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Ιστορία & Μνήμη = Γνώση του Χρόνου

“Ιστορικό Λεύκωμα της Αχαϊκής βιομηχανίας 1825 – 1975”
του Νικολάου Β. Σαραφόπουλου, dr μηχανολόγου μηχανικού
έκδοση του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, δεκ. 2008, 568 σελίδες (παραγωγη τyporama)
παρελθόν, αλλά κατανοώντας το να ξαναβρούμε μια ισορροπία για το παρόν και το μέλλον.
Τα εκατόν πενήντα χρόνια ζωής (1825-1975), από τη σύσταση
του νέου ελληνικού Κράτους έως τις μέρες μας, περιλαμβάνουν στην πορεία τους πολλές ατυχείς περιπέτειες, καταστροφές, εσωτερικές διαμάχες, Βαλκανικούς πολέμους, τον Α΄ και
Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, αλλά και εθνικές εξάρσεις, ελπίδες και
όνειρα και δράσεις για μια καλύτερη ζωή σε μια καλύτερη πατρίδα. Σημαντικό κομμάτι σ’αυτήν την πορεία αποτελεί η ίδια
η παραγωγική διαδικασία.
Στην περιοχή της Αχαΐας καθοριστικό προϊόν για την εξέλιξή
της υπήρξε η σταφίδα που ήταν ό,τι ο καφές για τη Βραζιλία.
Η ίδια η παραγωγή της σταφίδας και η επέκταση της καλλιέργειάς της δημιούργησαν στη συνέχεια δευτερογενείς ανάγκες
κατασκευής γεωργικών εργαλείων και μηχανών, σταφιδοκιβωτίων και άλλων μέσων συσκευασίας, έργων υποδομής για την
εμπορία της σε λιμάνια και τρένα, αλλά και ίδρυση μονάδων
οινοποιίας και ποτοποιίας. Καθώς αναπτύσσεται η οικονομία
της περιοχής, εμφανίζονται και νέοι κλάδοι παραγωγής όπως:
αλευρόμυλοι, βυρσοδεψεία, ελαιουργίες, κλωστικές επιχειρήσεις, χαρτοποιίες και άλλες συμπληρωματικές μεταποιητικές
εταιρείες μικρότερες (π.χ. ζαχαρωδών) ή μεγαλύτερες (π.χ. ζύθου-πάγου).

Μια προσπάθεια για παρουσίαση της οικονομικής ζωής και της
παραγωγικής διαδικασίας στο Νομό Αχαΐας, σε μια διαδρομή
150 χρόνων, αποτελεί το «Ιστορικό Λεύκωμα της Αχαϊκής Βιομηχανίας 1825-1975» του συναδέλφου Νικόλαου Σαραφόπουλου Dr Μηχανολόγου Μηχανικού.
Ο Ν. Σαραφόπουλος ξεκίνησε να γνωρίζει το χώρο της Βιομηχανίας από τις επισκέψεις του σ’αυτόν λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας ως Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας. Όσο
όμως πλησίαζε αυτόν το χώρο από μια άλλη πλέον ματιά, της
ιστορίας του, και ερχόταν σε επαφή με πρόσωπα που κουβαλούσαν την κληρονομιά του, ένιωσε ότι είχε ξεκινήσει ένα ταξίδι μνήμης μέσα στο χρόνο με ό,τι συνεπάγεται αυτό: γνώση,
ευαισθησία, συγκίνηση, συναίσθηση της ενότητας του χτες με
το σήμερα, πολλές φορές όμως και την πίκρα για εκείνα που
χάθηκαν. Η πρότασή του δεν είναι να επιστρέψουμε απλά στο

Παρακολουθώντας αυτήν την πορεία στην εξέλιξή της, θα συναντήσουμε κοπιαστικές προσπάθειες σημαντικών αποτελεσμάτων, τις ευρεσιτεχνίες και το μεράκι των παραγωγών, την
επιμονή τους, το ήθος και το φιλότιμο, θυσίες και εντάσεις για
να στεριώσουν οι νέες δράσεις και να γεννηθεί το καινούργιο,
οάσεις που μας γεμίζουν άλλοτε με περηφάνια και άλλοτε με
χαρά και συγκίνηση. Θα γνωρίσουμε πτυχές μιας άλλης ζωής
και εποχής, των ανθρώπων και των έργων τους, θα ξαναβρούμε
τις ρίζες μας, θα γεμίσουμε με εντυπώσεις και εικόνες, θα πατήσουμε στο παρελθόν για να κατανοήσουμε το παρόν.
Η πορεία μας, μέσα από τις σελίδες του Λευκώματος, θα ακολουθήσει πολλές παράλληλες διαδρομές από ένα χρονικό
σημείο μέχρι το άλλο και η ροή θα προχωρήσει έτσι με ένα
σπειροειδή τρόπο, ώστε να συνταιριαστούν στο τέλος όλες οι
δραστηριότητες μεταξύ τους και μέσα στο χρόνο. Σταθμούς
στην πορεία μας αποτελούν τα χρόνια της σταφιδικής ευφορίας και κρίσεων έως τη Βιοτεχνική Έκθεση Πατρών (1898), τα
χρόνια της δειλής αστικής ολοκλήρωσης των αρχών του 20ου
αιώνα έως τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και τα χρόνια της μεγέθυνσης της Βιομηχανίας μετά το 1950 έως το 1975 που αναδι-

ατάσσεται το τοπίο της παραγωγής.
Κλείνουμε αντιγράφοντας τα λόγια της Τζέσαμιν Γουέστ, αμερικανίδας συγγραφέα, γιατί σε αυτά βρήκε ο Ν. Σαραφόπουλος συμπυκνωμένα όλα όσα βίωσε στη μακρόχρονη προσπάθειά του να καταγράψει, όσο ήταν δυνατό, μια περίοδο τόσων
χρόνων και τόσων πολλών εκφάνσεων. «Η αφοσίωση στο παρελθόν μπορεί να είναι ένα είδος θανάτου πάνω από το χώμα.
Το να γράφεις για το παρελθόν όμως είναι μια ανάσταση. Το
παρελθόν τότε ζει μέσα στις λέξεις και εικόνες σου και εσύ
είσαι ελεύθερος».

Το Λεύκωμα της Αχαϊκής Βιομηχανίας 1825-1975 του συναδέλφου Ν. Σαραφόπουλου εκδόθηκε από το Επιστημονικό Πάρκο
Πατρών (τηλ.2610 911550 fax 2610 994106) και πωλείται 50
Ευρώ.

Η έκδοση του Ιστορικού Λευκώματος της Αχαϊκής Βιομηχανίας 1825-1975 του Νίκου Σαραφόπουλου, αποβλέπει κατά αρχάς στη
μελέτη και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας και κυρίαρχα στην ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από την γνώση του παρελθόντος.
ΣΤΟΧΟΣ του Λευκώματος, είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη γνωριμία του κοινού και ειδικότερα της νέας γενιάς, με το παρελθόν. Γιατί το Ιστορικό Λεύκωμα προβάλλει όλη την βιομηχανική ιστορία της Αχαΐας, αποτυπώνοντας όλους τους κύκλους εξέλιξης
της οικονομικής κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης της περιοχής, μέσα από τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της το εμπόριο,τη
βιομηχανία σε έναν ευρύ και καθοριστικό χρονικό ορίζοντα 150 χρόνων. Έτσι θεωρώ ότι οι καταγραμμένες μνήμες θα αποτελέσουν
ερέθισμα και κίνητρο, ειδικά για τους νέους, νέων στοχεύσεων ανάπτυξης της τοπικής βιομηχανίας εστιασμένης στην καινοτομία και
τις νέες τεχνολογίες ώστε να επιτύχουν είναι βιώσιμες και ανταγωνιστικές σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το νέο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
Πρόεδρος του Επιστημονικού Πάρκου

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένας Αφγανός στο Φεγγάρι

Είμαστε όλοι Μετανάστες...

Σκεφτόμενοι ότι είμαστε καθ΄ οδόν για μια συνέντευξη με το
Δικηγόρο και συγγραφέα Βασίλη Λαδά μας κυριαρχούσε όλους
η αίσθηση του φόβου ότι θα συναντήσουμε έναν άνθρωπο
απρόσιτο. Μπαίνοντας στο Γραφείο του αυτή η αίσθηση αντικαταστάθηκε από μια άλλη, αυτή της χρόνιας φιλίας. Καταλαβαίνεις κατευθείαν γιατί διάλεξε να αναδείξει το ευαίσθητο

κρατώ από την συνέντευξη: Η διαπίστωσή του ότι όλοι είμαστε
μετανάστες και η στιγμή της φωτογραφίας. Δίστασε ό κύρος
Λαδάς γιατί φορούσε κοστούμι και γραβάτα και αφού πέταξε
την γραβάτα στάθηκε δίπλα μας…
Αναμφισβήτητα ένας φιλικός απλός και ζεστός άνθρωπος πρόθυμος, πρόθυμος να βοηθήσει, να αναδείξει και να υποστηρίξει
προβλήματα που οι άλλοι διστάζουν.

Ένας Αφγανός στο Φεγγάρι

πρόβλημα των μεταναστών, γιατί είναι ένας άνθρωπος γεμάτος
ευαισθησία για τον συνάνθρωπο για τα κοινά. Ένας άνθρωπος ερωτευμένος με την Λογοτεχνία. Το τελευταίο του έργο
«Μουσαφεράτ», εκδόσεις “FYTURA” Δεκέμβριος 2008, ΑΘΗΝΑ, αφηγείται δέκα μήνες και μια ημέρα πολέμου και ειρήνης
του καταυλισμού των Αφγανών στην Πάτρα.
Μουσαφεράτ σημαίνει ταξίδι, Μουσαφερίμ είναι οι ταξιδιώτες,
οι επισκέπτες.
Οι ερωτήσεις μας πολλές, απάντησε σε όλες και δεν δίστασε να
ασκήσει κριτική και στην κοινωνίας της Πάτρας για την στάση της απέναντι στις «γής τους κολασμένους» Δύο πράγματα

Λέει ένα αφγανικό ανέκδοτο: Όταν ο Άρμστρονγκ, ο Αμερικανός αστροναύτης, έφθασε στο φεγγάρι, βγήκε από το διαστημόπλοιο και θαύμασε τη μεγάλη κατάκτηση των Αμερικανών.
Ξαφνικά άκουσε από το Κανάβεραλ να τον φωνάζουν: «Γύρνα
γρήγορα να πάρεις τη σημαία να την τοποθετήσεις, κάποιος
άλλος αστροναύτης κινείται κοντά σου, μην προλάβει να βάλει τη σημαία του». Τρέχει ο Άρμστρονγκ, μπαίνει στο διαστημόπλοιο, παίρνει τη σημαία και βγαίνει έξω να την μπήξει στη
Σελήνη. Εκείνη τη στιγμή βλέπει έναν αδύνατο κοντό με φανελάκι βρώμικο, βερμούδα και σαγιονάρες. «Τι θες εδώ», του λέει
ο αστροναύτης, «ποιος είσαι;» «Είμαι Αφγανός», του απαντά,
«δεν ξέρω τι είναι εδώ, εγώ πλήρωσα φορτηγατζή να με πάει
στην Ευρώπη».
Έτσι ήρθαν οι Αφγανοί στην παλιά γειτονιά της σεληνιακής
Θεάς. Κρυμμένοι σε φορτηγά χύμα στην καρότσα με χαρούπια,
σκόρδα, λεμόνια, κάρβουνα, πατάτες και μερικά με φούντες.
Ήρθαν άλλοι από το Αφγανιστάν, άλλοι από καταυλισμούς
Αφγανών του Πακιστάν και του Ιράν, πουλώντας χωράφια και
σπίτια ή κλέβοντας ή εξαπατώντας, και διέσχισαν βουνά, ποδαράτο, νηστικοί και άπλυτοι για μέρες σαν τον ήρωα του Αμέρικα, Αμέρικα του Ηλία Καζάν. Έφθασαν στην Τουρκία, από εκεί
στα παράλια της Μικράς Ασίας και με φουσκωτά ή καΐκια στη
Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, το πιο επικίνδυνο μέρος του ταξιδιού. Τη
θάλασσα την έβλεπαν για πρώτη φορά. Εκτός από μερικούς
που βουτούσαν στα ποτάμια του βόρειου Αφγανιστάν, κανείς
τους δεν ήξερε κολύμπι. Όλα τα λεφτά τους πήγαιναν στα φορτηγά κι εδώ φτάνανε οι περισσότεροι απένταροι. Να κρυφτούν

