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Αϊνστάιν: 100 χρόνια Θεωρία της
Σχετικότητας
Εκατό χρόνια Άλμπερτ Αϊνστάιν: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
για την θεωρία που άλλαξε την οπτική μας για τον κόσμο και
τι άφησε σε εκκρεμότητα.
25 Νοεμβρίου 2015, συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τότε
που ο Αϊνστάιν παρουσίασε την τελική μορφή της διάσημης
πλέον Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας, με μια ομιλία του
στην Πρωσική Ακαδημία Επιστημών. ►σελ. 14

Κακή υγεία έχει 1 στους 3 Έλληνες
2 στους 10 με συμπτώματα κατάθλιψης
Τι δείχνει μελέτη της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Ένας στους τρεις Έλληνες χαρακτηρίζει μέτρια έως κακή την
κατάσταση της υγείας του, ενώ περίπου 2 στους 10 δηλώνουν ότι υποφέρουν από άγχος και καταθλιπτικά συμπτώματα. Μάλιστα, στην Ελλάδα, εκτιμάται αύξηση της συχνότητας της στεφανιαίας νόσου και των εγκεφαλικών επεισοδίων μέχρι το 2030 κατά 18,6% και 15,4% αντίστοιχα, με σημαντικές επιπτώσεις στο σύστημα υγείας. ►σελ. 10

Ομάδες Προσανατολισμού
Επιστημονικά Πεδία
Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
Παραδείγματα υπολογισμού μορίων με το νέο σύστημα
Διλήμματα και προβληματισμοί ►σελ. 12

Μαθητική διαρροή
Χιλιάδες παιδιά εγκαταλείπουν το γυμνάσιο
με χαμηλή την αυτοεκτίμησή τους
8.000 παιδιά ηλικίας 12-13 χρόνων παρακολουθούν μαθήματα γυμνασίου σε εσπερινό σχολείο, προκειμένου τα πρωινά να δουλεύουν κι ας
απαγορεύει το Σύνταγμα την εργασία των ανηλίκων.
Το ένα στα πέντε παιδιά ηλικίας 12 έως 14 χρόνων δεν καταφέρνει να
φτάσει στο Λύκειο και βγαίνει στην αγορά εργασίας χωρίς κανένα εφόδιο,
αφού το απολυτήριο του Γυμνασίου δεν μπορεί να του ανοίξει καμία πόρτα.
Το 4,1% των μαθητών που φοιτούν στο Γυμνάσιο, εγκαταλείπουν κάποια
στιγμή τη φοίτησή τους χωρίς να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο απολυτήριο γυμνασίου. Τα παιδιά αυτά
προέρχονται κυρίως από περιοχές με χαμηλό δείκτη ευημερίας και ανάπτυξης, όπως είναι η Ξάνθη, η Ροδόπη και η Δυτ. Αττική.
Το 4,8% των μαθητών που φοιτούν στο Γυμνάσιο δεν καταφέρνουν να
προαχθούν από τάξη σε τάξη ούτε στις εξετάσεις του Ιουνίου ούτε στις
επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου. Κάποιοι απ' αυτούς επαναλαμβάνουν
την τάξη, ενώ οι περισσότεροι εγκαταλείπουν το σχολείο.
Το 12,7% των μαθητών που φοιτούν στο γυμνάσιο προάγονται οριακά
από τάξη σε τάξη (με βαθμολογία που κυμαίνεται από 10 έως 12) γεγονός
που οδηγεί στην βεβαιότητα ότι αυτοί οι μαθητές δεν θα πάρουν απολυτήριο λυκείου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. ►σελ. 6

Είναι 7 μ.μ.. Για τους μαθητές των ημερήσιων σχολείων είναι η ώρα της βόλτας, της ξεκούρασης, του διαβάσματος και του φροντιστηρίου. Για 2.500 περίπου όμως παιδιά και ενήλικες, οικογενειάρχες είναι η ώρα του σχολείου.
Συνήθως αργοπορημένοι… Συνήθως κουρασμένοι αλλά στην
πλειοψηφία τους αποφασισμένοι.
Με
συμπαραστάτη
τη
θέλησή τους και την
ανοχή και κατανόηση
των διευθυντών και
καθηγητών
συνεχίζουν έναν αγώνα δύσκολο. Για ένα καλύτερο αύριο, για μια
πιο σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση.
Οικονομικές δυσκολίες και οικογενειακά ή
άλλα
προβλήματα
ανάγκασαν πολλούς
από αυτούς να διακόψουν το σχολείο σε
νεαρή ηλικία.
►σελ. 4
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Σημείωμα της συντακτικής ομάδας
Αγαπητοί αναγνώστες,
Το πρώτο τεύχος της μαθητικής μας εφημερίδας με τίτλο «Εσπερινές Διαδρομές» φιλοδοξεί να έρθει στο φως με την εκπνοή του
2015 και την ανατολή του 2016.
Μετά από επιθυμία των μαθητών του Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Αμπελοκήπων να εκφράσουν τις αναζητήσεις τους, τις ανησυχίες
τους αλλά και να εκφραστούν μέσα από τα περιεχόμενα και τις
σελίδες της έντυπης αλλά και ηλεκτρονικής μας εφημερίδας, έφτασε η ώρα της υλοποίησης.
Το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αμπελοκήπων, από τα λίγα νυχτερινά
σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στεγάζει και πραγματοποιεί
τα όνειρα ανήλικων και ενήλικων μαθητών, εργαζόμενων ή ανέργων και μαθητών που είναι και οι ίδιοι γονείς παιδιών που φοιτούν σε πρωινά σχολεία. Το σχολείο μας δίνει στους μαθητές του
μία δεύτερη ευκαιρία, πράγμα δυσεύρετο στις μέρες μας.
Στόχοι αυτής της έκδοσης είναι η ανάδειξη του σχολείου μας μέσα από το έργο που πραγματοποιεί τα δεκαπέντε και πλέον χρόνια λειτουργίας του, η γνωριμία με τους μαθητές μας μέσα από τα
«ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ»
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠ. ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Τέρμα Φιλιππουπόλεως & Δαβάκη,
56121 Αμπελόκηποι
Τηλ. - Fax : 2310 748552
e-mail : mail@lyk-esp-ampel.thess.sch.gr
Ιστότοπος: http://lyk-esp-ampel.thess.sch.gr
Υπεύθυνες έκδοσης
Χρύσα Τζικούδη – Παπαγεωργίου
Κατερίνα Αθανασίου
Συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί
Παύλος Παλαπανίδης
Νίκος Βαρδακάς
Υπεύθυνοι διαφημιστικού τμήματος-χορηγιών
Κυριάκος Ιωαννίδης
Βασίλης Αστερίου
Μαθητική Ομάδα Σύνταξης
Ελένη Χαραλαμπίδου-Φωκά
Θούλα Αρβανίτη
Ματούλα Καρακατσάνη
π. Δημήτριος Πιττάκης
Χρυσάνθη Μπαλόγλου
Νίκος Αρβανιτίδης
Μανώλης Καβάκας
Αγγελική Αθανασίου
Με τη συμβολή πολλών ακόμη μαθητών του σχολείου

επαγγελματικά, κοινωνικά και καλλιτεχνικά τους ενδιαφέροντα, η
ανταλλαγή απόψεων, η ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις
στο χώρο της Εκπαίδευσης, καθώς και ό,τι άλλο θα μπορούσε να
ενδιαφέρει τον συμπολίτη μας στην καθημερινότητά του.
Στα περιεχόμενα, ο αναγνώστης θα βρει σελίδες με παράξενα απ’
όλο τον κόσμο, τα «μαγειρέματα» των μαθητών μας, σελίδες με
νέα για την υγεία μας, με ψυχαγωγικό περιεχόμενο, με ανταλλαγή
απόψεων, συνεντεύξεις που αφορούν τις καθημερινές δυσκολίες
των μαθητών μας να ανταποκριθούν στη σχολική, την επαγγελματική και την οικογενειακή τους ζωή, αλλά και θέματα που αφορούν επίκαιρα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας.
Ελπίζουμε να αγκαλιάσετε αυτή την πρώτη έκδοση και να μας
δώσετε την ευκαιρία να ακολουθήσουν και επόμενες.
Τέλος, ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους τους χορηγούς, που
χάρη στην πολύτιμη οικονομική συνεισφορά τους, καλύφθηκαν τα
έξοδα εκτύπωσης.
Με εκτίμηση,
Η συντακτική ομάδα

Γράφει ο Παύλος Παλαπανίδης

Οι δυσκολίες της ζωής - έγραφε ο Γερμανός
φιλόσοφος Ι. Καντ- αντιμετωπίζονται συνήθως
με τρεις τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το
χιούμορ. Οι Αρχαίοι Έλληνες είχαν ανεπτυγμένη αίσθηση του χιούμορ (εκ του «χυμού»,
δηλαδή απόσταγμα ευφυΐας) και αυτό φαίνεται σε όλη την Ελληνική Γραμματεία που διασώθηκε και δυστυχώς έχει διασωθεί μόνο
περίπου το 5-6% από αυτά που είχαν γραφεί
τότε. Χωρίς να «απωθούν» (με την ψυχολογική ερμηνεία του όρου) τον θάνατο, χαίρονταν
τη ζωή, χαίρονταν δηλαδή και για τα μικρά
πράγματα. Η συμπεριφορά αυτή ονομαζόταν
«ευτραπελία» και περιγράφεται από τον Αριστοτέλη ως «αρετή», δηλ. η ικανότητα να είναι κανείς ευχάριστος με χάρη σε φιλική συναναστροφή με την οποία αποφεύγονται δύο
ακρότητες: η «βωμολοχία», (το να αστεΐζεται
κανείς αδιάντροπα) από τη μια μεριά, η «αγροικία» (το να είναι άξεστος) από την άλλη.
Από το γεγονός ότι στην αρχαία Ελλάδα δημιουργήθηκαν συγχρόνως η τραγωδία και η κωμωδία, καταλαβαίνει κανείς και το χιούμορ
των αρχαίων Ελλήνων.
Απολαύστε λοιπόν ένα πολύ
μικρό απόσταγμα της
ευφυΐας των προγόνων
μας.
- Έλεγε κάποτε ο φιλόσοφος Θαλής ο Μιλήσιος ότι ο θάνατος δεν
διαφέρει σε τίποτα από
τη ζωή. Τότε πετάχτηκε
κάποιος από την παρέα
και του λέει: " Αν είναι
έτσι γιατί δεν προτιμάς

τον θάνατο;¨ και του απαντάει ο Θαλής: "
Ακριβώς γιατί δεν διαφέρει από τη ζωή"
Κάποιος έλεγε ότι η ζωή είναι άσχημη, και ο
Διογένης του είπε: ¨ Άσχημη δεν είναι η
ζωή, άσχημη είναι η άσχημη ζωή"
Ένας πατέρας ζήτησε από τον φιλόσοφο
Αρίστιππο να διδάξει τον γιό του. Ο φιλόσοφος του ζήτησε 500 δρχ και ο πατέρας
θεώρησε ότι ήταν υπερβολικό ποσό λέγοντας: " Μα με τόσα χρήματα θα μπορούσα
να αγοράσω κάποιο ζώο" και του απαντά ο
Αρίστιππος: " Αγόρασε ...και έτσι θα έχεις
δύο"
Ο Μ. Αλέξανδρος έστειλε στον Φωκίωνα 100
τάλαντα. Ο Αθηναίος πολιτικός ρώτησε: "
Γιατί ο Αλέξανδρος διάλεξε εμένα από όλους τους Αθηναίους για να μου χαρίσει 100
τάλαντα;" Οι απεσταλμένοι απάντησαν: "
γιατί μόνο εσένα θεωρεί έντιμο" Ο Φωκίωνας αρνήθηκε το δώρο λέγοντας: " Ας με
αφήσει λοιπόν να είμαι και να φαίνομαι
έντιμος "
Ρώτησε κάποιος τον Σωκράτη πώς θα
μπορούσε να γίνει πλούσιος, και ο Σωκράτης του απάντησε: " Αν γίνεις φτωχός στις
επιθυμίες" ► σελ. 23
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-Κυριάκο, πόσων χρονών
είσαι και πού κατοικείς;
-Είμαι τριάντα οκτώ και ζω
στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
-Σε ποια τάξη φοιτάς;
-Στην Τρίτη Εσπερινού Λυκείου.
-Πώς προέκυψε και φοιτάς ως ενήλικας
πλέον σ’ ένα Εσπερινό Γενικό Λύκειο;
-Εγκατέλειψα το σχολείο σε μικρή ηλικία γιατί, λόγω ανωριμότητας, δεν είχα συνειδητοποιήσει τότε ακόμα τους στόχους μου. Έτσι
αποφάσισα να ξαναπροσπαθήσω και να φοιτήσω σε Εσπερινό Λύκειο γιατί, όσο ήμουν
εκτός σχολείου, αισθανόμουν τύψεις απέναντι στον εαυτό μου αφού κατάλαβα ότι είχα
τις δυνατότητες για κάτι καλύτερο. Νιώθω
πλέον ότι έχω άλλες προοπτικές σαν άτομο
και τις διεκδικώ.
-Πώς αισθάνεσαι γι’ αυτό που κάνεις;
-Αισθάνομαι ότι έχω κερδίσει πολλά πράγματα από το σχολείο, νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πιο σίγουρος ότι θα πετύχω
τους στόχους μου. Βασικά αισθάνομαι ότι
μπορώ πλέον να βάζω στόχους!
-Φαντάζομαι ότι και οι συμμαθητές σου έχουν ο καθένας τους δικούς του λόγους.
Πώς είναι το κλίμα ανάμεσά σας;
-Το κλίμα είναι πολύ καλό όχι μόνο σε επίπεδο σχολείου αλλά και σε προσωπικό και φιλικό επίπεδο. Επειδή οι συμμαθητές μου κατά κύριο λόγο είναι ενήλικες, νιώθω ότι υπάρχει κατανόηση και επικοινωνία σε πολλές
πλευρές της καθημερινότητάς μας.
-Οι σχέσεις σας με τους καθηγητές σας πώς
είναι; Τυπικές; Κάτι παραπάνω; Υπάρχει
αλληλοκατανόηση;
-Είναι και τυπικές σε επίπεδο σχολικό –
μαθησιακό, εξαιτίας όμως του ότι στο σχολείο φοιτούν κυρίως ενήλικες μαθητές, οι

σχέσεις με τους καθηγητές είναι παραπάνω ρες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, όπως σχολικές
από φιλικές με αλληλοκατανόηση και υπο- γιορτές, χοροί, μουσικές εκδηλώσεις, θεατριστήριξη.
κές παραστάσεις, κινηματογράφο, μουσεία,
κ.ά.
-Το να εκλεγείς πρόεδρος σε μια μαθητική
κοινότητα ενηλίκων ακούγεται τιμητικό αλ- -Με τι ασχολείσαι εκτός σχολείου;
λά συγχρόνως και δύσκολο. Είναι μεν ανα- -Παίζω κιθάρα και τραγουδάω συμμετέχογνώριση της προσωπικότητάς σου από το ντας σε μουσικά σχήματα και παράλληλα
σύνολο των συμμαθητών σου, όμως σου σπουδάζω και τύμπανα. Ακόμη μου αρέσει
δημιουργείται η ευθύνη να βοηθήσεις στη και ασχολούμαι με ηχοληψία ερασιτεχνικά.
ρύθμιση όλων των απαραίτητων ιδιαίτερων Επίσης μου αρέσει να βρίσκομαι με τους φίσυνθηκών ενός νυχτερινού σχολείου και λους μου και να φιλοσοφούμε παρέα.
τελικά στην αρμονική λειτουργία του. Πώς
-Ποιοι είναι οι στόχοι σου ως άνθρωπος; Τι
είναι;
θα ήθελες να κάνεις τελειώνοντας το Γενικό
-Είναι πολύ τιμητικό για μένα που με επέλεΛύκειο; Υπάρχουν προοπτικές;
ξαν οι συμμαθητές μου και τους ευχαριστώ,
-Οι στόχοι μου είναι να ασχοληθώ επαγγελελπίζω να φανώ αντάξιος των προσδοκιών
ματικά με τη μουσική και να ταξιδέψω όσο
τους. Οι συμμαθητές μου έχουν πολλά προπερισσότερο μπορώ. Θα ήθελα μετά το Λύβλήματα σαν ενήλικες, επαγγελματικά, οικοκειο να ασχοληθώ με συγκεκριμένα μουσικά
γενειακά, προσωπικά. Κι όλα αυτά πρέπει να
όργανα, ίσως παραδοσιακά και κατά δεύτερο
τα παλέψουν και να τα εναρμονίσουν με τις
λόγο με την ηχοληψία.
απαιτήσεις της σχολικής
Σε επίπεδο σπουδών θα ήθεζωής, η οποία δεν είναι
λα να εκμεταλλευτώ την ευεύκολη γιατί το Εσπερινό
καιρία που μου δίνεται μέσα
Λύκειο έχει κι αυτό τις ααπό τις Πανελλαδικές των
παιτήσεις του όπως όλα τα
Εσπερινών Λυκείων και να
σχολεία, τις εξετάσεις του,
περάσω στο Μουσικό Πανετο ασυμβίβαστο πολλές
πιστήμιο, πράγμα που θα με
φορές εργασιακό ωράριο,
βοηθήσει να πραγματοποιήιδιαίτερα σε καιρό οικονοσω τους παραπάνω στόχους
μικής κρίσης. Χρειάζεται
μου.
μεγάλη δύναμη πολλές
-Τι θα συμβούλευες σε άλφορές οι συμμαθητές μου
λους ενήλικες που θα ήθεπρέπει να έχουν και επιμολαν να συνεχίσουν τις μαθηνή για να μην εγκαταλείτικές και γιατί όχι τις φοιτηψουν την προσπάθειά
τικές τους σπουδές και έχουν
τους. Συνήθως τα θέματα
αναστολές λόγω ηλικίας; Θα
που καλούμαι να συζητήτους πρότεινες να το κάνουν;
σω και να μοιραστώ μαζί
-Χωρίς αναστολές. Με το χέρι
τους, είναι θέματα εξετάστην καρδιά και ανεπιφύλασεων, απουσιών, σχολικών
εκδηλώσεων, άρα και να τους υποστηρίξω κτα. Ο άνθρωπος πρέπει να ανοίγει ορίζοντες
και να τους εκπροσωπήσω στη διεύθυνση στη ζωή του σε όλες τις ηλικίες.
του σχολείου για προβλήματα που συνεχώς -Πώς θa’ θελες να κλείσεις τη συνέντευξη;
προκύπτουν.
-Η μουσική ενώνει τους ανθρώπους και η
-Ποιες είναι οι σημαντικές δράσεις που μόρφωση σου δίνει αυτοεκτίμηση και φτεπραγματοποιείτε κατά τη διάρκεια της σχο- ρά για να κατακτάς περισσότερες «κορυλικής χρονιάς;
φές» στη ζωή σου.
Διάφο-
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Μετά από χρόνια - πολλοί μετά από μια 20ετία και πλέον - αποφάσισαν Από τους ερωτηθέντες, οι μισοί περίπου εργάζονται και οι μισοί είναι
να συνεχίσουν καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να συνδυάσουν τη μόρφωση με τη δουλειά και με τις οικογενειακές υποχρεώσεις.
Στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν τα εξής εσπερινά σχολεία (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια):
 Εσπερινό Γυμνάσιο Αμπελοκήπων (Γ. Γεννηματά 52, Αμπελόκηποι)
 Εσπερινό ΓΕΛ Αμπελοκήπων (Τέρμα Φιλιππουπόλεως & Δαβάκη,
Αμπελόκηποι)
 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης (Ακριτών & Θράκης 4, Σταυρούπολη)
 Εσπερινό ΕΠΑΛ Ευόσμου (Τέρμα Σμύρνης, Εύοσμος)
 1Ο Εσπερινό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης (Ικτίνου 5)
 1ο Εσπερινό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης (Ικτίνου 5)
 5ο, 13ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης (Μοναστηρίου 169-171,
167-169)
 6ο, 14ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης (Αλ. Παπαναστασίου13)

Η διάρκεια της φοίτησης στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ είναι κατά ένα χρόνο περισσότερη από ό,τι στα ημερήσια σχολεία, με πέντε ώρες καθημερινής διδασκαλίας. Όσο για την ηλικία αυτή ποικίλει αρκετά: από 15 μέχρι και...
68 με μεγαλύτερο ποσοστό την ηλικία των 35-45 χρόνων. Όσο για τις
σχέσεις καθηγητών - μαθητών, αλλά και των μαθητών μεταξύ τους,
σύμφωνα με τους ίδιους τους μαθητές, είναι καλές μέχρι άριστες με ελάΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
χιστες εξαιρέσεις. Ο ελεύθερος χρόΤύπος έρευνας:
νος, κυρίως τις καθημερινές, είναι εΠροσωπικές συνεντεύξεις
λάχιστος... Και ο χρόνος για διάβασμα
με χρήση δομημένου εεπίσης ελάχιστος. Και οι απουσίες;
ρωτηματολογίου
Ναι, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Η
Περιοχή έρευνας:
ελληνική νομοθεσία προβλέπει 50
Δυτική Θεσσαλονίκη
αδικαιολόγητες και έως 80 ή έως 130
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
δικαιολογημένες απουσίες (ανάλογα
δείγματος:
με την περίπτωση). Είναι κι αυτές οι
Μαθητές Εσπερινών Σχοχιλιομετρικές αποστάσεις, αφού πολλείων
λοί μαθητές έρχονται από την ευρύΧρόνος διεξαγωγής:
τερη περιοχή του Νομού ΘεσσαλονίΔεκέμβριος 2015
κης και πολλές φορές χάνουν την πρώΜέγεθος δείγματος: 355
τη ή την τελευταία ώρα...

