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Πανελλήνιες Εξετάσεις 
Οδηγίες και μυστικά για καλή επιτυχία 
 ΟΧΙ στο άγχος 
 ΝΑΙ στην καλή ψυχολογία 

Μέρος της προσπάθειας των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι και η ανα-
ζήτηση τρόπων και υποδείξεων που θα βοηθήσουν στο να γράψουν σωστά και με σύ-
στημα, με στόχο πάντα ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αν και η εύρεση τέτοιων πληροφο-
ριών είναι σχετικά εύκολη, εντούτοις είναι πιθανό αρκετές φορές αυτές οι πληροφορίες 
να δημιουργούν περισσότερη σύγχυση με αλληλοαναιρούμενες προτάσεις. ►σελ. 3 

Οι σύγχρονες πόλεις εξοικονομούν πόρους 
Στις πόλεις κατοικεί το 72,4% των 
κατοίκων των 28 κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα οι επι-
πτώσεις της κοινωνικής ζωής στο 
περιβάλλον σχετίζονται άμεσα με 
τον τρόπο λειτουργίας των πολεο-
δομικών συγκροτημάτων. Να δούμε 
τις πόλεις ως ζωντανούς οργανι-
σμούς που μεταβολίζουν υλικά και 
πόρους, μας καλεί ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Περιβάλλοντος, ο οποίος σε μια έκθεσή του συγκεντρώνει 
ιδέες και καλές πρακτικές για μια βιώσιμη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών 
πόλεων. Οι πόλεις χρειάζονται εισερχόμενες ροές από ενέργεια, καύσι-
μα, μέταλλα, ξυλεία, νερό, τρόφιμα, υλικά οικοδομών και υποδομών, 
αλλά και χώρο. Μετά το μετασχηματισμό και τη χρήση τους, παράγονται 
εκροές με τη μορφή των αέριων εκπομπών, υγρών λυμάτων και στε-
ρεών αποβλήτων, με αξιοσημείωτες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτές 
οι συνέπειες μπορούν να μειωθούν αξιοσημείωτα μέσω καλύτερου 
σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης από τις δημόσιες αρχές, αλλά 
και με την αναβάθμιση του ενδιαφέροντος του κοινού. ►σελ. 12 
 

Όταν χάνεται το μέτρο στο διαδίκτυο 
 Αύξηση των κρουσμάτων υπερβολικής χρήσης του Διαδι-

κτύου στην Ελλάδα 
 Είμαι εθισμένος στο Διαδίκτυο; 

Πολλοί είναι οι γονείς που ανησυχούν ότι τα παιδιά τους κάνουν υ-
περβολική χρήση του Διαδικτύου. Οι συνηθέστερες ενδείξεις που θα 
πρέπει να θορυβήσουν τους γονείς σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύ-
ου από τα παιδιά είναι οι εξής: 
1. Υπερβολική κούραση, ημερήσια υπνηλία. 
2. Πτώση της σχολικής επίδοσης. 
3. Παραμέληση άλλων αγαπημένων δραστηριοτήτων. 
4. Κοινωνική απόσυρση. 
5. Ανυπακοή, εκδραμάτιση*, ευερεθιστότητα. 
Παιδιά που παρουσιάζουν τρεις ή περισσότερες από τις παραπάνω 
ενδείξεις, ενδεχομένως αντιμετωπίζουν πρόβλημα εθισμού στο Διαδί-
κτυο. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι τα παραπάνω σημεία δεν είναι 
ειδικά για τον εθισμό στο Διαδίκτυο και μπορεί να αποτελούν ενδεί-
ξεις κατάχρησης αλκοόλ ή κάποιας άλλης ψυχοδραστικής ουσίας. 
*Με την εκδραμάτιση το ασυνείδητα αγχωμένο άτομο μετατρέπει την παθητική συ-
μπεριφορά σε ενεργητική, μετασχηματίζοντας την αίσθηση της ανημπόριας και ευα-
λωτότητας σε μια εμπειρία δύναμης και ισχύος, ανεξάρτητα από το πόσο αρνητικό 

είναι το δράμα που παίζεται.  ►σελ. 5 

Βασική υποστήριξη ζωής 
Στην καθημερινότητά μας αντιμετωπίζουμε γεγονότα που σχε-
τίζονται με θέματα υγείας ή τραυματισμών. Η γνώση σε Πρώ-
τες Βοήθειες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να φροντί-
σουμε τον πάσχοντα, να ανακουφίσουμε ή ακόμη και να σώ-
σουμε μία ανθρώπινη ζωή. Το Φεβρουάριο πραγματοποιήθη-
καν στο σχολείο μας δύο σεμινάρια με θέμα «Πρώτες Βοήθει-
ες» και «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και 
χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή», από εκπαιδευτές 
του ΕΚΑΒ, τα οποία παρακολούθησαν μαθητές και εκπαιδευ-
τικοί του σχολείου. Στην διεύθυνση  
http://lyk-esp-ampel.thess.sch.gr/files/first_aid_gourtsas.pdf 
έχει αναρτηθεί υλικό από το σεμινάριο με θέμα «Πρώτες Βοή-
θειες», του εκπαιδευτή-διασώστη κ. Νικολάου Γκούρτσα,  Δι-
ευθυντή Εκπαίδευσης ECOSEP. Το δεύτερο σεμινάριο ήταν 
βιωματικό και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και 
να εφαρμόσουν στην πράξη την τεχνική της ΚΑΡΠΑ και τη χρή-

ση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή».   ►σελ. 10 

  
 
 
 

Δ ε ν  π α ί ζ ο υ μ ε  μ ε  τ η  φ ω τ ι ά  
Η φωτιά σβήνει: Το 1ο λεπτό μ’ ένα ποτήρι νερό,  

το 2ο λεπτό με έναν κουβά νερό και  

το 3ο λεπτό με έναν τόνο νερό. 

από τον κ. Σκαρλάτο Βαβελίδη, πυρονόμο του 2ου Πυ-

ροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης «Αρχ/στη Ιωάννη Κράγια», ο οποίος εκπαί-
δευσε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας κατά το τρέχον 
σχολικό έτος σε θέματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.  ►σελ. 16 

 
    

 
 

Είναι θέμα  
      υγείας 
 Τι είναι η νόσος  

Alzheimer; 
 Το Πάρκινσον αρχί- 

ζει από τη… μύτη 
 Παθητικό κάπνισμα  

και συνέπειες 
 

 ► σελ. 20-21 
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Το επαναστατικό όραμα, η ζωή και η δράση του  

«…Μόνον το όνομα της ελευθερίας φθάνει, διά να δειλιάση τας ανάνδρους καρδίας 

όλων των μιαρών τυράννων της γης. Ε! πόσον ήθελε το αποδείξει εμπράκτως ο αείμνη-

στος Έλλην, ο Ήρως ο μέγας, λέγω και θαυμαστός Ρήγας, αν μία ανέλπιστος προδοσία 

δεν ήθελε τον θανατώσει…  ►σελ. 14 
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Σημείωμα της συντακτικής ομάδας 

Αγαπητοί αναγνώστες, 

Μετά την πρώτη διαδρομή που πραγματοποίησαν οι «ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» στις αρχές του 2016, ξεκινάμε το ανοιξιάτικο δρομολόγιό μας, 
πιο φρέσκο με νέες ειδήσεις, αφιερώματα, συνεντεύξεις κ.τ.λ. 
Πρώτα απ' όλα να απευθύνουμε ένα μεγάλο «Ευχαριστώ» στους χορηγούς, 
που εμπιστεύτηκαν τις «ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» για να προβάλουν τη 
δουλειά τους, γιατί χωρίς τη συνδρομή τους δεν θα ήταν δυνατή η έντυπη 
έκδοση της εφημερίδας μας. 

Το Εσπερινό ΓΕΛ Αμπελοκήπων βρίσκεται μια ανάσα πριν από τις 

Πανελλαδικές και τις Ενδοσχολικές εξετάσεις. Μετά το Πάσχα αρχίζει η 
«δύσκολη περίοδος» για τους μαθητές μας. Το φλέγον θέμα που απασχολεί 
μαθητές-εκπαιδευτικούς - γονείς είναι οι Πανελλαδικές οι οποίες ξεκινούν 
αμέσως μετά το Πάσχα, γι' αυτό και το  πρώτο θέμα αυτού του τεύχους είναι 
οι συμβουλές για τις εξετάσεις.  

Ακολουθεί το αφιέρωμα και η έρευνα που είχε δημοσιευθεί στο πρώτο 

τεύχος “Από το μεροκάματο … στα θρανία”, που αποτυπώνει τις επιθυμίες 
και τις απόψεις των μαθητών μας σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούν τα 
νυχτερινά σχολεία, την ικανοποίησή τους ή τις φιλοδοξίες που δεν 
πραγματοποιούνται, καθώς και τις προτάσεις τους για την πιο εύρυθμη 
λειτουργία τους. 

Επίκαιρο, επίσης, σ' αυτό το τεύχος είναι το άρθρο για το μεταναστευτικό 

πρόβλημα, μέσα από τα μάτια και την πένα μαθητών μας που υπήρξαν 
μετανάστες ή παιδιά μεταναστών, καθώς και το άρθρο με θέμα το τι 
σημαίνει να είναι κανείς πρόσφυγας. 

Θα βρείτε, επίσης, αφιερώματα σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, όπως 

τον «εθισμό στο Διαδίκτυο» με συμβουλές και υπηρεσίες στις οποίες 
μπορεί ν' απευθυνθεί κανείς και στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στο σχολείο μας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, πυρασφάλεια και 
καρδιακή ανάνηψη, στις οποίες συμμετείχαν βιωματικά οι μαθητές μας. 

Λόγω της πρόσφατης εορταστικής εκδήλωσης της 25ης Μαρτίου, δεν θα 

μπορούσε να λείπει το αφιέρωμά μας στον πρωτεργάτη της Επανάστασης, 
Ρήγα Φεραίο, το όνομα του οποίου φέρει και το σχολείο μας. 

Στη στήλη της υγείας υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα αφιερώματα σε 

προβλήματα - ασθένειες της σύγχρονης εποχής, όπως Alzheimer, Parkinson. 
Πάντα βέβαια οι στήλες της ψυχαγωγίας και της μαγειρικής προσφέρουν 
κάτι καινούργιο κάθε φορά για τις ελεύθερες ώρες. 

Με πολλούς «ανοιξιάτικους» χαιρετισμούς, οι «ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ»  

εύχονται  καλή επιτυχία στους μαθητές  του σχολείου μας και σ' όλους τους 
μαθητές και «καλή ανάγνωση». 

     Με εκτίμηση, 
Η συντακτική ομάδα 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Γράφει ο Παύλος Παλαπανίδης 

Στον καιρό του διαδικτύου και των δικτύων, 
το ραδιόφωνο έχει κάτι το προϊστορικό και 
ξεπερασμένο. Είναι μια άλλη γενιά που τα 
παρήγαγε, αλλά το ίχνος παραμένει.. Κι επει-
δή από την ηλικία των γυμνασιακών-μου 
χρόνων άκουγα ραδιόφωνο και εξακολουθώ 
ακόμη και τώρα ως την ηλικία των 50+ να 
διατηρώ σχέση μαζί-του θα ‘θελα να μοιρα-
στώ κάποιες σκέψεις με όσους με γνωρίζουν 
από παλιά και με όσους ένιωθαν (και συνεχί-
ζουν να νιώθουν) τη μαγεία του ραδιοφώ-
νου.  
Πάντα αγόραζα ραδιόφωνα που να έχουν 
βραχέα κύματα (τα FM ήρθανε αργότερα), 
και θα’ θελα να περιγράψω τα τότε συναι-
σθήματά-μου. Με το ραδιοφωνάκι στο χέρι 
καλοκαίρι στο χωριό ή το εξοχικό να το ανοί-
γω τη νύχτα -γιατί η λήψη είναι συχνά καλύ-
τερη- και να γυρνάω αργά το κουμπί επιλο-
γής. Προχωρώ ψάχνοντας και δε μ' ενδιαφέ-
ρει αν ακούω Μαδρίτη, Αθήνα ή Κίνα. Από το 
ένα λεπτό στο άλλο περνάω σε ένα διαφορε-
τικό σύμπαν. Είναι και αυτοί οι περίεργοι 
ήχοι που βγαίνουν από το ηχείο σαν 
από το μακρινό διάστημα που α-
κούω αλλάζοντας αργά σταθμούς. 
Μπορώ και διακρίνω κάποιες γλώσ-
σες και διστάζω : είναι άραγε ουγ-
γαρέζικα ή ρουμάνικα; Αλλά τι ση-
μασία έχει αφού νιώθω ότι είμαι 
συγχρόνως εξίσου κοντά και μακριά 
απ' όλους αυτούς τους άγνωστους 
ανθρώπους που μιλούν όλοι τούτη 
τη στιγμή; ..και «ταξιδεύω». χωρίς 

να ξέρω ούτε τι λένε, ούτε πώς ονομάζεται η 
γλώσσα που μιλούν περικυκλωμένος από 
ομιλούσες σκιές, από απούσες παρουσίες. 
Και τους φαντάζομαι μπροστά στο μικρόφω-
νό-τους, κρίνοντας την ηλικία τους από τη 
χροιά της φωνής-τους και σκέφτομαι ποιοι 
άραγε να είναι οι ακροατές-τους τέτοια ώρα. 
Σέρβοι χωρικοί, έμποροι από το Κάιρο, υ-
πάλληλοι επιχειρήσεων από τη Σκανδιναβί-
α..., κάτοικοι διαφορετικών τύπων, με δια-
φορετικό ντύσιμο, που δεν έχουν ούτε τα 
ίδια γούστα ούτε τους ίδιους φόβους και τυ-
χαία να ακούμε την ίδια μουσική. Και μέσα 
στη σιωπή της νύχτας ονειρεύομαι και σκέ-
φτομαι ότι γύρω-μου, κρυμμένες στον αέρα 
υπάρχουν αυτές οι εκατοντάδες μουρμουρι-
στές φωνές, με τις δεκάδες άγνωστες ή μι-
σοάγνωστες γλώσσες, που περιμένουν να 
ακουστούν και αυτό γίνεται κατορθωτό χάρις 
σ' αυτό το «αρχαίο» μηχάνημα που το λένε 
ραδιόφωνο (με την μαγεία-του). Κι έτσι περ-
νούσε το απόγευμα, κι έτσι περνούσαν τα 
βράδια, κι έτσι περνούσαν τα χρόνια...

«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 
Μαρία Τερζιτάνου 
Σελήνη Κυνηγοπούλου 
Αναστασία Κιαμηλίδου 
Παύλος Παλαπανίδης 
Αντιόπη Τσακμαλή 
 
Υπεύθυνοι διαφημιστικού  
τμήματος-χορηγιών 
Κυριάκος Ιωαννίδης 
Βασίλης Αστερίου 
Θούλα Αρβανίτη 
Ματούλα Καρακατσάνη 
 
Μαθητική Ομάδα Σύνταξης 
Αγγελική Αθανασίου 
Θωμάς Παπαστεργιόπουλος 
Χρήστος Παπαδόπουλος 
Βασίλης Παπαβασιλείου 
Μαγδαληνή Κυπραίου 
Ελένη Γεωργιάδου 
Απόστολος Χατζηπαρασκευάς 
Μπένιαμιν Νεματιμογκαντάμ 
Σοφία Παπαδοπούλου 
Μανώλης Καβάκας 
Μάριος Χαρατζίδης 
 
Με τη συμβολή πολλών ακόμη μαθητών του σχολείου 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Οι προτάσεις που ακολουθούν βασίζονται σε 
προτάσεις και εμπειρίες υποψηφίων προηγού-
μενων ετών, προσεγγίζοντας περισσότερο την 
πρακτική επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. 
Βέβαια κανένας δεν μπορεί να υποστηρίζει ότι 
κατέχει «τις μαγικές συνταγές της επιτυχίας». Ο 
βαθμός επιτυχίας εξαρτάται απόλυτα από τον 
κόπο και την προσπάθεια που καταβάλλει για 
την προετοιμασία ο κάθε υποψήφιος.  
Διαβάστε κάθε θέμα προσεκτικά και αργά, 
ώστε να κατανοήσετε πλήρως τι ζητείται 
Κάποιοι συνηθίζουμε να διαβάζουμε την ερώ-
τηση και αμέσως να ξεκινάμε να γράφουμε, 
αυτό που νομίζουμε ότι χρειάζεται ως απάντη-
ση. 
Ακόμα όμως και κατά τη διάρκεια της απάντη-
σης, χρειάζεται να επιστρέφουμε και να ξανα-
διαβάζουμε το θέμα. Έτσι θα σιγουρέψουμε ότι 
δεν μας ξέφυγε κάτι σημαντικό και βρεθούμε 
να απαντάμε σε κάτι άλλο διαφορετικό από 
αυτό που ζητείται. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε 
στο σημείο, αφού γράψουμε σελίδες ολόκλη-
ρες, να διαπιστώσουμε ότι δεν έχουν σχέση με 
το θέμα και να αναγκαστούμε να τις σβήσουμε, 
ξεκινώντας πάλι από την αρχή, με περισσότερο 
άγχος, πίεση και σαφώς λιγότερο διαθέσιμο 
χρόνο. 
Αφού απαντήσετε κάποιο ερώτημα, διαβάστε 
άλλη μία φορά την εκφώνηση 
Αρκετοί υποψήφιοι μόλις ολοκλήρωσαν την 
απάντηση σε κάποιο ερώτημα προχωρούσαν 
στο επόμενο. Αφού παρέδιδαν το γραπτό και 
συζητούσαν με συνυποψήφιούς τους, συνειδη-
τοποιούσαν ότι είχαν παραλείψει κάποιες απα-
ντήσεις! Αρκετά ερωτήματα είναι "διπλά" του 
τύπου, "να αναφέρετε ..... και να εξηγήσετε...".  
Αφού λοιπόν ολοκληρώσετε την απάντηση σε 
κάποιο ερώτημα, ξαναδιαβάστε την εκφώνηση. 
Εάν αυτά που γράψατε είναι τα σωστά τότε θα 
αισθανθείτε πολύ καλύτερα για τη συνέχεια. 
Εάν διαπιστώσετε ότι έχετε παραλείψει κάτι, 
θα έχετε την ευχέρεια να το συμπληρώσετε! 
Ερωτήσεις που φαίνονται γνωστές και εύκο-
λες, χρειάζονται περισσότερη προσοχή 
Συχνά σε ερωτήσεις που μας φαίνονται γνω-
στές - εύκολες δεν δίνουμε την απαραίτητη 
προσοχή και απαντάμε σχεδόν απερίσκεπτα 
και γρήγορα. Έτσι όμως ξεφεύγουν ορισμένες 
λεπτομέρειες της ερώτησης. Μία λέξη που λεί-
πει ή άλλαξε ίσως να διαφοροποιεί όλο το 
πνεύμα της ερώτησης. Διαβάζουμε λοιπόν με 
την ίδια σοβαρότητα όλες τις ερωτήσεις, και 
σκεφτόμαστε καλά τις απαντήσεις, ώστε να 
είμαστε σίγουροι πως αυτό που γράφουμε εί-
ναι πραγματικά αυτό που μας ζητείται. 
Χρησιμοποιείστε λειτουργικά το πρόχειρο (τις 
τελευταίες σελίδες του τετραδίου) 
Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για το αν πρέπει 
πρώτα λύνουμε τα θέματα στο πρόχειρο ή όχι. 
Κάθε μαθητής διαμορφώνει το δικό του τρόπο. 
Εάν είναι σίγουρος για την απάντηση μπορεί να 
απαντήσει κατ' ευθείαν στο καθαρό. Αν όχι, 

τότε μάλλον θα δοκιμάσει στο πρόχειρο. Το 
βέβαιο είναι ότι κάποια στιγμή, όλοι χρειάζο-
νται και καταφεύγουν στο πρόχειρο. 
Διαβάζοντας ένα θέμα μάς έρχονται διάφορες 
σκέψεις που ακόμα ίσως να μην είμαστε σε 
θέση να εξακριβώσουμε κατά πόσο και πώς 
χρειάζονται ή ακόμα και αν σχετίζονται με το 
θέμα. Προφανώς χρειάζεται να γράψουμε αυ-
τές τις σκέψεις κάπου για να μην τις ξεχάσουμε 
και να μπορέσουμε αργότερα να ελέγξουμε τη 
χρησιμότητά τους. Αυτό ακριβώς κάνουμε στο 
πρόχειρο. Καταγράφουμε και ελέγχουμε τις 
σκέψεις μας. 
Έτσι στην έκθεση επιλέγουμε τα επιχειρήματα 
που θα χρησιμοποιήσουμε, αλλά και τη σειρά 
με την οποία θα τα παρουσιάσουμε, ενώ στα 
μαθηματικά, ελέγχουμε με πράξεις, αν οι σκέ-
ψεις μας οδηγούν στο ζητούμενο. 
Το βασικό ερώτημα βέβαια παραμένει, αν δη-
λαδή πρέπει να λύνουμε πρώτα ολόκληρο το 
θέμα στο πρόχειρο και μετά να το αντιγράφου-
με στο καθαρό, ή όχι. 
Η απάντηση ίσως να γίνει πιο εύκολη, αν θεω-
ρήσουμε το πρόχειρο σαν το θρανίο και το 
τρόπο που το χρησιμοποιούν οι μαθητές όλη τη 
χρονιά. Σε κάθε διαγώνισμα έχουν την τάση να 
μουντζουρώνουν στο θρανίο, να σημειώνουν 
μία λέξη που τους παραπέμπει κάπου, να κά-
νουν πράξεις, να γράφουν κάποιο τύπο που 
ίσως να ξεχάσουν, να ξεκινήσουν την αρχή από 
μία παράγραφο που σκέφτονται να αναπτύ-
ξουν. Πάντως σχεδόν κανένας μαθητής δεν 
γράφει στο θρανίο ολόκληρα θέματα με σκοπό 
να τα αντιγράψει μετά στο καθαρό. 

 Προσέξτε την εμφάνιση του γραπτού σας 
Είναι γεγονός πως οι περισσότεροι μαθητές 
σήμερα, δυστυχώς δεν γνωρίζουν πώς πρέπει 
να γράφουν ένα διαγώνισμα, ώστε να έχει 
πλήρη και ολοκληρωμένη μορφή. 
Συνήθως παραδίδονται γραπτά, πολλές φορές 
ανορθόγραφα, με ελλείψεις και λάθη στη 
γραμματική, σαφώς μη εμφανίσιμα και αρκετές 
φορές με ασυναρτησίες και ασύνδετες σκέ-
ψεις. Βέβαια δεν υπάρχουν μονάδες για την 
εμφάνιση του γραπτού, επηρεάζουν όμως ση-
μαντικά τους βαθμολογητές, όπου μέσα στο 
'χάος' ξεχωρίζει ένα προσεγμένο γραπτό. 
Σε αυτήν την κατεύθυνση προσέξτε λίγο τα 
γράμματα που κάνετε (ιδίως στην πρώτη σελί-
δα η οποία είναι η βιτρίνα του γραπτού). 
Είναι τα σχήματα καθαρά και μεγάλα ή πρόκει-
ται για προχειροδουλειά; Χρησιμοποιείτε όρ-
γανα για να κάνετε σχήματα ή τα κάνετε με το 
χέρι; (αλήθεια υποστηρίζετε ακόμα ότι μπορεί-
τε να κάνετε ένα κύκλο με το χέρι και χωρίς 
διαβήτη;). Ξεχωρίζουν οι προτάσεις και οι πα-
ράγραφοι στα όσα γράφετε; Μήπως έχετε την 
τάση να γράφετε και έξω από τα περιθώρια 
των σελίδων ή να στριμώχνετε τις λέξεις για να 
χωρέσουν όλα σε μία σειρά; 
Και το πιο σημαντικό. Αφήνετε 2-3 κενές σειρές 
ανάμεσα στα ερωτήματα και τα θέματα για να 
ξεχωρίζουν. 
Κατανοήστε τη «φιλοσοφία» του τρόπου α-
πάντησης 

Στην αρχή κάθε απάντησης, πάντα αναφέρου-
με πιο ερώτημα αναπτύσσουμε (Θέμα 1β). 
Σαφώς και δεν χρειάζεται να γράφουμε τις α-
παντήσεις με τη σειρά. Μπορούμε να ξεκινή-
σουμε από το "Θέμα 1γ" να συνεχίσουμε στο 
"Θέμα 4β" και μετά να επιστρέψουμε στο "Θέ-
μα 1α". Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να 
αναφέρουμε που θέμα αναπτύσσουμε.  
Αν αργότερα ενώ απαντήσατε στο "θέμα 3β" 
θελήσετε να συμπληρώσετε κάτι που θυμηθή-
κατε στο θέμα 2α που έχετε ήδη γράψει προη-
γουμένως και δεν έχει χώρο, δεν βάζουμε α-
στεράκια σαν παραπομπές. Επιστρέψτε στο 
τέλος στο "Θέμα 2α" και συμπληρώστε κάποια 
παραπομπή όπως "συνεχίζεται μετά το θέμα 
3β" ή κάτι παρόμοιο. Μετά το θέμα 3β ξεκινή-
στε καινούργια παράγραφο και σημειώστε ότι 
πρόκειται για τη «Συνέχεια του θέματος 2α». 
Δεν υπάρχει θέμα που δεν γνωρίζετε την α-
πάντηση! 
Για το τέλος αφήσαμε το πιο παράλογο. Είναι 
δυνατό να γνωρίζουν όλοι οι μαθητές όλες τις 
απαντήσεις; Σαφώς και όχι. Αρκετά συχνά σε 
κάποια ερωτήματα δεν ξέρουμε τί να γράψου-
με είτε επειδή δεν διαβάσαμε τη συγκεκριμένη 
ενότητα, είτε επειδή 'κόλλησε το μυαλό'. 
Το θέμα είναι πως ακόμα και σε θέματα που 
δεν γνωρίζετε την απάντηση, σίγουρα έχετε 
κάποιες ιδέες. Η παρότρυνση η δική μας είναι 
να γράφετε αυτές τις ιδέες σας. Αν αφήσετε 
κάποιο θέμα χωρίς απάντηση, το σίγουρο είναι 
ότι δεν πρόκειται να πάρετε καμία μονάδα σε 
αυτό. Αν γράψετε κάτι, που ίσως να θεωρείτε 
ότι είναι και λάθος, δεν έχετε να χάσετε απολύ-
τως τίποτε! Αν όμως αυτό που γράφετε είναι 
μέρος της απάντησης, τότε σίγουρα θα πάρετε 
και τις μονάδες που του αναλογούν. Εκτός να 
θέλετε και εσείς να μένετε με το παράπονο ότι 
το είχατε στο πρόχειρο σωστό, αλλά δεν ήσα-
σταν σίγουρος/η και για αυτό δεν το περάσατε 
στο καθαρό. 
Όταν τελειώσετε και με το τελευταίο ερώτη-
μα, μη σηκωθείτε να φύγετε αμέσως. 
Αφού τελειώσατε καθίστε λίγο ακόμα. Ηρεμή-
στε, χαλαρώστε και ρίξτε ακόμα μία ματιά στα 
θέματα. Κάνετε έναν έλεγχο αν απαντήσατε 
όντως σε όλα τα θέματα. Μήπως ξεχάσατε να 
απαντήσετε ή να αντιγράψετε από το πρόχειρο 
κάποιο ερώτημα. Αν δεν διαπιστώσατε καμία 
εκκρεμότητα της τελευταίας στιγμής, μπορείτε 
να αποχωρήσετε ήρεμοι και χαλαροί.                   

Πηγή: http://edu.klimaka.gr 
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Γράφει ο Χρήστος Παπαδόπουλος 

Τα τελευταία χρόνια συχνά παρατηρούμε 

αυξανόμενα κρούσματα υπερβολικής χρήσης 
του Διαδικτύου, που φτάνει στα όρια του 
εθισμού. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως 
στους ανήλικους, οι οποίοι μπορεί να περ-
νούν ατελείωτες ώρες παίζοντας κάποιο παι-
χνίδι, αποκτώντας ένα  είδος εμμονής. Ας 
φανταστούμε την εικόνα ενός παιδιού εθι-
σμένου στο Διαδίκτυο: καθημερινά, κλεισμέ-
νο στο σκοτεινό του δωμάτιο, άγρυπνο, μπο-
ρεί να παίζει μέχρι το πρωί, παραμελώντας 
όχι μόνο τις σχολικές του εργασίες, αλλά και 

τις βασικές ανάγκες του ύπνου, του φα-
γητού, της προσωπικής υγιεινής. Εκεί, 
μέσα στα λίγα τετραγωνικά του δωματί-
ου, χάνεται η αίσθηση της πραγματικό-
τητας, η επαφή με το περιβάλλον εξαφα-
νίζεται. Το παιδί ζει στον εικονικό, πλα-
στό κόσμο του παιχνιδιού. Υπάρχουν πε-
ριπτώσεις παιδιών που έπεσαν από το 
μπαλκόνι του σπιτιού τους νομίζοντας 

πως έχουν υπερδυνάμεις, ή άλλα που πήραν 
όπλο στα χέρια τους επηρεασμένοι από κά-
ποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι. 

Επίσης, δεν αντιλαμβάνονται πάντα τους 

κινδύνους που μπορεί να κρύβονται πίσω 
από μια φαινομενικά «αθώα» ιστοσελίδα. 
Είναι συνηθισμένο φαινόμενο τα παιδιά να 
συνομιλούν  στα chat rooms με άγνωστους, 
οι οποίοι μπορεί να προσποιούνται ότι είναι 
κάποιοι άλλοι, αποκρύπτοντας τα πραγματι-
κά τους στοιχεία (ψεύτικο προφίλ, ηλικία, 
ακόμη και ψεύτικες φωτογραφίες), με στόχο 

να παραπλανήσουν τους ανήλικους συνομι-
λητές τους. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Το ενθαρρυντικό είναι ότι, όπως έχουν δείξει 

έρευνες, αυτά τα παιδιά μπορούν να βοηθη-
θούν ακόμη και από ορισμένες μικρές και 
απλές αλλαγές: η μεταφορά του υπολογιστή 
στον κοινό χώρο του σαλονιού «σπάει» την 
απομόνωση του δωματίου. Η επιβολή συγκε-
κριμένου προγράμματος από τους γονείς, για 
το πόσες ώρες μπορεί ο έφηβος να συνδέεται 
στο διαδίκτυο, βοηθά επίσης πολύ, και μάλι-
στα σε συνδυασμό με κάποιες ανταμοιβές, 
εφόσον τηρείται. 

Το διαδίκτυο είναι ένα σπουδαίο και χρήσιμο 

εργαλείο, ένα αναπόσπαστο πια κομμάτι της 
ζωής μας. Η υπερβολή όμως, η κατάχρησή 
του, εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Ας είμα-
στε λοιπόν προσεκτικοί και ας θυμηθούμε τη 
σοφία των αρχαίων: «παν μέτρον άριστον»… 

 

Αύξηση των κρουσμάτων υπερβολικής χρήσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα 

Σε 40% ανήλθε το ποσοστό της υπερβολικής χρήσης του Διαδικτύου 
στην Ελλάδα για το πρώτο 9μηνο του 2015. Παρατηρείται, δε, αύξη-
ση 9% σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2014, σύμφωνα με τα πιο 
πρόσφατα συγκεντρωτικά στοιχεία των 31 Γραμμών Βοηθείας του 
Πανευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου, 
Insafe. Ανεβασμένος είναι και ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος, 
ο οποίος ανέρχεται στο 7% από 5% το προηγούμενο διάστημα. Η ι-
διωτικότητα online καταλαμβάνει τη 2η θέση με 25%, παρουσιάζο-
ντας αύξηση της τάξης των 9 μονάδων, γεγονός που δείχνει την ά-
γνοια των χρηστών του Διαδικτύου -και ειδικά των νέων- να προστα-
τεύσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Στην 3η θέση παραμένει ο 
διαδικτυακός εκφοβισμός με ποσοστό 16%, σημειώνοντας όμως 
μείωση σε σχέση με το 19% του προηγούμενου εξαμήνου. Τα αντί-

στοιχα ποσοστά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο ανέρχονται σε 13% για 
την ιδιωτικότητα (ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με το 12%) και 15% 
για το διαδικτυακό εκφοβισμό που δείχνει μια σημαντική μείωση σε 
σχέση με το 21% του προηγούμενου εξαμήνου, αποδεικνύοντας πως 
η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών έχει έμπρακτα απο-
τελέσματα, προάγοντας παράλληλα το διαδικτυακό πολιτισμό και τις 
ηθικές αξίες που πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά μας online. Οι 
αναφορές για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις online κερδίζουν 
ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος, καθώς το ποσοστό αυξήθηκε στο 
11% από 9% το δεύτερο μισό του 2014. Αντιθέτως, οι αναφορές για 
grooming1, sexting2, σεξουαλική παρενόχληση, διατροφικές διαταρα-
χές, αυτοτραυματισμό και αυτοκτονία παραμένουν σε μονοψήφια 
νούμερα. Είναι ενδιαφέρον να επισημάνουμε πως η συντριπτική 
πλειοψηφία των αναφορών είναι τηλεφωνικές με ποσοστό 77% ένα-
ντι 19% των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 3% του chat. 
Επιπλέον, το 70% των αναφορών αυτών προέρχονται από το γυναι-
κείο φύλο και 30% από το ανδρικό, ενώ στα ποσοστά αυτά μόνο ένα 
9% είναι ανήλικοι, ένα 15% είναι εκπαιδευτικοί και ένα 74% είναι 
γονείς. 

                                                           
1
 Το διαδικτυακό «grooming» συμβαίνει όταν ένας ενήλικας έρχεται σε ε-

παφή µέσω του διαδικτύου µε ένα παιδί ή έφηβο προκειμένου να το συνα-
ντήσει από κοντά και να το εκμεταλλευτεί µε άσχημο τρόπο. Το διαδικτυακό 
grooming ή αλλιώς η «αποπλάνηση» µέσω διαδικτύου είναι ένα έγκλημα 
που τιμωρείται αυστηρά σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Μπορεί να συμβεί 
σε όλους τους ιστοχώρους που είναι πολύ δημοφιλείς στους εφήβους και 
στα παιδιά όπως στα διαδικτυακά παιχνίδια, στα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. 
facebook, stardoll), στα δωμάτια συνομιλίας (chat rooms) κ.λπ. Κάποιοι δια-
δικτυακοί groomers μπορεί να προσποιούνται ότι είναι συνομήλικοι µε τα 
παιδιά (π.χ. βάζοντας ψεύτικη φωτογραφία προφίλ και δηλώνοντας ψευδή 
ηλικία). Γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε πολύ προσεκτικοί µε ποιον συ-
νομιλούμε στο διαδίκτυο. Ακόμα, οι διαδικτυακοί groomers συνήθως έχουν 
γνώσεις στο να χειρίζονται ψυχολογικά και συναισθηματικά τους εφήβους 
(π.χ. γνωρίζουν την εφηβική γλώσσα και τον εφηβικό τρόπο σκέψης) και γι' 
αυτό μπορεί να χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές προκειμένου να αποκτή-
σουν αρχικά την εμπιστοσύνη του εφήβου. 
2
 Πράξη αποστολής / λήψης/ διατήρησης μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχο-

μένου με φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό είτε μέσω κινητού τηλε-
φώνου είτε μέσω άλλου μέσου ψηφιακής τεχνολογίας. 
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Είμαι εθισμένος στο Διαδίκτυο; 

Από όλες τις διαγνώσεις που αναφέρονται στο DSM-IV (ένα διαγνωστικό 
εγχειρίδιο για την ταξινόμηση των ψυχιατρικών διαταραχών που εκδίδε-
ται από την Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση), η παθολογική χαρτοπαιξία 
εθεωρείτο περισσότερο ανάλογη με την παθολογική φύση της χρήσης 
του Διαδικτύου. Με τη χρήση του όρου «παθολογική χαρτοπαιξία» ως 
μοντέλο, ο εθισμός στο Διαδίκτυο μπορεί να οριστεί ως μια διαταραχή 
που δεν συνεπάγεται την εθιστική ουσία. Ως εκ τούτου, ο Young (1996) 
ανέπτυξε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που τροποποίησε τα κριτήρια για 
την παθολογική χαρτοπαιξία για να παρέχει ένα εργαλείο ελέγχου για την 
εθιστική χρήση του Διαδικτύου: 
1. Πιάνετε τον εαυτό σας να είναι απασχολημένος με το Διαδίκτυο 

(σκεφτείτε προηγούμενη online δραστηριότητα ή πρόβλεψη επόμε-
νης δραστηριότητας στο διαδίκτυο); 

2. Αισθάνεστε την ανάγκη να χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο με αυξανόμενες ποσότητες του χρόνου, προκειμένου να επιτύχετε την ικανοποί-
ηση; 

3. Έχετε κάνει επανειλημμένα ανεπιτυχείς προσπάθειες για τον έλεγχο, περικοπές, ή να σταματήσετε τη χρήση του Διαδικτύου; 
4. Αισθάνεστε ανήσυχος/η, κυκλοθυμικός/ή, κατάθλιψη, ευερεθιστότητα όταν προσπαθείτε να μειώσετε ή να σταματήσετε τη χρήση του 

Διαδικτύου; 
5. Μένετε online περισσότερο από ότι προβλεπόταν αρχικά; 
6. Έχετε κίνδυνο ή διακινδυνεύσατε την απώλεια σημαντικών σχέσεων, εργασίας, εκπαίδευσης ή ευκαιρίας σταδιοδρομίας λόγω του Δια-

δικτύου; 
7. Έχετε πει ψέματα στα μέλη της οικογένειας, στον θεραπευτή ή σε άλλους για να αποκρύψετε την έκταση της ενασχόλησης με το 

Internet; 
8. Μήπως χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο ως έναν τρόπο για να ξεφύγετε από τα προβλήματά σας ή για την ανακούφιση μιας δυσφορικής 

διάθεσης (π.χ. απελπισίας, ενοχής, άγχους, κατάθλιψης); 
Θεωρούνται "εθισμένοι" όσοι απάντησαν "ναι" σε πέντε (ή περισσότερα) από τα ερωτήματα. Ο Young (1996) αναφέρει ότι το κριτήριο του 

"πέντε" ήταν σύμφωνο με τον αριθμό των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παθολογική χαρτοπαιξία και θεωρήθηκε ως επαρκής 

αριθμός των κριτηρίων για τη διαφοροποίηση του κανονικού από τον παθολογικό χρήστη. 
Πηγές: 
http://www.saferinternet.gr/  
http://www.hasiad.gr/ (Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο) 
http://www.genenutrition.gr/Eksartiseis/internetaddiction.html 

 

 

Διατροφή στην αρχαία Ελλάδα 
Γράφει η Σοφία Παπαδοπούλου 

Τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων χαρακτήριζε η λιτότητα, κάτι που αντικατόπτριζε τις 
δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες διεξαγόταν η ελληνική γεωργική δραστηριότητα. Θεμέλιό τους ήταν η 
λεγόμενη «μεσογειακή τριάδα»: σιτάρι, λάδι και κρασί. Στη βάση της διατροφής των αρχαίων Ελλή-
νων συναντούμε τα δημητριακά  και, σε περιπτώσεις ανάγκης, μείγμα κριθαριού με σιτάρι, από το οποίο 
παρασκευαζόταν ο άρτος. Τα δημητριακά συνοδεύονταν συνήθως από οπωροκηπευτικά (λάχα-
να, κρεμμύδια, φακές και ρεβίθια). Η κατανάλωση κρέατος και θαλασσινών σχετιζόταν με την οικονομική 
κατάσταση της οικογένειας, αλλά και με το αν κατοικούσε στην πόλη, στην ύπαιθρο ή κοντά 
στη θάλασσα. Οι Έλληνες κατανάλωναν ιδιαιτέρως τα γαλακτοκομικά και κυρίως το τυρί. 
Το βούτυρο ήταν γνωστό, αλλά αντί αυτού γινόταν χρήση κυρίως του ελαιόλαδου. Το φαγητό συνόδευ-
ε κρασί (κόκκινο, λευκό ή ροζέ) αναμεμειγμένο με νερό. Πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες των 
αρχαίων Ελλήνων παρέχουν τόσο οι γραπτές μαρτυρίες όσο και διάφορες καλλιτεχνικές απεικονίσεις: 
οι κωμωδίες του Αριστοφάνη και το έργο του γραμματικού Αθήναιου από τη μία πλευρά, τα κεραμικά 
αγγεία και τα αγαλματίδια από ψημένο πηλό από την άλλη. 

Πηγή: Βικιπαίδεια 
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(από το Ενημερωτικό Δελτίο του S@ferinternet.gr – Τεύχος 5-2014) 

1. Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την έκθεση ενός εφήβου στα Κοι-

νωνικά Δίκτυα (π.χ. Facebook) από αγνώστους και πώς μπορούμε 

να διαγράψουμε το λογαριασμό μας;  

Τα κοινωνικά δίκτυα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια 'εικονική' κοινω-

νική συνάθροιση, όπως π.χ. είναι ένα πάρτι, ή ακόμα και μια συνάθροιση 

σε μια μεγάλη, ανοιχτή πλατεία. Στις συναθροίσεις αυτές μπορεί να «α-

κούν» αυτά που λέμε οι φίλοι μας ή η οικογένεια μας που κάθεται μαζί 

μας, αλλά και άνθρωποι που δε γνωρίζουμε, ή που δε θα θέλαμε να α-

κούν τι λέμε, όπως π.χ. κάποιος δάσκαλος μας. Π' αυτό, στα Κοινωνικά 

Δίκτυα δεν πρέπει να δημοσιεύουμε περισσότερα, από ό,τι θα λέγαμε σε 

μια ανοιχτή πλατεία. Ειδάλλως, τα δεδομένα που δίνουμε «εκεί έξω», ειδι-

κά εάν είναι προσωπικά, μπορεί να γίνουν προϊόν εκμετάλλευσης. Με άλ-

λα λόγια, εμείς εκθέτουμε μόνοι μας τους εαυτούς μας στα Κοινωνικά 

Δίκτυα με τις πληροφορίες που δημοσιεύουμε. 

Η διαγραφή του λογαριασμού στο Facebook είναι πολύ απλή: α) από το 

πτυσσόμενο μενού επάνω δεξιά επίλεξε "Ρυθμίσεις", β) στη συνέχεια «Α-

σφάλεια» (επάνω αριστερά) και γ) από τις ρυθμίσεις ασφάλειας που εμ-

φανίζονται επίλεξε «Απενεργοποιήστε το λογαριασμό σας»  και ακολούθη-

σε τις οδηγίες. Ο λογαριασμός σου στο Facebook θα απενεργοποιηθεί για 

14 ημέρες και στη συνέχεια θα διαγραφεί μόνιμα, εάν δεν κάνεις χρήση 

του εντός του διαστήματος αυτού.  

2. Αν  έχουμε  προφίλ  στο   Facebook και  επιλέξουμε  κάποια  

στιγμή  να  το διαγράψουμε, διαγράφεται ή παραμένει; 

Δεν διαγράφεται μόνιμα, παραμένει στους servers του Facebook ανε-

νεργό. Διαγράφεται μεν μόνιμα για εμάς, δηλαδή ουδείς μπορεί πια να 

δει το προφίλ μας, αλλά όλα μας τα δεδομένα παραμένουν στο Face-

book. Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι, ακόμα και αν διαγραφεί 

το προφίλ μας, μπορούν φωτογραφίες μας που είχαμε δημοσιεύσει στο 

προφίλ αυτό να είναι ακόμα ανιχνεύσιμες σε διαδικτυακές αναζητήσεις! Γι' 

αυτό σκεφτόμαστε πολύ, πριν αναρτήσουμε οποιαδήποτε φωτογραφία 

μας! 

3. Εάν κάποιος ανεβάσει φωτογραφία μου στο Facebook, χωρίς τη 

θέληση μου, πώς μπορώ να τον υποχρεώσω να την αφαιρέσει;  

Η δημοσίευση φωτογραφίας σου χωρίς τη θέλησή σου απαγορεύεται ρητά. 

Οπότε, θα πρότεινα κατ' αρχάς να ενημερώσεις αυτόν που ανέβασε τη 

φωτογραφία σου ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό αν δεν συναινείς, βάσει 

της νομοθεσίας. Αν επιμένει να μην την «κατεβάσει», τότε είναι καλό να 

αναφέρεις στο Facebook τη φωτογραφία αυτή από το κουμπί «αναφο-

ρά» που θα βρεις κάτω από τη φωτογραφία, αναφέροντας  ότι αυτή η 

φωτογραφία αποτελεί δική σου πνευματική ιδιοκτησία.  

4. Όταν δημοσιεύουμε κάτι στο Facebook και το ρυθμίζουμε μόνο 

για φίλους, είναι σίγουρο ότι το βλέπουν μόνο φίλοι; 

Όταν είσαι σε μια δημόσια πλατεία και λες κάτι στους φίλους σου, είσαι 

100% σίγουρος ότι το ακούν μόνο αυτοί; Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε 

σίγουροι στο Διαδίκτυο ποιος μπορεί να «ακούει» και να «βλέπει» αυτά 

που δημοσιεύουμε. Σίγουρα, οι ρυθμίσεις ασφαλείας μας προστατεύουν 

περισσότερα από την παντελώς ανοιχτή πρόσβαση στις πληροφορίες μας. 

5. Υπάρχουν προγράμματα με τα οποία οι παιδεραστές να παρακο-

λουθούν τις κινήσεις μας και, αν ναι, πώς μπορούμε να το αποφύ-

γουμε; 

Στα chat rooms, όπου μπορούν να βρίσκονται και να συνομιλούν πολλοί άν-

θρωποι μαζί, σαφώς και είναι δυνατόν να παρακολουθούν τις συνομιλίες 

μας και τέτοιου είδους άνθρωποι και να προσπαθήσουν να μας προσεγ-

γίσουν.  Συνεπώς,  είναι  σημαντικό να  μη  μιλάμε  ποτέ για  προσωπικά  

μας δεδομένα  σε διαδικτυακές συνομιλίες και γενικώς σε ιστοχώρους, 

ακόμα και αν μιλάμε με φίλους μας, γιατί δεν γνωρίζουμε ποιος άλλος 

μπορεί να ακούει. Επίσης, ουδέποτε αποδεχόμαστε από διαδικτυακούς 

φίλους (δηλαδή από άτομα που γνωρίζουμε μόνο μέσα από το Διαδίκτυο) 

αίτημα για «ιδιωτική συνομιλία» μέσα σε ένα chat room. Εάν κάποιος μας 

ζητήσει κάτι τέτοιο, ενημερώνουμε άμεσα τους γονείς ή τους δασκάλους 

μας. Σε γενικές γραμμές: η προστασία της ιδιωτικότητάς μας -αλλά και 

των φίλων μας / της οικογένειας μας- αποτελεί το Α και το Ω για να εξα-

σφαλίσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στο Διαδίκτυο.  

6. Αν   κάποιος   άγνωστος   δημιουργήσει   δικό   μας   προφίλ   στο   

Facebook με   δικές   μας φωτογραφίες αλλά και τα στοιχεία μας, 

πώς θα το αφαιρέσουμε; 

Αυτό λέγεται "κλοπή ταυτότητας" και είναι παράνομο. Αν έχεις αρκετές 

αποδείξεις γι' αυτό, μπορείς να επικοινωνήσεις στο report@safeline.gr 

και να ζητήσεις να «κατεβεί» το προφίλ. Η Ανοιχτή Γραμμή safeline.gr  

θα επικοινωνήσει με το Facebook δίδοντας τις αποδείξεις σου για να 

ελεγχθεί το εν λόγω προφίλ και να αφαιρεθεί. 

7. Θεωρείτε ότι η ίδρυση του Facebook κάνει καλό ή κακό στην κοι-
νωνία μας; 

Αντερώτηση: θεωρείς ότι η συνάθροιση σε μια πλατεία της πόλης μας, 

κάνει καλό ή κακό στην κοινωνία μας; Συνεπώς η απάντηση στην ερώ-

τηση σου είναι η εξής: εξαρτάται από το πώς εμείς οι ίδι-

οι χρησιμοποιούμε το Facebook για την κοινωνική μας δικτύ-

ωση. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μέσα από το Fa-

cebook βρήκαν παλιούς φίλους / συμμαθητές. Δεν σημαίνει, 

όμως αυτό, ότι ξεκίνησαν μέσα από τον ιστοχώρο αυτό να 

«ανοίγουν» κυριολεκτικά την πόρτα τους σπιτιού τους σε 

αγνώστους. Η τάση ειδικά των εφήβων να έχουν εκατοντά-

δες φίλους, δηλαδή γνωστούς-αγνώστους, για να δείχνουν 

ότι είναι δημοφιλείς, μόνο έξυπνη κίνηση δεν είναι στην 

ορθή χρήση του Facebook. Όλα ξεκινούν από την κριτική μας 

σκέψη, και πώς χρησιμοποιούμε τι, τόσο στον πραγματικό 

όσο και στον εικονικό κόσμο. 

8. Πώς μπορούμε να ξέρουμε αν αυτός με τον οποίο 
μιλάμε είναι γνωστός ή άγνωστος; 

Αν τον γνωρίζεις και στον πραγματικό κόσμο, τότε ξέρεις ότι 
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είναι γνωστός. Ειδάλλως, ουδέποτε μπορείς να γνωρίζεις εάν αυτός με 

τον οποίο συνομιλείς είναι όντως αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι. Ακόμα 

και αν τον δεις με web camera, μπορεί κάποιος άλλος να δείχνει το πρό-

σωπο του και όχι αυτός με τον οποίο συνομιλείς. Γι' αυτό και δεν ανοίγου-

με ποτέ την web camera μας προς αγνώστους. 

9. Τα   κοινωνικά   δίκτυα   έχουν  αντικαταστήσει  τη   διαπροσωπική   

επικοινωνία.  Αυτό   είναι πρόβλημα; Αν ναι, πώς δρα στην κοινω-

νία; 

Αυτό εξαρτάται από εμάς τους ίδιους. Εάν αποφασίζουμε εμείς να καθό-

μαστε όλη μέρα μπροστά από μια οθόνη, ή να στέλνουμε μονίμως 'post' 

μέσω του κινητού μας τηλεφώνου αγνοώντας τη διαπροσωπική επικοινω-

νία, τους φίλους μας, την οικογένεια μας, δεν φταίει η τεχνολογία, αλλά 

εμείς οι ίδιοι. Συνεπώς, η ορθή χρήση της τεχνολογίας είναι το σημαντι-

κό. Επειδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για κοινωνικά δίκτυα, δεν σημαίνει ότι 

πρέπει να τα χρησιμοποιούμε, εάν δεν μας ενδιαφέρουν. Η τεχνολογία 

καλπάζει και είναι «εδώ» για να μας βοηθήσει στην καθημερινότητα 

μας. Είναι στο χέρι μας να τη χρησιμοποιήσουμε συνετά. 

10. Πώς χρησιμοποιεί το Facebook τα ‘like’; 

Μέσω των ‘like’ το Facebook μπορεί να συνθέσει ένα καταναλωτικό μας 

προφίλ. Εάν π.χ. μας αρέσουν τα βιβλία, μπορεί να ξεκινήσει να μας στέλ-

νει στοχευμένη διαφήμιση για βιβλία. Το ίδιο μπορεί να κάνει και προς 

τους φίλους μας, ενημερώνοντάς τους ότι εμείς 'αγαπάμε' τα βιβλία, ο-

πότε ίσως να τα αγαπάνε κι αυτοί. Γενικώς, πρέπει να είμαστε πολύ 

προσεκτικοί με τα ‘ like’ γιατί αυτόματα μαρτυρούν τις προτιμήσεις 

μας, τα χόμπι μας, συνεπώς προσωπικές πληροφορίες για το άτομο μας. Και 

κάποιες φορές, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να μη θέλουμε να τις δουν 

όλοι οι φίλοι μας. 

 

Γράφει η Αγγελική Αθανασίου 

    Ποιος  θα μου το έλεγε ότι θα ερχόταν η στιγμή 
να μεταναστεύσω. Και μάλιστα, σε μια χώρα που 
αγαπούσα από μικρή. Ήμουν 15 χρονών, ενα 
λυκειοκόριτσο με χαμόγελο, όνειρα και πολύ 
τρέλα. Οι γονείς μου είχαν χωρίσει πριν από ένα 
χρόνο και αισθανόμουν ότι ήθελα μια μεγάλη 
αλλαγή στη ζωή μου. Όταν μου ανακοινώσε η 
μητέρα μου και οι θείοι μου ότι θα 
μεταναστεύσουμε στη Γερμάνια, εγώ είχα 
ενθουσιαστεί. Έλεγα από μέσα μου, «Αυτή είναι η 
μεγάλη αλλαγή που ζητούσα». Ήξερα ότι θα 
υπάρξουν δυσκολίες, ήθελα όμως να το ζήσω. 
Πίστευα ότι θα τα καταφέρω. Μετά το χωρισμό 
των γονιών μου, ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι μπορώ 
να αντιμετωπίσω κάθε δυσκολία και κάθε 
εμπόδιο. 
    25 Φεβρουαρίου 2012: Είχε φτάσει η μέρα της 
αναχώρησής μου. Φίλοι και φίλες είχαν έρθει  στο 
σπίτι μου να με αποχαιρετήσουν. Δεν ήξερα πώς 
να αντιδράσω. Από τη μια θα μου έλειπαν όλοι 
πολύ, από την άλλη όμως, σκεφτόμουν ότι μια 
τέτοια αλλαγή είναι για το καλό μου. Από εκείνη 
τη μέρα όμως, άλλαξε όλη μου η ζωή. Στην Ελλάδα 
είχα τελειώσει το Α' τετράμηνο της Α'  Λυκείου κι 
έτσι έπρεπε να τελειώσω και το Β' τετράμηνο για 
να έχω απολυτήριο της Α' Λυκείου. Όμως το 
ελληνικό λύκειο της Γερμανίας ήταν πολύ μακριά 
(70 χλμ. περίπου), με αποτέλεσμα να ξυπνάω 
καθημερινά 5 η ώρα το πρωί και να γυρνάω στο 
σπίτι στις 6 η ώρα το απόγευμα. Εκτός αυτού 
δούλευα τα Σαββατοκύριακα στο εστιατόριο των 
θείων μου, με αποτέλεσμα να μην έχω ελεύθερο 
χρόνο για να γνωρίσω καινούριους φίλους. 
    Όταν αποφοίτησα την Α'  Λυκείου, αποφάσισα 
να φοιτήσω σε ένα γερμανικό κολλέγιο που ήταν 
κοντά στο σπίτι μου και είχε καλή φήμη. Αρχικά 
ήταν όλα πολύ καλά, είχα μάθει και τα γερμανικά. 
Στη συνέχεια, όμως, είχαμε πολλές εργασίες, 
πολλές παρουσιάσεις και παράλληλα και 
διαγωνίσματα. Δεν ήξερα πώς να τα βγάλω περά 
γιατί κάτι τέτοιο δεν είχα συνηθίσει στην Ελλάδα. 
Εκτός αυτού δεν με βοηθούσε κανένας για να 
καταλάβω το σύστημά του. Το μόνο που έκαναν οι 
συμμαθητές μου, ήταν να με ανταγωνίζονται, να 
με μειώνουν και να με κάνουν να νιώθω άσχημα. 
Οι καθηγητές έδειχναν αδιάφοροι κάθε φορά που 
συνέβαινε κάτι τέτοιο. Το μονό που μου έλεγαν 
είναι «προσπάθησε κι άλλο Αγγελική. Τα πας πολύ 

καλά μέχρι στιγμής». Πώς να προσπαθήσω όμως, 
όταν αισθανόμουν - σχεδόν κάθε μέρα – ότι όλοι 
είναι εναντίον μου; Όλα όσα ένιωθα μέσα μου, 
άρχισαν να βγαίνουν σε σωματικά προβλήματα, 
δηλαδή από το άγχος μου πονούσε πολύ το 
στομάχι μου, δεν κοιμόμουν καθόλου καλά τα 
βράδια από εφιάλτες που έβλεπα, με αποτέλεσμα 
να μην ξυπνάω το πρωί για το σχολείο. Κι έτσι με 
καλούσαν στο γραφείο των καθηγητών και μου 
έλεγαν ότι έχω πολλές απουσίες και ότι κινδυνεύω 
να μείνω στην ίδια τάξη. Αυτό ήταν ό,τι χειρότερο 
μπορούσαν να μου πουν. 
    Στη μητέρα μου δεν έλεγα τίποτα για να μην τη 
στενοχωρήσω, ώσπου μια μέρα κατάλαβε ότι κάτι 
μου συμβαίνει και της μίλησα. Ήταν πάντα στο 
πλευρό μου και μου  έδινε δύναμη. Ίσως να σας 
έδωσα την εντύπωση πως αυτά γίνονταν μόνο τον 
πρώτο χρόνο που ήμουν εκεί, δηλαδή την περίοδο 
της προσαρμογής μου. Δυστυχώς όμως αυτό 
γινόταν επί τριάμισι χρόνια, όσο ήμουν στη 
Γερμάνια. 
    Το Μάιο του 2015, και, αφού δεν άντεχα άλλο 
αυτή την κατάσταση αποφάσισα να γυρίσω πίσω 
στην Ελλάδα, εφόσον είχα αποφοιτήσει από το 
γερμανικό σχολείο. Στο πλευρό μου και η μητέρα 
μου. Βέβαια, δεν μου δίνεται ακόμη το δικαίωμα 
να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο, γι'αυτό και 
φοιτώ στο Εσπ. ΓΕΛ Αμπελοκήπων. 
    Με την προσωπική μου εμπειρία ήθελα να σας 
δείξω πως δεν είναι εύκολη η μετανάστευση. 
Απαιτεί υπομονή, επιμονή και δύναμη. Για 
κάποιους από εσάς ίσως η ιστορία μου να μην 
φαίνεται και τόσο δύσκολη, είτε γιατί θεωρείτε ότι 
δεν είχα αρκετή δύναμη, είτε γιατί πιστεύετε ότι 
αυτά συμβαίνουν παντού, εγώ όμως την έζησα και 
ξέρω πόσο ψυχολογικά δύσκολο είναι. 
Και ναι, είναι ένα παράδειγμα από ένα 
κορίτσι που είχε προβλήματα στο 
σχολείο, αναρωτηθείτε όμως, μήπως 
και η καθημερινή ζωή στη Γερμάνια 
είναι έτσι; Μήπως οι άνθρωποι εκεί 
πέρα συμπεριφέρονται ως 
ανταγωνιστές και είναι «κρύοι», όπως 
τους αποκαλούμε εμείς και το ίδιο 
διδάσκουν και στα παιδία τους; Μήπως 
είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό 
ρατσιστές; Γιατί γνώρισα ανθρώπους 
που μου άνοιξαν την αγκαλιά τους 

χωρίς να με ξέρουν, αλλά και πολλούς που μου 
φερθήκαν όσο πιο άσχημα μπορούσαν. 
    Παρόλα αυτά δεν μετανιώνω για ό,τι έζησα, 
γιατί με άλλαξαν, μ’ έκαναν αυτό που είμαι τώρα. 

Έμαθα πολλά πράγματα, το κυριότερο από αυτά: 
να μην επιτρέπω σε κανέναν να με μειώνει και να 
χαίρεται με τη στενοχώρια μου. Είμαι ακόμη πολύ 
μικρή για να ξέρω αν θα μεταναστεύσω ξανά  ή 
όχι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, πλέον, ξέρω τί 
πρέπει να αποφύγω και τί όχι, για να έχω μια 
φυσιολογική ζωή και στο εξωτερικό. 
    Και μην ξεχνάτε: Το εξωτερικό μπορεί να σου 
προσφέρει πολύ περισσότερα από ότι η πατρίδα 
σου, στην πατρίδα σου όμως θα βρίσκεις πάντα 
την ψυχική σου ηρεμία και γαλήνη, με λίγα λόγια 
την υγεία σου… 
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Γράφει ο Μάριος Χαρατζίδης 

Το παρκούρ, γνωστό και ως Τέχνη της Κίνησης, 
είναι μια γαλλικής καταγωγής μη ανταγωνιστι-
κή σωματική και πνευματική τέχνη που έχει ως 
στόχο την ταχύτατη και βέλτιστη δυνατή μετα-
κίνηση από οποιοδήποτε σημείο του χώρου Α 
σε διαφορετικό σημείο Β, χρησιμοποιώντας 

μόνο τις ανθρώπινες σωματικές ικανότητες. Οι 
μαθητές του παρκούρ ονομάζονται 
traceurs (τρασέρ) και οι μαθήτριες traceuses 
(τρασέζ). 

Οι μαθητές του παρκούρ ονομάζο-
νται traceurs (τρασέρ) και οι μαθήτριες 
traceuses (τρασέζ). 

- Από πού και πώς ξεκίνησε σαν άθλημα το 
παρκούρ. Καταρχήν είναι αναγνωρισμένο ως 
άθλημα ή είναι μια τέχνη της κίνησης;  

-Το παρκούρ έγινε ευρέως διαδεδομένο από 
την Γαλλία. Διαδόθηκε κυρίως από τον Γάλλο 

traceur David Belle ενώ αργότερα προστέθηκαν 
και άλλες κινήσεις απο τον Sebastien Foucan 
και δημιουργήθηκε το freerunning. Το παρκούρ 
στην ουσία είναι η τέχνη της μετακίνησης και 
της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. Αστικό 
η μη. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να 
μπει και σε διαγωνισμούς ή γυμναστήρια σαν 
άθλημα. 

- Σε ποια ηλικία ξεκίνησες το παρκούρ. Δε φο-
βόσουν για κάποιο ατύχημα; Πως αισθάνθηκες 
την πρώτη φορά που πειραματίστηκες;  

-Ξεκίνησα το παρκούρ γύρω στα είκοσι όταν 
γνώρισα κάποια άτομα από το χώρο των πολε-
μικών τεχνών. Ήμουν αρκετά έμπειρος στη γυ-
μναστική οπότε πάντοτε πρόσεχα στο μέγιστο 
για να αποφύγω οποιονδήποτε τραυματισμό. 
Φόβους είχα αρκετούς στην αρχή, αλλά μέσω 
της συνεχόμενης προπόνησης σιγά σιγά με-
τριάστηκαν με την πάροδο του χρόνου. Την 
πρώτη φορά που ξεκίνησα οι κινήσεις μου ήταν 
άγαρμπες καθώς ακόμη μάθαινα το σώμα μου. 
Μέσω της συστηματικής προπόνησης, όμως, 
κατάφερα να φτάσω στο επίπεδο που βρίσκο-
μαι σήμερα. 

 - Ποιους κινδύνους συναντά κανείς κάνοντας 
παρκούρ; Σου έχει συμβεί ποτέ κάποιο σοβαρό 
ατύχημα;  

-Κάνοντας παρκούρ μπορείς να πάθεις αρκε-
τούς μικροτραυματισμούς. Όπως άλλωστε και 
σε όλα τα αθλήματα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος 
στην εκπαίδευση πάνω στο παρκούρ είναι η να 
υπερεκτιμήσεις τις ικανότητές σου και να 
τραυματιστείς λόγο απροσεξίας. Ενώ προφα-
νώς δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αστάθμητο πα-

ράγοντα της τύχης. Σοβαρό ατύχημα δεν είχα 
ποτέ μου αλλά μικροτραυματισμούς είχα. Ο 
σοβαρότερος τραυματισμός μου προήλθε από 
ένα άλμα από μια πολυκατοικία. Δεν είχα υπο-
λογίσει σωστά την προσγείωση με αποτέλεσμα 
να πάθω διάστρεμμα. 

- Πώς εξαπλώθηκε και γνωστοποιήθηκε αυτή η 
τέχνη; Ήταν μια μόδα ή είναι ένα άθλημα που 
ήρθε για να μείνει και να γίνει θεσμός;  

-Η τέχνη γνωστοποιήθηκε κυρίως μέσω του 
διαδικτύου. Όταν πρωτοεμφανίστηκε έγινε μό-
δα και υπήρχε πολύ μεγάλο ποσοστό ενασχό-
λησης με το άθλημα. Με τον καιρό μειώθηκαν 
τα ποσοστά αλλά το άθλημα εδραιώθηκε και 
ήρθε για να μείνει. 

- Υπάρχουν οργανωμένα σωματεία παρκούρ;  

-Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες προ-
σπάθειες το άθλημα να γίνει λίγο πιο επίσημο. 
Σε αυτό βοήθησε και το παγκόσμιο πρωτάθλη-
μα που γίνεται στην Σαντορίνη. Το σωματείο 
μας βρίσκεται στην Βόρεια Ελλάδα και είναι το 
North Greece Parkour Union. Μπορείτε να μας 
βρείτε στο facebook με αυτό το όνομα. Επίσης 
λειτουργούμε και το blog Parkour Hellas. Εκεί 
θα βρείτε διάφορα άρθρα πάνω σε προπόνηση 
και διατροφή. 

- Αν γινόταν κάποια στιγμή ολυμπιακό άθλημα 
το παρκούρ, θα λάμβανες μέρος;  

-Αν κάποια στιγμή το παρκούρ γινόταν Ολυμπι-
ακό άθλημα αλλά δεν έχανε τη φιλοσοφία του 
τότε θα ενδιαφερόμουν να συμμετάσχω σε μια 
τέτοια διοργάνωση. 
  

Στο σχολείο μας πραγματοποιούνται 
διάφορες εξωδιδακτικές εκδηλώσεις 
και δράσεις, στις οποίες συμμετέχει η 
πλειοψηφία των μαθητών του σχολεί-
ου. Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου, της 
28ης Οκτωβρίου καθώς και της Επετεί-
ου του Πολυτεχνείου περιλαμβάνει 
αφηγήσεις κειμένων, απαγγελίες ποιη-
μάτων, προβολές χρονικών, θεατρικά 
δρώμενα και πολλά πολλά τραγούδια 
από το μουσικό συγκρότημα του σχο-
λείου. 
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(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)  

«Νυχτερινό σχολείο; Και τι ώρα αρχίζει; Καλά 
μετά τη δουλειά; Το παιδί θέλει να κοιμηθεί 
τέτοια ώρα, ο άντρας μου γυρνάει απ’ τη 
δουλειά, θέλει να ξεκουραστεί, να φάει… 
Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά; Και τι ώρα θα 
γυρίζω σπίτι, έντεκα!; Και πότε θα διαβάζω; 
Τελικά, γίνεται;» 

  Μετά από τέτοια κι άλλα τόσα «ασήμαντα» 
διλήμματα γράφονται μικρότεροι ή μεγαλύ-
τεροι μαθητές, οικογενειάρχες και μη, γυναί-
κες και άνδρες στα νυχτερινά σχολεία. Άλλοι 
στο Γυμνάσιο, άλλοι στο Γενικό Λύκειο κι άλ-
λοι στα ΕΠΑΛ για να πάρουν πτυχίο σε κά-
ποια ειδικότητα. Κι όσοι δεv δουλεύουν κι 
είναι άνεργοι για πολύ καιρό; Μπορεί να δι-
ακόπτουν τη φοίτηση στη μέση να φύγουν 
για δουλειά, σε άλλη πόλη ή και στο εξωτερι-
κό, άλλοι πάλι διακόπτουν τη φοίτηση ενόσω 
εργάζονται γιατί ξαφνικά ο εργοδότης απο-
φάσισε ότι χρειάζεται σπαστό ωράριο, με 
αποτέλεσμα ο μαθητής να μη μπορεί να πα-
ρακολουθήσει ούτε εσπερινό ούτε ημερήσιο 
σχολείο. 
    Πολλοί μαθητές του Εσπ. Γενικού Λυκείου 
έχουν ως κύριο στόχο τη συμμετοχή τους στις 
Πανελλήνιες Εξετάσεις των Εσπερινών Λυ-
κείων, για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση (38,8%). Οι μαθητές του Εσπ. 
ΕΠΑΛ 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 / βελτι-
ωμένες οικονομικές απολαβές) ή για να αυ-
ξήσουν τις πιθανότητες να βρουν δουλειά. 
Τον ίδιο στόχο έχουν και οι περισσότεροι μα-
θητές του Εσπ. Γυμνασίου. 
   Πώς αξιολογούν όμως οι ίδιοι οι μαθητές 
και στις δύο βαθμίδες (γυμνάσιο - λύκειο) 
την προσφορά του σχολείου τους στους ίδι-
ους αλλά και στην κοινωνία γενικότερα; Θα 
το πρότειναν και σε άλλους; Μήπως τα νυ-
χτερινά σχολεία έχουν περιθώρια βελτίωσης 
και δεν προσφέρουν στους μαθητές τους ή 
δεν δίνουν ίσες ευκαιρίες με τα πρωινά; Σε 
συνέχεια της έρευνας (που δημοσιεύσαμε 
στο προηγούμενο τεύχος μας) στα νυχτερινά 
σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου 
φοιτά και το μεγαλύτερο μέρος του εργατι-
κού πληθυσμού των μαθητών, οι απαντήσεις 
για την ικανοποίησή τους από τη φοίτησή 
τους στο νυχτερινό σχολείο είναι στη συντρι-
πτική τους πλειοψηφία θετικές και αισιόδο-
ξες.  
Τι προτείνουν οι μαθητές των εσπερινών 
σχολείων της Δυτικής Θεσσαλονίκης 
Οι περισσότεροι χαρακτηρίζουν τη φοίτησή 
τους στο νυχτερινό σχολείο «μια χαρά» κι ότι 
δεν θέλουν ν’ αλλάξει τίποτε. Ένα σημαντικό 
ζήτημα που αναδεικνύεται από τις απαντή-
σεις μαθητών των ΕΠΑΛ είναι το θέμα του 

αρτιότερου εξοπλισμού και του εκσυγχρονι-
σμού των σχολικών εργαστηρίων (πληροφο-
ρικής, οχημάτων, κ.τ.λ.) μιας και η πρόοδος 
και εξέλιξη των μαθητών αυτών εξαρτάται εξ 
ολοκλήρου σχεδόν από την πρακτική τους 
κατάρτιση και εμπειρία. 
   Σημαντικό θέμα για όλους τους μαθητές 
των νυχτερινών σχολείων είναι η ευελιξία και 
η ανοχή του σχολείου, κυρίως των καθηγη-
τών αλλά και του νομικού πλαισίου, στο μεί-
ζον θέμα των απουσιών, αφού τα όρια των 
απουσιών παρόλο που είναι ελαφρώς αυξη-
μένα σε σχέση με τα όρια των μαθητών των 
ημερήσιων σχολείων οι οποίοι δεν εργάζο-
νται επί το πλείστον. Εκτός όμως από αυτό, η 
ελαστικότητα είναι επιθυμητή και όσον αφο-
ρά την αξιολόγηση στα μαθήματα και τους 
βαθμούς. Δεν είναι εύκολο για τους μαθητές 
αυτούς να πετυχαίνουν τις ίδιες επιδόσεις με 
τους μαθητές των ημερήσιων σχολείων λόγω 
έλλειψης χρόνου κυρίως αλλά και εξαιτίας 
του ότι πολλοί απ’ τους μαθητές εγκατέλει-
ψαν το ημερήσιο σχολείο πριν από πολλά 
χρόνια. 
   Πολλοί προτείνουν τη μείωση του ωραρίου 
(το ωράριο των νυχτερινών κυμαίνεται από 
τις 18.30-19.00 μέχρι τις 22.00-22.30 το βρά-
δυ) για να διευκολύνονται στην εργασία 
τους. Το νυχτερινό Λύκειο και το ΕΠΑΛ είναι 
τετραετούς φοίτησης, ενώ το ημερήσιο τριε-
τούς. Αντικειμενικά είναι πιο δύσκολο να κα-
λυφθεί η ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων 
γιατί και η διάρκεια της διδακτικής ώρας εί-
ναι μικρότερη από το ημερήσιο. 
   Ειδικότερα για τα ΕΠΑΛ υπάρχει αντιπαλό-
τητα μεταξύ των μαθημάτων γενικής παιδεί-
ας και αυτών της ειδικότητας. Ο κυριότερος 
στόχος των μαθητών των ΕΠΑΛ είναι η από-
κτηση πτυχίου στην ειδικότητά τους. Έτσι 
πολλοί απ’ αυτούς θεωρούν τα μαθήματα 
γενικής παιδείας «χάσιμο χρόνου» κι απαι-
τούν μείωση των ωρών διδασκαλίας τους και 
αύξηση των ωρών των μαθημάτων ειδικότη-
τας. Σε σχέση με την πρακτική άσκηση των 
μαθητών των ΕΠΑΛ έρχεται να προστεθεί και 
το θέμα της περίφημης «μαθητείας» η οποία 
αποτελεί ζητούμενο γιατί θα αναγνωρίζεται 
και σαν προϋπηρεσία αργότερα, κάτι όμως 
που δεν έχει οργανωθεί ακόμα 
και δεν μπορούν όλοι οι μαθητές 
που αποφοιτούν να το έχουν. 
   Τους περισσότερους μαθητές 
απασχολεί το πρόβλημα της μη 
έγκαιρης πλήρωσης των κενών 
θέσεων των καθηγητών και κυ-
ρίως των Ομάδων Προσανατολι-
σμού (στο ΓΕΛ) ή των Ειδικοτή-
των (στο ΕΠΑΛ), γιατί καθίσταται 
δύσκολη η κάλυψη και η εμπέ-
δωση της ύλης από τους ίδιους, 

με αποτέλεσμα να αισθάνονται «παιδιά ενός 
κατώτερου Θεού» σε σχέση με τα ημερήσια 
σχολεία που, και οι θέσεις καλύπτονται στα 
περισσότερα από την αρχή της χρονιάς, και 
έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές να πηγαί-
νουν φροντιστήριο για να καλύψουν την ύλη. 
Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί τους μαθη-
τές των νυχτερινών λυκείων σε σχέση με τα 
ημερήσια είναι η μη δυνατότητά τους να έ-
χουν πρόσβαση σε στρατιωτικές και αστυνο-
μικές σχολές, αυτοί βέβαια που πληρούν τα 
όρια ηλικίας. 
   Επίσης, πολλοί μαθητές εντοπίζουν κι ένα 
θέμα που έχει να κάνει με την ελαστικότητα 
πολλές φορές των εκπαιδευτικών όσον αφο-
ρά τη συμπεριφορά κάποιων μαθητών που 
δεν έχουν τους ίδιους στόχους με τους υπό-
λοιπους και παρεμποδίζουν την ομαλή διεξα-
γωγή του μαθήματος. Προτείνουν την επίδει-
ξη μεγαλύτερης αυστηρότητας από μέρους 
των εκπαιδευτικών απέναντι σε παραβατικές 
συμπεριφορές. Εδώ θα πρέπει να αναφέ-
ρουμε ότι ο μαθητικός πληθυσμός στα νυ-
χτερινά σχολεία είναι ανομοιογενής όσον 
αφορά τις ηλικίες τους (15-65 ετών) με άμε-
ση συνέπεια να έχουν διαφορετικούς στό-
χους αλλά και επίπεδο ωριμότητας. 
   Συναφής πρόταση σχετικά με το προηγού-
μενο θέμα αποτελεί και αυτή της ύπαρξης 
ψυχολόγου σε κάθε σχολείο, τόσο για συμ-
βουλευτικό ρόλο, όσο και για την αντιμετώ-
πιση συμπεριφορικών προβλημάτων. 
   Πολύ ενθαρρυντικό θα ήταν επίσης και ο 
εμπλουτισμός του προγράμματος των νυχτε-
ρινών σχολείων με περισσότερες εξωσχολι-
κές δραστηριότητες, αφού το σχολείο είναι 
ανοιχτό στην κοινωνία και χώρος εξέλιξης 
του πολιτισμού και της δημιουργικότητας 
όλων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Και τα 
νυχτερινά σχολεία μπορούν να συμμετέχουν 
σε εκδηλώσεις και συνεργασίες με τοπικούς 
φορείς, δήμους, συλλόγους κ.τ.λ. και να πα-
ράγουν έργα πολιτισμού. 
   Όλα αυτά βέβαια μπορούν να συμβούν με 
την καλύτερη οργάνωση και κατανομή του 
προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες των 
μαθητών. 
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Π ρ ώ τ ε ς  Β ο ή θ ε ι ε ς  
 

 

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) 
(οι παρακάτω οδηγίες απευθύνονται σε ανθρώπους που γνωρίζουν την ε-
φαρμογή τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση παρακαλείσθε να απευθύνεστε σε 
ειδικούς επαγγελματίες υγείας) 

Η "Βασική Υποστήριξη της ζωής" περιλαμβάνει τη βασική γνώση και τις 
δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση απειλητικών για τη 
ζωή καταστάσεων. Αυτές μπορεί να είναι: μια απειλητική καρδιακή προ-
σβολή, αιφνίδια κατάρρευση, σοβαρή αιμορραγία και πνιγμονή (σταμά-
τημα της αναπνοής από ξένο σώμα, που αποφράζει τη δίοδο του αέρα 
προς τους πνεύμονες). Πρέπει να γνωρίζετε πότε και πώς θα καλέσετε 
ένα ασθενοφόρο ή άλλη ιατρική βοήθεια οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. 

ΑΡΧΕΣ 
Για να ζήσουμε, χρειαζόμαστε μια κανονική παροχή οξυγόνου σε όλα τα 
μέρη του σώματός μας. Ιδιαίτερα ο εγκέφαλος θα υποστεί σοβαρή βλά-
βη εάν στερηθεί οξυγόνο για πάνω από μερικά λεπτά (πέντε ως επτά το 
μέγιστο) Για να διατηρήσουμε την παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλο, 
τρία πράγματα είναι βασικά:  

Α. ένας ανοικτός και καθαρός ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ, μέσω του οποίου ο αέρας 
που περιέχει οξυγόνο μπορεί να περάσει στους πνεύμονες.  
Β. η ΑΝΑΠΝΟΗ - η οποία δίνει αέρα μέσα στους πνεύμονες, από όπου το 
οξυγόνο μπορεί να περάσει μέσα στο αίμα.  
Γ. η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ που απαιτεί μια αντλία, την καρδιά, που μαζί με το 
απαραίτητο αίμα στα αιμοφόρα αγγεία θα μεταφέρουν οξυγόνο από 
τους πνεύμονες στο σώμα. 
Αναζωογόνηση, είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για την επείγουσα 
αντιμετώπιση που απαιτείται για να ξεπεραστεί η ανεπάρκεια ενός ή 
όλων αυτών των λειτουργιών. Μπορεί να αφορά απλά στη διατήρηση 
ανοιχτού αεραγωγού και το γύρισμα ενός αναίσθητου ασθενή στα πλάι' 
ή μπορεί να σημαίνει τη χορήγηση αέρα στους πνεύμονές ταυ (τεχνητή 
αναπνοή) ή συμπίεση του θώρακα, ώστε το αίμα να κυκλοφορήσει μέσα 
στο σώμα. 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ 

Θυμηθείτε - τα δευτερόλεπτα τρέχουν 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
Πλησιάστε με προσοχή, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για σας 
τους ίδιους ή το θύμα. Σκεφθείτε τους κινδύνους από ηλεκτρικό ρεύμα, 
αέριο, αυτοκίνητα που κινούνται πλησίον, οικοδομικά υλικά κλπ 
1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ  
Εκτιμήστε αν το θύμα είναι ή όχι αναίσθητο. Με προσοχή κουνήστε τους 
ώμους και ρωτήστε δυνατά: "Είστε καλά;" ή "Τι συμβαίνει;" ή δώστε μια 
εντολή όπως "άνοιξε τα μάτια σου". Εάν το θύμα δεν έχει τις αισθήσεις 
του δεν θα ανταποκριθεί.  
2. ΚΑΛΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ 
Εάν βρίσκεται κοντά κάποιος άλλος, ζητήστε του να παραμείνει μήπως 
Χρειαστείτε τη βοήθεια του. Εάν είστε μόνος, φωνάξτε δυνατά, προσπα-
θώντας να προσελκύσετε την προσοχή των άλλων, αλλά μην εγκαταλεί-
ψετε το θύμα.  
3. ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 
Σε έναν αναίσθητο άνθρωπο η γλώσσα μπορεί να 
πέσει προς τα πίσω και να αποφράξει την οδό 
από όπου περνάει ο αέρας. Εκτείνοντας το κεφά-
λι προς τα πίσω και ανασηκώνοντας το πηγούνι 
προς τα πάνω, η γλώσσα απομακρύνεται από το 
πίσω μέρος του λαιμού διευκολύνοντας έτσι τη 
δίοδο του αέρα.  
 Εάν είναι δυνατόν, με το θύμα στη θέση που το 
βρήκατε, βάλτε το ένα χέρι στο μέτωπο και με προσοχή εκτείνετε το κε-
φάλι προς τα πίσω. Κρατήστε τον αντίχειρα και το δείκτη του ίδιου χε-
ριού ελεύθερα, για να κλείσετε τη μύτη εάν απαιτηθεί να του δώσετε 
αέρα με το στόμα σας (τεχνητή αναπνοή, "φιλί της ζωής").  

Συγχρόνως ανασηκώστε το πηγούνι χρησιμοποιώντας τα δύο δάκτυλα 
του άλλου χεριού στο οστέινο τμήμα του πηγουνιού. Αυτό θα απελευ-
θερώσει τον αεραγωγό. Δεν χρειάζονται κουταλάκια, συσκευές ή άλλα 
αντικείμενα, γιατί είναι συνήθως επικίνδυνα. Ούτε χρειάζεται να προ-
σπαθήσετε να του ανοίξετε το στόμα.  
Εάν έχετε οποιαδήποτε δυσκολία, γυρίστε ανάσκελα το θύμα με προσο-
χή, και μετά προσπαθήστε να απελευθερώσετε τον αεραγωγό όπως πε-
ριγράψαμε παραπάνω. 
Σε θύματα όπου υπάρχει υποψία για κάκωση στο αυχενικό μέρος της 
σπονδυλικής στήλης, προσπαθήστε να αποφύγετε την έκταση της κεφα-
λής, χρησιμοποιώντας την ανύψωση του πηγουνιού για να απελευθερώ-
σετε τον αεραγωγό. Αυτό που προέχει όμως είναι να απελευθερώσετε 
τον αεραγωγό, οπότε κάποιου βαθμού έκταση της κεφαλής μπορεί να 
είναι αναπόφευκτη. Οι κακώσεις στον αυχένα μπορεί να συμβούν μετά 
από: Κάκωση της κεφαλής Τροχαία ατυχήματα Πτώση από ύψος Βουτιές 
σε ρηχά νερά Αθλητικά Πτώση από άλογο, ατυχήματα. 
4. ΑΝΑΠΝΟΗ 
Διατηρώντας τον αεραγωγό ανοικτό, ελέγχετε αν 
το θύμα αναπνέει: βλέποντας τις κινήσεις του θώ-
ρακα, ακούγοντας τον ήχο της αναπνοής και αι-
σθανόμενοι την εκπνοή στο μάγουλο. Κάντε το 
αυτό για 10 δευτερόλεπτα πριν βεβαιωθείτε ότι 
δεν υπάρχει αναπνοή. 
Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους 
οποίους το θύμα έχει σταματήσει να αναπνέει:  
 Επειδή το αναίσθητο θύμα βρίσκεται ανάσκελα, η γλώσσα του πέ-

φτει προς τα πίσω, αποφράζοντας έτσι τον αεραγωγό 
 Καρδιακή προσβολή 
 Κάκωση στο κεφάλι ή στο θώρακα 
 Δηλητηρίαση (φάρμακα, τοξικά αέρια, κλπ) 
 Πνιγμός 
 Απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα (πνιγμονή) μπορεί να είναι 

άλλα αίτια 
Εάν το θύμα δεν αναπνέει και έχετε κάποιον άλλο μαζί σας, στείλτε τον 
αμέσως να καλέσει βοήθεια . Εάν είστε μόνος αφήστε το θύμα αμέσως 
μόλις διαπιστώσετε ότι δεν αναπνέει και καλέστε αμέσως βοήθεια. 
Με την ΚΑΡΠΑ θα "αγοράσετε χρόνο" για το θύμα, επιτρέποντας στο 
αίμα που περιέχει οξυγόνο να κυκλοφορήσει στο σώμα. Μ' αυτόν τον 
τρόπο εμποδίζονται βλάβες σε σημαντικά όργανα όπως είναι ο εγκέφα-
λος. Η ΚΑΡΠΑ δεν θα "επαναφέρει το θύμα στη ζωή" από μόνη της, γι' 
αυτό είναι πολύ σημαντικό να καλέσετε το ΕΚΑΒ το ταχύτερο δυνατό. Το 
ΕΚΑΒ είναι σε θέση να προσφέρει την εξειδικευμένη βοήθεια στο θύμα. 

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Α. Το θύμα αντιδρά και αναπνέει 
Αφήστε το στη θέση που το βρή-
κατε (εκτός αν ο χώρος που βρί-
σκεται είναι επικίνδυνος) Ζητήστε 
βοήθεια, εάν χρειάζεται. Μείνετε 
δίπλα του ελέγχοντας την κατά-
στασή του. 
Β. Το θύμα δεν αντιδράει αλλά 
αναπνέει κανονικά 
Γυρίστε το στην πλάγια θέση α-
σφαλείας. Καλέστε το 166 – ΕΚΑΒ. 
Ελέγξτε εάν συνεχίζει να αναπνέει.  
Γ. Το θύμα δεν αντιδράει και δεν 
αναπνέει  
Τηλεφωνήστε στο 166 - ΕΚΑΒ ή 
στείλτε κάποιον άλλο να τηλεφω-
νήσει. 
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ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ 

Με τους αγκώνες σας σε ευθεία και κάθετα στο στέρνο, φέρτε τους ώ-
μους σας έτσι έως ότου βρεθούν πάνω από το κέντρο του θώρακα του 
θύματος (στην ξιφοειδή). 

Πιέστε και αφήστε το στέρνο 4-5 εκατοστά ή το 1/3 του βάθους του θώ-
ρακα. Η προτεινόμενη συχνότητα είναι τουλάχιστον 100 θωρακικές συ-
μπιέσεις στο λεπτό. Θα σας φανεί χρήσιμο αν μετράτε δυνατά "ένα και 
δύο και τρία ... και τριάντα. 

ΑΝΑΠΝΟΕΣ-ΕΜΦΥΣΗΣΕΙΣ 

  

 

Γίνονται συνήθως με τη μέθοδο «στόμα με στόμα». 
Διατηρήστε ανοικτό τον αεραγωγό (έκταση της κεφαλής και ανύψωση 
του πηγουνιού) και με τα δύο δάχτυλα του χεριού σας (δείκτης –
αντίχειρας) που βρίσκεται στο μέτωπο και είναι ελεύθερα κλείστε τη 
μύτη. 
Με το άλλο χέρι κρατήστε το σαγόνι προς τα πάνω, επιτρέποντας έτσι 
στο στόμα να είναι ανοικτό. 
Πάρετε μια κανονική ανάσα εφαρμόστε τα χείλη σας καλά γύρω από τα 
χείλη του θύματος και φυσήξτε αργά και σταθερά μέσα στο στόμα του. 
Κάθε αναπνοή (εμφύσηση), διάρκειας περίπου 1- 1,5 δευτερόλεπτα, 
πρέπει να είναι αρκετή για να προκαλέσει ανύψωση του θώρακα όπως 
σε μια φυσιολογική αναπνοή. 

Διατηρώντας το κεφάλι στη θέση που ήταν πριν, απομακρύνετε το στό-
μα σας από το στόμα του θύματος, επιτρέποντας στο θώρακα να "ξε-
φουσκώσει" πλήρως, καθώς ο αέρας βγαίνει έξω 
Πάρετε άλλη μια κανονική ανάσα και ξαναδώστε εμφύσηση, συμπληρώ-
νοντας συνολικά 2 αποτελεσματικές εμφυσήσεις (να ανασηκώνεται ο 
θώρακας).  
Οι θωρακικές συμπιέσεις πρέπει πάντα να συνδυάζονται με αναπνοές, 
έτσι ώστε μετά από 30 συμπιέσεις να δίνονται 2 αποτελεσματικές εμ-
φυσήσεις και εναλλάξ. Είναι απίθανο ο σφυγμός του θύματος να επι-
στρέψει άμεσα χωρίς άλλες πιο εξειδικευμένες τεχνικές (ειδικότερα αυ-
τή της απινίδωσης· γι' αυτό μη χάνετε χρόνο σταματώντας την ΚΑΡΠΑ 
για να επανελέγξετε την κυκλοφορία. Σταματήστε για επανέλεγχο, μόνο 
εάν το θύμα δείξει σημεία ζωής (κίνηση ή αναπνοή). Διαφορετικά συνε-
χίστε μέχρις ότου φτάσει το ασθενοφόρο ή αν κάποιος άλλος διασώστης 
μπορεί να συνεχίσει ή εάν είστε πολύ εξουθενωμένοι για να συνεχίσετε.  

Προστασία διασώστη: Στην τεχνητή αναπνοή στόμα με στόμα ή στόμα 
με μύτη, ο κίνδυνος μετάδοσης μόλυνσης είναι σχεδόν ανύπαρκτος και 
δεν πρέπει ποτέ να διστάσετε να την εφαρμόσετε σε ένα επείγον περι-
στατικό. Κανένα ιστορικό με AIDS δεν έχει αναφερθεί σαν αποτέλεσμα 
τεχνητής αναπνοής. Για λόγους υγιεινής και εφόσον έχετε εκπαιδευτεί, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό προστατευτικό μαντιλάκι προ-
σώπου.  Εάν έχετε κάνει αναζωογόνηση και εξακολουθείτε να φοβάστε 
ότι σας έχει μεταφερθεί κάποια νόσος, συμβουλευθείτε κάποιο γιατρό. 

ΠΛΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Το αναίσθητο θύμα που αναπνέει πρέπει να 
τοποθετηθεί σε πλάγια θέση ασφαλείας. Αυτό 
επιτρέπει στη γλώσσα να πέσει προς τα εμπρός 
διατηρώντας ανοιχτό τον αεραγωγό. Μειώνει 
επίσης τον κίνδυνο να περάσει στους πνεύμο-
νες περιεχόμενο του στομάχου. 

Γονατίστε δίπλα στο θύμα και: 
Εάν φοράει γυαλιά, αφαιρέστε τα. 
Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα του είναι ίσια και α-
νοίξτε τον αεραγωγό του κάνοντας έκταση κε-
φαλής και ανύψωση πηγουνιού. 
Τοποθετήστε το άνω άκρο που είναι προς τη 
μεριά σας σε ορθή γωνία προς το σώμα, ενώ ο 
αγκώνας λυγίζει με την παλάμη προς τα πάνω 
Φέρτε το απέναντι από εσάς χέρι του θύματος, 
πάνω στο θώρακά του και κρατήστε τη ραχιαία 
επιφάνεια του άκρου χεριού του πάνω στο 
πλησιέστερα προς εσάς μάγουλό του 
Με το άλλο σας χέρι πιάστε το μηρό τού απέ-
ναντί σας ποδιού του, κάτω απ' το γόνατο, δια-
τηρώντας το πέλμα σε επαφή με το έδαφος. 

Διατηρώντας το χέρι πιεσμένο στο μάγουλο 
τραβήξτε το πόδι του προς εσάς. 
Τοποθετήστε το επάνω πόδι έτσι ώστε το ισχίο 
και το γόνατο να είναι λυγισμένα σε ορθές γω-
νίες, αποτρέποντας το θύμα να γυρίσει μπρού-
μυτα. 
Διατηρήστε ανοιχτό τον αεραγωγό, κάνοντας 
έκταση της κεφαλής και τακτοποιώντας το χέρι 
κάτω από το μάγουλο, εάν χρειάζεται. 
Επανελέγχετε για σημεία αναπνοής σε τακτά 
διαστήματα. 
 

Πηγή: http://www.ekab.gr/web/ 
 

 

Γράφει ο Απόστολος Χατζηπαρασκευάς 

Η Μαλτιτόλη είναι μια αλκοόλη σακχάρου που χρησιμοποιείται ως ένα 
υποκατάστατο της ζάχαρης. Έχει 75-90% της γλυκύτητας της σακχαρόζης 
(επιτραπέζια ζάχαρη) και σχεδόν πανομοιότυπες ιδιότητες, εκτός από το 
ρόδισμα. Χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει την επιτραπέζια ζάχα-
ρη,  γιατί έχει λιγότερες θερμίδες.  Η μαλτιτόλη γίνεται με υδρογόνωση 
της μαλτόζης,  που είναι προϊόν διάσπασης του αμύλου. Το άμυλο είναι  
ένας  πολυσακχαρίτης που αποτελείται από χιλιάδες μόρια γλυκόζης. 
Η υψηλή γλυκύτητα της μαλτιτόλης επιτρέπει να μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί χωρίς να αναμιγνύεται με άλλα γλυκαντι-
κά. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στην παραγωγή των γλυκών: σκληρές κα-
ραμέλες χωρίς ζάχαρη, τσίχλες, σοκολάτες, παγωτό. 
Η φαρμακευτική βιομηχανία χρησιμοποιεί τη μαλτιτόλη ως ένα συστατι-
κό, που χρησιμοποιείται ως γλυκαντικό χαμηλών θερμίδων. Η ομοιότητά 
της προς τη σακχαρόζη επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί σε σιρόπια με το 
πλεονέκτημα ότι η κρυστάλλωση  είναι λιγότερο πιθανή. Η μαλτιτό-
λη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν ένας πλαστικοποιητής σε κά-
ψουλες ζελατίνης  και ως ένα υγροσκοπικό. 

Δεν μεταβολίζεται από τα 
στοματικά βακτήρια, οπό-
τε δεν προωθεί την τερηδόνα 
των δοντιών. Απορροφάται 
πιο αργά από τη σακχαρό-
ζη, γεγονός που την καθι-
στά κάπως πιο κατάλληλη 
για άτομα με διαβήτη, από 
τη σακχαρόζη.  Όπως και άλ-
λες  αλκοόλες σακχά-
ρων, μεγάλες ποσότητες 
μαλτιτόλης μπορούν να έ-
χουν υπακτικό αποτέλεσμα. 
 

Πηγή:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Maltitol 
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Ο συνολικός στόχος που τίθεται δεν αφορά μόνο τη μείωση των πόρων που καταναλώνο-
νται, αλλά το πέρασμα των πόλεων από το σημερινό γραμμικό σύστημα (που η μία ενέρ-
γεια ακολουθεί την άλλη, με τελικό αποτέλεσμα την παραγωγή αποβλήτων) σε ένα κυκλι-
κό-ολιστικό σύστημα, που βασίζεται στην ανακύκλωση των υλικών, στη συγκομιδή νερού, 
στην παραγωγή ενέργειας (π.χ. με φωτοβολταϊκά στις στέγες) και τροφής (αστικοί λαχανό-
κηποι). Μάλιστα, η πυκνότητα πληθυσμού που υπάρχει στις πόλεις μπορεί να κάνει τις 
παρεμβάσεις (για καινοτομίες, για συλλογικές δράσεις), πιο αποδοτικές. 

Οι πόλεις είναι σημεία μεγάλης κατανάλωσης ενέργειας. Γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η 
αναφορά του ΕΟΠ ότι το 2009 στην Ε.Ε. των 27 μόνο το 71,6% της ενέργειας που κατανα-
λωνόταν έφτανε στους τελικούς χρήστες. Οι απώλειες ενέργειας θα μειώνονταν εάν ενι-
σχυόταν η επιτόπια παραγωγή ενέργειας, με αξιοποίηση της ηλιακής και αιολικής ενέργει-
ας. Επιπροσθέτως, σε αυτά υπάρχουν και άλλες απώλειες ενέργειας, όπως της θερμότητας 
που παράγουν οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και σε πολλές περιπτώσεις δεν αξιοποιείται.  

Στη Στοκχόλμη αναβάθμισαν την ποιότητα του βιοαερίου που παράγεται από δύο χώρους 
διαχείρισης αποβλήτων, έτσι ώστε να φτάσει στο επίπεδο που απαιτείται για χρήση ως 
καυσίμου αυτοκινήτων. Ήδη, έχουν δημιουργηθεί πολλά πρατήρια βιοαερίου, αυξάνονται 
οι πωλήσεις σε αυτοκίνητα που κινούνται με βιοαέριο, ενώ 130 λεωφορεία βιοαερίου α-
νεφοδιάζονται απευθείας από ένα σταθμό που συνδέεται με το χώρο διαχείρισης απορ-
ριμμάτων στο Χένρικσνταλ. 

Όσον αφορά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, η έκθεση υπενθυμίζει την ιεράρχηση 
μέτρων που πρέπει να ληφθούν: πρόληψη έτσι ώστε να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν 

λιγότερα σκουπίδια, επανάχρηση, ανακύκλωση, άλλη ανάκτηση και τελικά απόθεση ή ταφή. Σε κάποιες πόλεις δοκιμάζεται η λογική zero waste city, δηλα-
δή πόλη των μηδενικών αποβλήτων, που όμως θέλει συνολική αλλαγή του μοντέλου οργάνωσης, αλλά και της νοοτροπίας των πολιτών. Πάντως, με κινη-
τοποίηση της κοινωνίας και των φορέων της μπορεί να επιτευχθεί εκπληκτικά υψηλή ανακύκλωση: Στο Βερολίνο, ο δημόσιος φορέας BSR έχει ξεκινήσει 
από το 2010 μια μεγάλη εκστρατεία για να γίνουν συμμέτοχοι οι κάτοικοι και η μείωση των σκουπιδιών να γίνει μόδα στην πόλη. Κινητοποίησε ιδρύματα, 
κοινωνικές οργανώσεις, ιδιώτες κ.λπ. Αποτέλεσμα; Το ποσοστό της ανακύκλωσης οικιακών απορριμμάτων έφτασε στο εξωπραγματικό 87%! 
 

Νέα ζωή σε προϊόντα, λιγότερα απορρίμματα 
Η επαναχρησιμοποίηση συσκευών και προϊό-

ντων, που σε διαφορετική περίπτωση θα κατέλη-
γαν στα σκουπίδια, έχει ιδιαίτερη σημασία για 
ένα διαφορετικό μοντέλο ζωής και κατανάλωσης. 

Στη Βιέννη ένα πολύ πετυχημένο παράδειγμα 

είναι το Δίκτυο Επισκευής της πόλης, το οποίο 
απαρτίζεται από 60 μικρές επιχειρήσεις. Το Δί-
κτυο βοηθά την κοινότητα να επισκευάζει αντί να 
αγοράζει νέα προϊόντα. Παρέχει πολύ καλές και 
φτηνές επιλογές επισκευής ακόμα και για ηλε-
κτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα υλικά. 
Το Δίκτυο βοηθά στην καταπολέμηση της ανεργί-
ας και στην επανένταξη στην εργασία ατόμων που 
δύσκολα θα έβρισκαν αλλιώς δουλειά. Βοηθά 
επίσης φτωχές οικογένειες να αποκτήσουν πρό-
σβαση σε καλής ποιότητας ηλεκτρονικά προϊόντα, 
από δεύτερο χέρι. Ήδη, εξυπηρετούνται περισσό-
τεροι από 14.000 κάθε χρόνο, ενώ η αναγνωρισι-
μότητά του στη Βιέννη είναι 24%. Από το 1998 
που ξεκίνησε, πάνω από 10.000 τόνοι αποβλήτων 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών επανα-
χρησιμοποιήθηκαν και δεν κατέληξαν στους χώ-
ρους ταφής απορριμμάτων. Εκτιμάται, επίσης, 
πως η μέση περίοδος ζωής των συσκευών που 
επισκευάστηκαν επεκτάθηκε κατά 25%, ενώ κάθε 
νοικοκυριό που συμμετείχε είχε όφελος 75 ευρώ. 

Στη Δανία λειτουργεί η Byttemarket, η αγορά 

ανταλλαγής, όπου κανένα (μη αναλώσιμο) προϊόν 
δεν έχει ημερομηνία λήξης. Προσπαθούν σε όλα 
να δώσουν νέα ζωή, ενώ υπάρχει και διαδικτυακή 
πλατφόρμα που βοηθά στη συνάντηση προσφο-
ράς και ζήτησης. 

Τέλη και παροχές 

Υπάρχει επίσης πλήθος εφαρμογών για την ενί-

σχυση της ανακύκλωσης. Η κυβέρνηση της Φλάν-
δρας (Βέλγιο) καθιέρωσε την αρχή «πληρώνεις 
όσο πετάς». Το σύμμεικτο σκουπίδι έγινε έτσι 

πολύ πιο ακριβό, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι 
ποσότητες που πάνε για ανακύκλωση. Μια άλλη 
πρακτική είναι η πληρωμή τελών καθαριότητας 
ανάλογα με το βάρος. Επίσης, η πρωτοβουλία 
EcoShop στο Πόρτο προβλέπει πως ο κάθε πολί-
της που κάνει ανακύκλωση έχει μια κάρτα και 
ανάλογα με τα υλικά που ανακυκλώνει πιστώνε-
ται με μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούν σε κά-
ποιες παροχές. 

Το «γκρι νερό», όπλο κατά της λειψυδρίας 

Οι ανάγκες σε νερό είναι ιδιαίτερα μεγάλες στις 

πόλεις, σε μια περίοδο που το νερό δεν περισ-
σεύει. Ειδικά ορισμένες περιοχές αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα λειψυδρίας. Στα μέσα του 2011, 50 
δήμοι της Καταλονίας με πληθυσμό 1,2 εκατ. κα-
τοίκους κατέληξαν σε συμφωνία για την προστα-
σία του νερού, η οποία περιείχε και τους όρους 
χρήσης του λεγόμενου «γκρι νερού». Το «γκρι 
νερό» είναι το νερό που προέρχεται από τα ντους, 
τα πλυντήρια, το μπάνιο κ.λπ. και μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί επί τόπου για χρήσεις που δεν απαι-
τούν ποιότητα πόσιμου νερού, όπως για παρά-
δειγμα για το καζανάκι της τουαλέτας. Αντικαθι-
στώντας το πόσιμο νερό με «γκρι νερό» για τα 
καζανάκια προέκυψε εξοικονόμηση 13-21%. Αυτό 
το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί εάν το «γκρι νερό» 
χρησιμοποιηθεί ευρύτερα για πότισμα κήπων. 
Βεβαίως απαιτείται σωστή διαχείριση και διαρκής 
έλεγχος για να αποφευχθούν προβλήματα υγείας. 
Στην Κύπρο, που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα νε-
ρού, η χρήση του «γκρι νερού» οδήγησε σε μείω-
ση της κατανάλωσης κατά 40%. Το «γκρι νερό» 
φαίνεται βρώμικο, αλλά δεν είναι. Βεβαίως, εάν 
πέσει σε ποτάμια ή σε λίμνες λειτουργεί ως ρυ-
παντής, αλλά για πότισμα φυτών είναι κατάλλη-
λο. Χρειάζεται όμως προσοχή, καθώς περιέχει 
ουσίες (όπως το νάτριο) που σε υψηλές συγκε-
ντρώσεις μπορούν να μειώσουν την παραγωγικό-
τητα του εδάφους ή να επηρεάσουν τα λαχανικά. 

Προσπάθεια μείωσης των αποβλήτων τροφής 

Πάνω από 100 εκατομμύρια τόνοι τροφής πε-

τιούνται ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση (υπολο-
γισμός 2014)! Μάλιστα, εάν δεν παρθεί κανένα 
μέτρο, υπολογίζεται πως το 2020 τα απορριπτό-
μενα τρόφιμα θα φτάσουν τους 126 εκατ. τόνους. 
Την ίδια ώρα, ο παγκόσμιος Οργανισμός Τροφί-
μων και Γεωργίας (FAO) εκτιμά πως την περίοδο 
2012-14, 805 εκατομμύρια άνθρωποι διεθνώς, 
υποσιτίζονταν. Ακόμα και στην Ε.Ε. πολλά νοικο-
κυριά υποφέρουν από φτώχεια, ενώ το 10% αντι-
μετωπίζει στέρηση σε στοιχειώδη υλικά αγαθά. 

Απόβλητα τροφής προκύπτουν σε κάθε βήμα της 

διατροφικής διαδικασίας: παραγωγή, διακίνηση, 
εστίαση, νοικοκυριό. Αποτελούν, όχι μόνο ένα 
οικονομικό και ηθικό πρόβλημα, αλλά επίσης 
σπατάλη πόρων, καθώς κι έναν παράγοντα επι-
βάρυνσης του περιβάλλοντος με την παραγωγή 
οργανικών αποβλήτων. Σε πολλές περιοχές της 
Ευρώπης αναπτύχθηκαν πρακτικές για την ξεχω-
ριστή συλλογή των αποβλήτων τροφής, με δια-
φορετικά αποτελέσματα. Από τα απόβλητα τρο-
φίμων παράγεται βιοαέριο, το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την κίνηση οχημάτων, για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για θέρμανση 
κ.τ.λ. Στο Μιλάνο, η πόρτα-πόρτα συλλογή οργα-
νικών αποβλήτων και απορριμμάτων τροφίμων 
επεκτάθηκε σε όλη την πόλη το 2014. Καφέ κάδοι 
και σακούλες κομποστοποίησης εμφανίστηκαν 
παντού, ενώ ξεδιπλώθηκε μια μεγάλη καμπάνια 
πληροφόρησης. Στα ¾ της πόλης του Μιλάνου το 
ποσοστό ανακύκλωσης ανέβηκε από 34,5% το 
2011 σε 48,3% το 2014, ενώ η ανακύκλωση τρο-
φίμων ανά άτομο υπολογίζεται σε 90 κιλά το έτος. 

Πηγή: Το εφημεριδάκι των εκπαιδευτικών, Ιανουάριος 
2016, www.wwf.gr/newsletter/pejan2016

Μέσα μαζικής μεταφοράς που κινούνται με βιοαέριο, 

πόλεις μηδενικής παραγωγής απορριμμάτων, πόλεις με 

ποσοστό ανακύκλωσης 87%, αξιοποίηση του «γκρίζου 

νερού», αστικοί λαχανόκηποι, αξιοποίηση υφιστάμενων 

κτιρίων, αντί ανέγερση νέων, επιτόπια παραγωγή ενέρ-

γειας με αξιοποίηση ηλιακής και αιολικής ενέργειας, 

υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συ-

σκευών, που μάλιστα συνεισφέρουν στην καταπολέμη-

ση της ανεργίας, καθώς δημιουργούν νέες θέσεις εργα-

σίας, και ταυτόχρονα παρατείνουν τον χρόνο ζωής των 

ηλεκτρονικών συσκευών, φτωχές οικογένειες που απο-

κτούν πρόσβαση σε καλής ποιότητας ηλεκτρονικά προ-

ϊόντα, από δεύτερο χέρι, νοικοκυριά που εξοικονομούν 

χρήματα από την επαναχρησιμοποίηση των συσκευών, 

και πολίτες που τελικά δίνουν αξία στα αντικείμενα, τα 

αγαθά και τους φυσικούς πόρους που καταναλώνουν… 

Όλα αυτά δεν είναι παραμύθια από το μέλλον. Είναι 

πόλεις που υπάρχουν ήδη και μας εμπνέουν. 
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   Τι  σ ημαίνε ι  να  ε ίσα ι  πρ όσ φυγα ς;   

Η φυγή του από την πατρώα γη και η εγκατάσταση 
του στο νέο περιβάλλον φέρνει τον εκτοπισθέντα 
αντιμέτωπο με ποικίλες αλλαγές και δυσκολίες: 
Αλλαγή στο φυσικό περιβάλλον, στο κλίμα, στην 
κοινωνικοοικονομική του κατάσταση, στην εργασία, 
στην κουλτούρα, στην εκπαίδευση των παιδιών 
αλλά και αλλαγές στις εμπειρίες του, στις σκέψεις 
του, στα συναισθήματά του και γενικότερα στον 
ψυχισμό του. Ο τρόπος που ο πρόσφυγας χειρίζεται 
αυτές τις αλλαγές και ο βαθμός προσαρμογής του 
σ΄ αυτές, ο οποίος εξαρτάται από την προσωπικό-
τητα του, τα βιώματά του και τις συνθήκες μέσα 
στις οποίες βρίσκεται, θα καθορίσουν και τις επι-
πτώσεις στην υπαρξιακή του κατάσταση. Οι κυριό-
τερες ψυχολογικές δυσκολίες που συναντά ο πρό-
σφυγας μετά το διωγμό του και την καταφυγή του 
στο νέο χώρο είναι: 
Το Αίσθημα του «ξένου». Σχεδόν όλοι και όλα είναι 
άγνωστα για τον πρόσφυγα: Δημιουργείται η ανά-
γκη να μάθει νέα πράγματα, νέες συνήθειες, νέους 
τρόπους ζωής, να προσαρμοστεί σε νέα κοινωνικά 
δεδομένα.  
Το Αίσθημα της Υπαρξιακής Μοναξιάς. Ο βίαιος 
και ξαφνικός αποχωρισμός από οικεία και αγαπητά 
πρόσωπα, η απώλεια στενών σχέσεων, δημιουργεί 
στον εκπτοπισθέντα ένα αίσθημα κοινωνικής απο-
μόνωσης και υπαρξιακής μοναξιάς το οποίο βιώνει 
ακόμη κι αν βρίσκεται με την οικογένεια του.  
Το Αίσθημα Αποχωρισμού και Απώλειας. Ο απο-
χωρισμός και η απώλεια αγαπητών προσώπων και 
μερών προκαλούν συναισθήματα θλίψης και ψυχι-
κού πόνου. Ο πρόσφυγας πενθεί για το τί έχασε, τί 
άφησε πίσω και το πένθος αυτό μπορεί να είναι η 
πηγή ανάπτυξης καταθλιπτικών αντιδράσεων οι 
οποίες μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και μια ζωή.  
Το Αίσθημα απώλειας της Ταυτότητας. 
Πριν τον εκτοπισμό του, ο πρόσφυγας είχε μια ταυ-
τότητα του «Εγώ» η οποία διαμορφώθηκε στο δικό 
του περιβάλλον, μέσα από τις δικές του εμπειρίες 
και κοινωνικές συνθήκες. Η συνάντηση του με νέα 
κοινωνικά σύνολα, με νέους ανθρώπους προκαλεί 
μια αμφισβήτηση της δικής του ταυτότητας, μια 
σύγχυση που συνοψίζεται στο: «Δεν ξέρω ποιος 
είμαι». Βρίσκεται σε μια ψυχολογική σύγκρουση, 
μια σύγκρουση δύο κόσμων: Ο παλιός κόσμος, στον 
οποίο δεν ανήκει πλέον και ο νέος στον οποίο πάλι 
δεν αποτελεί μέρος του. Αν αυτό συνεχίζεται για 
πολλά χρόνια δημιουργείται ο κίνδυνος ο πρόσφυ-
γας να χάσει το αίσθημα της ταυτότητας του. 
Το Αίσθημα του Ξεριζώματος. Η ανάγκη του «να 
ανήκεις» κάπου και η ασφάλεια που μπορούν να 
προσφέρουν οι ρίζες σου, για τον πρόσφυγα έχουν 
εξουδετερωθεί και αυτό αποτελεί μια ψυχολογικά 
τραυματική εμπειρία. 
Πρόσφυγες σαν «Αντικείμενα» Διάκρισης και 
Προκατάληψης. 
Ο πρόσφυγας γίνεται συχνά στόχος διακρίσεων, 
προκαταλήψεων και ρατσιστικών συμπεριφορών. 
Γίνεται αντιληπτός ως ο «ξένος» που αποτελεί α-
πειλή για τις άλλες κοινωνικές ομάδες, απειλή για 
τις δικές τους αξίες, τις εργασίες, τις περιουσίες 
τους. Αναπτύσσονται λοιπόν στάσεις και συμπερι-
φορές που αρχίζουν από την αποφυγή τους, τον 
κοινωνικό αποκλεισμό τους, τον αποκλεισμό τους 
από εργασίες, την εκμετάλλευσή τους και μπορούν 
να φθάσουν μέχρι τη βία και την επιθετικότητα. 

« Α π ο χ ω ρ ώ »  

Είναι δύσκολο το ταξίδι 
το να γράφω για το ταξίδι. 
Είναι μεγάλη απόφαση. 
Καμιά φορά δεν ταιριάζεις με το περιβάλλον, 
με τον κόσμο 
με τα συνηθισμένα της κοινωνίας. 
Ή πρέπει να πολεμήσεις 
                     Ή  να αποχωρήσεις. 
Δοκίμασα πολλούς τρόπους, 
Εκεί που έπρεπε να πολεμήσω, πολέμησα. 
Έβλεπα τη βρόμικη κοινωνία 
έβλεπα τις αμαρτίες των πιστών 
έβλεπα τα κλάματα του αδικημένου,  
κρεμασμένου από το λαιμό. 
Δεν πάει άλλο έτσι… 
Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον. 
Είμαστε φυλακισμένοι στο φάντασμα της πα-
τρίδας. 
Είμαστε φυλακισμένοι στο φάντασμα της θρη-
σκείας 
 πυροβόλησέ με όσο μπορείς  
       Δεν είμαι μόνος 
       Μα δε φτάνουν οι σφαίρες 
       Και πάλι 
       Εσύ κέρδισες 
                αποχωρώ…… 
Περνώ τα βουνά περπατώντας 
       τις θάλασσες κολυμπώντας 
δεν ξέρω τι με περιμένει. 
       Μπάτσοι που με χτυπούν; 
       Ή καλύτερο μέλλον 
       Ή μια ήρεμη κατάσταση… 
Φοβισμένος είμαι 
αρκετό καιρό σε κράτηση 
δεν ξέρω πότε έγινα εγκληματίας. 
Απλά πέρασα τα σύνορα που  
ΔΕΝ θα έπρεπε να υπάρχουν. 
 
 

 
Όλοι μια οικογένεια δεν είμαστε; 
      …Μπα 
Ποιος φταίει για όλα αυτά; 
Ξέρουμε αλλά δεν το λέμε 
         Δεν μας συμφέρει. 
Είναι στην ίδια ομάδα ο σκύλος με τους λύ-
κους. 
        Τα καημένα τα πρόβατα. 
Σιγά-σιγά μαθαίνω πολλά 
Έμαθα το να στεκόμαστε δίπλα ο ένας στον 
άλλο 
        Είναι το πιο σημαντικό. 
Έμαθα να μη σβήνω κανένα αστέρι 
 αλλά να είμαι ήλιος 
 και να φωτίζω. 
Έμαθα να μη μένω ήσυχος όταν βλέπω αδι-
κία. 
 Αυτός είναι ο λόγος 
που με διώξανε 
από τον τόπο μου. 
Έχει κουραστεί αυτός ο λαός πια 
Ένας φοβισμένος λαός 
Ο λαός που βήχει 
Ο λαός που του λείπει ελευθερία 
Ο λαός που φυλακίζεται για τις ιδέες του. 
‘Όμως… 
Ο ίδιος ο λαός φταίει για όλα αυτά 
    ο λαός που μ’ έδιωξε 
    ο λαός που δεν χωνεύει την αλήθεια. 
Μα δεν ήθελα πολλά. 
Ούτε λίγη σημασία δεν ήθελα, 
αλλά λίγα ανοιχτά μυαλά. 
Τα προβλήματα δεν είναι ένα ή δύο 
Όλα μαζί μάς έχουν ρίξει. 
Είναι άρρωστο το μυαλό μας. 
    Η ζωή από έξω είναι ωραία 
    Μέσα της σε κάνει να ξεράσεις. 

                                                   Ν.Μ. 
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Τ ο  ε π α ν α σ τ α τ ι κ ό  ό ρ α μ α ,  η  ζ ω ή  κ α ι  η  δ ρ ά σ η  τ ο υ  

 «Αυτός ο αξιάγα-
στος ανήρ ήτον 
εστολισμένος από 
την φύσιν με όλας 
τας χάριτας των 
μεγάλων υποκει-
μένων, ευφυής, 
αγχίνους και άο-
κνος, ωραίος τω 

σώματι και ωραιότερος τω πνεύματι, δίκαιος και 
εξακολούθως, αληθής φιλέλλην και φιλόπατρις». 
Ανωνύμου του Έλληνος «Ελληνική Νομαρχία»

1
 

Το Δεκέμβρη του 1797 δύο άνδρες έφτασαν στην 
Τεργέστη κι αμέσως κατευθύνθηκαν προς το «Βα-
σιλικόν», ένα ξενοδοχείο που βρισκόταν δίπλα 
στη θάλασσα. Αμέσως βρήκαν δωμάτιο, στο οποίο 
και κατέλυσαν. Τα πάντα ήταν ήσυχα, οι δύο άν-
δρες αποφάσισαν να ξεκουραστούν και τίποτα δε 
μαρτυρούσε τα όσα σε λίγες ώρες θα ακολουθού-
σαν. 
Όταν πια είχε πέσει η νύχτα, η πόρτα του δωματί-
ου χτύπησε, για να φανερωθεί στο άνοιγμά της 
ότι οι απρόσμενοι επισκέπτες ήσαν αστυνομικοί. 
Ποιος από σας είναι ο Ρήγας, ρώτησε στα γερμα-
νικά ο αξιωματικός, αφού προηγουμένως απηύ-
θυνε στους ενοίκους έναν τυπικό χαιρετισμό. 
Εγώ, απάντησε ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους 
δύο άνδρες. 
Τόσο εσύ όσο και ο σύντροφός σου, βρίσκεστε 
υπό κράτηση, ήταν η ανταπάντηση του αξιωματι-
κού. 
Η πόρτα του δωματίου έκλεισε ξανά, ο αξιωματι-
κός αποχώρησε κι απέξω έμειναν δύο αστυνομι-
κοί για να φυλάνε τους κρατούμενους. 
Οι δύο άνδρες δεν ήσαν άλλοι από τον Ρήγα Βε-
λεστινλή – Φεραίο και το νεαρό Χριστόφορο Περ-
ραιβό

2
. Όπως μας πληροφορεί ο τελευταίος στα 

απομνημονεύματά του
3
, ο Ρήγας ταξίδεψε από τη 

Βιέννη στην Τεργέστη, με σκοπό να περάσει τη 
Βενετία και να συναντήσει το Μέγα Ναπολέοντα, 
προσβλέποντας στη βοήθειά του για την απελευ-
θέρωση της Ελλάδας. 
Μιάμιση ώρα μετά τη σύλληψή τους, ο Ρήγας και 
ο Περραιβός υποβλήθηκαν σε ανάκριση. Μη γνω-
ρίζοντας όμως ο Περραιβός γερμανικά, απάντησε 
γι’ αυτόν ο Ρήγας, ο οποίος πήρε όλη την ευθύνη 
πάνω του λέγοντας

4
: «Εγώ αυτόν τον νέον δεν τον 

γνωρίζω ως συγκοινωνόν μου, αλλ’ ως συνοδοι-
πόρον, μάλιστα (καθώς μ’ εξωμολογήθη) μέλει να 
υπάγη εις την Ακαδημίαν της Μπάδουβας να δι-
δαχθή την ιατρικήν». Οι αστυνομικοί μην έχοντας 
κάποιο στοιχείο σε βάρος του Περραιβού αποδέ-
χθηκαν τις εξηγήσεις του Ρήγα. Διέταξαν τον πρώ-
το να μεταφερθεί και να μείνει σε άλλο δωμάτιο 
του ξενοδοχείου, ενώ τον Ρήγα τον οδήγησαν στη 
φυλακή, ανοίγοντας έτσι το τελευταίο κεφάλαιο 
της ζωής του, αυτό που έμελλε να λάβει τέλος με 
το φυσικό του θάνατο. Ας σταματήσουμε, όμως, 
εδώ την εξιστόρηση κι ας δούμε με περισσότερες 
λεπτομέρειες ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος και 
γιατί ήταν τόσο σημαντικός, ώστε να υποχρεω-
θούν οι αυστριακές αρχές να προβούν στη σύλ-
ληψή του. 
Μπορούσε να έχει μια ήσυχη και καλή ζωή, αλ-
λά… 
Ο Ρήγας Βελεστινλής γεννήθηκε στο θεσσαλικό 
χωριό Βελεστίνο στα 1757. Το οικογενειακό του 

όνομα ήταν Κυριτζής ή Κυριαζής
5
. Για τα πρώτα 

τριάντα, περίπου, χρόνια της ζωής του, δεν έχου-
με ακριβείς πληροφορίες. Γνωρίζουμε ελάχιστα 
για τον ίδιο και την οικογένειά του κι αυτά κυρίως 
από θρύλους και παραδόσεις, που εξ αντικειμέ-
νου εμπεριέχουν, τουλάχιστον, το στοιχείο της 
υπερβολής. Η παράδοση εμφανίζει την οικογένεια 
του Ρήγα ως μία από τις πιο ευκατάστατες στο 
Βελεστίνο με πολλά κτήματα, τρία μεγάλα χάνια, 
βυρσοδεψείο, βαφείο και εργοστάσιο κατασκευής 
υφασμάτων και ταπήτων, στο οποίο εργάζονταν 
περισσότεροι από 40 εργάτες

6
. 

Η οικονομική ευχέρεια της οικογένειάς του, έδω-
σε τη δυνατότητα στον Ρήγα να πάρει καλή μόρ-
φωση. Έτσι σύμφωνα με ορισμένες πηγές σπού-
δασε στη σχολή της Ζαγοράς και σύμφωνα με άλ-
λες στη σχολή των Αμπελακίων, ενώ, όταν απο-
φοίτησε, δούλεψε για λίγο ως δάσκαλος στο χω-
ριό Κισσός του Πηλίου

7
. 

Στη Θεσσαλία ο Ρήγας δεν έμεινε πολύ. «Φιλε-
λεύθερος ων, και μη υποφέρων την τυραννίαν και 
τη βαρβαρότητα των της πατρίδας του Οθωμανών 
– γράφει ο Περραιβός – εγκατέλειψε τη φίλην 
πατρίδα, πορευθείς εις τόπον ελεύθερον και αρ-
μόδιον προς ανάπτυξιν των ιδεών του, όστις ην η 
Δακία, το μόνον τότε άσυλον των ελευθεροφρό-
νων Ελλήνων». Και προσθέτει: «Οσάκις συνέπιπτε 
λόγος περί τυραννίας των εν Θεσσαλία Οθωμα-
νών, ο Ρήγας απέδιδε τα πρωτεία της βαρβαρότη-
τος και αγριότητος εις τους κατοίκους της πατρί-
δας του, Βελεστίνου, προσέλεγε δε αστεϊζόμενος 
«τα γουρούνια του Βελεστίνου έχουν σουρλάν 
(προβοσκίδα) χοντρότερον, και δόντια σουβλερό-
τερα»»

8
. 

Ίσως για το λόγο αυτό, ότι δηλαδή ο Ρήγας, μι-
λούσε με τέτοιο τρόπο για την οθωμανική βαρβα-
ρότητα στο Βελεστίνο, ο θρύλος τον θέλει να φεύ-
γει κυνηγημένος από τον τόπο του, γιατί αναγκά-
στηκε να σκοτώσει κάποιον Τούρκο μην μπορώ-
ντας να αντέξει το καθεστώς της οθωμανικής 
σκλαβιάς. Το πιο πιθανό, όμως, είναι να μην συ-
νέβηκε κανένα τέτοιο περιστατικό κι ο Ρήγας να 
εγκατέλειψε τον τόπο του, όπως συνήθιζαν να 
κάνουν πολλοί νέοι της εποχής του, προπαντός 
Πηλιορείτες. Ο Δ. Φωτιάδης δίνει τούτη την εκδο-
χή για το φευγιό του Ρήγα. «Το 1774 – γράφει

9 
-, 

υπογράφηκε η ρωσοτουρκική συνθήκη ειρήνης. Κι 
ακολούθησε ο κατατρεγμός και ο θάνατος από 
τον Όλυμπο ως το Μοριά. Χιλιάδες ξεριζώθηκαν 
τότε από τον τόπο τους φεύγοντας στα ξένα… Τό-
τε, λοιπόν, μέσα σε τούτη τη γενική φυγή, πρέπει 
να ξενιτεύτηκε ο Ρήγας, γύρω στα 1774 με 1777». 
Όπως και να ‘χει, ο Ρήγας πέρασε πρώτα από το 
Άγιο Όρος και στη συνέχεια πήγε στην Κωνσταντι-
νούπολη, όπου καταπιάστηκε με το εμπόριο

10
. 

«Ήταν προετοιμασμένος για το εμπόριο – παρα-
τηρεί ο Κορδάτος

11 
-, γιατί ο πατέρας του ήταν 

από τους πρώτους εμποροβιοτέχνες του Βελεστί-
νου και κοντά στον πατέρα του έμαθε κι αυτός τα 
μυστικά του εμπορίου». 
Στην Κωνσταντινούπολη ο Ρήγας συνδέθηκε με 
μία από τις σπουδαιότερες οικογένειες Φαναριω-
τών, την οικογένεια των Υψηλάντηδων. Για την 
ακρίβεια προσελήφθη ως γραμματικός του Αλέ-
ξανδρου Υψηλάντη, παππού των Υψηλάντηδων 
του ’21, που χρημάτισε ηγεμόνας της Βλαχίας στο 
διάστημα 1774-1781. «Είχε τότε εν Κωνσταντι-

νουπόλει – γράφει ο Ι. Φιλήμων
12 

– ο Αλέξανδρος 
Υψηλάντης γραμματέα ίδιον τον Ρήγα Φεραίον, ον 
εξεπέδευσε νέον εν τη οικία αυτού μεθ’ όλης της 
πατρικής προνοίας». 
Το 1786 συναντάμε το Ρήγα στο Βουκουρέστι να 
δουλεύει αρχικά ως γραμματικός του τοπικού 
άρχοντα Γρ. Μπραγκοβάνου και στη συνέχεια ως 
γραμματικός στο παλάτι του ηγεμόνα της Βλαχίας 
Ν. Μαυρογέννη. Με δυο λόγια, φεύγοντας από το 
Βελεστίνο, ο Ρήγας πρόκοψε, απέκτησε χρήματα, 
περισσότερη μόρφωση και δύναμη, συνδέθηκε με 
την εξουσία. Είχε συνεπώς όλες τις προϋποθέσεις 
να κάνει μια πλούσια και ήσυχη ζωή ή να ασχολη-
θεί μόνο με τη δική του βόλεψη. Παρ’ όλα αυτά, ο 
δρόμος που ακολούθησε ήταν διαφορετικός. 
…έγινε επαναστάτης 
Εκείνη την εποχή τοπικοί Τούρκοι φεουδάρχες, 
όπως ο Αλί Πασάς των Ιωαννίνων, ο Μοχάμετ Αλι 
της Αιγύπτου, ο Πασβανόγλου του Βιδανίου κ.ά., 
αντιμάχονται την κεντρική οθωμανική εξουσία, 
ευνοούν τις επαναστατικές κινήσεις και ορισμένοι 
από αυτούς επηρεάζονται από τις ιδέες της ανερ-
χόμενης αστικής τάξης. Ταυτόχρονα, η Οθωμανική 
αυτοκρατορία κλονίζεται από το δεύτερο Ρωσο-
τουρκικό Πόλεμο που ξεσπά το 1787. Στη διάρκεια 
αυτού του πολέμου, ο Ρήγας γνωρίζεται με τον 
Πασβανόγλου. 
Όταν το Βουκουρέστι καταλήφθηκε από τα αυ-
στρορωσικά στρατεύματα, ο Ρήγας εγκατέλειψε 
τον Μαυρογέννη, και μπήκε ως γραμματικός στην 
υπηρεσία του βαρόνου του Λάνγκενφελντ, που 
ήταν πράκτορας των Αυστριακών στη Βλαχία (χω-
ρίς, φυσικά, ο Ρήγας να το γνωρίζει) και ο αυτο-
κράτορας της Αυστρίας του είχε δώσει τον τίτλο 
του Βαρόνου για τις υπηρεσίες που είχε προσφέ-
ρει. Τον Ιούνη του 1790 ο Ρήγας ακολούθησε τον 
Λάνγκενφελντ στη Βιέννη, όπου θα μείνει μαζί του 
έως το Γενάρη του 1791. Στο μικρό αυτό διάστημα 
που μένει στην αυστριακή πρωτεύουσα, κατα-
φέρνει να τυπώσει τα δύο πρώτα του βιβλία, το 
«Σχολείον των Ντελικάτων Εραστών» και το «Φυ-
σικής Απάνθισμα», ενώ αναγγέλλει την έκδοση 
της μετάφρασης στα ελληνικά του έργου του Μο-
ντεσκιέ «Το πνεύμα των νόμων». Πρέπει να ληφ-
θεί υπόψη ότι το διάστημα αυτό η Ευρώπη συ-
γκλονίζεται από τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση, 
οι ιδέες της οποίας εξαπλώνονται ραγδαία και 
κατακτούν το μυαλό και την καρδιά όλων των 
σκλαβωμένων λαών της Ευρώπης και, φυσικά, το 
μυαλό και την καρδιά όλων των καταπιεζόμενων 
τάξεων στις φεουδαρχικές κοινωνίες. Από τις ιδέ-
ες αυτές ασφαλώς δεν είναι δυνατόν να μείνει 
ανεπηρέαστος ο Ρήγας.  
Από το Γενάρη του 1791 έως και το 1796, ο Ρήγας 
θα μείνει στο Βουκουρέστι. Στο διάστημα αυτό, 
σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, φαί-
νεται ότι δούλεψε ως γραμματικός του ηγεμόνα 
Μ. Σούτσου κι ως διερμηνέας στο Γαλλικό προξε-
νείο

14
. Εν πάση περιπτώσει, επιστρέφει στη Βιέν-

νη τον Αύγουστο του 1796, όντας πια ώριμος επα-
ναστάτης. Έτσι, μέχρι το Δεκέμβρη του 1797, εκ-
δίδει τα επαναστατικά έργα του με τα οποία άφη-
σε ανεξίτηλο το σημάδι του στην Ιστορία (Χαρτο-
γραφικό έργο, Θούριος, Επαναστατικό Μανιφέστο 
κλπ.). «Σωστά ειπώθηκε – γράφει ο Φωτιάδης

15 
– 

πως ο «Θούριος» δεν είναι ποίημα, παρά επανα-
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στατική προκήρυξη γραμμένη σε στίχους, για να 
μπορούν εύκολα να την αποστηθίζουν».  
 
Το όραμα και η επαναστατική οργάνωση του 
Ρήγα 

Το όραμα του Ρήγα δεν ήταν στενά εθνικό ελληνι-
κό, όσο κι αν ο ίδιος ως Έλληνας και παιδεία είχε 
ελληνική αλλά και τεράστιο θαυμασμό ένιωθε και 
σεβασμό έτρεφε προς την απελευθερωτική δύνα-
μη της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Το όραμα 
του Ρήγα ήταν συνδεδεμένο με την κοινωνική 
απελευθέρωση όλων των λαών που βρίσκονταν 
υπό το καθεστώς της οθωμανικής αυτοκρατορίας, 
όχι μόνο των υπόδουλων αλλά και αυτών των 
ίδιων των Τούρκων. Στο Θούριο, για παράδειγμα, 
έγραφε

17
: «Σ’ Ανατολή και Δύση και Νότον και 

Βοριά/ για την πατρίδα όλοι να ’χωμεν μια καρ-
διά. Στην πίστη του ο καθ’ ένας, ελεύθερος να ζη,/ 
στη δόξα του πολέμου να τρέξωμεν μαζί. Βούλγα-
ροι κι Αρβανίτες, Αρμένιοι και Ρωμιοί,/ Αράπηδες 
και άσπροι, με μια κοινήν ορμή,/ Για την ελευθε-
ρίαν να ζώσωμεν σπαθί».  
Αυτό ήταν το επαναστατικό όραμα του Ρήγα, για 
το οποίο είχε αφιερώσει τη ζωή του. Μπορούσε 
όμως να το προωθήσει χωρίς την ύπαρξη ανάλο-
γης επαναστατικής οργάνωσης; 
Ο Χρ. Περραιβός που υπήρξε σύντροφος του Ρή-
γα, στα γραπτά του είναι κατηγορηματικός ότι ο 
Ρήγας είχε συστήσει επαναστατική οργάνωση – 
εταιρία σύμφωνα με την ορολογία της εποχής. 
«Όσο διά την πρώτην εταιρείαν του αοιδίμου Ρή-
γα του Φεραίου – γράφει

19 
– χρεωστώ να είπω 

τινά εν περιλήψει, διότι τα ηξεύρω ακριβέστερα 
από κάθε άλλον, διότι εχρημάτισα μέλος εκείνης 
και συγκοινωνός των κινδύνων της». Την ύπαρξη 
εταιρίας ο Περραιβός την επιβεβαιώνει και στη 
«Σύντομη βιογραφία του Ρήγα»

20
. Αλλά και η αυ-

στριακή αστυνομία βεβαιώνει ότι υπήρχε επανα-
στατική εταιρία στην οποία συμμετείχαν ο Ρήγας 
και οι σύντροφοί του

21
. 

Αντίθετα, ο Κ. Άμαντος ήταν από τους πρώτους 
που αμφισβήτησαν την ύπαρξη μυστικής επανα-
στατικής οργάνωσης του Ρήγα, μη θεωρώντας 
επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ούτε τα όσα αναφέ-
ρονταν στα αυστριακά αστυνομικά έγγραφα, ούτε 
φυσικά τη μαρτυρία του Χρ. Περραιβού. «Το σχέ-
διο του Ρήγα – γράφει

22 
– δεν προαπαιτεί την ύ-

παρξιν μυστικής οργανωμένης εταιρείας. Ο Ρήγας 
επεδίωκε κατά πρώτον την παρασκευήν ενθουσι-
ωδών αποστόλων της επαναστάσεως διά των βι-
βλίων του και διά των Θουρίων ασμάτων… Το 
σχέδιον του Ρήγα το γνωρίζουν οι φίλοι του, είναι 
ολοφάνερον, δεν έχει τίποτα το μυστηριώδες και 
μυστικόν, το οποίον θα απησχόλει ιδιαιτέραν μυ-
στικήν εταιρείαν». Ύστερα από τέτοιους ισχυρι-
σμούς δικαιολογημένα ο Κορδάτος καταφεύγει 
στην ειρωνεία γράφοντας

23
: «Να λοιπόν μια και-

νούρια θεωρία του πώς πρέπει να γίνονται οι ε-
παναστάσεις. Άμα φτιάσεις μερικά τραγούδια και 
αποκτήσεις και μερικούς φίλους δε χρειάζεται 
τίποτ’ άλλο. Τραγουδώντας έρχεται η επανάστα-
ση!». 
Είναι βέβαιο ότι οι ιστορικές μαρτυρίες που έχουν 
σωθεί και αφορούν το θέμα δε μας δίνουν ολο-
κληρωμένες πληροφορίες για το πώς ακριβώς 
ήταν η εταιρία του Ρήγα ως προς την οργάνωση 
της, τα σχέδιά της, τα μέλη και την εξάπλωσή της. 
Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να μας οδη-
γήσει να αρνηθούμε την ύπαρξη της εταιρεία αυ-
τής. «Όλα όσα μας παραδίδονται – γράφει ο Βρα-

νούσης
24

, έστω και κάπως αόριστα, συνηγορούν 
σ’ αυτό και μας βεβαιώνουν ότι ο Ρήγας έλαβε 
ενεργό μέρος κι έπαιξε κάποιο σημαντικό ρόλο 
στην «εταιριστική κίνηση» της εποχής του». 
 
Η τελευταία σκηνή 

Όπως αναφέραμε στην αρχή, ο Ρήγας συνελήφθη 
στην Τεργέστη το Δεκέμβρη του 1797. Σύμφωνα 
με τις ιστορικές πηγές είχε αποφασίσει να κατέβει 
στην Ελλάδα μέσω Τεργέστης αλλά θα περνούσε 
πρώτα από τη Βενετία. Ο Κορδάτος μας πληροφο-
ρεί ότι στη Βενετία υπήρχαν πολλοί μυημένοι 
στην επαναστατική εταιρία του Ρήγα και μέσω 
αυτών θα κανονιζόταν το ταξίδι στην Ελλάδα, «α-
νάλογα με τις πληροφορίες που είχαν συγκεντρω-
θεί από την Ήπειρο, τη Μάνη, τη Θεσσαλία, τη 
Ρούμελη και το Μοριά»

25
. Με τη διαπίστωση του 

Κορδάτου περί μυημένων ή εντέλει συμπαθού-
ντων των επαναστατικών διεργασιών συνάδει και 
η μαρτυρία του Περραιβού που, όπως προαναφέ-
ραμε, μας πληροφορεί πως μετά τη σύλληψή τους 
στην Τεργέστη κατάφεραν και πέταξαν στη θά-
λασσα γράμματα με τις υπογραφές εμπόρων που 
στην κατάλληλη στιγμή θα ενίσχυαν τον αγώνα. Ο 
Περραιβός, προσθέτει ότι ο Ρήγας θα πήγαινε στη 
Βενετία «προς συνέντευξιν του Ναπολέοντος». 
Φαίνεται πως στόχος του Ρήγα ήταν να συνδέσει 
το επαναστατικό κίνημα στην Ελλάδα με τη Γαλλί-
α, προσδοκώντας σε ηθική και υλική βοήθεια. 
Εν πάση περίπτωση, πριν φύγει από τη Βιέννη ο 
Ρήγας, έστειλε στην Τεργέστη, στο φίλο και έμπι-
στο σύντροφό του Αντώνη Κορωνιό τρία κιβώτια 
με επαναστατικό υλικό. Επειδή όμως ο Κορωνιός 
έλειπε στη Δαλματία για εμπορικές δουλειές, τα 
κιβώτια παρέλαβε ο συνεταίρος του από την Κο-
ζάνη Δημήτριος Οικονόμου, ο οποίος, αφού τα 
άνοιξε και είδε τι περιείχαν, κατέδωσε τα καθέκα-
στα στην αυστριακή αστυνομία. Έτσι, μόλις ο Ρή-
γας έφτασε στην Τεργέστη συνελήφθη αμέσως. 
Συλλήψεις επαναστατών ή υπόπτων για επανα-
στατική δράση έγιναν επίσης σε Βιέννη, Πέστη, 
Σεμλίνο. Συνελήφθησαν οι επτά που συνόδεψαν 
τον Ρήγα ως το θάνατο αλλά και οι Γεώργιος Πού-
λιος, Φιλ. Πέτροβιτς, Γ. Θεοχάρης, Κ. Τούλιος και 
Κ. Δουκάς. Ο Ρήγας και οι επτά παραδόθηκαν, τον 
Απρίλη του 1798, στις τουρκικές αρχές – γιατί ή-
σαν Τούρκοι υπήκοοι – και μεταφέρθηκαν στο 
Βελιγράδι. Ύστερα απ’ αυτό το γεγονός το τέλος 
τους ήταν κάτι περισσότερο από προδιαγραμμέ-
νο. 
Τον Ιούνιο του 1798, αργά το βράδυ, οκτώ Ελλη-
νες που κρατούνταν φυλακισμένοι στο κάστρο 
«Neboisa» του Βελιγραδίου βρήκαν μαρτυρικό 
θάνατο στα κελιά τους διά της μεθόδου του 
στραγγαλισμού. Ήταν ο Ρήγας Βελεστινλής (Φε-
ραίος), ετών 40, ο Ευστράτιος Αργέντης, έμπορος 
από τη Χίο, ετών 31, ο Δημήτριος Νικολίδης, για-
τρός από τα Ιωάννινα, ετών 32, ο Αντώνιος Κορω-
νιός έμπορος και λόγιος από τη Χίο, ετών 27, ο 
Ιωάννης Καρατζάς, λόγιος από τη Λευκωσία της 
Κύπρου, ετών 31, ο Θεοχάρης Γεωργίου Τουρού-
τζιας, έμπορος από τη Σιάτιστα, ετών 22, ο Ιωάν-
νης Εμμανουήλ, φοιτητής ιατρικής, από την Κα-
στοριά, ετών 24 και ο αδελφός του Παναγιώτης 
Εμμανουήλ, υπάλληλος του Αργέντη, ετών 22

26
. 

Τα πτώματα των νεκρών ρίχτηκαν στο Σάβα, πα-
ραπόταμο του Δούναβη, που τώρα χωρίζει το πα-
λιό από το νέο Βελιγράδι. 
Η είδηση του θανάτου του Ρήγα και των συντρό-
φων του συγκλόνισε λαούς και προσωπικότητες 

απ’ άκρου εις άκρον της βαλκανικής χερσονήσου, 
ιδιαίτερα δε όσους προσέβλεπαν στις επαναστα-
τικές ιδέες της εποχής και στους ανθρώπους που 
τις υπηρετούσαν. 
Εκείνο το διάστημα που οι αυστριακές αρχές προ-
χωρούσαν στην απέλαση των οκτώ μελλοθανά-
των, ο Αδαμάντιος Κοραής, μαντεύοντας το τραγι-
κό τους τέλος έγραφε

29
: «Παρίστανται ίσως ταύ-

την ώραν δέσμιοι έμπροσθεν του τυράννου οι 
γενναίοι ούτοι της ελευθερίας μάρτυρες. Ίσως, 
ταύτην την ώραν, κατεβαίνει εις τας ιεράς κεφα-
λάς των η μάχαιρα του δημίου, εκχέεται το γεν-
ναίον ελληνικόν αίμα από τας φλέβας των, και 
ίπταται η μακαρία ψυχήν των, διά να υπάγη να 
συγκατοικήση με όλων των υπέρ ελευθερίας απο-
θανόντων τας αοιδίμους ψυχάς. Αλλά του αθώου 
αίματος η έκχυσις αύτη αντί του να καταπλήξη 
τους Γραικούς θέλει μάλλον τους παροξύνει εις 
εκδίκησιν».  

Πηγή: https://erodotos.wordpress.com/2010/02/19/rigas-feraios/ 
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Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να συνυπάρχουν για να 
προκληθεί πυρκαγιά; 

Τρεις παράγοντες είναι απαραίτητοι για 
υπάρχει πυρκαγιά.  

 Οξυγόνο 

 Καύσιμη ύλη 

 Θερμότητα 

Η φωτιά σβήνει αφαιρώντας τουλάχιστον έναν από 

τους τρεις παράγοντες. Η πυροσβεστική, στις περισσότερες περιπτώσεις 

επιχειρεί να αφαιρέσει τη θερμότητα ρίχνοντας νερό έτσι, ώστε η θερμο-

κρασία να πέσει κάτω από τη θερμοκρασία ανάφλεξης. Καύσιμη ύλη θε-

ωρείται και ο καπνός. Ένα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο είναι το Flashover 

δηλαδή η σχεδόν ταυτόχρονη ανάφλεξη όλου του καύσιμου υλικού σε 

έναν κλειστό χώρο. Το Flashover εμφανίζεται όταν θερμαίνεται η πλειο-

ψηφία των επιφανειών σε έναν χώρο στο σημείο στο οποίο εκπέμπουν 

εύφλεκτα αέρια που είναι αρκετά θερμά ώστε να αναφλεγούν. Το κλασικό 

παράδειγμα Flashover είναι όταν ένα κομμάτι επίπλων αφήνεται αναμμέ-

νο σε ένα εσωτερικό δωμάτιο. Η πυρκαγιά στα έπιπλα παράγει ένα στρώ-

μα καυτού καπνού στο ύψος της οροφής του δωματίου. Η ακτινοβολούσα 

θερμότητα από αυτό το στρώμα προκαλεί πυρόλυση (θέρμανση των άλ-

λων επιφανειών στο δωμάτιο, που τις αναγκάζει σε εκπομπή εύφλεκτων 

αερίων). Όταν οι θερμοκρασίες των επιφανειών γίνονται αρκετά υψηλές, 

αυτά τα αέρια αναφλέγονται και, σε διάστημα μερικών δευτερολέπτων, 

κάθε επιφάνεια στο δωμάτιο μπορεί να καίγεται. Για να αναφλεγούν τα 

στερεά και υγρά υλικά πρέπει να φτάσουν σε θερμοκρασία ανάφλεξης. 

Υπάρχουν πολύ εύφλεκτα υλικά π.χ. η βενζίνη αναφλέγεται σε οποιαδή-

ποτε θερμοκρασία πάνω από τους – 45° C, άρα πάντα και παντού, ενώ το 

πετρέλαιο αναφλέγεται πάνω από τους 52ο C. Το ξύλο αναφλέγεται σε 

θερμοκρασία 230ο – 270ο.  

Ποια είναι τα κατασβεστικά υλικά, τα είδη των πυροσβεστήρων 
και σε ποιες κατηγορίες πυρκαγιών αντιστοιχούν; 

Υπάρχουν τέσσερα είδη πυροσβεστήρων: 
1. Νερού 
2. Ξηράς σκόνης 
3. Αφρού 
4. Διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

Η ξηρά σκόνη είναι το πιο διαδεδομένο υλικό 
καθώς έχει μειωμένο κόστος σχετικά με τα 
υπόλοιπα υλικά κατάσβεσης. Είναι κατάλληλη 
για κατάσβεση πυρκαγιών σε στερεά καύσιμα, 
υγρά καύσιμα καθώς και σε ηλεκτρικό ρεύμα. 

Ο αφρός αποτελείται από 97% νερό και 3% προωθητικό υλικό. Είναι 
όμως πιο ελαφρύς από τα υγρά καύσιμα. Δηλ. σε πυρκαγιές υγρών καυ-
σίμων πρέπει να ρίξουμε αφρό, ποτέ νερό. Μένει ο αφρός στην επιφά-
νεια, αποστερεί το οξυγόνο και σβήνει η φωτιά. 

Το νερό είναι καλός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι, για παρά-
δειγμα, αν πάρει φωτιά ο ηλεκτρικός πίνακας, μπορούμε να ρίξουμε είτε 
ξηρά σκόνη, είτε διοξείδιο του άνθρακα (CO2).  

Προσοχή: Το υλικό που εκτοξεύει ο πυροσβεστήρας διοξειδίου του άν-
θρακα έχει θερμοκρασία -70ο C, άρα αν έρθει σε επαφή με το δέρμα, θα 
προκαλέσει ψυχρά εγκαύματα.  

Η διάρκεια της εκτόνωσης του κατασβεστικού υλικού, είναι το πολύ 12 
sec για έναν  πυροσβεστήρα 6 kg . Δεν ψεκάζουμε συνεχόμενα γιατί θα 
μας δημιουργήσει αναπνευστικά προβλήματα. 

Στην εικόνα απεικονίζονται τα είδη των πυρκαγιών για τις οποίες είναι 
κατάλληλο το κάθε κατασβεστικό υλικό. 

 

Ποιον τύπο πυροσβεστήρα πρέπει να έχουμε στο σπίτι μας και ποιον 
στο αυτοκίνητο; 
Τόσο στο σπίτι, όσο και στο αυτοκίνητο πρέπει να έχουμε έναν πυροσβε-
στήρα ξηράς σκόνης. Στο σπίτι καλό είναι να έχουμε πυροσβεστήρα 6 
κιλών ενώ στο αυτοκίνητο, λόγω περιορισμένου χώρου, 3 κιλών. 

Ποιοι είναι οι τρόποι κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς; 
Η κατάσβεση μιας πυρκαγιάς γίνεται με αφαίρεση της καύσιμης ύλης ή 
της θερμότητας. Νωρίτερα το απόγευμα, πριν έρθουμε στο σχολείο σας, 
σ’ ένα σπίτι στην Ευκαρπία, πήρε φωτιά η καμινάδα και άρχισε να καίγε-
ται η σκεπή. Το δικό μας πρώτο μέλημα ήταν να μην προχωρήσει η φω-
τιά σε όλη τη σκεπή. Δημιουργήσαμε έναν κλοιό γύρω από την εστία της 
φωτιάς, σπάζοντας κεραμίδια, κόβοντας ξύλα... Παλεύαμε με το χρόνο 
για να μην ξεφύγει η φωτιά σε όλη τη σκεπή. Την περιορίσαμε στα 5-6 
τ.μ. Αφαιρέσαμε, δηλαδή, την καύσιμη ύλη και ρίχνοντας νερό βοηθή-
σαμε και στην πτώση της θερμοκρασίας. 

Σε περίπτωση ύπαρξης καπνού από φωτιά, βοηθά η πετσέτα στην προ-
στασία της αναπνοής; Αν ναι, πρέπει να είναι στεγνή ή βρεγμένη; 
Η πετσέτα βοηθάει στην προστασία της αναπνοής. Εάν υπάρχει υψηλή 
θερμοκρασία στο χώρο, τότε η πετσέτα πρέπει να είναι στεγνή γιατί δια-
φορετικά, το νερό της πετσέτας ατμοποιείται και προκαλεί προβλήματα 
στους πνεύμονες. 

Πως μπορούμε να ανιχνεύσουμε διαρροή υγραερίου σε μια οικιακή 
συσκευή υγραερίου; 

Ποτέ με χρήση γυμνής φλόγας. Ο ενδεδειγμένος τρόπος είναι να βάλου-
με διάλυμα σαπουνιού και νερού γύρω από το σημείο σύνδεσης με τη 
φιάλη υγραερίου. Σε περίπτωση διαρροής δημιουργείται αφρός.

Τα ¾ των θυμά-

των των πυρκα-

γιών προέρχονται 

από τα καυσαέ-

ρια και τον καπνό 

και μόλις το ¼ 

από εγκαύματα. 
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Τι κάνουμε σε περίπτωση διαρ-
ροής φυσικού αερίου; 
 

 Η βασικότερη διαφορά του φυ-
σικού αερίου από το υγραέριο 
είναι ότι, το δεύτερο είναι βαρύ-
τερο του αέρα δηλ. διαρρέεται 
στο χώρο και απλώνεται στο 
πάτωμα. Το φυσικό αέριο είναι 
ελαφρύτερο του αέρα. Συνεπώς, 
εάν ανοίξουμε τα παράθυρα, 
φεύγει από το χώρο και απο-
φεύγουμε την ανάφλεξη. Και τα 
δύο μυρίζουν -όχι από τη φύση 
τους- αλλά με προσθήκη ουσίας 
με χαρακτηριστική οσμή ώστε να 
γίνεται αντιληπτή η διαρροή 
τους. 

Είμαστε εγκλωβισμένοι σ' ένα φλεγόμενο κτίριο. 
Τι κάνουμε και πώς βοηθάμε στον εντοπισμό 
μας; 
Εάν εγκλωβιστούμε σ’ ένα κτίριο που καίγεται, εφόσον 
η φωτιά δεν έφτασε ακόμη στο χώρο που βρισκόμαστε, 
κλείνουμε πόρτες και παράθυρα, φράζουμε τις σχισμές 
με κάτι, κατά προτίμηση, βρεγμένο (π.χ. πετσέτες) για 
να μην εισχωρήσει ο καπνός. Εάν μπορούμε, κάνουμε 
αισθητή την παρουσία μας. Βγαίνουμε στο παράθυρο 
(αν δεν έρχεται καπνός από εκεί) και ειδοποιούμε ότι 
βρισκόμαστε μέσα στο χώρο. Κρεμάμε ένα σεντόνι, έξω 
από το παράθυρο, σαν σημάδι, για τους πυροσβέστες. 
Λίγοι άνθρωποι πεθαίνουν από εγκαύματα, σε περί-
πτωση φωτιάς. Οι περισσότεροι πεθαίνουν από τον κα-
πνό, τα δηλητηριώδη αέρια και τον πανικό. 
Αν ξυπνώντας το βράδυ, το δωμάτιο είναι γεμάτο κα-
πνό, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να πέσουμε 
χαμηλά κάτω. Επειδή ο καπνός ανεβαίνει προς τα πάνω, 
στο χαμηλότερο σημείο του χώρου είναι πιο εύκολο να 

μπορούμε να αναπνεύσουμε και να αντιληφ-
θούμε καλύτερα τι συμβαίνει. Αν η φωτιά είναι 
μικρή, χρησιμοποιούμε τον πυροσβεστήρα. 
Αλλιώς φεύγουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε 

και δεν επιστρέφουμε για κανένα λόγο. Έ-
χουν καεί άνθρωποι γιατί γύρισαν να πά-
ρουν το κινητό τους. 

 

Που τηλεφωνούμε και τι λέμε σε περίπτωση που αντιληφθούμε 
πυρκαγιά; 
Τηλεφωνούμε στο 199, λέμε ονοματεπώνυμο, οδό, αριθμό, περι-
οχή, χαρακτηριστικά φωτιάς, τι κινδυνεύει, τι ακριβώς βλέπουμε 
και κλείνουμε το τηλέφωνο όταν μας πει το Κέντρο. Μπορεί να 
χρειάζονται επιπλέον διευκρινίσεις όπως αν είναι πεζόδρομος, αν 
χωράει να περάσει μεγάλο πυροσβεστικό όχημα κ.τ.λ. 

Αν πιάσουν φωτιά τα ρούχα μας τι κάνουμε; 
Δεν τρέχουμε. Πέφτουμε κάτω και κάνουμε «βαρελάκια» προ-
σπαθώντας να «πνίξουμε» τη φωτιά. Αν βρίσκεται κοντά μας κά-
ποιος, μπορεί να μας ρίξει κάτι (π.χ. ένα ρούχο ή μια κουβέρτα). 
Αν τρέξουμε, δίνουμε οξυγόνο στη φωτιά και τη δυναμώνουμε. 

Πως αντιμετωπίζουμε μια φωτιά στο τηγάνι; 
Κλείνουμε αμέσως την εστία ή κατεβάζουμε το γενικό από τον 
ηλεκτρικό πίνακα. Στη συνέχεια, αποστερούμε το οξυγόνο, σκεπά-
ζοντας το σκεύος που πήρε φωτιά, είτε με ένα καπάκι, είτε με μια 
βρεγμένη και στραγγισμένη πετσέτα.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ δεν ρίχνουμε νερό. Το νερό είναι βαρύτερο από 
το λάδι. Περνάει το λάδι που καίγεται και φτάνει στον καυτό πάτο 
του σκεύους. 1 λίτρο νερού παράγει 1700 λίτρα ατμού. Ο ατμός 
εκτοπίζει το λάδι προς τα πάνω και η φωτιά μεταδίδεται στην κου-
ζίνα, στον απορροφητήρα κ.τ.λ. 

Που στοχεύουμε με το κατασβεστικό υλικό σε μια φωτιά; 
Πλησιάζοντας τη φωτιά, φροντίζουμε να έχουμε τον αέρα στην 
πλάτη γιατί αν έχουμε τον αέρα κόντρα, θα δεχθούμε τον καπνό 
και τη θερμότητα. Σημαδεύουμε τη βάση της φωτιάς. Μόνο στην 
περίπτωση που η φωτιά προκλήθηκε από μία διαρροή από έναν 
σωλήνα απ’ όπου στάζει το καύσιμο, τότε ξεκινάμε από το σημείο 

της διαρροής και ρίχνουμε ριπές πάνω-κάτω. Αν έχουμε τη δυνατότητα 
χρήσης περισσότερων πυροσβεστήρων, δεν αδειάζουμε έναν-έναν πυ-
ροσβεστήρα. Ρίχνουμε ταυτόχρονα με περισσότερους πυροσβεστήρες. 
Όταν σβήσει η φωτιά, την ελέγχουμε. Λόγω της θερμότητας που υπάρ-
χει, μπορεί να ανάψει πάλι.   

Αν πάρει φωτιά η καπνοδόχος μας τι πρέπει να κάνουμε; Πως μπορού-
με να το αποφύγουμε; 
Για να προστατευτούμε από το ενδεχόμενο φωτιάς στην καμινάδα θα 
πρέπει πρωτίστως να φροντίζουμε για την περιοδική συντήρησή της, 
τουλάχιστον μια φορά ετησίως ή κάθε 3,5 - 4 τόνους. Επίσης, θα πρέπει 
να φροντίζουμε για την ποιότητα της καύσιμης ύλης. Γενικά, όσο λιγότε-
ρος ο καπνός, τόσο καλύτερη η καύση. Επίσης, δεν πρέπει να καίμε χαρ-

τόνια, σκουπίδια και κυρίως πλαστικά. Το ψήσιμο επίσης αυξάνει την 
πιθανότητα φωτιάς στην καμινάδα. 
Το τζάκι παίρνει φωτιά γιατί ο καπνός ανεβαίνει προς τα πάνω γιατί είναι 
ζεστός. Ανεβαίνοντας προς τα πάνω, ψύχεται, γίνεται αιθάλη και συσσω-
ρεύεται σιγά σιγά στα τοιχώμα-
τα της καμινάδας. Η αιθάλη 
είναι καύσιμο. Κάποια στιγμή, 
από μια μεγάλη φλόγα για πα-
ράδειγμα, μπορεί να γίνει ανά-
φλεξη. Αν η καμινάδα περνάει 
από τη στέγη, μπορεί να σβήσει 
η φωτιά στην καμινάδα και με-
τά από αρκετή ώρα να διαπι-
στωθεί ότι καίγεται η στέγη. Γι’ 
αυτό, σε κάθε περίπτωση πρέ-
πει να ειδοποιείται η Πυροσβε-
στική για να ελέγξει την κατά-
σταση, ακόμη κι αν έσβησε η 
φωτιά στην καμινάδα.    

Χρήσιμες συμβουλές 
 Μην αφήνετε ποτέ αναμμένες ηλεκτρικές συσκευές όταν λείπετε 

από το σπίτι. Πολλές φορές αφήνουμε το φαγητό να μαγειρεύεται 
και «πεταγόμαστε» να ψωνίσουμε κάτι. Ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί 
να μας συμβεί. Από το να πάθει κάποιος δικός μας κάτι και να χρει-
αστεί να πάμε γρήγορα κοντά του, μέχρι να πάθουμε οι ίδιοι κάποιο 
μικρό ατύχημα και να καθυστερήσουμε να επιστρέψουμε στο σπίτι. 

 Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα και μην καπνίζετε ξαπλωμένοι στο 
κρεβάτι.  

 Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά σε θερμαντικές συσκευές. 
 Τα παιδιά εντυπωσιάζονται με τη φλόγα. Επιβλέπετέ τα, ώστε να 

μην παίζουν με φωτιές - σπίρτα - αναπτήρες - πυροτεχνήματα κ.τ.λ. 
Αν έχετε μικρά παιδιά, καλύψτε τις πρίζες με ειδικά πλαστικά καπά-
κια. Μην αφήνετε μικρά παιδιά μόνα και κλειδωμένα στο σπίτι. 

