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Σε καραντίνα οι 

ανθρώπινες 

σχέσεις εν μέσω 

κορονοϊού  

της Ευαγγελίας Παρασκευά 

Η ζωή μετά τον  κορονοϊό  θα 

είναι διαφορετική. Αυτό που 

θα διαφέρει σίγουρα είναι οι 

ανθρώπινες σχέσεις. Χάρη 

στην κοινωνική απόσταση που 

επιφέρει η πανδημία, 

δημιουργείται πρόβλημα στις 

σχέσεις του ατόμου  με τους 

φίλους του, την οικογένεια του 

και την επαγγελματική του 

ζωή. 

Ως αποτέλεσμα, το άτομο 

οδηγείται στην τεχνολογία για 

να μπορέσει να συνεχίσει τη 

ζωή του, κάνοντάς το 

εξαρτημένο από αυτήν, καθώς 

η μόνη του λύση τόσο στον 

εκπαιδευτικό τομέα όσο και 

στον οικονομικό είναι η 

τηλεκπαίδευση και η 

τηλεργασία. Ωστόσο, αύτη η 

λύση εγκυμονεί επιπτώσεις 

για το ίδιο το άτομο. Μία από 

αυτές είναι η αποξένωσή του, 

διότι χάνει την επαφή του με 

τους συνανθρώπους του και 

εξαλείφεται η κοινωνική του 

ζωή. Επιπρόσθετα, 

δημιουργούνται απρόσωπες 

σχέσεις τόσο με τους 

συναδέλφους όσο και με τους 

πελάτες στον χώρο της 

τηλεργασίας. 

Από την άλλη μεριά, λόγω της 

υγειονομικής κατάστασης 

αναπτύσσονται οι 

οικογενειακές σχέσεις. Και 

αυτό, διότι σε κάποιες 

περιπτώσεις, εξαιτίας του 

εγκλεισμού ισχυροποιούνται 

οι οικογενειακοί δεσμοί. 

Παράλληλα, αρκετές έρευνες 

έχουν δείξει ότι τα ποσοστά 

της ενδοοικογενειακής βίας 

έχουν  αυξηθεί αυτήν την 

περίοδο. Αυτό οφείλεται στο  

ότι η οικογένεια περνάει 

αναγκαστικά τις περισσότερες 

ώρες μαζί και  σε συνδυασμό 

με την καταπίεση που δέχεται 

το κάθε μέλος της, 

προκαλούνται εντάσεις. 

Επίσης, αρκετά πιο δύσκολο 

είναι για τους ηλικιωμένους οι 

οποίοι δεν έχουν επαφή με την 

χρήση της τεχνολογίας και 

είναι αναγκασμένοι να μην 

βλέπουν τις οικογένειές τους 

για μήνες, γιατί θεωρούνται 

ευπαθείς ομάδες.  

Επιπλέον, το άτομο παύει να 

κοινωνικοποιείται, γιατί πλέον 

είναι φοβισμένο και 

καχύποπτο λόγω όλων αυτών 

που ακούει στα μέσα 

ενημέρωσης. Με αυτόν τον 

τρόπο, γίνεται απόμακρο από 

τον συνάνθρωπό του, 

μειώνοντας τις πιθανότητες να 

τον βοηθήσει κάποια στιγμή 

που θα είναι σε δύσκολη 

κατάσταση. Έτσι, ενισχύεται το 

αίσθημα της επιβίωσης, 

καθώς δεν ενδιαφέρεται για το 

κοινό καλό αλλά κυρίως να 

αυτοσυντηρηθεί και να 

ωφεληθεί πρώτος ο ίδιος.  

Συμπερασματικά, σίγουρα η 

κατάσταση αυτή θα φέρει 

αλλαγές στον κοινωνικό τομέα 

και κυρίως στις ανθρώπινες 

σχέσεις, αλλά εμείς  είμαστε 

αυτοί που πρέπει να 

φροντίσουμε να αλλάξει προς 

το καλύτερο και να μην 

κλειστεί κανείς στον εαυτό 

του. Εξάλλου, για αυτές τις 

περιπτώσεις υπάρχουν  οι 

γραμμές ψυχολογικής 

υποστήριξης.  

 

Η απάντηση στην 

καραντίνα είναι... η 

καλή ψυχολογία! 

της Μάρας Αρματά 

Διανύουμε μία εποχή η οποία 

είναι ιδιαίτερα δύσκολη για 

όλους τους ανθρώπους στον 

κόσμο ανεξαιρέτως. Μπορεί 

βέβαια αυτές οι δυσκολίες να 

είναι διαφορετικές, όμως η 

αιτία είναι η ίδια. Αυτός ο ιός ο 

οποίος μας ταλαιπωρεί τους 

τελευταίους μήνες, μας έχει 

θέσει πολλές προκλήσεις τις 

οποίες πρέπει να 

αντιμετωπίσουμε και 

συγχρόνως, δεν έχει 

δημιουργήσει μόνο 

προβλήματα  στον 

επαγγελματικό τομέα ή στο 

κομμάτι της σωματικής υγείας 

αλλά έχει προκαλέσει εξίσου 

και ψυχολογικό πόνο. 

Η ψυχολογία επηρεάζει ένα 

μεγάλο μέρος του 

καθημερινού τρόπου ζωής μας 

και επίσης παίζει καθοριστικό 

ρόλο στο πώς 

αντιλαμβανόμαστε αυτές τις 

πρωτόγνωρες καταστάσεις τις 

οποίες βιώνουμε. Μία υγιής 

ψυχική κατάσταση μπορεί να 

εξασφαλίσει στην 

καθημερινότητά μας 

παραγωγικότητα και 

δημιουργικότητα, μας δίνει το 
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κίνητρο να 

δραστηριοποιηθούμε, ενώ 

υπό άλλες συνθήκες δεν θα 

είχαμε τη δυνατότητα να 

προβούμε σε αυτές τις 

ασχολίες εξαιτίας της 

έλλειψης  χρόνου ή άλλων 

παραγόντων. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να μας βοηθήσει 

να αντιμετωπίσουμε αυτό το 

γεγονός πιο θετικά και να 

δούμε καθαρά τις ευκαιρίες 

που δίνονται στον κάθε 

άνθρωπο. 

