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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΕΥΝΟΪΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΒΑΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βλέπουμε καθημερινά σε όλη
την έκταση της χώρας μας , και
κυρίως της πόλης μας , μετανάστες από χώρες του Τρίτου
κόσμου να περιπλανιούνται
στους δρόμους της πόλης , ιδιαίτερα στο χώρο του λιμανιού
, θέλοντας είτε να αποδράσουν
από την περιοχή όπου κατοικούν είτε να εγκατασταθούν
νόμιμα ή παράνομα στην περιοχή αυτή.
Η εικόνα της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής μεταναστών
σύμφωνα με στοιχεία που
παρέχουν οι ειδικοί, δείχνει
περισσότερο απ’ όλα ασάφεια
και σύγχυση. Παρά το γεγονός
ότι οι Έλληνες ήμαστε μέχρι
πρόσφατα οι ίδιοι μετανάστες
και είχαμε ζήσει από πρώτο
χέρι πώς οργάνωναν την υποδοχή μεταναστών οι ανεπτυγμένες χώρες , αλλά και ποια
προβλήματα παρουσιάζονταν
στην πορεία , όταν βρεθήκαμε
μπροστά στο κύμα της μετα-

νάστευσης προς τη χώρα μας,
απλώς αφήσαμε τα πράγματα
στην τύχη τους .
Το αποτέλεσμα είναι να
ζουν στη χώρα μας πάνω από
900.000 μετανάστες, από τους
οποίους οι μισοί παραμένουν
παράνομοι , παρά τις προσπάθειες των τελευταίων ετών να
αποκατασταθεί κάποια τάξη.
Ακόμη και όσοι έρχονται βάσει
διακρατικών συμφωνιών για
εποχιακή εργασία, κατά μεγάλο
μέρος δεν επιστρέφουν στους
τόπους τους , αλλά μετακινούνται αναζητώντας δουλειά, με
αποτέλεσμα σε μικρές τοπικές
κοινωνίες οι μετανάστες να
φτάνουν μέχρι και το 25% του
πληθυσμού. Η αναντιστοιχία
του αριθμού τους με τη ζήτηση
εργασίας προκαλεί τριγμούς,
η δε διαβίωση στο περιθώριο
του νόμου απλώνει μια γκρίζα
ζώνη μέσα στην οποία οι μετανάστες εναλλάσσουν το ρόλο
του κοινωνικού θύματος με
εκείνον του κοινωνικού προβλήματος. Όλα αυτά τρέφουν
την εκμετάλλευση, αλλά και
την ξενοφοβία των γηγενών.
Η δε βραδύτητα και η πολυ-

πλοκότητα των διαδικασιών
νομιμοποίησης, πέραν του ότι
αποτελεί απαράδεκτη ταλαιπωρία, πολλαπλασιάζει τις τάξεις των παρανόμων - έστω κι
αν η παρανομία τους έγκειται
μονάχα σε μια διαδικαστική
παράβλεψη.
Οι μετανάστες στη χώρα μας
και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κοινωνίες θεωρούνται από
πολλούς οι κύριοι υπαίτιοι και
της ανερχόμενης εγκληματικότητας και της αυξανόμενης
ανεργίας. Παρ’ όλο που αυτή
η άποψη δεν αναπτύσσεται
επίσημα από τα δύο μεγάλα
ελληνικά κόμματα , έχει μεγάλη απήχηση στα πλατιά λαϊκά
στρώματα. Αυτό συμβαίνει
διότι η διασύνδεση μεταναστών-ανεργίας φαίνεται λίγο
πολύ αυτονόητη , αφού οι ξένοι παίρνουν τις δουλειές των
ντόπιων , και διότι δεν υπάρχει
στον κομματικοκρατισμό και
πιο γενικά δημόσιο χώρο σοβαρός προβληματισμός γύρω
από τα πραγματικά αίτια της
υψηλής ανεργίας και της εγκληματικότητας.
Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι

η δεξαμενή των ανθρώπων που
χειμάζονται στις χώρες τους είναι, δυστυχώς, απέραντη και
η Ελλάδα δεν μπορεί να υποδεχθεί παρά ελάχιστους. Δεν
μπορεί, λοιπόν, να νομιμοποιεί
οποιονδήποτε κατορθώνει να
εισέλθει παράνομα και να βρει
δουλειά. Είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε όρια, χρονικά
και ποσοτικά και να τα εφαρμόσουμε. Αλλιώς, και αν σήμερα
αποκατασταθεί κάποια ευταξία
με όσους είναι ήδη εγκατεστημένοι στη χώρα μας, αύριο θα
υπάρξει πρόβλημα με το επόμενο κύμα κ.ο.κ. Και αυτό θα
είναι τραυματικό και για την
ελληνική κοινωνία και για το
επίπεδο ζωής και αξιοπρέπειας
των ίδιων των μεταναστών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΡΙΑΝΟΣ
πληρ. στη σελ.4

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Να αγαπάτε τους άλλους ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλάνε,
τη θρησκεία που πιστεύουν και το χρώμα του δέρματός τους
Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου η Πάτρα υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά
τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Ο Παναγιότατος
επισκέφτηκε την πόλη μας με αφορμή τα 100 χρόνια από τη θεμελίωση του Νέου Ιερού Ναού του πολιούχου μας Αγίου Ανδρέα.
Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν προς τιμήν του Πατριάρχη ήταν πολλές και πλήθος κόσμου έσπευσε να τον δει από κοντά
και να ζητήσει την ευχή του. Έτσι, λοιπόν, κι εμείς παραβρεθήκαμε
σε μια από τις εκδηλώσεις και συγκεκριμένα στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου της Πάτρας όπου τραγούδησαν πολλές
χορωδίες της πόλης. Εκεί κάποια στιγμή καταφέραμε και μιλήσαμε
αυτοπροσώπως στον Πατριάρχη κ του ζητήσαμε να μας δώσει την
ευχή του και να μας δώσει ένα μήνυμα τους νέους.
Παναγιώτατε!
Είναι μεγάλη η χαρά για μας η παρουσία σας στην πόλη μας, για
την αγάπη σας προς το λαό της τοπικής Εκκλησίας μας, για τις ευλογίες σας. Γνωρίζουμε τους αγώνες σας για μια ορθόδοξη μαρτυρία
στο σύγχρονο κόσμο. Γνωρίζουμε την αγάπη σας για τους νέους και
τα προβλήματά τους
Η απάντησή του στην ερώτησή μας ήταν η εξής:
« Σας αγαπάω όλους. Πιστεύω σε σας και σας εμπιστεύομαι. Είστε
άξιοι συνεχιστές του κόσμου αυτού. Πρέπει όμως να έχετε πίστη στον
εαυτό σας και στην ορθοδοξία. Να αγαπάτε τους άλλους ανεξάρτητα
από τη γλώσσα που μιλάνε, τη θρησκεία που πιστεύουν και το χρώμα
του δέρματός τους.»
Η δήλωση του Παναγιότατου, αν και σύντομη, ήταν περιεκτική
και απόλυτα εύστοχη για μας τους νέους. Η εντύπωση που μας
έδωσε ήταν αυτή ενός ανθρώπου προσιτού και απλού παρά το
κύρος του. Φεύγοντας νιώσαμε μεγάλη τιμή που μπορέσαμε και
συνομιλήσαμε μ’ έναν άνθρωπο τόσο σπουδαίο που ίσως να μην
μας δοθεί ξανά η ευκαιρία ούτε να δούμε από κοντά.
Οι αρθρογράφοι
1. Μιτυλή Δήμητρα
2. Μπούτρης Παναγιώτης
3. Πετρόπουλος Νίκος
Ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Α’, κατά κόσμο Δημήτριος Αρχο-

ντώνης, γεννήθηκε στο χωριό Άγιοι Θεόδωροι της Ίμβρου στις 29 Φεβρουαρίου 1940. Διδάχτηκε τα πρώτα γράμματα στην ιδιαίτερή του
πατρίδα και στη συνέχεια ήλθε στην Κωνσταντινούπολη για τις εγκύκλιες σπουδές. Στη συνέχεια διακρίθηκε ως σπουδαστής στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και αναδείχτηκε πτυχιούχος της το 1961. Στις
13 Αυγούστου 1961 χειροτονήθηκε διάκονος από τον τότε Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου Μελίτωνα, που του έδωσε το όνομα Βαρθολομαίος, τιμώντας τον Ίμβριο μοναχό Βαρθολομαίο τον Κουτλουμουσιανό, διορθωτή και εκδότη των Μηναίων της Εκκλησίας και άλλων
λειτουργικών βιβλίων. Το 1963 έρχεται στη Ρώμη, ως υπότροφος του
Πατριαρχείου, και παρακολουθεί μαθήματα Εκκλησιαστικού Δικαίου
στο Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών, που είναι παράρτημα του Γρηγοριανού Παν/μίου της Ρώμης για θέματα που σχετίζονται με τη θεολογία των Ανατολικών Εκκλησιών. Μετά τη φοίτησή του αναγορεύεται
“Διδάκτωρ” του ανατολικού Κανονικού Δικαίου παρουσιάζοντας τη
διατριβή του με θέμα : “Περί την κωδικοποίησιν των ιερών κανόνων
και των κανονικών διατάξεων εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία”.
Συμπληρωματικές σπουδές, επίσης, έκαμε στο Οικουμενικό Ινστιτούτο του Bossey της Ελβετίας, καθώς και στο Παν/μιο του Μονάχου.
Αφού περάτωσε τις σπουδές του, επιστρέφει στην Κων/λη το 1968
και διορίζεται βοηθός Σχολάρχη στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.
Στη συνέχεια χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και έλαβε και το οφφίκιο
του Αρχιμανδρίτη από τον Πατριάρχη Αθηναγόρα. Το 1972, επί Πατριαρχίας Δημητρίου του Α’, τοποθετήθηκε ως επικεφαλής του ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου. Το ίδιο έτος η Ιερά Σύνοδος τον εκλέγει
Μητροπολίτη Φιλαδελφείας. Από το 1974 και μέχρι της εκλογής του
στον Πατριαρχικό θρόνο ήταν μέλος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, καθώς και πολλών Συνοδικών Επιτροπών. Το 1990, μετά το θάνατο του
γέροντα και πνευματικού του Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Μελίτωνα,
εκλέχτηκε διάδοχός του στη Μητρόπολη της Χαλκηδόνος. Τέλος, στις
22 Οκτωβρίου 1991, μετά το θάνατο του Πατριάρχη Δημητρίου, εκλέγεται παμψηφεί Οικουμενικός Πατριάρχης. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι γλωσσομαθής, γνωρίζει και μιλάει, εκτός από την Ελληνική
και Τουρκική γλώσσα, την Ιταλική, Γαλλική, Αγγλική και Γερμανική. Διαθέτει ένα πλούσιο συγγραφικό έργο, που περιλαμβάνει πολυάριθμες
μελέτες πάνω σε θέματα Κανονικού Δικαίου, άρθρα και λόγους που
έχουν δημοσιευθεί σε πολλά περιοδικά και εφημερίδες. Ως Πατριάρχης έχει θέσει πολλούς και υψηλούς στόχους : Την ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών, την προβολή της Ορθοδοξίας γενικότερα στον
κόσμο, την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης κ.ά.
συν. στη σελίδα 2

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΜΑΣ ΑΠΟΣΧΟΛΟΥΝ
ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ (ΚΙ Η ΕΥΧΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΥΡΙΟ...)
ΠΩΣ Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ (ΕΜΕΙΣ) ΑΠΑΝΤΑ
ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ
ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΣΑΜΕ ΜΕ ΕΝΑΝ ΞΕΝΟ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΑ
ΣΧΟΛΙAΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΓΕΓΟΝOΤΑ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ
ΤΟ ΜΕΓAΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΜΑΣ

AIDS ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ
ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΣ...
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ BIOΛOΓIAΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΠΟΥΤΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΝΑΤΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)

ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΝΤΟΥΣΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
(ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔHMΟΣΙΟΓΡΑΦIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ EΠIKOINΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΡΩΤ MAΘHMATIKΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΞΕΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
& ΕΠΙΚ/ΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)

ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠΑΤΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ IATPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΣΟΥΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ MAΘHMATIKΩN ΠΑΤΡΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΠΑΤΡΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΚΟΖΑΝΗ)

ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

ΖΩΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓEΩΛOΓIAΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΘΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
MAΘHMATIKΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)

ΚΑΓΙΑΦΑ ΦΑΙΔΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
ΚΑΛΟΣΙ ΙΣΙΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)

ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΑΛΗΝ ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)

ΠΛΕΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ

ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤHΜΑΤΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ

ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
IΣTOPIAΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΡΑΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
MHXANΟΛΟΓΩN & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN ΠΑΤΡΑΣ

ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΡΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)

ΣΑΚΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HΛEKΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
MHXANΟΛΟΓΩN & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN ΠΑΤΡΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
KOINΩNIKHΣ ANΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΣΤΡΑΤΗ ΑΛΕΞΙΑ KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΤΖΑΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)

ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ)
ΤΖΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΖΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΟΡΕΛΛI ΦΙΛΙΠΠΟΣ OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠΑΤΡΑΣ

ΛΙΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙ
OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠΑΤΡΑΣ

ΛΥΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)

ΛΥΜΝΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)

ΜΑΚΟ ΒΑΣΙΛΩ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
(ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ
ΜΑΡΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ

ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗ ΡΕΓΓΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΜΑΥΡΟΜΥΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΜΕΖΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΤΕ ΙΗΣΟ
ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI
ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)

ΜΕΤΟΥΣΙ ΣΟΝΙΛΑ
ΔIEΘ. & EYPΩΠ. OIKON. & ΠΟΛ.ΣΠOYΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

ΜΟΥΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΜΟΥΡΑΤΑΣ ΕΡΤΙΣΑ ΑΝΔΡΙΑΝ
OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩNΠΑΤΡΑΣ

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ

Και τα ναρκωτικά; Η χρήση
ναρκωτικών μαρτυρεί ως ποιο
σημείο σταματάει τη διαδικασία ωριμάνσεως των εφήβων.
“Το αόρατο που κυνηγούν οι
ναρκομανείς ως φυγή από το
ανόητο της ζωής είναι μια έρη-

XPHMATOOIKONOM. & TPAΠEZ. ΔIOIKHTIK. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

MHΧΑΝΙKΩN H/Y KAI ΠΛHPΟΦΟPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ.
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ

Στο λιτό και σύντομο αυτό
σημείωμά μας θα προσπαθήσουμε να δείξουμε την αγάπη
και το ενδιαφέρον του Πατριάρχου για τους νέους. Ο λόγος

Σ’ αυτό δεν φθάνει κανείς μόνος του. Η ανδρόγυνη σχέση
ενσωματώνεται στη σχέση Χριστού - Εκκλησίας, που βεβαιώνει τη δυνατότητα μεταμορφώσεώς της. “Το βαπτισματικό
μυστήριο του θανάτου και της
αναστάσεως σας μαθαίνει να
πεθαίνετε για τον εαυτό σας,
για να υπάρχει ο άλλος.
Συνέπεια της ελλείψεως βαθυτέρου νοήματος για τη ζωή, δεν

ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΚΥΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
& ΕΠΙΚ/ΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)
ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΠΑΤΡΑΣ

ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

KOINΩNIKHΣ ANΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΚΤΕΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΤΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
& ΕΠΙΚ/ΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)

Πατριάρχης χαρακτηρίζεται
α) από βαθιά γνώση της θεολογικής και πνευματικής παραδόσεως της Εκκλησίας,
β) απ’ ουσιαστική γνώση του
σύγχρονου ανθρώπου και των
προβλημάτων του και
γ) από την ειλικρινή διάθεση
να διοικήσει την Εκκλησία για
μια μαρτυρία της πίστεως ως
ελπίδος και παρηγοριάς στο
σύγχρονο κόσμο.

κανείς ότι η ελευθερία απαιτεί
υπευθυνότητα, σεβασμό των
άλλων και του εαυτού μας”.
Και εν συνεχεία η διαπίστωση, η προτροπή και ο πόνος
του Πατριάρχου: “όπως τα ναρκωτικά, έτσι και η σεξουαλική περιπλάνηση μαρτυρεί τελικά πως
στο βάθος κάτι δεν πάει καλά.
Δεν βγαίνει κανείς ποτέ από τον
εαυτό του, δεν αγαπά ούτε τον
άλλον ούτε τον εαυτό του, μόνο
μια άμεση ικανοποίηση που
ακριβώς μπορεί να γίνει ναρκωτικό. Χρειάζεται ν’ ακούμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους
κατανοούμε, να τους αγαπούμε
και, όταν έρθει η στιγμή, να δώσουμε μαρτυρία. Τόσες ψυχές
λιμοκτονούν. θα μπορέσουμε να
τους δώσουμε την τροφή που
αγνοούν και που ωστόσο περιμένουν; Και ποιο πρόσωπο ή
απροσωπείο ή γελοιογραφία του
εαυτού της - και του Θεού, αλίμονο τους προσφέρει η Εκκλησία;”.

ΣΙΣΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΑΣΤΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΦΦΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ο

κάμπτει τη διδαχή της ηθικής,
τις απαγορεύσεις και τις αδιάκριτες επεμβάσεις στις σχέσεις
οικειότητας των ζευγαριών που
αλλοιώνουν το μήνυμα του Ευαγγελίου. “Εκείνο που βιώνετε
τονίζει ο Πατριάρχης στους
νέους , όταν δεν γυρεύετε
μόνο την ηδονή σας, αλλά την
ειλικρινή συνάντηση μ’ έναν
άλλον, είναι μια εμπειρία περίπου μυστική, μια εμπειρία της
παρουσίας του Θεού. Πρέπει,
λοιπόν, να είστε προσεκτικοί,
αυτή η υπόθεση είναι υπερβολικά πολύτιμη! Μην αφήνεστε
να παρασύρεστε σαν άχυρα
από το ανώνυμο κύμα της
ζωής. Τότε το πόθος γίνεται
υπομονή, αμοιβαίος σεβασμός,
πραγματική αγάπη”.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

MAΘHMATIKΩN ΠΑΤΡΑΣ

MHΧΑΝΙKΩN H/Y KAI ΠΛHPΟΦΟPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΆ ΤΟΥΣ

ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΓΙΟΧΑΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

συν. από εξώφυλλο

ΤΟΥΛΑΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΤΣΕΓΓΕΝΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΑΤΡΑΣ

ΤΣΕΝΤΟΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΤΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
ΦΩΚΑ ΠΑΥΛΙΝΑ OΔONTIATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΟΥΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)

του Οικ. Πατριάρχου δεν καταδικάζει, δεν αφορίζει· προτρέπει, συμβουλεύει, παραμυθεί,
αγκαλιάζει· εν τέλει αγαπάει.
Ο έρωτας που τόσο τον αναζητούν οι νέοι, και που τόσο
τον έχουν προδώσει ή προδοθεί, δεν ταυτίζεται στο λόγο
του Πατριάρχη, στη συνείδηση
της Εκκλησίας, μόνο με την σεξουαλική του έκφραση. Η αγάπη είναι έρωτας τρυφερότητας
και συμπάθειας, ένας έρωτας
κυριολεκτικά προσωπικός, ανιδιοτελής”.
Μέσα, όμως, στον κυκεώνα
του σύγχρονου κόσμου, για
τους περισσότερους η αγάπη
είναι η ισχυρή απρόσωπη ορμή
που “ενώνει” τον άνδρα με τη
γυναίκα. Έτσι εγκαθίσταται ένα
πνευματικό κενό που κουράζει
πληκτικά. “Η αγάπη τότε εμφανίζεται ως η έσχατη περιπέτεια,
η έσχατη ποίηση, το έσχατο
θαύμα.
Στην αίσθηση του κενού
και της αναζητήσεως του
ωραίου ο Πατριάρχης παρα-

είναι οι δύο μάστιγες του αιώνα
μας, το AIDS και τα ναρκωτικά,
που ιδιαιτέρως απειλούν τους
νέους. Δεν είμαι από εκείνους
που καταδικάζουν, ο Χριστός
μας μαθαίνει μια απεριόριστη
συμπάθεια”, μας λέγει ο Πατριάρχης, νουθετώντας μας.
Καταφάσκει όλες τις ανθρώπινες προσπάθειες για την καταπολέμηση του AIDS, είναι όμως
ρεαλιστής και πνευματικός καθοδηγητής. Στην ασθένεια του
AIDS, βλέπει τον αδιαχώριστο
χαρακτήρα του έρωτα και του
θανάτου. “Μόνο η πνευματική
ζωή μπορεί να μετατρέψει αυτόν τον θάνατο σε ανάσταση.
Από την άλλη, πρόληψη της
επέκτασης της επιδημίας.
Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές:
“να προφυλάσσεται” κανείς και
να “προφυλάσσει” το σύντροφό του είναι μια αναγκαιότητα”.
Τονίζει την αναγκαιότητα της
σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως, όπου θα γίνεται λόγος για
το νόημα της αγάπης και δεν
θα εκθέσει σε μια ανάλυση μηχανισμών. “Οι έφηβοι προσέχουν με πάθος όταν τους λέει

μος όπου κανείς δεν στέκεται
αντίκρι τους, κανείς δεν έρχεται σ’ αυτούς. Μέσα στον καθρέφτη, ή από την άλλη μεριά
δεν υπάρχουν τελικά παρά μόνον οι ίδιοι, και τίποτα: Γι’ αυτό
και δεν βγαίνουν, σε κατάσταση “στέρησης”, παρά μόνο για
κλοπή ή για πορνεία”.
“Εκείνο που μετράει - τονίζει
ο Πατριάρχης -, δεν είναι κάποιοι να τους επιβάλουν (στους
νέους) κανόνες, αλλά να τους
πείσουν για την κλήση τους ως
προσωπικών υπάρξεων, ικανών
όχι να καταχρώνται τη ζωή, αλλά
να την αγαπούν πραγματικά,
μέσα από τη φιλία, την αγάπη,
την δημιουργικότητα. Αν η Εκκλησία δεν λέει τίποτα, δεν κάνει τίποτα προς την κατεύθυνση
αυτή, οι ζημιές κινδυνεύουν να
είναι ακόμα σοβαρότερες. Αντί
να κατηγορεί και να καταδικάζει,
να ακούει, να συμβουλεύει, να
φιλοξενεί μέσα σε αληθινές κοινότητες, να γίνεται και να ξαναγίνεται αδιάκοπα εκείνο που είναι
τόπος αναγέννησης”.

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα γενιά σε απόγνωση Το «κατηγορώ» των παιδιών
Γεννήθηκαν μετά το 1988. Επιστρέφουν σπίτι χαράματα,
λέγοντας «καληνύχτα» στους γονείς τους, που ετοιμάζονται να πάνε στη δουλειά. Αμφισβητούν και απορρίπτουν
τα δεδομένα της εποχής. Παίρνουν πτυχίο, κάνουν μεταπτυχιακό, εργάζονται για να βγάλουν «ένα χαρτζιλίκι παραπάνω», έχουν τους φίλους τους σε ιδιαίτερη εκτίμηση.

Α

Β Γ Η Κ Α Ν

στους δρόμους, χωρίς να
κρύβουν τα πρόσωπά τους,
φοιτητές, σπουδαστές και
μαθητές, για να διαδηλώσουν την οργή τους όχι μόνο
για τον φόνο του 15χρονου
μαθητή, αλλά και για το σύ-

διαφορούν για την πολιτική. Στην καλύτερη περίπτωση, απλώς την κατακρίνουν. Είναι οι
αμόλυντοι και ρομαντικοί αυτής της κοινωνίας που, μακριά ακόμα από πολιτικά παιχνίδια,
έχουν τη διάθεση να αναμειχθούν και να προσφέρουν. Και ονειρεύονται έναν καλύτερο κόσμο. Είναι η γενιά των σημερινών 2οάρηδων.

αγωνία τους: «Δεν είμαστε
τρομοκράτες, “κουκουλοφόροι”, “γνωστοί άγνωστοι”.
Είμαστε τα παιδιά σας. Αυτοί οι γνωστοί άγνωστοι...
Κάνουμε όνειρα - μη σκοτώνετε τα όνειρά μας!».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΜΜΕ

Η τηλεόραση καταλαμβάνει σημαντικό μέρος του ελεύθερου χρόνου των νέων. Το 78,2% των ερωτώμενων βλέπει καθημερινά τηλεόραση έως τρεις ώρες. Σχεδόν 13% παρακολουθεί από τέσσερις
έως πέντε ώρες. Ανεξαρτήτως, πάντως, των ωρών τηλεθέασης, το ίδιο το μέσο δεν είναι ιδιαίτερα
αξιόπιστο στα μάτια της νέας γενιάς. Πιο συγκεκριμένα, από τις απαντήσεις των νέων προέκυψε ότι η
αξιοπιστία των ΜΜΕ είναι γενικά πολύ χαμηλή, ενώ βασικός παράγοντας της αναξιοπιστίας αυτής είναι κυρίως το γνωστό θέμα της «διαπλοκής». Συγχρόνως, βέβαια, οι ίδιοι καταφεύγουν αρκετά συχνά
στην τηλεόραση για να «ξεχαστούν» από τις δυσκολίες της καθημερινότητας.
Και αυτή ακριβώς είναι που τους πιέζει αφόρητα. Σχεδόν όλοι οι ερωτώμενοι περιέγραψαν μια απαιτητική καθημερινότητα, φορτωμένη με υποχρεώσεις και καθήκοντα στα οποία οφείλουν να ανταποκριθούν. Η πίεση αυτή όμως απαλύνεται από τα -έστω και ελάχιστα- διαλείμματα συνάντησης με τους
φίλους.
Συγκεκριμένα, εκείνο που προκύπτει από τις απαντήσεις των νέων ως σημαντικότερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η χώρα είναι η ανεργία, η οποία και συγκεντρώνει το 49,4% των απαντήσεων, ενώ ακολουθούν η οικονομία γενικά (15,4%), τα ναρκωτικά (6,1%), η ακρίβεια (3,6%), η φτώχεια και η εγκληματικότητα (από 3,3%), η διαφθορά (3,0%), η παιδεία (2,6%), οι οικονομικοί μετανάστες και η αποξένωση
(2,1% και 0,8% αντίστοιχα). Αναφορικά με το σημαντικότερο προσωπικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, προέκυψαν τα εξής: τα οικονομικο-επαγγελματικά προβλήματα κυριαρχούν, με τα οικονομικά/προσωπικά προβλήματα να συγκεντρώνουν 23,1%, την ανεργία 15,0%, την επαγγελματική
αποκατάσταση 6,6% και την ακρίβεια 4,8%.
Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι η οικογένεια προβάλλεται ως εξαιρετικά σημαντική αξία, σχεδόν απόλυτη, με τους γονείς να στηρίζουν τον νέο, αλλά ταυτοχρόνως και να τον πιέζουν.

