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editorial

Τ

ο σχολείο είναι ένας από τους σημαντικότερους φορείς κοινωνικοποίησης,
ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, όπου ο χρόνος επικοινωνίας μεταξύ των
γονέων και των παιδιών, παρότι ποιοτικά ουσιαστικότερος, έχει μειωθεί αισθητά, λόγω της πολύωρης επαγγελματικής απασχόλησης των μεν αλλά και λόγω των πολυάριθμων δραστηριοτήτων των δε.
Το γεγονός αυτό αυξάνει τις ευθύνες του σχολείου όσον αφορά στην ψυχοπνευματική και κοινωνική ανάπτυξη της νέας γενιάς. Με πλήρη συνείδηση του
καθοριστικού, για την ολόπλευρη καλλιέργεια των μαθητών μας, ρόλου του σχολείου μας, με πολλή αγάπη για τους νέους ανθρώπους, με θετική ψυχική διάθεση
και όρεξη για εργασία, με συνεχή προσπάθεια αυτοβελτίωσης και προσφοράς,
δημιουργούμε καθημερινά συνθήκες τέτοιες, ώστε οι μαθητές μας να αισθάνονται το σχολείο ως «δεύτερο σπίτι τους», στο οποίο θα βρουν ανθρώπους πρόθυμους να προσφέρουν τη γνώση αλλά και να ακούσουν τα προβλήματα και τους
προβληματισμούς τους, να ενστερνιστούν τα όνειρα και τις βαθύτερες επιθυμίες τους και να τους ενθαρρύνουν ανοίγοντάς τους, παράλληλα, δρόμους για την
πραγματοποίησή τους.
Η έκδοση της ετήσιας εφημερίδας μας αποτελεί για τους μαθητές μας μια ευκαιρία να εκφραστούν και να παρουσιάσουν ένα –μικρό έστω- τμήμα των εργασιών τους, που δεν άπτονται μόνο των γνωστικών αντικειμένων, αλλά συνδέονται και με την πλούσια πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή του σχολείου μας. Παραδείγματα τέτοιων δράσεων θα μπορούσαν να αναφερθούν πολλά. Χαρακτηριστικά, θα επισημαίναμε την ιδιαίτερα σημαντική και τιμητική για το σχολείο
μας παρουσία επιστημόνων διάφορων ειδικοτήτων που φώτισαν ζητήματα επίκαιρα και ενδιαφέροντα για τους μαθητές μας αλλά και για όσους από τους γονείς τους είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις ομιλίες τους. Θα αναφέραμε, εκτός των άλλων, τις επιμορφωτικές επισκέψεις σε φημισμένα μουσεία του
εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού, οι οποίες διευρύνουν τους πνευματικούς
ορίζοντες των μαθητών μας, αλλά και τη θεατρική αγωγή που υλοποιείται με την
παρουσίαση αξιόλογων θεατρικών παραστάσεων και συμβάλλει στην ανακάλυψη των ατομικών κλίσεων των νέων προς την καλλιτεχνική δημιουργία. Θα επισημαίναμε, τέλος, τη διεύρυνση των πολιτιστικών οριζόντων των παιδιών μας
μέσω της επαφής τους με συνομηλίκους τους από το Κλασικό Γυμνάσιο της Αγίας Πετρούπολης.
Από την άλλη πλευρά, είναι μια ευκαιρία για τους γονείς αφενός να γνωρίσουν
βαθύτερα το έργο του σχολείου και των παιδιών τους, αφετέρου να κατανοήσουν ότι σαφείς διδακτικοί και κοινωνικοί στόχοι κατευθύνουν τη δράση των καθηγητών, των ανθρώπων, δηλαδή, στους οποίους έχουν εμπιστευτεί ό,τι πολυτιμότερο δημιούργησαν στη ζωή τους, τα ίδια τα παιδιά τους.
Ελπίζουμε η σχολική εφημερίδα μας να αποσπάσει το ενδιαφέρον σας, να σας
ενημερώσει, να σας προβληματίσει, να αποτελέσει ακόμα και πηγή άντλησης νέας γνώσης, αλλά, κυρίως, να σας δώσει τη δυνατότητα να καμαρώσετε τα παιδιά
σας...τα παιδιά μας...
Καλή ανάγνωση
Ανθή Γιάκα, Φιλόλογος
Νάσια Κατωπόδη, Φιλόλογος
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Παθητικά ή διαδραστικά;

Α

γαπητοί αναγνώστες της εφημερίδας, γονείς, μαθητές και καλοί φίλοι,
φέτος θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας άλλον έναν προβληματισμό που αφορά στο παλαιό και σύγχρονο σχολείο. Πολλές φορές, τυχαίνει να
ακούω τους γονείς να συζητάνε για τους «παλαιούς καλούς καιρούς» με έναν παραδοσιακό δάσκαλο, αυστηρό και με κύρος, και να κατηγορούν τις νέες μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση και που προϋποθέτουν την ανάληψη περισσότερων πρωτοβουλιών εκ μέρους των
παιδιών και τη χρήση σύγχρονων τεχνικών μέσων.
Όντως, στην εποχή μας τα σχολεία προτιμούσαν, κυρίως, παθητικές - δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας∙ στην τάξη μιλούσε ο δάσκαλος
ή ο καθηγητής και τα παιδιά άκουγαν. Στα σύγχρονα εκπαιδευτήρια εφαρμόζεται πλέον η ενεργητική παράδοση μαθημάτων με μεγαλύτερη συμμετοχή μαθητών και συνεργασία αυτών όχι μόνο με τον εκπαιδευτικό αλλά και με τους συμμαθητές τους. Ο προβληματισμός των γονέων είναι, άραγε,
δικαιολογημένος; Ποιος τρόπος διδασκαλίας, τελικά, εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα;
Ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι η σύγχρονη και πιο ενεργητική διδασκαλία είναι πιο αποτελεσματική. Υπάρχει μια κινέζικη παροιμία: «Πες
μου και θα ξεχάσω, δείξε μου και θα θυμάμαι, δώσε μου να κάνω και θα καταλάβω». Πράγματι, οι σύγχρονες έρευνες έδειξαν ότι ο άνθρωπος θυμάται το 10% από αυτά που διαβάζει, το 20% από αυτά που ακούει, το 30% από αυτά που βλέπει, το 50-70 % από αυτά που γνωρίζει, συμμετέχοντας
στις ομαδικές συζητήσεις, το 80% από αυτά που κερδίζει μέσω προσωπικής μελέτης και προσδιορισμού προβλημάτων και το 90% σε περίπτωση
συμμετοχής στη διδακτική δραστηριότητα, στη λήψη αποφάσεων, στο σχηματισμό συμπερασμάτων και προγνώσεων.
Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο ότι το σύγχρονο σχολείο τείνει στην ενεργητική διδασκαλία ως μορφή αλληλοεπίδρασης παιδαγωγού και μαθητευομένων ως ενεργών μελών των μαθημάτων και εχόντων ίσα δικαιώματα. Υπάρχει μία άποψη που υποστηρίζει ότι ο καλύτερος δάσκαλος είναι εκείνος
που ξεχνά ότι είναι δάσκαλος. Μόλις ο καθηγητής ξεχάσει ότι βρίσκεται «πάνω» από τους μαθητές και βρεθεί «κοντά» σ’ αυτούς, οι μαθητές θα δείξουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον για το κοινό τους έργο. Εάν οι παθητικές μέθοδοι προϋπέθεταν έναν αυταρχικό τρόπο επικοινωνίας, οι ενεργητικές χαρακτηρίζονται από δημοκρατική μορφή.
Η περαιτέρω εξέλιξη του ενεργού τρόπου διδασκαλίας έφερε στη ζωή μας διαδραστικά μαθήματα, όπως, για παράδειγμα, τα γνωστά πλέον
«projects», τα οποία θεωρούνται ως η πιο σύγχρονη μορφή της Παιδαγωγικής. Σε σύγκριση με τις απλές ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας, οι διαδραστικές προορίζονται για μια πιο βαθιά και ουσιαστική συνεργασία των μαθητών όχι μόνο με τους καθηγητές αλλά και με τους συμμαθητές
τους. Βέβαια, ο τρόπος αυτός προϋποθέτει μικρό αριθμό μαθητών, γι’ αυτό και η διαδραστική μέθοδος εφαρμόζεται, συνήθως, σε μικρά ολιγομελή τμήματα.
Οι οπαδοί της διαδραστικής μορφής παράδοσης μαθημάτων ισχυρίζονται ότι αυτός ο τρόπος διδασκαλίας έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
i. Οι μαθητές αφομοιώνουν τη νέα ύλη όχι ως παθητικοί ακροατές αλλά ως ενεργοί, μετέχοντες στη διαδικασία. Από την άλλη μεριά, μειώνεται ο
φόρτος εργασίας του καθηγητή, ενώ αυξάνεται ο όγκος της προσωπικής εργασίας των μαθητών.
ii. Οι μαθητές μαθαίνουν να χειρίζονται νέα τεχνικά μέσα και τεχνολογίες επεξεργασίας πληροφοριών.
iii. Καλλιεργείται η συνήθεια να βρίσκουν οι μαθητές μόνοι τους τις πληροφορίες και να κρίνουν οι ίδιοι το βαθμό αξιοπιστίας τους.
iv. Επιτυγχάνεται, επίσης, η επικαιροποίηση και η λειτουργικότητα των πληροφοριών που διαχέονται και, καθώς οι μαθητές αναγκάζονται να συμμετέχουν στην επίλυση προβλημάτων, διευρύνονται οι γνώσεις τους.
v. Η μεθοδολογία αυτή χαρακτηρίζεται από ευελιξία και εύκολη εφαρμογή, καθώς οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν προγράμματα οποιουδήποτε συνδεδεμένου υπολογιστή.
Ας εξετάσουμε, τώρα, τι δηλώνουν οι υποστηρικτές της άλλης άποψης! Σύμφωνα με αυτούς, οι σύγχρονοι τρόποι διδασκαλίας ευθύνονται για
πολλά προβλήματα του σχολείου. Πρώτα από όλα, το διαδίκτυο μειώνει την άμεση επικοινωνία μαθητών με τους καθηγητές. Επιπλέον, οι πολέμιοι των ενεργητικών και διαδραστικών μεθόδων διατείνονται ότι αυτές αποδεικνύουν την ανεπάρκειά τους να μεταδίδουν «θεμελιώδεις γνώσεις»,
μοιάζουν να υποκύπτουν μπροστά στο «παιδί-βασιλιά», μειώνουν το κύρος του καθηγητή και, συνεπώς, η μόνη λύση σε αυτή την κατάσταση είναι η στροφή προς τις «παλαιές καλές μεθόδους». Αλλά, μήπως οι θέσεις αυτές δεν εκφράζουν παρά μόνο μια νοσταλγία για το παρελθόν, οι οποίες, σε καμία περίπτωση, δε συμφωνούν με την πραγματικότητα, διότι τόσο η παραδοσιακή όσο και η σύγχρονη μέθοδος διδασκαλίας χρησιμοποιείται, τελικά, από όλους;
Εκπαιδευτικοί φορείς άλλων χωρών, όπως, για παράδειγμα της Γαλλίας συμπεραίνουν το εξής: οι σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι δεν αποτελούν άμεση αιτία για την κρίση στη σχολική εκπαίδευση. Είναι, αναμφίβολα, ένας μόνο από κάποιους σημαντικούς παράγοντες, όπως είναι το κοινωνικό περιβάλλον του μαθητή, το επίπεδο μόρφωσης των καθηγητών, η έλλειψη ομαδικής εργασίας, τα υπερφορτωμένα και μη προσαρμοσμένα
στις πραγματικές απαιτήσεις προγράμματα... Ταυτόχρονα, είναι αλήθεια ότι οι μέθοδοι διδασκαλίας πρέπει πάντα να επαναπροσδιορίζονται και να
τελειοποιούνται, προκειμένου να λύσουν ένα σημαντικό σύγχρονο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει κάθε δάσκαλος και καθηγητής . το ότι, για παράδειγμα, οι μαθητές στο σχολείο δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν.
Κάθε μέρα, οι μαθητές περνούν κατά μέσον όρο 2 ώρες και 40 λεπτά μπροστά από την τηλεόραση και ζουν μέσα στο περιβάλλον ενός πολιτισμού
με σύνθημα «όλα και αμέσως». Τριάντα χρόνια πριν, το παιδί κάνοντας κατασκευές μπορούσε να κρατά αμείωτη την προσοχή του για 15 λεπτά, ενώ
τώρα… μόνο για 6 λεπτά! Οι κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας, βέβαια, μπορούν να βοηθήσουν στην επιτυχή μάθηση των παιδιών, αλλά δεν είναι
πανάκεια. αδυνατούν, για παράδειγμα, να μειώσουν την επιθετική επίδραση των διαφημίσεων της τηλεόρασης στην παιδική ψυχή.
Ο αριθμός κακών μαθητών στον κόσμο δε μειώνεται, παρ’ όλες τις αλλαγές στους τρόπους διδασκαλίας, με αποτέλεσμα οι γονείς να αποκτούν
ένα αίσθημα δυσπιστίας προς το σχολείο. Οι γονείς που έχουν ως μέτρο σύγκρισης το σχολείο όπου φοίτησαν οι ίδιοι, δεν μπορούν να αποδεχτούν
τις μεθόδους διδασκαλίας που άλλαξαν δραστικά και που τους αγχώνουν, κάνοντάς τους να θέλουν να επιστρέψουν προς τις πιο συντηρητικές μεθόδους, ακόμα και αν αυτές αποδείχθηκαν μη αποτελεσματικές.
Δεν πρέπει, λοιπόν, να καταργηθούν οι νέες μέθοδοι, όσο και αν θα το ήθελαν, ενδεχομένως, κάποιοι γονείς. Εξάλλου, τα «ζωντανά» μαθήματα
αρέσουν πολύ στα παιδιά και τα κάνουν να αγαπήσουν τη γνώση. Όσον αφορά στις «παλαιές καλές παραδόσεις», δεν πρέπει να ξεχνάμε τη βασική:
την ατομική προσέγγιση προς τον κάθε μαθητή. Αυτό, πιστεύω, πως είναι το βασικό συμπέρασμα, το οποίο και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε και
στο σχολείο μας.
Δρ Παναγιώτης Μπούρας, Φυσικός

EKΔHΛΩΣEIΣ
Tελετή αποφοίτησης της Γ' Λυκείου

Τ

ο τελευταίο κουδούνι για τη χρονιά που μας πέρασε ήχησε
στο προαύλιο του σχολείου μας την Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014. Η ημέρα αυτή, όμως, ήταν ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη για όλους, μαθητές και καθηγητές, και για έναν επιπλέον λόγο˙ διότι αποχαιρετήσαμε τα παιδιά της περσινής Γ΄ Λυκείου, κλείνοντας έναν κύκλο αναμνήσεων έξι ετών.
Η αποχαιρετιστήρια γιορτή είχε οριστεί για το βράδυ του Σαββάτου της 21ης Ιουνίου. Λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ, η αυλή του σχολείου γέμισε από γνώριμες φωνές και παρουσίες. Όλοι βιώναμε ένα
αίσθημα χαράς και ικανοποίησης που πήγαζε από την ολοκλήρωση
ενός κύκλου ζωής, αυτού των μαθητικών χρόνων, αλλά συνάμα και
μια αίσθηση πικρίας για τον αποχωρισμό.
Η αυλαία της εκδήλωσης άνοιξε με ένα μονόπρακτο του Τσέχωβ,
την «Πρόταση γάμου», που παρουσιάστηκε από μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου ως αποχαιρετιστήριο δώρο για τους
συμμαθητές τους. Ακολούθησε απονομή
αναμνηστικών και λευκωμάτων στους
τελειόφοιτους υπό τους ήχους της μουσικής του πιάνου και νοσταλγικών τραγουδιών, που έφερναν στο μυαλό όλων εικόνες από την εξαετή πορεία των παιδιών,
από τότε που για πρώτη φορά πέρασαν
το κατώφλι του σχολείου ως «εκτάκια»
έως και την ημέρα αυτή που, πλούσια
πια σε εμπειρίες και γνώσεις, ετοιμάζονταν να σταδιοδρομήσουν
στη ζωή… Από την τελετή αποφοίτησης δε θα μπορούσε να λείπει
η προβολή φωτογραφιών και βίντεο από τη σχολική ζωή των μαθητών που έκαναν άλλους να γελάσουν, άλλους να θυμηθούν κι άλλους να συγκινηθούν…
Η εκδήλωση έκλεισε με την ομιλία του κ. Μπούρα, ιδιοκτήτη του
σχολείου, ο οποίος μιλώντας από καρδιάς ευχήθηκε στους μαθητές
να ανοίξουν τα φτερά τους και να πετάξουν… Με μια συμβολική κίνηση, λοιπόν, απελευθέρωσε τα 40 μικρά μπαλονάκια που εσωκλείονταν σ’ ένα μεγαλύτερο, αποδεικνύοντας ότι αυτά τα έξι σχολικά
χρόνια σίγουρα - εκτός από γνώσεις - έδωσαν στα παιδιά «φτερά»,
για να πετάξουν προς τα όνειρά τους…! Τους ευχόμαστε καλές «πτήσεις» στο μεγάλο ταξίδι της ζωής και τους ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις που μας χάρισαν!
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Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών

Τ

ο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών, έχοντας
ως θεσμό την ενημέρωση παιδιών και γονέων σε θέματα που αφορούν στο επαγγελματικό μέλλον των παιδιών και λαμβάνοντας υπόψη
την πολυπλοκότητα των παραμέτρων που ρυθμίζουν
τις επαγγελματικές τους επιλογές, διοργάνωσε την
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015, ημερίδα με θέμα «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Νέο Εξεταστικό
Σύστημα».
Ως ομιλητές είχαν προσκληθεί επιστήμονες από διαφορετικούς χώρους με στόχο να φωτίσει ο καθένας
από τη δική του σκοπιά το σκοτεινό, για τους νέους,
επαγγελματικό τους τοπίο. Σπουδές στην Ελλάδα ή
σπουδές στο εξωτερικό; Δρόμος των ονείρων, δρόμος της αγοράς ή συνδυασμός και των δύο; Σίγουρα,
τα παραπάνω αποτελούν σκέψεις που περνούν από το
μυαλό κάθε εφήβου.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την κ. Αθανασίου Λία,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θέμα της ομιλίας της ήταν «Οι
νομικές σπουδές ως δίοδος πολλαπλών επαγγελματικών επιλογών». Αρχικά, όρισε το επάγγελμα ως
σχέση αγάπης, ως φιλοσοφία ζωής αλλά και ως μέσο
βιοπορισμού. Χαρακτηριστικά σημείωσε ότι χρονικά
ένα άτομο περνά περισσότερο χρόνο στον εργασιακό
του χώρο παρά με την οικογένειά του. «Τα παιδιά μας,
τόνισε, είναι πολίτες του κόσμου» και, συνεπώς, είναι
λανθασμένη η ιδέα κάποιου νέου ότι θα μείνει οπωσδήποτε στη χώρα του. Όντας πολίτες του κόσμου,
ανταγωνίζονται όχι μόνο τους συμφοιτητές τους αλλά
και άλλους φοιτητές σε ξένα πανεπιστήμια. Συνεπώς,
προέτρεψε τα παιδιά να αξιοποιήσουν όσο περισσότερο μπορούν το χρόνο κατά τη διάρκεια των φοιτητικών
τους σπουδών. Για παράδειγμα, οι φοιτητές της Νομικής Σχολής μπορούν να συμμετάσχουν σε εικονικές δίκες, μέσα από τις οποίες έρχονται σε επαφή με
τον τρόπο σκέψης των μελλοντικών τους συναδέλφων
και ανταγωνιστών. Κλείνοντας, σημείωσε ότι η γενική
δικηγορία πλέον δεν υπάρχει, καθώς η εξειδίκευση είναι επιβεβλημένη. και όταν δεν υπάρχουν πολλές θέσεις, η λύση είναι να γίνεσαι πιο ανταγωνιστικός».
Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε ο κ. Κουρέτας Δημήτρης, Καθηγητής Φυσιολογίας- Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο κ. Κουρέτας ξεκίνησε την ομιλία
του με την ερώτηση «Τι έρευνα θέλουμε;», σημειώνοντας, παράλληλα, ότι μέχρι το 1970 οι βιοεπιστήμονες
ήταν βυθισμένοι στα εργαστήρια, κάτι που πλέον δεν
ισχύει. Τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο, ως θεσμός, δεν
είναι μόνο χώρος διδασκαλίας αλλά και έρευνας,
επισημαίνοντας, ταυτόχρονα, τη σημασία του για την
οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Απαντώντας σε ερωτήσεις μαθητών κατά πόσον μπορεί
ένας νέος άνθρωπος να αντιμετωπίσει το φάσμα της
ανεργίας, τους προέτρεψε να ασχοληθούν για κάποιο
διάστημα με την άμισθη εργασία και να διαβάσουν τις
τεχνικές των συνεντεύξεων μέσα από βιβλία. Δε δίστασε να τονίσει ότι τα περισσότερα μπορεί να τα μάθει
κάποιος από αυτούς που έχουν αποτύχει και όχι από
τους επιτυχημένους. Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη
σύνδεση της Βιοχημείας και της Βιοτεχνολογίας με τα
τρόφιμα και της Τοξικολογίας με σημαντικές έρευνες
της Αστυνομίας, αποδεικνύοντας ότι η επιστήμη έχει
πολλές ατραπούς και αλληλεπιδρά και με άλλους
επαγγελματικούς χώρους.

Αρμόδιος για να μιλήσει στους μαθητές για τις θετικές σπουδές ήταν ο κ. Σαπουντζάκης Ευάγγελος,
Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Ο κ. Σαπουντζάκης τόνισε ότι τη
χρονική στιγμή κατά την οποία οι μαθητές καλούνται
να πάρουν μια απόφαση δεν έχουν επαρκείς εμπειρίες,
γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την απόφασή τους. Ωστόσο, η επιλογή που θα κάνουν σίγουρα
δεν είναι μονοσήμαντη, καθώς υπάρχει όσμωση μεταξύ των επιλογών και «αλληλοκαλύψεις» μεταξύ των
σχολών. Τα παιδιά που θα επιλέξουν σήμερα επαγγελματική κατεύθυνση δε θα πρέπει να επηρεαστούν από
τις παρούσες συγκυρίες, καθώς η εξειδίκευσή τους
θα συντελεστεί πέντε χρόνια αργότερα και κανείς δεν
μπορεί να γνωρίζει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.

που σχετίζεται με τις θετικές επιστήμες. Η συμβουλή
του προς τους μαθητές που καλούνται να πάρουν μια
απόφαση ζωής ήταν να συνδυάσουν το πάθος τους
με το ταλέντο τους και τη ζήτηση της αγοράς, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι κάποια περιζήτητα
επαγγέλματα σχετίζονται με την παραγωγή και τη
μεταφορά ενέργειας, με τη διαχείριση αποβλήτων,
με την τηλεπισκόπηση και την πρόγνωση φυσικών
καταστροφών.
Φυσικά, από την ημερίδα αυτή δε θα μπορούσε να
λείψει και η ενημέρωση γονέων και μαθητών για το νέο
εκπαιδευτικό σύστημα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το ρόλο αυτό ανέλαβε ο κ. Χατζητέγας Γιώργος, Φυσικός και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας. Αναφερόμενος

Υποστήριξε, κλείνοντας το λόγο του, ότι οι καταρτισμένοι άνθρωποι που εργάζονται σκληρά και με
μεράκι θα είναι πάντα ανάρπαστοι στην αγορά εργασίας.
Μετά τον κ. Σαπουντζάκη, ο κ. Σέργης Νίκος, Διδάκτωρ Αστροφυσικής και επιστημονικός συνεργάτης της
Ακαδημίας Αθηνών, προς επίρρωση των λόγων των
προηγούμενων ομιλητών, μίλησε για τη διασύνδεση
θετικών επιστημών με τις επιστήμες της Οικονομίας,
της Διοίκησης, με τις Πολιτικές Επιστήμες και με την
επιστήμη των ΜΜΕ. Ως χώρα, δήλωσε, πάσχουμε από
την «κατάρα της μετριότητας». Ο μοναδικός τρόπος,
για να αντισταθμιστεί αυτό, είναι να δημιουργήσουμε
«νησίδες αριστείας», που θα ασχολούνται με έρευνα αιχμής. Χαρακτηριστικά σημείωσε ότι οι θετικές
επιστήμες, ως επιστήμες αιχμής, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. δεν περνούν ούτε οκτώ
λεπτά, χωρίς να κάνουμε χρήση κάποιου προϊόντος

στο θέμα των σπουδών, υποστήριξε ότι είναι ένας
τρόπος για να πάμε στο αύριο. Δυστυχώς, όμως, ως
χώρα δεν έχουμε μία εναία λογική για το τι θα ’πρεπε
να είναι η παιδεία. Οι εκπαιδευτικές αλλαγές, συχνά,
επηρεάζονται ακόμα και από συντεχνιακές απαιτήσεις! Αναφορικά με το νέο εκπαιδευτικό σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που στηρίζεται
αποκλειστικά στην εξέταση 4 ή 5 μαθημάτων και που
θα ισχύσει από το επόμενο σχολικό έτος, σημείωσε ότι
ήταν ήττα για το ελληνικό σχολείο η μη προσμέτρηση του βαθμού του Λυκείου για την εισαγωγή στο
Πανεπιστήμιο.
Μετά το πέρας της ημερίδας τα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν γύρω από τους ομιλητές-επιστήμονες, σίγουρα, αποτελούσαν αδιάψευστη απόδειξη για το ότι
ο σπόρος της αμφιβολίας και του προβληματισμού είχε βαθιά ριζώσει στο μυαλό και την ψυχή όλων των παρευρισκομένων…
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ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
«Η σύγχρονη Αστρονομία συναντά τον Οδυσσέα»

Τ

ο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών σε συνεργασία με το Φυσικό
Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και
τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής διοργάνωσε
διεπιστημονική ημερίδα την Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015, στις εγκαταστάσεις του σχολείου. Η ημερίδα αυτή είχε ως θέμα «Η σύγχρονη Αστρονομία συναντά τον Οδυσσέα». Ομιλητές-καλεσμένοι στην εκδήλωση αυτή ήταν οι κ.κ. Σιμόπουλος Διονύσης, Επίτιμος Πρόεδρος του Ευγενιδείου
Πλανηταρίου, Τσουμπρή Ελίνα, Φιλόλογος του Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών,
Πρέκα Παναγιώτα, Επίκουρος Καθηγήτρια
Αστροφυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Την εκδήλωση προλόγισαν οι κ.κ. Αθανασιάδης
Αστέριος, Φυσικός, Τσικοπούλου Σταματούλα, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
στη Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής και Ανδρακάκος Κώστας, Διευθυντής Γυμνασίου
του Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών.
Η αυλαία της ημερίδας άνοιξε με την
ομιλία του κ. Σιμόπουλου με θέμα «Είμαστε όλοι αστρόσκονη». Ο κ. Σιμόπουλος μίλησε για το σύμπαν και τη δημιουργία του που τοποθετείται 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Σημείωσε ότι την ημέρα εκείνη γεννήθηκε και όλο το υδρογόνο και το μεγαλύτερο μέρος του ηλίου.
Έκτοτε, με τη δημιουργία των άστρων,
200 εκατομμύρια χρόνια μετά τη «γέννηση» του σύμπαντος, μέχρι και σήμερα, όλα
τα υπόλοιπα χημικά στοιχεία γεννήθηκαν
στο εσωτερικό των άστρων από τις μεταστοιχειώσεις τους. Γι’ αυτό και το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από άτομα και χημικά στοιχεία που γεννήθηκαν είτε κατά τη
γένεση του σύμπαντος είτε κατά την εξελικτική πορεία των άστρων από τη γέννησή τους ως το θάνατό τους. Χαρακτηριστικά, σημείωσε ότι ένας άνθρωπος 70 κιλών
αποτελείται από 7∙1027 άτομα, εκ των οποίων το 27% είναι υδρογόνο. Γι’ αυτό λέμε
ότι είμαστε αστρόσκονη και κάποια μέρα θα επιστρέψουμε στα άστρα. Μετά
το τέλος της ομιλίας του κ. Σιμόπουλου, το
κοινό που είχε ταξιδέψει για λίγες στιγμές
στον κόσμο των άστρων τού έθεσε ερωτήσεις, στις οποίες απάντησε με μεγάλη προθυμία.
Στη συνέχεια της εκδήλωσης, η κ. Ελίνα
Τσουμπρή παρουσίασε το ομηρικό κείμενο της Οδύσσειας, το οποίο στάθηκε αφετηρία και αφορμή για τον επιστημονικό
προσδιορισμό δύο αστρονομικών φαινομένων που εμπεριέχονται σ’ αυτό. Μέσα
από την παρουσίαση του ομηρικού κειμέ-

νου, έγινε προσπάθεια να καταδειχθεί ότι
ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, εκτός από το
υψηλό επίπεδο πολιτισμού που καλλιέργησε, έθεσε και τις βάσεις για την ανάπτυξη της σύγχρονης επιστήμης. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που, βάσει της εύγλωττης
παρουσίασης της άφιξης του Οδυσσέα
στην Ιθάκη από το ραψωδό, η σύγχρονη
έρευνα πέτυχε να προσδιορίσει χρονικά,
επακριβώς, τόσο την παλιννόστηση του
ήρωα όσο και τη μνηστηροφονία.
Η κ. Πρέκα Παναγιώτα μέσα από το
λόγο της προσπάθησε να γεφυρώσει την
απόσταση των 3.500 χρόνων που μας χωρίζουν από την επιστροφή του Οδυσσέα,
την απόσταση μεταξύ μυθοπλασίας - λογοτεχνίας και επιστήμης, αποδεικνύοντας
ότι οι δύο κόσμοι έχουν σημεία σύγκλισης. Το θέμα της ομιλίας της κ. Πρέκα ήταν
«Ομήρου Οδύσσεια: Δύο προφητείες
- Δύο αστρονομικά φαινόμενα - Χρονικός προσδιορισμός της επιστροφής
του Οδυσσέα».
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις δύο
προφητείες του μάντη Θεοκλύμενου που
σχετίζονταν με την επιστροφή του Οδυσσέα και την τιμωρία των αναίσχυντων
μνηστήρων. Στη μία από αυτές (ραψωδία
υ', στ. 350-357) ο μάντης, απευθυνόμενος
στους μνηστήρες, δηλώνει ότι «με νυχτερινού τύπου σκοτάδι έχουν καλυφθεί παντού τα κεφάλια τους, έχουν ραντιστεί με
αίμα οι τοίχοι και ο ήλιος έχει χαθεί από τον
ουρανό και έχει κάνει την επιδρομή της μια
κακή σκοτεινιά». Βάσει της αναφοράς αυτής, οι επιστήμονες συνήγαν το συμπέρασμα ότι πρόκειται για την περιγραφή μιας
έκλειψης Ηλίου. Καθώς, λοιπόν, στις εκλείψεις αυτό που φαίνεται στον ουρανό μοιάζει με αιματωμένο δέρμα, διότι έχει κόκκινο χρώμα, δεν υπάρχει, πλέον, αμφιβολία ότι πρόκειται για περιγραφή ηλιακής
έκλειψης που - βάσει του Ιππάρχου - συνετελείτο την 30η ημέρα του μηνός. Ακόμα, η κ. Πρέκα, στηριζόμενη στις ομηρικές αναφορές σχετικά με την ένδυση και
τη θερμοκρασία την εποχή επιστροφής
του Οδυσσέα, καθώς και στα δέντρα που
υπήρχαν στον κήπο του Λαέρτη, εξήγησε
στο - ομολογουμένως μαγεμένο - ακροατήριο ότι η επιστροφή του Οδυσσέα τοποθετείται χρονικά από τους επιστήμονες στις 25 Οκτωβρίου 1207 π.Χ.
Σίγουρα, οι μαθητές και οι προσκεκλημένοι - φίλοι του σχολείου, βγαίνοντας από την αίθουσα εκδηλώσεων ήταν
έμπλεοι συναισθημάτων και σκέψεων. Το
ταξίδι στον κόσμο των άστρων, του παρελθόντος και της επιστήμης είχε αγγίξει
όλους τους παρευρισκομένους…
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«Η Φυσική μαγεύει»
Το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών
στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών

Το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών στην εκδήλωση
της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στα Προπύλαια

Τ

Τ

ο Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014, μαθήτριες της Β΄ Λυκείου του σχολείου μας παρουσίασαν διάφορες παρασκευές στο
πλαίσιο τριήμερων εκδηλώσεων που
διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ), με τίτλο «Η Φυσική μαγεύει». Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στα ΤΕΙ Αιγάλεω και περιελάμβαναν- εκτός των ομιλιών- και
κάποιες παρουσιάσεις που γίνονταν
από καθηγητές ή από μαθητές με διαδραστικό τρόπο.
Οι μαθήτριες Zουμπουρλή Χριστίνα, Γεροντή Λώρα, Παπαγεωργίου
Δήμητρα και Σωτηροπούλου Ρεγγίνα παρουσίασαν, στο πλαίσιο του μαθήματος project με τίτλο «H Xημεία
των Καλλυντικών», πώς μπορούμε
με αγνά και απλά υλικά να παρασκευάσουμε καλλυντικά, όπως κραγιόν
και αρώματα αλλά και σαπούνια. Μάλιστα, παρασκεύασαν υπό την καθοδήγηση της Χημικού τους, κ. Ανδρακάκου Σοφίας, μερικά κραγιόν «κατά παραγγελία», τα οποία και δώρισαν
στους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, εξηγώντας, παράλληλα, τη διαδικασία παρασκευής τους.
Το πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκε γύρω από τον πάγκο, σίγουρα, αποτελούσε αδιάψευστο μάρτυρα της επιτυχούς προσπάθειας των
μαθητριών να μεταφέρουν με τρόπο
απλό και κατανοητό τις γνώσεις που
αποκόμισαν στα σχολικά εργαστήρια,
αποδεικνύοντας, ταυτόχρονα, ότι η
Χημεία είναι επιστήμη της καθημερινότητας…

ο Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015, μαθήτριες της Β΄ Λυκείου του Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών παρουσίασαν πειράματα στην εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
(ΕΕΦ) «Η Φυσική μαγεύει», που απευθυνόταν - αυτή τη φορά σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Η αυλαία των εκδηλώσεων άνοιξε με ομιλίες διακεκριμένων
πανεπιστημιακών δασκάλων που προσέγγισαν με άμεσο και εύληπτο τρόπο θέματα της σύγχρονης Φυσικής, σε μια προσπάθεια εξοικείωσης των μαθητών με τις μεθόδους της επιστημονικής έρευνας.
Μετά τη λήξη των ομιλιών, παρουσιάστηκε μια σειρά πειραμάτων, που στόχευε στην οπτικοποίηση πειραμάτων που διδάσκονται τα παιδιά στο σχολικό εγχειρίδιο. Οι παρουσιάσεις προσήλκυσαν το ενδιαφέρον των παιδιών και… όχι μόνο, με αποτέλεσμα
μεγάλες ομάδες παιδιών να συγκεντρωθούν γύρω από αυτές.
Το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών συμμετείχε στις εκδηλώσεις
της ΕΕΦ με ομάδα μαθητριών της Β΄ Λυκείου υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας της Χημείας, κ. Ανδρακάκου Σοφίας. Συγκεκριμένα, οι μαθήτριες Σωτηροπούλου Ρεγγίνα, Σβίγκου Συλβιάννα και Κακοσαίου Κατερίνα παρουσίασαν την παρασκευή
σπιτικών καλλυντικών και σαπουνιών στους μικρούς μαθητές και
μαθήτριες, οι οποίοι και εντυπωσιάστηκαν. Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος του Project «Η Χημεία των καλλυντικών». Στο τέλος, μάλιστα, τα καλλυντικά προσφέρθηκαν
στους μικρούς θεατές.
Το σχολείο μας, όμως, πραγματοποίησε και μια ακόμη παρουσίαση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Ο καθηγητής της Φυσικής, κ. Ανδρακάκος Κώστας, παρουσίασε μια σειρά πειραμάτων που βασίζονταν
στη χρήση του υγρού αζώτου και στις ιδιότητες που αποκτούν
διάφορα υλικά, όταν βρεθούν στο περιβάλλον αυτό. Χαρακτηριστικά, έδειξε μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παιδιών το μηδενισμό του όγκου ενός μπαλονιού, καθώς και το θρυμματισμό ενός
μήλου, που είχε, προηγουμένως, βυθιστεί στο υγρό άζωτο. Για το
τέλος, είχε φυλάξει μια… γλυκιά έκπληξη. την παρασκευή παγωτού με τη βοήθεια του υγρού αζώτου, το οποίο, ομολογουμένως,
απόλαυσαν όλοι!

Ο Κώστας Φασσέας στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών

Ο

Κώστας Φασσέας είναι Βιολόγος, καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Στις 18 Δεκεμβρίου 2014, επισκέφθηκε το
σχολείο μας και έδωσε ομιλία με θέμα «Διατρο-

φή και Διαφημίσεις». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος του Project της
Α΄ Λυκείου με τίτλο «Η Χημεία της κουζίνας».
Ο Κ. Φασσέας, ως εξαιρετικός ομιλητής, ανέπτυξε το θέμα του με γλαφυρότητα. Οι μαθητές

τον άκουσαν με μεγάλο ενδιαφέρον να εξηγεί
πώς οι διαφημίσεις, χωρίς να λένε ψέματα, αφήνουν να εννοηθεί ότι κάποια τρόφιμα έχουν ιδιότητες τις οποίες στην πραγματικότητα δε διαθέτουν.
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«Κάτω απ’ τ’ άστρα του ουρανού…»
Αστρονομική βραδιά στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών

Τ

ο σχολείο μας διοργάνωσε φέτος, για πρώτη χρονιά, τη λεγόμενη «Αστρονομική βραδιά». Ως ημέρα πραγματοποίησης της εκδήλωσης ορίστηκε η 10η Οκτωβρίου 2014, και ευτυχώς, ο καιρός στάθηκε σύμμαχός μας.
Η αυλαία της εκδήλωσης άνοιξε με την
ομιλία του κ. Θεοδοσίου, καθηγητή Αστρονομίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών και Προέδρου της Ένωσης
Ελλήνων Φυσικών, με τίτλο «Άστρα
και αστερισμοί».
Με λόγο χειμαρρώδη και άμεσο, γοήτευσε ήδη από τα πρώτα λεπτά της
ομιλίας του το ακροατήριο και το ταξίδεψε στο μαγικό κόσμο των γαλαξιών και των αστερισμών. Μη δεχόμενος τίποτα κατ’ αξιωματικό τρόπο ως
σωστό, προσπάθησε να εξηγήσει με
τρόπο εκλαϊκευμένο και, συνεπώς, κατανοητό τη μεθοδολογία της έρευνας που ακολουθήθηκε από τους πρώτους παρατηρησιακούς Αστρονόμους.
Θέλοντας να παρασύρει και τους πιο
δύσπιστους στο ταξίδι των ουράνιων
σωμάτων, δε δίστασε να κάνει κι ένα
ταξίδι… με τις λέξεις, ετυμολογώντας
όρους που χρησιμοποιούνται στην
Αστρονομία και αποδεικνύοντας, ταυτόχρονα, ότι πολλοί από αυτούς έχουν
αρχαίες ελληνικές ρίζες. Πόσοι από
εμάς είχαμε σκεφτεί ότι ο Αρκτούρος
δεν είναι τίποτα άλλο απ’ την ουρά της

άρκτου ή ότι η σελήνη που ονομαζόταν
μήν έδωσε την ονομασία της όχι μόνο
στους μήνες του χρόνου αλλά και…
στο μηνίσκο;
Το ταξίδι, όμως, στον κόσμο της ετυμολογίας έδωσε τη θέση του, σταδιακά, σ’ ένα ταξίδι στον κόσμο της μυθολογίας, καθώς πολλοί αστερισμοί φέρουν ονομασίες ηρώων αυτής. Όλοι
μαγεμένοι παρακολουθούσαν την

ιστορία της Ανδρομέδας, που, δεμένη στο βράχο, ήταν «καταδικασμένη»
να κατασπαραχτεί από το κήτος, μέχρι
που σώθηκε από τον Περσέα, ο οποίος και την παντρεύτηκε. Μετά το θάνατό της, η Αθηνά την έκανε άστρο και
την τοποθέτησε στους αστερισμούς
του βόρειου ουρανού, κοντά στον Περσέα και στη μητέρα της, Κασσιόπη.
Ο κ. Θεοδοσίου αναφέρθηκε ακόμα

και στο ότι οι αρχαίοι Έλληνες ποιητές
γνώριζαν τον ουρανό, καθώς στα έργα
τους εντοπίζονται αναφορές σε αστερισμούς. Η Καλυψώ, για παράδειγμα, στη
ραψωδία ε’ της Οδύσσειας συμβουλεύει τον Οδυσσέα στο ταξίδι επιστροφής
του προς την Ιθάκη «να έχει πάντα στο
αριστερό του χέρι τον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου που τη λεν κι Αμάξι».
Μετά τη λήξη της ομιλίας του κ. Θεοδοσίου, σειρά είχαν οι αστρονομικές
παρατηρήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια της Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης «Διόσκουροι». Η
ένωση αυτή, που απαρτίζεται από ερασιτέχνες Αστρονόμους, έφερε μερικά
τηλεσκόπια, τα οποία και τοποθετήθηκαν στην αυλή του σχολείου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν παρατηρήσεις των αστερισμών. Η ανέφελη βραδιά και το απαλλαγμένο από φωτορύπανση περιβάλλον, σίγουρα, συνετέλεσαν στην επιτυχία των παρατηρήσεων. Παράλληλα, οι ερασιτέχνες Αστρονόμοι από την ένωση «Διόσκουροι» καθοδηγούσαν μικρούς και μεγάλους στο
ταξίδι αυτό του ουρανού…
Η βραδιά έκλεισε λίγο πριν τα μεσάνυχτα και όλοι, σίγουρα, έφυγαν με νέες
εικόνες στο νου τους και νέα συναισθήματα στις ψυχές τους… Αναμφισβήτητα, η παρατήρηση του ουρανού βοηθά
τον άνθρωπο να αντιληφθεί τη μικρότητα της ύπαρξής του…

Ομιλία του κ. Λιάντη Ηλία, επιστημονικού συνεργάτη του
ΚΕΕΛΠΝΟ στους μαθητές και γονείς του σχολείου μας

Τ

ην Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015, ο κ. Ηλίας Λιάντης επισκέφθηκε για μια ακόμα φορά
το σχολείο μας, προκειμένου να μιλήσει με τους
μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου σχετικά
με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και τους
τρόπους προστασίας απέναντι σε αυτά. Ο κ. Ηλίας Λιάντης είναι Ψυχολόγος και επιστημονικός συνεργάτης του ΚΕΕΛΠΝΟ, επιφορτισμένος με το έργο ενημέρωσης του κοινού για θέματα ατομικής υγιεινής και
υγείας.
Κατανοώντας την κρίσιμη ηλικία στην οποία βρίσκονται οι μαθητές, μίλησε μαζί τους συμβουλευτικά και
με αμεσότητα, γεγονός που τους κέρδισε αμέσως και
τους έκανε να νιώσουν οικειότητα, ώστε να του ανοιχτούν και να θέσουν ερωτήματα που, ενδεχομένως,
να δίσταζαν να θέσουν ακόμα και στους γονείς τους.
Με λόγο άμεσο και κατανοητό, ρέοντα και μεστό πληροφοριών, όρισε ποια είναι τα «σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα» και, παράλληλα, ενημέρωσε τα παιδιά ότι η αφύπνιση συνιστά
το πρώτο βήμα για την προστασία ενάντια σ' αυτά.
Παράλληλα, δε δίστασε να δώσει στους μαθητές και

απλές οδηγίες υγιεινής, όπως, για παράδειγμα, για τον
τρόπο πλυσίματος των χεριών, που αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο προστασίας έναντι μικροβίων και
ιών. Το σίγουρο είναι ότι μετά από την ομιλία του κ. Λιάντη τα παιδιά είχαν καταλάβει με τον πιο άμεσο τρόπο
γιατί όντως η Βιολογία είναι η επιστήμη της ζωής και
οι γνώσεις της μας εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα
ζωής…
Η σοβαρότητα του συγκεκριμένου ζητήματος ήταν
ο λόγος της δεύτερης πρόσκλησης του κ. Λιάντη στο
σχολείο μας την Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2015, με
σκοπό την ενημέρωση –αυτή τη φορά- των γονέων σχετικά με τις διαφυλικές σχέσεις και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ο κ. Λιάντης συζήτησε με τους γονείς για σημαντικά θέματα που άπτονται
του συγκεκριμένου «ευαίσθητου» τομέα και τόνισε ότι
είναι πολύ σημαντική η επαφή με τα παιδιά τους, που
βρίσκονται, πλέον, στην εφηβεία. Συμπλήρωσε, επίσης, ότι είναι καθήκον δικό τους να ενημερώνουν τα
παιδιά τους για θέματα που αφορούν στην υγεία τους
και, τέλος, πρότεινε τρόπους διαχείρισης αυτής της λεπτής ισορροπίας.
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EΘEΛONTIΣMOΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ PRAKSIS

Γ

ια όσους από εσάς δε γνωρίζουν, η «Πράξις»- ή
διεθνώς «PRAKSIS»- είναι μια Μη Κυβερνητική
Οργάνωση, η οποία έχει ως πρωταρχικό μέλημα
το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υλοποίηση
προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης.
Στοχεύει, δηλαδή, στην καταπολέμηση του κοινωνικού
και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικών
ομάδων, την υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών
δικαιωμάτων τους και, παράλληλα, παρέχει ιατρικές
υπηρεσίες στους τομείς της πρόληψης, της θεραπείας
και της υγειονομικής υποδομής. Οι ωφελούμενοι από το
πρόγραμμα αυτό είναι συνάνθρωποί μας που βιώνουν
σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.
Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου επισκεφθήκαμε, λοιπόν,
την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014, έναν από τους
χώρους υλοποίησης του προγράμματος αυτού, στο
πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνιολογίας, όχι μόνο για
να ευαισθητοποιηθούμε, αλλά και για να συνδράμουμε,
έστω και για μία ημέρα, στο αναντίλεκτα τεράστιο έργο
που επιτελείται από τους ανθρώπους της οργάνωσης.
Το να βλέπεις δύο νέα παιδιά, γύρω στα 20, να μιλούν
με τέτοια αγάπη και τέτοιο πάθος για την προσφορά τους
στο σύνολο είναι σίγουρα κάτι που σε γεμίζει σκέψεις
και ερωτηματικά. Ωστόσο, η εσωτερική πληρότητα
που αισθάνεσαι, όταν προσφέρεις σε ανθρώπους που
πραγματικά το έχουν ανάγκη, ανθρώπους που δεν
έχουν την πολυτέλεια- γιατί δυστυχώς για πολλούς
πολυτέλεια είναι- να απολαμβάνουν ένα πιάτο ζεστό
φαΐ, είναι κάτι που χαράσσεται ανεξίτηλα στη μνήμη
σου. Καταλαβαίνεις ποια πράγματα στη ζωή έχουν αξία
και ότι πολλές φορές τίποτα δε σε κάνει περισσότερο
ευτυχισμένο από την ευτυχία του διπλανού σου...
Μάριος Χαδιαράκος, Γ1 Λυκείου

Π

ροτού κλείσει το σχολείο για τις διακοπές των
Χριστουγέννων, αποφασίσαμε με τους συμμαθητές
μου να επισκεφθούμε το ευαγές ίδρυμα PRAKSIS,
το οποίο φιλοξενεί άστεγους ανθρώπους. Κατά
τη διάρκεια της προετοιμασίας και της διανομής
φαγητού στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη,
αισθάνθηκα ικανοποίηση, γιατί συνέβαλα στο να
νιώσουν ευτυχισμένοι, έστω και για λίγο. Το χαμόγελο
στο πρόσωπό τους με έκανε και εμένα χαρούμενη και,
από εκείνη την ημέρα, αποφάσισα να συνεισφέρω
συστηματικά στις κοινωνικές ομάδες που πραγματικά
το χρειάζονται.
Δανάη Μαρκαντώνη, Γ3 Λυκείου

Τ

ο Δεκέμβριο επισκεφθήκαμε με το σχολείο τη
φιλανθρωπική οργάνωση PRAKSIS, που αναλαμβάνει
την περίθαλψη άστεγων και την παροχή σε αυτούς
ψυχολογικής υποστήριξης και υλικής βοήθειας. Ήταν
μια ιδιαίτερη εμπειρία, καθώς προσφέραμε φαγητό και
ρούχα σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε δεινή
οικονομική κατάσταση. Μπορέσαμε να εκτιμήσουμε
από κοντά τη δράση μιας από τις μη κυβερνητικές
οργανώσεις που εδρεύουν στη χώρα μας και να
κατανοήσουμε την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα
του λειτουργήματος που επιτελούν. Μακάρι όλα τα παιδιά
να μπορούσαν να επισκεφθούν ευαγή ιδρύματα κάποια
στιγμή στη ζωή τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι
όλα αυτά που βλέπουμε και ακούμε περί κρίσης και
φτώχιας δεν είναι απλώς μια είδηση και ένα άρθρο σε
μια εφημερίδα αλλά μια πραγματικότητα.
Αλεξία Τραμπακοπούλου, Γ3 Λυκείου

Η

επίσκεψή μας στη μη κυβερνητική φιλανθρωπική
οργάνωση PRAKSIS δημιούργησε τόσο σε εμένα όσο
και σε όλους τους συμμαθητές μου, θεωρώ, ανάμεικτα
συναισθήματα. Αφενός, ο καθόλου ευκαταφρόνητος
αριθμός ανθρώπων που περίμενε με ανυπομονησία
να πάρει από τα χέρια μας ένα πιάτο φαγητό και,
αφετέρου, η χαρά που νιώσαμε, προσφέροντας βοήθεια
σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, ήταν αρκετά, ώστε να
συγκινηθούμε. Το βλέμμα των ανθρώπων- ως επί το
πλείστον ανδρών- που συναντήσαμε μπαίνοντας ήταν
θερμό αλλά, συγχρόνως, έκρυβε και μια θλίψη. Άλλοι
πιο κοινωνικοί, άλλοι πιο απόμακροι, άλλοι γεμάτοι
ενέργεια, άλλοι στενοχωρημένοι. Αν πρέπει να επιλέξω
κάποια εμπειρία που ζήσαμε και μου προκάλεσε
μεγαλύτερη εντύπωση, αυτή, σίγουρα, είναι η έκφραση
ευγνωμοσύνης στο πρόσωπο των ανθρώπων, όταν
αντίκριζαν τη μερίδα φαγητού που τους προσφέραμε. Η
απερίγραπτη χαρά τους για κάτι που εμείς θεωρούσαμε
δεδομένο με έκανε να εκτιμήσω περισσότερο κάποια
αγαθά και να αντιληφθώ την αξία τους. Σίγουρα, το
«ευχαριστώ» έπρεπε να ειπωθεί από την πλευρά μας,
που είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το μεγαλείο της
εθελοντικής και ανιδιοτελούς προσφοράς.
Έλενα Ρίτσου, Γ3 Λυκείου

Το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών επισκέπτεται το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων

Φ

έτος, για μία ακόμα χρονιά, στο
πλαίσιο της ευαισθητοποίησης
των μαθητών μας πάνω
σε θέματα που αφορούν στην
κακοποίηση των ζώων, επισκεφθήκαμε
το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων
(ΚΑΖ) στο Μαρκόπουλο. Έτσι, τη
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014,
αντιπροσωπεία μαθητών μας επέδωσε
στους υπεύθυνους του καταφυγίου
τις προσφορές του σχολείου μας σε
φάρμακα και τροφές.
Οι υπεύθυνοι του Καταφυγίου
μίλησαν στα παιδιά για το έργο
του Συλλόγου τους, που είναι μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και
συστάθηκε από άτομα που διαπνέονται
από φιλοζωικά αισθήματα. Στόχος του
ΚΑΖ είναι η προάσπιση της αξιοπρέπειας
των τετράποδων συντρόφων του

ανθρώπου που μπορεί να επιτευχθεί
μόνο μέσω της αγωγής των πολιτών
και της πραγματοποίησης στειρώσεων
στα αδέσποτα ζώα. Μόνο υπό τις
προϋποθέσεις αυτές, είναι δυνατόν να
υλοποιηθεί ο στόχος που έχουν θέσει οι
άνθρωποι του συλλόγου: σε λίγα χρόνια
να μην υπάρχει ούτε ένα αδέσποτο στο
δρόμο. Το έργο, όμως, των ανθρώπων
του Καταφυγίου δεν περιορίζεται μόνο
στη σίτιση ή και περίθαλψη ζώων που
φιλοξενούνται στους χώρους του, αλλά

εκτείνεται και στη φροντίδα μέσω της
σίτισης των αδέσποτων στις διάφορες
γειτονιές. Τέλος, οι άνθρωποι του
Συλλόγου δραστηριοποιούνται, ώστε
να βρουν τις κατάλληλες οικογένειες,
για να υιοθετήσουν κάποια από τα
αδέσποτα.
Μετά την ενημέρωση των υπεύθυνων
του Καταφυγίου, σειρά είχε το παιχνίδι
των μαθητών με τους τετράποδους
φίλους τους, κάτι το οποίο, σίγουρα,
περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία!
Χαρούμενες φωνές σύμμεικτες με
γαβγίσματα ακούγονταν από κάθε
γωνιά του χώρου όπου φιλοξενούνται
τα ζώα αυτά. «Σίγουρα, η επαφή των
παιδιών με τα ζώα κάνει τα παιδιά
όχι μόνο πιο ευαίσθητα αλλά και πιο
υπεύθυνα…», σκεφτόμασταν, καθώς
τα βλέπαμε να πλησιάζουν με τόση

τρυφερότητα και αγάπη τα αδέσποτα,
για να τους προσφέρουν λίγη τροφή ή
και μόνο ένα χάδι…
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ΓΙΟΡΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Xριστουγεννιάτικη παράσταση Γυμνασίου

Τ

ο Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014, στο Δημαρχείο Κορωπίου, έγινε η
φετινή παράσταση του Γυμνασίου. Το θέμα της είχε ως γενικό τίτλο «Περί
μουσικής», όχι μόνο επειδή ένα μέρος του βασιζόταν στο ομώνυμο έργο του
Πλουτάρχου, αλλά και εξαιτίας του πολυσήμαντου του ίδιου του αντικειμένου και
της διαφορετικότητας των θεατρικών κομματιών που ενώθηκαν στην παράσταση,
για να τονίσουν - το καθένα με δικό του τρόπο - την αξία της μουσικής για τον
άνθρωπο.
Στην πρώτη πράξη, οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου δραματοποίησαν το
αριστούργημα «Περί μουσικής» από τα «Ηθικά» του Πλουτάρχου, παρουσιάζοντας
θεαματικά και πρωτότυπα τη συζήτηση τριών ειδημόνων για την ιστορία και το ρόλο
της μουσικής. Μπροστά στους θεατές παρήλασαν αρχαίοι φιλόσοφοι, ποιητές, αθλητές,
ηθοποιοί, επιστήμονες και πολλά άλλα άτομα του παρελθόντος, για να μας πείσουν
για τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της μουσικής, την άποψη του Πλουτάρχου, που
ακούγεται απόλυτα κλασική και ακολουθεί τις διδασκαλίες του Πλάτωνα και
του Πυθαγόρα.
Η δεύτερη πράξη, συνεχίζοντας τη συζήτηση για τη μαγική δύναμη της
μουσικής, μας μετέφερε στο μύθο του Ορφέα, ο οποίος με την τέχνη
του εξουσίαζε όχι μόνο τους ανθρώπους αλλά και τους θεούς και τη
φύση. Η μουσική, εδώ, ακούστηκε πια ως αναπόσπαστο μέρος
του δρωμένου, επειδή οι μαθητές της Β΄ και της Γ΄ Γυμνασίου
παρουσίασαν την όπερα του Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ
«Ορφέας και Ευρυδίκη», συνδυάζοντας τη μουσική, το δράμα
και το χορό. Ο Γκλουκ ήταν πρωτοπόρος της όπερας, διότι ένωσε το τραγούδι με τη δράση.
Ένας από τους μαθητές του ήταν ο Σαλιέρι, τον οποίον ξέρουμε ως μεγάλο αντίζηλο
του Μότσαρτ. Έτσι, το νήμα της παράστασης ξετυλίγεται χρονικά και λογικά και,
στην τρίτη πράξη, φτάνει στη Βιέννη, όπου διαδραματίζεται μία από τις «Μικρές
τραγωδίες» του Αλέξανδρου Πούσκιν με τίτλο «Μότσαρτ και Σαλιέρι». Οι μαθητές
της Β΄ Γυμνασίου υποδύθηκαν τους δύο εν λόγω μουσικούς με αντίθετο καλλιτεχνικό
προφίλ. Ο Μότσαρτ είναι η προσωποποίηση του αληθινού καλλιτέχνη, η ζωή και η
τέχνη του οποίου συνιστούν ενιαίο σύνολο. Είναι η απλή και ελκυστική ανθρώπινη
μορφή της ιδιοφυίας, η απεριόριστη δύναμη του οποίου ανακαλύπτεται στη
μουσική που ακούει ο συνεπαρμένος Σαλιέρι. Ο Μότσαρτ στην τραγωδία είναι
φορέας υψηλής ηθικής, ο οποίος δηλώνει ότι «ιδιοφυία και έγκλημα είναι δύο
πράγματα ασυμβίβαστα», ενώ ο Σαλιέρι είναι ικανός να κάνει έγκλημα, επειδή
δε διαθέτει την αγάπη για τους ανθρώπους, η οποία γεννά και τα μεγάλα έργα
τέχνης. Έτσι, ο κύκλος της παράστασης έκλεισε πάλι με θέμα τη συσχέτιση
της τέχνης και της ηθικής και επιβεβαιώθηκε ο παιδαγωγικός ρόλος της
μουσικής, συμπέρασμα χρήσιμο για μια σχολική παράσταση.
Δρ Όλγα Μπούρα
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Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Παζάρι
υπέρ της ενίσχυσης του έργου των Παιδικών Χωριών SOS Βάρης

Τ

ο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι έχει γίνει πια θεσμός για το σχολείο μας
και, ταυτόχρονα, μια ευκαιρία για τους μαθητές να αναδείξουν τα ταλέντα τους και να εκφράσουν τις ευαισθησίες τους. Έτσι, την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014, μικρά και… μεγαλύτερα παιδιά συνέρρευσαν στο σχολείο μας, που φορούσε τα γιορτινά του!
Οι αίθουσες διδασκαλίας και διαγωνισμάτων είχαν διαμορφωθεί σε μικρές γωνιές, όπου κάθε τμήμα είχε στήσει τον πάγκο με τα προϊόντα του. Τα
θρανία και οι έδρες σε ρόλο πάγκων, γιορτινά στολισμένα, αναδείκνυαν τις
δημιουργίες, που με πολλή αγάπη και φροντίδα είχαν κατασκευάσει οι μαθητές μας. Οι πίνακες διδασκαλίας, οι οποίοι μέχρι πριν από λίγες ώρες ήταν
«κοσμημένοι» με διαφορικές εξισώσεις και ρηματικούς τύπους των Αρχαίων, είχαν μεταμορφωθεί σε ζωγραφικό καμβά με υπέροχες χριστουγεννιάτικες εικόνες.
Τα παιδιά, με τη σειρά τους, προσπαθούσαν με ζήλο και ενθουσιασμό
να προβάλλουν, με τον καλύτερο, τρόπο τις δημιουργίες τους, προκαλώντας ένα αίσθημα υπερηφάνειας στους γονείς και στους καθηγητές τους.
Οι επισκέπτες που βρέθηκαν στο σχολείο μας την ημέρα εκείνη είχαν την
ευκαιρία να περιηγηθούν στους διάφορους χώρους και να θαυμάσουν τις
χριστουγεννιάτικες- και όχι μόνο-δημιουργίες των παιδιών, να επιδοθούν
στην αναζήτηση του καταλληλότερου βιβλίου που θα προσέφεραν ως δώρο, να αγοράσουν πολύχρωμα άνθη από το αυτοσχέδιο ανθοπωλείο και να
ευφράνουν την ψυχή τους με γλυκές και αλμυρές γεύσεις που είχαν παρασκευάσει οι ίδιοι οι μαθητές! Και όλα αυτά… υπό τους ήχους χριστουγεννιάτικων τραγουδιών που έδιναν μια γιορτινή νότα στην εκδήλωση…
Στόχος της εκδήλωσης αυτής, εκτός από την ανάληψη πρωτοβουλιών
από τους ίδιους τους μαθητές και την εμπλοκή τους σε μια δημιουργική διαδικασία, ήταν η ενίσχυση του έργου των Παιδικών Χωριών SOS Βάρης.
Για το λόγο αυτό, την τελευταία ημέρα του σχολείου προ των εορτών των
Χριστουγέννων, την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014, αντιπροσωπεία μαθητών μας, συνοδευόμενη από το Διευθυντή του Γυμνασίου, κ. Κωνσταντίνο
Ανδρακάκο, παρέδωσε στους υπεύθυνους των Παιδικών Χωριών SOS
Βάρης το ποσό των 3.350 € που είχαν συγκεντρώσει από το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι μαζί με προσφορές σε είδη ένδυσης και υπόδησης. Τα
παιδιά είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε κάποιους από τους χώρους του
Παιδικού Χωριού και να πληροφορηθούν για τον τρόπο λειτουργίας του.
Πληροφορήθηκαν, λοιπόν, ότι τα παιδιά που φιλοξενούνται στα Χωριά
SOS δεν είναι ορφανά, αλλά παιδιά των οποίων οι γονείς είναι ακατάλληλοι
να τα αναθρέψουν για πλήθος διαφορετικών λόγων. Τα παιδιά αυτά αποτελούν μέλη κανονικών οικογενειών, καθώς έχουν μία μαμά που τα φροντίζει
στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου οίκου. Με τον τρόπο αυτό, μεγαλώνουν με
φροντίδα και στοργή, σε ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη και προσφορά και,
μάλιστα, χωρίς να είναι απομονωμένα από την κοινωνία, αφού φοιτούν σε
σχολεία της περιοχής.
Με το μυαλό γεμάτο σκέψεις και ερωτηματικά, αποχωρήσαμε από τα
Παιδικά Χωριά SOS Βάρης, νιώθοντας θαυμασμό και ευγνωμοσύνη για
τους ανθρώπους εκείνους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην κάλυψη
της βασικής ανάγκης ενός παιδιού… της ανάγκης του για αγάπη…

ΘΕΑΤΡΟ

Φ

έτος, το σχολείο μας, για πρώτη φορά, διοργάνωσε
προς το τέλος της χρονιάς ένα Φεστιβάλ Θεάτρου στο
οποίο συμμετείχαν επτά θεατρικές ομάδες. Η πρώτη
ομάδα της Γ΄ Γυμνασίου παρουσίασε σε όλους τους μαθητές του
σχολείου μια μικρή κωμωδία του Μολιέρου με τίτλο «Η ζήλια του
Μουντζούρη», η δεύτερη ομάδα της Γ΄ Γυμνασίου ανέβασε μια
άλλη κωμωδία του Γάλλου κωμωδιογράφου με τίτλο «Ο ιπτάμενος
γιατρός», ενώ μια τρίτη μικτή θεατρική ομάδα της Β΄ Λυκείου και
της Β΄ Γυμνασίου παρουσίασε το έργο με τίτλο «Ο φιλάργυρος

Γιατί ο Μολιέρος;

Ο

Μολιέρος (το πραγματικό του όνομα ήταν
Ζαν-Μπατίστ Ποκλέν, 1622-1673) ήταν ο μεγαλύτερος κωμωδιογράφος της Γαλλίας και
της νέας Ευρώπης, ιδρυτής της κλασικής κωμωδίας,
ηθοποιός και διευθυντής θεάτρου. Καταγόταν από
παλαιά αστική οικογένεια, ενώ ο πατέρας του ήταν
μεγαλέμπορος και διακοσμητής του βασιλιά. Φοίτησε σε ένα δημοφιλές Ιησουιτικό κολλέγιο, όπου έγινε σπουδαίος γνώστης της λατινικής γλώσσας. Η παράδοση λέει ότι ο Ζαν-Μπατίστ μετέφρασε στα γαλλικά το φιλοσοφικό ποίημα του Λουκρήτιου «De rerum
natura». Στο σχολείο του υπήρχε θέατρο, όπου ανέβαζαν τις κωμωδίες του Πλαύτου και του Τερέντιου,
γεγονός που βοήθησε το μέλλοντα δραματουργό να
μελετήσει καλά την τέχνη της κωμωδίας. Μετά την
αποφοίτησή του από το κολλέγιο, ο Μολιέρος σπούδασε Νομική
μ ή στην
η Ορλεάνη.
ρ
η Με τιςς εν λόγω
γ
σπουδές, ο νεαρός μπορούσε να γίνει φιλόλογος ή φιλόσοφος.
Επίσης, ήταν
σε θέση
να

ιππότης» από τις «Μικρές τραγωδίες» του Αλέξανδρου Πούσκιν.
Ταυτόχρονα, δύο μικρές ομάδες της Γ΄ Γυμνασίου προετοίμασαν
δύο μονόπρακτα του Τένεσι Ουίλιαμς: τα έργα «Η αδέσμευτη»
και «Η λαίδη Φθειροζόλ». Παράλληλα, μια μικτή θεατρική ομάδα
του Λυκείου παρουσίασε μια πράξη από τη «Λοκαντιέρα» του
Κάρλο Γκολντόνι και τέλος, μια άλλη μικτή θεατρική ομάδα του
σχολείου ερμήνευσε με το δικό της - διαφορετικό από τον περσινότρόπο μία πράξη από το «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σαμουέλ
Μπέκετ, βασικού δραματουργού του Θεάτρου του Παραλόγου.

