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Ο κορονοϊός είναι μία πρωτο-
φανής περίπτωση στα χρονι-
κά της παγκόσμιας ιστορίας. 
Πρόκειται για έναν φονικό 
ιό ο οποίος προκαλεί στον 
άνθρωπο μία λοίμωξη που 
εκδηλώνεται συνήθως ως 
πνευμονία, με εμφάνιση οξεί-
ας, σοβαρής νόσου του ανα-
πνευστικού, με πυρετό, βήχα, 
δύσπνοια και αναπνευστική 
δυσχέρεια. 

Σε αρκετές περιπτώσεις η λοί-
μωξη έχει οδηγήσει σε εμφάνιση 
επιπλοκών (Οξύ Σύνδρομο Ανα-
πνευστικής Δυσχέρειας (ARDS), 
νεφρική ανεπάρκεια, πολύ-ορ-
γανική ανεπάρκεια, διαταραχές 
της πήξης,  περικαρδίτιδα) ή και 
θάνατο. Ο ακριβής τρόπος μετά-
δοσης δεν είναι ακόμα γνωστός.

Συμπτώματα
Ο COVID-19 προσβάλλει διαφο-
ρετικά άτομα με διαφορετικούς 
τρόπους. Τα περισσότερα μολυ-
σμένα άτομα εμφανίζουν ήπια 
έως μέτρια συμπτώματα και 
αναρρώνουν χωρίς να χρειάζεται 
να νοσηλευτούν.

Συχνότερα συμπτώματα:
 z πυρετός
 z ξηρός βήχας

 z κόπωση

Σπανιότερα συμπτώματα:
 z πόνοι
 z πονόλαιμος
 z διάρροια
 z επιπεφυκίτιδα
 z πονοκέφαλος
 z απώλεια γεύσης ή όσφρησης
 z δερματικό εξάνθημα ή αποχρω-

ματισμός στα δάχτυλα των χε-
ριών ή των ποδιών

Σοβαρά συμπτώματα:
 z δυσκολία στην αναπνοή ή δύ-

σπνοια
 z πόνος ή πίεση στο στήθος
 z απώλεια ομιλίας ή κίνησης

Πως εμφανίστηκε

Η δυσκολία των επιστημόνων να 
ανακαλύψουν το πώς εμφανίστη-
κε ο κορονοϊός, τρέφει τα σενά-
ρια για το πώς τελικά δημιουργή-
θηκε με αποτέλεσμα να φέρει τα 

πάνω κάτω σε όλο τον πλανήτη, 
στοιχίζοντας τη ζωή σε χιλιάδες 
ανθρώπους Μέχρι στιγμής, όμως, 
το επικρατέστερο σενάριο είναι 
να εμφανίστηκε στη λαϊκή αγο-
ρά άγριων ζώων στη Γουχάν της 
Κινας. Κανείς ωστόσο δεν μπο-
ρεί να πει τη δεδομένη χρονική 
στιγμή με βεβαιότητα πώς τελικά 
ξεκίνησε η πανδημία του φονικού 
ιού.
Όπως εξηγεί ο  δρ. Σάιμον Άντονι, 
καθηγητής δημόσιας Υγείας στο 
Πανεπιστήμιο Columbia, το ενδε-
χόμενο η λαϊκή αγορά της Γουχάν 
να «ευθύνεται» για την εμφάνιση 
του κορονοϊού  συγκεντρώνει τις 
περισσότερες πιθανότητες. Σύμ-
φωνα με τα όσα λένε οι επιστήμο-
νες που συμμετείχαν στην εκτετα-

μένη έρευνα του CNN, η έκθεση 
και σφαγή των άγριων ζώων στην 
διάσημη πλέον λαϊκή αγορά είναι 
και η αιτία του     Covid 19.
Αργότερα αλλά και κατά τη διάρ-
κεια της σταδιακής εξάπλωσης 
του ιού σε παγκόσμιο επίπεδο, 
λήφθηκαν ορισμένα μέτρα έτσι 
ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω 
εξάπλωση. Συγκεκριμένα, οι πολί-
τες μπήκαν σε καραντίνα, οποια-
δήποτε μετακίνηση ελέγχονταν 
με τη συμπλήρωση ενός εγγρά-
φου, που θα προσδιόριζε τον λόγο 
της εξόδου αλλά και  την ώρα 
επιστροφής, ή με την αποστολή 
μηνύματος σε έναν συγκεκρι-
μένο αριθμό. Μέτρα λήφθηκαν 
επίσης και στα μαγαζιά, τα περισ-
σότερα των οποίων παρέμειναν 

κλειστά ενώ παρέμειναν ανοιχτά 
μόνο εκείνα με ήδη πρώτης ανά-
γκης. Αναβλήθηκε κάθε δημό-
σιο συμβάν ενώ απαγορεύονταν 
οι συναθροίσεις. Οποιαδήποτε 
παραβίαση αυτών των μέτρων 
είχε κυρώσεις, τις περισσότερες 
φορές πρόστιμα. Στην Ελλάδα, 
πλέον, μετά από 2 μήνες, έχουμε 
βγει από την καραντίνα και σιγά 
σιγά επανερχόμαστε σε μία κανο-
νικότητα. Παρ’ όλα αυτά, εξακο-
λουθούν να υπάρχουν μέτρα τα 
οποία και πρέπει να τηρούμε έτσι 
ώστε να αποκλείσουμε το ενδεχό-
μενο επανεμφάνισης του ιού.

[Στέλλα Παπουτσάκη Γ4,  
& Τσούπι Κλαούντια Γ4,  
Γυμνασίου Τυμπακίου]

 z Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το 
στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό.

 z Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στό-
ματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτο-
μάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να 
απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του μέσα στους 
κάδους απορριμμάτων.

 z Τακτικό πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων και των 
επισκεπτών με υγρό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 
20 δευτερόλεπτα. Ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα των 
χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης οι οποί-
ες θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. 

 z Αποφυγή κοντινής επαφής (<2m) για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των 15 λεπτών με άτομα τα οποία εμφανί-
ζουν συμπτώματα βήχα, φτερνίσματος ή πυρετού.

Κορονοϊός

Οδηγίες προστασίας
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Πόσα χρόνια εργάζεστε στον τομέα της 
υγείας; Πόσα χρόνια ως διευθύντρια;
Λοιπόν, βρίσκομαι στον  τομέα της υγείας από το 
1983. Διευθύντρια  είμαι από το 1994. Αφού τε-
λείωσα την ειδικότητα της γενικής ιατρικής δού-
λεψα ως επιμελητής στο Κ.Υ.Μ και μετά συνέχι-
σα ανεβαίνοντας τις ιατρικές  βαθμίδες έφτασα 
στην θέση του διευθυντή το 1994 
Τι σας έκανε να ασχοληθείτε με τον τομέα 
της υγείας και τι προτείνετε σε όσους επι-
θυμούν να ασχοληθούν στο μέλλον;
Αυτή είναι πραγματικά η πιο όμορφη ερώτηση. 
Η Ιατρική ήταν ένας έρωτας, ένας πραγματικός 
έρωτας. Ο τομέας της υγείας είναι ο πιο δύσκο-
λος τομέας, όμως εγώ πραγματικά από μικρή το 
μοναδικό μου όνειρο ήταν να γίνω γιατρός ακό-
μη και με τις κούκλες μου όταν έπαιζα τις έκανα 
ασθενείς δεν έπαιζα τις κουμπάρες. Όσον αφο-
ρά εκείνους που θέλουν να ασχοληθούν με την 
ιατρική στο μέλλον, είναι από τις πιο ωραίες επι-
στήμες. Θέλει όμως πολύ διάβασμα πολλή δου-
λειά και  προσοχή γιατί ακόμη και όταν έχεις ήδη 
γίνει γιατρός θα πρέπει ακόμη να διαβάζεις, να 
συμβουλεύεσαι  τα βιβλία σου για ό,τι περίπτωση 
σου τύχει. Αλλά σαν επιστήμη είναι μαγευτική.
Με ποιόν τρόπο ενημερωθήκατε για τον 
covid-19;
Εμείς ενημερωθήκαμε μέσω της Ιατρικής υπη-
ρεσίας και μέσω του Ε.Ο.Δ.Υ σαν γιατροί για να 
ακολουθήσουμε κάποια πράγματα που έπρεπε 
να ακολουθήσουμε από την αρχή και που συνε-
χίζουμε να ακολουθούμε. Συνεχίζουμε να είμα-
στε ακόμα στο ίδιο στάδιο γιατί τουλάχιστον απ’ 
ότι φαίνεται δεν έχει τελειώσει ακόμα. 
α) Τα υλικά που υπήρχαν στο Κ.Υ.Μ ήταν 
επαρκή όσον αφορά εργαζομένους και προ-
σωπικό;
Τα υλικά ήταν επαρκή και σε ό, τι υπήρχε έλλει-
ψη φρόντισε να μας εφοδιάσει η ανώτερη υπη-
ρεσία του Ε.Ο.Δ.Υ με οτιδήποτε αναγκαίο γιατί 
έτσι κι αλλιώς το κέντρο υγείας τυχαίνει να είναι 
η πρώτη γραμμή. 
β) Το προσωπικό σας ήταν επαρκές ή 
υπήρχαν ελλείψεις;
Το μεγάλο πρόβλημα του Κ.Υ.Μ είναι ότι έχει λί-
γους γιατρούς οι οποίοι πρέπει να παλεύουν την 
καθημερινότητα, τις εφημερίες, το τμήμα και 
εκεί είναι η μεγάλη μας έλλειψη 
Πως αντιμετωπίζετε το θέμα της πανδημίας 
ως κέντρο υγείας και ποια μέτρα πρόληψης 
λάβατε σε σχέση με το προσωπικό ,ασθενείς 
και επισκέπτες;
Με αυτά που έστειλε ο Ε.Ο.Δ.Υ από την αρχή.  
Επίσης αλλάξαμε τη λειτουργία του Κ.Υ.Μ κλεί-
νοντας την μία από τις δύο εισόδους και επι-
τρέποντας στους ασθενείς να εισέρχονται στο 
κέντρο υγείας μόνο από την κεντρική είσοδο, 
η οποία είσοδος όπως είδατε και εσείς γίνεται 
με διαλογή, όπου δεν μπορεί να μπει κανείς αν 
δεν έχει θερμομετρηθεί. Βέβαια θα μου πείτε τα 

