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Συμβουλές
για πρωτοετείς φοιτητές

Πάρε το χρόνο σου, μάθε λίγα
πράγματα παραπάνω για την πολιτική, μίλα αν θες με εκπροσώπους των παρατάξεων και διάλεξε τότε αν υπάρχει κάποια,
που σε αντιπροσωπεύει. Πολύ
πιθανόν να μη βρεις καμία. Προς
Θεού όμως, μην επιλέξεις φοιτητική παράταξη ανάλογα με το
ποιά σου προσφέρει την καλύτερη εκδρομή. Καλύτερα να δηλώνεις απολιτίκ.

2. Ξέχνα τη λυκειακή
νοοτροπία

Δεν είσαι πια στο σχολείο. Μην
παίρνεις τηλέφωνο τους συμφοιτητές σου να τους ρωτήσεις αν ξέρουν τα sos. Μην αποστηθίζεις το μάθημα της κάθε
ημέρας. Και μην παρακολουθείς τις παραδόσεις με το μυαλό σου στο διάλειμμα. Φρόντισε
να κρατάς σημειώσεις στα μαθήματα. Να ακούς τους καθηγητές

Η

πρώτη ημέρα στη Σχολή, είτε είναι ΑΕΙ είτε είναι
ΑΤΕΙ, είναι μία από τις πιο
περίεργες που θα βιώσεις ποτέ
στη ζωή σου. Κι αυτό γιατί σίγουρα είσαι ψαρωμένος για το τι
θα συναντήσεις. Περπατάς σαν…
χάνος, κοιτάζεις δεξιά-αριστερά,
συνέχεια, να αναγνωρίσεις ομοίους σου, να σκανάρεις το περιβάλλον και να επιλέξεις τα κατάλληλα άτομα για να απευθυνθείς. Μην αγχώνεσαι. Όλοι το
ίδιο «ψαρωμένοι» με σένα είναι.
Η συμβουλή του πατέρα σου είναι να διαβάζεις. Η συμβουλή
της μητέρας σου είναι να φοράς
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ζεστά ρούχα, να μην κρυώσεις. Η
συμβουλή του κολλητού σου είναι να σταμπάρεις τις καλύτερες
γυναικείες παρουσίες.
Ωστόσο, οι παρακάτω 5 συμβουλές είναι εκείνες που πραγματικά
θα χρειαστεί να ακολουθήσεις
στο πρώτο σου έτος στη σχολή.

1. Μην μπλεχτείς
(γρήγορα) με τις
παρατάξεις

Είναι οι πρώτοι άνθρωποι που
θα συναντήσεις με το που θα
μπεις στη σχολή. Πολύ πριν καταφέρεις να φτάσεις στη γραμ-

σαν ανθρώπους με πείρα, παρά
σα δασκάλους που περιμένουν
να τελειώσει το 8ωρο. Να διαβάζεις την ύλη και να το ψάχνεις
πάντα, λίγο παραπάνω.
Οι περισσότεροι φοιτητές κουβαλούν αυτή τη λυκειακή νοοτροπία μαζί τους στα πρώτα
χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Όμως
η ανώτατη εκπαίδευση είναι για
όποιον πραγματικά «γουστάρει»
να την παρακολουθήσει.

3. Γνώρισε όσο
περισσότερο κόσμο
μπορείς

Έχεις τους κολλητούς σου από
το σχολείο. Εντάξει, αλλά είναι σίγουρο ότι θα χρειαστείς
και τους συμφοιτητές σου. Κάποιους πιο ενημερωμένους από
εσένα για την ύλη, τις ώρες διδασκαλίας, άλλους για να πεις
μια κουβέντα. Η μέγιστη αξία

του να γνωρίσεις κόσμο στη
σχολή είναι το να καταφέρεις να
γνωρίσεις ανθρώπους διαφορετικούς από εσένα.
Για έναν φοιτητή που προέρχεται από άλλη πόλη, το να γνωριστεί με μερικούς ντόπιους είναι
πάρα πολύ σημαντικό για να μάθει την πόλη, να την εξερευνήσει και να αφομοιωθεί στο σύνολο. Για ανθρώπους που προέρχονται από περιοχές με διαφορετικό βιοτικό επίπεδο ή συνήθειες, η σχολή μπορεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο κοινωνικό μάθημα ζωής.

4. Πήγαινε σε όλα τα
μαθήματα

Στην αρχή ίσως και να βαριέσαι.
Θα έχεις χαρεί τόσο πολύ για τη
νέα σου ζωή, που δεν θα έχεις
όρεξη να μπαίνεις καν σε αμφιθέατρο. Σκέψου όμως λίγο, ότι
αφενός κάποια από αυτά που

ματεία και τα αμφιθέατρα. Οι
φοιτητικές παρατάξεις θεωρούν
την πρώτη ημέρα των πρωτοετών, ενδεχομένως, πιο σημαντική και από τις ίδιες τις φοιτητικές εκλογές. Κι αυτό γιατί είναι
η κατάλληλη ημέρα για… προσηλυτισμό.
Ακόμα κι αν στο σπίτι σου είναι
κρεμασμένες αφίσες του Αντρέα
ή κορνίζες με το βασιλιά, μη βιαστείς. Γιατί μάλλον είναι από τις
πρώτες φορές που απομακρύνεσαι από το σπίτι σου και την πολιτική «τζιχάντ» που παρατηρείται σε κάθε μία σχεδόν ελληνική
οικογένεια.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
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θα ακούσεις στο αμφιθέατρο
θα σου είναι χρήσιμα σε μερικά χρόνια και αφετέρου είναι
πράγματα που μάλλον δεν έχεις
ξανακούσει ποτέ στη ζωή σου.
Το πανεπιστήμιο άλλωστε, ειδικά αν είσαι σε πολύ θεωρητική ή κοινωνική σχολή, αποτελεί
ένα μέρος στο οποίο πάνω απ’
όλα θα δεχτείς ερεθίσματα, όχι
γνώσεις. Ερεθίσματα τα οποία
θα σε κάνουν να ονειρευτείς το
μέλλον σου.

5. Κάνε αίτηση για
Erasmus

Όσοι πήγαν, θέλουν σαν τρελοί
να ξαναπάνε. Το Erasmus είναι
μια εμπειρία ζωής. Είναι σίγουρα ο πιο χαλαρός και χαβαλεδιάρικος χρόνος που μπορείς να
περάσεις στο εξωτερικό. Μην
βιαστείς να πεις ότι θα πας για
Master αργότερα. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό απαιτούν διάβασμα, ενασχό-

ληση και χρήματα. Το Erasmus
χρειάζεται απλά όρεξη.
Θα γνωρίσεις μια άλλη χώρα
πριν καλά-καλά κλείσεις τα
20 σου χρόνια. Θα μιλήσεις με ανθρώπους που έχουν
πολύ διαφορετικά πολιτιστικά background. Θα μάθεις να
ζεις μόνος σου, όχι 200χλμ από
την πόλη καταγωγής σου αλλά
σε μια χώρα που μιλάνε άλλη

γλώσσα, συμπεριφέρονται διαφορετικά, ντύνονται διαφορετικά, σκέφτονται διαφορετικά.
Τα κριτήρια για να γίνεις δεκτός
σε ένα πρόγραμμα Erasmus ή
κάποιο αντίστοιχο διαφέρουν
από σχολή σε σχολή, οπότε
φρόντισε να ενημερωθείς σχετικά γρήγορα, ώστε στο τέλος
του πρώτου έτους να φτιάχνεις
ήδη βαλίτσες. ●

Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Λέσβου σας παρουσιάζει την νέα γραμμή ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΛΗΜΝΟ
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ μέσω Καβάλας. Οι επιβάτες με χαμηλό κόστος και χωρίς ταλαιπωρία μπορούν να ταξιδέψουν από τη Μυτιλήνη στη Λήμνο και στη Θεσσαλονίκη και αντιστρόφως. Το κόστος του ταξιδιού είναι μόνο 39€, συμπεριλαμβανομένου και του εισιτηρίου του καραβιού. Δίνεται έτσι στον επιβάτη η δυνατότητα να τοποθετήσει τις αποσκευές του στο λεωφορείο από το λιμάνι αναχώρησής του χωρίς επιπλέον ταλαιπωρία και αμέσως μετά την άφιξή του στο λιμάνι της Καβάλας να αναχωρήσει για το
σταθμό του προορισμού του. Όλο αυτό σκοπό έχει στην εξυπηρέτηση των επιβατώνταξιδιωτών χωρίς επιπλέον καθυστερήσεις και το κυριότερο χωρίς επιπρόσθετα έξοδα.
Επίσης αναλαμβάνουμε και την μεταφορά μικροδεμάτων με ιδιόκτητη αποθήκη στον
Σταθμό Μακεδονίας!!!
Στην πολυετή μας δράση έχουμε ιδρύσει και γραφείο γενικού τουρισμού με την επωνυμία «Lesvos Tours» από το 2012.
Το ταξιδιωτικό γραφείο Lesvos Tours στην καρδιά της Μυτιλήνης, στην πλατεία των Υπεραστικών ΚΤΕΛ είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για την οργάνωση του ταξιδιού σας,
αεροπορικώς, ακτοπλοικώς και οδικώς με τα πολυτελή και ιδιόκτητα λεωφορεία μας.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Υπεραστικός Σταθμός ΚΤΕΛ Μακεδονία
Γραφείο Πόλεως Πλατεία Καμάρας Υπεραστικός Σταθμός ΚΤΕΛ Λέσβου
Τηλέφωνο Εκδοτηρίων: (2310 595414
Τηλέφωνο Εκδοτηρίων: (2310 216000
Τηλέφωνο Εκδοτηρίων: (22510 28873
Τηλέφωνο Αποθήκης: (2310 595489
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Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ανάμεσα στα καλύτερα
Ιδρύματα διεθνώς

Μ

ία ακόμη σημαντική διάκριση για το πολυνησιωτικό Πανεπιστήμιο της χώρας μας,
καθώς πλέον συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των θέσεων 151-200, για το 2018, στα κορυφαία Πανεπιστήμια όλου του κόσμου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διεθνούς αξιολογικής κατάταξης Times Higher Education Young
University Ranking 2018 των έγκυρων βρετανικών Times Higher Education (THE).
Η τιμητική αυτή θέση αποτελεί έναν ακόμη σταθμό στην αποτύπωση της θετικής ακαδημαϊκής
του πορείας. Αναδεικνύει την ταχύτατη άνοδο
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο διεθνές ακαδη8
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μαϊκό στερέωμα, σε λιγότερα από 35 χρόνια από
την ίδρυσή του και το φέρνει ακόμη πιο ψηλά
στην εθνική και διεθνή ακαδημαϊκή επικαιρότητα.
Η αδιάκοπη προσπάθεια, με προσήλωση στους
ακαδημαϊκούς στόχους και την εξωστρεφή διεθνοποιημένη ακαδημαϊκή λειτουργία, για περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ακόμη και σε περίοδο κρίσης, αποτυπώνεται για μία
ακόμη φορά τη φετινή χρονιά.
Έτσι, συνολικά, μετά και τις επιτυχίες με τις οποίες διακρίθηκε πρόσφατα, σύμφωνα με διεθνείς
έγκυρες αξιολογήσεις το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ευρίσκεται πλέον:
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

9

▶ Στη θέση [601-800] στον κόσμο το
2017, στο πλαίσιο του Times Higher
Education University Ranking 2017
▶ Στη θέση [447] στην Ευρώπη και
[1.123] στον κόσμο, στη γενική
κατάταξη μεταξύ των δεκάδων χιλιάδων
Πανεπιστημίων στον κόσμο, στο πλαίσιο
του Webometrics Ranking of World
Universities 2017
▶ Στη θέση [301-400] στον κόσμο, μεταξύ
χιλιάδων Πανεπιστημίων, στις Κοινωνικές
Επιστήμες (Social Sciences), στο πλαίσιο
του Times Higher Education University

10
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Ranking 2017
▶ Στη θέση [146] στον κόσμο, μεταξύ
μεγάλου αριθμού Πανεπιστημίων
Αναδυόμενων Οικονομιών (Emerging
Economies University Rankings), στο
πλαίσιο του Times Higher Education
University Ranking for Emerging
Economies 2017
▶ Στη θέση [151-200] ανάμεσα στα
καλύτερα Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο
που ιδρύθηκαν την τελευταία 50ετία,
στο πλαίσιο του Times Higher Education
Young University Ranking 2018 ●

Φοιτητικό Σπίτι
Τα απαραίτητα
που πρέπει να έχει
Τ

α αποτελέσματα των βάσεων βγήκαν και τα καταφέρατε. Μπήκατε στη
σχολή των ονείρων σας και
τώρα ήρθε η ώρα να ανοίξετε τα φτερά σας και να πετάξετε. Παρόλο που έχετε λίγο
χρόνο μπροστά σας για να
οργανωθείτε, εμείς είμαστε
εδώ για να σας πούμε ποια
είναι τα απαραίτητα που πρέπει να έχει ένα φοιτητικό σπίτι αλλά και όλα όσα είναι περιττά.
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Τι να πάρετε
Ένα γουόκ.

Μπορεί να σας ακούγεται περίεργο αλλά
ένα γουόκ είναι το μόνο κατσαρολικό που
χρειάζεστε. Μέσα στο γουόκ μπορείτε να
τηγανίσετε, να βράσετε και να ψήσετε. Με
λίγα λόγια μπορείτε να κάνετε τα πάντα.

3

Πιτζάμες και φόρμες.

Επειδή το μόνο σίγουρο είναι πως δεν θα θέλετε να
πλένετε όλη την ώρα ρούχα, καλό είναι να έχετε αρκετές πιτζάμες και φόρμες για κάθε μέρα.

κια και παντελόνια για να σας κρατάνε ζεστούς τα κρύα βράδια του χειμώνα.

Μεγάλα μπουκάλια
σαμπουάν και conditioner.

Τα μεγάλα μπουκάλια που μπορείτε να
βρείτε στα περισσότερα σούπερ μάρκετ είναι πολύ πιο οικονομικά και θα διαρκέσουν για
πολύ περισσότερο.

Σεντόνια.

Χρωμοπαγίδες.

Πολλά ζεστά ρούχα.

Ένα ράντζο.

Το τι σεντόνια θα επιλέξετε για το φοιτητικό σας
σπίτι θα σας βοηθήσει και στη διακόσμησή του. Αν
δεν θέλετε να ξοδέψετε χρήματα για να το διακοσμήσετε μπορείτε να πάρετε σεντόνια που θα δώσουν κατευθείαν στιλ στο υπνοδωμάτιό σας.

Επειδή πολλοί φοιτητές αρνούνται να βάλουν
θέρμανση στα σπίτια τους (και καλά κάνουν),
αν είστε από αυτούς, καλό είναι να έχετε αρκετά ζεστά και άνετα ρούχα για να φοράτε μέσα
στο σπίτι. Θα χρειαστείτε ισοθερμικά μπλουζά-

Εκπαιδευτική βάση για το Πανεπιστήμιο Γεωεπιστημών
του Πεκίνου στο Απολιθωμένο Δάσος και το Γεωπάρκο
Λέσβου

Η Λέσβος εκπαιδευτικός
προορισμός!

Ένα φοιτητικό σπίτι χρειάζεται οπωσδήποτε χρωμοπαγίδες. Ποιος φοιτητής ξέρει να ξεχωρίζει τα ρούχα πριν το πλύσιμο. Επομένως, για να μην γίνουν τα
λευκά σας γκρι και τα κόκκινα μπλε, καλό είναι να
είστε πάντα προμηθευμένοι με χρωμοπαγίδες.

Σίγουρα κάποια στιγμή στην τετράχρονη θητεία σας
θα θελήσετε να φιλοξενήσετε κάποιον φίλο ή και
κάποιον συγγενή σας (μαμά, μπαμπά, αδέρφια). Ένα
ράντζο θα σας φανεί πολύ χρήσιμο ενώ είναι πολύ
βολικό και στην αποθήκευση μιας και διπλώνει στα
δύο.

Τι να μην πάρετε
Σετ κουζίνας.

Όσο δελεαστικό και αν σας ακούγεται
δεν χρειάζεστε ολόκληρα σετ κουζινικών. Δεν χρειάζεστε ούτε κατσαρολάκι για να ζεσταίνετε το γάλα, ούτε κόφτη για την πίτσα, ούτε κουτάλες για
τη φασολάδα. Πάρτε τα απαραίτητα
κουταλοπίρουνα και θα δείτε ότι δεν θα
σας λείψει τίποτα.

✖

Τηλεόραση.