Επιπλέον, η καλή ψυχολογία 

βοηθάει πολύ στο τομέα των 

ανθρωπίνων σχέσεων, διότι 

όσο καλύτερη ψυχική 

κατάσταση διαθέτει κάποιος, 

τότε συνήθως νιώθει 

μεγαλύτερη ανάγκη να 

κοινωνικοποιηθεί και να 

επικοινωνήσει με τους 

συνανθρώπους του. Η 

ανθρώπινη επαφή είναι από 

τις πιο σημαντικές ανάγκες 

μας. Βέβαια, σε μία περίοδο 

καραντίνας αυτό είναι αρκετά 

δύσκολο αλλά πρέπει να 

διατηρήσουμε ανοιχτούς 

διαύλους με άτομα όπου μας 

κάνουν να νιώθουμε καλά, 

γιατί η ψυχολογία και οι 

ανθρώπινες σχέσεις είναι 

έννοιες αλληλένδετες. 

Όμως, πολλές φορές είναι 

δύσκολο να διατηρήσουμε την 

ψυχική υγεία μας σε υψηλό 

επίπεδο αλλά είναι 

απαραίτητο να το 

επιδιώκουμε, γι’ αυτό και 

υπάρχουν διάφοροι τρόποι 

όπου μπορούμε να το 

επιτύχουμε αυτό. Είναι 

σημαντικό να περνάμε τον 

ελεύθερο χρόνο μας 

ασχολούμενοι με ό,τι μας 

κάνει να νιώθουμε ωραία, για 

παράδειγμα το να ακούμε την 

αγαπημένη μας μουσική κατά 

τη διάρκεια της ημέρας, όπως 

επίσης και να αθλούμαστε, 

αφού μέσα από αυτόν τον 

τρόπο ζωής εκτονωνόμαστε 

και αποβάλουμε όποιο 

αρνητικό συναίσθημα μας 

διαβάλει. 

Κλείνοντας, σε αυτούς τους 

δύσκολους καιρούς και υπό 

αυτές τις καταστάσεις με τις 

οποίες ερχόμαστε καθημερινά 

αντιμέτωποι, παίζει 

καθοριστικό ρόλο η καλή 

ψυχολογία για τον τρόπο που 

θα δούμε τα πράγματα στη 

συνέχεια, αλλά και για το πώς 

θα επηρεάσει τη ζωή μας. Για 

αυτόν τον λόγο είναι καλό να 

ασχολούμαστε με ό,τι μας 

κάνει να νιώθουμε ευχάριστα 

και μας αυξάνει την 

παραγωγικότητά μας.           

  

Ο Floyd που... 

ξεχείλισε το 

ποτήρι! 

της Κατερίνας Τσαούση 

Με αφορμή τον θάνατο του 

αφροαμερικανού George 

Floyd, που σκοτώθηκε  στις 25 

Μαΐου του 2020 κατά τη 

διάρκεια της σύλληψης του 

από τις αρχές, κατηγορώντας 

τον για καταβολή πλαστού 

χαρτονομίσματος αξίας είκοσι 

δολαρίων, προκλήθηκε ένα 

παγκόσμιο «κύμα» 

διαδηλώσεων που ξεσήκωσε 

όλο τον κόσμο, 

αναζωπυρώνοντας ένα 

διεθνές ακτιβιστικό κίνημα 

έναντι των ρατσιστικών 

αντιλήψεων. 

Από τα χρόνια της ύπαρξης της 

δουλείας, η οποία είχε 

διαφορετική επιρροή ανάλογα 

το φύλο, οι άντρες εργάζονταν 

ατελείωτες ώρες και οι 

γυναίκες έπεφταν θύματα και 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 

ενώ τα παιδιά τα 

χρησιμοποιούσαν για πολύ 

βαριές εργασίες, καθώς μετά 

τα δεκατρία τους χρόνια τα 

αντιμετώπιζαν ως ενήλικες.  

Οι περισσότερες πληροφορίες 

που έχουμε για τη δουλεία των 

μαύρων πηγάζουν, κυρίως, 

από την Αρχή του Νέου 

Κόσμου. Πολλοί ιστορικοί 

υποστηρίζουν ότι η δουλεία 

των μαύρων από τους λευκούς 

ξεκίνησε από τον 16ο αιώνα, 

όταν οι Πορτογάλοι έκαναν το 

πρώτο διατλαντικό εμπόριο 

δούλων, μεταφέροντας 

συνολικά 12.000.000 άτομα. 

Οι συνθήκες που 

επικρατούσαν κατά τη 

διάρκεια της μεταφοράς τους 

ήταν απάνθρωπες, 

προκαλώντας πολλές 

αυτοκτονίες. Λέγεται πως από 

τα 12 εκ. παραπάνω από το 1 

εκ. απεβίωσε. Από το 1700 

ξεκίνησαν οι εξεγέρσεις, 

χρειάστηκαν τρεις αιώνες για 

να καταργηθεί η δουλεία μετά 

τον αμερικανικό εμφύλιο. Το 

αποτέλεσμα αυτών εν τέλει 

μεταφράστηκε περισσότερο 

ως περιορισμός και λιγότερο 

ως ελευθερία. Το 1877 
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ψηφίζονται οι νόμοι του Jim 

Crow, ώστε να υπάρχει 

φυλετικός διαχωρισμός σε 

όλες τις εκφάνσεις της 

δημόσιας ζωής στον Νότο. Δεν 

είχαν το δικαίωμα της ψήφου 

και υπήρχαν διαφορετικοί 

χώροι για τους λευκούς και για 

τους μαύρους σχεδόν παντού. 

Ένα από τα πιο συμβολικά 

γεγονότα που έμεινε στην 

ιστορία, ήταν η αυταπάρνηση 

της Rose Parks να δώσει τη 

θέση της σε έναν λευκό στο 

λεωφορείο, όπου συνελήφθη 

προκαλώντας καταιγισμό 

αντιδράσεων από τους 

αφροαμερικανούς.  

