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editorial

Μ

ε μεγάλη μας χαρά προλογίζουμε το όγδοο φύλλο της εφημερίδας μας
«Πρότυπα Νέα», το οποίο αποτελεί έναν επιτυχημένο θεσμό του σχολείου μας και, συνάμα, μια ακόμη ευκαιρία για επικοινωνία με τους μαθητές μας και τους γονείς τους, επικοινωνία που πάντοτε μας γεμίζει με ιδιαίτερη
ικανοποίηση. Σε αυτό το φύλλο, θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες μαθητών μας, με θεματική που άπτεται των επιστημών, της
τεχνολογίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Γιατί ένα σύγχρονο σχολείο είναι πρώτιστα ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, σε συνεχή αλληλεπίδραση με
αυτήν και τον πολιτισμό μας στο σύνολο των εκφάνσεών του.
Στο πλαίσιο της θεωρητικής αυτής άποψης, η πολιτιστική ζωή του σχολείου
μας ήταν εξαιρετικά πλούσια. Σηματοδοτήθηκε από τις επισκέψεις εξεχουσών
προσωπικοτήτων του πνεύματος, οι οποίες μας τίμησαν με την παρουσία τους,
μας φώτισαν με τη γνώση τους και μας σαγήνευσαν με την ξεχωριστή προσωπικότητά τους.

www.epopsis-graphicarts.gr

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συμβολή των θεατρικών παραστάσεων που
ανέβασαν οι μαθητές μας για την καλλιτεχνική εμβάπτιση των νέων ανθρώπων
στην υψηλή τέχνη του θεάτρου. Επίσης, οι περιγραφές των πολιτιστικών μας
εξορμήσεων σε αρχαιολογικούς χώρους εγνωσμένης αξίας, φάρους της κλασικής και βυζαντινής αρχαιότητας, ελπίζουμε να σας παρακινήσουν να μας ακολουθήσετε και την επόμενη χρονιά στις περιδιαβάσεις στο παρελθόν και την
ιστορία της πατρίδας μας.
Εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό συμπληρώνουν το ταξίδι στον πολιτισμό και την ιστορία υπό το πρίσμα του κοσμοπολιτισμού, που διακρίνει την παρεχόμενη, από το σχολείο μας, εκπαίδευση. Οι εκδηλώσεις μας συμπληρώνονται
με παρουσιάσεις εργασιών, με συνεντεύξεις και με επισκέψεις σε χώρους και φορείς κοινωνικής προσφοράς, επισκέψεις που ενισχύουν το πνεύμα του εθελοντισμού, στοιχείου απαραίτητου της ανθρωπιστικής παιδείας που έχουμε χρέος να
προσφέρουμε στους μαθητές μας.
Αυτή η έκδοση δε θα μπορούσε –φυσικά- να πραγματοποιηθεί χωρίς την αρμονική συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών, σε ένα κλίμα πνευματικής και
καλλιτεχνικής αναζήτησης και δημιουργίας.
Σας παραδίδουμε, λοιπόν, το φετινό μας φύλλο των «Πρότυπων Νέων», του
οποίου η ζωντανή ποικίλη ύλη σάς επιφυλάσσει πολλές ευχάριστες εκπλήξεις και
σας ευχόμαστε «καλή και δημιουργική ανάγνωση»!
Ανθή Γιάκα, Φιλόλογος
Νάσια Κατωπόδη, Φιλόλογος
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Εγκυκλοπαιδιστές ή Φορμαλιστές;

Σ

τη διαμόρφωση του περιεχομένου της παιδείας επιδρούν δύο
βασικοί παράγοντες: αφενός ο σκοπός της παιδείας, ο οποίος εκφράζει τις ανάγκες της κοινωνίας και, αφετέρου οι ιδιαιτερότητες
του ανθρώπου που συμμετέχει στη διαδικασία της μάθησης, ενώ βάση
του περιεχομένου της παιδείας αποτελεί η εμπειρία της ανθρωπότητας,
που στηρίζεται στον υλικό και πνευματικό πολιτισμό. Η εμπειρία, όμως,
που συσσωρεύτηκε από την ανθρωπότητα είναι τόσο μεγάλη, ώστε δεν
είναι δυνατό να μεταβιβαστεί, στο σύνολό της, στη νέα γενιά, μεταβίβαση η οποία, εξάλλου, δεν είναι αναγκαία, διότι οι πολλές ειδικές γνώσεις
ποτέ δε θα χρειαστούν σε όλα τα άτομα, παρά μόνο στους επαγγελματίες. Συνεπώς, το πρόβλημα της εκπαίδευσης είναι το πώς να επιλέξει κανείς, από όλη την τεράστια κληρονομιά γνώσης της ανθρωπότητας, αυτή που θα χρειαστεί στην πλειοψηφία των αποφοίτων και θα αποτελέσει
τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.
Στο σημερινό σχολείο τίθεται, λοιπόν, το βασικό ερώτημα: «τι θα πρέπει να διδάσκουμε;». Στο ερώτημα αυτό, κατά τη διάρκεια διάφορων
ιστορικών περιόδων, προσπάθησαν να απαντήσουν οι μεγαλύτεροι επιστήμονες, σημαίνοντα πρόσωπα της κοινωνίας και, κυρίως, οι παιδαγωγοί. Στις αρχές του 20ου αιώνα διατυπώθηκαν δύο γενικές θεωρίες που
αντιστοιχούν σε δύο βασικές σχετικές παιδαγωγικές αντιλήψεις: η θεωρία του διδακτικού εγκυκλοπαιδισμού (θεωρία του υλικού περιεχομένου της παιδείας) και αυτή του διδακτικού φορμαλισμού (θεωρία του
τυπικού περιεχομένου της παιδείας).
Οι οπαδοί του διδακτικού εγκυκλοπαιδισμού θεωρούσαν ότι βασικό σκοπό της παιδείας αποτελεί η μεταβίβαση στους μαθητές του μέγιστου δυνατού όγκου επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών ζωής.
Σύμφωνα με τη θεωρητική αυτή άποψη, το περιεχόμενο της παιδείας
θα πρέπει να απαρτίζεται από πληροφορίες και γνώσεις, οι οποίες σαν
χιονοστιβάδα πέφτουν στο μαθητευόμενο, ενώ για την πλήρη αφομοίωσή τους απαιτείται η αναζήτηση εντατικών μεθόδων διδασκαλίας εκ
μέρους του παιδαγωγού και η αδιάλειπτη προσωπική προσπάθεια εκ
μέρους των μαθητών. Με άλλα λόγια, ο διδακτικός εγκυκλοπαιδισμός
θεωρεί απαραίτητο να μεταβιβαστεί στο μαθητή ένα ολόκληρο σύστημα επιστημονικών γνώσεων, με τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη ύλης
από διάφορους κλάδους της επιστήμης. Μεταξύ των φημισμένων οπαδών της άποψης αυτής συγκαταλέγονται ο Άγγλος Φιλόσοφος Φράνσις
Μπέικον αλλά και ο πατέρας της Νέας Παιδαγωγικής, ο Βοημός Θεολόγος Ιωάννης Αμός Κομένσκι.
Σύμφωνα με τη θεωρητική άποψη του διδακτικού φορμαλισμού,
ως κύρια αξία θεωρούνται όχι οι ίδιες οι γνώσεις αλλά η δεξιότητα στην
πρακτική χρήση τους και η ικανότητα της αναζήτησής τους. Στην αρχαιότητα, την ιδέα αυτή πρώτος εξέφρασε ο Ηράκλειτος, λέγοντας ότι «Η
πολυμάθεια δε διδάσκει το νου». Την εν λόγω θεωρία ενστερνίστηκαν
λαμπροί παιδαγωγοί στο παρελθόν, όπως ο Τζον Λοκ και ο Ιωάννης Ερρίκος Πεσταλότσι. Οι υποστηρικτές του διδακτικού φορμαλισμού έβλεπαν τη διδασκαλία μόνο ως μέσο ανάπτυξης των ικανοτήτων και των
διδακτικών ενδιαφερόντων των μαθητών, ενώ ως σκοπό του σχολείου
θεωρούσαν την απόκτηση, εμβάθυνση και διεύρυνση των παραπάνω
ικανοτήτων και ενδιαφερόντων, πιστεύοντας ότι, ιδίως τα Μαθηματικά
και οι αρχαίες γλώσσες, υπηρετούν άριστα το σκοπό αυτό.
Όλες οι θεωρίες έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.
Ο διδακτικός εγκυκλοπαιδισμός επικεντρώνεται στις θεωρητικές γνώσεις, αλλά δεν εξασφαλίζει μια επαρκή σύνδεση των αντικειμένων της
διδασκαλίας με τη ζωή. Αντίθετα, ο διδακτικός φορμαλισμός εξοπλίζει τους μαθητές με πρακτικές δεξιότητες. ωστόσο, περιορίζει την ανάπτυξη της θεωρητικής νόησης. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που δημιουρ-

γήθηκε και ένα τρίτο θεωρητικό ρεύμα, το οποίο προσπαθεί να ενώσει
τα επιτεύγματα και των δύο παραπάνω θεωριών και να επιτύχει κάποια
ισορροπία μεταξύ των γνώσεων που διαμορφώνουν την προσωπικότητα και των πρακτικών εμπειριών. Την άποψη αυτή εξέφρασε η θεωρία
του διδακτικού πραγματισμού, η οποία διατυπώθηκε στα τέλη του
19ου – αρχές του 20ου αιώνα. Ανάμεσα στους θιασώτες του διδακτικού
πραγματισμού συγκαταλέγονται ο Τζον Ντιούι και ο Γκέοργκ Κερσενστάινερ. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, το περιεχόμενο της παιδείας πρέπει να συγκροτείται σε διεπιστημονική βάση και να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της πρακτικής ωφέλειας, καθώς και στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του παιδιού. Οι οπαδοί της θεωρίας του διδακτικού πραγματισμού επιδιώκουν να ποικίλλει στο μέγιστο βαθμό το περιεχόμενο της
παιδείας. ωστόσο, δεν απαιτούν από όλους τους μαθητές την αφομοίωσή του. Σύμφωνα με την άποψή τους, η ποικιλία είναι απαραίτητη για το
παιδί, για να διαλέξει (το ίδιο ή οι κηδεμόνες του) εκείνη τη γνώση που θα
συμβάλει στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην αυτοπραγμάτωσή του στη
ζωή. Σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της θεωρίας είναι ότι λαμβάνει υπόψη τις ατομικές ιδιαιτερότητες του μαθητή. Ωστόσο, η θεωρία αυτή παρουσιάζει και αδυναμίες, διότι, σε περίπτωση διδασκαλίας σε τάξη με
μεγάλο αριθμό μαθητών, είναι πιο δύσκολο να επιτευχθούν οι στόχοι
της σε σχέση με τις άλλες δύο προαναφερθείσες θεωρίες. Από την άλλη
πλευρά, η ίδια η ποικιλία του περιεχομένου της μάθησης δυσκολεύει τόσο το ίδιο το παιδί όσο και την οικογένειά του να κάνουν μια σωστή επιλογή, και το γεγονός αυτό – με τη σειρά του –οδηγεί, συχνά, στον υποβιβασμό της ποιότητας των αποτελεσμάτων της μάθησης.
Κάθε φορέας της παιδείας διαλέγει τον τρόπο διδασκαλίας που του
ταιριάζει περισσότερο. Οι Έλληνες, ωστόσο, ήταν ανέκαθεν «θέσει και
φύσει», γενικά, πιο πολύ εγκυκλοπαιδιστές. Η ιδέα της αρμονίας του κόσμου, της ένωσης του ανθρώπου και του σύμπαντος (η οποία δεν αποκλείει και τις τραγωδίες) αποτελούσε τη βάση του εγκυκλοπαιδισμού
των αρχαίων προγόνων μας, ο οποίος χαρακτηριζόταν από την ασυμβίβαστη καλοσύνη, την τέλεια ομορφιά, την απέραντη γνώση, το απόλυτο
αγαθό, την ιδανική δικαιοσύνη και άλλες ιδέες που ανήκουν στη σφαίρα
της τελειότητας. Αυτό το φως του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού φώτισε, μετέπειτα, το δρόμο της Αναγέννησης, της Νέας Εποχής και του Διαφωτισμού, προβάλλοντας την ιδέα της ορθολογικής σκέψης και της
εξάρτησης από αυτήν όλης της παγκόσμιας τάξης. Όντας αυτάρκεις, οι
Έλληνες χαρακτηρίζονταν, επίσης, από φιλομάθεια, που τους οδηγούσε σε ταξίδια, μέσω των οποίων αποκτούσαν εμπειρίες και γνώσεις, που
αξιοποιήθηκαν, ήδη, από προγενέστερους πολιτισμούς. Έτσι, ήδη, από
τις απαρχές της ανάπτυξής του, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός απέκτησε οικουμενικό-εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα.
Γενικά, η εποχή που διανύουμε μας οδηγεί στην επιλογή του εγκυκλοπαιδισμού, με την ευρεία σημασία του όρου. Ο εγκυκλοπαιδισμός αποτελεί μια αυστηρή βάση για τον πανανθρώπινο πολιτισμό και εναντιώνεται στις ιδεολογίες που προπαγανδίζουν το μίσος προς τον άνθρωπο
και τις κοινωνικές ομάδες. Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι ακόμα και τα Μαθηματικά και οι Θετικές Επιστήμες ανθούν εκεί όπου οι άνθρωποι πιστεύουν στη δύναμή τους και
όπου, ακολουθώντας την αρχαία ελληνική παράδοση, νιώθουν τη «δεδομένη αρμονία» και ακούν τη «μουσική των σφαιρών». Ένας επιπρόσθετος λόγος για να τείνουμε προς τον εγκυκλοπαιδισμό είναι ότι στην
έννοια της θεωρίας αυτής βρίσκει την αρτιότερη έκφρασή της η ανάγκη
της σύγχρονης κοινωνίας για ολοκληρωμένα και συγκροτημένα συστήματα γνώσεων σχετικά με όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου και
της κοινωνικής του ανάπτυξης.
Δρ Παναγιώτης Μπούρας, Φυσικός

EKΔHΛΩΣEIΣ
Tελετή αποφοίτησης της Γ' Λυκείου

Σ

ε συγκινησιακά έντονο κλίμα
πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη, 17 Ιουνίου
2015, η τελετή αποφοίτησης των
μαθητών της Γ΄ Λυκείου του σχολείου μας. Η φορτισμένη ατμόσφαιρα οφειλόταν όχι μόνο στο ότι αποχαιρετούσαμε τους τελειοφοίτους
μας μετά από έξι χρόνια κοινής πορείας αλλά και στο γεγονός ότι το
σχολείο μας γιόρταζε τα 10 χρόνια
λειτουργίας του. Έτσι, οι εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν των μαθητών της Γ΄ Λυκείου συνδυάστηκαν και με τα δέκατα γενέθλια του
σχολείου μας.
Λίγο πριν τη δύση του ήλιου και
την «ανατολή» της καινούργιας
τους ζωής συγκεντρωθήκαμε όλοι,
γονείς, φίλοι και καθηγητές, στο
προαύλιο του σχολείου, προκειμένου να αποχαιρετήσουμε τα παιδιά μας, με τα οποία μοιραστήκαμε τόσες στιγμές έξι χρόνια τώρα.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την ομιλία του κ. Κοντοβράκη, ο οποίος τόνισε την αξία του
ήθους ως αναπόσπαστου συστατικού μιας ολοκληρωμένης και ολόπλευρης προσωπικότητας. Στη συνέχεια, ακολούθησε η παρουσίαση
της πρώτης πράξης της κωμωδίας
του Γκολντόνι «Η Λοκαντιέρα». Οι
μαθητές και ο κ. Ασλανίδης προσέγγισαν με πραγματική ευαισθησία και σοβαρότητα τους χαρακτήρες του έργου, που κινούνται στο
πλαίσιο της κλασικής αισθητικής
και της αληθοφάνειας.
Η προβολή φωτογραφιών και βίντεο από σχολικές στιγμές των μαθητών, εκδρομές και γιορτές που

κάλυπταν όλη τη διάρκεια της εξάχρονης πορείας τους, ήταν μια
αφορμή για όλους να θυμηθούν, να
αναπολήσουν, να ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο… Τρία, ακόμα, μικρά
δωράκια επιφύλασσαν οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου
στους τελειοφοίτους μας. Συγκεκριμένα, τους παρουσίασαν το μονόπρακτο «Η λαίδη Φθειροζόλ» του
Τένεσι Ουίλιαμς, ένα απόσπασμα
από το έργο «Ο Φιλάργυρος Ιππότης» του Αλέξανδρου Πούσκιν και
μία πράξη από το «Περιμένοντας
τον Γκοντό» του Σάμουελ Μπέκετ.
Από την εκδήλωση δε θα μπορούσε να λείπει η απονομή λευκωμάτων και αναμνηστικών δώρων, καθώς και το ποίημα του κ. Ασλανίδη,
εξαιρετικά αφιερωμένο στους μαθητές της Γ΄Λυκείου. Λίγο πριν κλείσει η αυλαία της τελετής αποφοίτησης, ο κ. Μπούρας πήρε το λόγο και
έδωσε συμβουλές εκ καρδίας στους
τελειοφοίτους, απελευθερώνοντας,
ταυτόχρονα, τα πενήντα μπαλόνια
στον ουρανό και ευχόμενος στους
μαθητές «καλές πτήσεις προς τα
όνειρά τους».
Η βραδιά, όμως, εκτός από το
έντονα συγκινησιακό κομμάτι περι-

ελάμβανε και το ψυχαγωγικό, καθώς, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, γονείς, μαθητές, καθηγητές και
φίλοι του σχολείου είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν υπό τους
ήχους της μουσικής του dj και να
απολαύσουν εκλεκτά εδέσματα
και ποτά από τον μπουφέ του σχολείου. Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε για τις 17 Ιουνίου 2025, στο
reunion των 10 χρόνων…

ΠΡΟΤΥΠΑ
ΠΡΟΤΥΠΑΝΕΑ
ΝΕΑ//// 5
Ομιλία κ. Χριστίνας Μπούρα με θέμα

«Τι είναι η Κρυπτογραφία και πώς εξελίχθηκε ανά τους αιώνες»

Τ

ην Παρασκευή,
30 Οκτωβρίου
2015, πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας η ομιλία της
κ. Χριστίνας Μπούρα με θέμα «Τι είναι
η Κρυπτογραφία και
πώς εξελίχθηκε ανά
τους αιώνες». Η κ.
Μπούρα είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο των Βερσαλλιών με εξειδίκευση στην Κρυπτογραφία. Η ομιλία της
έγινε στο πλαίσιο της ενημέρωσης και εξοικείωσης των
μαθητών μας με νέα επαγγέλματα που παρουσιάζουν
ελπιδοφόρες προοπτικές σε διεθνές επίπεδο. Οι μαθητές του Λυκείου, που βρίσκονται μπροστά σ’ ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, ήταν, σίγουρα, το καταλληλότερο κοινό, για να «μυηθεί» στην επιστήμη της Κρυπτογραφίας,
που στηρίζεται τόσο στα Μαθηματικά όσο και στην Πληροφορική.
Με λόγο άμεσο και ζωντανό, η κ. Μπούρα ξεκίνησε
την ομιλία της, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στην
επιστήμη της Κρυπτογραφίας, αποδεικνύοντας ότι δεν
είναι… και τόσο σύγχρονη, αφού ο άνθρωπος είχε ανέκαθεν την ανάγκη να αποκρύπτει πληροφορίες. Αρχικά,
έκανε λόγο για τη στεγανογραφία, τη διαδικασία, δηλαδή, απόκρυψης ενός μηνύματος μέσα σε ένα μέσο˙ ως
χαρακτηριστικότερα παραδείγματα στεγανογραφίας
ανέφερε το αόρατο μελάνι, τις μικροτελείες, ακόμα και
την εγγραφή μηνύματος στο κεφάλι ενός αγγελιαφόρου! Η αδυναμία του εν λόγω συστήματος απόκρυψης
του μηνύματος ήταν ότι, αν η ύπαρξη του κρυμμένου μηνύματος γινόταν αντιληπτή, τότε το περιεχόμενο της επι-

κοινωνίας αποκαλυπτόταν αμέσως.
Έτσι, αναπτύχθηκε η Κρυπτογραφία που επέτρεπε
την ασφαλή επικοινωνία εν μέσω εχθρών και απέβλεπε
στην πλήρωση τριών στόχων: της εμπιστευτικότητας,
της πιστοποίησης και της ακεραιότητας. Μια συνήθης
μορφή κρυπτογράφησης, κατά την αρχαιότητα, ήταν
η τυχαία μετάθεση των γραμμάτων που αποτελούσαν
ένα μήνυμα, μορφή που φαίνεται να προσφέρει ένα πολύ υψηλό ποσοστό ασφάλειας. Στη συνέχεια, η κ. Μπούρα έκανε λόγο για τη «σπαρτιατική σκυτάλη», η οποία
λειτουργούσε ως εξής: μια δερμάτινη λωρίδα τυλιγόταν
ελικοειδώς γύρω από τη ράβδο, ενώ το κείμενο γραφόταν σε στήλες, ένα σε κάθε έλικα. Για να αποκρυπτογραφηθεί, ακολούθως, αυτό το μήνυμα, χρειαζόταν μια σκυτάλη της ίδιας διαμέτρου.
Και η αρχαία Ρώμη, ωστόσο, φαίνεται ότι είχε αναπτύξει συστήματα Κρυπτογράφησης, με γνωστότερο
τον «αλγόριθμο του Καίσαρα». Το σύστημα αυτό λειτουργούσε με την αντικατάσταση κάθε γράμματος με αυτό που βρίσκεται
τρεις θέσεις πιο κάτω στην αλφάβητο. Στις μέρες μας, θεωρείται ότι δεν είναι καθόλου ασφαλές το σύστημα αυτό. Ωστόσο, την εποχή εκείνη, με δεδομένα τα υψηλά επίπεδα αναλφαβητισμού, το σύστημα εκείνο ήταν, πιθανότατα, ασφαλές. Τον 9ο αιώνα μ.Χ. οι
Άραβες ανέπτυξαν μια μέθοδο κρυπτανάλυσης, η οποία παρέμεινε άγνωστη για πολλούς αιώνες ακόμα στην
Ευρώπη, με αποτέλεσμα, μέχρι τον 20ο
αιώνα, πολύ μικρή πρόοδος να έχει γίνει στον τομέα αυτό.
Συνεχίζοντας το ταξίδι στο χρόνο,
με τρόπο άμεσο και ελκυστικό, επι-

στημονικά τεκμηριωμένο και συγχρόνως εκλαϊκευμένο,
η κ. Μπούρα αναφέρθηκε στη μέθοδο της Κρυπτογραφίας που εφαρμόστηκε, όπως ήταν φυσικό, και κατά τη
διάρκεια των δύο Παγκόσμιων Πολέμων. Έτσι, σταδιακά
φτάσαμε στη σύγχρονη ηλεκτρονική εποχή, όπου η κρυπτογράφηση γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και έχει πολλαπλές εφαρμογές στην καθημερινότητά μας, όπως στα κλειδιά του αυτοκινήτου, στις ηλεκτρονικές πληρωμές, στην κινητή τηλεφωνία (κάρτες
sim) ακόμα και στα ηλεκτρονικά διαβατήρια.
Η επιστήμη, αναμφίβολα, εξελίσσεται και προοδεύει
χάρη σε εμπνευσμένους ανθρώπους που ανοίγουν με
τα κλειδιά της σκέψης τους νέες ατραπούς έρευνας και
αναζήτησης. Το σίγουρο είναι ότι οι μαθητές μας, η μελλοντική γενιά των επιστημόνων, προβληματίστηκαν και
εμπνεύστηκαν από τα λόγια της ομιλήτριας, ώστε ν’ αναζητήσουν τα «κλειδιά» που θα αποκρυπτογραφήσουν τα
δικά τους όνειρα, τις δικές τους επιθυμίες…

Επιμορφωτική ημερίδα στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών
με επιμορφωτή τον κ. Αντώνη Μαστραπά

Τ

ο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών, σε συνεργασία με το 1ο Γυμνάσιο Βούλας και τις Σχολικές Συμβούλους Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης κ.κ. Σοφία Ιωαννίδου ΠΕ07 και Μαργαρίτα Καλογρίδου ΠΕ02 διοργάνωσε
επιμορφωτική ημερίδα, υπό την αιγίδα
της Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής, με
θέμα «Σενάριο διδακτικής επίσκεψης
σε αρχαιολογικό χώρο: η Αρχαία Αγορά
των Αθηνών».
Η επιμορφωτική ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015, στις εγκαταστάσεις του σχολείου. Εισηγητής στην εκδήλωση αυτή ήταν ο
Δρ Αντώνης Μαστραπάς, Ιστορικός- Αρχαιολόγος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02 Πειραιά και συγγραφέας του σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας της Α΄ Λυκείου. Στην ημερίδα αυτή που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (χωρίς, όμως, να
αποκλείονται και λάτρεις της αρχαιότητας
άλλων ειδικοτήτων) παρουσιάστηκε, με
εικονική περιήγηση, μια πρόταση ανάπτυξης εκπαιδευτικού προγράμματος ενός
σύνθετου αρχαιολογικού χώρου, όπως
αυτού της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών.
Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου
δεν ήταν τυχαία, αφού μέσω της εικονικής

περιήγησης στην Αρχαία Αγορά, ο κ. Μαστραπάς πρότεινε στον εκπαιδευτικό έναν
τρόπο άντλησης όλων εκείνων των στοιχείων που χρειάζεται, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τις διαφορετικές χρονικές φάσεις των μνημείων με
βάση τα εναπομείναντα χαρακτηριστικά
τους και να τα τοποθετεί, στη συνέχεια,
στη χρονολογική γραμμή της εξέλιξης.
Μεταδίδοντας τις γνώσεις αυτές στους μαθητές, θα δύνανται οι τελευταίοι να έχουν
όχι μόνο μια καλή αντίληψη του χώρου αλλά και να κατανοούν τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στη συγκεκριμένη διαμόρφωσή του.
Απώτερος σκοπός της εισήγησης ήταν
η παροχή των κατάλληλων εφοδίων στον
εκπαιδευτικό, ώστε να είναι σε θέση να
προετοιμάσει μια διδακτική επίσκεψη
για τους μαθητές του όχι μόνο στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών αλλά σε οποιονδήποτε αρχαιολογικό χώρο.
Αρχικά, ο κ. Μαστραπάς επισήμανε τη
σημαντικότητα της εύστοχης επιλογής
αρχαιολογικού χώρου, ανάλογα με το
στόχο της διδασκαλίας. Οι αρχαιολογικοί
χώροι, δίνοντας τη δυνατότητα στο μαθητή να προσεγγίζει βιωματικά το παρελθόν
και να ενεργοποιεί τη φαντασία του και τις
υπάρχουσες γνώσεις και δεξιοτεχνίες του,

αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία
με τη σχολική τάξη
ως προς την προσφορά της γνώσης. Έπειτα, επισημάνθηκε η ανάγκη
για άρτια προετοιμασία της επίσκεψης από πλευράς του εκπαιδευτικού. Η επίσκεψή
του στο χώρο κρίνεται απαραίτητη, ώστε να γίνει η
επιλογή των μνημείων εκείνων που
θα αποτελέσουν το αντικείμενο μελέτης,
η συσχέτισή τους με τη διδακτέα ύλη, αλλά και ο προσδιορισμός των στόχων και
των μεθόδων. Ας μην ξεχνάμε ότι ο κώδικας προσπέλασης αρχαιολογικών χώρων
δεν είναι γνωστός σε όλους. Συνεπώς, η
«ανάγνωση» των μνημείων τους θα πρέπει να γίνεται μέσω του κατευθυνόμενου, εκ μέρους του διδάσκοντα, διαλόγου, όχι μόνο από την παρατήρηση και
τη διερεύνηση από πλευράς μαθητών.
Μετά το πέρας της επίσκεψης, καθηγητής
και μαθητές μπορούν να αντιληφθούν το

επίπεδο πρόσληψης της προσφερόμενης
γνώσης μέσω μιας ολικής αξιολόγησης
(διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων
και διανομή ποικίλων κριτηρίων αξιολόγησης).
Το τέλος της ημερίδας βρήκε τους εκπαιδευτικούς πιο αισιόδοξους για τις μελλοντικές τους δράσεις σε αρχαιολογικούς
χώρους και πιο καταρτισμένους ως προς
τη μετάδοση αυτών των γνώσεων στο
πλαίσιο του μαθήματος, ανανεώνοντας
το εκπαιδευτικό ραντεβού για την επόμενη χρονιά.
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"To απάνθισμα των Φυσικών Επιστημών"
στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών

Ο

ι Φυσικές Επιστήμες, αναμφίβολα, ανοίγουν ένα παράθυρο
για την καλύτερη θέαση του κόσμου που μας περιβάλλει και την κατανόηση των νόμων που διέπουν τη λειτουργία της φύσης. Την ταχεία εξέλιξη

των Φυσικών Επιστημών, τα τελευταία
χρόνια, συνοδεύει μια έκρηξη γνώσεων,
χαοτική και, συγχρόνως, γοητευτική.
Το σχολείο μας, σε συνεργασία με
το 1ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών και
την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, θέλοντας να μυήσει, μέσω της διαδραστικής
οδού, τα παιδιά στον κόσμο των Φυσικών Επιστημών, διοργάνωσε, την Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016, μαθητική συνάντηση με τίτλο «Το απάνθισμα των Φυσικών Επιστημών». Η
εκδήλωση, που τελούσε υπό την αιγίδα της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής,
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με
το Σχολικό Σύμβουλο Θετικών Επιστημών, κ. Ρούσσο Γιώργο, και τη Σχολική Σύμβουλο Γενικής Παιδαγωγικής
Ευθύνης, κ. Ιωαννίδου Σοφία. Στη συνάντηση αυτή, κεντρικός ομιλητής της
οποίας ήταν ο κ. Χάρης Βάρβογλης,
προσεκλήθησαν και μαθητές από σχολεία της ευρύτερης περιοχής. Στους
χώρους του σχολείου είχαν στηθεί πάγκοι, όπου πραγματοποιούνταν πειράματα Φυσικής και Χημείας τόσο από καθηγητές όσο και από μαθητές.
Η αυλαία της εκδήλωσης άνοιξε με
την ομιλία του κ. Χάρη Βάρβογλη, Φυσικού, καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα
«Συνήθεις παρανοήσεις στη Φυσική
και την Αστρονομία». Ο κ. Βάρβογλης,
με λόγο άμεσο και ζωντανό, άγγιξε τις
ευαίσθητες παιδικές ψυχές, καθώς μετέφερε, με την αφήγησή του, τους μαθητές στο μαγικό κόσμο της επιστήμης. Παράλληλα, όμως, φρόντισε να διαλύσει κάποιους μύθους που πηγάζουν
από την αμάθεια ή την ελλιπή γνώση
του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου.
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο λόγο
για τον οποίο ο ουρανός είναι σκοτεινός
τη νύχτα και, φροντίζοντας να διαλύσει
κάποιες πλάνες, επιστράτευσε τις γνώσεις της φωτομετρίας. Συνεχίζοντας το
ταξίδι στα παράδοξα της φύσης, ο κ.
Βάρβογλης εξήγησε, με τον ορθό επιστημονικό τρόπο, και το λόγο για τον

οποίο τα μήλα δεν πέφτουν στο Διεθνή
Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ), αναφέροντας ότι μοιάζουν να μην έχουν βάρος,
επειδή πέφτουν ελεύθερα προς τη Γη,
με τον ίδιο τρόπο που πέφτει και ο ΔΔΣ.
Στη συνέχεια, ακολούθησαν επιδείξεις πειραμάτων στα οποία, μάλιστα, μπορούσαν να συμμετάσχουν και
τα παιδιά! Οι μαθητές έγιναν έτσι, για λίγη ώρα, μικροί επιστήμονες και κατανόησαν, βιωματικά πλέον, έννοιες που διδάσκονται στα σχολικά βιβλία. Είχανμέσω των πειραματικών δραστηριοτήτων- την ευκαιρία να κατανοήσουν σε
βάθος τον τρόπο διατύπωσης των επιστημονικών νόμων, οι οποίοι ισχύουν
μόνο αν αυτοί επιβεβαιώνονται και πειραματικά, αλλά και να βιώσουν τη χαρά
της μάθησης μέσω ενός ευχάριστου και
παιγνιώδους τρόπου.
Απλά πειραματικά υλικά απέκτησαν
στα χέρια των Φυσικών και Χημικών
«μυθικές» διαστάσεις, καθώς αποτέλεσαν το έναυσμα για ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο της επιστήμης. Τα πειράματα Φυσικής και Χημείας, τα οποία πραγματοποιήθηκαν από τους κ.κ. Μπαράτση Άννα, Χημικό, Διευθύντρια του 1ου

Γυμνασίου Γλυκών Νερών, Γάτσιο Ιωάννη, Φυσικό και τ. υπεύθυνο ΕΚΦΕ Ν.
Σμύρνης, Κονιδιτσιώτη Δημήτρη, Χημικό και Ανδρακάκου Σοφία, Χημικό
του Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών, σχετίζονταν με βασικές φυσικές
έννοιες, όπως αυτή του ηλεκτρισμού
και της θερμότητας. Οι μικροί μαθητές
παρακολουθούσαν μαγεμένοι τα πειράματα και είχαν, μάλιστα, την ευκαιρία
να πειραματιστούν και οι ίδιοι, εκτελώντας απλά πειράματα και μαθαίνοντας,
συγχρόνως, μέσω αυτών βασικές ιδιότητες της ύλης.
Παράλληλα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σχολείου, λειτούργησε
χώρος επίδειξης με ρομποτικές κατασκευές της Lego Education, υπό την καθοδήγηση των κ.κ. Λιακόπουλου Βα-

σίλη, Φυσικού- Νανοτεχνολόγου, Κωστούλα Θοδωρή, Μηχανικού και Χατάρη Μάρκου. Στο εργαστήριο STEM
(Science, Technology, Engineering and
Mathematics), οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον τρόπο κατασκευής ενός ρομπότ και τις δυνατότητες που αυτό προσφέρει και αντιλήφθηκαν, με τον πλέον
εύγλωττο τρόπο, ότι η τεχνολογία συνιστά την απάντηση σε πολλά σύγχρονα προβλήματα. Στόχος του εργαστηρίου αυτού ήταν να γίνει κατανοητό από
τους μαθητές πόσο σημαντική είναι η
«συνεργασία» μεταξύ των Μαθηματικών και των άλλων Θετικών Επιστημών
με την Τεχνολογία και τη Μηχανική, που
αποτελούν για τον άνθρωπο τα μέσα
αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον.
Στη μαθητική συνάντηση με τίτλο «Το
απάνθισμα των Φυσικών Επιστημών»
συμμετείχαν, εκτός από τους μαθητές
των σχολείων- διοργανωτών, Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών και 1ου
Γυμνασίου Γλυκών Νερών, και μαθητές από τα ακόλουθα δημόσια σχολεία:
1ο Γυμνάσιο Βούλας, 2ο Δημοτικό
Βούλας, 4ο Δημοτικό Βούλας, 1ο Γυμνάσιο Βάρης, 2ο Γυμνάσιο Βάρης, 2ο
Δημοτικό Κορωπίου και από ιδιωτικά
σχολεία τα σχολεία «Σταυράκη», «Σχολή Ποριώτου», «Ιορδανάκειον», «Δελασάλ-Saint-Paul» και «Εκπαιδευτήρια Πασχάλη». Την εκδήλωση τίμησε
διά της παρουσίας του και ο κ. Κωνσταντέλλος Γρηγόρης, Δήμαρχος του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.
Με το νου γεμάτο νέες γνώσεις και εικόνες και τα χέρια γεμάτα αναμνηστικά, αποχώρησαν οι μαθητές από το χώρο του σχολείου αργά το μεσημέρι. Η
επιτυχία που σημείωσε «Το απάνθισμα
των Φυσικών Επιστημών» δεν έγκειται μόνο στο πλήθος των επισκεπτών
αλλά και στο γεγονός ότι όλοι όσοι εργάστηκαν για την εκδήλωση αυτή κατάφεραν να παρουσιάσουν το σύγχρονο πρόσωπο του σχολείου, ενός σχολείου ανοιχτού στην κοινωνία και την επιστήμη…
Κώστας Ανδρακάκος,
Φυσικός, Διευθυντής Γυμνασίου
Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών
Ελίνα Τσουμπρή,
Φιλόλογος, Υποδιευθύντρια Γυμνασίου Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών
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«Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πανελλαδικές Εξετάσεις»

Μ

ία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που καλείται να πάρει κάποιος
στη ζωή του είναι αυτή της επιλογής
επαγγέλματος. Μάλιστα, αν αναλογιστεί κανείς τη νεαρή ηλικία στην οποία αναμένεται
να λάβει την απόφαση αυτή και τη ρευστότητα που χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η σωστή και
έγκαιρη ενημέρωση κρίνεται επιβεβλημένη.
Το σχολείο μας, λοιπόν, κινούμενο προς την
κατεύθυνση αυτή, έχει καθιερώσει- εδώ και
τρία χρόνια- τη διοργάνωση ημερίδας επαγγελματικού προσανατολισμού, σαν ένα «παράθυρο» στο ταχέως διαμορφούμενο επαγγελματικό τοπίο, σαν ένα «παράθυρο» στην
κοινωνία.
Έτσι, την Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016, διεξήχθη στο σχολείο μας η ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού με θέμα «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πανελλαδικές Εξετάσεις». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το ΚΕ.ΣΥ.Π
Κορωπίου και απευθυνόταν σε μαθητές και
στους γονείς αυτών. Ομιλητές της ημερίδας
ήταν άνθρωποι από τον ακαδημαϊκό χώρο
και επαγγελματίες που έχουν ξεχωρίσει στον
τομέα της ειδικότητάς τους.
Η αυλαία της εκδήλωσης άνοιξε με την ομιλία της κ. Γιαννάκου Μαριέττας, Νευρολόγου- Ψυχιάτρου και τέως Υπουργού Παιδείας,
με θέμα «Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην
εποχή της παγκοσμιοποίησης». Η κ. Γιαννάκου, απευθυνόμενη στους μαθητές, τόνισε
ότι η παιδεία και η εκπαίδευση, πλέον, δεν αρκούν, καθώς στην εποχή μας έχει συντελεστεί
μια μεγάλη κοινωνική επανάσταση με την
επικράτηση της κοινωνίας της γνώσης και
της πληροφορίας. Συνεπώς, οι σημερινοί μαθητές και αυριανοί επαγγελματίες καλούνται
να εξελίσσονται μέσω της παρακολούθησης
προγραμμάτων διά βίου μάθησης. Μάλιστα,
τόνισε ότι το μέλλον μιας χώρας, όπως είναι
η Ελλάδα, που δεν έχει
πλουτοπαραγωγικές
πηγές έγκειται στις νέες
τεχνολογικές εξελίξεις
και στην καινοτομία σ’
όλους τους τομείς. Συνεπώς, χρέος της εκπαίδευσης είναι να επιδιώκει την αριστεία και όχι
να καθηλώνεται σε μέτριων προδιαγραφών
προγράμματα και απαιτήσεις.
Τη σκυτάλη πήρε ο κ.
Χατζητέγας Γιώργος,
Φυσικός και Φροντιστής, ο οποίος με αφετηρία το θέμα «Επιλέγω σπουδές και επάγγελμα», αναφέρθηκε
σε παραδείγματα λαμπρών επαγγελματιών
που διαπρέπουν, ο καθένας στο χώρο του.

Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
με συνδιοργανωτές το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών,
τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Αττικής και το ΚΕ.ΣΥ.Π Κορωπίου
Κοινό χαρακτηριστικό όλων ήταν ότι σπούδασαν ένα όχι και τόσο «δημοφιλές» επάγγελμα, που, όμως, τους άνοιξε ενδιαφέρουσες επαγγελματικές επιλογές. Η χώρα μας,
δυστυχώς, τόνισε, πάσχει από «διαρροή
εγκεφάλων», καθώς πολλοί νέοι αναζητούν
διεξόδους στην αγορά εργασίας του εξωτερικού. Ωστόσο, δήλωσε ότι είναι αισιόδοξος
για το μέλλον, τονίζοντας, παράλληλα, ότι τα
μυστικά για την επιτυχία στο επάγγελμα είναι
το πάθος, η εργασία, η εστίαση και οι ιδέες.
Η ομιλία του κ. Γεραπετρίτη Γιώργου, Επίκουρου Καθηγητή Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ,
με θέμα «Η νομική επιστήμη και τα νομικά επαγγέλματα» διαρθρώθηκε πάνω σε
δύο βασικούς άξονες. τον άξονα των νομικών σπουδών και εκείνο των νομικών επαγγελμάτων. Τόνισε ότι το πτυχίο Νομικής, που
προσφέρει εύρος στη γνώση του γνωστικού αντικειμένου, ενσωματώνει ακαδημαϊκά προσόντα, όχι, όμως, και επαγγελματικά.
Αναφέρθηκε στις επαγγελματικές επιλογές
που ανοίγονται μετά την απόκτηση ενός πτυχίου Νομικής, καθώς και στον έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει για την κατάληψη των
λίγων προσφερόμενων θέσεων στο δικαστικό ή διπλωματικό σώμα. Κλείνοντας την ομιλία του, τόνισε ότι ο συνδυασμός ροπής, επιθυμίας και δυνατοτήτων απορρόφησης στην
αγορά εργασίας είναι ο σωστός δρόμος, για
να επιλέξει κάποιος επάγγελμα.
Στη συνέχεια, ο κ. Καρπούζης Μάριος,
Η/Μ, Μηχανικός Υπολογιστών και Διευθυντής Ερευνών του ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ, μίλησε, ως

καθ’ ύλην αρμόδιος, για τις «Προοπτικές εργασίας στα επαγγέλματα του Μηχανικού».
Αφού, αρχικά, αναφέρθηκε στις σχολές μέσω των οποίων κάποιος μπορεί να σπουδάσει Μηχανικός, επισήμανε τους χώρους όπου
μπορεί να απασχοληθεί ένας επαγγελματίας
αυτής της ειδικότητας. Κάνοντας ειδική μνεία
στους Μηχανικούς Υπολογιστών, υπογράμμισε ότι το πτυχίο δεν καθιστά τον κάτοχό του
κάτοχο σημαντικών ποσών γνώσης. για το λόγο αυτό κρίνονται απαραίτητες και οι μεταπτυχιακές ή ακόμα και οι διδακτορικές σπουδές. Τα επαγγέλματα του Μηχανικού ταιριάζουν σε μαθητές στους οποίους αρέσουν οι
κατασκευές και διαθέτουν δεξιότητες κοινωνικές, αυτοτέλειας, οργανωτικές και ηγετικές.
Λίγο πριν κλείσει την ομιλία του, εξέφρασε
την ελπίδα ότι η νέα γενιά θα μείνει στην Ελλάδα, ώστε να δημιουργήσει μια διαφορετική Ελλάδα.
Ο κ. Κούρκουλας Ανδρέας, Αρχιτέκτονας
και Καθηγητής Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ, προϊδέασε το ακροατήριο θετικά, ήδη, από τον
τίτλο της ομιλίας του «Η αρχιτεκτονική σαν
κινηματογραφική παραγωγή». Μιλώντας
για τις σπουδές της Αρχιτεκτονικής, σημείωσε ότι πρόκειται για σπουδές ευρέος φάσματος, σπουδές που «ανοίγουν πολλούς δρόμους». Μετεωριζόμενη μεταξύ επιστημών
και τεχνών, η Αρχιτεκτονική συνδυάζει την
απόλυτη δομή και ιεραρχία, χαρακτηριστικά
της επιστήμης, με τη χαοτική λογική, χαρακτηριστικό των τεχνών. Αυτός είναι και ο λόγος που κάθε χρόνο συγκεντρώνει το ενδια-

φέρον πολλών μαθητών, οι οποίοι στοχεύουν
να εισαχθούν σε μια αρχιτεκτονική σχολή.
Στη συνέχεια, στο βήμα ανέβηκε ο κ. Σέργης Νίκος, Αστροφυσικός και Ερευνητικός
συνεργάτης του Γραφείου Επιστημονικής
Έρευνας και Τεχνολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος μίλησε για τις «Θετικές Επιστήμες στη ζωή και το μέλλον μας». Αφού,
αρχικά, συσχέτισε τις Φυσικές Επιστήμες με
τις Οικονομικές και τις Πολιτικές, ανέφερε
ότι δεν περνούν ούτε πέντε λεπτά της ημέρας χωρίς να κάνουμε χρήση κάποιου προϊόντος των Θετικών Επιστημών. Θέλοντας να
συμβουλεύσει τους μαθητές που βρίσκονται
σ’ ένα κρίσιμο σταυροδρόμι της ζωής τους,
τους επισήμανε ότι στόχος τους πρέπει να είναι η καινοτομία, που έγκειται στη δημιουργία μιας θέσης εργασίας, αντί στην κατάληψη
μιας ήδη υπάρχουσας θέσης. Αποχαιρέτησε
τους μαθητές με την εξής προτροπή: «Να τοποθετείτε, πάντα, τον πήχυ ψηλότερα απ’ όσο
σας βάζουν οι άλλοι, γιατί η αγορά απορρίπτει τους μετρίους».
Η αυλαία της εκδήλωσης έκλεισε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. με την ομιλία της κ.
Σάλλα Χαριτίνης, Ιατρού και Διευθύντριας
του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου της ιδιωτικής κλινικής «Υγεία». Με φωνή τρεμάμενη
από συγκίνηση εξήγησε στο ακροατήριο ότι
στην επιλογή της να γίνει γιατρός συνηγόρησαν πολλοί λόγοι: η αγάπη της για τη Λογοτεχνία, η αυτοβιογραφία του Schweitzer που
την έκανε να ονειρευτεί, τα βιβλία του παππού της και το γεγονός ότι ήταν άριστη μαθήτρια. Για να γίνει κάποιος γιατρός, επισήμανε, χρειάζεται να διαθέτει τον κοινό νου,
τον τόσο δυσεύρετο, και να θέλει να αφιερωθεί στον άνθρωπο με θρησκευτική ευλάβεια.
«Δίνε το χρόνο σου δωρεάν, αν θες να σου
μείνει αξιοπρέπεια» (Ελύτης). Ένας γιατρός
καλείται να διαβάζει συνεχώς, ώστε να είναι
ενήμερος για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του. Θέλοντας να τονίσει την αφιέρωση
που απαιτεί το εν λόγω επάγγελμα- λειτούργημα, τόνισε ότι
μόνο η οντότητα του
γονιού συναγωνίζεται τη συνιστώσα του
γιατρού…
Το ζεστό χειροκρότημα γονιών και
μαθητών στο τέλος
της εκδήλωσης μαρτυρούσε ότι τα εκ
καρδίας λόγια των
ομιλητών είχαν ζεστάνει την καρδιά
τους με ελπίδα και πίστη. Ελπίδα για ένα
καλύτερο
μέλλον
και πίστη στο ότι «με
λογισμό και μ’ όνειρο» θα καταφέρουν
όλοι οι νέοι να διεκδικήσουν τα όνειρά
τους…
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Αστρονομική βραδιά στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών

«Κάτω απ’ τ’ άστρα τ’ ουρανού»
Ομιλία κ. Μάνου Δανέζη

Μ

ετά την επιτυχία της πρώτης αστρονομικής βραδιάς που είχε διοργανώσει
το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών
τον Οκτώβριο του 2014, το σχολείο
αποφάσισε να διοργανώσει μια δεύτερη αστρονομική βραδιά με τίτλο «Κάτω απ’ τ’ άστρα τ’ ουρανού».
Κεντρικός ομιλητής της βραδιάς αυτής ήταν ο κ. Μάνος Δανέζης, Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Η δεύτερη αστρονομική βραδιά,
που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015, απευθυνόταν σε μαθητές, γονείς και λάτρεις της επιστήμης της Αστρονομίας. Την αυλαία της εκδήλωσης άνοιξε ο κ. Μάνος Δανέζης, η ομιλία του
οποίου τιτλοφορείτο «Στο μυθικό
κόσμο των πλανητών». Η ερώτηση που στάθηκε αφορμή, για να αρχίσει να ξεδιπλώνει την ιστορία της

οικογένειας του Σύμπαντος, ήταν «Τι
υπάρχει γύρω από το πλανητικό μας
σύστημα;».
Αρχίζοντας το ταξίδι στον κόσμο
των πλανητών, σημείωσε ότι το ηλιακό, ή αλλιώς πλανητικό μας σύστημα,
αποτελείται βασικά από τον Ήλιο, ο
οποίος συγκεντρώνει το 99,87% της
συνολικής του μάζας. Στη συνέχεια,
παρουσίασε τα «μέλη» του πλανητικού συστήματος, στο οποίο ο Δίας
είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης και ο
Πλούτωνας ο μικρότερος όλων. Ο κ.
Δανέζης τόνισε ότι οι πλανήτες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες με βάση
την απόστασή τους από τον Ήλιο, το
μέγεθος αλλά και τη σύστασή τους:
στους εσωτερικούς ή γήινους και
στους εξωτερικούς ή γίγαντες πλανήτες. Αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά καθενός από αυτούς και στο
πόσο διαρκεί η ημέρα ή το έτος με
βάση τις γήινες ημέρες. Για παρά-

Αστρονομικές παρατηρήσεις με
τη βοήθεια τηλεσκοπίων
της Αστρονομικής Ένωσης
Σπάρτης «Διόσκουροι»

δειγμα, στον Ερμή, ή αλλιώς λιλιπούτειο πλανήτη, που βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο, το ένα έτος ισοδυναμεί με 88 γήινες ημέρες˙ μάλιστα, έχει
διαπιστωθεί και η ύπαρξη πάγου νερού πάνω ή κάτω από την επιφάνεια
του πλανήτη.
Στη συνέχεια, ο κ. Δανέζης προσπάθησε να εξηγήσει στο γοητευμένο ακροατήριο τον τρόπο δημιουρ-

γίας του πλανητικού συστήματος,
με τους πλανήτες που περιφέρονται
γύρω από τον Ήλιο σε ελλειπτικές
τροχιές, στο επίπεδο της εκλειπτικής. Επειδή, λοιπόν, οι πλανήτες δε
βρίσκονται σε μαθηματικό επίπεδο,
η προβολή τους θα βρίσκεται μέσα
σε μια στενή ζώνη από άποψη πλάτους, τη ζώνη της εκλειπτικής. Στη
ζώνη αυτή και σε ίσες αποστάσεις

βρίσκονται οι 12 αστερισμοί, γι’ αυτό και αποκαλείται και ζωδιακή ζώνη. Κλείνοντας την ομιλία του, τόνισε
ότι το γεγονός που εξήψε τη φαντασία των ανθρώπων σχετικά με την
ύπαρξη ή όχι ζωής στον Άρη ήταν η
ανακάλυψη από τη NASA ενός μετεωρίτη που είχε έρθει από τον Άρη. Ο
μετεωρίτης αυτός έκρυβε σπέρματα
ζωής μέσα στο απολίθωμα μονοκύτταρου οργανισμού που υπήρχε στο
εσωτερικό του.
Μετά το τέλος της ομιλίας του
κ. Δανέζη, ο κ. Φαρμακόπουλος
Αντώνης, ερασιτέχνης Αστρονόμος και μέλος της Αστρονομικής
Ένωσης της Σπάρτης «Διόσκουροι», προέβαλε εντυπωσιακές εικόνες από την ολική έκλειψη Ηλίου που σημειώθηκε στις 20 Μαρτίου 2015 και το Βόρειο Σέλας. Αναφέρθηκε στο ταξίδι των ερασιτεχνών
Αστρονόμων στην Ισλανδία, προκειμένου να παρακολουθήσουν το

εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο, καθώς και στο ρόλο των ερασιτεχνών
μελετητών των άστρων, οι παρατηρήσεις των οποίων, συχνά, βοηθούν
τους επαγγελματίες στο έργο τους.
Τέλος, μαθητές, γονείς και φίλοι
του σχολείου είχαν την ευκαιρία να
βιώσουν για λίγες στιγμές τη μαγεία
του ουράνιου στερεώματος, καθώς
στην αυλή του σχολείου μας βρίσκονταν διάφορα τηλεσκόπια, προσφορά της Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης «Διόσκουροι», που τους επέτρεπαν τη θέαση του ουρανού και διαφόρων πλανητών.
Η Αστρονομική Βραδιά μπορεί να
είχε φτάσει στο τέλος της, η λάμψη,
όμως, στα μάτια κάποιων παιδιών
μαρτυρούσε πως το ταξίδι στο μαγικό κόσμο του Σύμπαντος θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα, με οδηγό τον ενθουσιασμό και τη λαχτάρα
για νέα γνώση …
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Ο κ. Διονύσης Σιμόπουλος
στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών

Τ

ην Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015, ο κ. Διονύσης
Σιμόπουλος, Φυσικός και Αστρονόμος, επίτιμος Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου, επισκέφθηκε για δεύτερη φορά το σχολείο μας,
προκειμένου να μιλήσει στους μαθητές του Γυμνασίου
για το μαγικό κόσμο του Σύμπαντος και των πλανητών.
Ο κ. Σιμόπουλος, με λόγο άμεσο και καταληπτό, κατάφερε να εκλαϊκεύσει, με τρόπο αξιοθαύμαστο, την
επιστήμη της Αστρονομίας, επιτρέποντας στους μαθητές, έστω και για λίγες στιγμές, να «κρυφοκοιτάξουν»
τον κόσμο του Σύμπαντος και να βιώσουν το πεπερασμένο του «γνωστού» μας κόσμου. Η ομιλία του κ. Σιμόπουλου είχε ως θέμα «Τα ρεκόρ του Σύμπαντος»,
ένα θέμα ενδιαφέρον και όχι γνωστό στο ευρύ κοινό.
Ξεκινώντας το λόγο του, δήλωσε ότι θα ανοίξει για

τους μαθητές ένα παράθυρο στο Σύμπαν. Και πράγματι έτσι έγινε. Σημείωσε ότι από το 1993 μέχρι και σήμερα ο γηραιότερος πλανήτης στο Σύμπαν είναι ο «Μαθουσάλας», με ηλικία 12,7 δισεκατομμυρίων ετών. Στη
συνέχεια, ο κ. Σιμόπουλος αναφέρθηκε στο μεγαλύτερο γαλαξία, που ανακαλύφθηκε το 2009, και είναι ο IC
1101, σε απόσταση ενός δισεκατομμυρίου ετών φωτός
(ε.φ.) στον αστερισμό της Παρθένου και στο κέντρο
της ομάδας των γαλαξιών Abell 2029. Ο γαλαξίας αυτός έχει 100 τρισεκατομμύρια άστρα, διάμετρο 6 εκατομμυρίων ε.φ. και μάζα 2.000 φορές μεγαλύτερη από
αυτή του Γαλαξία μας. Μίλησε και για το θερμότερο
αντικείμενο του ηλιακού μας συστήματος, που δεν
είναι άλλο από τον Ήλιο, με επιφανειακή θερμοκρασία
ίση με 6.000 βαθμούς, ενώ η θερμοκρασία στον πυρήνα του ανέρχεται σε 15.000.000 βαθμούς!
Στη συνέχεια της ομιλίας του για τα συμπαντικά ρεκόρ, ο κ. Σιμόπουλος αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον
Ερμή, που είναι ο ταχύτερα κινούμενος πλανήτης
στο ηλιακό μας σύστημα, με τροχιακή ταχύτητα περίπου 48 km/s, ενώ η τροχιακή ταχύτητα της Γης είναι 30
km/s. Αυτό που πραγματικά εντυπωσίασε τους μαθητές ήταν η μνεία σε γαλαξίες που απομακρύνονται φαινομενικά με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός. Αυτό
σημαίνει ότι η ακτινοβολία τους δεν πρόκειται να φτάσει ποτέ σε εμάς. Το ερώτημα ποιο είναι το πιο λαμπρό
αντικείμενο του Σύμπαντος έφερε τους μαθητές προ
εκπλήξεως, καθώς η απάντηση δεν ήταν η αναμενόμενη. Το πιο λαμπρό αντικείμενο είναι το άστρο έψιλον
Ωρίωνα (Alnilam), ένας μπλε υπεργίγαντας σε απόσταση 1.300 ε.φ., που είναι 400.000 φορές πιο φωτεινό από
τον Ήλιο!
Συνεχίζοντας το ταξίδι στα παράδοξα του Σύμπα-

ντος, ο κ. Σιμόπουλος εξήγησε στους μαθητές ότι τη
μεγαλύτερη ημέρα στο ηλιακό σύστημα την έχει ο
πλανήτης Αφροδίτη, καθώς η μία ημέρα εκεί ισοδυναμεί με 243,16 γήινες ημέρες, ενώ τη μικρότερη ο Δίας
που ισοδυναμεί με 9 ώρες, 50 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Η Αφροδίτη, όμως, κατέχει ένα ακόμα ρεκόρ, καθώς η θερμοκρασία στην επιφάνειά της φτάνει τους
480˚C, ενώ τη μικρότερη θερμοκρασία επιφάνειας
κατέχει ο Τρίτωνας (του Ποσειδώνα) με θερμοκρασία
-235οC. Τέλος, ο κ. Σιμόπουλος αναφέρθηκε και σε γνωστά γεωλογικά ή μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως σε
ηφαιστειακές εκρήξεις, ισχυρούς ανέμους ή ατμοσφαιρικές καταιγίδες, που παρατηρούνται όχι μόνο στη Γηόπως θα πίστευε κάποιος- αλλά σε όλο το ηλιακό σύστημα. Κλείνοντας το λόγο του, σημείωσε ότι είναι
πολλά όσα, ήδη, ξέρουμε για το Σύμπαν, αλλά πολλά
ακόμα μυστικά παραμένουν βαθιά κρυμμένα και περιμένουν να τα ανακαλύψουμε…

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

Π

οια είναι τα σημαντικότερα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα; Μεταδίδονται τα νοσήματα αυτά με το τσίμπημα ενός
κουνουπιού; Τι επιπτώσεις- σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο- έχει κάθε νόσημα στην υγεία του νοσούντα; Η γυναικεία στειρότητα μπορεί
να προκληθεί από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, χωρίς αυτό να έχει δώ-

σει «σημάδια»;
Σε αυτά και άλλα αντίστοιχα ερωτήματα μαθητών κλήθηκε ν’ απαντήσει ο
κ. Ηλίας Λιάντης, επιστημονικός συνεργάτης του ΚΕΕΛΠΝΟ, επιφορτισμένος με το έργο ενημέρωσης του κοινού
για θέματα ατομικής υγιεινής και υγείας.
Έτσι, τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου
2016, επισκέφθηκε το σχολείο μας και
συνομίλησε με τους τελειοφοίτους του
Γυμνασίου και μαθητές του Λυκείου για
τους τρόπους πρόληψης και προστασίας απέναντι σε ασθένειες που μεταδίδονται με την ερωτική επαφή. Μάλιστα, δε
δίστασε να διαλύσει και μύθους γύρω
από τον τρόπο μετάδοσης κάποιων νοσημάτων και να «δομήσει» στη θέση
τους το στέρεο οικοδόμημα της γνώσης.
Στο λόγο του, ο κ. Λιάντης αναφέρθηκε και στο «ευαίσθητο» θέμα της μετάγγισης αίματος και εξήγησε κατά πόσο
εξασφαλίζεται πλήρως ότι το αίμα του
δότη είναι υγιές και όχι φορέας σημαντικών ασθενειών. Υπογράμμισε ότι τόσο η
νομοθεσία όσο και οι κανόνες υγιεινής

ορίζουν ένα αυστηρό πλαίσιο, ώστε να
περιοριστεί στο ελάχιστο η πιθανότητα
να νοσήσει ο λήπτης του αίματος. Έτσι
εξηγείται και το γεγονός ότι ελάχιστα περιστατικά μετάγγισης «μολυσμένου αίματος» έχουν καταγραφεί διεθνώς.
Λίγο πριν κλείσει την ομιλία του, ο κ.
Λιάντης άφησε τους μαθητές να εκφράσουν τις ερωτήσεις τους και με αίσθη-

μα ευθύνης απέναντι στους σημερινούς
εφήβους απάντησε σε αυτές. Με λόγο
άμεσο και ζωντανό κατάφερε να αγγίξει τα παιδιά που διανύουν την κρίσιμη ηλικία προς την ενηλικίωση και την
ωριμότητα, καθώς εξέφρασε μια σύγχρονη αντίληψη για την πολιτική υγείας
που στηρίζεται στην ενημέρωση και την
πρόληψη.
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ΓΙΟΡΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

"ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ"

Τ

ο Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη παράσταση του σχολείου μας στο Αμφιθέατρο Δημαρχείου Κορωπίου. Η φετινή παράσταση του Γυμνασίου αναφερόταν στην
υγεία, στην Ιατρική και στην άθληση. Ο τίτλος της παράστασης «Νους υγιής εν σώματι υγιεί» μας υπενθυμίζει ότι, παρά το γεγονός ότι η πρώτη μέριμνα των καθηγητών και των γονέων είναι η ανάπτυξη του νου και η πρόσκτηση γνώσης, καλό είναι να μην ξεχνάμε τη σοφία των αρχαίων μας προγόνων, οι οποίοι συνέδεσαν την καλή κατάσταση της νόησης με τη σωματική υγεία, την άθληση, τον ορθό τρόπο ζωής και την επαφή με τη φύση. Έτσι,
δημιουργήθηκε μια παράσταση που προσπάθησε να προσεγγίσει αυτά τα
θέματα, πάντα βασιζόμενη στην κλασική κληρονομιά της επιστήμης, της
λογοτεχνίας και του θεάτρου.
Σε μια προσπάθεια να εισαχθούμε στην ατμόσφαιρα του θεατρικού έργου, αρχικά, στη σκηνή, εμφανίστηκαν οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, παρουσιάζοντας μέσα από ένα δρώμενο-παντομίμα με τίτλο «Η κίνηση μέσα
από τους αιώνες» την εξέλιξη των αρχαίων Ολυμπιακών αγωνισμάτων στα
αντίστοιχα σύγχρονα. Σειρά είχε η μουσική ομάδα του σχολείου, η οποία
εκτέλεσε γνωστά μουσικά θέματα συνδεδεμένα με τη σωματική δραστηριότητα, το ομαδικό πνεύμα και την επιτυχία που φέρνει η επίπονη προσπάθεια και η πίστη στο στόχο.

Στην πρώτη πάροδο της παράστασης, οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου δραματοποίησαν τις σκέψεις του μεγάλου Γάλλου φιλόσοφου Μισέλ ντε Μονταίν για την Ιατρική, γενικά, αλλά και για την αρχαία Ιατρική ειδικότερα και,
έτσι, μας προετοίμασαν για το έργο που τιτλοφορείται «Όρκος του Ιπποκράτη». Στη σκηνή εμφανίστηκαν οι μαθητές της Β΄ και της Γ΄ Γυμνασίου, οι οποίοι σε γρήγορα εναλλασσόμενες σκηνές μάς μετέφεραν στο περιβάλλον του μεγάλου Έλληνα γιατρού. Οι θεατές παρακολούθησαν τον Ιπποκράτη και τους μαθητές του σε διάφορες καθημερινές δραστηριότητες
– στο σπίτι, στο νοσοκομείο, στο γυμνάσιο κλπ. Τα λόγια που ακούστηκαν
ανήκουν, αποκλειστικά, στον Έλληνα «πατέρα της Ιατρικής» και έχουν επιλεγεί από διάφορα έργα του, τα οποία, ακόμα και σήμερα, ακούγονται πολύ
επίκαιρα και εύστοχα!
Στη δεύτερη πάροδο, στη σκηνή απολαύσαμε, πάλι, τους μαθητές της
Α΄ Γυμνασίου, οι οποίοι υποδύθηκαν τους ήρωες ενός δοκιμίου του Μισέλ
ντε Μονταίν με τίτλο «Περί του να μην προσποιούμαστε τον άρρωστο».
Στη συνέχεια, η αυλαία της παράστασης άνοιξε, για να μας παρουσιάσουν
οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου ένα απόσπασμα της γνωστής κωμωδίας του
Μολιέρου «Κατά φαντασίαν ασθενής».
Η προσπάθεια των μαθητών του Γυμνασίου μάς ευχαρίστησε ιδιαίτερα,
καθώς η εν λόγω παράσταση όχι μόνο διασκέδασε τους θεατές, αλλά και
τους υπενθύμισε την αξία ενός υγιούς τρόπου ζωής, τόνισε τη σημασία της
σωματικής άσκησης και συντέλεσε στο να θαυμάσει το κοινό, για άλλη μια
σωματική
φορά, τους
το επαγγελματίες γιατρούς που, τίμια και ουσιαστικά, τηρούν τον
όρκο του μεγάλου Έλληνα γιατρού Ιπποκράτη.
Δρ Όλγα Μπούρα
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Χριστουγεννιάτικο Παζάρι 2015
Υπέρ της ενίσχυσης του έργου της Κιβωτού του Κόσμου

Τ

ο χριστουγεννιάτικο παζάρι στο
Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών
έχει γίνει πια θεσμός και, ταυτόχρονα, μια ευκαιρία για ευαισθητοποίηση
όλων μας απέναντι στους συνανθρώπους
μας που μπορεί να στερούνται όλα όσα
απολαμβάνουμε εμείς…
Το φετινό παζάρι ήταν αφιερωμένο στη
στήριξη του έργου της Κιβωτού του Κόσμου, καθώς λόγω της καλπάζουσας οικονομικής κρίσης όλο και περισσότερα
παιδιά έχουν βρει καταφύγιο στην Κιβωτό, με αποτέλεσμα ο οργανισμός αυτός
να μην μπορεί να αντεπεξέλθει στις ολοένα κι αυξανόμενες απαιτήσεις. Μικροί
και μεγάλοι ανταποκρίθηκαν με προθυμία
στο κάλεσμα ανθρωπιάς και ελπίδας για

έναν κόσμο, όπου όλα τα παιδιά θα έχουν
πρόσβαση στα βασικά αγαθά και στο δικαίωμα να ελπίζουν…
Η ημερομηνία, λοιπόν, ορίστηκε και
έτσι το Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015,
το σχολείο μας ντύθηκε στα γιορτινά του
και καλωσόρισε μαθητές, γονείς, καθηγητές και φίλους σε μια ατμόσφαιρα χριστουγεννιάτικη, υπό τους ήχους γιορτινών τραγουδιών. Η όλη εκδήλωση δε θα
είχε τόση επιτυχία, αν δε στηριζόταν στο
αστείρευτο κέφι μαθητών και συναδέλφων που από την προηγούμενη ημέρα είχαν αρχίσει να διαμορφώνουν το χώρο και
να στήνουν τους διάφορους πάγκους.
Έτσι, το Σάββατο το μεσημέρι, το σχολείο μας έμοιαζε με ξέγνοιαστο μελίσσι,

από κάθε γωνιά του οποίου ακούγονταν
χαρούμενες φωνές και γέλια. Μέσα σε λίγες ώρες τα πάντα ήταν έτοιμα, για να υποδεχτούν τους πρώτους επισκέπτες. Η αίθουσα της βιβλιοθήκης φιλοξένησε ένα
ανθοπωλείο, κατασκευές που με τόσο
μεράκι επιμελήθηκαν παιδιά της Α’ Γυμνασίου και έναν πάγκο παιχνιδιών, που είχαν εμπνευστεί τα ίδια τα παιδιά, όπου λειτουργούσε και φωτογραφείο. Για όσους
ήθελαν να αγοράσουν κάποιο καλλυντικό, όπως κραγιόν, οι μαθητές της Α’ Λυκείου προσέφεραν χειροποίητα κραγιόν
τα οποία δημιουργούσαν μπροστά στα
μάτια των έκπληκτων επισκεπτών.
Από την άλλη, η αίθουσα των διαγωνισμάτων είχε μεταμορφωθεί σε προορισμό γεύσεων, καθώς οι διάφοροι πάγκοι
έβριθαν προϊόντων που είχαν παρασκευάσει οι μαθητές με τη βοήθεια των γονιών
τους. Αλμυρές και γλυκές γεύσεις, χυμοί φρούτων, καφέδες και ό,τι άλλο θα
μπορούσε να ζητήσει κάποιος απαιτητικός επισκέπτης, σίγουρα, θα το έβρισκε
στην αίθουσα αυτή. Σε άλλη αίθουσα του
σχολείου, λειτουργούσε ένα παραδοσιακό καφενείο, όπου οι οικοδεσπότες προσπαθούσαν να «διαδούν» το μέλλον των

θαμώνων και ένα στέκι παραδοσιακών
προϊόντων. Αλλά και οι μικροί μας φίλοι
που συνέρρευσαν στο σχολείο μας δεν
έμειναν παραπονεμένοι, καθώς είχαν διαμορφωθεί κάποιοι χώροι όπου μπορούσαν υπό την επίβλεψη μεγαλύτερων παιδιών να απασχοληθούν δημιουργικά και
να απολαύσουν το παιχνίδι. Παράλληλα, λειτούργησε και πάγκος σχεδιασμού
χριστουγεννιάτικων καρτών κατά παραγγελία.
Λίγο πριν τη λήξη του φιλανθρωπικού
παζαριού, πραγματοποιήθηκε κλήρωση με έπαθλο το νέο i-phone 6s και άλλα
πλούσια δώρα. Σίγουρα, αυτό που κερδίσαμε όλοι μας ήταν η αγάπη και η προσφορά, αντίδοτα στην ανθρωπιστική κρίση των ημερών μας.
Μέσα από έργα αγάπης, λοιπόν, καταφέραμε να συγκεντρώσουμε το ποσό των
7.150 ευρώ και των 250 ευρώ σε δωροεπιταγές γονέων. Τα χρήματα αυτά επιδόθηκαν από αντιπροσωπεία μαθητών
Γυμνασίου και Λυκείου στην Κιβωτό του
Κόσμου την Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015,
με την ευχή το νέο έτος να χαρίσει χαμόγελα ελπίδας σε περισσότερα παιδιά του κόσμου…
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Φ

ΘΕΑΤΡΟ
Σ

’ ένα σημείωμα του συγγραφέα
υπάρχει το εξής σχόλιο: «Τότε ο
άνθρωπος θα γίνει καλύτερος...».
Αυτός ο προσδιορισμός, όπως πάντα
πολύ λακωνικός, μάς εισάγει στην ίδια
την ατμόσφαιρα των πνευματικών και
καλλιτεχνικών αναζητήσεων του Τσέχωβ, ο οποίος πάντα πίστευε ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει και ότι είναι
ικανός να αφυπνιστεί ηθικά. Από αυτήν την άποψη, ο Ρώσος συγγραφέας
διαφέρει σημαντικά από εκείνους τους
σύγχρονους-με εκείνον- λογοτέχνες, οι
οποίοι, μονίμως, περιέγραφαν αιώνιες
κακές και διαφθαρμένες πτυχές της ανθρώπινης ψυχής, ενώ έβλεπαν σ’ αυτή
μόνο κυνικά και θηριώδη στοιχεία.
Αυτή η πίστη στον άνθρωπο συνδυάζεται στον Τσέχωβ με τη ρεαλιστική
απόδοση των ηρώων του. Σύμφωνα με
το δραματουργό, ο καλλιτέχνης καλείται να «δείξει» στο θεατή τι είναι ο ήρωας στην πραγματικότητα: στα έργα των
συγγραφέων ο αναγνώστης ή ο θεατής
πρέπει να αναγνωρίσει τον εαυτό του
«όπως είναι» και όχι ως προϊόν φαντασίας του καλλιτέχνη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο
Τσέχωβ χρησιμοποιεί εδώ το ρήμα «δείχνω», το οποίο σημαίνει ότι ένας αληθινός δημιουργός δε σχολιάζει τις πράξεις
του ήρωά του, δεν προσπαθεί να πείσει
τον αναγνώστη με τη βοήθεια της λογικής, αλλά αποδίδει τους ανθρώπινους
χαρακτήρες πειστικά, με όλη την καλλιτεχνική αλήθεια.
Ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο ο Ρώσος

έτος, το σχολείο μας, για δεύτερη φορά, διοργάνωσε ένα
Φεστιβάλ Θεάτρου, στο οποίο συμμετείχαν πέντε θεατρικές
ομάδες. Η πρώτη ομάδα της Γ΄ Γυμνασίου παρουσίασε σε όλους τους
μαθητές του σχολείου την κωμωδία του Τσέχωβ με τίτλο «Η Αρκούδα».
Οι άλλες δυο μεικτές ομάδες της Α΄ και Β΄ Λυκείου ανέβασαν δύο
μονόπρακτα του Τένεσι Ουίλιαμς: τα έργα «Κάτι που δε λέγεται» και
«Προς κατεδάφιση». Παράλληλα, η τέταρτη και η πέμπτη ομάδα
καθηγητών και μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου προετοίμασαν δύο
πράξεις από το δράμα του Ερρίκου Ίψεν με τίτλο «Αυτοκράτορας και
Γαλιλαίος».

