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Πεοιευόμεμα
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Ατιέοωμα ρςη
διαςοξτή

3

σμέμςεσνη: κξπ 4
Δσάγγελξπ Κίςρξπ-διαιςξλόγξπ
σμέμςεσνη: κα
Μαοία Βξσκελάςξσ–καοδιξλόγξπ

5

Αθληςιρμόπ και
Τγεία

6

σμέμςεσνη από
ςξ Νίκξ Ρξύρρξ
- προπονητής

θύιιν No 4

Οθηώβξηνο-Ννέκβξηνο

Αγαπηςξί αμαγμώρςεπ,
Μεςά από έμα υοόμξ απξσρίαπ, απξταρίραμε μα ρσμευίρξσμε ςημ
ποξρπάθεια έκδξρηπ ασςήπ ςηπ ετημεοίδαπ, η ξπξία αιρίχπ τέςξπ κσκλξτξοεί για ςοίςη υοξμιά.
Οι θεμαςικέπ εμόςηςεπ ςηπ ετημεοίδαπ μαπ ρσμευίζξσμ μα πεοιρςοέτξμςαι γύοχ από ζηςήμαςα πξσ μαπ ατξοξύμ και ςα άοθοα εκτοάζξσμ
ςιπ αμςιλήφειπ και ςα εμδιατέοξμςά μαπ· μέρα από ρσμεμςεύνειπ,
έοεσμεπ, αοθοξγοάτηρη, βιβλιξκοιςική, κιμημαςξγοάτξ, πξίηρη και
πξλλέπ άλλεπ θεμαςικέπ ποξρπαθξύμε μα «μςύρξσμε»
μςύρξσμε» ασςήμ ςημ ετημεοίδα και μα ακξσρςεί η τχμή μαπ … Σςη Διαπαρώμ!
Για μια ακόμη τξοά, λξιπόμ, ατήμξσμε κι ασςό ςξ ςεύυξπ μα αμξίνει
ςα τςεοά ςξσ και μα μεςατέοει ςιπ ιδέεπ μαπ ρε όρξσπ ςξ διαβάρξσμ.

Ποξβλημαςιρμξί

7-8

Μξσρική

8-9

Βιβλιξκοιςική

10-11

Ελπίζξσμε μα βοείςε εμδιατέοξμ ςξ πεοιευόμεμό ςξσ και ραπ εσυαοιρςξύμε θεομά για ςημ σπξρςήοινή ραπ.
Η συντακτική ομάδα

Κιμημαςξγοάτξπ
Πξίηρη
Σα μέα ςξσ ρυξλείξσ

12

Σσμςακςική ξμάδα: Βαριλάκξσ Μέμια, Γεωογίξσ Παοαρκεσή, Γκοόιμςα ξσλςάμα, Δημηςοακόπξσλξπ Αοιρςξςέληπ, Θεξτάμξσπ Αδαμαμςία, Καλμςαμπάμη Μαοιάμμα, Κωμρςαμςιμίδη Έλεμα, Κωρςόγιαμμη
Μσοςώ, Κωςρξύλαπ Πσθαγόοαπ, Μαςέοη Νασρικά, Μπέλλξσ Εωή,
Νξύρη-Sanchez Φάοιπ-Ainhoa, Νςάκξσλα Απξρςξλία, Νςάκξσλα Βαριλική, Παπακωμρςαμςίμξσ Βαοβάοα, Παπίοη Ιωάμμα, Πξϊκλή ςελλίμα, Πξσςέςρη Υιλιώ, Ρξύρρξσ Εέμια, Σζόκα Μσοςώ, Σόλιξσ Δσδξνία,
Σριόκξσ Βαριλική
Υπεύθσμη καθηγήςοια: ιαπαμίδξσ Έλλη

Σςξιυεία επικξιμχμίαπ: sti.diapason@gmail.com
Επίρημη ιρςξρελίδα ςξσ Μξσρικξύ Συξλείξσ Ποέβεζαπ:
http://preveza-music-school.gateweb.gr/
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Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής

Πποβλεμαηιζμοί
Μοςζική
Τέσνερ και Γπάμμαηα
Νέα ηος ζσολείος

Οι μακιτριεσ Ηζνια οφςςου και Μυρτϊ Τηόκα διενιργθςαν μια ζρευνα που αφορά
ςτισ διατροφικζσ ςυνικειεσ των
εφιβων, τα αποτελζςματα τθσ
οποίασ ςασ παρουςιάηουμε
παρακάτω (100 μακθτζσ ερωτθκζντεσ).

Σςνενηεύξειρ

Με αφορμι, λοιπόν, τθν Ραγκόςμια Θμζρα Διατροφισ θ Συντακτικι Ομάδα τθσ εφθμερίδασ μασ επζλεξε να κάνει
ζνα αφιζρωμα ςτισ διατροφικζσ ςυνικειεσ των νζων.
Αφοφ διενεργικθκε ζρευνα με ερωτθματολόγια που απαντικθκαν από 100 μακθτζσ Γυμναςίου και Λυκείου, καταφζραμε να βγάλουμε κάποια ςυμπεράςματα τόςο για τισ διατροφικζσ ςυνικειζσ τουσ, όςο και για το μζςο όρο Δείκτθ Μάηασ Σϊματοσ των νζων τθσ περιοχισ μασ. Στο πλαίςιο τθσ ζρευνασ αυτισ, παράλλθλα, κρίναμε απαραίτθτο να
ςυμπεριλάβουμε και ςυνεντεφξεισ από ειδικοφσ πάνω ςτο κζμα, όπωσ τον κφριο Ευάγγελο Κίτςο, διατροφολόγο, και
τθν κυρία Μαρία Βουκελάτου,
καρδιολόγο.
Γνωρίηοντασ πωσ θ καλι
διατροφι και θ άςκθςθ είναι οι
καλφτεροι ςφμβουλοι για τθ
διαςφάλιςθ ενόσ δυνατοφ οργανιςμοφ δεν παραλείψαμε να
δϊςουμε το λόγο ςε εκπροςϊπουσ του ακλθτικοφ χϊρου,
που μασ μίλθςαν για τθν ανάγκθ τθσ άκλθςθσ.

Γιαηποθή

Αφιέρωμα ςση διασροφή

Πεπιεσόμενα

Θ Ραγκόςμια Θμζρα Διατροφισ γιορτάηεται κάκε
χρόνο ςτισ 16 Οκτωβρίου, μζρα που το 1945 ιδρφκθκε
ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τροφίμων και Γεωργίασ του
ΟΘΕ. Στισ μζρεσ μασ θ πείνα απειλεί περιςςότερουσ
από 800 εκατομμφρια ανκρϊπουσ ςτον πλανιτθ και ο
υποςιτιςμόσ, από τθν άλλθ, οι άκλιεσ ςυνκικεσ υγιεινισ και ο περιοριςμόσ τθσ βιοποικιλότθτασ είναι τα
κφρια χαρακτθριςτικά των υπό ανάπτυξθ χωρϊν. Ραράλλθλα, ςτισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ το πρόβλθμα τθσ παχυςαρκίασ απειλεί τθν υγεία εκατομμυρίων πολιτϊν. Θ εντατικοποίθςθ του πρωτογενοφσ τομζα τθσ παραγωγισ γεωργικϊν προϊόντων ηωικισ και φυτικισ προζλευςθσ, θ ραγδαία ανάπτυξθ τεχνολογιϊν μεταποίθςθσ και ςυντιρθςθσ τροφίμων και θ υπερκατανάλωςθ «βιομθχανοποιθμζνων
τροφίμων», δθμιοφργθςαν καινοφργια πρότυπα διατροφισ και διαφοροποίθςαν ςθμαντικά τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ των ανκρϊπων. Ζτςι, ςτόχοσ τθσ Ραγκόςμιασ Θμζρασ Διατροφισ είναι πρϊτον να δοκεί προςοχι ςτθ γεωργικι
παραγωγι τροφίμων και να εντακοφν οι εκνικζσ, πολυμερείσ και μθ κυβερνθτικζσ προςπάκειεσ προσ το ςκοπό αυτό.
Δεφτερον, να αυξθκεί θ ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ για το πρόβλθμα τθσ πείνασ ςτον κόςμο, θ ςυμμετοχι των αγροτϊν, ιδιαίτερα ςτο ηιτθμα των λιγότερο προνομιοφχων ομάδων, με αποφάςεισ και δραςτθριότθτεσ που κα επθρεάηουν τισ ςυνκικεσ ηωισ τουσ και τζλοσ να ενιςχυκεί θ διεκνισ και εκνικι αλλθλεγγφθ ςτον αγϊνα κατά τθσ πείνασ, του υποςιτιςμοφ και τθσ φτϊχειασ και να επιςτιςει τθν προςοχι ςε επιτεφγματα ςτθν ανάπτυξθ τροφίμων και
γεωργίασ.
Βαςιλικι Σςιόκου, Βϋ Λυκείου