κληρονομήσει τη δουλειά του πατέρα του, αλλά ο ίδιος αποφάσισε
να γίνει ηθοποιός.
Το 1645, ο Μολιέρος μαζί με κάποιους φίλους του έφυγε από το Παρίσι, για να περιοδεύσει στην επαρχία, για δεκατρία ολόκληρα χρόνια.
Ήταν χρόνια σκληρής δοκιμασίας
αλλά και εμπειριών, διότι ο κωμωδιογράφος είχε την ευκαιρία να παρατηρήσει από κοντά τη ζωή των πόλεων και της υπαίθρου, καθώς και
τους διαφορετικούς χαρακτήρες
των ανθρώπων. Εκείνα τα χρόνια,
στη γαλλική επαρχία είτε οι «λαϊκές
φάρσες» είτε οι παραστάσεις Ιταλών ηθοποιών-αυτοσχεδιαστών,
οι οποίοι παρουσίαζαν τη γνωστή
«Commedia dell’ arte» ήταν πολύ δημοφιλή θεάματα.
Αρχικά, ο θίασος του Μολιέρου
αποφάσισε να ακολουθήσει
αυτές τις δύο παραδόσεις
και να ανεβάζει χαρούμενες παραστάσεις με αυτοσχεδιασμό και στοιχεία γαλλικής φάρσας. Για να εξασφαλίσει στους ηθοποιούς πρωτότυπο ρεπερτόριο,
ο Ζαν-Μπατίστ
άρχισε να γράφει
θεατρικά έργα ο
ίδιος.
Στις αρχές του 17ου
αιώνα οι θεωρητικοί του
Κλασικισμού προσδιόρισαν την κωμωδία ως έργο
χαμηλής ποιότητας,

που απεικονίζει την προσωπική ζωή, την καθημερινότητα και τα ήθη.
Μολονότι προς τα μέσα αυτού του αιώνα στη Γαλλία
εμφανίζονται οι κωμωδίες του Πιερ Κορνέιγ και του
Συρανό ντε Μπερζεράκ, ο πραγματικός θιασώτης της
κλασικής κωμωδίας είναι, αναμφίβολα, ο Μολιέρος,
ο οποίος κληρονόμησε από τη φάρσα τα θέματα της
καθημερινότητας, την ποικιλία και την αληθοφάνεια
των ηρώων αλλά και τη διαφορετικότητα των κωμικών
περιστάσεων. Σε όλη του τη ζωή ο συγγραφέας έμεινε
πιστός στη φάρσα και, ακόμα και σε υψηλές κωμωδίες
του, χρησιμοποιούσε στοιχεία της λαϊκής αυτής κωμωδίας. Από την «Commedia dell’ arte» ο κωμωδιογράφος δανείστηκε τον αυτοσχεδιασμό, την πολυμήχανη
πλοκή, τους ζωντανούς χαρακτήρες και τις αρχές της
υποκριτικής.
Γιατί οι πρώτες κωμωδίες του;
Από την εποχή των περιοδειών διασώθηκαν οι πρώτες κωμωδίες του Μολιέρου, «Ο ιπτάμενος γιατρός»
και «Η ζήλια του Μουντζούρη». Η υπόθεση του έργου «Η ζήλια του Μουντζούρη» βασίζεται στα έξυπνα
κόλπα μιας νέας γυναίκας, η οποία κατάφερε να εγλωβίσει το στρίγκλο άντρα της στην παγίδα που εκείνος
ετοίμασε γι’ αυτήν. Στο πρόσωπο του Μουντζούρη που
δημιουργήθηκε σύμφωνα με το προσωπείο της φάρσας «Χαζούλης άντρας» διακρίνονται αληθινές πτυχές
του χαρακτήρα του.
Όσον αφορά στον «Ιπτάμενο γιατρό», εδώ οι γρήγο-
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ρες μεταμφιέσεις του υπηρέτη Σγαναρέλου δημιουργούν μια εξαιρετική δυνατότητα σχεδιασμού μιας δυναμικής υπόθεσης στη μικρή αυτή κωμωδία. Ήδη από
τα πρώτα έργα του Μολιέρου, οι γιατροί εμφανίζονται
ως μόνιμος στόχος περιγελάσματος, η αιτία του οποίου
ήταν η βαθιά πίστη του δραματουργού στην καλοσύνη της φύσης και η απέχθειά του για την «υποκρισία».
Ο Μολιέρος μισούσε την Ιατρική, διότι θεωρούσε τους
γιατρούς υποκριτές και τσαρλατάνους, που εμποδίζουν

τη φυσική πορεία των πραγμάτων. Ήδη, από τις πρώτες κωμωδίες του, ο Μολιέρος διάλεξε ως ήρωά του τον
έξυπνο και δραστήριο άνθρωπο του λαού, έχοντας υιοθετήσει τις αισιόδοξες απόψεις της Αναγέννησης.
Η συμβολή του κωμωδιογράφου στην ιστορία της
παγκόσμιας δραματουργίας είναι μεγάλη. Έχοντας
συνδυάσει στα έργα του την καλύτερη παράδοση του
γαλλικού λαϊκού θεάτρου με τις προοδευτικές ιδέες
του Ουμανισμού, ο Μολιέρος δημιούργησε ένα νέο εί-

δος δράματος, την «υψηλή κωμωδία», με στοιχεία ρεαλισμού. Την εποχή κατά την οποία η καθολική αντίδραση σχεδόν κατέστρεψε το μεγάλο θέατρο της ισπανικής και ιταλικής Αναγέννησης και η πουριτανική αγγλική επανάσταση έβλαψε τα θέατρα του Λονδίνου και
αναθεμάτισε το Σαίξπηρ, ο Μολιέρος σήκωσε ψηλά τη
σημαία του Ουμανισμού και ένωσε μέσα από τα έργα
του δύο μεγάλες πολιτιστικές εποχές, την Αναγέννηση
και το Διαφωτισμό.

Γιατί οι «Μικρές τραγωδίες» του Πούσκιν;

Ο

ι «Μικρές τραγωδίες» του μεγάλου Ρώσου ποιητή Αλεξάντερ
Πούσκιν σχηματίζουν έναν κύκλο αποτελούμενο από τέσσερα δραματικά έργα του 1830 με τίτλους: «O
φιλάργυρος ιππότης», «Μότσαρτ
και Σαλιέρι», «Ο πέτρινος καλεσμένος» και «Γλέντι στον καιρό της πανούκλας». Οι «Μικρές τραγωδίες» ονομάστηκαν έτσι από τον ίδιο το δραματουργό
ργ στην
η επιστολή
ή του προς
ρ ς τον Π.Α.
Πλετνιώφ στις 09.12.1830.
Αυτή τη σχολική χρονιά,
οι θεατρικές μας ομάδες
ανέβασαν δύο από τις
τέσσερις αυτές τραγωδίες.

Τα Χριστούγεννα, οι μαθητές του Γυμνασίου παρουσίασαν το έργο «Μότσαρτ
και Σαλιέρι» και, προς το τέλος της χρονιάς, οι μαθητές του Λυκείου παρουσίασαν σε όλο το σχολείο το «Φιλάργυρο
ιππότη» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ. Δεν
ήταν τυχαία η επιλογή αυτή. μάς κέρδισε η παγκοσμιότητα των προβλημάτων
των τραγωδιών, στις οποίες αναλύονται
με τη σειρά τα εξής θέματα: ο άνθρωπος
και τα χρήμ
χρήματα, ο άνθρωπος
ρ
ς και η δημιημ
ουργία, ο άνθρωπος και η ηθική, ο άνθρωπος και ο θάνατος. Εκτός τούτου, σε
όλα τα εν λόγω έργα, παρουσιάζεται
μια κοινή σύγκρουση. ανάμεσα στην
επιδίωξη της αρμονίας του ανθρώπου και του κόσμου αφενός και
στην αδυναμία επίτευξης αυτής
αφετέρου. Αν βάλουμε τις τραγωδίες του Πούσκιν σε χρονολογική σειρά, ανάλογα

μμε τις εποχές που απεικονίζονται, τότε
θθα διαπιστώσουμε ότι το έργο «O φιλλάργυρος ιππότης» είναι αφιερωμέννο στην κρίση του Μεσαίωνα, «Ο πέττρινος καλεσμένος» στην κρίση της
Α
Αναγέννησης, η τραγωδία «Μότσαρτ
κκαι Σαλιέρι» στην κρίση του Διαφωτισσμού και το τελευταίο δράμα «Γλέντι
σστον καιρό της πανούκλας» στην κρίσση του Ρομαντισμού, εποχή σύγχρονη
ττου Πούσκιν.
Η αφθονία των πηγών στις οποίες
βασίζονται οι «Μικρές τραγωδίες» δεν
β
ππρέπει να μας εντυπωσιάζει, αν λάβουμμε υπόψη μας ότι αυτές συνιστούν ένα
««έπος» αφιερωμένο στο μεγάλο ευρωππαϊκό πολιτισμό. Όσον αφορά στο «Φιλλάργυρο ιππότη», τη δεύτερη τραγωδδία που ανεβάσαμε, αυτή ακολουθεί
μια πολύ πλούσια λογοτεχνική παράδοση στην απεικόνιση της φιλαργυ-

ρίας, η οποία ξεκινά με τον Πλαύτο (2ος
-3ος αι. π.Χ.) και φτάνει στην κλασική της
ολοκλήρωση στο «Φιλάργυρο» του
Μολιέρου («L’avare», 1668). Εξάλλου, ο
Μολιέρος ήταν ο μοναδικός κλασικός
συγγραφέας που άντεξε τον ανταγωνισμό με νέους δραματουργούς και δεν
έχασε καθόλου τη θεατρική ελκυστικότητά του, ακόμα και στην εποχή Ρομαντισμού, κατά την οποία διαδραμάτισε
έναν ειδικό ρόλο. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Φρανσουά-Ρενέ ντε Σατωμπριάν
στην «Εμπειρία της αγγλικής λογοτεχνίας» (1836): «Ο Σαίξπηρ ανέκτησε τη
δραματική τέχνη, ενώ ο Μολιέρος την
έφτασε σε επίπεδο τελειότητας». Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι από τις τέσσερις
«Μικρές τραγωδίες» δύο έχουν υποθέσεις παράλληλες με τα έργα του Μολιέρου, «Ο φιλάργυρος ιππότης» και «Ο πέτρινος καλεσμένος».
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Μολιέρος - Πούσκιν: υπάρχει κάποια
σχέση;
Πρέπει να σημειώσουμε, επίσης, ότι
ένας άλλος λόγος για την επιλογή των
«Μικρών τραγωδιών» για το σχολικό
μας θέατρο ήταν η ανάπτυξη δραματικών χαρακτήρων, που είναι και το βασικό χαρακτηριστικό του δραματικού
αυτού κύκλου. Όπως είναι γνωστό, οι
κλασικοί συγγραφείς δεν έδιναν σημασία στους ατομικούς χαρακτήρες, διότι τους ενδιέφερε να απεικονίζουν πάθη, αρετές και αμαρτίες, με αποτέλεσμα
οι σκηνικοί χαρακτήρες στα έργα τους
να αποτελούν φορείς συγκεκριμένων
παθών. Το πρόβλημα της ψυχολογικής
ενότητας αυτών των παθών και της ψυχολογικής πολυπλοκότητας των ατομικών χαρακτήρων δεν υπήρχε στην κλασική λογοτεχνία, η οποία απομόνωνε τα
πάθη από όλα αυτά που τα έκαναν πολύ-

πλοκα και τα παρίστανε σε μια γενικευμένα αφηρημένη μορφή.
Αντίθετα με την τεχνική των κλασικών
δραματουργών, ο Πούσκιν είναι πεπεισμένος για την ανάγκη της ψυχολογικής
παρακίνησης. Γι’ αυτόν, το όνομα του
Μολιέρου ήταν συνώνυμο της κωμωδίας, ενώ το όνομα του Σαίξπηρ συνώνυμο
της τραγωδίας. Παράλληλα, το σύστημα
του Μολιέρου ταυτιζόταν με το πνεύμα
του Κλασικισμού, ενώ ο Σαίξπηρ αποτελούσε ίνδαλμα των Ρομαντικών. Η αντιπαραβολή της κωμωδίας και της τραγωδίας δεν ήταν τυχαία. Το μείγμα «τραγικού και κωμικού» ανακηρυσσόταν ως
αρχή τόσο των Ρομαντικών όσο και του
Πούσκιν. Είναι μία από τις βασικές θέσεις
της νέας τραγωδίας. Ο Πούσκιν έβλεπε
τις τελειότερες μορφές της δραματουργικής ανάπτυξης των χαρακτήρων όχι
μόνο στο Σαίξπηρ αλλά και στις κωμω-

Γιατί ο Τένεσι Ουίλιαμς;

Ο

Αμερικανός δραματουργός Τένεσι Ουίλιαμς (1911-1983) άρχισε την καριέρα
έρα του τα πρώτα χρόνια της τρίτης δεκαετίας του
20ου αιώνα και, ήδη, από τα πρώιμα έργα του προσπαθούσε να
τροποποιήσει τις υπάρχουσες
πάρχουσες ρεαλιστικές παραδόσεις του αμερικανικού θεάτρου. Ο συγγραφέας
γγραφέας δημιουργεί ήρωες οι οποίοι προσπαθούν να αναβιώσουν
υν το παρελθόν ή να
φτιάξουν ένα μέλλον
ον διαφορετικό από
το κακόγουστο και κακοφτιαγμένο παρόν, όμως, οι ψευδαισθήσεις
αισθήσεις τους αυτές
καταστρέφονται.
Στο κέντρο των θεατρικών
εατρικών έργων του Τένεσι Ουίλιαμς βρίσκεται
κεται ο μοναχικός και απροστάτευτος άνθρωπος, που χάνει τη μάχη του με
τον κόσμο του καταναλωτιαναλωτισμού, της βίας και
της σκληρότητας και νιώθει
απόγνωση. Αυτός ο κεντρικός
ήρωας γίνεται
θύμα όχι μόνο
των εξωτερικών
περιστάσεων
αλλά και των δικών του αδυναμιών, ψευδαισθή-

δίες του Μολιέρου. Στην τεχνική απεικόνισης χαρακτήρων, λοιπόν, η κωμωδία
πλησίαζε στην τραγωδία, και, έτσι, «Ο
Φιλάργυρος» του Μολιέρου έγινε πρότυπο για το «Φιλάργυρο» του Πούσκιν,
μόνο που η κωμωδία του Μολιέρου
παρουσίαζε τις σύγχρονες καταστάσεις, ενώ η ρομαντική τραγωδία αντικατόπτριζε τις συνθήκες του Μεσαίωνα.
Έτσι εξηγείται η επιλογή του ιππότη ως
ήρωα, η ιδιότητα του οποίου δεν ταιριάζει, ιδιαίτερα, με το επάγγελμα του
τοκογλύφου. Ο ιππότης ενδιαφέρεται
μόνο για την αποταμίευση χρημάτων
και ο Πούσκιν, κάνοντας τη φιλαργυρία
του ιππότη πιο φορτισμένη ψυχολογικά,
τον αναγκάζει να μονολογήσει μπροστά
στους θησαυρούς του αναφερόμενος
στη δυνητική εξουσία των χρημάτων.
Η βασική σύγκρουση του έργου είναι,
όπως και στη γαλλική κωμωδία, η σύγκρουση μεταξύ πατέρα και γιου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ρώσος ποιητής όχι μόνο
διάλεξε και διατήρησε όλες τις βασικές
ατάκες που σχετίζονται με τη σύγκρουση αυτή στο «Φιλάργυρο» του Μολιέρου, αλλά και εμπλούτισε την ψυχολογία του γιου. Εξάλλου, όπως αναφέραμε,
ο Πούσκιν προσπαθεί να εγκαταλείψει
την κλασική δραματουργία και να αναπτύξει τις δικές του μεθόδους, οι οποίες
παραπέμπουν στη μετάβαση από το Ρομαντισμό προς τη Ρεαλιστική Πεζογραφία της δεκαετίας του ’30.
Δεν τον καλύπτει πια το γεγονός ότι
ο χαρακτήρας του κλασικού δράματος
έχει στοιχεία ευθύτητας και συνέπει-

ας, ενώ η ψυχολογική σύγκρουση στην
κλασική τραγωδία προκαλείται από τον
ανταγωνισμό δύο παθών ή δύο συναισθημάτων, όπως, για παράδειγμα, της
αγάπης και του καθήκοντος . ποτέ δεν
προκαλείται από την αντίθεση των εσωτερικών αιτίων και των υποσυνείδητων
παρορμήσεων. Ο Ρώσος ποιητής δημιουργεί ένα διαφορετικό δράμα, όπου η
συνειδησιακή σύγκρουση του ήρωα πηγάζει από τις βαθιά κρυμμένες παρορμήσεις, καμιά φορά καταπιεσμένες, και
αυτή η τάση φτάνει στην πλήρη εξέλιξή
της στο μυθιστόρημα στα μέσα του 19ου
αιώνα. Έτσι, μπορούμε, δικαιολογημένα, να πούμε ότι η τέχνη του Μολιέρου
έπαιξε, αναμφίβολα, ένα σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση των λογοτεχνικών
μεθόδων του Πούσκιν.

σεων και ενοχών. Γι’ αυτά τα χαμένα πρόσωπα των θεατρικών έργων του Αμερικανού δραματουργού υπάρχει μόνο ένα καταφύγιο, η φαντασία, η οποία γίνεται
για τους ήρωες πηγή τόσο της μεγάλης δύναμης όσο και της μεγάλης αδυναμίας.
Ο συγγραφέας που άσκησε επιρροή στον Τένεσι Ουίλιαμς ήταν ο Τσέχωβ.
Στα απομνημονεύματά του ο Αμερικανός δραματουργός αναφέρ
αναφέρει το εξής:
«Εκείνο το καλοκαίρι (1934) ερωτεύτηκα τα έργα του Άντον Τσέχωβ. Αυτά μου
έμαθαν την συγγραφική ατμόσφαιρα, με την οποία ένιωθα κοντινή συγγένεια
εκείνο τον καιρό». Πιο συγκεκριμένα, ο Ουίλιαμς υιοθέτησε τις ιδέες
του Τσέχωβ που αφορούν στην «εσωτερική δράση» των ππροσώπων.
Το θέμα του «μικρού ανθρώπου» που μάχεται απεγνωσμέ
απεγνωσμένα για την
ύπαρξή του, γίνεται βασικό για όλη τη συγγρα
συγγραφική κληρονομιά του Ουίλιαμς.
Η καλλιτεχνική μέθοδος που χρ
χρησιμοποιεί ο δραματουργός στα έργα του είνα
είναι, κυρίως,
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ψυχολογική. Ο Ουίλιαμς ενδιαφέρεται για τα βάθη της ψυχής
των ηρώων του που είναι κρυμμένα από όλους, ακόμα και από
τους ίδιους και εξωτερικεύονται με απρόβλεπτες κινήσεις,
απότομες αλλαγές διάθεσης και μπερδεμένα συναισθήματα. Ο δραματουργός τοποθετεί τα πρόσωπα των έργων του
σε συνθήκες που αναγκάζουν τους ήρωες να εξομολογούνται
στους θεατές και στον εαυτό τους. Στη σκηνή παρουσιάζεται η
τραγική μάχη των ηρώων με τις εξωτερικές συνθήκες, η οποία
καταλήγει στο θάνατο του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία που
τον καταδυναστεύει.
Ο Ουίλιαμς άνηκε στους καλλιτέχνες – προδρόμους, διότι πολύ νωρίς εξέφρασε στα έργα του αυτά που αργότερα θα
βγουν στην επιφάνεια. Το θέατρό του βασίζεται εξ ολοκλήρου
στην έννοια της «ατμόσφαιρας», η οποία δημιουργείται από
κάποιες δονήσεις στον αέρα που δε λεκτικοποιούνται, από τις
αισθήσεις, τους ήχους, τις κρυμμένες εκφράσεις και το διπλό
νόημα. Το Νοέμβριο του 1956, στο περιοδικό «Μainstream»
οι κριτικοί έγραψαν: «Η ειδική ποιητική σφαίρα του Ουίλιαμς
παρουσιάζεται μέσα από τα βάσανα ανθρώπων, υπερβολικά
μαλακών και ευαίσθητων, για να επιβιώσουν στο σκληρό και
αναίσθητο κόσμο μας».

Γιατί ο Κάρλο Γκολντόνι;

Ο

μεγάλος δραματουργός Κάρλο Γκολντόνι έζησε
στην Ιταλία το 18ο αιώνα. Ο Γκολντόνι γεννήθηκε στη Βενετία και σπούδασε Ιατρική και Δίκαιο. Εργάστηκε ως γραμματέας σε έναν εισαγγελέα,
δραστηριοποιήθηκε ως δικηγόρος και ταξίδεψε σε
όλη την Ιταλία, γεγονός που τον βοήθησε να μελετήσει
καλά τη χώρα και το λαό της.
Από μικρό παιδί τού άρεσε το θέατρο. Σε ηλικία 11
ετών, ο μεγάλος Ιταλός δραματουργός έγραψε την
πρώτη κωμωδία του. Όταν μεγάλωσε, έκανε μεταρρυθμίσεις στο σύγχρονο θέατρο με μεγάλη επιτυχία,
πράγμα που δεν είχε επιχειρήσει κανείς άλλος ως τότε. Επένδυσε την απαρχαιωμένη πια «Κωμωδία προσωdell arte - με νέο περιεχόμενο
πεεριεχόμενο και
πείων» - Commedia dell’
ν ανεβάζεις έράλλαξε τη σκηνική τεχνική της. «Πρέπει να
γα», έγραφε ο Γκολντόνι, «που να βασίζονται σε χαρακτήρες, διότι αυτοί αποτελούν την πηγή της καλής κωμωδίας». Οι αφηρημένοι ήρωες της παλαιάς «Κωμωδίας
προσωπείων» αντικαταστάθηκαν από ζωντανούς ανα τον αυθρώπους. Ο Γκολντόνι απαρνήθηκε, επίσης, και
τοσχεδιασμό, αναγκάζοντας τους ηθοποιούς ννα
α μελεα η κωτούν σοβαρά τους ρόλους τους. Κατά συνέπεια,
μωδία, από καθαρά διασκεδαστικό θέαμα, μετατράπηκε σε σοβαρή παράσταση, επειδή ο δραμα-

τουργός πίστευε ότι το είδος αυτό πρέπει να διορθώνει τα ελαττώματα των ανθρώπων.
Συμβάλλοντας στην ίδρυση του εθνικού ιταλικού
θεάτρου, ο Γκολντόνι χρησιμοποίησε ευρέως όχι μόνο
την εμπειρία των προκατόχων του αλλά και του Μολιέρου. Από το Γάλλο συνάδελφό του δανείστηκε όχι μόνο τις μεμονωμένες σκηνές και φιγούρες, όπως έκαναν
οι προηγούμενοι κωμωδιογράφοι, αλλά και υιοθέτησε
την απεικόνιση των ηθών της εποχής και την αποκάλυψη της ψυχολογίας των ηρώων. Για να διαβάσει τα έργα
του Μολιέρου, ο Γκολντόνι έμαθε τη γαλλική γλώσσα.
Σε ένα από τα έργα του, ο Γκολντόνι έγραφε: «Οι Γάλλοι
κτίζουν την κωμωδία τους μόνο πάνω σε ένα χαρακτήρα,
γύρω από ένα πάθος. Οι Ιταλοί θέλουν κάτι παραπάνω.
Θέλουν ο κύριος χαρακτήρας να είναι δυνατός, εκφραστικός και πρωτότυπος και τα δευτερεύοντα πρόσωπα να
αποτελούν, επίσης, χαρακτήρες».
Γιατί η «Η Λοκαντιέρα»;
Παράδειγμα ενός τέτοιου έργου είναι μία από
τις καλύτερες κωμωδίες του Γκολντόνι, «Η Λοκαντιέρα» (1753). Πρόκειται για την ιστορία της Μιραντολίνας, μιας δραστήριας ιδιοκτήτριας πανδοχείου, η οποία αποφάσισε να κάνει ένα μισογύνη αριστοκράτη να την ερωτευτεί και μετά να τον

απορρίψει, για να του δώσει ένα μάθημα και να τον τιμωρήσει για την έλλειψη σεβασμού προς τη γυναίκα,
την οποία θεωρούσε ανάξιο και υποδεέστερο ον. Σε
αυτό το έργο,
ργ , παράλληλα
ρ η μμε την
η υπέροχη Μιραντολίνα, ο Γκολντόνι παρουσίασε κι άλλους
ά
ψυχολογικά
ακριβείς χαρακτήρες, ενός ξεπεσμ
ξεπεσμένου Μαρκήσιου,
ενός νεόπλουτου Κόμη, ενός Ιππότ
Ιππότη που μισεί τις γυναίκες. Στη σκηνή, επίσης, βγαίνουν
βγαίνου δύο πανέξυπνες
θεατρίνες και πιστοί υπηρέτες. Η κω
κωμωδία «Λοκαντιέρα» ολοκληρώνει τη δεύτερη περ
περίοδο της ζωής του
Γκολντόνι, κατά την οποία τα έργα το
του πραγματεύονται
οικογενειακά και καθημερινά θέματ
θέματα. Επίσης, είναι μία
από τις καλύτερες και πιο εύθυμες κωμωδίες του 18ου
αιώνα, όπου η ηρωίδα του έργου, η Μιραντολίνα, δεν
είναι απλοική. ο χαρακτήρας της είναι βαθύς και γεμάτος αντιθέσεις.
Ο δραματουργός, αναμφίβολα,
αναμφ
ακολουθεί
την κλασική αισθητική με προσανατολισμό
στην αληθοφάνεια και ττην ηθική. Οι χαρακτή
κτήρες των έργων
απ
αποτελούν αντικείμμενο μελέτης στον
Γκολντόνι, ο οποίος απαιτούσε από
την κωμωδία μόνο να ακολουθεί τη
«φύση», την πραγματικότητα, αντιλαμβανόμενος
αυτό ως αληθή
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αντανάκλαση των ανθρώπινων χαρακτήρων. Ο Ιταλός
κωμωδιογράφος έλεγε ότι «η κωμωδία είναι απεικόνιση
της ζωής, και, ως εκ τούτου, όλα σ’ αυτήν πρέπει να είναι
αληθοφανή», επιμένοντας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ότι «όχι μόνο ο βασικός χαρακτήρας πρέπει να είναι

Γιατί το «Περιμένοντας τον Γκοντό»
του Μπέκετ;

Α

υτό το έργο, που γράφτηκε το 1949 και εκδόθηκε στα αγγλικά το 1954,
έφερε μια παγκόσμια αναγνώριση στο συγγραφέα. Από τότε, ο Μπέκετ
θεωρείται βασικός δραματουργός του Θεάτρου του Παραλόγου. Το έργο
«Περιμένοντας τον Γκοντό» αποδείχθηκε το αγγλόφωνο δραματικό κομμάτι με τη μεγαλύτερη επιρροή μέσα στον 20ο αιώνα.
Το έργο του Μπέκετ προκάλεσε σοκ. Η ατάκα ενός ήρωα «Τίποτα δε συμβαίνει, κανείς δεν έρχεται, κανείς δε φεύγει, είναι τρομερό» έγινε το σήμα κατατεθέν του Μπέκετ. Στο έργο αυτό οι ερευνητές βλέπουν την πεμπτουσία του συγγραφέα: πίσω από τη θλίψη και τον τρόμο της ανθρώπινης ύπαρξης κρύβεται μια αναπόφευκτη ειρωνεία. Το «Περιμένοντας τον Γκοντό» είναι έργο στατικό˙ εδώ δεν υπάρχει
πλοκή και τα γεγονότα εξελίσσονται κυκλικά: η δεύτερη πράξη επαναλαμβάνει την πρώτη με
ελάχιστες αλλαγές. Οι δύο πράξεις είναι σχεδόν οι ίδιες: ο Βλαδίμηρος και ο Εστραγκόν συναντούν πρώτα τον Πότζο και το
Λάκυ, αφέντη και σκλάβο, αντίστοιχα, και έπειτα το αγόρι που
τους ενημερώνει ότι ο Γκοντό
δε θα έρθει. Στο τέλος της κάθε
πράξης οι δύο ήρωες ετοιμάζονται να φύγουν, αλλά μένουν πάλι στο ίδιο σημείο. Μόνο η σειρά των γεγονότων και των διαλόγων σε κάθε πράξη είναι διαφορετική. Ο Βλαδίμηρος και ο
Εστραγκόν, σαν να κόλλησαν μέσα στο χρόνο, ακινητοποιημένοι σε ένα σημείο, περιμένουν
τον Γκοντό, η συνάντηση με τον
οποίο-κατά τη γνώμη τους- θα δώσει νόημα στη χωρίς νόημα ύπαρξή τους
και θα τους απαλλάξει από τις απειλές του εχθρικού γύρω κόσμου.
Δρ Όλγα Μπούρα

δυνατός, πρωτότυπος και σαφής», όπως ήταν στο δράμα του γαλλικού κλασικισμού, «αλλά και όλες, σχεδόν, οι
επεισοδιακές φιγούρες πρέπει να συνιστούν κι αυτές χαρακτήρες!».
Δρ Όλγα Μπούρα
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MIKPOI ΛOΓOTEXNEΣ
Τ

ο σχολείο μας έχει ως στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας
των μαθητών μας και, συνεπώς, όνειρο και φιλοδοξία μας είναι όχι μόνο να
επιτύχουν επαγγελματικά, αλλά να ευτυχήσουν στη ζωή τους. Προσπαθούμε, λοιπόν, να τους καλλιεργήσουμε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν τον παραπάνω στόχο.
Για το λόγο αυτό, ανατίθενται συχνά στους μαθητές μας εργασίες που – εκτός
των άλλων- συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης τους,
ενός πολύ σημαντικού είδους ευφυΐας, που βοηθά το άτομο να κατανοεί τον εαυτό
του και τους άλλους, να θέτει υψηλούς στόχους, να προσπαθεί και να αισιοδοξεί,
να συνεργάζεται σε ομάδες και να αναλαμβάνει ηγετικούς ρόλους, να δραστηριο-

Ε

ίμαι η Άννα Γιούζεφ, ένα δεκατριάχρονο κορίτσι,
μέλος μιας πενταμελούς χριστιανικής οικογένειας. Πριν εκπατριστούμε, ζούσαμε όλοι μαζί αγαπημένοι σε μια μεγάλη πόλη της Συρίας, το Χαλέπι. Ο
πατέρας μου μας εξασφάλιζε μια καλή ποιότητα ζωής.
Οι δραματικές εξελίξεις, όμως, στη χώρα μου και ο φόβος για την επόμενη μέρα μάς ανάγκασαν να την εγκαταλείψουμε. Αποκαρδιωμένοι ξεκινήσαμε το ταξίδι
μας για το άγνωστο. Έκτοτε, άρχισαν νέα προβλήματα.
Η έξοδός μας από το Χαλέπι ήταν σχετικά εύκολη.
Αρχικά, φτάσαμε στην Τουρκία. Εκεί, μας περιμάζεψε
ο στρατός και μας μετέφερε σ’ ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύγων, όπου οι συνθήκες ζωής ήταν
άθλιες, αφού η σίτιση ήταν ελάχιστη, κοιμόμαστε στο
πάτωμα, έκανε κρύο και η συμπεριφορά των στρατιωτών ήταν απαξιωτική. Στο στρατόπεδο αυτό μείναμε
περίπου μία εβδομάδα. Το καταρρακωμένο μας ηθικό
ήρθε να αναπτερώσει ένας σύγχρονος δουλέμπορος,
ο οποίος μας πρότεινε, έναντι αδράς αμοιβής, να μας
μεταφέρει στην Ελλάδα! Αποδεχτήκαμε την πρότασή
του χωρίς δεύτερη σκέψη.
Στη συνέχεια, ξανοιχτήκαμε με μια μικρή φουσκωτή
βάρκα με προορισμό τα παράλια της Μυτιλήνης. Το ταξίδι μας, αρχικά, ήταν ακίνδυνο, αλλά η βάρκα, κάποια
στιγμή, αναποδογύρισε. Μετά την κοπιαστική επαναφορά της, κάποιοι από εμάς καταφέραμε να επιβιβαστούμε ξανά σ’ αυτήν. Δυστυχώς, όμως, σ’ αυτό το ναυάγιο πνίγηκαν πολλοί και ανάμεσα σ’ αυτούς και ο πατέρας μου. Ο θρήνος της οικογένειάς μου ήταν πολύ
μεγάλος, το ίδιο και η οδύνη.
Καθώς πλησιάζαμε στη Μυτιλήνη, μας περιμάζεψε
σκάφος του ελληνικού λιμενικού θεωρώντας ότι είμαστε λαθρομετανάστες και μας οδήγησε σε κάποιο κέντρο υποδοχής μεταναστών στην Αθήνα. Εδώ οι συνθήκες διαβίωσης είναι υποφερτές, όμως, οι αναμνήσεις του πολέμου με έχουν σημαδέψει. Έτσι, συχνά,
βλέπω εφιάλτες και κλαίω. Πραγματικά, αυτό που με
προβληματίζει είναι πώς θα μπορέσουμε να στεριώσουμε σ’ αυτή τη χώρα. Πλέον, το μόνο μου όνειρο είναι
να μας δοθεί πολιτικό άσυλο και να μπορέσουμε να παραμείνουμε στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, θα χρειαστούμε πολλή δύναμη και κουράγιο, για να απαλύνουμε τον
πόνο μας, να ορθοποδήσουμε και να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Ωστόσο, η ελπίδα παραμένει ζωντανή...
Ελένη Ανδρεαδάκη, Α2 Γυμνασίου

Τ

ποιείται κοινωνικά και να δημιουργεί αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις.
Ένα από τα κύρια στοιχεία της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι η κοινωνική
επίγνωση ή ενσυναίσθηση, η οποία χαρακτηρίζει τα άτομα με ανεπτυγμένες ηγετικές ικανότητες. Στην καλλιέργεια, κυρίως, της ενσυναίσθησης στόχευε η εργασία
που ανέθεσα στους μαθητές μου, στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας με τίτλο: «Ένας πρόσφυγας θυμάται…» (μια φανταστική ιστορία).
Αποσπάσματα τριών από τις εργασίες που δημιούργησαν οι μαθητές μας μπορείτε να διαβάσετε στη συνέχεια.

ο όνομά μου είναι Αχμέτ Γιουσλαμιτζί. Είμαι δώδεκα ετών και ήρθα από το Πακιστάν ως πρόσφυγας στην Ελλάδα με τη μητέρα μου, ελπίζοντας να βρούμε καλύτερη τύχη...
Όλα άρχισαν τρία χρόνια πριν σε μια μικρή κοινωνία
στο βόρειο Πακιστάν, όπου ήταν γνωστά τα πολιτικά
φρονήματα του πατέρα μου. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι
συνέβη, μα μια ημέρα ο πατέρας μου γύρισε στο σπίτι
γεμάτος αίματα. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που
τον είδαμε. Το γεγονός αυτό θορύβησε τη μητέρα μου,
η οποία, την επόμενη ημέρα, ανακοίνωσε σε εμένα και
τον αδερφό μου πως θα ταξιδεύαμε κάπου μακριά, κάπου όπου ο ουρανός θα ήταν γαλάζιος και όχι γκρι, κάπου όπου τα ρούχα δε θα είχαν τρύπες, κάπου όπου θα
είχαμε καλύτερο μέλλον...Τότε κατάλαβα πως κάτι συνέβαινε, πως κάτι δεν πήγαινε καλά.
Λίγο πριν την αναχώρηση, εισέβαλαν στο σπίτι μας
δύο οπλισμένοι άντρες και πήραν τον αδερφό μου. Μετά από ολοήμερη αναζήτηση, καταλήξαμε στην πλατεία, όπου διακρίναμε κάτι τριχιές κρεμασμένες στα
δέντρα να περιτυλίγουν δύο άψυχα σώματα. Ήταν ο
πατέρας και ο αδερφός μου που καταδικάστηκαν σε
θάνατο και εκτελέστηκαν δημόσια… Το γιατί ακόμα
δεν το έχω καταλάβει… Η μαμά λέει πως ο πατέρας δε
συμφωνούσε με την κυβέρνηση και γι’ αυτό τον καταδίκασαν σε θάνατο. Τον αδερφό μου, όμως, γιατί;
Μετά από αυτήν την οδυνηρή εμπειρία ήταν καιρός να ξεκινήσουμε το ταξίδι για τη «γη της Επαγγελίας». Σαράντα επίπονες μέρες περάσαμε περπατώντας.
Τα ρούχα μας ήταν γεμάτα τρύπες και ξεσχισμένα, τα
παπούτσια μας είχαν λιώσει. Η ελπίδα μάς είχε εγκατελείψει...Τελικά, φτάσαμε στα σύνορα με το Ιράν, όπου
βρήκαμε ένα καΐκι, για να μας μεταφέρει-επιτέλουςστην Ελλάδα. Το ταξίδι αυτό κράτησε δεκαπέντε ολόκληρες ημέρες, μέχρι να δέσουμε στο λιμάνι της Κω.
Καθώς φτάναμε, κοίταξα τον ουρανό. Ήταν πράγματι
γαλάζιος και όχι γκρι....
Σήμερα, ζούμε με τη μητέρα μου και με άλλους πρόσφυγες σ’ ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, μα νιώθουμε
ασφαλείς. Ονειρευόμαστε μια καλύτερη ζωή, σ’ ένα μεγάλο ηλιόλουστο σπίτι, που θα είναι μόνο δικό μας...
Μαρία Σταματέα, Α1 Γυμνασίου

Επιμέλεια: Νάσια Κατωπόδη, Φιλόλογος
3/4/1999
Αγαπητό μου ημερολόγιο,
η παραμονή στη χώρα μου, το Ιράκ, είναι πλέον αδύνατη εξαιτίας του πολέμου. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να εγκαταλείψουμε την πατρίδα μας και να διαφύγουμε σε κάποια Ευρωπαϊκή χώρα αναζητώντας καλύτερες συνθήκες
διαβίωσης. Αυτό μας πληγώνει ιδιαίτερα, αλλά δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
Βρισκόμαστε, πλέον, στο τρένο και μας απομένουν δύο
μέρες, για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Εδώ μέσα
οι συνθήκες είναι άθλιες· είμαστε εξαντλημένοι και χωρίς
αρκετή τροφή. Προσπαθούμε να αντλήσουμε δύναμη και
κουράγιο ο ένας από τον άλλο. Το άγχος και η ανησυχία είναι ζωγραφισμένα στα πρόσωπα όλων, καθώς αγωνιούμε
για το πώς θα μας υποδεχτούν εμάς τους πρόσφυγες στη
χώρα «σωτηρίας».
Δικός σου, Μεχμέτ
17/7/1999
Αγαπητό μου ημερολόγιο,
σου γράφω από την Ελλάδα και, συγκεκριμένα, από τη
Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος εδώ μάς υποδέχτηκε με μεγάλη
επιφύλαξη, γεγονός που με θλίβει πολύ. Αποτελούμε γι’
αυτούς ένα ξένο κομμάτι του πληθυσμού που, νομίζω ότι
ποτέ δε θα ενσωματωθεί πλήρως. Σημαντικό πρόβλημα
παραμένει αυτό της συνεννόησης με τους ντόπιους. Ο μεγαλύτερος αδελφός μου κι εγώ πρέπει να βρούμε τρόπο
να διδαχθούμε την ελληνική γλώσσα, ώστε να είμαστε σε
θέση να επικοινωνούμε με τους υπόλοιπους και να βρούμε, πιθανόν, και μια θέση εργασίας, για να επιβιώσουμε.
Δικός σου, Μεχμέτ
27/8/1999
Αγαπητό μου ημερολόγιο,
σήμερα συμπληρώσαμε δύο μήνες στη «νέα μας πατρίδα». Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα καταφέραμε να κατακτήσουμε ένα στοιχειώδη κώδικα επικοινωνίας με τους
κατοίκους, που άρχισαν σιγά - σιγά να μας εμπιστεύονται.
Οι γονείς μας ξεκίνησαν την αναζήτηση εργασίας. Εμείς
πουλάμε κάθε είδος πραμάτειας στα φανάρια της πόλης,
αλλά η ανταπόκριση του κόσμου είναι σχετικά υποφερτή.
Τα λιγοστά χρήματα που βγάζουμε την ημέρα μάς επιτρέπουν με δυσκολία να καλύπτουμε τις βασικές ανάγκες διαβίωσής μας. Ωστόσο, μέρα με τη μέρα προσαρμοζόμαστε όλο και περισσότερο. Ελπίζω, όμως, πως οι συνθήκες
διαβίωσής μας θα βελτιωθούν εδώ στην ξενιτιά...
Δικός σου, Μεχμέτ
Λευτέρης Φούντογλου, Α2 Γυμνασίου
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Μ

ια δημιουργική εργασία ανατέθηκε από το συνάδελφο κ.
Αντώνη Χατζηλάμπρο στους μαθητές της Α΄ Λυκείου, στο
πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας· μια
εργασία-παρότρυνση να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους μέσω
της δικής τους λογοτεχνικής παραγωγής. Όπως επισημάνθηκε στους
μαθητές στις κατευθυντήριες γραμμές που τους δόθηκαν: «Είναι πολύ
συχνό το φαινόμενο στον κόσμο της Λογοτεχνίας, ένας δημιουργός –
είτε ποιητής είτε πεζογράφος – να αφορμάται για ένα νέο έργο του από
έργα άλλων συναδέλφων του. Δεν είναι λίγες οι φορές που το φαινόμενο
αυτό προσέφερε στο αναγνωστικό κοινό ρίγη συγκίνησης αλλά και
παρακαταθήκη για τις μέλλουσες γενιές».

Προς ποιητή και φίλο Κ. Καρυωτάκη
Αθήνα, 15 Απριλίου 2015
Αγαπητέ Κώστα,
καιρό τώρα διαβάζω ποιήματά σου και πληροφορούμαι την κοινωνική σου αναγνώριση, τόσο
από το σχολείο όσο και από το στενό οικογενειακό μου περιβάλλον. Ωστόσο, ομολογώ πως ποτέ δε μου δόθηκε η ευκαιρία να εντρυφήσω στο
έργο σου. Όμως, με αφορμή μια σχολική εργασία,
αποφάσισα να μελετήσω με μεγαλύτερη προσοχή τη ζωή σου και την προσωπικότητά σου. Ομολογώ πως βρήκα τη ζωή σου πολύ ενδιαφέρουσα.

Ακολούθησαν δύο παραδείγματα απαντητικών έργων σε έργα
άλλων δημιουργών. Με τα παραδείγματα αυτά οι μαθητές κατανόησαν
ότι, συχνά, οι δημιουργοί συνομιλούν μεταξύ τους μέσω των έργων
τους, αντιπαραβάλλοντας τις απόψεις τους. Στη συνέχεια, κλήθηκαν
να συνομιλήσουν οι ίδιοι οι μαθητές με τον ποιητή Κ. Καρυωτάκη.
Η παρότρυνση ήταν σαφής: «Στείλτε, λοιπόν, τη δική σας επιστολή απάντηση στον ποιητή Καρυωτάκη. Εξηγήστε του πως η απελπισία δε
λύνει προβλήματα, αλλά δημιουργεί. Παρά το θλιβερό περίγυρο, υπάρχουν
ακόμα νότες ευτυχίας και ιδανικά ικανά να μας ξεσηκώσουν να δώσουμε
“καλούς καγαθούς” αγώνες». Ένα δείγμα τους δημοσιεύεται στην
εφημερίδα μας.

Άραγε, σου άρεσε το γεγονός ότι άλλαζες συχνά
τόπο κατοικίας; Χαιρόσουν που γνώριζες καινούργιο κόσμο ή καταντούσε κουραστικό; Πώς
ήταν να σε θεωρούν ένα παιδί- θαύμα της Λογοτεχνίας;
Αυτό που εισπράττω διαβάζοντας τα ποιήματά
σου είναι ότι σε διακατέχει απελπισία κι απαισιοδοξία. Ειδικότερα στο ποίημα «Θάνατοι» σκιαγραφείται με γκρίζες αποχρώσεις ο χαμός ενός νεαρής, μάλλον, ηλικίας προσώπου και, κατ’ επέκταση, το άδικο και το αμετάκλητο του θανάτου. Επίσης, το ποίημά σου «Άνοιξη» περιγράφει έναν κήπο μελαγχολίας στον οποίο όλα μοιάζουν πένθιμα, νεκρικά, απελπισμένα.
Η μελέτη του ποίηματός σου
«Είμαστε κάτι», με έκανε, ειλικρινά, να απορήσω!
Πώς γίνεται ένας άνθρωπος που έχει
βρει την αληθινή
αγάπη στα μάτια της Μαρίας
Πολυδούρη
να αισθάνεται
τόσο μόνος
και άδειος; Τι
σε κάνει να
αισθάνεσαι
τόσο αναλώσιμος; Οι
σκέψεις αυτές με οδήγησαν στη σύνταξη της επιστολής αυτής.
Συνήθως, η κιθάρα στα χέρια
ενός νέου ανθρώπου δεν μπορεί παρά
να είναι ένα χαρούμενο, πολύχρωμο μουσικό όργανο.

Μελωδίες ποικίλες ζωντανεύουν μέσα απ’ αυτή
και δίνουν ρυθμό στα όνειρα και στη ζωή του ατόμου που την κρατά. Οι χορδές της όχι μόνο δεν
κρέμονται αλλά είναι καλοκουρδισμένες, έτοιμες
να δημιουργήσουν και υμνήσουν τη ζωή!
Οι κεραίες (αντένες) μπορούν να λάβουν τα
σήματα του περιβάλλοντος και να τα επεξεργαστούν γόνιμα κρατώντας τα θετικά στοιχεία που,
σε συνδυασμό με την προσωπικότητα του δέκτη,
θα παράξουν έργο χρήσιμο και μακρόπνοο. Έτσι,
καθώς θα χρησιμοποιούνται δημιουργικά, θα
στέκουν θαλερές και αγέρωχες σε πείσμα του καιρού και του χρόνου.
Συχνά, οι διάχυτες αισθήσεις γίνονται συγκεκριμένες και στοχευμένες, όταν υπάρχει σκοπός,
όταν ο άνθρωπος πολεμά για τη βελτίωση του
εαυτού του, του περιβάλλοντός του και του κόσμου ολόκληρου. Όπως ο πολεμιστής είναι οπλισμένος με θάρρος, αφοσίωση κι αποφασιστικότητα, έτσι κι ο καθένας μας πρέπει πάνοπλος να
μάχεται καθημερινά για την ατομική του βελτίωση και την πραγματοποίηση των στόχων του.
Η κοινωνία, λοιπόν, φίλε Κώστα, βασίζεται στην
αγωνία, τον αγώνα, το όραμα και τη λαχτάρα των
νέων ανθρώπων για την ανάπτυξη και την πρόοδό της. Με όπλα την εργατικότητα, την καινοτομία, τη φαντασία και την επιμονή θα καταφέρουμε
να θέσουμε τα θεμέλια για ένα νέο κόσμο, χωρίς
σύνορα, προκαταλήψεις και στερεότυπα, όπου
η ισότητα και αδελφοσύνη θα χαρακτηρίζουν τις
ανθρώπινες σχέσεις. Βεβαίως, δυσκολίες, προκλήσεις και απογοητεύσεις θα προκύψουν. Ωστόσο, το ψυχικό σθένος, η θέληση και η τρέλα του
καθενός ξεχωριστά κι όλων μαζί θα παραγκωνίσουν τις αντιξοότητες και το αύριο θα είναι φωτεινότερο από το σήμερα!
Συνοψίζοντας, δηλώνω γοητευμένος από το
έργο σου και την πολύπλευρη προσωπικότητά
σου. Παραμένω, όμως, σοκαρισμένος από τον
άδοξο τρόπο με τον οποίο επέλεξες να δώσεις τέλος στη ζωή σου, καθώς και απογοητευμένος από
το γεγονός πως η ποίηση έχασε ένα τόσο αξιόλογο υπηρέτη της.
Υ.Γ.: Θα ήθελα πολύ να διαβάσω τις «Εντυπώσεις
ενός πνιγμένου».
Φιλικά
Θεοχάρης Γκιάλας, Α2 Λυκείου

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 19
Απάντηση στον ποιητή
Κώστα Καρυωτάκη
Προς ποιητή και φίλο Κ. Καρυωτάκη
Αθήνα, 20 Απριλίου 2015

Είμαστε κι εμείς Κώστα.
Είμαστε όλοι σκονισμένα παιχνίδια
που θύμιση φέρνουμε παλιών εποχών,
ανάμνηση χρόνων περασμένων και πόνο.
Μηχανές σκουριασμένες. Κάπου, κάποτε,
κάποιος σε μάζεψε, κι εσύ γέλασες.
Φωτίστηκες, και μ’ άστρο μου 'παν πως έμοιασες.
Κάπου, κάποτε, αποσκευές κοσμογύριστεςμύθοι κι αρώματα και γειτονιές θορυβώδεις
Σε ξακουστά μονοπάτια, περπάτησες…
Πρόσωπα που έκλαψαν.
Ένα παιδί που πίσω δε γύρισε,
μια πατρίδα κι οι θάλασσες που ταξίδεψε.
Κι ακόμα κάπου θα περιπλανιέσαι.
Μυρωδιές συναντώντας παλιές και γνώριμες
κι η μνήμη ξυπνάει κι εσύ δακρύζεις... Λήθη...
Κάπου, κάποτε, κάποιος σ’ αγάπησε.
Πιο πολύ κι απ’ τον ίδιο, σου είπε, κι η
φωνή σου ανυψώθηκε, και τραγούδησε.
Άλλοτε συ, σε ξένες καρδιές υποτάχτηκες.
Συναισθήματα ένιωσες απαράλλαχτα,
Κόσμους τούς χάρισες, και σ’ απαρνήθηκαν...
Και τότε χάθηκες κι ανατινάχτηκες.
Βροχή έγινες κι έπεσες, απ’ουρανούς
γκρίζους σε μέρη αγνώριστα,
έφυγες και ξεχάστηκες.
Μακριά από χώρες του ήλιου κατέληξες
μα δεν άντεξες, πίσω γύρισες.
Μικρός ο κόσμος, μα σε χωράει.
Ένα παιχνίδι της φύσης ατέλειωτο.
Μελωδίες γαλήνιες, κι εσύ χορεύεις.
Κι ένα λουλούδι που ανθίζει,
Ένα ρυάκι που γίνεται χείμαρρος,
Ένα παιδί που τρέχει στη θάλασσα.
Βλέπεις φίλε μου,
Είμαστε τίποτα, είμαστε τα πάντα...
Είμαστ’ ενθυμήσεις που φέρνουν δάκρυα
Είμαστε πόνος – μα κι αγαλλίαση
Είμαστε όλοι ίδιοι, είμαστε και μοναδικοί.
Είμαστε χέρια ενωμένα, που κάνουν
ευχές για όνειρα που σβήνουνε
Μην ξεχνάς...
Είμαστε αστέρια και σκόνη γινόμαστε
Μα ίσως δε χανόμαστε, ίσως σπίτι γυρίζουμε
Λύτρωση, φίλε μου...
Είμαστε μελωδίες που σβήνουν νωρίς το χάραμα.
Κι είναι αυτά που αφήνουμε πίσω,
Αυτά που αιώνια θα μας ανήκουν.
Μέσα απ’ αυτά θα ζούμε, Φίλε μου...

Προς ποιητή και φίλο Κ. Καρυωτάκη
Αθήνα, 20 Απριλίου 2015
Αγαπητέ Κώστα,
διαβάζοντας το ποίημά σου «Είμαστε κάτι …» εύκολα διαπιστώνει κανείς το λόγο για τον οποίο σε
θαυμάζουν όλοι και που το όνομά σου έχει γίνει γνωστό παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα ακόμη αξιοθαύμαστο δείγμα της έμπνευσης και του πηγαίου ταλέντου σου και, μακάρι, όλοι να μπορούσαμε να
εκφράσουμε τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας με τόσο λυρικό και εύστοχο τρόπο.
Μια ένσταση έχω μόνο, όμως, καλέ μου φίλε, και, με το θάρρος της μακρόχρονης φιλίας μας, θα ήθελα να την εκφράσω, αν μου επιτρέπεις. Γιατί τόση απελπισία, απογοήτευση και πίκρα; Γιατί τόσα αδιέξοδα; Γνωρίζω, βέβαια, ότι έχεις βιώσει δύσκολες και οδυνηρές εμπειρίες και δικαιολογώ, ως ένα βαθμό, το αίσθημα ανασφάλειας και δυσπιστίας που σε διακατέχει. Κατανοώ πως δεν μπορείς να βρεις τη
θέση σου στη μετριότητα της ανθρώπινης κοινωνίας, πως είσαι καταδικασμένος να αισθάνεσαι ξένος
και εξόριστος, γιατί βλέπεις πως ο κόσμος αδυνατεί να υλοποιήσει τα οράματά σου.
Διαπιστώνω, επίσης, – μιας και παρακολουθώ από κοντά την ποιητική σου πορεία – ότι τα δημιουργήματά σου κατακλύζονται, κατά κύριο λόγο, από αρνητικά συναισθήματα. Επίτρεψέ μου, όμως, να
πω πως το συγκεκριμένο ποίημα αποτελεί πραγματικά – και συγχώρησέ μου την υπερβολή – τον ορισμό της απαισιοδοξίας.
Τώρα θα μου πεις, από πού να πιαστείς και να αντλήσεις ελπίδα για το μέλλον; Μάλλον, δεν έχεις άδικο. Η εποχή μας είναι, όντως, εποχή διαφθοράς και ηθικής παρακμής· επικρατεί η μοχθηρία, η υποκρισία και γενικότερα η απαξίωση για όλα. Εσύ, ως ποιητής, συλλαμβάνεις με τις ευαίσθητες κεραίες
σου τα μηνύματα των καιρών, αλλά αδυνατείς να δώσεις λύσεις και, προφανώς, η αδυναμία σου αυτή σε πνίγει, σε τυραννάει και σε οδηγεί σε πλήρη απόγνωση, στην απόλυτη μοναξιά, όπως μαρτυρά
και το ποίημά σου.
Βέβαια, αυτή είναι η μία μόνο πλευρά του νομίσματος. Ας μην ξεχνάμε, αγαπημένε μου φίλε, πως
όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε κατά καιρούς προσωπικά προβλήματα που μας ωθούν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Κι εσύ, όπως φαίνεται, δεν περνάς και λίγα. Σε καμία περίπτωση δε θα ήθελα
να σε κάνω να νιώσεις άσχημα. Είναι γνωστό, πλέον, το πρόβλημα υγείας σου που, ίσως, ευθύνεται για
την απάρνηση των ευγενικών αισθημάτων σου για την ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη και την άδοξη κατάληξη της σχέσης σας.
Ωστόσο, καμία δυσκολία δεν πρέπει να φαντάζει ανυπέρβλητη. Δεν πρέπει να χάνουμε την αισιοδοξία μας και τη διάθεση να αγωνιζόμαστε για τη ζωή. Όσο τραγικά κι αν εξελίσσονται τα πράγματα
γύρω μας, είναι ζωτικής σημασίας να διατηρούμε την πίστη στην αίσια εξέλιξή τους, τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Μόνο έτσι, η ψυχή μας θα γεμίσει με ελπίδα, ενθουσιασμό, χαρά
και θα εξασφαλίσουμε ισορροπία και άμυνες που θεωρούνται απαραίτητες για την αντιμετώπιση των
δυσκολιών της ζωής.
Επιπλέον, πολλοί είναι εκείνοι που θα ισχυριστούν ότι ακριβώς εκεί εντοπίζεται η ομορφιά της ζωής κι εσύ, ως η πλέον ευαίσθητη ψυχή, θα έπρεπε να το αποδέχεσαι αυτό. Τι ακριβώς εννοώ; Ξέρεις, η
πραγματικότητα μας πληγώνει πολλές φορές με τη σκληρότητά της και μας οδηγεί σε αδιέξοδα. Αναμφίβολα, ο μόνος τρόπος να αντιληφθούμε και να συναισθανθούμε βαθιά την ουσία της ζωής, είναι μέσα από διαρκείς αγώνες ενάντια στο κακό και την ασχήμια που μας περιβάλλουν. Μόνο όταν έχουμε
παλέψει για κάτι, νιώθουμε απόλυτη ικανοποίηση· όταν, δε, το κατακτήσουμε, εκτιμούμε την πραγματική του αξία. Αν αυτή η στάση ζωής σε παραξενεύει, τότε οφείλω να σου πω ότι, ίσως, χρειάζεται να
αναθεωρήσεις λίγο τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι και ενεργείς.
Εξάλλου, τι περιμένεις να κερδίσεις με την απαισιόδοξη στάση ζωής; Η απελπισία, φίλε μου, δε λύνει τα προβλήματα· ίσα-ίσα, τα διογκώνει και δημιουργεί κι άλλα, ενδεχομένως, ακόμη μεγαλύτερα και
πιο δυσεπίλυτα. Σου θολώνει την κρίση, σου μαυρίζει την ψυχή και σου στερεί τις απαραίτητες εκείνες
δυνάμεις που σε οδηγούν ξανά στο φως της ζωής. Η απελπισία σε βυθίζει ολοένα και περισσότερο σε
ένα πυκνό σκοτάδι απόλυτης άρνησης και μηδενισμού, από το οποίο η μοναδική διέξοδος φαντάζει
να είναι η φυγή από αυτόν το μάταιο κόσμο. Πες μου, ειλικρινά, αυτές οι σκέψεις δε στριφογυρίζουν
συχνά-πυκνά στο μυαλό σου; Αν δε φοβάσαι την αλήθεια, θα το παραδεχτείς. Κλείνοντας, θα σου θυμίσω τα λόγια του Gustave Flaubert πως οι ένδοξες στιγμές της ζωής είναι εκείνες που μετά από απόρριψη και απελπισία, αισθάνεσαι να μεγαλώνει μέσα σου η θέληση για ζωή.
Παράλληλα, θα ήθελα να σου τονίσω πως, όσο θλιβερός κι ανούσιος κι αν μοιάζει ο κόσμος μας, πάντα υπάρχουν στιγμές ευτυχίας. Η ίδια η ζωή μάς εμπνέει όνειρα και ιδανικά ικανά να μας αφυπνίσουν
και να νοηματοδοτήσουν τη ζωή μας. Αξίες ζωής, όπως η φιλία, η αγάπη, ο έρωτας, η δημιουργία οικογένειας, δε σου γεννούν την επιθυμία να αγωνιστείς, για να τις κατακτήσεις; Εσύ, βέβαια, φίλε μου, έχεις
ευλογηθεί με το χάρισμα της ποιητικής δημιουργίας. Η ποίηση, κατά τον Ελύτη, δημιουργήθηκε, για
να διορθώνει τα λάθη του Θεού. Πράγματι, η ποίηση ανοίγει νέους δρόμους στη σκέψη, χαράσσει νέες προοπτικές, διευρύνει τους ορίζοντες και σταδιακά οδηγεί στη λύτρωση. Αν αυτή δεν αξίζει τις προσπάθειες και τη διάθεση για αγώνα, τότε, πραγματικά, δεν έχω κάποια αντιπρόταση.
Ζητώ συγγνώμη, αν σε κούρασα με το μακροσκελές γράμμα μου, αλλά ένιωσα την ανάγκη να καταθέσω σε αυτό τον προβληματισμό μου με αφορμή το ποίημά σου. Ελπίζω τα λόγια μου να σε βοηθήσουν να δεις τον κόσμο με άλλη ματιά. Πίστεψέ με, αξίζει τον κόπο!
Με εκτίμηση,
Ευθύμης Φυτσιλής, Α2 Λυκείου

Έλλη Κουριαννίδη, A3 Λυκείου
Επιμέλεια: Αντώνης Χατζηλάμπρος, Φιλόλογος
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Τ

α λογοτεχνικά έργα μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για
ένα γενικότερο προβληματισμό σχετικά με ζητήματα που
απασχολούν τους νέους ανθρώπους και, μάλιστα, λίγο πριν
επωμιστούν το ρόλο του ενεργού πολίτη, με την ενηλικίωσή τους. Τη
δυνατότητα αυτή της Λογοτεχνίας αποφάσισε να αξιοποιήσει η συνάδελφος κ. Νάσια Παπαδοπούλου, απευθυνόμενη στους μαθητές
της Β΄ Λυκείου, στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Το ερέθισμα δόθηκε με την ανάλυση του ποιήματος «Άρνηση» του Γ. Σ. Σεφέρη. Το ποίημα αυτό ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία
να στοχαστούν οι μαθητές μας αναφορικά με τη σχέση του συναισθήματος με τη λογική αλλά και με τα συναισθήματα της απογοήτευσης και της ματαίωσης που προκαλούνται από τις αποτυχίες της

ζωής και, ακολούθως, να γράψουν τα δικά τους δοκίμια, για να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα ζητήματα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεται η παρότρυνση στους νεαρούς μαθητές μας να προβληματιστούν και να εκφραστούν για θέματα που, συνήθως, θεωρούνται
βαθύτερου κοινωνικού προβληματισμού. Η οδηγία ήταν σαφής: «Να
γράψετε ελεύθερα τις σκέψεις σας για κάποια από τις παρακάτω ιδέες:
-Το συναίσθημα πρέπει πάντα να ελέγχεται από τη λογική.
-Η ματαίωση των επιθυμιών και των προσπαθειών του ανθρώπου για
το μέλλον προκαλεί μεγάλη απογοήτευση και πόνο».
Μερικές από τις εργασίες τους μπορείτε να διαβάσετε στην εφημερίδα μας.

Άρνηση
Στο περιγιάλι το κρυφό
κι άσπρο σαν περιστέρι
διψάσαμε το μεσημέρι
μα το νερό γλυφό.
Πάνω στην άμμο την ξανθή
γράψαμε το όνομά της
ωραία που φύσηξεν ο μπάτης
και σβήστηκε η γραφή.
Με τι καρδιά, με τι πνοή,
τι πόθους και τι πάθος
πήραμε τη ζωή μας λάθος!
κι αλλάξαμε ζωή.

Όνειρα και επιθυμίες:
ένας κινούμενος στόχος

Ε

πιθυμίες, όνειρα... Αμέτρητες και, ίσως, αξιοθαύμαστες προσπάθειες
για την εκπλήρωσή τους. Κανένας δεν την εγγυάται, όμως...Λογικό...
Ποιος να εγγυηθεί για την πορεία σου; Είναι τόσο λυτρωτικό, όταν
εκπληρώνεις τους στόχους σου αλλά και τόσο απογοητευτικό, όταν αποτυγχάνεις... είτε επειδή δεν μπόρεσες, είτε όντας πεπεισμένος για την αποτυχία εγκατέλειψες την προσπάθειά σου.
Έχεις προσδοκίες. Πλάθεις στο μυαλό σου το ιδανικό. Το κάνεις ευχή.
Εύχεσαι μία, δύο, τρεις, είκοσι, εκατό φορές το ίδιο πράγμα. Μετά, ή συνεχίζεις να αγωνίζεσαι και θέτεις το όνειρο ως στόχο ή τροποποιείς λίγο το
«ιδανικό», για να γίνει πιο εφικτό. Αποδέχεσαι ότι η αρχική σου επιθυμία
δε θα πραγματοποιηθεί ποτέ και ζεις με το φόβο της διαρκούς ματαίωσης
των στόχων. Επιλέγεις.
Όταν είσαι νέος, ονειρεύεσαι να αλλάξεις τον κόσμο. Να καταπολεμήσεις όλα αυτά που σε ενοχλούν, να γίνεις επαναστάτης, υπερασπιστής του
δικαίου, να γίνεις αυτό που επιζητούσες από τους άλλους. Φαίνεται ότι αυτό είναι υπερβολικά δύσκολο στην πράξη, γιατί και οι προηγούμενες γενιές με τα ίδια όνειρα δεν ξεκίνησαν; Τις ίδιες προσδοκίες δεν είχαν; Παρόλα αυτά, πολλοί εγκατέλειψαν τα όνειρά τους όχι λόγω ανυπέρβλητων δυσκολιών, αλλά γιατί απλώς συμβιβάστηκαν. Ωστόσο, είναι στη φύση του
ανθρώπου να ονειρεύεται και να αγωνίζεται για τους στόχους που θέτει.
Άλλωστε, ορισμένες φορές αξία δεν έχει τόσο η επίτευξη του στόχου όσο
η πορεία προς αυτή.
Μιας και δεν απαγορεύεται, λοιπόν, να προσπαθείς για πολλά πράγματα ταυτόχρονα, ούτε υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ονείρων που
θα κάνεις, προσπάθησε-τουλάχιστον-να πραγματώσεις μέρος της εικόνας
του κόσμου, όπως την είχες σχηματίσει, όταν ήσουν παιδί.
Νεφέλη Ρούσκα, Β1 Λυκείου
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Στο φαρμακείο της ψυχής...