πάλι σε φορτηγά ή χύμα στα καράβια που φεύγουν κάθε απόγευμα για Ιταλία και να φύγουν είτε πληρώνοντας δουλέμπορο
είτε κρυμμένοι κάτω και μέσα στα φορτηγά.
Είναι μακρύς ακόμα ο δρόμος γιομάτος περιπέτειες γιομάτος
απόγνωση…
Ο Βασίλης Λαδάς γεννήθηκε το 1946 στην Πάτρα. Σπούδασε
Νομικά στη Θεσσαλονίκη. Ζεί στην Πάτρα. Γράφει ποίηση (ως
Βασίλης Αρφάνης) δοκίμια και πεζά. Από τις εκδόσεις Πατάκη
κυκλοφορεί από το 2007 το μυθιστόρημα «Ασώματη Κεφαλή»

H Eλλάδα των μεταναστών

T

Πρώτη σε ποσοστό στην Eυρώπη / Mεγάλη πίεση σε κοινωνία απροετοίμαστη

α ανθρώπινα πλήθη εισέρρευσαν από τα ανοιχτά σύνορα, ζητώντας εργασία ή και ένταξη, και δημιούργησαν
μια νέα κοινωνική πραγματικότητα με τη δική της δυναμική και καινοφανή προβλήματα.
Eνα ορμητικό ποτάμι που φουσκώνει είναι οι μετανάστες στη
χώρα μας. Mέσα σε 15 χρόνια ο αριθμός τους πενταπλασιάστηκε, ενώ στην τελευταία πενταετία ο αριθμός των παιδιών
τους στα σχολεία τριπλασιάστηκε. Aριθμώντας από 900.000
έως και 1.200.000, οι μετανάστες τείνουν να ανατρέψουν τη
σύνθεση των τοπικών κοινωνιών, αφού σε ορισμένες περιοχές
αποτελούν ακόμη και το 25% των κατοίκων. Oι μισοί παράνομοι, οι περισσότεροι αλβανικής καταγωγής (το 55,6% του μεταναστευτικού πληθυσμού), σωρευμένοι στα αστικά κέντρα,
κακοπληρωμένοι, περιθωριοποιημένοι, προκαλούν αλλεπάλληλα κύματα ξενοφοβίας και ρατσισμού στους Eλληνες. Eνώ
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αρκετοί μετανάστες αφομοιώνονται σταδιακά με βελτίωση των
συνθηκών ζωής τους, ο νέος πολυφυλετικός πολυπολιτισμικός
παράγων βρίσκει απροετοίμαστη σε διάφορα επίπεδα την ελληνική κοινωνία που δείχνει ταραγμένη μπροστά στη νέα της
ταυτότητα.

Tα όρια της μετανάστευσης

H εικόνα της Eλλάδας ως χώρας υποδοχής μεταναστών, όπως
προβάλλει από τα στοιχεία που έχει μέχρι στιγμής καταγράψει
το Iνστιτούτο Mεταναστευτικής Πολιτικής, δείχνει περισσότερο απ’ όλα ασάφεια και σύγχυση. Παρά το γεγονός ότι οι
Eλληνες είμαστε μέχρι πρόσφατα οι ίδιοι μετανάστες και είχαμε ζήσει από πρώτο χέρι πώς οργάνωναν την υποδοχή μεταναστών οι ανεπτυγμένες χώρες, αλλά και ποια προβλήματα
παρουσιάζονταν στην πορεία, όταν βρεθήκαμε μπροστά στο
κύμα της μετανάστευσης προς τη χώρα μας απλώς αφήσαμε τα
πράγματα στην τύχη τους.
Tο αποτέλεσμα είναι να ζουν στη χώρα πάνω από 900.000 μετανάστες, από τους οποίους οι μισοί παραμένουν παράνομοι
παρά τις προσπάθειες των τελευταίων ετών να αποκατασταθεί
κάποια τάξη. Aκόμη και όσοι έρχονται βάσει διακρατικών συμφωνιών για εποχική εργασία, κατά μεγάλο μέρος δεν επιστρέφουν στους τόπους τους, αλλά μετακινούνται αναζητώντας
δουλειά, με αποτέλεσμα σε μικρές τοπικές κοινωνίες οι μετανάστες να φθάνουν μέχρι και το 25% του πληθυσμού. H αναντιστοιχία του αριθμού τους με τη ζήτηση εργασίας προκαλεί
τριγμούς, η δε διαβίωση στο περιθώριο του νόμου απλώνει μια
«γκρίζα ζώνη» μέσα στην οποία οι μετανάστες εναλλάσσουν
τον ρόλο του κοινωνικού θύματος με εκείνον του κοινωνικού

προβλήματος. Oλα αυτά τρέφουν την εκμετάλλευση, αλλά και
την ξενοφοβία των γηγενών. H δε βραδύτητα και η πολυπλοκότητα των διαδικασιών νομιμοποίησης, πέραν του ότι αποτελεί απαράδεκτη ταλαιπωρία, πολλαπλασιάζει τις τάξεις των
«παρανόμων» – έστω κι αν η παρανομία τους έγκειται μονάχα
σε μια διαδικαστική παράλειψη.
Γκατζούνα Κωνσταντίνα Γ1

Αν…

Αν, λέω αν, αν δεν υπήρχε εκεί καταυλισμός Αφγανών, ανορ-

γάνωτος και βρωμερός, αλλά καταυλισμός οργανωμέ¬νος των
Ρομά με νερό, ηλεκτρικό, αποχέτευση, οι περίοικοι θα το αποδέχονταν;
Αν, λέω αν, αν δεν υπήρχε εκεί καταυλισμός οργανωμένος των
Ρομά αλλά ένα κέντρο αποτοξίνωσης τοξικομανών, με χορήγηση μεθαδόνης και μαθήματα, οι περίοικοι θα το αποδέχονταν;
Αν, λέω αν, αν δεν υπήρχε εκεί κέντρο αποτοξίνωσης με χορήγηση μεθαδόνης και μαθήματα αλλά κέντρο ελεύθερης ψυχοθεραπείας ψυχωτικών με γιατρούς και νοσηλευτές, οι περίοικοι
θα το αποδέχονταν;
Αν, λέω αν, Αν δεν υπήρχε εκεί κέντρο ελεύθερης ψυχοθεραπείας αλλά παιδική χαρά με ειδικά παιχνίδια και φυσιοθεραπευτές για παιδάκια με σύνδρομο Ντάουν, οι περίοικοι θα το
αποδέχονταν;
Αν, λέω αν, αν δεν υπήρχε εκεί παιδική χαρά και
φυσι¬οθεραπευτές για παιδάκια με σύνδρομο Ντάουν αλλά
στη μέση του οικοπέδου, με ακάλυπτη χέρσα γη γύρω του,
βρι¬σκόταν από το πουθενά ένας βρωμερός, πληγιασμένος,
ημί¬γυμνος, γέρος ζητιάνος, οι περίοικοι θα το αποδέχονταν;

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταγγελία
Λογοτεχνών
Στις 31 Ιανουαρίου δημοσιεύεται στις εφημερίδες της Πάτρας
δήλωση καταγγελία επτά λογοτεχνών:
«Μια πόλη δικαιούται να έχει σκούπα για τους καταπατημένους
ελεύθερους χώρους της και για τα σκουπίδια που την κατακλύζουν αλλά όχι και σχούπα για συνανθρώπους . που μας κοιτάνε
ικετευτικά στα μάτια! Οι μετανάστες-πρό-σφυγες της Ηρώων
Πολυτεχνείου είναι θύματα πολέμων, βίας, πείνας και ρατσισμού. Σε όλα αυτά η χώρα μας είναι με τους “νικητές”, αλλά
είναι μεγάλη ειρωνεία σ’ αυτή την περιοχή που τιμητικά πήρε το
όνομα από αγώνες των φοιτητών μας, να διαδραματίζεται ένα
σύγχρονο ανθρώπινο δράμα κι εμείς να είμαστε θεατές. Ο καταυλισμός που διαμένουν συνάνθρωποι μας είναι απάνθρωπος.
0 βάναυσος “καθαρισμός” του δεν μπορεί να καλύψει τις τεράστιες ευθύνες των κυβερνητικών αρχών κυρίως αλλά και της
τοπικής εξουσίας έναντι του ανθρωπισμού και των στοιχειωδών
υποχρεώσεων που απορρέουν από κοινοτικές και διεθνείς συμβάσεις που υπέγραψαν. Όμως η αναλγησία και υποκρισία της
Νομαρχί-ας-Δημαρχίας δεν μπορεί να αμαυρώνει την εικόνα και
τις διαθέσεις μιας ολόκληρης πόλης. Είναι καιρός καθένας και
καθεμία, συλλογικά και ατομικά να αντιδράσουμε. Πάρτε μαζί
σας νερό. Το μέλλον έχει πολλή ξηρασία»!

Ένα Νέο Ξεκίνημα
Εδώ και μερικούς μήνες ξεκίνησε η ζωή μου ως φοιτήτρια.
Μετά από πολύ κόπο, διάβασμα και πολλές στερήσεις, έκανα
ένα βήμα πιο πέρα, έφτασα επιτέλους στο πανεπιστήμιο.
Ας πάρουμε τα πράγματα, όμως, από την αρχή…Αμέσως μετά
τις πανελλαδικές εξετάσεις, περίμενε τόσο εμένα, όσο και χιλιάδες άλλα άτομα, το άγχος των αποτελεσμάτων. Πολλές συζητήσεις και μια αβάσταχτη αναμονή. Ώσπου επιτέλους, μάθαμε
αν τα είχαμε πάει καλά ή όχι. Γέλιο ή κλάμα, χαρά ή λύπη ήταν η
αντίδραση των περισσότερων. Η συνέχεια πλέον προμηνυόταν
πιο δύσκολη, αφού είχε έρθει η ώρα να διαλέξουμε πλέον επίσημα το μελλοντικό μας επάγγελμα. Στη συνέχεια όλα έγιναν
πολύ γρήγορα. Ένα καλοκαίρι απαλλαγμένο από ευθύνες και
άγχη, και ξαφνικά η εισαγωγή μας στο πανεπιστήμιο! Φυσικά
η έκβαση των πραγμάτων ήταν απρόβλεπτη για τους περισσότερους…
Και να ‘μαι, λοιπόν, μια φοιτήτρια! Από αυτό το σημείο και έπειτα πιστεύω πως τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Τον πρώτο
καιρό κυριαρχεί μια άσβεστη δίψα για γνωριμίες, για εξόδους
και για ξεσάλωμα, όπως επιβάλλει άλλωστε και ο αποχωρισμός
από την μέχρι πρότινος οικογενειακή στέγη. Η γοητεία του
άγνωστου σε συνδυασμό με το εφηβικό αίμα, έχουν φοβερά
αποτελέσματα. Η συνεχής συναναστροφή με συνομήλικους σε
γεμίζει με μια αίσθηση ευφορίας και με ένα σωρό από εμπειρίες.
Στο νέο πρόγραμμα δεν υπάρχουν πλέον περιορισμοί από ωράρια και υποχρεώσεις. Ξενύχτια χωρίς ενοχές, ατελείωτες έξοδοι
που μπορεί να σε κρατήσουν πάρα πολλές ώρες μακριά από

το σπίτι. Αλλά όλα αυτά είναι πλέον κάτι το συνηθισμένο και
καθόλου περίεργο.
Ωστόσο, το διάβασμα, συνεχίζει να υπάρχει και μάλιστα σε
πολύ πιο έντονο βαθμό σε σχέση με το σχολείο. Πλέον, γίνεται
κατά βούληση, συνειδητά, αφού δεν υπάρχει τόσο έντονη πίεση από το περιβάλλον (γονείς, καθηγητές και άλλα). Η ποσότητα είναι μεγαλύτερη και η ποιότητα διαφορετική. Μάλιστα
η εξεταστική περίοδος, είναι απαλλαγμένη από το άγχος των
πανελλαδικών ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα φρένο στο συνεχές ξεσάλωμα.
Δε θα παραβλέψω την επιρροή που ασκεί το πανεπιστήμια.
Αδιαμφισβήτητα, ο/η φοιτητής/τρια διαμορφώνει απόψεις
γύρω από ποικίλα θέματα χάρη σε αυτό. Παράλληλα καλείται
να λάβει μέρος στα πολιτικά πράγματα, να γίνει ένας δημοκρατικός πολίτης και να πάρει τις επαγγελματικές του γνώσεις.
Είναι παραδεκτό ότι η συγκεκριμένη χρονική περίοδος, είναι
η πιο ωραία στη ζωή ενός ατόμου, όπως αρχίζω εγώ να ανακαλύπτω σιγά-σιγά.
Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ στα παιδιά που προσπαθούν φέτος να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να κάνουν
υπομονή και κουράγιο γιατί ο κόπος τους θα αποδώσει καρπούς. Έτσι, θα μπορέσουν να γίνουν μάρτυρες της συγκλονιστικής αυτής εμπειρίας, της φοιτητικής ζωής!
Μαστραντωνάκη Αθηνά

Όνειρα

-Άσε, είμαι χάλια σήμερα! Έβλεπα κάτι όνειρα το βράδυ… Μόνο
που τα σκέπτομαι… με πιάνει κατάθλιψη!
-Περίμενε, θα σου φέρω τον ονειροκρίτη να ησυχάσεις!