Ηζνια Ροφςςου, Μυρτϊ Σηόκα, Βϋ Γυμναςίου
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Συνέντευξη από τον κ. Ευάγγελο Κίτσο, διαιτολόγο
Στο πλαίσιο του αφιερώματος για τη σωστή διατροφή, η συντακτική ομάδα αποφάσισε ότι δεν θα μπορούσε να λείπει μια
συνέντευξη από ένα διαιτολόγο. Ο κύριος Ευάγγελος Κίτσος με μεγάλη προθυμία μάς δέχτηκε και μας μίλησε για τη μεσογειακή διατροφή, τη διατροφή των Νεοελλήνων και των παιδιών.
- Ζχει αυξθκεί το ποςοςτό τθσ παχυςαρκίασ τα τελευταία χρόνια;
Ευάγγελοσ Κίτςοσ: Και βζβαια ζχει αυξθκεί, ζχουν αλλάξει οι ςυνικειεσ διατροφισ.
Στα μζςα του 1950 και ζπειτα ζγινε μια
ζρευνα παγκόςμια, θ γνωςτι ζρευνα των 7
χωρϊν. Εκεί πιραμε δείγμα πλθκυςμοφ
από 7 διαφορετικζσ χϊρεσ όλου του κόςμου για να δοφμε ποιο είναι το προςδόκιμο ηωισ κάκε λαοφ
με βάςθ αυτά που τρϊει. Τότε θ Ελλάδα βγικε ότι μεταξφ
αυτϊν των χωρϊν είχε τθν καλφτερθ διατροφι ςτον κόςμο,
τθν γνωςτι ςε όλουσ μασ μεςογειακι διατροφι. Και πιο εξειδικευμζνα, από όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ θ Κριτθ, θ
γνωςτι ςε όλουσ μασ κρθτικι διατροφι, θ οποία βαςίηεται
ςε αγνά ακατζργαςτα προϊόντα, που βρίςκουμε κακθμερινά
ςτο ςπίτι μασ, ςτον κιπο μασ. Τζτοια είναι τα λαχανικά, τα
χόρτα, το γάλα, το τυρί, το ελαιόλαδο, μικρι κατανάλωςθ
κόκκινου κρζατοσ, πολλά ψάρια και λίγο αλκοόλ. Αυτι θ διατροφι ζδωςε τα φϊτα ςε όλον τον κόςμο˙ εμείσ τθν ξεχάςαμε, και ζχουμε ςτραφεί ςε μια διατροφι δυτικοφ τφπου, μάλλον καλφτερα να πω Αμερικανικι διατροφι, όπου επικρατεί
το γριγορο φαγθτό, το χάμπουργκερ, θ πίτα-γφροσ, θ πίτςα
και όντωσ βλζπουμε να ζχουν αλλάξει οι διατροφικζσ ςυνικειεσ των Ελλινων.
- Σασ επιςκζπτονται παχφςαρκα παιδιά για να τα βοθκιςετε; Αν ναι, τι τα ςυμβουλεφετε;
Ε.Κ.: Και βζβαια με επιςκζπτονται, διότι το πρόβλθμα είναι
γενικό. Ζχουν αλλάξει οι διατροφικζσ ςυνικειεσ τα τελευταία
30 χρόνια, και όλο και περιςςότερα παιδάκια είναι
παχφςαρκα˙ ςε αυτό, εκτόσ από διατροφικζσ ςυνικειεσ παίηουν ρολό οι ςυνικειεσ τθσ ηωισ μασ. Ραλιά, τα παιδιά δεν
είχαν κινθτά, Play Station, tamplet και ζβγαιναν ζξω, ζπαιηαν,
είχαν περιςςότερθ κίνθςθ ςτθ ηωι τουσ. Σιμερα, επειδι τα
παιδιά κλείνονται ςπίτι και είναι ςυνζχεια ςτον καναπζ και
τθν καρζκλα τρϊγοντασ μπιςκότα, γαριδάκια και ό,τι άλλο
αναφζραμε πιο πάνω, επιβαρφνουν τον οργανιςμό τουσ και
γίνονται πιο παχφςαρκα. Ζτςι ζρχονται πολλά παιδάκια,
πράγμα που δεν κα ζπρεπε να ςυμβαίνει, διότι ζχουμε τθ
μεςογειακι διατροφι.
- Κατά τθ γνϊμθ ςασ πόςο ςυχνά πρζπει ζνα παιδί θλικίασ
12 -15 ετϊν να τρϊει φροφτα και λαχανικά;
Ε.Κ.: Τα φροφτα και τα λαχανικά παίηουν πρωταρχικό ρόλο
ςτθ διατροφι ενόσ ανκρϊπου και κυρίωσ ενόσ παιδιοφ, το
οποίο ζχει μεγαλφτερθ ανάγκθ να τρϊει φροφτα και λαχανικά, γιατί αυτά περιζχουν βιταμίνεσ, μζταλλα, ιχνοςτοιχεία
και αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ, οι οποίεσ βοθκοφν ςτθν ανάπτυξι του και κωρακίηουν το ανοςοποιθτικό του ςφςτθμα˙ δθλαδι, ζνα παιδάκι είναι πιο ιςχυρό απζναντι ςε μια κοινι γρίπθ, αλλά και ςε μια ςοβαρι αςκζνεια, γι' αυτό κζλουμε τουλάχιςτον 5 μερίδεσ φροφτα και λαχανικά θμερθςίωσ. Και για
να καταλάβετε πόςο εννοοφμε 5 μερίδεσ, είναι μια μπανάνα
και ζνα ποτιρι φρεςκοςτυμμζνου χυμοφ, και ςτα λαχανικά,
μια ολόκλθρθ ςαλάτα ςτο μεςθμεριανό αρκεί για να πιάςουμε το ςτόχο μασ.

- Πόςα γεφματα ςυνιςτάτε ςε ζνα παιδί τθσ
θλικίασ μασ;
Ε.Κ.: Ζνα παιδί τθσ θλικίασ ςασ, αλλά και οποιοςδιποτε άλλοσ, καλό είναι να ζχει τουλάχιςτον 5 ιςορροπθμζνα γεφματα τθν θμζρα. Ο
οργανιςμόσ ενόσ ανκρϊπου είναι ςαν ζνα αυτοκίνθτο, που πρζπει ςε τακτά διαςτιματα να
κάνουμε ςζρβισ για να μθν πάκει ηθμιά˙ ζτςι και
ο άνκρωποσ, ςτο πίςω μζροσ του μυαλοφ του κα πρζπει να
ξζρει ότι πρζπει να αλλάξει κάποια ανταλλακτικά για να αποφφγει μια πικανι αςκζνεια, και να μθν πάρει φάρμακα. Ανταλλακτικά για ζνα ανκρϊπινο ςϊμα είναι το φαγθτό, το
οποίο κα πρζπει να βρίςκεται ςε πλιρθ αρμονία και αναλογία, να ζχει δθλαδι όλεσ τισ ομάδεσ τροφίμων, που αποτελοφν και τα καφςιμά μασ, τα οποία πρζπει να τα χρθςιμοποιιςουμε ςωςτά για να μθν αποκθκεφονται. Αν ςε ζνα αυτοκίνθτο βάλουμε βενηίνθ και δεν το κινιςουμε, αυτι δεν καίγεται. Αν ζνασ άνκρωποσ φάει ζνα τεράςτιο γεφμα, ο οργανιςμόσ δεν μπορεί να το διαχειριςτεί και το αποκθκεφει ςαν
λίποσ. Αν το ςπάςουμε ςε 5 μικρότερα, που γίνονται ςε ςτακερι ϊρα, π.χ. ανά 4ωρο, τότε παίρνουμε τα καφςιμα που
πρζπει να πάρουμε από κάκε φαγθτό και τα αξιοποιοφμε
για ό,τι χρειάηεται ο οργανιςμόσ. Ρζντε γεφματα είναι ο ςωςτόσ αρικμόσ για να μποροφμε να ποφμε ότι ζνα παιδί τρζφεται καλά και ελζγχει το ςωματικό του βάροσ.
- Τι καλό κάνουν ςτον οργανιςμό τα ψάρια; Γιατί όπωσ ξζρουμε, ςε πολλά παιδιά δεν αρζςουν τα ψάρια...
Ε.Κ.: Τα ψάρια είναι από τισ πιο καλζσ τροφζσ, διότι περιζχουν πολφ καλισ κρεπτικισ αξίασ πρωτεΐνθ, που είναι βαςικό
δομικό ςυςτατικό, κακϊσ οι μφεσ μασ αποτελοφνται από αυτι. Ραίρνοντασ πρωτεΐνθ από τα ψάρια βοθκάμε να ζχουμε
καλό μυϊκό ςφςτθμα. Επίςθσ, το ψάρι δεν ζχει λίποσ και δεν
αυξάνεται θ χολθςτερόλθ. Επίςθσ, περιζχει φϊςφορο, που
είναι καλόσ για τθν όραςθ ενόσ ανκρϊπου και τα Ω6 λιπαρά
οξζα, που είναι απαραίτθτα για τθν καλι λειτουργία τθσ καρδιάσ και τθν καλι λειτουργία του νευρικοφ ςυςτιματοσ. Οπότε, τα ψάρια είναι απαραίτθτα ςτθ διατροφι μασ και κα πρζπει να τα καταναλϊνουμε τουλάχιςτον 2 φορζσ τθν εβδομάδα.
- Πρζπει να πίνουν τα παιδιά κακθμερινά γάλα και μζχρι
ποια θλικία;
Ε.Κ.: Το γάλα είναι από τισ πιο βαςικζσ τροφζσ του ανκρϊπου ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ ηωισ του. Ζνα παιδάκι όταν γεννιζται κθλάηει αποκλειςτικά κάποιουσ μινεσ και από το μθτρικό γάλα παίρνει όλα τα κρεπτικά ςτοιχεία που χρειάηεται
για τθν ανάπτυξθ και τα χτίςιμο του οργανιςμοφ. Από κει και
μετά ζνα παιδί, κακϊσ μεγαλϊνει, μεγαλϊνουν και τα οςτά
του και το βαςικό κρεπτικό ςυςτατικό που παίρνουμε από το
γάλα είναι το αςβζςτιο, που ςυμμετζχει ςτθν ςωςτι ανάπτυξθ του ςκελετοφ μασ. Οπότε, κακθμερινά πρζπει να καταναλϊνει δφο μερίδεσ γαλακτοκομικϊν, δθλαδι ζνα ποτιρι γάλα, ζνα κεςεδάκι γιαοφρτι ι 50 γραμμάρια τυρί, τουλάχιςτον
μζχρι τα 17 του χρόνια.
Αποςτολία Ντάκουλα, Βϋ Γυμναςίου
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Μάηνο 2012

Σςνένηεςξε από ηεν κα Μαπία Βοςκελάηος, καπδιολόγο

Με αφορμι τθν ζρευνα για τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ των νζων, θ ςυντακτικι ομάδα τθσ εφθμερίδασ αποφάςιςε ότι κα ιταν ενδιαφζρον να διερευνιςουμε και το Δείκτθ Μάηασ Σϊματοσ των νζων, θλικίασ 12-18 χρονϊν, δθλαδι
μακθτϊν Γυμναςίου και Λυκείου. Με το μεγαλφτερο δείγμα να προζρχεται από τουσ μακθτζσ του Μουςικοφ Σχολείου
Ρρζβεηασ, αλλά και άλλων ςχολείων τθσ περιοχισ, διαπιςτϊςαμε ότι οι περιςςότεροι μακθτζσ βρίςκονται ςτα όρια του
φυςιολογικοφ, ςτοιχείο αρκετά ενκαρρυντικό, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν άνοδο τθσ παχυςαρκίασ των νζων τα τελευταία
χρόνια, ακόμα και ςτθ χϊρα μασ. Λδιαίτερθσ προςοχισ ίςωσ χριηει το αποτζλεςμα των κοριτςιϊν που αγγίηει το όριο προσ
το αδφνατο… (Το δείγμα αποτζλεςαν 100 ερωτθκζντεσ)

Δ.Μ.Σ. αγοριών: 21,1 (Μ.Ο.)