άνεργοι.
Το 39,2% των ερωτηθέντων είναι έγγαμοι, το 11,2% διαζευγμένοι και το
49,6% άγαμοι. Το 43,1% έχει παιδιά και συνεπώς αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις.
Στην ερώτηση «Ποια τάξη είχατε ολοκληρώσει όταν εγκαταλείψατε τις
σπουδές σας στο ημερήσιο σχολείο;» οι μαθητές του Εσπ. Γυμνασίου
στην πλειοψηφία τους (63,4%) είχαν εγκαταλείψει το σχολείο μετά την
αποφοίτησή τους από το Δημοτικό ή μετά την Α’ Γυμνασίου.
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ΕΣΠ.ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΕΣΠ.ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ

Ένα σημαντικό ποσοστό (31,8%) των ερωτηθέντων μαθητών του Εσπ.
ΓΕΛ Αμπελοκήπων εγκατέλειψε το ημερήσιο σχολείο αφού ολοκλήρωσε
την Α’ Λυκείου. Πολλοί απ’ αυτούς επέλεξαν να φοιτήσουν στο Γενικό
Λύκειο γιατί μετά την ολοκλήρωση της Α’ τάξης ημερήσιου ΓΕΛ, ο μαθητής εγγράφεται στη Γ’ Εσπ. ΓΕΛ (οπότε δεν «χάνει» χρονιά και ολοκληρώνει τη φοίτησή του στο Λύκειο σε 3 χρόνια αντί σε 4).
Στην ερώτηση «Για ποιο λόγο δεν ολοκληρώσατε τη φοίτησή σας στο
ημερήσιο σχολείο;» οι απαντήσεις ήταν οι εξής:

Σε έρευνα που διενεργήσαμε το Δεκέμβριο του 2015 στα 4 Εσπερινά Σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης και
πήραν μέρος 355 μαθητές (190 άνδρες, 165 γυναίκες), προέκυψαν τα
εξής:
Ο μέσος όρος ηλικίας στα 4 σχολεία είναι:
 Εσπ. ΓΕΛ Αμπελοκήπων 35,6
 Εσπ. ΕΠΑΛ Ευόσμου 31,9
 Εσπ. ΕΠΑΛ Σταυρούπολης 36,7
 Εσπ. Γυμνάσιο Αμπελοκήπων 24,6

8,9%
31,7%

16,3%

10,2%

α.Παντρεύτηκα/απέκτησα παιδί
β. Έπρεπε οπωσδήποτε να εργαστώ
γ. Δεν μου άρεσε το σχολείο
δ. Δεν τα κατάφερνα στο σχολείο
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32,9%

ε. Άλλοι λόγοι (αν θέλετε αναφέρετε)

Μαθητές κατά ηλικία

<=18
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Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι ερωτηθέντες δεν ολοκλήρωσαν τη φοίτησή
τους στο ημερήσιο σχολείο είναι διότι
έπρεπε οπωσδήποτε να εργαστούν. Εξίσου σημαντικός λόγος ήταν ο γάμος ή/και
η απόκτηση παιδιού. Το ¼ περίπου των
ερωτηθέντων διέκοψε τη φοίτησή του
γιατί, είτε δεν του άρεσε, είτε δεν τα κατάφερνε στο σχολείο.
Στην ερώτηση «Γιατί αποφασίσατε να φοιτήσετε στο Εσπερινό Σχολείο;» προέκυψαν διαφορές ανάμεσα στις απαντήσεις των μαθητών
του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού
Λυκείου και του Γυμνασίου, από τις οποίες
μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι υπάρχει διαφορά στους στόχους των μαθητών.
Οι μαθητές του Εσπ. Γενικού Λυκείου έχουν
ως κύριο στόχο τη συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις των Εσπερινών Λυκείων, για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (38,8%). Η πρόσβαση στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτέλεσε – και
συνεχίζει να αποτελεί –σημαντικό λόγο προσέλευσης στην Εσπερινή Εκπαίδευση για αρκετά από τα άτομα που απευθύνονται σ’ αυτήν, λόγω του επιπλέον 1% ποσοστού θέσεων
(καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων
από τα ημερήσια Λύκεια).
Οι μαθητές των Εσπ. Επαγγελματικών Λυκείων και του Εσπ. Γυμνασίου έχουν ως κύριο στόχο την απόκτηση Απολυτηρίου /
Πτυχίου για να προαχθούν στη δουλειά τους
ή να βρουν καλύτερη δουλειά απ’ αυτή που
έχουν (καλύτερη θέση / βελτιωμένες οικονομικές απολαβές) ή για να αυξήσουν τις
πιθανότητες να βρουν δουλειά (55,5% κατά Στην ερώτηση «Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας μαθητής Εσπερινού Σχολείου;» σε όλους τους τύπους σχολείων το κυριότερο πρόβλημα είναι η δυμέσο όρο στα τρία σχολεία).
σκολία να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις σχολικές και στις επαγγελματικές / οικογενειακές
Το 20,9% των μαθητών αποφάσισαν να φοιτή- τους υποχρεώσεις, λόγω κόπωσης (48,5%). Το γεγονός ότι, πολλές φορές το ωράριο του σχολείου
σουν στο Εσπερινό σχολείο για να αυξήσουν συμπίπτει με το ωράριο εργασίας είναι το δεύτερο κατά σειρά πρόβλημα των μαθητών όλων των
τις γνώσεις τους και το 7,8% για να αποκτή- τύπων σχολείων (21,2%). Επίσης, οι μαθητές δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα
σουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση. Τέλος, ένα μαθήματα (σε ποσοστό 16,5%). Τέλος, η μεταφορά από και προς το σχολείο (κόστος, χρόνος κ.τ.λ.)
μικρό ποσοστό (2,8%) αποφάσισε να φοιτήσει δημιουργεί πολλές φορές πρόβλημα στους μαθητές όλων των τύπων σχολείων (11,2%).
μετά από προτροπή φίλων / γνωστών.

Η ζήτηση για εκπαίδευση, ιδίως από τη δεκαετία μείο αναφοράς τη δια βίου εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει
του ’60 και μετά, είναι εντυπωσιακή, αντικατοπτρίζοντας τις παγιωμένες αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας τόσο για επαγγελματική και κοινωνική ανέλιξη μέσω της εκπαίδευσης, όσο και
για επαγγελματική εξασφάλιση μέσω της κατάληψης μιας μόνιμης θέσης στο Δημόσιο τομέα.
Ο Δημόσιος τομέας κατατάσσει το ανθρώπινο
εργατικό του δυναμικό με βάση κατά κύριο λόγο
τα τυπικά προσόντα, τα οποία προσδιορίζονται
από το επίπεδο εκπαίδευσης.
Στον ιδιωτικό τομέα, οι απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας προς τους εργαζόμενους έχουν ως σηΤο 92,8% των μαθητών δηλώνει ότι το σχολείο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους
(από την έως τώρα φοίτησή τους).
Το 94,3% των μαθητών δηλώνουν ότι θα
πρότειναν σε κάποιον γνωστό τους να φοιτήσει σε Εσπερινό σχολείο.

τόσο την κατάρτιση όσο και την επανακατάρτιση σε νέες τεχνολογίες και τρόπους παραγωγής.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η επιθυμία απόκτησης περισσότερων γνώσεων αλλά και αυτή της ολοκλήρωσης των σπουδών
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, είναι οι σημαντικότεροι λόγοι
απόφασης της συνέχισης των σπουδών στο Εσπερινό σχολείο.
Ειδικότερα, η επιθυμία συνέχισης των σπουδών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά και, μέσω αυτής, σε σχολές των ΑΕΙ –
ΤΕΙ καθώς και σε σχολές εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ.
ΙΕΚ), με κίνητρο τόσο την απόκτηση περισσότερων γνώσεων
για προσωπική ολοκλήρωση και ικανοποίηση, όσο και την απόκτηση τυπικών αλλά και ουσιαστικών εφοδίων και προσόντων με σκοπό τη βελτίωση της θέσης στην αγορά εργασίας
καθώς και την ικανοποίηση επαγγελματικών προσδοκιών αλλά
και φιλοδοξιών, είναι οι ουσιαστικότεροι λόγοι συνέχισης των
σπουδών στην Εσπερινή Εκπαίδευση.
Επεξεργασία ερωτηματολογίων: Βαρδακάς Νικόλαος (Μαθηματικός)
με τη βοήθεια μαθητών-τριών της Δ’ τάξης
Ευχαριστούμε τους μαθητές των Εσπερινών Σχολείων της Δυτ. Θεσ/νίκης που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο.
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Χιλιάδες παιδιά εγκαταλείπουν το Γυμνάσιο
με χαμηλή την αυτοεκτίμησή τους
Γράφει η Χρύσα Παπαγεωργίου

Αν

αθροίσει κανείς τα ποσοστά
των τριών τελευταίων κατηγοριών, προκύπτει ότι, για το 21,6%
των μαθητών του γυμνασίου, δηλαδή περίπου για 70.000 παιδιά,
η γνώση μετατρέπεται σε βάσανο
και το σχολείο σε «Γολγοθά». Είτε
ονομάζεται εγκατάλειψη, είτε
σχολική αποτυχία, είτε χαμηλή
επίδοση, ο παρονομαστής είναι
ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις.
Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα που ολοκλήρωσε πρόσφατα το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της
ΓΣΕΕ και είναι σε γνώση του υπουργείου Παιδείας.
Η πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου ή η μαθητική διαρροή
από το εκπαιδευτικό σύστημα
θεωρούνται σήμερα ένα από τα
σημαντικότερα και περισσότερο
επίμονα εκπαιδευτικά προβλήματα σε παγκόσμια κλίμακα. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις η πρόωρη
σχολική εγκατάλειψη συνδέεται
με τη διαχείριση του ανθρώπινου
κεφαλαίου και κατά συνέπεια με
τις οικονομικές επιδόσεις κάθε
χώρας. Από την άποψη αυτή οι
νέοι που διαρρέουν αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα ως θύματα
του εκπαιδευτικού συστήματος
(κυρίως) και των ευρύτερων κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών,
αλλά και ως αίτιο της οικονομικής
υστέρησης της χώρας. Μελέτες
από διεθνείς οργανισμούς και
ερευνητές δείχνουν ότι, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα στη ζωή τους όσοι εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο, είναι
πολύ εντονότερες από ότι συνέβαινε τις προηγούμενες δεκαετίες
και δεν μειώνονται σημαντικά,
ακόμα και σε περιόδους έντονης
οικονομικής ανάπτυξης.
Η έλλειψη βασικών δεξιοτήτων
και επαγγελματικών / ακαδημαϊκών προσόντων, πέρα από τις
περιορισμένες
επαγγελματικές
προοπτικές, την επισφαλή, κακοπληρωμένη και διαλείπουσα απασχόληση, συχνά συνοδεύεται,
όπως υποστηρίζει επίσης σημαντικός αριθμός μελετών, από
φτώχια, διάλυση της οικογένειας,
μονογονεϊκότητα, έλλειψη στέ-

γης, κακή σωματική και ψυχική
υγεία, φυλικές ή φυλετικές διακρίσεις, παραβατικές συμπεριφορές κ.τ.λ. Με βάση τα παραπάνω, στις σύγχρονες κοινωνίες οι
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου εστιάζονται στους
εκπαιδευτικούς θεσμούς και στη
διαδικασία μετάβασης από το
σχολείο στην αγορά εργασίας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί συχνά στα κείμενά της τον
όρο «Πρόωρη Εγκατάλειψη της
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»
(ΠΕΕΚ - ELET - Early Leaving from
Education and Training), «Σχολική
Διαρροή» (school dropout) ή
«Μαθητική Διαρροή» (dropout
students), διακοπτόμενη μάθηση
(interrupted learning), καθώς και
τον όρο «Εκτός Απασχόλησης,
Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης» (ΕΑΕΚ - NEET - Not in Education, Employment or Training). Ένας γενικός θεωρητικός ορισμός της μαθητικής διαρροής είναι: Η εγκατάλειψη μιας οποιασδήποτε
βαθμίδας εκπαίδευσης ή τάξης,
στην οποία έχει εισέλθει ο μαθητής, πριν την ολοκληρώσει. Άλλος
πιο συγκεκριμένος ορισμός είναι:
Η εγκατάλειψη του σχολείου,
πριν από τη συμπλήρωση της θεωρούμενης, από το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα (κοινωνία)
κάθε φορά, ως «απαραίτητης υποχρεωτικής» σχολικής βαθμίδας. Σχηματικά κατά σειρά προηγείται η μαθητική διαρροή που
κατά βάση αφορά τη διακοπή της
φοίτησης του μαθητή στο εκπαιδευτικό σύστημα και μπορεί να
μην έχει απολύτως μόνιμο χαρακτήρα (άτομα ηλικίας 5 μέχρι 16
ετών), ακολουθεί η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, που
περιλαμβάνει τα άτομα ηλικίας
18 μέχρι 24 ετών (early school
leavers) και υπερκαλύπτεται από
τον όρο των NEETS, που αναφέρεται στους νέους από 16 ετών
μέχρι και 29.
Αξίζει να σημειωθούν ορισμένα
από τα κύρια χαρακτηριστικά της
μαθητικής διαρροής, τα οποία
προέκυψαν από την τελευταία
έρευνα του Π.Ι. (2008), λόγω της
κανονικότητας του φαινομένου
και της εξέτασής του κατά τις με-

λέτες του Παιδαγωγικού Ινστιτού- στιτούτου που δημοσιεύτηκε το
του σε βάθος χρόνου:
2008 προκύπτουν τα εξής:
Κατά το σχολ. έτος 1980-81 η μαΜαθητική διαρροή κατά τάξη:
θητική διαρροή στο Γυμνάσιο
Και στους τρεις τύπους σχολείου ανερχόταν στο 19,5% και σταδια(Γυμνάσιο, Ενιαίο Λύκειο, ΤΕΕ), η κά μειώθηκε τα επόμενα χρόνια,
μαθητική διαρροή εκδηλωνόταν φθάνοντας το 2000-01 στο 6,09%.
κυρίως την πρώτη χρονιά της. Όμως το 2003-04 ανήλθε στο
Ιδιαίτερα έντονο παρουσιαζόταν 6,51% (3,3% δεν φοίτησαν καθότο φαινόμενο αυτό στο Γυμνάσιο, λου, 1,95% δεν ολοκλήρωσαν την
όπου περίπου το 80% του συνόΑ’, 0,90% δεν ολοκλήρωσαν τη Β’
λου της μαθητικής διαρροής ο- και 0,36% δεν ολοκλήρωσαν τη Γ’
φειλόταν σε εκείνους που δεν τάξη). Η μισή μαθητική διαρροή
παρουσιάστηκαν καθόλου και σε στο Γυμνάσιο οφείλεται στους
εκείνους που διέρρευσαν στην Α΄ μαθητές που δεν παρουσιάζονται
τάξη. Το ίδιο παρατηρήθηκε και καθόλου στην Α΄ τάξη. Η μαθητιστα ΤΕΕ, όπου περίπου το 77% κή διαρροή στο Ενιαίο Λύκειο
του συνόλου της μαθητικής διαρ- είναι 2,32% (γενιά μαθητών 2003ροής οφειλόταν σε εκείνους που 04). Πάνω από το μισό της μαθηδιέρρευσαν στην Α΄ τάξη του Α΄ τικής διαρροής στο Ενιαίο Λύκειο
κύκλου. Στο Ενιαίο Λύκειο, η καοφείλεται στη διαρροή που πατάσταση ήταν περισσότερο ομα- ρουσιάζεται στην Α΄ τάξη. Τα αλή, εφόσον το αντίστοιχο ποσο- γόρια εγκαταλείπουν το Ενιαίο
στό (διαρροή στην Α΄ τάξη επί του Λύκειο σε μεγαλύτερο ποσοστό
συνόλου της διαρροής) έπεφτε από ό,τι τα κορίτσια.
στο 54%.
Η μαθητική διαρροή στα ΤΕΕ είΜαθητική διαρροή κατά βαθμί- ναι 21,51% (γενιά μαθητών 200304). Περίπου το 80% της μαθητιδα εκπαίδευσης
Η μαθητική διαρροή στη χώρα κής διαρροής στα ΤΕΕ οφείλεται
μας, όπως άλλωστε συνέβαινε και στη διαρροή που παρουσιάζεται
στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής στην Α΄ τάξη (Α΄ κύκλου).
Ένωσης, ήταν φαινόμενο που ε- Τα αγόρια εγκαταλείπουν στο
ντοπιζόταν κυρίως στη δευτερο- σχολείο σε μεγαλύτερο ποσοστό
βάθμια εκπαίδευση. Σχεδόν το από ό,τι τα κορίτσια. Το ποσοστό
20% των νέων ηλικίας 15 ετών μαθητικής διαρροής στο Γυμνάεξακολουθούσαν να αντιμετωπί- σιο και το Ενιαίο Λύκειο είναι μιζουν σοβαρές δυσκολίες σε ό,τι κρότερο στις αστικές περιοχές,
αφορά την ικανότητα ανάγνωσης, ενώ στα ΤΕΕ είναι μικρότερο στις
που δεν αντιπροσώπευε καμία αγροτικές περιοχές (γενιά μαθηπρόοδο από το 2000, ως προς το τών 2003-04).
κριτήριο αναφοράς της ΕΕ να
μειωθεί ο αριθμός τους κατά ένα Μαθητική Διαρροή και Φύλο
πέμπτο. Περί το 77 % των νέων Η πρόωρη εγκατάλειψη είχε και
ηλικίας 18-24 ετών ολοκλήρωναν έμφυλες παραμέτρους. Στην ΕΕ το
τον δεύτερο κύκλο της δευτερο- 16,3% των αγοριών εγκατέλειπαν
βάθμιας εκπαίδευσης, αλλά το εν πρόωρα το σχολείο σε σύγκριση
λόγω ποσοστό απείχε ακόμα πο- με το 12,5% των κοριτσιών. Στην
λύ από το ποσοστό αναφοράς Ελλάδα τα αγόρια στο Γυμνάσιο,
ύψους 85 % της ΕΕ, παρά τη ση- στο Ενιαίο Λύκειο και στα ΤΕΕ σε
μαντική
πρόοδο
που έχει
σημειωθεί
σε
ορισμένες
χώρες.
Από έρευνα του
Παιδαγωγικού Ιν-
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όλες τις περιοχές (αστικές, ημιαστικές, αγροτικές) Ελλάδας διέρρεαν σε μεγαλύτερο ποσοστό
από τα κορίτσια. Η διαφορά αυτή
ήταν μεγαλύτερη στις αγροτικές
περιοχές. Επομένως, η πρόωρη
εγκατάλειψη του σχολείου αποτελούσε και αποτελεί θέμα που
χαρακτηρίζεται και από τη διάσταση του φύλου, γεγονός που
απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή,
ακόμη και σήμερα. Κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τα αγόρια τείνουν να αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες από τα κορίτσια, όσον αφορά
την προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον, και γενικά έχουν χαμηλότερες επιδόσεις. Τα αγόρια,
επίσης, αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών με αναπηρίες και είναι περισσότερο πιθανό να εμφανίσουν συναισθηματικά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς ή ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες.
Χωροταξική διάσταση Γεωγραφική Περιφέρεια & Μαθητική Διαρροή
Στην Ελλάδα το ποσοστό μαθητικής διαρροής στο Γυμνάσιο ήταν
μικρότερο στις αστικές περιοχές.
Στους περισσότερους Νομούς οι
αστικές περιοχές παρουσίαζαν
μικρότερο ποσοστό μαθητικής
διαρροής από τις ημιαστικές και
τις αγροτικές περιοχές (γενιά μαθητών 2003-2004). Ιδιόμορφη
ήταν η κατάσταση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου
παρουσιαζόταν η υψηλότερη μαθητική διαρροή στο Γυμνάσιο
(9,36%), ενώ καταγράφηκε ένα
από τα χαμηλότερα ποσοστά διαρροής στο Ενιαίο Λύκειο (1,8%).
Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, όλες
οι διαφορετικές καταγραφές που