Γλυκιές
αναμνήσεις…

Στις αρχές του σχολικού έτους
αποχώρησε από την ενεργό
υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης, ένας ακόμα αγαπημένος συνάδελφος, ο Γιώργος ο
Μελίστας.

Είναι πολλά τα χρόνια που
προσέφερε στο 5ο Λύκειο παιδαγωγικά, αλλά και στο πλαίσιο της καθημερινής επικοινωνίας με τους συναδέλφους,
αφού ήταν ένας από τους κύριους συντελεστές του άριστου
κλίματος που επικρατεί στο Σχολείο μας.
Προσέφερε στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα αφού διετέλεσε αρκετές φορές πρόεδρος στην ΕΛΜΕ Αχαΐας αλλά και
μέλος στο Υπερεσιακό Συμβούλιο των εκπαιδευτικών. Πολλές
γενιές μαθητών είχαν να διδαχθούν απ΄ αυτόν στο πλαίσιο των
μαθημάτων αλλά κυρίως στο επίπεδο της ηθικής της συμπεριφοράς και της ανθρώπινης στάσης. Λυπούμαστε για την διακοπή της καθημερινής μας επαφής αλλά χαιρόμαστε να τον
βλέπουμε ακμαίο και δυνατό να πορεύεται σε έναν άλλο τρόπο
ζωής πιο χαλαρό και άνετο.

Γιώργο σ΄ ευχαριστούμε για όλα…Θα είσαι πάντα στις
καρδιές των συναδέλφων σου και «εσαει» μέλος του Συλλόγου μας

Τι είναι όμως αυτές οι μικρές, φευγαλέες σκηνές που μας κάνουν
να αγωνιούμε τόσο και σε ακραίες περιπτώσεις να σπαταλάμε
ολόκληρη σχεδόν την ημέρα μας προσπαθώντας να τα ερμηνεύσουμε; Τα όνειρα είναι μία εγκεφαλική δραστηριότητα, (σκέψεις,
συναισθήματα, επιθυμίες, εικόνες) που πραγματοποιείται κατά τη
διάρκεια του ύπνου και σχετίζεται με τη REM κατάσταση. Η ανακάλυψη της REM (rapid eye movement- γρήγορη κίνηση ματιών)
και πρόσφατα της μη REM κατάστασης βοήθησε τους επιστήμονες στο να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στην αποκρυπτογράφηση
των ονείρων. Κατά τη διάρκεια της REM κατάστασης ενεργοποιούνται τα κέντρα του εγκεφάλου που σχετίζονται με το συναίσθημα και την όραση, ενώ αδρανοποιούνται άλλα όπως είναι
η λογική. (Στα όνειρα κάνουμε πράγματα που ποτέ δε θα κάναμε
στην πραγματικότητα. Άλλωστε η νοημοσύνη μας στα όνειρα είναι
πολύ μικρότερη απ΄ ότι στην πραγματικότητα.) Βέβαια, οι άνθρωποι ονειρεύονται είτε βρίσκονται σε REM είτε σε μη REM κατάσταση. Τα όνειρα όμως της μη REM κατάστασης είναι μικρά σε
χρονική διάρκεια και μάλλον βαρετά. Όμως, τα όνειρα σε τι μας
ωφελούν; Γιατί ονειρευόμαστε; Πού μας χρησιμεύουν; Αυτά είναι
κάποια από τα ερωτήματα στα οποία η ψυχολογία και ιδιαίτερα η
παραψυχολογία αρνείται να δώσει απαντήσεις, κυρίως γιατί δεν
έχει τη δυνατότητα να τις δώσει. Σύμφωνα με την παραψυχολογία, τα όνειρα προέρχονται από υπερφυσικές δυνάμεις με σκοπό
να μας προειδοποιήσουν για κάποιες μελλοντικές καταστάσεις.
Γι αυτό εξάλλου, πολλοί είναι οι άνθρωποι που καταφεύγουν σε
ονειροκρίτες και προσπαθούν να βρουν σημάδια στα όνειρά τους
έτσι ώστε να προβλέψουν το μέλλον τους. Ας μην τους κατηγορούμε όμως, διότι όλοι μας λίγο-πολύ έχουμε ανησυχήσει κάποια
στιγμή για ένα «δυσοίωνο» όνειρο. Τα όνειρα φυσικά είναι μηνύματα, που δεν προέρχονται όμως από τις υποτιθέμενες υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά από το χαοτικό μας υποσυνείδητο. Η βασική
θεωρία αναφέρει ότι η λειτουργία των ονείρων έχει σχέση με την
επεξεργασία των πληροφοριών που δέχθηκε το άτομο. Τα όνειρα
επίσης δίνουν απαντήσεις σε ποικίλα προβλήματα της καθημερινότητας. Και αυτό γιατί κατά τη διάρκεια του ύπνου ο εγκέφαλος
επεξεργάζεται όλα τα πιθανά «σενάρια» για την επίλυση του προβλήματος και ελέγχει πως αντιδρά ο άνθρωπος σ’ αυτά. Συνεπώς,
το άτομο επιλέγει το καταλληλότερο σενάριο…
Τελικά όμως το όνειρο πώς το βλέπουμε; Μήπως μόνο με κάποιο
υλικό μέρος του εγκεφάλου; Αλλά πού είναι το υλικό τούτο μέρος,
που μπορεί να αναπληρώνει τις αισθήσεις μας, ώστε να βλέπει, ν’
ακούει και να οσφραίνεται; Η φυσιολογία σ’ αυτό σιωπά. Η ψυχολογία και ειδικότερα η παραψυχολογία είναι αδύνατο ν’ αρνηθούν,
ότι εκείνη που βλέπει και ακούει, που γεύεται την ώρα του ύπνου,
είναι η ψυχή του ανθρώπου!!!

Οριζόντια
3. Λέγεται αλλιώς η παράγωγος, 4. Είναι η παράγωγος του ημx
6. H συνάρτηση f(x)=2x είναι...της συνάρτησης f(x)=x2 11. Η
y=x είναι...της 1ης και της 3ης γωνίας των αξόνων 13. Η γραφική της παράσταση είναι παράλληλη στον άξονα xx΄ 15. Η κλίση
της lnx στο x=1 16. Υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στην παράγωγο μιας συνάρτησης και στην... 17. Συνάρτηση με παράγωγο
1 18. Είναι κάθε συνάρτηση f στο πεδίο ορισμού της αν το.
Κάθετα
1. Η εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει μια ευθεία με τον
άξονα xx΄ 2. Είναι η –x2 για x>0 5. Όταν παραγωγίζεται δεν
αλλάζει 7. Η x2 για x>0 8. Λέγεται αλλιώς το μέγιστο μιας συνάρτησης 9. Λέγεται αλλιώς ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας 10. Λέγεται αλλιώς ο ρυθμός μεταβολής του διαστήματος
12. Το γράφημά της μοιάζει με καμπάνα 14. Η εφαπτομένη της
ημx στο είναι...στον άξονα xx΄.

Επιμέλεια: Παπαδοπούλου Γεωργία Γ2

Την ιδέα μας έδωσε, ο κος Χρυσανθόπουλος Παναγιώτης,
Μαθηματικός



ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καρναβάλι

Αν και δεν είναι ευρέως τόσο
γνωστό, όσο κάποια άλλα μεσογειακά και κεντροευρωπαϊκά καρναβάλια, το Πατρινό
Καρναβάλι περιλαμβάνεται
στα κορυφαία της Ευρώπης.
Είναι το πολυπληθέστερο σε
συμμετοχή μεταμφιεσμένων
(40.000 στη μεγάλη παρέλαση) μαζί με αυτό του Νότιγχαμ στο Λονδίνο και είναι
αναμφισβήτητα πρώτο στην
Ευρώπη σε συμμετοχή νέων
και γι’ αυτό πρώτο σε κέφι
και σε πάθος.
Ξεκίνησε πριν 180 χρόνια
περίπου και είχε μια ενδιαφέρουσα ιστορικά διαδρομή και

μετεξέλιξη. Αρχικά, από το
1829, ως χοροί μπαλ-μασκέ
στα σπίτια των ντόπιων μεγαλοαστών. Κάποια στιγμή, από
το 1870 και μετά οι ίδιοι χρη-

ματοδοτούν την κατασκευή
καρναβαλικών αρμάτων και
καθιερώνεται και η παρέλαση.
Χοροί και παρέλαση είναι για
πολλές- πολλές δεκαετίες το
επίσημο και γνωστό πέρα από
την πόλη πατρινό καρναβάλι.
Στο περιθώριο του, βέβαια,
υπάρχει και μια λαϊκή εκδοχή
του με γλέντια σε ταβέρνες ή
σπίτια και με τις μπούλες (μεταμφίεση πρόχειρη με ρούχα
του αντίθετου φύλλου, ρούχα
της γιαγιάς κ.λ.π.). Λαϊκοί

τεχνίτες είναι και οι κατασκευαστές των αρμάτων και
μασκαρατών κι ανάλογη η
τεχνοτροπία τους. Όμως το
Καρναβάλι παραμένει η γιορτή των αστών αφού οι φανταχτεροί χοροί τους και η οργάνωση και χρηματοδότηση
από αυτούς της παρέλασης
και των αρμάτων δίνουν τον
τόνο. Κι εκτός από τις μπούλες οι ίδιοι, άλλωστε, δημιουργούν και τα λίγα αλλά χαρακτηριστικά έθιμά του: τον
«πόλεμο» με τα κέρινα αυγά,
τον σοκολατοπόλεμο, τους
χορούς «μπουρμπούλια».
Αυτό το καρναβάλι, άλλωστε, είναι καθαρά ιταλογενές
και δεν έχει καμμία σχέση με
τα αποκριάτικα παγανιστικά
έθιμα στην υπόλοιπη Ελλάδα
που έρχονται από τα βάθη του
χρόνου, ακόμα κι από τον αρχαίο θεό Διόνυσο, και που με
τα με τα φαλικά σύμβολά τους
και την ελευθεριότητα μεταμφιέσεων και τραγουδιών αποτελούν αγροτικές τελετουργίες για τη γονιμότητα της
άνοιξης, τη παραγωγικότητα
της γης και των κοπαδιών.
Τον δυτικότροπο χαρακτήρα
του ενισχύει το γεγονός ότι
εκτός από την αρχικά κοσμοπολίτικη σύνθεση της τοπικής
αστικής τάξης (έλληνες από
τις παροικίες, αλλά και Άγγλοι, Γερμανοί κ.α ως αντιπρόσωποι ή επιχειρηματίες οι ίδιοι
στο εμπόριο της σταφίδας) και
η λαϊκή συμμετοχή στο καρναβάλι εκπροσωπείται κυρίως από την πολυάριθμη στη

