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Λένε, συνήθως, ότι οι σύγχρονοι έφηβοι δεν προβληματίζο-
νται σχετικά με φλέγοντα κοινωνικά θέματα, δεν τους συ-
γκινεί ο ανθρώπινος πόνος˙ είναι, άλλωστε, εγωπαθείς, 

ατομιστές, απευαισθητοποιημένοι. Εστιάζουν σε μια επιφανεια-
κή θεώρηση της πραγματικότητας, απορρίπτουν ως παρωχημένο 
κάθε τι που τους παραδίδεται και, το κυριότερο, δεν έχουν κάτι να 
αντιπροτείνουν…

Λένε, συνήθως, πως η τέχνη αφήνει τους σημερινούς εφήβους 
παγερά αδιάφορους, όπως, άλλωστε, και η πνευματική παρακατα-
θήκη που κληρονόμησαν από τους προγόνους τους˙ δε βρίσκουν 
κανένα νόημα, για παράδειγμα, στη διδασκαλία του Ομήρου. Αυτά 
είναι για τους μεγαλύτερους, δεν τους εκφράζουν, δεν αποδίδουν 
άμεσο και ορατό όφελος˙ είναι, κοινώς, άχρηστα… Δεν επισκέ-
πτονται μουσεία ή άλλα σημεία πνευματικού ενδιαφέροντος, γιατί 
έχουν εκπαιδευθεί να καταναλώνουν μόνο υλικά αγαθά ή διότι εί-
ναι γνήσια τέκνα της βιομηχανίας του θεάματος…

Λένε, συνήθως, ότι οι σύγχρονοι έφηβοι βουλιάζουν σε μια πο-
λυθρόνα, μαγεμένοι από τον εικονικό κόσμο των υπολογιστών και 
θεωρούν την ενασχόληση με τον αθλητισμό περιττή. Αντίθετα, ο 
αληθινός κόσμος της επιστήμης και της έρευνας δε συμπεριλαμβά-
νεται στα παιχνίδια του μυαλού τους...

Λένε, συνήθως, πως οι έφηβοι δεν έχουν πια βλέψεις για κατάκτη-
ση υψηλών στόχων, γιατί δεν έχει νόημα. Συμβιβάζονται με κάτι λι-
γότερο. Συμβιβάζονται με τη λογική της ήσσονος προσπάθειας…

Είναι, όντως, έτσι; Σας προ(σ)καλούμε να το διαπιστώσετε!

Καλή ανάγνωση

Ανθή Γιάκα, Φιλόλογος 
Νάσια Κατωπόδη, Φιλόλογος 

editorial
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Το σκίτσο του εξωφύλλου το φιλοτέχνησε ο μαθητής της Γ’ Λυκείου, Αλέξης Γκουίν  Ντέιβις
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Από το προηγούμενο τεύχος, άρχισα να απαντώ σε ερωτήσεις που μου θέτουν συχνά οι γονείς και 
οι μαθητές στις συζητήσεις μας. Αυτή τη φορά θα αναφέρω τον προβληματισμό των συνομιλη-
τών μου σχετικά με το  «ποιες είναι οι πιο χρήσιμες επιστήμες σήμερα, οι θεωρητικές ή θετικές;».  

Ως φυσικός θα έπρεπε να απαντήσω όπως ο νομπελίστας Έρνεστ Ράδερφορντ, ο οποίος σχολίασε κά-
ποτε ότι «όλη η επιστήμη, είτε είναι η Φυσική είτε…συλλογή γραμματοσήμων», ενώ ως Έλληνας πρέπει 
να αναφέρω τις αρχαίες μας σχολές, όπου η Γεωμετρία, η Φυσική, η Βοτανική ήταν το ίδιο σημαντικές με 
τη Ρητορική, τη Φιλοσοφία και την Πολιτική. 

Δυστυχώς, αυτή η αρμονία μεταξύ θετικών και θεωρητικών σπουδών άρχισε να καταστρέφεται ση-
μαντικά το 19ο αιώνα για πολλούς λόγους, ανάμεσα στους οποίους ήταν πρώτα από όλα ο στενός επαγ-
γελματισμός, που εμφανίστηκε αναπόφευκτα εξαιτίας των βαθύτερων και πολύπλοκων γνώσεων για 
τον κόσμο. Επίσης, τη διχοτόμηση μεταξύ θετικών και θεωρητικών επιστημών προκάλεσε και η δημι-
ουργία καταναλωτικής κοινωνίας, στην οποία τα επιστημονικά επιτεύγματα κρίνονται μόνο μέσα από 
τα παραγόμενα υλικά αγαθά κλπ. Έτσι, σιγά-σιγά, οι επιστήμες άρχισαν να διχοτομούνται σε θεωρητικές 
και θετικές (σημειωτέον ότι πολλές φορές, ακόμα και οι θετικοί επιστήμονες, όπως οι φυσικοί και οι βι-
ολόγοι, αδυνατούσαν να καταλάβουν ο ένας τον άλλον), ενώ μεγαλύτερης εκτίμησης έχαιραν οι στενά 
εξειδικευμένοι ειδικοί που κατείχαν μόνο έναν πολύ συγκεκριμένο τομέα γνώσεων.

Τον 20ο αιώνα, το χάσμα μεταξύ θετικών και θεωρητικών συστατικών ανθρώπινου πολιτισμού γίνεται 
τόσο μεγάλο, ώστε ο Άγγλος φυσικός και συγγραφέας  Τσαρλς Πέρσι Σνόου κάνει λόγο για τις δύο κουλ-
τούρες στο βιβλίο του « Οι δύο κουλτούρες και η επιστημονική επανάσταση» (1959), ανεξάρτητα από το 
γεγονός ότι κατά τις διαφορετικές περιόδους η κοινωνική δραστηριότητα αρχίζει ξαφνικά να περιστρέ-
φεται είτε γύρω από τις μεν είτε από τις δε. Ίσως κάποιοι από εσάς έχουν ακούσει την εξής χαριτωμένη 
ιστορία: την εποχή που πρωτοεμφανίστηκε η θεωρία της σχετικότητας, ο Αϊνστάιν ήταν εξαιρετικά δη-
μοφιλής, ενώ δεν υπήρχαν πολλοί που καταλάβαιναν την ουσία της θεωρίας. Λένε ότι ο Τσάρλι Τσάπλιν 
μια φορά είπε στον επιστήμονα : «Είμαστε και οι δυο πολύ δημοφιλείς σε όλο τον κόσμο, εγώ, επειδή με 
καταλαβαίνουν όλοι, εσείς, επειδή δε σας καταλαβαίνει κανείς».

Η κατάσταση άλλαξε προς το τέλος του 20ο αιώνα, όταν στις παραδοσιακές θετικές επιστήμες συσσω-
ρεύτηκαν προβλήματα που ανάγκασαν τους επιστήμονες να απευθυνθούν σε άλλους τομείς και ως συ-
νέπεια εμφανίστηκαν νέες «συνοριακές» επιστήμες: η Φυσική Χημεία και η Χημική Φυσική, η Βιοχημεία, 
η Βιοφυσική, η Γεωφυσική, η Βιογεωφυσική κλπ.  Η ζωή χρειάστηκε νέους εγκυκλοπαιδιστές ή ειδικούς 
με σφαιρική καλλιέργεια. Παράλληλα, έγινε συνειδητό ότι βασικός στόχος της επιστήμης και της τεχνι-
κής πάντα υπήρξε ο άνθρωπος, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη νέα ενοποίηση των θετικών και 
θεωρητικών επιστημών. 

Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αληθινά πολιτισμένες προσωπικότητες, όπως π.χ. ο Λεονάρντο ντα 
Βίντσι, ο Γκαίτε, ο Μπεζ Πασκάλ κλπ, πάντα άνηκαν ταυτόχρονα και στις δύο αυτές προαναφερθείσες 
κουλτούρες, επειδή, χωρίς την αλληλοσυμπλήρωση των θετικών και των θεωρητικών γνώσεων, δεν 
είναι δυνατή η αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας. Μιλώντας πάλι για τον Αϊνστάιν, μπορούμε 
να θυμηθούμε ότι σε όλη του τη ζωή έπαιζε βιολί και, όταν ερωτήθηκε τι τον ώθησε προς την ιδέα της 
σχετικότητας, ανέφερε τα μυθιστορήματα του Ντοστογιέβσκι και τη φιλοσοφία της αρχαίας Κίνας.

Από την άλλη πλευρά, όταν μιλάμε για την ενότητα του θετικού και του θεωρητικού συστατικού της 
κουλτούρας της προσωπικότητας, εννοούμε όχι απλώς μια συνύπαρξή τους αλλά την ενσωμάτωση 
στοιχείων της μιας στην άλλη. Οι θεωρητικές και θετικές επιστήμες στο σύγχρονο κόσμο συνδέονται 
στενά και ακριβώς στα σημεία επαφής μερικών επιστημών γίνονται οι πιο σημαντικές ανακαλύψεις. 
Οι ίδιες οι θεωρητικές γνώσεις μαθηματικοποιούνται. Η Κοινωνιολογία και η Οικονομολογία χρησιμο-
ποιούν μαθηματικά μοντέλα και Στατιστική, η Ψυχολογία ενώνει Γλωσσολογία, Νευρολογία και προ-
βλήματα τεχνητής νοημοσύνης, η Αρχαιολογία χρειάζεται σύγχρονο εξοπλισμό και νέες φυσικές και 
χημικές μεθόδους κλπ. Οι μελέτες σταδιακά γίνονται κατ’ αρχήν ομαδικές και οι θεωρητικές επιστήμες 
κάνουν τα σημαντικά βήματα ακριβώς σε συνεργασία με τις θετικές.  Η ίδια η ζωή ωθεί το σύγχρονο και 
νέο άτομο στην πολυμάθεια (homo universalis) και το καθήκον πια της οικογένειας, του σχολείου, του 
Πανεπιστημίου και όλου του περιβάλλοντός του είναι να το στηρίξει προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς, 
πάντως, το προσπαθούμε…  

Δρ. Παναγιώτης Μπούρας, Φυσικός

H Φυσική και η συλλογή γραμματοσήμων



Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Η σωστή επιλογή σπουδών και οι 

συνακόλουθες επαγγελματικές 
επιλογές που προκύπτουν από 

αυτήν αποτελούν σκέψεις κάθε εφήβου 
που καλείται να πάρει μια σημαντική 
για τη ζωή του απόφαση. Καθοριστική 
σημασία για την απόφασή του αυτή 
έχει η γνώση της αγοράς εργασίας και 
των επαγγελματικών προοπτικών που 
ανοίγονται μέσα από κάθε πεδίο σπου-
δών και που αποτελούν αντικείμενο του 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Το σχολείο μας, στοχεύοντας, λοιπόν, 
στη σφαιρική πληροφόρηση τόσο των 
μαθητών όσο και των γονέων τους επί 
θεμάτων Επαγγελματικού Προσανα-
τολισμού, οργάνωσε  την Παρασκευή, 
9 Μαΐου 2014, ημερίδα με θέμα «Οι 
προοπτικές των επαγγελμάτων στην 
παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασί-
ας- το νέο σύστημα εξετάσεων για την 
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση». Καθένας από τους ομιλητές της 
εκδήλωσης αυτής κατέθεσε τις απόψεις 
του σχετικά με την επιστήμη που διακο-
νεί και προσπάθησε να προσδιορίσει το 
τοπίο των επαγγελματικών προοπτικών 
τόσο στη χώρα μας όσο και στην παγκο-
σμιοποιημένη, πλέον, αγορά εργασίας.

Ο κ. Μπουραντάς Ηρακλής, Διευθυ-
ντής Εκπαίδευσης του ΑΙΤ, Κέντρου 
Αριστείας στην Εκπαίδευση και την 
Έρευνα, ως πρώτος εισηγητής της ημε-
ρίδας, δήλωσε ότι «η σχολή επιλογής 
του Πανεπιστημίου δεν είναι καθοριστι-
κός παράγοντας επιτυχίας». Στηριζόμε-
νος στη ρήση πολλών γονέων ότι τα παι-
διά τους θα ήταν καλό να σπουδάσουν 
ένα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος, 
τόνισε ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει 
τα λεγόμενα «επαγγέλματα του μέλλο-
ντος», αφού η εξέλιξη της τεχνολογίας 
και της επιστήμης δεν μπορεί να προ-
βλεφθεί. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ο 
κόσμος μας το 2020- βάσει ερευνών του 
Ινστιτούτου του Μέλλοντος- θα χαρα-
κτηρίζεται από την αύξηση του προσδό-
κιμου ζωής, την κυριαρχία των υπολογι-
στικών μηχανών, τις υπερ-δομημένες 
οργανώσεις, την ανάπτυξη της τεχνητής 
ευφυΐας και την οικολογία των νέων 
μέσων. Για να ανταποκριθεί, συνεπώς, 
κάποιος νέος στην αγορά εργασίας ενός 
τέτοιου κόσμου, καλείται να διαθέτει 
καινοτομική σκέψη, κοινωνική νοημο-
σύνη, αλφαβητισμό στα νέα μέσα, διε-

πιστημονικότητα, διαπολιτισμική ικανό-
τητα και συγχρόνως να είναι σε θέση να 
διαχειρίζεται τον όγκο των γνώσεων και 
να συνεργάζεται σε εικονικό επίπεδο.

Ο κ. Μπουραντάς έδωσε τη σκυτάλη 
του λόγου στον κ. Νίκο Σέργη, διδά-
κτορα της Αστροφυσικής και ερευ-
νητικό συνεργάτη του Γραφείου Δι-
αστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας 
της Ακαδημίας Αθηνών. Ο Δρ. Σέργης 
επισήμανε ότι οι θετικές επιστήμες πα-
ρουσιάζουν πολλαπλές αλληλεξαρτή-
σεις με άλλες επιστήμες. Για τους μαθη-
τές που αναζητούν το επάγγελμα που 
θα ακολουθήσουν ανέφερε ότι «το να 
επινοεί κάποιος μια  δουλειά είναι κα-
λύτερο από το να βρίσκει μια δουλειά». 

Η ομιλία του κ. Σέργη εμπλουτίστηκε 
και από την προβολή στατιστικών πι-
νάκων στους οποίους παρουσιαζόταν 
η πορεία των βάσεων σε συγκεκριμέ-
νες σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ από το 2000 και 
μετά. Αναλύοντας τα αποτελέσματα 
των πινάκων, σημείωσε ότι η άνοδος 
στις βάσεις πολλών σχολών υπαγορεύ-
τηκε από συγκεκριμένες συνθήκες που 
εξασφάλιζαν σίγουρη επαγγελματική 
αποκατάσταση στους αποφοίτους τους. 
Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι η σχολή 
Βρεφονηπιοκομίας, αν και ΤΕΙ, εμφάνισε 
κάποια χρονιά υψηλότερη βάση από τη 
Γεωπονική Σχολή! Κλείνοντας την ομιλία 
του δήλωσε ότι, ενώ σε παλιότερες επο-
χές κάποιος, αν δεν έτρεχε, έμενε στά-
σιμος, στη σημερινή εποχή, αν κάποιος 
δεν τρέξει, θα μείνει πίσω! 

Ο κ. Γιώργος Χατζητέγας, Φυσικός, 
καθηγητής- φροντιστής, πέτυχε ήδη 

από τα πρώτα του λόγια να μεταφέρει 
πνεύμα αισιοδοξίας στο ακροατήριο, 
καθώς τόνισε ότι- σε αντίθεση με ό,τι συ-
χνά προβάλλεται από τα ΜΜΕ- ο κόσμος 
μας πάει από το καλό στο καλύτερο˙ μά-
λιστα, για να το τεκμηριώσει αυτό, επι-
καλέστηκε τα λόγια του Peter Diamantis. 
Ως βαθύς γνώστης του εκπαιδευτικού 
συστήματος καθησύχασε τους μαθητές 
λέγοντάς τους ότι από τα 450 τμήματα 
που προσφέρονται στη νυν Γ’ Λυκείου 
υπάρχουν λύσεις για όλα τα «βαθμολο-
γικά βαλάντια». Φυσικά, αφουγκραζό-
μενος και την ανησυχία των μαθητών 
για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 
που θα ισχύσει από τη φετινή Α’ Λυκεί-
ου, αναφέρθηκε και στις αλλαγές που 
θα ισχύσουν στο Νέο Λύκειο. Ο όρος 
«κατευθύνσεις» εγκαταλείπεται, για να 
δώσει τη θέση του στην αποκαλούμενη 
«ομάδα προσανατολισμού», που για τη 
Β’ Λυκείου θα είναι των ανθρωπιστικών 
και των θετικών σπουδών. Προς επίρ-
ρωση των λεγομένων του κ. Μπουρα-
ντά ότι η πανεπιστημιακή σχολή δεν 
αποτελεί μοναδικό παράγοντα επιτυ-
χίας, ανέφερε την ιστορία της Ελένης 
Αντωνιάδου, «γυναίκας της χρονιάς» 
για το 2013 και ερευνήτριας στη NASA. 
Κλείνοντας, συμβούλευσε τους μαθητές 
να είναι «καθημερινοί μαθητές χωρίς 
υπερβολή» και να δώσουν έμφαση στα 
Αγγλικά που είναι εργαλειακή γλώσσα 
και στα Μαθηματικά που θεωρούνται 
δεξιότητα ζωής.

Η ημερίδα η οποία ήταν αφιερωμένη 
στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό 
έκλεισε με τελευταίο ομιλητή τον κ. Πα-

παθεοδώρου Θεόδωρο, υφυπουργό 
Παιδείας και Πανεπιστημιακό. Ο κ. Πα-
παθεοδώρου εξέφρασε με βεβαιότητα 
την πεποίθησή του ότι η επόμενη γενιά 
θα είναι καλύτερη από την προηγούμε-
νη. Για μια σωστή επαγγελματική πορεία, 
λοιπόν, ο μαθητής της νέας γενιάς πρέπει 
να αποφασίσει με γνώμονα το τι αγαπάει 
και θέλει και σε ποιον τομέα μπορεί να 
αποδώσει καλύτερα. Απαντώντας σε 
ερώτηση σχετικά με το πού αποσκοπεί 
το νέο εκπαιδευτικό σύστημα που προ-
ωθείται, ο κ. Παπαθεοδώρου ανέφερε 
ότι στη χώρα μας το ποσοστό των μα-
θητών που επιλέγουν το Επαγγελματικό 
Λύκειο είναι μόλις 22% σε σχέση με 44% 
στη Γερμανία και 52% στην Αυστρία. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει προοπτική 
άμεσης επαγγελματική αποκατάστασης, 
σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου υπάρ-
χει υπερσυσσώρευση πτυχιούχων κάθε 
ειδικότητας. Με λόγο τεκμηριωμένο 
εξήγησε ότι ο θεσμός της Τράπεζας Θε-
μάτων, που θα ισχύσει φέτος για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, ισχύει εδώ και χρό-
νια στην Ευρώπη και στοχεύει στην αντι-
κειμενικοποίηση των εξετάσεων.

Βγαίνοντας από την αίθουσα, μετά τη 
λήξη της ομιλίας, όλοι είχαμε την αίσθη-
ση ότι μάθαμε πολλά˙ πολλά νέα ερω-
τήματα, ωστόσο, είχαν αναδυθεί. Εξάλ-
λου, όπως τόνισαν όλοι οι ομιλητές, τα 
ερωτήματα και οι προβληματισμοί είναι 
αυτά που προάγουν την ανθρώπινη σκέ-
ψη, την επιστήμη και τον κόσμο μας…

Ελίνα Τσουμπρή, Φιλόλογος

EKΔHΛΩΣEIΣ



Ο κ. Kοτσανάς παρουσιάζει την περιοδεύουσα έκθεση 
«Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων»

Μετά το τέλος της διάλεξής του, ο κ. Κώστας 
Κοτσανάς παραχώρησε συνέντευξη σε μια 
ομάδα μαθητών του σχολείου μας και μοιρά-
στηκε μαζί τους σημαντικές λεπτομέρειες της 
πορείας του έργου του. Σας παραθέτουμε με-
ρικά ενδεικτικά αποσπάσματα:

1. Πώς σάς γεννήθηκε η ιδέα της ανακατα-
σκευής του πρώτου εφευρήματος και ποιο 
ήταν αυτό;
Η ιδέα να αρχίσω να ασχολούμαι με την ανα-

κατασκευή αρχαίων εφευρημάτων γεννήθηκε σε 
μια τυχαία συνάντηση με τον καθηγητή που είχα 
στο πλαίσιο του μαθήματος «Στοιχεία Μηχανών» 
στην Πολυτεχνική Σχολή Πατρών. Αυτή η συζή-
τηση αφορούσε στα γρανάζια, τους τροχούς, τις 
τροχαλίες και παρόμοια αντικείμενα. Ήταν μια 
συζήτηση για τους αυτόματους τροχούς του Αρι-
στοτέλη σε μια βραδιά ποίησης, όπου δόθηκε το 
έναυσμα, για να ασχοληθώ με την αρχαία ελλη-
νική τεχνολογία. Στην αρχή καταπιάστηκα, κυ-
ρίως, με έρευνες που στηρίχθηκαν σε πηγές, στη 
συνέχεια οι πληροφορίες έγιναν σχέδια και μετά 
κατασκευές. Δεν υπήρξε μόνο ένα πρώτο έκθε-
μα, υπήρξαν ταυτόχρονα πολλά, καθώς δουλεύ-
αμε ταυτόχρονα διάφορα πράγματα μαζί. 

2. Υπήρξε κάποια ανακρίβεια που εντοπίσα-
τε στις πηγές για την κατασκευή κάποιου 
εφευρήματος;
Πάντα υπάρχουν κάποιες ανακρίβειες ή λάθη 

λόγω της μεταγραφής των κειμένων. Για πολλά 
εφευρήματα υπήρχαν πολλαπλές πηγές, στις 
οποίες εντοπίσαμε κάποια λάθη. Συνήθως, λοι-
πόν, επιλέγουμε την πιο αξιόπιστη πηγή και στη 
συνέχεια εργαζόμαστε πειραματικά, για να ελέγ-
ξουμε τη λειτουργικότητα της συσκευής που 
ανακατασκευάζουμε.

3. Υπήρχαν στην αρχαιότητα σχολές, για να 
αποκτήσει κάποιος γνώσεις τεχνολογίας; 
Αν ναι, γιατί πιστεύετε ότι δε γνωρίζουμε  
κάτι γι’ αυτά τα σχολεία ;
Φυσικά, υπήρχαν σχολές. Στη διάλεξη παρου-

σιάσαμε το παράδειγμα της Αλεξάνδρειας, όπου 
το μουσείο λειτουργούσε σαν Πολυτεχνείο. Εκεί, 
συγκεντρώνονταν σπουδαίοι επιστήμονες από 
όλο τον ελληνικό κόσμο και δίδασκαν στους φοι-
τητές τους στοιχεία τεχνολογίας. Δε γνωρίζουμε 
γι’ αυτά τα σχολεία, γιατί έχουν χαθεί πάρα πολ-
λές πηγές και όσες έχουν σωθεί δεν έχουν διαδο-

θεί τόσο πολύ. 
4. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη σημερινή 

εποχή, γιατί στα σχολεία δεν υπάρχει ειδι-
κό μάθημα για τους σημαντικούς εφευρέ-
τες της αρχαιότητας.
Συμφωνώ απόλυτα. Είναι κρίμα οι μαθητές να 

γνωρίζουν τον Λεονάρντο ντα Βίντσι  και να μη 
γνωρίζουν αυτούς που τον ενέπνευσαν. Έτσι, 
αυτή η έκθεση ευελπιστώ να δώσει την ευκαιρία 
σε όλους τους μαθητές, να μάθουν για τους μη-
χανικούς της αρχαιότητας, όπως τον Κτησίβιο, το 
Φίλωνα και άλλους, αλλά και για τις εφευρέσεις 
τους, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και 
χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα.

5. Υπάρχουν αναφορές στα αρχαία κείμενα 
για τις κατασκευές αυτές και τις εφαρμογές 
τους στην καθημερινή ζωή των ανθρώ-
πων;
Υπάρχουν κάποια κείμενα με λεπτομερείς 

περιγραφές βάσει των οποίων έγιναν οι ανακα-
τασκευές των εφευρημάτων. Τη χρήση τους μπο-
ρούμε να την υποθέσουμε, καθώς δεν υπάρχουν 
ακριβείς αναφορές για την εφαρμογή τους στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών. Το ρομπότ, για 
παράδειγμα, δε μας αναφέρεται αν το χρησιμο-
ποιούσαν απλοί πολίτες σε δημόσιους χώρους 
ή  κάποιοι πλούσιοι στην καθημερινή τους ζωή.

6. Παρόλο που αυτά τα εκθέματα και τα μη-
χανήματα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό 
μέρος του ελληνικού πολιτισμού, δεν τα 
γνωρίζει ο κόσμος όσο θα έπρεπε. Τι θα 
έπρεπε να κάνουμε εμείς, οι νέοι, για να 
γνωστοποιήσουμε αυτή τη γνώση;
Εσείς, οι νέοι, μπορείτε αυτή τη γνώση των 

αρχαίων επιστημόνων, που αποκομίσατε από 
την έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο 
σας, να τη μεταλαμπαδεύσετε. Υπάρχουν πολλοί 
τρόποι, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με 
τη βοήθεια των οποίων έχετε τη δυνατότητα να 
τη μεταδώσετε σε άλλους μαθητές. Όλοι οι νέοι 
της χώρας αξίζει να γνωρίζουν πόσο σπουδαίο 
και καινοτόμο πνεύμα διέκρινε τους αρχαίους 
Έλληνες και να τους μιμηθούν, γιατί αυτό που 
λείπει στη σύγχρονη Ελλάδα είναι η καινοτομία.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Αναστασία 
Κούβαρη, Γ1 Γυμνασίου, Ερατώ Ραπακούλια, 

Αρίστη Συρίου, Γ2 Γυμνασίου

Η περιοδεύουσα έκθεση του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας 
που τιτλοφορείται ως «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελ-
λήνων» φιλοξενήθηκε από την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014 έως και το 

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014, στις εγκαταστάσεις του «Πρότυπου Εκπαιδευ-
τηρίου Αθηνών».

Στην έκθεση αυτή παρουσιάστηκαν τεχνολογικές εφευρέσεις που συνδέθηκαν 
με την αρχαιοελληνική σκέψη, όπως ο παντογράφος του Ήρωνα, το υδραυλικό 
ωρολόγιο του Αρχιμήδη και ο «αναλογικός υπολογιστής» των Αντικυθήρων. Τα 
θαυμαστά αυτά επιτεύγματα του ελληνικού πνεύματος αναφέρονται σε μια ευρεία 
χρονική περίοδο, από το 2000 π.Χ. μέχρι και το τέλος του ελληνικού κόσμου.
•	Ποιες ήταν οι βασικές αρχές λειτουργίας των ρολογιών – ξυπνητηριών 

του Πλάτωνα;

•	Τι σχέση έχει το σημερινό GPS με τον αστρολάβο του Πτολεμαίου ;
•	Πώς λειτουργούσε το σταθερό αυτόματο θέατρο του Ήρωνος, ο «κινημα-

τογράφος των αρχαίων Ελλήνων» ;
Ο στόχος της έκθεσης του ερευνητή κ. Κώστα Κοτσανά ήταν μέσω των λειτουρ-

γικών ομοιωμάτων – επιτευγμάτων της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας να αναδει-
χθεί μια άγνωστη – προς το ευρύ κοινό – πτυχή του πολιτισμού των αρχαίων 
Ελλήνων, αυτή του τεχνολογικού πολιτισμού. Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία σε κάθε 
επισκέπτη γενικότερα, και στους μαθητές των σχολείων ειδικότερα, ν’ αποκτήσουν 
μια πληρέστερη εικόνα των τεχνολογικών θαυμάτων του αρχαίου ελληνικού κό-
σμου και ν’ αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο αυτά αφομοιώθηκαν από το σύγ-
χρονο δυτικό πολιτισμό, αποτελώντας ταυτόχρονα τα θεμέλια του τεχνοκρατικού 
τρόπου σκέψης.
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Την Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014, ο κ. Ηλίας Μακρής επισκέφθηκε το «Πρό-
τυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών» και συνάντησε τους μαθητές του. Ο κ. Μακρής 
έδωσε ομιλία στους μαθητές του Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου με θέμα «Η τέ-

χνη της γελοιογραφίας». Μέσα από τα λόγια του ζωντάνεψε το σκεπτικό που κρύ-
βεται πίσω από τη δημιουργία ενός σκίτσου με σκωπτικό περιεχόμενο.

Αναφερόμενος σε στιγμές από την προσωπική του διαδρομή, ο κ. Ηλίας Μακρής 
αφηγήθηκε στους μαθητές πώς πέτυχε να δημοσιευτούν τα πρώτα του σκίτσα σε ηλι-
κία 16 ετών. Σε ερώτηση, μάλιστα, μαθήτριας σχετικά με το αν ο ίδιος θα ενθάρρυνε 
κάποιο παιδί να ασχοληθεί με ένα επάγγελμα που αγαπά που, όμως, δεν έχει πολλές 

δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης, ο ίδιος απάντησε ότι η σύζευξη του 
ταλέντου με την πρακτική πλευρά σίγουρα συνιστά μια σωστή επιλογή.

Η ειλικρίνεια και η αμεσότητα των λόγων του «κέρδισαν» τους μαθητές, οι οποίοι, 
στη συζήτηση που ακολούθησε, «βομβάρδισαν» το σκιτσογράφο με τις ερωτήσεις 
τους.

Η εκδήλωση έκλεισε με ένα δώρο από πλευράς των μαθητών του «Πρότυπου Εκ-
παιδευτηρίου Αθηνών», οι οποίοι χάρισαν στον κ. Μακρή σκίτσα τους με αφιερώ-
σεις... Γιατί, σίγουρα αυτό που καταλάβαμε όλοι πολύ καλά ήταν ότι... ένα σκίτσο ισο-
δυναμεί με χίλιες λέξεις και χίλιες σκέψεις...

Hλίας Mακρής
Ένα σκίτσο, χίλιες λέξεις, χίλιες σκέψεις...

Επίσκεψη του κ. Πάσχου Mανδραβέλη,
οικονομολόγου, συγγραφέα, δημοσιογράφου

Ο οικονομολόγος και συγγραφέας, γνωστός δημοσιογράφος και πολιτικός σχολιαστής της 
εφημερίδας «Καθημερινή», κ. Πάσχος Μανδραβέλης, επισκέφθηκε το «Πρότυπο Εκπαι-
δευτήριο Αθηνών» και συνάντησε τους μαθητές του την Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013, 

στις εγκαταστάσεις του σχολείου. Μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν 
την ομιλία ενός εκ των γνωστότερων αρθρογράφων της Καθημερινής που χαρακτηρίζεται από τη 
νηφάλια κριτική του και τη διεισδυτική του ματιά απέναντι στα γεγονότα.

Το θέμα της ομιλίας του ήταν: «Πώς αλλάζουμε τον κόσμο;».
Ο κ. Μανδραβέλης έθεσε ως ερώτημα στο ακροατήριο τον προβληματισμό του κατά πόσο μπο-

ρούν οι ιδέες να διαμορφώσουν ένα νέο κόσμο, μια νέα κατάσταση πραγμάτων. Τόνισε ότι ο νέος 
άνθρωπος μπορεί να μη φέρει ευθύνη για τον κόσμο που του έχει κληροδοτηθεί˙ ωστόσο, έχει ευ-
θύνη ως προς τον κόσμο που ο ίδιος θα παραδώσει στις επόμενες γενιές. Μέσα σ’ ένα συνεχώς 
εξελισσόμενο και διαμορφούμενο κόσμο, το διάβασμα δεν μπορεί παρά να κατέχει κυρίαρχη θέση, 
αφού μέσω αυτού «εκκολάπτονται» οι νέες ιδέες…

Με ιδιαίτερη χαρά παρακολουθήσαμε την ομιλία του κ. Πάσχου Μανδραβέλη σ’ ένα χώρο μάθη-
σης, όπου η νέα γενιά ήρθε σε επαφή με ένα διακεκριμένο δημοσιογράφο, η εμπειρία και οι γνώσεις 
του οποίου μόνο νέους δρόμους σκέψης μπορούν να ανοίξουν...
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Ομιλία της κ. Ντούμου
"Το κάπνισμα, ένα θέμα που αφορά όλους μας"

Το «Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών» υποδέχθηκε τον κ. Λιάντη Ηλία, ψυχολόγο και ειδικό επιστη-
μονικό συνεργάτη του ΚΕΕΛΠΝΟ, την Τρίτη 27, Νοεμβρίου 2013. Με αφορμή την παγκόσμια ημέ-
ρα κατά του AIDS, όπως έχει οριστεί η 1η Δεκεμβρίου, το σχολείο είχε ως στόχο να ενημερώσει τους 

μαθητές του και να τους ευαισθητοποιήσει  για θέματα που αφορούν στην προαγωγή της υγείας.
Η ομιλία του κ. Λιάντη είχε ως θέμα το AIDS και άλλα γνωστά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και 

εστίασε στο πώς η ατομική συμπεριφορά μπορεί να καθορίσει αποφασιστικά την υγεία. Ως ειδικός επι-
στημονικός συνεργάτης του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων γνωρίζει καλά ότι η πρωτογενής 
πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Και για να υπάρξει πρόληψη, πρέπει να προηγηθεί η σωστή και 
έγκυρη πληροφόρηση. 

Μέσα από την ομιλία του, ο κ. Λιάντης επεδίωξε να ενημερώσει τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου για 
τους διαφορετικούς τρόπους διάδοσης των λεγόμενων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και να δι-
αλύσει μύθους και ψεύδη που επικρατούν γύρω από αυτά. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να του υποβάλουν 
ερωτήσεις σχετικές με το θέμα της ομιλίας στη συζήτηση που ακολούθησε μετά το τέλος αυτής. 

 Ο κ. Λιάντης έδωσε, τελικά, στους μαθητές μας ένα πραγματικό μάθημα ζωής…

Την Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014, στο πλαίσιο της 
Αγωγής Υγείας και της ευαισθητοποίησης των 
μαθητών σε θέματα που αφορούν στη διατρο-

φή τους, επισκέφθηκε το σχολείο μας η κ. Θεοδώρα 
Γιαννακοπούλου. Η κ. Γιαννακοπούλου είναι διαιτο-
λόγος- διατροφολόγος στο Νοσοκομείο Παίδων 
«Αγία Σοφία». 

Με λόγο άμεσο και κατανοητό μίλησε στους μα-
θητές για μικρά διατροφικά «μυστικά», μεγάλης 
σημασίας για την υγεία τους. Τους εξήγησε, αρχικά, 
πόσο σημαντική είναι η υγιεινή και ισορροπημένη 
διατροφή στην ηλικία της ανάπτυξης, όχι μόνο για 
τη θεμελίωση ενός γερού οργανισμού αλλά και για 
τη διασφάλιση πνευματικής διαύγειας. Για την υιοθέ-
τηση, όμως, μιας ισορροπημένης διατροφής, βασική 
προϋπόθεση είναι η γνώση˙ για το λόγο αυτό και η κ. 
Γιαννακοπούλου μίλησε στους μαθητές για τον τρόπο 
με τον οποίο θα «διαβάζουν» τις ετικέτες των διάφο-
ρων προϊόντων, προτρέποντάς τους, παράλληλα, να 
αποφεύγουν προϊόντα που περιέχουν συγκεκριμένα 
συστατικά.

Τέλος, η ομιλία έκλεισε με τη συμπλήρωση ερωτη-
ματολογίων από πλευράς των μαθητών με θέμα τις 
διατροφικές τους συνήθειες˙ με αφορμή, μάλιστα, τα 

συγκεκριμένα ερωτηματολόγια αναφέρθηκε στους 
παράγοντες που οδηγούν σε δύο σημαντικά προβλή-
ματα υγείας, συνδεδεμένα με τη διατροφή, αυτό της 
παχυσαρκίας και το –ολοένα και καλπάζον - πρόβλη-
μα της νευρικής ανορεξίας.

ΚΕΕΛΠΝΟ
Eνημέρωση και πρόληψη

Ομιλία για την αξία της υγιεινής διατροφής

Την Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014, η κ. Ντού-
μου Βασιλική επισκέφθηκε το σχολείο μας, με σκοπό 
να μιλήσει στους μαθητές μας για μια επιβλαβή συ-
νήθεια που συχνά παγιώνεται από την εφηβική ήδη 
ηλικία, η οποία δεν είναι άλλη από το κάπνισμα.

Η κ. Ντούμου είναι Ψυχολόγος και εργάζεται στο 
Κέντρο Διακοπής Καπνίσματος στο Νοσοκομείο 
Σωτηρία. Με λόγο άμεσο και κατανοητό κατάφερε 
να καθηλώσει μαθητές, γονείς και καθηγητές από τα 
πρώτα λεπτά της ομιλίας της και να εγείρει προβλη-
ματισμό για μια απόφαση που καθορίζει την ποιότη-
τα ζωής ενός ατόμου. «Οι περισσότεροι ξεκινούν το 
κάπνισμα απλώς από περιέργεια ή από φόβο μήπως 
απορριφθούν από την ομάδα», δήλωσε η κ. Ντούμου, 
σημειώνοντας, παράλληλα, ότι η άρνηση του καπνί-
σματος και όχι η υιοθέτηση της επιβλαβούς αυτής συ-
νήθειας συνιστά πράξη θάρρους. Με τη βοήθεια των 
τεχνολογικών μέσων έδειξε στα παιδιά ότι το τσιγάρο 
κάθε άλλο παρά αθώος φίλος είναι, καθώς περιέχει 
δηλητηριώδεις ουσίες, όπως αρσενικό, πίσσα και πολ-
λές άλλες, ουσίες που χρησιμοποιούνται ακόμα και σε 

ποντικοφάρμακα.
Απαντώντας σε ερώτηση μαθητή, η κ. Ντούμου, στη 

συνέχεια του λόγου της, εξήγησε ότι η εθιστική δύνα-
μη του τσιγάρου είναι τόσο μεγάλη που, μολονότι σε 
κανέναν δεν αρέσει η πρώτη δοκιμή, το μεγαλύτερο 
ποσοστό των ανθρώπων δοκιμάζει να ξανακαπνίσει. 
Μάλιστα, η συνήθεια αυτή, τόνισε, χτίζεται συχνά από 
την εφηβική ηλικία, όπως έχει αποδειχθεί βάσει ερευ-
νών, και τα αποτελέσματά της δεν αργούν να φανούν. 
Η ποιότητα ζωής του καπνιστή μοιραία υποβαθμίζε-
ται, καθώς εκείνος παρουσιάζει μειωμένες αντοχές 
στη φυσική άσκηση, είναι πιο 
ευάλωτος σε κρυολογήματα 
και- μετά από χρόνια καπνί-
σματος- παρουσιάζει συντρι-
πτικά περισσότερες πιθανό-
τητες να εμφανίσει διάφορες 
μορφές καρκίνου.

Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι 
τα παιδιά αφήνουν τους γονείς 
τους να καπνίζουν, καθώς τους 

βλέπουν να είναι ακόμα υγιείς. Αν, όμως, έβλεπαν την 
«κατάληξη» της συνήθειάς τους αυτής, σίγουρα θα 
προσπαθούσαν «στεντορεία τη φωνή» να τους απο-
τρέψουν από το κάπνισμα, καθώς οι σοβαρότερες 
επιπτώσεις του αρχίζουν σταδιακά να «χτίζονται» 
μέσα στον οργανισμό. 

Η κ. Ντούμου αποχαιρέτησε τους μαθητές με την 
ευχή η ομιλία της να στάθηκε αφορμή περαιτέρω 
προβληματισμού τόσο για τους ίδιους όσο και για 
τους γονείς τους και συνειδητοποίησης του γεγονό-
τος ότι το κάπνισμα κάθε άλλο παρά «αθώο» είναι...
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«Iδιοφυία και κοινωνία»
Θεατρική παράσταση των μαθητών του Γυμνασίου

Το Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε η 
χριστουγεννιάτικη παράσταση του σχολείου μας στο Αμφιθέ-
ατρο Δημαρχείου Κορωπίου. Το θεατρικό δρώμενο, που είχε 
ως τίτλο «Ιδιοφυία και κοινωνία», ανέβηκε χάρη στη συμ-
μετοχή όλων των μαθητών του Γυμνασίου μας, οι οποίοι απέ-
δειξαν ότι τα δύσκολα έργα δεν είναι παρά μια ευκαιρία, για ν’ 
αποκαλύψουν πτυχές του χαρακτήρα τους που αναζητούσαν 
ευκαιρίες έκφρασης. 

Οι μαθητές στηρίχτηκαν σε κείμενα του Ξενοφώντα, του 
Πλάτωνα, του Σενέκα και του Μπρέχτ, καθώς και σε ποιήματα 
του Καβάφη, τα οποία, αφού μελέτησαν,  τα δραματοποίησαν 
με σοβαρότητα σύμμεικτη με ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι 
στους μεγάλους δημιουργούς. 

Η θεατρική παράσταση «Ιδιοφυία και κοινωνία» απετελεί-
το από τρεις πράξεις. Η πρώτη πράξη, που παρουσιάστηκε 
από τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου, αφορούσε στο Σωκράτη, 
ο οποίος πληροφορείται για το εναντίον του κατηγορητήριο.

Η δεύτερη πράξη, η οποία παρουσιάστηκε από τους μαθη-
τές του Γ1 Γυμνασίου, περιγράφει την τελευταία συνάντηση 
του Νέρωνα με το δάσκαλό του, φιλόσοφο Σενέκα, κατά 
την οποία ο αυτοκράτορας τον στέλνει σε θάνατο.

Η τρίτη και τελευταία πράξη της παράστασης ανέβηκε από 
τους μαθητές του Γ2 Γυμνασίου και είχε ως πρωταγωνιστή το 
Γαλιλαίο, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει τις πρώτες κατηγορίες 
της Ιεράς Εξέτασης.

Η επιλογή των ηρώων και του θέματος είχε ως στόχο τον αι-
ώνιο προβληματισμό κατά πόσο η κοινωνία αποδέχεται τους 
πρωτοπόρους οι οποίοι είναι πολύ μπροστά από την εποχή 
τους, καθώς και αν αξίζει να δώσει κανείς τη ζωή του για αυτό 
που θεωρεί αληθές. Μέσα από το έργο μας δε δόθηκε καμία 
απάντηση στο ερώτημα αυτό, επιδιώκοντας ο καθένας να το 
λύσει μόνος στην ψυχή του...

Ένα παραπάνω στήριγμα στην κρίση αυτή αποτέλεσαν και 
τα αριστουργηματικά ποιήματα του Καβάφη, τα οποία δρα-
ματοποιήθηκαν από τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου και πλαι-
σίωσαν τις δραματικές υποθέσεις με αντίστοιχους στίχους. Τα 
ποιήματα αυτά συνδέονται και με το έτος Καβάφη, το οποίο 
γιορτάζεται σε όλον τον κόσμο. Τέλος, στην παράσταση ακού-
στηκαν μελοποιημένοι στίχοι του μεγάλου Αλεξανδρινού ποι-
ητή Καβάφη, υπό τους ήχους της μουσικής του Βέρντι, με σκο-
πό να τιμήσουμε τα 200 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου 
συνθέτη.

Με λίγα λόγια, ο τίτλος της παράστασης δεν αφορούσε μόνο 
στις τρεις μεγάλες προσωπικότητες του παγκόσμιου πολιτι-
σμού που ενσαρκώθηκαν επί σκηνής, αλλά και στους μεγάλους 
δημιουργούς, τα έργα των οποίων ακούστηκαν-στον Καβάφη, 
στον Βέρντι καθώς και στον Μπρέχτ, ιδέες από το δράμα του 
οποίου παρουσιάστηκαν στην τρίτη πράξη της παράστασης.

Το ζεστό χειροκρότημα που επεφύλαξε το κοινό ήταν η κα-
λύτερη ανταμοιβή για τα παιδιά που εργάστηκαν με τόσο ζήλο 
και το επιστέγασμα της προσπάθειάς τους να προσεγγίσουν 
με σοβαρότητα και υπευθυνότητα κορυφαίες προσωπικότη-
τες της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς...

ΓΙΟΡΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ



ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ  //  9

Την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στο χώρο 
του σχολείου μας για δεύτερη συνεχή χρονιά χριστουγεννιάτικο 
φιλανθρωπικό παζάρι. Στόχος ήταν μικροί και μεγάλοι να συγκε-

ντρωθούν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα και να συμβάλουν στην ενίσχυση 
των ανθρώπων εκείνων για τους οποίους τα Χριστούγεννα δε συνδέονται 
με συναισθήματα χαράς και αισιοδοξίας.

Ήδη από το μεσημέρι, τα παιδιά με πολύ ζήλο και ενθουσιασμό οργά-
νωναν τους πάγκους τους, συναγωνιζόμενα σε πάθος και πρωτοτυπία. Οι 
χώροι του σχολείου μετατράπηκαν σε χώρους έκθεσης χειροποίητων δια-
κοσμητικών, βιβλίων, λουλου-
διών αλλά και αρωμάτων και 
καλλυντικών κατασκευασμέ-
νων από τους ίδιους τους μα-
θητές. Ακόμα, στο πλαίσιο του 
μαθήματος του Project οι μα-
θητές είχαν συστήσει τη δική 
τους κοινωνική επιχείρηση με 
ανθρώπινο πρόσωπο, προ-
ϊόντα της οποίας διετίθεντο 
προς πώληση στο χριστουγεν-
νιάτικο παζάρι.

Εκτός, όμως, από αυτά, το 
σχολείο κατακλύστηκε από 
τις γευστικές δημιουργίες των 
παιδιών, αλμυρές και γλυκές 
παρασκευές, που κέρδισαν ομολογουμένως τις εντυπώσεις όλων. Οι εκπλή-
ξεις, ωστόσο, για τους επισκέπτες δε σταμάτησαν εδώ. Μαθητές της Γ’ Λυ-
κείου κατάφεραν να μεταμορφώσουν δύο αίθουσες διδασκαλίας σε παιδό-
τοπο και κουκλοθέατρο αντίστοιχα, διαμορφώνοντας χώρους παιχνιδιού 
ιδανικούς για να υποδεχτούν τους λιλιπούτειους επισκέπτες. Μάλιστα, τα 
ίδια τα παιδιά ανέλαβαν το ρόλο της ψυχαγωγίας των μικρών επισκεπτών με 
πρωτότυπα παιχνίδια, δραστηριότητες και διάβασμα με ταυτόχρονη δρα-
ματοποίηση παραμυθιού.