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Εκεί που κυριαρχεί εικόνα δυσπιστίας είναι αναφορικά με την πολιτική και τους πολιτικούς. Είναι αλήθεια πως η δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τους πολιτικούς αποτελεί την κυρίαρχη αντίληψη που σηματοδοτεί τη θέση των νέων έναντι της πολιτικής. Στην έρευνα είναι εντυπωσιακή η διαπίστωση ότι, στις ερωτήσεις για τους πολιτικούς, τα πολιτικά κόμματα και τις κυβερνήσεις της χώρας,
οι τρεις στους τέσσερις νέους έχουν απόλυτα αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη.
«Δεν βλέπετε τι γίνεται;», λένε. «Το πτυχίο ενδιαφέρει πολλούς από εμάς μόνο ως τυπικό προσόν. Γιατί
στην Ελλάδα σήμερα δεν μετρούν η μόρφωση και οι γνώσεις, αλλά το “δόντι” και οι γνωριμίες».
Αν και εξοργισμένοι από το μέλλον που τους υπόσχονται οι κομματικές παρατάξεις, τα «μέσα» και οι
εργοδότες -που ποτέ δεν θα τους αμείψουν ούτε με τα χρήματα ούτε με την προσοχή που ανταποκρίνεται στις ικανότητες και τα όνειρά τους- προβάλλουν ξεκάθαρα το αίτημα για μια δίκαιη κοινωνία, πιο
επιτακτικά, πιο σθεναρά και πιο έντονα από ποτέ.
Περίπου έτσι η νέα γενιά, οι σημερινοί εικοσάρηδες, συλλαμβάνουν τον κόσμο γύρω τους. Ως προς
τον τρόπο αντιμετώπισης του μέλλοντος, τα αποτελέσματα είναι μάλλον ανησυχητικά, καθώς οι μισοί
απ’ αυτούς βλέπουν το μέλλον ασαφές και αβέβαιο.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ελπίδα, ποιητή; Υπάρχει:
«Θα υπάρξουν πάντοτε δύο
ή τρεις γενναίοι να βλέπουνε
τον κόσμο χωρίς σκοπιμότητα, γήρας είναι η ιστορία
και το φρούτο ανάμεσα στα
δόντια νεότης, ένα μόνο χαμόγελο -εάν είναι από πηγήνικά».

Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης έρευνας που διενήργησε το 2005 το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών με τον τίτλο «Η νέα γενιά στην Ελλάδα σήμερα». Σκοπός της
ήταν η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και προβλημάτων της ελληνικής νεολαίας σήμερα.

ΑΝΕΡΓΙΑ

Απαντάει και πάλι ο ποιητής: «Μην πείτε: Θα βρεθεί
ένα δίκιο και για μας. Μην
περιμένετε από την πολιτική και από την επιστήμη
τίποτε. Ο νεότευκτος είναι
και ο πιο παλαιός κόσμος
ανάποδος».

Φ Ω ΝΑ ΖΟ Υ Ν
τα παιδιά στους δρόμους,

στημα της αδικίας, της αυθαιρεσίας, της ανισότητας
και της αβεβαιότητας.

Κ ΑΤ Ε Β Η Κ Α Ν
στους δρόμους για να φωνάξουν κατά πρόσωπο σε
όλους μας: «Με ΜΑΤ και βία
δεν γίνεται Παιδεία». Και να
προβάλουν την απόλυτα
δίκαιη απαίτησή τους: «Θέλουμε έναν καλύτερο κόσμο! Βοηθήστε μας!».

σ’ αυτήν την κραυγή της
άδολης ηλικίας των ονείρων,
που ήταν και φωνή αγωνίας
της Μαρίας Νεφέλης, δίνει
ο Οδυσσέας Ελύτης: «Μια
νομοθεσία εντελώς άχρηστη για τις εξουσίες θα ‘τανε
αληθινή σωτηρία». Στους
δύσκολους καιρούς δεν είναι αρκετό να μνημονεύετε
τους ποιητές, αλλά και να
κάνετε τον λόγο τους πράξη. Ονειρεύονται οι ποιητές
όπως τα παιδιά.

ΠΟΙΟΙ, ΟΜΩΣ, ΠΟΙΟΙ, ΟΜΩΣ,
μπορεί να βοηθήσουν, όταν
όλα έχουν διαβρωθεί από
τη διαφθορά, όταν έχουν
απαξιωθεί οι θεσμοί, όταν
καταντήσαμε
ανάπηρη,
ανάλγητη, παράλυτη τη Δημοκρατία και οι αξίες της
δεν έχουν κανένα αντίκρυσμα; Φωνάζουν τα παιδιά,
τα παιδιά μας, τα δικά μας
παιδιά και μοιράζουν με
χειρόγραφη επιστολή την

θα τολμήσουν την υπέρβαση; Αμείλικτο είναι το
«κατηγορώ» των παιδιών
στους άτολμους και εφησυχάζοντες: «Θυμηθείτε! Κάποτε ήσασταν νέοι και εσείς.
Τώρα κυνηγάτε το χρήμα,
νοιάζεστε μόνο για τη “βιτρίνα”, παχύνατε, καραφλιάσατε. Ξεχάσατε!».

στις πλατείες, στα αμφιθέατρα, στα σχολεία: «Περιμέναμε να μας υποστηρίξετε.
Μάταια. Ζείτε ψεύτικες ζωές,
έχετε σκύψει το κεφάλι. Δεν
φαντάζεστε, δεν ερωτεύεστε, δεν δημιουργείτε. Μόνο
πουλάτε και αγοράζετε. Πού
είναι οι γονείς; Πού είναι οι
καλλιτέχνες; Μας σκοτώνουν! Βοηθήστε μας».

Β Γ Η Κ Α Ν

τα παιδιά χωρίς βοήθεια

στους δρόμους, για να μη
μας μοιάσουν, για να μη
σκοτωθούν τα όνειρά τους.
Φωνάζουν και αντηχεί στους
δρόμους η κραυγή της Μαρίας Νεφέλης: «Οτιδήποτε
θα ‘ναι προτιμότερο παρά η
αργή δολοφονία μου από το
παρελθόν».

ΣΚΥΛΑΚΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ Α4

Τα σημερινά παιδιά ζουν εξόριστα από την ηλικία τους, στους ρυθμούς του κόσμου των μεγάλων, χωρίς παιχνίδι.

Ο

ΠΑΙΔΙΑ ΕΞΟΡΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥΣ.

ταν δεν πηγαίνουν στο σχολείο ή δεν μελετούν, τρέχουν στα φροντιστήρια. Τα σημερινά παιδιά ζουν εξόριστα από την ηλικία τους,στους ρυθμούς του κόσμου των μεγάλων, χωρίς παιχνίδι.Τι είναι
αυτό που οδηγεί γονείς και εκπαιδευτικό σύστημα να στερήσουν απότα παιδιά τη δυνατότητα να ωριμάσουν στην ώρα τους; Ανταγωνιστικότητα,Εντατικοποίηση, Ανεργία, Νέες Τεχνολογίες.Στόχος,
τα περισσότερα εφόδια, το μόνο όπλο κατά της ανασφάλειας για τομέλλον.Το κόστος; Μια δύσκολη εφηβεία, προβληματική ψυχική υγεία. Θυσιάζουμε τακαλύτερά τους χρόνια...Τα σημερινά παιδιά
δημοτικού και γυμνασίου ξοδεύουνατέλειωτες ώρες συσσωρεύοντας γνώση, αλλά δεν ξέρουν τι θα πει παιχνίδι.
Μια γενιά “ανισόρροπων” παιδιών ή, στην καλύτερη περίπτωση, παιδιών μεελλειμματικές προσωπικότητες φαίνεται ότι δημιουργείται τα τελευταία χρόνια,στα δημοτικά και στα γυμνάσια της χώρας μας, όπως
επισημαίνουν πολλοίειδικοί επιστήμονες αλλά παραδέχονται και οι ίδιοι οι γονείς.Παιδιά εξόριστα των παιδικών τους χρόνων εκσφενδονίζονται βιαίως από τιςπιο τρυφερές ηλικίες, στους ρυθμούς του άγχους
και της αγωνίας του τρελούκόσμου των μεγάλων. Η παιδικότητα και η εφηβεία χάνουν όλο καιπερισσότερο την προαιώνια παρέα τους: το παιχνίδι και την ανεμελιά, τον ελεύθερο χρόνο.
Τι είναι άραγε αυτό που οδηγεί γονείς και εκπαιδευτικό σύστημα να στερήσουν από τα παιδιά τη δυνατότητα να ωριμάσουν στην ώρα τους; Να μεγαλώσουν ήρεμα, να γευτούν όσο πιο πολύ γίνεται την περιπέτεια και την ελευθερία της παιδικότητας και της νεότητας, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα; Είναι τέσσερις-πέντε λέξεις οι οποίες τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν
κάτσει βαριές στις ψυχές των πολιτών της παγκοσμιοποίησης: Ανταγωνιστικότητα, Εντατικοποίηση, Ανεργία, Νέες Τεχνολογίες. Είναι ίσως αυτό που η Γαλλίδα συγγραφέας Viviane Forrester περιέγραψε ως
“οικονομικό τρόμο”. Αν σκεφτεί πάντως κανείς, λίγο ψύχραιμα, θα διαπιστώσει ότι κάθε εποχή είχε τα καινούργια δεδομένα της, που για τότε ήταν και πρωτόγνωρα και δύσκολα. Καμιά εποχή δεν στάλαξε όμως
τόσο δηλητήριο ανασφάλειας και άγχους σε τόσο μικρά παιδιά. Αλλά ακόμα κι αν δεχτούμε ότι αυτή η εποχή που ζούμε τώρα είναι η πιο δύσκολη, υπάρχει κάποιος που μπορεί να διαβεβαιώσει ότι αυτοί οι
λιλιπούτειοι παπαγάλοι-πανεπιστήμονες, τα δεκατετράχρονα που “πρόλαβαν” να κορνιζάρουν δύο ανώτερα πτυχία ξένων γλωσσών στο γραφείο τους, έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριο του μέλλοντος; Αστεία
πράγματα.Αν υπάρχει κάποιο μυστικό επιτυχίας και ευτυχίας για τους αυριανούς μεγάλους αυτού του κόσμου, αυτό δεν βρίσκεται παρά μόνο στη δημιουργία μιας πολύπλευρης, ισορροπημένης προσωπικότητας. Και τέτοιες προσωπικότητες πολύ δύσκολα θα ανθήσουν στα εντατικά θερμοκήπια της εποχής μας.

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

συν. από εξωφυλλο

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

Γ

ια 100 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο, αυτές
τις μέρες δεν χτύπησε το
κουδούνι του σχολείου, απλούστατα γιατί δεν πηγαίνουν
σχολείο επειδή δουλεύουν,
σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
Πάνω από 246 εκατομμύρια
παιδιά (ηλικίας 5 έως 17 ετών)
στον κόσμο εργάζονται. Και
δυστυχώς, αντίθετα από ό,τι θα
νόμιζαν πολλοί, το φαινόμενο
των εργαζόμενων παιδιών και
των παιδιών που δεν πάνε στο
σχολείο δεν είναι άγνωστο και
στη χώρα μας. Οικεία σε όλους
μας είναι η εικόνα παιδιών που
ζητιανεύουν στο Ενετικό Λιμάνι στα Χανιά.

Το μέλλον γι’ αυτά τα παιδιά
διαγράφεται ζοφερό, καθώς
δεν τους δίνεται καν η δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να διευρύνουν
τις γνώσεις και τις δεξιότητές
τους αλλά και την κοινωνική
τους θέση μέσα από το σχολείο. Βασικά δικαιώματα του
παιδιού όπως το δικαίωμα στη
μόρφωση και το δικαίωμα στο
παιχνίδι είναι άγνωστα γι’ αυτά
τα παιδιά. Κάποια δουλεύουν
σε θορυβώδη κι επικίνδυνα εργοστάσια, άλλα στα χωράφια
από την αυγή ως το σούρουπο,
άλλα είναι θύματα της βιομηχανίας του σεξ. Πολλά είναι
«αόρατα» κυριολεκτικά,
καθώς δουλεύουν σε σπίτια ως
οικιακοί βοηθοί, ή σε βιοτεχνίες κατασκευής χαλιών ή αθλητικών ειδών (π.χ. μπάλες στο
Πακιστάν), συχνά με κάποια
μορφή σκλαβιάς Κάποια τραυματίζονται σοβαρά ή πεθαίνουν πριν καν την εφηβεία. Για
τα δε ψυχολογικά τραύματα και
την καθυστέρηση στην πνευματική και σωματική ανάπτυξη
ενός παιδιού που δουλεύει, είναι περιττό να κάνουμε λόγο.