Το Μήνυμα
του Πατρινού Καρναβαλιού
Η ιδιαιτερότητα και το μυστικό της επιτυχίας του πατρινού καρναβαλιού είναι απλά: καθώς ποτέ
δεν υπήρξε μιμητική αναπαράσταση χαμένων εθίμων και λειτουργιών αναπτύχθηκε πάντα ως
ένα συντονισμένο με την κάθε εποχή καρναβαλικό ξεφάντωμα. Έτσι μετά το 1968, που πολλά
στις αντιλήψεις, τις ελευθερίες και τον τρόπο διασκέδασης των νέων αλλάζουν, οι τελευταίοι
βρίσκουν τις πόρτες του καρναβαλιού ανοιχτές - κι ελκυστικές- για να εισορμήσουν σε αυτό
και να το κάνουν μαζική δική τους γιορτή. Το κοινωνικό αποτέλεσμα είναι ότι χιλιάδες νέοι
άνθρωποι βγαίνουν κάθε χρόνο από την απραξία και τη θέση του θεατή - καταναλωτή στον
ελεύθερο χρόνο τους για να ασχοληθούν και να δημιουργήσουν ως πρωταγωνιστές στο δικό
τους καρναβάλι.
Αυτό το κοινωνικό αποτέλεσμα είναι και το κλειδί που ερμηνεύει το ακόλουθο αναντίρρητο
γεγονός: μέχρι το 1990 στην Ελλάδα υπήρχε, μοναδικό στο είδος του, το Πατρινό Καρναβάλι
και ελάχιστα - όχι πάνω από 10 - αποκριάτικα αναπαριστώμενα τοπικά έθιμα. Από το 1990 και
μετά δεκάδες μεγάλες και μικρές ελληνικές πόλεις, συνήθως με αρχική πρωτοβουλία των δήμων,
διοργανώνουν καρναβαλικές εκδηλώσεις, όλες στο τύπο του πατρινού καρναβαλιού ( με παρελάσεις μεταμφιεσμένων ομάδων νέων).
Είναι ένα μήνυμα, μια πρόταση, που επειδή προσφέρει αυτενέργεια, συλλογικότητα αποφάσεων
και ενεργειών και πρωταγωνιστικό ρόλο στους νέους στη ψυχαγωγία τους, έχει τη δύναμη και
την αξία να περάσει και πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Το μέλλον θα δείξει.
Επιμέλεια : Σκυλάκου Πολυτίμη Α4

πόλη ιταλική παροικία (φυγάδες από τη πατρίδα τους λόγω
πολιτικών διωγμών) και από
τους επτανήσιους που έχουν
εγκατασταθεί σε αναζήτηση
εργασίας στη Πάτρα.
Το Πατρινό καραναβάλι πο-

ρεύθηκε με αυτά τα ιταλικά,
αστικά και «ευπρεπή» του χαρακτηριστικά, άλλοτε πιο δυναμικό κι άλλοτε πιο υποτονικό, ανάλογα με τα συγκαιρινά
του κάθε φορά πολιτικά και
οικονομικά γεγονότα, ως το
1940. Στα χρόνια 1940 έως
και το 1950 δεν έγινε καρναβάλι εξ αιτίας του πολέμου,
της εχθρικής κατοχής και
του εμφύλιου πολέμου που
ακολούθησε στην Ελλάδα
την απελευθέρωση από τους
χιτλερικούς. Θα επαναληφτεί
από το 1951 με μια οργανωτική μόνο διαφοροποίηση: από
εδώ και πέρα οργανωτής του
είναι ο Δήμος της Πάτρας.
Άρματα - Μασκαράτες
Η παραδοσιακή τεχνική στην
κατασκευή των αρμάτων χρησιμοποιούσε σύρμα για τον
σκελετό πάνω στο οποίο με
αλευρόκολλα επικολλούσαν

στρώμματα φύλλων εφημερίδας και τελικά, όταν αυτά
στεγνωναν, τα έβαφαν και
τα ζωγράφιζαν. Σήμερα το
σύρμα αντικαταστάθηκε από
μεταλικούς σκελετούς και οι
εφημερίδες από φελιζόλ και
πολυεστέρα.
Στη πορεία του πατρινού
καρναβαλιού
απέκτησαν
όνομα επιδέξιοι τεχνίτες, που
μηχανεύοταν και ορισμένες
κινήσεις για τα άρματα, και
λαϊκοί ζωγράφοι . Εκτός από
τα χάρτινα κατασκεύαζαν και
άνθινα άρματα όπου τον συρμάτινο σκελετό έντυναν και
σχεδίαζαν με λουλούδια εποχής. Άνθινο ήταν πάντοτε το
άρμα της βασίλισσας.
Οι τεχνίτες αυτοί έπαιρναν
παραγγελίες από τους χορηγούς των αρμάτων και μετά
το 1952 μέσα από διαγωνισμό
μακετών από το Δήμο. Από
το 1988 συγκροτήθηκε δημοτικό καρναβαλικό εργαστήρι
που κατασκευάζει τα άρματα,
την καρναβαλική ( αλλά και

Μπαμπάς
στα 13 !!!

H Βρετανία παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά εγκυμοσύνης στην εφηβεία, τα μεγαλύτερα ποσοστά εφήβων εθισμένων
στο αλκοόλ, ενώ το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα εγκληματικότητας. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η είδηση ότι ένας 13χρονος, o Αλφι, και μία 15χρονη,
η Σαντέλ, έγιναν την περασμένη εβδομάδα γονείς. Και οι δύο
υπόσχονται να μεγαλώσουν την κόρη τους όσο καλύτερα μπορούν. Το πλέον ανησυχητικό όμως είναι το πώς αντιμετωπίζουν
οι γονείς των παιδιών το θέμα. Ο πατέρας του Αλφι, που έχει
άλλα εννέα ή δέκα παιδιά,
δήλωσε ότι θα προσπαθήσει
να μιλήσει στο γιο του για τα
«σπουργιτάκια και τις μελισσούλες» πριν αποφασίσει να
κάνει και δεύτερο παιδί. Με
αφορμή αυτό το περιστατικό, ο σερ Μπέρναρντ Ίνγκαμ,
πρώην υπουργός Τύπου επί
διακυβέρνησης
Θάτσερ,
κρούει στους Βρετανούς τον
κώδωνα του κινδύνου.
Επιμέλεια : Ξυπολιά Δήμητρα Α4



χριστουγεννιάτική)
διακόσμηση της πόλης κ.α. Στελεχώθηκε με παλιούς τεχνίτες
κι απόφοιτους ειδικής ( καρναβαλικής !) τεχνικής σχολής
(1987-8). Στεγάζεται σήμερα
σε ειδικά κατασκευασμένο
κτίριο (1994) που αποτελεί κι
ενδιαφέροντα εκθεσιακό τόπο
των καρναβαλικών κατασκευών. Οι μασκαράτες ήσαν
παραδοσιακές καρναβαλικές
κατασκευές, με την ίδια περίπου τεχνική, σε μικρό, όμως,
μέγεθος έτσι ώστε να φέρονται και να κινούνται από ένα
άτομο στο εσωτερικό τους.
Αυτό ακριβώς έδινε ιδιαίτερη
ζωντάνεια στις μασκαράτες
που ήταν αγαπημένο στοιχείο
της παρέλασης αλλά από τη
δεκαετία του 1970 εξέλειπαν
εξ αιτίας της απροθυμίας και
έλλειψης ατόμων για να τις
μεταφέρουν και να τις κινούν.
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CARPE DIEM (Άδραξε τη μέρα)
την αδικία, δολοφονείται.
Ο λόγος είναι απλός:τόλμήσε να θίξει τα συμφέροντά
μας. Διότι εμείς επιδοκιμάζουμε μόνον ό,τι εξυρετεί
το προσωπικό κέρδος και
όχι το γενικό καλό.

Όταν οι αξίες αρχίζουν
να φθίνουν, οι μύχιες ελπίδες για έναν καλύτερο
κόσμο γίνονται αυταπάτη
και η χυδαιότητα κανόνας
τότε τα πάντα καταδεικνύουν μια ύφεση. Όταν
δε αποδεχόμα-στε την
αδικία,απορρίπτουμε
το
ουσιώ-δες και λησμονούμε την έννοια της λέξης
αγάπη,σαφώς το μέλλον
φαντάζει δυσοίωνο.
Σύμφωνα με την ελληνική
μυθολογία όταν οι θεοί θέλησαν να τιμωρήσουν τον
άνθρωπο για την ασέβεια
του προς αυτούς έστειλαν
στη ζωή του τον έρωτα.
Από την στιγμή που o μικρός φτερωτός άγγελος
παρεισφρέει στην καθημερινότητά μας τρυπώντας
μας με τα βέλη του τα πάντα αλλάζουν.Τελικά όμως
τί είναι ο έρωτας; Ευχή ή
κατάρα;Ένα απλό σκίρτημα της καρδιάς ή μία ανυπέρβλητη δύναμη ικανή να
καθορίζει τον εσωτερικό
μας κόσμο και την κοινωνική μας δράση;
Αρχικά θα ήθελα να επισημάνω ότι έγκειται μία
σημαντική διαφοροποίηση
ανάμεσα στην αγάπη και
τον έρωτα. Η αγάπη είναι
ανιδιοτελής, ανυστερόβουλη, αγνή. Όταν κανείς αγαπά χαίρεται για την ευτυχία
του συνανθρώπου του και
λυπάται για τη λύπη του.
Νιώθει άδολα συναισθήματα γι’αυτόν και τον εκτιμά ό,τι και αν αξίζει,χωρίς

αντίκρισμα, δηλαδή χωρίς
να αποσκοπεί σε προσωπική ωφέλεια και κάποιο
ατομικό κέρδος.Από την
άλλη μεριά ο έρωτας εστιάζει σ’ένα συγκεκριμένο
άτομο και είναι η αγωνιώδης αναζήτηση, η ανίκητη
έλξη, τo ανολοκλήρωτο, η
υπέρμετρη κτητικότητα, η
αδηφάγος επιθυμία.
Κατά την προσωπική μου
άποψη, αν ο έρωτας ήταν
ένα νόμισμα η ευτυχία και
ο πόνος θα ήταν οι δύο
όψεις του. Όσοι έχουν βιώσει μόνο ευτυχία ευχαριστουν ολόψυχα το Θεό
που τους αξίωσε να νιώσουν κάτι τόσο υπέροχο.
Όσοι,όμως νιώσουν το μαχαίρι να τους τρυπάει την
καρδιά εύχονται να μην
είχαν ερωτευτεί ποτέ. Γιατί
γνωρίζουν ότι ακόμα και
αν το χτύπημα δεν ήταν
θανατηφόρο η ανεξίτηλη
πληγή θα τους θυμίζει για
πάντα τον πόνο. Παράλληλα γνωρίζουν πως δεν θα
επιτρέψουν ποτέ ξανά στον
εαυτό τους κάθε νύχτα πριν
αποκοιμηθούν να κλαίνε
σιωπηλά και πως μόνο αν
κοιτάξει κάποιος τα μάτια
τους θα δει τη θλίψη που
μάταια προσπαθούν να
κρύψουν όταν γελούν...
Το “Τελευταίο Αντίο” του
Gabriel Garcia Marquez
είναι μία επιστολή την
οποία είχε στείλει ο σπουδαίος Λατινο-αμερικάνος
συγγραφέας στον Τύπο
έχοντας επίγνωση του

επερχόμενου θανάτου του.
Στο συγκλονιστικό αυτό
κεί-μενο παραθέτει την
αξία της ζωής (την οποία οι
περισσότεροι συνειδητοποιούν όταν ο θάνατος χτυπήσει την πόρτα στους ίδιους
ή σε αγαπημένα άτομα) και
αναγορεύει την αγάπη σε
μοναδικό εφόδιο του ανθρώπου για να βγει αλώβητος από την καθημερινή
φθορά.
Η μεγαλύτερη κατάρα της
γενιάς μου, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν είναι ο μισθός των 700 ευρώ
αλλά το γεγονός ότι στον
βωμό του χρήματος οι άνθρωποι ξέχασαν να αγαπούν. Οι ισχυροί σκοτώνουν τους αδύναμους και
αυτοί σιωπούν. Θέλουν να
εναντιωθούν σε ότι τους
άλλοτριώνει ηθικά και ψυχικά όμως οπισθοχωρούν.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη
κατάρα μας.
«Εκείνο για το οποίο η
δική μας γενιά θα μετανιώσει μια μέρα πικρά,δεν θα
είναι τόσο οι σκληρότητες
και οι αδικίες των κακών
ανθρώπων όσο η απαράδεκτη σιωπή των καλών»,
έλεγε ο Μάρτιν Λούθερ
Κίνγκ λίγο πριν τον δολοφονήσουν. Δυστυχώς αυτό
κάνει ο άνθρωπος διεκδικεί
ένα καλύτερο μέλλον αλλά
υπονομεύει το παρόν. Άμα
εμφανιστεί κάποιος που
πρεσβεύει τον αλτρουισμό,
αλιδωρεί την κοινωνική
ανισότητα και στηλιτεύει