Το σίγουρο είναι πως θα έχετε υπολογιστή ή λάπτοπ
όπου μπορείτε να βλέπετε ότι θέλετε. Αυτό σημαίνει
πως μια τηλεόραση είναι περιττή αγορά ενώ μέσα
από τον υπολογιστή σας μπορείτε πλέον να βλέπετε
live τι παίζουν όλα τα τηλεοπτικά κανάλια.

Καθαριστικό τζαμιών.

Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να καθαρίσετε ποτέ
12
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τα τζάμια και τα παράθυρα του φοιτητικού
σπιτιού σας. Επομένως, ένα καθαριστικό τζαμιών είναι μια πραγματικά περιττή αγορά.

Κεριά.

Μπορεί να μυρίζουν όμορφα και να μετατρέπουν ένα ψυχρό χώρο σε ζεστό και
ρομαντικό αλλά δεν θέλετε να βάλετε φωτιά στο διαμέρισμά σας. Επειδή μπορεί να ξεχαστείτε, καλό είναι να μην πάρετε κεριά.

Σιδερώστρα.

Πολλοί φοιτητές δεν αγοράζουν σιδερώστρα μιας
και δεν έχουν σκοπό να σιδερώνουν συχνά επομένως πρόκειται για μια επίσης περιττή αγορά. Αν
θέλετε να σιδερώσετε κάτι μπορείτε να το κάνετε
πάνω στο κρεβάτι σας. Απλώστε ένα έξτρα σεντόνι
και κάντε τη δουλειά σας.

«Έ

να ζωντανό εργαστήριο για τη μελέτη των γεωλογικών
και φυσικών διεργασιών και
των αποτελεσμάτων τους»,
χαρακτήρισε τη Λέσβο, ο κοσμήτορας της Σχολής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου
Γεωεπιστημών του Πεκίνου,
καθηγητής Genhou Wang,
επικεφαλής της εκπαιδευτι-

κής αποστολής στη Λέσβο
που ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία.
Ειδικότερα, καθηγητές και προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Γεωεπιστημών του
Πεκίνου συμμετείχαν σε ειδικό
πρόγραμμα άσκησης υπαίθρου
της Σχολής Γεωλογίας στη Λέσβο. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα στο νησί, πραγματοποι-

είται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους. Στην εκπαιδευτική δράση συμμετείχαν επίσης οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Γεωεπιστημών του
Πεκίνου, Zhang Jianping και
Dong Guochen με συντονιστή
της εκπαιδευτικής άσκησης από
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τον
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
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καθηγητή Νίκο Ζούρο, διευθυντή του Μουσείου Φυσικής
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.
Η εκπαιδευτική δράση ολοκληρώθηκε με παρουσίαση των
αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής δράσης από τους φοιτητές
στο Αμφιθέατρο του Τμήματος
Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την παρουσία
και της αναπληρώτριας πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγήτριας Ελένης Θανοπούλου, η οποία ευχήθηκε καλή
επιτυχία στην σημαντική εκπαιδευτική προσπάθεια μεταξύ
των δύο πανεπιστημίων και ευχήθηκε την συνέχιση και διεύρυνση της συνεργασίας τόσο σε
επίπεδο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, όσο και
στον τομέα κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. O καθηγητής Genhou Wang απαντώντας
14
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δήλωσε ότι την επόμενη χρονιά
το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα
συνεχισθεί και θα διευρυνθούν
οι συνεργασίες τόσο στον ερευνητικό τομέα όσο και με ανταλλαγές υποψηφίων διδακτόρων.

Πανεπιστημιακή
συνεργασία
Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη εκπαιδευτική άσκηση υπαίθρου που πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Γεωεπιστημών του Πεκίνου στη Λέσβο σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου. Η συνεργασία μεταξύ
των δύο πανεπιστημίων, ξεκίνησε το 2015 με την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας και
τη δημιουργία στη Λέσβο από
το Πανεπιστήμιο Γεωεπιστημών
του Πεκίνου, εκπαιδευτικής βάσης για την πραγματοποίηση
ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. Η παρουσία στη Λέ-

σβο του κοσμήτορα της Σχολής
Γεωλογίας, καθηγητή Genhou
Wang, αποτελεί απόδειξη της
σημασίας που αποδίδεται από
το Πανεπιστήμιο Γεωεπιστημών
του Πεκίνου για την συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
και την υλοποίηση εκπαιδευτικών ασκήσεων στο νησί.
Ανάλογες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια από
πολλά μεγάλα πανεπιστήμια
από όλο τον κόσμο τα οποία
υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις και έχουν καθιερώσει το
Απολιθωμένο Δάσος και το Γεωπάρκο Λέσβου ως πρότυπο
προορισμό εκπαίδευση.
Οι φοιτητές διέσχισαν τη Λέσβο
και πραγματοποίησαν ασκήσεις υπαίθρου στην ευρύτερη
σεισμογενή περιοχή Βρίσας Πλωμαρίου - Πολιχνίτου και τα
ενεργά γεωλογικά ρήγματα της
Λέσβου, επισκέφτηκαν τις θερ-

μές Πηγές Πολιχνίτου, γνώρισαν τα ηφαιστειακά κέντρα της
Δυτικής Λέσβου και τις ηφαιστειακές δομές Μολύβου - Πέτρας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην γεωιστορική εξέλιξη
της Λέσβου, τους σχηματισμούς
του μεταμορφωμένου υπόβαθρου της περιοχής Μυτιλήνης
και τα οφιολιθικά πετρώματα
της κεντρικής Λέσβου.
Μοναδική εμπειρία ήταν η επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας, το Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους Σιγρίου και το Θαλάσσιο Πάρκο Νησιώπης, όπου
γνώρισαν ιστάμενους και κατακείμενους απολιθωμένους κορμούς δέντρων ηλικίας 20 εκατομμύριων ετών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν για τις τεχνικές που εφαρμόζονται κατά την
ανασκαφή και συντήρηση των
απολιθωμάτων.

Εντυπωσιασμένοι
οι Κινέζοι φοιτητές

Μετά το τέλος της εκπαιδευτικής
επίσκεψης, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Γεωεπιστημών του Πεκίνου στις εργασίες τους αναφέρθηκαν:
- Στη μεγάλη παλαιοντολογική, επιστημονική και εκπαιδευτική
αξία του Απολιθωμένου Δάσους,
το οποίο αποτελεί πρότυπο για
την ανάδειξη και συντήρηση των
απολιθωμένων κορμών και έχουν
πάρα πολλά να μάθουν.
- Στην παρουσία ενεργών γεωλογικών φαινομένων που καθιστούν
το νησί ένα μοναδικό εκπαιδευτικό
χώρο για την κατανόηση των ενεργών γεωδυναμικών φαινομένων.
- Στις ηφαιστειακές δομές και τα
φαινόμενα που συνδέονται με την
δημιουργία του Απολιθωμένου
Δάσους.
- Στην ιδιαίτερη γεωλογική δομή

του νησιού που παρουσιάζει γεωδυναμικά φαινόμενα σημαντικά για
την ιστορική εξέλιξη της επιφάνειας του πλανήτη και ιδιαίτερα αυτά
που συνδέονται με την καταστροφή της Τηθύος και την δημιουργία
των μεγάλων οροσειρών.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόνισαν ότι έχει το
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, οι εκθέσεις του οποίου περιλαμβάνουν
σημαντικότατα ευρήματα και παρουσιάζουν με εντυπωσιακό τρόπο
τη γεωλογική ιστορία του νησιού.
Επίσης επισήμαναν το υπέροχο
φυσικό περιβάλλον, τη μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά, την ευγένεια
κατοίκων και την πάρα πολύ καλή
φιλοξενία, ενώ τόνισαν ότι η συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου ήταν πάρα πολύ εποικοδομητική και ότι θέλουν αυτή να συνεχιστεί και να διευρυνθεί. ●
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
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Φοιτητικές κατοικίες
με όλες τις ανέσεις!
της ΑΝΘΗΣ ΠΑΖΙΑΝΟΥ