τμήματα ένταξης ξεκίνησαν να
λειτουργούν, κι είναι άγνωστο
το μέλλον. Η μη λειτουργία αυτών των θεσμών πλήττει τους
αδύνατους μαθητές, κατά κανόνα φτωχών οικογενειών που
δεν έχουν τα οικονομικά μέσα
για «ιδιαίτερα», σπρώχνοντάς
τους ουσιαστικά έξω από το
σχολείο, στους δρόμους και
την εκμετάλλευση.

Οι μεγαλύτεροι αριθμοί παιδιών που εργάζονται είναι
στην Ινδονησία (700.000),
στη Βραζιλία (559.000), στο
Μπανγκλαντές (300.000), στην
Αϊτή (250.000), στην Κένυα
(200.000), στο Νεπάλ (43.000).
Τι μπορεί να γίνει γι’ αυτά τα
παιδιά; Το μεγάλο ζήτημα βέβαια είναι η καταπολέμηση
της φτώχειας, για την οποία
απαραίτητη είναι η αναδιανομή του εισοδήματος, να
πάψουν δηλαδή οι πλούσιοι
να γίνονται πλουσιότεροι και
οι φτωχοί φτωχότεροι. Ζούμε ευτυχώς σε εποχές που η
φτώχεια δεν θεωρείται «φυ-

σικό φαινόμενο», το
«μαύρο ριζικό», «θέλημα

θεού». Σήμερα, είναι ευρύτατα
παραδεκτό ότι για τη φτώχεια
ευθύνεται ο πλουτισμός των
ολίγων κι η έλλειψη κοινωνικής πολιτικής ή καλύτερα θεσμών κοινωνικής αλληλεγγύης, μέσα από τους οποίους θα
κατευθύνονται κονδύλια στους
οικονομικά
ασθενέστερους.
Όμως οι πολιτικές λιτότητας
των τελευταίων χρόνων, οι πιέσεις για φοροαπαλλαγές στις
μεγάλες επιχειρήσεις και στα

μεγάλα εισοδήματα, ο περιορισμός του κοινωνικού κράτους,
οδηγεί ολοένα και μεγαλύτερα
τμήματα του πληθυσμού στη
φτώχεια, την ανεργία και την
παιδική εργασία.
Όταν αυτό είναι το κοινωνικό
πλαίσιο των τελευταίων χρόνων, το σχολείο δεν μπορεί
να μένει ανεπηρέαστο, μιας
και πλήττεται κι αυτό από τις
πολιτικές λιτότητας και περιορισμού των δαπανών για την
Παιδεία. Έτσι, στα πλαίσια της

Τα λέμε όλα αυτά, γιατί το εκπαιδευτικό κίνημα πιστεύει
ακράδαντα ότι, μπορεί η εκπαίδευση να μην λύνει το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα της
φτώχειας, διευρύνει όμως τους
ορίζοντες των παιδιών και προετοιμάζει τους δημοκρατικούς
πολίτες του αύριο. Αποτελεί
κατάκτηση των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων
η δημιουργία του δημόσιου
σχολείου και η λειτουργία σε
αυτό θεσμών αντισταθμιστικής
αγωγής, που ενισχύουν τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα λόγω
της κοινωνικής και οικονομικής τους θέσης . Γι΄ αυτό, υποστηρίξαμε και υποστηρίζουμε
τη λειτουργία τμημάτων με
μικρούς αριθμούς μαθητών,
τη λειτουργία σχολείων στην
αγροτική ύπαιθρο, τη χρήση
νέων μεθόδων και τεχνολογιών
που διευκολύνουν τη μάθηση
και τη συνεχή επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών.

1. ΤΑ ΤΕΡΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ,
συγγραφέας Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου,εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ.
Το θέμα του είναι ο ρατσισμός απέναντι στους έγχρωμους στην Αθήνα.
2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ,
συγγραφέας Βασίλης Παπαθεοδώρου, εκδόσεις ΕΣΤΙΑ. Έχει θέμα το
ρατσισμό απέναντι στους Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία
3. ΟΤΑΝ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΟΤΣΥΦΙΑ,
συγγραφέας Χάρπερ Λη, εκδόσεις BELL. Έχει θέμα το ρατσισμό απέναντι στους μαύρους και τους διαφορετικούς στις νότιες πολιτείες των
ΗΠΑ.
4. ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ
συγγραφέας E.M.Forster, εκδόσεις ΚΟΝΙΔΑΡΗ, υπάρχει στη συλλογή
με στοιχεία ΞΜ FOR. Το συγκεκριμένο βιβλίο δεν το έχω διαβάσει αλλά
έχω δει την ταινία που είναι βασισμένη στο βιβλίο. Έχει θέμα το ρατσισμό στην Αγγλοκρατούμενη Ινδία.
5. ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ
συγγραφέας Δημήτρης Χατζής, εκδόσεις ΤΟ ΡΟΔΑΚΙΟ, υπάρχει στη
συλλογή με στοιχεία ΕΜ ΧΑΤ Το βιβλίο αυτό ασχολείται με τη ζωή του
μετανάστη σε μια ξένη χώρα αλλά και τη ζωή του μετά την επιστροφή
στην πατρίδα.
6. ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΠΑΣ ΞΕΝΟΣ
Δεν θυμάμαι άλλα στοιχεία για το βιβλίο αυτό. Περιλαμβάνει συνεντεύξεις από έλληνες οικονομικούς μετανάστες στη Γερμανία.Αγαπητή Λίλα, βιβλία που παρουσιάζουν τα θέματα που αναφέρεις είναι:
Ματωμένα χώματα - Σωτηρίου
Νενέ η Σμυρνιά - Χίου
Τα παιδιά της Νιόβης - Αθανασιάδης
Αιολική γη - Βενέζης, τα παραπάνω για τη συνύπαρξη των λαών
Η καλύβα του Μπάρμπα Θωμά
Ο Παπαλάγκι
Οι σαράντα μέρες του Μουζά Νταγκ
και άλλοι τίτλοι που δεν υπάρχουν στις βιβλιοθήκες μας:
Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ
Ben Zelloun

«Eξοικονόμησης θέσεων εργασίας» και «περικοπής κονδυλίων», θε-

σμοί αντισταθμιστικής αγωγής
(της αγωγής δηλ. που βοηθάει
μειονεκτούντα τμήματα του
μαθητικού πληθυσμού) που είχαν καθιερωθεί στη χώρα μας
περιορίζονται δραστικά. Ένα
παράδειγμα είναι οι τάξεις υποδοχής παλιννοστούντων που
πριν μερικά χρόνια ήταν 35 στα
Χανιά, πέρσι είχαν απομείνει 5,
ενώ και πάρα πολλά τμήματα
ένταξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες δεν λειτούργησαν πέρσι. Και φέτος, ελάχιστα
από τα τμήματα υποδοχής και

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

Η μεγάλη μάχη κατά της
παιδικής εργασίας θα δοθεί
βέβαια στους κοινωνικούς
αγώνες για μια δίκαιη κοινωνία,
χωρίς πλούσιους και φτωχούς.
Όμως ως τότε έχουμε το καθήκον να κρατήσουμε τα φτωχά
παιδιά μακριά από τους δρόμους, μέσα στο σχολείο, και να
τα ενισχύσουμε με αντισταθμιστική αγωγή.
Καλτσά Ανθούλα

ΕΝΑΣ ΣΕΡΒΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΜΑΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΚΕΙΝΟΣ ΑΠΛΩΝΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΕΙ ΑΠΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΥΤΗ, ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΥΜΟΣ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ.
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ,ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΑ ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ.ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ
ΠΟΛΥ,ΑΡΕΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΝΕΕΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ,ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΕΝΩ ΕΚΘΕΤΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ.
ΘΕΩΡΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΧΩΡΑ, ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΒΑΘΙΑ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΘΕΟ, ΑΦΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ,ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΣ.
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΜΟΝΙΜΑ, ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΕΚΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ.ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΝΙΩΘΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.’’ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΗ, ΜΥΑΛΟ,ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑ’’
ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ...
ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ,ΘΕΩΡΕΙ ΤΟΝ ΤΣΑΚΩΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ,ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ.ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΤΟΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ,ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ. Η ΒΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΤΑ ΜΜΕ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ,ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΑΝ ΠΟΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΝ ΕΒΛΕΠΑΝ ΓΥΡΩ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ,ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ,ΑΓΑΠΗ.
ΩΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΖΩΗΣ,ΝΙΩΘΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ
ΣΥΝΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙΣ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ.ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΟ, ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ, ΝΑ ΧΑΘΕΙΣ.
ΕΧΟΝΤΑΣ ΟΜΩΣ ΠΙΣΤΗ,ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΓΝΑ ΣΤΗΝ ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ,ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΔΩΡΟ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΤΕΡΕΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ....
ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ....... ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΝΤΖΟΣ
ΑΜΑΝΤΑ ΠΕΤΡΑΤΟΥ...

ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΜΕ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ - Prache ( μελέτη)
ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ - Χριστίδης (μελέτη)
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ - Μαχαιροπούλου (μελέτη)
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΤΖΟΥΛΗ ( απαρτχάιντ) Μυθιστόρημα
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΣΕΙΣ
Γκόρντιμερ ( απαρτχάιντ) Μυθιστόρημα
Το ποίημα της Δήμητρας Χριστοδούλου με τίτλο
“ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΚΟΙΜΑΤΑΙ”
( υπάρχει σε κάποιο από τα βιβλία λογοτεχνίας του Λυκείου)

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ,ΠΡΟΩΘΕΙ Η΄ ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ.ΟΙ ΕΝΕΡΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΩΓΜΟ.ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΧΕΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ Η΄ ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΦΥΛΕΣ,ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΝΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ.Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
ΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΟ.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΕΙΔΗ ΑΛΛΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ.ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΣ ΧΑΡΗ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ,ΟΙ ΡΩΣΙΔΕΣ,ΟΙ ΚΟΥΡΔΟΙ,ΟΙ
ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ,ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ.ΣΤΗ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ,ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ.ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Η΄ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ,ΝΑ
ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ..ΠΑΧΕΙΣ,ΚΟΝΤΟΥΣ Η΄ ΑΣΧΗΜΟΥΣ???ΕΤΣΙ,ΚΑΙ
ΠΑΛΙ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ
ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ,ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Αρτιρ ντε
Γκομπινο(Δοκιμιο για την ανισοτητα των ανθρωπινων φυλων)το 1853.ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΑΥΤΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΔΙΑ,ΚΙΝΑ,ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΝΩΤΕΡΩΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΦΥΛΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕ Ο Γκομπινό
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΣΑΝ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ.ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ,ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ.ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ.....

ΙΑΤΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Η

κατάθλιψη είναι η ψυχική διαταραχή που εμφανίζεται
συχνότερα. Ένα στα δέκα άτομα θα νοσήσει από κατάθλιψη κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής του. Από
επιδημιολογικές έρευνες υπολογίζεται ότι το 6% περίπου του
γενικού πληθυσμού πάσχει από κατάθλιψη, δηλαδή περισσότεροι από 350 εκατομμύρια άνθρωποι σ’ όλον τον κόσμο και
550 χιλιάδες στη χώρα μας.

ματος από το φυσιολογικό είναι ότι στην Κατάθλιψη το καταθλιπτικό συναίσθημα έχει μεγάλη ένταση και είναι μόνιμο. Δεν επηρεάζεται από τις καταστάσεις που ζεί ο ασθενής, π.χ., ο ασθενής δν
θα γελάσει και δεν θα αισθανθεί παροδικά καλύτερα όταν συμβεί
κάτι χαρούμενο. Επίσης, στην κατάθλιψη το συναίσθημα μπορεί να
είναι χειρότερο το πρωϊ σε σχέση με το βράδυ, ενώ στους φυσιολογικούς ανθρώπους, που απλά νιώθουν στεναχωρημένοι, η διάθεση είναι συνήθως καλύτερη όταν σηκώνονται το πρωϊ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα
του ΟΗΕ, με βάση το δείκτη βαρύτητας που μετρά τη συνολική
επιβάρυνση στην προσωπική επαγγελματική & κοινωνική ζωή.
Πέντε από τις δέκα αρρώστιες με τον υψηλότερο δείκτη είναι
ψυχικές . Η κατάθλιψη καταλαμβάνει σήμερα την τέταρτη θέση
και υπολογίζεται ότι θα αναρριχηθεί στην 2η θέση της κατάταξης μέχρι το 2020.

Πόσο συχνή είναι η Κατάθλιψη;

Η κατάθλιψη εμφανίζεται συχνότερα στους άγαμους, τους διαζευγμένους και τους κατοίκους αγροτικών περιοχών.