έχουν γίνει στο μαθητικό και μετα-μαθητικό πληθυσμό έχουν
βοηθήσει στο να αποκρυσταλλωθούν οι σημαντικότερες παράμετροι, που επηρεάζουν την παραμονή του μαθητή στις εκπαιδευτικές δομές, ως εξής:
 Χαμηλό κοινωνικοοικονομικό
ή/και μορφωτικό επίπεδο της
οικογένειας
 Ειδικές εθνικές - κοινωνικές θρησκευτικές ομάδες (μετανάστες, αλλοδαποί, παλιννοστούντες / Ρομά / μουσουλμανική μειονότητα),
 Άτομα με αναπηρία, ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθησιακές δυσκολίες
 Φύλο
 Τοπικές συνθήκες (γεωγραφικές - κοινωνικές – οικονομικές
- πολιτισμικές)
 Διάρθρωση και ιδιαιτερότητες εκπαιδ. συστήματος
Συμπερασματικά, βασικός παράγοντας, που συνδέεται με τη μαθητική διαρροή είναι η οικογένεια. Η ύπαρξη στενής σχέσης
αλληλεπίδρασης μεταξύ της επίδοσης των μαθητών και του κοινωνικό- οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου της οικογένειας
έχει διαπιστωθεί από πολλές έρευνες. Το ενδιαφέρον των ερευνητών στρέφεται στην κοινωνική
τάξη, το μορφωτικό επίπεδο και
το επάγγελμα των γονιών. Γίνεται
σαφές ότι ορισμένα παιδιά «κληρονομούν» τα μορφωτικά αγαθά
της οικογένειάς τους και κάποια
άλλα γίνονται κοινωνοί και συνεχιστές του οικογενειακού εκπαιδευτικού ελλείμματος. Σύμφωνα
με τον Bourdieu (1986), τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών
επιβεβαιώνουν ότι ο σχολικός
μηχανισμός νομιμοποιεί τις εκ-

παιδευτικές ανισότητες, οι οποίες
με τη σειρά τους αναπαράγουν
τις κοινωνικές ανισότητες.
Επιπλέον, παράγοντες που σχετίζονται με το σχολείο και την εμπειρία του νέου μέσα στο σχολικό θεσμό, όπως η κακή σχολική
επίδοση, οι πολλές απουσίες, τα
προβλήματα πειθαρχίας, η επανάληψη τάξης, οι ανυπέρβλητες
μαθησιακές δυσκολίες αλλά και η
ψυχρή πραγματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγούν στην πρόωρη σχολική εγκατάλειψη. Στα αίτια όμως που ενισχύουν την αναπαραγωγή του
φαινομένου της μαθητικής διαρροής εντάσσεται και η αδυναμία
του εκπαιδευτικού συστήματος
να παρέμβει στην αντιμετώπισή
της και τη συγκράτηση του «υπό
διαρροή» μαθητικού πληθυσμού.
Στη χώρα μας, σύμφωνα με
τα στοιχεία της Eurostat, οι
μαθητές οι οποίοι δε φοιτούν
μέχρι το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης υπολογίζονται στο 7% (με τέλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης την
ηλικία των 15 χρόνων). Το
ποσοστό αυτό θεωρείται πως
βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο
των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Είναι, τέλος, παραδεκτό ότι η

αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής είναι ζήτημα που, πέρα από
την κεντρικά καθορισμένη εκπαιδευτική πολιτική, αφορά την εκπαιδευτική μονάδα και τους εκπαιδευτικούς. Είναι λοιπόν αναγκαίο
οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν,
να αξιοποιήσουν τις θέσεις και τις
εμπειρίες τους στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μονάδας και να συνδιαμορφώσουν την εσωτερική πολιτική της μονάδας στο συγκεκριμένο κρίσιμο ζήτημα.

Οι συνέπειες της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
Σε ατομικό επίπεδο, οι συνέπειες
της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου επηρεάζουν τα άτομα
σε όλη τη ζωή τους και μειώνουν
τις πιθανότητές τους να συμμετάσχουν ενεργά στην κοινωνική,
την πολιτιστική και την οικονομική ζωή της κοινωνίας. Επηρεάζει
τις αποδοχές που λαμβάνουν σε
όλη τη διάρκεια της ζωής τους,
την ευημερία τους και την υγεία
τους, καθώς και αυτή των παιδιών τους, αφού μειώνει τις πιθανότητες των παιδιών τους να
επιτύχουν στο σχολείο. Με λίγα
λόγια, η πρόωρη εγκατάλειψη
του σχολείου αυξάνει τον ατομικό κίνδυνο για ανεργία, φτώχεια
και κοινωνικό αποκλεισμό και
συνιστά τροχοπέδη για τη δια
βίου μάθηση.
Στο επίπεδο της οικονομίας και
της κοινωνίας γενικότερα, τα υψηλά ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στις κοινωνικές εξελίξεις και στην οικονομική ανάπτυξη. Τα άτομα που
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο τείνουν να συμμετέχουν λιγότερο στις δημοκρατικές διαδικασίες και είναι λιγότερο ενεργοί
πολίτες. Αντίθετα, η καινοτομία
και η ανάπτυξη βασίζονται σε
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, όχι μόνο για τους τομείς υψηλής τεχνολογίας αλλά για όλη την
οικονομία.
Πηγές:
 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 25/11/2015
 ΙΕΠ, Παρατηρητήριο για τα θέματα
καταγραφής και αντιμετώπισης της
μαθητικής διαρροής, Αθήνα 2015
 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Έρευνα
καταγραφής μαθητικής διαρροής
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου, Αθήνα 2008
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Στο σχολείο μας πραγματοποιούνται διάφορες εξωδιδακτικές εκδη- σεις κειμένων, απαγγελίες ποιημάτων, προβολές χρονικών, θεατρικά
λώσεις και δράσεις, στις οποίες συμμετέχει η πλειοψηφία των μαθη- δρώμενα και πολλά πολλά τραγούδια από το μουσικό συγκρότημα
τών του σχολείου. Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου, της 28ης Οκτωβρί- του σχολείου.
ου καθώς και της Επετείου του Πολυτεχνείου περιλαμβάνει αφηγήης

Φωτογραφίες από τη γιορτή της 25 Μαρτίου,
στις 24/03/2015

Αφηγήτριες της εκδήλωσης οι μαθήτριες της Δ’
τάξης, Μελίνα Γαλέα και Τζίνη Κλημεντίδου.

Στο ρόλο των «Μεγάλων Δυνάμεων», οι μαθητές Λαμπάκης Ιωάννης, Χατζηπαρασκευάς Απόστολος και Ιωαννίδης Κυριάκος και στο ρόλο
της Μέρκελ η μαθήτρια Κούλελη Ελένη
………………….

Εκτός από τις καθιερωμένες γιορτές, κάθε χρόνο
στο τέλος της σχολικής χρονιάς η θεατρική ομάδα
του σχολείου ανεβάζει θεατρικές παραστάσεις. Την περσινή σχολική χρονιά παρουσιάστηκε το έργο «Ο καφές
της αγάπης» το οποίο έγραψε η μαθήτρια της Δ’ τάξης,
Ζωή Οικονόμου. Έπαιξαν οι
μαθητές-τριες: Ζωή Οικονόμου, Νίκη Λαζαρίδου, Αντωνία Δράκου, Βαγγέλης Καλπάκης και Ιωάννα Πανιτσίδου.

Κάθε χρόνο επίσης πραγματοποιείται τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς προς τιμήν
των μαθητών της Δ’ τάξης που αποφοιτούν από το σχολείο, στην οποία το μουσικό συγκρότημα του σχολείου παρουσιάζει πλούσιο μουσικό πρόγραμμα.
Κατά το σχολ. έτος 2014-2015 πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ομιλίες με ποικίλα θέματα, όπως «Διατροφικές συνήθειες και παχυσαρκία», «Πρώτες Βοήθειες» και «ΠυρασφάλειαΠυροπροστασία».

Κοπή βασιλόπιτας στη Β’ τάξη
Το Μάρτιο 2015 πραγματοποιήθηκαν
βιωματικές δράσεις ευαισθητοποίησης
των μαθητών σε θέματα σχετικά με το
ρατσισμό, ενώ τον Οκτώβριο 2015, στα
πλαίσια της 2ης Πανελλήνιας Ημέρας
Σχολικού Αθλητισμού, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης /
ενημέρωσης των μαθητών για την έννοια του Ολυμπισμού, τα ιδεώδη και τις
αξίες του, τους παραολυμπιακούς αθλητές, ως πρότυπα υπέρβασης και έμπνευσης. Την ίδια μέρα, οι μαθητές
είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους και να συνεργαστούν
συμμετέχοντας στο παιχνίδι «1ο Κηνύγι
του κρυμμένου θησαυρού»

Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου
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Η πράξη με τίτλο «Πιστοποίηση των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ» χρηματοδοτείται από
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται στο
πλαίσιο επίτευξης του στόχου για επιτάχυνση του ρυθμού
ένταξης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
στην εκπαιδευτική διαδικασία και του ψηφιακού αλφαβητισμού της νέας γενιάς. Σε αυτό το πλαίσιο έχει προβλεφθεί ένα ανεξάρτητο σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης των μαθητών στις γνώσεις και ικανότητες για τις ΤΠΕ
που αποκτούν. Η πιστοποίηση μέσω ενός αντικειμενικού
συστήματος αποτελεί μία αναγκαιότητα, διότι οι γνώσεις
και δεξιότητες σε ΤΠΕ αποτελούν σημαντικό εφόδιο, τόσο
για τη μετέπειτα εκπαιδευτική πορεία, όσο και για τη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών.

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου μας,
το οποίο ανακαινίσθηκε το Μάρτιο του 2015.

Οι
εξετάσεις πιστοποίησης είναι ΔΩΡΕΑΝ και πραγματοποιούνται σε σχολικά εργαστήρια πληροφορικής, ένα από τα
οποία είναι το σχολείο μας. Μπορούν να πάρουν μέρος
μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και όλων των τάξεων του Λυκείου.
Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2015-2016:
Α) για το επίπεδο εξετάσεων Γυμνασίου δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές που φοιτούν στη Γ’ τάξη του Γυμνασίου καθώς και οι μαθητές της Α’ τάξης του Λυκείου (Α’
και Β’ τάξης Εσπ.) Η εξέταση διαρκεί 3 ώρες και εξετάζο-

νται σε 5 ενότητες (Χρήση ψηφιακού περιβάλλοντος και διαχείριση αρχείων, Υπηρεσίες διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Παρουσιάσεις)
Β) για το επίπεδο εξετάσεων Λυκείου δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές που
φοιτούν στη Β’ και στη Γ’ τάξη του Λυκείου (Γ’ και Δ’ Εσπ.). Η εξέταση διαρκεί 2
ώρες και εξετάζονται σε 2 ενότητες (Επεξεργασία Κειμένου και Υπολογιστικά Φύλλα)
Με γνώμονα την προώθηση και ενίσχυση
του νέου θεσμού των Εξετάσεων Πιστοποίησης Μαθητών σε ικανότητες Τ.Π.Ε.,
ειδικά στη δύσκολη αυτή εποχή όπου οι
μαθητές και οι οικογένειές τους δοκιμάζονται κάτω από δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, το σχολείο μας αιτήθηκε και εντάχθηκε στο Μητρώο Κέντρων Πιστοποίησης.
Σε συνεργασία με το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, διοργανώσαμε δωρεάν
φροντιστηριακά μαθήματα Πληροφορικής (18 ώρες για το επίπεδο Γυμνασίου
και 14 ώρες για το επίπεδο Λυκείου), με
σκοπό την υποστήριξη των μαθητών για
τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Τα μαθήματα παρακολούθησαν 30
και πλέον μαθητές από διάφορα σχολεία της Δυτικής
Θεσσαλονίκης, στο Εργαστήριο Πληροφορικής, από την
Τρίτη 06/10/2015 έως την
Παρασκευή 30/10/2015. Δίδαξαν οι εθελοντές καθηγητές
Πληροφορικής: Θ. Αγοραστούδης, Ε. Γλαμπεδάκης, Ο.

Καλομενίδου, Δ. Μπογιατζής και Χ. Παπαγεωργίου, προσφέροντας τις γνώσεις
τους και τον ελεύθερο χρόνο τους με
ανιδιοτέλεια και κοινωνική ευθύνη.
Οι πρώτες εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη
διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 31/10/2015 έως 08/11/2015,
(2η δοκιμαστική περίοδος). Στο σχολείο
μας πραγματοποιήθηκαν δύο εξετάσεις,
μία το Σάββατο 31/10/2015 για το επίπεδο Γυμνασίου και μία τη Δευτέρα
02/11/2015 για το επίπεδο Λυκείου.
Η 3η Περίοδος Πιστοποίησης μαθητών
στις ΤΠΕ θα διεξαχθεί κατά πάσα πιθανότητα τον Ιούνιο 2015 (όπως μας ενημέρωσαν τηλεφωνικά από το Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, μετά από σχετική ερώτηση
που τους θέσαμε).
Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση http://com2cert.cti.gr/

Η ψηφιακή εκδοχή του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
Πρόκειται για ένα σύστημα αξιολόγησης ικανοτήτων γλωσσομάθειας μέσω του οποίου οι υποψήφιοι θα εξετάζονται με τη χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή προκειμένου να διαπιστωθεί / πιστοποιηθεί το επίπεδο τους. Οι πρώτες
εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε ελεγχόμενη γεωγραφικά κλίμακα στις 12 και 13
Δεκεμβρίου 2015 σε εργαστήρια πληροφορικής σχολικών μονάδων (μεταξύ των οποίων και στο σχολείο μας) και συγκεκριμένα στις πρωτεύουσες (ή / και πόλεις) των
ακόλουθων νομών της χώρας: Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ν. ΑΧΑΪΑΣ, Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ,
Ν. ΣΕΡΡΩΝ, ΚΡΗΤΗ (Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ). Οι εξετάσεις πιστοποίησης είναι
ΔΩΡΕΑΝ. Οι ικανότητες που ελέγχονται αφορούν στην κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου. Δηλαδή οι μαθητές καλούνται κατά την εξέταση – αξιολόγηση, να
διαβάσουν κείμενα, να παρατηρήσουν αντικείμενα (σχήματα, εικόνες κλπ), να ακούσουν ηχητικά μηνύματα και να απαντήσουν σε ερωτήματα πολλαπλής επιλογής ή
συμπλήρωσης κενών ή αντιστοίχισης. Τα επίπεδα γλωσσομάθειας στα οποία διακρίνεται η επίδοσή τους είναι τα ακόλουθα: Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης
γλώσσας», Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας», Επίπεδο Β1 «Μέτρια
γνώση της ξένης γλώσσας», Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας», Επίπεδο
Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας» και Επίπεδο Γ2 «Άριστη γνώση της ξένης
γλώσσας», ενώ οι γλώσσες που μπορούν να εξεταστούν και από τις οποίες μπορούν
να επιλέξουν μια (1) οι μαθητές, είναι: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και
Λυκείου. Η διάρκεια της εξέτασης είναι περίπου δύο (2) ώρες. Περισσότερες λεπτομέρειες στη διεύθυνση (http://kpg.cti.gr). Η 1η Πιλοτική περίοδος αξιολόγησης διενεργήθηκε στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2015. Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκαν
εξετάσεις και τις δύο μέρες, στις 11 π.μ. στις οποίες συμμετείχαν 20 μαθητές.
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Είναι

θέμα υγείας…

Κακή υγεία έχει 1 στους 3 Έλληνες
2 στους 10 με συμπτώματα
κατάθλιψης
Τι δείχνει μελέτη της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Η μελέτη στοχεύει στην καταγραφή της νοσηρότητας και των κύριων παραγόντων κινδύνου χρόνιων
νοσημάτων εστιάζοντας κυρίως σε καρδιαγγειακά
και αναπνευστικά νοσήματα, αλλά και στην αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής των συνιστώμενων
μέτρων πρόληψης και των πιθανών φραγμών στην
πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Επίσης στόχος ήταν
να γίνει διερεύνηση των κοινωνικο-οικονομικών
παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα της μελέτης
το 1/3 (28,5%) αυτοαξιολογεί την κατάσταση υγείας
του ως μέτρια ή κακή. Τα ποσοστά των ατόμων με
συμπτώματα άγχους (24%), ή κατάθλιψης (16%)
είναι ανησυχητικά υψηλά και ενδεικτικά μεγάλης
και συνεχούς διαχρονικής αύξησης. Επιβεβαιώνεται,
και στη μελέτη αυτή, η συσχέτιση του άγχους και
της κατάθλιψης με την ανεργία. Παρατηρείται αυξημένη προσέλευση στις υπηρεσίες υγείας του δημόσιου τομέα, αλλά ταυτόχρονα και μικρή ικανοποίηση από τους χρήστες των υπηρεσιών (μέτρια
έως πολύ κακή ικανοποίηση δήλωσε περίπου το
42%). Σημαντικό ποσοστό (22%) δήλωσε ότι είχε
πρόβλημα στην πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα
παροχής υγείας, με κύριο αναφερόμενο φραγμό το
οικονομικό κόστος.
Προληπτικές εξετάσεις
Όσον αφορά στον καρκίνο του μαστού, μαστογραφία έχει κάνει κάποια στιγμή το 68% των γυναικών,
ενώ για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, 8 στις
10 γυναίκες έχουν κάνει Test Pap. Για την πρόληψη
καρκίνου του παχέος εντέρου, μόλις το 20% του
πληθυσμού άνω των 50 ετών έχει κάνει κολονοσκόπηση. Από διάφορες επιμέρους αναλύσεις γίνεται
φανερό ότι υπάρχει σύγχυση στον πληθυσμό, και
ίσως και στους επαγγελματίες υγείας, σχετικά με τις
αρχές του προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς μία
από τις βασικές αιτίες που οι συμμετέχοντες δεν
έκαναν τις σχετικές εξετάσεις ήταν η έλλειψη συμπτωμάτων.