Α

πό τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα, αυτό που έχει κάνει το ανθρώπινο
είδος να ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους ζωικούς οργανισμούς και να φτάσει σε ένα τόσο σπουδαίο επίπεδο ανάπτυξης είναι η έντονη ύπαρξη των
συναισθημάτων και της λογικής, των δύο χαρακτηριστικών που μας έχουν διαφοροποιήσει από τα υπόλοιπα έμβια όντα. Στην καθημερινότητά μας, όμως, τα συναισθήματα έρχονται, συχνά, αντιμέτωπα με τη λογική και, τότε, καλούμαστε με
δυσκολία να επιλέξουμε ποια πορεία θα ακολουθήσουμε.
Οι περιπτώσεις που οι δύο αυτές ανθρώπινες ιδιότητες συγκρούονται είναι πολυάριθμες, άλλοτε ασήμαντες και άλλοτε κρίσιμες για την εξέλιξη της ζωής μας.
Μπορεί, για παράδειγμα, να ξεκινούν από την επιλογή της τροφής, που η λογική μάς υπαγορεύει πως πρέπει να είναι θρεπτική, το συναίσθημα, όμως, να δίνει
προτεραιότητα στη γεύση και στην απόλαυση και να φτάνουν ως την επιλογή του
επαγγέλματος που, σύμφωνα με τη λογική, πρέπει να μας εξασφαλίζει μια άνετη
ζωή αλλά, συχνά, αυτό να μην ανταποκρίνεται στα πραγματικά μας ενδιαφέροντα
και να μην καλύπτει τα συναισθήματά μας.
Και εδώ είναι που μπαίνει το ερώτημα: «Ποιος δρόμος είναι ο σωστός; Να αφήσουμε τον εαυτό μας και να παρασυρθούμε από το συναίσθημα ή να το τιθασεύσουμε με τη λογική μας;». Ο καθένας έρχεται να δώσει μια δική του απάντηση σ’
αυτό· το μόνο σίγουρο είναι, πάντως, πως δεν υπάρχει μία και μόνο σωστή επιλογή. Οι περισσότεροι θα μιλήσουν για ισορροπία, θα πουν πως πρέπει να υπολογίζουμε και τους δύο παράγοντες και να βρίσκουμε κάθε φορά τη «χρυσή τομή». Να
δίνουμε χώρο στο συναίσθημα και, στη συνέχεια, να το οριοθετούμε με τη λογική.
Θα είναι, όμως, αυτό τελικά το ιδανικό για τη ζωή μας;
Ίσως... Και θέλω πολύ να επιμείνω στο «ίσως», γιατί, πραγματικά, δεν μπορώ να
γνωρίζω αν μπορούμε να διακρίνουμε το συναίσθημα από τη λογική, σαν δυο
φάρμακα που θεραπεύουν τελείως διαφορετικές ασθένειες. Το χάπι της λογικής
θα συνιστούσα να καταναλώνεται, όταν πρόκειται για ζητήματα επιβίωσης και
ανάληψης ευθύνης απέναντι σε άλλα άτομα, όταν εξαρτάται από τον «ασθενή» η
ευημερία των κοντινών του προσώπων και η εξασφάλιση των βασικότερων αναγκών. Ένα χάπι την ημέρα, λοιπόν, κάθε πρωί, για να έχετε καθαρό νου. Τις αργίες δεν είναι απαραίτητο. Το σιρόπι των συναισθημάτων, από την άλλη, έχει παρατηρηθεί ότι συμβάλλει σημαντικά στις προσωπικές επιλογές, στις διαπροσωπικές
σχέσεις και στις τέχνες (όλων των ειδών). ΠΡΟΣΟΧΗ! Να μην καταναλώνεται εν
ώρα εργασίας. Προτείνεται η πρόσληψή του κατά τις νυχτερινές ώρες, διότι μπορεί να προκαλέσει ζάλη και ταχυκαρδία.
Και ως γνωστόν, δεν παίζουμε με τα φάρμακα, για να μη βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων· είναι, άλλωστε, ζήτημα ζωής και θανάτου...
Χριστίνα Δρούγκα, Β3 Λυκείου

Συναίσθημα
«Το συναίσθημα
πρέπει να ελέγχεται από τη λογική».
Όπως θα έλεγε και ο
απλός λαός, θεωρώ
πως αυτή είναι μια
«βαριά κουβέντα».
Αρχικά, όταν κανείς
ακούει τέτοιες απόψεις, μπορεί να πιστέψει ότι το άτομο
που τις υιοθετεί έχει
σκληρή καρδιά και
δε ζει τη ζωή αληθινά. Κανείς θα θεωρούσε πως το άτομο αυτό ζει μόνο με κανόνες και περιορισμούς, χωρίς να αφήνεται ελεύθερο να πραγματοποιήσει τις
επιθυμίες της καρδιάς του, πως δε χαίρεται τη ζωή στο έπακρο, με χαρές και λύπες, αλλά ότι θέτει αλυσίδες στα συναισθήματά του.
Αν το ξανασκεφτεί κανείς, όμως, θα διαπιστώσει το λόγο για τον οποίο κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να στηριχθούν στη λογική, παρά να παρασυρθούν
από το συναίσθημα. Ίσως και τελικά να αλλάξει γνώμη, αναλογιζόμενος γεγονότα της ζωής του τα οποία, αν είχε ακολουθήσει τη λογική οδό, θα είχαν καλύτερη έκβαση ή, αν είχε ακολουθήσει το συναίσθημα, θα είχαν το αντίθετο
αποτέλεσμα.
Δεν προσπαθώ να φανώ πεζή, αλλά η ζωή μάς αποδεικνύει καθημερινά ότι
είναι προτιμότερο να βασιστείς σε ό,τι υπαγορεύει η λογική παρά να αφεθείς
στο συναίσθημα, αν θες να είσαι ρεαλιστής. Σαφώς, και στις δύο περιπτώσεις
μπορεί να πάρεις λάθος αποφάσεις, ακολουθώντας, δηλαδή, αυτό που σου λέει η φωνή της λογικής σου ή της καρδιάς σου. Όμως και αυτό μπορεί να το μετανιώσεις.
Σίγουρα, είναι πολύ πιο εύκολο να διαψευστείς ακολουθώντας τις επιταγές
του συναισθήματος παρά της λογικής. Γιατί το συναίσθημα είναι ουσιαστικά
ένα πάθος που σε οδηγεί να ενεργήσεις παρορμητικά, επειδή είναι πολύ έντονο αυτό που νιώθεις και δε θες να του αντισταθείς. Η λογική, όμως, πάντα παραμένει λογική. Έτσι, είτε μετανιώσεις είτε όχι, θα έχεις κάνει κάτι ηθικά σωστό,
ανεξάρτητα από το πώς, τελικά, νιώθεις εσύ.
Στέλλα Γιαννάτου, Β1 Λυκείου

Η ματαίωση των επιθυμιών και των προσπαθειών του ανθρώπου
για το μέλλον προκαλεί μεγάλη απογοήτευση και πόνο

Κ

αθημερινά, οι ελπίδες και οι προσδοκίες των ανθρώπων για το μέλλον διαψεύδονται. Αυτό είναι κάτι που, τις περισσότερες φορές, τους γεμίζει
με απογοήτευση. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι
δεν παύουν να ελπίζουν ότι κάτι θα αλλάξει και ότι
θα γίνουν τα πράγματα έτσι όπως τα θέλουνε, γιατί,
όπως λένε, «η ελπίδα πεθαίνει τελευταία».
Η ελπίδα είναι ένα συναίσθημα που προέρχεται
από τα βάθη της ψυχής του ανθρώπου και έχει κοινές ρίζες με την απληστία. Οι περισσότεροι άνθρωποι υποτιμούν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, βλέπουν μόνο τα αρνητικά της και γι’ αυτό επιθυμούν, συνεχώς, να αλλάξει ελπίζοντας προς το
καλύτερο. Προσπαθούν να κοιτούν πάντα το μέλλον και να κάνουν τα πάντα, για να είναι καλύτερο
από το παρελθόν τους, αλλά χάνουν το παρόν που
αποτυπώνεται στη μνήμη τους με αρνητικά συναισθήματα. Γι’ αυτό, λοιπόν, ελπίζουν συνεχώς σε κάτι διαφορετικό, το οποίο, συχνά, είναι αδύνατο να
συμβεί. Νιώθουν την ανάγκη να πιστέψουν ότι όλα
θα είναι καλά στο μέλλον και αρκετοί στρέφονται
στη θρησκεία, επειδή τους χαρίζει ελπίδα.
Όσο, όμως, και αν είναι επίπονο να βλέπουν οι άν-

θρωποι τις ελπίδες τους και τα όνειρά τους να διαψεύδονται, είναι, ταυτόχρονα, πολύ δύσκολο να
σταματήσουν να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Και
αυτό, γιατί η ελπίδα δεν οριοθετείται. Ο καθένας
μπορεί συνεχώς να ελπίζει για ό,τι θέλει, ακόμα και
όταν είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επιθυμία του, γιατί δεν υπάρχει κανένας
λογικός περιορισμός στη φαντασία του ανθρώπου.
Όταν κάποιος καταφέρει και τιθασεύσει αυτό το
συναίσθημα και πάψει να ελπίζει, αλλά μόνο περιμένει παθητικά, συνήθως, χαρακτηρίζεται από τους
άλλους ως απαισιόδοξος ή κυνικός. Ο ίδιος, όμως,
είναι ευχαριστημένος με όσα συμβαίνουν γύρω
του, γιατί δε χάνει όλο του το χρόνο σχεδιάζοντας
το μέλλον του, αλλά ζει το παρόν του. Ο Καζαντζάκης έγραψε στην «Ασκητική» το περίφημο απόφθεγμα που χαράχτηκε, αργότερα, ως επίγραμμα
στον τάφο του: «Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος». Αυτή η φράση σε πολλούς
μπορεί να φαίνεται απαισιόδοξη, περιέχει, όμως,
μια μεγάλη δόση αλήθειας. Ο φόβος και η ελπίδα
είναι δύο συναισθήματα που πηγάζουν από την ψυχή του ανθρώπου, αλλά τον περιορίζουν, ώστε να

έχει διαρκώς στραμμένη τη σκέψη του προς το μέλλον. Όταν κάποιος αποδεσμευτεί από αυτά, θα είναι
πραγματικά ελεύθερος και θα μπορεί να εκτιμήσει
και να απολαύσει το παρόν, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι θα γίνει καλύτερος άνθρωπος· απλώς θα είναι
πιο ευχαριστημένος. Διαφορετικά, θα συνεχίσει να
χειραγωγείται από τους άλλους, γιατί η ελπίδα και ο
φόβος είναι θαυμάσια «εργαλεία», για να ελέγχεις
κάποιον.
Οι άνθρωποι δε θα μπορούσαν ποτέ να σταματήσουν απόλυτα να ελπίζουν ή να φοβούνται. Ακόμα και αν κάποιοι το καταφέρνουν, αυτοί είναι λίγοι. Αυτό που οι περισσότεροι μπορούν να κάνουν,
όμως, είναι κάθε φορά να αναρωτιούνται γιατί ελπίζουν ή φοβούνται κάτι. Αν προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν με τη λογική τα συναισθήματά τους, θα
ανακάλυπταν ότι πολλοί από τους φόβους τους είναι αβάσιμοι και πολλές ελπίδες τους παράλογες.
Έτσι, αν απαλλάσσονταν από αυτά, θα μπορούσαν
να δουν τον κόσμο διαφορετικά και να εκτιμήσουν
περισσότερο αυτά που κατέχουν.
Παναγιώτης Κοντόπουλος, Β3Λυκείου
Επιμέλεια: Νάσια Παπαδοπούλου, Φιλόλογος
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EΠIΣTHMH
Η Βιολογία και οι άλλες Επιστήμες:
Μία σύνθετη προσέγγιση

Η

γένεση των επιστημών είναι σύμφυτη με την
ανάγκη του πρωτόγονου, ακόμα, ανθρώπου
να κατανοήσει, αρχικά, το περιβάλλον του και,
έπειτα, την ίδια του την ύπαρξη. Η πρώτη προσέγγιση
είχε στόχο την επίλυση πρακτικών θεμάτων της καθημερινότητας και την επικοινωνία. Έτσι, πρώτοι οι Σουμέριοι ανέπτυξαν τη σφηνοειδή γραφή και ένα αρχικό
αριθμητικό σύστημα που εξελίχθηκε στο βαβυλωνιακό σύστημα αρίθμησης, γύρω στο 2.000 π.Χ. Περισσότερο από 1.000 χρόνια αργότερα, θα ανατείλει μια
νέα εποχή στην ιστορία της επιστήμης, η εποχή της
ελληνικής επιστήμης, με κορυφαία πνευματικά ιδρύματα την Ακαδημία του Πλάτωνα (385 π.Χ.) και το Λύκειο του Αριστοτέλη (337/336 π.Χ.). Η άνθηση της φιλοσοφίας είναι, αναμφισβήτητα, η βάση κάθε επιστήμης, καθώς δε νοείται έρευνα επί παντός «επιστητού»,
αν δεν υπάρχει επιθυμία, αγάπη για τη σοφία, τη γνώση. Φτάνοντας, όμως, στα μέσα του 16ου ως το τέλος
του 17ου αιώνα μ.Χ., η ανθρωπότητα έμελλε να βιώσει
την πιο βαθιά και επαναστατική έως τότε τομή, τη λεγόμενη «Επιστημονική Επανάσταση», κατά την οποία
οι εποπτικές φυσικές επιστήμες μετασχηματίστηκαν
σε εφαρμοσμένες και λειτουργικές και ο τελεολογικός τρόπος σκέψης αντικαταστάθηκε από τον αιτιοκρατικό. Από τότε μέχρι σήμερα, έχει υπάρξει πλήθος
ανακαλύψεων και έχει διατυπωθεί πλήθος θεωριών, οι
οποίες έχουν υποστηριχθεί, αναιρεθεί, επιβεβαιωθεί ή
παραμένουν προς διερεύνηση, αποτελώντας τη βάση
για αναρίθμητες, πλέον, ειδικότητες και υποειδικότητες των επιστημών.
Η Βιολογία, ως μία από αυτές, επιχειρεί την κατανόηση του έμβιου κόσμου· σε καμιά περίπτωση, όμως, δεν
ακολουθεί μοναχικά το στόχο της, καθώς είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη όχι μόνο με τις θετικές επιστήμες αλλά και με το σύνολο της επιστημονικής νόησης.
Παραθέτουμε ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα: Βιολογία, λοιπόν…

... και Μαθηματικά
Η διχοτόμηση ενός βακτηρίου διαρκεί περίπου μισή ώρα υπό φυσιολογικές συνθήκες. Αν σε ένα ζουμερό ροδάκινο βρεθούν 3 βακτήρια, πόσα θα έχουν γίνει σε 24 ώρες;
Οι διαιρέσεις που θα γίνουν θα είναι 48, δηλαδή, ο
αριθμός τους θα ανέρχεται στα: Ν τελ = 3 · 248!

…και Φυσική
• Η δύναμη που αναπτύσσεται σε ενήλικο άντρα
από το σύνολο των μυών του μπορεί να φτάσει τα
200.000 Ν. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι, αν όλοι οι μύες του συστέλλονταν ταυτόχρονα στο μέγιστο βαθμό, θα ήταν δυνατή η ανύψωση βάρους 20 tn.
• Η διέγερση ενός νευρικού κυττάρου είναι θέμα ηλε-

κτρισμού. Μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μεμβράνης του αναπτύσσεται διαφορά δυναμικού -70mV σε κατάσταση ηρεμίας, η οποία ανατρέπεται σε +50mV, όταν αυτή ερεθιστεί. Η ηλεκτρική

... και Χημεία
Τα ένζυμα του λεπτού εντέρου υδρολύουν τις πρωτεΐνες σε αμινοξέα σε λιγότερο από 3 ώρες, σε θερμοκρασία σώματος και σε ουδέτερο ή αλκαλικό pH. Ένας
Χημικός εκτελεί την ίδια διαδικασία σε διάλυμα ισχυρού οξέος στο εργαστήριο και χρειάζεται γι’ αυτήν 1824 ώρες και θερμοκρασία 165ο C.

…και Γεωλογία

αυτή δραστηριότητα είναι δυνατό να καταγραφεί με
τη βοήθεια ηλεκτροδίων. Το είδος των εγκεφαλικών
κυμάτων που λαμβάνονται είναι ιδιαίτερης διαγνωστικής αξίας, όπως σε περιπτώσεις επιληψίας, όγκων
ή σε διάγνωση εγκεφαλικού θανάτου.
• Από το σύνολο της φωτεινής ενέργειας που προσπίπτει σε ένα φύλλο, μόνο το 0,5-3,5% χρησιμοποιείται
για φωτοσύνθεση και αντιστοιχεί σε πολύ περιορισμένο εύρος μηκών κύματος: 400-450 nm και 650700nm. Αυτό σημαίνει ότι τα φυτά αγαπούν ιδιαίτερα το μπλε αλλά κυρίως το κόκκινο χρώμα, με δεδομένο ότι το φάσμα 400-450nm αντιστοιχεί στο μπλε
και ιώδες χρώμα και αυτό των 650-700nm στο ερυθρό χρώμα.

Η στρωματογραφία, η μελέτη, δηλαδή, της στρωματικής διαμόρφωσης των υλικών που έχουν αποτεθεί
στη λιθόσφαιρα σε χρονολογική διαδοχή, και η μελέτη των απολιθωμάτων, δηλαδή, των υπολειμμάτων φυτών και ζώων που κλείστηκαν σε στρώματα γης, προσφέρουν θαυμάσιο υλικό στη Βιολογία. Έτσι, στρώματα από διαφορετικές τοποθεσίες που περιέχουν την
ίδια απολιθωματική χλωρίδα και πανίδα είναι χρονικά συσχετίσιμα και δίνουν κατευθύνσεις για την πορεία της βιολογικής εξέλιξης. Ο «άνθρωπος των Πετραλώνων», για παράδειγμα, που βρέθηκε σε σπήλαιο,
στα Πετράλωνα Χαλκιδικής το 1960, ανήκει, κατά πάσα πιθανότητα, σε εκπρόσωπο παλαιότερο του Homo
neanderthalensis, σε ηλικία που ανάγεται σε χρονικό
βάθος 300.000-400.000 χρόνων!

... και Βιογεωγραφία
Είναι γνωστό ότι το DNA που έχουμε στα μιτοχόνδριά
μας, μας έχει κληροδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από τη μητέρα μας. Αυτό σημαίνει ότι κουβαλάμε σχεδόν αναλλοίωτο το DNA μιας μακράς σειράς γυναικών, η οποία,
αν την ακολουθήσουμε, μπορεί να μας βοηθήσει να
ανιχνεύσουμε τους γενετικούς προγόνους μας στο χώρο και το χρόνο. Μελετητές, έχοντας συγκρίνει το σύγχρονο μιτοχονδριακό DNA με το αντίστοιχο αρχαίο
που βρέθηκε σε απολιθώματα, σε συνδυασμό με τα
ανασκαφικά ευρήματα, υποστηρίζουν ότι όλοι οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι κατάγονται από 7(!) γυναίκες, που με
τη σειρά τους προέρχονται από μία, τη «Μιτοχονδριακή Εύα». Η τελευταία έζησε πριν από 100.000-150.000
χρόνια, πιθανότατα στην Κένυα ή στην Αιθιοπία. Αν θέλετε να μάθετε πού ανήκετε γενετικά, ποια από τις 7 γυναίκες ήταν η «μητέρα» σας, μπορείτε να απευθυνθείτε
στην ιστοσελίδα: www.oxfordancestors.com

…και Πληροφορική
Αν προσπαθούσαμε να διαβάσουμε, με κανονικό
ρυθμό, τις βάσεις του DNA που περιέχονται στον πυρήνα ενός και μόνο ανθρώπινου κυττάρου, θα χρειαζόμασταν 9 χρόνια! Αν το «κείμενο» της γενετικής μας
ταυτότητας γραφόταν με γράμματα, θα είχε μέγεθος
όσο 1.000 τηλεφωνικοί κατάλογοι! Είναι σαφές ότι ο
προσδιορισμός και η αξιολόγηση των γενετικών μας
δεδομένων δε θα ήταν εφικτά, τουλάχιστον σε εύλο-
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γο χρονικό διάστημα, χωρίς την ανάπτυξη αλγορίθμων και υπολογιστικών προγραμμάτων που είναι διαθέσιμα στα επιστημονικά ινστιτούτα ανά τον κόσμο.

... και Αρχαία Ελληνικά
Λειχήνα: Οργανισμός που αποτελεί συμβίωση μύκητα και φύκους και αναπτύσσει επιστρώσεις πάνω σε
επιφάνειες. Προέρχεται από το αρχαίο ρήμα «λείχω»,
που σημαίνει γλύφω, (εδώ, την πέτρα, τον κορμό δέντρου).
Ψυχανθή: Ομάδα φυτών στα οποία ανήκουν- μεταξύ άλλων- τα φασόλια και η σόγια. Τα συμβιωτικά βακτήρια στις ρίζες τους συμβάλλουν στη βιολογική αζωτοδέσμευση. Έχουν ονομαστεί, όμως, έτσι, διότι τα άνθη τους έχουν σχήμα πεταλούδας, που, για τους αρχαίους Έλληνες, ήταν το σύμβολο της ψυχής.
Αμφιβληστροειδής: Φωτοευαίσθητος χιτώνας του
ματιού στον οποίο βρίσκονται οι απολήξεις των υποδεκτικών κυττάρων για την όραση, τα ραβδία και τα
κωνία. Προέρχεται από τη λέξη «βλήστρο», που είναι το
δίχτυ μέσω του οποίου επιτρέπεται αμφίπλευρη όραση προς τον εξωτερικό κόσμο και προς τον εσωτερικό
κόσμο, αυτόν των ονείρων.
Βουλιμία: Ακόρεστη επιθυμία για φαγητό, από το
«βους+λιμός», δηλαδή, πολύ μεγάλη πείνα, όπως αυτή του βοδιού.
Αρτηρία: Αιμοφόρο αγγείο που μεταφέρει οξυγονωμένο αίμα. Παρόλα αυτά, οι αρχαίοι Έλληνες, καθώς διενεργούσαν ανατομές σε πτώματα, πίστευαν
ότι αυτές περιείχαν αέρα. Ο όρος προέρχεται από το «αήρ+τηρείν» = αρτηρία,
αορτή.
Προστάτης: Αδένας του ανδρικού
γεννητικού συστήματος που παράγει
σπερματικό υγρό και «προΐσταται» της
ουροδόχου κύστεως.
Ήπαρ: Ο μεγαλύτερος αδένας του
σώματος, προσαρτημένος στο πεπτικό σύστημα. Σχετίζεται με το μύθο του
Προμηθέα που, καταδικασμένος από
τους θεούς, υπέστη το μαρτύριο να τρώγεται το ήπαρ του από τα όρνεα. Λόγω της έπαρσης του Τιτάνα (επαίρομαι=ανυψώνομαι, αναπτύσσομαι), δόθηκε στο όργανο αναγεννητική ικανότητα, ώστε το μαρτύριο να τελείται επί
μακρόν. Πράγματι, ακόμα και αν αφαιρεθεί το 80% του
οργάνου, αυτό διαθέτει τέτοια αναγεννητική ικανότητα που μπορεί να αναπλάσει το συνολικό αρχικό ιστό
του!
Μαρμαρυγή: Ακανόνιστες κινήσεις του μυοκαρδίου που είναι ορατές, όπως οι ανακλάσεις του φωτός σε
επιφάνεια μαρμάρου (μαρμαίρω = ανακλώ το φως).
Τύφος: Από το τυφοειδής, δηλαδή παραζαλισμένος,
καλυμμένος από καταχνιά. Οξεία λοιμώδης νόσος που
οφείλεται στο βακτήριο Salmonella typhi και προκαλεί- μεταξύ άλλων- πυρετό και έντονη δυσεντερία, ενώ
μπορεί να παρατηρηθεί και παραλήρημα (εξού και τυφοειδής πυρετός).
Διαβήτης: Μεταβολικό νόσημα που σχετίζεται με
αυξημένη συγκέντρωση γλυκόζης στο αίμα λόγω ανεπάρκειας ινσουλίνης. Προέρχεται από το «δια+βαίνω»,
καθώς παρουσιάζεται το σύμπτωμα της πολυουρίας,
ως μιας προσπάθειας να διαφύγουν τα υγρά από το
σώμα.
Καρκίνος: Αρχικά, ο όρος χρηστιμοποιήθηκε από
τον Ιπποκράτη και, στη συνέχεια, από το Γαληνό, για να
περιγράψει την ομοιότητα των αποφύσεων ενός κακοήθους όγκου με τα πόδια του κάβουρα (=καρκίνου).
Διφθερίτιδα: Ο όρος προέρχεται από το «διφθέ-

ρα», δέφω, δηλαδή, κάνω κάτι μαλακό τρίβοντάς το με
το χέρι, όπως το κατεργασμένο δέρμα, το οποίο μοιάζει με την υφή που αποκτά ο λαιμός λόγω της νόσου.
Οφείλεται στο βακτήριο Corynebacterium diptheriae
και μπορεί να προκαλέσει έως και απόφραξη της αναπνευστικής οδού.
Μίτωση: Προέρχεται από τη λέξη «μίτος», δηλαδή,
νήμα και συνιστά όρο που επινοήθηκε το 1879 από το
Γερμανό ανατόμο Β. Φλέμιγκ, για να περιγράψει το νηματοειδές υλικό που περιέχεται στον πυρήνα και διανέμεται στα θυγατρικά κύτταρα κατά την αντίστοιχη -ομόρριζη κυτταρική διαίρεση. (Πηγή: Biolexikon.
blogspot.gr).

... και Ιστορία
Το 1994-1995, κατά τη διάρκεια εργασιών της εταιρείας Αττικό Μετρό, εντοπίστηκε ομαδικός τάφος 150
ανθρώπων, ενηλίκων και παιδιών, στην περιοχή του
Κεραμεικού. Μεταξύ αυτών, βρέθηκε κρανίο που διατηρούσε τη νεογιλή μαζί με τη μόνιμη οδοντοφυΐα. Η
μελέτη του σκελετικού υλικού με σύγχρονες εργαστηριακές μεθόδους και ανάλυση DNA στον πολφό τριών άθικτων δοντιών υπέδειξε τον αιτιολογικό παράγοντα της φονικής ασθένειας. Το βακτήριο Salmonella
enterica Serovar Typhi ήταν αυτό που προκάλεσε το

φοβερό λοιμό των Αθηνών, μεταξύ του 430 και 426 π.Χ.
Η συνεργασία επιστημονικών ειδικοτήτων, όπως της
Αρχαιολογίας, της Παλαιοανθρωπολογίας, της Ιατρικής και της Βιολογίας κατέθεσε ένα αδιαμφισβήτητο
διεπιστημονικό αποτέλεσμα, καρπός του οποίου ήταν
η ανάπλαση του προσώπου της άτυχης 11χρονης Αθηναίας, θύματος του τυφοειδούς πυρετού, της επονομαζόμενης «Μύρτιδας».

…και Κοινωνιολογία
Σύμφωνα με τη θεωρία του Κοινωνικού Δαρβινισμού, η θεωρία του Κάρολου Δαρβίνου «περί φυσικής
επιλογής και επιβίωσης του καλύτερα προσαρμοσμένου» μπορεί να είναι εφαρμόσιμη στις ανθρώπινες κοινωνίες. Σύμφωνα με τους πρεσβευτές της: 1) Η κοινωνία αποτελεί ζωντανό οργανισμό αποτελούμενο από
όργανα-θεσμούς που εξασφαλίζουν την επιβίωσή της.
Συνεπώς, οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να υποστηρίζουν
τους κοινωνικά αδύναμους, διότι έτσι διαστρεβλώνεται η ροή επιβίωσης των ισχυροτέρων (Χ. Σπένσερ –
Τ. Μάλθους). 2) Είναι θεμιτή η επιλεκτική αναπαραγωγή μόνο των ικανών και επιφανών πολιτών, αφενός για
να να ελεγχθεί ο υπερπληθυσμός και αφετέρου για να

διαιωνιστεί μόνο η ομάδα ανθρώπων που είναι καλύτερα προσαρμοσμένη στις κοινωνικές και οικονομικές
συνθήκες (Ευγονική, Φ. Γκάλτον).
Γενικά, η κοινωνική εφαρμογή της μη τεκμηριωμένης επιστημονικά θεωρίας συνέβαλε σε ιμπεριαλιστικές τακτικές, όπως η αποικιοκρατία, και αποτέλεσε
πρόσφορο έδαφος στις ναζιστικές αντιλήψεις περί αρίας φυλής ή στη γενοκτονία λιγότερο ισχυρών.
Ο Δαρβίνος δεν είχε την πρόθεση να αναπτύξει θεωρία που να αφορά στις κοινωνικές δομές παρά μόνο στη βιολογική εξέλιξη. Οι φυσικές διεργασίες δεν
εφαρμόζονται στην κοινωνία, διότι, ενώ στη φύση
υπάρχει ανεπάρκεια πόρων που οδηγεί στον ανταγωνισμό, στην κοινωνία ο άνθρωπος μπορεί να εξασφαλίσει τα αγαθά για την επιβίωσή του, γεγονός που ενισχύεται από την ανατροφή και την εκπαίδευσή του. Η άρνηση του Κοινωνικού Δαρβινισμού άνοιξε το πεδίο για
την ανάπτυξη περισσότερο ανθρωποκεντρικών επιστημών, όπως της Κοινωνιολογίας, της Ανθρωπολογίας, της Οικονομίας.

…και Νομική
• Η μεγαλύτερη, ίσως, προσφορά στην τεχνική των
κυτταροκαλλιεργειών έγινε από μια άσημη γυναίκα που έπασχε από καρκίνο στον εγκέφαλο, την
Henrietta Lacks. Τα καρκινικά κύτταρα που ελήφθησαν από αυτή το 1951
ήταν τα πρώτα κύτταρα του ανθρώπου
που καλλιεργήθηκαν με επιτυχία στο εργαστήριο. Τα «Hela» κύτταρα διαιρούνται σχεδόν κάθε μέρα και αποτελούν
μια κυτταρική σειρά που χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα, δίνοντας- κατά κάποιον τρόπο- στην άτυχη Henrietta, που
πέθανε στα 31 της χρόνια, το χαρακτηρισμό της «αθάνατης»! Παράλληλα, όμως,
πυροδότησαν πολύχρονες διαμάχες μεταξύ των απογόνων της και των υπευθύνων του νοσοκομείου John Hopkins
που, χωρίς τη συναίνεση της οικογένειας, αρχικά αφαίρεσαν και τελικά δάνεισαν και αξιοποίησαν τα κύτταρά της. Τα
κέρδη που αποκόμισαν οι φαρμακευτικές εταιρείες από τη χρήση αυτών των
κυττάρων στην έρευνα, όπως, για παράδειγμα, για το εμβόλιο της πολυομυελίτιδας, δεν έφτασαν ποτέ, ούτε κατά το
ελάχιστο, στην οικογένεια, που ζούσε κάτω από το
όριο της φτώχιας…Από το 2010 και μετά, τα αμερικανικά και ευρωπαϊκά ινστιτούτα υγείας επιχειρούν
να «εξομαλύνουν» τις σχέσεις με την οικογένεια
Lacks, που ακόμα αναρωτιέται τι είδους πειράματα
κάνουν στη «ζωντανή» πρόγονό της…
• Η καισαρική τομή, που διενεργείται, όταν -για διάφορους λόγους- δεν είναι δυνατός ο φυσιολογικός
τοκετός, επιβλήθηκε με νόμο (Lex Caesarea), αρχικά
από το Ρωμαϊκό Δίκαιο, ώστε να σώζουν το μωρό, αν
η γυναίκα πέθαινε στη διάρκεια της γέννας.
Είναι σαφές ότι η βαθιά και λεπτομερής γνώση της Βιολογίας και όλων των επιστημών προϋποθέτει τη συμμετοχή, τη συμπλήρωση και την αλληλεπίδρασή τους. Και
αυτό όχι μόνο με τη μηχανιστική έννοια. Καμιά επιστήμη δεν οφείλει να είναι το εργαλείο μιας άλλης. Αντίθετα,
οι επιστήμες από κοινού οφείλουν να προάγουν την ανθρώπινη νόηση, ενοποιημένες και ταυτόχρονα αυτόνομες, σε μια σύνθεση που αποβλέπει στην ολιστική θεώρηση του κάθε επιστημονικού αντικειμένου ξεχωριστά,
το οποίο σε τελική ανάλυση, όμως, είναι, για όλες, κοινό:
ο Άνθρωπος...!
Επιμέλεια: Έλενα Τσιτούρα, Βιολόγος
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Πώς το κλίμα επηρέασε την Ιστορία

Ο

ι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου του σχολείου μας, στο πλαίσιο της
φετινής διερευνητικής εργασίας τους, ασχολήθηκαν με το κλίμα
και τον καιρό. Τον καιρό τον απολαμβάνουμε, αλλά και τον
υπομένουμε. Άλλοτε είναι ήπιος και άλλοτε ακραίος. Είναι από τα τελευταία
μη διαχειρίσιμα, από τον άνθρωπο, στοιχεία στον πλανήτη μας, διότι, αν
και μπορούμε να τον προβλέψουμε, δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε. Ο
καιρός επηρεάζει έντονα το χαρακτήρα του ατόμου, την οικονομία και

κατ’ επέκταση την ευημερία μας, τη διαμόρφωση της ιστορίας μας και
γενικότερα του πολιτισμού μας.
Οι μαθητές μας βρήκαν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα, όπως
τι είναι η κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τι είναι η
Μετεωρολογία, πώς είναι το κλίμα στους άλλους πλανήτες του ηλιακού
μας συστήματος και σε πολλά άλλα. Το ακόλουθο απόσπασμα είναι τμήμα
αυτής της εργασίας με θέμα «Πώς το κλίμα επηρέασε την Ιστορία».

ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΛΑΪ ΧΑΝ –
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΜΙΚΑΖΙ (1281 μ.Χ.)

Η

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΩΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
Τα χρόνια που οι λαοί προσπαθούσαν να επεκταθούν κάνοντας εκστρατείες και εξερευνήσεις, πολλές
φορές, συνάντησαν ως εμπόδιο τις δύσκολες καιρικές συνθήκες κι άλλοτε ευνοήθηκαν από αυτές.
Πολλά τέτοια παραδείγματα έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το ρου της ιστορίας.

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 480 π.X.

Ό

λοι γνωρίζουμε τη θρυλική μάχη της Σαλαμίνας, που αποτέλεσε παράδειγμα αξιοποίησης
των καιρικών συνθηκών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι γενναίοι πολεμιστές εκμεταλλεύτηκαν
τον άνεμο.
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΞΕΡΞΗ
Αρχικά, ο Ξέρξης ήθελε να αποκλείσει το στόλο
του Θεμιστοκλή στα Στενά της Σαλαμίνας και, τελικά, τα κατάφερε. Τα ολιγάριθμα αθηναϊκά πλοία δεν
παραδόθηκαν, αλλά αγωνίστηκαν για τη διατήρηση
της ανεξαρτησίας τους. Σκοπός των ελληνικών δυνάμεων, ήταν, αρχικά, να αποτραβηχτούν στον Αργολικό κόλπο, καθώς φοβούνταν τα 1.200 περίπου περσικά πλοία.
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
Ωστόσο, ο Θεμιστοκλής έφερε προ τετελεσμένων
γεγονότων τους πολεμιστές του, προκειμένου να μείνουν στα Στενά της Σαλαμίνας. Παράλληλα, διέρρευ-

ΠΩΣ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΧΑΣΑΝ
ΤΟ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Ο

Χίτλερ φαίνεται πως δε γνώριζε καλά το πάθημα του Ναπολέoντα στη Μόσχα και αποφάσισε
να επαναλάβει την ίδια τακτική.
Το Σεπτέμβριο του 1941, έλαβε χώρα η στρατιωτική επίθεση

σε σκόπιμα την πληροφορία αυτή, φροντίζοντας να
είναι ο Ξέρξης ενήμερος ότι
ο ελληνικός στρατός ένιωθε ανασφάλεια και υπήρχαν έριδες μεταξύ τους.
Σκοπός του Θεμιστοκλή
ήταν να τον παγιδέψει, καθώς γνώριζε τα χαρακτηριστικά των «ετησίων» ανέμων αλλά και της θαλάσσιας αύρας.
Στην αρχή της ναυμαχίας υπήρχε νηνεμία. Ο Θεμιστοκλής περίμενε τον περίφημο «ετήσιο άνεμο», κάτι αντίστοιχο με το σημερινό μελτέμι, ο οποίος φύσηξε τόσο δυνατά, ώστε οι Πέρσες αιφνιδιάστηκαν. Τα
μεγάλα τους πλοία αχρηστεύτηκαν ουσιαστικά λόγω
όγκου και αντίστασης στον αέρα σε συνδυασμό και
με την τοποθεσία. Έτσι, οι Έλληνες τους νίκησαν ολοκληρωτικά.

«Typhoon» (ονομάστηκε έτσι λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν), η οποία,
αρχικά, στέφθηκε με επιτυχία. Στη
συνέχεια, όμως, ο Χίτλερ δεν έλαβε υπόψη του τις καιρικές συνθήκες (γύρω στους -30οC) και τα
γερμανικά στρατεύματα βρέθηκαν στην «κατάψυξη» χωρίς ρούχα κατάλληλα γι’ αυτό το βαρύ χει-

μώνα. Επιπλέον, το κατεψυγμένο
γράσο έπρεπε να αφαιρεθεί από
κάθε φορτωμένο τανκ και τα οχήματα έπρεπε να θερμανθούν για
ώρες πριν τη χρήση. Το ίδιο κρύο
μπορεί να έπληξε και τα σοβιετικά στρατεύματα, αλλά αυτά ήταν
καλύτερα προετοιμασμένα και είχαν συνηθίσει τις πολικές θερμοκρασίες.

Ιαπωνία είναι μια πολύ ιδιαίτερη χώρα, καθώς όλα τα
χρόνια που δεχόταν εχθρικές εισβολές προστατευόταν χάρη στον άνεμο που την κρατούσε απομονωμένη.
Κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να παρατηρήσουμε είναι το γεγονός ότι οι Γιαπωνέζοι δεν είχαν ναυπηγήσει ποτέ στόλο.
Το 1274, ο Μογγόλος Κουμπλάι Χαν, γιος του Τζέγκις
Χαν, κίνησε με 1.000 πλοία και 40.000 στρατιώτες να κατακτήσει την Ιαπωνία. Ωστόσο, από δικό του λάθος, αγκυροβόλησε στο νησί Κιουσού, το οποίο βρίσκεται στον κόλπο
Χοκοζάκι. Αυτό έγινε πριν εισβάλει στην κυρίως χώρα. Αργά το βράδυ, ένας δυνατός άνεμος ξέσπασε και ένα τεράστιο μέρος του στόλου του καταστράφηκε και μόνο 300
πλοία με τους μισούς στρατιώτες κατάφεραν να επιστρέψουν στην Κορέα πανικόβλητοι.
Όμως, ο Χαν πείσμωσε ακόμα περισσότερο και διέταξε την κατασκευή άλλων 1.000 πλοίων και, μετά από επτά
χρόνια, μαζί με 3.500 επιπλέον κινεζικά ιστιοφόρα επιτίθεται ξανά. Εν τω μεταξύ, οι Γιαπωνέζοι είχαν προλάβει να
οχυρωθούν καλύτερα από την προηγούμενη φορά και με
υπομονή περίμεναν την επόμενη επίθεση των εχθρών.
Ο Χαν, όμως, έμπειρος πλέον, σκέφτηκε να χωρίσει το
στόλο του σε δύο μέρη και, παίρνοντας μόνο ένα τμήμα,
πήγε στον κόλπο Χοκοζάκι, δίνοντας εντολή στα μεγάλα
πλοία να δεθούν μεταξύ τους με αλυσίδες, ώστε να έχουν
μεγαλύτερη αντίσταση στον άνεμο. Με το άλλο τμήμα
του στόλου του επιχείρησε να αποβιβαστεί από τον κόλπο Ιμάρι στο Χάιζεν.
Το σχέδιο του μεγάλου στρατηγού είχε πολύ μεγάλες
πιθανότητες να πετύχει, αν δεν είχε ως εμπόδιο τα ακραία
στοιχεία της φύσης που προστάτευαν την Ιαπωνία. Ο φοβερός τυφώνας Σίμπου σάρωσε κυριολεκτικά και τα δύο
αγκυροβόλια. Όσα καράβια ήταν δεμένα μεταξύ τους δεν
άντεξαν και βούλιαξαν. Άλλα πλοία βγήκαν στις ακτές και
στα βράχια και όσοι στρατιώτες κατάφεραν να σωθούν
σφαγιάστηκαν από τους υπερασπιστές. Σε ένα ολόκληρο
μερόνυχτο, χάθηκαν πάνω από 3.500 σκάφη και 130.000
Μογγόλοι.
Οι γνωστοί μαχητές «καμικάζι» (δύναμη του θεϊκού ανέμου) οφείλουν την ονομασία τους σε αυτό το ιστορικό γεγονός.

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΑΤΕΡΛΟ 1815
Ναπολέων και Ουέλινγκτον
Ναπολέων, στη μάχη του Βατερλό, ηττήθηκε
λόγω της λάσπης με την οποία ήταν καλυμμένο
το πεδίο της μάχης και, έτσι, οι στρατιώτες δεν
κατάφεραν να ενεργοποιηθούν και να κινηθούν με
ευκολία, καθώς ήταν δύσκολο να περπατήσουν.
Ο Ουέλιγκτον, αντίθετα, φρόντισε να κρατήσει το
πολεμικό υλικό και τους στρατιώτες του περισσότερο
στεγνούς απ’ ό,τι οι Γάλλοι.

Ο

Συμπέρασμα: Το κλίμα έχει πολλές φορές ανατρέψει τις εξελίξεις της ιστορίας και έχουν συμβεί γεγονότα που κανείς δεν περίμενε ποτέ να συμβούν. Έτσι, συμπεραίνουμε
ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε έναν τόπο σχετίζονται άμεσα με την ιστορία, τις επιτυχίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας λαός.
Βιβλιογραφία: Θοδωρής Κολυδάς, Μετεωρολογική Περιπλάνηση, «Η Ιστορία μιας πεταλούδας».
Γκολφίνος Διονύσης, Πλουμπίδης Νικήτας, Πουκαμισάς Χάρης, Τυροβολάς Αχιλλέας, Χωρινός Αλέξανδρος, Α1 Γυμνασίου
Επιμέλεια: Σοφία Ανδρακάκου, Χημικός
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κρύο νερό, για να ζεσταθεί μαζί με το νερό, καΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΑ
θώς το τελευταίο φτάνει στο σημείο βρασμού.
λέξη «μαρινάδα» προέρχεται από τη
Kατά το βρασμό ενός τροφίμου, εκχυλίζολατινική λέξη «marinara», που σημαίνται από το νερό πολλά από τα υδατοδιαλυνει «το προερχόμενο από τη θάλασσα».
τά συστατικά του και παραλαμβάνονται στην
Oι αυθεντικές μαρια
τελευταία
χρόνια,
όλο
και
περισσότερος
κόσμος
ασχολείται
με
τη
μαυδατική φάση.
νάδες, αιώνες πριν,
Ως πρώτη βράση θεωρείται η πρώτη φογειρική.
Η
μαγειρική
έχει
γίνει
μόδα!
Όμως,
η
μαγειρική
δεν
είναι
τίποτα
δεν ήταν τίποτα άλάλλο από Χημεία. Ακριβώς με αυτή τη Χημεία της κουζίνας ασχοληθή- ρά που το υγρό κοχλάζει. Σε πολλές συνταγές,
λο από την τοποθέτηση κομματιών κρέ- καμε με ομάδα μαθητών της Α΄ Λυκείου στο πλαίσιο της διερευνητικής ερ- αφού ένα φαγητό πάρει την πρώτη βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά, για να σιγοβράσει, δηατος σε λινά τσουβά- γασίας τους. Οι μαθητές μας, λοιπόν, ερεύνησαν:
λαδή, να μην κοχλάζει τόσο έντονα.
λια και την εναπόθε- • από ποιες χημικές ουσίες αποτελούνται τα τρόφιμα,
Σε κάποιες άλλες συνταγές μπορεί να χρειασή τους στο κύμα της • ποιες χημικές μεταβολές υφίστανται τα υλικά, όταν τα μαγειρεύουμε,
στεί
το φαγητό να βράσει με τα υγρά του, μέθάλασσας, με σκοπό • ποιες είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα και τι συμβαίνει
χρι
αυτά
να μειωθούν. Η τεχνική αυτή λέγενα μαλακώσουν, αλσε κάθε μία από αυτές,
ται
«ύδρωμα».
λά και να διατηρηθούν, αφού δεν υπήρχαν ψυ- • πώς γίνεται η συντήρηση των τροφίμων και τι είναι η μοριακή γαστρονοΓιατί αφρίζουν τα ζυμαρικά,
γεία.
μία.
όταν βράζουν;
• Οι μαρινάδες έχουν σκοπό να ενισχύσουν
Παράλληλα, απαντήσαμε σε διασκεδαστικές ερωτήσεις, όπως γιατί μυΤα ζυμαρικά αποτελούνται από σκληρό σιαρωματικά και γευστικά και όχι να αλλοιώ- ρίζει γαργαλιστικά το κρέας, όταν τσιγαρίζεται, ή γιατί σβολιάζει η σάλτσα,
σουν τη γεύση ενός κρέατος, πουλερικού ή όταν ρίχνουμε απότομα το κορν φλάουρ, ή γιατί πρέπει να βάζουμε μία φέτα τάρι που περιέχει σχετικά μεγάλο ποσοστό
ψαριού. Επίσης, δεν αφήνουν την υγρασία λεμόνι στην κοιλιά του ψαριού, όταν το μαγειρεύουμε. Από αυτήν την ευχά- πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες αυτές, που είναι μικρές σφαιρίνες, μοιάζουν, δηλαδή, με μικρά
να χαθεί, οπότε δίνουν την αίσθηση ότι μαριστη και διασκεδαστική εξερεύνησή μας στον κόσμο της Χημείας της κου- κουβάρια, απελευθερώνονται στο νερό με την
λακώνουν το κρέας.
ζίνας θα μοιραστούμε μαζί σας ένα μικρό απόσπασμα.
επίδραση της θερμότητας και ξετυλίγονται.
• Όταν ένα κομμάτι κρέατος, κοτόπουλου ή
Λόγω των ανακινήσεων που προκύπτουν από
ψαριού «εκτεθεί» σε ένα όξινο περιβάλλον,
το βρασμό δημιουργείται αφρός, όπως ακριοι δεσμοί των πρωτεϊνών στο μυϊκό ιστό
βώς προκύπτει η μαρέγκα, όταν χτυπάμε τα
σπάνε μεταξύ τους και, έτσι, οι πρωτεΐνες διαυγά.
αμορφώνουν ένα χαλαρό «πλέγμα». Με τον
Το λίγο λάδι που προστίθεται στο νερό που
τρόπο αυτό, η υγρασία από τα υγρά της μαβράζει
παρεμβάλλεται μεταξύ των πρωτεϊνών
ρινάδας παγιδεύεται ανάμεσα στο πλέγμα
και
τις
κάνει
να γλιστρούν μεταξύ τους εμποκαι διατηρεί τον ιστό υγρό, ζουμερό και πιο
δίζοντας,
παράλληλα,
το σχηματισμό φυσαλίμαλακό.
δων.
• Εκτός από τις «όξινες» μαρινάδες, μπορούΌταν βράζουμε ένα φαγητό για πολλή ώρα,
με να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα και με τις
πρέπει να προσέχουμε να μην εξατμιστούν τα
«ενζυματικές» μαρινάδες. Σε αυτές χρηυγρά και να προσθέτουμε ανάλογη ποσότητα
σιμοποιούμε φυσικά ένζυμα (πρωτεάσες),
νερού, όταν χρειάζεται, ώστε να μην ξεραθεί
προερχόμενα, κυρίως, από φρούτα, όπως
ή καεί. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η τεχνιπαπάγια, ανανά, ακτινίδιο, σύκο αλλά και
κή που αποκαλείται «μείωση», κατά την οποία
τζίντζερ, τα οποία δουλεύουν «σπάζοντας»
βράζουμε υγρά σε δυνατή φωτιά (και συνήθως
το μυϊκό και συνδετικό ιστό (κολλαγόνο).
σε ρηχό σκεύος), για να τα μειώσουμε στο μισό
• Υπάρχουν και μαρινάδες με βάση τα γαλαή το ένα τρίτο.
κτοκομικά προϊόντα, όπως είναι το γιαούρτι ή το γάλα. Οι γαλακτοκομικές μαρινάδες
είναι λιγότερο όξινες και, μάλλον, οι μόνες
ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ
που μπορούν να «ενυδατώσουν» το κρέας,
πως είναι γνωστό, κατά το τηγάνισμα
το κοτόπουλο ή το ψάρι και να δώσουν πολύ
αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίπιο μαλακό αποτέλεσμα.Το ασβέστιο που
ες από 175°C ως 200°C και ο χρόνος
τις επεξεργασίες που θα ακολουθήσουν. Βασικός στόχος
περιέχουν ενεργοποιεί τα υπάρχοντα στο κρέας ένζυ- είναι η ομοιόμορφη κατανομή των υλικών στο μείγμα, αν μαγειρέματος μειώνεται σημαντικά. Tο μέσο που χρησιμα, με αποτέλεσμα να σπάνε οι δεσμοί των πρωτεϊνών και δεν είναι το μοναδικό που συμβαίνει κατά το ανακά- μοποιείται για να επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία είστο μυϊκό ιστό με την ίδια λογική που γίνεται και η φυ- τεμα.
ναι οι λιπαρές ύλες, γιατί έχουν υψηλό σημείο ζέσης και
σική ωρίμανση του κρέατος. Επίσης, το γάλα χρησιμοΤα μεγάλα σωματίδια σπάνε σε μικρότερα, επιτρέπο- μπορούν να θερμανθούν σχεδόν μέχρι αυτό το σημείο,
ποιείται, όταν το προϊόν που πρόκειται να μαριναριστεί ντάς τους να διαλυθούν και να ενυδατωθούν σε πιο σύ- χωρίς σημαντικές διασπάσεις. Kατά το τηγάνισμα, πέρα
έχει έντονη και μερικές φορές ανεπιθύμητη μυρωδιά, ντομο χρονικό διάστημα. Με την ενυδάτωση του αλευ- από τις μεταβολές
γιατί έχει την ιδιότητα να απορροφά μυρωδιές.
ριού και των πρωτεϊνών του, ικανοποιούνται οι βασικές που υφίσταται η λισυνθήκες για το σχηματισμό της γλουτένης και για τη παρή ουσία, γίνεται
ΖΥΜΩΜΑ
δράση διάφορων ενζύμων, όπως οι αμυλάσες και οι πρω- και υδρόλυση των
ο ζύμωμα ενός ζυμαριού είναι από τα πιο σημαντι- τεάσες. Δημιουργούνται, επίσης, κάποιοι θύλακες αέρα, τριγλυκεριδίων προς
κά στάδια στην παραγωγή του ψωμιού. Η λέξη που οι οποίοι αυξάνονται στα επόμενα στάδια και, τελικά, δη- λιπαρά οξέα και γλυκερίνη.
χρησιμοποιείται δεν είναι ικανή να περιγράψει με μιουργούν την ψίχα του ψωμιού.
Στις υψηλές θερακρίβεια τη διαδικασία που επιτελείται. Η λέξη «ζύμωμα»
Κατά το ζύμωμα, καθώς το οξυγόνο ενσωματώνεται
μοκρασίες
που αναμοιάζει με τη λέξη «ζύμωση», νοηματικά, όμως, δεν έχει στο ζυμάρι, η γλουτένη αποκτά μεγαλύτερη ελαστικότηπτύσσονται
κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, το οξυκαμία σχέση. Ως ζύμωμα θεωρείται η μάλαξη του ζυμα- τα και αυξάνεται η δύναμη του ζυμαριού. Έτσι, το ζυμάγόνο προκαλεί ταχείες οξειδωτικές πορείες - αν και δεν
ριού ή, γενικά, η μηχα- ρι ωριμάζει.
υπάρχει περίσσεια οξυγόνου- γιατί, λόγω των ατμών της
νική επεξεργασία του,
λιπαρής ύλης και του υδρατμού των τροφίμων που τηγαμε στόχο το σχημανίζονται, εκδιώκεται το οξυγόνο από την επιφάνεια της λιΒΡΑΣΙΜΟ
τισμό γλουτένης, την
ρόκειται για έναν τρόπο μαγειρέματος φαγητού παρής ύλης. Kατά το τηγάνισμα, καταστρέφονται τα αντιαύξηση της ελαστικόμέσα σε υγρό, συνήθως νερό ή σάλτσα. Τα ζυμα- οξειδωτικά και οι βιταμίνες σε μεγαλύτερη έκταση από
τητάς της και την ωρίό,τι κατά το βράσιμο. Tέλος, κατά το τηγάνισμα, ένα μέρος
ρικά βράζονται σε
μανση του ζυμαριού.
της λιπαρής ύλης προσροφάται στα τρόφιμα.
άφθονο
αλατισμένο
νερό
Όλα τα ζυμάρια ξεκινούν με το ανακάτε- με 1-2 κουταλιές ελαιόλαΒιβλιογραφία: Κώστας Φασσέας, «Τι τρώμε;», εκδόμα των υλικών τους. Το ανακάτεμα, δηλαδή, η αργή ανά- δο. Σε αντίθεση με τα ζυσεις Δίαυλος.
μειξη των υλικών μιας συνταγής, είναι η ενέργεια που ση- μαρικά, τα οποία τοποθεΕιρήνη Οκταποδά, Α3 Λυκείου, Μαρία Σπυροπούλου,
ματοδοτεί την αρχή της δημιουργίας κάθε ζυμαριού. Συ- τούνται σε νερό που ήδη
Α1 Λυκείου, Άννα Τασάκου, Α3 Λυκείου
νιστά το στάδιο κατά το οποίο τα υλικά συνδυάζονται σε βράζει, το αυγό το βάΕπιμέλεια:
Σοφία Ανδρακάκου, Χημικός
μια ομοιόμορφη μάζα και το ζυμάρι προετοιμάζεται για ζουμε σε κατσαρολάκι με
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Διατροφή

Τ

ο έναυσμα για την εκπόνηση αυτής της ερευνητικής εργασίας δόθηκε με αφορμή τον όρο
«Διατροφική Νοημοσύνη» που άκουσα σε
μια συζήτηση μεταξύ διατροφολόγων. Επεκτείνοντας από βιολογικής πλευράς την άποψη ότι «εί-

μαστε ό,τι τρώμε», διαπιστώνουμε ότι, πράγματι, η χημεία του σώματός μας (άρα και η φυσιολογία του) είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη χημεία των
τροφών που καταναλώνουμε. Έτσι, προβάλλει επιτακτική η προσέγγιση της διατροφής μας μέσα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
H διατροφή των παιδιών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους επιδρά σε σημαντικό
βαθμό και στην επίδοσή τους. Η σύσταση της διατροφής σε μακροθρεπτικά στοιχεία,
βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία επηρεάζει, άμεσα ή έμμεσα, την απόδοση ενός
υποψηφίου. Αρχικά, όσον αφορά στις θερμίδες που πρέπει να καταναλώνει καθημερινά, αυτές κυμαίνονται σε 2.600 για τα αγόρια και 2.100 για τα κορίτσια. Πρέπει να κατανέμονται σε τρία κύρια γεύματα και δύο σνακ. Ο οργανισμός χρειάζεται συνεχώς ενέργεια (μικρά και συχνά γεύματα ανά 2-3 ώρες), για να λειτουργήσει αποδοτικά, καθώς σε
μελέτες έχει δειχθεί ότι η πνευματική απόδοση μειώνεται αισθητά, όταν μειωθεί η παροχή θερμιδικής ενέργειας ή πέσουν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Αντίθετα, τα μεγάλα και βαριά γεύματα προκαλούν υπνηλία και μειώνουν τη συγκέντρωση και την ικανότητα σκέψης του παιδιού.

ΜΑΘΗΣΗ

ΜΝΗΜΗ

βιταμίνη C, θειαμίνη,
Αντιοξειδωτικά όπως:
φυλλικό οξύ (μπανάνα,
οι κατεχίνες και η κερκιτίνη
σπανάκι, πορτοκάλι),
(βρίσκονται κυρίως στο τσάι, το κρασί, τα
Β1, Β6, Β12, βιταμίνη Ε,
μήλα και το κρεμμύδι)
σίδηρος
το λυκοπένιο και η λουτεΐνη
(βρίσκονται στην ντομάτα, το σπανάκι
καφές, τσάι, αναψυκτικά,
και σε βότανα), το σελήνιο (βρίσκεται
φρούτα, λαχανικά,
κυρίως στα θαλασσινά, στο συκώτι, στο
ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
μοσχάρι, στα δημητριακά, στους ξηρούς
καρπούς και στο ψάρι)
ψευδάργυρος (βρίσκεται σε μεγάλη πο- σοκολάτα, αυξημένα
σότητα στο αρνί και στα οστρακοειδή)
επίπεδα γλυκόζης

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Β12 (+ σύνθεση
μυελίνης για
μεμβράνη νευρικών
κυττάρων)

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ,
φρούτα και λαχανικά

Αυξημένα επίπεδα γλυκόζης

DHA (είδος ω-3 λιπαρού αυξημένα επίπεδα
οξέος)
γλυκόζης

Περιορισμένη σε λιπαρά
διατροφή

περιορισμένη σε λιπαρά περιορισμένη σε
διατροφή
λιπαρά διατροφή

FAST FOOD
ίναι αλήθεια ότι το fast food είναι μια από τις διατροφικές μας συνήθειες.
Ποιος αντιστέκεται σε ένα πλούσιο κομμάτι πίτσας, ένα ζουμερό burger ή
ένα σουβλάκι «απ’ όλα»; Όμως, μια ματιά στις επιπτώσεις της συχνής κατανάλωσης γρήγορου φαγητού, θα σας κάνει να το ξανασκεφτείτε:
Διαβήτης
Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «The Lancet», τον Ιανουάριο του 2004,
έδειξε ότι οι νέοι άνθρωποι που έτρωγαν σε εστιατόρια γρήγορου φαγητού,
τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, είχαν μια σημαντική αύξηση της αντίστασης στην ινσουλίνη - ένα παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2.
Παχυσαρκία
Πάνω από το ένα τρίτο του ενήλικου πληθυσμού του δυτικού κόσμου είναι
υπέρβαρο ή παχύσαρκο, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Η τάση για κατανάλωση έτοιμων γευμάτων είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για το πρόβλημα αυτό, καθώς κάποιες μερίδες fast food περιέχουν πάνω από 2.000 θερμίδες, δηλαδή, αριθμό πολύ μεγαλύτερο από τη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα θερμίδων.
Κατάθλιψη
Μια μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γρανάδας έδειξε ότι τα άτομα που λαμβάνουν συχνά γεύματα γρήγορου φαγητού έχουν 51% περισσότερες πιθανότητες να υποφέρουν από κατάθλιψη.
Οι παράγοντες που οδηγούν, βέβαια, σε μια τέτοια κατάσταση δεν εστιάζονται αποκλειστικά στην κατανάλωση γρήγορου φαγητού, αλλά σχετίζονται
και με την καθιστική ζωή, το κάπνισμα και την ελλιπή πρόσληψη θρεπτικών
συστατικών.
Λεωνίδας Λεπίδας, Β1 Λυκείου

Έτσι, το πρωινό πρέπει να καλύπτει το 25% των θερμιδικών αναγκών, το μεσημεριανό γεύμα το 50% και το υπόλοιπο 25% το βραδινό δείπνο και τα 2 ενδιάμεσα σνακ. Ποιοτικά η διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει 50% υδατάνθρακες κυρίως απλούς, όπως
δημητριακά, ρύζι, μακαρόνια, όσπρια, λαχανικά, φρούτα, γάλα, 30% λιπαρά από ελαιόλαδο, ψάρια, ξηρούς καρπούς και 20% πρωτεΐνες, κυρίως κρέατος, αυγού, ψαριών.
Μπορείτε, επομένως, να ξεκινήσετε την ημέρα σας με ένα πλήρες και ισορροπημένο πρωινό. Το σώμα χρειάζεται ενέργεια, για να λειτουργήσει καλά, καθώς, ιδιαίτερα
μετά το νυχτερινό ύπνο, τα αποθέματα ενέργειας είναι χαμηλά. Πολλές μελέτες, μάλιστα, έχουν συσχετίσει τη λήψη ενός υγιεινού πρωινού με την καλύτερη σχολική επίδοση, όπως και την αυξημένη ικανότητα εκμάθησης, μνήμης και συνδυαστικής σκέψης.

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
Μετά από αρκετές ώρες βραδινού ύπνου, το σώμα και το μυαλό μας χρειάζονται
τροφή.
Το πρωινό μάς παρέχει όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειαζόμαστε κατά τη διάρκεια της ημέρας μας.
Έχοντας λάβει ένα πλούσιο πρωινό, ξεκινάμε την ημέρα μας με καλύτερη διάθεση
και αποδίδουμε καλύτερα σε ό,τι κάνουμε.
Εάν δεν πάρουμε πρωινό, θα αισθανθούμε πολύ πεινασμένοι στο σχολείο. Ενδεχομένως, τότε, θα αναγκαστούμε να καταναλώσουμε τροφές λιγότερο υγιεινές και συχνά
πολύ παχυντικές.

ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ

χολίνη
(αυγά,σοκολάτα,
συκώτι)

Ε

από ένα πρίσμα που στοχεύει όχι μόνο στον έλεγχο του σωματικού βάρους αλλά και στην υγεία,
τη μακροβιότητα, την ευεξία του καθενός μας...
Να πώς οι μαθητές μας προσέγγισαν ερευνητικά το
θέμα:

«Σε κάνει να παχαίνεις». Όχι, γιατί, αφενός έχοντας λάβει πρωινό, ξεκινάμε για το
σχολείο χορτάτοι, δεν πεινάμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και, συνεπώς, δεν καταφεύγουμε στην κατανάλωση φαγητού που είναι παχυντικό και, αφετέρου το σώμα μας
«καίει» το πρωί γρηγορότερα όποια τροφή λάβει.
«Απαιτεί πολλή ώρα. Όλοι βιαζόμαστε το πρωί!». Ωστόσο, κι αν ακόμη δεν έχουμε χρόνο να καθίσουμε στο τραπέζι, μπορούμε να προμηθευτούμε κάτι καθοδόν προς
το σχολείο.
«Δεν μπορώ να φάω το πρωί, μου έρχεται ναυτία!». Ο αντίλογος είναι ότι το πρωινό είναι μια συνήθεια. Μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά με ένα ποτήρι γάλα, μετά
από μερικές ημέρες να προσθέσουμε λίγο ψωμί με τυρί ή μέλι και, σταδιακά μπορούμε
να συνεχίσουμε με ό,τι μας ευχαριστεί.
Αφροδίτη Βενετσάνου, Β4 Λυκείου, Μαρίνα Κανδύλη, Β1 Λυκείου

SUPERFOODS

Π

ολύς λόγος γίνεται τελευταία για τις λεγόμενες «σούπερ τροφές» που προσφέρουν υγεία, ευεξία, αντιγήρανση. Η δράση
τους φαντάζει εντυπωσιακή και δεν είναι τυχαίο ότι η κατανάλωσή τους τείνει να γίνει
συρμός. Για να δούμε μερικές:
Ρίγανη: Προσφέρει προστασία από τις ελεύθερες ρίζες, είναι πηγή σιδήρου και φυτικών
ινών.
Μούρα – berries: Περιέχουν αντιοξειδωτικές
ουσίες, βιταμίνη C, κάλιο, φυτικές ίνες.
Σπόροι κολοκύθας: Είναι πλούσιοι σε πρωτεΐνες, φυτοστερόλες, βιταμίνη Α.
Μπρόκολο: Είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, σίδηρο, φυλλικό οξύ, φυτικές ίνες, μαγνήσιο,
κάλιο και ασβέστιο.
Αβοκάντο: Είναι πλούσια πηγή ακόρεστων
λιπαρών οξέων και ω-3 λιπαρών, ενώ η σύνθεσή του έχει πολλά κοινά με αυτήν του μητρικού γάλακτος.
Σολομός: Είναι εξαιρετική πηγή πρωτεϊνών
υψηλής ποιότητας, καθώς και ω-3 λιπαρών
οξέων, απαραίτητων για την ανάπτυξη του
εγκεφάλου και την υγεία της καρδιάς.
Μάνγκο: Περιέχει υψηλή τιμή βιταμίνης C για
τη διατήρηση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Μια ποσότητα μάνγκο 100 θερμίδων παρέχει
3 γραμμάρια φυτικών ινών.
Γκότζι Μπέρι: Τονώνει τη λειτουργία του
ήπατος και των νεφρών και όλο τον οργανισμό. Θεωρείται ενισχυτικό μακροζωίας!
Ιπποφαές: Δρα προληπτικά κατά της γήρανσης, χαρίζει τόνωση, ευεξία και ενέργεια, ενώ,
ταυτόχρονα, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα!
Σπιρουλίνα: Περιέχει προβιοτικές ουσίες, ένζυμα, ιχνοστοιχεία, μέταλλα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πρέπει να τονιστεί ότι η αποκλειστική κατανάλωση των σούπερ τροφών δεν μπορεί να
αντικαταστήσει την ισορροπημένη κατανάλωση φυσικών τροφίμων, τα οποία παρέχουν
όλη την γκάμα των απαραίτητων θρεπτικών
στοιχείων. Εξάλλου, υπάρχει αρκετό περιθώριο για τη διερεύνηση και την επιστημονική
τεκμηρίωση της ωφέλειας των σούπερ τροφών. Έως τότε, οι προδιαγραφές ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί πρέπει να τηρούνται,
ώστε να προστατεύεται ο καταναλωτής.
Ερμιόνη Χαραλαμποπούλου, Β3 Λυκείου
Επιμέλεια: Έλενα Τσιτούρα, Βιολόγος
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Η Χημεία των καλλυντικών
Τ

ο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για τους μαθητές της Β΄ Λυκείου είναι,
πράγματι, ιδιαίτερα επιβαρυμένο. Ωστόσο, το project αυτό ήταν για τους μαθητές μας μια ώρα ξεκούρασης, διασκέδασης και μάθησης. Παρασκευάσαμε, λοιπόν,
στο εργαστήριο του σχολείου μας κραγιόν, ενυδατικές κρέμες για τα χέρια και διά-

φορα σαπούνια. Παράλληλα, μάθαμε πώς να διαβάζουμε τις ετικέτες των καλλυντικών, ώστε να αγοράζουμε ακίνδυνα, για την υγεία μας, προϊόντα. Τα καλλυντικά μας
τα παρουσιάσαμε σε δύο ημερίδες της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο ΤΕΙ Αιγάλεω αντίστοιχα.

ΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
Τα βαρέα μέταλλα χρησιμεύουν ως χρωστικές
ουσίες σε σκιές ματιών και λιπ γκλος. Άλλα μέταλλα, όπως το αρσενικό, συχνά συναντώνται σε πούδρες και σαμπουάν ως επιμολύνσεις των συστατικών τους. Το Εθνικό Πρόγραμμα Τοξικολογίας της
Καλιφόρνια προειδοποιεί ότι τα βαρέα μέταλλα και
οι ενώσεις τους μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα ανάπτυξης του ανθρώπινου οργανισμού.

ΦΑΙΝΑΚΕΤΙΝΗ
Η φαινακετίνη χρησιμοποιήθηκε ως παυσίπονο
και αντιπυρετικό μέχρι να απαγορευτεί στις ΗΠΑ από
την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) το 1983
λόγω της καρκινογόνου δράσης της. Παρά το γεγονός ότι δε χρησιμοποιείται, πλέον, ως φάρμακο, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται περιστασιακά σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας, όπως κρέμες προσώπου,
βαφές μαλλιών και σε αποτριχωτικά προϊόντα ως σταθεροποιητής. Η χημική αυτή ένωση μπορεί, επίσης, να
προκαλέσει νεφρική βλάβη και αναιμία. Τέλος, η έκθεση σε φαινακετίνη έχει συνδεθεί με κακοήθεις όγκους
του μαστού.

ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ
Η φορμαλδεΰδη προστίθεται σκόπιμα σε ορισμένα προϊόντα, όπως είναι η
κερατίνη για το ίσιωμα των μαλλιών. Συντηρητικά που απελευθερώνουν φορμαλδεΰδη χρησιμοποιούνται, επίσης, ευρέως σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας, όπως τα βερνίκια νυχιών, τις σκιές ματιών, τη μάσκαρα, τα σαμπουάν
και τα ρουζ, καθώς επίσης και σε προϊόντα για τη θεραπεία νυχιών με σκοπό την
πρόληψη της βακτηριακής ανάπτυξης. Τα συντηρητικά αυτά έχουν σχεδιαστεί,
για να απελευθερώνουν φορμαλδεΰδη αργά και σταθερά με το χρόνο, ώστε
αυτή να ενεργεί ως συντηρητικό. Πολλά διεθνή προγράμματα κατατάσσουν τη
φορμαλδεΰδη στα καρκινογόνα, για τον άνθρωπο, συστατικά. Αυξάνεται, επίσης, η ανησυχία ότι η έκθεση σε φορμαλδεΰδη προκαλεί ερεθισμό στα μάτια,
τη μύτη, το λαιμό και το αναπνευστικό σύστημα.

ΠΙΣΣΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΧΡΩΜΙΟ

Η πίσσα από άνθρακα είναι ένα γνωστό καρκινογόνο υποπροϊόν που προέρχεται από την επεξεργασία του άνθρακα. Χρησιμοποιείται σε καλλυντικά, όπως
οι βαφές μαλλιών, τα σαμπουάν για την καταπολέμηση της πιτυρίδας και τα προϊόντα
για τη φροντίδα του προσώπου. Συνδέεται με
τον καρκίνο των πνευμόνων, της ουροδόχου
κύστεως, των νεφρών και του πεπτικού συστήματος. Η πίσσα από άνθρακα είναι εγγενώς τοξική για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Πρόκειται για ένα πολύπλοκο μείγμα που ενδέχεται να περιέχει άλλες γνωστές καρκινογόνες ουσίες, όπως οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH) και το
βενζοπυρένιο. Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες κατηγορούνται
για βλάβες στο DNA, καθώς η έκθεση σε αυτούς μπορεί να προκαλέσει όγκους
στους πνεύμονες, στην ουροδόχο κύστη και στο δέρμα.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
(ECHA) θεωρεί το χρώμιο
ως καρκινογόνο και μεταλλαξογόνο συστατικό. Η έκθεση του σώματος σε χρώμιο
οδηγεί σε καρκίνο του πνεύμονα και οι ενώσεις του στοχεύουν σε όργανα, όπως το
ήπαρ και τα νεφρά, καθώς
και στο αναπνευστικό σύστημα.

ΚΑΔΜΙΟ
Το κάδμιο, εκτός από τις καρκινογόνες ιδιότητες που έχει, στοχεύει και στο καρδιαγγειακό, νεφρικό, νευρικό, αναπαραγωγικό και
αναπνευστικό σύστημα μέσω της εισπνοής και της κατάποσης. Οι Οργανισμοί Υγείας
στην Ιαπωνία και την Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύουν τη χρήση των ενώσεων του καδμίου στα καλλυντικά.