Υ

περσύγχρονα δωμάτια που θυμίζουν πολυτελή ξενοδοχεία περιμένουν τους φοιτητές και
τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
δικαιούχους στέγασης που σπουδάζουν στη Μυτιλήνη. Το έργο «Ανέγερση φοιτητικής κατοικίας
στη Μυτιλήνη», με ανάδοχο την «Κοινοπραξία Ιφικλής ΑΕ-Ταλώς ΑΤΕ» ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε. Ας σημειωθεί ότι πρόκειται από τα ελάχιστα φοιτητικά συγκροτήματα της Ελλάδας με τέτοια τεχνολογία και μπορεί το σχέδιό του να συγκριθεί με το επίσης νέο έργο φοιτητικών κατοικιών στην Πανεπιστημιούπολη της Αθήνας στο Γουδί.
Συνολικά 136 κλίνες ή αλλιώς 126 δωμάτια και
τέσσερα διαμερίσματα βρίσκονται στα τέσσερα
κτήρια, με επιφάνεια περίπου 5.500 τετραγωνικών μέτρων στο οικόπεδο πέντε στρεμμάτων
που βρίσκεται στην Καλλιθέα και παραχωρήθηκε
με δωρεά στο Πανεπιστήμιο από το Κληροδότημα Ραπτέλλη. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου με ΦΠΑ και πριν από την έκπτωση ανήλθε
στα 10.867.112 ευρώ. Χρηματοδοτήθηκε από το
16
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ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων 2007- 2013. Η μελέτη του έργου έγινε το
2012 έως το 2013. Σημειώθηκε μια διακοπή εργασιών για περίπου δύο μήνες, τον Αύγουστο και
τον Σεπτέμβριο του 2015, λόγω διακοπής χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ. «Ήταν η περίοδος των
capital controls, όπου είχαν παγώσει οι χρηματοδοτήσεις γενικώς. Στη συνέχεια, η ανάδοχος
εταιρεία διαμαρτυρήθηκε, όπως και όλη η Ελλάδα, ενώ με την εκταμίευση της δόσης το πρόβλημα λύθηκε. Προβλήματα σημαντικά κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου δεν σημειώθηκαν», εξηγεί η κ. Ψαρροπούλου.

Μονόκλινα δωμάτια

Κάθε κτήριο διαθέτει υπόγειο, για βοηθητικούς
χώρους (αποθήκη, μηχανοστάσιο), ισόγειο και
δύο ορόφους, ασανσέρ. Κάθε δωμάτιο είναι μονόκλινο και έχει τουαλέτα, γραφείο, βιβλιοθήκη,
ντουλάπες, πάγκο, μικρό ψυγείο και το μπαλκόνι του! Ως πλεονέκτημα για τα δωμάτια του ισογείου, που έχουν μικρότερη θέα, είναι τα μεγαλύτερα μπαλκόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα απαγορεύεται εντός του κτηρίου το κάπνισμα. Επίσης,
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
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το συγκρότημα των φοιτητικών κατοικιών διαθέτει εννέα θέσεις παρκινγκ
καθώς και παρκινγκ... ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων πολλών θέσεων.

Με κάρτα

Όλα τα δωμάτια λειτουργούν με κάρτα, όπως στα
ξενοδοχεία, αλλά και με
κλειδί ασφαλείας, σε περίπτωση που χαθούν οι κάρτες. Το μόνο που δεν
λειτουργεί με κάρτα είναι η πρίζα του γραφείου
και η πρίζα του ψυγείου. Από τη στιγμή που θα
αποχωρεί κάθε φοιτητής από το δωμάτιο, αυτομάτως θα σταματά ο φωτισμός, το «air-condition»
(θέρμανση - ψύξη).
Παράλληλα, λειτουργεί το σύστημα BMS: Είναι το
σύστημα ελέγχου όλων των κτηρίων, όπου ανά
πάσα στιγμή μπορεί κάποιος να δει πού έχει χτυπήσει συναγερμός, πού έχει χαλάσει κάποια πρίζα.
«Μπορείς να ελέγξεις τα πάντα, αν είναι μέσα ο
φοιτητής, πόσο συχνά μπαίνει ή απουσιάζει», εξηγεί η επιβλέπουσα μηχανικός.

Βιοκλιματικά κτήρια

Η θέρμανση γίνεται με αντλίες θερμότητας. Λειτουργεί σαν... air condition. Παράλληλα εξω18
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θερμική θερμοπρόσοψη
«ντύνει» όλα τα κτήρια.
Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται κατακόρυφα η ενεργειακή απόδοση, καθώς
τα κτήρια είναι βιοκλιματικά. Έτσι, μες στο καλοκαίρι η δροσιά θεωρείται
δεδομένη.
Τα δύο από τα τέσσερα
κτήρια είναι ίδιας χωρητικότητας, το ένα μικρότερο και το Γ΄ είναι το μεγαλύτερο, καθώς διαθέτει
τα τέσσερα διαμερίσματα, τη ρεσεψιόν, το ιατρείο,
γραφείο φοιτητών, γραφείο καθηγητών και μεγάλους κοινόχρηστους χώρους για τη συνάθροιση
των φοιτητών. Παράλληλα, στο Γ΄ κτήριο υπάρχει χώρος που προορίζεται να νοικιαστεί για να
λειτουργήσει εσωτερικά μία καφετέρια, ενώ διατίθενται και δύο δωμάτια για ΑμεΑ, λίγο μεγαλύτερα και με ειδικά διαμορφωμένη τουαλέτα. Φυσικά υπάρχουν και χώροι για το προσωπικό καθαριότητας.
Κάθε όροφος κάθε κτηρίου διαθέτει μία μεγάλη
κοινόχρηστη κουζίνα, ώστε να μαγειρεύει ο κάθε
φοιτητής, ενώ θα τοποθετηθούν στον ίδιο χώρο
δύο μεγάλοι καναπέδες καθώς και δύο μεγάλα
τραπέζια. Σημειώνεται ότι το μαγείρεμα είναι ανεξάρτητο από τη σίτιση που παρέχεται στο λόφο
του Ξενία. ●
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
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XAPTHΣ THΣ ΠOΛHΣ

THΣ

ΘEPMH

HΣ
N
H
Λ
MYTI

6

APXAIO ΘEATPO

EΠANΩ ΣKAΛA

5o

KAΣTPO

ΣYNOIKIΣMOΣ
8o

45

44
4o

IΣTOPIKO KENTPO

KIOΣKI

TΣAMAKIA

YΠOMNHMA XAPTH

1. ΟΤΕ

22510 24299

26. ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

22510 27777

2. ΕΛΤΑ

22510 20100

27. ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ

22510 28873

3. ∆ΕΗ

22510 41641

28. ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ

22510 46436

4. ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ

22510 37625

29. ΤΕΛΩΝΕΙΟ

22510 28311

5. TAΞI

22510 25900

30. ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ

22510 24115
22510 23196

6. ΙΚΑ

22510 26155

31. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

22510 40134   

7. ∆. ΤΑΜΕΙΟ-ΕΦΟΡΙΑ

22510 40430

32. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

22510 37393

8. ∆ΕΥΑΛ

22510 43600   

33. ΠAΛAIO ΔHMAPXEIO (ΔHMAPXOΣ) 22510 54856

20
46

ΛAΓKA∆A

24 33 43
28

19
40

39

11
23
15
14

42

1

2

BOYNAPAKI

41

30
18
29

25

1o

5

37

13

32

47
3
27

31

34. ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

10. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΤΡΟΧΑΙΑ

22510 41911

35. ΓHΠE∆O

49

11. ALPHA BANK

22510 21827

36. O∆OΣ EΛEYΘEPIOY BENIZEΛOY

13. EUROBANK

22510 47692

14. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠEIPAIΩΣ

22510 37527

15. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠEIPAIΩΣ

22510 23155

7

33 ΠAΛAIO ∆HMAPXEIO

38

9. ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ 22510 43300

17. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ   22510 27938

4

26
8

18. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

22510 57102

6o

19. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 22510 36030

36
14o

20. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟ
KAΛΛIΘEA
9

23. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

0
1

MAYPA ΣI∆EPA

38. ΠΛATEIA KYΠPIΩN ΠATPIΩTΩN
39. ΠΛATEIA AΛYΣI∆AΣ
40. O∆OΣ ZΩO∆OXOY ΠHΓHΣ
41. O∆OΣ BOYPNAZΩN
42. AΓIOΣ ΘEPAΠONTAΣ
43. ΠΛATEIA ΣAΠΦOYΣ

