ΑΛΩΠΗΞ

Γενικό Λύκειο Waiblingen
Καταρχήν θέλουμε να σας πούμε για ποιους λόγους αποφασίσαμε να δώσουμε τον τίτλο Αλώπηξ
στην σχολική μας εφημερίδα .Η λέξη αυτή ανήκει στην αρχαία ελληνική γραμματεία και στα νέα
ελληνικά σημαίνει αλεπού. Την επιλέξαμε όχι μόνο γιατί πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα
όμορφο κυνηγό φημισμένο για την εντυπωσιακή του ουρά αλλά και γιατί εκπέμπει σπιρτάδα και
κυρίως πονηριά . Άλλωστε η (φίλη) μας είναι πασίγνωστη από την αρχαιότητα. Όλοι γνωρίζουμε
τον μύθο του Αισώπου Η Αλώπηξ και ο Κόραξ .Πολλοί άνθρωποι συσχετίζουν την αλεπού με το
κακό το ψέμα την υποκρισία το δαιμόνιο . Εμείς όμως προτιμήσαμε να επιμείνουμε στο πανέξυπνο
βλέμμα της και όχι στην αφέλεια πολλών κοράκων…
Όμως αποφασίσαμε να εκδώσουμε την εφημερίδα μας και για άλλους λόγους .Πρώτα πρώτα
θέλουμε να πούμε δυναμικά σε όλους τους έλληνες της περιοχής μας ότι το ελληνικό λύκειο του
neustadt στο waiblingen το οποίο ιδρύθηκε το 1986 συνεχίζει να λειτουργεί και να υπάρχει. Άλλα
κυρίως θέλουμε μέσω της εφημερίδας να προβληματιστούμε και να προβληματίσουμε τους γύρω
μας , να εκφράσουμε ελεύθερα την άποψη μας πάνω σε διάφορα θέματα που αφορούν τους
μαθητές και γενικά τους έφηβους όπως βία στα σχολεία, ναρκωτικά ,σεξ και εφηβεία ,προβλήματα
μετάβασης από το γερμανικό στο ελληνικό σχολείο κτλ. Να μιλήσουμε για τις ανησυχίες και το
μέλλον μας. Να προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε διάφορα κοινωνικά φαινόμενα , να
προβάλουμε την ιστορία του τόπου μας αλλά και να κάνουμε χιούμορ. Σίγουρα μπορεί να έχουμε
πολλές αδυναμίες αλλά ελπίζουμε και έχουμε κάθε διάθεση να βελτιωθούμε και να δώσουμε σιγά
σιγά το δικό μας στίγμα χωρίς φιοριτούρες και άσκοπες μεγαλοστομίες. Τέλος πιστέουμε ότι η
σχολική μας εφημερίδα πρέπει να είναι η αληθινή πηγαία και αυθόρμητη φωνή του Έλληνα
μαθητή.
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Βία στα γερμανικά σχολεία
Σε έρευνα που έγινε στην Γερμανία και αφορούσε τη
διάπραξη βίας και επιθετικότητας διαπιστώθηκε ότι
η πιο συχνή μορφή βίας ήταν η λεκτική βία και η
παρενόχληση σε ποσοστό 83%. Οι διαμάχες με
άσκηση σωματικής βίας μεταξύ των μαθητών ήταν
για τα αγόρια 48,5% και για τα κορίτσια 15,8%. Τα
ψέματα και η συκοφαντία μεταξύ των συμμαθητών
ήταν για τα αγόρια 41% και για τα κορίτσια 23%. Η
λεκτική βία (βρισιές) από τους μαθητές προς τους
καθηγητές, είτε μπροστά τους είτε κρυφά, ήταν για
τα αγόρια 35,6% και για τα κορίτσια 32,4%, ενώ για
την καταστροφή των σχολικών πραγμάτων (θρανία ,
καρέκλες , υπολογιστές κ.α.) ευθύνονταν τα αγόρια
σε ποσοστό 40% και

τα κορίτσια 27,7%. Αντίθετα, άλλες μορφές βίας
ήταν λιγότερο συχνές. Τέτοιες είναι η σεξουαλική
παρενόχληση μεταξύ των μαθητών (αγόρια 6,2% και
κορίτσια 1,6%), η απειλή με τη χρήση όπλου (αγόρια
3,9% και κορίτσια 0,9%), και η σεξουαλική
παρενόχληση των καθηγητών από τους μαθητές
(αγόρια 3,1% και κορίτσια 0,9%). Οι πρόσφατες
έρευνες στη Γερμανία δείχνουν ότι οι πιο συχνές
μορφές βίας στο σχολείο είναι η λεκτική (ψέματα,
παρατσούκλια κ.α), β.) η σωματική, γ.) οι απειλές με
όπλα και η σεξουαλική παρενόχληση. Επίσης, η
έρευνες έδειξαν ότι εγκλήματα βίας έγιναν σε
σχολεία με παιδιά που παρουσίαζαν μαθησιακές
δυσκολίες (81,5%).
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Εντατικά μαθήματα βίας στα σχολεία
Απειλές, βανδαλισμοί, ξυλοδαρμοί, ναρκωτικά. Όπλα
που μπορεί να είναι αυτοσχέδια ή αγορασμένα από το
εμπόριο.. Συμμορίες ανηλίκων που «μεγαλώνουν» μέσα
στη βία και στον ρατσισμό,αυτό έχει ως συνέπεια να
φτιάχνουν στη συνέχεια τη δική τους πραγματικότητα.
Έναν κόσμο στον οποίο μπορούν να διεκδικήσουν
«σεβασμό» με βίαια μέσα. Οι σχολικές αυλές στις
μεγάλες πόλεις έχουν δύο πρόσωπα: εκείνο που
βλέπουμε περνώντας έξω από τα σχολεία με τα φωτεινά
πρόσωπα και τις δυνατές φωνές. Και εκείνο που
κρύβεται πίσω από