ΑΡΣΕΝΙΚΟ
Η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι το αρσενικό είναι καρκινογόνο συστατικό. Ο οργανισμός
Endocrine Disruption Exchange θεωρεί ότι το αρσενικό μπορεί να προκαλέσει ενδοκρινικές διαταραχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαγορεύει τη χρήση
του αρσενικού στα καλλυντικά.

Πρέπει να αγοράζουμε προϊόντα με την ένδειξη «all-natural»;
Οι λέξεις «φυσικό» και «ασφαλές», που συχνά διαβάζουμε στις ετικέτες διαφόρων προϊόντων, δεν εγγυώνται ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι πραγματικά ακίνδυνο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητάμε όλοι οι καταναλωτές από τους
κατασκευαστές να υπογράψουν το Σύμφωνο για Ασφαλή Καλλυντικά. Με αυτό διασφαλίζουμε την απαγόρευση χρήσης
χημικών ουσιών που συνδέονται με τον καρκίνο, τις γενετικές ανωμαλίες και άλλων που βλάπτουν την υγεία αλλά και την
αντικατάστασή τους με άλλες, μη επιβλαβείς. Ωστόσο, οι νόμοι που διέπουν τη βιομηχανία παρασκευής καλλυντικών και
προϊόντων προσωπικής φροντίδας είναι τόσο ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα να επιτρέπεται η χρήση γνωστών καρκινογόνων χημικών ουσιών σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας.
Χριστίνα Ζουμπουρλή, Β1 Λυκείου, Κατερίνα Κακοσαίου, Β4 Λυκείου,
Αλεξάνδρα Λιανοπούλου, Β1 Λυκείου, Ρεγγίνα Σωτηροπούλου, Β4 Λυκείου
Eπιμέλεια: Σοφία Ανδρακάκου, Χημικός
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H χρονιά του φωτός
Σχετικά με την ταχύτητα του φωτός και τη βαρύτητα
ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
O Albert Einstein πίστευε ότι το φως ταξιδεύει με
σταθερή ταχύτητα c=299.792 km/s ως προς οποιονδήποτε παρατηρητή, κινούμενο ή σταθερό. Σκεφθείτε ένα
αγόρι πάνω σε ένα ποδήλατο που κινείται με ταχύτητα
10m/s και έναν ακίνητο παρατηρητή. Το φως από τη λάμπα του ποδηλάτου του, είτε το ποδήλατο κατευθύνεται
προς τον ακίνητο παρατηρητή είτε απομακρύνεται από
αυτόν, φθάνει με ταχύτητα 299.792 km/s ακριβώς!
Η σταθερότητα της ταχύτητας του φωτός δεν είναι από
μόνη της τόσο σημαντική όσο οι συνέπειές της. Η έννοια
του χρόνου με την οποία είμαστε εξοικειωμένοι είναι θεμελιωδώς λανθασμένη. Ανέκαθεν, στο μυαλό των ανθρώπων, ο χρόνος δεν ήταν τίποτε περισσότερο από διαδοχικές στιγμές, ακατάπαυστοι χτύποι κάποιου αόρατου παγκόσμιου ρολογιού, ένας συμπαντικός σφυγμός, ένα πρότυπο σύμφωνα με το οποίο ρυθμίζονταν όλα τα υπόλοιπα ρολόγια. Ο χρόνος, συνεπώς, έπρεπε να είναι ίδιος για
όλους. Επιστεύετο ότι το ίδιο εκκρεμές κινείται με τον ίδιο
ρυθμό σήμερα και αύριο, στο Λονδίνο ή στο Σίδνεϋ, για
όλους τους ανθρώπους.
Ο χρόνος επιστεύετο ότι είναι απόλυτος, παγκόσμιος και υποκείμενος σε μια κανονικότητα. «Όχι», είπε ο
Einstein. «Ο χρόνος είναι ευπροσάρμοστος, εκτατός και
προσωπικός, με αποτέλεσμα ο χρόνος μου να διαφέρει
από το δικό σας. Ειδικότερα, ένα ρολόι που κινείται προς
εσάς χτυπάει πιο αργά από ένα ρολόι που είναι ακίνητο
δίπλα σας».

Ο μαθηματικός τύπος του Einstein περιγράφει, ακριβώς, τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο ένας παρατηρητής αντιλαμβάνεται ότι ο χρόνος επιβραδύνεται σ’ ένα κινούμενο ρολόι. Το φαινόμενο αυτό λέγεται διαστολή του
χρόνου.
Γιατί, ποτέ, λοιπόν, δεν αντιλαμβανόμαστε αυτό το
παράξενο φαινόμενο της διαστολής του χρόνου;
Το μέγεθος της διαστολής του χρόνου εξαρτάται από
την ταχύτητα του ρολογιού σε σχέση με την ταχύτητα
του φωτός. Αν ένα βαγόνι τρένου ταξιδεύει με ταχύτητα
100m/s (360km/h), τότε η αντίληψή μας για το κινούμενο ρολόι είναι μόνο ένα τρισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου. Με άλλα λόγια, είναι αδύνατο να ανιχνεύσουμε οποιαδήποτε διαστολή του χρόνου στην καθημερινή
μας ζωή.
Η θεωρία του Albert Einstein εφαρμόζεται μόνο σε
ρολόγια που βασίζονται σε φωτεινούς παλμούς;
Η θεωρία εφαρμόζεται σε όλα τα ρολόγια αλλά και σε
όλα τα φαινόμενα.
Ο σταθερός παρατηρητής στην αποβάθρα θα δει τον
κινούμενο στο τρένο να του γνέφει πιο αργά, να του κλείνει το μάτι πιο αργά, ακόμα και η καρδιά του θα χτυπάει πιο αργά. Τα πάντα θα επηρεαστούν από τη διαστολή
του χρόνου.
Ο Einstein δημοσίευσε την Ειδική Θεωρία της Σχετι-

κότητας το 1905, αλλά οι επιστήμονες χρειάστηκαν πολύ
χρόνο, για να τον καλωσορίσουν στην κοινότητά τους. Η
πρώτη ακαδημαϊκή θέση τού προσφέρθηκε το 1908, στο
Πανεπιστήμιο της Βέρνης.

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κατά τον Albert Einstein: «Η ευτυχέστερη σκέψη της
ζωής μου».
Η «Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας» ονομάζεται ειδική,
γιατί εφαρμόζεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, σ’εκείνες,
δηλαδή, στις οποίες τα αντικείμενα κινούνται με σταθερή ταχύτητα.
Ο Einstein δήλωνε ότι η «Γενική Θεωρία της Σχετικότητας» (1915) τον οδηγούσε σε μια εντελώς νέα θεωρία
για τη βαρύτητα. Αν, τελικά, είχε δίκιο, τότε οι Φυσικοί θα
αναγκάζονταν να θέσουν υπό αμφισβήτηση το έργο του
Isaac Newton, του «πατέρα» της Φυσικής.
Isaac Newton

Γεννήθηκε κάτω από τραγικές συνθήκες τα Χριστούγεννα του 1642. Ο πατέρας του είχε πεθάνει πριν εκείνος γεννηθεί και η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε -όταν
ο Isaac ήταν ακόμη πολύ μικρός- τον εφημέριο Σμιθ, ο
οποίος αρνήθηκε να δεχθεί το παιδί στο σπίτι του. Έτσι, η
ανατροφή του ανατέθηκε στους παππούδες του, οι οποίοι, ματαίως, προσπαθούσαν να καταλαγιάσουν το μίσος
του νεαρού προς τη μητέρα του και τον πατριό του, που
τον είχαν εγκαταλείψει.
Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Isaac Newton μεγαλώνοντας έγινε ένας απομονωμένος, χολωμένος και, ενίοτε,
σκληρός άνθρωπος. Για παράδειγμα, το 1696, όταν ήταν,
ήδη, διορισμένος επόπτης του Βασιλικού Νομισματοκοπείου, έθεσε σε ισχύ ένα σκληρό καθεστώς σύλληψης
των παραχαρακτών, εξασφαλίζοντας ότι όσοι καταδικάζονταν θα απαγχονίζονταν, θα πνίγονταν ή θα διαμελίζονταν. Μια καινοτομία του στο Νομισματοκοπείο ήταν οι
ανάγλυφες πλευρές στα κέρματα, προκειμένου να καταπολεμηθεί η πρακτική του ξακρίσματος, κατά την οποία
οι παραχαράκτες έξυναν τα νομίσματα και χρησιμοποιούσαν τα ξύσματα, για να φτιάξουν καινούργια κέρματα. Σε
αναγνώριση της προσφοράς τού Isaac Newton, στην κυκλική περιφέρεια του κέρματος των δύο λιρών, που κόπηκε το 1997, υπήρχε ανάγλυφη η φράση «ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ
ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ». Αυτή η φράση προέρχεται από μια επιστολή που έστειλε ο Isaac Newton στο συνάδελφό του,
Robert Hooke, στην οποία δήλωνε: «Κατάφερα να δω λίγο πιο μακριά, επειδή ανέβηκα στους ώμους των γιγάντων».
Όποια κι αν ήταν τα ελαττώματα του Newton, συνεισέφερε όσο κανείς άλλος στην επιστήμη του 17ου αιώνα.
Έθεσε τα θεμέλια μιας καινούργιας εποχής στην επιστήμη με έναν καταιγισμό ερευνητικών συμπερασμάτων, η
οποία διήρκησε μόλις δεκαοκτώ μήνες και κορυφώθηκε το 1666, έτος που σήμερα είναι γνωστό ως το Αnnus
mirabilis του Newton.
Ο Νόμος του Isaac Newton
Σύμφωνα με το Νόμο αυτό για τη βαρύτητα, κάθε αντικείμενο (μάζα) στο σύμπαν έλκει οποιοδήποτε άλλο. Για
την ακρίβεια, ο Newton απέδειξε πειραματικά ότι η ελκτική δύναμη που εφαρμόζεται ανάμεσα σε δύο μάζες δίδεται από τη σχέση:

όπου: G η παγκόσμια σταθερά της βαρύτητας, m1,m2
οι μάζες που αλληλεπιδρούν και d η απόσταση μεταξύ των

μαζών.
Η εξίσωση αυτή μπορεί να εξηγήσει πώς η Γη περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο. Μπορεί, ακόμη, να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των ελλειπτικών τροχιών που
ακολουθούν οι δορυφόροι και οι πλανήτες, κάτι που έδειξε και ο Kepler, όταν ανέλυσε τις παρατηρήσεις του Tyge
Brahe.
Μετά το θάνατο του Isaac Newton, ο τύπος του για τη
βαρύτητα «εξουσίαζε» το σύμπαν επί αιώνες. Οι επιστήμονες υπέθεταν ότι το πρόβλημα της βαρύτητας είχε επιλυθεί και τον χρησιμοποιούσαν, για να εξηγήσουν τα πάντα, από την πτήση ενός βέλους μέχρι την τροχιά ενός κομήτη.
Albert Einstein VS Isaac Newton
Ο Einstein έμελλε να είναι ο πρώτος που θα συνειδητοποιούσε ότι υπήρχαν περισσότερα στοιχεία σχετικά με
τη βαρύτητα απ’ όσα είχε φανταστεί ο Newton. Έπειτα
από το δικό του Annus mirabilis το 1905, όταν δημοσίευσε αρκετές επιστημονικές εργασίες, καθώς και την Ειδική
Θεωρία της Σχετικότητας, επικεντρώθηκε στην επέκταση
της τελευταίας σε μια Γενική Θεωρία που να περιλαμβάνει
μια ριζικά διαφορετική ερμηνεία της βαρύτητας.
Σύμφωνα με την Ειδική Σχετικότητα, ο χρόνος είναι
προσαρμοστικός. Το ίδιο εύκαμπτες είναι και οι τρεις
διαστάσεις του χώρου. Επιπλέον, η ευελιξία τόσο του
χώρου όσο και του χρόνου είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες, γεγονός που οδήγησε τον Einstein στη δημιουργία μίας και μόνο, ενιαίας, ευπροσάρμοστης οντότητας, του χωρόχρονου. Ο Einstein απέδειξε ότι αυτός ο ευέλικτος χωρόχρονος είναι η αιτία της εμφάνισης της βαρύτητας.
Ο χωρόχρονος μοιάζει με ένα ελαστικό κομμάτι ύφασμα και, όταν δεν υπάρχει κάποια μάζα στο χώρο, τότε
το ύφασμα είναι επίπεδο και αδιατάρακτο. Όμως, ο εύκαμπτος δισδιάστατος χωρόχρονος αλλάζει ριζικά, όταν σ’
αυτόν τοποθετηθεί κάποιο αντικείμενο. Βάσει αυτής της
λογικής, παραμορφώνεται ο χώρος εξαιτίας του Ήλιου και
των άλλων πλανητών, ακριβώς όπως το τραμπολίνο παραμορφώνεται υπό το βάρος μιας μπάλας του μπόουλινγκ.
Ο Newton υποστηρίζει ότι ένα μήλο πέφτει στη Γη, γιατί υπάρχει αμοιβαία ελκτική δύναμη, ενώ ο Einstein ότι το
μήλο πέφτει στη Γη, γιατί συνεχίζει την πτώση του προς τη
βαθιά κοιλότητα του χωρόχρονου, που προκαλείται από
τη μάζα της Γης.
Η θεωρία του Newton έδινε άριστα αποτελέσματα κατά την περιγραφή όσων συνέβαιναν στο γήινο περιβάλλον με την ασθενή βαρύτητα, αλλά ο Einstein πίστευε
πως οι ακραίες συνθήκες βαρύτητας που επικρατούν κοντά στον Ήλιο ήταν πέρα από τις δυνατότητες του τύπου
του Newton.
Η αποδεδειγμένη και πειραματικά, πλέον, θεωρία του
Einstein είναι καλύτερη από εκείνη του Newton, επειδή
μπορεί να εφαρμοστεί εξίσου τόσο στο ασθενούς βαρύτητας περιβάλλον της Γης όσο και στο τεράστιας βαρύτητας περιβάλλον των αστέρων.
Κωνσταντίνος Ανδρακάκος, Φυσικός
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το πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
της Α΄ Γυμνασίου, διδάχτηκε το κείμενο της Διδώς Σωτηρίου «Ταξίδι χωρίς
επιστροφή». Πρόκειται για ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα της συγγραφέως «Οι νεκροί περιμένουν», βιβλίο που αναφέρεται στη Μικρασιατική Καταστροφή και την τύχη των Ελλήνων που κατέφυγαν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας τις περιπέτειες μιας αστικής ελληνικής οικογένειας προσφύγων έως
τις παραμονές της έναρξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Το απόσπασμα που διδάχθηκε μας μετέφερε στη Σμύρνη του 1922. Σε αυτό καταγράφονται οι προσπάθειες των Ελλήνων Μικρασιατών να δραπετεύσουν στην
Ελλάδα, λίγο πριν η πόλη τους παραδοθεί στις φλόγες και αρχίσει η σφαγή τους.
Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε ευνοϊκό, ώστε να τεθεί ως διδακτικός στόχος –μεταξύ
άλλων- η ανάπτυξη μιας πρώτης επαφής των μαθητών με τη μικροϊστορία, μέσω
συνεντεύξεων με απογόνους ανθρώπων που είχαν ζήσει τη Μικρασιατική Καταστροφή. Θέλοντας να ζωντανέψουμε τη φωνή των «άλλων», των απλών ανθρώπων και να προσεγγίσουμε τα γεγονότα και από τη δική τους οπτική γωνία, δύο μαθητές μας ανέλαβαν να πάρουν συνεντεύξεις από συγγενείς τους.
Πρόκειται για δύο μη δομημένες συνεντεύξεις σε βάθος με χρήση μαγνητοφώνου. Άδηλος διδακτικός στόχος ήταν, επίσης, να έχουν οι μαθητές μια πρώτη
επαφή με τη συνέντευξη, ως ένα από τα σημαντικά εργαλεία των ποιοτικών κοινωνικών ερευνών.
Η πρώτη συνέντευξη που σας παρουσιάζουμε είναι του μαθητή μας Χάρη
Πουκαμισά από τον παππού του, το Γιάννη Κηπόσογλου, του οποίου ο πατέρας
είχε ζήσει τα γεγονότα του διωγμού των Ελλήνων από τη Σμύρνη και τον Πόντο. Η

Λ

μαρτυρία αυτή επιβεβαιώνει τη σκληρότητα με την οποία αντιμετώπισαν τον ελληνικό πληθυσμό, μετά την ήττα του ελληνικού στρατού και την υποχώρησή του
αλλά και τη σκληρότητα του συμμαχικού στόλου, που δεν έκανε καμιά ουσιαστική
προσπάθεια να προστατέψει τους κυνηγημένους Έλληνες.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Γιάννη Κηπόσογλου για την παραχώρηση της παρούσας συνέντευξης.
Η δεύτερη συνέντευξη είναι του μαθητή μας Γιάννη Κορωναίου από τη γιαγιά του, κα Βασιλική Χατζηστεφάνου – Χειμωνίδου, της οποίας και οι δύο γονείς
(Σωκράτης και Σοφία Χειμωνίδου) ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Συγκεκριμένα, τα παιδιά που «χάθηκαν» προσωρινά (αποσπάστηκαν από τους γονείς τους)
κατά την πανικόβλητη προσπάθεια διαφυγής, είναι ο Σωκράτης και ο Δημοσθένης
Χειμωνίδης, δηλαδή ο προπάππους του Γιάννη και ο αδελφός του. Η ακριβής περιοχή όπου συνέβαιναν αυτά ήταν τα Αλάτσατα της Μικράς Ασίας, μια αγροτική
κωμόπολη στην ευρύτερη περιφέρεια της Σμύρνης, πατρίδα του προπάππου του
Γιάννη, Σωκράτη Χειμωνίδη.
Η συνέντευξη αυτή δίνει την ίδια μαρτυρία με του κ. Γιάννη Κηπόσογλου για τα
γεγονότα της σφαγής στη Σμύρνη και το ρόλο των συμμάχων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι Έλληνες πρόσφυγες από το ντόπιο ελληνικό
στοιχείο μετά την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα.
Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στην κα Βασιλική Χατζηστεφάνου –
Χειμωνίδου για την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας παραχώρησε.

οιπόν, ο πατέρας μου ήταν από την Καισάρεια πούσαν τα χέρια, με αποτέλεσμα να καταλήγουν και πάτης Καππαδοκίας. Εκεί, ζούσε όλη η οικογένεια. λι στο νερό. στη συνέχεια, τους περίμενε πνιγμός στη
Όταν έγινε η εκδίωξη των Ελλήνων της Μ. Ασίας από θάλασσα ή σφαγή στη στεριά. Κι όμως, η βοήθειά τους
τους Τούρκους, η οικογένειά του δεν κινδύνευσε άμε- θα ήταν τόσο χρήσιμη... Μία «κανονιά» αν έριχναν, θα
σα. Πρώτα, απομακρύνθηκε ο ελληνισμός των παραλί- απέτρεπαν τη σφαγή. Κάποιοι κατάφεραν όπως - όπως
ων. Όσοι ζούσαν στην περιοχή του πατέρα μου ήρθαν να φύγουν από τη γη και την πατρίδα τους και να κατο 1923 με ανταλλαγή πληθυσμών. Αυτευθυνθούν στις κοντινότερες παραΟ παππούς μου, Γιάννης λιακές πόλεις με καράβια. Στη Σμύρτούς δεν τους πείραξαν οι Τούρκοι. Ήρθαν με ό,τι μπορούσαν να μεταφέρουν Κηπόσογλου, γεννήθηκε στις νη και πιο νότια, στην Αττάλεια, όλοι
και εγκαταστάθηκαν οριστικά στην Ελ- 24 Ιουνίου του 1944 και μας οι Έλληνες ξεριζώθηκαν... Αργότεαφηγείται γεγονότα για τη ρα, με σύμβαση ανταλλαγής πληλάδα.
Στα παράλια της Μ. Ασίας ζούσε η Μικρασιατική Καταστροφή, θυσμών, όλοι οι ορθόδοξοι χριστιαακμάζουσα ελληνική κοινότητα με κυ- έτσι όπως τα άκουσε από τον νοί της Τουρκίας έπρεπε να μετοικήπατέρα του.
ρίαρχο ρόλο στον ελέγχο του εμποσουν στην Ελλάδα και όλοι οι μουρίου, κυρίως στη Σμύρνη. Στην αρχή,
σουλμάνοι της Ελλάδας να ακολουΤούρκοι, Έλληνες, Εβραίοι και Αρμένιοι ζούσαν ειρηνι- θήσουν τον αντίστροφο δρόμο. Αναγκαστικά, εγκατέκά. Έγινε, όμως, το κίνημα των Νεότουρκων, οι οποίοι λειψαν τα πάντα πίσω τους και κατέληξαν πρόσφυγες.
ακολουθώντας τα βήματα του ιδρυτή της Τουρκίας, Κε- Περίπου 1.500.000 πρόσφυγες ήρθαν στην Ελλάδα.
μάλ, θέλησαν να διώξουν τους Έλληνες από εκεί. Μετά, Όλοι κατά το διωγμό νόμιζαν πως θα έφευγαν προσωήρθε ο ελληνικός στρατός με το όραμα της Μεγάλης Ελ- ρινά από τον τόπο τους. Ωστόσο, οι Τούρκοι οικειοποιήλάδας και θέλησε να απελευθερώσει τις ελληνικές πό- θηκαν τις περιουσίες που έμειναν πίσω. Τέλος, όταν έγιλεις στη Μικρά Ασία. Έτσι, όταν έγινε η καταστροφή του νε η καταστροφή της Σμύρνης, η γιαγιά μου μαζί με τις
ελληνικού στρατού και η άτακτη αποχώρησή του στα τέσσερις κόρες της έφυγαν και πήγαν στην Πάρο για λίενδότερα της Μ. Ασίας, οι Τούρκοι, για αντίποινα, επι- γες μέρες. Ο άλλος της γιος, που έμενε στον Πειραιά, σύτέθηκαν στις πόλεις που, προηγουμένως, είχαν ελευ- ντομα, το πληροφορήθηκε και τους πήρε από εκεί. Στη
θερώσει οι Έλληνες. Ακολούθησαν έκτροπα. Στη Σμύρ- συνέχεια, έμειναν όλοι μαζί στη Δραπετσώνα.
νη έγινε η μεγάλη καταστροφή. Έκαψαν όλη την πόλη.
Βέβαια, αυτό που αντιμετώπισαν όλοι οι πρόσφυΕκτός από τον τουρκικό στρατό υπήρχαν και πολλοί γες τότε, μαζί και η οικογένειά μου (εγώ είχα ήδη γεννηαντάρτες, οι Τσέτες. Όπου έβρισκαν ελληνικούς πληθυ- θεί) ήταν ότι οι «Ελλαδίτες» δε μας δέχτηκαν. Όπου πησμούς σκότωναν αθώους, χτύπαγαν, έκαιγαν και βία- γαίναμε, μας έκλειναν τις πόρτες και δε μας έδιναν ούζαν. Άλλοι σκοτώθηκαν εκεί, άλλους τους κάψανε... Μό- τε νερό ούτε τροφή, ακόμα και αν τους παρακαλούσανο αυτοί που πρόλαβαν και έφυγαν, εγκαίρως, σώθη- με. Συνεχώς έλεγαν: «Ήρθαν οι Τουρκάλες, οι Τουρκόκαν. Οι σύμμαχοί μας που βρίσκονταν στο λιμάνι της φωνοι…» και δε μας αντιμετώπισαν ως συμπατριώτες,
Σμύρνης δε βοήθησαν τον άμαχο πληθυσμό. Κάθε φο- ως αδέλφια. Αργότερα, όμως, με τον καιρό, μας αποδέρά που επιχειρούσαν οι Έλληνες να ανεβούν στα καρά- χτηκαν.
βια τους, για να σωθούν, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι τούς χτυXάρης Πουκαμισάς, Α1 Γυμνασίου

Επιμέλεια: Νάσια Κατωπόδη, Φιλόλογος
- Γιαγιά, μου έχεις πει ότι οι γονείς σου κατάγονταν
από τη Σμύρνη. Τι σου έχουν πει για τη Μικρασιατική
Καταστροφή;
Ο διωγμός από τους Τούρκους ήταν τρομερός. Ζήσανε
τρομακτικές στιγμές, διότι οι Τούρκοι καίγανε τη
Σμύρνη και κάνανε βανδαλισμούς. Οι νεαρές γυναίκες
βιάζονταν από τους Τούρκους. Καθώς κατέφυγαν οι
Έλληνες διωγμένοι στο λιμάνι, δεν υπήρχαν καράβια,
για να φύγουν, και οι ξένοι, για παράδειγμα Άγγλοι και
Γάλλοι, δεν τους έπαιρναν στα καράβια τους, παρόλο
που ήταν τυπικά σύμμαχοι. Ο κόσμος προσπαθούσε
να αναρριχηθεί στα πλοία, αλλά τους πέταγαν πάλι στη
θάλασσα. Οι Τούρκοι μάζεψαν όλους τους νέους άντρες
και τους πήραν αιχμαλώτους . δεν επέστρεψε κανένας.
- Ποιες ήταν οι εμπειρίες των δικών σου, γιαγιά;
Όταν η γιαγιά μου έφτασε στην προκυμαία κυνηγημένη,
διαπίστωσε μαζί με τον παππού μου ότι δεν είχαν μαζί
τα παιδιά τους. Καθώς ρωτούσε ο παππούς διάφορους
ανθρώπους αν τα είδανε, ένας γείτονας του είπε πως
είδε το γιο του νεκρό μέσα στο μαγαζί που είχαν. Τότε
πήγε πίσω στο μαγαζί να ελέγξει και τελικά ήταν ένα
άλλο παιδί. Καθώς ήταν άφοβος, πήρε τα χρήματα τα
οποία είχε κρύψει στο χώμα και πήγε στο λιμάνι, βρήκε
τη γυναίκα του και καταφέρανε με περίεργο τρόπο να
γλυτώσουν και να φύγουν.
Κατέφυγαν στην Ελλάδα, όπου οι Έλληνες δεν τους
ήθελαν και αναγκάζονταν να κοιμούνται σε αποθήκες και
σε εκκλησίες. Ύστερα από πολύ άσχημες ημέρες - γιατί
δεν είχαν να φάνε - έχτισαν σπίτια με τα χέρια τους από
κάτι οικοπεδάκια που τους δόθηκαν από την Κυβέρνηση.
Οι περισσότεροι Μικρασιάτες ήταν πολύ μορφωμένοι και
πλούσιοι. Καθώς ήταν έξυπνοι και εργατικοί, εργάστηκαν
πολύ σε κλάδους επιχειρήσεων από τους οποίους, τελικά,
έβγαλαν πολλά χρήματα.
Γιάννης Κορωναίος, Α1 Γυμνασίου
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Πώς γράφτηκαν τα τραγούδια «Βάζει ο Ντούτσε
ένα συμβολικό τραγούδι που λέει να κάνουν
τη στολή του» και «Παιδιά της Ελλάδος»; Ποιες
κουράγιο [οι Έλληνες] και σε λίγο καιρό που
ήταν οι συνθήκες της εποχής;
θα απελευθερωθούν, θα βρεθούν όλοι στην
Το «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του» δεν το
ελεύθερη Αθήνα. Δεν είναι ερωτικό τραγούδι
έγραψε ο Μίμης ο Τραϊφόρος αλλά δεν έχει σημασία,
αλλά πολεμικό.
γιατί με το που μπήκαν οι Ιταλοί στην Ελλάδα, όλος
Ποια η προσφορά τους μετά τον πόλεμο;
ο καλλιτεχνικός χώρος ξεκίνησε να προσφέρει
Μετά τον πόλεμο, συνέχισαν να δημιουργούν
τραγούδια. Έτσι, λοιπόν, γράφανε διάφορα
επιθεωρήσεις, τραγούδια και έργα. Ο Μίμης
τραγούδια, αλλά δεν περίμεναν να εμπνευστούν.
Τραϊφόρος είχε την έμπνευση να σχηματίσει
Έπαιρναν τραγούδια που προϋπήρχαν - ιταλικά,
την ΑΕΠΙ, έναν οργανισμό που προστατεύει τα
δημοτικά, ερωτικά. Στη συνέχεια, μετέτρεπαν τους
πνευματικά δικαιώματα. Ήταν πολύ σημαντικό
στίχους τους σε πολεμικούς. Έτσι βγήκε το τραγούδι
και αυτό. Στην πορεία δημιούργησαν το «Θέατρο
«Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του».
Βέμπο» και στήριξαν πολλούς καλλιτέχνες. Η Ρένα
Το τραγούδι «Παιδιά της Ελλάδος» βγήκε ως
Βλαχοπούλου, η Βασιλειάδου, βοηθήθηκαν από
εξής: ο Μίμης ο Τραϊφόρος έγραφε τραγούδια
το θέατρο αυτό.
τότε, αλλά δεν την ήξερε τη Βέμπο. γνωρίζονταν
Έχει γυριστεί ταινία για τη ζωή της; Ποια η
αλλά δεν είχαν καμιά σχέση. Έγραφε τραγούδια
σχέση της με τον κινηματογράφο;
για τη Ρένα Βλαχοπούλου, τραγούδια του θεάτρου.
Όταν μπήκαν τον Απρίλιο 1941 στην Ελλάδα
Σοφία Βέμπο - Μίμης Τραϊφόρος: στο άκουσμα των ονομάτων
Εκείνη την εποχή ήταν ανταγωνίστριες. Ένα βράδυ
οι Γερμανοί, το πρώτο πράγμα που έκαναν
αυτών, όλοι θυμόμαστε το θρυλικό ζευγάρι του ελληνικού
τον βλέπει (η Βέμπο) στο θέατρο και του λέει: « Έλα
ήταν να σπάσουν τις μήτρες των δίσκων της.
εδώ, εσύ κοντέ! (Ο Τραϊφόρος ήταν και κοντός και μουσικού θεάτρου. Δύο άνθρωποι δυναμικοί που καθόρισαν σε Τους κατέστρεψαν. Έλεγαν τότε: «Αν ο Ντούτσε
μικρός). Θέλω να μου γράψεις ένα τραγούδι για τον σημαντικό βαθμό τη φυσιογνωμία του μουσικού θεάτρου. Και είχε μυαλό, πριν μπει στην Αθήνα, έπρεπε να
πόλεμο πάνω στο μελωδικό ερωτικό τραγούδι της τους δύο τους θυμόμαστε τον Οκτώβριο λόγω της ταύτισής τους εξαφανίσει τη Βέμπο». Όσοι δίσκοι έχουμε,
Σεγρά». Εκείνος απάντησε: «Από πότε οι θεοί ζητάνε με το πολεμικό τραγούδι του 1940 «Παιδιά της Ελλάδος».
λοιπόν, μεταφέρθηκαν από το Λονδίνο. Έχει
χάρες από τους ανθρώπους;». Όπως βλέπετε, ήθελε
Με αφορμή τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, προσκαλέσαμε γυρίσει και τρεις ταινίες με τους τίτλους: «Η
και αυτή να μπει στο κλίμα του πολέμου.
προσφυγοπούλα», «Στέλλα», «Στουρνάρα
στο σχολείο μας τον ανιψιό του Μίμη Τραϊφόρου, κ. Βασίλη
Κάθεται, λοιπόν, το ίδιο βράδυ και γράφει το
278». Μετά τον πόλεμο, έκανε πολλές περιοδείες
«Παιδιά της Ελλάδος». Αν διαβάσετε τους στίχους, Τραϊφόρο, να μας μεταφέρει με το δικό του τρόπο στο κλίμα της στην Αμερική, την Αίγυπτο και την Ελλάδα και
θα δείτε τι δύναμη έχουν αυτή οι στίχοι. Στο τέλος, εποχής εκείνης και να μας φωτίσει τη μοναδική σχέση αυτών των μάζευε χρήματα, για να χτίσει ένα δικό της
το τραγούδι λέει: «με της νίκης τα κλαδιά σάς δύο ανθρώπων καθώς και τη συμβολή τους στον αγώνα.
θέατρο. Σπίτι δεν είχε, αλλά ήθελε θέατρο. Η
προσμένουν τα παιδιά». Εκείνος δεν το είχε γράψει
πρώτη προσπάθεια δεν πήγε καλά, γιατί την
θέατρο [ενν. την επομένη], γιατί δεν μπορούσε να παίξει.
έτσι αλλά ως εξής: «αν δεν είστε νικητές, να μην
εξαπάτησαν. Αλλά με τη δεύτερη προσπάθεια,
έρθετε ποτές». Αυτό, όμως, δεν άρεσε στη Βέμπο, γιατί Πήγε, όμως, στο ραδιοφωνικό σταθμό και τραγουδούσε το 1950, έχτισε το δικό της θέατρο. Εκείνη την εποχή,
το θεωρούσε απαισιόδοξο. Η Βέμπο ήθελε αισιοδοξία, όλη μέρα.
μια αμερικανική εταιρεία ζήτησε ένα σενάριο από τον
κάτι να ξυπνήσει τον ελληνικό λαό να αντιμετωπίσει τους Ποια η προσφορά της Σοφίας Βέμπο και του Μίμη Τραϊφόρο, για να κάνει ταινία τη ζωή της. Το σενάριο
κατακτητές. Εκείνη τη στιγμή το άλλαξε ως εξής: «με της Τραϊφόρου στον πόλεμο;
γράφτηκε, αλλά δεν τα βρήκανε. Μετά το 1970 έγινε νέα
Πάνω απ’ όλα βοήθησαν ηθικά. Όταν είσαι πάνω στα προσπάθεια, πάλι αλλά δεν ευόδωσε.
νίκης τα κλαδιά σάς προσμένουν τα παιδιά».
Εκείνο το βράδυ, η Βέμπο το είπε στο θέατρο, το οποίο βουνά και πολεμάς, χωρίς προμήθειες, το μόνο που σου Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το ποίημα
ήταν κατάμεστο, με το χαρτί στο χέρι. Συγκινημένη εκείνη, χρειάζεται είναι ήθος. Τότε κάνανε περιοδείες γυρίζοντας «Προσκύνημα»;
συγκλονισμένοι οι θεατές. Πέντε φορές το είπε εκείνο στα στρατόπεδα. Ακόμα και όταν πήγαν στην Αίγυπτο,
Το «Προσκύνημα» γράφτηκε από το Μίμη Τραϊφόρο
το βράδυ. Από τότε, πιστεύω, έγινε ο δεύτερος εθνικός γύριζαν στα στρατόπεδα και στα πολεμικά πλοία και λίγα χρόνια μετά το θάνατο της Βέμπο. Γενικά, η Βέμπο και
μας ύμνος, γιατί με αυτό ξεσηκώθηκαν και οι φαντάροι έδιναν παραστάσεις. Όλα τα έσοδα των παραστάσεων ο Τραϊφόρος είναι πάντα επίκαιροι.
μας αλλά και ο κόσμος, με ό,τι μπορούσαν, κατά των τα έδιναν στον ελληνικό στρατό και στους πρόσφυγες. Συμμετείχαν στα γεγονότα του Πολυτεχνείου;
Υπήρχαν πολλά βραβεία στο σπίτι τους. Ένα από αυτά
κατακτητών.
Η Βέμπο και ο Τραϊφόρος έμεναν απέναντι από το
Ποια ήταν η προσφορά του θεάτρου και της ήταν για τις 2.000 λίρες που έδωσε η Βέμπο στο πολεμικό Πολυτεχνείο. Τη νύχτα του Πολυτεχνείου το σπίτι τους
μουσικής στον αντιφασιστικό αγώνα και τι συνθήκες ναυτικό. Προσέφεραν πολλά και υλικά και ηθικά.
άνοιξε και έβαλαν μέσα πολλούς τραυματίες. Έσωσαν πολύ
Ποια η στάση της απέναντι στις συμμαχικές δυνάμεις; κόσμο. Δεν ανήκαν ποτέ σε κανένα κόμμα, ανήκαν σε όλη
επικρατούσαν εκείνη την εποχή;
Τότε, στην αρχή, τους συμμάχους τους θεωρούσαν την Ελλάδα. Γνώρισα δύο ανθρώπους που το βράδυ του
Με το που ξεκίνησε ο πόλεμος το 1940, όλος ο
καλλιτεχνικός κόσμος προσέφερε ό,τι μπορούσε. Για θεούς, γιατί βοηθούσαν. Αυτό αναφέρεται χαρακτηριστικά Πολυτεχνείου ήταν στο σπίτι τους. Τους έβγαλε [η Βέμπο]
παράδειγμα, γίνονταν σατιρικές εκπομπές στο ραδιόφωνο στο τραγούδι «Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου». Είναι πολύ μακαρόνια και σπανακόρυζο. Μετά από λίγο, αστυνομικοί
ρεζιλεύοντας το γόητρο του Ντούτσε και των Ιταλών. Τα προφητικό τραγούδι. Παρακαλώ τους γονείς και τους και αξιωματικοί του στρατού χτύπησαν το κουδούνι
θέατρα ήταν κατάμεστα. Η Βέμπο με το θίασό της ήταν από καθηγητές να το διδάξουν στίχο-στίχο. Λέει ό,τι εμείς ψάχνοντας για ταραξίες στην πολυκατοικία. Άνοιξε, τότε,
τους πρώτους καλλιτεχνικούς παράγοντες που ξεκίνησε με οι Έλληνες προσφέραμε στην Ευρώπη και τι η Ευρώπη την πόρτα η Βέμπο, μεγάλη πια, και τους ρώτησε αν
πρόσφερε σε εμάς. Δυστυχώς, εκείνη μας έδωσε έναν γνώριζαν σε ποιο σπίτι έχουν έρθει. «Έχω μερικούς φίλους
το «Πολεμική Ελλάδα» και σατίριζε συνέχεια.
Τώρα, ποιες ήταν οι συνθήκες που επικρατούσαν... Εμφύλιο και μια καταστροφή.
και τους περιποιούμαι. Μην τολμήσετε να μπείτε, γιατί
Πραγματικά, οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Η Βέμπο Πώς γράφτηκαν τα τραγούδια «Κάνε κουράγιο Ελλάδα θα σας χαστουκίσω». Εκείνο το βράδυ του Πολυτεχνείου
υπέφερε και από θέμα επιβίωσης αλλά την κυνηγούσαν μου» και «Ραντεβού στην Αθήνα»;
αστυνομικοί και αξιωματικοί έκαναν μεταβολή και έφυγαν.
Το «Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου» δημιουργήθηκε Αυτή ήταν η Βέμπο.
και πολύ. Τα πρώτα τραγούδια τα έλεγε με ένα τσεμπέρι.
Την κυνηγήσανε, τη συλλάβανε και τρεις μέρες έμεινε στη κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου. Όταν απελευθερώθηκε Πείτε μας λίγα λόγια για το «Ας ερχόσουν για λίγο».
φυλακή Αβέρωφ. Της απαγόρευσαν να τραγουδάει, γιατί η Ελλάδα, με δάκτυλο των συμμάχων, δημιουργήθηκε
Με τον πόλεμο έφυγε η Βέμπο για συναυλίες στην
ξεσήκωνε τον κόσμο. Της αφαίρεσαν την άδεια ασκήσεως έντεχνα το μίσος μεταξύ των Ελλήνων. Ακόμα και στην Αμερική. Είχε μεγάλη επιτυχία. Αντί για τρεις μήνες έμεινε
επαγγέλματος. Κάποια στιγμή, επειδή δεν μπορούσαν να οικογένεια του Μίμη Τραϊφόρου οι μισοί ήταν στη μία τρία χρόνια. Ο Τραϊφόρος, όμως, που ήταν ερωτευμένος
την πείσουν αλλά ούτε και να τη σκοτώσουν- γιατί ήταν παράταξη και οι άλλοι μισοί στην άλλη. Και τότε, επειδή μαζί της, πίστευε ότι θα τη χάσει και, έτσι, γράφει το
διάσημη- της έστειλαν πολλά φαγητά στο σπίτι της, στη έχασε συγγενείς και από τις δύο πλευρές, εμπνεύστηκε το τραγούδι «Ας ερχόσουν για λίγο». Το τραγουδάει η Καίτη
μπλε πολυκατοικία στα Εξάρχεια. Τα έστειλε, όμως, πίσω. «Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου». Δυστυχώς, είναι επίκαιρο Μπελίντα, το ακούει και η Βέμπο, που ήταν ερωτευμένη
Ένα βράδυ, τη μεταμφίεσαν και έφυγε για την Αίγυπτο, και σήμερα. Μου είπε λίγο πριν πεθάνει: «Δυστυχώς, και εκείνη, και τρελαίνεται. Τα αφήνει όλα και γυρίζει πίσω.
όπου βρισκόταν η εξορισμένη τότε ελληνική κυβέρνηση. θα υπάρξουν και πάλι δύσκολες μέρες για την Ελλάδα. Υπήρχε μεγάλος έρωτας και δημιουργία μέσα απ’ αυτόν.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της εποχής ήταν οι Έλληνες που Εύχομαι να υπάρχει ένας Τραϊφόρος και μία Βέμπο να
συνεργάστηκαν με τους Ιταλούς. Ένα βράδυ, λοιπόν, που αναπτερώσουν το ηθικό των Ελλήνων».
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Το «Ραντεβού στην Αθήνα» ήταν ένα από τα
αποχωρούσε από το θέατρο, κάπου στη Θεμιστοκλέους,
τη βρήκε κάποιος και της έδωσε μια γροθιά λέγοντάς της: τραγούδια αυτά που σατίριζαν πολύ τους εχθρούς. Τους
Επιμέλεια-Απομαγνητοφώνηση:
«Αυτά, για να κοροϊδεύεις τον Ντούτσε μας». Δεν πήγε στο καυτηρίαζαν μέσω των τραγουδιών. Αυτό, λοιπόν, είναι
Στέλλα Χαλαμπαλάκη, Φιλόλογος
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Πώς αποφασίσατε να γίνετε μοναχός;
Ο κάθε ένας έχει τη δική του κλήση,
για να γίνει μοναχός. Πάντως, όλοι όσοι
έγιναν μοναχοί αισθάνθηκαν μέσα τους
-κάποια στιγμή- μια ιδιαίτερη δύναμη
να τους καλεί στο μοναχισμό και να τους
κάνει να αδιαφορούν για τα επίγεια, όχι,
όμως, και για τους συνανθρώπους τους.
Είναι λανθασμένο να λέμε ότι κάποιος έγινε μοναχός, διότι είχε κάποια συναισθηματική απογοήτευση στη ζωή ή λόγω
απελπισίας ή απόρριψης από τους συναθρώπους του.
Τι συναισθήματα σάς γεννά η κοσμική
ζωή; Τι πιστεύετε, δηλαδή, για τη σύγχρονη κοινωνία και τους ανθρώπους
της;
Η κοσμική ζωή, σε καμία περίπτωση, δε
μας δημιουργεί απέχθεια ή μίσος. Δηλαδή, δε γίναμε μοναχοί, επειδή μισούμε κάποιον άνθρωπο. Αντίθετα, αγαπούμε τους
αδελφούς μας και πρώτη μας έγνοια είναι
να προσευχόμαστε να βρεθούμε όλοι στη
Βασιλεία του Θεού. Συμπονούμε τους ανθρώπους που βασανίζονται από τα προβλήματά τους. Εμείς, βεβαίως, προσευχόμαστε και συμπαραστεκόμαστε σε όλους
όσοι ζητούν τη βοήθειά μας.
Είχατε από μικρός σχέση με την Εκκλησία, σας ήλκυε το Θείο;
Ως επί το πλείστον, οι μοναχοί από νωρίς υιοθετούν το χριστιανικό τρόπο ζωής, χωρίς, όμως, αυτό να είναι απόλυτο.
Σε αρκετές περιπτώσεις, άνθρωποι που
ήταν αδιάφοροι για πνευματικά ζητήματα, στράφηκαν, κάποτε, στην Εκκλησία

και έγιναν μοναχοί αφιερώνοντας τη ζωή
τους στο Θεό.
Πόσο άλλαξε η ζωή σας, αφότου γίνατε μοναχός;
Η ζωή κάθε μοναχού αλλάζει, εντελώς,
από την πρώτη κιόλας μέρα που εισέρχεται στο μοναστήρι. Είναι μακριά από όλα

Θεωρείτε αναγκαίο ένα άτομο να εξομολογείται; Αν ναι, ποια είναι η συμπεριφορά σας προς κάποιον που δε θέλει
να εξομολογηθεί;
Η εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικότερα μυστήρια της Εκκλησίας μας,
όπου το Άγιον Πνεύμα μάς χαρίζεται και

Η συνέντευξη του μοναχού της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους,
Ευδοκίμου, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά στο πλαίσιο του μαθήματος των
Θρησκευτικών. Μέσα από αυτή τη συνδιάλεξη, μπορέσαμε να αντλήσουμε
πολλές πληροφορίες τόσο για τη ζωή των μοναχών μέσα στο Άγιο Όρος όσο
και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τον υπόλοιπο κόσμο.
εκείνα τα θέματα της καθημερινότητας
που τον αποσπούν από την αποκλειστική
λατρεία του Θεού και, πλέον, εισάγεται σε
έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής, με
διαφορετικές συνήθειες και πρόγραμμα,
ώστε να μπορεί να αφοσιωθεί απερίσπαστα στο σκοπό του, τον αγιασμό. Η κουρά του μοναχού λέγεται και «δεύτερο βάπτισμα», καθότι γεννάται ο καινούριος εν
Χριστώ άνθρωπος.
Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τους υπόλοιπους μοναχούς;
Η σχέση των μοναχών μεταξύ τους
έγκειται στην κοινωνία της αγάπης και φιλαδελφίας. Ο αγώνας κάθε μοναχού είναι
να αναπαύσει τον αδελφό του, να τον ευχαριστήσει και να μειώσει τον εαυτό του
μπροστά σ' αυτόν. Έτσι, με τη συνεχή παραχώρηση στους αδελφούς αγιάζεται ο
άνθρωπος, εγκολπώνεται την ταπείνωση
και ελκύει τη χάρη του Θεού.

Πού βρίσκεται το μοναστήρι στο οποίο μονάζετε και
πώς ονομάζεται; Γνωρίζετε πότε χτίστηκε;
Το μοναστήρι βρίσκεται στα Κύθηρα και χτίστηκε το 1820.
Το 1880 πρωτοκατοικήθηκε. Αρχικά, υπήρξε μια μειονότητα
γυναικών που ήθελαν να γίνουν μοναχές. Όμως, στα Κύθηρα
δεν υπήρχε μοναστήρι και γι’ αυτόν το λόγο αποφάσισαν να
χτίσουν ένα στο νησί. Η μονή ονομάζεται Μονή των Αγίων
Πάντων.
Σε ποια ηλικία επιλέξατε να μονάσετε; Πώς το αποφασίσατε;
Μετά το πανεπιστήμιο, σε ηλικία 24 ετών, επέλεξα τη μοναστική ζωή. Ήταν καθαρά προσωπική μου απόφαση.
Σας επηρέασε στην επιλογή σας να μονάσετε το γεγονός
ότι η οικογένειά σας είχε σχέση με την Εκκλησία;
Πράγματι, από μικρή ήμουν κοντά στην Εκκλησία λόγω
της οικογένειάς μου. Όταν, όμως, αποφάσισα να αφιερώσω
τη ζωή μου στο Θεό, βρήκα αντιμέτωπο τον πατέρα μου, ενώ
η μητέρα μου είχε πεθάνει.
Θεωρείτε ότι είναι δύσκολη η ζωή στο μοναστήρι; Πώς
ήταν η προσαρμογή σας;
Η προσαρμογή στο μοναστήρι ήταν εύκολη, αφού ήταν
αυτό που επιθυμούσα περισσότερο, αν και οι συνθήκες ήταν
διαφορετικές από τη ζωή που είχα συνηθίσει μέχρι τότε. Για
τρία χρόνια υπήρξα δόκιμη. Για εμένα, βεβαίως, δεν ήταν
δύσκολη η προσαρμογή, γιατί μου άρεσαν, εξαρχής, οι ασχολίες των μοναχών. Εξάλλου, με αυτόν τον τρόπο ήρθα πιο
κοντά με το Θεό.
Ποιο είναι το κοσμικό σας όνομα; Πώς προέκυψε το όνομα «Ελέσα»; Αποφασίσατε μόνη σας για το όνομα αυτό ή
σας το έδωσε κάποιος;
Το κοσμικό όνομά μου είναι Δέσποινα. Το Ελέσα μου το
έδωσε η ηγουμένη και προέκυψε με κλήρωση.

μας δίνεται άφθονα στην ψυχή. Ο ίδιος ο
Χριστός μάς έδειξε τον τρόπο με τον οποίο
πρέπει να αντιμετωπίζουμε το Θεό Πατέρα μας, δηλαδή, εξομολογούμενοι όλα
όσα μας απασχολούν και μας εμποδίζουν
να έχουμε μια σωστή κοινωνία με Αυτόν.
Η εξομολόγηση μάς απελευθερώνει από
πολλά προβλήματα, αφού αφήνουμε τις
δικές μας σκέψεις και προβληματισμούς
να μας τις λύσει ένας έμπειρος άνθρωπος
του Θεού. Η εξομολόγηση είναι έμπρακτη ταπείνωση στην αγάπη του Χριστού.
Αν κάποιος δυσκολεύεται να εξομολογηθεί ή, ακόμη, αρνείται πεισματικά, δεν τον
απορρίπτουμε, αλλά τον αποδεχόμαστε
με αγάπη και του εξηγούμε τι είναι στην
πραγματικότητα η εξομολόγηση και τα
οφέλη που θα επιφέρει σε αυτόν.
Ποια είναι η σχέση σας με την τεχνολογία;
Η σχέση των μοναχών με την τεχνολο-

Η ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
Συνέντευξη της αδελφής Ελέσας
από τη Μονή των Αγίων Πάντων στα Κύθηρα.
Για ποιο λόγο διαλέξατε αυτό το μοναστήρι;
Όταν πήγα στα Κύθηρα, ταίριαξα με τους ανθρώπους και
μου άρεσε πολύ η ζωή εκεί. Για αυτούς τους λόγους επέλεξα
αυτό το μοναστήρι.
Μπορείτε να μας περιγράψετε τη ζωή σας στο μοναστήρι; Κατά τη γνώμη σας, είναι δύσκολη;
Οι ημέρες στο μοναστήρι δε διαφέρουν μεταξύ τους.
Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Κάθε πρωί ξυπνούμε στις 4 η ώρα.
Ακολουθεί ατομική προσευχή (κομποσκήνια), η οποία διαρκεί μία ώρα. Έπειτα, στις 5 π.μ. τελείται η ακολουθία μέχρι τις 8
π.μ. Στη συνέχεια, τελείται η Θεία Λειτουργία, η οποία τελειώνει στις 10 π.μ. Ακολουθεί πρωινό. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και
Παρασκευή κάνουμε νηστεία, όχι όμως, Τρίτη και Πέμπτη.
Έτσι, λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα τις μέρες αυτές (Τρίτη
και Πέμπτη) να τρώμε τυρί ή άλλα ζωικά προϊόντα. Κατόπιν, η
καθεμία πηγαίνει στο διακόνημά της, όπως στο ραφείο, στα
ζώα στις φάρμες, στον κήπο και στο μαγειρείο. Στις 12 το μεσημέρι ακολουθεί το μεσημεριανό. Πριν αρχίσει το μεσημεριανό, η ηγουμένη λέει την προσευχή. Έπειτα, αρχίζει το δείπνο. Μέχρι το μεσημέρι στη 1 έχουμε τη δυνατότητα να ξεκουραστούμε. Στις 7:30 μ.μ. τελείται ο Εσπερινός. Η δική μου
εργασία είναι η ενασχόληση με την αγιογραφία.
Το μοναστήρι σας αποτελείται από μεγάλο αριθμό μοναχών;
Το μοναστήρι έχει αρκετές μοναχές. Ούτε πολλές, ούτε λίγες.

γία μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ καλή. Σαφώς, δεν την απορρίπτουν. Οι μοναχοί χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την
εξυπηρέτηση των αναγκών και των διακονημάτων που υπάρχουν στο μοναστήρι. Η
διαφορά, όμως, με τους κοσμικούς είναι
ότι οι μοναχοί δεν εθίζονται στην τεχνολογία, αλλά την έχουν ως βοηθητικό μέσο,
για να τους εξυπηρετεί.
Πώς επηρεάζεται η καθημερινότητά
σας από την τεχνολογία;
Δεν επηρεάζεται η καθημερινότητα
των μοναχών σε σημαντικό βαθμό από
την τεχνολογία αλλά, αν για κάποιο λόγο
παρουσιαστεί κάποιο τεχνολογικό πρόβλημα στο μοναστήρι, προσπαθούμε με
άλλα μέσα να το διορθώσουμε, μέχρι να
αποκατασταθεί το πρόβλημα. Σε καμία,
όμως, περίπτωση δεν εξαρτώνται οι μοναχοί απόλυτα από την τεχνολογία.
Βλέπετε διαφορά στη ζωή σας από τότε που εντάχθηκε η τεχνολογία στην
καθημερινότητά σας;
Δε βλέπουμε διαφορά, διότι η τεχνολογία υπήρχε και πριν την ένταξή μας στο
μοναστήρι. Επομένως, αν κάτι καινούργιο
εφευρεθεί, δεν το θεωρούμε απαραίτητο
να το αγοράσουμε ή να το χρησιμοποιήσουμε, καθότι ο μοναχισμός, εδώ και τόσα χρόνια, λειτουργεί και βιώνεται με πολύ
απλά μέσα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο
σας.
Ηλέκτρα Γεωργαντά,
Κωνσταντίνα Κιτσαρά,
Μαρία Μπαβέλα, Γ1 Γυμνασίου

Έρχονται πολλοί άνθρωποι να επισκεφθούν το μοναστήρι;
Αρκετοί άνθρωποι, πολλές φορές, επισκέπτονται το μοναστήρι λόγω της ομορφιάς του καθώς και της υπέροχης πανοραμικής θέας του.
Μπορείτε να μας περιγράψετε κάποια θαύματα;
α. Ήταν, κάποτε, μια γυναίκα, η οποία δεν μπορούσε να κάνει
παιδιά. Προσευχήθηκε, λοιπόν, να αποκτήσει. Όταν προσευχήθηκε είπε: αν είναι θέλημά Σου, Χριστέ μου, θα ήθελα να αποκτήσω δίδυμα. Μετά από εννέα μήνες, γέννησε
δίδυμα, λόγω της υπομονής της και της προσευχής προς
το Θεό.
β. Άλλη μια θαυμαστή ιστορία αφορά σε μια γυναίκα που
ήταν ανάπηρη και ήθελε πάρα πολύ να μπορέσει να περπατήσει. Προσευχήθηκε πολλές φορές για την αναπηρία
της. Ύστερα από πολλή υπομονή, πίστη και προσευχή στο
Θεό, κατάφερε να ξαναπερπατήσει.
γ. Μια ακόμη θαυμαστή περίπτωση: μια γυναίκα σε μεγάλη
ηλικία είχε πάει ταξίδι στα Ιεροσόλυμα. Ένα βράδυ ειδοποιήθηκε από το γαμπρό της ότι η κόρη της είχε εισαχθεί
στο νοσοκομείο, με όγκο στον εγκέφαλο. Εκείνη αποφάσισε, αμέσως, να επιστρέψει, για να συμπαρασταθεί στο
παιδί της. Στην επιστροφή, είδε ένα όνειρο: μια γυναίκα με
άσπρα ρούχα, η οποία έμοιαζε στην Παναγία, χάιδευε το
κεφάλι της κόρης της και έβγαλε κάτι σαν ένα μικρό μπαλάκι από αυτό. Στη συνέχεια, το άφησε στο χέρι της μάνας.
Ταυτόχρονα, ξύπνησε από τηλεφώνημα του γαμπρού της
που την ενημέρωσε ότι η εγχείρηση είχε πραγματοποιηθεί
με επιτυχία.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Μαριτίνα Μπιζούμη, Γεωργία Συλαίου, Γ1 Γυμνασίου
Επιμέλεια: Μανόλης Μαυρολέων, Θεολόγος
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«ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ, "Ο ΜΕΓΑΣ"...»

Τ

ο ταξίδι μας στον αρχαίο κόσμο συνεχίστηκε για
μία ακόμη χρονιά… Έχοντας στις αποσκευές
μας, ως πολύτιμη παρακαταθήκη, τη γνώση της
Οδύσσειας, φέτος σαλπάραμε για νέα λιμάνια… Προορισμός μας; Η Τροία! Η ενασχόλησή μας με το πολεμικό έπος στάθηκε αφορμή να ταξιδέψουμε όχι μόνο στην ιστορία μας αλλά και στα μύχια της ελληνικής

ψυχής και να προσεγγίσουμε μέσα από τα μάτια των
αρχαίων ηρώων την έννοια της τιμής, του θείου αλλά
και της έριδας…
Στη σύνθεση του αρχαίου ελληνικού κόσμου, οδηγοί
μας ήταν- εκτός του Αχιλλέα- ο Οδυσσέας, ο Έκτωρ και
η ακατανίκητη ροπή του Έλληνα ν’ αγωνίζεται γι’ αυτό
που εκείνος θεωρεί δίκαιο. Ιστορία που δεν πρόλαβε

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ

Ο

Όμηρος συνέθεσε μία ιστορία που εκτυλίσσεται τόσο στον ανθρώπινο όσο και
στο θεϊκό κόσμο. Γι’ αυτό και στην Ιλιάδα γίνεται, συχνά, αναφορά στους θεούς,
στις πράξεις τους αλλά και στα συναισθήματά τους, αφού παίζουν καθοριστικό
ρόλο στη δέση, εξέλιξη, κορύφωση και λύση του έπους.
Θεμελιώδης αρχή της Ιλιάδας είναι ότι πίσω από κάθε πράξη των ανθρώπων κρύβεται
κάποιος θεός. Στο πρόσωπo των θεών συνυπάρχει το καλό και το κακό. Ο ρόλος τους είναι άλλοτε ευεργετικός και άλλοτε καταστροφικός για τους ανθρώπους. Βοηθούν τους
ήρωες που προστατεύουν είτε με συγκεκριμένες πράξεις είτε με σωτήριες συμβουλές γι’
αυτά που πρέπει να πράξουν ή να αποφύγουν. Όπως οι άνθρωποι, έτσι και αυτοί έχουν
συμπάθειες και αντιπάθειες. Όσους εχθρεύονται τους καταστρέφουν, χρησιμοποιώντας
μέσο θεμιτό ή αθέμιτο, ηθικό ή ανήθικο. Εξαπατούν τους εχθρούς τους με συνωμοσίες.
Όμως, οι ενέργειες των θεών δεν κρίνονται με βάση τον ανθρώπινο ηθικό κώδικα και,
φυσικά, κανένας άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να ασκήσει έλεγχο στη θεϊκή συμπεριφορά.
Στο πλαίσιο του Τρωικού Πολέμου, οι θεοί του Ολύμπου αγωνίζονται δυναμικά, με ιδιαίτερο πάθος και με πρωτογονική εκρηκτικότητα. Ορισμένοι θεοί, στο πεδίο της μάχης,
κρατούν μεροληπτική στάση είτε προς το ένα είτε προς το άλλο στρατόπεδο, έχοντας διαμορφώσει παγιωμένη θέση. Ένας από τους θεούς αυτούς είναι ο Φοίβος, ο οποίος επιδεικνύει μια φανερά μεροληπτική στάση υπέρ των Τρώων τους οποίους υποστηρίζει,
βοηθά και συμβουλεύει καθ’ όλη τη διάρκεια των μαχών. Η Ήρα, αντίθετα, φαίνεται ότι
τρέφει μια ξεχωριστή συμπάθεια για τους Αχαιούς και γι’ αυτό το λόγο προσπαθεί με κάθε τρόπο να προφυλάξει τους Δαναούς και να εξασφαλίσει γι’ αυτούς την τελική νίκη. Η
Αθηνά και ο Ποσειδώνας, αν και αυτοί υποστηρίζουν τους Αχαιούς, τείνουν να έχουν λίγο
πιο μετριοπαθή στάση και συμπάθεια προς αυτούς, σε σχέση με την Ήρα.

