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μαθητική

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

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

Διεθνές Συνέδριο
“ΜΜΕ και Μετανάστες” στην πάτρα

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

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

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

Γειτονιές
της Πάτρας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Σπανού Δήμητρα 
Α4

Κινητά τηλέφωνα 
και παιδιά

(συνέχεια απο τη σελίδα 1)
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Άγνοια
Απροσεξία
Αδιαφορία

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Συνεπώς ασφαλέ-
στερο σεξ,

ασφαλέστερη ζωή.

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

Άγγελος-Δημήτρης Βέντρας
A1

AIDS: η μάστιγα του 21ου αιώνα

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Του Χρήστου Παυλάκη

(συνέχεια απο τη σελ. 4)

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

Γεωργαντόπουλος Λεωνίδας
Γ3

Κωστής Παλαμάς 2008:
65 χρόνια από το θάνατό του

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κάθε φωτογραφία 
και μια ιστορία. 

Αγάπη θέλει
η σκόνη

της ιστορίας.
Αυτή την αγάπη 

πρέπει όλοι να την 
αποκτήσουμε.

Καραχάλιου Έφη
Γ2

Φωτογραφικές ευαισθησίες
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Κατσαΐτη Μαρια
Β2

Πήρε το όνομά του από το άρωμά του! Μήλο που βρίσκεται 
χαμηλά, δηλαδή μήλο του εδάφους! Το χαμομήλι είναι ένα βό-
τανο που οι περισσότερες από εμάς δεν γνωρίζουμε την αξία 
του. Όμως ο πατέρας της Ιατρικής, ο Ιπποκράτης, πρώτος είχε 
αναφέρει τις ευεργετικές του ιδιότητες και το θεωρούσε εμμη-
ναγωγό και φάρμακο κατά της υστερίας.

Μαζέψτε τα άνθη χαμομηλιού από τον Απρίλιο μέχρι και τον 
Ιούνιο, για να τα έχετε όλο το χειμώνα, αφού είναι...
• Αντιπυρετικά
• Αντιφλεγμονώδη
• Εμμηναγωγά
• Σπασμολυτικά
• Αντιαλλεργικά
• Επουλωτικά
• Χαλαρωτικά - υπνωτικά
• Ορεκτικά
• Αντιπηκτικά

Αν δεν θέλετε να τα πιείτε…λουστείτε, αφού λόγω της αντιβα-
κτηριδιακής τους δράσης, μπορεί να καταπραΰνουν το τριχωτό 
της κεφαλής σας και να ξανθύνουν τα μαλλιά σας.

Το έλαιο χαμομηλιού:
Συμβάλλει στην εξωτερική σας ομορφιά. Αναμείξτε το με έλαιο 
λεβάντας και απλώστε το στο στήθος κάνοντας ελαφρύ μασάζ. 
Θα χαρίσει σύσφιξη στην επιδερμίδα σας.

Προϊόντα με χαμομήλι:
Να προτιμάτε τα προϊόντα που θα βρείτε στο εμπόριο, αλλά 
και σαπούνια από καταστήματα με φυτικά καλλυντικά που πε-
ριέχουν χαμομήλι. Ιδιαίτερα αυτά που είναι για τον καθαρισμό 
της ευαίσθητης περιοχής. Επίσης, τα μαντηλάκια καθαρισμού 
με χαμομήλι θα προστατεύσουν το δέρμα, αλλά και τα μάτια 
σας από ερεθισμούς, ξηρότητα και κνησμό.

Χαμομήλι…
ένας υποτιμημένος 

σύμμαχος υγείας
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Το δάσος Στροφυλιάς είναι μια ολόκληρη 
λωρίδα με πλάτος γύρω στα 1250 μέτρα, που 
εκτείνεται κατά μήκος της παραλίας. Παρου-
σιάζει μεγάλες μορφολογικές εναλλαγές, κα-
θώς δεντρόφυτες εκτάσεις εναλλάσσονται 
με ξέφωτα ή άλλα διάκενα, με λιμνάζοντα 
νερά ή κανάλια. Αντίστοιχη ποικιλότητα συ-
ναντούμε και στην κατανομή της χλωρίδας 
που περιλαμβάνει πολλά δενδρώδη, θαμνώ-
δη αλλά και υδρόφιλα. Αντίστοιχα, η πανίδα 
περιλαμβάνει πολλά είδη ερπετών, αμφιβίων, 
θηλαστικών και εντόμων.
Αναλυτικότερα, η πανίδα της Στροφυλιάς 
περιλαμβάνει μια μεγάλη ζώνη χαλεπίου 
πεύκης στα σύνορα με τη θάλασσα, μια ενδι-
άμεση ζώνη όπου η χαλέπιος πεύκη σχημα-
τίζει μικτές συστάδες με κουκουναριές αλλά 
και μια ζώνη με αμιγείς συστάδες από κου-
κουναριές που θεωρείται από τις πιο σπάνιες 
σε έκταση στην Ευρώπη. Η τελευταία αυτή 
ζώνη παρατηρείται προς το Μετόχι και τη 
λιμνοθάλασσα Προκόπου. Στο δάσος Στρο-
φυλιάς, συναντάμε επίσης συστάδες δρυ-
ός – αμιγείς ή μικτές με τα παραπάνω είδη 
– καθώς και σχίνα, φράξους, ασφόδελους και 
θαμνόκεδρα. Από ποώδη ξεχωρίζουν τα υπέ-
ροχα αγριόκρινα.