Βέβαια, από την εκδήλωση αυτή δεν έλειπε και το κομμάτι της ψυχαγω-
γίας που ανέλαβαν μαθητές της Γ’ Λυκείου, οι οποίοι κατάφεραν να «ζεστά-
νουν» την παγερή νύχτα του Δεκεμβρίου με το κέφι και τη ζωντάνια τους.

Ο απολογισμός της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης χάρισε σε όλους 
μας πολλά χαμόγελα, καθώς συγκεντρώθηκαν 4014,6 ευρώ, τα οποία και 
επιδόθηκαν σε διάφορους φορείς. Από το σύνολο των χρημάτων, 2913,60 
ευρώ διατέθηκαν για την ενίσχυση του έργου της Κιβωτού του Κόσμου, 
941  ευρώ για τη στήριξη των Γιατρών χωρίς Σύνορα και 160 ευρώ υπέρ 
του έργου της Φλόγας. Εκτός από την προσφορά χρημάτων, το σχολείο κα-
τάφερε να συγκεντρώσει από μαθητές, γονείς και επισκέπτες τρόφιμα για 
τους απόρους της Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, τα οποία 
και παρέδωσε αντιπροσωπεία του σχολείου τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 
2013. 

Με την ευχή οι προσφορές αγάπης να χαρίσουν χαμόγελα σε συνανθρώ-
πους μας που είχαν ξεχάσει να χαμογελούν...

    Φιλανθρωπικό παζάρι



Για δεύτερη συνεχή χρονιά, εξακολουθούμε να είμαστε ανάδο-
χοι γονείς ενός εντεκάχρονου κοριτσιού από την Καμπότζη της 
Ασίας. Επικοινωνούμε μαζί της μέσω γραμμάτων, ζωγραφιών 

και μαθαίνουμε νέα όχι μόνο για εκείνη αλλά και για την πορεία όλης 
της κοινότητας της οποίας είναι μέλος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ένα πρόσφατο γράμμα που λάβαμε 
από τους υπεύθυνους της Action Aid,  με την περσινή μας συνει-
σφορά στηρίξαμε μεγάλο αριθμό γυναικών να διεκδικήσουν τα αυ-
τονόητα δικαιώματά τους και να επιφέρουν αλλαγές όχι μόνο στις 
οικογένειές τους αλλά και στις κοινωνίες τους. Σύμφωνα με επίση-
μα στοιχεία της οργάνωσης, εξασφαλίστηκε πρόσβαση σε καθαρό 
νερό και φαγητό σε τουλάχιστον 60.000 ανθρώπους, σε 22.000 
πρόσβαση σε φαγητό, καθώς και δυνατότητα ποιοτικής εκπαίδευ-
σης σε  περισσότερα από 25.000 παιδιά. Τέλος,15.000 αναλφάβητοι 
κάτοικοι ενημερώθηκαν για το δικαίωμά τους σε παροχές υγείας, ιδι-
οκτησίας γης και εργασίας.

Είναι απίστευτο το πώς με μια τόσο άκοπη ενέργεια βοηθήθηκαν 
πολλοί συνάνθρωποί μας να ξεφύγουν από την απόλυτη πενία, να 
ορθοποδήσουν και να ζήσουν αξιοπρεπώς. Η αλληλεγγύη και ο αμοι-
βαίος σεβασμός που αναπτύχθηκε ανάμεσα σε εμάς και το κοριτσάκι 
αυτό – και κατ’ επέκταση την κοινότητα- μας έκανε να αισθανθούμε 
άνθρωποι, που προσφέρουν και συμμετέχουν, έστω και στο ελάχι-
στο, στην καλυτέρευση των συνθηκών ζωής ανθρώπων που ζουν σε 
κάθε γωνιά του πλανήτη. Μέσω αυτού του αξιολάτρευτου κοριτσιού 
ήρθαμε σε επαφή με νέους πολιτισμούς, θρησκείες, ήθη και έθιμα 
άγνωστα σε εμάς, αλλά και με δυσάρεστες καταστάσεις που δύσκολα 
συλλαμβάνει ο ανθρώπινος νους. Υπάρχουν άνθρωποι στον πλανή-
τη μας, στους οποίους όχι μόνο δεν παρέχονται τα αναγκαία, αλλά 
μάχονται και καθημερινά-με την κυριολεκτική σημασία της λέξης-για 
να επιβιώσουν και να προστατέψουν τις οικογένειές τους. Για αυτό 
είναι κρίμα να αδιαφορούμε παντελώς γι’ αυτούς τους ανθρώπους 
και να τους θεωρούμε υποδεέστερους από εμάς, αφού κανένας μας 
δε θα ήθελε να βρίσκεται σε αντίστοιχη κατάσταση. Αν θέλουμε να 
λεγόμαστε άνθρωποι, είναι ανεπίτρεπτο να παρακάμπτουμε τέτοια 
φαινόμενα. Πρέπει να πάψουμε να φερόμαστε εγωιστικά και να ξεκι-
νήσουμε να ενδιαφερόμαστε για τους συνανθρώπους μας.

Κατερίνα  Κορωνιά, Β1Λυκείου
Υπεύθ. καθηγητής:  Μανόλης Μαυρολέων, Θεολόγος

Ανάδοχοι γονείς: Μανόλης Μαυρολέων, Άγγελος Αλεξίου, 
Χρήστος Βαμβακάς, Δημήτρης Δημητρίου, Γιάννης Κάρμας, 

Χαρά Καράμπελα, Κατερίνα Κορωνιά, Εύα Μπουτσικάκη, 
Πάρις Στεφανάτος, Βασιλική Τζουμέζη, 
Αλέξανδρος Χαλκιάς, Κυριάκος Χορνός

Στις 13 Δεκεμβρίου 2013, στo πλαίσιo της 
φιλανθρωπικής δράσης του σχολείου, επι-
σκεφθήκαμε για άλλη μια χρονιά τη ΜΚΟ 

«Κλίμακα», η οποία δραστηριοποιείται σε προ-
γράμματα στήριξης αστέγων και ατόμων με ψυχικές 
διαταραχές.

Αρχικά, ενημερωθήκαμε εκτενώς για τους σκο-
πούς και τις δράσεις της οργάνωσης από την κυ-
ρία Αλαμάνου, συντονίστρια του προγράμματος 
στήριξης αστέγων και στη συνέχεια μας δόθηκε η 
ευκαιρία να συνομιλήσουμε με ανθρώπους που 
είχαν βρεθεί άστεγοι για κάποιο χρονικό διάστημα 
και τώρα είναι επωφελούμενοι αλλά και εθελοντές 
της «Κλίμακας». Έπειτα μεταφέραμε τρόφιμα, ρού-

χα, είδη ατομικής 
υγιεινής και είδη 
καθαρισμού που 
απλόχερα είχαν 
προσφέρει όλοι 
οι μαθητές του 
σχολείου μας και 

βοηθήσαμε στην αποθήκευσή τους. Χάρη στην ευ-
αισθησία των συμμαθητών μας, συλλέξαμε 2.125 
ευρώ από τα οποία καταθέσαμε τα 1.810 και με 

το υπόλοιπο ποσό αγοράσαμε και προσφέραμε 
στην Κλίμακα νωπά κρέατα. Οι πιο έντονες στιγ-
μές, που θα μας μείνουν για πάντα χαραγμένες στο 
μυαλό, ήταν όταν οι ίδιοι προετοιμάσαμε το χώρο 
για το συσσίτιο και σερβίραμε τα φαγητά που με 
τη βοήθεια των γονιών μας είχαμε ετοιμάσει στο 
σπίτι. Γνωρίσαμε από κοντά τη σημασία του εθε-
λοντισμού και υποσχεθήκαμε στον εαυτό μας να 
αναλαμβάνουμε εθελοντική δράση όσο πιο συχνά 
μπορούμε. Δε θα ξεχάσουμε ποτέ τα χαμογελαστά 
και γεμάτα ευγνωμοσύνη πρόσωπα των άστεγων 
συνανθρώπων μας...

Γιάννης Μαλικούτης, Γ3 Λυκείου
Νάσος Σακελλαριάδης, Γ1 Λυκείου

Την Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013, αντιπροσωπεία 
μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου επισκέφθηκε για 
μια ακόμα χρονιά το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων 

(ΚΑΖ). Στόχος της επίσκεψης ήταν να ενημερωθούν οι 
μαθητές για το έργο του συλλόγου αυτού και να κατανο-
ήσουν ότι η απόκτηση ενός κατοικιδίου συνεπάγεται δέ-
σμευση και ευθύνη. Ταυτόχρονα, τα παιδιά είχαν την ευ-
καιρία να επιδώσουν τα φάρμακα και τις τροφές που είχαν 
συγκεντρώσει για τους τετράποδους φίλους τους.

Σε μια σύντομη ενημέρωση, οι μαθητές πληροφορήθη-
καν για τους στόχους του συλλόγου αυτού, που είναι μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά. Η δραστηριότητα του ΚΑΖ στοχεύ-
ει στην περίθαλψη ζώων μετά τη στείρωση, στον εμβολιασμό των αδέσποτων, στη θεραπεία άρρωστων ή 
τραυματισμένων ζώων. 

Στη συνέχεια, τα παιδιά περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του καταφυγίου, όπου είχαν την ευκαιρία 
να δουν τα σκυλιά που φιλοξενούνται εκεί, να παίξουν μαζί τους και να τους προσφέ-

ρουν τροφή. Το σίγουρο είναι ότι η επίσκεψη αυτή γέννησε στις ψυχές 
όλων αντιφατικά συναισθήματα... πικρίας για αυτούς που τόσο ασυνεί-

δητα εγκαταλείπουν στο δρόμο το κατοικίδιό τους, όταν πλέον αυτό 
μεγαλώσει, και ευγνωμοσύνης για τους ανθρώπους που εθελοντικά 
εργάζονται για την προστασία των αδέσποτων...Μέρες πριν, οι μα-
θητές είχαν ξεκινήσει να συγκεντρώνουν στο χώρο του σχολείου 

φάρμακα και τροφές για τους τετράποδους φίλους τους, τα οποία 
και επέδωσαν στους ανθρώπους που εργάζονται εθελοντικά στο 
ΚΑΖ.

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

Επίσκεψη στη ΜΚΟ «ΚΛΙΜΑΚΑ»
EΘEΛONTIΣMOΣ



Τερέντιος  
«Ευνούχος»

Γιατί ο Τερέντιος ; 
Ο Τερέντιος μαζί με τον Πλαύτο θεωρούνται η πηγή 

της ευρωπαϊκής κωμωδίας. Στην Ιταλία, χάρη στην 
άμεση επιρροή και των δύο, εμφανίζεται η νέα εθνική 
κωμωδία. Ακόμα και ο Σαίξπηρ και ο Μολιέρος βασί-
ζονται στις κωμωδίες των Ρωμαίων αυτών ποιητών. Ο 

Τερέντιος, ιδίως, έλαβε μια τιμη-
τική θέση στον 

ευρω-
π α -

ϊκό πολιτισμό του 16ου -18ου αιώνα˙ το 17ο αιώνα τον 
εκτιμούν ο Μονταίν και ο Μολιέρος και το 18ο αιώνα ο 
Λέσινγκ και ο Ντιντερό.  

Η αναγνώριση βρήκε τον κωμωδιογράφο σχεδόν 
αμέσως - δεν είχαν περάσει ακόμα δύο δεκαετίες από 
το θάνατο του Τερέντιου (159 π.Χ.)- όταν στις ρωμαϊκές 
σκηνές άρχισαν να ξανανεβάζουν τις κωμωδίες του. 
Ήδη στα χρόνια της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, ο Τερέντι-
ος αποτέλεσε μέρος του σχολικού προγράμματος και 
κατά την εποχή της Αυτοκρατορίας ο ποιητής μαζί με 
τον Κικέρωνα, το Βιργίλιο και το Σαλλούστιο αποτέλε-
σαν το «τέθριππο»  συγγραφέων˙ χωρίς τη μελέτη των 
έργων τους δε θεωρούταν πλήρης η σχολική παιδεία. 
Στην Ευρώπη ο Τερέντιος γίνεται ένας από τους πιο 
δημοφιλείς δραματουργούς για τα σχολικά θεα-
τρικά έργα. Για παράδειγμα, μόνο στη Γαλλία 
υπήρχαν γύρω στις 750 μεταφράσεις και 
διασκευές των κωμωδιών του, ιδίως κατά 
την Αναγέννηση. Βασιζόμενη στη ρωμα-
ϊκή δραματουργία, η νέα κωμωδία 
μάθαινε να χτίζει την ίντριγκα και τη 
λύση, να γράφει τους μονολόγους 
και τους διαλόγους, να χρησιμο-
ποιεί την τεχνική κρυφακούσμα-
τος και τις ατάκες «στο πουθενά».

Μήπως δεν είναι δίκαιο αυτό, 
αφού ο ίδιος ο Τερέντιος βα-
σίζεται στα έργα του μεγάλου 
Έλληνα ποιητή Μενάνδρου, 
ο οποίος- σε αντίθεση με τον 
Αριστοφάνη- ήταν πιο κοντά 
στη συνηθισμένη για μας κω-
μωδία και προσέφερε στους 

Ρωμαίους δραματουργούς υλικό για επεξεργασία και 
μίμηση; Τα έργα του Μενάνδρου, όμως, χάθηκαν και 
ξεχάστηκαν μέχρι να ανακαλυφθούν εκ νέου το 19ο – 
20ο αιώνα.

Ο μελλοντικός ποιητής καταγόταν από την Αφρική, 
αγοράστηκε στην Καρχηδόνα, για να πωληθεί στη 
Ρώμη. Έτσι, βρέθηκε στο σπίτι του συγκλητικού Τερέ-
ντιου Λουκανού, ο οποίος, βλέποντας τις ικανότητες 
του δούλου, του έδωσε λαμπρή μόρφωση, τον 
απελευθέρωσε και του έδω-
σε το όνομά του. Κατά τη 
διάρκεια της σύντο-
μης ζωής 

Ο ΕΥΝΟYΧΟΣ με την ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΓΚΟΝΤΟ

Φέτος, οι μαθητές του Λυκείου, λάτρεις του θεάτρου, δημιούργησαν 3 θεατρι-
κές ομάδες, μια μεγάλη και δυο μικρές, και αποφάσισαν ν’ ανεβάσουν τρεις 
διαφορετικές κωμωδίες. Η κωμωδία πάντα είναι ευπρόσδεκτη στο Λύκειο, 

επειδή προσφέρει μια ξεκούραση από το διάβασμα. Ανάμεσα σε άπειρο δραματι-
κό υλικό, τυχαία ή συμπτωματικά, επιλέχθηκαν έργα που ανήκουν σε διαφορετικές 
περιόδους της ιστορίας του θεάτρου και αποτελούν ταυτόχρονα ορόσημα στην 

ιστορία αυτή. Η μεγάλη ομάδα της Β΄ Λυκείου, ενισχυμένη με μαθητές Γυμνασίου, 
ανέβασε τον «Ευνούχο», μια ρωμαϊκή κωμωδία του Τερέντιου. Μια μικρή μικτή 
ομάδα της Β’ και Γ΄ Λυκείου ετοίμασαν το μονόπρακτο του Τσέχωβ με τίτλο «Πρό-
ταση γάμου», ενώ η τρίτη ομάδα κοριτσιών της Γ΄ Λυκείου ερμήνευσε με το δικό της 
τρόπο ένα απόσπασμα από το «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Μπέκετ.
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του, ο Τερέντιος πρόλαβε να γράψει 6 κωμωδίες (από 
το 166 έως το 160 π.Χ.), ταξίδεψε στην Ελλάδα και πέ-
θανε το 159 π.Χ. καθοδόν, επιστρέφοντας στη Ρώμη. 
Ήταν είτε 25 είτε 35 χρόνων.

Οι κωμωδίες τόσο του Τερέντιου όσο και του Πλαύ-
του ονομάζονταν «comedia palliata», από την ελληνι-
κή λέξη «πάλλιον», δηλαδή ιμάτιο. Ήταν ρωμαϊκές κω-
μωδίες με ελληνικές ενδυμασίες. Η υπόθεση λάμβανε 
χώρα στην Αθήνα ή σε κάποια άλλη ελληνική πόλη. Οι 
ήρωες είχαν ελληνικά ονόματα και, ως κανόνας στις 
κωμωδίες, διατηρούνταν βασικά σχήματα της υπόθε-
σης του πρωτότυπου ελληνικού έργου της νέας αττι-
κής κωμωδίας.

Ο σύγχρονος θεατής θα βρει στα έργα του ποιητή τις 
ουμανιστικές ιδέες, τους χαρακτήρες διαμορφωμέ-
νους με λεπτότητα και αρκετό χιούμορ. Ο Τερέντιος 
στα έργα του θέτει τα θέματα της οικογένειας, της κα-
θημερινής ζωής, της αγωγής, της ανθρωπιάς, του σεβα-
σμού προς τη γυναίκα. Οι χαρακτηριστικές συγκρού-
σεις στις κωμωδίες του γίνονται μεταξύ των γονέων και 
των παιδιών, της γυναίκας και του άντρα, ενώ- σε αντί-
θεση με τον Πλαύτο- ο ρόλος του σκλάβου βρίσκεται 
σε δεύτερο πλάνο. Επίσης, λείπουν οι τσακωμοί και η 
απεριόριστη καυχησιά των δούλων. Ο παράσιτος του 
Τερέντιου πλησιάζει το πρότυπο του Μενάνδρου, είναι 
έξυπνος και ετοιμόλογος αλλά όχι αναιδής. 

Γιατί ο «Ευνούχος» ;
Ο «Ευνούχος» αποτελεί την πιο λαμπρή και υπέρο-

χα οργανωμένη κωμωδία του Τερέντιου. Στο έργο 
αυτό πρωταγωνιστούν δύο ζευγάρια ερωτευμένων 
και ένας πανούργος δούλος και όλες οι γραμμές της 

υπόθεσης (ο Φαιδρίας – η Θαΐδα, η Θαΐδα – ο στρατι-
ώτης – η Παμφίλη, η Παμφίλη-ο Χαιρέας) ενώνονται με 
λεπτότητα και τέχνη. Η υπόθεση διαδραματίζεται στην 
Αθήνα μπροστά στα σπίτια της εταίρας Θαΐδας και 
των αδελφών Φαιδρία και Χαιρέα. Βάση της κωμωδί-
ας αποτελεί η ομώνυμη κωμωδία του Μενάνδρου, ενώ 
στην κωμωδία «Κόλακας»  ανάγονται οι φιγούρες του 
καυχησιάρη στρατιώτη και του παράσιτου με όνομα 
Γνάθων (από τη λέξη γνάθος). Αυτά τα επιπρόσθετα 
πρόσωπα τόσο δεξιοτεχνικά εισάγονται στο βασικό 
σχήμα της υπόθεσης, ώστε- χωρίς τη μαρτυρία του 
ίδιου του Τερέντιου- θα μας ήταν δύσκολο να υποπτευ-
θούμε την ένωση των δύο πηγών στην κωμωδία. Ήδη 
στην αρχαιότητα αναγνωρίστηκε ως το καλύτερο 
έργο του ποιητή, χάρη ακριβώς στην εισαγωγή των 
δύο κωμικών αυτών προσώπων, τα οποία έκαναν την 
παράσταση πιο ζωντανή. Επειδή χάθηκαν τα ελληνικά 
πρωτότυπα, δεν είναι γνωστό με ποιον τρόπο ο Τερέ-
ντιος χρησιμοποίησε αυτές τις φιγούρες.

Ο «Ευνούχος» έφερε στον ποιητή μια ασυνήθιστη 
επιτυχία˙ οι θεατές απαίτησαν την ίδια μέρα να γίνει η 
επανάληψη της παράστασης. Το έργο του Τερέντιου 
είναι λογικό, συνθετικά ολοκληρωμένο, διατηρεί την 
ενότητα του χρόνου, του τόπου και της υπόθεσης, και 
δεν είναι τυχαίο ότι ο δημιουργός πήρε για αυτό μια 
πρωτόγνωρα υψηλή αμοιβή ύψους 8000 σηστερτίων.

 
Πόσο πρωτότυπος είναι ο ποιητής σχετικά με το ελλη-

νικό πρωτότυπο;
Ένα βασικό στοιχείο της νέας αττικής κωμωδίας 

ήταν ο πρόλογος, στον οποίο συνήθως κάποια θεότη-
τα (η Τύχη, η Άγνοια, ο Πάνας) διηγούταν αυτά που δεν 

μπορούσαν να ξέρουν τα πρόσωπα του έργου, π.χ. σε 
ποιον ανήκει το παιδί ή ποιος προέβη σε πράξη βίας. 
Όμως, το ακροατήριο του Τερέντιου θα είχε χάσει το 
ενδιαφέρον για το έργο, αν είχε αποκαλυφθεί εξαρ-
χής το τέλος του. Ο σκοπός του ποιητή, συνεπώς, ήταν 
να συναρπάσει το θεατή, να τον αναγκάσει να παρα-
κολουθεί την εξέλιξη των γεγονότων, να ξυπνήσει το 
ενδιαφέρον μέσω της αναμονής του αναπάντεχου και, 
για αυτό το λόγο- σε σύγκριση με το Μένανδρο- ο Τε-
ρέντιος έχει μη οργανικό τέλος. Για παράδειγμα, στον 
«Ευνούχο» δεν μπορούμε να θεωρήσουμε οργανική 
την ξαφνική ετοιμότητα του Φαιδρία να μοιράζεται την 
αγάπη της Θαΐδας με τον αντίζηλό του Θράσωνα, που 
και αυτός συμμετέχει στο ευτυχισμένο τέλος.

Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε αυτές τις περίεργες 
«στροφές»; Ο Τερέντιος καταλάβαινε πόσο μακριά 
ήταν το ακροατήριό του από τα ηθικά ζητήματα που 
απασχολούσαν κάποτε τις σκέψεις των Ελλήνων φιλο-
σόφων και τα οποία απεικονίζονται στο Μένανδρο και 
στον Απολλόδωρο τον Καρύστιο. Οι Ρωμαίοι θεατές 
μπορούσαν με όλη τους την καρδιά να γελάσουν με 
την «ακράτεια» και τις δολοπλοκίες των νέων και των 
δούλων τους, επειδή αυτό συμφωνούσε με την αντί-
ληψή τους για την ελαφρομυαλιά και τις καταχρήσεις 
των Ελλήνων. Ωστόσο, δεν μπορούσαν να επιτρέψουν 
τα «ελληνικά» ήθη να καταστρέψουν τις αρχαίες ρωμα-
ϊκές αρετές. Για αυτό το λόγο ο Τερέντιος, που ήθελε 
απαρατήρητα να υποβάλει στους ακροατές τις ιδέες 
του και να τους διαπαιδαγωγήσει σύμφωνα με το πνεύ-
μα της ανθρωπιάς, έπρεπε να υποχωρεί και να λύνει τις 
συγκρούσεις, έτσι ώστε πάντα να νικούν η συνηθισμέ-
νη σοφία της ζωής και η κοινή λογική.

Τσέχωβ  
«Πρόταση γάμου»

Γιατί ο Τσέχωβ;
Με το όνομα του Τσέχωβ όλο και πιο συχνά σηματο-

δοτείται το ορόσημο, πίσω από το οποίο αρχίζει η δρα-
ματουργία του 20ου αιώνα. Ο συγγραφέας, μέσω όλου 
του κύκλου προβλημάτων και των ανακαλύψεων στον 
τομέα της νέας σκηνικότητας, είναι πολύ στενά δεμέ-
νος με εκείνη την έννοια που συνηθίζεται να ονομά-
ζεται «νέο δράμα». Υπάρχει μια ειδική έννοια «Θέατρο 
του Τσέχωβ» και ο συγγραφέας δίκαια αναγνωρίζεται 
ως πρωτοπόρος του παγκόσμιου θεάτρου. 

Η επιτυχία του Τσέχωβ σε μεγάλο βαθμό εξηγείται 
με μια ένωση της διηγηματικής δημιουργίας του με τη 
δραματική. Εκτός τούτου, αρκετά από τα θεατρικά του 
έργα περιέχουν στοιχεία παραλογισμού, επειδή, όπως 
είναι γνωστό, το θέατρο του παραλόγου έχει βαθιές 
ρίζες και στην κλασική δραματουργία του Γκόγκολ και 
του Τσέχωβ.

Γιατί η «Πρόταση γάμου»;
Το μονόπρακτο έργο αυτό γράφτηκε το 1888 και 

έγινε αμέσως τόσο δημοφιλές, ώστε και τα τρία μεγά-
λα δραματικά θέατρα της Μόσχας το περιέλαβαν στο 
ρεπερτόριό τους. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το έργο 
μαζί με το μονόπρακτο «Αρκούδα» δημιουργούνται 
αυτή την περίοδο, διότι ακριβώς τότε εμφανίζεται το 
μεγάλο ενδιαφέρον του Τσέχωβ προς την καθημερινή 
ζωή. Η περιγραφή των τοπικών φαινομένων γίνεται με 
συγκεκριμένο- συχνά  ντοκουμενταριστικό- τρόπο και 
αποκαλύπτονται χαρακτηριστικές πλευρές της πραγ-
ματικότητας. Οι κοινωνικές και φιλοσοφικές γενικεύ-
σεις βασίζονται σε ακριβές υλικό, του αντικειμένου, 
του χρόνου και του τόπου. Όπως αναφέρει ο Νόβικωβ, 

ερευνητής του συγγραφέα: «Ο Τσέχωβ ήταν άνθρωπος 
του συγκεκριμένου και περιέγραφε ζωντανούς ανθρώ-
πους, αλλά αυτό το συγκεκριμένο το μετέδιδε με ειδι-
κό τρόπο, πάνω στον ευρύ και γαλήνιο 
ορίζοντα του συλλογισμού του».    

Στα μικρά κωμικά σχήματα ο Τσέ-
χωβ έδινε μεγάλη σημασία και δεν 
έβλεπε την κατ’ αρχήν διαφορά 
μεταξύ των μεγάλων και μικρών 
θεατρικών έργων. Σε κάποια 
επιστολή προς τον Α. Σουβό-
ριν, ο συγγραφέας έγραφε: 
«Μεταξύ ενός μεγάλου δρά-
ματος και ενός μονόπρα-
κτου η διαφορά είναι μόνο 
ποσοτική», και σε άλλη επι-
στολή προς τον ίδιο σημεί-
ωσε: «Είναι πιο εύκολο να 
γράφεις για το Σωκράτη 
από ό, τι για τη δεσποινίδα 
ή τη μαγείρισσα. Γι’ αυτό 
δε θεωρώ ελαφρομυαλιά 
το γράψιμο των μονό-
πρακτων έργων…». 

Ποια είναι η καινοτο-
μία του έργου;

Η βαθιά καινοτο-
μία του Τσέχωβ στη 
δημιουργία των 
μ ο ν ό π ρ α κ τ ω ν 
είναι η αποφα-
σιστική απομά-
κρυνση από τις 
παραδοσιακές 
θεωρίες, σύμ-
φωνα με τις 

οποίες τα έργα αυτά είναι χωρίς πνευματικό περιεχό-
μενο και συνιστούν απλώς κάποια κωμωδία-αστειάκι. 
Επιμένοντας για τις ευρείες δυνατότητες έργων αυτού 
του είδους, ο δραματουργός όχι μόνο καταργούσε την 

εν λόγω θεωρία για τα μονόπρα-
κτα ως ένα είδος ελαφριάς 

κωμωδίας, αλλά προχω-
ρούσε πιο μπροστά 

και προσπα-



θούσε να μεταφέρει αυτά έξω από το υποχρεωτικό 
πλαίσιο της συνηθισμένης κωμωδίας. Η κατ’ αρχήν δια-
φορά των μονόπρακτων του Τσέχωβ είναι ότι αυτά δεν 
αποτελούν την κωμωδία των καταστάσεων, αλλά 
την κωμωδία των χαρακτήρων. Τους ήρωες των εν 
λόγω δραματικών μικρογραφιών συνιστούν όχι τα 
υποθετικά προσωπεία αλλά οι αντιπρόσωποι ειδικού 
κοινωνικού περιβάλλοντος και οι ζωντανές ανθρώ-
πινες προσωπικότητες. Με λίγα λόγια, η καινοτομία 
του Τσέχωβ ήταν να ενώσει όσο στενά γίνεται το 
θέατρο με τη ζωή, να σχηματίσει έτσι τα έργα του, 
ώστε στη σκηνή όλα να είναι το ίδιο απλά όπως στη 
ζωή και ταυτόχρονα το ίδιο πολύπλοκα όπως στη 
ζωή. Επίσης, τα μονόπρακτα αυτά δεν περιέχουν, όπως 
συνηθιζόταν τότε, χορούς και τραγούδια˙ είναι γεμά-
τα, όμως, με άλλου είδους κίνηση. Πιο συγκεκριμένα, ο 
δραματουργός «πλάθει» το διάλογο σε μια πράξη που 
εξελίσσεται ραγδαία και δυναμικά. Εδώ απεικονίζεται 
η ζωή πάνω στις πιο σημαντικές στιγμές της, π.χ. ο γά-
μος ή η πρόταση γάμου που γίνεται εναλλάσσονται με 
θυελλώδη σκάνδαλα.

Ποιο είναι το μυστήριο του μονόπρακτου  «Πρόταση 
γάμου» ;

Σε αυτή την κωμωδία η υπόθεση βρίσκεται στην επι-
φάνεια: στη σκηνή διαδραματίζεται ο αγώνας για τον 
αρραβώνα του Λομώβ με την Ναταλία Στεπάνοβνα, 
ο οποίος συνιστά βήμα για το γάμο και τη δημιουργία 
νέας οικογένειας. Ολοφάνερες είναι, επίσης, και οι δρά-
σεις όλων των προσώπων καθ’ όλη τη διάρκεια του έρ-
γου. Είναι γάμος του συμφέροντος (τελευταία ευκαιρία 
να συγγενέψουν οι γείτονες) και τον θέλουν όλοι. Ο Λο-
μώβ χρειάζεται «μια κανονική, τακτοποιημένη ζωή», 
όπως ο ίδιος λέει, και η Ναταλία Στεπάνοβνα είναι ήδη 
25 χρονών (δηλαδή γεροντοκόρη για εκείνη την επο-
χή!). Πώς γίνεται τότε η απαραίτητη, συμφέρουσα για 
όλους και πιθανή συμφωνία για γάμο (δεν υπάρχουν 
πραγματικά και ορατά εμπόδια εδώ) να κινδυνεύσει να 
χαλάσει; Ποια είναι η ουσία της σύγκρουσης; Αυτό το 
αίνιγμα έδωσε ο Τσέχωβ στους σκηνοθέτες.

Δεν είναι δυνατόν να αποκρυπτογραφήσουμε αυτό 
το έργο του Τσέχωβ, χωρίς να συνεξετάσουμε τον 

πρωτοποριακό χαρακτήρα της δραματουργίας του και 
συγκεκριμένα εκείνα τα στοιχεία του παραλογισμού 
που προαναφέραμε. Εμπόδια για τη δράση αποτελούν 
όχι τα εξωτερικά γεγονότα (οι άνθρωποι, τα φαινόμε-
να), αλλά εκείνα που υπάρχουν στα ίδια τα πρόσωπα, 
στην ανθρώπινη φύση τους. Αν ανακαλύψουμε αυτή 
την ιδιομορφία της δομής του έργου, τότε μπορούμε 
να καταλάβουμε γιατί η συμπεριφορά των ηρώων της 
«Πρότασης γάμου» είναι παράλογη και γιατί, επιδιώ-
κοντας με πάθος τον ίδιο σκοπό, όλο απομακρύνονται 
από αυτόν.

Ο Τσέχωβ στο έργο του ερευνά το επιθετικά χαμηλό, 
άθλιο περιβάλλον και τον κόσμο των μικροαστών, οι 
οποίοι υποκινούνται από τις χαζές αρχές, την παρά-
λογη ανοησία, τα περίεργα συμπλέγματα, τις αστείες 
φιλοδοξίες. Εδώ δεν υπάρχει χώρος για αγάπη, πνευ-
ματικότητα και ανθρωπιά. Έτσι, το κύριο συμβάν του 
έργου, η πρόταση γάμου, παρουσιάζεται ως τελευταία 
ευκαιρία. Όταν ο Λομώβ ζητά το χέρι της κόρης του 
Τσιμπουκώβ, αρχίζει ο αγώνας της κύριας δράσης, 
ο οποίος κορυφώνεται στο κεντρικό συμβάν, όταν ο 
Λομώβ εγκαταλείπει το σπίτι του Τσιμπουκώβ και ολο-
κληρώνεται μετά το τελικό γεγονός – ευλογία για το 
γάμο του Λομώβ και της Ναταλίας Στεπάνοβνα. Όμως, 
ακόμα και εδώ, με μια μεγάλη ένταση, συνεχίζονται 
λαϊκίστικες λογομαχίες, φωνές, αμοιβαίες προσβολές, 
τις οποίες δεν μπορεί να καλύψει ακόμα και ο ήχος της 
σαμπάνιας που ανοίγουν προς τιμήν του αρραβώνα. 
Το βασικό γεγονός της κωμωδίας είναι ένας κατοπτρι-
σμός όλης της μέλλουσας κοινής ζωής των ηρώων, της 
«οικογενειακής τους ευτυχίας».

Μαζί με τον Τσέχωβ οι θεατές γελούν με το πόσο 
αφοσιωμένα και παθιασμένα λογομαχούν οι ήρωες 
του έργου, επιμένοντας στις ανούσιες «αρχές» τους 
για το ποιο σκυλί π.χ. είναι καλύτερο, ο Μπούλης ή ο 
Μπούκης, και σε ποιον ανήκουν τα λιβάδια «Βολόβιε». 
Τα άτομα αυτά επί σκηνής είναι καταπιεσμένα από τη 
μικρότητα της καθημερινότητας και εξουσιάζονται 
από αυτήν. Και οι τρεις καταναλώνουν όλο το πάθος, 
όλη την ενέργεια και τις ψυχικές δυνάμεις τους ουσια-
στικά για ανάξιες λόγου ανοησίες και παραλογισμούς. 
Το γέλιο του Τσέχωβ, όμως, έχει μια πικρή γεύση : εί-

ναι θλιβερό να βλέπουμε το κενό και την πνευματική 
αθλιότητα προσώπων, το πάθος των οποίων απευθύ-
νεται όχι στην αγάπη και στα υψηλά ιδανικά και όχι 
στην προστασία πραγματικών αρχών, πεποιθήσεων, 
αλλά… στον παραλογισμό. Δεν είναι, πράγματι, πα-
ράλογο να λογομαχείς μέχρι λιποθυμίας, μέχρι καρ-
διακού επεισοδίου για τα κτήματα, για τα προσόντα 
σκύλων, εάν μετά το γάμο (επιθυμητό για όλους!) όλα 
αυτά θα γίνουν μια κοινή περιουσία; Οι παράλογες αρ-
χές αποτελούν εμπόδιο για την επίτευξη στόχων, τους 
οποίους ορίζει η κοινή λογική, αλλά ακόμα και τούτη 
η κοινή λογική, έχοντας μια απόλυτη εξουσία πάνω 
στους μικροαστούς, δεν είναι ικανή να νικήσει τη φύση 
τους, η οποία μεταμορφώνει την υψηλή τελετή αρρα-
βώνα σε επιθετική κακογουστιά. Με λίγα λόγια, η βασι-
κή σύγκρουση του έργου αναπτύσσεται ως δρόμος 
παρακμής των ηρώων.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ  //  13

Σαμουέλ Μπέκετ  
«Περιμένοντας τον Γκοντό»

Γιατί το θέατρο του παραλόγου;
Το θέατρο του παραλόγου γεννήθηκε στην Ευρώπη 

στα μέσα του 20ου αιώνα. Ο κόσμος στα έργα του παρα-
λόγου δεν έχει λογική, δεν υπόκειται σε καμία εξήγηση, 
υπάρχει εκτός χρόνου και δεν έχει νόημα. Όλοι οι ήρω-
ες του θεάτρου είναι περιπλανώμενα, απογοητευμένα 
πρόσωπα, τα οποία έχουν πληθώρα ερωτήσεων και 
καθόλου απαντήσεις, ενώ συνειδητοποιούν τον παρα-
λογισμό του κόσμου και της ύπαρξής τους.

Τον όρο «θέατρο του παραλόγου» εισήγαγε ο Μάρ-
τιν Έσλιν το 1962, έχοντας την επιθυμία να δώσει ονο-
μασία στη δραματουργία με την παράλογη και χωρίς 
νόημα υπόθεση, η οποία παρέχει στο θεατή ένα συμ-
βιβασμό του ασυμβίβαστου. Το δράμα του παραλόγου 
μεταδίδει στον αναγνώστη κάποια φυσική αγωνία και 
την αίσθηση της ανοησίας της ζωής. Μετά την ανάγνω-
ση του βιβλίου, ο αναγνώστης νιώθει μια ιδιαίτερη αι-
σθητική επίδραση, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως αρνητική. 

Γιατί το «Περιμένοντας τον Γκοντό» ;
Αυτό το έργο, που γράφτηκε το 1949 και εκδόθηκε 

στα αγγλικά το 1954, έφερε μια παγκόσμια αναγνώρι-
ση στο συγγραφέα. Από τότε ο Μπέκετ θεωρείται βα-
σικός δραματουργός του θεάτρου του παραλόγου. Το 
έργο «Περιμένοντας τον Γκοντό» αποδείχθηκε το αγ-
γλόφωνο δραματικό κομμάτι με τη μεγαλύτερη επιρ-
ροή μέσα στον 20ο  αιώνα.

Ο Μπέκετ είναι συγγραφέας της απόγνωσης. Δεν 
είναι τυχαίο ότι προπολεμικά στη Γερμανία τον εντυ-
πωσίασε ιδιαίτερα ένας πίνακας του Κάσπαρ Νταβίντ 
Φρίντριχ «Δύο άτομα κοιτούν τη σελήνη». Ο άνθρωπος 
είναι μοναχικός, βρίσκεται στον κόσμο του, η επικοινω-
νία μεταξύ ανθρώπων είναι αδύνατη˙ την επιβεβαίωση 
αυτής της σκέψης ο Μπέκετ τη βρίσκει στον πίνακα 
του Φρίντριχ. Εδώ απεικονίζονται δύο λουσμένες με το 
σεληνόφως ανθρώπινες φιγούρες, οι οποίες μοιάζουν 
εντυπωσιακά με το Βλαδίμηρο και τον Εστραγκόν, τους 
βασικούς ήρωες του «Γκοντό», που ακίνητα και υπομο-
νετικά περιμένουν τον Γκοντό. 

Το έργο του Μπέκετ προκάλεσε σοκ. Η ατάκα ενός 
ήρωα «Τίποτα δε συμβαίνει, κανείς δεν έρχεται, κα-
νείς δε φεύγει, είναι τρομερό» έγινε το σήμα κατατε-
θέν του Μπέκετ. Στο έργο αυτό οι ερευνητές βλέπουν 
την πεμπτουσία του συγγραφέα : πίσω από τη θλίψη 
και τον τρόμο της ανθρώπινης ύπαρξης κρύβεται μια 
αναπόφευκτη ειρωνεία. Το «Περιμένοντας τον Γκο-
ντό» είναι έργο στατικό˙ εδώ δεν υπάρχει πλοκή και 
τα γεγονότα εξελίσσονται κυκλικά: η δεύτερη πράξη 

επαναλαμβάνει την πρώτη με ελάχιστες αλλαγές. Οι 
δύο πράξεις είναι σχεδόν οι ίδιες: ο Βλαδίμηρος και ο 
Εστραγκόν συναντούν πρώτα τον Πότζο και τον Λάκυ, 
αφέντη και σκλάβο αντίστοιχα, και έπειτα το αγόρι που 
τους ενημερώνει ότι ο Γκοντό δε θα έρθει. Στο τέλος 
της κάθε πράξης οι δυο ήρωες ετοιμάζονται να φύ-
γουν, αλλά μένουν πάλι στο ίδιο σημείο. Μόνο η σειρά 
των γεγονότων και των διαλόγων σε κάθε πράξη είναι 
διαφορετική. Ο Βλαδίμηρος και ο Εστραγκόν, σαν να 
κόλλησαν μέσα στο χρόνο, ακινητοποιημένοι σε ένα 
σημείο, περιμένουν τον Γκοντό, η συνάντηση με τον 
οποίο-κατά τη γνώμη τους- θα δώσει νόημα στη χω-
ρίς νόημα ύπαρξή τους και θα τους απαλλάξει από τις 
απειλές του εχθρικού γύρω κόσμου.

Μέσα από τις μόνιμες λογομαχίες, ο Βλαδίμηρος και  
ο Εστραγκόν φανερώνουν τα ατομικά χαρακτηριστικά 
τους – ο πρώτος είναι πιο πρακτικός, πιο σταθερός, 
ονειροπόλος, θυμάται το παρελθόν, ενώ ο δεύτερος εί-
ναι ποιητής, ασταθής, ξεχνά το παρελθόν και του αρέ-
σουν οι αστείες ιστορίες. Ο Βλαδίμηρος ελπίζει ότι θα 
έρθει ο Γκοντό και η ζωή τους θα αλλάξει, ενώ ο Εστρα-
γκόν είναι σκεπτικός. Η διαφορά στο ταμπεραμέντο 
τούς κάνει να μαλώνουν συνέχεια και να προσπαθούν 
να χωρίσουν, ταυτόχρονα, όμως, αλληλοσυμπληρώνο-
νται, εξαρτώνται ο ένας από τον άλλον και είναι «κατα-
δικασμένοι» να μη χωρίσουν ποτέ. Το ίδιο και ο Πότζο 
και ο Λάκυ˙ είναι η προσωποποίηση της σχέσης μεταξύ 
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του σώματος και της νόησης, του υλικού και του πνευ-
ματικού στον άνθρωπο, καθώς και της υποταγής της 
νόησης στις ανάγκες της σάρκας. Όταν λιγοστεύουν οι 
δυνάμεις του Λάκυ, ο Πότζο παραπονιέται ότι ο σκλά-
βος του τον βασανίζει και θέλει να τον πωλήσει στο πα-
ζάρι, αλλά και στη δεύτερη πράξη είναι το ίδιο δεμένοι, 
μόνο που ο πρώτος έχασε την ομιλία και ο δεύτερος 
την όραση.

Ποιος είναι ο Γκοντό ;  Ποιον περιμένουν οι βασικοί 
ήρωες ;

Η πρώτη σκέψη είναι ότι ίσως ο Γκοντό ανάγεται 
στη λέξη God και είναι ο Θεός, όμως οι περισσότεροι 
ερευνητές του Μπέκετ λένε ότι ο Γκοντό μπορεί να εί-
ναι οποιοσδήποτε και οτιδήποτε, διότι το βασικό θέμα 
του έργου δεν είναι ο Γκοντό, αλλά το ίδιο το γεγονός 
της αναμονής. Όλοι εμείς σε όλη μας τη ζωή περιμέ-
νουμε κάτι – κάποιο συμβάν, κάποιο πράγμα, κάποιον 
άνθρωπο ή το θάνατο. Η ίδια η αναμονή είναι σημα-
ντική, επειδή μέσα από την πράξη της γίνεται φανερά 
αισθητή η ροή του χρόνου. Αν είμαστε δραστήριοι, 
τότε προσπαθούμε να ξεχάσουμε το χρόνο, αλλά, όταν 
είμαστε παθητικοί, απλά τον αντιμετωπίζουμε. Όταν ο 
Άλαν Σνάιντερ για πρώτη φορά ανέβαζε την παράστα-
ση «Περιμένοντας τον Γκοντό» στην Αμερική, ρώτησε 
τον Μπέκετ ποιος είναι ο Γκοντό. Ο δραματουργός 
απάντησε : «Αν ήξερα, θα το έλεγα στο έργο».

Για τους αναγνώστες και τους θεατές, καθώς, επίσης, 
και για τους ήρωες του έργου, πιο σημαντική στο έργο 
γίνεται η ίδια η αβεβαιότητα του νοήματος. Εκτός της 
ίδιας της αναμονής κάποιων συμβάντων, η διάρκεια 
των οποίων είναι άγνωστη, το μόνο σίγουρο γεγονός 
είναι ότι η κάθε βεβαιότητα στην κατάστασή τους εί-
ναι απατηλή. Συνεπώς, η κάθε ερμηνεία της ερώτησης 
ποιος είναι ο Γκοντό (ή ποιος δεν είναι), αν υπάρχει, 
αν θα έρθει ή είχε ήδη έρθει ή σε περίπτωση που θα 
έρθει, αν θα είναι αναγνωρίσιμος (ή θα κρύβεται πίσω 
από κάποιο προσωπείο) είναι τουλάχιστον- όχι φα-
νερά- αληθής. Αυτή η αρχή της κατά λέξη αβε-
βαιότητας, την 

οποία το έργο «Περιμένοντας τον Γκοντό» για πρώτη 
φορά έδωσε στο θέατρο, αποδεικνύεται το ίδιο επανα-
στατική, όπως και η αντίστοιχη, στη Φυσική, αρχή που 
ονομάζεται «αρχή της απροσδιοριστίας» και διατυ-
πώθηκε το 1927 από το Βέρνερ Χάιζενμπεργκ.

