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Το 5ο τεύχος του περιοδι-
κού μας βρίσκεται στα χέρια 
σας. Το βαφτίσαμε «λευκό». 

Θελήσαμε το τεύχος αυτό να είναι 
μια κατάφαση στη ζωή, ένα ηχηρό 
«ναι» στη δυνατότητα της ευτυχίας. 

Ήδη από τις πρώτες μας συναντή-
σεις, μας προβλημάτισε το δυσοίωνο 
κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία 
μας. Τα μηνύματα που παίρνει η νέα 
γενιά από παντού είναι κάθε άλλο 
παρά ενθαρρυντικά:  Προσγειώσου, 
προσαρμόσου και κοίταξε να βο-
λευτείς με το ελάχιστο. Η ζωή είναι 
δύσκολη, το μέλλον σκοτεινό, η α-
νεργία και η μετανάστευση παραμο-
νεύουν στο ξεκίνημα της ζωής σου. 
Το άγχος, τα οικονομικά προβλή-
ματα, η απαισιοδοξία σκιάζουν τα ό-
νειρα  για το αύριο. 

Κι όμως, κάθε νέα γενιά έχει δι-
καίωμα στο όνειρο, στην αισιοδοξία, 
στις υψηλές πτήσεις. Γιατί το αύριο 
δεν χτίζεται από ανθρώπους που 
νιώθουν ήδη ηττημένοι πριν την έ-
ναρξη του αγώνα. Γι’ αυτό, λοιπόν, 
αποφασίσαμε το φετινό μας τεύχος 
να επικεντρωθεί σε ό,τι μπορεί να 
μας δώσει κουράγιο και να μας κά-
νει πιο δυνατούς. Αναζητήσαμε το 
μυστικό της ευτυχίας σε ό,τι πραγ-
ματικά αξίζει: τις ουσιαστικές σχέ-
σεις, την τέχνη, τη δημιουργία. 

Χωρίς να αγνοούν τις δυσκολίες 
που τους επιφυλάσσει η ζωή, οι μα-
θητές μας απαντούν με δυναμισμό, 
φαντασία και χαμόγελο. Δυσκολίες 
πάντα υπήρχαν και πάντα θα υ-
πάρχουν. Το πώς θα τις αντιμετω-
πίσουμε, όμως, έχει να κάνει με τη 

δική μας ματιά απέναντι στα πράγ-
ματα. «Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ 
του φόβου αισθάνονται» δεν θα α-
νοίξουν ποτέ τα φτερά τους, δεν θα 
έχουν ποτέ την ευκαιρία να μάθουν 
πως η ζωή είναι ρίσκο και εκπλή-
ξεις, περιπέτεια και χαρά. 

Σύμφωνα με τον φιλόσοφο Karl 
Popper, η αισιοδοξία είναι καθήκον, 
με την έννοια πως ο καθένας μας 
συμβάλλει σε αυτό που θα είναι ο 
κόσμος του αύριο, ανάμεσα σε άπει-
ρες δυνατές εκδοχές. Είναι καθήκον 
μας, με άλλα λόγια, όχι απλά να μην 
υποστηρίζουμε το κακό αλλά να α-
γωνιζόμαστε για έναν καλύτερο κό-
σμο. Γιατί μπορεί οι απαισιόδοξοι να 
έχουν συχνά δίκιο, αν, όμως, η αν-
θρωπότητα έφτασε ως εδώ, αυτό το 
χρωστάει στους αισιόδοξους. ■

Editorial

Εύα Πέππα
υπεύθυνη	καθηγήτρια 
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Κοιτάξαμε το σπίτι μας. Την 
πόλη μας. Όμορφη όλες τις 
εποχές, αλλά και με προ-

βλήματα. Χωρίς πρωτοβουλίες, χω-
ρίς όραμα και σχέδιο. Μια πόλη ει-
σπράκτορας και διαχειρίστρια, χωρίς 
φαντασία και ιδέες, με τους δείκτες 
του βιολογικού της ρολογιού κολλη-
μένους σε άλλες εποχές. 

Δημιουργήσαμε την ομάδα «Π-
ΑΝ-ΟΙΚΟΣ». Π-αράδοση, ΑΝ-άπτυξη, 
ΟΙΚΟΣ. 

Αρνηθήκαμε το ιδεολόγημα 
πως παράδοση και οικονομική α-
νάπτυξη είναι έννοιες αντίθετες. 
Διαβάσαμε νομοθεσία, μιλήσαμε 
με κατοίκους και επαγγελματίες 
του ιστορικού κέντρου, καταγρά-
ψαμε προβλήματα. Ξορκίσαμε το 
ξόρκι της Αρχαιολογικής υπηρε-
σίας. Συζητήσαμε με Δημοτικούς 
Συμβούλους και επισκεφθήκαμε τον 
Δήμαρχο. 

Πιστέψαμε σε μια πόλη που τιμά 
την ιστορία της, που συντηρεί, προ-
στατεύει και προβάλλει την παρά-
δοση και τον μοναδικό της χαρα-
κτήρα, αλλά που ταυτόχρονα δεν 
εφησυχάζει και δεν φοβάται. Σε μια 
πόλη φιλική για τον πολίτη, σύγ-
χρονη, που τολμά και καινοτομεί, 
που εμπλέκεται σε δράσεις και ευρύ-
τερες συνεργασίες, που ανακαλύπτει 
όλες τις γειτονιές της, που βγάζει 

τους ανθρώπους από τα σπίτια τους 
και ζωντανεύει τις γειτονιές και τα 
συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. 

Αναδείξαμε την προοπτική της 
πόλης να συνεχίσει να αποτελεί 
κόμβο παραγωγής τουριστικού προ-
ϊόντος σε μια εναλλακτική κατεύ-
θυνση αξιοποίησης των πολλαπλών 
δυνατοτήτων που παρέχουν οι δυ-
νατότητες και η φυσιογνωμία του 
τοπίου. Προτείναμε δράσεις σχετι-
κές με την πρόσβαση, τη στάθμευση, 
την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, 
την παραγωγή πλούτου με ταυτό-
χρονη διεύρυνση της παραγωγικής 
βάσης και με όχημα τις νέες μορφές 
τουρισμού και επιχειρηματικότητας.

Ταξιδέψαμε στην πόλη των 
Τρικάλων και πήραμε ιδέες. Σε μια 
πόλη που δίκαια ανήκει στις πρώ-
τες δέκα smart cities της Ευρώπης 
και που μας γέμισε αισιοδοξία πως 
όποιος θέλει μπορεί. Ιδέες πάντα θα 
υπάρχουν, όπως και άνθρωποι με δι-
άθεση να τις υποστηρίξουν. Πιάσαμε 
λιμάνι. Πάμε γι’ άλλα. ■

Ομάδα «Π-ΑΝ-ΟΙΚΟΣ»

υπεύθυνοι καθηγητές:
Χρ. Τερζόπουλος,

Γ. Χρόνης, 
Ε. Γιαγκιόζη

Πυξίδα:
1ο Γενικό Λύκειο 

Ναυπλίου

Προορισμός:
Οικονομική ανάπτυξη 
και καινοτομίες σε μια 

σύγχρονη
 πόλη με παράδοση και 

ιστορία

Πορεία:
Ομαδική, όχι πάντα 

ευθεία

Πλήρωμα:
25 μαθητές

της Β’ λυκείου
και 3 καθηγητές

Σφυγμός:
Δυνατός

Τιμή εισιτηρίου:
Χαμόγελο

Ωραία και έξυπνη:
η πόλη ενός βιώσιμου μέλλοντος

Ομάδα 
Π-ΑΝ-ΟΙΚΟΣ

Χριστίνα
Μπουγιώτη
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Στο πλαίσιο του προγράμματος 
για την έκδοση σχολικού ε-
ντύπου, κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής μας εκδρομής, επι-
σκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις της 
εφημερίδας «Πρωινός Λόγος» των 
Τρικάλων με στόχο να συγκεντρώ-
σουμε πληροφορίες για τη διαδικα-
σία παραγωγής μιας εφημερίδας, ό-
πως την επιλογή και σύνταξη των 
θεμάτων, τη σελιδοποίηση και τέλος 
την εκτύπωσή της. Στην εφημερίδα 
μας ξενάγησε ο ίδιος ο εκδότης της, 
ενώ είχαμε την ευκαιρία να μιλή-
σουμε επίσης με δύο δημοσιογρά-
φους, την υπεύθυνη του γραφιστι-
κού τμήματος και τον επικεφαλής 
του τυπογραφείου. 

Το περιβάλλον στο οποίο βρίσκο-
νται οι εγκαταστάσεις δεν σου επι-
τρέπει να καταλάβεις εύκολα πως 
πρόκειται για τα γραφεία εφημερί-
δας. Ο χώρος είναι κατάφυτος, ενώ 
το πρώτο πράγμα που προσέχεις 
μπαίνοντας στο προαύλιο είναι ένα 
περίτεχνο μαρμάρινο σιντριβάνι. Το 
κτίριο δεν διαφέρει από τα σύγχρονα 
κτίρια που συναντάς στην πόλη, ό-
μως το εσωτερικό είναι γεμάτο γρα-
φεία και παντού βλέπεις φύλα από 
τις εφημερίδες που τυπώνονται εκεί. 

Σε όλα τα γραφεία υπάρχουν υ-
πολογιστές για τη χρήση της συντα-
κτικής ομάδας και των γραφιστών. 
Το προσωπικό που εργάζεται στην 
εφημερίδα αποτελείται από έναν 
αρχισυντάκτη, επτά δημοσιογρά-
φους, ο καθένας από τους οποίους 
έχει και μια ειδικότητα (πολιτικά, οι-
κονομικά, αθλητικά κ.λπ.) και τρεις 
γραφίστες. Οι εργαζόμενοι δουλεύ-
ουν περίπου επτά ώρες καθημερινά 
αλλά σε μερικές περιπτώσεις μπορεί 
να χρειαστεί να δουλέψουν αρκε-
τές ώρες παραπάνω για να κλείσουν 
την ύλη τους.

Η εφημερίδα λειτουργεί σχεδόν 
50 χρόνια και εκδίδεται σε καθημε-
ρινή βάση. Φυσικά υπάρχει πλέον 
και σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά, ό-
πως μας είπε ο εκδότης της, δεν έ-
χει τόσο μεγάλη απήχηση όσο το έ-

ντυπο, που έχει γίνει καθημερινή 
συνήθεια του αναγνωστικού κοινού 
των Τρικάλων. Έχει περίπου 40 σε-
λίδες, από τις οποίες οι πρώτες α-
ναφέρονται στα πολιτικά θέματα, οι 
επόμενες καλύπτουν το τοπικό α-
θλητικό ρεπορτάζ, ακολουθούν διά-
φορα δελτία τύπου και τέλος οι δια-
φημίσεις και οι αγγελίες. 

Η πιο σημαντική δουλειά είναι 
αυτή του αρχισυντάκτη, καθώς εί-
ναι αρμόδιος να επιλέγει τα θέματα 
που αξίζει να δημοσιευτούν και κα-
θορίζει την θέση τους στο φύλο ανά-
λογα με τον βαθμό σημαντικότητάς 
τους, ενώ μπορεί να κάνει αλλαγές 
των θεμάτων ακόμα και την τελευ-
ταία στιγμή. Κάθε δημοσιογράφος 
καλύπτει είτε μια περιοχή είτε μία 
θεματολογία. Αναζητά τις πληροφο-
ρίες του από έγκυρες πηγές και τις 
διασταυρώνει ώστε να αποφευχθεί η 
παραπληροφόρηση.

Με ιδιαίτερη προσοχή αντιμετω-
πίζεται η σάτιρα, η οποία, σύμφωνα 
με τον εκδότη χρειάζεται να έχει κά-
ποια όρια, τα οποία περιφρουρεί ο 
αρχισυντάκτης. Αν χρειαστεί, μάλι-
στα, συμβουλεύεται και κάποιον δι-
κηγόρο, που τον καθοδηγεί ώστε να 
μην προσβάλλει την προσωπικότητα 
κανενός.

Στη συνέχεια μας μίλησε η γραφί-
στρια, που ο ρόλος της ξεκινά αφού 
παραδοθούν τα κείμενα και το φω-
τογραφικό υλικό. Η δουλειά της εί-
ναι εξίσου σημαντική με αυτή των 
δημοσιογράφων. Στη συγκεκριμένη 

εφημερίδα η γραφίστρια, λόγω της 
εμπειρίας της, χρειάζεται όπως μας 
είπε περίπου πέντε λεπτά για το 
στήσιμο της κάθε σελίδας, πάνω σε 
έτοιμα πρότυπα. Τα μεγαλύτερα θέ-
ματα μπορεί να καλύπτουν έως και 
έξι στήλες, ανάλογα με την πλη-
θώρα των πληροφοριών που περι-
έχουν. Το διορθωμένο ηλεκτρονικό 
κείμενο που παραλαμβάνει πρέπει 
να διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι 
ευανάγνωστο και να μην κουράζει 
το μάτι του αναγνώστη. Γι’ αυτόν 
τον λόγο σε όλες τις στήλες χρησι-
μοποιείται η ίδια γραμματοσειρά. Ο 
τίτλος και ο υπότιτλος τυπώνονται 
σε μεγαλύτερη και πιο έντονη γραμ-
ματοσειρά για να ξεχωρίζει από το 
υπόλοιπο κείμενο. Ιδιαίτερα ο τίτ-
λος είναι πολύ σημαντικός και γι’ 
αυτό πρέπει να είναι περιεκτικός 
και να προσελκύει τον αναγνώστη. 

