο σώμα μέσω 
μικροσκοπικών ή μεγαλύτε-
ρων πληγών που προϋπάρ-
χουν στα γεννητικά όργα-
να ή δημιουργούνται κατά 
τη διάρκεια της σεξουαλι-
κής επαφής. Η ταυτόχρονη 
ύπαρξη άλλων σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενων νοσημάτων 
ευνοεί τη μετάδοση του ιού. 
Η μετάδοση του ιού γίνεται 
ευκολότερα με το πρωκτι-
κό σεξ, λόγω του ότι γενικά 
μπορεί να οδηγήσει ευκολό-
τερα σε τραυματισμό ιστών 
και αιμορραγία. Με τη χρήση 
κοινών συριγγών, κατά την 
ενδοφλέβια χρήση ναρκωτι-
κών ουσιών. Από την μητέρα 
στο παιδί, ιδιαίτερα κατά τη 
στιγμή της γέννησης (κάθετη 
μετάδοση) αλλά και κατά τη 
θηλασμό καθώς ο ιός εντοπί-
ζεται και στο μητρικό γάλα. 
Ο κίνδυνος μέσω μετάγγισης 
αίματος έχει ελαχιστοποιηθεί 
για τις αναπτυγμένες χώρες 
καθώς εφαρμόζονται έλεγχοι 

για την ύπαρξη του ιού HIV 
στα δείγματα των αιμοδοτών 
που μπορούν να ανιχνεύσουν 
τον ιό εκτός των πρώτων 11 
ημερών της μόλυνσης. Με 
την εντατικοποίηση των 
ελέγχων του αίματος και την 
εφαρμογή της μεθόδου ΝΑΤ 
(μέθοδος για την καλύτερη 
ανίχνευση αίματος) οι περι-
πτώσεις τα τελευταία χρόνια 
μειώθηκαν και αποτελούν 
0,5-1% του συνόλου των δη-
λωθέντων μολύνσεων.

Το AIDS δεν μεταδίδεται: 
Από την καθημερινή, κοινω-
νική επαφή, τη χειραψία, το 
αγκάλιασμα, το απλό φιλί, τη 
συνάθροιση ατόμων, από την 
τουαλέτα ,από τον ιδρώτα 
ή το σάλιο, από ρούχα, σκε-
πάσματα, πιάτα, ποτήρια και 
μαχαιροπίρουνα, τηλέφωνα, 
από πισίνες ή τη θάλασσα, 
από κουνούπια ή άλλα έντο-
μα

Τέλος, το σύμβολο αλληλεγ-
γύης με τους φορείς και αυ-
τούς που νοσούν από AIDS 
είναι η κόκκινη κορδέλα.

Γι’αυτό να θυμόμαστε ότι η 
καλύτερη θεραπεία είναι η 
πρόληψη.

Συνεπώς ασφαλέ-
στερο σεξ,

ασφαλέστερη ζωή.

Γιατί η ζωή είναι 
ωραία και δεν πρέ-
πει να το ξεχνάμε!

Άγγελος-Δημήτρης Βέντρας
A1

AIDS: η μάστιγα του 21ου αιώνα

Τα φαινόμενα σχολικής βίας 
εντάσσονται στην ευρύτε-
ρη ομάδα της παραβατικής 
συμπεριφοράς παιδιών και 
εφήβων και της πρακτικής 
των εκπαιδευτικών και συχνά 
απασχολούν τόσο την εκπαι-
δευτική κοινότητα όσο και 
τους γονείς και την κοινωνία 
στο σύνολό της.
Η σχολική βία αφορά στην 
επιβολή της βούλησης ενός 
μέρους της εκπαιδευτικής δι-

αδικασίας σε κάποιο άλλο και 
η πρόκληση ζημιάς ή βλάβης.
Η βία μπορεί να εκδηλωθεί 
από όλα τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας. Έτσι έχουμε επι-
θέσεις μεταξύ μαθητών, από 
καθηγητές σε μαθητές και 
το αντίστροφο, από μαθητές 
σε γονείς και το αντίστροφό, 
μεταξύ μαθητών με εξωσχο-
λικούς.
Εμφανίζεται με όλες τις δυ-
νατές μορφές βίας (λεκτική, 

σωματική, ψυχολογική, σεξου-
αλική, βανδαλισμούς, κάποιες 
φορές εγκληματικές πράξεις) 
αλλά η συνηθέστερη της 
μορφή είναι αυτή του εκφο-
βισμού, του πειράγματος και 
της άσκησης σωματικής βίας 
και βανδαλισμών κτιρίων.
Όσον αφορά τους παράγο-
ντες που οδηγούν στην εκδή-
λωση βίας στο σχολείο είναι 
τόσο κοινωνικής προέλευσης 
όσο και ιδιοσυγκρασιακής. 