Το έργο του Μπέκετ απαιτεί μια προσεκτική προ-
σέγγιση, για να μη γίνει προσπάθεια απλοποίησης του 
νοήματός του. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορούμε 
να επιχειρήσουμε την ανάλυσή του, αλλά, μάλλον, εί-
ναι πιο λογικό να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε 
τουλάχιστον τις ερωτήσεις που θέτει ο δραματουργός. 
Παραδείγματος χάριν, όταν ο Πότζο και ο Λάκυ εμφανί-
ζονται για πρώτη φορά, φαίνεται ότι ο Βλαδίμηρος και 
ο Εστραγκόν δεν τους γνωρίζουν. Ωστόσο, αφού φεύ-
γουν, ο Βλαδίμηρος λέει ότι οι άλλοι δυο άλλαξαν πολύ 
από τότε που τους είδαν για τελευταία φορά, ενώ ο 
Εστραγκόν ισχυρίζεται ότι δεν τους έχει δει ποτέ. Πάνω 
σε τι θέλει να μας προβληματίσει ο δραματουργός; 
Ίσως για το αν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, γενικώς, 
ότι τα άτομα που συναντήσαμε χτες παραμένουν και 
σήμερα τα ίδια;

Ποιο είναι το θέμα του έργου;  Τι μας διδάσκει;
Όταν o Μπέκετ ρωτήθηκε ποιο είναι το θέμα του 

έργου «Περιμένοντας τον Γκοντό», ανέφερε τα λόγια 
του μακάριου Αυγουστίνου : «Μη χάνετε ελπίδα. 
Ένας από τους ληστές σώθηκε. Μη λαμβάνετε υπ’ 
όψιν ότι ο άλλος καταδικάστηκε σε μόνιμα βάσα-
να». Σε όλο αυτό το έργο κυριαρχεί το θέμα των δυο 
σταυρωμένων ληστών, όπου διακρίνεται ξεκάθαρα η 
απουσία της ελπίδας σωτηρίας και η τυχαιότητα της 
δωρεάς και της χάρης του Θεού. Ο Βλαδίμηρος το λέει 
στην αρχή: «Ένας από τους ληστές σώθηκε... Λογικό 
ποσοστό». Αργότερα κάνει πιο λεπτομερή ανάλυση : 
«Δυο ληστές.... Λένε, ο ένας σώθηκε...ο  άλλος... κατα-
δικάστηκε σε αιώνια βάσανα... Και γιατί από τους τέσ-
σερις ευαγγελιστές μόνο ένας αναφέρει το ληστή που 
σώθηκε; Και οι τέσσερις ήταν εκεί ή κοντά…». Ποσο-

στό «50 με 50», αλλά, επειδή μόνο ο ένας από τους 
τέσσερις το μαρτυρά, τα 

ποσοστά μειώνονται 
σημαντικά.

Ο Μπέκετ θαύ-
μαζε την ιδέα 

ότι ένας από 
όλους τους 
λ η σ τ έ ς , 
από εκα-
τομμύρια 
λ η σ τ ώ ν 

σε όλη 
τ η ν 

ιστορία σώθηκε, ενώ μόνο σε δύο με θαυμάσιο τρόπο 
δόθηκε η ευκαιρία να σωθούν τη στιγμή του θανάτου. 
Ο ένας σώθηκε και ο άλλος καταδικάστηκε. Πιθανότα-
τα θα μπορούσαν κιόλας να αλλάξουν ρόλους. Όπως 
λέει ο Πότζο για το Λάκυ: «Προσέξετε, θα μπορούσα 
εγώ να έχω τα δικά του παπούτσια και αυτός τα δικά 
μου. Στον καθένα τα δικά του». Σε αυτή την περίπτωση 
τα παπούτσια μας μπορούν να μας κάνουν σήμερα και 
την άλλη μέρα πια όχι. Στην πρώτη πράξη, ο Εστρα-
γκόν βασανίζεται για τα παπούτσια του, αλλά στη δεύ-
τερη πράξη αυτά με ένα θαυμαστό τρόπο του ταιριά-
ζουν απόλυτα.

Ο Γκοντό είναι απρόβλεπτος στις χάρες και τις τιμω-
ρίες. Στο αγόρι που έστειλε και το οποίο βόσκει γίδες ο 
Γκοντό φέρεται καλά, αλλά τον αδερφό του, που βόσκει 
πρόβατα, τον δέρνει. «Γιατί δε δέρνει εσένα;», ρωτά ο 
Βλαδίμηρος. «Δεν ξέρω, κύριε», απαντά το αγόρι. Ο πα-
ραλληλισμός με τον Κάιν και τον Άβελ είναι σαφής: δεν 
υπάρχει μια λογική εξήγηση, γιατί ο ένας είναι δέκτης 
της θείας χάρης και ο άλλος όχι. Αλλά, εάν η χάρη του 
Γκοντό είναι τυχαία, τότε η άφιξή του μπορεί να σημαί-
νει τόσο τη σωτηρία όσο και την καταδίκη σε αιώνια 
βάσανα. Στη δεύτερη πράξη, ο Εστραγκόν πιστεύει 
ότι ο Γκοντό είναι ήδη κοντά και η πρώτη σκέψη του 
είναι: «Είμαι καταραμένος». Ο Βλαδίμηρος, αντίθετα, 
χαίρεται: «Είναι ο Γκοντό! Επιτέλους! Πάμε να τον συνα-
ντήσουμε». Ο Εστραγκόν, όμως, φεύγει κραυγάζοντας: 
«Είμαι στην κόλαση!»

Το απροσδόκητο της χάρης που δωρίζεται δεν 
υπόκειται σε εξηγήσεις. Η ανθρωπότητα μοιράζεται 
σε αυτούς που θα σωθούν και σε αυτούς που θα βασα-
νίζονται. Ο Πότζο δεν μπόρεσε να πωλήσει τον Λάκυ. 
Η πνευματική τυφλότητα τού στέρησε τη χάρη του 
Κυρίου και μεταμορφώθηκε σε φυσική τυφλότητα. Σε 
αντίθεση με αυτόν, ο Λάκυ είναι αφελής και πιστεύει 
στη δύναμη της νόησης, της ομορφιάς και της αλή-
θειας.

Από την άλλη μεριά, αυτό που ίσως μας διδάσκει 
το έργο είναι ότι ο σκοπός της αναμονής είναι να 
γνωρίσει κανείς εμπειρικά τη δράση του χρόνου, ο 
οποίος μεταβάλλεται μόνιμα. Επειδή, εκτός της αναμο-
νής, πρακτικά δε γίνεται τίποτα, η ροή του χρόνου είναι 
μόνο  αυταπάτη. Η ανεξάντλητη ενέργεια του χρό-
νου απευθύνεται κατά του εαυτού της, συνεπώς είναι 
άσκοπη και στερείται αποτελέσματος και νοήματος. 
Όσο πιο πολύ αλλάζουν τα πράγματα τόσο πιο πολύ 
μένουν αμετάβλητα. Όπως λέει ο Πότζο: «η ποσότητα 
των δακρύων αυτού του κόσμου είναι αμετάβλητη. Για 
καθέναν που αρχίζει να κλαίει, κάπου κάποιος άλλος 
σταματάει». Η μια μέρα μοιάζει με την άλλη. 

Η αναμονή του Γκοντό, που έγινε πια ρουτίνα, μετα-
μορφώνεται στη συνήθεια που μας προστατεύει από 
τη βασανιστική αλλά ωφέλιμη κατανόηση της πραγμα-
τικότητας του «είναι». Η ελπίδα για τη σωτηρία μπορεί 

να είναι απλώς ο τρόπος αποφυγής των βασάνων και 
των πόνων που απορρέουν από τη συνειδητοποί-

ηση της ανθρώπινης μοίρας. Το ασυνήθιστο και 
υπέροχο νόημα του έργου «Περιμένοντας τον 
Γκοντό» εξηγείται με τη δυνατότητα ύπαρξης 

μιας πληθώρας ερμηνειών γι’ αυτό από 
το φιλοσοφικό, θρησκευτικό και 

ψυχολογικό πεδίο. Επιπλέον, όλο 
το έργο ακούγεται σαν ένα ποίημα 
για το χρόνο, για το εφήμερο της 
ζωής και μυστήριο αυτής, για το 
παράδοξο της μεταβλητότητας 
και της σταθερότητας, της ανά-
γκης και του παραλόγου.

Δρ. Όλγα Μπούρα
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Όταν κοιτάζουμε με ένα 
τηλεσκόπιο τις αμυδρές 
δέσμες του φωτός που 

φτάνουν σε μας από μακρινούς 
γαλαξίες, ξέρουμε ότι το φως των 
άστρων από αυτά τα μακρινά 
αντικείμενα είναι παλιό και ότι αυ-
τοί οι γαλαξίες φαίνονται όχι όπως 
είναι τώρα, αλλά όπως ήταν εκα-
τομμύρια ή δισεκατομμύρια χρό-
νια πριν.  Όταν βλέπουμε γαλαξίες 
του θεαματικού σμήνους της Παρ-
θένου, τους βλέπουμε όπως ήταν 
50 εκατομμύρια χρόνια πριν. (Για 
σύγκριση θυμίζουμε ότι οι δεινό-
σαυροι εξαφανίστηκαν εδώ και 65 
εκατομμύρια χρόνια).

Γνωρίζαμε, όμως, ακόμη ένα 
άλλο σύμπαν, αυτό που είναι μέσα 
μας, το σύμπαν της σκέψης, των 
αισθημάτων και της μνήμης. Αυτό 
το εσωτερικό σύμπαν αποτελεί-
ται από τόσα αλληλεπιδρώντα 
κύτταρα όσα άστρα υπάρχουν 
στο Γαλαξία μας. Ηλεκτροχημι-
κές ωθήσεις πάλλονται ανάμεσα 
σε μυριάδες κύτταρα του εγκεφάλου με τρόπους που 
μόνο τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε.  Η δύναμη 
του εγκεφάλου είναι τεράστια, αλλά μπορεί αυτός ο 
εγκέφαλος να βυθομετρήσει το «άπειρο» μέγεθος του 
χρόνου;  Μπορούμε να καταλάβουμε το μήκος του τα-
ξιδιού που έγινε από το αρχαίο φως, το οποίο λάμπει 
απαλά στο φακό του τηλεσκοπίου;

Βρέθηκε ένας τρόπος να φανταστούμε τα βάθη του 
χρόνου.  Περιλαμβάνει τρία εκ πρώτης όψεως άσχετα 
φαινόμενα: τη δυναμική του συστήματος Γη - Σελήνη, 
τους σκελετούς των κοραλλιών που έζησαν 400 εκα-
τομμύρια χρόνια προτού εμφανιστεί το ανθρώπινο γέ-
νος και ένα θαυμάσιο ζώο που λέγεται ναυτίλος.

Τον 18ο αιώνα ο αστρονόμος Ε. Halley παρατήρησε 
ασυμφωνία μεταξύ των θέσεων που είχαν προβλεφθεί 
και εκείνων που παρατηρήθηκαν κατά τις ηλιακές 
εκλείψεις και έδειξε ότι αυτές οι εκτροπές είχαν ως αί-
τιο τη βαθμιαία μείωση της περιστροφής της Γης γύρω 
από τον άξονά της.  Ο φιλόσοφος Καντ υπέθεσε σωστά 
ότι η τριβή από τις παλίρροιες προκαλούσε την επι-
βράδυνση. Η βαρύτητα της Σελήνης προκαλεί παλίρ-
ροιες στους ωκεανούς, έτσι ώστε, καθώς «γλείφουν» 
τις ακτές, λιγοστεύουν την ενέργεια της περιστροφής 
της Γης.  Πραγματικά, ο ρυθμός επιβράδυνσης είναι πε-
ρίπου 0,00002 δευτερόλεπτα το χρόνο, που σημαίνει 
ότι κάθε 50.000 χρόνια η ημέρα γίνεται ένα δευτερόλε-
πτο μεγαλύτερη!

Μέχρι τη δεκαετία του 1960, η μόνη απόδειξη της 
επιβράδυνσης της περιστροφής της Γης προερχόταν 

από αστρονομικές παρατηρήσεις.
Τότε, ο παλαιοντολόγος J. Wells διαπίστωσε ότι ορι-

σμένα προ πολλού νεκρά κοράλλια περιέχουν στους 
ετήσιους δακτυλίους, μέσα στους σκελετούς τους, ένα 
αρχείο των ημερών και των ετών που πέρασαν.  Μέσα 
στους δακτυλίους αυτούς υπάρχουν λεπτές μεμβρά-
νες που σημειώνουν τις καθημερινές καταθέσεις αν-
θρακικού ασβεστίου από τον πολύποδα του κοραλ-
λιού μέσα στο σκελετό.

Προσεκτική εξέταση σε απολιθωμένα κοράλλια από 
προηγούμενες γεωλογικές περιόδους που εκτείνονται 
σε εκατομμύρια χρόνια αποκαλύπτει ότι ο μέσος αριθ-
μός των μεμβρανών σε κάθε ομάδα δακτυλίων μεγα-
λώνει, όσο κανείς προχωρεί όλο και περισσότερο πίσω 
στο χρόνο.  Για παράδειγμα, πριν 370 εκατομμύρια 
χρόνια, απολιθωμένα κοράλλια περιέχουν κατά μέσον 
όρο 400 μεμβράνες κατά δακτύλιο.  Αυτό δείχνει ότι 
τα κοράλλια ζούσαν ένα έτος 400 ημερών περίπου, με 
κάθε ημέρα 22 ωρών.

Αυτά τα 0,00002 δευτερόλεπτα το χρόνο κάνουν τη 
διαφορά;  Έτσι φαίνεται.

Η ιστορία έχει μια επιπλέον διάσταση, επειδή η 
επιβράδυνση της περιστροφής της Γης επηρεάζει τη 
Σελήνη.  Η Γη και η Σελήνη περιστρέφονται γύρω από 
ένα κοινό κέντρο βάρους.  Αυτό το σημείο βρίσκεται 
βαθιά μέσα στη Γη, λόγω της πολύ μεγαλύτερης μάζας 
της Γης.  Η στροφορμή των δύο σωμάτων παραμένει 
σταθερή. Και επειδή η ταχύτητα της Γης μειώνεται, 
καθώς περιστρέφεται, η ταχύτητα της Σελήνης αυξά-

νεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
επιταχύνεται η Σελήνη και να απο-
μακρύνεται βραδέως από τη Γη.

Εξάλλου, υπάρχει και παλαιο-
ντολογική απόδειξη που δείχνει 
τη Σεληνιακή απομάκρυνση.  Ας 
εξετάσουμε το ναυτίλο, ένα κε-
φαλόποδο σχετικό με τα χταπό-
δια και τα καλαμάρια. Κάποτε, οι 
ναυτίλοι ήταν μια ισχυρή ομάδα, 
με περισσότερα από 10.000 είδη. 
Αλλά, όπως και τόσα άλλα είδη, 
έτσι και οι περισσότεροι ναυτίλοι 
εξαφανίστηκαν.  Σήμερα μόνο 
πέντε είδη διατηρούνται.  Ο ναυ-
τίλος ζει μέσα σε ένα όστρακο, 
και, καθώς μεγαλώνει, δημιουρ-
γεί ένα νέο χώρο (θαλαμίσκο) 
στον οποίο μετακομίζει. Στη συ-
νέχεια, το ζώο σφραγίζει τον πα-
λιό θαλαμίσκο με ένα διάφραγμα. 
Ανάμεσα στα διαφράγματα των 
σημερινών ναυτίλων υπάρχουν 
κατά μέσο όρο 30 λεπτές μεμ-
βράνες, οι οποίες δείχνουν ότι 
κάθε μία απ’ αυτές αντιπροσω-

πεύει μία ημέρα.
Έτσι, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το κάθε διάφραγ-

μα αντιστοιχεί σε σεληνιακό μήνα 30 ημερών. Απολιθω-
μένοι ναυτίλοι δείχνουν σχεδόν μια γραμμική μείωση 
του αριθμού των μεμβρανών σε κάθε θαλαμίσκο, όταν 
εξετάζουμε όλο και παλαιότερα δείγματα.  Οι νεότεροι 
απολιθωμένοι ναυτίλοι έχουν περίπου 25 μεμβράνες 
σε κάθε θαλαμίσκο. Πριν από 420 εκατομμύρια χρόνια, 
κάθε θαλαμίσκος περιείχε μόνο 9 ή 10 μεμβράνες.  Ο 
σεληνιακός κύκλος κατά τη γεωλογική εκείνη περίοδο 
είχε μόνο 9 ή 10 μέρες. Αυτό σημαίνει ότι οι ναυτίλοι εί-
δαν κατά τα χρόνια εκείνα μια γιγαντιαία Σελήνη σε μια 
απόσταση 100.000 μιλίων περίπου - ακριβώς το 40% 
της σημερινής απόστασης.  Η ημέρα της θα διαρκούσε 
21 ώρες, με μια περιστροφική επιβράδυνση 0,00002 
δευτερόλεπτα το χρόνο και κάθε χρόνος θα είχε 417 μέ-
ρες, έχοντας ως δεδομένο ότι καμιά αλλαγή δεν υπήρξε 
στην τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο.

Η Αστρονομία, λοιπόν, δεν είναι μόνο πάνω από τα 
κεφάλια μας, αλλά και κάτω απ' τα πόδια μας.  Όταν κοι-
τάζουμε από το τηλεσκόπιο τους μακρινούς γαλαξίες, 
ας θυμηθούμε τα φαινομενικά ως ασήμαντα 0,00002 
δευτερόλεπτα το χρόνο.  Ας θυμηθούμε το δραστικό 
αποτέλεσμα του χρόνου στη Σελήνη και τα καταπλη-
κτικά του τεκμήρια στο φλοιό του ωραίου μας γαλά-
ζιου πλανήτη, που τα διατήρησαν, χωρίς να το ξέρουν, 
τα κοράλλια και οι ναυτίλοι.

Κωνσταντίνος Ανδρακάκος, Φυσικός

Tαξίδι στα βάθη του χρόνου
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Οι Νευροεπιστήμες έχουν δείξει ότι 
τα συναισθήματα σχετίζονται και 

ενεργοποιούνται από συγκεκριμένες 
περιοχές στον εγκέφαλο.

Βάσει της θεωρίας που πρώτος δια-
τύπωσε ο Καναδός Νευροφυσιολόγος 
Paul Mac Lean (1913-2007), ο σημερι-
νός εγκέφαλος του ανθρώπου και των 
άλλων θηλαστικών αποτελεί σύμπλεγ-
μα τριών «εγκεφάλων», οι οποίοι δημι-
ουργήθηκαν και προστέθηκαν σταδια-
κά κατά τη διάρκεια της εξέλιξης.

Τα τρία αυτά τμήματα, τα οποία προο-
δευτικά ενσωμάτωσε ο εγκέφαλός μας, 
είναι με τη σειρά της εμφάνισής τους: ο 
«εγκέφαλος του ερπετού», ο «παλαι-

οθηλαστικός εγκέφαλος» και ο «νεο-
θηλαστικός εγκέφαλος ή νεοφλοιός».

Ο αρχαιότερος «ερπετοειδής εγκέ-
φαλος» - που ονομάστηκε έτσι, επειδή 
αναπτύχθηκε πρώτα στα ερπετά- πε-
ριλαμβάνει το εγκεφαλικό στέλεχος 
και αποτελεί προέκταση του νωτιαί-
ου μυελού. Διεκπεραιώνει τις βασικές 
εγκεφαλικές λειτουργίες από τις οποίες 
εξαρτάται η ζωή: την καρδιακή λειτουρ-
γία και την αναπνοή.  Είναι η έδρα των 
ενστικτωδών αρχέγονων ωθήσεων: της 
επιθετικότητας, του κινδύνου, της υπε-
ράσπισης του εδάφους, των ενστίκτων 
συντήρησης και αναπαραγωγής, όλων 
των ωθήσεων που έχουν σκοπό την 

εξασφάλιση της επιβίωσης του είδους.  
Από εδώ ξεκινά η ρύθμιση του βαθμού 
εγρήγορσής μας και, ως εκ τούτου, είναι 
εκείνος που πυροδοτεί τις αντιδράσεις 
ετοιμότητας σε πιθανό κίνδυνο.

Ο παλαιοθηλαστικός ή συναισθη-
ματικός εγκέφαλος είναι ο ενδιάμεσος 

και σε μεγάλο βαθμό ταυτίζεται με το 
μεταιχμιακό σύστημα του εγκεφάλου. 
Δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο 
και τα υπόλοιπα θηλαστικά να αναπτύ-
ξουν και να εκδηλώσουν ένα ολόκληρο 
σύστημα συναισθηματικών κωδίκων, 
όπως η στοργή, ο θυμός, η αρέσκεια, η 
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Τι είναι συναίσθημα;  Το συναίσθημα είναι ένας 
όρος για την ακριβή σημασία του  οποίου οι ψυ-
χολόγοι και οι φιλόσοφοι έριζαν για περισσότε-

ρο από έναν αιώνα.  Στην κυριολεκτική της έννοια, το 
Αγγλικό Λεξικό της Οξφόρδης ορίζει το συναίσθημα 
ως: «οποιαδήποτε αναταραχή ή αναστάτωση του 
νου, αίσθημα, πάθος» ή «οποιαδήποτε σφοδρή ή 
εξημμένη ψυχική κατάσταση».  Όλα τα συναισθήμα-
τα είναι, ουσιαστικά, προτροπές για δράση, στιγμιαία 
σχέδια για την αντιμετώπιση της ζωής που η εξέλιξη 
έχει σταλάξει μέσα μας. Η ίδια η ρίζα της λέξης «συ-
ναίσθημα» (emotion, λατινικά motere=κινώ) υπο-
νοεί ότι ενυπάρχει η τάση για κίνηση, για δράση.

Οι ερευνητές εξακολουθούν να διαφωνούν ως 
προς το ποια ακριβώς συναισθήματα πρέπει να θε-
ωρηθούν πρωταρχικά.  Σύμφωνα με τις εργασίες του 
Πωλ Έκμαν (Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια), τέσσερα 
συναισθήματα μπορούν να χαρακτηριστούν κύρια: ο 
φόβος, ο θυμός, η θλίψη και η απόλαυση. Αυτά ανα-
γνωρίζονται από ανθρώπους που προέρχονται από 
διαφορετικούς πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο, στους 
οποίους περιλαμβάνονται και άνθρωποι που, πιθα-
νώς, δε χρησιμοποιούν καν τη γραφή, όπως φυλές 
της Νέας Γουϊνέας που βρίσκονται ακόμα στη Λίθινη 
εποχή. Το γεγονός αυτό καθιστά τα συγκεκριμένα συ-
ναισθήματα παγκόσμια, καθώς προκαλούν τις ίδιες 
εκφράσεις στο πρόσωπο. Αυτή η παγκοσμιότητα των 

εκφράσεων του προσώπου παρατηρήθηκε, πιθανό-
τατα, αρχικά από το Δαρβίνο, ο οποίος τη θεώρησε ως 
απόδειξη ότι οι δυνάμεις της εξέλιξης είχαν χαράξει 
αυτά τα σημάδια στο κεντρικό νευρικό μας σύστημα.

Οι ερευνητές έχουν ανακαλύψει πως κάθε συναί-
σθημα προετοιμάζει το σώμα για ένα εντελώς διαφο-
ρετικό είδος αντίδρασης:
• Με το φόβο το αίμα οδεύει προς τους μεγάλους 

σκελετικούς μύες, για παράδειγμα τα πόδια, κάνο-
ντας πιο εύκολο το τρέξιμο˙ ως εκ τούτου, το πρό-
σωπο «πανιάζει», καθώς το αίμα στραγγίζει απ’ αυτό 
(«μου πάγωσε το αίμα»). Στιγμιαία, το σώμα ψύχεται 
αφήνοντας στο άτομο το χρόνο να εκτιμήσει κατά 
πόσο η φυγή θα ήταν η ενδεδειγμένη αντίδραση.  
Μια σειρά ορμονών κάνουν το άτομο ευερέθιστο, 
ενώ το επικεντρώνουν αποκλειστικά στην άμεση 
απειλή.

• Με το θυμό αυξάνονται οι παλμοί της καρδιάς, ενώ 
το αίμα κυλάει προς τα χέρια και μας διευκολύνει 
να πιάσουμε ένα όπλο ή να επιτεθούμε σε κάποιον 
εχθρό.

• Με τη θλίψη προσαρμοζόμαστε σε μια σημαντική 
απώλεια, ενώ προκαλείται ελάττωση της ενέργειας 
και του ενθουσιασμού για τις δραστηριότητες της 
ζωής, ιδιαίτερα για τις απολαύσεις. Αυτή η απώλεια 
ενέργειας, πιθανότατα, κράτησε τους θλιμμένους - 
άρα ευάλωτους - προγόνους μας κοντά στις σπη-
λιές τους, όπου σίγουρα ήταν πιο ασφαλείς.

• Η ευτυχία, η αγάπη, η απόλαυση συνδέονται με 
αυξημένη δραστηριότητα σε εγκεφαλικά κέντρα 
που αναχαιτίζουν τα αρνητικά συναισθήματα, αυ-
ξάνοντας τη διαθέσιμη ενεργητικότητα. Κάτω από 
την επίδραση του παρασυμπαθητικού νευρικού 
συστήματος, ο άνθρωπος βρίσκεται βιοσωματικά 
σε γενική ηρεμία, γεγονός που τον βοηθά στην επί-
τευξη στόχων διευκολύνοντας τη συνεργασία.
Η παρατεταμένη περίοδος της εξέλιξης, κατά τη 

διάρκεια της οποίας σφυρηλατήθηκαν αυτές οι συναι-
σθηματικές αντιδράσεις, υπήρξε σίγουρα μια πραγ-
ματικότητα πιο σκληρή από οποιαδήποτε άλλη έζησε 
το ανθρώπινο είδος στην καταγεγραμμένη ιστορία.  
Αυτές ήταν, όμως, που εξασφάλισαν την επιβίωσή του.

Η Βιολογία των Συναισθημάτων

Εγκέφαλος: 
όργανο επιβίωσης, 

συναίσθησης, σκέψης

Διαδικτυακή έρευνα: Χριστίνα Ζουμπουρλή, 
Μαρίνα Καβουρίδη, Αλεξάνδρα Λιανοπούλου, Ιωάννα Χατζηθεοδοσίου, 

Α1 Λυκείου, Κυριακή Παναγοπούλου, Α4 Λυκείου
Επιμέλεια : Έλενα Τσιτούρα,  Βιολόγος
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απαρέσκεια, η κινητοποίηση, η ακινητο-
ποίηση. Το μεταιχμιακό σύστημα αποτε-
λεί ένα σύνολο μικρών περιοχών, όπως 
η αμυγδαλή, ο ιππόκαμπος, ο υποθάλα-
μος, η υπόφυση.

Ο Τζόζεφ Λεντού, νευροψυχίατρος 
στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, 
ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε τον ου-
σιώδη ρόλο της αμυγδαλής στο συναι-
σθηματικό εγκέφαλο ως «ψυχολογικού 
φρουρού»: τα προσλαμβανόμενα από 
τις αισθήσεις σήματα διεγείρουν την 
αμυγδαλή που ερευνά εξονυχιστικά 
κάθε εμπειρία, πριν τα ίδια σήματα φτά-
σουν και αξιολογηθούν από το σκεπτό-
μενο εγκέφαλο (νεοφλοιό). Η αμυγδαλή 
μάς κάνει να αντιδράσουμε ακαριαία 
πριν ο καλύτερα πληροφορημένος νε-
οφλοιός ξεδιπλώσει το πιο εκλεπτυσμέ-
νο σχέδιο δράσης του. Θυμηθείτε την 
τελευταία φορά που «σας την έδωσε» 
και ξεσπάσατε σε βαθμό που, κατόπιν 

ωρίμου σκέψεως, σάς φάνηκε αδικαιο-
λόγητος. Η επονομαζόμενη «συναισθη-
ματική πειρατεία» της αμυγδαλής είναι 
υπεύθυνη για τις συναισθηματικές σας 
εκρήξεις.  Είναι, όμως, υπεύθυνη και για 
τη συναισθηματική σας μνήμη.  Ενώ το 
άλλο τμήμα του μεταιχμιακού συστή-
ματος, ο ιππόκαμπος,  συγκρατεί και 
επεξηγεί τα σήματα, η αμυγδαλή δίνει 
τη συγκινησιακή χροιά τους. Αν κάνετε 
μια επικίνδυνη προσπέραση με το αυ-
τοκίνητο και παρά τρίχα γλιτώσετε μια 
μετωπική σύγκρουση, ο ιππόκαμπος θα 
συγκρατήσει τις λεπτομέρειες, τον τόπο 
και χρόνο του περιστατικού, η αμυγδα-
λή, όμως, για πάντα θα στέλνει σήμα 
αγωνίας, κάθε φορά που θα ξαναπρο-
σπαθήσετε να προσπεράσετε υπό πα-
ρόμοιες συνθήκες. Τα συναισθηματικά 
μαθήματα που παίρνουμε στη διάρκεια 
της ζωής μας αποθηκεύονται έτσι, ως 
ακατέργαστα σχέδια, και δικαιολογούν 

τη συναισθηματική μας ζωή.
Στο τρίτο σκέλος του μεταιχμιακού 

συστήματος βρίσκεται ο υποθάλαμος, 
ο υπασπιστής της αμυγδαλής, το υπά-
κουο όργανο, που αναλαμβάνει - μέσω 
διέγερσης της υπόφυσης την παραγωγή 
ορμονών. Καθώς αυτές κατακλύζουν το 
αίμα, θα νιώσετε τώρα φόβο, θυμό, θλί-
ψη, ευτυχία...

Ο νεοθηλαστικός ή σκεπτόμενος 
εγκέφαλος είναι το νεότερο τμήμα του 
κεντρικού νευρικού συστήματος. Όλες 
οι ικανότητες που διαφοροποιούν τους 
ανθρώπους από τα ζώα οφείλονται στις 
λειτουργίες του νεοφλοιού. Καταλαμβά-
νει τα 2/3 του συνολικού εγκεφάλου και 
ρυθμίζει ή σχετίζεται με ανώτερες λει-
τουργίες, όπως η γλώσσα, η φαντασία, 
η λογική, ο συλλογισμός. Μια περιοχή 
του προμετωπιαίου φλοιού, είναι αυτή 
που διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη 
συγκρότησή μας ως λογικών, πνευματι-

κών και ηθικών οντοτήτων. Θεωρείται ο 
«χειριστής» του συναισθήματος, ζυγίζο-
ντας τις αντιδράσεις πριν από τη δράση.  
Θυμίζει, δηλαδή, τον πατέρα που εμπο-
δίζει το παρορμητικό του παιδί να τον 
τραβολογάει και του υποδεικνύει να ζη-
τάει ευγενικά αυτό που θέλει ή να μάθει 
να περιμένει!

Τα τμήματα αυτά του εγκεφάλου λει-
τουργούν αλληλοεπηρεαζόμενα αλλά 
και συχνά ανταγωνιστικά.  Η μεταξύ 
τους σχέση μεταβάλλεται προοδευτικά 
με το χρόνο αλλά και με την εκπαίδευση. 
Η διαμόρφωση του νεότερου τμήματος 
του ανθρώπινου εγκεφάλου αυξάνει 
ολοένα τη δυνατότητά του να ελέγχει ή 
να αναστέλλει αυθόρμητες εκρήξεις του 
συναισθηματικού εγκεφάλου. Η δράση, 
ωστόσο, των κατώτερων τμημάτων του 
εγκεφάλου δεν μπορεί να εξουδετερω-
θεί πλήρως, ειδικά ως προς ό,τι ορίζου-
με ένστικτα.

Θυμός
Φανταστείτε ότι παρακολουθείτε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.  Σε μια κρίσιμη 

φάση, ένας ποδοσφαιριστής κάνοντας ένα αντικανονικό μαρκάρισμα μπαί-
νει στη μικρή περιοχή, σουτάρει και βάζει γκολ. Ο διαιτητής, πριν ακόμα ξεκινή-
σουν οι πανηγυρισμοί, σφυρίζει, ακυρώνοντας το γκολ και υποδεικνύει φάουλ 
στον παίκτη.  Ο παίκτης, εκτός εαυτού, στολίζει με κοσμητικά επίθετα το διαιτητή 
και επιτίθεται εναντίον του.  Όλη η κερκίδα σείεται από μαινόμενους θεατές...  

Φανταστείτε ότι εκεί που 
κάθεστε αμέριμνοι και 

βλέπετε τηλεόραση, ακούτε 
έναν έντονο κρότο.  Χωρίς 
καν να το σκεφτείτε, τινάζεστε 
τρομαγμένοι - μπορεί μάλιστα 
αυτή η «τρομάρα» να σας προ-
κάλεσε και ταχυπαλμία.  Αμέ-
σως μετά, το σκέφτεστε λογι-
κά, κάνετε έλεγχο και βλέπετε 
ότι ο κρότος προήλθε από το 
ρεύμα του αέρα που χτύπησε 
με ορμή την ενδιάμεση πόρ-
τα.  Τότε εφησυχάζετε, αν και 
η «τρομάρα» αυτή δεν περνάει 
στη στιγμή, αλλά χρειάζεται 
λίγο χρόνο, για να σας αφήσει 
τελικά ήρεμους.  Τι συνέβη 
μέσα σας;

Ο φόβος είναι ένα βασικό 
συναίσθημα του ανθρώπου 
που προκαλείται από τη συ-
νειδητοποίηση ενός πραγματι-
κού ή πλασματικού κινδύνου ή 
απειλής.  Είναι μια φυσιολογική 
αμυντική αντίδραση του οργα-
νισμού και, σε περιορισμένο 
βαθμό, λειτουργεί ως καταλύ-
της, ώστε να αντεπεξέλθουμε 
στις περιστάσεις με ασφάλεια.  
Ο φόβος διακρίνεται από τη 
σχετική συναισθηματική κα-

τάσταση του άγχους (= άγχω, 
αγχόνη = σφίγγω στο λαιμό), 
το οποίο εκδηλώνεται ως εσω-
τερική ένταση που υπάρχει 
χωρίς την ύπαρξη οποιασδή-
ποτε εξωτερικής απειλής, που 
γίνεται αντιληπτή ως ανεξέ-
λεγκτη ή αναπόφευκτη. Στην 
περίπτωση αυτή προξενεί 
βλάβη στην υγεία και το άτομο 
υπολειτουργεί στις δραστηρι-
ότητές του.

Κύριος υπεύθυνος της αντί-
δρασης φόβου και άγχους εί-
ναι η έκκριση κορτιζόλης από 

τα επινεφρίδια κατόπιν διέγερ-
σης από την υπόφυση.  Η κορ-
τιζόλη αυξάνει το σάκχαρο του 
αίματος, ενώ λιπαρά οξέα και 
πρωτεΐνες διασπώνται και με-
τατρέπονται σε καύσιμα που 
απαιτούνται άμεσα από τον 
οργανισμό. Η κορτιζόλη, επί-
σης, σταματά την ανάπτυξη, 
την πέψη, ακόμα και την επού-
λωση πληγών, λειτουργίες που 
είναι καλύτερα να γίνουν αρ-
γότερα. Σταματά, επίσης, τη 
γενετήσια ορμή, αυξάνει την 
προμήθεια αέρα, την εφίδρω-

ση του δέρματος και οξύνει τις 
αισθήσεις.

Έτσι, τα μάτια αυτόματα δι-
ευρύνονται, τα φρύδια συγκε-
ντρώνονται, οι μύες βρίσκο-
νται σε ένταση και το άτομο 
τρέμει.  Οι τρίχες στο δέρμα 
σηκώνονται, ώστε να φαντά-
ζει τρομακτικό!... (σκεφτείτε 
την αντίδραση των γατιών που 
τσακώνονται).  Κοινή αντίδρα-
ση, επίσης, είναι η αυτόματη 
κάλυψη ευάλωτων τμημάτων 
της ανατομίας, όπως πρόσω-
πο, γεννητικά όργανα.  Όταν 

υπάρχει απειλή, αυξάνεται η 
αρτηριακή πίεση και ο καρ-
διακός ρυθμός, φαινόμενα 
που ενεργοποιούνται και από 
την παράλληλη έκκριση αδρε-
ναλίνης.  Το άτομο βρίσκεται 
μπροστά στην επιλογή της 
λεγόμενης αντίδρασης «μάχης 
ή φυγής» (fight or flight), που 
θα του διασφαλίζει προοπτική 
επιβίωσης.

Σκεφτείτε, όμως, τις συνέ-
πειες των παραπάνω αντι-
δράσεων, όταν το άγχος (ή ο 
υφέρπων φόβος) είναι συχνό 
και έντονο. Το χρόνιο άγχος 
ενοχοποιείται για περιστατικά 
άσθματος, αρθρίτιδας, πονο-
κεφάλων, πεπτικού έλκους, 
αναπαραγωγικών διαταραχών 
και διαβήτη.

Οι εργασίες των Ρόμπερτ 
Άπερ και Ντέιβιντ Φέλτεν σχε-
τικά με την αλληλεπίδραση 
του νευρικού και ανοσοποιητι-
κού συστήματος υπέδειξαν ότι 
οι ορμόνες του άγχους έχουν 
ισχυρότατη επίδραση στα κύτ-
ταρα της άμυνας, κάνοντας το 
άτομο ευάλωτο σε λοιμώξεις 
από ιούς (όπως του έρπητα και 
του κρυολογήματος), καθώς, 
επίσης, μπορεί να επιταχύνουν 
τη μετάσταση του καρκίνου 
και την έξαρση αυτοάνοσων 
παθήσεων, όπως ο ερυθημα-
τώδης λύκος και η λεύκη.
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Φόβος



ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ  //  18

«Ω, αγαπημένη!  Να σε συγκρίνω με 
μια καλοκαιρινή ημέρα;  Πιο αγαπητή 
από ολόκληρη την τέχνη και πιο ήπια», 
λέει ο Σαίξπηρ, περιγράφοντας το αί-
σθημα ευφορίας που πλημμυρίζει τον 
ερωτευμένο μπροστά στο αντικείμενο 
του πόθου του.  Είναι γεμάτη η παγκό-
σμια λογοτεχνία από περιγραφές σαν 
κι αυτή, οι οποίες σκιαγραφούν το πιο 
περίπλοκο από τα ανθρώπινα συναι-
σθήματα.

Σύμφωνα με έρευνες του Πανεπι-
στημίου του Τέξας, η ερωτική έλξη δη-
μιουργείται στους άντρες κατ’ αρχήν 
από την εικόνα: τη σωματική μάζα, τη 
σωματική συμβατότητα, τα συμμετρι-
κά χαρακτηριστικά του προσώπου της 
γυναίκας, ενώ στις γυναίκες επιπλέον 
ρόλο παίζει η υγεία και κοινωνικοί δεί-
κτες, όπως το εισόδημα και η κοινωνι-
κή θέση του άντρα.  Τα σήματα αυτά 
αξιολογούνται από το μεταιχμιακό σύ-

στημα του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα 
την άμεση έκκριση αδρεναλίνης από τα 
επινεφρίδια, που κάνει τον ερωτευμέ-
νο να «καρδιοχτυπά» και να τίθεται σε 
υπερδιέγερση. Επιπλέον, η έκκριση του 
νευροδιαβιβαστή ντοπαμίνης καθηλώ-
νει την προσοχή του στο αντικείμενο 
του πόθου του και οξύνει τις αισθήσεις 
του, ενώ η αυξημένη αρτηριακή πίεση 
αυξάνει την αιμάτωση της γεννητικής 
περιοχής προετοιμάζοντας μια σεξου-

«Σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, 778 άν-
θρωποι εκτελέστηκαν σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο εφαρ-
μογής θανατικής ποινής, κατά το έτος 2013».

«Νέες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις», αναγγέλλει το 
Υπουργείο Οικονομικών.

«Στο 12,5% του πληθυσμού ανέρχονται τα κρούσματα 
κατάθλιψης στη χώρα μας», σύμφωνα με το ερευνητικό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής...

Τα δελτία ειδήσεων και η καθημερινή ζωή είναι, δυστυ-
χώς, γεμάτα από γεγονότα και καταστάσεις που προκα-
λούν λύπη, πίκρα, απελπισία...Τα αρνητικά συναισθήματα 
φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας που συμβαίνει 
στο δεξιό προμετωπιαίο λοβό. Όταν βιώνουμε θλίψη, πα-
ρουσιάζεται πτώση των βασικών νευροδιαβιβαστών που 
διεγείρουν τη μυϊκή δραστηριότητα. Πράγματι, η έλλειψη 
σεροτονίνης, νοραδρεναλίνης και ντοπαμίνης σχετίζονται 
με επιβράδυνση του μεταβολισμού, διαταραχές στην όρε-
ξη και, άρα, στην πρόσληψη τροφής, προβλήματα στον 
ύπνο, πτώση της ενεργητικότητας, αίσθημα κόπωσης.  Ο 
θλιμμένος άνθρωπος είναι σκυθρωπός και ωχρός. Η μείω-
ση του μυϊκού τόνου επηρεάζει την κινητικότητα των μυών 
του προσώπου και αφαιρεί οποιαδήποτε εκφραστικότητα.  
Παρ' όλα αυτά, η ορμονική ανισορροπία τείνει να διεγείρει 
τους δακρυϊκούς αδένες. Το κλάμα λόγω θλίψης είναι μο-
ναδικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων. Σύμφωνα με τον 
Oren Hasson, εξελικτικό βιολόγο στο Πανεπιστήμιο του Tel 

Aviv, τα δάκρυα λειτουργούν ως σήματα υποβολής, ως 
κραυγή για βοήθεια και συμβάλλουν, τελικά, στη συ-
ναισθηματική σύνδεση με τους άλλους και στη λήψη 
βοήθειας για την ανακούφιση της θλίψης.  Η βοήθεια 
αυτή είναι άμεσα ορατή: η αύξηση των επιπέδων 
σεροτονίνης και η δράση του αριστερού προμετω-
πιαίου λοβού κάνουν το άτομο να επεξεργαστεί 
λογικά το δυσάρεστο γεγονός. Δεν είναι τυχαίο 
ότι στον ίδιο ακριβώς βιοχημικό μηχανισμό στο-
χεύουν τα σύγχρονα φαρμακευτικά σκευάσματα 
που δίνονται ως αντικαταθλιπτικά, όπως, εξάλλου, 
και η σοκολάτα (αλλά και οι υδατανθρακικές τρο-
φές), που, περιέχοντας το αμινοξύ τρυπτοφάνη, 
διεγείρουν την παραγωγή ντοπαμίνης.  Ευτυχώς 
για την ανθρωπότητα έγινε παρελθόν η θλιβερά 
άστοχη «θεραπεία» των ψυχικά διαταραγμένων με 
λοβοτομή, που απομάκρυνε χειρουργικά μέρος του 
προμετωπιαίου φλοιού. Το τραγικό ήταν ότι μαζί με 
τη δυστυχία χανόταν και η συναισθηματική ζωή των 
περισσότερων ασθενών.

Υπάρχουν τόσοι τρόποι αντιμετώπισης της θλίψης όσοι 
και οι άνθρωποι.  O Rabindranath Tagore (Nobel Λογοτε-
χνίας για την Ινδία, 1913), πρότεινε έναν: «Εάν, όταν βρα-
διάζει, κλαις, γιατί έπεσε ο ήλιος, τα δάκρυα δε θα σ' αφή-
σουν να δεις τ' αστέρια».

Αν κάποιος απαθανάτιζε τη στιγμή, 
θα έβλεπε συνολικά τις ίδιες σωματικές 
αντιδράσεις: μύες κινητοποιημένοι για 
χρήση σωματικής βίας, κόκκινα πρό-
σωπα, συνοφρύωση και διαστολή στις 
κόρες των ματιών, που παραπέμπουν 
σε άγριο βλέμμα. Η μυϊκή ένταση και 
η παρόρμηση για επίθεση δίνουν στο 
άτομο μια υποκειμενική αίσθηση δύνα-
μης και ασφάλειας.  Το αίμα εκτρέπεται 
από το συκώτι και το πεπτικό σύστημα 
και κατευθύνεται προς τα άκρα, όπου, 
σε συνδυασμό με την αυξημένη παροχή 
οξυγόνου λόγω αύξησης της αρτηρια-
κής πίεσης, τα κινητοποιεί σε επίθεση.  
Ένας άνθρωπος χρειάζεται τουλάχιστον 
20 λεπτά, για να ηρεμήσει από το θυμό, 
καθώς στο σώμα του χρειάζεται χρόνος, 
για να εξουδετερωθούν οι παραγόμενες 
ορμόνες που τον προκάλεσαν.

Εκτός από την κορτιζόλη (την κυρί-
αρχη ορμόνη του άγχους), παράγεται ο 

νευροδιαβιβαστής νοραδρεναλίνη και η 
ορμόνη αδρεναλίνη από τα επινεφρίδια 
που πυροδοτούν τη λειτουργία της καρ-
διάς. Κάθε επεισόδιο θυμού προσθέτει 
μια συμπληρωματική πίεση στην καρ-
διά, αυξάνοντας τους σφυγμούς και την 
πίεση του αίματος. Γι’ αυτό και θεωρείται 
ο θυμός ως το πρώτο συναίσθημα που 
προξενεί τη μεγαλύτερη βλάβη στην 
καρδιά. Έρευνα του Πανεπιστημίου του 
Χάρβαντ έδειξε ότι υπερδιπλασιάζεται 
ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής σε 
άτομα που είχαν ήδη ένα καρδιακό νό-
σημα.  Το ενδιαφέρον (και ανησυχητικό) 
είναι ότι το συναίσθημα του θυμού είναι 
αυτό που οι άνθρωποι δυσκολεύονται 
περισσότερο να ελέγξουν. Η δράση των 
ορμονών προκαλεί μια γοργή, επεισο-
διακή έκρηξη ενέργειας αρχικά, όμως, 
η αμυγδαλή διατηρεί τον υψηλό βαθ-
μό εγρήγορσης επί ώρες ή μέρες.  Έτσι, 
κάθε επακόλουθη σκέψη ή κατάσταση 

ενεργοποιεί εκ νέου και αυξάνει το ορ-
μονικό κύμα, καθοδηγούμενο πάντα 
από την άγρυπνη συγκινησιακή μνήμη 
της αμυγδαλής.  Έτσι, κάποιος που πέ-
ρασε μια δύσκολη μέρα στον εργασιακό 
του χώρο είναι πολύ πιο εύκολο να θυ-
μώσει για κάτι, μάλλον ασήμαντο, στο 
σπίτι - το οποίο υπό άλλες συνθήκες δε 
θα του προκαλούσε τέτοια συναισθημα-
τική ένταση.

Στον «πολιτισμένο» ενήλικο, η εκπαί-
δευση του νεοφλοιού μπορεί να χαλι-
ναγωγήσει μεν τα ξεσπάσματα της αμυ-
γδαλής που εκδηλώνονται ως σωματική 
βία, μπορεί, όμως, να επιστρατεύσει 
και άλλους τρόπους έκφρασης, όπως η 
απάθεια με ένα ψεύτικο ή ειρωνικό χα-
μόγελο, η ηττοπάθεια, η μανιακή συμπε-
ριφορά ως προς π.χ. την καθαριότητα, 
την ανορεξία ή τη βουλιμία, η ψυχολο-
γική χειραγώγηση με την προσποίηση 
π.χ. μιας ασθένειας, η μυστικοπάθεια, 

ο εκφοβισμός, η καταστροφικότητα με 
βανδαλισμό ή επιθετική οδήγηση, η επί-
δειξη μεγαλείου, η λεκτική βία με χρήση 
χυδαίας γλώσσας, η εκδικητικότητα...