Διάφορες μορφές Βίας στα σχολεία της Γερμανίας σε Ποσοστά

 Λεκτική Βία
 Σωματική Βία (αγοριών)
 Σωματική Βία
(κοριτσιών)
 Συκοφαντία μεταξύ των






συμμαθητών (αγοριών)
Συκοφαντία μεταξύ των
συμμαθητών (κοριτσιών)
Η λεκτική βία προς τους
καθηγητές (αγοριών)
Η λεκτική βία προς τους
καθηγητές (κοριτσιών)
Καταστροφή των σχολικών
πραγμάτων (αγοριών)
Καταστροφή των σχολικών
πραγμάτων (κοριτσιών)

83%
48,5%
15,8%
41%
23%
35,6%
32,4%
40%
27,7%

Σεξουαλική παρενόχληση 4,8%
μεταξύ των μαθητών
 Σεξουαλική παρενόχληση
4,0%


των καθηγητών από τους
μαθητές

οργισμένα βλέμματα. Όπως φανερώνει μια έρευνα
που έγινε στην Ελλάδα τα κρούσματα απειλών και
οι βρισιές μεταξύ συμμαθητών στα σχολεία
φθάνουν το 87,5%. Οι ξυλοδαρμοί σε σχολικό
περιβάλλον φθάνουν το 71,6%. Το 63,8% έχει
βρεθεί μπροστά σε συμπλοκές μεταξύ συμμοριών
ανηλίκων, το 50,8% σημειώνει τη χρήση βίας σε
αθλητικές συναντήσεις, το 22,8% εκδηλώσεις βίας
σχετικές με τα ναρκωτικά, το 22,5% κρούσματα
σεξουαλικής παρενόχλησης, το 19,9% έχει δει
επιθέσεις με αυτοσχέδια ή όχι όπλα.

Διάφορες μορφές βίας (στα σχολεία) σε Ποσοστά
Στnν Ελλάδα

Λεκτική Βία

87,5 %

Βία σε αθλητικές συναντήσεις

22,8%

Ξυλοδαρμός

71,6%

Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων

63,8%

Εκδηλώσεις βίας σχετικά με τα 22,5%
ναρκωτικά
Επιθέσεις με όπλα (αυτοσχέδια 19,9%
και μη)
Σεξουαλική παρενόχληση
19,9%
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ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Γιατί οι νέοι καταλήγουν στην χρήση ναρκωτικών ;
Τις περισσότερες φορές η
περιέργεια είναι αυτή που οδηγεί
τους νέους στη χρήση των
ναρκωτικών. Κάποιες φορές όμως
παρασύρονται από τις παρέες τους
ακόμα και από άτομα γύρω από το
φυσικό τους περιβάλλον .

Προβλήματα στην οικογένεια είναι
ένας λόγος που μπορεί να οδηγήσει
σ’ αυτό τον δρόμο των ουσιών.
Δεν υπάρχει επαφή , επικοινωνία ,
μηδέν χρόνος από τους γονείς για
να ασχοληθούν έστω και λίγο με το
παιδί τους
(παιδιά τους).
Νοιώθοντας λοιπόν αυτή την
μοναξιά από το σπίτι προσπαθεί να
βρει μια

διέξοδο να βρει την ψυχική του
γαληνή και ηρεμία κάτω από αυτές
τις ουσίες. Δεν μπορεί να σκεφτεί
ότι οδηγείται στην καταστροφή .
Απλά και μονό θέλει να ξεχάσει.
Όσο παράξενο και να ακούγεται
μια ερωτική απογοήτευση μπορεί
να οδηγήσει στη χρήση
ναρκωτικών , στον ψεύτικο αυτό
κόσμο των <<τεχνητών
παραδείσων>> που φαντάζει στην
αρχή αλλά μετά γίνεται ο
χειρότερος εφιάλτης που τις
περισσότερες φορές δεν έχει ωραίο
τέλος…

Ο όρος ναρκωτικό πιστεύεται ότι προτάθηκε από τον Γαληνό για να περιγράψει δραστικές ουσίες που
μουδιάζουν ή νεκρώνουν, προκαλώντας απώλεια αισθήσεων ή παράλυση. Ο όρος νάρκωση
χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Ιπποκράτη για τη διαδικασία ή την κατάσταση της έλλειψης αισθήσεων.
Ο Γαληνός ανέφερε τη ρίζα μανδραγόρα, τους σπόρους του φυτού altercus και το χυμό παπαρούνας (όπιο)
σαν βασικά παραδείγματα.

δημιουργεί μεγάλη ευφορία, ακόμη και παραισθήσεις.