ποτέ να μπει στο χρονοντούλαπο, όπως αποδεικνύει η
σύγχρονη ιστορία και τέχνη. Έτσι, η κινηματογραφική
επιτυχία της ταινίας «Τροία» δεν οφειλόταν μόνο στα
άρτια σκηνικά και στην υποκριτική δεινότητα των ηθοποιών αλλά και σε κάτι βαθύτερο∙ στην ευκαιρία «μύησης», μέσω αυτής, σ’ έναν πολιτισμό που μπορεί όχι μόνο να μας εμπνέει αλλά και να μας διδάσκει…

Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως και στην Οδύσσεια, έτσι και στην Ιλιάδα η κοινωνία των
θεών περιγράφεται ως μια κοινωνία στην οποία υπάρχει ιεραρχία. Ο Δίας είναι ο απόλυτος αρχηγός. Οι υπόλοιποι θεοί, λοιπόν, οφείλουν να υποτάσσονται πλήρως στις αποφάσεις του. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η φιλονικία του με την Ήρα στη ραψωδία Α΄,
όπου κανείς απ’ τους άλλους θεούς δεν τολμά να του εναντιωθεί. Ωστόσο, υποκινούμενοι από το ανθρώπινο συναίσθημα της συμπάθειας, μερικοί θεοί αντιδρούν στη βουλή
του Δία, επιθυμώντας να βοηθήσουν με κάθε τρόπο το αντίστοιχο στρατόπεδο που υπερασπίζονται και αδιαφορώντας για το σχέδιό του που προέβλεπε την αποκατάσταση της
τιμής του Αχιλλέα. Επιπλέον, χαρακτηριστικό παράδειγμα παρακοής στη βουλή του αρχηγού θεού, Δία, μπορούμε να εντοπίσουμε στην εξαπάτηση του Δία από τη γυναίκα του,
την Ήρα και τον Ποσειδώνα, οι οποίοι λειτούργησαν με δόλιο τρόπο, προκειμένου να βοηθήσουν ανενόχλητοι τους Αχαιούς μαχητές.
Ο Δίας, όμως, δεν είναι ρυθμιστής μόνο των θεϊκών ζητημάτων αλλά και των ανθρώπινων θεμάτων. Η δράση του σχετίζεται άμεσα με τη σύγκρουση Αχιλλέα και Αγαμέμνονα.
Έπειτα από τη λογομαχία των δύο Δαναών, ο Αχιλλέας καταφεύγει στη μητέρα του Θέτιδα, για να τον βοηθήσει· εκείνη ζητά από το Δία την αποκατάσταση της τιμής και της δόξας του παιδιού της. Έτσι, ο Δίας διαμορφώνει τη βουλή του αναφορικά με τον Αχιλλέα.
Ο Κρονίδης καθορίζει τις αποφάσεις του με γνώμονα τόσο την αποκατάσταση της τιμής του κεντρικού ήρωα, Αχιλλέα, όσο και τη μοίρα, που- όπως πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες- ήταν προκαθορισμένη για τον κάθε άνθρωπο. Σαφώς, οι αποφάσεις του υπαγορεύονται και από τη σχέση προσφοράς- ανταπόδοσης. Έτσι, δέχεται να ικανοποιήσει το
αίτημα της Θέτιδας, καθώς εκείνη τον είχε σώσει από τη συνωμοσία της Ήρας, της Αθηνάς και του Ποσειδώνα. Επομένως, συνειδητοποιούμε πως ο Δίας, αν και ήταν ο ισχυρότερος θεός, όφειλε να υπηρετεί και να εκπληρώνει ό,τι όριζε η μοίρα. Παρότι πατέρας θεών και ανθρώπων, δε βρίσκεται πάνω από τη μοίρα. Έτσι, στη ραψωδία Π δεν μπορεί να
αποτρέψει το θάνατο του ίδιου του του γιου του, Σαρπηδόνα…
Γιώργος Βουτσάς, Μάριον Φέγγου, Β1 Γυμνασίου

Η ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΟΜΗΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η

τιμή ήταν, ίσως, η σημαντικότερη
αξία για έναν ομηρικό ήρωα και
μια από τις βασικές επιδιώξεις του.
Μια σύντομη ανάγνωση ορισμένων αποσπασμάτων από το έπος αρκεί, για να δικαιολογήσει την παραπάνω άποψη. Η συχνότητα με την οποία εμφανίζεται η λέξη
«τιμή» σ’ αυτό δείχνει πόσο ενδιαφερόταν
ένας ήρωας, σαν τον Αχιλλέα, για την απόκτησή της. Συνοδευόταν από ένα σπουδαίο σημασιολογικό φορτίο.
Στην αρχαιότητα, η τιμή ισοδυναμούσε
με το δικαίωμα συμμετοχής ενός πολίτη
στα κοινά και, για τους πολεμιστές του αρχαίου κόσμου, η τιμή συνδεόταν με την ανδρεία που έδειχναν στο πεδίο της μάχης. Η
υστεροφημία δε, που αποκτούσε κάποιος
ο οποίος έπεφτε ένδοξα στο πεδίο της μάχης, ήταν από τα μεγαλύτερα ιδανικά.
Πέρα, όμως, από την ιδεολογική της
υπόσταση, η έννοια της τιμής βρίσκει και
υλικό αντίκρισμα˙ τα λάφυρα αποτελούν

ανταμοιβή και αναγνώριση της ανδρείας
του πολεμιστή. Έτσι, για τον Αχιλλέα, λόγου χάρη, η τιμή σήμαινε αναγνώριση της
πολεμικής αξίας και των ικανοτήτων του.
Η αφαίρεση, λοιπόν, των λαφύρων του
από τον Αγαμέμνονα τον εξόργισε, γιατί ο Ατρείδης έδειξε να παραβλέπει όλη
τη συνεισφορά του στον πόλεμο, ατιμάζοντάς τον με έναν από τους χειρότερους
τρόπους. Η αφαίρεση λαφύρων θα άρμοζε σε έναν άτιμο, δειλό και ανίκανο πολεμιστή, κάτι που, προφανώς, δεν ισχύει για
τον Αχιλλέα. Γι’ αυτό το παράπονο και ο θυμός του για την πληγωμένη του τιμή ήταν
τόσο μεγάλα.
Κάτι ακόμα που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ο Αχιλλέας αντισταθμίζει την προδιαγεγραμμένη μοίρα του που ορίζει ότι
θα πεθάνει νέος με την τιμή. Έτσι, συνδυάζοντας την προσβολή που δέχτηκε με την
κοντόχρονη ζωή του, θεωρεί την αναγνώριση της τιμής του, μέσω των λαφύρων,

τουλάχιστον, απαραίτητη και αυτονόητη.
Και ο Σοφοκλής, αντίστοιχα, στην τραγωδία του «Αίας» πραγματεύεται το θέμα
της τιμής που συνδέεται με τα λάφυρα. Ο
Αίαντας, που υπήρξε- όπως και ο Αχιλλέας- σπουδαίος πολεμιστής, παραπονιέται για την αγνωμοσύνη των συμπολεμιστών του προς αυτόν και τη μη αναγνώριση της αξίας του και της πολεμικής του συνεισφοράς. Μέσω των λόγων του, ο ομώνυμος ήρωας επιβεβαιώνει την αξία της
τιμής που αποδίδεται σε κάποιον ήρωα
με την απονομή βραβείου παλικαριάς για
την ηρωική συμπεριφορά του στο πεδίο
της μάχης. Ο Αίαντας εμφανίζεται εξαιρετικά πικραμένος, διότι, παρόλο που αναδείχθηκε ο πιο άξιος πολεμιστής, έχασε
το βραβείο του και, κατά συνέπεια, τη δόξα που αυτό συνεπαγόταν. Δέχτηκε βαριά προσβολή απ’ τους Ατρείδες, αφού τον
αγνόησαν και απέδωσαν τιμή σ’ έναν πανούργο, βραβεύοντάς τον με τα όπλα του

νεκρού Αχιλλέα. Τον πόνο του τον κάνει
μεγαλύτερο το γεγονός της σύγκρισης με
τον ένδοξο πατέρα του, Τελαμώνα. Ο Αίας
δεν αντέχει τη διαπίστωση ότι ένας ανάξιος γιος διαδέχεται έναν άξιο πατέρα.
Παναγιώτης Κανατάς,
Ελευθερία Κωλέτη, Β1 Γυμνασίου
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σημαντικότερη φιλονικία στην Ιλιάδα δε θα μπορούσε να είναι άλλη από εκείνη μεταξύ Αχιλλέα και
Αγαμέμνονα, αφού σ’ αυτή οφείλεται ο θάνατος πάρα πολλών Αχαιών, η παρ’ ολίγον
ήττα τους αλλά και η μεγάλη καθυστέρηση στην επίτευξη του βασικού τους στό-

χου, της άλωσης της Τροίας. Όλα άρχισαν
να παίρνουν άσχημη τροπή για τους Αχαιούς ύστερα από αυτή τη φιλονικία, από τη
στιγμή που έμεινε εκτός μάχης ο Αχιλλέας, αφού όχι μόνο κλονίστηκε η σχέση των
δύο ηρώων αλλά και οι Τρώες κατάφεραν
μέχρι και να πλησιάσουν απειλητικά τα
πλοία των Αχαιών, στα οποία, όσο πολεμούσε ο Αχιλλέας, ποτέ δεν είχαν φτάσει.
Μία παρόμοια διαμάχη έχουμε ζήσει

Ο

Έκτορας είναι ένα από τα κύρια πρόσωπα της Ιλιάδας, καθώς είναι ο πρίγκιπας
και το πρωτοπαλίκαρο της Τροίας. Πρόκειται για μια λαμπρή προσωπικότητα,
στο πρόσωπο της οποίας συγκεντρώνονται πολλοί ρόλοι, εξίσου σημαντικοί˙
του πολεμιστή, του συζύγου, του πατέρα.
Ο δεσπόζων ρόλος του Έκτορα στο ιλιαδικό έπος είναι αυτός
του πολεμιστή. Ως πολεμιστής εμφανίζεται γενναίος και, συνάμα, ψύχραιμος και ήρεμος. Οι πράξεις του υπαγορεύονται από
το στόχο του, που δεν είναι άλλος από την απόκτηση υστεροφημίας. Η αγάπη για την πατρίδα του τον καθιστά αποφασιστικό, χωρίς να του στερεί
τη διορατικότητα, αφού προβλέπει την άλωσή της. Ως άξιος ηγέτης, παραμένει πιστός
στο χρέος του προς την πατρίδα.
Ωστόσο, εκτός από το ρόλο του πολεμιστή, αναλαμβάνει και το ρόλο του στοργικού
πατέρα, ο οποίος, αφήνοντας για λίγο το πεδίο της μάχης, αγκαλιάζει το παιδί του και
προσεύχεται στους θεούς για το μέλλον του. Μέσα από το ρόλο του ως συζύγου, αφήνει
ν’ αναδυθεί η συναισθηματική του πλευρά, αφού πληγώνεται από την προοπτική της
μελλοντικής υποδούλωσης της γυναίκας του, Ανδρομάχης. Μάλιστα, ως πιστός σύζυγος, δεν ξεχνά να υποστηρίζει και να συμπαραστέκεται στη γυναίκα του μέχρι και την

και στη νεότερη ελληνική ιστορία. Κατά
την επανάσταση του 1821, οι οπλαρχηγοίστρατιωτικοί και οι πολιτικοί φιλονικούσαν μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει την
εξουσία (1823-1824). Κατά την περίοδο
της Εθνικής Παλιγγενεσίας, όμως, συντελέστηκε ακόμη μία εμφύλια διαμάχη μεταξύ των νησιωτών και Ρουμελιωτών από
τη μία και των Πελοποννησίων από την άλλη, με στόχο την εξασφάλιση πολιτικής και

στρατιωτικής ηγεσίας. Προς το τέλος του
Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στη δίνη κάποιας διαμάχης· αυτή τη φορά δεν ήταν μια απλή
φιλονικία αλλά ένας εμφύλιος πόλεμος.
Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι μια εμφύλια διαμάχη είναι ό,τι τραγικότερο μπορεί ν’ αντιμετωπίσει ένα κράτος.
Γιάννης Καμπατζάς, Β1 Γυμνασίου

τελευταία στιγμή.
Ωστόσο, στη ραψωδία Π, αλλάζει η σχετικά τρυφερή εικόνα που έχουμε διαμορφώσει γι’ αυτόν. Ορμά και σκοτώνει με μίσος τον Πάτροκλο, αδιαφορώντας για τους κανόνες πολεμικής δεοντολογίας, διότι επιχειρεί μια άνιση αναμέτρηση με τον αντίπαλό του
(οπλισμένος εναντίον άοπλου). Με έπαρση δηλώνει ότι θα αφήσει το σώμα του αντιπάλου του εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες, για να το φάνε τα αρπακτικά, πράγμα το οποίο για εκείνη
την εποχή αποτελούσε μεγάλη ιεροσυλία. Επίσης, το γεγονός ότι
συμπεριφέρεται με μίσος απέναντι στον Πάτροκλο τον καθιστά τραγικό πρόσωπο της
ιστορίας, καθώς εμείς γνωρίζουμε ότι ο Αχιλλέας θα κακοποιήσει με ακόμα χειρότερο
τρόπο το δικό του σώμα.
Συνοπτικά, ο Έκτορας είναι ένας άνθρωπος που μας γεννά ανάμεικτα συναισθήματα
καθ’ όλη τη διάρκεια του έπους˙ στην αρχή της ιστορίας, μπορεί να κερδίζει τη συμπάθειά μας, αλλά, στη συνέχεια, γίνεται το πιο μισητό πρόσωπο του μύθου, καθώς συμπεριφέρεται με αλαζονικό και υβριστικό τρόπο στους αντιπάλους του. Έτσι, στο τέλος,
παίρνει την τιμωρία που του αξίζει.
Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, Χάρις Τσουμαλάκου, Β1 Γυμνασίου

ΕΚΤΟΡΑΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Στην Ιλιάδα, κεντρικό πρόσωπο από
την πλευρά των Αχαιών είναι εκείνο του
Αχιλλέα. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο στις
τάξεις των Ελλήνων- βάσει των συχνών
αναφορών του Ομήρου- διαδραματίζει
και ο Οδυσσέας. Όσον αφορά στην εξωτερική του εμφάνιση, περιγράφεται ως
άντρας επιβλητικός (σεβαστότερος), γεροδεμένος (πλατιά στήθη και ώμοι), που
υστερεί σε ύψος σε σχέση με τους άλλους. Μέσα από τα λόγια του Ομήρου αλ-

λά και της Ελένης στη ραψωδία Γ, ο Οδυσσέας διαθέτει τα χαρακτηριστικά του
πνευματικά χαρίσματα της ευστροφίας
και της σύνεσης, που παρουσιάζονται και
στην Οδύσσεια (πολύβουλος, θείος). Μάλιστα, υπογραμμίζεται μέσα από τα λόγια του Αντήνορα η ρητορική ικανότητα του ήρωα, μέσω μιας εικόνας: τα λόγια
του παρουσιάζονται σαν νιφάδες χιονιού,
γεγονός που αποδεικνύει την πυκνότητα
και την ταχύτητα αυτών.
Η πνευματική ευστροφία του Οδυσσέα
αναδεικνύεται, κυρίως, στη ραψωδία Ι,
όπου προσπαθεί να μεταπείσει τον Αχιλλέα να επιστρέψει στο πεδίο της μάχης.

Την προσωπικότητα αυτή θα τονίσει ο
Πηλείδης με την προσφώνηση «ευβρετικέ και διογέννητε». Είναι ένας ήρωας που
ξέρει να χειρίζεται το λόγο, είναι πνευματικά ευέλικτος και δείχνει να χρησιμοποιεί
περισσότερο το πνεύμα του παρά τις σωματικές του δυνάμεις.
Ωστόσο, στις επόμενες ραψωδίες, προβάλλεται και το ηρωικό, γενναίο και αποφασιστικό του πρόσωπο. Προσπαθεί μαζί με τους άλλους αρχηγούς των Αχαιών
να αναχαιτίσουν την ορμητικότητα του
Έκτορα. Αποδεικνύει την τόλμη και την
αποφασιστικότητά του, απορρίπτοντας
κάθε συζήτηση για εγκατάλειψη της πο-

λιορκίας της Τροίας.
Σε κάθε περίπτωση, ο Όμηρος παρουσιάζει έναν Οδυσσέα που έχει πολλά κοινά στοιχεία με εκείνον της Οδύσσειας. Είναι πηγή σταθερότητας και ηρεμίας μέσα
στο αχαϊκό στρατόπεδο, αφού κατορθώνει να κρατήσει τις ισορροπίες. Αντίστοιχα, στην Οδύσσεια, λειτουργεί με τρόπο προστατευτικό και συλλογικό, επιδιώκοντας μέσω των συμβουλών και των
παρεμβάσεών του να κρατήσει τους συντρόφους και τους στρατιώτες του ενωμένους.
Σταύρος Καρακαϊδός, Β1 Γυμνασίου

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ

Α

ν και η Ιλιάδα είναι ένα ηρωικό πολεμικό έπος μιας ανδροκρατούμενης κοινωνίας, η γυναίκα κατέχει σημαντική θέση σε αυτό. Εκτός από τις σκληρές μάχες που σίγουρα θα
έτερπαν το ακροατήριο της εποχής και εξακολουθούν να τέρπουν, στη σημερινή εποχή, τους αναγνώστες, ο ποιητής κάνει εύστοχες αναφορές στις γυναίκες του 12ου αιώνα, που εντάσσονται στην ομαλή ροή της ιστορίας.
Αρχικά, ο Όμηρος, στη ραψωδία Ζ, όπου η δράση εκτυλίσσεται σε ανθρώπινο επίπεδο, παρουσιάζει το διάλογο του Έκτορα
και της συζύγου του, Ανδρομάχης, λίγο πριν τη μονομαχία του με τον Αίαντα. Η Ανδρομάχη προσπαθεί απεγνωσμένα να τον πείσει να μείνει μέσα στο κάστρο και να επιλέξει
την αμυντική τακτική. Εκείνος, όμως, το αρνείται, θεωρώντας το ως κίνηση δειλίας. Η σύζυγός του ανησυχεί για το μέλλον του παιδιού τους, όμως εκείνος, προκειμένου να την
καθησυχάσει, αγκαλιάζει το γιο του, δίνοντάς του ευχές. Η Ανδρομάχη κατευθύνεται στο
σπίτι, όπου θα τον θρηνήσει ζωντανό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλη αξία είχε και η γυναίκα ως λάφυρο πολέμου. Ο πατέρας της

ΙΛΙΑΔΑ- «ΤΡΟΙΑ»
Βλέποντας την ταινία «Τροία», η οποία γυρίστηκε το
2004, μας είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε τα αυθεντικά γεγονότα, όπως αυτά αποδίδονται στο ομηρικό έπος, από
τα γεγονότα εκείνα τα οποία έχουν προστεθεί από το σκηνοθέτη, για να κινήσουν το ενδιαφέρον του κοινού.
Ως γενική εικόνα, η «Τροία» είναι προφανές ότι στηρίζεται στο διάσημο αρχαίο έπος, αλλά, εάν το αναλύσουμε, θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν σημεία της ταινίας,

Χρυσηίδας, έπειτα από παράκληση στο θεό Απόλλωνα, κατάφερε
να πάρει πίσω την κόρη του, που ήταν λάφυρο του αρχιστράτηγου
των Αχαιών Ατρείδη Αγαμέμνονα. Έτσι, ο Αγαμέμνονας επιλέγει αυθαίρετα να αρπάξει τη Βρισηίδα, λάφυρο του γενναιότατου πολεμιστή Πηλείδη Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας προσβλήθηκε και αποφάσισε να
αποχωρήσει από τον πόλεμο, μαζί με τους Μυρμιδόνες. Στη συνέχεια, μαθαίνουμε στη ραψωδία Ι ότι ο Αχιλλέας είναι ερωτευμένος
με τη Βρισηίδα, κάτι που, εν μέρει, δικαιολογεί την πληγωμένη του
ψυχή. Έτσι, με αφορμή μια γυναίκα (Χρυσηίδα) οι Αχαιοί υφίστανται
τις καταστροφικές συνέπειες του λοιμού αλλά και εξαιτίας μιας άλλης (Βρισηίδας) υποφέρουν, καθώς η αφαίρεσή της οδήγησε στην αποχή του Αχιλλέα από τη μάχη.
Τέλος, βάσει αναφορών του έπους, αντιλαμβανόμαστε ότι η τύχη του γυναικείου πληθυσμού μετά την άλωση μιας πόλης ήταν προδιαγεγραμμένη. Οι γυναίκες γίνονταν λάφυρα των νικητών και, στη συνέχεια, δούλες, ενώ, παράλληλα, υποβιβάζονταν στο κατώτερο στρώμα της κοινωνίας, ανεξαρτήτως προηγούμενης κοινωνικής κατάταξης.
Δημήτρης Λυγγίτσος, Β1 Γυμνασίου

τα οποία δεν αναφέρονται στο έπος. Για παράδειγμα, ο
Έκτορας παρουσιάζεται να σκοτώνει το Μενέλαο, πράγμα το οποίο ποτέ δε συνέβη. Έπειτα, ο λόγος για τον οποίο
ο Αχιλλέας αποσύρθηκε από το πεδίο της μάχης (προσβολή τιμής) είναι στην πραγματικότητα διαφορετικός από
αυτόν που παρουσιάζεται στην ταινία. Αξίζει, επίσης, να
αναφερθεί ότι το περιβάλλον και τα άτομα της ταινίας παρουσιάζονται στο κοινό υπερμεγέθη και υπερφυσικά, καθώς ο σκηνοθέτης στόχευε στον εντυπωσιασμό του κοινού. Τέλος, η «Τροία», σε αντίθεση με την Ιλιάδα, μας δίνει
την εντύπωση μιας Αχιλληίδας, καθώς το κύριο μέρος του

σεναρίου εστιάζει στις πράξεις του Αχιλλέα και όχι στον
πόλεμο του Ιλίου.
Ωστόσο, μπορεί ως γενική εικόνα η «Τροία» να μην
αντικατοπτρίζει πλήρως την ιλιαδική πραγματικότητα, το
βαθύτερο νόημα, όμως, του έπους, η ένωση, δηλαδή, των
Ελλήνων κατά του ανήθικου εχθρού και η δύναμη και πολεμική δεξιότητα του Αχιλλέα παραμένουν σταθερά και
αναλλοίωτα. Από αυτή την άποψη θεωρώ ότι η «Τροία» είναι μια αξιόλογη ταινία, για να τη δει κάποιος.
Γιάννης Δεσποτάκης, Β1 Γυμνασίου
Επιμέλεια: Ελίνα Τσουμπρή, Φιλόλογος
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ΠOΛITIKH ΓEΛOIOΓPAΦIA
Σ

το πλαίσιο του μαθήματος της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, επιχειρήθηκε αξιοποίηση πολιτικών γελοιογραφιών ως εποπτικού μέσου και σύνδεσης με την ιστορική γνώση που παρέχει το σχολικό εγχειρίδιο. Σκοπός ήταν,
αρχικά, να προκληθεί το ενδιαφέρον των μαθητών, να δημιουργηθούν ο κατάλληλος προβληματισμός και τα κίνητρα για την επεξεργασία ιστορικών θεμάτων.
Πιστεύοντας ότι η εικόνα, γενικά, και η πολιτική γελοιογραφία, ειδικά, ενεργοποιεί τη διαδικασία μάθησης με την παρατήρηση, περιγραφή, συσχέτιση και ανάλυση
ιστορικών γεγονότων, απώτερος σκοπός υπήρξε η παραγωγή λόγου από τους μα-

θητές. Συγκεκριμένα, οι μαθητές κλήθηκαν να ερμηνεύσουν «υλικό» από δύο διαφορετικές ιστορικές περιόδους λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική γελοιογραφία:
βασίζεται στην επικαιρότητα, προϋποθέτει ελευθεροτυπία, συνδυάζει εικόνα με
σάτιρα, σχολιάζει και μεγεθύνει τα γεγονότα με κριτικό πνεύμα, έχει ως όπλο της το
χιούμορ, με σκοπό να διορθώσει τα «κακώς κείμενα», εμπεριέχει άμεσα μηνύματα
και αποτελεί ιστορική πηγή.
Σε αυτό το πλαίσιο, στο υλικό που συγκεντρώθηκε οι μαθητές κατέθεσαν το δικό
τους σχόλιο.

Ο

ελληνικός λαός απεικονίζεται σαν ένα παραφορτωμένο γαϊδουράκι που αρνείται να κάνει βήμα παρά την επίμονη προσπάθεια
του Τρικούπη. Ο Τρικούπης στηρίζεται στο ένα πόδι και τραβά το λαό - γαϊδουράκι να τον ακολουθήσει, τη στιγμή που αυτό ...
αφοδεύει. Από πίσω του διακρίνουμε το Δηλιγιάννη, ο οποίος, ως νεογέννητο, κοροϊδεύει με μια περιπαιχτική κίνηση τις προσπάθειες
του Τρικούπη. Η γελοιογραφία παραπέμπει σε μια μαύρη σελίδα της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας, στην περίοδο του δικομματισμού,
όπου ο Τρικούπης και ο Δηλιγιάννης εναλλάσσονταν στην εξουσία από το 1885 ως το 1895. Όταν ο Τρικούπης αναλάμβανε την εξουσία,
ο Δηλιγιάννης αντιστρατευόταν το πολιτικό πρόγραμμα του Τρικούπη. Το ίδιο γινόταν και όταν ο Δηλιγιάννης διαχειριζόταν την εξουσία.
Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνει η γελοιογραφία, αφού η πολιτική τους επιβάρυνε την Ελλάδα και ταλαιπώρησε πολύ τον ελληνικό λαό
που ήταν φορτωμένος με φόρους και χρέη.
Κατερίνα Πολιτοπούλου, Γ2 Γυμνασίου

Σ

τη γελοιογραφία διακρίνουμε τον Τρικούπη καλοντυμένο, παρασημοφορημένο και πεσμένο στα πόδια του αλόγου. Μοιάζει έκπληκτος,
σαν να απορεί πώς βρέθηκε εκθρονισμένος -όχι μόνο έχασε τις εκλογές του 1895, αλλά ούτε καν εκλέχτηκε βουλευτής- και ποιος του πήρε
τη θέση στο άλογο -εξουσία της Ελλάδας. Από την άλλη, ο Δηλιγιάννης καμαρωτός -καμαρωτός με το ένα χέρι προσπαθεί να κρατήσει τα ηνία
του αλόγου (της εξουσίας) και με τ’ άλλο κρατά, ακόμη, το λάβαρο των προεκλογικών του υποσχέσεων για μικρότερους φόρους. Ο Δηλιγιάννης
δείχνει να μην έχει βολευτεί στο άλογο, καθώς ούτε έχει τοποθετηθεί σωστά στη ράχη του ζώου ούτε έχει ασφαλίσει τα πόδια του. Βεβαίως,
μπορεί κανείς να μαντέψει από τη στάση του ζώου ότι στα επόμενα λεπτά ο αναβάτης θα πέσει. Τέλος, το πέταλο που είναι κρεμασμένο από το
λαιμό του Δηλιγιάννη παραπέμπει σε σύμβολο-φυλακτό για καλή τύχη που σίγουρα θα του χρειαστεί, αφού προμηνύονται νέα δάνεια σε βάρος
της ήδη καταχρεωμένης χώρας.
Νίκος Κατσιαβριάς, Γ2 Γυμνασίου

Σ

τη γελοιογραφία αυτή, σατιρίζεται η προσπάθεια του Τρικούπη να καλύψει το δημόσιο έλλειμμα της Ελλάδας. Όταν ο Τρικούπης
ανέλαβε την εξουσία, πρότεινε ένα μεγαλεπήβολο οικονομικό πρόγραμμα, με στόχο να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και οικονομικά
ανεπτυγμένο κράτος. Όμως, η πολιτική που εφάρμοσε ήταν πολύ σκληρή, καθώς επέβαλε βαρύτατη φορολογία. Επιπλέον, σύναψε
μεγάλα δάνεια με χώρες του εξωτερικού, για να χρηματοδοτήσει τα αναπτυξιακά του προγράμματα. Η γελοιογραφία καυτηριάζει την
προσπάθεια του Τρικούπη και την αγωνία του για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα, σχολιάζει ειρωνικά την αποτυχία
της εκσυγχρονιστικής πολιτικής του, αφού, απλώνοντας το χέρι ο Τρικούπης δεν αγγίζει το περιστέρι, που συμβολίζει την αλλαγή και
την ανάπτυξη. Εξάλλου, το 1893 ο Τρικούπης αναγκάστηκε να κηρύξει την πτώχευση της Ελλάδας, καθώς δεν μπόρεσε να αντέξει το
βάρος του εξωτερικού χρέους.
Παναγιώτα Καισαρίτη, Γ2 Γυμνασίου

Σ

τη γελοιογραφία απεικονίζεται ο Χαρίλαος Τρικούπης με το Θεόδωρο Δηλιγιάννη να ανταγωνίζονται σε μια σκακιστική παρτίδα.
Ο σκιτσογράφος επιθυμεί να αναδείξει την πολιτική επικαιρότητα του 1885 -1895, δηλαδή την εναλλαγή των κομμάτων των
δύο πολιτικών ηγετών στην εξουσία (δικομματισμός). Ο Τρικούπης παρουσιάζεται κομψά ντυμένος με επιμελημένο παρουσιαστικό,
περιτριγυρισμένος από παχουλές και καλοζωισμένες γάτες. Πίσω του τοποθετείται ένας πίνακας, στον οποίο διακρίνονται ανθισμένα
λουλούδια, ενώ η κουρτίνα στη μεριά του είναι τακτοποιημένη. Αυτή η εικόνα υποδηλώνει το πολιτικό πρόγραμμά του για
εκσυγχρονισμό της Ελλάδας και δημιουργία ενός κρατικού μηχανισμού σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα. Αντίθετα, ο Δηλιγιάννης,
στην άλλη πλευρά του τραπεζιού, εμφανίζεται ατημέλητος, φορώντας ρόμπα και ένα σκούφο δίπλα σε λιπόσαρκα σκυλιά. Πίσω του
υπάρχει ένας πίνακας με ένα καράβι που γέρνει επικίνδυνα και η κουρτίνα είναι χαλαρή. Ο σκιτσογράφος καυτηριάζει την πολιτική
πρακτική του Δηλιγιάννη που υπήρξε λαϊκιστής, ενώ πάσχιζε, κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, να γεφυρώσει το χάσμα
μεταξύ των κοινωνικών στρωμάτων και να εξορθολογιστεί η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.
Γιώργος Παπαθεοδώρου, Γ2 Γυμνασίου

Ο

γελοιογράφος αποτυπώνει τη δυσφορία των Ελλήνων εξαιτίας των αρνητικών συνεπειών που έχουν υποστεί από τις πολιτικές των
Τρικούπη- Δηλιγιάννη. Τοποθετεί ανάμεσά τους προσωποποιημένη την Ελλάδα να τους τραβά το αυτί. Έτσι, χρεώνει και στους δύο την
κακοδαιμονία της χώρας. Οι δύο πολιτικοί, παρόλο που είναι καλοντυμένοι, έχουν κρεμασμένα στο λαιμό τους αταίριαστα, με το ρόλο τους
και τη θέση τους, αντικείμενα. Η γελοιογραφία σκιαγραφεί την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα τη δεκαετία 1885-1895.
Στην εξουσία εναλλάσσονταν τα κόμματα του Τρικούπη και του Δηλιγιάννη. Ωστόσο, καμία από τις δύο πολιτικές δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί
διεξοδικά, ώστε να υπάρχουν εμφανή αποτελέσματα. Έτσι, στον Τρικούπη χρεώθηκε το ντροπιαστικό «Δυστυχώς, επτωχεύσαμεν» του 1893,
ενώ στο Δηλιγιάννη, αργότερα, η συντριπτική ήττα του 1897 από την Τουρκία.
Σταμάτης Κολοκούρης, Γ2 Γυμνασίου
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Σ

το σκίτσο του Δημητριάδη απεικονίζεται ο Ντούτσε να κρατά τριαντάφυλλο και με
ανοικτά τα χέρια να απευθύνεται στους στρατιώτες του ή ακόμα καλύτερα να απαγγέλλει στίχους από το παραδοσιακό τραγουδάκι: ο Μάιος μάς έφτασε εμπρός βήμα ταχύ να τον προϋπαντήσουμε παιδιά
στην εξοχή...
Το λουλούδι και οι στίχοι από το ανοιξιάτικο τραγουδάκι σε συνδυασμό με τον
τίτλο «Ο Ντούτσε περιμένει την ... άνοιξιν» παραπέμπουν στην εαρινή επίθεση
των Ιταλών. Η επιχείρηση αυτή απογοήτευσε πολύ τους Ιταλούς, που αντιμετώπισαν τόσο ισχυρή αντίσταση από τον ελληνικό στρατό, ώστε να τρέχουν γρήγορα για
να ξεφύγουν ακόμα και πηδώντας από ψηλά στη θάλασσα. Αξίζει να παρατηρήσουμε στη γελοιογραφία ότι ο Ντούτσε φαίνεται στραμμένος προς τους στρατιώτες
του. Αν και δε διακρίνουμε την έκφρασή
του, μπορούμε να υποθέσουμε την έκπληξη και την απογοήτευσή του από τη στάση
του σώματός του. Το πιο αστείο είναι ότι ο
γελοιογράφος έχει αποτυπώσει, ως στιγμιότυπο, τη βιασύνη των Ιταλών στρατιωτών, που αναγράφονται ως δρομείς να απαντούν:
«Πιο ταχύ δεν γίνεται».
Αντώνης Βαρσαμής, Γ1 Γυμνασίου

Σ

τη συγκεκριμένη γελοιογραφία εμφανίζεται ένας απεσταλμένος του Ντούτσε
να δίνει αναφορά στον ίδιο για την κατάσταση που επικράτησε στο ελληνοϊταλικό μέτωπο, η οποία, με βάση το σκίτσο, είναι προφανώς αρνητική για τους Ιταλούς. Πιο συγκεκριμένα, ο Πολενάκης αναπαριστά με τα
τρύπια παπούτσια και το γεμάτο επιδέσμους
σώμα του Ιταλού στρατιωτικού, που δίνει
αναφορά στον Ντούτσε, το γεγονός ότι οι Έλληνες τους «έδιωξαν με τις κλοτσιές». Ταυτόχρονα, ο σκιτσογράφος μέσω της πένας του
«δίνει κλοτσιά» στον ιταλικό φασισμό, προειδοποιώντας και τον εγχώριο φασισμό, που,
από το 1936 μέχρι την έναρξη του πολέμου,
είχε απαγορεύσει την ελευθεροτυπία. Βεβαίως, η δικτατορία του Μεταξά δεν απέκτησε
ποτέ ισχυρή κοινωνική στήριξη. Υπό την έννοια αυτή, διέφερε από το Φασισμό και το Ναζισμό. Ο Μεταξάς προσανατολίστηκε εξαρχής προς τη Μ. Βρετανία, εκτιμώντας ότι αυτή θα ήταν ο νικητής, γι’ αυτό και είπε ΟΧΙ το
1940 στην απαίτηση της Ιταλίας να γίνει δεκτή η είσοδος των στρατευμάτων της στην Ελλάδα. Τέλος, με τη φράση: «-Ντούτσε, ενήργησα σύμφωνα με τάς παραδόσεις του ένδοξου στρατού μας…» ο Πολενάκης σατιρίζει και «υποβαθμίζει» τους Ιταλούς.
Μαριτίνα Μπιζούμη, Γ1 Γυμνασίου

Η

γελοιογραφία παρουσιάζει ένα στρατιώτη ναζί ο οποίος κουβαλάει στην πλάτη του την υδρόγειο σφαίρα. Πάνω σε αυτή ο Χίτλερ ζωγραφίζει- έμμεση αναφορά στην αποτυχημένη καλλιτεχνική διαδρομή του Φύρερ κατά τα νεανικά του χρόνια- ενώ στηρίζεται πάνω της με τη βοήθεια μιας σκάλας.
Με αυτό το σκίτσο ο γελοιογράφος σχολιάζει
το φαινόμενο του ναζισμού. Συγκεκριμένα,
δηλώνει ότι ο Χίτλερ στήριξε όλη του τη δύναμη σε στρατιώτες που είχε φανατίσει χρησιμοποιώντας ως μέσο την προπαγάνδα και τη
χειραγώγηση. Στη συνέχεια, αυτοί επωμίζονταν τα βάρη των πολεμικών επιχειρήσεων ως
πειθήνια όργανά του. Αυτό υπαινίσσεται ο σκιτσογράφος απεικονίζοντας το στρατιώτη να
έχει επωμιστεί όλη τη γη και τον Αδόλφο στις
πλάτες του. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε και
το μερίδιο ευθύνης που κουβαλούσαν οι υποστηρικτές του.
Εξάλλου, είναι γνωστό ότι ο Χίτλερ είχε σκοπό να εξαπλώσει την ιδεολογία του ναζισμού.
Ο σκιτσογράφος εκφράζει αυτόν το σκοπό, βάζοντάς τον να ζωγραφίζει το σήμα της
σβάστικας σε όλη την έκταση της γης. Έτσι, ο
Νομικός εμπνεύστηκε τη λεζάντα: «Όνειρον βαφέως», καθώς απεικονίζει το όνειρο του
Αδόλφου. Τέλος, ο τίτλος: «Η διεθνής κρίσις» ταιριάζει απόλυτα με το θέμα της γελοιογραφίας. Συγκεκριμένα, ο ναζισμός υπήρξε ένα από τα αίτια του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου, οποίος σκόρπισε τη φρίκη σε διεθνές επίπεδο. Κατά τη διάρκειά του, βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν πολλοί άνθρωποι. Δυστυχώς, τις επιπτώσεις του πολέμου δέχτηκε όλος ο κόσμος, περνώντας αναμφίβολα μια περίοδο κρίσης.
Ναταλία Δερέσκου, Γ2 Γυμνασίου

Τ

ο συγκεκριμένο σκίτσο διακωμωδεί τον υφυπουργό των στρατιωτικών Σοντού, ο οποίος είχε διαβεβαιώσει το Μουσολίνι ότι σε μία
εβδομάδα ο ιταλικός στρατός θα παρήλαυνε
στα Ιωάννινα. Εδώ, ο γελοιογράφος τον αναπαριστά κλινήρη και δίπλα του ένα γιατρό να τον
συμβουλεύει: «Άνοιξε το παράθυρο, Χριστιανέ
μου...η Κλεισούρα σ’ έφαγε». Βεβαίως, η περιπαικτική διάθεση του γελοιογράφου επικεντρώνεται στη λέξη «Κλεισούρα», που γράφεται με κεφαλαίο γράμμα και υποδηλώνει μία από τις επιτυχίες του ελληνικού στρατού στην τοποθεσία
αυτή. Εκεί, στις 10 Ιανουαρίου του 1941, οι ελληνικές επιχειρήσεις κορυφώθηκαν με την κατάληψη του στρατηγικού περάσματος. Η φράση αυτή χρησιμοποιείται μεταφορικά, σημειώνοντας
την αποτυχία των ιταλικών πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον των Ελλήνων.
Ηλέκτρα Γεωργαντά, Γ1 Γυμνασίου

Τ

ο σκίτσο παρουσιάζει με σατιρικό τρόπο την αλαζονεία του Μουσολίνι, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι η κατάκτηση της Ελλάδας θα
ήταν μια εύκολη υπόθεση. Ο Ιταλός φασίστας φαίνεται στητός, καμαρωτός με προτεταμένο στήθος να απολαμβάνει τον καφέ του
στην Αθήνα, κάτω από την Ακρόπολη, σύμβολο πολιτισμού και δημοκρατίας. Με χιουμοριστικό τρόπο ο σκιτσογράφος τον «ακυρώνει»
μόνο με μια λέξη - σχόλιο: «Πρωταπριλιά!» που υπονοεί ότι οι προσπάθειες των Ιταλών ήταν απέλπιδες. Η χιουμοριστική απόδοση είναι
ακριβής, αν αναλογιστούμε πως χρειάστηκε η παρέμβαση της Γερμανίας, για να βγει από τη δύσκολη θέση η Ιταλία.
Γιώργος Καμπουρόπουλος, Γ1 Γυμνασίου

Σ

τη γελοιογραφία του Καστανάκη, ο Ιταλός είναι ζωγραφισμένος σε μεγάλες διαστάσεις και μαζί με το τανκ καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της εικόνας. Εμμέσως προβάλλεται η ισχύς του πολεμικού εξοπλισμού των Ιταλών. Αντίθετα, ο Έλληνας αποδίδεται
στο σκίτσο μικρός, με μοναδική εξαίρεση το τσαρούχι του. Αυτό έχει σχεδιαστεί σε υπερφυσικό μέγεθος και συμβολίζει την υπεράνθρωπη αντίσταση των Ελλήνων. Μάλιστα, η αμεσότητα της εικόνας είναι τόση ώστε -και χωρίς το συνοδευτικό σχόλιο- αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης τις δυσκολίες των Ιταλών. Πράγματι, ο ελληνικός στρατός σημείωσε ηρωική πορεία στον ελληνοϊταλικό πόλεμο
μέχρι τη γερμανική εισβολή, τον Απρίλιο του 1941.
Γιωργία Συλαίου, Γ1 Γυμνασίου

Επιμέλεια: Ανθή Γιάκα, Φιλόλογος
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KOINΩNIA

Δικαίωμα στην ιθαγένεια

Φ

αντάσου να είχες γεννηθεί ή/και μεγαλώσει σε μια χώρα,
η οποία αρνείται να σου αναγνωρίσει τα νόμιμα δικαιώματα ενός πολίτη. Φαντάσου να μη σου χορηγεί ταυτότητα η χώρα στην οποία γεννήθηκες ή/και μεγάλωσες. Φαντάσου να χρειάζεσαι άδεια διαμονής, για να ζεις νόμιμα στη χώρα
όπου γεννήθηκες ή/και μεγάλωσες. ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ το δικαίωμα
να είμαστε πολίτες της χώρας στην οποία γεννηθήκαμε ή/και
μεγαλώσαμε. ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ, για να δημοσιοποιήσουμε το ζήτημα στην Ευρώπη και να πιέσουμε την Ελληνική Κυβέρνηση να
εξασφαλίσει το δικαίωμα στην ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά που
έχουν γεννηθεί ή/και μεγαλώσει στην Ελλάδα.
Μια ελληνική περίπτωση:
Ο χαρισματικός κύριος Γιάννης Αντετοκούμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι παιδί Νιγηριανών μεταναστών που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα και έλαβε γνώση («μετείχε») της ελληνικής παιδείας, όπως όλα τα παιδιά που
ζουν στη χώρα μας. Δραστηριοποιήθηκε στον αθλητισμό μέσω
του μπάσκετ, ενώ, παράλληλα, η οικογένειά του βιοποριζόταν
αναζητώντας στους κάδους ανακύκλωσης αντικείμενα χρήσιμα
προς πώληση. Οι προσπάθειες, για να λάβει την ελληνική ιθαγένεια, απέβαιναν μονίμως άκαρπες, ώσπου η περίπτωσή του έγινε
η εξαίρεση του κανόνα: το NBA διέκρινε το ταλέντο του και τον
καλωσόρισε στο μαγικό του κόσμο. Ξαφνικά, ο ελληνικός αθλητισμός συνειδητοποίησε ότι κινδύνευε να χάσει έναν «εν δυνάμει»
πλούσιων αθλητικών προσόντων παίχτη. Ο Γιάννης δεν μπορούσε να συμμετάσχει στην εθνική ομάδα μπάσκετ, εφόσον δεν κατείχε ελληνικό διαβατήριο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπεύθυνοι
και, αυτό που για χιλιάδες παιδιά ήταν αξεπέραστο πρόβλημα,
λύθηκε σε μία νύχτα. Στις 9 Μαΐου του 2013, οι Αντετοκούμπο πήραν την ελληνική ιθαγένεια και, πλέον, μπορούσαν να θεωρούνται και τυπικά Έλληνες, αν και βέβαια, ουσιαστικά ήταν τέτοιοι,
όντας πλήρως ενσωματωμένοι στην ελληνική κοινωνία σε θέματα γλώσσας, κουλτούρας, κοινωνικών σχέσεων κ.τ.λ.
Έτσι, η ελληνική κοινωνία, που αγνοούσε τελείως την περίπτωσή του ως αθλητή (έπαιζε μπάσκετ σε τοπικό όμιλο της περιοχής
Ζωγράφου) και εθελοτυφλούσε για όλες τις παρόμοιου τύπου
περιπτώσεις, βρέθηκε συγκινημένη και εθνικά υπερήφανη, όταν
στις ειδήσεις τον είδε να κρατά την ελληνική σημαία και να πανηγυρίζει μαζί με τον αδερφό του στο άκουσμα της επιλογής του
ως επαγγελματία παίκτη στο αμερικανικό πρωτάθλημα μπάσκετ.
Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός τον υποδέχτηκε, για να τον
συγχαρεί και για να τονίσει την ευαισθησία της Πολιτείας, που με
τα έγκαιρα αντανακλαστικά της διόρθωσε μια αδικία. Η Ελλάδα
καλωσόριζε στους κόλπους της ένα δεκαοχτάχρονο παιδί σαν
μια οικογένεια που αγκαλιάζει ένα μέλος της, το οποίο, όμως, μέχρι τότε αντιμετώπιζε σαν να ήταν αόρατο, σαν να μην υπήρχε
για εκείνη.
Τέλος καλό, όλα καλά, λοιπόν. Για τις ειδικές συνθήκες, όμως,
που «επέβαλαν» την ευτυχή κατάληξη, ούτε κουβέντα. Και σιωπαιδιών,
πή για όλες τις πριν και μετά το Γιάννη περιπτώσεις
περ
που παραμένουν ξένα στη χώρα όπου γγεννήθηκαν.
Από την ερευνητική εργασία των μαθητών της
αφορά στα ανθρώπινα
Α΄ Λυκείου που αφορ
δικαιώματα
Επιμέλεια:
Μαρία-Κανέλλα
Μερκούρη,
Πολιτικός Επιστήμμων και Φιλόλογος,
Ηλίας Σιάτης, Πολιτικός
Επιστήμων

Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου

Η

εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου στη ζωή του
σύγχρονου ανθρώπου είναι πολύτιμη και λυτρωτική. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, που ζούμε
υπό πίεση, άγχος και ένταση, ο δημιουργικός αυτός
χρόνος συμβάλλει στην ψυχική μας ισορροπία, στην
πνευματική μας καλλιέργεια και στην ολοκλήρωση της
προσωπικότητάς μας. Προϋπόθεση, λοιπόν, για να έχει
ευεργετικά αποτελέσματα στη ζωή μας είναι η ορθή
αξιοποίησή του.
Αφετηρία των προσπαθειών μας πρέπει να είναι η
αναζήτηση γνήσιων μορφών ψυχαγωγίας. Η ενασχόλησή μας με τον πολιτισμό, την παράδοση, τις τέχνες
και τα γράμματα θα μας βοηθήσει να καλλιεργήσουμε
και να εμπλουτίσουμε τον ψυχικό μας κόσμο. Μουσική,
θέατρο, επισκέψεις σε μουσεία και συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, είναι μερικές από τις προτάσεις δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.
Παράλληλα, σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσουμε την
τέχνη ως δίαυλο αυτοέκφρασης και να γίνουμε και εμείς

οι ίδιοι δημιουργοί. Έτσι, θα μπορέσουμε να εκφραστούμε και να εξωτερικεύσουμε δημιουργικά σκέψεις,
ιδέες, προβληματισμούς.
Επίσης, μέσα από την κοινωνική δράση και την πολιτική συμμετοχή, ο ελεύθερος χρόνος αποκτά ουσιαστικό
νόημα και στόχο. Συνεργαζόμαστε, ενεργούμε εθελοντικά, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τα ηλεκτρονικά
πολυμέσα. Μπορούμε, ακόμη, να περιφρουρήσουμε το
περιβάλλον και να διασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες
ζωής για όλους. Επιπλέον, η συμμετοχή στην πολιτική
ζωή, στηρίζει την ουσία της δημοκρατίας και καλλιεργεί
την ανάληψη συλλογικής ευθύνης.
Τέλος, σημαντικός τρόπος αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου είναι η δημιουργία ουσιαστικών διαπροσωπικών σχέσεων. Η φιλία, η επαφή με τους συνανθρώπους, η έκφραση συναισθημάτων και ο αλληλοσεβασμός μάς ωριμάζουν και μας ολοκληρώνουν ως
προσωπικότητες.
Σταύρος Καρακαϊδός, Β1 Γυμνασίου

Η θανατική ποινή σε βάθος χρόνου

H

θανατική ποινή, δηλαδή η
αφαίρεση της ζωής του ενόχου, είναι μια από τις πιο αυστηρές ποινές που μπορούν να επιβληθούν σε κάποιον. Σε κάποιες χώρες, επιβάλλεται σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, δηλαδή, σε κακοποιούς που έχουν διαπράξει κάποιο
πολύ σοβαρό έγκλημα, όπως η ανθρωποκτονία ή η ληστεία. Σε άλλες,
επιβάλλεται για πολιτικούς, θρησκευτικούς ή κοινωνικούς λόγους.
Πρωτοεμφανίστηκε τη δεύτερη
χιλιετία π. Χ. στην περιοχή της Μεσοποταμίας, όπου, σύμφωνα με τους
νόμους του κώδικα του Χαμουραμπί,

για όλες, σχεδόν, τις αξιόποινες πράξεις επιβαλλόταν η θανατική ποινή.
Επίσης, κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, η
ποινή αυτή εξαπλώθηκε στη Μεσόγειο. Στην Ευρώπη ήταν αρκετά διαδεδομένη κατά τη διάρκεια του 20ου
αιώνα.
Στην Ελλάδα, η θανατική ποινή
καταγράφηκε πρώτη φορά, όταν οι
Αθηναίοι ανέθεσαν στο Δράκοντα,
το 624 π.Χ. να συγγράψει νόμους,
ώστε να λειτουργεί σωστά η απονομή της δικαιοσύνης. Οι νόμοι αυτοί,
που προέβλεπαν και τη θανατική
ποινή, ήταν πολύ σκληροί και γι’ αυτό
το λόγο έλεγαν πως ήταν γραμμένοι

με αίμα. Η ποινή αυτή καταργήθηκε
στην Ελλάδα το 1993.
Στη σημερινή εποχή, σε όλα, σχεδόν, τα ανεπτυγμένα κράτη η θανατική ποινή έχει καταργηθεί, έτσι ώστε
να μη θίγονται τα δικαιώματα του
ανθρώπου. Eξακολουθεί να υπάρχει, όμως, σε ορισμένες πολιτείες των
ΗΠΑ, στην Κίνα και σε διάφορα μουσουλμανικά κράτη. Κάθε χρόνο, στις
10 Οκτωβρίου, γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής
ποινής.
Νικόλαος Ζαρκάδας, Παντελής
Κωτσιόπουλος, Α1 Γυμνασίου

Οι συνήθειες των εφήβων στις μέρες μας

Ο

κόσμος των έφηβων… Ένας κόσμος διαφορετικός... Ένας κόσμος που κανείς ενήλικας δεν καταλαβαίνει. Είναι ένας κόσμος που κρύβει πολλές διαφορετικές συνήθειες. Μία από αυτές είναι η ενασχόληση
με τα πολλά και διαφορετικά είδη μουσικής, που τους βοηθά να ξεφύγουν από τα προβλήματα που τους απασχολούν. Η Rap αποτελεί το επικρατέστερο είδος μουσικής
για τους εφήβους, που τους βοηθά να αποφορτιστούν
από την πίεση που τους διακατέχει. Αναφέρεται σε βαθιά
νοήματα της ζωής αλλά και σε προβλήματα της κοινωνίας. Κάποιες φορές, βέβαια, όλα αυτά εκφράζονται με
υβριστικά λόγια. Ακόμα, πολλοί είναι οι έφηβοι που προτιμούν την Pop μουσική. Επιλέγουν καλλιτέχνες, όπως τον
Martin Garrix και τον Calvin Harris, απελευθερώνοντας με
αυτό τον τρόπο την αρνητική τους ενέργεια.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια άλλη αγαπημένη συνήθεια των εφήβων. Συνιστούν έναν τρόπο ενημέρωσης γι’ αυτούς αλλά και ένα μέσο επικοινωνίας. Έτσι,
οι περισσότεροι έφηβοι είναι κάτοχοι ενός λογαριασμού
στο διαδίκτυο, όπως στο Facebook, στο Instagram και
στο Twitter. Ξοδεύουν πολύ χρόνο μπροστά σε μια οθόνη, κινδυνεύοντας, όμως, να εθιστούν και να θέσουν τη

ζωή τους σε κίνδυνο.
Μια άλλη συνήθεια των νέων είναι η ενασχόληση με
τον αθλητισμό, ο οποίος τους βοηθά να διατηρούνται
υγιείς και να είναι χαρούμενοι. Οι περισσότεροι νέοι που
αθλούνται λατρεύουν τα περίεργα αθλήματα, όπως το
BMX και το SKATE, αλλά και πιο κλασικά αθλήματα, όπως
είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
Για να χαλαρώσουν, οι έφηβοι συνηθίζουν να βγαίνουν
με τους φίλους τους και να συζητάνε γι’ αυτά που συμβαίνουν στη ζωή τους. Τις περισσότερες φορές, πηγαίνουν
στον κινηματογράφο και για περιπάτους σε πολυσύχναστα μέρη, όπως στους πεζόδρομους ή στις παραλίες.
Ωστόσο, επιλέγουν και τις βραδινές εξόδους, κυρίως, τα
μπαρ και τα κλαμπ.
Τέλος, άλλη μια συνήθεια των εφήβων είναι η ενασχόληση με τα βιντεοπαιχνίδια. Συχνά, όμως, επιλέγουν
ορισμένα με βίαιη δράση διακινδυνεύοντας, ωστόσο, να
εθιστούν σε αυτά.
Διονύσης Γκολφίνος, Νικήτας Πλουμπίδης,
Χάρης Πουκαμισάς, Αχιλλέας Τυροβολάς,
Α1 Γυμνασίου
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MOYΣIKH

Είδη Μουσικής

Η Μουσική στη ζωή μας

Η

μουσική που ακούμε καθημερινά έχει μεγάλη επίδραση στην ψυχολογική μας διάθεση. Αν και δεν το συνειδητοποιούμε, όταν την ακούμε, ωστόσο χρησιμοποιείται ευρέως από το ήρεμο και μελωδικό τραγούδι στους ανελκυστήρες, στα καταστήματα, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, έως τα τραγούδια υψηλής έντασης που ακούγονται στους συναυλιακούς χώρους και στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Κάθε είδος μουσικής έχει τη δική του γοητεία. Κάθε τραγούδι αποτελεί μια ιστορία, ένα δίδαγμα ζωής! Αν εξετάσουμε τα είδη της μουσικής, τότε θα ανακαλύψουμε την εξελικτική τους πορεία στην ιστορία της μουσικής παγκοσμίως. Στη συνέχεια, παραθέτουμε αντιπροσωπευτικά παραδείγματα καλλιτεχνών που υπηρετούν διαφορετικά είδη μουσικής.
Γιάννης Δεσποτάκης, Β1 Γυμνασίου

Από την Jazz

Α

πό τα αρχαία, κιόλας, χρόνια, ήταν γνωστή η τεράστια
επίδραση που ασκεί η μουσική στον εγκέφαλο του ανθρώπου αλλά και στα συναισθήματά του. Μάλιστα, λίγα ερεθίσματα επιδρούν τόσο καταλυτικά στην ψυχολογία μας όσο
η μουσική, χωρίς, ωστόσο, να το αντιλαμβανόμαστε άμεσα.
Αρχικά, η μουσική επιδρά θετικά στον ανθρώπινο εγκέφαλο, καθώς οξύνει τη φαντασία και ενισχύει τη δημιουργικότητα. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αυξάνεται το ποσοστό των
μαθητών που ισχυρίζονται ότι η κλασική μουσική συμβάλλει
στην αυτοσυγκέντρωσή τους, κατά τη διάρκεια εκπόνησης
των σχολικών τους εργασιών, γεγονός που έχει αποδειχθεί και
επιστημονικά. Μέσω έρευνας έχει αποδειχθεί, επίσης, ότι μερικά είδη μουσικής είναι πιθανό να αυξάνουν το δείκτη ευφυΐας
των ανθρώπων. Παράλληλα, τα παιδιά που ασχολούνται από
νεαρή ηλικία με την εκμάθηση κάποιου μουσικού οργάνου,
παρουσιάζουν συχνά αυξημένες σχολικές επιδόσεις, αφού
για την παραγωγή μουσικής συνεργάζονται τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια, κάτι που παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη για
τον τρόπο σκέψης των μικρών παιδιών. Εκτός από το να ακονίζει το μυαλό, η μουσική προσφέρει χαλάρωση και βοηθά
το σύγχρονο άνθρωπο να αποφορτιστεί από τους έντονους
ρυθμούς της καθημερινότητάς του.
Επιπλέον, η μουσική έχει την ικανότητα να επηρεάζει σε
σημαντικό βαθμό και την ψυχολογική μας κατάσταση. Η πλειονότητα των ανθρώπων επιλέγει είδη μουσικής που ταυτίζονται με τη διάθεσή τους μια συγκεκριμένη στιγμή. Έτσι, όταν,
για παράδειγμα, κάποιος αισθάνεται μελαγχολία, η επιλογή
ανάλογης μουσικής είναι πιθανό να απαλύνει τη λύπη του,
ενώ, αντίστοιχα, η χαρούμενη, με γρήγορο ρυθμό, μουσική
βελτιώνει τη διάθεση και το κέφι των ανθρώπων. Γι’ αυτό το
λόγο, στις συγκεντρώσεις και τις εορτές παρατηρείται ότι επιλέγουμε τραγούδια με εύθυμο ρυθμό.
Χάρη στην ιδιότητά της αυτή, η μουσική έχει αποδειχθεί
με το πέρασμα του χρόνου ένα ισχυρό όπλο, που μπορεί να
κατευθύνει ακόμα και τον τρόπο σκέψης μας. Πολλές φορές,
χρησιμοποιήθηκε ως μέσο έκφρασης λαϊκής διαμαρτυρίας,
όταν κατώτερες κοινωνικές ομάδες άρχισαν να εκφράζουν
τις φιλελεύθερες ιδέες τους, για να ευαισθητοποιήσουν τους
άλλους, αλλά και όταν ηγέτες προσπαθούσαν να ελέγξουν τα
συναισθήματα ή να εμψυχώσουν το λαό τους μέσω μουσικών
ύμνων.
Συγκεφαλαιώνοντας, συμπεραίνουμε ότι η μουσική έχει
πολλαπλές θετικές επιδράσεις στον ψυχικό και πνευματικό
κόσμο του ανθρώπου και γι’ αυτό το λόγο θα κατέχει πάντα
μια ξεχωριστή θέση στη ζωή του.
Eύα Κοκολάκη, Β2 Γυμνασίου

Swing
Είναι ένα είδος jazz μουσικής. Πρωτοακούστηκε στο Σικάγο λίγο μετά το 1920 και έγινε
αυτόνομο και αναγνωρίσιμο μουσικό είδος
κατά τη δεκαετία του 1930. Αποτελεί, ουσιαστικά, έναν ενδιάμεσο σταθμό ανάμεσα στην
παραδοσιακή και στη μοντέρνα jazz. Χάρη στο
swing, άνοιξαν οι ορίζοντες της jazz και άρχισε
η διάδοσή της και εκτός συνόρων Αμερικής.
Η ονομασία προέρχεται από το αγγλικό ρήμα
«swing», που σημαίνει «κουνιέμαι, αιωρούμαι»,
ακριβώς γιατί η μουσική ήταν εύθυμη, ρυθμική και συνδυαζόταν με τον αντίστοιχο χορό
που απαιτούσε ευκινησία. Ένα από τα θετικά
στοιχεία του swing, ως μουσικού είδους, αποτελεί το γεγονός ότι χρησιμοποίησε στις ορχήστρες λευκούς και μαύρους μουσικούς μαζί.
Η κίνηση αυτή υποδήλωνε μια νίκη ενάντια
στις φυλετικές διακρίσεις των Αμερικανών και
στην επιμονή τους να θεωρούν τη jazz μουσική αποκλειστικό μέσο έκφρασης των μαύρων.
BENNY GOODMAN
O Benny Goodman, γνωστός ως «Βασιλιάς
της swing μουσικής», γεννήθηκε στις 30 Μαΐου 1909 στο Σικάγο, από εβραϊκή οικογένεια
Ούγγρων μεταναστών. Ξεκίνησε μαθήματα
κλαρινέτου σε ηλικία 10 ετών και, σύντομα,
αναδείχθηκε το εξαιρετικό του ταλέντο. Βαθύτατα επηρεασμένος από τους jazz ρυθμούς
της Νέας Ορλεάνης, όπου κυριαρχούσαν οι
κλαρινετίστες αυτού του είδους μουσικής, στα
16 του, μόλις, χρόνια αποτελούσε μέλος ενός
από τα κορυφαία συγκροτήματα του Σικάγο της εποχής εκείνης και στην ηλικία των 20
ετών παρουσίασε την πρώτη δισκογραφική
του δουλειά. Ο Benny Goodman πέρασε στην
ιστορία ως «Βασιλιάς της swing», «Πατριάρχης του κλαρινέτου», «Ο καθηγητής» κ.α.,
διαδίδοντας τη μουσική του σε όλο τον κόσμο
με τεράστια επιτυχία. Πέθανε στις 13 Ιουνίου
1986.
Γιώργος Παπαθεοδώρου, Γ2 Γυμνασίου

Από τη Funk - R&B - Pop
BRUNO MARS
Ο Bruno Mars είναι ένας από τους γνωστότερους τραγουδιστές
-τραγουδοποιούς και χορογράφους
των τελευταίων χρόνων. Το πραγματικό του όνομα είναι Peter Gene
Hernández. Γεννήθηκε στις 8 Οκτωβρίου του 1985 στη Χονολουλού. Κατάγεται από οικογένεια μουσικών.
Ήδη, από παιδική ηλικία είχε συμμετάσχει σε πολλούς μουσικούς διαγωνισμούς με πολλές διακρίσεις. Μόλις
αποφοίτησε από το Γυμνάσιο, μετακόμισε στο Λος Άντζελες, για να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη
μουσική. Ο Bruno Mars έχει ασχοληθεί με διάφορα είδη μουσικής,
όπως reggae, rock, pop και R&B και κατέχει, πλέον, σημαντική θέση στη διεθνή μουσική σκηνή. Κάποια από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του είναι: «Uptown Funk», «Grenade», «The Lazy Song»,
«Just The Way You Are» κ.α.
Μάριον Φέγγου, Β1 Γυμνασίου
WHITNEY HOUSTON
H Whitney Houston ήταν Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, γεννημένη στις 9 Αυγούστου του 1963. Ξεκίνησε το τραγούδι στην παιδική gospel χορωδία του Νιου Τζέρσεϊ σε ηλικία 11
ετών. Η Houston ήταν μία από τις εμπορικότερες τραγουδίστριες παγκοσμίως, έχοντας πουλήσει πάνω από 170 εκατομμύρια albums και singles. Το 2009 μπήκε στο Bιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως
η πιο πολυβραβευμένη γυναίκα τραγουδίστρια όλων των εποχών. Ανάμεσα στις 415 συνολικά βραβεύσεις της, έχει κερδίσει
2 Emmy, 6 Grammy, 30 Billboard Music Awards και 22 American
Music Awards. Η Houston ηχογράφησε συνολικά 7 albums και 3
soundtracks, τα οποία έγιναν όλα διαμαντένια, πλατινένια ή χρυσά. Δυστυχώς, πέθανε στις 11 Φεβρουαρίου του 2012 σε ηλικία 49
ετών λόγω υπερβολικής δόσης ναρκωτικών.
Ελευθερία Πολυχρόνη-Κωλέτη, Β1 Γυμνασίου

Από τη Rap
THE NOTORIOUS BIG
O Christopher George Latore Wallace ήταν ένας Αμερικανός
ράπερ από τη Νέα Υόρκη. Γεννήθηκε το 1972 και πέθανε το
1997 στο Λος Άντζελες, όπου προσπάθησε να προωθήσει το
άλμπουμ του «Life After Death». Ήταν γνωστός, επίσης, με τα
ψευδώνυμα «Biggie Smalls», «Big Poppa» και «Frank White». Το
πρώτο του album που κυκλοφόρησε ήταν το «Ready To Die» και
ακολούθησαν άλλα πέντε, με τελευταίο το «Life After Death»,
το οποίο κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του. Τα περισσότερα
τραγούδια του πρώτου album τα έγραψε στη φυλακή, όταν
καταδικάστηκε για εμπορία ναρκωτικών.
Νέστορας Βούρης, Β2 Γυμνασίου
Eπιμέλεια: Αθηνά Σταντζούρη, Μουσικός
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XOPOΣ & EYEΞIA
Χορός και Μουσική

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ= ΚΑΛΗ ΖΩΗ

Ό

πως είναι γνωστό, ένα σώμα που διαθέτει υγεία
και ευεξία είναι κάτι που όλοι μας επιθυμούμε
και που είναι εφικτό να το αποκτήσουμε υπό
κατάλληλες προϋποθέσεις.
Ο πιο βασικός παράγοντας για έναν υγιή οργανισμό
είναι η σωστή διατροφή. Πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν
να καταναλώνουν τροφές με χαμηλή περιεκτικότητα σε
βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά, που τις περισσότερες
φορές είναι πλούσιες σε λιπαρά και θερμίδες. Η πιο
συνηθισμένη συμβουλή των ειδικών είναι η κατανάλωση
τροφής που είναι πλούσια σε βιταμίνες και παρέχει την
ενέργεια που πραγματικά απαιτούν οι λειτουργίες του
οργανισμού μας.
Επίσης, κάτι άλλο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας
είναι η τακτική φυσική άσκηση. Τα οφέλη που προσφέρει
στον οργανισμό μας είναι πολλά και σημαντικά,
καθώς, όχι μόνο μας βοηθά να χάσουμε βάρος και να
δημιουργήσουμε ένα υγιές σώμα, αλλά ενισχύει και την
ψυχολογία μας κι έτσι αισθανόμαστε χαρούμενοι και
ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας.
Τέλος, άλλος ένας παράγοντας σημαντικός για την
υγεία μας και για έναν οργανισμό γεμάτο ευεξία είναι η
αποφυγή του καπνίσματος. Όλοι γνωρίζουμε πως το
τσιγάρο βλάπτει την υγεία μας και προκαλεί εθισμό.
Είναι μια πολύ κακή συνήθεια που δεν είναι, σε πολλές
περιπτώσεις, θανατηφόρα μόνο για τον καπνιστή αλλά
και για τους παθητικούς καπνιστές που αναγκάζονται να
εισπνέουν τον καπνό, ευρισκόμενοι στον ίδιο κλειστό
χώρο.
Συγκεφαλαιώνοντας, όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι
πολύ σημαντικοί και βασικοί για την υγεία και την
ποιότητα ζωής που όλοι επιθυμούμε να εξασφαλίσουμε
για τον εαυτό μας.
Σοφία Κοκολάκη, Α2 Γυμνασίου

Ο

χορός και η μουσική είναι δύο τρόποι έκφρασης, που έχουν ένα ουσιώδες κοινό
στοιχείο: είναι τέχνες του χρόνου. Το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και των δύο εκτυλίσσεται σε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Στην περίπτωση της μουσικής, ένας μουσικοσυνθέτης αποφασίζει να μοιραστεί τις «μουσικές» σκέψεις του. Ως μουσικός, βέβαια, αντί να τις «μεταφράσει» σε λέξεις, χρησιμοποιεί τη μελωδία που παράγει
μέσω των μουσικών οργάνων ή της φωνής, με αποτέλεσμα ο μουσικός ήχος του κομματιού να διεγείρει ένα ή περισσότερα συναισθήματα.
Αντίστοιχα, στην τέχνη του χορού, ο χορευτής ή η
χορεύτρια επηρεάζεται ή ακόμα και «ταυτίζεται» με
τα συναισθήματα που προκαλεί το μουσικό κομμάτι που ακούει, νιώθοντας, έτσι, την ανάγκη να τα εκφράσει μέσω της χορευτικής κίνησης.
Αυτό που κάνει την «επικοινωνία» των δημιουργών των δύο αυτών τεχνών με τους αποδέκτες τους
τόσο όμορφη και «μαγική» είναι το γεγονός ότι η

καλλιτεχνική έκφραση δε βασίζεται στις λέξεις.
Έχουμε παρατηρήσει ότι πολλές φορές, όταν μιλάμε, λέμε λόγια που δεν τα εννοούμε· τα εκφράζουμε ασυνείδητα χωρίς να υπολογίζουμε τη βαρύτητά τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται παρεξηγήσεις ή να πληγώνουμε τους γύρω μας. Αντίθετα,
όταν εκφραζόμαστε μέσω μιας τέχνης, δεν υπάρχει
αλήθεια ή ψέμα, σωστό ή λάθος. Η τέχνη σού επιτρέπει να εκφράζεις τα συναισθήματά σου χωρίς κανένα, απολύτως, φόβο.
Ο χορός και η μουσική, ως τέχνες, αποτυπώνονται
με διαφορετικό τρόπο, αλλά συνιστούν και οι δύο
έναν τρόπο επικοινωνίας˙ η μεν μουσική μέσω του
ήχου, ο δε χορός μέσω της κίνησης του σώματος. Γι’
αυτόν το λόγο, υποθέτω ότι οι μουσικοί και οι χορευτές δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς την τέχνη τους.
Μάλιστα, φαντάζει τόσο αδύνατο όσο το να ζητήσει
κάποιος από έναν άνθρωπο να σταματήσει να μιλά...
Ναταλία Δερέσκου, Γ2 Γυμνασίου

Οι φωτογραφίες αφορούν στην επίσκεψη των μαθητών της Α' Λυκείου
στο Κέντρο Ευεξίας και Συγκέντρωσης στην Παιανία.
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
Πνευματικοί Περιηγητές
Το θέμα του φετινού κύκλου συναντήσεων της Κυριακάτικης Λέσχης «Πνευματικοί Περιηγητές» ήταν «Έλληνες και Ρωμαίοι – Δύο
διαφορετικές αποστολές».

«ΕΛΛΗΝΕΣ

Η

ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΙ

-

ΔΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ, ΔΥΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ»

πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014, στον Πειραιά με
τίτλο «‘Ελληνες και Ρωμαίοι – Δύο πολιτισμοί,
δύο αισθητικές».
Το ραντεβού ήταν γνωστό (στις 9 το πρωί) και η μέρα, πάντα Κυριακή! Ο χώρος, όμως, και ο ξεναγός ήταν
η έκπληξη αυτής της Κυριακάτικης Λέσχης. Ο Πειραιάς ήταν, λοιπόν, ο νέος χώρος της εξερεύνησής μας με
ξεναγό τον κ. Κοντοβράκη.
Το σημείο συνάντησης ήταν ο Λέων του Πειραιά
στην ακτή Ξαβερίου, όπου πληροφορηθήκαμε ότι
πρόκειται για αντίγραφο του πρωτοτύπου, το οποίο
σήμερα, δυστυχώς, κοσμεί το οπλοστάσιο της Βενετίας (όπως και πολλοί άλλοι ελληνικοί λέοντες, που
συγκίνησαν το Μοροζίνη...). Το 1997 ο Γ. Μέγκουλας
ανέλαβε να κατασκευάσει το υπερμέγεθες αυτό λιοντάρι, χωρίς, όμως, την αίσθηση της αυθεντικότητας
και της επιβλητικότητας του μεγαλείου του πρωτοτύπου, που είχε επιγραφές από ρουνική γραφή στη ράχη
του. Αφού ενημερωθήκαμε για τη σημαντικότητα των
τριών λιμανιών του Πειραιά από την αρχαιότητα ως
σήμερα, προχωρήσαμε στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα
Παιδικής Προστασίας, ένα μεγάλο, περίκεντρα διατεταγμένο ορθογώνιο αυστηρορυθμικό κτίριο που
ιδρύθηκε από το ζεύγος Ιωάννη και Μαρίας Χατζηκυριακού, για την περίθαλψη άπορων και ορφανών κοριτσιών από έξι ετών και άνω. Κατηφορίζοντας στην
οδό Χατζηκυριακού, φτάσαμε μπροστά στο Κονώνειο Τείχος της Φρεαττύδας, κατά μήκος του οποίου
βαδίσαμε παραλιακά απολαμβάνοντας αυτή την πανέμορφη ημέρα πλάι στη γαλήνια θάλασσα. Το μήκος
του τείχους που έχει αποκαλυφθεί είναι περίπου 2,5
χιλιόμετρα και το ανώτερο ύψος του είναι 2,5 μέτρα
(δηλαδή 8 αρχαίοι λίθινοι δόμοι), ενώ ορθώνονταν
και ορισμένοι από τους συνολικά 22 σωζόμενους
πύργους του. Το Κονώνειο Τείχος χτίστηκε το 394 π.Χ.