45. ΓENI TZAMI
22510 43801

21

ΣOYPA∆A - AKΛEI∆IOY
NEAΠOΛH - AEPO∆POMIO
BAPEIA - TAΞIAPXEΣ

37. ΠAPKO AΓIAΣ EIPHNHΣ

44. MHTPOΠOΛH

21. ΜΑΡΙΝΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

35

22510 57700

48
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46. O∆OΣ EPMOY

24. ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 22510 23569

47. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑIΓΑΙΟΥ

22513 52100

25. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  

48. EΠIMEΛHTHPIO

22510 28431

22510 28474

XPYΣOMAΛΛOYΣA BOΣTANEIO NOΣOKOMEIO

20
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Και για φοιτητές

Δραστηριότητες
στον αθλητισμό
του ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ

Η

Μυτιλήνη, εκτός από μια μεγάλη περιφερειακή πόλη, διαθέτει και μια ευρεία γκάμα αθλητικών δραστηριοτήτων, η οποία
απευθύνεται διαχρονικά και στη φοιτητική
κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Στο ποδόσφαιρο λειτουργούν περισσότερες από
30 ομάδες, που συμμετέχουν στα επίσημα πρωταθλήματα ανδρών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου και κάθε χρόνο στελεχώνουν το
έμψυχο δυναμικό τους με φοιτητές, που αγωνίζονταν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους και επιθυμούν
να συνεχίσουν το άθλημα ως ένα χόμπι, παράλληλα με τις σπουδές τους.
Στο μπάσκετ, το ενδιαφέρον στρέφεται όχι μόνο
στους φοιτητές, αλλά και στις φοιτήτριες, αφού
στις επίσημες διοργανώσεις της Τοπικής Επιτροπής
ΕΟΚ Λέσβου συμμετέχουν 10 ανδρικές ομάδες και
5 γυναικείες.
Για όσους επιθυμούν να στραφούν στο βόλεϊ, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα γυναικεία τμήματα, που δραστηριοποιούνται σχεδόν
όλη τη σεζόν με επίσημο πρωτάθλημα υπό την αιγίδα της Τοπικής Επιτροπής Πετοσφαίρισης Λέσβου.
Στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης δραστηριοποιούνται αρκετοί σύλλογοι κλασικού αθλητισμού,
αφού ο στίβος ήταν ανέκαθεν ένα από τα αγαπημένα σπορ του νησιού. Μάλιστα, κατά τις πρωινές,
αλλά και κυρίως τις απογευματινές ώρες, ένας διάδρομος του ταρτάν παραχωρείται αποκλειστικά
στο κοινό για προπόνηση, ανεξαρτήτως συλλογικής ταυτότητας.
Ιδιαίτερα αναβαθμισμένες είναι την τελευταία πενταετία οι σχολές μαχητικών τεχνών, που διατηρούν και τμήματα ενηλίκων σε τάε κβον ντο, κουνγκ
φου, ζίου ζίτσου και mixed martial arts.
Για τους λάτρεις του τένις λειτουργεί καθημερινά
στη Νεάπολη Μυτιλήνης, τις απογευματινές ώρες,
το Κέντρο Αντισφαίρισης Λέσβου.
22
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Τέλος, από την άνοιξη και έως το τέλος του φθινοπώρου, υπάρχει ιστιοπλοϊκή δράση με διάφορες
σχολές από τους δύο συλλόγους που δραστηριοποιούνται στο χώρο.
Δυστυχώς, για όσους αγαπούν το κολύμπι, το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και ο μεγαλύτερος σε έκταση καλλικρατικός Δήμος της χώρας δεν
διαθέτει εδώ και πέντε χρόνια κολυμβητήριο… ●
Χρήσιμα τηλέφωνα
ΕΠΣ Λέσβου (ποδόσφαιρο)
ΤΕ ΕΟΚ Λέσβου (μπάσκετ)
ΤΕ Πετοσφαίρισης Λέσβου
Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης
Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης
Κέντρο Αντισφαίρισης Λέσβου

22510 22210
22510 22760
22510 26426
22510 24244
22510 61636
22510 61602
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Μυτιλήνη και «προσφυγικό»

Π

ανησυχούν για την ασφάλειά σου,
ρωτοετής φοιτητής στη
Το «προσφυγικό» που περπατώντας στους δρόμους. Να
Μυτιλήνη; Σίγουρα θα
έχεις διαβάσει διάφορα ακούς και ξανακούς ότι το πεις κι αυτό! Στην Αθήνα ή στη
θα διέτρεχες περισγια τα τελευταία δύσκολα χρόεκτυλίσσεται στη Λέσβο, Θεσσαλονίκη
σότερους κινδύνους και αυτό δεν
νια που βιώνει το νησί μας. Ένα
νησί, που υποδέχτηκε ως σή- θα διαπιστώσεις σύντομα χρειάζεται μεγαλύτερη ανάλυση.
μερα σχεδόν ένα εκατομμύριο
πως δεν είναι κάτι που Το ότι η Λέσβος υποδέχτηκε και διεπάξια τη μεγαλύτερη
πρόσφυγες και μετανάστες. Θα
πρέπει να το φοβάσαι. αχειρίστηκε
ανθρωπιστική κρίση στη σύγχρονη
έχεις διαβάσει και ένα σωρό «ειιστορία είναι διαφήμιση για εμάς
δήσεις». Ότι «βουλιάζουμε» από
πρόσφυγες, ότι είναι περισσότεροι (!) από εμάς, ότι και όχι δυσφήμιση. Κανονικά θα πρέπει να σε κάμας κλέβουνε, ότι μας βρομίζουνε, ότι, ότι, ότι…
νει να μας δεις από τώρα πολύ πιο θετικά απ’ όσο
Αλλά εσύ σίγουρα που χειρίζεσαι πριν απ’ όλους πιστεύεις.
τα social media, ξέρεις καλύτερα τι είναι οι «μού- Με την ευχή να τακτοποιηθείς γρήγορα, σου λέμε
φες» και τι είναι οι κανονικές ειδήσεις από αυτά φόρα παρτίδα ότι σύντομα θα αγαπήσεις τον τόπο
που σκρολάρεις στην οθόνη σου. Γιατί οι κανονικές αυτό και τους ανθρώπους του για να είσαι έτοιμος!
ειδήσεις μάς ανέδειξαν ως έναν από τους πιο φι- Εμπειρίες και στιγμές που θα σε συντροφεύουν για
λόξενους τόπους, υποδεχόμενοι με αξιοπρέπεια τό- μια ζωή μόλις ξεκίνησαν. Δεν σε κουράζουμε άλλο,
σες χιλιάδες απελπισμένων συνανθρώπων μας, με απόλαυσέ τες και, όταν τύχει να φύγεις και τυγκατανόηση, ανεκτικότητα και σε αρκετές περιπτώ- χάνει να κρατάς αυτόν τον οδηγό στα χέρια σου,
σεις βγάζοντας μεγαλείο ψυχής. Δεν θα δεις εξα- θα δεις πως είχε δίκιο σε πολλά. Και το ρόλο του
θλιωμένους μετανάστες να κοιμούνται στην προ- «οδηγού» αυτού, είμαστε βέβαιοι πως θα τον κάκυμαία, αλλά και αν δεις κάποιους, δεν υπάρχει λό- νεις εσύ για εμάς στα χρόνια που θα έρθουν!
Και ναι, ποιος ξέρει, είναι πιθανό να σου κολλήσει
γος να φοβάσαι.
Το «προσφυγικό» που ακούς και ξανακούς ότι για πάντα να λες τα... μωρά, μωρέλια. Τούτο είναι
εκτυλίσσεται στη Λέσβο, θα διαπιστώσεις σύντομα το μόνο που πραγματικά ισχύει από όσα άκουσες
πως δεν είναι κάτι που πρέπει να το φοβάσαι. Και ως σήμερα για εμάς.
η μαμά σου και ο μπαμπάς σου δεν χρειάζεται να Καλώς όρισες! ●
24

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

25

Φοιτητική ζωή και υγιεινή
διατροφή:
πώς θα το πετύχουμε;
Γράφει η Μαρία Μαντζώρου

Η

μετάβαση από το πατρικό σπίτι με την οικογένεια να φροντίζει για τις δουλειές του σπιτιού και το φαγητό στην φοιτητική ζωή είναι
σίγουρα μια περίοδος αναπροσαρμογής, με
πολλές αλλαγές, και νέες εμπειρίες, αλλά και ευθύνες. Από την οργάνωση του σπιτιού, έως την πληρωμή λογαριασμών και το μαγείρεμα οι υποχρεώσεις
αυξάνονται ξαφνικά.
Η προσκόλληση στην υγιεινή διατροφή, όπως η Μεσογειακή Διατροφή, είναι απαραίτητη για τη βέλτιστη
λειτουργία του οργανισμού μας, αλλά και την ακαδημαϊκή μας απόδοση. Παράλληλα, η έρευνα δείχνει
πως οι φοιτητές απομακρύνονται από την Μεσογειακή Διατροφή, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά και
την σωματική και ψυχική υγεία των φοιτητών. Μάλι-