Σχολική Βία Συνήθως τα αίτια είναι ο κοι-
νωνικός αποκλεισμός και η 
κοινωνική ανισότητα, η μα-
ταίωση, η διαφορετικότητα, 
ο θυμός και ο φόβος που μοι-
ραία καταλήγουν σε επιθετι-
κές συμπεριφορές και πράξεις 
απαξιωτικές της ανθρώπινης 
ζωής.
Εδώ πρέπει να σημειώσου-
με ότι όλοι οι άνθρωποι εί-
μαστε εν δυνάμει επιθετικοί 
όταν εμποδίζεται μια ζωτικής 
σημασίας ανάγκη μας. Τότε 
μπορεί να η βία να εκδηλω-
θεί προς τους άλλους ή προς 
τον ίδιο μας τον εαυτό. Άρα 
βίαιοι γινόμαστε κάτω από 
ορισμένες συνθήκες και κα-

τόπιν αλληλεπίδρασης με το 
περιβάλλον.
Τα φαινόμενα σχολικής βίας 
έχουν παρατηρηθεί παγκο-
σμίως εδώ και πολλά χρόνια 

σε όλες τις χώρες. Στην Ελλά-
δα πέρα από τα γεγονότα που 
έχουν καταγράφει σημειώνε-
ται ένας σκοτεινός αριθμός 
που δεν επιτρέπει μια πιο συ-

(συνέχεια στη σελ. 4)
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γκεκριμένη και ρεαλιστική ει-
κόνα του φαινομένου και μια 
ορθότερη αξιολόγηση των 
αιτιών. Από τα μέχρι στιγμής 
στοιχεία αναφέρονται ότι οι 
θύτες συνήθως είναι αγόρια 
ελληνικής καταγωγής ενώ 
προέρχονται από κάθε κοι-
νωνικής ομάδα. Κρόυσματα 
σχολικής βίας παρατηρού-
νται συνήθως στα μεγάλα 
σχολικά συγκροτήματα και 
στις μεγάλες αστικές πόλεις. 
Στην πλειοψηφία της είναι 
βία μεταξύ μαθητών, μεταξύ 
μαθητών με εξωσχολικούς 
καθώς και βανδαλισμοί κτη-
ρίων. Να σημειώσουμε ότι οι 
μαθητές που εμπλέκονται σε 
βίαια περιστατικά είναι θύ-
τες και θύματα μαζί ενώ όσο 
μεγαλώνουν τα παιδία μειώ-
νεται και η εμπλοκή τους σε 
βίαιες ενέργειες.

Αντιμετώπιση: 
Μίας και είναι πιο σημαντική 
η πρόληψη και όχι η τιμωρία 
μπορούμε όλοι όσοι είμαστε 
μέλη της σχολικής κοινότη-
τας να μεριμνήσουμε ώστε να 
προλάβουμε επεισόδια βίας 
στα σχολεία, όσον εμπλέκο-
νται σε βίαια γεγονότα εντός 
και εκτός του σχολείου.

Εκπαιδευτικοί: 
• Επιμόρφωση για θέματα 
τόσο πρόληψης της βίας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού, 
όσο και θεμάτων ψυχικής 
υγείας παιδιών και εφήβων.
• Διεξαγωγή προγραμμάτων 
αγωγής υγείας και πρόληψης 
της σχολικής βίας με δημι-
ουργία ομάδων παιδιών και 
εφήβων με στόχο την προ-
σωπικής τους ανάπτυξη, του 
σεβασμού της αυτοεκτίμησης 
και ενθάρρυνσης και δημι-
ουργικότητας των παιδιών.
• Επικοινωνία με τα παιδιά 
και βελτίωση ατμόσφαιρας 
εμπιστοσύνης και συνεργασί-
ας καυτά.
• Συνεργασία με φορείς που 
δραστηριοποιούνται στο το-
μέα της ψυχικής υγεία των 
παιδιών και της οικογένεια.

Γονείς:
• Ενεργή συμμετοχή σε συλ-
λόγους γονέων και κηδεμό-
νων
• Τακτικές επισκέψεις στο 
σχολείο και συνεργασία με 
τους εκπαιδευτικούς και τους 
εξειδικευμένους παιδοψυχο-
λογικούς-συμβουλευτικούς 
φορείς.
• Συμμετοχή σε ομάδες συμ-
βουλευτικής γονέων.
• Επικοινωνία και εκφραστι-
κή, αγαπητική σχέση με τα 
παιδιά τους. θετικά πρότυπα 
συμπεριφοράς.