πάνω στο παλιό Θεμιστόκλειο Τείχος, του οποίου η
ανέγερση ξεκίνησε το 493 π.Χ., όταν ο Θεμιστοκλής
ήταν, ακόμη, απλώς άρχων.
Λίγο πριν το Ναυτικό Μουσείο, σταματήσαμε στο
Φονικό Δικαστήριο της Φρεαττύδος. Είναι το πιο
παλιό δικαστήριο, το οποίο εκδίκαζε υποθέσεις ακούσιων φόνων που διεπράχθησαν έξω από τη χώρα.
Υπάρχουν αναφορές γι’ αυτό στα επικά, ακόμη, χρόνια, αφού η πρώτη υπόθεση που εκδικάστηκε έλαβε
χώρα αμέσως μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Το πρωτοφανές αυτού του δικαστηρίου ήταν ότι οι δικαστές στέκονταν στη στεριά, ενώ ο κατηγορούμενος λογοδοτούσε πάνω σ’ ένα πλοίο, το οποίο βρισκόταν απέναντι.
Έχοντας διαπράξει φόνο, έστω και χωρίς τη θέλησή
του, θεωρείτο μιαρός και, άρα, δεν έπρεπε να μολύνει, πατώντας το πόδι του, τη χώρα. Η πρώτη υπόθεση που εκδικάστηκε ήταν αυτή του Σαλαμίνιου ήρωα
Τεύκρου, τον οποίο κατηγόρησε ο ίδιος του ο πατέρας, επειδή ο πρώτος δεν έκανε κάτι, για να αποτρέψει
την αυτοκτονία του αδερφού του, Αίαντα.
Συνεχίσαμε τον όμορφο περίπατό μας περνώντας
μπροστά από το- δυστυχώς κλειστό την ΚυριακήΝαυτικό Μουσείο, που φιλοξενεί κειμήλια από τους
αγώνες του έθνους στη θάλασσα από τα προϊστορικά
χρόνια έως και σήμερα και φτάσαμε σε τοπική καφετέρια, όπου απολαύσαμε, εκτός από μια κούπα καφέ
και τη διάλεξη της κας Μπούρα σχετικά με την αντιδιαστολή της αισθητικής των Ελλήνων και των Ρωμαίων. Σε τι διέφερε η λατινική γλώσσα από την ελληνική; Ποια η διαφορά της τέχνης, της θρησκείας, της
πολιτικής και της κοινωνικής ζωής των Ρωμαίων από
αυτές των Ελλήνων; Πώς βοήθησε το Ρωμαϊκό Δίκαιο
να μετατραπούν οι ανθρώπινες σχέσεις σε Άλγεβρα;
Η ανάλυση αυτών και άλλων θεμάτων μάς οδήγησε
στο συμπέρασμα ότι οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι αντιπαραβάλλονται ως πλαστική του ατομικού ανθρώπινου
σώματος και ως πλαστική του κοινωνικού ιστορικού
οργανισμού.
Ανανεωμένοι πια, περπατήσαμε στο μυχό της Μαρίνας Ζέας, όπου σταθήκαμε μπροστά στα υπολείμματα
των μοναδικών σωζόμενων Θεμιστόκλειων Τειχών
του Πειραιά, των πρώτων –χρονολογικά- τειχών που
οχύρωσαν τόσο τον Πειραιά όσο και την Αθήνα. Καθώς διασχίζαμε όλη τη μαρίνα, «ρίξαμε κρυφές ματιές» στο υπόγειο πολυκατοικίας, όπου φιλοξενούνται
θεμέλια κάποιων από τους 376 νεωσοίκους που σώζονται στον Πειραιά. Πληροφορηθήκαμε για τη χρήση
τους (χώροι ανέλκυσης, συντήρησης και καθέλκυσης,
λόγω της φυσικής κλίσης του εδάφους, των τριήρων)
και αντιληφθήκαμε την αρχιτεκτονική τους ανάπτυξη,

αντικρίζοντας την κάτοψη και αναπαράστασή τους
στον εξωτερικό τοίχο.
Προχωρώντας νωχελικά προς το Μικρολίμανο, φτάσαμε στην πιο πολυσυζητημένη, κατά τις δεκαετίες
του ’50 και του ’60, περιοχή του Πειραιά. Είναι η συνοικία Τσίλερ, όπου έζησε όλα τα παραγωγικά χρόνια
της ζωής του ένας από τους πιο γνωστούς αρχιτέκτονες του 19ου αιώνα, διαμορφώνοντας το πρόσωπο της
ελληνικής αρχιτεκτονικής της εποχής. Συνδέθηκε με
το βασιλικό οίκο και μεγαλούργησε, καθώς έχτισε πάνω από 500 οικήματα «δυτικού» τύπου, αλλά προσαρμοσμένα στα «ανατολικά» δεδομένα της χώρας μας.
Με τα μάτια της ψυχής είδαμε τις επτά, κατά σειρά,
πολυτελείς εξοχικές κατοικίες που στόλιζαν τη μαρίνα
Ζέας, (ξεκινώντας από αυτή που φιλοξένησε το βασιλιά Γεώργιο Α΄, τη Ρωσίδα κυρία επί των τιμών της βασίλισσας Όλγας, την οικογένεια Μπενάκη και άλλους
γνωστούς παράγοντες της εποχής), για να καταλήξουμε στο σπίτι του ίδιου του Τσίλερ (που σήμερα είναι
εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης) και στο μοναδικό σωζόμενο οικοδόμημα της πάλαι ποτέ οικίας Πατσιάδη
(σήμερα ζαχαροπλαστείο εσωτερικά διακοσμημένο
από τον Τσαρούχη).
Ύστερα, χαιρετώντας ό,τι έχει απομείνει από το
Μπαχλιτζανάκειο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, κατηφορίσαμε στο ιδιότυπο Σηράγγειον, μια δωδεκάμετρη
στοά κάτω από το δρόμο, λαξευμένη εγκάρσια μέσα
στο βράχο. Η ιστορία της ξεκινά από τα αρχαία χρόνια,
κατά τα οποία αναφέρεται από ιστορικούς της εποχής
η χρήση της ως διόδου, με δύο ψηφιδωτά στα δάπεδά της· συνέχισε ως βαλανείο στα ρωμαϊκά χρόνια και
έφτασε ως τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 με τη μετατροπή της σε λαϊκή ταβέρνα, γνωστή με την ονομασία
«Σπηλιά του Παρασκευά», όπου τραγουδούσαν ο Μπιθικώτσης, ο Χιώτης και η Λίντα.
Παίρνοντας πια το δρόμο του γυρισμού, σταματήσαμε στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας, για να περιεργαστούμε τα απομεινάρια της άλλοτε εντυπωσιακής
Σκευοθήκης του Φίλωνος.
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Οι τεράστιες διαστάσεις της τρίκλιτης ψηλοτάβανης
αποθήκης δείχνουν ότι φιλοξενούσε γενικά εξοπλισμούς τριήρων σε περίπτωση ανάγκης (καταστροφή
προηγούμενων αρμένων).
Στο τέλος του περιπάτου, η ομάδα των αρχαιοφίλων έφτασε σύσσωμη στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Πειραιά, ένα πραγματικό στολίδι της περιοχής. Τη
σκυτάλη της ξενάγησης πήρε πια η κ. Μαχαίρα, με
τη βοήθεια της οποίας γνωρίσαμε τα μεγάλης ιστορικής σημασίας εκθέματα του μουσείου. Μέσα από τα
επιτύμβια μνημεία του μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την εξέλιξη της επιτύμβιας γλυπτικής και αρχιτεκτονικής από τα αρχαϊκά χρόνια έως τα ρωμαϊκά,
από τα μικρά, δηλαδή, και κομψά σήματα τάφων στα
γιγαντιαία και κραυγαλέα μαυσωλεία- όπως το μνημείο της Καλλιθέας. Γίνεται, έτσι, αντιληπτός ο λόγος
για τον οποίο δύο φορές στην ιστορία των επιτύμβιων
μνημείων ετέθη απαγόρευση κατασκευών μεγάλων
μεγεθών (πρώτα επί Κλεισθένη, το 508 π.Χ. και έπειτα
επί Δημητρίου Φαληρέα, το 314 π.Χ.). Στη συνέχεια,
αξιολογήσαμε θετικά την εξέλιξη της κεραμικής στην
αντίστοιχη αίθουσα του μουσείου. Δεν μπορούμε,
όμως, να μην αναφέρουμε τα σπάνια ευρήματα του
μουσείου: στήλες με μεγέθη μέτρησης αποστάσεων
και υγρών, καθώς και έναν αγορανομικό κατάλογο ειδών ευρείας κατανάλωσης, ευρήματα από το μοναδικό εκτός Κρήτης μινωικό ιερό, όπως το κοχλιάριο που
σώζει πάνω του τη μη αποκρυπτογραφημένη γραφή
Γραμμική Α΄, έμβολο και οφθαλμό τριήρους αλλά και
διατηρημένο ξύλινο φέρετρο, (γεγονός πολύ σπάνιο,
λόγω της αυτόματης κονιορτοποίησης του υλικού,
όταν έρθει σε επαφή με τις συνθήκες του σύγχρονου
περιβάλλοντος). Αυτό, όμως, που πραγματικά κάνει
το μουσείο αυτό ιδιαίτερο είναι η σπάνια και εκτενήςγια τα δεδομένα- συλλογή από βυθισμένα χάλκινα
γλυπτά, που είναι μοναδικά ως προς τα αρχαϊστικά
χαρακτηριστικά τους αλλά και γλυπτά των ελληνιστικών χρόνων προερχόμενα από τρία, ίσως και τέσσερα,
διαφορετικά εργαστήρια. Φυλάσσονται, σήμερα, σε
ειδικό χώρο εμπλουτισμένο με άζωτο, για να αποφευχθεί η περαιτέρω φθορά τους. Μετά την ενδελεχή παρατήρηση των εκθεμάτων του μουσείου, όλοι φύγαμε
έχοντας σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη για τη ζωή
στα αρχαία χρόνια στον Πειραιά, ξεκινώντας από την
εποχή που εκείνος δεν ήταν παρά...ένα νησί!

«ΡΩΜΑΙΟΙ
ΗΡΩΙΚΗ
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ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΟΑ

δεύτερη συνάντηση της Κυριακάτικης Λέσχης
«Πνευματικοί Περιηγητές» έλαβε χώρα την Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου 2015, στο κέντρο της
Αθήνας με θέμα: «Ρωμαίοι και Στοά - Ηρωική απαισιοδοξία».
Ο πυρήνας της αρχαιοδιφικής ομάδας της Κυριακάτικης Λέσχης «Πνευματικοί Περιηγητές» δε φοβήθηκε καθόλου τα προγνωστικά του καιρού για την 1η
του Φλεβάρη και έδωσε δυναμικά το «παρών». Το θέμα της συνάντησης ήταν «Ρωμαίοι και Στοά – Ηρωική απαισιοδοξία» και το καθιερωμένο ραντεβού μας
στις 9:00 δόθηκε μπροστά από το αριστούργημα της
αρχιτεκτονικής που λέγεται Καλλιμάρμαρο.
Δεν είναι τυχαίο ότι επελέγη αυτό το κτίριο, μιας και
αποτελεί άριστο δείγμα μετάδοσης πολιτιστικής σκυτάλης δια μέσου των αιώνων αλλά και των κατακτητών. Εκτός αυτού, το Στάδιο των Αθηνών κατέχει και
τρεις πρωτιές: είναι το πιο αρχαίο στάδιο που χρησιμοποιείται στον κόσμο, είναι το μοναδικό που είναι καλυμμένο εξολοκλήρου με μάρμαρο και το μόνο που

έχει χρησιμοποιηθεί σε τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες
(στους πρώτους αγώνες το 1896, στη Μεσολυμπιάδα
το 1906 και στους Ολυμπιακούς του 2004). Αφού ανηφορήσαμε την οδό Άγρα (εναπομείνασα μάρτυς της
αρχαίας ονομασίας της περιοχής), φτάσαμε στο ψηλότερο σημείο του Σταδίου, όπου ήταν και η πρώτη
μας στάση. Θαυμάζοντας τη θέα, εντοπίσαμε στο χάρτη του κέντρου των Αθηνών το σημείο στο οποίο βρισκόμασταν. Ευθεία στο βάθος, η Ακρόπολη, δεξιά ο
Λυκαβηττός, ακριβώς μπροστά μας η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου και πίσω της ο αρχαιολογικός
χώρος του Ολυμπιείου. Ξεναγός του περιπάτου αυτού ήταν η κ. Μαχαίρα, από την οποία ακούσαμε την
ιστορία του χώρου και πώς από ιδιωτικό φαράγγι του
Δεινία στην αρχαιότητα, ανάμεσα στους λόφους της
Άγρας και του Αρδηττού, κατέληξε- αρχικά με τη συμβολή του Αθηναίου Λυκούργου, έπειτα του Ηρώδη
του Αττικού και τέλος του Γεωργίου Αβέρωφ- να γίνει
το Στάδιο που θαυμάζουμε σήμερα. Σταθήκαμε στο
χώρο όπου βρίσκεται η σαρκοφάγος που λέγεται πως
ανήκει στον Ηρώδη τον Αττικό. Αυτό, όμως, που παρατηρούσαμε ήταν στην πραγματικότητα μία αδρομερώς κατασκευασμένη σαρκοφάγος του 2ου αιώνα
μ.Χ., που, ωστόσο, φιλοξενούσε ένα σκελετό του 3ου
αιώνα μ.Χ., καθώς και ένα μικρό αναθηματικό τμήμα
από ένα ταφικό συγκρότημα αφιερωμένο στη μεγάλη
φυσιογνωμία του Ηρώδη. Ακριβώς από πάνω υπάρχουν ίχνη από ένα λάξευμα στο βράχο. Πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται ή για το υπόλοιπο ταφικό οικοδόμημα του Ηρώδη ή για το οικοδόμημα που στέγαζε
το πλοίο που μετέφερε το πέπλο της Αθηνάς στην πομπή των Παναθηναίων. Με αφόρμηση την παρατήρηση αυτή, πληροφορηθήκαμε για το «πλοίο-θαύμα», με
το οποίο εξόπλισε ο Ηρώδης την Αθήνα: αυτοκινούμενο (με ειδικό εσωτερικό μηχανισμό) και με χίλια κουπιά! Θέαμα τέτοιου διαμετρήματος εξασφάλισε στον
Ηρώδη το τιμητικό του στεφάνωμα στο αρχαίο Στάδιο. Κι εκείνος, ως αντάλλαγμα, επένδυσε όλο το στάδιο με πλάκες λευκού μαρμάρου από τα ιδιωτικά λατομεία του στην Πεντέλη. Τότε ήταν που έγιναν και άλλες δύο βασικές αλλαγές. Η μία επί της κατόψεως του
κτιρίου, την οποία από ορθογώνια μετέτρεψε σε πεταλόσχημη, προτιμώντας την ημικυκλική σφενδόνη και
η δεύτερη χτίζοντας μία τρίτοξη γέφυρα πάνω από τον
Ιλισσό για διευκόλυνση της διέλευσης.
Έπειτα, ο κ. Ταμπάκης μάς έκανε μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με το βιογραφικό του Ηρώδη του Αττικού και πώς σύνδεσε το όνομά του με την πόλη των
Αθηνών, μολονότι εκείνος καταγόταν από το Μαραθώνα. Φεύγοντας, ρίξαμε πίσω μας μια «κλεφτή» ματιά και μετά την ενημέρωση, είδαμε την περιοχή με άλλα μάτια: τώρα πια βρισκόμασταν πίσω στο χρόνο. Το
στάδιο ήταν κατάμεστο από κόσμο, οι γυμνικοί αγώνες για χάρη της γιορτής των Παναθηναίων ήταν έτοιμοι να αρχίσουν· μπροστά μας κυλούσε γαλήνια ο Ιλισσός και η τρίτοξη γέφυρα (άλλο ένα δώρο του Ηρώδη

στην Αθήνα) συνέδεε το χώρο του Σταδίου με τα Παριλίσσια Ιερά στους πρόποδες του Ολυμπιείου. Ο κόσμος ερχόταν στο χώρο κατεβαίνοντας από τον πολύβουο λόφο του Ιερού Βράχου...
Προχωρήσαμε γεμάτοι αισιοδοξία στο λόφο του
Αρδηττού και μπήκαμε στο μαγικό χώρο του Μετς.
Εκεί, ο χρόνος έχει σταματήσει. Τα σπιτάκια, χαμηλά
ή ψηλά, είναι όλα αρμονικά ενταγμένα στο χώρο. Μολονότι είναι όλα διαφορετικού αρχιτεκτονικού ρυθμού, φάσεων, τεχνοτροπίας, χρωμάτων και αίσθησης,
εντούτοις, τίποτα δεν «ξεφεύγει» κραυγαλέα. Έχει κανείς την αίσθηση του χαρούμενου ξαφνιάσματος κοιτάζοντας το αυστηρορυθμικό νεοκλασικό δίπλα στο
μοντέρνο ή εκλεκτιστικό διώροφο, που στέκει δίπλα
στην ξεχασμένη παράγκα με την αυλή και την αποθήκη από τσίγκο, που βρίσκεται δίπλα στο κυκλαδίτικο
άσπρο σπιτάκι με τα μπλε παράθυρα (όπως το σπίτι
του Γ. Σεφέρη).
Αφού χόρτασε το μάτι και το αυτί, έπρεπε να γεμίσει
και η ψυχή (μαζί και το στομάχι). Ευτυχώς, βρήκαμε
καταφύγιο στο μεγαλοπρεπές καφέ του tennis club
του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου, όπου και παρακολουθήσαμε με πολλή προσοχή τη διάλεξη της κ.
Μπούρα για το Στωικισμό με τίτλο «Από την Ποικίλη
Στοά έως το amor fati». Τα ερωτήματα που αναλύθηκαν ήταν πολλά και μεταξύ αυτών αναρωτηθήκαμε
-μαζί με την ομιλήτρια - ποιος είναι ο λόγος της μεγάλης δημοτικότητας των Ρωμαίων Στωικών, αφού από
φιλοσοφική άποψη όλα τα αξιόλογα και πρωτότυπα
στοιχεία στο Στωικισμό επινοήθηκαν από τους Έλληνες.
Ανανεωμένοι και εφοδιασμένοι πια με τη νέα γνώση, αναχωρήσαμε προς ολοκλήρωση όσων ακούσαμε με αυτοψία, δηλαδή, με επίσκεψη στους καθαυτό
ρωμαϊκούς χώρους των Αθηνών. Περάσαμε από το
Ηρώδειο, όπου θαυμάσαμε το λαξευμένο στους πρόποδες της Ακροπόλης κομψοτέχνημα και αντιληφθήκαμε τη «σκεπαστή» διαφορά του από τα «ανοιχτά»
θέατρα. Έπειτα, ακολουθώντας τον περιφερειακό της
Ακροπόλης, φτάσαμε στη Ρωμαϊκή Αγορά. Εκεί, αντιληφθήκαμε πλήρως την αξονικότητα στη χωροθέτηση των δημόσιων κτιρίων που εισήγαγαν οι Ρωμαίοι
στην Ελλάδα και παρακολουθήσαμε τη μετάθεση του
κέντρου βάρους του εμπορίου στο σημείο αυτό. Είδαμε τα ίχνη όπου τοποθετούσε τον πάγκο με το εμπόρευμά του κάθε μικροπωλητής, συνδέοντάς τα με τα
σημάδια των σημερινών πάγκων των λαϊκών αγορών
σε μια αδιάσπαστη ιστορική πορεία. Θαυμάσαμε το
υδραυλικό και ηλιακό ρολόι του Ανδρόνικου Κυρρήστου, που «εξοικονομούσε» χρόνο και ενέργεια στους
ψαράδες και σε άλλους πωλητές της περιοχής, δείχνοντάς τους με τον ανεμοδείκτη του τον άνεμο που
φυσούσε, χωρίς να χρειάζεται να κατεβούν στο λιμάνι
του Πειραιά. Εξετάσαμε, επίσης, την ιδιαίτερη δομή
των βεσπασιανών (ρωμαϊκών δημόσιων τουαλετών),
που, φυσικά, δε μας θυμίζει τίποτα από τις σύγχρονες
προχειροκατασκευές και εκτιμήσαμε δεόντως την
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πλήρη αξιοποίηση της γεωμορφολογίας του εδάφους
και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, με το νερό
να ρέει διαρκώς λειτουργώντας σαν «καζανάκι» τους.
Από εκεί κατευθυνθήκαμε στη Βιβλιοθήκη του Αδριανού. Φτάνοντας, δεν μπορούσαμε να μην εκτιμήσουμε την ιδιάζουσα αρχιτεκτονική, τους ανοιχτούς
χώρους με ιδιαίτερη έμφαση στον ανατολικό τοίχο με
το χώρο φύλαξης των ρολών-βιβλίων στο κέντρο και
τις αίθουσες διαλέξεων (αμφιθέατρα) εκατέρωθεν. Τέλος, στο κέντρο του συγκροτήματος παρατηρεί κανείς
ό,τι έχει απομείνει από τη μικρή πρώτη μητρόπολη της
σύγχρονης Αθήνας.
Ολοκληρώνοντας την επιτόπια έρευνα των ρωμαϊκών χώρων, θεωρήσαμε καλό να τελειώσουμε τη
βόλτα μας με μια επίσκεψη στα νεοανασκαφέντα ίχνη
της Ποικίλης Στοάς, ακριβώς απέναντι από την είσοδο της Ελληνικής Αγοράς. Αποτίσαμε φόρο τιμής στο
χώρο απ’ όπου όλα ξεκίνησαν, στο χώρο όπου από
το Ζήνωνα, μαθητή του Κράτητος του Κυνικού, διατυπώθηκε η ιδεολογία της αυτάρκειας και της αταραξίας, χρήσιμη και σήμερα για την εξισορρόπηση των
εξωτερικών στρεσογόνων παραγόντων. Εξάλλου, σε
κάποιο βαθμό ή σε κάποια μορφή (όχι ως φιλοσοφική διδασκαλία, αλλά ως ορισμένος τρόπος σκέψης και
χαρακτήρα) ο Στωικισμός αναγεννιέται συνέχεια…

«ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ –

ΗΡΩΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Η

τρίτη συνάντηση της Κυριακάτικης Λέσχης
«Πνευματικοί Περιηγητές» έγινε την Κυριακή,
26 Απριλίου 2015, στο Μαραθώνα με θέμα «Ελληνισμός – Ηρωισμός και πνευματικότητα».
Ο κυριακάτικος καιρός ευνόησε τόσο το εξοχικό
όσο και το παραλιακό κομμάτι της ξενάγησης. Στόχος
αυτής της κυριακάτικης «πιστής» ομάδας ήταν η κατάκτηση του πεδινού Μαραθώνα (ο ορεινός, την επόμενη χρονιά!). Σημείο έναρξης ορίστηκε ο Τύμβος των
Αθηναίων Μαραθωνομάχων. Ο κ. Χατζηλάμπρος,
αφού έκανε την αναγκαία εισαγωγή μπροστά στο
άγαλμα του Μιλτιάδη, μας μετέφερε αριστοτεχνικά
πίσω στο χωροχρόνο, καθώς αφηγείτο την ιστορία
μιας από τις 15 μεγαλύτερες μάχες αναγνωρισμένες
παγκοσμίως. Ιστάμενοι μπροστά στη μεγάλη μακέτα
του χώρου, μπορούσαμε να αντιληφθούμε πλήρως
όσα ακούγαμε και να τα προβάλουμε νοερά στο χώρο.
Έπειτα, προχωρήσαμε μέσα στην καταπράσινη φύση, ώσπου να φτάσουμε στον τύμβο των Αθηναίων
ύψους εννέα μέτρων, για να ολοκληρώσουμε τη βίωση
της σύγκρουσης Ελλήνων-Περσών στο χώρο της μεγάλης απώθησης των τελευταίων.
Ύστερα, βρεθήκαμε στην αρχή του παραλιακού
πεζόδρομου, στο άγαλμα του Σπύρου Λούη και του
Στυλιανού Κυριακίδη, όπου κατανοήσαμε την καλλιτεχνική σύνδεση της απόδοσης του συμπλέγματος.
Συνεχίσαμε, λοιπόν, με μια όμορφη βόλτα δίπλα στον
παφλασμό του κύματος και «μαζεύοντας» ήλιο φτάσαμε σε μια γραφική ψαροταβέρνα, όπου το σχολείο
είχε κάνει κράτηση, προκειμένου να πραγματοποιηθεί
η στάση μας, για τη διάλεξη της κ. Μπούρα με τίτλο
«Από το Δωδεκάθεο προς το Χριστιανισμό (φιλοσοφικός και λατρευτικός δρόμος)».
Πιο φωτισμένοι και ήρεμοι (έχοντας καλύψει πνευματικές και σωματικές ανάγκες) ήμαστε έτοιμοι και
δεκτικοί για το πρακτικό κομμάτι, αυτό της ταύτισης
των χώρων. Το έργο ανέλαβε η κ. Μαχαίρα, που, αρχικά, μας εισήγαγε στα ιερά μυστήρια του Όσιρι και της
Ίσιδος, περιδιαβαίνοντας τα κατάλοιπα του ιερού των
Αιγύπτιων θεών, ιδιοκτησία του πολυεκατομμυριούχου της εποχής, Ηρώδη του Αττικού. Ο τελευταίος είχε

κατασκευάσει το μοναδικό αυτό πυραμιδοειδές ιερό
(ναός θεού; δικό του μαυσωλείο;) πάνω σε τεχνητό νησί που επικοινωνούσε με τέσσερις λωρίδες γης, μέσω
πυλών, τις οποίες φρουρούσαν κολοσσιαία αγάλματα
του οσιρικού ζεύγους. Τα αντίγραφα που βρίσκονταν
στο χώρο έδιναν την απαραίτητη αιγυπτιακή μεγαλοπρέπεια. Σε απόσταση 40 μέτρων, ο Ηρώδης έχτισε
ένα υπερπολυτελές οικοδόμημα που χρησίμευε ως
βαλανείο, για να συμπληρώνονται οι περιποιήσεις
του οικοδεσπότη προς τους υψηλά ιστάμενους φιλοξενούμενούς του. Βλέποντάς το, πιστεύει κανείς ότι
πρόκειται για ένα ακόμη λουτρό. Προσεγγίζοντάς το,
όμως, πιο προσεκτικά και βλέποντας ότι έχει κεντρική
θερμαινόμενη πισίνα, δύο μικρότερες ημικυκλικές με
θέα στη θάλασσα, δύο παλαίστρες, τουλάχιστον 18
βοηθητικούς χώρους και ειδικό χώρο ψυχρολουσίας,
καθώς και ότι το όλο σύστημα βασίζεται εξ ολοκλήρου
σε υπόκαυστα, αντιλαμβάνεται το μέγεθος της οικονομικής άνεσης και της μεγάλης χλιδής του ιδιοκτήτη.
Έπειτα , αλλάξαμε κατεύθυνση και κινηθήκαμε προς
το Τσέπι, ένα νεκροταφείο των «απλών θνητών». Με
την είσοδό μας, εκδηλώσεις ενθουσιασμού από όλες
τις ηλικιακές ομάδες πλημμύρισαν το χώρο σε κάθε
μας βήμα! Η πόλη των νεκρών ανοιγόταν μπροστά στα
μάτια μας αποκαλύπτοντάς μας τόσα πολλά για την
τότε πόλη των ζωντανών –της οποίας η ακριβής τοποθεσία δεν έχει, ακόμη, εντοπιστεί.. Τάφοι απλοί αλλά
επενδεδυμένοι με φροντίδα που φιλοξενούσαν από
έξι ως είκοσι ταφές -τα κόκκαλα διατηρούνταν ακόμημονοπώλησαν το ενδιαφέρον μας. Το Τσέπι αποτελεί
το πιο παλιό νεκροταφείο της Στερεάς Ελλάδας και της
Πελοποννήσου (πρωτοελλαδική περίοδος: 3000-2000
π.Χ.). Εκεί, είδαμε τον πρώτο τάφο που αποτέλεσε το
έναυσμα για ολόκληρη την ανασκαφή.
Το πέρασμα στην αμέσως μεταγενέστερη περίοδο,
τη μεσοελλαδική, (2000-1600 π.Χ.) έγινε με την επίσκεψή μας στους δύο τύμβους, όπου βρέθηκαν ταφές
μόνο των δυνατών γενών, προβάλλοντας, έτσι, το μεγαλείο του αρχηγού και όχι την απόδοση τιμής σε καθέναν ξεχωριστά, δηλώνοντας την αλλαγή νοοτροπίας με την πάροδο του χρόνου. Ο τελευταίος τύμβος
που επισκεφθήκαμε, ο τύμβος των «Πλαταιέων», ήρθε ως επιστέγασμα προσπαθειών, αφού άνοιξε μόνο
για εμάς. Μας βοήθησε να αντιληφθούμε τη διαφοροποίησή του από τον τύμβο των Αθηναίων -καθώς
εδώ έχουμε λίγους νεκρούς και αντίστοιχα μόνο έντεκα ταφές- ενώ, στον τύμβο των Αθηναίων έχουμε πολλούς νεκρούς (192) και, συνεπώς, καύσεις. Τη διαφορά,
όμως, την αντιληφθήκαμε και ως προς τις προηγούμενες ταφές. Στους προϊστορικούς τάφους, οι νεκροί
απαντούν σε εμβρυακή στάση και κατά συστάδες, ενώ
εδώ ο κάθε νεκρός εμφανιζόταν μόνος και ανάσκελα,
όπως σήμερα. Διαβάσαμε και το όνομα «Αρχίας», που
ανήκε σε έναν από τους ταφέντες, σκαλισμένο σε στήλη δίπλα στον τάφο του.
Τελευταίο, όπως πάντα, για την τελική ανασύνθεση
της εποχής και του χώρου, έμεινε το μουσείο! Μέσα
στο μικρό αυτό χώρο των έξι αιθουσών ξεδιπλώθηκε

όλη η ιστορική πορεία του Μαραθώνα. Όλα τα υλικά
κατάλοιπα, που οι άνθρωποι πρωτοκατασκεύασαν με
τα χέρια τους, έστεκαν περήφανα μέσα στις προθήκες
τους, ως μοναδικοί παλαιότεροι μάρτυρες της ανθρώπινης παρουσίας, διηγούμενα το καθένα τη δική του
ιστορία. Έτσι, τα πρώτα αγγεία μάς «μίλησαν» για την
πρώτη κατοίκηση στο σπήλαιο της Οινόης, τα επόμενα
μας «εξιστόρησαν» την ομοιότητά τους με τα «αδέρφια» τους, τα κυκλαδικά, -οπότε μας επέτρεψαν να
εξάγουμε τα αντίστοιχα συμπεράσματα- και, τέλος, τα
γεωμετρικά μάς έδειξαν σε διάταξη τα σχήματά τους,
ανάμεσα στα οποία ήταν και η σβάστικα, επαληθεύοντας την ελληνική της προέλευση. Αλλάζοντας ιδεολογική κατεύθυνση, μπήκαμε στο χώρο με τα μνημεία
που είχαν άμεση σχέση με τον εκατομμυριούχο της
ρωμαϊκής εποχής στην περιοχή του Μαραθώνα, τον
Ηρώδη. Προτομές και ρεαλιστικά πορτρέτα του ιδίου
και των αγαπημένων του μαθητών, μία στήλη- αφιέρωμα στην επάνοδό του στο Μαραθώνα και σπόλια της

πύλης από το κτήμα που είχε παραχωρήσει στη γυναίκα του (με τη δηλωτική επιγραφή πάνω της), καθώς και
τα δύο, υπερφυσικού μεγέθους, καθιστά αγάλματα του
ζεύγους εκατέρωθεν της πύλης - την οποία στόλιζαν και αποκάλυπταν την καθημερινότητα του πλούσιου
Μαραθώνιου. Η είσοδος στην προτελευταία αίθουσα
ισοδυναμούσε με είσοδο σε ιερό, αφού τα αυθεντικά
ιστάμενα αγάλματα, μεταφερμένα από το ιερό των Αιγύπτιων θεών αλλά και ο χαμηλός φωτισμός, δήλωναν
την επιβλητικότητα των άλλοτε νυχτερινών μυστικιστικών τελετών προς τιμήν του Όσιρι και της Ίσιδος
στο απόλυτα νειλωτικό τοπίο, δίπλα στη θάλασσα.
Η τελευταία αίθουσα ήταν η αποκάλυψη. Ηλιόλουστη και φωτεινή, όπως το μεγάλο κατόρθωμα των
Μαραθωνομάχων, προέβαλλε η αίθουσα του Τροπαίου, από το οποίο σώζονται μόνο δύο σφόνδυλοι και
το ιωνικό κιονόκρανο, που πάνω στο οποίο πρέπει να
βρισκόταν μία «Νίκη». Νοερά το ανασυνθέσαμε στην
αρχική –δέκα μέτρων- διάστασή του και κοιτάξαμε τις
δύο προθήκες, που πολύ λειψά μας υπενθυμίζουν το
μεγαλείο του κατορθώματος: την προθήκη των Αθηναίων Μαραθωνομάχων και εκείνη των Πλαταιέων.
Τα φτηνά, τοπικά αγορασμένα αγγεία ομολογούν τον
πρόχειρο και γρήγορο χαρακτήρα της ταφής τους. Μοναδικά διακριτά ενθύμια η τρίποδη πυξίδα, οικογενειακό κειμήλιο για τρεις γενιές, που δόθηκε, για να ταφεί
μαζί με το νεκρό και ένα αγγείο με πραγματική τέφρα
από την καύση του νεκρού...
Όταν η ξενάγηση τελείωσε, η ομάδα, παρά την κούραση, δεν ήθελε να σκορπίσει... Όμως, άλλος ένας κυριακάτικος περίπατος είχε έρθει στο τέλος του. Έτσι,
αφού ανανεώσαμε το ραντεβού μας για τον Οκτώβριο
του επόμενου σχολικού έτους, χαιρετηθήκαμε και με
τις νέες προσλαμβάνουσες, άλλοι αναχώρησαν για τα
σπίτια τους και άλλοι κατευθύνθηκαν προς κάποιο παραλιακό ταβερνάκι...
Λύδια Μαχαίρα, Φιλόλογος
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«Ρώμη – από το amor fati προς το Χριστιανισμό»
Όπως γνωρίζετε ήδη, ο φετινός κύκλος συναντήσεων της Κυριακάτικής μας Λέσχης ήταν αφιερωμένος στην αρχαία Ρώμη. Η πρώτη
μας συζήτηση στο πλαίσιο των περιπάτων είχε ως στόχο την ανάλυση της αισθητικής των Ρωμαίων σε σύγκριση με την αρχαία ελληνική
αισθητική. Η δεύτερη συζήτηση αφορούσε τόσο στη φιλοσοφία του Στωικισμού γενικά όσο και το Στωικισμό της Ρώμης ειδικότερα, ενώ
η τρίτη συζήτηση μάς προετοίμασε για τον κύκλο της επόμενης χρονιάς με θέμα «Ελλήνων Λατρεία» και ασχολήθηκε με την ανάπτυξη του
Χριστιανισμού στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

«ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΙ

–

ΔΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ, ΔΥΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ»

πτει, για παράδειγμα, στον Καίσαρα μία σελίδα, να μοιάζει με κάποιο στρατό ή κράτος, όπου όλοι κοιτούν έναν, το διοικητή, και όλοι με εξαιρετική ακρίβεια εκτελούν
τις εντολές του σύμφωνα με τη θέση και το βαθμό στην ιεραρχία. Δεν είναι τυχαίο ότι
ο Χάινε ονόμαζε τη λατινική γλώσσα «γλώσσα εντολής».

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
• Ο πληθυσμός της αρχαίας πόλης της Ρώμης την περίοδο της μεγαλύτερής της άνθησης ανερχόταν σε ένα εκατομμύριο κατοίκους. Σε αντίστοιχο επίπεδο η Ευρώπη έφτασε μετά από πορεία 2.000 χρόνων. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ένα εκατομμύριο κατοίκους μετρούσαν ελάχιστες ευρωπαϊκές πόλεις.
• Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, σύμφωνα με διαφορετικές εκτιμήσεις, ίδρυσε και έκτισε 1.500 έως 1.800 πόλεις. Σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης τις ίδρυσαν οι Ρωμαίοι –όπως, για παράδειγμα, το Παρίσι, το Λονδίνο, τη Βουδαπέστη, τη
Βιέννη, το Βελιγράδι, τη Σόφια, το Μιλάνο, το Τορίνο, τη Βέρνη κλπ.
• Οι 14 υδραγωγοί μήκους 15 έως 80 χιλιομέτρων έδιναν νερό στην αρχαία Ρώμη.
Από αυτούς το νερό διοχετευόταν σε σιντριβάνια, σε πισίνες, σε δημόσια λουτρά
και σε δημόσιες τουαλέτες, ακόμα και σε σπίτια εύπορων πολιτών. Ήταν ένα πραγματικό υδραγωγείο. Στην Ευρώπη η αντίστοιχη υποδομή εμφανίστηκε 1.000 χρόνια αργότερα.
• Το συνολικό μήκος των οδών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ανερχόταν -σύμφωνα
με διαφορετικές εκτιμήσεις- σε 250.000 έως 350.000 χιλιόμετρα, δηλαδή 7.5 ισημερινούς της Γης. Από αυτά, μόνο 14.000 χιλιόμετρα περνούσαν από το έδαφος
της ίδιας της Ιταλίας, ενώ τα υπόλοιπα από τις επαρχίες· από αυτά, τα 90.000 χιλιόμετρα αντιστοιχούσαν στις πραγματικές εθνικές οδούς με σκληρό οδόστρωμα,
σήραγγες και γέφυρες.
• Η γνωστή Ρωμαϊκή αποχέτευση, cloaca maxima, η οποία κατασκευάστηκε τον
8ο – 7ο αιώνα π.Χ., λειτουργούσε για 1.000 χρόνια. Οι διαστάσεις της ήταν τόσο
μεγάλες, ώστε οι εργάτες μπορούσαν να κινούνται μέσα από υπόγεια κανάλια με
βάρκες.
Ακούγεται εντυπωσιακό; Ωστόσο, οι ίδιοι οι Ρωμαίοι θεωρούσαν τους εαυτούς
τους μαθητές και τους Έλληνες δασκάλους τους. Όπως γράφει ο Γάλλος καθηγητής
Πωλ Βεν: «Ο υλικός και πνευματικός πολιτισμός της Ρώμης ήταν προϊόν μιας διαδικασίας αφομοίωσης του ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος από το Αφγανιστάν ως το Μαρόκο
αποτελούσε τον “παγκόσμιο” πολιτισμό της εποχής σε αυτήν τη γωνιά της υφηλίου». Ο
μεγάλος Ρωμαίος ποιητής Οράτιος έγραψε: «Η κατακτημένη Ελλάδα κατέκτησε τον
άγριο νικητή της και έφερε τις τέχνες στους αγροίκους Λατίνους» («Graecia capta ferum
victorem cepit et artis intulit in agresti Latio …»).

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ:
ΤΙ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΕΙΧΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ;
Γλώσσα
Στο βιβλίο του «Εμπειρία χαρακτηρισμού της λατινικής γλώσσας» ο Ο. Βάιζε προσδιορίζει το βασικό χαρακτήρα του ρωμαϊκού εθνικού πνεύματος, αναφέροντας τα
λόγια του Μουκίου Σκεβόλα στον Τίτο Λίβιο «facere et pati fortia» («να πράττει και να
παθαίνει ισχυρά»). Επίσης, ο Βιργίλιος βάζει τον Αγχίση να λέει στον Αινεία: «Ρωμαίε,
θυμήσου ότι η τέχνη σου είναι να καθοδηγείς τους λαούς, να δείχνεις επιείκεια στους
νικημένους και να νικάς τους αλαζόνες». Όσον αφορά στους ήχους, η λατινική γλώσσα
σε σύγκριση με την ελληνική χαρακτηρίζεται από αφθονία συμφώνων. Πώς λένε, για
παράδειγμα, οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι τη λέξη «περικύκλωσε»: Οι Έλληνες «περιέφερε» και οι Ρωμαίοι «circumferrebat». Βλέπουμε από τη μία μεριά την ομαλή εναλλαγή των φωνηέντων και των συμφώνων, την πληθώρα φωνηέντων και διφθόγγων,
ενώ από την άλλη τη μεγάλη συγκέντρωση συμφώνων, ιδίως στις καταλήξεις, που
φανερώνει κάποια θέληση αλλά και τη δραστηριότητα της γλωσσικής νόησης.
Ας αναφέρουμε άλλο ένα ενδιαφέρον παράδειγμα από το συντακτικό που αφορά στο consecutio temporum (ακολουθία χρόνων). Σε κάποιο σημείο της λατινικής
φράσης θα υπάρχει ένα ρήμα -για παράδειγμα, «είπε» ή «απάντησε»- από το οποίο
εξαρτώνται δεκάδες άλλα ρήματα, από τα οποία με τη σειρά τους εξαρτώνται αρκετά ακόμα ρήματα, με αποτέλεσμα μία ολόκληρη συντακτική περίοδος, που καλύ-

Θρησκεία
Στη ρωμαϊκή θρησκεία, σε σύγκριση με την ελληνική, εντυπωσιάζει η φτωχή φαντασία της και η έλλειψη ανάγκης για ζωντανά πρόσωπα θεοτήτων. Οι ρωμαϊκές θεότητες, συχνά, αποτελούν προσωποποίηση μιας αφηρημένης έννοιας και αυτή η
προσωποποίηση στερείται κάθε συγκεκριμένου στοιχείου, έχοντας πολλές φορές
την ονομασία της ίδιας της αφηρημένης έννοιας. Αυτό, για παράδειγμα, συμβαίνει στις θεότητες των περιόδων της ανθρώπινης ζωής: ο θεός της πρώτης παιδικής
κραυγής (Vaticanus), o θεός της πρώτης λέξης (Fabulinus), η θεά που μαθαίνει το
παιδί να τρώει (Educa), η θεά που το μαθαίνει να πίνει (Potina), να ξαπλώνει στη κούνια (Cuba). Ο Γάλλος ερευνητής Μπουασιέ χαρακτηρίζει το θρησκευτικό συναίσθημα του Ρωμαίου ως πολύ διακριτικό. Ο Ρωμαίος κρατά τον εαυτό του μακριά από
τους θεούς, δεν είναι τόσο περίεργος όσο ο Έλληνας στην παρατήρησή του· γι’ αυτό
η εικόνα των θεών είναι για τους Ρωμαίους λίγο θολή. Οι χωρικοί φοβούνταν, για παράδειγμα, να συναντήσουν κάποιο Φαύνο στο δρόμο. Αρχικά, η Ρώμη δεν είχε αγάλματα των θεών και οι κάτοικοι της υπαίθρου κοσμούσαν τα παλαιά δένδρα με κορδέλες και έκαναν σπονδή με λάδι σε μεγάλες πέτρες. Με αυτές τις αφηρημένες θεότητες «γέμιζε» η ζωή των Ρωμαίων. Ο Πετρόνιος έγραφε: «Η περιοχή μας είναι γεμάτη με τους λάρητες (θεούς-προστάτες) και είναι πιο εύκολο εδώ να συναντήσεις θεό από
άνθρωπο». Ο Οβίδιος διηγείται ότι μια πόλη είχε χιλιάδες λάρητες και τον genius, τον
αρχηγό των λαρήτων, για να την προστατεύουν. Έτσι καταλαβαίνετε γιατί οι θεοί της
Ρώμης είναι τόσοι πολλοί· είναι απλώς αφηρημένες έννοιες οι οποίες φανερώνουν
διαφορετικές πράξεις των θεών.
Ο αφηρημένος και ορθολογικός χαρακτήρας της θρησκείας τους οδηγούσε τους
Ρωμαίους να προσδιορίζουν, λεπτομερώς και ακριβώς, όλες τις θρησκευτικές πράξεις και από αυτή την άποψη η θρησκεία σχεδόν συνέπιπτε με το κράτος, στο οποίο
οι ίδιοι οι πολίτες κατείχαν τόσο κρατικά όσο και θρησκευτικά αξιώματα. Η διάθεση
και η ψυχική κατάσταση είχαν, εδώ, ελάχιστη σημασία. Έπρεπε κανείς να ακολουθήσει σωστά τους τύπους της λατρείας. Ο πιστός όφειλε να ξέρει σε ποιο θεό, πότε και πώς πρέπει να προσεύχεται και έτσι ο θεός δεν μπορούσε να μη βοηθήσει.
Νομικά ήταν υποχρεωμένος να βοηθά! Να προσεύχεται κανείς, όποτε ήθελε ή με
τα δικά του λόγια δεν επιτρεπόταν. Η προσευχή έπρεπε να πραγματοποιείται με τις
καθορισμένες φόρμουλες και τότε ο θεός υποχρεούταν να ανταποκριθεί· εάν δεν
το έκανε, θα έπρεπε να τιμωρηθεί. Όταν, για παράδειγμα, οι θεοί δεν εισάκουσαν τις
προσευχές του κόσμου για την υγεία του Γερμανικού, οι άνθρωποι πέταξαν έξω τα
αγάλματα των θεών. Μεταξύ ανθρώπων και θεών υπήρχε συμφωνία και ήταν υποχρεωμένες και οι δυο πλευρές να την ακολουθούν, αν ήθελαν να ζουν ειρηνικά. Για
να γίνει κατανοητή η διαφορά της θρησκευτικής ψυχολογίας των Ρωμαίων και των
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Ελλήνων, μπορώ να αναφέρω ένα
καλό παράδειγμα του καθηγητή Ζελίνσκι, ο οποίος γράφει ότι ο Έλληνας
ποτέ δεν εκπλησσόταν, αν συναντούσε κάπου στο δρόμο τη θεά Δήμητρα
με τη μορφή μιας ψηλής παχουλής
γυναίκας με τρυφερό χαμόγελο στο
πρόσωπο, ενώ ο Ρωμαίος ποτέ δε θα
την αναγνώριζε, διότι την αντίστοιχη
θεά Ceres τη φανταζόταν μόνο με τη
μορφή σπαρτών που μεγαλώνουν.

Τέχνη
Στη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική υπάρχει μια τάση εκλεκτισμού. Για τους
Ρωμαίους, ο σκοπός της τέχνης είναι
να διακοσμεί. Το ένστικτο διακόσμησης πολλές φορές τους οδηγεί στην
πλήρη υποταγή του δομικού στοιχείου, το οποίο στους Έλληνες τόσο
αρμονικά συνδυάζεται με το διακοσμητικό. Οι στήλες, για παράδειγμα,
συχνά παίζουν μόνο διακοσμητικό ρόλο και απλώς ζωντανεύουν τα τείχη. Οι Ρωμαίοι είναι μεγάλοι λάτρεις της καθαρής διακοσμητικότητας, γι’ αυτό λατρεύουν τόσο
πολύ τα ψηφιδωτά δάπεδα και τα ανάγλυφα ταβάνια. Από την άλλη πλευρά, αρκεί
να θυμηθούμε το φημισμένο ρωμαϊκό πορτρέτο – για παράδειγμα, τις προτομές και
τις προσωπογραφίες από το Φαγιούμ- για να ανακαλύψουμε και άλλα χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής τέχνης, τον υψηλό ψυχολογισμό και δυνατό ατομικισμό, άγνωστα
στην ελληνιστική τέχνη των Ελλήνων.
Όμως, τη μεγαλύτερη πρωτοτυπία η Ρώμη αποκτά στο δομικό τομέα, με τη δημιουργία της νέας αρχιτεκτονικής μορφής, του τρούλου. Τον βλέπουμε, για παράδειγμα, στο Πάνθεον της Ρώμης. Ο τρούλος συμβολίζει την ενότητα της Αυτοκρατορίας,
την οικουμενική εξουσία, αλλά, ταυτόχρονα, έχει και κοινωνικό σκοπό, επειδή καλύπτει ένα μεγάλο κτίριο που συγκεντρώνει πολύ κόσμο, ενώ οι ελληνικοί ναοί είναι
απλώς κατοικίες θεών. Η Ρώμη θέλει να εντυπωσιάσει, να προκαλέσει θαυμασμό.
Οι Ρωμαίοι λάτρευαν τη δύναμη σε συνδυασμό με την ποικιλία. Τι άλλο πρέπει να
σημειώσουμε σε αυτή την αρχιτεκτονική; Τις πολυάριθμες πύλες θριάμβου, τις νικητήριες στήλες (για παράδειγμα, του Μάρκου Αυρήλιου ή του Τραϊανού), τα κτίρια
που κατασκεύαζαν για πρακτικούς σκοπούς (για παράδειγμα βασιλικές) και, επίσης,
τους δρόμους και τα υδραγωγεία. Εδώ, παρατηρείται ο γνωστός ρωμαϊκός πρακτικισμός, ο οποίος διαφέρει αρκετά από τον περισσότερο θεωρητικό χαρακτήρα των
γνώσεων των Ελλήνων.

Τσίρκο και αμφιθέατρο
Τα χαρακτηριστικά της Ρώμης είναι ο νατουραλισμός, η κοινωνικότητα και η διακοσμητικότητα και γι’ αυτό το τσίρκο και το αμφιθέατρο ήταν πολύ δημοφιλή. Σε
αυτά, για παράδειγμα, έδινε μεγάλη σημασία ο Αύγουστος, ενώ ο φιλάργυρος Βεσπασιανός κατασκεύασε το μεγαλύτερο αμφιθέατρο του κόσμου, το Κολοσσαίο.
Για τα θεάματα ξόδευαν τεράστια ποσά. Η διεξαγωγή των αγώνων μεταξύ μονομάχων κόστιζε, την εποχή του Μάρκου Αυρήλιου, αποτιμώμενη σε σημερινά χρήματα
πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια. Και αργότερα τα έξοδα όλο και αυξάνονταν.
Ο Τιβέριος πλήρωνε στους φημισμένους μονομάχους 100.000 σηστέρτια για κάθε
τους μάχη στην αρένα. Ο σκοπός των αγώνων ήταν όχι μόνο να απασχολήσουν τον
ατίθασο όχλο, αλλά, μέσω αυτών, να εκφράζεται η νομική απολυταρχία και η αισθησιακή ποικιλία. Χάρη σε αυτά τα θεάματα ικανοποιούταν ο ισχυρός πόθος για δυνατές συγκινήσεις, η επιθυμία μιας αιματηρής διέγερσης και μιας θηριώδους μανίας.
Για τα θεάματα αφιέρωναν πολύ χρόνο. Αρκεί να θυμηθούμε ότι κατά την εποχή της
Δημοκρατίας υπήρχαν επτά ετήσιοι αγώνες, οι οποίοι την περίοδο του Αυγούστου
διαρκούσαν εξήντα έξι ημέρες (και αυτό συνεχιζόταν μέχρι τον 4ο αιώνα μ.Χ.). Τα πιο
δημοφιλή θεάματα ήταν οι μονομαχίες, ενώ το θέατρο βρισκόταν στην τρίτη θέση
της δημοτικότητας. Η πάλη και οι μουσικοί αγώνες ήταν, απλώς, μια ελληνική μόδα. Μόνο η Ρώμη πραγματοποιούσε τις νυχτερινές εκδηλώσεις υπό το φως των λαμπτήρων. Ξέρουμε ότι ο αυτοκράτορας Δομιτιανός οργάνωνε τις θηριομαχίες και τις
μονομαχίες τη νύχτα υπό το φως των δαδών. Αυτό ακούγεται σχεδόν παράλογο σε
σύγκριση με τους Ολυμπιακούς αγώνες και το θέατρο των Ελλήνων, τα οποία μπορεί
να φανταστεί κανείς μόνο κάτω από το γαλάζιο ουρανό και ήλιο, σαν μια ευδιάκριτη
πλαστική με φόντο το λαμπερό ουρανό του Νότου και τη θάλασσα.

Η αποθέωση του αυτοκράτορα
Μέσω αυτού του φαινομένου εκφράστηκε η κοινωνική ουσία της Ρώμης. Οι Ρωμαίοι, σε αντίθεση με τους Έλληνες, μπόρεσαν να δημιουργήσουν την απόλυτη αυτοκρατορία ως μεταβατικό στάδιο από την ανατολική δεσποτεία προς τη βυζαντινή

μοναρχία. Για εμάς μπορεί να μην
είναι κατανοητό το γεγονός ότι ένας
κυβερνήτης, ξαφνικά, ανακηρύσσεται θεός και αρχίζουν να τον λατρεύουν, να του αφιερώνουν αγάλματα
και να του προσφέρουν θυσίες· όμως,
αυτή ήταν μια πραγματική ανάγκη
του λαού. Στην αρχαιότητα, συχνά, οι
νεκροί μεταμορφώνονταν σε θεούς.
Για παράδειγμα, οι dii Manes είναι τα
αποθεωμένα πνεύματα των καλών
προγόνων. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά
το θάνατο του Καίσαρα, αιφνιδιαστικά και ανοργάνωτα, άρχισε η αποθέωση του αυτοκράτορα, η οποία οφειλόταν καθαρά στον ενθουσιασμό
του λαού και όχι στη δουλικότητα της
Συγκλήτου. Στην αγορά, στο σημείο
της καύσης του, χτίζεται ένας ναός
και σε όλη τη χώρα στις 7 Ιουλίου ορίζεται η γιορτή του Καίσαρα. Τον Αύγουστο τον ονόμασαν «θεϊκό» μετά
το θάνατό του, ενώ γιόρταζαν τις ημέρες όλων των νικών του, τη γέννηση όλων των
παιδιών του, την ίασή του, τα νέα του αξιώματα κλπ. Έτσι, παραγέμισαν το ημερολόγιο με τις γιορτές, με αποτέλεσμα ο Μάρκος Αυρήλιος να αναγκαστεί να αποφασίσει
ότι το έτος θα έχει μόνο 135 γιορτινές ημέρες. Παρόλα αυτά, μετά το θάνατό του, ο
αριθμός των εορτών πάλι αυξήθηκε. Εδώ λογικά έχουμε μια απορία: σε τι ο Ρωμαίος
αυτοκράτορας διαφέρει, για παράδειγμα, από το Φαραώ ή από το Γάλλο βασιλιά;
Το θέμα έγκειται στον τομέα της κοινωνικής αισθητικής. Η αποθέωση αφορά όχι
τόσο στην ίδια την προσωπικότητα του αυτοκράτορα αλλά στην εξουσία γενικώς
και-μάλλον- στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και στην οικουμενική της παντοδυναμία.
Τους ανθρώπους τούς εντυπωσίαζε η πρωτόγνωρη παγκόσμια εξουσία της Ρώμης και δεν είναι τυχαίο ότι ακριβώς αυτή η συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια ενός
ανθρώπου αποτέλεσε αντικείμενο λατρείας. Ο αυτοκράτορας, εδώ, είναι αρκετά
απρόσωπος, είναι απλώς σύμβολο της μοναρχίας, με όλο της το νομικό και πολεμικό
δυναμικό. Είναι η απολυτοποίηση του κράτους. Αντίθετα, το ίδιο το ψυχρό, σκληρό
και ωραίο πρόσωπο του αυτοκράτορα στερείται της εξιδανίκευσης. Για παράδειγμα,
ο Σουητώνιος διηγείται για τον Καίσαρα ότι ήταν ομοφυλόφιλος και διεφθαρμένος!
Χαρακτηριζόταν ως «άντρας όλων των γυναικών και γυναίκα όλων των αντρών».
Στον αυτοκράτορα Τιβέριο άρεσε να δέρνει, να βασανίζει, να σκοτώνει. Ο Καλιγούλας κοιμόταν με τις αδερφές του και, όταν ακρίβαιναν οι ζωοτροφές, τα θηρία του
τσίρκου τα τάιζε με ανθρώπους. Ο Νέρων επίσημα παντρεύτηκε ένα αγόρι, ενώ δολοφόνησε τη μητέρα του και τις συζύγους του.
Φτάνουμε, λοιπόν, στο σημείο να συμπεράνουμε ότι το στυλ του ρωμαϊκού καισαρισμού στον κοινωνικό τομέα εκφράζεται στην ίδια συνηθισμένη απρόσωπη αρχαία γλυπτική. Από την άλλη μεριά, η κατανόηση του ρωμαϊκού καισαρισμού έχει
ενδιαφέρον, ακριβώς επειδή κάτω από αυτόν διακρίνεται κάτι απόλυτα δίκαιο. Ο
άνθρωπος ζει σαν κτήνος, αλλά νιώθει τον εαυτό του σαν θεό. Ανήθικος, κυνικός
και εγκληματίας ο Νέρων είναι απόγονος θεών και ο ίδιος είναι θεός. Είναι τρομερό,
αλλά έτσι είναι η πραγματική ρωμαϊκή ιστορία, η οποία βασίζεται στην απρόσωπη
κοινωνικότητα.

Αισθητική
Οι πιο πολλοί από εσάς έχετε ακούσει ότι η αρχαία ελληνική αισθητική εκφράζεται
με την πλαστική, τη γλυπτική. Σε αυτό πρέπει να προσθέσω ότι οι Έλληνες και οι
Ρωμαίοι αντιπαραβάλλουν την πλαστική του ατομικού ανθρώπινου σώματος με την
πλαστική του κοινωνικού ιστορικού οργανισμού. Η ρωμαϊκή κοινωνική ιδέα είναι
απρόσωπη, τυποποιημένη, ψυχρή και σχηματική. Ακόμα και η αυτοκρατορική Ρώμη δεν αναγνωρίζει την πλήρη και ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Αυτό επιβεβαιώνει και το ρωμαϊκό δίκαιο, που είναι μεγαλειώδες και παγκόσμιο ιστορικό φαινόμενο. Δεν υπήρχε στον κόσμο άλλο δίκαιο που να μετέτρεπε τις ανθρώπινες σχέσεις
σε Άλγεβρα. Για να δημιουργηθεί αυτό το ορθολογικό μεγαλείο, χρειάστηκαν αιώνες
πλαστικής, δηλαδή, σχηματικής αίσθησης της κοινωνικής ζωής.
Εάν το πνεύμα στην αρχαιότητα τυποποιείται και αποπροσωποποιείται, τότε η ύλη
είναι ιδανικοποιημένη, δηλαδή, μορφοποιείται εξωτερικά, πλαστικά. Γι’ αυτό, εάν το
ένα στρώμα της ρωμαϊκής κοινωνικότητας, το «ιδανικό», διέταζε και εξουσίαζε, τότε
το «πραγματικό» έπρεπε να υποτάσσεται. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο η κλασική ιστορία της Ρώμης είναι ιστορία των κατακτήσεων. Για το Ρωμαίο, πάντα κάποιος έχει
δικαίωμα να διατάζει και κάποιος είναι υποχρεωμένος να υπακούει. Το ίδιο ένστικτο
που ανάγκαζε τον Πλάτωνα να κάνει όλα τα ανθρώπινα να υποτάσσονται σε μια ιδέα
και έτσι να αναγάγει τον άνθρωπο σε αφηρημένη προσωπικότητα, αυτό το πανάρχαιο πλαστικό ένστικτο ωθούσε τους Ρωμαίους στις κατακτήσεις και τους πολέμους.
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«ΑΠΟ

ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ ΕΩΣ ΤΟ AMOR FATI»

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Ο ιδρυτής της στωικής σχολής, ο Ζήνων ο Κιτιεύς (336-264 π.Χ.), από το Κίτιο
της Κύπρου, έφτασε στην Αθήνα από τη Φοινίκη και έγινε μαθητής του Κράτητος. Ο
Κράτης, όπως άρμοζε σε έναν Κυνικό, σύμφωνα με τη συμβουλή του Διογένη, έδωσε
όλα τα χωράφια του για βοσκοτόπια και όλα τα χρήματά του τα πέταξε στη θάλασσα.
Ήταν η εποχή του ατομικισμού και του κοσμοπολιτισμού, που διέκριναν και τον Κυνισμό. Η ιδέα της ισότητας όλων των ανθρώπων θα μπει μετά στο «χρυσό απόθεμα»
των ιδεών του Στωικισμού και δεν είναι τυχαίο ότι, αργότερα, ανάμεσα στους Στωικούς θα δούμε και τον αυτοκράτορα, Μάρκο Αυρήλιο, αλλά και τον πρώην δούλο
από τη Φρυγία, τον Επίκτητο.
Ο Ζήνων ήταν 30 χρόνων, όταν συνάντησε τον Κράτητα, του οποίου ήταν μαθητής
για δέκα χρόνια. Στη συνέχεια, υπήρξε μαθητής του Στίλπωνα και του Ξενοκράτη,
πριν αρχίσει να διδάσκει ο ίδιος περπατώντας στην Ποικίλη Στοά (γύρω στο 300
π.Χ.). Σύμφωνα με το Διογένη το Λαέρτιο, ο Ζήνων πρώτος διαίρεσε τη φιλοσοφική διδασκαλία σε τρία μέρη – τη φυσική, την ηθική και τη λογική- ενώ η λογική
υποδιαιρούταν σε ρητορική και διαλεκτική. Η διαλεκτική περιλάμβανε αυτό που
τώρα ονομάζουμε γραμματική, στυλιστική, ποιητική και αισθητική. Σε αντίθεση με
κάποιους από τους οπαδούς του, ο Ζήνων έβαζε στην πρώτη θέση τη λογική, στη
δεύτερη θέση τη φυσική και στην τρίτη την
ηθική. Αυτή η ιεράρχηση μπορεί να φανεί
παράδοξη, επειδή, όπως πιστεύει ο κόσμος,
ακριβώς η ηθική αποτελεί πυρήνα της διδασκαλίας των Στωικών και ιδιαίτερα εδώ
και 2.000 χρόνια, ελκύει την προσοχή τόσο
των απλών ανθρώπων όσο και των ερευνητών. Και το να είσαι Στωικός, σκέφτεται
ο κόσμος, προϋποθέτει ότι αποδέχεσαι
τη στωική ηθική. Όμως, αυτή η γνώμη για
τους Στωικούς δημιουργήθηκε αργότερα,
χάρη στη «δημοφιλή» κατεύθυνση του ρωμαϊκού Στωικισμού, την οποία αντιπροσώπευαν ο Σενέκας, ο Επίκτητος και ο Μάρκος
Αυρήλιος.
Όσον αφορά στους πρώιμους Έλληνες
Στωικούς, η διδασκαλία τους, στη προσπάθειά της να δώσει απάντηση στα ερωτήματα για το νόημα και το σκοπό της ζωής,
αποτελούσε ένα ολοκληρωμένο φιλοσοφικό σύστημα, ανταγωνιστικό με τον Επικουρισμό. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο Στωικισμός αναπτύσσεται την
ελληνιστική εποχή και, ως συνέπεια, διαφέρει από τις φιλοσοφικές σχολές της κλασικής περιόδου.
Η κλασική πόλη δε γνώριζε όλες τις πτυχές του ατομικισμού, του υποκειμενισμού
και του ψυχολογισμού· ήταν αυστηρή και ασκητική. Η ελληνιστική εποχή είναι πιο
κοντά στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, διότι ο σύγχρονος άνθρωπος μεγαλώνει
μέσα στην ατομικιστική κουλτούρα. Ο ελληνιστικός πολιτισμός βασίζεται στις ελληνικές κλασικές πνευματικές αξίες, αλλά τις κάνει πιο υποκειμενικές και ψυχολογικές.
Ο ατομικισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του πολιτισμού αυτού, κατά τη διάρκεια του οποίου η δημοκρατική, ολιγαρχική και διαιρεμένη Ελλάδα ενώθηκε υπό την
εξουσία ενός ανθρώπου, μιας προσωπικότητας, και άρχισε η εποχή της μοναρχίας. Ο
ατομικισμός διαλεκτικά είναι δεμένος με τον κοσμοπολιτισμό. Με αυτόν συνδέεται,
επίσης, και η γέννηση της εκλεπτυσμένης πολιτιστικής διάνοιας. Αυτήν την εποχή
οργανώνονται βιβλιοθήκες και μουσεία (πρώτα της Αλεξάνδρειας και μετά της Περγάμου, 2ος αιώνας π.Χ.). Η πρώιμη ελληνιστική περίοδος (τέλος 4ου αιώνα π.Χ. έως
τέλος 1ου αιώνα π.Χ.) ολοκληρώνεται με την ίδρυση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
από τον Οκταβιανό Αύγουστο. Η φιλοσοφία αυτής της περιόδου δεν είναι ακόμα
προσαρμοσμένη στις τεράστιες κατακτήσεις και η προσωπικότητα επισκιάζεται
από αυτόν τον τεράστιο κοινωνικοπολιτικό και γεωγραφικό κολοσσό· θέλει να κλειστεί στον εαυτό της. Η φιλοσοφία τώρα θέτει ένα μοναδικό στόχο, να εξασφαλίσει
στον άνθρωπο την εσωτερική ειρήνη, την ικανοποίηση από τον εαυτό του και την
ανεξαρτησία του από οτιδήποτε εξωτερικό. Οι πρώτες τρεις φιλοσοφικές σχολές της
πρώιμης ελληνιστικής περιόδου, ο Στωικισμός, ο Επικουρισμός και ο Σκεπτικισμός
προσπαθούν, η καθεμία με τον τρόπο της, να διαφυλάξουν την εσωτερική ειρήνη και
την αταραξία της ανθρώπινης προσωπικότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι διδασκαλίες
αυτές αποτελούσαν αντικείμενο λατρείας κατά τις εποχές του υποκειμενισμού, ενώ
τον Πλατωνισμό και τον Αριστοτελισμό τούς προτιμούσαν κατά τις πιο ισχυρές και
αυστηρές εποχές.
Κατά την ελληνιστική περίοδο, η φιλοσοφία ασχολείται πρωτίστως με τα θέματα
στήριξης της προσωπικότητας και, μόνο σε σχέση με το ζήτημα αυτό, ερευνά θέματα λογικής, φυσικής, κοσμολογίας και ηθικής, πάντα προσφέροντας τις λύσεις που

