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editorial Τ

ο Πρότυπο είναι ένα σχολείο που δεν εξασφαλίζει μόνο 100%
επιτυχία στις Πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και δεν αποβλέπει μόνο στη θεωρητική κατάρτιση υπηρετώντας το γνωστικό του στόχο, αλλά παρέχει μια πληθώρα μορφωτικών ερεθισμάτων, προκειμένου να
διαμορφώσει ολοκληρωμένους ανθρώπους. Το Πρότυπο Αθηνών
είναι φορέας ουσιαστικής και πολύπλευρης αγωγής, ενισχύοντας
τη δημιουργικότητα, καλλιεργώντας τα ταλέντα των μαθητών του,
ευαισθητοποιώντας για τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας,
προάγοντας τον προβληματισμό, ενημερώνοντας για την επιστημονική πρόοδο.
Η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας υπηρετεί διπλό στόχο. Ο
πρώτος είναι να διατηρήσει αναλλοίωτες στη μνήμη μας τις εμπειρίες που βιώσαμε στη σχολική χρονιά που πέρασε. Να θυμηθούμε
τους ανθρώπους του πνεύματος και της επιστήμης που μας τίμησαν με την παρουσία τους, να ανακαλέσουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα που μας δημιούργησε η θεατρική ομάδα με τις παραστάσεις της, να διαφυλάξουμε όσα αποκομίσαμε από τις σχολικές
εκδρομές. Ο δεύτερος στόχος είναι να παρακολουθήσουμε τα μονοπάτια της σκέψης των παιδιών μας, να απολαύσουμε τα κείμενα
που εκφράζουν τη δική τους ματιά για τη ζωή και να νιώσουμε υπερήφανοι για τις προσπάθειές τους.
Καλή ανάγνωση
Έλενα Παναγιωτοπούλου, Φιλόλογος
Νάσια Κατωπόδη, Φιλόλογος
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H ανάγκη της ανώτατης μόρφωσης
στην εποχή της κρίσης

Τ

ον τελευταίο καιρό τυχαίνει πολλοί γονείς να μου κάνουν την ίδια ερώτηση:
«Πόσο αποδοτική οικονομικά μπορεί να είναι η δύσκολη για πολλούς επένδυση στην προετοιμασία για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και πόσο χρήσιμη
μπορεί να είναι η ανώτατη μόρφωση την εποχή κατά την οποία πολλοί απόφοιτοι
πανεπιστημίων δεν μπορούν να βρουν δουλειά;». Έτσι σκέφτηκα να γράψω λίγα λόγια σχετικά με το βαθμό στον οποίο είναι απαραίτητη η ανώτατη μόρφωση γενικώς
αλλά και ειδικώς στην εποχή της κρίσης.
Απαντώντας στο πρώτο μέρος της ερώτησης, πρέπει να σημειώσω ότι ο άνθρωπος και μόνο για να ζήσει στη σύγχρονη κοινωνία και να λειτουργήσει ως απλός πολίτης, αναγκάζεται να έχει ένα μεγάλο και μονίμως αυξανόμενο απόθεμα γνώσεων.
Αυτό σημαίνει ότι η ανώτατη μόρφωση γίνεται με τα χρόνια όλο και περισσότερο
μια ουσιαστική ανθρώπινη ανάγκη. Παράλληλα, η ανώτατη μόρφωση παύει να είναι προτέρημα για τον περιορισμένο κύκλο των εκλεκτών, αλλά συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση μιας άξιας ύπαρξης του ατόμου στο σύγχρονο κόσμο.
Θα άξιζε να τονίσω ότι η πανεπιστημιακή μόρφωση δεν είναι μόνο η προετοιμασία εξειδικευμένων επαγγελματιών για θέσεις εργασίας, αλλά και η προετοιμασία
πολιτών οι οποίοι θα νιώθουν οικεία σ’ έναν κόσμο συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων, σ’ έναν κόσμο στον οποίο συχνά θα βρίσκονται σε ανάγκη λήψης αποφάσεων
ή θα χρειαστεί να κάνουν κρίσιμες επιλογές. Τα πανεπιστήμια, λοιπόν, μεγαλώνουν
ανθρώπους ικανούς να προσανατολίζονται στον κόσμο των νέων κοινωνικών τεχνολογιών, οι οποίες, καμιά φορά, γίνονται επιθετικές και έχουν σκοπό το χειρισμό
του ατόμου.
Πρωταρχικός στόχος των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και συνεπώς και
της πανεπιστημιακής μόρφωσης της οποίας είναι φορείς είναι η προετοιμασία και
η κατάρτιση ειδικών επαγγελματιών. Υπάρχει, όμως, και ένας δεύτερος ρόλος, εξίσου σημαντικός, τον οποίο θα ονόμαζα «ανθρώπινη αγωγή», με την έννοια κατά την
οποία η ανώτατη μόρφωση συνιστά μια δυναμική, πολύ σημαντική και απαραίτητη. Πιο συγκεκριμένα, ο απόφοιτος πανεπιστημίου, ακόμα και αν δεν έχει δυνατότητα να βρει δουλειά σχετική με την ειδικότητά του, θα έχει περισσότερες δυνατότητες και συνεπώς ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, διότι ο φοιτητής πανεπιστημίου
δε γίνεται απλώς ειδικός σε κάποιο τομέα, αλλά αυξάνει και το δικό του ανθρώπινο
κεφάλαιο. Τι σημαίνει αυτό; Όσο πιο μορφωμένο είναι το άτομο - όχι μόνο στον τομέα της στενής επαγγελματικής γνώσης αλλά από άποψη ευρείας μόρφωσης- τόσο
περισσότερες δυνατότητες έχει για να βρει τη θέση του στη ζωή. Σ’ έναν κόσμο που
οι άνθρωποι αναγκάζονται πολύ συχνά να αλλάζουν δουλειές, ιδίως στην εποχή της
κρίσης, μεγάλη σημασία αποκτά μια βαθιά και θεμελιώδης μόρφωση με τη βοήθεια της οποίας ο απόφοιτος πανεπιστημίου μπορεί αρκετά ελεύθερα να αλλάζει τις
δραστηριότητές του. Ακόμα και οι εταιρείες σήμερα έχουν ανάγκη από προσωπικό το οποίο να είναι σε θέση να λύνει προβλήματα διαφορετικής φύσεως και να έχει
ικανότητα προσαρμογής στη γρήγορη αλλαγή εργασιακών καθηκόντων.
Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι η μόρφωση αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο το οποίο αυξάνει την κοινωνική κινητικότητα του ατόμου και την ανταγωνιστικότητά του στην αγορά εργασίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ταυτόχρονα μια άλλη
παράμετρο˙ με την πανεπιστημιακή μόρφωση εξελίσσονται οι πνευματικές αξίες
και διαμορφώνονται νέες πτυχές της προσωπικότητας του ανθρώπου.
Ίσως για αυτό το λόγο τον τελευταίο καιρό η ανώτατη μόρφωση επιδιώκεται ακόμα πιο πολύ από τους πολίτες οι οποίοι θεωρούν τα έξοδα για τη μόρφωση αποδοτική επένδυση στο μέλλον τόσο των ίδιων όσο και των παιδιών τους. Ο βαθιά μορφωμένος άνθρωπος συνιστά αξία από μόνος του. Με λίγα λόγια, μια πραγματική
μόρφωση είναι «κτῆμα ἐς ἀεί» και έτσι πρέπει να τη βλέπουμε σε όλες τις εποχές.
Δρ. Παναγιώτης Μπούρας, Φυσικός

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Σημαντικοί σταθμοί μιας μεγάλης πορείας…

T

ο σχολείο μας κατά τη διάρκεια της
φετινής σχολικής χρονιάς είχε την
ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενήσει μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής διανόησης, μια
Ελληνίδα που συνέδεσε το όνομά της με
το βυζαντινό πολιτισμό και με το απανταχού παρόν ελληνικό στοιχείο.
Χειμαρρώδης λόγος, ενάργεια, διαυγής ματιά, ειλικρινές ενδιαφέρον για τα
θέματα της παιδείας αποτελούν μερικές
μόνο από τις πτυχές της εξέχουσας αυτής προσωπικότητας της ακαδημαϊκής
κοινότητας.
Η Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ γεννήθηκε στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των
παιδικών της χρόνων είδε να εκτυλίσσονται μπροστά της σημαντικές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας,
όπως ο Διχασμός Βενιζελικών - βασιλικών αλλά και η Κατοχή κι η Αντίσταση,
γεγονότα τα οποία έζησε βιωματικά.
Σπούδασε στο Ιστορικό Αρχαιολογικό
Τμήμα της Φιλοσοφικής σχολής.
Στη συνέχεια, τα βήματά της την οδηγούν στη Γαλλία, όπου και με υποτροφία
της γαλλικής κυβέρνησης συνεχίζει τις
σπουδές της. Είναι η εποχή των πνευματικών ζυμώσεων για τη Γαλλία, η εποχή
κατά την οποία η Σορβόννη συνδέεται
με τις παρέες τέχνης και διανόησηςΠικάσσο, Σιμόν ντε Μπωβουάρ, Λουί

Αραγκόν, Έλσα Τριολέ και Φρανσουάζ
Σαγκάν. Η ίδια εξηγεί την επιλογή της
αυτή να μεταβεί στη Γαλλία ως μια επιθυμία να ευρύνει το χώρο και το χρόνο,
κάτι που το απαιτεί η ίδια η επιστήμη
της ιστορίας. Μετά την αποφοίτησή της,
εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Κέντρο
Μικρασιατικών Σπουδών. Το 1964 λαμβάνει τον τίτλο της διευθύντριας του
Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας και το 1967 αυτόν της
καθηγήτριας στη Σχολή Γραμμάτων του
Παρισιού (Σορβόννης). Αποτέλεσε την
πρώτη γυναίκα πρόεδρο του τμήματος
Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης το 1967 και την πρώτη γυναίκα
πρύτανη του ίδιου πανεπιστημίου στην
700 χρόνων ιστορία του.
Είναι - μεταξύ άλλων- επίτιμη πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών
Σπουδών, Πρόεδρος του Πανεπιστημίου
της Ευρώπης, διευθύντρια του Κέντρου
Έρευνας Βυζαντινής Ιστορίας και Πολιτισμού και της Χριστιανικής Εγγύς Ανατολής και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου των Δελφών.
Έχει τιμηθεί με πληθώρα βραβείων
και έλαβε την ανώτερη διάκριση της
γαλλικής δημοκρατίας, το Μετάλλιο του
Διοικητή του Τάγματος της Λεγεώνας
της τιμής, το οποίο και της απένειμε το
2000 ο Γάλλος πρόεδρος Ζακ Σιράκ, τι-

μώντας την για το συνολικό επιστημονικό της έργο και τη διοικητική της δράση
σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα
της Γαλλίας.
Η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ κατάφερε να κάνει την επιστημονική αρετή
όπλο της καθημερινότητας και να ζωντανεύσει ενώπιον των χιλιάδων μαθητών της- και όχι μόνο- τον πολιτισμό σε
όλες του τις εκφάνσεις.
Κλείνοντας τη σύντομη αναφορά μας
σε μια διαδρομή ζωής, θα θέλαμε να
σταθούμε σε μια φράση που η ίδια είχε
πει σε τηλεοπτική της συνέντευξη «Πάντα ένιωθα να με κοιτούν, και να με κοιτούν
οι καλύτεροι… και σε τέτοιες συνθήκες
προσπαθείς να τους μοιάσεις…» .
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Η κ. Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ έτσι όπως τη γνωρίσαμε εμείς…

Τ

ην Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012, μαθητές του
Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών, εκπαιδευτικοί, γονείς και πλήθος προσκεκλημένων από
τον εκπαιδευτικό και πολιτικό χώρο κατέκλυσαν τις
εγκαταστάσεις του σχολείου μας, για να απολαύσουν
την ομιλία της κ. Ελένης- Γλύκατζη Αρβελέρ με θέμα
«Το παρελθόν έχει μέλλον;». Όλοι βρίσκονταν από το
πρωί στο χώρο του σχολείου, αψηφώντας την πρώτη
φθινοπωρινή βροχή και αποδεικνύοντας τη θέλησή
τους να ακούσουν και να διδαχθούν από έναν άνθρωπο του πνεύματος και της διανόησης.
Οι μαθητές του Γυμνασίου, θέλοντας να καλωσορίσουν με το δικό τους τρόπο τη διακεκριμένη βυζαντινολόγο, είχαν επιλέξει να αναγνώσουν δύο ποιήματα
από την ποιητική συλλογή της. Έτσι, ο μαθητής Σιατούνης Χάρης του τμήματος Β2 Γυμνασίου απήγγειλε
το ποίημα με τίτλο «Στον Άγιο Κωνσταντίνο» και η μα-

θήτρια Χατζηθεοδοσίου Ιωάννα- Χριστίνα του Γ2
Γυμνασίου το τιτλοφορούμενο ως «Ένδοξος βυζαντινισμός» ποίημα. Η σοβαρότητα και η γεμάτη συγκίνηση
φωνή των δύο παιδιών μετέφερε το ακροατήριο στα
χρόνια της βυζαντινής αυτοκρατορίας, δημιουργώντας τους πληθώρα εικόνων.
Η κ. Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ εξέφρασε την έκπληξή της για το γεγονός ότι τα παιδιά γνώριζαν ότι είχε
εκδώσει ποιητική συλλογή και, δραττόμενη της ευκαιρίας της ανάγνωσης του ποιήματος που αφορούσε
στον Μέγα Κωνσταντίνο, αναφέρθηκε στον αυτοκράτορα αυτό που, αν και αγιοποιήθηκε από την εκκλησία
μας, θεωρείται υπεύθυνος για τη δολοφονία πολλών
γυναικών και παιδιών. Μέσα σε μια μοναδική ατμόσφαιρα μέθεξης, κατάφερε να ανατρέψει αλήθειες και
«πιστεύω» χρόνων με έναν τρόπο τόσο ευχάριστο και
γλαφυρό αλλά συγχρόνως και ιστορικά τεκμηριωμένο.
Απαντώντας στο ερώτημα αν το παρελθόν έχει μέλλον, αναφέρθηκε στην έννοια του χρόνου, ενός καθαρά ανθρώπινου κατασκευάσματος. Η επιστήμη της
Ιστορίας, δήλωσε χαρακτηριστικά, είναι επιφορτισμένη
με την καταγραφή του παρελθόντος. Ωστόσο, η καταγραφή αυτή παρουσιάζει μια σειρά ανυπέρβλητων, συχνά, δυσκολιών, καθώς η διαχείριση του παρελθόντος
γίνεται από την οικογένεια, το σχολείο, την πολιτεία,
την εκκλησία και μάλιστα κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να
επιλέγονται ποιες πτυχές αυτού θα καταγραφούν. Συνυπολογίζοντας την παράμετρο αυτή, το παρελθόν κα-

ταγράφεται με τρόπο επιλεκτικό και συνεπώς αποσπασματικό. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που κάθε λαός έχει να
επιδείξει μνημεία που αναδεικνύουν εγκωμιαστικές σελίδες της ιστορίας του αλλά όχι αντίστοιχα μνημεία που
να αναφέρονται σε λάθη του ή σκοτεινές σελίδες αυτής.
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το μουσείο για το ολοκαύτωμα στη Γερμανία. «Ό,τι είναι αλήθεια από τη μια μεριά
του Κιθαιρώνα είναι ψέματα από την άλλη», σημείωσε,
επιδιώκοντας να τονίσει τη δυσκολία καταγραφής της
ιστορίας, καθώς αυτή ενέχει υποκειμενικότητα.
Το παρελθόν που έχει μέλλον αλλάζει καθημερινά
και αδιαλείπτως. Βέβαια, το παρελθόν αλλάζει «υπό την
αιγίδα» της πολιτείας, σύμφωνα με αυτό που κάθε φορά
αποφασίζει εκείνη. Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως,
για να έχει το παρελθόν μέλλον, είναι να έχει παρόν.
Η ομιλία της κ. Αρβελέρ έκλεισε με τη φράση της
Φρανσουάζ Σαγκάν «δεν ξέρουμε τι το παρελθόν μάς
επιφυλάσσει». Ωστόσο, για πολλή ώρα μετά παρέμεινε
στο χώρο του σχολείου απαντώντας με υπομονή και
προθυμία στις ερωτήσεις παιδιών- και όχι μόνο… Με
μεγάλη χαρά μίλησε με τους μαθητές και τους υπέγραψε τα βιβλία της. Λίγη ώρα μετά και αφού είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, έγινε διάγνωση ότι είχε συντριπτικό κάταγμα στο χέρι της. Δεν είχε αφήσει σε κανέναν
μέχρι τότε να καταλάβει ότι πονούσε… Αυτό για όλους
μας ήταν το μεγαλύτερο μάθημα…
Ελίνα Τσουμπρή, Φιλόλογος

Μερικά αποσπάσματα από την ομιλία της
Η άποψή της για τον Άγιο Κωνσταντίνο

«Πώς είναι δυνατόν να λέμε “άγιο” τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, όταν έχει σκοτώσει γυναίκες, παιδιά και τόσους άλλους και ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα δεν
είχε βαπτισθεί ποτέ; Αν και γνωρίζουμε ότι η τελευταία του πράξη ήταν μια θυσία
στον Ήλιο - γεγονός που αποδεικνύει ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ειδωλολάτρηςμόνο ο Ευσέβιος αναφέρει ότι βαπτίστηκε ένα λεπτό πριν το θάνατό του. Αν έγινε,
λοιπόν, άγιος, έγινε χάρη στη μητέρα του, την Αγία Ελένη. Από αυτόν, πάντως, μπήκε
και ο χριστιανισμός ως ισότιμο θρήσκευμα στη ειδωλολατρική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το 312μ.Χ. με το περίφημο διάταγμα των Μεδιολάνων. Το 325 μ.Χ. προεδρεύει
στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια . Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς προεδρεύει ως μη χριστιανός. Προεδρεύει ως επίσκοπος των έξω, δηλαδή των ανθρώπων που δεν είναι μέσα στο χριστιανισμό, γιατί εκείνη την εποχή οι χριστιανοί στο
ειδωλολατρικό κράτος είναι μια μικρή μειοψηφία. Αυτή η Σύνοδος επεξεργάστηκε
το “Πιστεύω”. Εκεί ο Κωνσταντίνος δεν έχει ακόμα ονειρευτεί το “ Ἐν τούτῳ νίκα ” .
Σε ποια γλώσσα το ονειρεύτηκε; Ήξερε ελληνικά; Οπωσδήποτε το όνειρο είναι μια
μεθύστερη ιστορία που εικονογραφικά εμφανίζεται τον 9ο αιώνα μ.Χ.».

Η επικράτηση του χριστιανισμού

«Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός αποφάσισε να απαγορεύσει το χριστιανισμό και να
γυρίσει στην ειδωλολατρία απαγορεύοντας συγχρόνως και τη χρήση της ελληνικής
γλώσσας λέγοντας ότι είναι “της διανοίας” και όχι “των ανθρώπων”. Τότε ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός γράφει την περίφημη διατριβή “Τίνος το ελληνίζειν;” και ξεκινά η
διαμάχη εναντίον των αρχαίων Ελλήνων. Στα τέλη του 4ου αιώνα μ.Χ. τελειώνει η
αρχαία εποχή με τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, ο οποίος επιβάλλει το χριστιανισμό
ως επίσημη θρησκεία του κράτους και μεταξύ άλλων καταργεί τους Ολυμπιακούς
Αγώνες που γίνονταν αδιάλειπτα από το 776 π.Χ. Επί Θεοδοσίου καταστρέφεται ο
Παρθενώνας και ο ναός της Περγάμου. Την εποχή εκείνη το όνομα “Έλλην” σημαίνει
τον ειδωλολάτρη. Τον 6ο αιώνα μ.Χ. έσβησε η αρχαιότητα με το κλείσιμο της Φιλοσοφικής Σχολής των Αθηνών. Τότε όλοι οι καθηγητές πάνε στην Ανατολή και διαδίδουν
την αρχαία ελληνική γραμματεία στους Άραβες».

Έχει το παρελθόν μέλλον;

«Θα σας πω μια ιστορία που δείχνει ότι, για να έχει μέλλον το παρελθόν, πρέπει να
έχει παρόν. Μια φοιτήτρια λέει: “διάβασα, ελπίζω ότι θα πετύχω.” Από αυτά τα καθημερινά καταλαβαίνουμε ότι δε θα γίνει τίποτα χωρίς να συνδεθεί το χθες με το σήμερα
και αυτό με το αύριο. Ένα πρόβλημα που δημιουργείται σχετίζεται με το χρόνο, ο
οποίος δεν υπάρχει, είναι ένα ανθρώπινο εφεύρημα. Άλλωστε γνωρίζουμε ότι τα ζώα
δεν έχουν την αίσθηση του χρόνου. Το χρόνο, λοιπόν, οι άνθρωποι τον έχουμε κάνει
τρίπτυχο παρελθόν-παρόν-μέλλον, που είναι συνδεδεμένο σαν κρίκος. Δεν μπορείς
να διασπάσεις το χρόνο. Μιλώντας για το χρόνο και τον άνθρωπο μιλάμε για την
ιστορία, το παρελθόν του ανθρώπου. Η λέξη Ιστορία σημαίνει την τέλεια, την αληθινή γνώση και διαχωρίζεται από την ιστοριογραφία, την καταγραφή της ιστορίας. Η
ιστοριογραφία είναι η απόφαση να παρουσιαστεί από μια οπτική η ιστορία. Η πραγματική ιστορία δεν καταγράφεται σήμερα κατά τρόπο αληθινό, γιατί όλοι υπακούν
σε κάποια πτυχή της δικής τους ιστορίας. Οι αρχαίοι έλεγαν: “ό,τι είναι αλήθεια από τη
μια μεριά του Κιθαιρώνα είναι ψέματα από την άλλη.” Η αντικειμενική αλήθεια είναι ένα
ζητούμενο το οποίο μόνο οι ιστορικοί μπορούν να το διευθετήσουν. Ιστορία κάνει ο
άνθρωπος αλλά η Ιστορία κάνει και τον άνθρωπο. Έτσι, ενώ όλοι ζούμε την ίδια εποχή, κανείς δεν είναι σύγχρονος με το διπλανό του. Καθένας έχει τη δική του ιστορία,
τις δικές του καταβολές, αγωνίες, όνειρα, τα δικά του προβλήματα, τόσο που ακόμα
και μέσα στο ίδιο το σπίτι δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχουν δύο σύγχρονοι».
Απομαγνητοφώνηση: Νάσια Κατωπόδη, Έλενα Παναγιωτοπούλου
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Ο κ. Σταμάτης Κριμιζής

επισκέπτεται το σχολείο μας και συνομιλεί με τους μαθητές μας
«Από την πυρά στον πάγο: υψηλή τεχνολογία στην εξερεύνηση από τον Ερμή (+4260C ) ως πέρα από τον Πλούτωνα
(-2290C)»
Με αυτό το θέμα και έχοντας στις αποσκευές του πολύτιμες εμπειρίες από τις πολυάριθμες διαστημικές αποστολές στις οποίες έχει συμμετάσχει είτε ως επικεφαλής είτε ως ειδικός συνεργάτης, ο κ.
Σταμάτης Κριμιζής καθήλωσε τους μαθητές του Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών, που είχαν την
ευκαιρία να τον γνωρίσουν.
Η συνάντηση είχε οριστεί για τη Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013 και οι μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου,
καθώς και οι τελειόφοιτοι του Γυμνασίου την περίμεναν με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Ο κ. Κριμιζής, διαστημικός φυσικός, ακαδημαϊκός και Διευθυντής Διαστημικής Φυσικής και Διαστημικών Οργάνων του John Hopkins Applied Physics Laboratory, με τρόπο εύγλωττο και κατανοητό μίλησε
στους μαθητές για το σκοπό που εξυπηρετεί η πλανητική εξερεύνηση, ο οποίος δεν είναι άλλος από
την προώθηση της επιστημονικής γνώσης σχετικά με την προέλευση και την εμφάνιση του ηλιακού
μας συστήματος, καθώς και τη δυνατότητα εμφάνισης ζωής και εκτός της Γης.
Μέσα από τα λόγια του και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που παρουσίασε κατάφερε να μεταφέρει
το ακροατήριό του στο χώρο του διαστήματος και να τού «συστήσει» τα «σκάφη» του διαστήματος,
όπως το Messenger και το Cassini-Huygens.
Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο κ. Κριμιζής αναφέρθηκε στους βασικούς περιορισμούς που ισχύουν για
την κατασκευή και την πλοήγηση ενός διαστημόπλοιου. Για παράδειγμα, για να ταξιδέψει ένα διαστημόπλοιο, πρέπει να υπάρξει ελαχιστοποίηση του βάρους που μεταφέρει, καθώς το κόστος μεταφοράς
ενός αντικειμένου στο διάστημα κυμαίνεται από $100.000 έως και $500.000 ανά κιλό. Προκειμένου
να υπάρξει αποστολή των δεδομένων που συλλέγονται από τα διαστημικά ταξίδια, το σκάφος πρέπει
να είναι διαρκώς προσανατολισμένο προς τη Γη
και πλήρως εξοπλισμένο, ώστε να αντιμετωπίζει
τις ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, που μπορεί
να φτάσει από -200οC έως και +350οC. Ο στόχος
μιας διαστημικής αποστολής αλλά και η επιτυχία της, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Κριμιζής, υπακούει σε μια σχέση βελτιστοποίησης
μεταξύ κόστους, ρίσκου και αποτελέσματος.
Μπροστά στο μαγεμένο ακροατήριό του που
με τα μάτια της φαντασίας ταξίδευε ήδη σε τροχιά εκτός γης, ο κ. Κριμιζής παρουσίασε την εικόνα του διαστημόπλοιου Messenger σε κάθετη
τομή. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στη βάση του
βρίσκεται μια τυπική αλουμινένια βάση προσαρμογής στο όχημα εκτόξευσης και τρεις μεγάλες
δεξαμενές καυσίμων. Ακόμα, το διαστημόπλοιο
διαθέτει αλεξήλιο από κεραμικό υλικό αλλά και
ηλιακούς συλλέκτες που κατά τα 2/3 τους είναι
ανακλαστήρες. Τέλος, η κατευθυνόμενη κεραία
υψηλής απολαβής επιτρέπει τη μεταφορά εικόνων και δεδομένων από το διάστημα στη γη.
Πριν κλείσει την ομιλία του, αναφέρθηκε στη
θέση και στο ρόλο που καλούνται να έχουν οι Έλληνες στον παγκόσμιο χάρτη. Επισήμανε ότι οι σημερινοί μαθητές- αυριανοί πολίτες- δεν πρέπει να ξεχνούν τα λόγια του Περικλή για την επιδίωξη
της αριστείας ως βασικού προορισμού της ζωής τους, σημειώνοντας παράλληλα ότι η «επιδημία
της μετριότητας είναι μειονέκτημα». Στηλίτευσε την αλαζονική συμπεριφορά του σύγχρονου Έλληνα
που, στηριζόμενος στην ιστορική του κληρονομιά, θεωρεί ότι ο κόσμος όλος του χρωστάει κάτι, χωρίς
ταυτόχρονα να αισθάνεται ότι ο ίδιος έχει την υποχρέωση να δουλέψει, για να διασφαλίσει μια ευτυχή
ύπαρξη.
«Θα ήθελα να έβλεπα τους Έλληνες να καινοτομούν σε όλους τους τομείς και όχι ως μετανάστες ή μεμονωμένες περιπτώσεις στο εξωτερικό, αλλά ως πρωτοπόροι σ΄ αυτή τη χώρα», δήλωσε ο κ. Κριμιζής,
τονίζοντας ότι δε γίνεται να μεγαλώνει μια γενιά- θεατής στις προόδους που γίνονται στον υπόλοιπο
κόσμο. Τέλος, αναφερόμενος στο ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη προέτρεψε τους μαθητές πάντα στη ζωή τους να «φυλάγουν Θερμοπύλες»…
Ελίνα Τσουμπρή, Φιλόλογος
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Δημήτρης Χριστοδούλου

Φυσική και Μαθηματικά. μια προσωπική εμπειρία

Ο Δημήτρης Χριστοδούλου, ευρισκόμενος στην Ελλάδα για λίγες μέρες και αποδεχόμενος την πρόσκληση που του απευθύναμε, επισκέφθηκε το σχολείο μας
με σκοπό να μιλήσει στους μαθητές μας για σημαντικούς σταθμούς στη ζωή και το έργο του. Η ομιλία του
κ. Χριστοδούλου με θέμα «Φυσική και Μαθηματικά˙ μια
προσωπική εμπειρία» πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2013 και, ξεκινώντας μάς εξήγησε πώς,
όντας μαθητής της 5ης τότε Γυμνασίου (σημερινής Β΄
Λυκείου), βρέθηκε στο Princeton της Αμερικής, όπου
σε ηλικία μόλις 19 ετών είχε ανακηρυχθεί διδάκτωρ.
Έχει διδάξει στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Από το 2001 είναι καθηγητής
Μαθηματικών και Φυσικής στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. Ακόμη, μέχρι τώρα, έχει τιμηθεί με τα εξής διεθνή
βραβεία:
α) Βραβείο Mc Arthur, γνωστό και ως Genius Grant.
Το βραβείο αυτό απονέμεται σε πολλά υποσχόμενους επιστήμονες που προάγουν την επιστημονική
σκέψη.
β) Βραβείο Bocher, που απονέμεται κάθε πέντε χρόνια από την Αμερικανική Μαθηματική Εταιρεία για
την καλύτερη εργασία που έχει δημοσιευθεί σε αμερικανικό περιοδικό Μαθηματικών.
γ) Βραβείο Tomalla, που απονέμεται κάθε τρία χρόνια.
Με το βραβείο αυτό έχουν τιμηθεί επιστήμονες μεγάλου βεληνεκούς, όπως ο Αντρέι Σαχάρωφ.
δ) Βραβείο Shaw, που απονέμεται κάθε χρόνο σε επιστήμονες στους τομείς της Αστρονομίας και των
Μαθηματικών και συνοδεύεται από υψηλό χρηματικό ποσό. Το βραβείο αυτό για τα Μαθηματικά θεωρείται ισότιμο με το βραβείο Νόμπελ για τις θετικές
επιστήμες, καθώς δεν υπάρχει βραβείο Νόμπελ για

τα Μαθηματικά.
Ο κ. Χριστοδούλου, συνεχίζοντας την ομιλία του,
μίλησε για τους αρχαίους Έλληνες μαθηματικούς και
συγκεκριμένα για τον Απολλώνιο από την Πέργη της
Παμφυλίας, που υπήρξε ο τελευταίος μεγάλος μαθηματικός της αρχαιότητας. Ο Απολλώνιος ασχολήθηκε
με τις λεγόμενες κωνικές τομές, δηλαδή την έλλειψη,
την υπερβολή, την παραβολή, έννοιες που έπαιξαν
σημαντικότατο ρόλο στην επιστημονική επανάσταση
του 17ου αιώνα, αφού αποτελούν το θεμέλιο λίθο στις
ανακαλύψεις που έκαναν οι μεγάλοι μαθηματικοί και
αστρονόμοι Κέπλερ και Γαλιλαίος. Οι κωνικές τομές
αναφέρονται και στο έργο του Newton με τίτλο Principia.
Ακόμη, ο κορυφαίος Έλληνας επιστήμονας μίλησε
για τη σχέση Μαθηματικών και Φυσικής, όπου, όπως
τόνισε- αντίθετα με αυτό που πιστεύουν πολλοί- τα
Μαθηματικά και η Φυσική αποτελούν έννοιες με μια
οντότητα. Ακόμη και τομείς των Μαθηματικών που
πιστεύεται ότι βρίσκονται μακριά από τη Φυσική ασχολούνται και αυτοί με πολλές φυσικές έννοιες. Επίσης,
τόνισε ότι δεν υπάρχει φυσική θεωρία άξια λόγου που
δεν αποτελεί ταυτόχρονα και μαθηματική θεωρία. Ο
Γαλιλαίος έλεγε ότι το βιβλίο της φύσης είναι γραμμένο

σουν προβλήματα που προκύπτουν. Αντίστοιχα, οι
θεωρητικοί φυσικοί καταφεύγουν στις μαθηματικές
δομές, που προηγουμένως έχουν ανακαλύψει οι μαθηματικοί, που μπορεί να χρησιμεύσουν ως πλαίσιο πάνω
στο οποίο θα στηθεί η φυσική θεωρία, μια θεωρία που
θα αναφέρεται σε μια κλάση φυσικών φαινομένων, τα
οποία προηγουμένως έχουν παρατηρηθεί από τους
πειραματικούς φυσικούς. Εν τέλει, σημαντικότατο τμήμα των μαθηματικών προβλημάτων εμφανίζεται μέσα
από την αλληλεπίδραση με τη φυσική επιστήμη.
Σε μια αναδρομή στην ιστορία της επιστημονικής
σκέψης γενικά και της μαθηματικής σκέψης ειδικότερα, δε δίστασε να αναφερθεί στον αρχαίο ελληνικό
πολιτισμό, ο οποίος- όπως χαρακτηριστικά σημείωσεέκανε μια σημαντική τομή στην ιστορία της ανθρωπότητας, που δεν επαναλήφθηκε ποτέ μέχρι σήμερα.
Εμβληματική μορφή της επιστημονικής σκέψης του
αρχαίου ελληνικού κόσμου και πρότυπο για όλους
τους επιστήμονες υπήρξε και ο Αρχιμήδης, η θεϊκή
μεγαλοφυΐα, όπως τον αποκαλούσε ο Γαλιλαίος. Η
επιστημονική κοινότητα ακόμα και σήμερα αισθάνεται
δέος απέναντί του, καθώς ο ίδιος ο Αρχιμήδης έκανε
τις παρατηρήσεις, έβρισκε τους εμπειρικούς κανόνες,
ανακάλυπτε τις έννοιες και δημιουργούσε θεωρίες.

στη γλώσσα των Μαθηματικών, εννοώντας ότι το αρχιτεκτονικό σχέδιο της κτίσεως του κόσμου είναι μαθηματικό.
Μαθηματικές δομές επινοούνται επεκτείνοντας ήδη
γνωστές δομές. Στην αρχή της αλυσίδας τέτοιων γενικεύσεων βρίσκεται πάντοτε μια δομή που προήλθε
από τη φυσική εμπειρία. Οι νέες δομές που επινοούνται δίνουν αρχικά την εντύπωση ότι είναι άσχετες με
το φυσικό κόσμο. Στη συνέχεια, όμως, αποδεικνύεται
ότι όχι μόνο δεν είναι άσχετες, αλλά αποτελούν βασικό
συστατικό της φυσικής πραγματικότητας.
Επίσης, ο κ. Χριστοδούλου τόνισε ότι τα Μαθηματικά και η Φυσική, ως τμήματα μιας ενιαίας επιστήμης,
έχουν μια αμφίδρομη σχέση. Οι πειραματικοί φυσικοί
έχουν άμεση επαφή με τη φύση μελετώντας τα φυσικά
φαινόμενα με πειραματικές μεθόδους. Οι μαθηματικοί
ανακαλύπτουν νέες μαθηματικές δομές ή γενικεύουν
υπάρχουσες δομές στην προσπάθειά τους να επιλύ-

Αποτελούσε για τον κόσμο της επιστήμης ό,τι αποτελεί
για τους ποιητές ο Όμηρος ή για τους ηγέτες ο Μέγας
Αλέξανδρος.
Επιδιώκοντας να «θεραπεύσει» μια από τις αδικίες
της Ιστορίας, ο κ. Χριστοδούλου μίλησε για τον Ίππαρχο, τη «μεγαλοφυΐα» του αρχαίου κόσμου, για το έργο
του οποίου υπάρχουν μόνο αποσπασματικές πληροφορίες. Ο Ίππαρχος είναι καθιερωμένος στην Αστρονομία ως ένας από τους μεγαλύτερους αστρονόμους
όλων των εποχών, γιατί βρήκε τη μεταπτωτική κίνηση
του άξονα της Γης. Είναι επίσης γνωστή η μεγάλη συμβολή του ως μαθηματικού στην Τριγωνομετρία και στις
Σφαίρες.
Ο κ. Χριστοδούλου μέσα από την ομιλία του απέδειξε ότι η επιστημοσύνη και η υψηλή ειδίκευση μπορεί
να συνδυαστεί με μια σπάνια αρχαιογνωσία…
Κωνσταντίνος Ανδρακάκος, Φυσικός

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 8

Επίσκεψη του κ. Μουσά,
καθηγητή Φυσικής Διαστήματος

Τ

ην Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 επισκέφτηκε το σχολείο μας ο κ. Ξενοφών Μουσάς,
καθηγητής Φυσικής Διαστήματος και ερευνητής του Μηχανισμού των Αντικυθήρων και έδωσε
διάλεξη με θέμα «Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων,
επιτομή της Ελληνικής Φιλοσοφίας». Οι μαθητές
μας παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον την

Ο Μηχανισμός των
Αντικυθήρων, επιτομή της Ελληνικής
Φιλοσοφίας
«...Η προέλευση όλων των
τεχνικών επιτευγμάτων είναι
η θεία περιέργεια [του ανθρώπου κατά Πλάτωνα], και το ευλογημένο ένστικτο για την
εργασία και η σκέψη των ερευνητών, καθώς και η εποικοδομητική φαντασία του εφευρέτη ...» (Άλμπερτ Αϊνστάιν, ομιλία
στο ραδιόφωνο κατά την έναρξη της 7ης Γερμανικής Έκθεσης Ραδιοφώνου Deutsche
Funkausstellung στο Βερολίνο, 1930).
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι ο αρχαιότερος υπολογιστής που γνωρίζουμε, όπως
επίσης είναι το αρχαιότερο πολύπλοκο αστρονομικό όργανο.
Ανατρέπει όλα όσα πιστεύονται
σχετικά με την έλλειψη ενδιαφέροντος των Ελλήνων για την
τεχνολογία. Μοιάζει να είναι
εκτός εποχής, ενώ στην πραγματικότητα είναι η επιτομή της
Ελληνικής Φιλοσοφίας.
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων αποτελεί επιτομή της φιλοσοφίας, διότι, για να φτιάξεις
ένα μηχανικό σύμπαν, όπως ο
Μηχανισμός, χρειάζεται να έχεις
αφομοιώσει την Ελληνική Φιλοσοφία, τη φιλοσοφία των Ιώνων
φιλοσόφων και να την έχεις κάνει πράξη. Η σύλληψη, η σχεδί-

εκτενή παρουσίαση του Μηχανισμού των Αντικυθήρων και μάλιστα δε δίστασαν να υποβάλουν στον κ.
Μουσά σειρά ερωτημάτων μετά το τέλος της ομιλίας
του. Η επαφή τους με τη μεθοδολογία και τον τρόπο
σκέψης της επιστημονικής έρευνας υπό το πρίσμα
ενός κορυφαίου επιστήμονα τους είχε όλους φανερά
καθηλώσει.

αση, η κατασκευή και η χρήση
του Μηχανισμού των Αντικυθήρων είναι δυνατή μόνο με την
Ελληνική σύλληψη και αντίληψη του Κόσμου και της Φύσης,
την πυθαγόρεια αντίληψη ότι η
φύση περιγράφεται και εκφράζεται με ακρίβεια μόνο με Μαθηματικά, τη θεία περιέργεια

γκοσμίως ενάλιο αρχαιολογική έρευνα. Το αρχαίο πλοίο,
ρωμαϊκό εμπορικό ή πειρατικό, ήταν γεμάτο με θησαυρούς
που μεταφέρονταν από την Ελλάδα στη Ρώμη, όπως αυτοί
που κοσμούν τα Μουσεία της
Ιταλίας μέχρι και σήμερα.
Ο Μηχανισμός είναι το απαύ-

σικής. O σύγχρονος κόσμος και
η σημερινή τεχνολογία βασίζονται ακριβώς στις ίδιες αρχές
της Φυσικής, στην αιτιοκρατία
και την ικανότητα του ανθρώπου να κατανοεί τη φύση, να
ερμηνεύει και να προβλέπει σε
μερικές περιπτώσεις τα φυσικά
φαινόμενα, να τα αναπαράγει

Ο μηχανισμός προβλέπει τις
εκλείψεις Ηλίου και Σελήνης,
όπως και τις φάσεις της στη διάρκεια του μήνα. Προσδιορίζει πότε γίνονται οι στεφανίτες
αγώνες, δηλαδή τα Ολύμπια,
τα Νάα, τα Ίσθμια, τα Πύθια, τα
Νέμεα.
Είναι πολύ πιθανό ότι προσδιόριζε και τις θέσεις των πλανητών και ίσως έδειχνε τη συνεχή κίνηση του Ηλίου, δηλαδή
ίσως ήταν το αρχαιότερο γνωστό αστρονομικό ρολόι και
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αστρονομικές μετρήσεις, για προσδιορισμό του γεωγραφικού πλάτους ή ακόμη
και του μήκους. Ήταν, επίσης,
και φορητό μετεωρολογικόκλιματολογικό όργανο.
Ο σύγχρονος πολιτισμός και
όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά
επιτεύγματα βασίζονται στις
ίδιες αρχές που διέπουν το Μηχανισμό των Αντικυθήρων και
έχουν τις ρίζες τους σε αυτόν.

του Πλάτωνα, την αντίληψη, δηλαδή, ότι υπάρχει ο ορφικός ουράνιος νόμος αστροθέτης, που
βάζει τα άστρα στη θέση τους
και σε κίνηση.
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων βρέθηκε σε τεράστιο
αρχαίο ναυάγιο του 1ου αιώνα
π.Χ., και ανασύρθηκε από Συμιακούς σφουγγαράδες στα Αντικύθηρα, στην περιοχή Πινακάκια, κοντά στον όρμο και το
λιμάνι του Ποταμού, σε βάθος
42 με 60 μέτρα, στην πρώτη πα-

γασμα της διδασκαλίας και
αντίληψης των Πυθαγορείων,
η οποία οδήγησε στην ακριβή
διατύπωση των γνώσεών μας
για το Σύμπαν με τη μαθηματικοποίηση της κατανόησης του
Κόσμου, της Φύσης. Ασφαλώς
δεν είναι τυχαίο που η υπογραφή του Πυθαγόρα υπάρχει στο
Μηχανισμό, όπου σε ένα από
τα γρανάζια του είναι χαραγμένο το πεντάγωνο των Πυθαγορείων. Η μαθηματικοποίηση
της μελέτης της φύσης, στην
οποία οδηγούμαστε αναπόδραστα, μέσω των πειραμάτων,
της παρατήρησης καθώς και
της Πυθαγόρειας αντίληψης ότι
η Φύση είναι αρμονική, ότι περιγράφεται μόνο με τα Μαθηματικά, ότι υπάρχει η Μουσική
των Σφαιρών, όπως διαπιστώθηκε με κατάλληλα σχεδιασμένα και πραγματοποιημένα πειράματα που έγιναν με μουσικά
όργανα και με μετρήσεις, οδήγησε, μέσα από ανάλυση και
τελική επαγωγική σκέψη, στη
διατύπωση των νόμων της Φυ-

στο εργαστήριο, ή στον υπολογιστή και να τα χρησιμοποιεί
για τις επιστήμες και την τεχνολογία και τελικά την καθημερινή ζωή και πράξη.
O Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά αντικείμενα τόσο για την Ελλάδα
όσο και την ανθρωπότητα. Η
μελέτη του παρέχει αδιάσειστες αποδείξεις ότι οι Έλληνες,
σε αντίθεση με ό,τι πιστευόταν μέχρι τελευταία, ανέπτυξαν υψηλού επιπέδου επιστήμη και τεχνολογία βασισμένη
σε γνώσεις των νόμων της Φυσικής, πολύ ανώτερη από ό,τι
εκτιμούσε ή ήθελε να αποδεχθεί μέχρι τώρα η επιστημονική κοινότητα.
Ο Μηχανισμός λειτουργεί με
πολύ προσεκτικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα γρανάζια με τα οποία εκτελούνται
μαθηματικές πράξεις και τα
οποία αναπαράγουν τα φυσικά φαινόμενα: τις κινήσεις των
αστρονομικών αντικειμένων.

Ξενοφών Μουσάς, καθηγητής
Φυσικής Διαστήματος και ερευνητής του Μηχανισμού των Αντικυθήρων
Βιβλιογραφία
Μουσά, Ξ. Δ., (2011, β έκδοση
2012) Μηχανισμός των Αντικυθήρων, Πίναξ, Έκδοση Ένωσης
Ελλήνων Φυσικών, Αθήνα.

Τεχνητή εικόνα των οδηγιών
χρήσης του Μηχανισμού, φτιαγμένη με Μαθηματικά και Φυσική
και επεξεργασμένο με την μέθοδο PTM που ανέπτυξε ο Dr Tom
Malzbender, HP. Η τεχνική PTM
αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά
μιας ανώμαλης επιφάνειας
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ΚΕΕΛΠΝΟ

Οι μαθητές μας ενημερώνονται

Τ

ην Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 επισκέφθηκε
το σχολείο μας ο κ. Ηλίας Λιάντης, Ψυχολόγος
και ειδικός συνεργάτης του ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, εποπτευόμενο από
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
Σκοπός της επίσκεψής του ήταν να συναντήσει τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου και να τους
ενημερώσει για θέματα υγείας που τους αφορούν, καθώς και για τους τρόπους πρόληψης απέναντι στις νόσους που διαδίδονται μέσω της ερωτικής επαφής.

Ο κ. Λιάντης, αφού αναφέρθηκε στα γνωστότερα
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, εστίασε στους
τρόπους μετάδοσης αυτών. Επισήμανε ότι η καλύτερη ασπίδα προστασίας έναντι των νοσημάτων είναι η
γνώση που οδηγεί στην πρόληψη. Με λόγο άμεσο και
ζωντανό κατάφερε να πλησιάσει τα παιδιά που διανύουν την κρίσιμη ηλικία της εφηβείας και να απαντήσει
σ’ όλα τα ερωτήματά τους με αίσθημα ευθύνης και στο
πλαίσιο μιας σύγχρονης αντίληψης για την πολιτική
υγείας.

Eπίσκεψη της κ. Kουρκουμέλη,

Καθηγήτριας Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Υψηλών Ενεργειών

Τ

ην Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου η κ. Κουρκουμέλη
Χριστίνα επισκέφθηκε το σχολείο μας και μίλησε στους μαθητές μας για τις λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικής Ενέργειας (CERN),
του μεγαλύτερου σε έκταση πειραματικού κέντρου
ερευνών σωματιδίων Φυσικής στον κόσμο. Η ομιλία
της επικεντρώθηκε στην ανακάλυψη του μποζονίου
Higgs, ενός σωματιδίου του οποίου την ύπαρξη προ-

έβλεψε ο Higgs πριν από
50 περίπου χρόνια.
Η κ. Κουρκουμέλη ενημέρωσε τους μαθητές ότι
στις 4 Ιουλίου 2012 ανακαλύφθηκε ένα σωματίδιο που συμπεριφέρεται
σαν το Higgs, χρειάζονται, όμως, διαδικασίες
επαλήθευσης για να διασφαλιστεί ότι πρόκειται
πραγματικά για το ζητούμενο σωματίδιο που λείπει από την αλυσίδα των
στοιχειωδών σωματιδίων. Το μποζόνιο Higgs
θεωρείται από τους φυσικούς ως το «κλειδί» της
θεμελιώδους δομής της ύλης, το σωματίδιο, δηλαδή,
το οποίο προσδίδει στην ύλη την ιδιότητα της μάζας,
σύμφωνα με τη θεωρία του «καθιερωμένου μοντέλου».
Στη συνέχεια, οι τελειόφοιτοι του Γυμνασίου και οι
μαθητές του Λυκείου είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν
με Έλληνες επιστήμονες του CERN, πραγματοποιώ-

ντας μια εικονική επίσκεψη στους χώρους των εργαστηρίων με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο
της επικοινωνίας με τους επιστήμονες του εν λόγω
ερευνητικού κέντρου, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να τους υποβάλουν συγκεκριμένες ερωτήσεις,
όπως για παράδειγμα τι επίδραση θα έχει στη ζωή μας
η ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs.
Η ημερίδα έκλεισε με την πραγματοποίηση- μέσω
προγραμμάτων προσομοίωσης- πειραμάτων ανίχνευσης των μποζονίων. Η θεωρία μετουσιώθηκε σε
πράξη και οι μαθητές έγιναν έστω και για λίγα λεπτά
«ερευνητές επιστήμονες»....
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ΓΙΟΡΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

«El Greco, ο ζωγράφος του Φωτός»

Θεατρική παράσταση των μαθητών του Γυμνασίου

Τ

ην Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012 στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού παζαριού που διοργάνωσε το σχολείο μας, παρουσιάστηκε σε γονείς και
μαθητές η θεατρική παράσταση μαθητών του Γυμνασίου με τίτλο «El
Greco, ο ζωγράφος του Φωτός». Αφορμή για την παρουσίαση της συγκεκριμένης παράστασης στάθηκε το γεγονός ότι φέτος συμπληρώνονται τετρακόσια
χρόνια από το θάνατο του ζωγράφου αυτού, η τεχνοτροπία του οποίου αποτέλεσε σημείο αναφοράς για μετέπειτα καλλιτέχνες.
Η ζωή του πασίγνωστου καλλιτέχνη Δομήνικου Θεοτοκόπουλου παρουσιάστηκε μέσα από ένα θεατρικό δρώμενο, η δράση του οποίου εντοπίστηκε σε
τρεις βασικούς σταθμούς της ζωής του καλλιτέχνη. Κάθε τμήμα των τάξεων
Α’ και Β’ Γυμνασίου είχε αναλάβει να παρουσιάσει ένα σταθμό της ζωής του El
Greco, που, ξεκινώντας από τη γενέτειρα του μεγάλου καλλιτέχνη, την Κρήτη,
συνέχιζε στην Ιταλία, για να καταλήξει στην Ισπανία και στην Ιερά Εξέταση. Στη
θεατρική παράσταση συμμετείχαν, επίσης, και μαθητές από τη Γ’ Γυμνασίου που
συνεργάστηκαν μαζί με τους μικρότερους συμμαθητές τους, για να επιτύχουν
ένα άρτιο αποτέλεσμα. Μουσικά και χορευτικά κομμάτια πλαισίωναν την παράσταση και μετέφεραν μ’ έναν πιο εύγλωττο τρόπο την ατμόσφαιρα της τότε
εποχής.
Οι μαθητές καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό που τους παρακολουθούσε
προσηλωμένο και απέδειξαν με τον τρόπο αυτό ότι η συνεργασία και η σκληρή δουλειά είναι τα συστατικά
της επιτυχίας…
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Τ

Φιλανθρωπικό παζάρι

ο σχολείο μας φέτος για πρώτη χρονιά οργάνωσε χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό παζάρι που… ομολογουμένως απέσπασε τα θετικότερα σχόλια! Το παζάρι αυτό πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012, και
είχε ως στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για την ενίσχυση του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «Η Κιβωτός του Κόσμου».
Μέρες πριν, ακόμα και εβδομάδες, οι μαθητές του σχολείου προσπαθούσαν να οργανώσουν τους
πάγκους τους και να καταγράψουν πρωτότυπες ιδέες που θα μπορούσαν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον
των υποψήφιων «αγοραστών».
Έτσι, την Τετάρτη, οι χώροι του σχολείου κατακλύστηκαν από πάγκους τους οποίους κάθε τμήμα- υπό την
καθοδήγηση του υπεύθυνου καθηγητή- είχε επιμεληθεί με πολλή φροντίδα. Οι αίθουσες γέμισαν με τα χρώματα
χριστουγεννιάτικων- και όχι μόνο- λουλουδιών, με τη λάμψη κοσμημάτων που κατασκεύασαν οι ίδιοι οι μαθητές αλλά και με καλλιτεχνικές δημιουργίες. Στο χώρο του σχολείου, οι επισκέπτες μπορούσαν να αγοράσουν
βιβλία αλλά και αρώματα που είχαν φτιάξει οι μαθητές στο πλαίσιο του Project, καθώς και χειροποίητες κάρτες. Για τους μικρούς φίλους, λειτουργούσε και χώρος με face painting. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν τον καφέ τους στο ζεστό χώρο που είχαν διαμορφώσει οι ίδιοι οι μαθητές αλλά και να γευτούν
τα εδέσματα των παιδιών… Και όλα αυτά υπό τους ήχους χριστουγεννιάτικων τραγουδιών που ακούγονταν από το πιάνο…
Μαθητές, γονείς και καθηγητές αγκάλιασαν με πολλή αγάπη το εγχείρημα των μαθητών και του
σχολείου και ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση αυτή που είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Το
αποτέλεσμα αναμφισβήτητα δικαίωσε όλους και ήταν προϊόν μεγάλου ζήλου και άψογης
συνεργασίας. Το σχολείο συγκέντρωσε από το χριστουγεννιάτικο παζάρι το ποσό των
3.161,5 ευρώ, τo οποίo και παρέδωσε αντιπροσωπεία μαθητών στην «Κιβωτό του Κόσμου». Η προσπάθεια μικρών και μεγάλων κατάφερε να
χαρίσει χαμόγελα σε άλλα παιδιά που τόσο το είχαν ανάγκη…
Eλίνα Τσουμπρή, Φιλόλογος
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ΘEATPO
Αγαπητέ μας αναγνώστη,

έχετε δει ποτέ τους πίνακες του Καραβάτζιο; Αν ναι,
τότε σίγουρα θυμάστε εκείνη την απόλυτη αντίθεση
του φωτός και του σκότους, ήλιου και σκιάς! Είναι σαν
να βλέπεις τα πράγματα σε μια σκηνή θεάτρου. «Απόλυτη οπτική γωνία», θα μου πείτε. «Η ζωή δεν είναι
μόνο μαύρο και άσπρο, έχει και πολλές αποχρώσεις,
ημιτόνια και διάχυτα περιγράμματα!». Συμφωνούμε,
αλλά για να μη χαθούμε σε αυτόν τον απέραντο και
ποικίλο κόσμο, καλό είναι να μη χάνουμε σημάδια
προσανατολισμού, να ξεχωρίζουμε σαφέστατα το
μαύρο και το άσπρο, το σωστό και το λάθος, την αλήθεια και το ψεύδος, ιδίως αν είμαστε παιδιά.
Πάντα θαύμαζα τους αρχαίους Έλληνες που έβλεπαν το θέατρο ως σπουδαίο μέσο αγωγής. Σε μια
προσπάθεια να κάνουμε και εμείς τις σχολικές μας
παραστάσεις πραγματικά εκπαιδευτικές, διαλέξαμε
φέτος να ανεβάσουμε τρία θεατρικά έργα τα οποία να
ασχολούνται με «αιώνιες αντιθέσεις»: του φωτός και
της σκιάς, της πίστης και του αθεϊσμού, της αληθούς
και ψευδούς κοσμοθεωρίας.
Η πρώτη παράσταση της χρονιάς είχε να κάνει με
τη ζωή του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου και είχε τίτλο
«Ελ Γκρέκο, ο ζωγράφος του φωτός». Οι μαθητές και
των τριών τάξεων του Γυμνασίου παρουσίασαν τις
βασικές περιόδους της ζωής του μεγάλου Κρητικού
ζωγράφου, για να φτάσουν στην τελευταία πράξη της
παράστασης σε οριστική αντιπαράθεση του φωτός
και του σκότους, τόσο στο λεκτικό όσο και στο σκηνικό επίπεδο.
Η δεύτερή μας παράσταση που έλαβε χώρα
προς το τέλος του
Φεβρουαρίου είχε
ως θέμα την Πίστη.
Η θεατρική ομάδα
του Λυκείου έπαιξε τους «Αδελφούς
Καραμάζοβ» του
Φιόντορ Ντοστογιέβσκι. Οι ήρωες
που ενσαρκώθηκαν
στη σκηνή από τους
μαθητές της Β΄
Λυκείου συνιστούν τους
φορείς των
δυσβάσ ταχτων
ερω-