εμπύρετα δεν τα βάζετε; Τα βάζουμε από άλλη 
είσοδο για να μην γίνει διασπορά του ιού. 
Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση 
εμφάνισης κρούσματος όσον αφορά την οι-
κογένεια, το σχολείο και τον εργασιακό χώρο;
Σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος καταρχάς 
δεν ξεχνάμε την καθημερινότητά μας που είναι 
το πλύσιμο των χεριών-που είναι πολύ σημαντι-
κό το να πλένουμε τα χέρια μας. Δεν είναι μια 
απλή διαδικασία αφού πρέπει να καθαρίζουμε 
καλά την περιοχή ανάμεσα στα δάχτυλα και 
τον αντίχειρα και αφού τελειώσουμε αυτήν την 
διαδικασία βάζουμε αντισηπτικό. Είναι εξίσου 
σημαντικό γιατί τα χέρια ακουμπάνε παντού 
και έτσι χρειάζεται συνεχόμενη φροντίδα. Όταν 
βρισκόμαστε σε περιβάλλον με πιθανό κρούσμα 
φοράμε μάσκα και όπως λέει καθημερινώς η τη-
λεόραση ανά πάσα στιγμή πώς να την φοράμε  
πού να την φοράμε και όλα τα σχετικά. Τέλος, 
θα πρέπει να αποφεύγονται τα κοσμήματα γιατί 
ναι μεν είναι όμορφα αλλά δεν θέλουμε να μας 
χαλάσουν την αντισηψία μας. Αν υπάρχει κρού-
σμα στην οικογένεια απομονώνουμε το κρούσμα 
σε ένα δωμάτιο ενώ ασχολείται μόνο ένα άτομο 
μαζί του όπου του πηγαίνει το φαγητό του, τα 
αντισηπτικά του, τα φάρμακά του και ότι  άλλο 
χρειάζεται και αυτό το άτομο κάθε φορά που θα 
μπει και θα βγει, θα απολυμαίνεται, θα πλένεται 
και ξανά από την αρχή. Μια σχετική απομόνωση 
δηλαδή.
Υπάρχει κάποιο κρούσμα covid-19  στο Κ.Υ.Μ 
στο προσωπικό  ή στους ασθενείς, αν ναι πως 
το αντιμετωπίσατε , αν όχι πώς θα το αντιμε-
τωπίζατε σαν Κ.Υ.Μ και πώς προσωπικά ως 
διευθύντρια ;
Προς το παρόν όπως είπα προηγουμένως ύπο-
πτα κρούσματα έχουμε στείλει πολλά και ευτυ-
χώς δεν είναι κάποιο επιβεβαιωμένο, είναι σε ξε-
χωριστό χώρο και ελπίζω να φτιαχτεί μια ειδική 
αίθουσα έξω από το Κ.Υ.Μ. για να εξετάζονται 
εκεί όλα τα πιθανά κρούσματα. Τα εμπύρετα 
θερμομετριούνται και όταν έχουν πυρετό από 
38 και πάνω αρχίζουμε να υποψιαζόμαστε για 
πιθανό κρούσμα αλλά πρέπει να έχουν και άλλα 
συμπτώματα όπως δύσπνοια, ταχυκαρδία και 
γενικά να μην είναι η διάθεσή τους καλή. Μέχρι 
στιγμής εμάς δεν μας έχει διαπιστωθεί κανένα 
αλλά αφού εξεταστεί εδώ μπαίνει στο ασθενοφό-
ρο όπου ο γιατρός που συνοδεύει και οι οδηγοί 
του ασθενοφόρου είναι ειδικά ντυμένοι με ειδι-
κές στολές όπως θα έχετε δει στην τηλεόραση. 
Ο ασθενής πάει στο νοσοκομείο, όπου εκεί νο-
σηλεύεται σε ειδικό χώρο για covid-19. Τέλος, 
διαπιστώνεται ή όχι αν έχει κρούσμα ή δεν έχει. 
Το προσωπικό σας έχει λάβει μια ειδική 
ενημέρωση για τον ιό; Αν ναι τι είδους;
Το προσωπικό όλο έχει πάρει μια ειδική εκπαί-
δευση ακολουθώντας όλες τις οδηγίες από τον 
Ε.Ο.Δ.Υ. 
Πώς αισθανθήκατε στην εμφάνιση των 
πρώτων κρουσμάτων στην Ελλάδα;

Νομίζω ήταν αναμενόμενο αφού υπάρχει μια 
πανδημία σε όλο τον κόσμο, θα υπήρχαν και κά-
ποια κρούσματα και εδώ. Εμείς προσπαθήσαμε 
να τα αποτρέψουμε γιατί σε κάποια πλοία που 
ήρθαν υπήρχαν εμπύρετα κρούσματα. Εμείς 
προσπαθήσαμε να μην επιτρέψουμε την απο-
βίβαση και τα διώξαμε για να πάνε κάπου που 
υπάρχουν κοντά νοσοκομεία.
Πώς ενημερώσατε το κοινό για τον ιό; Κά-
νατε κάποια δράση; 
Το κοινό ενημερώθηκε, ενημερώνεται και θα 
ενημερώνεται από εμάς και βεβαίως από τα 
ΜΜΕ.
Πλέον η λειτουργία του Κ.Υ.Μ. έχει ξεκινή-
σει κανονικά ή λειτουργείτε ακόμα με μέ-
τρα πρόληψης λόγω covid-19 και τι είδους 
προφυλάξεις παίρνετε;
Προς το παρόν λειτουργούμε με μέτρα πρόλη-
ψης. Οι προφυλάξεις είναι πάντα οι ίδιες δηλαδή 
φοράμε μάσκα, πλύσιμο στα χέρια και κρατάμε 
τις κατάλληλες αποστάσεις.
Και τώρα κάτι που απασχολεί πολλούς 
συμπολίτες μας. Είναι ασφαλής η κολύμ-
βηση στη θάλασσα και τι μέτρα πρέπει να 
λαμβάνουν οι λουόμενοι όσον αφορά τις 
ξαπλώστρες και τις ομπρέλες; 
Πιστεύω  ότι  αν οι ομπρέλες τηρήσουν την στα-
θερή απόσταση ώστε να μην είναι ο ένας πάνω 
στον άλλον θα μπορούμε όλοι να απολαύσουμε 
την θάλασσα άνετα υπό την προϋπόθεση ότι 
τηρούνται τα μέτρα. Όπως παρατηρήθηκε στην 
Μύκονο ας πούμε αυτό ήταν απαράδεκτο μιας 
και η πανδημία δεν έχει τελειώσει ακόμη.
Πότε πιστεύετε ότι θα βρεθεί εμβόλιο για 
τον ιό; Όταν βρεθεί θα σημάνει η λήξη της 
πανδημίας; Θα χορηγηθεί υποχρεωτικά 
σε όλους;
Το εμβόλιο ελπίζουμε όλοι να βρεθεί σύντομα και 
ελπίζουμε να είναι το κατάλληλο ώστε να κατα-
πολεμηθεί ο ιός αλλά μας είναι ακόμη άγνωστο 
το πότε θα βγεί. Πρώτα πρέπει να έχουμε τα σω-
στά αποτελέσματα από μια μελέτη και μετά θα 
γίνει η επιλογή για την χορήγηση του εμβολίου 
δηλαδή αν θα δίνεται ως ένα απλό εμβόλιο που 
θα είναι υποχρεωτικό σε όλους ή θα χορηγείται 
μόνο σε ομάδες υψηλού κινδύνου.
Τέλος θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε 
για τον χρόνο που μας αφιερώσατε για την 
συνέντευξη.
Και εγώ σας ευχαριστώ!

[Άννα Ανδριγιαννάκη (Γ2) ,Κατερίνα Καδιανάκη (Γ2) 
Μαριλένα Κατενώφ (Γ2) , Εβελίνα Πανιεράκη (Γ3)

Γυμνασίου Τυμπακίου]

Συνέντευξη με την διευθύντρια 
του Κ.Υ.Μ κα. Κατερίνα Τσικαλά
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Ρατσισμός είναι η αντίληψη 
ότι οι άνθρωποι δεν είναι 
όλοι ίσοι μεταξύ τους, αλλά 
διαχωρίζονται σε ανώτερους 
και κατώτερους, διακρινό-
μενοι είτε από το χρώμα του 
δέρματος, την εθνικότητα, τη 
θρησκεία, το φύλο, είτε από 
τον σεξουαλικό προσανατο-
λισμό κλπ. 

Το πιο συνηθισμένο είδος ρατσι-
σμού, και αυτό που έχει δώσει 
την αρχική ονομασία στην λέξη, 
είναι ο φυλετικός ρατσισμός. 
Σήμερα, η λέξη ρατσισμός χρησι-
μοποιείται για να περιγράψει τις 
πράξεις μιας ομάδας ανθρώπων 
εναντίον μίας άλλης ομάδας. 
Έτσι, οι ρατσιστές δεν υποστηρί-
ζουν την διαφορετικότητα των 
φυλών. Επίσης, οι φυλετικοί ρα-
τσιστές θεωρούν μία συγκεκριμέ-
νη ομοιογενή ομάδα ανθρώπων 
ως ανώτερη, π.χ. θεωρούν τους 
«λευκούς» ανθρώπους ανώτε-
ρους από τους «μαύρους». Ο 

ρατσισμός θεωρείται παραβίαση 
του θεμελιώδους δικαιώματος 
του ανθρώπου στην ισότητα 
στους τομείς της εργασίας, της 
πολιτικής, της οικονομίας και 
άλλων παραγόντων της καθημε-
ρινότητας. 

Τα φαινόμενα ρατσισμού και ξε-
νοφοβίας δεν μπορούν να αντι-
μετωπίζονται με συγκατάβαση. Ο 
λαϊκισμός και το χάιδεμα τέτοιων 
απόψεων, τις ενισχύουν στην 
πράξη και διευκολύνουν την εξά-

πλωσή τους. Όσο επιτρέπουμε 
την υποτίμηση και τον παραγκω-
νισμό του διαφορετικού, τόσο θα 
φουντώνουν οι καθημερινές ρα-
τσιστικές συμπεριφορές.

ΑΙΤΙΕΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

Μια εύλογη απορία είναι «γιατί 
είναι /γίνονται οι άνθρωποι ρα-
τσιστές»; Πέρα από τις ευθύνες 
της κοινωνίας, τα πάντα, τελικά, 
καταλήγουν στον καθένα ξεχωρι-
στά: στην παιδεία που έχει, στις 
εμπειρίες του, στις απόψεις του 

κοινωνικού του περίγυρου, στις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες 
ζει. Πολλά στοιχεία του χαρακτή-
ρα μας, αλλά και η γενικότερη 
συμπεριφορά μας, διαμορφώ-
νονται σε μεγάλο βαθμό, όταν 
είμαστε ακόμα μικροί. Όταν τα 
μέλη της οικογένειάς μας ή του 
στενού μας κύκλου εκφράζουν 
ρατσιστικές απόψεις, είναι σύνη-
θες να τις υιοθετούμε και εμείς, 
θέλοντας ή μη και να τις μετα-
φέρουμε στην ενήλικη ζωή μας. 
Επιπλέον, έχουμε την τάση να 
συναναστρεφόμαστε με άτομα 
από την κουλτούρα μας, με τα 
οποία μοιραζόμαστε γλώσσα και 
σε πιο ειδικό επίπεδο, ενδιαφέρο-
ντα. Μια φυσική συμπεριφορά,  η 
οποία όμως, παρόλο που εδραιώ-
νει την αίσθηση ότι ανήκουμε σε 
μία ομάδα (παράγοντας ψυχικής 
υγείας), ταυτόχρονα μας διαχω-
ρίζει από το γενικό σύνολο.

[Ζωή Γιαννουλάκη Β1 

Γυμνασίου Τυμπακίου]
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Η πρώτη ερωτική σχέση είναι μια ιδιαί-
τερη προσωπική στιγμή που o καθένας 
μας θα τη θυμάται για πάντα. Κατά συ-
νέπεια ο χώρος, ο χρόνος και το πρόσω-
πο με το οποίο θα προχωρήσει ένας ή 
μία έφηβος στην ολοκλήρωση των σχέ-
σεών του, πρέπει να είναι μια απόλυτα 
προσωπική επιλογή την οποία οι έφηβοι 
πρέπει εξαρχής να αντιμετωπίζουν σαν 
κάτι ουσιαστικό.

Πολλοί έφηβοι βιάζονται να ολοκληρώσουν τη 
σχέση τους με το άλλο φύλο όχι τόσο επειδή 
αισθάνονται έντονη ερωτική επιθυμία, αλλά 
επειδή το έχουν ήδη κάνει οι φίλοι και φί-
λες τους. Αν οι φίλοι των εφήβων έχουν ήδη 
ολοκληρωμένες ερωτικές σχέσεις, είναι πολύ 
πιθανόν να ακολουθήσουν σύντομα και οι δι-
κοί σας. Είναι καλό οι γονείς κατά καιρούς να 
συζητούν το θέμα μαζί τους και να τους εξη-
γούν ότι η στιγμή που θα ολοκληρώσουν την 
ερωτική τους σχέση πρέπει να αποφασιστεί 
αποκλειστικά από τους ίδιους με γνώμονα τα 
συναισθήματά τους για τον σύντροφό τους, 
αλλά και το αν νιώθουν ότι είναι έτοιμοι. Γε-
νικότερα το αγόρι φαίνεται προθυμότερο να 
προχωρήσει σε ολοκληρωμένη ερωτική επα-
φή σε σύγκριση με κάποιο συνομήλικό του κο-
ρίτσι. Όμως αυτό δεν ισχύει για όλα τα παιδιά. 
Κάποια αγόρια δεν βιάζονται καθόλου και 
προτιμούν να περιμένουν την κατάλληλη στιγ-
μή ή το κατάλληλο πρόσωπο, ενώ αντίθετα 
κάποια κορίτσια νιώθουν πιο έντονη επιθυμία 
να δοκιμάσουν και βιάζονται περισσότερο.

Χαρακτηριστικά ερωτευμένου εφήβου
 z Η πρώτη ερωτική σχέση των εφήβων δεν εκ-

φράζει απαραίτητα και τον «πρώτο έρωτα».
 z Μπορεί να περιλαμβάνει ολοκληρωμένες 

ερωτικές επαφές, αλλά μπορεί και όχι. Πε-
ρικλείει όμως πάντα το ερωτικό στοιχείο. Η 
τρυφερή καρδιά των εφήβων αναπόφευκτα 
νιώθει κάποια στιγμή και το πρώτο σημαντικό 
ερωτικό καρδιοχτύπι – συνήθως για έναν συμ-
μαθητή ή μία συμμαθήτρια.

 z Οι έφηβοι συνήθως αισθάνονται ευτυχισμένοι 
όταν είναι ερωτευμένοι. Είναι η πιο όμορφη 
φάση της ζωής τους και όλα μοιάζουν παρα-
μυθένια

 z Ο ερωτευμένος έφηβος νιώθει σαν βασιλιάς 
όσο «όλα πάνε καλά» και σαν ζητιάνος αν 
το ταίρι του «παραμελήσει τη σχέση» ή αν 
υπάρξει κάποια παρεξήγηση με το αγόρι ή το 
κορίτσι μπορεί να θεωρήσει ότι ο άλλος τον 
παραμελεί επειδή απλώς έχει να διαβάσει και 
δεν μπορεί να βγει μαζί του για καφέ. Όταν, 
απεναντίας, «μπορούν να βγουν», όλα είναι 
όμορφα και θαυμαστά.

 z Οι έφηβοι τροφοδοτούνται από τη σχέση τους 
με τεράστια ορμή για τη ζωή και αισθάνονται 
πως έχουν τη δύναμη να επιτύχουν τα πάντα.

 z Πιστεύουν ότι θα είναι για πάντα μαζί. Αποκό-
πτονται από τους άλλους

 z Οι ερωτικές σχέσεις λειτουργούν στην εφη-
βεία συχνά με πολύ κτητικό και απόλυτο 
τρόπο. Όσο ερωτευμένο κι αν είναι ένα παιδί 
πρέπει να διατηρεί τις σχέσεις του με άλλους 
ανθρώπους, να έχει το ζωτικό του χώρο, το 
προσωπικό του ημερολόγιο, τις προσωπικές 
του επιλογές κ.λπ.

Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποι-
ήθηκε πριν από δεκαπέντε χρόνια περίπου 
ανάμεσα σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστη-
μίων, η ηλικία έναρξης σεξουαλικών επαφών 
ήταν τα 18 χρόνια. Σήμερα η ηλικία αυτή έχει 
διαφοροποιηθεί σημαντικά. Για τους μισούς 
περίπου εφήβους, η ηλικία έναρξης σεξουαλι-
κών σχέσεων είναι τα 14 με 15 χρόνια. Αξίζει 
μάλιστα να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι νεα-
ροί έφηβοι το κάνουν απλώς, χωρίς να εμπλέ-
κονται σε συναισθηματικές σχέσεις.
Η επιθετικότητα της εποχής αποτέλεσμα της 
οικονομικής και πολιτισμικής κρίσης λειτουρ-
γεί επίσης αρνητικά σε επίπεδο σχέσεων των 
δύο φύλων. Στο ίδιο πλαίσιο εκφράζεται και η 

σύγχρονη ηθική, η λεγόμενη ηθική της πλειο-
νότητας, μέσα από τη λογική ότι «δεν πειράζει 
αφού έτσι κάνουν όλοι».
Η επιθετικότητα της εποχής, αποτέλεσμα της 
οικονομικής και πολιτισμικής κρίσης λειτουρ-
γεί επίσης αρνητικά σε επίπεδο σχέσεων των 
δύο φύλων. Στο ίδιο πλαίσιο εκφράζεται και η 
σύγχρονη ηθική, η λεγόμενη ηθική της πλειο-
νότητας, μέσα από τη λογική ότι «δεν πειράζει 
αφού έτσι κάνουν όλοι».
Η ελληνική οικογένεια αποτέλεσε το ζωτικό 
και υγιές κύτταρο, χάρις στο οποίο αναπτύ-
χθηκε και σταδιοδρόμησε η ελληνική κοινω-
νία. Θα μπορούσε μάλιστα να υποστηρίξει 
κανείς χωρίς κίνδυνο λάθους ότι οι πατρο-
παράδοτες αξίες και οι θεσμοί επέτρεψαν σε 
πολλές γενεές να ωριμάσουν και να στηρίξουν 
το κοινωνικό οικοδόμημα. Σήμερα γίνεται σα-
φές ότι η ελληνική οικογένεια περνάει βαθειά 
κρίση. Από έντονα παιδοκεντρική έγινε γρήγο-
ρα αδιάφορη για το παιδί ή με μόνη φροντίδα 
να μάθει λίγα γράμματα. Όμως τα παιδιά και 
οι έφηβοι έχουν ανάγκη από δύο στοιχεία. Το 
σημαντικότερο είναι η αγάπη. 

[Ελένη-Μαρία Ανδρουλιδάκη A2 Γυμνασίου Τυμπακίου

Μπλιζνάκοβα Βιάρα B4 Γυμνασίου Τυμπακίου]

Ερωτικές σχέσεις 
των εφήβων
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Ως γενική έννοια  ο εκφοβισμός ή αλ-
λιώς « bullying» αναφέρεται στη σω-
ματική και ψυχολογική κακοποίηση ή 
μείωση πιο «αδύναμων» ατόμων σε μια 
ομάδα. Παρά την εντύπωση ορισμένων 
ότι αποτελεί αποκλειστικά σχολικό φαι-
νόμενο, στην πραγματικότητα εμφανίζε-
ται σε όλες τις ηλικίες και τις κοινωνι-
κές ομάδες. Μπορεί να συναντηθεί σε 
οποιοδήπ`οτε τύπο σχολείων και σχο-
λικών εγκαταστάσεων, στον στρατό, σε 
αθλητικά σωματεία, στη φυλακή, αλλά 
και στην οικογένεια ή στο χώρο εργασί-
ας. Ο εκφοβισμός είναι μια μορφή κακο-
ποίησης ή εξαναγκασμού. Το θύμα του 
εκφοβισμού αναφέρεται και ως στόχος.

Δυστυχώς ύστερα από μελέτες η Ελλάδα 
καταλαμβάνει την 4η θέση ανάμεσα σε 41 
χώρες κυρίως σε περιστατικά σχολικού εκφο-
βισμού . Ο σχολικός εκφοβισμός εμφανίζεται 
με διάφορες μορφές βίας. Μερικές από αυτές 
είναι η λεκτική βία, η ψυχολογική, η διαδικτυ-
ακή ή ηλεκτρονική και η σωματική. Η  έκταση 
του φαινομένου του εκφοβισμού οδήγησε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη καθιέρωση της Πανευ-
ρωπαϊκής ημέρας κατά του  bullying (εκφο-
βισμού).
Ο  σχολικός εκφοβισμός έχει ως αποτέλεσμα , 
τα παιδιά τα οποία είναι θύματά του, να μην 
θέλουν να πηγαίνουν σχολείο, να έχουν τάσεις 
αυτοκτονίας, να  νοιώθουν φόβο, απόγνωση 
και  να παρουσιάζουν τάσεις φυγής. Για να 
αντιμετωπισθούν αυτά τα αποτελέσματα πρέ-
πει οι γονείς να αντιληφθούν την ύπαρξη του 
προβλήματος και κατά συνέπεια να συνεργα-
στούν με τους εκπαιδευτικούς για να διορθώ-
σουν τις λάθος συμπεριφορές. 