ΤΑ ΕΙΔΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

LSD: (Λυσεργικό οξύ). Το πιο γνωστό

Ελαφρά ναρκωτικά (ψυχεδελικά).

παραισθησιογόνο. Το ναρκωτικό που διαστέλλει τη
συνείδηση.

Μαριχουάνα- Χασίς: Παράγωγα της ινδικής

Αμφεταμίνες: Από τις πιο επικίνδυνες κατηγορίες
κάνναβης. Καπνίζεται το άνθος (μαριχουάνα) ή η ρητίνη χημικών ουσιών που κυκλοφορούν. Διεγείρουν το
(χασίς) που παρασκευάζεται σε πλακίδια ή κυλίνδρους
κεντρικό νευρικό σύστημα, δημιουργούν περιορισμό της
χρώματος σκούρου καφέ.
πνευματικής και μυϊκής κόπωσης και βελτίωση της
διάθεσης του ανθρώπου και διάθεση για εργασία.
Σκληρά ναρκωτικά (οπιώδη, αμφεταμίνες).
Όπιο, Ηρωίνη, Μορφίνη: Ναρκωτικά που προκαλούν
γρήγορη εξάρτηση και εθισμό. Οι χρήστες τους γίνονται
σκλάβοι των ναρκωτικών αυτών, μέσα σε λίγες μέρες
και κάνουν τα πάντα για να τα προμηθευτούν από τους
εμπόρους ναρκωτικών.

Βαρβιτουρικά: Επιδρούν ως καταπραϋντικά και
υπνωτικά. Χρησιμοποιούνται για την καταστολή του
κεντρικού νευρικού συστήματος. Γίνονται εύκολα
συνήθεια και απαιτούν όλο και μεγαλύτερες δόσεις. Από
τη χρήση τους έχουν προκληθεί πολλοί θάνατοι.

Κοκαΐνη: Η κοκαΐνη παράγεται από τα φύλλα του
φυτού κόκα. Είναι διεγερτικό και

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Προειδοποιητικά σημάδια ότι ένα παιδί κάνει χρήση ναρκωτικών:
• Περίοδοι υπνηλίας και λήθαργου, εναλλασσόμενες μ υπερδραστηριότητα και ευφορία.
• Αλλαγή στην όρεξη.
• Σημαντικές μεταπτώσεις στη διάθεση και αλλαγές στην προσωπικότητα.
• Ασυνήθιστα μικρές ή μεγάλες ματιών κόρες
• Σύγχυση, τραύλισμα και παράλογη συμπεριφορά.
• Ρίγη.
• Έλκη γύρω από την μύτη και επίμονο φτάρνισμα.
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Η ιστορία του Τατουάζ(1ο μέρος)

Η Γενοκτονία τον ποντίων
Η Γενοκτονία τον ποντίων μέσα (1916-1923) με
353.000 νεκρούς αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες
γενοκτονίες του αιώνα μας. Τον Φεβρουάριο του
1994 η βουλή τον Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την
ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης για
την Γενοκτονία των Ελλήνων στον Μικρασιατικό
Πόντο την περίοδο 1916-1923. Η αναγνώριση αυτή
δικαίωσε ηθικά τον "ποντιακό" ελληνισμό.
Η Γενοκτονία ως όρος διαμορφώθηκε κυρίως στη
δίκη της "Νυρεμβέργης" το 1945 όπoυ δικάστηκε η
ηγεσία τον ναζιστών εγκληματιών του πολέμου.
Πρόκειται δηλαδή για τη μεθοδική εξολόθρευση
μιας εθνικής φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας.
Στην περίπτωση των Ελλήνων του πόντου ο
Γενοκτόνος τους εξόντωσε επειδή ήταν Έλληνες
και Χριστιανοί.