Κοινωνική - οικονομική κατάσταση: Τα ποσοστά κατάθλιψης μειώνονται ελαφρά όσο αυξάνεται το εισόδημα και το μορφωτικό επίπεδο. Οι περισσότερο σοβαρές μορφές συσχετίζονται επίσης με
την κατώτερη κοινωνική - οικονομική κατάσταση αν και δεν έχει
τεκμηριωθεί επαρκώς αν η κατώτερη κοινωνική - οικονομική κατάσταση ευθύνεται για την κατάθλιψη ή η κατάθλιψη οδηγεί στην
κατώτερη κοινωνική - οικονομική κατάσταση.
Οικογενειακό ιστορικό: Η κατάθλιψη είναι δύο ή τρεις φορές πιο
συχνή σε οικογένειες καταθλιπτικών ασθενών.
Ψυχική κατάσταση: Οι χωρισμένοι ή διαζευγμένοι έχουν τριπλάσιο
κίνδυνο να εμφανίσουν κατάθλιψη απ’ ότι οι παντρεμένοι. Οι διαζευγμένοι άνδρες φαίνεται πως διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
από τις διαζευγμένες γυναίκες.

Οι γυναίκες εμφανίζουν κατάθλιψη δύο φορές σχεδόν πιό συχνά απ’ότι οι άνδρες. Η διαφορά αυτή δεν έχει πλήρως εξηγηθεί.
Κατ’αρχήν ένα μέρο της μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι
γυναίκες μπορεί να παραδέχονται πιό εύκολα από τους άνδρες τα
καταθλιπτικά τους συμπτώματα στις σχετικές εργασίες. Η διαφορά όμως είναι αρκετά μεγάλη και έτσι πιστεύεται ότι συνδυασμός
βιολογικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων συμβάλλει στην μεγαλύτερη συχνότητα.

Η Θεραπεία της κατάθλιψης συνήθως περιλαμβάνει δύο στάδια :
1. Θεραπεία του οξέος σταδίου
2. Συντήρηση του αποτελέσματος που επιτεύχθηκε
στο στάδιο (1)

Πώς εξηγείται η διαφορά της συχνότητας της κατάθλιψης στα
δύο φύλα;

ΜΥΘΟΣ: Αν κάποιος που έχει κατάθλιψη κάνει απλά υπομονή και
περιμένει, η νόσος θα περάσει.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Η κατάθλιψη μπορεί να μην υποχωρήσει από μόνη της.
Σε κάποιους ασθενείς διαρκεί χρόνια, αν δεν αντιμετωπιστεί. Η
κατάθλιψη στις σοβαρότερες τουλάχιστον μορφές της είναι μια
βιολογική νόσος που απαιτεί βιολογικά μέσα -φάρμακα- για να
αντιμετωπιστεί.

Ηλικία: Ο κίνδυνος της κατάθλιψης εθεωρείτο πως αυξάνεται με
την ηλικία αλλά πρόσφατες μελέτες δείχνουν σήμερα ότι όλες οι
ηλικίες είναι επιρρεπείς για την εμφάνισή της.

Τι εννοούμε με τον όρο Κατάθλιψη στην Ψυχιατρική;

ΜΥΘΟΣ: Αν κάποιος δεν καταφέρει να συνέλθει από την κατάθλιψη, αυτό σημαίνει ότι είναι αδύναμος χαρακτήρας.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του φυσιολογικού καταθλιπτικού
συναισθήματος και της κλινικής κατάθλιψης;

Είδαμε πιό πριν ότι ένα από τα συμπτώματα της Κατάθλιψης είναι
και το καταθλιπτικό συναίσθημα. Η διαφορά αυτού του συναισθή-

Ο στόχος του σταδίου 1 είναι να θεραπεύσει τα συμπτώματα της
κατάθλιψης έτσι ώστε ο ασθενής να αρχίσει πάλι να νιώθει καλά
και να ξαναγυρίσει στις συνηθισμένες του δραστηριότητες. Συνήθως αυτό το στάδιο όταν χρησιμοποιείται φαρμακευτική θεραπεία
κρατάει περίπου ένα μήνα.
Έρευνες έδειξαν ότι οι ασθενείς που σταματούν την θεραπεία στο
στάδιο 1 έχουν μεγάλο πιθανότητα υποτροπής τους αμέσως επόμενους μήνες. Αντίθετα, αυτοί που συνεχίζουν την θεραπεία και
στο στάδιο 2 θεωρείται ότι θεραπεύονται από το παρόν επεισόδιο
κατάθλιψης. Η συνέχιση αυτή της θεραπείας συνήθως εκτείνεται
από 3-6 μήνες.
Μερικοί ασθενείς, που παθαίνουν συχνά επεισόδια κατάθλιψης
στην ζωή τους μπορεί να ωφεληθούν από την συνεχή χορήγηση
αντικαταθλιπτικής θεραπείας. Έχει βρεθεί ότι εάν κάποιος έχει
ιστορικό τουλάχιστον 3 διαφορετικών επεισοδίων κατάθλιψης
στην ζωή του τότε μπορεί να ωφεληθεί από την χρόνια προληπτική θεραπεία, με μεγάλες πιθανότητες να μην ξαναπάθει επεισόδιο
στην ζωή του.

ΜΥΘΟΣ: Μόνο οι ασθενείς με ιδέες αυτοκαταστροφής (αυτοκτονίας) χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Η φαρμακευτική αγωγή δεν απευθύνεται μόνο στους
ασθενείς με ιδέες αυτοκαταστροφής. Τα αντικαταθλιπτικά μπορούν να βοηθήσουν όλους τους ανθρώπους που υποφέρουν να
γίνουν καλά, να ζουν τη ζωή τους με τον τρόπο που επιθυμούν και
να την απολαμβάνουν.
ΜΥΘΟΣ: Η κατάθλιψη εκδηλώνεται πάντα ως αντίδραση σ’ ένα
τραυματικό ή δυσάρεστο γεγονός της ζωής, όπως το διαζύγιο, ο
θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου ή η απώλεια της εργασίας.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Η κατάθλιψη μπορεί, πράγματι, να πυροδοτείται από δυσάρεστα ή τραυματικά γεγονότα ζωής, αλλά αυτό δε συμβαίνει πάντα. Στην αιτιολογία της εμπλέκονται και βιολογικοί συντελεστές,
όπως η διαταραχή της ισορροπίας βιοχημικών ουσιών του εγκεφάλου, που ονομάζονται νευροδιαβιβαστές.

Ο όρος Κατάθλιψη στην Ψυχιατρική υποδηλώνει μια συγκεκριμένη
νόσο, δηλαδή μια διαταραχή η οποία προκαλεί έναν συνδυασμό
συμπτωμάτων που δεν συναντάται σε άλλη νόσο (οι γιατροί συνηθίζουν να ονομάζουν αυτούς τους συνδυασμούς συμπτωμάτων, που εμφανίζονται μαζί πολύ πιο συχνά απ’ ότι θα περίμενε
κανείς μόνο από τύχη, ως σύνδρομα). Ένα από τα χαρακτηριστικά
του συνδρόμου της Κατάθλιψης είναι και η άσχημη διάθεση και
γι’ αυτό το σύνδρομο ονομάστηκε έτσι. Δεν είναι όμως το μοναδικό ενώ μερικές φορές μπορεί και να απουσιάζει. Σαν αρρώστια,
η Κατάθλιψη έχει κάποιους προδιαθεσικούς και αιτιολογικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνισή της, μια συγκεκριμένη
πορεία, πρόγνωση και θεραπεία.

Χ

ωρίς θεραπεία ένα επεισόδιο κατάθλιψης διαρκεί κατά
μέσο όρο δέκα μήνες σε νέους ασθενείς (από λίγες μέρες έως
πολλά χρόνια) και περίπου 2 χρόνια στους ηλικιωμένους. Η
θεραπεία είναι σημαντική όχι μόνο για την υποχώρηση ενός μεμονωμένου επεισοδίου το συντομότερο δυνατό, αλλά και για να προληφθούν μελλοντικά επεισόδια. Πολλοί άνθρωποι που υπέστησαν
ένα επεισόδιο κατάθλιψης παρουσιάζουν και άλλα επεισόδια (δηλ.
υποτροπές). Ο κίνδυνος υποτροπών αυξάνεται με τον αριθμό και τη
σοβαρότητα προηγούμενων επεισοδίων.

ΜΥΘΟΣ: Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα προκαλούν εθισμό και αλλάζουν την προσωπικότητα.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Τα αντικαταθλιπτικά δεν προκαλούν εξάρτηση και εθισμό ούτε αλλάζουν την προσωπικότητα. Όταν η θεραπεία έχει
ολοκληρωθεί, ο ασθενής, με την καθοδήγηση του θεράποντος ιατρού, μπορεί να διακόψει τα φάρμακα, χωρίς να προκύψει κανένα
πρόβλημα.
Φύλο: Οι γυναίκες διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο να εμφανίσουν
κατάθλιψη σε σύγκριση με τους άνδρες χωρίς να γνωρίζουμε την
αιτία.

ΘΕΡΑΠΕIΑ

Από έρευνες που έχουν γίνει υπολογίζεται ότι σε μια δεδομένη
χρονική στιγμή 5% του πληθυσμού εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης, ενώ κατά την διάρκεια ενός έτους 10% του πληθυσμού θα
εμφανίσει συμπτώματα κατάθλιψης. Κατά την διάρκεια της ζωής
20% των γυναικών και 12% των ανδρών εμφανίζουν συμπτώματα
συμβατά με κατάθλιψη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα νούμερα
αυτά περιλαμβάνουν όλες τις μορφές κατάθλιψης από τις ελαφριές
μέχρι τις σοβαρές γι’αυτό και είναι λίγο ψηλά.

ΜΕΡΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Χαρακτηριστικά

ΑΛΗΘΕΙΑ: Η κατάθλιψη δεν υποδηλώνει ότι κάποιος είναι αδύναμος
χαρακτήρας. Αντιθέτως, σε κάποιες μορφές της προσβάλλονται οι
εξωστρεφείς, συμπαθείς, συνεπείς και δημιουργικοί συνάνθρωποί
μας, άτομα, δηλαδή, με σταθερή, υγιή και λειτουργική προσωπικότητα.

Είδη θεραπείας υπάρχουν για την κατάθλιψη;
Οι κύριοι τύποι θεραπείας είναι οι εξής :
1. Ψυχοθεραπεία
2. Αντικαταθλιπτική φαρμακευτική θεραπεία
3. Συνδυασμός φαρμακευτικής θεραπείας και ψυχοθεραπείας
4. Άλλες Θεραπείες (κυρίως Ηλεκτροσπασμοθεραπεία)
Για τις σοβαρές μορφές κατάθλιψης η φαρμακευτική θεραπεία είναι πολύ αποτελεσματική. Η ψυχοθεραπεία μόνη της δεν έχει δοκιμαστεί σε τέτοιες μορφές.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Σ

υγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε και να γιορτάσουμε
μια επέτειο. Την επέτειο του
Πολυτεχνείου, το Νοέμβρη του
1973. Η ημέρα αυτή που Θα
Θυμίζει σ’ όλους μας πως για τη
λευτεριά χρειάζονται αγώνες.
Στον αγώνα αυτό τα νιάτα της
πατρίδας μας έδωσαν το μεγάλο παρόν με επικεφαλής τους
φοιτητές του Πολυτεχνείου.

ΔΙΚΑΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ ΩΣ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ,
ΓΙΟΡΤΗ ΣΧΟΛΙΚΉ.

Ένας απ’ τους σκοπούς της
σημερινής γιορτής είναι να μη
ξεχάσουμε τι έγινε τότε σαν
σήμερα. Γι’ αυτό ας γυρίσει η
μνήμη μας στο 1973. Μια χρονιά πικρή, η πιο πικρή ίσως της
εφτάχρονης στρατιωτικής δικτατορίας που αγκάλιασε Θανάσιμα την πατρίδα μας από
το 1967. Η χούντα είχε κουρελιάσει κάθε ιδέα κράτους, κάθε
ιδέα δικαιοσύνης, κάθε ιδέα
αξιοπρέπειας των πολιτών και
ιδιαίτερα των φοιτητών, γιατί
ήξερε πώς τα φοιτητικά νιάτα
ήταν ο μεγάλος εχθρός της:
Τα βάσανα, οι εξορίες, οι ταπεινώσεις σπάνια έφταναν στο
λαό γιατί η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και οι εφημερίδες ήταν
στα χέρια της χούντας και σ’
όλα υπήρχε λογοκρισία. Μόνο
εκείνοι που ήξεραν από κοντά
τα βάσανα των συγγενών και
των φίλων τους στην εξορία ή
στη φυλακή μπορούσαν να μας
πουν για τις ταλαιπωρίες που
περνούσε ο λαός μας.
Αλλά η πίκρα σιγά - σιγά μεγάλωνε, φούντωσε σαν ποτάμι
και έγινε οργή στα χρόνια που
κύλησαν.
Και άρχισαν τότε οι πρώτες
αντιδράσεις ενάντια στη Χούντα. Οι εργάτες έκαναν, απεργίες, οι σπουδαστές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
έκαναν αποχές μαθημάτων.
Η αγανάκτηση του λαού μεγαλώνει.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΑΝΤΊ ΝΑ ΛΎΝΟΝΤΑΙ, ΠΛΗΘΑΊΝΟΥΝ.
Η νεολαία και προπαντός οι
φοιτητές, το πιο μαχητικό τμήμα του λαού μας, βλέπουν ότι
τα αιτήματα τους τα σχετικά με

την αποκατάσταση της δημοκρατίας σε όλους τους τομείς
της εκπαίδευσης μας, δεν Θα
λυθούν, αν δεν γίνει η πολιτική
αλλαγή στην πατρίδα μας.
Για την συγκεκριμένη αυτή αλλαγή ο αγώνας των φοιτητών
γίνεται κάθε μέρα και πιο έντονος, και σιγά - σιγά από καθαρά φοιτητικός γίνεται αγώνας
όλου του ελληνικού λαού, γίνεται αγώνας πολιτικός, γίνεται
αγώνας για τα πιο απαραίτητα
πράγματα:

ΨΩΜΙ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ.