Το δάσος Στροφυλιάς και η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου αποτε-
λούν περιοχές ιδιαίτερης σημασίας. Προστατεύεται με βάση 
την διεθνή σύμβαση Ramsar και βρίσκεται στο ΒΔ τμήμα της 
Πελοποννήσου. Περικλείεται δυτικά από τον Κυλλήνιο κόλπο, 
βόρεια από τον Πατραϊκό κόλπο και ανατολικά οριοθετείται 
κυρίως από την Εθνική οδό Ε 55 Πάτρας - Πύργου- Ολυμπίας. 
Καταλαμβάνει έκταση 136.644 στρεμμάτων και αποτελείται 
κυρίως:
• Από ένα σύνολο εσωτερικών υγροβιοτόπων και ελωδών 
εκτάσεων (Καλογριά, Προκόπου, Λάμιας, Κοτυχίου)
• Από το δάσος Στροφυλιάς, προς το θαλάσσιο μέτωπο του 
Κυλλήνιου κόλπου, από τον οποίο χωρίζεται με παραλιακές 
αμμώδεις εκτάσεις και αμμοθίνες
• Από διάσπαρτους κοινοτικούς και ιδιωτικούς βοσκότοπους. 
Η περιοχή ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δας με έδρα στην Πάτρα και στους Νομούς:

1. Αχαίας, με έκταση 67.700 στρεμμάτων (4 Κοινότητες, 7 οικι-
σμοί και 2.423 κατοίκους) και
2. Ηλείας, με έκταση 68.944 στρεμμάτων [1 Δήμος (Λεχαινών), 
6 Κοινότητες και 11 οικισμοί, με 6.406 κατοίκους].
Σκοπός της διαχείρισης της περιοχής, είναι η διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, της λειτουργικής ικανότητας και της δομής 
των οικοσυστημάτων της, η προστασία και βελτίωση της πα-
ραγωγικότητας του εδάφους και του νερού των υδάτινων συ-
στημάτων, ως προϋπόθεση για την αειφορική διαχείριση. 

Στο ΒΔ τμήμα της περιοχής μελέτης βρίσκεται το περίφημο 
δάσος Στροφυλιάς που είναι ένα από τα πιο εκτεταμένα δάση 
πεδινής ζώνης της Μεσογείου με κυρίαρχο είδος την κουκου-
ναριά (Pinus pinea). 

Το δάσος Στροφυλιάς, καλύπτει μία παραλιακή δασική λωρίδα 
μέσου πλάτους περίπου 1.250 m με μικρά ή μεγάλα διάκενα 
και ξέφωτα. Στα ανατολικά και νότια όριά του, καθώς και κατά 
θέσεις, υπάρχουν λιμνάζοντα νερά και φυσικά ή τεχνητά κανά-
λια, που συντελούν στο σχηματισμό μιας αλληλουχίας υγρών 
(με γλυκά και υφάλμυρα νερά) και χερσαίων βιοτόπων. Η αλ-
ληλουχία αυτή δημιουργεί ένα οικοσύστημα μεγάλης βιοποι-
κιλότητας.

Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου
Η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου οριοθετείται βόρεια από τον Πα-
τραϊκό Κόλπο και το ακρωτήριο Αραξος, νότια από την περι-
οχή Λεχαινών - Αρετής, ανατολικά από το όρος Σκολλίς, ενώ 
δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος (Κυλλήνιος Κόλπος). 
Ευρύτερα της περιοχής της λιμνοθάλασσας βρίσκονται: η λί-
μνη Πρόκοπος, το έλος Λάμιας και το δάσος Στροφυλιάς. Εί-
ναι ιδιοκτησία του δημοσίου και ανήκει διοικητικά στο νομό 
Ηλείας
Αποτελεί έναν σημαντικό υγρότοπο, στον οποίο πραγματοποι-
είται καλλιέργεια εκτατικής μορφής δηλ. λειτουργεί ως φυσικό 
ιχθυοτροφείο. Η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της λιμνοθάλασ-
σας παραλία Κοτυχίου αποτελεί σημαντικό τόπο αναπαραγω-
γής της θαλάσσιας χελώνας - Caretta caretta και της αναπα-
ραγωγής υδρόβιων πτηνών εκ των οποίων άλλα ζουν όλη την 
διάρκεια του χρόνου στην περιοχή και άλλα απλώς μετανα-
στεύουν και αναπαράγονται εκεί. Η λιμνοθάλασσα είναι απο-
δέκτης των νερών εννέα χειμάρρων όπου την εμπλουτίζουν 
με γλυκό νερό. Οι παραπάνω εννέα χείμαρροι είναι αποδέκτες 
των νερών της λεκάνης απορροής που ορίζεται από τις περι-
οχές Μανολάδας - Πολυλόφου - Μιχότου - Τεχνητής Λίμνης 
Πηνειού - Τραγανού - Λεχαινών. Η τροφοδοσία των νερών αυ-
τών γίνεται από πηγές, επιφανειακές απορροές των λεκανών 

μετά από βροχοπτώσεις, και νερά από τα κανάλια στράγγισης 
και υπερχείλισης του αρδευτικού δικτύου.

Λιμνοθάλασσα Προκόπου
Η λιμνοθάλασσα Προκόπου οριοθετείται νότια από τα Μαύρα 
Βουνά και αποτελεί το βόρειο τμήμα της ευρύτερης περιοχής 
του έλους Λάμιας. Βρίσκεται στον Νομό Αχαΐας, στα όρια με 
τον Νομό Ηλείας και ανήκει στο Δημόσιο. Στην λιμνοθάλασσα 
του Προκόπου ασκείται ιχθυοκαλλιέργεια εκτατικής μορφής. 
Καλύπτει έκταση εμβαδού περίπου 1.500 στρέμματα με μικρά 
βάθη της τάξης των 0,5m.
Μέσα σε αυτήν την έκταση υπάρχουν τρεις βαθιές λεκάνες - 
λίμνες με βάθη περίπου 1,5m οι οποίες είναι οι εξής: 
1. Παλάδες (έκταση 120 στρέμματα) 
2. Χειροβολιά (έκταση 200 στρέμματα) 
3. Μικρολίμνη (έκταση 30 στρέμματα). 
Το σύστημα επικοινωνεί με την θάλασσα μέσω του Κύριου εσο-
δευτικού αύλακα του Ιχθυοτροφείου μήκους 2.300m με μέσο 
πλάτος 6-7 m και βάθος 0,8m κατά την περίοδο ρήχης. Συνδέ-
εται με τη θάλασσα μέσω δύο εσοδευτικών στομίων. Παράλλη-
λα με την ακτή κινείται το αυλάκι Κέντρος το οποίο όμως δεν 
έχει άμεσα καμία σχέση με την τροφοδοσία με νερά της λιμνο-
θάλασσας Προκόπου. Η Λιμνοθάλασσα Προκόπου αποτελεί 
τον αποδέκτη του ποταμού Λαρίσσου και του παραπόταμου 

του Φούσια, ο οποίος αποχετεύει τα επιφανειακά νερά καθώς 
και αυτά των αρδευτικών - στραγγιστικών έργων των χαμηλών 
περιοχών του αρδευτικού έργου του Ποταμού Πηνειού.

Λιμνοθάλασσα Καλογριάς
Η λιμνοθάλασσα Καλογριάς (ιχθυοτροφείο Πάπα) βρίσκε-
ται στο βορειοδυτικό ακρωτήρι της Πελοποννήσου, στο βό-
ρειο τμήμα των ορίων της προστατευόμενης από τη συνθήκη 
Ramsar περιοχής. Συνορεύει νότια και δυτικά με τα Μαύρα 
Βουνά από δε ανατολικά και βόρεια από μία καλά διαμορφωμέ-
νη επιμήκη αμμονησίδα που την διαχωρίζει από τον Πατραϊκό 
κόλπο και από εκτενείς αμμοθινικούς σχηματισμούς που την 
διαχωρίζουν από το Ιόνιο πέλαγος. Στο ΝΑ τμήμα της υπάρχει 
και ένα τυπικό αλμυρό έλος.

Το δάσος της Στροφυλιάς
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Οικοσυστήματα αμμωδών παραλιών και αμμοθινών
Σε όλο το μήκος της έκτασης παρατηρούνται αμμώδεις θινογε-
νείς σχηματισμοί. Οι θίνες σχηματίσθηκαν από θαλάσσια άμμο 
μετακινούμενη με τη βοήθεια των δυτικών κυρίως ανέμων γι’ 
αυτό και εμφανίζουν χαρακτηριστική κυματοειδή μορφή με κα-
τεύθυνση των κυματισμών από βορά προς νότο και περίπου 
παράλληλα με την ακτή.