Μορφές εκφοβισμού
• Σωματικός: φυσικός τραυματισμός ή απει-
λή τραυματισμού προς κάποιον. Εκδηλώνεται 
με σπρωξίματα, σκουντήματα, αγκωνιές, γρο-
θιές και κλοτσιές, τρικλοποδιές, χτυπήματα 
με αντικείμενα, τσιμπήματα και δαγκωνιές, 
περιορισμό του άλλου μέσω σωματικών πρα-
κτικών.
• Λεκτικός: συστηματική χρησιμοποίηση 
υβριστικών εκφράσεων, φραστικών επιθέσε-
ων, προσβολών και απειλών, αγενών σχολίων 
και ειρωνείας, χρήση παρατσουκλιών.
• Εκφοβισμός με εκβιασμό: εκούσια από-
σπαση χρημάτων ή προσωπικών αντικειμέ-
νων, η οποία συνοδεύεται από απειλές ή και 
τον εξαναγκασμό σε αντικοινωνικές πράξεις.
• Έμμεσος ή κοινωνικός: προσπάθεια για 
κοινωνική απομόνωση ή αγνόηση ατόμου, για 
άσκηση επιρροής στην ομάδα των συνομηλί-
κων ώστε να αισθανθούν αντιπάθεια για κά-
ποιο συγκεκριμένο συμμαθητή τους, διάδοση 
κακόβουλων φημών και ψευδών.
• Ηλεκτρονικός: αποστολή απειλητικού ή 
υβριστικού υλικού μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, των υπηρεσιών MMS και SMS 
που παρέχουν τα κινητά τηλέφωνα και των 
διαδικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης, 
χρήση ή παραποίηση των προσωπικών δεδο-
μένων κάποιου ατόμου, αποκλεισμός του από 
μια δικτυακή ομάδα, κλήσεις στο κινητό του 
από άγνωστο νούμερο.
• Ρατσιστικός: διάδοση αρνητικών σχολίων 

εξαιτίας της καταγωγής, της κοινωνικής τά-
ξης, της οικονομικής κατάστασης, της διαφο-
ρετικότητας.
• Σεξουαλικός: υβριστικά σχόλια, σκίτσα και 
γκράφιτι με σεξουαλικό περιεχόμενο, ανήθι-
κες χειρονομίες, ανεπιθύμητο άγγιγμα, μέχρι 
και σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις.

Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης
Στα πλαίσια της πρόληψης έχουν εφαρμοστεί 
κάποια προγράμματα κατά του εκφοβισμού 
και της ενδοσχολικής βίας (π.χ. Νορβηγικό 
μοντέλο Dan Olweus, φινλανδικό μοντέλο 
KIVAKOULOU, στην Ελλάδα το πρόγραμ-
μα της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. «Stop στην ενδοσχολική 
βία» κ.α.).
Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 
αυτών οφείλεται κυρίως στην υιοθέτηση 
της Κοινωνικής-Οικολογικής προσέγγισης, 
μιας ολιστικής προσέγγισης, που στοχεύει 
στην αλλαγή του κλίματος του σχολείου, 
ώστε να μην αναπαράγει τη βία. Στα πλαί-
σια της ολιστικής προσέγγισης οι παρεμβά-
σεις αφορούν όλους: το σχολείο, την τάξη, 
τον εκπαιδευτικό, τους μαθητές, τους γο-
νείς τους και ολόκληρη την τοπική κοινω-
νία.
Κάποιες αποτελεσματικές πρακτικές, σε 
επίπεδο σχολείου και τάξης, για εφαρμογή 
μιας στρατηγικής ενάντια στη βία, είναι:

σε επίπεδο σχολείου:
 z σύνταξη Σχολικής Επιτροπής ενάντια στον 

εκφοβισμό & την ενδοσχολική βία
 z σύνταξη Διακήρυξης του σχολείου ενάντια 

στη βία: δικαιώματα-υποχρεώσεις-καθήκο-
ντα για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας

 z αύξηση της επίβλεψης του σχολικού χώρου
 z ευαισθητοποίηση και συνεργασία με τους 

γονείς, προκειμένου να σταματήσει ο κύκλος 
αναπαραγωγής και ενθάρρυνσης της ενδο-
σχολικής βίας

σε επίπεδο τάξης:
 z συζήτηση στην τάξη για τον ορισμό & τις 

μορφές της ενδοσχολικής βίας και του εκφο-
βισμού

 z συζήτηση για τις επιπτώσεις του εκφοβισμού
 z ενημέρωση σχετικά με το γιατί η ενδοσχολι-

κή βία και ο εκφοβισμός δεν είναι αποδεκτά 
από το σχολείο

 z τρόποι & προτάσεις για πρόληψη και αντι-
μετώπιση από τους μαθητές: σύνταξη των 
κανόνων της τάξης ενάντια στη βία

 z παροχή βοήθειας από μαθητές σε άλλους, 
για την επίλυση των συγκρούσεων που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκφοβισμό

 z προαγωγή των συνεργατικών αλληλεπιδρά-
σεων

 z παροχή ευκαιριών για θετική έκφραση της 
επιθετικότητας (π.χ. μέσω των αθλημάτων)
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας έχει 
ρόλο και ευθύνη για την αντιμετώπιση του σχο-
λικού εκφοβισμού. Ο βαθμός εμπλοκής κάθε μέ-
λους, σχετίζεται τόσο με την ιδιότητά του, όσο και 
με τη σοβαρότητα, τη συχνότητα και την έντα-
ση του περιστατικού εκφοβισμού. Άλλος είναι ο 
ρόλος και η ευθύνη του διευθυντή του σχολείου, 
άλλος του δασκάλου, άλλος των συμμαθητών, 
άλλος των γονιών.
Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να συνεργαστούν σε ένα 
πλαίσιο παράλληλων δράσεων, διότι, αφού η αι-
τιολογία του εκφοβισμού είναι πολυπαραγοντική 
και η αντιμετώπισή του θα πρέπει να είναι πολυ-
επίπεδη.
Διευθυντής:

 z Καταγράψτε το περιστατικό, δίνοντας πληρο-
φορίες για το πού και πότε συνέβη το περιστα-
τικό, για το ποιοι συμμετείχαν, ποιοι παρατη-
ρούσαν, τι μορφή εκφοβισμού ασκήθηκε και 
περιγράφοντας το τι ακριβώς έγινε.

 z Διατηρείστε αρχείο καταγραφής των περι-
στατικών, ώστε να μπορούν να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε αυτό και τα υπόλοιπα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη

 z Προσδιορίστε αν πρόκειται για επαναλαμβα-
νόμενη συμπεριφορά παραβίασης των κανό-
νων ενάντια στη βία

 z Αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη εκφοβι-
στική συμπεριφορά, επικοινωνήστε με τους 
γονείς του παιδιού τηλεφωνικά και κανονίστε 
μια συνάντηση για να συζητήσετε

 z Καθορίστε τις συνέπειες για το παιδί που 
εκφοβίζει, ύστερα από τη συζήτηση με τους 
γονείς, το παιδί που εκφοβίζει, τα παιδιά-υπο-
στηρικτές του παιδιού που εκφοβίζει, και τη 
Σχολική Επιτροπή

 z Σχεδιάστε τον τρόπο παρακολούθησης του 
προβλήματος ώστε να έχετε εποπτεία της 
εξέλιξης της κατάστασης

Εκπαιδευτικοί:
 z Μιλήστε στο παιδί που εκφοβίζεται και ακού-

στε με προσοχή και σοβαρότητα αυτά που 
έχει να σας πει. Διαβεβαιώστε το παιδί ότι θα 

ανταποκριθείτε άμεσα για να το προστατεύ-
σετε και ότι είστε διαθέσιμος να παράσχετε 
κάθε δυνατή βοήθεια. Πείτε στο παιδί, να 
σας κρατά ενήμερο σχετικά με οποιαδήποτε 
εξέλιξη

 z Συζητήστε με τους γονείς του παιδιού, εκφρά-
στε τις ανησυχίες σας και δείξτε ότι είστε απο-
φασισμένος να αναλάβετε δράση

 z Εξακριβώστε ποιο παιδί είναι αυτό που εκφο-
βίζεται ή αυτό που εκφοβίζει

 z Εξακριβώστε αν υπάρχει ομάδα παιδιών η 
οποία ενθαρρύνει ή/και υποστηρίζει το παιδί 
που εκφοβίζει

 z Οδηγήστε το παιδί που εκφοβίζει στο γραφείο 
του Διευθυντή και συζητήστε σοβαρά μαζί 
του για το περιστατικό

 z Υποστηρίξτε το παιδί που εκφοβίζεται σε συ-
νεργασία με τον Διευθυντή

Συμμαθητές μέσα στην τάξη:
 z Προσδιορίστε ποιοι συμμαθητές σας ήταν πα-

ρόντες στο περιστατικό εκφοβισμού
 z Ξεκαθαρίστε αν συμμετείχαν ως ουδέτεροι 

παρατηρητές ή αν ενθάρρυναν το παιδί που 
εκφοβίζει

 z Συζητήστε μαζί τους για το ποια θα ήταν η κα-
τάλληλη συμπεριφορά σε μια τέτοια περίπτω-
ση (π.χ. να μιλήσουν σε κάποιον ενήλικα για 
να βοηθήσει) και για το ποιες ευθύνες έχουν 
όταν παρατηρούν να συμβαίνει περιστατικό 
εκφοβισμού

 z Συζητήστε σχετικά με το τι θα μπορούσαν να 

είχαν κάνει για να αποφευχθεί ο εκφοβισμός 
και να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές περιβάλ-
λον τόσο για τους ίδιους όσο και για τους συμ-
μαθητές τους

 z Κάποια μοντέλα συνομηλίκων, που αποτελούν 
στρατηγικές αντιμετώπισης των περιστατικών 
εκφοβισμού από μαθητές προς μαθητές στο 
πλαίσιο του σχολείου, είναι επιγραμματικά:

 z Η προσέγγιση που δεν εστιάζει στο φταίξιμο
 z Προσεγγίσεις υποστήριξης μεταξύ των συνο-

μηλίκων
 z Το μοντέλο του «συνομηλίκου πρότυπο»
 z Το μοντέλο της «συμβουλευτικής μεταξύ συ-

νομηλίκων»
 z Το μοντέλο της «Διαμεσολάβησης»

Γονείς παιδιού που εκφοβίζεται:
 z Συνεργαστείτε στενά με το σχολείο για να 

πληροφορηθείτε για την έκταση και τη σοβα-
ρότητα του περιστατικού καθώς και για τους 
τρόπους αντιμετώπισής του

 z Παρέχετε στο παιδί σας υποστήριξη και 
ασφάλεια, χωρίς να το κατακρίνετε

 z Ακούστε προσεκτικά τι έχει να σας πει το παιδί 
σας για τα συναισθήματά του και για τις ανά-
γκες του

 z Παρακολουθείτε την εξέλιξη της κατάστασης 
αλλά και την υγεία του παιδιού σας

 z Αν το παιδί σας παραπονιέται για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα ότι έχει σωματικούς πόνους, 
αν παρατηρείτε ότι έχει δυσκολίες στον ύπνο 
ή αν αρνείται επίμονα να πάει στο σχολείο, 
επισκεφτείτε έναν ειδικό ψυχικής υγείας για 
παιδιά.