Μαθητές:
• Συμμετοχή σε προγράμματα 
αγωγής υγείας και κοινότη-
τας που έχουν να κάνουν με 
την προώθηση της ισότητας 
στην κοινωνία.
• Συμμετοχή σε ομάδες συμ-
βουλευτικής εφήβων με διά-
φορες θεματικές.
• Διεκδίκηση μιας ανοικτής 
και δημοκρατικής επικοινω-
νίας με γονείς και εκπαιδευ-
τικούς. Έκφραση συναισθή-
ματος με θετικό τρόπο.

Η παρουσία ενός περιστα-
τικού βίας σε οποιαδήποτε 
κοινωνικό πλαίσιο συνήθως 
κρύβει πίσω του μια κοινό-
τητα που διαπράττει βία στα 
μέλη της με πολλούς και όχι 
εύκολα αντιληπτούς τρόπους. 
Π.χ. η διαπόμπευση ενός μει-
ονεκτικού (άτομο με ειδικές 
ανάγκες, μετανάστης κ.α.) 
παιδιού στο σχολείο ίσως εί-
ναι καθρέφτισμα μιας κοινω-
νίας που αδιαφορεί ή απορ-
ρίπτει αυτές τις κοινωνικές 
ομάδες στην καθημερινή ζωή. 
Η βία γεννά βία. Στο χέρι μας 
είναι να συνειδητοποιήσουμε 
τις δυσκολίες, να αλλάξουμε 
εμείς για να αλλάξουν και οι 
άλλοι και να δώσουμε θετικά 
μηνύματα και πρότυπα συ-
μπεριφοράς στα παιδιά μας.

Του Χρήστου Παυλάκη

(συνέχεια απο τη σελ. 4)

Ο Κωστής Παλαμάς (1859-1943) γεννήθηκε στην Πάτρα από γονείς Μεσολογγίτες.
Σε ηλικία έξι ετών, εγκαταστάθηκε στο Μεσολόγγι όπου πέρασε τα κρίσιμα παιδικά και εφηβικά χρόνια του και βίωσε έντονα 
το πρόσφατο ιστορικό παρελθόν που διατηρούσαν ακόμη ζωντανά στη μνήμη τους οι κάτοικοι της Ιεράς Πόλεως. Η προσφορά 
του Παλαμά στα Νεοελληνικά Γράμματα είναι αναμφισβήτητη. Ωστόσο, σημαντικές πλευρές της προσφοράς αυτής όπως και της 
ποίησής του ειδικότερα, έχει επισκιάσει η σχολική χρήση του παλαμικού έργου. Γιατί ο Παλαμάς δεν είναι μόνον ο μεγαλόστομος 
εθνικός ποιητής των σχολικών εορτών. Η λυρική ποίησή του με τους χαμηλόφωνους τόνους και μια επιγραμματική λιτότητα 
ύφους, η φιλοσοφούσα διάθεσή του, ο καταλυτικός σατιρικός του λόγος που καυτηριάζει την παθολογία της νεοελληνικής κοι-
νωνίας, η οξυδέρκεια του κριτικού του πνεύματος, η βαθιά θεωρητική του σκέψη για τη φύση της λογοτεχνικής δημιουργίας, 
η νηφαλιότητά του που του επέτρεψε να συνδυάσει στο έργο του μιαν αδιαμφισβήτητη ελληνικότητα με το άνοιγμα προς την 
ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ακόμη λογοτεχνία, είναι πλευρές της παλαμικής δημιουργίας και παρουσίας που θα έπρεπε να 
μελετηθούν και να προβληθούν περισσότερο. Τις πλευρές ακριβώς αυτές φιλοδοξούμε να αναδείξουμε με την ευκαιρία της εφε-
τινής επετείου, γιατί, άλλωστε, είναι πλευρές και όψεις που σίγουρα ενδιαφέρουν και μπορούν να συγκινήσουν και ένα ευρύτερο 
σημερινό κοινό.

Γεωργαντόπουλος Λεωνίδας
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Κωστής Παλαμάς 2008:
65 χρόνια από το θάνατό του

Θα ‘θελα να γρά-
ψω κι άλλα για τις 
παλιές φωτογραφί-
ες και τουςπαλιούς 
φωτογράφους.
Γιατί οι παλιές ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες είναι κομμάτι 
απ’ τη ζωή μας, αποτυπώμα-
ταμνήμης, μοναδικές στιγμές 
για τον καθένα μας.

«Κάθε φωτογραφία αφορά 
ένα μυστικό, για έναν μυστι-
κό κόσμο. Όσο περισσότερα 
σου λέει τόσο πιο λιγότερα 
ξέρεις», γράφει η Ντάϊάν Άρ-
μπας, φωτογράφος Αμερικα-
νίδα.