26

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

στα, υψηλότερη προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή έχει συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο κατάθλιψης, καθώς και υψηλότερα σκορ σε ερωτηματολόγια αξιολόγησης άγχους έχουν συσχετιστεί με χαμηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών!
Στην πράξη, πώς θα φάμε σωστά ως φοιτητές;

1. Η κατάψυξη είναι φίλη μας.
Προμηθευτείτε κατεψυγμένα λαχανικά, όπως το
μπρόκολο, το κουνουπίδι, ο αρακάς και τα πράσινα
φασολάκια, τα οποία σε λίγη ώρα είναι έτοιμα βρασμένα, και έτσι εύκολα έχουμε βραστή σαλάτα και
λαδερά φαγητά. Κατά καιρούς στα σούπερ μάρκετ
θα βρούμε και ποικιλία κατεψυγμένων φρούτων, τα
οποία μπορούμε να τα φάμε μαζί με γάλα, γιαούρτι, ή
σκέτα, ή ακόμη και ως σορμπέ παγωτό ή smoothies.
Μάλιστα, τα κατεψυγμένα λαχανικά και φρούτα είΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
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ναι πιο φρέσκα από τα νωπά,
καθώς μπορούμε εύΗ προσκόλληση στην υγιεινή μαστε,
καθώς καταψύχονται άμεσα
κολα να παρασυρθούμε και
μετά τη συγκομιδή. Επιπλέ- διατροφή, όπως η Μεσογειακή είτε να πάρουμε παραπανίον, αν τα νωπά φρούτα που
Διατροφή, είναι απαραίτητη σια τρόφιμα και άλλα προαγοράσατε είναι αρκετά ώριή τα μισά από αυτά
για τη βέλτιστη λειτουργία του ϊόντα,
μα μπορείτε να τα κόψετε και
που χρειαζόμαστε! Ένα tip
οργανισμού μας, αλλά και την για να μην παρασυρόμαστε
να τα αποθηκεύσετε στην κατάψυξη.
και αγοράζουμε περιττά και
ακαδημαϊκή μας απόδοση.
Επίσης, μπορούμε να προετοιόχι τόσο θρεπτικά σνακ είναι
μάσουμε να διατηρήσουμε στην κατάψυξη διάφορα να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ χορτάτοι και όχι
τρόφιμα, όπως τα μπιφτέκια, ή μεριδοποιημένα κομ- πεινασμένοι!
μάτια κρέατος και ψαριού. Όταν θέλουμε να τα μαγειρέψουμε τα αφήνουμε από το προηγούμενο βρά- 5. Να θυμόμαστε τους κανόνες
δυ ή το πρωί στο ψυγείο να αποψυχθούν και τα μαασφάλειας τροφίμων
γειρεύουμε το μεσημέρι!
Οι τροφικές δηλητηριάσεις δεν είναι και τόσο σπάνιες! Χρειάζεται προσοχή στην μεταχείριση και απο2. Οι συνταγές έχουν γίνει πιο εύκολες θήκευση τροφίμων! Για παράδειγμα, μην αφήνεται
τα τελευταία χρόνια
τρόφιμα που χρειάζονται ψυγείο εκτός ψυγείου για
Ποιός έχει χρόνο και διάθεση για πολύπλοκες συ- αρκετή ώρα, και να μην πλένετε το κοτόπουλο, κανταγές πλέον; Τα τελευταία χρόνια όλο και περισ- θώς σταγονίδια νερού που κατά πάσα πιθανότητα
σότερες πανεύκολες συνταγές έχουν φτιαχτεί, ακό- μεταφέρουν Σαλμονέλα θα διασκορπιστούν σε επιμη και από γνωστούς σεφ. Ο Jamie Oliver έχει βγά- φάνειες στην κουζίνα!
λει ολόκληρο βιβλίο συνταγών με 5 υλικά ανά συνταγή, ενώ στο διαδίκτυο θα βρούμε πληθώρα εύ- 6. Ας πούμε όχι στην σπατάλη τροφίμων
κολων και γρήγορων συνταγών!
Όταν μένουμε μόνοι μας κάποια τρόφιμα ενδέχεται

3. Μεριδοποίηση

Το μαγείρεμα καμιά φορά παίρνει αρκετή ώρα, ανάλογα με το φαγητό που μαγειρεύουμε. Μαγειρέψτε μεγάλη ποσότητα περίπλοκων ή/και χρονοβόρων φαγητών και σαλτσών, μεριδοποιείστε τα και
αποθηκεύστε τα στην κατάψυξη! Αλλιώς μπορούμε να ανταλλάξουμε με φίλους τα φαγητά που μαγειρέψαμε και έτσι να έχουμε και μεγαλύτερη ποικιλία φαγητών!

4. Πρόγραμμα

Είναι πολύ εύκολο να ξεχάσουμε να
πάμε στο σούπερ μάρκετ και την
Κυριακή να μην έχουμε να φάμε
ούτε φρυγανιά! Μπορούμε να
προγραμματίσουμε τα ψώνια
του σούπερ μάρκετ μια συγκεκριμένη μέρα (πχ. κάθε
Σάββατο), και ακόμα καλύτερα να πάμε με παρέα. Έτσι,
τα ψώνια γίνονται πιο ευχάριστα! Σημαντικό είναι να κάνουμε λίστα με το τι χρειαζό28
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να μην καταναλωθούν εγκαίρως. Η σπατάλη τροφίμων είναι ένα σοβαρό, παγκόσμιο πρόβλημα, με
αντίκτυπο και στο περιβάλλον. Κάθε άτομο απορρίπτει 100 κιλά φαγητού το χρόνο, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτονται 90 τόνοι φαγητό το
χρόνο!
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μειώσουμε την σπατάλη τροφίμων.
α) Αγοράζουμε μικρές ποσότητες φαγητού, με
λίστα για το σούπερ μάρκετ!
β) Χρησιμοποιούμε πρώτα τα τρόφιμα που κοντεύουν να λήξουν, καθώς είναι πολύ πιθανό να
καταλήξουν στα σκουπίδια.
γ) Τα τρόφιμα που περίσσεψαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν την
επόμενη μέρα, σε σάντουιτς ή
και πίτσα!
δ) Η σωστή αποθήκευση τροφίμων είναι κλειδί για την διατήρησή τους για περισσότερο καιρό και για την προστασία τους από έντομα και άλλους οργανισμούς.
ε) Μπορούμε να μοιραστούμε
το φαγητό μας με φίλους μας. ●
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
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Αφαίρεση τατουάζ με Laser
Γράφει ο Γεώργιος Ζαμπάκος
Πλαστικός Χειρουργός

Τ

ο τατουάζ ή δερματοστιξία στην επιστημονική γλώσσα, είναι μία πρακτική που ξεκινά
από τα βάθη των αιώνων και έχει εξαιρετική
δημοφιλία στις μέρες μας.
Ανεξάρτητα από τον λόγο για τον οποίο έγινε
ένα τατουάζ, προκύπτει συχνά η ανάγκη για την
αφαίρεσή του, για λόγους αισθητικούς, κοινωνικούς, προσωπικούς ή επαγγελματικούς.
Οι πρώτες μέθοδοι για την αφαίρεσή τους ήταν
κυρίως καταστρεπτικές (π.χ. με καυστικές ουσίες)
ή χειρουργικές, με κοινό πρόβλημά τους τα φτωχά αισθητικά αποτελέσματα και τη μεγάλη συχνότητα επιπλοκών.
Τα τελευταία χρόνια όμως, η ανάπτυξη της τεχνολογίας των Q-Switched Lasers επιτρέπει την
αφαίρεση των τατουάζ σχεδόν ανώδυνα, με άριστο αισθητικό αποτέλεσμα και χωρίς επιπλοκές.

Πώς λειτουργεί;

φυσικών οδών του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Με κάθε θεραπεία ένα μέρος της χρωστικής απομακρύνεται και σιγά-σιγά το τατουάζ ξεθωριάζει μέχρι την πλήρη εξαφάνισή του.