Σεβαστείας, Τοκάτης και Νικόπολης αριθμούσε
περίπου 600.000 άτομα .Το 1860 υπήρχαν 100
ελληνικά σχολεία ενώ το 1919 τα σχολεία
υπολογίζονταν σε 1401 με 86.000 μαθητές.
Επιπλέον διέθετε τυπογραφεία, περιοδικά,
εφημερίδες, λέσχες και θέατρα με τα οποία έκαναν
αισθητό τόσο το υψηλό πνευματικό επίπεδο όσο
και το εθνικό τους φρόνημα.
Από τους βαλκανικούς πολέμους οι νεότουρκοι
διδάχτηκαν ότι μονάχα με την εξαφάνιση τον
Ελλήνων και τον Αρμενίων θα έκαναν πατρίδα
τους τη Μικρά Ασία. Η απόφαση για την εξόντωσή
τους πάρθηκε από τους νεότουρκους το 1911
εφαρμόστηκε κατά την διάρκεια του 1ου
Παγκοσμίου Πολέμου και ολοκληρώθηκε από τον
Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ ( 1919-1923). Η
σοβινιστικές τάσεις τον νεοτούρκων φαίνονταν από
πολύ νωρίς σε μια μυστική σύσκεψη υπό την
προεδρία του Ταλάτ Πασά όπου ο δρ. Νατζίν είπε:
"…Θέλω να ζήσει ο Τούρκος. Και θέλω να ζήσει
μόνο σ αυτά τα εδάφη και να είναι ανεξάρτητος.
Εκτός των Τούρκων όλα τα άλλα στοιχεία να
εξοντωθούν άσχετα σε ποια θρησκεία η πίστη
Η άλωση της Τραπεζούντας από τους Οθωμανούς
ανήκουν. Αυτή η χώρα πρέπει να καθαρίσει από τα
Τούρκους το 1461 σήμαινε για τον ελληνισμό του
ξένα στοιχεία. Οι Τούρκοι πρέπει να κάνουν
πόντου την απώλεια της ανεξαρτησίας του αλλά όχι εκκαθάριση". Επίσης πρέπει να επισημάνουμε και
την εθνική του συνείδηση. Μέσα στην οθωμανική
το ρόλο της τότε γερμανικής κυβέρνησης στην
αυτοκρατορία οι πόντιοι αποτελούσαν το πιο
διαμόρφωση του οικονομικού και πολιτικού
αποκομμένο κομμάτι του ελληνισμού. Παρόλο
γίγνεσθαι.
αυτά κατόρθωσαν να διατηρήσουν την γλώσσα και
την θρησκεία τους, να αποκτήσουν κυρίαρχη
οικονομική θέση στα αστικά κέντρα της περιοχής
τους και να επιδείξουν ένα αξιόλογο δημογραφικό
δυναμισμό.
Η εκμετάλλευση τον μεταλλίων τις Αργυρούπολης Το 1915 ήταν μια χρόνιο ορόσημο για τον ποντιακό
ελληνισμό τις Μικράς Ασίας γιατί οι Τούρκοι
και η διάνοιξη του εμπορικού δρόμου
Τραπεζούντας – Ταυρίδας συνέβαλαν στην μεγάλη εκπόνησαν ένα σχέδιο εξόντωσης τον χριστιανικών
πληθυσμών τις μικράς ασίας. Το Δεκέμβρη του
οικονομική ανάκαμψη των Ποντίων η οποία
1916 εκπονήθηκε από τους τούρκους στρατηγούς
συνδυάστηκε με οικονομική άνοδο. Ο ποντιακός
Εμπέρ και Ταλάτ σχέδιο εξόντωσης του άμαχου
ελληνισμός που ζούσε στις αρχές του 20ου αιώνα
ελληνικού πληθυσμού του πόντου που
στις περιοχές
εφαρμόστηκε κυρίως στις περιοχές της Σαμσούντας
Σινώπης, Αμασείας, Τραπεζούντας, Σαμσούντας,
και Πάφρας.
Λαζικής, Αργυρούπολης,

Τα τατουάζ μας γυρίζουν πίσω
στον χρόνο σε διαφορετικές
φυλές και κουλτούρες. Το
βάψιμο του δέρματος μόνιμα η
προσωρινά έχει εφαρμοστεί εδώ
και χιλιετίες. Οι πρώτες άμεσες
αρχαιολογικές καταχωρίσεις για
τα τατουάζ μας πηγαίνουν στις
μούμιες της Αιγύπτου, γύρω στο
2000 π.X. έχουν βρεθεί
γυναικείες μούμιες από την 6η
Δυναστεία, με γραμμές και
σκούρες μπλε κουκκίδες στα
χέρια, τα πόδια και το κάτω
μέρος της κοιλιάς. Στους
πρωτόγονους πολιτισμούς η
δερματοστιξία απέκτησε
γρήγορα μια παγκοσμιότητα,
υπηρετώντας η εξυπηρετώντας
διαφορετικούς στόχους. Άλλοτε
είχε θρησκευτική σημασία,
άλλοτε η παράδοση είχε τον
πρώτο λόγο και κάθε κουλτούρα
εκμεταλλεύτηκε και αξιοποίησε
διαφορετικά τη σύλληψη αυτή.
Στα μέσα της δεκαετίας του
1960 με τις αρχές της δεκαετίας
του 1970 το τατουάζ
εμφανίζεται σε μουσικούς της
ροκ μουσικής.
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Το τατουάζ έγινε συνώνυμο της
ροκ και μάλιστα της πανκ
μουσικής.
Το 1963 ο Μπρούνο vτε Πιγκάλ
ανοίγει στο Παρίσι το πρώτο
Στούντιο Τατουάζ. Ως και φεστιβάλ
διοργανώνονται σε τοπική αλλά και
διεθνή βάση.
Πρόγονος των τατουάζ εικάζεται
πως είναι η παράδοση εκδήλωσης
πένθους των πρωτόγονων φυλών.
Χάραζαν το σώμα τους και έτριβαν
κάρβουνα μέσα στις τομές, με
αποτέλεσμα μετά τη θεραπεία τους,
τα αδιάλυτα μόρια του κάρβουνου
να παραμένουν μέσα στο δέρμα. Οι
παλαιστές και οι μονομάχοι στην
αρχαιότητα έφεραν τατουάζ σε
ένδειξη αδελφοσύνης. Πολλές
φυλές το χρησιμοποιούσαν σαν
ανάδειξη πένθους ενώ σε άλλες
υποδήλωναν τη κοινωνική τους
θέση και το αξίωμα. Σε άλλες
δήλωναν πως τα άτομα που τα
έφεραν ήταν ώριμα για κοινωνική
ζωή.