τήσεων, κάτω από τις θανατηφόρες ακτίνες των οποίων καταλύονται δύο βασικά αιώνια και παγκόσμια
ιδεώδη, το θρησκευτικό και το ουμανιστικό. Κατά τα
λόγια ενός ήρωα, του Ιβάν, ο στερημένος των ιδεωδών, τραγικά απομονωμένος ανθρώπινος κόσμος δεν
υποτάσσεται σε καμία «ανώτατη τάξη», συνεπώς, «εάν
δεν υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται». Παράλληλα,
μέσω άλλων προσώπων του έργου, οι μαθητές που
παρακολούθησαν την παράσταση συνειδητοποίησαν πως η ηθική αλήθεια μπορεί να αποκαλυφθεί όχι
μέσω των αφηρημένων συλλογισμών, αλλά μόνο με
την πράξη και εκείνη την τιμωρία την οποία προκαλεί
αυτή η πράξη. Δεν εννοείται, όμως, η εξωτερική ποινική τιμωρία. Η αληθινή δίκη παρουσιάζεται στο έργο
ως αποτέλεσμα της δράσης, θετικής ή αρνητικής, και
εκδηλώνεται ως λειτουργία της συνείδησης. Στο μυθιστόρημα «Οι Αδελφοί Καραμάζοβ» ο Ντοστογιέβσκι
ενσάρκωσε εκείνη την ιδέα την οποία θεώρησε την
κεντρική ιδέα του αιώνα του – «την αναγέννηση του
πεσμένου ανθρώπου, συντετριμμένου άδικα από το
βάρος των καταστάσεων».
Για να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα τα αιώνια
αυτά ερωτήματα, προσκαλέσαμε το Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ.
Νικόλαο, να μας παρακολουθήσει. Μετά το πέρας της
παράστασης πήρε το λόγο και καθήλωσε το ακροατήριο με τη ζεστή του ομιλία, έμπλεη συναισθημάτων
αγάπης και θαυμασμού προς τους μαθητές. Αφού ευχαρίστησε τους «ηθοποιούς» του Λυκείου, δε δίστασε
να δηλώσει ότι εξεπλάγη από την προσπάθειά τους,
καθώς η ηθική απόλαυση από την παρακολούθηση της παράστασης συνεπάγεται για εκείνον ψυχική
πληρότητα. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην άρρηκτη
σχέση που συνδέει τις έννοιες της αγάπης και της ελευθερίας, σημειώνοντας ότι η αγάπη είναι μια μορφή
ελευθερίας που δεν υπόκειται σε κανέναν εξαναγκασμό. Τέλος, δε δίστασε να παραδεχτεί ότι η μελέτη του
Ντοστογιέβσκι τού άνοιξε έναν επιπλέον δρόμο προς
το χριστιανισμό.
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, η ομάδα της Α΄ Λυκείου παρουσίασε το μονόπρακτο έργο του Μολιέρου «Οι Φαντασμένες», μια παράσταση επίκαιρη και
σατιρική, στην οποία γελοιοποιείται το precieux στυλ
των αριστοκρατικών σαλονιών. Ο θεωρητικός του
φαινόμενου, ο Antoine Baudeau de Somaize, γράφει
στο «Μεγάλο λεξικό των Precieuses (Πολύτιμων) Κυριών» : «Είναι απαραίτητο οι πολύτιμες κυρίες να μιλούν
διαφορετικά από το λαό, με σκοπό οι σκέψεις τους να
είναι κατανοητές μόνο σε αυτούς που έχουν μυαλό πιο
φωτεινό από τον όχλο». Έτσι, οι δύο ηρωίδες του έργου, οι ακαλλιέργητες επαρχιώτισσες, οι οποίες ζουν
στο φαντασμένο κόσμο των ψεύτικων μυθιστορημάτων, έχουν την παραμορφωμένη αντίληψη για τις
ανθρώπινες σχέσεις, που μακράν απέχει από
την πραγματική ζωή και εμποδίζουν τη
λογική και φυσική ανάπτυξη της ανθρώ-

AΔEΛΦOI KAPAMAZΩΦ

«ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ»

πινης προσωπικότητας. Ο Μολιέρος και σε αυτήν
την κωμωδία αγωνίζεται για την ηθική εξυγίανση
της σύγχρονης ζωής και αντιπαραβάλλει στις «Φαντασμένες» την αληθή και ψευδή κοσμοθεωρία,
η οποία είναι αντίθετη στην κοινή λογική. Για να
αποδείξουμε ότι το φαινόμενο αυτό συνεχίζει να
υπάρχει και στην εποχή μας, εντάξαμε στην παράσταση αρκετές αναφορές στη σύγχρονη ζωή και
συγκεκριμένα στα καθημερινά ενδιαφέροντα της
νεολαίας μας.
Με περηφάνια παρατηρήσαμε, αγαπημένε μας
αναγνώστη, ότι, ακολουθώντας τα ίχνη των αρχαίων προγόνων μας, καταφέραμε να κάνουμε τις
φετινές μας παραστάσεις μέσο υψηλής καλλιέργειας χωρίς να χρειαστεί να πληρώσουν οι θεατές
δύο οβολούς για θεωρικά, για να μπορέσουν να
συμμετάσχουν στις αισθητικές και κωμικές απολαύσεις, με στόχο πάντα να αποκομίσουν ένα νέο
στήριγμα στις καθημερινές τους αναζητήσεις.
Όλγα Μπούρα
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O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και
Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος και οι ηθοποιοί
κ.κ. Αμαλία Μουτούση και Όλια Λαζαρίδου
συγχαίρουν τη θεατρική ομάδα του σχολείου μας

Τ

OI ΦANTAΣMENEΣ

η Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013 η θεατρική ομάδα
του σχολείου μας, απαρτιζόμενη από μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου, ανέβασε τη θεατρική παράσταση «Αδερφοί Καραμάζοβ» του γνωστού Ρώσου λογοτέχνη Ντοστογιέβσκι. Αυτή
η τόσο σημαντική στιγμή για τους μαθητές που συμμετείχαν
στο θεατρικό και που κατάφεραν να συνδυάσουν επιτυχώς το
εντατικό πρόγραμμα μαθημάτων του Λυκείου με την καλλιέργεια των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους μέσα από τις ατραπούς
της τέχνης φορτίστηκε ακόμα πιο θετικά λόγω της παρουσίας
σημαντικών προσώπων στο ακροατήριο.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος, αποδεχόμενος την πρόσκληση που Του
απηύθυναν μαθητές του σχολείου μας, παρακολούθησε την
παράσταση «Αδερφοί Καραμάζοβ», που πραγματεύεται θέματα πίστης και προσωπικής ευθύνης. Ακόμα, την προσπάθεια
των μαθητών υποστήριξαν οι ηθοποιοί Αμαλία Μουτούση και
Όλια Λαζαρίδου, οι οποίες παρακολούθησαν την παράσταση
με ενδιαφέρον και σεβασμό προς την προσπάθεια των παιδιών.
Οι μαθητές της θεατρικής ομάδας, με σοβαρότητα και αίσθημα
ευθύνης, κατάφεραν να προσεγγίσουν το ομολογουμένως δυσνόητο για την ηλικία τους κείμενο του Ντοστογιέβσκι και να
αποδείξουν ότι τα «δύσκολα έργα» δεν είναι παρά μια πρόκληση
που υπερνικάται με σκληρή συλλογική δουλειά…
Η ηθοποιός κ. Μουτούση, ηθοποιός των «μεγάλων ερμηνειών», αναφέρθηκε στη φρεσκάδα και στην ενεργητικότητα των
μαθητών επί σκηνής, δίνοντας παράλληλα έμφαση και στην επιδεξιότητα κινήσεων και ομιλίας που επέδειξαν. Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι αυτά που τους διαχώρισαν από την τυπική αυστηρότητα που επιβάλλει η επαγγελματική εμπειρία στο χώρο
του θεάτρου.
Η συζήτηση με αφορμή το έργο «Αδερφοί Καραμάζοβ» έκλεισε με την κ. Λαζαρίδου, ηθοποιό και σκηνοθέτη, που έχει βραβευτεί τρεις φορές με το κρατικό βραβείο ερμηνείας, να δηλώνει ότι ο Ντοστογιέβσκι είναι όλος μια ψυχή και ως τέτοια τον
απέδωσε και η θεατρική μας ομάδα. Εύστοχα παρατήρησε πως
στη σημερινή εποχή των ψευτοδιλημμάτων η παράσταση αυτή
είναι μια καλή ευκαιρία για μια – έστω και ολιγόλεπτη - ανάδυση
των πραγματικών διλημμάτων της ανθρώπινης ύπαρξης…
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EΘEΛONTIΣMOΣ

Για μια βιώσιμη κοινωνία…

Τ

ην Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012 επισκεφτήκαμε με τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου
τον ξενώνα για αστέγους της οργάνωσης
ΚΛΙΜΑΚΑ στο Γκάζι, η οποία υλοποιεί προγράμματα στήριξης αστέγων και φροντίδας ατόμων με
ψυχικές διαταραχές και σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Στην ΚΛΙΜΑΚΑ παραδώσαμε το ποσό
των 2.132 ευρώ στο τμήμα στήριξης αστέγων μαζί

με τρόφιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, είδη ατομικής υγιεινής και ρούχα. Επίσης, διανείμαμε σε συνανθρώπους μας που ζουν σε συνθήκες απόλυτης
φτώχειας περίπου 100 μερίδες φαγητού, που είχαν
μαγειρέψει τα παιδιά και οι γονείς τους. Οι μαθητές συζήτησαν με τους αστέγους, τους μοίρασαν
φαγητά, γλυκά και φρούτα και χάρισαν χαμόγελα και ελπίδα. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγ-

μή της προσέλευσης μιας οικογένειας αστέγων με
δυο μικρά παιδιά, τα οποία οι μαθητές αγκάλιασαν
αμέσως με αγάπη και ζεστασιά. Ευχόμαστε να συνεχιστούν οι δράσεις που αποδεικνύουν έμπρακτα
την κοινωνική ευαισθησία των νέων και τονίζουν
τη σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης, ιδιαίτερα στην γκρίζα εποχή που ζούμε, όπου κυριαρχεί
η αδιαφορία και η ιδιοτέλεια.

Επίσκεψη των μαθητών μας στην «Κιβωτό του Κόσμου»

Τ

ην Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012 αντιπροσωπεία μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου
επισκέφθηκε την Κιβωτό του Κόσμου, με σκοπό να παραδώσουν οι ίδιοι οι μαθητές τα έσοδα που
προέκυψαν από το χριστουγεννιάτικο παζάρι.
Τους μαθητές υποδέχτηκε κοινωνική λειτουργός,

η οποία εργάζεται στο Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό
που μεριμνά για την προστασία του παιδιού και της
μητέρας. Αφού τους έκανε μια μικρή περιήγηση στο
χώρο, τους εξήγησε τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού αυτού που οραματίστηκε και δημιούργησε ο
πατέρας Αντώνιος το 1998. Τα παιδιά που φιλοξενούνται στους χώρους της Κιβωτού παρακολουθούν κανονικά το σχολείο τους και στη συνέχεια μελετούν στο
χώρο αυτό. Το απόγευμα μπορούν να συμμετάσχουν
σε διάφορες δραστηριότητες που τους προσφέρονται από ειδικούς επαγγελματίες που εργάζονται εθελοντικά. Οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν από τις άψογες εγκαταστάσεις και την οργάνωση της Κιβωτού.
Είχαν την ευκαιρία, ακόμα, να συναντήσουν κάποια
από τα παιδιά που φιλοξενούνται στο χώρο αυτό και
να παίξουν μαζί τους.
Στο τέλος, η αντιπροσωπεία των μαθητών προσέ-

φερε το ποσό των 3.161,5 ευρώ στο Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό, προκειμένου να συνεχίσει το φιλάνθρωπο έργο του. Με έντονη συγκινησιακή φόρτιση
αλλά και με αίσθημα χαράς που κατάφεραν να βάλουν ένα λιθαράκι στην αξιέπαινη προσπάθεια για
την υποστήριξη παιδιών που διαβιούσαν σε συνθήκες εγκατάλειψης και παραμέλησης, αναχώρησαν οι
μαθητές από το χώρο αυτό…
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ACTION AID

Ο

καθένας από εμάς, με το δικό του τρόπο, έχει
τη δύναμη να αλλάξει τα πράγματα για χιλιάδες
ανθρώπους στον κόσμο αλλά και για τον ίδιο
του τον εαυτό. Όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να αγωνιστούμε για έναν καλύτερο κόσμο, έναν κόσμο όπου
όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, έχουν τα ίδια αγαθά, τα ίδια
δικαιώματα, τις ίδιες προοπτικές. Να εργαστούμε, να
ενώσουμε τις γνώσεις μας και να τις χρησιμοποιήσουμε στο μέγιστο, έτσι ώστε να στηρίξουμε χιλιάδες ανθρώπους, που βιώνουν την απόλυτη φτώχεια και εξαθλίωση, ώστε να βελτιώσουν τη ζωή τους.
Ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που στέκεται σύμμαχος - προστάτης ανθρώπων που κυριολεκτικά υποφέρουν σε κάθε γωνιά της γης είναι η Action
Aid. Η δράση της ξεκίνησε πριν από περίπου 40 χρόνια
στη Μεγάλη Βρετανία, και από τότε έχει δραστηριοποιηθεί και συνεργάζεται με περισσότερες από 40 χώρεςμεταξύ των οποίων και η Ελλάδα από το 1998 - και μάχεται καθημερινά για την καταπολέμηση της φτώχειας
και της ανισότητας. Μέσω χιλιάδων υποστηρικτών σε
ολόκληρο τον κόσμο υλοποιεί αναπτυξιακά προγράμματα στις πιο φτωχές χώρες του κόσμου και σε συνεργασία με τους κατοίκους κάθε περιοχής διεκδικούν
επαρκή τροφή, πόσιμο νερό, εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη για όλους.
Όταν ενημερωθήκαμε από τον καθηγητή των Θρησκευτικών, κύριο Μαυρολέoντα, για την ύπαρξη και
τη δραστηριοποίηση της συγκεκριμένης οργάνωσης,
θελήσαμε ως τάξη, με τη βοήθειά του, να συμβάλουμε στον αγώνα αυτό, όσο περισσότερο μπορούμε, και
να συμπαρασταθούμε στους συνανθρώπους μας που
το έχουν πραγματικά ανάγκη. Έτσι, ανατρέξαμε στο διαδίκτυο για περαιτέρω πληροφορίες για την οργάνωση αυτή, επικοινωνήσαμε με τους αρμόδιους φορείς,

οργανώσαμε ομιλία εκπροσώπου της και αποφασίσαμε να γίνουμε ανάδοχοι γονείς. Είναι, πραγματικά, μια
συγκλονιστική εμπειρία, αφού μέσω της αναδοχής αισθανόμαστε ότι προσφέρουμε στιγμές ευτυχίας έστω
και σε λίγους ανθρώπους.
Συγκεκριμένα, γίναμε ανάδοχοι γονείς ενός πανέμορφου, δεκάχρονου κοριτσιού από την Καμπότζη της
Ασίας, και μέσω ενός ασήμαντου ποσού συμβάλλουμε στην καλύτερη διαβίωση του παιδιού αλλά και στη
συντήρηση της κοινότητας όπου αυτό ζει. Αλληλογραφούμε, μαθαίνουμε νέα της, λαμβάνουμε ζωγραφιές
της και αντιλαμβανόμαστε τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνει, πως δεν καλοπερνούν όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο και πως ορισμένοι μάλιστα μάχονται,
με την κυριολεκτική σημασία της λέξης, για την επιβίωσή τους.
Έτσι, η κίνηση που κάνουμε δεν προσφέρει σε καμία
περίπτωση ελεημοσύνη ούτε πρόσκαιρη φιλανθρωπία,
αφού τα χρήματα χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση
έργων και μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών προγραμμάτων. Αντιθέτως, η αίσθηση της αλληλεγγύης και της
αγάπης για τους συνανθρώπους μας, που προσφέρει
αυτό το πρόγραμμα, μας κάνει υπερήφανους.
Γνωριζόμαστε με κόσμο που ζει χιλιόμετρα μακριά
και μας δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε καινούριους, για εμάς, πολιτισμούς και λαούς, να βοηθήσουμε και να αναπτύξουμε σχέσεις φιλίας με αυτό το αξιολάτρευτο κοριτσάκι, που μας έχει κατενθουσιάσει. Και
ποιος ξέρει, ίσως κάποια μέρα, καταφέρουμε να δούμε
αυτό το γλυκό πλασματάκι από κοντά και να περάσουμε λίγες ώρες μαζί του…

Ανάδοχοι Γονείς
Μανόλης Μαυρολέων
Άγγελος Αλεξίου
Χρήστος Βαμβακάς
Δημήτρης Γεωργαντάς
Δημήτρης Δημητρίου
Γιάννης Κάρμας
Κατερίνα Κορωνιά
Ιζαμπέλα Μαρόγιαννη
Εύα Μπουτσικάκη
Πάρις Στεφανάτος
Βασιλική Τζουμέζη
Αλέξανδρος Χαλκιάς
Κυριάκος Χορνός

Κατερίνα Κορωνιά , Α1 Λυκείου
Υπεύθ. Καθηγητής: Μανόλης Μαυρολέων, Θεολόγος

Επίσκεψη στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων (Κ.Α.Ζ.)

Τ

ην Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου και την Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012, αντιπροσωπεία μαθητών του Γυμνασίου και του
Λυκείου του σχολείου μας επισκέφθηκε το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων στο Μαρκόπουλο. Όλες τις προηγούμενες μέρες κατέφθαναν
στο σχολείο προσφορές σε φάρμακα, τροφές αλλά και παιχνίδια για τα ζώα που φιλοξενεί ο συγκεκριμένος χώρος.
Όλα τα παραπάνω, κατάλληλα συσκευασμένα, παρέδωσε ομάδα μαθητών του σχολείου, προκειμένου να ενισχύσει το έργο του
καταφυγίου, που είναι να περιθάλπει αδέσποτα ζώα, ως επί το πλείστον άρρωστα και κακοποιημένα. Υπεύθυνοι του καταφυγίου μίλησαν
στους μαθητές μας και τους εξήγησαν πως η
ασυνειδησία μερικών ιδιωτών οδηγεί στην αύξηση των αδέσποτων ζώων που κυκλοφορούν
στους δρόμους της πρωτεύουσας - και όχι
μόνο - κι είναι εκτεθειμένα σε πολλούς κινδύνους. Στο τέλος της επίσκεψης, τα παιδιά είχαν
την ευκαιρία να «συναντήσουν» τους μικρούς
τετράποδους φίλους τους και να τους προσφέρουν απλόχερα τροφή αλλά κυρίως χάδια, που
τόσο είχαν ανάγκη…

ΔIATPOΦH - YΓEIA
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Ο

ι χρωστικές ουσίες των τροφίμων αποτελούν
συστατικά τα οποία προστίθενται σε αυτά είτε
για να τονώσουν το ήδη υπάρχον χρώμα τους,
είτε για να τους προσθέσουν καινούργιο. Συναντώνται
κυρίως σε επεξεργασμένες τροφές. Ο λόγος; Χωρίς αυτές το φαγητό θα είχε μια «ψυχρή» όψη που θα ήταν
στα περισσότερα τρόφιμα η ίδια και πολλά από αυτά
ίσως να μη μας έκαναν αίσθηση να τα φάμε.
Τα τρόφιμα κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας χάνουν το αρχικό τους χρώμα, πράγμα που
δημιουργεί στον αγοραστή αμφιβολίες για την ποιό-

τητά τους και μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο
στην εμπορικότητά τους. Εδώ, λοιπόν, έρχονται να
προστεθούν οι χρωστικές ουσίες. Οι φυσικές ή συνθετικές χρωστικές που χρησιμοποιούνται πρέπει να
είναι χημικά καθαρές, αβλαβείς και να προσδίδουν
στο τρόφιμο την επιθυμητή απόχρωση, που μάλιστα
θα πρέπει να παραμένει σταθερή κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες επεξεργασίας, αποθήκευσης και μαγειρέματος των τροφίμων. Υπάρχει και μία κατηγορία
χρωστικών, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως στην
επικάλυψη σκληρών τυριών και στο περίβλημα των
αλλαντικών.
Οι περισσότερες χρωστικές ουσίες ανήκουν στην
κατηγορία των αζωχρωμάτων (τεχνητών ενώσεων
που περιέχουν άζωτο) και είναι αλλεργιογόνες. μπορεί,
δηλαδή, να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε
άτομα με ανάλογη προδιάθεση. Αυτή η τακτική φυσικά δεν είναι καινούργια, αφού χρησιμοποιείται για
αισθητική ευχαρίστηση στο φαγητό εδώ και αιώνες,
με τη διαφορά, όμως, ότι παλιότερα οι χρωστικές που
χρησιμοποιούνταν ήταν κυρίως φυσικές – π.χ. για να
δώσει κάποιος κόκκινο χρώμα, χρησιμοποιούσε χυμό
από παντζάρι - ενώ σήμερα, οι χρωστικές είναι κυρίως
τεχνητές.

Οι σημερινές τεχνητές χρωστικές που παρασκευάζονται με χαμηλό κόστος και έχουν μεγάλη διάρκεια
ζωής, αφενός μπορούν να κάνουν τις τροφές να φαίνονται πιο λαχταριστές, αφετέρου, όμως, μπορούν μακροπρόθεσμα να κάνουν κακό στην υγεία.

Τι μπορεί να προκαλέσει
η κατανάλωση τέτοιων τροφών;

Η συνεχής κατανάλωση τέτοιων τροφών που περιέχουν ιδιαιτέρως τοξικά χρώματα μπορεί να οδηγήσει
σε διάφορες σοβαρές διαταραχές, όπως είναι η αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού. Μελέτη που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια φανέρωσε ότι
οι περισσότερες τεχνητές χρωστικές έχουν αρνητική
επίδραση στο ανοσοποιητικό μας σύστημα, το οποίο
μας προφυλάσσει από διάφορες ασθένειες, μολύνσεις
και φλεγμονές. Η χρωστική καραμέλα που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη, η οποία προστίθεται συχνά σε
αναψυκτικά, σάλτσες κ.α. βρέθηκε ότι έχει αυτήν την
επίδραση στο ανοσοποιητικό, αν και οι ποσότητες που
χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης ήταν πολύ
μεγαλύτερες από αυτές που χρησιμοποιούνται συνήθως στις τροφές.2

Oι φυσικές χρωστικές στα φρούτα και στα λαχανικά
Η κόκκινη πλευρά του φαγητού
Τα λαχανικά και τα φρούτα με κόκκινο χρώμα προσφέρουν πολύ σημαντικά οφέλη στην υγεία, κυρίως
χάρη στις βιταμίνες Α και C! Τα κόκκινα λαχανικά και
φρούτα είναι πλούσια σε κάλιο και σίδηρο. Περιέχουν
θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν :
•
•
•
•

Στην πρόληψη της καρδιακής νόσου
Στη μείωση της αρτηριακής πίεσης
Στη μείωση των όγκων και των επιπέδων της LDL
χοληστερόλης
Στην καταστροφή των επιβλαβών ελεύθερων
ριζών

Τι είναι αυτό που δίνει κόκκινο χρώμα στα τρόφιμα;
Το κόκκινο χρώμα των λαχανικών και των φρούτων
οφείλεται στην παρουσία των ανθοκυανών, των καροτενοειδών και του λυκοπενίου.
- Λυκοπένιο: Το λυκοπένιο δρα ως ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό και εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες που
παράγονται στον οργανισμό. Μπορεί να βοηθήσει
τη μνήμη και να μειώσει τον κίνδυνο πολλών μορ-

φών καρκίνου, όπως του καρκίνου του προστάτη.
Μερικά λαχανικά και φρούτα πλούσια σε λυκοπένιο είναι η ντομάτα, το καρπούζι, το ροζ γκρέιπφρουτ και η γκουάβα.
- Ανθοκυάνη: Η ανθοκυάνη είναι άλλη μια φυτοχημική ουσία που βρίσκεται στα κόκκινα φρούτα και
λαχανικά. Αποδείχθηκε ότι είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που βοηθά στη μείωση του κινδύνου των
καρδιακών παθήσεων, βοηθά τους διαβητικούς,
μειώνει την πίεση του αίματος κλπ. Ανθοκυάνες περιέχουν το κόκκινο λάχανο, το παντζάρι, το κόκκινο
κρεμμύδι, οι φράουλες, τα βατόμουρα, τα κόκκινα
φασόλια, τα κεράσια και τα κόκκινα μήλα. Οι ανθοκυάνες έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες που έχουν
αποδειχτεί σε πειράματα, τόσο in vitro όσο και in
vivo. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ανθοκυάνες
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη
κατά της μεταλλαξογένεσης και της καρκινογένεσης διαμέσου ορισμένων φυσικών λειτουργιών
που σχετίζονται με την καταστολή του καρκίνου
(Lazzè, M. C., et al.).
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Το λευκό που ξεχωρίζει

Τα πράσινα λαχανικά περιέχουν χλωροφύλλη,
ίνες, λουτεΐνη, ζεαξανθίνη, ασβέστιο, φολικό οξύ,
βιταμίνη C, ασβέστιο και β-καροτένιο. Οι θρεπτικές ουσίες που βρέθηκαν σε αυτά τα λαχανικά:

Τα λευκά φρούτα και λαχανικά περιέχουν θρεπτικά συστατικά που παρέχουν ισχυρή ανοσοποιητική
ενίσχυση. Αυτές οι θρεπτικές ουσίες:
• Ενεργοποιούν τους φυσικούς φορείς Β και Τ λεμφοκυττάρων
• Μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου του παχέος
εντέρου, του μαστού και καρκίνου του προστάτη
• Φέρνουν σε ισορροπία τα επίπεδα των ορμονών
• Βοηθούν στη διατήρηση χαμηλών επιπέδων χοληστερόλης στον οργανισμό
• Συμβάλλουν στην προστασία μιας υγιούς καρδιάς

• Μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου
• Βοηθούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και
των επιπέδων της LDL χοληστερόλης
• Διευκολύνουν την πέψη
• Βοηθούν την όραση
• Καταπολεμούν τις επιζήμιες ελεύθερες ρίζες
• Ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα

Μοβ … το απόλυτα υγιεινό
Τα επιστημονικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι μοβ
τροφές περιέχουν αντιοξειδωτικά και είναι πιο υγιεινές
από κάθε άλλη ομάδα χρώματος των τροφίμων, αλλά
αντιπροσωπεύουν μόνο το 3% του συνόλου των φρούτων και των λαχανικών.
Έτσι οι μοβ τροφές μπορούν:
• Να αυξήσουν το επίπεδο της καλής χοληστερόλης
• Να μειώσουν τον κίνδυνο των καρδιακών παθήσεων
• Να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου
• Να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας
• Να επιβραδύνουν τη διαδικασία γήρανσης

Yellow is healthy
•
•
•
•
•

Τα φωτεινά χρώματα γενικά μπορεί να είναι ενισχυτικά της διάθεσης, και ιδίως το κίτρινο χρώμα.
Αυτό το ηλιόλουστο χρώμα αντιπροσωπεύει την ευτυχία, τη χαρά και την ελπίδα. Τα κίτρινα φρούτα και
λαχανικά είναι γεμάτα με καροτενοειδή και βιοφλανοειδή, που λειτουργούν ως αντιοξειδωτικά. Μαζί με
τα αντιοξειδωτικά, τα τρόφιμα αυτά έχουν σε αφθονία και τη βιταμίνη C.

•
•
•
•

Μελέτες δείχνουν ότι αυτά τα θρεπτικά συστατικά:
Βοηθούν την καρδιά
Διευκολύνουν την πέψη
Προστατεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα
Συμβάλλουν στη διατήρηση του υγιούς δέρματος
Προστατεύουν και έχουν ως αποτέλεσμα ανθεκτικότερα οστά και δόντια
Επιταχύνουν τη διαδικασία επούλωσης των τραυμάτων
Συμβάλλουν στην απορρόφηση του σιδήρου
Προλαμβάνουν τυχόν φλεγμονές
Βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και ως εκ
τούτου αποτρέπουν καρδιακές παθήσεις

Πορτοκαλί όλο ζωντάνια
Ενώσεις υπεύθυνες για το πορτοκαλί χρώμα
Οι φυτοχημικές ουσίες που ευθύνονται για το πορτοκαλί χρώμα σε φρούτα και λαχανικά, όπως το καρότο, το μάνγκο ή η κολοκύθα, είναι τα καροτενοειδή α
και β καροτένιο. Συγκεκριμένα, τα α και β καροτένια
είναι πολύ σημαντικά για τη διατροφή μας, διότι είναι
προπομποί της βιταμίνης A. Η βιταμίνη A συμμετέχει
στη σύνθεση ορμονών, στο διαχωρισμό και την ανάπτυξη των κυττάρων και στην απάντηση του ανοσοποιητικού συστήματος (Hounsome, N. Et al.).
Ενώσεις υπεύθυνες για το πορτοκαλο-κίτρινο χρώμα
- Τα φλαβονοειδή: η πιο πολυπληθής ομάδα φαινολικών ενώσεων την οποία περιγράψαμε ανωτέρω,
είναι μαζί με την β-κρυπτο-ξανθίνη υπεύθυνα για το
ανοιχτό πορτοκαλί χρώμα που πλησιάζει το κίτρινο,

το οποίο συναντούμε σε φρούτα όπως το πεπόνι, η
παπάγια ή το πορτοκάλι (Heber, D. Et al.).
Τα φλαβονοειδή διαθέτουν αντιικές, αντιφλεγμονώδεις, αντισταμινικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Έχει αποδειχτεί η ικανότητά τους να εμποδίζουν την λιπιδική υπεροξείδωση, να αιχμαλωτίζουν
ελεύθερες ρίζες, να σχηματίζουν χημικές ενώσεις
σιδήρου και χαλκού και να ρυθμίζουν την κυτταρική σηματοδότηση. Η παραγωγή υπεροξειδίων
και ελεύθερων ριζών σχετίζεται με τον καρκίνο, τη
γήρανση, την ισχαιμική βλάβη και τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως η νόσος Αλτσχάιμερ ή Πάρκινσον. Τα φλαβονοειδή προστατεύουν την (καλή)
χοληστερόλη LDL από την οξείδωση, προλαμβάνοντας τη δημιουργία της αρτηριοσκληρωτικής πλάκας στα κυτταρικά τοιχώματα.

- Η β - κρυπτο -ξανθίνη: είναι ένα άλλο καροτενοειδές, όπως το β-καροτένιο ή το λυκοπένιο, που παίζει σημαντικό ρόλο ως βιολογικό αντιοξειδωτικό,
προστατεύοντας τα κύτταρα και τους ιστούς από
τις οξειδωτικές βλάβες (Hounsome. N., et al.).

Εμίρη Φιλία, Α4 Λυκείου, Υπεύθυνη καθηγήτρια : Σοφία Ανδρακάκου, Χημικός
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Διατροφή

Δ

ιατροφή… Mια λέξη που την
ακούμε συχνά, κυρίως με το επίθετο «υγιεινή». Το θέμα, όμως, είναι κατά πόσο μπορούμε να την εφαρμόσουμε…
Η υγιεινή διατροφή παρέχει όλες τις
θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται το
σώμα, ώστε να είναι υγιές. Παρουσιάζει ποικιλία τροφών και είναι πλούσια σε
φρούτα και λαχανικά, ενώ περιέχει ελάχιστα βλαβερά λιπαρά, τα οποία βρίσκονται σε προϊόντα του εμπορίου. Η
διατροφή πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του σώματος σε ενέργεια συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση ενός

φυσιολογικού βάρους.
Η μεσογειακή διατροφή είναι ένας καλός και γευστικός τρόπος να εφαρμόσουμε όσα προαναφέρθηκαν! Η ενδεδειγμένη ποσότητα αλλά και ποιότητα
τροφής σε συνδυασμό με την καθημερινή άσκηση του σώματος είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής και δίαιτας. Η βάση αυτής της
διατροφής είναι το ψωμί και γενικά όλες
οι τροφές που είναι πλούσιες σε υδατάνθρακες. Υπάρχουν πολλές φήμες που
λένε ότι το ψωμί παχαίνει˙ αυτό δεν είναι
λάθος, αλλά θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι, αν καταναλώνεται σε κανονικές

ποσότητες, μας κάνει μόνο καλό. Ακολουθούν τα φρούτα, τα λαχανικά, οι ελιές
και το λάδι, τα οποία θεωρούνται πολύ
σημαντικά και πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά. Σε εβδομαδιαία βάση
πρέπει να τρώμε ψάρι, πουλερικά, αβγά
και γλυκά! Τέλος, το κόκκινο κρέας σύμφωνα με τη μεσογειακή διατροφή πρέπει να καταναλώνεται μία φορά το μήνα.
Η μεσογειακή διατροφή είναι για αρκετούς επιστήμονες η πιο ισορροπημένη και πλούσια σε θρεπτικά για τον
οργανισμό συστατικά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι συμβάλλει τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση πο-

λύπλοκων ασθενειών, όπως είναι οι
καρδιολογικές παθήσεις.
Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι,
όποιου είδους διατροφή και αν ακολουθούμε, πρέπει να υπάρχει πάντα στο καθημερινό μας διαιτολόγιο ένα πλούσιο σε
ενέργεια πρωινό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έρευνες έχουν δείξει πως μαθητές
που παίρνουν πλούσιο πρωινό έχουν καλύτερη επίδοση στο σχολείο από αυτούς
που δεν τρώνε τίποτα ή ελάχιστα.
Κατερίνα Πολιτοπούλου, Μαριάννα
Μπουντουράκη, Μαρία Μπαβέλα
A1 Γυμνασίου

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
Πολύτιμη

Η βιολογική αξία της σοκολάτας οφείλεται στις πρωτεΐνες και τους υδατάνθρακες που αποτελούν τα κύρια συστατικά
της. Περιέχει τόσες περίπου πρωτεΐνες
όσες και το κρέας, ενώ έχει λιγότερα λιπαρά συστατικά, τα οποία βεβαίως είναι
φυτικά. Η περιεκτικότητά της σε υδατάνθρακες είναι ελάχιστα χαμηλότερη από
ό,τι στα όσπρια. Τα συστατικά της αφομοιώνονται από τον οργανισμό το ίδιο
εύκολα με τα συστατικά του κρέατος και
των φυσικών τροφίμων αλλά πολύ πιο
γρήγορα. Γι’ αυτό δίνει άμεσα ενέργεια,
όποτε την έχουμε ανάγκη. Αυτό οφείλεται
στη ζάχαρη που περιέχεται στη σοκολάτα
και η οποία απελευθερώνει ενέργεια σε
ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με άλλες
τροφές. Η σοκολάτα δεν παχαίνει, όταν η
κατανάλωσή της γίνεται με μέτρο και σύνεση, κάτι που ισχύει, βεβαίως, και για τις
περισσότερες τροφές. Το βούτυρο κακάο
που περιέχει, από διατροφικής άποψης,
ανήκει στα «καλά» λίπη, όπως όλα τα φυτικά που επηρεάζουν ελάχιστα ή και καθόλου τα επίπεδα της χοληστερίνης.

Η

ΤΟΝΩΤΙΚΗ

Η σοκολάτα και το
κακάο περιέχουν τη
θεοβρωμίνη που μαζί
με το μαγνήσιο και το
φώσφορο είναι συστατικά που μειώνουν την
κούραση, διώχνουν την
υπνηλία και φτιάχνουν
αμέσως τη διάθεση. Τονώνουν τις πνευματικές
δυνάμεις και δραστηριοποιούν το σώμα, για να
παράγει περισσότερα
έργα. Γι’ αυτό η σοκολάτα είναι λατρεμένη
τροφή από μικρούς και
μεγάλους.

ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΗ

Η σοκολάτα περιέχει μικρές ποσότητες
φαινυλαιθυλαμίνης,
συστατικού που έχει
τη δύναμη να καταστέλει το στρες, να
διεγείρει τον εγκέφαλο και να προκαλεί αίσθημα ευφορίας. Μαζί
περιέχονται και μικρές
ποσότητες θεοβρωμίνης. Έτσι πετυχαίνει να
αναζωογονεί το κουρασμένο μυαλό, ενώ
πολλαπλασιάζει την
αντοχή για δημιουργική εργασία, διώχνοντας το άγχος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Για όλους αυτούς τους λόγους η σοκολάτα είναι βασικό συμπλήρωμα της διατροφής
των αθλητών, των στρατιωτών, των ορειβατών, των αστροναυτών, αλλά και όσων επιτελούν πνευματικό έργο.
Ας δούμε, λοιπόν, από τι αποτελείται αυτό το θεσπέσιο «μελαχρινό» γλυκό που
έχει κατακτήσει την υφήλιο από την εποχή των Μάγια...
Ασβέστιο, φωσφόρο, μαγνήσιο: Όλα αυτά είναι ανόργανα στοιχεία που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή, συντήρηση και μεταβολισμό των οστών και των δοντιών.
Βιταμίνη Ε: Μια βιταμίνη πολύ σημαντική για τις μεμβράνες (=τα τοιχώματα) των κυττάρων μας.
Καφεΐνη: Ίσως να μην ξέρατε πως η καφεΐνη δεν υπάρχει μόνο στον καφέ αλλά και σε άλλα
τρόφιμα, όπως είναι η σοκολάτα. Η ουσία αυτή διεγείρει το κεντρικό νευρικό μας σύστημα.
Λιπαρές ουσίες: Η σοκολάτα αποτελείται μέχρι και κατά 50% (ανάλογα με το είδος της)
από κορεσμένα λίπη.
Πρωτεΐνες: Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες παντού στον οργανισμό μας.
Σίδηρος: Όχι, εδώ φυσικά δεν αναφερόμαστε στο μέταλλο που βρίσκουμε σε θρανία και
καρέκλες! Εννοούμε το στοιχείο που είναι απαραίτητο για τη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης,
η οποία μεταφέρει το οξυγόνο μέσα στα ερυθρά αιμοσφαίρια του αίματος.
Φυτικές ουσίες: Το κακάο από το οποίο παρασκευάζεται η σοκολάτα περιέχει περισσότερες από 600 (!) φυτικές ουσίες.
Χαλκός: Ούτε κι εδώ αναφερόμαστε στο μέταλλο από το οποίο φτιάχνονται τα μετάλλια
για τον τρίτο νικητή ενός αγώνα δρόμου! Ο χαλκός στο σώμα συμβάλλει στο μεταβολισμό
του σιδήρου, βοηθά στη σύνθεση μελανίνης στο δέρμα και στα μαλλιά, όπως και στη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Πολυάσχολος, βλέπετε, ο χαλκός!
Γεωργία Λυγγίτσου, Μαρία Λαμπαδάκη, Β 1 Λυκείου

Kαφεΐνη - Zαχαρίνη

καφεΐνη θεωρείται το δημοφιλέστερο φάρμακο
στις Η.Π.Α. Ο καθένας σχεδόν από εμάς θα εκτεθεί
σε αυτήν κατά τη διάρκεια της ζωής του. Σε καθαρή μορφή η καφεΐνη είναι μια άσπρη, άοσμη σκόνη με πικρή γεύση, που μοιάζει στην εμφάνιση με το άμυλο του καλαμποκιού.
Η καφεΐνη βρίσκεται φυσικά στον καφέ, στο τσάι, στη
σοκολάτα και στα φύλλα. Η καφεΐνη διεγείρει το κεντρικό
νευρικό σύστημα, την καρδιά και το αναπνευστικό σύστημα. Μελέτες που έχουν εστιάσει στην απόδοση κατά την
εργασία και την άθληση έχουν αποκαλύψει ότι 2 ή 3 φλιτζάνια καφέ μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια του χρόνου που ένας άνθρωπος μπορεί φυσικά να εκτελέσει εξαντλητική εργασία.
Ωστόσο, με τη χρήση καφεΐνης δε συνδέεται καμία βελτίωση στη διανοητική ικανότητα. Στην πραγματικότητα,
όσον αφορά στη βραχύχρονη μνήμη, η καφεΐνη φαίνεται
να επιδεινώνει την απόδοση.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που πίνουν καφέ μία ώρα
πριν κοιμηθούν αντιμετωπίζουν διαταραχές ύπνου. Οι πιο
αξιοσημείωτες επιπτώσεις από την κατανάλωση υπερβολικής καφείνης είναι η μείωση του συνολικού χρόνου
ύπνου. Μερικά στοιχεία δείχνουν ότι οι χρήστες ισχυρής
δόσης καφεΐνης ξυπνούν ευκολότερα από τους ξαφνικούς
θορύβους, το σώμα τους βρίσκεται σε υπερδιέργεση και
παρουσιάζει αυξημένη κινητικότητα κατά τη διάρκεια του
ύπνου, ενώ παραπονιούνται για κατώτερο ποιοτικά ύπνο
από τους ανθρώπους που αποφεύγουν τη χρήση της.
Τέλος, η κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας καφεΐνης
μπορεί να επιφέρει επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου.
Η καφεΐνη αυξάνει την αρτηριακή πίεση, προκαλεί αρρυθμίες ή ταχυπαλμία και μερικές φορές συνδέεται με υψηλά
επίπεδα χοληστερόλης.
Το όνομα ζαχαρίνη προέρχεται από τη λατινική λέξη
saccharum, που σημαίνει ζάχαρη. Αυτή η τεχνητή γλυκαντική ουσία ανακαλύφθηκε τυχαία το 1878 και είναι το

μόνο υποκατάστατο ζάχαρης που χρησιμοποιείται. Είναι
μια λευκή σκόνη που συχνά είναι άοσμη, αλλά μπορεί να
έχει και μία ελαφρά αρωματική οσμή.
Οι επιπτώσεις της ζαχαρίνης στην υγεία των ατόμων είχαν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους ερευνητές
- και όχι μόνο - σχεδόν εξαρχής. Αρχικά επικρίθηκε, επειδή
δεν πρόσφερε καμία διατροφική αξία, ενώ τώρα είναι αντικείμενο ιδιαίτερης διαμάχης σχετικά με το ενδεχόμενο να
προκαλεί καρκίνο, κάτι που διαψεύσθηκε αργότερα.
Μόνο το 80% περίπου της ζαχαρίνης που παράγεται στις
Η.Π.Α. χρησιμοποιείται ως γλυκαντική ουσία. Πολλοί ερευνητές σήμερα πιστεύουν ότι η ζαχαρίνη μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη όγκων που υπάρχουν ήδη, παρά να βοηθήσει στη δημιουργία τους. Επιπλέον, μερικοί ερευνητές
θεωρούν ότι οι προσμείξεις που συνδέονται με την παρασκευή ζαχαρίνης μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο.
Κατερίνα Κορωνιά, Βασιλική Τζουμέζη Α1 Λυκείου
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ΣYNENTEYΞEIΣ
Γιώργος Zιόβας

Α

πόγευμα Κυριακής των Βαΐων. Σε μια ήσυχη καφετέρια στο
Κουκάκι είχαμε τη χαρά να συναντήσουμε τον ηθοποιό Γιώργο Ζιόβα, που δε δίστασε να απαντήσει σε κάθε μας ερώτηση.
Ενώ είναι ένας ηθοποιός με μεγάλη θεατρική πορεία, ίσως μπορείτε
να τον αναγνωρίσετε από την τελευταία τηλεοπτική του εμφάνιση
στη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «4». Σας παραθέτουμε κάποια αποσπάσματα από τη συνέντευξη που μας παραχώρησε.

Σύντομο βιογραφικό
Γεννήθηκα στο Αγρίνιο το 1958. Σε ηλικία 10
ετών ήρθα στην Αθήνα. Τελείωσα τη Δραματική
Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Από το 1978 ασχολούμαι επαγγελματικά με το θέατρο και έχω συμμετάσχει σε 70 θεατρικές παραγωγές. Ως άνθρωπο
και ως καλλιτέχνη με σημάδεψαν οι παραστάσεις
με ερασιτέχνες στη Θεατρική Λέσχη Παγκρατίου.
Παράλληλα με το θέατρο ασχολούμαι με την ποίηση. Έχω εκδώσει 6 ποιητικές συλλογές.
- Πώς πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με την υποκριτική ;
Από μικρός πάντα ήθελα να γίνω ηθοποιός. Είχα μια ευχέρεια στο να μιμούμαι, και,
βλέποντας παραστάσεις και ταινίες, άρχισα σιγά σιγά να γοητεύομαι. Έτσι, βρέθηκα στο
χώρο του θεάτρου. Έχω ασχοληθεί κυρίως με το θέατρο, αλλά έχω κάνει και κινηματογραφικές και τηλεοπτικές συνεργασίες. Όμως, η τέχνη του ηθοποιού φαίνεται στο θέατρο, γιατί εκεί ο ηθοποιός είναι εκτεθειμένος από παντού, ενώ στην τηλεόραση και στον
κινηματογράφο είναι πιο σημαντικός ο ρόλος του σκηνοθέτη, γιατί αυτός επιλέγει τι θα
κρατήσει από τις πολλές λήψεις μιας σκηνής. Στο θέατρο δεν έχεις τη δυνατότητα να
διορθώσεις και να επαναλάβεις μια σκηνή.
- Ποια είναι η αναγκαιότητα των σπουδών στο χώρο σας;
Στην εποχή μας, συχνά βλέπουμε να παίζουν άνθρωποι χωρίς σπουδές, δείγμα της
ευτέλειας. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ήθελαν να κάνουν λεφτά και
να γίνουν διάσημοι (βέβαια αυτό ίσχυε στην εποχή πριν την κρίση). Κοπάδια ηθοποιών
τελείωναν ένα σεμινάριο ενός έτους θεωρώντας ότι θα τα καταφέρουν χωρίς σπουδές
και τελικά απογοητεύονταν. Δεύτερον, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο μπορείς να μεταφέρεις την περσόνα σου, μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Γι’ αυτό μπορείς να
παίξεις πιο εύκολα σε μια ταινία, ενώ στο θέατρο πρέπει να «μεταμορφώνεσαι». είσαι ο
ίδιος άνθρωπος, βέβαια, αλλά σε άλλες συνθήκες˙ με έναν τρόπο υποδύεσαι το ρόλο. Οι
σπουδές χρειάζονται, γιατί είναι άλλοι οι κώδικες υποκριτικής και πρέπει να τους γνωρίζεις, όταν έχεις να παίξεις ένα έργο άλλης εποχής. Ο ηθοποιός δεν πρέπει να μάθει απλώς
τα λόγια, αλλά πρέπει να εννοήσει βαθιά το κείμενο, να μπει στο κλίμα. Ο ηθοποιός «είναι» ο ρόλος, δεν «παίζει» το ρόλο.
- Εσείς, ως άνθρωπος της τέχνης, πώς αξιολογείτε την τέχνη στην εποχή μας;
Θεωρώ ότι η τέχνη στην εποχή μας έχει εμπορευματοποιηθεί, δημιουργείται για να
καταναλωθεί, γίνονται έργα κατά παραγγελία για τις ανάγκες της αγοράς. Παλιότερα,
υπήρχε μια ανάγκη πιο προσωπική του δημιουργού να εκφραστεί. Βέβαια, και τότε δημιουργούνταν έργα κατά παραγγελία, όπως συνέβαινε και με τους τραγικούς ποιητές, το
Μολιέρο, τους αναγεννησιακούς ζωγράφους, με τη διαφορά ότι αυτοί δεν υπέκυπταν
στους νόμους της αγοράς και ταυτόχρονα τα έργα τους εξέφραζαν τα δικά τους προσω-

πικά αισθητικά κριτήρια.
- Πέρα από εργάτης της τέχνης, ένας ηθοποιός δεν παύει να είναι και εργαζόμενος.
Ποιος είναι ο κοινωνικός του ρόλος;
Αν έχει μια γοητεία το επάγγελμα αυτό, είναι ότι συνδυάζει πολλά στοιχεία. Με το θέατρο, τόσο ο ηθοποιός όσο και ο θεατής μπορούν να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να μάθουν τον κόσμο και τον ψυχισμό των ανθρώπων.
Μπορούν να καλλιεργήσουν την ψυχή τους, να διασκεδάσουν και να ψυχαγωγηθούν.
Ο καλλιτέχνης χαίρεται αυτό που κάνει, αλλά συγχρόνως προσφέρει και στο σύνολο,
δείχνοντας τα κακώς κείμενα, σχολιάζοντας, κρίνοντας το παρελθόν, το παρόν, οραματιζόμενος το μέλλον, ξεσηκώνοντας τον κόσμο απέναντι σε αρνητικές καταστάσεις. Το
θέατρο επιτελεί πολύπλευρες λειτουργίες. Η τέχνη είναι παρηγορητική και αφυπνιστική,
αλλά μπορεί να κοιμίσει κιόλας. Είμαι υπέρ της τέχνης που αφυπνίζει. Ο καλλιτέχνης έχει
αναλάβει ένα σημαντικό κοινωνικό ρόλο, καθώς αποτελεί πρότυπο. Γι’ αυτό, δεν πρέπει
να εθελοτυφλεί, αφού διαμέσου της τέχνης του, με την προσωπική του στάση, με τα έργα
του δείχνει το δρόμο, για να βγούμε από το τέλμα.
- Ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας στο επάγγελμά σας και πόσο δυσκολεύουν
στον καιρό της κρίσης;
Οι ηθοποιοί αντιμετωπίζουν επίσημα δυο φορές το χρόνο το φάσμα της ανεργίας.
Σήμερα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Η ανεργία είναι απερίγραπτη και όχι μόνο στους
νέους. Δε γίνονται αρκετές δουλειές πια στο χώρο μας. Η κατάσταση είναι ζοφερή στο
θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Οι δουλειές πια είναι κακοπληρωμένες, οι παραστάσεις κατεβαίνουν γρήγορα και οι προοπτικές για το επάγγελμα είναι
δυσοίωνες.
- Ποια συμβουλή έχετε να δώσετε στους μαθητές που θέλουν να ασχοληθούν με
το επάγγελμα αυτό;
Αρχικά, για να γίνει κάποιος ηθοποιός, πρέπει να νιώθει τη βαθύτερη ανάγκη να εκφραστεί μέσω της τέχνης... Δεν πρόκειται για μια εγωκεντρική στάση, αν και το θέατρο, η
δουλειά μας γενικότερα, έχει την ανάγκη για επιβεβαίωση. Κυριαρχεί η ανάγκη να κάνει
καλό στους άλλους, να ευχαριστήσει τη δική του ψυχή και των άλλων μαζί. Αν θέλει να
αποδείξει σε κάποιον κάτι, θα τυραννηθεί στη ζωή του. Γι’ αυτό ό,τι κάνουμε δεν το κάνουμε για να είμαστε οι καλύτεροι, αλλά για να γινόμαστε καλύτεροι. Ακόμα, πρέπει να
έχει υπόψη του ότι, όπως σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι και σε αυτό υπάρχει συχνά αναξιοκρατία. Ωστόσο, κάποιος που δε θέλει να έχει ή να είναι ενταγμένος σε αυλή, αν πιστεύει
σε αυτό που κάνει, μπορεί να δυσκολευτεί, αλλά θα πετύχει. Το καλύτερο, λοιπόν, είναι να
έχει κάποιος καλούς συνεργάτες, να είναι μέλος σε παρέες ανθρώπων που θα σέβεται και
στις οποίες θα τον σέβονται.
- Σας ευχαριστούμε πολύ.
Δημήτρης Ασλανίδης, Οικονομολόγος
Νάσια Κατωπόδη,Φιλόλογος
Έλενα Παναγιωτοπούλου, Φιλόλογος
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Aλκοόλ και εφηβεία

ο κ. Χρήστος Λασκαράτος διαφωτίζει
Σ

υνέντευξη των μαθητών Συλβιάννας Σβίγκου, Γιάννη Λαβέτζη και
Δημήτρη Παλιούρα από το Χρήστο Λασκαράτο, ψυχίατρο, ειδικό
σε θέματα αλκοολισμού.
- Για την αντιμετώπιση του αλκοολισμού, υπάρχουν κέντρα απεξάρτησης; Αν ναι,
πώς λειτουργούν αυτά;
Κέντρα απεξάρτησης υπάρχουν κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν
δημόσια αλλά και ιδιωτικά τέτοια κέντρα, όπως και κλινικές που ειδικεύονται στην αντιμετώπιση της εξάρτησης από το αλκοόλ.
Όσον αφορά στη λειτουργία τους τώρα, το καθένα λειτουργεί με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Υπάρχουν κέντρα που δουλεύουν με τη λογική της θεραπείας της συμπεριφοράς, υπάρχουν κέντρα που δουλεύουν με τη λογική της θεραπείας της οικογένειας,
υπάρχουν κλινικές καθαρά ψυχιατρικές, οι οποίες δουλεύουν με τη λογική της φαρμακοθεραπείας, υπάρχουν και άλλες στις οποίες κύριο κομμάτι της θεραπευτικής διαδικασίας είναι η ψυχοθεραπεία.
- Άρα, ουσιαστικά η προσέγγιση που ακολουθείται εξαρτάται από το διευθυντή
της μονάδας;
Όχι μόνο από το διευθυντή, αλλά από ολόκληρη τη θεραπευτική ομάδα. Δεν είναι
μόνο ένας αυτός ο οποίος επιλαμβάνεται της θεραπευτικής πράξης σε αυτά τα κέντρα.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η πολυφωνία στη θεραπευτική προσέγγιση είναι χρήσιμο, διότι για τον καθένα χρειάζεται εξατομικευμένη θεραπεία.
- Πόσο χρόνο χρειάζεται κανείς για αποτοξίνωση;
Τον όρο αποτοξίνωση καλύτερα να μην τον χρησιμοποιούμε, γιατί είναι πολύ αόριστος και δε σημαίνει τίποτα. Θα έλεγα απεξάρτηση που είναι πιο γενικός όρος. Αυτή, λοιπόν, εξαρτάται και από τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η θεραπευτική μονάδα. Επίσης, εξαρτάται κι από την ανταπόκριση του ίδιου του εξαρτημένου ατόμου στη
θεραπεία. Δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας. Μάλιστα οι «Ανώνυμοι Αλκοολικοί» λένε
ότι ο αλκοολικός είναι αλκοολικός, είτε απέχει είτε δεν απέχει από το αλκοόλ, γιατί προηγήθηκε της εξάρτησης από την ουσία η προσωπικότητα αυτού ο οποίος είναι εξαρτημένος. Άρα εκεί στοχεύεις ουσιαστικά. Όχι μόνο στην προσωρινή απομάκρυνση του εξαρτημένου από το αλκοόλ αλλά στη συνειδητοποίηση από τον ίδιο ότι δεν πρέπει να πίνει.
- Οι επιπτώσεις του αλκοόλ είναι ίδιες στους εφήβους και στους ενήλικες;
Μιλάμε για τη χρήση φυσικά κι όχι για την εξάρτηση, γιατί στους εφήβους εξάρτηση
δεν υπάρχει... Αν λάβει κανείς ως δεδομένο ότι ένας που είναι εξαρτημένος από αλκοόλ
χρειάζεται μια πορεία τουλάχιστον μία με δύο δεκαετίες κατανάλωσης αλκοόλ, από την
απλή χρήση μέχρι την κατάχρηση και στο τέλος την εξάρτηση, ένας έφηβος δεν μπορεί
χρονικά να έχει εξαρτηθεί.
- Για να θεωρηθείς, δηλαδή, εξαρτημένος πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον
δυο δεκαετίες;
Όχι, χρειάζονται δυο δεκαετίες πορείας μέσα στο αλκοόλ. Μπορεί να τις διανύσεις και
να μη φτάσεις να εξαρτηθείς, μπορεί να εξαρτηθείς πολύ νωρίτερα. Εξαρτάται από τον
οργανισμό. Το θέμα είναι ότι το αλκοόλ αυτό καθεαυτό και σε πολύ μικρές ποσότητες – κι
ας μην ακούμε αυτά που λένε ότι κάνει καλό στην καρδιά και τα λοιπά- είναι τοξικό αυτό
καθεαυτό ως ουσία, οπότε υπάρχουν ένα σωρό κύτταρα του οργανισμού μας τα οποία
βλάπτονται από τη χρήση του αλκοόλ.
- Ποια όργανα, δηλαδή, βλάπτονται από τη χρήση του αλκοόλ;
Ξεκινάμε από τις τρίχες της κεφαλής και φτάνουμε ως τα δάχτυλα του ποδιού. Τα πάντα βλάπτονται, η καρδιά, το συκώτι, το κεντρικό νευρικό σύστημα, τα αγγεία, χίλια δυο.
- Υπάρχουν κάποια ποτά που θεωρούνται πιο βλαβερά από άλλα;
Δεν έχει τόσο σημασία τι ποτό πίνεις, αλλά το πόσο καθαρό αλκοόλ μπαίνει μέσα σου.
Η μπύρα παραδείγματος χάριν έχει 4 - 6 βαθμούς, το κρασί έχει 12, το ουίσκι και το ούζο
φτάνουν τους 40. Σημασία έχει πόσο οινόπνευμα βάζεις μέσα σου κάθε φορά. Όσο πιο
πολύ, τόσο πιο βλαβερό.
- Τι οδηγεί τους εφήβους στο αλκοόλ;
Το αλκοόλ δεν το πίνουμε, για να πάνε κάτω τα φαρμάκια, αλλά για να κάνουμε κέφι, να
κάνουμε κεφάλι, όπως λίγο πολύ όλες τις υπόλοιπες ουσίες. Έτσι κι αλλιώς, στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχει ένα σύστημα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, το λεγόμενο ντο-

παμινεργικό, το οποίο ενέχεται στη χρήση κάθε ουσίας κι είναι εκείνο που σου δίνει την
ευφορία που περιμένεις από την ουσία.
- Στην Ελλάδα σήμερα τι ορίζεται για την κατανάλωση αλκοόλ από εφήβους;
Στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο το όριο ηλικίας είναι τα 18 έτη. Σύμφωνα με αυτό,
δεν μπορεί να σε σερβίρει ο άλλος, άσχετα αν εσύ μπορείς να πας σε μπαρ, χωρίς να σου
ζητήσουν ταυτότητα. Στην Αγγλία αλλά και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, αν
φαίνεσαι νέος, σου ζητούν ταυτότητα, για να σου σερβίρουν αλκοόλ.
- Αυτό γίνεται σπάνια στην Ελλάδα. Σερβίρουν αλκοόλ σε οποιονδήποτε.
Στην Ελλάδα ποιος νόμος εφαρμόζεται, για να εφαρμοστεί κι αυτός; Δεν είναι το θέμα
να φτιάξεις νόμο, το θέμα είναι να τον εφαρμόζεις. Όπως γίνεται και για τους νόμους που
αφορούν στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Δεν εφαρμόζονται, συχνά με τις τραγικές συνέπειες που μπορεί αυτό να έχει...
- Ένας έφηβος πόσα ποτά μπορεί να καταναλώσει το μήνα; Πόσα μπορεί να πίνει,
για να μην τον πειράξουν, να μη μεθύσει;
Ένας έφηβος καταρχήν δεν πρέπει να πίνει. Δεν επιτρέπεται, το απαγορεύει ο νόμος.
Επιπλέον, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του αντοχή στο αλκοόλ. Κάποιος μπορεί να πίνει περισσότερο και να μην τον πειράζει, κι αυτό είναι το πιο επικίνδυνο ίσως, όπως αντιλαμβάνεστε. Κάποιος άλλος μπορεί να πίνει ένα ποτήρι και να ζαλίζεται. Το θέμα δεν είναι το πόσο μπορείς να πιεις, το θέμα είναι το γιατί. Στην ηλικία, μάλιστα, των μαθητών
θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ για να ξεκινήσω, γιατί δεν έχει κανένα νόημα, δεν προσθέτει κάτι και, όπως προανέφερα, είναι πολύ βλαβερό, ακόμα κι αν δεν εξαρτηθεί κανείς
ποτέ από αυτό.
Συλβιάννα Σβίγκου, Γ1 Γυμνασίου
Γιάννης Λαβέτζης, Δημήτρης Παλιούρας, Γ3 Γυμνασίου
Επίβλεψη : Νέλλη Μερκούρη, καθηγήτρια Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
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Η

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΙΡΥΝΘΑΣ

συνέντευξη δόθηκε στο
μαθητή της Α΄ Λυκείου
Στεφανάτο Πάρη, στο
πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας με θέμα: «Σωφρονισμός ή
Εκδίκηση. Η λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος». Ευχαριστούμε τους εμπλεκόμενους
φορείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης που παραχώρησαν την
άδεια για την πραγματοποίηση
της συνέντευξης στο χώρο του
καταστήματος κράτησης.

