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Άνοιξη του 2000.
Κρατάµε στα χέρια το πρώτο τεύχος
του περιοδκού µας!
Φαίνεται απίστευτο!
Τα λόγια και οι σκέψεις µας πήραν σάρκα και οστά!
Ακόµη αναρωτιέµαι πως πήραµε την απόφαση,
πως δεν µας τρόµαξε το κόστος, η δουλειά,
η ευθύνη.
Το αποτέλεσµα µας συναρπάζει,
παρόλο που το περιοδικό αρχικά δεν είναι 4-χρωµο.
Ασπρόµαυρο ήταν, µα η δουλειά, το µεράκι και η αγάπη µας του έδιναν
ένα ξεχωριστό χρώµα. Χρωµατάκι, που τελικά απέκτησε και το ίδιο το περιοδικό κάποια στιγµή!
Σήµερα, όπως και τότε, ισχύει ότι... ο γραπτός λόγος µένει. Θέλει προσοχή.
Κάθε σελίδα, κάθε πρόταση ένα µήνυµα.
Το κυριότερο από όλα: να ασχοληθούµε λιγάκι παραπάνω µε τη γλώσσα µας, την ιστορία, τον πολιτισµό µας.
Να ανακαλύπτουµε πράγµατα που µας κάνουν περήφανους που είµαστε Έλληνες.
Ο στόχος µας ήταν από την αρχή συγκεκριµένος: να φροντίσουµε να ακούγεται (από το ραδιόφωνο),
να διαβάζεται (στο περιοδικό και στις σελίδες µας) η ελληνική γλώσσα.
Το περιοδικό, η ιστοσελίδα, το ραδιόφωνο κατάφεραν πολλά:
γνωρίσαµε δεκάδες νέους ανά τον κόσµο, τους παρακινήσαµε να ασχοληθούν µε την ελληνική τους ταυτότητα,
συνεργαζόµαστε καθηµερινά µε όλους, επικοινωνούµε, ενηµερωνόµαστε, ανταλλάσσουµε ιδέες και απόψεις.
Τα κείµενα αυτού του περιοδικού γράφονται σε κάθε γωνιά της γης.
Από φίλους που βρήκαµε ή που µας ανακάλυψαν µέσω διαδικτύου, κοινών φίλων και γνωστών.
Μία µεγάλη παρέα Ελλήνων γεννήθηκε και καθηµερινά αυξάνει τα µέλη της.
8 χρόνια µετά την έκδοση του πρώτου τεύχους αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες νέοι
ξέρουν να αντιµετωπίζουν τις προκλήσεις και τις δυσκολίες της εποχής.
Έχουµε ισχυρά εφόδια για να κολυµπάµε κόντρα στο ρεύµα που µας οδηγεί σε ένα χωνευτήρι
όπου παύουν να υπάρχουν οι ιδιαιτερότητες των λαών και οι πολιτισµικές διαφορές.
Μέσα από την εργασία µας για τη νεολαία, το περιοδικό και τις τόσες δραστηριότητές µας
µάθαµε ότι η ζωή, όταν έχεις καλούς φίλους στο πλευρό σου, είναι πανέµορφη.
Μάθαµε, ότι οφείλουµε να γεµίζουµε τη ζωή µας µε περιεχόµενο, όπως κάθε τεύχος του περιοδικού µας.
Να βλέπουµε την ευκαιρία στα πάντα (και όχι τα εµπόδια)!
Να παίρνουµε πρωτοβουλίες και να είµαστε δηµιουργικοί.
Μέσα α πό τ ις πρ ω τ οβ ου λίες µ α ς. . .

επιλέξαµε να γίνουµε η αλλαγή που επιθυµούσαµε να δούµε στον κόσµο!

Καλωσορίσατε κοντά µας!
Για την Ένωση Νέων
Σοφία Καρυπίδου
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καφενείον

η Ελλάς
Τα καινούρια κλισέ
για µας, τη χώρα µας,
την Αθήνα,
όπως τα διαβάσαµε
σε δέκα ξένους
τουριστικούς οδηγούς

Γιατί να µας πρωτοαγαπήσει κάποιος;
Για το σύγχρονο (ευρωπαϊκό) πρόσωπο του λαού µας ή για το ένδοξο, µακρινό
παρελθόν των Ελλήνων;
Δεκάδες νέοι τουριστικοί οδηγοί προσπαθούν να δώσουν απάντηση στους αναγνώστες
τους. Προσπαθούν επίσης να βρουν απαντήσεις σε πολλά ερωτήµατα που µας
ενδιαφέρουν όλου. Ποιοι είµαστε; Πώς βλέπουµε τη θέση µας στον κόσµο; Ποια είναι η
καθηµερινότητά µας; Τι είδους πόλη είναι η Αθήνα;
Με την πρώτη ανάγνωση γίνεται σαφές. Η Ελλάδα των Summer Lovers του ’80 δεν
υπάρχει πια. Τα παλιά κλισέ έφυγαν αλλά όπως φαίνεται αντικαταστάθηκαν από νέα.
Ποιοι είµαστε τελικά, στα µάτια των ξένων; Διαβάσαµε τους καλύτερους και
δηµοφιλέστερους ταξιδιωτικούς οδηγούς για να δει πώς σκιαγραφείται το προφίλ των
Ελλήνων. Σκιαγραφείται µε διαπιστώσεις ουσιαστικές και απλές που ωστόσο θα µας
ξαφνιάσουν.

ανακάλυψε
η Σοφία Καρυπίδου

Mια µεγαλούπολη - χωριό. H αρχή είναι σχεδόν πάντα ευχάριστη. Αλλωστε είµαστε το
λίκνο του δυτικού πολιτισµού. Ετσι, οι εισαγωγικές σελίδες για την ιστορία µας
διανθίζονται µε ρητά που είπαν µεγάλοι άνδρες για την Ελλάδα, τους ανθρώπους και
τα µνηµεία της: «Το µέρος που προτιµώ περισσότερο απ’ όσα έχω δει» (Λόρδος
Βύρων), «Απ’ όλους τους λαούς οι Ελληνες ονειρεύτηκαν το όνειρο της ζωής
καλύτερα» (Γκαίτε), «Ο Παρθενώνας είναι το τελειότερο ποίηµα σε µάρµαρο»
(Λαµαρτίνος). Οµως το κλέος του παρελθόντος δεν αρκεί στους τουρίστες που θα
ήθελαν να µάθουν σε τι λογής τόπο πηγαίνουν. Κάπου εκεί, αρχίζει να φαίνεται το
αληθινό µας ψυχογράφηµα που µπορεί να µη µας είναι και τόσο ευχάριστο.
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Οι περισσότεροι από τους οδηγούς
περιγράφουν την Αθήνα ως µια
µεγαλούπολη που έχει καρδιά

δείχνει να κινείται µε καύσιµο την
καφεΐνη και τα τσιγάρα». «Οταν
ρωτήσεις έναν Ελληνα “Τι κάνεις”,

χωριού (Athens Style City, Thames
& Hudson), µε αύρα τριτοκοσµικής
µητρόπολης (Αthens, του Michael
Llewellyn Smith, τέως Βρετανού
πρέσβη στην Αθήνα) ενώ ο οδηγός
του Wallpaper δίνει έναν πιο
ολοκληρωµένο ορισµό: «Μια µη
συστηµατική µείξη του νέου και του
παλιού, του ανατολικού και του
δυτικού στοιχείου, που δεν έχουν

θα σου πει “τρέχω!” αλλά αν τον
καλέσεις για καφέ θα καθίσει µερικές
ώρες».
Στους οδηγούς επισηµαίνεται ότι
στην ιεροτελεστία του φραπέ και του
φρέντο συζητιούνται σηµαντικά
θέµατα των ανθρωπίνων σχέσεων
και ανταλλάσσονται πληροφορίες,
οπότε «αν κάποιος σας πει να πάτε
για καφέ να είστε προετοιµασµένοι

µεταξύ τους εχθρότητα, αλλά
συνυπάρχουν» για να καταλήξει ότι
σε λίγα χρόνια η Αθήνα θα γίνει µια
πολυεθνική πόλη. Την κατάσταση
συνοψίζει ο αρχιτέκτονας Ανδρέας
Κούρκουλας στον Time Out, που
επιµένει ότι πρόκειται για µια
πρωτεύουσα «µε τέλειο σώµα αλλά
χάλια ρούχα».

για όλα» ή επίσης «τελικά στη χώρα
αυτή οι γυναίκες λύνουν τα
προβλήµατα και οι άνδρες πίνουν
ατέλειωτους καφέδες», όπως γράφει
και ο έγκυρος Lonely Planet.

Ολοι συγγενείς

κούκλο για συνοδό, τότε καλύτερα
να µην πάτε στη γειτονιά», λέει µε
ακραίο χιούµορ το Time Out.

Με βασικό προτέρηµα την ιδιαίτερα
χαµηλή εγκληµατικότητα, η Αθήνα
όχι µόνο θυµίζει αλλά λειτουργεί και
ως χωριό, όπου οι συγγενικές
σχέσεις έχουν µεγάλη σηµασία.
Kάποιοι οδηγοί, µε πρωτοστατούντα
εκείνον της Time Out Athens,
στέκονται
στο
θέµα
του
κληρονοµικού δικαιώµατος στην
πολιτική µας σκηνή λέγοντας ότι ο
πρωθυπουργός, ο αρχηγός της
αντιπολιτεύσεως αλλά και η
υπουργός Εξωτερικών ανήκουν σε
ιστορικά τζάκια.
Η έµφαση στις οικογενειακές σχέσεις
τονίζεται και στη µικροκλίµακα της

Τα καφέ µε την πιο σικ πελατεία
είναι ως γνωστόν στο Κολωνάκι:
«Αν όµως δεν έχετε τσάντα από
επώνυµο σχεδιαστή, τζιπ, έναν

Μουσεία και αρχαίο δράµα
Σε γενικές γραµµές υπάρχει καλή
παρουσίαση των µουσείων και
αρκετών γκαλερί. Σηµείο αναφοράς

Σταθερές αξίες παραµένουν το
Ηρώδειο και η Επίδαυρος. Αλλωστε,
το αρχαίο δράµα «µόνο βαρετό δεν
είναι», γράφει το Τime Out,
συµπληρώνοντας: «Ο Ταραντίνο θα
χλώµιαζε µπροστά στη βία και στην
οξεία κοινωνική κριτική». Ο ίδιος
οδηγός δεν µιλάει µόνο για τα
αµφιθέατρα, αλλά και για τα στάδια.
Εχει µια σελίδα αφιερωµένη στο
ελληνικό ποδόσφαιρο όπου µε
παραδείγµατα και ηµεροµηνίες
αναφέρεται πως οι καλύτερες
ελληνικές οµάδες έχουν τους
οπαδούς ως µοχλό πίεσης στην

Πάµε για καφέ;

πολιτεία, ενώ δεν υπάρχει
«αξιοπρεπής τουαλέτα» σε ελληνικό
γήπεδο. Οσο για τη συµπεριφορά
των οπαδών, αρκείται στο εξής
ευθύβολο σχόλιο: «Μπορεί να µην
καταλαβαίνετε τι τραγουδάνε οι
φίλαθλοι στο γήπεδο, αλλά συνήθως
έχει να κάνει µε σεξουαλικές πράξεις
στις οποίες εµπλέκονται άµεσοι
συγγενείς των παικτών της

υψηλό κόστος ζωής. Προ πάντων
πίνουν πολλούς καφέδες και τα
βράδια το ρίχνουν έξω: «Ολη η πόλη

Τελικά, τι µας κάνει τόσο συµπαθείς;
Την απάντηση την δίνει στον Time
Out ο άνθρωπος που ταυτίστηκε µε
την τελετή έναρξης των Ολυµπιακών
Αγώνων του 2004, Δηµήτρης
Παπαϊωάννου: «Η Αθήνα είναι µια
τερατώδης, χαοτική πόλη. Δεν θα
γίνει ποτέ ένα πολιτισµένο µέρος
όπου θα έρχεσαι µε τα παιδιά σου.
Πρέπει να την επισκέπτεσαι για τη
θαυµάσια φρενήρη ενέργειά της και
τα µνηµεία της», ενώ ο Lonely
Planet σηµειώνει: «Παρότι οι
Ελληνες έχουν την αίσθηση της
πολιτιστικής
ανωτερότητας,
παραµένουν κυνικοί, ανασφαλείς και
αµυντικογενείς ως προς τη θέση
τους στον κόσµο».
Ο δηµοσιογράφος Τζον Ρος που ζει
στην Ελλάδα και έχει γράψει ένα
βιβλίο µε τίτλο «It’s all Greece to
me» δεν µας κοιτάζει αφ’ υψηλού,
αλλά φαίνεται να έχει µπει στο πετσί
µας: «Οταν γνωρίζετε τους Ελληνες,
παραµερίστε τις πιο ακατέργαστες
πλευρές τους και θα ανακαλύψετε
µια πλούσια, βαθιά ουσία όπως ένα
άγαλµα που ανακάλυψε το χέρι του
Πραξιτέλη µέσα σε ένα σκληρό
κοµµάτι πεντελικού µαρµάρου».

είναι και το ίδρυµα ΔΕΣΤΕ µε τη
διαφορά ότι το τοποθετούν στην
παλαιότερή του διεύθυνση στο Νέο
Ψυχικό και όχι στη Νέα Ιωνία.

καθηµερινότητας. Ο οδηγός «Culture
Smart Greece» γράφει ότι µε βάση
µια έρευνα το 72% των Ελλήνων
θέλουν να µένουν στο ίδιο σπίτι µε
τους γονείς και τα παιδιά και ότι
µπορεί να µην είσαι σπουδαίος σε
κοινωνικό επίπεδο, αλλά πάντα θα
είσαι «κάποιος» για την οικογένειά
σου.

Σύµφωνα µε τους οδηγούς (και τα
υπό διαµόρφωση νέα στερεότυπα για
τον λαό µας), οι ‘Ελληνες έχουν τα
εξής χαρακτηριστικά: είναι πάντοτε
αγχωµένοι, φορούν όλοι µαύρα
ρούχα («σαν φυλή που πενθεί»),
είναι εργατικοί για να αντέξουν το

...και συµπάθεια

αντίπαλης οµάδας».

Διασκεδάζουµε λες και δεν
υπάρχει αύριο
Ειδική µνεία γίνεται για τα
µπουζούκια αλλά και τα σκυλάδικα
(dog houses, dog clubs, καθώς οι
τραγουδίστριες ουρλιάζουν σαν
σκύλοι) για τα οποία το Time Out
αναφέρει
ότι
«είναι
µια
συναρπαστική
εµπειρία
αν
ασχολείται κανείς µε κοινωνική
ανθρωπολογία αλλά όχι για να
ακούσει καλή µουσική».
Εκεί πάντως, µας βγαίνει και η
«βαλκανική πτυχή του χαρακτήρα
µας, η οποία µας ωθεί να
διασκεδάσουµε λες και δεν υπάρχει
αύριο». Η ποπ σκηνή υπάρχει σε
όλους τους οδηγούς. Η Αννα Βίσση
είναι η Ελληνίδα Μαντόνα, η Πέγκυ
Ζήνα η ελληνική εκδοχή της
Μπρίτνεϊ Σπίαρς, ο Μιχάλης
Χατζηγιάννης είναι ο top of the pop
και ο Σάκης Ρουβάς ο χορός µέχρι
καρδιακής προσβολής.
Επισηµαίνεται δε ότι η συνήθεια να
σπάµε πιάτα έχει αντικατασταθεί µε
το να πετάµε λουλούδια.
w w w . n e o l a i a . d e
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ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ
Ο

Με το σύνθηµα «δεν πρέπει να είµαστε φτωχοί στα όνειρά µας», ο
Δηµήτρης Παρούσης, ένας Έλληνας δηµοσιογράφος παραιτήθηκε
από τη δουλειά του, πούλησε τα ελάχιστα υπάρχοντά του και
άρχισε την περιπλάνησή του στον κόσµο. Εδώ και δύο χρόνια οι
περιπέτειές του δηµοσιεύονται σε δεκάδες περιοδικά και
εφηµερίδες σε όλο τον κόσµο, ενώ καθηµερινά η εµπειρία του
καταγράφεται µε ενδιαφέρουσες ιστορίες και φωτογραφίες στην
ιστοσελίδα του www.godimitris.gr.
Σε κάθε ιστορία µας καλεί να πάρουµε ένα σάκο και να τον
ανταµώσουµε…
«Οι Ελληνες είµαστε… σπάνιο είδος τουρίστα», είπε στο περιοδικό
µας ο Δηµήτρης Παρούσης. «Δυστυχώς σε αντίθεση µε άλλους
λαούς, δύσκολα παίρνουµε ένα σάκο για να γνωρίσουµε νέους
κόσµους και πολιτισµούς. Νοµίζουµε ότι είναι ακριβά και
επικίνδυνα. Όµως στην πράξη δεν είναι».
Δηµήτρη, αυτή τη στιγµή κάνεις το γύρο του κόσµου.
Ήταν για σένα όνειρο ζωής, ή κάτι σχεδόν αυθόρµητο; Πως
το αποφάσισες;
Θα µπορούσα να πω µια αυθόρµητη συνέχεια της ζωής µου.
Από µικρός ονειρευόµουν να δω και να βιώσω άλλες χώρες και
πολιτισµούς. Ως παιδί µεταναστών είχα την τύχη να γνωρίσω και
να ζήσω σε διαφορετικούς πολιτισµούς. Από νωρίς έµαθα ότι τα
σύνορα είναι σχετικά. Για να είµαι ειλικρινής από τα 15 µου
θεωρούσα δεδοµένο ότι θα κάνω το γύρο του κόσµου. Το πότε,
δεν το γνώριζα. Δεν µε πίεσα. Ηρθε αυθόρµητα στα 35 µου.
10
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Αναζητώντας
χαµένους Έλληνες
στην άκρη της Γης.