Κ

άτω από την φοβέρα της
στρατιωτικής δικτατορίας
το μόνο που απομένει είναι
η διαμαρτυρία. Αρχίζουν τα
συλλαλητήρια, απεργίες, στάσεις εργασίας, αποχή από τα
μαθήματα. Παντού πρώτοι οι
φοιτητές πρωτοστατούν, προετοιμάζουν όλες τις αγωνιστικές
κινητοποιήσεις.
Και φθάνουμε στο Νοέμβρη
του 1973 που οι φοιτητές με
κέντρο το Πολυτεχνείο Θ’ αρχίσουν ένα αγώνα ενάντια
στο καθεστώς της χούντας. Ο
αγώνας του Πολυτεχνείου από
φοιτητική διαμαρτυρία γίνεται
λαϊκό ξέσπασμα για τα όσα
υπόφερε ο λαός στα χρόνια της
πιο σκληρής δικτατορίας που
γνώρισε αυτός ο τόπος. Στον
αγώνα παίρνουν μέρος όχι
μόνο φοιτητές, αλλά και όλη η
κοινωνία: Ξεκινούν ένα αγώνα
δύσκολο, μα τους δυναμώνει η
πίστη στην ελευθερία και τους
στηρίζει η ελπίδα πως η δικτατορία δεν μπορεί να μείνει για
πολύ ακόμα και πως θα ξημερώσει για την πατρίδα η πολυπόθητη μέρα της λευτεριάς.
«Η ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΔΕΝ ΧΑΡIΖΕΤΑΙ, ΑΛΛΆ
ΚΑΤΑΚΤΙΈΤΑΙ.
Τα ελληνικά νιάτα γι’ άλλη μια
φορά έδειξαν ότι ξέρουν ν’
αντιστέκονται στη βία. Έδειξαν
ότι ξέρουν να υπερασπίζονται
την Ελευθερία που είναι βγαλμένη «Απ’ τα κόκαλα των Ελλήνων τα ιερά».
Πολυτεχνείο, 14 Νοέμβρη 1973
Οι φοιτητές οργανώνουν τον
αγώνα τους και αποφασίζουν
να κλειστούν στο Πολυτεχνείο.
Για το σκοπό αυτό δημιουργούν

διάφορες επιτροπές για καλύτερη διεξαγωγή του αγώνα.
Αρχίζουν να συγκεντρώνουν
τρόφιμα και φάρμακα, ορίζονται φρουρές στα πιο επίκαιρα
σημεία του Πολυτεχνείου.
Στις 15 Νοέμβρη 1973:
Οργανώνεται και ιατρείο για
την χειρότερη περίπτωση. Η
ημέρα περνάει γεμάτη ανησυχία για το τι Θα αποφασίσει η
χούντα μετά την κατάσταση
που δημιουργήθηκε στο χώρο
του Πολυτεχνείου. Και το βράδυ ακούγεται στην επαναστα-

«Εδώ
Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο». Και ακούονται οι πρώτημένη πόλη το μήνυμα

τες εκπομπές των ελεύθερων
πολιορκημένων και αγωνιζομένων φοιτητών από το ραδιοφωνικό σταθμό που έστησαν.
Οι φοιτητές στέλνουν αγωνιστικά συνθήματα, διαδηλώνουν την θέληση τους να συνεχίσουν τον δίκαιο αγώνα τους
και ζητούν την συμπαράσταση
του λαού και των πολιτικών
ηγετών του τόπου. Και ο λαός
πρόθυμα προσφέρει την υλική
του και ηθική του βοήθεια και
οι πολιτικοί με δηλώσεις τους
βρίσκονται στο πλευρό των
φοιτητών και καυτηριάζουν
την στάση της χούντας απέναντι στην νεολαία.
Το πρωί της 16ης Νοέμβρη
οι φοιτητές ορίζουν την τελική συντονιστική επιτροπή
που αποτελείται και από δυο
εκπροσώπους των εργατών.
Γύρω απ’ το Πολυτεχνείο έχουν
συγκεντρωθεί χιλιάδες λαού
φοιτητές και φοιτήτριες, εργάτες και εργάτριες, μαθητές και
μαθήτριες, δημόσιοι υπάλληλοι και πολίτες κάθε κοινωνικής
τάξης. Άλλοι νέοι οχυρώνουν
τον χώρο του Πολυτεχνείου
με οδοφράγματα, άλλοι προσπαθούν ν’ ακινητοποιήσουν
τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Ο
λαός της Ελλάδας και ιδιαίτερα
ο λαός της Αθήνας ζει όλη αυτή
την κατάσταση με ανησυχία
και αγωνία, προσεύχεται και
φοβάται ίσως, μα και ελπίζει,
περιμένει ότι κάτι καλό θα γίνει
στο τέλος.

Τ

ο Πολυτεχνείο γεμάτο
αγωνιστές της ελευθερίας και της Δημοκρατίας,
στα προαύλια, στις αίθουσες,
στις ταράτσες, τραγουδούν και
φωνάζουν όλοι μαζί: «Ζήτω η
Λευτεριά, Κάτω η τυραννία, Είμαστε αδέρφια. Οι νεαροί αγωνιστές με την συμπαράσταση
των καθηγητών τους μέσα στο
Πολυτεχνείο και του έξω κόσμου
παίρνουν θάρρος και συνεχίζουν
τον αγώνα τους.
Στα αγνά αυτά ελληνοπούλα και
στα ειρηνικά τους συνθήματα,
που ήταν και τα μόνο όπλα τους,
Θα στείλει ο διχτάτορας τα τανκς
να τα χτυπήσουν. Εδώ πρέπει να
τονιστεί ότι η χουντική κυβέρνηση είχε διαβεβαιώσει τον Πρύτανη ότι: «ο χώρος είναι άσυλο
φοιτητών ιερό και δεν Θα παραβιασθεί»:
Παρά τη διαβεβαίωση πυροβολούν τους άοπλους φοιτητές
και όσους τους συμπαραστέκονται. Επιτίθενται με γκλομπς,
και χτυπούν όσους συναντηθούν γύρω από το Πολυτεχνείο.
Πολλοί τραυματίες και μερικοί
νεκροί.
Ο πολιορκημένος ραδιοφωνικός σταθμός ζητάει τη βοήθεια
γιατρών για τους τραυματίες.
Πολλοί γιατροί πηγαίνουν αν
και κινδυνεύουν, και προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια.
17 Νοέμβρη 1973, ώρα 2 το
πρωί. Τα τανκ πλησιάζουν το
Πολυτεχνείο. Οι πολιορκημένοι
φοιτητές φωνάζουν «Φαντάροι, είμαστε άοπλοι, είμαστε
αδέρφια, μη μας χτυπήσετε».
Ώρα 3 το πρωί. Ένα τανκ γκρεμίζει την πόρτα του Πολυτεχνείου και στρατός και αστυνομικοί μπαίνουν στο προαύλιο.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός των
φοιτητών καταγγέλλει στον Ελληνικό λαό την ανίερη πράξη
του διχτάτορα.
Οι φοιτητές, μπροστά στην κατάσταση που δημιουργήθηκε,
προσπαθούν να φύγουν, πηδώντας τα κάγκελα, μα δέχονται, άγριες επιθέσεις. Πολλοί
φαντάροι, αν και έχουν διαταγή
να χτύπου αλύπητα, προστατεύουν τους φοιτητές και τους
βοηθούν να φύγουν.
Πάρα πολλοί φοιτητές και πολίτες πιάστηκαν και βασανίστηκαν φρικτά.
Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός των
ελεύθερων
αγωνιζομένων
φοιτητών και των ελεύθερων
αγωνιζομένων πολιτών μεταδίδει «Λαέ, μας σκοτώνουν!
Την ώρα τούτη πεθαίνουμε για
τη λευτεριά! σου! Μας σκοτώνουν! Βοήθεια! Θα νικήσουμε!
Ο φασισμός, δε θα περάσει...
Να, φτάσαν. Ακούτε τους πυροβολισμούς...
«Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή...»
και μετά δεν ξανακούστηκε τη
βραδιά εκείνη.
Το κυνηγητό των φοιτητών και
των πολιτών συνεχίστηκε μέχρι
το πρωί. Οι νεκροί στο Πολυτεχνείο είναι 18 και τραυματίες
1.103. Πόσος ήταν ο πόνος μας,
αλλά και ή περηφάνια μας για
τους ήρωες του Πολυτεχνείου το είδαμε το Νοέμβρη του
1974 ακριβώς στην πρώτη

επέτειο των γεγονότων του Πολυτεχνείου, όπως το βλέπουμε
και σε κάθε επέτειο, κάθε 17
του Νοέμβρη.
Η κοσμοσυρροή, η ανθρωποθάλασσα στο Πολυτεχνείο,
στον τόπο της Θυσίας, είναι το
μεγάλο προσκύνημα στη μνήμη των αγωνιστών του.
Και φέτος πάλι στον εορτασμό
του Πολυτεχνείου θα πλημμυρίσει το προαύλιο και οι γύρω
δρόμοι από προσκυνητές που
ξέρουν να τιμούν τους αγωνιστές της ελευθερίας και της
δημοκρατίας,
διατηρώντας
ζωντανή τη μνήμη των ηρώων.
Ας σταθούμε κι εμείς μπροστά
στην πόρτα του Πολυτεχνείου,
ταπεινοί προσκυνητές, κι ας
προσευχηθούμε ν’ απαλύνουν
οι ψυχές όλων μας. Και η μνήμη να διδάξει σ’ όλους πόσο
μεγάλο είναι το αγαθό της δημοκρατίας και της ελευθερίας.
Ενότητα κι αποφασιστικότητα
είναι το νόημα της Ειρηνικής
πορείας που κλείνει κάθε χρόνο τη γιορτή. Στ’ αυτιά μας θ’
αντηχεί κάθε χρόνο αυτές τις
μέρες. Εδώ Πολυτεχνείο, Εδώ
Πολυτεχνείο ο Σταθμός των
ελεύθερων Ελλήνων: Γιατί τούτος ο λαός δεν γονατίζει παρά
μονάχα μπροστά στους νεκρούς του.
Ήρωες του Πολυτεχνείου,
ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ,
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Ομιλία μνήμης πολυτεχνείου

Α

υτή την ώρα συγκεντρωθήκαμε εδώ για να
θυμηθούμε όλοι μαζί
εκείνες τις τραγικές στιγμές του
Νοεμβρίου του 1973, που έζησε η χώρα μας. Να θυμηθούμε
τον αγώνα του λαού μας και
των νέων μας, για την λευτεριά,
την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία.
Τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου του 1967 ο γαλανός ουρανός της Ελλάδας σκεπάστηκε
με μαύρα σύννεφα σκλαβιάς
μιας σκλαβιάς που δεν την επέβαλαν ξένοι κατακτητές, αλλά
Έλληνες συνωμότες με τα όπλα
που τους είχε εμπιστευθεί η
πατρίδα για να την προστατεύσουν από τους εχθρούς της.
Έκαναν μαζικές συλλήψεις, δίκες και βασανιστήρια σε όσους
εκδήλωναν αντίθεση στην τυραννία που εκείνοι ήθελαν να
επιβάλλουν στον τόπο. Αυτή
ήταν με λίγα λόγια η αποτρόπαιη εικόνα της τυραννίας του
καθεστώτος της χούντας.
Ο αδούλωτος ελληνικός λαός
όμως δεν υπέκυπτε. Με μια
ατέλειωτη σειρά από αγωνιστικές εκδηλώσεις σε όλη την
διάρκεια της δικτατορίας δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις
για μια συστηματική και συντονισμένη αντίδραση κατά του
καθεστώτος.
Έτσι από το 1970 άρχισε η έκδοση βιβλίων και περιοδικών
με θέμα τη δημοκρατία και
τις ελεύθερες κοινωνίες όπου
προβάλλονταν οι αξίες της
ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Σημαντικότερες όμως ήταν