δανείζεται από την παλαιά φιλοσοφία της φύσης. Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης είναι
αντικειμενικιστές. Την ανθρώπινη προσωπικότητα την ερμηνεύουν ως απόρροια
του γενικού «είναι» και της κοσμικής Νόησης. Η ελληνιστική φιλοσοφία τα απαρνείται αυτά και παίρνει την ανθρώπινη προσωπικότητα και την επενδύει με τέτοιο
περιεχόμενο, το οποίο θα της εξασφάλιζε την αυτάρκη ύπαρξη· και μόνο για το σκοπό αυτό κτίζει την αντίστοιχη κοσμολογία. Από την άλλη μεριά, όλοι οι φιλόσοφοι
της Ελλάδας, ούτως ή άλλως, διακήρυτταν την απόλυτη ύπαρξη του αντικειμενικού
κόσμου, στη βάση του οποίου βρίσκονται τα γνωστά στοιχεία της γης, του νερού,
του αέρα και της φωτιάς, κοινά για τους αρχαίους Υλιστές και Ιδεαλιστές. Το πυρ
θεωρείτο το πιο ελαφρύ και ευκίνητο στοιχείο και γι’ αυτό έγινε στον Ηράκλειτο και
στους Στωικούς αρχή του «είναι». Ο αρχαίος Ηράκλειτος ταυτίζει το πυρ αυτό με το
Λόγο, δηλαδή, με την παγκόσμια νοηματική σκοπιμότητα. Οι Στωικοί συμφωνούν
αλλά με μία διευκρίνηση. Για τους Στωικούς, το πυρ είναι «πυρ τεχνικόν», δηλαδή
η φωτιά-δημιουργός, η οποία είναι διάχυτη σε όλο το σύμπαν, ενώ από τον «εσωτερικό (ενδιάθετο) λόγο» γεννιέται «λόγος προφορικός», από τον οποίο απορρέει
όλη η φύση. Έτσι, η φύση ονομάζεται καλλιτέχνιδα (natura omnium artifex), η οποία
φύση δημιουργεί και τον άνθρωπο. Σε αυτόν, επίσης, αντικατοπτρίζεται ο αρχικός
λόγος και το πυρ και γι’ αυτό η ψυχή του ανθρώπου, κατά τους Στωικούς, είναι «ζεστή πνοή». Ταυτόχρονα, ο κόσμος πρέπει να είναι και παγκόσμιο κράτος. Οι ίδιοι οι
φιλόσοφοι είναι κοσμοπολίτες και το ιδανικό γι’ αυτούς είναι το οικουμενικό κράτος·
γι’ αυτό η ύστερη ρωμαϊκή κρατική ιδεολογία είναι βασικώς στωική.
Αυτή η φιλοσοφία χαρακτηρίζεται από
κούραση και λεπτή απογοήτευση. Γύρω
από το στωικό σοφό εκτείνεται το χάος της
ζωής, αλλά αυτός παραμένει ήσυχος και
ατάραχος. Κάποια μεγάλη ψυχή σταμάτησε να επιδιώκει και να ελπίζει, κάτι συνέβη
οριστικό και ανεπανόρθωτο, κάτι μεγάλο,
ισχυρό, ωραίο και μεγαλοπρεπές δεν μπορεί να επιστρέψει, ενώ δεν υπήρχαν ψυχικές δυνάμεις και για τη διατήρηση της ανάμνησης. Ο ελληνισμός σαν να αδιαφόρησε
για όλα, για το παρελθόν και για το μέλλον,
αλλά και μέσα στο παρόν θα ήθελε, απλώς,
να ξεχαστεί και να κλειστεί στον εαυτό του.
Και οι τρεις φιλοσοφικές σχολές είναι περίεργα παθητικές, πνευματικά παθητικές·
αντιδρούν μόνο στην πραγματικότητα, αλλά δεν την ανασυντάσσουν.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΤΩΙΚΙΣΜΟΥ
Όπως αναφέραμε, η ελληνιστική και ρωμαϊκή αισθητική βασιζόταν στη χρήση
της ανθρώπινης υποκειμενικότητας, σε σύγκριση με την κλασική - που σκέφτεται
κυρίως αντικειμενικά- και όλα τα υποκειμενικά γίνονται αντιληπτά, ως απλό αποτέλεσμα της αντικειμενικής τάξης πραγμάτων. Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης αντιπαρέβαλαν τη σφαίρα του νοήματος και της ύλης. Αλλά ο καθένας από αυτούς, επίσης,
ένωνε τις σφαίρες αυτές έτσι ώστε, ως αποτέλεσμα, να εμφανίζεται ενιαίος και νοητός ο κόσμος. Οι Στωικοί δεν αναγνώριζαν μια τέτοια διαφορά του φαινομένου και
του νοήματος. Οι Στωικοί αναγνωρίζουν αποκλειστικά μόνο το σωματικό «είναι» και
τις δυο αρχές του, την ενεργητική και την παθητική· συνεπώς, ο κόσμος μπορεί να
είναι μόνο σώμα. Γι’ αυτό, για τους Στωικούς όλα είναι σωματικά – οι ψυχές, οι θεοί, οι
ποιότητες των πραγμάτων, οι αρετές, οι ανομίες, οι έννοιες και οι αντιλήψεις κλπ. (ο
Κλεάνθης έλεγε ότι η ψυχή είναι σώμα, ο Ζήνων ότι ο θεός είναι σώμα). Ο θεός είναι
μόνο «πυρ τεχνικόν», το οποίο γονιμοποιεί την ύλη. Γι’ αυτό και όλες οι ιδιότητες
των πραγμάτων είναι «πνεύματα και τόνοι αερώδεις». Ο θεός ονομάζεται είτε «παγκόσμια ψυχή», η οποία «σπέρνει» τους σπερματικούς λόγους, είτε «νους κόσμου
πύρινος», ο οποίος εκφράζεται στον άνθρωπο ως «το ηγεμονικόν» (η αρχή που κυριαρχεί). Ο θεός και η ύλη είναι ουσιαστικά το ίδιο, ένα ενιαίο ζωντανό «σώμα νοηρόν»
(έξυπνο), ενώ η ψυχή είναι «πνεύμα ένθερμον». Όλα τα ιδανικά, όλα τα νοήματα των
πραγμάτων είναι μόνο κάποιες μορφοποιήσεις θεϊκής φωτιάς (πυρ). Όλος ο κόσμος
αποτελεί μόνο διαφορετικό βαθμό έντασης (τόνους) της θεϊκής υλικής φωτιάς.
Ήδη αναφέραμε τη διδασκαλία των Στωικών για την αταραξία, η οποία, καμιά φορά, έφτανε έως την απάθεια. Ο περισσότερος κόσμος την καταλαβαίνει ως πλήρη
απουσία όλων των συναισθημάτων και των διαθέσεων. Όμως, η αταραξία δεν εμφανίζεται από μόνη της, αλλά, όπως και η απάθεια, επιτυγχάνεται χάρη σε τεράστιες
προσπάθειες. Ο στωικός σοφός ήταν ένα τέτοιο έργο τέχνης, στο οποίο τα πάντα
ήταν οργανωμένα μεθοδικά, σκόπιμα και σύμφωνα με ένα αυστηρό σχέδιο. Εδώ δεν
είναι η κλασική περίοδος, η οποία όλα τα σκόπιμα και καλλιτεχνικά τα κατασκεύασε
φυσικά και όχι κατόπιν σχεδιασμένης και τακτοποιημένης δραστηριότητας, επαγγελματισμού και εκπαίδευσης. Είναι ελληνιστική εποχή! Οι ήρωες, όπως ο Αχιλλέας,
εδώ δε γεννιούνται, αλλά εκπαιδεύονται και οι ήρωες τύπου Οιδίποδα δε συναντούν
τυχαία κάποιες απρόβλεπτες καταστάσεις, αλλά εκπαιδεύονται, εξασκούνται και ξέ-
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ρουν από πριν τι τους περιμένει και πώς πρέπει να αντιδράσουν σε αυτό. Όλες οι κακουχίες για το στωικό σοφό δεν είναι τίποτα, επειδή τις είχε προβλέψει. Ο ελληνιστικός Οιδίπους δεν τρόμαζε, όταν μάθαινε για τα εγκλήματά του, δεν έβγαζε τα μάτια
του. Τίποτε δεν μπορούσε να εντυπωσιάσει αυτούς τους ήρωες· είχαν εκπαιδευτεί
και ηθικά προπονηθεί, ώστε τη στιγμή οποιωνδήποτε καταστροφών να βιώσουν
στην ψυχή τους μόνο αταραξία και απάθεια.
Η αταραξία είναι εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου και ο πύρινος λόγος είναι
εσωτερικός λόγος που εξωτερικεύτηκε και έγινε προφορικός. Ο άνθρωπος ανακηρύσσεται σκοπός της φύσης, σκοπός του πύρινου λόγου-δημιουργού και σε αυτόν
ο λόγος βρίσκει την τελική ολοκλήρωσή του, την τελική σοφία και ομορφιά. Στη
φιλοσοφία μέχρι τον Αριστοτέλη το υποκείμενο είναι οργανωμένο σύμφωνα με το
αντικείμενο. Στους Στωικούς, η αντικειμενική πραγματικότητα ερμηνεύεται ως προορισμένη για το υποκείμενο. Στον Ηράκλειτο, για παράδειγμα, ο πύρινος λόγος είναι
απλώς νόμος αιώνιας και άσκοπης διαδοχής ζωής και θανάτου. Ο λόγος των Στωικών είναι, πρώτα από όλα, σκοπιμότητα και ιδίως ανθρώπινη σκοπιμότητα. Ακριβώς
στον άνθρωπο επιτυγχάνεται η μέγιστη τελειότητα του πρώτου πυρός. Γι’ αυτό ο
λόγος των Στωικών περιλαμβάνει στοιχεία πρόνοιας, ενώ ο λόγος του Ηράκλειτου
είναι απρόβλεπτη νομοτέλεια της ίδιας της φύσης. Το ίδιο και η ομορφιά, για τους
Στωικούς, δεν είναι πλατωνική ιδέα η οποία από τους ουρανούς κατεβαίνει στην
ψυχή του ανθρώπου. Η ομορφιά στον άνθρωπο είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, δηλαδή η
ίδια του η ψυχή, αλλά τακτοποιημένη σύμφωνα με την εσωτερική της αρχή.
Υπάρχει και άλλη μία ιδιαιτερότητα του
Στωικισμού, η οποία συνδέεται με την
παραπάνω θέση τους. Οι Στωικοί διακρίνουν: I) το θεωρητικό τομέα – την ανθρώπινη νόηση, II) τον πρακτικό τομέα – την
ανθρώπινη δράση και III) την αρετή – τη
σύνθεση της θεωρητικής και της πρακτικής δράσης. Ο κόσμος είναι πύρινος λόγος, ο οποίος μπορούσε να συνδυάζει την
πρόνοιά του με τις πρακτικές δράσεις και
ο οποίος, κατά τη δημιουργία του, είχε
ως στόχο τη δημιουργία του ανθρώπου
με την κεντρική του θέση στο σύμπαν.
Συνεπώς, ο άνθρωπος είναι, επίσης, έργο
τέχνης. Είναι, ακόμη, συνδυασμός λόγου
και πυρός, δηλαδή, της θεωρίας και της πρακτικής! Αυτή η θεωρία τους για τον άνθρωπο ως έργο τέχνης είχε και την εξής περίεργη και, συνάμα, τρομακτική συνέπεια:
Η μοίρα εμφανίζεται ως δημιουργός αυτού του ανθρώπου - έργου τέχνης και ως
αντικείμενο λατρείας. Ο Στωικός αγαπά και κατανοεί τη μοίρα του· η αγάπη για τη
μοίρα (amor fati) είναι από τις πιο γνωστές - ιδίως χάρη στο Φ. Νίτσε - έννοιες του
Στωικισμού (βέβαια, του ύστερου ρωμαϊκού Στωικισμού).
Στη νέα ευρωπαϊκή ιστορία η τύχη και η μοίρα παρουσιάζονται ως πρόβλημα
προσωπικής αίσθησης. Οι Στωικοί στην προσπάθειά τους να απελευθερώσουν τον
άνθρωπο, να τον κάνουν ανεξάρτητο από τα πάντα και αυτάρκη, αποδέχονται ταυτόχρονα την υλική πραγματικότητα με όλες τις σωματικές ιδιότητές της, με όλη τη
χρονική της ρευστότητα. Μπορούμε να πούμε ότι ο Στωικισμός δεν είναι μόνο αγάπη για τη μοίρα, αλλά, συνάμα, είναι αγάπη και για το σωματικό κόσμο. Επιπρόσθετα,
σε αντίθεση με τον κόσμο των Επικούρειων, ο κόσμος των Στωικών στερείται του
κενού και γι’ αυτό μέσα σε αυτόν δεν μπορεί να υπάρχει -και δεν υπάρχει- οποιαδήποτε ελευθερία.
Ανακεφαλαιώνοντας, θα υπογραμμίσουμε ότι η μοίρα, κατά τους Στωικούς, ταυτίζεται με το Λόγο. Δηλαδή, ο Λόγος είναι ο Νόμος, η Ανάγκη, η Μοίρα και η Δικαιοσύνη. Ο Στωικός κατανοεί ότι ο ίδιος ο Λόγος κυβερνά τόσο τον κόσμο όσο και τη νοητική συμπεριφορά του ανθρώπου. Ο σοφός ζει την ενάρετη ζωή, δηλαδή, σύμφωνα
με τους νόμους της φύσης, και αυτό του εξασφαλίζει την αταραξία, η οποία και είναι
ο απώτερος σκοπός της ζωής.

ΣΤΩΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ
Οι ύστεροι Στωικοί διαφέρουν τόσο από τους πρώιμους Στωικούς του 3ου και 2ου
αιώνα π.Χ., από το Ζήνωνα, το Χρύσιππο και τον Κλεάνθη όσο και από τους μέσους
Στωικούς, με επικεφαλής τον Πανέτιο το Ρόδιο και τον Ποσειδώνιο το Απαμέα, τους
ιδρυτές του επονομαζόμενου Στωικού Πλατωνισμού. Οι πιο σημαντικοί εκπρόσωποι του ύστερου Στωικισμού είναι ο Λούκιος Ανναίος Σενέκας από την Κόρδοβα της
Ισπανίας (4 π.Χ.– 65 μ.Χ.), ο Επίκτητος από την Ιεράπολη της Φρυγίας (55 – 135 μ.Χ.)
και ο Μάρκος Αυρήλιος (121 – 189 μ.Χ.),που διετέλεσε αυτοκράτορας από το 161
έως το 180 μ.Χ.
Στη Ρώμη ο Στωικισμός απέκτησε τη δεύτερη πατρίδα του και την αθανασία, ενώ,
παράλληλα, άρχισε να μπαίνει σε διάφορες «εκλεκτικές» σχέσεις με άλλες διδασκαλίες, πρώτα από όλα με τον Πλατωνισμό και τον Νεοπλατωνισμό και να γίνεται

λιγότερο αυστηρός. Χαρακτηριστικό του ρωμαϊκού Στωικισμού είναι η μη εξέλιξή
του. Ο κάθε στοχαστής απλώς ενίσχυε μια στωική κατηγορία, χωρίς να αλλοιωθεί το
σύνολο της θεωρίας. Παρόλα αυτά, μόλις αναφέρουμε τη λέξη Στωικισμός, ο περισσότερος κόσμος αμέσως σκέφτεται το Σενέκα ή το Μάρκο Αυρήλιο και ελάχιστοι θυμούνται ότι η πατρίδα της φιλοσοφίας αυτής είναι η Ελλάδα και ότι από φιλοσοφικής
απόψεως όλα τα αξιόλογα και πρωτότυπα στοιχεία στο Στωικισμό επινοήθηκαν από
τους Έλληνες. Τότε ποιος είναι ο λόγος της μεγάλης δημοτικότητας των Ρωμαίων
Στωικών; Αυτοί οι φιλόσοφοι συνιστούν, κυρίως, «τους δασκάλους της ζωής», «αιώνιους συνοδοιπόρους της ανθρωπότητας» για όλο τον κόσμο, αλλά, πρώτα από όλα,
αγγίζουν τα άτομα που, από άποψη χαρακτήρα και τρόπου σκέψεως, πλησιάζουν
τους Στωικούς. Με λίγα λόγια, «οι Στωικοί για τους Στωικούς». Και έτσι εξηγείται, εν
μέρει, η τόσο σημαντική επιτυχία της διδασκαλίας αυτής στη Ρώμη. Οι Ρωμαίοι, στην
πλειοψηφία τους, ήταν άνθρωποι στωικού τύπου, στρατιώτες, «άνδρες πολιτικοί»
και κατακτητές. Από την άλλη μεριά, ο Στωικισμός ταίριαζε πολύ στην ψυχοσύνθεση
των Ρωμαίων, επειδή η Ρώμη ασπάστηκε το Στωικισμό, όταν η ιστορική της ηλικία
ήταν παρόμοια με της Ελλάδας την εποχή του Ζήνωνα. Το ιστορικό λυκόφως άρχιζε
να καλύπτει τη χώρα. Πολύ σύντομα, ο Ρωμαίος Στωικός επρόκειτο να δείξει στις
urbi et orbi τον απόλυτο αυτοέλεγχο και να αποδείξει την ατράνταχτη πίστη στην
αυτοκρατορία που τον μεγάλωσε. Δεν είχε ποιον να κατηγορήσει, δεν είχε τι να ελπίσει, έπρεπε μόνο σιωπηλά και αξιοπρεπώς
να πεθάνει, για να μην ντροπιαστεί μπροστά στην αιωνιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι
από πολλούς ο Στωικισμός ονομάζεται
«ηρωική απαισιοδοξία».
Υπήρχε, βέβαια, και άλλος λόγος για
τον οποίο «η μοίρα» του Στωικισμού
ήταν ευνοϊκή στη Ρώμη. Αναφέρομαι σε
ειδικές σχέσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν μεταξύ της αποθνήσκουσας αυτής
φιλοσοφίας και του γεννώμενου Χριστιανισμού. Πολλές ιδέες και σύμβολα της
Καινής Διαθήκης, σχεδόν ολοκληρωτικά,
συμπίπτουν με αυτά των έργων του Σενέκα. Πολλά κοινά σημεία υπάρχουν και με
τον Επίκτητο. Ιδού και ο αρχαίος θρύλος
ότι ο απόστολος Παύλος προσηλύτισε
το Σενέκα· μάλιστα, κυκλοφορούσε και η
«μυθική αλληλογραφία» τους. Η πιο βαθιά
συγγένεια μεταξύ Στωικισμού και Χριστιανισμού παρατηρείται όχι στη σύμπτωση
των μεμονωμένων σκέψεων και χρησμών αλλά στην ίδια την ενδοσκόπηση, με άλλα
λόγια στο φιλοσοφικό αναστοχασμό της προσωπικότητας, με την οποία τελείωσε η
ιστορία της στωικής φιλοσοφίας και άρχισε η ιστορία του Χριστιανισμού.
Την επανάσταση των Στωικών στη Φιλοσοφία μπορούμε να την ονομάσουμε
«υπαρξιστική», αν χρησιμοποιήσουμε τη σύγχρονη ορολογία. Όσο πιο αδιάφορος
γινόταν ο στωικός σοφός προς τον εξωτερικό κόσμο, τόσο πιο πολύ περνούσε στα
μυστικά βάθη του «εγώ» του και ανακάλυπτε στην προσωπικότητά του ολόκληρο
το σύμπαν. Στο έργο του Μάρκου Αυρήλιου «Προς εαυτόν» διακρίνεται το έσχατο
βάθος της αυτογνωσίας και εξομολογητικότητας στο οποίο θα μπορούσε να φτάσει
ο αρχαίος άνθρωπος. Χωρίς την ανακάλυψη του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου
-του εσωτερικού ανθρώπου, κατά την Καινή Διαθήκη- από τους Στωικούς μάλλον δε
θα ήταν δυνατή η νίκη του Χριστιανισμού. Παράλληλα, οι ύστεροι Στωικοί έφεραν
στην ιστορία του αρχαίου πολιτισμού κάποια καινοτομία· συγκεκριμένα γι’ αυτούς,
η ανθρώπινη προσωπικότητα έχασε όχι μόνο το υπερήφανο μεγαλείο της, όταν η
αιωνιότητα, η ομορφιά και η σταθερότητα των κινήσεων του ουρανού γινόταν ιδανικό και για την εσωτερική ζωή του ανθρώπου, αλλά έχασε και την ισχυρή δύναμη
της εσωτερικής ηθικής, σύμφωνα με την οποία η εσωτερική ζωή του ατόμου ανακηρυσσόταν το ανώτατο και το πλέον άξιο έργο τέχνης. Οι ύστεροι Στωικοί των δύο
πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων μάς εντυπωσιάζουν με την αίσθηση της ακραίας
αδυναμίας της ανθρώπινης προσωπικότητας, του αδιεξόδου της και της απίστευτης
υποταγής στη μοίρα.
Από την άλλη μεριά, όπως είδαμε παραπάνω, στους ύστερους Στωικούς υπάρχει
πολύ αυξημένο ενδιαφέρον για τα προσωπικά θρησκευτικά βιώματα. Οι αφελείς αυτοί σοφοί αρχίζουν να περιμένουν κάποια σωτηρία από τις βασανιστικές αντιθέσεις
της ζωής, την οποία θα τους προσφέρει κάποια θεότητα, χάρη στις προσευχές τους
με δάκρυα. Επιπλέον, τους ενδιαφέρουν όχι τα ωραία αγάλματα, αλλά η ωραία ανθρώπινη προσωπικότητα, όχι το ωραίο κτίριο, αλλά το ότι το άτομο πρέπει να γίνει
ωραίος οίκος της αρετής. Ο άνθρωπος πρέπει να μπορέσει να κτίσει την ηθική του
ζωή στη μορφή του ομορφότερου και με υψηλότατη τέχνη σχεδιασμένου αρχιτεκτονικού κατασκευάσματος. Με το θάνατο του Μάρκου Αυρήλιου πέθανε και ο Στωικισμός ή, μάλλον, άρχισε η αθανασία του. Σε κάποιο βαθμό ή σε κάποια μορφή - όχι
ως φιλοσοφική διδασκαλία αλλά ως ορισμένος τρόπος σκέψεως και χαρακτήρα- ο
Στωικισμός αναγεννιόταν συνέχεια.
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«ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
(ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ)»
Στις αρχαίες κοινωνίες, όπου οι αλλαγές γίνονταν αργά, όπου η κοινωνική θέση
του ανθρώπου ήταν, συνήθως, καθορισμένη από τη γέννησή του, ενώ οι πράξεις
του, εκτός προσωπικής θέλησης, εξαρτιόνταν από το σύστημα των επαφών με άλλους ανθρώπους, οι άνθρωποι ανήκαν σε μια δεδομένη τάξη, καταλάμβαναν μια
καθορισμένη θέση στην κοινωνία που κληρονόμησαν από τους προγόνους τους.
Από τη στιγμή που οι παραδοσιακές σχέσεις άρχισαν να καταστρέφονται, αφότου
άρχισε να χάνεται η σιγουριά για την επόμενη μέρα και η τύχη των ανθρώπων άρχισε
να εξαρτάται από τη θέληση των στρατηγών ή αρχόντων, ο άνθρωπος απέκτησε την
αίσθηση ότι χάνεται σε έναν ακατανόητο και εχθρικό κόσμο. Σε αυτές τις συνθήκες,
σε πρώτο πλάνο, αναδεικνύονται τα θέματα που αφορούν στο νόημα της ζωής. Το
άτομο αρχίζει να αναρωτιέται για τους λόγους των επιτυχιών και των ατυχιών του,
για το δίκαιο και το άδικο του κόσμου και για τους τρόπους σωτηρίας και απαλλαγής
από τα βάσανα και το θάνατο.
Όπως ξέρετε, οι πολλές φιλοσοφικές σχολές εκείνη την εποχή
προσπαθούσαν να βρουν απάντηση σε αυτές τις βασικές ερωτήσεις.
Άλλοι φιλόσοφοι μεν ισχυρίζονταν
ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος σε
θέματα επιλογής του τρόπου ζωής
του και ότι η επιλογή αυτή πρέπει
να παίρνει μορφή αποχής από τις
δραστηριότητες, άλλοι δε δίδασκαν ότι η μοίρα του ανθρώπου είναι προκαθορισμένη και, συνεπώς,
δε χρειάζεται να επιδιώκεις την
κατοχή των υλικών αγαθών, αλλά
θα πρέπει ευσυνείδητα και λογικά
να εκτελείς αυτό που θεωρείς ηθικό και ενάρετο. Κατά τον 1ο αιώνα μ.Χ., στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διαδόθηκε η
διδασκαλία των Κυνικών, η οποία γεννήθηκε στην Ελλάδα. Αυτοί οι φιλόσοφοι όχι
μόνο διακήρυτταν την απάρνηση όλων των υλικών αγαθών, αλλά και κατέκριναν
την ύπαρξη του κράτους. Ταυτόχρονα, οι Κυνικοί κατηγορούσαν τα παραδοσιακά
δόγματα, τις δεισιδαιμονίες και τις μαντείες (αργότερα οι Χριστιανοί αξιοποίησαν
αυτή την κριτική). Η ηθική των οπαδών του Διογένη, καθώς και η δοξολογία της
φτώχιας, επηρέασαν σημαντικά το γεννώμενο Χριστιανισμό.
Παρόλα αυτά, η φιλοσοφία του 1ου αιώνα δεν μπορούσε να προτείνει ένα δρόμο
για τη σωτηρία ο οποίος να ήταν εφικτός, κατανοητός και ελπιδοφόρος, ενώ οι θρησκείες έπαιζαν πιο σημαντικό κοινωνικό και ψυχολογικό ρόλο κατά τους πρώτους
μεταχριστιανικούς αιώνες προσφέροντας πίστη στους παντοδύναμους και μεγαλόχαρους θεούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να σώσουν τους πιστούς τους. Ποιοι ήταν
αυτοί οι θεοί-σωτήρες, η πίστη στους οποίους θα μπορούσε να ικανοποιήσει το θρησκευτικό συναίσθημα των ευρέων στρωμάτων των κατοίκων της αυτοκρατορίας;
Αρχικά, βλέπουμε ότι η λατρεία του αυτοκράτορα δεν μπορούσε να ικανοποιήσει
το συναίσθημα αυτό. Οι άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με την κρατική διοίκηση,
συνήθως, απευθύνονταν προς το θεό-αυτοκράτορα συγχρόνως με άλλους θεούς ή,
γενικώς, δεν ανέφεραν τον αυτοκράτορα στις αφιερώσεις τους.
Και το Δωδεκάθεο; Kατά τη διάρκεια του 1ου αιώνα π.Χ., στις πόλεις της Ελλάδας, της
Ιταλίας και της Μικράς Ασίας ο σεβασμός προς τους αρχαίους ελληνικούς θεούς μειώθηκε, ως συνέπεια της γενικής κρίσης της παλαιάς θρησκείας της πόλεως-κράτους.
Όπως έγραφε ο Άγγλος ιστορικός Ουίλιαμ Ταρν, «πολλές αιτίες συνέβαλαν στη μοίρα
των Ολύμπιων θεών, οι οποίοι άνηκαν στην πόλη και έπεσαν μαζί της. Αφενός η φιλοσοφία τούς σκότωσε στα μάτια των μορφωμένων πολιτών, αφετέρου ο ατομικισμός τούς
κατέστρεψε στα μάτια των απλών ανθρώπων». Οι αρχαίοι θεοί δε διέθεταν ούτε καλοσύνη, ούτε χάρη, ούτε παντοδυναμία. Αν και στις ελληνικές πόλεις συνέχιζαν να
κτίζουν τους ναούς και να τοποθετούν αγάλματα θεών, σιγά-σιγά όλα αυτά μεταμορφώνονταν σε διακοσμητικά στοιχεία. Η κρίση της αρχαίας θρησκείας είχε, επίσης, ως
αποτέλεσμα την εμφάνιση των επίσημων λατρειών των οργάνων εξουσίας. Έχουμε
μαρτυρίες για την τοποθέτηση αγαλμάτων και ανάγλυφων προς τιμήν του θεοποιημένου Δήμου, της Βουλής, της Συγκλήτου. Οι ρωμαϊκές θεότητες υπήρχαν, πολλές
φορές, ως αφηρημένες έννοιες, οι οποίες ήταν απρόσωπες, δεν παρουσιάζονταν με
τη μορφή ανθρώπων, δεν επικοινωνούσαν με τους πιστούς και δεν ήταν σε θέση να
ικανοποιήσουν την ανάγκη της κοινωνίας για ηθικές αξίες.
Τέτοιες θεότητες, λογικά, δεν μπορούσαν να βρουν μια ευρεία ανταπόκριση έξω
από τη ρωμαϊκή κοινότητα, αλλά και ανάμεσα στους Ρωμαίους, στις αρχές του 1ου αιώνα μ.Χ., δεν υπήρχε πίστη για την παντοδυναμία των θεών. Ο γνωστός ιστορικός Τίτος Λίβιος γράφει ότι οι συμπολίτες του δεν πίστευαν στην επέμβαση των θεών στη

ζωή των ανθρώπων. Η παρατήρησή του αφορά, όμως, μόνο στους παραδοσιακούς
θεούς των Ρωμαίων, διότι με την πτώση της δημοτικότητας της τοπικής θρησκείας
διαδιδόταν η λατρεία διαφορετικών ξένων θεοτήτων. Έχουμε μαρτυρίες ότι, κατά
την εποχή του Τιβέριου, από τη Ρώμη διώχθηκαν οι οπαδοί των «αιγυπτιακών και
ιουδαϊκών ιεροτελεστιών», ενώ ο ιστορικός Τάκιτος αναφέρει ότι 4.000 από αυτούς
στάλθηκαν στη Σαρδηνία. Αυτός ο αριθμός δείχνει ότι οι πιστοί αυτοί ήταν αρκετοί
και κανένας διωγμός δεν μπορούσε να σταματήσει τη διάδοση των ανατολικών λατρειών στην Αυτοκρατορία.
Από την άλλη μεριά, σε όλη την επικράτεια της Αυτοκρατορίας πολύ δημοφιλής
έγινε η μαγεία που συσχετιζόταν με τη λατρεία των υπόγειων θεοτήτων, ιδίως της
Εκάτης. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αρχαιολόγοι βρίσκουν μεγάλο αριθμό πινακιδίων με
κατάρες και ξόρκια. Στις αρχές του 1ου αιώνα μ.Χ. η πίστη στη δύναμη της μαγείας και
των προφητειών αποκτά μαζικό χαρακτήρα, ενώ ο κόσμος πίστευε όχι στις παραδοσιακές μαντείες των επίσημων ιερέων, οι οποίες ανέκαθεν λάμβαναν χώρα στη
Ρώμη, των γνωστών «οιωνοσκόπων» και «ορνιθοσκόπων», αλλά στις προφητείες
των ξένων αστρολόγων, στις οποίες κατέφευγαν ακόμα και αυτοκράτορες. Τη θέση
του δωδεκάθεου στις λατρείες των κατοίκων άρχισαν να καταλαμβάνουν οι αρχαίες
ανατολικές θεότητες που πεθαίνουν και ανασταίνονται, όπως ο
Αιγύπτιος Όσιρις και o Άττις από
τη Φρυγία. Δημιουργούνται οι
θρησκευτικές αδελφότητες των
πιστών της Ίσιδος και του Σεράπιδος, του θεού στο πρόσωπο του
οποίου ενώθηκαν μια σειρά ελληνικών και αιγύπτιων θεοτήτων, συμπεριλαμβανομένου και του Όσιρι. Οι οπαδοί αυτών των θεών πίστευαν ότι, με τη βοήθεια ειδικών
μυστηρίων που περιλάμβαναν την
αναπαράσταση σκηνών θανάτου
και ανάστασης του θεού, οι πιστοί
μετείχαν του θεού και αποκτούσαν
την αθανασία. Έτσι, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τον ΄Αττι, ο ιερέας ανακήρυττε: «Παρηγορηθείτε, ευσεβείς!
Όπως σώθηκε ο θεός, θα σωθείτε και εσείς!».
Γενικά, πολύ συχνά, οι απλοί πολίτες σχημάτιζαν διάφορες μη επίσημες θρησκευτικές ομάδες, όπου λάτρευαν μία μοναδική θεότητα, που θεωρούσαν παντοδύναμη.
Από τον 1ο αιώνα π.Χ. στη Μικρά Ασία εμφανίζονται οι λάτρεις του περσικού θεού
Μίθρα, ο οποίος παρουσιαζόταν ως αγωνιστής κατά του κακού, ως θεός-σωτήρας.
Αργότερα, η λατρεία του διαδόθηκε έως τη Βρετανία. Κάποιοι ερευνητές βλέπουν
στο Μιθραϊσμό τον πιθανό αντίπαλο του Χριστιανισμού, ενώ η βασική γιορτή του
Μίθρα- τον οποίο έλεγαν, επίσης, «Ανίκητο Ήλιο»- ήταν στις 25 Δεκεμβρίου. Από την
άποψη της καταγωγής και του χαρακτήρα του, ο Μιθραϊσμός ήταν πιο κοντά στα
παραδοσιακά δόγματα των λαών της Αυτοκρατορίας σε σχέση με το Χριστιανισμό,
διότι στο Μιθραϊσμό δεν υπήρχε αυστηρός μονοθεϊσμός.
Όσον αφορά στους ελληνικούς θεούς, αυτήν την περίοδο ιδιαίτερα τιμούσαν το
Διόνυσο, ο οποίος ταυτιζόταν με το Ζαγρέα, γιο του Διός που κατακρεουργήθηκε
από τους Τιτάνες, αλλά, αργότερα, αναστήθηκε (γεννήθηκε εκ νέου) από το Δία υπό
το νέο όνομα «Διόνυσος». Με αυτήν τη λατρεία συνδέθηκαν οι θρησκευτικές ενώσεις των ορφικών, που ονομάστηκαν έτσι χάρη στον Ορφέα, που κατέβηκε στον
Άδη, για να βγάλει από εκεί την Ευρυδίκη. Οι αδελφότητες των ορφικών υπήρχαν
και πριν, αλλά μόνο στα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ. διαδόθηκαν ευρέως, αφού υιοθέτησαν μια σειρά ανατολικών ιεροτελεστιών και δογμάτων. Οι ορφικοί πίστευαν ότι η
ψυχή του ανθρώπου μπορεί να φτάσει στον κόσμο της αιώνιας μακαριότητας και
αθανασίας, εάν ο άνθρωπος εκτελεί τις εντολές του δόγματός τους (όπως ο ασκητισμός, η περιφρόνηση σαρκός κ.λπ.) και αν συμμετέχει στις μαγικές τελετουργίες.
Πολλές ιδέες που γεννήθηκαν στις αδελφότητες των Μιθραϊστών και των Ορφικών
άσκησαν αργότερα επιρροή στο Χριστιανισμό.
Ενώ οι μορφωμένοι Έλληνες έβλεπαν με σκεπτικισμό τις αντιλήψεις περί θεών
που ακούν και εκτελούν τις επιθυμίες των προσευχών των ανθρώπων, στα ευρύτερα
στρώματα των κατοίκων της αυτοκρατορίας ο πόθος για επικοινωνία με «ζωντανούς θεούς», οι οποίοι όχι μόνο «ακούν» αλλά και «απαντούν», ήταν πολύ δυνατός.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ιδιαίτερης αυτής θρησκευτικής κατάστασης
μάς δίνει ένα επεισόδιο από τις «Πράξεις Αποστόλων». Περιγράφεται πως ο Παύλος
και ο Βαρνάβας έφτασαν στη Λυκαονία και, μπροστά από τις πύλες μιας μικρής πόλης, άρχισαν να κηρύττουν το Χριστιανισμό. Οι τοπικοί κάτοικοι δεν τους καταλάβαιναν καλά, επειδή μιλούσαν λυκαονικά, αλλά το ταμπεραμέντο των παράξενων
αυτών επισκεπτών τούς εντυπωσίασε και οι κάτοικοι πίστεψαν ότι οι ίδιοι οι θεοί
εμφανίστηκαν μπροστά τους. Όπως αναφέρεται στις «Πράξεις», ο κόσμος πέρασε
το Βαρνάβα για το Δία και τον Παύλο για τον Ερμή. Ο ιερέας του ναού του Δία, που
βρισκόταν μπροστά από τις πύλες, ήθελε να κάνει θυσίες προς τιμήν τους και έφερε
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τους ταύρους και τα στεφάνια. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας το κατάλαβαν, έσκισαν τα
ρούχα τους και προσπαθούσαν να πείσουν τον κόσμο ότι είναι άνθρωποι και όχι
θεοί. Το γεγονός ότι οι κάτοικοι της Λυκαονίας πέρασαν κάποιους αγνώστους για θεούς σημαίνει ότι τα θρησκευτικά τους συναισθήματα τους επέτρεπαν να πιστεύουν
στη δυνατότητα της θεοφάνειας και της επικοινωνίας των ανθρώπων με τους θεούς.
Επιπλέον, τα θρησκευτικά δόγματα της πρώιμης αυτοκρατορίας χαρακτηρίζονται
από την επιθυμία να πιστεύουν όχι μόνο σε θεούς που ακούν τον πιστό, αλλά και σε
θεούς που απονέμουν δικαιοσύνη.
Οι πιστοί των παραπάνω λατρειών προτιμούσαν να ζουν σε κλειστές ομάδες, να
δημιουργούν μικρές ενώσεις, όπου η καθεμία λάτρευε το δικό της θεό-προστάτη.
Τους άρεσε να περνούν χρόνο όλοι μαζί και να βοηθούν ο ένας τον άλλον. Οι θρησκευτικές οργανώσεις στις ανατολικές επαρχίες της Αυτοκρατορίας ήταν πολλές·
συνήθως, μετρούσαν μερικές δεκάδες οπαδών (τέτοια ένωση ονομαζόταν «θίασος»
ή «κοινόν»), ή ανέγειραν κάποιο ιερό για το θεό τους και αγόραζαν κοινή γη για ενταφιασμό. Στην επιγραφή μιας θρησκευτικής ένωσης αναφέρεται ότι στη νεκρόπολή
τους μπορούν να ενταφιαστούν τα μέλη της ένωσης, οι γυναίκες τους, τα παιδιά τους
και ένας εγγονός. Είναι ενδιαφέρον ότι οι συγγενικές σχέσεις εδώ αναγνωρίζονταν
μόνο μέχρι το μεγαλύτερο εγγονό. Αυτό σημαίνει, εξάλλου, ότι η διάλυση των συγγενικών επαφών την περίοδο της Αυτοκρατορίας έφτασε σε τέτοιο βαθμό, ώστε η
θρησκευτική κοινότητα αντικατέστησε τις οικογενειακές σχέσεις, και, μετά το θάνατο, τα μέλη της επιθυμούσαν να είναι ενταφιασμένα το ένα κοντά στο άλλο και όχι
μαζί με τους προγόνους τους.
Οι θρησκευτικές ενώσεις και συντεχνίες από τη μία μεριά αντικαθιστούσαν για τα
μέλη τους την υπό διάλυση πολιτική και πατροπαράδοτη κοινότητα, από την άλλη,
όμως, δεν εξασφάλιζαν την ελπίδα της σωτηρίας, την οποία τους έδωσε ο Χριστιανισμός. Οι αλλαγές στην κοινωνική δομή του 2ου και 3ου αιώνα δεν μπορούσαν να μην
επηρεάσουν την κοινωνική ψυχολογία και την ιδεολογία των διαφορετικών στρωμάτων. Ήταν η εποχή κρίσης της ελληνικής κοσμοθεωρίας, που βασιζόταν στην
αντίληψη περί της νοητικότητας του κόσμου. Σε άτομα διαφορετικής καταγωγής και
θέσης, ο κόσμος άρχισε να φαίνεται ως βασίλειο κακού και αδικίας, ενώ οι άνθρωποι,
στην πλειοψηφία τους, πίστευαν στη μαγεία, σε προφητείες και παθιασμένα ήλπιζαν
σε ένα θαύμα.
Την κοινωνική-ψυχολογική κατάσταση της εποχής εκείνης περιγράφει, για παράδειγμα, ο γνωστός σατιρικός του 2ου αιώνα μ.Χ., ο Λουκιανός, παρουσιάζοντας στα
έργα του δύο ήρωες, ο ένας από τους οποίους είναι ο Αλέξανδρος ή Ψευδόμαντις, ο
οποίος δρούσε μόνος και αυτοανακηρύχθηκε θεός, ενώ ο άλλος είναι ο Περεγρίνος,
περιπλανώμενος φιλόσοφος. Στο «Περί της Περεγρίνου τελευτής» ο Λουκιανός αναφέρει πως ο Περεγρίνος συνάντησε τους Χριστιανούς, «έγινε προφήτης, επικεφαλής
κοινότητας, πρόεδρος συνελεύσεων, δηλαδή, ένας ήταν το παν», αλλά, αργότερα,
έφτασε σε σύγκρουση με τους Χριστιανούς και άρχισε να κηρύττει μόνος του και,
τελικά, αυτοκτόνησε δημοσίως. Αμέσως έγινε λόγος για θαύμα. Η ιστορία αυτή επιβεβαιώνει το εξής: οι Χριστιανοί δεν είναι πια απομονωμένοι, σε αυτούς έρχονταν και
από αυτούς έφευγαν άνθρωποι που κήρυτταν παρόμοιες ιδέες. Οι Χριστιανοί έπαιρναν κάποιες από τις ιδέες αυτές και, με τη σειρά τους, δάνειζαν τις δικές τους στους εν
λόγω προσωρινούς οπαδούς τους.
Από την άλλη μεριά, αυτήν την εποχή εμφανίζονται νέα φιλοσοφικά συστήματα,
που χαρακτηρίζονται από την αλληλοδιείσδυση της μυθολογίας και της φιλοσοφίας. Οι μυθολογικές φιγούρες γίνονταν αφηρημένες και οι αφηρημένες έννοιες λειτουργούσαν ως ανεξάρτητα όντα. Κάποιες από αυτές τις δομές δεν προορίζονταν
για τη λογική κατανόηση, αλλά έπρεπε να γίνονται αντιληπτές ως ολοκληρωμένη
εικόνα, πίσω από την οποία κρύβεται η μη αντιληπτή ουσία του κόσμου. Τέτοια
θεωρία ήταν, για παράδειγμα, ο Νεοπλατωνισμός, ο οποίος συγκροτήθηκε τον 3ο
αιώνα μ.Χ. και προσπαθούσε να ξεπεράσει το τραγικό χάσμα μεταξύ ιδεώδους και
πραγματικού κόσμου, μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου. Οι Νεοπλατωνικοί δίδασκαν ότι ο κόσμος δημιουργείται χάρη στις συνεχείς απορροές (emanatio) της
απόλυτης θεότητας, η οποία συνιστά καθαρό φως. Γι’ αυτούς το κακό είναι ένα προσωρινό φαινόμενο, μια στιγμιαία ατέλεια που προκαλείται εξαιτίας της απόστασης
του πραγματικού κόσμου από την παγκόσμια ψυχή, γεννημένη από την απόλυτη
θεότητα. Οι ψυχές των ανθρώπων ανήκουν εν μέρει στο θεϊκό κόσμο, εν μέρει στον
πραγματικό, ενώ, χρησιμοποιώντας ένα είδος του εκτός νόησης ειδικού αναστοχασμού, ο άνθρωπος ακόμα και στη γήινή του ζωή μπορεί να ανακαλύψει στην ψυχή
του ένα θεό. Η αρχαία ελληνική ορθολογιστική φιλοσοφία αντικαθίσταται εδώ από
κάποιου είδους φιλοσοφία της αποκάλυψης.
Αυτήν την εποχή, επίσης, διαδίδεται η διδασκαλία για το Λόγο, την οποία δημιούργησε ο Φίλων ο Αλεξανδρεύς τον 1ο αιώνα μ.Χ. Ήταν φιλέλληνας Ιουδαίος, ο
οποίος χρησιμοποιούσε την ελληνική φιλοσοφία, και ειδικά το Στωικό Πλατωνισμό,
για την ερμηνεία της Βίβλου. Πρώτα ασπάζεται το μονοθεϊσμό, ο οποίος ποτέ δεν
ήταν χαρακτηριστικός για την ελληνική θρησκεία και φιλοσοφία. Στην ελληνική φιλοσοφία, ποτέ δεν υπήρχε κάποια αρχή σε μορφή προσωπικότητας που να ήταν
πάνω από τον κόσμο. Βέβαια, ο Δίας, για παράδειγμα, ήταν εν μέρει προσωπικότητα,
όμως, με καθαρά ανθρώπινα στοιχεία και με διάφορες ατέλειες και αδυναμίες. Αντίθετα, ο θεός του Φίλωνα είναι ανώτερος του κόσμου, δε χαρακτηρίζεται από καμία

ιδιότητα, δεν επεκτείνεται στο χώρο και στο χρόνο· ταυτόχρονα, είναι προσωπικότητα με ένα συγκεκριμένο όνομα, αυτό του Ιεχωβά. Να υπογραμμίσουμε εδώ ότι ο
Έλληνας ποτέ δεν μπορούσε να κατανοήσει το απόλυτο ως προσωποποιημένο και
μόνο από το Φίλωνα οι Έλληνες φιλόσοφοι έμαθαν να καταλαβαίνουν το «Πρώτο
Εν» ως πλήρη και ατράνταχτη ταύτιση του υποκειμένου και του αντικειμένου, με το
οποίο ο κάθε άνθρωπος μπορούσε να επικοινωνήσει προσωπικά. Έτσι, ο ιουδαϊστής
Φίλων έγινε δάσκαλος του ειδωλολάτρη Πλωτίνου, με την έννοια ότι από την ιδέα
του Ιεχωβά δεν υιοθετείται η προσωπικότητά του, αλλά η ταύτιση του υποκειμενικού με το αντικειμενικό.
Ο Φίλων ερμήνευε τη Βίβλο ακολουθώντας τις μεθόδους του Στωικού Πλατωνισμού και η ερμηνεία αυτή ήταν γεμάτη αντιφάσεις. Για παράδειγμα, η βιβλική διδασκαλία για την κτίση προϋπέθετε ότι, εκτός του δημιουργού, γενικώς, δεν υπήρχε
τίποτα και γι’ αυτό η κτίση είναι δυνατή μόνο ως κτίση από το τίποτα. Αντίθετα, ο
Στωικός Πλατωνισμός, όπως προαναφέρθηκε, βασιζόταν στο «πρώτο πυρ» του, από
το οποίο απορρέουν και όλα τα υπάρχοντα. Η εν λόγω αντίρρηση εμφανίζεται πιο
πολύ στη διδασκαλία για το Λόγο, στην οποία παρατηρούνται σαφή στοιχεία του
Στωικού Πλατωνισμού. Ο Λόγος, εδώ, είναι απλώς ένα σύστημα λογικών νομοτελειών του κόσμου, οι οποίες ουσιαστικά δεν ξεχωρίζουν από τον ίδιο τον κόσμο και την
ύλη του. Εδώ, ο φιλόσοφος ακολουθεί την ελληνιστική θέση. Όμως, δεν παραμένει
πάντα σε αυτή τη θέση, διότι αναγκάζεται να θαυμάσει τη θεότητα ως ούσα πάνω
από τη φύση και πάνω από τον κόσμο και να κάνει διαφορετικές από το Στωικισμό
ερμηνείες, σύμφωνα με τις οποίες ο λόγος συνιστά τη συμπαντική νόηση όλων των
υπαρχόντων. Στο Φίλωνα, είτε ο λόγος απευθείας ταυτίζεται με τον πρώτο θεό και
αποτελεί τη νόησή του, τις ιδέες του και γενικώς όλο το σύνολο των τελειοτήτων
του, (αν και από την αρχή ο φιλόσοφος δηλώνει ότι η ανώτερη αρχή είναι άγνωστη),
είτε ο λόγος είναι κατώτερος, δεν είναι απλώς θεός, αλλά «δεύτερος θεός», «γιος του
θεού», ο οποίος έχει ως βασικό σκοπό να κατανοεί και να μορφοποιεί όλα τα κατώτερα και να είναι μεσάζων μεταξύ του πρώτου θεού και του κόσμου. Επειδή, όμως,
ο κόσμος νοείται κτιστός, τότε και ο λόγος φανερώνεται κτιστός. Αυτή η αντίθεση
δεν είναι η μόνη. Η ίδια η κτίση μπορεί να κατανοηθεί και ως η κτίση από το ουδέν
και μόνο ως εναρμόνιση αυτών που προϋπήρχαν χαοτικά και χωρίς τάξη, δηλαδή,
λαμβάνει χώρα η ερμηνεία όχι μόνο η βιβλική αλλά και η πλατωνική, όπως στον «Τίμαιο». Ταυτόχρονα, διατυπώνεται η άποψη ότι τέτοιου τύπου μεσάζοντες μεταξύ
δημιουργού και κτιστών υπάρχουν πολλοί. Ο Φίλων τούς ονομάζει είτε «αγγέλους»
είτε «δαίμονες» είτε «δυνάμεις» είτε «ιδέες». Γι’ αυτό παραμένει άγνωστο αν ο λόγος
πρέπει να ερμηνεύεται ως μοναδική στο είδος της προσωπικότητα, είτε ως γενική
έννοια που χαρακτηρίζει συνολικά όλους τους μεσάζοντες μεταξύ θεού και κόσμου.
Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι ο Φίλων, αναμφίβολα, βασίζεται στη στωική διδασκαλία για το Λόγο, αλλά ο Λόγος αυτός είναι γεμάτος αντιθέσεις, διότι είτε συνιστούσε ιδιότητα του υπερκόσμιου θεού είτε φανερώνει την εσωτερική ουσία του
κόσμου, η οποία κατά τη βιβλική άποψη μπορεί να είναι μόνο κτιστή. Γενικώς, όλη η
φιλοσοφία του Φίλωνα δέχτηκε την επιρροή του Στωικισμού. Γι’ αυτόν, η φύση είναι
μια παθητική και χαοτική αρχή, σε σύγκριση με την ενεργητική ιδεαλιστική αρχή ή
το Λόγο. Ο Φίλων δε φτάνει μέχρι την πλατωνική αφηρημένη άποψη για την ύλη και
υπογραμμίζει μόνο το χαοτικό χαρακτήρα της. Σε αντίθεση με τη βιβλική διδασκαλία για την κτίση από το ουδέν, ο Φίλων παντού ερμηνεύει τη σχέση του θεού με τον
κόσμο ως τακτοποίηση και μορφοποίηση και το θεό ως αρχιτέκτονα του κόσμου.
Η φιλοσοφία του έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των χριστιανικών ιδεών, ενώ η διδασκαλία για το Λόγο υιοθετήθηκε εν μέρει και από την Καινή Διαθήκη,
πιθανώς όχι απευθείας μέσω έργων του Φίλωνα του Αλεξανδρέως, αλλά υπό την
επίδραση των γνωστικών διδασκαλιών. Οι γνωστικοί, οι οποίοι κάποια στιγμή υπήρξαν ανταγωνιστές του Χριστιανισμού και θεωρούσαν τον κόσμο «κακόν», πίστευαν,
ταυτόχρονα, ότι κάποιες εκλεκτές προσωπικότητες διαθέτουν όχι μόνο το σώμα και
την ψυχή αλλά και πνεύμα ομοούσιο με τον απόλυτο θεό. Για αυτούς, ο σκοπός της
ύπαρξης ήταν να αφυπνίσουν την εκστατική (και όχι ορθολογική) γνώση για το θεό
και να ενώσουν το πνεύμα τους με το παγκόσμιο πνεύμα. Η διδασκαλία των γνωστικών ήταν άκρως ατομικιστική, διότι γι’ αυτούς ο δρόμος προς το θεό βρίσκεται
μόνο στην προσωπική διαίσθηση. Επίσης, πρέπει να προσθέσουμε ότι η έννοια του
Λόγου ως Θεϊκής Νόησης βρισκόταν και στη λατρεία του Ερμή του Τρισμέγιστου, οι
οπαδοί του οποίου, επίσης, θεωρούσαν τον κόσμο «κακόν» και πίστευαν ότι αυτός
δημιουργήθηκε όχι από το Θεό, αλλά από τις δαιμονικές δυνάμεις.
Ολοκληρώνοντας, πρέπει να τονίσω ότι οι αναφερόμενες θρησκευτικές-φιλοσοφικές διδασκαλίες δεν είχαν και δε θα μπορούσαν να έχουν μαζικό χαρακτήρα. Η πολυπλοκότητά τους, η αποστασιοποίηση από τους ανθρώπους (οι τελετές τους ήταν
μυστικές), η έλλειψη ολοκληρωμένων ηθικών κανόνων, τους οποίους είχε ανάγκη ο
απλός κόσμος σε έναν κόσμο που διαλυόταν, εμπόδιζαν την ευρεία διάδοση των διδασκαλιών των οπαδών του Ερμή του Τρισμέγιστου, των Γνωστικών, των Ορφικών
κλπ. Όμως, η ίδια η αφθονία θρησκευτικών-φιλοσοφικών ομάδων δείχνει σε ποια
κατεύθυνση βάδιζαν οι πνευματικές αναζητήσεις στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το 2ο
– 3ο αιώνα μ.Χ., την περίοδο που συντελέστηκε η διάδοση του Χριστιανισμού σε όλο
το έδαφος της αχανούς Αυτοκρατορίας και σε όλα τα στρώματά της.
Δρ Όλγα Μπούρα
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EKΔPOMH ΓONEΩN ΣTH PΩΣIA
Μόσχα - Αγία Πετρούπολη

Σ

τις 13 Απριλίου 2015, μετά από ένα ευχάριστο
αεροπορικό ταξίδι, μια παρέα 30, περίπου, ατόμων, μικρών και μεγάλων, φτάσαμε στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ρωσίας, την Αγία Πετρούπολη και περπατήσαμε στους δρόμους της πόλης,
που, δικαίως, θεωρείται η «Βενετία του Βορρά». Ο ποταμός Νέβας διασχίζει την πόλη, ενώ σειρά νησιών
συγκοινωνούν με γέφυρες και, έτσι, δημιουργούν ένα
ειδυλλιακό τοπίο με άπειρα κανάλια. Η πόλη είναι γεμάτη με παλάτια, κτίρια με εξαιρετικές λεπτομέρειες, εκκλησίες, πάρκα, πλατιές λεωφόρους, σκαλιστές
γέφυρες και μνημεία. Περπατήσαμε στην λεωφόρο
Νέβσκι, που είναι ο πιο διάσημος δρόμος της πόλης,
επισκεφτήκαμε τον Καθεδρικό Ναό Καζάν που είναι
σχεδιασμένος στα πρότυπα της Βασιλικής του Αγίου
Πέτρου στη Ρώμη και πήραμε μια πρώτη γεύση του
παλμού της ζωής των ανθρώπων της πόλης, η οποία
αριθμεί 5 εκατομμύρια κατοίκους. Κατά τη διάρκεια
του περιπάτου, με την πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια της κας Μπούρα αλλά και επαγγελματιών ξεναγών, μάθαμε ουσιώδη στοιχεία της αρχιτεκτονικής,
της ιστορίας και της σύγχρονης ζωής της πόλης.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας, θαυμάσαμε την πόλη
φωταγωγημένη. Περάσαμε από την Εκκλησία της
Αναστάσεως, που μοιάζει σαν να έχει βγει από παραμύθι, είδαμε το Ινστιτούτο Σμόλνι, από όπου ο Λένιν διηύθυνε τις επιχειρήσεις της επανάστασης, γνωρίσαμε την Πλατεία των Ανακτόρων, που είναι η
κεντρική πλατεία της Αγίας Πετρούπολης και είδαμε
φωταγωγημένη τη στήλη του αυτοκράτορα Αλεξάνδρου Α΄ - μια στήλη 47,5 μέτρων, η οποία στην
κορυφή της έχει το άγαλμα ενός αγγέλου που κρατάει ένα σταυρό- μνημείο προς τιμή του αυτοκράτορα για τη νίκη του κατά του Ναπολέοντα. Είδαμε, επίσης, το άγαλμα του χάλκινου καβαλάρη, το οποίο
κατασκευάστηκε την εποχή της Μεγάλης Αικατερίνης, μνημείο που είναι αφιερωμένο στον ιδρυτή της
πόλης και απεικονίζει τον Πέτρο τον Μεγάλο να κάθεται πάνω στο άλογό του (το οποίο πατά ένα φίδι),
ενώ με το χέρι του δείχνει τον ποταμό Νέβα. Ιδιαίτερα επιβλητικά και εξαιρετικής αισθητικής ήταν, επίσης, το κτίριο του παλιού Χρηματιστηρίου της Αγί-

ας Πετρούπολης που σήμερα στεγάζει το Ναυτικό
Μουσείο, το Θέατρο Μαριίνσκι – γνωστό σε μας
ως «Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου Κίροφ» - καθώς
και τα πανεπιστημιακά κτίρια της πόλης στο νησί Βασιλιέβσκι, δίπλα στα οποία ξεχωρίζει αυτό της Ακαδημίας Καλών Τεχνών, το οποίο διακοσμείται με αιγυπτιακούς γρύπες και σφίγγες.
Τη δεύτερη ημέρα, γνωρίσαμε από κοντά το νησάκι των Λαγών, όπου βρίσκεται το «Φρούριο του Πέτρου και Παύλου». Εντός του κάστρου, επισκεφτήκαμε ένα από τα πρώτα οικοδομήματα της πόλης, τον
ομώνυμο καθεδρικό ναό που κατασκευάστηκε μεταξύ του 1713 και του 1733, στο εσωτερικό του οποίου
είδαμε το κοιμητήριο των τσάρων και ακούσαμε ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία για τη δυναστεία των
Ρομανώφ· το πρώτο μέλος της που είχε ταφεί εκεί
ήταν ο Μεγάλος Πέτρος. Έξω από το ναό, θαυμάσαμε
τον πύργο ύψους 125, περίπου, μέτρων στολισμένο
με ένα χρυσό άγγελο που κρατάει σταυρό, χαρακτηκτη

ριστικό σύμβολο της Αγίας Πετρούπολης.
Η ημέρα μας συνεχίστηκε με ξενάγηση σε ένα από
τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου, το Ερμιτάζ.
τάζ.
Το μουσείο φιλοξενεί μια πλούσια συλλογή από παγκόσμιας φήμης έργα τέχνης· αριθμεί τρία περίπου
που
εκατομμύρια έργα από τις ελληνικές και ρωμαϊκές
κές
αρχαιότητες έως και τη ζωγραφική του 20ου αιώνα.
ώνα.
Σημαντικό τμήμα του μουσείου είναι η πινακοθήκη.
κη.
Μεταξύ των αριστουργημάτων του Ερμιτάζ είναιι οι
κορυφαίοι πίνακες: «Η Μαντόνα Μπενουά» και η «Η
Μαντόνα με το Βρέφος» του Λεονάρντο ντα Βίντσι,
τσι,
η «Δανάη» του Ρέμπραντ, «Οι Απόστολοι Πέτρος
ρος
και Παύλος» του Ελ Γκρέκο, το «Καθισμένο αγόρι»
ρι»
του Μιχαήλ Άγγελου κλπ.
Την επόμενη ημέρα, αναχωρήσαμε για το προροάστιο Πούσκιν με προορισμό το Τσάρσκογιε Σελό,
ελό,
όπου επισκεφτήκαμε τα ανάκτορα και τους κήπους
ους
της αυτοκράτειρας Αικατερίνης, συζύγου του Μεγάγάλου Πέτρου. Θαυμάσαμε τα πρώτα εξοχικά καταλύλύματα της αυτοκράτειρας, το μπαρόκ Παλάτι της Αικατερίνης, που σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Ραστρέτρέ-

λι και το νεοκλασικό Παλάτι του Αλεξάνδρου, γαμήλιο δώρο της Αικατερίνης Β΄ της Μεγάλης στον εγγονό της. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό, στο εσωτερικό του
ανακτόρου, μας φάνηκε το κεχριμπαρένιο δωμάτιο
του αυτοκράτορα Πέτρου. Τέλος, απολαύσαμε μια
βόλτα στους κήπους και θαυμάσαμε τον περιβάλλοντα χώρο. Το βράδυ της ίδιας ημέρας διασκεδάσαμε
παρακολουθώντας μια φολκλορική παράσταση σε
ένα από τα ωραιότερα τσαρικά παλάτια της πόλης,
που μας έφερε σε επαφή με τη ρωσική μουσική και
κουλτούρα.
Η τελευταία ημέρα στην Αγία Πετρούπολη περιλάμβανε την ξενάγησή μας στο μεγαλύτερο ναό της
πόλης, το μεγαλοπρεπή Ναό του Αγίου Ισαακίου με
τις μονολιθικές γρανιτένιες κολώνες, ο οποίος κτιζόταν από το
1818 και για σαράντα χρόνια, βασισμένος σε σχέδια
του Γάλλου αρχιτέκτονα Αυγούστου
Ντε Μονφεράν. Είναι ένα από τα
μεγαλύτερα
θολωτά κτίρια στον
κόσμο,
διακο-
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σμημένο με πολλά αγάλματα, ανάγλυφες παραστάσεις, ζωγραφικούς πίνακες και μωσαϊκά. Στη συνέχεια, ξεναγηθήκαμε στο παλάτι του Φέλιξ Γιουσούποφ, που είναι γνωστό, μεταξύ άλλων, γιατί εκεί δολοφονήθηκε ο Ρασπούτιν, ο Ρώσος μυστικιστής, ο
οποίος άσκησε τεράστια επίδραση στο τελευταίο ρωσικό αυτοκρατορικό ζεύγος.
Με αυτή τη γλυκιά γεύση, αποχαιρετήσαμε την πόλη της Αγίας Πετρούπολης και, ταξιδεύοντας προς τη
Μόσχα με τρένο, είχαμε την ευκαιρία να σχηματίσουμε μια εικόνα της ρωσικής υπαίθρου, αλλά και να δούμε πώς λειτουργούν οι ρωσικές συγκοινωνίες.
Κατά τη διήμερη παραμονή μας στη Μόσχα, επισκεφτήκαμε το Μουσείο Κοσμοναυτών, το οποίο
χτίστηκε το 1964, για να φιλοξενήσει τα επιτεύγματα των Ρώσων στην Αστροναυτική. Εκεί, εκτός από διαστημόπλοια και δορυφόρους, είδαμε τη στολή του
θρυλικού Γιούρι Γκαγκάριν. Το βράδυ, ξεναγηθήκαμε από την κα Μπούρα στο διάσημο μετρό της πόλης, που λειτούργησε για πρώτη φορά το 1935. Είναι
το δεύτερο μεγαλύτερο μετρό σε επιβατική κίνηση
στον κόσμο, το οποίο μεταφέρει
καθημερινά περισσότερους
από 8 εκατομμύρια επιβάτες. Το μετρό της Μόσχας
δεν είναι μόνο ένα μέσο
μαζικής μεταφοράς·
είναι ένα ζωντανό
μουσείο. Τη μοναδική του διακόσμηση φιλοτέχνησαν διάσημοι Ρώσοι
καλλιτέχνες με εικονογραφήσεις
από το χώρο
του αθλητισμού, της
γεωργίας, της
βιομηχανίας,
με εξιδανικεύ-

σεις ιστορικών χαρακτήρων, με παραστάσεις από σημαντικές νίκες και, φυσικά, από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ο Στάλιν ονόμασε το μετρό «Τα Παλάτια
του Λαού». Στόχος του ήταν να αναδειχτεί η αρμονία, ο πλούτος, η ισότητα και η ευτυχία του σοβιετικού
συστήματος. Κατά την περιήγησή μας, κάναμε στάση και θαυμάσαμε διάφορους σταθμούς, όπως το
σταθμό Μαγιακόβσκι, που αποτελεί δείγμα της σταλινικής
αρχιτεκτονικής, διακοσμημένο με μωσαϊκά
λ
σχεδιασμένα από τον καλλιτέχνη Ντεϊνέκα, τα οποία
απεικονίζουν την καθημερινότητα των απλών πολιτών
τ της Σοβιετικής εποχής, το σταθμό Κιέβσκαγια
που
π σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Α. Ν. Ντούσκιν, το σταθμό Πλατεία Επανάστασης με τα χάλκινα
ν αγάλματα που αναπαριστούν στρατιώτες με όπλα
έτοιμα για μάχη και αγρότες με σφυριά και δρεπάνια,
έργο του γλύπτη Μάνιζερ κ.λπ.
Καταλήξαμε στην Κόκκινη Πλατεία και είδαμε φωταγωγημένα
το Μαυσωλείο του Λένιν, τον περίτετ
χνο
χ Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βασιλείου, το Ναό
της
τ Παναγίας του Καζάν, το μεγαλύτερο ιστορικό
μουσείο της Ρωσίας, το πολυκατάστημα ΓΚΟΥΜ και,
φυσικά, τα τείχη του Κρεμλίνου.
Την επόμενη ημέρα, ξεκινήσαμε για μια σύντομη
περιήγηση
στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης.
π
Μεταξύ άλλων, είδαμε τους επιβλητικούς πύργους
της
τ εποχής του Στάλιν, το Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ στους λόφους του Λένιν, το κτίριο της Κρατικής Ασφάλειας (πρώην KGB), τα κτίρια της Εθνικής
Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Μουσείου, την Πλατεία
τ του Θεάτρου με το Θέατρο Μπολσόι να δεσπόζει, το μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος
Χριστού,
τη Γέφυρα του Πατριάρχη κ.λπ. Είδαμε,
Χ
επίσης, μέρος του σύγχρονου τμήματος της πόλης με
τους
ουρανοξύστες, ενώ, φτάνοντας στους λόφους
τ
του
τ Λένιν, κάναμε στάση, για να θαυμάσουμε την πανοραμική
θέα της πόλης. Στη συνέχεια, επισκεφθήκαν
με το Κρεμλίνο, αυτό το μοναδικό μεσαιωνικού τύπου
π κάστρο και είδαμε από κοντά το μεγάλο παλάτι,
τ διοικητικά και κυβερνητικά κτίρια, τη Γερουσία, το
Παλάτι των Συνεδρίων, την πλατεία με το Ναό του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου βαπτίζονταν οι
ττσάροι και τον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της

Θεοτόκου, όπου γινόταν η στέψη τους. Στη συνέχεια,
θαυμάσαμε τα εκθέματα του περίφημου Θησαυροφυλακίου του Κρεμλίνου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, αυτοκρατορικές άμαξες, στολές, στέμματα
και τα γνωστά «αυγά Φαμπερζέ».
Η ημέρα ολοκληρώθηκε με περίπατο στους πολυσύχναστους δρόμους της μεγαλούπολης, όπου βιώσαμε αρκετές εκπλήξεις, καθώς η πλειοψηφία των
ανθρώπων δε μιλούσε αγγλικά, οι δε ταμπέλες στα
ρώσικα έμοιαζαν... «κινέζικες».
Η εκδρομή μας τελείωσε με την περιήγηση στην
κατοικία και το κτήμα του Γκόρκι Λένινσκιγιε,
τα οποία το 1918 «εθνικοποιήθηκαν». Αρχικά, ανήκαν στον Πιζάρεφ, ήρωα πολέμου του 1812 και, στη
συνέχεια, στη Ζηναϊδα Μορόζοβα, χήρα του διάσημου βιομήχανου της Μόσχας. Η κατοικία αυτή βρίσκεται μόλις 30 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας και
επιλέχθηκε από το Λένιν για την ανάρρωσή του μετά από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του το
1918. Είδαμε, μεταξύ άλλων, τα έπιπλα του γραφείου του, έτσι όπως ήταν στο Κρεμλίνο, τη βιβλιοθήκη
του στην οποία υπάρχουν περισσότερα από 4.000
βιβλία γραμμένα σε δέκα διαφορετικές γλώσσες,
για να καταλήξουμε στο γκαράζ, όπου θαυμάσαμε
τη Rolls Royce του Λένιν, αυτοκίνητο για την κίνηση
του οποίου χρησιμοποιούσε αλκοόλ αντί για βενζίνη, μιας και μπορούσαν να το εξασφαλίσουν πολύ
πιο εύκολα απ’ ό,τι τη βενζίνη, κατά τη διάρκεια του
εμφύλιου πολέμου· αντί δε για πίσω ρόδες είχε ερπύστριες.
Γυρίσαμε σοφότεροι, με υπέροχες μοναδικές
εμπειρίες, με περισσότερους φίλους και με την ελπίδα και την προσδοκία να πάμε ξανά και να γευτούμε
πάλι -και με εσάς που δεν μπορέσατε να είστε στην
παρέα μας- τις ομορφιές της Αγίας Πετρούπολης και
της Μόσχας, οι οποίες δεν μπορούν να αποτυπωθούν
σε 1.000 λέξεις. Μεγάλο μυστικό στην επιτυχία του
ταξιδιού μας ήταν η κα Μπούρα, η οποία με διάθεση,
χαμόγελο, ευγένεια, αμείωτο ενδιαφέρον και ζήλο δε
σταμάτησε ούτε ένα λεπτό να αφηγείται και να μας
δείχνει τις ομορφιές της χώρας της.
Λάμπρος Κιτσαράς- Ιλάννα Κούρκαφα
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EKΔPOMEΣ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Ένα μαγευτικό ταξίδι στη Γερμανία

Σ

το σχολικό περιβάλλον κυριαρχούν άγχος, πίεση,
απαιτητικά μαθήματα και διάβασμα. Όλα αυτά
οδηγούν ένα μαθητή στην ανάγκη να ξεφύγει, να
ηρεμήσει, να χαλαρώσει, καθώς και να ανασυγκροτήσει
τις δυνάμεις του. Γι’ αυτόν το λόγο το σχολείο μας βρήκε
έναν πολύ δημιουργικό τρόπο, για να μας βοηθήσει να
αποδράσουμε από την ασφυκτική καθημερινότητα.
Ποιος ήταν αυτός; Ένα ταξίδι στην καταπληκτική χώρα
της Γερμανίας. Συγκεκριμένα, η εκδρομή μας αφορούσε
στις παραμυθένιες πόλεις της Βρέμης και του Αμβούργου. Έτσι, ξεκινήσαμε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος», απ’
όπου αναχωρήσαμε για το Αμβούργο με στάση στο αεροδρόμιο του ιστορικού Μονάχου. Εκεί, σχηματίσαμε, ήδη,
τις πρώτες μας εντυπώσεις. Η απίστευτη οργάνωση των
Γερμανών ήταν κάτι το οποίο μας εντυπωσίασε και που
συναντήσαμε, στη συνέχεια, στη Χανσεατική Βρέμη αλλά και στο πανέμορφο Αμβούργο. Αργότερα, η πτήση μας
από το Μόναχο προς το Αμβούργο μάς έφερε ένα βήμα
πιο κοντά στον προορισμό μας, στον οποίο, τελικά, φτάσαμε μετά από μια πολύωρη αλλά μαγευτική διαδρομή
μέσα από τους εθνικούς δρόμους της Γερμανίας. Κάτι που
μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι όλοι αυτοί οι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας βρίσκονται μέσα σε κατάφυτα
δάση.
Όταν, τελικά, φτάσαμε στη θαυμάσια Βρέμη, η
ξενάγησή μας άρχισε με τη βοήθεια μιας πολύ ευγενικής
τοπικής ξεναγού. Μαζί της περιπλανηθήκαμε σε
όλα τα σοκάκια της παλαιάς πόλης και στη μεγάλη
κεντρική πλατεία, όπου βρίσκεται και το δημαρχείο.
Πρόκειται για ένα κτίριο αποτελούμενο από τέσσερις
διαφορετικές προσόψεις, εκ των οποίων κάποιες είναι