Δ.Μ.Σ. κοριτσιών: 18,6 (Μ.Ο.)

ΓΜΣ:

βάπορ (ζε κιλά)
ύτορ 2 (ζε μέηπα)

Αν ο Γ.Μ.Σ. είναι:

Το άηομο είναι:

< 18,5

Αδύλαην

18,5-25

Φπζηνινγηθνύ βάξνπο

25-30

Υπέξβαξν

τελίνα Ποϊκλι, Βαρβάρα Παπακωνςταντίνου, Βαςιλικι Ντάκουλα, Βϋ Γυμναςίου

Νέα ηος ζσολείος

Μπνξείηε θη εζείο λα ππνινγίζεηε ην Δ.Μ.Σ. δηαηξώληαο ην βάξνο ζαο (ζε θηιά) κε ην ηεηξάγσλν ηνπ
ύςνπο ζαο ζε κέηξα! Δνθηκάζηε ην!

Τέσνερ και Γπάμμαηα

Γείκηερ Μάδαρ Σώμαηορ

Μοςζική

Κωςτόγιαννθ Μυρτϊ, Παπίρθ Ιωάννα, Βϋ Γυμναςίου

Πποβλεμαηιζμοί

Ποιοι είναι οι παράγοντεσ που μποροφν να δθμιουργιςουν ςτεφανιαία νόςο, δθλαδι να φράξουν οι αρτθρίεσ;
Οι βαςικοί παράγοντεσ είναι θ κλθρονομικότθτα, θ
αρτθριακι υπζρταςθ, ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ, θ δυςλιπιδαιμία (χολθςτερίνθ) και το κάπνιςμα. Άλλοι παράγοντεσ
είναι θ παχυςαρκία, θ κακιςτικι ηωι και το αλκοόλ.

Σςνενηεύξειρ

Τπάρχουν προειδοποιιςεισ τθσ καρδιάσ πριν το καρδιακό επειςόδιο;
Πολλζσ φορζσ μπορεί το καρδιακό επειςόδιο να είναι θ
πρϊτθ εκδιλωςθ νόςου τθσ καρδιάσ. Σισ περιςςότερεσ
όμωσ φορζσ υπάρχουν προειδοποιθτικά μθνφματα και αυτά είναι μια εφκολθ κόπωςθ, δθλαδι να κουράηεςαι ςε κάτι

Από ποια θλικία πρζπει κάποιοσ
άνκρωποσ να κάνει διαγνωςτικζσ εξετάςεισ;
Σο παιδί ςτθν θλικία των ζξι ετϊν πρζπει
να ζχει επιςκεφτεί ζναν παιδοκαρδιολόγο για να γίνει θ πρϊτθ εκτίμθςθ πριν
τθν ζναρξθ ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων.
Μζχρι τθν θλικία των δεκαοχτϊ πρζπει
να ζχει γίνει τουλάχιςτον μία επίςκεψθ
ςε καρδιολόγο. Μετά τθν θλικία των
τριάντα πρζπει να υπάρχει καρδιολογικι
εκτίμθςθ που κα ςτθρίηεται ςε κλινικι
εξζταςθ, υπζρθχο και ςε καρδιογράφθμα. Μετά τα ςαράντα κάκε δφο ι τρία χρόνια πρζπει να υπάρχει μια καρδιολογικι εξζταςθ. Εάν ςτθν οικογζνεια υπάρχει κλθρονομικότθτα, τότε οι διαγνωςτικζσ εξετάςεισ πρζπει να ξεκινιςουν
ςε μικρότερθ θλικία και απαιτείται ιδιαίτερθ προςοχι.

Γιαηποθή

Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ φυςικισ άςκθςθσ ςτθν καρδιά μασ και πϊσ τθν επθρεάηει το κάπνιςμα;
θμαντικόσ είναι ο ρόλοσ τθσ ιπιασ φυςικισ άςκθςθσ,
όπωσ για παράδειγμα το περπάτθμα και θ αποφυγι του
καπνίςματοσ.

με το οποίο πριν δεν κουραηόςουν και να
ζχεισ ανεξιγθτουσ πόνουσ ι δφςπνοιεσ.

Πεπιεσόμενα

Ποιεσ τροφζσ βοθκοφν το καρδιαγγειακό μασ ςφςτθμα και ποιεσ το
επιβαρφνουν;
Οι τροφζσ που βοθκοφν το καρδιαγγειακό μασ ςφςτθμα είναι τα φροφτα,
τα λαχανικά, οι μικρζσ ποςότθτεσ ωμοφ
ελαιόλαδου, τα ψάρια και το άςπρο
κρζασ. Οι τροφζσ που είναι πλοφςιεσ ςε
λιπαρά, όπωσ το πλιρεσ γάλα, επιβαρφνουν τθν υγεία μασ και γι’ αυτό πρζπει
από τθν εφθβικι θλικία να περιορίηονται. Ακόμα, τροφζσ πλοφςιεσ ςε λιπαρά, και επομζνωσ πρζπει να αποφεφγονται, είναι το μοςχαρίςιο, το αρνίςιο και
το χοιρινό κρζασ. θμαντικόσ, επίςθσ,
είναι ο τρόποσ με τον οποίο μαγειρεφονται οι τροφζσ. Είναι
υγιεινότερο τα φαγθτά να μθν είναι τθγανιςμζνα και να
προτιμάμε τα βραςτά και τα ψθτά.

Νέα ηος ζσολείος

Τέσνερ και Γπάμμαηα

Μοςζική

Πποβλεμαηιζμοί

Σςνενηεύξειρ

Γιαηποθή

Πεπιεσόμενα
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Σηε Δηαπαζώλ

Δηάπαζσλ
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θύιιν No 1
Μάηνο 2012
Οθηώβξηνο-Ννέκβξηνο 2015

ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ
Ο ακλθτιςμόσ ςτισ μζρεσ μασ ζχει πολφ ςθμαντικό ρόλο για τθ ςωματικι και ψυχικι κατάςταςθ των ανκρϊπων και γενικότερα για τθν υγεία τουσ. Ακόμα, ζχει πρόςκετουσ λόγουσ φπαρξθσ, κακϊσ ο αςτικόσ τρόποσ ηωισ, ο υπερκαταναλωτιςμόσ και θ πακθτικότθτα αποτελοφν ςε γενικζσ γραμμζσ χαρακτθριςτικά τθσ ςφγχρονθσ ηωισ.
Θ μεκοδικι άςκθςθ είναι ζνα από τα ςθμαντικότερα πράγματα που μπορεί να κάνει κανείσ για να βελτιϊςει
τθν υγεία του, τθν ποιότθτα ηωισ του και να τθσ προςκζςει χρόνια. Πταν κάποιοσ γυμνάηεται, μειϊνει τισ πικανότθτεσ
εμφάνιςθσ προβλθμάτων, όπωσ καρδιακζσ αςκζνειεσ, οςτεοπόρωςθ, πίεςθ, παχυςαρκία, καρκίνοσ, κατάκλιψθ κλπ..
Ο ακλθτιςμόσ και τα ςπορ ςτα παιδιά ςυμβάλλουν ςτο να ζχουν υγιι οςτά, αποτελεςματικι λειτουργία τθσ
καρδιάσ και των πνευμόνων, καλφτερεσ κινθτικζσ ικανότθτεσ και υψθλότερου επιπζδου γνωςιακζσ ι άλλεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ. Στουσ θλικιωμζνουσ, θ τακτικι ςωματικι άςκθςθ ςυμβάλλει ςτθν πρόλθψθ των καταγμάτων και των
πτϊςεων και μειϊνει τισ επιδράςεισ τθσ οςτεοπόρωςθσ. Επιπλζον, βελτιϊνει τισ λειτουργικζσ τουσ δυνατότθτεσ, βοθκά
ςτθ διατιρθςθ τθσ αυτονομίασ τουσ και τουσ προςφζρει καλφτερθ ποιότθτα ηωισ. Ακόμα, τα ςπορ, ο ακλθτιςμόσ και θ
ςωματικι εξάςκθςθ ζχουν κεραπευτικό ρόλο για τθν αντιμετϊπιςθ διαφόρων ψυχολογικϊν πακιςεων και επθρεάηουν
κετικά τθν εξζλιξθ των αςκενϊν με κατάκλιψθ.
Γι’ αυτό, ο κάκε άνκρωποσ κα πρζπει να ακλείται χωρίσ όμωσ να κάνει κακθμερινά εξαντλθτικι προπόνθςθ,
αλλά κάνοντασ μια απλι, ολιγόλεπτθ, αλλά μεκοδικι άςκθςθ. Ζτςι, μπορεί να βελτιϊςει τθ φυςικι του κατάςταςθ και
τθ δφναμι του, με αποτζλεςμα να ζχει καλφτερθ υγεία με λιγότερα προβλιματα και καλφτερθ ποιότθτα ηωισ.
Τζλοσ πρζπει να λαμβάνουμε υπ' όψιν τθν φράςθ των ςοφϊν προγόνων μασ "νουσ υγιισ εν ςϊματι υγιεί"...