Για τους Μάορι ακόμη και
σήμερα, τα τατουάζ είναι
κομμάτι της ιστορίας τους, πολύ
ιερό. Και όπως αναφέρθηκε στη
Πολυνησιακή διαλεκτό σημαίνει
το σχέδιο που σου δίνει τη
προστασία των θέων.
Στην αρχαία Αίγυπτο τατουάζ
είχαν οι βασιλικοί ακλουθούν
και οι ιερείς των ειδώλων για να
διακρίνονται. Οι αρχαίοι
Έλληνες γνώριζαν τη τεχνική
της δερματοστιξίας ήδη από τη
Μυκηναϊκή εποχή, ωστόσο
τη τεχνική της δερματοστιξίας
ήδη από τη Μυκηναϊκή εποχή,
ωστόσο
δεν έπαυαν να την θεωρούν ως
συνήθεια των βαρβάρων.
Χαρακτηριστικό δουλειάς,
υποτελείας και υποταγής.
Οι ρωμαίοι σημάδευαν με
τατουάζ τους σκλάβους και τους
εγκληματίες και με το γράμμα D
τους λιποτάκτες. Αργότερα, το
750 μ.Χ. το ίδιο έκαναν και οι
Κινέζοι στους εγκληματίες.
Στην Παραγουάη ήταν σύμβολο
της εφηβείες ενώ κάποιες φίλες
στην Ινδία το χρησιμοποιούσαν
σαν μέσω καλλωπισμού.
Στο Ιράκ πίστευαν ότι το
τατουάζ φέρνει μακροζωία.
Οι Ινδία με τα τατουάζ Πίστευαν
ότι εξορκίζουν τη κακή τύχη και
τις αρρώστιες
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Kαρναβάλι
Παλαιότερα το καρναβάλι
γινόταν παντού στην Ελλάδα με
Ονομάστηκε έτσι, επειδή τη
μασκαράτες ομαδικές, χορούς
περίοδο αυτή, συνηθίζεται να μην
τρώνε κρέας οι Χριστιανοί, δηλαδή γλέντια, σάτιρα και διάφορα
ιδιαίτερα, έθιμα σε κάθε μέρος.
<<να απέχουν από κρέας>>.
Λέγεται επίσης απόκριες, Απόκρεω, Ήταν ευκαιρία για ξεφάντωμα,
της Τυροφάγου, γιατί την εβδομάδα κρασί και χίλια δυο
πειράγματα. Μεγαλύτερα
αυτή τρώνε μόνο γαλακτοκομικά
κέντρα τέτοιου ξεφαντώματος
και όχι κρέας, για να
ήταν, όπως και σήμερα, η
προετοιμαστούν σιγά σιγά για τη
Πάτρα με το περιβόητο Πατρινό
νηστεία της Σαρακοστής. Ανάλογη
καρναβάλι, που έχει τις ρίζες
με την ελληνική λέξη Αποκριά
του στις αρχές του 19ου αιώνα,
είναι και η λατινική λέξη
η Πλάκα των Αθηνών, η Θήβα
καρναβάλι (Carneval,
με το περίφημο <<βλάχικο
carnavale,από τις
γάμο>> της. Στη Θήβα γίνεται
λέξεις<Carne=κρέας και
και σήμερα ο <<βλάχικος
Vale=περνάει).
γάμος>> που αρχίζει από την
Τσικνοπέμπτη και αποτελείται
Στην Ελλάδα
από το προξενιό, το γάμο δύο
Τις μέρες αυτές γίνεται το έθιμο
νέων και τελειώνει με την
του γλεντιού, της ψυχαγωγίας και
πορεία των προικών της νύφης
του <<μασκαρέματος>>, της
και το γλέντι των συμπεθέρων.
μεταμφίεσης, που έχει παραμείνει
Όλες αυτές οι
από παλιές ''εθνικές'' γιορτές της
διαδικασίες
ρωμαικής εποχής, τις γιορτές
είναι γεμάτες
αφιερωμένες στην έκπτωση του
από σατυρική
θεού Κρόνου (Saturn) από τον
αθυροστομία,
Ήλιο Δία τα Κρόνια
κέφι, γλέντι
<<Λουπερκάλια>> και
και χορό.
<<Σατουρνάλια>> και τις
Στην Πάτρα
αρχαιότερες <<Διονυσιακές
γίνεται
το
μεγαλύτερο
γιορτές>> των Ελλήνων, όπου οι
καρναβάλι της Ελλάδας με
άνθρωποι, μεταμφιέζονταν
διάρκεια δυο μηνών και τη
,χόρευαν, τραγουδούσαν πίνοντας
τελευταία Κυριακή της
κρασί και το κέφι έφτανε στο
απόκριας γίνεται παρέλαση
κατακόρυφο προς τιμή του
αρμάτων με
Διόνυσου.
επικεφαλής το ομοίωμα του
θεού της απόκριας του
<<Καρνάβαλου>> και
ακολουθία διαφόρων άλλων
έξυπνων μασκαρεμάτων, με τη
συμμετοχή 40.000
καρναβαλιστών, και πλήθος
επισκεπτών ενώ το κέφι δίνει
και παίρνει .