χτισμένες σε γοτθικό ρυθμό. Γύρω του ξεδιπλώνονται
τα πανέμορφα γραφικά σπίτια της παλιάς πόλης, τα
οποία έχουν αναστηλωθεί, αλλά και το γνωστό άγαλμα
με τα τέσσερα ζώα, το ένα πάνω στη ράχη του άλλου
- ο γάιδαρος, ο σκύλος, η γάτα και ο κόκορας - κάτι το
οποίο αποτελεί σύμβολο της Βρέμης και παραπέμπει
στην καταπίεση των υπαλλήλων στα μεσαιωνικά χρόνια.
Θαυμάσαμε, ακόμα, το δεκάμετρο άγαλμα ενός ιππότη
από την εποχή του Μεσαίωνα. Επισκεφτήκαμε τον πιο
παλιό και πιο μεγάλο καθολικό ναό της πόλης, ηλικίας
εννιακοσίων πενήντα ετών. Βέβαια, λογικό είναι να έχει
υποστεί και αυτός κάποιες διαδικασίες αναστήλωσης.
Ύστερα, περιηγηθήκαμε στο ζωντανό κέντρο της
πόλης. Εκεί, τελείωσε η ξενάγηση της πρώτης ημέρας.
Έτσι μεταφερθήκαμε στο φιλόξενο ξενοδοχείο μας,
όπου μείναμε για λίγη ώρα, ώστε να τακτοποιήσουμε
τις αποσκευές μας. Περπατώντας, στη συνέχεια,
προς το εστιατόριο κάναμε ένα βραδινό περίπατο
απολαμβάνοντας, έτσι, και τη νυχτερινή πλευρά της
πόλης.
Την επόμενη ημέρα ξυπνήσαμε νωρίς, ώστε να
πάρουμε το πρωινό μας, για να αναχωρήσουμε με
τον οδηγό, τον κύριο Ντάνιελ, για το Μουσείο του
Κλίματος στο Μπρέμερχαφεν. Τελικά, άξιζε αυτό το
πρωινό ξύπνημα, αφού το μουσείο αποτέλεσε για εμάς
μια ξεχωριστή εμπειρία που δε θα ξεχάσουμε ποτέ.
Γεμάτο δραστηριότητες και θέματα διασκέδασης αλλά
και μάθησης, μας έκανε να μη θέλουμε να τελειώσει
αυτή η μαγευτική βόλτα σε όλα τα κλίματα του κόσμου.
Σ’ αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον μουσείο, με έναν πολύ
ρεαλιστικό και διαδραστικό τρόπο ήρθαμε σε επαφή με

διαφορετικές συνήθειες ζωής και πολιτισμούς, κάτι το
οποίο μας «γέννησε» ακόμα περισσότερες απορίες για
τις συνθήκες διαβίωσης σε άλλες χώρες, κυρίως σε αυτές
που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.
Ακολούθησε ένας εντυπωσιακός και ταυτόχρονα
χαλαρωτικός περίπατος στην παραλία της Βόρειας
Θάλασσας, γνωστής για τις έντονες και δυνατές
παλίρροιές της. Στο πλαίσιο αυτού του θαυμάσιου
περιπάτου, επισκεφθήκαμε ένα ξεχωριστό ζωολογικό
κήπο, γεμάτο από διαφορετικά είδη ζώων που μας
ταξίδεψαν και αυτά με το δικό τους τρόπο σε μακρινούς
τόπους. Έτσι, τελείωσε η δεύτερη ημέρα της διαμονής
μας στη Γερμανία μετά από ένα εξαίσιο γεύμα σε ένα από
τα εστιατόρια της Βρέμης.
Την τρίτη και τελευταία ημέρα της εκδρομής μας,
ξυπνήσαμε αρκετά νωρίς, για να αποχαιρετήσουμε την
αξιαγάπητη Βρέμη και να γνωρίσουμε την επόμενη
μαγευτική πόλη, το Αμβούργο, το οποίο, όπως ήταν
αναμενόμενο, μας άφησε άφωνους. Η ωραία και γεμάτη
συγκινήσεις ξενάγηση περιλάμβανε στην αρχή τη
διαδρομή με το πούλμαν στο κέντρο της πόλης και, στη
συνέχεια, στο δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης,
το Αμβούργο, που βρίσκεται δίπλα σε ποτάμι. Σταθήκαμε
στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης - στην Άλστερ,
μια τεράστια λίμνη στο κέντρο του Αμβούργου, σε
κάποιες από τις 2.300 γέφυρες πάνω από τα κανάλια, στο
εντυπωσιακό Σπάιχερσταντ, στην ιστορική προβλήτα
του Αγίου Παύλου, για να καταλήξουμε στην Πλατεία
Δημαρχείου, όπου επισκεφθήκαμε διάφορα μαγαζιά,
για να αγοράσουμε αναμνηστικά, που θα μας θυμίζουν
τις μαγικές στιγμές που περάσαμε όλοι μαζί στην Α΄
Γυμνασίου.
Κάπως έτσι, λοιπόν, τελείωσε αυτή η εκδρομή
που μας γέμισε με νέες εμπειρίες και γνώσεις για ένα
διαφορετικό πολιτισμό. Το παραπάνω ταξίδι αποτέλεσε
για εμάς μια ανάσα μέσα στην ασφυκτική ρουτίνα της
καθημερινότητάς μας, καθώς και μια ευκαιρία για να
έρθουμε πιο κοντά όχι μόνο μεταξύ μας αλλά και με τους
καθηγητές μας. Και όλα αυτά χάρη στη μοναδική ευκαιρία
που μας προσέφερε το σχολείο μας να ταξιδέψουμε «σε
όλο τον κόσμο» και να αισθανθούμε, έστω και για λίγο,
πολίτες αυτού του πλανήτη…
Χάρης Πουκαμισάς, Αχιλλέας Τυροβολάς,
Α1 Γυμνασίου
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B' & Γ' ΓYMNAΣIOY
Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα - Βιέννη
Π

έμπτη πρωί, 26 Φεβρουαρίου 2015· η ημέρα της εκδρομής είχε φτάσει και όλοι ήμαστε στο αεροδρόμιο
γεμάτοι χαμόγελα, πειράγματα, καλή διάθεση. Μετά
από δύο ώρες ταξίδι φτάσαμε στη Βουδαπέστη. Η πρώτη
ημέρα της εκδρομής μας είχε ξεκινήσει. Ο καιρός ήταν βροχερός, αλλά, παρά τη συννεφιά, η ομορφιά της πόλης ήταν
ξεχωριστή, ιδιαίτερη. Η ξενάγησή μας, η οποία πραγματοποιήθηκε από την καταπληκτική ξεναγό μας, την κυρία Πατρίτσια, περιλάμβανε σημαντικά κτίρια της πόλης που σημάδεψαν τη σύγχρονη και παλαιότερη ιστορία της. Επίσης,
ανεβήκαμε στην Καστρούπολη, όπου επισκεφθήκαμε ένα
παλιό Νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού μέσα στο βράχο
που είχε μετατραπεί σε μουσείο. Αφού τακτοποιηθήκαμε
στο ξενοδοχείο, το βράδυ κάναμε κρουαζιέρα στο Δούναβη, θαυμάζοντας, παράλληλα, τα κτίρια της πρωτεύουσας
και τα φώτα που καθρεπτίζονταν πάνω στο νερό.
Η δεύτερη ημέρα της εκδρομής μάς επιφύλασσε μία έκπληξη. Αφού πήραμε το πρωινό μας, κατευθυνθήκαμε οδικώς προς ένα παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας, τον Άγιο

Ανδρέα, που βρίσκεται στις όχθες του Δούναβη, ιδιαίτερα
αγαπητό στους καλλιτέχνες. Κάναμε βόλτες στα δρομάκια
του, θαυμάσαμε την υπέροχη αρχιτεκτονική των σπιτιών και
αγοράσαμε αναμνηστικά. Όταν επιστρέψαμε στην πρωτεύουσα, πήγαμε στο Μουσείο του Τρόμου, όπου διαπιστώσαμε πόσο σκληρά ήταν τα δύο δικτατορικά καθεστώτα της
χώρας πριν και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη συνέχεια, πήγαμε στο πρώτο μετρό της Στερεάς Ευρώπης και
βγήκαμε στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, όπου φάγαμε και κάναμε τα ψώνια μας.
Την τρίτη ημέρα αλλάξαμε χώρα! Με τις καλύτερες αναμνήσεις από τη Βουδαπέστη, περάσαμε στη Σλοβακία
και κάναμε μια σύντομη στάση στην πρωτεύουσά της, τη
Μπρατισλάβα. Η ξενάγηση, εκεί, μας καθήλωσε, διότι το
παλαιό κέντρο της πόλης είναι απαράμιλλης ομορφιάς και
μεγάλης ιστορικής σημασίας. Αφού περιηγηθήκαμε στα
ιστορικά σημεία της πόλης, ταξιδέψαμε προς τη Βιέννη.
Εκεί, είδαμε τα μαγευτικά κτίρια της πόλης και γευτήκαμε
μια ατμόσφαιρα με έντονο το πολιτιστικό στοιχείο, χωρίς,

βέβαια, να παραλείψουμε να γευματίσουμε σ’ ένα κλασικό
εστιατόριο της Βιέννης. Για «επιδόρπιο» επισκεφτήκαμε το
μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Αυστρίας, όπου διαλέξαμε δωράκια για τις οικογένειές μας.
Η τέταρτη ημέρα ξεκίνησε νωρίς το πρωί με την επίσκεψή
μας στα αυτοκρατορικά ανάκτορα, το Schönbrunn, όπου
θαυμάσαμε το μεγαλείο και τη μεγαλοπρέπεια των Αψβούργων βασιλέων και περπατήσαμε στους πανέμορφους
κήπους τους. Ο τελευταίος προορισμός μας ήταν το ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου η ξεναγός μάς οδήγησε στην
πλατεία του επιβλητικότατου Καθεδρικού Ναού του Αγίου Στεφάνου.
Έτσι, η εκδρομή σιγά-σιγά έφτασε στο τέλος της κι εμείς,
χωρίς να το καταλάβουμε, βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο της
Βιέννης έτοιμοι για την αναχώρησή μας προς την Αθήνα. Εικόνες, μυρωδιές και γεύσεις θα μένουν χαραγμένες για πάντα στη μνήμη μας...
Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος,
Σταύρος Καρακαϊδός, Β1 Γυμνασίου
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ετάρτη, 18 Μαρτίου 2015, η ημέρα που όλοι περιμέναμε. Τα γκισέ της SWISS γέμισαν νυσταγμένα
πρόσωπα, ωστόσο, διαγραφόταν σ’ αυτά ένα τεράστιο χαμόγελο χαράς και ανυπομονησίας. Στις 6:30
το πρωί, λοιπόν, απογειωθήκαμε με τελικό προορισμό
την Ανδαλουσία και, αφού κάναμε μια στάση στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης, φτάσαμε στη Μάλαγα, όπου
βρισκόταν το ξενοδοχείο μας.
Η πρώτη ξενάγηση που παρακολουθήσαμε ήταν
στην πόλη της Γρανάδας και πιο συγκεκριμένα στο
Αλάμπρα – αραβικής αρχιτεκτονικής φρούριο και
ανάκτορο των Μαυριτανών Βασιλιάδων, το οποίο θεωρείται «επίγειος παράδεισος». Μεγαλύτερη εντύπωση
μάς έκαναν οι γεμάτοι χρώματα και μυρωδιές κήποι
του, αλλά και η μαγευτική θέα που μας προκάλεσε
δέος. Ολοκληρώνοντας την περιήγησή μας σε αυτό
το αξιοθέατο, κατευθυνθήκαμε προς το ξενοδοχείο,
όπου γρήγορα τακτοποιηθήκαμε και ξεκουραστήκαμε, καθώς γνωρίζαμε πως την επόμενη ημέρα θα επισκεφθούμε μια πόλη ξεχωριστή, ίσως την πιο δημοφιλή της Ισπανίας, τη Σεβίλλη.
Τη δεύτερη ημέρα ξεκινήσαμε αρκετά νωρίς, λόγω
της απόστασης που έπρεπε να διανύσουμε ως τη Σεβίλλη. Στη διαδρομή μας αυτή μας συνόδευε ο πολύ μεγάλος, γνωστός και ιστορικής σημασίας για την Ισπανία,
ποταμός Γουαδαλκιβήρ. Μετά από τον περίπατό μας
στο γραφικό και πολύ όμορφο κέντρο της πόλης, ξεναγηθήκαμε στον καθεδρικό ναό, όπου βρίσκεται και
ο τάφος του Χριστόφορου Κολόμβου. Οι περισσότεροι
από εμάς είχαμε την επιθυμία να επιστρέψουμε στο
ξενοδοχείο, για να ξεκουραστούμε· οι συνοδοί μας,
παρ’όλα αυτά, επέμεναν να κάνουμε μία ακόμη στάση
στην πλατεία Ισπανίας. Εμείς, προφανώς, δε γνωρίζαμε τι επρόκειτο να αντικρίσουμε. Εξωτερικά δεν ήταν
κάτι το ιδιαίτερο, έμοιαζε με ένα συνηθισμένο ευρωπαϊκό μνημείο. Όταν, όμως, περάσαμε στο εσωτερικό,

μείναμε άναυδοι. Το θέαμα της τεράστιας πλατείας με
τα σιντριβάνια, τα κανάλια, τις γεφυρούλες και τις άμαξες μάς αποζημίωσε πλήρως.
Η τρίτη ημέρα ήταν αφιερωμένη σε μια άλλη υπέροχη πόλη της Ανδαλουσίας, την Κόρδοβα. Εδώ, από
τα κτίσματα και τα μνημεία ξεχώρισε το μεγάλο τζαμί
Μεσκίτα και ο τεραστίου μεγέθους καθεδρικός ναός
που βρισκόταν στο εσωτερικό του, σε όλα τα σημεία
του οποίου υπήρχε περίτεχνη διακόσμηση. Την ίδια
ημέρα, αφού επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο, δειπνήσαμε για τελευταία φορά «α λα ισπανικά», διασκεδάσαμε
και χορέψαμε σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο για
εμάς. Δυστυχώς, έπρεπε κάποια στιγμή να γυρίσουμε
στα δωμάτιά μας και να ετοιμάσουμε τις αποσκευές
μας, ώστε να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πρωινή
μας αναχώρηση.
Το πρωινό της τελευταίας ημέρας, ένας τόνος λύπης μάς διακατείχε· κανείς δεν ήθελε να φύγει. Όπως
είχε προγραμματιστεί, ξεναγηθήκαμε και περιηγηθήκαμε στη Μάλαγα, την πόλη που μας φιλοξενούσε
για τρεις ημέρες. Βεβαίως, είχαμε ελεύθερο χρόνο για
βόλτες στον ανθοστολισμένο πεζόδρομο και για αγορές αναμνηστικών. Στη συνέχεια, μεταφερθήκαμε στο
αεροδρόμιο, απ’ όπου πήραμε το δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα, με ενδιάμεσο σταθμό τη Ζυρίχη.
Τις δύο τελευταίες πτήσεις μας θα μπορούσε κανείς να
τις χαρακτηρίσει διασκεδαστικές, καθώς το αεροπλάνο - δυστυχώς ή ευτυχώς για τους υπόλοιπους επιβάτες- πλημμύρισε με φωνές και γέλια.
Αναμφίβολα, η Ανδαλουσία ήταν για εμάς μια αξέχαστη εμπειρία, με πανέμορφες και αστείες στιγμές, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν χαραχθεί στις μνήμες
μας. Για το ταξίδι αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
το σχολείο και τους καθηγητές που μας συνόδευσαν.
Αναστασία Κούβαρη, Α1 Λυκείου
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τετραήμερη εκδρομή του σχολείου μας είναι η πλέον αγαπημένη εξόρμηση που διεξάγεται κάθε χρόνο σε διάφορα μέρη
του εξωτερικού και αναμένεται με προσμονή από όλους τους
συμμετέχοντες, μαθητές και καθηγητές.
Φέτος, με χαρά ενημερωθήκαμε ότι η εκδρομή μας θα περιλαμβάνει επίσκεψη και ξενάγηση στην Κυανή Ακτή, ξεκινώντας από το Μιλάνο μέχρι τα παράλια της Γαλλίας, τη Νίκαια και το Μόντε Κάρλο.
Η περιπέτειά μας ξεκίνησε από το αερoδρόμιο της Αθήνας πολύ
νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 12 Μαρτίου 2015. Πρόσωπα νυσταγμένα
αλλά γεμάτα προσμονή έδιναν «το παρών» στους διοργανωτές και
συνοδούς καθηγητές, ώστε όλη η ομάδα να ξεκινήσει και να εκπληρώσει τα σχέδια που στήνονταν όλες τις προηγούμενες ημέρες.
Μετά από 3 ώρες πτήσης, βρεθήκαμε στο Μιλάνο, την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας και ξεκινήσαμε για την ιταλογαλλική Ριβιέρα.
Πρώτος σταθμός της εκδρομής μας ήταν η Γένοβα, αγέρωχη πρωτεύουσα της Λιγυρίας, όπου περιηγηθήκαμε στα αξιοθέατα της πόλης και στο μεγάλο ενυδρείο. Μετά από την ξενάγησή μας σε αυτήν
την ιστορική, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής σημασίας
πόλη, πήραμε το δρόμο για την Κυανή Ακτή. Μέσω μιας μαγευτικής
διαδρομής φτάσαμε στη Νίκαια, όπου τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτια και είχαμε ελεύθερο χρόνο για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
Μετά το δείπνο επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο, για να διανυκτερεύσουμε.
Την επόμενη ημέρα στις 7:00 πήραμε πρωινό και αναχωρήσαμε
για το χωριό Σαν Πωλ ντε Βανς. Περιπλανηθήκαμε στα στενά του σοκάκια με τα υπέροχα παλαιοπωλεία, τις εντυπωσιακές γκαλερί και τα
μικρά καφέ. Πριν το μεσημέρι, ξεκινήσαμε για ένα από τα πασίγνωστα θέρετρα της Κυανής Ακτής, την πολυσύχναστη πόλη των Καννών, με τη γνωστή παραλιακή λεωφόρο Κρουαζέτ και τα πολυτελή
καταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια και καζίνο. Αφού κάναμε τη
βόλτα μας εκεί, κατευθυνθήκαμε προς το υπέροχο και διάσημο Μόντε Κάρλο. Εκεί, θαυμάσαμε το πιο διάσημο καζίνο του κόσμου, τα
ακριβά και εντυπωσιακά αυτοκίνητα και απολαύσαμε τη ζωντανή
μουσική του Café de Paris με τους διάσημους θαμώνες του πριγκιπάτου. Αργά το απόγευμα, πήραμε το δρόμο της επιστροφής, για να δειπνήσουμε και να ξεκουραστούμε για την επόμενη ημέρα.
Την τρίτη ημέρα της εκδρομής, αναχωρήσαμε για το μουσείοεργαστήριο αρωμάτων Φραγκονάρντ. Εκεί, μάθαμε πώς φτιάχνονται τα αρώματα, τα σαπούνια και κάναμε τις αγορές μας. Συνεχίσαμε με την επίσκεψη στο δεύτερο μικρότερο κρατίδιο του πλανήτη, το
πριγκιπάτο του Μονακό, όπου επισκεφτήκαμε τον καθεδρικό ναό
του Αγίου Νικολάου και το παλάτι. Αφού φάγαμε και κάναμε βόλτα,
πήγαμε στο Villefranche, ένα υπέροχο μικρό λιμανάκι με βαρκάκια,
μοντέρνες και κλασικές κατοικίες. Μετά το Villefranche πήγαμε για
φαγητό και επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο νωρίς, για να ετοιμαστούμε
για την επόμενη εξόρμησή μας.
Την τέταρτη και τελευταία ημέρα ξυπνήσαμε νωρίς, για να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στο οικονομικό κέντρο της Ιταλίας, το Μιλάνο. Μετά από αρκετές ώρες δρόμου φτάσαμε στο Μιλάνο, όπου
επισκεφτήκαμε το Κάστρο του Σφόρζα. Από εκεί περπατήσαμε
στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Ντουόμο, όπου βρίσκεται ο
υπέροχος καθεδρικός ναός της πόλης και πιο κάτω συναντήσαμε το
Θέατρο της Σκάλας, ένα από τα διασημότερα θέατρα όπερας στον
κόσμο. Αφού είδαμε τα αξιοθέατα της πόλης, είχαμε ελεύθερο χρόνο
για μια βόλτα στις εμπορικές στοές Βιττόριο Εμμανουέλ με τα πολυτελή καταστήματα. Αργά το μεσημέρι μεταφερθήκαμε στο αεροδρόμιο Μαλπένσα, για έλεγχο των εισιτηρίων μας και, στη συνέχεια, επιβίβαση στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα. Η άφιξή μας έγινε 3
ώρες αργότερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με τις καλύτερες εντυπώσεις από την εκδρομή μας.
Αγγελική Καραμαούνα, Β1 Λυκείου
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τις 3 Δεκεμβρίου 2014, ξεκίνησε η πενθήμερη εκδρομή της Γ’ Λυκείου
στην Αγία Πετρούπολη, μια σχολική εξόρμηση διαφορετική –για
αρκετούς λόγους- από τις υπόλοιπες.
Αρχικά, ο ίδιος ο προορισμός ήταν πολύ ιδιαίτερος, αφού η συγκεκριμένη
πόλη διαφέρει σημαντικά από τις άλλες ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις. Τα μεγαλοπρεπή ανάκτορα της τσαρικής εποχής, το Ερμιτάζ με τα ποικίλα και αναρίθμητα εκθέματα, οι επιβλητικοί ναοί, αλλά και ολόκληρη η Αγία Πετρούπολη μετέτρεψαν την εκδρομή μας σε ένα ταξίδι στο χώρο και το χρόνο, σε μια πόλη
που καθηλώνει τον εκάστοτε επισκέπτη με τη μαγευτική και απρόσιτη γοητεία
της. Το πλούσιο πρόγραμμά μας μας έδωσε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε και
ορισμένες πλευρές- όχι αμιγώς τουριστικές- αυτής της πόλης. Κυκλοφορήσαμε ελεύθερα στους δρόμους της, χρησιμοποιήσαμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και γνωρίσαμε από κοντά το σημαντικότερο κλασικό σχολείο της πόλης, το
οποίο φημίζεται για τις ελληνικές σπουδές του. Μας εντυπωσίασαν πολύ το Κεχριμπαρένιο Δωμάτιο στα Θερινά Ανάκτορα της Αικατερίνης, το Μουσείο
της Πολιορκίας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς, επίσης, και η
μεγαλύτερη μακέτα της Ρωσίας με τις σημαντικότερες πόλεις και περιοχές
της χώρας, στην επιφάνεια της οποίας κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα, τρενάκια,
έδυε και ανέτελλε ο ήλιος.
Ήμαστε, επίσης, τυχεροί, διότι βρεθήκαμε μαζί με τους πρώτους επισκέπτες
στην έκθεση του παγκοσμίως γνωστού Έλληνα καλλιτέχνη, Νίκου Φλώρου,
σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, στον Καθεδρικό Ναό
του Αγίου Ισαακίου. Δεν έλειψε, επίσης, και η επίσκεψη στο Ζωολογικό
Μουσείο, όπου θαυμάσαμε το μοναδικό, στον κόσμο, ταριχευμένο μαμούθ,
που βρέθηκε στον αιώνιο πάγο της Σιβηρίας και τις μούμιες των μικρών
μαμούθ, αλλά και ο αυτοσχέδιος και εμπνευσμένος χορός των συμμαθητών
μας στην μεγαλοπρεπή Πλατεία Ανακτόρων, κάτω από τις νιφάδες του
χιονιού συνοδευόμενος με τη μουσική του Τσαϊκόφσκι που ακουγόταν από
τα μεγάφωνα.
Όμως, κατά κύριο λόγο, η πενθήμερη εκδρομή συνέβαλε στην καλύτερη
και ουσιαστικότερη γνωριμία μας με τους συμμαθητές μας σε μια περίοδο,
κατά την οποία οι πολλαπλές μαθητικές υποχρεώσεις δεν έδιναν αρκετές
τέτοιες ευκαιρίες. Και σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος που περάσαμε με τους
συμμαθητές και τους καθηγητές μας είτε αναλωνόταν σε παιχνίδια και αστεία
(άλλωστε συνοδοί στην εκδρομή ήταν ο κ. Πρίφτης και ο κ. Ασλανίδης),
είτε – ομολογουμένως, τυχαία – σε συζητήσεις. Ήταν, ωστόσο, απολύτως
ουσιαστικός και μας βοήθησε να απαλλαγούμε για λίγο από το σχολικό άγχος.
Παρά τα απρόοπτα γεγονότα που συμβαίνουν σε μια μαθητική εκδρομή, αυτό
το πενθήμερο ήταν για όλους μας μια ευκαιρία απόκτησης νέων γνώσεων και
εμπειριών, ταυτόχρονα, όμως, και ξεκούρασης, καθώς και αλληλογνωριμίας.
Η ολιγοήμερη αυτή απόδρασή μας συνετέλεσε στην ενδυνάμωσή μας, μας
αναζωογόνησε και υπήρξε για όλους σημαντική βοήθεια για τη συνέχιση
της δύσκολης πορείας μας έως τις πανελλαδικές εξετάσεις. Για τους λόγους
αυτούς αποτέλεσε μια μοναδική και, σίγουρα, ανεπανάληπτη εμπειρία που θα
μας μείνει αξέχαστη.
Μαθητές της Γ΄ Λυκείου
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ατά τη διάρκεια της πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ Λυκείου του σχολείου μας στην
Αγία Πετρούπολη, το Δεκέμβριο του 2014, επισκεφθήκαμε το Κλασικό Γυμνάσιο
της πόλης, προκειμένου να γνωρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται ο πολιτισμός μας σε μια ξένη χώρα. Το σχολείο αυτό είναι ένα πειραματικού τύπου δημόσιο
σχολείο στο οποίο εισέρχονται μαθητές μόνο κατόπιν εξετάσεων και ειδικεύεται στη διδασκαλία του ελληνικού πολιτισμού και συγκεκριμένα της αρχαίας ελληνικής και νεοελληνικής γλώσσας. Με χαρά θελήσαμε να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία στηρίζοντας τη
διοργάνωση της δικής τους σχολικής εκδρομής στην Αθήνα.
Έτσι, την Τρίτη 5 Μαΐου 2015, η ομάδα των Ρώσων μαθητών και καθηγητών του
Κλασικού Γυμνασίου της Αγίας Πετρούπολης επισκέφτηκε το σχολείο μας. Οι φιλοξενούμενοί μας, αφού ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του σχολείου μας και ενημερώθηκαν για την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας του, παρακολούθησαν ένα δίωρο επαναληπτικό μάθημα Αρχαίων Ελληνικών της θεωρητικής κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου. Πιο
συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η «Αλληγορία του Σπηλαίου», όπως παρατίθεται στο 7ο
βιβλίο της πλατωνικής «Πολιτείας». Η εναρκτήρια ομιλία της διδάσκουσας καθηγήτριας
κ. Τσολάκου συνοδεύτηκε από προβολή διαφανειών σχετικών με το θέμα. Σε συζήτηση
που ακολούθησε μαθητές και καθηγητές κατέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά με το «μύθο του σπηλαίου», ώστε να καταδειχθεί η μορφωτική επίδραση της παιδείας στον άνθρωπο, που τον βοηθά να εξέλθει από το σκοτεινό κόσμο της πλάνης μέσα στο σπήλαιο
στην ηλιοφώτιστη περιοχή της αληθινής γνώσης.
Επιπλέον, εξετάστηκε η μεγάλη επιρροή των πλατωνικών ιδεών στο Χριστιανισμό και,
φυσικά, έγιναν προεκτάσεις στη σύγχρονη εποχή με γνώμονα την ανάγκη παροχής ουσιαστικής ανθρωπιστικής παιδείας στους νέους, η οποία να στοχεύει στην ολόπλευρη καλλιέργεια και τη σύμμετρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Το ζητούμενο, δηλαδή,
γι’ αυτή δε θα πρέπει να είναι ο στείρος εγκυκλοπαιδισμός και οι συσσωρευμένες γραμματικές γνώσεις αλλά η απόκτηση εσωτερικευμένων και αποκρυσταλλωμένων ηθικών
αξιών, οι οποίες να αποτελούν οδοδείκτη στη ζωή του ανθρώπου. Αυτήν την παιδεία, άλλωστε, δε στερούνται οι πολιτικοί μας, αλλά και εμείς, ως πολίτες της κοινωνίας, με αποτέλεσμα να μοιάζουμε με τους αμαθείς δεσμώτες στο σκοτεινό σπήλαιο του Πλάτωνα;
Είναι, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη, όπως προέκυψε ως συμπέρασμα από τη συζήτησή
μας, «ή να αναλάβουν την εξουσία οι φιλόσοφοι – πνευματικοί άνθρωποι ή να φιλοσοφήσουν οι ηγέτες!».
Ακολούθως, οι μαθητές και οι καθηγητές του ρωσικού σχολείου παρακολούθησαν θεατρικές παραστάσεις μαθητών του Γυμνασίου μας, ενώ δε δίστασαν να ξεδιπλώσουν και
οι ίδιοι τις υποκριτικές τους ικανότητες στη «σκηνή» του Προτύπου. Επίσης, δόθηκε η
ευκαιρία στους μαθητές των δύο σχολείων να γνωριστούν περισσότερο μέσω συζητήσεων, οι οποίες συνεχίστηκαν και τις επόμενες ημέρες της διαμονής τους στην Αθήνα.
Με μεγάλη χαρά συνοδέψαμε και ξεναγήσαμε τους νέους μας φίλους στο Σούνιο, στο
Λαύριο, στην Ακαδημία του Πλάτωνα, στο Λύκειο του Αριστοτέλη, στο Γυμνάσιο του Κυνοσάργους, στα Παριλίσσια Ιερά, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, στην Αρχαία Αγορά, σε αρχαία μνημεία και στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά.
Ελπίζουμε ότι οι πολιτιστικές επαφές μεταξύ των σχολείων μας θα καθιερωθούν, καθώς μ’ αυτόν τον τρόπο δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να αποκτήσουν νέες γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ολόπλευρη καλλιέργεια και τη σύμμετρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Άλλωστε, στην επίτευξη αυτής της ολόπλευρης
καλλιέργειας στόχευε και ο Πλάτων, όπως παρουσιάστηκε στην «Αλληγορία του Σπηλαίου».
Τασία Τσολάκου, Φιλόλογος
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Literature in the
English Class

ΞENOΓΛΩΣΣA

Maya Angelou
Work and life

M

aya's Angelou full name is Marguerite
Annie Johnson. She was born in St.Louis
U.S, on 4th April, 1928. She died at the
age of 86, in North California. She came from Africa
and during her life, she dealt with poetry, dancing
and singing. Moreover, she was an actress, director
and producer of plays, movies and public television
programs. More specifically, she is best known for
her series of seven autobiographies, which focus
on her childhood and early adult experiences. In
the first called I Know Why the Caged Bird Sings,
she describes her life experiences up to the age of
17.This book brought her international recognition
and acclaim.
In 1952, the future literary icon wed Anastasios
Angelopoulos, a Greek sailor from whom she took
her professional name - a blend of her childhood
nickname, "Maya," and a shortened version of his
surname.

In 1965 with Malcolm X, she established a NEW
Civil Rights organization, the Organization of AfroAmerican Unity. Ιn 1968, she organized a march
with Martin Luther King. During the next ten
years, she accomplished more than many artists
hope to achieve in a lifetime. Moreover, she wrote
articles, short stories, TV scripts, documentaries,
autobiographies and poetry.
The news of her passing away spread quickly with
many people taking to social media to mourn and
remember Angelou. President Barack Obama issued
a statement about Angelou, calling her "a brilliant
writer, a fierce friend, and a truly phenomenal
woman.… [she] had the ability to remind us that we
are all God's children; that we all have something to
offer," he wrote.
Jim Kolimpiris, Irene Oktapoda, Anna Tasakou,
A3 Λυκείου

I Know Why the Caged Bird Sings

H

aving taken all our English exams and successfully
passed them, there was a suggestion that we should
get to know the English language even better through
literature.
So in the first semester we started reading and comprehending the quite interesting (just take a look at the title and you
will understand) book I Know Why the Caged Bird Sings. It is
an autobiography of the African-American writer Marguerite
Annie Johnson, also known as Maya Angelou which describes
the rough childhood of that woman from a child’s perspective.
This is the book that made her famous all over the world, not
only because of her undeniable writing charisma and her talent of creating a breathtaking atmosphere inside the reader’s
head, but also because of her astonishingly harsh life.
So let’s take a quick look at the plot of the book. Maya and
Bailey are two siblings who are abandoned by their parents
and are sent to live with their grandmother. From time to time,
they live with their divorced parents, having to carry an emotionally overloaded burden.
My favorite character was the grandmother, who
despite being coloured, managed to be respected
within her community and raise her two grandchildren with her manners and her wisdom. On the contrary, my least favorite one was the partner of Maya’s
mother, for a reason you will find out only if you read
the book (No spoiler for you today).
The climax of the book was the last scene, which becomes her salvation from her thoughts and her freedom. It’s her “catharsis”. In this scene we can sense a
new beginning arising and we feel happy, because
this 17 year-old girl has finally found happiness.
All in all, the experience of reading English literature was very rewarding. After having finished the last page of the book, we felt proud of ourselves and we had plenty of mental ‘food for
thought’. It was a very pleasant journey that cost nothing and paid a million. You should take that
journey, too, for you will not be disappointed.
Tatiana Boura, A1 Λυκείου
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A REPORT on DIVERGENT

Introduction
The aim of this report is to analyze the debut novel of
the American author, Veronica Roth, called Divergent,
published by HarperCollins in 2011.
Plot
In a futuristic, dystopian Chicago, society is divided into
5 factions; Abnegation the selfless, Dauntless the brave,
Erudite the intelligent, Candor the honest and Amity the
peaceful. When all teenagers reach the age of 16, they
must choose to either stay in their faction of birth, or
transfer into another faction and stay there for the rest
of their lives. Beatrice Prior must make the decision to
stay with her family, or to transfer into another faction
and leave her family behind. What follows is a highly
competitive initiation, where the newly renamed Tris
must make some tough decisions
Favorite character
Our favorite character is 18 year old Tobias Eaton,
also known as Four in the Dauntless community. He

gets the nickname "Four" from his instructor Amar due
to having only four fears: heights, shooting someone,
claustrophobia and his father, Marcus Eaton. He is our
favorite character, because throughout this book he
shows his strong personality; He isn’t afraid of going
against his father’s will and the Erudite. Moreover, he
is noble and kind, virtues he inherited from his prior
faction Abnegation.
Detestable character
Our least favorite character is Eric, one of the five
Dauntless leaders.He is Four's nemesis as they were in the
same year of initiation and Four was ranked first while Eric
was second. Four also suspects him of being responsible
for the death of Amar, who was their instructor and a
Divergent. He is cruel and harsh and takes pleasure from
the pain of others. He has a competitive nature as shown
during the game of Capture the Flag, where his team
loses to Four's. He reacts sullenly and later on violently.
Favorite scene
Our favorite scene is the last one when Four, Tris,
Marcus, Caleb and Peter, board a train to the Amity
sector to find the rest of the Abnegation survivors. It
shows the relief of the characters after their toilsome
victory and leaves the readers in suspense, since they
can understand that this journey is not over yet.
Apostolidou Nikoletta, Α3 Λυκείου,
Makrodimitri Alexandra, A2 Λυκείου

Two New Factions
THE UNIFIVES
Having read both the books Divergent and Insurgent written by Veronica Roth, I decided to make a faction of
my own.
Its official name is Unifive but the other factions call them ‘Outsiders’. For now I would like to explain the choice
of the name Unifive. This name comes from the combination of the word unify and the number of the other
factions, five. Its goal is to unify the five factions in order to restore peace.
In order for the Unifive faction to accomplish its goal they have to explore the outside world, as it is clear to
me now that whatever lies outside the fence was the main reason for the conflict between the factions in the
first place. Here comes the explanation of the nickname. Since they pass most of their time outside the fence, the
others do not view them as equals, because of their fear of the unknown and that my friends is how they got their
nickname.
Firstly the color they wear is mostly green and earthly colors, like brown and sometimes black. However some
of the members prefer to wear camouflage outfits. They only wear sweat pants and t-shirts, but they also have
sweaters and jackets as the temperatures outside the fence vary, depending on their location. They live like the
factionless, they have some houses for storage and shelter but they often spend their nights in handmade tents or
hidden caves. In addition, they travel long distances either on foot or cars and every time they discover something
new they contact the Abnegation who then inform the Erudite.
Finally the Unifive unlike the other factions, have two symbols. One that shows the results there will be if they
fulfill their goal, a hand, symbolizing the Abnegation, which is rooted to the ground, symbolizing the Amity, and
holds the symbol of the Candor, which is the unbalanced measuring scale. Also on the wrist of the hand there is
a tattoo of an eye that symbolizes Erudite and inside the eyeball there is the flame of the Dauntless. This symbol
shows that the factions can work together if they want to accomplish something wonderful.
Alice Paraskevaidou, A1 Λυκείου, Inspired by Veronica Roth and my teacher Ms. Kontaxi
THE ZEALS (THE WORKERS)
Summary: Zeal values hard work and motivation above everything. They also like to be extremely efficient
and practical. They blame passiveness and laziness for human nature’s errors. They are supposed to replace the
factionless. The Zeal always offer and receive help and are responsible for maintaining all the facilities within the
fence. They use and do whatever they need to be efficient.
Initiation: One week of really intense work
Headquarters: A large motel divided in sectors and rooms. It shall also have shops and supply closets. When
someone dies or withdraws (becomes factionless) the house is left empty and used as a supply closet until a new
worker arrives.
Clothes: Cargo pants with pockets and a bright white shirt.
Relationships: Zeal-Abnegation: Dislike/Hate. They think that the Abnegation aren’t motivated at all. ZealErudite: Neutral/Friendly. However they really like how the Erudite work hard for knowledge. Zeal-Dauntless:
Neutral/Friendly. They like the Dauntless motivation. Zeal-Amity: Friendly. Both work hard. Their only difference is
their efficiency and work domain. Zeal-Candor: Hate. They think that the Candor are useless.
Manos Giannopoulos, A2 Λυκείου

Dystopian
films

efinition: A dystopia (from the Greek δυσand τόπος, alternatively, cacotopia, kakotopia, or anti-utopia) is an imaginary community or society that is undesirable or frightening. It is literally translated as "not a good place",
an antonym of utopia.
Why do we spend money on films that seem designed only to frighten and depress us? What kind
of entertainment, much less relief, do these nightmare scenarios offer?
Recently, there have been many films, books
and TV series whose setting is dystopian. The Earth
after a nuclear war or an apocalypse happens to
be one of the trendiest settings for fictional stories.
Perhaps this is so, because in this way, we can relate to the whole concept of the film/book, since
we too live on Earth which has been experiencing
many global-environmental problems, like wars,
temperature rises and lethal virus outbreaks.
Some examples of films with dystopian setting
are the films/books "Divergent" and "The Hunger
Games", as well as the famous TV series "The Walking Dead". The first one is set in a dystopian and
futuristic Chicago, ruled by a ‘not so’ democratic
system called "The Faction System". The second
one is set in a dystopian USA of the future called
"Panem" that has been divided into 12 districts
that are ruled by the evil and snobbish people of
the Capitol. Finally, AMC's "The Walking Dead" is
set in a post-apocalyptic USA, in Atlanta, where
zombies have taken over the major cities and society and humanity are in jeopardy.
One explanation for their popularity is that these
films allow us to reflect on the harsh realities of our
present moment and conditions that are difficult
to confront head-on. Though ostensibly set in the
future, the post-apocalyptic mode can function as
a window on, and critique of, the present, as Fredric Jameson has argued in his study of science and
utopian fiction, Archaeologies of the Future.

D

Source: http://daily.jstor.org/why-are-dystopian-filmson-the-rise-again/
Theoharis Gialas, A2 Λυκείου, Manos Kantas,
A1 Λυκείου

Επιμέλεια: Τέτη Κονταξή, καθηγήτρια Αγγλικών
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Feste und Bräuche in Deutschland
In Deutschland gibt es viele verschiedene Bräuche und Feste.
Weihnachten und Ostern sind
die größten und wichtigsten Feste in Deutschland. Sie werden
jedoch fast ähnlich wie in ganz
Nordeuropa gefeiert. Deshalb
beschäftigen wir uns hier mit
weniger großen, aber doch traditionellen deutschen Festen.

Karneval ist kein religiöses Fest. In Südder Karneval Fastnacht. Besonders viele Menschen
Karneval ist ein alter Brauch. Schon im 13. Jahrhunnig wurde gewählt. Man verkleidet sich, indem man
valsfeiern oder auf Karnevalsumzüge mit großen gerend des Karnevals richtig lustig zu sein. Am sogebeginnt die 40-tätige Fastenzeit als Vorbereitung

deutschland, in der Schweiz und in Österreich heißt
feiern es im Rheinland: Köln, Düsseldorf und Mainz.
dert gab es Karnevalsumzüge und ein Karnevalsköbunte Kleider oder Masken trägt und geht zu Karneschmückten Wagen. Man hat die Gelegenheit, wähnannten Aschermittwoch endet der Karneval und
auf das Osterfest.

1. April: Der 1. April ist ein lustiger Tag. An diesem Tag gibt man Menschen einen Auftrag, den sie gar nicht durchführen können. Auch in den Zeitungen findet man
an diesem Tag Aprilscherze, Berichte von Ereignissen, die sich wahr anhören, aber nicht stimmen.
1. Mai: Der 1. Mai ist in vielen Ländern als Tag der Arbeit ein Feiertag. Viele Arbeiter gehen noch traditionell auf die Maikundgebungen, die von den Gewerkschaften durchgeführt werden. Aber vor allem ist es ein wichtiges Frühlingsfest. Je nach Region gibt es unterschiedliche Bräuche. Am Vorabend des 1. Mai wird der Maibaum
geschmückt. Man sitzt zusammen und eine kleine Birke, Fichte oder ein runder Reifen werden mit bunten Bändern geschmückt. Lieber macht man mit der Familie einen Ausflug oder eine Wanderung. Wenn man abends noch zusammen ist, gibt es manchmal die leckere Maibowle, ein Getränk aus Wein und Sekt mit Erdbeeren, Aprikosen und würzigem Waldmeister.
15. August: In einigen katholischen Gegenden feiert man am 15. August Marias Himmelfahrt. Dieses Fest ist typisch katholisch.
Das Oktoberfest: Das
Münchner Oktoberfest oder
Wiesn ist das größte Volksfest der
Welt und findet vom 16. September bis 3. Oktober statt. Alljährlich
strömen über 6 Millionen Besucher auf das Fest. Etwa 6 Millionen
Maß Bier werden getrunken. Die
Hofbräu-Festhalle mit ungefähr
10.000 Plätzen ist das größte Zelt.

Halloween: Immer mehr Menschen feiern das Halloween-Fest. Es ist ein
sehr altes Herbstfest der Kelten. In dieser Nacht zum 1. November gehen Kinder
als Hexen, Teufel oder Feen verkleidet und maskiert, von Haus zu Haus und bitten
um Süßigkeiten, ansonsten drohen sie mit Streichen. In den Vorgärten der Häuser,
an Haustüren, Fenstern und auf Balkonen sieht man am Abend vor Halloween einen ausgehöhlten Kürbis mit einem eingeschnittenen Gesicht, dasvon innen her
durch eine brennende Kerze erleuchtet wird. Der erleuchtete Kürbis soll die bösen
Geister abschrecken.

Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης Β1, Βαμβακάς Δημήτριος Γ1, Γκολφίνος Χάρης Β2, Δρόσος Ανδρέας Β2, Καμενάκης Δημήτριος Γ2, Καμπατζάς Ιωάννης Β1,
Κανατάς Παναγιώτης Β1, Κιτσαρά Κωνσταντίνα Γ1, Κωλέτη-Πολυχρόνη Ελευθερία Β1, Μπαβέλα Μαρία Γ1, Σουρδή Μαρία Β2, Τσουμαλάκου Χάρις Β1
Επιμέλεια: Βίκυ Ρίζου, καθηγήτρια Γερμανικών
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ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ...

ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
κινήτου και να αποφεύγουν τα ατυχήματα. Το σύστημα «Cruise 4 you», όπως ονομάζεται, που βασίζεται
στην παρουσία αισθητήρων συνδεόμενων με ένα
κεντρικό υπολογιστή, θα επηρεάζει την οδηγική συμπεριφορά του αυτοκινήτου, ώστε ο οδηγός να είναι
πάντοτε ασφαλής.

Το αεροπλάνο που θα φτάνει παντού σε 4 ώρες
Πρόκειται για τη νέα εφεύρεση της Reaction
Engines. Αυτό το αεροπλάνο θα φτάνει σε κάθε προορισμό σε τέσσερις μόνο ώρες. Θα μπορεί, επίσης, να
ταξιδεύει και στο διάστημα! Το Skylon, όπως θα ονομάζεται, θα είναι σε θέση να μεταφέρει 300 επιβάτες.
Θα έχει μήκος 84 μέτρα και θα κοστίζει 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η υποβρύχια πόλη στην Ιαπωνία
Η Shimizu Corporation,
μια ιαπωνική εταιρεία,
δημοσίευσε τα σχέδια για
μια υποβρύχια πόλη σε
σχήμα γιγάντιας σφαίρας
διαμέτρου 500 μέτρων.
Αυτή η τεράστια πόλη
θα χωράει 5.000 ανθρώπους, καθώς θα φιλοξενεί ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα αλλά και πάρα πολλές κατοικίες! Θα στηρίζεται σε μια σπειροειδή κατασκευή και θα μπορεί να βυθίζεται σε περίπτωση επικίνδυνων καιρικών συνθηκών!

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ

Το σύστημα αυτόματου πιλότου του μέλλοντος
Πρόκειται για μια εφεύρεση της γαλλικής εταιρείας τεχνολογίας Valeo, το οποίο θα βοηθήσει τους
οδηγούς να επικεντρωθούν στο χειρισμό του αυτο-

Το δέντρο του μέλλοντος
Η εταιρεία Sologic «φύτεψε» πρόσφατα στο πάρκο Ramat Hanadiv του Ισραήλ το δέντρο του μέλλοντος, το e-δέντρο όπως
ονομάζεται, το οποίο αντί
για φύλλα και καρπούς παράγει ηλεκτρική ενέργεια,
ώστε να φορτίζει διάφορες συσκευές ή να τους
εξασφαλίζει πρόσβαση στο Internet. Επίσης, έχει μια
οθόνη LCD η οποία δίνει πληροφορίες για τα ποσά
ενέργειας που αποδίδει το σύστημα στο χρήστη.
Εξωσκελετός για τον τέλειο στρατιώτη
Πρόκειται για μια εφεύρεση του Στηβ Ρέηθερον
του Γιάκομπσον. Αυτή η
νέα κατασκευή που πρόκειται να «απογειώσει»
το στρατιώτη στο μέλλον
έχει απίστευτη δύναμη και
αντοχή, παρά το τεράστιο
βάρος της (150 κιλά). Ονομάζεται «Σάρκος XOS».
Πηγές: iefimerida.gr, koolnews.gr, opinionpost.gr
Δημήτρης Δίκος, Α1 Γυμνασίου

Σούπερ Παππούς
Ο Oscar Swahn ήταν
ήδη 72 ετών, όταν κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο
στη σκοποβολή στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του
1920, στην Αμβέρσα του
Βελγίου. Πρόκειται για ένα
ρεκόρ, το οποίο κανείς
δεν έχει σπάσει, ενώ θεωρείται απίθανο και να το
σπάσει κάποιος στο άμεσο μέλλον.
Έξι σε μία ημέρα
Έξι μετάλλια σε μία ημέρα αποτελούν επίτευγμα για κάθε αθλητή και πολύ περισσότερο για κάποιον που αγωνίζεται με ξύλινο πόδι!
Ο Αμερικανός George Eiser, γεννημένος στη
Γερμανία, είχε χάσει το αριστερό κάτω άκρο
του σε ατύχημα με τρένο, αλλά, παρόλα αυτά,
με τη βοήθεια ενός πρόσθετου ξύλινου μέλους,
κατάφερε να κατακτήσει τρία χρυσά μετάλλια

Τι είναι η Ρομποτική;
Η Ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης ο οποίος μελετά
τις μηχανές που μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο
στην εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας. Όμως, για να ανήκει μια μηχανή στην κατηγορία των ρομπότ, θα πρέπει να είναι
πλήρως αυτοματοποιημένη, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Τα
ρομπότ χρησιμοποιούνται, κατά έναν πολύ μεγάλο βαθμό, στη
βιομηχανία, στην έρευνα του διαστήματος, στην Ιατρική ή ακόμα και στο σπίτι.
Πότε κατασκευάστηκε το πρώτο ρομπότ;
Έχουν βρεθεί κείμενα που αναφέρονται στα γνωστά, κατά
την αρχαιότητα, «αυτόματα». Τα αυτόματα περιγράφονται στα
βιβλία του Ήρωνα του Αλεξανδρέα «Πνευματικά» και «Αυτοματοποιητική». Παρόλο που τα μηχανικά αυτά επιτεύγματα εμφανίζονται τον 1ο αι. π.Χ., ήταν τεχνολογικά προηγμένα.
Το πρώτο σύγχρονο ρομπότ κατασκευάστηκε το 1961 και ήταν
ένα βιομηχανικό ρομπότ, το οποίο δεν είχε τις αντίστοιχες δυνατότητες των σύγχρονων συσκευών. Είχε προγραμματιστεί αποκλειστικά, για να μετακινεί αντικείμενα.
Πού συναντάμε τη Ρομποτική σήμερα;
Στις μέρες μας, χρησιμοποιούμε προϊόντα της Ρομποτικής
στην καθημερινή μας ζωή, ακόμη κι αν δεν το αντιλαμβανόμαστε. Παραδείγματος χάρη, όταν αγοράζουμε κάποιο προϊόν από τον αυτόματο πωλητή, δε συνειδητοποιούμε πως το μηχάνημα αυτό είναι μια προγραμματισμένη μηχανή, δηλαδή ένα
ρομπότ. Επίσης, θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι, κάνοντας
μια ανάληψη από το Α.Τ.Μ., χρησιμοποιούμε ένα ρομπότ τελευταίας τεχνολογίας;
Χρήστος Καρβελάς, Α2 Γυμνασίου

στο δίζυγο, στο άλμα και στην αναρρίχηση επί
κάλω, δύο ασημένια στο σύνθετο ατομικό και
στον πλάγιο ίππο και ένα χάλκινο στο μονόζυγο.
Ξυπόλυτος Ολυμπιονίκης
Ο Abebe Bikila αποτελεί παράδειγμα θέλησης,
αφού κατάφερε να γίνει
ο πρώτος Αιθίoπας που
κέρδισε χρυσό μετάλλιο
σε Μαραθώνιο νικώντας
το 1960 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης
ΧΩΡΙΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ.
Φιλία 24 καρατίων
Ο Jesse Owens, πρωταθλητής στο άλμα εις
μήκος στην Ολυμπιάδα του Βερολίνου το 1936
όφειλε το θρίαμβό του στο άθλημα αυτό στο
Γερμανό Carl Ludwig Long. Μετά από δύο
αποτυχημένα άλματα, ο Owens κινδύνευε να
αποκλειστεί, όταν ο Long του πρότεινε να ξεκινήσει το άλμα από πολύ πιο πίσω. Ο Owens,

ακολουθώντας τη συμβουλή του, κατέκτησε το
χρυσό. Τότε, ο Γερμανός ήταν ο πρώτος που του
έδωσε συγχαρητήρια. «Μπορείς να λιώσεις όλα
τα μετάλλια και τα κύπελλα που έχω και πάλι δε θα
έχουν την ίδια αξία με την 24 καρατίων φιλία μας».
Ένας χτυπάει και εκατομμύρια πονάνε
Ο Κινέζος δρομέας δρόμου μετ’
εμποδίων Liu Xiang
ήταν φαβορί για
το χρυσό μετάλλιο
στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του 2008
στο Πεκίνο. Εξαιτίας,
όμως, ενός τραυματισμού, δεν κατάφερε να διαγωνιστεί, γεγονός που απογοήτευσε
το κινέζικο έθνος.
Πηγή: Οι 100 κορυφαίες στιγμές των Ολυμπιακών
Αγώνων Μέρος Α΄.
Αλέξανδρος Χωρινός, Α1 Γυμνασίου
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Ο άνθρωπος με το πέρασμα των χρόνων κατάφερε να δημιουργήσει αξιοθαύμαστα έργα σε ολόκληρη την υφήλιο. Αυτά αποτελούν πόλο έλξης των επισκεπτών
από την παλαιότερη εποχή μέχρι και τις μέρες μας.
Κάποια από τα πιο δημοφιλή είναι τα παρακάτω:
τη και ως υπεύθυνο του γλυπτού διάκοσμου το Φειδία.
Είναι ένας από τους ελάχιστους ολομάρμαρους ελληνικούς ναούς αφιερωμένος στη θεά Αθηνά. Ο Παρθενώνας ως τμήμα του ευρύτερου μνημειακού συμπλέγματος
έχει συμπεριληφθεί στα μνημεία της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς της UNESCO .

Το Σινικό Τείχος αποτελεί, ίσως, το μεγαλύτερο σε
έκταση οικοδόμημα και εντάσσεται στα σύγχρονα θαύματα του κόσμου. Είναι ένα από τα αριστουργήματα της
Κίνας και, σύμφωνα με διάφορες πηγές, ανοίγονται νέα
τμήματά του για επίσκεψη των τουριστών. Το μήκος του
είναι 21.196 χλμ. Ανοικοδομήθηκε στα τέλη του 14ου μέχρι και την αρχή του 17ουαιώνα μ.Χ.

Η Πομπηία είναι ένα, επίσης, σημαντικό αξιοθέατο.
Η πόλη αυτή βρισκόταν στη Νότια Ιταλία, κοντά στη σημερινή Νάπολη. Χτίστηκε τον 5ο αιώνα π. Χ. από τους Έλληνες. Ήταν ανθηρή πόλη με περίπου 20.000-30.000 κατοίκους. Στις 24 Αυγούστου του 79 μ.Χ., η καταστροφική έκρηξη του Βεζούβιου με ένα τεράστιο κύμα στάχτης
έθαψε για πάντα την πανέμορφη αυτή ρωμαϊκή πόλη.

Ο πύργος του Άιφελ, στο Παρίσι, αποτελεί ένα από
τα πιο γνωστά έργα της ανθρωπότητας. Κατασκευάστηκε το 1889 από το Γουστάβο Άιφελ και, σήμερα, αποτελεί
ένα από τα γνωστότερα κτίρια του κόσμου. Επιπλέον,
έχει ύψος 325 μέτρα και βάρος 10.100 τόνους. Τέλος, έχει
τρία επισκέψιμα επίπεδα. Ωστόσο, είναι αρκετά δύσκολο
να φτάσει κανείς στην κορυφή του, αφού είναι ιδιαίτερα
πολυσύχναστη.

Ο Παρθενώνας αποτελεί το πιο λαμπρό μνημείο
της αθηναϊκής πολιτείας, αξεπέραστο δείγμα δωρικού
ρυθμού. Δεσπόζει στην Ακρόπολη των Αθηνών και η
κατασκευή του τοποθετείται στο 448-447 π.Χ. Οι πηγές
αναφέρουν ως αρχιτέκτονες τους Ικτίνο και Καλλικρά-

Το Grand Canyon είναι ένα μακρύ φαράγγι που βρίσκεται στην πολιτεία Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής. Σμιλεύτηκε από τον ποταμό Κολοράντο
και το μεγαλύτερο μέρος του αποτελεί το Εθνικό Πάρκο του Γκραν Κάνυον. Έχει μήκος 446 χιλιόμετρα, πλάτος
περίπου 25 χιλιομέτρων και βάθος 1,83 χιλιόμετρα. Τα
μονοπάτια είναι δύσβατα και, συνήθως, δεν υπάρχει πολύ νερό σε αυτά. Ωστόσο, είναι ένα αξιοθέατο στο οποίο
συρρέει πλήθος επισκεπτών.
Ελευθερία Κωλέτη, Χάρις Τσουμαλάκου, Β1 Γυμνασίου

ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ο …ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ!

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ
Οι καρχαρίες εμφανίστηκαν στους ωκεανούς
πριν από 400 εκατομμύρια χρόνια. Οι περισσότεροι
είναι σαρκοφάγοι. Tρέφονται κυνηγώντας ψάρια
και, σπάνια, καβούρια. Ορισμένοι, όμως, τρέφονται
με πλαγκτόν. Ο σκελετός του καρχαρία δεν είναι
φτιαγμένος από κόκαλα αλλά από μια μαλακή ουσία σαν χόνδρο. Το μέγεθός τους ποικίλλει, από το
μικρό μαυροαγκαθίτη μήκους έως 20εκ., μέχρι το
φαλαινοκαρχαρία που φτάνει έως και τα 20 μέτρα.

•

Αν προσπαθούσαμε να διαβάσουμε τις βάσεις του
DNA που περιέχονται στον πυρήνα ενός και μόνο ανθρώπινου κυττάρου, με κανονικό ρυθμό, θα χρειαζόμαστε 9 χρόνια! Αν αυτό το κείμενο γραφόταν με
γράμματα, θα είχε μέγεθος όσο 1.000 τηλεφωνικοί κατάλογοι!

•

Ο άνθρωπος κάνει κατά μέσο όρο 6.000 βήματα την
ημέρα, δηλαδή, σ’ ολόκληρη τη ζωή του κάνει 4 φορές
το γύρο της γης.

Οι αισθήσεις των καρχαριών είναι ιδιαίτερα αυξημένες, όταν πρόκειται να εντοπίσουν τη λεία τους,
καθώς μπορούν από πολύ μακριά να νιώσουν τους
σπασμούς ενός τραυματισμένου ψαριού. Επίσης,
μπορούν να ανιχνεύσουν κάθε κίνηση στο νερό.

•

Μεταξύ 40 και 70 ετών οι άνθρωποι κονταίνουν. Κατά
μέσο όρο οι άντρες 3 εκ. και οι γυναίκες 5 εκ.

•

Το οξύ που υπάρχει στο στομάχι μας είναι τόσο ισχυρό που μπορεί να διαλύσει ένα καρφί.

•

Ο μέσος άνθρωπος καταναλώνει σε όλη του τη ζωή
27.272,73 κιλά τροφή. Το βάρος αυτό αντιστοιχεί σε
6 ελέφαντες.

•

Ο άνθρωπος σ’ ολόκληρη τη ζωή του παράγει 23.652
λίτρα σάλιο, αρκετά να γεμίσουν 2 πισίνες.

•

Τα μάτια μας έχουν πάντα το ίδιο μέγεθος, ενώ τα αυτιά και η μύτη μας δεν παύουν ποτέ να μεγαλώνουν.

•

Η επιδερμίδα του ανθρώπου ζυγίζει, περίπου, 7 κιλά.

Οι καρχαρίες έχουν τη φήμη ότι είναι ανθρωποφάγοι, όμως, πολλά από τα 375 είδη τους είναι ακίνδυνα και χορτοφάγα. Έχουν, αναμφίβολα, συμβεί
πολλά περιστατικά με επιθέσεις καρχαριών· επιτίθενται σε περίπου 80 ανθρώπους κάθε χρόνο, ενώ
εμείς σκοτώνουμε εκατοντάδες καρχαρίες ετησίως.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι καρχαρίες να λιγοστεύουν και ο λευκός καρχαρίας, ειδικότερα, να κινδυνεύει με εξαφάνιση.
Στάμος Πέππας, Α2 Γυμνασίου

Έλενα Τσιτούρα, Βιολόγος
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Υπό την καθοδήγηση της κ. Μαργαρίτας Ράντεβα
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
AΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
ΣΤΗΝ 32η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»

Ο

μαθητής της Β΄ Λυκείου Δημητρακάκης Αλέξανδρος διακρίθηκε στην τελευταία φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στα Μαθηματικά, στην 32η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο Αρχιμήδης», που
διενεργήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου
2015. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο
Αλέξανδρος έλαβε το 2ο βραβείο μεταξύ όλων των μαθητών του Λυκείου
που είχαν διαγωνιστεί σε πανελλαδικό επίπεδο στις τρεις φάσεις του διαγωνισμού και του απονεμήθηκε αργυρό μετάλλιο.
Ο Αλέξανδρος, μετά τη διάκριση στο διαγωνισμό
«Αρχιμήδης», πήρε μέρος στον προκριματικό αγώνα της
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και επιλέχθηκε να
συμμετάσχει στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τ

ο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών συγχαίρει τους
ακόλουθους μαθητές του οι οποίοι διακρίθηκαν
στο Διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
«Θαλής», που διενεργήθηκε το Σάββατο, 1η Νοεμβρίου
2014:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Λυγγίτσος Δημήτρης (Β΄ Γυμνασίου)
Γκιάλας Θεοχάρης (Α΄ Λυκείου)
Γιαννόπουλος Μάνος (Α΄ Λυκείου)
Ελευθερίου Άννα (Α΄ Λυκείου)
Κουλικούρδης Φίλιππος (Α΄ Λυκείου)
Κωνσταντέλλος Γιάννης (Α΄ Λυκείου)
Σπυροπούλου Μαρία (Α΄ Λυκείου)
Δημητρακάκης Αλέξανδρος (Β΄ Λυκείου)
Δρούγκα Χριστίνα (Β΄ Λυκείου)
Αλατζάς Κωνσταντίνος (Γ΄ Λυκείου)
Οι μαθητές αυτοί προήχθησαν στην επόμενη φάση
του διαγωνισμού , στις εξετάσεις του «Ευκλείδη».
Οι μαθητές μας Γιαννόπουλος Μάνος της Α΄
Λυκείου και Δημητρακάκης Αλέξανδρος της
Β΄ Λυκείου διακρίθηκαν στον 75ο Πανελλήνιο
Μαθητικό Διαγωνισμό «Ο Ευκλείδης», που
διοργάνωσε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.)
στις 17 Ιανουαρίου 2015. Ο μαθητής Γιαννόπουλος
Μάνος κατέκτησε το 3ο βραβείο, ενώ ο μαθητής
Δημητρακάκης Αλέξανδρος το 2ο βραβείο.

ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ 2015

Τ

ο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών
συγχαίρει τους κάτωθι μαθητές του
που διακρίθηκαν στον 25ο Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Φυσικής Λυκείου που
διεξήχθη στις 7 Μαρτίου 2015 :

• Δημητρακάκης Αλέξανδρος,
Β΄ Λυκείου (13ος )
• Τσαγκαλάκης Δημήτρης, Β΄
Λυκείου
• Κάντας Μάνος, Α΄ Λυκείου

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Η μαθήτρια Τασάκου Άννα της Α΄ Λυκείου κατέκτησε την 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα JUDO Εφήβων στην κατηγορία των 63 κιλών. Ακόμα, κατέλαβε και την 3η θέση
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα JUDO Νέων Γυναικών στην κατηγορία των 63 κιλών. Στη
συγκεκριμένη διοργάνωση διακρίθηκε και η Σπυροπούλου Μαρία, μαθήτρια της Α΄ Λυκείου, η οποία κατέλαβε την 3η θέση στην κατηγορία των 57 κιλών Νεανίδων. Και οι δύο μαθήτριες απέδειξαν ότι, παράλληλα με την υψηλή τεχνική κατάρτιση, διαθέτουν αγωνιστικότητα
αλλά και άριστο αθλητικό ήθος. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα JUDO διενεργήθηκε στο Ολυμπιακό Κέντρο Πάλης Άνω Λιοσίων στις 21-22 Φεβρουαρίου 2015.
Οι μαθητές Παπαγεωργίου Στάθης και Παπάζογλου
Γιάννης της Α΄ Λυκείου κατέλαβαν την τρίτη θέση και το
χάλκινο μετάλλιο με την ομάδα Πόλο Εφήβων του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Εφήβων, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 23
μέχρι 26 Απριλίου 2015.

Ο μαθητής Γιαννόπουλος Μίνως της Α΄ Γυμνασίου συμμετείχε στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καταδύσεων ΟΠΕΝ Γ΄ και Δ΄ κατηγορίας
Παμπαίδων, όπου κατέκτησε τη 2η θέση και βραβεύτηκε με αργυρό
μετάλλιο. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καταδύσεων διεξήχθη στο Βόλο στις 23-24 Μαΐου 2015.

Ο μαθητής Κωτσιόπουλος Παντελής της Α΄ Γυμνασίου,
αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, διακρίθηκε στο
Χειμερινό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νοτίου Ελλάδας, κατακτώντας δύο χάλκινα μετάλλια, το ένα στα 100
και το άλλο στα 200 μέτρα επιφάνειας με διπλά πέδιλα.
Το χειμερινό πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νοτίου
Ελλάδος διεξήχθη στις 14 και 15 Μαρτίου 2015 στο Παπαστράτειο Κολυμβητήριο Πειραιά.

Το «Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών» συγχαίρει τους παραπάνω μαθητές, ευχόμενο οι διακρίσεις να μην είναι παρά μόνο η αρχή ακόμα μεγαλύτερων επιτυχιών!
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

1

ΓΚΙΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

2

ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (35ος)

3

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΥΡΤΩ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

4

ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

5

ΔΑΛΙΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΕΥΜΟΡΦΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (34η)

6

ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (26η)

7

ΛΥΓΓΙΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

8

ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ (5ος)

9

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ (10ος)

10

ΝΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ (3η)

11

ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΥ ΣΕΛΕΝΑ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

12

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΝΑΤΑΛΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ

13

ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

14

ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ (31η)

15

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

16

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (21ος)

17

ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

18

ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

19

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (19ος)

20

ΤΣΙΛΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

21

ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

22

ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

23

ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

24

ΦΛΩΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

25

ΓΡΙΖΙΩΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

26

ΠΑΝΑΓΕΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (16η)

27

ΤΣΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

28

ΒΑΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

29

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

30

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

31

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

32

ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (6ος)

33

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

34

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΟΓΗΡΟΣ

ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

35

ΚΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

36

ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

37

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

38

ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΚΡΙΣΠΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

39

ΔΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

40

ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