Mαύρα Bουνά
Ένας μεγαλύτερος λοφώδης ασβεστολιθικός σχηματισμός 
(υψόμ. 47 m) συναντάται κοντά στη θέση Κουνουπέλι, ενώ 
ένας παρόμοιος ακόμα μεγαλύτερος ασβεστολιθικός σχηματι-
σμός συναντάται στο βόρειο τμήμα στο δάσος της Στροφυλιάς.  
Το μεγαλύτερο τμήμα της χαμηλής λωρίδας προς τα ανατολι-
κά βρίσκεται χαμηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας γι’ 
αυτό και αποτελείται από έλη και περιοδικά κατακλυζόμενες 
θέσεις με υφάλμυρα και αλμυρά νερά. Οι λοφώδεις σχηματι-
σμοί αποτελούνται από ασβεστόλιθους της σειράς του Ανωτέ-

ρου Κρητιδικού και Ανωτέρου Ιουρασικού - Κατωτέρου Κρη-
τιδικού. Από τα Μαύρα βουνά πηγάζουν οι Ιαματικές Πηγές 
Αράξου. Σ’ αυτές τις πηγές ελάμβαναν χώρα παραδοσιακές 
δραστηριότητες Λουτροθεραπείας με άριστα αποτελέσματα.

Χλωρίδα και πανίδα των οικοσυστημάτων
Η περιοχή στο σύνολό της χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 
μεγάλης βιοποικιλότητας εξαιτίας των ποικίλων βιοτόπων που 
την συνθέτουν. Ετσι, πλήθος ειδών χλωρίδας και πανίδας πα-
ρατηρούνται στην περιοχή, που όμως αριθμούν μικρούς πλη-
θυσμούς και χαρακτηρίζονται ως κινδυνεύοντα ή υπό εξαφά-
νιση.
Οσον αφορά στην χλωρίδα αναφέρεται το πρόβλημα που 
υπάρχει στο δάσος κουκουναριάς στο οποίο διαπιστώνονται 
προβλήματα εξαιτίας της απουσίας φυσικής αναγέννησης του 
είδους και εποικισμού των εκτάσεων του από την χαλέπιο πεύ-
κη.
Η πανίδα που αποτελείται από θηλαστικά, πτηνά, ερπετά, αμ-
φίβια, ασπόνδυλα και από τα είδη που αποτελούν την βιοκοινό-
τητα των λιμνοθαλασσών, επίσης αντιμετωπίζει προβλήματα. 
Ενδεικτικά αναφέρονται η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, 
είδη της ορνιθοπανίδας κ.λπ.
Για τα θηλαστικά δεν υπάρχουν επίσημες καταγραφές των ει-
δών παρά μόνο αναφορές και τα βασικά είδη της ιχθυοπανίδας 
είναι κυρίως οι κέφαλοι και τα χέλια. Απαιτούνται μελέτες και 
έρευνες για την ακριβή καταγραφή των ειδών που αποτελούν 
το σύνολο της βιοκοινότητας, πέρα από τις αναφορές που επι-
σημαίνουν τους κινδύνους των διαβιούμενων ειδών. 
Η περιοχή αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα που δημιουργού-

νται από την ένταση χρήσεων που ασκούνται σε αυτήν (γε-
ωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, μεταποίηση, τουρισμός, κατοικία, 
αναψυχή). Οι δραστηριότητες ασκούνται ανεξέλεγκτα και δη-
μιουργούνται παρα πολλά προβλήματα στο σύνολο των οικο-
συστημάτων.

Οι γενικοί στόχοι
Οι γενικοί στόχοι που τίθενται στα πλαίσια σχεδιασμού ανά-
πτυξης της περιοχής αφορούν στην διαχείριση, προστασία, δι-
ατήρηση και ανάπτυξη της περιοχής.
Οι ειδικοί στόχοι αφορούν σε:
• Διατήρηση βιοτόπων και επιμέρους οικοσυστημάτων, της πε-
ριοχής
• Συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή και διατήρηση της 
οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων.

Μπερτσιας Παναγιώτης
Μυτιλή Δήμητρα

Μια επιστημονική παροιμία 
λέει «Να υποπτεύεσαι το 
προφανές γιατί οι σκοτεινές 
αλήθειες θα σου ξεφύγουν 
έτσι και αλλιώς».