Έτσι, σύμφωνα με έρευνες του Πα-
νεπιστημίου Ντιουκ, δεν είναι τόσο 
επιζήμια μια συμπτωματική εκδήλωση 
θυμού, όσο η υιοθέτηση ενός προτύ-
που συμπεριφοράς που χαρακτηρίζεται 
γενικότερα από διαρκή συναισθήματα 
δυσπιστίας, κυνισμού, εχθρότητας από 
το άτομο.

Η πρόκληση για τον ώριμο «πολιτι-
σμένο» ενήλικο είναι η θέση του Αρι-
στοτέλη, όπως διατυπώνεται στα Ηθικά 
Νικομάχεια: «Ο καθένας μπορεί να θυ-
μώσει - αυτό είναι εύκολο.  Αλλά το να 
θυμώσει κανείς με το σωστό άτομο, στο 
σωστό βαθμό και στη σωστή στιγμή, για 
τη σωστή αιτία και με το σωστό τρόπο - 
αυτό δεν είναι εύκολο».

             Θλίψη

Έρωτας - Ευτυχία
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Daniel Goleman, «Συναισθηματική Νοημοσύνη»
Gerald Huther , «Η βιολογία του φόβου»

αλική συνεύρεση.  Η παραγωγή τεστο-
στερόνης και στα δύο φύλα ενισχύει το 
σεξουαλικό ένστικτο και προάγει την 
παραγωγή σπερματοζωαρίων από τους 
όρχεις.

Προς απογοήτευση, ενδεχομένως, 
των απανταχού ερωτευμένων, το αίσθη-
μα ευφορίας που αισθάνονται οφείλεται 
στην έκκριση σεροτονίνης από την περι-
οχή του υποθαλάμου, ορμόνης που επη-
ρεάζει - μεταξύ των άλλων - την όρεξη, 
τον ύπνο και τη διάθεση επικοινωνίας 
μας με τους άλλους.  Σε συνδυασμό με 
τις ενδορφίνες (τις παγκοσμίως αποκα-
λούμενες anti-stress ορμόνες), που ενι-
σχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και 
έχουν αντιγηραντική δράση, παρέχουν 
φυσική αναλγησία, βελτιωμένη μνήμη, 
ενώ συμβάλλουν στη δημιουργία αρμο-
νικών σχέσεων και αισθήματος ευτυχίας 
και ικανοποίησης.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές ναρκω-
τικές ουσίες δρουν με ανάλογο τρόπο, 
όπως οι ενδορφίνες, επιφέροντας μεν 
ένα παροδικό αίσθημα ευφορίας στο 
χρήστη, στερώντας του, όμως, τη φυσι-
κή ικανότητα παραγωγής ενδορφινών, 
που μεσοπρόθεσμα τον καθιστά, υπό 
μια έννοια, συναισθηματικά αποστα-
σιοποιημένο από το αίσθημα ευτυχίας.  
Η κατεξοχήν, όμως, ορμόνη που εμπλέ-

κεται στενά με τη γέννηση ερωτικών 
αισθημάτων, αισθημάτων χαράς, ευδαι-
μονίας, ηρεμίας, ευεξίας είναι η ωκυτοκί-
νη, η οποία παράγεται από την υπόφυση 
κατόπιν διέγερσης από τον υποθάλαμο. 
Η βασική της αρχική συμμετοχή βρίσκε-
ται στη σύσπαση του μυομητρίου κατά 
τον τοκετό και τη διέγερση των μαστι-
κών αδένων κατά τη γαλουχία. Φαντα-
στείτε ένα μωράκι δύο μηνών που ξυ-
πνά κλαίγοντας μέσα στη νύχτα.  Η μητέ-
ρα του το παίρνει τρυφερά αγκαλιά και 
το θηλάζει κοιτάζοντάς το με λατρεία, 
λέγοντάς του νανουρίσματα. Το μωρό 
αποκοιμιέται ευτυχισμένο...  Αυτό είναι 
το μεγαλύτερο δώρο, εκτός από την ίδια 
τη ζωή, που προσφέρει μια μητέρα στο 
παιδί της:  την πρωταρχική διέγερση στο 
νευρικό του σύστημα προς έκκριση της 
ορμόνης της αγάπης. Με άλλα λόγια, 
του γνωρίζει την αγάπη. Η ωκυτοκίνη 
συνδέεται με το αίσθημα εμπιστοσύνης, 
ασκεί αγχολυτική δράση περιορίζο-
ντας τη δράση της κορτιζόλης, μειώνει 
το φόβο, ελαττώνει την αίσθηση του 
πόνου, προωθεί την επούλωση τραυ-
μάτων, μειώνει το σωματικό βάρος και 
ιδιαίτερα το σπλαγχνικό λίπος, αυξάνει 
τη γονιμότητα, προάγει τη σωματική 
ανάπτυξη. Ο κατάλογος των δώρων της 
ωκυτοκίνης επεκτείνεται, επίσης, στη 

θεραπεία εξαρτήσεων από ναρκωτικά, 
αλκοόλ, κατάθλιψη ακόμα και αυτισμού 
και σχιζοφρένειας.

Η θεμελίωση των συναισθηματικών 
τάσεων γίνεται, βεβαίως, στη βρεφική 
ηλικία, όμως η εφηβεία αποτελεί την πιο 
σαρωτική περίοδο ωρίμανσης του με-

ταιχμιακού συστήματος.  Παρ' όλα αυτά, 
ο νεοφλοιός παραμένει εύπλαστος σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής δίνοντας την 
ευκαιρία στον άνθρωπο να αναπτύξει 
εξευγενισμένα συναισθηματικά εργα-
λεία και δράσεις, που παράγουν τις ιδε-
ώδεις ποσότητες ωκυτοκίνης.

Η αίσθηση της αυτοκυριαρχίας, η αίσθηση 
του να είναι ικανός κάποιος να αντέξει τις συ-
γκινησιακές καταιγίδες που προκαλεί η Τύχη, 
υμνήθηκε ως αρετή ήδη από την εποχή του 
Πλάτωνα.  Οι αρχαίοι Έλληνες την αποκάλεσαν 
σωφροσύνη, εννοώντας τη φροντίδα και την 
εξυπνάδα με την οποία διάγει ο άνθρωπος το 
βίο του, τη μετρημένη ισορροπία και σοφία.  
Οι Ρωμαίοι και η πρωτοχριστιανική Εκκλησία 
την ονόμασαν temperantia, εγκράτεια, συ-
γκράτηση της συναισθηματικής υπερβολής.  
Ο στόχος, επομένως, είναι η ισορροπία και όχι 
η συγκινησιακή καταστολή, καθώς μια ζωή 
χωρίς συναίσθημα θα ήταν μια χέρσα γη απο-
κομμένη και απομονωμένη από τον πλούτο της 
ίδιας της ζωής...

Επίλογος

Bιβλιογραφία

Εσύ που ήσουν...
Ο άντρας που της Τύχης τα χαστούκια και τον έπαινο...

όμοια αποδέχτηκε... Δωσ' μου τον άντρα εκείνο...
Που του πάθους του δεν είναι σκλάβος, κι εγώ

κορόνα στην καρδιά μου, ω, ναι, μες στης καρδιάς τα μύχια, θα τον έχω
όπως έχω κι εσένα...

Ο Άμλετ στο φίλο του τον Οράτιο

Θέλω να παράγω ωκυτοκίνη, 
θέλω να είμαι ευτυχισμένος!  

Πώς;
• Κάνε ήπια σωματική άσκηση, χορό.
• Άκουσε χαλαρωτική μουσική σε ζεστό και φω-

τεινό χώρο.
• Κάνε κηπουρική, έλα σε επαφή με τη φύση.
• Φρόντισε κατοικίδια.
• Συνεργάσου με μια ομάδα αλληλοβοήθειας.
• Πρόσφερε εθελοντικό έργο, κάνε σεμνές πρά-

ξεις φιλανθρωπίας.
• Ασχολήσου με την τέχνη.
• Γέλα!  Παίξε!
• Κατανάλωσε μικρές (!) ποσότητες πικάντικων ή 

γλυκών τροφών.
• Κοίτα τους άλλους στα μάτια, επιδίωξε την άδο-

λη φιλία.
• Πρόσφερε φροντίδα, δώρα χωρίς την προσδο-

κία ανταλλάγματος.
• Αγκάλιασε τους ανθρώπους που αγαπάς.
• Πες ευχαριστώ, συγχώρεσε μέσα από την καρ-

διά σου, επιβράβευσε τον εαυτό σου και τους 
άλλους.

• Αναθέρμανε τις οικογενειακές και κοινωνικές 
σου σχέσεις.

• Ανάπτυξε τη δημιουργικότητά σου.
• Κάνε διαλογισμό, προσευχή.
• Φρόντισε τη σωματική σου υγιεινή και αισθητι-

κή με πρωταρχικό σεβασμό στην υγεία σου.
• Απόλαυσε τη χαρά των παιδιών.



10 φάρμακα που άλλαξαν τον κόσμο
Οι ασθένειες επηρέασαν καταλυτικά την 
ιστορία της ανθρωπότητας. Άνθρωποι πέ-
θαιναν, έχαναν τις οικογένειές τους, υπέφε-
ραν από υπερβολικό πόνο. Για αυτό το λόγο 
και η εύρεση της θεραπείας των συγκεκριμέ-

νων ασθενειών θεωρείται ένα από τα σημα-
ντικότερα ανθρώπινα επιτεύγματα. Με κά-
ποια από αυτά τα φάρμακα, που συνέβαλαν 
στην ίαση σημαντικών ασθενειών, θα ασχο-
ληθούμε παρακάτω.
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Πριν από τα μισά του 19ου αιώνα, οι χειρουργικές 
και οδοντιατρικές επεμβάσεις πραγματοποιού-
νταν χωρίς τη βοήθεια κάποιας δραστικής ου-

σίας που θα μπορούσε να μειώσει τον πόνο του ασθε-
νούς. Η Χημεία περιοριζόταν στη χρήση αιθανόλης, 
χασίς και οπίου. Πολύ συχνά, μάλιστα, κάποιοι ασθε-
νείς εξαναγκάζονταν σε ακινησία καθόλη τη διάρκεια 
της επέμβασης. Εκείνη την εποχή, οι γιατροί ήταν 

πεπεισμένοι πως ο πόνος αποτελούσε αναπόσπαστο 
κομμάτι της θεραπείας. Η πρώτη χρήση συνθετικών 
οργανικών ενώσεων που τροποποιούσαν τις ζωτικές 
διαδικασίες πραγματοποιήθηκε, όταν γύρω στα 1840 
εισήχθησαν το πρωτοξείδιο του αζώτου N2O, ο διαι-
θυλαιθέρας (C2H5)2O  και το χλωροφόρμιο CHCl3 για 
αναισθητική χρήση.

Στις αρχές του 18ου αιώνα στη 
Γερμανία, ο φαρμακοποι-
ός Friedrich Wilhelm Adam 

Sertürner κατάφερε να απομονώ-
σει ένα συστατικό του οπίου, που 
το ονόμασε «μορφίνη» από το 
Μορφέα, θεό των ονείρων στην 
αρχαία Ελλάδα. Η χρήση της μορ-
φίνης άρχισε να διαδίδεται το 1853. 

 Το 1952, ο Dr Marshall D. Gates 

Jr. ήταν ο πρώτος που παρασκεύα-
σε συνθετικά τη μορφίνη. Αρχικά, 
χρησιμοποιήθηκε ευρέως για την 
ανακούφιση από τον πόνο και ως 
«θεραπεία» για τον εθισμό από το 
όπιο και το οινόπνευμα. Αργότερα, 
όμως, ανακαλύφθηκε ότι η μορ-
φίνη ήταν περισσότερο εθιστική 
από τις παραπάνω ουσίες και για 
αυτό το λόγο  περιορίστηκε η χρή-

ση της. Χαρακτηριστικό είναι το 
γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του 
αμερικανικού εμφύλιου πολέμου 
περισσότεροι από 400.000 στρα-
τιώτες οδηγήθηκαν στη λεγόμενη 
«ασθένεια του στρατιώτη», δηλα-
δή εθίστηκαν στη μορφίνη, καθώς 
τη χρησιμοποιούσαν ευρέως.

Είναι η βάση όλων των αντιβιοτικών που θερα-
πεύουν τις λοιμώξεις από μικρόβια. Εκατομμύρια 
άνθρωποι πέθαιναν από πνευμονίες, σηψαιμία, 

χολέρα, πανώλη κλπ. Πολλοί μικροοργανισμοί πα-
ράγουν ουσίες που ασκούν φυσική αντιβίωση σε 
άλλους μικροοργανισμούς. Ένα ελάχιστο ποσοστό 
από αυτές τις ουσίες χρησιμοποιείται στην ιατρική ως 
αντιβιοτικό , επειδή έχει ικανοποιητικό θεραπευτικό 
δείκτη. Η πενικιλίνη είναι ένα πολύ αποτελεσματικό 
μικροβιοκτόνο  αντιβιοτικό, με περιορισμένη τοξικό-
τητα. Δεν εμφανίζει μικροβιοκτόνο δράση παρόμοια 
με αυτή των κοινών απολυμαντικών και αντισηπτικών 
ουσιών. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί η απλή επαφή 

με το αντιβιοτικό, για να καταστραφεί το μικρόβιο.  
Το 1928 ο Φλέμινγκ ερευνούσε  τις ιδιότητες των στα-
φυλόκοκκων. Αφού επέστρεψε από διακοπές, πρόσε-
ξε ότι πολλά από τα δισκία μικροβιακών καλλιεργειών 
είχαν μολυνθεί από έναν μύκητα. Τότε, παρατήρησε 
μια ζώνη γύρω από τη μούχλα που ήταν ελεύθερη 
(φαινομενικά τουλάχιστον) από βακτήρια. Αυτό θα 
έπρεπε να συνέβαινε, αν η μούχλα παρήγαγε κάποια 
βακτηριοκτόνο ουσία. Ο Φλέμινγκ απομόνωσε ένα 
δείγμα από τη μούχλα, το ταυτοποίησε σωστά ως μύ-
κητα του γένους πενικίλιο και για το λόγο αυτό ονόμα-
σε τη νέα ουσία πενικιλίνη .

 

Οι ασθενείς με προχωρημένο διαβήτη δεν μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια που 
είναι αποθηκευμένη στο σώμα τους. Ανεξάρ-

τητα από την ποσότητα του φαγητού που τρώνε, πά-
ντα πεινάνε. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το σώμα 
τους σταματάει να παράγει μια ορμόνη, γνωστή και ως 
ινσουλίνη, η οποία είναι απαραίτητη, για να μετατρα-
πούν τα σάκχαρα του οργανισμού σε ενέργεια. Ο δια-
βήτης ήταν γνωστός  από την αρχαιότητα. Ο Ιπποκρά-
της  έβαζε τα ούρα των διαβητικών σε δοχεία στον ήλιο 
και παρατηρούσε ότι μαζεύονταν γύρω τους μέλισσες. 
Παλαιότερα, η μόνη θεραπεία για το διαβήτη ήταν να 
δοθεί στον ασθενή μια δίαιτα, η οποία θα τον οδηγού-
σε σχεδόν στη λιμοκτονία, αφού κατανάλωνε μόνο τη 

μικρή ποσότητα φαγητού που ο οργανισμός του ήταν 
ικανός να μεταβολίσει. Με τον καιρό, οι άνθρωποι 
αυτοί αποδυναμώνονταν και σύντομα πέθαιναν. Δύο 
Καναδοί ερευνητές, ο Frederick Grant Banting, MD και 
ο Charles Best, πρώτοι αναγνώρισαν την ινσουλίνη το 
1921. Η ινσουλίνη αποδείχτηκε, τελικά, ότι ήταν ορμό-
νη. Μπορεί, λοιπόν, να χαρακτηριστεί ως ο πρόγο-
νος όλων των σύγχρονων θεραπειών με υποκατά-
σταση ορμόνης. Η ινσουλίνη συνεχίζει να σώζει ζωές 
και έχει ανοίξει την πόρτα σε έρευνες για την ανάπτυξη 
άλλων ορμονικών θεραπειών, βασισμένων στην έρευ-
να που είχε χρησιμοποιηθεί στην καινοτομία της θερα-
πείας του διαβήτη.

Η κορτιζόλη είναι ορμόνη , το κύριο φυσικό γλυ-
κοκορτικοειδές που συντίθεται στο φλοιό των 
επινεφριδίων. Η κορτιζόλη θεωρείται η κατε-

ξοχήν ορμόνη του στρες. Όταν το στρες αυξάνει σε 
υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα ή και 
άνω του μέσου όρου για πολύ μεγάλο διάστημα (όπως 
στην κατάθλιψη), τα επίπεδα της κορτιζόλης στον 
οργανισμό είναι υψηλά και προκαλούν ανεπιθύμητες 
ενέργειες φθείροντας τον οργανισμό. Μια μορφή κορ-
τιζόλης είναι το φάρμακο κορτιζόνη που ονομάστηκε 
έτσι από το φλοιό των επινεφριδίων που λέγεται στα 
λατινικά cortex. Έχει ποικίλες εφαρμογές, και- μεταξύ 
άλλων-συμβάλλει στη ρύθμιση του μεταβολισμού 

και στην καταπολέμηση φλεγμονών. Χορηγείται για 
ποικίλες ασθένειες, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, 
το άσθμα ,τα εκζέματα κ.α. Ένα τόσο ισχυρό φάρμα-
κο, όμως, δε θα μπορούσε  να είναι αθώο. Η κορτιζόνη 
συχνά κατηγορείται για παρενέργειες, ακόμα και για 
πρόκληση ασθενειών. Πολλές από αυτές μπορούν να 
εμφανιστούν μετά από χρόνια ή σε υψηλή δόση χορή-
γηση. Οι κυριότερες παρενέργειες που μπορούν να εμ-
φανιστούν είναι η αύξηση πίεσης και σακχάρου, η εμ-
φάνιση γλαυκώματος (από τη χρήση κορτιζονούχου 
κολλυρίου) και οι μεταβολές της διάθεσης που μπορεί  
να φτάσουν μέχρι την ψύχωση.

               ANAIΣΘHTIKA ΦAPMAKA

MOPΦINH

ΠENIKIΛINH

KOPTIZONH

INΣOYΛINH

EMBOΛIO 
ΠOΛIOMYEΛITIΔAΣ



 

Είναι μία από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις 
στην ιστορία των φαρμάκων. Η ευλογιά είχε 
στοιχίσει τη ζωή πολλών ανθρώπων για περισ-

σότερο από 12.000 χρόνια. Αυτό το εμβόλιο όχι μόνο 
οδήγησε σε περισσότερες ανακαλύψεις, αλλά εξά-
λειψε την ευλογιά από τον πλανήτη μας. Η ευλογιά 
σκότωσε περίπου 300 με 500 εκατομμύρια άτομα 
μόνο τον 20ο  αιώνα. Το 1796, ο Edward Jenner ανέ-

πτυξε το εμβόλιο χρησιμοποιώντας υλικό από αγελά-
δες που έπασχαν από ευλογιά και συνέβαλε έτσι στον 
αφανισμό αυτής της εξαιρετικά επικίνδυνης μολυ-
σματικής ασθένειας από τον κόσμο. Η ευλογιά ήταν 
μια φοβερή μάστιγα παγκοσμίως. Χάρη στα εμβόλια, 
η ευλογιά είναι η πρώτη ασθένεια που έχει αφανιστεί 
από προσώπου γης .

Το εμβόλιο της πολιομυελίτιδας είναι ένα θαύμα 
που έσωσε πολλούς ανθρώπους. Τα εμβόλια 
δεν είναι πραγματικά φάρμακα, αλλά οι ειδικοί 

συμφωνούν ότι η προληπτική ιατρική είναι πολύ ση-

μαντική. Η πολιομυελίτιδα σύντομα θα γίνει η επό-
μενη ασθένεια που θα εξαλειφθεί από τον πλανήτη 
μας. Χάρη στα εμβόλια είναι δύσκολο να θυμηθούμε 
πόσο τρομακτική ήταν κάποτε η ασθένεια αυτή.

Η δαψόνη είναι ένα φάρμακο που υπάρχει εδώ 
και 100 περίπου χρόνια.Την ανακάλυψη και 
τη χρήση της στην ιατρική έφερε ο διάσημος 

Γερμανός χημικός Πάουλ Έρλιχ.
 Είναι ένα αντιμικροβιακό, αντιφλεγμονώδες και 

ανοσοκατασταλτικό  φάρμακο, που χρησιμοποιεί-
ται για τη θεραπεία της λέπρας , της ελονοσίας και 
της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Επίσης, χρησι-
μοποιείται σε ασθενείς με AIDS για την αντιμετώπι-

ση της πνευμονίας από το μικρόβιο Pneumocystic 
carinii και στην ερπητοειδή δερματίτιδα (dermatitis 
herpetiformis). Συνήθως, χορηγείται συνδυαστικά με 
άλλα φάρμακα. Η δαψόνη ως γέλη  5%  χρησιμοποι-
είται επιπλέον και ως φάρμακο για την αντιμετώπιση 
της ακμής. 

Δύο από τις σημαντικότερες παρενέργειες του 
φαρμάκου είναι η αιμόλυση, καθώς, επίσης, και η επί-
δραση στην παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων.

Η νιτρογλυκερίνη στην Ιατρική, που αποκαλεί-
ται «τρινιτρική γλυκερόλη», χρησιμοποιείται 
ως ένα φάρμακο για την καρδιά. Χρησιμοποι-

είται, επίσης, ως ένα φάρμακο για τη στηθάγχη σε χά-
πια, αλοιφή, διάλυμα για ενδοφλέβια χρήση ή σπρέι 
που εφαρμόζεται κάτω από τη γλώσσα.Το φάρμακο 
αυτό διαστέλλει τις στεφανιαίες αρτηρίες και έτσι 
βελτιώνει τη ροή αίματος στον καρδιακό μυ, σε πε-
ριοχές όπου οι στεφανιαίες αρτηρίες έχουν στένωση. 
Η νιτρογλυκερίνη διογκώνει τις φλέβες περισσότερο 

από τις αρτηρίες, οδηγώντας στα παρακάτω θερα-
πευτικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια στηθάγχης:
• Ελαττώνει τον πόνο στο στήθος
• Ελαττώνει την πίεση του αίματος
• Αυξάνει τους παλμούς της καρδιάς
• Δημιουργεί ορθοστατική υπόταση

Αυτά τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον ορ-
γανισμό, επειδή η νιτρογλυκερίνη μετατρέπεται σε 
μονοξείδιο του αζώτου (NO), το οποίο είναι φυσικό 
αγγειοδιασταλτικό.

Άγγελος Ανανιάδης 
Αναστάσιος Ζορμπαλάς  
Αθανάσιος Πελεκάνος  
Ιωάννης Νίνος 
 Φιλία Εμίρη 
Άννα  Ματζαφού                            

Δημήτριος Γεωργαντάς
 Πάρις Στεφανάτος 
Ευανθία Μπουτσικάκη 
Γεώργιος Τσακίρης  
Νεκτάριος Δεμέναγας
Κωνσταντίνα Σαγιά

Χρυσάνθη Λυμπεροπούλου
Βιτσέντζο Ντι Τζιούντα
Νικόλαος Γουσγούνης
Σήλια  Πηλιώτη
Αλεξία Τραμπακοπούλου  

Η ασπιρίνη είναι φάρμακο, γνωστό και ως ακε-
τυλοσαλικυλικό οξύ. Η θεραπευτική επίδρα-
ση σκευασμάτων που περιέχουν ουσίες πα-

ρόμοιες με αυτή της ασπιρίνης ήταν γνωστή ήδη από 
την αρχαιότητα. Ο Ιπποκράτης περιγράφει το φλοιό 
της ιτιάς (Salix), ο οποίος σήμερα είναι γνωστό ότι 
περιέχει μια ουσία που ονομάζεται σαλικίνη, και τον 
συνιστά ως ίαμα κατά του πυρετού και των πόνων.

Το 1853 ο Αλσατός χημικός Σαρλ Φρεντερίκ Ζε-
ράρτ (Charles Frédéric Gerhardt) ήταν ο πρώτος που 
παρασκεύασε το δραστικό συστατικό της ασπιρίνης, 
το ακετυλοσαλικυλικό οξύ.

Το 1897 χημικοί της γερμανικής εταιρείας Μπάγι-
ερ άρχισαν την έρευνα πάνω στο ακετυλοσαλικυλικό 
οξύ και το 1899  η εταιρεία   δημιούργησε  ένα νέο 

φάρμακο με βάση αυτή την ουσία, το οποίο κυκλο-
φόρησε στο εμπόριο με την επωνυμία "Ασπιρίνη". 
Οι πωλήσεις του φαρμάκου κυριολεκτικά εκτοξεύ-
τηκαν. Η πραγματική δράση της ασπιρίνης διευ-
κρινίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του '70, όταν 
διαπιστώθηκε ότι αναστέλλει την παραγωγή προ-
σταγλανδινών (ουσίες που προκαλούν φλεγμονή) 
από τον οργανισμό.

Χρησιμοποιείται ως αναλγητικό, αντιπυρετικό και 
αντιφλεγμονώδες. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν ασπι-
ρίνη, για να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακής προ-
σβολής. Η ασπιρίνη έχει την ιδιότητα να αποτρέπει 
τη δημιουργία θρομβώσεων στην καρδιά ή  και στον 
εγκέφαλο και, έτσι, να αποφεύγονται ακόμη και εγκε-
φαλικά επεισόδια. 

Στο project συμμετείχαν οι μαθητές της Β΄ Λυκείου:

Υπεύθυνη καθηγήτρια:
Σοφία Aνδρακάκου , Χημικός

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ  //  21

EMBOΛIO EYΛOΓIAΣ

EMBOΛIO 
ΠOΛIOMYEΛITIΔAΣ

ΔAΨONH

NITPOΓΛYKEPINH

AΣΠIPINH

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΑΝΕΞ
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Στις μέρες μας εκατομμύρια άνθρω-
ποι έχουν υιοθετήσει μια χείριστη συ-
νήθεια, το κάπνισμα. Δυστυχώς, το 

τσιγάρο περιέχει-μεταξύ άλλων- νικοτίνη 
και πίσσα, ουσίες οι οποίες προκαλούν ανε-
πανόρθωτα προβλήματα στον οργανισμό.

Η κυριότερη επίπτωση που μπορεί να 
έχει η βλαβερή αυτή συνήθεια στην υγεία 
του καπνιστή είναι ο θάνατος. Αυτή η επί-
πτωση μπορεί να προκληθεί, εάν το κάπνι-
σμα αποτελεί καθημερινή συνήθεια. Έτσι, ο 
οργανισμός επιβαρύνεται εξαιρετικά πολύ, 
με αποτέλεσμα ακόμα και το θάνατο. Ένα, 
ακόμη, πρόβλημα που προέρχεται από το 
τσιγάρο είναι η σταδιακή καταστροφή που 
επιφέρει η νικοτίνη  στα όργανα του οργα-
νισμού του καπνιστή. Αυτή η καταστροφή, 
συνήθως, είναι μη αναστρέψιμη, όταν κά-
ποιος βρίσκεται σε μεγάλη ηλικία και είναι 
χρόνιος καπνιστής.

Επιπλέον, το κάπνισμα προκαλεί άγχος. 
Μάλιστα, ενώ πολλοί νέοι καπνίζουν, για 
να μειώσουν την πίεση που αισθάνονται 
λόγω των προβλημάτων της καθημερινό-

Ο χορός είναι τέχνη και έκφραση ζωής. Δεν είναι απλώς κά-
ποια βήματα, αλλά ένας κόσμος γεμάτος συναισθήματα.
Ο χορός υπάρχει χιλιάδες χρόνια πριν τη γέννηση του Χρι-

στού. Στην αρχαία Ελλάδα, η εκτίμηση των Ελλήνων για το χορό 
ήταν τεράστια και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι 
υπήρχε θεά του χορού, η Τερψιχόρη. Αν ετυμολογήσουμε τη λέξη 
Τερψιχόρη, θα αντιληφθούμε πως ο κόσμος θεωρούσε το χορό ως 
μέσο τέρψης, δηλαδή ευχαρίστησης. Οι αρχαίοι Έλληνες χόρευαν 
σε κηδείες, κατά την προετοιμασία για τη μάχη, σε κοινωνικές εκδη-
λώσεις για διασκέδαση αλλά και σε θρησκευτικές τελετές. Οι θεατές 
που παρακολουθούσαν τα χορευτικά έργα ήταν το ευρύ κοινό. 

Όταν αναπτύχθηκε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, ο χορός θεωρή-
θηκε απαραίτητος για την παιδεία ενός νεαρού ατόμου, όμως, σιγά 
σιγά, η άποψη αυτή άρχισε να διαφοροποιείται. Ένας χορευτής δεν 
είχε πια τιμητική θέση στην κοινωνία και τα άτομα που παρακολου-
θούσαν παραστάσεις είχαν, συνήθως, χαμηλό επίπεδο μόρφωσης. 
Είναι γεγονός πως, ειδικά μετά τη γέννηση του Χριστού, ο χορός θε-
ωρήθηκε ένα χυδαίο είδος διασκέδασης. Έτσι ατόνησε και εμφανί-
στηκε ξανά μετά από χίλια χρόνια, καθώς μέχρι και η εκκλησία είχε 
αποδεχθεί το χορό ως κοσμικό μέσο έκφρασης.

Στο Μεσαίωνα, ο χορός επανήλθε και χωρίστηκε σε δύο κατηγορί-
ες: στα κοινωνικώς μη αποδεκτά είδη και στα κοινωνικώς αποδεκτά. 
Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε χορούς από επαγγελματίες τους 
οποίους ο λαός δεν εκτιμούσε, αλλά τους θεωρούσε ακροβάτες και 
ταχυδακτυλουργούς. Ήταν ένα επάγγελμα περιθωριοποιημένο για 
τους επόμενους τέσσερις αιώνες. Ωστόσο, μετά από τη συγκεκριμέ-
νη περίοδο, ο χορός άρχισε να απολαμβάνει την αποδοχή που έχει και 

Tο κάπνισμα είναι θάνατος
τητας, το ίδιο το κάπνισμα μπορεί να τους 
προκαλέσει πολύ περισσότερο άγχος. Αυτό, 
όμως, οι ενεργητικοί καπνιστές δεν το αντι-
λαμβάνονται και συνεχίζουν να καπνίζουν 
ασταμάτητα.

Τέλος, το κάπνισμα προκαλεί συνήθως 
αναπνευστικά προβλήματα . Για να γίνω πιο 
σαφής, το κάπνισμα προκαλεί τεράστια ζη-
μιά στους πνεύμονες, με αποτέλεσμα τόσο οι 
ενεργητικοί όσο και οι παθητικοί καπνιστές 
να αντιμετωπίζουν δύσπνοια και βήχα.

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως το κάπνισμα 
είναι μια συνήθεια, η οποία προκαλεί ανεπα-
νόρθωτες επιπτώσεις στον ανθρώπινο ορ-
γανισμό. Ελπίζω τα παραπάνω επιχειρήματα 
να παρακινήσουν τους καπνιστές να επιχει-
ρήσουν να απεξαρτηθούν από αυτό και να 
αποτρέψουν όσους σκέφτονται να υιοθετή-
σουν μια τόσο ανθυγιεινή συνήθεια.

 
Μάριον Φέγγου, Α1 Γυμνασίου 

Σκίτσο: Χάρης Γκολφίνος, Α'2 Γυμνασίου

ΥΓΕΙΑ

Αν χορεύαμε...;
σήμερα. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται 
στους χορούς που χόρευαν άνθρωποι από 
όλα τα κοινωνικά στρώματα. Ήταν χοροί 
που υπήρχαν 2000 χρόνια πριν και εκτε-
λούνταν από ανθρώπους πιασμένους χέρι 
με χέρι. Από την εξέλιξη αυτού του είδους 
προέκυψε ο χορός…

Οι σταδιακές αλλαγές οδήγησαν στο 
χορό της Αυλής, στον οποίο συμμετείχαν  
δύο άτομα του μπαλέτου της Αυλής, χωρίς 
να αλλάξουν καθόλου τα βήματα και η τε-
χνική. Το μπαλέτο προέρχεται από την ιτα-
λική λέξη «μπάλο», που σημαίνει χορός. Τα 
μπαλέτα, αρχικά, ονομάστηκαν αυλικά, κα-
θώς σε αυτά συμμετείχαν αυλικοί. Αργότε-
ρα, συνδυάστηκαν με την όπερα και, όταν 
παρουσιάστηκαν στα θέατρα, τη θέση των 
αυλικών  πήραν οι επαγγελματίες χορευ-
τές, που πια είχαν κερδίσει την εκτίμηση 
του λαού. Το 1672 ιδρύθηκε από το Λου-
δοβίκο ΙΔ΄ η Βασιλική Ακαδημία Χορού και 
έτσι ο χορός άρχισε να αναπτύσσεται ρα-
γδαία, με συμμετοχή από όλα τα κοινωνικά 
στρώματα. Τέλος, το μπαλέτο ήταν η βάση, 
για να εμφανιστεί το Ρομαντικό Μπαλέτο, 
ύστερα το Κλασικό και, στο τέλος του εικο-
στού αιώνα, το Σύγχρονο. 

Κωνσταντίνα Κιτσαρά, Β1 Γυμνασίου
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Τα αντισυλληπτικά χάπια πε-
ριέχουν ορμόνες οι οποίες 
αναστέλλουν την ωορρη-

ξία, την ωρίμανση, δηλαδή, του 
ωαρίου, έτσι ώστε να προστα-
τεύουν από ανεπιθύμητη εγκυ-
μοσύνη. Λαμβάνονται σε ορι-
σμένες δόσεις (1 χάπι την ημέρα 
για 21 μέρες).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα χάπια δεν επηρεάζουν τη 
σεξουαλική επαφή. Μειώνουν τη 
διάρκεια αλλά και τον πόνο της 
περιόδου. Προστατεύουν τόσο 
από τον καρκίνο της μήτρας και 
των ωοθηκών, όσο και από το 

προεμμηνορυσιακό σύνδρομο. 
Μειώνουν τον κίνδυνο για εμ-
φάνιση ινομυωμάτων στη μήτρα 
και κυστών στις ωοθήκες.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Παρόλο που χρησιμοποιού-
νται σε ευρεία κλίμακα παγκο-
σμίως, μπορεί να προκαλέσουν 
ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως 
θρομβώσεις αγγείων που, μερι-
κές φορές, μπορεί να είναι και 
θανατηφόρες, καθώς επίσης και 
κακοήθειες του μαστού και του 
ενδομητρίου. Γι’ αυτό, κρίνεται 
απαραίτητος ο έλεγχος με εξετά-
σεις πριν την χορήγησή τους και, 

παράλληλα, τακτική παρακολού-
θηση από γυναικολόγο της γυ-
ναίκας που τα χρησιμοποιεί. 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Το αντισυλληπτικό χάπι είναι 
παραπάνω από 99% αποτελε-
σματικό, αν χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τις οδηγίες. Αυτό 
σημαίνει ότι, αν χρησιμοποιή-
σουν το χάπι 100 γυναίκες για 
ένα χρόνο, λιγότερες από μία θα 
μείνει έγκυος.

Δημήτρης Λυγγίτσος, 
Α1 Γυμνασίου

Επίβλεψη: Μαρία Μιαούλη, 
Βιολόγος

Αντισυλληπτικά χάπια
ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Κοκαΐνη
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Η κοκαΐνη λαμβάνεται από τα φύλλα του φυτού κόκα. 
Είναι ένα τονωτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος 
και  κατασταλτικό της όρεξης.

ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Η κοκαΐνη είναι μια λευκή σκόνη που, συνήθως, εισπνέε-
ται από τη μύτη, αλλά μπορεί να ληφθεί και με ένεση. Από 
την κοκαΐνη παράγονται και άλλες ουσίες, όπως το κραχ 
(έχει πιο γρήγορες και πιο δυνατές επιδράσεις από αυτές 
της κοκαΐνης). Αρχίζει να επιδρά ύστερα από πέντε λεπτά 
και μπορεί να διαρκεί μέχρι και μία ώρα. Όταν λαμβάνε-
ται με ένεση, τα αποτελέσματα είναι πιο έντονα και εμφα-
νίζονται πιο σύντομα.

ΑΙΣΘΗΣΗ
Όταν φτάσει στον εγκέφαλο, αλληλεπιδρά με την ντο-

παμίνη, χημική ουσία που δρα ως νευροδιαβιβαστής και 
σχετίζεται με το αίσθημα της ευχαρίστησης και την κινη-
τικότητα. Άλλα συχνά αποτελέσματα είναι η διανοητική 
εγρήγορση και η ευφράδεια λόγου. 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Τα πιο σοβαρά συμπτώματα εκδηλώνονται εξαιτίας 

της ενδοφλέβιας χρήσης της κοκαΐνης, ενώ είναι σπανι-
ότερα, όταν αυτή λαμβάνεται δια της εισπνοής. Η χρήση 
προκαλεί υπερδιέγερση και επιθετικότητα. Επιπλέον, ο 
χρήστης εκδηλώνει ταχυκαρδία, μυϊκή συστολή, συστο-
λή των αιμοφόρων αγγείων, αυξημένο ρυθμό αναπνοής, 
ξηροστομία, απώλεια όρεξης, αυξημένη θερμοκρα-
σία σώματος, διεσταλμένες κόρες ματιών, διαταραχές 
ύπνου, ναυτία, παραισθήσεις αφής που δημιουργούν την 
πλάνη ότι διάφορα ζωύφια κινούνται κάτω από το δέρμα 
του. Σε μεγάλες δόσεις προκαλεί παραισθήσεις, κρίσεις 
παράνοιας, διαταραχές του κυκλοφορικού συστήμα-
τος (έμφραγμα), διαταραχές του νευρικού συστήματος 
(κώμα, εγκεφαλικά επεισόδια), και διαταραχές του ανα-
πνευστικού συστήματος (αναπνευστική ανεπάρκεια). 
Μακροπρόθεσμα προκαλεί εκτεταμένη καταστροφή 
των δοντιών, αποπροσανατολισμό στο χώρο, απάθεια 
και εξάντληση λόγω σύγχυσης.

Το στερητικό σύνδρομο εκδηλώνεται με κατάθλιψη, 
αίσθηση κόπωσης και εξάντλησης. Η ψυχική εξάρτηση 
είναι πάρα πολύ έντονη. Ο χρήστης μπορεί να αισθάνεται 
κουρασμένος, πεινασμένος και μελαγχολικός, ακόμα και 
με τάσεις αυτοκτονίας, κατά την περίοδο αμέσως μετά τη 
διακοπή της χρήσης του ναρκωτικού, και να συνεχίσει να 
νιώθει άρρωστος για αρκετό καιρό. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
Ο συνδυασμός διαφόρων ψυχοκοινωνικών θεραπευ-

τικών παρεμβάσεων θεωρείται επί του παρόντος η πλέ-
ον υποσχόμενη θεραπευτική επιλογή για τους χρήστες 
κοκαΐνης. Στη θεραπεία καλό είναι να συμμετέχουν η οι-
κογένεια, οι φίλοι και άλλα μέλη του κοινωνικού δικτύου 
του ατόμου.    

Τέλος, προκειμένου να προλάβουμε τη χρήση οποιασ-
δήποτε ναρκωτικής ουσίας, είναι χρήσιμη η εκπαίδευση 
των παιδιών και των νέων σε προσωπικές και κοινωνικές 
δεξιότητες που συμβάλλουν στην επιτυχή αντιμετώπιση 
των προκλήσεων και των δυσκολιών της ζωής. Η εκπαί-
δευση αυτή ενδυναμώνει τα άτομα, ώστε να μπορούν να 
διαχειρίζονται καθημερινές δύσκολες καταστάσεις, να 
αντιστέκονται στις πιέσεις, να αναγνωρίζουν τις ικανότη-
τές τους και να επιλέγουν θετικές στάσεις ζωής.

Άννα Eλευθερίου, Μαριλία Κανταρτζή, Γ2 Γυμνασίου
 Επίβλεψη: Μαρία Μιαούλη, Βιολόγος
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Η υπνοβασία είναι μια διαταραχή κατά τη δι-
άρκεια του ύπνου, σύμφωνα με την οποία 
το άτομο που υπνοβατεί εκτελεί διάφορες 

κινητικές δραστηριότητες, όπως περπάτημα και 
τρέξιμο χωρίς να το καταλαβαίνει και την επόμενη 
μέρα δεν τις θυμάται. 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Το κύριο σύμπτωμα 

της υπνοβασίας είναι κά-
ποιες κινήσεις που πραγ-
ματοποιούνται στο βαθύ 
ύπνο. Τέτοιες κινήσεις είναι:
• περπάτημα γύρω από το δω-

μάτιο
• μετακίνηση επίπλων
• ντύσιμο
• κατανάλωση τροφίμων

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολ-
λές περιπτώσεις υπνοβασίας τα 
άτομα τραυματίζονται ή εμπλέ-
κονται σε επικίνδυνες καταστά-
σεις, όπως είναι η οδήγηση του 
αυτοκινήτου!

ΕΜΦΑΝΙΣΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η υπνοβασία πραγματοποιείται 

90 με 120 λεπτά μετά την κατάκλι-
ση. Η πιο συνηθισμένη ηλικιακή 
ομάδα υπνοβατών είναι τα παιδιά 
11-12 χρόνων, ενώ η μικρότερη πιθα-
νότητα υπνοβασίας εντοπίζεται κατά την περίοδο 
της εφηβείας. Σύμφωνα με μια έρευνα, το 15% των 

παιδιών ηλικίας 5 έως και 12 ετών έχουν υπνοβατή-
σει τουλάχιστον μία φορά.

Ένα επεισόδιο υπνοβασίας διαρκεί περίπου 30 
λεπτά. Οι επιστήμονες θεωρούν πως, εάν ένα παιδί 
αρχίσει να υπνοβατεί σε ηλικία 9 ετών, τότε, είναι 
πολύ πιθανό να συνεχίσει να υπνοβατεί και μετά 
την ενηλικίωσή του.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η αιτιολογία της υπνοβασίας παραμένει μέ-

χρι και σήμερα ασαφής. Οι 
επιστήμονες πιστεύουν 
πως πιθανές αιτίες της 

υπνοβασίας είναι το άγχος, 
τα ψυχολογικά τραύματα, οι 

άσχημες εμπειρίες και η υπερκό-
πωση.

                          ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Για την υπνοβασία δε συνιστάται 

κάποια θεραπεία. Για την αποφυ-
γή, όμως, επεισοδίου απαιτούνται 
ασκήσεις χαλάρωσης, όπως δια-
λογισμός και γιόγκα. Στην περί-

πτωση που ένα άτομο εμφανίζει 
συχνά παρόμοια επεισόδια, είναι 

απαραίτητο στο δωμάτιο όπου κοι-
μάται να μην υπάρχουν αιχμηρά αντι-

κείμενα και , αν πρόκειται για παιδί, είναι 
προτιμότερο να μην κοιμάται σε κουκέτα, 

για την αποφυγή τραυματισμών.
Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, 

               Α1 Γυμνασίου

Υπνοβασία
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OI MAΘHTEΣ ΠPOBΛHMATIZONTAI

ΜΑΡΤΙΟΣ 1941

Είναι πρωί, ώρα επτά˙ όλο το πεζι-
κό καταφθάνει με γοργές διαδι-
κασίες στο μέτωπο, οι σειρήνες 

χτυπούν από τις τρεις το χάραμα, αλλά 
κανείς δε θέλει να το πιστέψει, κανείς 
δε θέλει να ξυπνήσει. Ήδη η «Γραμ-
μή Μεταξά» έχει πέσει στα χέρια των 
Ναζί και εμείς γνωρίζουμε ότι έφτασε 
η ώρα μας. Παρόλα αυτά, δε δειλιά-
ζουμε, δεν υποχωρούμε, δε χάνουμε 
την πίστη μας. Κρατάμε στο αριστερό 
χέρι το τουφέκι, με το δεξί κάνουμε 
το σταυρό μας, καθώς ο λοχαγός μάς 
υποδεικνύει πώς να απωθήσουμε τα 
γερμανικά στρατεύματα.  

Έτσι, ο υπόλοιπος λόχος κι εγώ, 
ορμάμε στη χαμηλή πλαγιά «Κλειδί», 
όπως την είχαμε ονομάσει, για να 
υπερασπιστούμε τα πάτρια εδάφη. 
Τα πυρομαχικά, ώρα με την ώρα, λι-
γοστεύουν όλο και περισσότερο, οι 
μαύρες στολές στον ορίζοντα αυξά-
νονται τόσο πολύ, ώστε όλη η κοιλά-
δα του Αλιάκμονα μετατρέπεται σε 
ναζιστική παρέλαση. Οι στρατιώτες 
του Γ΄ Ράιχ καταφθάνουν ορμητικά 
στα οχυρά μας και καταφέρνουν να 
προκαλέσουν σημαντικές ζημιές.

Οι μάχες δε γίνονται με όπλα πλέ-
ον αλλά σώμα με σώμα. Οι Γερμανοί 
υπερέχουν αριθμητικά, αλλά αυτό 
φαίνεται να μην αποτελεί πρόβλημα. 
«Αέρα!» λυσσομανάει ο υπολοχαγός, 
καθώς τα γερμανικά στρατεύματα 
εισβάλλουν στα οχυρά μας. Οι Ναζί 
υποχωρούν και εμείς γιορτάζουμε 
μια σπουδαία νίκη. Ύστερα, όμως, 
αποδείχθηκε πως ούτε αυτό ήταν 
αρκετό, για να απωθήσει τους κατα-
κτητές. Οι Ναζί γνωρίζουν  πλέον τις 
αμυντικές μας θέσεις. Έτσι ο φρικια-
στικός ήχος της σειρήνας αρχίζει να 
βουίζει στα αυτιά μας. Ο λόγος αυτή 
τη φορά δεν είναι ότι «απλά» ξεκίνησε 
η γερμανική επέλαση στην ελληνική 
επικράτεια, αλλά ότι καταφθάνουν 
γερμανικά πολεμικά αεροσκάφη, τα 
«Στούκας», στα οχυρά μας .