Όσο αφορά το φωτογραφικό υλικό, 
για λόγους χωρητικότητας δεν χρη-
σιμοποιούνται περισσότερες από 
πέντε φωτογραφίες για κάθε θέμα. 
Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι και 
ο χώρος μεταξύ των στηλών, ο «α-
έρας», που πρέπει να είναι αρκετός 
ώστε να μην κουράζεται το μάτι του 
αναγνώστη. Στην περίπτωση που ο 
χώρος μιας σελίδας δεν καλύπτεται, 
είτε ο αρχισυντάκτης επεκτείνει το 
κείμενο είτε συμπληρώνει τη σελίδα 
με φωτογραφίες ή διαφημίσεις. Το 
κόστος των διαφημιστικών καταχω-
ρήσεων διαφέρει ανάλογα με το αν 
είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες και 
τον χώρο που καταλαμβάνουν. 

Η επίσκεψή μας ολοκληρώθηκε 
στο υπόγειο του κτιρίου, όπου λει-
τουργεί ένα από τα μεγαλύτερα τυ-
πογραφεία της περιφέρειας. Εκεί οι 
τυπογράφοι μας εξήγησαν τον τρόπο 

Ξενάγηση στα μυστικά
του Τύπου 

που λειτουργούν τα τεράστια εκτυ-
πωτικά μηχανήματα όφσετ, τα οποία 
μάλιστα έβαλαν σε λειτουργία για να 
δούμε πώς γίνεται η διαδικασία της 
εκτύπωσης.

Η εκτύπωση στο τυπογραφικό 
πιεστήριο γίνεται σε τεράστια ρολά 
χαρτιού. Το χαρτί συμπιέζεται ανά-
μεσα σε δύο κυλίνδρους, ο ένας από 
τους οποίους είναι καλυμμένος με 
ένα ανάγλυφο τυπογραφικό φύλλο 
από αλουμίνιο. Για την έγχρωμη ε-
κτύπωση χρησιμοποιούνται τέσσερα 
διαφορετικά τυπογραφικά φύλλα, 
καθένα από τα οποία αποτυπώνει 
ένα από τα τέσσερα βασικά χρώματα 
(μαύρο, κυανό, ματζέντα και κίτρινο). 
Με την τεχνική αυτή, που ονομάζε-
ται τετραχρωμία, επιτυγχάνεται το 
έγχρωμο αποτέλεσμα από τον συν-
δυασμό των τεσσάρων χρωμάτων.

Φεύγοντας από τα γραφεία του 
«Πρωινού Λόγου» νιώσαμε πως μας 
είχαν αποκαλυφθεί πολλά από τα 
μυστικά που κρύβει η διαδικασία 
παραγωγής μιας εφημερίδας. ■

“

”

     Φεύγοντας από τα 
γραφεία του «Πρωινού 
Λόγου» νιώσαμε πως 
μας είχαν αποκαλυφθεί 
πολλά από τα μυστικά 
που κρύβει η διαδικασία 
παραγωγής μιας 
εφημερίδας.

Νάσια 
Παπασαράντου

Χριστίνα
Μπουγιώτη

6



8 9

 ΤΟ ΦΛΑΣΑΚΙ | ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΘΕΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

Η εφηβεία είναι μία ιδιόρ-
ρυθμη και περίεργη περίο-
δος της ζωής μας, με ανάμει-

κτα συναισθήματα και αντιδράσεις. 
Οι έφηβοι έρχονται αντιμέτωποι με 
εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις, 
οι οποίες ορισμένες φορές παίρ-
νουν τη μορφή κάποιας σωματικής 
ασθένειας ή εκδηλώνονται με ψυ-
χοσωματικά συμπτώματα και κρί-
σεις πανικού. Με αφορμή κάποια 
περιστατικά αυτού του είδους που 
συνέβησαν στο σχολείο μας, απο-
φασίσαμε να μιλήσουμε για αυτό το 
πρόβλημα που μαστίζει τους εφή-
βους και ονομάζεται άγχος!

Αρχικά θα πρέπει να τονιστεί ότι 
το άγχος είναι μία φυσιολογική σω-
ματική και ψυχική αντίδραση που 
εκδηλώνεται όταν το άτομο νιώθει 
ότι απειλείται ή βρίσκεται αντιμέ-
τωπο με απαιτητικές και πιεστικές 
καταστάσεις. Ο κάθε άνθρωπος ε-
κτίθεται καθημερινά σε καταστάσεις 
άγχους, το οποίο μάλιστα, μπορεί να 

λειτουργήσει και θετικά, διότι τον ω-
θεί να παλέψει. Όμως όταν το όριο 
ξεπερνιέται, τότε δημιουργούνται 
προβλήματα στο άτομο, αφού το υ-
περβολικό άγχος δεν του επιτρέπει 
να σκεφτεί και να δράσει λογικά.

Τα αίτια αυτής της κατάστασης για 
τους εφήβους είναι ποικίλα, διότι οι 
σύγχρονοι έφηβοι έχουν να διαχει-
ριστούν πολλά προβλήματα στην κα-
θημερινότητα τους, πέρα από τις φυ-
σιολογικές πιέσεις που προκαλούν 
στη διάρκεια της εφηβείας οι σωματι-
κές αλλαγές, οι εναλλαγές διάθεσης, 
η ανάγκη ένταξης σε παρέες. Τα πιο 
συχνά αίτια από αυτά τα αίτια είναι: 
• Οι μεγάλες απαιτήσεις των γο-

νιών για σχολικές επιδόσεις. 
Αρκετοί γονείς πιέζουν τα παιδιά 
τους να διαβάζουν πολλές ώρες, 
ώστε να είναι άριστοι στο σχο-
λείο, αλλά και στο φροντιστήριο 
(π.χ. ξένες γλώσσες ), χωρίς να 
αναγνωρίζουν τις προσπάθειές 
τους. Έτσι, τα παιδιά της δευτερο-

Εφηβικό άγχος

βάθμιας εκπαίδευσης δεν έχουν 
ελεύθερο χρόνο για να ξεκουρα-
στούν και να χαλαρώσουν.

• Εξίσου σοβαρό αίτιο άγχους είναι 
τα οικονομικά προβλήματα που 
έχει να αντιμετωπίσει η οικογέ-
νεια (π.χ. οικονομική δυσπραγία, 
ανεργία κ.α.). Η οικονομική κρίση 
που πλήττει τη χώρα μας τα τε-
λευταία χρόνια έχει δημιουργή-
σει ένα αίσθημα ανασφάλειας για 
το μέλλον καθώς, βλέποντας την 
δύσκολη κατάσταση που βιώνει η 
οικογένεια, επηρεάζεται η ψυχο-
λογία του εφήβου.

• Επιπλέον, μελέτες δείχνουν πως 
το Facebook και γενικότερα τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν 
είναι και τόσο αθώα για τους εφή-
βους. Η πίεση που αισθάνονται οι 
έφηβοι ώστε να είναι online όλο 
το 24ωρο στα social media, μπο-
ρεί να προκαλέ-
σει κατάθλιψη 
και άγχος. 

Ειδικότερα, η βραδινή χρήση τους 
σχετίζεται με χαμηλή αυτοεκτί-
μηση, κακή ποιότητα ύπνου και 
μεγαλύτερα επίπεδα άγχους και 
κατάθλιψης.
Συνοψίζοντας, το άγχος μπο-

ρεί να καταστεί τόσο καταστροφικό, 
όσο και αποτελεσματικό. Οι εκδη-
λώσεις του διαφέρουν ανάμεσα στα 
κορίτσια και στα αγόρια. Τα κορίτσια 
συνηθίζουν να εσωστρέφουν τις α-
νησυχίες τους εμφανίζοντας περισ-
σότερο άγχος. Αντιθέτως τα αγόρια 
εξωστρέφουν συχνότερα τα προβλή-
ματα τους, εκδηλώνοντας επιθετικές 
ή παραβατικές συμπεριφορές. Αυτό 
που οφείλουμε να θυμόμαστε είναι 
πως καθημερινά έχουμε να διαχειρι-
στούμε πολλές και αντιφατικές κα-
ταστάσεις. Με το να αγχωνόμαστε 
και να δημιουργούμε προβλήματα 
στον εαυτό μας δεν κερδίζουμε κάτι. 
Ίσα ίσα χαλάμε τον εαυτό μας. Η ζωή 
θέλει τρέλα και θάρρος! Μόνο έτσι 
θα βγούμε νικητές στο παιχνίδι της 
ζωής! ■

Πηγές 

http://episi.gr: Πανελλήνια έρευνα για 
τις συμπεριφορές που συνδέονται 
με την υγεία των εφήβων μαθητών 
του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού 
Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Έρευνα 
HBSC/WHO

http://www.ideotopos.gr
https://www.huffingtonpost.gr
https://www.panakeia.org.gr

Εφηβεία; Δεν χρειάζεται πανικός!

Συχνά, γονείς και παιδιά, αντιμετωπίζουμε την εφηβεία με φόβο, 
χαρακτηρίζοντάς την ως μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής 

του ανθρώπου.
Κι όμως, «η εφηβεία είναι μια ευκαιρία για αυτοπροσδιορισμό 

της ταυτότητάς μας, μια αναγέννηση» μας είπε η κυρία Χριστίνα 
Μπούνου, κλινική ψυχολόγος, με την οποία συζητήσαμε για θέματα 
που αφορούν την ψυχική υγεία των νέων. Δεν πρέπει να μας τρομά-
ζει η φάση αυτή της ζωής μας, ούτε να μεγαλοποιούμε τις φυσιολογι-
κές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε κατά τη διαδικασία της ωρίμαν-
σης. Κεντρικό σημείο της συζήτησής μας υπήρξε το άγχος καθώς και 
ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να το αποβάλλουμε, όσο το δυνατόν, 
από την καθημερινότητά μας. Αναπόφευκτα το άγχος είναι έντονο 
κατά τη διάρκεια της εφηβείας, εξαιτίας βιολογικών παραγόντων και 
όχι μόνο λόγω των απαιτήσεων ή των πιέσεων που δέχονται οι νέοι. 
Όταν όμως ο έφηβος δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τον επίμονο 
αυτό εχθρό, τα πράγματα δυσκολεύουν για τον ίδιο και για τους γύρω 
του. Συχνά μάλιστα οι νέοι συνδυάζουν το άγχος με το φόβο που αι-
σθάνονται για μέλλον ή τις επιδόσεις τους, οπότε μπορεί να παρα-
τηρηθούν έντονες ψυχοσωματικές εκδηλώσεις. Επηρεάζεται η ψυ-
χολογία τους, ενισχύονται οι ανασφάλειές τους και πολλές φορές 
δημιουργούνται προβλήματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Κάπου εδώ εμφανίζεται και το πρόβλημα των κρίσεων πανι-
κού. Οι κρίσεις πανικού, οι οποίες αποτελούν μια φυσιολογική α-
ντίδραση και εκτόνωση του οργανισμού μας κάτω από συνθήκες 
φόβου ή πίεσης, αν δεν αντιμετωπιστούν καταβάλλουν τον έφηβο 
ψυχολογικά. Και όμως, πρόκειται για μια έκκληση του σώματός 
μας για μείωση της πίεσης, μία προσπάθεια αυτοπροστασίας και γι’ 
αυτό δεν πρέπει να μας τρομάζουν υπερβολικά. Το ζήτημα όμως εί-
ναι γιατί να φτάνει ο νέος στην κρίση πανικού. Πώς γίνεται ένα νέο 
παιδί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της ηλικίας του και να αντι-
μετωπίσει τους φόβους του για το αύριο. 

Ο νέος πρέπει να θυμάται ότι ποτέ δεν είναι μόνος. Είναι σημα-
ντικό να επιλέγει ανθρώπους με τους οποίους νιώθει άνεση να μοι-

ραστεί τα προβλήματά του και τις ανησυχίες του. Οφείλει 
στον εαυτό του να ασχολείται με δραστηριότητες που του 
προσφέρουν χαρά και να ανακαλύπτει διαρκώς τα ενδια-
φέροντα και τα ταλέντα του. Η κίνηση και η άθληση, η τέ-
χνη σε οποιαδήποτε μορφή, αλλά και η προσφορά στους 
γύρω μας και η συμμετοχή μας στα κοινά έχουν ευεργε-
τική επίδραση. Ο έφηβος πρέπει να σέβεται τις ανάγκες 
και τις επιθυμίες του και να μάθει να μην επιτρέπει σε μι-
κρά ή ανούσια πράγματα να στερούν από την καθημερινό-
τητά του τη διάθεση για δημιουργία και την όρεξη για ζωή. 
«Κάνουμε αυτό που αγαπάμε για να μπορούμε να επιβιώ-
σουμε» μας είπε η κυρία Μπούνου και δεν θα μπορούσε να 
μας δώσεις καλύτερη συμβουλή. Και καθώς όλοι μπορούμε 
να ανακαλύψουμε κάτι που πραγματικά αγαπάμε, δεν απο-
μένει άλλο από το να παλέψουμε για μια καλή ζωή. ■

Το άγχος είναι μία φυσιολογική σωματική 
και ψυχική αντίδραση που εκδηλώνεται 
όταν το άτομο νιώθει ότι απειλείται 
ή βρίσκεται αντιμέτωπο με 
απαιτητικές και πιεστικές 
καταστάσεις.
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Γλυκερία Λούρη, 
Κωνσταντίνα
Κωνσταντοπούλου

συνέντευξη με την κλινική ψυχολόγο
Χριστίνα Μπούνου

Μαρία Καταγά
Έφη Καρροπούλου
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Σχέδιο: 
Γιώργος Ογκάνοβ
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13 λόγοι για να μείνεις ζωντανός

    Οι πιθανότητες που 
βρίσκονται στο μέλλον 
είναι άπειρες. Όταν λέω 
πως είναι καθήκον μας να 
παραμένουμε αισιόδοξοι, 
αυτό δεν σημαίνει μόνο 
πως πρέπει να είμαστε 
ανοιχτοί μπροστά στο 
μέλλον αλλά και πως ο 
καθένας μας συμβάλλει 
στη διαμόρφωσή του με ό,τι 
κάνει: είμαστε υπεύθυνοι 
για ό,τι θα υπάρξει στο 
μέλλον· είναι καθήκον 
μας όχι απλά να μην 
υποστηρίζουμε το κακό 
αλλά να αγωνιζόμαστε για 
έναν καλύτερο κόσμο.