Γονείς παιδιού που εκφοβίζει:
 z Συζητήστε με τον Διευθυντή του σχολείου για 
το περιστατικό εκφοβισμού που προκλήθηκε 
από το παιδί σας

 z Συνεργαστείτε με το σχολείο, για την αντιμε-
τώπιση του προβλήματος του παιδιού σας 
σχετικά με τη βία

 z Συνεργαστείτε με τον Διευθυντή και τον δά-
σκαλο του παιδιού σας για την εφαρμογή των 
κανόνων, των συνεπειών και την πρόληψη τέ-
τοιων συμπεριφορών

 z Παρακολουθήστε την εξέλιξη της κατάστα-
σης και συνεργαστείτε στενά με το σχολείο. 
Παρατηρήστε αν το παιδί σας εμπλέκεται 
συχνά σε καβγάδες ή εκδηλώνει εκφοβιστική 
συμπεριφορά και με τα παιδιά της γειτονιάς 
ή και με εσάς στο σπίτι. Μιλήστε γι’ αυτά στο 
Διευθυντή και το δάσκαλο της τάξης και συ-
νεργαστείτε μαζί τους για να πάρετε βοήθεια.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν κάποιες άμεσες 
δράσεις σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπι-
σης στις οποίες μπορεί να προβεί το σχολείο, 
από μόνες τους όμως δε μπορούν να δώσουν 
λύση στο πρόβλημα του εκφοβισμού και της 
βίας στο σχολείο.
Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
παρέμβασης, στο οποίο να συμμετέχει το 
σύνολο της σχολικής κοινότητας αλλά και ευ-
ρύτεροι κοινωνικοί φορείς, προκειμένου να 
υπάρξει αποτελεσματική πρόληψη και αντιμε-
τώπιση του φαινομένου.
Μακάρι κάποια μέρα ο σχολικός εκφοβισμός 
και γενικά το φαινόμενο  του εκφοβισμού να 
πάψει να υπάρχει. 

[Ελένη Κουνδουράκη Γ3 Γυμνασίου Τυμπακίου] 
Πηγή: https://www.alfavita.gr

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ   (SCHOOL BULLYING)
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Ο Νίκος Καζαντζάκης ήταν Έλληνας 
συγγραφέας, δημοσιογράφος, πολιτι-
κός, μουσικός, ποιητής, και φιλόσοφος. 
Γεννήθηκε στο σημερινό Ηράκλειο της 
Κρήτης εκεί όπου έλαβε τη στοιχειώδη 
μόρφωση κι έπειτα το 1897 γράφτηκε 
στη Γαλλική Εμπορική Σχολή του Τίμιου 
Σταυρού στη Νάξο, όπου διδάχθηκε τη 
γαλλική και την ιταλική γλώσσα και ήρθε 
σε μία πρώτη επαφή με τον δυτικό πολι-
τισμό. 
Το 1899 επέστρεψε στο Ηράκλειο και ολο-
κλήρωσε τις γυμνασιακές σπουδές του. Το 
1902 μετακόμισε στην Αθήνα για πανεπιστη-
μιακές σπουδές. Φοίτησε στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1906 
πήρε το δίπλωμα του διδάκτορα της Νομι-

κής με άριστα. Το 1906 πρωτοεμφανίστηκε 
στα  ελληνικά γράμματα με το μυθιστόρημα  
Όφις και Κρίνο για να ακολουθήσουν την 
ίδια χρονιά το δοκίμιο Η Αρρώστια του Αιώ-
νος και έπειτα το θεατρικό έργο Ξημερώνει. 
Την επόμενη χρονιά ο Καζαντζάκης υπέβα-
λε ανεπιτυχώς και αυτή τη φορά δύο ακόμη 
θεατρικά του έργα στον ίδιο διαγωνισμό, το 
Έως πότε;, το οποίο επαινέθηκε, και το Φα-
σγά, ενώ έγραψε και ένα δεύτερο μυθιστό-
ρημα, τις Σπασμένες Ψυχές. Ακολούθησαν 
δύο ακόμη θεατρικά έργα, τη μονόπρακτη 
τραγωδία Κωμωδία και το Η Θυσία, το οποίο 
δημοσιεύθηκε αργότερα με τον τίτλο Ο Πρω-
τομάστορας. Το τελευταίο υποβλήθηκε το 
1910 στον Λασσάνειο Δραματικό Αγώνα και 
κέρδισε το πρώτο βραβείο, ενώ διασκευά-
στηκε και σε λιμπρέτο από τον Μανώλη Κα-
λομοίρη, ο οποίος το μελοποίησε σε όπερα.
Παράλληλα αρθρογραφούσε σε διάφορες 

εφημερίδες και περιοδικά υπό τα ψευδώ-
νυμα Ακρίτας, Κάρμα Νιρβαμή και Πέτρος 
Ψηλορείτης, ενώ το 1907 ξεκίνησε μεταπτυ-
χιακές σπουδές στο Παρίσι. Σημαντική επί-
δραση στον Καζαντζάκη είχαν οι διαλέξεις 
του Ανρί Μπεργκσόν, τις οποίες παρακολου-
θούσε και τον οποίο παρουσίασε στην Αθήνα 
με ένα δοκίμιό του το 1912, H. Bergson. Το 
1909 επέστρεψε στην Ελλάδα και εξέδωσε 
στο Ηράκλειο τη διατριβή του επί υφηγεσία 
Ο Φρειδερίκος Νίτσε εν τη Φιλοσοφία του Δι-
καίου και της Πολιτείας.
Τη δεκαετία του ’50 ο Νίκος Καζαντζάκης 

ήταν ήδη καταξιωμένος συγγραφέας με πα-
γκόσμια αναγνώριση.
Το 1955 όμως, πολεμήθηκε σκληρά από την 
εκκλησία, που έφτασε στο σημείο να ζητήσει 
ακόμα και τον αφορισμό του.
Τα έργα του «ο Τελευταίος Πειρασμός», «ο 

Χριστός ξανασταυρώνεται» και «Καπετάν Μι-
χάλης», έγιναν αφορμή ώστε η ιερά σύνοδος 
με έγγραφό της, να ζητήσει από την κυβέρ-
νηση την απαγόρευσή τους.
Ο Καζαντζάκης κατηγορήθηκε ως ιερόσυλος 
και τα έργα του θεωρήθηκαν προσβολή για 
τα χρηστά ήθη.
Στον «τελευταίο πειρασμό» ο συγγραφέας 
παρουσίαζε το Χριστό με ανθρώπινες αδυνα-
μίες, ενώ στο  έργο του «ο Χριστός ξανασταυ-
ρώνεται»  έδειχνε τις αμαρτωλές αδυναμίες 
των ιερέων.

Ο «Καπετάν Μιχάλης» χαρακτηρίστηκε «αντι-
χριανικό έργον», που εξευτελίζει τα ιερά και 
τα όσια του έθνους καθώς και τον αγώνα 
του κρητικού λαού.
Ο συγγραφέας είχε αντίθετη άποψη: «προ-
σπάθησα να τονίσω όσο μπορούσα τους 
αγώνες της Κρήτης για την ελευθερία και συ-
νάμα την ηρωική και μαρτυρική συμμετοχή 
της εκκλησίας στους αγώνες αυτούς κι όμως 
βρέθηκαν συνειδήσεις που κατασυκοφάντη-
σαν το βιβλίο αυτό, ως ενάντιο της θρησκεί-
ας και της πατρίδας».
Πολλοί υποστήριξαν ότι ο συγγραφέας δεν 
πολεμήθηκε για το περιεχόμενο των βιβλίων 
του, αλλά για τα φιλοκομμουνιστικά του φρο-
νήματα.
Οι αντιδράσεις της εκκλησίας δίχασαν την 
κοινή γνώμη. Πολλοί πίστεψαν ότι όντως 
ο συγγραφέας δεν έδειχνε σεβασμό στα 
«Θεία», ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι τα έργα 
του ήταν συγγραφικά αριστουργήματα, που 
δεν είχαν καμία πρόθεση να προσβάλουν 
την εκκλησία.
Ο συγγραφέας με επιστολή  απάντησε δη-
μόσια στις απειλές της εκκλησίας ότι θα τον 
αφορίσει: «Μου δώσατε μια κατάρα, Άγιοι 
Πατέρες, σας δίνω μια ευχή: Σας εύχομαι 
να “ναι η συνείδησή σας τόσο καθαρή όσο η 
δική μου και να “στε τόσο ηθικοί και θρήσκοι 
όσο είμαι εγώ».

Παρόλο που τελικά ο συγγραφέας είχε γλιτώ-
σει τον αφορισμό, το στίγμα του άπιστου και 
ιερόσυλου, τον συνόδευε ακόμα και μετά το 
θάνατό του
Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στις 18 Φε-
βρουαρίου του 1883. Το έργο του έχει ανα-
γνωρισθεί παγκοσμίως τόσο πριν, όσο και 
μετά το θάνατό του.