Ισως την καλύτερη ηλικία να κάνει κανείς κάτι
τέτοιο. (αυτό το λέω τώρα που βιώνω αυτή την
περιπλάνηση).
Ποιος είναι ο στόχος του ταξιδιού;
Οι στόχοι ήταν πολλοί στην αρχή. Στην πορεία
«τέθηκαν» άλλοι, στην πράξη πια δεν έχω καµία
απαίτηση. Αφήνοµαι απλά στο ρυθµό του κόσµου
και όπου µε βγάλει. Δεν θέτω κανένα όριο ούτε
γεωγραφικό, ούτε χρονικό. Αυτό που σίγουρα θα
αποφύγω είναι να προσπεράσω περιοχές χωρίς να
τις ζήσω. Επίσης ως προσωπικό στοίχηµα, θα
ψάξω να βρω όπου Γης «χαµένους» Ελληνες.
Δεν µπορώ να απαρνηθώ τη δηµοσιογραφία.
Είναι η µεγάλη µου αγάπη η οποία µε συνοδεύει
στο ταξίδι και µε προκαλεί. Το ταξίδι αυτό θα
µπορούσα να πω ότι είναι το µεγαλύτερο ρεπορτάζ
της ζωής µου.
Οικονοµικά πως τα καταφέρνεις σε ένα τόσο
µεγάλο ταξίδι;
Αν περίµενα να µαζέψω χρήµατα θα ήµουν ακόµα
στην Αθήνα. Ευτυχώς στα πρώτα δύο χρόνια της
περιπλάνησής µου ταξιδεύω σε φθηνές χώρες.
Ακόµη και µε 20 ευρώ τη µέρα. Από την άλλη ως
δηµοσιογράφος µπορώ και έχω ένα µικρό
εισόδηµα. Καλού κακού έχω και ένα ανοιχτό

δάνειο. Πες ότι αγόρασα ένα αυτοκίνητο και πληρώνω δόσεις κάθε
µήνα. Αλλά το συγκεκριµένο αυτοκίνητο µε ταξιδεύει χωρίς πολλά
έξοδα και σίγουρα δεν µπορεί να µου το κλέψει κανένας.

Τέταρτον µπορείς να επικοινωνήσεις µε τον
συγγραφέα, να ζητήσεις περισσότερες
λεπτοµέρειες για κάτι που διάβασες.

Όλα είναι σχετικά και θέµα προτεραιοτήτων. Στο κάτω κάτω, όλοι
ένα µεροκάµατο ψάχνουµε. Δεν φοβάµαι ότι δεν θα βρω δουλειά
όταν γυρίσω. Αισθάνοµαι τυχερός που είµαι ολιγαρκής σε υλικά
πράγµατα. Πρόσφατα στα γενέθλια µου οικονοµικά ίσως να
βρισκόµουν στην χειρότερη κατάσταση που έχω αντιµετωπίσει
ποτέ, αλλά ειλικρινά είχα την αίσθηση ότι ήµουν ο ποιο πλούσιος
άνθρωπος του κόσµου. Τι ποιο ωραίο να µην ελπίζεις τίποτα, να
µην φοβάσαι τίποτα. «Είσαι ελεύθερος», όπως έλεγε
ο Καζαντζάκης.

Δεν είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε κάποτε. Είναι
κάτι ζωντανό και διαδραστικό.

Γράφεις κάπου ότι όλο και περισσότεροι συµµετέχουν έστω
και νοητά στο ταξίδι σου. Πέρα από το επίπεδο της
εξοµοίωσης, της ταύτισης δηλαδή, της αντίστοιχης µε
εκείνη της ανάγνωσης ενός βιβλίου-οδοιπορικού,
τί ακριβώς µπορεί να απολαύσει κανείς σε ένα ταξίδι εξ
αποστάσεως;
Διαβάζοντας ένα βιβλίο το περισσότερο που µπορείς να νιώσεις
είναι η ταύτιση. Στην περίπτωση του godimitris είναι πολλά
περισσότερα. Συµµετέχεις.
Πρώτον βιώνεις κάθε µέρα κοµµάτι κοµµάτι το ταξίδι, όπως

Ποια είναι η ανταπόκριση του κόσµου µέσω
διαδικτύου;
Μπορείτε να πάρετε µια άποψη από το goforum
στην ιστοσελίδα µου. Λαµβάνω θετικά µηνύµατα
και τα email καθηµερινά αυξάνονται σε σηµείο πια
που να µην µπορώ να ανταποκριθώ. Απαντώ όµως
αργά η γρήγορα σε όλους. Είναι µέρες που δεν
κοιµάµαι για να διαθέσω το χρόνο µου σε όσους
µου λένε έστω µια καληµέρα. Εξάλλου αισθάνοµαι
όλους τους αναγνώστες µου ως µια παρέα, ως

συµβαίνει στην άλλη άκρη της Γης στον ίδιο χρόνο. Η ιστορία
εξελίσσεται τη στιγµή που πίνεις τον καφέ σου. Δεν µπορείς να
διαβάσεις το τέλος της, ούτε κανείς ξέρει ποια θα είναι η πορεία της.
Δεύτερον µπορείς να την επηρεάσεις. Με ένα µήνυµά σου µπορείς
να αλλάξεις το ρουν της ιστορίας. Μπορείς να ζητήσεις για
παράδειγµα να επισκεφτώ µια πόλη που έχεις κάποιον γνωστό,
µια περιοχή όπου εγώ δεν θα πήγαινα, αλλά µε την παρότρυνσή
σου θα πάω.
Τρίτον, µπορείς να συµµετέχεις σε αυτήν, να γίνεις ένας από τους
ήρωές της, παίρνοντας το σάκο σου και να έρθεις να µε βρεις, να

συνταξιδιώτες.

Είναι µια ιστορία πραγµατική, χωρίς υπερβολές και
που αποτυπώνει µόνο την αλήθεια. Δεν θέλει να
εντυπωσιάσει γιατί δεν αποσκοπεί στο να
πουλήσει. Δεν θέλει να αναδείξει παραδείσους
αλλά να δείξει πως είναι πραγµατικά η ζωή σε
άλλους µακρινούς κόσµους, σεµνά και ταπεινά.

Ποια είναι η αντιµετώπιση των Ελλήνων, των
ξεχασµένων πολλές φορές Ελλήνων, προς
εσένα;
Οι περισσότεροι µένουν έκπληκτοι. Δεν µπορούν
να πιστέψουν ότι κάποιος Ελληνας ψάχνει να τους
βρει. Πάντα νιώθω σα να πηγαίνω σε κάποια µέλη
της οικογένειάς µου και µε αντιµετωπίζουν µε τον
καλύτερο τρόπο.

συνταξιδέψεις µαζί µου.
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Χαρακτηριστική η περιγραφή του Γιάννη από την Γουατεµάλα ο
οποίος έγραψε στο goforum : Υστερα από 25 χρόνια που ζω στην
Γουατεµάλα γνώρισα έναν αγνό Ελληνα που ήρθε να µας γνωρίσει
και να πιει ένα κρασί µαζί µας.
Πως αισθάνεσαι κάθε φορά που συναντάς Έλληνες;
Σα να βρίσκοµαι στην Ελλάδα. Αυτό που µε ξαφνιάζει είναι ότι
βρίσκονται παντού. Για παράδειγµα ερχόµενος στη Νικαράγουα
µου έλεγαν ότι στη χώρα αυτή δεν υπάρχουν Ελληνες. Βρήκα δύο
οικογένειες και άλλους δύο που εργάζονται σε αυτή τη χώρα. Από
τη µια αισθάνοµαι ικανοποίηση για την έρευνά µου και από την
άλλη το ότι σου ανοίγουν ένα σπίτι και σου µιλούν ελληνικά σε
µια ξένη χώρα είναι βίωµα µοναδικό. Επίσης οι Ελληνες της
ξενιτιάς πιστεύω ότι είναι πιο αγνοί και πατριώτες. Κανείς από
όσους γνώρισα δεν είναι µίζεροι. Αδολίευτοι και µε µια καρδιά
ανοιχτή.
Η φράση που χρησιµοποιείς συχνά απευθυνόµενος σε
όσους παρακολουθούν το ταξίδι σου είναι «Πάρε ένα σάκο
κι έλα». Τι εννοείς ακριβώς;
Με το «Πάρε ένα σάκο και έλα», απευθύνω ανοιχτή πρόσκληση σε
όσους θέλουν να έρθουν να ταξιδέψουν για λίγες µέρες µαζί µου.
Είναι µια απόδειξη ότι τελικά τα όνειρα µπορούν να
πραγµατοποιηθούν. Όλα µια απόφαση είναι. Σήµερα διαβάζεις µια
ιστορία στο www.godimitris.gr , ενθουσιάζεσαι και αύριο µπορείς
να είσαι και εσύ µέρος της ιστορίας. Τόσο απλό. Απλά παίρνεις ένα
αεροπλάνο και έρχεσαι. Ο κόσµος είναι τόσο µικρός που µε 1.000
ευρώ το πολύ βρίσκεσαι ακόµα και στο πιο αποµακρυσµένο µέρος
του κόσµου σε λιγότερο από 36 ώρες. Δεν πρέπει να είµαστε
φτωχοί στα όνειρά µας και όλα είναι πιθανά. Αρκεί πραγµατικά να
ακούσουµε το κάλεσµα της ψυχής µας και αποστασιοποιηθούµε
από τα δεδοµένα της καθηµερινότητας που σίγουρα άλλοι
κατόρθωσαν να µας επιβάλουν.
Πόσους «χαµένους» Έλληνες βρήκες;
Εκπληκτος διαπιστώνω ότι «χαµένοι» Ελληνες υπάρχουν παντού.
Μου έλεγαν ότι στο Ελ Σαλβαδόρ δεν υπάρχει κανένας, όπως στο
Μπελίζ, στη Νικαράγουα. Με λίγη έρευνα και τύχη βρήκα Ελληνες
που εκτός από «χαµένοι» είναι και ακόµη αγνοί, αδολίευτοι. Χωρίς
µιζέρια, µε ένα χαµόγελο και µια καλή κουβέντα. Αυθεντικοί
Ελληνες.
Πόσοι έκαναν κλικ και ξεκίνησαν να σε βρουν;
Μέχρι τώρα ήρθαν περίπου δέκα. Από αυτούς οι πέντε είναι
Ελληνες και οι υπόλοιποι από άλλες χώρες. Πολλοί ωστόσο µε
αφορµή το godimitris πήραν το σάκο τους για ένα ταξίδι. Και
αυτοί είναι πάνω από 100. Τουλάχιστον εκατό µου έγραψαν ότι το
κάνουν, άλλοι πόσοι δεν ξέρω. Πολλοί όµως είναι έτοιµοι να
έρθουν. Για να δούµε φέτος. . .
Γενικά οι Ελληνες δεν ταξιδεύουµε. Κάποτε ήµασταν οι κυρίαρχοι
της περιπλάνησης, αλλά σήµερα προτιµούµε τον καναπέ. Κρίµα,
ειδικά για τους νέους που χάνουν τη σηµαντικότερη εµπειρία της
ζωής τους Και µην µου πείτε πως οι λόγοι είναι οικονοµικοί. Με
100 ευρώ την εβδοµάδα στη Νικαράγουα ζεις σαν βασιλιάς, και
επιπλέον δε σε πιάνουν κορόιδο µε πέντε ευρώ τη µικρή µπύρα
όπως στα ελληνικά µπαρ.
Τελικά Δηµήτρη, το ταξίδι έχει σηµασία η ο προορισµός;
Να εύχεσαι να είναι µακρύς ο δρόµος για την Ιθάκη, έγραφε σοφά
ο ποιητής. Ο προορισµός είναι το τέλος. Το ταξίδι είναι όλα τα
υπόλοιπα. Και επειδή το τέλος δεν µπορούµε να το
προκαθορίσουµε και να το προσδιορίσουµε, αφηνόµαστε στο
ταξίδι. Αυτό είναι η ζωή και όπου µας βγάλει.
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Σε ποια χώρα, πόλη, ή χωριό θα έµενες
για πάντα;
Αν ήξερα ότι θα ζήσω άλλα 200 χρόνια θα έλεγα
ότι ονειρεύοµαι να µείνω σε εκατό χρόνια σε ένα
ελληνικό νησί, µε τη βάρκα µου και τον κήπο µου.
Κάθε µέρα είµαι και πιο σίγουρος ότι η Ελλάδα
είναι από τις οµορφότερες χώρες. Επειδή όµως δεν
ξέρω τι µου ξηµερώνει αύριο, τουλάχιστον
συνεχίζω την περιπλάνησή µου και εύχοµαι ο
δρόµος µου να είναι ακόµη µακρύς για την Ιθάκη
µου.
* Περισσότερα για το ταξίδι του Δηµήτρη στο γύρο
του κόσµου, µε καθηµερινές ιστορίες και δεκάδες
φωτογραφίες, µπορείτε να βρείτε στο
www.godimitris.gr

Μ Ι Χ Α Λ Η Σ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

Αποκλειστική Συνέντευξη
στο Μιχάλη Κίκη και τον Παναγιώτη Κώτη

Πως προέκυψε η συνεργασία σου µε τους Reamonn;
Υπάρχει στα σκαριά καµία άλλη συνεργασία µε κάποιον
άλλο ξένο καλλιτέχνη;
Οι Reamonn γνωρίζοντας την αγάπη που τρέφει το ελληνικό κοινό
γι’ αυτούς και τη µουσική τους θέλησαν να συνεργαστούν µε έναν
Έλληνα καλλιτέχνη και ήρθαν σε επαφή µε τη δισκογραφική
εταιρία µου. Αποφασίσαµε από κοινού να κάνουµε ένα πρώτο
βήµα κάνοντας το „Tonight” στην ελληνική του εκδοχή και έτσι
προέκυψε το „σήµερα“.
Πρέπει να πω ότι τους αγαπώ πάρα πολύ. Είναι πραγµατικοί
καλλιτέχνες, αισθάνονται και λειτουργούν χωρίς καµία υπερβολή
σε αυτό που λεω. Το απέδειξαν και µε την παρουσία τους εδώ.
Δέχτηκαν αµέσως την πρόταση µας να βοηθήσουν, τραγούδησαν
µαζί µας και νοµίζω ότι αυτή η συνεργασία η φιλία θα κράτησει
και τα επόµενα χρόνια.
Στα σκαριά υπάρχει µια νέα συνεργασία µε τους Reamonn, ένα
νέο δείγµα δουλειάς µε νέα τραγούδια, τα οποία ελπίζω να
ακούσετε και εσείς σύντοµα.
Με το κοµµάτι της δηµοσιότητας πώς τα πας;
Σου είναι ευχάριστο να εµφανίζεσαι σε τηλεοπτικές
εκποµπές ή να γυρίζεις βιντεοκλίπ;
Με τη δηµοσιότητα δεν τα παω καλά γιατί είναι δύσκολο να
εξοικειωθείς τη συνεχή προβολή. Εκ φύσεως είµαι λίγο πιο
συµµαζεµένος, λίγο ντροπαλός.

Έτσι όταν εµφανίζοµαι σε τηλεοπτικές εκποµπές
είτε οπουδήποτε αλλού, όπου υπάρχει δηµόσια
προβολή και πολλά φλας νιώθω κάπως αµήχανα.
Παρόλα αυτά επειδή ξέρω ότι είναι µέρος της
δουλειάς και ότι το κοινό πολλές φορές θέλει να
βλέπει τους καλλιτέχνες και να µαθαίνει νέα
τους... έτσι... το προσπερνάω και το κάνω χωρίς
να σκέφτοµαι περισσότερα πράγµατα.
Πως φαντάζεσαι τον εαυτό σου µετά από
δέκα χρόνια;
Δεν µου αρέσει να κάνω τόσο µεγάλα σχέδια,
αλλά φαντάζοµαι σε 10 χρόνια µε το ρυθµό που
παω... να έχω γράψει πολύ περισσότερα
τραγούδια, να έχω κάνει πολύ περισσότερους
δίσκους... Δεν µε βλέπω να σταµατήσω έτσι
σύντοµα αυτό που κάνω. Το αγαπώ πολύ για να το
αφήσω.. και εύχοµαι µέχρι τότε η προσπάθεια που
έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια µε το
εξωτερικό να φέρει καρπούς, να φέρει
αποτελέσµατα και να έρχοµαι όσο το δυνατό πιο
συχνά στην Ευρώπη.
* Ολόκληρη η συνέντευξη (και σε βίντεο) στην
ιστοσελίδα www.neolaia.de
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ανακάλυψε η Σοφία Καρυπίδου
sofia@neolaia.de

Μνηµείο του Χρυσόµαλλου Δέρατος

Το µνηµείο, που απεικονίζει το
Χρυσόµαλλο Δέρας µεταξύ δύο κιόνων,
φρουρούµενο από ευξείνιο δράκοντα,
τοποθετήθηκε στην πλατεία Καλών
Τεχνών δίπλα στο οµώνυµο µουσείο και
είναι έργο του διευθυντή του Μουσείου
Πιοτρ Χρισάνοφ και του Γιάκοφ
Ματουσόφσκι, οι οποίοι εργάστηκαν δύο
χρόνια για να το κατασκευάσουν .
Όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής του
Μουσείου Καλών Τεχνών Πιοτρ
Χρισάνοφ το ίδιο άγαλµα θα
εγκατασταθεί στο Βόλο, αδελφοποιηµένη
µε το Σότσι πόλη, από όπου οι
Αργοναύτες ξεκίνησαν για την
εκστρατεία τους. Πρόσθεσε, δε, ότι στο
Σότσι τον προσεχή Ιούνιο θα πλεύσει
σύγχρονο πλήρωµα αργοναυτών µε
ακριβές οµοίωµα του θρυλικού σκάφους
«Αργώ».