Καρδιαγγειακά νοσήματα
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα (κυρίως έμφραγμα της καρδιάς και εγκεφαλικό επεισόδιο) ευθύνονται για περίπου το 40% των θανάτων στην Ευρώπη. Η Ελλάδα θεωρείται
χώρα μέσου κινδύνου, με μεγαλύτερη συχνότητα από την Ιταλία, Πορτογαλία και Γαλλία. Η οικονομική κρίση και η ανεργία σχετίζονται με αύξηση των εμφραγμάτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΕΜΕΝΟ (Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων
Κινδύνου) η συχνότητα της στεφανιαίας νόσου ήταν 4,6% και των εγκεφαλικών 1,9%. Η
στεφανιαία νόσος ήταν 2 φορές συχνότερη
στους άνδρες (6,3%) απ' ότι στις γυναίκες
(3,1%).
Παράγοντες Κινδύνου
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα οφείλονται σε
γονιδιακούς (κληρονομικούς) παράγοντες,
αλλά και σε τροποποιήσιμους παράγοντες,
όπως υπέρταση, διαβήτης, χοληστερίνη, κάπνισμα και παχυσαρκία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΕΜΕΝΟ, ποσοστό 45% των
ανδρών και 30% των γυναικών ήταν υπέρβαροι, και 31% των ανδρών και 34% των
γυναικών παχύσαρκοι. Στην ηλικιακή ομάδα
18-29 ετών, 51% των ανδρών και 31% των
γυναικών ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.
Ποσοστό 39% των ανδρών και 33% των γυναικών είχαν υπέρταση. Αξίζει να σημειωθεί
ότι 40% των υπερτασικών ήταν αδιάγνωστοι,
15% είχαν διαγνωσθεί αλλά δεν έπαιρναν
θεραπεία, 27% έπαιρναν θεραπεία
αλλά ήταν αρρύθμιστοι και μόνο
18% ήταν ρυθμισμένοι υπό θεραπεία. Το 12,5% των ανδρών και το
10% των γυναικών είχαν διαβήτη
(11% στο σύνολο). Από τους διαβητικούς, 14% ήταν αδιάγνωστοι, 4%
είχαν διαγνωσθεί αλλά δεν έπαιρναν θεραπεία, 41% έπαιρνε θεραπεία αλλά ήταν αρρύθμιστοι και
41% ήταν ρυθμισμένοι υπό θεραπεία. Το 37% των ανδρών και το
34% των γυναικών είχαν αυξημένη
χοληστερίνη (35% συνολικά) ενώ
πάνω από τα 2/3 ατόμων ηλικίας κάτω από 50 ετών με
αυξημένη χοληστερίνη είναι
αδιάγνωστοι.
Κάπνισμα
Το 38% του γενικού ενήλικου
πληθυσμού της Ελλάδας είναι ενεργοί καπνιστές και το
16% πρώην καπνιστές. Η μέση ηλικία έναρξης καπνίσματος είναι τα 18,9 έτη. Σημαντική διαφορά παρατηρείται

μεταξύ των ηλικιακών ομάδων με τους νεότερους να αρχίζουν το κάπνισμα σε μικρότερες ηλικίες. Οι άνδρες, τα άτομα ηλικίας μικρότερης των 50 ετών, άτομα μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όσοι καταναλώνουν
αλκοόλ και οι άνεργοι έχουν μεγαλύτερη
πιθανότητα να είναι καπνιστές.
Το Δείγμα
Στην ΕΜΕΝΟ συμμετείχαν 5.000 άτομα που
επιλέχθηκαν τυχαία από το μόνιμο ενήλικο (≥
18 ετών) πληθυσμό της Ελλάδας με βάση την
απογραφή του 2011. Σε κάθε συμμετέχοντα
πραγματοποιήθηκε ατομική συνέντευξη, έγιναν μετρήσεις βάρους, ύψους, περιφέρειας
μέσης και βραχίονα, αρτηριακής πίεσης και
σπιρομέτρηση ενώ, κατόπιν συγκατάθεσης,
ελήφθη δείγμα αίματος για μέτρηση χοληστερίνης, γλυκόζης και, σε συνεργασία με την
Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (δείκτης για διαβήτη).
Συνολικά το 40% του δείγματος ήταν απασχολούμενοι, εκ των οποίων 12% με μερική
απασχόληση. Το ποσοστό ανεργίας στο σύνολο των οικονομικά ενεργών εκτιμάται σε
28.5%, ήταν υψηλότερο σε γυναίκες (34%
προς 24%), σε νεώτερους (18-29 ετών: 36,4%,
≥30 ετών περίπου 27%) και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάνω από 1 στους 4 (25,5%) έχει
μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα.
Πηγή: Αθηναϊκό Πρακτορείο ειδήσεων
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Πάτρα: Θεραπευτικό εμβόλιο φρενάρει τη σκλήρυνση κατά πλάκας
Δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών και θα δοκιμαστεί στην Αυστραλία!
Γράφει η Ελένη Χαραλαμπίδου-Φωκά

Βιολογικό «φρένο» στη σκλήρυνση κατά πλάκας
Φέτος είναι η δεύτερη φορά υπάρχοντα φάρμακα, όμως, όπως
που, ο Γιάννης Ματσούκας, κα- κι αυτά, θα είναι αποτελεσματική
θηγητής Χημείας, στο Πανεπι- σε ένα ποσοστό ασθενών», σηστήμιο Πατρών και επικεφαλής μειώνει. Γι’ αυτό το λόγο, σε συτης ερευνητικής ομάδας της ε- νεργασία με την Αθανασία Μουταιρείας Eldrug, συμμετέχει στο ζάκη, καθηγήτρια Ιατρικής στο
«Η Ελλάδα Καινοτομεί!», αυτήν Πανεπιστήμιο Πατρών, ανέπτυτη φορά με εξατομικευμένη αγω- ξαν μια νέα μέθοδο εξατομικευγή για τη σκλήρυνση κατά πλά- μένης θεραπείας, που υπόσχεται
κας. Η καινοτομία με την οποία να «φρενάρει» τη νόσο στους
είχε πάρει μέρος με τους συνερ- ασθενείς σε αρχικό στάδιο.
γάτες του στον πρώτο κύκλο, κα- «Στη σκλήρυνση κατά πλάκας το
τά τον οποίο συγκαταλέχθηκε ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεστους 20 φιναλίστ, ήταν η Ελμυε- ται στο κεντρικό νευρικό σύστηλίνη - ένα θεραπευτικό εμβόλιο μα, καταστρέφοντας το περίβληγια το οποίο προετοιμάζονται μα της μυελίνης, μιας μονωτικής
κλινικές δοκιμές Φάσης Ι στην ουσίας που περιβάλλει τις νευρικές ίνες του κεντρικού νευρικού
Αυστραλία.
«Η Ελμυελίνη δείχνει να έχει ση- συστήματος», συμπληρώνει. Αν
μαντικά οφέλη σε σχέση με τα δεν υπάρχει σήμερα μια γενικευ-

Διάλογος ανάμεσα στην Ελληνίδα μάνα
και την κόρη της…
Ελληνίδα μάνα: Ναι;
Κόρη: Γεια σου Μαμά. Μπορείς να μου κρατήσεις τα παιδιά απόψε;
Ελληνίδα μάνα: Θα βγεις;
Κόρη: Ναι.
Ελληνίδα μάνα: Με ποιον;
Κόρη: Μ’ ένα φίλο.
Ελληνίδα μάνα: Ειλικρινά δεN μπορώ να καταλάβω γιατί άφησες τον άντρα σου. Τόσο
καλό παιδί!
Κόρη: Δεν τον άφησα εγώ, ΑΥΤΟΣ με άφησε!
Ελληνίδα μάνα: Τον άφησες να σ’ αφήσει, και
τώρα βγαίνεις έξω με τον καθένα.
Κόρη: Δε βγαίνω με τον καθένα. Μπορώ να
σου φέρω τα παιδιά;
Ελληνίδα μάνα: Εγώ δε σ’ άφησα ποτέ για να
βγω έξω με κανέναν άλλο παρά με τον πατέρα σου.
Κόρη: Ναι, αλλά έκανες ένα σωρό πράγματα
που δεν τα κάνω εγώ.
Ελληνίδα μάνα: Τώρα τι υπονοείς;
Κόρη: Τίποτα. Θέλω απλά να μου πεις αν
μπορείς να κρατήσεις τα παιδιά απόψε.
Ελληνίδα μάνα: Θα περάσεις τη νύχτα μαζί
του; Τι θα πει ο άντρας σου άμα το μάθει;
Κόρη: Ο ΠΡΩΗΝ άντρας μου εννοείς! Δε νομίζω πως θα τον νοιάξει… Από τότε που έφυγε
από το σπίτι, αμφιβάλλω αν κοιμήθηκε ποτέ
μόνος!
Ελληνίδα μάνα: Τώρα λοιπόν θα κοιμηθείς
στο σπίτι αυτουνού του χαμένου;
Κόρη: Δεν είναι χαμένος.

μένη θεραπεία, σημαντικός
λόγος είναι πως σε όλους
τους ασθενείς το ανοσοποιητικό
σύστημα δεν αναγνωρίζει το ίδιο
τμήμα της μυελίνης ως «εισβολέα» ώστε να της επιτεθεί.
«Η ιδέα μας είναι, με βιολογικό
υλικό από το συγκεκριμένο άρρωστο, να καταστέλλεται η παθολογική ανοσοαπόκριση που
αντιστοιχεί στην περίπτωσή του»,
προσθέτει. Για να γίνει αυτό, ανά
τακτά χρονικά διαστήματα θα
λαμβάνεται μικρή ποσότητα αίματος του αρρώστου, από το οποίο θα απομονώνονται κύτταρα,
τα οποία μετά από ειδική επεξεργασία στο εργαστήριο θα ξαναμπαίνουν στο αίμα του. «Με
τη βοήθεια συνθετικών πεπτιδί-

ων που φτιάχνουμε, θα δημιουργούμε και θα τροποποιούμε κατάλληλα μια ομάδα κυττάρων, τα
δενδριτικά κύτταρα. Όταν βρεθούν στον οργανισμό, τα δενδριτικά κύτταρα θα ‘εκπαιδεύουν’ το
ανοσοποιητικό σύστημα, ώστε
πια να μην επιτίθεται στη μυελίνη», σημειώνει.
«Μέσα από τον 3ο διαγωνισμό ‘Η
Ελλάδα Καινοτομεί!’ ελπίζουμε
να βρούμε χρηματοδότηση για
τον εξοπλισμό και τα αναλώσιμα
που θα χρειαστούμε για περαιτέρω πειράματα», συμπληρώνει ο
κ. Ματσούκας.

Ελληνίδα μάνα: Όποιος άντρας βγαίνει με μια χωρισμένη
με παιδιά είναι χαμένος και παράσιτο.
Κόρη: Κοίτα, δεν θα το συζητήσω… Να τα φέρω τα παιδιά
από κει ή όχι;
Ελληνίδα μάνα: Άμοιρα παιδάκια μου με τέτοια μάνα…
Κόρη: Τι εννοείς με ΤΕΤΟΙΑ μάνα;;;
Ελληνίδα μάνα: Χωρίς σταθερότητα… Εμ, γι’ αυτό έφυγε
ο άντρας σου…
Κόρη: Μα ακούς τι λες; Είσαι απαράδεκτη! Δεν ντρέπεσαι!
Ελληνίδα μάνα: Μη μου φωνάζεις εμένα! Πάω στοίχημα
ότι κι αυτουνού του χαμένου έτσι του φωνάζεις!
Κόρη: Μπα, τώρα ανησυχείς για τον χαμένο;
Ελληνίδα μάνα: Ααα, βλέπεις που το παραδέχεσαι πως
είναι χαμένος; Το ήξερα εγώ!
Κόρη: Μαμά κλείνω.
Ελληνίδα μάνα: Κάτσε παιδί μου! Μην κλείνεις! Τι ώρα
θα μου φέρεις τα παιδιά;
Κόρη: Ούτε θα σου τα φέρω, ούτε θα βγω έτσι που μ’
έσκασες!
Ελληνίδα μάνα: Μα βρε παιδάκι μου, άμα δεν βγαίνεις ποτέ έξω, πώς θα γνωρίσεις κανένα καλό
παιδί;
Πηγή: www.newsbomb.gr

 Δούλεψε σκληρά στη σιωπή και άσε
την επιτυχία σου να κάνει θόρυβο…
 Οι άνθρωποι που κλαίνε δεν είναι
αδύναμοι, αλλά διανοητικά ισχυρότεροι…
Αθανασίου Αγγελική
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Οι «Εσπερινές Διαδρομές» κοντά στους υποψήφιους
Το νέο σύστημα εισαγωγής στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4327/2015, οι μαθητές της Γ΄
τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2015-16 έχουν ήδη επιλέξει και παρακολουθούν μία
από τις παρακάτω Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού:
 Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 Ομάδα Προσαν. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές
Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Α.Σ.Τ.Ε., των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών της Αστυνομικής
και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και
της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κατατάσσονται σε πέντε (5) Επιστημονικά Πεδία,
που ορίζονται ως εξής:
 1o Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 2o Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
 3o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
 4o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης
 5o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής
Οι υποψήφιοι για εισαγωγή, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων απόλυσης από το Γενικό Λύκειο και
των αποτελεσμάτων των Εξετάσεων Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καταθέτουν δήλωση προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) για δύο (2) κατ΄ ανώτατο
όριο Επιστημονικά Πεδία.
Οι μαθητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο, εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα, ενώ οι μαθητές που
επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία,
εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα, το οποίο μπορεί να
είναι Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού.

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι:
1. Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού
2. Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού
3. Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)
και επιπλέον:
α) Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολ., για το 2ο Επιστ. Πεδίο
β) Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, για το 3ο Επιστ. Πεδίο
γ) Ιστορία Γενικής Παιδείας, για το 4ο Επιστ. Πεδίο

Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι:
1. Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού
2. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
(ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού
3. Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)
και επιπλέον:
α) Βιολογία Γεν. Παιδείας, για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο
β) Ιστορία Γενικής Παιδείας, για το 4ο Επιστημονικό Πεδίο
γ) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού,
για το 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι
 http://www.minedu.gov.gr/eksetaseis/geniko-lykeio
 http://lyk-esp-ampel.thess.sch.gr/ (ενότητα Εξετάσεις-Ανακοινώσεις)

Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου, υπολογίζονται τα τέσσερα (4) μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου
ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.
Συγκεκριμένα:
Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι:
1. Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού
2. Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού
3. Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)
και επιπλέον:
α) Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού, για
το 1ο Επιστ. Πεδίο
β) Βιολογία Γενικής Παιδείας, για το 3ο Επιστ. Πεδίο
γ) Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, για το 4ο
Επιστ. Πεδίο
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του 3ου Επιστημονικού πεδίου ματικών, θα αφαιρεθεί από το Κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί
Το μεγάλο δίλημμα:
ο
Τέσσερα ή πέντε μαθήματα; που τους απομένουν (τα παραϊα- χρόνο της Φυσικής, Χημείας, Βιο- και με το 4 Επιστημονικό Πεδίο
Δεν υπάρχει βέλτιστη επιλογή,
εξαρτάται από τις ικανότητες και
τις επιθυμίες του κάθε υποψηφίου.
Οι υποψήφιοι, για παράδειγμα,
που στοχεύουν στην Ιατρική γνωρίζουν ότι, λόγω της υψηλής ζήτησης, οι βάσεις σ’ αυτές τις σχολές είναι πάντα υψηλές.
Αν επιλέξουν να εξεταστούν μόνο
στα 4 μαθήματα και δεν πετύχουν
στις Ιατρικές, Φαρμακευτικές και
Οδοντιατρικές Σχολές, οι σχολές

τρικά ΤΕΙ, τα τμήματα γεωπονίας
και τα τμήματα βιολογίας), είναι
περιορισμένες σε πλήθος (περιλαμβάνει 94 τμήματα εκ των οποίων αποκλειστικά δηλώνονται
μόνο από τους υποψηφίους των
θετικών σπουδών τα 55)
Από την άλλη, αν επιλέξουν να
εξεταστούν και στα Μαθηματικά,
ώστε να έχουν πρόσβαση και στις
σχολές του 2ου Επιστ. Πεδίου,
μειώνουν τις πιθανότητές τους
για την εισαγωγή στην Ιατρική,
αφού ο χρόνος που θα αφιερώσουν στο διάβασμα των Μαθη-

λογίας και Γλώσσας. Μπορούν,
όμως, να δώσουν μαθηματικά
χωρίς να αφιερώσουν πολύ χρόνο, αφού έτσι κι αλλιώς τα διδάσκονται στο σχολείο και συνεπώς
μπορούν να έχουν επαφή με το
μάθημα.
Βαθμός 10 στα μαθηματικά ή και
μικρότερος αρκεί για να «ανοίξουν» και το 2ο Πεδίο, που δίνει
πολλές επιλογές (περιλαμβάνει
213 τμήματα εκ των οποίων αποκλειστικά δηλώνονται μόνο από
τους υποψηφίους των θετικών
σπουδών τα 147).

Αδύνατη η επιλογή παρόμοιων σχολών

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε επιλογής
4 μαθήματα

5 μαθήματα

Εξέταση σε ένα μάθημα λιγότερο Εξέταση σε ένα μάθημα περισσότερο
Λιγότερες επιλογές σχολών

Περισσότερες επιλογές σχολών

Περισσότερες πιθανότητες επιτυ- Λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας
χίας σε υψηλόβαθμες σχολές
σε υψηλόβαθμες σχολές

Απόφοιτοι με το παλιό ή
με το νέο σύστημα;
Οι περισσότεροι απόφοιτοι ήδη
αποφάσισαν να δοκιμάσουν με
το νέο σύστημα. Όσοι ακολουθήσουν το παλαιό σύστημα να εξεταστούν με την ύλη του παλαιού
συστήματος ακόμη και στα κοινά
μαθήματα.
Δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί το
ποσοστό που θα δοθεί στους υποψηφίους που θα εξεταστούν
με το παλαιό σύστημα. Το σωστό
θα είναι το Υπουργείο Παιδείας
να ζητήσει από τους αποφοίτους

(Επιστήμες της Εκπαίδευσης) για
τους υποψηφίους από τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.
Μπορούν να εξεταστούν και στα
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας και
ας μην έχουν διαβάσει πολύ.
Μια ενδεχόμενη αποτυχία δεν θα
τους κοστίσει στην εισαγωγή τους
στις σχολές του 1ου Πεδίου και
θα μπορούν να είναι υποψήφιοι
και για τις Σχολές του 4ου Πεδίου.

Υπάρχουν τμήματα που, ενώ είναι συναφή επιστημονικά, η κατάταξή τους σε διαφορετικά Επιστημονικά Πεδία κατέστησε αδύνατη την
ταυτόχρονη δήλωσή τους από τους υποψηφίους.
Για παράδειγμα, δεν μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει και το
τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ που ανήκει στο 5ο πεδίο και το τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΑΠΘ που ανήκει στο
2ο πεδίο. Άλλο παράδειγμα είναι τα τμήματα Μαθηματικών του 2ου
πεδίου και τα τμήματα Στατιστικής του 5ου πεδίου.