υνζντευξθ: Νίκοσ Ροφςςοσ
(προπονθτισ βόλεϊ)
- Πόςο ςθμαντικόσ είναι ο ακλθτιςμόσ και γιατί;
“Ο ακλθτιςμόσ είναι πολφ ςθμαντικόσ και ειδικά
ςτισ μικρζσ θλικίεσ, που κζλουμε μια αρμονικι ανάπτυξθ των παιδιϊν˙ βοθκάει όχι μόνο ςτθ ςωματικι
αλλά και ςτθν ψυχικι υγεία, όςον αφορά τθ ςυμπεριφορά και τον ανταγωνιςμό, και βζβαια θ ςωματικι
υγεία προάγεται αυτόματα”.
- Η άκλθςθ μασ βοθκάει ϊςτε να ζχουμε καλι
φυςικι κατάςταςθ;
“Θ καλι φυςικι κατάςταςθ είναι το άμεςο αποτζλεςμα τθσ άκλθςθσ. Με οποιοδιποτε άκλθμα και αν αςχολθκοφμε, θ φυςικι κατάςταςθ προάγεται, γιατί όλα τα ακλιματα μασ
βοθκάνε να αναπτφξουμε τθ φυςικι μασ κατάςταςθ και να φτάςουμε ςε ζνα πολφ καλό επίπεδο”.
- Πϊσ βοθκάει το βόλεϊ?
“Το βόλεϊ, όπωσ και όλα τα
ομαδικά ακλιματα, δθλαδι το
μπάςκετ, το ποδόςφαιρο, βοθκοφν, όςον αφορά τθ φυςικι κατάςταςθ και τθν καλι ςυμπεριφορά των ακλθτϊν/ιϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτά, γιατί μακαίνουν
να ςυμμετζχουν ςε ζνα ςφνολο που ζχει αλλθλεξάρτθςθ, δθλαδι θ μία παίκτρια εξαρτάται από τθν άλλθ,
το οποίο κα το βρουν αργότερα ςτθν κοινωνικι τουσ
ηωι. Στθν κοινωνία δεν ηοφμε μόνοι μασ, βριςκόμαςτε
ςε αλλθλεξάρτθςθ με άλλουσ ανκρϊπουσ. Αυτό κάνουν τα ομαδικά ακλιματα: βοθκάνε το παιδί ςτθν
κοινωνικι ζνταξι του”.
- Για να είναι κάποιοσ καλόσ βολεϊμπολίςτασ τι
πρζπει να ζχει;

“Το κάκε άκλθμα απαιτεί προςόντα. Το βόλεϊ και το
μπάςκετ απαιτοφν ψθλό κόςμο, δυνατό, με πολφ καλι
φυςικι δφναμθ ςτα πόδια και ςτουσ ϊμουσ. Βζβαια,
δεν κα παραμελιςουμε και τουσ κοντοφσ, που είναι
απαραίτθτοι πλζον ςτο βόλεϊ, είτε είναι ςτθ κζςθ πάςα
ι ςτθν ειδικότθτα λίμπερο (libero), που τουσ χρειαηόμαςτε ςτθν άμυνα και ςτθν υποδοχι”.
- Θα ζπρεπε όλοι να ακλοφμαςτε;
“Νουσ υγιισ εν ςϊματι υγιεί, ζλεγαν οι αρχαίοι. Ο
ακλθτιςμόσ είναι θ κεραπεία των ανκρϊπων ςτθ ςθμερινι κοινωνία”.
- Ο ακλθτιςμόσ κα πρζπει να ςυνδυάηεται με μια
καλι διατροφι; Αν ναι, ποια είναι αυτι;
“Πχι μόνο όταν κάνουμε ακλθτιςμό˙ θ
καλι διατροφι είναι απαραίτθτθ ςε
όλεσ τισ θλικίεσ, αλλά και ςτουσ ανκρϊπουσ που δεν ακλοφνται ςυςτθματικά.
Θ καλι διατροφι είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ πολλϊν παραγόντων. Απαιτεί
περεταίρω εξερεφνθςθ από τον κακζνα. Ο γενικόσ κανόνασ είναι πολλά γεφματα ςε μία θμζρα, καλό γεφμα το μεςθμζρι, ςυνδυαςμόσ των υδατανκράκων και των πρωτεϊνϊν, πολλά φροφτα
και λαχανικά και φυςικά ψάρια”.
- Πιςτεφετε πωσ το βόλεϊ είναι το μόνο
άκλθμα που μασ βοθκάει ι υπάρχουν
και άλλα που κα μποροφςαμε να δοκιμάςουμε;
“Αυτό κα ιταν εντελϊσ εγωιςτικό να το ποφμε εμείσ
που αςχολοφμαςτε με το βόλεϊ. Ππωσ είπαμε και ςτθν
αρχι, το βόλεϊ και όλα τα ακλιματα προάγουν ςωματικι και ψυχικι υγεία, μασ μακαίνουν να ζχουμε ςωςτι
ςυμπεριφορά ςε οποιαδιποτε κοινωνικι ομάδα και αν
ςυμμετζχουμε. Συνεπϊσ, ο ακλθτιςμόσ ςε οποιαδιποτε
μορφι και αν είναι βοθκάει τον άνκρωπο”.
Ευδοξία Σόλιου, Παραςκευι Γεωργίου,
Φιλιϊ Πουτζτςθ, Βϋ Γυμναςίου

Σηε Δηαπαζώλ
Δηάπαζσλ

θύιιν No 1

Μάηνο 2012
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ΤΑ ΚΟΠΛΕΞ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Μοςζική
Τέσνερ και Γπάμμαηα
Νέα ηος ζσολείος

Ο Καρλ Χάινριχ Μαρξ γεννικθκε ςτθν Τριζρθ το 1818. Πντασ άριςτοσ μακθτισ, ζγινε
φιλόςοφοσ, κοινωνιολόγοσ, ιςτορικόσ, πολιτικόσ, οικονομολόγοσ και κεωρείται ωσ κεμελιωτισ
του κομμουνιςμοφ. Στα γυμναςιακά του χρόνια, ςυνζγραψε δφο διατριβζσ, που αφοροφςαν τθν
ιςτορία και τθ κρθςκεία. Το κρθςκευτικό του ςφγγραμα, μάλιςτα, απζςπαςε τιμθτικι διάκριςθ.
Οι πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ του Μαρξ άρχιςαν ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Βόννθσ το 1835, όπου
ςποφδαςε νομικι. Ωςτόςο, οι ςυναναςτροφζσ του ςτο πανεπιςτιμιο τθσ πόλθσ τον απζςπαςαν από τισ ςπουδζσ του και
περνοφςε το μεγαλφτερο μζροσ του χρόνου του τραγουδϊντασ ςτισ μπιραρίεσ. Ο αυςτθρόσ πατζρασ του τον ανάγκαςε να
αλλάξει πανεπιςτιμιο τθν επόμενθ χρονιά, και ζτςι ο Καρλ μεταφζρκθκε ςτο ςοβαρό και ακαδθμαϊκοφ φφουσ πανεπιςτιμιο Humboldt Universitat ςτο Βερολίνο. Εκεί το ενδιαφζρον του νεαροφ Μαρξ ςτράφθκε προσ τθ φιλοςοφία, προσ απογοιτευςθ του πατζρα του, και εντάχκθκε ςε ζναν κφκλο φοιτθτϊν και νεαρϊν κακθγθτϊν, γνωςτό ωσ oι νζοι (αριςτεροί)
Χεγκελιανοί, με αρχθγό τον Μπροφνο Μπάουερ. Μερικά μζλθ αυτοφ του κφκλου αναηθτοφςαν ςυνδετικζσ γραμμζσ ανάμεςα ςτθ μετα-αριςτοτελικι και τθ μετα-Χεγκελιανι φιλοςοφία. Είναι κατ' εξοχιν γνωςτόσ για τθν ανάλυςθ τθσ ιςτορίασ
ςε όρουσ ταξικισ πάλθσ, θ οποία ςυνοψίηεται ςτθ κεωρία ότι τα ςυμφζροντα των κεφαλαιοκρατϊν και των εργαηομζνων
είναι διαμετρικά αντίκετα μεταξφ τουσ. Απεβίωςε το 1883 ςτο Λονδίνο… 

Πποβλεμαηιζμοί

Λίγα λόγια για τον Καρλ Μαρξ...