- Μπορείτε να μας μιλήσετε για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές;
Όταν στην Ελλάδα έχουμε 12.500 κρατουμένους και υποδομή για 7.500 έως
8.000 άτομα, άρα έχουμε περίπου 5.000
παραπάνω κρατουμένους, οι συνθήκες
δεν μπορεί να είναι άριστες. Εδώ έχουμε
600 άτομα, ενώ το κτήριο έχει κατασκευαστεί για 300-320 άτομα. Αλλά και η τραγική κατάσταση που παρουσιάζεται από τα
ΜΜΕ είναι υπερβολική. Αυτό δημιουργεί
προβλήματα και στους κρατουμένους και
στους υπαλλήλους.
- Ποιες είναι οι σχέσεις κρατουμένων-

σωφρονιστικών υπαλλήλων;
Οι κρατούμενοι έχουν καλές σχέσεις με
τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Σπάνια δημιουργούνται μικροπροβλήματα.
- Είναι πιθανή η παραβίαση άρθρων
του Σωφρονιστικού Κώδικα, τα οποία
αφορούν στην Υγιεινή και στην Ιατρική
περίθαλψη των κρατουμένων;
Το ιατρείο της φυλακής παρέχει πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Έχουμε μόνιμο ιατρό και νοσηλευτή, δεν
έχουμε, όμως, φαρμακοποιό, και έτσι τα
χρέη του τα εκτελεί ο νοσηλευτής. Επίσης,
έχουμε τη στήριξη των νοσοκομείων του
Ναυπλίου και του Άργους. Δεν έχουμε
ούτε μόνιμο ψυχίατρο, μόνο έναν που έρχεται κατ’ επίσκεψη, ενώ για βαριές περιπτώσεις υπάρχει το ψυχιατρείο κρατουμένων Κορυδαλλού. Οι κρατούμενοι ακόμη
έχουν δωρεάν φάρμακα. Αυτό είναι σημαντικό, ιδιαίτερα σήμερα που η πλειοψηφία
των συνταξιούχων και των ανέργων δεν
τα έχουν.
-Ποια είναι σήμερα τα βασικά προβλήματα των κρατουμένων; Υπάρχουν διενέξεις μεταξύ τους;
Ναι, αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο,
κάνουμε, όμως, προσπάθειες για την αποφυγή του. Κρατούμενοι καταδικασθέντες
για συγκεκριμένα εγκλήματα δε γίνονται
αποδεκτοί από τους υπολοίπους. Συνήθως

είναι άτομα που έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, όπως
βιασμοί, αιμομιξίες και άλλα. Ωστόσο, δεν
υπάρχουν διαμάχες ή προστριβές, οι οποίες χρήζουν εισαγγελικής παρέμβασης.
Επίσης, δε δημιουργούνται διαχωρισμοί
ούτε διενέξεις λόγω των διαφορετικών
κοινωνικοοικονομικών τάξεων.
- Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το βασικό πρόβλημα των φυλακών και πώς
μπορεί αυτό να λυθεί;
Το βασικό πρόβλημα θα έλεγα ότι είναι
η συμφόρηση, το οποίο μπορεί να λυθεί
μόνο μέσω της δημιουργίας νέων καταστημάτων. Σημαντικό πρόβλημα, επίσης,
είναι η κακή κτηριακή υποδομή, η οποία
πολλές φορές μας οδηγεί σε μη εφαρμογή
του κώδικα. Για παράδειγμα, πολλά καταστήματα κράτησης είχαν αρχικά σχεδιασθεί για νοσοκομεία.
- Θεωρείτε ότι οι φυλακές υπό τις υπάρχουσες συνθήκες λειτουργούν ως μέσο
σωφρονισμού και κοινωνικής επανένταξης;
Όχι.
- Κατηγορηματικά;
Ναι. Μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις.
Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το 50% περίπου
των κρατουμένων είναι αλλοδαποί και ένα
μεγάλο ποσοστό αθίγγανοι, που δεν επανεντάσσονται, όχι επειδή δεν μπορούν,

αλλά επειδή πολλοί εξ αυτών δε θέλουν.
Όλοι οι κρατούμενοι δεν έχουν διαπράξει
τα ίδια αδικήματα. Και αυτοί οι οποίοι δεν
επανεντάσσονται είναι συνήθως αυτοί
που είναι στη φυλακή για κλοπές, ναρκωτικά και βιασμούς.
-Ίσως χρειάζονται περισσότερα άτομα
για να επανδρώσουν το επιστημονικό
προσωπικό.
Έχουμε έναν ψυχολόγο, δύο κοινωνικούς
λειτουργούς, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε έναν ψυχολόγο για κάθε κρατούμενο.
- Δεν αναφέρομαι μόνο στους ψυχολόγους. Αναφέρομαι στους κοινωνικούς
λειτουργούς, στους ψυχιάτρους ακόμη
και στους ιερείς.
Αύριο θα έχουμε λειτουργία και δε θα
είναι πάνω από 10-15 άτομα. Να εξομολογηθούν έχουν ζητήσει 2.
-Το άρθρο 31 παράγραφος 1 του Γενικού Εσωτερικού Κανονισμού αναφέρει
ότι δικαίωμα των κρατουμένων είναι
«να τους διασφαλίζεται ο σεβασμός
της αξιοπρέπειάς τους». Κατά πόσο τηρείται αυτό;
Γιατί παίρνεις ως δεδομένο ότι δεν τηρείται; Προσπαθούμε να το τηρούμε, αλλά
είναι δύσκολο, όταν οι ίδιοι οι κρατούμενοι αισθάνονται ότι έχουν χάσει την αξιοπρέπειά τους, αφού διέπραξαν κάποιο
έγκλημα.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΙΩΣΗΦ
Η

συνέντευξη του πατέρα Ιωσήφ της
Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που ακολουθεί, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των
Θρησκευτικών.

- Οργανώνει συσσίτια η ενορία σας; Αν ναι, κατά πόσο
υπάρχουν εθελοντές;
Η ενορία σιτίζει 70 άτομα καθημερινά. Δυστυχώς όμως,
αδυνατεί να καλύψει περισσότερα άτομα, γιατί δε διαθέτει το
απαραίτητο μέγεθος κουζίνας, προκειμένου να καλύψει τις
ανάγκες των άπορων συμπολιτών μας. Για αυτό το λόγο, στους
υπόλοιπους προσφέρει μη μαγειρεμένα τρόφιμα. Σχετικά με
το ζήτημα των εθελοντών, καθημερινά η ενορία δέχεται τη
βοήθεια 50 γυναικών και τα Σαββατοκύριακα ακόμη περισσότερων ανθρώπων. Επιπλέον, εκτός από τη βοήθεια για το
σερβίρισμα, πολλοί άνθρωποι βοηθούν φέρνοντας τρόφιμα
για μαγείρεμα προκειμένου να δοθούν στους απόρους.
Γενικότερα, για τη συντήρηση της εκκλησίας διάφοροι πολίτες προσφέρουν λάδι ή πρόσφορο. Ακόμη, η εκκλησία οργανώνει αιμοδοσία στην οποία συμμετέχουν εθελοντές. Στο
κατηχητικό οι δάσκαλοι είναι εθελοντές.
-Το ποσοστό των ατόμων που έρχονται στα συσσίτια έχει
αυξηθεί στις μέρες μας λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η σημερινή ελληνική κοινωνία; Το μεγαλύτερο
μέρος αυτού του ποσοστού αποτελούν Έλληνες ή αλλοδαποί και ποιος ο μέσος όρος ηλικιών τους;
Το ποσοστό των ατόμων που έρχονται στα συσσίτια έχει
αυξηθεί στις μέρες μας. Δεν υπάρχει κάποια εθνική ή ηλικιακή
ομάδα, έρχονται σε εμάς τα άτομα που ζητούν τη βοήθεια της
εκκλησίας. Άλλωστε, αυτή τους δέχεται όλους χωρίς διακρίσεις. Αν πρέπει να δοθεί, όμως, ένας μέσος όρος ηλικιών, αυτός
είναι από 45 ετών και πάνω. Το μοναδικό κριτήριο με το οποίο
κρίνονται τα άτομα που έρχονται στα συσσίτια είναι η ανάγκη.
-Το κατηχητικό ενημερώνει τα παιδιά περισσότερο για
την Ορθοδοξία από τα άλλα σχολεία;
Το κατηχητικό ενημερώνει τα παιδιά περισσότερο για τη
θρησκεία από ό,τι τα υπόλοιπα σχολεία. Βασίζεται σε ένα

συγκεκριμένο προσανατολισμό: «η πίστη είναι βίωμα». Οι
καθηγητές είναι λόγιοι άνθρωποι, οι οποίοι θυσιάζουν τον
ελεύθερό τους χρόνο και τον προσφέρουν στα παιδιά. Το
πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο ανάλογα με την ηλικία.
Στα μικρότερα παιδιά το μάθημα ισοδυναμεί με παιχνίδι. Μάλιστα ασχολούνται με την κηπουρική και φυτεύουν λουλούδια. Μία διαφορά με το λαϊκό σχολείο είναι το γεγονός ότι δεν
υπάρχουν βαθμοί ή εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς. Η ηλικία
στην οποία μπορούν να ξεκινήσουν τα παιδιά το κατηχητικό
σχολείο είναι τα 4 χρόνια.
-Κατά πόσο αυξάνεται ή μειώνεται το ποσοστό των παιδιών στο κατηχητικό με την πάροδο του χρόνου;
Το ποσοστό των παιδιών που παρακολουθεί το κατηχητικό
σχολείο τα τελευταία δέκα χρόνια αυξάνεται. Σε σχέση, όμως,
με τα τελευταία 40 χρόνια, έχει υποστεί μείωση. Σήμερα η
ηλικιακή ομάδα που φοιτά στο κατηχητικό σε μεγάλους αριθμούς είναι τα νήπια.
-Πιστεύετε πως όλες οι θρησκείες αλληλοσυμπληρώνονται;
Όχι. Αυτό είναι λάθος. Άλλωστε, προκειμένου ο άνθρωπος
να αισθάνεται πληρότητα στη ζωή του, πρέπει να ασπάζεται
μονάχα μία θρησκεία.
-Τι πιστεύετε ότι απομακρύνει τους ανθρώπους από την
εκκλησία και γενικότερα από τη θρησκεία στις μέρες μας;
Δεν υπάρχει κάτι που διώχνει τους ανθρώπους από την εκκλησία. Έχει να κάνει με την περίπτωση του ανθρώπου και την
ανάγκη του.
Σας ευχαριστούμε πολύ
Αρίστη Συρίου, Άννα Ελευθερίου, Β2 Γυμνασίου
Υπεύθυνος καθηγητής: Μανόλης Μαυρολέων, Θεολόγος
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ΠEPIBAΛΛON
Τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων πηγών ενέργειας

Ο

ι σύγχρονες κοινωνίες καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας για τη
θέρμανση χώρων (κατοικιών και γραφείων), για τα μέσα μεταφοράς, καθώς
και για τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων. Με την πρόοδο της οικονομίας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η ενεργειακή ζήτηση αυξάνεται ολοένα. Στις μέρες μας, το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας που χρησιμοποιούμε προέρχεται από τις συμβατικές πηγές ενέργειας που είναι το πετρέλαιο και ο άνθρακας.
Πρόκειται για μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που αργά η γρήγορα θα εξαντληθούν. Η παραγωγή και χρήση της ενέργειας που προέρχεται από αυτές τις πηγές δημιουργεί μια σειρά από περιβαλλοντικά προβλήματα με αιχμή τους το γνωστό σε
όλους μας φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

• Χαμηλό κόστος λειτουργίας: τα έργα ΑΠΕ έχουν συνήθως μεγάλο κόστος επένδυσης αλλά χαμηλές λειτουργικές δαπάνες. Εντούτοις, ο συνυπολογισμός του κόστους επένδυσης, σε σχέση με την οικονομική και περιβαλλοντική αναβάθμιση
καθιστά σε πολλές περιπτώσεις τις επενδύσεις ΑΠΕ σχετικά χαμηλού κόστους
εφαρμογές.
• Ευκαιρίες εργασίας: οι επενδύσεις ΑΠΕ συνεπάγονται τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
• Τοπική ανάπτυξη: ιδιαίτερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, η αξιοποίηση
των ΑΠΕ μπορεί να δώσει ώθηση στην τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Γενικότερα, τα έργα εκμετάλλευσης ΑΠΕ μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και να αποτελέσουν καταλύτη για την υλοποίηση και
άλλων έργων σε τοπική κλίμακα.

• Ανεξάντλητες πηγές ενέργειας: οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας αποτελούν
ανεξάντλητες ενεργειακές πηγές, γιατί είναι αδύνατον να «στερέψουν».
• Αποφυγή εκπομπών επικίνδυνων ρύπων: η χρήση των ΑΠΕ δε συμβάλλει στην
υπερθέρμανση του πλανήτη, καθώς δεν αυξάνει τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, το οποίο είναι το κυρίαρχο αέριο που ευθύνεται για το
φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά και τις εκπομπές άλλων ρύπων, όπως τα οξείδια θείου και αζώτου, και σωματιδιακή ύλη (PM10).
• Ενεργειακή ασφάλεια: οι ΑΠΕ είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν
στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και στην ενίσχυση της ασφάλειας του
ενεργειακού ανεφοδιασμού, κάνοντας τα εθνικά ενεργειακά συστήματα λιγότερο
τρωτά στις πολιτικές αστάθειες, στις εμπορικές διαφωνίες, κλπ.
• Αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα: το ευρύ φάσμα των διάφορων μορφών ΑΠΕ προσφέρει ποικίλες διεσπαρμένες, αποκεντρωμένες ενεργειακές επιλογές που παρέχουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα αυτονομίας και ανεξαρτησίας από τους μεγάλους κεντρικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, ενώ
παράλληλα, ανακουφίζουν τα συστήματα υποδομής και μειώνουν τις απώλειες
από τη μεταφορά ενέργειας.

Εργασία της Α’ Λυκείου στο project
Υπεύθυνος καθηγητής: Τίμος Χατζαρούλας,
Χημικός Μηχανικός - Μεταλλειολόγος

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ο

ι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ή ήπιες
μορφές ενέργειας ή νέες πηγές ενέργειας ή
πράσινη ενέργεια είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές
διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Πρόκειται για «καθαρές»
μορφές ενέργειας, πολύ «φιλικές» στο περιβάλλον, που
δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του
άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα, όπως οι
υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε
μεγάλη κλίμακα. Έτσι, οι ΑΠΕ θεωρούνται από πολλούς
μια αφετηρία για την επίλυση των οικολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Γη. Ως «ανανεώσιμες
πηγές» θεωρούνται γενικά οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική.
Ο χαρακτηρισμός «ανανεώσιμες» είναι κάπως καταχρηστικός, μιας και ορισμένες από αυτές τις πηγές,
όπως η γεωθερμική ενέργεια, δεν ανανεώνονται σε

κλίμακα χιλιετιών. Σε κάθε περίπτωση οι ΑΠΕ έχουν
μελετηθεί ως λύση στο πρόβλημα της αναμενόμενης
εξάντλησης των (μη ανανεώσιμων) αποθεμάτων των
ορυκτών καυσίμων.

Μορφές ενέργειας

Αιολική ενέργεια. Χρησιμοποιήθηκε παλιότερα για
την άντληση νερού από πηγάδια, καθώς και για μηχανικές εφαρμογές (π.χ. την άλεση στους ανεμόμυλους).
Έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται ευρέως για ηλεκτροπαραγωγή.
Ηλιακή ενέργεια. Χρησιμοποιείται περισσότερο για
θερμικές εφαρμογές (ηλιακοί θερμοσίφωνες και φούρνοι.)
Βιομάζα. Χρησιμοποιεί τους υδατάνθρακες των
φυτών (κυρίως αποβλήτων της βιομηχανίας ξύλου,
τροφίμων και ζωοτροφών και της βιομηχανίας ζάχαρης), με σκοπό την αποδέσμευση της ενέργειας που

δεσμεύτηκε απ’ το φυτό με τη φωτοσύνθεση. Ακόμα,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αστικά απόβλητα και
απορρίμματα.
Γεωθερμική ενέργεια. Προέρχεται από τη θερμότητα που παράγεται απ’ τη ραδιενεργό αποσύνθεση
των πετρωμάτων της Γης.
Mίνως Μπριλάκης, Γ2 Γυμνασίου
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Τ

α φωτοβολταϊκά κατατάσσονται στην κατηγορία
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και είναι οι
εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο ή στις στέγες σπιτιών, οι οποίες μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε
ηλεκτρική. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη ηλιοφάνεια, συνεπώς η χρήση των φωτοβολταϊκών είναι
πολύ αποδοτική. Πιο συγκεκριμένα, σε ορισμένες
περιοχές της Ελλάδας για 1800 ώρες το χρόνο ο ήλιος
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που συνιστά μεγάλο κέρδος για
τη χώρα, αν αναλογιστούμε ότι ένας χρόνος περιέχει
8.760 ώρες.

Φωτοβολταϊκά πάνελ
• Τι είναι και πώς λειτουργούν
Το βασικό μέρος ενός φωτοβολταϊκού συστήματος
είναι συγκεκριμένες «επιφάνειες» που αποτελούνται από – εμπεριέχουν – χημικές ενώσεις, οι οποίες έχουν τη φυσική ιδιότητα, όταν πάνω σε αυτές

προσπίπτει φως, να παρέχουν από τους ακροδέκτες
τους ηλεκτρική ενέργεια.
• Η απόδοσή τους
Τα φωτοβολταϊκά πάνελ μετατρέπουν μόνο ένα ποσοστό της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισμό. Αυτό
εξαρτάται από τον τύπο των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Οι τύποι αυτοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
στα μονοκρυσταλλικά στοιχεία που έχουν απόδοση
έως και 18% και στα πολυκρυσταλλικά στοιχεία που
έχουν απόδοση έως και 15%, με τη διαφορά πως είναι φθηνότερα.
• Η ισχύς των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα
Την τέταρτη θέση στην Ευρώπη και την έβδομη θέση
διεθνώς κατέλαβε η Ελλάδα όσον αφορά στη νέα
ισχύ των φωτοβολταϊκών το 2012. Συγκεκριμένα,
εγκαταστάθηκαν 912 νέα MW τη χρονιά που πέρασε,
δηλαδή, κάλυψαν πάνω από το 3% των αναγκών της
χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο
αποφεύχθηκε η έκλυση 1,12 εκατομμυρίων τόνων
διοξειδίου του άνθρακα.

Συμπερασματικά, η Ελλάδα χρειάζεται να αυξήσει τη
χρήση των φωτοβολταϊκών, διότι δεν έχει πρωτογενείς
πόρους, όπως πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, ενώ έχει μεγάλη ηλιοφάνεια, την οποία πρέπει να εκμεταλλευτεί.
Δάφνη Βενετσάνου, Β2 Γυμνασίου

Nερό...πηγή ζωής
« Ζούμε σε έναν κόσμο από νερό με το νερό ……. »

Τ

ο νερό βρίσκεται άφθονο
στη φύση και καλύπτει τα
τρία τέταρτα του πλανήτη
μας. Χωρίς αυτό είναι αδύνατη
κάθε μορφή ζωής, γιατί το νερό
είναι η ίδια η ζωή, η φύση, το περιβάλλον. Χρησιμοποιείται σε
όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες ως στοιχείο απαραίτητο, ως θάλασσα, ποτάμι, λίμνη,
βροχή, χιόνι, πάγος, χαλάζι,
δρόσος, πάχνη, πηγή (κοινή ή
ιαματική), πηγάδι, νερόμυλος,

κανάλι, καταρράκτης και άλλα.
Έχει σημαδέψει τη Μυθολογία, την Ιστορία, τη Λαογραφία,
τις Θρησκείες, την Επιστήμη, τη
Φιλοσοφία, τις Τέχνες, τα Γράμματα. Αντιπροσωπεύει το αγίασμα και τον καθαρμό σε όλες
τις θρησκείες.
Οι λαοί από τα πανάρχαια
χρόνια προσπάθησαν να
έχουν τον έλεγχο στις θαλάσσιες επικοινωνίες αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία
τους για την ανάπτυξή τους.
Πρώτοι οι Αιγύπτιοι και στη
συνέχεια οι άλλοι ανατολικοί
λαοί ανέπτυξαν το εμπόριο
χρησιμοποιώντας τους δρόμους του νερού. Ο ελληνικός
λαός, στο σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης, βρήκε

διέξοδο στη θάλασσα. Από
την Αργοναυτική εκστρατεία,
τον κυκλαδικό, το μινωικό και
το μυκηναϊκό πολιτισμό, από
τη θαλασσοκρατία της αθηναϊκής ηγεμονίας μέχρι τις μέρες
μας διαγράφεται ο σημαντικός
ρόλος της θάλασσας στην πορεία του Ελληνισμού. «Μέγα τό
τῆς θαλάσσης κράτος», γράφει
ο Θουκυδίδης.
Ο υδρολογικός κύκλος του
νερού περιγράφει την παρουσία και την κυκλοφορία του
νερού στην επιφάνεια, στην
ατμόσφαιρα και στο υπέδαφος
της Γης. Το νερό είναι πάντα σε
κίνηση από την υγρή μορφή
στην αέρια ή στον πάγο και
στο χιόνι. Ιστορικά ο κύκλος
του νερού λειτουργεί περίπου
4 δισεκατομμύρια χρόνια και η
ζωή στον πλανήτη Γη εξαρτάται
άμεσα από αυτόν.
Το νερό είναι ουσιώδες αγαθό για όλους τους έμβιους οργανισμούς του πλανήτη μας.
Όσον αφορά στον άνθρωπο,
μεταφέρει θρεπτικές ουσίες
στα όργανα και στους ιστούς
του, διατηρεί τον όγκο του αίματος, βοηθάει στην παραγωγή ενέργειας και στην αποβολή
των άχρηστων ουσιών. Οι απαιτούμενες ποσότητες νερού παρέχονται με τη λήψη τροφών,

ποτών, καθώς και με την αναπνοή. Απαιτούνται περίπου 2
λίτρα νερού καθημερινά για
την αναπλήρωση της απώλειας
που προκαλεί η αναπνοή, η εφίδρωση και η αποβολή υγρών
και στερεών .
Το πόσιμο νερό είναι ένας
φυσικός πόρος πολύ χρήσιμος
για τη ζωή. Ως
φυσικός πόρος
ανανεώνεται με
αργό ρυθμό και
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, για να διατηρηθεί τόσο η
ποσότητα όσο
και η ποιότητά
του. Όσον αφορά στην ποιότητα, το πόσιμο νερό πρέπει
να ανταποκρίνεται σε κανόνες
που εγγυώνται την απουσία
κάθε τοξικής ή παθογόνου ουσίας. Έχει διαπιστωθεί πλέον
πως η εκμετάλλευσή του χωρίς
σωστό προγραμματισμό και οικολογική συνείδηση μπορεί να
οδηγήσει στην εξάντληση των
αποθεμάτων.
Δυστυχώς, δεν έχουν όλοι οι
άνθρωποι πρόσβαση σε πόσιμο νερό υψηλών προδιαγραφών. Εκατομμύρια άνθρωποι
πεθαίνουν κάθε χρόνο από
ασθένειες που σχετίζονται με

την πόση μολυσμένου νερού ή
με την έλλειψή του.
Τα βιομηχανικά απόβλητα, η
ατομική και συλλογική έλλειψη
υπευθυνότητας εκ μέρους των
ανθρώπων οδηγούν σε φαινόμενα ρύπανσης του ύδατος. Με
τη ρύπανση του υδροφόρου
ορίζοντα καταστρέφουμε βρα-

χυπρόθεσμα ολόκληρα οικοσυστήματα. Το ίδιο ισχύει και
για τη ρύπανση των θαλασσών.
Οι ρύποι προκαλούν ασθένειες ή βιολογικές διαταραχές σε
φυτά και ζώα που βρίσκονται
στις θάλασσες ή στον άνθρωπο που έρχεται σε επαφή με το
θαλασσινό νερό ή τρέφεται με
τους θαλάσσιους οργανισμούς.
Είναι σημαντικό να θεωρήσουμε ότι το νερό είναι κληρονομιά και όχι εμπορεύσιμο
προϊόν .
Σελένα Μαρκουίζου,
Β3 Λυκείου
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κτική», όπως είπε, μέρα
ημέρωνε μια νέα
της και έπεσε στην αγκαμέρα. Η μικρή σηλιά του ύπνου. Κάτι πολύ
κώθηκε από το κρεδυσάρεστο θα την περίβατάκι της και πήγε να
μενε, όμως, στην αυρια«πλύνει» τα δόντια της.
νή εκδρομή.
Ζούσε με την οικογένειά
της σε ένα φτωχικό σπιΗ ηρωίδα ξύπνησε γετάκι, τίποτα παραπάνω
μάτη χαρά. Ξύπνησε τον
από μια ξύλινη καλύβα με
παππού και τη γιαγιά που
δύο δωμάτια, μια πρόχεικοιμούνταν δίπλα της και
Οι εργασίες με τίτλο «Γιατί»
ρη κουζίνα και σύστημα
πήγε στο δωμάτιο των
έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας,
ύδρευσης. Πήρε τη λεκάγονιών της για να τους ξυνη, έβαλε μέσα λίγο νερό
υπό την καθοδήγηση της κας Νάσιας Κατωπόδη.
πνήσει και αυτούς. Φυκαι άρχισε να τρίβει τα
σικά εκείνοι δε χάρηκαν
δοντάκια της με νερό και
και πολύ που ξύπνησαν
λίγη από αυτήν την οδοαξημέρωτα, αλλά συγχώντόπαστα που είχαν αγορεσαν αμέσως τη μικρή,
ράσει τον προηγούμεγιατί είχαν φοβερές τύνο μήνα. Όταν τελείωσε,
ψεις για αυτό που θα έκαπήγε στην «κουζίνα», για
ναν. Λίγο έλειψε να μην
να φάει το πρωινό της, δηκοιμηθούν καθόλου όλη
λαδή ένα ξεροκόμματο με
τη νύχτα.
λίγο τυρί. Μακάρι να μποΗ μητέρα και το παιρούσε να πάει στο σχολείο
σαν τα άλλα παιδιά! Είχε
δί, αφού έφαγαν πρωινό,
τελειώσει, βέβαια, τις δύο
ξεκίνησαν να περπατούν
πρώτες τάξεις του δημοτιπρος τη στάση του λεωκού, αλλά αυτό ήταν πριν
φορείου. Η μητέρα έβγατην έξωση. Τώρα τους φιλε δύο εισιτήρια για εκείλοξενούσε η γιαγιά της μινην και ένα για την κόρη
κρής, η οποία είχε καταφέτης, κρύβοντας το δεύτερει να αντέξει έστω και με
ρο εισιτήριό της.
τα λίγα χρήματα της σύΤο λεωφορείο ξεκίνηνταξης που έπαιρνε.
σε και οδηγούσε ώρες,
Όταν τελείωσε το πρωιμέχρι που έφτασε στη μενό του, το κοριτσάκι βγήκε
γάλη πόλη. Οι δυο τους
έξω να βοηθήσει τον πακατέβηκαν και περπάτητέρα της με το μικρό χωσαν πέντε με δέκα λεπτά,
ραφάκι που είχαν, για να
έως ότου έφτασαν έξω
τους συντηρεί. Όσο ο πααπό ένα επιβλητικό σπίτέρας θέριζε με τη μητέρα
τι. «Φτάσαμε», προανήγτα στάχυα, η μικρή βγήκε
καζάνι που έβραζε ακόμα στη φωτιά.
γειλε η μητέρα και συνέμε τον παππού της να αρμέξει τις κατσίκες. Όσον αφο- Λοιπόν, είπε η μητέρα στο παιδί, τι λες να πάμε μια εκ- χισε: «Εδώ είναι που θα σε έφερνα». Η μικρή γεμάτη με
ρά στη γιαγιά, αυτή κεντούσε περιμένοντας το γάλα,
δρομή αύριο;
ενθουσιασμό ρώτησε: «Τι είναι αυτό το όμορφο κτήριο;»
για να το ζεστάνει να πιούνε όλοι από λίγο. Μετά από
- Τι είδους εκδρομή; απάντησε έκπληκτη η μικρή.
το άρμεγμα, η μικρή πήγε μέσα να δει τη γιαγιά να ζε- - Α, αυτό δεν μπορώ να σου το πω ακόμη, θα είναι έκπληξη! και η μητέρα απάντησε: «Είναι ένα πολύ ωραίο σπίτι· θα
σταίνει το γάλα. Νόστιμο και υγιεινό ήταν οι δύο λέξεις - Εντάξει, συμφωνώ, αρκεί να πάρουμε το λεωφορείο.
το δεις και μόνη σου».
που χαρακτήριζαν το γάλα που έφτιαχνε η γιαγιά. Ο γέ- - Μην ανησυχείς, το είχα προβλέψει ότι θα ήθελες να πάμε
Μια ηλικιωμένη κυρία τούς προϋπάντησε και με
ρος παππούς εν τω μεταξύ είχε πάει να δει σε τι κατάένα
θερμό καλωσόρισμα είπε στο παιδί να περάμε το λεωφορείο και έχω κρατήσει χρήματα αρκετά, για
σταση βρίσκονταν τα τυριά. Πάντα, όταν ήταν κοντά
σει μέσα. Έπειτα, είπε στη μητέρα: «Μην ανησυχείτε,
να εκδώσουμε τα εισιτήρια.
στα τυριά, αναπολούσε πολέμους και βάσανα, αγώνες - Τώρα, μανούλα, μπορώ να πάω έξω να παίξω με τις κα- το παιδί σας θα είναι ασφαλές και χαρούμενο εδώ μαζί
των προγόνων και διάφορα άλλα τα οποία δεν καταλάτσίκες και το σκύλο;
μας». Έτσι, η μητέρα φίλησε το παιδί της για τελευταία
βαινε η μικρή. Όμως μια φωνή τον έκοψε. «ΕΤΟΙΜΟ», - Μα, φυσικά και μπορείς παιδί μου.
φορά και έφυγε. «Πότε θα γυρίσεις;» είπε μπερδεμένη
φώναζε η γιαγιά από την κουζίνα, για να πάνε όλοι να
Έτσι ανέμελα, λοιπόν, πέρασε η μέρα της μικρής, έως η μικρή. «Σύντομα, αγάπη μου, σύντομα» απάντησε η
πιουν λίγο γάλα. «Πιείτε όσο είναι ζεστό» έλεγε και ξανά- ότου το σκοτάδι έπεσε και σκέπασε όλη την οικουμένη. μητέρα πνιγμένη στα αναφιλητά και άφησε το παιδί
λεγε η γριά. Όταν τελείωσαν όλοι, η μητέρα είπε: «Μπο- Τότε φώναξε ο πατέρας όλη την οικογένεια και πήγαν
εκεί να στέκει παγωμένο προσπαθώντας να καταλάρείτε, σας παρακαλώ, να με αφήσετε λίγο μόνη με το παιδί να κοιμηθούν. Η μικρή έπεσε στο κρεβάτι της και προμου;». Μετά από αυτήν την παράκληση, εκείνη και η μι- σευχήθηκε να περάσει πολύ ωραία την επόμενη μέρα βει τι γινόταν…
Μάνος Γιαννόπουλος, Β2 Γυμνασίου
κρή μας ηρωίδα έμειναν μόνες δίπλα στο άδειο πλέον στην εκδρομή, ευχαρίστησε το Θεό για την «καταπλη-

ΓΙΑΤΙ;
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χεις νιώσει ποτέ πως θες να σταματήσεις το χρόνο; Να μένεις σε
ένα μέρος για μια αιωνιότητα χωρίς να σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο; Να
αντλείς ενέργεια από γύρω σου και να
επιβιώνεις χάρη σε αυτή;
Ε, λοιπόν, αυτά νιώθω εγώ τώρα. Με
μια μικρή διαφορά : εγώ δεν αισθάνομαι
πως θέλω, ξέρω πως μπορώ !
Γυρνάω το κεφάλι μου, για να ακούσω
το κύμα που σκάει στα βράχια και τον
ήχο του αφρού της θάλασσας που μου
ακουμπάει τα γυμνά μου πόδια. Ένα γλαροπούλι βουτάει, για να πιάσει ένα ψάρι.
Τα καταφέρνει με την πρώτη και σηκώνει το θήραμά του ψηλά στον αέρα.
Το κοιτάζω και νιώθω από τη μια τον
πόνο του ψαριού, από την άλλη την
ελευθερία του πουλιού, που όλο και
παίρνει ύψος. Κατεβάζω το βλέμμα μου
και ξαπλώνω πίσω στην χρυσαφιά άμμο
που γεμίζει τα ρούχα και τα μαλλιά μου.
Νιώθω αναπάντεχα ευτυχισμένη, παρά
τα όσα πέρασα. Μάλλον φταίει το μέρος, γιατί από τότε που ήμουν μικρή,
ερχόμουν εδώ και απλώς αγνάντευα τα
κύματα, νιώθοντας ότι είναι ακατανίκητα. Ότι εγώ είμαι ακατανίκητη. Σκεφτόμουν τα δικά μου «γιατί». Γιατί ο Μπομπ
Σφουγγαράκης να είναι κίτρινος, γιατί
να μην υπάρχουν μαύρα λουλούδια…
Αυτά μου φαίνονταν σημαντικά τότε.
Το αστείο, όμως, είναι πως χρόνο με

το χρόνο έβλεπα τα ερωτήματά μου
να αλλάζουν και κάθε φορά γελούσα
με την ασημαντότητα των προηγουμένων. Όμως, δεν το κάνω τώρα. Αντίθετα, τώρα ευχόμουν να έχω τα ερωτήματα αυτά και να θλίβομαι για εκείνα. Τώρα
πια δεν αντέχω από τα «γιατί» που βαραίνουν τους ώμους και τη συνείδησή
μου, που εισβάλλουν στο μυαλό μου και
δε με αφήνουν να κοιμηθώ τα βράδια.
Και το χειρότερο είναι πως δεν έχω με
ποιον να μοιραστώ τις ανησυχίες μου.
Κάποιον να με πάρει αγκαλιά και να μου

-Ξύπνα, Ματέο! Θα αργήσεις στο σχολείο.
-Ναι, μαμά.
Ο Ματέο χωρίς πολλά-πολλά σηκώθηκε και ντύθηκε
καλά, γιατί κρύωνε. Το σπίτι τους ήταν ένα μικρό δωμάτιο, με δύο κρεβάτια και ένα τραπέζι και μια κουζινούλα με τα απαραίτητα. Φυσικά, δεν είχαν θέρμανση. Ο Ματέο δεν άντεχε να βλέπει τη μάνα του να
γυρίζει απ’τη δουλειά εξουθενωμένη, πολλές φορές
να κλαίει κρυφά. Τα μάτια της έδειχναν πάντα κουρασμένα, με μαύρους κύκλους.
-Να προσέχεις στο σχολείο, του φώναξε καθώς έφευγε.
Όταν βγήκε στο δρόμο ο Ματέο, με έκπληξη ανακάλυψε ότι
είχε χιονίσει. Ευτυχώς η στάση του λεωφορείου, για να πάει
στο σχολείο, δεν ήταν μακριά. Εκεί είδε και άλλους συμμαθητές του. Αυτοί, μόλις τον είδαν, του γύρισαν την πλάτη. Διέκρινε στην παρέα τους τον πρόεδρο του δεκαπενταμελούς συμβουλίου. Εκείνο το παιδί το αντιπαθούσε πιο πολύ από όλους
τους άλλους. Θυμόταν που στις εκλογές έλεγε ότι θα σταματήσει
την ενδοσχολική βία. Στην αρχή ο Ματέο τον είχε πιστέψει. Μια μέρα,
όμως, τον άκουσε να λέει στους συμμαθητές του: «Θα τον διώξω τον Αλβανό από το σχολείο μας». Ο Ματέο είχε πληγωθεί πολύ. Όταν μετά από
δύο εβδομάδες άκουσε κάποια παιδιά από την τάξη του να λένε στον
πρόεδρο του δεκαπενταμελούς: « Τι περιμένεις; Πότε θα τον διώξεις, τον Αλβανό;», τότε ο Ματέο απογοητεύτηκε εντελώς. Η καρδιά του έσπασε στα δύο.
Το λεωφορείο έφτασε. Ο Ματέο είδε τα παιδιά να μπαίνουν μέσα, όμως ο ίδιος
δεν μπήκε. Άρχισε να τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση λες και τον κυνηγούσε
ένας αόρατος εχθρός. Έτρεξε τόσο, μέχρι που δεν άντεχε άλλο. Κάθισε σε ένα παγκάκι που βρήκε με το πρόσωπό του χωμένο στα γόνατα. Δεν ένιωθε το κρύο πια.
Ένιωθε μόνο το παράπονο μέσα του να γίνεται λυγμός. Άρχισε να κλαίει. Εκεί στο
παγκάκι ένιωσε τόσο μόνος, τόσο απελπισμένος...« Γιατί, γιατί;», σκεφτόταν και τα
δάκρυα κυλούσαν με χοντρές σταγόνες στο πρόσωπό του. «Τι τους έκανα; Τι τους
φταίω; Γιατί δε με θέλουν; Τι φταίω, αν είμαι φτωχός και κακός μαθητής; Γιατί είναι
κακό που είμαι Αλβανός; Και τα ελληνικά έχουν τόσο δύσκολη ορθογραφία! Και τα
μαθήματα είναι τόσο ακαταλαβίστικα... Όχι, δεν έπρεπε να πάω στο Γυμνάσιο. Κι
όμως, πίστευα ότι θα τα καταφέρω. Και η μάνα μου επέμενε... Γιατί δεν μπορούν οι
άλλοι να καταλάβουν πώς αισθάνομαι; ».

πει: «Όλα καλά θα πάνε!». Κάποιον να με
κοιμίζει τα βράδια και να παίρνει όλους
τους εφιάλτες μου μακριά.
Αλλά δε μου έχει μείνει κανένας. Ούτε
συγγενής, ούτε φίλος, ούτε γνωστός.
Όλοι έφυγαν για έναν κόσμο καλύτερο,
δίχως πόνο και θλίψη, δίχως εχθρούς και
κακία, αφήνοντάς με σε τούτη την πραγματικότητα στην οποία δε θα τα καταφέρω να επιβιώσω.
Όχι, αυτό που λέω δεν είναι σωστό.
Μπορώ να επιβιώσω, εάν το θέλω. Το
θέλω όμως; Δεν έχει μείνει τίποτα για το

οποίο να αξίζει να παλέψω. Μόνο αυτή η
παραλία στην οποία γεννήθηκα…
Κάθισα εκεί, μέχρι ο κίτρινος ήλιος να
κρυφτεί πίσω από τα βουνά και ο ουρανός να γίνει πορτοκαλί και ροζ. Τότε
σηκώθηκα και κατευθύνθηκα προς τα
βράχια. Εκείνα τα δευτερόλεπτα μού
φάνηκαν βασανιστικά. Πίεσα τον εαυτό μου να θυμηθεί τα πρόσωπα της οικογένειάς μου πριν πεθάνουν, χωρίς να
κλάψει. Τα βλέμματά τους γεμάτα οίκτο
παρακαλώντας με να τους σώσω. Όμως
δεν μπόρεσα, δεν πρόλαβα. Και αυτή
ήταν η τιμωρία μου…
Χαμένη στις σκέψεις μου έφτασα στο
άκρο των μυτερών βράχων και κοίταξα
τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Φαινόταν σαν να προσπαθούσε να με αποτρέψει από αυτό που επρόκειτο να κάνω…
Όμως δεν υποχωρούσα. Είχα πάρει την
απόφασή μου. Εδώ γεννήθηκα, εδώ θα
πεθάνω… Ψιθύρισα «αντίο» και έπεσα.
Βρισκόμουν για λίγο στον αέρα, όταν
χτύπησα με δύναμη στο νερό. Λένε πως,
όταν πεθαίνεις, όλη σου η ζωή περνά
σε εικόνες μπροστά από τα μάτια σου.
Δεν είναι αλήθεια. Το μόνο που νιώθω
εγώ είναι πόνος. Αλλά δε με ενδιαφέρει
που πονάει το σώμα μου, γιατί ξέρω ότι
σε λίγο θα σταματήσει να αιμορραγεί η
ψυχή μου.
Τατιάνα Μπούρα, Β1 Γυμνασίου

Έκλαιγε εκείνο το κρύο χειμωνιάτικο πρωινό ο Ματέο.
Έκλαιγε για όλα αυτά που δεν μπορούσε να χωρέσει το
μυαλό του. Έκλαιγε για την υποκρισία. Στην αρχή
της σχολικής χρονιάς, οι δάσκαλοί του του είπαν
να μη στενoχωριέται. Ότι θα τον βοηθήσουν
όσο μπορούν. Αλλά ο Ματέο δυσκολευόταν
πολύ στα μαθήματα. Ούτε η μητέρα του
μπορούσε να τον βοηθήσει στο διάβασμα.
Τα γράμματα στροβιλίζονταν στο χαρτί,
στον πίνακα, παντού. Οι δάσκαλοί του, άλλος αργά, άλλος γρήγορα, τον άφηναν στην
άκρη. Το ίδιο και οι συμμαθητές του. Ακόμα και η
Κάτια, που από την αρχή του έδειξε συμπάθεια, όταν
αντιμετώπισε την αρνητική κριτική των άλλων, αραίωσε την παρέα μαζί του. Υπήρχαν φορές που αισθανόταν αόρατος μέσα στην τάξη, σαν να μην υπήρχε, εκτός από τις περιπτώσεις που κάποιος έπρεπε να
φταίει...Τότε ο διευθυντής θυμόταν να τον τιμωρήσει...
Το σχολείο πια του προκαλούσε πόνο. Άξιζε να συνεχίσει
να πηγαίνει, όταν όλοι τον είχαν στο «φτύσιμο», όταν οι
βαθμοί του ήταν τόσο κακοί; Δεν ήταν πια σίγουρος για
τίποτα. Για το Ματέο φαίνονταν όλα πια μάταια!
Εκείνο το κρύο χειμωνιάτικο πρωινό, εκεί στο παγκάκι, ο Ματέο πήρε τις αποφάσεις του. Ξαφνικά το μυαλό του καθάρισε. Σταμάτησε
να κλαίει. Σκούπισε τα δάκρυά του. Και αποφάσισε να μην ξαναπάει στο σχολείο
και να ψάξει να βρει μια δουλειά. Σκέφτηκε τη μητέρα του. Θα τη στενοχωρούσε
πολύ αυτή του η απόφαση, ήθελε τόσο πολύ να μάθει γράμματα, να ζήσει ο γιος
της μια ζωή καλύτερη από τη δική της...Όμως, όχι! Πρέπει να της το πει! Καλύτερα
εργάτης, φτωχός αλλά περήφανος! Δεν υπάρχουν γιατί. Δεν υπάρχουν απαντήσεις
στα γιατί...
Η ώρα ήταν τέσσερις, όταν ο Ματέο μπήκε στο σπίτι του. Η μητέρα του είχε ήδη
γυρίσει. Πώς θα της το έλεγε;
-Καλώς τον! Πώς πέρασες στο σχολείο σήμερα; τον ρώτησε.
-Μια χαρά, μαμά! Πέρασα θαυμάσια! της είπε με έναν κόμπο στο λαιμό...
Μαριλία Κανταρτζή, Β2 Γυμνασίου
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Μεγαλώνοντας

Τ

ελειώσαμε μόλις το σχολείο και ετοιμαζόμαστε, όπως
όλοι μάς λένε, για το μεγάλο βήμα προς την κοινωνία.
Πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να ωριμάσουμε, πρέπει να διαβάσουμε, πρέπει να περάσουμε... Ένα σωρό «πρέπει», την ίδια στιγμή που μας ενημερώνουν πως ο κόσμος
όπου θα ζήσουμε έχει πρόβλημα, είναι «χάλια». Δεν ξέρω
πώς πραγματικά είναι ο κόσμος, γιατί δεν τον έχω ζήσει ακόμη. Όμως, μέχρι αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια πραγματικότητα που έχουν ετοιμάσει για εμάς, όπως νομίζουν οι μεγάλοι,
που προφανώς δε λειτουργεί. Δε λέω ότι φταίνε όλοι, όμως,
όλα αυτά τα «πρέπει» και το χάος που δημιουργούν είναι
αναγκαίο να σταματήσουν, εκτός αν προσφέρουν τα εχέγγυα για την πρόοδο.
Η μόρφωση είναι απαραίτητη και ωφέλιμη, όμως περιμένουν από εμάς τυποποιημένες εργασίες με τυποποιημένη μέθοδο, χωρίς να μας ωθούν στον προβληματισμό, χωρίς να ενισχύουν το πνεύμα αμφισβήτησης. Γίνεται σαφές σε
όλους μας ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι εντελώς ανεπαρκές. Κάποιοι άνθρωποι, που εκφράζουν μια άλλη εποχή,
έχουν βάλει στο σχολικό πρόγραμμα αχρείαστα μαθήματα
ή έχουν κακοποιήσει το περιεχόμενό τους. Θεωρώ πως είναι
εσφαλμένο να διδασκόμαστε τόσα μαθήματα ανεξαρτήτως
της κατεύθυνσής μας. Είναι χρήσιμο να παίρνουμε από παντού την ουσία και στη συνέχεια να εμβαθύνουμε, ανάλογα με τις κλίσεις μας, σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα. Το
υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα δε διαμορφώνει χαρακτήρα, δε μας εμπνέει το σεβασμό (άλλωστε ο σεβασμός δεν
επιβάλλεται), γι' αυτό και γινόμαστε «ομιλητικοί» στην τάξη,
όταν ο καθηγητής ή το μάθημα δε μας προκαλούν το ενδιαφέρον.
Ευτυχώς, που σε αυτό το σχολείο γνώρισα σε ένα βαθμό
πώς αλλιώς μπορεί να είναι η εκπαίδευση, γιατί η εντύπωση
που αφήνει δυστυχώς το δημόσιο σχολείο είναι αυτή «του χαμένου χρόνου». Βέβαια, τα πάντα ξεκινούν από τους ανθρώπους. Απλοί άνθρωποι, ουσιαστικό μάθημα και μαθήματα
ζωής, όπως αυτό που πήραμε φέτος στην «Κλίμακα». Γι’ αυτό
και εκτιμώ τους καθηγητές σε αυτό το σχολείο, αν και έτσι
έπρεπε να είναι παντού.
Όσον αφορά σε εμάς, τα παιδιά, έχω την άποψη ότι οι περισσότεροι είμαστε κακομαθημένοι, χωρίς να το λέω με την
έννοια του «παλιόπαιδου», άλλωστε και αυτοί είναι λίγοι. Εννοώ πως, παρότι πήραμε τα πάντα από τους γονείς μας, δε
δώσαμε πίσω αυτά που έπρεπε, όχι μόνο στους γονείς μας
αλλά και στους ίδιους μας τους εαυτούς. Δεν πιστεύω ότι δίνουμε όση σημασία χρειάζεται στον κόσμο γύρω μας, βλέποντας στα πεταχτά ειδήσεις, ενώ είμαστε στο facebook.
Σημασία έχει να κατανοήσουμε πως, ενώ εμείς γκρινιάζουμε για το φαγητό που μας μαγείρεψαν και δε μας αρέσει, κάποιος άλλος διαβάζει χωρίς να έχει φάει. Και το πιο σπουδαίο
από όλα είναι ότι και αυτός θα περάσει στο Πολυτεχνείο. Από
αυτά έπρεπε να παίρνουμε δύναμη. Αντί για αυτό, τα αγόρια
νομίζουμε πως από τη μια στιγμή στην άλλη γίναμε άντρες
και τα κορίτσια νομίζουν πως έγιναν γυναίκες και όλοι πρέπει
να φροντίζουν για αυτές.
Είναι, σίγουρα, ωραίο να είμαστε ανέμελοι έφηβοι, όμως
πρέπει να δούμε και τι γίνεται εκεί έξω, στον κόσμο όπου θα
ζήσουμε. Δεν είναι όλα έτοιμα ούτε τόσο εύκολα. Είναι χρέος
μας να μη γίνουμε αυτό που κοροϊδεύουμε και είναι αδιανόητο να υποστηρίξουμε πως όλα θα τα αλλάξουν οι νεότεροι,
αφού εμείς είμαστε οι νέοι! Γι’ αυτό, λοιπόν, πέρα από τη
γνώση που αποκτήσαμε από τα βιβλία, χρειάζεται να γίνουμε πιο συνειδητοποιημένοι, να μην αφήνουμε καμιά καλή
πράξη σε άλλον, να μη θίγουμε κανένα. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε και, εφόσον ζούμε μόνο μια φορά, οφείλουμε
να ζήσουμε καλά. Δεν είναι δύσκολο. Όλα είναι στο μυαλό.
Δημήτρης Κωσταντέλος, Γ2 Λυκείου