Η Αμερική είχε γενικά σαν 

σλόγκαν «Separate but equal” 

(διαφορετικοί αλλά ίσοι), 

ωστόσο τα σχολεία, τα 

νοσοκομεία και άλλοι 

δημόσιοι χώροι διαφορετικά 

χρηματοδοτούνταν στις 

λευκές γειτονιές και 

διαφορετικά στις μαύρες. Το 

1950 ένας μαύρος 

απαγορευόταν να δώσει το 

χέρι του σε έναν λευκό, άλλα 

ούτε και σε μια γυναίκα, γιατί 

θα τον κατηγορούσε για 

βιασμό. 

Όπως καταλαβαίνουμε το 

πρόβλημα μεταξύ λευκών και 

μαύρων υπήρχε από πάντα και 

η δολοφονία του Floyd ας 

πούμε πως ήταν η τελευταία 

σταγόνα στο ποτήρι πολλών 

καταπιεσμένων ψυχών, που 

έτυχε να γεννηθούν 

διαφορετικοί από αυτό που 

έχουμε ορίσει εμείς 

φυσιολογικό. Ελπίζω το 

συμβάν του George Floyd να 

είναι και το τελευταίο που  

ζήσαμε και θεωρώ 

απαράδεκτο στον 21ο αιώνα 

να θεωρείται ακόμη κάποιος 

κατώτερος λόγω ενός 

διαφορετικού εξωτερικού 

χαρακτηριστικού, που έτυχε (!) 

να περιλαμβάνεται στο DNA 

του. 

  

Grammy’s: η 

βιτρίνα της 

πολυπολιτισμικής 

μουσικής σκηνής  

της Πάολα Τσομένη 

Κάθε χρόνο επώνυμοι 

μουσικοί συγκεντρώνονται σε 

διάσημα μέρη της Αμερικής 

για να λάβουν ένα από τα 

μεγαλύτερα βραβεία 

μουσικής. Αυτή η τελετή 

λέγεται Grammy’s Awards και 

είναι μία από τις γνωστότερες 

εκδηλώσεις της μουσικής 

σκηνής. Στα βραβεία αυτά 

συμπεριλαμβάνονται κάθε 

είδος μουσικής και σε σύνολο 

υπάρχουν τέσσερα είδη 

βραβείων. Εκλεκτοί μουσικοί 

επιλέγονται να συμμετάσχουν.  

Κατά τη διάρκεια των χρόνων, 

συμμετείχαν πολλοί μουσικοί, 

και μάλιστα από διάφορες 

γωνιές του κόσμου, καθώς το 

εύρος σχετικά με τα είδη της 

μουσικής συνεχώς αυξανόταν. 

Έτσι, η διοργάνωση αποτελεί 

ένα κράμα ανθρώπων της 

μουσικής με διαφορετικές 

αντιλήψεις, κουλτούρα, 

σεξουαλικότητα, τρόπο ζωής. 

Σε παλιότερες εποχές, μια 

τέτοια τελετή θα προκαλούσε 

πολλές αντιπαραθέσεις και 

αρνητικά σχόλια με 

αποτέλεσμα να επηρέαζαν τον 

κάθε μουσικό και τη δουλειά 

του.  

Αντιθέτως, τώρα που τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

ακμάζουν και σχεδόν όλοι 

είμαστε χρήστες τους, τώρα 

που ζούμε σε μια κοινωνία 

στην οποία οι άνθρωποι έχουν 

διευρύνει τις απόψεις τους και 

είναι ανοιχτοί στο 

διαφορετικό, έχουμε τη 

δυνατότητα να ψηφίζουμε και 

να υποστηρίζουμε κάθε 

μουσικό που έχει διαφορετική 

εθνικότητα ή σεξουαλικότητα. 

Αυτό όμως που κάνει τους 

θαυμαστές να υποστηρίζουν 

τον αγαπημένο καλλιτέχνη 

τους, είναι κυρίως η 

προσωπικότητα του, το 

ταλέντο άλλα και το πάθος του 

για τη μουσική.  

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο 

που είναι άξιο αναφοράς είναι 

πόσο μεγάλη συμμετοχή 

έχουν οι γυναίκες και πώς 

έχουν κερδίσει πολλάκις  

βραβεία. Αυτό είναι άξιο 

αναφοράς, καθώς όπως όλοι 

γνωρίζουμε, το γυναικείο 

φύλο συνήθιζαν πάντα να το 

υποβιβάζουν σχεδόν σε όλα. 

Βέβαια, αυτό έχει αλλάξει, 

καθώς η παρουσία της 

γυναίκας έχει γίνει αισθητή. 

Ακόμη και το πρότυπο της 

γυναίκας σήμερα ποικίλει, 

αφού δεν επικρατούν μόνο 

ορισμένοι σωματότυποι αλλά 

και στυλ. Πολλοί μουσικοί 

έχουν διαφορετικά 

εμφανισιακά χαρακτηριστικά 

και πρότυπα ομορφιάς, αλλά 
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το σημαντικό είναι ότι δεν 

φοβούνται να δείξουν τον 

πραγματικό εαυτό τους και 

πώς πραγματικά είναι και 

αισθάνονται. Πολλές 

διαφορετικές  γυναίκες, 

λοιπόν, έχουν καταφέρει να 

κερδίσουν ένα ή και 

περισσότερα βραβεία -ή 

ακόμη και τα τέσσερα!- και 

έχουν αφήσει το σημάδι τους. 

Και όλα αυτά, γιατί μαζί τους 

είχαν θαυμαστές που τους 

υποστήριζαν. 

Έτσι, μέσα από τη μουσική ο 

δημιουργός και ο θαυμαστής 

μπορούν να επικοινωνούν και 

να υποστηρίζουν ο ένας τον 

άλλο, ακόμα και αν έχουν 

διαφορετική εθνικότητα ή 

προτιμήσεις. Είναι σημαντικό 

που η τεχνολογία εξελίσσεται 

και τα μέσα μαζικής δικτύωσης 

και ενημέρωσης παίζουν 

σημαντικό ρόλο στο πώς οι 

χρήστες ανταλλάζουν γνώμες 

και απόψεις και μπορούν να 

επηρεάζουν θετικά άλλους 

χρήστες.          