Συνεπώς, ο λοχίας Τάσσιου, ο αν-
θυπολοχαγός Γεωργίου κι εγώ πηγαί-
νουμε χωρίς δεύτερη σκέψη στο πο-
λυβολείο, για να εξουδετερώσουμε 
από εκεί τη γερμανική απειλή .Είναι, 
όμως, ήδη πολύ αργά. Τα «Στούκας» 
εξαπολύουν βόμβες εναντίον μας, 
με αποτέλεσμα να αδρανοποιήσουν 
τα πολυβόλα. Ένα βλήμα εκρήγνυται 
είκοσι μέτρα δεξιά μου. Ο λοχίας Τάσ-

σιου και ο ανθυπολοχαγός Γεωργίου 
έχουν πέσει νεκροί υπηρετώντας την 
πατρίδα - ύψιστη τιμή από τα μυκη-
ναϊκά χρόνια μέχρι και σήμερα. Αντι-
θέτως εγώ, παράλυτος πλέον, κατα-
λήγω μαζί με μερικούς συμπατριώτες 
μου, αιχμάλωτος στα χέρια των Γερ-
μανών, έως το 1944 όταν με τη λήξη 
του πολέμου στην Ελλάδα, μερικοί 
Εγγλέζοι καταδρομείς εισβάλλουν 
στο κρατητήριο και μας ελευθερώ-
νουν .

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Σήμερα, ως ανάπηροι πολέμου και 
έχοντας υποστεί πολλά βασανιστή-
ρια, οι επιζήσαντες συμπατριώτες 
μου κι εγώ παρελαύνουμε μαζί, για 
να γιορτάσουμε την ιστορική εθνική 
επέτειο του «ΟΧΙ» με νωπές, ωστόσο, 
τις φρικιαστικές μνήμες από τις πο-
λύνεκρες μάχες του «έπους του ’40» 
και με το βάρος της σημαντικής οικο-
λογικής καταστροφής σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Διερωτώμαι, λοιπόν, να ζει 
κανείς ή να μη ζει;

 
Aναστάσιος Μανουδάκης,  

Β1 Γυμνασίου 

Τιμή στον Παρθενώνα
Άξιον εστίν οι στραβές κολώνες
με τα άσπρα μάρμαρα,
που ο ήλιος τα ισιώνει.
Άξιον εστίν η χρυσή τομή
που γεννά γραμμές
μιας τέλειας αρμονίας.
Άξιον εστί το Άγιο Πνεύμα
ντυμένο στα λευκά, τριγυρνά,
κρατώντας ζωντανά τα μάρμαρα αυτά.

Παρθενώνας!
Σύμβολο ελευθερίας
Δημιούργημα φωτός
στην κορφή του βράχου
αυτός και ο Θεός.
Όμως, τόσο ανθρώπινος,
τόσο όμορφος
και τόσο αληθινός!

Παρθενώνας!
Σύναξη προσκυνητών
στο χθες και στο παρόν
με πάντα τον ίδιο καημό
να φιληθούν ξανά με το χώμα αυτό!

Ερμιόνη Χαραλαμποπούλου, Α4 Λυκείου

Μια μέρα στο μέτωπο

1821…2014
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος γιορτάστηκε στη 

χώρα μας με λαμπρότητα η επέτειος της 25ης Μαρ-
τίου. Όμως, σήμερα, τα μηνύματα της Επανάστασης 

του 1821 είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Όπως τότε οι πρόγονοί 
μας νίκησαν τους Οθωμανούς κατακτητές ύστερα από 400 
χρόνια σκλαβιάς, έτσι και στις μέρες μας οι σύγχρονοι Έλλη-
νες καλούνται να νικήσουν έναν άλλο εχθρό, την οικονομική 
και κοινωνική κρίση. 

Ποια ήταν, όμως, τα ισχυρά «χαρτιά» των αγωνιστών του 
’21; Συγκεκριμένα, στις αρχές του πολέμου ενεργό ρόλο είχαν 
οι κλέφτες και οι αρματολοί, οι οποίοι με τη χρήση των όπλων 
αντιστέκονταν στους Οθωμανούς. Επίσης, κάποιοι μορφωμέ-
νοι Έλληνες κατέφυγαν στο εξωτερικό, με σκοπό να ευαισθη-
τοποιήσουν τα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης για τη δύσκολη 
κατάσταση που επικρατούσε στη χώρα μας. Ως αποτέλεσμα, 
υπήρξαν ορισμένοι Ευρωπαίοι, οι λεγόμενοι «Φιλέλληνες», 
οι οποίοι κατάλαβαν τι πραγματικά συνέβαινε στον ελλαδικό 
χώρο και αποφάσισαν να βοηθήσουν το κράτος στέλνοντας 

χρήματα και βιβλία στους Έλληνες αγωνιστές. Ταυτόχρονα, 
οι πλούσιοι έμποροι βοήθησαν οικονομικά τον αγώνα και οι 
κληρικοί κράτησαν ζωντανή την ορθόδοξη πίστη μας. Ωστό-
σο, απειλές για την απελευθέρωσή μας ήταν η διχόνοια, τα 
προσωπικά συμφέροντα, το πάθος για εξουσία και το «μικρό-
βιο» της δόξας, γνήσια χαρακτηριστικά των Ελλήνων.

Για να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή δύσκολη κατάσταση 
της πατρίδας μας, χρειάζεται να κρατήσουμε τα θετικά στοι-
χεία των προγόνων μας και να απωθήσουμε τα αρνητικά τους. 
Συγκεκριμένα, πρέπει να συνεργαστούμε , έτσι ώστε να πετύ-
χουμε τους στόχους μας. Επιπλέον, ένας παράγοντας που θα 
βοηθήσει είναι να μην εγκλωβιζόμαστε στην εξυπηρέτηση 
των προσωπικών μας οφελών και των πολιτικών μας φιλοδο-
ξιών. Έτσι θα βελτιώσουμε την εικόνα της χώρας διεθνώς και 
θα απελευθερωθούμε από την κρίση που μας ταλαιπωρεί. 

Σταύρος Καρακαϊδός, Α1 Γυμνασίου
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Σε έναν κόσμο που ολοένα καταρρέει και αφήνει 
πίσω του τα χαλάσματα και τα συντρίμμια μιας 
ολόκληρης κοινωνίας αξιών και αρχών, οι νέοι, ως 

μέλη του κοινωνικού συστήματος, καλούνται να αναδυ-
θούν απ’ τα ερείπια και να χτίσουν ξανά ένα σύγχρονο 
οικοδόμημα με γερά θεμέλια. Για να το επιτύχουν, όμως, 
αυτό, πρέπει να απαλλαγούν από τα δυσεπίλυτα προ-
βλήματα, που, δίχως τη συναίνεσή τους, κληρονόμησαν 
από τις προηγούμενες γενιές. 

Από τα κυριότερα εμπόδια που υψώνονται στα μο-
νοπάτια της νέας γενιάς είναι η ανεργία και η οικονομι-
κή εξαθλίωση. Τα προβλήματα αυτά επήλθαν από την 
αμέλεια, την αδιαφορία, την ευτέλεια και τον αλόγιστο 
καταναλωτισμό των παλαιότερων, οι οποίοι φρόντισαν, 
προτού παραδώσουν τον κόσμο στην επερχόμενη γενιά, 
να σπείρουν το χάος και τον όλεθρο στις ανθρώπινες ψυ-
χές. Ας αναλογιστούμε τις ανυπολόγιστες ώρες επίμονης 
μελέτης των μαθητών, τις δαπάνες χρημάτων σε σχολεία 
και φροντιστήρια, έχοντας ένα όραμα, ένα στόχο, την 
απόκτηση ανώτατης μόρφωσης με την εισαγωγή στα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μα, παρά τους αγώνες 
και τις θυσίες, οι νέοι δεν ασχολούνται συχνά με αυτό για 
το οποίο πάλεψαν, αυτό που επέλεξαν και αγάπησαν, με 
αποτέλεσμα να θρυμματίζονται τα όνειρά τους.

Η λίστα με τα προβλήματα δεν τελειώνει εδώ, αφού η 
νέα γενιά αποπροσανατολίζεται, χάνει τους στόχους της 
και, όντας ευάλωτη, υιοθετεί το πρότυπο ζωής που της 
προβάλλεται. Έτσι, χαρακτηρίζεται συχνά από αδιαφο-
ρία για τις ανθρωπιστικές αξίες, τις οποίες απορρίπτει με 
απολυτότητα. Ενταγμένη, πλέον, στο κοινωνικό σύστημα 
βιώνει την ηθική κρίση, διδάσκεται το στυγνό ανταγω-
νισμό και έρχεται αντιμέτωπη με τον ατομικισμό και τον 
αμοραλισμό, φαινόμενα που πλήττουν τον ιδεαλισμό και 
την αγνότητά της. Συνάμα, ο ασφυκτικός τρόπος ζωής και 
οι επιφανειακές, τυποποιημένες ανθρώπινες σχέσεις οδη-
γούν το νέο σε ένα αδιέξοδο και τον ωθούν σε ακραίες συ-

μπεριφορές, όπως είναι η εσωστρέφεια, οι τάσεις φυγής ή 
παραίτησης, σε μια προσπάθεια να δραπετεύσει από τη 
φυλακή της σύγχρονης ζωής. 

Ενώ ο κλοιός στενεύει, άλλο ένα καίριο πρόβλημα προ-
στίθεται στη λίστα˙ η αδιαφορία του κράτους για «τα παι-
διά του», τους πολίτες του, η αποτυχία των πολιτικών «πα-
τέρων του έθνους μας» να δώσουν λύσεις σε σημαντικά 
προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία και η αδυναμία 
τους να νικήσουν τη μάχη έναντι της διαφθοράς, της κερ-
δοθηρίας και των συμφερόντων. Όλα αυτά απογοητεύ-
ουν τη νέα γενιά, η οποία, ως ένδειξη διαμαρτυρίας και 
απόγνωσης, παραμένει αμέτοχη στα κέντρα λήψης των 
αποφάσεων. Δυστυχώς, η τεχνοκρατική αυτή κοινωνία, 
εξαιτίας του αναχρονιστικού συστήματος πολιτικής ορ-
γάνωσης και της έλλειψης ουσιαστικής ανθρωπιστικής 
παιδείας, αποθαρρύνει τους νέους και τους αποτρέπει 
από την εκπλήρωση των ονείρων τους.

Κανένα πρόβλημα, όμως, όσο δυσβάσταχτο κι αν είναι, 
δεν παραμένει άλυτο, αρκεί να εντοπίσουμε τις ρίζες του. 
Οι επερχόμενες γενιές είναι οι νέοι καρποί της κοινωνίας 
που ευαγγελίζονται την άνθηση και την ανάπτυξη. Σε 
όλους τους τομείς οι νέοι, μέσα από την ανατρεπτική, 
επαναστατική στάση τους, τα οράματά τους και την απο-
φασιστικότητά τους μπορούν να συμβάλουν στην κοινω-
νική πρόοδο και τη βελτίωση. Η πρόσβασή τους σε ένα 
τεράστιο όγκο πληροφοριών, οι πολλαπλές προσλαμβά-
νουσες, η καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης, η ευαι-
σθησία και το ανθρωπιστικό πνεύμα αποτελούν μερικά 
από τα εφόδια που κάθε νέος πρέπει να έχει για τον αγώνα 
κατά της διαφθοράς, της αναξιοκρατίας και της κρίσης 
των ηθών.

Επιπρόσθετα, η ομαδικότητα και το πνεύμα συνεργα-
σίας λειτουργούν ως βασικές προϋποθέσεις για την επί-
τευξη των σκοπών τους. Όλοι οι νέοι θέτοντας κοινούς 
στόχους, μπορούν ενωμένοι να τους εκπληρώσουν, σεβό-
μενοι πάντα τις αναλλοίωτες αξίες, τις αρχές και τους νό-

μους της πολιτείας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παραμέ-
νουν προσηλωμένοι σε ένα όραμα χωρίς να απορρίπτουν 
τα καθιερωμένα, και, μέσα από τη δύναμη του λόγου, να 
ενισχύουν την αμφισβήτησή τους και να χαράζουν νέους 
δρόμους αισιοδοξίας. Ανακαλύπτοντας την αξία του δια-
λόγου, μπορούν να εισάγουν αλλαγές και καινοτομίες στο 
κοινωνικό σύστημα περιορίζοντας τους βανδαλισμούς 
και την παραβατική συμπεριφορά ως ένδειξη διαμαρτυ-
ρίας.

Τέλος, απαραίτητη κρίνεται η ενεργός συμμετοχή τους 
στα κοινά, με στόχο την έκφραση των διαφωνιών τους 
και τη μετάδοση μηνυμάτων τους. Η απογοήτευση και η 
αγανάκτηση που εκδηλώνονται μέσω της παθητικότη-
τας και τη μοιρολατρικής στάσης δεν είναι δυο έννοιες 
συνυφασμένες. Η παθητικότητα, η παραίτηση, η άγονη 
επανάσταση που χαρακτηρίζουν τους νέους της εποχής 
οξύνουν τα προβλήματα και επιδεινώνουν τις καταστρο-
φικές τους συνέπειες. Λύση δεν αποτελεί ο συμβιβασμός 
με την παρούσα κατάσταση, η φίμωση των διαμαρτυρό-
μενων και η «βουβή επανάσταση» από τον καναπέ. Μο-
νάχα μέσα από την ενεργητικότητα, τη σκληρή δουλειά, 
το διάλογο, την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και 
την πίστη στα ιδανικά θα καταφέρουν να υλοποιήσουν τα 
όνειρά τους και να ακουστεί η φωνή τους. 

Η ανατρεπτική στάση των νέων, ο δυναμισμός και η 
επανάσταση της ηλικίας τους είναι αναγκαία σε ένα κό-
σμο που αλλάζει και καταβροχθίζει τους ανθρώπους, σε 
έναν κόσμο που κυριαρχεί η ανέχεια, η αδικία και η ανα-
ξιοπρέπεια. Μια κοινωνία που θέλει να προοδεύσει και 
να βελτιωθεί οφείλει να σέβεται τους πολίτες της. Οι νέοι 
μπορούν να ξανασηκώσουν στα χέρια τους τον κόσμο 
που είδαν μπροστά τους να καταρρέει, ώστε οι επόμενοι 
να κληρονομήσουν έναν καλύτερο κόσμο. Κι αυτό είναι 
στο χέρι τους. 

Μικαέλα Βαρδακώστα, Α1 Λυκείου 
 

Οι νέοι συνειδητοποιούν, αγανακτούν, 
αγωνίζονται, ελπίζουν…

Η σύγχρονη Ελλάδα μπορεί να κρατά το 
κεφάλι ψηλά σε πολλούς τομείς, ένας 
εκ των οποίων είναι το πρόγραμμα της 

ελληνικής τηλεόρασης. Είναι ευρέως γνωστό 
πως η τηλεόραση καθρεφτίζει το μορφωτι-
κό επίπεδο καθώς και τα ενδιαφέροντά των  
μελών μιας κοινωνίας. Η χώρα μας, ως κρά-
τος αναπτυγμένο, προσφέρει στους τηλεθε-
ατές πληθώρα ψυχαγωγικών, ενημερωτικών 
και διδακτικών εκπομπών.

Για αρχή, ας αναφερθούμε στις ψυχα-
γωγικές εκπομπές που απευθύνονται στην 
πολυπληθέστερη ομάδα τηλεθεατών της 
χώρας μας: τις νοικοκυρές χωρίς περαιτέρω 
ενδιαφέροντα και υποχρεώσεις. Ως επί το 
πλείστον, οι πρωινές ώρες στα τηλεοπτικά 
κανάλια καταλαμβάνονται από ένα είδος 
ψυχαγωγικού προγράμματος μέσω του 
οποίου, οι νοικοκυρές ενημερώνονται για 
τις εξελίξεις στο χώρο του θεάματος, όσον 
αφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις και τις 
στυλιστικές επιλογές δημοσίων προσώπων. 
Οι πληροφορίες αυτές, βεβαίως, επηρεάζουν 
τη ζωή τους και νιώθουν ότι είναι υποχρέωσή 
τους είναι ενημερωμένες για τα συγκεκριμέ-

να θέματα. Οι πρωινές αυτές εκπομπές ή κοι-
νώς «πρωινάδικα» παρουσιάζονται από ομά-
δες «εξειδικευμένων» δημοσιογράφων που 
έχουν επιλεγεί με τα εξής… αυστηρά κριτή-
ρια: εντυπωσιακή εμφάνιση και σχέση ή συγ-
γένεια με υψηλό στέλεχος του καναλιού. Για 
την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των 
θεμάτων που προβάλλονται στις εκπομπές 
αυτές, αφιερώνονται πολλές τηλεοπτικές 
ώρες, έως και εβδομάδες, για την ανάλυση 
μεμονωμένων «σημαντικών» θεμάτων. Γιατί 
θα ήταν, ασφαλώς, απαράδεκτο να μη γνω-
ρίζει κάποιος τους υποψήφιους της Ελλάδας 
για το διαγωνισμό της Eurovision αλλά και να 
μη θυμάται σε ποιο δευτερόλεπτο του νέου 
βιντεοκλίπ της Βανδή φαίνεται η εγκυμοσύ-
νη της. 

Ένα εξίσου αξιοθαύμαστο είδος εκπο-
μπών που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των 
νοικοκυρών είναι οι τούρκικες σειρές. Αναμ-
φίβολα, οι σειρές αυτές είναι ιδιαίτερα επι-
μορφωτικές, διότι προσφέρουν ερεθίσματα, 
για να γνωρίσει κανείς τον πολιτισμό και τη 
γλώσσα του γειτονικού μας λαού αλλά και να 
πάρει ηθικά διδάγματα από τα κατορθώματα 

του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Επιπλέ-
ον, η προβολή τούρκικων σειρών στη θέση 
ελληνικών σηματοδοτεί τη συμφιλίωση των 
δύο λαών μετά από διαμάχες που διήρκεσαν 
αιώνες.

Μια πρωτότυπη ιδέα που είναι σήμα κα-
τατεθέν της ελληνικής τηλεόρασης είναι ο 
συνδυασμός δελτίου ειδήσεων και ντιμπέιτ. 
Μέσα από αυτό αναδεικνύεται σε μεγάλο 
βαθμό το δημοκρατικό πνεύμα της χώρας 
μας αλλά, συγχρόνως, μαθαίνουμε και για τις 
αξεπέραστες ικανότητες βουλευτών στο …
υβρεολόγιο.

Άλλο ένα φαινόμενο που παρατηρείται 
στην ελληνική τηλεόραση-ιδίως τον τελευ-
ταίο καιρό- είναι οι αρκετά διασκεδαστικές 
διαφημίσεις τηλεμάρκετινγκ, όπου μέσα σε 
μερικά λεπτά μάς παρουσιάζονται πολλα-
πλές φορές οι ιδιότητες και οι εκπτώσεις που 
αντιστοιχούν σε δύο προϊόντα: τον εκπλη-
κτικό στηθόδεσμο «Pretty bra» που χαρίζει 
άνεση και ομορφιά σε κάθε γυναίκα και την 
«Έξυπνη Σίτα», ένα καινοτόμο προϊόν που 
μας προστατεύει από τα κουνούπια και τον ιό 
του Δυτικού Νείλου, ανοιγοκλείνοντας αυτό-

ματα, χάρη στα δεκαοκτώ μαγνητάκια.
Πραγματικά, αδυνατώ να κατανοήσω το 

λόγο που η νέα γενιά έχει απομακρυνθεί από 
την τηλεόραση, η οποία έχει τόσα πολλά να 
προσφέρει στην πνευματική καλλιέργεια του 
Έλληνα.

Χριστίνα Δρούγκα, Α4 Λυκείου

Ελληνική τηλεόραση: ένα (παρα)μορφωτικό μέσο
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένα διαχρονικό φαινόμενο στην ανθρώπινη ιστο-
ρία είναι η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον 
άνθρωπο. Η πλέον γνωστή ήπειρος-«θύμα» είναι 

η Αφρική. 
Η Αφρική είναι μια ήπειρος με πλούσιο έδαφος, υπέ-

δαφος (πετρέλαιο, ορυκτά πολύτιμα και ημιπολύτιμα) 
και θάλασσες (πλούσια αλιεύματα ). Για το λόγο αυτό, 
κάποιες  χώρες της Δύσης, εξαιτίας της μεγάλης οι-
κονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης αλλά και της 
υπερβολικής ανάγκης για κατανάλωση πρώτων υλών 
και άλλων φυσικών πόρων, δημιουργούν αποικίες στην 
Αφρική, η οποία διαθέτει όλα τα παραπάνω σε αφθονία 
και, χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς, τα αποσπούν από τον 
πληθυσμό της. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται ήδη 
από το 17οαι., εποχή που σήμανε την αφετηρία του δου-
λεμπορίου. Και φυσικά, δεν εργάζονται οι δυτικοί, αλλά 
προσλαμβάνουν υποχρεωτικά τους ντόπιους, αναγκά-
ζοντάς τους να εργάζονται ασταμάτητα στους τόπους 
εξόρυξης πρώτων υλών (ορυχεία, κ.λπ.) αμισθί ή έναντι 
ελάχιστης αμοιβής.

Οι ντόπιοι, οι οποίοι είναι στην κυριολεξία υποχεί-
ρια των δυτικών, παραμένουν αδρανείς μπροστά σε 
αυτό το φαινόμενο και δεν αντιστέκονται σε αυτήν 
την ξεκάθαρη απόπειρα αρπαγής του φυσικού τους 
πλούτου. Αυτό οφείλεται στην άγνοια και την αμάθειά 
τους -αφού στην πλειονότητά τους είναι οργανικά ή 
λειτουργικά αναλφάβητοι . Εξαιτίας αυτού του φαινο-

μένου γίνονται θύματα προπαγάνδας και πιστεύ-
ουν εύκολα τα ψεύδη των εκμεταλλευτών τους. 
Όλα αυτά περιορίζουν τον πνευματικό τους 
ορίζοντα, καθώς τους προκαλούν φοβίες, 
αμφιβολίες και συχνά τους οδηγούν σε 
εμφύλιες διαμάχες, με αποτέλεσμα να 
αδρανοποιούνται και να είναι πλήρως 
υποταγμένοι στους άρπαγες. Έτσι, η 
Αφρική παραμένει μια πάμφτωχη και 
υπανάπτυκτη ήπειρος, ενώ θα μπορού-
σε κάλλιστα να χρησιμοποιήσει τα φυ-
σικά της δώρα, για να καλύψει τις ανάγκες 
του πληθυσμού της.

Για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, να καλυτε-
ρεύσει η ζωή της Αφρικής και να μην είναι πια οι κάτοι-
κοί της υποχείριο των οικονομικά ισχυρών χωρών του 
πλανήτη μας, μονόδρομος είναι η μόρφωση των λαών 
της και η απαλλαγή από τους ντόπιους προδότες της 
ίδιας τους της χώρας, οι οποίοι συνεργάζονται με τους 
εκάστοτε δυτικούς εκμεταλλευτές.

Ωστόσο, είναι κρίμα στον 21ο αι. να υποπίπτει ο άν-
θρωπος σε τέτοιο επίπεδο απαξίωσης και εξευτελι-
σμού. Θα έπρεπε παγκοσμίως οι λαοί να συνεργάζονται 
για το κοινό καλό αρμονικά και ηθικά. Αυτός ο πλανή-
της μάς χωρά και μπορεί να μας θρέψει όλους! 

Χάρης  Γκολφίνος,  Α2  Γυμνασίου

 «Η εκμετάλλευση των φτωχών παιδιών μιας πλούσιας ηπείρου»

Ακόμη και σήμερα, σε ολόκληρο 
τον κόσμο παρατηρείται το δυ-
σάρεστο φαινόμενο της ανισότη-

τας ανάμεσα στα δύο φύλα. Ένα σύγχρο-
νο παράδειγμα είναι η καταπάτηση των 
δικαιωμάτων της γυναίκας σε διάφορα 
μέρη, όπως στη Σαουδική Αραβία και 

σε άλλες χώρες της Ανατολής. Οι όποιες 
προσπάθειες των γυναικών να κατακτή-
σουν τα δικαιώματά τους απέτυχαν, σε 
σημείο να χάσουν τη ζωή τους μαχόμε-
νες για αυτά. Τέτοια γεγονότα οδήγησαν 
στη δημιουργία κοινωνικού κινήματος 
υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών. 
Συγκεκριμένα, ένα από αυτά ονομάζε-
ται φεμινισμός και στοχεύει στην επίτευ-
ξη της ισότητας των δύο φύλων.

Σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, 
οι γυναίκες είναι αναγκασμένες να υπο-
τάσσονται στις βάρβαρες συμπεριφο-
ρές των αντρών (πατέρα, αδερφού, γιου, 
συζύγου), όπως η σωματική και σεξουα-
λική βία, το εμπόριο ανθρώπων κ.ά. Τα 
άτομα αυτά ενεργούν κατά τον τρόπο 
αυτό παρακινούμενα από τις αντιλήψεις 
της θρησκείας και της κοινωνίας τους, 
που αφορούν στη θέση του γυναικεί-
ου φύλου. Έτσι, οι γυναίκες όχι μόνο 
γίνονται θύματα εκμετάλλευσης των 
αντρών, αλλά στερούνται και βασικών 
ατομικών δικαιωμάτων, όπως της εκπαί-

δευσης, της ανέμελης παιδικής ηλικίας 
και της επιλογής του συντρόφου τους. 
Όλοι αυτοί οι περιορισμοί δυσκολεύουν 
την καθημερινότητά τους.

Δυστυχώς, όμως, ακόμη και στις ανε-
πτυγμένες χώρες του πλανήτη μας οι 
γυναίκες δεν έχουν ακόμα εξισωθεί με 
τους άντρες. Για τις ίδιες παροχές εργα-
σίας αμείβονται χαμηλότερα σε σχέση 
με τους άντρες συναδέλφους τους, ενώ 
ακόμα το νοικοκυριό και η ανατροφή 
των παιδιών θεωρούνται καθαρά γυναι-
κεία υπόθεση, αντίληψη που πλέον δε 
θα έπρεπε να ισχύει.

Το φεμινιστικό κίνημα, λοιπόν, προ-
σπαθεί να εξασφαλίσει, στο βαθμό του 
δυνατού, όλα τα παραπάνω δικαιώματα 
που στερούνται οι γυναίκες, ώστε αυτές 
να κατακτήσουν ισότιμη θέση στην κοι-
νωνία. Οι φεμινίστριες είναι γυναίκες οι 
οποίες ασπάζονται την ιδεολογία του 
φεμινισμού. Πιστεύουν, δηλαδή, πως 
πρέπει να είναι ίσες με τους άντρες στο 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επί-

πεδο. Προσπαθούν να συγκεντρώνο-
νται τακτικά και να μοιράζονται ιδέες 
και απόψεις. Αυτό, συχνά, μπορεί να γί-
νει και κρυφά, αν δεν τους το επιτρέπει 
το καθεστώς της χώρας τους.

Τέλος, η επίδραση του φεμινισμού 
είναι εμφανής και στην τέχνη, και ιδιαί-
τερα στο χώρο της μουσικής βιομηχα-
νίας. Πρόσφατα έχουν κυκλοφορήσει 
πολλά κομμάτια διάσημων καλλιτεχνών, 
εμπνευσμένα από το κίνημα του φεμινι-
σμού, που υποστηρίζουν τα δικαιώματα 
του γυναικείου φύλου.

Συμπερασματικά, ο φεμινισμός στη 
σύγχρονη εποχή είναι ενεργός στα πε-
ρισσότερα κράτη του πλανήτη μας, 
αλλά, φυσικά, υπάρχουν αρκετά περι-
θώρια αναθεώρησης των αντιλήψεων 
κάποιων κοινωνιών, ελπίζοντας ότι η γυ-
ναίκα θα αποκτήσει, επιτέλους, τη θέση 
που της αξίζει!

Κωνσταντίνα Λαλαούνη Α2 Γυμνασίου,  
Μαρία Σουρδή Α1 Γυμνασίου

Φεμινισμός
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Εδώ και χιλιάδες χρόνια χρησιμοποιείται μια μέ-
θοδος ελέγχου του ανθρώπινου νου με στόχο τα 
προσωπικά συμφέροντα κάποιων, η προπαγάν-

δα. Με το πέρασμα του χρόνου, πλέον, η τεχνολογία 
και η επιστήμη έχουν εξελίξει αυτές τις μεθόδους, 
καθιστώντας την προπαγάνδα καθημερινό φαινόμε-
νο. Σήμερα, η προπαγάνδα χρησιμοποιείται για διά-
φορους σκοπούς, όπως για τον έλεγχο των παιδιών 
και των ενηλίκων ή ακόμη για διαφημιστικούς ή και 
καταναλωτικούς σκοπούς.

    Τα μέσα της προπαγάνδας μπορεί να υπάρχουν 
ακόμη και μέσα στο σπίτι μας. Βασικό μέσο προπα-
γάνδας  αποτελούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με 
κυρίαρχο την τηλεόραση. Ιδίως στα παιδικά κανάλια 
υπάρχει το φαινόμενο των υπόηχων και των ραδιο-
κυμάτων, τα οποία στέλνουν κωδικοποιημένα μη-

νύματα στον εγκέφαλο με σκοπό τον έλεγχο και την 
επιθυμητή, συνήθως περίεργη ή βίαιη και γενικά κα-
τευθυνόμενη, συμπεριφορά. Βεβαίως, δεν εξαιρούμε 
κάποια βιντεοπαιχνίδια και είδη μουσικής τα οποία 
επηρεάζουν αρνητικά τον εγκέφαλο και προκαλούν 
μαθησιακές δυσκολίες. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να καταδικάσω όλα αυτά τα 
φρικτά μηνύματα που μπορεί να κρύβονται πίσω ακό-
μα και από το πιο αθώο αντικείμενο ή την πιο αθώα 
εκπομπή. Πρέπει να λάβουμε δράση και να αντιστα-
θούμε σε οποιοδήποτε είδος προπαγάνδας και πλύ-
σης εγκεφάλου. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε το 
καλύτερο.

Γιώργος Καραντζάς, Α2 Γυμνασίου

Το παιχνίδι είναι ένα από τα δικαιώματα του παι-
διού και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ανά-
πτυξή του. Σήμερα, τα παιχνίδια τα οποία έχει 

στη διάθεσή του ένα παιδί είναι περισσότερα από 
ποτέ. Το κατά πόσο είναι, όμως, ποιοτικά, είναι ένα ζή-
τημα το οποίο συχνά απασχολεί τους μεγαλύτερους. 
Πέρα από την καταλληλότητα των υλικών κατασκευ-
ής, υπάρχουν και ηθικές αναστολές που μας κάνουν 
να αναρωτιόμαστε για την ποιότητα ορισμένων παι-
χνιδιών. Μία από αυτές είναι η απόπειρα προπαγάν-
δας και καλλιέργειας προκαταλήψεων στο πιο ανυπο-
ψίαστο κοινό: τα παιδιά.

«Κοριτσίστικα» παιχνίδια

Ένα από τα βασικά παιχνίδια των κοριτσιών είναι οι 
κούκλες με αναλογίες ενήλικα, τύπου Barbie. Τα πρώ-
τα παράπονα για την Barbie έγιναν λίγο μετά την κυ-
κλοφορία της και προέρχονταν από γονείς, οι οποίοι 
θεωρούσαν αρνητικό το γεγονός ότι η κούκλα διέθετε 
ανεπτυγμένο στήθος! Τα σημερινά παράπονα, όμως, 
είναι εντελώς διαφορετικά. Η κύρια ένσταση βασίζε-
ται στις αναλογίες της κούκλας, οι οποίες θεωρούνται 
μη ρεαλιστικές και αρνητικό πρότυπο για κάθε κο-
ρίτσι. Ακόμα, άργησε πολύ να κυκλοφορήσει Barbie 
με σκούρο χρώμα δέρματος, και ακόμα και αυτή δε 
διέθετε άλλα χαρακτηριστικά των Αφρικανών γυναι-

κών. Οι περισσότερες από αυτές έχουν ξανθό χρώμα 
μαλλιών και γαλάζια μάτια, και γι’ αυτό συχνά ασκείται 
κριτική για το γεγονός ότι προάγεται μόνο αυτό το εί-
δος ομορφιάς. 

Σοβαρή κριτική γίνεται, όμως, και για τα προβαλλό-
μενα πρότυπα που αφορούν στη γυναίκα. Τον Ιούλιο 
του 1992, κυκλοφόρησε μια κούκλα η οποία μπορού-
σε να «μιλάει» λέγοντας προγραμματισμένες φράσεις. 
Κάθε κούκλα έλεγε μόνο τέσσερις από τις 250 πιθανές 
φράσεις. Κάποιες από αυτές ήταν: «Θα έχω ποτέ αρκε-
τά ρούχα;», «Λατρεύω τα ψώνια!» και «Η τάξη των μα-
θηματικών είναι δύσκολη!». Παρότι μόνο το 1,5% από 
τις κούκλες έλεγαν την τελευταία φράση, προκλήθηκε 
τεράστια αναστάτωση. Οι κύριες κατηγορίες ενάντια 
στην κούκλα είναι ότι προσομοιάζει ρόλους, οι οποίοι 
θεωρούνται αποτέλεσμα προκαταλήψεων ως προς το 
γυναικείο φύλο.

Άλλα παιχνίδια για μικρά κορίτσια είναι οι κούκλες 
– μωρά και κατασκευές που δηλώνουν το ρόλο της 
νοικοκυράς, όπως μικρές κουζίνες, ακόμα και σφουγ-
γαρίστρες ή σιδερώστρες! Άλλες φορές πρόκειται για 
αξεσουάρ της πριγκίπισσας ή της μπαλαρίνας: τιάρες, 
φούστες από τούλι, «μαγικά ραβδιά»... Η αντίθεση 
ανάμεσα στους δύο ρόλους είναι ιδιαίτερα μεγάλη. 
Σπάνια, όμως, παιχνίδια, όπως τα εργαλεία του για-
τρού ή μικρά εργαστήρια χημείας, προορίζονται για 
τα κορίτσια. Έτσι φαίνεται ότι τα περισσότερα παιχνί-
δια για κορίτσια καλλιεργούν και ενισχύουν τις προ-
ϋπάρχουσες προκαταλήψεις που θέλουν τη γυναίκα 
είτε νοικοκυρά είτε έμμονη με την ιδέα της εμφάνισής 
της.

«Αγορίστικα» παιχνίδια

Τα περισσότερα παιχνίδια, των οποίων το κατανα-
λωτικό κοινό είναι μικρά αγόρια, έχουν δύο θέματα: 
τον πόλεμο ή την πειρατεία και τα γρήγορα αυτοκί-
νητα. Στην πρώτη περίπτωση, υπάγονται τα ψεύτικα 
όπλα ή κούκλες, όπως τα στρατιωτάκια. Στη δεύτερη, 
υπάρχουν, κυρίως, μοντέλα αυτοκινήτων. Κυκλοφο-
ρούν, ακόμα, ηλεκτρονικά παιχνίδια (τα τελευταία 

είναι πιο διαδεδομένα στα αγό-
ρια παρά στα κορίτσια) τα οποία, 
εκτός των προηγούμενων, 
συμπεριλαμβάνουν το πο-
δόσφαιρο ή άλλα αθλή-
ματα. Το αρνητικό, σε 
αυτή την περίπτωση, 
είναι ότι προβάλλονται 
λανθασμένα πρότυπα 
σχετικά με την επίδειξη 
ανδρισμού, όπως η βία και 
η γρήγορη οδήγηση. Αυτά, 
συνήθως, τα ακολουθούν 
τα αγόρια ακόμη και σε με-
γάλη ηλικία. Αξίζει, επίσης, 
να σημειωθεί η εικόνα που 
προβάλλεται για το σώμα των αγο-
ριών. Κάθε χαρακτήρας εμφανίζεται 
με υπερφυσικά γυμνασμένους μυς, 
κάτι που πιθανόν μελλοντικά να 
οδηγήσει το παιδί σε υπερβολές για την ενίσχυση των 
μυών του, οι οποίες ενδέχεται να φθάσουν ακόμη και 
στη χρήση στεροειδών.

Τι οφείλει, λοιπόν, να κάνει ένας γονιός, για να προ-
στατέψει το παιδί του; Να του απαγορεύσει τα παιχνί-
δια αυτά; Κατά τη γνώμη μου, όχι. Ούτως ή άλλως το 
παιδί θα βλέπει τα άλλα παιδιά να παίζουν με τέτοια 
παιχνίδια και είναι πιθανό να θεωρήσει μια τέτοια κί-
νηση, από την πλευρά των γονιών του, καταπιεστική. 
Γι’ αυτό, καλύτερο είναι ο κάθε γονέας να δίνει τις κα-
τάλληλες αρχές στο παιδί του και έπειτα να το αφήνει 
να επιλέξει το ίδιο τα παιχνίδια που του αρέσουν. Όσο 
ένα παιδί λαμβάνει κατάλληλες συμβουλές και υπο-
δείξεις από τους γονείς του, δεν κινδυνεύει. Επίσης, 
καλό είναι να του δίνονται και εκπαιδευτικά παιχνίδια, 
όπως παζλ, γρίφοι, καθώς και βιβλία. Έτσι, το παιδί δε 
θα ασπαστεί τις προκαταλήψεις που, ενδεχομένως, 
προβάλλονται μέσα από κάθε παιχνίδι.

Ιωάννα Χατζηθεοδοσίου, Α1 Λυκείου

Προπαγάνδα
Μια καθημερινή συνήθεια

Παίζοντας με... τις προκαταλήψεις



Αναμφισβήτητα, έχει σημειωθεί 
θεαματική βελτίωση στη θέση 
της γυναίκας στην κοινωνία με 

το πέρασμα του χρόνου. Στη σημερινή 
εποχή, θεωρείται ίση με τον άνδρα. Τι 
προηγήθηκε, όμως, για να φτάσουμε 
στο σημείο της εξίσωσης των δύο φύ-
λων; Πώς καταφέραμε να μην αισθάνο-
νται οι γυναίκες, στο σύνολό τους, υπο-
δεέστερες; Υπάρχουν περιθώρια για 
επιπλέον αλλαγές και τροποποιήσεις;

Στην προϊστορική εποχή, η κοινω-
νική θέση της γυναίκας ήταν ιδιαίτερα 
υψηλή. Θεωρούταν η Μεγάλη Μητέρα 
Θεά, ικανή να γονιμοποιήσει και, επο-

μένως, να δημιουργήσει ζωή. Επιπλέον, 
το ιερατείο το αποτελούσαν μονάχα 
γυναίκες. Η παρουσία ανδρών ήταν 
σπάνια.

Ξαφνικά, όμως, στην αρχαιότητα τη 
βρίσκουμε να έχει θέση υποδεέστερη 
από αυτή των ανδρών.

Στην αρχαία Αθήνα, για παράδειγ-
μα, η γυναίκα δεν είχε το δικαίωμα του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αφού στις 
πολιτικές διαδικασίες συμμετείχαν 
μόνο άντρες, με την προϋπόθεση να 
είναι Αθηναίοι πολίτες. Η γυναίκα ήταν 
υπεύθυνη για τις οικιακές εργασίες και 
την επίβλεψη των σκλάβων οι οποίοι 
εργάζονταν ως οικέτες στα σπίτια των 
πλούσιων Αθηναίων. Συμμετείχε μονά-
χα στις θρησκευτικές εκδηλώσεις- και 
τότε ακόμη συνοδευόμενη από το σύ-
ζυγο της. Επίσης, το εκπαιδευτικό σύ-
στημα προσέφερε σφαιρική μόρφωση 
στα αγόρια, ενώ απέκλειε τα κορίτσια, 
τα οποία έμεναν στο σπίτι και μάθαιναν 
από τη μητέρα τους το σύνολο των οικι-
ακών εργασιών. 

Την ίδια εποχή, στην αρχαία Σπάρ-
τη, το καθεστώς, όσον αφορά στη γυ-
ναίκα ήταν λίγο πιο δημοκρατικό. Οι νό-
μοι του Λυκούργου προνοούσαν ώστε 
να είναι υγιής και μορφωμένη, γιατί θα 
γινόταν μητέρα Σπαρτιάτη πολεμιστή. 
Τα αγόρια και τα κορίτσια λάμβαναν 
στρατιωτική εκπαίδευση με στόχο να 
είναι ετοιμοπόλεμα και ικανά να προ-
στατέψουν την πόλη τους. 

Στη Μυτιλήνη μονάχα η γυναίκα είχε 

δικαιώματα και μορφωνόταν.
 Στη Ρώμη, η γυναίκα δεν είχε κανέ-

να δικαίωμα και θεωρούταν πράγμα. 
Επιπλέον, στην Κίνα οι γυναίκες δεν 
είχαν καμία αξία. Θεωρούνταν άψυχα 
όντα και δεν τους επιτρεπόταν να λα-
τρεύουν το Θεό, αφού ο Θεός ήταν ο 
σύζυγός τους. Στις Ινδίες, η κατάσταση 
ήταν ακόμη χειρότερη . Όταν πέθαινε ο 
σύζυγος κάποιας γυναίκας, την έθαβαν 
ζωντανή μαζί του. 

Στο Βυζάντιο, η γυναίκα απαγορευ-
όταν να εργάζεται έξω από το σπίτι 
της. Ειδικά, εάν ήταν ανύπαντρη, δεν 
της επιτρεπόταν να βγαίνει από το 
σπίτι. Όμως, η φτώχεια υποχρέωνε 
πλήθος γυναικών να υπακούουν στο 
ένστικτο της επιβίωσης και όχι στους 
κοινωνικούς κανόνες. Τα επαγγέλμα-
τα με τα οποία ασχολούνταν, κυρίως, 
ήταν της βιοτέχνισσας, η οποία έφτια-
χνε χειροποίητα έργα, της υφάντρας 
και, αν και περιφρονημένο και κοινω-
νικά απαράδεκτο, αυτό της θεατρίνας. 
Ωστόσο, μια γυναίκα δεν μπορούσε να 
ασκήσει δημόσιο λειτούργημα. Επι-
πλέον, σύμφωνα με την Ιουστινιάνεια 
νομοθεσία, το να γευματίσει μια γυ-
ναίκα με τη συντροφιά τριών ανδρών 
θεωρούταν αιτία διαζυγίου. Ακόμη και 
στα οικογενειακά γεύματα, οι άνδρες 
και οι γυναίκες κάθονταν σε ξεχωριστά 
τραπέζια. 

Ως προς την εκπαίδευση, γνωρίζου-
με ότι όλες οι γυναίκες-πλην ελαχίστων 
εξαιρέσεων- στερούνταν αυτό το προ-
νόμιο. Αν καμιά πλούσια κοπέλα κόρη 
μεγαλοαστού ή αρχόντισσα κατάφερνε 
να μάθει να διαβάζει και να γράφει, τη 
θεωρούσαν ιδιαίτερα μορφωμένη.

Στο Μεσαίωνα, η γυναίκα θεωρού-
ταν όργανο του σατανά, μάγισσα και 
σκεύος ηδονής. Μόνο στην εποχή του 
Διαφωτισμού, στοχαστές και φιλόσο-
φοι άρχισαν να υποστηρίζουν τα δι-
καιώματα της γυναίκας- και αυτό όχι με 
ιδιαίτερο ζήλο.   

Έπρεπε, λοιπόν, να περάσουν 
πάρα πολλοί αιώνες, μέχρι να αναλά-
βουν δράση οι ίδιες οι γυναίκες, για 
να υπερασπιστούν τα δικαιώματά 
τους. Χαρακτηριστικά, το 1968, δημι-
ουργήθηκε το «le movement de libera-
tion des femmes», δηλαδή το «κίνημα 
απελευθέρωσης των γυναικών». 
Όμως, ως ημερομηνία δημιουργίας 
του κινήματος αυτού προτιμούμε μια 
πιο συμβολική ημερομηνία, την 26η Αυ-
γούστου 1970, αφού αυτή τη μέρα μια 
ομάδα γυναικών στη Γαλλία απέθεσε 
λουλούδια και μια επιγραφή στο μνη-
μείο του άγνωστου στρατιώτη, στην 
οποία αναγραφόταν: «Plus inconnue 
que le sodat inconnu, sa femme», δη-
λαδή « Πιο άγνωστη και από τον άγνω-
στο στρατιώτη, η γυναίκα του». Έτσι, 
όσον αφορά στη ζωή του ζευγαριού, η 

γυναίκα στις μέρες μας είναι πλέον ίση 
με το σύζυγό της, μπορεί να διατηρήσει 
το πατρικό της επίθετο και να το μεταβι-
βάσει στα παιδιά της, εφόσον επιθυμεί. 
Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να εκ-
φράζει την άποψή της για θέματα που 
αφορούν στη ζωή του ζευγαριού ή των 
παιδιών του και να συναποφασίζει με 
το σύζυγό της για αυτά. Επιπλέον, έχει 
τη δυνατότητα επιλογής σε ζητήματα 
τεκνοποίησης, κάτι το οποίο θεωρείται 
ένα από τα πιο σημαντικά κεκτημένα 
του φεμινισμού. 

Στη σημερινή εποχή, οι γυναίκες 
έχουν, πλέον, το δικαίωμα στην εκπαί-
δευση και την επαγγελματική κατάρ-
τιση. Για την ακρίβεια, αποκτούν πε-
ρισσότερα πτυχία από τους άνδρες, με 
μέση διάρκεια φοίτησης μεγαλύτερη 
από εκείνη των ανδρών. Επίσης, οι γυ-
ναίκες έχουν, πλέον, πρόσβαση σε θέ-
σεις εργασίας (συνιστούν το 45,4% του 
ενεργού πληθυσμού), που αφορούν και 
στα παραδοσιακά ανδροκρατούμενα 
επαγγέλματα, έχουν ευκαιρίες για κα-
ριέρα, και, κατ’ επέκταση οικονομική 
ανεξαρτησία.

Παρόλα αυτά, στη σημερινή επο-
χή, εξακολουθούν να υφίστανται 
θεσμοί και αντιλήψεις που πρέπει 
να αλλάξουν, προτού μιλήσουμε για 
ισότητα στην πράξη. Οι γυναίκες επω-
μίζονται το μεγαλύτερο βάρος των 
οικιακών εργασιών και των γονεϊκών 
υποχρεώσεων. Οι άνδρες, σε μεγάλο 
ποσοστό, συνεχίζουν να θεωρούν τις 
υποχρεώσεις του σπιτιού υποτιμητι-
κές και προορισμένες αυστηρά για 
τις γυναίκες, όπως, επίσης, και την 
ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση 
των παιδιών ως- σχεδόν αποκλειστι-
κή- ευθύνη της μητέρας. Επομένως, 
οι γυναίκες αποκτούν την αίσθηση 
ότι έχουν μια δεύτερη, μη αμειβόμενη 
εργασία, αφού η προσφορά τους είναι 
ουσιαστικά ανεκτίμητη.