Από τους 24 Έλληνες
υποψήφιους για τα Δηµοτικά
Συµβούλια των πόλεων της
Βαυαρίας µόλις 5 κατάφεραν να
εκλεγούν. Πρόκειται για τους
υποψηφίους στη Νυρεµβέργη,
Αλίκη ΑΛΕΣΙΚ (CSU) και

Μνηµείο του Χρυσόµαλλου Δέρατος των
Αργοναυτών εγκαινιάστηκε µε
πρωτοβουλία οµογενών και του Δήµου
της πόλης στο κέντρο του Σότσι, του
ρωσικού θερέτρου στη Μαύρη Θάλασσα,
που έχει αναλάβει τη διοργάνωση των
Χειµερινών Ολυµπιακών Αγώνων του
2014.

Δηµοτικές Εκλογές στη
Βαυαρία

Θεόδωρο ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ (SPD),
τους υποψηφίους στο SCHWA-

Ελληνίδα µεταξύ των TOP10
επιστηµονικών ανακαλύψεων

BACH Κωνσταντίνο ΝΑΣΤΟ
(CSU) και ο Θωµά ΜΑΝΤΑΡΛΗΣ
(SPD), ενώ στο LAUF εξελέγη o

Μία διεθνής οµάδα γεωγράφων,
αρχαιολόγων, βιολόγων και
ανθρωπολόγων δηµοσίευσε αρχές
του έτους στο επιστηµονικό περιοδικό
Science ένα άρθρο µε το οποίο
απεδείκνυαν ότι ο σηµερινός
άνθρωπος έχει τις ρίζες του στην
Αφρική. Αυτό αποδείχθηκε µετά από

Νικόλαος ΣΟΠΟΛΙΔΗΣ (CSU).

ανάλυση ενός κρανίου που βρέθηκε
στην Νότιο Αφρική και εκτιµάται ότι
είναι 65.000 µε 25.000 χρόνια
παλαιό. Σ΄αυτήν την διεθνή οµάδα
ερευνητών ανήκε και η Κατερίνα
Χαρβάτη.
Το περιοδικό TIME Magazine
ανακήρυξε την δηµοσίευση αυτή σαν
µία από τις δέκα καλλίτερες
επιστηµονικές δηµοσιεύσεις του

αναλύσουν µε ρεαλισµό τα αίτια

Στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας,
Μόναχο, κανείς από τους 8
υποψηφίους δεν κατόρθωσε να
εκλεγεί. Οι τοπικές κοινωνίες θα
πρέπει να προβληµατιστούν για
το γεγονός αυτό και να
της αποτυχίας.

2007.

Μακεδονία
Πρώτος ο Ηρόδοτος χρησιµοποιεί το τοπωνύµιο Μακεδονία, για να
ονοµάσει τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται βόρεια της Θεσσαλίας,
ανάµεσα στα Βαλκάνια και στην ελληνική χερσόνησο, η οποία κατά
την ιστορική της διαδροµή έλαβε ποικίλη έκταση.
Μακεδνοί, Μακεδόνες ή Μακέται ήταν οι ονοµασίες που χρησιµοποιήθηκαν
στην αρχαιότητα για τους Έλληνες της Μακεδονίας. Οι λέξεις προέρχονται
από το επίθετο της αρχαίας µακεδνός - γνωστό ήδη στον Όµηρο - που
σηµαίνει µακρύς, ψηλός (από την ίδια ρίζα
και οι λέξεις µάκρος και µήκος).
Έτσι, η ονοµασία Μακεδονία θα σήµαινε αρχικά τη µακρινή ή ψηλά
ευρισκόµενη (δηλ. βόρεια) περιοχή.
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Το Λονδίνο η πιο βρώµικη πόλη της Ευρώπης
Το Λονδίνο είναι η πιο βρώµικη και η πιο ακριβή πόλη της Ευρώπης,
ενώ οι Βρυξέλλες είναι η πιο πληκτική και το Παρίσι η καλύτερη για
τα ψώνια και για την κουζίνα του, σύµφωνα µε µια έρευνα που
δηµοσιεύτηκε σήµερα από την ταξιδιωτική ιστοσελίδα TripAdvisor.
Οι περίπου 1.100 ταξιδιώτες που ερωτήθηκαν έθεσαν τη βρετανική
πρωτεύουσα επικεφαλής των πιο βρώµικων ευρωπαϊκών πόλεων,
µπροστά από το Παρίσι και στην ίδια θέση µε τη Ρώµη και την Αθήνα.
Ο τίτλος της πιο καθαρής πόλης απονέµεται στη Ζυρίχη και
ακολουθούν η Κοπεγχάγη και η Στοκχόλµη.
Όµως το Λονδίνο κατέχει και τον τίτλο της πιο ακριβής πόλης,
µπροστά από τη γαλλική πρωτεύουσα και στην ίδια θέση µε τη Ρώµη,
τη Βενετία, το Όσλο και τη Μόσχα. Αντίθετα η Πράγα είναι η πιο
οικονοµική από τις πόλεις της Ευρώπης, µπροστά από τη Βουδαπέστη
και τη Λισαβόνα.
Η βελγική πρωτεύουσα κατέχει επίσης τον διόλου επίζηλο τίτλο της
πιο πληκτικής πρωτεύουσας της Ευρώπης και ακολουθούν η Ζυρίχη,
το Όσλο, η Βαρσοβία και το Ζάγκρεµπ, όλες στη δεύτερη θέση.
Όσον αφορά το ροµαντισµό, η τριάδα που κερδίζει είναι το Παρίσι,
η Βενετία και η Ρώµη.
Για την καλύτερη κουζίνα, την πρώτη θέση στο ευρωπαϊκό βάθρο
καταλαµβάνει το Παρίσι και ακολουθούν η Ρώµη και η Φλορεντία.
Το Παρίσι είναι επίσης το µέρος που προτιµούν οι ταξιδιώτες που
ερωτήθηκαν για να κάνουν τα ψώνια τους, ενώ ακολουθούν το
Λονδίνο και η Ρώµη.
«Μολονότι θεωρείται ακριβό, το Λονδίνο παραµένει πάντα ένας από
τους προορισµούς που προτιµούν οι ταξιδιώτες και οι πιο πονηροί θα
βρίσκουν πάντα εκεί καλές ευκαιρίες», εξήγησε ο Ίαν Ραµγκέι,
εκπρόσωπος της TripAdvisor.
Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή, το Λονδίνο προσφέρει την καλύτερη
νυκτερινή ζωή -µπροστά από το Άµστερνταµ και το Παρίσι- και
διαθέτει τα καλύτερα πάρκα, ενώ το Παρίσι ακολουθεί.
Το 65% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως έχουν την πρόθεση να
ταξιδέψουν στην Ευρώπη µέσα στους 12 επόµενους µήνες και, παρά
την εξασθένηση του δολαρίου, οι µισοί από το δείγµα µεταξύ των
Αµερικανών δήλωσαν πως προτίθενται να έρθουν στην Ευρώπη.

Eurovision 2008
Φέτος η Ελλάδα συµµετέχει µε το τραγούδι
‘Secret combination”, το οποίο τραγουδά
η Καλοµοίρα, ένα πολύ ταλαντούχο
χαριτωµένο κορίτσι, παιδί της ελληνικής
οµογένειας της Αστόρια της Νέας Υόρκης.
Φέτος ο κανονισµός διεξαγωγής του
διαγωνισµού της Eurovision αλλάζει.
Έτσι, κι ενώ δικαιωµατικά η επιτυχία του
Σαρµπέλ µας είχε εξασφαλίσει την κατευθείαν
συµµετοχή µας στον τελικό, µε τον νέο
κανονισµό είµαστε υποχρεωµένοι να
διαγωνιστούµε καταρχήν στον ηµιτελικό της
20ης Μαΐου. Η πρόκρισή µας από αυτόν θα µας
επιτρέψει τη συµµετοχή στον τελικό
της 24ης Μαΐου.
Ένα ακόµη στοιχείο του νέου κανονισµού είναι
πως στον κάθε
ηµιτελικό δικαιούνται να
ψηφίσουν µόνο οι κάτοικοι των χωρών που
συµµετέχουν στην ίδια οµάδα, αφού οι χώρες
που συµµετέχουν κατανέµονται σε δύο οµάδες
οι οποίες θα διαγωνιστούν σε δύο ηµιτελικούς
αντίστοιχα στις 20 και 22 Μαΐου. Αντίθετα στον
τελικό µπορούν να ψηφίσουν όλες οι χώρες
που συµµετείχαν και στους δύο ηµιτελικούς.

Δίσεκτο Έτος
«Δίσεκτο» ονοµάζουµε το έτος που αριθµεί 366 ηµέρες, αντί των 365 που έχουν τα κοινά. Αυτό συµβαίνει κάθε τέσσερα
χρόνια, όταν προσθέτουµε ένα 24ωρο, προκειµένου να διορθωθούν οι ατέλειες του πολιτικού ηµερολογίου σε σχέση µε
το αστρονοµικό. Αν δεν συνέβαινε αυτή η διόρθωση, σε βάθος χρόνου θα είχαµε τον Ιανουάριο καλοκαίρι και τον Ιούλιο
χειµώνα. Για να βρούµε ποιο έτος είναι δίσεκτο, δεν έχουµε παρά να το διαιρέσουµε µε το 4. Αν διαιρείται ακριβώς,
σηµαίνει ότι είναι δίσεκτο και το έτος αυτό έχει 366 ηµέρες.
Με το Ιουλιανό Ηµερολόγιο, που θεσπίστηκε από τον Ιούλιο Καίσαρα σύµφωνα τις προτάσεις του αλεξανδρινού
αστρονόµου Σωσιγένη (46 π.Χ.), ο Φεβρουάριος µετατέθηκε από τελευταίος µήνας του έτους σε δεύτερος, αµέσως µετά
τον Ιανουάριο, και είχε 30 µέρες. Μεταξύ της 24ης και 25ης Φεβρουαρίου πρόσθεταν µία επιπλέον µέρα, δηλαδή
η 24η Φεβρουαρίου υπολογιζόταν δύο φορές. Κι επειδή η µέρα αυτή ήταν η έκτη µέρα πριν από τις Καλένδες του
Μαρτίου (1η Μαρτίου), η δεύτερη 24η Φεβρουαρίου που προστέθηκε ονοµάστηκε δις έκτη µέρα, δηλαδή δεύτερη έκτη
µέρα πριν από το Μάρτιο. Με τον καιρό, ο όρος δίσεκτο έµεινε για ολόκληρο το έτος που έχει µία µέρα περισσότερη από
τα κοινά.
Αργότερα, από τον Φεβρουάριο αφαιρέθηκε µία µέρα και άλλη µία επί του Αυγούστου, που προστέθηκε προς τιµή του
αυτοκράτορα στον µήνα Αύγουστο. Έτσι ο Φεβρουάριος παρέµεινε µε 28 µόνον ηµέρες. Από τους µεταχριστιανικούς
χρόνους η επιπλέον µέρα προστίθεται στο τέλος του Φεβρουαρίου, ο οποίος στο δίσεκτο έτος έχει 29 µέρες αντί για 28.
Για το δίσεκτο ή βίσεκτο χρόνο επικρατούν πλήθος προλήψεων και δεισιδαιµονιών, απόρροια της ρωµαϊκής επιρροής.
Η δις έκτη εµβόλιµη µέρα θεωρείτο αποφράς και κατ' επέκταση όλο το έτος. Σ' αυτό πρέπει να συνετέλεσε το γεγονός ότι
οι Ρωµαίοι θεωρούσαν τον Φεβρουάριο ως µήνα των νεκρών και πίστευαν ότι άφηναν τον Άδη και κυκλοφορούσαν για
λίγες µέρες ανάµεσα στους ζωντανούς. Έτσι το δίσεκτο έτος δεν γινόταν η έναρξη εργασίας µε µακροχρόνια διάρκεια,
όπως φύτευση αµπέλων, θεµελίωση οικιών και σύναψη γάµου. Η πίστη για το δίσεκτο έτος µεταδόθηκε και στους
Έλληνες, ύστερα από τη ρωµαϊκή κατάκτηση.
w w w . n e o l a i a . d e
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Είναι δεδοµένο
ότι θα βρεις πάρκινγκ
ΑΚΡΙΒΩΣ απ’ έξω
ή απέναντι από το κτίριο
που θα επισκεφτείς

Όταν πληρώνεις ταξί,
δεν χρειάζεται να ανοίξεις το πορτοφόλι σου για να βρεις

ΜΟΝΟ ΣΤΟ

ΣΙΝΕΜΑ...

το ποσό… απλά δίνεις ότι έχεις στην τσέπη και θα είναι
το ακριβές αντίτιµο.

Αν αποφασίσεις
να χορέψεις στη µέση
του δρόµου,
όλοι οι περαστικοί θα

ανακάλυψε η Σοφία Καρυπίδου

ξέρουν τα βήµατα.

Ένας άνθρωπος που πυροβολεί 20 άλλους,
Τα αυτοκίνητα

έχει περισσότερες πιθανότητες να τους σκοτώσει,

δεν χρειάζονται βενζίνη.

από όλους αυτούς που τον πυροβολούν ταυτόχρονα
(νόµος Σταλλόνε)

Όταν σε κυνηγούν
στην πόλη,
κάπου θα βρεθεί ένα

Ένα σπίρτο είναι συνήθως
αρκετό για να φωτίσει
δωµάτιο µεγέθους γηπέδου

καρναβάλι για να χαθείς
µέσα στο πλήθος.

ποδοσφαίρου

Απλές ή ακόµη και άσχηµες
κοπέλες γίνονται κούκλες

Το κραγιόν δε βγαίνει ποτέ,

απλά βγάζοντας τα γυαλιά

ακόµα και µετά από

τους ή ανακατεύοντας

υποβρύχια κατάδυση.

τα µαλλιά τους.