Και είναι αλήθεια αυτό. Για-
τί, τι μένει από κάθε στιγμή, 
ώρα, από κάθε ημέρα, μήνα 
και χρόνο που περνάει; Οι 
εντυπώσεις, τα γεγονότα, οι 
εμπειρίες γύρω από τα πρό-
σωπα και τη δράση τους. Η 
μνήμη τυλίγεται γύρω από 
την αποτύπωση μιας χρονικά
ακινητοποιημένης στιγμής, 
όπως τις κατέγραψε ο φω-
τογραφικός φακός, ανακαλεί 
ξεχασμένες πτυχές, χρήσιμες 
λεπτομέρειες, αναπολεί, χαί-
ρεται ή λυπάται.

Μια παλιά ασπρόμαυρη φω-
τογραφία ανασύρει από τη 
σκιά της θύμησης των περα-
σμένων π.χ. το μικρό παιδί 
που ανέμελο τριγυρνούσε, 
τότε, αναζητώντας με λα-
χτάρα τη μητρική αγκαλιά, 
το πατρικό χάδι, το τρυφερό 
μάλωμα της δασκάλας, τα 
γειτονόπουλα και τα πρω-
τόγονα παιχνίδια τους κ.λπ., 
δηλαδή άσβηστες σκηνές και 
ανεξίτηλα βιώματα από το 
προσωπικό μυθιστόρημα του 
καθενός.

Έτσι είναι ευγενικοί μου ανα-
γνώστες. Κάθε φωτογραφία 
δίνει το δικό της στίγμα, στην 
προσωπική ιστορία της ζωής. 

Ασήμαντα και μικρά πράγμα-
τα, ελάχιστες μικρολεπτομέ-
ρειες μετατρέπονται σε σύμ-
βολα.

Στιγμές δικές μας, στιγμές 
προσφιλών προσώπων ή και 
ξένων, που στο πέρασμα του 
χρόνου βούλιαξαν στην ανυ-
παρξία και χάθηκαν από το 
συνειδητό μας ή πνίγηκαν 
μέσα στην άχλη του παρελ-
θόντος, ξαναζωντανεύουν.

Δυστυχώς, εκείνες οι στιγμές 
δεν υπάρχει τρόπος να ξανα-
γυρίσουν, να τις ξαναζήσου-
με.

Να γιατί οι παλιές φωτογρα-
φίες εικονοποιούν το χρόνο 
και γίνονται «Εικόνες στο 
χρόνο». Να γιατί κάθε φωτο-
γραφία με τον καιρό αποκτά 
συναισθηματική αξία και εί-
ναι μνημονικά πολύτιμα θυ-
μητάρια.

Επίσης κάθε ασπρόμαυρη 
παλιά φωτογραφία είναι 
τομή στην πραγματικότητα, 
και την πεζότητα, που από το 
άνοιγμά της κυλάει ο χυμός 
των πραγμάτων και η περιρ-
ρέουσα ατμόσφαιρα της απο-
τυπωμένης στιγμής.

Γιατί η φωτογραφία μιλάει με 
τη σιωπή της, βουβή στιγμή 
δεν μπορεί ούτε να φλυαρεί 
ούτε να φωνάζει. Μόνο κοι-
τάζοντάς την ίσως σου ψιθυ-
ρίσει, μέσα απ’ τη σιωπή και 
τη μοναξιά της, γνώριμες φω-
νές, ξεχασμένες ευαισθησίες, 
καταχωνιασμένες λαχτάρες 
και καημούς!

Η σιωπή, η μοναχικότητα και 
η λιτότητά της είναι τα δυνα-
μικά στοιχεία της ταυτότητάς 
της. ίσως, αυτά είναι το μεγα-
λείο της και η αξία της.

Κοιτάζοντας παλιές φωτο-
γραφίες, χωρίς να το θέλεις 
κάνεις ένα διεισδυτικό και 
συγκλονιστικό σεργιάνι, 
ένα οδοιπορικό στο χρόνο 
που διάβηκε. Πέρα από τα 
πρόσωπα, τοπία, κυρίως της 
γενέθλιας γης, που ακόμα 
αναπνέουν, που ακόμα πάλ-
λονται, ιδρώνουν, κλαίνε και 
τραγουδούν καημούς και 
χαρμολύπες.

Ταπεινές τοποθεσίες, εκκλη-
σιές παλιές, που σε πείσμα 
του χρόνου διατηρούν την 
υπόστασή τους, μονοπάτια 
λησμονημένα, μεριές λατρε-
μένες…

Κάθε φωτογραφία 
και μια ιστορία. 

Αγάπη θέλει
η σκόνη

της ιστορίας.
Αυτή την αγάπη 

πρέπει όλοι να την 
αποκτήσουμε.

Καραχάλιου Έφη
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Φωτογραφικές ευαισθησίες
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