[Στέλλα Πατρικαλάκη Γ4 Γυμνασίου Τυμπακίου]
Πηγή: urbanlife.gr

ένα μεγάλο κεφάλαιο 
του ελληνικού πολιτισμού

ΝίκοςΚαζαντζάκης

10 από τα σημαντικότερα  
βιβλία του

1. Ο Βίος και η Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά (1946)
2. Ο καπετάν Μιχάλης (1953)
3. Ο φτωχούλης του Θεού (1956)
4. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται (1954)
5. Ο τελευταίος πειρασμός
6. Οι αδερφοφάδες (1963)
7. Ασκητική (1945)
8. Αναφορά στον Γκρέκο (1961)
9. Σπασμένες ψυχές (1909-1910)
10. Οδύσσεια (1938)
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Τι είναι η Ιλιάδα;
Η Ιλιάδα (Ἰλιάς) είναι ένα από τα ομηρι-
κά έπη, μαζί με την Οδύσσεια και σώζε-
ται ολόκληρη στις μέρες μας. Η σύνθεσή 
της, που κατά την παράδοση έγινε από 
τον Όμηρο, τοποθετείται στον 8ο αιώνα 
π.Χ. και βασίζεται στην παράδοση προ-
φορικής σύνθεσης και απαγγελίας ηρωι-
κών ποιημάτων που είχε αναπτυχθεί τους 
προηγούμενους αιώνες. Το ποίημα, που 

περιγράφει κάποια γεγονότα του δέκατου 
και τελευταίου χρόνου της πολιορκίας της 
Τροίας (Ιλίου) από τους Έλληνες (Αχαιοί ή 
Αργείοι ή Δαναοί στο έπος), είναι γραμμέ-
νο σε δακτυλικό (ή ηρωικό) εξάμετρο σε 
έντεχνη ποιητική γλώσσα και αποτελείται 
από 15.693 στίχους. 
Τα γεγονότα του Τρωικού Πολέμου, που 
αφηγείται η Ιλιάδα, διαδραματίζονται στον 
δέκατο χρόνο του πολέμου και εκτυλίσσο-

νται σε περίπου 51 ημέρες. Η όλη υπόθε-
ση (οργή του Αχιλλέα) εξελίσσεται σε 51 
ημέρες και τρεις νύχτες. Δεν ονομάζεται 
Ἀχιλληίς αλλά Ἰλιάς, από την πόλη Ἴλιον 
(Τροία), γύρω από την οποία εξελίσσεται. 
Αρχή του ποιήματος είναι η μῆνις, η οργή 
του Αχιλλέα, μετά από διαφωνία με τον 
Αγαμέμνονα για τη διανομή των λαφύρων 
από τις μάχες, που οδηγεί στην αποχώρηση 
του Αχιλλέα από τις πολεμικές επιχειρή-

σεις. Στην Ιλιάδα περιλαμβάνονται τα γε-
γονότα που ακολουθούν την αποχώρηση 
του Αχιλλέα και οι επιτυχίες των Τρώων, 
η είσοδος του Πατρόκλου στον πόλεμο με 
τον οπλισμό του Αχιλλέα, ο θάνατος του 
Πατρόκλου, η επιστροφή του Αχιλλέα στη 
μάχη για εκδίκηση, ο θάνατος του Έκτορα 
και η βεβήλωσή του από τον Αχιλλέα. Τέ-
λος, η παράδοση του νεκρού Έκτορα στους 
Τρώες. Τα επεισόδια που έχουν προηγηθεί 

στα δέκα χρόνια του πολέμου, καθώς και 
η προϊστορία του πολέμου, περιγράφονται 
στα Κύπρια έπη, ενώ τα γεγονότα μετά το 
θάνατο του Έκτορα μέχρι και την άλωση 
της Τροίας περιέχονται στα επόμενα έργα 
του Τρωικού Κύκλου.

Ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί 
σκοποί της;

Τα ομηρικά έπη είναι τα παλαιότερα δια-
σωθέντα κείμενα της αρχαίας ελληνικής 
γραμματείας και ήδη στην αρχαία Ελλάδα 
θεωρούνταν τα σημαντικότερα έργα και 
χρησιμοποιούνταν στην εκπαίδευση. Ως 
κύριο θέμα των ραψωδών, η απαγγελία 
τους ήταν βασικό μέρος των Ελληνικών 
θρησκευτικών εορτών.[3] Μαζί με την 
Οδύσσεια, η Ιλιάδα είναι ένα από τα πα-
λαιότερα έργα της δυτικής λογοτεχνίας 
σε γραπτή μορφή. Τα ομηρικά έπη αποτε-
λούν έργα μεγάλης λογοτεχνικής δύναμης, 
αισθητικής ωριμότητας και ουμανιστικής 
έκφρασης, στοιχεία που άσκησαν τερά-
στια και διαχρονική επιρροή τόσο στον 
πνευματικό κόσμο όσο και στους απλούς 
ανθρώπους. Αποτέλεσαν το πολιτιστικό 
και εκπαιδευτικό θεμέλιο όλη την περίοδο 
της κλασικής αρχαιότητας και συνέχισαν 
να επιδρούν στη διαμόρφωση της λογο-
τεχνικής και της φιλοσοφικής σκέψης κα-
θόλη τη διάρκεια της ιστορίας του Δυτικού 
πολιτισμού, κυρίως όμως την περίοδο της 
Αναγέννησης. 
Πηγές: https://el.wikipedia.org/wiki/

[Ιωάννα Λαμπράκη Β1 Γυμνασίου Τυμπακίου
Αριστέα Καδιανάκη Β1 Γυμνασίου Τυμπακίου]

Η Ιλιάδα και οι εκπαιδευτικοί σκοποί της
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Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορ-
τάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και 
αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ 
για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοι-
νού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Το θέμα για το 2020 είναι: «Ώρα για την 
Φύση». Τα τρόφιμα που τρώμε, ο αέρας που 
αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε και το κλί-
μα που καθιστά τον πλανήτη μας κατοικήσιμο, 
όλα προέρχονται από τη φύση. Είναι η φύση 
που μας στέλνει το μήνυμα: Για να φροντίζου-
με τον εαυτό μας πρέπει να φροντίζουμε τη 
φύση.
«Καθώς εργαζόμαστε για να ανακάμψουμε 
καλύτεροι, ας θέσουμε τη φύση εκεί που ανή-
κει. Στο κέντρο της λήψης αποφάσεων» τονί-
ζει σε μήνυμά του για τη σημερινή Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος ο γενικός γραμματέας 
του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.
O γενικός γραμματέας του ΟΗΕ επισημαίνει 
πως «για να φροντίσουμε τον άνθρωπο πρέπει 
να φροντίσουμε τη φύση» και ότι σε αυτή την 
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, είναι η ώρα 
της φύσης.
Ειδικότερα, ο κ. Γκουτέρες υπογραμμίζει την 
ανάγκη ολόκληρη η παγκόσμια κοινότητα να 
αλλάξει πορεία και προτρέπει να «αναθεωρή-
σουμε τι αγοράζουμε και τι χρησιμοποιούμε», 
να «υιοθετήσουμε βιώσιμες συνήθειες, βιώσι-
μα γεωργικά και επιχειρησιακά πρότυπα», να 
«προστατέψουμε τα εναπομείναντα άγρια πε-

ριβάλλοντα και την άγρια φύση», να «δεσμευ-
τούμε για ένα πράσινο και ανθεκτικό μέλλον».
Σε αυτό το πλαίσιο ο γενικός γραμματέας του 
ΟΗΕ σκιαγραφεί τις δραματικές αλλαγές της 
κλιματικής αλλαγής και σημειώνει πως η φύση 
μάς στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. «Βλάπτου-
με τον φυσικό κόσμο και αυτό γίνεται εις βά-
ρος μας. Η υποβάθμιση των οικοτόπων και η 
απώλεια της βιοποικιλότητας επιταχύνονται. Η 
διατάραξη του κλίματος επιδεινώνεται. Οι φω-

τιές, οι πλημμύρες, οι ξηρασίες και οι υπερκα-
ταιγίδες γίνονται πιο συχνές και πιο καταστρο-
φικές. Οι ωκεανοί θερμαίνονται και οξύνονται, 
καταστρέφοντας τα οικοσυστήματα των κο-
ραλλιών. Τώρα, ένας νέος κορωνοϊός μαίνεται, 
υπονομεύοντας την υγεία και τα προς το ζην» 
αναφέρει.

[Λίλη Ντάλζιελ  Β2 Γυμνασίου Τυμπακίου]
Πηγή: https://www.sansimera.gr/worldays/38

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 

Μεγάλη εβδομάδα
Η μεγάλη εβδομάδα  αρχίζει την Κυριακή των  Bαΐων το βράδυ και τελειώνει το Mεγάλο Σάββατο. Η 
μεγάλη εβδομάδα ή εβδομάδα των παθών  κάθε μια από τις μέρες της είναι αφιερωμένη σε κάποια  πε-
ριστατικά των παθών του Χριστού. Ξεκινώντας από την μεγάλη Δευτέρα η οποία είναι αφιερωμένη στην 
μνήμη του Ιωσήφ που αναφέρεται στην Πάλαια διαθήκη και στην άκαρπη σικύα  που την καταράστηκε ο 
Χριστός και ξεράθηκε με έναν Του λόγο.
 Η μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωμένη στην παραβολή των δέκα παρθένων. Η παραβολή αυτή συμβολίζει 
την πίστη και την προνοητικότητα. Την συγκεκριμένη μέρα ψάλλεται το τροπάριο που έγραψε η μοναχή 
Κασσιανή . 
Τη Μεγάλη Τέταρτη η αμαρτωλή γυναίκα μετανόησε πίστεψε στον Χριστό και έλλειψε τα πόδια του με 
μύρο. Όσοι χριστιανοί είναι βαπτισμένοι την ημέρα αυτή ο Ιερέας τους μυρώνει με μύρο στο μέτωπο και 
στα χωριά την μεγάλη Πέμπτη είναι αφιερωμένη στον μυστικό δειπνουσών προσευχή, στην Γεσθημανή 
,στην προδοσία του Ιούδα ,στη σύλληψη του Ιησού ,στην ανάκριση από τον Άννα ,στην άρνηση του πετρο-
κόποι στην καταδικάσει του Χριστού από τον Καϊάφα ,την ημέρα αυτή ο ιερέας ψάλει τα 12 ευαγγέλια. 
Επιπλέον, υπάρχει ένα έθιμο σε μερικά χωριά της Κρήτης σύμφωνα με το οποίο κρατάνε μία κλώστη και 
ανά ένα ευαγγέλιο και κάνουν ένα κόμπο. Η κλώστη αυτή μετά θεωρείται φυλαχτό. Επίσης, μοιράζεται 
ξύδι με λεμόνι προς τιμήν του Χριστού που ζήτησε  νερό και αντί αυτού του έδωσαν ξύδι. 
Η Μεγάλη παρασκευή  είναι αφιερωμένη στα Αγία Πάθη και στη Σταύρωση του Ιησού. Το πρωί της Με-
γάλης Παρασκευής, οι παρθένες στολίζουν τον επιτάφιο μετά τις 11 μέχρι τις 3. Η εκκλησία την ημέρα 