Μπορούν να αφαιρεθούν
όλα τα χρώματα;

Κάθε χρώμα απορροφά ενέργεια διαφορετικού
μήκους κύματος (χρώματος). Έτσι ανάλογα με τα
χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν για το τατουάζ
μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικούς τύπους Laser. Τα τατουάζ που έχουν
μαύρο, μπλε, πράσινο ή κόκκινο χρώμα αφαιρούνται πιο εύκολα. Το κίτρινο είναι το πιο δύσκολο
χρώμα στην αφαίρεσή του, αλλά συνήθως δεν
είναι ορατό εάν αφαιρεθούν τα υπόλοιπα χρώματα.

Πόσες συνεδρίες απαιτούνται
για την αφαίρεση ενός τατουάζ;

Ο αριθμός των συνεδριών που απαιτούνται για
την αφαίρεση ενός τατουάζ εξαρΗ αφαίρεση των τατουάζ με Laser
βασίζεται στην αρχή της επιλεκτικής Τα τελευταία χρόνια τάται από την χρωστική (το μελάνι) που χρησιμοποιήθηκε, το βάφωτοθερμόλυσης. Η ενέργεια του
η ανάπτυξη της
θος στο οποίο τοποθετήθηκε, την
Laser απορροφάται επιλεκτικά από
την χρωστική του τατουάζ αφήνοτεχνολογίας των ανατομική περιοχή, την παλαιότηντας ανέπαφο το υπόλοιπο δέρμα. Q-Switched Lasers τα του τατουάζ, την ποιότητα του
δέρματος κ.α.
Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να υπάρεπιτρέπει
την
Τα τατουάζ που έχουν γίνει από
χει διαφορά χρώματος μεταξύ του
δέρματος και της χρωστικής (πιο αφαίρεση των τατουάζ ερασιτέχνες απαιτούν συνήθως
αριθμό συνεδριών
εύκολο σε ανοιχτόχρωμα δέρματα),
σχεδόν ανώδυνα, μικρότερο
λόγω
μικρότερης
ποσότητας μεκαι να επιλεγεί το κατάλληλο μήκος
με
άριστο
αισθητικό
λάνης
που
έχει
τοποθετηθεί.
Επικύματος (χρώματος) του Laser που
πλέον,
τα
επαγγελματικά
τατουάζ
να αντιστοιχεί στην χρωστική που αποτέλεσμα και χωρίς
γίνονται συνήθως στα βαθύτερα
θέλουμε να αφαιρέσουμε.
επιπλοκές.
στρώματα του δέρματος με αποΤα πλέον κατάλληλα Lasers για
τέλεσμα η αφαίρεση να είναι πιο
την αφαίρεση τατουάζ είναι τα
δύσκολη
από
ότι
στα ερασιτεχνικά τατουάζ. Τα
Q-Switched Lasers, που χαρακτηρίζονται από
ερασιτεχνικά
τατουάζ
χρειάζονται συνήθως 4-6
την εξαιρετικά μικρή διάρκεια του παλμού του
συνεδρίες,
ενώ
για
τα
επαγγελματικά τατουάζ
laser, με αποτέλεσμα την εστίαση όλης της ενέραπαιτούνται
συνήθως
8-10
συνεδρίες.
γειας του laser στην χρωστική του τατουάζ χωρίς
να προκαλείται έγκαυμα στο δέρμα. Η απορρόφηση της ενέργειας του τατουάζ προκαλεί την δι- Πώς γίνεται η θεραπεία;
άσπασή της χρωστικής σε μικροσκοπικά κομμάτια Η θεραπεία γίνεται με τη βοήθεια μιας αναισθηπου είναι εύκολο να απομακρυνθούν μέσω των τικής κρέμας και είναι συνήθως καλά ανεκτή από
30
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τους ασθενείς. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να
γίνει μέχρι και έγχυση τοπικής αναισθησίας ώστε
η θεραπεία να είναι τελείως ανώδυνη. Ο γιατρός
χτυπάει με το laser όλο το τατουάζ ακολουθώντας τις γραμμές του. Η διάρκεια της θεραπείας
εξαρτάται από το μέγεθος του τατουάζ και συνήθως διαρκεί 20-30 λεπτά.

Τι πρέπει να προσέξω
μετά την θεραπεία;
Μετά την θεραπεία εφαρμόζεται αρχικά μία κρέμα που περιέχει αντιβιοτικό και λίγη κορτιζόνη
για να περιορίσει τον ερεθισμό, ενώ στη συνέχεια
και για μερικές ημέρες απαιτείται η χρήση ενυδατικής ή αντιβιοτικής κρέμας και ενός αντισηπτικού σαπουνιού.

Κάθε πότε πρέπει να γίνονται
οι θεραπείες;
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ενέργεια του
Laser διασπά την χρωστική σε μικροσκοπικά
κομμάτια που στη συνέχεια απομακρύνονται τα
αμυντικά κύτταρα του οργανισμού που ονομάζο-

νται μακροφάγα μέσω των φυσικών οδών απομάκρυνσης των άχρηστων συστατικών του οργανισμού. Η διαδικασία αυτή διαρκεί 6-8 εβδομάδες, γι’ αυτό είναι σημαντικό να περιμένουμε περίπου δύο μήνες μεταξύ των συνεδριών ώστε να
μην καταστρέψουμε τα κύτταρα αυτά πριν προλάβουν να απομακρύνουν τα υπολείμματα της
χρωστικής.

Υπάρχουν παρενέργειες
από την θεραπεία;
Οι παρενέργειες από την θεραπεία είναι ελάχιστες και περιλαμβάνουν συνήθως ερυθρότητα
και ερεθισμό γύρω από την περιοχή της θεραπείας, που διαρκούν μερικές ημέρες. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθούν σταγόνες αίματος σε σημεία που η χρωστική είναι εντονότερη, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει το τελικό
αποτέλεσμα. Τέλος, σε άτομα με σκούρο δέρμα
μπορεί να παρουσιαστεί υποχρωμία από την επίδραση του laser στην μελανίνη του δέρματος, η
οποία όμως συνήθως επανέρχεται μετά από μερικούς μήνες. ●
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Μια σχέση άρρηκτη, που επηρέασε έντονα
την όψη της περιοχής μέσα στα χρόνια

Φοιτητόκοσμος και Προκυμαία
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ

Κ

ατά την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το μακρινό 1984, ελάχιστοι πίστευαν πως θα μπορούσε το φοιτητικό
κίνημα και η νεολαία από κάθε γωνιά της
Ελλάδας ή της Κύπρου, που έφτανε στη Μυτιλήνη για σπουδές, να επηρεάσει τόσο πολύ
την όψη της Προκυμαίας, σε επίπεδο χρήσης
των κτιρίων περιμετρικά αυτής. Κάτι περισσότερο από 30 χρόνια μετά, αυτό που είναι
σήμερα η συγκεκριμένη γωνιά του λιμανιού
της πόλης, το οφείλει εν πολλοίς στους φοιτητές της. Εκτός φυσικά από τους επιχειρη-
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ματίες, που διέκριναν την προοπτική, δημιουργώντας χώρους εστίασης, διασκέδασης
και ψυχαγωγίας, ανταποκρινόμενοι σταδιακά στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες.
Τα πρώτα χρόνια, οι φοιτητές ήταν λίγοι σε αριθμό, αφού αρχικά υπήρχε μόνο το Τμήμα Περιβάλλοντος (1984) και λίγο αργότερα προστέθηκε το αντίστοιχο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
(1988). Εξίσου λίγα ήταν και τα σχετικά καταστήματα, όπου θα μπορούσε κάποιος να απολαύσει
έναν καφέ ή μία μπύρα. Καφενεδάκια όπως του
«Φωτίου» και εστιατόρια στη μία πλευρά, εκεί
που σήμερα βρίσκονται η μία πλάι στην άλλη οι
καφετέριες και απέναντι η «Φοντάνα».