Γιατί ο Τσέχωβ;

συγγραφέας αποφεύγει να παρουσιάσει
τους χαρακτήρες του μονόπλευρα και
προκατειλημμένα. Όπως διαβάζουμε
στις σημειώσεις του: «Οι σύγχρονοι δραματουργοί γεμίζουν τα έργα τους αποκλειστικά με αγγέλους, παλιανθρώπους και
παλιάτσους. Πήγαινε, βρες όλα τα στοιχεία
αυτά σε όλη τη Ρωσία! Μπορεί και να τους
βρεις, αλλά όχι σε τέτοιες ακραίες μορφές
που θέλει κάποιος δραματουργός!» Εναντίον αυτών των «ακραίων μορφών» και
της τεχνητής εξιδανίκευσης ή της αδι-

καιολόγητης κατάκρισης των ηρώων
εκφράζεται με συνέπεια ο Τσέχωβ, ενώ
φροντίζει οι χαρακτήρες που παρουσιάζει να είναι ρεαλιστικοί και, κατά συνέπεια, ανεξάντλητοι.

Γιατί «Η Αρκούδα»;

Ο

Τσέχωβ είναι δημιουργός όχι
μόνο μεγάλων έργων αλλά και
ανυπέρβλητος δεξιοτέχνης μι-

κρών θεατρικών δημιουργημάτων, των
μονόπρακτων κωμωδιών. Για την ακρίβεια, τόσο τα μεγάλα όσο και τα μικρά
θεατρικά έργα του αποτυπώνουν με επιτυχία το κωμικοτραγικό στοιχείο. Όπως
δηλώνει ο ίδιος, το όνειρό του ήταν πάντα να γράψει μια καλή μονόπρακτη κωμωδία και έτσι, ακολουθώντας την παράδοση του Γκόγκολ, να συνθέσει ένα
πλήρες δραματικό έργο «μικρής διάρκειας» εθνικού, ρεαλιστικού και σατιρικού περιεχομένου. Όπως και άλλες
μικρές κωμωδίες, «Η Αρκούδα» αποτελεί μια πρωτότυπη εύθυμη κωμωδία,
γεμάτη με στοιχεία καθημερινής ζωής
και κοινωνικής σάτιρας. Οι καλλιτεχνικά
φτιαγμένοι χαρακτήρες της μαρτυρούν
ότι ο δραματουργός διαθέτει εξαιρετική γνώση της σκηνής και χαρακτηρίζεται από δεινή ικανότητα σύνθεσης του
έργου και χρήσης της γλώσσας. Ο ίδιος
ο Τσέχωβ αναφέρει τις εξής προϋποθέσεις δημιουργίας μιας ρεαλιστικής μικρής κωμωδίας: «1) συνεχές μπέρδεμα,
2) κάθε πρόσωπο πρέπει να αποτελεί χαρακτήρα και να μιλά τη δική του γλώσσα, 3) απουσία καθυστερήσεων στη
δράση, 4) συνεχής κίνηση». «Η Αρκούδα» πληροί αυτούς τους όρους και έχει
ένα αίσιο τέλος, καθώς οι λογομαχίες, τα
σκάνδαλα και οι προετοιμασίες για μονομαχία μεταξύ του κτηματία Σμιρνώβ
και της χήρας «με τα λακκάκια στα μάγουλα» καταλήγουν σ’ έναν κεραυνοβόλο έρωτα.
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Γιατί ο Τένεσι Ουίλιαμς;

Γ

ια δεύτερη συνεχή χρονιά, το σχολείο μας επιλέγει να παρουσιάσει μονόπρακτα δράματα
του Τένεσι Ουίλιαμς (1911–1983), Αμερικανού δραματουργού, τα έργα του οποίου βασίζονται στη σύγκρουση του ταλέντου και της πραγμα-

τικότητας και χαρακτηρίζονται από την επιδίωξη
της πνευματικής τελειότητας. Στις αρχές του 20ου
αιώνα, η Αμερική περνά οικονομική κρίση. Παράλληλα, η Μεγάλη Ύφεση, στην οποία βυθίζεται
η κοινωνία, προκαλεί απώλεια αξιών και ιδανικών.

Κατά μία άποψη, τα έργα του Τένεσι Ουίλιαμς γίνονται ξανά επίκαιρα, καθώς τοποθετούν στη σκηνή
μοναχικούς και απροστάτευτους ανθρώπους που
χάνουν τη μάχη τους στον κόσμο της βίας και της
σκληρότητας και νιώθουν απόγνωση.

Γιατί το «Προς κατεδάφιση»;
Γιατί το «Κάτι που δε λέγεται»;

Το έργο «Προς κατεδάφιση» γράφτηκε το
1937. Πρόκειται για τη συζήτηση δύο εφήβων την
εποχή της Μεγάλης Ύφεσης στην Αμερική, όταν
μια ολόκληρη γενιά– η νεολαία από 13 χρόνων
και άνω – καθίσταται η λεγόμενη «χαμένη γενιά».
Η δεκαετία του ’20 γίνεται μια περίοδος πειραμάτων, αναζήτησης νέων αξιών και νοήματος της ζωής. όμως, και αυτές οι προσπάθειες, τελικά, καταλήγουν σε μια αυταπάτη και σε μια ψευδαίσθηση.
Το μονόπρακτο αυτό δράμα γεννά στους σύγχρονους εφήβους αρκετά ερωτήματα. Για ποια
πράγματα μιλούν οι ήρωες του έργου; Τι παιχνίδια παίζουν; Τι όνειρα έχουν τη
στιγμή που ο κόσμος γύρω τους δεν είναι χώρος για ευτυχισμένα παιδικά παιχνίδια, αλλά μια έρημος γεμάτη συμφορές, πείνα και απόγνωση; Ταυτόχρονα, το έργο αυτό δίνει σε όλους μας την ευκαιρία να αναρωτηθούμε τι πιστεύει η νέα γενεά,
πώς ζει το παρόν και πώς φαντάζεται το μέλλον. Δηλαδή, το έργο «Προς κατεδάφιση»
κατανοήιση» παρέχει, από τη μια στους νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να κατανοή
σουν
ουν το σημερινό κόσμο και, από την άλλη, στους ενήλικες
ικες να αναρωτηθούν ποιοι είναι οι σημερινοί νέοι
και
αι τι πρέπει ν’ αλλάξουν οι μεγάλοι στον κόσμο,
για
ια να μη γίνουν τα παιδιά τους η χαμένη γενιά
του
ου 21ου αιώνα.

Ο Τένεσι Ουίλιαμς είναι ένας ονειροπόλος και μοναχικός ποιητής, πηγή δραματουργίας του οποίου - παρά την απατηλή αίσθηση πραγματικότητας- αποτελούν
οι άρρητες επιθυμίες. Στα έργα του Αμερικανού δραματουργού, το θεατή αγγίζει,
πρώτα από όλα, η εκρηκτική επαφή με το ανθρώπινο υποσυνείδητο και εκείνες οι
σκηνικές συγκρούσεις, το νόημα των οποίων βρίσκεται εκτός λογικής και κοινωνικών δομών. Στο έργο «Κάτι που δε λέγεται», ο συγγραφέας γράφει για την ανθρώπινη μοναξιά και την αχρηστία, ενώ το βασικό θέμα είναι η απουσία της αγάπης
η οποία προσδιορίζει το φάσμα της μοναξιάς των ηρώων. Είναι γνωστή η γενική
άποψη του Τένεσι Ουίλιαμς, σύμφωνα με την οποία όλοι εμείς βρισκόμαστε στο
κελί απομόνωσης του «Εγώ» μας.
Συνεπώς, και αυτό το μικρό δράμα είναι επίκαιρο, διότι,
πολλές φορές,
ς, η ίδια η ζωή θέτει μπροστά μας κάποια δύσκολα ερωτήματα,
ματα, όπως, για παράδειγμα, πώς οι άνθρωποι μπορούν να νιώθουν μοναξιά, η οποία δεν ταυτίζεται,
απαραίτητα, με την απομόνωση,
αλλά, συχνά, βιώνεται και στο πλαίσιο μιας ομάδας,
ας, ακόμα και στην οικογένεια.
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Γιατί το «Αυτοκράτορας και Γαλιλαίος»;

Ο

Ερρίκος Ίψεν είναι γνωστός Νορβηγός θεατρικός συγγραφέας και
ένας από τους ιδρυτές του σύγχρονου ευρωπαϊκού θεάτρου. Το δράμα
του «Αυτοκράτορας και Γαλιλαίος» αφενός αποτελεί το μεγαλύτερο έργο του Ίψεν
και, αφετέρου, θεωρείται πολύ σημαντικό,
από μια διαφορετική, παγκόσμια οπτική. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο συγγραφέας το ονόμασε «οικουμενικό δράμα σε
δύο μέρη». Η υπόθεση λαμβάνει χώρα στα
μέσα του 4ου αιώνα μ.Χ., την περίοδο κρίσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κρίση
η οποία θα την οδηγήσει στην τελική κατάρρευση. Ακριβώς τα αίτια της επικείμενης πτώσης του πάλαι ποτέ ισχυρότατου
κράτους, είναι αυτά που προκάλεσαν το
ενδιαφέρον του Ίψεν, ο οποίος εξετάζει,
προσεκτικά, τις ολέθριες δυνάμεις που,
στο έργο, κρύβονται κάτω από τα ονόματα των τρομερών «Ούννων», «Γότθων» και
«Βανδάλων». Άξιες μελέτης φαίνονται για
το δραματουργό και οι θρησκευτικές κρίσεις και οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες καθίστανται εξαιρετικά επίκαιρες, διότι, όταν
σήμερα ένας χριστιανός ακούει το όνομα
«Ιουλιανός», τα χείλη του αυθόρμητα θέλουν να συμπληρώσουν το προσωνύμιο
«Αποστάτης».

Γιατί το πρώτο μέρος;
Το δράμα «Αυτοκράτορας και Γαλιλαίος» αποτελείται από δύο μεγάλα μέρη,
καθένα από τα οποία αποτελείται από πέντε πράξεις. Εμείς διαλέξαμε να παρουσιάσουμε δύο πράξεις από το πρώτο μέρος
που λέγεται «Αποστασία του Καίσαρα».
Εδώ, σταδιακά, παρουσιάζεται η πορεία
προς την ωριμότητα του μελλοντικού κυβερνήτη: αρχικά, ο Ιουλιανός βγαίνει στη

σκηνή ως ντροπαλός νεαρός 19 χρόνων,
τύποις χριστιανός, με κάποιες, ωστόσο,
ενδόμυχες αμφιβολίες ως προς το περιεχόμενο της θρησκείας. Μετά, όμως, από
είκοσι χρόνια, προς το τέλος του πρώτου
μέρους, αποκτά αυτοπεποίθηση και φαίνεται να είχε επιλέξει την προσωπική του
ειδωλολατρική πορεία. Στο πρώτο μέρος,
ο Ίψεν προσπαθεί, λεπτομερώς, να εξετάσει και να αποκαλύψει τους λόγους της
λεγόμενης «αποστασίας» και να παρακολουθήσει την ψυχολογική πορεία του αυτοκράτορα προς αυτήν.
Το δεύτερο μέρος του δράματος που
ονομάζεται «Αυτοκράτορας Ιουλιανός» περιγράφει τις ολέθριες συνέπειες
της στάσης αυτής και, συνάμα, αποκαλύπτει το κρυφό χριστιανικό νόημα (ο ερχομός του είναι τιμωρία για τις αμαρτίες των
ανθρώπων) της σχετικής απόφασης του
Ιουλιανού. Σύμφωνα με τον Ίψεν, η απομάκρυνση του μελλοντικού αυτοκράτορα
από την Εκκλησία παρατηρείται, ήδη, στα
νεανικά του χρόνια και οφείλεται στη λανθασμένη χριστιανική παιδεία που έλαβε
(παρεμπιπτόντως, ένας από τους δασκάλους του ήταν ο Ευσέβιος της Καισαρείας).
Ο Νορβηγός συγγραφέας καταλήγει, τελικά, στο συμπέρασμα ότι ο Ιουλιανός στάλθηκε από το Θεό σαν «χείρα της εκδίκησής
Του», ενώ κάνει το Μέγα Βασίλειο να λέει:
«Ο Καίσαρας Ιουλιανός ήταν για εμάς όργανο της τιμωρίας Σου, προκαλούσε όχι θάνατο, αλλά ανάσταση».

Υπήρχε άραγε η αποστασία;
Τι γνώμη έχουν οι ιστορικοί και οι άλλοι
συγγραφείς για την αποστασία του Ιουλιανού; Υπήρξε η αποστασία πραγματικό
ιστορικό γεγονός; Μελετώντας τον Ευ-

τρόπιο, παρατηρούμε ότι ο συγγραφέας
αυτός, παρουσιάζοντας εν συντομία τη χιλιετή ιστορία του Ρωμαϊκού Κράτους, μόνο μία φορά αναφέρει τη λέξη «χριστιανοί», ακριβώς, στο σημείο όπου αφηγείται
για τον Ιουλιανό, και, συγκεκριμένα, γράφει τα εξής: «Ήταν ευγενικός με όλους, φρόντιζε το ταμείο του κράτους, όμως, φαινόταν
υπέρμετρα φιλόδοξος. Καταδίωκε με μένος
τους οπαδούς του Χριστιανισμού, αποφεύγοντας, όμως, την αιματοχυσία. Έμοιαζε,
πλήρως, με το Μάρκο Αντωνίνο, τον οποίο
προσπαθούσε να μιμηθεί». Ο Αμμιανός,
από την άλλη πλευρά, γράφει πιο λεπτομερώς: «Μολονότι ο Ιουλιανός από μικρό
παιδί αφοσιωνόταν στη λατρεία των θεών,
και, όσο μεγάλωνε, την αποζητούσε ακόμα
πιο πολύ, ωστόσο, το έκανε μυστικά, διότι είχε διάφορες επιφυλάξεις. Όταν ξεπεράστηκαν όλα τα εμπόδια και είδε πως ήρθε η
ώρα να εκπληρώσει ελεύθερα τις επιθυμίες
του, αποκάλυψε το μυστικό της καρδιάς του
και εξέδωσε σαφή και συγκεκριμένα διατάγματα, σύμφωνα με τα οποία επιτρεπόταν η
λειτουργία των ναών, η προσφορά των θυσιών και η αποκατάσταση της λατρείας διάφορων θεοτήτων. Για να δώσει περισσότερη
ισχύ στα διατάγματά του, κάλεσε στο ανάκτορο τους χριστιανούς επισκόπους που
βρίσκονταν σε κατάσταση έριδας μεταξύ
τους, μαζί με το ποίμνιο, το οποίο, επίσης,
δεν ήταν ενιαίο εξαιτίας των αιρέσεων, και,
φιλικά, τους έπεισε να ξεχάσουν τις διαφορές τους και ο καθένας, ανενόχλητα και ακίνδυνα, να λατρεύει στο εξής τους θεούς του».
Συνεπώς, οι δύο ιστορικοί σύγχρονοι του
Ιουλιανού δείχνουν ότι:1) δεν έλαβε χώρα η αποστασία του Καίσαρα, επειδή δεν
προϋπήρχε πλήρης αφοσίωση στο Χριστιανισμό και 2) δεν πραγματοποιήθηκαν
οι διωγμοί για τους οποίους μιλούν οι χριστιανοί ιστορικοί.

Όσον αφορά σε άλλους συγγραφείς, πιο
σύγχρονους, πρέπει να αναφέρουμε, πρώτα από όλα, τον Γκορ Βιντάλ, που έγραψε
και αυτός ένα μυθιστόρημα για τον Ιουλιανό. Σε αυτό, ο κορυφαίος Αμερικανός διανοούμενος παρουσιάζει τον Ιουλιανό ως
ενσάρκωση ενός ιδανικού πολιτικού, τον
οποίο χαρακτηρίζει η ανεκτικότητα και ο
ανήσυχος νους. Ο Ρώσος φιλόσοφος, συγγραφέας και ποιητής, Ντμίτρι Μερεζκόφσκι, στο αντίστοιχο μυθιστόρημά του παριστάνει τον Ιουλιανό ως άνθρωπο της
εποχής της άνθησης του πνεύματος στην
Αθήνα του 5ου αι π.Χ., τον οποίο, ωστόσο,
η ειρωνεία της ιστορίας ανάγκασε να ζει
κατά την εποχή της πτώσης της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας. Στο έργο του Μερεζκόφσκι ο αυτοκράτορας-αποστάτης, παραμένοντας στην εποχή του Περικλή, άργησε 700 ολόκληρα χρόνια να γεννηθεί, ενώ,
παρόλο που απορρίπτει το Χριστιανισμό
και τιμά τον Όμηρο, δεν έχει στόχο τους διωγμούς των χριστιανών.

Ποια είναι η διττή θέση του Ίψεν;
Στο δράμα του Ίψεν φαίνεται σαν να μιλούν δύο φωνές ταυτόχρονα. Η μία από
αυτές χρησιμοποιεί το μεγάφωνο και
αποκαλύπτει την επίσημη άποψη του
συγγραφέα, ενώ η άλλη φωνή λειτουργεί ως εσωτερική, που εκπορεύεται από
το υποσυνείδητο. Αυτή η κρυφή φωνή δε
φωνάζει δυνατά, αλλά ψιθυρίζει και εξομολογεί την ήσυχη και χαμηλών τόνων
αλήθεια – εκείνη που δεν είναι χρήσιμη
σε κανέναν, ιδιαίτερα, όταν μιλάμε για τη
θρησκεία.
Δρ Όλγα Μπούρα
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Eπίσκεψη στην «Κιβωτό του Κόσμου»

Ο

ι ημέρες των Χριστουγέννων είναι αναπόδραστα συνδεδεμένες μ’ ένα κλίμα περίσκεψης και συμπόνιας για
όλους εκείνους που ζουν έναν επίμοχθο και γεμάτο
αντιξοότητες βίο. Ωστόσο, συχνά, η σκέψη και η συμπόνια δεν
αρκούν, για να προσφέρουν απτή βοήθεια σε άτομα που έχουν
πραγματική ανάγκη από συμπαράσταση. Ευτυχώς, όμως, παρατηρεί κανείς ότι τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερο, το κίνημα του εθελοντισμού γιγαντώνεται και προσφέρει
ένα «ανθρώπινο χέρι βοηθείας» σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται και ο μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, «Κιβωτός του Κόσμου». Πρόκειται για έναν οργανισμό μέριμνας και προστασίας Μητέρας και Παιδιού που
στόχο έχει την παροχή φροντίδας και θαλπωρής σε ανθρώπους
που γνώρισαν την εγκατάλειψη και την παραμέληση. Η «Κιβωτός» ήταν μια σύλληψη που έγινε έργο το 1998 από τον 26χρονο τότε πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου,
ο οποίος, έχοντας ως σύμμαχο την εν Χριστώ αγάπη και διαθέτοντας μόνο ορισμένα
πενιχρά μέσα, ξεκίνησε ένα τεράστιο έργο προσφοράς και αλληλεγγύης.
Σήμερα, με τη συνδρομή μιας ομάδας εθελοντών προσφέρει στο κέντρο της
Αθήνας, στον Κολωνό, περίθαλψη, σίτιση, ένδυση αλλά και το αγαθό της εκπαίδευσης σε παιδιά που κατάγονται τόσο από την Ελλάδα όσο και από αναπτυσσόμενες
χώρες. Παράλληλα, η τεράστια αυτή κοινότητα αγάπης διαρκώς εξελίσσεται. Παραρτήματα υπάρχουν στην Πωγωνιανή Ιωαννίνων και στη Χίο.
Το σχολείο μας, με χαρά, δέχθηκε την πρόσκληση από τους κοινωνικούς λειτουργούς της «Κιβωτού» να συνδράμει ενεργά και φέτος στην προσπάθεια παροχής αρωγής σε όσους, πραγματικά, το έχουν ανάγκη. Φυσικά, κανείς δεν μπορεί ν’
αρνηθεί σε μια τέτοια πρόσκληση. Έτσι, ανέλαβαν δράση οι μαθητές μας …
Οργάνωσαν λαχειοφόρο αγορά, η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία και συμ-

μετοχή. Μάλιστα, λαχειοπώλες έγιναν οι μικροί μαθητές και κατάφεραν να πουλήσουν λαχνούς σ’ όλο το οικείο τους ενδοσχολικό ή εξωσχολικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, συγκέντρωσαν δεκάδες κιβώτια με τρόφιμα, φάρμακα και άλλα απαραίτητα, ανταποκρινόμενοι στις οδηγίες και στο κάλεσμα της «Κιβωτού». Το σπουδαιότερο, όμως, ήταν ότι οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου διοργάνωσαν ένα μεγάλο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι. Τα παιδιά κάθε τμήματος επιμελήθηκαν, στις εγκαταστάσεις του σχολείου, έναν πάγκο όπου πουλούσαν τα χειροτεχνήματά τους. Η φαντασία τους ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφήνοντας «άφωνους» εκπαιδευτικούς και γονείς. Το ποσό
που συγκεντρώθηκε από τους λαχνούς και το παζάρι ήταν διόλου ευκαταφρόνητο!
Έτσι, την Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015, η δική μας προσφορά στην «Κιβωτό» της αγάπης έγινε πράξη. Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου και παιδιά τα
οποία εκπροσωπούσαν το Γυμνάσιο συσκεύασαν τα συγκεντρωμένα τρόφιμα και
φάρμακα και ξεκίνησαν για τον Κολωνό. Εκεί, μας περίμεναν οι κοινωνικοί λειτουργοί της «Κιβωτού». Μας μίλησαν για το θεάρεστο έργο του οργανισμού, απάντησαν
σε απορίες των μαθητών και μας ξενάγησαν στο φιλόξενο χώρο. Δε χρειάστηκε και
πολύς χρόνος, για να καταλάβει κανείς πως κάθε σπιθαμή του κτιρίου ήταν φτιαγμένη με αγάπη και αστείρευτα αποθέματα φιλαλληλίας. Στο τέλος της ξενάγησης,
είχαμε την ευτυχία να συναντήσουμε τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα του,
οι οποίοι μας ευχαρίστησαν για τη σπουδαία και ανιδιοτελή προσφορά των μαθητών μας. Επιπλέον, ευχήθηκαν στα παιδιά της Γ΄ Λυκείου να έχουν επιτυχία στον
αγώνα τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Στο τέλος, ακολούθησε περίπατος στη Μαρίνα Φλοίσβου. Στα πρόσωπα των παιδιών παρατηρούσε κανείς ένα βλέμμα γαλήνης, αυτό που μαρτυρά ότι «σήμερα,
έπραξα το σωστό!».

Η «Οδύσσεια» του Ιβάν

Έ

να μεσημέρι, ο επιστάτης του σχολείου μας,
ο κύριος Παύλος, είδε, στην πόρτα του σχολείου, ένα σκύλο, που αργότερα μάθαμε ότι
ακούει στο όνομα «Ιβάν». Αμέσως τον πλησίασε και
ο Ιβάν, μόνος του, άνοιξε με το πόδι του την πόρτα,
μπήκε στο προαύλιο του σχολείου κι άρχισε χαρούμενα να παίζει με τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου που
είχαν εκείνη την ώρα μάθημα Γυμναστικής. Οι πληγές στα πόδια και στη μουσούδα του, όμως, μαρτυρούσαν ότι είχε περάσει δύσκολες ώρες πριν μας
βρει. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο κύριος Παύλος φρόντισε τον Ιβάν δίνοντάς του τροφή και νερό και, στη
συνέχεια, περιποιήθηκε το χτυπημένο του πόδι. Ο
Ιβάν ήταν φιλικός και τρυφερός προς όλους όσοι τον
πλησίασαν, και, έτσι, η πρώτη μας σκέψη ήταν πως
κάποιος τον εγκατέλειψε. Ωστόσο, κανείς δεν μπορούσε να του προσφέρει στέγη. για το λόγο αυτό, το
προσωπικό του σχολείου τον μετέφερε σ’ ένα προστατευμένο σημείο του σχολικού κτιρίου, για να περάσει την κρύα νύχτα.
Το επόμενο πρωί, οι μαθητές που κατέφθασαν με
τα σχολικά, ξαφνιάστηκαν ευχάριστα από την πα-

ρουσία του Ιβάν, ο οποίος, μόλις τους είδε, άρχισε να
κουνά ζωηρά την ουρά του και να γαβγίζει χαρούμενα. Τα παιδιά τον φρόντισαν και του προσέφεραν
αγάπη και στοργή και, κατανοώντας την περιπέτεια
που περνούσε, του κρατούσαν συντροφιά στα διαλείμματα. Ήταν, όμως, εμφανές ότι ο σκύλος δε θα
μπορούσε να μείνει στο σχολείο, αφού, όταν έμενε
μόνος του, έκλαιγε απαρηγόρητα. Σίγουρα, του έλειπε η οικογένειά του!
Ξεκίνησε, λοιπόν, μια εκστρατεία για την εύρεση
χώρου φιλοξενίας του Ιβάν. Παρά το γεγονός ότι κανένας από τους συμμαθητές μας δεν είχε τη δυνατότητα να τον υιοθετήσει άμεσα, δεν τα παρατήσαμε…
Το επόμενο πρωί, και ενώ προσπαθούσαμε να
γνωστοποιήσουμε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης την εύρεση του Ιβάν, βρήκαμε, τυχαία, μια
αγγελία εξαφάνισης ενός σκύλου στο Κορωπί. Παρατηρώντας καλύτερα τη φωτογραφία, αναγνωρίσαμε τον Ιβάν και αμέσως απευθυνθήκαμε στην
κυρία Μπούρα, η οποία, πετώντας από τη χαρά της
ειδοποίησε τον απεγνωσμένο ιδιοκτήτη.

Το αφεντικό του
Ιβάν, ακούγοντας
τη χαρμόσυνη είδηση, έφτασε στο
χώρο του σχολείου όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Μόλις είδε τον Ιβάν,
ένα πλατύ χαμόγελο ζωγραφίστηκε
στο πρόσωπό του. Το σκυλί έτρεξε στην αγκαλιά του
και τον έριξε κάτω γλείφοντάς τον. Έτσι οι δύο φίλοι
επανενώθηκαν. Φεύγοντας με το αφεντικό του, το
όμορφο, φιλικό και έξυπνο σκυλί έριχνε νοσταλγικές
ματιές στους μαθητές που έπαιζαν στο προαύλιο. Τελικά, φάνηκε ότι ο τετράποδος φίλος μας δεν πέρασε
άσχημα κοντά μας! Ευχόμαστε κάθε «Οδύσσεια» ανθρώπων και ζώων να έχει ένα τέτοιο αίσιο τέλος! Ας
συμβάλλουμε όλοι μας όσο μπορούμε σ’ αυτό!
Ελένη Ανδρεαδάκη, Β2 Γυμνασίου,
Μαρία Σταματέα, Β1 Γυμνασίου
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Επίσκεψη των μαθητών μας στο «Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων»

Ο

ι ημέρες των Χριστουγέννων είναι ημέρες προσφοράς και αγάπης, ημέρες
κατά τις οποίες ο άνθρωπος ξεφεύγει για λίγο από το «εγώ» του και συναισθάνεται τον άλλο και τις ανάγκες του. Το σχολείο μας, εδώ και χρόνια, υποστηρίζει έμπρακτα- εκτός από φιλανθρωπικά ιδρύματα μέριμνας για το παιδί- και
το έργο του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων (ΚΑΖ).
Έτσι, φέτος, για πέμπτη συνεχή χρονιά, αντιπροσωπεία μαθητών επισκέφθηκε
τους χώρους του Καταφυγίου, προκειμένου να μοιράσουν στους τετράποδους φίλους τους, όχι μόνο φάρμακα, που τόσο έχουν ανάγκη, αλλά και αγκαλιές. Την Τρίτη, λοιπόν, 22 Δεκεμβρίου 2015, και αφού τα πούλμαν φορτώθηκαν με τις προμήθειες, μαθητές και καθηγητές, αναχώρησαν για το ΚΑΖ.
Εκεί, η υποδοχή που μας επιφύλαξαν ήταν θερμή. Μετά από μια σύντομη ενημέρωση για το έργο του Καταφυγίου και τον τρόπο λειτουργίας του, ακολούθησε αυτό που μικροί και μεγάλοι περίμεναν με ανυπομονησία… τα παιχνίδια με τα σκυλάκια! Πίσω από καθένα κρυβόταν μια ιστορία εγκατάλειψης, ασυνειδησίας και σκληρότητας. Έχουν δίκιο όσοι πιστεύουν ότι το επίπεδο πολιτισμού μιας χώρας ααποτυπώνεται στον τρόπο αντιμετώπισης των ζώων. Πολλά από τα σκυλάκια που φιλοξενούνταν στο χώρο αυτό δεν ήταν παρά χριστουγεννιάτικα δώρα, που «ε
«εκδιώχθηκαν», όταν έπαψαν να είνα
είναι μικρά και χαριτωμένα. Ευτυχώς,
Ευτυχώς χάρη στα φιλοζωικά αισθήματα κάποιων ανθρώπων, είχαν βρει ξξανά
τροφή και στέγη. Και τώρα βρίσκονταν στις αγκαλιές των μαθητών μας, οι οποίοι φαίνεται
φαίνετα να
απολάμβαναν και με το παραπάνω την επαφή μμε τα
ζώα αυτά που η ζωή τού
τούς είχε δείξει τη σκληρ
σκληρότητά της. Οι άνθρωποι
άνθρω
του Καταφυγίου, μάλιστα, είχαν φροντίσει
φροντ
να ντύσουν μερικά από τα κουταβάκια με στολές
στ
Άγιου Βασίλη, δίνοντας γιορτινή νότα στην όλη συνάντηση…

Καθώς πλησίαζε η ώρα που έπρεπε να επιστρέψουμε στο σχολείο, αποχαιρετήσαμε τους μικρούς μας φίλους και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την επόμενη
χρονιά…

Επίσκεψη μαθητών του σχολείου μας στο «Ρέστειον»

Η

τρίτη ηλικία είναι, αναμφίβολα, η
πιο ευάλωτη ηλικία του ανθρώπου, όχι μόνο λόγω της κλιμακούμενης σωματικής κάμψης αλλά και
λόγω της αυξανόμενης φροντίδας που
αυτή επιβάλλει. Χρέος ενός σχολείου
ανοιχτού στην κοινωνία είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στο
συνάνθρωπο, γενικότερα, και σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, ειδικότερα.
Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης
των μαθητών μας, αντιπροσωπεία του
σχολείου μας επισκέφθηκε την Πέμπτη,
21 Απριλίου 2016, το Κέντρο Φιλοξενίας Ηλικιωμένων «Ρέστειον», το
οποίο βρίσκεται στο Κορωπί, μόλις λίγα μέτρα μακριά από το σχολείο μας. Η
απόσταση αυτή που χωρίζει τους δύο
κόσμους, απόσταση χιλιομετρική και
απόσταση δεκαετιών, γεφυρώθηκε χάρη στη δύναμη της τέχνης, της τέχνης
που γνωρίζει να γκρεμίζει τα τείχη που

χωρίζουν τους ανθρώπους.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές του σχολείου μας παρουσίασαν στους φιλοξενούμενους του «Ρέστειου» δύο θεατρικά μονόπρακτα, θέλοντας να διασκεδάσουν τους ηλικιωμένους μέσα από τη
φρεσκάδα και το ζήλο που επέδειξαν επί
σκηνής. Το πρώτο μονόπρακτο που παρουσιάστηκε ήταν του Τένεσι Ουίλιαμς
με τίτλο «Προς κατεδάφιση». Οι μαθήτριες Κανταρτζή Μαριλία και Κιτσαρά Κωνσταντίνα παρουσίασαν ένα έρ-

γο υψηλών απαιτήσεων, επιδεικνύοντας
επαγγελματισμό σύμμεικτο με ευαισθησία, καθώς το έργο πραγματεύεται το
τέλος μιας εποχής. Σειρά είχε ένα ακόμα μονόπρακτο του ίδιου δημιουργού
με τίτλο «Κάτι που δε λέγεται». Μέσα
από το διάλογο των δύο βασικών ηρωίδων, τις οποίες ενσάρκωσαν οι μαθήτριες Αρβανίτη Σοφία και Δερέσκου Ναταλία, έρχονται στην επιφάνεια μικρότητες, φόβοι, ανομολόγητες σκέψεις και
επιθυμίες… όπως συμβαίνει στη ζωή

των περισσότερων ανθρώπων… Το ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων με
όχημα την τέχνη συνεχίστηκε με την παρουσίαση ενός μονολόγου του «Κατά
φαντασίαν ασθενή» του Αργκάν από
τον κ. Ασλανίδη. Τέλος, οι μαθητές του
Γ2 Γυμνασίου μετέφεραν τους ηλικιωμένους με τους στίχους των τραγουδιών
τους σε εποχές γεμάτες συναίσθημα και
γλυκύτητα, εποχές που όσοι τις έζησαν
σίγουρα νοσταλγούν…
Μετά το τέλος της μικρής αυτής γιορτής, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους ανθρώπους που φιλοξενούνται στο «Ρέστειο» και να συνειδητοποιήσουν ότι, εκτός από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της λεγόμενης «τρίτης ηλικίας», διατηρούν πάντα μέσα τους ένα μικρό παιδί που αναζητά μια ευκαιρία να αναδυθεί…
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Όταν πηγαίναμε και …το Σάββατο σχολείο
Τι θυμάσαι, χαρακτηριστικά, για το
εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής
σου;
Στο Δημοτικό όλα τα παιδιά φορούσαν
ποδιά, σε απόχρωση ανοιχτού μπλε. τα
κορίτσια μακριά και τα αγόρια μέχρι τη
μέση. Πηγαίναμε στο σχολείο ακόμη και
το Σάββατο. Τις πρώτες δύο ώρες είχαμε
εκκλησιασμό στην ενορία του σχολείου
μας. Όμως, στο Γυμνάσιο και το Λύκειο οι
μαθητές χωριστήκαμε σε σχολεία αρρένων και θηλέων.
Διαφοροποιήθηκε η σχολική ενδυμασία μετά από αυτόν το διαχωρισμό;
Στο σχολείο θηλέων, όπου πήγαινα κι
εγώ, συνεχίσαμε να φοράμε ποδιά, όμως,
πλέον, σκούρου μπλε χρώματος με λευκό γιακά. Επάνω στην ποδιά είχαμε ραμμένο το σήμα του σχολείου (3ο Γυμνάσιο/Λύκειο Θηλέων Πειραιά). Επίσης, μας
υποχρέωναν να ράβουμε τις τσέπες μας
έτσι, ώστε να μην μπορούμε να κρύβουμε μέσα σε αυτές καλλυντικά. Φορούσαμε μόνο σκούρες μπλε κάλτσες, με εξαίρεση τις εθνικές ή σχολικές γιορτές, όπου
φορούσαμε άσπρες. Ωστόσο, αν η σχολική ποδιά είχε κουμπιά, μας υποχρέωναν

Σ

το πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, ζητήθηκε από τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου να θέσουν
ένα ερωτηματολόγιο σε κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο σχετικά με το
θεσμό του σχολείου και τον τρόπο λειτουργίας του, κατά την περίοδο της δικής
τους σχολικής ζωής. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά και οι αλλαγές του εκπαιδευτικού θεσμού σε σχέση με τη σημερινή του μορφή, με την οποία είναι εξοικειωμένοι οι δικοί μας μαθητές.
Η συνέντευξη που ακολουθεί ελήφθη από τη μητέρα της μαθήτριας Τσουμαλάκου Χάριτος, Μυρσίνη Βαρσάμου.
Επιμέλεια: Ανθή Γιάκα, Φιλόλογος
να τη ράψουμε μέχρι τη μέση.
Είχε άλλες ιδιαιτερότητες το σχολείο
σου;
Φυσικά. Απαγορευόταν να βάφουμε τα
μάτια και τα νύχια μας, να αφήνουμε τα
μακριά μαλλιά λυμένα. έπρεπε πάντα να
είναι μαζεμένα σε κοτσίδα. Επίσης, δε μας
επέτρεπαν να φοράμε κοσμήματα. Για
παράδειγμα, απαγορεύονταν τα σκουλαρίκια. Τέλος, οι τσάντες μας δεν ήταν ποτέ
κρεμασμένες στον ώμο. ήταν πάντα χειρός.
Ποιες θεωρείς ότι είναι οι μεγαλύτερες
διαφορές στα μαθήματα που διδά-

σκονταν τότε συγκριτικά με αυτά που
διδάσκονται σήμερα;
Δεν υπάρχουν πολλές διαφορές. Μία που
μπορώ να θυμηθώ είναι η διδασκαλία
των Οικοκυρικών στα σχολεία θηλέων
και μια άλλη οι πανελλήνιες εισαγωγικές
εξετάσεις από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο
και από το Γυμνάσιο στο Λύκειο.
Ποια η γνώμη σου για τον τρόπο διαπαιδαγώγησης των μαθητών στην
εποχή σου;
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι καθηγητές ήταν πιο αυστηροί από ό,τι είναι
σήμερα και θυμάμαι πως τιμωρούσαν

τους μαθητές με διάφορους τρόπους,
είτε βάζοντάς τους να στέκονται όρθιοι
στη γωνία της τάξης είτε χτυπώντας τους
με το χάρακα είτε επιβάλλοντάς τους να
φέρουν γραμμένο την επόμενη ημέρα
εκατό φορές ένα κείμενο.
Έχουν αποτυπωθεί στη μνήμη σου κάποια γεγονότα από τα σχολικά σου
χρόνια;
Ένα γεγονός που πάντα θα θυμάμαι από
τα σχολικά μου χρόνια είναι το εξής: κατά
τη διάρκεια του Πάσχα του 1978 (πήγαινα
στην Α΄ Γυμνασίου) είχα τρυπήσει τα αυτιά μου. Όταν, λοιπόν, μετά τις διακοπές
έπρεπε να πάω στο σχολείο, τα αντικατέστησα με μικρά ξύλα από ρίγανη, ώστε να
μη φαίνονται. Ένα άλλο γεγονός που δε
θα ξεχάσω είναι ότι, το Φεβρουάριο του
1982, ενώ προετοιμαζόμουν για τις πανελλήνιες εξετάσεις της Β΄ Λυκείου, ανακοινώθηκε η κατάργηση τόσο των εξετάσεων αυτών όσο και της σχολικής ποδιάς.
Σ' ευχαριστώ πολύ.
Επιμέλεια- Απομαγνητοφώνηση:
Χάρις Τσουμαλάκου, Γ1 Γυμνασίου

O Γιώργος Πρίντεζης μάς απαντά

Ε

ίχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά έναν από τους καλύτερους παίκτες μπάσκετ στην
Ευρώπη, το Γιώργο Πρίντεζη. Πρόκειται για έναν αθλητή με διεθνείς εμφανίσεις, ο οποίος, την περίοδο αυτή,
αγωνίζεται στην ομάδα του Ολυμπιακού.
Ας δούμε τι απάντησε στα ερωτήματα που του θέσαμε:
Σε ποια ηλικία ξεκινήσατε το μπάσκετ
και σε ποια ομάδα;
Ξεκίνησα το μπάσκετ από τον «Αστέρα Αγίου Δημητρίου», όταν ήμουν οκτώ
ετών.
Ποιος ήταν ο παίκτης –πρότυπο, όταν
ξεκινήσατε να ασχολείστε με το άθλημα αυτό;
Για μένα υπήρξε πρότυπο αθλητή ο Μάικλ
Τζόρνταν.
Ποιος είναι ο αγaπημένος σας παίκτης;
Ο Γερμανός μπασκετμπολίστας Ντίρκ Νοβίτσκι.

Ποιο παιχνίδι είναι χαραγμένο στη
μνήμη σας;
Το παιχνίδι με την Τουρκία στα προημιτελικά του 2009.

Προτιμάτε να παίζετε στη θέση «3» ή «4»;
Εξαρτάται από τον αγώνα και το πού χρειάζεται να βοηθήσω την ομάδα. Όμως τη
θέση «4» νομίζω ότι την ξέρω καλύτερα.

Τι σημαίνει ο Ολυμπιακός για εσάς;
Είναι η δεύτερη «οικογένειά» μου, είναι
μια ομάδα που τη ζω πολλά χρόνια, πριν
καν αρχίσω να παίζω μπάσκετ.
Πώς καταφέρατε να βελτιώσετε τη σωματική σας κατάσταση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού;
Έκανα πολλά βάρη και προπόνηση στο
στίβο. Επιπλέον, ακολούθησα πολύ σκληρή προπόνηση με ένα ρεπό ανά 15 ημέρες, κατά το χρονικό διάστημα από τις 3
Ιουνίου μέχρι τις 16 Αυγούστου.
Τι πρέπει να βελτιώσετε, για να γίνετε
ακόμα καλύτερος;
Όλα θεωρώ, αλλά ,κυρίως, το σουτ και την
«έκρηξη».
Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο
σας.
Επιμέλεια –Απομαγνητοφώνηση:
Λίλα Μωραΐτη, Βασιλική Νικολάκη,
Α1 Γυμνασίου
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Συνέντευξη με το μέλος του ΕΣΚΑΝ κ. Νικόλαο Γεντέκο
Πώς γίνεται, από την αρχή, η όλη διαδικασία του
ελέγχου ντόπινγκ;
Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης. Η ομοσπονδία γνωστοποιεί ότι
θέλει να γίνει έλεγχος στους αγώνες και ανακοινώνει στο
ΕΣΚΑΝ ότι θέλει να εξεταστούν 10 αθλητές. Υπάρχουν
δύο τρόποι: ή να υποδείξει ποιους αθλητές θέλει να περάσουν από έλεγχο ή να πει ότι θέλει να πάρει τους πρώτους από τις ανάλογες κατηγορίες. Μπορεί, επίσης, να ζητήσει από εμάς να κάνουμε κλήρωση. Όταν, λοιπόν, τελειώσει ο αγώνας, καλείται ο αθλητής, τα στοιχεία του
οποίου αναγράφονται σε μια φόρμα, να διαλέξει μια κλειστή ειδική συσκευασία ουροσυλλέκτη, εγκεκριμένη από
τη WADA (World Anti-Doping Agency- Παγκόσμιος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ). Βάζουμε τον αθλητή να κοιτάξει τα νούμερα που έχει το καπάκι και το μπουκάλι. Παίρνουμε 90ml ούρων από κάθε αθλητή και τα μοιράζουμε
σε δύο φιαλίδια Α και Β. Η συσκευασία Α μπορεί να ανοιχτεί μόνο στο εργαστήριο, με ειδικό μηχάνημα, γιατί είναι
σφραγισμένη με πίεση. Αν βρεθεί θετικό το δείγμα, οι βιολόγοι αναφέρουν σε εμάς την ημερομηνία και τον αριθμό που αναγράφονται στη συσκευασία. Μετά, βλέπουμε
σε ποιο όνομα αντιστοιχεί ο αριθμός και ανακοινώνουμε
τον αθλητή/τρια που έκανε χρήση απαγορευμένων ουσιών. Για να επιβληθεί ποινή στον αθλητή, πρέπει να βρεθεί θετικό και το δείγμα του φιαλιδίου Β, το οποίο ανοίγεται παρουσία του αθλητή. Όλα τα δείγματα που λαμβάνονται από τους πρωταθλητές σε Ολυμπιάδες ή σε παγκόσμια πρωταθλήματα και βρίσκονται αρνητικά, φυλάσσονται σε ένα ειδικό ψυγείο. Εάν στην πορεία βρεθεί κάποια
νέα μέθοδος, όλα τα δείγματα επανεξετάζονται.
Ο έλεγχος γίνεται δειγματοληπτικά ή όχι;
Φέτος, για παράδειγμα, που είναι η ολυμπιακή χρονιά για
το Ρίο, όσοι αθλητές είναι στην ολυμπιακή ομάδα θα περάσουν υποχρεωτικά το λιγότερο δύο φορές από έκτακτο έλεγχο από την Ολυμπιακή Επιτροπή. Τον έλεγχο τον
κάνουμε εμείς ή άλλο συνεργείο από το εξωτερικό, με
εντολή της WADA.
Πόσο συχνά διενεργούνται οι έλεγχοι;
Εκτός από τους προγραμματισμένους ελέγχους γίνονται
και οι έκτακτοι. Δηλαδή, ένας αθλητής μπορεί να περνάει από έλεγχο για χρήση ουσιών σε κάθε αγώνα, είτε στην
Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και να εξεταστεί κι άλλες δύο
φορές, εκτάκτως, από τη WADA.
Πόσο αξιόπιστο είναι το τεστ;
Είναι 100% αξιόπιστο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μη βρεθεί μια ουσία που ξέρουν ότι είναι στον κατάλογο των
απαγορευμένων ουσιών.
Μετά από πόσο χρόνο φαίνεται
στο σώμα ότι έχει πάρει κάποιος μια ουσία;
Εξαρτάται από την ουσία.
Υπάρχουν ουσίες που δεν ανιχνεύονται εύκολα. Μερικές,
μάλιστα, δεν ανιχνεύονται
καθόλου.
Αυ-

Σ

άββατο πρωί, 21 Ιανουαρίου 2016, μαθητές του σχολείου μας από τη Β΄ και Γ΄ τάξη
Γυμνασίου συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους, κ. Βλάχο και κ. Κατωπόδη, συναντήθηκαν με τον κ. Νικόλαο Γεντέκο για μια συνέντευξη
με θέμα τη χρήση αναβολικών ουσιών στον αθλητισμό.
Απευθυνθήκαμε στον κ. Γεντέκο, ως έναν από
τους πλέον αρμόδιους για θέματα αντιντόπινγκ,
αφού είναι μέλος του Σώματος Δειγματοληπτών
του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) και τον ευχαριστούμε θερμά για
την ανταπόκρισή του και την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική συνέντευξη που μας παραχώρησε, αποσπάσματα της οποίας παραθέτουμε στην εφημερίδα μας, με στόχο τη δική σας
υπεύθυνη ενημέρωση.

τές μπορεί να είναι ουσίες που βρίσκονται πάνω στο DNA
του αθλητή, οι οποίες δε γνωρίζουμε τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν στον οργανισμό. Με αυτές τις ουσίες μπορεί,
για παράδειγμα, να είναι πολύ πιο γρήγορες οι αντιδράσεις του αθλητή στο αγώνισμα που κάνει. Υπάρχουν πολλά είδη ντόπινγκ.
Μπορεί ένας αθλητής να γνωρίζει ποιες είναι οι απαγορευμένες ουσίες, ώστε να αποφύγει να τις πάρει;
Ναι, βέβαια. Κάθε οργανισμός αντιντόπινγκ έχει αναρτήσει έναν κατάλογο με τις απαγορευμένες ουσίες. Στον
κατάλογο θα δείτε περίπου 2.000-3.000 ουσίες. Ακόμα κι
ααν ένας αθλητής πάρει κάποιο παραπλήσιο προϊόν, θα το
ββρουν.
Υπάρχουν ουσίες που θεωρούνται «λιγότερο» ή «πεΥ
ρισσότερο» απαγορευμένες;
ρ
Όχι. Οι ουσίες είναι συγκεκριμένες και απαγορεύονται
Ό
όόλες το ίδιο. Είναι μερικές ουσίες, όμως, όπως η ψευδεφεδρίνη, η οποία βρίσκεται στα χάπια για τη γρίπη. Ακόφ
μμα και αν κάποιος αθλητής παίρνει κάποιο φάρμακο λόγω
ιιατρικής αγωγής ή κάποιο άλλο χωρίς ιατρική συνταγή,
ππρέπει να το έχει δηλώσει στη φόρμα αναφοράς, ώστε, αν
ππιαστεί θετικός, να γνωρίζουν ότι δεν είναι από ντόπινγκ.
Μπορεί κάποιος να αποφύγει τον έλεγχο;
Μ
ΕΕίναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλοι οι αθλητές, και στην Ελλλάδα και στο εξωτερικό, από τη στιγμή που είναι από ένα
εεπίπεδο και πάνω, δηλώνουν κάθε τρίμηνο το πρόγραμμά
ττους. Στο παρελθόν, μόλις τέλειωναν οι αγώνες, οι αθληττές πήγαιναν διακοπές και έκαναν εκεί χρήση αναβολικκών. Η επήρεια της ουσίας κρατούσε ορισμένο χρονικό
δδιάστημα. Έτσι, είχαν καλύτερες επιδόσεις στο άθλημά
ττους συγκριτικά με τους άλλους που δεν είχαν πάρει τίποττε. Όταν, λοιπόν, ερχόταν η στιγμή του ελέγχου, η ουσία εί-

χε φύγει και δεν μπορούσε να ανιχνευθεί.
Ποια ποινή προβλέπεται, σε περίπτωση που κάποιος
αθλητής διαπιστωθεί ότι έχει κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών;
Όταν κάποιος πιάνεται θετικός στη λήψη ουσιών τιμωρείται. το λιγότερο για δύο χρόνια μένει εκτός αγωνιστικού
χώρου. Κανονικά, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει και
ποινή φυλάκισης, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Ακόμα και αν ο αθλητής δεν έχει πάρει μέρος στον αγώνα, αν
έχει γίνει έλεγχος και βρεθεί θετικός, θα επιβληθεί κανονικά η ποινή.
Είναι πιο σπάνιο κάποιος να βρεθεί ντοπαρισμένος
σε ομαδικά αθλήματα;
Όχι. Όποτε γίνεται έλεγχος, για παράδειγμα, στο ποδόσφαιρο, κάνουμε μια κλήρωση στο ημίχρονο. Από τους 18
παίχτες και των δύο ομάδων αντίστοιχα διαλέγουμε δύο
άτομα που θα περάσουν από τον έλεγχο και άλλα δύο εφεδρικά. Τα εφεδρικά άτομα είναι για την περίπτωση που κάποιος αθλητής από τους δύο πρώτους τραυματιστεί και
πάει στο νοσοκομείο. Τότε, παίρνουμε τον αντίστοιχο παίκτη που έχουμε κληρώσει στη θέση του. Εάν αυτός ο αθλητής πιαστεί θετικός, τιμωρείται μόνο ο αθλητής και όχι η
ομάδα. Αν, όμως, βρεθούν θετικοί δύο αθλητές από την
ίδια ομάδα, τότε τιμωρείται και η ομάδα.
Από ποια κατηγορία και πάνω μπορεί να γίνει έλεγχος;
Από παίδες και πάνω. Βέβαια, αυτή ορίζεται ανάλογα με
το τι θέλουμε να κάνουμε. Στα σχολικά πρωταθλήματα,
όπου τα παιδιά θέλουν τη μοριοδότηση, κάνουμε ελέγχους και στο στίβο και στην κολύμβηση.
Μπορεί να βρει χορηγούς κάποιος που αρνείται να
πάρει αναβολικά;
Ναι. Οι χορηγοί δεν προσφέρουν χορηγία σε κάποιον
αθλητή που ξέρουν ότι έχει ντοπαριστεί. Αυτό γίνεται, διότι έχει αρνητικό αντίκτυπο στο χορηγό, αν πιαστεί θετικός
ο αθλητής. Για αυτό για όλους τους αθλητές που πιάνονται
θετικοί στη χρήση ουσιών διακόπτεται άμεσα η χορηγία
και τους ζητείται να επιστρέψουν τα χρηματικά ποσά που
τους έχουν δοθεί.
Κλείνοντας το απόσπασμα από τη συνέντευξή μας
με τον κ. Νικόλαο Γεντέκο, νιώθουμε την ανάγκη να τον
ευχαριστήσουμε θερμά, και πάλι, για τις γνώσεις που
μας προσέφερε, αλλά και τους προβληματισμούς που
μας δημιούργησε, προβληματισμοί οι οποίοι έδωσαν
το έναυσμα για μια ζωηρή συζήτηση στην τάξη, που
κατέληξε σε εποικοδομητικά, για τη ζωή μας, συμπεράσματα.
Νίκος Δέδες, Γιάννης Καμπατζάς,
Γ1 Γυμνασίου
Δημήτρης Δίκος, Αχιλλέας Τυροβολάς,
Β1 Γυμνασίου
Απομαγνητοφώνηση:
Νίκος Δέδες, Γιάννης Καμπατζάς
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Μάρκος Λώλος
Απόφοιτος της χρονιάς 2005-2006.
Εισήχθη στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
του Πολυτεχνείου Πατρών

«ΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ»

Τ

ο 2006, όταν προετοιμαζόμουν
για τις πανελλαδικές εξετάσεις,
ούτε που μπορούσα να φανταστώ ότι στο μέλλον θα ασχολούμουν
επαγγελματικά με το αντικείμενο στο
οποίο αφιερώνω, πλέον, τον περισσότερο χρόνο της ημέρας μου. Ασχολούμαι με την κοστολόγηση συστημάτων διανομής ενέργειας ηλεκτρικών οχημάτων, από την ανάπτυξη του προϊόντος μέχρι και την τροφοδοσία
των συστημάτων στη
γραμμή παραγωγής
του αυτοκινήτου.
Συγκεκριμένα, το
σύστημα
διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα από τα πιο
περίπλοκα συστήματα
του αυτοκινήτου που
απαρτίζεται από δεκάδες χιλιόμετρα καλωδιώσεων και συνδέσεων. Κάθε αυτοκίνητο, ηλεκτρικό ή μη, χρειάζεται το σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, όχι μόνο για
τη μετατροπή αυτής της μορφής ενέργειας σε κινητική, αλλά και για να δώσει
ενέργεια σ’ όλα τα υποσυστήματά τουτο φωτισμό, το ραδιόφωνο, τους αισθητήρες κτλ. Οι κυριότερες δραστηριότητες του επαγγέλματός μου είναι
οι διαπραγματεύσεις με προμηθευτές
ηλεκτρικών συνδέσεων για το κόστος
τους, η συνεργασία με το τμήμα Μηχανικής για τις ποιοτικές αλλαγές που θα
χρειαστούν οι συνδέσεις μέχρι να τεθεί
το αυτοκίνητο στο στάδιο παραγωγής,
καθώς και ο υπολογισμός του κόστους
της εκάστοτε αλλαγής. Επίσης, αρμοδιότητά μου είναι η ανάπτυξη στρατηγικής στην αλυσίδα τροφοδότησης για
πιο αποδοτική παραγωγή, η συνεχής
βελτίωση της ποιότητάς της και η μείωση του κόστους αυτής.
Αποφάσισα, βέβαια, να ασχοληθώ με
το συγκεκριμένο τομέα, καθώς αυτός
ήταν μια από τις επιλογές που μου προσέφεραν οι πανεπιστημιακές σπουδές
στο Πολυτεχνείο της Πάτρας, στη σχο-

Αγαπητοί αναγνώστες,
από τη φετινή χρονιά εγκαινιάζουμε μία νέα στήλη στα «Πρότυπα
Νέα» που θα ονομάζεται «Οι απόφοιτοι μιλούν». Εδώ θα μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις μαθητών μας που έχουν πλέον
αποφοιτήσει και κάνουν μια αναδρομή στη σχολική τους ζωή.
Για πρώτη χρονιά, φιλοξενούμε με ιδιαίτερη χαρά έναν απόφοιτο
της πρώτης χρονιάς λειτουργίας του σχολείου, το Μάρκο Λώλο,
ελπίζοντας ότι η στήλη αυτή θα συνεχιστεί στα επόμενα φύλλα μας.

λή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, που ακολούθησαν μετά την αποφοίτησή μου από
το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών.
Αφού ολοκλήρωσα τις σπουδές μου
στην Πάτρα, πραγματοποίησα μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, αποκτώντας μεταπτυχιακό δίπλωμα στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων Μηχανικής.
Κατά τη διάρκεια του προπτυχιακού μου διπλώματος ήρθα σε επαφή
με τους τομείς στους οποίους ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός μπορεί να ασχο-

ληθεί και να εφαρμόσει την επιστήμη.
Η σχολή ΗΜΜΥ, εξάλλου, παρέχει ευρύ
πεδίο εφαρμογών που όλες είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Ωστόσο, επέλεξα ν’
ακολουθήσω επαγγελματικά τον τομέα
που αφορά στα συστήματα ηλεκτρικής
ενέργειας.
Με το μεταπτυχιακό μου δίπλωμα
απέκτησα γνώσεις που αφορούν στην
επιχειρηματική πλευρά μιας βιομηχανίας, το πώς, δηλαδή, η γνώση της Μηχανικής μπορεί να εφαρμοστεί στην
ανάπτυξη προϊόντος, για να αποκτή-

σει αξία και πώς οι διάφορες λειτουργίες μιας βιομηχανίας συμβάλλουν στην
επιτυχή εισαγωγή του τελικού προϊόντος στην αγορά.
Φυσικά, όλα αυτά για μένα άρχισαν
από το «Πρότυπο». Παρόλο που φοίτησα μόνο μία χρονιά στο σχολείο αυτό, την τελευταία χρονιά του Λυκείου,
η επιλογή του συγκεκριμένου σχολείου
παραμένει μία από τις καλύτερες επιλογές που έχω κάνει.
Στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών έμαθα τι σημαίνει να θέτει κανείς
στόχους και να εργάζεται συστηματικά, για να τους πετύχει. Κατανόησα πως
αξίζει να είναι κανείς επιμελής μαθητής και συνεπής στις υποχρεώσεις του
όχι για την εξασφάλιση υψηλής βαθμολογίας αλλά για την επίτευξη του στόχου του, την εισαγωγή του στη σχολή της
αρεσκείας του. Αργότερα, κατέληξα ότι το
δημιουργικό διάβασμα που στοχεύει στην
πρόσκτηση νέας γνώσης είναι χρήσιμο όχι
μόνο κατά τα μαθητικά χρόνια αλλά, κυρίως, στις πανεπιστημιακές σπουδές, στον εργασιακό χώρο και στην
προσωπική ζωή.
Επίσης, ως μαθητής
στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών
καλλιέργησα την αγάπη που είχα για
τα ταξίδια. Ακόμη, συζητώ τις εμπειρίες
που αποκόμισα από την εκδρομή που
κάναμε στην Τυνησία με το σχολείο.
Μάλιστα, συμπεριλαμβάνεται στις καλύτερες εκδρομές που έχω πραγματοποιήσει. Κι ας σημειωθεί ότι, πλέον, έχω
ταξιδέψει, πολλές φορές, στις τέσσερις
από τις πέντε ηπείρους... αλλά δεν έχω
ανέβει ξανά σε καμήλα από την Γ΄ Λυκείου.
Έχουν περάσει, πλέον, δέκα χρόνια
και οι ωραίες εμπειρίες από το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών είναι ακόμη
αποτυπωμένες στη μνήμη μου. Οι φιλίες, τα αστεία στα σχολικά λεωφορεία,
οι θεατρικές παραστάσεις, τα αστεία με
τους καθηγητές, παραμένουν ζωντανά.
Ελπίζω η σελίδα των αποφοίτων στην
εφημερίδα του σχολείου να συνεχιστεί
και, σύντομα, να προγραμματιστεί κάποια συνάντηση αποφοίτων, για να συναντήσουμε ξανά τα ίδια γνώριμα πρόσωπα και να θυμηθούμε τις παλιές καλές στιγμές.
Μάρκος Λώλος
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεθνισμός και Παγκοσμιοποίηση

Ζ

ούμε σε μια εποχή ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης, η οποία επιφέρει ραγδαίο πολλαπλασιασμό των γνώσεων σε όλους τους τομείς του πολιτισμού
μας. Αυτός ο σύγχρονος τεχνικός πολιτισμός μάς έδωσε χρήσιμα εργαλεία και διαύλους, ώστε να επικοινωνήσουμε, να συνεργαστούμε και να προοδεύσουμε.ωστόσο, αποτέλεσε και παράγοντα που ευνόησε τη μηχανοποίηση, τον επεκτατισμό, την
πολιτιστική αλλοίωση και την ηθική εξαχρείωση. Σε αυτό, λοιπόν, το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η προσέγγιση των
λαών αποκτά θετικό αλλά και αρνητικό
πρόσημο.
Αρχικά, λοιπόν, με τον όρο «παγκοσμιοποίηση» η σκέψη μας οδηγείται στις έννοιες της συνεργασίας και της αλληλεγγύης. Τα κράτη, δηλαδή, έχουν τη δυνατότητα
να υπερνικήσουν διαφορές, πολιτικές αλλά
και ιδεολογικές, και να απομυθοποιήσουν
εθνικιστικά στερεότυπα. Μπορούν, έτσι,
να προσεγγίσουν και να αξιοποιήσουν την
πολιτιστική διαφορετικότητα, να δεχτούν
επιρροές και να διαμορφώσουν πολιτιστικές αξίες που θα προκύπτουν από τη σύνθεση στο πλαίσιο της διαπολιτισμικότητας.
Δίνεται, έτσι, η δυνατότητα να εδραιωθεί ο

σεβασμός στην ιστορία και την πολιτιστική
διαδρομή κάθε λαού, να αμβλυνθούν οι διαφορές μεταξύ των λαών και έτσι ο διεθνισμός να αναδειχθεί σε πανανθρώπινη αξία.
Κατ’ επέκταση, η έννοια της παγκοσμιοποίησης μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα και στον τομέα της οικονομίας. Καταργούνται τα γεωγραφικά σύνορα και
ανοίγει ο δρόμος για οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες μεταξύ κρατών. Άνθρωποι, αγαθά, κεφάλαια, διακινούνται ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς. Είναι φυσικό, λοιπόν, να βελτιώνονται οι δείκτες της οικονομίας σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο, να
πολλαπλασιάζονται οι θέσεις εργασίας και
να μειώνεται η ανεργία. Αντίστοιχα, διακινούνται ελεύθερα ιδέες και γνώσεις, καθιστώντας την παγκοσμιοποίηση μια διαδικασία απελευθέρωσης που εμπεριέχει τις
έννοιες της ειρήνης και της συναδέλφωσης
των λαών.
Ακριβώς εδώ, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε και τους πολλαπλούς κινδύνους που
εγκυμονεί αυτή η προσέγγιση των κρατών
σε παγκόσμια κλίμακα. Οι κίνδυνοι αυτοί
αφορούν στην ίδια τη φύση του ανθρώπου
που τον ωθεί στην προσπάθεια για κυριαρχία, επεκτατισμό και εκμετάλλευση των συ-

νανθρώπων. Δυστυχώς, η πραγματικότητα
έχει αποδείξει ότι η παγκοσμιοποίηση βασίστηκε στον οικονομικό έλεγχο και την εκμετάλλευση των ασθενέστερων κρατών
από τα ισχυρότερα. Τα οικονομικά εύρωστα κράτη στοχεύουν στην οικονομική διείσδυση, την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών των ασθενέστερων κρατών και τη δημιουργία σφαιρών επιρροής
σ’ αυτά. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται
και η πολιτιστική διείσδυση στις οικονομικά ασθενέστερες χώρες.
Μέσα από τους διαύλους της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, προβάλλεται ένας
ισοπεδωτικός τρόπος ζωής που βασίζεται στον καταναλωτισμό και τη θεοποίηση του χρήματος και της τεχνολογίας. Υποβαθμίζονται, σκόπιμα, παραδόσεις οι οποίες αντιμετωπίζονται ως στοιχείο συντηρητικό και οπισθοδρομικό, με αποτέλεσμα
να παρατηρείται μιμητισμός πολιτιστικών
στοιχείων οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών. Ωστόσο, παράλληλα, αναπτύσσονται
ακραία, αντίθετα ρεύματα που ενισχύουν
τον εθνικισμό και την ξενοφοβία. Έτσι, τα
κράτη, σταδιακά, υφίστανται αλλοίωση της
εθνικής τους ταυτότητας, πλήττεται η κοινωνική τους συνοχή, ενώ τροφοδοτείται η

αντιπαλότητα και ο ανταγωνισμός μεταξύ
τους.
Είναι αναγκαίο, λοιπόν, μέσα σ’ ένα τέτοιο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, πολίτες και λαοί να αναλογιστούν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους. Για να επιτύχει οποιαδήποτε προσέγγιση των λαών και
των πολιτισμών τους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παιδεία και η δημοκρατία. Μέσω της παιδείας θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε και να αξιοποιήσουμε, αρχικά, τη δική μας πολιτιστική ταυτότητα. Ο εθνικός
αυτοσεβασμός θα οδηγήσει και στο σεβασμό των άλλων λαών, στη δεκτικότητα και
τη διαλλακτικότητα. Αντίστοιχα, μέσα από
την εδραίωση της ουσιαστικής δημοκρατίας θα εφαρμοστεί στην πράξη η ισότητα, η
αλληλεγγύη, η εθνική κυριαρχία και η αυτοδιοίκηση των λαών. Αν και η πράξη έχει
αποδείξει ότι τα ατομικά συμφέροντα και
οι σκοπιμότητες κυριαρχούν, οφείλουμε
να αγωνιζόμαστε και να εργαζόμαστε, στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση του συλλογικού συμφέροντος μέσω της συνεργασίας
και της αξιοποίησης της πολιτιστικής διαφορετικότητας.
Σταύρος Καρακαϊδός, Γ1 Γυμνασίου

ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΙΑ
ένα αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα

Π

ρ από, περίπου,
ριν
ο 1700 χρόνια, οι δύο Ρωμαίοι συναυτοκράτορες, Μέγας Κωνσταντίνος και
Λικίνιος, υπέγραψαν, το 313μ.Χ., στα Μεδιόλανα της
Ιταλίας, ένα-ίσως- από τα πιο σημαντικά και διαχρονικά διατάγματα στην ιστορία, το γνωστό Διάταγμα της
Ανεξιθρησκίας ή Διάταγμα των Μεδιολάνων. Το διάταγμα αυτό παραχωρούσε το δικαίωμα σε όλους τους
πολίτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας να ασπάζονται
οποιοδήποτε θρησκευτικό δόγμα ή να ενστερνίζονται όποια θρησκευτική πεποίθηση επιθυμούν, χωρίς
να αποκλείονται κοινωνικά, να κατακρίνονται, να διώκονται ή να τιμωρούνται για την επιλογή τους. Έκτοτε,
η ανεξιθρησκία άρχισε να εφαρμόζεται διαχρονικά σε
όλο και περισσότερες κοινωνίες. Στη σημερινή εποχή,
σε όλα, σχεδόν, τα σύγχρονα οικονομικά ανεπτυγμένα
κράτη, έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά το δικαίωμα της
θρησκευτικής ελευθερίας.
Θα αναρωτιόταν, όμως, κανείς: «Γιατί να θεωρείται το
συγκεκριμένο δικαίωμα τόσο σπουδαίο και να δίδεται
τόσο μεγάλη σημασία και βαρύτητα στην εφαρμογή
του;». Υπάρχουν πολλοί λόγοι.
Ο βασικότερος -και πιο προφανής- είναι ότι η ανεξιθρησκία διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διασφάλιση της ειρήνης και της σύμπνοιας μεταξύ των μελών των ανθρώπινων κοινωνιών. Μπορεί, θεωρητικά,
να αφορά μόνο στο θρησκευτικό τομέα, ωστόσο, στην
πραγματικότητα, από τη συνταγματική κατοχύρωση

και εφαρμογή της πηγάζουν και πολλά άλλα δικαιώματα που συνιστούν δημοκρατικές αρχές, όπως η ελευθερία του λόγου, το δικαίωμα έκφρασης άποψης για
οποιοδήποτε θέμα, το δικαίωμα στη διαφορετικότητα
κλπ. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, καλλιεργείται και η διαλλακτικότητα, η ανεκτικότητα, η αλληλοκατανόηση, ο
σεβασμός της άποψης αλλά και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του συνανθρώπου μας και περιορίζεται ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία. Για να γίνω πιο σαφής, θα
φέρω ως παράδειγμα την περίοδο κατά την οποία υπογράφηκε το διάταγμα αυτό (4ος αι.μ.Χ.). Οι μαζικοί διωγμοί που γίνονταν έως τότε σε βάρος των χριστιανών
έπαυσαν και ξεκίνησε μια περίοδος ειρηνικής συμβίωσης και θρησκευτικής γαλήνης στην επικράτεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αποτέλεσμα, λοιπόν, όλων των
προαναφερθέντων στοιχείων είναι, τελικά, η εξασφάλιση της ίδιας της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας, καθώς η ομόνοια, η δεκτικότητα, η συνεργασία και η ευγενής άμιλλα – χαρακτηριστικά που προκύπτουν από την
αποδοχή των θρησκευτικών (και μη) αντιλήψεων του
άλλου- αποτελούν θεμελιώδη γρανάζια για την εύρυθμη λειτουργία του ρολογιού της παραγωγικότητας, της
ανάπτυξης και της προόδου τόσο σε εθνικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο.
Άλλωστε, η αδιαμφισβήτητη αξία της ανεξιθρησκίας
καθίσταται εμφανής και μέσω των ολέθριων συνεπειών που επιφέρει η καταπάτηση ή η απαγόρευσή της. Η

ήσε σ
θρ
επιβολή ονείρων και πεποιθήσεων
σε κάποιον ά
άνθρωπο και η απαγόρευση της προσωπικής σφραγίδας στις
επιλογές αυτές είναι κάτι που ο ίδιος, συχνά, αρνείται
να δεχθεί. Έτσι, ενδέχεται να προκληθούν συμπλοκές ή
ακόμα και πόλεμοι θρησκευτικού χαρακτήρα, με ανυπολόγιστες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κίνημα των Τζιχαντιστών στις μέρες μας, οι οποίοι, όντας φανατισμένοι,
σκοτώνουν αδίστακτα πολλούς αθώους αλλόθρησκους συνανθρώπους τους. Εξάπτεται, έτσι, το μίσος
μεταξύ πολιτών με διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις και υπονομεύεται η κοινωνική συνοχή, με αποτέλεσμα την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική οπισθοδρόμηση μιας κοινωνίας.
Συμπερασματικά, το δικαίωμα της θρησκευτικής
ελευθερίας είναι, όντως, ένα από τα σημαντικότερα δικαιώματα του ανθρώπου και θεμέλιος λίθος κάθε δημοκρατικής πολιτείας. Και αυτό γιατί το θρήσκευμα δεν
είναι, απλώς, δύο γράμματα αναγραφόμενα ως προσωπικά δεδομένα του ατόμου αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Μέσω των θρησκευτικών επιλογών του καθενός,
αποκαλύπτονται οι πεποιθήσεις, οι αρχές και η στάση
ζωής που πρεσβεύει ως άτομο. Είναι, λοιπόν, αναμφίβολα, η ανεξιθρησκία ένα «αναφαίρετο» ανθρώπινο δικαίωμα.
Παναγιώτης Κανατάς, Γ1 Γυμνασίου
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Για ποια ανθρώπινα δικαιώματα μιλάμε;

Ο

σύγχρονος
άνθρωπος
έχει καταφέρει έναν τεχνολογικό θρίαμβο που
του εξασφαλίζει
υλικές απολαύσεις και διευκολύνσεις σε πολλούς τομείς της
ζωής του. Στα
περισσότερα κράτη του
κόσμου έχει
εδραιωθεί η
δημοκρατία
και έχουν κατοχυρωθεί συνταγματικά τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί,
όμως, παρατηρούνται όλο και
περισσότερα φαινόμενα παραβίασης των δικαιωμάτων αυτών; Πώς φτάσαμε στο σημείο, από
τη μία, να θεωρούμαστε μια «προοδευτική»
κοινωνία και, από την άλλη, ανθρώπινες υπάρξεις
να χάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους;
Στις μέρες μας, έχουμε γίνει θεατές ενός μεγάλου προσφυγικού κύματος που φεύγει
από τη χώρα του, τη Συρία, με

κατεύθυνση άλλες χώρες. Γιατί, όμως,
συμβαίνει αυτό; Γιατί τόσοι άνθρωποι
εκδιώκονται; Γιατί έχουν εμφύλιο πόλεμο; Γιατί η Διεθνής Αμνηστία δεν αντιδρά; Όλα οφείλονται στην επιθυμία του
ανθρώπου για απόκτηση πλούτου. Το
αδιάλειπτο κυνήγι του κέρδους οδηγεί
στην κατάρρευση των ηθικών αξιών και
την εκμετάλλευση του ανθρώπου από
άνθρωπο. Επίσης, η αναζήτηση της ευτυχίας μέσω των υλικών αγαθών οδηγεί το άτομο στην ψευδαίσθηση της κατάκτησης της χαράς και της ελευθερίας, ενώ, ουσιαστικά, υπονομεύει την ανθρωπιά. Ο άνθρωπος γίνεται εγωιστής
και έτσι καταπατά τα δικαιώματα των
συνανθρώπων του.
Αποτελέσματα όσων προαναφέρθηκαν είναι οι παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Περιφρονείται η προσωπικότητα, η αξιοπρέπεια και η ελευθερία του κάθε ατόμου. Παύει να υπάρχει η αγάπη, η ισότητα, η δημοκρατία, η
δικαιοσύνη, ο αλληλοσεβασμός και η ειρήνη μεταξύ των λαών.
Ωστόσο, η επιστροφή του ανθρώπου
σε πνευματικές και ηθικές αξίες, όπως η
αγάπη για το συνάνθρωπο, ο παραμερισμός των προσωπικών εγωισμών, η
ένταξη σε κοινωνικές ομάδες με κοινούς
προβληματισμούς και όνειρα μπορούν,
μαζί με την παιδεία, να αποτελέσουν την
αρχή για τη διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Όταν αυτά επιτευχθούν, θα έχουμε όλοι λόγο να αισιοδοξούμε για ένα καλύτερο μέλλον.
Γυναίκες-θύματα
Σε αρκετές χώρες του κόσμου, οι γυ-