Στον εργασιακό τομέα,  παρατη-
ρούμε περιορισμένη παρουσία των 
γυναικών σε συγκεκριμένες κατηγορί-
ες επαγγελμάτων. Ως αποτέλεσμα, το 
40% των γυναικών είναι υψηλόβαθμα 

στελέχη, ενώ το υπόλοιπο 60% απα-
σχολείται σε θέσεις εργασίας χαμηλά 
αμειβόμενες. Επιπλέον, αφενός το 54% 
του άνεργου πληθυσμού είναι γυναί-
κες, αφετέρου αυτές προσλαμβάνονται 
κατά το μεγαλύτερο ποσοστό (80%) σε 
θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης. 
Ας σημειωθεί δε ότι οι άντρες έχουν 
15%  υψηλότερες αποδοχές για την ίδια 
θέση συγκριτικά με τις γυναίκες. Τέλος, 
η νομοθετημένη άδεια κύησης και το-
κετού στέκεται εμπόδιο στην παραμο-
νή τους στο χώρο εργασίας και έτσι, σε 
πολλές περιπτώσεις, η καριέρα τους 
αναγκαστικά διακόπτεται μετά από μια 
εγκυμοσύνη.

Επιπλέον, στις υπανάπτυκτες χώ-
ρες και ιδιαίτερα στις μουσουλμανι-
κές, η θέση της γυναίκας είναι, σαφώς, 
υποδεέστερη από εκείνη του άνδρα, 
σε σημείο να θεωρούνται τα ζώα πιο 
πολύτιμα από τη ζωή μιας γυναίκας. Γι’ 
αυτό, άλλωστε, καταγράφονται τόσοι 
λιθοβολισμοί και, γενικότερα, εκτελέ-
σεις γυναικών με τον πιο βίαιο τρόπο.

Συμπερασματικά, είναι βέβαιο ότι 
στις δυτικές χώρες έχει σημειωθεί ση-
μαντική πρόοδος σε σύγκριση με το 
παρελθόν στο θέμα της ισότητας των 
δύο φύλων. Όμως, υπάρχουν περιθώ-
ρια βελτίωσης τόσο στις δυτικές όσο 
και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, 
όπου οι καινοτόμες ιδέες για τη θέση 
και τα δικαιώματα της γυναίκας δεν 
έγιναν γνωστές ή αποδεκτές από τους 
ανάλογους φορείς, ώστε να αλλάξει το 
νομοθετικό πλαίσιο και να εφαρμοστεί 
στην πράξη, για να επιτευχθεί η ισοτι-
μία του γυναικείου με το ανδρικό φύλο. 
Συνεπώς, αυτό που πρέπει, κυρίως, να 
αλλάξει, προκειμένου να επιτευχθεί η 
εξίσωση των δύο φύλων σε όλους τους 
τομείς της ζωής, είναι η νοοτροπία των 
ανθρώπων μέσω της απεμπόλησης κά-
ποιων στερεότυπων αντιλήψεων που, 
δυστυχώς, είναι βαθιά ριζωμένες στις 
συνειδήσεις. Ελπίζω μόνο, μέχρι να 
συμβεί αυτό, να μην περάσουν τόσοι 
αιώνες…

Άννα Ελευθερίου, Γ2 Γυμνασίου

Η θέση των γυναικών στο πέρασμα του χρόνου
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Οι κοινωνιολόγοι ορίζουν ως κοινωνικό κίνημα 
τη δυναμική και οργανωμένη προσπάθεια ενός 
μεγάλου αριθμού ανθρώπων να επιφέρουν ή να 

αποτρέψουν κάποια κοινωνική αλλαγή. Για παράδειγμα, 
χιλιάδες Αμερικανοί συμμετείχαν σε διαδηλώσεις σε 
ολόκληρη τη χώρα, ζητώντας -και πετυχαίνοντας τελικά- 
τον τερματισμό της πολιτικής του φυλετικού διαχωρι-
σμού στα σχολεία και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Τα κοινωνικά κινήματα εκδηλώνονται, συνήθως, σε 
περιόδους ραγδαίων μεταβολών και, πολλές φορές, 
συμβάλλουν στην κοινωνική αλλαγή. Επίσης, διακρίνο-
νται από εσωτερική οργάνωση, συνειδητούς στόχους 
και προσανατολισμούς. Αυτή η οργάνωση είναι που δί-
νει στα κοινωνικά κινήματα τη δύναμη να αμφισβητούν 
-και συχνά να αλλάζουν- τους εδραιωμένους θεσμούς. 
Η συμμετοχή σε αυτά απαιτεί αφοσίωση και πολιτική 
εγρήγορση, όχι, όμως, τυπική ή επίσημη ένταξη. Τα κοι-
νωνικά κινήματα, όπως δηλώνει και η ονομασία τους, 
πάνω απ’ όλα, κινητοποιούν τους πολίτες να δράσουν. 
Ενδεικτικά, κοινωνικά κινήματα που συνέβαλαν αποφα-
σιστικά στη μεταβολή των κοινωνικών δομών και αξιών 
είναι τα εξής:  

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Το οικολογικό κίνημα είναι ένα πολιτικό και κοινω-

νικό κίνημα που αντιμάχεται την περιβαλλοντική ρύ-
πανση, την κλιματική αλλαγή και άλλες περιβαλλοντικές 
καταστροφές, οι οποίες οφείλονται στην ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Σταθμοί στην ιστορία του οικολογικού 
κινήματος ήταν η έκδοση των βιβλίων «Σιωπηλή Άνοι-
ξη» (1962) και «Τα Όρια της Ανάπτυξης» (1972), όπου η 
συγγραφέας Rachel Carson απηύθυνε δυναμική έκκλη-
ση να σταματήσει η αδιάκριτη χρήση φυτοφαρμάκων 
και, γενικότερα, να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντι-
μετωπίζουμε τη φύση. Πολυάριθμες Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις υπηρετούν τους στόχους του οικολογικού 
κινήματος με διάφορους τρόπους, όπως με ενημέρωση 
του κοινού και με ακτιβιστικές δράσεις.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Οι άθλιες συνθήκες ζωής μετά τη Βιομηχανική Επα-

νάσταση στις αρχές του 19ου αιώνα έκαναν τους εργάτες 
να ξεσηκώνονται αυθόρμητα. Όμως, μόνο μετά το 1830 
άρχισαν να διεκδικούν οργανωμένα την ικανοποίηση 
αιτημάτων, όπως η οκτάωρη εργασία. Κύριος τρόπος δι-
εκδίκησης ήταν οι απεργίες, που συχνά καταστέλλονταν 
βίαια. Την 1η Μαΐου 1886, μια εργατική απεργία στο Σικά-
γο των ΗΠΑ, με αίτημα την καθιέρωση οκτάωρης εργασί-
ας, πνίγηκε στο αίμα. Έτσι, από το 1890, τα σοσιαλιστικά 
κόμματα και τα συνδικάτα άρχισαν να γιορτάζουν την 
Πρωτομαγιά ως παγκόσμια μέρα των εργατών, γιορτή 
που καθιερώθηκε σε όλο τον κόσμο.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, το εργατικό κίνημα είχε πε-
τύχει τη μείωση των ωρών εργασίας σε δέκα, τη δημιουρ-
γία ταμείων ασφάλισης που στήριζαν οικονομικά τους 
εργάτες σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, ασθένειας 
ή απόλυσης και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας με τους εργοδότες, που όριζαν τις κατώτερες 
αμοιβές προστατεύοντας τους εργάτες- ως ένα βαθ-
μό- από την υπερεκμετάλλευση. Το 1864, ιδρύθηκε στο 

Λονδίνο η πρώτη Διεθνής Ένωση Εργατών. Τα επόμενα 
χρόνια, δημιουργήθηκαν, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώ-
ρες, σοσιαλιστικά και εργατικά κόμματα, τα οποία προα-
σπίζονται τα δικαιώματα της εργατικής τάξης.

 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Το αγροτικό κίνημα σε παγκόσμιο επίπεδο 

αφορούσε, κυρίως, στους αγώνες των μικρο-
καλλιεργητών να αποκτήσουν τα δικαιώμα-
τα που τους στερούσαν οι μεγάλοι γαιο-
κτήμονες. Στην Ελλάδα, εντοπίστηκε, 
κυρίως στη Θεσσαλία, όπου εμφανί-
στηκε οξυμμένο αμέσως μετά την 
ένταξη της περιοχής στην ελληνι-
κή επικράτεια το 1881. Οι κολίγοι 
(φτωχοί καλλιεργητές) υπήρξαν οι 
χαμένοι της ενσωμάτωσης και οι 
τσιφλικάδες (Έλληνες γαιοκτήμο-
νες) οι μεγάλοι κερδισμένοι. 

Οι κολίγοι υποχρεώνονταν να δί-
νουν στον τσιφλικά το 1/3 ή το 1/2 
της παραγωγής τους, ζούσαν σε τρώ-
γλες και ανέχονταν την ταπείνωση του 
μαστιγώματος και του βιασμού των γυ-
ναικών τους από τους μεγαλοκτηματίες. 

Έτσι, το Σάββατο, 6 Μαρτίου 1910 ση-
μειώθηκαν συμπλοκές μεταξύ άοπλων αγρο-
τών διαδηλωτών και δυνάμεων καταστολής στο 
Κιλελέρ, στο Τσουλάρ και τη Λάρισα. 

Η εξέγερση του Κιλελέρ ξεσήκωσε κύμα συμπάθειας 
σε όλη τη χώρα, ενώ αυξήθηκε η κοινωνική πίεση για την 
επίλυση του αγροτικού ζητήματος. 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Το φοιτητικό κίνημα αναφέρεται στους αγώνες των 

φοιτητών σε παγκόσμιο επίπεδο, σε διάφορες χρονικές 
περιόδους, να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές συνθήκες 

και όχι μόνο. Πολύ συχνά, οι φοιτητές αναδει-
κνύονται σε κινητήρια δύναμη της ιστο-

ρίας αμφισβητώντας το κατεστημένο, 
όπως για παράδειγμα, το Μάη του ’68 
στη Γαλλία και το Νοέμβρη του ’73 
στην Ελλάδα.

Το φοιτητικό κίνημα, στη δεκαετία 
του ’60, ήταν έντονα πολιτικοποιημέ-

νο. Με όραμά τους ένα σοσιαλισμό με 
ελευθερίες και ανθρώπινο πρόσωπο, οι 

φοιτητές του Μάη του ’68, πρώτα στο 
Παρίσι κι έπειτα σε πολλές πόλεις του 
κόσμου, αξίωσαν εκδημοκρατισμό 
των Πανεπιστημίων και άσκησαν 

κριτική στην κοινωνία του καταναλω-
τισμού και του αυταρχισμού. 

ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ- ΧΙΠΙΣ
Η συγκέντρωση 400.000 νεαρών Αμερικανών στο Γού-

ντστοκ της Νέας Υόρκης το 1969 για ένα μουσικό φε-
στιβάλ ήταν το αποκορύφωμα του λεγόμενου αντιπο-
λεμικού κινήματος (ή της αντικουλτούρας – «χίπις»). 
Εκατομμύρια νέων απέρριπταν τις παραδοσιακές αξίες 
υπέρ ενός νέου τρόπου ζωής. Πίστευαν ότι ο έρωτας και 
η μουσική ροκ θα δημιουργούσαν έναν κόσμο ειρήνης 
και αγάπης. Η αντικουλτούρα των χίπις ήταν, βασικά, ένα 
νεανικό κίνημα που ξέσπασε στις Η.Π.Α., στα μέσα του 
1960, και διαδόθηκε, ταχέως, και σε άλλες χώρες σε όλο 
τον κόσμο. Οι χίπις διαφωνούσαν κάθετα με τον πόλεμο 
στο Βιετνάμ και την καταναλωτική κουλτούρα της επο-
χής και υποστήριζαν την επιστροφή του ανθρώπου κο-
ντά στη φύση, καθώς και τη σεξουαλική απελευθέρωση

ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Ηγετική μορφή του κινήματος ήταν ο Νέλσον Μαντέ-
λα, ο οποίος αγωνίστηκε και συνέβαλε στην κατάργηση 

του απαρτχάιντ (μια πολιτική των Λευκών που επέβαλλε 
τη διάκριση των ανθρωπίνων ομάδων βάσει φυλετικών 
κριτηρίων και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη Νότιο 
Αφρική το 1948, ενώ καταργήθηκε 

στις  30 Ιουνίου 
1991).

Άλλη εμβληματική μορφή του αντιρατσιστικού κινή-
ματος ήταν ο Δρ. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ,  ένας 
Αμερικανός πολιτικός, αγωνιστής, ηγέτης των Αφροαμε-
ρικανών και εφημέριος. Ο Κινγκ περιόδευσε, ανά το κρά-
τος, μαχόμενος υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων των 
έγχρωμων και κατά βίας, διοργανώνοντας  καθιστικές 
διαμαρτυρίες και ειρηνικές πορείες. Δολοφονήθηκε από 
ένα λευκό στις 4 Απριλίου του 1968.

Τέλος, ο Μάλκολμ Χ  αποτέλεσε μια από τις πιο γνω-
στές φυσιογνωμίες του αγώνα για τα δικαιώματα των 
Αφροαμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΜΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Είναι ένα κίνημα κατά της ανεξέλεγκτης διεθνοποίη-
σης των αγορών που οδηγεί σε οικολογική καταστροφή, 
όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και περιορισμό της 
ελευθερίας κινήσεων λαών ή εθνών. Στρέφεται, κατά συ-
νέπεια, εναντίον του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(ΠΟΕ), που καταργεί τους δασμούς και αφήνει ασύδοτες 
τις πολυεθνικές εταιρείες.

Το κίνημα στρέφεται, επίσης, κατά της πολιτικής λο-
γικής της παγκοσμιοποίησης, που, με πρόσχημα τη δια-
σφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οδηγεί, τελικά, 
στην κατάργηση των δικαιωμάτων των εθνών, όπως έγι-
νε με τον Πόλεμο του Κόλπου και τους βομβαρδισμούς 
της Γιουγκοσλαβίας.

Το κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης υποστηρί-
ζει πως μια ανάπτυξη στηριγμένη σε τοπικούς πόρους, 
που αναπτύσσει την παγκόσμια συνεργασία στο επίπεδο 
των επικοινωνιών και περιορίζει τον όγκο του εμπορίου, 
των μεταφορών και τη σπατάλη των φυσικών πόρων, 
είναι πιο αποδοτική οικονομικά από το παγκοσμιοποιη-
μένο μοντέλο, το οποίο προκαλεί τεράστιο κόστος, λόγω 
της καταστροφής του περιβάλλοντος, των οικοσυστη-
μάτων και των λαών.

Εργασία της Α΄ Λυκείου στο project με θέμα 
«Τα Κοινωνικά κινήματα στη σύγχρονη ιστορία.»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: 
Μαρία Κανέλλα Μερκούρη, 

Πολιτικός Επιστήμων και Φιλόλογος
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Αν και η ελληνική οικονομία 
δείχνει δειλά αλλά εμφανή 
κάποια σημάδια ανάκαμ-

ψης από τη βαθιά κρίση στην 
οποία εισήλθε το 2008, η πραγ-

ματική οικονομία εξακολου-
θεί να υποφέρει, όπως αυτό 

αποτυπώνεται στην απώ-
λεια που είναι μεγαλύτερη 
από το 1/3 του εθνικού ει-
σοδήματος και την εκτίναξη 

σε πρωτοφανή, για την ελλη-
νική οικονομία και κοινωνία, πο-

σοστά ανεργίας -μεγαλύτερα από 
28%. Καθώς οι μακροοικονομικοί 
δείκτες αρχίζουν να βελτιώνονται, 
κυρίως όσον αφορά στους δημο-
σιονομικούς και την προσδοκία 
για επιβράδυνση της ύφεσης 
και ανάκαμψη της απασχόλη-

σης, πληθαίνουν οι δημόσιες συ-
ζητήσεις για τη μορφή του νέου πα-

ραγωγικού υποδείγματος στο οποίο 
θα πρέπει να εστιάσει η πολιτική και 

οικονομική ηγεσία στην μετά την κρίση 
εποχή. Όλοι συμφωνούν ότι το υπό διαμόρ-

φωση νέο παραγωγικό μοντέλο θα πρέπει να εξα-
σφαλίζει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, μικρό 
και αποτελεσματικό δημόσιο τομέα, υψηλή πα-
ραγωγικότητα και διεθνή ανταγωνιστικότητα. 
Θα πρέπει να επενδύσει στην καινοτομία και στην 
εξωστρέφεια. Οι μέχρι τώρα δρομολογημένες δι-
αρθρωτικές αλλαγές δε φαίνεται να είναι ικανές να 
μειώσουν απότομα και γρήγορα τα υψηλά ποσοστά 
ανεργίας. Αυτές εστιάζουν στην απελευθέρωση 

των αγορών, στη μείωση των μισθών, του κόστους 
παραγωγής και τις ιδιωτικοποιήσεις. Οι δύο πρώτες 
εξυπηρετούν τη μείωση των τιμών των προϊόντων 
στην εσωτερική αγορά και στην αύξηση των εξαγω-
γών, ενώ η τρίτη στην εξεύρεση δημόσιων εσόδων 
για τη μείωση του χρέους. Καμία από αυτές δεν εστι-
άζει στην προώθηση της κοινωνίας της γνώσης, 
της πληροφορίας, της τεχνολογίας, των δεξιοτή-
των, των ταλέντων και της επιχειρηματικότητας. 
Όλα αυτά, όμως, αποτελούν κρίσιμα συστατικά για 
την ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας, της δη-
μιουργικότητας, της «έξυπνης οικονομίας»,  όπως 
συνήθως αποκαλείται. Η έξυπνη οικονομία αξιοποι-
εί τη γνώση, το ταλέντο, τη διάθεση για δημιουργία, 
την τεχνολογία και την καινοτόμο έρευνα ως βασι-
κούς συντελεστές στη διαδικασία παραγωγής εισο-
δήματος και πλούτου. Μπορεί να αποτελέσει προ-
οπτική εξόδου από την κρίση και να δημιουργήσει 
πολυάριθμες θέσεις απασχόλησης σε νέα επαγγέλ-
ματα που βασίζονται σε νέες δεξιότητες.

Σήμερα, στην Ελλάδα της κρίσης, η συζήτηση 
γύρω από την έξυπνη οικονομία είναι πενιχρή. Αν 
και διαθέτει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για 
την ανάπτυξη της έξυπνης οικονομίας, η δημόσια 
συζήτηση φαίνεται να εξακολουθεί να είναι αγκι-
στρωμένη σε κορεσμένους παραγωγικούς τομείς, 
σε παραδοσιακά επαγγέλματα και σε κατεστημένες 
δεξιότητες. Η αντίληψη αυτή εγκυμονεί τον κίνδυνο 
της οικονομικής στασιμότητας ή της μη βιώσιμης 
ανάπτυξης, εάν βασίζεται σε έναν ή λιγοστούς το-
μείς παραγωγής, όπως είναι ο τουρισμός σε όλες τις 
μορφές του ή η πρωτογενής παραγωγή. Η απότο-
μη εκτίναξη τον τελευταίο χρόνο του αριθμού των 
ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα, ακόμα και αν δεν 
ερμηνεύεται ως συγκυριακή, δεν αποτελεί ισχυρή 

αιτία της μονοσήμαντης ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας με επίκεντρο τον τουρισμό.  

Ιδιομορφίες της ελληνικής οικονομικής και κοι-
νωνικής δομής, που κατά άλλους αποτελούν τα αί-
τια της κρίσης, συνθέτουν ένα μοναδικό συγκριτικό 
πλεονέκτημα για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων 
ικανών να υποστηρίξουν νέα επαγγέλματα και να 
καταστήσουν βιώσιμη τη βελτίωση της ανταγωνι-
στικότητας της χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτές 
είναι:

1. Το πολύ μικρό έως μικρό μέγεθος των επιχειρή-
σεων.

2. Ο υψηλός βαθμός έντασης εργασίας στην παρα-
γωγική διαδικασία.

3. Η προσωπική ταυτότητα της δημιουργίας, η διά-
θεση για πρωτοβουλία.

4. Η φαντασία (το ευφάνταστο και ανήσυχο πνεύμα).
5. Η ελευθερία σκέψης, η διάθεση κριτικής.
6. Η ευκολία προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες (το πολυμήχανο πνεύμα).
7. Η αισθητική.
8. Η έμφαση στην καινοτομία και ο πειραματισμός.
9. Η πλεονεκτική γεωγραφική θέση και οι ευνοϊκές 

καιρικές συνθήκες.
10. Η γλώσσα.
11. Το απόθεμα τεχνογνωσίας και ανθρώπινου δυ-

ναμικού, όπως αυτό αποτυπώνεται τόσο στο 
μεγάλο βαθμό εξοικείωσης των νέων με τις 
εφαρμογές της τεχνολογίας όσο και στο μεγάλο 
αριθμό νέων Ελλήνων επιστημόνων- ερευνη-
τών που δραστηριοποιούνται με επιτυχία στην 
Ελλάδα  αλλά και το εξωτερικό.

Θεόδωρος Καπόπουλος, Α3 Λυκείου

Ο Μάικλ Σουμάχερ γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου του 
1969, σε μια πόλη κοντά στην Κολωνία. Από μικρός 
είχε κλίση στα αυτοκίνητα. Έτσι, σε ηλικία 4 ετών ξεκί-

νησε να οδηγεί καρτ. Βλέποντας, λοιπόν, ότι είχε τα προσόντα, 
άρχισε να παίρνει μέρος και σε πρωταθλήματα καρτ και αυτο-
κινήτων, παγκοσμίου χαρακτήρα, για να καταλήξει, τελικά, να 
κερδίζει αγώνες στη Φόρμουλα 1, το μεγαλύτερο πρωτάθλη-
μα οδήγησης στον κόσμο. Μέχρι το τέλος της επαγγελματικής 
του πορείας, κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο του καλύτερου 
αθλητή, επτά φορές τον τίτλο του καλύτερου οδηγού στη 
Φόρμουλα 1 -εκ των οποίων οι πέντε ήταν συνεχόμενες (2000-

2004) - και μια περιουσία 

907 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι εντυπωσιακό και ελάχι-
στοι άνθρωποι το έχουν καταφέρει, αν αναλογιστούμε ότι ο 
Σουμάχερ είναι μόλις 45 ετών. 

Η μοίρα, όμως, του έπαιξε ένα τραγικό παιχνίδι. Στις 29 Δε-
κεμβρίου του 2013, ο Σουμάχερ τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, 
καθώς έκανε σκι με το γιο του στις Γαλλικές Άλπεις. Διακομί-
στηκε αμέσως στο νοσοκομείο και υπεβλήθη σε δύο επιτυχη-
μένες εγχειρήσεις˙ παρ’ όλα αυτά παραμένει ακόμα σε τεχνητό 
κώμα στην εντατική του νοσοκομείου της Γκρενόμπλ παλεύ-
οντας για τη ζωή του.

Ο άνθρωπος αυτός είχε μια ιδανική ζωή που πολλοί θα ζή-
λευαν. Μια κακή στιγμή, όμως, άλλαξε όλα τα δεδομένα. Όσοι 
τον αγάπησαν και τον θαύμασαν εύχονται να βγει νικητής από 
αυτή την πιο σκληρή μάχη της ζωής του. Και, όπως αναγρά-
φεται στα αγωνιστικά αυτοκίνητα, «Keep fighting, Michael!»

Παναγιώτης Κανατάς, Α1 Γυμνασίου

Μάικλ Σουμάχερ
Σουμάχερ... Ένα όνομα θρύλος! Ένας άνθρωπος που προσέφερε 

πολλές συγκινήσεις και πολύ θέαμα στους θαυμαστές του. Ας τον γνωρίσουμε!

Νέες Δεξιότητες που απαιτεί η εποχή μας 
στον επαγγελματικό τομέα
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ΣYNENTEYΞEIΣ
Ο Λευτέρης Μπόλκας αποφοίτησε από το Πρότυπο 

Εκπαιδευτήριο Αθηνών το 2012 και εισήχθη 3ος 
στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθη-

νών, όπου ήταν και η πρώτη του επιλογή.
Μίλησέ μας για το διαγωνισμό αυτό. Κάθε πότε διεξάγε-
ται; Πού λαμβάνει χώρα; Πόσες χώρες παίρνουν μέρος;
Ο Seemous είναι ένας μαθηματικός διαγωνισμός για πρω-
τοετείς και δευτεροετείς φοιτητές. Διεξάγεται κάθε χρόνο και 
συμμετέχουν σε αυτόν χώρες κυρίως της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Φέτος, ο διαγωνισμός έγινε στο Ιάσιο της Ρουμα-
νίας και συμμετείχαν 23 ομάδες (εθνικές και πανεπιστημια-
κές), οι οποίες απαρτίζονταν από 99 συνολικά φοιτητές από 
6 χώρες.
Ποια θέση κατέκτησε η ομάδα σου και εσύ, προσωπικά, 
στο διαγωνισμό αυτό;
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την ομάδα του οποίου συμμε-
τείχα, κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των πανεπιστημίων, 
ενώ ως Ελλάδα συνολικά πήραμε τη δεύτερη θέση. Προσω-
πικά, βγήκα δεύτερος στο διαγωνισμό και κέρδισα χρυσό 
μετάλλιο.
Ποια είναι η διαδικασία, για να λάβει μέρος κάποιος σε 
αυτό το διαγωνισμό;
Στην Αθήνα γίνεται προκριματικός διαγωνισμός, από τον 
οποίο επιλέγονται οι συμμετέχοντες φοιτητές.
Ποια είναι τα εφόδια για τη ζωή σου, τα οποία θεωρείς ότι 
αποκόμισες από αυτήν την εμπειρία;
Κατ’ αρχάς, ήταν μια ευχάριστη εμπειρία για όλους εμάς 
τους συμμετέχοντες, που έχουμε ένα κοινό ενδιαφέρον, τα 
Μαθηματικά. Ο διαγωνισμός μού έδωσε τη δυνατότητα να 
δοκιμάσω τον εαυτό μου και σε θέματα πιο δύσκολα από τα 
συνηθισμένα. Έτσι, κατανόησα καλύτερα το επίπεδό μου και 
έμαθα κατά πόσο είμαι σε θέση να αντιμετωπίσω διαφορετι-
κές καταστάσεις.
Πιστεύεις ότι τα Μαθηματικά είναι αποκλειστικά θέμα 
ευφυΐας ή συστηματικής μελέτης ή ένας συνδυασμός 
τους;

Αρχικά, πιστεύω πως η κλίση στα Μαθηματικά και η αγάπη 
γι’ αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο. Όμως, τα Μαθηματικά 
απαιτούν και αρκετή προσωπική προσπάθεια. Ιδιαίτερα 
όποιος θέλει να εμβαθύνει και να ασχοληθεί περαιτέρω με 
τα Μαθηματικά, χρειάζεται να αφιερώσει σε αυτά πολλές 
ώρες από τον προσωπικό του χρόνο. Γι’ αυτό το λόγο, όποιος 
με ευχαρίστηση αξιοποιεί το χρόνο του ασχολούμενος με τα 
Μαθηματικά, θα έχει θετικά αποτελέσματα.
Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι σε βοήθησε το σχολείο να 
κατακτήσεις την κορυφή;
Το σχολείο επηρεάζει σημαντικά τα πρώτα βήματα ενός ατό-
μου. Προσωπικά, πιστεύω ότι το σχολείο συνέβαλε αποτελε-
σματικά στο να αποκτήσω βασικές γνώσεις σε διάφορους 
τομείς και να κατανοήσω τελικά τι με ενδιαφέρει περισσότε-
ρο. Επίσης, εκεί απέκτησα στέρεες βάσεις, που θεωρώ ότι θα 
με βοηθήσουν να πετύχω τους στόχους μου.
Πιστεύεις ότι το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα βοη-
θά το μαθητή να καλλιεργήσει τις κλίσεις του;
Δυστυχώς το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα δε βοηθάει 
πάντα το μαθητή να ανακαλύψει και να αξιοποιήσει τις κλί-
σεις του. Συχνά, οδηγεί τους μαθητές στη στείρα απομνη-
μόνευση και δεν τους παροτρύνει να ενδιαφερθούν για ένα 
αντικείμενο έξω από το στενό σχολικό πλαίσιο. Ως αποτέλε-
σμα, συχνά αυτοί χάνουν το ενδιαφέρον τους για το μάθημα 
και το θεωρούν μια αναγκαία υποχρέωση. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις˙ η επιτυχία 

σε αυτές γίνεται ο αυτοσκοπός της μελέτης των μαθητών.
Ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια ;
Μετά από τις προπτυχιακές μου σπουδές, θα ήθελα να ασχο-
ληθώ περαιτέρω με τα Μαθηματικά, κάνοντας ένα διδακτο-
ρικό. Μέχρι στιγμής, με ενδιαφέρει περισσότερο η έρευνα 
πάνω στα Μαθηματικά και αυτός είναι ο στόχος μου, όταν 
ολοκληρώσω τον πρώτο κύκλο σπουδών μου.
Έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο των μαθητικών σου 
σπουδών , τι θα ήθελες να συμβουλεύσεις τους μαθητές 
σχετικά με τον τρόπο μελέτης, ώστε να πετύχουν τους 
στόχους τους;
Θα ήθελα να συμβουλεύσω τους μαθητές να μην αφήνουν 
κενά. Όταν σε αυτά προστίθεται νέα ύλη, είναι δύσκολο να 
μπορέσει κανείς να αφομοιώσει καινούριες και παλιές έννοι-
ες. Επίσης, θεωρώ αναγκαίο, όταν ένας μαθητής συναντάει 
έναν προβληματισμό στη μελέτη του, να επιμένει σε αυτόν 
και να μην τον παρακάμπτει, καθώς είναι σημαντικό να μά-
θει να αντεπεξέρχεται σε αντικείμενα με τα οποία δεν είναι 
εξοικειωμένος.

Σε ευχαριστούμε πολύ και σου ευχόμαστε επιτυχία σε 
κάθε τομέα της ζωής σου!

Επιμέλεια: 
Ανθή Γιάκα, Φιλόλογος

Νάσια Κατωπόδη, Φιλόλογος

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΠΟΛΚΑΣ
Ο «χρυσός» απόφοιτος διαπρέπει 

σε διεθνή διαγωνισμό Μαθηματικών 
και βραβεύεται από τον Πρωθυπουργό

Είναι εύκολη υπόθεση για ένα άτομο η 
προσωρινή, έστω, διακοπή της επαγγελ-
ματικής του πορείας;
Καθόλου. Η σύγχρονη εργαζόμενη γυναίκα, 
που έχει μια επιτυχημένη πορεία στον επαγ-
γελματικό στίβο ταυτίζει αναπόφευκτα την 
προσωπικότητά της με την επαγγελματική 
της εξέλιξη. Για να κάνει μια τόσο μεγάλη 
στροφή στη ζωή της, ακόμα κι αν είναι συ-
νειδητή ενέργεια, θέλει αρκετή προσπάθεια 
και δύναμη.
Στην περίπτωσή μου, λόγω της ειδικότητάς 
μου, γνώριζα πόσο σημαντική είναι για τη 

διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού η παρουσία 
των γονιών του στην καθημερινότητά του, 
γιατί η διαδικασία αυτή στις πρώιμες ηλικί-
ες στηρίζεται στη μίμηση και την αγάπη. Για 
το λόγο αυτό, έδωσα προτεραιότητα στις 
ανάγκες της οικογένειάς μου, που ήταν πιο 
σημαντικές για εμένα.
Γιατί επιλέξατε τη ζωγραφική ως επάγ-
γελμα;
Η ζωγραφική είναι αγαπημένη μου ενασχό-
ληση και είχα την τύχη να παρακολουθήσω 
μαθήματα τεχνικών ζωγραφικής σε πορ-
σελάνη, αξιοποιώντας το διάστημα κατά 

το οποίο τα παιδιά έλειπαν στο σχολείο. Η 
επαγγελματική ενασχόληση με το συγκε-
κριμένο αντικείμενο προέκυψε στην πορεία, 
γιατί η ζωγραφική πορσελάνης, ως τέχνη, 
μπορεί να δημιουργήσει αντικείμενα μονα-
δικά, μεγάλης συναισθηματικής αξίας για 
τον παραλήπτη τους. Αυτά ήταν και τα πρώ-
τα έργα που μου ζητήθηκε να φιλοτεχνήσω. 
Κάλυψα, κατά κάποιο τρόπο, μια ανάγκη που 
υπήρχε ήδη στην ελληνική αγορά, της δημι-
ουργίαs ενός δώρου επί παραγγελία.
Η οικογένειά σας στήριξε την προσπά-
θειά σας αυτή;
Ο σύζυγός μου με στήριξε απόλυτα, σε αντί-
θεση με τα παιδιά μου, τα οποία δυσκολεύ-
τηκαν να αποδεχθούν την αλλαγή αυτή. Τε-
λικά, τα πράγματα ομαλοποιήθηκαν και σε 
αυτό διευκόλυνε το γεγονός ότι το εργαστή-
ριό μου στεγάζεται σε έναν ειδικά διαμορ-
φωμένο χώρο του σπιτιού. Αυτό μου δίνει τη 
δυνατότητα να είμαι κοντά στα παιδιά μου, 
όταν αυτά με χρειάζονται.
Βρήκατε ανταπόκριση από το αγοραστι-
κό κοινό;
Βεβαίως, αφού το ίδιο το κοινό κατά κάποιο 

τρόπο, με οδήγησε σε αυτήν την επαγγελμα-
τική κίνηση. Ωστόσο, η δυσκολία μου ήταν 
να γνωστοποιήσω το έργο μου σε ένα ευρύ 
κοινό μέσω ενός καινούργιου, για εμένα, 
χώρου, αυτόν του διαδικτύου. Αυτό είναι 
ένα σημαντικό σκέλος 
του επαγγέλματος, το 
οποίο μαθαίνω σιγά 
σιγά στην πορεία και 
το εξελίσσω ανάλογα 
με τις ανάγκες που εμ-
φανίζονται.
Ποιοι είναι οι στόχοι 
σας για το μέλλον;
Ο μοναδικός μου στό-
χος είναι να συνεχίσω 
να ασκώ το επάγγελμα αυτό για πολλά χρό-
νια ακόμα. Αυτό, για μένα, σημαίνει ότι πρέ-
πει να κάνω ό,τι χρειάζεται, ώστε αυτό που 
προσφέρω να είναι όλο και περισσότερο 
«απαραίτητο» στο κοινό.  

Σας ευχαριστώ πολύ.

Γαβριέλα Συρίου, Α2 Γυμνασίου

Xάρις Μανασσάκη
Ζωγράφος πορσελάνης

Η Χάρις Μανασσάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968, σπούδασε και εργά-
στηκε ως εργοθεραπεύτρια έως το 2003, όταν αναγκάστηκε να διακόψει 

την εργασία της, ώστε να είναι σε θέση να διαθέτει περισσότερο χρόνο στην οι-
κογένειά της. Από το 2009 άρχισε να ασχολείται ερασιτεχνικά με τη ζωγραφική 
της πορσελάνης και από το 2011 την ασκεί επαγγελματικά.



Θα μας πείτε λίγα λόγια  για το 
μοναστήρι στην πάροδο των 
χρόνων;

-Η Ιερά Μονή Αγάθωνος πήρε 
το όνομά της από τον ιδρυτή της, 
τον άγιο Αγάθωνα γύρω στα 1350 
μ.Χ. Ο άγιος Αγάθων ήρθε στην 
περιοχή αυτή, διότι εδώ προϋπήρ-
χε ένα άλλο παλαιό μοναστήρι, το 
οποίο, όμως, καταστράφηκε μετά 
από κατολισθησιακά φαινόμενα. 
Η εικόνα της Παναγίας, λοιπόν, 
που υπήρχε στο Μοναστήρι, δια-
φυλάχθηκε από τους πατέρες της 
εποχής εκείνης. Πώς διαφυλάχθη-
κε; Την πήραν και την έφεραν εδώ, 
στο παρακείμενο δάσος και την 
έκρυψαν σε μια σπηλιά.

 Στα χρόνια της Τουρκοκρατί-
ας, το Μοναστήρι βοήθησε πολύ 
τους Έλληνες της περιοχής, διότι 
οι αγωνιστές το χρησιμοποίησαν 
ως καταφύγιο. Μάλιστα, λειτούρ-
γησε στα χρόνια της σκλαβιάς ως 
σχολή .

Τα τελευταία 20 χρόνια τη δι-
αχείριση της Μονής την έχει μία 
αδελφότητα πατέρων, μέλος της 

οποίας είμαι και εγώ. Η Μονή μας 
δέχεται πολλούς πιστούς και έγινε 
ευρέως γνωστή μετά την εύρεση 
του άφθαρτου σκηνώματος του 
γέροντα Βησσαρίωνα. 

Ο πατήρ Βησσαρίωνας ήταν 
πνευματικός της Μονής και 
ασκούσε φιλανθρωπικό έργο, 
ασύλληπτο για το νου του αν-
θρώπου. Λίγοι άνθρωποι θα μπο-
ρούσαν να μιμηθούν το διπλό 
έργο του πατέρα αυτού. Αθόρυβα 
βοήθησε οικογένειες, πάντρεψε 
νέους, σπούδασε παιδιά, χόρτασε 
νηστικούς, αρρώστους, φυλακι-
σμένους… Όλη η ζωή του ήταν δι-
ακονία. Παράλληλα, διετέλεσε και 
ως εξομολόγος. Κατά τη διάρκεια 
του μυστηρίου της εξομολογήσε-
ως, πολλοί πιστοί ξεκουράζονταν 
στο πετραχήλι του. Έτσι, συνδύαζε 
την εξομολόγηση με τη φιλαν-
θρωπία. Αυτόν τον παππούλη, λοι-
πόν, τον έζησα  20 χρόνια εδώ στο 
Μοναστήρι και ήξερα από τότε 
ότι ήταν άγιος. Έζησε 83 χρόνια 
και κοιμήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 
του 1991. Όταν πήγαμε, μετά από 

15 χρόνια, να κάνουμε την εκταφή 
του λειψάνου του, εμείς που πή-
γαμε να μαζέψουμε τα οστά του, 
βρήκαμε το γέροντα άφθαρτο, 
γεγονός που προξένησε μεγάλη 
εντύπωση σε εμάς και τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία 
διέδωσαν την είδηση παγκοσμί-
ως. 
Είναι δύσκολη η ζωή των μονα-
χών;

Η ζωή των μοναχών είναι μια 
ζωή που επέλεξαν οι ίδιοι. Δεν εί-
ναι εύκολο για όλους τους ανθρώ-
πους να διαλέξουν αυτό το δρόμο 
και, όταν το λέμε αυτό, δεν αποζη-
τούμε τον έπαινο. Ξέρουμε, επί-
σης, ότι δεν είναι εύκολο να έχεις 
κοσμική ζωή˙  και η μια ζωή έχει τις 
δυσκολίες της και η άλλη ζωή έχει 
τις δυσκολίες της. […]

Ειρήνη Δρόσου, Αναστα-
σία Κούβαρη , Ιωάννα-Ζωή 

Κουμερτά, Τατιάνα Μπούρα , 
Ουρανία Λιγνού, Γ1 Γυμνασίου

Επίβλεψη : Μανόλης Μαυρολέ-
ων, Θεολόγος

Η συνέντευξη του πατέρα Ιωάννη Δέδε της ενο-
ρίας Ζαχάρως Ηλείας, πραγματοποιήθηκε τηλε-
φωνικά στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρη-

σκευτικών.
Γιατί επιλέξατε να γίνετε ιερέας και σε ποια ηλικία το 
αποφασίσατε;
Από μικρός ήθελα να γίνω ιερέας, γιατί μου άρεσε να υπη-
ρετώ το συνάνθρωπο. Πήρα την απόφαση αυτή στα δέκα 
μου χρόνια, όταν ο δάσκαλος με ρώτησε με τι θα ήθελα να 
ασχοληθώ, όταν μεγαλώσω. Χειροτονήθηκα ιερέας στα 
23 μου.
Είστε έγγαμος; Aν ναι, ποιος είναι ο ρόλος της πρε-
σβυτέρας στη ζωή σας;
Nαι, είμαι. Η συζυγία είναι ό,τι πιο σημαντικό για έναν 
ιερέα. Η πρεσβυτέρα μου είναι τα αυτιά, τα μάτια και τα 
χέρια μου.
Νιώθετε ότι στερείστε υλικά αγαθά και χαρές στην 
καθημερινότητά σας; Έχετε μπει κάποια στιγμή σε 
πειρασμό να εγκαταλείψετε την ιεροσύνη;
Δεν έχω μπει ποτέ σε πειρασμό να εγκαταλείψω την ιερο-
σύνη. Αντιθέτως, νιώθω ότι δικαιώνομαι καθημερινά για 
την επιλογή μου. Άλλωστε, δε νιώθω ότι στερούμαι τίποτα 
από τα γήινα. Έχω επιλέξει συνειδητά να απέχω- στο βαθ-
μό που είναι ανθρωπίνως δυνατό- από την αμαρτία.
Ποια ήταν η πιο δύσκολη και ποια η πιο ευχάριστη 
στιγμή της ζωής σας στη διάρκεια της ιεροσύνης σας;
Kαθημερινά αντιμετωπίζω πολλές δυσκολίες. Αυτό που 
με στενοχωρεί είναι η αδυναμία μου να βοηθήσω κά-
ποιον που υποφέρει. Από την άλλη, είναι πολλές οι φορές 
που βρίσκομαι σε ψυχική ευφορία, όταν τελώ τα μυστή-
ρια της εκκλησίας μας.
Ποιο είναι το έργο ενός ιερέα; Πώς είναι η καθημερι-
νότητά σας ;

Η ζωή ενός ιερέα είναι κοπιαστική, καθώς πρέπει να βρί-
σκεται συνέχεια όχι μόνο μέσα στην εκκλησία αλλά και 
κοντά στο ποίμνιό του. Τελεί τη Θεία Λειτουργία και τα μυ-
στήρια και, παράλληλα, έχει υποχρέωση να ακούει τους 
πιστούς της ενορίας του, να τους συμπονά και να τους συ-
μπαραστέκεται.  Πρέπει να είναι πρότυπο, καθοδηγητής, 
πατέρας, με λίγα λόγια, το καταφύγιο πιστών.
Γιατί είστε αναγκασμένος να φοράτε τα μαύρα ράσα 
και να έχετε γένια;
 Φοράω τα μαύρα ράσα, για να μου θυμίζουν το πένθος 
που πρέπει να νιώθω για τις αμαρτίες μου, και, έτσι, να κρί-
νω αυστηρά πρώτα τον εαυτό μου και μετά τους πιστούς. 
Τα γένια είναι διακριτικό στοιχείο της εμφάνισης των ιε-
ρέων. Άλλωστε, ένας ιερέας δεν πρέπει να δίνει σημασία 
στον καλλωπισμό της εξωτερικής του εμφάνισης.
Γιατί δεν επιτρέπεται να εισέρχονται γυναίκες στο 
ιερό;
Παραδοσιακά, στο μυστήριο της ιεροσύνης συμμετέ-
χουν μόνο άντρες. Ο Χριστός συνέχισε την παράδοση 
εκλέγοντας τους Δώδεκα Αποστόλους χειροτονώντας 
τους ιερείς. Όμως, παιδί μου, ο καθένας έχει ξεχωριστό 
ρόλο μέσα στην εκκλησία είτε είναι άντρας είτε γυναίκα.
Κάθε πότε πρέπει να κοινωνούμε;
Όσο πιο συχνά μπορείτε. Η Θεία Κοινωνία μάς φέρνει κο-
ντά στο Χριστό.
Ποιο είναι το φιλανθρωπικό έργο της ενορίας σας ;
Μέσω του φιλόπτωχου ταμείου μας, βοηθούμε άπορους 
ανθρώπους, διοργανώνουμε συσσίτια, επισκεπτόμαστε 
αρρώστους σε νοσοκομεία και γηροκομεία προσφέρο-
ντας βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη. Επίσης, λειτουρ-
γούμε κατηχητικά σχολεία.
Σήμερα, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, θεωρείτε 
ότι υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση των πιστών 

στην εκκλησία;
Φυσικά, στις δύσκολες στιγμές οι άνθρωποι θυμούνται το 
Θεό και αντλούν δύναμη από Εκείνον. Η Εκκλησία πάντα 
λειτουργούσε ως καταφύγιο των πιστών.
Πώς σας αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της ενορίας 
σας;
Άλλοι μας αγαπούν, μας σέβονται και μας ακούνε, άλλοι 
μας βλέπουν σαν υπαλλήλους ή σαν μάγους που πρέπει 
να τους δώσουμε λύση στο λεπτό. Επίσης, πολλές φορές 
γινόμαστε στόχος φραστικής επίθεσης, όμως, εμείς είμα-
στε εδώ, για να δοκιμαζόμαστε και να κάνουμε άσκηση 
υπομονής.
Ποια η άποψή σας για το ρατσισμό;
Παιδί μου, ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για όλους τους 
ανθρώπους, λευκούς, μαύρους, φτωχούς, πλούσιους, άν-
δρες, γυναίκες. Δεν τους διαχώρισε με βάση κάποιο κρι-
τήριο. Εμείς οφείλουμε, ακολουθώντας το παράδειγμά 
του, να περιθάλπουμε τους πάντες.
Τι συμβουλές θα δίνατε στα παιδιά του σχολείου;
Θα τα συμβούλευα να διαβάζουν, να ακούν και να αγα-
πούν τους δασκάλους τους, να σέβονται και να ευγνω-
μονούν τους γονείς τους, να αγαπούν το Χριστό και να 
βρίσκονται κοντά στην Εκκλησία. Μα πάνω από όλα, να 
μην παραλείπουν να αγαπούν και να ενδιαφέρονται για 
το συνάνθρωπο.
-Σας ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ Ιωάννη.
-Θα σας περιμένω όλους στην Εκκλησία.

Γιώργος Τασσόπουλος, Γιώργος Παπαθεοδώρου, 
Δημήτρης Καμενάκης, Σταμάτης Κολοκούρης , 

Β1 Γυμνασίου
Επίβλεψη: Μανόλης Μαυρολέων, Θεολόγος

Ο Πατήρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ μάς λύνει πολλές απορίες…

Μέσα σε ένα μαγευτικό περιβάλλον, στο δρόμο προς 
το Λυχνό και αρκετά κοντά στην Υπάτη Λαμίας, συ-
ναντάμε την Ιερά Μονή Αγάθωνος, σε υψόμετρο 553 

μέτρων, στην πλαγιά του όρους Οίτη. Κτισμένη το 14ο-15ο αιώ-
να αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα βυζαντινής τεχνοτροπίας.  