Ονομασία

ΠΑΛΗ
Στην Κοζάνη γίνεται έθιμο
του φανού, κατά το οποίο
φωτιές και υπαίθρια γλέντια
στήνονται σε διαφορετικές
γειτονιές της πόλης.
Στην Πλάκα, καθώς και σ' όλα
γενικά τα μέρη, γυρνούν
στους δρόμους οι
άνθρωποι μεταμφιεσμένοι,
μικροί και μεγάλοι, μπαίνουν
στα κέντρα, πίνουν, χορεύουν,
πειράζονται και γλεντούν. Τα
τελευταία χρόνια το
''καρναβάλι του Μοσχάτου''
καταλαμβάνει τη πρώτη θέση
μεταξύ εκείνων των δήμων της
Αττικής.

Διεθνώς
Μόνο οι Καθολικοί και οι
Ορθόδοξοι Χριστιανοί
γνωρίζουν τις απόκριες, ενώ
στην προτεσταντική βόρεια
Ευρώπη δεν υπάρχουν. Στην
Κολωνία και οι άλλες πόλεις
του Ρήνου στην Γερμανία το
Καρναβάλι είναι σημαντικό
κομμάτι της τοπικής
παράδοσης και της κριτικής
εναντίον της πολιτικής.
Σύλλογοι και οργανώσεις
προετοιμάζονται όλο το χρόνο
για αυτές τις ημέρες. Επίσης
σημαντικό Καρναβάλι
παρουσιάζουν η Βενετία και η
Νίκαια στη Γαλλία. Το
Καρναβάλι του Ρίο ντε
Τζανέιρο θεωρείται το
μεγαλύτερο του κόσμου και
πολυπληθέστερο σε μια
φαντασμαγορική κάθε φορά
παρουσίαση όπου συνδυάζεται
με παραδοσιακούς ξέφρενους
χορούς όπως η Σάμπα.

Η πάλη είναι ένα άθλημα με μεγάλη ιστορία.
Ανακαλύφθηκε από τους Έλληνες αλλά αργότερα
οι Ρωμαίοι συμπληρώσανε κάποιες λαβές και
ονομάστηκε Ελληνορωμαϊκή πάλη. Η πάλη είναι
ένα από τα κλασικά ολυμπιακά αθλήματα, αφού
μπήκε στις Ολυμπιάδες το 1896 στην Αθήνα και
διεξάγεται συνεχώς εκτός από το 1900. Από το
2004 διεξάγονται και αγώνες γυναικών. Στην
παλαιότερη εποχή αγωνιζόντουσαν χωρίς να έχουν
καμία ενδυμασία πάνω τους. Με αυτό το είδος
γυμναστικής γυμνάζεται όλο το μυϊκό σύστημα του
άνδρα και συγχρόνως καλλιεργείται το μυαλό γιατί
ο αγωνιστής βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα ώστε
να αποκρούσει την επίθεση του αντιπάλου με την
κατάλληλη τεχνική. Πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή
εγρήγορση ώστε να κάνει την κατάλληλη στιγμή
επίθεση ώστε να αιφνιδιάσει αποτελεσματικά τον
αντίπαλο χωρίς εκείνος να προλάβει να αμυνθεί.
Ένα άλλο προτέρημα που πρέπει να έχει κανείς
είναι η άριστη φυσική κατάσταση του σώματος
του, για να έχει δύναμη, ενέργεια, αντοχή και
καθαρό μυαλό. Προκειμένου να γίνει κάποιος
άριστος παλαιστής πρέπει να έχει σε μεγάλο βαθμό
τεχνική, αντοχή, δύναμη, κάτι που το αποκτά
κανείς με την πολύχρονη προπόνηση .Στους άνδρες
υπάρχουν δύο στυλ πάλης, η ελληνορωμαϊκή, στην
οποία επιτρέπονται λαβές μόνο πάνω από τη μέση
και η ελεύθερη, στην οποία επιτρέπονται λαβές και
στα πόδια. Οι αθλητές αγωνίζονται σε επτά
κατηγορίες στο κάθε στυλ ανάλογα με το βάρος
τους. Γυναικεία πάλη γίνεται μόνο στο ελεύθερο
στυλ και οι αθλήτριες χωρίζονται σε τέσσερις
κατηγορίες βάρους. Κάθε αγώνας χωρίζεται σε 3
δίλεπτα.