Μπορείς κι εσύ να πιλοτάρεις 747,
αρκεί να υπάρχει κάποιος στον πύργο ελέγχου να σου πει
από τον ασύρµατο πώς να το προσγειώσεις.
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ΣΧΟΛΗ

ΤΥΦΛΩΝ
γράφει η Μαρία η Άσχηµη

Ελλάδα! Θεσσαλονίκη!!
Μέσα στο λεωφορείο οι αναµνήσεις µπερδεύουν το σήµερα µε το προχθές
και ξυπνάν το παιδί και την µητέρα µέσα µου.
Ο ηλεκτρονικός οδηγός του οχήµατος φωνάζει µε τη φωνή της ανιψιάς
του «141» την επόµενη στάση, «σχολή Τυφλών».
Και γω θυµάµαι τα παιδικά µου χρόνια, όταν ως επισκέπτρια, στην πόλη
που αγκάλιασε πριν 80 χρόνια τους προγόνους µου.
Χειµώνας του 83΄.
Μπήκα µε τον παππού στο 5αρι µε κατεύθυνση την Αγία Σοφία..
Ο κοντόχοντρος εισπράκτορας δέχεται τις 30 δρχ. και µου δίνει ένα
µίσο-βρεγµένο µπλε εισιτήριο..
Η φωνή του βραχνή, βαθιά, σαν από χαλασµένο γραµµόφωνο «Σχολή Τυφλών»
φωνάζει. Κοιτώ ψηλά: «Απαγορεύεται το Πτύειν» .
Κρατώ σφιχτά το χέρι του κυρ. Φραγκίσκου.
Ο παππούς µε οδηγεί στα ενδότερα της σύγχρονης άµαξας των Θεσσαλονικέων.
Πέρασαν 25 χρόνια!
«Επόµενη στάση «Σχολή Τυφλών»! ανακοινώνει η µεταµοντέρνα ηλεκτρονική ανιψιά...
Η Θεσσαλονίκη αλλάζει, τα λεωφορεία της, ο κόσµος... ο κυρ Φραγκίσκος µας άφησε χρόνους...
το ίδιο και η παιδική αθωότητα..Ο κόσµος µου µεγάλωσε, η Αγία Σοφία έµεινε
η ίδια, το ίδιο και η Σχολή Τυφλών.
Άλλαξε όµως η θεώρηση µου.
Τις προάλλες, καθώς περπατούσαµε µε τον Γιάννη στη Φρανκφούρτη, σκοντάψαµε
στο Dialog-Museum. Τυφλοί δεν ήµασταν.. σκοντάψαµε όµως... και µαζί µε το παραπάτηµα
γίναµε γνώστες µίας άλλης πραγµατικότητας, πήγαµε σε ένα crash course σχολής τυφλών,
γι’ αυτούς που βλέπουν όµως.
Η επίσκεψη στο µουσείο περιλαµβάνει µία δίωρη περιήγηση στη ζωή των τυφλών.
Ολιγοµελής οµάδα επισκεπτών, υπό την καθοδήγηση ειδικού ξεναγού εισέρχονται σε έναν λαβύρινθο όπου
δεν υπάρχει καθόλου φωτισµός. Ψηλαφίζοντας τον χώρο, ακολουθώντας τις υπόλοιπες αισθήσεις (ακοής,
αφής, κλπ) προχωράµε χέρι χέρι στο χώρο.
Μετά από περίπου µισή ώρα στο περιβάλλον, οι αισθήσεις γίνονται πιο ισχυρές.
Μαθαίνει ο επισκέπτης να λειτουργεί χωρίς την όραση σε έναν κόσµο διαφορετικό, σύναµµα ίδιο όµως.
Η εµπειρία στο µουσείο είναι πρωτοποριακή και µας βοηθά να καταλάβουµε ακόµα καλύτερα
τους συνανθρώπους µας.
«Σχολή Τυφλών» φωνάζει στερεότυπα το µεγάφωνο.
Οι λέξεις έχουν νέο νόηµα.
Αλλάζει ο κόσµος και τα προβλήµατα του;
Τα προβλήµατα όχι.
Από εµάς εξαρτάται αν ο κόσµος θα αλλάξει.
Ας κρατάµε λοιπόν τα µάτια µας ανοιχτά..
ακόµα και στη σχολή τυφλών.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΔΗΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
από τη Σοφία Καρυπίδου,
sofia@neolaia.de

Το 1995 για πρώτη φορά οι Έλληνες οµογενείς, όπου Γης,
ένωσαν τις δυνάµεις τους σχηµατοποιώντας την «Ελλάδα
του κόσµου». Η ωριµότητα και η κατασταλαγµένη
εµπειρία που αποκτήθηκε µε τα χρόνια εµπέδωσαν
την πεποίθηση ότι το ΣΑΕ µπορεί να µετεξελιχθεί σε έναν
οργανισµό µε πορεία στο µέλλον.
Με την εφαρµογή του Νόµου υπ’ αριθµ. 3480/2006,
το ΣΑΕ απέκτησε µία άλλη δυναµική, καθώς
διασφαλίστηκε ο γνωµοδοτικός, εισηγητικός, διεκδικητικός
και υποστηρικτικός ρόλος του
προς την Ελληνική Πολιτεία.
Η µεγαλύτερη πρόκληση, αλλά και ο βασικός στόχος του
ΣΑΕ είναι η συνεργασία, η υποστήριξη και η συνένωση της
Οµογένειας, σε παγκόσµιο επίπεδο, ώστε ο Ελληνισµός
να αποκτήσει ακόµη µεγαλύτερη δύναµη.
Βασικός ρόλος του ΣΑΕ είναι η προσέγγιση Ελλήνων
της Διασποράς και η δηµιουργία µιας παγκόσµιας
Δικτύωσης, µε στόχο το σχεδιασµό και την υλοποίηση
προγραµµάτων προς το συµφέρον της Οµογένειας,
και η µεταφορά τους, ως Γνωµοδοτικό και
Συµβουλευτικό όργανο, προς την Ελληνική Πολιτεία.
Έντονη δραστηριοποίηση της Περιφέρειας Ευρώπης
Στην Περιφέρεια Ευρώπης ανήκουν 34 χώρες,
στις οποίες ζουν κι εργάζονται περίπου
1.000.000 Έλληνες.
Αριθµοί που αποδεικνύουν το µέγεθος της δύναµης
και της δυναµικής που µπορούµε
να αναπτύξουµε όλοι µαζί.
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Τα γραφεία του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού
Περιφέρειας Ευρώπης µεταφέρθηκαν µε απόλυτη
επιτυχία στους νέους χώρους και λειτουργούν ήδη.
Το Γραφείο απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες και
σε όλες τις Οµοσπονδίες που εδρεύουν στην Περιφέρεια
Ευρώπης και κύριος σκοπός του είναι να βοηθά και να
υποστηρίζει την ελληνική οµογένεια να αντιµετωπίσει
αποτελεσµατικά προβλήµατα που την απασχολούν.
Στόχος του γραφείου είναι να αποτελέσει
σηµείο αναφοράς, πηγή πληροφόρησης
και άµεσης εξυπηρέτησης για όλους τους τοµείς
που αφορούν στον απόδηµο Ελληνισµό.
Τα γραφεία διαθέτουν µεγάλη αίθουσα συσκέψεων,
χώρους κατάλληλους για ολιγοµελείς συνεδριάσεις,
καθώς επίσης τα γραφεία της Γραµµατείας και του
Συντονιστή της Περιφέρειας.
Τα γραφεία βρίσκονται στο κέντρο της Γερµανίας,
στην πόλη της Φρανκφούρτης.
Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:
SAE Region Europa, Schwarzburg Str. 10,
60318 Frankfurt, Germany,
Τηλέφωνο: 0049 – 69 – 91 50 10 90,
Τηλεµοιότυπο: 0049 – 69 – 91 50 10 919,
URL: www.sae-europe.eu,
email: info@sae-europe.eu.

- Επαναφορά της βάσης εισαγωγής
µαθητών του Λυκείου (ταυτόχρονη
Υπουργικής Απόφασης του 2006)

Άξονες Δράσης
Οι άξονες στους οποίους επικεντρώνεται από την
πρώτη στιγµή το Συντονιστικό Συµβούλιο της

των οµογενών
απόσυρση της

- Καταλληλότερη στελέχωση των επιτελικών θέσεων της
κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ, που έχουν την ευθύνη
της λειτουργίας της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του
εξωτερικού

Ευρώπης είναι οι: Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισµός,
Επιχειρείν και η προβολή του ΣΑΕ.

- Αλλαγή κριτηρίων επιλογής των Συντονιστικών της
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού

ΠΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ
Ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία τα δύο Προ-Συνέδρια µε
θέµα «Ελληνόγλωσση Παιδεία στη Γερµανία» που
πραγµατοποιήθηκαν στις 8 και 9 Μαρτίου 2008 στην

- Αλλαγή κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευτικών, που θα
αποσπώνται στο εξωτερικό
- Αξιοποίηση των οµογενών εκπαιδευτικών

Κολωνία και στη Στουτγάρδη αντίστοιχα.

- Έγκαιρη απόσπαση των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Θα ακολουθήσουν άλλα τρία Προ-Συνέδρια που θα
λάβουν χώρα στο Βέλγιο, στη Σουηδία και σε χώρα της
Ανατολικής Ευρώπης.

- Οργάνωση Σεµιναρίων ενηµέρωσης εκπαιδευτικών, που
για πρώτη φορά αποσπώνται στο εξωτερικό, στην έδρα
του Συντονιστή

Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των Προ-Συνεδρίων θα
πραγµατοποιηθεί την Άνοιξη το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο
της Ελληνόφωνης Παιδείας στη Φρανκφούρτη.

- Έγκαιρη αποστολή των βιβλίων στο εξωτερικό.

Καίριες παρεµβάσεις, τοποθετήσεις, εισηγήσεις,
προβληµατισµοί, θέσεις και σχόλια, συνετέλεσαν στη
διεξαγωγή ενός γόνιµου διαλόγου µεταξύ των συνέδρων.
Οι σύνεδροι που έδειξαν έντονο ενδιαφέρον κατέληξαν
στα εξής συµπεράσµατα:
- Αναβάθµιση των Σχολείων ώστε να είναι αποδοτικά,
παράγοντας υψηλά επίπεδα αριστείας

ΝΕΟΛΑΙΑ
Ένα σηµαντικό θέµα που έθεσε ως προτεραιότητα το ΣΑΕ
αφορά στη συγκρότηση και δικτύωση της Νεολαίας.
Το Συντονιστικό Συµβούλιο συνεργάζεται ήδη µε τους
φορείς στην Ευρώπη για την οργάνωση Συνδιασκέψεων
Νέων σε κάθε Οµοσπονδία και χώρα µε κορύφωση την
πραγµατοποίηση του Συνεδρίου Νεολαίας της
Περιφέρειας.

- Δηµιουργία Τµηµάτων Προσχολικής Ηλικίας για τη
διατήρηση της µητρικής γλώσσας και ταυτόχρονα την
εκµάθηση δύο ξένων γλωσσών (της γερµανικής και της
αγγλικής)

Το Συνέδριο αυτό, όπου θα εκλεγεί η Συντονιστική
Επιτροπή των Νέων, προγραµµατίζεται για το Φθινόπωρο
αυτού του έτους.

- Συγγραφή νέων διδακτικών βιβλίων µε βάση τα
δεδοµένα στη Γερµανία και το επίπεδο του Ελληνικού

Δυναµικότερος ρόλος στη νεολαία

Εκπαιδευτικού Συστήµατος
- Αύξηση των ωρών διδασκαλίας της γερµανικής γλώσσας
και ένταξη της αγγλικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης
γλώσσας (η Βόρεια και Κεντρική Γερµανία απαιτούν
παράλληλα να µη µειωθούν οι ώρες της ελληνικής
διδασκαλίας προτείνοντας ως λύση την επιµήκυνση του
προγράµµατος, δηλαδή το ολοήµερο σχολείο – σε
αντίθεση µε τη Νότια Γερµανία που προτείνει τη
µετατροπή των σχολείων σε δίγλωσσα)

Ανάµεσα στη νέα γενιά χτυπά η καρδιά του µέλλοντος.
Εκεί ανοίγονται καινούριοι δρόµοι.
Τα νέα παιδιά έχουν προτάσεις και στόχους, έχουν
καινοτόµες ιδέες και αναπτύσσουν καινούριες αντιλήψεις.
Εγγυούνται ένα καλύτερο αύριο.
Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να διαδραµατίσουν πρωτεύοντα
και καθοριστικό ρόλο όχι µόνο σε θέµατα παιδείας,
πολιτισµού, αλλά και σε καθετί που τους αφορά.
Θα πρέπει να αποτελέσουν οι ίδιοι συνδιαµορφωτές του

- Ισοτιµία των τίτλων σπουδών

δικού τους µέλλοντος.

- Καθιέρωση της ενισχυτικής διδασκαλίας

Στο επίκεντρο της προσοχής της Περιφέρειας Ευρώπης
είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων που θα ελκύσουν
τους νέους κοντά στις οργανώσεις και στο ΣΑΕ.
Βασική προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των φορέων
στην οργάνωση της νεολαίας τους, η παροχή γνώσεων και
εµπειριών, καθώς επίσης η συστηµατική ενηµέρωση που
απαιτείται για την υλοποίηση αυτής της σηµαντικής
προσπάθειας.

- Επαναφορά της θέσης Συµβούλου Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού
- Επαναφορά του δικαιώµατος
Ελληνόπουλα του Εξωτερικού

µεταγραφής

για

τα

- «Διδασκαλία επιπέδων» της γερµανικής γλώσσας
- Ένταξη της ελληνικής γλώσσας στο πρωινό ωρολόγιο
πρόγραµµα των γερµανικών σχολείων, µε τη δυνατότητα
να το παρακολουθούν οι µαθητές ως «µάθηµα επιλογής»
που θα βαθµολογείται σε όλες τις βαθµίδες
- Δυνατότητα εισαγωγής στις ανώτερες στρατιωτικές και
αστυνοµικές σχολές

Στόχος είναι να βελτιωθεί η πληροφόρηση των νέων, να
ενθαρρυνθεί το πνεύµα πρωτοβουλίας και
δηµιουργικότητας και η συµµετοχή τους στις οργανωµένες
δραστηριότητες των Ελλήνων.

w w w . n e o l a i a . d e
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Υποσχεθήκαµε
το πιο όµορφο και
πιο κεφατο
αποκριάτικο γλέντι!

Στολισµένη αιθουσα,
πολυ καλή µουσική,
πολύς κόσµος,
καταπληκτικές στολές
και πολύ πολύ κέφι!
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TAMTA

Η γλυκιά Τάμτα
μας μίλησε για τη
ζωή της στην
Ελλάδα, για τους
διαγωνισμούς
τραγουδιών και
για την
προσωπική της
ζωή!

Αποκλειστική Συνέντευξη
στη Σοφία Καρυπίδου, sofia@neolaia.de

Tάµτα, σε πρωτοείδαµε στο Super Idol. Μία συµµετοχή που
σηµάδεψε και άνοιξε το δρόµο για µία λαµπερή καριέρα.
Γιατί επέλεξες εκείνο τον καιρό τη συγκεκριµένη εκποµπή

Ποιό τραγούδι έχει σηµαδέψει τη ζωή σου...
προσωπικά και επαγγελµατικά;
Δεν υπάρχει κάποιο “τραγούδι της ζωής µου”, είναι

κι όχι µία από τις άλλες που έψαχναν για νέα ταλέντα στο
µουσικό χώρο;
Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα ιδέα για το τι γινόταν στην ελληνική
τηλεόραση. Η µητέρα µου είδε ότι γινόταν audition και επέµενε να
πάω. Μπορεί στη θέση του Super Idol να ήταν κάποιο άλλο
παιχνίδι, εγώ πήγα στα τυφλά τελείως.

πάρα πολλά αυτά που µου αρέσουν. Δεν µε
επηρέασε ένα τραγούδι για να γίνω τραγουδίστρια.

Πως σε κέρδισε το τραγούδι; Είχες ερεθίσµατα από την
οικογένειά σου;
Η οικογένεια της µητέρας µου ήταν µουσική οικογένεια, ήταν
πέντε αδέρφια που έπαιζαν διάφορα µουσικά όργανα και
τραγουδούσαν όλη µέρα. Είχαµε πολλά µουσικά αφτιά στην
οικογένεια. Δεν ήταν επαγγελµατίες, αυτό το άφησαν σε εµένα!
Η µητέρα µου µάλιστα λέει ότι πρώτα τραγούδησα και µετά
µίλησα!
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Μία πρώτη µατιά στο βιογραφικό σου... µας
αποκάλυψε κι ένα κοινό µας σηµείο: εµείς
ζούµε, ως Έλληνες, στη Γερµανία, ενώ εσύ,
που κατάγεσαι από τη Γεωργία... ζεις στην
Ελλάδα. Έτσι, εσύ –όπως κι εµείς- µπορείς να
κρίνεις µε έναν ιδιαίτερο τρόπο το χωρο όπου
ζεις. Πες µας λοιπόν, πως βλέπεις την
Ελλάδα, ως άνθρωπος που µεγάλωσε σε άλλη
χώρα;
Γενικά η άποψη των άλλων ανθρώπων που δεν
έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, µπορεί να είναι λίγο
πιο αρνητική, αλλά για µένα δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
Η Ελλάδα µε έχει δεχτεί και µε έχει αγκαλιάσει
πολύ θερµά. Αγαπάω αυτό που κάνω, ζω µια χαρά