ναίκες γίνονται αντικείμενα κακομεταχείρισης. Γι’ αυτό δεν ευθύνεται μόνο το
νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και οι ίδιες οι
ιδεολογίες και οι κουλτούρες των χωρών
αυτών, σύμφωνα με τις οποίες η γυναίκα
δε λογίζεται ως ον ισάξιο με τον άνδρα.
Για παράδειγμα:
Σε 79 χώρες του κόσμου δεν υπάρχουν νόμοι, για να προστατεύσουν τις
γυναίκες από την άσκηση ενδοοικογενειακής βίας.
Σε 127 χώρες δεν υπάρχουν νόμοι
προστασίας της γυναίκας από τη σεξουαλική κακοποίηση. Μόνο σε 16 χώρες
υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τις
γυναίκες, όταν αυτές πέφτουν θύματα
σεξουαλικών επιθέσεων.
Στην Ινδική επαρχία και σε αρκετές χώρες της Αφρικής, μια γυναίκα μπορεί να
καεί ζωντανή, να λιθοβοληθεί ή να χτυπηθεί μέχρι θανάτου για ασήμαντο λόγο.
Στο Αφγανιστάν, οι άντρες ανταλλάσσουν τις νέες γυναίκες με ζώα ή όπιο.
Στο Ιράν, απαγορεύεται η δημόσια εμφάνιση μιας γυναίκας χωρίς την καθιερωμένη ισλαμική μαντίλα. αλλιώς καταδικάζεται σε 74 χτυπήματα με μαστίγιο.
Στην Αιθιοπία, την Κένυα, την Γκάνα
και τη Νιγηρία επιτρέπεται ο βιασμός σε
βάρος των γυναικών.
Στην Αϊτή, ο σύζυγος μπορεί να δολοφονήσει τη γυναίκα του χωρίς να τιμωρηθεί, εάν εκείνη τον απατήσει.
Ιάσονας Γοβδελάς,
Βαγγέλης Κολοτούρος,
Νικηφόρος Λουκαΐδης,
Α1 Γυμνασίου

Εθνικά κράτη; Ποια εθνικά κράτη;

Η

έννοια των εθνικών κρατών και
των πολιτών τους
έχει αναχθεί σε υπέρτατη αξία στην εποχή
μας. Ο εθνισμός ευδοκιμεί σε όλες τις κοινωνίες, σε οποιονδήποτε χώρο κι αν αναζητηθεί, από
τα καφενεία μέχρι και τις
εξέδρες των γηπέδων.
Αξίζει, όμως, να αναλογιστούμε αν, όντως, τα
εθνικά κράτη προσδιορίζουν την πολιτισμική
ταυτότητα ενός λαού ή
είναι απλώς «ετικέτες»,
ώστε να ξεχωρίζουν τα
ποικίλα κοινωνικά σύνολα διεθνώς.
Σε μια εποχή, κατά την οποία οι πολυεθνικές εταιρείες
έχουν διεισδύσει με έναν τόσο επιθετικό τρόπο στη ζωή μας
και έχουν διαμορφώσει μια κουλτούρα, η οποία επηρεάζει
το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, διατυπώσεις, όπως
«οι Νεοέλληνες διατηρούν τα δικά τους πολιτισμικά στοιχεία» ή «οι αξίες της νεοελληνικής κοινωνίας είναι διαχρονικές», πράγματι δε συνάδουν με τη ριζική αλλαγή που διαπιστώνεται στους κοινωνικούς θεσμούς που ρυθμίζουν τη ζωή
μας. Οι κάτοικοι των δυτικών χωρών δεν μπορούν να ισχυριστούν πως παράγουν ιδιότυπο πολιτισμό. Ζουν υπακούοντας
στους κανόνες των πολυεθνικών εταιρειών και, όσοι δε συμβιβάζονται με τη νέα τάξη πραγμάτων, αποβάλλονται από

το σύστημα με συνοπτικές διαδικασίες. Μολονότι οι πολίτες εκλέγουν
τις δικές τους κυβερνήσεις και θεωρούν ότι με
την ψήφο τους υλοποιούνται τα «θέλω» τους,
εξακολουθούν να είναι
δέσμιοι των μεγάλων
εταιρειών, διότι, απλούστατα, οι εθνικές κυβερνήσεις παραμένουν «μαριονέτες» τους, καθώς οι
αποφάσεις τους επηρεάζονται ή και υποκινούνται από τις πολυεθνικές.
Με τα χρήματα που διαθέτουν οι εταιρείες αυτές ενισχύουν οικονομικά τα πολιτικά κόμματα και επιβάλλουν με δεσποτισμό και ιδιοτελή κίνητρα τα μέτρα που υπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. Γι’ αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το εθνικό κράτος, μια έννοια που έχει δημιουργηθεί σχετικά πρόσφατα είναι, πλέον, στην ουσία παρωχημένη και δεν ανταποκρίνεται στη σύγχρονη πραγματικότητα, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί. Όλα υποκινούνται από
τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες αποσκοπούν αποκλειστικά στο κέρδος. Αυτές ελέγχουν τα κράτη. Συνεπώς, κατά
μια άποψη, δεν υπάρχουν πια πολίτες μιας χώρας, παρά μόνο
αγοραστές προϊόντων πολυεθνικών.
Γιώργος Παπαθεοδώρου, Α1 Λυκείου

ΚΡΑΥΓΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Π

ενθώ. Ναι, πενθώ γι’ αυτόν τον πλανήτη. Βρίσκεται αντιμέτωπος με τόσα φρικτά εγκλήματα και, όμως, τα
συγκαλύπτει- εάν δεν τα υποκινεί …
Μπροστά στην απελπισία των προσφύγων, στην εικόνα των ανθρώπων αυτών
που θαλασσοδέρνονται ατέλειωτες ώρες
και, τελικά, ξεβράζονται -όχι όλοι, ευτυχώςσαν φύκια της θάλασσας στην ακτή, μπροστά σε τέτοια θεάματα ακόμη και το χειρότερο ανθρώπινο κτήνος λυγίζει. Πώς είναι
δυνατόν να υπάρχει ένας γονιός που να μην
εξοργίζεται από την εικόνα ενός νεκρού
παιδιού που έχει ξεβραστεί στην άκρη της
θάλασσας; Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουν να συνεχίζεται αυτή η τραγωδία στο
όνομα κάθε λογής οικονομικών, πολιτικών
και άλλων συμφερόντων;
Καθημερινά, εικόνες εξαθλιωμένων ανθρώπων που κραυγάζουν για βοήθεια
προβάλλονται από τα ΜΜΕ σαν κάτι φυσιολογικό. εικόνες και σε «κατατρώνε» όλο
και περισσότερο... μέχρι να καταφέρεις να
υπερβείς τον εαυτό σου και να συμφιλιωθείς με το παράλογο ή μάλλον να συμβιβαστείς και να διατηρήσεις ως ιδέα αυτό που
χάθηκε μέσα σου, είτε λέγεται ανθρωπιά,
είτε αξιοπρέπεια, είτε μνήμη των αγαπημένων σου μετά το θάνατο, όπως συμβαίνει
στους δύστυχους αυτούς πρόσφυγες.
Εκείνος ο θάνατος, με την τόσο κραυγαλέα σιωπή του - τι οξύμωρο(!) - φιλοδοξεί
να νικήσει κάθε σπίθα ελπίδας και παρηγοριάς. Ωστόσο, χωρίς την ανθρώπινη ζωή,
όλα είναι χαμένα. Μόνο με τη διατήρησή
της μπορεί να συγχωρεθεί κάθε αδικία και
κάθε «αμαρτία». Όχι, βέβαια, με συγχώρηση που πηγάζει από λόγια. Προς θεού, όχι
με λόγια! Εξάλλου, ποιος θεός θα μας συγχωρήσει και γιατί, άλλωστε, να το κάνει,
αφού συνεχίζεται η ίδια ανείπωτη τραγωδία; Η συγχώρηση θα επέλθει μέσα από τις
πράξεις. Πράξεις που θα φανερώσουν ότι
τα ανθρώπινα όντα δεν απώλεσαν την ιδιότητά τους ως ανθρώπων, αλλά παρέμειναν άνθρωποι αγωνιστές της ειρήνης, υπερασπιστές της δικαιοσύνης και μαχητές της
ανθρωπιάς… ότι η ανάγκη για προσφορά,
στήριξη και αγάπη υπερβαίνει την ανάγκη για χρήματα… ότι οι ηθικές μας αξίες
θωρούν την ηδονή του υλικού πολιτισμού
και δεν υποκύπτουν. Ήμαρτον! Ως έφηβη
κραυγάζω:

ΣΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ!
Ρεγγίνα Σωτηροπούλου, Γ2 Λυκείου
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ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ

Ο

ρατσισμός αποτελεί ένα «νοσηρό» φαινόμενο της εποχής μας. Αν
και όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα, γεγονός το οποίο είναι κατοχυρωμένο σε πολλά κράτη του κόσμου και η
αποδοχή της διαφορετικότητας είναι επιταγή της εποχής μας, η μάστιγα αυτή δεν
έχει εξαλειφθεί ακόμη.
Ρατσισμός είναι η διάκριση, η μεροληπτική αντιμετώπιση και περιθωριοποίηση κάποιων φυλών, κοινωνικών ομάδων
ή μεμονωμένων ατόμων που παρουσιά-

νται από γενιά σε γενιά εξαιτίας, κυρίως,
της αμάθειας.
Στις μέρες μας, παρατηρείται μια αύξηση των κρουσμάτων ρατσισμού, ακόμα και σε χώρες που ήταν, στο παρελθόν, δεκτικές στη διαφορετικότητα. Αυτή η όξυνση του ρατσισμού έχει πολλές
αιτίες. Μία από αυτές είναι η έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας, που οδηγεί στην
έξαρση της βίας και του μίσους προς το
συνάνθρωπό μας. Επιπλέον, η κρίση αξιών, όπως η ισότητα, η δικαιοσύνη, η ει-

Έ

να παράδειγμα ρατσιστικής επίθεσης είναι η Μαλάλα Γιουσαφζάι. Το κορίτσι αυτό, σε ηλικία 11 ετών
ξεκίνησε να περιγράφει σε ιστολόγιο τη ζωή της στο
Πακιστάν, μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους
Ταλιμπάν. Το νέο καθεστώς απαγόρευε στα κορίτσια
να πηγαίνουν στο σχολείο. Η Μαλάλα, μέσω του διαδικτύου, εξέφραζε την άποψή της, υποστηρίζοντας
το δικαίωμα των κοριτσιών να πηγαίνουν σχολειό.
Έτσι, τα επόμενα χρόνια έδινε συνεντεύξεις σε
διάφορα μέσα τόσο της χώρας της όσο και άλλων χωρών, υποστηρίζοντας με θέρμη το δικαίωμα των κοριτσιών στη μόρφωση. Οι κινήσεις αυτές την έκαναν γνωστή στο ευρύ κοι-

ζουν ειδικά χαρακτηριστικά, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι εθνικές μειονότητες, οι γυναίκες και τα παιδιά, οι άνεργοι, οι άνθρωποι με διαφορετική θρησκεία κλπ. Εκδηλώνεται σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Ωστόσο, η ρατσιστική συμπεριφορά δε
βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία αλλά
σε προκαταλήψεις, οι οποίες μεταβιβάζο-

συμφέροντα και πολιτικές σκοπιμότητες
χρησιμοποιούν το φυλετικό ρατσισμό,
για να δικαιολογήσουν την εκμετάλλευση των λαών των οικονομικά ασθενέστερων χωρών. Τέλος, ο θρησκευτικός ρατσισμός, που είναι τόσο έντονος στις μέρες μας και οδηγεί σε διαμάχες και πολέμους ανάμεσα σε λαούς, υποκινείται,
συχνά, από τις οικονομικές και επεκτατικές διαθέσεις ορισμένων ηγετών σε βάρος των λαών.
Για να αντιμετωπιστεί το σοβαρό κοι-

νό, με αποτέλεσμα, το πρωί της 9ης Οκτωβρίου 2012, να
τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι από πυροβολισμό
αγνώστου άντρα, την ώρα που βρισκόταν στο σχολικό λεωφορείο. Μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία, μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο του Πακιστάν σε νοσοκομείο της Αγγλίας. Η τραγική είδηση έγινε γνωστή σε όλον τον κόσμο που εκδήλωσε τη συμπαράστασή του στο πρόσωπο της νεαρής ακτιβίστριας,
καθώς η μικρή Μαλάλα το 2013 ήταν υποψήφια
για Νόμπελ Ειρήνης. Έτσι, το 2014 της απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης για τον αγώνα της για
το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση
και τη μόρφωση.

ρήνη και ο αλληλοσεβασμός, παρασύρει τον άνθρωπο σε εκδήλωση ρατσιστικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, η
πνευματική φτώχεια και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο καθιστούν ευάλωτους
τους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να παρασύρονται και να υιοθετούν ρατσιστικές αντιλήψεις. Εξάλλου, η ιστορία μάς
έχει διδάξει ότι όσοι έχουν οικονομικά

νωνικό πρόβλημα του ρατσισμού οφείλουν να συνδράμουν πολιτικοί και κοινωνικοί φορείς σε εθνικό και παγκόσμιο
επίπεδο. Αφενός τα κράτη οφείλουν να
προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών τους, αφετέρου ο πολιτισμός και η παιδεία αποτελούν το βασικότερο παράγοντα για τον περιορισμό του
φαινομένου.

Τελικά πρέπει να μάθουμε να ζούμε
όλοι μαζί με αγάπη και σεβασμό για τη
διαφορετικότητα, ΓΙΑΤΙ όλοι είναι διαφορετικοί, αλλά όλοι είναι ίσοι.

Ο ρατσισμός μέσα από τα μάτια
ενός μικρού παιδιού

Και λες εμένα έγχρωμο;
Όταν γεννιέμαι, είμαι μαύρος
Όταν μεγαλώσω, είμαι μαύρος
Όταν κάθομαι στον ήλιο, είμαι μαύρος
Όταν φοβάμαι, είμαι μαύρος
Όταν αρρωσταίνω, είμαι μαύρος
Κι όταν πεθαίνω, ακόμα είμαι μαύρος
Κι εσύ, λευκέ άνθρωπε...
Όταν γεννιέσαι, είσαι ροζ
Όταν μεγαλώνεις, γίνεσαι λευκός
‘Όταν κάθεσαι στον ήλιο, γίνεσαι κόκκινος
Όταν κρυώνεις, γίνεσαι μπλε
Όταν φοβάσαι, γίνεσαι κίτρινος
Όταν αρρωσταίνεις, γίνεσαι πράσινος
Κι όταν πεθαίνεις, γίνεσαι γκρι
Και λες εμένα έγχρωμο;
Αφρικανός μαθητής
Μαρία Αναστασίου,
Άννα-Μαρία Γραμπά,
Βασιλική Κολοκούρη,
Α2 Γυμνασίου

Η προσφορά των κατοικιδίων στους ανθρώπους
με νοητικά και σωματικά προβλήματα

Τ

α κατοικίδια ζώα είναι αγαπητά και χρήσιμα, καθώς βοηθούν τους ανθρώπους, είτε έμπρακτα είτε μόνο με την παρουσία τους στο σπίτι. Αποτελούν συντροφιά, πηγή τρυφερότητας για όλα τα μέλη
της οικογένειας. Ωστόσο, εκτός, από την αναμφισβήτητη, σε συνηθισμένες περιπτώσεις, προσφορά τους
υπάρχει και η θεραπευτική προσφορά τους σε άτομα
με σωματικές, πνευματικές και συναισθηματικές αναπηρίες.
Για μερικά από τα άτομα αυτά, για παράδειγμα, ο
σκύλος είναι τα «μάτια» τους, καθώς άτομα με μειωμένη ή καθόλου όραση, ενδεχομένως, θα αντιμετώπιζαν
μεγάλα προβλήματα στην καθημερινότητά τους, χωρίς το «χέρι βοηθείας» που μπορεί να προσφέρει ο τετράποδος φίλος τους, ως συνοδός σ’ έναν καθημερινό περίπατο ή στη διάβαση ενός δρόμου. Ένας σκύλος
παρέχει προστασία και αίσθηση ασφάλειας σε τυχόν
κινδύνους. Έτσι, τα άτομα αυτά χειρίζονται καλύτερα
την αναπηρία τους.
Η θεραπευτική χρήση των κατοικιδίων, βέβαια, ενδείκνυται και για άλλες περιπτώσεις, όπως για άτομα
με νοητικά προβλήματα, αυτισμό ή σύνδρομο Down.
Σ’ αυτούς τους ανθρώπους τα κατοικίδια ζώα παίζουν,
κυρίως, το ρόλο του φίλου κι όχι τόσο του βοηθού. Συνήθως, οι άνθρωποι αυτοί έχουν λίγους- ή καθόλου

φίλους- λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, καθώς, συχνά,
αντιμετωπίζουν πρόβλημα επικοινωνίας και γίνονται
δέκτες ρατσιστικής συμπεριφοράς από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Μια σίγουρη συντροφιά, λοιπόν, είναι τα κατοικίδια. Αυτά δεν τους επικρίνουν για την εμφάνιση, τη συμπεριφορά ή το βαθμό ευφυΐας τους, αλλά αναγνωρίζουν και ανταποδίδουν την αγάπη που τα
αφεντικά τους τρέφουν γι’ αυτά. Αυτό, βέβαια, επιδρά
άμεσα στην υγεία και την ψυχολογία των ανθρώπων

με νοητικά προβλήματα, διότι το γεγονός ότι οι χνουδωτοί «φίλοι τους» τους αποδέχονται και τους συντροφεύουν ενδυναμώνει την ψυχική τους υγεία. Σε άλλες
περιπτώσεις έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση και της
σωματικής τους υγείας.
Τέλος, άνθρωποι με νοητικά προβλήματα, όπως είναι ο αυτισμός, δεν έχουν κοινωνική ζωή, και συνεπώς,
δεν έχουν μάθει πώς να ανταποκρίνονται στις ανάγκες
των άλλων. Σ’ αυτήν την περίπτωση, λοιπόν, τα κατοικίδια βοηθούν τα άτομα αυτά να μάθουν να φροντίζουν κάποιον άλλο, αφού και τα ίδια τα ζώα χρειάζονται φροντίδα. Έτσι, στη μετέπειτα ζωή τους, έχοντας
μάθει -έστω και ελάχιστα- να φροντίζουν τον πλησίον
τους, αυξάνουν τις πιθανότητες να κατανοούν τις ανάγκες των άλλων, αφού θα είναι σε θέση να κατανοούν
καλύτερα τους γύρω τους.
Συμπερασματικά, τα ζώα μπορούν να είναι πολύ
χρήσιμα για τους ανθρώπους με αναπηρίες, καθώς είναι πολύ καλοί φίλοι, εξαιρετικοί βοηθοί, αλλά μπορούν και να τους διδάξουν βασικές αξίες της ζωής,
όπως είναι η φιλία και ο αλληλοσεβασμός.
Κωνσταντίνα Μπενή, Μαρία Σταματέα ,
Β1 Γυμνασίου
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ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΝΑ
Ιδανικός εκπαιδευτικός

Π

ολύ συχνά, αναφερόμαστε στο
σχολείο του αύριο και οραματιζόμαστε την εκπαίδευση του
μέλλοντος. Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει συμβάλει ιδιαίτερα σε μια τέτοια προοπτική και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουμε συσχετίσει τη
μελλοντική εκπαίδευση με τα προηγμένα τεχνολογικά μέσα που χαρακτηρίζουν την εποχή μας. Κάτι τέτοιο ακούγεται απόλυτα λογικό, όμως, υπό μία πολύ
σημαντική προϋπόθεση: όπως αναβαθμίζονται τα εποπτικά μέσα και εκσυγχρονίζεται η εκπαίδευση, με τον ίδιο
ρυθμό και τρόπο πρέπει να πορεύονται
και οι εκπαιδευτικοί. Είναι πολύ πιο δύσκολο, βέβαια, να εξελιχθούν οι άνθρωποι με τον ίδιο ρυθμό που εξελίσσονται
οι μηχανές. Ωστόσο, είναι απαραίτητο,
αφού οι εκπαιδευτικοί αποτελούν το
κλειδί της εκπαίδευσης. Επομένως, χωρίς αυτούς, όσα τεχνολογικά μέσα και αν
υπάρχουν, δεν υπάρχει προοπτική προόδου. Αν θέλουμε, λοιπόν, να σκεφτόμαστε ρεαλιστικά, καλό θα ήταν να αρχίσουμε να οραματιζόμαστε το σχολείο
του μέλλοντος, χωρίς να παραβλέπουμε
και τον ιδανικό εκπαιδευτικό που θα διδάσκει σ’ αυτό.
Ο ιδανικός δάσκαλος, σίγουρα, θα εί-

ναι ένα άτομο καλλιεργημένο με σφαιρικές γνώσεις, πέρα των στενών ορίων του
γνωστικού του αντικειμένου. Θα είναι σε
θέση να γνωρίζει τα δυνατά σημεία και
τις αδυναμίες του και θα προσπαθεί να
βελτιώνεται καθημερινά. Θα γνωρίζει
όσο πιο πολλά μπορεί για το αντικείμενο
διδασκαλίας του και δε θα σταματά ποτέ
να εμπλουτίζει τις γνώσεις του σχετικά
με αυτό, στάση που φανερώνει πως αγαπά αυτό που κάνει. Αν δεν αγαπά ο ίδιος
το αντικείμενο διδασκαλίας του, τότε θα
είναι αδύνατο να εμπνεύσει στους μαθητές αγάπη για το μάθημα.
Όσον αφορά στο χαρακτήρα του,
θα πρέπει να διαθέτει αρετές που θα
τον καθιστούν κατάλληλο γι’ αυτό το
λειτούργημα. Οφείλει να είναι φιλικός και ανοικτός στις συζητήσεις. έτσι,
θα κάνει τα παιδιά να νιώθουν άνετα
στην επικοινωνία τους μαζί του. Θα διαθέτει αίσθηση του χιούμορ, που δε
θα προσβάλλει κανέναν. αντίθετα, θα
τους «αγγίζει» όλους. Θα γνωρίζει πώς
να αναδεικνύει τα καλά στοιχεία ενός
μαθητή. Θα επικεντρώνεται σε αυτά
που ένας μαθητής μπορεί να καταφέρει και όχι τόσο σε αυτά που, πιθανόν,
τον δυσκολεύουν. Γι’ αυτό και θα τον
ενθαρρύνει συνεχώς στην αναζήτηση

της γνώσης, ακόμη κι αν κάτι φαίνεται
εξαρχής δύσκολο. Θα επιβραβεύει το
μαθητή για κάθε μικρή-έστω- αλλά, πάντα, σημαντική πρόοδο. Θα προσπαθεί με κάθε τρόπο να του μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του, με υπομονή και
επιμονή, και δε θα σταματά μέχρι να το
επιτύχει. Θα χρειαστεί, επίσης, υπομονή και στη διαχείριση ολόκληρης της
τάξης, έργο με μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Εκτός αυτού, δε θα κάνει διακρίσεις
και δε θα συγκρίνει τους μαθητές μεταξύ τους. Θα γνωρίζει πως το κάθε παιδί αποτελεί μια ξεχωριστή οντότητα,
με τη δική του μοναδική προσωπικότητα. γι’ αυτό και θα προσπαθεί - όσο είναι
εφικτό- να προσαρμόζει τη διδασκαλία του σε κάθε παιδί ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες του. Θα αποτελεί
πηγή έμπνευσης και πρότυπο συμπεριφοράς εντός και εκτός τάξης. Η μετάδοση των ηθικών αξιών, εξάλλου, είναι
κάτι που δεν εξετάζεται στο χαρτί, αλλά
αποτελεί, αναμφίβολα, ένα από τα σημαντικότερα εφόδια στη ζωή κάθε ανθρώπου.
Ένας πραγματικά καλός καθηγητής
θα είναι προσιτός στους μαθητές και
θα τους διευκολύνει να εκφράζονται
ελεύθερα. Θα είναι, τέλος, παρατηρητι-

κός και θα αντιλαμβάνεται προβλήματα και καταστάσεις, ακόμα κι αν αυτά
δεν έχουν ειπωθεί, βγάζοντας από τη
δύσκολη θέση τους μαθητές και επιδεικνύοντας κατανόηση. Τα παιδιά θα γνωρίζουν, συνεπώς, πως, αν συμβεί κάτι
δυσάρεστο, θα μπορούν να απευθυνθούν σε εκείνον. Θα τους δημιουργεί,
λοιπόν, ένα αίσθημα σταθερότητας, σιγουριάς και ασφάλειας.
Αυτά και πολλά άλλα είναι, θεωρητικά, τα χαρακτηριστικά του ιδανικού εκπαιδευτικού, που μπορεί, εκ πρώτης
όψεως, να φαντάζουν πολύ καλά, για να
είναι αληθινά, όμως είναι και υπαρκτά
και εφικτά. Στο πέρασμα του χρόνου,
από τις σχολικές αναμνήσεις η φιγούρα
του δασκάλου παραμένει ανεξίτηλη στη
μνήμη των μαθητών του. Ποιος δε θυμάται εκείνον το βαρετό καθηγητή ή εκείνον που του έσπαγε τα νεύρα; Όπως και
να το κάνουμε, υπάρχει και αυτή η όψη
του νομίσματος… Σίγουρα, όμως, όλοι
θυμούνται κάποιον που έκανε τη διαφορά, κάποιον του οποίου η θύμηση, ακόμα και μετά από πολλά χρόνια, δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα, αφού
έκανε το ταξίδι της γνώσης λίγο πιο ευχάριστο…
Μαρία Σουρδή, Γ2 Γυμνασίου

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Σ

τη σύγχρονη Ελλάδα, το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα που εφαρμόζεται απαιτεί από τους νέους να αντεπεξέλθουν σ’ ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, κυρίως κατά τη διάρκεια της τελευταίας
χρονιάς στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αυτό, ενδεχομένως, να τους επιφέρει μια σειρά από αλλαγές στην καθημερινότητά τους, προκειμένου να ακολουθήσουν την
κατάλληλη μεθοδολογία που θα συμβάλει στην επιτυχία τους στις καθοριστικές, για το επαγγελματικό τους
μέλλον, εξετάσεις. Ωστόσο, συχνά, αυτές οι αλλαγές
τραυματίζουν σοβαρά την ψυχολογία των νέων.
Αναμφίβολα, ένας από τους σημαντικότερους τομείς που επηρεάζεται άμεσα από την πιεστική καθημερινότητα των νέων είναι ο ελεύθερος χρόνος, ο οποίος
συρρικνώνεται δραματικά. Πιο αναλυτικά, η αδυναμία
του σημερινού εκπαιδευτικού συστήματος να παρέχει
τα απαραίτητα εφόδια για την εισαγωγή των μαθητών
στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχει
ως επακόλουθο την επιβάρυνση με πρόσθετες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας σε φροντιστήρια, καθώς και ατελείωτες ώρες μελέτης, χρόνος που είναι αναγκαίος για
την άριστη προετοιμασία τους για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ότι
οι νέοι που συνήθιζαν να ασχολούνται συστηματικά με
εξωσχολικές δραστηριότητες είναι, πλέον, αναγκασμένοι να ελαττώσουν ή και να εγκαταλείψουν τις παλαιότε-

ρες συνήθειές τους, προκειμένου να αφοσιωθούν απερίσπαστα στο διάβασμα, κάνοντας, παράλληλα, σχέδια
για το μέλλον τους.
Επίσης, ανυπολόγιστες είναι οι επιπτώσεις που επιφέρει η κουραστική περίοδος της προετοιμασίας για
τις πανελλαδικές εξετάσεις στην ψυχολογία των νέων
ατόμων. Αδιαμφισβήτητα, βασικές αιτίες του φαινομένου της ψυχολογικής καταρράκωσής τους δεν είναι άλλες από την εξουθενωτική καθημερινότητά τους και το
σταδιακά αυξανόμενο άγχος τους, καθώς πλησιάζουν
προς τις μέρες των εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα, όσο
πλησιάζει η μέρα της έναρξης των Πανελλαδικών, οι
μαθητές αισθάνονται όλο και περισσότερο άγχος αλλά και χρέος προς τον εαυτό τους να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γι’ αυτό, λοιπόν, συχνά βιώνουν
έντονα τα συναισθήματα στενοχώριας, θυμού και απόγνωσης, φθάνοντας, κάποτε, και στα όρια της κατάθλιψης. Φυσικά, η κακή διάθεση δρα ανασταλτικά προς τις
επιδόσεις του υποψήφιου μαθητή. Ο τελευταίος μπορεί
να καταλήξει σε επιδόσεις διαφορετικές από τις αναμενόμενες λόγω έλλειψης αυτοπεποίθησης και αυτοσυγκέντρωσης.
Επιπλέον, οι συνέπειες του καταπιεστικού ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος έχουν αντίκτυπο και στη
σωματική υγεία των ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, συχνό
είναι το φαινόμενο της παχυσαρκίας, αφού με το υπερ-

βολικά κουραστικό πρόγραμμα που ακολουθούν, καθημερινά, οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών αναγκάζονται να καταναλώνουν υπερβολικές ποσότητες τροφίμων, συνήθως πλούσιες σε ενέργεια και φτωχές σε θρεπτικά συστατικά που, θεωρητικά, τους διατηρούν δραστήριους πνευματικά και σωματικά. Τέλος, αρκετές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η αφυδάτωση είναι ένα σύνηθες φαινόμενο την περίοδο αυτή, πρόβλημα το οποίο
ενδέχεται να οδηγήσει και σε άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας αλλά και σε… πιθανή αποτυχία στις εξετάσεις.
Από την άλλη, η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης θα
ήταν καλό να αποφεύγεται, διότι προκαλεί υπερδιέγερση, εκνευρισμό, επιθετικότητα και αϋπνία.
Με δεδομένη τη σοβαρότητα των επιπτώσεων που
προξενούνται στην ψυχοσωματική υγεία των νέων εξαιτίας του λανθασμένου εκπαιδευτικού συστήματος που
επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα, απαιτείται έντονη δραστηριοποίηση, καθολική ανάληψη ευθυνών και λήψη
κατάλληλων μέτρων, για να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις
αυτές. Επιβάλλεται, επίσης, να υιοθετηθούν, σταδιακά,
νέες μέθοδοι διδασκαλίας και νέοι τρόποι εξέτασης που
θα συμβαδίζουν με τις ανάγκες της κοινωνίας γενικά αλλά και των νέων ειδικότερα, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής τους.
Χάρις Τσουμαλάκου, Μάριον Φέγγου, Γ1 Γυμνασίου
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ΜΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ
Α

γαπήθηκε από τα παιδιά, γιατί κάνει τις ψυχές τους να φτερουγίζουν, τα μάτια τους να αγωνιούν να
διαβάσουν την επόμενη λέξη και το μυαλό τους να προσπαθεί να ξεπεράσει την
πραγματικότητα, καθώς περιπλανιέται
στον κόσμο της φαντασίας. Εάν εκεί συ-

ναντήσουν δυσκολίες, μπορούν να του
γράψουν και ο Πελέ, ο ταχυδρομικός πελεκάνος, θα πάει το γράμμα στο σπίτι του
συγγραφέα, που βρίσκεται στο νησί των
Πυροτεχνημάτων.
Ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι καθηγητής
Συγκριτικής Εγκληματολογίας στο Πανε-

Αγαπητό μου ημερολόγιο,
Η σημερινή μέρα ήταν ξεχωριστή για μένα! Συνάντησα
τον αγαπημένο μου συγγραφέα, τον Ευγένιο Τριβιζά, και
άκου τι εκμυστηρεύτηκε σε όλους εμάς που τον παρακολουθούσαμε μαγεμένοι:
Όταν ήταν παιδί και του διηγούνταν κάποιο παραμύθι, στενοχωριόταν, όταν αυτό τελείωνε. Δεν έφευγαν εύκολα από το μυαλό του οι ήρωές του. Τα βράδια σκεφτόταν ότι το παραμύθι συνεχίζεται και ότι τους συναντούσε
προσωπικά, ο ίδιος. Άλλοτε, καλούσε σε μονομαχία τον
πρίγκιπα που είχε παντρευτεί τη Χιονάτη, άλλοτε τάιζε
ζαχαρωμένα κερασάκια το νικημένο δράκο, για να τον
παρηγορήσει και, άλλοτε, κρυβόταν στα αμπάρια πειρατικών καραβιών, προτού σαλπάρουν. Αυτές οι φανταστικές περιπέτειες αποτέλεσαν την πρώτη ύλη των δικών
του παραμυθιών.
Πάντοτε με προβλημάτιζε πώς ένας Εγκληματολόγος να
είναι, συγχρόνως, και ο ευαίσθητος λογοτέχνης που όλοι
γνωρίζουμε. Στα αυτιά μου ακούω ακόμη τα λόγια του:
«Οι κανόνες και η παράβασή τους, ο πειρασμός, η ενοχή,
οι τύψεις και η τιμωρία -θεμελιώδη ζητήματα της σύγχρονης
Εγκληματολογίας- βρίσκουν λογοτεχνική έκφραση και στα
παραμύθια μου. Για παράδειγμα, στο βιβλίο «Ποιος έκανε
πιπί στο Μισισιπή;» ο αυστηρός καπετάνιος ενός ποταμόπλοιου, γεμάτο με παπάκια, το οποίο ταξιδεύει στο Μισι-

πιστήμιο Reading της Αγγλίας και είναι
- κατά το βιβλιοκριτικό της εφημερίδας
Independent- «ένας παραμυθάς, όπως ο
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν». Όχι άδικα, επειδή έχει γράψει περισσότερα από 160 βιβλία και σειρές κόμικς για παιδιά, πάνω από
20 θεατρικά έργα και εκπαιδευτικά βιβλία

Ο Εγκληματολόγος που δημιουργεί
BEST SELLER παραμύθια

σιπή, όταν ανακαλύπτει ότι ένα από αυτά έκανε «πιπί» του
στο ποτάμι, προσπαθεί να βρει τον ένοχο και να τον πείσει
να ομολογήσει. Στο «Όνειρο του σκιάχτρου», ο Αχυρούλης, το σκιάχτρο που ονειρεύεται να πετάξει μαζί με τα πουλιά, κατηγορείται για απόπειρα παράβασης του νόμου της
βαρύτητας, ενώ στη «Φρουτοπία» ο Θάνος, το κολοκυθάκι, κατηγορείται ότι έδειρε ένα μανάβη και καταδικάζεται σε
τηγάνισμα».

αποσπώντας μεγάλο αριθμό βραβείων
στην Ελλάδα, την Αγγλία και την Αμερική.
Προσωπικά, είχα τη χαρά και την τιμή
να τον συναντήσω σε μια λογοτεχνική παρουσίαση και, αμέσως μετά, προσπάθησα
να καταγράψω στο ημερολόγιό μου ό, τι
μου έκανε εντύπωση…

Η ειδικότητά του ως καθηγητή τον ώθησε να απευθυνθεί στους εκπαιδευτικούς και να τους παρακαλέσει- σαν
ένας μικρός μαθητής- να δίνουν, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, τον καλύτερο εαυτό τους. Τους προέτρεψε,
παράλληλα με τη μετάδοση γνώσεων, να καλλιεργούν
και τη φαντασία των παιδιών. Η καλλιέργεια της φαντασίας, όπως ανέφερε, είναι απαραίτητη για την πρόοδο
της κάθε κοινωνίας. Η φαντασία προσφέρει στο παιδί το
έναυσμα να δημιουργήσει κάτι νέο και διαφορετικό.
Αγαπητό μου ημερολόγιο, πράγματι, τα λόγια αξιόλογων ανθρώπων μπορούν να γεμίσουν την ψυχή των παιδιών με ζεστασιά αλλά και να ωθήσουν το πνεύμα τους…
ΕΓΩ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας
αλλά και τον κόσμο. Ότι όλα είναι δυνατά, ότι πάντα υπάρχει ελπίδα. Ένας χιονάνθρωπος μπορεί να πάει στο Βόρειο
Πόλο, ένα άλογο σκακιού να καλπάσει σε ένα λιβάδι με τετράφυλλα τριφύλλια και ένα σκιάχτρο να πετάξει μαζί με τα
πουλιά… Και κάτι άλλο… ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΖΟΥΝ!
Θα κλείσω αυτήν την ανάμνησή μου με την ευχή του
Ευγένιου Τριβιζά για τα παιδιά όλου του κόσμου… Να
ανακαλύψουν κάποια μέρα το όγδοο χρώμα του ουράνιου τόξου…
Δική σου, Βαλεντίνη
Βαλεντίνη Φιλτικάκη, Α1 Γυμνασίου

Αξίες χωρίς ημερομηνία λήξης

Η

Google, στις 2 Νοεμβρίου 2012,
τίμησε τον κορυφαίο νομπελίστα
Έλληνα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, καθώς εκείνη την ημέρα συμπληρώθηκαν 101 χρόνια από τη γέννησή του.
Με αφορμή την επέτειο αυτή, ζητήθηκε από τους μαθητές να εξηγήσουν
γιατί η γλώσσα, εκτός από επικοινω-

Είναι κοινός τόπος ότι η γλώσσα αποτελεί κατάκτηση του ανθρώπου από τη
στιγμή που αυτός κατανόησε ότι έπρεπε να επικοινωνήσει, στο πλαίσιο της
συλλογικής πραγματικότητας. Ωστόσο,
η γλώσσα δεν είναι μόνο ένα εκφραστικό μέσο αλλά αποτελεί την κληρονομιά
κάθε λαού.
Γι’ αυτόν το λόγο κρίνεται σκόπιμο ν’ αναζητηθεί η αξία της σε κάθε τομέα της ζωής
τόσο του ατόμου όσο και της κοινωνίας.
Καταρχάς, με τη γλώσσα επιτυγχάνεται
η κοινωνικοποίηση του ατόμου, δηλαδή,
η ένταξή του σε μια κοινωνική ομάδα υιοθετώντας, έτσι, τις ιδέες, τις αντιλήψεις
και τους στόχους της. Και, καθώς βασική
λειτουργία της γλώσσας είναι η επικοινωνία, ο άνθρωπος χάρη σ’ αυτήν αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ με
το διάλογο επιλύει ειρηνικά τις διαφορές του με τους άλλους συνανθρώπους
του συμβάλλοντας στη διατήρηση της
κοινωνικής συνοχής. Επιπλέον, ο διάλογος μέσω της γλώσσας επιτρέπει τη δι-

νιακό μέσο, συνιστά και πολυποίκιλη
αξία (κοινωνική, ιστορική, πολιτισμική κ.ο.κ.) και κατόπιν, ν’ αναφερθούν
σε αξίες και θεσμούς που, αν και έχουν
τις ρίζες τους βαθιά στο χρόνο, μπορούν ν’ αποτελέσουν ηθικές πυξίδες
και αντιστύλια για τον αλλοτριωμένο
άνθρωπο του 21ου αιώνα.
ατύπωση απόψεων αλλά και την άσκηση κριτικού ελέγχου στις αποφάσεις και
τις δράσεις των πολιτικών. Με αυτόν τον
τρόπο, ενισχύονται οι δημοκρατικοί θεσμοί, εφόσον κάθε πολίτης μπορεί να κατέχει ενεργό ρόλο στα πολιτικά δρώμενα
της χώρας.
Επίσης, ολόκληρη η πνευματική δημιουργία κι η κληρονομιά ενός λαού διαφυλάσσονται μέσω της γλώσσας και μεταβιβάζονται στις επόμενες γενιές. Συνεπώς,
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, η
γλώσσα αποτελεί όπλο αντίστασης κάθε
λαού στην πολιτισμική του ισοπέδωση. Επιπρόσθετα, συνιστά βασικό στοιχείο της ταυτότητας ενός λαού που ενώνει τα μέλη ενός έθνους και, ταυτόχρονα,
τα διαφοροποιεί από όσους ανήκουν σε
άλλα έθνη. Συγχρόνως, με τη συνδρομή
της γλώσσας, το άτομο κατορθώνει να έρθει σε επαφή με τα πνευματικά δημιουργήματα παλαιότερων εποχών αλλά και
με το τρέχον γνωστικό υλικό των διαφόρων επιστημών, διαδικασία που συμβάλ-

λει στην πνευματική του καλλιέργεια. Επίσης, με την καλλιέργεια της γλώσσας, το
άτομο οξύνει την κριτική του σκέψη, αναπτύσσει τις νοητικές του ικανότητες και
απελευθερώνει το πνεύμα του από καθετί
που το δεσμεύει, κατακτώντας την πνευματική του ελευθερία.
Ωστόσο, σε μια μετανεωτερική κοινωνία, η αλλοτρίωση του ανθρώπου μπορεί
να αμβλυνθεί με τη βοήθεια κι άλλων διαχρονικών αξιών και θεσμών.
Σίγουρα, ο θεσμός της οικογένειας φέρει, διαχρονικά, την ευθύνη να γαλουχήσει τους νέους με αξίες και να τους καλλιεργήσει ηθική συνείδηση. Αυτό, όμως,
μπορεί να επιτευχθεί, όταν οι ίδιοι οι γονείς αποτελούν σωστά πρότυπα συμπεριφοράς για τα παιδιά τους. Συνεπώς, ο
νέος, στο πλαίσιο της οικογένειας, γνωρίζει τη στοργή, την αγάπη και την τρυφερότητα, στοιχεία απαραίτητα για την
ομαλή ψυχοπνευματική του ανάπτυξη
και τη μετέπειτα κοινωνική του ένταξη.
Επιπλέον, η παιδεία συμβάλλει στη σταθεροποίηση του ηθικού υπόβαθρου τoυ
ατόμου. Αυτό συμβαίνει, επειδή, χάρη σε
αυτή, οι επιλογές και οι πράξεις του γίνονται με κριτήρια που υπηρετούν το δίκαιο και το ηθικά αποδεκτό, στοιχεία που
έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την επίτευξη της αρμονικής συνύπαρξης με τους
άλλους ανθρώπους.
Μια άλλη αξία που κατέχει εξίσου σημαντικό ρόλο στην ηθικοποίηση του ατό-

μου κάθε κοινωνίας και κάθε εποχής είναι η εργατικότητα. Μέσα από αυτήν, ο
μόχθος που καταβάλλει το άτομο για την
επίτευξη ενός έργου αναπτύσσει τον σεβασμό προς το μόχθο και το έργο των
άλλων. Συγχρόνως, καλύπτει τις βιοτικές του ανάγκες καθιστώντας το οικονομικά ανεξάρτητο. έτσι, δεν αναγκάζεται
να καταφύγει σε αντικοινωνικές πράξεις.
Επίσης, μια άλλη διαχρονική αξία, εκείνη
του αθλητισμού, συμβάλλει στη δημιουργία του ηθικού υπόβαθρου του ατόμου.
Αυτό συμβαίνει διότι με τον αθλητισμό
το άτομο μυείται στην αξία της προσωπικής προσπάθειας και μαθαίνει να εκτιμά
τα οφέλη που προκύπτουν από τη συστηματική και κοπιώδη ενασχόληση με ένα
αντικείμενο. Μάλιστα, ο χώρος του αθλητισμού προσφέρει ιδανικά πρότυπα για
τους νέους, καθώς τους ωθεί στη στοχοπροσήλωση αλλά και στη διεκδίκηση διαρκώς υψηλότερων επιδόσεων.
Συμπερασματικά, στην κοινωνία του
21ου αιώνα, οι ηθικές αξίες χάνουν το νόημά τους και κλονίζονται οδηγώντας τους
ανθρώπους σε επιβλαβείς έξεις. Ωστόσο,
η παραίτηση δεν αποτελεί τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Υπάρχουν,
ακόμα, διαχρονικές αξίες και θεσμοί που
μπορούν να αποτελέσουν αντιστύλια για
το σύγχρονο αλλοτριωμένο άνθρωπο.
Μαρία Σπυροπούλου, Β3 Λυκείου
Επιμέλεια: Αντώνης Χατζηλάμπρος,
Φιλόλογος
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Κριτική προσέγγιση

Μ

ια εργασία που ανατέθηκε- μεταξύ άλλων- στα παιδιά της Α΄ Λυκείου
ήταν ο σχολιασμός της επικαιρότητας. Για το λόγο αυτό, παρακολούθησαν σε εβδομαδιαία βάση τον ημερήσιο Τύπο, σχολίασαν σκίτσα που
αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, έγραψαν κείμενα με καυστικό ύφος. με λίγα λόγια,
εκφράστηκαν, δημιούργησαν, προβληματίστηκαν.
Στόχος ήταν η ενίσχυση της κριτικής προσέγγισης/ανάγνωσης των δημοσιευ-

μάτων των ΜΜΕ και η διαμόρφωση προσωπικής άποψης για όσα αφορούν στους
σύγχρονους πολίτες.
Ένα μικρό δείγμα των εργασιών των μικρών «σχολιαστών» είναι αυτό που ακολουθεί.
Επιμέλεια: Νάσια Παπαδοπούλου, Φιλόλογος

Στο σκίτσο παρουσιάζεται μια άγονη, άνυδρη γη,
την οποία ένα πλήθος ανθρώπων προσπαθεί να διασχίσει, για να βρεθεί στο δάσος που υπάρχει στον
ορίζοντα. Η διάβαση των βαθιών χαραδρών φαίνεται
αδύνατη χωρίς τη συμβολή των «βιβλίων- γεφυρών».
Ο σκιτσογράφος, προφανώς, υποδηλώνει ότι τα βιβλία είναι το μέσο, για να ταξιδέψουμε σε άλλους κόσμους. Μας ανοίγουν νέους ορίζοντες και οπτικά πεδία, για να προσεγγίσουμε κάθε θέμα που μας αφορά. Θα μπορούσε κανείς να ταυτίσει τα βιβλία του
σκίτσου με το μέσο που βοηθά τους ανθρώπους να
ξεφύγουν από την άγονη γη - την ημιμάθεια - και να
φτάσουν στο δάσος, στην όαση- στην ολοκλήρωση,
δηλαδή, της προσωπικότητάς τους.
Μαρίνα Διαγουρτά, Α2 Λυκείου

Το σκίτσο είναι πλήρως αντιπροσωπευτικό της κατάχρησης των κινητών τηλεφώνων από τους νέους.
Παρατηρούμε πως, αν και οι νέοι βρίσκονται παρέα
όλοι μαζί σε μια καφετέρια, ο καθένας τους είναι απορροφημένος στο κινητό του. Κάποια στιγμή, ένας από
την παρέα λέει τη μαγική λέξη «selfie» και όλοι ποζάρουν χαρούμενοι στο φακό, για να φανεί πόσο καλά
περνάνε. Αφού η φωτογραφία τους ανέβει στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, οι νεαροί επιστρέφουν στις
οθόνες τους, στη μοναξιά τους. Το σκίτσο αναδεικνύει,
σε μεγάλο βαθμό, τον εθισμό της σημερινής νεολαίας
στη χρήση της τεχνολογίας. Ως αποτέλεσμα, χάνονται
οι διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς αυτό που φαίνεται να τους απασχολεί είναι η εικόνα τους και όχι η ουσία και η επικοινωνία. Ζώντας σ’ έναν ψεύτικο κόσμο, αυτόν του διαδικτύου, ο καθένας μπορεί να αποκτήσει και μια πλασματική ταυτότητα, ενώ, παράλληλα, αποξενώνεται από τον εαυτό του και τους άλλους.
Αλέξανδρος Αλατζάς, Α2 Λυκείου

Σ

ε όλη μου τη ζωή αναρωτιέμαι «ΓΙΑΤΙ»; Γιατί όλοι οι άνθρωποι να είναι τόσο άδικοι μαζί
μου; Ποτέ μου δεν κατάλαβα. Προσπαθούσα,
πάντα, να είμαι ευγενικός και δίκαιος. Ένας σωστός
«gentleman». Αλλά, πάντα, όλοι παρεξηγούσαν τις
προθέσεις μου. Κανένας δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τις αδικίες που γίνονταν σε βάρος μου. Θα σας πω
ορισμένα περιστατικά, για να καταλάβετε τι εννοώ.
Την πρώτη φορά, θυμάμαι, στο σχολείο, ήμαστε
όλα τα παιδιά έξω απ’ το κυλικείο και πεινούσαμε πολύ. Έτσι και εγώ, για να μην πεινάω άλλο, έσπρωξα με
χάρη και ευγένεια ένα συμμαθητή μου, για να πάρω
εγώ το τελευταίο κουλούρι. Τι να έκανα; Να περίμενα
πεινασμένος; Ο συμμαθητής μου, λοιπόν, για να τραβήξει την προσοχή και –προφανώς- για να με αδικήσει, έπεσε κάτω. Εγώ, όμως, ίσα που τον είχα ακουμπήσει. Δεν έφταιγα! Περιττό να πω πως τιμωρήθηκα γι’
αυτό το «αθώο» σπρώξιμο από τη δασκάλα και, τότε,
ένιωσα πρώτη φορά την ΑΔΙΚΙΑ να με συγκλονίζει!
Αργότερα, θυμάμαι στο πανεπιστήμιο ένα περιστατικό από την εξεταστική περίοδο. Καθώς έγραφα, ξαφνικά, το μάτι μου, άθελά μου, έπεσε στο γραπτό του διπλανού μου. Έτσι, παρατήρησα πόσο ωραία

Ο αδικημένος
τα έγραφε και… χωρίς να το καταλάβω, μέσα σε μια
στιγμή, έγραφα και εγώ τα ίδια. Ο διπλανός μου, τότε,
με κοίταξε επίμονα και, μάλλον, θυμωμένα. Ο επιτηρητής αντιλήφθηκεε ότι με κοιτούσε και, θεωρώντας
ότι ζητά τη βοήθειά
ιά μου, τον μηδένισε, επειδή με…
νος, βέβαια, άρχισε να παραπονιέ«αντέγραφε». Εκείνος,
ται. εγώ, όμως, τι να έκανα; Ας μη με κοιτούσε… Και
πάλι, δεν έφταιγα εγώ! Αφήστε που όλη αυτή η φασαρία στο αμφιθέατρο
έατρο
με αποσυντόνισε και
δεν μπορούσα ναα
συγκεντρωθώ.
Τι να πω;
Μάλλον, ποτέ
μου δε θα καταλάβω τον κόσμο γύρω μου.
Το μόνο συ-

Το σκίτσο αποτυπώνει το κυρίαρχο θέμα των ημερών μας, δηλαδή,
την οξεία οικονομική κρίση που μαστίζει πολλά ευρωπαϊκά κράτη και
όχι μόνο… Στο σκίτσο φαίνεται ένας
άντρας να ζητιανεύει και ένας άλλος
που τον κοιτάζει έτοιμος να του δώσει χρήματα. Ο άντρας βλέπει στον
«καθρέφτη» του ζητιάνου το πρόσωπό του. Τονίζεται, λοιπόν, από το σκιτσογράφο πως ο καθένας από εμάς
θα μπορούσε να είναι στη θέση του
επαίτη. Τη μια μέρα μπορεί να είσαι
ευκατάστατος, αλλά την άλλη μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, εξαιτίας της δυσμενούς κατάστασης που
ζούμε και να μην έχεις ούτε τα απαραίτητα, για να επιβιώσεις.
Παυλάκης Γιάννης, Α1 Λυκείου

μπέρασμα που βγάζω είναι ότι, ίσως, είμαι πολύ δίκαιος, ευγενικός και καθωσπρέπει γι’ αυτόν τον άδικο και σκληρό κόσμο που με περιβάλλει. Είμαι ευαίσθητος και μετριόφρων. Με λίγα λόγια, ο τέλειος άνθρωπος! Γι’ αυτό με αδικούν συνέχεια! Με ζηλεύουν!
Όπως καταλαβαίνετε, εγώ δε φταίω. είμαι απλώς…
αδικημένος!
Κατερίνα Πολιτοπούλου, Α1 Λυκείου
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
Πνευματικοί Περιηγητές
Το θέμα του φετινού κύκλου συναντήσεων της Κυριακάτικης Λέσχης «Πνευματικοί Περιηγητές» ήταν «Ελλήνων Λατρεία».

«ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ»

Τ

ο ραντεβού των πιστών οπαδών –και όχι μόνο αυτών-της γνωστής μας Kυριακάτικης Λέσχης πραγματοποιήθηκε το υπέροχο πρωινό της 1ης Νοεμβρίου 2015, στον υποβλητικό αρχαιολογικό χώρο της πιο διαδεδομένης στην αρχαιότητα λατρείας, λατρείας που ξεπέρασε τα όρια του ελληνικού κόσμου και έλαβε, στα ρωμαϊκά χρόνια, διαστάσεις «οικουμενικές», αυτής της Δήμητρας και της Περσεφόνης, τα γνωστά «Ελευσίνια Μυστήρια».
Αφού εισήλθαμε στο ρωμαϊκό -πλακόστρωτο τότε- χώρο συγκέντρωσης του πλήθους, θυμηθήκαμε το μύθο
των δύο πρωταγωνιστριών του χώρου, από τον Ομηρικό
Ύμνο στη Δήμητρα και, με βάση αυτόν, τον περιδιαβήκαμε. Χαιρετήσαμε το ναό και τα βάθρα της Προπυλαίας
Αρτέμιδος και του Ποσειδώνα Πατρώου και, στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε τη μεγάλη Εσχάρα, ένα οικοδόμημα-ψησταριά μέσα στη γη, που είχε διαστάσεις ανάλογες
με τις απαιτήσεις της αυξανόμενης λατρείας. Για να εισέλθουμε στο βασικό χώρο λατρείας, έπρεπε να περάσουμε
από δύο διαδοχικά προπύλαια, πιθανόν σκόπιμα κατασκευασμένα με λίγη μόνο απόσταση το ένα από το άλλο,
ώστε να αυξάνουν την αγωνία του επισκέπτη. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι τα πρόπυλα αυτά διατήρησαν ίδιες τις θέσεις τους, παρ’ όλες τις διαδοχικές αλλαγές που τους έγιναν. Πρώτα, λοιπόν, διασχίσαμε τα Μεγάλα Προπύλαια,
αντίγραφα των Προπυλαίων της Ακρόπολης, με μια διαφορά: τη ρωμαλέα και γιγαντιαίων διαστάσεων προτομή
ενός Ρωμαίου αυτοκράτορα (μάλλον του Αδριανού ή του
Μάρκου Αυρηλίου) που διακοσμούσε το βόρειο αέτωμα.
Φτάσαμε, έπειτα, στα Μικρά Προπύλαια, ένα θαύμα αρχιτεκτονικής, του 1ου αι. π.Χ. Η φατνωματική στέγη στηριζόταν από την εξωτερική πλευρά πάνω σε δύο κορινθιακούς κίονες, ενώ από την εσωτερική πλευρά πάνω σε δύο
υπερφυσικές Καρυάτιδες, που έφεραν στο κεφάλι τους κίστες διακοσμημένες με τα ιερά σύμβολα της Δήμητρας:
κέρνους, στάχυα και παπαρούνες (τη μία Καρυάτιδα τη
θαυμάσαμε στο μουσείο, ενώ η άλλη βρίσκεται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη του Κέιμπριτζ).
Μετά τη διάβαση των Μικρών Προπυλαίων, αρχίσαμε την ανοδική πορεία μας προς το μεγάλο ναό, διαμέσου πλακόστρωτης οδού που αποτελεί προέκταση της
Ιεράς Οδού. Στα δεξιά μας, μια κοιλότητα του βράχου με

ξεχωριστή περίφραξη τράβηξε την προσοχή μας. Ήταν
το Πλουτώνειο, από όπου, σύμφωνα με το μύθο, απήγαγε και, στη συνέχεια, επέστρεψε ο Πλούτωνας την Περσεφόνη. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ήταν η πύλη για
τον Κάτω Κόσμο, τον Άδη, γι’αυτό και στεκόταν αυτόνομο, με δική του περίφραξη, ναό και βωμό. Το πιο συγκινητικό ήταν ότι στις σχισμές του βράχου οι πιστοί δε σταμάτησαν ποτέ να εναποθέτουν προσφορές. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι, όταν πλησιάσαμε, είδαμε
φρέσκα ρόδια, δημητριακά και στάχυα ως σύγχρονες
αποθέσεις, συνεχιστές των παλαιών… Δίπλα στο Πλουτώνειο, συμπλήρωση της χθόνιας παράδοσης αποτελούσε ο ναός της Εκάτης, θεάς του Κάτω Κόσμου, του Σκότους, μετέπειτα των μαγισσών και των τριστράτων, πάνω
στο σκαλισμένο στο βράχο ορθογώνιο άνδηρο με σκαλιά-καθίσματα για τους αλλοτινούς θεατές της ιερής πομπής. Ακριβώς απέναντι, ένα κομμάτι της ρωμαϊκής πλακόστρωσης της Ιεράς Οδού διακοπτόταν από μια πέτρα
που εξείχε σκόπιμα και δεν είχε λειανθεί ή καλυφθεί, καθώς αποτελούσε τη λεγόμενη «Αγέλαστο Πέτρα», στην
οποία- σύμφωνα με το μύθο- κάθισε, όταν πρωτοήρθε
στην Ελευσίνα, η θεά Δήμητρα μεταμορφωμένη σε γριά
ζητιάνα, μέσα στη θλίψη και την απόγνωση για την απαγωγή της κόρης της. Στο πέρασμα των αιώνων, η πέτρα
αυτή διατηρήθηκε στην αρχική της μορφή σε ένδειξη σεβασμού προς τη θεϊκή οδύνη.
Λίγο πιο πάνω και πριν την είσοδό μας στο μεγάλο τελεστήριο, θαυμάσαμε το πρώτο πηγάδι (το Καλλίχωρον
Φρέαρ) από όπου η θεά Δήμητρα ήπιε νερό και συνάντησε τις πριγκίπισσες της Ελευσίνας, καθώς, επίσης, και
τα τείχη του χώρου με σαφώς ορατές τις διάφορες οικοδομικές φάσεις τους. Την προσοχή μας κέντρισε ιδιαίτερα το Πεισιστράτειο τείχος κατασκευασμένο με άψητες
πλίνθους, απολύτως διαχωρισμένες και διατηρημένες,
οι οποίες συνθέτουν το θαύμα εκεί, μπροστά στα μάτια
μας… στοιβαγμένες όπως ακριβώς ήταν πριν από 2.500
χρόνια!
Έπειτα, εισήλθαμε-σαν σύγχρονο πλήθος πιστών- στο
Μεγάλο Τελεστήριο. Εκεί κατανοήσαμε τις αλλεπάλληλες οικοδομικές φάσεις που είχε υποστεί κατά την εξέλιξή του, από το απλό μονόχωρο Μυκηναϊκό Μέγαρο, σε
Σολώνειο, Πεισιστράτειο, Κιμώνειο, Περίκλειο και, τέλος,
Ρωμαϊκό, γιγαντιαίων διαστάσεων Τελεστήριο, γνωστό
για τα «Σεπτά Όργια» (=Ιερά Έργα, Δράσεις). Στο εσωτερικό του δραματοποιούνταν, πιθανώς, αναπαραστάσεις
του μύθου. Ωστόσο, ήταν τελείως άγνωστο στους αμύητους το τι λεγόταν, γινόταν ή παρουσιαζόταν. αλλιώς, σε
περίπτωση που κάποιος αποκάλυπτε κάτι από τα παραπάνω, η ποινή ήταν θάνατος. Εκεί λάμβανε χώρα η διαδικασία της μύησης για λίγους και εκλεκτούς κατά τα πρώτα
χρόνια της λατρείας και, σταδιακά, επί ρωμαϊκών χρόνων,
επεξετάθη για όλους τους πολίτες.
Στρέφοντας λίγο πιο ψηλά τα βλέμματά μας, αντικρίσαμε τη μονόχωρη εκκλησίτσα της Παναγίτσας της Μεσοσπορίτισσας, χτισμένης πάνω στα κατάλοιπα του ναού της Φαυστίνας, συζύγου του Αντωνίου Πίου, η οποία

θεοποιήθηκε μετά το θάνατό της και λατρεύτηκε σαν νέα
Δήμητρα. Η ομάδα μας βίωσε ιδιαίτερη στιγμή, όταν πληροφορήθηκε, ότι εκεί, έξω από αυτήν την εκκλησίτσα είχε τελεστεί ο γάμος του Άγγελου Σικελιανού με τη δεύτερη σύζυγό του, την Άννα και, μάλιστα βράδυ, με συνοδεία αναμμένων δάδων, όπως μας πληροφορούν επιστολές του ίδιου του ποιητή. Έπειτα, σκαρφαλώνοντας στην
κορυφή του βράχου, επισκεφθήκαμε το Μουσείο, όπου
θαυμάσαμε τα εκθέματα που προέρχονται από τις ανασκαφές που έγιναν στο Ιερό και τα αρχαία νεκροταφεία,
όπως το μοναδικό ανάγλυφο-σήμα κατατεθέν της Ελευσίνας- με την εντολή της διάδοσης της καλλιέργειας σιταριού στον Τριπτόλεμο από τη Δήμητρα και την κόρη της την Καρυάτιδα των Μικρών Προπυλαίων, καθώς, επίσης,
και τις τεφροδόχους κάλπες ή τα πήλινα αγγεία εγχυτρισμού παιδιών.
Μετά την επίσκεψή μας στο Μουσείο, κατηφορίζοντας
μπορέσαμε να θαυμάσουμε -αλλά και να αναβιώσουμε
νοερά- την πολυκοσμία που θα κυριαρχούσε τότε από τα
σωζόμενα τριγύρω θεμέλια ξενώνων, λουτρικών εγκαταστάσεων, γυμναστηρίου και σταδίου, ολοκληρώνοντας,
έτσι την περιήγηση των καταλοίπων.
Διαγράφοντας κυκλική τροχιά, βρεθήκαμε πάλι στην
είσοδο του χώρου, απ' όπου εξήλθαμε πιο γαλήνιοι, πνευ-

ματικά πιο καλλιεργημένοι και ψυχικά πιο πλήρεις. Σ’ ένα
πολύ γλυκό καφέ πάνω στον πεζόδρομο, η κ. Μπούρα
μάς παρουσίασε την εξέλιξη και το νόημα των Ελευσινίων
Μυστηρίων ως ένωσης του ανθρώπινου γένους.
Έχοντας, πλέον, κατανοήσει τη μοναδικότητα του χώρου και με ανοιχτά τα μάτια της ψυχής, η «ομάδα των πιστών» προχωρήσαμε να εξερευνήσουμε τα κατάλοιπα
της αρχαιότητας στο σύγχρονο τοπίο. Φτάσαμε περπατώντας στο τέλος του πεζοδρομίου, όπου χαρήκαμε τη
θάλασσα και παρατηρήσαμε τον ένα από τους δύο σύγχρονους λιμενοβραχίονες, το δυτικό, ο οποίος είναι κατασκευασμένος πάνω στον αρχαίο. Πληροφορηθήκαμε,
επίσης, πως στους αρχαίους χρόνους οι λιμενοβραχίονες ήταν τρεις (ενδεχομένως λόγω της μεγάλης εμπορικής διακίνησης). Θαυμάσαμε, ακόμη, τα ρωμαϊκά λου-
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τρά που βρίσκονται στο λιμάνι, με ίχνη υποκαύστων και
με διατήρηση υδραυλικού κονιάματος, έξυπνα τοποθετημένα εκεί, αφού αφενός κάλυπταν τις λουτρικές ανάγκες των νεοφερμένων ναυτικών, και αφετέρου το χρησιμοποιημένο νερό τους χυνόταν απευθείας στο λιμάνι με
υπόγειο αγωγό. Ύστερα, φθάσαμε μπροστά στο μεγάλο
συγκρότημα ενός ρωμαϊκού βαλανείου (που καταλάμβανε δύο σύγχρονα οικοδομικά τετράγωνα, στη σημερινή πλατεία Αγίου Γεωργίου), το οποίο χώριζε ένας δρόμος
από τον αρχαιολογικό χώρο. Εκεί ορθώνεται μέχρι και σήμερα ένα μέρος των θερμαινόμενων τοίχων, ενώ υπάρχουν και ίχνη διαφορετικών δωματίων, καθώς και οι στύλοι της μεγάλης περίστυλης αυλής. Επίσης, στο απέναντι τετράγωνο ανιχνεύσαμε τους κάτω δόμους ενός κυκλικού οικοδομήματος, πιθανώς, του ψυχρού λουτρού
(frigidarium) του συστήματος.
Αφήνοντας αυτό το αριστούργημα πίσω μας, φτάσαμε στο βυζαντινό ναό του Αγίου Ζαχαρία, που, σήμερα, καμαρώνει στις μικρές, αλλά πολύτιμες, διαστάσεις
του, γνωρίζοντας τη σημαντικότητά του. Πρόκειται για
ένα μονόχωρο οικοδόμημα, που ήρθε στο φως στις αρχές του 19ου αιώνα. Η αρχική του μορφή, όμως, μαρτυρά
τη σημαντικότητά του: επρόκειτο για μια τεράστια παλαιοχριστιανική βασιλική του 5ου αι. μ.Χ., τρίκλιτη, με διπλό
νάρθηκα, εντυπωσιακό βαπτιστήριο, με σταυροειδή χτιστή κολυμπήθρα, επενδεδυμένη με λεπτές πλάκες μαρμάρου, αποδυτήριο, φωτιστήριο και ό,τι άλλο χρειάζεται ένας ναός, για να λειτουργεί αυτόνομα. Εκεί, ανασκαφές έφεραν στο φως, μεταξύ άλλων, το μαρμάρινο ανάγλυφο με την αποστολή του Τριπτόλεμου, αντίγραφο του
οποίου θαυμάσαμε στο μουσείο. Το ανάγλυφο, που χρησιμοποιήθηκε ως πλατύσκαλο στην είσοδο της εκκλησίας, σώθηκε, καθώς είχε την τύχη να τοποθετηθεί με την
πρόσοψη προς τα κάτω, στην αγκαλιά της μητέρας γης,
οπότε και διατηρήθηκε άθικτο ως το 1882, έτος της ανακάλυψής του.
Στη συνέχεια, προσπεράσαμε το άγαλμα του μεγάλου Ελευσίνιου τραγικού ποιητή Αισχύλου και φτάσαμε σ’ ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα τμήματα της Ιεράς
Οδού, της μεγάλης οδού, μήκους 21 χιλιομέτρων και πλάτους 5,5 μέτρων, που συνέδεε την Αθήνα με την Ελευσίνα, εκατέρωθεν της οποίας, εκτός από τους λίθινους οδοδείκτες, υπήρχαν πάμπολλα αναλήμματα, παρόδια ιερά
και νεκροταφεία. Η οδός αυτή υπήρχε από το 1600 π.Χ.,
ώσπου- κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή- μετετράπη σε λεωφόρο επίδειξης πλούτου και κοινωνικής
ισχύος, με πολυδάπανα ταφικά μνημεία. Εκεί, στη γέφυρα
του ελευσινιακού Κηφισού, λάμβαναν χώρα οι γνωστοί
«γεφυρισμοί» και τα «εξ αμάξης».
Τέλος, ολοκληρώσαμε αυτή την υπέροχη περιήγησή
μας με την επίσκεψή μας σε τμήματα ενός εκ των μεγαλυτέρων αρχαίων τεχνολογικών επιτευγμάτων, του Αδριάνειου Υδραγωγείου. Επρόκειτο για ένα τεράστιο τεχνικό έργο μήκους πολλών χιλιομέτρων, που, μεταφέροντας
καλής ποιότητας νερό από τις πηγές της Πάρνηθας, τροφοδοτούσε τόσο το ιερό της Δήμητρας όσο και όλη την
πόλη της Ελευσίνας. Το Αδριάνειο Υδραγωγείο κατέστησε, δηλαδή, δυνατή τη λειτουργία όλων των προαναφερθέντων δημόσιων κρηνών και λουτρικών εγκαταστάσεων, εκτοπίζοντας το γλυφό νερό που προερχόταν από τις
αρχαίες δεξαμενές και τα πηγάδια. Με τη χυτή τοιχοδομία
και με την κατάλληλη κλίση, το Υδραγωγείο αυτό, ακολουθώντας τους νόμους της βαρύτητας, άλλοτε υπόγειο και
άλλοτε στηριζόμενο σε ψηλές υδατογέφυρες (τμήμα των
«Καμαρών», που σώζεται ως τοπωνύμιο), έδωσε το δικαίωμα στο Ρωμαίο κυβερνήτη και επίτροπο υδάτων του 1ου
αιώνα μ.Χ., Σέξτο Ιούλιο Φροντίνο, να κομπάσει γι’ αυτά τα
θαύματα της αρχαίας Μηχανικής λέγοντας: «οι ανώφελες
πυραμίδες ή τα έργα των Ελλήνων, αν και ξακουστά, δεν
προσφέρουν τίποτα!».
Αλλεπάλληλες, δυστυχώς, φορές η περιοχή καταστράφηκε, καθώς και το ιερό, αρχικά από τους Πέρσες, το 479
π.Χ., έπειτα από τους Κοστόβους, το 170 μ.Χ., το 392 μ.Χ.
με το διάταγμα του Θεοδοσίου που απαγόρευσε τις αρχαίες λατρείες, αλλά και από τους Βησιγότθους του Αλάριχου, το 395 μ.Χ., με ταυτόχρονη σφαγή όλου του ιερατείου. Με μια προσεκτικότερη, όμως, ματιά ανακαλύπτει
κανείς μια ιστορική συνέχεια στη μακραίωνη πορεία της
Ελευσίνας. Όλα τα νεότερα εκκλησάκια, που σηματοδο-

τούν το χριστιανικό παρόν, καταδεικνύουν την εξέλιξη
της λατρείας από τους παγανιστικούς έως τους χριστιανικούς χρόνους. Όσο για τις προσφορές στο Πλουτώνειο,
ακόμη και σήμερα, αποτελούν την πιο απτή απόδειξη ότι
τίποτα δεν έχει τελειώσει…

«ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΙ ΘΕΟΙ»

Η

δεύτερη συνάντηση της Κυριακάτικης Λέσχης
«Πνευματικοί Περιηγητές» πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016 στο Μουσείο της Ακρόπολης και τη Νότια Κλιτύ της Ακρόπολης, με θέμα «Γοργοεπήκοοι Θεοί».
Η επίσκεψή μας ξεκίνησε από το Νέο Μουσείο Ακρόπολης, όπου θαυμάσαμε όλον τον πλούτο της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, από τα προϊστορικά έως τα κλασικά χρόνια, με αποκορύφωμα τα εκθέματα του τρίτου ορόφου, με την πιστή αναπαράσταση των αρχιτεκτονικών
γλυπτών του Παρθενώνα.
Αφού ακούσαμε τις εισηγήσεις της κ. Μπούρα Όλγας
και του κ. Ταμπάκη Νικολάου, εισήλθαμε στη Νότια Κλιτύ από την είσοδο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Βρεθήκαμε, λοιπόν, πάνω στην πορεία ενός πανάρχαιου δρόμου που συνέδεε την περιοχή του Ολυμπιείου με τη νότια πλευρά της Ακρόπολης και, βαδίζοντας, φθάσαμε στο
χώρο του Ιερού του Διονύσου. Το πρώτο πλάτωμα, στη
βόρεια πλευρά, αποτελεί το χώρο απ’ όπου «ξεκίνησε» ο
παγκόσμιος πλούτος της κληρονομιάς του θεάτρου! Ήταν
ο τόπος όπου υπήρχε ένας κυκλικός χώρος στον οποίο

λάμβαναν χώρα τα πρώτα δρώμενα... Φυσικά, πλησίον,
έπρεπε να υπάρχει και ο ναός της λατρείας του αντίστοιχου προστάτη θεού. Ο αρχαϊκός, λοιπόν, ναός του Διονύσου, από τον οποίο, σήμερα, σώζεται μόνο η βορειοδυτική γωνία των θεμελίων του, κατασκευάστηκε στο δεύτερο μισό του 6ου αι. π.Χ., όταν εισήχθη στην Αθήνα από τον
τύραννο Πεισίστρατο η λατρεία του θεού από τις Ελευθερές της Βοιωτίας. Στο Ιερό του Διονύσου γιορτάζονταν,
την άνοιξη, τα Μεγάλα ή «εν Άστει» Διονύσια. Λίγο νοτιότερα, διατηρούνται τα κατάλοιπα του κλασικού ναού
του Διονύσου, ο οποίος ανεγέρθηκε στο δεύτερο μισό
του 4ου αι. π.Χ. Στο ναό αυτό στεγαζόταν το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Διονύσου, έργο του Αλκαμένη. Σήμερα,
σώζονται τα θεμέλια του ναού και της βάσης του λατρευτικού αγάλματος, κατασκευασμένα από κροκαλοπαγή λίθο. Το τέμενος οριοθετείται στα βόρεια από μια στοά, η
οποία πρέπει να ήταν δωρικού ρυθμού, και ανάγεται στο
οικοδομικό πρόγραμμα του Λυκούργου. Τις άλλες πλευρές του ιερού περιέκλειε περίβολος, από τον οποίο, στις
μέρες μας, σώζεται μέρος του νότιου και ανατολικού τμήματός του. Στην ανατολική πλευρά του περιβόλου υπήρχε πρόπυλο, σχήματος διπλού Π, στο οποίο κατέληγε η
Οδός των Τριπόδων. Σήμερα διακρίνεται η κάτοψη της θεμελίωσης του προπύλου αυτού.
Στη συνέχεια του περιπάτου μας, κατευθυνθήκαμε βόρεια και εισήλθαμε στο θρυλικό θέατρο του Διονύσου
στα βόρεια του ιερού, που αποτελεί την εξέλιξη του κυκλικού χώρου, ο οποίος διαμορφώθηκε νωρίτερα, κατά τον
6ο αι. π.Χ. για την τέλεση των λατρευτικών δρωμένων προς
τιμήν του θεού. Αργότερα, γύρω από το χώρο αυτό, προστέθηκαν ξύλινα καθίσματα, τα οποία σταδιακά αντικαταστάθηκαν από λίθινα. Κατά την περίοδο του άρχοντα Λυκούργου (4ος αι.π.Χ.), το κοίλο του επεκτάθηκε προς τα βόρεια, ενσωματώνοντας τον Περίπατο και μετατρέποντάς