'Ανθρωπος και Φαντασία

Σ

τις μέρες μας υπάρχει μια συνεχής υπερπαραγωγή φανταστικών ταινιών οι οποίες, αν και έχουν πρωταγωνιστές υπερανθρώπους, τέρατα και βαμπίρ, είναι ρομαντικές. Και αναρωτιέμαι γιατί έχει μπει τόσος κόπος, για να
φτιαχτεί μια απραγματοποίητη φαντασίωση; Γιατί να παθιαζόμαστε με κάτι που δεν
μπορούμε ποτέ να έχουμε;
Eμείς οι άνθρωποι, από την αρχή της ιστορίας, έχουμε εμμονή με το μεταφυσικό. Από
τη μυθολογία των αρχαίων πολιτισμών, έως και τις σύγχρονες νουβέλες. Τι, όμως, μας έλκει σε αυτά; Γνωρίζουμε πως είναι όλα απλώς τα παράγωγα της φαντασίας κάποιου, αλλά
και πάλι μας μαγεύουν. Πιστεύω πως έχουμε όλοι μια αδυναμία στην τελειότητα, καθώς σε
όλους μας κάτι λείπει. Όλοι έχουμε εκείνο το κρυφό απωθημένο, μια φαντασίωση που πιστεύουμε ότι μπορεί να μας κάνει χαρούμενους. Σε αυτή τη φαντασίωση, δεν υπάρχουν οι
ατέλειες που μας κρατάνε πίσω.
Ζούμε σε μια εποχή, όπου έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε φυσικό το να είμαστε ανασφαλείς και δυσαρεστημένοι για κάτι. Και έτσι εξηγείται η κλίση μας προς το υπεράνθρωπο, τη δύναμη και την αθανασία, πιστεύοντας πως μέσα από τέτοιες εύκολες λύσεις μπορούμε να βρούμε νόημα και ευχαρίστηση. Όμως, τότε, γιατί ακόμα και στο μεσαίωνα
είχαμε την ίδια τάση; Ο μεσαιωνικός ρομαντισμός κυμαίνεται γύρω από τον ειδυλλιακό
ιππότη, ο οποίος ποτέ δεν υπήρξε, εξυπηρετούσε απλώς το ρόλο που εξυπηρετούν
σήμερα τα βαμπίρ και οι μάγοι.
Είναι, συνεπώς, έμφυτη αυτή η τάση προς το απραγματοποίητο; Είμαστε όλοι
απλώς αιθεροβάμονες που συνειδητά τρέφουμε τους εαυτούς μας με πλαστές
και χιμαιρικές ελπίδες; Όχι. Νομίζω πως, δημιουργώντας αυτές τις διεξόδους
από τον πραγματικό κόσμο, κατανοούμε πραγματικά τι θέλουμε να αλλάξουμε στη ζωή μας και στο χαρακτήρα μας. Βλέπουμε, μέσα από το
ρόλο που δίνουμε στους εαυτούς μας σε αυτόν το φανταστικό κόσμο, ποιοι θέλουμε να γίνουμε.
Άλεξ Γκουίν Ντέιβις, Β2 Λυκείου

Ένας καλύτερος κόσμος

Ο

ι άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να σταματήσουν τους
πολέμους παγκοσμίως, να δώσουν τα απαραίτητα σε όσους τα στερούνται,
ακόμα και να αλλάξουν την γκρίζα τους καθημερινότητα. Όμως, την έχουν!
Με μικρές κινήσεις και την προσωπική συμβολή του καθενός μπορούμε να αλλάξουμε τον
κόσμο.
Αρχικά, βάζοντας λίγες χαρούμενες πινελιές, χαρίζοντας απλόχερα αγάπη και στοργή στους
γύρω μας μπορούμε να βελτιώσουμε αισθητά τον κόσμο και την καθημερινότητά μας. Ένας καλός λόγος, ένα χαμόγελο, μια τρυφερή χειρονομία θα κάνουν τους ανθρώπους να μας πουν αυθόρμητα «μου έφτιαξες τη μέρα». Έτσι, όμως, θα φτιάξουμε και τη δική μας μέρα που θα ξεκινήσει
με χαρά και αισιοδοξία. Γιατί να ακολουθούμε τα ανταγωνιστικά ένστικτα και να αφήνουμε κάποια
σύνδρομα ανωτερότητας ή κατωτερότητας να μας καθοδηγούν; Μπορούμε να κάνουμε καλές πράξεις, να είμαστε γενναιόδωροι και να μη ζητάμε πολλά από τους άλλους. Μπορούμε να δίνουμε στον
καθένα περισσότερα από όσα περιμένει με προθυμία και χαρά.
Από την άλλη πλευρά, μπορούμε να βοηθήσουμε να βελτιωθεί όχι μόνο το κοντινό μας περιβάλλον
αλλά και όλος ο κόσμος. Πώς όμως; Χαρίζοντας παλιά αντικείμενα που δε χρειαζόμαστε σε μια φιλανθρωπική οργάνωση. Δίνοντας ένα μικρό ποσό, το οποίο δε θα στερηθούμε, σε φιλανθρωπικά προγράμματα. Ακόμα και το επάγγελμα του καθενός έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα περισσότερο ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Ένας φαρμακοποιός μπορεί να δώσει φάρμακα χωρίς να απαιτήσει
αμοιβή από κάποιον άνθρωπο που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο κόστος τους, ενώ τα έχει ανάγκη. Ένας ιδιοκτήτης εστιατορίου μπορεί να δώσει λίγο από το φαγητό που περισσεύει καθημερινά σε όσους το στερούνται. Ένας δικηγόρος μπορεί να υπερασπίσει αφιλοκερδώς έναν ανυπεράσπιστο. Τέλος, ως πολίτες σε μια δημοκρατική κοινωνία οφείλουμε να παραπονεθούμε
για κάθε αδικία και να εκφράσουμε τις απόψεις μας, να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες
ζωής. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε κάθε απόφαση αρνητική για το σύνολο των πολιτών.
Τελικά, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο. Χρειάζεται μόνο
τόλμη, θέληση και ιδεαλισμό. Ας αναλάβουμε, λοιπόν, δράση!
Ιωάννα Χατζηθεοδοσίου, Γ2 Γυμνασίου
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Πρέπει οι Έλληνες πολίτες να παραμείνουν στην Ελλάδα;

Ε

ίναι πλέον ευρέως γνωστό και αποδεκτό πως
η Ελλάδα βρίσκεται σε περίοδο κρίσης, είτε
κάποιοι τη θεωρούν ηθική, είτε απλώς οικονομική, είτε μια Αποκάλυψη του Ιωάννη... Μαζί της
η κρίση, όμως, φέρνει πολλές δυσχέρειες, και οι δυσχέρειες (φόροι, αβάστακτα μέτρα) με τη σειρά
τους διώχνουν αρκετούς ανθρώπους από τη χώρα,
απογοητευμένους από το σύστημα, το οποίο διεφθαρμένο ως το κόκαλο και «ξεπουλημένο» σε διαφόρους, ανήμπορο από κάθε άποψη, αδυνατεί να
τους προσφέρει ακόμη και τις βασικές κοινωνικές
παροχές, όπως εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη και
εργασία. Όσο δικαιολογημένη και αν είναι, όμως,
τούτη η φυγή των χιλιάδων Ελλήνων πολιτών, αποτελεί σίγουρα τη σωστή επιλογή;
Βέβαια, θα ήταν παράλογο να προσπαθήσουμε
να πείσουμε τους αγανακτισμένους και δυσαρεστημένους συνανθρώπους μας να μείνουν σε μία παρηκμασμένη «τριτοκοσμική» χώρα, αντί να κοιτάξουν το συμφέρον τους το οποίο βρίσκεται σε ξένες
ανεπτυγμένες χώρες. Όμως, πιστεύω πως υπάρχουν
αρκετοί λόγοι, για να μείνει κανείς σε αυτή την ευρωπαϊκή «επαρχία» και να αγωνιστεί.
Καταρχάς, οι περισσότεροι πολίτες έχουν ευθύνη
για την κατεστραμμένη αυτή Ελλάδα. Είναι εύκολο

Η

ΕΡΕΥΝΑ

έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 100 μαθητών
του σχολείου μας σχετικά με τα κριτήρια επιλογής επαγγέλματος μάς οδήγησε στα εξής αποτελέσματα:
- Οι περισσότεροι νέοι του σχολείου μας (85%) δεν
κρίνουν ορθή την επιλογή να εργαστούν στο εξωτερικό, ίσως γιατί, αναζητώντας εργασία στην Ελλάδα,
θεωρούν ότι δεν εγκαταλείπουν τη χώρα τους.
- Το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής επαγγέλματος
αναδείχθηκαν οι προσωπικές ικανότητες/δυνατότητες με ποσοστό 60%, ενώ ακολουθούν η ψυχική ικανοποίηση (20%) και οι οικονομικές απολαβές (17%).
Το τελευταίο κριτήριο που φαίνεται να λαμβάνουν
υπόψη τους οι μαθητές κατά την επιλογή επαγγέλματος είναι οι συνθήκες εργασίας (3%). Αυτό φανερώνει πως, όταν κάποιος έχει τη θέληση να ασκήσει
ένα επάγγελμα, δεν τον εμποδίζουν οι συνθήκες εργασίας όποιες κι αν είναι αυτές.
- Η οικογένεια φαίνεται να επηρεάζει σε μικρό βαθμό
το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων μαθητών (72%), ενώ σε ποσοστό 27% δήλωσαν ότι επηρεάζονται αρκετά από το οικογενειακό περιβάλλον.
- Η έρευνα, επίσης, κατέδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία (92%) των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν παρέχει επαρκή
επαγγελματικό προσανατολισμό στους μαθητές.
- Στο τέλος, τέθηκε στους μαθητές το δίλημμα αν θα
απέρριπταν το επάγγελμα των ονείρων τους για μια
εξασφαλισμένη, από την οικογένεια, θέση εργασίας. Σε
ποσοστό πάνω από 45% απάντησαν κατηγορηματικά όχι. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι οι νέοι στις μέρες μας δε σκοπεύουν να εγκαταλείψουν αυτό που
ονειρεύονται να κάνουν, για κάτι σίγουρο και εξασφαλισμένο που δεν τους ικανοποιεί πλήρως.
Αναστασία Κούβαρη, Τζοάννα Κουμερτά,
Β1 Γυμνασίου

κανείς να κοιτάξει πέρα στη Δύση και να κατηγορήσει ξένους. Όμως, φταίχτες είναι οι ίδιοι οι ψηφοφόροι κομμάτων που διέλυσαν την οικονομία, οι
«βολεμένοι» της μεταπολίτευσης, η εν μέρει ψευτοεπαναστατική γενιά του Πολυτεχνείου, καθώς και οι
περισσότεροι πολίτες, που διέπρατταν από μικρά
έως μεγάλα αδικήματα, τα οποία σιγά-σιγά έκαψαν
το «χρυσωπό όνειρο» της ελληνικής φαινομενικής
ανάπτυξης. Επομένως, αν όχι όλοι, για να μη γενικεύουμε, αρκετοί έχουν το χρέος να παραμείνουν
και να διορθώσουν «τα αδιόρθωτα» της χώρας.
Έπειτα, βλέποντας την κατάσταση ως έχει, μπορούμε να παρατηρήσουμε με ευστοχία πως τα
πράγματα έχουν πάρει μια πολύ ενδιαφέρουσα τροπή. Βλέπουμε πως οι πολιτικοί και άλλοι παράγοντες
που κατέκλεψαν το κράτος, πλέον και αυτοί κατά
κάποιο τρόπο πληρώνουν το τίμημα. Από ένα τόσο
σκουριασμένο σύστημα, λοιπόν, είναι ευκαιρία να
αναδυθούν νέοι πολιτικοί, με όραμα, αξίες και βλέψεις, και οι πολίτες μέσω της κρίσης να αντιληφθούν
τα αδικήματά τους και να μην τα επαναλάβουν στο
μέλλον. Μια τέτοια νέα αρχή θα μπορούσε, πιστεύω,
να προσφέρει αρκετά στην Ελλάδα, που, ευρισκόμενη πλέον στον πάτο της Ευρώπης, μόνο προς τα
πάνω μπορεί να δει.

Επιπλέον, πρέπει οι κάτοικοι αυτού του τόπου,
γηγενείς και μετανάστες, να μάθουν να συνυπάρχουν με αρμονία, να αφήσουν τα προσωπικά τους
συμφέροντα στην άκρη και να θυσιαστούν για το
κοινό καλό, δημιουργώντας έτσι ένα κοινωνικό
συμβόλαιο το οποίο να ωφελεί όλους, μηδενός εξαιρουμένου. Ένας τέτοιος λαός ενωμένος, και όχι διχασμένος, είναι η λύση στην ανεξαρτητοποίηση της
χώρας από τους εκμεταλλευτές της. Επομένως, αν
παραμείνει και δε μεταναστεύσει σε διάφορες ξένες χώρες και θέσει ως στόχο την κοινωνική ισότητα
μέσω της Δημοκρατίας, που οι κάτοικοι της περιοχής αυτής χιλιάδες χρόνια πριν θεμελίωσαν, σίγουρα θα υπάρξει σταδιακά συλλογική ανάπτυξη.
Συνοψίζοντας, θα ήθελα να τονίσω πως κάθε
άποψη, για το αν οι Έλληνες πρέπει να παραμείνουν στην Ελλάδα, είναι αποδεκτή, καθώς κανείς
δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιον για την επιθυμία του να έχει ένα καλό βιοτικό επίπεδο. Παρ’ όλα
αυτά, θα ήταν καλό να παραμείνουμε όσοι μπορούμε, καθώς οι ευκαιρίες για μετανάστευση δεν είναι
ίσες για όλους, με αποτέλεσμα αυτοί που θα μένουν
στην Ελλάδα να χρειαστούν βοήθεια, καθώς θα ζήσουν πολύ δύσκολες περιόδους μόνοι.
Γιάννης Μαλικούτης, Β3 Λυκείου
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Άπειρο: η μυθοποίηση έγινε, θα υπάρξει απομυθοποίηση;
Η σχολική χρονιά τελείωσε και είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό. Τέλος το πρωινό ξύπνημα, τέλος το διάβασμα, τέλος τα τεστ. ΄Ηρθε η ώρα για διακοπές. Πιστεύουμε ότι σημειώσαμε σημαντικά βήματα και ότι πετύχαμε τους στόχους που θέτει η Α΄ Λυκείου. Τα μαθήματα της συγκεκριμένης τάξης πραγματεύονται έννοιες με τις περισσότερες
από τις οποίες έχουμε έλθει σε επαφή σε προηγούμενες τάξεις. Συγκεκριμένα, στην τάξη αυτή μάθαμε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις έννοιες σε υψηλότερο επίπεδο, να
εμβαθύνουμε και να γενικεύουμε.
Η διδασκαλία των Μαθηματικών έχει δύο κεντρικούς στόχους: την ολοκλήρωση της μαθηματικής εκπαίδευσης που οι μαθητές έλαβαν στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο
και ταυτόχρονα το πέρασμα σε έναν πιο προωθημένο, θεωρητικό μαθηματικό τρόπο σκέψης. Βασικά στοιχεία αυτού του τρόπου σκέψης είναι η «αυστηρή» χρήση μαθηματικής ορολογίας και συμβολισμού, οι ορισμοί των εννοιών και η θεωρητική απόδειξη των ισχυρισμών.
Από τις καινούριες έννοιες που διδαχθήκαμε, άλλες μας φάνηκαν κατανοητές και άλλες δύσκολες. Υπάρχει, όμως, μια έννοια που άλλοτε μας βολεύει έτσι, όπως έχει δοθεί,
και άλλοτε μας γεννάει αναπάντητες απορίες.
Το άπειρο είναι µια από τις σηµαντικότερες και ταυτόχρονα πιο µυστηριώδεις επιστηµονικές έννοιες.
Αυτό προέκυψε στην επιστήμη από διάφορα ερωτήματα όπως : Το σύµπαν είναι περιορισµένο; Έχει αρχή; Έχει τέλος ; Ποια είναι η δοµή του µικρόκοσµου; Υπάρχει όριο
στη διαιρετότητα των υλικών αντικειµένων;
Η εµπειρία από µόνη της δεν µπορούσε να δώσει απάντηση, κι έτσι το ζήτηµα αν υπάρχει όριο στη διαιρετότητα των υλικών αντικειµένων µετατοπίστηκε από την περιοχή
της εµπειρίας στο χώρο των Μαθηµατικών και της Φιλοσοφίας.
Υπήρξαν σχολές σοφών και φιλοσόφων στην αρχαία Ελλάδα, που επιχείρησαν µια ορθολογική εξήγηση του κόσµου. Η πρωτότυπη ιδέα του κόσµου δόθηκε από τον
Αναξίµανδρο το Μιλήσιο τον 6ο αιώνα π.Χ. που προτείνει το άπειρο ως πρωταρχικό στοιχείο κάθε όντος. Το άπειρο σε αυτή τη θεωρία παίρνει δύο ερμηνείες :
• Άπειρον: α + πέρας = χωρίς τέλος
• Άπειρον : α + περάω =αδιαπέραστο
Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως εννοούσε μια πρωταρχική αιτία δίχως όρια στο χώρο. Στο άπειρο ο Αναξίμανδρος δεν είδε μόνο την πρωταρχική ύλη και την αρχική
κατάσταση του κόσμου αλλά και την αιτία της κοσμικής τάξης. Σε αυτήν την πρωταρχική ουσία απέδωσε θεϊκές ιδιότητες, χαρακτηρίζοντας το άπειρο ως αθάνατον, ανώλεθρον και θείον.
Ο Αναξαγόρας ο Κλαζοµένιος αντιλαμβάνεται πρώτος το άπειρο, από την ποιοτική του, όµως, έννοια : δεν υπάρχει το ελάχιστο κοµµάτι ενός σωματιδίου, αλλά υπάρχει
διαρκώς ένα µικρότερο κοµµάτι. Υποστηρίζει ότι η ύλη είναι έπ’ άπειρον διαιρετή . Στη βάση του στοχασμού του φιλόσοφου Αναξαγόρα βρίσκεται η άρνηση της γένεσης
και της φθοράς, καθώς «...τίποτα δε γίνεται ούτε χάνεται, αλλά συντίθεται και διαχωρίζεται από προϋπάρχοντα όντα».
Ο Gauss (1777- 1855) το 1831 έγραφε για το άπειρο: «Διαμαρτύρομαι για τη χρήση μιας άπειρης ποσότητας ως μιας αυτοτελούς και ενιαίας οντότητας. Αυτό δεν επιτρέπεται
ποτέ στα Μαθηματικά. Το άπειρο δεν είναι παρά ένας τρόπος εκφράσεως, όπου ομιλούμε για όρια ορισμένων πηλίκων, τα οποία όρια μπορούν τα πηλίκα να τα πλησιάσουν όσο
θέλουμε, ενώ άλλα πηλίκα μπορούν να καταστούν απεριορίστως μεγάλα».
Για να δούμε τις δύο όψεις του απείρου με δύο παραδείγματα:
Α) Στην συνάρτηση f (x) =

x
f (x) =

1
x

1
μας βοηθάει να βρούμε τη συμπεριφορά της f για «πολύ μεγάλες » τιμές του x
x

1010

1020

1050

10100

101000

…

→+∞

10-10

10-20

10-50

10-100

10-1000

…

→0

Από τον πίνακα προκύπτει ότι, καθώς το x αυξάνεται απεριόριστα, όπως λέμε τείνει στο άπειρο, το
συμπεριφορά του απείρου σαν ποσότητα.
Β) Η εξίσωση

με άγνωστο το x και παράμετρο

Απορία : Aν το λ είναι ο πραγματικός αριθμός με τιμή
Προσοχή! Αν

1
μειώνεται απεριόριστα και τείνει στο μηδέν. Εδώ γνωρίζουμε τη
x

έχει πραγματικές ρίζες, αν Δ ≥ 0 ή λ ≤ 1.

, τότε η εξίσωση έχει πραγματικές ρίζες ή δεν έχει ;

, τότε Δ = 0 και έχουμε μία διπλή πραγματική ρίζα. Αν, όμως,

.,τότε έχουμε δύο

άνισες πραγματικές ρίζες.
Πού βρίσκεται το παράδοξο; Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το 0,333... + 0, 666... = 0,999... = 1 τελικά ; Μπορούμε να κάνουμε πρόσθεση αριθμών με άπειρα
δεκαδικά ψηφία;
Συμπερασματικά, το άπειρο μπορεί να μας βγάλει από αδιέξοδα και να μας αποκαλύψει αλήθειες που υπήρχαν ανέκαθεν, αλλά που κανείς δε γνώριζε. Όμως, δύσκολα
θα κατανοήσουμε την ουσία του, αφού οι αισθήσεις μας και η νόησή μας πολλές φορές δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς συμπεριφέρεται σε απλές καταστάσεις.
Εργασία μαθητών Α1 Λυκείου
Υπεύθυνος καθηγητής: Πέτρος Χρονόπουλος, Μαθηματικός
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Γενίκευση Πυθαγορείου Θεωρήματος
Στο τρίγωνο ΑΒΓ, τα μήκη των πλευρών ΑΒ, ΑΓ παραμένουν σταθερά και η γωνία ,

Το Πυθαγόρειο δέντρο
Το Πυθαγόρειο δέντρο είναι ένα σχεδιάγραμμα το οποίο αποτελείται από τετράγωνα
και ορθογώνια τρίγωνα.

Αν τα ορθογώνια τρίγωνα είναι ισοσκελή, τότε το Πυθαγόρειο δέντρο παρουσιάζει
συμμετρία ενώ σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όχι.
από ορθή που είναι, αρχίζει να μικραίνει και γίνεται οξεία.
Όταν τα μήκη των πλευρών ΑΒ και ΑΓ παραμένουν σταθερά, τότε και τα
εμβαδά των τετραγώνων πλευράς ΑΒ=γ και ΑΓ=β παραμένουν αμετάβλητα
(σταθερά). Καθώς, λοιπόν, η γωνία μικραίνει και από ορθή γίνεται οξεία ( <900),
παρατηρούμε στο σχήμα ότι το νέο τετράγωνο πλευράς α περιέχεται στο αρχικό
τετράγωνο, δηλαδή, το εμβαδόν του νέου τετραγώνου πλευράς α (πορτοκαλί) είναι
μικρότερο από το εμβαδόν του αρχικού (πράσινο). Το ίδιο συμβαίνει και με το εμβαδόν
του κίτρινου τετραγώνου, όταν η γωνία γίνει ακόμα μικρότερη.
Γνωρίζοντας ότι σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με =900 ισχύει ότι
2
α =β2+γ2,συμπεραίνουμε ότι, όταν η γωνία γίνεται οξεία, τότε α2<β2+γ2.
Άρα :
Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ, το τετράγωνο της πλευράς που βρίσκεται απέναντι από οξεία
γωνία είναι μικρότερο από το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών του,
δηλαδή <900↔ α2<β2+γ2
Θα εξετάσουμε τώρα την περίπτωση όπου τα μήκη των πλευρών ΑΒ και ΑΓ παραμένουν σταθερά και η γωνία μεγαλώνει και γίνεται αμβλεία. Καθώς, λοιπόν, η γωνία
μεγαλώνει και από ορθή γίνεται αμβλεία, ( >900) παρατηρούμε στο σχήμα ότι το νέο
τετράγωνο πλευράς α είναι μεγαλύτερο από το αρχικό τετράγωνο, δηλαδή, το εμβαδόν
του νέου τετραγώνου πλευράς α ( μοβ ) είναι μεγαλύτερο από το εμβαδόν του αρχικού
(πράσινο). Το ίδιο συμβαίνει και με το εμβαδόν του κίτρινου τετραγώνου, όταν η γωνία
γίνει ακόμα μεγαλύτερη.

Στο σχήμα που ακολουθεί, στην πρώτη σειρά τα ορθογώνια τρίγωνα είναι ισοσκελή
και έχουν γωνίες 450, 900, 450, ενώ στη δεύτερη σειρά τα ορθογώνια τρίγωνα δεν είναι
ισοσκελή και έχουν γωνίες 300, 600, 900 .

Για να κατασκευάσουμε ένα Πυθαγόρειο δέντρο χρησιμοποιώντας ισοσκελή τρίγωνα, ξεκινούμε από ένα τετράγωνο πλευράς α.
Στη μία πλευρά του τετραγώνου και εξωτερικά αυτής κατασκευάζουμε ισοσκελές
ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές ίσες με

.

Στις κάθετες πλευρές του ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερικά αυτών κατασκευάζουμε νέα τετράγωνα πλευράς

.

Η διαδικασία αυτή, όταν επαναλαμβάνεται, μας δημιουργεί το Πυθαγόρειο δέντρο.

Τρισδιάστατο μοντέλο με χρήση ορθογωνίων και ισοσκελών τριγώνων.

Γνωρίζοντας ότι σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με >900 ισχύει ότι α2=β2+γ2,
συμπεραίνουμε ότι, όταν η γωνία γίνεται αμβλεία, τότε α2>β2+γ2.
Άρα :

Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ, το τετράγωνο της πλευράς που βρίσκεται απέναντι από
αμβλεία γωνία είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων
πλευρών του, δηλαδή, >900↔ α2>β2+γ2
Σπύρος Ραφελέτος, Μαθηματικός

Τρισδιάστατο μοντέλο με χρήση
τυχαίων ορθογωνίων τριγώνων.

Τρισδιάστατα μοντέλα Πυθαγόρειων δέντρων
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«Αν δεν κυνηγήσεις τα όνειρά σου, δε θα τα πιάσεις ποτέ», λέει χαρακτηριστικά η Θεσσαλονικιά
Ελένη Αντωνιάδου, η 25χρονη που αναδείχτηκε
«γυναίκα της χρονιάς» από τη διοργάνωση «FDM
Everywoman in Technolgy Awards». Η Ελληνίδα
επιστήμονας ασχολείται με την τεχνολογία της
αναγεννητικής ιατρικής, ενώ πρωτοπορεί στις μελέτες για την εξερεύνηση του διαστήματος. Είναι
κάτοχος επτά υποτροφιών και δεν προξενεί καμία
έκπληξη το γεγονός ότι η συνεργασία της διεκδικήθηκε σθεναρά ακόμα και από τη NASA.
Η ακαδημαϊκή της αναζήτηση ξεκινά με τις
σπουδές της στον κλάδο της Πληροφορικής, με
εφαρμογές στη Βιοϊατρική. Σύντομα, ακολουθεί
ένα μεταπτυχιακό στη Βρετανία, όπου επιλέγεται
από έναν από τους πλέον καταξιωμένους επιστήμονες της Ιατρικής για συμμετοχή στην ερευνητική του ομάδα. Η ίδια παραδέχεται ότι οι επιστήμες
της ζωής ανέκαθεν ασκούσαν μια σαγήνη επάνω
της και ομολογεί πως υπάρχουν στιγμές που αισθάνεται ότι το θαύμα που καλείται ζωή την υπερβαίνει. Συνδυάζοντας τη δίψα για εξέλιξη, την
αγάπη της για την πρόκληση και την ευαισθησία
της για τα προβλήματα που μαστίζουν τον κόσμο,
και συγκεκριμένα το παράνομο εμπόριο οργάνων
με τραγικά θύματα τα παιδιά, ξεκινά την έρευνά της για
την εύρεση μιας εναλλακτικής μεταμοσχευτικής θεραπείας, σε συνεργασία με τη συμφοιτήτριά της Clare
Crowley. Μαζί δημιουργούν μια τεχνητή τραχεία και
βραβεύονται από το University College of London. Το
θαύμα, ωστόσο, λαμβάνει χώρα λίγο αργότερα, όταν
ένας καρκινοπαθής, με την ασθένεια να έχει προχωρήσει σε τελικό στάδιο, ζητά να δοκιμάσει την επινόηση
της Ελληνίδας. Η μεταμόσχευση της τεχνητής τραχείας
γίνεται με επιτυχία και η πορεία της νεαρής φοιτήτριας
εκτοξεύεται.
Το ταλέντο και η επιμονή της Ελένης παραμερίζουν

Ελένη Αντωνιάδου

Η γυναίκα της χρονιάς

Κ

1.200 υποψηφίους για μια θέση στις ανώτερες σπουδές και την έρευνα στα τμήματα Βιοεπιστημών, Νανοτεχνολογίας και Εξερεύνησης του πλανήτη Άρη. Οι
καθημερινές μελέτες της περιλαμβάνουν έρευνα για
μεταβολές στο νευρικό σύστημα των αστροναυτών
και τη δημιουργία τεχνητών οργάνων. «Αν επαληθευτούν οι προβλέψεις μας, οι έρευνες αυτές θα επιφέρουν πραγματική επανάσταση στον τομέα μας» αναφέρει ενθουσιασμένη.
Οι προσπάθειες και η συνεχής δίψα της για πρόοδο
δεν κινητοποιούνται μόνο από τις προσωπικές φιλοδοξίες της. Κάθε χρόνο προσφέρει τουλάχιστον ένα μήνα
εθελοντικής εργασίας σε ανθρωπιστικές οργανώσεις

στη Λατινική Αμερική. Ολόκληρο το ιατρικό της
έργο έχει ως τελικό στόχο τον άνθρωπο. Όπως η
ίδια λέει, μεγάλωσε διαβάζοντας συνεχώς για τις
εξαφανίσεις και τις απαγωγές ανηλίκων τόσο στις
τριτοκοσμικές όσο και στις γειτονικές βαλκανικές
χώρες. Χιλιάδες παιδιά ανά τον κόσμο γίνονται
θύματα του εμπορίου οργάνων, αγοράζονται και
πουλιούνται σαν να μην είναι τίποτα παραπάνω
από ένα κομμάτι κρέας. Αναφέρει ένα θέαμα που
την είχε σημαδέψει: ένα τετράχρονο αγόρι που
είχε διασχίσει με τα πόδια δύο ολόκληρα βουνά,
με ένα μονάχα νεφρό και ένα μεγάλο μέρος της
σάρκας στην πλάτη του να έχει αφαιρεθεί. Η έρευνα της νεαρής Ελληνίδας θα αποτελέσει ένα τεράστιο βήμα στην εξάλειψη του φρικτού αυτού φαινομένου και ήταν αυτή η ελπίδα που την οδήγησε
στην απίστευτη επινόησή της.
Για να επιτύχει και να εκπληρώσει τους στόχους
της, όμως, αναγκάστηκε να παλέψει και να επιμείνει. Λίγα μόλις χρόνια πριν, οι προτάσεις της περί
δημιουργίας τεχνητών οργάνων αγνοούνταν από
όλους και φαίνονταν να έχουν μια θέση μονάχα
στη σφαίρα της φαντασίας. Ινστιτούτα του ελλαδικού χώρου είχαν απορρίψει τις έρευνές της,
ωστόσο, η ίδια τώρα εργάζεται στη NASA. Χωρίς
κανένα ίχνος έπαρσης ή αλαζονείας αλλά γεμάτη συγκίνηση και δέος λέει ότι αυτό που την προέτρεψε να
ασχοληθεί με την Ιατρική ήταν η αγάπη για τη ζωή, το
θαύμα της οποίας την υπερβαίνει.
Η Ελένη Αντωνιάδου αποτελεί πηγή υπερηφάνειας
για τον ελληνικό λαό, μια ισχυρή παρουσία με όνειρα
και την αποφασιστικότητα να τα πραγματοποιήσει, με
δύναμη ψυχής και ιδανικά, αξιοθαύμαστη επιμονή και
πείσμα να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες της για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.
Ντένια Ψαρρού, Γ1 Γυμνασίου

ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ

λωνοποίηση είναι η δημιουργία και η επιτυχής ανάπτυξη κλώνου, πανομοιότυπου δηλαδή οργανισμού με αυτόν από τον οποίο
γίνεται η λήψη του σωματικού κυττάρου. Xωρίζεται
σε δύο κατηγορίες, την αναπαραγωγική και τη θεραπευτική.
Η κλωνοποίηση έχει ευεργετικές εφαρμογές τόσο
στον τομέα της κτηνοτροφίας και της φυσικής παραγωγής όσο και στον τομέα της βιοϊατρικής. Mέσω της
κλωνοποίησης ο άνθρωπος κατάφερε να καταπολεμήσει το φαινόμενο του υποσιτισμού και παράλληλα
δημιούργησε ανθεκτικούς και αποδοτικούς κλώνους
με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Από την
άλλη μεριά, βελτιώθηκε η ποιότητα ζωής του ανθρώπου, όχι μόνο με τη μεταμόσχευση οργάνων από τα
διαγονιδιακά θηλαστικά αλλά και με την παραγωγή
θεραπευτικών ουσιών για τον άνθρωπο από ορισμένα κλωνοποιημένα πειραματόζωα. Παράλληλα, η προσέγγιση της βιολογικής διάστασης θα συντελέσει στην προσπάθεια του ανθρώπινου είδους για αυτογνωσία.
Τα επιχειρήματα, όμως, εναντίον της εφαρμογής της κλωνοποίησης όλο και πληθαίνουν. Πρώτα απ’ όλα, η πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων στην υγεία αυξάνεται, επειδή οι κλώνοι παράγονται από ενήλικο κύτταρο με γηρασμένο γενετικό
υλικό. Η τεχνική αυτή, αφενός εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους λόγω των λεπτών χειρισμών που απαιτούνται, αφετέρου αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης βλαβών στο
DNA. Μάλιστα, ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν την κλωνοποίηση παράνομη και
ανήθικη, χωρίς καμία πρακτική χρησιμότητα. Ισχυρίζονται, επίσης, ότι ακόμη και αν
επιτευχθεί, δε θα εξασφαλίσει την παραγωγή κλώνων πανομοιότυπων με το δότη.
Και αυτή η άποψη στηρίζεται στη βάσιμη θεωρία ότι ο άνθρωπος δεν αποτελείται
μόνο από γονίδια, αλλά είναι μια σύνθετη οντότητα που διαμορφώνεται και επηρε-

άζεται από το περιβάλλον του. Υποστηρίζουν, λοιπόν,
την ενδεχόμενη εξάλειψη της ποικιλομορφίας και της
βιοποικιλότητας στη φύση, η οποία θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία ενός κόσμου επιρρεπούς στην
εξαφάνιση, λόγω της ομοιομορφίας που θα επιβάλλει
η κλωνοποίηση.
Ένα άλλο επιχείρημα εναντίον της εφαρμογής της
κλωνοποίησης είναι μια πιθανή μαζική παραγωγή
πανομοιότυπων γενετικά αντιγράφων (κλώνων), η
οποία θα προκαλέσει την κατάρρευση πολλών παραδοσιακών αξιών που οδήγησαν την ανθρωπότητα στο
σύγχρονο πολιτισμό. Σε αυτή, λοιπόν, τη δύσκολη κατάσταση, θα επιβληθεί η αναβίωση ενός απάνθρωπου
ρατσισμού από έναν «ισχυρό» κλώνο.
Παράλληλα, η «γενετοκρατία» θα αντικαταστήσει
την αξιοκρατία και ενδέχεται με το πρόσχημα της ευγονικής, δηλαδή της γενετικής βελτίωσης, να επιδιωχθεί η μαζική αναπαραγωγή
πειθήνιων και υπάκουων ατόμων, απόλυτα προσαρμοσμένων «στις επιταγές του
συστήματος». Βασικός κίνδυνος: ένας κακός χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικό βιολογικό λάθος, με συνέπεια την πιθανότητα τερατογέννησης, ενώ νέες
ασθένειες μπορεί να μολύνουν ολόκληρους πληθυσμούς.
Τέλος, ένα σημαντικό και ηθικό επιχείρημα εναντίον της κλωνοποίησης είναι η
πρόκληση προβλημάτων ηθικής φύσης, όπως η απώλεια της μοναδικότητας και της
ελευθερίας του ανθρώπου με τη σκόπιμη δημιουργία ανθρώπων με υψηλό ή χαμηλό δείκτη νοημοσύνης αντίστοιχα (τάξη αρχόντων και υπηρετών), η δημιουργία
ανθρώπινων κλώνων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα όργανά τους για μεταμοσχεύσεις και η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον ίδιο τον άνθρωπο.
Αναστασία Λιάκου, Γ2 Γυμνασίου
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«Να είστε καλοί με τους "σπασίκλες". Πιθανότατα να
καταλήξετε να εργάζεστε για κάποιον από αυτούς...»

...έχει πει ο Bill Gates, ιδρυτής της Microsoft. Τελικά, πώς θα είμαστε στο μέλλον; Ποιοι θα γίνουν σημαντικά πρόσωπα; Ας
αναζητήσουμε την απάντηση σε διάφορα γνωστά πρόσωπα, που θαυμάζουμε... Πώς ήταν κατά τη διάρκεια των σχολικών
τους χρόνων; Κατά πόσο είχε, τελικά, δίκιο ο Bill Gates;

Άλμπερτ Αϊνστάιν

Ο

γνωστός αυτός φυσικός ξεκίνησε την εκπαίδευσή του
στα έξι του χρόνια. Πήγαινε
σε ένα καθολικό δημοτικό στο Μόναχο. Ήταν ένα ήσυχο παιδί και αποστασιοποιημένο από τους συνομηλίκους του, ενώ τα πήγαινε καλά στο
σχολείο. Δεν ένιωθε άνετα λόγω της
αυστηρής τάξης και της στρατιωτικής πειθαρχίας που χαρακτήριζε το
σχολείο του.
Στα δέκα του έγινε αποδεκτός σε ένα σχολείο, το οποίο
έδινε έμφαση στα φιλολογικά μαθήματα (Λατινικά και
Αρχαία Ελληνικά). Εξωσχολικά, έδειξε ενδιαφέρον σε μια
πυξίδα και έφτιαχνε μηχανές που λειτουργούσαν επιστημονικά. Ο αδελφός του γνώρισε στην οικογένειά του έναν
φυσικό, ο οποίος του έδινε διάφορα βιβλία να διαβάσει.
Μεταξύ άλλων, ήταν τα «Στοιχεία του Ευκλείδη», βιβλίο που
αποκαλούσε ως το «ιερό μικρό βιβλίο Γεωμετρίας». Αποφάσισε να σπουδάσει στην Πολυτεχνική Ακαδημία της Ζυρίχης. Στα δεκαέξι του χρόνια προσπάθησε να εισαχθεί, αλλά
απέτυχε. Μετά από συμβουλή του διευθυντή του Πολυτεχνείου, πήγε σε ένα σχολείο στην Ελβετία, για να τελειώσει
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε εκείνο το σχολείο έγινε
περισσότερο κοινωνικός. Μόλις στα δεκαεπτά του κατάφερε να εισαχθεί με εξαιρετικές επιδόσεις στα Μαθηματικά
και τη Φυσική, παρότι δεν ήταν τόσο καλός σε κάποια άλλα
μαθήματα.
Θα ήθελα να σημειώσω ότι σκεφτόταν με εικόνες και όχι
με λέξεις και ότι ήταν αριστερόχειρας. Πολλά χρόνια μετά,
έγινε ένας από τους μεγαλύτερους φυσικούς της ανθρωπότητας. Στις 17 Απριλίου του 1955 εισήχθη στο νοσοκομείο
ετοιμοθάνατος. Ενώ του πρότειναν να κάνει μια εγχείρηση,
είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω να φύγω, όποτε θέλω. Είναι
ανούσιο να επεκτείνουμε τεχνητά τη ζωή μας. Έχω κάνει ό,τι
χρειαζόταν, ήρθε η ώρα να φύγω. Θα το κάνω κομψά».
Απεβίωσε το επόμενο πρωί στο νοσοκομείο, σε ηλικία
76 ετών. Ορισμένοι επιστήμονες πήραν, με την έγκριση
της οικογένειάς του, τον εγκέφαλό του,
για να τον μελετήσουν.

Μαρία Κιουρί

Ο

Steve Jobs

Ο

ι γονείς της Μαρίας
Steve Jobs ήταν
Κιουρί ήταν ιδιαίυιοθετημένος, ενώ
τερα μορφωμένοι.
θεωρούσε αυτούς
Επειδή τα σχολεία της εποπου τον μεγάλωσαν ως
χής δεν είχαν εργαστήρια, ο
πραγματικούς του γονείς. Το
πατέρας της της δημιούργηζευγάρι που τον υιοθέτησε
σε ένα εργαστήριο στο σπίτι.
δε διέθετε υψηλό μορφωτιΣτα δέκα της χρόνια εισήχθη
κό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά,
σε ένα οικοτροφείο και μετά
υποσχέθηκαν να προσφέπήγε σε ένα γυμνάσιο θηρουν στο παιδί που υιοθέτησαν μόρφωση.
λέων. Από εκεί αποφοίτησε με χρυσό μετάλλιο. Έπειτα
Μολονότι ο Jobs ήταν ανήσυχο παιδί στο σχολείο είχε
έκανε ιδιαίτερα μαθήματα. Δεν μπορούσε να εισαχθεί
εξαιρετικές επιδόσεις. Οι καθηγητές πρότειναν στους
σε Πανεπιστήμιο λόγω του φύλου της, και γι’ αυτό αργονείς του να τον περάσουν δυο τάξεις και από την τεχικά συμμετείχε στο παράνομο Ιπτάμενο Πανεπιστήμιο.
τάρτη δημοτικού να μπει στο Γυμνάσιο! Οι γονείς του,
Ύστερα, έμεινε στο Παρίσι, όπου σπούδασε Μαθημαόμως, δέχτηκαν να περάσει μόνο μία τάξη. Τελικά, μετά
τικά, Φυσική και Χημεία στο Πανεπιστήμιο της Σορτο Γυμνάσιο και το Λύκειο, πήγε σε ένα ακριβό Πανεπιβόννης και αποφοίτησε πρώτη στο τμήμα της. Στο ίδιο
στήμιο, τα δίδακτρα του οποίου με δυσκολία μπορούΠανεπιστήμιο, ένα χρόνο μετά, έκανε μεταπτυχιακό στα
σαν να πληρώσουν οι γονείς του. Μετά από έξι μήνες,
Μαθηματικά. Ήταν η πρώτη γυναίκα που απέκτησε το
όμως, εγκατέλειψε το Πανεπιστήμιο, και στο εξής παδιδακτορικό της στη Σορβόννη. Ωστόσο, αντιμετώπιζε
ρακολουθούσε μόνο κάποια σεμινάρια για δεκαοκτώ
ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες και γι’ αυτό πέρασε
μήνες. Ο ίδιος αναφέρει ότι, αν δε συμμετείχε σε ένα σεδύσκολα φοιτητικά χρόνια.
μινάριο καλλιγραφίας, δε θα ήταν έτσι οι υπολογιστές,
Η Μαρία Κιουρί ανακάλυψε το ράδιο, τα φαινόμενα
καθώς έφτιαξε για πρώτη φορά υπολογιστές (Mac) με
της ραδιενέργειας και το πολώνιο. Ήταν η πρώτη
διάφορες γραμματοσειρές και πολλές άλλες δυνατότηγυναίκα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο
τες επαναστατικές για την εποχή του, που
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Σ

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

τις μέρες μας η κατάσταση, η οποία επικρατεί στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, είναι απελπιστική, δυσοίωνη και
δυσμενής. Η κατάρρευση σχεδόν του τραπεζικού μας συστήματος, η διαλυμένη δημόσια οικονομία καθώς και η εκτενής
φοροδιαφυγή αποτελούν μονάχα μερικά από τα προβλήματα της χώρας μας. Ο απλός λαός αντιμετωπίζει με διάφορους
τρόπους αυτήν την κρίση. Κάποιες φορές οδηγείται σε απεργίες, ενώ άλλες φορές οι κεντρικοί δρόμοι ξεχειλίζουν από διαδηλωτές, των οποίων ο στόχος είναι η διαμαρτυρία για τις συνθήκες ζωής τους τα τελευταία χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, έχει ανακαλυφθεί και ένας καινούργιος τρόπος έκφρασης, ιδανικός για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Αυτός είναι τα
συνθήματα στους δρόμους, τα οποία στοχεύουν στην ελεύθερη διακίνηση ιδεών περνώντας μηνύματα, τις περισσότερες φορές, με έναν ιδιαίτερα ευρηματικό και χιουμοριστικό τρόπο.
Αν κάνουμε ένα οδοιπορικό στους δρόμους της πόλης, θα ξαφνιαστούμε από τη νέα μορφή τέχνης που γεννιέται στο δημόσιο χώρο. Σήμερα, στην εποχή της κρίσης, η φιλοσοφία στους τοίχους, ως εναλλακτική έκφραση τέχνης, ασκεί μια ιδιαίτερη
γοητεία. Αντικρίζοντας ένα σύνθημα, δημιουργείται μια πληθώρα συναισθημάτων μέσα μας – αρνητικών και θετικών – όπως
ένταση, θυμός, οργή αλλά, ταυτόχρονα, ελπίδα και αισιοδοξία. Τα αρνητικά συναισθήματα που προκαλούνται, συνδέονται άμεσα με την κρίση της τελευταίας τριετίας˙ ωστόσο αναδύονται στο θεατή και θετικά συναισθήματα, ο στόχος των οποίων είναι
να μην εγκαταλείψουμε ποτέ τις προσπάθειές μας για ένα καλύτερο αύριο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους δεν είναι ο τρόπος γραφής αλλά οι ιδέες, που πηγάζουν από την ελευθερία του πνεύματος, του αυθορμητισμού και της ζωντάνιας του ανώνυμου «καλλιτέχνη».
Τα συνθήματα στους τοίχους δηλώνονται άλλες φορές με χιουμοριστικό και άλλες με σαρκαστικό τρόπο καυτηριάζοντας
την καθημερινότητα. Άλλες φορές μας εντυπωσιάζουν, επειδή είναι ευρηματικά και προκαλούν μειδίαμα στον αναγνώστη, ενώ
άλλες είναι κοινότοπα και απλώς τα προσπερνάμε. Υπάρχουν, όμως, και κάποια που απλώς δεν τα καταλαβαίνουμε... Ωστόσο,
υπάρχουν και συνθήματα, μέσα από τα οποία μερικοί εκφράζονται, ενώ άλλοι τα απορρίπτουν.
Τα συνθήματα είναι αρκετά και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το περιεχόμενό τους σε: street art, ακατάληπτα, αναρχικά, επικαιρότητας, κοινωνικής κριτικής, χιουμοριστικά, λογοπαίγνια, αποφθέγματα και ερωτικά μηνύματα.
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Bullying, η νέα μάστιγα

Σ

τα σχολεία παρατηρείται πολύ συχνά το φαινόμενο του bullying. Η ακριβής ελληνική ορολογία είναι «σχολικός εκφοβισμός». Το bullying μπορεί να
οδηγήσει στα όρια της σωματικής βίας και να έχει επιπτώσεις στην υγεία
αλλά κυρίως στην ψυχολογία του παιδιού. Η επιθετική συμπεριφορά προς κάποιο
μαθητή εμποδίζει την ομαλή πορεία του στο σχολικό περιβάλλον.
Υπάρχουν πολλές μορφές σχολικού εκφοβισμού, όπως είναι ο λεκτικός, ο σωματικός, ο κοινωνικός, ο διαδικτυακός και ο ρατσιστικός εκφοβισμός.
Ο λεκτικός εκφοβισμός αποδίδεται από τους μαθητές με τη χρησιμοποίηση
προσβλητικής γλώσσας. Αυτό μπορεί να πληγώσει και να στιγματίσει τα άτομα. Άλλη
μια εκδήλωσή του αποτελούν τα αρνητικά σχόλια όσον αφορά στη μόδα, τη σωματική διάπλαση και τη νοημοσύνη κάποιου.
Ο σωματικός εκφοβισμός πραγματοποιείται με βία (π.χ. κλοτσιές, μπουνιές), με
κλοπές, πειράγματα, φάρσες, τσακωμούς και κυριότερα με τη σεξουαλική παρενόχληση.
Ο κοινωνικός εκφοβισμός πραγματοποιείται με τον αποκλεισμό των μαθητών
από τη συμμετοχή τους σε ομαδικές δραστηριότητες, παιχνίδια και παρέες.
Ο διαδικτυακός εκφοβισμός λειτουργεί μέσα από το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα με φάρσες, πειράγματα ακόμη και σεξουαλική παρενόχληση, με αποτέλεσμα τον εξευτελισμό του ατόμου. Ακόμη, γίνεται και αποστολή μηνυμάτων με άσεμνο και προσβλητικό περιεχόμενο καθώς, επίσης, και δημοσιοποίηση προσωπικών
βίντεο χωρίς την έγκριση των ατόμων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο ρατσιστικός εκφοβισμός συμβαίνει εξαιτίας των προκαταλήψεων και των
στερεοτύπων που διακατέχουν τα παιδιά. Έτσι, η διαφορετικότητα αποτελεί αρνητικό χαρακτηριστικό για τους νέους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διακρίσεις
και περισσότερο στους αλλοδαπούς μαθητές.
Στις παραπάνω συμπεριφορές εκφοβισμού πρωταγωνιστούν οι μαθητές ηλικίας
8 με 15 χρόνων όπου το 90% αυτών έχουν βιώσει μια μορφή εκφοβισμού.

Οι επιπτώσεις του «bullying» στα θύματα
• Το άγχος που δημιουργείται μέσα από το bullying προκαλεί πολύ σοβαρά προβλήματα στην υγεία. Μάλιστα, αυτά τα άτομα αισθάνονται μοναχικά και περιθωριοποιημένα και κάποιες φορές έχουν τάσεις αυτοκτονίας, αφού δεν έχουν ψυχική ισορροπία, αυτοπεποίθηση και δυναμικότητα. Έτσι, απεχθάνονται τον τρόπο
ζωής τους και καταφεύγουν στην αυτοκτονία. Μέσω του διαδικτύου αναζητούν
τρόπους για ένα ανώδυνο θάνατο. Αυτό μπορεί να προκληθεί από το διαδικτυακό
εκφοβισμό και πιο συγκεκριμένα από τη δημοσιοποίηση προσωπικών πληροφοριών.
• Τα παιδιά που έχουν υποστεί εκφοβισμό πολύ πιθανόν να έχουν σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία τους, καθώς και ψυχολογικά τραύματα που
μπορεί να επιμείνουν μέχρι την ενηλικίωσή τους. Τα άτομα γίνονται μαλθακά,
χωρίς προσωπική βούληση και συχνά υποφέρουν από άγχος και κατάθλιψη. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να γίνουν θύματα εκμετάλλευσης.
• Συχνά παρατηρείται μειωμένη απόδοση των μαθητών στις
σχολικές υποχρεώσεις. Δεν πραγματοποιούν τα όνειρά τους και
τις προσδοκίες τους, συνεπώς, δεν είναι
ποτέ ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι με τον εαυτό τους, και ταυτόχρονα δεν εισπράττουν από την
εργασία τους τη χαρά της δημιουργίας.
• Πολλές φορές ο χαρακτήρας
των θυμάτων αλλάζει και η συμπεριφορά τους γίνεται βίαιη. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να συνεχιστεί μέχρι
και την ενηλικίωσή τους.
• Παρατηρούνται αλλαγές στον ύπνο
και στις διατρο-

φικές συνήθειες. Μία πολύ σοβαρή ψυχολογική ασθένεια είναι η νευρική ανορεξία, που μπορεί να προκαλέσει ακόμα και το θάνατο. Συνήθως παρατηρείται σε
κορίτσια εφηβικής ηλικίας, τα οποία λόγω της επικριτικής διάθεσης προς το πρόσωπό τους, καθώς και των πικρόχολων σχολίων που υφίστανται, επιθυμούν να αλλάξουν την εσωτερική αλλά και εξωτερική τους εμφάνιση με ακραίες μεθόδους.
Άλλες διατροφικές διαταραχές, που ενδέχεται να αναπτυχθούν, είναι η παχυσαρκία και η βουλιμία.
• Τέλος, χάνουν τα ενδιαφέροντά τους για εξωσχολικές δραστηριότητες και για δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Δεν έχουν γνωστικά ενδιαφέροντα, δεν επιθυμούν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και δεν κοινωνικοποιούνται.

Οι θύτες
• Έχουν αυξημένες πιθανότητες κατάχρησης αλκοόλ και άλλων ναρκωτικών κατά
την περίοδο της εφηβείας, καθώς και ως ενήλικες. Ως ενήλικες, λόγω της έλλειψης
ισορροπίας στον ψυχικό τους κόσμο, είναι πιθανό να οδηγηθούν σε πράξεις αποτρόπαιες για τις οποίες αισθάνονται τύψεις και καταφεύγουν στο ποτό, αφού είναι
ανίκανοι να τις περιορίσουν και να ελέγξουν τα ένστικτά τους.
• Είναι πολύ πιθανό να εμπλακούν σε καυγάδες, σε βανδαλισμούς και να εγκαταλείψουν το σχολείο.
• Πολύ συχνά οδηγούνται σε βιασμούς και σε πρόωρες σεξουαλικές επαφές.
• Η παρανομία είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα με το νόμο, όταν ενηλικιωθούν.