και περνάω καλά. Όταν αναγκάζεσαι να κάνεις κάποια πράγµατα
που δεν σε εκφράζουν, τότε υπάρχει λίγο πρόβληµα, αλλά εγώ
το βλέπω πάρα πολύ θετικά. Δεν µου έχει δοθεί καµιά αφορµή να
µιλήσω αρνητικά για την Ελλάδα ή για τους Έλληνες.
Τι σου αρέσει ιδιαίτερα στο λαό αυτό; Τι ήταν δύσκολο να
συνηθίσεις στην αρχή;
Αυτό που µου αρέσει πάρα πολύ, αλλά µε δυσκόλεψε και παρα
πολύ είναι η ελληνική γλώσσα...!
Γλυκιά, γεµάτη ενέργεια, ήρεµη, λαµπερή... η εικόνα που
εισπράττουµε από εσένα! Ποια είναι τα χαρακτηριστικά
σου γνωρίσµατα, αυτά για τα οποία κάποιος που σε
γνωρίζει καλά θα µπορεί να πει «αυτή είναι η Τάµτα»;
Κοίτα, ο κόσµος βλέπει αυτό που πραγµατικά είµαι, αλλά σίγουρα
υπάρχουν και πράγµατα που δεν φαίνονται από την τηλεόραση.
Μερικά στοιχεία φαίνονται µόνο σε εκείνους που µε γνωρίζουν,
εκείνους πρέπει να ρωτήσετε...!
Θα µας αποκαλύψεις και κάποια ελαττώµατά σου;
Όταν στενοχωρηθώ ή τσατιστώ δεν µου περνάει πολύ γρήγορα.
Επίσης είµαι πεισµατάρα και αυτό ίσως κουράζει τους άλλους.
Αναλύεις καταστάσεις που σε πλήγωσαν (ως άνθρωπο και
ως καλλιτέχνη) ή προτιµάς να τις ξεχνάς σύντοµα;
Δεν ψάχνω το γιατί, κοιτάζω να δω αν έγινε κάτι λάθος από
εµένα για να µπορώ να το διορθώσω και να µην το κάνω ξανά
την επόµενη φορά. Φυσικά και το αναλύω, αλλά ως ένα σηµείο
και µετά το ξεχνάω. Δεν θα βασανίζω τον εαυτό µου για χρόνια...
Αν σου ζητήσουµε να κλείσεις τα µάτια και να θυµηθείς ένα
περιστατικό που σε συγκίνησε ιδιαίτερα... ποιά εικόνα θα
δεις να περνά από µπροστά σου;
Μία πολύ συγκινητική στιγµή ήταν όταν έφευγα από τη Γεωργία
για να έρθω Ελλάδα και στο αεροδρόµιο µε αποχαιρέτησαν πάρα
πολλοί δικοί µου άνθρωποι. Αυτό σαν είναι πολύ συγκινητικό...
Ποια είναι η πιο σηµαντική συµβουλή που σου έδωσαν
ποτέ;
Να είµαι ο εαυτός µου και να ακούω πάντα την καρδιά µου.
Τι µπορεί να σου «σώσει» τη µέρα.... και τι να σου την
«καταστρεψει»;
Και στις δύο περιπτώσεις είναι ο ύπνος!
Αν είµαι άϋπνη και κουρασµένη και έχω σηκωθεί πρωί, µε
καταστρέφει τελείως. Όταν κοιµάµαι νωρίς και ξυπνάω
ξεκούραστη χωρίς ξυπνητήρι... είναι η καλύτερή µου!
Μου φτιάχνει εντελώς τη µέρα.
Ποια αγαπηµένη φράση σε ακολουθεί στη ζωή σου;
Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη, κάθε φορά έχω και κάτι άλλο.
Κι ένα τελευταίο µήνυµα... µία ευχή... για τους Έλληνες
νέους στη Γερµανία;
Να µην αφήσουν τον εαυτό τους να νιώσουν “ξένοι” όπου και αν
βρίσκονται. Να προσπαθούν να κάνουν πάντα αυτό που αγαπούν
και να κυνηγούν πάντα τα όνειρα και τους στόχους τους. Εύχοµαι
να ζουν εκεί που νιώθουν καλά, είτε είναι στη Γερµανία, είτε είναι
στην Ελλάδα.

w w w . n e o l a i a . d e

2 3

ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η
Η

η ζωή έχει χρώμα

από τη Χριστίνα Μέµµου
(µαθήτρια του Λυκείου
Stuttgart, Zuffenhausen)
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Η υγεία έχει χρώµα, η διατροφή µας, η ψυχική µας διάθεση έχουν χρώµα.
Και είναι δική µας η επιλογή του χρώµατος, για να είναι το χρώµα αυτό που µας
ταιριάζει.
Θέµα γούστου λοιπόν η επιλογή του χρώµατος; Όχι µόνο αυτό. Απαιτούνται και
γνώσεις. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον µε ειδικές γνώσεις, ιατρικές και
διατροφολογικές.
Συνεχίζω να µεγαλώνω σήµερα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που έχει γίνει
καταφάνερη η αξία της διατροφικής συµπεριφοράς. Η διατροφική συµπεριφορά δεν
είναι µόνο η λήψη τροφίµων αλλά και η διάθεση που υπαγορεύει τη συγκεκριµένη
λήψη τροφίµων.
Το θέµα µε το οποίο θα σας απασχολήσω είναι η παχυσαρκία.
Η 11 Μάρτη είναι η Παγκόσµια Ηµέρα κατά της παχυσαρκίας. Αυτή χαρακτηρίστηκε ως
η επιδηµία του 21ου αιώνα! Είναι µία ασθένεια µε όλα τα συµπτώµατα και τα δυσµενή
αποτελέσµατα.
Τι σηµαίνει παχύσαρκος; Άτοµο µε παραπάνω λίπος από αυτό που υπαγορεύει
η συγκεκριµένη κατασκευή του καθενός. Κανένας άνθρωπος δεν έχει ίδιες
προδιαγραφές µε κάποιον άλλο, άρα έχει και ανάγκες εξειδικευµένες.
Υπάρχουν 29.000 δίαιτες απώλειας βάρους. Καµία όµως δίαιτα από µόνη της δεν
συµβάλλει στην απώλεια βάρους κάποιου ή -το κυριότερο- στη διατήρηση του βάρους.
Σε αυτό συµβάλλει η άσκηση σώµατος.
Οι Άγγλοι λένε „once meet is another´s poison“ (ό,τι ωφελεί τον έναν µπορεί να
βλάπτει τον άλλον).
w w w . n e o l a i a . d e
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Για αυτό και δεν αποδίδουν οι εκάστοτε δίαιτες. Η δίαιτα
πρέπει να είναι σαν ένα κοστούµι, µία φορεσιά «ραµµένη
στα µέτρα του καθενός». Οι γενικότητες µόνο κακό

ποτών, γλυκών, αλατιού – που εµπεριέχεται σε όλες τις
βιοµηχανοποιηµένες τροφές κλπ.).
Η µεγαλύτερη βλάβη που προκαλεί το τσιγάρο (η

µπορούν να προκαλέσουν.

νικοτίνη) είναι στο καρδιακό αγγειακό σύστηµα του
οργανισµού, λένε οι γιατροί. Από αυτές τις βλάβες
πεθαίνει νωρίς κανείς. Όχι από τα λίγα παραπανίσια κιλά.

Ο σηµερινός άνθρωπος έχει µάθει όµως να θέλει άµεσα
αποτελέσµατα µε γρήγορες και εύκολες λύσεις. Αυτή η
επιβαλλόµενη θεωρία αντίκειται στη δηµιουργία της ζωής,
ενώ οι επιστήµονες διαβεβαιώνουν ότι και η ίδια η
δηµιουργία διήρκεσε τόσο πολύ µέχρι να ολοκληρωθεί!
Πως λοιπόν ο άνθρωπος που είναι µέλος της δηµιουργίας
να ξεφύγει από το νόµο του χρόνου; Που τα θέλει όλα
εδώ και τώρα;

Θυµίζω ό,τι συµβουλεύουν οι διατροφολόγοι:
- φρούτα και λαχανικά (διαφορετικού χρώµατος, δηλαδή
ποικιλία) – 5 φορές τη µέρα, καθόσον και στο αίσθηµα
κορεσµού ανταποκρίνονται, αλλά συγχρόνως αποτελούν
χαµηλή πηγή ενέργειας.
- δηµητριακά και όσπρια ολικής άλεσης (τα χαρακτηρίζει

Συγκεκριµένα µια που είµαι και εγώ στην εφηβεία, άκουσα
από τους ειδήµονες ότι στις ελληνίδες κοπέλες ένα 15%
είναι παχύσαρκες –όχι δηλαδή µόνο υπέρβαρες- και στα
αγόρια ένα 25%! Παρακολουθώντας και τις στατιστικές
των προηγούµενων ετών βλέπει κανείς ότι το ποσοστό
παχυσαρκίας στα αγόρια έχει 5πλασιαστεί.
Συχνά αιωρείται η ερώτηση αν οι παχύσαρκοι γονείς
κατ’ ανάγκη έχουν και παχύσαρκα παιδιά. Αν δηλαδή
ο κληρονοµικός παράγοντας είναι αυτός που παίζει βασικό

κυρίως το καφέ χρώµα), π.χ. ρύζι, µακαρόνια και ψωµί.
Ψάρι επίσης 1-2 φορές τη βδοµάδα.
- Περιορισµός της άµετρης κρεατοφαγίας και προτίµηση
στο κρέας των πουλερικών.
- Οπωσδήποτε λήψη πλούσιου πρωινού γεύµατος, φτωχού
όµως σε λιπαρά (π.χ. γάλα 1,5% λίπους, σαλάµια και
τυριά µε χαµηλά λιπαρά και σε µικρές ποσότητες). Όχι
δηλαδή πρωινό µόνο µε γάλα, αλλά πλήρες γεύµα. 10
λεπτά νωρίτερα εγερτήριο το πρωί αξίζει τον κόπο για τη
φυσική οµορφιά και την ψυχοσωµατική υγεία όλων.

ρόλο στην παχυσαρκία του παιδιού ή εφήβου. Έρχεται
η επιστήµη πάλι να δώσει την απάντηση ότι, ναι µεν
υπάρχει κληρονοµική προδιάθεση, που όµως, πολύ µικρό
ρόλο παίζει στην εµφάνιση της παχυσαρκίας.
Το µεγαλύτερο ρόλο παίζει το κοινωνικό περιβάλλον.
Και διευκρινίζω: σε µια οικογένεια παχύσαρκων ατόµων
δεν βλέπει κανείς µόνο τα παχύσαρκα µέλη, αλλά ότι και
τα οικόσιτά τους, τα ζώα του σπιτιού δηλαδή είναι
παχύσαρκα. Γεγονός που αποδεικνύει, ότι η µεγάλη
ποσότητα λήψης τροφών –ή καλύτερα παχυντικών

Το παιδί ή ο έφηβος, που έχει και αυτός µεγάλο στρες,
παράγει µία ουσία απαραίτητη και «αντιστρεσική», τη
Σεροτονίνη. Όσο πιο µεγάλο το άγχος, τόσο περισσότερο
ζητάει ο οργανισµός αυτή την ορµόνη, η οποία παράγεται
ακόµη περισσότερο µε την άσκηση.
Που χρόνος όµως για αυτό;
Έτσι, την υποκαθιστούµε µε γλυκές ουσίες, όπως τη
σοκολάτα, όπου 100 γραµ. περιέχουν τουλάχιστον και 30
γραµ λίπους. Σαν να τρώει δηλαδή κανείς την ποσότητα

τροφών, είναι ο „Schwarzer Peter“, το µαύρο πρόβατο,
όπως θα ‘λεγε κανείς. Και συνεχίζει η αδυσώπητα σκληρή
γλώσσα της στατιστικής επιστήµης που διαβεβαιώνει ότι το
99% της παχυσαρκίας οφείλεται κυρίως στις διατροφικές
συνήθειες.
Παράγοντες που συµβάλλουν στην παχυσαρκία, σύµφωνα
µε τους διαιτολόγους, γιατρούς και ψυχολόγους είναι:
α) παχυντικές τροφές (λιπαρές τροφές)
β) η έλλειψη άσκησης: 1 στους 2 Έλληνες δεν ασκούνται
καθόλου ή πολύ λίγο
γ) ακόµη και διάφορες ασθένειες συµβάλλουν στην
αύξηση του βάρους, όπως είναι ασθένειες του θυρεοειδή
ακόµα και ψυχογενούς αιτίας, όπως η βουλιµία. Κατ’
επέκταση και διάφορα φάρµακα σε µια επιβεβληµένη
φαρµακοθεραπεία.

λίπους από ένα ολόκληρο γεύµα. Η λήψη αυτού του
λίπους δεν σταµατάει ωστόσο το αίσθηµα της πείνας,
αφού ο οργανισµός δεν «έφαγε» ολόκληρο γεύµα.
Έτσι βασανίζεται και περνάει µία σκληρή δοκιµασία, αν
δεν του δοθεί τροφή. Λόγω της «κακοµεταχείρησης»
αυτής βασανίζεται και η ψυχή µε ενοχές. Στον οργανισµό
τότε αυτόµατα, σαν µία ασφαλιστική δικλείδα,
δηµιουργείται αυτό που οι επιστήµονες αποκαλούν
«αίσθηµα αποστέρησης». Τι γίνεται τότε; Μπαίνει ο
µηχανισµός της αποστέρησης σε λειτουργία και κάθε
προσλαµβανόµενο γραµµάριο τροφής κατακρατείται 100%
από τον οργανισµό. Δεν πετάει τίποτα! Κάθε γραµµάριο το
κρατάει σφικτά σαν κόρη οφθαλµού για τις δυσκολότερες
µέρες της «κατοχής». Για αυτό δηµιουργείται και το „JoJo-Effekt“, τα σκαµπανευάσµατα των κιλών.
Το „Teufelskreis“, ο «κύκλος του διαβόλου», είναι
γεγονός.

Σκόπιµα άφησα τελευταίο το κάπνισµα, γιατί το θέµα
«σηκώνει συζήτηση». Αναφέροµαι στη λαϊκή αντίληψη
«ότι το κόψιµο του καπνίσµατος συµβάλλει στην

Να τελειώσω µε κάτι που µόλις πληροφορήθηκα: γνωστό
βέβαια ότι το τυρί και γενικά τα γαλακτοκοµικά προϊόντα

παχυσαρκία». Λάθος µέγα! Σύµφωνα µε τους επιστήµονες,
κόβοντας κανείς το τσιγάρο ίσως «πάρει κάτι πάνω του»,
αλλά αυτό δεν θα είναι πάνω από 2-3 κιλά. Άρα η υγεία
δεν επιβαρύνεται σηµαντικά από αυτά τα κιλά. Τη ζηµιά
την κάνουν τα πολλά επιπλέον κιλά.
Παχύσαρκος δεν γίνεται µε 2 κιλά πάνω ή κάτω κανείς,
αλλά µε 10 ή 15 κιλά, που δεν τα πήρε «τρώγοντας»
τσιγάρα, αλλά καταναλώνοντας πολύ λιπαρές τροφές
(φαστ φουντ – τυποποιηµένες, κατανάλωση ζαχαρούχων

είναι η πρώτη πηγή για το ασβέστιο. Προσοχή όµως στην
ποσότητα λίπους σε αυτά.
Γιατί το πολύ λιπαρό π.χ. τυρί έχει την ιδιότητα να
προκαλεί την υπερπαραγωγή µιας ουσίας, της τοπαµίνης,
η οποία µειώνει την σεροτονίνη που προκαλεί ευφορία
στον οργανισµό. Συνέπεια; Να µεγαλώνει η επιθυµία για
άλλες τροφές πλούσιες σε λίπος, λόγω της έλλειψης
επαρκούς σεροτονίνης.
Καλή όρεξη και χαιρετισµούς!
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ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
KAI ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ
Το φαινόµενο της σύγκρουσης και η
επίδειξη
µαγκιάς
στην
καθηµερινότητα του σχολείου
µεταξύ µαθητών, δεν είναι ούτε
καινούρια ούτε ασυνήθιστη. Σήµερα
όµως δεν µιλάµε απλά για µια
σύγκρουση µεταξύ µαθητών. Μιλάµε
για µαθητές που είτε µεµονωµένα
είτε σε οµάδα «εκπαιδεύονται» στην
παραγωγή και άσκηση βίαιας
συµπεριφοράς σε συµµαθητές τους,
πουλώντας τους
προστασία ή
εκβιάζοντάς τους.
Το φαινόµενο της επιθετικότητας
και του εκφοβισµού
Ο
αγγλικός
όρος
bullying
χρησιµοποιείται για να περιγράψει
τον εκφοβισµό ή την θυµατοποίηση
παιδιών και εφήβων από συµµαθητές
τους κυρίως στους σχολικούς
χώρους καθώς επίσης και στο δρόµο

Θεολόγος Χατζηπέµος
Ειδικός Παιδαγωγός – Κοιν. Λειτουργός MSc
E-mail:hatzipemos@hahoo.gr

προς ή από το σχολείο. Ειδικότερα
θα λέγαµε ότι ένας µαθητής
εκφοβίζεται
όταν
δέχεται

Οι µορφές
Διακρίνουµε
πέντε
µορφές
εκφοβισµού ή θυµατοποίησης. α) Τη

επανειληµµένα, συστηµατικά και
απρόκλητα για αρκετό χρονικό
διάστηµα επιθετικές και βίαιες
συµπεριφορές από έναν ή πολλούς
συµµαθητές του µε σκοπό να του
προκαλέσουν σωµατική βλάβη και
ψυχικό
πόνο.
Η
χαµηλή
αυτοεκτίµηση και η κοινωνική
αποµόνωση είναι οι άµεσες
συνέπειες για τα θύµατα που µπορεί

σωµατική όπως χειρονοµίες,
σπρωξίµατα, µπουνιές, κλοτσιές,
ξυλοδαρµοί. β) Τη λεκτική
όπως
φραστικές επιθέσεις, πειράγµατα,
βρισιές, απειλές, εκβιασµοί. γ) Την
εσκεµµένη κοινωνική αποµόνωση
όπως ο αποκλεισµός από οµαδικά
παιχνίδια
και
κοινωνικές
δραστηριότητες. Είναι σηµαντικό
εδώ
να
αναφέρουµε
την

να οδηγήσουν σε κατάθλιψη.

θυµατοποίηση λόγο καταγωγής και
θρησκείας. δ) Τη θυµατοποίηση µε
την αφαίρεση χρηµάτων, ρούχων
και προσωπικών αντικειµένων. ε) Τη
θυµατοποίηση µε λόγια και πράξης
σεξουαλικής προσβολής.