Ο Αϊνστάιν έδειξε πολλές 
πλευρές του μεγαλείου του 
και επαναστατικοποίησε σχε-
δόν όλους τους κλάδους της 
επιστημονικής και φιλοσοφι-
κής σκέψης.

Από την «θεωρία της σχετι-
κότητας» που ανέπτυξε σε μι-
κρή ηλικία προκύπτει το εξής 
βαρυσήμαντο συμπέρασμα. 
Στο σύμπαν δεν υπάρχουν 
απόλυτοι νόμοι με την έννοια 
κάποιων νόμων που ισχύουν 
ανεξάρτητα από τον παρατη-
ρητή.

Ένας νόμος οφείλει να δια-
τυπώνεται σύμφωνα με τα 
συγκεκριμένα δεδομένα ενός 
συγκεκριμένου κάθε φορά 
παρατηρητή και είναι αναπό-
σπαστα δεμένος με αυτόν.

Ο Αϊνστάιν, ο πατέρας της 
ατομικής επιστήμης χαρακτη-
ρίστηκε ως πρόσωπο του αιώ-
να, αφού κατόρθωσε μόνο με 

τη σκέψη του να αποδείξει ότι 
το σύμπαν απέχει πολύ από 
αυτό που οι άνθρωποι φαντά-
ζονταν για αιώνες.

Γεννήθηκε στην Ούλμ της 
Γερμανίας στις 14 Μαΐου 1879 
και πέθανε το 1995. Στα πρώ-
τα του μαθητικά χρόνια δεν 
τα πήγαινε καθόλου καλά με 
το σχολείο.

Οι δάσκαλοι του τον θεωρού-
σαν μέτριο μαθητή όταν όμως 
έγινα 14 χρονών έδειξε την 
μαθητική του μεγαλοφυία. 
Κατέπληξε τότε τους δασκά-
λους του, μαθαίνοντας μόνος 
του αναλυτική γεωμετρία και 
ολοκληρωτικό λογισμό.

Τις σπουδές του τις συμπλή-
ρωσε στο πανεπιστήμιο της 
Ζυρίχης από το οποίο πήρε το 
δίπλωμα του.

Το 1902 διορίστηκε μέλος της 
επιτροπής σε ένα γραφείο ευ-
ρεσιτεχνιών. Εκεί άρχισε τις 
έρευνες του για την «θεωρία 
της σχετικότητας».

Δημοσίευσε τα πρώτα πορί-
σματα του το 1905 και το 1906 

δημοσίευσε ολοκληρωμένη τη 
θεωρία του. Στην αρχή η θεω-
ρία έγινε δεκτή με δυσπιστία. 
Όταν όμως αποδείχτηκε ορθή 
όλος ο κόσμος αναγνώρισε τη 
μεγαλοφυία του Αϊνστάιν.

Το 1921 του απένειμαν το 
βραβείο νόμπελ για τη φυσι-
κή. Τα χρήματα του βραβείου 
ο σοφός ερευνητής τα έδωσε 
για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 
Το 1933 οι χιτλερικοί τον εξό-
ρισαν και τον αποκήρυξαν. 

Τότε κατέφυγε στην Αμερική 
όπου έγινε καθηγητής στο Ιν-
στιτούτο Ανώτερων σπουδών 
της πόλεως Πρίνστον της 

Νέας Υόρκης. Τη θέση αυτή 
την κράτησε ως το θάνατο 
του.

Ο Αϊνστάιν λάτρευε τη μου-
σική, αγαπούσε τα παιδιά και 
πολύ συχνά βοηθούσε τα γει-
τονοπούλα του να λύσουν τα 
προβλήματα της αριθμητικής 
τους.

Ήταν και θα είναι 
ένας από τους ση-
μαντικότερους φυ-
σικούς του αιώνα!

Tζαμάκου Κατερίνα
Γ2 

Ο Αλβέρτος Αϊνστάιν
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σύμφωνα με νέα έρευνα. Επιστήμο-
νες έδειξαν ότι ο ήχος και μόνο του 
γέλιου διεγείρει την ίδια περιοχή 
του εγκεφάλου του ακροατή που 
ενεργοποιείται όταν χαμογελά.
 
«Φαίνεται ότι είναι αλήθεια: “Γέλα και όλος ο κόσμος θα γε-
λάσει μαζί σου”», λέει μία από τους συντάκτες της μελέτης, η 
Sophie Scott από το University College του Λονδίνου. Η έρευνα 
δημοσιεύεται στο τρέχον τεύχος του Journal of Neuroscience.
 