Το 1994, η ίδρυση του Τμήματος
Γεωγραφίας συμπίπτει με τη δημιουργία ενός χώρου, που έμελλε
να αποτελέσει την απαρχή ώστε
να μετατραπεί σταδιακά η περιοχή σε στέκι της νεολαίας, το οποίο
όχι απλώς διατηρείται ως τις μέρες μας, αλλά συνεχώς μετεξελίσσεται. Ο λόγος για το «Ναυάγιο», στην Πλατεία Σαπφούς, που
πλαισιώνεται από το «Άρωμα» και
κάποιες δεκάδες μέτρα μακρύτερα στα δεξιά από το «Inguane»,
κάτω από τη Μεγάλη Βρετάνια
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και την «Κίρκη», μεταξύ των
σημερινών τραπεζικών καταστημάτων, στα αριστερά από
το «Hott Spott» και παραπέρα
από την «Hacienda». Η κλεψύδρα έχει γυρίσει πλέον ανάποδα και πρώην ιστορικά κτίρια,
επί παραδείγματι η Οθωμανική
Τράπεζα, διαμορφώνονται κατάλληλα, ώστε να προσθέσουν
μια ακόμα εναλλακτική επιλογή για την πρωινή ή απογευματινή έξοδο μικρών και μεγάλων,
όπως στην περίπτωση του ζαχαροπλαστείου «Papagalino»,
το οποίο αργότερα θα μετατραπεί σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Αλματώδης ανάπτυξη
Οι φοιτητές ολοένα και αυξάνονται και το 1999 προστίθεται στη δύναμη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Τμήμα Κοινωνιολογίας. Ακολουθούν την αμέ-

Λαδάδικα
Σε συζητάν δίχως γιατί και όχι άδικα
Ε

σως επόμενη χρονιά, το 2000,
τα Τμήματα Πολιτισμικής Επικοινωνίας και Τεχνολογίας,
αλλά και Επιστημών της Θάλασσας, αυξάνοντας θεαματικά τον
αριθμό των φοιτητών στο νησί
μας μέσα σε μια διετία. Δεν είναι
υπερβολή ότι από τους 100-200

φοιτητές στα τέλη της δεκαετίας
του ‘80, η Μυτιλήνη βρέθηκε να
φιλοξενεί περισσότερους από
2.500 στις αρχές της νέας χιλιετίας. Κάτι, που όπως είναι προφανές, διαμόρφωνε νέες συνθήκες, νέα δεδομένα, νέες ανάγκες, αλλά και νέες επενδύσεις.

δώ και λίγα χρόνια, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα
«Λαδάδικα», μια περιοχή όπου
στεγάζονταν πριν δεκαετίες επιχειρήσεις λαδιού με έντονη τη
χαρακτηριστική του μυρωδιά σε
κάθε σοκάκι.
Βρίσκονται ουσιαστικά ένα-δύο
δρόμους μέσα από την Προκυμαία και έχουν γίνει το στέκι μικρών και μεγάλων. Οι παλιές
αποθήκες και τα εγκαταλελειμμένα επί μακρόν κτίρια αξιοποιούνται σταδιακά από επιχειρηματίες που θέλησαν να «ζωντανέψουν» ξανά αυτά τα σοκάκια,
δημιουργώντας ένα πολύβουο, πολύχρωμο και… πολυπολιτισμικό σημείο μέσα στην πόλη, που έχει τη
δυναμική και το χαρακτήρα για να συγκεντρώσει όλες τις ηλικίες, προσφέροντας κάθε είδους ψυχαγωγία, «παντρεύοντας» μοναδικά την ιστορία και την παράδοση, με το σύγχρονο τρόπο διασκέδασης.

� Μεγάλη ποικιλία γραφικής ύλης & ειδών γραφείου
� Γραφική ύλη για αριστερόχειρες
� Είδη αρχειοθέτησης & αποθήκευσης
� Φωτοτυπικό χαρτί - φωτοτυπίες & εκτυπώσεις μέσω Η/Υ
� Πλαστικοποιήσεις - Βιβλιοδεσίες (σπιράλ/
θερμοκόλληση)
� Λογιστικά έντυπα
� Αναλώσιμα μηχανών - Μελάνια εκτυπωτών
� Είδη ζωγραφικής
� Βιβλία
Ε. ΤΟΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ • Π.Κουντουριώτη 17, Μυτιλήνη • τηλ./φαξ: 22510 48138
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Είναι η εποχή που κάθε οίκημα στην Προκυμαία, εγκαταλελειμμένο ή μη, βρίσκει τη χαμένη
του αξία, με την ίδια χρήση κάθε
φορά. Κατάστημα εστίασης. Αν
μέχρι τότε υπήρχαν «Marush»,
«Faces», «Hott Spott», αρχίζουν σιγά - σιγά παραδίπλα τους
να εμφανίζονται το «Flame»,
που είναι το νυν «Monkey», το
«Romeo», το «Ocean 11». Το
ίδιο συμβαίνει και στην Πλατεία
Σαπφούς, όπου εκτός από «Ναυάγιο» και «Άρωμα», αξιοποιείται
ενδιάμεσα και το κτίριο που φιλοξενούσε την ΕΦΑΜ και σήμερα φιλοξενεί το «Be Happy»,
ενώ προστίθενται συνεχώς νέες
καφετέριες.

«Εξάλειψη» της… πείνας
Την ίδια περίοδο, όμως, αυξάνεται η ανάγκη και για φαγητό, αφού η νεολαία ολοκληρώνει πολύ αργά τη διασκέδασή
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της και οι μέχρι εκείνη τη στιγμή επιλογές είναι περιορισμένες.
Μπουγάτσα, λουκουμάδες και
καμιά τυρόπιτα στο «Number 1»,
παραδίπλα γρήγορο φαγητό στο
«Time Out». Υπήρξαν εποχές που
πολλοί, φοιτητές κυρίως, περίμε-

ναν τις πρώτες πρωινές ώρες να
βγουν τα πρώτα εδέσματα από
τους γύρω φούρνους για να ικανοποιήσουν την πείνα τους. Από
το 2000-2002 όμως κι έπειτα, δημιουργούνται στην περιοχή πολλά καταστήματα για σά-
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ντουιτς, σφολιατοειδή, κρέπες,
που προστίθενται στην κλασική
επιλογή για σουβλάκι, με τη μόνη
διαφορά ότι λειτουργούν πλέον,
από τότε μέχρι και σήμερα, όλο
το 24ωρο και κυρίως μπορούν
να χορτάσουν τον κάθε πεινασμένο μετά τα μεσάνυχτα!
Τα τελευταία χρόνια, ενδιάμεσα στις καφετέριες που όλη αυτήν την περίοδο αλλάζουν ονόματα, πρόσωπα και ιδιοκτήτες,
εδραιώνουν τη θέση τους επιχειρήσεις φαγητού, για όλα τα
γούστα. Το σουβλάκι παραμένει
σταθερή αξία, αλλά την τιμητική της έχει και η πίτσα, η οποία
εκπροσωπούνταν από παλιά με
τη «Μιλάνο» ή την «Έλενα», αργότερα από τη «Domino’s» και
σήμερα με τη «Martano». Είναι
μια προσπάθεια να προσφερθούν μέσα σε λίγα μέτρα, όλα
όσα έχει ανάγκη ένας… ξενύχτης
πριν επιστρέψει στο σπίτι του
από μια βραδινή έξοδο.
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Αναλλοίωτη η αίγλη της
Είναι γεγονός ότι η Προκυμαία
αλλάζει πρόσωπα. Κι αν δεν το
συνειδητοποιεί κάποιος, επειδή
διέρχεται καθημερινά από εκεί,
είναι σίγουρα εμφανές σε εκεί-

νους που έζησαν την περιοχή πιο
παλιά και την επισκέπτονται ξανά
σήμερα. Φοιτητές, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές και επιστρέφουν για να θυμηθούν εκείνα τα
χρόνια, στρατιώτες που έκαναν
τη θητεία τους στο νησί και αναζητούσαν τότε λίγες στιγμές χαλάρωσης στα μαγαζιά αυτά, κάτοικοι της πόλης, επισκέπτες της.
Εκείνο στο οποίο θα συμφωνούν όλοι, όμως, είναι πως ανέκαθεν η παραδοσιακή εικόνα της
Μυτιλήνης είναι η ίδια η Προκυμαία της. Εκείνη, που χιλιοπερπάτησαν όλοι σε κάποια τους επίσκεψη στο νησί. Εκείνη, εξάλλου,
που αντίκρισαν πρώτη οι περισσότεροι, φθάνοντας με το πλοίο.
Εκείνη, για την οποία όπως λέγεται συχνά μεταξύ των φοιτητών,
κλαις συνήθως δύο φορές. Μία
την πρώτη φορά που την αντικρίζεις και ακόμα μία όταν την
αποχωρίζεσαι… ●
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