τον σε διάζωμα που χώριζε το κυρίως κοίλο από το επιθέατρο! Ας σημειωθεί ότι επί ρωμαϊκής κατοχής, η ορχήστρα και τα γύρω θωράκια καλύφθηκαν από υδραυλικό
κονίαμα και ότι η ορχήστρα γέμιζε με νερό και χρησιμοποιείτο για αναπαραστάσεις...ναυμαχιών!
Περπατήσαμε τμήμα του Περιπάτου και φτάσαμε στην
άκρη του επιθεάτρου, απ’ όπου – ταξιδεύοντας νοερά
στο παρελθόν- πήραμε μια καλή γεύση για τη χρήση του
χώρου, αλλά και απολαύσαμε την καταπληκτική θέα του
υποκείμενου χώρου και, φυσικά, του περιλάλητου ωδείου του Περικλέους. Πρόκειται για ένα, σχεδόν, τετράγωνο οικοδόμημα, κατασκευασμένο στα μέσα του 5ου αι. π.Χ.
Σύμφωνα με αρχαίους συγγραφείς, το σχέδιό του βασιζό-

ταν σε αυτό της σκηνής του Ξέρξη, κατά την οποία ο τελευταίος παρακολουθούσε τη διεξαγωγή της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, ενώ η σκεπή ήταν κατασκευασμένη με
τα ξύλα των Περσικών πλοίων που αιχμαλωτίστηκαν στη
ναυμαχία αυτή! Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε ως δικαστήριο
και αίθουσα συνεδριάσεων. Αργότερα, όμως, φιλοξενούσε τους μουσικούς αγώνες της γιορτής των Παναθηναίων.
Το Ωδείο καταστράφηκε από τους ίδιους τους Αθηναίους,
το 86 π.Χ., για να μη χρησιμοποιήσει τα ξύλα του ο Ρωμαίος στρατηγός Σύλλας κατά την πολιορκία της πόλης.
Βόρεια του επιθεάτρου, αντικρίσαμε τα κατάλοιπα του
χορηγικού μνημείου του Θρασύλλου (320/19 π.Χ.). Το
μνημείο έκλεινε το άνοιγμα μιας φυσικής σπηλιάς στο
βράχο. Η πρόσοψή του είχε αρχιτεκτονική διαμόρφωση
και έφερε στην ανωδομή χορηγικό τρίποδα. Όταν αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τον ανωφερικό δρόμο που
διέρχεται δυτικά του Ιερού του Διονύσου, παρατηρήσαμε
ότι σώζεται η θεμελίωση του χορηγικού μνημείου του
Νικία (319 π.Χ.). Το μνημείο ήταν ναόσχημο, με έξι δωρικούς κίονες στην πρόσοψη.
Βορειότερα από το μνημείο του Νικία, εκτείνεται η επιβλητική τοξοστοιχία ενός αναλημματικού τοίχου, που είχε κατασκευαστεί, για να συγκρατεί τις επιχώσεις, ώστε
να στηριχθεί ο Περίπατος. Κατά μήκος του τοίχου αυτού,
ανεγέρθηκε η στοά του Ευμένους Β΄ (βασιλιάς της Περγάμου το 2ο αι. π.Χ.). Η στοά ήταν διώροφη και είχε κατασκευαστεί από ένα είδος νησιώτικου μαρμάρου, το οποίο
είχε χρησιμοποιηθεί στα περισσότερα κτίρια της Περγάμου.
Αφήνοντας τη στοά πίσω μας και φτάνοντας σε ένα φυσικά διαμορφωμένο άνδηρο, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με
το ιερό του Ασκληπιού, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία ενός Αθηναίου πολίτη, του Τηλεμάχου το 420/19
π.Χ. από την Επίδαυρο. Στο δυτικό τμήμα του Ιερού ανεγέρθηκε τον 5ο αι. π.Χ. μια στοά με τέσσερα δωμάτια, ενώ
στο ανατολικό τμήμα του οικοδομήθηκαν ο ναός και ο
βωμός του θεού, καθώς και μια διώροφη δωρική στοά, το
«εγκοιμητήριο», στην οποία φιλοξενούνταν οι ασθενείς.
Στο δυτικό άκρο της διαμορφωνόταν ένα τετράγωνο δωμάτιο με φρεατόσχημη κυκλική κατασκευή στο κέντρο, ο
«ιερός βόθρος». Στα τέλη του 5ου ή αρχές του 6ου αι. μ.Χ.
ολόκληρο, σχεδόν, το χώρο του Ιερού κατέλαβε μία τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική.
Δυτικά του Ασκληπιείου σώζεται ένα από τα αρχαιότερα μνημεία του χώρου, η αρχαϊκή κρήνη (γύρω στα 520
π.Χ.). Δυτικότερα διατηρούνται τα κατάλοιπα ενός χαλκουργείου του 5ου-4ου αι. π.Χ. Στο χώρο αυτό νιώσαμε
ανείπωτο δέος και συγκίνηση, αφού εκεί, σύμφωνα με πηγές, χυτεύθηκε το χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς από το γλύπτη Φειδία!
Λύδια Μαχαίρα, Ιστορικός- Διπλωματούχος Ξεναγός
Υποδιευθύντρια Λυκείου
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ην Κυριακή, 10 Απριλίου 2016, η Κυριακάτικη
Λέσχη του σχολείου μας είχε τη χαρά να πραγματοποιήσει την τρίτη της συνάντηση ένα νοσταλγικό ταξίδι στο δασόκτημα Τατοΐου, στο χώρο όπου η τέως βασιλική δυναστεία των Γλύξμπουργκ οικοδόμησε τη
θερινή της κατοικία. Αν και το ξημέρωμα της ίδιας ημέρας
ο καιρός ήταν βροχερός κατά τόπους, τελικά, δε μας «χάλασε το χατίρι» και η ημέρα εξελίχθηκε ηλιόλουστη, ώστε
να απολαύσουμε έναν όμορφο περίπατο «πίσω στο χρόνο». Εξάλλου, οι δασώδεις δενδροστοιχίες του κτήματος
«έχουν αγκαλιάσει» σαράντα κτίρια, καθένα από τα οποία
είναι συνδεδεμένο, σαν μια μαγική συγκυρία, με κάποιο
κομμάτι της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
Η περιοχή παλιά ονομαζόταν «Δεκέλεια» και επί Τουρκοκρατίας είχε διαιρεθεί σε τρία τσιφλίκια. Κατόπιν, αγοράστηκε από γόνους φαναριώτικων οικογενειών και εκεί,
τα πρώτα χρόνια, βρήκαν καταφύγιο οι αποκαλούμενοι
«Βασιλείς των… ορέων», δηλαδή, οι φοβεροί και τρομεροί λήσταρχοι. Ανάμεσά τους και ο θρύλος των τραγουδιών της Αττικοβοιωτίας, ο λήσταρχος Νταβέλης. Το 1872,
όμως, η περιοχή αγοράστηκε από το βασιλιά Γεώργιο Α΄,
ο οποίος επέλεξε να είναι εκεί ο τόπος όπου θα έκτιζε τη
θερινή του κατοικία.
Πρώτη μας στάση: πού αλλού; Στο ανάκτορο της τέως βασιλικής οικογένειας. Είναι δημιούργημα ενός άσημου-για την εποχή καλλιτέχνη- του Σάββα Μπούκη και
η έπαυλη είναι αντίγραφο της έπαυλης «Ferme» (Αγροικία) που βρίσκεται στο πάρκο το οποίο περιβάλλει το θερινό ανάκτορο «Peterhof», στην Αγία Πετρούπολη. Εντύπωση μάς προκάλεσε, μάλιστα, το άγαλμα ενός έφιππου
Κοζάκου γερακάρη στη νότια πλευρά της έπαυλης. Έφτασε στο Τατόι, κατόπιν εντολής της βασιλίσσης Όλγας από
τη Ρωσία, μα τώρα έχει παραδοθεί στην αμείλικτη πατίνα του χρόνου. Βέβαια, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι
αυτή δεν ήταν η πρώτη ανακτορική κατοικία αλλά η δεύτερη. Η πρώτη ήταν πρωτότυπο έργο του διάσημου Ερνέστου Τσίλλερ, αλλά γρήγορα παραχωρήθηκε στο διάδοχο (και μετέπειτα βασιλιά) Κωνσταντίνο, καθώς ήταν μικρή, για να χωρέσει όλη την οικογένεια και το προσωπικό.
Σήμερα, η κατοικία δε διασώζεται (με εξαίρεση κάποιους
λίθους), καθώς στην πυρκαγιά του 1916, και ενώ σοβούσε ο «εθνικός διχασμός», το κτίριο μετετράπη σε «καπνίζον ερείπιο». Τον κήπο της έπαυλης είχε προσωπικά επιμεληθεί ο πρώτος βασιλιάς της δυναστείας, ο Γεώργιος Α΄,
ο οποίος δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1913. Η τελευταία είχε απελευθερωθεί χάρη στη διπλωματική μαεστρία και αποφασιστικότητα του Ελευθέριου Βενιζέλου,
του πολιτικού που αναδείχθηκε στην επανάσταση στο
Θέρισο και ο οποίος ανήλθε στην εξουσία μετά το κίνημα
του «Στρατιωτικού Συνδέσμου» στο Γουδί.
Δεύτερη στάση έγινε σε τρία κτίρια διοικητικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, συναντήσαμε το -σχετικά καλά- διατηρημένο «Υπασπιστήριο» (έργο του Σ. Μπούκη),
που λειτουργούσε και ως «σφαιριστήριο» για τις αθλοπαιδιές των βασιλοπαίδων. Παραδίπλα, ίστατο το «Κτίριο
Προσωπικού», το διώροφο οικοδόμημα όπου διέμενε
το βασιλικό προσωπικό και στην περίοδο της Α΄ Αβασίλευτης Δημοκρατίας λειτούργησε ως ορφανοτροφείο. Το
προσωπικό εξυπηρετούσε το κυρίως ανάκτορο αλλά και
την έπαυλη του διαδόχου Κωνσταντίνου, του βασιλιά που

αναγκάστηκε δύο φορές να εγκαταλείψει το θρόνο του.
Στο ίδιο σημείο βρίσκεται και ένα μικρό μισογκρεμισμένο
κτίριο, η «Κατοικία Φροντιστή». εκεί λέγεται ότι έστησε
ένα πρόχειρο νοσοκομείο για τους κατοίκους της περιοχής η βασίλισσα Όλγα.
Σε απόσταση 50 περίπου μέτρων, είδαμε το «Κτίριο
Τηλεπικοινωνιών», που ήταν το στέκι του Χόλτσμαν,
του αγαθού πρώτου τηλεγραφητή του Τατοΐου. Ο Χόλτσμαν συνήθιζε να γράφει ρητά στους τοίχους των κτιρίων. Εκεί απασχολούνταν πέντε υπάλληλοι του Ο.Τ.Ε., για
να καλύπτουν τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των ενοίκων του κτήματος. Δίπλα, όμως, βρίσκεται ένα κτίριο, η
«Οικία Στούρμ», η οποία επέπρωτο να συνδεθεί με το
βασιλιά Αλέξανδρο κατά έναν τρόπο… τραγικό. Εκεί, κι
ενώ έκανε έναν περίπατο ένα απόγευμα του 1920, ο σκύλος του «αρπάχτηκε» με μια μαϊμού που διατηρούσε στον
προαύλιο χώρο της οικίας του ο Βερολινέζος οινοποιός
Στούρμ. Το αρσενικό ταίρι της μαϊμούς, όμως, δάγκωσε
τον Αλέξανδρο, ενώ εκείνος προσπαθούσε να σταματήσει την «αψιμαχία». Σύντομα, ο νεαρός Αλέξανδρος ανέβασε πυρετό και εξέπνευσε, αφήνοντας χήρα την τριών
μηνών έγκυο Ασπασία Μάνου, την «κοινή θνητή», την
οποία επέλεξε να παντρευτεί παρά τις διαφωνίες όλων. Ο
Βενιζέλος αναγκάστηκε, κατόπιν, να διενεργήσει εκλογές,
τις οποίες και έχασε. Στη συνέχεια, ανέλαβαν, οι φιλοβασι-

λικοί, οι οποίοι κέρδισαν υποσχόμενοι τη λήξη της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Κάτι τέτοιο, βέβαια, δεν έγινε ποτέ,
γεγονός που οδήγησε- μεταξύ άλλων- και στη Μικρασιατική Καταστροφή…
Αφού κάναμε μια σύντομη στάση στους χώρους στάθμευσης των οχημάτων της οικογένειας Γλύξμπουργκ και
είδαμε ορισμένα «παρκαρισμένα» σκάφη, περπατήσαμε
μέχρι το «Διευθυντήριο», ένα αγγλοσαξονικό οίκημα τύπου «cottage», έργο του Περικλή Σακελλάριου (1939).
Ταίριαζε ιδιαίτερα στο χαρακτήρα του Γεωργίου Β΄, ο
οποίος παρέδωσε, μετά το θάνατό του, τη βασιλεία στον
Παύλο, πατέρα του τελευταίου των βασιλέων, του Κωνσταντίνου Β΄. Το στοιχείο που, όμως, έλκει περισσότερο
το βλέμμα στο χώρο αυτό είναι οι μεταλλικές φυτοδόχοι,
με το έμβλημα της τέως βασιλικής δυναστείας, μία εκ των
οποίων έχει τρυπηθεί από σφαίρες, πιθανότατα, κατά την
περίοδο του Εμφυλίου.
Προχωρώντας είδαμε το «Κτίριο Αξιωματικών Φρουράς», το «Σταθμό Χωροφυλακής» αλλά και το ξενοδοχείο που λειτουργούσε στο χώρο. Λεγόταν «Τατόιον» και
μοιάζει με μια ρομαντική έπαυλη. Είναι ένα απλό αλλά όχι
τυχαίο κτίσμα, στο οποίο ο Γεώργιος Α΄ είχε δώσει εντολή η παραμονή των φιλοξενουμένων να μην υπερβαίνει
τα τρία βράδια.
Στο τέλος, καταλήξαμε στο-φημισμένο για τα προϊόντα του- «Αγρόκτημα» και τη «Μάνδρα». Βούτυρο, γάλα,
κρασί αλλά και άλλα αγαθά παράγονταν εδώ και πωλούνταν στην αγορά. Από την πώλησή τους, μάλιστα, γινόταν
και σε μεγάλο βαθμό η κάλυψη των εξόδων του κτήματος.
Το «βουστάσιο», το «ιπποστάσιο», το «οινοποιείο», «το
γαλακτοκομείο», το «ελαιοτριβείο», το «βουτυροκομείο»
βρίσκονται ακόμη εκεί, για να θυμίζουν μια αλλοτινή εποχή και μια δυναστεία που προκάλεσε αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα στον ελληνικό λαό. Τώρα, έχουν παραδοθεί στο έλεος του χρόνου και αναμένουν την κρατική μέριμνα, προκειμένου να διασωθούν. Παραπέρα, στο
«Παλαιόκαστρο» βρίσκεται και το βασιλικό κοιμητήριο
το οποίο ίσως επισκεφθούμε σ’ έναν επόμενο περίπατο.
Αντώνης Χατζηλάμπρος, Φιλόλογος
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περιήγηση των πιστών οπαδών της Κυριακάτικης
Λέσχης ολοκληρώθηκε, όταν η ομάδα έφθασε
στον καλά κρυμμένο αρχαιολογικό χώρο
του Αμφιαραείου. Σε μία καμπύλη του βουστροφηδόν
κατασκευασμένου νέου δρόμου αποκαλύφθηκε μπροστά
στα μάτια μας όλη η μαγεία του πρώτου, κατά την
αρχαιότητα, θεραπευτηρίου σωματικών και ψυχικών νόσων,
του ιερού του Αμφιαράου. Ο Αμφιάραος, εγγονός του μάντη
και γιατρού των θεών Μελάμποδος, κληρονόμησε από
τον παππού του την τέχνη της μαντικής αλλά και γνώσεις
Ιατρικής και Φαρμακολογίας.
Η γεωμορφολογία του ιερού χώρου μάς παραπέμπει στον
αρχέγονο μύθο του ήρωα Αμφιαράου. Ο Αισχύλος στην
τραγωδία του «Επτά επί Θήβας» μάς εξιστορεί τα γεγονότα
που αποτέλεσαν την αιτία για την ίδρυση του ιερού. Σύμφωνα
με το μύθο, ο Αμφιάραος βασίλευε με τη σύζυγό του, την
Εριφύλη, και τον αδερφό της, τον Άδραστο, στο Άργος.
Κάποια στιγμή κατέφθασε στο βασίλειό τους ο Πολυνείκης,
εκδιωγμένος από τον αδερφό του, τον Ετεοκλή, από το
θρόνο της Θήβας. Ο Πολυνείκης ζήτησε από τον Αμφιάραο
να εκστρατεύσει στη Θήβα, μαζί με άλλους, εναντίον του
αδερφού του, που είχε σφετεριστεί το θρόνο. Ο Αμφιάραος
αρνήθηκε, αφού, ως μάντης, προείδε ότι όλοι όσοι επρόκειτο
να επιτεθούν στη Θήβα, θα πέθαιναν, εκτός από τον
Άδραστο. Ο Πολυνείκης, όμως, δωροδόκησε την Εριφύλη,
ώστε να μεταπείσει τον Αμφιάραο, δωρίζοντάς της το
φημισμένο περιδέραιο της Αρμονίας (η τελευταία, κόρη του
Άρη και της Αφροδίτης, έλαβε το πολυσήμαντο αυτό δώρο
από τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου, όταν παντρεύτηκε
τον Κάδμο). Έτσι, ο Αμφιάραος πείστηκε και αναγκάστηκε
να εκστρατεύσει μαζί με τους υπολοίπους. Πριν αναχωρήσει,
χαιρέτησε τα παιδιά του, τον Αμφίλοχο και τον Αλκμαίωνα και
τα παρότρυνε, όταν ενηλικιωθούν, να σκοτώσουν τη μητέρα
τους, παίρνοντας εκδίκηση για το βέβαιο χαμό του. (Από
τους δύο, μόνο ο Αλκμαίων άκουσε τον πατέρα του γι’ αυτό,
εξαιτίας της ανόσιας αυτής πράξης δε λατρευόταν σε κανένα
ιερό). Καθώς ο Αμφιάραος υποχωρούσε με το άρμα του, μετά
την ήττα, και ο διώκτης του, ο Θηβαίος Περικλύμενος, γιος
του Ποσειδώνα, ετοιμαζόταν να τον σκοτώσει, ο Δίας τον
λυπήθηκε, έριξε κεραυνό και άνοιξε ένα όρυγμα στη γη, το
οποίο κατάπιε τον Αμφιάραο, το άλογό του, το άρμα του και
τον ηνίοχό του, Βάτωνα. Ο χώρος εκείνος σφραγίστηκε και
κανένας δεν έπρεπε να πατήσει, ούτε ζώα να βοσκήσουν
πάνω του. Ο Αμφιάραος, λοιπόν, κατέβηκε στον Άδη άτρωτος
και τέθριππος.
Όπως αναφέρει ο μύθος σχετικά με το χώρο του
Αμφιαραείου, ο Αμφιάραος καταχώθηκε μεν στην περιοχή
της Θήβας, αλλά αναδύθηκε από ένα άλλο χάσμα, αυτό
της ιερής κρήνης του ιερού στον Ωρωπό, από την οποία
ανέβλυζε νερό. Από εκεί εξήλθε και, θεοποιημένος πλέον,
ήταν έτοιμος να λατρευτεί. Από αυτήν την ιερή πηγή ξεκίνησε
η λατρεία του Αμφιαράου, στο χώρο της οποίας δε θυσίαζαν
τίποτε, ούτε χρησιμοποιούσαν το νερό της για καθαρμούς.
Όταν, όμως, κάποιος θεραπευόταν από μια αρρώστια,
κατόπιν μαντείας που του είχε δοθεί, υπήρχε η συνήθεια να
ρίχνει ασημένια ή χρυσά νομίσματα στην πηγή αυτή. Μέσω
της προσφοράς, ο θεραπευμένος εξέφραζε την επιθυμία του
να αμείψει το θεό για την ευεργεσία. Αντίστοιχα, σήμερα,
όταν κάνουμε μια ευχή, ρίχνουμε νομίσματα σε κρήνες.
Το νερό της ιερής πηγής του Αμφιαράου αναβλύζει κατά
καιρούς μέσα σε μια μακρόστενη δεξαμενή κοντά στο βωμό.
Το ιερό αυτό, αρχικά, προοριζόταν για τοπική λατρεία
και κάθε χρόνο γινόταν μια μικρή τοπική γιορτή, τα Μικρά
Αμφιαράεια. Αργότερα, όμως, εξαπλώθηκε η φήμη του και
άρχισε να λατρεύεται και σε πολλές πόλεις εντός και εκτός
ελλαδικού χώρου. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε αθλητές που
έρχονταν από την Ιταλία και τη Μικρά Ασία, προκειμένου
να αγωνιστούν στα Μεγάλα Αμφιαράεια, τα οποία
διοργανώνονταν κάθε τέσσερα χρόνια.
Ήμαστε τυχεροί γιατί, εκτός από τον καιρό που μας
βοήθησε, τα κατάλοιπα του χώρου είναι τέτοια και τόσα,
ώστε αποκομίσαμε μια καλή εικόνα για το πώς ήταν
διαμορφωμένο το ιερό αλλά και ποια η λειτουργία του.
Προσήλθαμε σαν αρχαίοι ασθενείς που περίμεναν
συμβουλή από το θεό και το πρώτο οικοδόμημα που
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αντικρίσαμε ήταν ο νέος ναός του Αμφιαράου. Πρόκειται
για ένα μεγάλο δωρικό εξάστυλο ναό, διαστάσεων 29 επί
14 μέτρων πάνω σε ανάλημμα, στην άκρη του χειμάρρου
Χαράδρα (σήμερα Μαυροδήλεσι). Ήταν αρχιτεκτόνημα με
ιδιαιτερότητες, καθώς είχε παγκάκι σε όλη την περιφέρειά
του, ήταν χωρισμένος σε τρία κλίτη με μαρμάρινα
καφασωτά ανάμεσα στους κίονες και, στο πίσω μέρος του,
είχε ένα επιπλέον δωμάτιο- μεταγενέστερη προσθήκη,
ίσως για τις προσφορές. Στο κέντρο του ναού υπήρχε και το
λατρευτικό άγαλμα του Αμφιαράου, στον τύπο του όρθιου
Ασκληπιού. Σύμφωνα με την παράδοση, ήταν γεμάτο από
τύπια (τάματα εποχής) και κέρματα των πιστών κολλημένα
πάνω του με λιωμένο κερί. Το άγαλμα στις μέρες μας
σώζεται ακρωτηριασμένο. Μπροστά από αυτό, βρισκόταν
η μαρμάρινη τράπεζα προσφορών με τη χρυσή φιάλη, όπου
έκανε σπονδές ο ιερέας. Ο ναός οικοδομήθηκε τον 4ο αι.
π.Χ., εγκαταλείποντας τον παλαιότερο μικρό του 5ου αι. π.Χ.
που βρισκόταν στο πιο πάνω άνδηρο.
Μπροστά στο ναό, δίπλα στην ιερή πηγή, βρισκόταν,
φυσικά, ο μεγάλος βωμός. Ήταν ένας επιβλητικός βωμός
μνημειακής όψης (4,60 επί 8,90 μέτρων), προϊόν συνένωσης
δύο προηγουμένων παλαιότερης εποχής. Σώζεται, όμως,
μόνο το κάτω μέρος του. Ο βωμός αυτός ήταν αφιερωμένος
σε διάφορους θεούς που κατονομάζονται επάνω στις
καλυπτήριες μαρμάρινες πλάκες του. Γύρω από το βωμό,
υπήρχε το θέατρο του βωμού και δύο κυκλικές σειρές
εδωλίων για τη θέαση από τους παριστάμενους των θυσιών
που γίνονταν από τον αρχιερέα. Στο πλάτωμα ακριβώς από
κάτω από το βωμό και το ναό, δίπλα στο ρου του ποταμού,
βρίσκεται η ιερή πηγή, που προαναφέραμε με τα ιερά
νερά, τα οποία κανείς δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσει, για να
λουστεί ή να πιει, αφού λειτουργούσε μόνο ως υποδοχέας
της «ευγνωμοσύνης» των θεραπευμένων ασθενών.
Πλάι στην πηγή, βρισκόταν ένα απαραίτητο θεραπευτικό
στοιχείο του Αμφιαραείου, τα λουτρά, για σωματικό
καθαρμό και ψυχικό εξαγνισμό. Οι εγκαταστάσεις τους
αποτελούνταν από τα ανδρικά και τα γυναικεία λουτρά. Η
λουτρική εγκατάσταση στο χώρο αυτό ήταν για τους άνδρες.
Το δάπεδο των λουτρών ήταν στρωμένο με λίθινες πλάκες
και χαραγμένο, για να μη γλιστράνε οι λουόμενοι! Υπήρχαν
υπόκαυστα, δηλαδή κάτω από το δάπεδο κυκλοφορούσε
ζεστός ατμός που διοχετευόταν από πολλές τρύπες μέσα
στους λουτήρες. Το σύστημα αυτό (θέρμες) υιοθετήθηκε
από τους Ρωμαίους, τους Βυζαντινούς και, αργότερα,
τους Οθωμανούς (τα λεγόμενα χαμάμ). Οι πάσχοντες,
πριν υποβληθούν στη θεραπεία, έπρεπε να κάνουν χρήση
θερμού ή ψυχρού λουτρού, ανάλογα με την περίσταση.
Στη συνέχεια, στρέφοντας το βλέμμα στο αρχικό
πλάτωμα, αντικρίσαμε ένα άλλο σημαντικό μνημείο του
χώρου, τη μεγάλη στοά, που χρησίμευε για την εγκοίμηση
των προσκυνητών. Όσοι έπασχαν από κάποια αρρώστια
και ήθελαν να βρουν ίαση ή επιθυμούσαν τη συμβουλή του
θεού, για να λύσουν κάποιο πρόβλημα, ελάμβαναν χρησμό
κατά την εγκοίμησή τους πάνω στην προβιά του κριαρού
που είχαν θυσιάσει, αφού, προηγουμένως, είχαν προβεί
σε αποχή από οινοποσία και μίας ημέρας νηστεία. Στον
ύπνο του, ο προσκυνητής δεχόταν σε όνειρο τη συμβουλή
του θεού ή ακόμα και τη θεραπεία του. Τα όνειρα αυτά
τα ερμήνευαν οι ιερείς. Η μεγάλη στοά, μήκους 110,15μ.
και πλάτους 10,78 μ., χτίστηκε γύρω στα 350 π.Χ. Στην
πρόσοψη περιλάμβανε 41 πώρινους δωρικούς κίονες και
στο εσωτερικό δέσποζαν 17 κίονες ιωνικού ρυθμού, οι
οποίοι χώριζαν το κτίριο, κατά μήκος, σε δύο κλίτη. Στα δύο
πέρατα της στοάς είχαν κατασκευαστεί από ένα δωμάτιο,
διαστάσεων περίπου 10 επί 5,5 μέτρων. Χρησίμευαν για
την εγκοίμηση των αρρώστων και των χρηστηριαζομένων,
των γυναικών από τη μια πλευρά και των αντρών από την
άλλη. Εκτός από την ονειρομαντεία, η στοά χρησίμευε για
τη διαμονή των επισκεπτών, για ανάπαυση και συζήτηση.
Ας μη λησμονούμε ότι η στοά ήταν συνδεδεμένη με τις

κοινωνικές και πνευματικές συνήθειες των Ελλήνων. Το
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εδώ ήταν το υδρευτικό σύστημα.
Υπόγειοι κεραμικοί αγωγοί διοχέτευαν το νερό παράλληλα
με το μήκος της στοάς και από τακτά ανοίγματα μπορούσε
κανείς να δροσιστεί πίνοντας νερό.
Στην πλευρά της στοάς απέναντι από το ναό βρίσκουμε
ένα μεγάλο λουτρικό συγκρότημα, που διατηρείται σε καλή
κατάσταση. Ήταν τα κλασικά γυναικεία λουτρά. Παρότι
με την επικράτηση του Χριστιανισμού το Αμφιαράειο
καταστράφηκε, ο χώρος των λουτρικών εγκαταστάσεων
στα παλαιοχριστιανικά χρόνια ξαναχρησιμοποιήθηκε.
Πάνω στα ερείπια των αρχαίων λουτρών χτίστηκε μια
νέα λουτρική εγκατάσταση με επτά, συνολικά, δωμάτια
σχήματος L. Δύο από τα δωμάτια είχαν χτιστούς πάγκους,
για να κάθονται εκείνοι που περίμεναν να λουστούν, άλλο
δωμάτιο είχε δεξαμενή νερού και δύο είχαν υπόκαυστα
(θέρμες). Σύμφωνα με κειμενικές πηγές, τα γυναικεία αυτά
λουτρά, αργότερα, επισκίασαν τα υπόλοιπα κτίρια και οι
άνθρωποι έρχονταν στο χώρο μόνο και μόνο για τη χρήση
των λουτρών, χωρίς καμία άλλη προσδοκία.
Πίσω από το μεγάλο τοίχο της στοάς αντικρίσαμε τα
αρχαία λείψανα του θεάτρου. Κάθε μαντείο και κάθε
θεραπευτήριο είχε -κατά γενικό κανόνα- και το θέατρό του
προορισμένο για μουσικές και λογοτεχνικές εκδηλώσεις. Το
θέατρο του Αμφιαραείου διαμορφώθηκε γύρω στο 190 π.Χ.
και βρισκόταν ψηλότερα από τη μεγάλη στοά. Στην πλαγιά
του λόφου λαξεύτηκε το κοίλον, του οποίου σώζονται τα
πώρινα εδώλια. Στη στρογγυλή ορχήστρα διαμέτρου 12,36
μ., ο ιερεύς Νίκων αφιέρωσε, τον 1ο αι. π.Χ., πέντε λαμπρούς
μαρμάρινους θρόνους. Όλοι τους φέρουν την επιγραφή
«Νίκων Νίκωνος ιερεύς γενόμενος Αμφιαράωι».

Όπως προείπαμε, οι Ωρώπιοι τιμούσαν τον Αμφιάραο
κάθε τέσσερα χρόνια με μουσικούς, ποιητικούς, αθλητικούς
και ιππικούς αγώνες (Μεγάλα Αμφιάρεια). Οι αθλητικοί
αγώνες διεξάγονταν στο στάδιο που, πιθανότατα,
βρισκόταν μπροστά από τη μεγάλη στοά. Τα σκαλιά
κατά μήκος της στοάς αποτελούσαν τα καθίσματα για
τους θεατές. Οι θεατές που βρίσκονταν στις πίσω σειρές
στέκονταν όρθιοι. Για τους ιππικούς αγώνες, όμως,
χρειάζονταν έναν ιππόδρομο. Ως ιππόδρομος χρησίμευε
η μικρή πεδιάδα βόρεια του ιερού, το αυλοτόπι, όπως την
ονομάζουν οι ντόπιοι σήμερα, γεμάτη με αμπέλια και άλλες
καλλιέργειες.
Στην αρχαιότητα, για να περάσει κανείς στη δεξιά όχθη
του ποταμού, υπήρχε μια γέφυρα, η οποία καταστράφηκε.
Εμείς, ως νέοι εξερευνητές, σκαρφαλώσαμε στη
διαβρωμένη -από το ρέμα- πλαγιά και βρεθήκαμε στη
δεξιά όχθη, που ήταν κατοικήσιμη περιοχή! Μαγεία
αποκαλύφθηκε μπροστά στα μάτια μας! Υπήρχαν ξενώνες,
αγορά, αγορανομείο, κατώγια, δηλαδή ξενοδοχεία, για
όσους ήθελαν να παραμείνουν περισσότερο καιρό. Από
τις επιγραφές πληροφορούμαστε ότι υπήρχαν καπηλεία,
δηλαδή, μαγαζιά που εξυπηρετούσαν τους ξένους.
Υπήρχαν ακόμη και εργαστήρια, για να επισκευάσει κανείς
τα παπούτσια του. Ιδιαίτερη ζωντάνια αποκτούσε η δεξιά
όχθη, όταν τελούσαν τα Μεγάλα Αμφιάρεια. Ο τόπος
γέμιζε με ετερόκλητο πλήθος, με σκηνές, πάγκους και
παραπήγματα. Κάτι σαν τα σημερινά πανηγύρια!
Μάλιστα, καθώς τηρούσαν αυστηρή σειρά και πειθαρχία
την ώρα διεξαγωγής των αγωνισμάτων, οι επισκέπτες
χρειάζονταν ένα μηχανισμό ανάγνωσης της ώρας ή,
αλλιώς, μια κλεψύδρα. Η κλεψύδρα ήταν ένα μεγάλο

Απέναντι από την ορχήστρα υψώνεται η αναστηλωμένη
κιονοστοιχία του προσκηνίου του θεάτρου, με οκτώ δωρικές
κολόνες. Ανάμεσα στους κίονες τοποθετούνταν πίνακες, οι
οποίοι παρουσίαζαν ζωγραφισμένες παραστάσεις σχετικές
με τα έργα που παίζονταν στο θέατρο. Πάνω από το
προσκήνιο υπήρχε ένας εξώστης. Στα παλαιότερα χρόνια,
τα έργα παίζονταν στην ορχήστρα από το χορό και τους
ηθοποιούς. Από το 2ο αι π.Χ. ο χορός, σχεδόν, εξαφανίστηκε
και οι ηθοποιοί έπαιζαν τα έργα στον εξώστη της σκηνής.
Συνεχίζοντας την περιπλάνηση στον αρχαιολογικό χώρο
του Αμφιαραείου, δυτικά της μεγάλης στοάς, βλέπουμε
μια σειρά από μνημειώδεις βάσεις αγαλμάτων. Όλα τα
αγάλματα καταστράφηκαν σώζονται μόνο οι βάσεις, τα
βάθρα, με χαραγμένες επιγραφές και μικρά γράμματα.
Πρόκειται για αφιερώματα σημαντικών προσώπων και
καταλόγους νικητών αγώνων (Αμφιάρεια). Υπάρχουν,
επίσης, στήλες με επιγραφές που αφορούσαν ψηφίσματα
για την επισκευή του ιερού και τον Ιερό Νόμο, που καθόριζε
τον τρόπο διοίκησής του. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός
ότι οι Αθηναίοι τίμησαν το Βρούτο, δολοφόνο του Ιουλίου
Καίσαρα. Μάλιστα, οι Ωρώπιοι έσβησαν την επιγραφή του
3ου αι. π.Χ. και χάραξαν τη νέα επιγραφή του Βρούτου, το
42 π.Χ. Άλλο ένα δείγμα υποτέλειας και παρακμής ήταν ότι
έσβησαν την αναθηματική επιγραφή κάποιου σπουδαίου
Έλληνα του 3ου αι. π.Χ. και χάραξαν το όνομα του Γαΐου
Σκριβωνίου Κουρίωνος, συνεργάτη του καταστροφέα
Σύλλα. Ο Σύλλας, αν και είχε κατεδαφίσει πολλά ιερά της
Ελλάδας, έκανε δωρεές στον Ωρωπό και στο Αμφιαράειο
για την άνθηση των αγώνων.

υδραυλικό ρολόι. Αποτελούταν από ένα υπόγειο κτίσμα
με χτιστή τετράγωνη λεκάνη που λειτουργούσε ως εξής:
όταν γέμιζε η λεκάνη με νερό, επέπλεε ένα κομμάτι ξύλου.
Στον πυθμένα της λεκάνης υπήρχε μια στενή τρύπα, από
την οποία άδειαζε, με πολύ αργό ρυθμό, το νερό από έναν
κρουνό και προκαλούσε την πτώση της στάθμης του νερού
παρασύροντας προς τον πυθμένα το κομμάτι του ξύλου με
τον προσαρμοσμένο σε αυτό δείκτη, ο οποίος κατέβαινε
δείχνοντας, πάνω σε αριθμημένη κλίμακα, την ώρα!
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πηγές μάς αναφέρουν ότι
στο ιερό γίνονταν ελλεβοριασμοί, δηλαδή χρήση του
ελλεβόρου, ενός φυτού που χορηγούσαν στην αρχαιότητα
για παθήσεις που, σήμερα, ονομάζουμε ψυχικές. Στις
επιστολές του ο Ιπποκράτης προς το Δημόκριτο τού
δίνει συγκεκριμένες συνταγές χρησιμοποιώντας αυτό το
φυτό, σε μεγαλύτερη ή μικρότερη δόση, ανάλογα με την
περίπτωση. Γι’ αυτό θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε
το ιερό ως «ψυχοθεραπευτήριο» εκτός από «Ασκληπιείο»
-δηλαδή νοσοκομείο- και ονειρομαντείο...
Έτσι, έχοντας αποκομίσει νέες γνώσεις, μπορέσαμε
να αντιληφθούμε καλύτερα το μέγεθος της σημασίας
του ιερού αυτού, το οποίο το προστάτεψε το παρθένο
δάσος που το περιβάλλει, ώστε -ως εκ θαύματος- να μείνει
άθικτο, επιτρέποντας να διατηρηθεί η ανάμνηση και ο
μαγνητισμός του. Το γεγονός αυτό το κατατάσσει, σήμερα,
στα σημαντικότερα διασωθέντα μνημεία της πολιτισμικής
μας κληρονομιάς.
Λύδια Μαχαίρα, Ιστορικός-Διπλωματούχος Ξεναγός,
Υποδιευθύντρια Λυκείου

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 31
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στον κύκλο συναντήσεων της Κυριακάτικής μας Λέσχης πραγματοποιήθηκαν τρεις συζητήσεις με τα εξής
θέματα: «Ελευσίνια Μυστήρια», «Ίαση κατά την αρχαιότητα και στα χρόνια του Χριστιανισμού», «Ηδονή στους Επικουρείους και στο
Χριστιανισμό». Παρακάτω δημοσιεύονται τα κείμενα που ακούστηκαν σε συντετμημένη μορφή.

Ελευσίνια Μυστήρια – ένωση του ανθρώπινου γένους

Τ

όσο στα αρχαία κείμενα όσο και στις
επιγραφές δεν υπάρχουν σαφείς και
πλήρεις αναφορές για την τελετουργική πλευρά των μυστηρίων και για τη διδασκαλία τους. Βέβαια, θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε περισσότερα στοιχεία, αν δεν είχαν
χαθεί τα λεγόμενα «βιβλία μυστηρίων», τα
οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, και ο Γαληνός. Αυτά τα βιβλία θα εξηγούσαν, ίσως, κάποιες πτυχές των ιεροτελεστιών και όχι τη διδασκαλία, που ήταν απόρρητη ούτως ή άλλως. Το πόσο προσεκτικός πρέπει να είναι
κανείς μάς δείχνει το θλιβερό παράδειγμα
του Αισχύλου, ο οποίος με δυσκολία γλίτωσε από την οργή του πλήθους, επειδή σε κάποιους φάνηκε ότι στις τραγωδίες του υπήρχαν υπόνοιες για τη διδασκαλία των Ελευσίνιων Μυστηρίων. Για τον ίδιο λόγο, ο Παυσανίας δεν τόλμησε να περιγράψει τα αξιοθέατα
του Ελευσίνιου ιερού. Ωστόσο, για να αντλήσουμε, έστω, κάποιες πληροφορίες, μπορούμε να βασιστούμε μόνο σε διάσπαρτες έμμεσες αναφορές των αρχαίων κειμένων, καθώς
και σε αρκετές επιγραφές που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών.

Οργάνωση των μυστηρίων
Ο υπεύθυνος για την οργάνωση των Ελευσίνιων Μυστηρίων ήταν ο Άρχων Βασιλεύς,
επειδή θεωρείτο ότι είχαν σχέση με την πολιτική ζωή του λαού. Αυτός, όμως, δε δικαιούταν να δικάζει και να τιμωρεί όσους εγκλημάτησαν κατά των μυστηρίων, αλλά έπρεπε να εισηγηθεί τιμωρία γι' αυτούς στην Ιερά
Βουλή. Σύμφωνα με το νόμο του Σόλωνα, οι
συνεδριάσεις της Ιεράς Βουλής πραγματοποιούνταν την τελευταία ημέρα των Μεγάλων Μυστηρίων στο Ελευσίνιο της Αθήνας . η
πρόσβαση εκεί επιτρεπόταν μόνο στους μύστες και όλος ο χώρος ήταν οριοθετημένος
με κόκκινο σχοινί. Το μεγαλύτερο έγκλημα
ήταν η αποκάλυψη μυστικού των μυστηρίων, έγκλημα το οποίο τιμωρούταν με τη θανατική ποινή. Ο Αλκιβιάδης, για παράδειγμα, κατηγορήθηκε ερήμην για διακωμώδηση της γιορτής και αποκάλυψη της μυστικής
τελετής σε αμύητους το 416 π.Χ., λίγο πριν
την έναρξη της Σικελικής Εκστρατείας. Η Ιερά Βουλή αποφάσισε, επίσης, να τον καταραστούν όλοι οι ιερείς και οι ιέρειες. Η μόνη που
αρνήθηκε ήταν η ιέρεια Θεανώ, λέγοντας ότι:
«έγινεν ιέρεια διά να εύχηται, όχι διά να καταράται».

Ιερατικά αξιώματα
Ο ανώτατος ιερέας ήταν ο Ιεροφάντης,
από το γένος των Ευμολπιδών. Πριν αρχίσει
να εκτελεί τα καθήκοντά του ο Ιεροφάντης,
όπως όλοι οι ανώτεροι ιερείς και ιέρειες της
Ελευσίνας, έπαιρνε ένα ιερό όνομα, το οποίο
αποτελούσε μυστικό για τους μη μύστες. Σε
μια επιγραφή αναφέρεται ότι το νέο όνομα
του Ιεροφάντη -γραμμένο, μάλλον, σε κάποια ξύλινη πινακίδα- βυθιζόταν στη θάλασσα, ίσως, ως πράξη καθαρμού. Μετά το θάνατο του Ιεροφάντη, το νέο του όνομα μπορούσε πια να αποκαλυφθεί. Όλοι οι ιερείς
της Ελευσίνας περνούσαν από ειδική ανώτατη μύηση, η οποία συνοδευόταν από την
ενθρόνιση -τη λεγόμενη «ανάθεση»- και τη
στέψη. Οι Ιεροφάντες της Ελευσίνας, σε αντίθεση με τους Ιεροφάντες άλλων μυστηρίων, εκλέγονταν ισόβια. Για τα αξιώματα αυτά προτιμούνταν οι ηλικιωμένοι υποψήφιοι

με δυνατή φωνή, ενώ μετά τη μύηση οι ιεροφάντες έπρεπε να μένουν άγαμοι και να διατηρούν την αγνότητά τους. Κάποιοι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν ότι οι ιερείς αυτοί
έπαιρναν ειδικά φάρμακα, για να μη νιώθουν
ερωτική έλξη. Ιεροφάντης υπήρχε μόνο ένας
και δεν μπορούσε να υπηρετεί άλλες θεότητες μη ελευσίνιας λατρείας. Κατά τη διάρκεια
των μυστηρίων, ο Ιεροφάντης φορούσε λαμπρή πορφυρή στολή και στόλιζε το κεφάλι
του με στεφάνι από μύρτο. Τόσο το πορφυρό
χρώμα όσο και ο μύρτος συμβόλιζαν το θάνατο και γι’ αυτόν το λόγο οι μύστες, κατά τη
διάρκεια των εορτασμών, στόλιζαν τα κρεβάτια τους με πορφυρές κορδέλες, τις οποίες,
επίσης, φορούσαν στο δεξί χέρι και στο αριστερό πόδι. Ο Ιεροφάντης ήταν αρχηγός των
μυστών και γνώριζε ορισμένες πτυχές της διδασκαλίας, οι οποίες παρέμειναν άγνωστες
στους άλλους ιερείς των μυστηρίων. Επίσης,
στη σκηνή του γάμου της Δήμητρας υποδυόταν το Δία.
Τη δεύτερη θέση στην ελευσίνια ιεραρχία
καταλάμβανε ο Δαδούχος. Και αυτός ασκούσε τα καθήκοντά του εφ’ όρου ζωής. Φορούσε εντυπωσιακή πορφυρή στολή, πλούσιο
στρόφιον (κορδέλα) και στεφάνι από μύρτο.
Όπως προκύπτει από τις πηγές, κάποια εντυπωσιακά κομμάτια της στολής του ο Δαδούχος μπορούσε να τα φορά και εκτός μυστηρίων. Για το λόγο αυτό, ο Πλούταρχος εξιστορεί πως, στη μάχη του Μαραθώνα, ένας Πέρσης θεώρησε το Δαδούχο Καλλία βασιλιά λόγω των πλούσιων ενδυμάτων του. Ο Ευσέβιος αναφέρει ότι ο Δαδούχος, στις τελετές, παρίστανε τον Ήλιο, ενώ, όπως γράφει ο Λουκιανός, οι Δαδούχοι ήταν «ιερώνυμοι και ουκέτι ονομαστοί», δηλαδή, «φέροντες ιερόν όνομα».
Την τρίτη θέση στην ελευσίνια ιεραρχία
καταλάμβανε ο Κήρυκας. Τον διάλεγαν από
το ιερατικό γένος των Κηρύκων. Όπως μπορούμε να υποθέσουμε από το όνομά του, ο
βασικός του ρόλος ήταν να κηρύττει στους
μύστες την έναρξη των ιεροτελεστιών. Όπως
και άλλοι ιερείς, ο Κήρυκας, κατά τις τελετές,
φορούσε μια ειδική πλούσια λαμπερή στολή, ενώ στα μυστικά δρώμενα υποδυόταν
τον Ερμή.
Στα ανώτατα αξιώματα της ιερατικής
αντρικής ιεραρχίας αντιστοιχούσαν και τα
ανάλογα γυναικεία, όπως για παράδειγμα
στο αξίωμα του Ιεροφάντη αντιστοιχούσε το
αξίωμα της Ιεροφάντισσας. Η ανώτατη αυτή
ιέρεια είχε τις αντίστοιχες διευρυμένες αρμοδιότητες με εκείνες του Ιεροφάντη, ενώ μυούσε στα μυστήρια τόσο τις γυναίκες όσο
και τους άντρες. Ξέρουμε ότι οι αυτοκράτορες Αδριανός, Μάρκος Αυρήλιος και Κόμμοδος μυήθηκαν από τις Ιεροφάντισσες.
Έπρεπε και αυτές να διατηρούν την αγνότητά τους, να στολίζονται με πορφυρές στολές
και μύρτινα στεφάνια, καθώς, επίσης, και να
αποκτούν ένα νέο ιερό μυστικό όνομα. Στο
Δαδούχο αντιστοιχούσε η Δαδουχούσα, ενώ
δεν υπήρχε θέση αντίστοιχη του Κήρυκα.
Επιπρόσθετα, υπήρχε το αξίωμα του λεγόμενου Υδρανού, τον οποίο αναφέρει ο Ησύχιος ως «αγνιστή των Ελευσινίων». Κάποιοι εικάζουν ότι στα Ελευσίνια Μυστήρια υπήρχε
μια τελετή παρόμοια με αυτή της χριστιανικής βάπτισης κατά την οποία οι μύστες βουτούσαν σε ένα δοχείο με νερό και μετά αλεί-

φονταν με λάδι.
Έχουμε περισσότερες πληροφορίες για τις
αρμοδιότητες των Σπονδοφόρων, οι οποίοι εκλέγονταν από τα δύο ιερατικά γένη, των
Ευμολπιδών και των Κηρύκων, για να κηρύττουν την ιερή εκεχειρία πριν τα Μεγάλα και
Μικρά Μυστήρια. Διαθέτουμε πληροφορίες
ότι οι αρχές τούς πλήρωναν τα κόμιστρα για
τη μεταφορά τους σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και ότι είχαν δικαίωμα δωρεάν σίτισης
στα μέρη που επισκέπτονταν.
Όπως έγινε αντιληπτό, το αποκλειστικό
δικαίωμα για τα ανωτέρω αξιώματα είχαν
τα δύο ιερατικά γένη της Ελευσίνας, καθένα από τα οποία είχε τον άρχοντα και τον ταμία του. Το κράτος φρόντιζε για την ευμάρεια
των Ελευσίνιων ιερέων. ο Ιεροφάντης, ο Δαδούχος, ο Κήρυκας και άλλοι ανώτατοι Ελευσίνιοι ιερείς είχαν πρόσβαση στη σίτιση στο
Πρυτανείο. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να
μας εκπλήττει, διότι -σύμφωνα με το θρύλο-η
τιμητική σίτιση στο Πρυτανείο καθιερώθηκε
από το βασιλιά Κελεό, ο οποίος φιλοξένησε
τη θεά Δήμητρα στο σπίτι του. Επιπλέον, σε
κάθε ιερέα προσέφεραν ετησίως 61 μνες σιταριού και ψάρι αλιευμένο από τις δύο λίμνες
που ήταν αφιερωμένες στις θεές, και, μάλιστα, έχτιζαν γι’ αυτούς σπίτια δίπλα στο ιερό
δημοσία δαπάνη.

Μύηση
Πριν την έναρξη των μυστηρίων, οι ανώτατοι αξιωματούχοι τους απευθύνονταν στο
λαό με την πρόρρηση που αφορούσε στο δικαίωμα μύησης, δικαίωμα, όμως, που δε διέθεταν οι παρακάτω κατηγορίες: 1) τα άτομα που εγκλημάτησαν, 2) όλα τα πρόσωπα
μη ελληνικής καταγωγής (αρχικά, μη αττικής)
και 3) οι μάγοι. Εκτός τούτου, η ζωή των υποψηφίων προς μύηση δεν έπρεπε να χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη δυστυχία, που ερμηνεύονταν ως σημάδι θεϊκής τιμωρίας. Επίσης,
κατόπιν πρότασης του Περικλή, οι Αθηναίοι
απαγόρευσαν την είσοδο στο ναό της Ελευσίνας σε όλους τους Μεγαρείς, διότι σκότωσαν τον Ανθεμόκριτο, που στάλθηκε σε αυτούς ως αγγελιαφόρος. Αν, όμως, οι Αθηναίοι
τηρούσαν αυστηρά αυτούς τους περιοριστικούς κανόνες για παροχή του δικαιώματος
της μύησης, ο αριθμός των μυστών θα ήταν
πολύ μικρός. Κατά συνέπεια, επινοήθηκαν
λύσεις για την αποφυγή περιορισμών. Συγκεκριμένα, βρήκαν τρόπο να μυήσουν τους
αλλοδαπούς. Ο θρύλος λέει ότι οι πρώτοι ξένοι που μυήθηκαν ήταν ο Ηρακλής και οι Διόσκουροι. Ο Ηρακλής υιοθετήθηκε από τον
Αθηναίο Πηλία, και οι Διόσκουροι από τον
Αφίδνα. Πιθανόν, με τον ίδιο τρόπο στα μυστήρια μυήθηκαν ο Σύλλας και οι αυτοκράτορες Αύγουστος, Αδριανός και Μάρκος Αυρήλιος, καθώς και ο φιλόσοφος Ιουλιανός.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Αύγουστος, όπως
και ο Δημήτριος ο Πολιορκητής νωρίτερα,
μυήθηκαν εκτός των ημερομηνιών που ορίστηκαν γι’ αυτούς τους σκοπούς, αφού οι πονηροί Αθηναίοι πρώτα άλλαξαν τα ονόματα
των μηνών. Συγκεκριμένα, έχοντας ονομάσει
το μήνα Μουνιχιώνα Ανθεστηριώνα, μύησαν
τον Αυτοκράτορα στα Μικρά Ελευσίνια και
αμέσως μετά, έχοντας δώσει στον ίδιο μήνα
–Μουνιχιώνα- το όνομα Βοηδρομιώνα, τον
μύησαν στα Μεγάλα Ελευσίνια.
Αρχικά, η μύηση διεξαγόταν δωρεάν, αλ-

λά, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στην
Αθήνα, ο Αριστογείτων πρότεινε οι μυούμενοι να πληρώνουν ειδικά τέλη, που πήγαιναν
στο ταμείο του κράτους. Κάθε υποψήφιος
έπρεπε να έχει ένα μυσταγωγό για προετοιμασία. Κανονικά, το δικαίωμα της μυσταγωγίας διέθεταν οι Ελευσίνιοι ιερείς . όμως, κάθε
Αθηναίος μύστης είχε δικαίωμα να αναλαμβάνει τους μυουμένους, ως μια πτυχή του θεσμού της φιλοξενίας.
Σχετικά με τις απαγορευμένες για τους μύστες τροφές, ο νεοπλατωνικός Πορφύριος
αναφέρει ότι απαγορευόταν να τρώνε πτηνά, ψάρι, κουκιά και μήλα. Μάλλον, η απαγόρευση αφορούσε μόνο στο κοτόπουλο, διότι η κότα ήταν αφιερωμένη στην Περσεφόνη.
Σχετικά με το ψάρι, πιθανόν, εννοούνταν κάποια είδη του, όπως για παράδειγμα το ψάρι
«τρίγλη», δηλαδή το μπαρμπούνι, διότι ήταν
αφιερωμένο στην Εκάτη -στην Αίγυπτο οι ιερείς, επίσης, δεν το έτρωγαν. Σχετικά με τα
κουκιά, δεν τα έτρωγαν οι Αιγύπτιοι ιερείς, οι
Πυθαγόρειοι και οι Ορφικοί, ίσως επειδή είχαν σχέση με τον κόσμο των νεκρών. Γι’ αυτό,
συνήθως, τα άφηναν στους τάφους ως σύμβολο της ανάδυσης της ψυχής από τον Άδη
στον Ήλιο. Ενδεχομένως, το ίδιο ίσχυε και για
τα μήλα. Πριν τη μύηση, οι υποψήφιοι έπρεπε να περάσουν από τη δοκιμασία της σιωπής. Η ανάγκη να διατηρούν τη σιωπή εκφραζόταν και συμβολικά μέσω της σφράγισης του στόματος του μυουμένου.
Κατόπιν σχετικής προετοιμασίας από τους
μυσταγωγούς και μετά τους προκαταρκτικούς καθαρμούς, στην αρχή των Μεγάλων
και των Μικρών Μυστηρίων, οι υποψήφιοι
μύστες άρχιζαν τη διαδικασία της μύησης.
Υπήρχαν τρεις «βαθμοί» μύησης: η μύηση, η
τελετή και η εποπτεία. Ο Πρόκλος αναφέρει
σαφώς ότι: «άλλο εστί τελετή και άλλο μύησις
και άλλο εποπτεία». Η σειρά ήταν η εξής: 1) ο
πρώτος «βαθμός» μύησης γινόταν στην Άγρα
ή στο Ελευσίνιο της Αθήνας κατά τα Μικρά
Ελευσίνια την άνοιξη. λεγόταν «μύησις» και
αποτελούσε προπαρασκευαστική μύηση για
τα Μεγάλα Ελευσίνια που γίνονταν το φθινόπωρο, 2) ο δεύτερος «βαθμός» μύησης, η «τελετή» γινόταν στην Ελευσίνα κατά τα Μεγάλα Μυστήρια, στη διάρκεια της οποίας μυούνταν πια όχι οι νεόφυτες, αλλά οι μύστες και
3) ο τρίτος «βαθμός» μύησης, η «εποπτεία»,
γινόταν στην Ελευσίνα κατά τα Μεγάλα Μυστήρια. Το δεύτερο και το τρίτο στάδιο της
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μύησης έπρεπε να έχουν χρονική απόσταση
από ένα έως πέντε χρόνια και αυτό το αποφάσιζαν οι μυσταγωγοί ή οι ιερείς. Η μύηση
τόσο στα Μικρά όσο και στα Μεγάλα Μυστήρια άρχιζε έξω από το ναό, σε έναν περιφραγμένο χώρο. Μετά τις θυσίες, οι μυούμενοι
έμπαιναν στο ναό και εκεί, μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, μετέβαιναν από το ένα μέρος
του ιερού στο άλλο. Στο σημείο αυτό το ξαφνικό δυνατό φως αποκάλυπτε τακτικά κάποια τρομερά τέρατα της εισόδου στον Άδη
και τη βαθιά σιγή, αιφνίδια, διέκοπταν φοβεροί ήχοι, τους οποίους παρήγαγαν ειδικές μηχανές του θεάτρου. Όπως αναφέρει ο Πλάτωνας, κατά τη μύηση στα Ελευσίνια Μυστήρια
βιώνονταν τα βάσανα των αμαρτωλών μετά
το θάνατο και οι φιγούρες των τεράτων και
οι τρομεροί ήχοι έναν τέτοιο σκοπό εξυπηρετούσαν. Γνωρίζουμε ότι κάποιοι μυούμενοι λιποθυμούσαν, διότι, όπως γράφει ο Θεμίστιος, ζούσαν «φρίκη και ίλιγγο», όπως η
ψυχή κατά το θάνατο. Όμως, οι φοβερές σκηνές ανταλλάσσονταν με άλλες, φωτεινές και
καθησυχαστικές. Ο ναός φωτιζόταν με δάδες
και οι μυούμενοι μπορούσαν να δουν αγάλματα θεών με πλούσιες ενδυμασίες. Τους
έβαζαν να καθίσουν πάνω στο θρόνο, γύρω
από τον οποίο χόρευαν οι τελούμενοι, ενώ
οι ιερείς προέβαιναν σε κάποιες συμβολικές
πράξεις που είναι άγνωστες προς εμάς. Όπως
αναφέρει ο Αριστοφάνης, οι μύστες, συνήθως, φορούσαν τα ρούχα της μύησης συνεχώς, μέχρι να διαλυθούν και είτε έραβαν από
αυτά πάνες για μωρά, είτε έντυναν με αυτά
τους νεκρούς, ενώ κάποιοι τα δώριζαν στο
ναό. Υπήρχε για το σκοπό αυτό στο ναό μια
ειδική αποθήκη, η «ιματιοθήκη». Στη μύηση
είχαν πρόσβαση και οι δούλοι με ειδική άδεια
από τους αφέντες τους, γεγονός που το θεωρούσαν ως τη μεγαλύτερη χάρη. Ενδιαφέρον είναι ότι υπήρχε μια ειδική μύηση και για
τα παιδιά, που λάμβανε χώρα στα Μικρά Μυστήρια, κοντά στην ιερή εστία της Δήμητρας
και λεγόταν «μύησις αφ’ εστίας», ίσως επειδή
το παιδί πατούσε σε ειδικά σκαλοπάτια της
εστίας. Συνεπώς, πρόσβαση στη μύηση είχαν
οι περισσότεροι άνθρωποι ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και κοινωνικής θέσης. Εδώ, μάλλον, για πρώτη φορά στην ελληνική λατρεία
εμφανίζεται η ιδέα της πανανθρωπότητας.
Συνεπώς, δεν είναι τυχαίο ότι ο ρήτορας Αριστείδης ονομάζει την Ελευσίνα «κοινόν τι της
γης τέμενος».

Τελετές
Αρχικά, δεν υπήρχαν τα Μικρά Μυστήρια,
ενώ, σχετικά με τα Μεγάλα Μυστήρια υπάρχουν στοιχεία ότι, στην αρχή, η γιορτή αυτή λάμβανε χώρα κάθε τέσσερα χρόνια και,
αργότερα, έγινε ετήσια. Παραδοσιακά, πριν
την έναρξη των μυστηρίων οι Σπονδοφόροι
ανήγγελλαν την έναρξη της ιερής εκεχειρίας,
η οποία διαρκούσε πενήντα πέντε ημέρες.
Η πρώτη ημέρα των Μεγάλων Μυστηρίων λεγόταν «Αγυρμός», δηλαδή συγκέντρωση, και ήταν πιθανότατα η 13η ημέρα του Βοηδρομιώνος. Οι αξιωματούχοι με τη λεγόμενη πρόρρηση ανακοίνωναν την έναρξη της
γιορτής και διάβαζαν τους όρους πρόσβασης στη μύηση. Η πρόρρησις, αρχικά, λάμβανε χώρα στην Ελευσίνα και, αργότερα, καθιερώθηκε να διαβάζεται στην Ποικίλη Στοά με
τη σειρά από τον Άρχοντα Βασιλέα, τον Ιεροφάντη, το Δαδούχο και τον Κήρυκα. Έπειτα, οι
έφηβοι μαζί με τον κοσμητή τους αναχωρούσαν για την Ελευσίνα, για να φέρουν τα ιερά
της Δήμητρας.
Τη δεύτερη ημέρα, τη 14η του Βοηδρομιώνος, η πομπή με τα ιερά της Δήμητρας και της
Κόρης, με τη συνοδεία οπλισμένων εφήβων
με στεφάνια στα κεφάλια, γύριζε στην Αθήνα και ο ένας ιερέας με τίτλο «Φαιδυντής» (ο
οποίος, μάλλον, ήταν υπεύθυνος και για τα
αγάλματα των θεών) ανακοίνωνε στην ιέρεια

της Αθηνάς Πολιάδας τον ερχομό των ιερών.
Την τρίτη ημέρα, την 15η του Βοηδρομιώνος, έκαναν θυσία στη Δημοκρατία, ενώ ο κανονισμός απαιτούσε, επίσης, να θυσιάζουν
«υπέρ της βουλής και του δήμου».
Την τέταρτη ημέρα, την 16η του Βοηδρομιώνος, πραγματοποιούταν η πομπή προς τη
θάλασσα για τον καθαρμό των μυστών. Από
αυτήν την τελετή, η 16η του Βοηδρομιώνος
πήρε την ονομασία «Άλαδε Μύσται». Το πιο
πιθανό θεωρείται η πομπή να περνούσε από
την πύλη κοντά στο θέατρο του Διονύσου και
να κατευθυνόταν προς το Φάληρο ή τον Πειραιά. Ο Αθήναιος διηγείται για τη Φρύνη ότι
συμμετείχε στην τελετή «Άλαδε Μύσται», για
να παρουσιάσει σε όλους τους μύστες την
εξαίσια ομορφιά της.
Τη 17η ημέρα του Βοηδρομιώνος, μάλλον,
προσέφεραν ένα χοιρίδιο ως θυσία στη Δήμητρα και την Κόρη, τα λεγόμενα «ιέρεια»,
ενώ τη 18η του Βοηδρομιώνος, προσέφεραν
σταφύλι στο Διόνυσο και έκαναν προσφορές
και σε άλλους θεούς.
Τη 19η ημέρα του Βοηδρομιώνος, πιθανόν,
λάμβαναν χώρα τα Επιδαύρια, διότι, σύμφωνα με το μύθο, ο Ασκληπιός ήθελε να μυηθεί
στα Ελευσίνια Μυστήρια, αλλά, όταν έφτασε
από την Επίδαυρο στην Αθήνα, η γιορτή είχε
ήδη τελειώσει. Τότε οι Αθηναίοι, για να τον τιμήσουν, οργάνωσαν τη δεύτερη μύηση. Την
ημέρα των Επιδαυρίων, στο Ασκληπιείο, προσέφεραν θυσίες στον Ασκληπιό, στην Υγεία
και σε άλλους θεούς. Την ίδια ημέρα, λάμβανε χώρα η πομπή των κανηφόρων, «κανηφορήσασαν Ασκληπιώ», και διοργανώνονταν οι νυχτερινές τελετές, μεταξύ των οποίων ήταν η τελετή προετοιμασίας κλίνης για
τον Ασκληπιό.
Από την 20η ημέρα του Βοηδρομιώνος,
άρχιζε το δεύτερο μέρος των Μεγάλων Μυστηρίων, που γιορτάζονταν όχι πια στην Αθήνα αλλά στην Ελευσίνα. Από την Αθήνα ξεκινούσε μια μεγάλη Πομπή προς την Ελευσίνα.
Στην κεφαλή της Πομπής μετέφεραν στολισμένο με μύρτο το άγαλμα του Ιάκχου και τα
παιχνίδια του από πολύτιμα μέταλλα: αστραγάλους, σφαίρα, στρόβιλο, μήλα, ρόμβο, καθρέφτη και χτένα. Επίσης, πολλά ιερά αντικείμενα μεταφέρονταν με όνους. Παράλληλα, οι μύστες ήταν στολισμένοι με μύρτινα
στεφάνια και κρατούσαν κλαριά και δάδες.
Στο δρόμο, οι πιστοί σταματούσαν, προσέφεραν θυσίες στα παρόδια ιερά και χόρευαν. Στην Πομπή μπορούσαν να συμμετέχουν
και οι μη μύστες, αρκεί να ήταν τίμιοι και ηθικοί άνθρωποι. Για παράδειγμα, οι εταίρες δεν
μπορούσαν να συνοδεύουν το άγαλμα του
Ιάκχου.
Αρχικά, οι γυναίκες μπορούσαν να ανεβαίνουν σε άμαξες. στη συνέχεια, όμως, ο Λυκούργος το απαγόρευσε επιβάλλοντας πρόστιμο 6.000 δραχμών. Ο Πλούταρχος αναφέρει ειρωνικά ότι η ίδια η γυναίκα του Λυκούργου πρώτη πλήρωσε το πρόστιμο. Την
Πομπή συνόδευαν οπλισμένοι νέοι, ίσως, ως
ανάμνηση ενός ιστορικού γεγονότος κατά
τον Πελοποννησιακό πόλεμο, όταν ο Αλκιβιάδης μαζί με το στρατό του επέτρεψε η πομπή να περάσει από την Ελευσίνα.
Η αφετηρία της Πομπής ήταν το Ελευσίνιο
της Αθήνας. Η πρώτη στάση λάμβανε χώρα
στον Κεραμεικό, για να προσφέρουν θυσίες
στον επώνυμο ήρωα Ευδάνεμο. Από εκεί, το
πλήθος κατευθυνόταν προς το ιερό του Ιάκχου, για να πάρει το άγαλμα του θεού. Το ιερό αυτό βρισκόταν δίπλα στο Πομπείον,
όπου η Πομπή έπαιρνε το τελικό της σχήμα
και έβγαινε στην Ιερά Οδό. Η απόσταση για
την Ελευσίνα ήταν τέσσερις ώρες δρόμος.
Σύμφωνα με τον Παυσανία, η τελετή όντας,
ήδη, έξω από την πόλη, σταματούσε στην ιερή συκιά, δίπλα στην οποία βρισκόταν ο ναός της Δήμητρας και της Κόρης, όπου υπήρ-

χαν τα αγάλματα του Ποσειδώνα και της Αθηνάς. Στη συνέχεια, οι πιστοί περνούσαν από
τη γέφυρα του Κηφισού, κοντά στην οποία
βρισκόταν ο βωμός του Δία Μειλιχίου. Περίπου στη μέση της απόστασης μεταξύ Αθήνας
και Ελευσίνας, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται
η Μονή Δαφνίου, ήταν κτισμένο το ιερό του
Δαφνηφόρου Απόλλωνος και πίσω του ο ναός της Αφροδίτης, με το τείχος του από γιγάντιες πέτρες. Μετά, η Πομπή περνούσε δίπλα
στους Ρειτούς, τη σημερινή λίμνη Κουμουνδούρου, και διέσχιζε το πλούσιο Θριάσιο πεδίο. Πριν την Ελευσίνα, η Πομπή συναντούσε τον ελευσινιακό Κηφισό, κοντά στη γέφυρα του οποίου ζούσε η ιερατική οικογένεια
των Γεφυριστών. Η οικογένεια αυτή, σύμφωνα με το μύθο, καταγόταν από τους Φοίνικες
που είχαν μεταναστεύσει στη Θήβα και υπηρετούσε στο ναό της Δήμητρας της Γέφυρας,
που βρισκόταν δίπλα σε αυτόν. Όταν, λοιπόν,
η Πομπή έφτανε στη γέφυρα, λάμβαναν χώρα οι λεγόμενοι «γεφυρισμοί», δηλαδή, οι γεφυριστές και οι μύστες αντάλλασσαν πειράγματα και αστεία, τα οποία δεν ήταν πάντα ευπρεπή, όπως δεν ήταν ευπρεπής και ο χορός
που χόρευε, συνήθως, κάποια γυναίκα που
υποδυόταν τη Βαυβώ.
Την 20η ημέρα του Βοηδρομιώνος, το βράδυ, λοιπόν, οι μύστες εισέρχονταν στον ιερό
χώρο του ναού της Δήμητρας, που ήταν περιφραγμένος. Πάνω από την είσοδο υπήρχε
μια ταμπέλα, που απαγόρευε να εισέλθουν
στο ιερό οι μη μύστες. Οι πιστοί έμπαιναν στο
ναό, όπου άρχιζε μια σειρά δρωμένων με θέμα το μυθολογικό κύκλο των Ελευσίνιων Μυστηρίων. Εάν τα δρώμενα αυτά ακολουθούσαν τη χρονολογική συνέχεια των μυθολογικών γεγονότων, τότε η σειρά τους θα έπρεπε
να είναι η εξής:
Τη νύχτα από την 20η προς την 21η του Βοηδρομιώνος, στο ανάκτορο παρουσιαζόταν
η ιερογαμία της Δήμητρας και του Δία, από
την οποία γεννήθηκε ο Ίακχος. Πιθανόν, ο Ιεροφάντης και η Ιεροφάντισσα έμπαιναν σε
ιδιαίτερο μέρος του ναού, το οποίο παρίστανε νυμφώνα, και, μετά το τέλος του λειτουργικού δράματος, ο Ιεροφάντης αναφωνούσε: «Ιερόν έτεκε πότνια κούρον Βριμώ Βριμόν»
(Γέννησε η σεβαστή θεά νέο, η δυνατή το δυνατό). Αμέσως άρχιζαν οι σπονδές για το νεογέννητο Ίακχο, τραγούδια και χορός και, για
να έχουν αρκετό χώρο, οι πιστοί έβγαιναν
από το ναό προς το Καλλίχωρον φρέαρ.
Τη νύχτα από την 21η προς την 22η του Βοηδρομιώνος, λάμβανε χώρα το ιερό δράμα
της αρπαγής της Κόρης. Η ιέρεια υποδυόταν
την Περσεφόνη, ενώ οι μύστες στολίζονταν
με στεφάνια και κρατούσαν στα χέρια καλάθια με λουλούδια, ως ανάμνηση της αρπαγής
της Κόρης, ενώ μάζευε λουλούδια. Τη Δήμητρα υποδυόταν η Ιεροφάντισσα. Οι μύστες
συμμετείχαν και αυτοί, αναστενάζοντας και
κλαίγοντας, ενώ ειδικοί χορευτές δραματοποιούσαν το μύθο. Την ίδια νύχτα τελούταν,
μάλλον, η πομπή των μυστών με τις δάδες, η
οποία- όπως γράφει ο Λακτάντιος - παρίστανε «την πλάνην και την αρπαγήν και το πένθος».
Υπήρχε, επίσης, το έθιμο της δωρεάς των δάδων για το φωτισμό αγαλμάτων (σε μια επιγραφή αναφέρεται: «ως Σάμιππος μυστηρίοις μεγίστην δάδα έστησεν»). Λογικά, η πομπή
αυτή κατέληγε στην παραλία του κόλπου της
Σαλαμίνας, διότι η Περσεφόνη αρπάχθηκε
δίπλα στη θάλασσα. Και, αφού οι πιστοί επέστρεφαν στο ναό, με πλήρη σιγή, παρέδιδαν
τις δάδες ο ένας στον άλλον, διότι πίστευαν
ότι η φλόγα των δάδων εκείνη τη στιγμή είχε εξαγνιστική δύναμη και η εναλλαγή κατόχων τους συμβόλιζε την ηθική ενότητα όλων
των μυστών. Έπειτα, στη σκηνή έβγαινε μια
γυναίκα που υποδυόταν τη Βαυβώ, χορεύοντας πάλι ένα χυδαίο χορό, ίσως, ως συμβολική αποκάλυψη των παραγωγικών μυστι-

κών της φύσης. Αμέσως μετά, οι μύστες γεύονταν τον κυκεώνα, ως ανάμνηση του γεγονότος ότι η Δήμητρα έφαγε για πρώτη φορά,
αφού γέλασε με τα αστεία της Βαυβούς. Ο κυκεώνας, δηλαδή το μείγμα, περιείχε σπόρους
σύκων, σταφύλι, άνθη κανέλας, τυρί, αλεύρι, κρέμα γάλακτος και μέλι. Όλη την προηγούμενη ημέρα οι μύστες νήστευαν. Αναφορά σε αυτές τις τελετές μπορεί να εντοπίσει
κανείς στη στερεότυπη εκείνη φράση, με την
οποία συνθηματικά οι μύστες αναγνωρίζονταν μεταξύ τους: «ενήστευσα, έπιον τον κυκεώνα, έλαβον εκ κίστης, εργασάμενος απεθέμην
εις κάλαθον και εκ καλάθου εις κίστην». (Πιθανόν, στην κίστη ήταν τοποθετημένα κάποια
«απρεπή» σύμβολα της λατρείας της Δήμητρας, τα οποία έπαιρναν από ένα κουτί και τα
έβαζαν σε ένα άλλο, κάνοντας κάποιες συμβολικές κινήσεις).
Τη νύχτα της 22ης προς την 23η του Βοηδρομιώνος, στο ανάκτορο λάμβαναν χώρα
τα μυστικά δρώμενα της επιστροφής της Κόρης, της συμφιλίωσης της Δήμητρας με τους
θεούς, της καθιέρωσης των μυστηρίων, καθώς, επίσης, και της αποστολής του Τριπτόλεμου για τη διάδοση της καλλιέργειας, ενώ
ο Ιεροφάντης, μέσα σε πλήρη σιωπή, έδειχνε το κομμένο στάχυ, ως σύμβολο της εναλλαγής της ζωής με το θάνατο και της μετά το
θάνατο αναγέννησης προς τη νέα ζωή. Κατά
το τελευταίο αυτό νυχτερινό δρώμενο, έδειχναν σε όλους τα φωταγωγημένα αγάλματα των θεών. Με τα νυχτερινά δρώμενα της
τρίτης ημέρας τελείωναν τα μυστικά δράματα στην Ελευσίνα. Αυτές οι τρεις ημέρες της
γιορτής ονομάζονταν «μυστηριώτιδες ημέραι» και οι νύχτες «ιεραί νύχτες». Η τελευταία
ημέρα των μυστηρίων είχε το όνομα «πλημοχόη» (έτσι λέγονταν τα κιούπια με τα οποία
έκαναν σπονδές). Τα αγγεία αυτά τα τοποθετούσαν στο ναό της Δήμητρας –το ένα στο
ανατολικό του μέρος και άλλο στο δυτικόκαι τα γέμιζαν με νερό, το οποίο οι ιερείς έχυναν στη γη λέγοντας κάποια μυστικά λόγια.
Ποια λόγια θα μπορούσαν να είναι αυτά; Μήπως, σύμφωνα με τον Πρόκλο, οι ιερείς κοιτώντας τον ουρανό, έλεγαν: «ύε», ( βρέξε) και
μετά στρέφοντας το βλέμμα προς τη γη, έλεγαν: «κύε» (καρποφόρησε); Όπως σημειώνει
ο Ευριπίδης, κατά την τελετή της πλημοχόης, το νερό από τα αγγεία το έριχναν σε ειδικά
ανοίγματα στη γη. Αυτό σήμαινε ότι η εν λόγω τελετή δεν αποσκοπούσε μόνο στην καρποφορία της γης αλλά και στον εξευμενισμό
των υποχθόνιων θεοτήτων.
Μετά το πέρας των μυστηρίων, πραγματοποιούνταν αγώνες, οι οποίοι, πιθανόν, άρχιζαν την 24η ημέρα του Βοηδρομιώνος και διαρκούσαν τέσσερις ημέρες. Οι αγώνες αποτελούνταν από τα εξής αγωνίσματα: 1) τον
«αγώνα γυμνικόν», 2) την «ιπποδρομία» 3)
τον «πάτριον αγώνα», δηλαδή, το σύμφωνο
με την αρχαία παράδοση και 4) τον «αγώνα
μουσικής». Με τους μουσικούς αγώνες τελούνταν και οι «σκηνικοί», στους οποίους, για
παράδειγμα, μεταξύ άλλων είχαν συμμετάσχει ο Αισχύλος και ο Ευριπίδης. Ως βραβείο
οι νικητές έπαιρναν σπόρους σιταριού που
φύτρωνε στο ιερό Ράριο πεδίο.
Μετά τους αγώνες, που σήμαιναν το τέλος των Μεγάλων Μυστηρίων, οι μύστες και
οι αγωνιζόμενοι επέστρεφαν στην Αθήνα και
τότε συνεδρίαζε η Ιερά Βουλή στο Ελευσίνιο
της Αθήνας, στην οποία καταδίκαζαν πρόσωπα που προσέβαλαν τα μυστήρια και τιμούσαν εκείνους που συνέβαλαν ιδιαίτερα στην
προετοιμασία της γιορτής. Η συνεδρίαση γινόταν την 28η ημέρα του Βοηδρομιώνος και,
συνεπώς, αυτή η ημερομηνία θεωρείτο η τελευταία ημέρα της γιορτής.
Στην περίπτωση που η παραπάνω σειρά
των τελετών είναι αληθής, η γιορτή χωριζόταν σε δύο ίσης διάρκειας μέρη, επτά ημέ-
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ρες εορτασμών στην Αθήνα και επτά ημέρες
στην Ελευσίνα, ενώ υπήρχε και μια ενδιάμεση ημέρα μεταξύ τους, η 20η του Βοηδρομιώνος, όταν η πομπή κινούταν μεταξύ των δύο
πόλεων. Τότε, από την αρχή των μυστηρίων
έως το μυστικό δράμα αναζήτησης της κόρης, περνούσαν εννέα ημέρες, όπως ακριβώς και στο μύθο.
Τον 4ο αιώνα μ.Χ., ο αυτοκράτωρ Βαλεντιανός Α΄ ήθελε να καταργήσει τα μυστήρια, αλλά ο Πραιτεξτάτος, που ήταν ανθύπατος της
Ελλάδας, είπε στον αυτοκράτορα ότι σε αυτή την περίπτωση η ζωή για τους Έλληνες θα
ήταν βαριά, διότι αυτά «ενώνουν το ανθρώπινο γένος». Έτσι, ο Βαλεντιανός δεν τα κατήργησε . αυτό, όμως, το έκανε ο Θεοδόσιος
στα τέλη του 4ου αιώνα μ.Χ.