  

Η «κόκκινη 

αφορμή» 

της Κωνσταντίνας Κασιώνη 

Στην πόλη Ica του Περού 

βιάστηκε τον περασμένο μήνα 

μια νεαρή κοπέλα. Το νεαρό 

θύμα υποστήριξε πως έπεσε 

αναίσθητη ξυπνώντας την 

επόμενη μέρα γυμνή στο 

κρεβάτι του βιαστή με τον ίδιο 

να ισχυρίζεται πως οι 

κατηγορίες συνιστούν 

μία «πράξη 

εκδίκησης» απέναντι του. 

Όπως όλοι περιμέναμε, όταν η 

υπόθεση θα οδηγούνταν στο 

δικαστήριο, ο βιαστής του 

θύματος να λάβει την ανάλογη 

ποινή για αυτήν την 

αποτρόπαια πράξη του, 

ωστόσο διαψευστήκαμε. Το 

κόκκινο δαντελωτό εσώρουχο 

που έτυχε να φοράει η νεαρή, 

θεωρήθηκε πως ήταν η 

συγκατάθεσή της, εφόσον το 

κόκκινο είναι το χρώμα του 

πάθους και του έρωτα και η 

δαντέλα σεξουαλικό σύμβολο. 

Ως αποτέλεσμα ο βιαστής μετά 

από απόφαση του δικαστή 

αθωώθηκε και έδωσε 

έναυσμα σε πλήθος γυναικών 

να μαζευτούν στους δρόμους 

και να επαναστατήσουν. Το 

κύμα των οργισμένων 

γυναικών κατάφερε μέσα από 

τα δεκάδες συνθήματα όπως 

«η δαντέλα δεν είναι 

συγκατάθεση» να οδηγήσει 

την απόφαση σε ακύρωση και 

το θέμα να διερευνηθεί ξανά. 

Αυτό το γεγονός σε ευρύτερη 

κλίμακα αναστάτωσε πολλές 

φεμινιστικές οργανώσεις 

κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα 

και έφερε οργή και 

αγανάκτηση σε όλους τους 

υποστηρικτές του 

φεμινιστικού κινήματος 

παγκοσμίως. Το να αθωώνει 

κάποιος τον βιαστή μιας 

κοπέλας λόγω του χρώματος 

του εσώρουχού της είναι 

αδιανόητο και καταπατά 

παντελώς τα ανθρώπινα 

δικαιώματα του θύματος. Το 

γυναικείο φύλο θεωρείται από 

πάντα κατώτερο και ακόμα και 

σήμερα που υποτίθεται πως 

ζούμε σε μια σύγχρονη και 

ανοιχτόμυαλη κοινωνία 

παραβλέπονται τα στοιχειώδη 

δικαιώματά του. Για αυτόν τον 

λόγο από πολύ παλιά έχει 

δημιουργηθεί το κοινωνικό 

κίνημα «φεμινισμός», που 

εστιάζει στον περιορισμό ή 

στην εξάλειψη της ανισότητας 

μεταξύ των φύλων και στην 

προώθηση των δικαιωμάτων, 

των συμφερόντων και των 

ζητημάτων των γυναικών στην 

κοινωνία. Βέβαια, ο 

φεμινισμός δεν 

επικεντρώνεται μόνο στο 

γυναικείο φύλο αλλά 

προστατεύει και άλλες 

αποκαλούμενες από την 

κοινωνία κατώτερες ομάδες, 

όπως οι ομοφυλόφιλοι. 

Πρέπει λοιπόν όλοι να 

αναθεωρήσουν τις αντιλήψεις 

τους και να δουν τον 

φεμινισμό ως ένα κίνημα για 

τον άνθρωπο και όχι 

αποκλειστικά για τις γυναίκες, 

έτσι ώστε να μπορέσουμε στο 

κοντινό μέλλον να 

εξαλείψουμε αυτές τις 

σεξιστικές διακρίσεις. 
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Τελικά ο άνδρας 

φαίνεται από τα 

ρούχα του...ή 

μήπως όχι; 

της Εύης Ευθυμίου 

Στον χώρο της μόδας έντονες 

αντιδράσεις έχει προκαλέσει 

το νέο εξώφυλλο του γνωστού 

περιοδικού μόδας της Vogue. 

Στο τεύχος του Δεκεμβρίου 

2020 πρωταγωνιστεί ο εξίσου 

γνωστός τραγουδιστής Harry 

Styles, ο οποίος πέρα από 

αρνητικά σχόλια για την 

εμφάνιση του και τις 

ενδυματολογικές του 

προτιμήσεις, προκαλεί και 

κύματα χαράς και 

περηφάνιας, ειδικά από τους 

θαυμαστές του ίδιου αλλά και 

του χώρου της μόδας. Ο Styles 

είναι ο πρώτος άνδρας που 

πρωταγωνιστεί σε εξώφυλλο 

του αμερικάνικου περιοδικού 

στα 127 χρόνια της 

κυκλοφορίας του. 

Συγκεκριμένα, στο εξώφυλλο ο 

26χρόνος τραγουδιστής 

φοράει ένα γαλάζιο, σχεδόν 

λευκό φόρεμα του γνωστού 

οίκου Gucci, ενώ στο 

εσωτερικό του περιοδικού 

ποζάρει με διάφορα άλλα 

«γυναικεία» ενδύματα 

γνωστών οίκων υψηλής 

ραπτικής. Εξαιτίας αυτού, οι 

γνωστές πλατφόρμες 

YouTube, Twitter, Instagram 

και άλλες, πλημμυρίζουν από 

πλήθος αντιδράσεων, υπέρ ή 

κατά του συμβάντος 

δημιουργώντας μια 

«διαμάχη» στην οποία 

συμμετέχουν και άνδρες και 

γυναίκες, υποστηρίζοντας τον 

ή όχι. Αρνητικές αντιδράσεις 

προκαλούνται κυρίως από 

τους λεγόμενους 

«ομοφοβικούς» ή από αυτούς 

που είναι αντίθετοι με την 

έννοια «φεμινισμός», ενώ 

παράλληλα και θετικές από 

άτομα τα οποία εκτιμούν το 

γεγονός πως τα στερεότυπα σε 

αυτό τον τομέα ξεπερνιούνται, 

άποψη που ομολόγησε και ο 

ίδιος ο Harry φανερώνοντας τη 

χαρά του για αυτό.         