οι ανοιχτές προκλήσεις από
την μεριά της φοιτητικής νεολαίας με αποκορύφωμα τις εκδηλώσεις του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ,
που σήμανε και το τέλος της
χούντας.
Ο Νοέμβριος του 1973 είναι
ένας μήνας γεμάτος από σημαντικά γεγονότα.
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 1973,
πρώτη μέρα του Πολυτεχνείου. Το μεσημέρι η αστυνομία
κυκλώνει το Πολυτεχνείο, ενώ
οι φοιτητές ρίχνουν τα πρώτα
συνθήματα «Ψωμί - Παιδεία Ελευθερία», «Κάτω η χούντα»,
«Δημοκρατία».
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου:
ΟΙ φοιτητές οργανώνουν τη
ζωή και την δράση τους. Γίνονται συνελεύσεις. Ο πρώτος
πολύγραφος αρχίζει να λειτουργεί.
Παρασκευή 16 Νοεμβρίου:
Αρχίζει να λειτουργεί ο ραδιοφωνικός σταθμός των φοιτητών: «ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ!
ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ! Σας μιλά
ο ραδιοφωνικός σταθμός των
ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων...»
Όμως το τέρας του φασισμού
έχει στη διάθεσή του όπλα,
θωρακισμένα αυτοκίνητα και
τανκ. Προσπαθεί να τρομοκρατήσει το λαό, να εξουδετερώσει τους ελεύθερους πολιορκημένους του Πολυτεχνείου. Τα
τανκ φτάνουν και το πρώτο απ’
αυτά ορμά πάνω στη σιδερένια
πόρτα και την κομματιάζει. Είναι δύο μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου. Οι νεκροί του τριημέρου,
νέοι και παιδιά οι περισσότεροι
έφτασαν κατά τις επίσημες
ανακοινώσεις τους δεκαπέντε
(15). Άλλες όμως πληροφορίες
τους ανεβάζουν σε πολύ περισσότερους. Μπορεί η δικτατορία να μην έπεσε εκείνη την
ίδια νύχτα της 17ης Νοεμβρίου
1973 όμως έδωσε σε όλους να
πιστέψουν πως το τέλος ήταν
πολύ κοντά.
Το έπος του Πολυτεχνείου τιμήθηκε και θα τιμάται όσο θα
υπάρχουν άνθρωποι, γιατί ο
άνθρωπος είναι γεννημένος να
ζει ελεύθερος και το Πολυτεχνείο έγινε σύμβολο της Ελευθερίας.
Χαιρετίζουμε με συγκίνηση
και περηφάνια την επέτειο της
εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Εκφράζουμε τον θαυμασμό
μας για την μεγάλη θυσία και
τιμούμε τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, που προσέφεραν
ότι πιο πολύτιμο είχαν στο
βωμό της λευτεριάς και της δημοκρατίας.
Σας ευχαριστώ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

AIDS
Το AIDS είναι εδώ !!!

Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS έχει καθιερωθεί από το 1988 η 1η Δεκεμβρίου.
Έκτοτε, κάθε χρόνο την ίδια μέρα, ενημερωτικές εκστρατείες σε κάθε γωνιά του
κόσμου έχουν στόχο να ευαισθητοποιήσουν και να στηρίξουν τον αγώνα για την
καταπολέμηση του ιού του IHV, o οποίος
εξακολουθεί να αποτελεί μάστιγα στο
σύγχρονο κόσμο.
Δύο εκατομμύρια παιδιά είναι οροθετικά.
Περίπου 1,9 εκατομμύρια παιδιά ανά τον
κόσμο πάσχουν από τον ιό του AIDS και
από αυτά μόνο τα 200.000 έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα για τη ζωή τους
αντιρετροϊκά φάρμακα.. Εννέα στα δέκα
δηλαδή παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στα
αντιρετροϊκά φάρμακα και τα κατάλληλα
τεστ, γεγονός που αποτελεί μεγάλη απειλή για τα μωρά που γεννιούνται με τον ιό,
καθώς –σύμφωνα με του Γιατρούς χωρίς
Σύνορα- τα μισά από αυτά θα πεθάνουν
πριν τα δεύτερα γενέθλια τους, αν δεν λάβουν θεραπεία.
Οι ΓΧΣ απευθύνουν έκκληση στις κυβερνήσεις και τους δωρητές να αναπτύξουν
γρηγορότερα τα ήδη υπάρχοντα τεστ και
να αυξήσουν σημαντικά τη χρήση φαρ-

μάκων σταθερής δόσης για παιδιά – ένα
χάπι που συνδυάζει όλα τα απαραίτητα
φάρμακα σε μια ταμπλέτα.
Σημειώνεται ότι στις ανεπτυγμένες χώρες, η μόλυνση με HIV στα παιδιά έχει
σχεδόν εκλείψει μέσω της επιτυχημένης
πρόληψης μετάδοσης από τη μητέρα στο
παιδί, και γι’ αυτό το λόγο το HIV στα παιδιά αποτελεί ένα πρόβλημα που αφορά
τις φτωχές χώρες.
Η μεγάλη πλειονότητα των παιδιών μολύνονται με το HIV μέσω της μετάδοσης
από τη μητέρα κατά τη διάρκεια της κύησης, της γέννας ή του θηλασμού. Είναι
πάρα πολύ σημαντικό να καταβληθούν
μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε να προληφθεί η μετάδοση από τη μητέρα στο
παιδί.
Τα τελευταία πέντε χρόνια, σχεδόν 10.000
παιδιά κάτω των 15 ετών ξεκίνησαν αντιρετροϊκή θεραπεία στα προγράμματα
των ΓΧΣ σε όλο τον κόσμο, κι από αυτά τα
4.000 είναι κάτω των 5 ετών. Ο ΗIV σαρώνει τις ανεπτυγμένες χώρες . Το πρόβλημα
όμως δεν αφορά αποκλειστικά τις φτωχές χώρες, ο ιός του HIV είναι «παρών»
και στις αναπτυγμένες χώρες, απλώς εκεί
σαρώνει άλλη ηλικιακή ομάδα. Αρκεί να
σημειωθεί ότι ένας στους τέσσερις αν-

θρώπους που έχουν προσβληθεί από τον
HIV είναι ηλικίας κάτω των 25 ετών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας στο τέλος του 2000,
36,1 εκατομμύρια άνδρες, γυναίκες και
παιδιά ζούσαν με τον HIV ή το AIDS. Η
είσοδος της νέας χιλιετίας μας βρήκε με
21,8 εκατομμύρια συνανθρώπους μας,
να έχουν ήδη πεθάνει από τη νόσο.
Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα λειτουργούν Κέντρα Ελέγχου του AIDS, όπου
γίνονται απόλυτα εχέμυθες, αξιόπιστες
και δωρεάν εξετάσεις, προκειμένου να
διαπιστώσει κανείς έγκαιρα και χωρίς
να παρατείνει την ανησυχία του, αν έχει
προσληφθεί από τον ιό. Για οποιαδήποτε
απορία σχετικά με το AIDS, οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να διστάζουν να μιλούν
με τον γιατρό τους ή με κάποιον εκπρόσωπο του ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων)
Tηλεφωνική γραμμή για το AIDS: 210
7222222, website: www.keelpno.gr
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για τη μάστιγα του AIDS, σήμερα
στη μία το μεσημέρι στο Λευκό Πύργο
στη Θεσσαλονίκη, το Κέντρο Σεξουαλικής
και Αναπαραγωγικής Υγείας της χώρας,
με τη στήριξη του Α.Π.Θ. διοργανώνει μια

ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΝΑΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ.
ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Δεν είμαστε

τρομοκράτες, «κουκουλοφόροι», «γνωστοί-άγνωστοι».

ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ.
Αυτοί, οι γνωστοί-άγνωστοι....
Κάνουμε όνειρα - μη σκοτώνετε τα όνειρά μας.
Έχουμε ορμή - μη σταματάτε την ορμή μας.

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ.

Κάποτε ήσασταν νέοι κι εσείς.
Τώρα κυνηγάτε το χρήμα, νοιάζεστε μόνο για τη
«βιτρίνα», παχύνατε, καραφλιάσατε,

ΞΕΧΑΣΑΤΕ.

Περιμέναμε να μας υποστηρίξετε,
Περιμέναμε να ενδιαφερθείτε,

να μας κάνετε μια φορά κι εσείς περήφανους.

ΜΑΤΑΙΑ.
σεμνή τελετή μνήμης σε όσους έχασαν τη
μάχη με την ασθένεια του ΑIDS.
Στην Ελλάδα στα τέλη Οκτωβρίου του
2007 ο συνολικός αριθμός οροθετικών
HIV ατόμων ήταν 8.584 από τους οποίους
είχαν νοσήσει με AIDS οι 2.829, ενώ κατέληξαν στο θάνατο οι 1.552[1]. 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 σταθεροποίηση με ελαφρά
αυξητικές τάσεις. Έρευνες που έγιναν
κατά την τριετία 2005 ως 2007 έδειξαν
ρυθμό αύξησης των περιστατικών μόλυνσης από AIDS περίπου 23%. Σύμφωνα
με έρευνες, η εισαγωγή του υποτύπου Α
του ιού του AIDS —του περισσότερο και
ταχύτερα διαδεδομένου στην ελλαδική
επικράτεια— έφτασε στη χώρα από την
Αφρική το 1978 και σήμερα όχι μόνο έχει
μεταδοθεί σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες αλλά διέσχισε και τα ελληνικά
σύνορα προς την Αλβανία.

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

• 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 μεγαλύτερων πληγών που
προϋπάρχουν στα γεννητικά όργανα ή
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της σε-

ξουαλικής επαφής. Η ταυτόχρονη ύπαρξη άλλων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων
νοσημάτων ευνοεί τη μετάδοση του ιού.
Η μετάδοση του ιού γίνεται ευκολότερα
με το πρωκτικό σεξ, λόγω του ότι γενικά
μπορεί να οδηγήσει ευκολότερα σε τραυματισμό ιστών και αιμορραγία.
• Με τη χρήση κοινών συρίγγων, κατά την
ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών.
• Από την μητέρα στο παιδί, ιδιαίτερα κατά
τη στιγμή της γέννησης (κάθετη μετάδοση) αλλά και κατά τη θηλασμό καθώς ο
ιός εντοπίζεται 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[2]
των αιμοδοτών που μπορούν να ανιχνεύσουν τον ιό εκτός από το «παράθυρο»
των πρώτων 11 ημερών της μόλυνσης·
έτσι, κατά την τελευταία δεκαετία υπήρξε
επιπλέον μείωση της μετάδοσης του ιού
HIV[3] και στις χώρες που εφαρμόζουν
τη μέθοδο ΝΑΤ, συμπληρωματικά με την
ορολογική μέθοδο, ο κίνδυνος μόλυνσης
χαρακτηρίζεται εξαιρετικά μικρός. Στην
Ελλάδα οι καταγεγραμμένες μολύνσεις
από μεταγγίσεις φτάνουν 5-6% του συνόλου των μολύνσεων και λοιμώξεων (320
μολύνθηκαν με τον ιό από τους οποίους
184 νόσησαν) από το 1981 οπότε άρχισε
η καταγραφή στοιχείων, περιπτώσεις που
στην πλειοψηφία τους αφορούν πολυμεταγγιζόμενα άτομα. Με την εντατικοποίηση των ελέγχων του αίματος και την

εφαρμογή (σε ποσοστό 70% των δειγμάτων το Νοέμβριο του 2007 της μεθόδου
ΝΑΤ) οι περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια
μειώθηκαν και αποτελούν 0,5-1% του συνόλου των δηλωθέντων μολύνσεων (1-3
περιστατικά το χρόνο, που κατά κύριο
λόγο αφορούν μεταγγίσεις που έγιναν
στο εξωτερικό).[4] Η κατάσταση δεν είναι
τόσο καλή στις αναπτυσσόμενες χώρες,
όπου οι υπηρεσίες υγείας είναι λιγότερο
οργανωμένες και οι φορείς του ιού πολύ
περισσότεροι. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μέχρι το 2005,[5]
σε παγκόσμιο επίπεδο οι μεταγγίσεις ευθύνονται για το 5-10% των μολύνσεων.

Το AIDS δεν μεταδίδεται:

• Από την καθημερινή, κοινωνική επαφή,
τη χειραψία, το αγκάλιασμα, το απλό φιλί,
τη συνάθροιση ατόμων
• Από την τουαλέτα
• Από τον ιδρώτα ή το σάλιο
• Από ρούχα, σκεπάσματα, πιάτα, ποτήρια
και μαχαιροπίρουνα, τηλέφωνα
• Από πισίνες ή τη θάλασσα
• Από κουνούπια ή άλλα έντομα

Ζείτε ψεύτικες ζωές, έχετε σκύψει το κεφάλι, έχετε
κατεβάσει τα παντελόνια και περιμένετε τη μέρα
που θα πεθάνετε. Δε φαντάζεστε, δεν ερωτεύεστε,
δεν δημιουργείτε. Μόνο πουλάτε κι αγοράζετε.