Διδασκαλία
Κάποιοι ερευνητές ισχυρίζονταν ότι το περιεχόμενο των μυστηρίων ήταν μόνο οι ιεροτελεστίες και δεν υπήρχε κάποια ειδική
διδασκαλία πίσω από αυτές. Όμως, αρκετές
μαρτυρίες, ξεκινώντας από τον Πίνδαρο έως
τους πατέρες της Εκκλησίας, αναφέρουν, σαφώς, ότι τα μυστήρια περιείχαν μια ειδική διδασκαλία. Οι βασικές θεότητες των μυστηρίων ήταν η μυστική τριάδα, η Δήμητρα, η Κόρη και ο Ίακχος. Ο τελευταίος καταλαμβάνει,
σταδιακά, τη θέση του Πλούτωνα. Από τον
Ομηρικό Ύμνο βλέπουμε ότι η λατρεία του
Ιάκχου δεν αποτελούσε μέρος των μυστηρίων από την αρχή και, μάλλον, η εισαγωγή
του στην ελευσίνια τριάδα οφείλεται στους
Ορφικούς, που διέδιδαν τη λατρεία του Διονύσου, με τον οποίο, πολύ συχνά, ταυτιζόταν
ο Ίακχος. Τα χαρακτηριστικά του Ιάκχου δεν
ήταν σαφή. Κάποιοι τον αναφέρουν ως γιο
του Δία και της Δήμητρας, κάποιοι ως γιο του
Δία και της Περσεφόνης, άλλοι ως γιο του Δία
και της Σεμέλης, άλλοι ως γιο του Διόνυσου
και της Αύρας, ενώ σε έναν ορφικό ύμνο ονομάζεται γιος της Ίσιδας. Η ηλικία του, επίσης,
παρουσιάζεται διαφορετική. Η ίδια αβεβαιότητα παρατηρείται και ως προς το θέμα του
φύλου του. Όπως ο Τριπτόλεμος, ο Ίακχος
παρουσιάζεται, καμιά φορά, σε ερμαφρόδιτη μορφή. Αυτή η θεοκρασία στη μορφή του
Ιάκχου συνδυάζεται απόλυτα με τον απόκρυφο χαρακτήρα των μυστηρίων. Ο θεός, δηλαδή, παρουσιάζεται ως ον, για το οποίο δεν
μπορεί κανείς να αναφέρει τίποτε συγκεκριμένο, ούτε τίνος γιος ήταν, ούτε ποιας ηλικίας
ήταν, ούτε τι φύλου ήταν. Η ίδια θεοκρασία
παρατηρείται και στις άλλες θεότητες. Η Κόρη ταυτίζεται, πολλές φορές, με την ελευσίνια θεότητα Δάειρα, ενώ, συχνά, αποκτά χαρακτηριστικά της Αρτέμιδος. Με τις ελευσίνιες θεότητες σχετιζόταν και η Αθηνά. Επίσης, καμιά φορά, η Περσεφόνη είχε ερμαφρόδιτη μορφή. Ακόμα πιο παράξενη φαίνεται η ταύτιση της Δήμητρας με την Κυβέλη
και την Περσεφόνη και αυτή η ταύτιση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ελευσίνιας διδασκαλίας για τις θεότητες, στην οποία
αναμειγνύονται διαφορετικά φύλα, ηλικίες
και τα ίδια τα πρόσωπα των θεών. Εξάλλου,
στη γλώσσα των μυστών δεν υπήρχε ούτε η
Δήμητρα, ούτε η Κόρη της, ούτε ο Πλούτωνας, ούτε άλλα γνωστά ονόματα θεών. Η Δήμητρα στη γλώσσα των μυστών ονομαζόταν
Άχθεια και η Κόρη Αθηλά.
Τι προσέφερε, λοιπόν, η ελευσίνια διδασκαλία στον άνθρωπο; Τα Ελευσίνια Μυστήρια υπόσχονταν στους μυημένους την ευτυχία στη μετά θάνατον ζωή. Ο Πίνδαρος, για
παράδειγμα, ονομάζει ευτυχισμένους όσους
πεθαίνουν έχοντας μυηθεί στα μυστήρια της
Δήμητρας. Γι’ αυτόν το λόγο οι περισσότεροι αρχαίοι Έλληνες προσπαθούσαν- έστω
και στα γεράματα- να μυηθούν στα Ελευσίνια Μυστήρια. Έτσι, στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη ο χωρικός Τρυγαίος, τον οποίο ο
Ερμής απειλεί με θάνατο, παρακαλεί να του

δανείσουν τρεις δραχμές, για να πληρώσει τα
απαραίτητα έξοδα της μύησης, πριν κατέβει
στον Άδη. Σε μια από τις επιγραφές που βρέθηκε στην Ελευσίνα αναγράφεται ένα ποίημα, σύμφωνα με το οποίο ο θάνατος για τους
μύστες δεν είναι ατυχία, αλλά κάτι καλό. «Η
καλόν εκ μακάρων μυστήριον, ού μόνον είναι
τον θάνατον θνητοίς ού κακόν, αλλ’ αγαθόν».
Η υπόσχεση της ευτυχίας μετά το θάνατο
στους μυημένους αποτελούσε τη βάση της
διδασκαλίας και προσέφερε σε όσους πέθαιναν και στους συγγενείς τους την ελπίδα μιας
αισιόδοξης συνέχειας μετά το θάνατο -θεωρία άγνωστη στην κλασική Ελλάδα.
Οι ψυχές των νεκρών, όπως δίδασκαν οι
Ιεροφάντες, μετέβαιναν από τη μια σφαίρα στην άλλη, σύμφωνα με το νόμο της μετεμψύχωσης, ο οποίος, πιθανόν, υιοθετήθηκε από τους Ορφικούς. Η αναφορά του γεγονότος ότι με τη διδασκαλία για την Περσεφόνη ως Δέσποινα του Κάτω Κόσμου συνδέεται
η διδασκαλία της μετεμψύχωσης απαντάται
ήδη στον Πίνδαρο.
Εκτός από τη διδασκαλία της μετεμψύχωσης, υπάρχουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν
την πίστη των μυημένων στην προσωρινή
μετάβαση των ψυχών των νεκρών από τον
κόσμο των σκιών προς τον υφήλιο κόσμο και,
ως συνέπεια, στη δυνατότητα επικοινωνίας
των ζωντανών με τους νεκρούς. Απόδειξη
όσων αναφέραμε αποτελεί η γιορτή «Ανάδυση της Κόρης» που κάθε χρόνο γιορταζόταν
σε πολλές ελληνικές πόλεις . το ίδιο, βέβαια,
συμπεραίνουμε και από κάποιες ιεροτελεστίες των Μικρών Μυστηρίων. Η διδασκαλία για
τη δυνατότητα επανένωσης και για την αδιάκοπη επικοινωνία των ζωντανών με τους νεκρούς συνιστούσε μία από τις πιο ελκυστικές
πτυχές των μυστηρίων, διότι ο άνθρωπος πάντα θέλει να πιστεύει ότι ο θάνατος των δικών
του προσώπων δεν αποτελεί αίτιο αποκοπής
του ζωντανού δεσμού που τους συνδέει.
Τα μυστήρια δεν υπόσχονταν μόνο την ευτυχία μετά το θάνατο, αλλά μαρτυρούσαν
και τα βάσανα των αμαρτωλών που αποδείχθηκαν ανάξιοι της μύησής τους. Η απαίτηση από τους ανθρώπους να προσέρχονται
στα μυστήρια με καθαρή ψυχή, συνήθως, τηρούταν αυστηρώς. Ακόμα και ο αυτοκράτορας Νέρων, που ασύστολα παραβίαζε τους
νόμους, δεν τόλμησε να ζητήσει μύηση στα
μυστήρια, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα, μετά το φόνο της μητέρας του. Με άλλα λόγια,
τα Ελευσίνια Μυστήρια είχαν μεγάλη συμβολή στην ηθική εξύψωση του ελληνικού λαού. Σύμφωνα με τον Κικέρωνα, για παράδειγμα, ο αθηναϊκός πολιτισμός, που δημιούργησε πολλά ωραία και μεγαλειώδη επιτεύγματα και τα εφάρμοσε στην ανθρώπινη ζωή, δε
δημιούργησε τίποτε καλύτερο από τα Ελευσίνια Μυστήρια, χάρη στα οποία οι άνθρωποι
μετέβησαν από την άγρια κατάσταση προς
την αντάξια για τον άνθρωπο ζωή και εξευγένισαν τα ήθη τους. Βέβαια, καμιά φορά στα
νυχτερινά όργια συνέβαιναν απρεπείς πράξεις, αλλά αυτές ήταν σπάνιο φαινόμενο, το
οποίο πάντα προκαλούσε αυστηρή καταδίκη και τιμωρία από μέρους των Ελλήνων.
Στα Μυστήρια της Δήμητρας, λοιπόν, διδασκόταν ότι η μεταθανάτια τύχη του ανθρώπου σχετίζεται με τη ζωή του. Όλα αυτά, όμως, είναι μόνο η κοσμική πλευρά της
διδασκαλίας, γνωστή και σε μη μύστες, στην
οποία αναφέρονται σαφώς επιγραφές, γραπτά μνημεία και έργα τέχνης. Η απόκρυφη
πλευρά της, όμως, θα παραμείνει κρυμμένη
για πάντα και οι προσπάθειες να την ανακαλύψει κανείς, μοιάζουν με τους κόπους του
Σισύφου.
(Το άρθρο βασίζεται στη διατριβή του Καθηγητή Ν. Νοβοσάντσκι)
Δρ Όλγα Μπούρα

Ο Ασκληπιός ως ιατής,
σωτήρας και θαυματουργός

Η

επιδίωξη της ίασης αποτελεί χαρακτηριστικό του ύστερου ελληνισμού και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Γι’ αυτό, παράλληλα με διάφορες νέες
λατρείες, αποκτά ισχύ η ανανεωμένη λατρεία του θεού Ασκληπιού ως έκφραση της
γενικευμένης ανάγκης για έναν καλό θαυματουργό, ιατή και σωτήρα, δημιουργώντας τις
πολιτιστικές προϋποθέσεις για την αποδοχή
των Ευαγγελίων.
Γενικά, αυτήν την εποχή ο απλός άνθρωπος βρέθηκε μόνος απέναντι στην τύχη του,
στην αστάθεια της ζωής, στους πολέμους,
στις αρρώστιες. Μόνο κάποιος πολύ δυνα-

τον Ασκληπιό τον συναντάμε στον Ησίοδο.
Ο Απόλλων σκότωσε την αγαπημένη του Κορωνίδα, που ήταν ήδη έγκυος στον Ασκληπιό, διότι παντρεύτηκε το βασιλιά Ίσχυ, γιο
του Ελάτου. Το αγέννητο μωρό ο θεός Απόλλωνας το πήρε από τη νεκρή μητέρα του και
το έδωσε στον Κένταυρο Χείρωνα, για να το
μεγαλώσει. Όταν ο Ασκληπιός έγινε μεγάλος
ιατρός, ικανός ακόμα και να ανασταίνει τους
νεκρούς, τον θανάτωσε ο Δίας με τον κεραυνό του. Σύμφωνα με τους μύθους, ο Ασκληπιός παντρεύτηκε την Ηπιόνη, την πανέμορφη κόρη του βασιλιά της Κω, ενώ, βάσει της
ύστερης μυθολογικής παράδοσης, είχε κό-

τός άνθρωπος ή ημίθεος μπορούσε να αντισταθεί στη μοίρα, όπως -σύμφωνα με τον
Πλούταρχο- έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλάζοντας τη σημασία των κακών οιωνών. Ο
Μακεδόνας βασιλιάς, μολονότι παρατήρησε ιδρώτα στο άγαλμα του Ορφέα, είπε ότι
οι τραγουδιστές θα ιδρώσουν υμνώντας τις
πράξεις του. Οι υπόλοιποι απεγνωσμένα ήλπιζαν σε θαύματα. Οι ιστορικοί της Εκκλησίας αναφέρουν, χαρακτηριστικά, ότι στη ρωμαϊκή εποχή υπάρχει μία Αυτοκρατορία, μία
οικουμενική γλώσσα, ένας πολιτισμός, μία
εξέλιξη προς το μονοθεϊσμό και μία κοινή
ανάγκη για τον ερχομό ενός Σωτήρα.
Αντίθετα, στην αρχαία Ελλάδα, υπήρχαν
πολλές θεότητες που θεράπευαν, όπως οι Διόσκουροι, η Ήρα, η Αθηνά, ο Μελάμποδας, ο
Αμφιάραος και ο Τροφώνιος. Ο πιο αναγνωρισμένος θεός-θεραπευτής ήταν, αναμφίβολα, ο Ασκληπιός, η ιδιότητα του οποίου ως
ιατρού-θαυματουργού άρχισε να αναπτύσσεται σταδιακά. Αρχικά, στην Ιλιάδα παρουσιάζεται ως βασιλιάς της Θεσσαλίας και ως
θαυμάσιος γιατρός. Τον πιο πρώιμο μύθο για

ρες την Υγεία, την Πανάκεια, την Ιασώ, καθώς και γιους το Μαχάονα (προστάτη της
χειρουργικής επέμβασης), τον Ποδαλείριο (προστάτη της συντηρητικής θεραπείας), καθώς και τον Τελεσφόρο, το μικρότερο
γιο του, που απεικονίζεται ως μικρό αγοράκι
τυλιγμένο σε μανδύα και με φρυγικό καπέλο. Ο Ασκληπιός ήταν ο θεός που εξασφάλιζε την καλή έκβαση της ασθένειας, δηλαδή
την ίαση.
Ο πρώτος ναός του Ασκληπιού στην Αθήνα χτίστηκε στη Νότια Κλιτύ της Ακρόπολης.
Άλλο ένα Ασκληπιείο, λίγο αργότερα, ιδρύθηκε στον Πειραιά, ενώ σημαντικά κέντρα
λατρείας του Ασκληπιού έγιναν η Επίδαυρος
και η Κως. Στην Κω μεγάλωσε μια λαμπρή
πλειάδα γιατρών, η επιστημονική αντίληψη των οποίων βασιζόταν στην ενότητα του
ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον.
Οι γιατροί του νησιού πίστευαν ότι οι αιτίες
των νόσων εντοπίζονται στον τρόπο ζωής,
ενώ για τη θεραπευτική αγωγή βασίζονταν
στις θεραπευτικές δυνάμεις της φύσης. Στην
αρχαία Ελλάδα, δεν υπήρχε σαφής διαχωρι-
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σμός της κοσμικής θεραπείας και της προσφερόμενης στους ναούς, ενώ η Ιατρική στα
ιερά ακολουθούσε πολλές τεχνικές και παραδόσεις υγιεινής που προέρχονταν από την
εμπειρική περίθαλψη και εφάρμοζε πρωτοποριακές ιδέες στους τομείς της θεραπείας,
της τραυματολογίας και της ιατρικής ηθικής.
Όλοι οι γιατροί της Κω ονομάζονταν
Ασκληπιάδες και χωρίζονταν σε δύο γένη,
του Μαχάονα και του Ποδαλειρίου. Ο μεγάλος ιατρός Ιπποκράτης ήταν απόγονος
του γένους Ποδαλειρίου, ενώ ο συνονόματος εγγονός του, ο γιος του Δράκοντος, έγινε γνωστός, επειδή θεράπευσε τη Ρωξάνη,
τη σύζυγο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στους
γνωστούς Ασκληπιάδες, απογόνους του Μαχάονα, ανήκε, επίσης, ο Νικόμαχος, ο πατέρας του Αριστοτέλη, ο οποίος ήταν αυλικός
γιατρός του βασιλιά Αμύντα του Γ', παππού
του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Από την Επίδαυρο η λατρεία του θεού εισήχθη αργότερα και στη Ρώμη, όπου για
δέκα χρόνια θέριζε η επιδημία της πανώλης
(3ος αι.π.Χ). Αποφασίστηκε, λοιπόν, μια αποστολή της πόλης να πάει στην Επίδαυρο, για
να προσκαλέσει το θεϊκό γιατρό. Ο Ασκληπιός αποδέχτηκε την πρόσκληση και με τη
μορφή ενός μεγάλου φιδιού μπήκε στο καράβι. Όταν το καράβι κατέπλευσε στον ποταμό Τίβερη, το φίδι σύρθηκε στο νερό και κολυμπώντας έφτασε στο νησί Τιβερίνα, όπου
πήρε ξανά τη θεϊκή του μορφή και σταμάτησε την επιδημία. Στο νησί αυτό, αργότερα, οι
αφέντες έστελναν τους βαριά άρρωστους
σκλάβους τους, και, αν αυτοί θεραπεύονταν,
τους άφηναν ελεύθερους. Εκεί, επίσης, ανεγέρθη ναός του Ασκληπιού σε σχήμα καραβιού. Οι Ρωμαϊκές επαρχίες δεν αποδέχονταν, αρχικά, τη λατρεία του Έλληνα θεού,
επειδή είχαν τους δικούς τους θεούς-ιατές,
όπως το Σέραπι και τον Ιμχοτέπ. Όμως, σταδιακά οι θεοί αυτοί έχαναν τη δύναμή τους.
Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος αρρώστησε, οι
στρατηγοί του απευθύνθηκαν στο ιερό του
Σέραπι στη Βαβυλώνα και ρώτησαν το θεό
αν πρέπει να μεταφέρουν το βασιλιά μέσα
στο ναό για πιο γρήγορη ίαση. Ο θεός απάντησε: «Μην τον φέρετε. Αν μείνει εκεί όπου
είναι, σύντομα θα νιώθει καλύτερα» . όμως,
την επόμενη ημέρα ο Αλέξανδρος πέθανε.
Τελικά, η λατρεία του Σεράπιδος εκτοπίστηκε από τον Ασκληπιό, που άρχισε να λέγεται Ασκληπιός Ιμούθης, δηλαδή, να ταυτίζεται και με τον Ιμχοτέπ. Συνολικά, στον αρχαίο
κόσμο μετρούσαν 400 ιερά του Ασκληπιού,
από τα οποία τα 300 βρίσκονταν στην Ελλάδα. Όλα αυτά έφεραν το όνομα Ασκληπιεία.
Βασικές προϋποθέσεις για την ίδρυση
κάθε Ασκληπιείου ήταν η ύπαρξη πηγής και
άλσους με κυπαρίσσια. Πάντα τοποθετούνταν ψηλά στους λόφους, ενώ, πολύ συχνά,
σε αυτά ζούσαν ιερά φίδια, τα οποία ήταν
ήμερα και, καμιά φορά, έγλειφαν τα πόδια
των ασθενών. Άνηκαν στο είδος «Λαφίτης
του Ασκληπιού» (Elaphe longissima). Συνήθως, στους ναούς των Ασκληπιείων υπήρχαν αναθήματα στο σχήμα του οργάνου που
θεραπεύτηκε, τα οποία είχαν ως σκοπό όχι
μόνο την έκφραση ευγνωμοσύνης αλλά και
την αποφυγή του υποτροπιασμού της αρρώστιας.
Ο Ασκληπιός στους ναούς του όχι μόνο
θεράπευε από διάφορες-πολλές φορές, ανίατες- ασθένειες, αλλά και βοηθούσε στις δύσκολες καταστάσεις. Οι πηγές αναφέρουν
έναν πατέρα που έψαχνε το χαμένο γιο του ή
μια χήρα που δεν έβρισκε τα κρυμμένα χρήματα του συζύγου της, για να πληρώσει τους
δανειστές.
Η θεραπευτική αγωγή στα Ασκληπιεία

περιλάμβανε τόσο τα εμπειρικά όσο και τα
μαγικά στοιχεία, καθώς και τις μεθόδους
ψυχολογικού επηρεασμού. Οι γιατροί χρησιμοποιούσαν την υδροθεραπεία και τη βοτανοθεραπεία, συνιστούσαν ένα σωστό τρόπο
ζωής, κάποια δίαιτα, γυμναστικές ασκήσεις,
ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, πραγματοποιούσαν χειρουργικές επεμβάσεις. Όλα κατέληγαν, όμως, στην αναμονή της θεραπευτικής Θεοφάνειας, η οποία λάμβανε χώρα
κατά την ιερή τελετή της εγκοίμησης στο
Άβατον, όπου δεν επιτρεπόταν η είσοδος χωρίς ειδική άδεια. Η εγκοίμηση ήταν το έσχατο σημείο της θρησκευτικής έντασης για την
οποία οι ιερείς ετοίμαζαν τους προσκυνητές
μέσω καθαρμών και θυσιών. Σε ειδικές κλίνες - ξεχωριστές για άντρες και γυναίκες- οι

κής βοήθειας του θεού, τα οποία επιλέχθηκαν από τους ιερείς της Επιδαύρου και χαράχθηκαν πάνω σε πέτρα τον 4ο αιώνα π.Χ.
Ονομάζονταν «Ιάματα του Απόλλωνος και
του Ασκληπιού» και περιέγραφαν τα θαύματα κατά την εγκοίμηση, που ονομάζονταν
«αρεταί του θεού». Οι επιγραφές αυτές περιείχαν, συνήθως, κάποιες τυπικές φράσεις,
όπως: «Εγκαθεύδουσα δε όψιν είδε . εδόκει οί
ο θεός επιστάς» (κατά την εγκοίμηση είδε το
εξής όνειρο, ότι ο θεός στάθηκε δίπλα στην
κλίνη του), ενώ η επιγραφή πάντα τελειώνει
με τα εξής λόγια: «αμέρας δε γενομένας υγιής
εξήλθε» (το πρωί βγήκε υγιής). Μια πινακίδα
περιγράφει, για παράδειγμα, μια τέτοια ιστορία. Μια γυναίκα δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδιά. Κατά την εγκοίμηση, παρακάλεσε

ξενώνα εκτός του Ασκληπιείου – το λεγόμενο «καταγώγιο»- και έτσι, βοήθησε τις έγκυες
γυναίκες και τους ετοιμοθάνατους. Κατά την
περίοδο της βασιλείας του Αδριανού, πολλά
Ασκληπιεία άνθησαν και πάλι, προσελκύοντας εκατοντάδες ασθενείς.
Υπάρχουν αρκετοί ερευνητές που εκτιμούν ότι η πίστη στον Ασκληπιό που θεραπεύει ακόμα και με το άγγιγμα του χεριού
προετοίμασε τον ερχομό του αληθινού Σωτήρα και Ιατή. Ο Ρώσος καθηγητής Ζελίνσκι, για παράδειγμα, έγραψε: «Η μορφή του
Ασκληπιού μπήκε βαθιά στη καρδιά της ανθρωπότητας. Δε θα την εγκαταλείψει πια
ποτέ!».
Ενδιαφέρον είναι ότι μέχρι την εποχή που
η Θεία Μορφή του Κυρίου αποτυπωμένη
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το παρόν άρθρο επιχειρείται μια
συνοπτική παρουσίαση της διδασκαλίας της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, καθώς και των Πατέρων της
Εκκλησίας για την υγεία και τη νόσο. Επίσης, προβάλλεται η σχέση των ανωτέρω
θέσεων με την περιπτωσιολογία του σύγχρονου ανθρώπου και την Ολιστική Ιατρική.
Α. 1.Υγεία και νόσος στην Παλαιά Διαθήκη
Στην Παλαιά Διαθήκη, η υγεία αποτελεί το σημαντικότερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Υπό αυτό το πρίσμα,
η φυσική ζωή και η ζωή πλησίον του Θεού είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Η πρόκληση της νόσου σχετίζεται, σύμφωνα με
την Παλαιά Διαθήκη, με το νόμο του αιτίου και του αποτελέσματος, ενώ οι αρρώστιες έχουν συγκεκριμένες αιτίες. Για παράδειγμα, η λέπρα είναι αποτέλεσμα της
βλασφημίας, του φόνου και της ψευδορκίας, ενώ η επιληψία και η αναπηρία των
παιδιών είναι αποτέλεσμα της συζυγικής
απιστίας. Το έλκος και η υδρωπικία (συγκέντρωση υγρού) είναι αποτέλεσμα της
ανηθικότητας και της εκλύσεως, ενώ η καταρροή συνιστά συνέπεια της μη καταβολής της δεκάτης, δηλαδή, του υποχρεωτικού τρόπου φορολογίας πολλών κοινωνιών στην αρχαιότητα. Ειδικότερα, οι Ισραηλίτες ήταν υποχρεωμένοι να δίνουν στο
Ναό το 10% από όλα όσα κέρδιζαν και παρήγαγαν κάθε έτος.
Οι σημαντικοί προφήτες αποδέχονται
τη συμβολή των ιατρών και των φαρμάκων στη θεραπεία των τραυμάτων (Ησ.3,7,
Ιερ. 8,22). Στο ραβινικό Ιουδαϊσμό αποδίδεται μεγάλη σημασία σε φυτικά μέσα θεραπείας, όπως το λάδι και το κρασί. Η Ανατομία και η Χειρουργική αντιμετωπίζονται,
επίσης, με σεβασμό. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ο πραγματικός και μόνος ιατρός
είναι ο Θεός και για το λόγο αυτό η προσευ-

ασθενείς οδηγούνταν σε κατάσταση «τεχνητού ύπνου» με τη βοήθεια ναρκωτικών ουσιών ή μεθόδων ψυχολογικής υποβολής. Στον
ύπνο τους τους επισκεπτόταν ο Ασκληπιός,
ενώ το όνειρο που έβλεπαν ήταν είτε «θεωρηματικό»- δηλαδή κατανοητό- είτε «αλληγορικό», που χρειαζόταν ερμηνευτή. Αν ο
ασθενής ακολουθούσε τις εντολές του ονείρου, θεραπευόταν. Τις πολυάριθμες περιπτώσεις ίασης μαρτυρούσαν οι επιγραφές
με εβδομήντα παραδείγματα θαυματουργι-

χή συνιστά βασικό μέσο ίασης.
Η Παλαιά Διαθήκη υπαινίσσεται ότι ο
άνθρωπος αρρωσταίνει, διότι παραβαίνει τις εντολές του Θεού και επιλέγει να
ζήσει με τρόπο αντίθετο στη φύση του.
Η προτίμησή του αυτή καταργεί την τάξη της δημιουργίας και, επομένως, ο άνθρωπος υφίσταται τις συνέπειες της διασάλευσης της κοσμικής τάξης. Ο κόσμος
δημιουργήθηκε από το Θεό, για να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο με έναν ορισμένο τρόπο. Όταν ο άνθρωπος επιλέγει
έναν αντίθετο τρόπο μεταχείρισης της φύσης, ο κόσμος, αντί να τρέφει τον άνθρωπο, τον σκοτώνει.
Από τις προαναφερθείσες πηγές συνάγεται, ακόμη, ότι η πολυφαγία, που είναι
μια σωματική παρεκτροπή, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λαιμαργία και την
απληστία, που είναι ψυχικά πάθη.
Επομένως, από την ανάγνωση της Παλαιάς Διαθήκης προκύπτει και επιβεβαιώνεται ότι η νόσος είναι συνέπεια της αμαρτίας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος νοσεί,
επειδή παραβιάζει τη φύση τη δική του και
των λοιπών δημιουργημάτων του Θεού.
2. Αμαρτία και νόσος στην Καινή Διαθήκη
Για την Καινή Διαθήκη, η αρρώστια είναι ενάντια στη δημιουργική πρόθεση του
Θεού. Ωστόσο, διαφαίνεται μια σύνδεση
μεταξύ αρρώστιας και αμαρτίας, εν αντιθέσει με την Παλαιά Διαθήκη, όπου ο Χριστός υπερβαίνει το δόγμα της τιμωρίας και
προσφέρει ίαση και συγχώρεση (Ματθ.
2,5).
Στην εποχή του Χριστού, η αρρώστια
ήταν μια σωτήρια πράξη με παιδαγωγικό
χαρακτήρα και αποσκοπούσε στο να συνετίσει και να χαλιναγωγήσει τον άνθρωπο
από τα πάθη της υπόστασής του.
Ο Μέγας Αθανάσιος θεωρεί ότι ο Υιός
του Ανθρώπου γιατρεύει την ψυχοσωματική ύπαρξη του θνητού. Η ερμηνεία αυτή

το θεό να της στείλει την εγκυμοσύνη, αλλά
ξέχασε να ζητήσει και τη γέννα. Έτσι, ήταν
έγκυος μερικά χρόνια, μέχρι που επέστρεψε
στο ναό και ζήτησε να γεννήσει.
Κάθε Ασκληπιείο ήταν πρώτα από όλα ένα
ιερό. Εκεί τηρούσαν αυστηρά τους κανόνες
της τελετουργικής καθαρότητας. Γι’ αυτό και
εντός της περίφραξης του ναού δεν επιτρεπόταν να γεννηθεί και να πεθάνει κανείς. Ο
Ρωμαίος Συγκλητικός Αντωνίνος, αργότερα,
ανήγειρε στην Επίδαυρο ένα ειδικό κτίριο-

του Μεγάλου Αθανασίου δεν αναφέρεται
μόνο στο βιολογικό αλλά και στον πνευματικό θάνατο του ανθρώπου, καταλήγοντας
στο συμπέρασμα ότι μόνο ο Χριστός είναι
ο θεράπων ιατρός της ψυχής και του σώματος του ανθρώπου. Στον τομέα της λατρείας, αυτή η ερμηνευτική θεώρηση εφαρμόστηκε στην ακολουθία του μυστηρίου του
Ευχελαίου. Ολόκληρη η ακολουθία του Ευχελαίου στοχεύει στην ίαση τόσο του σώματος όσο και της ψυχής.
Επίσης, σύμφωνα με το Μέγα Βασίλειο, η απομάκρυνση του ανθρώπου από
το Θεό και ο εγωκεντρισμός, ως κυρίαρχο γνώρισμα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, συνιστούν τις βαθύτερες αιτίες που
προκαλούν την ασθένεια. Στη θεώρηση
αυτή, κυριαρχεί η θέση ότι η διατήρηση
της υγείας και η εκδήλωση ασθένειας είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης επιλογής.
Ο άνθρωπος, δηλαδή, επιλέγει- σύμφωνα
με το λογικό του-ποιο δρόμο θα ακολουθήσει στην πορεία της ζωής του. Στην περίπτωση που ακολουθήσει το δρόμο που
τον οδηγεί στην πνευματική και ηθική του
πτώση, χάνει, αυτομάτως, την πνευματική,
ψυχική και σωματική του υγεία και ασθενεί. Όλα στο Χριστιανισμό είναι θέμα ελεύθερης επιλογής.
3. Συμπεράσματα
Προς επίρρωση των παραπάνω θέσεων,
τα ιερά κείμενα και οι άγιοι Πατέρες της
Εκκλησίας υποστηρίζουν πως αιτία πολλών ασθενειών είναι η φιληδονία, η πολυφαγία, η διασκέδαση και άλλες ενέργειες,
που μαρτυρούν την απουσία αυτοπειθαρχίας και αυτοσυγκράτησης του ατόμου,
δηλαδή, την παράδοσή του στα πάθη, σε
μια αχαλίνωτη συμπεριφορά και σε έναν
έκλυτο βίο. Τούτο είναι ιδιαίτερα αισθητό
στην εποχή μας, καθώς οργιάζει η φιληδονία. Σήμερα, οι αρρώστιες, και μάλιστα οι
πιο επικίνδυνες (καρδιοπάθειες, εγκεφα-

στο Άγιο Μανδήλιο μεταφέρθηκε από την
Έδεσσα της Μεσοποταμίας στην Κωνσταντινούπολη και καθιερώθηκε ως κανόνας στην
Αγιογραφία, οι καλλιτέχνες απεικόνιζαν το
Χριστό με διαφορετικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τις αρχαίες παραδόσεις της γλυπτικής και της ζωγραφικής. Μάλλον, δεν είναι
καθόλου τυχαίο ότι ένας από τους τύπους εικονογραφικής αναπαράστασης του Χριστού
έμοιαζε με τη μορφή του Ασκληπιού (όπως,
για παράδειγμα, ο ανδριάντας του Χριστού
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στην πόλη Πανεάδα, γνωστότερη ως Καισάρεια του Φιλίππου, που φιλοτέχνησε η Βερονίκη, επειδή τη γιάτρεψε ο Κύριος από
μια βασανιστική αιμορραγία. Εξάλλου, στην
πόλη αυτή υπήρχε και Ασκληπιείο).
Γενικά, αρκετά στοιχεία της λατρείας του
Ασκληπιού υιοθετήθηκαν από το Χριστιανισμό, με διαφορετικό, όμως, περιεχόμενο. Εδώ, μπορεί ενδεχομένως, να συνέβαλε
και το γεγονός ότι ο Ασκληπιός δε ζητούσε
εκατόμβες . του έφταναν απλά τάματα των
ασθενών, όπως, για παράδειγμα, η προσφορά ενός κόκορα. Υπήρχε, ωστόσο, μια βασική διαφορά που αφορούσε στα θαύματα του
Ασκληπιού και του Χριστού, η οποία έγκειτο
στο τι ακριβώς συμβαίνει μετά τη συνάντηλικά επεισόδια και πολλές ανίατες ασθένειες- όπως οι διάφορες μορφές καρκίνου και
το Αλτσχάιμερ), όχι μόνο διαδίδονται ταχύτατα, αλλά επιπρόσθετα έχουν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, ενώ και αρκετές νέες
κάνουν την εμφάνισή τους.
Βέβαια, αν η πολυφαγία προκαλεί αρρώστια, τότε ακόμα περισσότερο θα ισχύει και για την αμαρτία. Η αμαρτία επιφέρει
τον ανεπιθύμητο έλεγχο της συνείδησης.
Κι αυτό έχει αντίκτυπο στο αδύναμο σώμα,
γιατί υποφέρει, συμπάσχει και καταρρακώνεται. Με τον τρόπο αυτό αρρωσταίνει. Σε
αυτό συμφωνεί και η επιστήμη. Ο καθηγητής Ιατρικής Arthur Jores, διευθυντής της
Παθολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου
του Αμβούργου, στον πρυτανικό του λόγο, πριν λίγα χρόνια με θέμα «Το νόημα της
αρρώστιας» είχε πει ότι «η αρρώστια, τις πιο
πολλές φορές, επέρχεται, όταν ο άνθρωπος
παραβαίνει τους ηθικούς κανόνες και βρίσκεται, έτσι, σε σύγκρουση με τη συνείδησή του».
Για την Ορθοδοξία, η αρρώστια δεν είναι
πάντοτε η φυσιολογική απόληξη της αμαρτίας, ο φυσιολογικός καρπός της. Πολλές
φορές, τη χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Θεός ως
δοκιμασία προς ψυχική ωφέλεια του πιστού χριστιανού. Γι’ αυτό, εξάλλου, ο όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης δεν αποκλείει την
αρρώστια από τους αγίους, αλλά υποστηρίζει πως δεν αρρωσταίνουν πολύ εύκολα, υπονοώντας ότι μπορούν να αρρωστήσουν, ιδίως αν έχουν καχεκτικό σώμα. Πόσο ψύχραιμος ήταν ο Απόστολος Παύλος κι
όμως, ήταν άρρωστος! Το ίδιο ισχύει για το
Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Νεκτάριο και για
πολλούς άλλους αγίους και αγίες της χριστιανικής Εκκλησίας, όπως μας πληροφορούν οι βιογραφίες τους.
Παρόλο που η αρρώστια είναι ευεργεσία- με την έννοια της δοκιμασίας-για τον
άνθρωπο, εντούτοις, ο άνθρωπος οφείλει
να κάνει τα αδύνατα δυνατά, για να θεραπευθεί. Και φυσικά, δεν είναι ένδειξη απιστίας η καταφυγή στο γιατρό. Ο χριστιανός πρέπει να πηγαίνει και στο γιατρό, χωρίς αυτό να σημαίνει απιστία στη δύναμη του Θεού. Και την προσευχή και την Ιατρική μπορεί -και οφείλει- να επιλέγει ο πιση του ανθρώπου με το θαύμα.
Στο Ασκληπιείο το θαύμα ήταν αυτοσκοπός. Σε κάθε ίαση ολοκληρωνόταν η επικοινωνία του ανθρώπου με το θεό. Αντίθετα,
σύμφωνα με τη χριστιανική άποψη, μετά τη
συνάντηση με το Χριστό, για τον ιαθέντα αρχίζει μια νέα ζωή. Ο πρώην τυφλός Τον ακολουθεί στο δρόμο, ο πρώην μαινόμενος ζητά
να γίνει Απόστολος. Η επικοινωνία με το Θεό
δεν έχει τέλος. Στο ναό ρυθμού τρίκλιτης βασιλικής τη βασική θέση καταλάμβανε ένα
τραπέζι για τα κοινά γεύματα, τα οποία χαρα-

κτήριζε η αστείρευτη χαρά των ανθρώπων
που συνάντησαν και εκ νέου συναντούσαν
το Θεό τους.
Επιστρέφοντας στο θέμα των Ασκληπιείων, παρατηρούμε ένα αξιοπερίεργο γεγονός. Όλοι ήξεραν ότι ο Ασκληπιός ήταν
ο θεός της υγείας και βοηθούσε τους ασθενείς, ακόμα και στην περίπτωση που κανείς
δεν προσευχόταν για την ίασή τους. Συνάμα, όλοι γνώρισαν ότι οι ιερείς χρησιμοποιούσαν διάφορα μέσα, για να θεραπεύσουν
τους ασθενείς . έκαναν ακόμα και εγχειρήσεις. Παρόλα αυτά, θεωρείτο ότι μια τέτοια
ίαση στο ιερό συνιστούσε θαύμα. Τι είναι,
λοιπόν, το θαύμα από φιλοσοφικής απόψεως;
στός άνθρωπος για τη βελτίωση και αποκατάσταση της σωματικής του υγείας και της
ψυχικής του ισορροπίας. Άλλωστε, συνιστά
εγωιστική πράξη να νομίζει ο ασθενής άνθρωπος πως ο Θεός θα κάνει αποκλειστικά
για χάρη του ένα θαύμα. Επομένως, η καταφυγή στο γιατρό εκλαμβάνεται και ως αρετή, ως πράξη ταπείνωσης. Ο ευαγγελιστής
Λουκάς ήταν γιατρός του Αποστόλου Παύλου, ενώ ο μεγαλύτερος άγιος του προηγούμενου αιώνα, ο Άγιος Νεκτάριος, πέθανε στο νοσοκομείο, υπό τη φροντίδα των
γιατρών.
Β. Ολιστική Ιατρική
Η Ολιστική Ιατρική δεν αρνείται την ανάγκη ταχείας και «ευφυούς» Ιατρικής. Ωστόσο, δίνει έμφαση στην προαγωγή της υγείας καθολικά και στην εκπαίδευση του
ασθενούς. Με άλλα λόγια, σέβεται τη δυνατότητα που έχουν οι άνθρωποι να αυτοθεραπεύονται και τους αντιμετωπίζει περισσότερο ως ενεργούς συνεταίρους στη φροντίδα της υγείας παρά ως παθητικούς αποδέκτες της. Αυτή η μορφή Ιατρικής μπορεί
να θεωρηθεί ένας συγκερασμός της παραδοσιακής ιαματικής τέχνης και της επιστημονικής ακρίβειας της σύγχρονης δυτικής
Ιατρικής. Είναι, πάντως, αναγκαίο να σημειωθεί ότι η Ολιστική Ιατρική έχει θεωρηθεί από τους επικριτές της ως μια ειδικότητα ή ως μια συλλογή παραδοσιακών τεχνικών (π.χ. βελονισμός). Ειδικότερα, η ανάπτυξη κινημάτων αυτοφροντίδας και ευεξίας καταγράφεται από το 1970 και εντεύθεν.
Ο όρος, πάντως, Ολιστική Ιατρική περιλαμβάνει και τις δύο ανωτέρω έννοιες, αν και
ενυπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ
της αυτοφροντίδας, της ευεξίας και της Ολιστικής Ιατρικής.
Σύμφωνα με την Ολιστική Ιατρική, η
υγεία και η νόσος συνδέονται με τις ενέργειες και τις σχέσεις των ανθρώπων στις
σύγχρονες κοινωνίες. Επιπλέον, η ολιστική
προοπτική τονίζει ξεκάθαρα ότι κάθε περίπτωση ασθενούς είναι μοναδική. Η μοναδικότητα αυτή έχει τη βάση της στη Βιολογία.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η τάση
αυτή της ιατρικής προσέγγισης να επιδιώκει την αλλαγή της δίαιτας του σύγχρονου
Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι αντιλαμβάνονταν ως θαύμα την εμφάνιση ή τις πράξεις
θεοτήτων ή δαιμονικών δυνάμεων και τις διέκριναν σε θαύματα Θεοφανείων, μεταμορφώσεων, ίασης, οιωνών και ουράνιας τιμωρίας, ενώ στη φιλοσοφία της Νέας Εποχής η
έννοια του θαύματος προκαλούσε μια έντονη αντίδραση. Ο Σπινόζα, λόγου χάρη, ταύτιζε, ευθέως, την έννοια του θαύματος με
την έννοια της άγνοιας. Ο Καντ, επίσης, πίστευε ότι ο κόσμος μπορεί να νοηθεί μόνο
ως σύνολο που υπακούει σε μόνιμους κανό-

νες συνέπειας, που εκδηλώνονται και στους
νόμους της φύσης. Σύμφωνα με το φιλόσοφο, η παραβίασή τους όχι μόνο έχει ελάχιστη
πιθανότητα να συμβεί, αλλά είναι και λογικά παράλογη. Εξάλλου, όπως υποστήριζαν ο
Χέγκελ και ο Φίχτε, η πίστη στα θαύματα όχι
μόνο δεν είναι απαραίτητη για τη θρησκευτική ευσέβεια, αλλά, αντίθετα, τη βλάπτει διότι δεν αντιστοιχεί στον ανώτερο χαρακτήρα
της πνευματικής θρησκείας.
Σύμφωνα με τον καθηγητή Λόσεβ, η διαδεδομένη άποψη για το θαύμα ως κάτι που
παραβιάζει τους νόμους της φύσης και φέρνει χάος στην κοσμική τάξη είναι εσφαλμένη.
Πώς μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι το θαύμα είναι παραβίαση των νόμων της φύσης,
ανθρώπου με στόχο την κατεύθυνση αποκατάστασης της προβληματικής του υγείας. Αυτή η τάση, πάντως, δεν έχει σημαντική επίδραση στον τρόπο διατροφής των
Ελλήνων, οι οποίοι επιμένουν να υπακούουν στις επιταγές της διαφήμισης και του
κορεσμού.
Επιπλέον, αρκετοί γιατροί που ακολουθούν την Ολιστική Ιατρική προτρέπουν
τους ασθενείς τους να περιορίζουν την
τροφή και να ακολουθούν τις νηστείες. Είναι γνωστό άλλωστε, ότι οι νηστείες προσφέρουν ζωτικότητα και ευεξία. Ακόμα, οι
ολιστικοί γιατροί διαμορφώνουν προγράμματα γυμναστικής, που ταιριάζουν στις σωματικές και ψυχολογικές ανάγκες κάθε αρρώστου. Επιπλέον, η ακράτεια στα θέματα
διατροφής δημιουργεί πολλά προβλήματα
στον άνθρωπο. Γι’ αυτό, ο φτωχός που δεν
μπορεί να τρώει πλούσια φαγητά είναι, συνήθως, σε πλεονεκτικότερη θέση από τον
πλούσιο.
Ο άνθρωπος, στην εποχή μας, για να
ανακτήσει τη χαμένη του υγεία είναι απαραίτητο να επιδιώξει την ψυχική του ευρωστία. Πρέπει, επίσης, να απαλλαγεί από την
αμαρτία και να αλλάξει τον παθογόνο τρόπο ζωής του. Είναι απαραίτητο, επίσης, να
γνωρίζουμε ότι μόνο αφού επιτύχουμε την
ψυχική μας κάθαρση, μπορούμε να υπολογίζουμε στην ιαματική επέμβαση του Θεού.
Όταν ο άνθρωπος δεν ακούει το Λόγο του
Θεού, που του αποκαλύπτει πώς πρέπει να
ζει, τότε αρρωσταίνει.
Συνοψίζοντας, θα πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας την αντιμετώπιση που
επέδειξε ο ίδιος ο Χριστός στο «αίνιγμα»
του κακού και του πόνου. Με το παράδειγμά Του υποδεικνύει στον πιστό ότι υπάρχει
τρόπος να αποδεχτεί τον αναπόφευκτο πόνο - μια αρρώστια, ένα πένθος, μια αγωνία,
τον επερχόμενο θάνατο- πόνος ο οποίος
μπορεί να ανυψώσει την ανθρώπινη καρδιά, να διευρύνει τη διάθεση για κατανόηση, αγάπη και συμπόνια που ούτε καν υποψιάζεται.
Νικόλαος Ταμπάκης, Θεολόγος
MSc Φιλοσοφίας/υπ. Διδάκτωρ Θεολογίας
αφού δεν είναι γνωστό το κατά πόσο αληθεύουν οι ίδιοι οι νόμοι; Εξάλλου, οι ίδιες μηχανιστικές απόψεις είναι καρπός του μεταφυσικού δυϊσμού της καρτεσιανής σχολής,
σύμφωνα με την οποία ένα μόνιμο χάσμα
χωρίζει το υποκείμενο και το αντικείμενο.
Εδώ το υποκείμενο νοείται ως καθαρή νόηση και το αντικείμενο ως καθαρή έκταση, ως
μηχανισμός. Για τη φιλοσοφία που κατανοεί τη σύνθεση του αντικειμένου με το υποκείμενο, το αντικείμενο πάντα θα περιέχει
τις πτυχές του υποκειμένου, της νόησης και

του σκοπού. Στο θαύμα συμπίπτουν, ή τουλάχιστον, αλληλεπιδρούν και συγκρούονται
δύο διαφορετικές υποστάσεις της πραγματικότητας. Αυτό ακριβώς, πιθανόν, οδηγούσε
πολλούς να κάνουν λόγο για επέμβαση των
ανωτέρων δυνάμεων και για την παραβίαση των νόμων της φύσης. Πρώτα από όλα,
όμως, το θαύμα είναι αλληλεπίδραση δύο ή
παραπάνω προσωπικών υποστάσεων. Είναι,
δηλαδή, δράση εκ μέρους κάποιας προσωπικότητας για λογαριασμό κάποιας άλλης.
Όμως, ποιων συγκεκριμένα υποστάσεων
η αλληλεπίδραση αποτελεί το θαύμα; Σύμφωνα με τον καθηγητή Λόσεβ, στο θαύμα
συναντιούνται δύο υποστάσεις της προσωπικότητας: 1) η προσωπικότητα η ίδια, αμετάβλητη και ανιστορική, που νοείται ως ιδέα,
ως αρχή, ως έννοια του όλου «γίγνεσθαι»,
ως αμετάβλητος κανόνας, σύμφωνα με τον
οποίο πραγματοποιείται η πραγματική εξέλιξη και 2) η ίδια η ιστορία της προσωπικότητας, η πραγματική εξέλιξή της, ως άλογου
«γίγνεσθαι» της και καθαρής συνεχούς χρονικής διάρκειας.
Στην προσπάθεια να ανακαλύψουμε ποια
σχέση έχουν αυτές οι δυο υποστάσεις, βρίσκουμε τη διαλεκτική ερμηνεία του θαύματος. Όταν κάποιο πράγμα αρχίζει να εξελίσσεται, αμέσως, πραγματοποιείται η
σύγκριση του εξελισσόμενου πράγματος με
την ιδέα του. Οι δύο αυτές υποστάσεις ταυτίζονται, ενώ δημιουργείται και ένα τρίτο στοιχείο, το οποίο είναι, ταυτόχρονα, ιδέα και «γίγνεσθαι», δηλαδή, η αληθινή πρώτη εικόνα,
το καθαρό παράδειγμα, η ιδεώδης υλοποίηση της αφηρημένης ιδέας.
Από την άλλη πλευρά, επειδή συνυπάρχουν η ιδέα και η υλοποίησή της, είναι δυνατοί διαφορετικοί βαθμοί υλοποίησής της
που τείνουν προς το όριο της πληρότητας.
Δεν πρέπει να περιμένουμε να έχουμε μια
πλήρη σύμπτωση της πραγματικής εικόνας του πράγματος με την ιδανική υλοποίησή του με την πρώτη εικόνα. Και, όταν η
προσωπικότητα κατά την ιστορική της ανάπτυξη, έστω και για μια στιγμή, εκφράζει και
εκπληρώνει την πρώτη εικόνα της πλήρως,
φτάνει στο όριο της σύμπτωσης και των δύο
υποστάσεών της. Αυτό ακριβώς το γεγονός θεωρούμε περίεργο, αξιοσημείωτο και
θαυμάσιο. Το θαύμα, δηλαδή, είναι μια διαλεκτική σύνθεση των δύο υποστάσεων της
προσωπικότητας, όταν αυτή πλήρως πραγματοποιεί το στόχο της πρώτης εικόνας, που
βρίσκεται βαθιά στην ιστορική της εξέλιξη.
Είναι κάτι σαν μια δεύτερη υλοποίηση της
ιδέας, όταν αυτή, πρωτογενώς, πραγματοποιείται στο αρχικό, ιδανικό αρχέτυπο και
έπειτα υλοποιείται σε κάποιο πραγματικό
ιστορικό γεγονός. Με άλλα λόγια, το θαύμα
στη βάση του φέρει το χαρακτήρα της ενημέρωσης, της εμφάνισης, της μαρτυρίας,
του θαυμάσιου οιωνού, είναι κάτι σαν προφητεία. Είναι μια τροποποίηση του νοήματος των γεγονότων και των συμβάντων και
όχι τα ίδια τα γεγονότα και τα συμβάντα. Είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος ερμηνείας
των ιστορικών γεγονότων και όχι αναζήτηση των ίδιων των νέων συμβάντων. Συνοπτικά, το θαύμα είναι μια αντιστοιχία με κάποιο
ιδανικό, είναι συμβάν που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς και όχι γεγονός που δεν εξηγείται ή έχει μικρή πιθανότητα να συμβεί.
Το γεγονός αυτό με κάποιο τρόπο, πρώτα,
«αποσπάται» από τη συνηθισμένη ροή των
πραγμάτων και, έπειτα, ως κανόνας με ριζικό τρόπο, αλλάζει τη ροή.
Δρ Όλγα Μπούρα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 36

Ο

Επίκουρος γεννήθηκε στη Σάμο.
O πατέρας του, ο Νεοκλής, από το
δήμο Γαργηττού της Αθήνας, συμμετείχε στον αποικισμό του νησιού. Από 14
ετών μελετούσε διάφορες φιλοσοφικές διδασκαλίες, συμπεριλαμβανομένου του Πλατωνισμού, αλλά κατέληξε στη διδασκαλία του
Δημόκριτου. Σε ηλικία 35 ετών, στον κήπο
του κτήματός του στην Αθήνα ίδρυσε σχολή, την οποία μαζί με το κτήμα κληροδότησε στους μαθητές του. Στην πύλη της υπήρχε
η εξής σμιλευμένη επιγραφή: «Ω ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ,
ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗΣΕΙΣ, ΕΔΩ
ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΑΓΑΘΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΗΔΟΝΗ».
Έτσι, δημιουργήθηκε η ονομασία της σχολής «Κήπος του Επίκουρου» και οι Επικούρειοι Φιλόσοφοι ονομάζονταν «οι από των
κήπων». Ο Επίκουρος νοεί τη φιλοσοφία ως
δραστηριότητα που χαρίζει στους ανθρώπους μια ευτυχισμένη και ατάραχη ζωή, η
οποία με τη σειρά της εξασφαλίζεται από
σκέψεις και μελέτες.
Ενώ η ψυχική ηρεμία είναι για τους Επικούρειους το πιο βασικό και επιθυμητό αγαθό, ως βασική αρχή της ηθικής οι αρχαίοι
Επικούρειοι θεωρούσαν την ηδονή . τη θεωρούσαν ως την κύρια αρχή της ανθρώπινης συμπεριφοράς, η οποία απαιτούσε τεράστια άσκηση και αποχή από οτιδήποτε θα
μπορούσε να προκαλέσει ανησυχία. Η ενασχόληση με τις επιστήμες και τις τέχνες δε
θεωρούταν απαραίτητη, διότι αυτές προκαλούν στην ψυχή διάφορες έγνοιες, ατυχίες
και ανησυχίες, τη στιγμή που η ίδια η ψυχή
ονειρεύεται να κλειστεί στον εαυτό της και
να ξεχάσει όλα τα υπόλοιπα. Ακόμα λιγότερο επιτρεπτή ήταν η ενασχόληση με τις κοινωνικές υποθέσεις. Αντίθετα, οι Επικούρειοι
Φιλόσοφοι έπρεπε να αποσύρονται στο βάθος του Επικούρειου Κήπου και να αψηφούν
κάθε χρήσιμη για την κοινωνία δραστηριότητα, με την οποία συνήθιζαν να ασχολούνται στην Ακαδημία ή στο Λύκειο. Η ζωή τους
έπρεπε να περνάει μέσα στη βουβή, αισθητική, ατομική απόλαυση, κάτω από τη σκιά
των δέντρων στην όχθη κάποιου ποταμού. Η
απόλαυση αυτή σχετίζεται με την απάρνηση
των διαφόρων υπερβολών, ακόμα και της περιττής τροφής. Για τον Επικούρειο Φιλόσοφο
ήταν αρκετό μόνο το ψωμί και το νερό, ενώ,
αν δεν ήταν απαραίτητο, δεν έπρεπε να παντρευτεί, διότι ο γάμος επιφέρει, συνήθως,
φροντίδες και συμφορές!
Σύμφωνα με τους Επικούρειους, η θρησκεία αναστατώνει τον άνθρωπο και πρέπει να καταπολεμάται με την επιστήμη, που
τον απαλλάσσει από κάθε ευθύνη. Το καλύτερο θα ήταν να διατυπωθεί μια τέτοια κοσμολογία, βάσει της οποίας μετά το θάνατο δεν υπάρχει ούτε ευτυχία ούτε δυστυχία.
Μια τέτοια επιστήμη και μια τέτοια φιλοσοφία ο ιδρυτής της σχολής, ο Επίκουρος, βρήκε στους Ατομικούς Φιλοσόφους, οι οποίοι πίστευαν ότι όλο το «είναι» αποτελείται
από άτομα, που είναι άψυχα και χωρίς νόηση. Επίσης, τόσο η ψυχή όσο και η νόηση είναι δημιουργημένες από συγκεκριμένο συνδυασμό ατόμων, αλλά ο συνδυασμός αυτός
είναι πάντα προσωρινός. Όσο ζει κανείς, τα
άτομα της ψυχής του είναι συντεταγμένα με
τέτοιο τρόπο, ώστε η ψυχή να νιώθει χαρές
και λύπες, ελπίδες και απελπισίες, ενώ μετά
το θάνατο τα άτομα της ψυχής διαλύονται
και αυτή παύει να υφίσταται. Αυτό σημαίνει
ότι, αν ο άνθρωπος σκέφτεται σύμφωνα με
τη διδασκαλία του Δημόκριτου, δεν τον απασχολεί ούτε ο θάνατος, που είναι μόνο η διάλυση και ο διασκορπισμός των ατόμων, ούτε
η μετά θάνατον ζωή, η οποία δεν υφίσταται.
Από την άλλη πλευρά, ο καθένας έχει δικαίωμα να περνά το χρόνο του μέσα στην ατάρα-

Επικούρεια «ηδονή»

χη αισθητική απόλαυση.
Τι είδους, όμως, απόλαυση είναι αυτή; Οι
πιο σημαντικοί ερευνητές της φιλοσοφικής
αυτής σχολής μάς διαβεβαιώνουν ότι η ηδονή αυτή διακρίνεται από τον άκρως ευγενικό,
ήρεμο, ισορροπημένο και καθαρά θεωρητικό χαρακτήρα της. Η βασική αρχή του Επικουρισμού βρίσκεται - κατά μια έννοια- στον
αντίποδα του Στωικισμού. Για τους Στωικούς,
σε πρώτο πλάνο, υπήρχε η Νόηση που βρίσκεται σε αρμονία με τη φύση, ενώ για τους
Επικούρειους σε πρώτο πλάνο είναι η Αίσθηση, που βρίσκεται σε αρμονία με τη φύση.
Τη στιγμή που ο Στωικός ένιωθε ικανοποίηση από τη λογική σκοπιμότητα κάποιων γεγονότων, ο Επικούρειος απολάμβανε αποκλειστικά τα ίδια τα γεγονότα. Η ηδονή, όπως
έλεγαν οι Επικούρειοι, είναι σκοπός (τέλος)
για όλα τα ζωντανά όντα. Απόδειξη αυτού είναι το γεγονός ότι κάθε ζωντανό ον από την
αρχή της ύπαρξής του επιδιώκει την ηδονή
και αποφεύγει τον πόνο «φυσικώς και χωρίς
λόγου» (Diog. L. X. 137). Τη σημασία της ηδονής εξηγεί ένα λήμμα από το σύγγραμμα του
Επίκουρου «Περί σκοπού», το οποίο αναφέρει ο Διογένης Λαέρτιος (X 6): «Δεν ξέρω τι γενικά θα μπορούσα να φανταστώ ως Αγαθόν,
εάν θα απέρριπτα τόσο την απόλαυση από την
τροφή και το ποτό, όσο και την ερωτική ηδονή
και αν δε θα απολάμβανα μαζί με τους φίλους
μου τη μουσική και τα ωραία έργα τέχνης».
Όπως βλέπουμε, εδώ, αναφέρονται τρία είδη
ηδονής: 1) από την τροφή και το ποτό, 2) από
τον έρωτα και 3) από τις αισθητικές απολαύσεις της όρασης και της ακοής.
Επιπρόσθετα, διαπιστώνουμε μια ισχυρή
αντίθεση προς τους Στωικούς, το Σωκράτη
και τον Πλάτωνα. Ο Σωκράτης ως υπέρτατη
απόλαυση θεωρούσε επί το πλείστον μια γενική απόλαυση, επειδή είχε ως αρχή τη νόηση και η νόηση πάντα βασίζεται σε κάτι γενικό. Ο Επίκουρος είχε ως αρχή την αίσθηση
και καταλάβαινε τη γενικότητά της από την
άποψη της καθαρής αισθητικής ανάγκης. Γι’
αυτόν, ως το πιο γενικό χαρακτηρίζεται εκείνο χωρίς το οποίο, πρακτικά, δεν υπάρχει ζωντανό ον. Πολύ λογικά, μπορεί κανείς να αποφύγει την καλλιτεχνική απόλαυση, να ζήσει
χωρίς γευστικές και ερωτικές ηδονές, αλλά
όχι και χωρίς στομάχι. Δηλαδή, η αίσθηση
που προέρχεται από το στομάχι είναι η πιο
γενική, απαραίτητη και βασική.
Σύμφωνα με τον Επίκουρο, την απόλαυση, μερικές φορές ακολουθεί ο πόνος, όπως
και αντίστροφα - μετά από κάποιο πόνο έρχεται η απόλαυση. Το γεγονός αυτό αναγκάζει το φιλόσοφο να ορίσει ως αποφασιστικό
παράγοντα της ηδονής τη λεγόμενη «συμμέτρησιν» και «την παρατήρηση του χρησίμου
και ανωφελούς». Πρακτικά, αυτό σημαίνει
ότι η αίσθηση και η αισθησιακή απόλαυση
νοούνται μόνο «συμμετροποιημένες» ή αλ-

λιώς «δομικά τακτοποιημένες». Από την άλλη
πλευρά, η ευδαιμονία, που βασίζεται στην
ισορροπημένη απόλαυση, πρέπει να είναι
προσιτή και εφικτή σε όλους. Συνεπώς, από
αυτή χρειάζεται να αποκλειστεί οτιδήποτε
θέλει ειδικές συνθήκες, για να εξασφαλιστεί,
δηλαδή, ο πλούτος, η πολυτέλεια, οι τιμές και
η εξουσία, διότι όλα αυτά επιτυγχάνονται με
μεγάλο κόπο. Και τότε τι μένει; Ο Επίκουρος
δίνει την εξής ταξινόμηση επιθυμιών: "Ανάμεσα στις επιθυμίες κάποιες είναι φυσικές και
αναγκαίες, άλλες είναι φυσικές αλλά όχι αναγκαίες, οι τρίτες ούτε φυσικές ούτε αναγκαίες, οι οποίες προκλήθηκαν από μια κενή γνώμη,«παρά κενήν δόξαν»". (Diog. L. X 140). Ένας
αρχαίος σχολιαστής ερμηνεύει αυτά τα λόγια
του Επίκουρου με τον εξής τρόπο: «Οι φυσικές και αναγκαίες, λέει ο Επίκουρος, είναι αυτές που διώχνουν τον πόνο, όπως το ποτό διώχνει τη δίψα. Οι φυσικές και μη αναγκαίες είναι
αυτές που ποικίλλουν μόνο στην ηδονή και δε
διώχνουν τον πόνο, όπως τα πολυτελή γεύματα. Οι δε μη φυσικές και μη αναγκαίες είναι
όπως αυτές για στεφάνια και αναθέσεις ανδριάντων». (frg. 456 Us.)
Μόνο του πρώτου είδους οι επιθυμίες
πρέπει να καλλιεργούνται από ένα σοφό, οι
φυσικές και αναγκαίες, επειδή, αν δεν ικανοποιηθούν, το άτομο βασανίζεται. Όσον αφορά στις δεύτερες, και, ακόμα περισσότερο
στις τρίτες, πρέπει είτε να εξαλειφθούν τελείως, είτε ο λεγόμενος νηφάλιος στοχασμός
(«νήφων λογισμός») ενός φιλοσόφου να τις
υποτάσσει εξ ολοκλήρου σε κοινωνικούς
ηθικούς σκοπούς. Χαρακτηριστικά είναι τα
εξής λόγια του Επίκουρου: «Δεν επαυξάνεται η ηδονή της σάρκας άπαξ, αφού απομακρυνθεί το άλγος της στέρησης, αλλά μόνο
λαμβάνει ποικίλες μορφές (ποικίλλει)». (Diog.
L. X 144). Αυτήν ακριβώς την ποικιλία ο Επίκουρος απορρίπτει και, τότε, μένει η μόνη
βασική απόλαυση από το στομάχι, δηλαδή, από την τροφή και το ποτό. Με λίγα λόγια, η ηδονή προέρχεται από την υγιεινή,
εγκρατή διατροφή, από την οποία αποκλείεται κάθε υπερβολή και η οποία ποικίλλει
μόνο ως προς τις φυσικές ανάγκες του οργανισμού και μόνο ως προς τις ποσότητες που
διώχνουν τον πόνο. Διότι η αποφυγή του πόνου συνιστά για τον Επίκουρο απόλαυση από
μόνη της: «Δώστε του κριθαρένιο ψωμί και
νερό», και «θα ανταγωνιστεί με τον ίδιο το Δία
στην ευδαιμονία» (Clem. Alex. Str. II 21). Ο Επίκουρος, λοιπόν, χτίζει την ηδονή του πάνω
στο ψωμί και στο νερό και αυτά τα εδέσματα
είναι αρκετά για τον Επικούρειο σοφό, ώστε
να νιώθει θεϊκός. Χαρακτηριστική είναι και η
άποψη των Επικούρειων Φιλοσόφων για την
ερωτική ζωή. Ο Λουκρήτιος, λόγου χάρη, μιλάει σαφώς και λεπτομερώς για την ερωτική
ηδονή, αλλά δεν συναρτάται με οποιονδήποτε ρομαντισμό και συναισθηματισμό. Ο

Ρωμαίος Επικούρειος Φιλόσοφος εκτιμά ότι
είναι προτιμότερο ο άνθρωπος να ικανοποιεί τη φυσιολογική του ανάγκη με οποιαδήποτε γυναίκα. διαφορετικά, αποκτά διάφορα
άγχη που δεν του είναι καθόλου απαραίτητα.
Στην περίπτωση, όμως, που θέλει να αποκτήσει οικογένεια -ο Επικουρισμός το επέτρεπετότε, πάλι χρειάζεται να καταβάλει ελάχιστες
προσπάθειες αγάπης.
Ο Διογένης Λαέρτιος (X 136-137), κάνοντας ένα διαχωρισμό μεταξύ των Επικούρειων και των Κυρηναϊκών Φιλοσόφων,
αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι οι Κυρηναϊκοί θεωρούσαν ότι δεν είναι αρκετό να διώξεις απλώς τον πόνο, αλλά απαιτούσαν και
«ηδονή κατά κίνηση», ενώ πολλοί Επικούρειοι αναγνώριζαν τόσο «την ηδονή κατά κίνηση» όσο και «την ηδονή σε ηρεμία». Ο ίδιος
ο Επίκουρος έλεγε: «Η αταραξία και η έλλειψη
του πόνου είναι απολαύσεις κατάστασης, ενώ
η χαρά και η ευφροσύνη βρίσκονται σε κίνηση»
(«νη μεν γαρ, αταραξία και απονία καταστηματικαί εισίν ηδοναί, νη δε χαρά και ευφροσύνη
κατά κίνησιν ενέργειαι βλέπονται»). «Ο σκοπός
είναι να μη βασανίζεται το σώμα και να μην ταράσσεται η ψυχή» (X 131). Όταν κατακτώνται
αυτές, η απονία και η αταραξία, «στην ψυχή
καταλαγιάζει όλη η θύελλα, αφού ο άνθρωπος
δεν έχει πια ανάγκη να επιδιώκει αυτό που του
λείπει και να αναζητεί κάτι με το οποίο θα ολοκληρώσει το αγαθό της ψυχής και του σώματος» (X 128).
Το συμπέρασμα είναι σαφές: η αρχή του
Επικουρισμού δεν είναι η ίδια η ηδονή αλλά
εκείνη η ατάραχη, σιωπηλή ηρεμία της ψυχής, όταν, έπειτα από την με μέτρο ικανοποίηση των αναγκών του οργανισμού, δημιουργείται μια πλήρης απουσία όλων των
πόνων και των παθών. Ο Επίκουρος, λοιπόν,
αναγνωρίζει ότι μέσα στο ανθρώπινο σώμα,
αν είναι υγιές, πάντα μπορεί να δημιουργηθεί κάποια απόλαυση, και, αν κάποιος φέρεται σοφά και, έτσι, αποφεύγει τα βάσανα, το
γεγονός αυτό από μόνο του είναι αρκετό γι’
αυτόν τον άνθρωπο, ώστε να νιώθει μια ήρεμη, βαθιά, συγκεντρωμένη και ισορροπημένη απόλαυση. Στην άποψη αυτή διαφαίνεται
η τυπική ελληνική αναζήτηση μιας ισορροπημένης ευδαιμονίας του αυτάρκους «είναι»,
όπου κάθε αισθητική μορφή και αίσθηση μεταμορφώνονται σε πραγματική καθημερινή
αρμονία.
Από την άλλη πλευρά, η αταραξία και
η απονία που εξασφαλίζουν την σωματική υγεία συνιστούν, επίσης, και την ψυχική
υγεία, υπό εντελώς, όμως, διαφορετική έννοια. Για να προστατέψουμε την ψυχή από
κάθε ταραχή και ανησυχία, πρέπει να κάνουμε ορισμένες προσπάθειες, κυρίως δε,
να την απαλλάξουμε από προκαταλήψεις.
Πράγματι, όπως προαναφέρθηκε, είμαστε
αναγκασμένοι να φοβόμαστε τους θεούς σε
κάθε μας βήμα - και στη ζωή και μετά από αυτήν- και συνεχώς να περιμένουμε τη θεϊκή τιμωρία. Ο Επίκουρος θέλει να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τη δεσποτική εξουσία
των δυνατών όντων και χρησιμοποιεί για το
σκοπό αυτό τόσο τη φυσική όσο και τη λογική του Επικουρισμού. Δεν απαρνείται, όμως,
την ύπαρξη των θεών, αλλά τους ανακηρύσσει σε υλοποιημένο ιδανικό της ανθρώπινης
ζωής.
Η Φυσική, όπως είπαμε, έχει για τον Επίκουρο καθαρά εφαρμοσμένη σημασία. Πρέπει, δηλαδή, να τεκμηριώνει την ηθική και
τον ηδονισμό της φιλοσοφίας του. Ο Επίκουρος θέλει μέσω της αντίστοιχης φυσικής και
κοσμολογικής διδασκαλίας να απαλλάξει τον
άνθρωπο από την πίστη σε θαύματα και από
τη μοιρολατρική πίστη στους νόμους της φύσης. Σύμφωνα με το φιλόσοφο, θα ήταν προτιμότερο για τον άνθρωπο να δέχεται τους
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μύθους για τους θεούς, από το να καταντά
δούλος της αδήριτης αναγκαιότητας, όπως
την παρουσιάζουν οι Φυσικοί. Γιατί κάθε μύθος, τουλάχιστον, προσφέρει την ελπίδα ότι
οι θεοί, ανταποκρινόμενοι στις προσευχές,
μπορούν να βοηθήσουν, ενώ η αναγκαιότητα των φυσικών νόμων δεν είναι δυνατόν να
επηρεαστεί (Diog. L. X 134).
Μιλώντας για τους «Φυσικούς», ο Επίκουρος, πρωτίστως, εννοεί το Δημόκριτο και,
αν κάποιος βρίσκει στον Επικουρισμό κάποια αναλογία με τον αναγεννησιακό μύθο
για τους «νόμους της φύσης», τότε, αυτό το
άτομο δεν κατανοεί καθόλου τη φιλοσοφική αυτή άποψη. Ο Επικουρισμός είναι η φιλοσοφία του ελεύθερου ατόμου, η οποία
θέλει να απαλλάξει τον άνθρωπο τόσο
από τους θεούς όσο και από τους εξωτερικούς «νόμους». Αυτό, φυσικά, δε σημαίνει
την πίστη ότι δεν υπάρχουν καθόλου οι θεοί
και οι νόμοι της φύσης, αλλά πρεσβεύει ότι
η ύπαρξή τους δεν πρέπει να καταστρέφει
την ανθρώπινη ελευθερία, αλλά να την τεκμηριώνει. Ο Επικούρειος Φιλόσοφος είναι
ελεύθερος να στραφεί οποιαδήποτε στιγμή
στον εαυτό του, στον Κήπο του και να αφοσιωθεί στην απόλαυση. Όπως ο Επικούρειος δε φοβάται τη ζωή, έτσι, δεν τον τρομάζει ούτε ο θάνατος. Είναι απλή η λογική του
που μνημονεύτηκε παραπάνω: «Ο θάνατος
δεν υπάρχει τόσο για τους ζωντανούς όσο και
για τους νεκρούς. Επειδή γι’ αυτούς που υπάρχουν ο θάνατος ακόμα δεν είναι παρών, ενώ

αυτοί για τους οποίους υπάρχει ήδη δεν είναι
παρόντες» (X 125).
Ποια είναι, λοιπόν, η συμβολή του Επίκουρου στην εξέλιξη της ελληνικής φιλοσοφίας; Οι ερευνητές της σχολής τον θεωρούν
μεσάζοντα μεταξύ των παραδόσεων του
Ατομισμού των Ελεατών φιλοσόφων και
της Ακαδημαϊκής Φυσικής, εφόσον τις συνέδεσε σε ένα οργανικό σύνολο. Είναι γνωστό ότι οι Ελεάτες αναγνώριζαν το «είναι»
ως «Εν», ως απόλυτα αδιαίρετο, ως απόλυτα ανεπηρέαστο και ως άμορφο. Οι Ατομικοί Φιλόσοφοι διαίρεσαν αυτό το ελεατικό
«είναι» σε άπειρα στοιχεία και, μολονότι το
άτομο του Λεύκιππου και του Δημόκριτου
ήδη έχει μορφή, παρόλα αυτά παραμένει
εξίσου αδιαίρετο και ανεπηρέαστο. Οι Ακαδημαϊκοί, επίσης, αναγνώριζαν ένα τέτοιο
άτομο νοώντας το, όμως, κυρίως ως ιδανικό. Ταυτόχρονα, το έκαναν αρχή της άπειρης διαιρετότητάς του και το θεωρούσαν
αντικείμενο ικανό να δέχεται οποιεσδήποτε επιρροές από έξω. Στον Επίκουρο, η ορθολογική σαφήνεια και συμμετρική απλοποίηση του ατομισμού, που επιτυγχάνεται
με τη βοήθεια της θεωρίας του «ελαχίστου»,
δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά στοχεύει
στη σωτηρία και την ευδαιμονία, τις οποίες ο Επικουρισμός μοιράζεται μαζί με άλλες ελληνιστικές φιλοσοφίες. Ο φιλόσοφος
θέλει, δογματικά, να ενισχύσει τις βάσεις
του ατομιστικού συστήματος και να το καταστήσει άμεσα διαφανές στην εσωτερική

του δομή, για να εξασφαλίσει τη μέγιστη
δυνατή ειρήνη στην ψυχή του ανθρώπου.
Στον Επικουρισμό τα άτομα αποτελούν τέτοια αδιαίρετα όντα, τα οποία είναι δεδομένα και ως αρχική στιγμή για την παραγωγή
των άπειρα ποικίλων μίνιμούμ τους (ελάχιστου) και ως όριο για την οποιαδήποτε προσέγγισή τους από οποιαδήποτε άλλα άτομα
που βρέθηκαν στο περιβάλλον τους, ακόμα
και αν αυτή η προσέγγιση είναι απειροελάχιστη.
Γιατί ο Επικούρειος σοφός είναι τόσο
ήρεμος; Εφόσον η επικούρεια ομορφιά είναι απομάκρυνση σε έρημο του πνεύματος,
μήπως μόνο η απόγνωση θα μπορούσε να
οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια τέτοια απόφαση; Αυτό το επικούρειο «Λάθε βιώσας»
(ζήσε στην αφάνεια) είναι η επικούρεια
απαγόρευση της ενασχόλησης με τις κοινωνικές υποθέσεις (Diog. L. X 119). Ταυτόχρονα, η προτίμηση του ψωμιού και του νερού,
η λεπτή απομάκρυνση από κάθε ανησυχία
και άγχος δεν είναι αποτέλεσμα μιας πλήρους απογοήτευσης από τη ζωή, της τελικής και ανεπανόρθωτης αποτυχίας στη ζωή;
Είναι ο Επικούρειος Φιλόσοφος απογοητευμένος; Είναι ο Επικουρισμός απόγνωση; Όχι,
καθόλου! Ο Επικουρισμός είναι αυτάρκεια
και όχι απογοήτευση, είναι απόλαυση και
όχι απόγνωση! Σε αυτόν ενώθηκαν αυτά
που, συνήθως, θεωρούνται αδύνατον να
ενωθούν. Στη φιλοσοφική αντίληψη συγχωνεύτηκαν η απογοήτευση με την αυτάρ-

κεια και η απόγνωση με την απόλαυση. Ο
λόγος που αυτή η ένωση μπόρεσε να πραγματοποιηθεί είναι ο εξής: στον Επικουρισμό
η απόλαυση είναι σοφή, ισορροπημένη, με
προοπτική, ενώ η απόγνωση συμβαίνει όχι
επειδή κάποιος δεν ήταν τυχερός στη ζωή,
αλλά επειδή, έτσι, είναι η ίδια η ζωή και η κατανόησή της.
Όταν ο Επίκουρος ένιωθε το θάνατο να
πλησιάζει, απλώς μπήκε σε ζεστό λουτρό
και ζήτησε καθαρό κρασί. Και τέλος! Είναι
ευχάριστο για το σοφό να παρατηρεί τη θυελλώδη θάλασσα της ζωής, όταν ήρεμα νιώθει την εσωτερική του ελευθερία και ανεξαρτησία. Όπως γράφει ο Λουκρήτιος στο
έργο του «Για τη φύση των πραγμάτων»
(«De rerum natura», II, 1-6). «Σου δίνει τέρψη
το να κάθεσαι να παρακολουθείς από τη στεριά τις σκληρές δοκιμασίες του άλλου που παραδέρνει μέσα στην απέραντη θάλασσα, την
ώρα που οι άνεμοι σηκώνουν τα κύματα και
την κάνουν να λυσσομανά. Όχι, βέβαια, γιατί
ηδονίζεσαι με τα ξένα βάσανα, αλλά, γιατί είναι γλυκό να βλέπεις από τι κακά έχεις γλιτώσει εσύ ο ίδιος».
Για να ολοκληρώσουμε το λόγο μας για
τους «Φιλοσόφους από τους Κήπους», πρέπει να αναφέρουμε ότι η Επικούρεια διδασκαλία συνιστά μόνο μια ειδική περίπτωση
της γενικής ελληνικής φιλοσοφίας του κοσμικού Νου, που έχει ως μέτρο τη σοφία.
Δρ Όλγα Μπούρα

«Η θέση της ηδονής στο Χριστιανισμό»

Η

σύγχρονη εποχή αποτελεί μια ιστορική περίοδο
ραγδαίων μετασχηματισμών σε ηθικό, πολιτισμικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Ο
όρος «μετανεωτερικότητα» που της έχει αποδοθεί είναι δηλωτικός της περιόδου μετά τη νεωτερικότητα και αντιδιαστέλλεται προς εκείνη. Ωστόσο, πολλές από τις εκδηλώσεις
της μετανεωτερικότητας, ειδικά όσον αφορά στον τομέα της
Βιοηθικής, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη νεωτερική περίοδο, την οποία διαδέχθηκε. Θυμίζουμε ότι η νεωτερικότητα χρησιμοποίησε ως βασικά εργαλεία της τον ορθό λόγο και
τη χρήση του εμπειρικού παραδείγματος, σημαίνοντας μια
νέα εποχή όσον αφορά στη σχέση του ανθρώπου τόσο με τη
φύση όσο και με το συνάνθρωπό του. Παράλληλα, η έλευση
της νεωτερικής περιόδου σήμανε και τη ρήξη προς κάθε μυθική και θρησκευτική νοηματοδότηση, αντικαθιστώντας τη
θρησκευτική μεταφυσική μακαριότητα και κάθε μεταφυσική
ενασχόληση με την απόλυτη αξία της επιστημονικής γνώσης.
Με τον τρόπο αυτό η νεωτερικότητα εξελίχθηκε στην κυρίαρχη ιδεολογία του σύγχρονου ανθρώπου, αποτελώντας τη
νέα συνείδηση του ανθρώπου η οποία εξαπλώθηκε σε όλα τα
πεδία του ανθρώπινου βίου και πολιτισμού. Σε ηθικό - κοινωνικό επίπεδο η μετάβαση από την παραδοσιακή στη νεωτερική κοινωνία οδήγησε στην αυτονόμηση του ανθρώπινου
υποκειμένου –που με τη σειρά της οδήγησε σε έντονες τάσεις ατομικισμού- και στην εκκοσμίκευση της κοινωνίας και
του κράτους.
Η μετανεωτερική περίοδος, που υποτίθεται ότι ήρθε σε
ρήξη με τη νεωτερική, συνεχίζει, ωστόσο, να αποτελεί εποχή άκρατου ατομικισμού. Μάλιστα, τις τελευταίες δεκαετίες,
ο στείρος ατομικισμός έχει οδηγήσει το σύγχρονο άνθρωπο
σε πνευματικά φυγόπονη και ρηχή ηδονοθηρία, καθώς εξουσιάζεται από τη διαρκή αναζήτηση εγκεφαλικού αισθησιασμού, ο οποίος, ωστόσο, εξυπηρετεί μονάχα τη μηχανιστική
σαρκική ικανοποίηση. Παρόλα αυτά, η αναισθητοποίηση της
ερωτικής διαδικασίας, αντί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην
επιδιωκόμενη επίτευξη ευτυχίας, έχει αποφέρει τα αντίθετα
αποτελέσματα, καθώς αποτελεί καρπό βαθύτατης θλίψης,
δεδομένου ότι ενώ μεν το άτομο απολαμβάνει τη σεξουαλική εκτόνωση, το μόνο που, τελικώς, αποκομίζει είναι ψυχική
κόπωση και συναισθηματική πλήξη.
Η ηδονή αποτελεί για την Ορθόδοξη Εκκλησία ένα από τα
επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με τη Βιοηθική. Γενικά,
η Βιοηθική για την Ορθοδοξία εξετάζεται με μια προσωπική

ποιμαντική προσέγγιση των προβλημάτων του κάθε προσώπου ξεχωριστά, εντασσόμενη στο πλαίσιο της προσωπικής
σχέσης του πιστού με το Θεό, όπως, επίσης, και με τον «πλησίον». Υπό το πρίσμα αυτό, δε δύναται να υπάρξει μια αυτόνομη ηθική, επειδή αυτή μπορεί να οδηγήσει μονάχα σε έναν
άκρατο ατομοκεντρισμό και σε πλήρη σύγχυση. Κατά συνέπεια, η θέση της Ορθόδοξης Παράδοσης τη φέρνει σε αντίθεση με την ατομοκεντρική αρχή της μετανεωτερικής Βιοηθικής, που επιδιώκει τον παραμερισμό των θρησκευτικών
και μεταφυσικών αντιλήψεων για χάρη μιας παγκοσμιοποιημένης και ομογενοποιημένης Βιοηθικής, η οποία προκρίνει
την ηδονοθηρία και την εργαλειακή χρησιμοποίηση του σώματος. Οι ηδονοθηρικές εμμονές του σύγχρονου μετανεωτερικού ανθρώπου πηγάζουν, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, από την επιτατική επιδίωξή του για αυτονομία. Το γεγονός αυτό, όμως, τον απομακρύνει από την αληθινή αυτονομία, που μπορεί να επιτευχθεί και να καλλιεργηθεί μονάχα
μέσα στο Σώμα της Εκκλησίας.
Για την Ορθοδοξία, η ηδονή είναι άμεσα συνδεδεμένη με
το γάμο (και την ανδρόγυνη υπόσταση), επειδή αυτός αποτελεί μία από τις δύο βασικές οδούς στην πορεία του ανθρώπου προς τη θέωση (ο άλλος είναι η παρθενία). Στη Θεολογία, η σεξουαλική συνομιλία αναφέρεται ως συνουσία. Η ερμηνεία που της έχει δοθεί είναι εκείνη της κοινής ουσίας, της
συμπόρευσης, της συνύπαρξης ενός ζεύγους. Γι’ αυτόν το
λόγο, η ηδονή μόνο στο πλαίσιο του γάμου μπορεί να βρει
την πραγματική της αντιστοίχηση, καθώς συμπορεύεται με
τη συναισθηματική τρυφερότητα, την αίσθηση του απόλυτου, τη ζεστή παρουσία του συνανθρώπου, τη συμπόρευση
και τη μεταφυσική θεώρηση, στοιχεία τα οποία θα μετουσιωθούν σε ένα πάθος που συνάδει με ένα συγκεκριμένο ερωτικό πρόσωπο, στο πλαίσιο μιας σύζυγης θέσης – πορείας, χωρίς τέρμα αλλά με αποκορύφωση .
Εκτός αυτού, σύμφωνα με την Πατερική Θεολογία, η ανδρόγυνη υπόσταση κατέχει προπτωτική θεμελίωση. Αυτός
είναι ο λόγος που καθορίζει όσα αφορούν στον άνθρωπο και
τη μετέπειτα ιστορία του μέχρι τα Έσχατα. Δεδομένου ότι η
συζυγία είναι μια συνειδητή ή ασυνείδητη νοσταλγία του χαμένου παραδείσου, αποτελεί την πραγμάτωση της επαναφοράς της χαμένης παραδείσιας ευτυχίας. Η καταξίωση του
έρωτα από το Θεό έχει μεγάλη σημασιολογική αξία για τον
άνθρωπο, επειδή προσδίδει ξεχωριστή ουσία στη διαφυλική συνύπαρξη τόσο ως αποκάλυψη όσο και ως τρόπο έκ-

φρασης. Το γεγονός ότι δύο άνθρωποι διαφορετικοί μεταξύ τους συναντώνται σε μια από κοινού «εν αγάπη» κατανόηση της υπόστασής τους ωθεί το ζεύγος στην επίτευξη της
διαρκούς βιοψυχικής ένωσης. Άλλωστε, ας μη λησμονούμε
και ότι ο ίδιος ο Θεός «ήγαγε την Εύαν προς τον Αδάμ» και
προέτρεψε τον άντρα να «συνευφραίνεται μετά της γυναικός του». Η ύπαρξη παιδιών ορίζει τη μετάβαση από το ζεύγος στην οικογένεια, σηματοδοτώντας, παράλληλα, και μια
οργανική σύνδεση των δύο συζύγων, δεδομένου ότι τα παιδιά έχουν προέλθει βιολογικά από την ουσία τους. Υπό αυτό
το πρίσμα, η ηδονή, ως στοιχείο άμεσα σχετιζόμενο με την
οργανική σύνδεση του ζεύγους στο πλαίσιο του γάμου, που
αποσκοπεί στην τεκνογονία έχει έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα, επειδή αποτελεί έκφραση της θέλησης του Θεού και,
παράλληλα, εντάσσεται στην κοινή πορεία του προς τη σωτηρία και τη θέωση .
Οι Πατέρες της Εκκλησίας έχουν αναφερθεί, επανειλημμένως, στο ζήτημα της ηδονής στο πλαίσιο της συνεύρεσης των
συζύγων εντός του γάμου. Ο Μεθόδιος Ολύμπου (4ος αιώνας
μ.Χ.) υποστηρίζει ότι ο εκστασιασμένος άνδρας από τα έργα του έρωτα και από τη δίψα για παιδιά ακολουθεί το παράδειγμα του Αδάμ και στέλνει στη γυναίκα το γενετικό υλικό
ως προσφορά στο Δημιουργό, προκειμένου να εμφανιστεί
και πάλι ο Πατέρας στον Υιό . Ο Μεθόδιος θεωρεί, επίσης, ότι
οι συνέπειες του χωρισμού του Αδάμ από το Θεό αποτελούν
την αιτία τόσο της έλξης των δύο φύλων για την επίτευξη της
αρχικής ενότητας, που προϋποθέτει την ηδονή και τη βιολογική ένωση, όσο και για την επανάληψη του χωρισμού. Τόσο
ο Μέγας Βασίλειος όσο και ο Μέγας Αθανάσιος αποδέχονται
την ηδονή στο πλαίσιο του γάμου, καθώς θεωρούν ότι ο έρωτας του ζεύγους εκπληρώνεται ή ολοκληρώνεται στην ερωτική-σεξουαλική σχέση, η οποία είναι ευλογημένη, επειδή έχει
δοθεί από τον ίδιο το Θεό.
Εκ των ειρημένων καταφαίνεται, λοιπόν, ότι το ευχαριστιακό αυτό γεγονός δεν υπάρχει αυτόνομα, αλλά ζει μέσω της
αγαπητικής παρουσίας του άλλου στην εκστατική ηδονική
αλληλοπροσφορά, ενώ, δια μέσου της ερωτικής διαχυτικότητας, η ανδρόγυνη επικοινωνία αναβιβάζεται σε σεξουαλική συμπεριφορά ύψιστης δημιουργικής τέχνης και ομορφιάς .
Νικόλαος Ταμπάκης,
Θεολόγος, MSc Φιλοσοφίας/υπ. Διδάκτωρ Θεολογίας
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ΦΩΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΟΣ
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
8 Απριλίου 2016, ώρα 10:15 το πρωί, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
σχολείου μας με την Κατερίνα, την Πέννυ και το Γιώργο επιμελούμαστε τις τελευταίες διορθώσεις στα κείμενα της εργασία μας. Στην ομάδα μας συμμετέχει και ο
καλλιτέχνης της τάξης, ο Δημήτρης, στην ίδια πάντα θέση, κοιτάζοντάς μας και
αποτυπώνοντας την αύρα μας στο χαρτί του… Με τον ίδιο τρόπο εργαζόταν καθόλη τη διάρκεια των συναντήσεών μας με τους υπόλοιπους μαθητές του Α1 Λυκείου, όταν προσπαθούσαμε να προσεγγίσουμε μεταφραστικά οκτώ επιστολές
που βρέθηκαν σε πάπυρο του 3ου αι. π.Χ. - 3ο αι. μ.Χ στην Αίγυπτο.
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών από τους μαθητές του Α1 Λυκείου, οι οποίοι προσπάθησαν να αποδώσουν τα αρχαία ελληνικά κείμενα στη νέα ελληνική γλώσσα. Το εγχείρημα αυτό
ήταν δύσκολο, αφού υπήρχε πληθώρα γραμματικών και συντακτικών λαθών, αλλά και ονόματα και γεγονότα που δύσκολα μπορούσαμε να αντιληφθούμε μη

γνωρίζοντας, ενδελεχώς, το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής αλλά
και πολύ περισσότερο τους χαρακτήρες των προσώπων. Παρόλ’ αυτά, ήταν μια
εμπειρία ευχάριστη, αφού περάσαμε όμορφα και είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε μεταξύ μας ακόμα περισσότερο, λειτουργώντας λίγο έξω από το καθιερωμένο και τυπικό πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος. Εξάλλου, δεν ήταν λίγες οι φορές που γελάσαμε με τον «Πιπεράτι», το «Σαραπάμμονα» ή διαφωνούσαμε για το πώς θα αποδώσουμε στα νέα ελληνικά το «ζήτα» ή λέξεις όπως «τάμροι»
και «αυτοματάρις».
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μαθητές μου: Βαμβακά Δημήτρη,
Δημητρίου Νίκο, Καισαρίτη Πέννυ, Καμενάκη Δημήτρη, Κατσιαβριά Νίκο, Μανουδάκη Τάσο, Ντούση Οδυσσέα, Παπαθεοδώρου Γιώργο, Πασχάλη Δημήτρη, Παυλάκη Γιάννη, Πολιτοπούλου Κατερίνα, Τασσόπουλο Γιώργο.
Επιμέλεια: Στέλλα Χαλαμπαλάκη, Φιλόλογος

1. Επιστολή πλούσιου άνδρα προς τις αρχές (245 π.Χ., PHib 54)

4. Επιστολή σχετικά με ασθένεια αδερφής
(3ος αιώνας π.Χ., PTebt 421)

2. Απαίτηση επιστροφής χρέους (3ος αιώνας μ.Χ., PTebt 424)

3. Επιστολή «άσωτου υιού» (2ος αιώνας μ.Χ., BGU III, 846)
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5. Παράπονα στον αδελφό (3ος αιώνας μ.Χ. POxy 2783)

6. Επιστολή μητέρας προς υιό-μαθητή (3ος αιώνας μ.Χ., POxy 930)

7. Σχετικά με την προσφορά δώρων στους καθηγητές (απόσπασμα επιστολής του
2ου αιώνα μ.Χ., PGiess 80)

8. Μαθητής προς τον πατέρα (αρχές 3ου αιώνα π.Χ., SB III, 6262)
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Βαρυτικά Κύματα
Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις της εποχής μας που θα αποτελέσει
το καλύτερο «παράθυρο» για τη μελέτη της προέλευσης του Σύμπαντος

Π

ολλές είναι οι θεμελιώδεις προβλέψεις της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας, που έχουν, ήδη,
επιβεβαιωθεί από τον προηγούμενο αιώνα. Χαρακτηριστικότερες από αυτές είναι:
•
•
•
•

η μετάπτωση του περιηλίου του Ερμή
η καμπύλωση του φωτός
η ύπαρξη των μαύρων τρυπών
η διαστολή του Σύμπαντος

Ωστόσο, μία ακόμη από αυτές τις προβλέψεις, στην
οποία κατέληξε ο ίδιος ο Αϊνστάιν, μετά τη δημοσίευση
της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας, εξακολουθούσε να αντιστέκεται στις προσπάθειες των επιστημόνων
να την επιβεβαιώσουν. Η πρόβλεψη αυτή δεν είναι άλλη από την ύπαρξη των βαρυτικών κυμάτων.
Μπορεί να χρειάστηκε να περάσει ένας ολόκληρος
αιώνας, ωστόσο, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν επιβεβαιώθηκε, αφού Αμερικανοί επιστήμονες προχώρησαν, πριν
από μερικούς μήνες, στην ιστορική ανακοίνωση ότι
ανιχνεύτηκαν τα βαρυτικά κύματα. Πρόκειται για μία
από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις της εποχής μας,
η οποία αναμένεται να αποτελέσει το καλύτερο «παράθυρο» για τη μελέτη της προέλευσης του Σύμπαντος.
Σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, το Σύμπαν,
αμέσως μετά τη γέννησή του, πριν από περίπου 13,8
δισεκατομμύρια χρόνια, μέσα σε απειροελάχιστα κλάσματα του δευτερολέπτου γνώρισε μια ταχύτατη επέκταση σε μέγεθος (τη λεγόμενη «εποχή του πληθωρισμού»). Αυτή η - έως τώρα αναπόδεικτη - «θεωρία του
πληθωρισμού» προέβλεπε ότι η αστραπιαία συμπαντική διόγκωση άφησε το βαρυτικό «αποτύπωμά» της
στο χωροχρόνο (τα λεγόμενα «βαρυτικά κύματα υποβάθρου»), κάτι που τώρα φαίνεται πως επιβεβαιώνεται και, συνεπώς, ουσιαστικά αποδεικνύει την εν
λόγω θεωρία-κλειδί. Οι Φυσικοί θεωρούν ότι μόνο ο
«πληθωρισμός» ήταν σε θέση να ενισχύσει τα αρχέγονα βαρυτικά κύματα σε σημείο που να γίνονται αντιληπτά μέχρι σήμερα και να ανιχνεύονται στο μήκος κύματος των μικροκυμάτων.
Τα βαρυτικά κύματα είναι διαταραχές ή διακυμάνσεις στον ίδιο τον ιστό του χωροχρόνου και εξαπλώνονται στο Σύμπαν ως ομόκεντροι κύκλοι από μια κατακλυσμική πηγή-αφετηρία (ένα ακραία βίαιο συμβάν,
όπως εκρήξεις ή συγκρούσεις άστρων ή μαύρων τρυπών), «συμπιέζοντας» και «τεντώνοντας» τον ιστό του
χωροχρόνου. Αυτοί οι ομόκεντροι κύκλοι διαδίδονται
κατά τρόπο ανάλογο περίπου με τους κυματισμούς
που δημιουργούνται, όταν πετάξουμε ένα βότσαλο μέ-

σα σε μια λίμνη.
Κάθε μεταβολή στην κινητική κατάσταση ενός σώματος (εκτός από την περίπτωση που η μεταβολή αυτή είναι σφαιρικά συμμετρική, όπως κατά τη σφαιρικά συμμετρική κατάρρευση ενός άστρου) αφήνει το
«αποτύπωμά» της στο χωροχρόνο με τη μορφή ενός
βαρυτικού κύματος, το οποίο απομακρύνεται από την
«πηγή» του με την ταχύτητα του φωτός. Κάθε βαρυτικό
κύμα, κατά τη διάδοσή του, μεταβάλλει με συγκεκριμένο και ρυθμικό τρόπο (επιμήκυνση σε μία διεύθυνση
και συρρίκνωση κατά την κάθετη διεύθυνση) τις αποστάσεις μεταξύ των ελεύθερων σωμάτων, σε ένα επίπεδο κάθετο στη διεύθυνση διάδοσής του.
Προκειμένου να οπτικοποιήσουμε όσο είναι δυνατόν αυτές τις ταλαντώσεις της ύλης που προκαλούνται από τα βαρυτικά κύματα, ας υποθέσουμε, αρχικά,
ότι παρατηρούμε από το πλάι ένα πλοίο που βρίσκεται στη θάλασσα και ότι μια σειρά από κύματα το προσεγγίζουν, επίσης, από το πλάι. Καθώς η κορυφή ενός
θαλάσσιου κύματος διέρχεται κάτω από το πλοίο, παρατηρούμε ότι το πλοίο «ανεβαίνει» σε ένα μέγιστο
ύψος και, στη συνέχεια, «κατεβαίνει», για να καταλήξει σε ένα ελάχιστο ύψος, όταν ακριβώς κάτω από αυτό βρίσκεται η «κοιλάδα» του κύματος κ.ο.κ.. Σε κάθε
περίπτωση, όμως, οι διαστάσεις του πλοίου παραμένουν αμετάβλητες. Εάν, όμως, σ’ αυτό το «νοητικό» μας
πείραμα αντικαθιστούσαμε τα κύματα της θάλασσας
με τα βαρυτικά κύματα, θα βλέπαμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Όταν, για παράδειγμα, η «κορυφή» του βαρυτικού κύματος διερχόταν από το πλοίο, θα το «ξεχείλωνε», προκαλώντας διαστολή στο μήκος του και
ταυτόχρονη συρρίκνωση στο ύψος του. Στη συνέχεια,
όταν η «κοιλάδα» του βαρυτικού κύματος διερχόταν
από το πλοίο, θα προκαλούσε την αντίθετη μεταβολή, δηλαδή συρρίκνωση στο μήκος του και επιμήκυνση στο ύψος του.
Καθώς ένα βαρυτικό κύμα διαδίδεται στο χωροχρονικό ιστό του Σύμπαντος, όσο περισσότερο απομακρύνεται από τη φυσική αιτία που το δημιούργησε
τόσο περισσότερο εξασθενεί και τόσο περισσότερο
ελαχιστοποιούνται οι ταλαντώσεις που προκαλεί στην
ύλη.
Η ανακάλυψη των βαρυτικών κυμάτων έγινε από
επιστήμονες του Παρατηρητηρίου LIGO (Laser
Interferometer Gravitational-wave Observatory) στις
Η.Π.Α. και ανοίγει ένα τελείως νέο πεδίο στην Αστρονομία: την «Αστρονομία Βαρυτικών Κυμάτων» ή «Βαρυτική Αστρονομία», που θα προστεθεί στην Οπτική
Αστρονομία, στη Ραδιοαστρονομία, στην Αστρονομία

ακτίνων-Χ, υπερύθρων και νετρίνων.
Τα βαρυτικά κύματα που ανακαλύφθηκαν έχουν
πηγή τους μια σύγκρουση και συγχώνευση δύο τεράστιων μαύρων τρυπών, με μάζες 29 και 36 φορές
μεγαλύτερες του Ήλιου, και δημιούργησαν μία ήπια
περιστρεφόμενη μελανή οπή μάζας 62 ηλιακών μαζών, αντί για 65, και σε απόσταση 1,3 δισεκατομμυρίων
ετών φωτός από τη Γη. Η απώλεια μάζας που προκύπτει από το άθροισμα των δύο μελανών οπών μετατράπηκε σε ενέργεια με τη μορφή βαρυτικών κυμάτων, τα οποία έγιναν αντιληπτά από τους ανιχνευτές
του LIGO.
Το Παρατηρητήριο Βαρυτικών Κυμάτων Μέσω
Συμβολόμετρου Λέιζερ (Laser Interferometer
Gravitational-wave Observatory - LIGO) αποτελείται
από δύο πανομοιότυπους υπερευαίσθητους ανιχνευτές, κατασκευασμένους από ερευνητές του Caltech και
του ΜΙΤ, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε απόσταση
περίπου 3.000 χιλιομέτρων μεταξύ τους, ο ένας στο Λίβινγκστον της Λουιζιάνα και ο άλλος στο Χάνφορντ της
Ουάσιγκτον.
Κάθε ανιχνευτής έχει δύο βραχίονες τεσσάρων χιλιομέτρων σε σχήμα «L», κατά μήκος των οποίων στέλνεται μια ακτίνα λέιζερ, που διαχωρίζεται στα δύο και
μετά ανακλάται πάλι πίσω. Το πείραμα προσπαθεί να
«πιάσει» τις ανεπαίσθητες δονήσεις που αφήνουν στο
πέρασμά τους από τη Γη τα βαρυτικά κύματα, καθώς
επί 1,3 δισεκατομμύρια έτη ταξιδεύουν στο Σύμπαν με
την ταχύτητα του φωτός. Ένα διερχόμενο από τον πλανήτη μας βαρυτικό κύμα μεταβάλλει απειροελάχιστα
-αλλά μετρήσιμα- την απόσταση που διανύει η ακτίνα
λέιζερ στους ανιχνευτές LIGO.
Είναι, λοιπόν, τεράστια η σημασία της ανακάλυψης
των βαρυτικών κυμάτων, αφού, εκτός από μία ακόμη πανηγυρική επιβεβαίωση της Γενικής Θεωρίας της
Σχετικότητας, θα ανοίξει ένα ακόμη παράθυρο στο Σύμπαν, επιτρέποντας, έτσι, στους Αστρονόμους να συλλέξουν πληροφορίες, για να μελετήσουν το πολύ νεαρό Σύμπαν, που από τη φύση του είναι αδιαφανές στην
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Σχετική αρθογραφία:
Αλέξης Δεληβοριάς,
Διονύσης Σιμόπουλος,
Τags: LIGO, Βαρυτικά κύματα, Ευγενίδειο Πλανητάριο

Κώστας Ανδρακάκος, Φυσικός,
Διευθυντής Γυμνασίου
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PC BUILDING & TUNING

Α

πό την κυκλοφορία του πρώτου
οικιακού ηλεκτρονικού υπολογιστή στον κόσμο, πριν από μερικές δεκαετίες, η επιστήμη γύρω από τους
υπολογιστές έχει αλλάξει ριζικά και οι συσκευές αυτές αποτελούν, πλέον, αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας
ζωής.
Για την πλειοψηφία των νέων ανθρώπων, οι υπολογιστές αποτελούν περισσότερο μέσο διασκέδασης και δημιουργικότητας παρά εργαλείο εργασίας.
Οι προσωπικοί υπολογιστές (Personal
Computers-PCs), τα τελευταία χρόνια,
τείνουν να μην καλύπτουν τις προσωπικές ανάγκες και προτιμήσεις του κάθε
χρήστη. Για το λόγο αυτό, αρκετοί χρήστες προτιμούν να μην αγοράζουν ένα
ολοκληρωμένο σύστημα υπολογιστή,
όπως κυκλοφορεί στο εμπόριο, αλλά να
αγοράζουν κομμάτι-κομμάτι τα διάφορα
μέρη του υπολογιστή τους και να τα συνθέτουν όλα μαζί σε μία συσκευή φτιάχνοντας, έτσι, τον ιδανικό για εκείνους, υπολογιστή (custom υπολογιστής). Μ’ αυτόν
τον τρόπο, ο χρήστης αγοράζει ακριβώς
αυτό που πληροί τις ανάγκες του, εξοικονομώντας, παράλληλα, ένα αξιόλογο ποσό χρημάτων, διότι ο αντίστοιχος
επώνυμος υπολογιστής είναι κατά 30%
ακριβότερος.
Οι custom υπολογιστές κατασκευάζονται βάσει του γούστου του κάθε χρήστη
και, έτσι, καταλήγουν να είναι «στολίδια»,
καθώς οι PC Builders τείνουν να δίνουν
ιδιαίτερη προσοχή στην εμφάνιση του
υπολογιστή που συνθέτουν. Γι’ αυτό, συνήθως, τα μηχανήματα αυτά διαθέτουν
μια γυάλινη πλευρά, καθώς και φωτισμό στην κεντρική μονάδα, ώστε να είναι ορατά τα διάφορα εξαρτήματά τους.
Τώρα, όμως, θα αναρωτιέστε για ποιο
λόγο κάποιος να μπει σε τόσο κόπο για

έναν απλό υπολογιστή. Η απάντηση είναι
ότι οι συγκεκριμένοι δεν είναι απλοί υπολογιστές. είναι συσκευές υψηλών επιδόσεων και έχουν πολλαπλή χρηστικότητα
(εξαιρείται η δουλειά γραφείου). Οι χρήστες τους είναι, συνήθως, Gamers ή χρήστες των οποίων το επάγγελμα απαιτεί
έναν υπολογιστή με πολλές δυνατότητες,
όπως, για παράδειγμα, ενός 3D Designer
ή ενός YouTuber που πραγματοποιεί επεξεργασία βίντεο.

ΤΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΧΟΥΝ ΟΙ
CUSTOM ΥΠΟΛΓΙΣΤΕΣ
Τα κύρια εξαρτήματα από τα οποία
αποτελείται ένας custom υπολογιστής
είναι ο κεντρικός επεξεργαστής (CPU),
η μητρική πλακέτα (Motherboard), στην
οποία εφαρμόζουν όλα τα υπόλοιπα

εξαρτήματα, η κάρτα γραφικών (GPU),
που επεξεργάζεται όσα γραφικά αδυνατεί ο κεντρικός επεξεργαστής να επεξεργαστεί, βελτιώνοντας, έτσι, την απόδοση
του υπολογιστή, η μνήμη RAM και ο αποθηκευτικός χώρος του υπολογιστή. Βασικό χαρακτηριστικό ενός ισχυρού custom
υπολογιστή είναι η ψύξη των διαφόρων
εξαρτημάτων, καθώς σε συγκεκριμένες
συνθήκες αυτά μπορεί να υπερθερμανθούν.

ERCLOCK;
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ OV

Το overclock ή αλλιώς υπερχρονισμός είναι η αύξηση της συχνότητας λειτουργίας σε συγκεκριμένα εξαρτήματα
ενός υπολογιστή. Κάνοντας overclock
μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερες
επιδόσεις του υπολογιστή. Συνήθως,
overclock γίνεται στον κεντρικό επεξεργαστή (CPU), αλλά μπορεί, επίσης, να γί-

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
Η χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας
έχει επηρεάσει άμεσα τα παιδιά όλου του κόσμου, καθώς, πλέον, τον ελεύθερό τους χρόνο τον περνάνε παίζοντας μ’ έναν Η/Υ, απομονωμένα από τον έξω κόσμο
και συχνά εθισμένα στον ηλεκτρονικό.
Το διαδίκτυο, βεβαίως, ως επικοινωνιακό μέσο είναι
πολύ χρήσιμο στη ζωή μας, αλλά η λανθασμένη χρήση
του το καθιστά πολύ επικίνδυνο. Για παράδειγμα, αφενός μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες που μας
ωφελούν, αφετέρου η λανθασμένη χρήση του ενέχει
τον κίνδυνο να πέσουμε θύματα bullying. Έχει διαπιστωθεί, βάσει ερευνών, ότι ο μέσος όρος ηλικίας θυμάτων εκφοβισμού είναι 11 ετών. Αντιλαμβανόμαστε,
λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι να μάθουμε να χρησιμοποιούμε σωστά το διαδίκτυο από μικρή ηλικία. Για
το λόγο αυτό, εξάλλου, το 60% των γονέων ελέγχει τις
δραστηριότητες των παιδιών τους στο μέσο αυτό.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κατά τη διάρκεια της χρήσης του διαδικτύου πρέπει
να προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα. Ένας
τρόπος προστασίας είναι οι κωδικοί εισόδου μας να
αποτελούνται από δύσκολους συνδυασμούς. Ακόμη,
δεν πρέπει να «ανεβάζουμε» φωτογραφίες και προσωπικές πληροφορίες.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA)
Ορισμένοι ιστότοποι θέτουν όρια ηλικίας για τη χρήση τους, με αποτέλεσμα ορισμένοι νέοι να τα παραβι-

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
άζουν δηλώνοντας ψεύτικη ηλικία. Έτσι, εκτίθενται σε
σοβαρούς κινδύνους, όταν, για παράδειγμα, απαντούν
σε μηνύματα αγνώστων, κοινοποιούν κωδικούς, τηλέφωνα, διευθύνσεις και προσωπικά στοιχεία. Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να τα εκμεταλλευτούν επιτήδειοι , προκειμένου να τους αποσπάσουν χρήματα ή να
τους «εγκλωβίσουν» σε κάθε είδους απάτη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Όταν γίνεται αλόγιστη χρήση του διαδικτύου, υπάρχει κίνδυνος εθισμού. Τα αποτελέσματα του εθισμού
είναι ποικίλα. Αρχικά, η πολύωρη πλοήγηση στο διαδίκτυο μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη συγκέντρωσης
και απόσπαση της προσοχής του χρήστη από άλλες
δημιουργικές δραστηριότητες. Επίσης, σε ορισμένες
περιπτώσεις το άτομο γίνεται ευερέθιστο και επιθετικό, ακόμη με οικεία πρόσωπα και οδηγείται στην απομόνωση.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ''Η ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ποτέ δεν εκφοβίζουμε άλλους ανθρώπους. Επίσης,
δεν πρέπει να εκμεταλλευόμαστε την ανωνυμία που
προσφέρει το διαδίκτυο. Ακόμη, επιλέγουμε προσε-

νει και στην κάρτα γραφικών, καθώς και
στη μνήμη RAM. Το overclocking είναι
πολύ συνηθισμένο για τους PC Builders,
αλλά υπάρχουν ορισμένες παράμετροι
που πρέπει να ληφθούν υπόψη από το
χρήστη που θέλει να κάνει μόνος του αλλαγές στον υπολογιστή του.
Αρχικά, με το overclock, η θερμοκρασία ενός εξαρτήματος αυξάνεται πολύ, καθώς, για να «τρέξει» στη νέα, υψηλότερη συχνότητα που του ορίσαμε,
το συγκεκριμένο εξάρτημα καταναλώνει περισσότερο ρεύμα, γεγονός που
οδηγεί στο επόμενο θέμα, την κατανάλωση ρεύματος. Αν η παροχή ρεύματος του υπολογιστή επαρκεί οριακά, για
να λειτουργήσει το σύστημα, τότε το
overclock δε θα γίνει σωστά και μπορεί
να δημιουργηθούν προβλήματα στο σύστημα. Έτσι, όλοι οι PC Builders-και ειδικά οι overclockers- δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον τύπο ψύξης που χρησιμοποιούν, καθώς και στην παροχή ρεύματος του συστήματός τους.
Υπάρχουν δύο τύποι ψύξης: η αερόψυξη και η υδρόψυξη. Κατά κανόνα, οι υδροψύξεις είναι πιο αποδοτικές
και αθόρυβες και γι’ αυτό συναντώνται,
συχνότερα, σε High-End συστήματα.
Όσοι θεωρούνται πιο «ψαγμένοι» χρήστες οπλίζουν τους υπολογιστές τους με
custom υδροψύξεις, οι οποίες ακολουθούν την ίδια λειτουργία με τους custom
υπολογιστές. Αυτές οι υδροψύξεις αποτελούν, συνήθως, το κύριο συστατικό
ενός custom PC που τον κάνει να μοιάζει
με διαστημόπλοιο (βλ. εικόνα).
Ελπίζω να έλυσα ορισμένες από τις
απορίες σας και να σας κίνησα το ενδιαφέρον να μάθετε περισσότερα για τον
κόσμο του PC Building- αν και τα παραπάνω αποτελούν μια, μόνο, ματιά στον
κόσμο των υπολογιστών.
Γιάννης Δεσποτάκης, Γ1 Γυμνασίου

κτικά τους χρήστες με τους οποίους συνομιλούμε και,
αν κάποιος μας εκφοβίζει, το γνωστοποιούμε άμεσα
σε κάποιον ενήλικο. Τέλος, για να αποφύγουμε χρόνιες ασθένειες, όπως η επιληψία, θέτουμε χρονικά όρια
κατά την ενασχόλησή μας με τον υπολογιστή, τα οποία
και τηρούμε.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING)
Διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying) θεωρείται οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη πράξη εκφοβισμού, επιθετικότητας, παρενόχλησης ενός ατόμου που
πραγματοποιείται μέσω της χρήσης ψηφιακών συσκευών. Η ψηφιακή παρενόχληση συνιστά καταδικαστέα συμπεριφορά, που δεν πρέπει, σε καμιά περίπτωση, να παρακάμπτεται. Το φαινόμενο αυτό, δυστυχώς,
γνωρίζει έξαρση τον τελευταίο καιρό, παγκοσμίως,
ενώ δεν είναι λίγα τα περιστατικά και στη χώρα μας.
Το cyberbullying έχει δυσάρεστες συνέπειες, όπως,
για παράδειγμα, ότι μπορεί να κοινοποιηθεί σε πολλούς παραλήπτες η εικόνα ενός χρήστη με σκοπό τη
γελοιοποίησή του. Από την άλλη, τα ηλεκτρονικά μηνύματα είναι, σχεδόν, αδύνατον να ελεγχθούν. Έτσι, ο
θύτης νιώθει ότι μπορεί να παραμείνει ανώνυμος λόγω
μη αυστηρών περιοριστικών μέτρων που λαμβάνουν
κάποιες ιστοσελίδες. Επιπλέον, η έλλειψη προσωπικής
επαφής με το θύμα καθιστά το δράστη επιθετικότερο.
Τέλος, το θύμα κλείνεται στον προσωπικό του χώρο, με
συνέπεια να απομονώνεται από τον έξω κόσμο.
Αντώνης Μούζουλας, Εφραίμ Ξηρόδημας,
Α2 Γυμνασίου
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η Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου
2015, η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) ανακοίνωσε ότι εντόπισε νερό σε υγρή μορφή στην επιφάνεια του πλανήτη Άρη. Η
είδηση- και μόνο- θεωρείται ιστορικής
σημασίας. Το νερό αυτό είναι αλμυρό
και εποχικό, δηλαδή, ρέει στις πλαγιές
κάποιων βουνών κατά τη διάρκεια του
αρειανού καλοκαιριού, όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες και του επιτρέπουν να διατηρεί την υγρή μορφή
του.
Οι επιστήμονες δεν είναι βέβαιοι
από πού προέρχεται το νερό. Ίσως, η
πηγή του είναι υπόγειοι πάγοι, αλμυροί υδροφόροι ορίζοντες ή είναι προϊόν συμπύκνωσης υδρατμών της αραιής αρειανής ατμόσφαιρας.
Οι επιστήμονες γνώριζαν, από καιρό, την ύπαρξη νερού σε μορφή πάγου στους πόλους του Άρη, αλλά μέχρι
πρόσφατα δεν είχαν διαπιστώσει την
ύπαρξή του σε υγρή μορφή.
Η επιβεβαίωση της ανακάλυψης νε-

ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΑΡΗ
Η NASA επιβεβαίωσε
την ύπαρξη νερού
σε υγρή μορφή στον Άρη
ρού στην επιφάνεια του Άρη γεννά πολλά ερωτήματα: μπορούν
τα αρειανά αλμυρά ποτάμια ή
οι ενδεχόμενες
πηγές τους, στο
υπέδαφος, να φιλοξενούν μορφές ζωής; Αλλάζει η ανακάλυψή τους το σχεδιασμό των μελλοντικών αποστολών στον Κόκκινο Πλανήτη; Και αν κάποτε οι άνθρωποι μετοικήσουν εκεί, θα μπορούν να χρησιμο-

ποιήσουν αυτό το
νερό για την επιβίωσή τους;
Ένα άλλο ερώτημα που γεννάται είναι αν έχει υπάρξει
ζωή στον Άρη. Οι
επιστήμονες υποθέτουν ότι η περίοδος
κατά την οποία θα μπορούσε να κάνει
την εμφάνισή της η ζωή στον Κόκκινο
Πλανήτη είναι πριν από περίπου 4-4,4
δισεκατομμύρια έτη, όταν οι συνθήκες εκεί ήταν παρόμοιες με εκείνες στη

νεαρή, τότε, Γη. Αν, λοιπόν, την περίοδο εκείνη δημιουργήθηκε ζωή, υπάρχει πιθανότητα να εξακολουθούν να
υπάρχουν μικροοργανισμοί, αλλά αυτοί να βρίσκονται στο υπέδαφος σε βάθη 1-2 χλμ. κάτω από την επιφάνεια του
πλανήτη, εκεί όπου, πιθανώς, υπάρχει
νερό σε υγρή μορφή.
Η ζωή όπως τη γνωρίζουμε χρειάζεται νερό σε ρευστή μορφή. Τα νέα δεδομένα μάς δείχνουν ότι το ρευστό νερό υπήρξε στον Άρη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια και συνεχίζει μέχρι
σήμερα, σε ορισμένες χρονικές περιόδους και περιοχές.
Μια τέτοια ανακάλυψη θα οδηγήσει, πιθανότατα, τους επιστήμονες σε
περαιτέρω ενέργειες τόσο για την πιθανότητα ανακάλυψης ζωής όσο και
για μελλοντικές αποστολές, συμπεριλαμβανόμενου του στόχου της NASA
για πραγματοποίηση επανδρωμένων
αποστολών στον Άρη στη δεκαετία
του 2030.
Νίνα Βαφειάδου, Α1 Γυμνασίου

Ταξίδι στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος
Το Ηλιακό σύστημα περιλαμβάνει τον Ήλιο και όλα τα
αντικείμενα τα οποία κινούνται σε τροχιά γύρω από αυτόν
μέσα στο πεδίο βαρύτητάς του. Τα αντικείμενα με τη μεγαλύτερη μάζα που περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο
είναι οι οκτώ πλανήτες που σχηματίζουν το πλανητικό σύστημα.
Ερμής (Mercury)
Ο Ερμής είναι ο δεύτερος μικρότερος πλανήτης του
ηλιακού συστήματος και ο πιο κοντινός στον Ήλιο, γι’ αυτό και η πλευρά που φωτίζεται έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία (430Ο C), ενώ η σκοτεινή του πλευρά είναι πολύ παγωμένη ( -180ο C).
Aφροδίτη (Venus)
Η Αφροδίτη είναι ο δεύτερος πιο κοντινός πλανήτης
στον Ήλιο, γύρω από τον οποίο περιστρέφεται, και μάλιστα, πιο γρήγορα απ’ ό,τι γύρω από τον άξονά της. Αυτό
το παράξενο φαινόμενο κάνει τη διάρκεια της ημέρας της
μεγαλύτερη από τη διάρκεια του έτους της!
Άρης (Mars)
Ο Άρης είναι γνωστός και ως Κόκκινος Πλανήτης. Έχει
το μισό μέγεθος της Γης και η τροχιά του γύρω από τον
Ήλιο χρειάζεται περίπου διπλάσιο χρόνο από εκείνον της

Γης, για να ολοκληρωθεί. Ο σίδηρος που περιέχουν τα πετρώματά του σκουριάζει από το οξυγόνο και του δίνει το
κόκκινο χρώμα. Η ατμόσφαιρά του είναι αραιή και δηλητηριώδης.
Δίας (Jupiter)
Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας
συστήματος. Στην επιφάνειά του διακρίνεται ένα μεγάλο
ελλειψοειδές σημάδι, η Μεγάλη Κόκκινη Κηλίδα. Πρόκειται για μια δυνατή καταιγίδα, μία από τις χιλιάδες που κάνουν τα σύννεφα του Δία να κινούνται συνεχώς. Γύρω του
υπάρχουν δύο λεπτά δαχτυλίδια. Το εξωτερικό κινείται
προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, ενώ το εσωτερικό κινείται αντίστροφα.
Κρόνος (Saturn)
Ο Κρόνος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πλανήτης του
ηλιακού μας συστήματος. Ξεχωρίζει για τους δακτυλίους
από σκόνη και πέτρες, που έχει γύρω του. Ο αριθμός τους
ανέρχεται σε περίπου 100.000 και αποτελούνται από πάγο και βράχια, άλλα μικρά σαν χαλίκια και άλλα τεράστια
σαν βουνά.
Ουρανός (Uranus)
Ο Ουρανός ανακαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα, μόλις το

1781 από το Γουίλιαμ Χέρσελ και έχει 27 γνωστούς δορυφόρους. Ξεχωρίζει για το γαλαζοπράσινο χρώμα του.
Εκτός από το υδρογόνο, έχει και μεθάνιο που του δίνει αυτό το χρώμα. Είναι παράξενος πλανήτης με, σχεδόν, οριζόντιο άξονα που τον κάνει να μοιάζει με μπάλα που κυλάει.
Ποσειδώνας (Neptune)
Ο Ποσειδώνας είναι ο τέταρτος σε μέγεθος πλανήτης.
Στην επιφάνειά του διακρίνονται σκοτεινές κηλίδες και
σύννεφα που ταξιδεύουν σε μεγάλο ύψος με ταχύτητα
2.000 χλμ./ώρα! Το 1995, που χάθηκαν αυτές οι σκούρες
κηλίδες, οι επιστήμονες ξαφνιάστηκαν. Ακόμη και σήμερα δεν μπορούν να εξηγήσουν τι συνέβη και γιατί.
Πλούτωνας (Pluto)
Ο Πλούτωνας είναι ο νάνος του ηλιακού μας συστήματος (πιο μικρός ακόμα και από τη Σελήνη) και ο πιο απομακρυσμένος από τον Ήλιο. Ανακαλύφθηκε μόλις το
1930. Λόγω της ελλειπτικής του τροχιάς, κάθε 248 χρόνια
μπαίνει στην τροχιά του Ποσειδώνα και μένει εκεί για άλλα 20 χρόνια.
Φίλια Κουρή, Α1 Γυμνασίου

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (Rainbow Project)
Γεγονός ή επιστημονική φαντασία;
Πρόκειται για ένα πείραμα το
οποίο εικάζεται ότι διεξήχθη στις
28 Οκτωβρίου του 1943 (σύμφωνα με άλλες πηγές στις 15 Ιουνίου ή 15 Ιουλίου 1943) από το Πολεμικό Ναυτικό των Η.Π.Α. στην
πόλη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια. Σύμφωνα με εικασίες, κατά τη διάρκεια του πειράματος,
το αντιτορπιλικό «US Eldridge
(DE-173)» όχι μόνο εξαφανίστηκε από τα ραντάρ (αυτός, εξάλλου, ήταν και ο αρχικός στόχος
του πειράματος), αλλά και κατέστη αόρατο για μερικά λεπτά της
ώρας.

Ο «θρύλος» αυτός δε σταματά να αποκτά πληθώρα παραλλαγών. Κάποιες υποστηρίζουν
ότι πραγματοποιήθηκε μεταφορά του πλοίου στο χωροχρόνο
ή ακόμα και εξαφάνιση των ατόμων που επέζησαν του πειράματος. Άλλοι υποστηρίζουν ότι
το πλοίο υποβλήθηκε σε αδρανοποίηση των μαγνητικών πεδίων, γνωστή και ως απομαγνήτιση. Κάτι τέτοιο θα το καθιστούσε
αόρατο σε νάρκες, των οποίων η
πυροδότηση απαιτεί μεταβολή
στους μαγνητικούς αισθητήρες.
Προφανής αιτία της διεξαγω-

γής του εν λόγω πειράματος ήταν
το γεγονός ότι οι Αμερικανοί
έψαχναν νέες μεθόδους, για να
τερματίσουν νικηφόρα το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, συνεπώς «αόρατα» πολεμικά πλοία θα ήταν
πολύτιμα. Πιθανή αιτία της
χρήσης του πλοίου αυτού ως
πειραματικού μέσου είναι το
γεγονός ότι έφερε ισχυρές
γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες ήταν απαραίτητες για τη δημιουργία ισχυρών μαγνητικών πεδίων.
Αξίζει να ση-

μειωθεί πως το αντιτορπιλικό
«US Eldridge (DE-173)», στις 15
Ιανουαρίου του 1951, πέρασε,
μαζί με άλλα τρία αντιτορπιλικά,
στην κατοχή του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και μετονομάστηκε «Λέων».
Συμπερασματικά, οι υφιστάμενες απόψεις δε συνοδεύονται από επιστημονική τεκμηρίωση η

οποία να επιβεβαιώνει ότι το πείραμα της Φιλαδέλφειας ήταν γεγονός και όχι προϊόν επιστημονικής φαντασίας.
Χρήστος Καρβελάς,
Β2 Γυμνασίου
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΡΕΥΝΟΥΝ

Η ΟΜΗΡΙΚΗ "ΟΔΥΣΣΕΙΑ" ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ... ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ
«Η δυσαρέσκεια, η φυγή και το τέλος του Οδυσσέα»

Π

ολλές φορές, στη Λογοτεχνία, συγγραφείς ή ποιητές έχουν εμπνευστεί από έργα ή ήρωες άλλων λογοτεχνών. Στην περίπτωση αυτή, τα δικά τους δημιουργήματα άλλοτε μοιάζουν κι άλλοτε διαφέρουν από
τα πρωτότυπα έργα. Τις περισσότερες φορές παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αφού δείχνουν την οπτική σκοπιά του
νέου λογοτέχνη και προσφέρουν στον αναγνώστη τροφή
για προβληματισμό.
Μια τέτοια περίπτωση είναι και η «Οδύσσεια» του Ομήρου. Το έπος αυτό, επειδή έχει πλούσια πλοκή και πολλά αξιόλογα μηνύματα που ισχύουν διαχρονικά και για
όλη την ανθρωπότητα, έχει δώσει τροφή να δημιουργήσουν νέα έργα διάφοροι συγγραφείς και ποιητές. Μερικοί από αυτούς είναι ο Δ. Αλιγκιέρι, ο Άλ. Τένισον, ο Ν.
Καζαντζάκης, ο Κ. Π. Καβάφης, ο Κ. Ουράνης και η Μ.
Λυμπεράκη. Όλοι τους καταπιάστηκαν με το θέμα του
Οδυσσέα από τη στιγμή που ο ήρωας έχει ολοκληρώσει
την Τρωική Εκστρατεία και δίνουν μια δική τους εκδοχή
για το τι έκανε μετά την άλωση της Τροίας, πώς αισθανόταν, τι σκεφτόταν, αλλά και το πώς τελείωσε τη ζωή του.

Άλφρεντ Τένισον, «Οδυσσέας»

Στον Οδυσσέα του Τένισον, ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του βρίσκονται στην Ιθάκη, έχοντας επιστρέψει
όλοι και όχι μόνο ο ήρωας, όπως αναφέρεται στην Οδύσ-

σεια. Χρόνια μετά και σε προχωρημένη, πλέον, ηλικία συζητούν για μια νέα αναχώρηση.
Όπως και ο Δάντης, έτσι κι ο Τένισον απορρίπτει το ομηρικό ιδανικό της Ιθάκης και όσα το συνοδεύουν και πλάθει
έναν ήρωα που ορέγεται την περιπέτεια, έστω και ως ιδέα,
αφού στο ποίημα η θέληση για δράση παραμένει στα λόγια. Ο Οδυσσέας του Τένισον, λοιπόν, διαφέρει. Δεν ησυχάζει. Νιώθει αποκομμένος από το λαό του («δεν με νιώθουν») κι ανενεργός και νοσταλγεί τις παλιές του περιπέτειες. Θέλει να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του βιώνοντας
την ένταση στο έπακρο («δεν μπορώ να πάψω να γυροφέρνω πάντα σε ταξίδια, θέλω να πιω της ζωής τη στερνή στάλα» ή, όπως έλεγαν οι Λατίνοι, «Carpe diem!», «Να
καρπωθείς τη μέρα σου!»). Δε χορταίνει να ανακαλύπτει
το καινούργιο, όπως, εξάλλου, το προστάζει και η φήμη
που τον ακολουθεί. Ο ίδιος ορίζει τον εαυτό του ως το σύνολο των εμπειριών του («…Κι είμαι εγώ καθετί που μου
’χει τύχει»). Η ζωή δεν πρέπει να «χαραμίζεται» μόνο στα
συνηθισμένα, να ξεπέφτει στα λίγα και στενόχωρα. Για τον
Οδυσσέα του Τένισον, μια μετρημένη, συνετή ζωή στα
στερνά του ανθρώπου χρωματίζεται αρνητικά. Πρέπει να
επιδιώκεται το κυνήγι της γνώσης που υπερβαίνει σε αξία
ακόμη και τη δόξα ενός βασιλείου («ο πόθος φλογίζει την
ψυχή μου ν' ακολουθήσω τη γνώση σαν αστέρι»).

Αντίθετα με τη συνηθισμένη στάση ζωής, ο γηραιός Οδυσσέας είναι περιπετειώδης και ορέγεται δυνατές
εμπειρίες, συγκινήσεις (επειδή δεν του μένει πολλή ζωή
ακόμη, για να καλύψει όσο μπορεί την περιέργειά του).
Σκοπεύει να φύγει, αλλά πίσω του αφήνει τον Τηλέμαχο
- όπως στη «Δευτέρα Οδύσσεια» του Καβάφη – όπου, αν
και νεότερος, εμφανίζεται συνετός, προσγειωμένος και
υπεύθυνος. Ο Τένισον πιστεύει ότι, στην ουσία, δεν υπάρχουν γηρατειά και πως ο Οδυσσέας, ως πρότυπο του ανθρώπου που έχει την τάση να υπερβαίνει τα όρια, πεθαίνει εν δράσει («δεν απολείπουν από τα γηρατειά το χρέος και η δόξα»/ «πριν φτάσει [ενν. ο θάνατος] … να κάνουμε… έργο τρανό…»). Αναφέρει: «πολλά μένουν ακόμα, για να γίνουν, κι αν δυνατοί δεν είμαστε σαν πρώτα, είμαστε ακόμη κάτι». Δηλαδή, ακόμη κι αν το σώμα
έχει χάσει την νεανική του δύναμη, ωστόσο, η καρδιά και
η ψυχή παραμένουν ανδρείες, γεμάτες αδάμαστη θέληση. Κι ο Καζαντζάκης, άλλωστε, στη δική του «Οδύσσεια»,
προσθέτει στο ίδιο πνεύμα: «μία ’ναι η ζωή, μην την αφήνουμε να ξεπέσει, όλοι κατηφορούν, εμείς θα βγούμε το
ανηφόρι».
Χρήστος Γιοβανάκης, Διονύσης Γκολφίνος,
Γιάννης Κορωναίος, Νικήτας Πλουμπίδης,
Β1 Γυμνασίου

«Η έννοια του γυρισμού, της επιστροφής»

Τ

ο πρώτο κείμενο είναι απόσπασμα από το θεατρικό έργο «Οδυσσέα, γύρνα σπίτι» του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Στο θεατρικό αυτό, εστιάζουμε σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή της ομηρικής Οδύσσειας, όπου ο Οδυσσέας διαφοροποιείται από τον ήρωα
του έπους. Συγκεκριμένα, νιώθει ότι τον βαραίνει η φήμη του και φοβάται να επιστρέψει στην Ιθάκη. Γι’ αυτό, στο δρόμο του βάζει πολλά εμπόδια, με σκοπό να
καθυστερήσει το νόστο του. Τόσα χρόνια λοξοδρομεί
από την πορεία της επιστροφής του στην Ιθάκη, γιατί έχει την αίσθηση ότι δεν είναι αυτός που περιμένει
ο λαός του.
Στην πρώτη πράξη, οι σύντροφοι του Οδυσσέα συζητούν για την επιστροφή τους στην Ιθάκη. Όλοι φαίνονται να επιθυμούν την επιστροφή, σε αντίθεση με
τον Οδυσσέα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αγαθίας: «Τώρα που ’μαθε στη μεγάλη ζωή δεν τον χωρά
πια η μικρή Ιθάκη, ούτε η κυρα-Πηνελόπη». Εννοεί
δηλαδή, ότι ο Οδυσσέας, έχοντας γνωρίσει μια πλουσιοπάροχη ζωή, δεν ενδιαφέρεται πια για την πατρίδα
και τη γυναίκα του, πράγμα που διαψεύδεται στην επόμενη πράξη.
Στη δεύτερη πράξη, συναντάμε τον Οδυσσέα και
τους συντρόφους του στο νησί της Κίρκης, όπου, στο
πλαίσιο μιας γιορτής προς τιμή του, οι κάτοικοί του
θαυμάζουν τα κατορθώματά του. Όμως, εκείνος αρνείται το θρύλο που περιβάλλει το όνομά του και αποκαλύπτει την αλήθεια ότι, δηλαδή, οι επιτυχίες του βασίστηκαν σε δόλο. Η αποκάλυψη αυτή εξοργίζει το διπλωμάτη του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιθάκης, που
παρίσταται στην εκδήλωση, καθώς το ηρωικό πρότυπο του Οδυσσέα εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέρο-

Ο

Γ. Ρίτσος στο ποίημά του
Σ’ αυτήν την ερευνητική εργασία θα ασχοληθούμε με κείμενα τα οποία γράφτηκαν
«Η απόγνωση της Πηνεαπό σημαντικούς καλλιτέχνες της ελληνικής λογοτεχνίας, όπως τo Γ. Σεφέρη, το Ν.
λόπης» αποκαλύπτει τι
Καζαντζάκη, τον Ι. Καμπανέλλη και το Γ. Ρίτσο με βάση την «Οδύσσεια» του Ομήσημαίνει
γι’ αυτήν ο γυρισμός του
ρου. Ο κάθε καλλιτέχνης δίνει μια δική του εκδοχή σχετικά με την έννοια «του γυριΟδυσσέα.
Ως τώρα, γνωρίζαμε από
σμού, της επιστροφής», εμπνευσμένη από το ομηρικό έπος.
την «Οδύσσεια» του Ομήρου μια
ντα του νησιού της Ιθάκης. Συγκεκριμένα, η Ιθάκη εκ- Πηνελόπη σεμνή, σεβάσμια και πάνω απ’ όλα πιστή. Αν και υπάρχουν
μεταλλεύεται τουριστικά την καταγωγή και την αίγλη στο ποίημα αυτό επαναλαμβανόμενα μοτίβα του ομηρικού έπους,
του φημισμένου ήρωά της. Ακολουθεί μια συζήτηση όπως για παράδειγμα, τα κουρέλια του επαίτη, η μεταμφίεση, τα είκομεταξύ των δύο ανδρών, στην οποία ο Οδυσσέας ομο- σι χρόνια αναμονής, ο αργαλειός, η μνηστηροφονία, η συνομιλία, τα
λογεί ότι δε θέλει να ξεγελάσει την Ιθάκη, έστω κι αν σημάδια και η αναγνώριση, ο Ρίτσος, αποκαλύπτοντας την εσωτεριστο παρελθόν εξαπατούσε οποιονδήποτε ήθελε. Αυ- κή φωνή της Πηνελόπης, ανατρέπει το μύθο της. «Τρομαγμένη, μια διτό, βέβαια, εξοργίζει ακόμα περισσότερο το διπλω- καιολογία ζητούσε, μια προθεσμία ακόμη λίγου χρόνου, να μην απαμάτη, ο οποίος του επισημαίνει ότι η Ιθάκη «Θα χτίσει ντήσει, να μην προδοθεί». Προθεσμία χρόνου μετά από είκοσι χρόνια
έναν τοίχο ψηλό ως τον ουρανό, για να μην τον αφή- αναμονής; Μήπως να μην απαντήσει στον Οδυσσέα, ώστε να μην προσει να περάσει» και τον διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται δοθεί η δυσαρέσκειά της; «Γι’ αυτόν, λοιπόν, είχε ξοδέψει είκοσι χρόποτέ να καταφέρει να επιστρέψει στο νησί. (Πράγματι, νια… είκοσι χρόνια αναμονής και ονείρων, για τούτον τον άθλιο, τον
στο τέλος, ο Οδυσσέας δολοφονείται).
αιματόβρεχτο ασπρογένη;».
Στην τελευταία σκηνή, με λόγο αποκαλυπτικό, ο
Σε αντίθεση με την «Οδύσσεια» του Ομήρου, η Πηνελόπη δε χαίρεΟδυσσέας κάνει την αυτοκριτική του, αυτή τη φορά ται με την επιστροφή του Οδυσσέα. μάλιστα, φαίνεται απογοητευμένη
προς τους συντρόφους του. Στην εξομολόγηση αυτή απ’ την εμφάνισή του, καθώς ο Οδυσσέας δεν είναι όπως τον περίμενε
τους εξηγεί: «ο μόνος λόγος που εδώ και χρόνια βο- και φοράει κουρέλια. Από την άλλη, οι μνηστήρες λειτουργούσαν ως
λόδερνα φορώντας κι άλλες απάτες στην καμπούρα πειρασμός για εκείνη. Φαίνεται ότι η Πηνελόπη δεν έμεινε πιστή στον
μου ήταν, γιατί δεν ήθελα ούτε να ξεγελάσω την Ιθά- Οδυσσέα. Αντίθετα, δείχνει μια προτίμηση για τους μνηστήρες οι οποίκη, ούτε είχα το θάρρος να πω την αλήθεια», απορ- οι, πλέον, κείτονται νεκροί στο πάτωμα.
ρίπτοντας, έτσι, την εντύπωση που είχαν για εκείνον
Τέλος, η Πηνελόπη δεν έχει τίποτα να περιμένει πια. Οι προσδοκίες
στην αρχή. Φοβάται να επιστρέψει, γιατί νιώθει «λί- της έχουν διαψευσθεί. Νιώθει θυμό και απογοήτευση. Εκ των υστέρων,
γος», «μικρός». Φοβάται γι’ αυτά που έχει να δώσει και όλα φαίνονται άσκοπα, άχρωμα. Ωστόσο, καλωσορίζει το σύζυγό της,
όχι για το τι θα του προσφέρει η Ιθάκη. Ο Οδυσσέας κα- χωρίς να αποκαλύπτει τις κρυφές σκέψεις της. Από την άποψη αυτή, η
ταλήγει στο συμπέρασμα: «Η Ιθάκη μάς διώχνει, για Πηνελόπη του Ρίτσου έχει ένα κοινό σημείο με αυτή του Ομήρου: «άλνα γυρίσουμε καλύτεροι» και αποφασίζει να επιστρέ- λο στοχάζεται» κι άλλο λέει. Καθόσον μιλά, σκέφτεται, «υφαίνει», μηχαψει μαζί με τους συντρόφους του.
νεύεται, υπολογίζει, εξαπατά, ακριβώς όπως και ο Οδυσσέας.
Παντελής Κωτσιόπουλος, Κωνσταντίνα Μπενή, Μαρία Σταματέα, Εμμανουήλ Χρηστάκης, Β1 Γυμνασίου
Επιμέλεια: Ανθή Γιάκα, Φιλόλογος
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Αισθήσεις και Συναισθήματα

Σ

το πλαίσιο του μαθήματος της Ερευνητικής εργασίας, οι μαθητές της Α΄ Λυκείου ασχολήθηκαν με τις αισθήσεις
και τα συναισθήματα.
Η ερεθιστικότητα αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των ζωντανών πλασμάτων και αφορά στη διέγερση του νευρικού
συστήματος- όταν μιλάμε για ανώτερα ζώααπό ποικίλα ερεθίσματα του περιβάλλοντος,
φωτεινά, χημικά, θερμικά ή μηχανικά. Φυσικά, εξυπακούεται ότι απαιτείται γι’ αυτόν το
σκοπό ένα αισθητήριο όργανο το οποίο να
διαθέτει έναν αντίστοιχο υποδοχέα για τα
ερεθίσματα αυτά.
Αυτό, όμως, που έχει κεφαλαιώδη σημασία
είναι η διαδικασία επεξεργασίας των προαναφερόμενων ερεθισμάτων στα ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου. Πρόκειται για σημαντική διαδικασία που δεν καθορίζει απλώς την
αντίληψη μιας αίσθησης. Η ενδελεχής μελέτη δείχνει ότι οι αισθήσεις αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, συγκρίνουν και ταξινομούν ερεθί-

«Η όσφρηση δεν είναι παρά μια πανίσχυρη μάγισσα που σε όλη μας τη ζωή
άλλο δεν κάνει παρά να μας ταξιδεύει.
Οι ευωδιές των φρούτων με μεταφέρουν στο σπίτι μου, στο νότο, και στις
παιδικές μου αταξίες, στον κήπο με τις
ροδακινιές. Κάποιες άλλες μυρωδιές,
στιγμιαίες και περαστικές, κάνουν την
καρδιά μου ν’ ανοίγει διάπλατα από
χαρά ή να σφίγγεται από δυσάρεστες
αναμνήσεις. Και μόνο που σκέφτομαι
τις μυρωδιές, η μύτη μου πλημμυρίζει
από αρώματα που ξυπνούν μέσα μου
τις πιο γλυκές αναμνήσεις από καλοκαίρια αλησμόνητα και αγρούς με μεστωμένα σπαρτά κάπου πολύ μακριά».
Έλεν Κέλερ
• Η όσφρηση είναι η πρώτη αίσθηση
που αποκτούμε κατά τη γέννησή μας.
Έτσι, είναι κοινή για όλους η πρώτη
μας μυρωδιά, αυτή, δηλαδή, της μητέρας μας. Ένας ενήλικας μπορεί να
διακρίνει 10.000 διαφορετικές οσμές.
• Αναπνέουμε περίπου 20.000 φορές
την ημέρα και αυτός ακριβώς είναι ο
ρυθμός της όσφρησής μας.
• Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ξεχωριστή μυρωδιά, την οποία οι άλλοι
αναγνωρίζουν με κλειστά μάτια.
• Η άποψη του καθενός για μια οσμή είναι διαφορετική, ανάλογα με τις προτιμήσεις και την ηλικία του.
• Είναι σημαντικό η διαδικασία της
όσφρησης να γίνεται σωστά, γι’ αυτό
και τα αισθητήρια κύτταρα αντικαθίστανται κάθε 30 ημέρες.
• Ο λόγος για τον οποίο έχουμε δύο
τρύπες στη μύτη είναι για να εντοπί-

σματα, αλλοιώνονται, ψεύδονται, έχουν περιορισμούς, χάνονται ή υπερλειτουργούν. Ο
σκοπός τους είναι να αφυπνίσουν το ζωντανό πλάσμα, να προσδιορίσουν τη θέση του
σ’ ένα, συχνά, μεταβαλλόμενο και, ενδεχομένως, απειλητικό περιβάλλον, να του επιτρέψουν την προσαρμογή σ’ αυτό, προσαρ-

μογή που αποτελεί προϋπόθεση για την επιβίωσή του. Οι μαθητές διερεύνησαν, ενδελεχώς, το θέμα, συνειδητοποίησαν το μεγαλείο
αλλά και τα όρια του κόσμου που αντιλαμβάνονται. κυρίως, όμως, όξυναν τις αισθήσεις
τους!
Επιμέλεια: Έλενα Τσιτούρα, Βιολόγος

Herman van Aldewereld (1628 - 1669)
Allegory of the Five Senses, 1651, Staatliches Museum Schwerin

Όσφρηση
σουμε από πού προέρχεται μία μυρωδιά ή ένας κίνδυνος. Γι’ αυτό και η
όσφρηση αποτελεί ανιχνευτή κινδύνων και τροφών.
• Η όσφρηση μπορεί να ελαττώσει το
άγχος και να αυξήσει την επαγρύπνηση. Η μυρωδιά των μήλων με μπαχαρικά, για παράδειγμα, μπορεί να
ελαττώσει την αρτηριακή πίεση ανθρώπων αγχωμένων και να τους βοηθήσει να αποφύγουν την κρίση πανικού. Επιπλέον, ορισμένες έρευνες
υποστηρίζουν πως κάποια αρώματα
σ’ ένα δωμάτιο μπορούν να συντελέσουν στην αύξηση της αποδοτικότη-

τας στην εργασία.
• Τα ζώα μυρίζουν το ένα το άλλο, αντί
να χαιρετηθούν με λέξεις, ενώ οι έντονες μυρωδιές τα απωθούν.
• Ο σκύλος έχει 40 φορές ισχυρότερη
οσφρητική ικανότητα σε σύγκριση με
τον άνθρωπο.
• Χρειάζονται 8 μόρια από μια ουσία,
για να προκληθεί ερέθισμα και πρέπει να ερεθιστούν 40 απολήξεις, για
να μυρίσουμε κάτι. Προϋπόθεση, βέβαια, για να μυρίσουμε μια ουσία αποτελεί το να βρίσκεται εν πτήσει, κάτι
που αγνοείται από πολλούς. Γι’ αυτό
και η αίσθηση της όσφρησης αλλοιώ-

νεται στο διάστημα.
• Μερικές ουσίες μυρίζουν θαυμάσια
μόνο όταν έχουν αλλοιωθεί.
• Ο λόγος για τον οποίο ζαρώνουμε τη
μύτη μας, όταν μυρίζουμε, είναι για να
φέρουμε τα μόρια της οσμής πιο κοντά στα αισθητήρια της όσφρησης,
που είναι άβολα κρυμμένα στο βάθος
της μύτης μας.
• Η έντονη σωματική οσμή είναι σπάνια
στους Ασιάτες. Γι’ αυτό στην Κίνα και
την Ιαπωνία τα περισσότερα αρώματα δεν προορίζονται για το σώμα αλλά για το χώρο.
• Όσο αυξάνεται η σκουρότητα του
οσφρητικού βλεννογόνου, τόσο εντονότερη είναι η όσφρηση.
• Το Androst είναι μια χημική ουσία, η
μυρωδιά της οποίας χαρακτηρίζεται διαφορετικά από κάθε άνθρωπο.
Κάποιοι τη θεωρούν ουδέτερη, άλλοι την απεχθάνονται και ορισμένοι
τη συνδέουν με τα αρώματα των λουλουδιών και της βανίλιας. Η διαφορά
αυτή οφείλεται σε μικρές διαφοροποιήσεις στο DNA, σ’ ένα γονίδιο στο
χρωμόσωμα 17 που λέγεται OR7D4
και ανακαλύφθηκε από τους Ben-Arie
και συνεργάτες τους το 1992, οι οποίοι, στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τη γενετική βάση της ανθρώπινης όσφρησης, ανακάλυψαν ένα σύνολο περίπου 20 γονιδίων στο χρωμόσωμα 17!
Μυρτώ Δημουλά,
Χριστιάννα Καραντώνη,
Πέννυ Καρσάκου,
Α3 Λυκείου
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Η

αφή είναι η αρχαιότερη αίσθηση και η πιο καθοριστική. Ο Ρέμπραντ παρουσιάζει την αφή
ως την ενσάρκωση της όρασης. Τα πρωτεύοντα
θηλαστικά, εξάλλου, καταφέρνουν περίφημα να εντοπίσουν ένα αντικείμενο στο χώρο, συνδυάζοντας την
όραση με την αφή. Όπως έχουν αποδείξει άνθρωποι
που είναι, ταυτόχρονα, κωφοί και τυφλοί, μπορεί κανείς να τα καταφέρει μια χαρά στη ζωή του με βασικό
στήριγμα την αφή. Ωστόσο, αν σου λείπει η αίσθηση
της αφής, είναι σαν να ζεις σ’ ένα θαμπό κόσμο, όπου
χάνεις την αίσθηση των ατομικών ορίων. Πάνω απ’ όλα,
η αφή μάς διδάσκει ότι η ζωή έχει βάθος και περίγραμμα και μάς κάνει να νιώθουμε τον κόσμο και τον εαυτό
μας τρισδιάστατους.