Τρόποι αντιμετώπισης
• Η οικογένεια είναι ο πρωταρχικός φορέας
κοινωνικοποίησης και παίζει καθοριστικό
ρόλο στη συμπεριφορά και στο χαρακτήρα του παιδιού. Είναι υπεύθυνη για τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού. Για
αυτό το λόγο, σε περίπτωση που έχει υποστεί εκφοβισμό, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν τη βοήθεια ειδικού,
αλλά και να του παράσχουν τη στήριξη και
τη φροντίδα, ώστε να επανέλθει στην αρχική
του κατάσταση. Ακόμη, πρέπει να απευθυνθούν στο διευθυντή και στους εκπαιδευτικούς
του σχολείου, ώστε να περιοριστεί και στη συνέχεια
να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο.
• Το εκπαιδευτικό προσωπικό να προστατεύει τα θύματα του
«bullying» και να αναφέρει στο διευθυντή τα συμπτώματα εκφοβισμού, ώστε να
τιμωρηθούν οι θύτες. Ακόμη, υποχρέωσή του είναι να επικοινωνεί με τους γονείς
και να τους ενημερώνει για τη διαγωγή των παιδιών τους, ώστε αυτοί να τους διευκολύνουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του εκφοβισμού.
• Οι συμμαθητές και οι φίλοι πρέπει να στηρίζουν τα θύματα του «bullying», να
αναφέρουν στους καθηγητές τους τα περιστατικά και να ενημερώνονται από αυτούς για τις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει το φαινόμενο αυτό.
Είναι υποχρέωσή μας να κινητοποιηθούμε με σκοπό την καταπολέμηση αυτού
του φαινομένου, ώστε να μην καταστρέφονται οι ζωές αθώων ανθρώπων άδικα. Στα
ελληνικά σχολεία, ευτυχώς, δεν υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό αυτό το φαινόμενο. Το σχολείο μας, το Πρότυπο Αθηνών, καταβάλλει μια σημαντική προσπάθεια να
αποτρέψει φαινόμενα εκφοβισμού, με αποτέλεσμα τα παιδιά να είναι προσηλωμένα στο στόχο τους απολαμβάνοντας τις ελευθερίες και τα δικαιώματα που τους παρέχει η εφηβική ηλικία.
Μαρίνα Κανδύλη, Μαρίνα Καβουρίδη, Δήμητρα Παπαγεωργίου, Μαρία Βλάχου,
Γ 3 Γυμνασίου
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Λιθοβολισμός γυναικών

Τ

ην 1η Αυγούστου του 2010, το περιοδικό Time δημοσίευσε μια φωτογραφία που
σόκαρε την παγκόσμια κοινότητα. H Bibi Aisha, η κοπέλα-σύμβολο των Αφγανών
κακοποιημένων γυναικών, έχασε τη μύτη και τα αυτιά της από το μαχαίρι του Ταλιμπάν συζύγου της. Οι πληγές της κατάφεραν να αποκατασταθούν με προσθετική πλαστική επέμβαση στις ΗΠΑ.
Δυστυχώς, σύμφωνα με την «United Nations Development Fund for Women», το 87%
των Αφγανών γυναικών εξακολουθούν να κακοποιούνται, καθιστώντας το Αφγανιστάν
την πιο αφιλόξενη χώρα για γυναίκες. Τον περασμένο Ιούλιο, εξαιτίας της διεθνούς κατακραυγής, το Ιράν δεν προχώρησε στην εκτέλεση με λιθοβολισμό της Σακινέχ Μοχαμάντι Αστιάνι. Η 43χρονη Ιρανή κατηγορείται για μοιχεία και συμμετοχή στη δολοφονία του
συζύγου της. Στις αρχές του Αυγούστου, η Σακινέχ παραδέχτηκε πως ήταν παρούσα την
ώρα που ο εραστής της δολοφόνησε τον άνδρα της. Οι δικηγόροι της αλλά και οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα ανέφεραν ότι αυτές οι βεβιασμένες δηλώσεις προήλθαν από φριχτούς βασανισμούς που υπέστη η κατηγορούμενη. Η ιστορία αυτή παραμένει ανοιχτή από το 2006 μέχρι σήμερα.

Παιδική κακοποίηση
Όταν υπάρχει υποψία κακοποίησης, ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές (εισαγγελέας,
αστυνομία) και εισάγεται το παιδί στο νοσοκομείο, προκειμένου, κατ’ αρχάς, να προστατευθεί η ζωή του και να αντιμετωπιστούν τα ιατρικά προβλήματα.

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Αστυνομία (100)
Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (197)
Χαμόγελο του Παιδιού (1056)
Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών (210 3613340)
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Υπεύθυνος καθηγητής: Μανόλης Μαυρολέων, Θεολόγος

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ε

ίναι αλήθεια ότι, στις μέρες μας, η κακοποίηση των παιδιών έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και ανθεί κυρίως στις υπανάπτυκτες χώρες.
Σε αυτές τις περιοχές υπεύθυνοι για αυτήν την καταπάτηση των δικαιωμάτων του
παιδιού είναι οι νόμοι των κρατών, οι οποίοι δεν υπερασπίζονται την παιδική αθωότητα, οι γονείς των παιδιών που ζουν στον Τρίτο Κόσμο, που τα ωθούν στην παιδική
εργασία αλλά και εμείς οι ίδιοι, αφού παραμένουμε εξαρτημένοι από τα υλικά αγαθά
και επικεντρωμένοι στα προβλήματα της δικής μας ζωής, τα οποία, όμως, αν και φαντάζουν άλυτα στα μάτια μας, σε σύγκριση με αυτά των παιδιών που υφίστανται κακοποίηση, δεν είναι παρά σταγόνα στον ωκεανό.
Όσον αφορά στους νόμους των υπανάπτυκτων κρατών, δεν έχουν θεσπιστεί με
στόχο να διατηρούν και να προστατεύουν τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των
παιδιών, αλλά να υπηρετούν τα συμφέροντα των πλουσίων και δυνατών, όπως κάνουν οι πολυεθνικές εταιρείες που εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι σε αυτές τις χώρες μπορούν να βρουν φθηνό εργατικό δυναμικό. Αυτές οι εταιρείες παράγουν τα
προϊόντα τους με σχεδόν μηδενικό κόστος, αλλά τα πουλούν στην αγορά με εξαιρετικά υψηλή τιμή, με στόχο να βγάλουν μεγάλο κέρδος.
Λαμβάνοντας υπόψη τους σκληρούς γονείς των παιδιών αυτών, πρέπει να αναφέρουμε πως πολλές φορές δεν είναι επιλογή τους να υποχρεώσουν τα παιδιά τους
να υποκύψουν στην παιδική εργασία, αφού οι οικονομικές δυσκολίες εκεί συνιστούν πλέον πρόβλημα επιβίωσης. Έχοντας πάρει δάνεια τα οποία αδυνατούν να
αποπληρώσουν οι ίδιοι, αυτόματα καταδικάζουν και τα παιδιά τους σε αυτό το Γολγοθά. Επιπλέον, πολλές φορές οι δυνατοί, προκειμένου να υποχρεώσουν τα παιδιά
να δουλέψουν ακόμα και σε συνθήκες απάνθρωπες, όπως είναι η έλλειψη τροφής,
νερού και στέγης και η άσκηση βίας, καταφεύγουν σε κακοποίηση ή βασανισμό των
ίδιων ή των γονιών τους και άλλοτε σε θανάτωσή τους.
Όσον αφορά στη στάση μας απέναντι σε αυτή την κακοποίηση, παραμένουμε

αδιάφοροι περιμένοντας από άλλους να κινητοποιηθούν και να επιλύσουν το πρόβλημα. Αντίθετα, θεωρούμε πως τέτοια προβλήματα δε λαμβάνουν χώρα στην «πολιτισμένη» Δύση και για αυτό τα θεωρούμε μακρινά, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε
την αληθινή τους διάσταση.
Ίσως να σας φανεί περίεργο το γεγονός ότι στις ΗΠΑ 5 εκατομμύρια παιδιά, κυρίως μεταναστών από τη Λατινική Αμερική, εργάζονται προκειμένου να κατασκευαστούν όλα τα οικοδομήματα της Αμερικής τα οποία εμείς θαυμάζουμε. Στην Καλιφόρνια 500.000 παιδιά από 5-12 χρόνων δουλεύουν για δύο δολάρια 12 ώρες
ημερησίως υπό τεχνητές βροχές εντομοκτόνων. Στη Βρετανία η παιδική εργασία
επιτρέπεται από το νόμο, εφόσον το παιδί έχει συμπληρώσει τα 13 χρόνια. Επιπλέον εκεί, 4 στα 10 παιδιά εργάζονται υπό άθλιες συνθήκες για ένα πολύ μικρό μεροκάματο.
Μάλιστα, αξίζει να σημειωθούν τα εξής αποτελέσματα μιας έρευνας διάρκειας 3
χρόνων που διεξάχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος BECAN- Επιδημιολογική Μελέτη για την Κακοποίηση και Παραμέληση του παιδιού στα Βαλκάνια.
• 1 στα 2 παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και
την Κρήτη έχει υποστεί σωματική βία.
• 1 στα 10 παιδιά έχει υποστεί μέσα σε ένα χρόνο σεξουαλική βία.
• 76,8% των παιδιών έχει αναφέρει ότι έπεσε θύμα σωματικής βίας κάποια στιγμή
κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας και το 16,2% έχει υποστεί σεξουαλική
βία.
Αναμφισβήτητα, η κακοποίηση των παιδιών αποτελεί ένα πρόβλημα στο οποίο
πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή και το ενδιαφέρον μας, κινητοποιώντας ο καθένας πρώτα τον εαυτό του και ύστερα όλους τους συνανθρώπους του.
Άννα Ελευθερίου, Ερατώ Ραπακούλια, Β2 γυμνασίου
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Ό

ταν κάποιος σκέφτεται τη λέξη «πόλεμος»,
εικόνες, όπως ένστολοι άνδρες που μεταφέρουν βαρύ πυροβολικό και τεθωρακισμένα τανκ, μπορεί να αναδυθούν στο μυαλό του.
Άνθρωποι που έχουν προσφερθεί εθελοντικά να θυσιαστούν και να πολεμήσουν για την πατρίδα τους.
Νεκρά σώματα σκορπισμένα γύρω από μια καμένη,
βομβαρδισμένη πόλη. Αλλά ποιος θα μπορούσε να
μαντέψει ότι, στην πλειοψηφία των πολέμων σήμερα, αυτοί οι «άνθρωποι» δεν είναι παρά μικρά παιδιά,
τα περισσότερα ούτε καν έφηβοι; Τη στιγμή που άλλα
παιδιά μαθαίνουν πώς να διαβάζουν και να γράφουν,
περνώντας τον ελεύθερο χρόνο τους παίζοντας ανέμελα, παιδιά σε χώρες, όπως η Βιρμανία, η Ουγκάντα
και η Σρι Λάνκα μαθαίνουν πώς να οπλίζουν, για να
σκοτώνουν ανθρώπους τόσο αθώους όσο και αυτά.
Σήμερα, τουλάχιστον τριακόσιες χιλιάδες παιδιά κάτω των δεκαοκτώ υπηρετούν ως παιδιάστρατιώτες για τις κυβερνητικές δυνάμεις και για τις
ομάδες ανταρτών σε πάνω από τριάντα τρεις ένοπλες
συγκρούσεις ανά τον κόσμο. Αυτοί οι αριθμοί δε συμπεριλαμβάνουν τις εκατοντάδες χιλιάδες που υπηρετούν ως μάγειρες, αχθοφόροι, φύλακες, κλητήρες, κατάσκοποι και σεξουαλικοί σκλάβοι.
Μερικά από αυτά τα παιδιά έχουν καταταγεί λόγω της οικονομικής ή κοινωνικής πίεσης, ενώ άλλα έχουν
προσληφθεί δια της βίας και των
απειλών και σε ορισμένες
ακραίες περιπτώσεις έχουν
πέσει θύματα απαγωγής. Οι
φτωχοί, οι άστεγοι, εκείνοι
που ζουν εντός της εμπόλεμης ζώνης, όσοι στερούνται μόρφωσης είναι
συνήθως οι βασικοί στόχοι, αφού είναι οι πλέον ευάλωτες περιπτώσεις. Αυτό το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα
κρίσιμο, ωστόσο δεν περιορίζεται, όπως θα πίστευε

Στρατιώτες
ετών
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κανείς στην Αφρική και την Ασία, όπου τα παιδιά βρίσκονται και στα δύο άκρα του όπλου (θύτης-θύμα),
αλλά επεκτείνεται και στις χώρες της Μέσης Ανατολής, της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής.
Ωστόσο, τι μπορεί κάποιος να κάνει, για να βάλει
ένα τέλος στην απάνθρωπη αυτή μορφή της παιδικής κακοποίησης; Είναι ακριβώς σαν να
προσπαθεί κανείς να σταματήσει έναν
πόλεμο. Οι άνθρωποι επιχειρούν να
ανακόψουν τα πυρά, να σταματήσουν τους πολέμους και να κάνουν ειρήνη εδώ και δεκαετίες και όμως, όλο
και περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν καθημερινά το θάνατο στα μέτωπα. Και για ποιο
λόγο; Για να προκύψουν περισσότερες και σφοδρότερες συγκρούσεις;
Δε θα υπάρξει ποτέ
ένα τέ-

λος στη στρατολόγηση παιδιών, εκτός κι αν δοθεί ένα
τέλος σε κάθε πόλεμο, κάτι που τη δεδομένη στιγμή
μοιάζει με ένα άπιαστο όνειρο.
Θα μπορούσα να γράψω εκατοντάδες λόγους για
τους οποίους η στρατολόγηση των παιδιών είναι τόσο
φρικτή όσο και το πιο αποτρόπαιο έγκλημα, αλλά δε
θα υπάρξει καμία διαφορά, εάν τα λόγια δε γίνουν
πράξη. Από τον καναπέ του σπιτιού μας δεν υπάρχουν
πολλά που μπορούμε να κάνουμε, αλλά μπορούμε να
προσπαθήσουμε οι πράξεις μας να έχουν μια μικρή
επίδραση, αντί απλά να κοιτάμε την τηλεόραση με
ένα στιγμιαίο μορφασμό θλίψης και με ένα «κρίμα…»
στα χείλη.
Μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές, για να
αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, είναι η πρόληψη.
Η έλλειψη πρόσβασης σε μέσα για την ικανοποίηση
των βασικών αναγκών, όπως η εκπαίδευση και το οικογενειακό εισόδημα, είναι οι λόγοι εξαιτίας των οποίων ένα παιδί μπορεί να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της
στρατολόγησης. Με τη συγκέντρωση κάποιου κεφαλαίου και με δωρεές σε ανθρωπιστικούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, μπορούμε να συμβάλουμε
στην ευαισθητοποίηση και την παροχή εκπαίδευσης
για τα θύματα στις χώρες που μαστίζονται από τον πόλεμο. Μπορούμε να βοηθήσουμε γνωστοποιώντας τα
γεγονότα στους ανθρώπους γύρω μας και σε όσους
έχουν την εξουσία για ουσιαστικότερη προσφορά.
Με αυτές τις μικρές κινήσεις δυνάμεθα να συμβάλουμε στη μείωση του ποσοστού των ανήλικων στρατιωτών και ίσως μια μέρα να απαλλαγούμε εντελώς από
αυτό. Η στρατολόγηση παιδιών είναι ένα φαινόμενο τραγικό και άδικο, που ντροπιάζει κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο.
Αλλά είναι γεγονός.
Ντένια Ψαρρού, Γ1 Γυμνασίου

Η θέση της γυναίκας παλαιότερα και σήμερα

Στα πανάρχαια χρόνια, η γυναίκα θεωρούταν κάτι ιερό. Απόδειξη αποτελεί το
γεγονός ότι οι άνθρωποι της τότε κοινωνίας τη λάτρευαν ως τη Μεγάλη Μητέρα
Θεά. Μάλιστα το ιερατείο αποτελούταν
μονάχα από γυναίκες και τα αγαλματίδια παρίσταναν θεές και όχι θεούς.
Με το πέρασμα του χρόνου, όμως,
η γυναίκα έχασε το σεβασμό των ανδρών και άρχισε να θεωρείται το υποδεέστερο φύλο. Συγκεκριμένα, στα αρχαία χρόνια προοριζόταν μονάχα για
τις οικιακές εργασίες και για να γίνει μητέρα. Παράδειγμα αποτελεί το γεγονός
ότι στο Ισραήλ η γυναίκα παντρευόταν
από την ηλικία των 12 με 14 ετών. Μόνο
στη σπαρτιατική κοινωνία είχε το σεβασμό που της αρμόζει και γι’ αυτό εκπαιδευόταν όπως οι άνδρες.

Ακόμη και στις επονομαζόμενες
«προοδευτικές και πολιτισμένες» χώρες, η γυναίκα συχνά παραμελούταν
και η άποψή της δε λαμβανόταν υπόψη. Δεν είχε το δικαίωμα να εκλέγει και
να εκλέγεται, είχε περιορισμένη ελευθερία κινήσεων και λόγου. Αυτό συνέβαινε, γιατί η οικογένεια τότε ήταν πατριαρχική, δηλαδή, ο άνδρας ήταν ο
αρχηγός της οικογένειας και όλες οι
αποφάσεις λαμβάνονταν από εκείνον.
Ούτε η γυναίκα ούτε τα παιδιά είχαν
λόγο και όφειλαν να σέβονται τις απόψεις και αποφάσεις του πατέρα, ακόμη
και αν αυτές τους δυσαρεστούσαν.
Στη Δύση, όμως, με το πέρασμα του
χρόνου, οι προκαταλήψεις σχετικά με
τις ικανότητες της γυναίκας θεωρείται
ότι εξαλείφθηκαν, αν και όχι ολοκληρωτικά. Πλέον η γυναίκα είναι ίση με
τον άνδρα, αφού και αυτή βοηθά στο
οικογενειακό εισόδημα, έχει τη δυνατότητα θεωρητικά να καταλαμβάνει
υψηλές επαγγελματικά θέσεις, να ψηφίζει, να αντιτίθεται στην καταπάτηση
των δικαιωμάτων της, να τα υπερασπίζεται, να γίνεται μητέρα, όταν εκείνη το
επιθυμεί, να λαμβάνει την ίδια εκπαί-

δευση με τον άνδρα και άλλα δικαιώματα τα οποία την καθιστούν ισότιμη
με το αντίθετο φύλο.
Παρ’ όλα αυτά, ακόμη στην πράξη
δεν έχουν εξαλειφθεί οι ανισότητες. Για
παράδειγμα, αυτή επωμίζεται όλες τις
οικιακές εργασίες, ενώ αντίθετα ο άνδρας δεν τις καταδέχεται. Επιπλέον, δεν
έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει τόσο
υψηλό αξίωμα και κατ’ επέκταση εισόδημα, αφού άνδρες επιλέγονται ως επί
το πλείστον για να γίνουν υψηλοβάθμια στέλεχος. Ακόμη, η ευκαιρία για καριέρα τις περισσότερες φορές χάνεται,
αφού διακόπτεται από την εγκυμοσύνη
της και μολονότι κανονικά ο εργοδότης
της δεν έχει το δικαίωμα να της στερήσει
τη θέση, όταν εκείνη επιστρέψει, υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό συμβαίνει.
Στην Ανατολή, η γυναίκα συνεχίζει
να θεωρείται το υποδεέστερο ον, κυρίως στις χώρες στις οποίες επίσημη θρησκεία είναι ο Ισλαμισμός. Σε αυτές, η
γυναίκα αναγκάζεται να φορά το ισλαμικό μαντήλι ή τη μπούργκα. Επιπλέον, δεν έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί χωρίς τη συνοδεία κάποιου άνδρα
από το οικογενειακό της περιβάλλον.

Ακόμη απαγορεύεται να φορά παντελόνια. Επίσης, η μοιχεία καταδικάζεται
με δημόσιο λιθοβολισμό ή άλλη μορφή
θανατικής ποινής. Σε άλλες χώρες της
Ανατολής, οι συνθήκες ζωής της γυναίκας δεν είναι τόσο αποτρόπαιες. Σε
αυτά τα κράτη η γυναίκα θεωρείται ισότιμη με τον άνδρα και κάθε σοβαρή
καταπάτηση των δικαιωμάτων της
έχει ως αποτέλεσμα πορείες και διαδηλώσεις. Παράδειγμα
αποτελούν τα γεγονότα που ακολούθησαν το βιασμό
μιας φοιτήτριας
από έξι άνδρες.
Αναμφισβήτητα, οι συνθήκες ζωής της γυναίκας σε πολλές χώρες έχουν βελτιωθεί, αν
και υπάρχει ακόμη χώρος για
πολλές αλλαγές ανά τον κόσμο,
προκειμένου να αντιμετωπιστεί ριζικά αυτή η κοινωνική
διαφοροποίηση.
Άννα Ελευθερίου,
Ερατώ Ραπακούλια,
Β2 Γυμνασίου
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ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ Ή ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ;

Τ

ο περιεχόμενο της ερευνητικής εργασίας της Α΄ Λυκείου είναι η μελέτη του εγκληματικού φαινομένου και η ανάλυση των αιτιών που οδηγούν στην εγκληματική συμπεριφορά. Το έγκλημα είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, που απασχολεί κάθε κοινωνία.
Οι παράγοντες που οδηγούν στο έγκλημα, οι συνέπειες που αυτό έχει αλλά και οι τρόποι
αντιμετώπισής του είναι θέματα που προκαλούν το ενδιαφέρον. Η προσέγγισή μας στηρίχθηκε στο θετικιστικό μοντέλο μέσα από τις βιολογικές, ψυχοπαθολογικές και κοινωνιολογικές
θεωρίες. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε από μια θεωρητική προσέγγιση.
Η πρώτη ομάδα αναπτύσσει τις βιολογικές θεωρίες για την ερμηνεία του εγκλήματος. Ειδικότερα, μελέτησαν τους επιστήμονες που θεωρούσαν ότι οι βιολογικοί παράγοντες είναι εκείνοι που, κατά κύριο λόγο, καθορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, άρα και την εγκληματική.
Η δεύτερη ομάδα μελέτησε τις ψυχοπαθολογικές θεωρίες για το έγκλημα. Συγκεκριμένα,
ανέπτυξαν τη σχέση που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα σε ψυχικά ασθενείς και εγκληματίες, αναλύοντας ασθένειες που αφορούν ψυχώσεις, ψυχοπάθειες και νευρώσεις.
Η τρίτη ομάδα μελέτησε τις κοινωνιολογικές θεωρίες, οι οποίες προσεγγίζουν το έγκλημα
ως κοινωνικό φαινόμενο. Οι μαθητές κατέγραψαν τις θεωρίες οι οποίες βασίζονται είτε στην
κοινωνική αποδιοργάνωση είτε στην πολιτισμική παρέκκλιση. Αναφέρθηκαν σε υποπολιτισμικές θεωρίες, σε θεωρίες μάθησης, σε θεωρίες ελέγχου και στη θεωρία της πολιτισμικής σύγκρουσης.
Ελπίζω ότι οι μαθητές έμαθαν τον τρόπο λειτουργίας του ποινικού συστήματος, τις βασικές
αρχές εγκληματολογίας και ανέπτυξαν νέες δεξιότητες, όπως είναι η ομαδική εργασία, η συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας και η διεξαγωγή παρουσιάσεων. Είναι σημαντικό οι νέοι
να αποκτήσουν ουσιαστική γνώση σε ό,τι αφορά στη μελέτη του εγκληματικού φαινομένου,
έτσι ώστε να δοθεί σημασία στην εξεύρεση τρόπων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, η οποία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στη χώρα μας.
Δρ. Αλέξανδρος Αρφαράς, Κοινωνιολόγος

Ιατρικές και Κοινωνιολογικές Θεωρίες για το έγκλημα

Ο

ι ερευνητές τους τελευταίους αιώνες άρχισαν να ασχολούνται με τις αιτίες παρουσίασης εγκληματικής συμπεριφοράς από κάποια μέλη της
κοινω-

νίας. Πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη
γέννηση και την εξέλιξη του εγκληματικού φαινομένου αλλά και την τιμώρησή του.
Κατά καιρούς το ενδιαφέρον στράφηκε σε διαφορετικές κατευθύνσεις ανάλογα με τις εκάστοτε ανησυχίες των ανθρώπων. Έτσι, το έγκλημα, ως κοινωνικό φαινόμενο, εξετάστηκε από την εγκληματολογία
στο πλαίσιο της βιολογικής, της ψυχοπαθολογικής
και της κοινωνιολογικής κατεύθυνσης. Ήδη από τα
μέσα του 18ου αιώνα, οι ερευνητές άρχισαν να μελετούν ορισμένες εγκεφαλικές και ψυχοπαθολογικές ανωμαλίες, με σκοπό να διευκρινίσουν τη
σχέση που έχουν αυτές με την εγκληματική συμπεριφορά.
Αρχικά, αναπτύχθηκαν κάποιες θεωρίες που προσέγγιζαν το έγκλημα από ιατρική σκοπιά. Κύριο αντικείμενο των θεωριών
αυτών ήταν η κληρονομικότητα και ορισμένες δυσλειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου, οι οποίες σύμφωνα με τους ειδικούς συνδέονται με την επιθετικότητα και την εκδήλωση
εγκληματικών συμπεριφορών. Σημαντικός σταθμός υπήρξε η αλλαγή μεθόδου έρευνας της εγκληματικής συμπεριφοράς και η ίδρυση νέων επιστημονικών κλάδων.
Από τα μέσα του 19ου αιώνα καθιερώθηκε από τον
C. Lombroso η θετική μέθοδος, με την οποία άλλαξε ο τρόπος μελέτης του ανθρώπου και των κοινωνιών. Έπειτα, αναπτύχθηκαν και κάποιες ψυχοπαθολογικές θεωρίες, ώστε να εξηγηθεί η εκδήλωση της
εγκληματικής συμπεριφοράς.

Η υπόθεση ότι ο ψυχικά ασθενής είναι επικίνδυνος
και ικανός να διαπράξει έγκλημα οδήγησε στη μελέτη
διαφόρων ψυχικών ασθενειών και στη σχέση τους με
το έγκλημα. Μια μέθοδος, η οποία βοήθησε στη διερεύνηση των συμπεριφορών αυτών, είναι η ψυχανάλυση, που είναι –επί της ουσίας – η εξήγηση της συμπεριφοράς και της διανοητικής διαδικασίας ενός
εγκληματία.
Οι σχετικές μελέτες, όμως, (τόσο οι ιατρικές όσο και
οι ψυχοπαθολογικές) άρχισαν να επικεντρώνονται
στο ίδιο το άτομο παραβλέποντας την κοινωνική ευθύνη η οποία είναι εξίσου σημαντική. Με την κοινωνική θεώρηση το έγκλημα μετατρέπεται σε φαινόμενο
που μπορεί να εξακριβωθεί σε μια συγκεκριμένη εποχή, χρονική περίοδο και περιοχή, όπου αναπτύσσεται
ένα ορισμένο ηθικό αίσθημα ή υπάρχουν ορισμένες
κοινωνικές αντιλήψεις. H κοινωνία ανταμείβει όσους
είναι σύμφωνοι με τις κοινωνικές αρχές και έχουν μια
νόμιμη συμπεριφορά, ενώ αυτούς οι οποίοι δεν ακολουθούν τους γραπτούς νόμους προσπαθεί να τους
επαναφέρει στον ίσιο δρόμο και να τους επανεντάξει
ομαλά στην κοινωνία μέσω κάποιων συγκεκριμένων
ποινών.
Αποτέλεσμα, δηλαδή, κάποιων κοινωνικών φαινομένων είναι πολλά μέλη της κοινωνίας να οδηγούνται
σε εκδήλωση εγκληματικής συμπεριφοράς. Τέτοια
φαινόμενα είναι η φτώχεια, η ανεργία και η μετανάστευση (κυρίως στον ελλαδικό χώρο) από χώρες που
αντιμετωπίζουν και οι ίδιες έντονα προβλήματα.
Πάρις Στεφανάτος, Α1 Λυκείου
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Η περίπτωση του Άνταμ Λάντζα

Σ

οκ προκλήθηκε στην Αμερική από έναν νεαρό, ο οποίος στα είκοσι χρόνια
του ήταν ο δράστης ενός από τα τραγικότερα εγκλήματα. Συγκεκριμένα, σε
μία μέρα (15/12/2012) δολοφόνησε 28 άτομα, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν η μητέρα του, αθώα νεαρά παιδιά την ώρα που ήταν στο σχολείο αλλά και ο
ίδιος του ο εαυτός.
Όσοι τον γνώριζαν λένε ότι ήταν ένα ευφυέστατο παιδί αλλά και άκρως εσωστρεφές, έχοντας διακόψει κάθε κοινωνική επαφή με συνομηλίκους του και γενικώς με
άλλα άτομα. Όπως ειπώθηκε από σχετικά κοντινούς του ανθρώπους, έπασχε από
μια μορφή ελαφριού αυτισμού, που, ωστόσο, του επέτρεπε να δέχεται και να αντιλαμβάνεται ερεθίσματα από το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, αντιμετώπιζε σοβαρά
ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία επιβάρυναν διάφοροι άλλοι παράγοντες. Το
όνομα αυτού του νεαρού ήταν Άνταμ Λάντζα.
Κανένας δεν κατάφερε ποτέ να βρει τον ακριβή λόγο, για τον οποίο διέπραξε ένα
τέτοιο έγκλημα, παρ’ όλο που έχουν διατυπωθεί αρκετές ερμηνείες του ζητήματος.
Υπάρχουν τρία γεγονότα, τα οποία πολύ πιθανόν τον επηρέασαν αρνητικά, καθώς
τον πίκραναν πολύ. Αρχικά, ήταν η μετακόμιση του αδερφού του σε άλλη πόλη των
Ηνωμένων Πολιτειών. Πιθανόν ο αδελφός του ήταν το μοναδικό του στήριγμα και το
μόνο άτομο στο οποίο μιλούσε. Επίσης, ο χωρισμός των γονιών του θεωρείται παράγοντας που συνέβαλε στην αλλαγή του χαρακτήρα του. Τέλος, ο εθισμός της μητέρας του στα όπλα ίσως τον οδήγησε να κάνει τις σκέψεις του πράξη, παίρνοντας
ένα πιστόλι από τα πολλά που βρίσκονταν στην κατοχή της.
Έτσι, πιθανόν λόγω των παραπάνω κοινωνικών παραγόντων και της μειονεκτικής
θέσης που ίσως ο ίδιος πίστευε ότι είχε λόγω του αυτισμού, οδηγήθηκε σε αυτή την
αποτρόπαιη πράξη, στην εν ψυχρώ δολοφονία 27 ατόμων και στην αυτοκτονία του.
Παρ’ όλες, όμως, τις υποθέσεις και τις εκ των υστέρων κρίσεις, δεν μπορούμε να
γνωρίζουμε τα ακριβή αίτια της συμπεριφοράς του. Οι υποθέσεις αυτές έχουν διατυπωθεί από αρκετούς μελετητές στο χώρο της Κοινωνιολογίας, αλλά παρά το γεγονός αυτό κανείς δε θα μπορέσει να μάθει ποτέ τι τον έκανε να αλλάξει ριζικά τη συμπεριφορά του και τον ώθησε σε μια τόσο απάνθρωπη πράξη.
Η δική μου άποψη είναι ότι ο Λάντζα, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετώπιζε, κυρίως στον ψυχολογικό τομέα, θέλησε κάπου να ξεσπάσει. Πιστεύω ότι
δεν ήταν ντροπαλός. Το πρόβλημα μάλλον ήταν πως ένιωθε διαφορετικός από τα
υπόλοιπα παιδιά, πράγμα που πιθανόν τον έκανε να τα αντιπαθήσει και να κλειστεί
στον εαυτό του. Πολύ πιθανόν είναι να είχε άσχημες σχολικές εμπειρίες, όπως το να
ήταν θύμα εκφοβισμού. Οι άνθρωποι που είναι άκρως μοναχικοί υπάρχει μεγάλη
περίπτωση να κρύβουν πολλά για το χαρακτήρα τους, τα οποία από φόβο δεν επι-

θυμούν να μαθευτούν. Έτσι, είναι λογικό να είχε σκοπό να εκδηλώσει το ανεξήγητο
μίσος του για τα παιδιά σκοτώνοντάς τα.
Όσον αφορά στο αίτιο που τον οδήγησε στη δολοφονία της μητέρας του, είναι
υπερβολικά δύσκολο να βρεθεί, καθώς κανείς δεν ήξερε ποιες ήταν οι σχέσεις μεταξύ τους. Ίσως ήταν καλές, αφού μετά το χωρισμό των γονιών του συνέχισε να συγκατοικεί με τη μητέρα του. Ίσως αποφάσισε ότι δεν υπάρχει λόγος να ζει και να είναι μέλος μιας κοινωνίας που τον είχε απορρίψει. Ο μόνος τρόπος να ξεφύγει από αυτή την
κοινωνία ήταν να αυτοκτονήσει, αφού πάρει πρώτα την εκδίκησή του από τα άτυχα
παιδιά, των οποίων τα πρόσωπα ταύτισε με τα πρόσωπα των εχθρών του. Πιθανόν,
επειδή αγαπούσε την μητέρα του, δεν ήθελε να την πικράνει, όταν εκείνη, μαθαίνοντας τις τραγικές ενέργειες του παιδιού της θα αναζητούσε το αίτιο που τον οδήγησε σε μια τέτοια αποτρόπαιη πράξη. Με σκοπό να την απαλλάξει από την οδύνη, τη
σκότωσε στον ύπνο της χωρίς εκείνη να δει το δράστη, ο οποίος στη συνέχεια δολοφόνησε τόσα αθώα θύματα και αυτοκτόνησε.
Κώστας Τριανταφύλλου, Α4 Λυκείου

Εγκληματικότητα

Ε

γκληματικότητα ονομάζεται το σύνολο των
αξιόποινων πράξεων που τιμωρούνται από
τους νόμους της κάθε χώρας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει αυξηθεί αρκετά στις ημέρες
μας προκαλώντας τρόμο και απογοήτευση. Εξαιτίας αυτού πολλοί άνθρωποι χάνουν ακόμα και τη
ζωή τους.
Υπάρχουν πολλές αιτίες που οδηγούν τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, να καταφύγουν
στην εγκληματικότητα. Ένας πολύ σημαντικός λόγος είναι οι σκηνές βίας που προβάλλονται καθημερινά στις τηλεοράσεις και γενικότερα στα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης. Αυτό συμβαίνει, επειδή δεν
υπάρχει επαρκής ψυχολογική και συναισθηματική
κάλυψη από την οικογένεια, με αποτέλεσμα πολλοί
να καταφεύγουν στη μίμηση τέτοιων πράξεων. Ένας
εξίσου μεγάλης σημασίας λόγος είναι η ανεργία κα-

θώς και η οικονομική αστάθεια, με άμεση συνέπεια
τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Πολλοί άνθρωποι
έχοντας ανάγκη από τροφή και προσπαθώντας να
επιβιώσουν ληστεύουν τους συνανθρώπους τους.
Τελευταία σημαντική αιτία είναι η ανεπαρκής αστυνόμευση καθώς και η εύκολη χρήση των όπλων. Σε
πολλές αναπτυγμένες χώρες, όπως οι Η.Π.Α., οι κυβερνήσεις επιτρέπουν την αλόγιστη χρήση όπλων
σε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της χώρας.
Καταγράφοντας τις παραπάνω αιτίες, παρατηρούμε κάποιες συνέπειες. Αν οι άνθρωποι συνεχίσουν να διαπράττουν εγκλήματα, τα αποτελέσματα
θα είναι μόνο αρνητικά. Κατ’ αρχάς, απειλείται η ανθρώπινη ζωή. Αυτό θα έχει ως συνέπεια οι άνθρωποι να γίνουν αντικοινωνικοί, αφού θα κυριαρχεί ο
φόβος για την επιβίωση. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι
θα αναπτυχθεί η ανασφάλεια μεταξύ των ανθρώ-

πων με αποτέλεσμα να χαθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ τους.
Βέβαια, για τα παραπάνω προβλήματα υπάρχουν αρκετοί τρόποι επίλυσης . Αρχικά, οι κυβερνήσεις μπορούν να λάβουν δραστικά μέτρα νομοθετώντας αλλά και τιμωρώντας τους παραβάτες και
τους εγκληματίες. Επίσης, πρέπει να υπάρχει επαρκής αστυνόμευση. Τέλος, είναι απαραίτητο να σταματήσει η πώληση δολοφονικών όπλων.
Αυτά είναι τα αίτια, οι συνέπειες και τα μέτρα κατά
της εγκληματικότητας. Πιστεύουμε πως όποιος επίδοξος «εγκληματίας» διαβάσει το άρθρο μας μπορεί να συνετιστεί και να περιοριστεί αυτό το μεγάλο
πρόβλημα που κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο.
Σταμάτης Κολοκούρης, Γιώργος Τασσόπουλος,
A1 Γυμνασίου
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Μια εικονική κοινωνική επιχείρηση

Τ

αποφασίσαμε με τους μαθητές να φτιάξουμε
μια ταινία κοινωνικού περιεχομένου. Το θέμα της
ταινίας είναι η ζωή ενός αυτιστικού μαθητή.
Οι μαθητές ήρθαν σε επικοινωνία με γονείς
αυτιστικών παιδιών, με ψυχολόγους, γιατρούς
και εκπαιδευτικούς που έχουν εργαστεί με αυτιστικά παιδιά. Επιπρόσθετα, βρήκαν πληροφορίες από το διαδίκτυο και από τη διεθνή βιβλιογραφία. Επίσης, για τη δημιουργία της ταινίας
οι μαθητές είχαν συναντήσεις με καλεσμένους
επαγγελματίες του χώρου, όπως με την κυρία
Ελένη Λιβεριάδου, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων ΣΕΝ/JA Greece, τον κύριο Πιέρο Ανδρακάκο, σκηνοθέτη, ο οποίος τους συμβούλεψε σε θέματα σκηνοθεσίας, κάμερας και
σεναριογραφίας και τον κύριο Μάκη Νικολαϊδη, Support Delivery Manager HP Hellas, ο οποίος
τους έδωσε πληροφορίες για την οργάνωση της
εταιρείας τους. Τέλος, επισκέφθηκαν το Ιδιωτικό
Κέντρο Φροντίδας και Εκπαίδευσης Παιδιών με
Δ.Α.Δ (διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές) «Περιβολάκι», όπου ενημερώθηκαν από ειδικούς
επιστήμονες και ψυχολόγους του ιδρύματος. Η
ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα άτομα με
προβλήματα υγείας και η επιτυχημένη παρουσίαση της εταιρείας επιβραβεύτηκε με τον Έπαινο Κοινωνικής Επιχείρησης, τον οποίο κέρδισε
μεταξύ 48 άλλων σχολείων στο διαγωνισμό του
Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων(ΣΕΝ).

ο περιεχόμενο της ερευνητικής μας εργασίας
είναι η ίδρυση και η λειτουργία μιας εικονικής επιχείρησης σύμφωνα με το πρόγραμμα
του ΣΕΝ. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
αποκτήσουν ουσιαστική γνώση σε ό,τι αφορά στη
σύγχρονη αγορά και στον κόσμο των επιχειρήσεων,
προάγοντας την επιχειρηματική σκέψη μέσα από
καινοτόμες δράσεις.
Οι μαθητές έμαθαν πώς λειτουργεί μια επιχείρηση, απόκτησαν νέες δεξιότητες, όπως είναι η ομαδικότητα, η ηγεσία, η διεξαγωγή παρουσιάσεων, ο
σχεδιασμός, ο οικονομικός έλεγχος, η ανάληψη ευθυνών και η ανάγκη για δέσμευση στην ποιότητα.
Πέρα, όμως, από την οικονομική διάσταση της επιχείρησης, ιδιαίτερα στην εποχή που ζούμε, δώσαμε
σημασία στην κοινωνική διάσταση της επιχείρησης.
Κάθε εταιρεία είναι απαραίτητο να αναπτύσσει κοινωνικές δράσεις και να «αισθάνεται» κοινωνική ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον της. Για το λόγο αυτό,

Δρ. Αλέξανδρος Αρφαράς, Κοινωνιολόγος

GBproductions

Υ

πολογίζεται ότι 535.000 άτομα ανά τον κόσμο πάσχουν από διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή
(ΔΑΔ). Παρ’ όλα αυτά, κυρίως στην Ελλάδα, επικρατεί άγνοια γύρω από τον αυτισμό. Είναι επόμενο αυτή η στάση ζωής να δυσχεραίνει τον τρόπο λειτουργίας μιας δίκαιης
και υγιώς δομημένης κοινωνίας, που οφείλει να παρέχει ίσες
ευκαιρίες σε όλα τα μέλη της. Αυτό έχει ως συνέπεια να προκαλούνται προβλήματα διαβίωσης στα άτομα με αυτισμό, τα
οποία δε ζητούν τίποτα περισσότερο από αγάπη, ενσωμάτωση και όχι λύπηση.
Τυπικό παράδειγμα απουσίας ενημέρωσης είναι ο ίδιος
σου ο εαυτός. Αναλογίσου ευθύς αμέσως: Ήξερες ότι ο αυτισμός δε σχετίζεται με τη νοητική υστέρηση; Γνώριζες ότι οι
αυτιστικοί έχουν συναισθήματα, απλώς δυσκολεύονται να τα
εκφράσουν; Είχες ποτέ σκεφτεί ότι δεν προτιμούν να απομονώνονται, αλλά καταφεύγουν σε αυτή τη λύση εξαιτίας της

αδυναμίας τους να επικοινωνήσουν; Πιθανότατα η απάντηση
στις παραπάνω ερωτήσεις είναι καταφατική… έτσι δεν είναι;
Η GBproductions ιδρύθηκε από μια ομάδα μαθητών της Β΄
Λυκείου του Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Δρ. Αλέξανδρου Αρφαρά, με σκοπό
τη δημιουργία ποιοτικών ταινιών με κοινωνικό περιεχόμενο.
Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί βασική εταιρική αξία της εταιρείας μας, με κύρια δέσμευσή μας την υποστήριξη τομέων
της κοινωνίας που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Το
όραμά μας έλαβε σάρκα και οστά μέσω του πρώτου παραγόμενου προϊόντος της εταιρείας μας με τίτλο: «Το είναι και το
φαίνεσθαι: η ζωή ενός αυτιστικού παιδιού». Κύριο μέλημα,
μας είναι να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε το
κοινό, ώστε τα άτομα με ΔΑΔ να ζουν μια πιο ανθρώπινη ζωή.
Όπως μαρτυρά και ο τίτλος της ταινίας μας, συχνά δημιουργούνται παρερμηνείες σε ό,τι αφορά στα άτομα με αυτισμό,
τα οποία δεν είναι στ’ αλήθεια αυτό που εμείς νομίζουμε πως
είναι, κρίνοντας μόνο από το «φαίνεσθαι». Το ντοκιμαντέρ
που δημιουργήσαμε με πολύ ζήλο και μεράκι καλείται να ξεδιαλύνει όλες αυτές τις παρανοήσεις και να τις παρουσιάσει
με όσο μεγαλύτερη ειλικρίνεια γίνεται. Η ταινία μας περιλαμβάνει συνεντεύξεις από γονείς, ψυχολόγους, γιατρούς και εκπαιδευτικούς, παρουσιάζει αυτοσχέδιες σκηνές γυρισμένες
από τα ίδια τα μέλη της εταιρείας μας, πρωτότυπη μουσική
και γραφικά που θα σας ενθουσιάσουν και παράλληλα θα σας
βοηθήσουν να ενημερωθείτε πολύπλευρα για τον αυτισμό.

ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ…

«Το είναι και το φαίνεσθαι»
Η αλήθεια για τα παιδιά που πάσχουν από Δ.Α.Δ.

Συντελεστές
Εκτελεστικός Διευθυντής: Σακελλαριάδης
Νάσος
Οικονομικός Διευθυντής: Βαμβακάς Γιώργος
Διευθυντής παραγωγής: Νίνου Κατερίνα
Διευθυντής πωλήσεων: Βασιλειάδης Νίκος
Σκηνοθέτης : Βενετσάνος Θοδωρής
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ντέιβις Αλέξης
Υπεύθυνοι συνεντεύξεων : Νίνου Κατερίνα,
Βενετσάνος Θοδωρής
Έρευνα: Λαμπαδάκη Μαρία, Παπαϊωάννου
Ελένη, Παναγέα Θεοδώρα
Επιμέλεια Αφίσας: Ντέιβις Αλέξης
Σύνθεση, επένδυση μουσικής : Μαλικούτης
Γιάννης
Μουσικοί : Μαλικούτης Γιάννης – κιθάρα,
Σακελλαριάδης Νάσος – μπάσο, Καλαϊτζάκης
Γιώργος – βιολί
Υπεύθυνοι Μοντάζ : Παναγέα Θεοδώρα,
Παπαϊωάννου Ελένη
Σεναριογράφοι : Νίνου Κατερίνα, Παπαϊωάννου Ελένη
Υποτιτλισμός : Παναγοπούλου Α., Παναγοπούλου Φ., Βαμβακά Μ.
Φροντιστές: Φλώρου Ε., Λυγγίτσου Γ., Λιανόπουλος Ν., Κουμάκης Α.
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ΑΓΧΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

θες άκουσα τους γονείς μου να συζητούν για
τις Πανελλαδικές. Άκουσα να λένε ότι θα μειωθούν πάλι οι θέσεις στα πανεπιστήμια, πως
θα δυσκολέψουν τα θέματα στις εξετάσεις. Άκουγα και
ξανάκουγα τις φράσεις «να είμαστε προετοιμασμένοι»,
«σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», «δε θα περάσει, θα
αποτύχει». Θα έλεγες πως έκαναν ένα είδος στρατιωτικής συνεδρίασης. Και σα να μην έφθαναν αυτά, ήρθε
κι ο θείος κι η θεία μου με προτάσεις για πανεπιστήμια
στο εξωτερικό. Λες και ξεκινούσε πόλεμος κι ήρθαν
να προλάβουν τις εξελίξεις! Το χαμό του ίδιου μου του
αδελφού…
Και μετά, είναι οι μαθητές που υπερβάλλουν πάντα,
που αγχώνονται συνεχώς! Αυτοί είναι που φέρνουν τα
πάνω κάτω με τις ανησυχίες τους! Μα, είναι δυνατόν να
μην το κάνουν;
Όντως το κάνουν. Είναι κάτι που εισπράττεται από
όλους κι από όλες. Το θέμα είναι πώς μπορεί ένας μαθητής να αντιμετωπίσει αυτά τα άγχη. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να αναζητήσουμε τη λύση στην πηγή
του προβλήματος. Εδώ, δυστυχώς, οι πηγές είναι δύο:
το σχολείο και το σπίτι. Η σειρά που τα βάζει κανείς
δεν έχει σημασία.
Από τη μια, το σχολείο – δημόσιο ή ιδιωτικόκαλό θα ήταν να μπορεί να σταματήσει να αναφέρει τις Πανελλαδικές εξετάσεις στις μικρές
ηλικίες και να πάψει να κάνει λόγο για σχολές
και βάσεις, αν οι μαθητές δεν είναι έτοιμοι.
Να σταματήσει τα προσβλητικά σχόλια και
πλέον να κοιτά το μαθητή και να μη βλέπει σε
αυτόν ένα βαθμό, αλλά μια εξέλιξη την οποία πρέπει να
ενισχύει και να επικροτεί. Επιπλέον, oι καθηγητές είναι
καλό να βρίσκονται δίπλα στο μαθητή και να τον ενθαρρύνουν να διαβάζει, όχι να του συμπαραστέκονται.
Η συμπαράσταση δε θα κάνει τίποτα. Ο μαθητής στην

Γ΄ Λυκείου δεν είναι άρρωστος αλλά εξαντλημένος. Κι
έτσι κι αλλιώς, δε ζητάμε δα και κάτι το τόσο τρομερό,
λίγη προσοχή θέλουμε. Όχι την προσοχή που δίνει ένας
επενδυτής, αλλά ένας καθοδηγητής στο μαθητή του.
Τέλος, το σχολείο μπορεί να διοργανώσει περισσότερα
σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ώστε να
δίνονται στους μαθητές πολλές δυνατότητες επιλογής,

να μπορούν να εξετάσουν την κάθε προοπτική ξεχωριστά και να ενημερωθούν για σχολές πέρα από την Ιατρική, τη Νομική και το Πολυτεχνείο.
Η οικογένεια από την άλλη, μπορεί να σταματήσει
να μεγαλοποιεί τον όρο «μαθητής», όπως και τον όρο
«Πανελλαδικές». Να στηρίξει περισσότερο το παιδί και
να μην κατακρίνει τις αποφάσεις του για το μέλλον. Να
μην επιβάλει, ούτε άμεσα, ούτε έμμεσα, τα δικά της
όνειρα κι επιθυμίες στο νέο, να του αφήνει περιθώρια
να ανακαλύψει τι θέλει να κάνει στη ζωή του και να το
δεχτεί ολοκληρωτικά. Να μην τον πιέζει να φτάσει στην
τελειότητα, να βιαστεί, να αριστεύσει και να μεγαλώσει.
Γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Γιατί η οικογένεια πολλές φορές είναι αδύνατον να δεχθεί την αδυναμία του
παιδιού. Γιατί πλέον ένας «σωστός» μαθητής πρέπει να
βγάζει μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από δεκαεννιά, να
είναι σύμφωνος με τους γονείς του για το τι θα κάνει
στο μέλλον και να έχει πάρει πτυχία επάρκειας τουλάχιστον σε δύο γλώσσες; Ας μη βάλουμε τις εξωσχολικές
δραστηριότητες, γιατί θα ξεφύγουμε. Τέλος, οι γονείς
θα έπρεπε να δείχνουν κατανόηση στον αγώνα
των μαθητών, να μην αγχώνουν τους «απαθείς»
νέους και να δείχνουν σταθερότητα και σιγουριά γι’ αυτούς. Γιατί έτσι θα το πιστέψουν κι
οι ίδιοι.
Συμπερασματικά, οικογένεια και σχολείο πρέπει να συνεργαστούν και να
κάνουν τους μαθητές να αισθανθούν
πιο άνετα. Να τους δοθεί να καταλάβουν πως το να είσαι μαθητής είναι θέμα
προσωπικό. Ότι τα παιδιά τους δεν είναι
επενδύσεις, είναι άνθρωποι με δυνατότητες και προοπτικές. Έτσι κι αλλιώς, το κάθε τι έχει την
αξία που του δίνουμε.
Κατερίνα Λαλαούνη, Α3 Λυκείου

Ενας κόσμος βίας
Ένα από τα καίρια ζητήματα της σύγχρονης τεχνολογικής κοινωνίας είναι η επιρροή που ασκούν τα
πολεμικά ηλεκτρονικά παιχνίδια στα παιδιά. Τα μικρά παιδιά, στην τρυφερή ηλικία που βρίσκονται,
δεν είναι ικανά να αντιληφθούν τη βία, τον κίνδυνο, το λάθος, το σωστό και να διακρίνουν την
πραγματικότητα από το πλαστό, το κάλπικο. Ποιο παιδί στην ηλικία των δέκα ετών έχει αναπτύξει
την κριτική του σκέψη, ώστε να αντισταθεί στην ψυχοφθόρα μαζοποίηση και στην παθητική λήψη
μηνυμάτων; Ποιο παιδί, όταν παρακολουθεί κινούμενα σχέδια, δεν επιχειρεί να μιμηθεί έναν από
τους ήρωες;
Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που προάγουν τη βία γεννούν επιθετική συμπεριφορά και συχνά
βγάζουν από τον άνθρωπο το θηρίο που έκρυβε μέσα του. Εφόσον αυτά τα παιχνίδια επηρεάζουν και ελέγχουν τη σκέψη πιο ώριμων ανθρώπων, τα παιδιά δε θα μπορούσαν να μείνουν
ανεπηρέαστα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο απαγχονισμός του Σαντάμ Χουσεΐν, τον
οποίο μιμήθηκε ένας μεγάλος αριθμός παιδιών ανά τον κόσμο.
Όταν ένας άνθρωπος εκτίθεται σε σκηνές βίας από τη νεαρή του ηλικία, αποδέχεται τις εικόνες αυτές, χάνει τα ηθικά του ερείσματα, απευαισθητοποιείται και αντιμετωπίζει τις βάναυσες
αυτές σκηνές με απάθεια, αδιαφορία και ψυχρότητα. Τα πολεμικά ηλεκτρονικά παιχνίδια εξοικειώνουν τα παιδιά με τη βία και καλλιεργούν φιλοπόλεμες διαθέσεις. Ακόμα, πρέπει να αναφερθεί
ότι τα παιχνίδια αυτά είναι έτσι διαμορφωμένα, ώστε να προκαλούν εθισμό, ακόμα και σε ενηλίκους.
Ελπίζω μέσα από το άρθρο αυτό να προβληματιστούν όλοι όσοι βαδίζουν προς τα ηλεκτρονικά παιχνίδια βίας. Το θέμα δεν είναι να αντιληφθούμε μονάχα την επιρροή τους, μα να προστατεύσουμε τη
νέα γενιά από τους κινδύνους που ελλοχεύουν στην τεχνοκρατική και ανταγωνιστική αυτή κοινωνία,
υιοθετώντας τη βία ως μέσο επίλυσης προβλημάτων.
Μικαέλα Βαρδακώστα, Γ2 Γυμνασίου
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Αναλφαβητισμός τον 21 αιΩΝΑ
Ο

Η

ανάπτυξη του πολιτισμού σε
όλους τους τομείς της καθημερινής δράσης προσφέρει
εκπληκτικές δυνατότητες στο σύγχρονο
άνθρωπο. Ωστόσο, πολλά είναι τα προβλήματα που προκαλούν σοβαρή ανησυχία για την πορεία της κοινωνίας. Ένα
από αυτά είναι και ο αναλφαβητισμός
που παρατηρείται τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποίησε η UNESCO το 2011,
793.000.000 ενήλικες παγκοσμίως
αδυνατούν να γράψουν και να διαβάσουν. Σε 11 χώρες του κόσμου, που
συγκεκριμένα αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα πολιτικής, κοινωνικής και
οικονομικής οργάνωσης, το ποσοστό
των αναλφάβητων ξεπερνά το 50% του
πληθυσμού. Αναμενόμενο αλλά πολύ
ανησυχητικό θεωρείται το γεγονός ότι
οι αναλφάβητοι στην πλειοψηφία τους
είναι νεαρά κορίτσια και γυναίκες. Αυτό
συμβαίνει, γιατί θεωρούνται υποδεέστερα μέλη της κοινωνίας και δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα. Χάνουν την ελευθερία
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τους και καταπατούνται τα δικαιώματά
τους, μιας και η ισότητα και η ισονομία
έχουν εκλείψει στη χώρα τους.
Όπως γίνεται αντιληπτό, οι Χώρες
του Τρίτου κόσμου συνιστούν το επίκεντρο εμφάνισης αυτού του δυσάρεστου φαινομένου. Είναι λογικό, αφού
οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ποικίλα
προβλήματα και δεν έχουν την ευχέρεια
να μεριμνήσουν για τη μόρφωση και
την καλλιέργειά τους. Τις περισσότερες
φορές η δεινή φτώχεια, η έλλειψη βασικών αγαθών προς επιβίωση και η ύπαρξη ενός πολέμου ή ενός δικτατορικού
καθεστώτος, αναγκάζουν τους πολίτες
να εργάζονται συνεχώς, να υπακούουν
στους ιεραρχικά ανώτερους και να μην
μπορούν να διεκδικήσουν τα πρωτεύοντα δικαιώματά τους. Κατά συνέπεια, τα
άτομα είτε δεν ενδιαφέρονται άμεσα να
εκπαιδευτούν, είτε η ίδια η κοινωνία δε
συναινεί σε κάτι τέτοιο. Τα προτιμά βουβά, απαίδευτα και ακατάρτιστα άτομα
που αδυνατούν να μιλήσουν, να εκφραστούν και να κατανοήσουν την τραγική
κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί πως
τα μεγαλύτερα ποσοστά παιδικής θνησιμότητας εμφανίζονται στις χώρες με
τις λιγότερες εγγραφές κοριτσιών στην
εκπαίδευση και κυρίως στη δευτεροβάθμια. Οι κοπέλες αυτές, εκτός από τον
κίνδυνο θανάτου, έχουν να αντιμετωπίσουν περισσότερο από τους υπολοίπους τη φτώχεια, την πείνα, τη βία (σωματική και λεκτική), την κακοποίηση,
το ρατσισμό και την εκμετάλλευση από
ανθρώπους ιδιοτελείς και ανάλγητους.
Είναι, επιπλέον, περισσότερο ευάλωτες
και στις ασθένειες, επειδή δε διαθέτουν
ούτε τις στοιχειώδεις γνώσεις για την
αντιμετώπισή τους.
Ταυτόχρονα, ο αναλφαβητισμός τον
21ο αιώνα εξακολουθεί και αποτελεί
σοβαρό πρόβλημα όχι μόνο για τις υπό
ανάπτυξη κοινωνίες αλλά και για τις ανεπτυγμένες. Το ζήτημα αυτό προκαλείται
κυρίως εξαιτίας του γενικότερου αντιπνευματικού και υλιστικού κλίματος.
Οι σπουδές θεωρούνται ανώφελες και
άσκοπες από πολλούς ανθρώπους χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Οι τελευταίοι με αυτόν τον τρόπο επηρεάζουν τα
παιδιά τους που αποτελούν τη νέα γενιά
και τα ωθούν στην ενασχόλησή τους με
χειρωνακτικές εργασίες, που δεν απαιτούν την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης.
Επιπροσθέτως, η ανεπάρκεια ίσων
ευκαιριών για μόρφωση αλλά και η γενικότερη αδιαφορία της πολιτείας για
την ουσιαστική και ορθή εφαρμογή της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποτελούν
ένα βασικό αίτιο ύπαρξης του φαινομένου. Πολλοί νέοι ζουν σε απομακρυ-