ΥΛΗ ΠΑΝΤΟΥ
ΑΓΑΠΗ ΠΟΥΘΕΝΑ
ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥΘΕΝΑ

Πού είναι οι γονείς;
Πού είναι οι καλλιτέχνες;
Γιατί δε βγαίνουν έξω:

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Επιμέλεια : Κατερίνα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ.... !!!
ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ.ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝ ΜΑΣ.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ.ΔΥΣΤΗΧΩΣ
ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΙ
ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΑ..
ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΗΣΑΜΕ ΠΕΡΥΣΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ, ΠΙΟ ΚΑΥΤΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΦΛΟΓΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ, ΟΧΙ
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΛΛΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ.Η ΜΙΣΗ ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΗΚΕ.
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ, ΚΑΗΚΑΝ ΠΟΛΛΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ
ΠΟΛΥ ΠΡΑΣΙΝΟ..ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ.ΕΥΤΥΧΩΣ ΟΙ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟ ΑΚΟΜΑ.ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ ΕΞΑΠΛΩΘΗΚΕ ΣΕ ΟΛΑ ΣΧΕΔΟΝ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΚΑΙΓΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΑ
ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΣ ΑΘΩΟ ΚΟΣΜΟ..!!ΧΑΣΑΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΟΞΥΓΟΝΟ
ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ.
ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΛΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ.
ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ,ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ,ΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ.
Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ.
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ,ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ
ΤΙΣ ΠΑΘΟΓΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΠΟΛΛΟΙ ΘΑ ΑΝΑΡΩΤΙΕΣΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ.ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΖΟΥΝ.Ο ΟΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΙΛΙΑ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ, ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟ ΒΙΟΛΟΓΟ ΕΡΝΣΤ ΧΕΚΕΛ.ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΟΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΩΣ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ.Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΥΤΗ
Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ, ΔΙΑΤΑΡΑΣΣΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕΛΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ.ΠΡΩΤΟΝ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΩΣ ΑΤΟΜΟ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ.΄ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΗΣ
ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ,ΤΗ ΡΟΗ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΠΕΤΑΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ
ΠΕΤΑΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΔΕΝ ΠΕΤΑΜΕ ΠΟΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ
ΔΕΝ ΠΑΤΑΜΕ ΠΟΤΕ ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΤΣΙΓΑΡΟ Κ΄ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΦΩΤΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΦΛΕΓΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ..
ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΡΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΓΝΟΙΑ..

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΡΕΧΑΓΚΕΛ
Ο ΟΤΟ ΡΕΧΑΓΚΕΛ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 1938..ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ.
ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΈΣΗ Ο ΟΤΟ ΡΕΧΑΓΚΕΛ ΕΠΑΙΞΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΟΜΑΔΕΣ..
ΧΕΛΕΝ ΕΣΕΝ,ΡΟΤ ΒΑΙΣ ΕΣΕΝ,ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ
ΟΛΟΚΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΙΕΡΑ.Η ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΙΕΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ.. ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ, ΤΟΥΣ ΚΙΚΕΡΣ ΟΦΕΝΜΠΑΧ,ΤΗ ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ,ΤΗΝ ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ,ΤΗΝ ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ,ΤΗΝ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 1981 ΑΝΕΛΑΒΕ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΤΗ ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ.
ΣΤΗΝ ΒΕΡΝΤΕΡ ΕΜΕΙΝΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1995 ΚΑΙ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ(1988
ΚΑΙ 1993),ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ(1991 ΚΑΙ 1994) ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΥΕΦΑ ΤΟ 1992.ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΠΑΓΕΡΝ
ΜΟΝΑΧΟΥ(1995),ΤΟ 1996 ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Ο ΟΤΟ ΡΕΧΑΓΚΕΛ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ ΟΤΑΝ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ 2000, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ 2004 ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑ’Ι’ΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ!!!
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PUNK(μουσική)
Σ

το Lesser Free Trade Hall
του Μάντσεστερ 42 άτομα
παρακολούθησαν μία από τις
πιο ιστορικές συναυλίες(μαζί
με το φεστιβάλ του Woodstock)
όλων των εποχών.Οταν τελείωσε η συναυλία οι παρευρισκόμενοι είχαν πάρει την απόφαση
τους.. θα έφτιαχναν μπάντα.
Λίγα χρόνια μετά,μερικοί από
αυτούς θα ήταν γνωστοί ως
μέλη των Joy Division, Smiths,
Fall, buzzocks και Solstice,
ενώ ένας από αυτούς,Tony
Wilson (που πέθανε τον περασμένο Άυγουστο), θα ίδρυε
την ιστορική δισκογραφική
εταιρεία Factory Records. Mερικούς μήνες μετά,μια χούφτα
επεισοδιακές εμφανίσεις, δύο
εκδιώξεις από δισκογραφικές εταιρείες (τη μία επειδή ο
Steve Jones ξέρασε πάνω σε
μία γριά στο αεροδρόμιο του
Heathrow και την άλλη επειδή
ο Sid Vicius αφόδευσε πάνω
στο γραφείο του διευθυντή της
εταιρείας), ενώ ένα Νο1 single
(«God Save The Queen»), που
περιέργως δεν εμφανίστηκε
ποτέ στο Νο1 του καταλόγου
επιτυχιών,κάπου εκεί στις 28
Οκτωβρίου του 1977 όταν τα
τανκ παρήλαυναν στους δρόμους της Αθήνας,ο δίσκος που
έμελλε να ορίσει σε μερικά
γραμμάρια βινυλίου το πανκ
έβρισκε τον δρόμο του για τα
δισκάδικα της Βρετανίας.
«Είναι σαν να συγκρούονται
δύο τρένα του μετρό κάτω από
15 μέτρα λάσπης και τα θύματα να ουρλιάζουν», έγραψε το
«Rolling Stone» τότε για το
«Νener Mind the Bollocks»,
την ίδια στιγμη που καταστήματα όπως τα Boots, W. H. Smith
and Woolworths αρνούνταν
να βάλλουν στα ράφια τους
το υβριστικό κακόφωνο αριστούργημα των Sex Pistols, η
βρετανική νεολαία ήταν έτοιμη
να μπουρλοτιάσει όλη τη χώρα
υπο τους ήχους του «Anarchy in

the U.K.» και ο Sid Vicius έψαχνε
να βρει τον πιο θεαματικό τρόπο για να πεθάνει(και το έκανε
μερικούς μήνες αργότερα στη
Νέα Υόρκη από overdose ναρκωτικών).
Και κάπως έτσι εγένετο το πανκ
όπως το ξέρουμε σήμερα.Ή,
μάλλον, κάπως έτσι το πανκ
πέρασε απο τα υπόγεια στους
δρόμους του Camden Town και
στις σελίδες των περιοδικών.
ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΝΚ..Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
Τώρα,30 χρόνια ύστερα από
εκείνη τη θρυλική κυκλοφορία των Sex Pistols,που το
βλέπουμε από μακριά και το
δοξολογούμε σαν μια χαμένη
θρησκεία σαν το κρυφό σχολείο που ποτέ δεν υπήρξε,το
πανκ ήταν μια απάτη ή για
την ακρίβεια,ένα δημιούργημα του προβοκάτορα Malcolm
McLaren που για να πουλήσει μερικά ρούχα η Vivienne
Westwood έβαλε μια χούφτα
πιτσιρικάδες να μάθουν με το
ζόρι κιθάρες,φωνή,μπάσο,ντρ
αμς και να εξαπολύουν «ρουκέτες» στη βασίλισσα.
Ιδιοφυές αν σκεφτείτε οτι πλασαρίστηκε ως «το ροκ ΄εν΄ ρολ
από μουσικούς που δεν είχαν
ιδέα να παίζουν μουσική και
απλώς ένιωθαν την ανάγκη να
εκφραστούν μεσω της μουσικής», δηλαδή κάπως σαν να
πουλάς κινέζικα κακοραμμένα
ρούχα και να υπογράφεις μανιφέστα για την ελευθερία της
στραβοραμμένης κλωστής σε
ένα στενό παντελόνι.
Ναι, το πανκ ήταν μουσική
απάτη. Η ξεχαρβαλωμένη
φωνή στα ατελείωτα σολο του
Jimi Hendrix και των 70ς camp
συνεχιστών του hard rock, μια
επιτηδευμένη επανάσταση που
θα ερχόταν αργά ή γρήγορα ως
αποτέλεσμα των υπερφίαλων
ενορχηστρώσεων της δεκαετίας, μια φωτιά στην επαναστατική τρύπα που άφησαν απο τα

60ς οι χίπις και κάποιος έπρεπε
να πέσει μέσα και να βγάλει
επιτέλους το φίδι έξω.
Το πανκ δεν ήταν τίποτα, αλλά
ήταν και παρα πολλά συγχρόνως. Η γλώσσα έξω,οι παραμάνες μεσα από το jacket,
η αυθάδης αναντίωση με το
σύστημα,το εγχειρίδιο για τον
καθένα για να κατασκευάσει τη
βόμβα που τόσα χρόνια ονειρευόταν και να την πετάξει στο
κεφάλι εκείνου που μισούσε.

Το πανκ δεν ήταν η μουσική. Ήταν η νοοτροπία. Η στά-

ση. Η πόζα. Το διαφορετικό. Η
ξεκούρδιστη κιθάρα που δεν
ήταν κεφαλιά στο πολιτικό σύστημα αλλά στο μουσικό,που
εν τω μεταξύ είχε γίνει πολιτικό. Το πανκ δεν ήταν μονόοι Sex Pistols. Aυτοί ήταν οι
λαμπεροί πρεσβευτές του. Το
πανκ υπήρξε και αλλού, πριν
από τους Pistols, κάπου στο
Ντιτρόιτ όταν οι ΜC5 και ο Iggy
έκαναν πραγματική επανάστασή δίνοντας το λάκτισμα για
τις συμπλοκές που θα επακολουθούσαν στους δρόμους της
πόλης στα τέλη της δεκαετίας
του ΄60, ήταν οι New York Dolls
όταν εμφανίζονταν στη σκηνή
σαν τραβεστί μετουσιώνοντας
την πραγματική ερμηνεία του
όρου «πανκ», που σημαίνει
«νεαρος κρατούμενος σε φυλακές που κάνει ομοφυλοφιλικό σεξ με συγκρατούμενους
του». Και αυτή η χρησιμοποίηση του όρου είναι από μόνη της
πανκ. Τέσσερα άτομα, τέσσερα
φρικιά με σκουλαρίκια και ξεκούρδιστες κιθάρες στα τέλη
των 70ς να αυτοπροσδιορίζονται ως γκέ’ι’ κρατούμενοι στις
φυλακές π.χ. του Αρκάνσω,ε
αυτό είναι το πιο πανκ πράγμα που μπορείς να κάνεις. Και
αυτό ακριβώς είναι η ουσία του
πανκ. Αν μπορείτε να το καταλάβετε...

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΡΟΚ
ΡΟΚ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ‘50 ΚΑΙ ΜΕΤΑ,ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΥΦΟΣ ΤΟΥ ΡΟΚ ΕΝΤ ΡΟΛ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΑΘ’ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ.ΣΤΙΧΟΙ ΠΟΥ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ,Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,Η ΚΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ,Η ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ. Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ.ΤΟ ΡΟΚ ΕΝΤ
ΡΟΛ,ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ, ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΤΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ, ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ.
Η ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΟΣ ΡΟΚ ΕΝΤ ΡΟΛ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ,ΟΙ ΚΙΘΑΡΕΣ, ΤΟ ΜΠΑΣΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΤΡΑΜΣ
ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ “ΧΤΙΖΕΤΑΙ” ΟΛΗ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΦΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟ ΡΥΘΜΟ.ΤΟ ΡΟΚ ΕΝΤ ΡΟΛ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΞΑΠΛΩΘΗΚΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΕΠΝΕΥΣΕ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ,ΧΑΡΗ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΟΠΩΣ Ο
ΕLVIS PRISLEY,CHUCK BERRYκ.α. Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ‘60 ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ “Η ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ”ΤΟΥ ΡΟΚ.
ΓΝΩΣΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ROLLING STONES,ANIMALSκ.α.ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ
‘70. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ‘70 ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΩΟΗΤΑΣ.ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ BEATLES.
ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ OI LED ZEPPELIN KAI OI DEEP PURPLE.
ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ‘70 ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΥΣΙΚΑ “ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ” ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΕΙΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ.ΤΟ GLAM ROCK ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ.ΤΟ ΡΟΚ ΑΠΟ ΤΟ 1980 ΩΣ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ.ΤΟ PUNK KAI
TO NEW WAVE ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΡΟΚ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΣΕ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ‘80 ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ “ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ” ΟΠΩΣ Ο MICKLE JACKSON,O PRINS KAI H MADONNA.
EΞΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ U2.TO ALTERNATIVE ROCK(εναλλακτικο ροκ)ΜΕ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΟΠΩΣ ΟΙ REM KAI OI RED HOT CHILLI PEPPERS ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΤΥΡΡΑΝΙΑ” ΤΩΝ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.ΤΟ ΡΟΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΟΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ‘60 ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΝ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΑΙΝΑΝ ΣΕ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΗΠΑ.ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΥΠΗΡΞΑΝ
ΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ FORMIX, CHARMS,IDOLS, OLYMPIANS, BLUE BERNTS KAI OI SOUNDS...