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Σε όλες τις υπόλοιπες αισθήσεις αντιστοιχεί ένα συγκεκριμένο όργανο. Για την αφή, το όργανο αυτό είναι
το δέρμα, το οποίο περιβάλλει όλο το σώμα μας.
Στα έμβρυα, η αφή είναι η πρώτη από τις αισθήσεις που αναπτύσσεται και, στα νεογέννητα, λειτουργεί αυτόματα, πριν αυτά αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Αμέσως μετά τη γέννησή μας, παρό-

Η

σημασία της γεύσης για το άτομο είναι πολύ μεγάλη. Η αίσθηση
αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική
για την ανάκληση αναμνήσεων, τη δημιουργία συναισθημάτων και την προειδοποίηση σε περίπτωση κάποιου κινδύνου. Για παράδειγμα, η γεύση είναι η αίσθηση η οποία θα μας συγκινήσει όταν,
τρώγοντας ένα φαγητό, θυμηθούμε τη
νεαρότερη ηλικία μας ή θα μας πληροφορήσει για κάποια απειλή, που κρύβει,
για παράδειγμα, η πόση ξινισμένου γάλακτος.

ΕΥΓΕΥΣΤΟ Ή ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΟ;
H γεύση του πικρού είναι η πιο αναπτυγμένη και η πιο πολύπλοκη. Τα υποδεκτικά κύτταρα, τα οποία είναι υπεύθυνα για την αντίληψή της, είναι τουλάχιστον 25 ειδών. Ορισμένα από αυτά ανταποκρίνονται σε μεγάλο αριθμό
ενώσεων, ενώ άλλα σε περιορισμένο. Η
ευαισθησία των αισθητηρίων της γεύσης στο πικρό είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Γίνεται αντιληπτό σε αναλογία αραίωσης 1: 2.000.000 μέρη. Αυτό συμβαίνει λόγω της ζωτικής σημασίας της πικρής γεύσης, της συμβολής της, δηλαδή, στην αναγνώριση δηλητηριωδών
ουσιών.
Το «ουμάμι», η καλή γεύση ή νοστιμιά, είναι μία από τις πέντε βασικές γεύσεις, μαζί με το γλυκό, το ξινό, το πικρό
και το αλμυρό. Η λέξη «ουμάμι», η οποία
είναι δανεική από την ιαπωνική γλώσσα, μπορεί να μεταφραστεί ως «ευχάριστη νόστιμη γεύση» και δόθηκε από τον
καθηγητή Κικουνάε Ικέντα, που πρώτος
επισήμανε την ύπαρξή της, το 1908. Η
γλώσσα του ανθρώπου έχει υποδοχείς
για το L-γλουταμινικό οξύ, το οποίο είναι η ουσία που προκαλεί τη γεύση ουμάμι. Γι’ αυτόν το λόγο, οι επιστήμονες

Αφή
λο που δεν μπορούμε να δούμε ή να μιλήσουμε, διαθέτουμε το ένστικτο να αγγίζουμε. Τα μωρά που γεννιούνται πρόωρα και βρίσκονται σε θερμοκοιτίδες, όταν τα
χαϊδεύουν, κερδίζουν βάρος 50% γρηγορότερα από
εκείνα που δεν απολαμβάνουν αυτό το χάδι. Επιπλέον,
έχει αποδειχθεί ότι τα μωρά αυτά είναι πιο δραστήρια,
αντιδρούν καλύτερα στα ερεθίσματα, προσανατολίζονται γρηγορότερα στο χώρο, είναι πιο μεγαλόσωμα και
έχουν λιγότερα σωματικά προβλήματα. Επομένως, είναι συναισθηματικά πιο ισορροπημένα και έχουν καλύτερα αποτελέσματα από τα άλλα, που δεν απολαμβάνουν το χάδι, όταν υποβάλλονται σε έλεγχο πνευματικής και κινητικής ικανότητας. Ακόμα, το άγγιγμα χαρίζει στο μωρό την αίσθηση της ασφάλειας και μοιάζει

να δίνει στο σώμα «το πράσινο φως» για τη φυσιολογική του ανάπτυξη.
Από την άλλη, η στέρηση της αφής προκαλεί σωματικές και ψυχολογικές διαταραχές. Τα μωρά που στερήθηκαν τη σωματική επαφή για μικρό χρονικό διάστημα
εξελίχθηκαν σε ενήλικες που κολλούσαν ψυχαναγκαστικά ο ένας στον άλλον, αντί να γίνουν άτομα ανεξάρτητα και γεμάτα αυτοπεποίθηση. Τα μωρά αυτά που
υπέφεραν από μακροχρόνια στέρηση της σωματικής
επαφής απέφευγαν το ένα το άλλο και, όσες φορές έρχονταν σε επαφή, είχαν επιθετική συμπεριφορά. Συνεπώς, φαίνεται να εξελίσσονται σε άτομα ανίκανα να δημιουργήσουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις.
Η αφή, επιπρόσθετα, επιδρά σε ολόκληρο τον ανθρώπινο οργανισμό, ανάλογα με την κουλτούρα του
συγκεκριμένου ανθρώπου, καθώς και στα άτομα με τα
οποία εκείνος έρχεται σε επαφή. Είναι δέκα φορές δυνατότερη από την προφορική ή συναισθηματική επαφή και επηρεάζει όλα όσα κάνουμε. Καμία άλλη αίσθηση δεν μπορεί να διεγείρει τον ανθρώπινο οργανισμό
τόσο όσο η αφή.
Κατερίνα Kερασιώτη,
Σοφία Παπαθανασίου,
Γιώργος Χριστόπουλος,
Α3 Λυκείου

Γεύση
υμάμι ως διαφορετική
θεωρούν το ουμάμι
γεύση από αυτή του αλμυρού. Ωστόσο,
η ύπαρξή της αμφισβητείται από πολλούς, καθώς θεωρείται ένας συνδυασμός γεύσεων και αρωμάτων, ο οποίος
είναι ευχάριστος για τον άνθρωπο.

ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ
Είναι γεγονός ότι η γεύση είναι μια αίσθηση πολύ ακριβής. Ωστόσο, είναι πιθανόν η αίσθηση αυτή να «ξεγελαστεί».
Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί, κυρίως,
εξαιτίας κάποιας αλλοίωσης των γευστικών καλύκων ή των προστατευτικών
τους μέσων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αλλοίωσης είναι η πικρή γεύση της πορτοκαλάδας, αμέσως
μετά το βούρτισμα των δοντιών. Γιατί,
όμως, συμβαίνει αυτό; Οι γευστικοί κάλυκες διαθέτουν μεμβράνες και εκείνες
με τη σειρά τους περιέχουν φωσφολιπίδια. Από την άλλη πλευρά, οι οδοντόκρεμες περιέχουν ένα απορρυπαντικό
συστατικό, το οποίο διασπά το λίπος.
Επομένως, η οδοντόκρεμα επιδρά στις
μεμβράνες αφήνοντάς τες ακάλυπτες.
Έπειτα, κάποιες χημικές ουσίες της οδοντόκρεμας αντιδρούν με το κιτρικό και
το ασκορβικό οξύ της πορτοκαλάδας,
προκαλώντας, έτσι, μια πικρή γεύση.
Έχει εφαρμοστεί, μάλιστα, μια τεχνητή μορφή αλλοίωσης της γεύσης. Με τη
βοήθεια χημικών ουσιών πραγματοποι-

είται στους γευστικούς κάλυ
κάλυκες η μείωση της έντασηςς της αίσθησης δυσάν. Έτσι, έχει διατυπωθεί
ρεστων γεύσεων.
τερα από μια επέκταση
η άποψη ότι ύστερα
της πειραματικήςς αυτής ενέργειας, πιπορούσαν να επέλθουν
θανότατα, θα μπορούσαν
ματα, όπως η μετατροθετικά αποτελέσματα,
πή δυσάρεστων γεύσεων σε ευχάριστες
φών υψηλής θρεπτικής
για τη λήψη τροφών
αξίας, αλλά και τοο αντίθετο, για την κατροφικών διαταραχών,
ταπολέμηση διατροφικών
αρκίας.
όπως της παχυσαρκίας.

ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
Η γεύση είναι μια αίσθηση συνδυαστική. To κάθε ένα
να από τα τρόφιμα τα
οποία καταναλώνουμε
ώνουμε χαρακτηρίζεται από ένα συνδυασμό
δυασμό γεύσεων, όπως,
λόγου χάρη, ξινόό και γλυκό. Τις περισσότερες φορές, όμως, εξαιρετικά σημαντική συμβολή
ή στην κατανόηση των
γευστικών χαρακτηριστικών
κτηριστικών μιας τροφής έχουν και οιι υπόλοιπες αισθήσεις
μας. Αυτή που διαδραματίζει το σημαντικότερο
ικότερο
ρόλο είναι η αίσθηση
σθηση
της όσφρησης. Mιλώντας για τη γεύεύση ενός τροφίμου,
ου,
αναφερόμαστε
στο άρωμά του, το
οποίο αντιλαμβαανόμαστε με τη βο-

ήθεια της όσφρησης. Για παράδειγμα,
μπορούμε να ξεχωρίσουμε μια μπριζόλα από ένα ψάρι λόγω του αρώματός
τους και όχι λόγω της κοινής αλμυρής
τους γεύσης. Επίσης, αξιοσημείωτη για
την κατανόηση της γεύσης είναι η συμβολή της όρασης, της αφής και της ακοής.
Οδυσσέας Ντούσης,
Γιάννης Παυλάκης,
Α1 Λυκείου
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Τα μνημεία της UNESCO στην Ελλάδα
Η συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας στη
διαμόρφωση μιας βιώσιμης ανάπτυξης και έξυπνης οικονομίας
«Αν και αυτή καθεαυτή η ανάπτυξη της οικονομίας του πολιτισμού
και της δημιουργίας δεν αποτελεί πανάκεια,
μπορεί, ενδεχομένως, να προσφέρει έναν περισσότερο ανθεκτικό,
περιβαλλοντικά βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς δρόμο προς την ανάκαμψη».
United Nations, UNCTAD (2010, σελ. xv)

Η

δημιουργική ευφυΐα του ανθρώπου κατά την πάροδο των χιλιετιών είναι αναμφίβολη. Γι’ αυτό και
πάνω από 1.000 αριθμούν οι τόποι εξέχουσας αξίας (μνημεία, ομάδες κτισμάτων και χώροι με ιστορική, αισθητική, αρχαιολογική, επιστημονική, εθνολογική ή ανθρωπολογική αξία) τους οποίους ο Εκπαιδευτικός Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών
(UNESCO) έχει, δικαίως, ανακηρύξει ως μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, με στόχο την προστασία και την ανάδειξή τους. Πρόκειται για ιδιάζοντα τεκμήρια σημαντικής
ανταλλαγής ανθρώπινων αξιών, που μαρτυρούν μια αξιοσημείωτη πολιτισμική παράδοση, αποτελώντας τμήματα της κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας.
Ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνος, η Ακρόπολη, ο
αρχαίος χώρος των Δελφών, ο αρχαίος χώρος της Επιδαύρου, το Άγιον Όρος, τα Μετέωρα, οι παλαιές και βυζαντινές μονές της Θεσσαλονίκης, η μεσαιωνική πόλη της
Ρόδου, ο αρχαίος χώρος της Ολυμπίας, ο Μυστράς, η Δήλος, η Μονή του Δαφνίου, η Μονή του Όσιου Λουκά και
η Νέα Μονή της Χίου, ο αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου Σάμου, ο αρχαιολογικός χώρος των Αιγών (Βεργίνα),
οι αρχαιολογικοί χώροι των Μυκηνών και της Τίρυνθας,
το ιστορικό κέντρο (χώρα) με τη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης στην
Πάτμο και η παλαιά πόλη της Κέρκυρας αποτελούν τα κορυφαία δεκαεπτά μνημεία της χώρας μας που έχουν συμπεριληφθεί στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς
της UNESCO. Τα μνημεία αυτά, αυθεντικά αριστουργήματα της ανθρώπινης δημιουργικής διάνοιας και εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και αισθητικής, διακρίνονται, σε
παγκόσμιο επίπεδο, για την ιστορική, πολιτιστική ή/και
περιβαλλοντική σημασία τους.
Σε μια εποχή που η Ελλάδα βιώνει τις καταστροφικές
συνέπειες μιας πολυδιάστατης κρίσης και πασχίζει για
την κοινωνικοοικονομική ανασυγκρότησή της, σημαντική αναδεικνύεται η μελέτη της συμβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης ανάπτυξης και έξυπνης οικονομίας, προς όφελος
της κοινωνικής ευημερίας του παρόντος και του μέλλοντος πληθυσμού. Ο πολιτισμός μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη μέσω της προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου με πλήρη σεβασμό στην πολιτισμική ιδιαιτερότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έννοιες της βιώσιμης ανάπτυ-

ξης και της έξυπνης οικονομίας, της οικονομίας του πολιτισμού και της δημιουργίας εισήλθαν δυναμικά στο προσκήνιο στη χώρα μας μόλις τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, η βιώσιμη ανάπτυξη προέβαλε την αναγκαιότητα
για την επίτευξη μιας αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης,
που θα σχεδιάζεται και θα υλοποιείται: α) λαμβάνοντας
υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ισορροπία, τη βιωσιμότητα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, β)
προάγοντας την αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς, γ) ενθαρρύνοντας την ατομική πρωτοβουλία και την καινοτομία, δ) βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής και ε) αναμφισβήτητα,
υπηρετώντας το κοινό συμφέρον.
Στο πλαίσιο αυτό, μελετώντας τη συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας στη χάραξη μιας βιώσιμης αναπτυξιακής στρατηγικής, δε θα μπορούσαμε
παρά να εστιάσουμε στα ιστορικά μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα ιερά προσκυνήματα και το μοναδικό φυσικό της περιβάλλον, τα οποία έχουν, ποικιλοτρόπως, αναδειχθεί από πολλούς εγχώριους και διεθνείς φορείς, όπως η UNESCO. Πρόκειται για μνημεία πολιτιστικής
κληρονομιάς που δυνητικά μπορούν και πρέπει να συνεχίσουν να συμβάλλουν στην προβολή της χώρας διεθνώς
ως ελκυστικού και φιλόξενου τουριστικού προορισμού.
Παράλληλα, αναδεικνύεται το ζήτημα της επένδυσης
στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, σε σύμπραξη με τις υπόλοιπες θεματικές μορφές και η σωστή αξιοποίησή του. Στόχος τίθεται η ολοκληρωμένη και συστηματική προσπάθεια ανασχεδιασμού των πολιτικών ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού, με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και πλήρη αξιοποίηση του ψηφιακού πολιτισμού. Με αυτόν τον τρόπο ο πολιτιστικός τουρισμός θα μπορούσε να αναδειχθεί σε εργαλείο ανάπτυξης
και φορέα συγκριτικού πλεονεκτήματος, συμβάλλοντας
αποφασιστικά στην εξωστρέφεια του εθνικού τουριστικού προϊόντος, στην τουριστική μεγέθυνση, στην τοπική
και περιφερειακή ανάπτυξη, στην προώθηση της οικονομίας των εμπειριών, στην ανάκαμψη και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στη μεγαλύτερη συνεισφορά του τουρισμού στο Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν της χώρας (Α.Ε.Π.).
Ως κινητήριες δυνάμεις της αναπτυξιακής πορείας
της οικονομίας του πολιτισμού και της δημιουργίας ανα-

δύονται η τεχνολογία, η έντονη επιθυμία για απόκτηση
εμπειριών και συγκινήσεων και ο τουρισμός. Ακολούθως, παρουσιάζονται ορισμένες επιχειρηματικές ιδέες,
στη βάση των προαναφερθέντων τριών παραγόντων,
που εστιάζουν στην αξιοποίηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς προς όφελος της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης: α) αρχαία μνημεία και πολιτισμός: αξιοποίηση των αρχαιοελληνικών θεάτρων ως χώρων εκδηλώσεων/παραστάσεων, με την παρουσίαση έργων που
θα ανήκουν σε θεματικούς κύκλους χρονικού βεληνεκούς από τα αρχαία χρόνια έως τη σημερινή σεναριογραφία, σκηνοθεσία, σκηνογραφία (για παράδειγμα, αναβίωση αρχαίας ημέρας κ.α.), β) τέχνες: μετάφραση και εκθέσεις ελληνικών βιβλίων, παρουσίαση της εξέλιξης του
θεάτρου από τον αρχαίο χορό στους παραδοσιακούς και
σύγχρονους ελληνικούς χορούς (διοργάνωση παραστάσεων και δραματικών αγώνων από σωματεία προαγωγής της παράδοσης σε συνεργασία με μοντέρνους χορικούς συλλόγους, ώστε να γίνει διακριτή η μετεξέλιξη των
ειδών αυτής της τέχνης), θεωρητική και πρακτική μάθηση τεχνών (σεμινάρια αγγειοπλαστικής, ψηφιδωτά κτλ.),
ανάδειξη παραδοσιακών εργαστηρίων όπου θα διδάσκονται οι χειρωνακτικές τέχνες, καθώς και η τουριστική προαγωγή τους, ώστε γηγενείς και ξένοι να έχουν την
ευκαιρία να γνωρίσουν την ελληνική παράδοση, ενισχύοντας, παράλληλα, την τοπική οικονομία, γ) αγροτουρισμός: εκδρομές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και παρακολούθηση παρασκευής προϊόντων (λόγου χάρη, τυριά,
κρασιά, μαστίχα, Π.Ο.Π. κτλ.), ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της παραγωγής και των εσόδων, με τους τόπους παραγωγής να δέχονται περιηγητές που θα γνωρίσουν την
ελληνική γαστρονομία, αλλά και θα προβούν σε κατανάλωση των εγχώριων προϊόντων, τα οποία αποκτούν φήμη σε διεθνές επίπεδο και, συνεπώς, μεγαλύτερη ζήτηση,
και δ) αθλητισμός: ανάδειξη των συνηθειών των αρχαίων Ελλήνων (αρχαίο λουτρό, γυμναστήριο κ.α.), καθώς
και των τρόπων αυτοσυντήρησής τους με στόχο την αναβίωση των σωματικών αγαλλιάσεων της εποχής, αναβίωση αρχαίων ελληνικών αγώνων (παγκόσμιες εκδηλώσεις,
διαγωνισμοί), αλλά και περιήγηση σε περιοχές εξαιρετικού φυσικού κάλλους μέσω αθλητικών δράσεων (π.χ.
κανόε-καγιάκ σε ελληνικούς ποταμούς, καταρράκτες,
αναρρίχηση, κ.α.).
Συμπερασματικά, η ύπαρξη ενός καταναλωτικού κοινού πρόθυμου να καταναλώσει πολιτιστικά αγαθά, η διάθεση επαρκών χρηματικών κεφαλαίων, η αξιοποίηση
του διαθέσιμου ανθρώπινου κεφαλαίου και η καλλιτεχνική προσφορά δημιουργών θα μπορούσαν να συντελέσουν, ουσιαστικά, στην αλληλεπίδραση της παραδοσιακής βιομηχανίας και εν γένει της οικονομίας με τον πολιτισμό και τη δημιουργία.
Το κείμενο αυτό αποτελεί απόσπασμα από τη μελέτηέρευνα που πραγματοποιήθηκε από μαθητές της Β΄ Λυκείου (Β1 και Β2) στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής ερευνητικής εργασίας (Project) του σχολικού έτους 2015-2016
Υπεύθυνος καθηγητής: Ταμπάκης Νικόλαος
Θεολόγος, ΜSc Φιλοσοφίας/υπ. Διδάκτωρ Θεολογίας
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ

Το αρχαίο πένταθλο εμφανίστηκε για
πρώτη φορά στη 18η Ολυμπιάδα το 708
π.Χ. και, αργότερα, καθιερώθηκε και στους
άλλους πανελλήνιους αγώνες. Σύμφωνα
με την μυθολογία, το σύνθετο αυτό άθλημα ήταν επινόηση του Ιάσονα, για να τιμήσει ξεχωριστά το φίλο του, Πηλέα, νικητή στην πάλη στους αγώνες που τέλεσαν
οι Αργοναύτες, στη Λήμνο, όπου αναγκάστηκαν να ποδίσουν, κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού τους προς την Κολχίδα.
Σύμφωνα με ένα διαχωρισμό από τους
σύγχρονους ιστορικούς, το αρχαίο πένταθλο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες αγωνισμάτων: α) τα ελαφρά: άλμα, δρόμος, ακόντιο και β) τα βαρέα: δίσκος και πάλη. Κατά μία άλλη εκδοχή, το αγώνισμα διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: α) τον τριαγμό (άλμα, ακοντισμός, δισκοβολία), β) το στάδιον (195μ.) και γ) την πάλη. Δε γνωρίζουμε
με ακρίβεια τη σειρά με την οποία διεξάγονταν τα αθλήματα του πεντάθλου. Εκείνο,
όμως, που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η πάλη διεξαγόταν τελευταία. Άλυτο, επίσης,
παραμένει το μυστήριο για το ποιος οριζόταν νικητής. Κατά την επικρατέστερη
άποψη, νικητής ήταν εκείνος που κέρδιζε
τρία από τα πέντε αγωνίσματα-ένα από τα
οποία έπρεπε να είναι η πάλη- όπως, άλλωστε, δηλώνει και ο όρος «τριακτήρ».

Αγωνίσματα
i) Άλμα εις μήκος: Tο αγώνισμα γινόταν σε σκάμμα και ο αθλητής χρησιμοποιούσε λίθινα ή μολύβδινα βάρη, τους αλτήρες. Το βάρος
τους κυμαίνονταν από 1600
γραμμάρια έως
περίπου 5 κιλά
και είχαν αναθηματική μορφή.
Οι αθλητές είχαν στη διάθεσή τους πέντε προσπάθειες
και η πιο μακρινή ήταν αυτή που μετρούσαν ως καλύτερη.
ii) Στάδιον: Ήταν ο βασικός αγώνας ταχύτητας και το παλαιότερο αγώνισμα. Οι
δρομείς κάλυπταν δρόμο ενός σταδίου,
δηλαδή μια απόσταση 195 μέτρων περίπου. Ο
νικητής του δρόμου αυτού λεγόταν σταδιονίκης.
iii) Ακοντισμός: Οι αθλητές αγωνίζονταν στη ρίψη
ξύλινου ακοντίου ύψους 1,50 έως 2 μέτρων, ανάλογα με το ύψος του αθλητή. Στο
μέσο του ακοντίου υπήρχε ένα δερμάτινο λουρί που
ονομαζόταν
«αγκύλη» που

Τα σύνθετα αγωνίσματα
Αρχαίο και μοντέρνο πένταθλο
Τα σύνθετα αγωνίσματα, δηλαδή, το μοντέρνο πένταθλο, το έπταθλο και το δέκαθλο, που διεξάγονται κατά τη διάρκεια των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων μάς μεταφέρουν πίσω στο χρόνο, και συγκεκριμένα, στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου πρωτοεμφανίστηκαν.Το πρώτο σύνθετο αγώνισμα στην ιστορία των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων ήταν το αρχαίο «Πένταθλον».
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση τόσο του πρώτου σύνθετου αγωνίσματος στην αρχαιότητα, του Πεντάθλου, όσο
και της εξέλιξής του στο μοντέρνο πένταθλο.

σχημάτιζε μια θηλιά στο κέντρο βάρους
του ακοντίου. Ο αθλητής περνούσε σε αυτήν το δείκτη και το μέσο δάκτυλο και πετούσε το κοντάρι. Η αγκύλη χρησίμευε για
την περιστροφή του ακοντίου, καθώς ξετυλιγόταν, ύστερα από τη ρίψη και αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ακόντιο να πηγαίνει
πιο μακριά. Κατά τα άλλα, η τεχνική ρίψης
που χρησιμοποιούσαν μοιάζει με τη σημερινή.
iv) Δισκοβολία: Ήταν αγώνισμα βολής.
Αρχικά, ο δίσκος ήταν λίθινος και, αργότερα, χάλκινος, μολυβένιος ή σιδερένιος και
το σχήμα του ήταν στρογγυλό. Η ρίψη του
δίσκου γινόταν με πέτρινο πλινθίο, πάνω
σε υπερυψωμένο βάθρο και έμοιαζε αρκετά με τη σημερινή, μόνο που κατά τη ρίψη
ο αθλητής έπρεπε να προσγειωθεί με το
πόδι που αντιστοιχούσε στο χέρι που είχε
εκτελέσει τη ρίψη, ώστε η τελευταία να θεωρηθεί έγκυρη. Ο δίσκος ήταν αγώνισμα
ιδιαίτερης σημασίας για τους
αρχαίους Έλληνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω σε δίσκο γράφτηκε για πρώτη φορά το κείμενο της εκεχειρίας, δηλαδή του συμφώνου παύσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στις πόλεις –κράτη του ελλαδικού χώρου κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.
v) Πάλη: Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα και πλέον διαδεδομένα αθλήματα στον κόσμο. Διεξαγόταν σε σκάμμα έξω
από το ναό του Δία, σε αντίθεση με όλα

τα άλλα αγωνίσματα που τελούνταν μέσα στο στάδιο της Ολυμπίας. Τα είδη της
πάλης ήταν δύο: η ορθία ή ορθοπάλη και
η κάτω πάλη. Νικητής της ορθίας πάλης
ανακηρυσσόταν εκείνος που
από την όρθια
θέση καθήλωνε τον αντίπαλό
του με την πλάτη στο έδαφος
τρεις φορές, ενώ της κάτω πάλης εκείνος
που ανάγκαζε σε παραίτηση τον αντίπαλό
του λόγω της δικής του ανωτερότητας. Ο
ηττημένος παλαιστής ύψωνε το χέρι με το
μέσο δείκτη τεντωμένο, ως ένδειξη αδυναμίας συνέχισης του αγώνα.

ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ
Το μοντέρνο πένταθλο διεξήχθη για
πρώτη φορά το 1912 στους Ολυμπιακούς
Αγώνες της Στοκχόλμης. Πήρε τη σκυτάλη
από το αρχαίο πένταθλο που συμπεριλαμβανόταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι το 1926. Εισηγητής και ιδρυτής του μοντέρνου πεντάθλου ήταν ο Γάλλος βαρώνος Πιέρ Ντε Κουμπερτέν, εμπνευστής της
αναβίωσης των σύγχρονων Ολυμπιακών
Αγώνων της Αθήνας το 1896.

Αγωνίσματα
i. Σκοποβολή: Διεξάγεται σε κλειστό
σκοπευτήριο με αεροβόλο πιστόλι 4,5 mm
επί σταθερού στόχου από απόσταση δέκα
μέτρων. Το αγώνισμα διεξάγεται με ρίψη
20 βολών του αθλητή και με όριο χρόνου
40 δευτερόλεπτα ανά βολή.

ii) Ξιφασκία: Διεξάγεται σε κλειστό χώρο επί ειδικών αλουμινένιων επιφανειών.
Χρησιμοποιείται ξίφος μονομαχίας τύπου επέ. Η διάρκεια του αγώνα είναι μόνο ένα λεπτό. Όποιος
πετυχαίνει
στόχο κερδίζει.
Το
αγώνισμα
αυτό απαιτεί εμπειρία,
τεχνική, δύναμη, ταχύτητα σκέψης και πράξης και αυτοκυριαρχία.
iii) Κολύμβηση: Διεξάγεται σε κολυμβητήρια ολυμπιακών διαστάσεων. Οι
αθλητές αγωνίζονται στα 200 μέτρα κολυμπώντας με ελεύθερο στυλ.

iv) Ιππασία: Διεξάγεται σε ανοιχτό ή
κλειστό ιπποδρόμιο. Περιλαμβάνει υπερπήδηση 12-15 εμποδίων μέγιστου ύψους
1,20μ. σε διαδρομή 340μ.-450μ. Είναι αξιοσημείωτο ότι
οι αθλητές/αναβάτες αγωνίζονται με άλογα που κληρώνονται μόλις 20
λεπτά πριν τον
αγώνα. Το αγώνισμα, τέλος, απαιτεί υψηλού επιπέδου νοητικές ικανότητες, τεχνική, δυνατότητα συνεργασίας με το άλογο
και ταχύτητα σκέψης.
v) Δρόμος: Στο αγώνισμα αυτό τελείται
αγώνας δρόμου 3.000 μέτρων εκτός σταδίου. Η εκκίνηση γίνεται με βάση τη σειρά της μέχρι τότε συνολικής βαθμολογίας
των αθλητών. Είναι
ένα δυναμικό αγώνισμα που
προϋποθέτει αντοχή, ψυχικό
σθένος και πάθος. Ως τελευταίο, έχει καθοριστική σημασία, γιατί οι αθλητές έχουν
την ευκαιρία να καλύψουν τυχόν βαθμολογικές απώλειες των προηγούμενων
αγωνισμάτων.
Μιχάλης Βλάχος, Γυμναστής
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ΔΟΞΑ ΑΔΟΞΗ
μετάλλια χωρίς αντίκρισμα...
Το ντόπινγκ στην… αρχαιότητα
Το ντόπινγκ δεν είναι ένας σύγχρονος όρος. Υπήρχε από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων που διεξάγονταν στην αρχαία Ολυμπία. Τότε, το μόνο «απτό»
έπαθλο ήταν ένα στεφάνι από ελιά (κότινος). ωστόσο,
η δόξα του νικητή ήταν υπέρλαμπρη. Το γεγονός αυτό είχε ωθήσει ορισμένους αθλητές να καταφύγουν
σε παράτυπες τεχνικές βελτίωσης των δυνατοτήτων
τους. Ένα μείγμα κρασιού και στρυχνίνης (δηλητηρίου που σε μικρές δόσεις λειτουργεί σαν διεγερτικό) ή
ένα γεύμα με κόκορα που επιβίωνε από τις κοκορομαχίες θεωρούταν ιδανική τροφή για έναν αθλητή πριν
από τον αγώνα, επειδή του ανέβαζε την τεστοστερόνη. Βασικά στοιχεία της διατροφής των αθλητών ήταν
ποικιλίες μανιταριών και ξηρά σύκα που προσέφεραν
αυξημένη ποσότητα σακχάρου. Οι παλαιστές, συγκεκριμένα, τρέφονταν με μείγμα από κρέας ταύρου και
χοίρου, για να πάρουν πρωτεΐνες. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι,
εξάλλου, χρησιμοποιούσαν ουσίες που έπαιρναν από
τις οπλές των πίσω ποδιών των γαϊδάρων, ενώ οι Ρωμαίοι μονομάχοι, πριν μπουν στην αρένα, έπιναν διεγερτικές ουσίες. Αυτά λέγεται πως ήταν μερικά από τα
μυστικά των αθλητών στην αρχαιότητα. Τα χρόνια πέρασαν, αλλά ο διακαής πόθος πολλών αθλητών για νίκη, με οποιοδήποτε αντίτιμο, έχει παραμείνει αναλλοίωτος μέσα στους αιώνες.

Το ντόπινγκ στη σύγχρονη εποχή
Στο θέμα του ντόπινγκ, σήμερα, δεν υπάρχουν,
απλώς αθώοι κι ένοχοι ή ένοχοι και … πιο ένοχοι. Ούτε
υπάρχουν συγκεκριμένα αθλήματα, στα οποία παρατηρείται χρήση αναβολικών, αν και κάποιες κατηγορίες αθλημάτων, όπως η άρση βαρών, το body building,
ο στίβος και κολύμβηση πρωταγωνιστούν. Αρκετοί
επαγγελματίες αθλητές μεγάλων διεθνών επιδόσεων
ή και οι ερασιτέχνες, που υποστηρίζονται οικονομικά από εταιρείες-χορηγούς, καταφεύγουν στη χρήση
ουσιών. Άλλες από αυτές χαρακτηρίζονται ως επιτρεπτές και άλλες ως παράνομες κι αντικανονικές. Βέβαια,
υπήρξαν και υπάρχουν περιπτώσεις χωρών (όπως, για
παράδειγμα παλαιότερα της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας – DDR) ή αθλητών, που πραγματικά
σόκαραν την κοινή γνώμη.
Χάιντι Κρίγκερ
Ο αθλητής αυτός υπήρξε ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους του «αρρωστημένου» και
«σάπιου» συστήματος
της πρώην Ανατολικής
Γερμανίας. Η χώρα αυτή υπήρξε υπερδύναμη
του αθλητισμού κατά τις
δεκαετίες του ’70 και του
’80. Μετά την πτώση του
Τείχους του Βερολίνου,
αποκαλύφθηκε αυτό που
όλοι φαντάζονταν. Χιλιάδες αθλητές ντοπάρονταν από τα δώδεκά τους
χρόνια εν αγνοία τους. Στην περίπτωση της Χάιντι Κρίγκερ ακολούθησαν τα μετάλλια που, όμως, είχαν ως
αποτέλεσμα σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως καρκίνο του ήπατος, στειρότητα, ψυχολογικά προβλήματα αλλά και ορμονικές αλλαγές. Το τελευταίο ανάγκασε, το 1977, τη Χάιντι Κρίγκερ, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 1986 στη σφαιροβολία, να κάνει αλλαγή φύλου
και, πλέον, ζει ως Αντρέας Κρίγκερ.
Λανς Άρμστρονγκ
Το μεγαλύτερο σκάνδαλο ντόπινγκ που έχει αποκαλυφθεί ποτέ. Ο Αμερικανός «σάρωνε» τον Ποδηλατικό

Γύρο της Γαλλίας κερδίζοντας για επτά συνεχείς χρονιές την πρώτη θέση (από το 1999
έως το 2005). Παράλληλα, αρνιόταν κατηγορηματικά κάθε φήμη περί
λήψης απαγορευμένων
ουσιών. Το 2012, όμως,
η αλήθεια βγήκε στο
φως. Οι επιτυχίες του
Άρμστρονγκ ήταν προϊόν συστηματικής φαρμακοδιέγερσης. Τότε, ο «μεγαλύτερος ποδηλάτης όλων των
εποχών» αποκλείστηκε για πάντα από το άθλημα, ενώ
του αφαιρέθηκαν και οι τίτλοι του Tour de France.

Ηθική διάσταση του θέματος - ερμηνεία
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η χρήση αναβολικών ουσιών αποτελεί ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο
που αμαυρώνει τον αθλητισμό. Το αθλητικό ιδεώδες
περνά κρίση, αφού το πρόβλημα έχει λάβει διαστάσεις
μάστιγας.
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που ερμηνεύουν το φαινόμενο αυτό. Από τη μια, οι ίδιοι οι αθλητές, με τις απεριόριστες φιλοδοξίες για διακρίσεις, μετάλλια, κέρδη και
δόξα, δέχονται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία τους ή
ακόμη και τη ζωή τους, προκειμένου να έχουν γρήγορα και ορατά αποτελέσματα. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και η κορυφή δε «χωράει» πολλούς. Από την άλλη, παρόμοια νοοτροπία διακρίνει και κάποιους – ευτυχώς, όχι πολλούς – προπονητές, που επιθυμούν τη
διάκριση των αθλητών τους και τη δική τους προβολή,
και βεβαίως, την αύξηση των κερδών τους. Αναφερόμενοι σε κέρδη, θα πρέπει κανείς να συνυπολογίσει και
τον παράγοντα «αγορά». Η διακίνηση αναβολικών ουσιών αποφέρει πολλά χρήματα σε όσους τις παράγουν
και τις εμπορεύονται.
Στις μέρες μας είναι, πράγματι, πολύ εύκολη η πρόσβαση σε απαγορευμένες ουσίες. Ενώ παλαιότερα τις
προμήθευαν στους αθλητές τα φαρμακεία (παράγωγα τεστοστερόνης χωρίς έγκριση από τον ΕΟΦ, κ.λπ.),
πλέον κυκλοφορούν με τη μορφή συμπληρωμάτων
διατροφής και διατίθενται σε καταστήματα με όργανα
γυμναστικής και, κυρίως, στο διαδίκτυο. Πράγματι, το
διαδίκτυο, μέσω της διαδικτυακής πώλησης, συνιστά
μία από τις κυριότερες οδούς μέσω των οποίων οι παράνομες ουσίες φτάνουν στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Αμέτρητες ιστοσελίδες πωλούν στεροειδή
σε χάπια και ενέσεις, καθώς και φάρμακα για την αποθεραπεία των αθλητών μετά από κάθε κύκλο χρήσης
και, μάλιστα, σε σχετικά χαμηλές τιμές.
Ένας, επιπλέον, λόγος που εξηγεί τη διάδοση των
αναβολικών στον αθλητικό χώρο είναι το ότι, συχνά,
ορισμένοι αθλητικοί φορείς πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους με αμέλεια, ενώ, σε άλλες περιπτώσεις τα αρμόδια δικαστήρια επιβάλλουν, αναλογικά, μικρές ποινές. Ίσως, όμως, ο κυριότερος λόγος της
χρήσης των αναβολικών να είναι, ακριβώς, το πνεύμα
της εποχής, που καταξιώνει μονάχα το νικητή, τον ισχυρό, την επικράτηση με κάθε κόστος, και όχι αυτή καθεαυτήν την προσπάθεια, το fair-play ή αλλιώς το «ευ αγωνίζεσθαι», τη χαρά της συμμετοχής και της ευγενούς
άμιλλας, την ικανοποίηση ότι καταβλήθηκε η καλύτερη
δυνατή προσπάθεια. Το καλύτερο δυνατό δεν είναι αρκετό! Πρέπει να ξεπερνιούνται τα ανθρώπινα όρια!
Ευθύνη γι’ αυτό έχουν, δυστυχώς, και τα εκατομμύρια των θεατών, που προσμένουν να παρακολουθήσουν ένα «θέαμα που κόβει την ανάσα» και θεωρούν
τις τετριμμένες επιδόσεις των αθλητών βαρετές. Είναι,

δηλαδή, και η σιωπηλή απαίτηση του κόσμου για νέες
κατακτήσεις που ωθεί τους αθλητές στη χρήση αναβολικών ουσιών.
Αλήθεια, όμως, μέχρι ποιες επιδόσεις μπορεί να
φτάσει το ανθρώπινο σώμα; Είναι δυνατόν να πιστεύει
κανείς ότι οι επιδόσεις «τύπου υπερανθρώπου» με τα
χρονόμετρα να «σπάνε» και με τους θεατές να ζητωκραυγάζουν από ενθουσιασμό και φρενίτιδα, θα διατηρήσουν το πνεύμα του αθλητισμού για πολύ ακόμη;
Πόσοι αθλητές θα χρειαστεί να θυσιάσουν την υγεία
τους ή ακόμη και τη ζωή τους;
Το μεγάλο, λοιπόν, ερώτημα είναι: αξίζει, τελικά, τον
κόπο;

Αντιμετώπιση του προβλήματος
Η αντιμετώπιση του προβλήματος εναπόκειται
στους ίδιους τους αθλητές και τους θεατές, που θα είναι πρόθυμοι να ζουν τον αθλητισμό ως τη χαρά της
ευγενούς άμιλλας που αντιστοιχεί στις πραγματικές
δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος. Άρα, τη λύση
θα δώσει η ίδια η κοινωνία, η οποία θα αποφασίσει να
αποβάλει τη νοοτροπία της ξέφρενης κούρσας που θα
χαρίσει την πολυπόθητη νίκη, τη διάκριση με αθέμιτα
μέσα, την κούφια δόξα. Ας αναρωτηθούν όλοι αν αξίζει, τελικά, τον κόπο όλο αυτό το «σκηνικό» γύρω από
τη χρήση αναβολικών. Για να γίνει, όμως, αυτό, θα χρειαστεί παιδεία και ηθική. Μέχρι τότε, πάντως, καλό είναι
να εφαρμοστούν και κάποια πιο άμεσα μέτρα, όπως η
ενημέρωση του ευρέος κοινού για τους κινδύνους που
εγκυμονεί η χρήση των αναβολικών, ενημέρωση που
μπορεί να πραγματοποιηθεί, κυρίως, στα σχολεία και
στα αθλητικά κέντρα (με φυλλάδια από τους υπεύθυνους φορείς, με διαφημιστικά μηνύματα, με ενημερωτικές εκστρατείες από τους ίδιους τους αθλητές, κ.ά.).
Προτείνεται, επίσης, επιβολή αυστηρών ποινών στους
παραβάτες (αθλητές, προπονητές, διακινητές, ελεγκτές, κ.ο.κ.), ίση κι αμερόληπτη εξέταση όλων των
αθλητών από ανεξάρτητους φορείς που διενεργούν
χημικούς και ιατρικούς ελέγχους χωρίς να υπάρχουν
διακρίσεις μεταξύ χωρών ή προσώπων.

Συμπεράσματα
Ο καθένας από εμάς αντιμετωπίζει το ζήτημα της
λήψης παράνομων ουσιών ανάλογα με την παιδεία,
την πληροφόρηση και την ηθική που τον χαρακτηρίζει. Αυτός είναι, δυστυχώς, και ο λόγος για τον οποίο τα
αναβολικά συνεχίζουν να πλήττουν το χώρο του αθλητισμού, αφού στην εποχή μας ούτε το χρήμα μίσησε
κανείς ούτε τη δόξα! Το σύνθημα που κυριαρχεί είναι:
«Όσο περισσότερο κι από τα δύο, τόσο το καλύτερο»!
Και οι απίστευτες διακρίσεις και επιδόσεις εξασφαλίζουν και χρήμα και μετάλλια και δόξα! Είναι, όμως, δόξα άδοξη και μετάλλια χωρίς αντίκρισμα… Και, ευτυχώς, αργά ή γρήγορα, όλα έρχονται στο φως και τα μετάλλια «ξηλώνονται» και η δόξα ξεφτίζει… Και η ντροπή διαδέχεται τη χαρά…
Επιλογικά, αξίζει να αναφερθεί το εξής περιστατικό:
μια Ελληνίδα κολυμβήτρια που συμμετείχε σε διεθνείς
αγώνες, χωρίς να κατορθώσει να προκριθεί στην τελική οκτάδα της διοργάνωσης, δήλωσε, όταν τη ρώτησαν οι δημοσιογράφοι για το πώς αισθάνεται για τον
αποκλεισμό της, ότι η χαρά της ήταν μεγάλη, που συναγωνίστηκε με κορυφαίες αθλήτριες από άλλες χώρες και ότι η συνείδησή της ήταν καθαρή, διότι αγωνίστηκε τίμια και κατόρθωσε ό,τι καλύτερο μπορούσε…
Μακάρι να την άκουγαν όλοι οι αθλητές του κόσμου
και να την είχαν πρότυπο!
Χρήστος Γιοβανάκης, Διονύσης Γκολφίνος,
Δημήτρης Δίκος, Β1 Γυμνασίου
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Όπως συμβαίνει συχνά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, η πρόοδος ξεκινά με μια ήττα.
H Λίβερπουλ, μειώνοντας το σκορ σε 2 – 1 με τον Κρις Λόουλερ στο πρώτο παιχνίδι
με τον Ερυθρό Αστέρα, στο Μαρακανά, είχε την ελπίδα να καλύψει τη διαφορά και να
αποκλείσει τους Γιουγκοσλάβους, ώστε να προκριθεί στα προημιτελικά του Κυπέλλου
Πρωταθλητριών.
Όμως, ο Ερυθρός Αστέρας, υπό την καθοδήγηση του Μίλαν Μίλιανιτς, έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο αντεπιθέσεων και σημείωσε δύο γκολ, με τους Βόιντ Λαζάρεβιτς και
Σλόμπονταν Γιάνκοβιτς, για να προκριθεί με τελικό σκορ 4 – 2. Το παιχνίδι έλαβε χώρα
στις 4 Νοεμβρίου 1973.
Η Λίβερπουλ την περίοδο 1972 – 73 είχε κερδίσει το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ νικώντας με 32 σε διπλό τελικό την Μπορούσια Μινχενγκλάντμπαχ. Πριν, όμως, από αυτή την επιτυχία, η Λίβερπουλ είχε αποκλειστεί από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από ομάδες, όπως
η Φερεντσβάρος, η Ατλέτικο Μπιλμπάο και η Βιτόρια Σετούμπαλ, ομάδες που δε λογίζονται ως «αμελητέα μεγέθη», αλλά δεν ανήκαν στην ποδοσφαιρική ελίτ.
Tην επόμενη ημέρα της ήττας της ομάδας της Λίβερπουλ από τον Ερυθρό Αστέρα, στις
5 Νοεμβρίου του 1973, σ' ένα μικρό σκοτεινό δωμάτιο χωρίς παράθυρα, το οποίο βρισκόταν στο τέλος του διαδρόμου που οδηγούσε στα αποδυτήρια του «Άνφιλντ», έξι άνθρωποι έθεσαν σε εφαρμογή μια σημαντική αλλαγή στο αγωνιστικό στυλ. Ήταν ο προπονητής Τζόε Φάγκαν, ο γυμναστής της πρώτης ομάδας της Λίβερπουλ, ο μάνατζερ Μπιλ Σάνκλι, ο Μπομπ Πέισλι, ο βοηθός του, ο αναπληρωματικός προπονητής της πρώτης ομάδας
Ρόνι Μόραν, ο Τομ Σόντερς, επικεφαλής των ακαδημιών και ο «σκληρός» Σκωτσέζος προπονητής Ρούμπεν Μπένετ. Η αλλαγή αυτή εξασφάλισε την κυριαρχία των αγγλικών ομάδων στην Ευρώπη, στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές της δεκαετίας του ’80.
Πρώτος πήρε το λόγο ο Μπιλ Σάνκλι, ο οποίος είπε τα εξής για τους Γιουγκοσλάβους:
«[ ...] είναι καλή ομάδα, αν και οι οπαδοί μας δε θα πλήρωναν, για να τους δουν. Όμως, ο
τρόπος με τον οποίο προετοιμάζονταν να πάρουν την κατοχή της μπάλας και να εμποδίσουν
το παιχνίδι των αντιπάλων μάς έδωσε ένα σημαντικό μάθημα».
Στη συνέχεια, πήρε το λόγο ο Μπομπ Πέισλι. Όπως επισήμανε, «[...] οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες μάς έδειξαν πώς να «σπάμε» αποτελεσματικά μια αντίπαλη άμυνα. Ο ρυθμός
τους καθορίζεται από την πρώτη πάσα. Γι’ αυτό το λόγο έφερα τον Τζόναθαν Γουίλσον, ειδικό στα Μαθηματικά, με ειδίκευση στη Στατιστική, από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, για
να μας βοηθήσει στο κομμάτι αυτό».
Οι υπόλοιποι κοίταζαν περίεργα το νεοφερμένο, που σηκώθηκε και κατευθείαν πήγε
προς το μεγάλο πίνακα που υπήρχε στο μικρό δωμάτιο.
Σχεδίασε ένα γήπεδο σε σχήμα ορθογωνίου και άρχισε να τους εξηγεί:
«Το γήπεδο ποδοσφαίρου έχει μήκος από 90 μέχρι 120 μέτρα και πλάτος από 45 μέχρι 90
μέτρα. Το γήπεδο ποδοσφαίρου το χωρίζουμε σε ίσες ζώνες κατά μήκος και κατά πλάτος.
Δημιουργούμε, δηλαδή, έξι ορθογώνια. Η επιτιθέμενη πλευρά κινείται από αριστερά προς
τα δεξιά. Το ορθογώνιο ΑΒΓΔ αποτελεί την αμυντική γραμμή, το ΓΔΕΖ τη μεσαία γραμμή και
το ΕΖΗΘ την επιθετική γραμμή.
Οι περισσότερες ενέργειες που αφορούν στη στρατηγική στην άμυνα, στο κέντρο και
στην επίθεση εκδηλώνονται σ’ αυτές τις ζώνες. Εξίσου σημαντικά είναι τα πλάγια και τα κεντρικά τμήματα.
Το ορθογώνιο ΑΙΚΘ αποτελεί το αριστερό πλάγιο τμήμα, το ΙΜΛΚ το μέσο τμήμα και το
ΜΛΗΒ το δεξιό πλάγιο τμήμα.
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Αντίστοιχα, στο σύστημα 4 – 5 – 1 62 πάσες με ποσοστό 5/62 x 100 = 8% στη γραμμή επίθεσης.
Στο σύστημα 4 – 4 – 2 κάθε παίκτης έχει περισσότερες επιλογές, καθώς υπάρχουν κατά
προσέγγιση 7 συμπαίκτες σε απόσταση για πάσα, ενώ στο 4 – 3 – 3 έχει κατά προσέγγιση 6
συμπαίκτες και στο 4 – 5 – 1 έχει, επίσης, κατά προσέγγιση 6 συμπαίκτες».

ΣΜΙΘ

Το σύστημα που παίζουμε είναι 4 – 3 – 3. Τέσσερις παίκτες καλύπτουν την αμυντική γραμμή, τρεις παίκτες τη μεσαία γραμμή και τρεις παίκτες την επιθετική γραμμή.
Ας βρούμε πόσες επιλογές έχουν οι 10 παίκτες εκτός του τερματοφύλακα. Ο κάθε παίκτης
μπορεί να δώσει πάσα στους υπόλοιπους 9. άρα 9 πάσες, δηλαδή, συνολικά 9 x 10 = 90 πάσες.
Αν επιλέξουμε ως ανώτατο όριο πάσας τα 40 μέτρα, τότε θα έχουμε:
Ο Α παίκτης έχει 4 επιλογές (Β,Γ,Ε,Ζ ), ο Β παίκτης έχει 6 επιλογές (Α,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η ), ο Γ παίκτης έχει 6 επιλογές (Α,Β,Δ,Ε,Ζ,Η ), ο Δ παίκτης έχει 4 επιλογές (Γ,Β,Η,Ζ ), ο Ε παίκτης έχει
7 επιλογές (Α,Β,Γ, Ζ,Η,Θ,Ι ), ο Ζ παίκτης έχει 9 επιλογές (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Η,Θ,Ι,Κ), ο Η παίκτης έχει
7 επιλογές (Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Ι,Κ ), ο Θ παίκτης έχει 4 επιλογές (Ε,Ζ,Ι,Κ ), ο Ι παίκτης έχει 5 επιλογές
(Ε,Ζ,Η,Θ,Κ ), ο Κ παίκτης έχει 4 επιλογές (Ζ,Η,Θ,Ι ).
Στη γραμμή επίθεσης φτάνουν 7 πάσες.
Συνολικά 56 πάσες με ποσοστό 7/56 x 100 = 12,5% στη γραμμή επίθεσης
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Ενώ στο σύστημα 4 – 4 – 2 οι επιλογές πάσας είναι:
Ο Α παίκτης έχει 5 επιλογές (Β,Γ,Ε,Ζ,Η ), ο Β παίκτης έχει 7 επιλογές (Α,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ ), ο Γ
παίκτης έχει 7 επιλογές (Α,Β,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ ), ο Δ παίκτης έχει 5 επιλογές (Β,Γ,Ζ,Η,Θ ), ο Ε παίκτης
έχει 7 επιλογές (Α,Β,Γ, Ζ,Η ,Ι,Κ ), ο Ζ παίκτης έχει 9 επιλογές (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Η,Θ,Ι,Κ), ο Η παίκτης
έχει 9 επιλογές (A,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Θ,Ι,Κ ), ο Θ παίκτης έχει 7 επιλογές (B,Γ,Δ,Ζ,Η,Ι,Κ ), ο Ι παίκτης έχει
5 επιλογές (Ε,Ζ,Η,Θ,Κ ), ο Κ παίκτης έχει 5 επιλογές (E,Ζ,Η,Θ,Ι )
Συνολικά 66 πάσες με ποσοστό 8/66 x 100 = 12,1% στη γραμμή επίθεσης.
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Αυτό που αποφάσισαν να πετύχουν οι Άγγλοι εκείνη τη νύχτα της ποδοσφαιρικής
«επανάστασης», το 1973 και όταν, αργότερα, το 1974, ο Πέισλι αντικατέστησε το Σάνκλι, ήταν να γίνει το σύστημά της Λίβερπουλ τέτοιο, έτσι ώστε η ομάδα να αναγνωρίζεται, πλέον, για το υπομονετικό πάσινγκ γκέιμ.
Αυτό το σύστημα τής χάρισε τέσσερα κύπελλα Πρωταθλητριών, από το 1972 μέχρι
το 1984.
Λίβερπουλ - Μπορούσια Μινχενγκλάντμπαχ 3 – 1
Γήπεδο Ολύμπικο, Ρώμη, 25 Μαΐου 1977
Σχεδιασμός: Νεφέλη Μπουγιούκου Α2 Γυμνασίου
Επιμέλεια: Σταμάτης Παπαθεοδώρου, Μαθηματικός

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 50

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΤΑΙΝΙΕΣ- ΣΤΑΘΜΟΙ
στην ιστορία του κινηματογράφου

Τ

ο 2015 αποτέλεσε μια σημαντική χρονιά, αφού συμπληρώθηκαν
120 χρόνια από τότε που οι αδελφοί Λιμιέρ έκαναν τη δημόσια προβολή
της πρώτης τους ταινίας μικρού μήκους,
στο ινδικό σαλόνι του Grand Café στο
Παρίσι. Την προβολή παρακολούθησαν
τριανταπέντε άτομα που πλήρωσαν το
αντίτιμο του εισιτηρίου. Μη έχοντας συνειδητοποιήσει τη σημασία του επιτεύγματός τους, οι αδελφοί Λιμιέρ δήλωσαν
ότι ο κινηματογράφος είναι μια εφεύρεση χωρίς μέλλον. Ευτυχώς για εμάς, ο κινηματογράφος είχε μέλλον. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, καινούργιες τεχνολογικές εφευρέσεις έκαναν τα έργα ολοένα και πιο ενδιαφέροντα και, σιγά-σιγά, ο κινηματογράφος εξελίχθηκε από
απλό τεχνολογικό επίτευγμα σε τέχνη,
την έβδομη τέχνη. Οι τριανταπέντε θεατές που πλήρωσαν, για να παρακολουθήσουν την πρώτη ταινία, έγιναν στην
πορεία, εκατομμύρια θεατές σ' όλο τον
κόσμο και η βιομηχανία του κινηματογράφου μία από τις πιο σημαντικές διεθνώς.

Η πρώτη ταινία που προβλήθηκε ήταν
η «Έξοδος από το εργοστάσιο Λιμιέρ»
το 1895 και αποτύπωνε την έξοδο των
εργατών από το εργοστάσιό τους. Την
ίδια μέρα, προβλήθηκε και η ταινία «Η
είσοδος του τρένου στο σταθμό». Φανταστείτε τον τρόμο των θεατών, όταν
είδαν μια γιγάντια ατμομηχανή να έρχεται από το βάθος της οθόνης καταπάνω
τους!
Η πρώτη ομιλούσα ταινία θεωρείται το «Jazz Singer», το 1927. Η ταινία γυρίστηκε κανονικά ως βουβή, αλλά προβλήθηκε με το ηχητικό σύστημα
Vitaohone, γεγονός που επέτρεπε να είναι ομιλούσα σε ορισμένα σημεία της.
Ο Charlie Chaplin, ως «μελαγχολικός
κλόουν» στην ταινία «City Light», είναι
ο ήρωας μιας ταινίας της οποίας η αξία
παραμένει αναλλοίωτη μέχρι σήμερα.
Το εντυπωσιακό είναι πως η ταινία αυτή
γυρίστηκε ως βουβή την εποχή που το
cinema αποκτούσε, πλήρως, την αίσθηση του ήχου.
H σημαντικότερη ταινία - σταθμός,
από εισπρακτικής άποψης, δεν είναι άλ-

- Χα! Έπεσες σε δική μου ιδιοκτησία! Πλήρωσέ με…
50€!
- Αχ, όχι! Καλά. Κάποια στιγμή θα βρεθείς σίγουρα
στην πράσινη γειτονιά. Να, εκεί όπου έχω χτίσει
δύο σπίτια!
Ακούγοντας ή διαβάζοντας αυτόν τον παιδικό
διάλογο, ο νους μας πηγαίνει στο δημοφιλέστερο
επιτραπέζιο παιχνίδι αγοροπωλησίας ιδιοκτησιών, τη Monopoly, που έχει προσφέρει ανεκτίμητες
στιγμές διασκέδασης σε κάθε οικογένεια. Ένα μεγάλο μέρος των τρυφερών αναμνήσεων της παιδικής ηλικίας μας συνδέονται με τη Monopoly. Με αφορμή, λοιπόν, την 80η επέτειο από τη δημιουργία του παιχνιδιού, η οποία συνοδεύτηκε με την κυκλοφορία της
εορταστικής του έκδοσης, ας ταξιδέψουμε όλοι μαζί στο
μαγικό του κόσμο.
Βρισκόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 1920, στη
Φιλαδέλφεια. Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με το όνομα
«Monopoly» παιζόταν πολύ, εκείνη την εποχή, στην αμερικανική πόλη. Ο Τσαρλς Ντάροου έβλεπε το δημιούργημά του να γίνεται, επιτέλους, γνωστό και αποφάσισε να το πουλήσει στους αδελφούς Πάρκερ. Ωστόσο, η
ιστορία του παιχνιδιού αρχίζει πολύ νωρίτερα, περίπου
25 χρόνια πριν αποκτήσουν οι Πάρκερ τα δικαιώματα
του παιχνιδιού.
Το 1904, λοιπόν, η Λάιζι Μάτζι παίρνει την απόφαση
να κατασκευάσει ένα απλό επιτραπέζιο παιχνίδι, προ-

λη από το «Όσα παίρνει ο Άνεμος». Η
επική, ρομαντική ταινία του 1939 βραβεύτηκε με οκτώ βραβεία Όσκαρ, ρεκόρ το οποίο διατήρησε για είκοσι χρόνια. Το έργο θεωρείται ένα από τα πιο
δημοφιλή όλων των εποχών. 'Αλλωστε,
όλοι μας κλέψαμε λίγη από την αισιοδοξία της Βίβιαν Λι ως Σκάρλετ Ο' Χάρα,
όταν δήλωνε πως «αύριο ξημερώνει μια
καινούργια ημέρα».
Τρεις ταινίες μοιράζονται το ρεκόρ
με τα περισσότερα Όσκαρ: Ο «Μπεν
Χούρ» (1959), ο «Τιτανικός» (1997) και
το «Lord of the Rings: The Return of
the King» (2003). Και οι τρεις απέσπασαν ένδεκα βραβεία Όσκαρ.
Ωστόσο, για τη σημερινή γενιά, ταινία- σταθμός δεν μπορεί να είναι άλλη από το «Star Wars Episode 7: The
Force Awakens». Το αριστούργημα του
George Lucas έχει σπάσει το ρεκόρ με
τις περισσότερες πωλήσεις στην Αμερική, με έσοδα που ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια δολάρια.
Δεν είναι αγγλόφωνες, όμως, όλες οι
ταινίες που σημείωσαν εμπορική επι-

κειμένου να καταδείξει τις συνέπειες που επιφέρουν στο
κοινό τα μισθώματα. Το παιχνίδι έφερε το όνομα «Το παιχνίδι του σπιτονοικοκύρη». Κάποια χρόνια αργότερα,
όταν πήρε τη θέση του στην αγορά, άρχισε να εξελίσσεται και, μάλιστα, μετονομάστηκε σε «Monopoly Δημοπρασιών», πριν αποκτήσει, τελικά, τη σημερινή του
ονομασία. Μέχρι σήμερα, πάνω από 750 εκατομμύρια
άνθρωποι έχουν… «περάσει» -έστω μία φορά- από την
αφετηρία! Στόχος του κάθε παίκτη στο παιχνίδι είναι να
πλουτίσει μέσω οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως είναι η αγορά και η ενοικίαση ακινήτων.
Ωστόσο, το μοναδικό μειονέκτημα της Monopoly, που
είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο οι παίκτες αποθαρρύνονται να ολοκληρώσουν το παιχνίδι, είναι η μεγάλη
της διάρκεια, καθώς μπορεί να χρειαστεί ώρες, μέχρι να
αναδειχθεί ο νικητής. Ωστόσο, ορισμένους παίκτες -κυρίως παιδιά- τους κυριεύει ανυπομονησία για την ανά-

τυχία ή απέσπασαν βραβεία Όσκαρ.
Η ταινία «La vita e bella» του Roberto
Benigni- που ανάμεσα στα άλλα κέρδισε και Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας- δείχνει το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής
μπροστά στη φρίκη του πολέμου και
μας θυμίζει πως η ζωή είναι ΩΡΑΙΑ.
Σίγουρα, η λίστα με τις καλύτερες ταινίες-σταθμoύς του κινηματογράφου είναι μεγάλη. Ο καθένας μας συμπληρώνει και αφαιρεί ταινίες από τη λίστα ανάλογα με τις προτιμήσεις του. Ένα είναι
σίγουρο. πως ο κινηματογράφος, η «μεγάλη οθόνη», η έβδομη τέχνη ή το σινεμά -όπως κι αν αποκαλεί ο καθένας αυτή
τη μορφή τέχνης- έχει, σίγουρα, να μας
προσφέρει πολλές ακόμα συγκινήσεις,
προβληματισμούς και χαμόγελα. Για
να θεωρήσουμε μια ταινία σταθμό για
εμάς, δε χρειάζεται να την επαινέσει κάποιος κριτικός κινηματογράφου, να κερδίσει βραβείο Όσκαρ ή να γίνει εμπορική επιτυχία. Αρκεί να αφηγηθεί μια ιστορία η οποία να αγγίξει την καρδιά μας.
Αλέξανδρος Χωρινός, Β1 Γυμνασίου

δειξη του νικητή και, έτσι, παίζουν ασταμάτητα.
Τον τελευταίο καιρό η «Monopoly Ηλεκτρονική Τράπεζα©» είναι η πιο δημοφιλής έκδοση του
εν λόγω παιχνιδιού στη χώρα μας. Η μόνη διαφορά από την κλασική Monopoly είναι ότι οι παίκτες πραγματοποιούν τις χρηματοοικονομικές
τους δραστηριότητες χρησιμοποιώντας πιστωτικές κάρτες αντί χαρτονομισμάτων, γεγονός που
επιτρέπει στα παιδιά να εξοικειωθούν με τον τρόπο της αγοράς και πώλησης αντικειμένων στο
μέλλον, που δε θα είναι άλλος από τη χρήση πιστωτικών καρτών.
Συνεπώς, η Monopoly δεν είναι, απλώς, ένα επιτραπέζιο οικογενειακό παιχνίδι, καθώς οι μικροί παίκτες κερδίζουν και μαθαίνουν πολλά, όπως να διαχειρίζονται σωστά την περιουσία τους. Ακόμη, ασκούνται να σκέφτονται με έναν κερδοφόρο τρόπο, καθώς και να εκτελούν
όλες τους τις υποχρεώσεις, δίχως να φέρνουν αντίρρηση. Ποιος ξέρει, λοιπόν, πόσοι ακόμα άνθρωποι, στον
πλανήτη, θα παίξουν το δημοφιλέστερο επιτραπέζιο
παιχνίδι; Τέλος, μπορεί να θεωρείται εντυπωσιακό το γεγονός της διατήρησης της φήμης της Monopoly, οκτώ
δεκαετίες μετά την πρώτη της κυκλοφορία. ωστόσο, από
πολλούς παρουσιάζεται σαν ο «προθάλαμος του καπιταλισμού».
Αλέξανδρος Θηραίος, Α1 Γυμνασίου
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Μ

ε αυτή τη φράση, την 21η Ιουλίου 1969, γράφτηκε μια λαμπρή
σελίδα στην ιστορία της Γης και
της Αστρονομίας: ο άνθρωπος κατόρθωσε να πατήσει στη Σελήνη. Ένας στόχος
που εκπληρωνόταν μόνο σε βιβλία και ταινίες επιστημονικής φαντασίας έγινε πραγματικότητα.

Το χρονικό
της επιτυχημένης αποστολής
Η πρώτη επιτυχημένη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη, στις 21 Ιουλίου 1969, έμεινε για πάντα χαραγμένη
στη μνήμη των εκατομμυρίων ανθρώπων που παρακολούθησαν τα πρώτα βήματα του Άρμστρονγκ. Ο πύραυλος «Κρόνος V» εκτοξεύτηκε από το Διαστημικό
Κέντρο Κένεντι στις 16 Ιουλίου με το τριμελές πλήρωμά του (Νηλ Άρμστρονγκ,
Μπαζ Όλντριν και Μάικλ Κόλινς) έτοιμο
να «γράψει» ιστορία. Μετά από ένα τριήμερο ταξίδι τέθηκαν στην τροχιά της Σελήνης. Ακολούθησαν μερικές περιφορές
γύρω από το δορυφόρο της Γης. Στη συνέχεια, οι Όλντριν και Άρμστρονγκ αποχώρησαν από το Columbia (εκεί παρέμεινε ο
Κόλινς) και επιβιβάστηκαν στη σεληνάκατο Eagle. Μετά από δώδεκα λεπτά αυτά τα
λόγια μεταδόθηκαν από τη σεληνιακή επιφάνεια: «Houston, Tranquility Base here.
The Eagle has landed»
Μετά από εξάωρη προετοιμασία, έφτασε στα αυτιά του κόσμου που παρακολου-

Ταξίδι στη Σελήνη
«Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο,
ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα.»
θούσε την αποστολή η περίφημη φράση:
«That's one small step for (a) man, one
giant leap for mankind («Ένα μικρό βήμα
για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο βήμα για την
ανθρωπότητα»). Αυτές οι λέξεις ακούστηκαν από τον Άρμστρονγκ, ο οποίος ήταν
ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε το πόδι
του στη Σελήνη.
Δυόμισι ώρες αργότερα, οι Άρμστρονγκ
και Όλντριν είχαν τοποθετήσει την αμερικανική σημαία και είχαν συλλέξει περίπου
είκοσι κιλά δειγμάτων εδάφους, βράχων
και σκόνης. Επιπλέον, είχαν τοποθετήσει
επιστημονικό εξοπλισμό για πειράματα.
Τέλος, άφησαν και μια πλάκα στην οποία
αναγράφονταν τα εξής: «Here Men From
The Planet Earth First Set Foot Upon the
Moon, July 1969 A.D. We Came in Peace
For All Mankind».

Αλήθεια ή αμερικανική απάτη;
Ωστόσο, διάφοροι συνωμοσιολόγοι
υποστηρίζουν πως ο άνθρωπος δεν έχει
πατήσει στη Σελήνη ποτέ. Πιστεύουν πως

όλα ήταν μια σκηνοθετημένη απάτη της
NASA και των Η.Π.Α. Η NASA, ωστόσο, έχει
για όλα μια εξήγηση.
Τα βασικά επιχειρήματα των συνωμοσιολόγων και η ανασκευή τους:
i. Η σημαία που κυματίζει
Εφόσον δεν υπάρχει άνεμος στη Σελήνη και σε όλο το Σύμπαν, είναι αδύνατο να
κυματίζει η σημαία που τοποθέτησαν οι
αστροναύτες.
Εξήγηση της NASA: Το κοντάρι της είναι
πολύ ελαφρύ και, έτσι, συνεχίζει να δονείται
και μετά την τοποθέτησή της. Αυτό δίνει την
ψευδαίσθηση πως κυματίζει.
ii. Τα ανύπαρκτα άστρα
Κανένα άστρο δε φαινόταν σε καμία
από τις φωτογραφίες που τράβηξε στη Σελήνη η NASA.
Εξήγηση της NASA: Τα άστρα δεν ήταν
επαρκώς λαμπερά, για να διακρίνονται στις
φωτογραφίες, καθώς η προσσελήνωση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του σεληνιακού
πρωινού.

Οι φράσεις είχαν... τη δική τους ιστορία
Ψύλλοι στα αυτιά
Αυτή η πασίγνωστη φράση χρησιμοποιείται ευρέως στην καθομιλουμένη. Ωστόσο, οι ρίζες της μπορούν να αναζητηθούν στην πρώιμη βυζαντινή περίοδο. Οι Βυζαντινοί διακρίνονταν για τη σκληρότητα και την τυπολατρία τους.
Οι νόμοι που εξέδιδαν ήταν ιδιαίτερα βάναυσοι και αποσκοπούσαν στον παραδειγματισμό των υπολοίπων μέσω του
εκφοβισμού. Πιο συγκεκριμένα, ο Ιουλιανός ο Αποστάτης πρότεινε έναν ειδικό νόμο, το θάνατο, για την τιμωρία των
ωτακουστών, αυτών, δηλαδή, που κρυφάκουγαν δίχως τη συγκατάθεση των άλλων είτε για λόγους περιέργειας είτε
για κατασκοπεία. Η Σύγκλητος, όμως, δε δέχτηκε τη θέσπιση του νόμου αυτού, ισχυριζόμενη πως η αδιακρισία αποτελεί κοινό ανθρώπινο μειονέκτημα και δε θα έπρεπε να τιμωρείται με τόσο βαριά ποινή από το κράτος. Έτσι, η ψήφιση του νόμου αυτού απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε από μια άλλη φρικτή ποινή, τη ρίψη καυτού λαδιού μέσα
στο αυτί του παραβάτη, το οποίο λάδι, στη συνέχεια, αντικαταστάθηκε από ζωντανούς ψύλλους. Τα ζωύφια αυτά,
επιδιώκοντας τη διαφυγή τους από το άγνωστο αυτό περιβάλλον, μετατοπίζονταν, συνεχώς, όλο και πιο βαθιά στο
λαβύρινθο του αυτιού του ωτακουστή. Απόρροια της συνεχούς αυτής κίνησης ήταν κάποιοι να τρελαίνονται. Σήμερα, η φράση χρησιμοποιείται για κάποιον που αρχίζει να έχει υποψίες για κάτι.