Η υπερδύναμη του αιώνα,
η Αμερική, βιαιοπραγεί.
Αθώοι σκοτώνονται επειδή
είχαν την ατυχία να γεννηθούν σε μια χώρα η οποία
έχει οικονομική αξία. Κι
εμείς τι κάνουμε; Παρακολουθούμε ΑΠΑΘΕΙΣ. Είναι απλοί άνθρωποι, τους
οποίους σκοτώνουν για το
καταραμένο το πετρέλαιο.
Όμως αφού η συμφορά
αυτή δεν μας αγγίζει γιατί
να νοιαστούμε; Δεν πειράζει, απλά να μην αναρωτηθούμε, όταν η Ελλάδα μπει
στο στόχαστρο, γιατί αδιαφορεί ο υπόλοιπος κόσμος.
Η γνώση και η παιδεία είναι τα μόνα όπλα που κατέχει ο απλός άνθρωπος.
Έχουμε φθάσει στο σημείο
η ύλη να έχει μεγαλύτερη
αξία από την ανθρώπινη
ζωή. Έχουμε φθάσει στο ναδίρ. Αν ήμασταν ένα μαύρο
παιδάκι από την Αφρική,
μία γυναίκα που είδε να
σκοτώνονται μπροστά στα
μάτια της τα παιδιά της,
ένας άντρας που δουλεύει
ολημερίς και πάλι δεν μπορεί να καλύψει της βιοτικές
ανάγκες της οικογένειάς
του θα κατανοούσαμε ότι
η ζωή είναι κάτι παραπάνω
από ένα τζίν των 200 ευρώ
και έναν αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.
Βέβαια, θα ασχοληθούμε
με τα ρούχα και τις ομάδες,
είναι θεμιτό. Η ουσία της
ζωής, όμως,είναι στο κυριακάτικο τραπέζι όπου μαζεύεται όλη η οικογένεια,
στα μάτια και στην αγκαλιά του ατόμου με το οποίο
νιώθεις ότι θες να περάσεις
την υπόλοιπη ζωή σου,στα
200 ευρώ που αντί να αγοράσεις ρούχα τα έδωσες σε
μία φτωχή οικογένεια, στα
δάκρυα που έχυσες όταν
έχασες κάτι που αγαπούσες
πολύ…
Στη σημερινή εποχή οι
περισσότεροι ζούμε μέσα
σ’ένα κλουβί. Ευτυχώς,το

κλειδί είναι στην τσέπη
μας, δυστυχώς, κανένας
δεν βάζει το χέρι του βαθιά
στην τσέπη. Απλά, διότι
όσοι βγουν έξω θα πρέπει
να έρθουν αντιμέτωποι με
αλήθειες σκληρές για τον
εαυτό τους και τον κόσμο.
Αλλά πόση αλήθεια ξέρουμε, ή μάλλον πόση αλήθεια
αντέχουμε να μάθουμε…;
Λίγη,πολύ λίγη. Γι’αυτό το
λόγο η ουτοπία του κλουβιού φαντάζει ιδανική.
Ωστόσο ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για πολλά
πράγματα,η άγνοια και το
ψέμα δεν είναι από αυτά.
Επιπλέον θα θεωρούσα
αδικία να μην αναφερθώ
στους σύγχρονους ήρωες.
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αντί να προβάλλουν εύπεπτα προγράμματα τα οποία υποτιμούν
τη νοημοσύνη μας, θα
μπορούσαν να ασχοληθούν με κάτι μεγαλιώδες
όπως είναι η ανάδειξη των
αφανών αυτών προσώπων.
Πόσοι γνω-ρίζουν άραγε
τον Στιβ Πέιφερ,τον Πάμπλο Φαγιάρδο,τον Πίτερ
Κιθένε,τη Ρόζμαρι Νουιρούμπε και την Κάιλα
Κορνάλε; Πόσοι όμως ξέρουν την Μαντόνα και τον
Τζορτζ Μπους;
Το μόνο σίγουρο είναι ότι
τα δύο τελευταία άτομα είναι ασύγκριτα υποδεέστερα
από τις πέντε πρώτες προσωπικόητες.Πρόκειται για
ανθρώπους της διπλανής
πόρτας,που η φύση τους
προίκισε με ένα μόνο ταλέντο: να νοιάζονται για τους
συνανθρώπους τους και να
προσφέρουν. Πρόκειται για
τους
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΗΡΩΕΣ! Δυστυχώς το διαζύγιο της Μαντόνα αποτελεί πρωτοσέλιδο σε όλα τα
έντυπα,ενώ το λειτούργημα των προαναφερθέντων
βρίσκεται ξεχασμένο στις
τελευταίες σελίδες. Με
αυτό τον τρόπο περνούν
διακριτικά στην άγνοια και
τη λήθη. Κρίμα...

μονοπάτι. Πριν από χρόνια κάποιοι αγωνίστηκαν
για να κατοχυρώσουν τα
δικαιώματα τους. Φαίνεται
πως και εμείς πρέπει να παλέψουμε για την εδραίωση
της ειρήνης,της δικαιοσύνης και για το δικαίωμα
στα όνειρα.Μοναδικά μας
εφόδια σ’αυτό τον αγώνα
θα πρέπει να είναι η αγάπη
και η ακόρεστη θέληση για
την αναζήτηση της αλήθειας. Όπως χαρακτηριστικά
έλεγε ο Νέλσον Μαντέλα
«Το πιο δύσκολο ζήτημα
δεν είναι τόσο να αλλάξεις
τον κόσμο,όσο τον εαυτό
σου».
Επιλογικά, νιώθω την επιτακτική ανάγκη να εκφράσω μια σκέψη που τον
τελευταίο καιρό βασανίζει
καθημερινά το μυαλό μου.
Μάλιστα, αποτελεί το κίνητρο που,εφόσον το επιτρέψουν οι συγκυρίες και
οι συνθήκες, θα ήθελα να
γίνω Γιατρός Χωρίς Σύνορα. Για να γίνω πιο σαφής,
σκέφτομαι το λάγνο βλέμμα ενός μικρού παιδιού από
την Αιθιοπία. Όλοι ξέρουμε
ότι αυτό το παιδί δεν θα
μπορέσει ποτέ να διεκδικήσει μια καλύτερη ζωή όταν
στα μάτια του βλέπεις μια
σπαραχτική έκκληση σωτηρίας καθώς δίπλα του διαφαίνεται αγέρωχη η σκιά
του θανάτου. Η χειρότερη
στιγμή όμως είναι το βράδυ
όταν κλείνουμε τα δικά μας
μάτια και βλέπουμε πάλι το
ίδιο παιδί. Μόνο που τότε
γνωρίζουμε ότι τώρα πια
είναι νεκρό και ξέρουμε
πως ευθυνόμαστε εμείς με
τη βοήθεια που μπορούσαμε αλλά ποτέ δεν προσφέραμε…
Τζίνα Σουβαλιώτη, Β5

Συνοψίζοντας, είμαι σίγουρη πως κάποιους δεν
τους άγγιξε το παραπάνω
άρθρο.Μολαταύτα θα είμαι ευτυχισμένη εφόσον
έστω και ένας κατανόησε
πως βαδίζουμε σε λάθος
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01. Το λιμάνι της Πάτρας κατά το 1844.
02. Το Ελληνικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου
το 1851. Από την Αχαΐα συμμετέχουν: Γλυκορριζοχύλισμα
εκ Πατρών από τον κον Κ. Κόγκου και Κορινθιακή Σταφίς
υπό του Ανδρέου Λόντου (Αίγιον). «Καϋμένη Ελλάς, ήλθες
(εις την Έκθεσιν) με απλούν ένδυμα εις τον λαμπρόν τούτο
γάμον, είσαι όμως μήτηρ όλου αυτού του απείρου κόσμου»,
σημειώνει ο Στέφανος Θ. Ξένος. (Απόσπασμα από «πλήρεις
εικόνες του Dickinson από την μεγάλη Έκθεση του 1851».
(Μουσείο Κουνινιώτη, Αίγιο).
03. Εμαγιέ πινακίδα (ταμπέλα) της Ένωσης εξαγωγέων κορινθιακής σταφίδος, φιλοτεχνηθείσα από τον ΑΡΑ ΣΑΒΑΛΑΝ,
Πάτρα (Ιστορικό Αρχείο Αντώνη και Κυριάκου Σκιαθά).
04. Το εσωτερικό του εργοστασίου των Αδελφών Π. Πραπόπουλοι, Κορίνθου και Φιλοποίμενος (1920). Πρώτος, από
αριστερά, ο νεαρός Μάριος Πραπόπουλος (γέννηση 1900).
Οι τροχοί, οι ιμαντοκινήσεις και οι τεχνίτες στο έργο τους.
(Αρχείο Μ. Πραπόπουλου).
05. Ο Τζαμαρία Μπουχάγιερ μπροστά στο καροποιείο του
(1915), Τσαμαδού 38, Πάτρα.
06. Κανονισμός εργασίας προσωπικού «ΕΓΛ» (11.1.1964).
Σφραγίδα γραφείου, τετράγωνη βάση και ξύλινη λαβή, της
Χαρτοποιίας «ΕΓΛ» (Ιστορικό Αρχείο Αντώνη και Κυριάκου
Σκιαθά). Εικόνες τριών παλαιών συμβατικών σφραγίδων της
«ΕΓΛ».
07. Γενική άποψη των εργοστασίων Ζυθοποιίας και Παγοποιίας
Π. Μάμου, στην Αγυιά Πατρών.
08. Λιθογραφική πλάκα (πέτρα) για εκτύπωση του πακέτου
(κουτιού) τσιγάρων του Ηλ. Μιχαλόπουλου, Αγ. Ανδρέου
140 (1938) και μετά 116 (1951). (Ιστορικό Αρχείο Αντώνη και
Κυριάκου Σκιαθά). Ο Η. Μιχαλόπουλος είχε κατοικία Παπαφλέσσα και Α. Υψηλάντου. Στον ακάλυπτο χώρο και τον
κήπο της οικίας δημιουργήθηκε ο θερινός κινηματογράφος
«Αελλώ» (20 Ιουνίου 1962). Άλλοι παραγωγοί τσιγάρων είναι
οι Λαϊνάς και Σκούρτας «Special», Ρήγα Φεραίου 69, Πάτρα.
09. Εξώφυλλο και ασφαλιστήριο συμβόλαιο διαρκείας 25 ετών
για 10000 φράγκα (Budapest 26 Απρ. 1904) της «Premiere
Compagnie Hongroise d’Assurances Generales a Budapest»
(έτος ίδρυσης 1857, Πρώτη Ουγγρική Εταιρία δια του Πρακτορείου της στην Ελλάδα) προς το Σπυρίδωνα Ταβουλάρη,
ιδιοκτήτη αμαξών, κάτοικο Πατρών (γεννηθέντα το 1861 στη
Ζάκυνθο), ετών 43 (Ιστορικό Αρχείο Αντώνη και Κυριάκου
Σκιαθά).
10. Αναφορά, 24 Απρ. 1951, του Επόπτου Εργασίας Εμμανουήλ
Δελλαμάνη για τους Μύλους Λαδόπουλου. Αναφέρει ότι
απασχολούνται 9 ασφαλισμένοι και 42 ανασφάλιστοι εργάτες
άνευ επαγγελματικού βιβλιαρίου. Επίσης, 9 εργάτριες συσκευασίας (Ιστορικό Αρχείο Αντώνη και Κυριάκου Σκιαθά).
11. Μεταλλική διαφημιστική πινακίδα (δεκαετία 1950) των ξυραφιών REX (σε συσκευασία μπλε λεπίδας και κόκκινης), με
σύνθημα «η λεπίδα REX ξυρίζει ευχάριστα και είναι φθηνή».
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Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του επιστημονικού πάρκου Πατρών Κο Πέτρο Γρουμπό για την καλοσύνη που είχε να μας
υποδεχθεί και να μας χαρίσει αυτό το υπέροχο και επίπονο
έργο του Ν. Σαραφόπουλου «Ιστορικό Λεύκωμα ΑΧΑΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ».
Κυκλοφόρησε στις 23 Δεκεμβρίου 2008 και εντυπωσίασε το
Ιστορικό Λεύκωμα της Αχαϊκής Βιομηχανίας που εκδόθηκε
από το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών.
Πρόκειται για ένα πραγματικά εξαιρετικό Λεύκωμα που
καταγράφει τον ιστορικό κύκλο της Αχαϊκής Βιομηχανίας,
προβάλλοντας ανάγλυφα την πορεία και την εξέλιξή της
μέσα από μια διαδρομή ενάμισι αιώνα.
Πρέπει να τονίσουμε ότι χωρίς την υποστήριξη του επιστημονικού Πάρκου δεν θα ήταν δυνατό να εκδοθεί.
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Τηλεόραση
και έφηβος