Η επίσκεψή μας στη Μονή ήταν μια μαγευτική εμπειρία. 
Καταπράσινα τοπία, θαυμαστές εικόνες και τοιχογραφίες 
στολίζουν το απομακρυσμένο, από τις θορυβώδεις πόλεις, 
μοναστήρι. Γύρω από τη Μονή, υπάρχουν ειδικά περιφραγμέ-
νοι χώροι, όπου κατοικούν ζώα υπό εξαφάνιση. Ένα μουσείο, 
όπως και πλούσιοι κήποι, δίνουν και αυτά τη δική τους νότα 
μαγείας στο άγιο αυτό μέρος.

Η προφορική παράδοση αναφέρει πως το παλιό μοναστή-
ρι, όπου ασκήτευε ο όσιος Αγάθωνας και βρισκόταν στα όρια 
των γειτονικών χωριών Λυχνού και Καστανιάς, έπαθε καθίζη-
ση και η εικόνα της Παναγίας εξαφανίστηκε, για να βρεθεί αρ-
γότερα σε φωτόλουστη σπηλιά, και, εκεί, κοντά στη σημερινή 
του θέση, να κτίσει ο όσιος το Μοναστήρι. Ακόμη και σήμερα, 
οι κάτοικοι των γύρω χωριών και, κυρίως αυτοί του Λυχνού, 
μιλούν για την ύπαρξη «στα παλιά χρόνια» μοναστηριού στο 
νοτιοδυτικό μέρος του χωριού, που καλείται «Παλιομονάστη-
ρο». Στο μοναστήρι αυτό, πάντοτε σύμφωνα με την παράδο-
ση, ασκήτευε ο μοναχός Αγάθωνας. 

Αυτό το μοναστήρι, λοιπόν, επισκεφτήκαμε και εμείς, και 
συνομιλήσαμε με τον ηγούμενο, τον πατέρα Δαμασκηνό. 
Μέσα από τα σοφά του λόγια αντλήσαμε πολλές πληροφορίες 
τόσο για το μοναστήρι και τη ζωή σε αυτό, όσο και για το βίο 
και τις θαυμαστές πράξεις του μοναχού Βησσαρίωνα, ο οποί-
ος, μετά την εκταφή του, βρέθηκε αναλλοίωτος. 

Ακολουθούν αποσπάσματα από τη συνέντευξη που μας 
παραχώρησε:
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Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγάθωνος
Συνομιλία με τον ΠΑΤΕΡΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ, ηγούμενο της Μονής
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ΑΣΗΜΙΝΑ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η βραβευμένη 
σκηνοθέτιδα του 
«Red Hulk» 
μας αποκαλύπτει…

 Πώς γεννήθηκε η ιδέα της ενασχόλησης με τον κι-
νηματογράφο ;

Ήθελα να ασχοληθώ με τον κινηματογράφο από 10 
ετών, όταν είδα για πρώτη φορά την ταινία «Σινεμά ο 
Παράδεισος», του Τζουζέπε Τορνατόρε, αλλά οι γονείς 
μου με παρότρυναν να ασχοληθώ με κάτι άλλο, που θα 
εξασφάλιζε το βιοπορισμό μου. Επανέφερα το θέμα 
του κινηματογράφου αρκετές φορές αργότερα, αλλά 
η αντιμετώπιση ήταν η ίδια κάθε φορά. Όταν, τελικά, 
τελείωσα την ΑΣΟΕΕ και έκανα και το μεταπτυχιακό 
μου, μπόρεσα να πληρώσω τα δίδακτρα για τη σχολή 
κινηματογράφου. Η πρώτη μου ταινία «Facets of lone-
liness» (2010) ήταν μια εργασία που μου δόθηκε στο α΄ 
εξάμηνο, η οποία κέρδισε το Α΄ Βραβείο Κοινού στο 
Διαβαλκανικό Φεστιβάλ Altcine (Αύγουστος 2012). 
Το βραβείο αυτό συμπεριελάμβανε πλήρη υποτροφία 
σε ιδιωτικό ΙΕΚ και εξασφάλισε τη χρηματοδότηση του 
εξοπλισμού της επόμενης ταινίας μου, « Red Hulk».

Τι σημαίνει Red Hulk;
Είναι το παρατσούκλι ενός χούλιγκαν. Στην πραγμα-

τικότητα το Hulk είναι το όνομα ενός ήρωα κόμικ που 
μεταμορφώνεται, και ταιριάζει σε ένα συνδεσμίτη του 
Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ένας συνηθισμένος άνθρω-
πος, αλλά στο γήπεδο κι αυτός μεταμορφώνεται. Ο Φρί-
ξος Προέδρου (Red Hulk) είναι ο πρωταγωνιστής της 
ταινίας, που, ας σημειωθεί, είναι ερασιτέχνης ηθοποιός 
- διατροφολόγος στο επάγγελμα- και αδελφός μου. Άλ-
λωστε οι περισσότεροι «συνδεσμίτες και οπαδοί» είναι 
ερασιτέχνες ηθοποιοί, που εργάστηκαν αφιλοκερδώς.

Το red συνδέεται με το χρώμα του αίματος;
Πράγματι, συνδέεται, γιατί το κόκκινο παραπέμπει 

στη βία και έτσι κατέληξα στην ομάδα του Ολυμπιακού. 
Θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Πρώ-
τα επέλεξα το χρώμα και μετά κατέληξα στην ομάδα.

Υπάρχουν συνιστώσες φασιστικών οργανώσεων 
μέσα στον Ολυμπιακό;

Θεωρώ πως υπάρχουν, όπως και στην ομάδα του 
Παναθηναϊκού. Ήθελα να φανεί ότι μέσα σ’ αυτούς τους 
συνδέσμους ακραία πολιτικά στοιχεία προσπαθούν 
να ρίξουν τα δίχτυα τους και να «τραβήξουν» κόσμο. 
Συναντήσαμε, όμως, πολλές δυσκολίες, γιατί οι ποδο-
σφαιρικές ομάδες δεν ήθελαν να μιλήσουν για το θέμα 
του φασισμού στο χώρο τους. Συνεπώς, στηριχθήκαμε 
στη βοήθεια μεμονωμένων ατόμων και ενός πρώην 
συνδεσμίτη του Ολυμπιακού, ο οποίος βοήθησε σε όλα 
τα στάδια της παραγωγής, επειδή γνώριζε πολλές χρή-

σιμες πληροφορίες.
 Δανείζεσαι σύμβολα από υπαρκτό πολιτικό χώρο;

Ουσιαστικά, δανείζομαι σύμβολα της «Γαλάζιας 
Στρατιάς», συνδέσμου στο χώρο του ποδοσφαίρου, και 
δεν επέλεξα να δημιουργήσω μια φανταστική ομάδα˙ 
ήθελα να είναι όλα ρεαλιστικά.

Τι σε οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριμένου 
θέματος; 

Την ταινία είχα αρχίσει να τη σκέφτομαι τον Ιανουά-
ριο του 2012, με αφορμή μια τρίλεπτη άσκηση για τη 
σχολή, με θέμα ένα φόνο, και ολοκληρώθηκε τον Αύ-
γουστο του 2012, ως πτυχιακή εργασία. Όταν σκεφτό-
μουν την ταινία στην αρχική της μορφή, η ξενοφοβία 
και ο ρατσισμός διακρίνονταν ήδη στην ελληνική κοι-
νωνία. Τα φαινόμενα αυτά ήθελα να φανούν ως ένα 
βαθμό, κυρίως, όμως, ήθελα να προβάλω το θέμα της 
αποδοχής και της ένταξης. Ο ήρωας είχε επιλογές, αλλά 
επεδίωκε την εύκολη ένταξη και όχι απαραίτητα την 
ιδεολογική έκφραση. Ήθελα να φανεί ότι για κάποιους 
νέους ανθρώπους υπάρχουν επιλογές και δεν είναι έρ-
μαια που βάλλονται από τις συνθήκες της ζωής.

Μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια απαγκί-
στρωσης από την εγκληματική ομάδα στην οποία 
έχει εμπλακεί ο Red Hulk, γιατί επιλέγεις να επιστρέ-
φει σε αυτή; 

Το τέλος μπορεί να στενοχώρησε το κοινό, αλλά εί-
ναι μια πραγματικότητα που συμβαίνει. Ήθελα, μέσω 
της ταινίας, να γεννηθούν ερωτήματα και να δείξω πού 
μπορεί να φθάσει κανείς, προκειμένου να ενταχθεί εύ-
κολα σε μια ομάδα. Θέλω να φύγει ο θεατής από την 
αίθουσα και να αναρωτηθεί: «γιατί υπέκυψε ο ήρωας;». 
Μετά το τέλος κάθε προβολής, στη συζήτηση που ακο-
λουθεί, διαπιστώνω ότι ο καθένας αποκωδικοποιεί τα 
μηνύματα της ταινίας ανάλογα με τα βιώματα και τον 
τρόπο σκέψης του. Ήθελα να καταδείξω την επίδραση 
του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος που 
συμβάλλει στις επιλογές του ήρωα, ο οποίος δεν επι-
κοινωνεί με την οικογένειά του, δε βρίσκει ενδιαφέρον 
ούτε στο αντικείμενο των σπουδών του ούτε στο χώρο 
εργασίας του˙ αντίθετα, χάνει το κύρος του ως Red Hulk 
και τελικά αναζητά την εύκολη ένταξη και αποδοχή από 
το χώρο που του τονώνει την αυτοπεποίθηση και του 
προσδίδει ταυτότητα. 

Σκόπιμα βάζεις τον ήρωα να κλέψει το παιχνίδι για 
το γιο του συνεργάτη του;

Ναι, ο ήρωας ντρέπεται να δείξει ότι πάει να αγορά-

σει ένα κουκλάκι, γι’ αυτό το κλέβει, με σκοπό να το χα-
ρίσει στο παιδί του φίλου του. Δεν ήθελα να δείξω  ότι ο 
ήρωας είναι ένα αιμοβόρο τέρας. Αντίθετα, σκοπός μου 
ήταν να προβάλω έναν άνθρωπο που έχει ευαισθησίες˙ 
χαϊδεύει το παιδί του φίλου του, σε άλλη σκηνή το μικρό 
του αδελφό, ή κλαίει, όταν συνειδητοποιεί «το αμάρ-
τημά» του. Ωστόσο, δεν  παύει να είναι ένας βίαιος άν-
θρωπος που κρύβει πολύ θυμό μέσα του. Είμαι σίγουρη 
ότι υπάρχουν άτομα που, λόγω διαφόρων συνθηκών, 
ενδέχεται να ενταχθούν σε μια τέτοια ομάδα, γιατί εκεί 
βρίσκουν στήριγμα. Ήθελα να αναφερθώ σε μια τέτοια 
κατηγορία ανθρώπων. 

Τι συμβουλή δίνεις στα παιδιά που ονειρεύονται 
να ασχοληθούν με το χώρο του κινηματογράφου;

Ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που αγαπάει. Βεβαί-
ως, πρέπει να το κάνει λαμβάνοντας υπόψη διάφορες 
παραμέτρους, όπως, για παράδειγμα, ότι δεν υπάρχει 
στην Ελλάδα κρατική σχολή κινηματογράφου. Συνε-
πώς, αν κάποιος επιθυμεί να ασχοληθεί με το αντικείμε-
νο αυτό, θα πρέπει να λάβει υπόψη του το κόστος των 
σπουδών, που δεν είναι ευκαταφρόνητο. Αν, όμως, κάτι 
το αγαπάς και σου αρέσει πάρα πολύ, παλεύεις, για να 
το υλοποιήσεις και να υπερπηδήσεις κάθε εμπόδιο που 
είναι πιθανό να παρουσιαστεί.

Ασημίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.

Γιώργος Βαμβακάς, Γ2 Λυκείου, 
Γιάννης Μαλικούτης, Γ3 Λυκείου, 

Νάσος Σακελλαριάδης, Γ1 Λυκείου, 
Ιωάννα Χατζηθεοδοσίου, Α1 Λυκείου

 Δημήτρης Ασλανίδης, Οικονομολόγος, 
Ανθή Γιάκα, Φιλόλογος, 

Νάσια Κατωπόδη, Φιλόλογος

«RED HULK»: Ο Γιώργος μένει μόνος 
στην Αθήνα. Υποτίθεται σπουδάζει, 
αλλά αναγκάζεται να δουλεύει. Του λεί-
πουν νόημα, αυτοπεποίθηση, ταυτό-
τητα, αποδοχή. Γεμίζει το κενό ως «Red 
Hulk», όπως είναι γνωστός στο σύνδε-
σμο οπαδών της ομάδας του. Ώσπου η 
εμπλοκή του σ’ ένα επεισόδιο ρατσιστι-
κής βίας, φέρνει μπροστά του νέα αδιέ-
ξοδα, διλήμματα και επιλογές.

Η ταινία απέσπασε το «Χρυσό Διό-
νυσο», το μεγάλο βραβείο της κρι-
τικής επιτροπής του 36ου Διεθνούς 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
της Δράμας, που πραγματοποιήθηκε 
στις 17-20 Σεπτεμβρίου 2013.
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
Πνευματικοί περιηγητές

Εδώ και καιρό είχαμε την επιθυμία να βρισκόμαστε κάποια Σαββατοκύριακα μαζί με τους μαθητές και τους γονείς του σχολείου σε σημεία 
ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, κάθε φορά με ένα συγκεκριμένο θέμα, έτσι ώστε να συνδυάζουμε μια μικρή πεζοπορία με ξενα-
γήσεις, δραματοποιήσεις και συζητήσεις. Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα να οργανώσουμε την Κυριακάτικη Λέσχη «Πνευματικοί Περιηγητές»…
Μέσα στη σχολική χρονιά διεξήγαμε τρεις συναντήσεις με θέμα τα τρία «φιλοσοφικά» γυμνάσια της αρχαίας Αθήνας: Λύκειο του Αριστο-
τέλη, Ακαδημία του Πλάτωνα και Κυνόσαργες.

ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

«ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ»

Την Κυριακή, 03/11/2013, ήρθε επιτυχώς στο πέρας της μια μεγάλη προσπάθεια 
αναβίωσης των βημάτων του μεγάλου φιλοσόφου της αρχαιότητας, του Σωκράτη. 
Το εγχείρημα ήταν τριμερές: περιελάμβανε το θεωρητικό κομμάτι (φιλοσοφία και 

διδασκαλία του Σωκράτη), που το είχε επωμιστεί η κ. Μπούρα, φιλόλογος, κάτοχος 
διδακτορικού στη δεύτερη σοφιστική, το πρακτικό κομμάτι (της ταύτισης του χώ-
ρου), που το είχε αναλάβει η κ. Μαχαίρα, φιλόλογος, διπλωματούχος ξεναγός, και την 
επιτόπια αναβίωση (δραματοποιημένη αφήγηση λημμάτων πλατωνικών διαλόγων), 
που το είχε αναλάβει ο κ. Ασλανίδης, οικονομολόγος, ηθοποιός, ενσαρκώνοντας το 
μεγάλο φιλόσοφο, και οι μαθητές Γιαννόπουλος Μάνος, Μανουδάκης Τάσος και Πα-
παϊωάννου Ελένη, που έπαιζαν εναλλασσόμενα τους μαθητές του Σωκράτη στους 
αντίστοιχους διαλόγους.

Το ραντεβού ήταν στις 9:00 στο πάρκο της Ριζάρειου. Το μεγαλύτερο μέρος του 
γκρουπ είχε συγκεντρωθεί ήδη από τις 8:45! Με έναν ενθουσιασμό, που ήταν διάχυ-
τος, ξεκινήσαμε κατευθυνόμενοι προς την οδό Ρηγίλλης. Πρώτη στάση ήταν ο αρ-
χαιολογικός χώρος του Λυκείου (αργότερα του Αριστοτέλη). Ιερή συγκίνηση μας 
κατέλαβε, καθώς, όχι μόνο ήμαστε οι δεύτεροι που εισήλθαμε με ειδική άδεια σε ένα 
χώρο που παραμένει κλειστός για το κοινό, εφόσον οι ανασκαφές δεν έχουν τελειώ-
σει, αλλά και επειδή ο χώρος μάς μάγεψε και μάς έκανε να νιώσουμε κατ’ αποκλει-
στικότητα μέσα στη σιωπή του κυριακάτικου πρωινού τις ενεργειακές του δονήσεις 
προερχόμενες άμεσα από το παρελθόν. Εκεί, έγινε σύντομη εστίαση των θέσεων 
του Σωκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και της συμβολής τους στην ιστορία 
της παγκόσμιας Φιλοσοφίας, καθώς, επίσης, δόθηκε η ευκαιρία να περπατήσουμε 
εκεί που 2500 χρόνια πριν γυμναζόταν και συζητούσε ο Σωκράτης και τόσοι άλλοι. 
Ακολούθησε δραματοποιημένη αφήγηση των πλατωνικών διαλόγων «Ευθύδημος» 
και «Θεαίτητος» και ταύτιση του χώρου.  Σημειωτέον ότι οι πρώτοι στους οποίους 
επετράπη η είσοδος ήταν οι συμμετέχοντες στο παγκόσμιο συνέδριο Φιλοσοφίας, 
που έλαβε χώρα φέτος το καλοκαίρι.

Έπειτα πήραμε την οδό Λυκείου και, απολαμβάνοντας μια βόλτα μέσα στο πρά-
σινο, διασχίσαμε τον Εθνικό Κήπο. Μπροστά στο Ζάππειο Μέγαρο έγινε σύντομη 
ανασκόπηση των δύο προαναφερθέντων χώρων από την πρώτη λειτουργία τους 



ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ  //  35
ως σήμερα. 

Ακολουθώντας την οδό Αρδηττού, κατηφορίσαμε στο χώρο της σημερινής εκ-
κλησίας της Αγ. Φωτεινής. Εκεί συντελέστηκε μία αποκάλυψη : χρονομεταφερθή-
καμε για λίγο από το «εδώ και τώρα» στο «εκεί και τότε».  Δεν ακούγαμε τα αμάξια, δε 
βλέπαμε τσιμέντο, δε μυρίζαμε καυσαέριο. Ήμαστε εμείς και η αναβιωμένη χλωρί-
δα και πανίδα που δικαιολογούσε άριστα την ύπαρξη του σπηλαίου του Πανός, της 
Εκάτης, της Αρτέμιδος Αγροτέρας και πολλών άλλων βωμών, για τους οποίους μόνο 
μνεία μπορεί να γίνει. Τα ιερά νερά του Ιλισσού σχεδόν τα ακούγαμε να κυλούν και 
ο βράχος που περπατήσαμε, για να περάσουμε απέναντι, μεταμορφώθηκε στο Βα-
τραχονήσι με τους δύο καταρράκτες που έπαιζαν τα παιδιά της αρχαιότητας, όπως 
αναφέρουν οι πηγές... Εκεί, κάτω από τον πλάτανο, μέσα στο θρόισμα των φύλλων, 
διαβάστηκε απόσπασμα από το «Φαίδρο», που κάνει περιγραφή του παριλίσσιου 
αυτού τοπίου...

Ύστερα, επανήλθαμε στο σήμερα και στη λεωφόρο Αμαλίας, όπου περπατήσαμε 
αργά τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, τον περιφερειακό της Ακρόπολης και μπαίνοντας 
στην Αρχαία Αγορά από την πάνω είσοδο, κατηφορίσαμε την πανάρχαιη οδό των 
Παναθηναίων. Σταθήκαμε, όπως άλλοτε ο Σωκράτης, αντιμέτωποι -με τον ήλιο- στην 
Ηλιαία και νιώσαμε τη χρονομετρική δύναμη της σταθερής κλεψύδρας. Αφού πλη-
ροφορηθήκαμε τη διαδικασία καταδίκης του Σωκράτη, προσανατολιστήκαμε βάσει 
της αρχαίας οδού Μαρμαρογλυπτών προς το δεσμωτήριο, όπου κρατήθηκε για 30 
μέρες ο μεγάλος φιλόσοφος και τελικά ήπιε το κώνειο κερδίζοντας την αθανασία... Η 
συγκίνηση ιερή και η ευλάβεια στα μάτια σχεδόν θρησκευτική... Πλήθη ξένων του-
ριστών συρρέουν, για να «προσκυνήσουν» και εμείς βρισκόμασταν ακριβώς εκεί...

Εφόσον, όμως, δε θέλαμε να κλείσουμε τον περίπατο με αυτό το τραγικό συμβάν, 
αλλά να αφήσουμε το Σωκράτη ζωντανό στη μνήμη μας, πήραμε την αρχαία Δυτική 
Οδό και επισκεφθήκαμε το Σωκράτη στο σπίτι-υποδηματοποιείο του φίλου του Σί-
μωνα, νιώσαμε την τιμή να είσαι επιστάτης των 50 πρυτάνεων, όπως ο Σωκράτης για 
ένα 24ωρο στη Θόλο και πρόεδρος της Βουλής των 500 στο Βουλευτήριο, και κλεί-
σαμε διαβάζοντας τους τελευταίους διαλόγους «Ερυξίας» και «Ευθύφρων» μπροστά 
στη Στοά του Ελευθερίου Διός, όπου συχνά απαντάται στις πηγές να συχνάζει συζη-
τώντας ο φιλόσοφός μας.

Έτσι, έληξε και αυτή η βόλτα μέσα σε ένα κλίμα κατάνυξης, ευχαρίστησης λόγω 
της αποκάλυψης της σύνδεσης με το παρελθόν και ψυχικής ευφορίας….

Ανανεώσαμε το ραντεβού για το Γενάρη... στο δεύτερο γυμνάσιο... αυτό της Ακα-
δημίας του Πλάτωνα!

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

«ΑΚΑΔΗΜΑ΄Ι΄ΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΙ»

Η δεύτερη συνάντηση της Κυριακάτικης Λέσχης «Πνευματικοί Περιηγητές» 
για μαθητές και γονείς, με θέμα «Ακαδημαϊκοί Περιπατητικοί», πραγματοποιήθη-
κε την Κυριακή, 02.02.2014! Στις 9 το πρωί στο σταθμό Θησείο είχαν συγκεντρωθεί 
γονείς και παιδιά και ακολούθησε η μαγευτικότερη πορεία των Αθηνών, αυτή από το 
αρχαίο Δίπυλο στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Η ξενάγηση της κυρίας Μαχαίρα άρχι-
σε από τον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού, χώρος διπλά σεβαστός, τόσο γιατί 
από την ποιότητα των χωμάτων εκεί γεννήθηκε το είδος πηλού που έγινε γνωστό 
σε όλη την Ευρώπη, αλλά και γιατί εκεί κατέληγαν οι δύο διασημότερες οδοί των 
αρχαίων Αθηναίων: η Ιερά Οδός και το Δημόσιο Σήμα.  

Τα μάτια προσεκτικά παρακολουθούσαν και τα αφτιά αφουγκράζονταν κάθε 
λεπτομέρεια. Περιηγηθήκαμε στο αρχαίο αθηναϊκό τείχος και αντιληφθήκαμε τις 
φάσεις του, είδαμε τα μεσοτειχίσματα και τις τάφρους, κατέστη σαφές ότι η Ιερά 

Οδός περνούσε από την Ιερή Πύλη με τον Ηριδανό ενσωματωμένο και οδηγούσε 
στην Ελευσίνα, ενώ μία διακλάδωσή της οδηγούσε στον Πειραιά. Ακριβώς δίπλα, 
το Δίπυλο ένωνε την Ακαδημία με τον Κεραμεικό και από εκεί ξεκινούσε το πλοίο με 
την πομπή των Παναθηναίων ως την Ακρόπολη, μεταφέροντας τον ιερό πέπλο για 
το άγαλμα της θεάς Αθηνάς. Έπειτα, περιηγηθήκαμε στην οδό των τάφων και μετα-
φερθήκαμε χωροχρονικά σε άλλη εποχή αναπλάθοντας τον περιβάλλοντα χώρο και 
ήρθαμε σε επαφή με σημαντικές οικογένειες της Αθήνας (π.χ. του Λυσιμαχίδη, του 
Διονύσου) με αφορμή τους υπέρλαμπρους τάφους τους! Μια άλλη αποκάλυψη απο-
τέλεσε η επίσκεψη στο νέο μουσείο του Κεραμεικού, όπου ήρθαμε αντιμέτωποι με 
πολύτιμα ταφικά υπολείμματα (π.χ. χάλκινος λέβης με οστά του Αλκιβιάδη, χρυσοί 
οβολοί για το Χάροντα), καθώς, επίσης, παρακολουθήσαμε την εξέλιξη της επιτύμ-
βιας γλυπτικής, με αποκορύφωμα τη στήλη του Δεξίλεω με ένθετα μέρη...  

Όπως ακριβώς οι αρχαίοι, έτσι και εμείς εξήλθαμε του Διπύλου, και, μετά από μία 
σύντομη στάση στον Άγιο Γεώργιο, εκκλησία νεορωμανικού ρυθμού του Τσίλερ, 
περπατήσαμε πάνω στην αρχαία οδό Δημόσιο Σήμα (σημερινή περιοχή ανάμεσα 
στις σύγχρονες οδούς Σαλαμίνος και Πλαταιών), όπου βλέπαμε κατά καιρούς εκατέ-
ρωθεν του δρόμου αρχαιολογικές τομές που μας αποκάλυπταν πολυάνδρια (ταφές 
δημοσία δαπάνη ανδρών οι οποίοι έπεσαν υπερασπιζόμενοι την πόλη τους) ή ση-
μάνσεις για μεμονωμένους τάφους επιφανών ανδρών (π.χ. του Λυκούργου). Η οδός 
Σαλαμίνος αποτελεί αληθινή έκπληξη, αφού είναι όλη πεζοδρομημένη και συνα-
ντούσαμε κατά διαστήματα υπέροχες οικίες αθηναϊκού ρυθμού.

Η βόλτα ως τότε ήταν μια αποκαλυπτική εμπειρία, αλλά μέσα στο κρύο ήταν και 
κουραστική. Μια καφετέρια-στολιδάκι είχε προετοιμάσει, ειδικά για εμάς, μια ζεστή 
γωνιά να ξαποστάσουμε. Τραπέζια διατεταγμένα κατάλληλα, σαλονάκι μπροστά 
σε τζάκι αναμμένο και καφέδες μάς περίμεναν... Η ατμόσφαιρα κατάλληλη, για να 
ακούσουμε το λόγο της κυρίας Μπούρα με τίτλο «Πλάτων, δάσκαλος της αγάπης» 
και να κατανοήσουμε ότι μόνο η γνώση σε μορφή αγάπης είναι μια αληθινή γνώση, 
όπως δίδασκε ο Πλάτων, και ότι κάθε ζωή και κάθε φαινόμενο έχει νόημα, όπως πί-
στευε ο μαθητής του, ο Αριστοτέλης. Μυηθήκαμε στα μυστήρια του Έρωτα μαζί με 
το Σωκράτη, ενώ ακούσαμε τα λόγια της Διοτίμας από το Συμπόσιο του Πλάτωνα 
και θαυμάσαμε τη σοφία της ζωής του Αριστοτέλη στο λήμμα από τη Ρητορική του, 
όπου περιγράφονται διαφορετικές ηλικίες των ανθρώπων. Αλέγρος με τέμπο στην 
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πρώτη ανάγνωση ο κύριος Ασλανίδης, καθηλωτικός και σθεναρός στη δεύτερη ανά-
γνωση ο κύριος Κοντοβράκης αντίστοιχα. Αφού στο τέλος του λόγου συνειδητο-
ποιήσαμε, μαζί με τον Πλάτωνα, ότι το πιο βασικό είναι όχι απλώς να αποκτήσεις τη 
σοφία, αλλά αιωνίως να την αναζητάς, συνεχίσαμε το δρόμο της αναζήτησης και τε-
λικά φτάσαμε στην πολυπόθητη Ακαδημία, την οποία το 385 π.Χ. ίδρυσε ο Πλάτων. 
Ρίγη νιώσαμε όλοι, είδαμε μάτια μεγάλων και μικρών να βουρκώνουν από εκστατική 
συγκίνηση και με θρησκευτική ευλάβεια προχωρήσαμε στο μέρος που είναι αφετη-
ρία όλων των υψηλών πνευματικών εννοιών (Ακαδημία Τεχνών, ακαδημαϊκός), αλλά 
είναι, δυστυχώς, τελείως αφύλαχτο και εγκαταλελειμμένο. Παρ’ όλ’ αυτά, εμείς παρα-
κολουθήσαμε την ιστορική πορεία του γυμνασίου, της παλαίστρας, του οικοδομή-
ματος της Ακαδημίας, με τα βιβλιοστάσια, τους οίκους των αναγνωστών, τις βάσεις 
για τα θρανία των μαθητών και τέλος... η πιο μεγάλη, ανέλπιστη χαρά: η ιερή οικία 
του μυθικού Ακάδημου χρονολογημένη όχι 2500 χρόνια πριν, όπως τα περισσότερα 
κατάλοιπα που είδαμε, αλλά 5000 χρόνια πριν!!! Δίπλα της, η συνέχειά της στα γεω-
μετρικά χρόνια, με κατάλοιπα θυσιών μάς βεβαίωνε για το αδιάσπαστο της χρήσης 
της. Η πρωτογενής οικία, μικρή, τμηματική σε επίπεδο θεμελίων, αλλά εκεί, να μας 
θυμίζει ποιος και γιατί έδωσε το όνομα σε όλο αυτό το ιερό άλσος και τις έννοιες 
που μεταγενέστερα μεταλαμπαδεύτηκαν στη Δύση... Έτσι, τελείωσε και η δεύτερη 
συνάντηση της Λέσχης μας και, πριν χωριστούμε, κλείσαμε ραντεβού για τον επό-
μενο περίπατό μας προς το τρίτο «φιλοσοφικό» Γυμνάσιο των αρχαίων Αθηνών – το 
Γυμνάσιο του Κυνοσάργους.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΝΟΣΑΡΓΟΥΣ

ΚΥΝΙΣΜΟΣ: «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ή ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ;»

Η τελευταία (και σίγουρα η πιο απαιτητική) συνάντηση της Κυριακάτικης Λέσχης 
«Πνευματικοί Περιηγητές» αυτής της χρονιάς έλαβε χώρα την ημέρα της γιορτής 
της μητέρας, 11 Μαΐου 2014!

Το θέμα της συνάντησης ανακοινώθηκε ως «Κυνισμός : Φιλοσοφία ή τρόπος 
ζωής;». Η αγωνία ήταν μεγάλη, καθώς έκλεινε ο κύκλος των τριών «φιλοσοφικών» 
γυμνασίων της αρχαίας Αθήνας με το Γυμνάσιο των νόθων τέκνων των Αθηναίων, 
δηλαδή του Κυνοσάργους. Συναισθήματα; Δέος για το εγχείρημα, άγχος για τα πε-
νιχρά ευρήματα και συγκίνηση για την ειλικρινή συμμετοχή και υποστήριξη των εν-
διαφερομένων...

Στο απαρέγκλιτο ραντεβού μας στις 9:00, η αρχαιοδιφική ομάδα του Προτύπου 
έδωσε το «παρών», δηλώνοντας έτοιμη για μια άλλου τύπου ξενάγηση η οποία, 
όπως πάντα, με ένα ιδιαίτερα χαρισματικό τρόπο έγινε από την κυρία Μαχαίρα, 
ξεναγό, αρχαιολόγο και ιστορικό του σχολείου. 

Πρώτη στάση ήταν το Ολυμπιείο, που, όμως, αυτή τη φορά ήταν μια αποκάλυ-
ψη μπροστά μας, καθώς είναι ο πλέον κομβικός χώρος των Αθηνών (ως τρίστρα-
το μεγάλων αθηναϊκών λεωφόρων), αλλά ελάχιστα είναι γνωστά για αυτόν. Οι 15 
στήλες που ίστανται αποτελούν μάρτυρες της μεγάλης περιόδου κατασκευής αλλά 
και καταστροφής του. Είναι γνωστό ότι ξεκίνησε το 515 π.Χ. και ολοκληρώθηκε, με 
πολλές ενδιάμεσες παύσεις, το 132 μ.Χ. με χρηματοδότηση του φιλέλληνα Ρωμαίου 
αυτοκράτορα Αδριανού. Ήταν, όμως, άγνωστο ότι σχετίζεται με το μυθικό γενάρχη 
των Ελλήνων, το Δευκαλίωνα ή ότι, επί Τουρκοκρατίας, οι Ν.Α. του κίονες στήριζαν 
παρατηρητήριο... 

Εκεί, κάτω από τη φυσική σκιά των δέντρων, ακούσαμε ό,τι σχετίζεται με τη φιλο-
σοφία και τον τρόπο ζωής των Κυνικών και κυρίως για τον Αντισθένη και το Διογένη 

από την κυρία Όλγα Μπούρα. Οι Κυνικοί βιάζονταν να βοηθήσουν την ανθρωπότη-
τα και γι’ αυτό το κεντρικό μέρος της φιλοσοφίας τους, την ηθική, την προόριζαν για 
πρακτικούς στόχους, ανακηρύσσοντάς τη «συντομότερη οδό για την ευτυχία». 
Την πρώτη αρχή της κυνικής ηθικής αποτελεί η «φύση» ως οικονομικός κανόνας, 
τη δεύτερη αρχή η «εσωτερική ελευθερία» και την τρίτη συνιστά η «φρόνηση». 
Ιδιαίτερα επίκαιρα και σύγχρονα ακούστηκαν τα εξής λόγια του Αντισθένη: «Η αρετή 
από μόνη της είναι αρκετή, για να φέρει την ευδαιμονία. Είναι αποτέλεσμα έργων και δε 
χρειάζεται ούτε πολλά λόγια ούτε μαθήματα.» Παράλληλα με την ανάλυση του φιλο-
σοφικού έργου των μεγάλων κυνικών φιλοσόφων, ακούσαμε «χρείες και αποφθέγ-
ματα» που δημιουργήθηκαν γύρω από τα ονόματά τους και που δραματοποίησαν 
με ιδιαίτερη χάρη μπροστά στα μάτια μας ο κύριος Κοντοβράκης και ο κύριος 
Ασλανίδης.

Μετά από το «θεωρητικό» και «θεατρικό» διάλειμμα, η ξενάγηση συνεχίστηκε. 
Η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως συγκροτήματα ολόκληρα τόσο στο 
βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα του Ολυμπιείου. Από Βορρά επισκεφθήκαμε σύ-
μπλεγμα κλασικών οικιών, όπου μπορέσαμε να αντιληφθούμε βασικά στοιχεία για 
την ανωδομή και την εσωτερική διαμόρφωση των αρχαίων ελληνικών σπιτιών. Έπει-
τα, παρατηρήσαμε την εξέλιξη ενός περίφημου ρωμαϊκού βαλανείου, με πλούσια 
μωσαϊκά, σε βαπτιστήριο παρακείμενης βασιλικής αφιερωμένης στον Αγ. Νικόλαο 
(που σώζεται μόνο σε επίπεδο θεμελίων). 

Νοτιότερα, εκτείνεται ο χώρος-έκπληξη! Από τους πιο παλιούς και συνδεδεμέ-
νος με τους πιο προγονικούς μύθους τόπος των Αθηνών...τα παριλίσσια ιερά (ό,τι 
αποκαλύφθηκε, καθώς το υπόλοιπο βρίσκεται κάτω από βασική οδική αρτηρία). Ει-
σήλθαμε στον ιερότατο χώρο από τις γνωστές από τον Παυσανία «Διόμειες Πύλες», 
απ’ όπου περνούσαν κατά την αρχαιότητα, για να φτάσουν απέναντι, στο Γυμνάσιο 
του Κυνοσάργους. Στο εσωτερικό των πυλών, διακρίναμε κατοίκηση, θρησκευτική 
ή επαγγελματική χρήση του χώρου αδιάλειπτα από τα αρχαϊκά χρόνια ως την Τουρ-
κοκρατία. Επισκεφθήκαμε τμήμα βυζαντινής συνοικίας με ευδιάκριτους χώρους 
κατοικιών, αποθηκευτικών χώρων και οδικών αξόνων, ένα βυζαντινό βυρσοδεψείο, 
καθώς η διασφάλιση συνεχούς ροής νερού από τον κοντινό ποταμό καθιστούσε κα-
τάλληλη την τοποθεσία για δραστηριότητες τέτοιου τύπου. Ξεχωρίσαμε δύο ιερούς 
χώρους: ο ένας συνδέεται με τον Αιγέα και ο άλλος με το Θησέα. Ο πρώτος είναι το 
«επί Δελφινίω δικαστήριο», όπου σύμφωνα με την παράδοση εκεί κατοικούσε από 
ένα διάστημα και έπειτα ο Αιγέας. Εκεί, δικάζονταν οι δικαιολογημένοι φόνοι ή φόνοι 
σε άμυνα (όπως του Ανδρόγεω από τον Αιγέα και των Παλλαντιδών από το Θησέα). 
Επίσης, εκεί έχυσε ο Αιγέας το δηλητήριο που του είχε παρασκευάσει η μάγισσα Μή-
δεια, για να το δώσει στο Θησέα πριν την αναγνώρισή του.

Ακριβώς δίπλα, το «Δελφίνιο», ναός αφιερωμένος στον Απόλλωνα με το προσω-
νύμιο δελφίνιος, συνδέεται με το μύθο του θεού που με τη μορφή δελφινιού -εξού 
και το όνομα- οδήγησε Κρήτες ναυτικούς στον Κρισσαίο κόλπο (Κορινθιακό) και 
έπειτα τους όρισε πρώτους ιερείς του νεοσυσταθέντος ιερού του στους Δελφούς. Ο 
θεός υπεβλήθη σε τελετή καθαρμού, αφού, όμως, είχε πριν σκοτώσει τον Πύθωνα. 
Με την ίδια λογική ακολουθία εδώ ήρθαν, για να καθαρθούν από το μίασμα της αν-
θρωποσφαγής-ακόμη και δικαιολογημένης- ο Αιγέας και ο γιος του, Θησέας (αφού 
είχαν πριν δικαστεί στο διπλανό δικαστήριο). Εκεί τελούσε τις ιεροτελεστίες καθαρ-
μού ο ιεροφάντης, του οποίου το δαχτυλίδι ανακαλύφθηκε και είχε παράσταση αν-
θρωποθυσίας... Ο ναός αυτός συνδέεται με το Θησέα, καθώς κατά τη διάρκεια της 
ανοικοδόμησής του πέταξε μία άμαξα που πέρασε πάνω από τη στέγη, προκειμένου 
να δείξει τη δύναμή του στους εργάτες εκεί, όταν τον κορόιδεψαν ότι μοιάζει με 
γυναίκα. Επίσης, εκεί έκανε θυσία ο ήρωας, πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του στην 
Κρήτη, εισάγοντας την ετήσια τελετή των Δελφινίων έκτοτε. Δυστυχώς, η συνέχιση 
της χρήσης του ναού δεν είχε κολακευτικό χαρακτήρα, καθώς οι Τούρκοι μετέτρε-
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«ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ»

Η επίσκεψη στο αρχαίο γυμνάσιο, όπου βρισκόταν η 
φιλοσοφική σχολή της Ακαδημίας του Πλάτωνος, μας 
απέδειξε- για άλλη μια φορά- ότι βρεθήκαμε εκεί ένα 
παγωμένο πρωινό του Φλεβάρη, επειδή αγαπάμε τη 
γνώση, τον πολιτισμό της χώρας μας, τη φιλοσοφία και 
την κίνηση. Μήπως τότε είμαστε, χωρίς να το ξέρουμε, 
«πλατωνικοί» ή «ακαδημαϊκοί» ;

Με χαρά ανακαλύψαμε ότι και βέβαια είμαστε! Διότι 
ο ίδιος ο Πλάτων ονόμασε το αντικείμενο της αισθητι-
κής του «αγάπη»! Ο φιλόσοφος θεωρούσε ότι μόνο η 
αγάπη για το «ωραίο» μας βοηθά να γνωρίσουμε αυτό 
το «ωραίο» και ότι μόνο η γνώση σε μορφή αγάπης εί-
ναι μια αληθινή γνώση. Πώς αυτό; Ο Πλάτων πίστευε 
ότι αυτός που αγαπά κάτι λειτουργεί πάντα ως ιδιο-

φυΐα, διότι ανακαλύπτει στο αντικείμενο της αγάπης 
τα χαρίσματα που είναι καλά κρυμμένα από κάθε μη 
αγαπώντα. 

Ο Πλάτων κληροδότησε στην ανθρωπότητα τον 
ακόρεστο πόθο για τη γνώση, τον έρωτα για όλα τα 
συνετά και λογικά καθώς και τον ενθουσιασμό για τη 
διαλεκτική, τη φιλοσοφία και γενικώς για την επιστήμη. 

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ
Ο Πλάτων γεννήθηκε το 428-427 π.Χ. στις 7 του μήνα 

Θαργηλιώνα (στις 21 Μαΐου), την ημέρα, δηλαδή, που 
γεννήθηκε ο Απόλλων στη Δήλο. Το όνομά του ήταν 
Αριστοκλής, ενώ Πλάτωνα τον ονόμασε ο περίφημος 
δάσκαλος-παλαιστής του από το Άργος, ονόματι Αρί-
στων, είτε επειδή ο μαθητής του είχε φαρδιές πλάτες 
είτε φαρδύ μέτωπο. Ο πατέρας και η μητέρα του φιλο-

σόφου κατάγονταν από το γένος του Σόλωνα, ήταν, δη-
λαδή, απόγονοι του Κόδρου, του τελευταίου βασιλιά 
των Αθηνών. Όπως είναι γνωστό, ο Κριτίας, ο ηγέτης 
των Τριάκοντα τυράννων, ήταν εξάδελφος της μητέ-
ρας του Πλάτωνα. Με λίγα λόγια, ο φιλόσοφος μεγάλω-
σε σε παλαιά βασιλική οικογένεια με αριστοκρατικές 
παραδόσεις, η οποία συνειδητοποιούσε την ιστορία 
της Αθήνας ως ιστορία του γένους της. 

Το παιδί μεγάλωνε σύμφωνα με το πνεύμα της κα-
λοκαγαθίας, δηλαδή, μιας αρμονίας πνεύματος και 
σώματος. Ξέρουμε ότι σπούδαζε μουσική, γράμματα, 
γυμναστική, ζωγραφική, έγραφε τραγωδίες και ότι 
βγήκε νικητής της πάλης στα Ίσθμια. Οκτώ χρόνια πέ-
ρασε δίπλα στο Σωκράτη και μετά το θάνατό του πήγε 
στον Ευκλείδη στα Μέγαρα, όπου τον πρώτο καιρό 
μαζεύτηκαν οι μαθητές του Σωκράτη, για να ζήσουν 

ψαν το ναό σε ελαιοτριβείο, κάνοντας, φυσικά, τις απαραίτητες επαχθείς τροποποι-
ήσεις...

Απέναντι ακριβώς προς τον τότε Ιλισσό, ανιχνεύσαμε το μεγάλο ρωμαϊκό ιερό του 
Πανελληνίου Διός, όπου όλοι οι αρχιερείς των υποχρεωμένων να μετάσχουν ελλη-
νικών πόλεων συγκεντρώνονταν κάθε έτος. Τέλος, μικρός περίβολος όριζε το χώρο 
όπου συλλατρεύονταν ο Κρόνος και η Ρέα, επιβεβαιώνοντας πως οι Ρωμαίοι προό-
δευσαν τιμώντας τις απόλυτες προγονικές ρίζες.  

Επόμενη στάση, η επίσκεψη στο χώρο απέναντι από την προαναφερθείσα πύλη, 
όπως ακριβώς έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες, στο πολυπόθητο Γυμνάσιο του Κυνο-
σάργους (το Αδριάνειο, όμως, μιας και το αρχαϊκό δεν έχει σωθεί). Η ξενάγηση 
εκεί έλαβε μορφή περιπέτειας! Επειδή η έλλειψη ικανών πηγών, η ξέφρενη ανοικο-
δόμηση του χώρου και η χάραξη βασικών αρτηριών δεν επέτρεψε τη διατήρηση 
τουλάχιστον της κάτοψης του Γυμνασίου (όπως για παράδειγμα στο Λύκειο ή στην 
Ακαδημία), αναγκαστήκαμε να ανασυνθέσουμε με το μυαλό μας την ανωδομή, είτε 
κοιτάζοντας τα κομμάτια του τοίχου σε παρακείμενα οικόπεδα με δοκιμαστικές αρ-
χαιολογικές τομές είτε κατεβαίνοντας σε υπόγεια πολυκατοικιών, έχοντας φυσικά 
εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια από την αρχαιολογική υπηρεσία... Επί της οδού 

Διαμαντοπούλου 1, κατεβήκαμε στο μοναδικό ολόκληρο σωζόμενο μέρος του 
Κυνοσάργους, με έναν εξωτερικό τοίχο και μια μεγάλη κλειστή εσωτερική αίθου-
σα. Παρακολουθήσαμε την πορεία του εξωτερικού τοίχου σε υπόγεια άλλων πολυ-
κατοικιών κατά μήκος της οδού Διαμαντοπούλου και στη συμβολή της με την οδό 
Βούρβαχη. Επί της οδού Κοκκίνη, σε έναν ανοιχτό χώρο εντοπίσαμε ιστάμενο έναν 
εσωτερικό αγωγό συλλογής ομβρίων υδάτων, ρωμαϊκό δείγμα, μοναδικό εκεί και 
στη Βιβλιοθήκη του Αδριανού.  

Με τα δείγματα ιερής συγκίνησης ακόμη στα μάτια μας για αυτά που είδαμε αλλά 
και για εκεί όπου πατήσαμε το πόδι μας, όσοι κατεβήκαμε τη στενή καταπακτή και 
την απότομη σκαλίτσα, προχωρήσαμε συζητώντας, ώστε να περάσουμε από τα αρ-
χαία πανεπιστήμια στο πρώτο σύγχρονο.  Ο δρόμος που ακολουθήσαμε, για να φτά-
σουμε ως εκεί, ήταν ίσως ο σημαντικότερος των αρχαίων Αθηνών, η οδός Τριπόδων! 
Στην πιο πολυσύχναστη στάση του, στο μνημείο του Λυσικράτη, παρατηρήσαμε το 
πραγματικό της πλάτος (6,5 μέτρα), το υλικό κατασκευής της (κεραμάλευρο, ώστε 
να μη φύεται βλάστηση) και συγχρόνως κατανοήσαμε την ονομασία της. Μνημεία 
στη σειρά (τέσσερις βάσεις των οποίων είδαμε), παρόδιες στοές και μεταγενέστεροι 
χριστιανικοί τάφοι στεφάνωναν το μήκος της.  Το μνημείο του Λυσικράτη ήταν για 
πολύ καιρό το μόνο δείγμα ιωνικού ρυθμού σε κυκλικό οικοδόμημα του αρχιτεκτο-
νικά εκλεπτυσμένου 4ου αιώνα. 