σμένες περιοχές με αποτέλεσμα να μην
έχουν εύκολη πρόσβαση σε κάποιο σχολείο. Άλλοι πάλι φοιτούν σε ανοργάνωτα
σχολεία, που δε διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές, για να εκπαιδεύσουν τους
μαθητές, με συνέπεια να εγκαταλείπουν
το σχολείο. Τέλος, στις μέρες μας, περισσότερο παρά ποτέ, πολλοί νέοι των
οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν
οικονομικά προβλήματα και μαστίζονται από την κρίση, αναγκάζονται να
σταματήσουν το σχολείο, με σκοπό να
βρουν κάποια δουλειά, ώστε να εξασφαλίσουν τα αναγκαία «προς το ζην».
Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατανοούμε πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση και οφείλουμε όλοι μαζί να
ευαισθητοποιηθούμε και να προσπαθήσουμε με στόχο την επίλυση του
προβλήματος και την εξασφάλιση ενός
καλύτερου μέλλοντος για τις επόμενες
γενιές. Όσο δύσκολο, ακατόρθωτο ή
ουτοπικό μας φαίνεται, η υπέρβαση
του εαυτού μας και η επιδίωξη του συλλογικού συμφέροντος είναι μια πράξη
γενναιότητας αλλά και μια πράξη ευθύνης. Εξάλλου, σήμερα ζούμε στην
εποχή της υλοποίησης των ουτοπιών,
οπότε αυτό που χρειάζεται είναι σωστή συνεργασία, έμπνευση, ήθος και
θέληση. Η αισιοδοξία σε συνδυασμό
με τα δραστικά μέτρα που θα λάβουμε,
θα μας βοηθήσουν να περιορίσουμε
δραστικά κάθε κοινωνικό πρόβλημα
και όχι μόνο τον αναλφαβητισμό, που
θεωρείται τροχοπέδη στην πρόοδο της
κοινωνίας μας.
Βασιλική Τζουμέζη, Α1 Λυκείου

Ένας αμέτοχος άνθρωπος

ολλοί άνθρωποι θα συμφωνήσουν με την
άποψη πως ο αριθμός των λειτουργικά αναλφάβητων στη χώρα μας συνεχώς αυξάνεται.
Είναι βέβαιο πως πίσω από αυτό το φαινόμενο κρύβονται πολλές και διάφορες αιτίες, ωστόσο, θα ήταν αδύνατο να μην αναφερθούμε στις επιπτώσεις που αυτό
έχει στην προσωπική και κοινωνική ζωή του ατόμου.
Σε κοινωνικό επίπεδο, ο αναλφάβητος δυσκολεύεται
αφάνταστα στη διεκπεραίωση υποθέσεων, όπως συναλλαγές με το δημόσιο, με τράπεζες, με υπηρεσίες, καθώς χρειάζεται διαρκώς έναν άνθρωπο δίπλα του, για
να του εξηγεί και να τον καθοδηγεί. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, κάποιον που θέλει να πάρει δάνειο από μια
τράπεζα. Είναι φανερό πως, για να μπορέσει να κατανοήσει πλήρως τους όρους του συμβολαίου που θα υπογράψει, χρειάζεται ένα άτομο άξιο εμπιστοσύνης.
Εκτός τούτου, δεν είναι λίγες οι φορές που το άτομο
αισθάνεται μειονεκτικά απέναντι σε ένα κοινωνικό περιβάλλον εγγράμματων, αφού και η πιο απλή συζήτηση
μπορεί να φανερώσει την αγραμματοσύνη του και να
εκτεθεί. Έτσι, τις περισσότερες φορές συναινεί αναγκαστικά με τους συνομιλητές του ή παραμένει σιωπηλός.
Από την άλλη, μη έχοντας τις στοιχειώδεις γνώσεις,

για να κατανοήσει το περιεχόμενο ενός απλού πολιτικού λόγου, απέχει από τα κοινά και την πολιτική ζωή
της χώρας. Γίνεται, συνεπώς, έρμαιο των πολιτικών ή
ακόμα και των συνανθρώπων του, αφού στην ουσία
άλλοι αποφασίζουν για κείνον. Ένα απλούστατο παράδειγμα είναι τα λανθασμένα κριτήρια των πολιτικών
του επιλογών, παίρνοντας έτσι στο λαιμό του εκατοντάδες ευσυνείδητους ανθρώπους που υποστήριζαν
κάτι διαφορετικό, με αποτέλεσμα να δέχεται πολλές
φορές την κοινωνική κατακραυγή.
Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε στον αντίκτυπο που
έχει ο αναλφαβητισμός στο εργασιακό περιβάλλον,
όπου το άτομο εργάζεται είτε ως χαμηλόμισθος, αφού
δε διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, είτε στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι άνεργος. Αλλά δεν είναι
λίγες και οι φορές που πέφτει θύμα εκμετάλλευσης από
τον εργοδότη του, ο οποίος πιθανώς του στερεί βασικά
του δικαιώματα, όπως λόγου χάρη η ασφάλιση.
Βλέπουμε, λοιπόν, πως οι επιπτώσεις του φαινομένου του αναλφαβητισμού σε κοινωνικό επίπεδο έρχονται ως φυσικό επακόλουθο αυτών σε προσωπικό επίπεδο. Ο αναλφάβητος δεν κατέχει σε βάθος τη
γλώσσα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει προβλήματα

επικοινωνίας με τους συνανθρώπους του. Νιώθει μειονεκτικά στον κοινωνικό του περίγυρο, αδυνατεί να εκφραστεί σωστά, συνεπώς δε γίνεται κατανοητό το μήνυμα που θέλει να περάσει στους αποδέκτες του.
Συμπερασματικά, ο αναλφάβητος δεν απολαμβάνει
την ποιότητα ζωής ενός μορφωμένου ανθρώπου, γιατί o φόβος και οι προκαταλήψεις δεσμεύουν το πνεύμα του και τον εμποδίζουν να καλλιεργηθεί ως άτομο.
Ευθύμης Φυτσιλής, Β2 Γυμνασίου
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H ειρήνη δεν είναι πρακτικά ανεφάρμοστη
Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα του ΟΗΕ,
Απευθύνομαι σε εσάς, ως το πλέον αρμόδιο άτομο σε
θέματα που αφορούν στη διασφάλιση της παγκόσμιας
ειρήνης. Με την επιστολή αυτή, θα ήθελα ως νέο άτομο,
ανήσυχο για το μέλλον, να σας καταθέσω την έντονη διαμαρτυρία μου σχετικά με την τακτική ορισμένων ισχυρών
κρατών να επεμβαίνουν ένοπλα στο εσωτερικό αναπτυσσόμενων χωρών. Καταγγέλλοντας το γεγονός αυτό, θα
ήθελα να επισημάνω την αναγκαιότητα της παγκόσμιας
ειρήνης, ως υπέρτατης ηθικής αξίας, αφού προστατεύει
από τον όλεθρο το πολυτιμότερο αγαθό, τη ζωή.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι Μεγάλες Δυνάμεις του
πλανήτη χρησιμοποιούν ως πρόσχημα την εξασφάλιση
της ειρήνης, προκειμένου να επιτίθενται ανενόχλητα στις
αναπτυσσόμενες χώρες. Διατείνονται ότι με τον τρόπο
αυτό θα καταλύσουν τα απολυταρχικά καθεστώτα που
υπάρχουν στις χώρες αυτές, προασπίζοντας έτσι τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποκαθιστώντας τη δημοκρατία.
Βέβαια, οι πραγματικοί λόγοι για τις ένοπλες επεμβάσεις διαφέρουν ριζικά από τις δικαιολογίες αυτές. Είναι
δεδομένο ότι χώρες που οδηγούνται στην επιλογή του
πολέμου αποσκοπούν βασικά στην εδραίωση της κυριαρχίας τους. Τα οικονομικά συμφέροντα είναι ένας άλλος λόγος που οδηγεί τις κυβερνήσεις στην υιοθέτηση
τέτοιων πολιτικών. Με έναν πόλεμο ενισχύουν τόσο τις
πολεμικές βιομηχανίες μέσα από την αγορά όπλων όσο
και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, που έχουν υπό την κυριαρχία τους, καθώς η δύναμη ενός κράτους κρίνεται σε
μεγάλο βαθμό από τα ενεργειακά του αποθέματα, λόγω
του ενεργειακού προβλήματος που χαρακτηρίζει την
εποχή μας.

Μπορείτε, φυσικά, να αντιληφθείτε τις συνέπειες που
μπορεί να έχει ένας τέτοιος πόλεμος. Η ένοπλη σύγκρουση επιφέρει ανθρώπινες απώλειες, καταστρατηγώντας το
βασικότερο ανθρώπινο δικαίωμα, αυτό στη ζωή. Εφόσον
οι ισχυρές χώρες καταλάβουν τις αναπτυσσόμενες αυτές
χώρες, περιορίζεται ή καταλύεται πλήρως η ανεξαρτησία
τους, ενώ κυριαρχεί το αίσθημα ανασφάλειας ανάμεσα
στους πολίτες. Η ανασφάλεια κάνει τον άνθρωπο καχύποπτο, βίαιο και τον εξαγριώνει. Τα άτομα, προκειμένου
να επιβιώσουν στις συνθήκες ενός πολέμου, κάνουν τα
πάντα και η επιθυμία τους για εκδίκηση μετατρέπεται
σε αυτοσκοπό. Στο πλαίσιο αυτό, όπου ευδοκιμεί το μίσος, δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για την ανάδειξη
δημαγωγών πολιτικών, ενώ ο φανατισμός, ειδικά στις
ισλαμικές χώρες, μπορεί να οδηγήσει στην κήρυξη ιερού
πολέμου ως πράξης αντεκδίκησης ή και σε μεμονωμένες
αυτοθυσίες ανθρώπων που αποζητούν την ελευθερία.
Η εξασφάλιση, λοιπόν, της παγκόσμιας ειρήνης αποτελεί αναγκαιότητα. Σε αυτό το σημείο, καλείται να δράσει ο
ΟΗΕ. Ενισχύοντας το ρόλο του, θα μπορούσε να ασκήσει
πιέσεις για τον αμοιβαίο αφοπλισμό χωρών και το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, κυρίως στις χώρες
του Τρίτου Κόσμου. Αν συνεργαζόταν με χώρες του δυτικού κόσμου, θα παρείχε τόσο οικονομική βοήθεια στις
αναπτυσσόμενες χώρες, όσο και κίνητρα για τον ειρηνικό
εκδημοκρατισμό τους, προασπίζοντας έτσι και την εθνική ελευθερία κάθε κράτους. Είναι, δηλαδή, προφανές ότι
ο ΟΗΕ, ως διεθνής οργανισμός, οφείλει να αναλάβει το
ρόλο του διαιτητή, για την ειρηνική επίλυση των όποιων
διαφορών υφίστανται. Μόνο αν ενισχυθεί το φιλειρηνικό
κίνημα, θα αποθαρρυνθούν οι πολεμοκάπηλοι και θα πα-

γιωθεί η ειρήνη.
Βέβαια, η εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό και από τη στάση των ατόμων. Μόνο αν
τα άτομα γίνουν ενεργοί πολίτες και δρουν μέσω της συμμετοχής τους σε αντιπολεμικά συλλαλητήρια, θα διατρανώνουν την αντίθεσή τους σε κάθε πολεμική σύρραξη.
Προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω τη φωνή τους, θα
μπορούσαν να αποτελέσουν μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων, που έχουν ως στόχο την επίτευξη της ειρήνης
σε όλη την υφήλιο.
Φυσικά, όλα αυτά προϋποθέτουν την αποβολή της
ανταγωνιστικής νοοτροπίας που επικρατεί στις κοινωνίες
και τον επαναπροσδιορισμό των αξιών. Αναγκαία είναι,
λοιπόν, για την ευαισθητοποίηση των ατόμων η συμβολή
των φορέων αγωγής. Το σχολείο, με την παροχή ανθρωπιστικής παιδείας, θα συμβάλει στη διάπλαση προσωπικοτήτων απαλλαγμένων από το φανατισμό, με πίστη στα
δημοκρατικά και ανθρωπιστικά ιδεώδη, ενώ την άμεση
ενεργοποίηση της κοινής γνώμης δύνανται να επιτύχουν
τα ΜΜΕ, που διαθέτουν παγκόσμια εμβέλεια, με τη μετάδοση αντιπολεμικών μηνυμάτων.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι συμμερίζομαι τις αγωνίες σας και αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες του
εγχειρήματος που έχετε αναλάβει. Θέλοντας να ενισχύσω
τις προσπάθειές σας στον αγώνα για την εδραίωση της
παγκόσμιας ειρήνης, σας υπενθυμίζω αυτό : η ειρήνη δεν
είναι πρακτικά ανεφάρμοστη. Αυτό που απαιτείται είναι
κάθε άνθρωπος να ζει με τον άλλο σε ένα καθεστώς αμοιβαίας ανοχής.
Με εκτίμηση,
Ισμήνη Τσαγκαράκη, Γ1 Λυκείου
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Ο

ι ισχυρισμοί που ακούγονται
κατά καιρούς αναφορικά με
την εξάλειψη της ρατσιστικής
συμπεριφοράς στο πλαίσιο των σύγχρονων διεθνικών κοινωνιών φαίνεται
να είναι ασταθείς. Πρόσφατα φαινόμενα επιθετικότητας εναντίον οικονομικών μεταναστών, που έλαβαν χώρα και
στην περιοχή μας, αποδεικνύουν ότι ο
ρατσισμός εξακολουθεί να πλήττει τις
συγκεκριμένες μειονότητες που έχουν
καταφύγει στη χώρα μας σε αναζήτηση μιας καλύτερης μοίρας. Το γεγονός
αυτό οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες.
Πρωταρχικά αίτια της ρατσιστικής
συμπεριφοράς προς τους μετανάστες
μπορούν να θεωρηθούν οι διάφορες
στερεότυπες αντιλήψεις που αφορούν
στο ρόλο τους στη σημερινή κοινωνία.
Πολλοί θεωρούν τους μετανάστες ως
υπαίτιους της ανεργίας, καθώς ως φθηνό εργατικό δυναμικό προτιμούνται
από τους εργοδότες έναντι των γηγενών. Ταυτόχρονα, από σημαντική μερίδα του πληθυσμού κατηγορούνται και
για την αύξηση της εγκληματικότητας.
Παράλληλα, η αδράνεια των φορέων
κοινωνικοποίησης επιτρέπει την ύπαρξη τέτοιων αντιλήψεων, οι οποίες καλλιεργούν το φόβο στην κοινωνία και κατά
συνέπεια την επιθετική διάθεση αυτής
προς τους μετανάστες. Ειδικότερα το
σχολείο, στο πλαίσιο του μονομερούς
τεχνοκρατικού προσανατολισμού του,
αδυνατεί να αναπτύξει την κριτική σκέψη των ατόμων, ώστε να μη γίνονται
φορείς στερεοτύπων, ενώ στην οικογένεια δεν ευδοκιμεί, συνήθως, ο εποικοδομητικός διάλογος, που θα μπορούσε
να αναπληρώσει τη συγκεκριμένη αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος.
Έτσι, οι προκαταλήψεις διαρκώς αναμασώνται αντί να εξαλείφονται.
Την ίδια στιγμή, ο ρατσισμός που υφίστανται οι οικονομικοί μετανάστες στη
χώρα μας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό
στην εθνικιστική προπαγάνδα. Λαϊκιστές και φιλόδοξοι πολιτικοί χρησιμοποιούν τους μετανάστες ως εξιλαστήρια θύματα, με στόχο την αναγόρευση
των ιδίων σε λαϊκούς σωτήρες, γεγονός
που ικανοποιεί τα συμφέροντά τους.
Εκμεταλλευόμενοι, συνήθως, συμβάντα
ήσσονος σημασίας που έχουν στο επίκεντρο μετανάστες, στοχεύουν στον
αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από ζητήματα που ενδεχομένως
να είναι πολύ πιο αξιοσημείωτα. Προς
αυτή την κατεύθυνση δρουν κυρίως με
τη βοήθεια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία έχουν μεγάλη απήχηση στα λαϊκά στρώματα. Με το γιγαντισμό των ειδήσεων και τον υπερτονισμό
της εθνικότητας του εγκληματία, όταν
είναι αλλοδαπός, τρομοκρατούν τον
κόσμο, ο οποίος δεν είναι πάντα σε
θέση να κρίνει τα γεγονότα αντικειμενικά. Απόρροια των παραπάνω είναι η
έκρηξη βίας ανάμεσα στα έθνη και η διατάραξη της κοινωνικής ευταξίας.
Η αντιμετώπιση του ρατσισμού προς

Επειδή
το πρόβλημα
του ρατσισμού
δεν έχει λυθεί
ΑΚΟΜΗ

τους οικονομικούς μετανάστες είναι,
λοιπόν, αναγκαία και δύναται να επιτευχθεί στο πλαίσιο μιας συντονισμένης
προσπάθειας που θα πηγάζει από ριζικές αλλαγές στην παιδεία. Η προώθηση
της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης, που
θα γαλουχεί τα άτομα με ηθικές αξίες
και θα τους εμφυσά την αποδοχή του
διαφορετικού, θα ενθαρρύνει παράλληλα την καλλιέργεια ανοιχτόμυαλων
ανθρώπων, απαλλαγμένων από προκαταλήψεις. Σε αυτό το σημείο, σημαντικό ρόλο θα έπαιζε και η αφύπνιση των
πνευματικών ανθρώπων, οι οποίοι θα
είναι σε θέση να στηλιτεύσουν ρατσιστικές συμπεριφορές συμβάλλοντας
στο γενικότερο κλίμα προώθησης της
ανεκτικότητας.
Βήμα στους πνευματικούς ανθρώπους επιβάλλεται να προσφέρουν τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία
καλό θα ήταν να εφαρμόζουν τους κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας
στην πράξη και να απεξαρτηθούν από
κάθε είδους οικονομικά συμφέροντα,
που περιορίζουν την ελεύθερη δράση
τους. Η προβολή περισσότερων κοινωνικών διαφημίσεων, από την τηλεόραση
ιδιαίτερα, που θα στόχευαν στην καταβαράθρωση των ρατσιστικών ιδεολογιών, θα ήταν μια ακόμα σημαντική προσπάθεια για τον περιορισμό αυτού του
τόσο αντιανθρωπιστικού φαινομένου.
Εδώ, δεν μπορούμε να παραλείψουμε την ευθύνη της πολιτείας, η οποία
πρέπει να λάβει δραστικά μέτρα για την
αντιμετώπιση του ζητήματος. Καταρχήν,
μια συντονισμένη εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, αναφορικά με τους

μετανάστες και τις συνθήκες που τους
αναγκάζουν να καταφύγουν στη χώρα
μας, είναι απαραίτητη. Παράλληλα, θα
πρέπει να γίνουν προσπάθειες να περιοριστεί ο αριθμός των παράνομων μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα μας,
καθώς ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός
τους όχι μόνο κάνει αδύνατη την ενσωμάτωσή τους, αλλά πλήττει την εγχώρια
οικονομία και δίνει δικαίωμα στους διάφορους επιτήδειους να χρησιμοποιούν
το γεγονός αυτό για να εξυπηρετήσουν
τα συμφέροντά τους. Αυτό πράττουν καπηλευόμενοι τον αγνό πατριωτισμό των
πολιτών, τρέποντάς τον συχνά σε σοβινισμό, αναζωπυρώνοντας, όποτε επιθυμούν, τα φαινόμενα ρατσιστικών συμπεριφορών. Με τη νομιμοποίηση, λοιπόν,
των μεταναστών και την πρόληψη, όσον
αφορά στη μελλοντική εισχώρησή τους
στη χώρα μας, θα δικαιολογούσε και η
πολιτεία το ρόλο της, ως θεσμού πρόνοιας, και θα συνέβαλε καθοριστικά στη
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας
της κοινωνίας.
Συνολικά, έγκυρες και έγκαιρες κινήσεις πρέπει να γίνουν για την αντιμετώπιση του ζητήματος και ιδιαίτερα από
εμάς τους Έλληνες που, έχοντας υπάρξει και στο παρελθόν μετανάστες, γνωρίζουμε τη δυσκολία της κατάστασης
στην οποία βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Άλλωστε, ένα νέο ρεύμα μετανάστευσης λόγω της τωρινής κατάστασης
της χώρας φαίνεται να ξεκινά. Ας σεβαστούμε, λοιπόν, τους άλλους, ώστε να
μπορέσουμε κι οι ίδιοι να απαιτήσουμε
το σεβασμό, όταν χρειαστεί.
Εύα Γεωργοπούλου, Γ1 Λυκείου
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Νεοάστεγοι

Α

πό τους περίπου 20.000 αστέγους, πολλοί περισσότεροι είναι αυτοί που
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας, κινδυνεύουν ανά πάσα
στιγμή να βρεθούν στο δρόμο. Οι νεοάστεγοι διαφέρουν κατά πολύ από
τους παραδοσιακά αστέγους. Είναι είτε μεμονωμένα άτομα είτε και οικογένειες, οι
οποίες μέχρι και πρόσφατα είχαν έναν οργανωμένο τρόπο ζωής. Επίσης, είναι άτομα
τα οποία ανήκουν σε παραγωγικές ηλικίες, δηλαδή, από 30 - 45 ετών. Ωστόσο, παρατηρούμε και νέους που έχουν φύγει από την οικογενειακή προστασία και αδυνατούν
να έχουν ένα σπίτι και να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν
και μεγαλύτερα άτομα που έχασαν τη δουλειά τους λίγο πριν τη σύνταξη, με αποτέλεσμα να βρεθούν κυριολεκτικά στο δρόμο.
Οι νεοάστεγοι δεν αντιμετωπίζουν συνήθως προβλήματα ψυχιατρικά και δεν
έχουν κάποια μορφή εξάρτησης. Αντιθέτως, διαθέτουν από μέτριο έως υψηλό μορφωτικό επίπεδο, ανήκαν σε μεσαία κοινωνική τάξη και έχουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που δυνητικά θα λέγαμε ότι τους δίνουν τη δυνατότητα για επανένταξη.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η αύξηση του πληθυσμού που ζει στο δρόμο (γύρω στο
25% από το 2009) δεν αποτελεί το μόνο επικίνδυνο γεγονός. Αντίθετα, αυτό που
ανησυχεί τους περισσότερους είναι η αλλαγή της ταυτότητας των αστέγων.
Συλβιάννα Σβίγκου, Γ1 Γυμνασίου

Συνέπειες

Οι συνέπειες του κοινωνικού προβλήματος των αστέγων είναι αρκετές.
Ρατσισμός: ο ρατσισμός είναι ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα της κατάστασης των
αστέγων, λόγω της διάκρισης των ανθρώπων σε ανώτερους και κατώτερους. Οι
άστεγοι περιφρονούνται από τους «ανώτερούς τους», οι οποίοι κάποιες φορές τους
κοιτάζουν με οίκτο και λύπη, κατάσταση η οποία τους κάνει να αισθάνονται άβολα.
Εσωστρέφεια και αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων: η κατάσταση των
αστέγων και οι προκαταλήψεις των ανθρώπων προς αυτούς έχουν ως αποτέλεσμα
την πρόκληση ψυχολογικών προβλημάτων και την εσωστρέφεια. Αυτό συμβαίνει,
επειδή, εφόσον οι άστεγοι δε νιώθουν αποδεκτοί από την κοινωνία, στρέφονται
στον εαυτό τους ως καταφύγιο, για να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
Άσχημες συνθήκες διαβίωσης: οι άστεγοι ζουν κάτω από αφάνταστα άθλιες συνθήκες ζωής. Δεν τους παρέχονται ούτε τα απαραίτητα για την επιβίωση. Έτσι, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν, ειδικά τις κρύες περιόδους του χειμώνα, όταν
το κρύο είναι ανυπόφορο.

Τρόποι αντιμετώπισης

Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις: οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπως η Κλίμακα, συμβάλλουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου των αστέγων.
Τους προσφέρουν τα απαραίτητα, όπως λίγο φαγητό, νερό και ένα ζεστό κρεβάτι για
να κοιμηθούν. Επίσης, προσπαθούν να βρουν θέσεις εργασίας για τους αστέγους,
ώστε να καταφέρουν να ορθοποδήσουν ξανά.
Η κυβέρνηση: τα μέτρα των κυβερνήσεων κάθε κοινωνίας είναι και αυτά πολύ σημαντικά για την αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος των αστέγων, καθώς
μπορούν να τους παρέχουν οικονομική στήριξη για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να ορθοποδήσουν. Επίσης, θα ήταν μια καλή λύση η εύρεση εργασίας
με σκοπό οι άστεγοι να έχουν ένα εισόδημα και έτσι να ευτυχήσουν ξανά.
Η κοινωνία: τέλος, η ίδια η κοινωνία και τα μέλη της οφείλουν να προσφέρουν τη
βοήθειά τους στην αντιμετώπιση του φαινομένου των αστέγων με απλές καθημερινές πράξεις, όπως η προσφορά αγαθών στις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή η
προσφορά μικρών χρηματικών ποσών, πράξεις οι οποίες μπορεί να αποδειχτούν
πολύ χρήσιμες.
Βασιλική Tασσοπούλου, Γ1 Γυμνασίου

ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Επιβιώνοντας σε μια κοινωνία στα όρια της διάλυσης, ο καθένας από μας αναρωτιέται τι στα αλήθεια
μπορεί να γίνει, ώστε οι συνθήκες να βελτιωθούν, να
ακμάσει ξανά η οικονομία μας και, κυρίως, να βελτιωθεί σημαντικά το επίπεδο της ζωής μας. Για να ξεφύγουμε από αυτή την αθλιότητα που κυριαρχεί, θα
πρέπει πρωτίστως να συνειδητοποιήσουμε πως αυτή
η κατάσταση δε γίνεται να συνεχιστεί και να καταφύγουμε σε πιο αποτελεσματικές λύσεις, διεκδικώντας
τες σε πρώτο επίπεδο από το κράτος.
Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία απαιτεί από το κράτος να υπερβεί τις αδυναμίες και ανεπάρκειες του συστήματος, ώστε να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για
όλους τους πολίτες. Αυτή είναι μια από τις βασικές αρχές της έννοιας του Κράτους πρόνοιας και είναι αυτό
που θα μπορούσε να μας βοηθήσει σημαντικά, ώστε
να ξεπεράσουμε τη διαρκώς εντεινόμενη οικονομική
και ηθική κρίση.
Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του Κράτους
πρόνοιας είναι η επέμβασή του στην κοινωνία απαλύνοντας τις οικονομικές διαφορές, παρέχοντας βοήθεια
στα πλέον αδύναμα στρώματα της κοινωνίας, προκειμένου να καθιερωθεί η ισότητα στις ευκαιρίες μεταξύ
ατόμων και να εξασφαλισθούν τα μέσα μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης για το κοινωνικό σύνολο. Αυτό θα είχε
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ισορροπημένης
και κυρίως δίκαια οργανωμένης κοινωνίας, όπου ο καθένας από μας θα είχε τη δυνατότητα να πετύχει στον
τομέα που επιθυμεί, ενώ ταυτοχρόνως δε θα υπήρχαν
σημαντικές διαφορές στο επίπεδο ζωής των πολιτών.

Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, δε θα ευνοούνταν σε
κύριο επίπεδο μόνο η ανώτερη κοινωνική τάξη, όπως
γίνεται σήμερα, αλλά θα ενισχύονταν και η μεσαία και
η εργατική τάξη. Μόνο έτσι θα έχουμε το δικαίωμα να
μιλάμε για ένα κοινωνικά δίκαιο κράτος, αν, δηλαδή,
καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός διαφόρων ομάδων.
Παράλληλα, σημαντικό πλεονέκτημα του Κράτους
πρόνοιας είναι το γεγονός πως η ενδυνάμωση μιας τέτοιας μορφής κράτους συνεπάγεται την εξασφάλιση
κοινωνικών παροχών σε ζητήματα υγείας, εργασίας
και εκπαίδευσης. Όσον αφορά στο ζήτημα της υγείας,
θα υπάρξει μια πλήρης κάλυψη νοσοκομειακής και
φαρμακευτικής περίθαλψης στους ασθενέστερους,
θα κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι, για να οργανωθούν
τα Κέντρα Απασχόλησης Ηλικιωμένων, ενώ, κυρίως,
θα ενισχυθούν και θα υποστηριχτούν τα κέντρα που
φιλοξενούν και βοηθούν χιλιάδες άτομα με ειδικές
ανάγκες.
Στο ζήτημα της εκπαίδευσης από την άλλη, το Κράτος πρόνοιας μπορεί να εξασφαλίσει εξίσου πολλά
θετικά! Η αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης θα
είναι το κύριο μέλημα, ώστε να έχουν όλα τα παιδιά
την ευκαιρία να μορφωθούν και να εξελιχθούν επαγγελματικά στο μέλλον. Όπως γνωρίζουμε, βέβαια, έχει
παρατηρηθεί πως η πλειοψηφία των δημοσίων σχολείων δε στεγάζονται σε αξιοπρεπείς χώρους. Είναι χρέος
της πολιτείας να εξασφαλίσει στα παιδιά ένα αξιοπρεπές περιβάλλον, για να μπορούν να παρευρίσκονται
στο χώρο του σχολείου, χωρίς να βλέπουν ένα μίζερο,

γκρεμισμένο θέαμα. Είναι αντιδημοκρατικό να μην επιτρέπεται στα παιδιά να έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση σε μερικά δημόσια σχολεία και να εξαναγκάζονται, σε άλλες περιπτώσεις, να βρίσκονται σε χώρους
ακατάλληλους για διδασκαλία.
Τέλος, και ίσως πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του
Κράτους πρόνοιας, για τη σημερινή κοινωνία είναι αυτό
που αναφέρεται στην εργασία. Χαρακτηριστικό του
κράτους πρόνοιας είναι η παροχή κοινωνικής εργασίας
από το Κράτος, όπως, για παράδειγμα, μέσω φορέων
αλληλεγγύης που θα έχουν ως στόχο την ανακούφιση των ασθενέστερων. Ακόμα, η παροχή επιδομάτων
επαρκών για την επιβίωση σε κατηγορίες ανθρώπων
που τα χρειάζονται, σίγουρα θα βοηθήσει στην οργάνωση μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας. Παράδειγμα τέτοιων επιδομάτων είναι τα επιδόματα ανεργίας και τα
επιδόματα ασθένειας.
Συμπερασματικά, καταλήγουμε πως, για να αντιμετωπιστούν τα σύγχρονα αυτά προβλήματα που απασχολούν τους περισσότερους πολίτες, θα πρέπει ο
κόσμος να κινητοποιηθεί, να αναρωτηθεί τι μπορεί ο
λαός να κάνει, για να απαλύνει την κατάσταση, ενώ, κυρίως, να απαιτήσει από το κράτος να λειτουργήσει με
τον επιθυμητό τρόπο. Ό,τι και να στερούμαστε, αυτό
που δεν πρέπει να χάσουμε σήμερα είναι η ανθρωπιά
μας και η ηθική μας, γιατί πιθανόν αυτά να είναι που
θα μας βγάλουν από το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε
οδηγηθεί.
Μελίνα Aναστασοπούλου, Α3 Λυκείου
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α τελευταία χρόνια, το
παγκόσμιο οικονομικό
σύστημα βιώνει μια δομική κρίση τέτοιων διαστάσεων, που οδήγησε, σχεδόν αναπόφευκτα, στην κορύφωση της
αδικίας στο σύγχρονο κόσμο.
Σε μια εποχή όπου το 20% του
πληθυσμού του πλανήτη, που
ζει στις πλούσιες χώρες, καταναλώνει το 80% του πλούτου
της γης και επικρατεί ευρέως
η οικονομική αυθαιρεσία, η
διαφθορά, η αδικία και η αναλγησία, με την ψαλίδα πλούτου φτώχειας να ανοίγει ολοένα και
περισσότερο, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν οδηγηθεί στην
κοινωνική περιθωριοποίηση
και εξαθλίωση.
Σε αυτό το πλαίσιο, το επιστημονικό αλλά και κοινωνικό
ενδιαφέρον στρέφεται στις
οικονομικές εκείνες αντιλήψεις και θεωρίες που θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν, σε
όρους μικροοικονομικούς ή/
και μακροοικονομικούς, τους
παράγοντες εκείνους που οδήγησαν στην οικονομική κρίση
των ανεπτυγμένων χωρών.
Βασική αιτία, άραγε, είναι η
«υπερβάλλουσα προσφορά
προϊόντος», όπως σημειώνει
ο Τζων Μέυναρντ Κέυνς, ή
μήπως η «υπερσυσσώρευση
κεφαλαίου», σύμφωνα με τον
Καρλ Μαρξ;
Στην παρούσα τοποθέτηση
το βασικό ερώτημα στο οποίο

Η επιχειρηματικότητα
στo πλαίσιο
μιας ηθικής οικονομίας
Ο ρόλος των Θρησκειών
επιχειρούμε να απαντήσουμε
δεν εστιάζει στη θεωρητική
θεμελίωση της οικονομικής
κρίσης, αλλά στην προσπάθεια
να εντοπίσουμε παράγοντες
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποτελεσματικούς
μοχλούς για την αντιμετώπισή
της. Αναδύεται, λοιπόν, το ερώτημα: Το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα είναι σημαντικό
να αναδιαμορφωθεί στη βάση
μιας ηθικής οικονομίας, όπου
ηθικές αξίες θα επιδράσουν
στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και θα συμβάλουν
στην οικονομική και κοινωνική
μεγέθυνση των σύγχρονων κοινωνιών;
Σε περιόδους οικονομικής
και κοινωνικής κρίσης, κατά

τις οποίες οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, οι αρχές της
«ανθρωπιάς» και της «αμοιβαιότητας» μάς θυμίζουν ότι
υπάρχει λύση. Η ανθρωπιά,
ο σεβασμός προς το συνάνθρωπο, το συνάδελφο-πελάτη
και η αντιμετώπισή του ως ίσο
(ανεξάρτητα από το φύλο, το
χρώμα, τη φυλή), καθώς και οι
σχέσεις αμοιβαιότητας μεταξύ
των μελών ενός οργανισμού,
μπορούν να αποτελέσουν το
«κλειδί» για την επικράτηση
ενός κλίματος ομόνοιας και
αρμονικής συμβίωσης στο
εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης, αλλά
και για την υγιή και βιώσιμη
ανάπτυξή της.

Η εφαρμογή ηθικών αξιών στην επιχειρηματικότητα,
όπως είναι ο σεβασμός, η εντιμότητα και ο ηθικός σκοπός, θα
οδηγήσει στο «εὖ ἐπιχειρεῖν» με
σεβασμό στον ανταγωνιστή.
Επίσης, θα προτρέψει τον επενδυτή-επιχειρηματία να επενδύσει σε εταιρείες με υψηλό
επίπεδο εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης. Για παράδειγμα, όλοι
μας, όταν θέτουμε ως αφετηρία
την ηθική, πρέπει να καταδικάσουμε πρακτικές εταιρειών
που, εκμεταλλευόμενες το χαμηλό επίπεδο μόρφωσης υποανάπτυκτων χωρών στην Αφρική, προωθούν το βρεφικό γάλα
που παράγουν, διαδίδοντας
ψευδή στοιχεία για την ισότιμη,
σε σχέση με το μητρικό, δια-

τροφική αξία του.
Κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης ηθικής
επιχειρηματικής συμπεριφοράς μπορούν να διαδραματίσουν οι προαναφερθείσες
ηθικές αρχές, οι οποίες εκπηγάζουν από όλες τις θρησκευτικές παραδόσεις. Ειδικότερα, οι
αρχές της «ανθρωπιάς» και της
«αμοιβαιότητας» εντοπίζονται
ως εντολές Θεού στην Εβραϊκή
Βίβλο, στην Καινή Διαθήκη και
στο Κοράνι. Παράλληλα, απαντώνται σε θρησκείες και φιλοσοφίες ινδικής προέλευσης,
καθώς και σε ανθρωπιστικές
φιλοσοφίες.
Επομένως, η εφαρμογή των
παραπάνω αξιών των θρησκειών και της φιλοσοφίας στη σύγχρονη οικονομική σκέψη και
επιχειρηματικότητα είναι δυνατόν να μας οδηγήσει σε μια
νέα κοινωνία με μια νεωτερική
κουλτούρα. Μια κουλτούρα
εντιμότητας, δίκαιης οικονομικής τάξης, συντροφικότητας,
ανεκτικότητας, αλληλεγγύης
και αλληλοβοήθειας. Η δύσκολη οικονομική συγκυρία
μπορεί να γίνει αφορμή, για να
προσδώσουμε στην οικονομία
και στην ηθική ένα νέο περιεχόμενο.
Κατερίνα Λαλαούνη, Λουκάς
Αρβανίτης, Α3 Λυκείου
Επιβλέπων καθηγητής: Νικόλαος Ταμπάκης, Θεολόγος

Συνέπειες της κρίσης για τους νέους

Η

κρίση που βιώνουμε όλοι μας σήμερα συνιστά μια παγκόσμια
οικονομική κρίση, η οποία πλήττει τόσο τις υπανάπτυκτες όσο
και τις ανεπτυγμένες χώρες. Οι συνέπειές της είναι εμφανείς
και στη νέα γενιά, η οποία μαστίζεται από διάφορα προβλήματα που
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ύπαρξη αυτής της κρίσης.
Καταρχάς, εξαιτίας της μείωσης των εσόδων των εταιρειών, μειώνονται οι θέσεις εργασίας και η αμοιβή των υπαλλήλων. Κατά συνέπεια,
νέοι άνθρωποι πτυχιούχοι με μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα
δυσκολεύονται στην εύρεση εργασίας. Όσοι από αυτούς είναι θεωρητικά τυχεροί καταφέρνουν να βρουν εργασία ακόμα και με μερική απασχόληση, η οποία, όμως, δε σχετίζεται με το επάγγελμα που έχουν σπουδάσει. Έτσι, πολλοί νέοι υποχρεώνονται να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες
εργασίας στο εξωτερικό, το οποίο, όμως, αδυνατεί να απορροφήσει
αυτό το κύμα των απελπισμένων νέων της Ελλάδας. Συνέπεια αυτού του
προβλήματος αποτελεί το γεγονός ότι οι νέοι παραμένουν οικονομικά
εξαρτώμενοι από τους γονείς τους, οι οποίοι βλέπουν τους μισθούς και
τις συντάξεις τους να μειώνονται μέρα με τη μέρα.
Οι άνεργοι, μετά από πολλές συνεντεύξεις χωρίς να βλέπουν φως στο
τούνελ, αρχίζουν να απογοητεύονται και να ασκούν σκληρή αυτοκριτική, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ο ψυχικός τους κόσμος. Πολλές
φορές αισθάνονται άχρηστοι και νιώθουν την ανάγκη να απολογηθούν
στην οικογένειά τους για την- κατά τη γνώμη τους- ανεπάρκειά τους.
Έτσι, καταλήγουν να είναι απομονωμένοι από το κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, πιστεύουν πως δεν υπάρχει λόγος να εγγράφονται στον ΟΑΕΔ,
προκειμένου να ειδοποιηθούν, εάν κάποιος εργοδότης ενδιαφέρεται να
τους προσλάβει στην εταιρεία του.

Ακόμη, κάποιοι από αυτούς είναι πιθανό να στραφούν ακόμα και
προς καταστροφικές για αυτούς «διεξόδους», όπως το κάπνισμα,
το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Τέλος, ενδέχεται να πέσουν σε κατάθλιψη.
Αναμφισβήτητα, τα προβλήματα που προκύπτουν από
την ύπαρξή της οικονομικής κρίσης είναι διευρυμένα.
Αποδεικνύεται, όμως, πως οι άνθρωποι δεν αντιλαμβανόμαστε την αξία της ιστορίας και επαναλαμβάνουμε
τα λάθη του παρελθόντος χωρίς, όμως, να μαθαίνουμε από αυτά. 			
Άννα Ελευθερίου, Ερατώ Ραπακούλια,
Β2 Γυμνασίου
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ολλοί πλέον αναγνωρίζουν ότι υπάρχει οικονομική κρίση, λίγοι καταλαβαίνουν, όμως,
πως στην πραγματικότητα πρόκειται για ηθική κρίση. Γενικότερα, η λέξη κρίση εκφράζει μια δυσκολία προσαρμογής σε ένα περιβάλλον που αλλάζει
απότομα. Αναφερόμενοι πιο ειδικά στη λεγόμενη ηθική κρίση, θα πρέπει να τη νοήσουμε ως μια κατάσταση
στην οποία θεσμοί και δεσμοί χαλαρώνουν, καθιερωμένες αξίες, αρχές, πρότυπα, ήθη και έθιμα παραμελούνται και χάνουν την ιδιαιτερότητά τους. Οι τρόποι
συμπεριφοράς αλλάζουν και λειτουργούν σε ένα πλαίσιο χαλαρότητας. Μαζί με αυτούς αλλάζουν και οι προσωπικές σχέσεις αλλά και οι σχέσεις που συνδέουν το
άτομο με το κοινωνικό περιβάλλον.
Ένας από τους βασικούς θεσμούς που πλήττεται είναι ο θεσμός της οικογένειας. Στην εποχή μας η οικογένεια δοκιμάζει τη σοβαρότερη κρίση λόγω των ραγδαίων εξελίξεων, που θέλουν τη γυναίκα εργαζόμενη
έξω από το σπίτι, τα παιδιά είτε λόγω σχολείου, είτε
λόγω σπουδών να βρίσκονται τον περισσότερο καιρό
μακριά από τους γονείς, αλλά και, όταν ακόμη κατοικούν όλοι μαζί, τα διαφορετικά ωράρια απασχόλησης
να μην επιτρέπουν κοινές ώρες συνάντησης. Τα παιδιά
συνηθίζουν να αποφεύγουν την επαφή με τους γονείς
τους και συζητούν σημαντικά προβλήματα μόνο με
τους φίλους τους. Οι γονείς από την άλλη, εξαιτίας του
τεράστιου όγκου εργασίας, δεν έχουν τον απαραίτητο

Ηθική κρίση
χρόνο που επιθυμούν, για να ασχοληθούν περισσότερο με τα παιδιά τους.
Στην ευρύτερη ηθική κρίση εντάσσεται και ο κλονισμός που υφίσταται η εκκλησία, η οποία για πολλούς
αιώνες ήταν το πρότυπο των ηθικών αρχών και αξιών.
Αμφισβητούνται, αρχικά, οι θέσεις της εκκλησίας σε
θέματα ηθικής συμπεριφοράς, θέσεις που παλαιότερα
δεν επιδέχονταν καμιάς αμφισβήτησης. Αμφισβητείται, επίσης, το ηθικό κύρος των εκπροσώπων της εκκλησίας, που πολλές φορές την εκμεταλλεύονται, για
να καταφέρουν να κερδίσουν πολλά χρήματα. Προκαλούν σύγχυση και εξαπατούν συνειδητά τους πιστούς
χωρίς να αισθάνονται τύψεις για τις πράξεις τους.
Περισσότερο, όμως, από την εκκλησία φαινόμενα
βαθιάς κρίσης εμφανίζει η πολιτική. Ο πολιτικός στίβος παύει να είναι χώρος έντιμων πολιτικών και γίνεται
χώρος δράσης των καιροσκόπων και των δημαγωγών.
Κανείς δε νοιάζεται πραγματικά για το λαό και το μέλλον του. Προσπαθούν όσο είναι δυνατόν να απολαύσουν τα προνόμια που τους προσφέρει το βουλευτικό
αξίωμα, αναλώνονται στα λόγια και αποφεύγουν τις
πράξεις. Και όλοι ξέρουν πια πως δεν υπάρχει πιο μεγάλη απειλή από τον πολιτικό που ξέρει να χειρίζεται με
επιδεξιότητα το λόγο και τελικά μπορεί να ποδηγετεί το
λαό. Ο πολιτικός δεν πρέπει μόνο να ενδιαφέρεται θεωρητικά για το λαό, αλλά και να τον πείθει με τις πράξεις
του. Και αυτό οι πολιτικοί μας δεν το έχουν καταφέρει.

Επιπλέον, σε ωφελιμιστικό επίπεδο έχουν τοποθετηθεί και οι ανθρώπινες σχέσεις. Είναι σχέσεις συμφέροντος, υπολογιστικές, μετρήσιμες, χωρίς βάθος.
Η ιδιοτέλεια είναι στοιχείο που τις χαρακτηρίζει και ο
σεβασμός, το ειλικρινές ενδιαφέρον, η αγάπη έχουν
παραμεριστεί. Η σχέση έχει νόημα μόνο, όταν μπορεί να σου προσφέρει κάτι, αλλιώς είναι ανούσια. Ο
συνεχής αγώνας για την επιτυχία, επίσης, δεν αφήνει
χρονικά περιθώρια για τη δημιουργία μιας πάγιας
και σημαντικής φιλίας. Οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής, το
άγχος, οι συνεχείς απαιτήσεις δημιουργούν μια τυπικότητα στις σχέσεις των ανθρώπων, καθώς πέρα από
ένα «όλα καλά» ο άνθρωπος δεν εμβαθύνει και δεν
επιθυμεί να κατανοήσει και να συζητήσει με κάποιον
άλλο.
Κοινός παρονομαστής στα τρία τελευταία ζητήματα
είναι, φυσικά, το χρήμα. Αυτό διαφθείρει τους ανθρώπους, τους αλλοτριώνει και τους αναγκάζει να κάνουν
τα πάντα, για να το αποκτήσουν. Καταπατούν θεσμούς,
φιλίες, αισθήματα στο δρόμο προς την ανάδειξή τους.
Μόνο όταν καταφέρει ο άνθρωπος να καταλάβει πως
υπάρχουν αξίες πιο σημαντικές από το χρήμα, όπως η
αγάπη, η φιλία, η πνευματική καλλιέργεια, η μόρφωση,
θα καταφέρει να αναχαιτίσει αυτή την ηθική κρίση, που
κλονίζει όλο τον κόσμο.
Κωνσταντίνος Πασβαντίδης, Β3 Λυκείου

Η Ιθάκη σ’ έδωσεΝΕΑ
τ’ ωραίο//ταξίδι.
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Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο.
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.
(από την «Ιθάκη»)

ΤΕΧΝΗ

Ένα σύντομο βιογραφικό από τον ίδιο:
«Είμαι Κωνσταντινουπολίτης την καταγωγήν, αλλά εγεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια - σ’ ένα σπίτι της οδού Σερίφ· μικρός πολύ έφυγα και αρκετό μέρος
της παιδικής μου ηλικίας το πέρασα στην Αγγλία. Κατόπιν επισκέφθην την
χώραν αυτήν μεγάλος, αλλά για μικρόν χρονικόν διάστημα. Διέμεινα και στη
Γαλλία. Στην εφηβικήν μου ηλικίαν κατοίκησα υπέρ τα δύο έτη στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα είναι πολλά χρόνια που δεν επήγα. Η τελευταία
μου εργασία ήταν υπαλλήλου εις ένα κυβερνητικόν γραφείον εξαρτώμενον
από το υπουργείον των Δημοσίων Έργων της Αιγύπτου. Ξέρω Αγγλικά, Γαλλικά και ολίγα Ιταλικά».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΒΑΦΗΣ (1863-1933)

2013 : Έτος Καβάφη
150 χρόνια από τη γέννησή του – 80 χρόνια από το θάνατό του

Ο

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1863 (29 Απριλίου) και πέθανε στην ίδια πόλη το 1933 την
ημέρα των γενεθλίων του. Ήταν γιος του Πέτρου Καβάφη και της
Χαρίκλειας Φωτιάδη, που καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη από παλαιότατη οικογένεια της Πόλης. Υπήρξε, χωρίς αμφιβολία, η μεγαλύτερη πνευματική φυσιογνωμία της Αλεξάνδρειας. Ο μικρός Καβάφης ζει τα πρώτα παιδικά του χρόνια στην Αλεξάνδρεια, κάτω από συνθήκες μεγάλης ευημερίας.
Το 1882, στη διάρκεια της αιγυπτιακής εξέγερσης κατά των Άγγλων, πηγαίνει με την οικογένειά του για τρία χρόνια (ως τον Οκτώβριο του 1885) στην
Κωνσταντινούπολη, στο σπίτι του Φαναριώτη παππού του, Γεωργάκη Φωτιάδη. Η τριετής παραμονή του Καβάφη στην Πόλη αποδεικνύεται ιδιαιτέρως
σημαντική και κρίσιμη. Το πιο αξιοσημείωτο αυτής της περιόδου είναι το
γεγονός ότι η παραμονή του στην Πόλη συμπίπτει με τις πρώτες μαρτυρημένες συστηματικές του προσπάθειες να επιδοθεί στην τέχνη του ποιητικού
λόγου. Τον καιρό εκείνο συμπληρώνει και τις μελέτες του πάνω στην αρχαία
και μεσαιωνική ελληνική Φιλολογία που τις είχε αρχίσει την εποχή ακόμα που
βρισκόταν στην Αγγλία. Τον Οκτώβριο του 1885, ο Καβάφης γυρίζει στην
Αλεξάνδρεια.
Η κυριότερη χρονολογική τομή ως προς την εξέλιξη του έργου του ποιητή,
κατά την εποχή αυτή, τοποθετείται στα 1891. Είναι η χρονιά κατά την οποία ο
Καβάφης εκδίδει σε μονόφυλλο το πρώτο πραγματικά αξιόλογο ποίημά του
(το «Κτίσται») και δημοσιεύει μερικά από τα πιο αξιόλογα πεζά του κείμενα
(«Ελγινείων», «Ολίγαι λέξεις περί στιχουργίας» και άλλα).
Τα οικονομικά του βελτιώνονται σημαντικά και τα επόμενα χρόνια ταξιδεύει στο Κάιρο, στο Παρίσι και στο Λονδίνο με τον αδελφό του Γιάννη. Σημαντικό βιογραφικό στοιχείο αποτελεί και η εγκατάσταση του ποιητή στο περίφημο σπίτι-εργαστήρι της οδού Λέψιους στα 1907, όπου και θα περάσει το
υπόλοιπο της ζωής του δημιουργώντας το σημαντικότερο τμήμα, ποσοτικά
και ποιοτικά του έργου του.
Από τότε η ζωή του άλλαξε ριζικά : ελάττωσε σταδιακά τις κοσμικές του
εμφανίσεις και αφοσιώθηκε στην ποίηση . Όλα έδειχναν πως είχε βρει πια
τη δική του ποιητική φωνή και ήταν βέβαιος για την αξία της. Ένιωθε πάνω
απ’ όλα ποιητής (στο τελευταίο του διαβατήριο σημείωσε ως «Eπάγγελμα»
τη λέξη «Ποιητής») και θέλησε να μείνει ποιητής και μόνο, δίχως άλλους
προσδιορισμούς με μόνη εξαίρεση το «Eλληνικός».
Το 1922 δηλώνει την πρόθεσή του να μη συνεχίσει την εργασία του στις
Αρδεύσεις απ’ όπου και παραιτείται («επιτέλους ελευθερώθηκα απ’ αυτό το
μισητό πράγμα») και χωρίς καμιά περίσπαση αφοσιώνεται στη συμπλήρωση
του ποιητικού του έργου. Από το 1930 αρχίζει να υποφέρει από το λάρυγγά
του και τον Ιούλιο του 1932 οι γιατροί διαγιγνώσκουν καρκίνο του λάρυγγα.
Πηγαίνει στην Αθήνα όπου εισάγεται σε νοσοκομείο και του γίνεται
τραχειοτομία. Μετά από τετράμηνη παραμονή στην Αθήνα, επιστρέφει στην
Αλεξάνδρεια όπου και το επόμενο έτος, το 1933, στις 29 Απριλίου, μέρα των
γενεθλίων του, πεθαίνει.
Μαριάννα Μπουντουράκη, Κατερίνα Πολιτοπούλου, Α1 Γυμνασίου
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νώ στην Αθήνα μετά το 1880 μεσουρανεί ο
Παλαμάς και επηρεάζει απόλυτα την ποίηση
και την πνευματική ζωή, στα ίδια χρόνια, στις
παρυφές του ελληνισμού, στην Αλεξάνδρεια, δημιουργεί το έργο του ένας ποιητής, ο οποίος επρόκειτο
να πάρει την κεντρική θέση στη νεοελληνική ποίηση
και να επηρεάσει αποφασιστικά όλη τη νεότερη εξέλιξή της ως τις μέρες μας. Ο ποιητής αυτός είναι ο Κ.
Π. Καβάφης.
Ο Καβάφης διαφοροποιήθηκε από τους σύγχρονούς του ποιητές και δημιούργησε μια καθαρά
προσωπική ποίηση. Τον χαρακτήριζε μια τάση τελειομανίας, η οποία αντικατοπτρίζεται στη συνεχή επεξεργασία των ποιημάτων του και στον πρωτότυπο
τρόπο με τον οποίο τα διακινούσε στους φίλους του.
Τύπωνε μικρά φυλλάδια ή μεμονωμένα φύλλα, για
να φτιάξει μετά μόνος του συλλογές και να τις κυκλοφορήσει ιδιωτικά. Συχνά, μάλιστα, έκανε διορθώσεις
σε αυτά και τα ξανατύπωνε, γι’ αυτό και όσο ζούσε
δεν εκδόθηκε ποτέ μια συλλογή με ολόκληρο το
ποιητικό του έργο. Τα «αναγνωρισμένα» από τον ίδιο
ποιήματα είναι μόνο 154. Εκτός από αυτά υπάρχουν
75 ανέκδοτα και 27 αποκηρυγμένα.
Αυτό που κάνει ξεχωριστό τον Καβάφη είναι ο
πρωτοποριακός χαρακτήρας της γραφής του, που
έγκειται στη χρήση ιδιότυπων εκφραστικών τρόπων, όπως της ειρωνείας, της πεζολογίας, της δρα-