Σςνενηεύξειρ

και της πάλης των τάξεων του Καρλ Μαρξ

Γιαηποθή

Η θεωρία του «Kεφαλαίου»

Πεπιεσόμενα

Λόγω τθσ τεχνολογίασ, τα κόμπλεξ των εφιβων ζχουν γίνει περιςςότερα ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ. Ραλαιότερα δεν υπιρχαν οι
ςυνκικεσ για να αναπτυχκοφν τόςο μεγάλεσ αναςφάλειεσ όπωσ ςιμερα, ενϊ
τϊρα οι νζοι κακθμερινά αντιμετωπίηουν λόγουσ για να νιϊκουν άςχθμα.
Αρχικά, ζνα από τα κυριότερα κόμπλεξ που ζχουν οι νζοι είναι θ εξωτερικι τουσ εμφάνιςθ και ό,τι ζχει να κάνει με αυτι. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι
περιςςότεροι νζοι κεωροφν πωσ πρζπει να γίνει κάποια αλλαγι ςτα χαρακτθριςτικά του προςϊπου τουσ. Ριςτεφουν πωσ κάποιο ςθμείο του προςϊπου
τουσ είναι αντιαιςκθτικό και πωσ χαλάει όλθ τουσ τθν εμφάνιςθ. Επίςθσ, κάποιεσ ατζλειεσ που μπορεί να ζχουν, όπωσ θ ακμι, τουσ δυςαρεςτοφν πολφ
και τουσ κάνουν να νιϊκουν άβολα και διαφορετικοί από τουσ άλλουσ. Ακόμθ,
οι νεαροί ςε θλικία που χρειάηεται να φορζςουν γυαλιά ι ςιδεράκια αιςκάνονται ενοχλθμζνοι και νομίηουν πωσ οι ςυνομιλικοί τουσ τουσ κοροϊδεφουνε και τουσ αποφεφγουν ςτισ κακθμερινζσ τουσ ςυναντιςεισ και δραςτθριότθτεσ. Ζνα άλλο
πρωταρχικό κόμπλεξ των εφιβων είναι ο ςωματότυπόσ τουσ και διάφορα ςθμεία που βρίςκουν αποκρουςτικά. Αυτό ςυνικωσ είναι αποτζλεςμα των ειδϊλων που μασ προωκεί θ κοινωνία και τα media.
Λίγοι κα διαφωνοφςαν με τθν άποψθ ότι τo διαδίκτυο και οι ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ ζχουν γίνει μζροσ τθσ
ηωισ μασ. Τα περιςςότερα άτομα προβάλλουν τον εαυτό τουσ μζςα από αυτζσ τισ ςελίδεσ και το κεωροφν πολφ ςθμαντικό
να βλζπουν τα νοφμερα των ακολοφκων και των καυμαςτϊν να αυξάνονται. Ρολλζσ φορζσ οι προςδοκίεσ τουσ δεν ανταποκρίνονται και αυτό κεωρείται ''τραγικό''. Με άλλα λόγια, πιςτεφουν πωσ αν υπάρχει μια αρνθτικι κριτικι, αυτό ιςχφει
και ςτθν πραγματικότθτα, ενϊ μπορεί απλά να οφείλεται ςτο ότι το άτομο που το γράφει κζλει απλά να μειϊςει το
"κφμα" και να το κάνει να νιϊςει χειρότερα από ό,τι νιϊκει ο ίδιοσ. Ραράλλθλα, ζνα κζμα που απαςχολεί τουσ νζουσ ςυνεχϊσ είναι να βρίςκονται μζςα ςτθ μόδα και να είναι ενθμερωμζνοι με ό,τι καινοφριο υπάρχει και κυκλοφορεί. Ρολλζσ
φορζσ, όμωσ, θ οικονομικι κατάςταςθ δεν επιτρζπει ςε όλουσ ςτουσ νζουσ να ακολουκοφν τισ τάςεισ, κάτι που ςτθν πραγματικότθτα είναι αςιμαντο και ανοφςιο, ενϊ οι ίδιοι το κεωροφν το ςθμαντικότερο από όλα.
Ζνα άλλο ηιτθμα που ενδιαφζρει υπερβολικά τουσ νζουσ είναι θ δθμοφιλία. Αναλυτικότερα κζλουν να γίνονται
αποδεκτοί από όλο τον περίγυρό τουσ και να υπάρχουν κζματα ςυηιτθςθσ γφρω από αυτοφσ. Επίςθσ, ο λόγοσ που το κεωροφν τόςο ςπουδαίο είναι επειδι τουσ προκαλεί ζνα αίςκθμα ανωτερότθτασ. Πμωσ το να είναι κάποιοσ δθμοφιλισ δεν
ζχει απολφτωσ καμία ςθμαςία, γιατί εν τζλει κανζνασ δεν κα κυμάται ποιοσ ιταν δθμοφιλισ μετά από κάποια χρόνια.
Συνοψίηοντασ, οι νζοι γενικότερα ζχουν διάφορα κόμπλεξ, τα οποία τουσ απαςχολοφν ιδιαίτερα, αλλά τισ περιςςότερεσ φορζσ μποροφν και τα καταπολεμοφν ι τα ελαττϊνουν, ϊςτε να μθν τουσ κυριαρχοφν. Τα κόμπλεξ είναι μονάχα
αναςφάλειεσ και φοβίεσ, που ςυνικωσ δεν ςτθρίηονται ςτθν πραγματικότθτα, οπότε οι ζφθβοι δεν πρζπει να "κολλάνε"
ςε λεπτομζρειεσ και ςε πράγματα που δεν είναι ςθμαντικά.
Ναυςικά Ματζρθ, Ζλενα Κωνςταντινίδθ, Ηωι Μπζλλου, Γϋ Γυμναςίου
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Σςνενηεύξειρ

Γιαηποθή

Πεπιεσόμενα

Το Κεφάλαιο και η πάλη των τάξεων...
Στα μζςα του 19ου αιϊνα, θ βιομθχανικι επανάςταςθ ξεκινάει ςτθν Ευρϊπθ αλλάηοντασ εκ βάκρων τισ αντιλιψεισ και τουσ τρόπουσ κατανάλωςθσ και ηωισ των ανκρϊπων. Θ μαηικι παραγωγι είναι, εφεξισ, δυνατι, αλλά
οι ανιςότθτεσ που απορρζουν από τισ νζεσ οικονομικζσ
και κοινωνικζσ πρακτικζσ ανοίγουν ζνα τεράςτιο χάςμα.
Από τθ νζα κατάςταςθ ωφελείται μια μειοψθφία επιχειρθματιϊν, ενϊ θ μεγάλθ μάηα των εργαηομζνων μετατρζπονται ςε «εργατικι δφναμθ» από τθν οποία πλουτίηουν
οι πρϊτοι..
Θ οικονομικι κεωρία του Μαρξ, «Το Κεφάλαιο», οικοδομικθκε ςτο εςωτερικό τθσ κεωρίασ τθσ Λςτορίασ, τθν
οποία είχαν από κοινοφ αναπτφξει ο Μαρξ και ο Ζνγκελσ,
από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1840. Κεμζλιοσ λίκοσ τθσ
κεωρίασ αυτισ είναι θ απόρριψθ ολόκλθρθσ τθσ παράδοςθσ του κεωρθτικοφ-φιλοςοφικοφ ανκρωπιςμοφ, δθλαδι
των διάφορων εκδοχϊν τθσ ανκρωπολογικισ φιλοςοφίασ
και ιδεολογίασ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ το άτομο, ι θ
«φφςθ του ανκρϊπου», κακορίηει τθ μορφι και αποτελεί
μοχλό εξζλιξθσ τθσ κοινωνίασ. Θ ανκρϊπινθ φφςθ δεν κεωρείται αναλλοίωτθ εςωτερικι ουςία του κάκε ανκρϊπου, αλλά μεταβαλλόμενο αποτζλεςμα τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ.. Είναι το προϊόν ενόσ ςυγκεκριμζνου τρόπου οργάνωςθσ τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ, ςτο πλαίςιο μιασ
κοινωνικισ εξουςίασ που προκφπτει από τθ κζλθςθ των
ανκρϊπων και από τουσ ανταγωνιςμοφσ ανάμεςα ςτισ
κοινωνικζσ τάξεισ, δθλαδι από την πάλη των τάξεων...

«Θ ανκρϊπινθ ουςία δεν είναι μια αφαίρεςθ που υπάρχει ςτο απομονωμζνο άτομο. Στθν πραγματικότθτά τθσ,
είναι το ςφνολο των κοινωνικϊν ςχζςεων». Σε μεταγενζςτερα ζργα ςυμπλθρϊνει, «αυτό το ςφνολο των παραγωγικϊν
δυνάμεων, κεφαλαίων και κοινωνικϊν μορφϊν επικοινωνίασ, τισ οποίεσ κάκε υποκείμενο και κάκε γενιά βρίςκει ωσ
κάτι δεδομζνο, είναι θ πραγματικι αιτία γι’ αυτό. Οι φιλόςοφοι αυτό το ζχουν παρουςιάςει ωσ “ουςία” και “φφςθ
του ανκρϊπου”!.. Θ κοινωνία δεν αποτελείται από άτομα,
αλλά εκφράηει το ςφνολο των ςυςχετιςμϊν, των ςχζςεων
αυτϊν των ατόμων μεταξφ τουσ»... Στθ βάςθ αυτι, οι Μαρξ
και Ζνγκελσ διαμόρφωςαν τθν ζννοια τθσ πάλθσ των τάξεων, ωσ τθσ κινθτιριασ δφναμθσ τθσ κοινωνικισ εξζλιξθσ: «Θ
ιςτορία όλων των ωσ τα τϊρα κοινωνιϊν είναι ιςτορία ταξικϊν αγϊνων». Θ κοινωνία είναι επομζνωσ αποτζλεςμα μιασ
ιςτορικισ διαδικαςίασ, μιασ διαδικαςίασ με κινθτιρια δφναμθ (πάλθ των τάξεων) αλλά χωρίσ υποκείμενοδθμιουργό.. Αποτελεί ζνα δομθμζνο όλον, ζνα ςφςτθμα
(οικονομικισ, πολιτικισ, ιδεολογικισ) ταξικισ εξουςίασ, που
διζπεται από ζνα ςφνολο αντιφάςεων.
Σιμερα, κατακλυηόμαςτε από αντικείμενα και προϊόντα, ςκοτωνόμαςτε ςτθ δουλειά, καταναλϊνουμε ολοζνα
και περιςςότερο. Ασ αναρωτθκοφμε λοιπόν… Μιπωσ το
καπιταλιςτικό ςφςτθμα είναι καταδικαςμζνο και κα καταλιξει ςε μια κρίςθ που κα προκαλζςει αμζτρθτα κφματα…
Μιπωσ είχε δίκιο ο Μαρξ... Μιπωσ αποτελεί επιτακτικι
ανάγκθ των καιρϊν μασ να αφουγκραςτοφμε τα λόγια του...
"Ο κόςμοσ ζχει ερμθνευκεί με διάφορουσ τρόπουσ. Σο κζμα
είναι να τον αλλάξουμε".