Στο σχετικό πείραμα που διεξήχθη, οι συμμετέχοντες άκουσαν 
ευχάριστους ήχους, όπως γέλιο ή επευφημίες, και δυσάρεστους 
ήχους, όπως ουρλιαχτά ή κραυγές αηδίας. Όλοι οι ήχοι προ-
κάλεσαν την αντίδραση των νεύρων στον προκινητικό φλοιό 
του εγκεφάλου – μία περιοχή που συμμετέχει στην προετοιμα-
σία των μυών του προσώπου για να ανταποκριθούν ανάλογα. 
Όταν ένα άτομο χαμογελούσε ή γελούσε, η νευρική δραστηρι-
ότητα μετακινούνταν σε ένα τμήμα του πρωτοταγούς κινητι-
κού φλοιού.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η ανταπόκριση των νεύρων στον 
προκινητικό φλοιό ήταν, κατά μέσο όρο, διπλάσια στους ευχά-
ριστους ήχους απ’ ό,τι στους δυσάρεστους. Γι’ αυτό και συμπε-
ραίνουν ότι από τη στιγμή που οι ευχάριστοι ήχοι έχουν μεγα-
λύτερη επίδραση στο τμήμα του εγκεφάλου που ενεργοποιεί 
τους αντίστοιχους μυς, οι ευχάριστοι ήχοι είναι πιο «μεταδοτι-
κοί» απ’ ό,τι οι δυσάρεστοι.
 
Η Scott τονίζει ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι σημαντικά 
επειδή φανερώνουν ότι ο μηχανισμός που προκαλεί το γέλιο 
στον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι «πολύ βασικός ή αυτόματος»: 
οι άνθρωποι είναι στην πραγματικότητα ανίκανοι να ελέγξουν 
την παρόρμησή τους να χαμογελάσουν ή να γελάσουν όταν 
ακούνε ευχάριστους ήχους. 
 
Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι μιμούνται τις συνήθειες ή τα συ-
ναισθήματα αυτών που βρίσκονται γύρω τους, εξηγεί η Scott. 
Οι φίλοι συχνά χρησιμοποιούν τις ίδιες λέξεις, παίρνουν παρό-
μοιες πόζες και κάνουν τις ίδιες χειρονομίες. Επίσης γνωστή 
είναι η μεταδοτικότητα τόσο του γέλιου όσο και της κακοδια-
θεσίας. Η Scott ισχυρίζεται ότι η νευρική αντίδραση στον εγκέ-
φαλο που προκαλείται αυτόματα στα άτομα που ακούνε ευχά-
ριστους ήχους, είναι μία ακόμη μορφή μιμητικής συμπεριφοράς 
που βοηθά τους ανθρώπους να αλληλοεπιδρούν κοινωνικά και 
να δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους. «Συνήθως συ-
ναντάμε θετικά συναισθήματα, όπως γέλιο ή επευφημίες, σε 
ομαδικές καταστάσεις».Η έρευνα επιβεβαιώνει προηγούμενες 
μελέτες που είχαν καταδείξει τη σύνδεση μεταξύ απλών ερεθι-
σμάτων και πιο σύνθετων συναισθημάτων.

Γέλιο, η καλύτερη θεραπεία
Το γέλιο δεν είναι αστεία υπόθεση. Αντίθετα είναι μια πολύ ση-
μαντική εκδήλωση της ζωής μας και προτείνεται στο πλαίσιο 
μιας συνολικής θεραπευτικής αγωγής, ώστε να αντιμετωπιστεί 

το κρίσιμο για τον άρρωστο άνθρωπο θέμα της υγείας του. 
Ποιές είναι οι θεραπευτικές ιδιότητες του γέλιου; Πώς το γέλιο 
μπορεί να βοηθήσει στην αυτοθεραπεία μας; Το γέλιο μαθαί-
νεται; Αυτά και άλλα πολλά που αφορούν το γέλιο αναλύει ο 
γιατρός ολιστικής θεραπευτικής Αλέξανδρος 

O Ιπποκράτης πίστευε στην θεραπευτική αξία του γέλιου. 
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο άνθρωπος είναι το μόνο γελα-
στικόν ζώον. Ήδη από την αρχαιότητα λοιπόν το γέλιο παίζει 
ρόλο πολύ σημαντικό στη ζωή των ανθρώπων. Όλοι θέλουμε 
να περνάμε καλά. Να νιώθουμε ωραία και να χαιρόμαστε, Το 
γέλιο έχει τη δυνατότητα να δώσει χαρά και κανείς μας δεν θα 
μπορούσε να φανταστεί έναν κόσμο χωρίς γέλιο. Ο ρόλος του 
γέλιου είναι ουσιαστικότατος. Μια μέρα χωρίς γέλιο είναι μια 
χαμένη μέρα. Όσοι έχουν υποκύψει στην σοβαροφάνεια ήρθε ο 
καιρός να μάθουν ότι η ζωή έχει τουλάχιστον δύο όψεις… Ευ-
τυχώς η μια είναι ξεκαρδιστική. Η γελωτοθεραπεία έχει σκοπό 
να διδάξει τους ανθρώπους πως να ξαναθυμηθούν να γελούν, 
ιδίως με αυτά που δεν είναι και τόσο αστεία. Όπως έλεγε και ο 
Σαίξπιρ «όσο γελάμε, τίποτα δεν χάθηκε».

Βία, θεομηνίες, αρρώστιες, καταστροφές, δελτία ειδήσεων; 
Γελάστε όσο περισσότερο μπορείτε! Ακόμα και από μέσα σας. 
Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο για τους δύσκολους και-
ρούς. Και προσοχή: βλάπτει σοβαρά την κακή διάθεση!

Κάθε Σάββατο πρωί, στους Κήπους του Λουξεμβούργου στο 
Παρίσι, δυνατά γέλια αντηχούν, τραβώντας τη προσοχή ανυ-
ποψίαστων και πιθανόν όχι τόσο «χαρούμενων» περαστικών. 
Ομάδες από γυναίκες κάθε ηλικίας ξεκαρδίζονται στα γέλια 
χωρίς προφανή λόγο, γεγονός εκ πρώτης όψεως ηλίθιο και 
μάλλον εκκωφαντικό. Θεωρητικά, ούτε τρελές ούτε μεθυσμέ-
νες είναι ή έστω «ευδιάθετα» δαιμονισμένες. Αντιθέτως πρό-
κειται για κυρίες- μέλη ενός «κλαμπ γέλιου» (Club de Rire) οι 
οποίες πληρώνουν μια φορά την εβδομάδα από 3 ευρώ, για να 
γελούν και να χαίρονται -που δεν τους κοστίζει παραπάνω-, 
εφαρμόζοντας παράλληλα ασκήσεις γιόγκα, με την επιδίωξη 
να χαλαρώσουν και να αισθανθούν καλύτερα.

Η αρχή έγινε πριν από 10 χρόνια στην Ινδία από έναν οικογε-
νειακό γιατρό, τον Μαντάν Καταρία, ο οποίος όταν διάβασε 
μια μελέτη σχετικά με τις ωφέλιμες ιδιότητες του γέλιου, ίδρυ-
σε στη Βομβάη μια ανάλογη λέσχη. Σήμερα, από τη Φιλαν-
δία ως την Αμερική υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 1.800 τέτοια 
κλαμπ διάδοσης του γέλιου.

Στην Ελλάδα η πρώτη Kλινική Γέλιου-ένα πολυεπίπεδο πρό-
γραμμα γελωτοθεραπείας- ιδρύθηκε από τον γιατρό Oλιστι-
κής Θεραπευτικής κ. Aλέξανδρο Λουπασάκη, ο οποίος και 
υπογράφει το βιβλίο «Γέλιο, η καλύτερη θεραπεία» (εκδόσεις 
Kέδρος). Κι ενώ όλοι παραπονιόμαστε ότι βιώνουμε καταθλι-
πτικές εποχές, αποτελεί κοινό μυστικό ότι το γέλιο μακραίνει 
τη ζωή αφού έχει επιστημονικά αποδειχτεί ότι προστατεύει την 
καρδιά, ενισχύει το ανοσοποιητικό, καταπολεμά τον πόνο και 
την κατάθλιψη. Επιπλέον αντιμετωπίζει το στρες, αφού οτιδή-
ποτε ενοχλητικό, βασανιστικό ή ανυπόφορο αποδυναμώνεται, 
γιατί απλώς μας φαίνεται αστείο. Πάλι πλημμυρίσαμε; Ας γε-
λάσω! Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο, λένε οι ειδικοί, για 
να νοιώσει κανείς καλύτερα και να θεραπευθεί γρηγορότερα. 
Ειδικά σε παιδιά που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες όπως 
ο καρκίνος, αποδεικνύεται θαυματουργό. Η ιστορία του για-
τρού-κλόουν που ενσάρκωσε ο Ρόμπιν Ουίλιαμς στην ταινία 
«Πάτς’νταμς», έγινε ένα είδος σχολής για πολλές χώρες.

Η γελωτοθεραπεία εφαρμόζεται σε διάφορες μορφές σε πολλά 
νοσοκομεία για μικρούς και μεγάλους ασθενείς ανά τον κόσμο. 
Ειδικά εκπαιδευμένοι γιατροί-κλόουν(!) σε Ευρώπη και Αμερι-
κή συνεργάζονται με τους θεράποντες γιατρούς, με εντυπω-
σιακά αποτελέσματα. Νοσηλευτικό προσωπικό φορά ειδικές 
ρόμπες που γράφουν διάφορα ωραία όπως «προσοχή, η καλή 
διάθεση μπορεί να είναι επικίνδυνη για την ασθένειά σου». 
Υπάρχουν, δεκάδες λοιπόν λόγοι για να εντάξετε το γέλιο στη 
ζωή σας. Εμείς επισημαίνουμε τους κυριότερους.