Στη σημερινή εποχή, η «σχέση» μεταξύ εφήβου και τηλεόρασης, έχει εξελιχτεί σε σχέση
εξάρτησης. Ο έφηβος, επιζητά συντροφιά και ψυχαγωγία,
μέσω ενός «σκοτεινού» κουτιού και βέβαια οι επιπτώσεις
είναι δραματικές.
Φοβισμένα, απομωνομένα,
αντικοινωνικά και σίγουρα
μοναχικά άτομα, είναι εκείνα
που είναι εθισμένα στην τηλεόραση και δέχονται τη μεγαλύτερη επιρροή απο αυτή.
Η συγκεκριμένη μερίδα των
νέων παιδιών, η οποία είναι
καθηλωμένη μπροστά απο
το λεγόμενο «μαύρο» κουτί,
φτάνει σε σημείο να κατευθύνεται πλήρως απο τις απόψεις
των τηλεοπτικών προςώπων.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το
να μη διαμορφώνουν δικές
τους απόψεις και να μην είναι
προετοιμασμένα σε ενδεχόμενο ξαφνικών κοινωνικών
αλλαγών, αφού ζούνε σε ένα
«φανταστικό» κόσμο, αυτόν
της τηλεόρασης, που αντιμετωπίζει τα γεγονότα της
χώρας με εντελώς διαφορετικό τρόπο, κρύβωντας την
αλήθεια και δημιουργώντας
εικονικές εντυπώσεις.
Μάλιστα, όπως έχει αποδειχθεί απο ποικίλες έρευνες,
τα νέα άτομα, που είναι εξαρτημένα απο την τηλεόραση,
υπάρχει πιθανότητα να εμφανίσουν συμπτώματα κατάθλιψης κατά ένα μεγάλο βαθμό.
Αυτό προκύπτει, απο το ότι
δεν έχουν δικές τους παρέες, συνήθως αποφεύγουν να
μιλήσουν με συγγενικά τους
πρόσωπα και γενικά επιδιώκουν να παραμένουν αποκλεισμένα σε ένα δωμάτιο με
τέσσερεις τείχους, δίχως να
έχουν επαφή με τον αληθινό
κόσμο.
Ακόμη, βασικό αποτέλεσμα
της κατάχρησης του μέσου
αυτού, είναι η απόλυτη παραμέλεια του εαυτού τους, που
τους οδηγεί στο να μετατρέπονται στους λεγόμενους



«couch potatoes», δηλαδή σε
«καναπεδοφάγους», το οποίο
είναι ένα πραγματικά θλιβερό
γεγονός.
Επιπλέον, σίγουρο είναι πως
εκτός απο καταθλιπτικές τάσεις, αυτή η ομάδα εφήβων,
παρουσιάζει συχνές νευρικές
«εκρήξεις», αδιαφορία για
τις σχολικές τους υποχρεώσεις, καθως και άγνοια για
την κατάσταση που επικρατεί
στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό
είναι αποτέλεσμα του «μαγικού», αλλά ταυτόχρονα και
«ύποπλου» κόσμου της τηλεόρασης, που βέβαια δεν ενδιαφέρεται για την προβολή
της αλήθειας και της σωστής
είδησης αλλά έχει άλλους
απώτερους σκοπούς...
Οι θεμελιώδεις στόχοι των
τηλεοπτικών καναλιών και
γενικότερα των Μ.Μ.Ε, είναι
να καταγράφουν διαφημιστικά έσοδα, τα οποία προέρχονται επι το πλείστον απο τα
«νεανικά κοινα», στα οποία
ανήκουν οι έφηβοι. ‘Αρα, ο...
«αγγελικά» πλασμένος κόσμος της τηλεόρασης, όπως
μία μερίδα των νέων πιστεύει,
μπορεί να φανερώνει συναισθήματα αγάπης προς τους
τηλεθεατές, κάτι που όχι μόνο
δεν ισχύει, αλλά το συγκεκριμένο μέσο στοχεύει να πουλήσει τον κάθε τηλεθεατή, ως
άλλο εμπόρευμα!
Για όλους τους παραπάνω λόγους, επιθυμώ να παροτρύνω
όλους τους νέους που διάβασαν αυτό το άρθρο, να ασχοληθούν με νέα ενδιαφέροντα
χόμπι, και είναι εφικτό να μειώσουν, έστω και ελάχιστα, το
χρόνο που παρακολουθούν
τηλεόραση.
Διαφορετικά,
πραγματικά θα χάσουν πολύτιμο χρόνο απο τη ζωή τους,
και πιο συγκεκριμένα τις χαρούμενες στιγμές στον «έξω»
κόσμο, παρέα με τους φίλους
τους, την οικογένειά τους και
άλλα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Σταύρου Ανδρέας
Α4

Η παιδική εργασία
και η αντιμετώπισή της
θα κατευθύνονται κονδύλια στους οικονομικά ασθενέστερους.
Όμως οι πολιτικές λιτότητας των τελευταίων χρόνων, οι πιέσεις
για φοροαπαλλαγές στις μεγάλες επιχειρήσεις και στα μεγάλα
εισοδήματα, ο περιορισμός του κοινωνικού κράτους, οδηγεί
ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού στη φτώχεια,
την ανεργία και την παιδική εργασία.
Όταν αυτό είναι το κοινωνικό πλαίσιο των τελευταίων χρόνων,
το σχολείο δεν μπορεί να μένει ανεπηρέαστο, μιας και πλήττεται κι αυτό από τις πολιτικές λιτότητας και περιορισμού των
δαπανών για την Παιδεία. Έτσι, στα πλαίσια της «Εξοικονόμησης θέσεων εργασίας» και «περικοπής κονδυλίων», θεσμοί
αντισταθμιστικής αγωγής (της αγωγής δηλ. που βοηθάει μειονεκτούντα τμήματα του μαθητικού πληθυσμού) που είχαν καθιερωθεί στη χώρα μας περιορίζονται δραστικά.

Για 100 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο,
αυτές τις μέρες δεν χτύπησε το κουδούνι
του σχολείου, απλούστατα γιατί δεν πηγαίνουν σχολείο επειδή δουλεύουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
Πάνω από 246 εκατομμύρια παιδιά (ηλικίας 5 έως 17 ετών)
στον κόσμο εργάζονται. Και δυστυχώς, αντίθετα από ό,τι θα
νόμιζαν πολλοί, το φαινόμενο των εργαζόμενων παιδιών και
των παιδιών που δεν πάνε στο σχολείο δεν είναι άγνωστο και
στη χώρα μας. Οικεία σε όλους μας είναι η εικόνα παιδιών που
ζητιανεύουν στο Ενετικό Λιμάνι στα Χανιά.
Το μέλλον γι’ αυτά τα παιδιά διαγράφεται ζοφερό, καθώς δεν
τους δίνεται καν η δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές
τους και να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους
αλλά και την κοινωνική τους θέση μέσα από το σχολείο. Βασικά δικαιώματα του παιδιού όπως το δικαίωμα στη μόρφωση και
το δικαίωμα στο παιχνίδι είναι άγνωστα γι’ αυτά τα παιδιά. Κάποια δουλεύουν σε θορυβώδη κι επικίνδυνα εργοστάσια, άλλα
στα χωράφια από την αυγή ως το σούρουπο, άλλα είναι θύματα
της βιομηχανίας του σεξ.
Πολλά είναι «αόρατα» κυριολεκτικά, καθώς δουλεύουν σε σπίτια ως οικιακοί βοηθοί, ή σε βιοτεχνίες κατασκευής χαλιών ή
αθλητικών ειδών (π.χ. μπάλες στο Πακιστάν), συχνά με κάποια
μορφή σκλαβιάς Κάποια τραυματίζονται σοβαρά ή πεθαίνουν
πριν καν την εφηβεία. Για τα δε ψυχολογικά τραύματα και την
καθυστέρηση στην πνευματική και σωματική ανάπτυξη ενός
παιδιού που δουλεύει, είναι περιττό να κάνουμε λόγο.
Οι μεγαλύτεροι αριθμοί παιδιών που εργάζονται είναι στην
Ινδονησία (700.000), στη Βραζιλία (559.000), στο Μπανγκλαντές (300.000), στην Αϊτή (250.000), στην Κένυα (200.000),
στο Νεπάλ (43.000).
Τι μπορεί να γίνει γι’ αυτά τα παιδιά; Το μεγάλο ζήτημα βέβαια
είναι η καταπολέμηση της φτώχειας, για την οποία απαραίτητη είναι η αναδιανομή του εισοδήματος, να πάψουν δηλαδή οι
πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
Ζούμε ευτυχώς σε εποχές που η φτώχεια δεν θεωρείται «φυσικό
φαινόμενο», το «μαύρο ριζικό», «θέλημα θεού». Σήμερα, είναι
ευρύτατα παραδεκτό ότι για τη φτώχεια ευθύνεται ο πλουτισμός των ολίγων κι η έλλειψη κοινωνικής πολιτικής ή καλύτερα θεσμών κοινωνικής αλληλεγγύης, μέσα από τους οποίους

Ένα παράδειγμα είναι οι τάξεις υποδοχής παλιννοστούντων
που πριν μερικά χρόνια ήταν 35 στα Χανιά, πέρσι είχαν απομείνει 5, ενώ και πάρα πολλά τμήματα ένταξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες δεν λειτούργησαν πέρσι. Και φέτος, ελάχιστα
από τα τμήματα υποδοχής και τμήματα ένταξης ξεκίνησαν να
λειτουργούν, κι είναι άγνωστο το μέλλον. Η μη λειτουργία αυτών των θεσμών πλήττει τους αδύνατους μαθητές, κατά κανόνα φτωχών οικογενειών που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για
«ιδιαίτερα», σπρώχνοντάς τους ουσιαστικά έξω από το σχολείο, στους δρόμους και την εκμετάλλευση.
Τ
α λέμε όλα αυτά, γιατί το εκπαιδευτικό κίνημα πιστεύει ακράδαντα ότι, μπορεί η εκπαίδευση να μην λύνει το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα της φτώχειας, διευρύνει όμως τους ορίζοντες
των παιδιών και προετοιμάζει τους δημοκρατικούς πολίτες του
αύριο.
Αποτελεί κατάκτηση των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων η δημιουργία του δημόσιου σχολείου και η λειτουργία
σε αυτό θεσμών αντισταθμιστικής αγωγής, που ενισχύουν τα
παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της
κοινωνικής και οικονομικής τους θέσης . Γι΄ αυτό, υποστηρίξαμε και υποστηρίζουμε τη λειτουργία τμημάτων με μικρούς αριθμούς μαθητών, τη λειτουργία σχολείων στην αγροτική ύπαιθρο,
τη χρήση νέων μεθόδων και τεχνολογιών που διευκολύνουν τη
μάθηση και τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Η μεγάλη μάχη κατά της παιδικής εργασίας θα δοθεί βέβαια
στους κοινωνικούς αγώνες για μια δίκαιη κοινωνία, χωρίς
πλούσιους και φτωχούς. Όμως ως τότε έχουμε το καθήκον να
κρατήσουμε τα φτωχά παιδιά μακριά από τους δρόμους, μέσα
στο σχολείο, και να τα ενισχύσουμε με αντισταθμιστική αγωγή.
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Γυναίκες
Μαθηματικοί
της αρχαιότητας

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου)
ΑΙΘΡΑ (10ος – 9ος π.Χ. αιώνας)
ΠΟΛΥΓΝΩΤΗ (7ος – 6οςπ.Χ. αιώνας)
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΑ (6ος αιώνας π.Χ.).
ΘΕΑΝΩ (6ος π.Χ. αιώνας)
ΔΑΜΩ (6ος π.Χ. αιώνας).
ΑΡΙΓΝΩΤΗ (6ος π.Χ. αιώνας).
ΜΥΙΑ (6ος π.Χ. αιώνας).
ΔΕΙΝΩ (6ος π.Χ. αιώνας).
ΕΛΟΡΙΣ η Σαμία (6ος π.Χ. αιώνας).
ΦΙΝΤΥΣ (6ος π.Χ. αιώνας).
ΜΕΛΙΣΣΑ (6ος π.Χ. αιώνας).
ΤΥΜΙΧΑ (6ος π.Χ. αιώνας).
ΠΤΟΛΕΜΑΪΣ (6ος π.Χ. αιώνας).

ΠΥΘΑΓΟΡΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

(γύρω στον 6ον – 5ον π.Χ. αιώνα).

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
(15 χρόνια από το θάνατό της)
(Μαρία Αμαλία Μερκούρη)

«Γεννήθηκα Ελληνίδα. Θα πεθάνω Ελληνίδα.»

(Έτσι απάντησε η Μελίνα Μερκούρη όταν οι δικτάτορες της ακύρωσαν το Ελληνικό διαβατήριο)
Ελληνίδα ηθοποιός και πολιτικός. Έλαμψε στην διεθνή σκηνή με τον ρόλο της Ίλια, της καλόκαρδης πόρνης από την ταινία “Ποτέ την Κυριακή” (1960). Σπούδασε θέατρο στη Δραματική
Σχολή του Εθνικού (1943-46) και έκανε το ντεμπούτο της στη σκηνή το 1944. Το 1949 καθιερώνεται σαν πρωταγωνίστρια με τον ρόλο της Μπλανς από το έργο του Τέννεσσυ Γουίλιαμς
“Λεωφορείον ο Πόθος”. Η πρώτη της κινηματογραφική δουλειά ήταν η ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη “Στέλλα” (1955). Το 1965 παντρεύεται τον γαλλικής καταγωγής, αμερικανό σκηνοθέτη Ζυλ Ντασέν (Jules Dassin), ο οποίος και την σκηνοθέτησε στις ταινίες “Ποτέ την Κυριακή”,
“Φαίδρα” (1962), “Τοπκαπί” (1964) και “A Dream of Passion” (1978). Η Μελίνα Μερκούρη
πάλαιψε σκληρά για την ανατροπή της χούντας από το εξωτερικό όπου βρισκότανε. Μετά την
ανατροπή της χούντας γύρισε στην Ελλάδα και πολιτεύτηκε. Εκλέχθεικε με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το
1981 και ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού Πολιτισμού. Όραμά της ήταν μέχρι τον θάνατό της η
επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο όπου βρίσκονται μετά
την αφαίρεσή τους τον 19ο αιώνα από τον Έλγιν.

ΔΙΟΤΙΜΑ από την Μαντινεία (6ος – 5ος π.Χ. αιώνας).
ΒΙΤΑΛΗ (6ος – 5ος π.Χ. αιώνας).
ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ (5ος π.Χ. αιώνας).
ΛΑΣΘΕΝΕΙΑ (4ος π.Χ. αιώνας).
ΑΞΙΟΘΕΑ (4ος π.Χ. αιώνας).
ΝΙΚΑΡΕΤΗ η Κορίνθια .
ΑΡΕΤΗ η Κυρηνεία (4ος – 3ος π.Χ. αιώνας).
ΠΥΘΑΪΣ (2ος π.Χ. αιώνας).
ΠΑΝΔΡΟΣΙΩΝ (4ος μ.Χ. αιώνας).
ΥΠΑΤΙΑ
Αλεξάνδρεια 370 μ.Χ. - 415 μ.Χ.
Η Υπατία υπήρξε από τις πιο εξιδανικευμένες μορφές της επιστήμης. Ήταν κόρη του Θέωνα, την γνωρίζουμε δε μέσα από
τα γράμματά της. Υπήρξε πολυταξιδεμένη. Αλληλογραφούσε
με πολύ κόσμο από την περιοχή της Μεσογείου. Δίδαξε στην
φιλοσοφική σχολή του της Αλεξάνδρειας μαθηματικά και φιλοσοφία. Διακρίθηκε στην Άλγεβρα στην Αστρονομία και τη
Γεωμετρία. Εφηύρε ορισμένα εργαλεία όπως ένα όργανο για
την διύλιση του νερού και την πλανισφαίρα.
Πέθανε βίαια , πιθανόν συρόμενη μέσα στους δρόμους από ένα
όχλο που την εκτέλεσε Με κελύφη από όστρακα. Περιγράφεται ο θάνατός της περισσότερο σαν πολιτική δολοφονία παρά
σαν κάτι που έγινε από ένα εξοργισμένο όχλο. Υπονοείται ότι η
Υπατία βρέθηκε στο μέσον ενός ανταγωνισμού ανάμεσα στον
Κύριλο , αρχιεπίσκοπο της Αλεξάνδρειας, και του Ορέστη πολιτικό αρμόδιο της πόλης που τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση
λίγο μετά τον Κύριλο. Η Υπατία ήταν με την πλευρά του Ορέστη. Η επιρροή της ήταν τόσο μεγάλη που υπονόμευσε τον
Κύριλο και τον παρακίνησε εναντίον της επιφέροντας τελικά
τον θάνατό της.
Αυτή έγραψε ότι οι δογματικές θρησκείες είναι λανθασμένες
και από αυτοσεβασμό και μόνο δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Κράτησε το δικαίωμά σου από το να μη σκέφτεσαι καθόλου να σκέφτεσαι λάθος. Είναι φοβερό πράγμα να διδάσκεις
δεισιδαιμονίες για αλήθειες.
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Σύγκρουση δορυφόρων
Η σύγκρουση, έγινε ανάμεσα στο δορυφόρο Iridium Satellite
LLC και σε “μη επιχειρησιακό” ρωσικό τηλεπικοινωνιακό
δορυφόρο, σύμφωνα με τον αντισυνταγματάρχη Λες Κόντλικ, της Στρατηγικής Διοίκησης των ΗΠΑ.
Η σύγκρουση έγινε καθώς οι δορυφόροι βρίσκονταν σε
ύψος 780 χιλιομέτρων από τον πλανήτη, που συνήθως χρησιμοποιείται από μετεωρολογικούς και τηλεπικοινωνιακούς
δορυφόρους. “Πιστεύουμε ότι είναι η πρώτη φορά που δύο
δορυφόροι συγκρούονται καθώς βρίσκονται σε τροχιά”,
δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. “Λυπηρό ατύχημα”.
Στους 18.000 εκτιμώνται οι δορυφόροι σε τροχιά γύρω από
τη γη. Το Πεντάγωνο δεν “είχε προβλέψει” τη σύγκρουση
στο διάστημα ενός αμερικανικού εμπορικού δορυφόρου με
ένα ρωσικό στρατιωτικό δορυφόρο, ένα ατύχημα ιδιαίτερα
σπάνιο, παραδέχτηκε σήμερα ένας από τους εκπροσώπους
του, ο Μπράιαν Ουίτμαν. “Δεν προβλέψαμε τη σύγκρουση
αυτή”, δήλωσε.

Ένας τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος αμερικανικής ιδιωτικής
εταιρίας συγκρούσθηκε με παροπλισμένο ρωσικό δορυφόρο, στην πρώτη τέτοια σύγκρουση στο διάστημα, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού στρατού.

Η οικονομία του
υδρογόνου είναι εδώ
Η ενέργεια είναι κατά γενική ομολογία η μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση των επόμενων δεκαετιών. Για την διασφάλιση
της ειρήνης και της ανάπτυξης πρέπει να είναι διαθέσιμη και
προσιτή σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού του πλανήτη.
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο τόσο στην επίτευξη αυτού του στόχου όσο και στην
απεξάρτηση του πλανήτη από το πετρέλαιο και τα ορυκτά
καύσιμα. Οι κυψελίδες ή κελιά καυσίμου αποτελούν συσκευές
παραγωγής ενέργειας όπου η χημική ενέργεια ενός καυσίμου
πχ. του υδρογόνου μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια υψηλής απόδοσης, απουσία θορύβου και ρύπων επιβαρυντικών
για το περιβάλλον. Οι κυψελίδες καυσίμου προορίζονται για
αντικαταστάτες των μηχανών εσωτερικής καύσης σε αυτοκίνητα και λεωφορεία, ενώ βρίσκουν εφαρμογές σε φορτιστές
για κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές και γεννήτριες
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μεγαλύτερες μονάδες χρησιμοποιούνται για την παρα¬γωγή ενέργειας σε οικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αστικά κέντρα. Η συνολική αγορά
των κυψελίδων καυσίμου αναπτύσσεται με ιδιαίτερα γοργούς
ρυθμούς και προβλέπεται να πλησιάσει τα 18 δισ. Ευρώ παγκοσμίως μέχρι το 2011 και προοπτικές περεταίρω αύξησης.
Καλτσάς Αλέξανδρος, Γ3

Η εταιρεία Iridium, που εδρεύει στο Μπεθεσδά, στο Μέριλαντ, ανακοίνωσε την Πέμπτη το βράδυ ότι “έχασε έναν
δορυφόρο που ήταν σε επιχειρησιακή λειτουργία” μετά
από σύγκρουση με έναν παροπλισμένο ρωσικό δορυφόρο
ένα επεισόδιο που θεωρείται ως ένα από τα πρώτα μεγάλα
ατυχήματα αυτού του είδους στο διάστημα. “Η ικανότητά
μας να παρακολουθούμε κάθε αντικείμενο που έχει κατασκευαστεί από ανθρώπους σε τροχιά γύρω από τη γη”, που

υπολογίζονται σε 18.000, “είναι περιορισμένη”, εξήγησε ο
Ουίτμαν. “Υπάρχουν τόσοι (δορυφόροι) για τους οποίους
πρέπει να έχουμε προτεραιότητες παρακολούθησης”, τόνισε, αναφερόμενος στις επανδρωμένες πτήσεις ή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). “Είναι ένα λυπηρό ατύχημα
που υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας και της συνεργασίας στο διάστημα”, και “πιστεύω ότι η ευθύνη είναι
μοιρασμένη”, δήλωσε σημειώνοντας ότι υπάρχουν λύσεις
για να ελέγχονται οι εκτός χρήσης δορυφόροι.