Σκοπός του κάθε αγωνιζόμενου είναι να μαζέψει
πρώτος έξι πόντους όπου θα είναι ο νικητής του
γύρου. Για να νικήσει κανείς πρέπει να κερδίσει
δύο γύρους από τους τρείς. Αντίθετα η πάλη, το
ολυμπιακό αγώνισμα, αποτελεί ένα πολύ όμορφο
άθλημα, που γυμνάζει τους νέους, σωματικά και
πνευματικά. Η Ελλάδα, έχει μεγάλη παράδοση στο
άθλημα, με αρκετούς ολυμπιονίκες και
πρωταθλητές κόσμου ή Ευρώπης.
Σε παρατήρηση του Σκύθη του Ανάχαρση, ότι η
πάλη είναι πολύ κουραστική ακόμη και στην
προπόνηση, ο Σόλων απαντά με τέτοιο τρόπο, που
αντιλαμβάνεται οποιοσδήποτε, ότι οι Έλληνες
είχαν άριστα κατανοήσει την αξία και τα
ευεργετικά αποτελέσματα της άσκησης του
σώματος:
"Η κουραστική προπόνηση και η άσκηση στους
κόπους όχι μόνο δεν καταναλώνει τη δύναμη του
ανθρώπου, αλλά αντίθετα την αυξάνει. Φαίνεται
ότι έχεις για την σωματική δύναμη την ιδέα που
έχεις για το νερό ή άλλο υγρό και που φοβάσαι
μήπως εξαντληθεί η δύναμη όπως εξαντλείται το
υγρό που διαφεύγει από το δοχείο του. Και
σκέφτεσαι μήπως φύγει ο ιδρώτας από τον
άνθρωπο και αφήσει το σώμα ξηρό. Αλλά δεν
είναι το ίδιο πράγμα. Η δύναμη όσο περισσότερο
εξαντλείται στους κόπους, τόσο περισσότερο
αυξάνει. Συμβαίνει στη δύναμη του ανθρώπου ότι
περίπου και στο μύθο της Λερναίας Ύδρας, αν
έτυχε να τον ακούσεις. Δηλαδή αντί μιας κεφαλής
που της έκοβαν, ξεφύτρωναν άλλες δύο".
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Ο ΧΡΥΣΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ και η
"ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ"
Ίσως όλοι έχουμε την
εντύπωση πως αυτό που
λέγεται λόγος χρυσής
τομής, είναι μία έμπνευση
των αρχαίων Ελλήνων την
οποία εκμεταλλεύτηκαν για
να κατασκευάσουν κτίσματα
ή να δημιουργήσουν μορφές
με τέτοιες
αναλογίες που προκαλούν
έντονα την αίσθηση της
αρμονίας και του ωραίου.
Ένα ιδιαίτερα γνωστό κτίσμα
της αρχαιότητας
φημισμένο για την αρμονία
των αναλογιών του είναι ο
Παρθενώνας. Αν και αρκετά
ασαφής για την ουσία της
χρυσής τομής,
η εντύπωση αυτή είναι
σχεδόν σωστή.
Χρειάζεται να αφιερώσουμε
λίγο χρόνο ώστε να
καταλάβουμε τι είναι
ακριβώς αυτό που πρώτοι οι
αρχαίοι Έλληνες
ονόμασαν χρυσή τομή. Ίσως
τότε διαπιστώσουμε πως και
οι Αιγύπτιοι χρησιμοποίησαν
αυτή την αναλογία για την
κατασκευή της πυραμίδας
της Γκίζας,
αλλά κυρίως πως είναι μία
αναλογία που πεισματικά
τηρείται στη φύση και
επομένως δεν αποτελεί
κατασκεύασμα της
ανθρώπινης φαντασίας.

Αν η ανθρωπότητα δικαίως
συνδέει το όνομα χρυσή τομή
με τον Παρθενώνα και τους
αρχαίους Έλληνες είναι γιατί
αυτοί πρώτοι
την μελέτησαν και εμπλούτισαν
την γεωμετρία με άφθονες
εφαρμογές της.
O αριθμός Φ έχει πάρει το
όνομα του - Συμβολισμό από
τον ΦΕΙΔΙΑ , ο οποίος ήταν ο
πρώτος που τον χρησιμοποίησε .
Ο Φειδίας ήταν Αθηναίος
Γλύπτης (5ος αιώνας π.Χ) και
στενός συνεργάτης του Περικλή.
Η χρυσή τομή δηλώνει την
αναλογία που ισούται περίπου
με 1:1,618.

Επειδή προφανώς τα χρυσά
ορθογώνια είναι όμοια μεταξύ
τους, πάντα ο λόγος της μεγάλης
πλευράς προς την μικρή πλευρά,
θα είναι ο αριθμός (5 + 1)/2 που
διεθνώς συμβολίζεται με το
ελληνικό γράμμα ,

το αρχικό του ονόματος του
Φειδία, δημιουργός των
γλυπτών του Παρθενώνα.
Η πρόσοψη του Παρθενώνα
όπως φαίνεται και από την
φωτογραφία δίπλα, μπορεί
νοητά να εγγραφεί σε ένα
χρυσό ορθογώνιο
που σημαίνει ότι ο λόγος
των διαστάσεών του είναι ο
αριθμός . Ο αριθμός αυτός
ονομάζεται λόγος χρυσής
τομής.
Πατέρας της ΧΡΥΣΗΣ
ΤΟΜΗΣ είναι ο
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.
Θεωρείται ότι δίνει
αρμονικές αναλογίες και για
το λόγο αυτό έχει
χρησιμοποιηθεί στην
αρχιτεκτονική και τη
ζωγραφική, τόσο
κατά την αρχαία Ελλάδα όσο
και κατά την Αναγέννηση.
Την χρυσή τομή εισήγαγε
και υπολόγισε ο
Πυθαγόρας, (585 - 500
π.Χ.)
που γεννήθηκε στη Σάμο,
και ίδρυσε σημαντικότατη
φιλοσοφική σχολή στον
Κρότωνα της Μεγάλης
Ελλάδας (Κάτω Ιταλία).
Μαθηματικός τύπος
Η χρυσή τομή συμβολίζεται
με το γράμμα προς τιμήν
του Φειδία, ίσως τον
γνωστότερο γλύπτη της
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ελληνικής αρχαιότητας, και τον σημαντικότερο Οι αρχαίοι Έλληνες κατασκεύαζαν σχεδόν όλα
της κλασικής περιόδου.
τους τα κτίσματα αλλά και τις διακοσμήσεις
τους, με τον κανόνα της χρυσής τομής.
Η χρυσή τομή δίνει το σημείο που πρέπει να
Ίσως ο Παρθενώνας είναι το πιο
διαιρεθεί ένα ευθύγραμμο τμήμα, ώστε ο
χαρακτηριστικό και αρμονικό παράδειγμα.
λόγος του
ως προς το μεγαλύτερο τμήμα να ισούται με
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν κάποια σχετική
τον λόγο του μεγαλύτερου τμήματος ως προς
δυσκολία στο να χειριστούν τους άρρητους
το μικρότερο.
αριθμούς.
Γι’ αυτό και το Πυθαγόρειο Θεώρημα
αποτελεί σταθμό στη μαθηματική σκέψη.