Ενισχύει την άμυνα του οργανισμού
Έχει υπολογιστεί, ότι ύστερα από ένα ξέσπασμα γέλιου, ο ορ-
γανισμός απελευθερώνει μεγαλύτερη ποσότητα φυσικών αντι-
σωμάτων στη μύτη και στο αναπνευστικό σύστημα, τα οποία 
τον προφυλάσσουν από τις «επιθέσεις» ιών και μικροβίων.

Ευεργετεί την καρδιά
Η φράση «γέλασα με την καρδιά μου» προφανώς δεν είναι τυ-
χαία. Όταν γελάμε, προκαλείται διαστολή των αιμοφόρων αγ-
γείων, με αποτέλεσμα να τονώνεται η κυκλοφορία και να αυ-
ξάνεται η ποσότητα αίματος στους ιστούς. Σε ανθρώπους που 
έχουν υποστεί έμφραγμα, μισή ώρα γέλιου την ημέρα μειώνει 
σημαντικά τις πιθανότητες ενός δεύτερου καρδιακού επεισοδί-
ου, ενώ αρκούν 10 λεπτά για να επανέλθει η υψηλή πίεση στα 
φυσιολογικά επίπεδα.

Τονώνει την αναπνευστική λειτουργία
Το γέλιο είναι τόσο ευεργετικό για την αναπνοή, ώστε μπο-
ρεί να έχει τα ίδια αποτελέσματα με τις ειδικές αναπνευστι-
κές ασκήσεις φυσιοθεραπείας για ασθενείς με άσθμα ή χρό-
νια βρογχίτιδα. Όταν γελάμε, αυξάνεται η χωρητικότητα των 
πνευμόνων, με αποτέλεσμα να μπορούν να φιλτράρουν και να 
προωθούν περισσότερο οξυγόνο. Έτσι αποτρέπεται έτσι η ανα-
πνευστική «συμφόρηση».

Καταπολεμά το στρες
Με το γέλιο αυξάνεται η παραγωγή ενδορφινών, γνωστές και 
ως ορμόνες της χαράς που «ευθύνονται» για την καλή μας 
διάθεση. Επιστήμονες από το Πανεπιστημιακό Κέντρο Εναλ-
λακτικών Θεραπειών της Καλιφόρνιας διαπίστωσαν ότι μετά 
την παρακολούθηση μιας καλής κωμωδίας, τα επίπεδα κατά-
θλιψης και θυμού ενός γκρουπ ασθενών έπεσαν κατά 98%! Η 
δε διάθεσή τους είχε βελτιωθεί εκ των προτέρων όταν πληρο-
φορήθηκαν ότι μετά από δυο ημέρες θα παρακολουθούσαν μια 
διασκεδαστική ταινία.

Ανακουφίζει από τον πόνο
Οι ενδορφίνες δεν «ευθύνονται» μόνο για την καλή διάθεση, 
αλλά έχουν και τον τίτλο των φυσικών παυσίπονων του οργα-
νισμού. Ασθενείς που νοσηλεύονταν με σοβαρότατα προβλή-
ματα στη σπονδυλική στήλη και πόνους, ανέφεραν ότι δέκα 
λεπτά γέλιου κατάφερναν να τους ανακουφίζουν για δύο ώρες 
περίπου, όταν η χορήγηση αναισθητικών φαρμάκων δεν είχε 
καμία επίδραση πάνω τους.

Ωφελεί το γαστρεντερικό
Ως γνωστό είναι το μόνο σύστημα που «σκέφτεται» με την ίδια 
ένταση όπως ο εγκέφαλος, γι αυτό το άγχος ή η κακή διάθε-
ση εκδηλώνονται με τα γνωστά συμπτώματα (πόνοι, δυσπεψία, 
καούρες, μετεωρισμός κ.α) στο στομάχι και την κοιλιά. Το γέλιο 
όχι μόνο αμβλύνει τα συμπτώματα αλλά βελτιώνει την αφο-
μοίωση των θρεπτικών ουσιών από τις τροφές και βοηθά στην 
ομαλή λειτουργία του εντέρου.

(συνέχεια στο επόμενο τεύχος)
Πουρνατζή Κατερίνα

Β4

Το γέλιο είναι όντως μεταδοτικό
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