αυτή λειτουργεί και οι χριστιανοί σαν ένδειξη πένθους δεν τρώνε  κρέας, λάδι και γάλα. Το βράδυ της μεγάλης Παρασκευής η καμπάνα χτυπάει 
πένθιμα και  γίνεται η περιφορά του επιτάφιου και ψάλλονται τα εγκώμια. Μετά το πέρας της λειτουργίας σε ορισμένα μέρη έχουν ως έθιμο να 
παίρνουν μερικά από τα λουλούδια του επιτάφιου γνωστά ως «καλορίζικα». 
Το μεγάλο Σάββατο είναι αφιερωμένο στην ανάσταση του Χριστού. Σε ορισμένα μέρη της Ελλάδας από το πρωί μαζεύουν ξύλα ώστε να κάψουν 
τον Ιούδα το βράδυ. Το βράδυ η καμπάνα χτυπάει στις 12 τα μεσάνυχτα και τότε σημάνει η Ανάσταση και το Άγιο φως που έρχεται από τα 
Ιεροσόλυμα μοιράζεται σε όλη την Ελλάδα. Η λειτουργία της εκκλησίας τελειώνει στις 3 που μπορούν να μεταλάβουν τη Θεία Κοινωνία  όσοι 
έχουν νηστέψει. Φέτος όμως λόγω της πανδημίας δεν έγινε κανονική λειτουργία την ημέρα της Αναστάσεως και τελικά η Ανάσταση γιορτάστηκε 
στης 26 Μαΐου στις 11 το βράδυ. 

[Ευαγγελία Σημαιάκη Γ4 Γυμνασίου Τυμπακίου]
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Το Κλήμα είναι χωριό και πρώην κοινότη-
τα της επαρχίας Πυργιωτίσσης στο δυτικό-
τερο άκρο του νομού Ηρακλείου, σε υψό-
μετρο 140 μ. Οι κάτοικοι του Κλήματος 
ασχολούνται κυρίως με την καλλιέργεια 
της ελιάς και των πρωίμων κηπευτικών, 
όπως επίσης και με την κτηνοτροφία. Σή-
μερα αποτελεί ομώνυμο Δημοτικό διαμέ-
ρισμα, με έναν οικισμό. Η απόστασή του 
από το Ηράκλειο είναι 70 χλμ. 
Στο χωριό βρίσκεται ναός αφιερωμένος 
στην Κοίμηση της Θεοτόκου. 
Κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, 
υπαγόταν στο νομό Ρεθύμνου. Ανα-
φέρεται το 1583 στον Καστροφύλακα 
ως Clima di Amari [1] με 52 κατοίκους. 
Νωρίτερα, το 1577 αναφέρεται[2] και 
από τον Μπαρότσι. Παλαιότερα υπα-
γόταν στην επαρχία Πυργιωτίσσης. 
el.wikipedia.org/wiki/Κλήμα_Ηρακλείου

Έθιμα γάμου
Στην Κρήτη ήταν συνηθισμένο ένα ζευγάρι να 
παντρεύεται από αγάπη. Παρ’ όλα αυτά έπρε-
πε να πάρουν την άδεια των γονιών τους. Αν 
δε τους το επέτρεπαν , τότε ο γαμπρός «έκλε-
βε» την νύφη και έφευγαν για άγνωστο μέρος. 
Στην περίπτωση γάμου από αγάπη ο γαμπρός 
δεν είχε δικαίωμα να ζητήσει προίκα. Αντίθετα 
αν γινόταν συνοικέσιο , υπήρχε το έθιμο της 
προίκας καθώς γινόταν και προικοσύμφωνο 
στο οποίο ο γαμπρός ζητούσε περιουσιακά 
στοιχεία για να παντρευτεί την κοπέλα. Το 
προικοσύμφωνο γινόταν με την παρουσία 
τρίτου προσώπου, συνήθως του προξενητή. 
Όταν γινόταν το συνοικέσιο οι δύο νέοι συνα-
ντιόντουσαν για να γνωριστούν. Αν έφταναν σε 
συμφωνία γάμου, γινόταν πρώτα αρραβώνας 
με παρουσία παππά. Η συγκεκριμένη «τελε-
τή» αν συνέβαινε χωρίς την παρουσία παππά 
λεγόταν «λογοδόστεμα». Οι γονείς και κυρίως 
ο πατέρας έπρεπε παρουσία του παππά να 
δώσουν την έγκρισή τους για το γάμο. Αν όλα 
έβαιναν καλώς, τότε έκαναν ένα μεγάλο φα-
γοπότι. Επίσης, υπήρχε ο καλέστής ο οποίος 

λειτουργούσε όπως τα σημερινά προσκλητή-
ρια, πήγαινε δηλάδη και καλούσε τους καλε-
σμένους του γάμου.
Στο γάμο θεωρούνταν υποχρεωτικό να καλε-
στούν όλοι οι συγγενείς μέχρι δεύτερα ξαδέρ-
φια και οι γείτονες. Σε περίπτωση ύπαρξης 
έχθρας μεταξύ των οικογενειών, γινόταν ανα-
κωχή για το γάμο. Όλοι οι καλεσμένοι έπαιρ-
ναν δώρα στο ζευγάρι ή έδιναν χρήματα για 
να χτίσουν το καινούριο τους σπίτι, τα λεγόμε-
να «χαρίσματα» . Από την άλλη μεριά, το ζευ-
γάρι δώριζε μία κουλούρα με εξαίσιο στολισμό 
στους καλεσμένους, καθώς και ένα κομμάτι 
κρέας αν ο γαμπρός ήταν βοσκός. Όταν οι 
καλεσμένοι πήγαιναν να τους ευχηθούν, τους 

κερνούσαν καρύδια, παραδοσιακά γλυκά, δί-
πλες με μέλι  τα ξεροτήγανα, μαζί πάντα με 
τσικουδιά ή κρασί.
Το βράδυ οι κοπέλες μαζεύονταν στο σπίτι 
της νύφης και «κατάσταιναν» ετοίμαζαν τα 
προικιά της. Τα προικιά, τα οποία ήταν σεμέν, 
υφαντά κτλ. τα πήγαιναν με συνοδεία μουσι-
κής (πομπή) στο σπίτι που θα στέγαζε τους 
νεόνυμφους. Η νύφη εκεί στόλιζε το κρεβάτι 
που θα κοιμόταν με το γαμπρό και παράλληλα 
ακούγονταν ωραίες μαντινάδες.

Ένα ανέφελο περνά και έχει νερό και στούπα 
Ας είναι καλορίζικη τση νύφης μας η προύκα
Ρύζι να τση πετάξετε απάνω στα προικιά τση
Για να ριζοβλαστώσουνε τα παιδογγονά τση

Την ημέρα του γάμου η νύφη στολίζονταν και 
ο γαμπρός πήγαινε για το καθιερωμένο ξύρι-
σμα. Την νύφη την βοηθούσαν να στολιστεί οι 
φίλες της. Οι μαντινάδες δεν έλειπαν και ακο-

λουθούσαν την νύφη μέχρι την εκκλησία.
Πρώτα από όλα έρχομαι και τις ευχές αρχίζω
Η ώρα η καλή να ρθει τώρα που σε στολίζω

Αστράφτει στον ήλιο 
ο χρυσός και μες τη νύχτα τα άστρα 

Αστράφτει και η νύφη μας 
στο νυφικό της τ’ ασπρο

Ντύσου στολίσου μερακλή γαμπρέ 
και ξεκινούμε 

Κι η νύφη αναμένει σε  
κι ας μην καθυστερούμε

Αν η νύφη κατάγονταν από διαφορετικό χω-
ριό από το γαμπρό, τότε έστελναν κάποιον  
καβαλάρη με όμορφα στολισμένο άλογο για 
να την πάρει από το χωριό. Ο πρώτος καβα-
λάρης που έφερνε την ευχάριστη είδηση ότι 
ο γαμπρός δεν αθέτησε την υπόσχεσή του, 
ήταν ο «νικητής» και η νύφη στόλιζε το άλογό 
του με ένα λευκό κρουσαλιδάτο μαντίλι (από 
δάκρυα χαράς). Αν όμως ήταν από το ίδιο 
χωριό, ο γαμπρός με τον κουμπάρο πήγαιναν 
στο σπίτι της με συνοδεία μουσικής  -πομπής- 
, για να την πάρουν και να την οδηγήσουν 
στην εκκλησία. Δεν έλειπαν οι μαντινάδες.  Οι 
γονείς του γαμπρού περίμεναν στο σπίτι την 
ευλογημένη νύφη και έριχναν μπαλωθιές λέ-
γοντας (η ωρα η καλή παιδί μου).
Η οικογένεια της νύφης μέχρι να τελεστεί το 
μυστήριο, διατηρεί την πόρτα κλειστή. Μετά 
ο γαμπρός εισέρχεται με μια ανθοδέσμη από 
τριαντάφυλλα και ζητά την ευχή τους. Στη 
συνέχεια, η νύφη έβγαινε από τα ιδιαίτερα 
δωμάτιά της και του έδινε ένα φιλί και το χέρι 
της (αφού έχουν ευχηθεί οι γονείς της). Αργό-
τερα, οδηγούνταν στην εκκλησία.
Μετά το πέρας του μυστηρίου, ξεκινούσε το 
γλέντι, συνήθως σε κάποιο ανοιχτό χώρο. Το 
γλέντι ξεκινούσε με άφθονα φαγητά, εδέσμα-
τα, ποτά, και χορό μέχρι το πρωί. Τα φαγητά 
του γάμου είναι κυρίως βραστό αρνί, γίδα, πι-
λάφι, μακαρόνια με ανθότυρο, γουρονόπουλο 
ψητό κ.α.