Την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου
που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου
που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανοφέλετα θρηνήσεις
Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος,
αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει.
(από το «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον»)
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,
αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου,
Αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου.
(από την «Ιθάκη»)
Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους;
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις.
(«Περιμένοντας τους βαρβάρους»)
Άλλα ζητεί η ψυχή σου, γι’ άλλα κλαίει.
Τον έπαινο του Δήμου και των σοφιστών,
Τα δύσκολα και τ’ ανεκτίμητα εύγε.
(από το «Η Σατραπεία»)
Η πόλις θα σε ακολουθεί.
Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους….
Δεν έχει πλοίο για σε δεν έχει οδό.
Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ,
σ’ όλη τη γη τη ρήμαξες.
(από το «Η πόλις»)
Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα
που πρέπει το μεγάλο ΝΑΙ
ή το μεγάλο ΟΧΙ να πούνε.
(από το «Che fece...il gran rifuto»)

ματικότητας, του ρεαλισμού. Καινοτομώντας για την
εποχή του, γράφει τα ποιήματά του σε ελεύθερο ανισοσύλλαβο και ανομοιοκατάληκτο στίχο. Εμπνέεται
από την ιστορία, από την οποία δανείζεται ποικίλα
προσωπεία, για να διατυπώσει γενικότερους προβληματισμούς για τον άνθρωπο. Ιδιαίτερα έλκεται
από τις εποχές παρακμής, που του δίνουν αφορμή,
για να σαρκάσει τη ματαιότητα των ανθρωπίνων,
αλλά και να προβάλει την τραγική διάσταση της ανθρώπινης φύσης, ιδιαίτερα, όταν μέσα στον άνθρωπο συγκρούονται αντίθετες έννοιες, όπως το χρέος
και η αδυναμία, η αξιοπρέπεια και η ροπή προς το
«κακό», η επιθυμία και η «κοινωνική ηθική». Ο Καβάφης διέκρινε τα ποιήματά του από την άποψη του
περιεχομένου τους σε τρεις κατηγορίες, τα φιλοσοφικά, τα ιστορικά και τα ηδονικά.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ανάγκη από ένα
έτος Καβάφη για να θυμηθούμε και να τιμήσουμε
το μεγάλο μας ποιητή, γιατί ποτέ δεν ξεχάστηκε. Ο
Καβάφης κατάφερε να κερδίσει την αιωνιότητα, είναι διαχρονικός και άχρονος. Έσπασε τα δεσμά του
χρόνου και του τόπου, δεν είναι μόνο ο Αλεξανδρινός ποιητής που γράφει ελληνικά ποιήματα, δεν είναι μόνο ο ποιητής που αγγίζει τις ψυχές όλων των
Ελλήνων, είναι ο ποιητής που διαβάζεται και εμπνέει
τους αναγνώστες σε όλη την οικουμένη.
Έλενα Παναγιωτοπούλου, Φιλόλογος

Το άρθρο του Γρηγόρη Ξενόπουλου
« Ένας ποιητής», 1903

Ε

ίναι νέος, αλλ’ όχι εις την πρώτην νεότητα. Βαθειά μελαχροινός
ως γηγενής της Αιγύπτου, με μαύρον μουστακάκι, με γυαλιά
μύωπος, με περιβολήν αλεξανδρινού κομψευομένου, αγγλίζουσαν
ελαφρότατα, και με φυσιογνωμίαν συμπαθή, η οποία όμως εκ πρώτης όψεως δεν λέγει πολλά πράγματα. Υπό το εξωτερικόν εμπόρου,
γλωσσομαθούς κ’ ευγενεστάτου και κοσμικού, κρύπτεται επιμελώς
ο φιλόσοφος και ο ποιητής. Η ομιλία του η ζωηρά, η σχεδόν στομφώδης και υπερβολική, και οι τρόποι του οι πάρα πολύ αβροί, και
όλες εκείνες οι ευγένειές του και οι τσιριμόνιες, εκπλήττουν κάπως
έναν Αθηναίον, συνειθισμένον με την σεμνήν απλότητα και την δειλήν αφέλειαν και την αγαθήν αδεξιότητα των λογίων μας. Πρέπει να
τον γνωρίση κανείς αρκετά, δια να πεισθή ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος
που έγραψε τα ωραία εκείνα ποιήματα. Διότι σιγά-σιγά θαναγνωρίση, ότι αυτά που λέγει ο αλεξανδρινός έμπορος με τόσον παράξενον
τρόπον, είναι γεμάτα γνώσιν και παρατήρησιν, και κάπου - κάπου θα
συλλάβη και μερικάς αστραπάς των μαύρων ματιών, από τα γυαλιά, που διανοίγουν ολόκληρον κόσμον, και προδίδουν - δόξα σοι,
ο Θεός! - τον άνθρωπον της ευρείας σκέψεως και της καλλιτεχνικής
ιδιοφυϊας.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 48

Μ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ια ελάχιστη στιγμή αρκεί, για να ανοίξει ο φωτοφράχτης μιας φωτογραφικής μηχανής, για
να καταγράψει το φως μιας εικόνας και να τη
μετατρέψει σε παγωμένη μνήμη. Η φωτογραφία ως τέχνη και όχι ως ένα μέσο φευγαλέων και τυχαίων αντικατοπτρισμών είναι η ίδια αυτή στιγμή, καθώς ποτέ ξανά
μια εικόνα δε θα επαναληφθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ή φωτισμό. Έτσι, παραμένει καταδικασμένη σε μια
χάρτινη ακινησία έκτοτε και για πάντα. Ο φωτογράφος,
συνεπώς, καλείται να γίνει ο δάσκαλος μιας μαγικής
τέχνης, με στόχο την τυχαία αποκάλυψη της ομορφιάς,
την ακαριαία σύλληψη ενός στιγμιότυπου, εκφράζοντας όλο τον εκλεπτυσμό των συναισθημάτων του και
μετατρέποντας τη φωτογραφική του μηχανή σε πλούσιο καλλιτεχνικό όργανο.
Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Walter Benjamin έθεσε το ερώτημα αν η φωτογραφία έχει μουσειακήεκθεσιακή αξία ή αν είναι απλώς ένα προϊόν μηχανικής
αναπαραγωγής και η αξία της περιορίζεται στη σημειακή καταγραφή γεγονότων. Η φωτογραφία, από την
πρώτη της εμφάνιση στις αρχές του 19ου αι., δεν ανήκε στην τέχνη˙ αποτελούσε ένα τεχνολογικό μέσο κα-

τασκευής εικόνων που μπορούσε να χρησιμοποιήσει
ο καθένας στην καθημερινότητά του για πολλούς και
ποικίλους λόγους. Ωστόσο, ήδη από τις αρχές του 20ου
αι., η σχέση της με την αναπαράσταση, την περιγραφή,
την καταγραφή, την πληροφορία, τη γνώση, την αρχειοθέτηση, τη μνήμη, την κοινωνία και την κουλτούρα ήταν τόσο ουσιαστική, ώστε στα τέλη της δεκαετίας
του 1960 να αρχίσει να κερδίζει συστηματικά έδαφος
στον κόσμο της τέχνης. Μάλιστα από τότε μεγάλος
αριθμός καλλιτεχνών, κινημάτων αλλά και θεωρητικών
και φιλοσόφων τη χρησιμοποιεί και την προσεγγίζει με
εξαιρετικά ενδιαφέροντες και πρωτότυπους τρόπους,
αναδεικνύοντάς την στο κατεξοχήν δημιουργικό μέσο
της εποχής μας. Έτσι, η ένταξη της φωτογραφίας στην
Τέχνη είναι αναμφισβήτητη και οι φωτογραφικές συλλογές αποτελούν λειτουργικό έκθεμα σε πολλά σημαντικά μουσεία παγκοσμίως.
Η φωτογραφία, πέρα από την τεχνική της διάσταση,
αναγνωρίζεται ως ένα από τα ευρύτερα διαδεδομένα
μέσα επικοινωνίας του 20ου αιώνα, καθώς και ως μια
μορφή τέχνης συγγενικής με τη ζωγραφική. Η φωτογρα-

φία είναι σημαν τική
ως μέσο
οπτικής επικοινωνίας.
Η
ιστορία της φωτογραφίας ως τέχνης εστιάζει στις
φωτογραφίες ως αντικείμενα, τα οποία αποκτούν υπόσταση μέσω της αισθητικής τους ποιότητας. Για πολλούς η γοητεία της φωτογραφίας έγκειται στη δημιουργική της δύναμη και στην ακρίβεια καταγρφής της
πραγματικότητας.
Η τέχνη μπορεί να θεωρηθεί τροφή της ανάγκης μας
για σαφή αίσθηση της ταυτότητάς μας και για την ένταξή μας σε ένα πολιτισμικό σύνολο. Πρόκειται για μια
συνεχή διαδικασία ανησυχίας και επιβεβαίωσης, δεδομένου ότι η ταυτότητα ούτε ομοιόμορφη είναι ούτε
σταθερή. Οποιαδήποτε αίσθηση ατομικής τοποθέτησης που αποκτάται μέσω της μελέτης μιας φωτογραφικής εικόνας είναι προσωρινή.

Απόψεις εκπροσώπων της τέχνης και της διανόησης για τη φωτογραφία

- Η φωτογραφία, αντί να παρουσιάζεται ως απεικόνιση της πραγματικότητας, αποτελεί κάτι που δημιουργήθηκε, για να μας δείξει πράγματα που αισθανόμαστε και όχι αναγκαστικά όσα βλέπουμε. (ROBINS)
- Η επικοινωνία είναι όλο και περισσότερο «εικονική». Η επιθυμία για επιβεβαίωση μπορεί να είναι ένας από τους παράγοντες που μας ωθούν να συνεχίσουμε να κοιτάμε εικόνες. Το φωτογραφικό βλέμμα μπορεί να συμβάλει στον αυτοσεβασμό και στην καλλιέργεια των κοινωνικών και πολιτικών αντιλήψεων. (WELLS)
- Η φωτογραφία λειτουργεί ως τέχνη, όταν αφηγείται μια ιστορία. (GREENBERG)
- Η φωτογραφία ελευθερώνει τη φαντασία. (DALI)
- Στη φωτογραφία η πίστη σε ένα απόλυτο χρόνο και χώρο μοιάζει να εξαφανίζεται, με τη φαντασία να γίνεται πηγή κατανόησης της εμπειρίας. (BRETON)
Θοδωρής Βενετσάνος, Β2 Λυκείου

Και η πέτρα

Α

πό το Βασιλιά της
Rock ‘n’ Roll, Elvis
Presley, μέχρι τους
σημερινούς μουσικούς και
τραγουδιστές, η μουσική
πέρασε από πολλές φάσεις.
Παρόλο που τα είδη της μουσικής σήμερα είναι εμφανώς
διαχωρισμένα, όλα προήλθαν
από έναν κοινό «πρόγονο»: τη
Rock.
Ωστόσο, από πού προήλθε η
Rock;
Όσο περίεργο και αν φαίνεται, η Rock μουσική προήλθε
από την Αφρική. Το 1619 δούλοι μεταφέρθηκαν στην Αμερική φέρνοντας μαζί και τη μουσική τους, η οποία μαζί με την
ευρωπαϊκή, αναμείχθηκε και
δημιούργησε τη Jazz, τη μητέρα της Rock.
Η Rock ‘n’ Roll είναι ανάμειξη δυο διαφορετικών ειδών
μουσικής, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους,
της Rythme and Blues και της
Country. H ιστορική αυτή ένωση των δυο ειδών, επέφερε μια

από τις μεγαλύτερες
μουσικές αλλαγές στην
ιστορία του ανθρώπου.
Από τους πρώτους
αντιπροσώπους αυτού
του μουσικού κινήματος είναι ο Elvis Presley,
o οποίος έγινε γρήγορα
γνωστός από τη χαρακτηριστική χορευτική
του κίνηση. Ήταν νέος
και ωραίος, προκαλούσε υστερία στα κορίτσια και ζήλια στα αγόρια. Αυτή
την περίοδο γίνεται ένας διαχωρισμός και δημιουργούνται
δυο ρεύματα Rock μουσικής:
από τη μια το rockabilly, ερμηνευμένο από λευκούς με αντιπροσώπους τους Elvis Presley,
Ricky Nelson, Johnny Κaas,
και από την άλλη το ροκ, ερμηνευμένο από τους μαύρους (πιο
ορμητικό, με δυνατό ρυθμό)
με αντιπροσώπους τους Litte
Richard, BO Didly και Chuck
Berry.
Beatlemania…
Τη δεκαετία του ’60 δη-

κύλησε....

μιουργείται το ιστορικό συγκρότημα Beatles, το οποίο
έμεινε στην ιστορία για τα
τραγούδια με βαθύ νόημα. O
Jonh Lennon, o Ringo Starr,
o George Harrison και ο Paul
Mc Cartney θα γίνουν διάσημοι ως οι δημιουργοί του κινήματος Beatlemania, το οποίο
ξεσήκωσε πολλά εκατομμύρια
νέων παγκοσμίως.
Από την Beatlemania στον...
the Wall!
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '60 δημιουργούνται
και νέα συγκροτήματα όπως εί-

ναι οι Scorpions, οι Led
Zeppelin και οι Pink
Floyd. Τραγούδια, όπως
το «Wind of change»,
«Another brick in the
wall», «Holiday» γράφονται αυτήν την εποχή και αφήνουν το δικό
τους αποτύπωμα στην
ιστορία της μουσικής.
Οι Pink Floyd γίνονται
γνωστοί για τα θέματα
τα οποία αγγίζουν με τα
τραγούδια τους, καθώς και για
τις φαντασμαγορικές συναυλίες που ετοιμάζουν.
Μεταπήδηση από τη Rock
στην Pop!
Σημαντική για την μεταβολή της Rock μουσικής στην
επονομαζόμενη «Pop» ήταν η
συμβολή του συγκροτήματος
των ΑΒΒΑ. Οι ABBA ήταν ένα
δημοφιλές μουσικό συγκρότημα από τη Σουηδία. Σχηματίστηκαν στη δεκαετία του 1970
και συνέχισαν την παρουσία
τους μέχρι και τη δεκαετία του
1980, σημειώνοντας μερικές

από τις μεγαλύτερες μουσικές
επιτυχίες της εποχής τους. Την
πρώτη τους επιτυχία τη σημείωσαν το 1974, όταν κέρδισαν
την πρωτιά στο διαγωνισμό
τραγουδιού της Γιουροβίζιον
με το τραγούδι Waterloo.
Άλλα σημαντικά τραγούδια
τους ήταν τα SOS, Mamma
mia, Fernando, Dancing
Queen και άλλα. Διέκοψαν τις
δραστηριότητές τους το 1982,
χωρίς ποτέ να ανακοινώσουν
επίσημα τη διάλυση του συγκροτήματος.
Η Rock σήμερα.
Έχοντας διατηρήσει το διαχρονικό της χαρακτήρα, η
Rock συνεχίζει να εκφράζει
τους ανθρώπους μέχρι και
σήμερα. Πολλά νέα συγκροτήματα δημιουργήθηκαν και
δημιουργούνται, αποτελούμενα από μουσικούς που θέλουν
να ακουμπήσουν το όνειρο, να
γίνουν αστέρια.
Σπύρος Κατσαβριάς,
Α 4 Λυκείου
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ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο

Ριχάρδος Γ΄ (2 Οκτωβρίου 1452 - 22 Αυγούστου 1485)
ήταν βασιλιάς της Αγγλίας για
την περίοδο 1483 – 1485. Ήταν ο τελευταίος βασιλιάς του Οίκου της Υόρκης (York) και ο τελευταίος βασιλιάς
της δυναστείας των Πλανταγενετών.
Η ήττα του στη μάχη του Μπόσγουορθ αποτέλεσε καθοριστικό γεγονός
στον πόλεμο των Ρόδων και θεωρείται
από πολλούς ιστορικούς ως το τέλος
του Μεσαίωνα.
Έγινε ο ισχυρότερος και πλουσιότερος ευγενής της εποχής του και ήταν ο
ισχυρότερος βοηθός του Εδουάρδου
Δ΄. Μετά το θάνατο του αδελφού του,
ανέτρεψε τον ανήλικο διάδοχο και σφετερίστηκε το θρόνο.
Στις 22 Αυγούστου 1485, αντιμετώπισε τις δυνάμεις του Ερρίκου Τυδώρ στη μάχη του Μπόσγουορθ. Οι
δυνάμεις του διαλύθηκαν, η συντριβή
του ήταν βέβαιη, αλλά ο Ριχάρδος πολέμησε σκληρά με μεγάλη γενναιότητα, αν και ήταν χωρίς άλογο. Το νεκρό
σώμα του περιφέρθηκε στους δρόμους
και ετάφη στην εκκλησία του Λέστερ.
Κατά μια παράδοση, με τη διάλυση του
μοναστηριού τα οστά του ρίχτηκαν στο
διπλανό ποταμό Σόαρ, ενώ σύμφωνα
με άλλη παράδοση βρίσκονταν ακόμα
στο Λέστερ.

Ριχάρδος ΙΙΙ
Η ΔΕΥΤΕΡΗ «ΣΤΕΨΗ»

4 Φεβρουαρίου 2013, και η Μεγάλη
Βρετανία κρατούσε την αναπνοή της
συντονισμένη με το Λέστερ, μία από τις
παλαιότερες και ιστορικότερες πόλεις
της, στα ανατολικά Μίντλαντς. Στη συνέντευξη Τύπου, που μεταδιδόταν ζωντανά από το BBC, κορυφαίοι αρχαιολόγοι
και επιστήμονες θα ανακοίνωναν επιτέλους αν ο σκελετός που βρέθηκε στις 12
Σεπτεμβρίου 2012 κάτω από ένα χώρο
στάθμευσης αυτοκινήτων (βρίσκεται
ακριβώς στη θέση της εκκλησίας της
Greyfriars, η οποία καταστράφηκε το
16ο αιώνα) ανήκε ή δεν ανήκε στο βασιλιά Ριχάρδο Γ’, το «χαμένο» βασιλιά και
ήρωα του ομώνυμου αριστουργήματος
του Σαίξπηρ.
Και αν ο βάρδος παρουσιάζει τον παραμορφωμένο βασιλιά, τελευταίο της
δυναστείας των Πλανταγενετών, ως
κανονικό τέρας, όταν ο αρχαιολόγος
Richard Buckley του Πανεπιστημίου
του Λέστερ είπε πως «πέραν πάσης αμφιβολίας είναι ο Ριχάρδος», οι δημοσιογράφοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.
Το συμπέρασμα αυτό, όσο και αν δε
λείπουν κάποιοι σκεπτικιστικές, που
στέκονται κριτικά απεναντί του, είναι μια
πρωτοφανής και συναρπαστική ιστορία,
που ένωσε τις πιο σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους με την αστυνομική έρευνα.
Διότι δεν έφτανε να ανακαλύψουν λίγο

DNA σε αυτόν το θαμμένο επί
500 και πλέον χρόνια σκελετό.
Χρειαζόταν να τον συγκρίνουν
και με κάποιον απόγονό του!
Βρέθηκαν, τελικά, δύο. Ο ένας
κράτησε την ανωνυμία του,
ο άλλος είναι ο καναδός επιπλοποιός Michael Epsen, που
τυχαίνει να ζει στο Λονδίνο και
είναι απευθείας απόγονος της
αδερφής του Ριχάρδου, Αν.
Τα άλλα ευρήματα, που πιστοποίησαν την ταυτότητα του
σκελετού, ήταν: η χρονολόγησή του στο
διάστημα 1455-1540 μ.Χ., το γεγονός
ότι ανήκει σε άνδρα ηλικίας γύρω στα
30 (ο Ριχάρδος ήταν 32), αλλά αφύσικα
λεπτό, με γυναικείες σχεδόν διαστάσεις,
κάτι που ταιριάζει σε περιγραφές του. Η
σπονδυλική του στήλη είχε μια μεγάλη
καμπύλη (σκολίωση), επίσης σήμα κατατεθέν του Ριχάρδου, αλλά κανένα από
τα χέρια του δεν ήταν ατροφικό, όπως
το θέλουν οι ιστορικοί των Τιδώρ. Ούτε
καμπούρα είχε. αυτή ήτανε προφανώς
εφεύρεση του Σαίξπηρ.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα
τραύματα που έφερε -δέκα συνολικάοχτώ από αυτά στο κεφάλι. Μία μικρή
πληγή δε θα μπορούσε να αποβεί μοιραία. Όμως, δύο μεγαλύτερες στη βάση
του κρανίου τον έκαναν σίγουρα να
χάσει αμέσως τις αισθήσεις του και να

ακολουθήσει γρήγορα ο θάνατος.
Σημαντικό επίτευγμα ήταν και η ανακατασκευή του προσώπου του νεκρού
βασιλιά από τους αρχαιολόγους. Οι επιστήμονες βασίστηκαν στα δεδομένα
του DNA που συλλέχθηκαν. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά ήταν το ελάχιστα
προεξέχον σαγόνι και η γαμψή μύτη.
Αρχικά, σκάναραν το κρανίο του βασιλιά και έπειτα, μέσω υπολογιστή, προσέθεσαν τους μυς και το δέρμα. Το αποτέλεσμα που προέκυψε έδωσε μορφή
σε μια τρισδιάστατη πλαστική προτομή.
Η τελική αποτύπωση ανέδειξε καταπληκτικές ομοιότητες με τις απεικονίσεις
του Ριχάρδου στα πορτρέτα της εποχής.
Τα οστά του Ριχάρδου θα ξαναενταφιαστούν, αυτή τη φορά στον καθεδρικό
ναό του Λέστερ, πιθανόν στις αρχές του
2014.
Εύα Δαλιέτου, Β1 Λυκείου

Μάης του 1968

Η

εξέγερση του Μάη του 1968 ή αλλιώς ο Γαλλικός Μάης ήταν μια πολιτική και
κοινωνική αναταραχή που ξέσπασε στη Γαλλία την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου
1968. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από μαθητές και φοιτητές, επεκτάθηκαν
σε γενική απεργία εργατών και οδήγησαν, τελικά, σε πολιτική και κοινωνική κρίση, η
οποία πήρε διαστάσεις επανάστασης.
Άρχισε με σειρά καταλήψεων, που ξέσπασαν σε διάφορα πανεπιστήμια και σχολεία του Παρισιού, μετά από διαμάχη με τους διοικητές πανεπιστημίων και αστυνομικών δυνάμεων. Ακολούθησαν μαζικές απεργίες εργατών. Στην προσπάθειά του
να λύσει τις απεργίες και τις καταλήψεις, ο πρόεδρος Σαρλ Ντε Γκωλ χρησιμοποίησε την αστυνομία, με αποτέλεσμα να οξύνει την κατάσταση περαιτέρω και να εξελιχθεί σε παλλαϊκή εξέγερση χωρίς διακρίσεις κοινωνικές, φυλετικές, ηλικιακές ή πολιτισμικές.
Το μεγάλο πρόβλημα των εξεγερμένων δεν ήταν οικονομικό ή πολιτικό. Ήταν
πρόβλημα εξουσίας, κοινωνικό και πολιτιστικό. Με την ανάπτυξη της βιομηχανίας,
αυξήθηκαν υπέρμετρα οι εργάτες, οι οποίοι απασχολούνταν σε αυτές. Η νέα γενιά
μετά τον πόλεμο, δεν είχε ως ιδανικό να εκπληρώσει τα όνειρα των πατεράδων της
για περαιτέρω πρόοδο στην οικονομία και ανάπτυξη. Η νέα γενιά είχε άλλα ιδανικά.

Ιδανικά κατά της κατανάλωσης και της πνευματικής απραξίας. Ο καπιταλισμός έκλεβε τα ιδανικά τους, οι πολιτικοί ενδιαφέρονταν μόνο για την υφαρπαγή των ψήφων,
η γραφειοκρατία σκότωνε τα όνειρά τους.
Αλέξανδρος Δημητρακάκης, Δημήτρης Τσαγκαλάκης, Γ1 Γυμνασίου
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ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ
W

Bill Gates

illiam Henry ‘’Bill’’ Gates
was born in 1955,in Seattle Washington, USA. He
was the son of a wealthy family. He is the co-founder and now
chairman of the most successful
software company in the world,
Microsoft. Apart from being the
richest man in the world, he is a
great philanthropist. In 2000, he set up a charity called ‘’The Bill and
Melinda Gates foundation’’ which spends over $800 million a year
on healthcare. As a student, he was excellent at maths and computer science. He started a law degree at Harvard University, but after a couple of years, he dropped out. With Steve Ballmer, whom
he had met in Harvard, Gates started Microsoft. In the early 1980s,
Microsoft developed MS-DOS, which became the standard operating system in all PCs. Microsoft grew to become the biggest
software company in the world. However, Bill Gates and his company have been accused of unfair competition by making it difficult for other software companies to compete with Microsoft. Today both Gates and Ballmer have made a lot of progress in their
software and they have recently introduced their ‘’inventions’’:
Gates has formed the new Microsoft operating system, Windows
8, whereas Ballmer introduced Microsoft’s tablet surface some
time ago. Many people claim that he stole the idea from Apple, but
according to many, this is not true. All in all, Bill Gates is considered
to be one of the most successful programmers of all times and he
now wants to spend some more time working for his foundation.
Kamenakis Dimitris, A1 γυμνασίου
Υπεύθυνη καθηγήτρια Αγγλικών: Βίκυ Στεργιώτη

The changing face of shopping
Shopping nowadays, as all things are, is changing enormously
fast…Why so, you may ask..?
For me, the main cause is a little more than apparent. “Lack
of free time.” Today’s world and fashion have, deceitfully,
made people believe that owning an apartment, a flashy car
and other luxuries are as important as health. Consequently, people work overtime to pay their bills and buy things they
don’t need, on credit, so as to be attractive to people they don’t
really like. Paradoxically, these extra hours of work deprive people of
both the time and the mood to go shopping, so it all boils down to the Internet again!
In this day and age, it is remarkable that websites such as: E-bay, Amazon as well as multiple others are becoming more and more popular, as they offer goodie-goods at half-price and
most of the times, their quality may be far better than what you’d find at your local shop. As
for the old days, shopping served an extra role; it used to be a form of social interaction, which
enabled people to get to know each other. Nowadays the concept of shopping has changed
face. With the increasing growth of social media people have indulged in the superiority of machines. As a result, we now order things online which means that we allow ourselves to create a
distance between us and our choices….Does this sound rational?
In the end, I believe that the Internet has an overwhelming power and for this reason, shopping online is here to stay.
Theodosis Kantas, Β1 Λυκείου
Apart from the standard variations of e-shopping, there is more to the issue than the ordinary observer may notice. The main revolutionary aspect that is being brought to life is that the
individual himself can actively participate in commercial business.
With the aid of sites and forums, individuals can now vend the things that they create at the
click of a mouse. That is, therefore, the liberation of the market, as the philosophers of the Renaissance period supported with the beliefs of “mercantilism” (free trade without governmental influence.)
Eva Dalietou, Β1 Λυκείου
Υπεύθυνη καθηγήτρια Αγγλικών: Μαρία Έφη Βασιλάκου

Olympisme et Francophonie: des valeurs en partage

S

i le français est une langue officielle du CIO, ce n’est
pas par hasard, olympisme et Francophonie ont,
en effet, beaucoup de valeurs et d’idéaux communs. Les Jeux avaient dans l’esprit de leur initiateur,
vocation à utiliser le sport pour participer à la construction d’un monde pacifique. Le rassemblement des francophones du monde entier autour d’une langue commune a les mêmes objectifs: faciliter les échanges et la
compréhension entre les peuples en favorisant l’expression de la diversité culturelle.
L’emblème de la Francophonie, un anneau de cinq
couleurs, affichant le caractère universel d’une communauté linguistique présente dans le monde entier,
est très proche du drapeau olympique sur lequel cinq
anneaux entremêlés représentent les continents. Des
choix aussi semblables montrent à quel point les univers olympique et francophone sont proches. Et pour
cause, le français, langue des Lumières, est étroitement
associé à un ensemble de valeurs comme la démocratie,
les droits de l’homme, l’humanisme, la paix, la solidari-

té, le respect, qu’il véhicule au travers du monde. De ce
point de vue, le choix d'en faire l’une des deux langues
officielles du CIO a pris un sens particulier : plus qu’une
autre, en effet, la langue française correspond au message olympique.
Λιάνα Σεπεντζή, καθηγήτρια Γαλλικών
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LA FRANCOPHONIE

L

a Francophonie est le dispositif institutionnel qui
organise les relations politiques et de coopération
entre les 77 États et gouvernements de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). L’OIF a été
fondée en 1970 sur la base du Traité de Niamey (Niger).
Elle mène des actions politiques et de coopération multilatérale pour donner corps à une solidarité active au bénéfice des populations de ses Etats et gouvernements
membres. Elle agit dans le respect de la diversité culturelle et linguistique et au service de la promotion de la langue française, de la paix et du développement durable.

Missions

• Promouvoir la langue française et la diversité culturelle
et linguistique ;
• Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de

L

l’Homme ;
• Appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche ;
• Développer la coopération au service du développement durable.

La Grèce et la Francophonie.

C’est en 2004, année Olympique, que la Grèce a décidé de se porter candidate en tant que membre associé à
l’ Organisation Internationale de la Francophonie. Afin de
célébrer cet événement, les Etats Généraux de la Francophonie se sont déroulés du 2 au 5 décembre 2004 à Athènes, quelques jours après le 10ème Sommet de la Francophonie à Ouagadougou.
C’est de la Grèce que la Francophonie a hérité les valeurs démocratiques et la philosophie humaniste qu’elle

défend. C’est aussi de la langue grecque que le français
tire ses racines, non seulement au sens étymologique à
travers son vocabulaire, mais au sens intellectuel et spirituel à travers les concepts et la compréhension du monde
exprimés par le langage.
L’ouverture des Etats Généraux de la Francophonie a
eu lieu au Palais de la Musique en présence de 2000 personnes, dont M. Abdou Diouf, secrétaire général de l’OIF,
de la ministre grecque de l’Education nationale et des
Cultes, des secrétaires d’Etat aux Affaires étrangères et
des Sports, M. Orfanos, ainsi que de nombreuses personnalités.
La Grèce devient le 54ème pays membre de l’Organisation Internationale de la Francophonie.

La culture française

a culture est au centre de notre enseignement. En cours, les élèves sont régulièrement mis en contact avec l’art
et la culture de France. Pendant l’année scolaire 2012-2013, les adolescents ont eu l’occasion de devenir de petits scénaristes. Ils
ont pu comprendre pourquoi le cinéma est
bien connu pour être le septième art.
Le cinéma est le septième art car c'est la
7ème discipline que l'on a qualifié d'art...
jusque là pas de surprise. Bien que l'on
évoque jamais leur "rang", il existe bel et
bien 6 arts avant le cinéma. C'est le philosophe allemand Hegel qui définit les 5 premiers arts, du plus matériel et moins expressif au plus expressif et moins matériel,
comme suit:
1. l'architecture
2. la sculpture
3. la peinture
4. la musique
5. la littérature (poésie)
Sont ensuite venus s'ajouter de nouvelles disciplines:
6. la danse, le théâtre et le cirque (les arts vivants).
7. le cinéma (depuis le début du XXème
siècle)
8. la photographie, la télévision, la radio (les
arts mediatiques)
9. la bande-dessinée.
Les arts médiatiques et la BD ne sont pas
considérés comme des arts officiels, mais
encore comme des arts de démonstration
par divers organismes (WAC - World Arts
Council, la IAF - International Arts Federation, et la WAO - World Arts Organisation).
Bien informés sur l’importance du cinéma
au sein de la culture et en respectant tous les
principes enseignés par leurs professeurs,
les élèves deviennent des scénaristes et
utilisent leur imagination et leurs connaissances linguistiques pour rédiger leurs scénarios qui constituent des chefs d’œuvre.
Voilà le résultat:
« Rira bien qui rira le dernier »
La voiture roulait trop vite. Il était très tard

dans la nuit et il n’y avait pas d’autres voitures sur la route. Mais brusquement, la voiture a glissé dans un virage et est tombée
dans un ravin.
A 7 heures du matin le lendemain, deux
voitures de police et une ambulance étaient
à l’endroit où le conducteur a trouvé la mort.
Le corps du jeune homme a été transféré immédiatement à la morgue pour être identifié
et les policiers avec l’inspecteur Bonnet sont
restés sur place pour mener une enquête. Un
peu plus tard l’inspecteur a reçu un appel de
l’hôpital. Il a été informé que le jeune homme
était le fils du célèbre magnat R. Roux et que
sa mort était due à plusieurs blessures graves.
La nouvelle a été rapidement propagée dans
toute la France ; quelques jours après les funérailles du fils unique de M. Roux ont eu lieu.
Un simple accident de la route qu’ils disaient…
La seule héritière de l’immense propriété de M. Roux était sa seconde femme, Mme
Amélie Roux. Les jours s’écoulaient calmement mais un bon matin, M. Roux a été trouvé mort dans sa maison par un serviteur.
Ils ont concluent que sa mort était naturelle…
Deux mois plus tard, alors que l’inspecteur
Bonnet était à son bureau en train de lire un
journal, le lieutenant K. Girard lui a donné
une enveloppe anonyme. L’inspecteur l’a dépliée avec prudence et il a trouvé une note
disant : « Cherchez un peu plus sur les Roux.
L’apparence est trompeuse. » Immédiatement, il a pris sa voiture et il est allé à l’endroit
où ils avaient laissé la voiture endommagée.
Il a décidé de l’examiner. Après un court moment, il a découvert qu’un petit mécanisme
avait été placé sur les freins pour qu’ils ne
fonctionnent pas.
Alors, qui voulait la mort du fils du magnat ?
L’inspecteur Bonnet a décidé d’aller à la
villa du magnat et de poser quelques questions aux gens là-bas. Quand il est arrivé, un
serviteur l’a informé qu’il n’y avait personne
à la maison en ce moment là. Ainsi, l’inspec-

teur a questionné le serviteur, nommé Jean,
qui lui a révélé qu’il était l’auteur de la note
mystérieuse.
Apparemment, le jeune fils du magnat
était un très bon ami de Jean et le magnat
traitait Jean comme s’il était son fils. Puis,
Jean a dit à Bonnet qu’il suspectait Mme
Amélie de la mort des deux Roux et lui a
donné aussi une cassette d’un enregistrement avec la voix de Mme Amélie qui parlait
à un étranger de l’argent qu’elle allait hériter.
Alors Bonnet a appelé Mme Amélie au
poste de police et il l’a arrêtée. Au début, elle
a plaidé « non coupable », mais après elle a
révélé la vérité. Elle avait tué le fils en mettant un mécanisme secret sur les freins de la
voiture et le père en mettant du poison dans
sa nourriture.
Un autre mystère résolu pour l’inspecteur
Bonnet !
Jenny Dimitriadi, B1 Λυκείου
Suite à la mention de ma collègue, Zi Anthi, sur le 7ème art, voici quelques informations sur un polar français de qualité, qu’on a
étudié et visionné tous ensemble.
Ancien flic, le réalisateur Olivier Marchal,
s’est inspiré d’un fait authentique, qui, à la
fin des années 80, ont marqué le 36, quai des
orfèvres, siège de la Police parisienne.
«Pendant l’attaque d’une banque, rue
du Dr Blanche, un chef de la police est responsable de la mort d’un collègue. C’est la
guerre ouverte au sein de la Police entre
deux grands flics, autrefois amis, les commissaires Léo Vrinks, joué par Daniel Auteuil
et Denis Klein, interprété par Gérard Depardieu. Qui des deux va faire tomber le gang
des braqueurs et remplacer le grand patron ? C’est une histoire de policiers pas très
propres… »
Ces personnages sont directement inspirés par cette bavure.
Υπεύθυνοι καθηγητές Γαλλικών:
Ανθή Ζη, Αλέξανδρος Χατζηνώτας

Ανθή Ζη, καθηγήτρια Γαλλικών

Le plastique
dans les oceans

Aujourd’ hui, notre planète est
gravement menacée par la pollution des oceans et en particulier, par
le plastique.
200 million tonnes de déchets industriels et ménagers sont déversés dans la mer. Le résultat de cette
conduite est que dans les océans il
y a 6 fois plus de plastique que du
plancton.
Les conséquences de notre insouciance sont catastrophiques pour
notre environnement. Un percentage élevé d’ oiseaux meurent parce
qu’ ils mangent des déchets plastiques. Les espèces maritimes meurent de faim parce que les oceans
sont couverts de plastique et elles
ne peuvent pas manger. Puis, pour
se décomposer, la plastique prend
400 ans qui est très catastrophique
pour l’ environnement.
La pollution des mers a aussi des
efferts d’ ordre économique. Des
plages sales par les déchets qui sont
très repoussants pour les touristes.
A mon avis, tout le monde doit protéger les mers et les océans parce qu’
ils constituent une source de vie et
de nourriture très importante pour l’
homme!
Dafni Venetsanou, B2 Γυμνασίου
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Berlin
Berlin = die Hauptstadt von
Deutschland
Βερολίνο = Η μεγαλύτερη σε
έκταση και πληθυσμό πόλη
της Γερμανίας είναι σήμερα η
πρωτεύουσα της χώρας
1.Jüdisches Museum ή Εβραϊκό Μουσείο
Das Jüdische Museum
Berlin ist das größte jüdische Museum Europas. Es
zeigt dem Besucher zwei
Jahrtausende deutschjüdische Geschichte, die
Höhe- und Tiefpunkte
der Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden in
Deutschland. Das Museum beherbergt eine Dauerausstellung, mehrere Wechselausstellungen, Archive, eine
Bibliothek, das Rafael Roth Learning Center und Forschungseinrichtungen. All diese Abteilungen dienen
dazu, jüdische Kultur und jüdisch-deutsche Geschichte darzustellen.
Das Museum in der Lindenstraße im Berliner Ortsteil
Kreuzberg besteht aus dem Altbau des barocken Kollegienhauses (ehemals Kammergericht) und dem zickzackförmigen Neubau des US-amerikanischen Architekten Daniel Libeskind.
Das Jüdische Museum Berlin besteht im Wesentlichen aus zwei Gebäuden, dem barocken Altbau des
Kollegienhauses und dem Neubau im Stil des Dekonstruktivismus von Daniel Libeskind. Beide Häuser haben
keine oberirdisch sichtbare Verbindung, sondern sind
nur durch das Untergeschoss miteinander verbunden.
Oberirdisch an den Altbau ist ein weiterer Neubau an-

geschlossen, der als Gruppeneingang und Gruppengarderobe dient und auch einen Zugang zum Garten
bietet. Von der Lindenstraße ist dieser Bau allerdings
durch das große Hoftor verdeckt. Teile der Verwaltung
und anderer Abteilungen sind zudem in umliegenden
Bürogebäuden untergebracht. Im September 2007 eröffnete das Museum den neuen Glashof, der nach einem Entwurf von Daniel Libeskind entstand. Das Glasdach überspannt den Innenhof des barocken Altbaus.
2. Museuminsel ή Νησί των Μουσείων
Die Museumsinsel ist
die nördliche Spitze der
Spreeinsel in der historischen Mitte von Berlin. Sie
ist die Keimzelle der Berliner Museumslandschaft
und mit ihren Museen
heute ein vielbesuchter
touristischer Anlaufpunkt und einer der wichtigsten
Museumskomplexe der Welt. Seit 1999 gehört die Museumsinsel als weltweit einzigartiges kulturelles und
bauliches Ensemble zum UNESCO-Welterbe.
(Das Pergamonmuseum ist weltweit bekannt geworden durch die imposanten Rekonstruktionen archäologischer Bauensembles wie den Pergamonaltar,
das Markttor von Milet, das Ischtar-Tor
3. Berliner Mauer ή Τείχος του Βερολίνου
Die Berliner Mauer war Bestandteil und zugleich
markantes Symbol des Konflikts im Kalten Krieg zwischen den Westmächten unter Führung der Vereinigten Staaten und dem Ostblock unter Führung der Sowjetunion. Vom 13. August 1961 bis zum 9. November

1989 trennte sie innerhalb der durch die Nachkriegsordnung der alliierten Siegermächte entstandenen
Viersektorenstadt das Stadtgebiet von Groß-Berlin in
zwei Teile: Berlin (West) und Ost-Berlin („Berlin, Hauptstadt der DDR“). Da die Mauer auch in dem ganzen
West-Berlin umgebenden Gebiet der DDR errichtet
wurde, war der Westteil der Stadt fortan eine von Mauern umgebene westliche Insel, auch „Schaufenster der
freien Welt“ genannt.
Eπιμέλεια:
Ειρήνη Δρόσου Β1, Σπύρος Λαβέτζης Β1,
Φίλιππος Εξάρας Β2, Αλεξάνδρα Μόρφα Β2,
Παναγιώτης Κοντόπουλος Γ2,
Παναγιώτης Μακρίδης Γ2, Θέμος Μόρφας Γ2,
Μίνως Μπριλάκης Γ2, Κυριακή Παναγοπούλου Γ2,
Γιώργος Καρακαϊδός Γ3, Ιωάννης Λαβέτζης Γ3,
Δημήτρης Παλιούρας Γ3, Δήμητρα Παπαγεωργίου Γ3
Επίβλεψη: Βίκυ Ρίζου, καθηγήτρια Γερμανικών

Επικοινωνήστε στα Γερμανικά!
Στην προσπάθειά μας να κάνουμε τη γερμανική γλώσσα πιο προσιτή σε οποιονδήποτε επιθυμεί να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στη Γερμανία και να έρθει σε επαφή με γερμανόφωνους πολίτες, επιλέξαμε ορισμένες λέξεις και εκφράσεις που θα διευκολύνουν την επικοινωνία του.
Οι εκφράσεις και οι λέξεις αυτές διακρίνονται σε κατηγορίες:
Βασικές γνώσεις
guten tag = καλή μέρα (γκούτεν τάγκ)
guten abend = καλησπέρα (γκούτεν άμπεντ)
guten nacht = καλή νύχτα (γκούτεν νάχτ)
tschus = αντίο (τσούς)
ich = εγώ (ιχ)
du = εσύ (ντου)
ich heisse....= με λένε.... (ιχ χάισε)
wie heisst du? = πώς σε λένε;(βι χάιστ ντου)
woher kommst du? = από πού κατάγεσαι;(βοχέρ κόμστ ντου)
ich komme aus Griechenland = κατάγομαι από την Ελλάδα (ιχ
κόμε άους γκίχενλαντ)
entschuldigung = συγγνώμη (εντσούλντιγκουνγκ)
danke = ευχαριστώ (ντάνκε)
bitte = παρακαλώ (μπίτε)
prost = εις υγείαν (πρόστ)
ja = ναι (για)
nein = όχι (νάιν)
heute = τώρα (χόιτε)
morgen = αύριο (μόργκεν)
konnen Sie mir helfen?= μπορείτε να με βοηθήσετε; (κόνεν ζι
μίαρ χέλφεν)
was kostet....? = πόσο κοστίζει...; (βάς κόστετ)

Προορισμοί
wo kann ich....finden = πού μπορώ να βρω.. (βό καν ιχ ...φίντεν)
a)ein Restaurant = εστιατόριο (άιν ρεστοράντ)
b)ein Kaufhaus = εμπορικό (άιν κάουφχάους)
c)den Bahnhof = σταθμός τρένου (ντεν μπάνχοφ)
d)das Flughaffen = αεροδρόμιο (ντας φλούγκχάφεν)
e)eine Apotheke = φαρμακείο (άινε αποτέκε)
Τοπικά επιρρήματα
rechts = δεξιά(ρεχτς)
da = εδώ/εκεί (ντα)
links = αριστερά(λινκς)
hier = εδώ(χίαρ)
Σε εστιατόριο
kann ich bestellen = μπορώ να παραγγείλω (κάν ιχ μπεστέλεν)
ich will = θα ήθελα (ιχ βιλ)
a)fleisch = κρέας (φλις)
b)fisch = ψάρι (φις)
c)nudeln = μακαρόνια (νούντελν)
d)salat = σαλάτα (ζαλάτ)
e)kartoffeln = πατάτες (καρτόφελν)
f)wasser = νερό (βάσερ)
g)bier = μπίρα (μπιρ)
h)wein = κρασί (βάιν)

Ελπίζουμε να σας
βοηθήσαμε και σας
ευχόμαστε καλή διασκέδαση!
Eπιμέλεια:
Χριστίνα Ζουμπουρλή Γ3,
Ιωάννα Λαζαρίδη Γ1,
Ντένια Ψαρρού ΓΓ1,
Αικάτη Αναστασίου Γ1,
Μικαέλα Βαρδακώστα Γ2,
Κωνσταντίνα Βαρδακώστα Γ1,
Μαρία Βλάχου Γ3,
Βασιλεία Λούζη Γ3,
Δημήτρης Τσαγκαλάκης Γ3,
Άγγελος Κίτσος, Γ1
Eπίβλεψη:
Γιώργος Μπούρας,
καθηγητής Γερμανικών
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ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
- (Κυρία Μαχαίρα): - Τι ώρα, είπαμε, παιδιά πως θα είμαστε στο αεροδρόμιο;
- (Στέλιος) – 8.20 !
- (Αποστόλης) – 7.10 !
- (Κακαγιαννόπουλος) – 5.30 !

Α

υτές ήταν κάποιες από τις απαντήσεις των μαθητών, όταν η κυρία Μαχαίρα έμπαινε στις τάξεις να
βεβαιωθεί πως όλο το team της εκδρομής θα βρισκόταν στις 6.20π.μ. την επομένη στο «Ελ. Βενιζέλος», για
να προλάβει την πτήση για Βαρκελώνη.
Ότι θα ήμαστε συνεπείς ήταν δεδομένο, οπότε στις
8.20π.μ. και μετά από τα πάρτυ-εκπλήξεις στην κυρία
Μαχαίρα και τον Κακαγιαννόπουλο και τα άπειρα γλυκά που προσπαθούσε πρωινιάτικα να μοιράσει ο Γιώργος, με πολλή χαρά και ενθουσιασμό επιβιβαζόμαστε
στο αεροπλάνο, έτοιμοι … για όλα !
Στις 10.30π.μ. είχαμε ήδη γνωρίσει τον κύριο Χρήστο, τον ξεναγό μας, και βρισκόμαστε όλοι στο πούλμαν προς το ξενοδοχείο. Η κυρία Μπούρα, η κυρία Μαχαίρα και ο κύριος Ταμπάκης μάς μετρούσαν. Ήμαστε
όλο το team εκεί. Τα κορίτσια : η Ναταλία, η Μυρτώ, η
Μαρία (Τσακίρη), η Ίρια, ναι … και εμείς – η Εύα και η
Ισμήνη (μειοψηφήσαμε, είναι η αλήθεια), όπως και τα
αγόρια: ο Χασάπης, ο Χούρμου, ο Nick, ο Κοσμάς, ο
Κάκας, ο Πέρδας, ο Τάραμας, ο Μιχαήλ, ο Φουρίκης, ο
Φανούρης - μετέπειτα ο Fanurs - ο Στέλιος, ο Ηλίας, ο
Ανδριανόπουλος, ο Λαζαρίδης, ο Γιάννης ο Παπανικολάου, ο Λαλαούνης, ο Θανασιάς, ο Μάνος και ο Νίκος
ο Νομικός.