Karl Popper

Πόσο επηρεαζόμαστε άραγε 
από τις αρνητικές εικόνες 
και το περιβάλλον φόβου και 

ανασφάλειας που βιώνουμε γύρω 
μας; Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος 
εκτίθεται σε αρνητικές σκέψεις και 
εικόνες; Επιδρά αυτό στον τρόπο 
που αντιμετωπίζει ο νέος τη ζωή και 
το μέλλον του; Το ερώτημα αυτό α-
πασχολεί πολλούς, γι’ αυτό κι εμείς 
σκεφτήκαμε να κάνουμε μια μικρή 
έρευνα στο σχολείο μας με τη βοή-
θεια ενός διπλού ερωτηματολογίου. 

Κατασκευάσαμε δύο ερωτηματολό-
για, ένα με «θετικά» και ένα με «αρ-

νητικά» ερωτήματα και τα μοιράσαμε 
σε τέσσερα τμήματα, δύο της πρώτης 
και δύο της δευτέρας λυκείου. Όμως 
και τα δύο ερωτηματολόγια είχαν στο 
τέλος μια κοινή ερώτηση: «Ποια συ-
ναισθήματα γεννιούνται μέσα σου ό-
ταν σκέφτεσαι το μέλλον;».

Το αρνητικό
ερωτηματολόγιο

Τρία πράγματα
που μου προκαλούν άγχος 

 ☹ Ο μεγαλύτερος φόβος μου για το 
μέλλον 
 ☹ Κάτι που με ενοχλεί στην καθη-
μερινότητά μου 
 ☹ Μια αποτυχία μου που με στενο-
χωρεί 
 ☹ Μια εικόνα που μου προκαλεί λύπη 

Το θετικό ερωτηματολόγιο

Τι κάνω για να διώξω
το άγχος; 

 ☺ Μια δραστηριότητα που μου προ-
σφέρει ευχαρίστηση

Έρευνα: Πόσο μας φοβίζει
το μέλλον;

 ☺ Μια εικόνα που με κάνει να χαί-
ρομαι
 ☺ Κάτι που πέτυχα και μου έδωσε 
χαρά
 ☺ Μία ταινία ή ένα τραγούδι που με 
κάνει να νιώθω καλά

Η κοινή ερώτηση

Ποια συναισθήματα γεννιού-
νται μέσα σου όταν σκέφτεσαι 
το μέλλον 
• περιέργεια 
• φόβος /άγχος
• αισιοδοξία
• απαισιοδοξία 

Η τελευταία ερώτηση είχε ως 
σκοπό να παρατηρήσουμε εάν υ-
πήρχε κάποια σημαντική διαφορο-
ποίηση ως προς το βαθμό αισιοδο-
ξίας ανάμεσα στα άτομα που, μέσα 
από το ερωτηματολόγιο που τους δό-
θηκε, υποβλήθηκαν σε θετικές σκέ-
ψεις και σε αυτά που προηγουμένως 
οδηγήθηκαν να σκεφτούν αρνητικά. 
Πράγματι, διαπιστώσαμε μια αξιο-
σημείωτη διαφορά 10% στις θετικές 

Μαρία
Τόμα

απαντήσεις (περιέργεια/αισιοδοξία) 
ανάμεσα στα άτομα που απάντησαν 
στο «θετικό» ερωτηματολόγιο σε 
σχέση με τα άτομα που απάντησαν 
στο «αρνητικό». Το καλό, βέβαια, εί-
ναι ότι και στις δύο περιπτώσεις φά-
νηκε ότι οι μαθητές που σκέφτονται 
θετικά το μέλλον είναι αρκετά πε-
ρισσότεροι από αυτούς που το αντι-
μετωπίζουν με άγχος ή φόβο. 

Κατά τα άλλα, όπως φάνηκε από 
τις απαντήσεις των συμμαθητών 
μας, μεγαλύτερη πηγή άγχους είναι 
οι πανελλήνιες εξετάσεις, οι σχο-
λικές εργασίες και οι επιδόσεις στο 
σχολείο ενώ γενικά τους φοβίζει το 
εργασιακό τους μέλλον και η προο-
πτική της αποτυχίας. 

Στην καθημερινότητα τους ε-
νοχλεί η συναναστροφή με αρνη-
τικά άτομα και ακολουθεί η ρουτίνα 
και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου. 
Στενοχωριούνται από τις σχολικές α-
ποτυχίες και μετά από τις δυσκολίες 
στις σχέσεις τους ενώ οι εικόνες που 
τους προκαλούν θλίψη είναι αυτές 
που αποκαλύπτουν τις κοινωνικές α-
νισότητες και οι σκηνές πολέμων. 

Από την άλλη πλευρά, για να διώ-
ξουν το άγχος ακούν μουσική, κά-
νουν θετικές σκέψεις, παίρνουν βα-
θιές ανάσες ή ασχολούνται με τον 
αθλητισμό. Αντλούν ευχαρίστηση 
κυρίως από τη φυσική δραστηριό-
τητα (αθλήματα, περπάτημα, χορός). 
Λίγοι είναι αυτοί που δηλώνουν ότι 
αντλούν ευχαρίστηση από δραστηρι-
ότητές στον υπολογιστή. Μεγαλύτερη 
χαρά τους προκαλούν οι εικόνες από 
τη φύση και την οικογένεια και α-
ντλούν ικανοποίηση από τις επιτυχίες 
τους σε αγωνίσματα ή διαγωνισμούς 
και από την απόκτηση πτυχίων.

Ας στρέψουμε λοιπόν την προ-
σοχή μας σε όσα μας δυναμώνουν 
και μας χαρίζουν χαρά, γιατί «στη 
ζωή υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων: 
οι αισιόδοξοι και οι απαισιόδοξοι. Οι 
απαισιόδοξοι έχουν συνήθως δίκιο. 
Αν όμως η ανθρωπότητα έφτασε ως 
εδώ, αυτό το χρωστάει στους αισιό-
δοξους» (Karl Popper). ■

 

“

”

Ποιος δεν έχει περάσει άσχημα στη ζωή του; Εγώ πάντως έχω. Και 
έχοντας επίσης περάσει από δύσκολες καταστάσεις, στην αρχή μου 

φάνηκε πολύ ωραία ιδέα να γράψω ένα άρθρο για τους λόγους που έχει 
κανείς να παραμείνει ζωντανός. Παρ’ όλα αυτά, πριν περίπου δύο εβδο-
μάδες άρχισα να νιώθω άσχημα. Να λέω στον εαυτό μου «πώς είναι δυ-
νατόν να γράψεις ένα τέτοιο άρθρο όταν ακόμα παλεύεις να πιστέψεις 
αυτά που γράφεις;» Ανέθεσα σε άλλο άτομο την εργασία. Αλλά ξανάλ-
λαξα γνώμη. Εγώ έχω ζήσει άσχημα γεγονότα και δεν μου φταίει κανείς 
που ακόμα παλεύω. Γι’ αυτό, γράφω εγώ. Για να τα πιστέψω στο τέλος. 
Σας παραδίδω, λοιπόν, δεκατρείς λόγους για να μείνετε ζωντανοί:

• Για τη μυρωδιά της αλμύρας και τον ήχο της θάλασσας, που 
θα σου λείψει

• Για τους ανθρώπους σου, που θα πληγωθούν χωρίς εσένα.
• Για το χαμόγελο των γονιών σου.
• Για την αίσθηση του ήλιου πάνω στο πρόσωπό σου.
• Για όλα τα γενέθλια που θα χάσεις.
• Για τις χαμένες ευκαιρίες και εμπειρίες
• Για τα μεγάαααααααααλα πολύ ζεστά ντους στο μπάνιο σου.
• Για τη μουσική που συνδέεται με την ψυχή σου.
• Για τη δυνατότητα ν’ αλλάξεις θετικά τη ζωή κάποιου.
• Για τις συναυλίες.
• Για τη γνωριμία με το άλλο σου μισό.
• Για τον ήχο της βροχής.
• Για όλα τα «σ’ αγαπώ» που θ’ ακούσεις

Είναι δύσκολο, το ξέρω. Το έχω περάσει και το ξέρω. Όμως η απόφαση 
να τα παρατήσεις είναι λάθος. Πίστεψέ με, θα το μετανιώσεις. Είσαι αρκε-
τός/αρκετή. Ο πόνος είναι προσωρινός, αν και, όντως, φαίνεται αιώνιος ή 
σου φαίνεται πως είναι υπερβολικός ο καιρός που νιώθεις άσχημα. Αλλά 
δεν πρέπει να το αφήσεις να τελειώσεις εδώ. Η δυσκολία σου θα σε κάνει 
πιο δυνατό άνθρωπο. Σου φαίνεται ότι είσαι μόνος/μόνη, όμως δεν εί-
σαι. Ο χρόνος τα γιατρεύει όλα. Εντάξει, πολύ κλισέ φράση, αλλά ισχύει. 
Σκέψου! Θα πας ταξίδια, θα δοκιμάσεις άγνωστα, εξωτικά φαγητά, θα κά-
νεις έρωτα, θα δεις ταινίες, θα χορέψεις, θα έχεις συζητήσεις μέχρι αργά 
τη νύχτα. Όλα αυτά αξίζουν. ■

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΛΈΦΩΝΑ ΒΟΗΘΈΙΑΣ:

Κλίμακα: 24ωρη γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία: 1018
Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων: 116 111
Εθνική Γραμμή για τα παιδιά SOS: 1056

Μαρία Ζουλού
Μαρία Καταγά

ΑΡΝΗΤΙΚΟ	ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΘΕΤΙΚΟ	ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

περιέργεια/
αισιοδοξία

φόβος/
απαισιοδοξία

περιέργεια/
αισιοδοξία

φόβος/
απαισιοδοξία
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ναι λιγότερο νοσηρό για την υγεία 
από ό,τι μια κακή σχέση. 

Οι σχέσεις είναι ευεργετικές για 
το σώμα καθώς και για το μυαλό. 
Ένα άτομο που επενδύει σε μια στα-
θερή και καλή σχέση έχει πνευμα-
τική διαύγεια και καλή μνήμη για 
περισσότερο διάστημα. Και τελικά 
δεν έχει σημασία αν μαλώνουμε πού 
και πού με τον σύντροφό μας αλλά 
εάν νιώθουμε ότι μπορούμε να βα-
σιστούμε επάνω του σε ενδεχόμενη 
δυσκολία είχαν καλύτερη μνήμη 
από τους άλλους.

Σε συνέντευξή του, ο Ντάνιελ 
Γκίλμπερτ, καθηγητής Ψυχολογίας 
στο πανεπιστήμιο Harvard προ-
σθέτει: «Δεν υπάρχει μυστικό ευ-
τυχίας, όπως δεν υπάρχει και το 
μυστικό του αδυνατίσματος. Δεν υ-
πάρχουν πράγματα που ξαφνικά σε 
κάνουν πιο ευτυχισμένο. Υπάρχουν 
όμως πράγματα τα οποία αν κάνεις 
κάθε μέρα για μεγάλο χρονικό διά-
στημα, θα δεις τη ζωή σου να αλλά-
ζει. Περισσότερος και πιο ποιοτικός 
ύπνος, επένδυση χρόνου στις κοινω-
νικές σχέσεις, διαλογισμός, ακόμη 
και ασκήσεις ευγνωμοσύνης, να 
καταγράφεις, δηλαδή, θετικά πράγ-
ματα που έχεις στη ζωή σου.»

Το χρήμα τελικά φέρνει 
ευτυχία;

Όποιος είπε ότι «το χρήμα δεν αγο-
ράζει ευτυχία» ίσως ήταν ποιητής, 
αλλά σίγουρα όχι επιστήμονας. Και 
αν κάποιος υποστηρίζει κάτι τέτοιο, 
μάλλον δεν έχει δει ποτέ του άν-
θρωπο να ζει σε χαρτόκουτο, χωρίς 
σπίτι και φαγητό. Παρ’ όλα αυτά, το 

Το μυστικό της ευτυχίας

να είσαι πλούσιος δεν σε κάνει ευ-
τυχισμένο. Αυτό που κάνει πολύ 
μεγάλη διαφορά στην ευτυχία των 
ανθρώπων είναι η μετάβαση από 
τη φτώχεια στη διασφάλιση των α-
ναγκαίων αγαθών. Όμως, όπως α-
ποδεικνύεται και επιστημονικά, δεν 
χρειάζεται να έχεις πολλά χρήματα 
για να αποκτήσεις την ευτυχία. ■

Πηγές

https://www.ted.com/talks/robert_
waldinger_what_makes_a_good_life

http://www.iefimerida.gr
http://www.kathimerini.gr/787835/article/

proswpa/synentey3eis/pws-metrietai-
h-eytyxia -

Χαμογελάστε, παρακαλώ!

«Η πιο χαμένη από όλες τις μέρες είναι εκείνη που δεν 
γελάσαμε» (Nicolas Chamfort)

Το γέλιο είναι ένας κοινωνικός μηχανισμός που μας βοηθά να απο-
βάλουμε το στρες από την καθημερινότητά μας και να μοιραστούμε ε-
μπειρίες με τους γύρω μας. Το γέλιο είναι μια έκφραση χαράς, γι’ αυτό 
και είναι προνόμιο το να μπορείς να το μοιραστείς με τους συνανθρώ-
πους σου. Δεν θα απολαμβάναμε, δηλαδή, το κωμικό αν νιώθαμε απο-
μονωμένοι. Φαίνεται ότι το γέλιο έχει ανάγκη από συμμάχους. Το γέλιο 
μας είναι πάντα το γέλιο μιας ομάδας, είναι κάτι που πολλαπλασιάζεται, 
όπως ο αντίλαλος μιας βροντής στο βουνό.

«Αυτός που σε κάνει να γελάς, σε βοηθάει να ζεις» (Μένανδρος)

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι κατά τη νεανική περίοδο της ζωής μας γε-
λάμε έως και 300 φορές τη μέρα, χωρίς πάντα να υπάρχει συγκεκρι-
μένος λόγος, απλά για ευχαρίστηση. Στην ενήλικη ζωή, όμως, το φαι-
νόμενο αυτό μειώνεται κατά 20 φορές. Επομένως, οι ερευνητές έχουν 
καταλήξει ότι το σχολείο, η δουλειά και οι κοινωνικές περιστάσεις μας 
ωθούν στο να γίνουμε πιο σοβαροί και αγέλαστοι. Σύμφωνα, μάλιστα, 
με τον κωμικό Michael Pritchard, γερνάμε επειδή σταματάμε να γελάμε.

Το γέλιο φανερώνει τον χαρακτήρα με αλάνθαστο τρόπο και 
καμία προσποίηση δεν μπορεί να ομορφύνει το γέλιο ενός 
κακού ανθρώπου (Πυθαγόρας) 

Από τι όμως προκαλείται το γέλιο; Η σημασία του γέλιου έχει απασχολή-
σει πολλούς φιλοσόφους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το κωμικό, 
σύμφωνα με τον φιλόσοφο Ανρί Μπερξόν, απευθύνεται στην καθαρή νό-
ηση του ανθρώπου. Το κωμικό, δηλαδή, απαιτεί, για να κάνει όλη του 
την εντύπωση, κάτι σαν στιγμιαία αναισθησία της καρδιάς, ψυχική ηρε-
μία και απουσία έντονης συγκίνησης. Αν δούμε για μια στιγμή τη ζωή 
σαν ουδέτεροι θεατές, πολλά δράματα μετατρέπονται σε κωμωδίες. 

Αν γελάς με τον εαυτό σου, δεν θα γελούν με σένα (Σενέκας) 

Σύμφωνα με τον ιδρυτή της ψυχανάλυσης, Σ. Φρόυντ, το χιούμορ αποτε-
λεί επινόηση του ψυχισμού για τη λύση μιας σύγκρουσης, μιας έντασης: 
«Το χιούμορ δεν διαθέτει μόνο κάτι απελευθερωτικό, αλλά κάτι το μεγα-
λειώδες και ανυψωτικό». Σίγουρα, δεν υπάρχει κωμικό έξω από το κυρι-
ολεκτικά ανθρώπινο. Ένα τοπίο μπορεί να είναι ωραίο, δεν θα είναι όμως 
ποτέ αστείο. Όπως παρατήρησε πρώτος ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος είναι 
το μόνο ζώο που ξέρει να γελά («το μόνον γελών των ζώων»). ■

Κωνσταντίνα
Κωνσταντοπούλου

“

”

     Δεν υπάρχει χρόνος, 
τόσο σύντομη
είναι η ζωή,
για διαπληκτισμούς, 
απολογίες,
πικρίες και ευθύνες. 
Υπάρχει χρόνος
για αγάπη, κι αυτός 
ακόμα είναι λίγος. 

Marc Twain

Παρατηρώντας την καθημερι-
νότητα 724 ανθρώπων, επί 
75 χρόνια, οι επιστήμονες 

του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ 
μελέτησαν τη συνταγή της ευτυ-
χίας. H έρευνα ξεκίνησε το 1938 
και τα συμπεράσματά της παρουσι-
άστηκαν στα τέλη του 2015: ούτε τα 
πλούτη ούτε η δόξα ούτε η επαγ-
γελματική καταξίωση μπορούν να 
εγγυηθούν την ευτυχία. Αντίθετα, η 
ποιότητα των σχέσεων εγγυάται ευ-
τυχία, υγεία και ...μνήμη.

Στην έρευνα συμμετείχαν 268 
άνδρες που είχαν φοιτήσει στο 
Χάρβαρντ τις χρονιές 1939-1944. 
Ανάμεσά τους και ο μετέπειτα πρό-
εδρος των ΗΠΑ, Τζον Φιτζέραλντ 
Κέννεντι,. Οι υπόλοιποι συμμετέχο-

ντες επελέγησαν από τις φτωχογει-
τονιές της Βοστόνης.

Οι ερευνητές ενήργησαν σαν 
πραγματικοί ντετέκτιβ για να διε-
ρευνήσουν όλες τις πτυχές της ζωής 
των συμμετεχόντων. Μελέτησαν 
τους ιατρικούς τους φακέλους, μι-
λούσαν με τους ίδιους, τα παιδιά και 
τις γυναίκες τους για να παρακο-
λουθήσουν την εξέλιξή τους.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της 
έρευνας, Robert Waldinger, η πρώτη 
διαπίστωση είναι θεμελιώδης: τα ά-
τομα που έχουν τις στενότερες σχέ-
σεις με την οικογένειά τους, με τους 
φίλους τους και με τον κοινωνικό 
τους κύκλο είναι όχι μόνο πιο ευτυ-
χισμένα αλλά και με καλύτερη υγεία. 
Αντίθετα, τα άτομα που είναι απομο-
νωμένα ή βρίσκονται σε συγκρούσεις 

είναι λιγότερο ευτυχισμένα και 
η υγεία τους επιδεινώνεται στη 
μέση ηλικία, όπως και οι διανοη-

τικές τους ικανότητες. Τα μονα-
χικά άτομα πεθαίνουν, 

επίσης, πιο νωρίς.
Το δεύτερο 

συμπέρασμα εί-
ναι πως για να 
είναι κάποιος 
ευτυχ ισμένος, 

η ποιότητα των 
σχέσεων είναι 
πιο κρίσιμος πα-
ράγοντας από 
την ποσότητα. 
Είναι προτιμό-
τερο να είναι κα-
νείς μόνος, παρά 

δυσ τυχ ισ μένος 
από την παρουσία 

άλλων. Για παρά-
δειγμα, ένα διαζύγιο εί-

Συντακτική
Ομάδα

Ηλιάννα
Σπανού

15

Πένυ
Τζανετοπούλου
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τους μεγαλύτερους «χαμένους» ήταν 
η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία με 
την Ελλάδα να έχει υποστεί «το με-
γαλύτερο πλήγμα». Η περίπτωση 
της Ελλάδας, λένε οι συντάκτες, ε-
νισχύει την άποψη ότι η πτώση της 
ευτυχίας μπορεί να έλθει ως αποτέ-
λεσμα της «κατάρρευσης των κοινω-
νικών θεσμών» και της «διάβρωσης 
του κοινωνικού ιστού». Επιπλέον, 
σε πρόσφατη έρευνα της Gallup 
International, η Ελλάδα κατατάσσε-
ται δεύτερη, μετά την Ιταλία, όσον 
αφορά το βαθμό απαισιοδοξίας των 
πολιτών της για το μέλλον τους.

Πίσω από τους αριθμούς, 
υπάρχουν οι άνθρωποι

Τα στατιστικά στοιχεία δεν μιλούν 
απλά, αλλά βροντοφωνάζουν την 
πραγματικότητα, αυτή που η κοι-
νωνία μας προσπαθεί με σπασμω-
δικές κινήσεις να κουκουλώσει και 
να καλύψει με ένα αληθοφανές πε-
ριτύλιγμα επίπλαστης ασφάλειας και 
ευημερίας. Αλλά για πόσο ακόμα θα 
συνεχίσουμε να κάνουμε τα στραβά 
μάτια όταν παρατηρούμε καθημε-
ρινά τους συνανθρώπους μας που 
ζητιανεύουν, τους άστεγους, όσους 
σπρωγμένοι από την ύψιστη ανά-
γκη της επιβίωσης αναζητούν την 
τροφή τους σε κάδους απορριμμά-
των να πληθαίνουν με ταχύτατους 
ρυθμούς; Για πόσο ακόμα θα κω-

φεύουμε βλέποντας τον συγγενή 
μας, τον φίλο, τον γείτονά μας να 
χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του 
όταν προστίθεται κι αυτός στην ατέ-
λειωτη λίστα των ανέργων;

Είναι άμεση ανάγκη η πολιτεία 
να μεριμνήσει ουσιαστικά και να α-
γκαλιάσει όλους τους πολίτες της σε 
ένα πλαίσιο αγάπης και στήριξης. 
Να δείξει πραγματικό ενδιαφέρον 
και να πάψει να αντιμετωπίζει με 
ψυχρότητα, πίσω από την τυπικό-
τητα της γραφειοκρατίας τις ψυχές 
εκείνων που βασανίζονται ψυχικά 
και σωματικά. Να αποτελέσει την κι-
νητήριο δύναμη μιας ενέργειας αν-
θρωπιστικής, ενδυναμώνοντας τους 
δεσμούς που ενώνουν τα μέλη της 
κοινωνίας και αναδεικνύοντας ένα 
κοινό έδαφος πάνω στο οποίο όλοι 
να μπορούν να χτίσουν ξανά τη ζωή 
τους.

Μα σημαντικότερο απ’ όλα είναι η 
δράση που πηγάζει από τον καθένα 
από εμάς ξεχωριστά. Το ηθικό καθή-
κον που έχουμε να απλώσουμε ένα 
χέρι βοήθειας στο συνάνθρωπό μας, 
όποτε χρειάζεται, δείχνοντας κατα-
νόηση και συμπάθεια στα προβλή-
ματά του. Γιατί φαίνεται ότι έχουμε 
κι εμείς ως λαός εισέλθει, χωρίς 
καλά-καλά να το συνειδητοποιή-
σουμε, στον απρόσωπο κόσμο των 
κοινωνιών που χαρακτηρίζονται 
από τις επιδερμικές σχέσεις και την 
προσποίηση. Ένα καλοστημένο θέ-
ατρο παραλόγου, μια σκηνή αντιθέ-

σεων που αλλοιώνει τον καμβά της 
κοινωνικής μας ζωής.

Πού είναι ο ανοιχτός χαρακτήρας 
του ελληνικού λαού; Πού κρύφτη-
καν τα ανέμελα χαμόγελα που τον 
χαρακτήριζαν και πότε σταμάτησαν 
οι βόλτες με την παρέα, με τον μεσο-
γειακό μας ήλιο να μας λούζει ζεστά 
φιλιά; Διότι όλα αυτά ήταν κάποτε 
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του 
Έλληνα, ένα κομμάτι που πιστεύω 
ότι περιμένει να αφυπνιστεί και 
πάλι. Ρέει άλλωστε στο αίμα μας η 
ξεγνοιασιά, η επιθυμία μας να απο-
λαύσουμε στο έπακρο το μεγαλύτερο 
δώρο που μας έχει δοθεί, τη ζωή. 
Και ακόμα και τώρα, αν ακούσουμε 
τον γνώριμο σκοπό του Ζορμπά, εί-
μαι σίγουρη πως θα ξυπνήσει μέσα 
μας αυτή η φλόγα που μας δίνει 
ζωντάνια, αυτή η δίψα μας να πια-
στούμε όλοι μαζί χορεύοντας μέχρι 
το ξημέρωμα με την ψυχή μας, με 
αυτό το πολύτιμο συναίσθημα που 
ονομάζουμε ευτυχία να πλημμυρίζει 
την καρδιά μας. ■

Πηγές

https://en.wikipedia.org/wiki/World_
Happiness_Report

http://www.ert.gr/eidiseis/diethni/kosmos
https://www.huffingtonpost.gr
http://news.in.gr
http://www.cnn.gr
http://www.gallup-international.com/wp-

content/uploads

Η  Έκθεση Παγκόσμιας Ευ τυ-
χίας είναι μια έκθεση που 
συντάσσεται από το 2011 

από τον Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών (ΟΗΕ) με απώτερο στόχο 
την ανίχνευση των επιπέδων ευτυ-
χίας και τον εντοπισμό των πιο ευ-
τυχισμένων κρατών της υφηλίου. 
Βασίζεται σε διεθνή στατιστικά δε-
δομένα και στην ιδέα ότι «η ευη-
μερία και η ευτυχία είναι κρίσιμοι 
δείκτες της οικονομικής και κοινω-
νικής ανάπτυξης των εθνών». Η έκ-
θεση παρουσιάζει ετησίως τις χώρες 
που φαίνεται να έχουν πλησιάσει 
περισσότερο το πανανθρώπινα α-
νεκτίμητο αγαθό της ευτυχίας αλλά 
και αυτές που ταλανίζονται από διά-
φορα προβλήματα, τα οποία απο-
τελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξή 
τους σε υγιή, ασφαλή και αρμονικά 
δομημένα κράτη. 

Ποια όμως είναι αυτά τα κριτή-

ρια που οδηγούν στον χαρακτηρι-
σμό μιας χώρας ως ευτυχισμένης ή 
δυστυχισμένης” αντίστοιχα; Ο ΟΗΕ 
ορίζει ως αξιολογικούς δείκτες το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), 
την κοινωνική στήριξη, τον βαθμό 
ελευθερίας, την γενναιοδωρία, το 
προσδόκιμο υγιούς ζωής, την εργα-
σία, την ποιότητα του περιβάλλο-
ντος, την εκπαίδευση, τη συμμετοχή 
στα κοινά, καθώς και την απουσία 
διαφθοράς στον δημόσιο και ιδιω-
τικό τομέα. 

Σύμφωνα με τον Ειδικό Σύμβουλο 
του Γενικού Γραμματέα των Η νω-
μέ νων Εθνών, Τζέφρι Σακς, «ευτυ-
χισμένες χώρες είναι εκείνες στις 
οποίες παρατηρείται μια υγιής ισορ-
ροπία, δηλαδή ένας υψηλός βαθμός 
εμπιστοσύνης στην κοινωνία, χα-
μηλό ποσοστό ανισότητας και εμπι-
στοσύνη στην κυβέρνηση».

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα 

που διεξήχθη το τρέχον έτος, η 
Νορβηγία κατάφερε να κατακτήσει 
την πρώτη θέση, ως το πιο ευτυχι-
σμένο κράτος του κόσμου, εκτοπί-
ζοντας τη Δανία, η οποία κατείχε 
τον τίτλο τα τρία τελευταία χρόνια. 
Αμέσως μετά τη Δανία, που βρέ-
θηκε στη δεύτερη θέση, έρχεται η 
Ισλανδία, ενώ στην τέταρτη θέση εί-
ναι η Ελβετία και η πεντάδα των πιο 
ευτυχισμένων ολοκληρώνεται με τη 
Φινλανδία.

Η χώρα μας, από την άλλη 
πλευρά, κατατάσσεται στην 79η 
θέση της λίστας των 156 χωρών, 
δύο θέσεις μετά τη Σερβία και την 
Πορτογαλία και με το Τατζικιστάν 
και το Μαυροβούνιο να την ακολου-
θούν. Αν και έχει σημειώσει ελαφρά 
άνοδο σε σχέση με τα περυσινά δε-
δομένα, όπου η Ελλάδα είχε κατρα-
κυλήσει στην 87η θέση, πίσω από 
το Αζερμπαϊτζάν και τη Δομινικανή 
Δημοκρατία, η χώρα μας αναμφί-
βολα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει 
πολλά προβλήματα, έχοντας βυθι-
στεί σε μια δίνη θλίψης και απαισι-
οδοξίας. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη 
μας το γεγονός ότι η Ελλάδα ανήκει 
στις 20 χώρες με τη μεγαλύτερη αρ-
νητική μεταβολή των επιπέδων ευ-
τυχίας τα τελευταία οκτώ χρόνια, 
δηλαδή όσο περίπου διαρκεί η οι-
κονομική κρίση, τα δεδομένα που 
αναδύονται στην επιφάνεια της δη-
μοσιότητα είναι κάτι παραπάνω από 
ανησυχητικά. Σύμφωνα με την έκ-
θεση, οι χώρες που υπέστησαν την 
μεγαλύτερη υποχώρηση είναι «συ-
νήθως αυτές που έχουν υποστεί, 
συνδυαστικά, κάποια μορφής οικο-
νομική, πολιτική και κοινωνική πί-
εση» και καταλήγει πως οι τρεις από 

Μετρώντας
την Παγκόσμια Ευτυχία

Χαρά
Ρούτουλα

Μαρία Ζουλού
Σπύρος Δαμίγος
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Μια στις τρεις γυναίκες κά-
ποια στιγμή στη ζωή της θα 
αντιμετωπίσει σωματική, 

ψυχολογική ή σεξουαλική βία από 
τον σύντροφό της. Μία στις πέντε 
γυναίκες θα πέσει θέμα βιασμού ή α-
πόπειρας βιασμού. Η 25η Νοεμβρίου 
έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα 
για την Εξάλειψη της Βίας κατά των 
Γυναικών. Τα στοιχεία τοποθετούν 
την Ελλάδα στην 3η θέση στη γυναι-
κεία κακοποίηση σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο. Το έτος 2016-2017 έγιναν περί-
που 5.200 καταγγελίες στη γραμμή 
SOS 15900 από κακοποιημένες γυ-
ναίκες ή τρίτα πρόσωπα. Το 71% των 
κλήσεων αφορούσαν καταγγελίες 
των ίδιων των κακοποιημένων γυ-
ναικών ενώ το 29% ήταν καταγγε-
λίες από τρίτο πρόσωπο. Το 95% ανέ-
φερε ενδοοικογενειακή βία με κύριο 
δράστη τον σύζυγο, το 2% σεξουα-
λική παρενόχληση, το 1% περίπτωση 
βιασμού και το 2% αφορούσαν κα-
ταγγλία άλλων μορφών βίας. Οι γυ-
ναίκες-θύματα βίας κλήθηκαν να α-
παντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο 
από το οποίο προέκυψαν τα εξής:
• Η πλειοψηφία των κακοποιημέ-

νων γυναικών δεν εργάζεται
• Οι περισσότερες είναι έγγαμες
• Το 82% είναι ελληνίδες
• Η ηλικία τους κυμαίνεται μεταξύ 

29 και 54 ετών
Η τηλεφωνική γραμμή 15900 πα-

ρέχει συμβουλές και υποστήριξη, 
χωρίς εξαίρεση, σε όποια έχει πέσει 
θύμα βίας ή σεξουαλικής παρενό-
χλησης. 

Αλλά και στο διαδίκτυο σε καθη-
μερινή βάση ιστοσελίδες, πλατφόρ-
μες κοινωνικής δικτύωσης και blog, 
φιλοξενούν σεξιστικά σχόλια εκβι-

ασμούς, απειλές, ηλεκτρονική δι-
απόμπευση, ψυχολογικές πιέσεις, 
κακόβουλες πλαστογραφίες κ.λπ.. 
Παράλληλα, μια σειρά ιστολόγια και 
πλατφόρμες, συστηματικά καλλιερ-
γούν και αναπαράγουν τη διαδικτυ-
ακή επιθετικότητα και τη βία κατά 
των γυναικών και νεαρών κοριτσιών 
και το μίσος με βάση το φύλο και την 
ταυτότητα φύλου, είτε μέσω της υπο-
τίμησης, είτε μέσω της απόπειρας ε-
νοχοποίησης των θυμάτων βίας και 
βιασμού στη βάση της αισθητικής και 
των ενδυματολογικών τους επιλογών.

Ζούμε στο 2018 και ακόμη η παρε-
νόχληση βαφτίζεται «παρεξήγηση» 
ή αποδίδεται σε «υπερβολική γυναι-
κεία ευαισθησία» μόνο και μόνο γιατί 
φαίνεται πως είναι πολύ δύσκολο για 
πολλούς άντρες να καταλάβουν τι 
δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν.

Γυναίκες με πονεμένα μάτια ζουν 
ανάμεσά μας, μένουν δίπλα μας. Ας 
κάνουμε την αρχή και ας τους δώ-
σουμε δύναμη να προχωρήσουν 
μπροστά, χωρίς δισταγμούς και φό-
βους. 

Μην τις αγνοείς, ακόμα και όταν 
κάθονται σιωπηλές. Κυρίως τότε 
χρειάζονται να τις υποστηρίξεις. Σου 
φωνάζουν σιωπηλά κάθε λεπτό που 
τις συναντάς, μ’ ένα δειλό χαμόγελο. 
Είναι αδύναμες ή έτσι νιώθουν, ό-
μως εκείνες είναι οι γυναίκες που 
φυλάνε το φως της ανθρωπότητας. 
Φώναξέ το: 

ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ (Η) ΜΟΝΗ
 ♀ Ξεκίνα να μιλάς για ό,τι σε ενο-
χλεί, για ό,τι σε φοβίζει. Κάνε την 
αρχή.

 ♀ Φέρε την αλλαγή. Είναι η ευ-
καιρία σου για μια ευτυχισμένη 
ζωή. ■

Γυναικεία κακοποίηση

Η καρδιά της αιμορραγούσε 
ξανά. Το είχε συνηθίσει 
πλέον. Ο άνθρωπος που 
είχε αγαπήσει εκτονωνόταν 
στις πληγές που ο ίδιος είχε 
δημιουργήσει πάνω της. 
Έπρεπε να φανεί δυνατή 
και να γίνει ο ήρωας στα 
μάτια των παιδιών της, ενώ 
στο μυαλό της ήταν απλά το 
θύμα. Τρία χρόνια αργότερα, 
όμως, είναι ευτυχισμένη 
δίπλα στα παιδιά της! Ένα 
πρωί σήκωσε το κεφάλι της 
και απευθύνθηκε στους 
ειδικούς. Τη συμβούλεψαν, 
τη βοήθησαν να σταθεί στα 
πόδια της και έτσι βρήκε την 
πηγή της ενέργειας που είχε 
χάσει. Έχει γίνει η γυναίκα 
που ονειρευόταν και τα 
παιδιά της είναι υπερήφανα. 
Δεν είναι πια αγχωμένα το 
πρωί. Δεν φοβούνται πια 
το βράδυ. Ποιος είπε ότι η 
ευτυχία είναι απίθανο να 
βρεθεί;

Πάρε πίσωτη ζωή σου!

 ΤΟ ΦΛΑΣΑΚΙ | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

Γεωργία 
Οικονόμου

Ηλιάννα
Σπανού
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Η μουσική, είναι ένα πανάρ-
χαιο μέσο έκφρασης και 
επικοινωνίας που απο-

καλύπτει και απελευθερώνει συναι-
σθήματα. Η χρήση της για θεραπευ-
τικούς σκοπούς είναι μια πανάρχαιη 
πρακτική. Όμως μέχρι και τις αρχές 
του 20ού αιώνα οι επιστήμονες δεν 
είχαν παρατηρήσει και μελετήσει 
συστηματικά τις επιδράσεις της στη 
λειτουργία του ανθρώπινου σώμα-
τος. Οι πρώτες έρευνες έγιναν στις 
αρχές της δεκαετίας του '50, στις 
ΗΠΑ. Την τελευταία δεκαετία, με την 
πρόοδο της τομογραφίας, έχει γίνει 
πλέον δυνατή η καταγραφή των επι-
δράσεών της στον ανθρώπινο εγκέ-
φαλο. 

Όπως αποδεικνύεται, η μουσική 
επηρεάζει τη βιολογική υπόσταση 
του ανθρώπου: προκαλεί συναισθή-
ματα, επιδρά στις σωματικές λει-
τουργίες (πίεση, αναπνοή, καρδιακοί 
παλμοί) και ερεθίζει την εγκεφαλική 
λειτουργία. Έχει διαπιστωθεί ότι ενώ 
η γλώσσα ενεργοποιεί κυρίως το ένα 

από τα δύο ημισφαίρια του εγκεφά-
λου, η μουσική ενεργοποιεί πολλά 
διαφορετικά τμήματα πραγματοποι-
ώντας αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε 
αυτά. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η 
μουσική ακρόαση και η εκμάθηση 
μουσικής πριν από την ηλικία των 
7 ετών μπορεί να προκαλέσει στον 
ανθρώπινο εγκέφαλο την ανάπτυξη 
περισσότερων διαφορετικών νευρω-

νικών οδών από εκείνες που σχετί-
ζονται αποκλειστικά με το λόγο και 
τη γλώσσα.

Με βάση αυτά τα επιστημονικά 
πορίσματα συστάθηκε μία νέα επι-
στήμη, αυτή της Μουσικοθεραπείας. 
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ο μο-
σπον δία Μουσικοθεραπείας (WFMT), 
«Μουσικοθεραπεία είναι η επιστη-
μονικά τεκμηριωμένη, επαγγελμα-
τική χρήση της μουσικής και των 
στοιχείων της ως παρέμβαση σε ι-
ατρικά, εκπαιδευτικά και θεραπευ-
τικά πλαίσια με άτομα ή ομάδες που 
επιθυμούν να αναβαθμίσουν την 
ποιότητα ζωής τους και να βελτιώ-
σουν την σωματική, κοινωνική, συ-
ναισθηματική και πνευματική τους 
κατάσταση και υγεία». 

Στις ΗΠΑ και σε αρκετές χώρες 
της Ευρώπης η μουσικοθεραπεία 
χρησιμοποιείται σε χώρους όπως νο-
σοκομεία, σχολεία, δομές ψυχικής 
υγείας, ειδικής αγωγής, απεξάρτη-
σης και αποκατάστασης. Η μουσικο-
θεραπεία διακρίνεται σε δύο κύριες 

Η θεραπευτική δύναμη 
της μουσικής

κατηγορίες: στην ενεργητική και τη 
δεκτική. Η ενεργητική μουσικοθερα-
πεία περιλαμβάνει την εκτέλεση μου-
σικής, τον μουσικό αυτοσχεδιασμό, το 
τραγούδι καθώς και τη σύνθεση μου-
σικής. Στη δεκτική μουσικοθεραπεία 
το κύριο θεραπευτικό εργαλείο απο-
τελεί η μουσική ακρόαση.

Η μουσικοθεραπεία απευθύνεται 
ακόμα και σε άτομα υγιή, που δεν 
πάσχουν από κάποια παθολογική κα-
τάσταση. Έρευνα του Πανεπιστημίου 
του Queen (Μπέλ φαστ), που πραγμα-
τοποιήθηκε σε 251 παιδιά από το 2011 
ως το 2014 διαπίστωσε ότι η μουσι-
κοθεραπεία μειώνει τα συμπτώματα 
κατάθλιψης στα παιδιά και τους εφή-
βους με προβλήματα συμπεριφοράς 
και διαταραχές συναισθήματος. Πιο 
συγκεκριμένα, τα παιδιά που λάμβα-
ναν μουσικοθεραπεία παρουσίασαν 
σημαντικά βελτιωμένη αυτοεκτίμηση 
και μειωμένα συμπτώματα κατάθλι-
ψης.

Κάποιοι από τους θεραπευτικούς 
στόχους που μπορούν να επιτευ-
χθούν μέσω της μουσικοθεραπείας 
είναι:
• έλεγχος άγχους
• ανακούφιση πόνου 
• ενίσχυση της μνήμης
• βελτίωση της επικοινωνίας
• προώθηση της φυσικής αποκατά-

στασης
Ιδιαίτερα οφέλη από τη μουσικο-

θεραπεία, σύμφωνα με τις έρευνες, 
παρουσιάζουν δύο κατηγορίες: τα 
άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη 
και τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες, για τα οποία η μου-
σικοθεραπεία έχει αποδείξει σημα-
ντικά οφέλη κυρίως σε μαθησιακές 
δυσκολίες, νοητική υστέρηση, συ-
ναισθηματικές διαταραχές και θέ-
ματα κοινωνικοποίησης. ■

Πηγές

https://www.medlook.net
http://www.epikoinonia.net
http://www.iatronet.gr
http://www.nakas.edu.gr
http://repository.library.teimes.gr

“

”

     Στις ΗΠΑ και σε αρ
κετές χώρες της Ευρώπης 
η μουσικοθεραπεία 
χρησιμοποιείται 
σε χώρους 
όπως νοσοκομεία, 
σχολεία, δομές ψυχικής 
υγείας, ειδικής αγωγής, 
απεξάρτησης και 
αποκατάστασης. 

Συντακτική
Ομάδα

Σπύρος
Δαμίγος
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Η μουσική από τα αρχαία χρόνια ήταν αλληλένδετη με τη ζωή 
των ανθρώπων. Μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως μέσο δια-
σκέδασης αλλά ακόμα και ως φάρμακο σε ορισμένες δύσκολες 

στιγμές της ζωής μας.
Αν και μπορούμε να αρκεστούμε μόνο στο άκουσμά της, η εκμάθηση 

και η εξάσκησή μας πάνω σε κάποιο μουσικό όργανο μας προσφέρει 
πολύ περισσότερα θετικά στοιχεία. Μερικά από αυτά είναι η χαλά-
ρωση, η βελτίωση της συγκέντρωσης και η συναισθηματική εκτόνωση. 
Ιδιαίτερα εμείς οι νέοι, σε στιγμές πίεσης, μπορούμε πάντα να «απευ-
θυνθούμε» σε ένα πιάνο ή σε μια κιθάρα και να εναποθέσουμε εκεί τα 
όποια συναισθήματά μας.

Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, ακόμα και το απλό ά-
κουσμα μιας μελωδίας είναι σε θέση να μας γαληνέψει 
ή να μας βοηθήσει να εκτονωθούμε από την καθημε-
ρινή ένταση. Βέβαια δεν είναι δυνατόν όλοι οι νέοι να 
εκφράζονται μέσα από τα ίδια μουσικά ρεύματα. Έτσι ο 
καθένας μας αναζητεί κάποιο άκουσμα που θα τον α-
ντιπροσωπεύει και θα τον εκφράζει καλύτερα. Άλλος 
θα οδηγηθεί σε πιο rock μονοπάτια (είτε σύγχρονα 
είτε πιο κλασικά), άλλος σε έντεχνα, άλλος σε λαϊκά. 
Πάντως, ανεξάρτητα από την επιλογή του μουσικού 
είδους, όλοι επιδιώκουν να εκφραστούν μέσα από 
τη μουσική.

Ένας ακόμα τομέας όπου η μουσική κατέχει πε-
ρίοπτη θέση ανάμεσα στις άλλες τέχνες είναι αυτός 
της διασκέδασης. Όλοι έχουμε χορέψει έναν χορό 
μόνο και μόνο γιατί μας παρακίνησε ένα κομμάτι! 
Πράγματι, η μουσική μπορεί να μας αλλάξει αμέσως 
της διάθεση και να βελτιώσει την ψυχολογική μας κα-
τάσταση. Η διασκέδασή μας θα ήταν ελλιπής χωρίς 
αυτή.

Εν κατακλείδι, η μουσική μόνο θετικά έχει να 
προσφέρει στους νέους. Ο καθένας μας μπορεί 
να την αξιοποιήσει όπως επιθυμεί, είτε ως ένα 
ισχυρότατο στήριγμα είτε ως μέσο έκφρασης 
είτε, πιο απλά, ως μέσο ψυχαγωγίας. ■

Ο ρόλος της μουσικής 
στη ζωή των νέων

 ΤΟ ΦΛΑΣΑΚΙ | ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Η σχέση του ανθρώπου με τα 
ζώα ξεκινά στο μακρινό πα-
ρελθόν, πριν από περίπου 

50.000 χρόνια. Ο σκύλος εξημερώ-
θηκε πριν από περίπου 35.000 χρό-
νια, ενώ η γάτα 9.500 χρόνια πριν. 
Αρχικά, οι λόγοι που οδήγησαν τον 
άνθρωπο να επιθυμεί τη συντροφιά 
των ζώων σχετίζονταν με την επιβί-
ωσή του. Σήμερα τα κατοικίδια μπο-
ρεί να έχουν χάσει σε μεγάλο βαθμό 
την χρησιμοθηρική τους λειτουργία, 
αλλά αυτό δεν έχει μειώσει την ανά-
γκη του ανθρώπου να βρίσκεται σε 
επαφή μαζί τους. Το 2008 υπολογί-
ζεται ότι συμβίωναν με ανθρώπους 
342 εκατομμύρια σκύλοι σε 93 χώ-
ρες και 281 εκατομμύρια γάτες σε 81 
χώρες.

Σύμφωνα με την Αμερικανική 
Κτηνιατρική Εταιρία «ο δεσμός με-
ταξύ ανθρώπου και ζώου είναι μια 
αμφίδρομα ωφέλιμη και δυναμική 
σχέση, που επηρεάζεται από συμπε-
ριφορές απαραίτητες για την υγεία 
και την ευεξία και των δύο. Αυτή 
συμπεριλαμβάνει, συναισθηματικές, 
ψυχολογικές και σωματικές αλληλε-
πιδράσεις».

Πώς μας ωφελεί η σχέση 
μας με τα ζώα

Παιδιά

Ο δεσμός των παιδιών με τα ζώα 
συμβάλλει στη συναισθηματική, 
γνωστική και κοινωνική ανάπτυξή 
τους. Η αυτοεκτιμήση του παιδιού 
ενισχύεται. Μαθαίνοντας πώς να 
φροντίζει ένα ζώο αναπτύσσει αυ-
ξημένη αίσθηση υπευθυνότητας και 

στρεφή και κοινωνικά και είναι σε 
θέση να αναγνωρίζουν καλύτερα τα 
συναισθήματα των άλλων. Επιπλέον 
τα άτομα που εκτέθηκαν σε κατοι-
κίδια κατά τη διάρκεια της παιδικής 
τους ηλικίας εμφανίζουν λιγότερες 
αλλεργίες και μικρότερες πιθανότη-
τες εμφάνισης άσθματος.

Ενήλικες

Η επιστημονική έρευνα έχει δείξει 
ότι τα κατοικίδια συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση στρεσογόνων κατα-
στάσεων, μοναξιάς και κατάθλιψης 
ενώ η επαφή μαζί τους σχετίζεται 
με ευεργετικά αποτελέσματα στο 

Pet therapy      Μέχρι
να αγαπήσει ένα ζώο,
ένα κομμάτι
της ψυχής
του ανθρώπου
παραμένει κοιμισμένο.

(Ανατόλ Φρανς)

“

”

καρδιαγγειακό σύστημα: χαμηλό-
τερη αρτηριακή πίεση και καρδια-
κοί παλμοί

Ηλικιωμένοι

Τα άτομα τρίτης ηλικίας που έχουν 
ζώα αντιμετωπίζουν λιγότερα προ-
βλήματα υγείας. Μελέτες δείχνουν 
ότι ηλικιωμένοι ιδιοκτήτες σκύ-
λων περπατούν μεγαλύτερες απο-
στάσεις σε σχέση με συνομηλίκους 
τους, έχουν μεγαλύτερη αντοχή, λι-
γότερα καρδιαγγειακά προβλήματα 
και χαμηλότερα επίπεδα τριγλυκε-
ριδίων.

Αυτισμός

Για τα αυτιστικά άτομα το ζώο γίνε-
ται το κανάλι που το βοηθά να βγει 
από τον κόσμο του και να επικοι-
νωνήσει με τον έξω κόσμο. Τα κα-
τοικίδια ζώα βοηθούν τα άτομα που 
βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού 
ειδικά σε τομείς όπως η κοινωνική 

αναγνώριση, η ασφάλεια και η συ-
ντροφικότητα.

Pet Therapy

Μια εναλλακτική, βοηθητική θε-
ραπευτική μέθοδος που κερδίζει 
έδαφος τελευταία είναι η θερα-
πεία με τη βοήθεια των ζώων (pet 
therapy). Απευθύνεται σε παιδιά 
και ενήλικες με αναπηρίες, ηλικι-
ωμένους, πάσχοντες από χρόνιες 
ή ανίατες νόσους, ψυχικά ασθε-
νείς, άτομα με νοητικά προβλήματα, 
πρώην εξαρτημένους. Για το σκοπό 
αυτό, ειδικά εκπαιδευμένα ζώα θε-
ραπείας συμμετέχουν σε προγράμ-
ματα που στόχο έχουν τη βελτίωση 
της ανθρώπινης σωματικής, νοη-
τικής και συναισθηματικής υγείας. 
Η παρουσία ζώων στον χώρο θε-
ραπείας βοηθά ώστε το περιβάλλον 
να φαίνεται λιγότερο απειλητικό, 
και περισσότερο φιλικό, προσφέ-
ροντας αίσθηση ασφάλειας. Ακόμα 

πιο εμφανής είναι η επίδραση που 
έχει αυτή η επαφή σε ανθρώπους 
που ζουν μόνιμα σε ιδρύματα, αφού 
η επαφή με τα ζώα τους φέρνει πιο 
κοντά στον έξω κόσμο και ένα βήμα 
πιο κοντά στη φύση.

Η ιπποθεραπεία είναι η πρώτη 
μορφή θεραπείας με ζώα που άρχισε 
να εφαρμόζεται στην Ελλάδα από το 
1983, ενώ σήμερα ειδικά εκπαιδευ-
μένα σκυλιά χρησιμοποιούνται ως 
θεραπευτές επαφής σε παιδιά και ε-
νήλικες που πάσχουν από νοητικά 
και κινητικά προβλήματα.

Τα ζώα μας παρέχουν τη συντρο-
φικότητα και την αγάπη τους, την 
ενθάρρυνση για δραστηριότητα, μας 
παρέχουν «ένα αυτί» να μας ακούει, 
δεν μας κρίνουν, και το πιο σημα-
ντικό, μας δίνουν λόγους για να χα-
μογελάμε.

Να θυμάστε ότι η υιοθεσία ενός 
ζώου συντροφιάς είναι μια πράξη 
αγάπης και ευθύνης. Το ζώο θα έ-
χει ανάγκη τη φροντίδα σας για όλη 
τη ζωή του, κατά τη διάρκεια της ο-
ποίας θα σας προσφέρει μοναδικές 
στιγμές. Αν νιώθετε πραγματικά έ-
τοιμοι, κάντε αυτό το βήμα, υιοθετώ-
ντας ένα αδέσποτο ζώο! ■

Πηγές

http://www.mariospagkratis.gr
http://www.karaligas.gr
http://therapydogs.gr

    Τα ζώα μας παρέχουν
τη συντροφικότητα
και την αγάπη τους,
την ενθάρρυνση
για δραστηριότητα.
Δεν μας κρίνουν,
και το πιο σημαντικό,
μας δίνουν λόγους
για να χαμογελάμε.

“

”αυτονομίας. Τα παιδιά που φροντί-
ζουν ζώα αντλούν συναισθηματική 
υποστήριξη από αυτά, είναι πιο εξω-

Συντακτική
Ομάδα
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Σάββατο βράδυ, η μαμά πάλι δεν 
με άφησε να βγω με τα παιδιά. 
Θέλει, λέει, να αναπτύξουμε την 

καινούργια οικογενειακή μας σχέση. 
Ήμασταν εγώ, η μαμά και ο καινούρ-
γιος. Τον γνώρισε, λέει, σε ένα σεμι-
νάριο για τις πρώτες βοήθειες, έρωτας 
κεραυνοβόλος. Έχουν δεν έχουν έναν 
μήνα, κάνουν χειρότερα κι από γυ-
μνασιόπαιδα. Η ώρα ήταν γύρω στις 
11 το βράδυ, έξω έβρεχε κι εγώ καθό-
μουν στο κρεβάτι μου ακούγοντας τη 
μουσική μου, όταν μπήκε η μαμά με 
εκείνο το κόκκινο φόρεμα, λες και θα 
πήγαινε στα Όσκαρ... Δεν ξέρω πώς 
κρατήθηκα και δεν γέλασα. 

-«Νίκο σήκω· σήκω να πάμε για 
κινέζικο», μου είπε ενθουσιασμένη.

Ο Τζέιμς Μπόουεν ζούσε στους δρόμους του Λονδίνου, 
παίζοντας μουσική στους περαστικούς για τα προς 

το ζην, ενώ παράλληλα προσπαθούσε, χωρίς επιτυχία, 
να ξεφύγει από τα ναρκωτικά. Η συνάντησή του με τον 
χαριτωμένο κεραμιδόγατο Μπομπ ήταν το γεγονός που 
άλλαξε τη ζωή του...

Η φιλία του «παράξενου ζευγαριού» χτίστηκε όταν 
ο Μπομπ, τραυματισμένος, εμφανίστηκε μια νύχτα α-
προσδόκητα στο χολ του καταλύματος όπου ζούσε ο 
άστεγος μουσικός. Ο Μπόουεν ξόδεψε τα τελευταία 
χρήματα που του είχαν απομείνει για την ιατρική περί-
θαλψη του γάτου. Από εκείνη τη στιγμή, ο Μπομπ αρ-
νήθηκε να φύγει: ακολουθούσε τον Μπόουεν παντού 
όπου πήγαινε, είτε για να παίξει την κιθάρα του είτε για 

να πουλήσει τη The Big Issue, την εφη-
μερίδα των Βρετανών αστέγων.

Πολύ σύντομα έγιναν αχώριστοι, δύο 
πολύ χαρακτηριστικές φιγούρες του 
Κόβεντ Γκάρντεν. Οι περιπέτειες που 
έζησαν μαζί -τρυφερές, αστείες, αλλά 
και, κάποιες φορές, τρομακτικές- άλλαξαν τις ζωές 
τους και κατάφεραν να γιατρέψουν τις πληγές του πα-
ρελθόντος, κατακτώντας εκατομμύρια αναγνώστες διε-
θνώς. 

Το βιβλίο, βασισμένο στην πραγματική ιστορία του 
συγγραφέα, έγινε best seller και μεταφέρθηκε με με-
γάλη επιτυχία στις κινηματογραφικές οθόνες με πρωτα-
γωνιστή τον ίδιο τον Μπομπ. ■

-«Να πάμε για ποιο πράγμα;» τη 
ρώτησα, ενώ δεν πίστευα σε αυτό 
που άκουγα. Μια φορά της είχα ζη-
τήσει να πάμε να φάμε κινέζικο πριν 
από δυο μήνες και έκανε σαν τρελή 
και τώρα τι, ήρθε ο καινούργιος και 
μας άλλαξε συνήθειες; δεν θα τα 
πάμε καλά με αυτόν.

-«Σε 5 λεπτά να είσαι έτοιμος αλ-
λιώς δεν ξέρω τι θα γίνει, άντε, άντε 
ετοιμάσου!» μου είπε ενώ κοιταζόταν 
στον καθρέφτη.

-«Καλά», της είπα κι αναστέναξα. 
Ετοιμάστηκα σε πέντε λεπτά ακρι-

βώς, και τότε άκουσα την κόρνα από 
το αμάξι του. Η μαμά με φώναξε να 
κατέβω. Προτιμούσα βέβαια να μην 
πάω πουθενά, αλλά δεν βαριέσαι. 
Βγήκα από την πόρτα του δωματίου 
μου και στάθηκα κοιτώντας μια φω-
τογραφία στον τοίχο. Ήταν η μαμά μι-
κρή με το πρώτο της σκυλάκι. Πέρσι, 
στα δέκατα γενέθλια μου, περίμενα 
πως θα μου έφερναν ένα κουτάβι, 
αλλά αντί αυτού οι γονείς μου, μου 
έκαναν δώρο το διαζύγιο τους και 
κάτι παντόφλες. Ήμαρτον δηλαδή. 
Κατέβηκα προσεκτικά τα σκαλοπά-
τια και κοίταξα προς την κουζίνα. Η 
μαμά ήταν στο ψυγείο και έβγαζε ένα 
μπουκάλι με νερό, ή τουλάχιστον νό-
μιζα πως ήταν νερό.

 Βγαίνοντας με την ομπρέλα στο 
χέρι, κοίταξα τα δύο αδέσποτα σκυ-
λιά που έχουμε στην γειτονιά κι αυτά 
κάρφωσαν το βλέμμα τους πάνω μου. 
Μακάρι να μπορούσα να τα βοηθήσω. 
Μπήκα στο αμάξι και δεν τον χαιρέ-
τησα. Βαριόμουν να μιλήσω. Κοίταζα 
τις σταγόνες που έπεφταν πάνω στο 
παράθυρο, αναστέναξα πάλι, ήθελα 
να φτάσουμε, να φάμε, να πιούμε και 
ο καθένας στο σπιτάκι του.

-«Νίκο τι κάνεις; Καλά είσαι;» Με 
ρώτησε ενώ κοίταζε τον δρόμο. 

-«Καλά είμαι», απάντησα.
Η μαμά δεν έκανε τίποτα, ούτε μι-

λούσε -σπάνιο φαινόμενο-, ούτε χό-
ρευε όπως συνήθως με κάτι κομμά-
τια σάλσα. Άκρα του τάφου σιωπή.

Σε ένα τέταρτο φτάσαμε στο China 
Lemon. Είδα και εκεί αδέσποτα σκυ-
λιά. Νόμιζα πως είχαμε μόνο στην 
γειτονιά μας τέτοια. Πρώτη μου 
σκέψη, ποιος έξυπνος σκέφτηκε το 
όνομα του ρεστοράν, δεύτερη σκέψη, 
κατεβαίνοντας από τη σακαράκα, ή-
ταν η ενδυμασία του κυρίου. Είπα 
στον εαυτό μου πως αυτοί οι δυο στο 
τέλος της βραδιάς θα μου ανακοι-
νώσουν πως θα παντρευτούν, αυτή 
με φόρεμα, αυτός με κουστούμι, δεν 
πάμε καλά. Κοίταζα τον κόσμο γύρω, 
όλοι με φόρμες και φούτερ ήταν, και 
όλοι φαίνονταν φυσιολογικοί. Όχι ε-
ρωτευμένοι! Μπήκαμε λοιπόν μέσα 
και μας υποδέχτηκε ένας σερβιτό-
ρος που ρώτησε τον καινούργιο αν 
έχουμε κράτηση. Εκείνος του απά-
ντηση μονολεκτικά «σαφώς», και μας 
έβαλαν να καθίσουμε δίπλα στην τζα-
μαρία. Η βροχή είχε χαμηλώσει λίγο, 
αλλά ψιλοακουγόταν η βαβούρα της 
κι εγώ σκεφτόμουν συνεχώς όλα 
αυτά τα αδέσποτα. Γιατί να ζουν έτσι; 
Βαριόμουν φριχτά, κοίταζα τον πο-
λυέλαιο και σκεφτόμουν πόση ώρα 
τους παίρνει για να τον ξεσκονίσουν. 
Η μαμά χαμογελούσε σαν χαζή και 
ο άλλος έψαχνε το κινητό του, γιατί 
είπε πως περίμενε τηλεφώνημα, από 
την δουλειά. 

Η μαμά χωρίς να χάσει ευκαιρία 
ρίχτηκε στους κατάλογους με τις 
σαλάτες ενώ ο άλλος της πρότεινε 
να πάρουν ρύζι, σούσι, και νουντλς, 

ούτε που ξέρω τι είναι το τελευταίο, 
κι ένα μπουκάλι κρασί γι’ αυτούς και 
αναψυκτικό για εμένα. Ούτε μισή 
ώρα δεν είχε περάσει κι εγώ είχα 
ήδη νυστάξει. Δοκίμασα λίγο από το 
ρύζι ενώ τα υπόλοιπα ούτε που τα α-
κούμπησα. Η αλήθεια είναι πως δεν 
έτρωγα επίτηδες, για να ζητήσω πα-
κέτο ό,τι περισσέψει και να το βάλω 
κάπου που να μην βρέχει για να 
φάνε τα σκυλάκια απέξω. 

Μου είχε κάτσει ένας κόμπος στο 
στομάχι, η βροχή έξω δυνάμωνε και 
δεν μου έβγαινε από το μυαλό η ει-
κόνα με όλα τα ζωντανά, μόνα, πει-
νασμένα και βρεγμένα. Ούτε που κοί-
ταγα πια τι κάνουν οι απέναντι μου, 
ήμουν στενοχωρημένος, ήθελα κάτι 
να κάνω, αλλά ήξερα πως δεν γινό-
ταν. Η ώρα ήταν πια δωδεκάμισι. Το 
βλέμμα μου ήταν διαρκώς έξω. 

Σηκωθήκαμε και πήγαμε προς το 
αμάξι, και τότε τον είδα για πρώτη 
φορά, σ’ ένα στενό κάπως προφυλαγ-
μένο απ’ τη βροχή. Με κοίταξε και 
μου μίλησε μέσα από τα μάτια του, 
μου είπε «βοήθεια». Έδρασα αμέσως, 
έβγαλα το μπουφάν μου, έτρεξα δί-
πλα από τα αυτοκίνητα, και πήγα κο-
ντά του. Έτρεμε… Όταν έφτασα σε α-
πόσταση εκατοστών έκανα μια αργή 

Αυτό που πάντα ήθελα
(αφιερωμένο σε όλα τα αδέσποτα)

κίνηση με τα χέρια για να μην φοβη-
θεί. Έκλαιγε. Τον έπιασα και τον τύ-
λιξα μέσα στο μπουφάν μου, έτρεξα 
πάλι προς το αυτοκίνητο, και τότε 
είδα τη μαμά να με κοιτάει με αυτό το 
δολοφονικό βλέμμα. 

-«Τι κάνεις παιδάκι μου, είσαι με 
τα καλά σου; Λέρωσες το καινούρ-
γιο σου μπουφάν για να βάλεις μέσα 
αυτό το πράγμ...

-«Άστον να το πάρει», είπε εκείνος 
διακόπτοντας τη μαμά. «Είμαι σίγου-
ρος πως θα το φροντίσει πολύ καλά. 
Κάθε παιδί της ηλικίας του θέλει ένα 
κουτάβι. Κοίτα το πόσο χαριτωμένο 
είναι…»

Δεν πίστευα αυτό που άκουγα. Να 
με υπερασπιστεί μπροστά στη μαμά! 
Κοίτα να δεις που θα βρούμε μια ε-
πικοινωνία με αυτόν, είπα από μέσα 
μου.

Η μαμά συνέχισε να με κοιτάει, 
μου χαμογέλασε, αλλά, για να είμαι 
ειλικρινής, είδα και το βουβό μή-
νυμα που μου έστελνε με τα μάτια 
της. Ξεροκατάπια και ξανακοίταξα το 
καινούργιο μου κουταβάκι, αυτό που 
ήθελα πάντα… κι ευχήθηκα να είμαι 
κι εγώ αυτό που πάντα ήθελε αυτό. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ… ■

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

«Ένας γάτος που τον έλεγαν Μπομπ», του James Bowen
ΠΏΣ ΈΝΑΣ ΤΈΤΡΑΠΟΔΟΣ ΦΊΛΟΣ ΜΠΟΡΈΊ ΝΑ ΣΟΥ ΑΛΛΑΞΈΊ ΤΗ ΖΏΗ (ΜΊΑ ΠΡΑΓΜΑΤΊΚΗ ΊΣΤΟΡΊΑ)

Κίρο 
Ιβανόβ

Κίρο 
Ιβανόβ

27



28

 ΤΟ ΦΛΑΣΑΚΙ | ΠΟΠ ΚΟΡΝ

Let’s start with dance! 
1. Baby Driver
Το να μπορέσεις να συνδυάσεις πε-
ριπέτεια δράμα κωμωδία και μου-
σική σε μια ταινία θα έλεγε κάποιος 
ότι είναι ακατόρθωτο. Το 2017 ό-
μως έρχεται ο Edgar Wright και το 
καταφέρνει με απολυτή επιτυχία. 
Μουσική, δράση, έρωτας καταφέρ-
νουν να δημιουργήσουν μια απί-
στευτη ταινία!
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Edgar Wright
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Ansel Elgort, Jon 
Bernthal, Jon Hamm

2. 8 mile
Ραπ, χιπ χοπ, διαγωνισμοί και ελ-
πίδα και ένα όνειρο ζωής. Ο Jimmy 
'B-Rabbit' Smith γνωστός και ως 
Eminem καταφέρνει μέσα από έναν 
απίστευτο ρόλο να περάσει πολλά 
μηνύματα σε κάθε θεατή: Πάντα να 
παλεύει για τα όνειρα του και ποτέ 
να μην σταματήσει να ελπίζει.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Curtis Hanson
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Eminem, Brittany 
Murphy, Kim Basinger

Want to laugh?
1. Ted
Λίγα πράγματα. Πολύ γέλιο, ωραία 
κωμικά στοιχεία και μηνύματα φι-
λίας.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ :  Seth MacFarlane
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Mark Wahl berg ,  
Mila Kunis, Seth MacFarlane

2. Grown Ups
Από τις πιο ωραίες κωμωδίες, για 
ποιοτικές οικογενειακές στιγμές.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ :  Dennis Dugan
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Adam Sand ler , 
Sal ma Hayek, Kevin James

3. Deadpool 2 
Ένας αντι-ήρωας επιτέλους εμφα-
νίζεται στη μεγάλη οθόνη όχι για 
πρώτη αλλά για δεύτερη φορά προ-

2. Interstellar
Διάστημα, το άπειρο, το ά-
γνωστο, το μέλλον. Ένα σε-
νάριο βασισμένο στις σύγχρο-
νες εξελίξεις της φυσικής για 
τα φαινόμενα του χρόνου και 
τόπου. Μια ταινία με έντονη συ-
ναισθηματική φόρτιση, με απί-
στευτους χαρακτήρες. 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Christopher Nolan
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Matthew McCo -
nau ghey, Anne Ha tha way, Jessica 
Chastain

3.V for Vendetta 
Μια από τις πιο γνωστές ανατρε-
πτικές φιγούρες του σήμερα είναι 
οι Anonymous. Μια διαφορετική ι-
στορία για τον «Anonymous», με 
θέμα τη θέληση για ελευθερία και 
την αμφισβήτηση της εξουσίας.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ :  James McTeigue
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Hugo Wea ving   , Natalie 
Portman, Rupert Graves

Δείτε ακόμα: 
Rock School • Shall we 
(dance) • La Bamba • Walk 
the line • Avengers 1 • Logan 
• Green Mile • Deadpool • 
Blade Runner • Guardians 
Of the Galaxy 12 ■

Η κυρία Κοκαλιάρη διδάσκει 25 χρόνια ως φιλόλογος σε λύκεια.