υποψηφίους να δηλώσουν με ποιο σύστημα θα εξεταστούν και να ορίσει ποσοστό ανάλογα με το πλήθος των υποψηφίων.
Επιπλέον, πρέπει να διευκρινιστεί αν θα ισχύσει η κατηγορία του 10%, η συμμετοχή, δηλαδή, των υποψηφίων στην επιλογή για τις ανώτατες σχολές, χωρίς να ξαναδώσουν εξετάσεις.
Παραδείγματα υπολογισμού μορίων με το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Έστω ότι ένας υποψήφιος που παρακολούθησε την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, εξετάστηκε κι έλαβε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις τους εξής βαθμούς:
Αρχαία Ο.Π.: 18 Ιστορία Ο.Π.: 16 Γλώσσα: 16
ο

Αν εξετάστηκε στα Λατινικά Ο.Π. και βαθμολογήθηκε με 18, τα μόριά του για το 1 Επιστ. Πεδίο είναι τα εξής:
Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην 20βαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά
εξεταζόμενων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για
το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).
Άθροισμα 4 μαθημάτων = 18 + 16 + 16 + 18 = 68
Μόρια = (Ά𝜃𝜌𝜊𝜄𝜎𝜇𝛼 𝛸 2 + 𝛣𝛼𝜃𝜇ό𝜍 𝛢𝜌𝜒𝛼ί𝜔𝜈 𝛰. 𝛱. 𝛸 1,3 + 𝛣𝛼𝜃𝜇ό𝜍 𝛪𝜎𝜏𝜊𝜌ί𝛼𝜍 𝛰. 𝛱. 𝛸 0,7) 𝛸 100 =
= (68Χ2+18Χ1,3+16Χ0,7)Χ100 = 17060
ο

Αν εξετάστηκε στη Βιολογία Γ.Π. και βαθμολογήθηκε με 20, τα μόριά του για το 3 Επιστ. Πεδίο είναι τα εξής:
Άθροισμα 4 μαθημάτων = 18 + 16 + 16 + 20 = 70
Μόρια = (Ά𝜃𝜌𝜊𝜄𝜎𝜇𝛼 𝛸 2 + 𝛣𝛼𝜃𝜇ό𝜍 𝛣𝜄𝜊𝜆𝜊𝛾ί𝛼𝜍 𝛤. 𝛱. 𝛸 0,9 + 𝛣𝛼𝜃𝜇ό𝜍 𝛮. 𝛤𝜆ώ𝜎𝜎𝛼𝜍 𝛸 0,4) 𝛸 100 =
= (70Χ2+20Χ0,9+16Χ0,4)Χ100 = 16440
ο

Αν εξετάστηκε στα Μαθηματικά Γ.Π. και βαθμολογήθηκε με 20, τα μόριά του για το 4 Επιστ. Πεδίο είναι τα εξής:
Άθροισμα 4 μαθημάτων = 18 + 16 + 16 + 20 = 70
Μόρια = (Ά𝜃𝜌𝜊𝜄𝜎𝜇𝛼 𝛸 2 + 𝛣𝛼𝜃𝜇ό𝜍 𝛮. 𝛤𝜆ώ𝜎𝜎𝛼𝜍 𝛸 1,3 + 𝛣𝛼𝜃𝜇ό𝜍 𝛭𝛼𝜃𝜂𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ώ𝜈 𝛤. 𝛱. 𝛸 0,7) 𝛸 100 =
= (70Χ2+16Χ1,3+20Χ0,7)Χ100 = 17480
Με ανάλογους υπολογισμούς, υποψήφιος που παρακολούθησε την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής, εξετάστηκε κι έλαβε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις τους εξής βαθμούς:
Μαθηματικά Ο.Π.: 20 Α.Ε.Π.Π. Ο.Π.: 20 Γλώσσα: 20
Αν εξετάστηκε: α) στις Αρχ. Οικ. Θεωρίας Ο.Π. και βαθμολογήθηκε με
ο
20, τα μόριά του για το 5 Επιστ. Πεδίο είναι 20000, β) στη Βιολογία
ο
Γ.Π. και βαθμολογήθηκε με 20, τα μόριά του για το 3 Επιστ. Πεδίο
είναι 18600 και γ) στην Ιστορία Γ.Π. και βαθμολογήθηκε με 20, τα μόο
ριά του για το 4 Επιστ. Πεδίο είναι 20000.

Πηγές:
 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ενότητα «Εξετάσεις»)
 Ναυτεμπορική (Στράτος Στρατηγάκης, «Σημεία προσοχής στο νέο εξεταστικό σύστημα», 03/10/2015)
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Η Θεωρία της Σχετικότητας
Γράφει ο Βασίλης Αστερίου

Το Νοέμβριο του 1915, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν
παρουσίασε τη θεωρία του -και τις αντίστοιχες «εξισώσεις πεδίου» - σε τέσσερις διαδοχικές ομιλίες, μία ανά εβδομάδα, ενώ ακολούθησε η σχετική δημοσίευση στις 2 Δεκεμβρίου. Επρόκειτο για ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα της ανθρωπότητας, προϊόν μιας σειράς νοητικών και όχι
πραγματικών πειραμάτων. Παραμένει όμως
απίστευτα δύσκολο να το «χωνέψει» ακόμη
κανείς, είτε είναι ειδικός, είτε όχι.
Είχε προηγηθεί πριν μία δεκαετία, το 1905,
η δημοσίευση ενός άρθρου στο διασημότερο επιστημονικό περιοδικό της εποχής, τα
"Annalen der Physik" (Χρονικά της Φυσικής),
με το οποίο παρουσίασε την πρώτη -γνωστή
και ως Ειδική- Θεωρία της Σχετικότητας, όπου έδειξε ότι ο χρόνος είναι σχετικός.
Χρειάστηκε μια δεκαετία για να συμπεριλάβει τον χώρο και να επεκτείνει τη θεωρία
του από Ειδική σε Γενική, δηλαδή σε συμπαντική πλέον κλίμακα.
Η Ειδική Θεωρία Σχετικότητας ήταν μια επανάσταση, όμως διατηρούσε ακόμη την οικεία Ευκλείδεια γεωμετρία και τη Νευτώνεια
Φυσική. Η Γενική Θεωρία ήταν μια δεύτερη
επανάσταση πιο φιλόδοξη από την πρώτη,
καθώς κατάργησε τον γνώριμο στατικό κόσμο που οι άνθρωποι -και οι επιστήμονεςγνώριζαν από την αρχαιότητα.
Έκτοτε ο κόσμος γύρω μας δεν είναι πλέον
ίδιος. Το συνεχώς μεταβαλλόμενο δίδυμο
του χώρου και του χρόνου - ο χωροχρόνοςείναι άρρηκτα «δεμένος» με τη μάζα και την
ενέργεια στο σύμπαν. Όσο πιο μεγάλη είναι
η μάζα της ύλης (και άρα η ενέργεια), τόσο
περισσότερο καμπυλώνει τον χώρο και ανάλογα επηρεάζει τη ροή του χρόνου.
Για τον Νεύτωνα, το μήλο έπεφτε κάτω από
την μηλιά και οι πλανήτες έλκονταν μεταξύ
τους, επειδή υπήρχε μια μυστηριώδης «δύναμη» που λεγόταν βαρύτητα. Ο χώρος στο
σύμπαν ήταν κενός μεταξύ των πλανητών
και μέσα σε αυτό το κενό δρούσε η βαρύτητα - άγνωστο πώς.
Μερικά χρόνια πριν την εμφάνιση του Αϊνστάιν στη σκηνή, οι Βρετανοί φυσικοί Μάικλ
Φαραντέι και Τζέιμς Μάξγουελ έδειξαν ότι
το κενό στη φύση δεν είναι κενό, αλλά «γεμάτο» από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Ο
Αϊνστάιν, που γοητευόταν από τον ηλεκτρομαγνητισμό (άλλωστε ο μηχανικός πατέρας
του έκτιζε εργοστάσια ηλεκτρισμού), πήγε
ένα βήμα παραπέρα: φαντάστηκε ένα βαρυτικό πεδίο και έγραψε τις σχετικές μαθηματικές εξισώσεις.

Η καθοριστική μεγαλοφυής ιδέα του ήταν
όμως ότι το βαρυτικό πεδίο δεν είναι διάχυτο στον χώρο, αλλά είναι ο ίδιος ο χώρος. Η
βαρύτητα είναι μια γεωμετρική ιδιότητα του
χωροχρόνου. Ο χώρος δεν είναι κάτι διακριτό από την ύλη, αλλά καμπυλώνεται και «ξεχειλώνει», υπό την επίδρασή της.
Η Γη δεν γυρίζει από τον Ήλιο επειδή την
τραβά μια νευτώνεια δύναμη βαρύτητας,
αλλά επειδή ο ίδιος ο χώρος γύρω από το
μητρικό άστρο καμπυλώνει και την έλκει
προς το μέρος του. Και εκτός από το χώρο,
υφίσταται καμπύλωση και ο χρόνος. Όπως
συνοπτικά το έθεσε αργότερα ο φυσικός
Τζον Γουίλερ, «ο χωροχρόνος λέει στην ύλη
πώς να κινηθεί και η ύλη λέει στον χωροχρόνο πώς να καμπυλώσει».
Χρησιμοποιώντας την αρχή της ισοδυναμίας, σύμφωνα με την οποία όταν κάποιος
επιταχύνεται μέσα σε έναν πύραυλο στο
διάστημα, μακριά από οποιοδήποτε ουράνιο σώμα, έχει την ίδια αίσθηση με αυτήν
που θα είχε αν ήταν ακίνητος στην επιφάνεια ενός ουράνιου σώματος (πλανήτη ή
άστρου), κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:
Η τροχιά του φωτός όταν αυτό ταξιδεύει
κοντά σε μεγάλα αστρικά σώματα «κάμπτεται», γιατί το φως θέλοντας να ακολουθήσει πάντα τον συντομότερο δρόμο,
ακολουθεί καμπύλη τροχιά. Αυτό αποδείχτηκε με τις παρατηρήσεις του Έντιγκτον και
των συνεργατών του, οι οποίοι το 1919 κατά
την διάρκεια έκλειψης ηλίου, παρατήρησαν
περιμετρικά του ηλιακού δίσκου την πολλαπλή εικόνα του ίδιου αστεριού που βρισκόταν πίσω από τον ήλιο και το φως του οποίου καμπυλωνόταν από την ύπαρξη του ήλιου.
Ο χρόνος που δείχνουν τα ρολόγια που είναι στην επιφάνεια ενός πλανήτη ή άστρου
μεγάλης μάζας, είναι μικρότερος από αυτόν που δείχνουν τα ρολόγια που είναι πιο
μακριά από αυτόν. Αυτό επαληθεύτηκε με
πειράματα που έγιναν με ρολόγια ακριβείας
σε διαστημόπλοια μακριά από την γη και
πάνω στην επιφάνεια της γης. Μακριά από
την γη, τα ρολόγια μετρούσαν περισσότερο
χρόνο ανάμεσα σε δύο γεγονότα. Δηλαδή, η
διάρκεια μεταξύ δύο γεγονότων στην επιφάνεια της γης, ήταν μικρότερη
από την αντίστοιχη σε απόσταση
μακριά από τη γη.
Το νέο όραμα δεν έγινε αμέσως
αποδεκτό, καθώς άλλωστε η Ευρώπη ήταν βουτηγμένη στο αίμα
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά
το 1919, όταν πλέον ο Βρετανός
επιστήμων σερ 'Αρθουρ Έντινγκτον
εκμεταλλεύθηκε μια έκλειψη για

να δείξει ότι όντως ο Ήλιος καμπυλώνει το
φως των άλλων μακρινών άστρων, το οποίο
περνάει δίπλα του και καταλήγει στη Γη.
Μία μέρα, μετά την ομιλία του Έντιγκτον στη
Βασιλική Εταιρεία επιστημών του Λονδίνου
σχετικά με την αστρονομική επιβεβαίωση
της Γενικής Θεωρίας Σχετικότητας του Αϊνστάιν, ο τελευταίος έγινε πάραυτα διάσημος
παγκοσμίως. Λίγο μετά, το 1921, του απονεμήθηκε το Νόμπελ Φυσικής και επιστεγάσθηκε η εκτόξευσή του στο επιστημονικό
στερέωμα, όπου παραμένει έως σήμερα.

Η επιστημονική κοινότητα έχει πλέον ευρέως αποδεχθεί τη Θεωρία της Σχετικότητας.
Πολλοί έχουν προσπαθήσει να την καταρρίψουν και άλλοι τόσοι να την επιβεβαιώσουν. Μέχρι στιγμής, οι δεύτεροι έχουν νικήσει κατά κράτος.
Η συνεισφορά του Αϊνστάιν είναι ανεκτίμητη, αν και παραμένει πραγματικά δύσκολο
στο μέσο άνθρωπο να «χωνέψει» τι σημαίνει δυναμικός χωροχρόνος, όπως, για παράδειγμα, ότι όσο μεγαλύτερη βαρύτητα έχει
ένα σώμα, τόσο πιο αργά κυλά ο χρόνος γι'
αυτό. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος
στο ρετιρέ μιας πολυκατοικίας (όπου η βαρύτητα είναι οριακά μικρότερη) κυλά απειροελάχιστα πιο γρήγορα από ό,τι στο υπόγειο! Αν πάλι δύο δίδυμα αδέλφια ζουν το
ένα μόνιμα σε ένα ψηλό βουνό και το άλλο
σε μια πεδιάδα, όταν ξανασυναντηθούν μετά από χρόνια, ο πρώτος αδελφός θα είναι
ελαφρώς νεότερος από τον δεύτερο.
Η χρονική αυτή διαφορά, μεταξύ άλλων,
έχει συνέπειες για το σύστημα GPS, καθώς
τα ρολόγια των δορυφόρων τρέχουν πιο
γρήγορα από τα ρολόγια στη Γη. Αν οι επιστήμονες δεν έπαιρναν υπόψη τους τη θεωρία της σχετικότητας για να κάνουν τις κατάλληλες διορθώσεις, το GPS θα κατεύθυνε
τον καθένα σε λάθος μέρος (η απόκλιση θα
έφθανε έως δέκα χιλιόμετρα μέσα σε μία
μόνο μέρα).
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Υπάρχουν όμως και φαινόμενα στο σύμπαν, όπως το κέντρο μιας
μαύρης τρύπας, που δεν μπορούν να εξηγηθούν από τον Αϊνστάιν,
επειδή έχουν κβαντική φύση, όπως άλλωστε συμβαίνει με την
ίδια τη γέννηση του σύμπαντος («Μπιγκ Μπανγκ»).
Κατά κοινή ομολογία, το πιο σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά της
Φυσικής παραμένει η αδυναμία των επιστημόνων να «ζευγαρώσουν» και να συνταιριάξουν κάτω από την ίδια «στέγη» τη Σχετικότητα με τον άλλο μεγάλο πυλώνα, την Κβαντομηχανική. Ο τρόπος που ερμηνεύεται ο κόσμος σε μεγάλη κλίμακα (βαρύτητα σχετικότητα χωροχρόνου) με τον τρόπο που ερμηνεύεται ο κόσμος σε μικροκοσμική κλίμακα (κβαντική), είναι τελείως διαφορετικός. Σχετικότητα και Κβαντομηχανική μιλάνε διαφορετικές
γλώσσες.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αϊνστάιν έβλεπε με μισό μάτι την κβαντική
θεωρία της απροσδιοριστίας, αντιτείνοντας πως «ο Θεός δεν παίζει ζάρια με το σύμπαν». Ο ίδιος κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες
να «παντρέψει» τη δική του θεωρία της γενικής σχετικότητας με
την κβαντομηχανική - αλλά απέτυχε, όπως και κάθε άλλος φυσικός μέχρι σήμερα.
Τέλος, με τη βοήθεια του Αϊνστάιν, μάθαμε πιο πρόσφατα ότι το
σύμπαν επεκτείνεται και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό. Όμως
τόσο η πιθανολογούμενη αιτία γι' αυτό, η λεγόμενη σκοτεινή ενέργεια, όσο και η εξίσου μυστηριώδης, μη ορατή, αλλά πανταχού
παρούσα σκοτεινή ύλη, ανοίγουν ίσως παράθυρα σε μια άλλη
Φυσική, την οποία ακόμη και ο νους του Αϊνστάιν δεν μπόρεσε να
φαντασθεί…
Πηγή: http://www.antenna.gr/news/

Το Διαστελλόμενο Σύμπαν του Χαμπλ και η Θεωρία του Big Bang
Ανέκαθεν οι άνθρωποι ενδιαφέρονταν για την
αρχή. Για το πώς ξεκίνησαν όλα. Πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς για τη δημιουργία και εξέλιξη του σύμπαντος. Δύο από τις
πιο σημαντικές είναι το Διαστελλόμενο Σύμπαν
του Χαμπλ και η Θεωρία του Big Bang.
Το 1929, ο Έντγουιν Χαμπλ παρατήρησε ότι
το ορατό φως που έρχεται από μακρινούς γαλαξίες μετατοπίζεται προς την περιοχή του κόκκινου. Αυτό, σύμφωνα με το φαινόμενο Ντόπλερ, σήμαινε ότι οι μακρινοί αυτοί γαλαξίες
απομακρύνονται και άρα το Συμπάν μπορεί να

θεωρηθεί ότι διαστέλλεται, σαν να «ανοίγει», όπως ένα μπαλόνι με μαύρες
κουκίδες το οποίο φουσκώνουμε.
Παράλληλα, ο Χαμπλ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ταχύτητα με την οποία
απομακρύνονται οι γαλαξίες είναι ανάλογη με την απόστασή τους από εμάς.
Δηλαδή, όσο πιο μακριά βρίσκονται τόσο πιο
γρήγορα απομακρύνονται. O ρυθμός αυτός με
τον οποίο το Σύμπαν διαστέλλεται, μας δίνει
μια πρώτη ένδειξη για την ηλικία του Σύμπα-

ντος. Επίσης, ένα επιπλέον στοιχείο που μας
δίνει ο νόμος αυτός είναι μια πρώτη εκτίμηση
για την ηλικία του σύμπαντος που είναι περίπου 14 δισεκατομμύρια χρόνια.

Οι νόμοι της Πλανητικής Κίνησης του Kepler
Για αιώνες, οι επιστήμονες διαφωνούσαν μεταξύ τους, καθώς

και με τους θρησκευτικούς ηγέτες σχετικά με τις τροχιές των
πλανητών, ιδιαίτερα για το κατά πόσο γυρίζουν γύρω από τον
Ήλιο. Μπορεί ο Κοπέρνικος να έφερε στο προσκήνιο το ηλιοκεντρικό σύστημα, αλλά έπρεπε να έρθει ο Γιοχάνες Κέπλερ για να «χτίσει» πάνω στις παλαιότερες μελέτες και να

διαμορφώσει έναν
στιβαρό νόμο που
να διέπει την πλανητική κίνηση. Οι
τρεις νόμοι που
προέκυψαν από
τον Kepler τον 17ο
αιώνα είναι συνοπτικά οι εξής:
Πρώτον, οι τροχιές
των πλανητών γύρω από τον Ήλιο
είναι ελλειπτικές. Δεύτερον, μια ευθεία που ενώνει τον πλανήτη με τον Ήλιο καλύπτει ίση απόσταση σε ίσες χρονικές περιόδους. Ο τρίτος νόμος επιτρέπει στην
επιστήμη να συσχετίζει την περίοδο τροχιάς ενός πλανήτη και την απόστασή του
από τον Ήλιο. Χάρη σε αυτόν γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι η Αφροδίτη, που
είναι πιο κοντά στον Ήλιο, έχει πιο σύντομη περίοδο τροχιάς από έναν πιο μακρινό πλανήτη, όπως ο
Ποσειδώνας.
Πηγή:
http://www.in2life.gr/
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Γράφει ο π. Δημήτριος Πιττάκης

Καθώς ερχόμαστε προς τη μεγάλη εορτή των
Χριστουγέννων, η Εκκλησία, μας προετοιμάζει
κατάλληλα με την υμνογραφία και τα Ιερά Κείμενα, για την υποδοχή του μυστηρίου της σαρκώσεως του Θεού Λόγου.
Η ανθρώπινη ψυχή, από την πρώτη στιγμή μετά
την πτώση και την έξοδό της από τον Παράδεισο,
αναζητούσε το πώς θα μπορέσει να επανέλθει
στην κατάσταση από την οποία εξέπεσε. Κάθε
προσπάθεια όμως αποτύγχανε, απέβαινε μάταια.
Έτσι κατάλαβε ο άνθρωπος ότι ο ίδιος δεν μπορούσε να ανεβεί προς το Θεό. Έπρεπε ο Θεός να
κατεβεί στη γη. Η σκέψη αυτή καλλιεργήθηκε στη
συνείδησή του και διαμόρφωσε μέσα του την
προσδοκία του ερχομού του Θεού στη γη. Από
τον πέμπτο προ Χριστού αιώνα και μετά, η προσδοκία αυτή παίρνει παγκόσμια έκταση.
Στην Κίνα, ο Κομφούκιος περιμένει τον «άγιο»
από τη Δύση, το θεόπεμπτο βασιλέα που θα επιτύγχανε τη στροφή της ανθρωπότητας στο Αγα-

θό. Στην κινέζικη γραμματεία γίνεται λόγος για
κάποιον ήρωα που καλείται Κιούν-Τσεούν, δηλαδή ποιμένας και άρχοντας και που θα επαναφέρει τα πάντα στην προτέρα τους λαμπρότητα. Θα
είναι ο μόνος που αξίζει να θυσιαστεί στον Υπέρτατο Δεσπότη για να επανέλθει η τάξη και η ειρήνη στον κόσμο. Έχει μορφή ανθρώπινη και
είναι ενωμένος με τον ουρανό. Γι’ αυτό ονομάζεται «ουρανάνθρωπος», «θεάνθρωπος». Αυτός θα
βρεθεί στον κόσμο αλλά ο κόσμος δεν θα τον
αναγνωρίσει. Θα πληγωθεί, θα μαστιγωθεί και
αντ’ αυτού θα αφεθούν ελεύθεροι οι κακοποιοί.

Στην Ινδία οι παραδόσεις υπήρξαν ανάλογες: στο
Βουδισμό, περίμεναν τον Agni, θεό του πυρός και
του ήλιου, να ενανθρωπισθεί από Παρθένο και
να σταθεί μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων.
Σωτήρα θεάνθρωπο περίμεναν και οι Πέρσες,
ταυτίζοντάς τον με το Θεό Μίθρα. Θα εγεννάτο
από Παρθένα και τη γέννησή του θα προανήγγειλε η εμφάνιση ενός αστέρος ξεχωριστού στο ουράνιο στερέωμα.
Σχετικές παραδόσεις υπήρχαν και στην Αίγυπτο.
Εδώ υπάρχει ο μύθος της Ίσιδος και του Τυφώνος. Κατ’ αυτόν, διά της γυναίκας, με την επίδραση του πονηρού πνεύματος με μορφή φιδιού,
μπήκε στον κόσμο η αμαρτία. Με κάποιο δε απόγονο της γυναίκας θα έρθει η σωτηρία στο λαό.
Στους αρχαίους Ελληνες υπήρχε συγκεκριμένη
αναμονή ενός πραγματικού Λυτρωτή. Χαρακτηριστικός είναι ο μύθος του Προμηθέα, όπως τον
παρουσιάζει ο Αισχύλος: Ο Προμηθέας, επειδή
αμάρτησε απέναντι στο Θεό, τιμωρήθηκε με την
τιμωρία της «επί βράχου προσπασαλεύσεως».
Λύτρωση θα είχε μόνο από τον απόγονο της
παρθένου. Ο σοφός Σωκράτης μιλά για τη μεγάλη νοσταλγία του Λυτρωτή, που θα ξυπνήσει από
τον πνευματικό ύπνο τους ανθρώπους.
Και στους Ρωμαίους η προσδοκία του Λυτρωτή
είναι φανερή. Γράφει ο ποιητής Βιργίλιος: «Όπου
να ’ναι έρχεται νέα χρονική περίοδος παγκοσμίου τάξεως. Νέα χρυσή γενεά στέλνεται από τα
ουράνια ύψη στη γη».
Εκεί βέβαια που φαίνεται ξεκάθαρα η προσδοκία
ενός λυτρωτή, που θα σώσει το λαό του κι όλο
τον κόσμο, είναι στον Ισραηλιτικό λαό. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έχουν γράψει, με
τις προφητείες τους, την ιστορία του Χριστού προ
Χριστού. Ο προφήτης Ησαΐας ονομάστηκε «ο
πέμπτος Ευαγγελιστής» γιατί αναφέρεται στις
λεπτομέρειες για τον Ιησού Χριστό.
Σήμερα, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σαν να
μην γνωρίζουν για τη μεγάλη παρουσία ή ψάχνουν για λυτρωτή που θα τους λυτρώσει από τη
μοναξιά, το άγχος, τη φθορά και το θάνατο.
Η Εκκλησία του Χριστού προκαλεί και
προσκαλεί για ζωή χωρίς θάνατο, για
θάνατο που νικιέται με το θάνατο,
για χαρά και ειρήνη που κανείς δεν
μπορεί ν’ αφαιρέσει από μέσα μας,
παρά μόνο εμείς με την υποχώρησή
μας
στην
αμαρτία.
«Δεῦτε
πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφ
ορτισμέ-νοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς»:
Τα λόγια του Κυρίου, διέξοδο στο
αδιέξοδό μας, σιγουριά στην αβεβαιότητα του κόσμου μας.
«Σήμερον η παρθένος τίκτει ένδον
εν τω σπηλαίω» Στα
βάθη ‘του είναι’ μας γίνεται εδώ
και τώρα η μεγάλη γέννηση. Απλά, αθόρυβα, μυστικά, καρδιακά, γεννιέται μέσα μας ο Χριστός!
Γινόμαστε ένα μαζί Του και Εκείνος μαζί μας. Σήμερα. Ελεύθερα.
Αν θέλεις, όποτε θέλεις. Η Αγάπη
δεν πιέζει, προσκαλεί και περιμένει τον αγαπημένο, ν’ ανταποκριθεί στην αγάπη Του.
Ο Θεός «έγινε άνθρωπος για να
γίνουμε Θεοί εμείς», λέγει ο Μ.

Αθανάσιος. Και αυτό μπορεί να γίνει, εάν πάρουμε την απόφαση να εισέλθουμε στην ουσία.
Ξεπερνώντας το λεγόμενο «Πνεύμα των ημερών», που δημιουργεί μία ψευδαίσθηση δήθεν
αγάπης, ας βρεθούμε στην Εκκλησία κοινωνώντας των Αχράντων Μυστηρίων, αφού προηγουμένως έχουμε κατάλληλα προετοιμασθεί. Παίρνοντας τον Χριστό μέσα μας, θα γίνουμε Χριστοφόροι. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να εορτάσουμε
Χριστούγεννα με Χριστό. Ειδάλλως, μπορεί στο
«πνεύμα των ημερών» να γιορτάσουμε Χριστούγεννα με γαλοπούλα, γλυκά και φαγητά ή παρέα
με άλλα πράγματα, όμως με Χριστό δεν γνωρίζουμε αν θα είναι. Ας διασκεδάσουμε με πνευματική περισυλλογή που θα μαρτυρεί ότι ο εξωτερικός καλλωπισμός λόγω των εορτών, δεν θα
είναι τίποτα άλλο πάρα η απόδειξη της εσωτερικής ανακαινίσεως της ψυχής μας.
Γιατί Χριστούγεννα είναι ΕΙΡΗΝΗ
Χριστούγεννα είναι ΑΓΑΠΗ
Χριστούγεννα είναι ΒΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Χριστούγεννα είναι
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ
«ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ»
Γράφει η Χρυσάνθη Μπαλόγλου
25 Δεκεμβρίου! Το Μεγάλο γεγονός της Ενανθρώπισης του Σωτήρα και Θεού μας, Ιησού Χριστού.
Αλλά ας γυρίσουμε με τη φαντασία μας μερικές
εκατοντάδες χρόνια πίσω, όπου σκοτάδι βαθύ κι
ατέλειωτο έχει σκεπάσει την οικουμένη παντού.
Σκοτάδι πνευματικό, πυκνό έχει απλωθεί και
στα βάθη της ψυχής των ανθρώπων. Μίση, πάθη,
κακίες, βαρβαρότητες κυριαρχούν στους ανθρώπους. Δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Η αλήθεια, η δικαιοσύνη και η αγάπη είναι άγνωστες αρετές στη
μακρινή εκείνη Ρωμαϊκή εποχή. Το θρησκευτικό
αίσθημα έχει χάσει τη φλόγα του. Η ηθική έχει
ξεφτίσει. Η αμαρτία, σαν ένα θηρίο φοβερό, έχει
τυλίξει στην απαίσια αγκαλιά της τους ανθρώπους και τους κατεβάζει κάθε μέρα και πιο χαμηλά και τους κυλά στο γκρεμό και στο βάραθρο
της καταστροφής και ο κόσμος κατηφορίζει προς
τη μοιραία, την αναπόφευκτη δύση του.
Λίγο αργότερα εάν ερχόταν ο Χριστός, δε θα έβρισκε παρά μόνο το πτώμα της ανθρωπότητας.
Όμως, το θαύμα της σωτηρίας έγινε. Ο Πατέρας
δεν ξεχνά ποτέ τα παιδιά του. Έτσι, ο Πανάγαθος
και Παντοδύναμος Δημιουργός του κόσμου θέλησε να σώσει το πλάσμα του, να το βγάλει απ’
το σκοτάδι και την αμαρτία και να το φέρει στο
φως και στη χαρά. ► σελ. 23
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Διάσημοι πίνακες ζωγραφικής
Η επιλογή έγινε από τη Ματούλα Καρακατσάνη

Mona Lisa (Μόνα Λίζα) του Leonardo Da Vinci
Ο Λεονάρντο ξεκίνησε να ζωγραφίζει τη Μόνα Λίζα το έτος 1503 ή
το 1504 στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Αφότου ασχολήθηκε επί τέσσερα χρόνια με το έργο, το άφησε
ημιτελές. Είναι γνωστό πως αυτή
ήταν μια συνήθης συμπεριφορά
του Λεονάρντο ο οποίος, αργότερα, μετάνιωσε που "δεν ολοκλήρωσε ποτέ ούτε ένα έργο". Θεωρείται πως συνέχισε να ασχολείται
με τη Μόνα Λίζα για τρία χρόνια
αφότου εγκαταστάθηκε στη Γαλλία και πως την «τελείωσε» λίγο
πριν πεθάνει το 1519.

Guernica (Γκερνίκα) του Pablo Picasso

Η Γκερνίκα (Guernica στα ισπανικά ή Γκουέρνικα, με λατινική απόδοση στα ελληνικά), είναι το διασημότερο ίσως έργο του Πάμπλο
Πικάσο. Αυτός ο τεράστιος καμβάς (3,54x7,82μ.) περιγράφει την απανθρωπιά, τη βιαιότητα και την απόγνωση του πολέμου. Ήταν παραγγελία της δημοκρατικής κυβέρνησης της Ισπανίας για τη Διεθνή
Έκθεση του Παρισιού το 1937. Ο Πικάσο εμπνεύστηκε το έργο όταν,
στις 26 Απριλίου της ίδιας χρονιάς, στα πλαίσια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, Γερμανοί πιλότοι της αεροπορίας των εθνικιστών
βομβάρδισαν την κωμόπολη Γκερνίκα της Χώρας των Βάσκων. Στο
βομβαρδισμό εκείνο σκοτώθηκαν 1.650 άνθρωποι και ισοπεδώθηκε
το 70% της πόλης με 32 τόνους εκρηκτικά.
La nascita di Venere (Η Γέννηση της Αφροδίτης)
του Sandro Botticelli
Φιλοτεχνήθηκε περίπου το 1485–
1486. Σήμερα βρίσκεται στη συλλογή
του μουσείου Ουφίτσι στη Φλ
ωρεντία, στην αίθουσα που είναι
αφιερωμένη στο
μεγάλο δημιουργό.
Αποτελεί μια από
τις αρτιότερες αισθητικά δημιουργίες του Φλωρεντίνου καλλιτέχνη.
Είναι άγνωστο σε εμάς ποιος παρήγγειλε τον πίνακα αυτό στον Ιταλό
καλλιτέχνη, ωστόσο πιστεύεται πως φτιάχτηκε για κάποιο μέλος της
οικογένειας των Μεδίκων. Ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν πως

αποτελεί ύμνο στην αγάπη του Τζουλιάνο ντι Πιέρο των Μεδίκων για
τη Σιμονέττα Κατανέο Βεσπούτσι. Σημειώνεται πως ο Μποτιτσέλι
αγαπούσε μυστικά και ο ίδιος την όμορφη Σιμονέττα, που ήταν ερωμένη του ευγενούς από την οικογένεια των Μεδίκων. Πιστεύεται
πως η Σιμονέττα αποτέλεσε το μοντέλο για την Αφροδίτη στον πίνακα, αλλά και για άλλες κοπέλες σε έργα του Μποτιτσέλι.
Τhe Creation of Adam (Η δημιουργία του Αδάμ) του Michelangelo
"Η Δημιουργία του
Αδάμ", σκηνή από τον
κύκλο της Δημιουργίας
του Κόσμου, στην οροφή της Καπέλα Σιξτίνα που φιλοτέχνησε
ο Μιχαήλ
Άγγελος μεταξύ του 1508
και 1512. Διακρίνεται
ο αφαλός του Αδάμ, παρότι δεν είναι ξεκάθαρο αν, σύμφωνα με την
αφήγηση, ήταν κατά τη δημιουργία συνδεδεμένος με πλακούντα.
Η Καπέλα Σιξτίνα ή Καπέλα Σιστίνα (ιτ.: Cappella Sistina) είναι παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, της επίσημης κατοικίας
του Πάπα, στην πόλη του Βατικανού.
Il Cenacolo ή L'Ultima Cena (Ο Μυστικός Δείπνος)
του Leonardo da Vinci
Η τοιχογραφία "Μυστικός Δείπνος" του
Λεονάρντο Ντα Βίντσι
που βρίσκεται στο
Μιλάνο (στην τραπεζαρία της μονής Σάντα
Μαρία ντέλε Γκράτσιε) και δημιουργήθηκε
μεταξύ των ετών 1495
- 1497 , είναι ένα από
τα πιο διάσημα έργα τέχνης και συγχρόνως ένα από τα πιο μυστήρια. Μυστήριο, γιατί έκτοτε οι ιστορικοί καταπιάστηκαν να λύσουν
έναν σωρό γρίφους που «κρύβει» το έργο... Λένε, ότι ο πίνακας έγινε χωρίς καμία αρχικά έμπνευση αλλά το αποτέλεσμα βρίθει από
συμβολισμούς, χρώμα και εκφραστικότητα των μορφών. Ο πίνακας
απεικονίζει το Μυστικό Δείπνο του Ιησού με τους μαθητές του. Η
σκηνή έχει προκαλέσει κάποιες αντιρρήσεις, καθώς κάποιοι υποστηρίζουν, ότι εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς ανακοινώνει στους μαθητές
ότι "σήμερον εις εξ' ημών θέλει με παραδώσει εις το σταυρωθήναι",
και κάποιοι άλλοι, ότι πρόκειται για την στιγμή όπου ο Ιησούς κάνει
την τελετή της Θείας Ευχαριστίας…
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Τι ΄μαγειρεύεται΄
Συνεχίζουμε με τη μελιτζάνα. Με ένα μαχαίρι
κόβουμε τον πάτο, δημιουργούμε μια τομή
στη μια πλευρά κατά μήκος της μελιτζάνας
Προτείνουν ο Νίκος Αρβανιτίδης
(δηλαδή κάτι σαν μια πόρτα) και αδειάζουμε
και ο Σωτήρης Τσουμπανίκας
όλο το εσωτερικό , για να δημιουργήσουμε
μια φωλίτσα (τον πάτο και το εσωτερικό της
μελιτζάνας τα κρατάμε, γιατί θα μας χρειαστούν). Την αλατοπιπερώνουμε παντού, πασπαλίζουμε και με λίγη ζάχαρη και την τοποθετούμε σε ένα ταψί μαζί με λίγο ελαιόλαδο.
Την ψήνουμε στο φούρνο για μισή ώρα
στους 160 βαθμούς.
Μέχρι να ψηθεί η μελιτζάνα, ψιλοκόβουμε
σε κομματάκια το εσωτερικό και τον πάτο της
Υλικά
μελιτζάνας, τις πιπεριές, το καρότο και την
πατάτα. Τα ντοματίνια τα κόβουμε στη μέση.
για 2 μερίδες:
Παίρνουμε ένα τηγάνι, ζεσταίνουμε μέσα
 180 γρ. φιλέτο μοσχαρίσιο, σε λεπτές
λίγο ελαιόλαδο και σοτάρουμε το μοσχαρίσιο
λωρίδες
φιλέτο, που το έχουμε σε λεπτές φέτες. Ανα 250 γρ. μελιτζάνες
κατεύουμε και συνεχίζουμε με την προσθήκη
 30 γρ. κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο
των ψιλοκομμένων κρεμμυδιών, του σκόρ 30 γρ. κρεμμύδι φρέσκο ψιλοκομμένο
δου και των υπόλοιπων λαχανικών που κό 50 γρ. κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη
ψαμε νωρίτερα. Τα ανακατεύουμε όλα μαζί
 50 γρ. πράσινη πιπεριά ψιλοκομμένη
και μόλις μαραθούν τα λαχανικά, σβήνουμε
 80 γρ. πατάτα κομμένη σε κυβάκια
με το κρασάκι μας. Μόλις εξατμισθούν οι
 50 γρ. ντοματίνια
αλκοόλες, ρίχνουμε το ούζο, τη φρέσκια σάλ 150 γρ. σάλτσα ντομάτας
τσα ντομάτας, αλάτι, πιπέρι και τον ψιλο 50 γρ. καρότο κομμένο σε κυβάκια
κομμένο μαϊντανό. Ανακατεύουμε καλά και,
 20 γρ. σκόρδο ψιλοκομμένο
πέντε λεπτά πριν κατεβάσουμε το φαγητό
 1 ποτήρι λευκό κρασί
μας από τη φωτιά, ρίχνουμε και τη μισή γρα 70 ml ούζο
βιέρα.
 80 γρ. γραβιέρα
Εν τω μεταξύ έχει ψηθεί και η μελιτζάνα που
 λίγο αλάτι
είχαμε στείλει στο φούρνο. Την αρπάζουμε,
 λίγο πιπέρι
τη γεμίζουμε με το μίγμα που έχουμε στο
 λίγη ζάχαρη
τηγάνι και έτσι, φτιάχνουμε τη φωλίτσα μας.
 λίγο ελαιόλαδο
Μόλις τελειώσουμε με το γέμισμα, πασπαλίΓια τη σάλτσα ντομάτας:
 150 γρ. φρέσκιες ντομάτες ψιλοκομμένες ζουμε από πάνω με την υπόλοιπη γραβιέρα
και όλο μαζί το τοποθετούμε πάλι στο ταψί.
 20 γρ. κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο
Το στέλνουμε στο φούρνο για 10 λεπτά στους
 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
180 βαθμούς. Με το που το βγάζουμε από το
 λίγο βασιλικό
φούρνο, το βάζουμε στο πιάτο και αν θέλου 30 γρ. καρότο τριμμένο
με το περιχύνουμε με λίγη σάλτσα ντομάτας
 αλάτι
και το πασπαλίζουμε με λίγο μαϊντανό!
 πιπέρι

Φιλέτο μοσχάρι σε
φωλιά μελιτζάνας




λίγο ελαιόλαδο
λίγη ζάχαρη

Ζουμερό κέικ
Υλικά

Εκτέλεση
Ξεκινάμε από τη σάλτσα ντομάτας. Σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο όλα τα
λαχανικά μας ψιλοκομμένα (κρεμμύδια,
σκόρδο, καρότο), προσθέτουμε στη συνέχεια
τις ψιλοκομμένες ντομάτες, αλάτι, πιπέρι,
λίγο ζάχαρη και ανακατεύουμε. Μόλις το
μίγμα “πιει” το ζουμί του, προσθέτουμε και
το βασιλικό και μόλις πάρουν όλα μαζί μια
βράση, η σάλτσα ντομάτας είναι έτοιμη!










Εκτέλεση
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το βιτάμ, τη ζάχαρη, το κακάο και το νερό σε χαμηλή φωτιά
μέχρι να λιώσει το βιτάμ.
Προσθέτουμε τις βανίλιες και κατεβάζουμε
από τη φωτιά. Κρατάμε ενάμισι ποτήρι από το
μείγμα.
Σε ένα μπολ χτυπάμε τους κρόκους μόνο και
προσθέτουμε σιγά σιγά, για να μην κόψει το
αυγό, το μείγμα που μας έμεινε στην κατσαρόλα. Τέλος προσθέτουμε το αλεύρι και το
μπέικιν και ανακατεύουμε καλά με το σύρμα
ή με μίξερ.
Αφού έχουν ανακατευτεί καλά, προσθέτουμε
τα ασπράδια που έχουμε κάνει μαρέγκα και
ανακατεύουμε με ένα κουτάλι πολύ ελαφρά,
ίσα ίσα να πάει παντού το ασπράδι.
Σε μια φόρμα για κέικ ή σε ένα ταψάκι αλείφουμε με βούτυρο και πασπαλίζουμε με αρκετό αλεύρι ώστε να κολλήσει στο βούτυρο,
πετώντας όσο περισσεύει και έπειτα βάζουμε
μέσα τη ζύμη σας.
Τοποθετούμε σε προθερμασμένο φούρνο
στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά περίπου,
έχοντας σκεπασμένο το ταψάκι με ένα αλουμινόχαρτο.
Όταν είναι έτοιμο, το χαράζουμε σε μερίδες
και όπως είναι ζεστό ρίχνουμε από πάνω σιγά
σιγά με ένα κουτάλι το μείγμα που είχατε
κρατήσει, προσέχοντας να πάει παντού.
Αφήνουμε περίπου 15 λεπτά να τραβήξει και
σερβίρουμε με παγωτό βανίλια που τοποθετούμε πάνω από κάθε κομμάτι κέικ.
Πως σας φάνηκαν; Περιμένουμε σχόλια και
να θυμάστε: Όποιος τρώει καλά, ζει καλά!!!
Λίγα μυστικά ακόμα
Μετά από 30 λεπτά ψησίματος στο φούρνο,
αφαιρέστε το αλουμινόχαρτο. Δοκιμάστε με
ένα μαχαίρι αν είναι ψημένο ήδη. Απλά τρυπήστε το κέικ κι αν παραμείνει ζύμη στο μαχαίρι δεν είναι ακόμα έτοιμο. Η ζύμη θα σας
βγει λίγο ρευστή κι έτσι πρέπει, μην ανησυχήσετε!

350 γρ. βιτάμ
2 ποτήρια ζάχαρη
5 αυγά που έχουμε χωρίσει
το ασπράδι από τον κρόκο
5 κουταλιές σούπας κακάο
2 βανίλιες
1 μπέικιν πάουντερ
1μιση ποτήρι αλεύρι για όλα
1μιση ποτήρι νερό

ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»

σελ. 19

στο σχολείο μας
Υγιεινό κέικ ελαφρύ με
φρούτα χωρίς ζάχαρη
Προτείνει ο Μανώλης Καβάκας
Υλικά



1 κούπα τριμμένο μήλο (μπορεί να είναι
και αχλάδι)
 1 κούπα μπορεί να είναι κι άλλο φρούτο
η καρότο (προσοχή στα υγρά)
 2 μικρές η μεγάλη ώριμη μπανάνα
 1 κούπα τριμμένοι ξηροί καρποί
 1 κούπα ηλιέλαιο η 240 γρ
 1 κούπα φαρίνα ολικής άλεσης η 235 γρ
 1 κούπα νιφάδες βρώμης η 85 γρ
 1 κουταλάκι γλυκού baking powder
 2 αυγά κατά προτίμηση μεγάλα ή τρία
πολύ μικρά.
 1/3 κούπα φρουκτόζη η μέλι.
Στα φρούτα μπορείτε να αντικαταστήσετε
βάζοντας κάτι άλλο όπως αντί για καρότο
περισσότερο μήλο η μπανάνα και τα αντίστροφα. Συμπληρώστε λίγο αντικαθιστώντας τη ποσότητα κάποιο φρούτο που σας
αρέσει.
Μπορείτε να αντικαταστήσετε τη βρώμη με
κάποιο άλλο ξηρό υλικό της αρεσκείας σας .
Μπορεί να αντικατασταθεί με φαρίνα η με
ξηρούς καρπούς η μισό μισό.
Είναι ένα κέικ που γίνεται όπως θέλει ο καθένας, φτιάχνοντας τις γεύσεις φρούτων
που αρέσουν.

Σημείωση : Το μέλι είναι λίγο πιο αραιό από
τη φρουκτόζη. Σε αυτή τη περίπτωση ίσως
θέλει ελαφρώς αλεύρι 10-20 γραμμάρια.
Μπορείτε επίσης, να προσθέσετε σταφίδες
και κανέλα.
1. Ξεκινήστε χτυπώντας τα αυγά με τη μπανάνα, προσθέστε σιγά σιγά τα υπόλοιπα
υλικά, αφήνοντας τελευταία τους ξηρούς
καρπούς και τα υπόλοιπα φρούτα.
2. Όταν προσθέσετε και αυτά αρκεί ένα
γρήγορο ανακάτεμα ώστε να πάνε παντού χωρίς να διαλυθούν.
3. Ψήστε τους 180° για 50 λεπτά.

Υπέροχα υγιεινά μαγειρεμένα
λαχανικά στο φούρνο
Υλικά
















Τυρί Γκούντα ή με λίγα λιπαρά, λίγη φέτα τριμμένα.
Δεν χρειάζεται κανένα άλλο μπαχαρικό
Οι ποσότητες ρυθμίζονται ανάλογα με πόσες
μερίδες θα μαγειρευτούν, ή αν κάποιο από
τα υλικά αρέσει λιγότερο ή περισσότερο.
Αφού πλυθούν πολύ καλά, κόβονται τα υλικά
σε μισές χοντρές ροδέλες και η ντομάτα τρίβεται.
Τοποθετούνται τα υλικά όλα μαζί σε ταψί,
συμπληρώνοντας νερό τόσο, όσο να σκεπάζει
τα λαχανικά λίγο πιο πάνω από τη μέση.
(προτιμείτε ίσως πυρέξ που να διαθέτει καπάκι).
Προθερμαίνετε το φούρνο στους 200 βαθμούς πάνω κάτω χωρίς αέρα, και αφού τοποθετηθεί το φαγητό μέσα κατεβαίνει η θερμοκρασία στους 180, πάλι χωρίς αέρα, και
ψήσιμο περίπου για μια ώρα. Περίπου 10
λεπτά πριν ψηθεί γίνεται έλεγχος για το πόσο
ψήσιμο χρειάζεται ακόμη, -λογικά σε 10 με
15 λεπτά θα είναι έτοιμο- και απλώνεται το
τυρί σε όλο το φαγητό να προλάβει να λιώσει.

Σημειώσεις:
2 Κολοκύθια
 Μπορούν κατ’ επιλογήν να μπουν μετά
2 Μελιτζάνες
τη μισή ώρα ψησίματος το ελαιόλαδο η
2-3 Ντομάτες ώριμες
τριμμένη ντομάτα και το αλάτι. Δηλαδή
2 Πιπεριές κόκκινες Φλωρίνης
από υγρά ν ’αρχίσει μόνο με το νερό το
3 Πιπεριές πράσινες είτε για γέμισμα ειτε
ψήσιμο. Η ποσότητα στο λάδι το αλάτι
για τηγάνι
μαϊντανό και σκόρδο ρυθμίζεται ανάλογα
3 πατάτες
με το γούστο.
Σκόρδο 1 σκελίδα η παραπάνω ανάλογα  Το καπάκι χρησιμοποιείται σε περίπτωση
μετά υπόλοιπα υλικά
που αρχίζει να παίρνει πολύ χρώμα το
φαγητό, η για πιο αφράτο λιωμένο.
Μαϊντανό ψιλοκομμένο
 Μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα λαχανι2 καρότα
κά του γούστου σας.
Ελαιόλαδο
Αλάτι
Καλή επιτυχία
Λίγο πιπέρι

1. Τοποθετούμε τη μαγιά (20 γρ./ κιλό αλεύρι) σε ένα μπρίκι χλιαρό νερό για πέντε λεπτά
Προτείνει ο Παύλος Παλαπανίδης
2. Κάνουμε πολτό με λίγο αλεύρι , ρίχνοντας το νερό με τη μαγιά στο κέντρο
3. Περιμένουμε 30-40 λεπτά για να φουσκώσει
4. Ζυμώνουμε με όλο το αλεύρι
5. Το αφήνουμε σκεπασμένο για μία ώρα περίπου ωσότου διπλασιαστεί
6. Ζυμώνουμε ξανά , πλάθουμε σε καρβέλια, τα τοποθετούμε στις φόρμες και
περιμένουμε ξανά για μία
ώρα περίπου
7. Τα βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο για μία
ώρα περίπου στους 180ο
Κελσίου, τα βγάζουμε και ....
καλή μας όρεξη!!!
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Λύνονται
Οριζοντίως
2. Τοπικό επίρρημα
5. Ένα από τα πελάγη μας
8. Η πρωτόπλαστη
9. Διώχνουν... πονηρά πνεύματα
10. Ανιψιός του Αβραάμ
11. Λέγεται ο ηθοποιός Γκίπσον
13. Γνήσια... νομίσματα
16. Είναι και ο χαλκός
18. Εθνικός μας ευεργέτης
19. Αρχικά κόμματος
21. Πάντα (αρχ.)
23. Αέρας... αρχαίων
26. Σόι, γενιά
27. Ελληνικές βραχονησίδες
30. Εντολή σκοπού
31. Δεντροστοιχία
32. Δονώ
34. Τα εννιά κάνουν... ένα
36. Τμήμα όλμου
40. Θυμίζει Λουπέν
42. Αλλιώς η Φορμόζα
44. Παγόνι (αρχ.)
47. Πολυλογάς, φαφλατάς
49. Απεχθή
52. Χουάν Ραμόν...: προπονητής
ποδοσφαίρου

εν ώρα …

53. Το τελευταίο κρασί του
βαρελιού
54. Ποδοσφαιρική ομάδα της
Αθήνας (αρχικά)
Καθέτως
1. Σφαλιάρα, κατραπακιά
2. Λέγεται η Λαζαρίδου
3. Ο οποίος (αρχ.)
4. Πολεμικό όχημα
5. Φάρμακο, γιατρικό (αρχ.)
6. Φίλη του Ποπάι
7. Άτυχη έκβαση αγώνα
8. Στην Ευρωπαϊκή... ανήκουμε
12. Ισπανικό άρθρο
14. Πρόθεση σύγκρισης
15. Νόλτε: ηθοποιός
17. Γενική ιατρική εξέταση
18. Σιμόν...: αξέχαστη γαλλίδα
ηθοποιός
20. Ολομόναχα
21. Ξέφραγος χώρος
22. Η σόλα του παπουτσιού
23. Αγκαθωτός θάμνος
24. Νίνα...: Οίκος μόδας
25. Θυμίζει Σεντάκα
28. Ευθύ, ομαλό
29. Αντισηπτική σκόνη

31. Λεπτή και αιχμηρή προεξοχή
33. Κι όμως... γυρίζει
35. Ψήνεται σε ειδική συσκευή
37. Ξένη τέχνη
38. Σκουντώ
39. ... Νιν: Γαλλοαμερικανίδα
συγγραφέας
40. Νησί των Μεγάλων Αντιλλών

41. Ρωσική κατάφαση
43. Η θάλασσα... των
προγόνων μας
45. Απαραίτητη σε ιππέα
46. Πρόσκληση εκφράζει
48. Όπου αυτή... και πατρίς
50. Με Μαρία... πίνεται
51. Νηπίων... βόλτα

Πηγή: http://www.sansimera.gr/

Το πρώτο σταυρόλεξο του Άρθουρ Γουάιν, 1913

Το πρώτο σταυρόλεξο δημοσιεύτηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 1913
στην εφημερίδα Κόσμος της Νέας Υόρκης. Δημιουργήθηκε από τον
Άρθουρ Γουάιν, έναν άγγλο δημοσιογράφο.
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… μαθήματος
Ποιος αριθμός λείπει;

Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΟΥ ΑΪΝΣΤΑΪΝ
Υπάρχουν πέντε σπίτια, πέντε διαφορετικών χρωμάτων.
Σε κάθε σπίτι ζει ένας άνθρωπος διαφορετικής εθνικότητας.
Οι πέντε ιδιοκτήτες πίνουν συγκεκριμένο είδος ποτού, καπνίζουν
συγκεκριμένη μάρκα τσιγάρων και έχουν συγκεκριμένο
κατοικίδιο. Όλοι όμως διαθέτουν διαφορετικά κατοικίδια,
διαφορετικές μάρκες τσιγάρων και διαφορετικά είδη ποτών.
Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ : ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΨΑΡΙ ;
Στοιχεία
1. Ο Άγγλος μένει στο κόκκινο σπίτι
2. Ο Σουηδός έχει ένα σκύλο
3. Ο Δανός πίνει τσάι
4. Το πράσινο σπίτι είναι αριστερά από το άσπρο
5. Ο ιδιοκτήτης του πράσινου σπιτιού πίνει καφέ
6. Αυτός που καπνίζει Pall Mall εκτρέφει πουλιά
7. Ο ιδιοκτήτης του κίτρινου σπιτιού καπνίζει Dunhill
8. Αυτός που μένει στο μεσαίο σπίτι πίνει γάλα
9. Ο Νορβηγός μένει στο πρώτο σπίτι.
10. Αυτός που καπνίζει Blends μένει δίπλα σ’ αυτόν που έχει γάτες
11. Αυτός που έχει άλογο μένει δίπλα σ’ αυτόν που καπνίζει
Dunhill
12. Ο ιδιοκτήτης που καπνίζει Bluemasters πίνει μπίρα
13. Ο Γερμανός καπνίζει Prince
14. Ο Νορβηγός μένει δίπλα στο μπλε σπίτι
15. Αυτός που καπνίζει Blends έχει έναν γείτονα που πίνει νερό

Βρείτε την κρυμμένη λέξη








ο

Το 1 γράμμα εμφανίζεται μία φορά σε όλα τα σχήματα
ο
Το 2 γράμμα βρίσκεται στο ρόμβο και στο τρίγωνο αλλά όχι
στα άλλα σχήματα
ο
Το 3 γράμμα βρίσκεται μία φορά σ’ ένα σχήμα, δύο φορές σ’
ένα άλλο και καμία στα υπόλοιπα
ο
Το 4 γράμμα εμφανίζεται μία φορά στο τραπέζιο και στο
εξάγωνο και καμία στα υπόλοιπα
ο
Το 5 γράμμα δεν υπάρχει στο ρόμβο αλλά εμφανίζεται
συνολικά 3 φορές
ο
Το 6 γράμμα υπάρχει μόνο στο τετράγωνο

Λύσεις

Ο Γρίφος του Αϊνστάιν
Ο Γερμανός έχει το ψάρι.
Ποιος αριθμός λείπει;
Λείπει ο αριθμός 7 γιατί σε κάθε τετράγωνο ο αριθμός
που βρίσκεται επάνω αριστερά είναι ο μέσος όρος των 4
αριθμών του τετραγώνου.
Βρείτε την κρυμμένη λέξη
λύκειο
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Γράφει η Θούλα Αρβανίτη

ΚΡΙΟΣ (21/03 – 20/04)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Αυθορμητισμός, ειλικρίνεια, ευθύτητα, μαχητικότητα, ενθουσιασμός, πρωτοπορία, δυναμισμός
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Παρορμητικότητα, επιθετικότητα,
επιπολαιότητα, αστάθεια, εγωισμός, βιασύνη, ανταγωνιστικότητα
Ο Κριός μπορεί να χαρακτηριστεί δημόσιος κίνδυνος
επειδή είναι επιθετικός και τελείως αναίσθητος. Εκνευρίζεται με το παραμικρό και φτάνει στα άκρα.

ΖΥΓΟΣ (23/09 – 22/10)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Διπλωματία, ευγένεια, καλλιτεχνία,
συγκαταβατικότητα, περιποιητικότητα, ισορροπία, δικαιοσύνη, αισθητική, γούστο
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Αναποφασιστικότητα, ψέμα, αστάθεια, ναρκισσισμός, συμφεροντολογία, ανασφάλεια,
φυγοπονία
Η μοναξιά είναι η φοβία του γι’ αυτό συναναστρέφεται
με ανθρώπους νομίζοντας ότι δε θα τον εγκαταλείψουν
ποτέ. Του αρέσουν οι κακές συνήθειες.

Τα χρώματα είναι η γλώσσα της ψυχής και μπορούν να επηρεάσουν την ψυχική κατάστασή μας.
Το κάθε χρώμα έχει και ένα συμβολισμό:
ΚΟΚΚΙΝΟ
Συμβολίζει το πάθος, την ταχύτητα, την επιθετικότητα, μεταδίδει ζωντάνια και κέφι. Τα άτομα που
το προτιμούν είναι δυναμικά ανεξάρτητα και περιπετειώδη.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΤΑΥΡΟΣ (21/04 – 20/05)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Σταθερότητα, πίστη, αξιοπιστία,
ρεαλισμός, γλυκύτητα, αισθησιασμός, ερωτισμός
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Πείσμα, βραδυκινησία, αναβλητικότητα, ξεροκεφαλιά, υλισμός, λαιμαργία, κτητικότητα
Η διανόηση και οι αφηρημένες έννοιες τον ξεπερνούν
αφού είναι γήινος, χοντροκομμένος και απλοϊκός. Δεν
έχει κανένα ενδιαφέρον εκτός από τη μάσα και την ξάπλα.
ΔΙΔΥΜΟΣ (21/05 – 21/06)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Κοινωνικότητα, πνευματικότητα,
επικοινωνιακή ικανότητα, ενέργεια, ζωντάνια, διανοητικότητα
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Κυκλοθυμία, κυνισμός, διπροσωπία, αναξιοπιστία, ασυνέπεια, ανευθυνότητα, ματαιοδοξία, ψέμα
Έχει μεγάλη περιέργεια. Είναι ανίκανος να επικεντρωθεί
σε οτιδήποτε και η σκέψη του είναι επιφανειακή.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (23/10 – 22/11)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Αποφασιστικότητα, ήθος, πάθος,
δύναμη, πίστη, σεξουαλικότητα, συναισθηματισμός,
σταθερότητα, διαίσθηση
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εκδικητικότητα, καχυποψία, ζηλοτυπία, μυστικοπάθεια, μνησικακία, σκληρότητα, κτητικότητα, αυτοκαταστροφικότητα
Είναι μυστήριος και επιθετικός, πιστεύει ότι διαθέτει
έντονη σεξουαλική ενέργεια και έχει μεγάλη ιδέα για
τον εαυτό του, παριστάνοντας τον ενδιαφέρον τύπο.
ΤΟΞΟΤΗΣ (23/11 – 21/12)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Αισιοδοξία, εκφραστικότητα, τύχη,
θετικότητα, προθυμία, δοτικότητα, πρωτοπορία
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Υπερβολή, επιπολαιότητα, ασυνέπεια, ανευθυνότητα, ματαιοδοξία, αναξιοπιστία, φλυαρία, χυδαιότητα
Κοκορεύεται ότι είναι φιλόσοφος με ανοιχτό μυαλό,
αυτό δεν ισχύει αλλά είναι ένας τρόπος για να βγει από
τη βαρετή ζωή του. Μεγαλοποιεί τα πάντα για να εντυπωσιάσει και οδηγεί σαν τρελός.