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου
(ΕΨΥΠΕ), Επιστηµονικό µη κερδοσκοπικό σωµατείο που ιδρύθηκε το
1991
αναπτύσσει, εδώ και 16 χρόνια, επιστηµονικό έργο και
προγράµµατα για το παιδί, τον έφηβο και την οικογένειά τους.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος όλων των προγραµµάτων της ΕΨΥΠΕ είναι
ο Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Ιωάννης Τσιάντης, Πρόεδρος UEMS,
Ένωσης Ιατρικών Ειδικοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλάδος
Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής.
Η ΕΨΥΠΕ ξεκίνησε µε αφετηρία το Πρόγραµµα Αποασυλοποίησης
και Αποκατάστασης του πρώην ΠΙΚΠΑ Λέρου και τη λειτουργία του
Κοινοτικού Σπιτιού «Η ΘΕΤΙΣ» και προχώρησε µε τη δηµιουργία 2
ακόµη Ξενώνων στην κοινότητα για ενήλικες: το Κοινοτικό Σπίτι
«ΑΡΙΑΔΝΗ» & την Πρότυπη Οικία «ΟΔΥΣΣΕΑΣ».

«Δάφνη»: Διακρατικό Πρόγραµµα Πρόληψης
Στα πλαίσια πρόληψης του φαινοµένου, η Ελλάδα συντονίζει και
υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «Δάφνη», που διεξάγεται σε
διακρατικό επίπεδο µε τη συµµετοχή τριών ακόµα Ευρωπαϊκών χωρών,
της Γερµανίας, της Κύπρου και της Λιθουανίας.
Ο συντονισµός και η υλοποίηση του προγράµµατος γίνεται από την
Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου
(Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) και µε την επιστηµονική εποπτεία του Αν. Καθηγητή
Παιδοψυχιατρικής του Παν/µίου Αθηνών, κ. Ι. Τσιάντη

26
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Η έκταση του φαινοµένου
Τα δεδοµένα των ερευνών κάνουν
ορισµένους να µιλούν για
«κοινωνική µάστιγα». Στις Η.Π.Α.
το 15% του µαθητικού πληθυσµού
κουβαλούν στο σχολείο σουγιά ή
όπλο. Γενικότερα σε Αµερική και
Ευρώπη οι έρευνες αφενός
καταγράφουν
ότι οι εκφοβιστές
αποτελούν το 10 µε 15% του
µαθητικού πληθυσµού ενώ οι
µαθητές θύµατα το 25% και
αφετέρου αναδεικνύουν την
αυξητική τάση του φαινοµένου.
Στην Ελλάδα τουλάχιστον 1 στους
10 µαθητές ηλικίας 8 έως 15 ετών
έχει δεχτεί σοβαρές συµπεριφορές
εκφοβισµού. Όσον αφορά το φύλο,
η συµµετοχή των
αγοριών σε
επεισόδια βίας είναι µεγαλύτερη,
αλλά και το ποσοστό των κοριτσιών
που εµπλέκονται είναι σηµαντικό. Τα
αγόρια δέχονται συχνότερα
σωµατική βία ενώ τα κορίτσια
πέφτουν
θύµατα
έµµεσης
επιθετικότητας.
w w w . n e o l a i a . d e
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Η αιτιολογία
Η αιτιολογία του φαινοµένου πρέπει
να αναζητηθεί στη δυναµική



Αν αρνείται να συµµετέχει
σε σχολικές
εκδηλώσεις
και δραστηριότητες.

•Μην αρχίσετε τα κηρύγµατα και
τις ηθικολογίες.
•Μην αρχίσετε τις τιµωρίες και

αλληλοεπίδραση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών
της
προσωπικότητας του παιδιού, στο
οικογενειακό περιβάλλον, στο
ψυχολογικό κλίµα του σχολείου
καθώς και στις στάσεις, θέσεις και
αξίες που έχουν διαµορφωθεί στην
κοινότητα των συνοµήλικων.



Αν υπάρξουν ξαφνικές
αλλαγές στη διάθεση που
επιµένουν.

τις ποινές.
•Συζητήστε ανοιχτά και καθαρά
µε το παιδί σας για τα
συναισθήµατα και το θυµό του.
•Δείξτε του εµπράκτως ότι δεν
έχετε πάψει να το αγαπάτε.
•Αναρωτηθείτε για την σχέση
σας µε το παιδί.
•Προτείνετέ του να µιλήσει µε
έναν ειδικό ψυχικής υγείας.

Σηµάδια και

ενδείξεις που ίσως

υποδηλώνουν
εκφοβισµού

µιλήσουν για ό,τι τους συµβαίνει,
φοβούνται πως η ανάµειξη κάποιου
ενήλικα θα είναι αναποτελεσµατική
και ίσως αποτελέσει αφορµή για
περισσότερη βία.
Γονείς, αν έχετε παρατηρήσει κάτι
από τα παρακάτω είναι πολύ πιθανό
το παιδί σας να έχει πέσει θύµα
εκφοβισµού:

Αν έχει µειωµένη διάθεση ή
αρνείται
να πάει στο
σχολείο µε πρόσχηµα
κάποια αδιαθεσία.

Αν κάνει αδικαιολόγητες
απουσίες από το σχολείο.

Αν έχει µια απροσδόκητη
µαθησιακή πτώση και οι
βαθµοί πέφτουν.

Αν καθυστερεί να πάει στο








Πώς µπορείτε να βοηθήσετε
παιδιά σας

τα

περιστατικά

Οι γονείς δηλώνουν άγνοια για το
πρόβληµα ή στην καλύτερη
περίπτωση το υποτιµούν. Οι
εκπαιδευτικοί δεν το συζητούν
σχεδόν ποτέ θεωρώντας το
ανώδυνο. Τα παιδιά που πέφτουν
θύµατα εκφοβισµού ντρέπονται να



Αν ισχύουν κάποια από τα παραπάνω
τότε ίσως παιδί σας να είναι θύµα
κάποιου «νταή».

Γονείς,
•Μιλήστε ειλικρινά και καθαρά µε
το παιδί σας και υπενθυµίστε του
ότι
το καταλαβαίνετε και
νοιάζεστε για το καλό του.
•Αποφύγετε τον πανικό και µην
κάνετε οτιδήποτε εν θερµώ.
•Δώστε του να καταλάβει ότι είστε
δίπλα του και ότι από κοινού

Συµπέρασµα
Εν κατακλείδι, θα έλεγα ότι δεν
πρέπει να ξεχνάµε το βασικό
δικαίωµα κάθε µαθητή ανεξάρτητα
από φύλο, εθνικότητα και θρησκεία
να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να
φοβάται ότι κάποιος συµµαθητής του
µπορεί να τον ταπεινώσει, να τον
εξευτελίσει και να του επιβληθεί µε

µπορείτε να αντιµετωπίσετε
οποιαδήποτε πρόβληµα.
•Εξηγήστε στο παιδί σας ότι οι
«νταήδες» βασίζονται στον κώδικα
της σιωπής. Σπάζοντας αυτόν τον
κώδικα τα πράγµατα αρχίζουν να
αλλάζουν.
•Ενηµερώστε τον διευθυντή του
σχολείου.
•Μάθετε στο παιδί σας πρακτικούς

την βία. Καθώς επίσης
ότι και οι
«νταήδες» είναι παιδιά που
χρειάζονται και αυτά βοήθεια.
Το επίσηµο σχολείο αρκετά
κοιµήθηκε τον ύπνο του δικαίου.
Πρέπει επιτέλους να ξυπνήσει, να
αρχίσει να ανησυχεί για την έξαρση
του φαινοµένου και να αναπτύξει
προγράµµατα προαγωγής της
ψυχοκοινωνικής υγείας των

τρόπους για να αντιµετωπίζει τους
«νταήδες».
•Ζητήστε βοήθεια από ειδικούς.

µαθητών.
Ένα
πρόγραµµα
πρόληψης και αντιµετώπισης του
εκφοβισµού είναι απαραίτητα να
εµπλέκει και να διασυνδέει το
σχολείο
(µαθητές
και
εκπαιδευτικούς), την οικογένεια και
την κοινότητα ώστε από κοινού να
προλαµβάνουν
και να επιχειρούν
αλλαγές
σε
συµπεριφορές
ενδοσχολικής βίας.

Γονείς, αν βρίσκεστε στην αντίπερα
όχθη και υποψιάζεστε ότι το παιδί
σας
εκδηλώνει
επιθετικές
συµπεριφορές και κάνει τον «νταή»
τότε:

σχολείο ή αν αργεί να
επιστρέψει στο σπίτι.
Αν σχεδόν καθηµερινά
αλλάζει τους δρόµους που
πηγαίνει στο σχολείο και
επιστρέφει από αυτό.
Αν τα ρούχα του συχνά
είναι
σχισµένα
και
κατεστραµµένα.
Αν έχει σηµάδια και
µελανιές στο σώµα ή άλλες
ενδείξεις επίθεσης και δεν
σας λέει από πού και πώς
προήλθαν.
Αν
συχνά
χάνει
τα
πράγµατα του.
Αν σας ζητάει συχνά
χρήµατα γιατί έχασε αυτά
που του δώσατε.

w w w . n e o l a i a . d e
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Ôá "áéäéÜ, ü"ùò êáé ïé ìåãÜëïé, #÷ïõí äéêáßùìá
óôçí "ñïóôáóßá á"ü êÜèå ìïñö$ âßáò.
Ç óùìáôéê$ ôéìùñßá åßíáé ìéá ìïñö$ âßáò.
Ôï î%ëï, ôï ÷áóôï%êé, ôï ôñÜâçãìá áõôéï% êáé ãåíéêÜ
ç å"éâïë$ óùìáôéêï% "üíïõ óôï "áéäß åßíáé ìïñö#ò
óùìáôéê$ò ôéìùñßáò êáé "ë#ïí äåí å"éôñ#"ïíôáé
á"ü ôï íüìï (Í.3500/06, Üñèñï 4).
Êáí#íá "ñüóù"ï "ïõ #÷åé óôçí åõè%íç ôïõ #íá "áéäß
äåí #÷åé äéêáßùìá íá ôïõ å"éâÜëëåé óùìáôéê$ ôéìùñßá.
Ïé ãïíåßò #÷ïõí ôçí åõè%íç ôçò äéá"áéäáã&ãçóçò
ôùí "áéäé&í ôïõò êáé ïöåßëïõí íá ôá ìåãáë&íïõí ÷ùñßò
íá ÷ñçóéìï"ïéï%í âßá óå âÜñïò ôïõò êáé íá "ñïóâÜëëïõí
ôçí áîéï"ñ#"åéÜ ôïõò.
Ç óùìáôéê$ ôéìùñßá èßãåé ôçí "ñïóù"éêüôçôá ôïõ "áéäéï%.
Ç óùìáôéê$ ôéìùñßá äåí åßíáé á"ïôåëåóìáôéêü
ì#óï äéá"áéäáã&ãçóçò.
¸íá "áéäß "ïõ ìåãáë&íåé ìå î%ëï, ìáèáßíåé íá ë%íåé
ôá "ñïâë$ìáôÜ ôïõ ìå âßáéï ôñü"ï êáé åßíáé "éèáíü
íá áóê$óåé âßá óå Üëëïõò áñãüôåñá.
Ç óùìáôéê$ ôéìùñßá ì"ïñåß íá ïäçã$óåé óå óïâáñ#ò
ìïñö#ò êáêï"ïßçóçò.
Ï äéÜëïãïò êáé ç ìç âßáéç äéá"áéäáã&ãçóç åßíáé
ï êáë%ôåñïò ôñü"ïò ãéá íá ìáèáßíåé #íá "áéäß ôïõò êáíüíåò
êáé ôá üñéá "ïõ ÷ñåéÜæåôáé óôç æù$ ôïõ.
Åßíáé óôï ÷#ñé ìáò íá âãÜëïõìå ôï î%ëï
êáé ôç âßá á"ü ôç æù$ ôùí "áéäé&í!

www.designobsession.gr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ÓÔÁ

Το βάζο του γλυκού,
οι δύο κούπες και ο καφές

Όταν τα θέµατα και οι υποθέσεις της καθηµερινότητας της ζωής σας γίνουν τόσα πολλά που δεν
επαρκεί ο χρόνος του 24ωρου για να τα χειριστείτε, να θυµηθείτε το βάζο του γλυκού, τις δυο κούπες
και τον καφέ.
Ο καθηγητής στάθηκε µπροστά στους φοιτητές της τάξης του, της φιλοσοφικής σχολής, έχοντας
µπροστά του κάποια αντικείµενα.
Όταν η τάξη ησύχασε, χωρίς να πει τίποτα, πήρε ένα µεγάλο βάζο του γλυκού και άρχισε να το γεµίζει
µε µπαλάκια του τένις. Όταν πλέον δεν χωρούσε άλλο, κοίταξε τους µαθητές του και τους ρώτησε αν
το βάζο γέµισε και εκείνοι συµφώνησαν.
Τότε ο καθηγητής πήρε χαλίκια και άρχισε να τα ρίχνει στο βάζο κουνώντας το και αυτά πήγαν στα
κενά ανάµεσα στις µπάλες του τένις. Όταν πια δεν χωρούσαν άλλα χαλίκια ρώτησε τους µαθητές αν το
βάζο ήταν γεµάτο και αυτοί κάπως σαστισµένοι είπαν πως είναι.
Ο καθηγητής στη συνέχεια πήρε άµµο και αφού την έριξε στο βάζο, γέµισε όλα τα κενά ανάµεσα στα
χαλίκια και αφού ρώτησε τους µαθητές πάλι αν το βάζο ήταν γεµάτο αυτοί ανταπάντησαν µε ένα
οµόφωνο ΝΑΙ. Τότε ο καθηγητής έσκυψε και πήρε κάτω από το γραφείο δύο κούπες καφέ και τις έριξε
στο βάζο ενώ οι µαθητές πλέον γελούσαν απορηµένοι.
«Τώρα», λέει ο καθηγητής, «Θέλω να θεωρήσετε ότι το βάζο αντιπροσωπεύει τη ζωή σας.
Οι µπάλες του τένις είναι τα πλέον ιερά και µεγάλα πράγµατα στη ζωή σας όπως η πατρίδα,
η οικογένεια, τα παιδιά σας, οι φίλοι σας και οι αγαπηµένες σας ασχολίες, πράγµατα που ακόµα και όλα
τα άλλα να χαθούν, αυτά είναι ικανά να γεµίσουν την ζωή σας. Τα χαλίκια αντιπροσωπεύουν πράγµατα
σηµαντικά όπως τη δουλειά σας, το αυτοκίνητό σας, ένα σπίτι. Η άµµος είναι άλλα µικρότερα
πράγµατα. Αν γεµίσετε το βάζο πρώτα µε άµµο, δεν θα υπάρχει χώρος για να βάλετε τα χαλίκια και τις
µπάλες του τένις. Το ίδιο ισχύει και για τη ζωή σας. Αν ξοδέψετε την ώρα σας και την ενέργειά σας για
µικρά πράγµατα δεν θα έχετε χρόνο και δύναµη για µεγαλύτερα και
σηµαντικότερα για σας πράγµατα.
Φροντίστε τα µπαλάκια του τένις πρώτα και µετά τα χαλίκια. Τα υπόλοιπα είναι άµµος».
Ένας µαθητής σήκωσε το χέρι και ρώτησε, τι αντιπροσώπευε ο καφές. Ο καθηγητής χαµογέλασε και
είπε «Ο καφές είναι για να σας δείξει πως όσο γεµάτη και να είναι η ζωή σας, πάντα θα υπάρχει χώρος
για ένα καφέ µε κάποιο φίλο».
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an...

τι θα συνέβαινε
αν οι διαστάσεις
του ανθρώπου
ακολουθούσαν τα πρότυπα
των ζώων;
αναρωτήθηκε η Σοφία Καρυπίδου
sofia@neolaia.de

...είχαµε αυτιά ελέφαντα;
Τα αυτιά του αφρικανικού ελέφαντα έχουν επιφάνεια
4 τετραγωνικών µέτρων και ισούνται µε το 50%

του ύψους του. Αναλογικά, τα αυτιά ενός παιδιού 8 ετών
µε ύψος 1,25 µ. θα ήταν 63 εκατοστά!

...κάναµε το ίδιο σπριντ µε το τσιτάχ;
Το τσιτάχ µπορεί να τρέξει µε ταχύτητα 32 µέτρων
το δευτερόλεπτο (115 χλµ./ώρα), δηλαδή 29 φορές
το µήκος του σώµατός του (1,1-1,5 µ.) το δευτερόλεπτο.
Με αυτές τις επιδόσεις, ο άνθρωπος θα έτρεχε
µε πάνω από 183 χλµ./ώρα.

...είχαµε τις ικανότητες των αραχνών;
Οι αράχνες µπορούν να παραµείνουν κολληµένες στο ταβάνι ακόµα κι αν συγκρατούν
ένα βάρος 173 φορές µεγαλύτερο από εκείνες. Αν είχαµε τις ίδιες ικανότητες,
θα µπορούσαµε να σηκώσουµε, ενώ αιωρούµαστε από το ταβάνι, ένα φορτίο µε βάρος
ως 12 τόνους: όσο 8 αυτοκίνητα του 1,5 τόνου το καθένα.

...µια γυναίκα είχε τη δύναµη µυρµηγκιού;
Ένα µυρµήγκι µπορεί να κουβαλήσει µια πέτρα 50 φορές µεγαλύτερη από το βάρος του.
Στη θέση του, µια γυναίκα 55 κιλών θα µπορούσε να σηκώσει 2.750 κιλά,
όσο τρία µεσαία αυτοκίνητα φορτωµένα µε τρεις εύσωµους επιβάτες.