[Άννα Μερωνιανάκη Β4 Γυμνασίου Τυμπακίου]

Ευχές
Δίνω ευχές, πολλές ευχές και με χαρά περίσσα

Του χρόνου σαν και σήμερα να ‘ναι και στα βαφτίσια
Να ζήσει η νύφη και ο γαμπρός, ευτυχισμένα χρόνια

Να τσ’ αξιώσει ο θεός να δουν παιδιά και εγγόνια
Και να χει πάντα φώτιση απ’ του Θεού τη χάρη.

Κλήμα
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Η K-pop (προφέρεται κέι- ποπ, σύντμη-
ση από τη φράση «Korean pop». Είναι 
είδος της Νοτιοκορεατικής μουσικής 
(όπως η k-hiphop). Ο όρος χρησιμοποιεί-
ται κυρίως για να περιγράψει διάφορα 
είδη εμπορικής ποπ μουσικής από τη 
Νότια Κορέα. Σε κάποιο βαθμό, ο όρος 
«K-pop» μπορεί να θεωρηθεί εμπορικός 
όρος, που χαρακτηρίζει την ποπ μου-
σική που παράγεται στη Νότια Κορέα.  
Πηγή: el.wikipedia.org/wiki/K-pop

Όμως, τι είναι αυτό το νέο είδος ποπ και 
πού έχει τις ρίζες του;  
Μετά τον εμφύλιο πόλεμο με την Βόρεια Κορέα 
και τον τελικό διαχωρισμό των χωρών και την 
αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Νότια Κο-
ρέα επιβλήθηκε ο στρατιωτικός νόμος. Οτιδήποτε 
ελεγχόταν από την κυβέρνηση και δεν υπήρχε γε-
νικά ελευθερία. Τη δεκαετία του ‘80, όμως, μετά 
από πολλές δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις έφτα-
σαν στις εκλογές του 1987 και τη δημιουργία 
ενός πολυκομματικού κράτους. Μέχρι τότε, υπήρ-
χαν δύο μεγάλα κανάλια που μέσα από διάφορα 
σόου ταλέντων παρουσίαζαν τα ταλέντα της χώ-
ρας αλλά και το είδος μουσικής που επιτρεπόταν 
να ακούν οι πολίτες. Ρομαντικά τραγούδια, πα-
τριωτικά και ύμνοι. Η διαφορετικότητα, η καλλι-
τεχνική σφραγίδα που τότε ήταν το απόλυτο στις 
χώρες της Δύσης δεν είχε φτάσει ακόμα. Όποιοι 
κέρδιζαν στους διαγωνισμούς αυτούς, που παί-
ζονταν το Σαββατοκύριακο, ήταν και αυτοί που 
παίζονταν στα ραδιόφωνα και έκαναν καριέρα.
 Το 1992, όλα άλλαξαν. Μέχρι τότε οι τηλεορά-
σεις είχαν μπει στο 99% των σπιτιών της Νότιας 
Κορέας. Οι ακροαματικότητες των σόου ταλέ-
ντων ήταν στον ζενίθ τους και η συμμετοχή σε 
αυτά ήταν βασικός παράγοντας για την επιτυχία 
και την παρουσίαση συγκροτημάτων. Έτσι, φτά-
νουμε στο πρώτο χιπ- χοπ συγκρότημα της Νό-
τιας Κορέας, τους Seo Taiji and the Boys που 
παρουσιάστηκαν στις 11 Απριλίου 1992 σε ένα 
από αυτά τα σόου. Το συγκρότημα αυτό ήταν η 
αρχή του είδους που αποκαλούμε σήμερα K-pop. 
Πήγαν ενάντια σε οποιαδήποτε νόρμα, από μου-
σική, χορογραφία, στίχους, μέχρι και την μίξη της 
Κορεάτικης κουλτούρας με την Αμερικάνικη ποπ 
μουσική. Και λόγω αυτού, όχι μόνο δεν κέρδισαν 
τον διαγωνισμό, αλλά πήραν και το χαμηλότερο 
σκορ που είχε απονεμηθεί ποτέ. 
Βέβαια, το μέλλον είχε άλλα σχέδια. Μετά την κυ-
κλοφορία του τραγουδιού τους στα ραδιόφωνα, 
το “I Know” εκτοξεύτηκε στις πρώτες θέσεις του 
Κορεάτικου τσαρτ και έμεινε εκεί για 17 βδομά-
δες. Οι περισσότερες βδομάδες στο νούμερο 1 
που είχε μείνει τραγούδι για τουλάχιστον 15 χρό-
νια.
Η επιτυχία των Seo Taiji and the Boys ώθησε σε 
μία τελείως διαφορετική κουλτούρα για τη μουσι-
κή της χώρας. Η επιμονή τους για τη δημιουργία 
δικών τους κομματιών που μιλούν για τα προβλή-
ματα της κοινωνίας, του να είσαι έφηβος και της 
αποφυγής της κατασκευασμένης ποπ έφερε μία 
επανάσταση που μέχρι τη διάλυση του συγκροτή-
ματος το 1996, είχε αλλάξει και τη χώρα.
Τρεις εταιρίες δημιουργήθηκαν από το 1995 μέ-
χρι και το 1998 που στόχο είχαν στην εύρεση τα-
λέντων και στη δημιουργία γκρουπ ειδώλων (idol 

groups). 
Ταλαντούχοι 
νέοι και νέες εκπαιδευμέ-
νοι στο χορό, στην υποκριτική και στη 
φωνητική δημιούργησαν γκρουπ που θα κατα-
κτούσαν τις καρδιές των νέων φαν. Οι εταιρίες 
αυτές είναι η SMEntertainment το 1995, η JYP 
Entertainment το 1997 και η YG Entertainment 
το 1998, που δημιουργήθηκε από ένα μέλος των 
Seo Taiji and the Boys.
 Το πρώτο idol γκρουπ ήταν οι ‘’H.O.T’’ που εμ-
φανίστηκαν το 1996, όταν ο ιδρυτής της SM Λι 
Σου-μαν, συγκέντρωσε πέντε χορευτές και τρα-
γουδιστές και παρουσίασε στο κοινό αυτό που 
πίστευε ότι ήθελαν οι έφηβοι από ένα μοντέρνο 
συγκρότημα ποπ.
 Πέντε διαφορετικές προσωπικότητες που ενώνο-
νται μέσω μουσικής, διαφορετικά είδη μουσικής 
ενωμένα σε ένα τραγούδι, χορός και στυλ που 
να περισσεύει. Το 1999 οι ‘’H.O.T’’ επιλέχθηκαν 
να συμμετάσχουν σε μία φιλανθρωπική συναυλία 
μαζί με τον Μάικλ Τζάκσον, δείχνοντας είδη από 
τα τέλη των 90s την παγκόσμια απήχηση του εί-
δους.

Παρά τα κάποια αρχικά προβλήματα της μουσι-
κής βιομηχανίας και Ασιατικής οικονομικής κρί-
σης του 1997, η Κορεάτικη ποπ βρήκε τα πρώ-
τα διεθνή της βήματα. Στράφηκε στις υπόλοιπες 
Ασιατικές αγορές και επανήλθε πιο δυναμική από 
ποτέ στις αρχές του 21ου αιώνα. Τότε που και η 
Νοτιο-Κορεάτικη κυβέρνηση την μετέτρεψε και 
επίσημα σε εξαγώγιμο προϊόν της χώρας.
Με την πάροδο του χρόνου η K-pop έφτιαξε το 
δικό της εμπορικό σήμα βασισμένη στο φλας, το 
ύφος και την ποιότητα. Έτσι, άρχισε να εισβάλει 
και στο δυτικό κόσμο και να σκαρφαλώνει και στα 
Αμερικάνικα αλλά και στα παγκόσμια τσαρτ.
Μετά από μία δεκαετία από την τιτλοφόρησή 
της ως εξαγώγιμο προϊόν παρουσιάζονται τα 
πρώτα δείγματα ως παγκόσμιο φαινόμενο. Οι 
‘’Girls’ Generation’’, ‘’Bts’’, ‘’Blackpink’’, ‘’Psy’’ 
και πολλοί άλλοι έχουν φτάσει στην κορυφή των 
τσαρτ και παρουσιάζουν κάτι που από ό τι φαίνε-
ται απουσιάζει από την ποπ. Συγκροτήματα από 
ταλαντούχους νέους που χορεύουν, τραγουδούν, 
παίζουν σε μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας βιντε-

οκλίπ και κατακλύζουν στάδια με κόσμο. Ακόμα 
και αν δεν είσαι φαν της μουσικής αυτής θα βρεις 
κάτι να σου αρέσει και να θαυμάσεις. Η K-pop 
άνοιξε το δρόμο της εισροής της Ασιατικής κουλ-
τούρας στο δυτικό κόσμο και από ότι δείχνουν τα 
νούμερα είναι εδώ για να μείνει.
Συγκεκριμένα η Ελλάδα γνώρισε (τυχαία)το 
2012 την K-pop μέσω του γνωστού κομματιού 
Gangnam style με δημιουργό τον ‘’Psy’’.

 Από τότε πολλοί (που ακόμα δεν έχουν γνωρίσει 
καλά τα υπόλοιπα συγκροτήματα της K-pop) 
πιστεύουν ότι και όλα τα άλλα κομμάτια είναι 
πανομοιότυπα, αλλά κάνουν λάθος...Η μου-
σική εξελίσσεται το ίδιο οι καλλιτέχνες με τα 
κομμάτια τους αλλά και επίσης οι μουσικές 
προτιμήσεις του κοινού. Για παράδειγμα, αυτή 
την στιγμή το μεγαλύτερο σε επιτυχίες συγκρό-
τημα που σπάει ακόμα και τα δικά τους ρεκόρ 
είναι οι ‘’BTS’’.Η καριέρα τους άρχισε το 2013 
και μέχρι το 2015 δεν είχαν πάρει βραβεία 
εκτός από ένα το 2014. Όμως η ‘’πτώση’’ της 
μπάντας δεν κράτησε για πολύ από τότε που 
οι καλλιτέχνες ανέβασαν το τραγούδι ‘’DOPE’’ 
,στις 23 Ιουνίου του 2015,διότι μόλις βγήκε 
εκτοξεύτηκε στην κορυφή σπάζοντας με αυ-
τόν τον τρόπο ρεκόρ για την K-pop.Από εκείνη 
την στιγμή όλα τα υπόλοιπα τραγούδια τους 
γινόντουσαν επιτυχίες με αποτέλεσμα να εξα-
πλώσουν την μουσική τους σε όλον τον κόσμο 
και να καταφέρουν να πάνε τον Φεβρουάριο 
του 2019 για πρώτη φορά στα Grammy’s.
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