Είναι το χρώμα της χαράς, του ενθουσιασμού, της
ζεστασιάς, μεταδίδει ηρεμία και ανακούφιση. Τα
άτομα που το προτιμούν είναι καλόβολα, ήρεμα,
κοινωνικά και αποδέχονται τους ανθρώπους όπως
είναι.
ΚΙΤΡΙΝΟ
Συμβολίζει τη γνώση, την ελπίδα, το θάρρος, μεταδίδει καθαρή σκέψη και αλλαγή. Τα άτομα που
το προτιμούν είναι έξυπνα, λατρεύουν τις εμπειρίες και έχουν κλίση στο λόγο.
ΠΡΑΣΙΝΟ
Συμβολίζει την ισορροπία, τη δημιουργία, μεταδίδει χαλάρωση και ξεκούραση. Τα άτομα που το
προτιμούν είναι λογικά, σταθερά και πολύ καλοί
φίλοι.
ΛΕΥΚΟ

Συμβολίζει την ομορφιά, την αρμονία, την αγνότητα, μεταδίδει συναισθήματα καθαρότητας και
ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22/06 – 22/07)
εμπιστοσύνης. Τα άτομα που το προτιμούν θέΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Τρυφερότητα, συναισθηματισμός,
λουν στη ζωή τους να επικρατεί η τελειότητα, δίανθεκτικότητα, δυνατή μνήμη, τυπικότητα, φιλοσοφικό
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22/12 – 19/01)
πνεύμα, διαίσθηση, ευσυνειδησία, ιδανικός φίλος, φιΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Υπευθυνότητα, κύρος, σοβαρότητα, νουν προσοχή στο σώμα τους και θέλουν να ζουν
λευσπλαχνία, ρομαντισμός
επαγγελματισμός, φιλοδοξία, πειθαρχία, αξιοπιστία
σε καθαρό περιβάλλον.
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Υπερπροστατευτικότητα, καταπιεστικότητα, συναισθηματική αστάθεια, υπερευαισθησία,
γκρίνια, κυκλοθυμία, ανασφάλεια
Η ευαισθησία του καταντά ενοχλητική γιατί κανείς δεν
μπορεί να του πει τι ακριβώς αισθάνεται. Η ψυχική του
ηλικία είναι γύρω στα εννιά και ζει σε αυτό το στάδιο
των παιδικών του χρόνων γιατί του δίνουν ασφάλεια.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Ψυχρότητα, δογματικότητα, συμφεροντολογία, απαισιοδοξία, σνομπισμός, τσιγκουνιά,
σκληρότητα
Για να καλύψει τα ελαττώματά του προσπαθεί να χρησιμοποιήσει χιούμορ. Η καριέρα του είναι πάνω από
όλα. Θέλει να πετύχει. Έχει υπομονή και ψυχρό υπολογισμό.

ΛΕΩΝ (23/07 – 23/08)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Γενναιοδωρία, ζεστασιά, μεγαλοψυχία, αυτοπεποίθηση, μαχητικότητα, φιλοδοξία, δημιουργικότητα
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εγωισμός, ματαιοδοξία, αλαζονεία,
εγωπάθεια, φιλαρέσκεια, εγωκεντρισμός
Πιστεύει ότι είναι ξεχωριστό άτομο. Προσπαθεί να δείξει σε όλους ένα άλλο πρόσωπο πολύ καλύτερο από ότι
είναι. Συμπεριφέρεται σαν παιδί εγωιστικά και αυταρχικά.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20/01 – 19/02)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εξωστρέφεια, οραματισμός, ανθρωπισμός, αλτρουισμός, καινοτομία, φιλανθρωπία
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εκρηκτικότητα, αμφισβήτηση, ουτοπισμός, εξτρεμισμός, υπερβολική ανεξαρτησία
Προσπαθεί να δείχνει εκκεντρικός αλλά στην πραγματικότητα τού λείπει το βάθος. Είναι εγκεφαλικός και ανεξάρτητος, τόσο πολύ που πληγώνει τους άλλους. Πρέπει
να σταματήσει να σκέφτεται ότι είναι ιδιοφυία γιατί θα
καταλήξει σε κανένα ψυχιατρείο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (24/08 – 22/09)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Λογική, ανιδιοτέλεια, απλότητα,
πρακτικότητα, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια,
εξυπηρετικότητα
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Κριτική, τελειομανία, ιδιορρυθμία,
υποχονδρία, ψυχρότητα, απολυτότητα
Είναι νευρικός και ασκεί έλεγχο στον εαυτό του, η εμμονή του με τη τάξη και τις λεπτομέρειες είναι νευρωτική. Ερωτεύεται λάθος άτομα.

ΙΧΘΕΙΣ (20/02 – 20/03)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Ευαισθησία, ρομαντισμός, διαίσθηση, διορατικότητα, φαντασία, καλλιτεχνία
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Ανασφάλεια, αφηρημάδα, αστάθεια, απιστία, ανευθυνότητα, μυστικότητα
Η αδιαφορία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του. Δεν
ξέρει ακριβώς τι σκέφτεται, είναι ασταθής και άπιστος.
Δεν ξέρει πώς να πει όχι και ο συναισθηματισμός του
είναι πότε σε έκσταση και πότε σε βαριά κατάθλιψη.

ΜΑΥΡΟ
Συμβολίζει το μυστήριο, το άγνωστο, τη θλίψη, τη
δύναμη, μεταδίδει συναισθήματα ανασφάλειας
και φόβου. Τα άτομα που το προτιμούν έχουν την
ανάγκη της δύναμης, της ανεξαρτησίας και κρατούν πάντα μια μυστική πλευρά του χαρακτήρα
τους.
ΚΑΦΕ
Συμβολίζει την ασφάλεια, το καθήκον, τη ζεστασιά, μεταδίδει συναισθήματα ασφάλειας και σιγουριάς και μας φέρνει κοντά στην οικογένεια. Τα
άτομα που το προτιμούν είναι υπεύθυνα, τίμια,
προσγειωμένα και με αυτοπεποίθηση.

Πηγές: http://www.oroskopos.gr/
http://www.stardome.gr/
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σελ. 23

Καλώς ήλθατε στη Τράπεζα Χρόνου
Γράφει η Ελένη Χαραλαμπίδου - Φωκά
Η Τράπεζα Χρόνου λειτουργεί στα πλαίσια του
προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης
της Φτώχειας» και υλοποιείται από την Μ.Κ.Ο
Άρσις σε συνεργασία με
τους Δήμους.
Οι Δήμοι της πόλης μας και η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στο πλαίσιο
του Προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας» πρόγραμμα το οποίο
έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και είναι
συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και από το Ελληνικό Δημό-

σιο και ειδικότερα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Η Τράπεζα Χρόνου αποτελεί ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων μεταξύ των
μελών της. Στηριζόμενη στις αρχές της αλληλέγγυας οικονομίας και καταργώντας την αξία
του χρήματος, προωθεί το χρόνο ως το αποκλειστικό μέσο συναλλαγής. Αποσκοπεί δηλαδή στην κάλυψη διαφορετικών αναγκών βασιζόμενη όχι στο κέρδος αλλά στην αξία χρήσης
των προϊόντων, παρεχόμενων υπηρεσιών και
Κύριος στόχος της τράπεζας χρόνου είναι η
κάλυψη βασικών καθημερινών αναγκών με
μέσο ανταλλαγής το χρόνο και όχι το χρήμα.
Βοηθούμε ο ένας τον άλλο ανταλλάσσοντας τις
ικανότητές μας.
Τα μέλη μιας τράπεζας χρόνου ανταλλάσσουν
υπηρεσίες με μονάδα συναλλαγής την ΩΡΑ.

Όλες οι υπηρεσίες έχουν ίση αξία, ανεξάρτητα
αν πρόκειται για πνευματικές ή χειρονακτικές
εργασίες, αν απαιτούν εξειδίκευση ή όχι.
Η προσφορά και η ζήτηση υπηρεσιών δεν είναι
διαπροσωπική. Δηλαδή, αν κάποιο μέλος προσφέρει μια υπηρεσία σ’ ένα άλλο μέλος, δεν
χρωστάει κανένας σε κανέναν. Το μέλος που
πρόσφερε, θα δεχθεί με τη σειρά του υπηρεσίες από ένα άλλο μέλος του δικτύου.
Για παράδειγμα, μία ώρα μαθήματος αγγλικών
μπορεί να ανταλλαχθεί με μία ώρα επισκευής
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Σε μια εποχή που έχουν χαθεί τα ιδανικά και οι
ανάγκες των ανθρώπων μεγάλωσαν αξιοποιούμε τις ικανότητές μας και προάγουμε τον
εθελοντισμό! Χωρίς χρήματα βοηθούμε ο ένας
τον άλλο!
Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα!

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ (συνέχεια από σελ. 16)
Γι’ αυτό ακριβώς, όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, έστειλε το μονάκριβο
Υιόν Του, να διαλύσει τα σκοτάδια, να λιώσει τους πάγους, να ζεστάνει ψυχές πονεμένες και δυστυχισμένες, να μαλακώσει καρδιές σκληρές και άπονες, να ξεπλύνει αμαρτίες, να γλυκάνει την πλάση να διδάξει τις πιο τρανές
αλήθειες, να χαρίσει την ελπίδα στους ναυαγούς της ζωής και στους πονεμένους και να γίνει το ζωντανό παράδειγμα θυσίας.
Κι ενώ η Βηθλεέμ κοιμάται τον ύπνο της ακολασίας, λίγα βήματα πιο πέρα,
γεννάται Αυτός που προοριζόταν να σηκώσει στους ώμους Του το βαρύ
παρελθόν της αμαρτωλής ανθρωπότητας.
Αυτή η απλή σπηλιά έγινε με μιας η μεγάλη αγκαλιά που δέχτηκε στοργικά
το Θείο Βρέφος, το Σωτήρα της Οικουμένης. Μέσα σ’ αυτή τη σπηλιά έγινε
το πιο μεγάλο, το πιο υπέροχο γεγονός που γνώρισε η πλάση.
Τι Θαύμα! Τι Μεγαλείο! Πόσο ανεξερεύνητες και ανεξιχνίαστες είναι οι
Βουλές του Κυρίου. Πόσο υπέροχα και μεγάλα είναι τα έργα του! Πόσο φωτεινές και ζωντανές είναι οι διδασκαλίες του!
Γεννήθηκε ο Μεγάλος μας Σωτήρας μέσα σε μια σπηλιά, την παγερή εκείνη
νύχτα του Δεκεμβρίου. Ενώ θα μπορούσε να γεννηθεί σ’ ένα παλάτι, πλούσιο και ζεστό, γεννήθηκε σε μια ταπεινή φάτνη, για να διδάξει ότι οι αξίες
δε βρίσκονται στα πλούτη και στην πολυτέλεια, ούτε στους τίτλους και στις
θέσεις, οι αξίες βρίσκονται στην ψυχή, την αγνή και άδολη ψυχή που είχαν

οι βοσκοί και γι’ αυτό ακριβώς σ’ αυτούς έδωσε την τιμή και το προνόμιο να είναι οι
πρώτοι που τον είδαν, οι μοναδικοί που είδαν το θαύμα και αντίκρισαν από τόσο κοντά
το μεγαλείο του Θεού.
Αυτού του Μεγάλου Σωτήρα τη γέννηση
γιορτάζουμε σήμερα.
Γι’ αυτό ας δεχτούμε και ας κάνουμε πράξη
και κανόνα της ζωής μας το μήνυμά του:
«Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί Γης Ειρήνη»
Και είναι τόση ανάγκη να γίνει αυτό, διότι
σήμερα, όπως και τότε, μια βαθειά και θανάσιμη κρίση μαστίζει την ανθρωπότητα και
ραγισμένα τρίζουν τα θεμέλια του πολιτισμού της. Και σήμερα όπως και τότε, ένας μεγάλος κίνδυνος κρέμεται πάνω
από τον κόσμο. Ο κίνδυνος ενός φοβερού και ανεπανόρθωτου ολέθρου,
ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος. Επίκαιρο, λοιπόν, είναι και σήμερα το
τόσο απλό μήνυμα της Βηθλεέμ.
Θα το ακούσουν άραγε οι ισχυροί της Γης;

(συνέχεια από σελ. 2)

Ο Πλάτων τιμούσε τον Διογένη, που τον ονόμαζε «Σωκράτη μαινόμενο», εκείνος όμως δεν είχε
σε μεγάλη υπόληψη τον ιδρυτή της Ακαδημίας
και δεν άφηνε ευκαιρία να τον ειρωνεύεται.
Όταν ο Πλάτων διατύπωσε τον γνωστό ορισμό
για τον άνθρωπο: «Ζώον δίπουν άπτερον» (ζώο
με δύο πόδια και χωρίς φτερά) ο Διογένης μάδησε ένα πετεινό και τον παρουσίασε στην αγορά λέγοντας «Ιδού ο άνθρωπος του Πλάτωνος» κι αυτός τότε συμπλήρωσε τον ορισμό με

το «και πλατώνυχον».
Όταν ο Πλάτων είδε μια μέρα τον κυνικό
φιλόσοφο Διογένη να γευματίζει μονάχα με
ψωμί κι ελιές, δεν κρατήθηκε και τον πείραξε
λέγοντας: «Αν είχες πάει στο Διονύσιο, δε θα
'τρωγες τώρα ελιές». Ο Διογένης όμως δεν του
τη χάρισε: «Αν έτρωγες ελιές δε θα χρειαζόταν
να πάς στον Διονύσιο» (Σημείωση: Ο Διονύσιος
ήταν τύραννος των Συρακουσών ο δε Πλάτων
πήγε κοντά του προσπαθώντας να εφαρμόσει
στην πράξη τις ιδέες που είχε διατυπώσει στην «Πολιτεία» του).
Όταν ένας επαίτης ζήτησε ελεημοσύνη από έναν Σπαρτιάτη, εκείνος
του είπε: «Αν σου δώσω, θα ζητιανεύεις ακόμα περισσότερο. Για την
κατάστασή σου αυτή, εκτός από
σένα είναι υπαίτιος και αυτός που
σου έδωσε πρώτος ελεημοσύνη,
γιατί σε έμαθε να είσαι οκνηρός».

Όταν έδειξαν στον Διαγόρα τον «άθεο» τα πολλά αφιερώματα ανθρώπων που είχαν σωθεί
από ναυάγια με τη βοήθεια των θεών. Ο Διαγόρας απάντησε: «Αν οι θεοί φρόντιζαν να σώσουν και όσους πνίγηκαν, τότε θα βλέπατε πολύ περισσότερα αφιερώματα».
Όταν σε μια πόρτα τυλίχθηκε γύρω από το
κλειδί ένα φίδι και οι μάντεις έλεγαν στον βασιλιά Λεωτυχίδη του Αρίστωνα ότι είναι παράξενο
σημάδι, αυτός απάντησε: «Θα ήταν παράξενο
σημάδι, αν το κλειδί τυλίγονταν γύρω από το
φίδι».
O Πυθαγόρας είπε
πως: « Όπως δεν
ωφελεί η ιατρική αν
δεν νικάει τις αρρώστιες, έτσι και η
φιλοσοφία αν δεν
αποβάλει την κακία
από την ψυχή».
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 Για να συνεχίσετε, ως απόφοιτοι Λυκείου, τις σπουδές σας σε σχολές εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. Ι.Ε.Κ.).
 Για να αποκτήσετε περισσότερες γνώσεις.
 Για να αποκτήσετε μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και να διεκδικήσετε
μία καλύτερη θέση εργασίας στο μέλλον.
Στο σχολείο μας μπορούν να φοιτήσουν:
Τέρμα Φιλιππουπόλεως & Δαβάκη, 56121 Αμπελόκηποι
Ώρες λειτουργίας: 18.40 – 22.00
Το Εσπερινό Λύκειο Αμπελοκήπων ιδρύθηκε το σχολικό έτος 1998-1999,
είναι το μοναδικό Εσπερινό ΓΕΛ της Δυτικής Θεσσαλονίκης και ένα από
τα δύο συνολικά του Νομού Θεσσαλονίκης. Η φοίτηση είναι τετραετής.
Τα μαθήματα αρχίζουν καθημερινά στις 18.40 και τελειώνουν στις
22.00.
Είναι ένα μικρό σε αριθμό μαθητών σχολείο (συνολικά και ανά τμήμα)
που χαρακτηρίζεται από το ήσυχο και φιλικό περιβάλλον μεταξύ των
μαθητών και των εκπαιδευτικών του.
Οι εκπαιδευτικοί του είναι έμπειροι, μπορούν να κατανοήσουν τις ειδικές συνθήκες του σχολείου και να προσαρμόσουν τις απαιτήσεις των
μαθημάτων στις ανάγκες των μαθητών, χωρίς υπερβολές και πάντα μέσα στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών και των στόχων τους.
Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες
των μαθητών, με μικρότερης διάρκειας διδακτικές ώρες, ολιγόωρο πρόγραμμα και ελαστικότητα στις απαιτήσεις και στις απουσίες (δικαιολογημένες)
Γιατί να φοιτήσετε στο Εσπ. ΓΕΛ Αμπελοκήπων
 Για να αποκτήσετε Απολυτήριο Λυκείου εύκολα με ενδοσχολικές
εξετάσεις.
 Για να διεκδικήσετε με καλές προοπτικές την εισαγωγή σας στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Εκκλησιαστικές
Ακαδημίες και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού) , αφού υπάρχει
ποσοστό πρόσβασης 1% καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, συμμετέχοντας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπερινών
ΓΕΛ. Το ποσοστό των επιτυχόντων του σχολείου μας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το σχολ. έτος 2014-15 ανήλθε στο 65%.

Ενήλικες:
 εργαζόμενοι που έχουν σε κάποια φάση διακόψει τις σπουδές τους
 Άνεργοι, κάτοχοι κάρτας ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.
 Μητέρες ανήλικων τέκνων με αποκλειστική οικιακή απασχόληση.
Ανήλικοι:
 μαθητές οι οποίοι εργάζονται για βιοποριστικούς λόγους σε οικογενειακή ή ξένη επιχείρηση και παράλληλα επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Λύκειο.
Δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με συμμετοχή
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπ. Λυκείων έχουν όσοι:
 Έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του εσπερινού γενικού λυκείου
 Εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού
ΓΕΛ ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους
εξής λόγους που προέκυψαν μετά την αποφοίτησή τους από την
προτελευταία τάξη του Λυκείου: α) θάνατο του ενός τουλάχιστον
των γονέων, β) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του
γονέα που έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67%
 Εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου
μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας.
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