...είχαµε τις σεξουαλικές
επιδόσεις των
λιονταριών;
Την εποχή
του ζευγαρώµατος,
τα λιοντάρια σµίγουν µέχρι
και 150 συνεχόµενες φορές
την εβδοµάδα,
µε συχνότητα 20 λεπτών.
Αλλά η επαφή διαρκεί
από 5 ως 20 δευτερόλεπτα
κάθε φορά.
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...είχαµε την όσφρηση ενός σκύλου;
Ενώ ο άνθρωπος διαθέτει 5 εκατοµµύρια οσφρητικά
κύτταρα, ο σκύλος έχει περίπου 220 εκατοµµύρια.
Ένας πεινασµένος άνθρωπος µπορεί να αντιληφθεί
τη µυρωδιά του φρεσκοψηµένου ψωµιού από απόσταση
100 µ. Αν όµως είχε τη µύτη σκύλου θα την αισθανόταν
από απόσταση περίπου 5 χιλιοµέτρων.

Αιδηψός
Αφουγκράσου το κύµα, τη θαλάσσια αύρα,
τη στυφή αρµύρα
νιώσε κι εσύ αυτό που ένιωσε πριν καιρό
η δικιά µου η µοίρα
το'χουνε βλέπεις, αυτό το κακό οι άνθρωποι
τις θύµισες να ζουν και να ορίζουν
άλλοτε να τις αγαπούν, αλλότε να τις µισούν
και να τις βρίζουν
στην κουπαστή ξαπόστασε, κλείσε τα µάτια
κι ένα γίνε µε την νύχτα την πλανεύτρα
την οµορφιά της µοναξιάς απόλαυσε κι αν σε
προδώσει η άτιµη
βγάλτηνε ψεύτρα
Κι όταν θα βρίσκεσαι ήδη µακριά
µε τα θαµπά τα φώτα κάπου εκεί να
τρεµοσβήνουν
να θυµηθείς πως την χαρά την ζουν αυτοί
που απ'το ποτήρι της δυστυχίας πίνουν...

Αναζητώντας το χαµένο χρόνο...
γράφει ο Αλέξανδρος Οικονοµίδης

Προσπερνώντας την νιότη νιώθεις αρκετά ώριµος να αναζητήσεις στο παρελθόν όσα έκανες και όσα
δεν έκανες. Βρίσκεσαι λοιπόν µπροστά σ'ένα βουνό από αναµνήσεις και παραστάσεις που πρέπει να
τα βάλεις σε µια σειρά, να τα "αρχειοθετήσεις" αν θες, και να τα χωρίσεις και "καλά" και "κακά",
"δυσάρεστα" κι "ευχάριστα".
Κάποιος µου'χε πει να µην κάνω σκέψεις τη νύχτα, να τις αφήνω για την µέρα, να δω τον κόσµο µε άλλο
µάτι, πιο φωτεινό κι ευχάριστο. Η νύχτα όµως είναι που κρύβει τις µεγάλες αλήθειες, η νύχτα είναι που
βγάζει την πραγµατική ασχήµια και οµορφιά µας προς τα έξω.
Αναζητώ λοιπόν κι εγώ αυτό το βράδυ το παρελθόν µου, µπας και µέσα σε αυτό καταφέρω να διακρίνω
το µέλλον µου... Στο κεφάλι µου βουίζει ένα κράµα µελαγχολίας, πίκρας και κρυφής ελπίδας. Ίσως δεν ξέρω
πολλά απ'τη ζωή. Ίσως όντως την έχω αφήσει να µε προσπεράσει όπως µου'παν κάποτε.
Αυτό όµως για το οποίο είµαι σίγουρος είναι πως όταν ψάχνεις µέσα στα πυκνά σύννεφα της άσχηµιας σου
θα ανακαλύψεις την οµορφιά σου. Και αυτή η οµορφιά είναι που θα σου δείξει τον δρόµο. Και είναι στο χέρι
σου να τον ακολουθήσεις...
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Ακονίστε
το μυαλό σας
6 φυσικοί τρόποι
για να αυξήσετε τις πνευµατικές σας επιδόσεις
ανακάλυψε η Σοφία Καρυπίδου
sofia@neolaia.de

Τον τελευταίο καιρό το παρατηρείτε όλο και συχνότερα: ένα πρόσωπο που σας φαίνεται γνωστό, αλλά το όνοµά του
σας διαφεύγει, ένα ραντεβού που ήταν προκαθορισµένο εδώ και πολλές ηµέρες, αλλά ξεχάσατε να πάτε...
Αισθάνεστε πως έχετε «χάσει» το µυαλό σας (και µάλιστα χωρίς να φταίει ο έρωτας) ή πως η µνήµη σας έχει αρχίσει
να... σας εγκαταλείπει; Υπάρχει τρόπος να τα επανακτήσετε!
Οι επιστήµονες υποστηρίζουν πως για να είµαστε 100% υγιείς, δεν αρκεί να προσπαθούµε να αποκτήσουµε
ένα καλλίγραµµο σώµα, να φροντίζουµε την υγεία της καρδιάς µας ή να αναζητούµε τρόπους για να προστατευτούµε
από τον καρκίνο. Θα πρέπει να διατηρούµε και το µυαλό µας σε καλή κατάσταση. Κι αυτό γιατί -όπως και το σώµααν το αφήσουµε αγύµναστο, θα γίνει νωθρό, «πλαδαρό» και αδύναµο.
Τι µπορείτε λοιπόν να κάνετε; Να ακολουθήσετε τη γνωστή -και σοφή- ρήση των προγόνων µας: «Νους υγιής,
εν σώµατι υγιεί». Δηλαδή, να γυµνάσετε το µυαλό σας. Οι παρακάτω τρόποι θα σας βοηθήσουν να το διατηρήσετε σε
καλή φόρµα, να ενισχύσετε τη φυσική αντοχή του και να πολλαπλασιάσετε τις δυνατότητές του.

1. Ο ύπνος θρέφει (και) το µυαλό
Σύµφωνα µε τους ειδικούς, ο καλός ύπνος επιτρέπει στον
εγκέφαλο να επεξεργαστεί και να αφοµοιώσει τις νέες
πληροφορίες που δέχεται καθηµερινά. Μάλιστα,
πρόσφατη γερµανική µελέτη σε 106 εθελοντές έδειξε ότι
όσοι είχαν κοιµηθεί καλά το βράδι πριν υποβληθούν σε
διάφορα µαθηµατικά τεστ παρουσίαζαν µεγαλύτερη
πνευµατική διαύγεια και συγκέντρωση και τα έλυσαν µε
µεγαλύτερη ευκολία συγκριτικά µε εκείνους που είχαν
ξενυχτήσει. Οι επιστήµονες υποθέτουν πως κατά τη
διάρκεια του ύπνου ξεµπλοκάρουν οι νευρώνες του
εγκεφαλικού φλοιού, οπότε ο εγκέφαλος επεξεργάζεται
και αποθηκεύει στη µνήµη του τις πληροφορίες της
ηµέρας. Επιπλέον, δηµιουργούνται νέες συνάψεις µεταξύ
των νευρώνων, ενισχύοντας τις νοητικές ικανότητες.
Έξυπνη κίνηση
Φροντίστε να κοιµάστε τουλάχιστον 7 ώρες καθηµερινά.
Αν αντιµετωπίζετε οποιαδήποτε διαταραχή στον ύπνο σας,
µη διστάσετε να απευθυνθείτε σε κάποια ειδική κλινική
ύπνου.
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2. Οι έρευνες δείχνουν...
...πως ο µέσος άνθρωπος χρειάζεται 1 φλιτζάνι καφέ το πρωί και 1 νωρίς το απόγευµα για να εξασφαλίσει τη µέγιστη
πνευµατική του ικανότητα.
3. Εξετάστε τις εναλλακτικές σας
Τόσο η γιόγκα, όσο και το µασάζ (δακτυλοπίεση) µπορούν να βελτιώσουν την ικανότητα συγκέντρωσής σας και να
τονώσουν τη µνήµη σας. Πώς θα τις εφαρµόσετε; Οι θεραπευτές της γιόγκα συνιστούν να καθίσετε ήρεµα σε µια άνετη
στάση και να αρχίσετε να µετράτε αντίστροφα από το 50. Καθώς θα βελτιώνεται η συγκέντρωσή σας, αρχίστε να
µετράτε αντίστροφα από το 100, το 200 ή ακόµη και το 500. Για να εφαρµόσετε την τεχνική του µασάζ, πρέπει να
εντοπίσετε τα σηµεία που βρίσκονται στην εσοχή των κροτάφων, στο ύψος των φρυδιών και σε απόσταση 1- 1 ½
εκατοστό από την άκρη τους. Καθίστε σε µια καρέκλα, ακουµπήστε τους αγκώνες σας σε ένα τραπέζι και πιέστε αυτά τα
σηµεία µε τη βάση της παλάµης σας. Κλείστε τα µάτια, χαλαρώστε και αναπνεύστε, πιέζοντας σταθερά για 1 λεπτό.
4. Περιορίστε τις κακές συνήθειες...
...βλέπε κάπνισµα και αλκοόλ. Σύµφωνα µε ερευνητές του ιαπωνικού Πανεπιστηµίου Chiba, η κατανάλωση µεγάλης
ποσότητας αλκοόλ συµβάλλει στη συρρίκνωση του µετωπιαίου λοβού, µιας περιοχής του εγκεφάλου που
αντιπροσωπεύει το κέντρο των συναισθηµάτων, καθώς και του προγραµµατισµού των ανώτερων εγκεφαλικών
λειτουργιών.

Από την άλλη πλευρά, όπως υποστηρίζουν Βρετανοί
ερευνητές, οι καπνιστές κινδυνεύουν από πρόωρο εκφυλισµό
των πνευµατικών τους ικανοτήτων. Όπως εξηγούν, αυτό ίσως
οφείλεται στο γεγονός ότι το κάπνισµα αυξάνει την αρτηριακή
πίεση, η οποία στη συνέχεια αλλοιώνει τη ροή του αίµατος
στον εγκέφαλο µε άµεση συνέπεια την ελλιπή τροφοδοσία του
µε θρεπτικές ουσίες.
Έξυπνη κίνηση
* Αν θέλετε να πιείτε (κυρίως για την υγεία της καρδιάς σας),
κάντε το µε µέτρο. Σύµφωνα µε τις συστάσεις της
Αµερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, φροντίστε να µην
ξεπερνάτε το 1 (για τις γυναίκες) ή τα 2 (για τους άντρες)
αλκοολούχα ποτά την ηµέρα. Αν αναρωτιέστε πώς ορίζεται το
ένα ποτό, αναφέρουµε ενδεικτικά πως ισοδυναµεί µε 1 ποτήρι
µπίρα (300 ml), 1 ποτήρι κρασί (150 ml) ή 30 ml ουίσκι
ή βότκα, όσο δηλαδή ένα σφηνοπότηρο.
* Συζητήστε µε το γιατρό σας το ενδεχόµενο να
χρησιµοποιήσετε αυτοκόλλητα ή τσίχλες νικοτίνης.
Το πιθανότερο είναι πως θα σας συστήσει τη χρήση και των
δύο (κάτι που δεν πρέπει να κάνετε χωρίς ιατρική συµβουλή).

5. Μετρήστε τη µέση σας
Το αυξηµένο βάρος στη µέση ηλικία αυξάνει τους κινδύνους για εκδήλωση άνοιας σε µεγαλύτερη ηλικία, υποστηρίζουν
Γάλλοι ειδικοί από το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Τουλούζης. Στο πλαίσιο της µελέτης τους, οι επιστήµονες
υπέβαλαν περίπου 2.500 υγιείς εθελοντές σε µια σειρά ειδικών εξετάσεων, που αφορούσαν στη µνήµη, την προσοχή
και την ταχύτητα εκµάθησης. Διαπίστωσαν πως όσοι είχαν αυξηµένο Δείκτη Μάζας Σώµατος (ΔΜΣ) παρουσίαζαν
µικρότερες επιδόσεις συγκριτικά µε εκείνους που είχαν χαµηλότερο.
Έξυπνη κίνηση
* Το βασικό βήµα είναι να γνωρίζετε ακριβώς το βάρος σας. Προσέξτε όµως: δεν αρκεί να ανεβαίνετε στη ζυγαριά
2 φορές την εβδοµάδα. Είναι απαραίτητο να µετράτε επίσης το Δείκτη Μάζας Σώµατός σας, που δεν πρέπει να ξεπερνά
το 25. Τα άτοµα µε δείκτη από 25 έως 29,9 είναι υπέρβαρα, ενώ εκείνοι που έχουν δείκτη µεγαλύτερο από 30 είναι
παχύσαρκοι. Μην ξεχνάτε να υπολογίζετε και την περιφέρεια της κοιλιάς, η οποία πρέπει να είναι κάτω από 88 εκ. στις
γυναίκες και 102 εκ. στους άνδρες.
6. Δώστε τροφή στη σκέψη σας
Οι επιστήµονες συµφωνούν πως η υγιεινή διατροφή επίσης αποτελεί ένα στοιχείο-κλειδί για την πνευµατική
εγρήγορση, επιµένοντας πως είναι πολύ σηµαντικό να διατηρούνται σε καλή κατάσταση οι νευροδιαβιβαστές που
ελέγχουν τη µετάδοση των πληροφοριών ανάµεσα στα νευρικά κύτταρα. Επειδή ο εγκέφαλος είναι ευάλωτος στην
οξείδωση, είναι απαραίτητη η λήψη αντιοξειδωτικών ουσιών, οι οποίες βρίσκονται σε τροφές που έχουν υψηλή
περιεκτικότητα σε βιταµίνες του συµπλέγµατος Β, C και Ε. Επιπλέον, τα Ω-3 λιπαρά οξέα θεωρείται πως ενισχύουν τις
πνευµατικές επιδόσεις, τη βραχυπρόθεσµη µνήµη και την ικανότητα εκµάθησης. Τέλος, οι πρωτεΐνες βοηθούν τον
εγκέφαλο να µεταβιβάζει γρήγορα τα µηνύµατα, ενώ οι υδατάνθρακες έχουν ως βασικό συστατικό τη γλυκόζη, η οποία
αποτελεί το αποκλειστικό «καύσιµο» του εγκεφάλου.
w w w . n e o l a i a . d e
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Γιατί
καβγαδίζουμε ;

ανακάλυψε η Σοφία Καρυπίδου
sofia@karipidou.de

Μια χειρονοµία, µια λέξη παραπάνω. Ορισµένες φορές αρκεί µια
σπίθα, για να αρχίσει µια λογοµαχία µε τους γείτονες, το
σύντροφό µας ή τα κακοµαθηµένα παιδιά µας, χωρίς καν να
καταλάβουµε το γιατί. Παραδινόµαστε στις εχθρικές παρορµήσεις
ξεσπώντας πάνω σε αυτόν που βρίσκεται απέναντί µας. Έτσι,
µπορεί να χαλάσουµε τις σχέσεις µας µε αγαπηµένα πρόσωπα,
ακόµα και να βλάψουµε τον εαυτό µας. Τι πρέπει όµως να
κάνουµε για να αποφύγουµε τους καβγάδες;
Διαφωνώ, άρα υπάρχω
Κατ’ αρχάς πρέπει να καταλάβουµε ότι οι συγκρούσεις έχουν και
τη θετική πλευρά τους. Ο φιλόσοφος Ηράκλειτος έλεγε ότι η
αρµονία γεννιέται από τις αντιθέσεις. Στις διαπροσωπικές σχέσεις
η σύγκρουση δεν είναι πάντα καταστροφική. Ισοδυναµεί µε το
«εγώ υπάρχω», είναι η κόκκινη γραµµή που υποδεικνύει ότι δε
θέλουµε να ισοπεδωθούµε από τις απόψεις του άλλου. Οι
αντίθετες γνώµες αποτελούν πλούτο, αρκεί να τις χειριστούµε
σωστά.
Μια φιλονικία ξεκινά όταν προσπαθούµε να επιβάλουµε τη δική
µας άποψη. Βέβαια, µια σύγκρουση είναι καθρέφτης της δύναµης
µιας σχέσης. Το παιδί που δεν υπακούει τους γονείς του κάνει κάτι
φυσικό, επιβεβαιώνει την ανεξαρτησία του. Αν όµως καταλάβει ότι
οι οικογενειακές σχέσεις είναι εύθραυστες, θα φοβηθεί να τις
βάλει σε δοκιµασία µε την ανυπακοή του. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο αποφεύγουµε να συγκρουστούµε µε κάποιον ή κάποια
που έχουµε µόλις γνωρίσει: θα έχουµε όλο τον καιρό να το
κάνουµε αργότερα, αν πάµε µαζί διακοπές. Το θέµα όµως είναι να
καταλάβουµε γιατί και πώς θα ενεργήσουµε στην περίπτωση µιας
σύγκρουσης. Είναι αντιπαραγωγικό να µην αντιµετωπίζουµε τις
συγκρούσεις, γιατί αν τις «παραβλέψουµε» µένουν εν υπνώσει,
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έτοιµες να εκραγούν ξαφνικά. Αντίθετα, όταν τις
αντιµετωπίζουµε µε τρόπο εποικοδοµητικό, κάνουν
τη σχέση µας πιο δυνατή.
Αποδραµατοποίηση
Για να σβήσουµε τη σπίθα πριν εκραγεί η βόµβα,
πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την Συναισθηµατική
Νοηµοσύνη(EQ), όπως την όρισε ο Αµερικανός
ψυχολόγος Ντάνιελ Γκόλµαν στο οµώνυµο βιβλίο
του.
Η πρώτη τεχνική είναι να διορθώσουµε τις δικές
µας «γνωστικές στρεβλώσεις», δηλαδή τις
παράλογες
σκέψεις
που
δίνουν
µια
παραµορφωµένη εικόνα για τους άλλους. Και
υπάρχουν πολλοί τύποι τέτοιων σκέψεων:
1) Η λεγόµενη «αυθαίρετη παρέµβαση»:
αποµονώνουµε ένα αρνητικό στοιχείο και
αγνοούµε τα θετικά (µια µικρή κριτική µας κάνει
να θυµώσουµε). 2) Αντίθετα η υπεργενίκευση µας
κάνει να γενικεύουµε τα χαρακτηριστικά ενός
ατόµου («Εσείς οι άντρες είστε όλοι ίδιοι!») και ο
εκνευρισµός ανεβαίνει. 3) Η προσωποποίηση µάς
κάνει να σκεφτόµαστε ότι οι πράξεις των άλλων
στρέφονται προσωπικά εναντίον µας (σκεπτόµαστε
ότι ο συνάδελφός µας καθυστερεί επίτηδες το
πρωί, για να µας αναγκάσει να κάνουµε εµείς τη
δουλειά του). 4) Υπάρχει ακόµα η
καταστροφολογία: δραµατοποιούµε ένα µικρό
γεγονός («Δε µου έκανες δώρο στα γενέθλιά µου,
άρα δε µ’ αγαπάς») και επακολουθεί µια σκηνή.

5) Ζηµιογόνο είναι και το διάβασµα της σκέψης («Δε µε
χαιρετά, πιστεύει ότι δεν είµαι σηµαντικός;»).
Σας ακούω!
Ένα δεύτερο όπλο για να σταµατήσουµε τους καβγάδες εν τη
γενέσει τους είναι η ενσυναισθητική ακρόαση: να αφοσιωθούµε
πλήρως στον άλλον, προσπαθώντας να µπούµε στη θέση του.
Αν καθυστερήσουµε στο ραντεβού µε ένα φίλο µας και αυτός
θυµωµένα µας πει «µισή ώρα σε περιµένω», ενώ µέσα του
σκέπτεται «δε µε υπολογίζει καθόλου», η λογοµαχία ξεκινά αν
απαντήσουµε µε βάση όσα ακούσαµε, προβάλλοντας µια
δικαιολογία όπως «Βρήκα όλα τα φανάρια κόκκινα». Αρκεί µια
πιο σωστή απάντηση, («Δεν ήθελα να σε στήσω, αλλά...»), και
όλα σταµατούν εδώ.
Το τρίτο όπλο για την αποφυγή του καβγά είναι η σωστή
κριτική: δηµιουργική και ποτέ καταστροφική ή κακοπροαίρετη.
Η δηµιουργική κριτική αναφέρεται στο αποτέλεσµα και είναι
ακριβής. Κινητοποιεί το άτοµο και κρατά ανοιχτό το διάλογο.
Αντίθετα η καταστροφική κριτική στοχεύει στην ενοχοποίηση
του άλλου, είναι ανακριβής, κλείνει το διάλογο. Προκαλεί
απογοήτευση, ελαττώνει την αυτοεκτίµηση και δηµιουργεί
επιθυµία εκδίκησης.
Για την αποφυγή της έκρηξης παίζει ρόλο και η... ηλικία. Μια
µελέτη του Πανεπιστηµίου του Μίσιγκαν απέδειξε πως τα
ηλικιωµένα άτοµα ενεργούν λιγότερο εριστικά όταν κάποιος
τους εκνευρίζει. Έχουν την τάση να περιµένουν µε υποµονή να
περάσει το πρόβληµα, ενώ οι νέοι «ξεσπούν» και ουρλιάζουν
αµέσως.
Βρίσκοµαι στη θέση σου
Όταν ξεσπάσει η σύγκρουση, υπάρχει µια κατάλληλη τεχνική για
να την ακυρώσουµε: 1) Παρατηρούµε τα διαδραµατιζόµενα σαν
θεατές µιας σκηνής θέατρου: είναι ένας τρόπος για να
αποκτήσουµε απόσταση και αντικειµενικότητα. 2) Προσπαθούµε
να µπούµε στη θέση του άλλου και ανακεφαλαιώνουµε όσα είπε:
του δίνουµε να καταλάβει ότι τον ακούµε. 3) Ζητάµε εξηγήσεις µε
ενσυναισθητική ακρόαση αποφεύγοντας να κάνουµε κρίσεις.
4) Αναφέρουµε τις σκέψεις µας. 5) Αναζητούµε ένα σηµείο
συνεννόησης, µια κοινή λύση. Εάν είναι δυνατό, χωρίς
συµβιβασµούς (όπου όλοι θα χάσουν κάτι), βρίσκοντας µια άλλη
διέξοδο που θα συνοψίζει τις απαιτήσεις και των δύο.
Αυτοάµυνα µε λόγια
Τι να κάνουµε όµως αν από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας
καβγατζής; Ένας εξαγριωµένος οδηγός, κάποιος στην ουρά της
τράπεζας που µιλά προσβλητικά; Σε αυτή την περίπτωση
χρειάζεται η προφορική αυτοάµυνα, ένα είδος «λεκτικού τζούντο»
που εκτρέπει την επιθετικότητα και ρίχνει την προσβολή στο κενό.
Πρώτα απ’ όλα συνίσταται στην ιδέα να αντιδράσουµε
οπωσδήποτε, να µη µείνουµε παθητικοί. Μερικά παραδείγµατα:
αλλάζουµε θέµα χωρίς να απαντάµε στην πρόκληση, αλλά δεν
ικανοποιούµε τον άλλο (που περιµένει τη λογοµαχία), κουράζουµε
τον αντίπαλο και εξασθενούµε την επιθετικότητα µε µια
µακροσκελή και... ανιαρή απάντηση, κάνουµε µια αντερώτηση,
που επιστρέφει την προσβολή σε αυτόν που την είπε. Στη
συνέχεια δίνουµε τη σωστή απάντηση και εφαρµόζουµε το
σύστηµα «µία σου και µία µου» χωρίς βία.
Ο µάνατζερ των καβγάδων
Αν τέλος το πρόβληµα δεν έχει ακόµα λυθεί, το τελευταίο χαρτί
είναι η µεσολάβηση.
Σε πολλές γερµανικές εταιρείες υπάρχουν τα Konfliktzimmer,
δηλαδή οι αίθουσες των συγκρούσεων. Είναι χώροι όπου οι
υπάλληλοι µπορούν να πάνε για να λύσουν τα προβλήµατα και τις
µεταξύ τους µικροσυγκρούσεις µε απόλυτη µυστικότητα χωρίς την
παρουσία άλλων. Και αν το πρόβληµα είναι σοβαρό, στο παιχνίδι
µπαίνει ένας Konfliktmanager. Είναι ένας µεσολαβητής (ένας

ειδικός ή ένας συνάδελφος µε ειδικότητα
στη διαχείριση των συγκρούσεων), που τους
ακούει τον ένα µετά τον άλλο χωρίς να τους
διακόπτει και φροντίζει να µην στραφεί η
συζήτηση σε προσωπικό επίπεδο µέχρι να βρεθεί
µια λύση αποδεκτή και για τους δύο.
Μια παρόµοια τεχνική εφαρµόζεται από τους
διαπραγµατευτές της διεθνούς διπλωµατίας.
Οι διαφορές µεταξύ κρατών είναι συνεχείς και δε
γίνονται όλες γνωστές στην κοινή γνώµη.
Οι αντίπαλοι, εάν είναι µέλη του ΟΗΕ, είναι
υποχρεωµένοι να λύσουν µε ειρηνικό τρόπο τις
διαφορές τους. Χρησιµοποιούνται µέσα λύσης
όπως οι διαπραγµατεύσεις, οι καλές υπηρεσίες,
η µεσολάβηση, η διαιτησία.
Πέντε τρόποι για να καβγαδίζουµε
Η Σίµπιλ Έβανς, coach manager, αναφέρει πέντε
στιλ συγκρούσεων. Πρώτο είναι το ανταγωνιστικό
στιλ: είναι τυπικό αυτού που σκέπτεται ότι,
ξεκινώντας µε την επίθεση, µπορεί να έχει όλα τα
όπλα στα χέρια του (παράδειγµα: «Αν δεν κάνεις
αυτό, έχεις τελειώσει µαζί µου»). Δεύτερο είναι το
συµφιλιωτικό στιλ, αυτού που θέλει την ειρήνη µε
κάθε τρόπο και βάζει τα συµφέροντα των άλλων
πριν από τα δικά του (παράδειγµα: «Καλά, αν δεν
µπορείς να κάνεις διαφορετικά...»). Το τρίτο είναι
το στιλ της αποφυγής , αυτού που προτιµά να
µένει αµέτοχος στους καβγάδες («Να µιλήσουµε
γι’ αυτό κάποια άλλη φορά;»). Υπάρχει ύστερα το
συµβιβαστικό στιλ, όπου καθένας είναι διαθέσιµος
να δώσει και να πάρει κάτι. Και το συνεργάσιµο
στιλ, αυτού που πιστεύει ότι, αν και τα δύο µέρη
αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους, τότε ακόµα και
τα προβλήµατα που φαίνονται άλυτα µπορούν να
λυθούν.
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Ν έ α α π ό τ ην
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Απόδηµου Ελληνισµού
ενηµερώνει η Σοφία Καρυπίδου

Με επιστολή του προς τους φορείς της Οµογένειας ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Απόδηµου Ελληνισµού κ. Νίκος
Τσιαρτσιώνης, γνωστοποιεί τη σύνθεση της Μόνιµης Ειδικής Επιτροπής της Βουλής για τον Απόδηµο Ελληνισµό και ενηµερώνει
για την επιτυχία της Επιτροπής σε θέµατα και ζητήµατα που αφορούν την Οµογένεια.
Στην επιστολή του ο κ. Τσιαρτσιώνης µεταξύ άλλων αναφέρει:
«Είµαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι χρονίζοντα αιτήµατα της Επιτροπής έγιναν αποδεκτά, και µε απόφαση του
Προέδρου της Βουλής κ. Σιούφα δηµιουργήθηκε γραφείο, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες επικοινωνίας της Επιτροπής µας µε την
Οµογένεια.Επίσης ο Πρόεδρος της Βουλής µε σηµαντικές αποφάσεις του έκανε δεκτά όλα τα αιτήµατα της Επιτροπής µας που
ουσιαστικά πλέον δροµολογούν τις προϋποθέσεις για µία αµφίδροµη επικοινωνία, και επαφή που θα διασφαλίσει την ουσιαστική
συνεργασία του Ελληνικού Κοινοβουλίου µε την ελληνική Οµογένεια.
Οι αποφάσεις αυτές αφορούν:
A) Τη δηµιουργία γραφείου µε γραµµατεία και δύο επιστηµονικούς συµβούλους για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.
Τώρα οι φορείς της Οµογένειας, θα µπορούν να διαβιβάζουν τις προτάσεις, τα αιτήµατα και να επικοινωνούν απ΄ευθείας µε την
Επιτροπή και τη Βουλή των Ελλήνων γενικότερα.
Β) Η Βουλή των Ελλήνων και οι Οµάδες Φιλίας, που έχει το Κοινοβούλιό µας µε τα Κοινοβούλια των άλλων χωρών,
θα συνεργάζονται στενά µε την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Απόδηµου Ελληνισµού, µε στόχο την ένωση των δυνάµεων του
Κοινοβουλίου προκειµένου να ενισχυθούν οι δυνάµεις του Ελληνισµού σε παγκόσµιο επίπεδο.
Γ) Μετά την τροποποίηση που θα πραγµατοποιηθεί στον Κανονισµό της Βουλής, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της νέας
τεχνολογίας θα υπάρχει δυνατότητα µέσω τηλεδιασκέψεων να πραγµατοποιούνται ζωντανά και όταν χρειάζεται οι συναντήσεις,
οι συνεργασίες και οι συννενοήσεις για την αντιµετώπιση κάθε ζητήµατος.
Δ) Καθιερώνεται η Ηµέρα του Απόδηµου Ελληνισµού στη Βουλή των Ελλήνων όπου κάθε Μαϊο σε ειδική συνεδρίαση
της Ολοµέλειας θα συζητούνται και θα αναδυκνείονται τα ζητήµατα των απόδηµων συµπατριωτών µας, οι επιτυχίες τους, αλλά και
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας θα µπορούν να καταθέτουν τις προσεγγίσεις τους για
την επίλυση αυτών των προβληµάτων και έτσι θα επιτευχθεί µία στενότερη συνεργασία των κοινοτήτων του Απόδηµου
Ελληνισµού, όπου γης, µε την µητροπολιτική Ελλάδα.»
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Παγκόσµια

Φιλοξενία

Ελλήνων Νέων στην Ελλάδα
ενηµερώνει η Σοφία Καρυπίδου
Παγκόσµιο Πρόγραµµα Φιλοξενίας Παιδιών της Ελληνικής Διασποράς
στην Ελλάδα 7-26 Ιουλίου και 4-23 Αυγούστου 2008.

Τα Ελληνόπουλα του κόσµου ανταµώνουν στην Ελλάδα το καλοκαίρι
στο Παγκόσµιο πρόγραµµα Φιλοξενίας της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου
Ελληνισµού.
Η Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού (ΓΓΑΕ) διοργανώνει το Παγκόσµιο
Πρόγραµµα Φιλοξενίας Παιδιών της Ελληνικής Διασποράς στην Ελλάδα, σε
κατασκηνώσεις της, µε στόχο τη διαφύλαξη και ενίσχυση της πολιτιστικής τους
ταυτότητας και τη γνωριµία τους µε τη χώρα καταγωγής τους.
Μέσω του προγράµµατος αυτού δηµιουργούνται δεσµοί
που αντέχουν στο χρόνο και που καθορίζουν τη µετέπειτα
πορεία των παιδιών στις χώρες που ζουν, σπουδάζουν και
αναπτύσσονται. Δεσµοί µε την Ελλάδα, την Ελληνική γλώσσα
και τον πολιτισµό, αλλά και δεσµοί ανάµεσά τους που
διαµορφώνουν τη κοινή συνείδηση ότι αποτελούν µία
ευρύτερη οικογένεια που δεν έχει σύνορα, την οικογένεια
του Παγκόσµιου Ελληνισµού.
Το πρόγραµµα θα το παρακολουθήσουν περισσότερα από
700 παιδιά Ελληνικής καταγωγής ηλικίας 8-12 ετών και
θα διεξαχθεί σε δύο κατασκηνωτικές περιόδους :
από 7 Ιουλίου έως 26 Ιουλίου και
από 4 Αυγούστου έως 23 Αυγούστου
Τα παιδιά θα φιλοξενηθούν στις κατασκηνώσεις της ΓΓΑΕ, στην Επανοµή
του Νοµού Θεσσαλονίκης και στη Μαλεσίνα του Νοµού Φθιώτιδας.
Οι δύο κατασκηνώσεις βρίσκονται σε πευκόφυτες, καταπράσινες περιοχές,
πολύ κοντά στη θάλασσα, όπου τα παιδιά µπορούν να απολαύσουν
κατασκηνωτικές δραστηριότητες και να αναπτύξουν τις δεξιοτεχνίες τους
σε πολιτισµένο, φιλικό και ασφαλές περιβάλλον.
Το Πρόγραµµα, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει:
•
Μαθήµατα στην Ελληνική γλώσσα ,την ιστορία και τη µυθολογία.
•
Εκδροµές και επισκέψεις σε ιστορικούς, αρχαιολογικούς χώρους και
µουσεία.
•
Διδασκαλία παραδοσιακών τραγουδιών, χορών και θεάτρου.
•
Παρακολούθηση µουσικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών παραστάσεων.
•
Θαλάσσια µπάνια.
•
Αθλοπαιδιες,ζωγραφική και χειροτεχνία.
Ολες οι δαπάνες, της αεροπορικής µετακίνησης προς
και από την Ελλάδα και της φιλοξενίας
(διαµονή, διατροφή, συµµετοχή στο εκπαιδευτικό και
ψυχαγωγικό πρόγραµµα και στις εκδροµές), καλύπτονται
από τη Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού.
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν στς κατά τόπους Ελληνικές
Πρεσβείες ή Προξενεία, αίτηση συµµετοχής και το Δελτίο Υγείας.
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Φεστιβάλ

22.03.2008

Φεστιβάλ Θεσσαλών, Düsseldorf

24.05.2008

Φεστιβάλ Θρακικών Συλλόγων, Düsseldorf

14.06.2008

Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών Νεολαίας, Wuppertal

Συνέδρια
26-27.07.2008

Παγκόσµιο Συνέδριο Ηπειρωτών Εξωτερικού, Γιάννενα

07-10.08.2008

2. Συνέδριο Αποδηµων Μαγνητων, Βόλος

01.11.2008

1. Συνέδριο Αποδηµων Θεσσαλών Γυναικών, Νυρεµβέργη

Ενηµερώστε µας
για τις εκδηλώσεις σας!
mail@neolaia.de