Δθμθτρακόπουλοσ Αριςτοτζλθσ, Γϋ Λυκείου

Καπλσάινηρ Σηοκσάοςδεν (Karlheinz Stockhausen, 1928-2007)

Νέα ηος ζσολείος

Τέσνερ και Γπάμμαηα

- και οι επιρροές ηοσ ζε διάθορα είδη μοσζικής Ο Καρλχάιντσ Στοκχάουηεν (1928 – 2007) ιταν Γερμανόσ ςυνκζτθσ και πατζρασ πολλϊν ρευμάτων, γνωςτότεροσ κυρίωσ για τθν επίδραςι του ςτο χϊρο τθσ
Θλεκτροακουςτικισ Μουςικισ (Musique Concrete ςε
ςυνεργαςία με τον P. Schaeffer), αλλά κυρίωσ τθσ θλεκτρονικισ μουςικισ μεταπολεμικά. Χαρακτθριςτικά
ζργα του αποτελοφν τα:
Hymnen, για τετράφωνθ θχθτικι εγκατάςταςθ με προαιρετικοφσ live εκτελεςτζσ.
Kontakte (Επαφζσ) με δυο εκδοχζσ, θ μια για θλεκτρονικι μουςικι και θ άλλθ για θλεκτρονικι μουςικι,
κρουςτά και πιάνο.
Licht (Φωσ) ι “Οι 7 Ημζρες της Εβδομάδας” είναι ζνασ
κφκλοσ από εφτά όπερεσ με διάρκεια 29 ϊρεσ.
Ιταν μεταξφ των πρϊτων που πειραματίςτθκαν και
εξζλιξαν τεχνικζσ, όπωσ αυτι που γνωρίηουμε ςιμερα ωσ
Sampling, τισ θχθτικζσ εγκαταςτάςεισ, αλλά και τθν κακοδιγθςθ του ιχου από διαφορετικζσ πθγζσ-θχεία (Βλ.
Hymnen), ςε μια εποχι, όπου θ θλεκτρονικι μουςικι
ζμοιαηε περιςςότερο με ζνα ανεξερεφνθτο μζροσ του
διαςτιματοσ, με λίγα λόγια, κάτι εντελϊσ εξωγιινο.

Εκτόσ όμωσ από τθν τεράςτια επιρροι που άςκθςε ςτθν
αβάντ γκαρντ ςκθνι του 20οφ
αιϊνα είναι ενδιαφζρον να
εξετάςουμε πϊσ κατάφερε να
απλϊςει τα πλοκάμια του και
ςε μουςικζσ πιο οικείεσ και
αγαπθτζσ ςτο ευρφ κοινό από
το 1967 μζχρι και ςιμερα (!).
Ξεκινϊντασ, λοιπόν , με διαφορετικό χρϊμα γυαλιά, ασ δοφμε
ποιοι είναι αυτοί που επθρεάςτθκαν. Αυτοί που ίςωσ ποτζ
να μθν μασ πζρναγαν από το μυαλό.

ΤΗΕ ΒΕΑΤLES
Μςωσ το γκρουπάκι των Τηον Λζνον, ίνγκο Σταρ,
Ρωλ ΜακΚάρτνεχ και Τηωρτη Χάριςον, με τουσ χιλιάδεσ
καυμαςτζσ να τρζχουν από πίςω τουσ με το που τουσ χτφπαγε το φωσ του ιλιου, να μθν κολλάει δίπλα ςτθ ςοβαροφανι μοφρθ του Στοκχαουηεν (εντάξει, δεν είναι τόςο ξινόσ
όςο τον περιγράφω). Θ ίδια αυτι μοφρθ, όμωσ, ζχει τθ
δικι τθσ ακροφλα ςτο άλμπουμ “Sergeant Pepper's Lonely
Hearts Club Band” (1967).
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O Στοκχάουζεν μιλά για τη μουσική

Νέα ηος ζσολείος

Στόχοσ τθσ μουςικοϊςτορικισ αναδρομισ αυτισ, από
μια διαφορετικι ςκοπιά, είναι να καταλιξουμε ςτο εξισ
ςυμπζραςμα: Δεν χρειάηεται να γράφεισ κλαςικι μουςικι
για να επθρεαςτείσ από κλαςικοφσ ςυνκζτεσ. Θ γνϊςθ
υπάρχει για να τθ χρθςιμοποιείσ και να τθ φζρνεισ ςτα
μζτρα ςου όπωσ εςφ κζλεισ. Οι γνωςτότατοι Velvet Underground είχαν άμεςθ ςχζςθ με τθ ςκθνι αυτι του 20οφ
αιϊνα και δεν ςτάκθκε κακόλου εμπόδιο ςτθν καλλιτεχνικι τουσ πορεία. Ακριβϊσ το αντίκετο.
Πυκαγόρασ Κωτςοφλασ, Γϋ Λυκείου

Τέσνερ και Γπάμμαηα

“Εφχομαι όλοι αυτοί οι μουςικοί να μθν άφθναν τον
εαυτό τουσ να επαναλαμβάνεται και να ξεκινοφςαν να
αναπτφςςουν τισ ιδζεσ τουσ ςε άλλα καινοφργια πράγματα, διότι δεν εκτιμϊ κακόλου αυτιν τθν μόνιμθ επαναλαμβανόμενθ γλϊςςα. Είναι ςαν κάποιοσ που τραυλίηει ςυνζχεια και δεν μπορεί να βγάλει λζξεισ ζξω από το ςτόμα
του. *...+ Το να χρθςιμοποιείσ τθ μουςικι ςαν ναρκωτικό
είναι θλίκιο. Κανείσ δεν κα ζπρεπε να το κάνει. Θ μουςικι
είναι το προϊόν τθσ φψιςτθσ ανκρϊπινθσ νοθμοςφνθσ *...+
Και όςο γίνεται ζνα μζςο απλά μπαγκράουντ μουςικισ ι
που χρθςιμοποιείται για ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ, τότε θ
μουςικι εκφυλίηεται.”

Μοςζική

Το όνομα του Miles Davis ςίγουρα δεν γίνεται να διαχωριςτεί από το χϊρο τθσ Jazz. Βαςικόσ ςυντελεςτισ ςε πολλά
κινιματα τθσ Jazz, όπωσ Bebop, Fusion, Hard Bop και Modal
Jazz, ζρχεται ςε μια διαγαλαξιακι επαφι με τον κόςμο του
Καρλχάιντσ το '69. Κυοφορεί ζτςι το “μικρόβιο-ςπζρμα” του,
ϊςπου να “γεννιςει” τθν ιδζα τθσ “Space Music” χρθςιμοποιϊντασ πλζον πάνω ςτθν τηαη ςυνκετικζσ μεκόδουσ του
Στοκχάουηεν, μουςικζσ διακζςεισ που αλλάηουν, θλεκτρονικά
εφζ ςτο χϊρο, θλεκτρόνικα μπαγκράουντ. Στθν αυτοβιογραφία του μάλιςτα γράφει: “Πάντα ζγραφα βαςιςμζνοσ ςε ζναν
κυκλικό τρόπο και μζςα από τον τοκχάουηεν ςυνειδθτοποίθςα πωσ δεν ικελα να παίξω ποτζ ξανά από 8μετρο ςε 8μετρο,
διότι ποτζ δεν μπορϊ να τελειϊςω κάπου τα κομμάτια μου,
πάντα ςυνεχίηουν. Μζςα από τον τοκχάουηεν αντιλιφκθκα
τθ μουςικι ωσ μια διαδικαςία αφαίρεςθσ και πρόςκεςθσ.” Θ
μουςικι από τθν περίοδο του “Εlectric Miles”, που κφμιηε ζνα
είδοσ κολάη, λζγεται πωσ δθμιουργικθκε μζςα από τθν αντίδραςθ του Miles Davis μόλισ άκουςε το Hymnen.
Μιλϊντασ για τηαη δεν μπορεί να αποφευχκεί θ αναφορά του άλλου αςτροναφτθ-μουςικοφ, του Σαν α, όπου το
φλερτ με το διάςτθμα και θ αίςκθςθ ενότθτασ και των δυο
τουσ με το ςφμπαν και τα αςτζρια φτάνει ςε ςθμεία φανταςτικά. Space is the Place, Door to the Cosmos, Love in Outter

Πποβλεμαηιζμοί

Jazz Σκηνή - Miles Davis, Αδερφός – Διαστημάνθρωπος, Sun Ra.