 Μην γεμίζετε τη σόμπα εν ώρα λειτουργίας και μην την υπερχειλίζε-
τε. 

 Κάνετε συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Μην επισκευά-
ζετε πρόχειρα τις ασφάλειες του ηλεκτρικού πίνακα. Αν καεί η α-
σφάλεια υπάρχει αιτία. Καλέστε τον ηλεκτρολόγο. Τοποθετήστε 
στους ηλεκτρικούς πίνακες αυτόματες ασφάλειες. 

 Να αποφεύγετε την υπερφόρτωση των ηλεκτρικών γραμμών. 
 Μην χρησιμοποιείτε καλώδια φθαρμένα, σπασμένα φις ή ελαττω-

ματικές ηλεκτρικές συσκευές. 

Οι κύριες αιτίες πυρκαγιάς  
από επίσημα στατιστικά στοιχεία  
στη χώρα μας είναι: 

Αναμμένα τσιγάρα  36% 
Συσκευές και υλικά  
για φωτισμό και θέρμανση   25% 
Εύφλεκτες ύλες    17% 
Ηλεκτρισμός    12% 
Καπνοδόχοι  4% 
Άγνωστες αιτίες    4% 
Εκρήξεις   1% 
Εμπρησμοί  0,5% 
Κεραυνοί  0,5% 
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 Λύνονται 
 ε ν  ώ ρ α  …  

 
ΟΡΙΖΟΝΤΑ 
1. Μυθικό το... αθάνατο. 
3. Βλέπε σαν... αρχαίος. 
5. Λέγεται ο πυγμάχος Τάισον. 
7. Είδος μπαρ. 
8. Βαρέλι. 
9. Κώστας... : Ηθοποιός. 
10. Ζήλευε το... Δία. 
13. Μάρκα απορρυπαντικού. 
15. Κι έτσι το φυσίγγιο. 
18. Νησιώτικο ιδίωμα. 
21. Με Μαρία... πίνεται. 
23. Τη στολίζουμε με γλάστρες. 
24. Χρονικός σύνδεσμος. 
25. Κανονικός (ξ.λ.) 
27. Κατσίκα. 
30. Πανέξυπνος άνθρωπος (μτφ.) 
31. Χέρμαν...: Γερμανός 
συγγραφέας. 
35. Επίκαιρη θέση. 
37. Κι όμως... γυρίζει. 
38. Ωδή, ύμνος. 
40. Τ' όνομα της Ακρίτα. 
41. Πρωτόγονο φωτιστικό μέσο. 
43. Διαδέχεται τη νύχτα. 
44. Ξεχαρβαλωμένος αλλά και 
αβάσιμος. 

45. Χαιρετισμός... που θυμίζει 
Καίσαρα. 
46. Γεωργική εργασία. 
49. Σφαλιάρα, κατραπακιά. 
53. Ο Ευαγγελιστής που έγραψε 
τις "Πράξεις των Αποστόλων". 
54. Δεξαμενή νερού.  
55. Ξένη τέχνη 

ΚΑΘΕΤΑ 
  1. Υπαινιγμός (μτφ.) 
  2. 0 οποίος (αρχ.) 
  3. Το 1959 αντικαταστάθηκε 
από το χιλιόγραμμο. 
  4. Πέφτει... σε συμπλοκή. 
  5. 0 εφευρέτης του 
τηλεφώνου. 
  6. Ευρωπαίοι κι αυτοί. 
11. Αγκαθωτός θάμνος. 
12. Συνετός φίλος. 
14. Χνουδωτό μαλλί. 
16. Ουσία των δοντιών. 
17.  Κρίκος 
19. Κάτισχνος (μτφ.) 
20. Γυναικείο περιδέραιο. 
22. Εξωτικό φρούτο. 
26. Μία από τις Πλειάδες. 

28.  αρχικά ενός επιτελείου. 
29. Ορεσίβια, βουνίσια. 
32. Πάτος παπουτσιού. 
33. Πόλη των Η ΠΑ στο Τέξας. 
34. Υποθέσεις... εισάγει. 
36. Σκηνικά (ξ.λ.) 
38. Φαγώσιμα λαχανικά. 
39. Ο "Λιγνός" του σινεμά. 

42. Το φοινικικό άλφα. 
45. Μία... Βίσση. 
47. Δορυφορικό κανάλι. 
48. Κόρακα... φωνή. 
50. Εντολή σκοπού. 
51. Η πρωτόπλαστη. 
52. Αρχικά φοιτητικής παράταξης. 
 

Πηγή: http://www.sansimera.gr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε τις οδηγίες: 

(1) Συγκεντρωθείτε και παρατηρήστε για 30-45 δευτερόλεπτα τις 4 

τελείες στο κέντρο του σχεδίου. 

(2) Στη συνέχεια κοιτάξτε σ’ έναν τοίχο κοντά σας ή σε μια άλλη 

επίπεδη μονόχρωμη επιφάνεια. 

(3) Σε λίγο θα δείτε να εμφανίζεται μία εικόνα (χρειάζεται 

υπομονή). 

(4) Ανοιγοκλείστε τα μάτια σας, εστιάστε στο κέντρο και μια 

φιγούρα θα εμφανιστεί. 

(5) Τι βλέπετε;  Ή καλύτερα ποιον βλέπετε; 
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…  μ α θ ή μ α τ ο ς  
 

 

Το Sudoku είναι το δημοφιλέστερο παιχνίδι με αριθμούς του 
πλανήτη. Οι κανόνες του είναι απλοί: Τα κενά συμπληρώνονται με 
αριθμούς από το 1 έως το 9. Κάθε οριζόντια γραμμή, κάθε κάθετη 
γραμμή και κάθε περιοχή με 3x3 τετράγωνα πρέπει να περιέχουν 
μόνο μία φορά κάθε αριθμό. Κάθε πρόβλημα Sudoku έχει μόνο μία 
λύση, η οποία μπορεί να επιτευχθεί χωρίς εικασίες. 

Και λίγο γέλιο… 
Ήταν κάποιος που είχε μια γάτα αλλά του είχε γίνει βάρος και ήθελε 
να την ξεφορτωθεί. Την έβγαζε έξω απ’ το σπίτι και όταν έμπαινε την 
έβλεπε μπροστά του. Μια μέρα είπε το πρόβλημά του σε ένα φίλο 
του και εκείνος του πρότεινε: 
-Λοιπόν άκουσε τι θα κάνεις. Θα βάλεις τη γάτα στο αμάξι και θα 
πάτε πρώτα ίσια, μετά θα στρίψετε δεξιά, έπειτα αριστερά, ξανά 
αριστερά, δεξιά, θα στρίψεις στο πρώτο στενό δεξιά και θα κάνεις 
την ίδια διαδρομή πέντε φορές. Εκεί θα την αφήσεις και θα φύγεις. 
Πραγματικά έτσι έγινε. Ένα μήνα μετά συναντιούνται οι δύο φίλοι. 
-Τι έκανες τελικά με την γάτα; Την άφησες; 
-Άσε, άσε... Καλά που ήταν κι η γάτα και γύρισα πίσω!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μαυρίστε άλλα 5 τετράγωνα

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
  1.  … Μπόου: Αμερικανίδα ηθοποιός του βωβού κινηματογράφου – 
Βυζαντινή νότα. 
  2.  Εισάγει υποθετική πρόταση – Το νόμισμα του Ιράν. 
  3.  Ο μεγαλύτερος της αρχαίας Αθήνας ήταν ο Δημοσθένης. 
  4.  Αυτά που δεν είναι αλεσμένα ή αλέθονται δύσκολα. 
  5.  … Ντε Μποβουάρ: διάσημη Γαλλίδα συγγραφέας – Το 150 με 
γράμματα. 
  6.  Η πατρίδα του Λουκίνο Βισκόντι. 
  7.  … Σεχίρ: πόλη της Μ. Ασίας – Κατάληξη υποκοριστικών. 
  8.  Αυτός που βρίσκεται σε στάση, σε ακινησία. 
  
ΚΑΘΕΤΑ 
  1.  Οπωροφόρα δέντρα. 
  2.  Πήλινο δοχείο για νερό ή κρασί, μικρή στάμνα – Ο αριθμός των 
μυθικών Εστιάδων. 
  3.  Συνεταιρικά, συντροφικά, κοινά. 
  4.  Αλλιώς το σύνολο (καθ.). 
  5.  Κι έτσι τα αρσενικά. 
  6.  Ιωνική διάλεκτος (αρχ.) – Αγγλίδα λόγια φίλη του Λόρδου 
Βύρωνα. 
  7.  Κι έτσι το καθαρό 
  8.  « … Αχράμ»: εφημερίδα της 
Αιγύπτου – Διπλό γίνεται κολόνια. 

Πηγή: http://www.stayrolexakias.gr 
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Τ ι  ΄ μ α γ ε ι ρ ε ύ ε τ α ι ΄  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  μ α ς  
 

Σπετσοφάι 

Προτείνει ο Θωμάς Παπαστεργιόπουλος 

 

 

Υλικά 

 1 κιλό χοιρινή τηγανιά 

 3 λουκάνικα 

 7-8 πιπεριές, κόκκινες, πράσινες και κέρατο 

 2 κόκκινες καυτερές πιπεριές 

 1 κ.γ. ρίγανη 

 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο 

 1 κονσέρβα τομάτες, αποφλοιωμένες και 
κομματιασμένες 

 100 ml λάδι 

 100 ml κόκκινο κρασί 

 300 γρ. φέτα 

 Αλάτι, πιπέρι 
Εκτέλεση 
Κόβουμε τα λουκάνικα σε χοντρές φέτες. Αφαι-
ρούμε τα σπόρια από τις πιπεριές και τις κό-
βουμε σε 2-3 κομμάτια, ανάλογα με το μέγεθός 

τους. Αφήνουμε τις καυτερές πιπεριές με τα 
σπόρια.  
Ρίχνουμε σ’ ένα βαθύ τηγάνι το λάδι, αλάτι, 
πιπέρι και λίγη ρίγανη. Όταν ζεσταθεί, το λάδι, 
ρίχνουμε τη χοιρινή τηγανιά και τη σοτάρουμε. 
Όταν θωρακιστεί το κρέας, προσθέτουμε το 
λουκάνικο και λίγη ακόμη ρίγανη, αλάτι και 
πιπέρι. Ρίχνουμε το κρεμμύδι και τις πιπεριές 
και έπειτα προσθέτουμε και τις καυτερές πιπε-
ριές. Σβήνουμε το φαγητό με το κρασί και ρί-
χνουμε τα κομματάκια τομάτας. Αφήνετε να 
βράσει για 20 λεπτά περίπου, μέχρι να «δέσει» 
η σάλτσα. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο νε-
ρό. Στο τέλος, αν θέλουμε, κόβουμε λίγες πρά-
σινες πιπεριές σε κυβάκια. Τρίβουμε από πάνω 
τη φέτα, και προαιρετικά ρίχνουμε τις πιπεριές 
και λίγο ελαιόλαδο. 

Είναι θέμα υγείας… 
 

Τι είναι η νόσος Alzheimer; 
Γράφει η Ελένη Γεωργιάδου  

Η νόσος Alzheimer είναι μια χρόνια εκφυλιστική νόσος του εγκεφάλου και 
αποτελεί το συχνότερο αίτιο της άνοιας. Η κύρια κλινική εκδήλωση της είναι 
η διαταραχή στη μνήμη, αλλά προσβάλλονται και άλλες εγκεφαλικές λει-
τουργίες και έτσι επηρεάζεται σοβαρά η κοινωνική ζωή του ασθενούς. Η 
νόσος Alzheimer δεν έχει σχέση με τη φυσιολογική γήρανση και λειτουργική 
έκπτωση του εγκεφάλου. Ωστόσο, όσο μεγαλώνει κανείς, τόσο πιο πολύ έχει 
πιθανότητες να προσβληθεί από τη νόσο.  
Ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer; 
Απώλεια μνήμης (το κυριότερο γνώρισμα της νόσου) 
1. Δυσκολία στην αφηρημένη σκέψη πχ στους υπολογισμούς με τους α-

ριθμούς 
2. Δυσκολία στο λόγο, υπό την έννοια της εύρεσης της σωστής λέξης  
3. Έλλειψη προσανατολισμού δηλ. ο ασθενής μπορεί να χάσει το δρόμο 

για το σπίτι του κ.ο.κ.  
4. Δυσκολία στην κρίση και τη λήψη αποφάσεων. Έτσι ο ασθενής δεν μπο-

ρεί να λύσει απλά προβλήματα της καθημερινότητας όπως το τι να κά-
νει όταν καίγεται το φαγητό στην κουζίνα 

5. Δυσκολία στην εκτέλεση των καθημερινών πράξεων 
6. Ψυχικές διαταραχές όπως κατάθλιψη, άγχος και επιθετικότητα.  

Σε τι οφείλεται η νόσος Alzheimer; 

Αυτό που είναι σαφές είναι ότι η εκδήλωση της νόσου δεν έχει μια αιτία 
αλλά ένα πλέγμα από αίτια: γενετικά, περιβαλλοντικά και τρόπος ζωής. Σε 
ότι αφορά στο βιοχημικό υπόστρωμα, έχει βρεθεί ότι ορισμένες πρωτεΐνες 
όπως το βήτα-αμυλοειδές και η πρωτεΐνη-ταυ, σχετίζονται με την εκφύλιση 
και το θάνατο των νευρικών κυττάρων κι αυτό είναι το πεδίο στο οποίο ε-
στιάζεται η σύγχρονη έρευνα και τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται.  
Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της νόσου;  
 Η ηλικία. Όσο αυξάνεται, τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα εκδήλωσης της 

νόσου. Περίπου 5% των ασθενών στην ομάδα 65 – 74 ετών πάσχουν 
από τη νόσο Alzheimer, αλλά στις ηλικίες άνω των 85, το ποσοστό ανε-
βαίνει στο 50%. Πολύ σπάνια υπάρχει ασθενής με Alzheimer σε ηλικία 
κάτω των 40 ετών  

 Η κληρονομικότητα. Αν έχετε πρώτου βαθμού συγγενή (πατέρα, μητέ-
ρα, αδελφό ή αδελφή) με νόσο Alzheimer, υπάρχει ελαφρά αυξημένη 
πιθανότητα και για εσάς 

 Το φύλο. Η νόσος εμφανίζεται σχετικά συχνότερα στις γυναίκες. 
 Η αρτηριακή υπέρταση, η αυξημένη χοληστερίνη και ο σακχαρώδης 

διαβήτης, εκτός από τα καρδιολογικά νοσήματα, αυξάνουν και τις πιθα-
νότητες για νόσο Alzheimer.  

Φαίνεται ότι όσο πιο πολύ ασκεί κανείς το μυαλό του, τόσο αργότερα εκδη-
λώνεται η νόσος. Συγκεκριμένα, η πνευματική εξάσκηση, δεν αποτρέπει την 
εκδήλωση της νόσου, απλά ο ασθενής ξεκινάει από ένα ανώτερο λειτουργι-
κό επίπεδο. 

Ποιες είναι οι επιπλοκές της νόσου Alzheimer; 

Η κυριότερη επιπλοκή, που επηρεάζει τόσο τον ίδιο τον ασθενή όσο και το 
περιβάλλον του, είναι η κοινωνική απόσυρση. Ο ασθενής σε προχωρημένα 
στάδια της νόσου, δεν αναγνωρίζει τα οικεία του πρόσωπα και το σπίτι του, 
και θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο. Υπάρχει συχνά αδυναμία στη σίτιση 
(δυσκολία στην κατάποση, εισρόφηση) και πτώσεις στο έδαφος με αποτέ-
λεσμα τραυματισμούς στο κεφάλι, κάταγμα ισχίου κ.ο.κ. Σε προχωρημένα 
στάδια ο ασθενής καθηλώνεται στο κρεβάτι και δεν μπορεί να αυτοεξυπη-
ρετηθεί.  
Πως γίνεται  η διάγνωση της νόσου Alzheimer; 

Η διάγνωση της νόσου γίνεται από νευρολόγο και περιλαμβάνει :  
τη λήψη του ιστορικού, τη νευρολογική εξέταση, νευροψυχολογικές δοκι-
μασίες, αιματολογικές εξετάσεις για να αποκλειστούν άλλα απλά αίτι-
α άνοιας όπως ο υποθυρεοειδισμός, η έλλειψη βιταμινών κ.ο.κ., αξονι-
κή ή μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, αλλά και PET.  

Ποια είναι η αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer; 

1. Ειδικά φάρμακα που επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου, ειδικά στα 
αρχικά στάδια  

2. Φάρμακα για άλλα συμπτώματα της νόσου πχ αγχολυτικά, αντικατα-
θλιπτικά, υπνωτικά, αντιψυχωσικά κ.ο.κ.  

3. Αλλαγές στον τρόπο ζωής, τόσο για τον ασθενή όσο και για τους οικεί-
ους του. Ειδικά ο άνθρωπος που φροντίζει καθημερινά τον πάσχοντα 
από Alzheimer υφίσταται μεγάλη ψυχική καταπόνηση και πολύ συχνά 
χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη.  

Ποιες είναι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής για έναν ασθενή με νόσο 
Alzheimer; 

Ο ασθενής με νόσο Alzheimer πρέπει:  
 να έχει μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, ελαιόλαδο, 

ψωμί ολικής άλεσης κ.ο.κ.  
 να ασκείται όσο είναι εφικτό π.χ. να περπατά κάθε μέρα  
 να ασκεί το μυαλό του με δραστηριότητες όπως το διάβασμα, η ζωγρα-

φική και τα σταυρόλεξα  
 να έχει οργανώσει τον τρόπο ζωής του π.χ. να έχει γραμμένα τα φάρμα-

κά του και να τηρεί αυστηρά το πρόγραμμα της καθημερινότητας (ώρες 
ύπνου κ.τ.λ.  

 να συμμετέχει ενεργά όσο είναι εφικτό στη ζωή της οικογένειας παίρ-
νοντας ρόλους, ακόμα και ασήμαντους. Π.χ. να βοηθάει στο μαγείρεμα, 
στο συγύρισμα του σπιτιού κ.τ.λ.  
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Η μητέρα μου πάσχει από νόσο Alzheimer. Τι μπορώ να κάνω για να μει-
ώσω την πιθανότητα να εμφανίσω κι εγώ; 
1. να έχετε καλή φυσική κατάσταση π.χ. να περπατάτε όσο μπορείτε κάθε 

ημέρα  
2. να διατηρείτε φυσιολογικό σωματικό βάρος 
3. να ρυθμίσετε την αρτηριακή πίεση και το σάκχαρο αίματος  
4. να έχετε φυσιολογική χοληστερίνη  

5. να σταματήσετε το κάπνισμα, αν καπνίζετε  
6. η διατροφή σας να είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά  
7. να ασκείτε το μυαλό σας με δραστηριότητες όπως διάβασμα, ζωγραφι-

κή, ξένες γλώσσες και σταυρόλεξα  
8. να κρατάτε επαφή με τους φίλους σας, να συμμετέχετε σε ταξίδια και 

άλλες κοινωνικές δραστηριότητες.  
 Πηγή: www.neurocenter.gr

 

Το Πάρκινσον αρχίζει από τη… μύτη  
Γράφει η Μαγδαληνή Κυπραίου 

Απώλεια της όσφρησης, επίμονο «πιάσιμο» στον 
ώμο, επιβράδυνση των κινήσεων... Τέσσερις ημέ-
ρες πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου του 
Πάρκινσον (11 Απριλίου), οι ειδικοί υπενθυμίζουν 
ότι η ασθένεια δεν προκαλεί τρέμουλο σε όλους 
τους ασθενείς, ενώ ειδικά οι νεώτεροι μπορεί να 
εκδηλώσουν εντελώς απρόσμενα συμπτώματα. 
«Η νόσος Πάρκινσον είναι μία αργά εξελισσόμενη, 
εκφυλιστική ασθένεια του εγκεφάλου η οποία σε 
πρώτο στάδιο επηρεάζει το τμήμα που είναι υ-
πεύθυνο για την κίνηση», λέει ο νευρολόγος Πα-
ναγιώτης Ι. Ζήκος, υπεύθυνος του Ιατρείου Πάρ-
κινσον στο 251

ο
 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας 

και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της 
Ελληνικής Εταιρείας Εθελοντών & Ασθενών για τη 
Νόσο Πάρκινσον «Επίκουρος-Κίνηση». «Το πρώτο 
σύμπτωμα, συνεπώς, είναι οι αργές κινήσεις, οι 
οποίες εκδηλώνονται σε όλους τους ασθενείς». 
Η νόσος αρχικά είναι χαρακτηριστικά ετερόπλευ-
ρη, δηλαδή αφορά τη μία πλευρά του σώματος. 
«Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε εγείρονται υποψίες 
ότι δεν είναι Πάρκινσον», ξεκαθαρίζει ο κ. Ζήκος. 
Διαταραχές ύπνου 
Αν και ο τρόμος (τρέμουλο) είναι το πιο γνωστό 
σύμπτωμα του Πάρκινσον, μέχρι αυτός να αρχίσει, 
ο ασθενής μπορεί να έχει εκδηλώσει πολλά άλλα. 
8 έως 10 χρόνια πριν από τη διάγνωση, οι ασθε-
νείς μπορεί να παρουσιάσουν μία διαταραχή του 
ύπνου που αποκαλείται σύνδρομο RBD (REM 
Behavioral Disorder). Σε αυτό, ο ύπνος είναι ανή-
συχος και με πολύ «ζωντανά» όνειρα και κινήσεις, 
κάτι το οποίο δεν είναι φυσιολογικό. Τις κινήσεις 
αυτές συνήθως δεν τις αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο 
ασθενής, αλλά ο/η σύντροφός του - «είναι συνη-
θισμένη η έκφραση «με σκουντάει στον ύπνο 
του», λέει ο κ. Ζήκος. 
Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εκδηλωθούν μία 
δεκαετία πριν από τη διάγνωση είναι η οσφρητική 
δυσλειτουργία (ο ασθενής χάνει την όσφρησή 
του), η δυσκοιλιότητα (λιγότερο 
από 3 κενώσεις την εβδομάδα) και 
η κατάθλιψη. 
«Πιάσιμο» στον ώμο 
Πολύ συνηθισμένο σύμπτωμα της 
νόσου Πάρκινσον είναι η δυσκαμ-
ψία των μυών, η οποία πολλές 
φορές εκδηλώνεται στους νεώτε-
ρους ασθενείς – στις ηλικίες 40-50 
ετών. Η δυσκαμψία και ο πόνος 
στην περιοχή του ώμου (οι ασθε-
νείς παραπονούνται για «μάγκω-
μα» ή «πιάσιμο» του ώμου), όταν 
δεν έχει εμφανή αιτία είναι πολύ 
ύποπτη. Δυστυχώς όμως «οι ασθε-
νείς συμβουλεύονται ορθοπεδι-
κούς και παίρνουν φάρμακα για 
περιαρθρίτιδα, με συνέπεια να 
καθυστερεί κατά τουλάχιστον 3 
χρόνια η διάγνωση», λέει ο κ. Ζή-

κος. «Αυτό όμως έχει σοβαρές συνέπειες, διότι 
όσο περισσότερο καθυστερεί η θεραπεία, τόσο 
λιγότερο ωφελείται τελικά ο ασθενής όταν την 
αρχίσει, διότι η μεγαλύτερη επιδείνωση γίνεται τα 
πρώτα χρόνια». 
 