Από το (2)=(3) έχουμε
και αντικαθιστώντας στο (1)=(3) προκύπτει

Η εξίσωση αυτή έχει μόνο μία θετική ρίζα, την
= 1.618033988749895
Η χρυσή τομή στην Αρχιτεκτονική
Η πρόσοψη του Παρθενώνα είναι ένα χρυσό
ορθογώνιο και πως συναντάμε χρυσές
σπείρες
στα αρχαία ελληνικά κιονόκρανα.
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Η τέχνη της Χαρακτικής
(με αφορμή την έκθεση χαρακτικών του
Rembrandt στο Waiblingen)

Χαρακτική είναι η τέχνη της εγχάραξης μιας
σκληρής επίπεδης, κυλινδρικής ή άλλου είδους
επιφάνειας με σκοπό την δημιουργία
διακοσμητικών σχεδίων σ' αυτήν την επιφάνεια.
Για παράδειγμα, οι αρχαίοι σφραγιδόλιθοι και οι
αρχαίες επιγραφές σε στήλες αποτελούν τα πρώτα
χαρακτικά έργα της ανθρωπότητας.

τον 6ο αι. μ.Χ., για την εκτύπωση σχεδίων στο
χαρτί. Η ξυλογραφία χρησιμοποιήθηκε πολύ
αργότερα (τον 14ο αι. μ.Χ.) στην Ευρώπη για την
εκτύπωση θρησκευτικών εικόνων. Μετά την
ανακάλυψη της τυπογραφίας με κινητά στοιχεία
από τον Γουτεμβέργιο, η ξυλογραφία
χρησιμοποιήθηκε για την ένθεση εικόνων σε
βιβλία.
Τον 15ο αι., ανακαλύφθηκε η χαλκογραφία, και τον
18ο αι. η λιθογραφία. Με την λιθογραφία είναι
δυνατή η ανατύπωση ολόκληρων ζωγραφικών
έργων και η χρήση της εξαπλώθηκε κατά τον 20ό
αι., καθώς αυξήθηκε η ζήτηση για ζωγραφικά έργα
υπογεγραμμένα από διάσημους καλλιτέχνες. Ο
κίνδυνος να εκφυλιστεί η τέχνη της χαρακτικής σε
συστηματική εξαπάτηση του κοινού, οδήγησε τους
γάλλους χαράκτες να δώσουν το 1964, τον
ακόλουθο ορισμό του χαρακτικού:

Σήμερα, συνήθως με τον όρο χαρακτική
αναφερόμαστε στην εγχάραξη σχεδίων και
συμβόλων σε μια επιφάνεια, η οποία κατόπιν θα
χρησιμεύσει ως πλάκα για την παραγωγή αντιτύπων
σε χαρτί. Το έργο (αντίτυπο σε χαρτί ή άλλο μέσο)
που δημιουργείται κατ' αυτόν τον τρόπο
αποκαλείται χαρακτικό.
Ανάλογα με το υλικό της πλάκας, γίνεται λόγος για
ξυλογραφία (χαρακτική στο ξύλο), για
χαλκογραφία (χαρακτική στον χαλκό), λιθογραφία
(χαρακτική στην πέτρα), κ.λπ. Η γαλλικής
προέλευσης λέξη γκραβούρα είναι ένας άλλος
κοινός όρος για χαρακτικά έργα (συνήθως
χαλκογραφίες).
Η ξυλογραφία αποτελεί την αρχαιότερη τεχνική
χαρακτικής και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά
από τους Κινέζους για την εκτύπωση σχεδίων σε
υφάσματα και, από

«Ως χαρακτικά θεωρούνται οι πρωτότυπες στάμπες
και λιθογραφίες που έχουν τυπωθεί από μια ή
περισσότερες πλάκες, με οποιαδήποτε τεχνική,
εκτός από τις μηχανικές και φωτομηχανικές
μεθόδους, εφόσον το σχέδιο, η χάραξη και η
εκτύπωση αποτελούν έργο του ίδιου καλλιτέχνη.
Μόνο τα χαρακτικά που πληρούν αυτούς τους
όρους έχουν το δικαίωμα να ονομάζονται
"πρωτότυπα".»
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