Μια γλυκφτατθ Λςλανδι τραγουδίςτρια τςουρουφλίςτθκε από τθν ανακάλυψθ του Στοκχάουηεν ςε πολφ μικρι
θλικία και αποτζλεςε μάλιςτα αφορμι για τθν καλλιτεχνικι τθσ πορεία ζωσ και ςιμερα.
Θ ίδια λζει:“Πιγαινα ςε Μουςικό χολείο από τθν θλικία των 5 και όταν ιμουν 12 ι 13, ικελα να αςχολθκϊ με
τθ μουςικολογία και χάρθ ςε ζναν Ιςλανδό ςυνκζτθ και
κακθγθτι του ςχολείου, που με ςφςτθςε ςτον τοκχάουηεν
άνοιξε ζνασ νζοσ δρόμοσ μπροςτά μου. Θυμάμαι τον εαυτό μου να είναι το παράξενο παιδί του ςχολείου, με ζνα
αλθκινό πάκοσ για τθ μουςικι, αλλά εντελϊσ ενάντια ςε
όλο αυτό το παλιό, το κλιςζ, Μπετόβεν και Μπαχ. Ήμουν
κυρίωσ κυμωμζνθ με τθν εμμονι που είχε το ςχολείο με το
παρελκόν. Όταν λοιπόν γνϊριςα τον κόςμο του τοκχάουηεν, ςκζφτθκα: “Ααα! Επιτζλουσ κάποιοσ μιλάει τθ γλϊςςα
μου!”
Ο Στοκχάουηεν ζλεγε φράςεισ όπωσ, “Ρρζπει να ακουμε 'παλιά' μουςικι μία μζρα το χρόνο και τισ άλλεσ 364
πρζπει να ακοφμε τθ μουςικι του 'τϊρα' και πρζπει να το
κάνουμε με τον ίδιο τρόπο που κοιτάμε ςε φωτογραφίεσ
από άλμπουμ από τότε που ιμαςταν παιδιά. Εάν κοιτάσ
τισ φωτογραφίεσ πολφ ςυχνά γίνονται απλά ανοφςιεσ.
Αρχίηεισ να δίνεισ ςθμαςία ςε κάτι που ανικει ςτο παρελκόν και ςταματάσ να ανθςυχείσ για το παρόν”. Κι ζτςι
πράγματι ζβλεπε όλουσ αυτοφσ που είχαν εμμονι με τθν
'παλιά' μουςικι. Για ζνα παιδί τθσ γενιάσ μου που ιταν 12
εκείνθ τθ ςτιγμι, ιταν πανζμορφο, διότι τθν ίδια περίοδο
είχα ξεκινιςει να ψάχνω και τθν θλεκτρονικι μουςικι
ςυγκροτθμάτων, όπωσ οι Kraftwerk και οι D.A.F.”.

Σςνενηεύξειρ

Κράουτ Ροκ λοιπόν. Γερμανικι ςκθνι τθσ οκ Ψυχεδζλειασ, όπου και εδϊ ζχουμε μυρωδιά Στοκχάουηεν. Συγκροτιματα όπωσ οι Kraftwerk, πρωτοπόροι τθσ πιο ανοιχτισ ςτο κοινό
θλεκτρονικισ μουςικισ , οι Νeu!,Tangerine Dream και οι
Irmin Schmidt και Holger Czukay των Can, οι οποίοι πράγματι
υπιρξαν και μακθτζσ του Στοκχάουηεν ςτα μζςα του '60,
Klaus Schulze, Ash Ra Tempel και πολλοί άλλοι. Ζνασ όροσ
που περιλαμβάνει από τθ μια βαριά άλμπουμ γεμάτα ςυνκεςάιηερ, όπωσ το Electronic Meditation των Tangerine Dream ι
το Χ του Klaus Schulze κι από τθν άλλθ μινιμαλιςμό και ψυχεδζλεια με παραδείγματα τα Neu! - Neu! και Can - Tago Mago.
Ουφ... πολφ πράγμα…

Σύγχρονη ποπ σκηνή: Bjork

Γιαηποθή

Kraut Rock

Space, Supersonic Jazz, αδερφάκια αιςκθτικισ του
“Sirius” (Σείριοσ), μιασ μουςικοκεατρικισ παράςταςθσ για
8 κανάλια θλεκτρονικισ μουςικισ, τρομπζτα, ςοπράνο,
μπάςο, μπάςο κλαρινζτο, με διάρκεια 96 λεπτά.

Πεπιεσόμενα

Το άλμπουμ αυτό ανατρζπει το ρόλο τθσ μπάντασ, από
κεό του κολοςςιαίου ςταδίου ςε μικρό εξερευνθτι του ςτοφντιο. Ραράδειγμα αποτελεί το “Strawberry Fields Forever”, με
τισ επανθχογραφιςεισ , τα ανάποδα παιξίματα, τα “tape delays”, που μασ δείχνουν κατευκείαν ςθμάδια του λεκζΣτοκχαουηεν πάνω ςτα Σκακάρια.
Μάλιςτα ο Στοκχάουηεν αναφζρει πωσ εκείνοσ και ο
Λζνον μιλοφςαν πολφ ςτο τθλζφωνο κατά τθν περίοδο αυτοφ
του άλμπουμ, παρ' όλο που ζτρεφε φανερι αντιπάκεια για
τθν ποπ ςκθνι. Κατζλθξε μάλιςτα να τον ονομάςει ωσ τον πιο
ςθμαντικό “άνκρωπο-γεφυράκι” μεταξφ τθσ ποπ μουςικισ
και τθσ ςοβαρισ αβαντ γκαρντ ςκθνισ εκείνθσ τθσ εποχισ.
Επιπλζον παραδείγματα είναι και τα Back in the U.S.S.R.
Με τθ μίξθ ιχου αεροπλάνου και μπάντασ (ίςωσ επθρεαςμζνο από το Koυαρτζτο για Ζγχορδα με Δοξάρι και Ελικόπτερα
του Κ.Σ.), αλλά ακόμθ πιο τρανταχτό το “Tomorrow Never
Knows”, το οποίο κα μποροφςε να πει κανείσ ότι αγγίηει ζνα
ςτάδιο πρϊιμθσ οκ Ψυχεδζλειασ με εναλλαγζσ ταχυτιτων
ςε προθχογραφθμζνο υλικό, αντίςτροφα παιξίματα κ.ο.κ.
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βιβλιοκριτική

περσέπολις
Το βιβλίο «Ρερςζπολισ», τθσ Λρανισ Μαργιάν Σατραπί είναι θ αυτοβιογραφία τθσ ςυγγραφζωσ, ςτθν οποία αφθγείται τα παιδικά τθσ χρόνια μζχρι τθ φυγι
τθσ ςτθν Ανατολι. Θ κακθμερινότθτα των ανκρϊπων, δοςμζνθ με χιοφμορ μζςα
από τα μάτια ενόσ παιδιοφ, ςτα δφςκολα χρόνια τθσ ανατροπισ του Σάχθ, τθσ
«ιςλαμικισ»επανάςταςθσ και του πολζμου Λράν-Λράκ.
Το ςτοιχείο που με ςυγκίνθςε και με ζτερψε περιςςότερο ςε αυτό το βιβλίο
είναι θ αγωνιςτικι κακθμερινι ςτάςθ ηωισ των ανκρϊπων και θ αγάπθ για τθν
ελευκερία ςε ςυνκικεσ καταπίεςθσ και ανελευκερίασ.
Ρολυεπίπεδο, βακιά πολιτικό, ζνα καίριο ςχόλιο ςτα ανελεφκερα κακεςτϊτα και τον πόλεμο, το βιβλίο μάσ κυμίηει τθ δφναμθ του ανκρϊπου -όπου γθσ- να μάχεται κάκε είδουσ αυταρχιςμό.
Μυρτϊ Κωςτόγιαννθ, Βϋ Γυμναςίου

Ικμπάλ
Ο Φραντςζςκο Ντ' Αντάμο, ςυνζκεςε με μεγάλο πάκοσ και πολλι φανταςία
αυτιν τθν μεγάλθ ιςτορία που δεν ζχει ξεχαςτεί ακόμα και ςτισ μζρεσ μασ. Είναι μια
ιςτορία γεμάτθ πίκρεσ και πραγματικοφσ κινδφνουσ. Ρεριγράφει τθ ςκοτεινι πλευρά του κόςμου, εκεί που επικρατεί θ φτϊχεια και θ δυςτυχία. Το βιβλίο είναι γεμάτο αγωνία και μια φρικιαςτικι αλικεια.
Μιλά για ζνα παιδί από το Ρακιςτάν που ιταν υποχρεωμζνο να δουλεφει
κάτω από απάνκρωπεσ ςυνκικεσ, που πλθςιάηουν τθν πραγματικι ςκλαβιά. Στο
τζλοσ όμωσ αυτό το παιδί κα κερδίςει τθν ελευκερία του και κα υπεραςπιςτεί τα
δικαιϊματα των παιδιϊν, χάνοντασ τθ ηωι του ςε θλικία 13 ετϊν.
Είναι μια αλθκινι ιςτορία που διαδραματίςτθκε ςτισ γειτονιζσ του Ρακιςτάν. Μζςα από τθ φανταςία ξεπροβάλλει μια ανατριχιαςτικι και αλθκινι
"αλικεια".
Τθ λζω αλθκινι γιατί "αλικειεσ" υπάρχουν πολλζσ, αλλά αλθκινζσ ελάχιςτεσ…
Μζνια Βαςιλάκου, Βϋ Γυμναςίου

ταινιοθήκη

PRIDE
Το 1984 ξζςπαςε ςτθ Νότια Ουαλία θ απεργία των ανκρακωρφχων ενάντια
ςτα ςκλθρά μζτρα που είχε λάβει εναντίον τουσ θ νεοφιλελεφκερθ κυβζρνθςθ τθσ
Μάργκαρετ Κάτςερ. Μια ομάδα Λονδρζηων ακτιβιςτϊν, που απαρτίηεται από
ομοφυλόφιλουσ άντρεσ και γυναίκεσ, προςπάκθςε τότε να ςυγκεντρϊςει
χριματα για να υποςτθρίξει τουσ ανκρακωρφχουσ και τισ οικογζνειζσ τουσ.
Μια αιςιόδοξθ ταινία, που κίγει κζματα ομοφοβίασ, κρατικισ βίασ, νόςου
του AIDS, ςυντθρθτιςμοφ, και προκαταλιψεων. Θ ορμι και το πάκοσ για ελευκερία και ιςότθτα μιασ ομάδασ ομοφυλόφιλων γίνεται αφορμι να επανεξετάςουμε
κριτικά τθ κζςθ μασ απζναντι ςτο -όχι και τόςο μικρό ποςοςτό- των gay. Στο φιλμ
παρουςιάηεται ζνα αρχικά ςυντθρθτικό κομμάτι τθσ Αγγλικισ κοινωνίασ, που
όμωσ ερχόμενο ςε επαφι με το διαφορετικό, τελικά, εκτόσ λίγων εξαιρζςεων,
αντιλαμβάνεται τον παραλογιςμό του μίςουσ προσ τα άτομα με διαφορετικζσ ςεξουαλικζσ προτιμιςεισ. Από τθν ανκρωπιςτικι πλευρά, αν ςκεφτοφμε τον αλλθλζγγυο αγϊνα των ομοφιλόφιλων για τθν υπεράςπιςθ των εργαςιακϊν δικαιωμάτων των ανκρακωρφχων, καταλαβαίνουμε πωσ, τελικά, ο φόβοσ, θ εκμετάλλευςθ και θ ανελευκερία είναι θ
πραγματικι κοινι μάςτιγα τθσ ανκρωπότθτασ. Και όπωσ διαφαίνεται και ςτο "Pride", μόνο θ κοινι δράςθ και θ
ςυλλογικότθτα καταφζρνει τελικά μια ουςιαςτικι αλλαγι, τόςο των νόμων, όςο και των ςυνειδιςεων. 
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Αυτζσ διαμορφϊνονται ςτθ βάςθ τθσ αναγνϊριςθσ και τθσ προάςπιςθσ των αξιϊν τθσ ιςότθτασ του ςεβαςμοφ
ςτθ διαφορετικότθτα και τθσ πραγματικισ δθμοκρατίασ.