Τι σας γοητεύει σ’ αυτή τη δουλειά;
Αυτό που με γοητεύει περισσότερο είναι η επαφή με τα παιδιά. Θεωρώ 
πως εμείς οι εκπαιδευτικοί παίρνουμε περισσότερα απ’ όσα δίνουμε. 
Παίρνουμε τη ζωντάνια τους, τη λάμψη στα μάτια τους, τα φωτεινά 
προσωπάκια και τα κάνουμε δική μας διάθεση για ζωή. Όσο περνούν 
τα χρόνια νιώθω πως τα αγαπώ όλο και περισσότερο. Αφήστε που εί-
μαστε μέσα στον παλμό της νέας γενιάς, μαθαίνουμε πρώτοι τις νέες 
τάσεις, ακόμα και λέξεις όπως τρολάρω, τσιλάρω…

Πώς βλέπετε τα σχολεία τώρα και πώς ήταν όταν ήσασταν εσείς μα-
θήτρια;
Τεράστια διαφορά. Τώρα είναι μια άλλη γενιά ανθρώπων, με τελείως δι-
αφορετικό τρόπο ανατροφής, άλλες δυνατότητες και άλλα όνειρα. Εμείς 
δεν διανοούμασταν τότε να είμαστε εριστικοί απέναντι στους καθηγητές 
μας, εγώ προσωπικά ζούσα σε ένα πολύ απλό περιβάλλον της επαρχίας, 
με όνειρα που ήταν στα μέτρα μου. Τώρα διακρίνω περισσότερη ένταση 
και άγχος στα παιδιά και κάποιες φορές έναν θυμό που φαίνεται αδικαι-
ολόγητος. Ίσως φταίει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια της εποχής μας.

Πείτε μας ένα αστείο περιστατικό που ζήσατε ως καθηγήτρια. 
Αυτό που μπορώ να θυμηθώ είναι ότι την πάτησα κι εγώ κάποια πρωτα-
πριλιά, όταν πρωτοδούλευα σε σχολείο. Ένας μαθητής μου ήταν πεσμέ-
νος κάτω και φαινόταν ότι έτρεχε αίμα από το στόμα του, που ήταν α-
πλώς ειδική μπογιά για φάρσες. Τα υπόλοιπα παιδιά έδειχναν έντρομα 
κι έτσι μάλλον αυτοί γέλασαν μαζί μου. Για μένα δεν ήταν τόσο αστείο. 
Πάντα βέβαια γελάω πολύ με τα «μαργαριτάρια των μαθητών μου στα δι-
αγωνίσματα, όπως: «οι τοίχοι των Μυκηνών ήταν από συνθετικό υλικό» 
ή «ο Οιδίποδας αυτοκτονούσε κάθε μέρα βγάζοντας τα μάτια του» ■

Κοντά στους δασκάλους μας About movies!
σπαθώντας να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να φέρει κοντά μια 
ομάδα με διαφορετικά χαρακτηριστικά για να πολεμή-
σουν το απόλυτο κακό 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : David Leitch
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Josh Brolin, Morena Baccarin

Adventure with Sci Fi
1. Avenger. Infinity War
Η ταινία της χρονιάς. Μια ταινία που περιμέναμε πολύ 
καιρό. Όλοι οι ήρωες ενωμένοι για να πολεμήσουν ενά-
ντια στο μεγαλύτερο και πιο παντοδύναμο κακό που έ-
χουν δημιουργήσει, τον THANOS. 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Anthony Russo, Joe Russo
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, 
Mark Ruffalo

2. Jurassic Park 
Μια από τις καλύτερες ταινίες που έχουμε δει. Χωρίς 
πολλά λόγια. Συνδυασμός συναισθημάτων με δράση και 
μαγευτικό θέαμα.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Steven Spielberg
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum

3. Mad Max: Fury Road 
Ένα από τα πιο επιτυχημένα remake παλιών ταινιών, με 
μεγάλη επιτυχία και πολύ καλές ερμηνείες, κατάφερε να 
φέρει στη μεγάλη οθόνη μια απίστευτα διασκεδαστική 
ταινία 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: George Miller
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicho-
las Hoult.

Top rated films 
1.Godfather 
Με μια πρόταση, ο Al Pacino στην καλύτερη στιγμή της 
υποκριτικής του καριέρας 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:  Francis Ford Coppola
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan

Κινηματογραφικές επιλογές 
από τον Σπύρο Δαμίγο

Συνέντευξη με την φιλόλογο κ. Κατερίνα Κοκαλιάρη από τη 
Μαρία Τόμα

Ο καθηγητής μας κ. Γιώργος Χρόνης
σε σκίτσο της Φωτεινής Καχριμάνη
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Γύρισα πίσω για μια δεύτερη 
φορά για να κάνω το καθή-
κον μου και να ενημερώσω 

το “κοινό” μου (γελάμε τώρα) για τα 
SOS τραγούδια που χρειάζεται να 
ακούσει κανείς ανάλογα με τη διά-
θεσή του. Προφανώς, το πώς μας ε-
πηρεάζει η μουσική δεν είναι κάτι 
που χρειάζεται να ξανασυζητηθεί. 
Αναζητήστε το περσινό μας τεύχος! 
Η μουσική ΠΡΕΠΕΙ να βρίσκεται στη 
ζωή μας κι εμείς στη δική της. Γιατί 
σε όποια ψυχολογική κατάσταση κι 
αν βρισκόμαστε, είναι δίπλα μας. Ο 
μοναδικός παντοτινός μας φίλος. 
Και πρέπει, όπως συμβαίνει και με 
τους φίλους, να διαλέγουμε μουσική 
που μας ταιριάζει, για να νιώθουμε 
οικεία και να μας βοηθάει να εκφρα-
στούμε.

Δεν μας μένει άλλο, λοιπόν, εκτός 
από το να σου παρουσιάσω τα ΤΟΠ 
τραγούδια που προτείνω να ακού-
σεις, ανάλογα με τη διάθεσή σου: 

Ρητά και γνωμικά

Και οι λέξεις φλέβες είναι. Μέσα τους αίμα 
τρέχει… [Γιάννης Ρίτσος]

Οι συγγραφείς γράφουν
για να συνδέσουν τους ανθρώπους,
ακόμα κι αν οι ίδιοι είναι μόνοι. [J. M. de los Reyes]

Πρέπει να δείχνεις εμπιστοσύνη
στις τυχαίες συναντήσεις. Δύο άνθρωποι 
συναντιούνται όταν και οι δύο
έχουν ανάγκη να συναντηθούν. [Paolo Coelho]

Οι σωστές αποφάσεις οφείλονται
στην εμπειρία και η εμπειρία οφείλεται
στις λανθασμένες αποφάσεις. [Mark Twain]

Ποτέ μου δεν επεδίωξα ν’ αρέσω στους πολλούς. 
Αυτά που τους αρέσουν δεν τα γνώρισα και 
αυτά που εγώ γνωρίζω απέχουν πολύ από το να 
τα καταλάβουν. [Έπίκουρος]

Απαλλάξου από την ανάγκη να αρέσεις. Σπάσε 
τον εθισμό στη γνώμη των άλλων και ζήσε 
ήσυχος απολαμβάνοντας τα πάθη σου.

Το παρελθόν είναι ιστορία, το μέλλον μυστήριο 
και το παρόν δώρο.

Αν θέλεις να αγαπήσεις τον εαυτό σου, 
δεν μπορείς να μισείς τις εμπειρίες που σε 
διαμόρφωσαν.

Είναι καλύτερο να κοιμόμαστε για να 
αποφύγουμε τις σκέψεις ή να μένουμε ξύπνιοι 
για να αποφύγουμε τα όνειρα; 

Η ποίηση πρέπει να είναι ένα ζαχαρωμένο 
βότσαλο. Πάνω που θα έχεις γλυκαθεί, να σπας 
τα δόντια σου.

Το ν’ αποκαλείς τον άλλο χοντρό ή βλάκα δεν σε 
κάνει πιο λεπτό ή έξυπνο.

Έχει ακόμη να κλάψεις πολύ ώσπου να μάθεις 
τον κόσμο να γελά. [Γιάννης Ρίτσος]

Να γελάς πολύ και έντονα. Το γέλιο θεραπεύει 
κάθε είδους πληγή.

Μουσική για να ταΐσεις
την ψυχή σου (vol. 2)

Στη μελαγχολία

• Bloody Hawk - Βαρύ
• Michl - Kill Our Way To Heaven
• Daughter - Youth
• Billie Eilish, Khalid - Lovely (with 

Khalid)
• Γιάννης Πλούταρχος - Πέρα Απ’ 

τα Μάτια Μου

Στο κλαμπ

• Πάνος Κιάμος, Super Sako feat. 
BO - Θέλω Να Σε Ξαναδώ (Mi 
Gna)

• Migos- Get Right Witcha
• Lil Skies, Rich the Kid - Creeping 

(feat. Rich the Kid)
• Dua Lipa- IDGAF
• Drake - Passionfruit

Στη χαλάρωση

• Claude Debussy:  Rêverie, L. 68: 
Rêverie

• Eric Satie - Gnossienne No 1
• Yann Tiersen - La valse d’ Amélie, 

version piano
• Ludovico Einaudi - Una Mattina
• Ludovico Einaudi - Walk

Στην «κάψουλα του χρόνου»

• Duffy- Stepping Stone
• Toto - Hold the Line
• Ayo - Down On My Knees
• Jeff Buckley - Hallelujah
• Καζαντζίδης - Ανεμώνα

(Και είπαμε: στα νευράκια
ΔΕΝ ακούμε πολλά)

!

“

”

;
Αυτό το ήξερες; 

	 1. Η Coca Cola αρχικά ήταν πράσινη!

	 2. Τα Μ&Μs φτιάχτηκαν για να μπορούν 
οι στρατιώτες να τρώνε σοκολάτα χωρίς 
να κολλάνε τα χέρια τους!

	 3. Οι μέλισσες μπορούν να μυρίσουν με τα 
γόνατά τους!

	 4. Εκατομμύρια δέντρα φυτεύονται τυ-
χαία από τους σκίουρους, που θάβουν 
τους καρπούς τους και ξεχνάνε μετά 
πού τους έχουν βάλει!

	 5. Πριν το 1800 δεν υπήρχε ξεχωριστό πα-
πούτσι για το δεξί και το αριστερό πόδι!

	 6. Ο αυθεντικός Τσάρλι Τσάπλιν βγήκε 
τρίτος σε διαγωνισμό για τον καλύτερο 
σωσία του Τσάρλι Τσάπλιν!

	 7. Στη Δανία τα γουρούνια είναι περισσό-
τερα από τους ανθρώπους!

	 8. Τα κοάλα κοιμούνται έως και 22 ώρες 
την ημέρα!

	 9. Η χειραψία παλιά γινόταν για να δεί-
ξουν οι άνθρωποι πως ήταν άοπλοι!

	10. Τα μήλα είναι αποτελεσματικότερα από 
την καφεΐνη στο να κρατούν τους αν-
θρώπους ξύπνιους το πρωί!

	11. Καθημερινά, κατά μέσο όρο, 12 νεογέν-
νητα παραδίδονται σε λάθος γονείς!

	12. Στη Βραζιλία συνηθίζουν να βάζουν 
στην πίτσα αρακά!

	13. Το αλυσοπρίονο εφευρέθηκε από για-
τρούς που προσπαθούσαν να κάνουν 
μια εγχείριση!

	14. Αρχικά το Feng Shui ήταν η τέχνη του 
να διαλέγει το σωστό σημείο για να θά-
ψεις κάποιον!

	15. Το χταπόδι έχει τρεις καρδιές!

	16. Το μέλι δεν λήγει ποτέ!

	17. Στην αρχαία Αίγυπτο καταδικαζόταν σε 
θάνατο όποιος σκότωνε μια γάτα!

Mαρία
Ζουλού

Επιμέλεια:	Mαρία Τόμα και Γεωργία Οικονόμου

PH
O

TO
 B

Y 
K

IM
B

ER
LY

 R
IC

H
A

R
D

S 
O

N
 U

N
S

PL
A

S
H

30 31

 ΤΟ ΦΛΑΣΑΚΙ | ΠΟΠ ΚΟΡΝ



ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΟΥ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

#5
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018