Του έβαλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι
Αυτή η φράση προέρχεται από τη βυζαντινή εποχή και, πιο συγκεκριμένα, από τα μεγαλοπρεπή βασιλικά παλάτια
που δέσποζαν στην κραταιά Βασιλεύουσα. Οι βυζαντινοί αυτοκράτορες, στα συμπόσιά τους, ως μέσο ψυχαγωγίας
χρησιμοποιούσαν νάνους που συμπεριφέρονταν με ιλαρότητα. Οι τελευταίοι είχαν τη δυνατότητα να αναρριχηθούν
στην εξουσία, λόγω της αδυναμίας που έτρεφαν στο πρόσωπό τους οι μονάρχες. Οι αποκαλούμενοι «τζουτζέδες»
αποκτούσαν τέτοια δύναμη, ώστε είχαν τη δικαιοδοσία να καταδικάσουν σε θάνατο παραβάτες ή να ευνοήσουν και
να προωθήσουν κάποιον αυλικό σε υψηλότερα αξιώματα. Λειτουργούσαν ως κατάσκοποι των αυτοκρατόρων, ενώ
είχαν σημαντικό ρόλο στο ανακτοβούλιο. Ωστόσο, όταν ενέπιπταν τρις σε βαριά παραπτώματα, καταδικάζονταν σε
μια, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, φαιδρή τιμωρία: και τα δύο τους πόδια τοποθετούνταν στο ίδιο παπούτσι,
ενώ η ποινή διαρκούσε για τέσσερις μέχρι έξι μήνες, μέχρι, δηλαδή, ο νάνος να μη διαθέτει άλλα ψυχικά αποθέματα
και να παρακαλάει γονατιστός τον αυτοκράτορα να τον απελευθερώσει από αυτό το μαρτύριο. Η φράση αυτή, σήμερα, σημαίνει ότι κάποιος εξουσιάζει απόλυτα ένα άτομο, κυρίως στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Καβάλησε το καλάμι
Η φράση αυτή είναι πιθανό να προέρχεται από τη Σπάρτη κατά την περίοδο βασιλείας του Αγησιλάου Β΄. Ο Αγησίλαος είχε παθολογική αδυναμία στα παιδιά του. Για να τα ψυχαγωγήσει, λοιπόν, καβαλούσε, κυριολεκτικά, ένα καλάμι, παριστάνοντας τον ιππέα πάνω σε άλογο. Κάποτε, όμως, τον παρακολούθησε να πράττει αυτή την ενέργεια ένας
κοντινός του άνθρωπος. Ο χωλός βασιλιάς τον παρακάλεσε να μην προβεί στην εξιστόρηση του γεγονότος, διότι θα
γινόταν περίγελος των υπηκόων του. Μάλιστα, διατύπωσε την άποψη πως δεν μπορούσε να διανοηθεί τη σημασία
της πατρότητας και γι’ αυτό του φαίνονταν κωμικές οι κινήσεις του. Ωστόσο, ο φίλος του αποκάλυψε, τελικά, το μυστικό του ηγέτη και, πλέον, όλοι γνώριζαν τη συνήθεια του Αγησιλάου. Στη σύγχρονη εποχή, η παρατιθέμενη φράση
λέγεται για κάποιον που είναι υπερφίαλος, υπερόπτης. Συνεπώς, η σημασία της φράσης αυτής έχει διαφοροποιηθεί
από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, όπως έχει συμβεί και με πάμπολλες άλλες φράσεις.
Γιώργος Παπαθεοδώρους, Α1 Λυκείου

iii. Το μυστηριώδες αντικείμενο
Σε μία από τις φωτογραφίες της αποστολής δημιουργούταν αντανάκλαση
ενός περίεργου αντικειμένου στο σκάφανδρο ενός αστροναύτη, το οποίο θύμιζε «σποτάκι» που χρησιμοποιείται σε τηλεοπτικά και κινηματογραφικά στούντιο.
Εξήγηση της NASA: Πρόκειται για
οφθαλμαπάτη εξαιτίας της κακής ποιότητας
των φωτογραφιών.
iv. Οι βράχοι που συνελέγησαν
Οι βράχοι που συνέλεξαν οι αστροναύτες έμοιαζαν με αυτούς που βρέθηκαν
στην Ανταρκτική.
Εξήγηση της NASA: Μερικοί σεληνιακοί βράχοι υπάρχουν στη Γη, αλλά είναι όλοι
οξειδωμένοι από το πέρασμά τους στην
ατμόσφαιρα της Γης ως αστεροειδών. Μάλιστα, η άποψη ότι οι βράχοι που συνέλεξαν
οι αστροναύτες προέρχονται από τη Σελήνη
επιβεβαιώνεται και από τους Γεωλόγους.
v. Ο βράχος με το σχήμα C
Μία από τις φωτογραφίες της NASA
απεικονίζει ένα βράχο πάνω στον οποίο
υπάρχει ένα απόλυτα συμμετρικό «C».
Εξήγηση της NASA: Η NASA υποστηρίζει πως πρόκειται για μια «πλάκα» που έκανε
ένας τεχνικός εκείνης της εποχής με τη βοήθεια της τεχνολογίας, προσθέτοντας το αγγλικό αυτό γράμμα.
Λυδία Βαρέλη, Αλέξανδρος Θηραίος,
Α1 Γυμνασίου

Σχετικά
με τα ανέκδοτα…
Η αξία των ανεκδότων στη ζωή
Ανέκαθεν τα ανέκδοτα κατείχαν μια ξεχωριστή θέση στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Πώς πρόεκυψε, άραγε, η ανάγκη
για τη δημιουργία τους; Η επιθυμία των ανθρώπων να γελάσουν
είναι μία έμφυτη ανάγκη, η οποία προέρχεται από τη θέληση του
ανθρώπινου νου να αποδράσει από την καθημερινή πίεση που
του ασκείται, λόγω της επίπονης εργασίας. Είναι φανερό πως τα
ανέκδοτα προκαλούν άμεσα το γέλιο και τη χαρά στον άνθρωπο.
Φανταστείτε πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς αστεία και γέλιο. Μάλιστα, σπουδαίοι επιστήμονες έχουν ασχοληθεί με τις ευεργετικές επιδράσεις του γέλιου. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι
για κάθε μία ώρα γέλιου προστίθενται δεκαπέντε λεπτά πολύτιμης ζωής στον άνθρωπο. Πέντε λεπτά γέλιου ισοδυναμούν με δέκα λεπτά κωπηλασίας ή τζόκινγκ. Με το γέλιο τεντώνονται και χαλαρώνουν 400 διαφορετικοί μυώνες του σώματος. Καθαρίζει τον
οργανισμό από τις τοξίνες. Συνεπώς, τα ανέκδοτα ωφελούν τον
άνθρωπο τόσο στο σωματικό όσο και στον ψυχικό τομέα.

Δεσμοί γέλιου
Λογικά, θα έχετε παρατηρήσει πως, όταν γελάμε μόνοι μας –
λόγου χάρη, διαβάζοντας μια ιστορία - το ξέσπασμα του γέλιου
δε διαρκεί τόσο όσο όταν γελάμε μαζί με αγαπημένα πρόσωπα.
Το χιούμορ είναι ένας τρόπος, για να διατηρηθούν οι ανθρώπινες σχέσεις. Για παράδειγμα, ένας διευθυντής με έντονο το στοιχείο του χιούμορ είναι προτιμότερος και αποδοτικότερος από αυτόν που δε θέλει να δημιουργήσει ευχάριστο κλίμα στο χώρο εργασίας.
Συνοψίζοντας, τα ανέκδοτα έχουν μεγάλη αξία στη ζωή του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, εξάλλου, έχουν μεγάλη ζήτηση. Μάλιστα, τυπώνονται μέχρι και βιβλία που περιέχουν πολλά ανέκδοτα,
με σκοπό να προσφέρουν γέλιο και ανεκτίμητες στιγμές ευτυχίας
στο αναγνωστικό κοινό!
Ορέστης Καπόπουλος, Χάρης Πουκαμισάς,
Αχιλλέας Τυροβολάς, Β1 Γυμνασίου
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Α' & Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Εκδρομή στη Γερμανία

Τ

α ταξίδια, εκτός από την ξεκούραση και τη διαφυγή απ’ την πραγματικότητα
που προσφέρουν, διευρύνουν και τους πνευματικούς μας ορίζοντες. Επίσης,
μας βοηθούν να ανακαλύπτουμε καινούργιους πολιτισμούς και κουλτούρες. Το
σχολείο μας, λοιπόν, μας έδωσε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε την καταπληκτική
χώρα της Γερμανίας, και συγκεκριμένα τις πόλεις του Μονάχου και της Νυρεμβέργης.
Το πρωί του Σαββάτου, 19 Μαρτίου 2016, συγκεντρωθήκαμε όλοι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αφού επικυρώσαμε τα εισιτήριά μας και περάσαμε από
τον έλεγχο των αποσκευών, επιβιβαστήκαμε στο αεροπλάνο, με τη συνοδεία της κ.
Μπούρα, της κ. Μαχαίρα και του κ. Βλάχου. Το ταξίδι μας είχε, ήδη, αρχίσει.
Μόλις φτάσαμε στο αεροδρόμιο του Μονάχου και παραλάβαμε τις αποσκευές
μας, κατευθυνθήκαμε προς το λεωφορείο, όπου μας περίμενε ο ξεναγός μας. Μετά
από μια δίωρη πανοραμική ξενάγηση στην πόλη του Μονάχου, επισκεφτήκαμε την
Παλαιά Πινακοθήκη της πόλης. Δυστυχώς, λόγω έργων, δεν καταφέραμε να δούμε όλα τα εκθέματα, όμως η κ. Μαχαίρα μάς ανέλυσε λεπτομερώς έργα τέχνης μεγάλων καλλιτεχνών. Έπειτα, φάγαμε σε ένα ιταλικό εστιατόριο το οποίο άνηκε σε Έλληνες και, στη συνέχεια, περπατήσαμε στο γραφικό πεζόδρομο του Μάριεν Πλατς,
για να κάνουμε τις αγορές μας. Στη συνέχεια, ψωνίσαμε, επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο και κατευθυνθήκαμε προς τη Νυρεμβέργη, όπου βρισκόταν το ξενοδοχείο μας.
Αφού τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτιά μας, περπατήσαμε μέχρι ένα ελληνικό εστιατόριο, όπου φάγαμε βραδινό και, στη συνέχεια, επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο.
Την επόμενη ημέρα, αφού πήραμε πρωινό, αποχωρήσαμε από το ξενοδοχείο και κάναμε μια σύντομη περιήγηση στην παλιά πόλη της Νυρεμβέργης. Έπειτα, επισκεφθήκαμε το σπίτι του ταλαντούχου ζωγράφου
Άλμπρεχτ Ντύρερ. Εκεί, με τη βοήθεια μιας πολύ καλής ηθοποιού,
που υποδυόταν τη σύζυγο του πασίγνωστου καλλιτέχνη της Βόρειας
Αναγέννησης, μάθαμε πολλά για τη ζωή και το έργο του. Ακολούθησε ξενάγηση στις συγκλονιστικές ιστορικές κατακόμβες, που χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και ως αποθήκες τροφίμων και μπύρας- αγαθό δεύτερο
σε κατανάλωση μετά το ψωμί. Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε το Μουσείο Παιχνι-

διών όπου είδαμε ως εκθέματα από διάφορες περιόδους της ιστορίας παιχνίδια με
τα οποία διασκέδαζαν τα παιδιά. Στο τέλος της ημέρας, πήγαμε για φαγητό σε ένα ελληνικό εστιατόριο και παίξαμε μπόουλινγκ σε ένα νεανικό κέντρο ψυχαγωγίας.
Την τελευταία ημέρα της παραμονής μας στη θαυμάσια Γερμανία, περάσαμε το
πρωινό μας ψωνίζοντας σ’ ένα τοπικό πολυκατάστημα. Αφού ολοκληρώσαμε τις αγορές μας, επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο και πήραμε το δρόμο της επιστροφής στη
βαυαρική πρωτεύουσα. Όταν φτάσαμε στο Μόναχο, επισκεφθήκαμε το Γερμανικό
Μουσείο, το οποίο περιείχε διαδραστικά εκθέματα από πολλούς διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και καταλήξαμε για φαγητό σ’ ένα ιταλικό εστιατόριο.
Είχε, πλέον, φτάσει η ώρα της επιστροφής στην Αθήνα. Αφού κατευθυνθήκαμε
προς το αεροδρόμιο του Μονάχου, ακολούθησε η επιβίβασή μας στο αεροπλάνο,
γεμάτοι με τις ευχάριστες αναμνήσεις που αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια αυτού του
ταξιδιού και με βαθιά στενοχώρια είπαμε αντίο στην πανέμορφη κεντροευρωπαϊκή
χώρα. Ήταν, πραγματικά, μια αξέχαστη εμπειρία!
Ελένη Ανδρεαδάκη, Δέσποινα Γκούντμαν, Β2 Γυμνασίου
Κωνσταντίνα Μπενή, Μαρία Σταματέα, Αχιλλέας Τυροβολάς, Β1 Γυμνασίου
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Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
Εκδρομή στην Αλσατία

Π

έμπτη πρωί. Η ημέρα της εκδρομής είχε φτάσει και όλοι ήμαστε συγκεντρωμένοι στο αεροδρόμιο. Χαμόγελα, πειράγματα, καλή διάθεση
και σε 2,5 περίπου ώρες φτάσαμε στην πανέμορφη Ζυρίχη. Η πρώτη ημέρα της εκδρομής μας είχε, ήδη, ξεκινήσει. Ο καιρός ήταν κρύος-όπως ήταν αναμενόμενομε τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 0οC Παρόλ’ αυτά, η
ομορφιά του τοπίου ήταν ξεχωριστή, ιδιαίτερη. Αφού
επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο, πήραμε το δρόμο για
την ελβετική πόλη Λουκέρνη. Η περιήγηση
περιελάμβανε, αρχικά, την επίσκεψή μας στο
Μουσείο Κατόπτρων. Κατόπιν, ξεναγηθήκαμε στην πόλη και ενημερωθήκαμε για την αρχιτεκτονική και την ιστορία της. Αφού αγοράσαμε αναμνηστικά, αφήσαμε πίσω μας τον τόπο αυτό και κατευθυνθήκαμε προς το ξενοδοχείο μας, στα προάστια του Κολμάρ, στην περιοχή της Αλσατίας. Εκεί, δειπνήσαμε και ξεκουραστήκαμε.
Η δεύτερη ημέρα της εκδρομής μάς επιφύλασσε μια έκπληξη. Αφού πήραμε πρωινό,
κατευθυνθήκαμε οδικώς προς το επιβλητικό Στρασβούργο. Αντικρίσαμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και τον καθεδρικό ναό της πόλης. Στη συνέχεια, επισκεφτήκαμε
ένα εμπορικό κέντρο, όπου γευματίσαμε και κάναμε
τις αγορές μας. Επόμενος προορισμός ήταν η γραφική
λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν, που βρίσκεται στη
Γερμανία, στην απέναντι όχθη του Ρήνου, όπου περπατήσαμε και ξεναγηθήκαμε στο κέντρο της πόλης. Έπειτα, πήραμε το δρόμο της επιστροφής και αναπαυθήκαμε στο ξενοδοχείο.
Ξημερώνοντας η τρίτη ημέρα, οδηγηθήκαμε στο
πανέμορφο γερμανικό ορεινό χωριό Τρίμπεργκ, γνωστό για την κατασκευή χειροποίητων ρολογιών-κούκων. Ακολούθησε μια ξενάγηση στο μουσείο του «Μέλανα Δρυμού», όπου εκτίθενται τα περίφημα ρολόγια-κούκοι και μηχανικά όργανα μουσικής. Στο μουσείο αυτό υπάρχει, επίσης, ολόκληρο τεχνητό ορυχείο.
Για τη συνέχεια ήταν προγραμματισμένη η επίσκεψή
μας στη φοιτητική πόλη του Φράιμπουργκ. Είναι γεγονός ότι η πόλη αυτή αποτελεί πρότυπο οικολογικής
συνείδησης και σεβασμού προς το περιβάλλον. Και
εκεί είχαμε ελεύθερο χρόνο, για να περιηγηθούμε και να θαυμάσουμε την πόλη. Αργά
το απόγευμα δειπνήσαμε στο ξενοδοχείο. Η ημέρα τελείωσε με

κάτι ευχάριστο. Με
απόφαση των συνοδών μας περάσαμε
μερικές ώρες παίζοντας bowling και
μπιλιάρδο σ’ ένα κέντρο αναψυχής στο
Κολμάρ.
Η τέταρτη ημέ-

ρα ξεκίνησε νωρίς το πρωί με την
επίσκεψή μας στο ιστορικό κέντρο του Κολμάρ, που θυμίζει
μικρή Βενετία. Εκεί απολαύσαμε
την επιβλητική πόλη με τα κουκλίστικα κτίρια και το καταπληκτικό «Μουσείο Παιχνιδιών».
Στη συνέχεια, όντας πεινασμένοι, οδηγηθήκαμε σ’ ένα ελληνογερμανικό εστιατόριο έξω από τη
Βασιλεία, όπου απολαύσαμε ελληνικά πιάτα. Τελευταίος σταθμός πριν την επιστροφή μας στην
Αθήνα ήταν η Ζυρίχη, όπου ξεναγηθήκαμε στο κέντρο της πόλης. Ήταν πλέον γεγονός ότι η εκδρομή είχε φτάσει στο τέλος της. Το μόνο που απέμενε
ήταν να επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο με προορισμό
την πατρίδα μας.
Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος,
Σταύρος Καρακαϊδός, Δημήτρης Λυγγίτσος,
Γ1 Γυμνασίου
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B' ΛΥΚΕΙΟΥ
Βιέννη - Μπρατισλάβα
Βουδαπέστη

Ή

Ήταν πρωί και πήγαμε όλοι στο Βενιζέλος,
ο Θεοχάρης, Φυτσιλής μαζί τους και ο Ντέλλος.
Από εκεί θα φεύγαμε να πάμε στη Βιέννη
να δούμε μέρη όμορφα, μα λίγο νυσταγμένοι.
Η Βιέννη ήταν όμορφη, περάσαμε ωραία
μα ήταν λίγος ο καιρός, μονάχα μία μέρα.
Περάσαμε τα σύνορα, πήγαμε Μπρατισλάβα,
την είδαμε και φύγαμε το πρόγραμμα είχε κι
άλλα.
Οι πρώτες μέρες κύλησαν όμορφα και ωραία
και μπήκαμε στο πούλμαν μας να πάμε παρά
πέρα.
Φτάσαμε έτσι όλοι μαζί στην πόλη Βουδαπέστη
κι απ’ το πολύ το καθισιό μας είχε πιαστεί ... η
μέση!
Τότε ο Βασιλειάδης μας που ’ρίχνε τα ταρό
μας είπε πως θα δίναμε όλοι μας 10 ευρώ.
Η πρώτη μέρα πέρασε με κάποιες δυσκολίες,
γιατί απ’ τα δωμάτια έβγαιναν δυσωδίες.
Γι’ αυτό και την επόμενη, την πιο ωραία μέρα,
πήγαμε προς τον τέταρτο στον καθαρό αέρα.
Προχώρησε η μέρα μας και ήρθε το βραδάκι,
μπήκαμε τότε όλοι μαζί μέσα στο καραβάκι.
Περάσαμε πανέμορφα σ’ αυτή την κρουαζιέρα
και τελείωσε ευχάριστα η τρίτη μας η μέρα.
Έπειτα μας ξημέρωσε ωραία το Σαββάτο
και όλοι μας ξυπνήσαμε να πάμε παρακάτω.
Πήγαμε τότε στο χωριό του Άγιου Ανδρέα,
μία ευχάριστη εκδρομή, για να αρχίσει η μέρα.
Εκεί περάσαμε όμορφα, ψωνίσαμε πολλά,
όμως θα μας τελείωναν σε λίγο τα λεφτά.

ταν 24 Φεβρουαρίου 2016, στις 7 το πρωί, όταν συναντηθήκαμε στο
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σε λίγο θα πετούσαμε για τη Βιέννη, την πρωτεύουσα της Αυστρίας, που ήταν και η πρώτη στάση της φετινής εκδρομής μας. Μόλις αρχίσαμε να απομακρυνόμαστε από το αεροδρόμιο
της Βιέννης, έγινε αισθητή η αλλαγή του κλίματος, κάτι που, όμως, δε μας πτόησε καθόλου, καθώς ήμαστε έτοιμοι για την πρώτη μας επίσκεψη στα παλάτια της
Πριγκίπισσας Σίσσυ. Έπειτα από μια πολύωρη ξενάγηση σε όλους τους χώρους
του παλατιού και των κήπων, κατευθυνθήκαμε προς το κέντρο της πόλης, όπου
είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε για δύο ώρες.
Την επόμενη ημέρα, είχαμε πρωινό εγερτήριο νωρίς, καθώς θα διανύαμε απόσταση 80 χλμ, για να φθάσουμε στην Μπρατισλάβα, την πρωτεύουσα της γειτονικής Σλοβακίας. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε, μας περίμενε μια έκπληξη, καθώς
μας δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτούμε το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Βιέννης, το CSL. Το μεσημέρι, στην Μπρατισλάβα, περιηγηθήκαμε με τη βοήθεια
ξεναγού σε όλα τα ιστορικά σοκάκια της παλαιάς πόλης. Ταυτόχρονα, ο καθένας
μας είχε την ευκαιρία να ανακαλύψει μόνος του την πόλη αυτή. Το απόγευμα διανύσαμε άλλα 160 χλμ., προκειμένου να φτάσουμε στον τελευταίο και, ίσως, πιο
ενδιαφέροντα προορισμό του ταξιδιού, τη Βουδαπέστη, την πρωτεύουσα της
Ουγγαρίας.
Την επόμενη ημέρα από νωρίς το πρωί, κατευθυνθήκαμε προς τα αξιοθέατα
της πόλης παρακολουθώντας με προσοχή την κατατοπιστική ξενάγηση της κ.
Πατρίτσια. Το άγαλμα της Ελευθερίας, η Πλατεία Ηρώων, η Κρεμαστή Γέφυρα, το Κοινοβούλιο, το Νησί της Μαργαρίτας, και άλλα πολλά, ήταν όσα είδαμε, πριν επισκεφτούμε το πρώην πολεμικό νοσοκομείο που μετετράπη σε μουσείο, το «Νοσοκομείο μέσα στο βράχο» (“Hospital in the rock”). Άγνωστο ως
το 2009, το νοσοκομείο αυτό είχε χτιστεί το 1930 μέσα σε κατακόμβες. Βρίθει κέρινων ομοιωμάτων νοσηλευτικού προσωπικού και άριστα διατηρημένων αντικειμένων εποχής. Το βράδυ ακολούθησε κρουαζιέρα στο Δούναβη, κάτι ιδιαίτερα συναρπαστικό, καθώς είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τη φωταγωγημένη
πόλη.
Το Σάββατο, επισκεφτήκαμε το «Μουσείο του Τρόμου», ένα μέρος όπου πληροφορηθήκαμε πως οι μυστικές υπηρεσίες των δύο δικτατορικών καθεστώτων
βασάνιζαν αντιφρονούντες. Την τελευταία αυτή ημέρα αφεθήκαμε ελεύθεροι να
περιπλανηθούμε στην πόλη μέχρι το βράδυ, διότι το επόμενο πρωί ήταν η ημέρα
της επιστροφής μας στην Αθήνα.

Τότε σε εκείνο το χωριό φωνάξαμε τον κόσμο
όλοι μας να γιορτάσουμε τον Αδαμίδη Γιώργο.
Είχε γενέθλια το παιδί κι είπαμε να γιορτάσει
στη Βουδαπέστη που ’ρθαμε, ωραία να περάσει.
Αφού, λοιπόν, τελείωσαν οι εορτασμοί του Γιώργου,
μπήκαμε μεσ’ το πούλμαν μας για το Μουσείο του
Τρόμου.
Είδαμε πράγματα φρικτά σε εκείνα τα υπόγεια,
άνθρωποι βασανίζονταν άδικα τόσα χρόνια.
Όμως ας το αλλάξουμε λιγάκι αυτό το κλίμα
κι ας πούμε το τι έγινε την τελευταία νύχτα.
Αφότου φάγαμε, λοιπόν, όλοι μας βραδινό,
μετά κατευθυνθήκαμε προς το εμπορικό.
Bowling παίξαμε εκεί που είχαμε κανονίσει
και ο Ντέλλος τα κατάφερε κορίνες να χτυπήσει.
Έτσι τελείωσε, λοιπόν, η τελευταία βόλτα
και έφτασε θέλοντας και μη του γυρισμού η ώρα.
Οι ξεναγοί μας διαλεχτοί όλοι τους ένας κι ένας,
πρόθυμοι πάντα να μιλούν κι ας μην ακούει κανένας.
Μονάχα μια μαθήτρια σημείωνε όλη μέρα.
τίποτα δε θα ξέφυγε απ’ την κυρία Μαχαίρα.
Σημαντικός στην εκδρομή ήταν κι ο κύριος Βλάχος
που όποιος κι αν τον χρειάστηκε του στάθηκε σαν
βράχος.
Αν κάποιος είχε πρόβλημα και έψαχνε μιαν άκρη,
ήξερε πού να απευθυνθεί στον κύριο Ταμπάκη.
Όμορφα που περάσαμε σ’ αυτήν την εκδρομούλα.
ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην κυρία Μπούρα.
Εδώ τελειώνει η εκδρομή ετούτη η δική μας.
θα μείνει πάντα στο μυαλό και μέσα στην ψυχή μας.

Φίλιππος Εξάρας, Β2Λυκείου

Ανδρέας Πελεκάνος, Β3 Λυκείου
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Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Εκδρομή στην Αγία Πετρούπολη

Ή

ταν η δεύτερη φορά που θα συνόδευα τους
μαθητές της Γ΄ Λυκείου στην πενθήμερη εκδρομή τους. Και μόνο το όνομα του προορισμού μάς υποσχόταν πολλά, αφού θα επισκεπτόμασταν τη «Βενετία του Βορρά», την Αγία Πετρούπολη.
Ταξιδεύοντας τις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη,
στην Αγία Πετρούπολη, περιμέναμε ότι θα συναντούσαμε εκεί πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ταυτόχρονα,
όμως, η επιλογή της χρονικής περιόδου ήταν ιδανική,
μιας και στην Ελλάδα είναι δύσκολο να ζήσουμε τέτοιες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Η Αγία Πετρούπολη είναι καθηλωτικά γοητευτική, καθώς συγκεντρώνει το ιστορικό γίγνεσθαι του
παρελθόντος και του παρόντος, ενώ αποτέλεσε, ανά
τους αιώνες, γόνιμο έδαφος για την καλλιέργεια των
τεχνών και των γραμμάτων.
Αρχικά, επισκεφτήκαμε το μοναδικό μουσείο Ερμιτάζ, την κορωνίδα του πολιτιστικού πλούτου της
πόλης και τα Θερινά Ανάκτορα της Μεγάλης Αικατερίνης, ένα δημιούργημα εξαιρετικής αισθητικής
και επιβλητικής ομορφιάς, στο εσωτερικό του οποίου ξεχωρίζει το μαγευτικό κεχριμπαρένιο δωμάτιο.
Ακολούθησε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου
θαυμάσαμε τα-μοναδικά στον κόσμο- ταριχευμένα

μαμούθ, ενώ στο Μουσείο των τερατογενέσεων
(Kunstkamera) εντυπωσιακό θέαμα προσέφεραν τα
έμβρυα που διατηρούνται στη φορμόλη από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου. Παράλληλα, τεράστιας τεχνολογικής αξίας και επιστημονικής λεπτομέρειας είναι το μουσείο «Μεγάλη μακέτα της Ρωσίας», όπου
ζωντανεύει ο χάρτης ολόκληρης της χώρας από τη
Βαλτική Θάλασσα ως τον Ειρηνικό Ωκεανό. Στο χώρο
αυτό γίνεται εναλλαγή της ημέρας με τη νύχτα ανά
τέταρτο. Υπάρχουν, επίσης, κάποια «μαγικά» κουτιά.
Όταν ένας προσεκτικός επισκέπτης τα πατήσει, μπορεί να προκαλέσει, για παράδειγμα, μια πυρκαγιά, την
οποία θα κατασβέσουν, στη συνέχεια, τα πυροσβεστικά οχήματα.
Επιπλέον, δε χάσαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε
το Μουσείο της Πολιορκίας, όπου εκτίθενται ενθύμια από την πολιορκία της πόλης από τους Γερμανούς
κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και τον
ιστορικό ναό του Αγίου Ισαακίου. Κατά την περιήγησή μας στην πόλη απολαύσαμε το ποτάμι της, το
Νέβα, με τα αμέτρητα κανάλια του, ενώ οι χώροι εστίασης μάς προσέφεραν ξεχωριστές γευστικές εμπειρίες.
Όλη αυτή η μοναδική εμπειρία νομίζω ότι θα μείνει
ανεξίτηλα χαραγμένη στις ψυχές των παιδιών. Θέλω

να τονίσω ότι αυτά επέδειξαν υποδειγματική συμπεριφορά καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ήρθαν
σε επαφή με τους συμμαθητές τους, γέλασαν, χάρηκαν, διασκέδασαν -αρκετές φορές και μαζί μας. Θεωρώ ότι η εκδρομή αυτή ήταν ένα πολύ ουσιαστικό και
αναγκαίο διάλειμμα από το βεβαρημένο καθημερινό τους πρόγραμμα, ώστε να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες υποχρεώσεις που τους περιμένουν. Νομίζω
ότι βίωσαν μια μοναδική εμπειρία που σηματοδοτεί
το τέλος της μαθητικής τους πορείας. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι το υπέροχο αυτό ταξίδι δε θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς τη φιλία και τη
βοήθεια καθηγητών και μαθητών του Κλασικού Γυμνασίου της Αγίας Πετρούπολης, οι οποίοι μας φιλοξένησαν στους χώρους του σχολείου, δείχνοντας
μεγάλη αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Όλγα Μπούρα και τον κ. Μιχάλη Βλάχο για την αμέριστη βοήθεια
και συμπαράσταση που προσέφεραν, ώστε η εκδρομή αυτή να αφήσει για πάντα στη θύμηση όλων μια
πολύ γλυκιά γεύση.
Γιάννης Κοντοβράκης,
Φιλόλογος, Διευθυντής Λυκείου
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"ΝΙΩΣΕ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ"
Περίπατος στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο και στο Λύκειο του Αριστοτέλη

Μ

ε αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού
Αθλητισμού, το σχολείο μας πραγματοποίησε την Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου 2015, πρωινό περίπατο στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο και στο
Λύκειο του Αριστοτέλη. Στόχος του εκπαιδευτικού αυτού περιπάτου με θέμα «Νιώσε μαθητής του Αριστοτέλη» ήταν οι μαθητές να ανιχνεύσουν τα πανελλήνια
αθλητικά πρότυπα που επέβαλλαν το συνδυασμό σωματικής ρώμης και πνευματικής εγρήγορσης.
Ο περίπατος ξεκίνησε με την επίσκεψη στον Εθνικό
Γυμναστικό Σύλλογο που αποτελεί ένα από τα ιστορικά αθλητικά σωματεία της Ευρώπης και έχει συνδέσει το όνομά του με κορυφαίες προσωπικότητες του
αθλητισμού- αλλά και της ακαδημαϊκής και πολιτικής
ζωής- της χώρας μας. Αφού οι μαθητές χωρίστηκαν
σε ομάδες, ξεκίνησαν να λαμβάνουν μέρος -υπό μορφή διαγωνισμού -σε διάφορα αρχαία ελληνικά αγωνίσματα. Διαγωνίστηκαν στον οπλίτη δρόμο, όπου είχαν
την ευκαιρία να αντιληφθούν πόσο δύσκολο ήταν για
τους αρχαίους πολεμιστές να τρέχουν κρατώντας, παράλληλα, ασπίδα και κοντάρι. Στη συνέχεια, συμμετείχαν σε αγώνες πυγμής και πάλης υπό την καθοδήγηση των γυμναστών του Συλλόγου, οι οποίοι, πρόθυμα,
τους εξηγούσαν τους κανόνες των αντίστοιχων αθλη-

μάτων. Τέλος, οι μαθητές διαγωνίστηκαν στη διελκυστίνδα, σε έναν αγώνα δύναμης και αντοχής. Μετά τη
λήξη του διαγωνιστικού μέρους, ανακοινώθηκαν στις
ομάδες τα αποτελέσματα και έγινε απονομή μεταλλίων στις νικήτριες ομάδες.
Στη συνέχεια, ακολούθησε ξενάγηση στον παρακείμενο αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη, ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν και θεωρητικά το
ιδεώδες των αρχαίων Ελλήνων «νους υγιής εν σώματι υγιεί», που υπαγορεύει την ταυτόχρονη και ισόρροπη άσκηση τόσο του σώματος όσο και του πνεύματος.
Ο χώρος του Λυκείου προσφερόταν, ώστε οι μαθητές
να αντιληφθούν το περιεχόμενο της φράσης αυτής χωροταξικά, αφού υπάρχουν in situ κατάλοιπα τόσο του
διδακτηρίου του μεγάλου φιλοσόφου όσο και οι εγκαταστάσεις της άθλησης.
Η ξενάγηση στο χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη ξεκίνησε με την κ. Μπούρα, η οποία μίλησε στους
μαθητές για το μεγάλο αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Αριστοτέλη, τη σχέση του με τον Πλάτωνα και τη διαφοροποίησή του από αυτόν, καθώς και τη σύνδεση του Σταγειρίτη φιλοσόφου με το Μέγα Αλέξανδρο, του οποίου
ήταν και δάσκαλος. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο
ρόλο του εν λόγω γυμνασίου (= γυμναστηρίου) του

Αριστοτέλη, που ήταν καθοριστικός όχι μόνο για τη
φυσική αλλά και την πνευματική αγωγή των νέων, καθώς τα γυμνάσια, σταδιακά, εξελίχθηκαν σε σπουδαία
πνευματικά κέντρα, όπου δίδαξαν κορυφαίες προσωπικότητες του ανθρώπινου πνεύματος. Ένα ταξίδι στην
ιστορία, στον πολιτισμό, στη γνώση…
Στη συνέχεια, η κ. Μαχαίρα ανέλαβε το έργο της
ταυτοποίησης του χώρου. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν τα κατάλοιπα της παλαίστρας του Λυκείου,
χώρου προπόνησης των αθλητών στην πάλη, που θεμελιώθηκε στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. και διατηρήθηκε για περίπου 7 αιώνες. Πρόκειται για ένα κτίριο που αποτελείται από μία εσωτερική αυλή, η οποία
περιβάλλεται στις τρεις πλευρές της από στοές. Έμαθαν ότι η κεντρική είσοδος στην παλαίστρα, που πιθανόν ήταν στη νότια πλευρά, δεν έχει ερευνηθεί ακόμα
και ότι στη βόρεια πλευρά της αυλής κατασκευάστηκε
τον 1ο αιώνα μ.Χ. δεξαμενή ψυχρού λουτρού για τους
αθλητές.
Σίγουρα, ο περίπατος αυτός βοήθησε τους μαθητές
να κάνουν ένα βήμα προς το παρελθόν τους και, παράλληλα, να κατανοήσουν ότι το ιδανικό του καλού κ'
αγαθού πολίτη είναι ακόμα επίκαιρο… και επιτακτικό…
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ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ
Prominente deutsche Persönlichkeiten von gestern und heute
Sport: Fußball
Gestern
Franz Beckenbauer (11.09.1945) war
ar
einer der besten Fußballspieler der
Welt. Seit 2009 ist er Ehrenpräsident
des FC Bayern München. Seine größten Erfolge waren die Gewinne derr
nd 1990.
Fußball – Weltmeisterschaft 1974 und
Heute
rige FußballThomas Müller: Der 27-jährige
spieler spielt beim FC Bayern München und
kann nnicht nur als Stürmer, sondern
ondern
auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Er hat viele Auszeichnungen, wie z.B: Goldenen
Schuh und die Auszeichnung
"Beste
"Bester junger Spieler bei der Weltmeiste
meisterschaft" (2010) und Nominierung
zur Wah
Wahl des Weltfußballers des Jahres
(2014: 5. PPlatz). Im Dezember 2015 verlängerte er sein
seinen Vertrag beim FC Bayern bis
zum 30. Juni 2021.

Musik

Literatur

Ges
Gestern
Scorpions ist eine deutSco
sche Rock-Band aus Hannov
nover. Sie wurde 1965 von
Ru
Rudolf Schenker gegründe
det. Die Gründungsmitg
glieder waren Karl – Heinz
Vollmer (Gitarre), Joachim
Kirchhoff (Bass), Wolfgang
Dziony (Schlagzeug). Mit über 50 Jahren auf der Bühne
gehören die Scorpions zu den erfolgreichsten Bands der
Musikgeschichte.

Gestern
Hermann Hesse, geboren am 2. Juli 1877 in Württemberg wurde mit dem
Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Seine Romane, Erzählungen, Gedichte und politischen Schriften sind
mit mehr als 60 Millionen Exemplaren
in der ganzen Welt verbreitet und haben ihn zum meistgelesenen europäischen Autor des
20. Jahrhunderts in den USA und in Japan gemacht. Er
starb am 9. August 1962.

Heute
Tokio Hotel ist eine deutsche Band aus Magdeburg.
Die Band besteht aus Bill Kaulitz (Gesang), Tom Kaulitz
(Gitarre), Georg Moritz Hagen Listing (Bass) und Gustav Klaus Wolfgang Schäfer
(Schlagzeug). Sie hat viele
Alben veröffentlicht: “Schrei,
Zimmer 483, Humanoid„.

Heute
Klaus Kordon, geboren 1943 in Berlin, studierte
Volkswirtschaft und unternahm als Exportkaufmann
Reisen nach Afrika und Asien. Heute lebt er als freier Schriftsteller in Berlin. Seine Bücher wurden in viele
Sprachen übersetzt und mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet. Für "Die Zeit ist kaputt. Die
Lebensgeschichte des Erich Kästner"
erhielt Klaus Kordon den Deutschen
Jugendliteraturpreis.

Konstantina Anagnostopoulou, Lydien Vareli, Christina Vafeiadou, Evangelos Kolotouros, Antonis Mouzoulas
Επιμέλεια: Βίκυ Ρίζου, καθηγήτρια Γερμανικών

Erfinderland Deutschland

D

ie Menschheit hat schon viele große Erfindungen
hervorgebracht. Einige gehen auf das Konto der
Deutschen. Telefon, Computer, Fernseher, Buchdruck, Automobil, Fahrrad, Aspirin, „X-Strahlen“ u.a.
deutsche Erfindungen haben die Welt verändert und
das Leben des Menschen leichter, sicherer und schöner
gemacht. Im Fokus stehen sowohl historische Entdeckungen als auch zukunftsweisende Innovationen aus
den Bereichen Informatik, Energie, Kommunikation, Mobilität, Medizin, Optik u.a.
Informationsaustausch, Kontakt, Erledigung verschiedener Arbeiten und Unterhaltung haben sich durch ausschlaggebende deutsche Erfindungen radikal verändert.
Johannes Gutenberg gilt als Erfinder des modernen
Buchdrucks und der Druckerpresse. 1455 druckt er zum
ersten Mal ein Buch und zwar die Bibel. 1860 gelingt Philipp Reis die erste funktionsfähige Fernsprechverbindung. Aus dem „Telephon“ –so nennt Reis seine Erfindung– macht Graham Bell zwanzig Jahre später einen Verkaufsschlager. Schon in den 20-er Jahren beschleunigt Rudolf Hell durch seine Erfindungen die weltweite Kommunikation. Er gilt als Urvater des Fax-Geräts
und des Scanners. Manfred von Ardenne verbessert
1925 den Breitbandverstärker und erreicht damit entscheidende Fortschritte in der Entwicklung des Fernsehers. Ihm gelingt Weihnachten 1930 die weltweit
erste Fernsehübertragung. 1935 beginnt Konrad Zuse, eine programmierbare Rechenmaschine zu bauen.
Die „Z1“ hat die Größe eines Doppelbetts, aber die dritte

Version, die „Z3“, ist funktionstüchtig und damit der erste
programmierbare Rechner der Welt. 1979 erkennt die Firma Sony das Potenzial der Idee von Andreas Pavel, einen Kassettenrekorder an den Gürtel zu hängen. Die Japaner klauen das Produkt und bringen es als „Walkman“
auf den Weltmarkt.
Energie gilt als Grundlage unseres Lebens. 1854 erfindet Heinrich Göbel die Glühbirne und Albert Betz setzt
sich in den 1930-er Jahren das Ziel, Windkraft in nutzbare
Energie umzuwandeln. Er entwickelt zusammen mit Kurt
Bilau optimale Flügel für Windkraftanlagen.
Man könnte Deutschland als Nation der Mobilität bezeichnen. Karl Drais macht 1817 eine geniale Erfindung
– er entwickelt das weltweit erste Zweirad, nämlich das
Fahrrad. Carl Benz geht 1885 in die Geschichte ein. Er
baut den „Benz Patent-Motorwagen“, das erste Automobil der Geschichte, ein dreirädriges Fahrzeug mit Verbrennungsmotor und elektrischer Zündung. Henrich Focke
entwickelt in der Nazi-Zeit den ersten flugfähigen Helikopter. Sein Fw 61 startet 1936.
Aus dem Bereich der Medizin sind auch viele Erfindungen und Entdeckungen nennenswert. Robert Koch
entdeckt 1882 den Erreger der Tuberkulose. Ende des
Jahres 1891 erfindet Emil von Behring das Heilmittel
gegen Diphtherie und erhält den ersten Nobelpreis für
Medizin. Wilhelm Conrad Röntgen entdeckt 1895 die
sogenannten „X-Strahlen“, die es ermöglichen, ein Skelett
sichtbar zu machen. Diese Entdeckung eröffnet neue
Möglichkeiten der Diagnose. Felix Hoffmann von der Fir-

ma Bayer entdeckt 1897 das bekannteste Medikament
der Welt, nämlich das berühmte „Aspirin“. Es handelt sich
um ein schmerzstillendes Arzneimittel, das auch Gefäßverschluss und damit Herzinfarkt und Schlaganfall vorbeugt.
Aus dem Bereich der Optik wird das Elektronenmikroskop von Ernst Ruska 1931 eine der beachtlichsten Erfindungen Deutschlands, die den Blick in die Nano-Welt
erlaubt.
Natürlich ist die Liste von den deutschen Erfindern und
Entdeckern sehr lang und die Erfindungen selbst sind
sehr eindrucksvoll! Alles ist aus einer genialen Idee und
vielen Proben geboren. Darum ist es nötig, dass die Menschen ihnen sowie den Erfindern aus anderen Ländern
dankbar sind, jedesmal,wenn sie in ihr Auto oder auf ihr
Fahrrad steigen, einen Fax senden, fernsehen, eine Lampe anmachen oder einfach Musik hören!

Lydien Βougioukou, Nefeli Bougioukou,
Jason Govdelas, Anna-Maria Graba,
Eumorphia Patsidou, Alexandros Chorinos,
Lefteris Fountoglou, Dionisis Golfinos,
Christos Karwelas, Sofia Kokolaki,
Johann Koroneos, Georg Parelis, Maria Stamatea
Nikolaos Dedes, Evangelia Kokolaki, Nefeli Kolia,
Alexandros Paliouras, Gabriele Siriou,
Vouris Nestoras
Επιμέλεια: Αγγελική Πρίφτη, καθηγήτρια Γερμανικών
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N

o one would deny the importance of an effective sentence
for hardened criminals - a sentence which includes everything. It
should be a way to show such people
the severity of their actions and accompanying consequences, but at the same
time it should also work as a deterrent
for potential criminals. In many places
in the world, it is believed that a penalty
which includes all of the above is capital
punishment. Are they right, though, or
should they reconsider?
On the one hand, the death sentence
is an appropriate way to take revenge
on people who have committed some
of the worst crimes ever. However, many
claim that a penalty like this is too cruel
and they might be right; yet one should
also take into consideration how cruel and inhumane some crimes actually
are. So sentencing to death can be justified, especially for example if the crime
concerns violation of a child's rights.
On the other hand, there are also
many disadvantages. To begin with,
using capital punishment is like chastising the very same action one dis-

A WILD JUSTICE
approves of. Furthermore, it does not
have a relative effect on the crime rate,
and even if it does stop a few potential criminals, it is because of the feeling of fear it generates and not because it puts across the message that

such crimes should never be committed. What is more, it does not offer the
criminal the opportunity to make up for
his action by showing good behaviour
and at least be released on parole. In
addition, although judges and juries try

to be objective in cases, we should all
take into account that they are humans
and not robots, which is the reason why
mistakes are sometimes made. Many
prisoners awaiting execution have ultimately been found innocent. But in killing them, there is no second chance of
reexamining their case. Finally, execution might sometimes be torturous for
them and cause a really painful death,
something wrong and unfair whatever
the crime.
In conclusion, under no circumstances should capital punishment be
condoned. It might support their argument of "an eye for an eye and a tooth
for a tooth"; however, the drawbacks
are so many and so crucial that they
greatly outnumber the benefits. For all
these reasons, it is my firm belief that
the death sentence is totally inappropriate and should not be carried out anywhere and for any reason.

Panos Kanatas
Επιμέλεια: Ειρήνη Διλμπεράκη,
καθηγήτρια Αγγλικών

George Orwell
A note about the author

G

eorge Orwell was an English novelist, essayist, and critic, most famous for his novels Animal Farm
(1945) and Nineteen Eighty-Four (1949).He was a man of strong opinions who addressed some of
the major political movements of his time, including imperialism, fascism and communism. Animal Farm (1945) was an anti-Soviet satire in a pastoral setting featuring two pigs as its main protagonists.
Animal Farm, in particular, plays a vitally important role in education and that is one of the reasons why this
book made him so popular as a writer. Another fact that should be mentioned is the techniques that Orwell
used so as to make his writings more realistic (allegories, hyperbole).

Animal Farm Book Report

T

he title of the book we
have read is “Animal
Farm” and it is one of
George Orwell’s most famous

books. But what is the deeper meaning of the title? You’ve
got a farm and some animals
on it. Sounds reasonable to us,
but that’s not all.
A few words about the plot
The animals of the Manor
Farm live in a very bad situation because their farmer, Mr.
Jones, is a mean and permanent drunk who exploits them.
One day, Old Major, the oldest pig, calls a meeting of all
the animals and tells them
about a dream that he had the
previous night. He dreamed
about an old song, the “Beasts
of England” that talks about
animals which started a resistance against human beings.

But Old Major dies a few
days later and two young
pigs, Snowball and Napoleon, start leading the preparations for the Rebellion. About
three months later they revolt
against Mr. Jones and take over
the farm.
But later on, Napoleon becomes a real dictator. If an animal does not agree it gets eaten by Napoleon’s most faithful
watchdogs. When Boxer, the
strongest horse in the farm,
loses his strength because of
old age, Napoleon sends him
to be slaughtered.
In the end, they become
even worse than their former
owner and they even start to
walk on their hind legs.
Characters
George Orwell's novel con-

sists of many different and interesting characters. Some of
them are Napoleon, Squealer, Snowball, Boxer, Benjamin,
Old Major and Mr. Jones. Every
character represents a real person or a group of people. Napoleon represents Josef Stalin
and Napoleon Bonaparte. Napoleon doesn't play much of
an initial role in the rebellion of
the animals against Mr. Jones
and it's only after the animals
turn against each other that
he becomes their leader and
starts manipulating them.
Snowball represents Leon
Trotsky. He is looking forward
to the rebellion and has a gift
for giving good speeches. He
is more inventive and smart
than Napoleon but after Napoleon's dogs chase him we as-

sume that he is dead.
Old Major is the oldest pig
on the farm and represents
Karl Marx and Vladimir Lenin.
His dream was about a free
world where animals didn't
coexist with man and weren't
manipulated by him.
Boxer is the strongest animal on the farm and represents the working class. He is
not as smart as the pigs are but
his strength is incomparable.
He is loyal, and the most hardworking animal on the farm.
However, Boxer’s naivety will
cause his death as he is sent to
be slaughtered by the pigs.
C.Politopoulou,G.Sidiras,
G.Triantis,D.Kamenakis
Επιμέλεια: Τέτη Κονταξή,
καθηγήτρια Αγγλικών
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L

ord of the Flies by William Golding is a novel
about the conflict between “civilization” and
“savagery”. When a number of school boys
become stranded on an uninhabited island, they first
attempt to form their own society based on what they
have been taught back home. They vote for a chief
and choose their hunters. They gather fruit and water
while also building shelters and a fire as a signal for
rescue. Unfortunately, not everyone is eager to help,
and it gets very hard to control the “littleuns” as they
are called in the book. Cruelty is constantly present in
the story since there are no adults to maintain order.
In addition, there is a conflict between the team
leader and the hunters’ leader, which later proves to
be fatal.
The purpose of the book, in my opinion, is to show
that one’s mind can never be all good or all bad; it is
driven by circumstances. These kids were young and
innocent, at least that’s how we tend to characterize
children. However, when they find themselves in
a place where they can actually do whatever they
please, without anyone to stop them or punish them,
chaos takes over. They even disobey the rules that
they themselves have created and become savages
by turning against one another, with only a few
exceptions that may not even survive the conflict.
Overall, Lord of the Flies is a book with amazing
scenes and very descriptive writing, which makes it a
good choice for study.

Aliki Paraskevaidou

D

uring this school year, we have been
reading the novel Lord of the Flies by
William Golding. It has been a wonderful
experience as our English lessons are fascinating
and each one of us is anxiously awaiting for the
continuation of the story in the next chapters.
Lord of the Flies is a story about a group of school
boys evacuated by plane during a devastating war
that is taking place in their homeland of England.
Unfortunately, the airplane crashes into a deserted
island. The adult travellers don’t survive the crash,
leaving the boys to their own devices on this island
with nothing but each other. The book's main theme
shows how young boys interact under such adverse
circumstances and how each boy's true character
comes to the surface.
While reading this book in class, we have the
chance to express our opinions on the boys' varied
reactions and evaluate their actions. We are also
given the opportunity to reflect upon how much
a person's attitude and actions may change when
under pressure, when following orders, or even when
in authority. What really surprises me is how quickly
some of the boys become more mature and start
taking on responsibilities and how others lose a sense
of civilization and are keen on adopting animalistic
characteristics that lead to barbaric actions.
To conclude, the experience of reading a book in
class is very helpful in many ways. We enhance our
vocabulary while revising our knowledge of English.
But most of all, we are introduced to new ideas and
thoughts of a darker hidden side of human behaviour.

Eleni Dafnia

Επιμέλεια: Ειρήνη Διλμπεράκη,
καθηγήτρια Αγγλικών

HALLOWEEN CLASS DISCUSSION
Teacher: Last week I asked you to find some information about Halloween. Who can tell me some things
about it? Filia?
Filia: Yes! Halloween originated from the Celts, and
Irish immigrants brought this tradition to the USA.
Penelope: Miss!
Teacher: Yes, Penelope?
Penelope: The term Halloween comes from All Hallows’ Eve.
Filia: Yes, and it refers to the night before All Saints’
Day which is celebrated on November 1st.
Teacher: Excellent! What else did you find out? Maria?
Maria: Halloween was celebrated annually on Octo-

ber 31st in northern Europe and particularly around
the UK before Christian times.
Daphne: And that day marked the end of the harvest
season and the beginning of winter.
Teacher: Very nice. Lila?
Lila: People believed that on that day the boundaries between the world of the living and the dead
were weakened and the spirits of the dead could return to earth. That’s why they used to wear scary costumes. They wanted to make the supernatural creatures think they were ghosts, too.
Teacher: Clever, huh?
Penelope: Haha!

Daphne: But today children don’t wear scary costumes Miss! They dress up like princesses and cowboys!
Teacher: Well, times have changed. So what happens
on Halloween today?
Gina: Children go from house to house in their neighbourhood saying “Trick or Treat” and asking for candy!
Teacher: And what happens if they don’t get any candy?
Gina: If the homeowners don’t give them some, they
threaten to return and do some kind of mischief.
Teacher: Hmmm…I wonder what… And what about
food? Anything special eaten on that day?
Maria: Yes, on Halloween people usually eat apple
and pumpkin pies and they drink apple cider.
Teacher: Yummy! And what is a jack-o’-lantern?
Penelope: Oh, I know that! It’s a pumpkin with its top
cut off. People carve a scary face on it and put a lit candle inside. Then they place it on their doorsteps to
scare away the evil spirits.
Teacher: Vey nice! Any final thoughts?
Daphne: I think Halloween is great and I wish it were
celebrated in our country, too!
Class: Yeah!!
Maria Anastasiou, Filia Kouri,
Daphne Kourounioti, Lila Moraiti
Gina Moraiti, Penelope Petrou
Επιμέλεια: Έλενα Τσελίκογλου,
καθηγήτρια Αγγλικών
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Des villages français sortis d’un conte de fée
Saint- Paul de Vence
Saint- Paul de Vence est un village situé
près de la Côte d’Azur. Plus précisément, il
se trouve à 15 kilomètres de Nice et à 27 kilomètres de Cannes. C’est un village très
pittoresque avec ses maisons de pierre,
ses nombreuses galeries d’art et ses ruelles
étroites. Il y a partout des pots de fleurs de
toutes les couleurs et sur la place centrale,
il y a une fontaine !
Les bâtiments préservés nous donnent
l’impression qu’on se trouve dans une
autre époque historique. Sur la place de
platanes, les enfants et les adultes jouent
à la pétanque. Autour du village, il y a des
oliviers et des vignobles et c’est pourquoi
ce village est célèbre pour son vin.
Depuis toujours, la beauté du village et
sa tranquillité attirent beaucoup d’artistes
qui y trouvent une source d’inspiration.
Parmi eux, Picasso et Matisse.
Pour finir, Saint Paul de Vence est certainement l’un des plus beaux villages de
Provence !
Carcassonne
Carcassonne est un joli village français,
situé dans la région Languedoc- Roussillon- Midi- Pyrénées. Carcassonne est divisée en deux : La Cité de Carcassonne et la
ville basse.
La Cité de Carcassonne est le deuxième
site touristique le plus visité en France. La

Cité Médiévale est classée au patrimoine
mondial de l’Unesco et elle est unique en
Europe.
Dinan
Dinan est une ville exceptionnelle de
Bretagne. Elle se trouve à 405 kilomètres
de Paris et à 75 m au-dessus de la Rance.
Dinan ou « La Ville d’Art et d’Histoire » est
une ville séduisante et vraiment unique ! Il
s’agit d’un patrimoine médiéval préservé,
caractérisé d’une architecture magnifique
du XVIIIe siècle.
La ville est traversée par la Rance qu’on
peut découvrir en bateau. On peut y admirer les rues de la ville bordées de maisons
à pans de bois, les hautes demeures du
siècle des Lumières, les églises Romanes
et Gothiques, les chapelles et les couvents.
Pour conclure, Dinan est une ville qu’on
doit visiter et qui nous laissera un souvenir indélébile !

Voyager en
France
…. en voiture
En France, il y a beaucoup d’itinéraires qu’un voyageur peut suivre pour mieux connaître ce pays, voir des
paysages uniques et faire des vacances inoubliables.
Les élèves de la troisième de notre collège nous proposent des itinéraires qui nous permettent de découvrir la beauté française.
Tout d’abord, Limoges et Guéret constituent des
villes de grand intérêt. Limoges, préfecture du départment de la Haute-Vienne, est une ville au sud-ouest de
la France. On peut y faire un grande nombre de promenades au centre de cette ville, bien qu’il n’y ait pas
beaucoup de voies piétonnes. Limoges a une tradition
très intéressante,car elle constituait la capitale de l’ ancienne province du Limousin. On appelle souvent ses
habitants “Limougeauds”.
Près de Limoges, on peut visiter une autre ville impressionnante. Pour tous les adeptes des monuments
extraordinaires, Guéret est le meilleur choix! Préfecture
du départment de la Creuse, c'est une ville française
très intéressante. Ses habitants s'appellent “les Guéretois”. Cette ville est pleine d'histoire et de monuments.
Par exemple, l’ hôtel des Moneyroux, construit au XVe
siècle par Antoine Allard, est un monument de style
gothique très célèbre. L’ hôtel a été inscrit aux monuments historiques le 15 juin 1926. On ne doit pas aussi
oublier le Présidial du XVIIe siècle. De plus, il faut visiter le musée d’ art et d’ archéologie qui s’ appelle Musée
de la Sénatorerie. Au XVIIIe siècle, l’ hôtel de la Séna-

Le Calvados
Le Calvados est situé dans la région de
la Basse- Normandie, au nord-est de la
France.
Le Calvados est célèbre pour ses plages,
ses vallées et ses collines. Sans aucun doute,
le Calvados est une région touristique où
les visiteurs peuvent non seulement nager
mais aussi faire de l’équitation ou admirer
les paysages magnifiques.
De plus, on peut y visiter un musée très célèbre en France : Le Musée des Beaux- Arts. Il
se trouve dans le Château de Caen. On peut
y découvrir une très grande collection de tableaux de divers courants artistiques.
Par la suite, le Calvados grâce à sa terre
fertile et le savoir-faire agricole de ses habitants, nous offre des produis magnifiques comme le feuilleté à l’emmental, les
pommes, le lait, la confiture de lait, les sablés.

torerie servait de résidence aux sénateurs sous Napoléon. Mais, depuis 1907, l’ hôtel est un musée. Si un touriste veut voir plus, il devrait visiter l’ Eglise Saint-Pierreet-Saint-Paul, la chapelle de la Province ainsi que la
chapelle de Notre-Dame du collège Notre-Dame. On
conclut avec le Théâtre à l’ italienne, construit en 1837.
Je trouve que tous ces monuments sont très impressionants et c’est pourquoi je recommanderais ce voyage!
Un autre itinéraire qu’un voyageur pourrait choisir
est celui qui conduit de Toulouse de Bergerac en passant par Agen et Bordeaux. On commence ce voyage
avec Toulouse qui constitue la quatrième commune la
plus grande de France, après Paris, Lyon et Marseille.
Ses habitants sont appelés les Toulousains. C’est une
ville avec une architecture caractéristique. De plus, elle
est considérée siège social d’Airbus. Toulouse est la capitale européenne de l’industrie aéronautique et spatiale. Ensuite,le sport emblématique de Toulouse est le
rugby. Son club est le riche avec 19 titres de champion
de France et 4 titres de champion d’Europe.
La destination prochaine est Angen. Elle est située à côté de la Garonne. C’est une ville avec beaucoup de monuments étonnants comme La Cathédrale
Saint-Caprais, le Musée des Beaux Arts d’ Agen, L’ Église
de Cordeliers, L’ Église Notre- Dame du Bourg, L’ Hôtel
du départment.
Située sur la Garonne, Bordeaux constitue la troisième station de ce voyage. Il s'agit de la capitale de
l’Aquitaine après la conquête de la Gaule par les Romains. Du XII au XV siècle, elle a été anglaise. Au XVII,
la ville devient très riche, grâce au commerce avec les
Atilles. Aujourd’hui, Bordeaux est le lieu de rendez-vous
des oenologues du monde entier qui viennnent y visiter les Châteaux et faire des stages de dégustation.
On termine ce voyage à Bergerac, une commune
française située dans le département de la Dordogne,

Finalement, beaucoup d’activités y sont
organisées comme des ateliers d’arts ou
des concerts. Enfin, la région du Calvados
est magnifique pour faire des randonnées
et pour admirer les paysages pittoresques !
N’hésitez pas à visiter Le Calvados !
Beynac
Beynac, qui est situé dans la région
"Grand Site de l'Aquitaine", a un caractère unique. Ce village médiéval construit
entre une falaise et un fleuve offre aux visiteurs des promenades très palpitantes.
Tout d’abord, le village est facilement
réparable grâce à son Château qui est très
impressionnant. Le Château de Beynac est
l’un des mieux conservés et des plus réputés de la région. Là, un grand nombre de
batailles médiévales entre les Seigneurs
de la forteresse et les Seigneurs du Château de Castelnaud ont eu lieu.
Beynac est vraiment un village magique
sorti d’un conte de fée !!!
Marie Anastasiou,
Alexandros Thiraios,
Efraim Xirodimas,
Nikiforos Loukaidis,
Georgette Moraiti, Lila Moraiti,
Miranta Nikolakopoulou,
Valentini Filtikaki, Sofia Chorinou
Επιμέλεια:
Κωνσταντίνα Καραγεώργου,
καθηγήτρια Γαλλικών

en région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Classée ville d'art et d'histoire, c'est la deuxième ville du département en population, légèrement moins peuplée
que la préfecture Périgueux.
….. ou à vélo
On pourrait proposer un voyage alternatif pour
tous les touristes, qui voudraient jouir de la nature en
connaîssant en même temps des villes françaises. Le
Tour de France, « Le Tour » ou encore « la Grande Boucle»
constitue la compétition cycliste la plus connue qui se
déroule principalement en France chaque année, tout
en traversant occasionnellement les pays voisins.
La course a été organisée en 1903 par Henri Desgrange et Géo Lefèvre. La course a lieu chaque année depuis 1903, excepté les deux guerres mondiales.
La course se déroule principalement au mois de juillet. Bien que l’ itinéraire change chaque année, les
règles de la course restent les mêmes avec au moins un
contre-la-montre, le passage à travers les montagnes
Pyrénées et les Alpes et l'arrivée sur les Champs-Élysées à Paris.
Les éditions modernes du Tour de France se composent de 21 étapes réparties sur une période de 23
jours et couvrent près de 3 500 kilomètres. Le nombre
d'équipes varie habituellement entre 20 et 22, avec
neuf coureurs chacune.
A mon avis, Le Tour De France est un evénément
sportif de grande valeur, qui motive le public de découvrir l’aventure en cyclant.

Jean Despotakis, Stavros Karakaidos,
Dimitris Lyggitsos
Επιμέλεια: Ανθή Ζη,
καθηγήτρια Γαλλικών
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Υπό την καθοδήγηση της κ. Μαργαρίτας Ράντεβα
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ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜ.

ΚΟΥΛΙΚΟΥΡΔΗΣ ΦΙΛ.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΝ.

ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.

ΚΟΥΡΗ ΦΙΛ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τ

ο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών συγχαίρει τους ακόλουθους μαθητές του
που διακρίθηκαν στον 76ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό «Ο Θαλής»,
που διενεργήθηκε το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015.
• Κολοτούρος Βαγγέλης (Α΄ Γυμνασίου)
• Γιαννόπουλος Μίνως (Β΄ Γυμνασίου)
• Μπενή Κωνσταντίνα (Β΄ Γυμνασίου)
• Χρηστάκης Μάνος (Β΄ Γυμνασίου)
• Λυγγίτσος Δημήτρης (Γ΄ Γυμνασίου)
• Δημητρακάκης Αλέξανδρος (Γ΄ Λυκείου)
• Μακρίδης Παναγιώτης (Γ΄ Λυκείου)
Οι μαθητές αυτοί προήχθησαν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στις εξετάσεις του «Ευκλείδη», που διενεργήθηκαν το Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016.

Διάκριση μαθητή μας
έγινε δεκτός στο ΜΙΤ

Τ

ο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών συγχαίρει το μαθητή της Γ΄ Λυκείου
Δημητρακάκη Αλέξανδρο, που έγινε δεκτός στο MIT (Massachusetts
Institute of Technology) των Η.Π.Α. (Early Action). Ο Αλέξανδρος συμμετείχε σε εξετάσεις εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της Αμερικής (SAT, ACT) και, ακολούθως, σε συνέντευξη με εκπρόσωπο του MIT. Προηγουμένως, είχε υποβάλει
αίτηση και είχε προετοιμάσει το φάκελό του, ο οποίος κρίθηκε ολιστικά τόσο
από βαθμολογικής άποψης όσο και από άποψη διακρίσεων σε πανελλήνιους
μαθητικούς διαγωνισμούς. Αξίζει να αναφερθεί ότι η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική για τους επίδοξους φοιτητές, καθώς στις διαδοχικές φάσεις
των εξετάσεων συμμετείχαν συνολικά 7.750 φοιτητές και έγιναν δεκτοί μόνο
650 από όλο τον κόσμο, δηλαδή ένα ποσοστό μόλις 8%, ενώ από αυτούς μόνο
ένας είναι από την Ελλάδα!
Αξίζει να σημειωθεί, ακόμα, ότι ο μαθητής είχε διακριθεί επί σειρά ετών τόσο
σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Μαθηματικών όσο και στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής. Συγκεκριμένα, ο Αλέξανδρος διακρίθηκε στην τελευταία φάση
του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στα Μαθηματικά, στην 32η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο Αρχιμήδης» (Φεβρουάριος 2015), όπου έλαβε το δεύτερο
βραβείο και αργυρό μετάλλιο και, στη συνέχεια, επιλέχθηκε να συμμετάσχει
στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα. Επιπλέον, διακρίθηκε την ίδια χρονιά στον 25ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Λυκείου του 2015, καταλαμβάνοντας την 13η θέση. Αντίστοιχα, το 2014 διακρίθηκε στην 31η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο Αρχιμήδης», όπου έλαβε το τρίτο βραβείο και χάλκινο μετάλλιο, ενώ στον 24ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Λυκείου του
2014 κατέλαβε την 20η θέση.

Διάκριση μαθήτριάς μας
από το Center for Talented Youth
Η μαθήτρια Σταματέα Μαρία της Β΄ Γυμνασίου βραβεύτηκε το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015, από το Center for Talented Youth (CTY). Το CTY είναι ένα κέντρο, μοναδικό στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που προέκυψε από τη συνεργασία
του Κολλεγίου Ανατόλια, του Πανεπιστημίου Johns Hopkins των Η.Π.Α. και του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».
Στη Μαρία απονεμήθηκαν δύο βραβεία, τόσο για τη γλωσσική της ικανότητα όσο
και για την ικανότητά της στις θετικές επιστήμες, για τις υψηλές επιδόσεις της στο
τεστ δεξιοτήτων στο οποίο συμμετείχε για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Συγχαρητήρια!
Το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών συγχαίρει τους μαθητές του που διακρίθηκαν
στον αθλητικό στίβο, ενσαρκώνοντας το «ευ αγωνίζεσθαι».
• Δημήτρη Δημητρίου, απόφοιτο 2015: Κατέλαβε τη δεύτερη θέση και κέρδισε το
ασημένιο μετάλλιο στα 400 μ. ελεύθερο στους «Πρώτους Ευρωπαϊκούς Αγώνες
2015» που έγιναν στο Μπακού, τον Ιούνιο του 2015. Η διάκριση αυτή του Δημήτρη συνέπεσε με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων, που
επιβεβαίωναν την εισαγωγή του στη σχολή προτίμησής του.
• Κουλικούρδη Φίλιππο, μαθητή Β’ λυκείου: Ο Φίλιππος, αθλητής ιστιοπλοΐας του
ΝΟΒ, εντάχθηκε στην Εθνική Ελλάδος των Laser 4.7, καθώς διακρίθηκε στους αγώνες ανοιχτής θάλασσας που διοργάνωσαν από κοινού ο Ναυτικός Όμιλος Ραφήνας
Αλκυών και ο Ναυτικός Όμιλος Μάτι για την πρόκριση εθνικών ομάδων στις κατηγορίες OPTIMIST και LASER 4.7. Κατέλαβε, επίσης, την τρίτη θέση και κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στους αγώνες ιστιοπλοΐας στην κατηγορία Layzer 4.7 (under 18).
Ο «Πρώτος Αγώνας Ιστιοπλοΐας Ακριτικών Νησιών», που διενεργήθηκε στις 6-10 Σεπτεμβρίου 2015, διοργανώθηκε από το Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης και είχε
ως ξεκίνημα το ακριτικό Καστελλόριζο.
• Κουριαννίδη Έλλη, μαθήτρια Β’ λυκείου: 1η στα 400 μ. στους σχολικούς αγώνες στίβου 2016 που διοργανώθηκαν στις 30 Μαρτίου στην Αθήνα και προκρίθηκε στη β’ φάση του σχολικού πρωταθλήματος.
• Τασάκου Άννα-Χαρά, μαθήτρια Β’ λυκείου: 1η θέση και χρυσό μετάλλιο στο 3ο Διεθνές Τουρνουά Τζούντο «Panionios Camp», στην κατηγορία Γυναικών -70 Kg, που διενεργήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2015. Τη 2η θέση και ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε σε
τρία Πανελλήνια Πρωταθλήματα που ακολούθησαν, στο Αμύνταιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών- Γυναικών (18 Δεκεμβρίου 2015), στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών- Νέων Γυναικών (6 Μαρτίου 2016) και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων- Νεανίδων (5 Μαρτίου 2016).
• Χριστιάννα Καραντώνη, μαθήτρια Α’ Λυκείου: 2η στα 400 μ. στους σχολικούς αγώνες
στίβου 2016 που διοργανώθηκαν στις 30 Μαρτίου στην Αθήνα και προκρίθηκε στη β’
φάση του σχολικού πρωταθλήματος.
• Πολιτοπούλου Κατερίνα, μαθήτρια της Α’ Λυκείου: 1η στο ατομικό KATA και στο
ομαδικό KATA γυναικών και δύο χρυσά μετάλλια στο Πανελλήνιο Κύπελλο Shotokan
και Karate που διενεργήθηκε στο Ολυμπιακό Κέντρο Πάλης στις 12 Μαρτίου 2016.
• Γιαννόπουλο Μίνωα, μαθητή Β’ Γυμνασίου: 2η θέση και ασημένιο μετάλλιο στα 7,5 μ.
κατάδυση από σταθερό βατήρα και 3η θέση και χάλκινο μετάλλιο στο τραμπολίνο 3
μ. στο Μεσογειακό Κύπελλο Καταδύσεων που διενεργήθηκε στην Κοσέντζα της Ιταλίας 17-19 Ιουλίου 2015. Ο Μίνως διακρίθηκε και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καταδύσεων 2016 Α’ και Β’ Κατηγορίας, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο σταθερό βατήρα 7,5 μ. και την 3η θέση και χάλκινο μετάλλιο στο τραμπολίνο
3 μ.
• Κωτσιόπουλο Παντελή, μαθητή Β’ Γυμνασίου: 2η θέση και ασημένιο μετάλλιο στα
200 μ. τεχνικής κολύμβησης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατηγοριών που διενεργήθηκε στα Χανιά 30 Ιουλίου- 2 Αυγούστου 2015. Ο Παντελής κατέλαβε και την 3η θέση στα 100 μ. και το χάλκινο μετάλλιο στους Χειμερινούς Αγώνες Τεχνικής Κολύμβησης Νότιας Ελλάδας που πραγματοποιήθηκαν 6-7 Μαρτίου στον Πειραιά.
• Φούντογλου Λευτέρη, μαθητή Β’ Γυμνασίου: 8ος σε πανελλήνιο επίπεδο στα 200 μ.
ύπτιο ανδρών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης 2015. Στην ίδια διοργάνωση κατέλαβε την 11η θέση στα 50 μ. και την 13η στα 100 μ. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης διενεργήθηκε 8-10 Ιουλίου 2015 στην Πάτρα.
• Φίλια Κουρή - Α΄ Γυμνασίου: Κατέλαβε την πρώτη θέση και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καράτε Εφήβων, Νεανίδων και Νέων Ανδρών και
Γυναικών, που διενεργήθηκε στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2015 στο Ολυμπιακό Αθλητικό
Κέντρο Άνω Λιοσίων. Κατέκτησε, επίσης, τη 2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Παίδων- Κορασίδων, που διενεργήθηκε στις 16-17 Ιανουαρίου 2016 στην Αθήνα. Και
στις δύο διοργανώσεις, η Φίλια αγωνίστηκε στο KUMITE στην κατηγορία +42 kg.

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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Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

1

ΠΗΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

2

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

3

ΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

4

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (35ος)

5

ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

6

ΚΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

7

ΕΜΙΡΗ ΦΙΛΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

8

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

9

ΧΑΔΙΑΡΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

10

ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

11

ΑΛΑΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ (28ος)

12

ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

13

ΧΟΡΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

14

ΤΖΟΥΜΕΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ (3η)

15

ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ (22ος)

16

ΣΜΥΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

17

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

18

ΜΑΝΤΖΑΦΟΥ ΑΝΝΑ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

19

ΡΩΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

20

ΔΕΡΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

21

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΧΑΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

22

ΜΕΛΕΜΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

23

ΝΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

24

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ – ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ (9ος)

25

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

26

ΚΑΡΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

27

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

28

ΚΟΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (15ος)

29

ΣΑΛΟΥΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

30

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

31

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

32

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

33

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

34

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΔΑΝΑΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

35

ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

36

ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΠΑΡΙΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (5ος)

37

ΤΡΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

38

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (2ος)

39

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ –ΡΟΓΗΡΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

40

ΓΟΥΣΓΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

41

ΚΟΡΩΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

42

ΑΝΑΝΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ –ΑΝΝΑ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

43

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (3ος)

44

ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

45

ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

46

ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (12η)

47

ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ - ΙΩΑΝΝΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

48

ΦΕΓΓΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

49

ΒΟΥΡΗΣ ΖΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

50

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

"Αυτοκράτορας και Γαλιλαίος"