Γιαηποθή

Επόμενεσ προβολζσ:
12/11/2015 Jimmy’s hall (Μ.Βρετανία,Λρλανδία,Γααλλία)
19/11/2015 Μανταρίνια (Εςκονία,Γεωργία)
26/11/2015 Το μικρό νθςί (Λςπανία)
3/12/2015 Ρατζρασ και γιοσ (Λαπωνία)
10/12/2015 Θ Αφροδίτθ με τθ γοφνα (Γαλλία,Ρολωνία)
17/12/2015 No man´s land (Βοςνία)
7/1/2016 Xenia (Ελλάδα,Γαλλία,Βζλγιο)
14/1/2016 Το διαηφγιο: Θ δίκθ τθσ Viviane Amsalem (Λςραιλ,Γερμανία,Γαλλία)
21/1/2016 Τιμπουκτοφ (Μαυριτανία,Γαλλία)
28/1/2016 Κάποτε ςτθ Νζα Υόρκθ (ΘΡΑ)
4/2/2016 Ανωτζρα βία (Σουθδία,Γαλία,Νορβθγία)
11/2/2016 Θ αδερφι μου (Γαλλία,Ελβετία)

Πεπιεσόμενα

Θ ταινία προβλικθκε από τθν κινθματογραφικι λζςχθ Ρρζβεηασ, τθν Ρζμπτθ 5/11/2015 ςτον πολιτιςτικό χϊρο «Παςθ».
Θ λζςχθ δίνει ραντεβοφ κάκε Ρζμπτθ για μια βουτιά ςτον κόςμο τθσ μεγάλθσ οκόνθσ.

ΜΔΤΑΒΟΛΔΣ….

Μοςζική

Είλαη κηα κέξα βξνρεξή
Κάησ απ’ ηα δέληξα,
Μέζ' ηε βξνρή

Πποβλεμαηιζμοί

ποίηςη

Σςνενηεύξειρ

Το ειςιτιριο είναι 6 ευρϊ γενικι είςοδοσ, 4 ευρϊ φοιτθτικό και ανζργων και δωρεάν για τουσ μακθτζσ.
Χάρισ-Ainhoa Νοφςθ-Sanchez, Γϋ Λυκείου

Σε κηα πιαηεία
Ή κία απιή
Η κνλαμηά επηθξαηεί

Τέσνερ και Γπάμμαηα

Μα ηόηε, θεη ζηα μαθληθά
Μηα ειηαρηίδα πάεη λα βγεη
Γηα λα θσηίζεη όιε ηε γε

Υ.Γ. Ξέρω πωο αςρήμ ρημ επξτή, ρξ σθιμόπωρξ δηλαδή, ρξ αμρίθερξ πςμβαίμει, και πιγά-πιγά αρτίζξςμ ξι ηλιατρί-

δεο μα τάμξμραι, και η βρξτή μα ριο αμρικαθιπρά, αλλά, η Ελπίδα και η Χαρά, δεμ αμρικαθίπραμραι ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ και
ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ, και η Άμξινη είμαι και μέμει ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ πριο καρδιέο ΟΛΩΝ.

Σάνια Γκρόιντα, Αϋ Γυμναςίου

Νέα ηος ζσολείος

Η ραξά μαλαγελληέηαη
Η ειπίδα αλαδσνγνλείηαη
Καζώο θη νη δπν καδί
Τα θαιά ηνπο θνξάλε,
Γηα λα πάλε ζηελ γηνξηή,
Σηε γηνξηή ηεο άλνημεο.

Επειδι ςτο Μουςικό Σχολείο, εκτόσ από τθ μουςικι, μασ γοθτεφουν γενικά οι τζχνεσ… με χαρά ςασ παρουςιάηουμε τα
ζργα τριϊν μακθτριϊν του ςχολείου μασ, οι οποίεσ διακρίκθκαν ςτον Ρανελλινιο Διαγωνιςμό Σκακιςτικοφ Σκίτςου
που διοργάνωςε ο Σκακιςτικόσ Πμιλοσ Καλαβρυτϊν!

Νέα ηος ζσολείος

Τέσνερ και Γπάμμαηα

Μοςζική

Πποβλεμαηιζμοί

Σςνενηεύξειρ

Γιαηποθή

Πεπιεσόμενα

Τα νέα του Μουσικού Σχολείου

Βίκθ Σφκου, Βϋ Λυκείου

Βαςιλικι Τςιόκου, Βϋ Λυκείου

Δκδήλυζε για ηεν Παγκόζμια Δβδομάδα Μεηπικού Θελαζμού
1 Νοέμβπε 2015
Στο πλαίςιο του εορταςμοφ τθσ παγκόςμιασ εβδομάδασ μθτρικοφ κθλαςμοφ πραγματοποιικθκαν
ςτθν Ρρζβεηα και ςε άλλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ και
του κόςμου ποικίλεσ εκδθλϊςεισ, με κζμα τθν ενθμζρωςθ των γυναικϊν ςε ςχζςθ με το κθλαςμό και
τθ μθτρότθτα.
Το Μουςικό Σχολείο, ζλαβε μζροσ ςε αυτιν τθν
κινθτοποίθςθ, με το μουςικό ςφνολο τθσ κυρίασ
Μαυροδι, όπου τραγοφδθςε ζνα παραδοςιακό νανοφριςμα. Με το ςυναίςκθμα και τθν αγάπθ με τθν
οποία το ερμινευςαν τα παιδιά ςυνεπιραν το κοινό
και δθμιοφργθςαν ζνα κλίμα ςυγκίνθςθσ και αιςιοδοξίασ ςτισ μθτζρεσ, αλλά και ςτισ μζλλουςεσ μθτζρεσ, ςυμβάλλοντασ ςθμαντικά ςτθν μοναδικι αυτι
γιορτι.

Μυρτϊ Σηόκα, Βϋ Γυμναςίου

Τάνια Γκρόιντα, Aϋ Γυμναςίου

Χπιζηοςγεννιάηικε εκδήλυζε
22 Γεκεμβπίος 2015
Μετά από ζνα μινα πρόβεσ, το μεγαλφτερο μζροσ των οποίων γινόταν τα ςαββατοκφριακα, και με τθν αμζριςτθ υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ των κακθγθτϊν μασ, με μεγάλθ μασ χαρά
κα προςπακιςουμε κι εμείσ με τα τραγοφδια μασ και τθ μουςικι
μασ να ςυμβάλουμε ςτθ γιορτινι ατμόςφαιρα τθσ πόλθσ μασ!
Στισ 22 Δεκεμβρίου 2015, θμζρα Τρίτθ (κατά τισ απογευματινζσ ϊρεσ), το Μουςικό Σχολείο Ρρζβεηασ κα ςυμμετάςχει ςτισ
εκδθλϊςεισ του Διμου με ζνα χορωδιακό και ορχθςτρικό ςφνολο τραγουδϊντασ χριςτουγεννιάτικα τραγοφδια. Θ εκδιλωςθ κα
πραγματοποιθκεί ςτθν πλατεία Ανδροφτςου και πιο ςυγκεκριμζνα ςτο χριςτουγεννιάτικο χωριό.
Κα χαροφμε πολφ, λοιπόν, να μασ τιμιςετε με τθν παρουςία
ςασ.
Επιμζλεια Χορωδίασ-Ορχιςτρασ: Ακθνά Τςάνταλθ, ςε ςυνεργαςία με τουσ: Ρζτρο Τςολάκθ, Άννα Γιαννακοποφλου, Αλεξία
Κφμθ.

Παραδοςιακά κάλανσα
Στισ 21 Δεκεμβρίου 2015, θμζρα Δευτζρα, θ χορωδία τθσ Αϋ
Γυμναςίου με τθ ςυνοδεία παραδοςιακισ ορχιςτρασ κα επιςκεφτεί ιδρφματα και φορείσ τθσ πόλθσ για να ψάλει παραδοςιακά
κάλαντα από τθν Ελλάδα μεταδίδοντασ το πνεφμα των Χριςτουγζννων! Το ίδιο απόγευμα κα τραγουδιςουμε ςτο κζντρο τθσ
πόλθσ και ςτο εμπορικό κζντρο.
Υπεφκυνοι κακθγθτζσ: Ρζτροσ Τςολάκθσ, Γιάννθσ Μαλάκοσ
Με τθν υποςτιριξθ του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων
Μαριάννα Καλταμπάνη, Γ΄ Γυμνασίου