Η πρώτη μέρα κύλησε ήρεμα, με ξενάγηση στη μαγευτική πρωτεύουσα της Καταλανίας. Ξεκινώντας από
τη διάσημη Ράμπλα, καταλήξαμε στο Άγαλμα του Κολόμβου και, στη συνέχεια, στο λιμάνι, όπου επισκεφτήκαμε το Aquarium (το φεγγαρόψαρο, οι καρχαρίες, οι πιγκουίνοι με τις βουτιές τους θα μας μείνουν
αξέχαστοι). Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα για ξεκούραση από το ταξίδι, δείπνο και ύπνο
(ή και όχι).
Δεύτερη μέρα. Μετά το πρωινό, επισκεφτήκαμε τη
γνωστή Sagrada Familia, σύμβολο της Βαρκελώνης,
το πάρκο του Γκουέλ, το Ολυμπιακό χωριό, το γήπεδο όπου είχαν γίνει οι Ολυμπιακοί αγώνες το 1992.
Μετά από ελεύθερο χρόνο στο κέντρο για φαγητό,
περπατήσαμε για λίγο ακόμα στα σοκάκια της Βαρκελώνης και μας εντυπωσίασε η εκκλησία της Santa
Eulalia. Επιτέλους, ελεύθερος χρόνος για ψώνια που
τόσο περιμέναμε όλα τα κορίτσια (shopping therapy
από την προετοιμασία για τις πανελλαδικές με τρομερές εκπτώσεις!). Το απόγευμα βρήκε τα κορίτσια με σακούλες γεμάτες ψώνια και μερικά από τα αγόρια να παίζουν χαλαρά ποδόσφαιρο με τον κ. Χρήστο. Όσο για
το τέλος της ημέρας, επισκεφτήκαμε την Barceloneta,
όπου διασκεδάσαμε μαζί με τους συνοδούς σε έναν
από τους πολλούς ζεστούς και φιλόξενους χώρους.
Χωρίς να το καταλάβουμε, έφτασε η τρίτη μέρα,
η οποία μας βρήκε στο Φιγκουέρες για μια ολοήμερη εκδρομή, προκειμένου να επισκεφθούμε το υπέροχο μουσείο του Salvador Dali. Η κοσμοθεωρία του
πολύ ιδιαίτερου αυτού καλλιτέχνη οδήγησε πολλούς
από εμάς να υιοθετήσουμε τη στάση ζωής «Γιατί όχι;»
ακόμη και σε ακραίες περιπτώσεις. Μετά την επιστροφή μας στη Βαρκελώνη, όσοι είχαν ακόμη δυνάμεις
και όρεξη επισκέφθηκαν το εσωτερικό της Sagrada
Familia, ενώ οι άλλοι απόλαυσαν ένα ζεστό ρόφημα
σε κάποιο καφέ. Ο χορός δεν έλειψε σε καμία περίπτωση από την εκδρομή μας, αφού το βράδυ της ίδιας μέρας βρεθήκαμε σε ένα χώρο με ζωντανή λάτιν μουσική
και πίστα για τους τολμηρούς.
Τέταρτη μέρα. Παίρνοντας το μετρό, κατευθυνθήκαμε στο μουσείο ενός άλλου διάσημου και ταλαντούχου καλλιτέχνη, του Pablo Picasso. Εκεί μας ξενάγησε
εκπληκτικά η κυρία Μαχαίρα, ενώ θαυμάσαμε μια σειρά έργων από την νεανική ζωή του Πικάσο μέχρι και
τα τελευταία του χρόνια. Μετά το τέλος της ξενάγησης
κάποιοι προτίμησαν να επισκεφθούν ένα από τα μεγαλύτερα γήπεδα, το Καμπ Νόυ, ενώ οι υπόλοιποι επέλεξαν να περιπλανηθούν για μια τελευταία φορά στα σοκάκια της Βαρκελώνης. Το τελευταίο βράδυ μάς βρήκε
ξεκούραστους (κάποιους) αλλά ιδιαίτερα αναποφάσιστους. Μετά από αρκετή ώρα καταλήξαμε σε μια κα-

φετέρια στην παλαιά πόλη, όπου διασκεδάσαμε με το
Last Friday Night, για τελευταία φορά…
Το πρωί όλα είχαν τελειώσει. Ήδη στις 11.00π.μ. βρισκόμασταν στο πούλμαν αποχαιρετώντας την πανέμορφη Βαρκελώνη. Ανεβαίνοντας στο αεροπλάνο από
πολλούς από μας δόθηκε μια υπόσχεση: ότι θα επιστρέψουμε στην πόλη που μάς χάρισε τόσο ωραίες
στιγμές… για ακόμη περισσότερες!
Εύα Γεωργοπούλου, Γ1 Λυκείου
Ισμήνη Τσαγκαράκη, Γ1 Λυκείου
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ΕΚΔΡΟΜΗ Α’ & Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΡΩΜΗ

Α

κόμα κι αν ήταν 5 τα ξημερώματα, όλοι μας ήμαστε γεμάτοι χαρά για το ταξίδι που
επρόκειτο να ακολουθήσει. Στις 9 περίπου μυρίσαμε τον αέρα της Ρώμης και μπήκαμε ολοταχώς στο πούλμαν για μια ξενάγηση από τον κ. Ηλία στις κατακόμβες.
Αμέσως μετά, βρεθήκαμε στο Κολοσσαίο και εντυπωσιασμένοι συνεχίσαμε για μια βόλτα στην πόλη. Είχαμε αρκετό ελεύθερο χρόνο, για να περιπλανηθούμε στα σοκάκια της
πόλης, να χαζέψουμε τις βιτρίνες και να ανακαλύψουμε τις κλασικές γεύσεις της Ιταλίας.
Ήταν ώρα να πάμε στο ξενοδοχείο, να τακτοποιήσουμε τις αποσκευές μας και να ξεκουραστούμε, προτού φύγουμε για μια ακόμη βόλτα στο κέντρο της Ρώμης. Περπατήσαμε
κοντά στον ποταμό Τίβερη και είδαμε φωτισμένο το κάστρο του Αγίου Αγγέλου, αυτό
το φοβερό κτίσμα που έχει παίξει κυρίαρχο ρόλο σε όλη την ιστορία της Ρώμης. Η βραδιά
έκλεισε μ’ ένα δείπνο στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου.
Τη δεύτερη μέρα είχαμε αρκετά πρωινό ξύπνημα, ώστε να προλάβουμε να πραγματοποιήσουμε ό,τι ήταν στο πρόγραμμα. Φάγαμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ξεκινήσαμε για το μουσείο του Βατικανό. Ο καιρός δε μας ευνόησε τόσο, καθώς μετά την
ξενάγηση στο μουσείο περιμέναμε μέσα στη βροχή στημένοι στην ουρά, για να μπούμε
στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Το θέαμα που αντικρίσαμε καθώς μπήκαμε στην εκκλησία μάς αποζημίωσε για την πολύωρη αναμονή, αφού η διακόσμηση στο εσωτερικό
της εκκλησίας ήταν κάτι το μαγευτικό.
Κάναμε μια στάση στο κάστρο του Αγίου Αγγέλου, για να δούμε την ομορφιά του και
υπό το φως του ήλιου, και μετά από μια βόλτα στο εσωτερικό του είχαμε ελεύθερο χρόνο,
για να φάμε στα εστιατόρια της περιοχής. Επειδή οι καθηγητές που μας συνόδευαν συμμερίστηκαν την κούρασή μας, πρότειναν σε όποιον ήθελε ή να επιστρέψει στο ξενοδοχείο
με κάποιον από αυτούς ή να συνεχίσει την ξενάγηση στη Ρώμη. Αρκετοί από εμάς μείναμε με την κ. Μαχαίρα και την κ. Μπούρα οι οποίες μας οδήγησαν στο Πάνθεον. Αυτό που
έκανε σε όλους μας εντύπωση εκεί ήταν ο θόλος της εκκλησίας αυτής, που ήταν ανοιχτός.
Μας εξήγησαν πως, ακόμα κι αν υπάρχει το άνοιγμα αυτό, η εκκλησία ποτέ δεν πλημμυρίζει λόγω της κλίσης του εδάφους. Είναι απίστευτη η εφευρετικότητα ορισμένων ανθρώπων τόσα χρόνια πριν.
Αφού νύχτωσε, πήραμε ταξί και επιστρέψαμε για λίγο στο ξενοδοχείο. Ακολούθησε μια
ακόμα βόλτα στην πόλη της Ρώμης, όπου φάγαμε σ’ ένα ωραίο μαγαζί το βραδινό μας.
Ύστερα, ορισμένοι πήγαν για καφέ σε μια περίφημη καφετέρια και άλλοι κατευθύνθηκαν
προς το ξενοδοχείο, για να ξεκουραστούν.
Την επόμενη μέρα, αν και κουρασμένοι, είχαμε πολλή όρεξη και, μετά από το πρωινό
που πήραμε στο ξενοδοχείο, επιβιβαστήκαμε στο πούλμαν με προορισμό την Πομπηία.
Μόλις φτάσαμε, μπήκαμε αμέσως στον αρχαιολογικό χώρο, όπου μας υποδέχτηκε η ξεναγός μας και αρχίσαμε την περιήγηση στην αρχαία αυτή πόλη. Όταν πια είχε μεσημεριάσει,
πήγαμε πεινασμένοι σε ένα εστιατόριο εκεί κοντά, όπου δεν έλειψαν τα τραγούδια και οι
χοροί με τους καθηγητές που μας συνόδευαν.
Μετά από εκεί βρεθήκαμε στη Νάπολη όπου κάναμε μία βόλτα δίπλα στη θάλασσα.
Εκεί οι καθηγητές μας μας επιφύλασσαν μια έκπληξη και στο πούλμαν μάς ανακοίνωσαν
πως η βραδιά μας δεν είχε φτάσει στο τέλος της. Πήγαμε σε μια παραδοσιακή ταβέρνα να
διασκεδάσουμε, για να τελειώσει η εκδρομή μας με τον πιο ευχάριστο τρόπο. Πράγματι,
εκεί μας περίμενε ζωντανή μουσική και μείναμε όλοι ευχαριστημένοι από το χορό και το
τραγούδι. Όταν φτάσαμε στο ξενοδοχείο, είχαμε χρόνο να χαλαρώσουμε από αυτή τη γεμάτη με δραστηριότητες μέρα.
Είχε φτάσει κιόλας, χωρίς να το καταλάβουμε, η μέρα της αναχώρησής μας και όλοι
έπρεπε να μαζέψουμε τις βαλίτσες μας και να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Πριν αναχωρήσουμε, όμως, δε γινόταν να μην επισκεφτούμε τη Fontana di Trevi και να μην πετάξουμε νόμισμα κάνοντας μια ευχή. Κάναμε βόλτα στη Piazza di Spagnia, όπου βρίσκεται το
περιβόητο συντριβάνι και η τελευταία μας στάση ήταν σ’ ένα εμπορικό κέντρο, όπου είχαμε χρόνο να φάμε και να κάνουμε τις αγορές μας προτού πάμε στο αεροδρόμιο. Μόλις
φτάσαμε στην Αθήνα, τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα. Χαρά που οι τέσσερις αυτές μέρες της εκδρομής κύλησαν ευχάριστα, λύπη που έφτασε στο τέλος της. Το σίγουρο, όμως,
είναι πως σε όλους μας κυριαρχούσε η αίσθηση της κούρασης, η οποία, όταν συνήλθαμε,
αντικαταστάθηκε από πολλές όμορφες αναμνήσεις...
Τζένη Φλώρου, Β3 Λυκείου
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ΕΚΔΡΟΜΗ Β’ & Γ’ Γυμνασιου - ΤΟΣΚΑΝΗ

Ε

Ξημερώνει Παρασκευή 01/03/2013, μια μέρα την
οποία όλοι προσμένουν με ενθουσιασμό. Η ώρα
είναι 4.50π.μ. και τα παιδιά της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου καθώς και οι συνοδοί μας είμαστε συγκεντρωμένοι
στο αεροδρόμιο. Σε λίγο αναχωρούμε από την Ελλάδα
και ξεκινάμε το ταξίδι μας προς μία από τις ωραιότερες
πόλεις, τη Ρώμη, πρωτεύουσα της γειτονικής Ιταλίας.
Κατά τη διάρκεια της πτήσης, στα νυσταγμένα πρόσωπά μας διαγραφόταν η ανυπομονησία και η ξεγνοιασιά. Το αεροπλάνο γέμιζε με τις φωνές, τις ομιλίες,
τα μυστικά, τις μουσικές, τα γέλια μας. Μετά από περίπου δύο ώρες προσγειωθήκαμε στη Ρώμη και από κει
και πέρα συνεχίσαμε την πορεία μας, με τελικό προορισμό τον τόπο διαμονής μας, τη Φλωρεντία.
Στις στάσεις μας προς την πρωτεύουσα της Τοσκάνης γνωρίσαμε διάφορες ιστορικές πόλεις της περιοχής, ενώ τη μεγαλύτερη εντύπωση μάς έκανε η μεσαιωνική πόλη Σιέννα, όπου πήραμε μια μικρή γεύση από
την ιστορία της αλλά και τις πεντανόστιμες γεύσεις της
κουζίνας της. Στο τέλος της πρώτης μέρας φτάσαμε
στο ξενοδοχείο, το οποίο μας φιλοξένησε για τρία βράδια. Εκεί χαλαρώναμε, μαζευόμαστε όλοι μαζί, συζητούσαμε, διασκεδάζαμε.
Τη δεύτερη μέρα, γνωρίσαμε την Πιάτσα ντε λα Σινιόρα, την εκκλησία Σάντα Κρότσε, επισκεφτήκαμε τη Γκαλερία Ουφίτσι, στην οποία μας ξενάγησε η
κυρία Μαχαίρα, μια εξαιρετική ιστορικός, η οποία με
υπομονή μάς εξηγούσε κάθε πίνακα της Αναγέννησης,
αλλά και η κυρία Μπούρα, η οποία περιέγραψε κάποια
υπέροχα αριστουργήματα ζωγραφικής του 17ου αιώνα. Στη συνέχεια, εντυπωσιαστήκαμε με τα αριστουργήματα του Μιχαήλ Αγγέλου στο μουσείο της Ακαδημίας, και ιδιαίτερα με το έργο του «Δαβίδ».
Άλλη μια εξόρμηση που μας έμεινε αξέχαστη και μας
κίνησε το ενδιαφέρον ήταν στην πανέμορφη ενδοχώρα της Τοσκάνης με παραδοσιακά και ειδυλλιακά τοπία, αλλά και στη Λούκα με την Πιάτσα ντελ Μερκάτο, μέρη που μας δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσουμε
στοιχεία πολιτισμού και παραδόσεων άλλων χωρών.
Επίσης, είδαμε από κοντά τον κεκλιμένο Πύργο της
Πίζας, αξιοθέατο που πολύ συχνά απεικονίζεται σε φωτογραφίες.
Σιγά-σιγά, όμως, οι μέρες πέρασαν και η πολυή-

μερη εκδρομή μας έφτασε στο τέλος της. Την τελευταία μέρα, κουρασμένοι από το περπάτημα, την αϋπνία, αλλά χορτασμένοι από τις χαρές και τις γνώσεις
που μας προσφέρθηκαν τις προηγούμενες μέρες, είδαμε το Σαν Τζιμινιάνο, περιηγηθήκαμε στο κέντρο της
Ρώμης και ξεναγηθήκαμε στη Βασιλική του Αγίου Πέ-

τρου. Αφού φάγαμε, κατευθυνθήκαμε προς το αεροδρόμιο και μετά από μια δίωρη πτήση βρεθήκαμε πλέον στην Αθήνα, όπου μας περίμεναν τα συγγενικά μας
πρόσωπα αλλά και η καθημερινότητά μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους καθηγητές που μας
συνόδευαν, αλλά και το σχολείο που μας προσέφερε
τη δυνατότητα να εξερευνήσουμε όλα αυτά τα αξιοθέατα, να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας και να δεθούμε.
Το ταξίδι μας έφτασε στο τέλος του, όμως, οι αναμνήσεις και οι φωτογραφίες που τραβήξαμε σε κάθε μέρος
που επισκεφτήκαμε θα μας συνοδεύουν και θα μας θυμίζουν αυτές τις στιγμές.
Μαρίνα Καβουρίδη, Γ3 Γυμνασίου
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΤΕΧΝΗ"
Ό

πως θα ξέρετε ήδη, το σχολείο μας κάθε χρόνο
επισκέπτεται διάσημες πινακοθήκες και εγνωσμένου κύρους μουσεία, προκειμένoυ να μυηθούν τα «παιδιά» μας στην ουσία της τέχνης. Τέτοιου
είδους αυτοψίες συμπληρώνουν όσα μαθαίνουν, σε
θεωρητικό επίπεδο στις τάξεις, και, σε πρακτικό επίπεδο στο καλλιτεχνικό μας εργαστήρι!
Να πώς οι καθηγητές μοχθούν, ώστε οι μαθητές να
πάρουν ό,τι καλύτερο προσφέρει ο κάθε τόπος που
επισκέπτονται...

Φάκελος Dali : Ο ανυπέρβλητος υπερρεαλιστής
ζωγράφος, από τις πιο εκκεντρικές φυσιογνωμίες στη
σύγχρονη τέχνη αλλά και στη ζωή! Με μότο του το
«γιατί όχι;» και έχοντας την απόλυτη πεποίθηση ότι ο

Κυνήγι καλλιτεχνικού θησαυρού –Επιχειρήσεις
Βαρκελώνη, Φλωρεντία, Ρώμη

Άθλος πρώτος

ΑΡΚΕΛΩΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Β
Συμβούλιο καθηγητών: Τι μπορούμε να πάρουμε
στην Αθήνα από τη μαγευτική Ισπανία; Τι μας προσφέρει, με έδρα τη Βαρκελώνη; Και κάπως έτσι προέκυψαν
οι φάκελοι Gaudi, Dali και Picasso! Θα καταλάβουν,
άραγε, οι μαθητές πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι Ισπανοί καλλιτέχνες για την προώθηση της τέχνης του 20ου
αιώνα; Πώς και οι τρεις τους βρίσκονται μπροστά μας,
στο εδώ και το τώρα του 21ου αιώνα; Πώς ο πραγματικός καλλιτέχνης βασανίζει τον εαυτό του, ώσπου να
φτάσει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για αυτόν;
Θα το «δουν» άραγε και οι άλλοι;

ίδιος ήταν ο σουρρεαλισμός, έζησε με ό,τι αυτό συνεπάγεται: τάχθηκε υπέρ των δικτατορικών καθεστώτων,
θέτοντας την τέχνη του στην υπηρεσία τους, προέβαινε σε όποιο περίεργο μπορούσε να προβεί... από την
επιλεγμένα ιδιόρρυθμη εξωτερική του εμφάνιση ως τα
ιδιότυπα και πρωτοπόρα έργα του (είτε επρόκειτο για
έργα τέχνης είτε για έργα χρήσης). Τίθεται, λοιπόν, το
ερώτημα αν είναι τα έργα του τέχνη ή αν είναι κιτς.
Ή μήπως είναι το κιτς τέχνη της εποχής του;
Φάκελος Picasso: Σε αντιδιαστολή με τον προαναφερθέντα καλλιτέχνη, ο σχεδιαστής του περιστεριού

Αποτίμηση: Οι μαθητές έμειναν άναυδοι τόσο από
τη ζωή και το έργο όσο και από το θάνατο των παραπάνω. Είναι χαρακτηριστικές οι εκφράσεις στα πρόσωπά
τους όταν αντίκριζαν έργα αλλά και φράσεις τους: «Είχε
θέματα ο τυπάς, έτσι κυρία;» ή «Οι γονείς του δε το είχαν
καταλάβει, όταν ήταν μικρός, να τον πάνε κάπου;» είναι
κάποιες από αυτές.
Πίσω στις «εγκαταστάσεις» των καθηγητών οι ανησυχίες για την επιτυχία της επιχείρησης είχαν αρθεί. Οι
μαθητές μπορούσαν, πλέον, να δουν ένα έργο ζωγραφικής, αρχιτεκτονικής και να δηλώσουν με χαρακτηριστική άνεση «α, αυτό νταλοφέρνει, έτσι δεν είναι;» και
«κάτι τέτοιο θα έβαζε τα γυαλιά ακόμη και στον Gaudi!».
Νομίζω πετύχαμε! Η επιχείρηση εστέφθη με
απόλυτη επιτυχία! Οι φάκελοι έκλεισαν!

LETED

MISSION COMP
Άθλος ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Φ

Συμβούλιο καθηγητών: Η επιχείρηση αυτή ήταν εύκολη από άποψη επιλογών. Αν και όλη η Φλωρεντία
είναι ένα απέραντο μουσείο, η ύπαρξη του μουσείου
Uffizi και της Ακαδημίας μάς ανακούφιζε, καθώς μας
έκανε να αισθανόμαστε σίγουροι 100% για το πού θα
πάμε τα παιδιά μας.

Φάκελος Gaudi: Προσπάθειά μας ήταν να φέρουμε
τους μαθητές μπροστά σε ένα ναό-αριστούργημα, γιατί, μόνο αν τον δει κανείς και τον νιώσει, θα καταλάβει
το μέγεθος της σύλληψης του αρχιτέκτονα. Η Sagrada

της ειρήνης αντιτάχθηκε στα ολοκληρωτικά καθεστώτα προτάσσοντας τα στήθη της τέχνης του εναντίον
τους (με τη Guernica ως αποκορύφωμα). Αποστολή των καθηγητών; Να εμφυτευτούν στα μυαλά των
μαθητών οι βασικές στάσεις στην καριέρα του καλ-

Familia με τις 3 προσόψεις της (όλες διαφορετικές μεταξύ τους), οι φιγούρες που ξεπροβάλλουν, ο ιδιαίτερος τύπος διαρθρωτικών αντηρίδων, το ασύλληπτο
εσωτερικό της μένουν ανεξίτηλα στο νου μας λόγω του
αδιανόητου, μέχρι τότε, συνδυασμού του γοτθικού και
μοντέρνου ρυθμού, του μηχανικού και αρχιτεκτονικού
στυλ. Το πάρκο Guell, το Μέγαρο Guell, τα ιδιόκτητα
σπίτια, όπου ο καλλιτέχνης αφήνει το οργιώδες ταλέντο του ελεύθερο, είναι σταθμοί τέχνης και φυσικά...
ομαδικής φωτογράφισης!

λιτέχνη (μπλε περίοδος, ροζ περίοδος και κυβισμόςαναλυτικός ή συνθετικός) και να κατανοήσουν το γιατί.
Δύσκολο; Καθόλου! Όταν υπάρχει «καλό υλικό»...

Φάκελος Uffizi : Εύκολα επιλέξιμο μουσείο, αλλά
πώς επιλέγει κανείς τα εκθέματα; Παρ’ όλ’ αυτά καταλήξαμε: Αναγεννησιακοί «μεγάλοι»: Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael, Titian, Michelangelo, αλλά και
ελαφρώς μεταγενέστεροι: Caravaggio, Rubens
και Rembrandt.
Τι θέλουμε να
μείνει στους μαθητές; Η αιθέρια
αίσθηση
των
μορφών και των
χρωμάτων του
Botticelli, η αίσθηση του τόρνου του ατελείωτου του
da Vinci, τα περάσματα στην καριέρα του με βάση τους
πίνακές του, η ηρεμία, η σταθερότητα και η απλότητα
στην κίνηση των μορφών του Ραφαήλ, οι ρωμαλέες
μορφές και τα έντονα χρώματα του Michelangelo, η
νέα αίσθηση του γυμνού και η χρήση του στον Titian…
Κλείνοντας, θέσαμε στους μαθητές το δίλημμα αν θα
προτιμούσαν, τον πρωτοποριακό δρόμο που διάλεξε
ο Rembrandt, που γνώρισε πολλές κακουχίες και λήθη
από τους συγχρόνους του ή ένα λαμπρό δρόμο (Ru-
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bens) με 3000 έργα στην καριέρα του, επιτυχημένη
πορεία μεγάλου διπλωμάτη-επιχειρηματία τέχνης με
μεγάλο ατελιέ και παραγγελίες, αλλά αναμφίβολη αναγνώριση από μεταγενέστερους κριτικούς-λάτρεις της
τέχνης. Το δεύτερο δίλημμα αφορούσε στη ζωή και
τα έργα του πρωτοπόρου ιταλού ζωγράφου Caravaggio και συγκεκριμένα αναρωτηθήκαμε αν η ιδιοφυίακαλλιτέχνης πρέπει να διακρίνεται από υψηλή ηθική...
Φάκελος Ακαδημία : Στο τέλος του απογεύματος
μάς περίμενε η Ακαδημία με δύο υπερμεγέθη και ανυ-

Άθλος ΤΡΙΤΟΣ

ΩΜΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ρ

Συμβούλιο καθηγητών: Τι να πρωτοδείξει κανείς
στην «πόλη-μουσείο»; Όπου κοιτάξουν οι μαθητές,
χρειάζεται επεξήγηση! Εδώ χρειαζόταν προσοχή, καθώς στον άξονα εντρύφησης στη ζωγραφική παρεισέφρεαν –αναγκαστικά - και πτυχές ενασχόλησης με
γλυπτική και αρχιτεκτονική. Οι κατακόμβες, το Κολοσσαίο, τα παλάτια των Ρωμαίων αυτοκρατόρων,
το κάστρο του Αρχαγγέλου, o Βωμός της Ειρήνης
του Αυγούστου, τα στάδια, τα συντριβάνια, οι οβελίσκοι... όλα είχαν την ιστορία και τη σημασία τους!
΄Ο,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό το κάναμε, αλλά εκεί
που σταθήκαμε ιδιαιτέρως ήταν στο Βατικανό με τα
μουσεία του, στον Άγιο Πέτρο με τους θησαυρούς του,
στην εκκλησία των Γάλλων και στο Πάνθεον.
Φάκελος Βατικανό: Οι δαιδαλώδεις διάδρομοι
οδηγούσαν τους «πιστούς» της τέχνης στα διάφορα
μέρη, όπου φυλάσσονταν αριστουργήματα. Και μόνο
η τοιχογράφηση των ιδιαιτέρων διαμερισμάτων του
Πάπα, με προεξάρχουσα, βέβαια, την περίφημη «Σχο-

πέρβλητα έργα: η ομάδα των non finitο αγαλμάτων
και ο David του Μichelangelo. Τα non finitο έκαναν
μεγάλη εντύπωση, καθώς η αντίθεση που προκύπτει
από το αδρομερώς κομμένο τμήμα του μαρμάρου σε
αντιδιαστολή με την καλογυαλισμένη μορφή που «ξεφυτρώνει», καθώς ο γλύπτης σταδιακά μας αποκαλύπτει τι είχε στο μυαλό του, δίνουν την αίσθηση ότι οι
μορφές παλεύουν να απελευθερωθούν από την ύλη
που θέλει να τις κρατήσει εγκλωβισμένες! Ο David, από
την άλλη πλευρά, ξεχωρίζει για την αποφασιστικότητα
του νέου, την «εκτίμηση» του αντιπάλου, όπως φαίνεται από το μάζεμα των φρυδιών, τη σταθερότητα στη
ματιά και τη χρήση του contra posto στο σώμα του. Οι
ξεκάθαρες φλεβώσεις και η αρμονία της ανάπτυξης
του σώματός του κάνουν το άγαλμα να φαίνεται όχι
μόνο πως αναπνέει, αλλά και ότι σύντομα θα κινηθεί
με απόλυτα πειθαρχημένες κινήσεις, που συντονίζονται από το αίσθημα της αυτοπεποίθησής του.

λή των Αθηνών» του Ραφαήλ, κατέστησαν την ύπαρξη του αυθεντικού Λαοκόοντος και του Απόλλωνα του
Μπελβεντέρε δευτερεύουσας προτεραιότητας.
Φάκελος Άγιος Πέτρος: Τα πάντα σ’ αυτό το οικοδόμημα είναι τέτοια που καθηλώνουν. Το μέγεθος,
τα υλικά κατασκευής, η διαρρύθμιση, ο επισκέψιμος
τρούλος, το κιβώριο με τεράστιους σολωμονικούς
κίονες, οι κρύπτες, τα παρεκκλήσια... Αυτό που δεν
ξεφεύγει, όμως, είναι η Pieta του Michelangelo και
ο ψηφιδωτός πίνακας, αντίγραφο της «Μεταμόρφωσης το Σωτήρα» του Ραφαήλ. Η μοναδική από-

Φάκελος Εκκλησία των Γάλλων : Η επιλογή δεν
έγινε τυχαία. Είναι γνωστό το πάθος μας για τον Ιταλό
ζωγράφο Καραβάτζιο. Δε θα μπορούσαμε, λοιπόν, να
βρισκόμαστε δίπλα στην Εκκλησία του Αγ. Λουδοβίκου των Γάλλων και να μην επισκεφθούμε το παρεκκλήσι του Αγ. Ματθαίου με τρία διάσημα έργα του
προαναφερθέντος ζωγράφου. Με την ευκαιρία αυτή,
μιλήσαμε για τη ζωή και τις δημιουργίες της πασίγνωστης αυτής προσωπικότητας, και συγκεκριμένα για τα

στοιχεία πρωτοπορίας που εισήγαγε στη ζωγραφική.
Έγινε λόγος και για το ηθικό συμπέρασμα των έργων
του, και συγκεκριμένα για τη μάχη του καλού και του
κακού στην ψυχή του ανθρώπου, στην ελπίδα για αναγέννηση, που πρέπει να υπάρχει ακόμη και στον τελευταίο, «χαμένο» άνθρωπο.
Φάκελος Πάνθεον: Αυτό το οικοδόμημα έμεινε στις
μνήμες των παιδιών και των καθηγητών. Όσοι είχαν
διαβάσει για αυτό δεν πίστευαν στα μάτια τους. Όσοι
είχαν ξαναπάει ένιωσαν ότι το αντίκριζαν για πρώτη
φορά... Ένας υπερμεγέθης θόλος με οπή (ανοιχτή βρέξει - χιονίσει), με φατνώματα για ελάφρυνση του βάρους, κίονες μόνο στο εξωτερικό προστώο, και χώρος
ταφής του Βασιλιά Βίκτορος Εμμανουήλ και του
ζωγράφου Ραφαέλο Σάντι. Συγκλονιστική τοποθεσία, υπέροχη εσωτερικού τύπου πλατεία το πλαισίωνε,
πανέμορφο το συντριβάνι στο κέντρο και ... γραφικό-

τατες οι καφετέριες περιφερειακά!

Αποτίμηση: Θα θυμούνται έστω και ένα χαρακτηριστικό του κάθε καλλιτέχνη μέσα από τον καταιγισμό
δημιουργών που τους δείξαμε; Οι δηλώσεις μαθητών
«αν ήρθα στην εκδρομή ήταν για να δω αυτό το άγαλμα
από κοντά!» και «πωωω, τι έκανε ο άνθρωπος!» μας καθησύχασαν, καθώς ο κάθε καλλιτέχνης «μίλησε» ξεχωριστά αλλά και πολύ προσωπικά σε κάθε μαθητή...
Νομίζω πετύχαμε! Η αποστολή εστέφθη με απόλυτη επιτυχία! Οι φάκελοι έκλεισαν!

MIS

ED
SION COMPLET

δοση του σιωπηλού πένθους της νέας Παναγίας που
κρατά στα χέρια της το νεκρό σώμα του παιδιού της (με
ενισχυτική παραμόρφωση στους ώμους του Χριστού),
αλλά με τη σιγουριά της ανάστασης, είναι κάτι που συγκλονίζει. Το καλογυαλισμένο μάρμαρο βοηθά σε μια
μεταφυσική απόδοση. Ο πίνακας της Μεταμόρφωσης
από την άλλη, με μορφές που απέδιδαν όλες τις χρωματικές και τονικές διαβαθμίσεις, με κίνηση και χάρη,
με έντονη πλαστικότητα, που λαμποκοπούσε δίπλα
στην Αγία Τράπεζα, όταν πλησιάσαμε, αντιληφθήκαμε
πως δεν ήταν πίνακας...αλλά ψηφιδωτό!

Αποτίμηση: Οι μαθητές ακόμη συγκρίνουν αρχιτεκτονικές δομές βάσει των προαναφερθέντων οικοδομημάτων, θυμούνται καλά τη σύνδεση Βατικανό και
Πανθέου με όρους ζωγραφικής (στο πρώτο τοιχογράφησε ο Ραφαήλ, στο δεύτερο ετάφη) και κάνουν δηλώσεις, όπως «αυτός ο Καραβάτζιο όπως ήθελε ζωγράφιζε
ακόμη και για τις εκκλησίες!».
Νομίζω πετύχαμε! Η αποστολή εστέφθη με απόλυτη επιτυχία! Οι φάκελοι έκλεισαν!

ED
				
SION COMPLET
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Λύδια Μαχαίρα, Φιλόλογος
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ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΝΑΥΠΛΙΟ

Η

σχολική εκδρομή στο Ναύπλιο ήταν αδιαμφισβήτητα μία από τις καλύτερες μονοήμερες εκδρομές που έχουμε πάει. Ξεκινήσαμε από το σχολείο με ευχάριστη διάθεση, η οποία κράτησε μέχρι την πρώτη μας στάση στο επιβλητικό Παλαμήδι. Ξεναγηθήκαμε στον ιστορικό του
χώρο, ενώ είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τις φυλακές, μια εκ των οποίων ήταν η φυλακή του
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ο χώρος της ήταν κλειστός και αποπνικτικός – απλώς ένα κελί στο εσωτερικό του βουνού, χωρίς να το διαπερνά το φως του ηλίου. Μέχρι να κατέβουμε με τα πόδια τα 999
σκαλιά στην πλαγιά του λόφου, είχε φτάσει μεσημέρι και πήγαμε για φαγητό σε ένα εστιατόριο σε
ένα μαγευτικό καταπράσινο μέρος, λίγο έξω από το Ναύπλιο.
Φεύγοντας από 'κει, είχαμε την ευκαιρία και τον ελεύθερο χρόνο να κάνουμε βόλτα στην πόλη
του Ναυπλίου, ενώ κάποιοι μαθητές με τους καθηγητές τους πήραν το μικρό καραβάκι για να δουν
από κοντά το μοναδικό Μπούρτζι. Μέσα στην ιστορική πόλη του Ναυπλίου περάσαμε τις υπόλοιπες ώρες με τις παρέες μας, αφού φάγαμε πρώτα παγωτό σε ένα από τα καλύτερα τοπικά ζαχαροπλαστεία και σταματήσαμε για σουβενίρ στα τουριστικά μαγαζιά που υπάρχουν παντού στην πόλη.
Και έτσι αφού περάσαμε μια υπέροχη μέρα, έφτασε η ώρα να γυρίσουμε στο σχολείο και στη συνέχεια στα σπίτια μας.
Βασιλεία Λούζη, Γ3 Γυμνασίου
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Υπεύθυνη καθηγήτρια Καλλιτεχνικών: Μαργαρίτα Ράντεβα
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
H ΣΑΜΟΣ

Η

Σάμος βρίσκεται στο κεντρικό
ανατολικό άκρο του Αιγαίου, απέναντι από τη Μικρά Ασία απ’ την
οποία χωρίζεται με το στενό της Μυκάλης. Το όνομά της το πήρε από
τους πρώτους κατοίκους, τους
Φοίνικες, και σημαίνει ψηλός τόπος.
Είναι ένα καταπράσινο νησί
με πυκνή βλάστηση και μεγάλη ποικιλία φυτών και θάμνων
που είναι αειθαλή. Η βλάστηση
ξεκινάει δίπλα από τη θάλασσα και φτάνει μέχρι τις κορυφές των βουνών. Οι πλαγιές της,
λοιπόν, μας δίνουν τουλάχιστον
δεκαπέντε αποχρώσεις του πράσινου: πεύκα, κουκουναριές, κυπαρίσσια, αγριελιές, λεύκες, βάγιες,
πλατάνια, καστανιές, κέδροι, μουριές κ.α. Την άνοιξη που ανθίζουν
οι μουριές, τα πουρνάρια, οι σκίνοι,
τα σπάρτα, οι κουμαριές και τόσα άλλα είναι πράγματι μία σύνθεση μαγευτική. Από
τα αμπέλια της, που φτάνουν ως τις κορυφές
των βουνών, παράγονται τα φημισμένα της
κρασιά, από τα οποία η μεγαλύτερη ποσότη-

τα εξάγεται σε χώρες της Ευρώπης.
Το νησί έχει πανέμορφες ακρογιαλιές οι περισσότερες εκ των οποίων είναι προσβάσιμες και κατάλληλες
για μπάνια. Τα βουνά και οι ρεματιές στολίζονται από
χιλιάδες γραφικά ξωκλήσια, όμως, αξιοσημείωτα είναι και τα μοναστήρια του νησιού, τα οποία είναι πολύ
καλά συντηρημένα, αν και είναι πολύ παλιά.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αρχαιότητες του νησιού που είναι συγκεντρωμένες στην περιοχή του Πυθαγορείου, το οποίο έφτασε σε μεγάλη
ακμή την εποχή του Πολυκράτη. Σημαντικά είναι τα
ευρήματα στο Ναό της Ήρας, τα λουτρά της Κλεοπάτρας, τα περίφημα ψηφιδωτά στο λόφο της Σκηλιανής, το αρχαίο τείχος της πόλης, τμήμα του οποίου σώζεται μέχρι και σήμερα.
Ο πανύψηλος κούρος που βρέθηκε το 1980 από
τη σκαπάνη ενός γεωργού στο χώρο του Ηραίου κατέρριψε όλες τις μέχρι τότε μελέτες περί κούρων. Χτίστηκε καινούριο μουσείο στο Βαθύ, για να χωρέσει το
συγκεκριμένο άγαλμα, μιας και το ύψος του είναι 5,70
μέτρα.
Άφησα τελευταίο το Ευπαλίνειο Όρυγμα, το οποίο
είναι μια σήραγγα που περνά μέσα από το λόφο της
Σπηλιανής, για να φέρει το νερό από την πηγή που
βρίσκεται στο βόρειο μέρος του λόφου στη νότια
πλευρά του και από κει στην πόλη της αρχαίας Σάμου,
το σημερινό Πυθαγόρειο. Κατασκευάστηκε την επο-

χή του Πολυκράτη
και πήρε το όνομά
του από τον Ευπαλίνο, το μηχανικό από τα Μέγαρα
που το κατασκεύασε. Είναι ένα έργο
μοναδικό σε όλο
τον κόσμο και είναι αξιοθαύμαστο
Σπάνιο φυτό, που φυτρώνει
το ότι για την κατα- στις κορυφές του Καρβούνη, είσκευή του εργάστη- ναι η παιωνία της Σάμου. Ανθίζει
καν δύο συνεργεία τις πρώτες μέρες του Μάη. Το είπου άρχισαν να σκά- δος της δεν συναντιέται σε κανέβουν και από τις δύο να άλλο μέρος του κόσμου
πλευρές του βουνού και στο τέλος
συναντήθηκαν στο κέντρο με πολύ μικρή απόκλιση.
Το έργο δικαίως θεωρείται σπουδαίο επίτευγμα, αν
αναλογισθεί κανείς τα μέσα της εποχής. Για την ολοκλήρωσή του χρειάστηκαν δέκα χρόνια. Όλα αυτά,
λοιπόν, είναι φυσικό να κεντρίζουν το ενδιαφέρον χιλιάδων ανθρώπων από όλο τον κόσμο και για αυτό
τις τελευταίες δεκαετίες ο τουρισμός έχει αναπτυχθεί
πάρα πολύ στο νησί.
Ορέστης Βαλής, Β 2 Λυκείου

Το γυρνάω από ’δω, το γυρνάω από ’κει….

Ό

λοι σας θα έχετε προσπαθήσει κάποια στιγμή στη ζωή σας να λύσετε κάποιο πάζλ. Κάποιοι ίσως τα καταφέρατε με αυτό που δοκιμάσατε, κάποιοι άλλοι όχι. Φυσικά και δεν είναι όλα τα
παζλ ίδια. Άλλα είναι πιο δύσκολα ή πιο εθιστικά από
κάποια άλλα. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και κάποια που
έχουν και τα δύο, όπως για παράδειγμα ο γνωστός σε
όλους μας «Κύβος του Ρούμπικ»(Rubik’s cube).
Ας ανατρέξουμε στην ιστορία του κύβου.
Ο κύβος του Ρούμπικ ή αλλιώς «Magic
Cube» εφευρέθηκε το 1974 από τον
Ούγγρο γλύπτη και καθηγητή
αρχιτεκτονικής Ernő Rubik.
Έως τον Ιανουάριο του
2009, 350 εκατομμύρια κύβοι είχαν
πουληθεί παγκοσμίως, κάνοντάς
τον το καλύτερο
παιχνίδι παζλ σε πωλήσεις παγκοσμίως.
Όσον αφορά στην κατασκευή του κύβου του

Ρούμπικ, o 3x3x3 κύβος αποτελείται από 26 μοναδικά μεταξύ τους κομμάτια που ονομάζονται «cubies».
Καθένα από αυτά έχει ενσωματωμένο ένα εξάρτημα
που όμως ταιριάζει με τα υπόλοιπα και επιτρέπει τη
μετακίνηση του κάθε κομματιού. Παρόλα αυτά, το κεντρικό κουτάκι κάθε πλευράς είναι μέρος του εσωτερικού μηχανισμού του κύβου και δεν μπορεί να αφαιρεθεί.
Στην ορολογία του Ρούμπικ, μια αποστηθισμένη
σειρά κινήσεων που έχει ένα επιθυμητό αποτέλεσμα
στον κύβο καλείται αλγόριθμος. Κάθε μέθοδος, για να
λύνεις τον κύβο του Ρούμπικ, περιέχει το δικό της σύνολο από αλγορίθμους και έχουν σχεδιαστεί, για να
μετατρέψουν μόνο ένα μικρό μέρος του κύβου χωρίς
να παρεμβαίνουν σε άλλα μέρη που έχουν ήδη λυθεί.
Έτσι, μπορούν να εφαρμοστούν κατ’ επανάληψη σε
διάφορα μέρη του κύβου, έως ότου το σύνολο λυθεί.
Παρόλα αυτά, την ιδέα την υιοθέτησαν και άλλοι
σχεδιαστές που στόχο είχαν, όμως, τη βελτίωση του
αρχικού μοντέλου. Ήθελαν να φτιάξουν το δικό τους
κύβο που θα είναι πιο γρήγορος (δηλαδή οι πλευρές
δε θα χρειάζονται να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες, για να γυρίσουν, όπως στον κύβο του Ρούμπικ)

ή πιο δύσκολος έχοντας περισσότερα κομμάτια. Πιο
συγκεκριμένα, οι πιο γνωστοί κύβοι για την ταχύτητά τους είναι οι Doyan και οι V-Cubes που είναι κατασκευασμένοι από έναν Έλληνα, τον Παναγιώτη Βέρδη.
Τέλος, για να λυθεί ο κύβος του Ρούμπικ, χρειάζεται να γνωρίζει ο λύτης ένα σύνολο αλγορίθμων και
να μπορεί να κατανοήσει πότε να χρησιμοποιήσει
ποιον. Πλέον, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, μπορεί ο καθένας να μάθει να λύνει τον κύβο ψάχνοντας
στο you tube σχετικά βίντεο (υπάρχουν και στα ελληνικά) ή ψάχνοντας στο google, για να βρει ό,τι θέλει
και γραπτά.
Καλή διασκέδαση, λοιπόν!
Θεοδώρα Παναγέα, Β2 Λυκείου
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Τελείωσε και αυτή η σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι βρίσκεται πλέον εδώ. Παραλία, ήλιος και ρακέτες! Άλλα ας
μην ξεχνάμε και τους αγαπημένους μας φίλους, τα βιβλία,
τώρα που έχουμε χρόνο να τους αφιερώσουμε. Παρακάτω
θα βρείτε μια συλλογή από κάποια βιβλία που θα μπορούσαν να σας κρατήσουν συντροφιά κατά τη διάρκεια των
διακοπών.

Προτάσεις βιβλίων
Η Προφητεία της Πέτρας

Η Πόλη των Οστών

Φλάβια Μπυζόρ

Τ

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ

Κασσάνδρα Κλερ

ο βιβλίο αυτό βρίσκεται
πρώτο στη λίστα για δύο
λόγους: πρώτον, είναι ένα
υπέροχο βιβλίο στο οποίο
εκτυλίσσονται παράλληλα
δύο ιστορίες, μία σε έναν φανταστικό παράλληλο κόσμο
και μία στο δικό μας, και δεύτερον, είναι γραμμένο από τη
συγγραφέα, όταν ήταν μόνο
12 χρονών. Η τελευταία πέτυχε να δημιουργήσει ένα βιβλίο στο οποίο, λόγω του
νεαρού της ηλικίας της, κυριαρχεί μια νότα αθωότητας αλλά συγχρόνως και ένας ωμός ρεαλισμός που
μόνο ένα παιδί είναι σε θέση να παρατηρήσει. Ο αντιφατικός συνδυασμός επιτεύχθηκε από την ταλαντούχα νεαρή συγγραφέα μέσα από τη διήγηση της ιστορίας τριών κοριτσιών, οι οποίες στα δέκατα τέταρτα
γενέθλιά τους μαθαίνουν για μια προφητεία που πρόκειται να τους αλλάξει τη ζωή, καθώς και την παράλληλη ιστορία μιας δεκατετράχρονης κοπέλας που παλεύει για τη ζωή της σε ένα νοσοκομείο στη Γαλλία.
Είναι ένα βιβλίο που αξίζει να διαβάσετε.

Ε

Φράνσις Σκότ Φιτζέραλντ

ίναι το πρώτο βιβλίο από
τη διάσημη σειρά της
Κασσάνδρας Κλερ, «Θανάσιμα Εργαλεία». Πρόκειται για
μια φανταστική ιστορία που
εκτυλίσσεται στη Νέα Υόρκη. Πρωταγωνίστρια είναι
η ορφανή από πατέρα Κλέρι, η οποία μετά την απαγωγή της μητέρας της ανακαλύπτει έναν κόσμο που δε
φανταζόταν ότι υπήρχε και
ακόμα περισσότερο πως η μητέρα της και η ίδια ήταν
μέρος του. Έναν κόσμο με δαίμονες, λυκανθρώπους,
νεράιδες και βρικόλακες. Έναν κόσμο γεμάτο μυστικά, τα οποία πρέπει η ίδια μαζί με τον καλύτερό της
φίλο, Σάιμον, και τους νέους της φίλους, Τζέις, Άλεκ και
Ισαμπέλα, να ανακαλύψει, ώστε να σώσει τη μητέρα
της. Μια υπέροχη ιστορία η οποία επιτυγχάνει μέσα
από το φανταστικό αυτό κόσμο να εκφράσει το γκρίζο κομμάτι ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Τίποτα τελικά δεν είναι όπως φαίνεται και η Κασσάνδρα Κλερ
το απέδειξε μέσα από αυτό το αξιοσημείωτο νεανικό
μυθιστόρημα.

Α

πό τη συλλογή μας δε θα
μπορούσε να λείπει ένα,
τουλάχιστον, κλασικό
μυθιστόρημα. Και ποιο θα ήταν
καλύτερο από το αριστούργημα του Φιτζέραλντ που επανήλθε στην επικαιρότητα, λόγω
της ομώνυμης ταινίας που προβλήθηκε πρόσφατα; Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι
φυσικά ο Γκάτσμπυ, ένας μυστηριώδης άνθρωπος που κανείς δεν ήξερε από πού
προερχόταν. Ο Γκάτσμπυ είναι ο απόλυτος εκπρόσωπος του Αμερικανικού Ονείρου, ματαιόδοξος και αλαζόνας αλλά συγχρόνως ευαίσθητος και ερωτευμένος
με την αγαπημένη του Νταίζυ.
Δεν ξέρουμε αν θα τον αγαπήσετε ή θα τον μισήσετε. Το σίγουρο είναι πως πρέπει να δώσετε μια ευκαιρία στο βιβλίο, πριν δείτε την ταινία.

Άρτεμις Παναγοπούλου , Β2 Λυκείου

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ

Η ταινία αναφέρεται στην πραγματική ιστορία ενός «ήρωα», του Κρις Γκάρντνερ, του
οποίου το ρόλο υποδύεται ο γνωστός ηθοποιός Γουίλ Σμιθ. Η ζωή του Κρις άλλαξε, όταν
τον εγκατέλειψε η γυναίκα του, για να πάει να δουλέψει σε μια άλλη πολιτεία της Αμερικής και του ανέθεσε την ανατροφή του γιου τους. Έπειτα, τον έδιωξαν από το σπίτι όπου
ζούσε και αναγκάστηκε να εγκατασταθεί σε ένα μικρότερο. Δυστυχώς, όμως, για άλλη μια
φορά ο Κρις δεν ήταν τυχερός, καθώς έχασε τη δουλειά του και αυτό είχε ως αποτέλεσμα
να τον διώξουν και από το καινούριο του διαμέρισμα. Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε και
ο «γολγοθάς» του. Δεν έβρισκε σπίτι και δεν είχε χρήματα να αναθρέψει ούτε τον ίδιο του
το γιο. Ζούσαν κυριολεκτικά στο δρόμο, ακόμα και σε τουαλέτες του μετρό. Ο Κρις, όμως,
δεν έχασε την πίστη και την ελπίδα του και έτσι κατάφερε να μπει ως μαθητευόμενος σε
μια χρηματιστηριακή εταιρεία. Τα βράδια κοιμόταν πλέον με το γιο του σε διάφορα άσυλα. Μετά από πολύ κόπο και πολλή προσπάθεια ξεχώρισε από τους υπόλοιπους μαθητευόμενους και προσελήφθη στην εταιρεία. Από τότε η ζωή άρχισε να τον ανταμείβει για την
προσπάθειά του. Τέλος ο Κρις άνοιξε τη δική του χρηματιστηριακή και έγινε ο θρύλος της
Γουόλ Στριτ…
Το «Κυνήγι της Ευτυχίας» είναι μια ταινία βγαλμένη από την ίδια τη ζωή… Μας μαθαίνει
πολλά πράγματα για την πραγματική ζωή στην Αμερική. Για να γίνω πιο σαφής, η Αμερική
δεν είναι μόνο η χώρα των πλούσιων και των σταρ αλλά και πολλών φτωχών
ανθρώπων. Μέσω ενός άτυχου άντρα που στην αρχή χάνει κυριολεκτικά τα
πάντα εκτός από την αγάπη και την παρουσία του μικρού του γιου, διδασκόμαστε πως δεν πρέπει να χάνουμε την πίστη και την ελπίδα μας σε κάθε
άτυχη στιγμή. Έτσι, θα καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας
για ένα καλύτερο «αύριο» για εμάς και τους ανθρώπους που αγαπάμε,
όπως ο ήρωας της ταινίας, που έγινε ο θρύλος της Γουόλ Στριτ. Τέλος, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την πλοκή της ταινίας εξαιρετική, αφού προκαλεί έντονα συναισθήματα.

Στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση έχουν προβληθεί ποικίλες ταινίες, διαφόρων
υποθέσεων. Κατά τη γνώμη μου η ταινία «BIG DADDY» (« Κατά λάθος μπαμπάς » στα ελληνικά) είναι εξαιρετικά αστεία.
Το «Κατά λάθος μπαμπάς» είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα κωμωδία που θα απολαύσουν άτομα όλων των ηλικιών. Από την πρώτη σκηνή που προβάλλεται έχουμε την εντύπωση πως είναι μια καταπληκτική επιλογή για ταινία με μεγάλες δόσεις χιούμορ. Πρόκειται
για έναν ενήλικο άνθρωπο, ο οποίος έχει σπουδάσει μια επιστήμη, τη νομική, και παρ' όλα
αυτά κάθεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι του και φέρεται πολύ παιδικά για την ηλικία του. Η
ζωή του, όμως, θα αλλάξει από μια αναπάντεχη επίσκεψη ενός πεντάχρονου αγοριού που
αναζητεί το βιολογικό του πατέρα. Ο πρωταγωνιστής, ο Σόνυ, αναγκάζεται να το φιλοξενήσει στο σπίτι του, ώσπου να έρθει ο πατέρας του, που λείπει σε επαγγελματικό ταξίδι στο
Τόκιο και είναι παιδικός του φίλος. Ο Σόνυ κρατάει το παιδί, χωρίς να το υιοθετήσει, αλλά
με το όνομα του πραγματικού πατέρα του μικρού Τζούλιαν. Αργότερα, θα αναπτυχθεί μια
ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους, καθώς ο Σόνυ θα αγαπήσει το Τζούλιαν σαν δικό του παιδί
και θα περάσουν μαζί αξέχαστες εμπειρίες. Ύστερα από λίγο καιρό θα γνωρίσει μια κοπέλα, τη Λάιλα, με τη βοήθεια του μικρού του γιου. Στο τέλος της ταινίας,λόγω του ότι χρησιμοποίησε ψεύτικο όνομα, ώστε να κρατήσει τον αγαπημένο του Τζούλιαν, θα βρεθούν και
οι δύο στο δικαστήριο, όπου θα ανακαλύψει το μικρό αγόρι τον πραγματικό του πατέρα
και θα ζήσουν όλοι μια υπέροχη ζωή.
Η ταινία αυτή είναι σκηνοθετημένη καταπληκτικά κατά την άποψή μου, καθώς συνδυάζονται οι σκηνές πολύ όμορφα μεταξύ τους. Επίσης, σημαντικό ρόλο σε μια ταινία παίζουν
και οι ηθοποιοί, οι οποίοι υποδύονται επιτυχώς το ρόλο που τους έχει ανατεθεί. Σε αυτό το
σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι οι κινήσεις τους είναι έντονες και διασκεδαστικές. Επιπλέον,
η μουσική είναι μοντέρνα και μας βοηθάει να κατανοήσουμε το θέμα της ταινίας. Το λεξιλόγιο, βέβαια, δεν είναι πολύ ανεπτυγμένο, αλλά αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά την κρίση
μου για την ταινία αυτή. Τέλος, η φωτογραφία είναι πολύ ελκυστική και φωτεινή.

Μαρία Μπαβέλα, Α1 Γυμνασίου

Μαριάννα Μπουντουράκη, Α1 γυμνασίου
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Οι μαθητές μας διακρίνονται
στον 73ο Πανελλήνιο
Διαγωνισμό ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο

ι μαθητές του σχολείου μας χαρακτηρίζονται από υψηλές επιδόσεις και διακρίσεις τόσο σε σχολικό επίπεδο όσο και σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους προς
τις θετικές επιστήμες και το υψηλό επίπεδο γνώσεών τους σ’ αυτές
απέδειξαν για μια ακόμα χρονιά στον 73ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Μαθηματικών που διοργανώνεται από την Ελληνική Μαθηματική
Εταιρεία.
Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού με τίτλο «Θαλής», που διενεργήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2012 διακρίθηκαν οι ακόλουθοι μαθητές μας:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κούβαρη Αναστασία- Μαρία (Β’ γυμνασίου)
Αναστασίου Αικατερίνη (Γ’ Γυμνασίου)
Δημητρακάκης Αλέξανδρος (Γ’ Γυμνασίου)
Κακαβά Μαριάννα (Γ’ Γυμνασίου)
Χατζηθεοδοσίου Ιωάννα- Χριστίνα (Γ’ Γυμνασίου)
Κοντογεώργης Γεράσιμος (Α’ Λυκείου)
Ρώσογλου Ιωάννης (Α’Λυκείου)
Τζουμέζη Βασιλική (Α’ Λυκείου)
Χαδιαράκος Μάριος (Α’ Λυκείου)
Βαμβακάς Γεώργιος (Β’ Λυκείου)
Βασιλειάδης Νικόλαος (Β’ Λυκείου)
Λυγγίτσου Γεωργία (Β’ Λυκείου)
Παναγέα Θεοδώρα (Β’ Λυκείου)
Γεωργοπούλου Ευστρατία- Μαρία (Γ’ Λυκείου)
Ζαγανιάρης Απόστολος (Γ Λυκείου)

Οι μαθητές του
Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών
διακρίνονται στο Μαθηματικό
Διαγωνισμό «Καγκουρό»

Τ

η φετινή σχολική χρονιά ο Μαθηματικός Διαγωνισμός Καγκουρό διενεργήθηκε το Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013. Βασικός στόχος του διαγωνισμού αυτού
στον οποίο συμμετέχουν ευρωπαϊκές χώρες, οι Η.Π.Α., χώρες της Ασίας και της
Λατινικής Αμερικής είναι η προώθηση των μαθηματικών με τρόπο διασκεδαστικό,
χωρίς φυλετικές ή κοινωνικές διακρίσεις. Τα θέματα επιλέγονται από κοινού από τους
εκπροσώπους των χωρών- μελών στην ετήσια συνάντησή τους και είναι τα ίδια για
όλες τις χώρες με εξαίρεση ένα μικρό αριθμό ερωτήσεων.
Όπως κατά το περσινό σχολικό έτος έτσι και κατά το τρέχον υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον των μαθητών μας τόσο του Γυμνασίου όσο και του Λυκείου για το διαγωνισμό
«Καγκουρό». Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν. Οι διακριθέντες μαθητές του σχολείου μας για το φετινό μαθηματικό διαγωνισμό ήταν οι εξής:
•
•
•
•
•

Γιαννόπουλος Εμμανουήλ (Β’ Γυμνασίου)
Ελευθερίου Άννα (Β’ Γυμνασίου)
Κακαβά Μαριάννα (Γ’ Γυμνασίου)
Εμίρη Φιλία (Α’ Λυκείου)
Βαμβακάς Γεώργιος (Β’ Λυκείου)

Το σχολείο μας συγχαίρει τους παραπάνω μαθητές αλλά και όλους τους συμμετέχοντες για τη θέλησή τους να αγωνιστούν και να διακριθούν σε ένα διδακτικό αντικείμενο που καλλιεργεί την καθαρή και τη συνδυαστική σκέψη, απαραίτητα εφόδια για την
κατάκτηση της ουσιαστικής παιδείας…

Οι παραπάνω μαθητές προήχθησαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, στις εξετάσεις με τίτλο «Ευκλείδης», όπου και διακρίθηκαν οι
μαθητές της Γ’ γυμνασίου:
• Αναστασίου Αικατερίνη (Γ’ Γυμνασίου)
• Δημητρακάκης Αλέξανδρος (Γ’ Γυμνασίου)
Οι προαναφερθέντες μαθητές συμμετείχαν στην τελική φάση του
διαγωνισμού, στις εξετάσεις με τίτλο «Αρχιμήδης», που διενεργήθηκαν
το Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013.
Το σχολείο μας συγχαίρει όλους τους μαθητές του που κατάφεραν να
διακριθούν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής
Εταιρείας με την ευχή πάντα να ξεχωρίζουν και να διακρίνονται σε κάθε
τους εγχείρημα…

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Η βράβευση των μαθητών
Ζουμπουρλή Παναγιώτη
και Βαμβακά Γεωργίου
που διακρίθηκαν στον 22ο
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής 2012,
που διοργάνωσε η Ένωση
Ελλήνων Φυσικών, πραγματοποιήθηκε σε χώρο του
Πανεπιστημίου Αθηνών τη
16η Φεβρουαρίου 2013.

«Επί του πιεστηρίου»
Διάκριση στον
10 Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής

Ό

σο η εφημερίδα μας βρισκόταν στο τυπογραφείο και πριν πούμε το τελικό «τυπωθήτω» πληροφορηθήκαμε για την επιτυχία του
μαθητή μας της Γ’ Γυμνασίου, Δημητρακάκη Αλέξανδρου, στον
1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής που διενεργήθηκε για μαθητές Γυμνασίου.
Οι εξετάσεις διενεργήθηκαν το Σάββατο, 20 Απριλίου 2013. Ήταν η
πρώτη φορά που μαθητές Γυμνασίου συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα απαιτητικό διαγωνισμό,
καθώς βραβεύονται μόλις οι πρώτοι 30 μαθητές που ξεχώρισαν απ’ όλη
την Ελλάδα. Καθώς δεν υπήρχαν θέματα προηγούμενων ετών που θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν τους μαθητές, η προετοιμασία στηρίχθηκε στη
λογική της εμβάθυνσης και εμπέδωσης όλων των κεφαλαίων της ύλης της
αντίστοιχης τάξης. Συνεπώς, οι μαθητές, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διαγωνισμού αυτού καλούνται να διαθέτουν βάθος και εύρος
γνώσεων.
Ο Δημητρακάκης Αλέξανδρος του Γ’1 Γυμνασίου, που κατετάγη 19ος
σε πανελλαδικό επίπεδο στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής,
θα βραβευτεί σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη σχολική χρονιά.
Το σχολείο συγχαίρει τον Αλέξανδρο για την επιτυχία του, ευχόμενο η
επιτυχία αυτή να μην είναι παρά μόνο η αρχή για πολλές διακρίσεις…
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

1

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΥΦΗΜΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ

2

ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ

3

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΖΩΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

4

ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

5

ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

6

ΞΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΦΑΡΜ/ΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ

7

ΚΑΡΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

8

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ – ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

9

ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

10

ΚΙΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

11

ΓΕΩΡΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

12

ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

13

ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

14

ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

15

ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

16

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

17

ΛΑΒΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

18

ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

19

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

20

ΓΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

21

ΜΑΞΙΜΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

22

ΜΠΟΛΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

23

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

24

ΚΟΡΔΟΥ ΖΩΗ

ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

25

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΕΖΙΝΗ

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

26

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

27

ΣΜΥΡΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

28

ΚΑΜΠΑΤΖΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

29

ΡΕΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

30

ΧΟΡΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤ. & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤ. – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ. ΜΑΘ/ΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

31

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

32

ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

33

ΓΡΟΥΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΦΙΛ/ΦΙΑΣ – ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

34

ΠΥΛΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

35

ΚΟΛΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

36

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

37

ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

38

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΝΤΩ

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

39

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

40

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

41

ΣΜΥΡΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

42

ΒΥΤΙΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

43

ΔΡΕΜΠΕΝΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

44

ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

45

ΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

46

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

47

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΩΦ

ΟΙ ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΕΣ