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 

Harry κάνει εντύπωση με την 

εμφάνιση του, καθώς έχει την 

τάση να επιλέγει ιδιαίτερα 

ρούχα, είτε αυτά είναι 

«γυναικεία» είτε είναι απλά 

κουστούμια με ξεχωριστά 

σχέδια. Ο τραγουδιστής, τα 

τελευταία χρόνια, πριν 

ξεκινήσει την καριέρα του 

εκτός της μπάντας One 

Direction, επέλεγε συχνά 

«περίεργα» πουκάμισα. Όμως, 

όταν πλέον δεν ήταν μαζί τους, 

το ιδιαίτερο στυλ του 

αναπτύχθηκε και τον οδήγησε 

στο εξώφυλλο του περιοδικού. 

Στη συνέντευξη του για το 

τεύχος αυτό, δήλωσε πως 

θαύμαζε τα ρούχα των 

γυναικών και πως όταν 

καταφέρει κάποιος να 

ξεπεράσει τα ενδυματολογικά 

στερεότυπα «ξεκλειδώνει» 

ένα χώρο στη μόδα, πολύ 

δημιουργικό που επιτρέπει το 

παιχνίδι μαζί του χωρίς να 

απασχολεί το άτομο για το τι 

συμβαίνει γύρω του. 

Με αυτόν τον τρόπο, ο Harry 

Styles πλέον αποκαλείται από 

πολλούς «Style icon». Έχει 

αναφερθεί έτσι από πολλά 

περιοδικά μόδας και όχι μόνο. 

Κάθε εμφάνισή του 

εντυπωσιάζει με την επιλογή 

ενδύματος, αξεσουάρ αλλά 

και με τα βαμμένα νύχια του 

σε διάφορα σχέδια και 

χρώματα. 

  

Αεροπορικά 

δυστυχήματα   

του Λουκά Πέτρου 

Το αεροπλάνο θεωρείται το 

ασφαλέστερο μέσο 

μεταφοράς. Οι πιθανότητες 

ενός αεροπορικού 

δυστυχήματος είναι ελάχιστες, 

όταν όμως αυτό συμβεί, είναι 

εντυπωσιακό στο θέαμα αλλά, 

δυστυχώς, τις περισσότερες 

φορές θανατηφόρο. Τον Μάιο 

του 2020, ένα αεροσκάφος 

των Διεθνών Πακιστανικών 

Αερογραμμών συνετρίβη σε 

κατοικημένη περιοχή κοντά 

στο αεροδρόμιο της πόλης και 

οδήγησε στον θάνατο 105 

ανθρώπους. Από την πτώση 

αυτή κατάφεραν να επιζήσουν 

μόνο 2 επιβάτες. Η αιτία της 

συντριβής, σύμφωνα με τους 

ερευνητές, ήταν η αμέλεια των 

πιλότων αλλά και των 

ελεγκτών εναέριας 

κυκλοφορίας. 

Παρ’ όλα αυτά, το μεγαλύτερο 

και πολύνεκρο αεροπορικό 

δυστύχημα, συνέβη στις 27 

Μαρτίου 1977 στο 

αεροδρόμιο της Τενερίφης, 

στα Κανάρια Νησιά, όταν δύο 

αεροσκάφη τύπου Boeing 747, 
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συγκρούστηκαν πάνω στον 

διάδρομο. Συνολικά πέθαναν 

586 άνθρωποι, ενώ επιβίωσαν 

61. Ο λόγος του ατυχήματος 

ήταν η πυκνή ομίχλη που 

βρίσκονταν εκείνη την ώρα 

στο αεροδρόμιο, με 

αποτέλεσμα την περιορισμένη 

ορατότητα των πιλότων και 

του πύργου ελέγχου. Μέσα 

από μια σειρά λαθών στην 

επικοινωνία των δύο 

αεροσκαφών και του πύργου 

ελέγχου, το ένα από τα δύο 

αεροσκάφη ξεκίνησε την 

διαδικασία της απογείωσης 

χωρίς να γνωρίζει ότι το 

δεύτερο αεροσκάφος ήταν 

ακόμα στον διάδρομο.  

Κατά καιρούς έχουμε δει 

διάφορα αεροπορικά 

δυστυχήματα τα οποία έχουν 

συγκλονίσει πολλούς 

ανθρώπους και έχουν βυθίσει 

στο πένθος εκατοντάδες 

οικογένειες. Οι κυριότεροι 

λόγοι που οδηγούν στην 

πτώση ενός αεροπλάνου είναι 

πέντε: πρώτος και κυριότερος, 

με ποσοστό 50%, είναι από 

λάθος του πιλότου και αυτό 

επειδή τα σύγχρονα 

αεροσκάφη είναι εξοπλισμένα 

με συστήματα ασφαλείας που 

τα αποτρέπουν από την πτώση 

τους. Ο δεύτερος λόγος, με 

ποσοστό 20%, είναι από 

μηχανική βλάβη που μπορεί 

να παρουσιαστεί στα 

συστήματα του, αν και είναι 

πιο αξιόπιστα από ό,τι 

παλαιότερα, ακόμη 

συμβαίνουν κάποια 

ατυχήματα. 

Ο τρίτος λόγος, με ποσοστό 

10%, είναι οι καιρικές 

συνθήκες που επικρατούν 

στην περιοχή την ώρα του 

αεροπορικού ατυχήματος, 

όπως χαλάζι, χιονοπτώσεις ή 

σωρειτομελανίες (πολύ 

έντονες καταιγίδες). Τέταρτος 

λόγος, με ποσοστό και αυτός 

10%, είναι τα σαμποτάζ που 

μπορεί να προκαλέσει κάποιος 

ή η δολιοφθορά σε κάποιο 

ατύχημα, παραδείγματος χάρη 

το ατύχημα στην Αφρική, τον 

Σεπτέμβριο του 1961. Πέμπτος 

και τελευταίος λόγος, με 

ποσοστό μικρότερο του 10%, 

είναι άλλες μορφές 

ανθρώπινου λάθους, που 

συμβαίνουν εξαιτίας άλλων 

εργαζομένων, όπως για 

παράδειγμα οι ελεγκτές 

εναέριας κυκλοφορίας, οι 

διεκπεραιωτές, οι μηχανικοί 

συντήρησης κτλ. 

Παρά τα αρκετά αεροπορικά 

ατυχήματα, τα αεροπλάνα 

παραμένουν στην κορυφή της 

λίστας με τα πιο ασφαλή 

μεταφορικά μέσα. Η 

τεχνολογία και η εκπαίδευση 

των πιλότων και των ελεγκτών 

εναέριας κυκλοφορίας 

συνεχίζεται, ώστε να μην 

ξανασυμβεί παρόμοιο 

ατύχημα στο μέλλον. Μέσα 

από τις έρευνες που γίνονται 

μετά από κάθε αεροπορικό 

ατύχημα , οι ερευνητές 

προσπαθούν να καταλάβουν 

και να εξηγήσουν τον λόγο που 

συνέβη, ώστε να μην 

επαναληφθεί. 

   

 

 

Η ισπανική 

τηλεόραση στην 

κορυφή των 

επιλογών του 

κοινού 

της Σέβης Παναή 

Τα τελευταία χρόνια, όλοι 

έχουμε παρακολουθήσει 

άπειρες σειρές, Ελληνικές είτε 

Αμερικάνικες, αλλά δεν 

μπόρεσαν να «κατακτήσουν» 

το ενδιαφέρον του κοινού όσο 

οι Ισπανικές. Όπως κάθε φορά, 

όλα ξεκινούν από μια σειρά-

επιτυχία, η οποία σπάει όλα τα 

ρεκόρ τηλεθέασης, και στη 

συνέχεια οι υπόλοιποι 

παραγωγοί δημιουργούν 

ακόμα περισσότερες 

ανάλογου τύπου και 

βεληνεκούς.  

Ξεκινάμε λοιπόν από το «La 

Casa De Papel» («Money 

Heist») η οποία ήταν η πρώτη 

Ισπανική σειρά που έγινε 

γνωστή σε όλους. Η 

συγκεκριμένη έχει να κάνει με 

τον Profesor (καθηγητή), ο 

οποίος έχει δημιουργήσει ένα 

σχέδιο, ώστε να κάνει την 

τέλεια ληστεία σε ένα 

νομισματοκοπείο με άτομα 

που έχει εκπαιδεύσει ο ίδιος. 

Έχοντας γίνει πασίγνωστη, 

κατέκτησε τα social media, την 

καθημερινότητά μας, ακόμη 

και τις... αποκριάτικες στολές 

μας! Απευθύνεται σε εφήβους 

και ενήλικες, που 

ενδιαφέρονται για σενάρια 

δράσης, περιπέτειας και 

αγωνίας.  
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Επόμενη έρχεται η «Vis a Vis» 

(«Locked Up»), η οποία είναι η 

δεύτερη σειρά που 

προσέλκυσε παρά πολλούς 

θεατές. Η υπόθεση έχει να 

κάνει με μια αφελή κοπέλα, 

αφού πείθεται να καταχραστεί 

χρήματα για χάρη του φίλου 

της, καταλήγει στη φυλακή, 

όπου πρέπει να μάθει να 

επιβιώνει σε έναν νέο, σκληρό 

κόσμο. Η συγκεκριμένη σειρά 

απευθύνεται σε άτομα άνω 

των 16 ετών, διότι περιέχει και 

ακατάλληλο περιεχόμενο. 

Ωστόσο, αν έλκεσαι από 

σειρές που παρουσιάζουν τη 

ζωή στις γυναικείες φυλακές 

με αρκετές διαμάχες ανάμεσα 

στις κρατούμενες και το 

προσωπικό της φυλακής, τότε 

είναι η ιδανική σειρά για 

εσένα! Οι σχέσεις και οι 

αντιπαλότητες ανάμεσα στους 

χαρακτήρες κρατούν το 

ενδιαφέρον στα ύψη! 

   Έπειτα αγαπήθηκε από το 

κοινό και το «The Elite», όπου 

είναι ένα ερωτικό θρίλερ 

αρκετά γνωστό. Τρεις έφηβοι 

της εργατικής τάξης που 

γράφονται σ’ ένα ιδιωτικό 

σχολείο της Ισπανίας, 

συγκρούονται  με τους 

πλούσιους συμμαθητές τους, 

καταλήγοντας σε ένα δράμα... 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να 

δει κάποιος αυτή τη σειρά. 

Αρχικά, είναι συναρπαστικό το 

μυστήριο της δολοφονίας. 

Αργότερα οι χαρακτήρες είναι 

ενδιαφέροντες λόγω των 

«ζουμερών» μυστικών που 

κρατούν μεταξύ τους. Ακόμη 

μια αφορμή είναι τα 

ρομαντικά ειδύλλια που 

αναπτύσσονται, διότι υπάρχει 

τρομερή χημεία ανάμεσα 

στους ηθοποιούς. Ο 

τελευταίος λόγος είναι η μόδα, 

επειδή η σειρά έχει πολλά 

πλούσια σκηνικά, όπως τα 

σπίτια των παιδιών της 

ανώτερης τάξης, το σχολείο 

και οι υπέροχες στολές που 

φοράνε σε αυτό. 

Τέλος όλες αυτές οι σειρές 

είναι ο λόγος που η ισπανική 

γλώσσα αποτελεί τάση στις 

μέρες μας και μαθαίνουν να 

την μιλούν πολλά άτομα. 

Επιπρόσθετα, όλοι όσοι τις 

έχουν παρακολουθήσει 

δηλώνουν ενθουσιασμένοι 

διότι οι ιστορίες τους έχουν 

νόημα και οι ηθοποιοί κάνουν 

εκπληκτικά τη δουλειά τους! 

Καλή προβολή! 

  

Έφυγε από τη 

ζωή... «το χέρι του 

Θεού» 

του Ηλία Διαμαντόπουλου 

Είναι γνωστό πλέον, ο 

πολυαγαπημένος «μάγος» του 

ποδοσφαίρου Diego Armando 

Maradona απεβίωσε σε ηλικία 

60 ετών. Με αφορμή τον 

θάνατο του θρύλου του 

ποδοσφαίρου που επηρέασε 

γενιές και γενιές, ας 

θυμηθούμε τις πιο σημαντικές 

στιγμές της ζωής του. 

Ο πασίγνωστος 

ποδοσφαιριστής γεννήθηκε 

στο Buenos Aires της 

Αργεντινής, στις 30 Οκτωβρίου 

του 1960. Γεννήθηκε σε μία 

φτωχή οικογένεια και παρ’ 

όλες τις δυσκολίες είχε θέσει 

ως στόχο του το όνειρό του να 

γίνει μεγάλος 

ποδοσφαιριστής. Στη νεαρή 

ηλικία των 8 ετών εντοπίστηκε 

από έναν ανιχνευτή ταλέντων 

να παίζει μπάλα στη γειτονιά 

του, ο οποίος αναγνώρισε 

κατευθείαν το ταλέντο του. Τα 

επόμενα χρόνια της εφηβείας 

του σημείωσε σημαντικές 

εμφανίσεις οι οποίες ήταν 

μονάχα η αρχή για την ανοδική 

πορεία του στο χορτάρι. 

Ένα μεγάλο μέρος του μύθου 

του χτίστηκε στην εθνική 

ομάδα της Αργεντινής, με την 

οποία αγωνίστηκε 91 φορές 

και πέτυχε 34 γκολ. Το 1982  

συμμετείχε στο πρώτο του 

Παγκόσμιο Κύπελλο στα 

γήπεδα της Ισπανίας αλλά η 

απόδοση του απογοήτευσε. Το 

επόμενο, στο Μεξικό το 1986, 

ακολουθήθηκε από μια 

φανταστική εμφάνιση και 

οδήγησε την  Εθνική 

Αργεντινής στην κατάκτηση 

του για δεύτερη φορά στην 

ιστορία της. 

Μετά το τέλος της 

ποδοσφαιρικής καριέρας του, 

ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο στη 

ζωή του ως προπονητής χωρίς 

βέβαια ιδιαίτερη επιτυχία. Η 

κορυφαία στιγμή στην 

καριέρα του ως προπονητής 

αποτέλεσε η θητεία του στην 

Εθνική Αργεντινής (2008-

2010), την οποία οδήγησε στον 

προημιτελικό του Παγκοσμίου 

Κυπέλλου το 2010. 

Απ’ την άλλη πλευρά, υπήρξε 

και μια μελανή όψη στο 
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μεγαλείο της ζωής του. Είναι 

γνωστό  πως σε ένα μεγάλο 

μέρος της ζωής του ο Diego 

Maradona έκανε χρήση 

ουσιών το οποίο επισκίασε την 

καριέρα του και αφαίρεσε από 

αυτή την παλιά αίγλη του. 

Επιπρόσθετα, είχε 8 παιδιά σε 

τρεις διαφορετικές χώρες από 

διαφορετικές γυναίκες, κάτι το 

οποίο φυσικά, όπως έχει 

παραδεχτεί και ο ίδιος, δεν 

έδειχνε ένα καλό πρότυπο 

προς αυτά σε συνδυασμό και 

με τη χρήση ουσιών. 

Συνοψίζοντας, δεν είναι 

τυχαίο που θεωρείται από 

πολλούς ο καλύτερος 

ποδοσφαιριστής όλων των 

εποχών και η ζωή του αποτελεί 

δίδαγμα ότι παρ’ όλες τις 

δυσκολίες που μπορεί να έχει 

κάποιος, είναι εφικτό να 

επιτύχει τα όνειρα του. 

 

«Ρίσκο και 

Αδρεναλίνη» 

της Δέσποινας Φτάκλα 

Με αφορμή τα σοκαριστικά 

ατυχήματα που συνέβησαν 

στην πίστα της Φόρμουλα 1 

στο Μπαχρέιν στις 29/11/20, 

ανακαλέσαμε όλοι στη μνήμη 

μας πόσο επικίνδυνος είναι ο 

μηχανοκίνητος αθλητισμός, 

παρ’ όλο  που υπάρχουν 

πολλοί υποστηρικτές, 

ανάμεσά τους και πολλοί 

διάσημοι και άξιοι 

πρωταθλητές. 

 H Φόρμουλα 1 ιδρύθηκε το 

1950 και είναι πρωτάθλημα 

αγώνων αυτοκινήτου. 

Υπάρχουν 20 οδηγοί οι οποίοι 

προσπαθούν να διεκδικήσουν 

μια θέση στο παγκόσμιο 

πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. 

Οι πρωταθλητές που 

ξεχωρίζουν στην ιστορία του 

αθλήματος είναι ο Γερμανός 

Μίκαελ Σουμάχερ που έχει 

κατακτήσει 7 πρωταθλήματα, 

επιπλέον ο Βρετανός Λούις 

Χάμιλτον με ισάριθμα 

πρωταθλήματα και τέλος, ο 

Φινλανδός Μίκα Χάκινεν, ο 

συμπατριώτης του Κίμι 

Ραϊκόνεν, ο Ισπανός Φερνάντο 

Αλόνσο, ο Βρετανός Τζένσον 

Μπάτον και ο Καναδός Ζακ 

Βιλνέβ, οι οποίοι έχουν παίξει 

σημαντικό ρόλο στην ιστορία 

της φόρμουλας. 

Στο τελευταίο χρονικά 

συνταρακτικό τρακάρισμα,  το 

μονοθέσιο της Hass του Ρομέν 

Γκροζάν κάηκε ολοσχερώς 

μέχρι που κόπηκε και στη 

μέση. Παρ’ όλα αυτά ο οδηγός 

κατάφερε να βγει ζωντανός με 

μόνο κάποια εγκαύματα στα 

άκρα. Επίσης, την ίδια ημέρα 

στην επανεκκίνηση του αγώνα 

συνέβη μια επικίνδυνη 

σύγκρουση, όπου ο Λάνς 

Στρολ ήρθε σε επαφή με τον 

Ντάνι Κβίατ με αποτέλεσμα, το 

μονοθέσιο του Στρολ να 

αναποδογυρίσει τρεις φορές 

μέχρι που προσγειώθηκε 

ανάποδα.  

Το 2009, ήταν η σειρά του 

Φελίπε Μάσα να εμπλακεί σε 

ένα τρομερό ατύχημα. Κατά τη 

διάρκεια του αγώνα από μία 

προπορευόμενη φόρμουλα 

εκτοξεύθηκε ένα ελατήριο και 

προσγειώθηκε στο πρόσωπο 

του Βραζιλιάνου οδηγού, 

ακριβώς πάνω από το μάτι, με 

αποτέλεσμα να χάσει τον 

έλεγχο και να τρακάρει πάνω 

στο διάζωμα. 

Τέλος, ένα παλαιότερο 

ατύχημα στο Γκραν Πρι του 

Καναδά το 2007, o Ρόμπερτ 

Κούμπιτσα είχε επαφή με την 

Toyota του Γιάρνο Τρούλι. 

Έχασε τον έλεγχο της BMW, η 

οποία βγαίνοντας εκτός 

πίστας, απογειώθηκε. Ο 

Πολωνός δεν μπόρεσε να 

επιβραδύνει και το μονοθέσιό 

του χτύπησε στον τοίχο με 

ταχύτητα 300 km/h και σε 

γωνία 75 μοιρών. Ο Κούμπιτσα 

δέχθηκε στιγμιαία τον 

εξωπραγματικό αριθμό των 75 

G. Παρά την συγκλονιστική, 

ανεξέλεγκτη πορεία της F1.07 

από την οποία δεν έμειναν και 

πολλά, ο Πολωνός οδηγός τη 

γλίτωσε με διάσειση και 

σπασμένο αστράγαλο. 

Συνοψίζοντας, η φόρμουλα 

είναι ένα από τα πιο 

επικίνδυνα και ακριβά σπορ σε 

όλο τον κόσμο. Για να μειωθεί 

η επικινδυνότητά της θα 

πρέπει να τεθούν όρια στην 

τελική ταχύτητα των 

μονοθεσίων και να υπάρξουν 

ασφαλέστερες προδιαγραφές 

στις πίστες.  
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Κορονοϊός:     

ο υποτιμημένος 

εχθρός της εποχής 

μας  

του Σπύρου Διαμαντόπουλου 

Ο κορονοϊός εξαπλώθηκε σε 

επίπεδο πανδημίας, που 

πλήττει παγκοσμίως τον κόσμο 

και την παγκόσμια οικονομία. 

Ο πρώτος κορονοϊός 

ανακαλύφθηκε από τον ιολόγο 

Τζουν Αλμέιντα στην πόλη 

Γουχάν της Κίνας στα τέλη του 

2019. Ο ιός έχει εξαπλωθεί 

παγκοσμίως με ραγδαίους 

ρυθμούς και συνεχίζει να 

εξαπλώνεται επ’ αόριστον. 

Αποτελεί κύριο πρόβλημα 

στην παγκόσμια υγεία και 

οικονομία και καταπολεμάται 

από επιστήμονες και κράτη 

καθημερινά.   

Αρχικά, πρέπει να αναφερθεί 

το γεγονός ότι ο ιός ξεκίνησε 

και πρωτοεμφανίστηκε στην 

πόλη Γουχάν της Κίνας. Οι 

αρχές της Κίνας υποτίμησαν 

τον ιό και η πόλη άργησε να 

τεθεί υπό καραντίνα και έτσι 

στους πρώτους μήνες που 

ακολούθησαν, ο ιός 

εξαπλώθηκε ραγδαία κυρίως 

στις περιοχές τις Ιταλίας, των 

Ηνωμένων Πολιτειών, της 

Ισπανίας και της Γερμανίας. 

Έτσι, με ταχείς ρυθμούς ο ιός 

κατάφερε να μετατραπεί σε 

πανδημία και τα πρώτα μέτρα 

αντιμετώπισης, καθώς και οι 

πρώτες «καραντίνες», άρχισαν 

να λαμβάνουν χώρα στις 

περιοχές που πλήττονταν 

περισσότερο. Ακολουθώντας ο 

κορονοϊός συνέχισε να 

εξαπλώνεται, καθώς η 

ανθρώπινη επαφή και τα 

μέτρα ασφαλείας δεν ήταν 

επαρκή και το μεγαλύτερο 

ποσοστό του πληθυσμού 

παγκοσμίως δεν τηρούσε τους 

κανόνες υγιεινής, τις 

αποστάσεις ασφαλείας και 

γενικότερα τα μέτρα που είχαν 

τεθεί από το έθνος τους. Έτσι, 

με τα  σημερινά δεδομένα, 

στις 12 Δεκεμβρίου του 2020 ο 

ιός έχει αποφέρει 1,6 

εκατομμύρια θανάτους 

παγκοσμίως, με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής να έχουν 

την πρωτοκαθεδρία, με τους 

επιβεβαιωμένους θανάτους 

να φτάνουν τους 300.000, με 

3.000 νέους θανάτους 

καθημερινά, και παγκοσμίως 

οι θάνατοί να φτάνουν τους 

12.000 καθημερινά. Τα 

επιβεβαιωμένα κρούσματα 

έχουν φτάσει τα 70.000.000 

παγκοσμίως με πρώτη χώρα 

πάλι να έρχονται οι Ηνωμένες 

Πολιτείες με 250.000 νέα 

κρούσματα ημερησίως και 

παγκόσμια τα κρούσματα να 

φτάνουν τις 700.000 

ημερησίως.  

  Συμπερασματικά, ο 

κορονοϊός ήταν και παραμένει 

κορυφαίας επικινδυνότητας 

νόσος, καθώς δεν πλήττει 

μόνο τους ανθρώπους, αλλά 

πλήττει και τις οικονομίες των 

εθνών μας. Η άγνοια και η 

επιπολαιότητα με την οποία 

αντιμετωπίστηκε τόσο από 

τους πολίτες όσο και από τα 

κράτη, θα πρέπει να 

εξαλειφθεί, αν επιθυμούμε να 

περάσουμε αυτήν την 

παγκόσμια τραγωδία όσο το 

δυνατόν συντομότερο...  
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