Παράδοση
Αν προσεγγίσει κανείς τα δημοτικά τραγούδια με κριτική
ματιά, όπως και κάθε άλλο
μουσικό κομμάτι άλλωστε,
θα συνειδητοποιήσει ότι ενώ
απέχουν χρονικά από την
εποχή μας, πνευματικά παραμένουν δίπλα μας. Οι καταστάσεις, οι ρυθμοί ζωής,
αλλάζουν με την πάροδο του
χρόνου, ωστόσο το ανθρώπινο συναίσθημα και η ευαισθησία
μένουν αναλλοίωτα.
Το περιεχόμενο των παραδοσιακών τραγουδιών όχι μόνο δεν είναι άσχετο με τη σύγχρονη ζωή, αλλά ίσα ίσα σου παρέχει τον απαραίτητο δυναμισμό για να ξεφύγεις από τους έντονους ρυθμούς
και το άγχος, να ομορφύνεις το υλιστικό μοντέλο ζωής με εικόνες και χρώματα οικογενειακής θαλπωρής, αγάπης, έρωτα.
Κάθε τόπος κι ένα τραγούδι, κάθε περιοχή κι ένας χορός. Όλα τα τραγούδια μάλιστα στηρίζονται κυρίως στο ίδιο μέτρο, το
ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο, και εκφράζουν συναισθήματα καθημερινών εμπειριών, όπως και οι χοροί, οι οποίοι στηρίζονται στο
ίδιο μοτίβο, το λεγόμενο «τριαράκι», πάνω στο οποίο έπειτα γίνονται οι διάφορες παραλλαγές των χορών, και εκφράζουν με τις
κινήσεις, τη στάση του σώματος και το ρυθμό, τη χαρά και τον πόνο.
Συνεπώς οι μελωδίες της παράδοσής μας είναι όλη μας η ζωή. Δηλώνουν την ομοιότητα και τη συνοχή μας ως ελληνικό έθνος,
που έχει κοινό παρελθόν, παρόν και μέλλον και αναμφίβολα ένδοξη ιστορική παράδοση, την οποία κανείς δεν έχει το δικαίωμα
να την αμφισβητήσει, γεγονός που δυστυχώς βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες να συμβαίνει, καθώς την αποκτήσαμε με θυσίες και
αγώνες.
Μη διστάζεις, πλησίασε την ελληνική παράδοση και γνώρισε τις μελωδίες μέσα από το χορό, το καλύτερο μέσο έκφρασης συναισθημάτων. Θα συνειδητοποιήσεις την τεράστια αξία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και είναι βέβαιο ότι θα νιώσεις υπερηφάνεια γι’ αυτόν τον παραδεισένιο τόπο που ζεις, με τις μυρωδιάς και τα χρώματα, τον ήλιο και τη θάλασσα, τους φιλόξενους
ανθρώπους που έχουν μεγάλη ψυχή, την Ελλάδα.
Ρωμηού Δώρα Γ3
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Ραδιόφωνο ή ταξίδι της φαντασίας
Από όλα τα μέσα και τις τέχνες το ραδιόφωνο θα πρέπει να είναι αυτό που παίζει περισσότερο με το μυαλό
και τη φαντασία μας. Χρησιμοποιώντας το λόγο και
τη μουσική, πυροδοτεί εκατοντάδες λειτουργίες στον
εγκέφαλο. Δημιουργεί εικόνες, ανεβάζει την αδρεναλίνη, προκαλεί χαρά, λύπη, κέφι, προκαλεί τις ορμόνες,
αυξάνει τον αισθησιασμό. Ραδιόφωνο ή ο ταξίδι της
φαντασίας
70 κεράκια κεράκια έσβησε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα! Την σημασία του ραδιοφώνου στη ζωή
ενός ανθρώπου ίσως δεν μπορούμε να διανοηθούμε εμείς της γενιάς της τηλεόρασης και του
διαδικτύου. Φανταστείτε μία ζωή χωρίς αυτά τα δύο παντοδύναμα μέσα της εικόνας…«τι φτώχεια» μπορεί να πουν κάποιοι από σας, αλλά και τι ελευθερία της φαντασίας! Την μόνη αναλογία που μπορούμε να σκεφτούμε για να καταλάβουμε τη γοητεία του ραδιοφώνου είναι η ανάγνωση ενός ωραίου βιβλίου και να δεις την διασκευή του στον κινηματογράφο. Πόσοι από εσάς
δεν είχατε κάποια αγαπημένα βιβλία που όταν είδατε την κινηματογραφική διασκευή τους δεν
απογοητευτήκατε; Γιατί διαβάζοντας το βιβλίο η φαντασία σας ήταν ελεύθερη να πλάσει έναν
νέο κόσμο μαγικό και να ανοίξει ένα δίαυλο επικοινωνίας βαθύ, σημαντικό με τον συγγραφέα.
Έτσι και με το ράδιο…Καταπληκτικές φωνές που με ταξιδεύουν στο αλλού και άλλοτε…Στο
σπίτι μία κρύα νύχτα του Χειμώνα, ξαπλωμένος μπρούμυτα στο πάτωμα ακούω μουσική από το
ράδιο και να σκιτσάρω…

Ιστορικά στοιχεία

1923 Πραγματοποιείται η πρώτη απόπειρα ραδιοφωνικής εκπομπής στην Ελλάδα από τη
ΔΡΥΝ (Διοίκηση Ραδιοφωνίας του Υπουργείου Ναυτικών), στο Βοτανικό. Η προσπάθεια έγινε με πομπό ισχύος 200W που εισήγαγε ο αντιπρόσωπος της Σουηδικής Εταιρείας Svenska
Radioaktiebolaget.
1925 Μάιος: Η Σχολή Μεγαρέως επιχειρεί δύο πειραματικές ραδιοφωνικές εκπομπές.
1928 Στη Θεσσαλονίκη, τίθεται σε λειτουργία ο πρώτος ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός της
Ελλάδος από τον Χρίστο Τσιγγιρίδη κυριάρχησε στη ραδιοφωνική ζωή της Βόρειας Ελλάδας
για περισσότερα από 20 χρόνια και υπήρξε φάρος πολιτισμού σε ολόκληρο το Βορειοελλαδικό
χώρο. Ο αριθμός των ραδιοφώνων που λειτουργούσαν εκείνη την εποχή στην Ελλάδα υπολογίζεται περίπου σε διακόσια και οι κάτοχοί τους κατέβαλλαν το ποσό των πεντακοσίων δραχμών
(διόλου ευκαταφρόνητο για την εποχή) στη Δ/νση Λαχείων του Στόλου του Υπουργείου Ναυτικών.
1929 Προκηρύσσεται Διεθνής Διαγωνισμός για την εγκατάσταση Ραδιοφωνικού Πομπού στην
Ελλάδα. Πρώτος ανάδοχος ορίζεται ο Αριστ. Δημητριάδης, ο οποίος δεν εκπληρώνει τους όρους
σύμβασης, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου να αναθέσει το έργο στην εταιρεία
Durham, με εκπρόσωπο τον Α. Ακύλογλου, χωρίς διαγωνισμό.
1930 14 Ιανουαρίου: Πραγματοποιείται στο κτήριο του Παρνασσού μία ακόμη ραδιοφωνική εκπομπή από τον ΟΦΑ (Όμιλος
Φίλων Ασυρμάτου), με πομπό ισχύος 6W. Η Εταιρεία
Durham αδυνατώντας να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
της σύμβασης παραχωρεί τις
μετοχές, τα δικαιώματα και τα
προνόμιά της στην εταιρεία
Telefunken.
1934 1 Ιουλίου: Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός στο Μπάρι της
Ιταλίας (ΕΙΑΡ) πρωτοπορεί
εγκαινιάζοντας τη μετάδοση
ειδικών ελληνικών εκπομπών.
Πρόκειται για την πρώτη συστηματική μετάδοση στην
ελληνική γλώσσα, η οποία
διήρκεσε τρία χρόνια (μέχρι
1/07/1937) και προσέφερε

στους Έλληνες ακροατές μία γενική εικόνα της ελληνικής πολιτικής, καλλιτεχνικής, οικονομικής
και πνευματικής ζωής και δράσης, καθώς και ενημέρωση για τα κυριότερα διεθνή γεγονότα της
εποχής.
1932 - 1935 Πραγματοποιούνται ραδιοφωνικές εκπομπές από το Ραδιοτηλεφωνικό Σταθμό Πειραιώς, που βρίσκεται στην περιοχή Σταυρός και ανήκει στη Ραδιοτηλεγραφική υπηρεσία του
Υπουργείου ΤΤΤ (Ταχυδρομεία-Τηλέγραφοι-Τηλέφωνα). Ο πομπός είναι ισχύος 200W. Κάθε Μεγάλη Εβδομάδα, γίνεται μετάδοση της ακολουθίας των Παθών, ειδικά για τα νοσοκομεία και
τους ασθενείς.
1936 Η εκμετάλλευση της ραδιοφωνίας ανατίθεται στην «Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών
– ΥΡΕ», που ιδρύεται με τον Αναγκαστικό Νόμο 95/1936 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,
με Γενικό Διεθυντή τον Γεώργιο Κυριάκη.
1938 25 Ιανουαρίου: Μονογράφεται η τελική
συμφωνία μεταξύ Telefunken και κράτους για
την εγκατάσταση ραδιοφωνικού σταθμού.
25 Μαρτίου: Το βράδυ στις δέκα αρχίζει να
εκπέμπει ο «Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών.
Μήκος κύματος 499.2 μέτρα ή 661 χιλιόκυκλοι». Ακολουθεί η μετάδοση διαγγέλματος
του βασιλιά Γεωργίου Β’ για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.
21 Μαΐου: Ο βασιλιάς Γεώργιος Β’ εγκαινιάζει
επίσημα το Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών.
Ιούνιος: Αρχίζουν οι τακτικές εκπομπές από
τις 6 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κάθε Κυριακή μεταδίδεται η Θεία Λειτουργία από τη
Μητρόπολη Αθηνών. Στο πρόγραμμα, αναμφισβήτητος κυρίαρχος είναι η κλασική μουσική.
20 Νοεμβρίου: Η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ραδιοφωνίας υπαγόμενη στο Υπουργείο Τύπου και
Τουρισμού.
1939 Την εποπτεία της Ραδιοφωνίας αναλαμβάνει το Υπουργείο Τύπου. Ιδρύεται η «Διεύθυνση Τύπου και Ραδιοφωνίας» με Δ/ντή
Ραδιοφωνίας τον Δ. Σβολόπουλο και τεχνικό
διευθυντή τον Σπ. Ζήση.
28 Σεπτεμβρίου: Το BBC μεταδίδει το πρώτο
Δελτίο Ειδήσεων στην ελληνική γλώσσα.
Επιμέλεια : Αβραμόπουλος Γιάννης
Γ3
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Αθλητικά Νέα
Ο Αντωνιάδης Νίκος μαθητής της Α τάξης του 5ου Λυ-

κείου Πατρών είναι αθλητής Ενόργανης Αγωνιστικής Γυμναστικής.Ασχολείται με το άθλημα 10 χρόνια και σήμερα είναι
μέλος της Εθνικής Εφήβων.Έχει λάβει μέρος σε όλες τους Πανελλήνιους Αγώνες της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας
καθώς και στους σχολικούς Αγώνες του Υπουργείου Παιδείας
με κορυφαίες διακρίσεις.Κατά το σχολικό έτος 2008-2009 συμμετείχε στους σχολικούς αγώνες προκριματική φάση και προκρίθηκε για τους τελικούς που θα γίνουν στις 29 Απριλίου στη
Λεμεσσό της Κύπρου.Η καλή του αγωνιστική παρουσία εκεί θα
αποτελέσει πρόκριμα για την συμμετοχή του στο Παγκόσμιο
σχολικό πρωτάθλημα που θα γίνει τον ερχόμενο Δεκέμβριο
στην πόλη Ντόχα του Κατάρ.
Επίσης συμμετείχε και στους προκριματικούς αγώνες της Ομοσπονδίας στις 28 Μαρτίου όπου και προκρίθηκε για τους τελικούς, καταλαμβάνοντας την 2η θέση στο σύνθετο ατομικό,που
θα γίνουν τον Μάιο.

Μ

ια ακόμα επιτυχία και ένα ακόμα Χρυσό μετάλλιο πρόσθεσαν στη συλλογή τους οι μαθήτριες Σπανοπούλου Ελπίδα και Ζαβιτσάνου Γεωργία με την κατάκτηση της 1ης θέσης στο
Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα. Οι ίδιες αθλήτριες μεταξύ των άλλων πριν από δύο χρόνια
κατέκτησαν το Χρυσό μετάλλιο στο Ομαδικό Πρωτάθλημα Κορασίδων, για πρώτη φορά στην
ιστορία της Πάτρας. Το ίδιο δίδυμο εκπροσώπησε το Δήμο Πατρέων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλεων στην Ταϋλάνδη το 2007. Και οι δύο είναι διεθνείς αθλήτριες και προπονούνται
καθημερινά στο κλιμάκιο επίλεκτων αθλητών Δυτικής Ελλάδος που φιλοξενείται στο 5ο Λύκειο
Πατρών υπό τις οδηγίες του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Μιχάλη Κατσικαδέλη. Τώρα βρίσκονται
στη φάση της τελικής προετοιμασίας, εν’ όψει πολύ σημαντικών αγώνων στο 2ο δεκαπενθήμερο
του Απριλίου και το βλέμμα τους είναι η επάνδρωση των Εθνικών Ομάδων για το Βαλκανικό
και Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης που θα γίνει τον Ιούνιο και Ιούλιο
αντίστοιχα.
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