Άλλο ο ιδιοπαθής τρόμος 
Ο τρόμος (το τρέμουλο, δηλαδή) εκδηλώνεται στο 
αρχικό στάδιο του Πάρκινσον στα δύο τρίτα των 
ασθενών, αλλά απουσιάζει από τους υπόλοιπους. 
Αρχίζει συνήθως από το ένα χέρι και μετά από 
πολλά χρόνια εμφανίζεται και στην άλλη πλευρά. 
Αρχικά παρατηρείται κυρίως στον αντίχειρα, σε 
κατάσταση ηρεμίας (όταν λ.χ. κάποιος κάθεται και 
βλέπει τηλεόραση), επιτείνεται όταν ο ασθενής 
είναι αγχωμένος και εξαφανίζεται στη διάρκεια 
του ύπνου. Πολλές φορές ο ασθενής δεν έχει την 
αίσθηση ότι τρέμει, αλλά το παρατηρεί ο/η σύ-
ντροφός του. 
Η διαφορά αυτού του τρόμου από τον ιδιοπαθή 
(αγνώστου αιτιολογίας) είναι ότι οι ασθενείς με 
αρχόμενο Πάρκινσον μπορούν να κάνουν εκούσιες 
κινήσεις (λ.χ. να πιουν τον καφέ τους ή να φέρουν 
το πιρούνι στο στόμα) δίχως να τρέμουν, ενώ οι 
ασθενείς με ιδιοπαθή τρόμο όχι. Επιπλέον, στους 
ασθενείς με αρχόμενο Πάρκινσον μπορεί να τρέ-
μει το σαγόνι, ενώ στον ιδιοπαθή τρόμο τρέμει το 
κεφάλι σα να γνέφει ο πάσχων «ναι-ναι» ή «όχι-
όχι». 
Ένας τρόπος για να δει ο ασθενής αν έχει τρόμο 
ηρεμίας, είναι να αφήσει χαλαρά τα χέρια του 
πάνω στα πόδια και να μετρήσει ανάποδα από το 
100. Ο σύντροφός του θα δει εάν τρέμει ο αντίχει-
ρας ή το χέρι. Επίσης αυτό ο τρόμος είναι φανερός 
όταν περπατάει ο πάσχων. 
Ο ιδιοπαθής τρόμος είναι μια πάθηση που αφορά 
και τα δύο χέρια και εξελίσσεται πάρα πολύ αργά, 
σε διάστημα δεκαετιών. Ο τρόμος αυτός εξαφανί-
ζεται για 1-2 ώρες έπειτα από την κατανάλωση 
ενός ποτηριού κρασί, ενώ υπάρχει και άλλο άτομο 

στην οικογένεια που πάσχει από αυτόν. Οι πάσχο-
ντες από ιδιοπαθή τρόμο, πάντως, διατρέχουν 
αυξημένο κίνδυνο να εκδηλώσουν Πάρκινσον. 
Αργές κινήσεις 
Οι ασθενείς δυσκολεύονται να κουμπώσουν κου-
μπιά, να σηκωθούν από μια καρέκλα, να βουρτσί-
σουν τα δόντια τους, ενώ το πρόσωπό τους χάνει 
εκφραστικότητα και παρατηρείται μειωμένη τα-
λάντωση του ενός χεριού κατά το περπάτημα. 
Καθημερινές ασχολίες, όπως το ντύσιμο και η 
γραφή, αρχίζουν να γίνονται όλο και δυσκολότε-
ρες. Η ομιλία γίνεται πιο χαμηλόφωνη και αδύνα-
μη, πολλές φορές δεν ακούγονται καλά στο τηλέ-
φωνο ή τον τηλεφωνητή. 
«Οι ασθενείς συνήθως περπατούν με αργά συρτά 
βήματα, αλλά μερικές φορές επιταχύνουν απότο-
μα “κυνηγώντας” το βήμα τους, αδυνατώντας να 
σταματήσουν», λέει ο νευρολόγος Παναγιώτης 
Ζήκος. «Καθώς εξελίσσεται η νόσος μπορεί να 
εμφανιστούν διστακτικότητα κατά την έναρξη της 
βάδισης ή “πάγωμα” όταν πλησιάζουν πόρτες ή 
στενά σημεία. Γίνονται επίσης συχνές οι πτώσεις». 
Ένα τρόπος για την αξιολόγηση της βραδυκινησίας 
είναι να κάνει κάποιος γρήγορα, πολλές φορές 
«κου πε πε» ή να ανοιγοκλείσει γρήγορα την πα-
λάμη του. Εάν διαπιστώσει ότι το ένα χέρι δεν 
κάνει ολόκληρη την κίνηση και αργεί σε σχέση με 
το άλλο, καλό είναι να απευθυνθεί σε νευρολόγο. 
Αριθμοί 
 25.000 οι πάσχοντες από νόσο Πάρκινσον 

στην Ελλάδα 
 7-10 εκατομμύρια οι ασθενείς παγκοσμίως 
 60 ετών η μέση ηλικία εμφάνισης 
 1% των ατόμων άνω των 60 ετών έχουν Πάρ-

κινσον 
 5-10% των ασθενών έχουν νεανικό Πάρκινσον 

(εκδήλωση πριν από τα 40) 
 77% των Ευρωπαίων δεν ξέρουν πως οι αργές 

κινήσεις είναι σύμπτωμα του Πάρκινσον 

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Ειδική έκδοση ΥΓΕΙΑ 
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Γράφει ο Βασίλης Παπαβασιλείου 
 

Βυζαντινή μουσική είναι η εξέλιξη και καλλιέργεια 
της αρχαίας ελληνικής μουσικής χρησιμοποιεί τις 
κλίμακες, τα γένη, τους ρυθμούς κ.ά. και πήρε το 
όνομά της από το Βυζάντιο, όπου και αναπτύχθη-
κε. Η παράδοση του ανατολικού λειτουργικού 
άσματος, που καλύπτει τον ελληνόφωνο χώρο, 
αναπτύχθηκε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από 
την καθιέρωση της Κωνσταντινούπολης, ως πρω-
τεύουσας, το 330. Έλληνες και ξένοι ιστορικοί 
συμφωνούν ότι αυτές οι μελωδίες, οι εκκλησια-
στικοί ήχοι και γενικά το όλο σύστημα της βυζα-
ντινής μουσικής, συνδέεται στενά με το αρχαίο 
ελληνικό μουσικό σύστημα. Ο Πυθαγόρας ο Σάμι-
ος αναφέρεται ως θεμελιωτής του μουσικού εί-
δους που μετέπειτα εξελίχτηκε στα χρόνια του 
Χριστιανισμού. Η βυζαντινή μουσική πέρασε πολ-
λούς περιόδους έως τις μέρες μας. 

Πρώτη περίοδος (Από τα πρώτα χρόνια του χρι-
στιανισμού μέχρι του Μ. Κωνσταντίνου, 1-330 
μ.Χ.) 
Οι πρώτοι χριστιανοί στις συγκεντρώσεις έψαλαν 
μαζί ψαλμούς του Δαυίδ, που συνέθεταν τότε οι 
πατέρες της εκκλησίας, έχοντας ως θέμα την Αγία 
Τριάδα, όπως φαίνεται από το χριστιανικό ύμνο 
της Οξυρύγχου, πόλης της Αιγύπτου και χρησιμο-
ποιούσαν την αρχαία Ελληνική μουσική γραφή. 
Από τους ύμνους αυτούς πολύ διασώθηκαν μέχρι 
τις μέρες μας η «Δοξολογία μικρά», που χρονολο-
γείται από την εποχή των Αποστόλων, το «Φως 
Ιλαρόν», το «Σιγησάτω» κ.ά. 

Δεύτερη περίοδος (Από τα χρόνια του Μ. Κων-
σταντίνου 330 έως 712 μ.Χ.) 
Η ουσιαστική ανάπτυξη της βυζαντινής μουσικής 
έχει ως αφετηρία την υπογραφή του διατάγματος 
των Μεδιολάνων ( 313 μ.Χ., περί ανεξιθρησκείας) 
από τον Μέγα Κωνσταντίνο, οπότε η χριστιανική 
λατρεία γίνεται πιο ελεύθερη. Με τη δημιουργία 
πολλών νέων ύμνων πλουτίζεται σημαντικότατα η 
μελοποιία. Την κατεύθυνση αυτή έδωσαν οι Τρεις 
Ιεράρχες. Την περίοδο αυτή διέπρεψαν μεγάλα 
ονόματα της εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής 
όπως ο Ιωάννης Δαμασκηνός, ο οποίος ανέλυσε 
την αρχαία Ελληνική μουσική και την εμπλούτισε 

με νέα στοιχεία, ο Εφραίμ ο Σύρος στον οποίο 
αποδίδεται ο ύμνος «Άσπιλε αμόλυντε», ο Ρωμα-
νός ο Μελωδός  τον οποίο οι ξένοι κριτικοί ονό-
μασαν Πίνδαρο της εκκλησιαστικής ποίησης, ο 
Κοσμάς ο Μελωδός κ.ά. Τέλος, αξίζει να αναφέ-
ρουμε πως οι μελοποιοί χρησιμοποιούσαν τους 
τέσσερις αρχαίους τρόπους (Δώριο, Φρύγιο, Λύ-
διο, Μιξολύδιο) ονομάζοντάς τους πρώτο, δεύτε-
ρο, τρίτο, τέταρτο. Στα μέσα αυτής της περιόδου 
προστέθηκαν και οι τέσσερις πλάγιοι ήχοι της 
αρχαίας Ελληνικής μουσικής, Υποδώριος (πλάγιος 
του πρώτου), Υπολύδιος (πλάγιος του δευτέρου), 
Υποφρύγιος (πλάγιος του τρίτου ή βαρύς), και 
Υπομιξολύδιος (πλάγιος του τετάρτου). Αξίζει να 
σημειωθεί πως την περίοδο αυτή δόθηκαν αγώ-
νες κατά των αιρετικών που μελοποιούσαν ύ-
μνους με τέτοια τεχνοτροπία που απείχε πολύ 
από τη θρησκευτική λατρεία. 

Τρίτη περίοδος (712 έως την άλωση της Πόλης το 
1453) 
Η τρίτη περίοδος αρχίζει με την εμφάνιση του 
Ιωάννη Δαμασκηνού (676-753), θεολόγου, φιλο-
σόφου, υμνογράφου και μουσικού. Η μεγαλύτερη 
προσφορά του Δαμασκηνού ήταν ότι ξεκαθάρισε 
και απάλλαξε τη βυζαντινή υμνωδία από τα άσε-
μνα και ακατάλληλα μέλη που είχαν εισχωρήσει 
από τις κοσμικές τελετές και βελτίωσε το μουσικό 
σύστημα. Σπουδαιότατα έργα του είναι: Γραμμα-
τική της μουσικής κατά τους ορισμούς της αρχαί-
ας Ελληνικής μουσικής και η Οκτώηχος. Το έργο 
αυτό είναι γεμάτο από υψηλές δογματικές έννοι-
ες. Από την Οκτώηχο μαθαίνουμε ότι στη βυζαντι-
νή μελωδία κατέχουν μόνιμη θέση οι τέσσερις 
αρχαίοι τρόποι και οι τέσσερις πλάγιοι. Χρησιμο-
ποιούνται τα τρία γένη (Διατονικό, Χρωματικό, 
Εναρμόνιο). Την περίοδο αυτή κέντρο της υμνο-
γραφίας ήταν η Μονή του Αγίου Σάββα, κοντά 
στα Ιεροσόλυμα. Αργότερα, τον 9ο αιώνα παρου-
σιάζεται και νέο κέντρο στην Κωνσταντινούπολη, 
η Μονή Στουδίου που η κυριότερη ενασχόληση 
των πατέρων της ήταν η σύνθεση εκκλησιαστικών 
ύμνων, τα έργα τους όμως δεν μπορούν να φθά-
σουν το ύψος των έργων του Ρωμανού, Δαμασκη-
νού και Κοσμά του μελωδού. Στην περίοδο αυτή 
το έργο του Δαμασκηνού συμπληρώνεται από τον 
Ιωάννη Κουκουζέλη (12ο αιώνας) που θεωρείται η 
δεύτερη πηγή της βυζαντινής μουσικής. 

Τέταρτη περίοδος (Από την άλωση της πόλης 
1453 έως το 1820)  

Ο Ελληνισμός δοκιμάζεται μετά την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης, όμως διατηρεί την πίστη 
του, την Ελληνική συνείδηση, τη γλώσσα του και 
την πατροπαράδοτη εκκλησιαστική μουσική. Η 
δουλεία δεν κατόρθωσε να σταματή-
σει την πρόοδο της Βυζαντινής μου-
σικής τέχνης. Η εκκλησία, ακοίμητος 
φρουρός, διατήρησε τη μουσική και 
κάθε εθνική κληρονομιά. Ο ακαδη-
μαϊκός και μουσικολόγος Μανώλης 
Καλομοίρης λέει : «Πιστεύω πως οι 
χρόνοι της δουλείας όχι μόνο δεν 
αλλοίωσαν το ελληνικό λαϊκό αίσθη-
μα αλλά αντίστροφα ο ελληνικός 
μουσικός πολιτισμός επέδρασε και 
στη διαμόρφωση των κατακτητών 

του». 
 Από την ποσότητα της μουσικής παραγωγής που 
βρίσκουμε στα χειρόγραφα στην περίοδο αυτή, 
συμπεραίνουμε ότι η καλλιέργεια της βυζαντινής 
μουσικής ήταν πλούσια και εντατική. Οι εκλεκτι-
κότεροι εκπρόσωποι των γραμμάτων και της κοι-
νωνίας του υπόδουλου γένους, διανοούμενοι, 
γραμματικοί, μεγάλοι ρήτορες της εκκλησίας, επί-
σκοποι, πατριάρχες, μεγάλοι τιτλούχοι των Πα-
τριαρχείων και της πολιτείας, καταγίνονται με τη 
βυζαντινή μουσική. Η εποχή των Παλαιολόγων 
αποτελεί εποχή αναγέννησης και ακμής στις τέ-
χνες. Είναι η εποχή που ζουν οι μεγάλοι μελωδοί 
και δάσκαλοι που διαμόρφωσαν οριστικά τη βυ-
ζαντινή μουσική. Οι πιο σημαντικοί είναι: Ιωάννης 
ο Γλυκύς, Ξένος Κορώνης, Ιωάννης Κλαδάς, Πέ-
τρος Πελοποννήσιος. Στα μέσα του 15ου αιώνα 
υπάρχει πλειάδα μουσικών. Στα τέλη αυτής της 
περιόδου, τρεις μουσικοδιδάσκαλοι (Χρύσανθος 
Μητροπολίτης Προύσης, Γρηγόριος Πρωτοψάλτης 
και Χουρμούζιος ο Χαρτοφύλαξ) απλοποιούν πε-
ρισσότερο τη βυζαντινή μουσική και παίρνει την 
σημερινή της μουσική γραπτή παράσταση, την 
«παρασημαντική», η οποία θέτει τέρμα στις δυ-
σκολίες της εκμάθησης. 

Πέμπτη περίοδος (Από τους τρεις προαναφερθέ-
ντες μουσικοδιδάσκαλους έως το 1940) 

Η περίοδος αυτή όπως αναφέραμε θέτει τέρμα 
στις δυσκολίες που παρουσίαζε η εκμάθηση της 
Βυζαντινής μουσικής και συντελεί ώστε να εκλαϊ-
κευθεί η εκκλησιαστική μελωδία και να γίνει κτή-
μα πολλών με τη νέα μέθοδο. Μεγάλοι μουσικο-
διδάσκαλοι διέπρεψαν αυτή την περίοδο, ο Γεώρ-
γιος Βιολάκης, ο Νικόλαος Ιωαννίδης, ο Γεώργιος 
Πρωγάκης, ο Θεόδωρος Φωκαεύς και πλήθος 
άλλων. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και 
την εγκατάσταση των προσφυγικών πληθυσμών 
στη Ελλάδα παρατηρήθηκε ένα έντονο ενδιαφέ-
ρον για τη βυζαντινή μουσική. Σπουδαιότερο κέ-
ντρο της βυζαντινής μουσικής και της Πατριαρχι-
κής παράδοσης αναδεικνύεται η Θεσσαλονίκη, η 
οποία στελεχώνεται από επίλεκτους πρωτοψάλ-
τες και άριστους διδασκάλους. Αρχικά με τον 
Κωνσταντίνο Πρίγγο, ο οποίος μετέφερε και δίδα-
ξε το πατριαρχικό ύφος και στη συνέχεια με τους 
Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο, Αθανάσιο Καραμάνη 
(του οποίου ο μαθητής Κώστας Αναγνώστου ήταν 
ο πρώτος δάσκαλός μου), Αθανάσιο Παναγιωτίδη, 
Χαρίλαο Ταλιαδώρο κ.ά., οι οποίοι δίδαξαν την 
βυζαντινή μουσική σε πληθώρα μαθητών.  
Οι κλίμακες της βυζαντινής μουσικής χρησιμοποι-
ούνται στο δημοτικό, ρεμπέτικο και λαϊκό τρα-
γούδι.   
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ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»                      

Motto 
«Όπως τα κοχύλια του γιαλού πλάθονται από 
το χρόνο  
και το υγρό στοιχείο, που αιώνες τα μαστο-
ρεύει,  
έτσι και οι λέξεις πλάθονται από το χρόνο και 
από τη χρήση.  

μέσα τους αντιβουίζει ολόκληρος ο ωκεανός 
της ιστορίας.» 
Χ.Λ. Τσολάκης 

Γράφει η Αναστασία Κιαμηλίδου 

Ποίηση είναι η εσωτερική μελωδία, «ο αντίλαλος 
μιας ψυχής που αντικρίζει το ιδανικό, που λαχτα-
ράει να φτάσει στο απόλυτο»

.
  το αιθέριο εξαΰ-

λωμα της σάρκας, που περιβάλλεται από το μυ-
στικό πέπλο της μαγικής γοητείας

.
 το αιμάτωμα 

της ψυχής μπρος στο δυσανάβατο δρόμο της 
ζωής

.
 το σκίρτημα μπρος στο ερωτικό και γιορτα-

στικό κάλεσμα της φύσης. 
Η ποίηση είναι ένας απέραντος, απόκρυφος κό-
σμος και χρειάζεται εκλεπτυσμένη ευαισθησία, 
για να την ιχνηλατήσουμε

.
 να εξιχνιάσουμε τα 

μυστικά της
.
 να ενδοσκοπήσουμε στο μαγευτικό 

βυθό της
.
 να πιούμε το κρυστάλλινο νερό που 

αναβρύζει απ’ τον πίδακα της ψυχής
.
 να ανασύ-

ρουμε τους θησαυρούς της και να καθηλωθούμε 
εκστατικoί  μπρος στα κοράλλια, τα σεντέφια, τα 
μαργαριτάρια της.   
Μόνο έτσι θα μετουσιωθεί μαγικά κι ο δικός μας 
κόσμος, θα βασιλεύσει η ποίηση στις καρδιές, θα 
δυναμώσει τον παλμό τους, θα αφουγκραστεί τον 

κραδασμό τους, θα λικνιστεί στο ρυθμό τους
.
 για 

να αφήσουμε, επιτέλους, τον «πεζό βηματισμό 
μας», πάνω στη γη, να αναζωπυρώσουμε τα θαμ-
μένα ιδανικά, να αναστήσουμε τη νεκρή συνείδη-
ση, να χτίσουμε τον κόσμο απ’ την αρχή

.
 μακριά 

από την αποκρουστική βία, τα αποστεωμένα αι-
σθήματα, τα αποστραγγισμένα όνειρα, τις ναυα-
γισμένες προσδοκίες, την αβάσταχτη ελαφρότη-
τα, το ανελέητο σφυροκόπημα, τους διχαστικούς 
φανατισμούς

.
 με μόνο εφόδιο το πύρωμα και τη 

μεγαλοσύνη της καρδιάς, που θα μεταγγίσει το 
λυτρωτικό βάλσαμο της ποίησης. 
Άλλωστε, όπως λέει ο Σεφέρης, 
«η ποίηση έχει τις ρίζες της στην 
ανθρώπινη ανάσα – και τι θα γι-
νόμασταν αν η πνοή μας λιγό-
στευε;». «Κοιτάξτε τα χείλη μου, 
απ’ αυτά εξαρτάται ο κόσμος», 
υπογραμμίζει ο Ελύτης. Και ο 
Benveniste: «Κάθε φορά που ο 
λόγος ξετυλίγει ένα γεγονός, κάθε 
φορά ο κόσμος ξαναρχίζει», επι-
βεβαιώνοντας τη ρήση του Βαλε-
ρύ πως «η ποίηση είναι η γλώσσα 
της δημιουργίας». 
Άλλοτε πάλι, όταν η γλώσσα κιν-
δυνεύει να χάσει τους χυμούς 

της, να συρρικνωθεί, να φθαρεί σαν τα πολυτριμ-
μένα νομίσματα, τότε «από τη νέκρα έρχεται να 
σώσει τη γλώσσα ο ποιητής», επισημαίνει ο Πα-
πανούτσος.  «Αυτός ανασταίνει πάλι τις λέξεις και 
τις κάνει πλάσματα ζωντανά. Τις ξαναδίνει το χα-
μένο τους δυναμισμό, για να μπορούν  να βομ-
βαρδίζουν τη συνείδησή μας με τις αλλεπάλληλες 
εκρήξεις τους – όπως πατώντας το πεντάλ ο πια-
νίστας αφήνει τον κάθε τόνο ν’ αντηχεί επ’ άπει-
ρον. Εδώ έχουμε μια σωστή κοσμογονία. Θησαυ-
ροί της γλώσσας, παραχωμένοι, βυθισμένοι στο 
σκότος, ανυποψίαστοι, ξανάρχονται στην επιφά-
νεια και οι λέξεις παίρνουν πάλι την παρθενική 
τους αγνότητα, τη δροσιά και τη λάμψη τους – το 
αρχέγονο κάλλος και τον πηγαίο, τον ανεξάντλητο 
πλούτο τους. Η σύμβαση τις είχε ξεφτίσει και ρη-
χάνει

.
 η ποίηση ξαναδίνει την αλήθεια και το βά-

θος τους. Τώρα πια είναι πλάσματα ζεστά από 
ζωή και ακτινοβολούν ζωή. Φτιάχνουν καταστά-
σεις: σκέψεις, συγκινήσεις, τάσεις, όπως η ζωή 
γεννάει ζωή. Ο τεχνίτης είναι εδώ στην κύρια ση-

μασία του όρου: ποιητής. Ποιεί – δημιουργεί και 
η ο ποίησή του είναι πράξη δημιουργίας». 
Η ποίηση ξέρει ν’ ανακουφίζει, ν’ αλαφρώνει τον 
άνθρωπο

.
 δαμάζει τη θλίψη του, συντηρεί τη χα-

ρά, γοητεύει, δημιουργεί, όταν αφήνεται ελεύθε-
ρη να στροβιλίζεται στον παλμό της ανθρώπινης 
καρδιάς, «να λυγάει σαν τη χορεύτρια στους ρυθ-
μούς της νέας κάθε φορά χορογραφίας». Τότε, το 
ζωοποιό πνεύμα της διαπερνά τις λέξεις, τις με-
τουσιώνει από άψυχα σύμβολα σε πλήκτρα μαγι-
κά που γεννούν μέσα μας μουσική, ξυπνούν αι-
σθήματα, βιώματα, στοχασμούς, που δόνησαν 
έντονα την ψυχή μας και αρχίζει να μιλά το πά-
θος, η συγκινημένη καρδιά κι ο λόγος ν’ αποτυ-
πώνεται ακέραιος, αυτοδύναμος, φυσικός, ανε-
πηρέαστος. Έτσι, φανερώνεται ολάκερος ο ενδό-
μυχος κόσμος, μελωδικός και αβίαστος, κινεί τη 
σκέψη μας και την οδηγεί στη μέθεξη του ποιητι-
κού βιώματος, που είναι για τον Καρλάυλ κάθε 
επικοινωνία της ψυχής με την εσώτατη ουσία του 
κόσμου και της ζωής, με την υπερκόσμια ομορ-
φιά. Πρέπει να υπάρχει βίωμα, πάθος, αναταραχή 
της ψυχής, για να υπάρξει μουσική και ποίηση. 
Μόνο, «όταν οι αναμνήσεις γίνουν μέσα μας αί-
μα, ματιά, χειρονομία, όταν δεν έχουν πια όνομα 

και δεν ξεχωρίζουν από μας, τότε μονάχα, σε μια 
πολύ σπάνια ώρα, μπορεί απ’ ανάμεσά τους να 
υψωθεί η πρώτη λέξη ενός στίχου». Δικαιολογη-
μένα και ο Ρίλκε συμβουλεύει σ’ έναν άγνωστο 
ποιητή: «Σαν νιώσεις πως, αν δεν γράψεις, θα 
πεθάνεις, τότε μόνο προσπάθησε να γράψεις». 
Ποίηση, λοιπόν, είναι κάθε βαθύ ψυχικό γεγονός 
που γίνεται λόγος μαγικός, που εναποθέτει την 
ουσία του και τη μεταμορφώνει σε μουσικές λέ-
ξεις. 

 
 

Παθητικό κάπνισμα και συνέπειες 
Γράφει η Μαγδαληνή Κυπραίου 

Παθητικό κάπνισμα ονομάζεται η έκθεση σε καπνό τσιγάρου, που είναι μίγ-
μα άμεσα εκπνεόμενου καπνού από τον καπνιστή και καπνού που απελευ-
θερώνεται έμμεσα από το αναμμένο τσιγάρο, την πίπα, το πούρο κ.τ.λ. Το 
παθητικό κάπνισμα αποτελεί την κυριότερη πηγή ρύπανσης του αέρα σε 
εσωτερικούς χώρους. Με το παθητικό κάπνισμα εισπνέονται καρκινογόνες 
αλλά και τοξικές ουσίες που βρίσκονται στον καπνό του τσιγάρου. Ο καπνός 
του τσιγάρου περιέχει περισσότερες από 4.000 χημικές ουσίες, κάποιες από 
αυτές έχουν χαρακτηριστεί ως ερεθιστικές, ενώ 60 είναι γνωστές καρκινο-
γόνες ουσίες. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν συγκεντρωθεί πολλά στοι-
χεία που δείχνουν ότι το παθητικό κάπνισμα έχει μεγάλη επίπτωση στην 
υγεία. Ασθένειες στα παιδιά από το κάπνισμα των γονιών 
Στα νεογνά, η έκθεση στο καπνό των γονιών μπορεί να προκαλέσει χαμηλό 
βάρος γέννησης και να αυξήσει τις πιθανότητες εμφάνισης του συνδρόμου 
αιφνίδιου θανάτου. Στα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να εμφανιστούν ωτί-
τιδες μέσου ωτός, άσθμα, βρογχίτιδα και πνευμονία (εμφάνιση, αλλά και 
παροξύνσεις) 
 

Επιπτώσεις σε ενήλικες που βρίσκονται στο περιβάλλον καπνιστών 
 Καρδιακά νοσήματα 
 Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 
 Καρκίνος του πνεύμονα 
 Καρκίνος των παραρρίνιων κόλπων 
Επίσης, έχει βρεθεί συσχέτιση ανάμεσα στο παθητικό κάπνισμα και τα ακό-
λουθα: 
 Αυτόματη αποβολή 
 Ανασταλτική επίδραση στη μαθησιακή και συμπεριφορική ανάπτυξη 

των παιδιών 
 Μηνιγγιτιδοκοκκικές λοιμώξεις στα παιδιά 
 Παροξύνσεις άσθματος στους ενήλικες 
 Καρκίνος και λευχαιμία στα παιδιά 
 Παροξύνσεις στην κυστική ίνωση 
 Ελαττωμένη πνευμονική λειτουργικότητα 
 Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας 

Η μαγεία  της  ποίησης
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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 εί-
ναι τετραετής. Τα μαθήματα αρχίζουν καθημερινά στις 18.40 και 
τελειώνουν στις 22.00. 
Είναι ένα μικρό σε αριθμό μαθητών σχολείο (συνολικά και ανά τμή-
μα) 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 στό-
χων τους.  
Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του είναι προσαρμοσμένο στις ανά-
γκες των μαθητών, με μικρότερης διάρκειας διδακτικές ώρες, ολι-
γόωρο πρόγραμμα και ελαστικότητα στις απαιτήσεις και στις απου-
σίες. 

Γιατί να φοιτήσετε στο Εσπ. ΓΕΛ Αμπελοκήπων 

 Για να αποκτήσετε Απολυτήριο Λυκείου εύκολα με 
ενδοσχολικές εξετάσεις. 

 Για να διεκδικήσετε με καλές προοπτικές την εισα-
γωγή σας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ, 
ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Α-
καδημίες Εμπορικού Ναυτικού) , αφού υπάρχει  
ποσοστό πρόσβασης 1% καθ’ υπέρβαση του αριθ-
μού των εισακτέων, συμμετέχοντας στις Πανελλα-
δικές Εξετάσεις των Εσπερινών ΓΕΛ. Το ποσοστό 
των επιτυχόντων του σχολείου μας στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση κατά το σχολ. έτος 2014-15 α-
ανήλθε στο 65%. 

 Για να συνεχίσετε, ως απόφοιτοι Λυκείου, τις 
σπουδές σας σε σχολές εκτός τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης (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: 

 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 συμ-
μετοχή 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 Εσπερι-
νού ΓΕΛ ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλε-
ται στους εξής λόγους που προέκυψαν μετά την αποφοίτησή 
τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου: α) θάνατο του ε-
νός 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 Λυκεί-
ου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας 
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