Η περιπλάνησή μας έλαβε τέλος μπροστά στο πρώτο Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, 
την οικία Κλεάνθη – Σάουμπερτ. Μάθαμε πως οι δύο προαναφερθέντες αρχιτέκτο-
νες νοίκιασαν το σπίτι τους, που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα της εποχής, ώστε να 
πραγματοποιηθούν διαλέξεις, ακούσαμε το περιεχόμενο της πρώτης διάλεξης, εί-
δαμε τα πρώτα μηχανήματα, θαυμάσαμε τα πορτραίτα διάσημων εντός και εκτός 
Ελλάδος προσωπικοτήτων, είδαμε στα καταστατικά τα ονόματα γνωστών ανθρώ-
πων της εποχής να αναγράφονται στο μητρώο....Το γεγονός ότι ο χώρος αυτός ήταν 
σπίτι που έγινε πανεπιστήμιο ως το 1841 και μετά χώρος υποδοχής Κρητικών προ-
σφύγων, ενώ σήμερα υφίσταται ως πανεπιστημιακό μουσείο, προκάλεσε αφορμή 
για ισχυρές τοποθετήσεις, για κουβέντα και, παράλληλα, ενέπνευσε καλλιτέχνες από 
το κοινό μας, γονείς και μαθητές.

Έτσι, με το πρώτο σύγχρονο πανεπιστήμιο ολοκληρώσαμε την ετήσια περιήγηση 
στις φιλοσοφικές σχολές της αρχαίας Αθήνας που λειτούργησαν ως πανεπιστήμια 
εκείνης της εποχής και ανακοινώσαμε το θέμα του επόμενου ετήσιου κύκλου : «Έλ-
ληνες και Ρωμαίοι – δυο διαφορετικές αποστολές».

Ελπίζουμε και του χρόνου να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας...

Λύδια Μαχαίρα, Φιλόλογος

Είναι οι αρχαίοι σύγχρονοι;
H φετινή περιήγηση στα «φιλοσοφικά» γυμνάσια της αρχαίας Αθήνας όχι μόνο μας χάρισε 

πολλές νέες γνώσεις και εμπειρίες, αλλά έθεσε και αρκετά ερωτήματα, τα οποία μας φάνηκαν 
όχι μόνο φιλολογικά, αλλά συγχρόνως πρακτικά και επίκαιρα.  Είναι οι αρχαίοι φιλόσοφοι σύγ-
χρονοι; Μπορούμε, ακόμα και σήμερα, να ακολουθήσουμε τις συμβουλές τους; Θέλω μέσα 
από αυτό το πολύ περιληπτικό άρθρο να μοιραστώ κάποιες σχετικές σκέψεις όχι μόνο με αυ-
τούς που μας ακολούθησαν στις συναντήσεις μας, αλλά και με άλλους ανθρώπους που έχουν 
τα ίδια ενδιαφέροντα με εμάς.
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την κοινή τους συμφορά. Μάλλον, μετά από αυτό πήγε 
στην Αίγυπτο μαζί με τον Εύδοξο, νεαρό μαθητή του, 
το μελλοντικό γνωστό γεωγράφο και αστρονόμο. Ξέ-
ρουμε ότι κατά τα χρόνια των περιπλανήσεών του έκα-
νε πολλή παρέα με τους Πυθαγόρειους φιλοσόφους, 
οι οποίοι μετέδωσαν στον Πλάτωνα την ακρίβεια των 
σκέψεων, τη συνεπή και πολύπλευρη μελέτη του θέμα-
τος. Τα ταξίδια του κράτησαν συνολικά 10 χρόνια και 
ολοκληρώθηκαν με το πρώτο ταξίδι στη Σικελία, κατά 
το οποίο ο φιλόσοφος, που ήδη ήταν 38 χρόνων, προ-
σπαθούσε να επηρεάσει τον τύραννο των Συρακου-
σών Διονύσιο τον Πρεσβύτερο. Όπως είναι γνωστό, ο 
Διονύσιος έστειλε το φιλόσοφο πίσω με το καράβι του 
Σπαρτιάτη πρέσβη, ο οποίος -σύμφωνα με την εντολή 
του τυράννου- πούλησε τον Πλάτωνα ως σκλάβο στην 
Αίγινα. Ωστόσο, ελευθερώθηκε με λύτρα ύψους των 20 
ή 30 μνων από τον Ανίκκερη, που τον αναγνώρισε. Οι 
φίλοι του φιλόσοφου ήθελαν να του επιστρέψουν τα 
χρήματα, αλλά ο Ανίκκερης αρνήθηκε. Τότε έδωσαν 
τα χρήματα αυτά στον Πλάτωνα και αυτός αγόρασε το 
385 π.Χ. στην Ακαδημία σπίτι με κήπο.

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Η Ακαδημία Πλάτωνος λειτουργούσε σχεδόν για μια 

χιλιετία, καθώς το 529 την έκλεισε ο Ιουστινιανός.
Το πρώτο μισό του 5ουαιώνα π.Χ. ο Κίμων έφερε ως 

την Ακαδημία το υδραγωγείο και μετέτρεψε αυτή την 
περιοχή, την αφιερωμένη στον Ακάδημο, σε υπέροχο 
άλσος. Όχι μακριά από αυτήν βρίσκονταν οι τάφοι του 
Περικλή και του Θρασύβουλου. Τι ήταν, λοιπόν, η Ακα-
δημία του Πλάτωνα; Ήταν μια ένωση των σοφών που 
λάτρευαν τον Απόλλωνα και τις Μούσες. Γι’ αυτό και το 
ίδιο το σπίτι του Πλάτωνα λεγόταν «Μουσείον». 

Η σχολή βρισκόταν στο παλαιό κτήριο του πρώην γυ-
μνασίου. Στην πόρτα της ήταν γραμμένο «ἀγεωμἀτρη-
τος μηδεἀς εἀσἀτω», δηλαδή κανείς αγεωμέτρητος 
να μην εισέλθει. Στην αρχαία Ακαδημία τη μεγαλύτερη 
σημασία την έδιναν στα Μαθηματικά και στην Αστρο-
νομία (οι ερευνητές πιστεύουν πως ήταν η επιρροή των 
Πυθαγόρειων φιλοσόφων). Επίσης, έχοντας ως παρά-
δειγμα πάλι τους Πυθαγορείους, οι παραδόσεις μαθη-
μάτων ήταν δύο τύπων: του πιο γενικού χαρακτήρα για 
το ευρύ κοινό και του πιο εξειδικευμένου για το στενό 

κύκλο. Η ζωή της σχολής ρυθμιζόταν από ένα αυστηρό 
πρόγραμμα. Το πρωί όλους τους Ακαδημαϊκούς ξυ-
πνούσε ένα ειδικό ξυπνητήρι που εφευρέθηκε από τον 
Πλάτωνα. Όπως και οι Πυθαγόρειοι, οι οποίοι ανέκαθεν 
ζούσαν σε αυστηρές κοινότητες ασκητικού τύπου, έτσι 
και οι Ακαδημαϊκοί κοιμούνταν λίγο, αγρυπνούσαν και 
αναλογίζονταν μέσα στην ησυχία της νύκτας, έτρωγαν 
μαζί, αποφεύγοντας το κρέας (συνήθως είχαν στο τρα-
πέζι λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά), ενώ για τον 
Πλάτωνα ξέρουμε ότι του άρεσαν πολύ τα σύκα.

Ο Πλάτων πέθανε την ημέρα των γενεθλίων του και 
μετά το θάνατό του οι μαθητές του φιλοσόφου γιόρτα-
ζαν πάντα την 7η του Θαργηλιώνα. Αυτό σημαίνει ότι 
ο Πλάτων έγινε- όπως στην αρχαιότητα- «επώνυμος 
ήρωας», δηλαδή, ιδρυτής του ιερού της φιλοσοφί-
ας. Σύμφωνα με τον κανονισμό του σχολείου, ο κάθε 
σχολάρχης έπρεπε να εκλέγεται. Ωστόσο, οι εκλογές 
έλαβαν χώρα μόνο 2 φορές και στην πράξη συνήθως 
ο ίδιος ο σχολάρχης όριζε το διάδοχο. Στην Ακαδημία 
δε μελετούσαν μόνο τη Φιλοσοφία, τα Μαθηματικά και 
την Αστρονομία, αλλά και τη Λογοτεχνία, τα πολιτεύ-
ματα, τις φυσικές επιστήμες, π.χ. τη Βοτανική. Ξέρουμε 
ότι ο Αριστοτέλης ήταν πολύ καλός σε αυτά.

Η Ακαδημία Πλάτωνος για πρώτη φορά στην αρ-
χαιότητα κατάφερε να ενώσει επιτυχώς διαφορετικές 
επιστήμες, να συγκεντρώσει ένα μεγάλο αριθμό 
σπουδαστών και να εφαρμόσει συστηματικά αυ-
στηρές μεθόδους διδασκαλίας. Ποιοι ήταν, όμως, 
γνωστοί μαθητές της Ακαδημίας; Ο πιο ταλαντούχος 
ανάμεσα σε αυτούς ήταν, αναμφίβολα, ο Αριστοτέλης. 
Μπορούμε να αναφέρουμε, επίσης, 3 από τον Κανόνα 
των 10 Αττικών ρητόρων: τον Υπερείδη, το Λυκούργο 
και το Δημοσθένη. 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ 
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Οι λεγόμενοι φιλόσοφοι του μέσου κλασικισμού, οι 
σοφιστές και ο Σωκράτης, μελετώντας τον κόσμο έδι-
ναν μεγάλη προσοχή στον άνθρωπο. Ο Πλάτων ήταν  
φιλόσοφος του λεγόμενου υψηλού κλασικισμού (τέ-
λος του 5ου-μέσα του 4ου αιώνα π.Χ.), ο οποίος έκανε ένα 
σημαντικό βήμα μπροστά και συνέδεσε το γενικό με 
το σχετικό, το κοσμικό με το ανθρώπινο, το σωμα-

τικό με το πνευματικό. Στις αντιλήψεις του ο ωραίος 
υλικός κόσμος, που συγκεντρώνει πολλά μεμονωμένα 
πράγματα σε ένα σύνολο, ζει, αναπνέει, είναι γεμάτος 
με άπειρες φυσικές δυνατότητες. Αυτός ο κόσμος κα-
θοδηγείται από τις δυνάμεις που βρίσκονται εκτός του 
και εκτός των ορίων του, σε έναν υπερουράνιο κόσμο. 
Αυτές οι δυνάμεις δημιουργούν γενικές νομοτέλειες, 
σύμφωνα με τις οποίες αναπτύσσεται και ζει όλος ο 
κόσμος. Είναι οι ιδέες, αντικείμενα μιας νοητικής «θέ-
ασης». Τι είναι, όμως, οι ιδέες; 
1. Για να ξεχωρίζεις το ένα πράγμα από το άλλο, πρέπει 

να απαντήσεις στην ερώτηση «τι είναι αυτό το πράγ-
μα και σε τι διαφέρει από τα άλλα;». Η ιδέα του κάθε 
πράγματος απαντά σε αυτή την ερώτηση αποτελεί, 
δηλαδή το νόημα του πράγματος.

2. Η ιδέα του κάθε πράγματος συνιστά το σύνολο όλων 
των ξεχωριστών τμημάτων του και σε σύγκριση με 
αυτά τα τμήματα αποτελεί μια νέα  ιδιότητα (π.χ. μια 
πλευρά του τριγώνου δε συνιστά το τρίγωνο, αλλά 
με την κατάλληλη ένωση και των 3 πλευρών γίνεται 
κάτι καινούργιο, κάποια νέα ιδιότητα, το τρίγωνο).Η 
ιδέα του πράγματος, δηλαδή, είναι σύνολο όλων 
των συστατικών του, το οποίο δε διαιρείται σε 
αυτά τα συστατικά. 

3. Η ιδέα του πράγματος είναι η λεγόμενη «κοινότητα» 
των ιδιοτήτων και μονάδων του, το οποίο αποτελεί 
νόμο για την εμφάνιση αυτών των μεμονωμένων 
ιδιοτήτων (π.χ. στο ρολόι όλα τα εξαρτήματα τοπο-
θετούνται σύμφωνα με την ιδέα, χωρίς την οποία 
όλα αυτά δε θα αποτελούσαν μηχανισμό). Η ιδέα 
του πράγματος, δηλαδή, είναι γενικός νόμος που 
κατανοεί την εμφάνιση και την εκδήλωση των ξεχω-
ριστών μεμονωμένων ιδιοτήτων του. 

4. Η ιδέα του πράγματος είναι άυλη. Για παράδειγμα, το 
νερό μπορεί να παγώσει ή να βράσει, αλλά η ιδέα του 
νερού δεν μπορεί να το κάνει.
Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή την περίοδο ανακαλύπτε-

ται από τον Πλάτωνα η ύπαρξη των ιδεών. Η ίδια η επι-
θυμία αναζήτησης των νόμων και των αρχών όλων 
των φαινομένων φανερώνει μια βαθιά αλλαγή στις 
σκέψεις των ανθρώπων εκείνης της εποχής και εδώ 
ο Πλάτων εμφανίζεται ως πραγματικός επαναστάτης. 

ΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Μέσα στον ανήσυχο 5ο αιώνα, μεγάλο ρόλο άρχισε 

να διαδραματίζει ο ελεύθερος άνθρωπος, τον οποίο 
διέκρινε μεγάλη ενεργητικότητα και αυτοτέλεια. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα τον ανθρωποκεντρισμό της επο-
χής. Σε αυτόν, επίσης, οφείλεται το ασίγαστο πάθος 
που είχαν οι Έλληνες για το λόγο και ο θαυμασμός τους 
για τη δύναμη αυτού. Οι Έλληνες μπορούμε να πούμε 
πως απολυτοποιούν το λόγο και ανάμεσα στους θε-
ούς λατρεύουν και την Πειθώ. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, 
πως ο Πλάτων την πορεία της ανθρώπινης νόησης από 
την πλάνη προς την αλήθεια την παρουσιάζει σε μορ-
φή δραματικού διαλόγου-συζήτησης. 

Υπάρχουν 23 γνήσιοι διάλογοι του φιλοσόφου. Οι 
νεανικοί διάλογοι είναι αφιερωμένοι στα ηθικά θέμα-
τα και μεταδίδουν σε λογοτεχνική μορφή τις γνωστές 
συζητήσεις του Σωκράτη. Οι διάλογοι της ωριμότητας 
περιέχουν τη διδασκαλία του Πλάτωνα για τις ιδέες ως 
ανώτατο αυτοτελές «είναι» που καθορίζει όλη την υλι-
κή πραγματικότητα. Τις σκέψεις του Πλάτωνα στους 
διαλόγους αυτούς τις εκφράζει ο Σωκράτης. 

Ένας από αυτούς τους διαλόγους είναι το «Συμπό-
σιο», το οποίο συνιστά μια πραγματική δραματική 
σκηνή. Εδώ υπάρχουν 7 ομιλίες, 7 φωνές. Γίνεται ένας 
αγών, όπως των ηρώων της αττικής κωμωδίας, αλλά 
ο αγών των ομοϊδεατών οι οποίοι προσπαθούν από 
κοινού να βρουν τον ορισμό του ανώτατου Αγαθού. Ο 
ίδιος ο Σωκράτης προσποιείται πως δυσκολεύεται να 
εγκωμιάσει τον Έρωτα. Είναι σαν να φορά ένα κωμι-
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κό προσωπείο και, κάνοντας τον αμαθή, διδάσκει την 
αλήθεια στους θεατές. 

Ο Σωκράτης μεταδίδει τη συζήτησή του με τη Διοτί-
μα, την ιέρεια από τη Μαντινεία, η οποία προσπαθεί να 
τον μυήσει στα μυστήρια του Έρωτα, και- όπως πάντα- 
με πολύ απλό τρόπο εξηγεί στο ακροατήριο ότι ο Έρως 
είναι μια αιώνια επιδίωξη για τη κατοχή του ανώτατου 
Αγαθού. Η γνώση της ιδέας του ωραίου και του αγαθού 
αρχίζει από τον πόθο για την κατοχή μεμονωμένων φυ-
σικών σωμάτων και ωραίων πραγμάτων γενικώς. Ακο-
λουθεί ο πόθος για τις ωραίες μεμονωμένες ψυχές και 
την ωραία ψυχή γενικώς και έπειτα προς τις ωραίες επι-
στήμες και προς εκείνο το όριο όλων των επιστημών το 
οποίο συνιστά την αιώνια και ακίνητη ιδέα της ομορ-
φιάς, του ανώτατου αγαθού ή της αληθινής αρετής.

Οι ομιλίες στο Συμπόσιο ολοκληρώνουν τον κύκλο 
τους, καθώς ακούστηκαν οι αφηρημένοι συλλογισμοί 
του Σωκράτη για τον Έρωτα. Εδώ, όμως, ο Πλάτων θέ-
λησε αυτός ο θεός της αγάπης να πάρει σάρκα και οστά 
σε ένα ζωντανό πρόσωπο. Ξαφνικά, στο Συμπόσιο 
εμφανίζεται ο μεθυσμένος Αλκιβιάδης και παρουσι-
άζει το Σωκράτη ως ζωντανή ενσάρκωση της αιώνιας 

αναζήτησης του ανώτατου πνευματικού κάλλους ή της 
σοφίας.

Συνεχίζοντας να μιλάμε για τους διαλόγους του 
Πλάτωνα, πρέπει να πούμε ότι δεν μπορούμε να ξε-
χωρίσουμε τον Πλάτωνα φιλόσοφο από τον Πλάτωνα 
ποιητή. Η επιστημονική αφήγηση, ο λόγος, είναι στενά 
δεμένη με τον ποιητικό λόγο, το μύθο. Ο μύθος βοη-
θά στη σύνδεση τραγικού και κωμικού, σοβαρού και 
ειρωνικού και πάντα συνοδεύεται από το λόγο, δηλα-
δή από το φιλοσοφικό αναλογισμό. Για παράδειγμα, ο 
μύθος για τη γέννηση του Έρωτα από την Πενία και τον 
Πόρο συμβολίζει την αγάπη για το Ωραίο και την αιώ-
νια αναζήτηση της σοφίας, που ποτέ δεν ικανοποιείται 
με την κατοχή της. Εδώ, ο φιλόσοφος παρουσιάζεται 
ως τέλειος «εραστής»˙ αγαπά τη σοφία, γιατί δεν είναι 
ήδη σοφός, όπως οι θεοί, αλλά ούτε και αμαθής, ακρι-
βώς όπως και ο «έρως» που είναι ταυτόχρονα έλλειψη 
και πόθος και συνεπώς «διάμεσος» ανάμεσα σε δύο κό-
σμους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο μύθος για τη γέννηση του 
Έρωτα γίνεται αντικείμενο διήγησης από το Σωκράτη 
και γίνεται σύμβολο του ίδιου του Σωκράτη, σοφού 
που περιηγείται στους δρόμους άσχημος, φτωχός και 

ξυπόλυτος, και ταυτόχρονα άφοβου και ακούραστου 
αναζητητή της σοφίας. Είναι το σύμβολο της αγάπης 
προς τον κόσμο των ωραίων ιδεών και των ωραίων 
υλικών σωμάτων, η οποία είναι- κατά τον Πλάτωνα- 
ο δρόμος της πραγματικής κατανόησης όλης της 
πραγματικότητας τόσο στη συγκεκριμένη όσο και 
στη γενικευμένη μορφή της.

Ο Πλάτων δεν μπορεί να εκφράζει τις σκέψεις του σε 
μια ήσυχη, ολοκληρωμένη και συστηματική μορφή. Ο 
Σωκράτης και ο Πλάτων όλη την ώρα αναζητούν νέες 
αλήθειες και έτσι δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν 
με τη συστηματική απόδοσή τους. Θέτουν συνέχεια 
νέες ερωτήσεις και, έχοντας απαντήσεις σε αυτές, δεν 
ικανοποιούνται με τις απαντήσεις τους και προχωρούν 
ακόμα πιο μακριά. Η μόνιμη και η ανήσυχη αναζήτηση 
της αλήθειας αποκλείει κάθε κλειστό ακίνητο σύστη-
μα. Από αυτή την άποψη, δεν είναι τυχαίο ότι τη βασική 
του φιλοσοφική μέθοδο ο Πλάτων την ονομάζει διαλε-
κτική και διαλέγει το διάλογο, για να εκφράσει τη μόνι-
μη δραματικότητα των σκέψεών του. Ο διάλογος του 
Πλάτωνα σε τελική μορφή είναι η εσωτερική συζήτηση 
με τον εαυτό του.

«ΤΟ ΛYΚΕΙΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

Μέσα από την επίσκεψη του χώρου του αρχαίου γυμνασίου του Λυκείου, συνειδη-
τοποιήσαμε ότι ο πιο ευφυής μαθητής της Ακαδημίας, ο Αριστοτέλης, τον οποίον 
ο ίδιος ο Πλάτων αποκαλούσε «νους διατριβής», ακολουθεί ένα διαφορετικό τρόπο 
αναζήτησης της αλήθειας και μετάδοσης της διδασκαλίας.  

Όταν ο Αριστοτέλης εμφανίστηκε στην Ακαδημία, αυτή ήδη λειτουργούσε 20 
χρόνια και ο Πλάτων ήταν ήδη 60 χρόνων. Σε επίπεδο φιλοσοφίας, στη σχολή είχε 
ήδη ολοκληρωθεί η μετάβαση από τις φιλοσοφικές-μυθολογικές διδασκαλίες προς 
τις αφηρημένες-διαλεκτικές δομές. Αυτό σημαίνει πως στην Ακαδημία υπήρχε ήδη 
μια διδασκαλία για τη διαλεκτική των εννοιών. Ο Αριστοτέλης πέρασε κοντά στον 
Πλάτωνα 17 ολόκληρα χρόνια και εγκατέλειψε την Ακαδημία μόνο μετά το θάνατο 
του δασκάλου του.  

Αν και ο Αριστοτέλης συμφωνεί με τον Πλάτωνα ότι η ιδέα του πράγματος είναι 
απαραίτητη, για να γνωρίσεις αυτό το πράγμα, στη δική του σχολή, στο Λύκειο, ο 
Αριστοτέλης δίδασκε ιστορικά και συστηματικά. Οι περιπατητικοί δεν ακολού-
θησαν τη χαρακτηριστική, για την αρχαιότητα, γενική αντίθεση της νόησης (ως κάτι 
ακίνητου) και της αίσθησης (ως κάτι κινούμενου, απολαυστικού). Ο Αριστοτέλης 
βρίσκει στη νόηση ταυτόχρονα το «γίγνεσθαι», τη ζωή και την απόλαυση. Η 
φιλοσοφία του Λυκείου μαθαίνει τον άνθρωπο να επιδιώκει το ανώτατο Αγαθό 
ως την αιώνια νόηση. Η γνώση για τους περιπατητικούς είναι πάντα ωραία. Τους 
διακρίνει, επίσης, η ηρεμία και η μεγαλοψυχία απέναντι σε κάθε κακό, το οποίο δεν 
εμποδίζει τη νίκη της αλήθειας, του αγαθού και του ωραίου.

Ας αναφέρουμε κάποιες θέσεις σχετικά με τη φιλοσοφία του ιδρυτή του Λυκείου 
και τις διαφορές αυτής σε σχέση με τον Πλάτωνα :
•	Ο Αριστοτέλης, όπως και ο Πλάτων, δε νοεί τα πράγματα χωρίς τις ιδέες τους. Η 

ιδέα δεν είναι το ίδιο το πράγμα αλλά το νόημά του.
•	Ο Αριστοτέλης ρητά απορρίπτει το διχασμό του κόσμου σε ιδεατό και αισθητό. 
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Η ιδέα, κατά τον Αριστοτέλη, βρίσκεται μέσα στο 
πράγμα, επειδή συνιστά την ουσία του.

•	Η ιδέα, όντας κάτι μεμονωμένο, ταυτόχρονα απο-
τελεί γενίκευση όλων των μερών του πράγματος. 
Και η επιστήμη είναι δυνατή μόνο ως επιστήμη για 
κάτι γενικό, κοινό. Η επιστήμη προσανατολίζεται 
προς το γενικό και βασίζεται στο απαραίτητο. Η ιδέα 
είναι «κοινότητα», «ανάγκη» και επιστημονικός 
νόμος.

•	Κατά τον Αριστοτέλη, υπάρχουν 4 αιτίες του κάθε 
πράγματος, π.χ. του αγάλματος του Ερμή.

 1η αιτία: H ιδέα η οποία δεν αποτελεί το υπερουρά-
νιο oν του Πλατωνισμού, αλλά βρίσκεται στο ίδιο το 
πράγμα και χωρίς αυτή δεν είναι δυνατή η κατανό-
ηση, τι είναι, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Με πιο απλά 
λόγια είναι η μορφή του πράγματος (μορφή του 
αγάλματος Ερμή).

 2η αιτία: Η ύλη, η οποία δεν αποτελεί απλώς υλικό, 
επειδή το υλικό ήδη κατέχει κάποια μορφή, αλλά 
είναι η δυνατότητα της μορφοποίησής της (εδώ το 
μάρμαρο). Μόνο η πλήρης ένωση της ύλης με την 
ιδέα ή ακριβέστερα μόνο η πλήρης ταύτισή τους 
δημιουργεί το πράγμα. Δηλαδή, κανένα πράγμα δεν 
υπάρχει χωρίς ύλη, διότι η ύλη αποτελεί την αιτία της 
ύπαρξής του, αλλά και χωρίς την ιδέα/ μορφή, διότι 
μια πραγματική μορφή του πράγματος είναι και το 
ίδιο το πράγμα.

 3η αιτία: Είναι, όμως, επαρκείς αυτές οι αιτίες για τον 
προσδιορισμό του πράγματος; Όχι, δε φτάνουν, για 
να εξηγήσουν την κίνηση. Εάν κάποιο πράγμα κινεί-
ται, αυτό σημαίνει πως υπάρχει κάποιο άλλο πράγμα 
που το κινητοποιεί, και τελικά κάποια αυτοκίνηση, 
δηλαδή, κάποια αιτία που αποτελεί αιτία για τον 
εαυτό της. Αυτή είναι η τρίτη αιτία της ύπαρξης των 
πραγμάτων, η τρίτη αρχή του «είναι», δηλαδή, «κι-
νούσα αρχή» (στο παράδειγμά μας τα όργανα του 
γλύπτη). 

 4η αιτία:  Εδώ εμφανίζεται άλλη μια ερώτηση «προς 
τα πού κινείται το πράγμα;». Εάν η κινούσα αιτία 
έφτασε κάπου αυτό το πράγμα, το έφερε σε κάποια 

κατάσταση, το οδήγησε σε κάποιες ιδιότητες, τότε 
κάθε αιτία προϋποθέτει κάποιο σκοπό (στο δικό μας 
παράδειγμα το άγαλμα δημιουργούταν σύμφωνα 
με κάποιες αιτίες, τα σχέδια του γλύπτη, την εργα-
σία του, αλλά το άγαλμα δεν είναι μόνο η αιτία του 
εαυτού του, αλλά και ο σκοπός- για παράδειγμα η 
επιδίωξη της ομορφιάς ή η χρηματική αμοιβή του 
γλύπτη). Ο σκοπός του πράγματος, δηλαδή, δεν εί-
ναι ούτε μορφή, ούτε ύλη, ούτε αιτία, αλλά είναι μια 
ειδική κατηγορία και η τέταρτη αιτία του πράγματος. 

 Μιλώντας πιο απλά, μπορούμε να πούμε ότι κάθε 
πράγμα είναι ύλη, μορφή, κινούσα αιτία και η 
ορισμένη νομοτέλεια.

•	Ας μιλήσουμε για τα ζωντανά όντα. Το κάθε υλικό ον 
έχει ιδέα ή νόημα. Η ιδέα του ζωντανού όντος είναι η 
αιτία της ζωής του, η ψυχή. Όμως η κάθε ψυχή που κινεί 
το σώμα έχει, επίσης, την ιδέα του, την οποία ο Αριστο-
τέλης ονομάζει νου. 

 Κατά τον Αριστοτέλη, η ατομική ανθρώπινη ψυχή απο-
τελείται από τη φυτική, αισθητική και νοητική και είναι 
θνητή, σε αντίθεση με την ιδέα της που δεν είναι. Στη 
διδασκαλία του φιλόσοφου όλες οι ιδέες συνυπάρχουν 
ως ενιαίο σύνολο και αποτελούν το Νου, ο οποίος είναι 
αθάνατος. Ο νους είναι η ιδέα των ιδεών, η ανώτατη 
έννοια που χωρά τα πάντα και, συνεπώς, δεν έχει προς 
τα πού να κινείται, άρα είναι αιώνια ακίνητος. Ο νους 
έχει τη δική του ύλη η οποία είναι νοητική. Αν εφαρ-
μόσουμε εδώ και άλλες 2 από τις 4 αιτίες, την κινούσα 
αιτία και το σκοπό, θα ανακαλύψουμε τη διδασκαλία 
του Αριστοτέλη για το Νου ως πρώτο κινητήρα και 
την απόλυτη σκοπιμότητα.

  Ο Πλάτων διδάσκει ότι το Σύμπαν κινείται από την 
Παγκόσμια ψυχή, ενώ στη διδασκαλία του Αριστο-
τέλη τα πάντα κινούνται από το Νου˙ ο ίδιος ο νους 
συνιστά αιώνια ενέργεια, αλλά είναι ακίνητος. Για 
τον Αριστοτέλη, γενικώς, στον κόσμο υπάρχει 
μόνο αυτό που είναι κατανοητό, αποδεδειγμέ-
νο, συστηματοποιημένο. Όλη η ζωή ερμηνεύεται 
ως βασίλειο της νόησης και ολοκληρώνεται με την 
υπερνικώσα τα πάντα δύναμη του νου. 

•	Σε όλη την ύλη, κατά τον Αριστοτέλη, είναι διάχυτη 
η ζωή και η νόηση, και έτσι είναι δύσκολο να ξεχω-
ρίσουμε τη ζωή από το νόημα. Με μεγάλη προσοχή 
ο φιλόσοφος παρατηρεί αμέτρητες πτυχές της πραγ-
ματικότητας και αποκτά μια πραγματική σοφία της 
ζωής.

•	 Για τον Αριστοτέλη κάθε ζωή και κάθε φαινόμενο 
έχει νόημα. Αυτή ακριβώς η πεποίθηση είναι που 
τον κάνει άφοβο και ήσυχο παρατηρητή της ζωής 
όσο τρομακτική και να είναι. Η ζωή είναι τραγική, 
όμως, την τραγωδία της ζωής μπορεί να κατανοήσει 
μόνο αυτός που στο βάθος της βλέπει μια ιδεατή 
πραγματικότητα. 
Ο Σωκράτης πρώτος απευθύνθηκε στη μελέτη 

της ανθρώπινης νόησης, μεταβαίνοντας στις γενι-
κές έννοιες που δίνουν νόημα στο «είναι». Ο Πλά-
των ανέπτυξε αυτές τις γενικές έννοιες, έχοντας 
μεταμορφώσει αυτές σε αυτόνομες και ανεξάρτη-
τες από τον άνθρωπο ιδέες. Ο Αριστοτέλης είδε την 
ενότητα αυτού του γενικού με κάθε ξεχωριστή μο-
νάδα του υλικού κόσμου, χωρίς τον οποίο η ίδια η 
γενική ιδέα χάνει το νόημα της ύπαρξής της.

Δεν ήταν μόνο φιλόσοφοι˙ και οι τρεις ήταν ανήσυ-
χα και δραστήρια άτομα. Ο Σωκράτης προσπαθούσε 
να κάνει τους συμπολίτες του καλύτερους και το πλή-
ρωσε αυτό με τη ζωή του. Ο Πλάτων όλη τη ζωή του 
επιχειρούσε να διαφωτίσει τον τύραννο και να αλλάξει 
την κοινωνία. Ο Αριστοτέλης εμπλεκόταν ενεργά στα 
γεγονότα της εποχής των Μακεδονικών κατακτήσεων 
και παρά λίγο να χάσει τη ζωή του από τους Αθηναίους.

Επιστρέφοντας στον Πλάτωνα, πρέπει να σημειώσω 
ότι ποτέ ο ίδιος δεν έγραψε για τον εαυτό του. Έλεγε 
ότι αν υπάρχει ένα καλό όνομα, θα συνταχθούν και τα 
γραπτά. Πέθανε, αλλά ο κόσμος συνέχιζε να πηγαίνει 
στην Ακαδημία, αναζητώντας την ύψιστη σοφία και 
μην ξεχνώντας ότι το πιο σημαντικό είναι όχι απλώς να 
αποκτήσεις αυτή τη σοφία, αλλά αιωνίως να την ανα-
ζητάς, να γίνεις όπως ο Σωκράτης, ένας τέλειος «ερα-
στής» του Ωραίου και του Αγαθού, και να περιηγείσαι 
αιώνια στους δρόμους ψάχνοντας την αλήθεια.

Δεν ήταν εύκολο να ανακαλύψουμε τα σωζόμενα 
τμήματα του τρίτου «φιλοσοφικού» Γυμνασίου. Όταν τα 
βρήκαμε, επιτέλους, νιώσαμε μια μεγάλη συγκίνηση, δι-
ότι η ιστορική παράδοση συνδέει το όνομα της κυνικής 
φιλοσοφικής σχολής ακριβώς με το όνομα του Γυμνασί-
ου του Κυνοσάργους, όπου μαζεύονταν και αθλούνταν 
οι μη γνήσιοι Αθηναίοι παίδες, και το οποίο βρισκόταν 
εκτός των τειχών της πόλης, στη μεριά της αριστερής 
όχθης του Ιλισσού, κοντά στις Διόμειες Πύλες. Όταν ο 
Αντισθένης, ο ιδρυτής της σχολής και ο πρώτος σχολάρ-
χης, άρχισε να διδάσκει εδώ για την «κατά φύσιν» ζωή, 
που μοιάζει με τη ζωή των ζώων, ο ίδιος ονομάστηκε 
«απλοκύων». Το όνομα «κύων» πρόθυμα κληρονόμησε 
ο μαθητής του Αντισθένη Διογένης ο Σινωπεύς και αυτό 
το όνομα έγινε για αυτόν ένα ολόκληρο πρόγραμμα. 
Έτσι, από το συνειρμό των δύο λέξεων – «Κυνόσαργες» 
(μεταφράζεται ως άσπρο σκυλί)  και «κυνικός (σκυλίσιος) 
τρόπος ζωής» - δημιουργήθηκε το όνομα «κυνικοί».

Ο ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ (445-360 π.Χ.) 
Το σύστημα νέας φιλοσοφίας, εμπνευσμένο από 

τον Αντισθένη, ενσωματώνεται τόσο οργανικά στην 

προσωπικότητα, στη συμπεριφορά και τις πράξεις του, 
ώστε ο Αντισθένης και ο κυνισμός δε νοούνται ο ένας 
ξεχωριστά από τον άλλον. Ήταν γιος Αθηναίου και μιας 
δούλας από τη Θράκη. Συνεπώς, σύμφωνα με τους νό-
μους της πόλης, ήταν νόθος. Όντας μεγαλύτερος από 
τους Πλάτωνα, Ξενοφώντα και Ισοκράτη, σε ώριμη ηλι-
κία έγινε μαθητής του Σωκράτη. Αυτό έδωσε πρόσχημα 
στον Πλάτωνα να τον ειρωνευτεί και να τον ονομάσει 
«οψιμαθή». Μετά το θάνατο του Σωκράτη, λειτούργησε 
ως αυτοτελής φιλόσοφος και επικεφαλής νέας σχολής. 

Στην αρχαιότητα, η «σημειωτική» πλευρά της ανθρώ-
πινης συμπεριφοράς είχε μεγάλη σημασία. Στους κυνι-
κούς αυτή η πλευρά απέκτησε επιδεικτικό χαρακτήρα. 
Ο Αντισθένης πρώτος χρησιμοποίησε αντικείμενα και 
ενδυμασία που άνηκαν, συνήθως, σε φτωχούς και δού-
λους ως διακριτικά εμβλήματα της κυνικής σχολής που 
δημιούργησε. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται «ο 
τρίβων», κοντό ιμάτιο εργασίας που φορούσαν πάνω 
στο γυμνό σώμα, «η πήρα», δηλαδή ο σάκος του φτω-
χού, και «το βάκτρον», η ράβδος του περιπλανώμενου 
ή το ρόπαλο του Ηρακλή. Αυτά τα σύμβολα υιοθέτησαν 
όλοι οι επόμενοι Κυνικοί.

«To ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΥΝΟΣΑΡΓΟΥΣ»
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Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ Ο ΣΙΝΩΠΕΥΣ (412-323 π.Χ.) 

Έγινε μαθητής και συνεχιστής του έργου του Αντι-
σθένη, ο οποίος, όχι μόνο υιοθέτησε τις απόψεις και τη 
συμπεριφορά του δασκάλου του, αλλά και εμπλούτισε 
το θεωρητικό περιεχόμενο του κυνισμού. Ο Διογένης 
έγινε θρύλος, μυθολογική φιγούρα, «ουράνιος κύων». 
Γύρω από το όνομά του συσσωρεύονταν οι χρείες, 
αποφθέγματα, ρητά και εντυπωσιακές ιστορί-
ες, που τον μεταμόρφωσαν σε λαϊκό ήρωα, πα-
ραδοσιακό σοφό και προφήτη, ο οποίος παρά 
τη φτώχεια και την αδυναμία, λόγω γηρατειών, 
πετούσε στον κόσμο τα λόγια της αλήθειας. 

Δεν ξέρουμε με βεβαιότητα πότε γεννήθηκε 
ο φιλόσοφος, αλλά- σύμφωνα με την παράδο-
ση- ο Διογένης πέθανε στις 13 Ιουνίου 323 π.Χ., 
δηλαδή, την ημέρα του θανάτου του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Οι βιογράφοι του Διογένη λένε 
ότι ο φιλόσοφος πέθανε στην Κόρινθο στην 
ηλικία των 90 ετών και ενταφιάστηκε δίπλα 
στις πύλες του Ισθμού. Υπήρξε ο πιο γνωστός 
μαθητής του Αντισθένη, μεταμορφώθηκε σε 
«ζωντανό μοντέλο» της διδασκαλίας του δα-
σκάλου του, έχοντας αποκτήσει τον πιο ασκη-
τικό και αυστηρό τρόπο ζωής, διότι εφάρμοζε 
τις κυνικές αρχές κατά γράμμα και με μεγάλη 
συνέπεια. Οι ακρότητες του Διογένη στάθηκαν 
αφορμή να του αποδοθεί το όνομα «Σωκράτης μαινό-
μενος». Τον ήξεραν όλοι και ο Αριστοτέλης τον έλεγε 
απλά «κύων». 

ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΚΥΝΙΣΜΟΥ    
Οι Κυνικοί βιάζονταν να βοηθήσουν την ανθρωπό-

τητα και γι’ αυτό το κεντρικό μέρος της φιλοσοφίας 
τους, την ηθική, την προόριζαν για πρακτικούς στό-
χους, ανακηρύσσοντάς την «τη συντομότερη οδό για 
την ευτυχία». 

Στη βάση της κυνικής ηθικής βρίσκεται η αρχή της 
αξιολόγησης. Με μια ιδιαίτερη κατηγορηματικότητα 
ο κυνικός θέτει το θέμα των αληθών και των ψευδών 
αξιών. Για τους φιλοσόφους, όλος ο κόσμος χωρίζεται 
σε αξίες θετικές, ουδέτερες και αρνητικές, ενώ στην 
κατηγορία αρνητικών και αδιάφορων αξιών συμπε-
ριλαμβάνονται αυτές που οι περισσότεροι θεωρούν 
ανώτατο και αναμφισβήτητο αγαθό, και συγκεκριμένα 
ο πλούτος, η δόξα, η τύχη, η πολυτέλεια, η ομορφιά και 
η δύναμη, η ευσέβεια και η ευγενής καταγωγή.

Το θεμέλιο και το κριτήριο των αξιών είναι η φύση, 
η οποία συνιστά όχι τόσο οντολογική όσο ηθική αρχή. 
Η «φύση» είναι ο κανόνας και το μέτρο σύγκρισης. Από 
τη φύση ο άνθρωπος είναι αγαθός, ευσυνείδητος και 
δίκαιος, πλησιάζει το ζωικό βασίλειο, όπου κανένα 
πλάσμα δεν καταπιέζει το άλλο. Κατά τους κυνικούς, ο 
πολιτισμός κατέστρεψε τον άνθρωπο και τη φύση του, 
ξερίζωσε τις αρχές καλοσύνης και έφερε ανισότητα, 
φτώχεια και αδικία. Η φύση «εκ φύσεως» είναι οικονο-
μική και δεν προϋποθέτει καταχρήσεις. Η ζωή σύμφω-
να με τη φύση σημαίνει για τους κυνικούς επιστροφή 
προς την αρχική απλότητα των προγόνων.

Η κυνική ηθική απευθύνεται στους ανθρώπους με 
την ανοιχτή καρδιά και θέλει να κάνει την ευτυχία προ-
σιτή σε όλους. Όπως αναφέρει ο Διογένης Λαέρτιος, 
«την αρετή τη θεωρούν διδακτή» (VI, 105). Σύμφωνα 
με τους φιλοσόφους, ο αριστοκρατισμός του πνεύμα-
τος μπορεί να αποκτηθεί μέσω κυνικής παιδείας. Οι 
κυνικοί έβλεπαν την αποστολή τους στο να διδάσκουν 

την ανθρωπότητα, να θεραπεύουν τις ψυχές, να απε-
λευθερώνουν τον κόσμο. Οι φιλόσοφοι, δηλαδή, εθε-
λοντικά αναλαμβάνουν το έργο τόσο της υπόδειξης 
στους ανθρώπους των ελαττωμάτων τους όσο και της 
βοήθειας για τη διόρθωσή τους. 

Απαραίτητη απαίτηση αυτής της παιδαγωγικής είναι 
η άσκηση, ένα είδος «ηθικής γυμναστικής». Σύμφωνα 
πάλι με το Διογένη Λαέρτιο, ο Διογένης ο Σινωπεύς 
έλεγε ότι «η άσκηση είναι δύο ειδών, ψυχική και σωμα-
τική» (VI,70). Η άσκηση παραχωρεί στο φτωχό κυνικό 
τη δυνατότητα να ζει ελεύθερα και πιο ευτυχισμένα 
από τους πλούσιους, διότι οι ίδιες οι αντικειμενικές 
περιστάσεις τον αναγκάζουν να δαμάζει τις υπερβο-
λικές αξιώσεις του σώματος και του πνεύματος. Σε 
αυτή την αρετή απάρνησης είναι πιο εύκολα να πετύχει 
ο φτωχός από τον πλούσιο. Κάποιος που δεν κατέχει 
πραγματικά αγαθά μπορεί να τα απαρνηθεί πιο εύκολα 
από εκείνον που τα απολαμβάνει αρκετό καιρό. Έτσι, ο 
πρώτος γίνεται κύριος, ενώ ο άλλος δούλος των πραγ-
μάτων, των γνωμών, των νόμων, των παθών. Η άσκηση 
απελευθερώνει τον άνθρωπο και αυτή η ελευθερία 
είναι 1) εσωτερική και 2) αρνητική, δηλαδή συνιστά 
πάντα την ελευθερία από κάτι. 

Συνεπώς, την πρώτη αρχή της κυνικής ηθικής απο-
τελεί η «φύση» ως οικονομικός κανόνας, τη δεύτερη 
αρχή η «εσωτερική ελευθερία» και την τρίτη συνιστά 
η «φρόνηση». Η φρόνηση είναι το πιο ισχυρό οχυρό, 
«το ασφαλέστερο τείχος, γιατί ούτε γκρεμίζεται ούτε 
προδίδεται» (Διογένης Λαέρτιος VI, 13) και αποτελεί 
αντίθεση προς τα πάθη που σκλαβώνουν. Σύμφωνα με 
τους κυνικούς, το ανώτερο ηθικό ιδεώδες και ο σκοπός 

της ζωής είναι η αρετή. Ο Διογένης Λαέρτιος αναφέ-
ρει τα εξής : «Η αρετή από μόνη της είναι αρκετή, για να 
φέρει την ευδαιμονία. Είναι αποτέλεσμα έργων και δε 
χρειάζεται ούτε πολλά λόγια ούτε μαθήματα» (VI, 11) . 

Με τη θεωρία της άσκησης και της δραστήριας αρε-
τής συνδέεται η εξιδανίκευση της εργασίας και στους 
κυνικούς για πρώτη φορά στην ιστορία της ευρωπα-

ϊκής σκέψης η εργασία χρησιμοποιείται ως 
ηθική κατηγορία, ως μέτρο της ανθρώπινης 
αξίας. Για τους κυνικούς, η αρετή και η ευτυχία 
είναι το ίδιο. Η ευτυχία είναι να μη γνωρίζεις 
τα πάθη, τις ολέθριες επιθυμίες, να είσαι αδιά-
φορος για όλες τις διαδεδομένες και ψεύτικες 
αξίες, να ελαχιστοποιήσεις τις ανάγκες σου, να 
διατηρείς την ανεξαρτησία, την αταραξία και το 
εύθυμο πνεύμα. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται 
«απάθεια» και σ’ αυτήν στοχεύει κάθε κυνικός. 
Όμως, η κυνική απάθεια δεν προϋποθέτει την 
παθητικότητα, όπως και η άλλη κυνική αρχή, η 
«αδιαφορία», η οποία αφορά στο θάνατο, τον 
πλούτο, την ευγενή καταγωγή. 

Ο κυνικός σοφός είναι προσωποποίηση 
του ηθικού ιδανικού, όπως ο Σωκράτης, ο Ηρα-
κλής, ο Οδυσσέας και οι πιο σημαντικοί κυνικοί 
φιλόσοφοι. Στο πρόσωπο αυτών των σοφών 
συγκεντρώθηκαν οι βασικές αντιθέσεις της κυ-
νικής ηθικής, η κύρια αντίθεση από τις οποίες 

είναι η δυσαρμονία του προσωπικού και του κοινωνι-
κού, του ατομικού και του ομαδικού. Τα κυνικά αγαθά 
από τη μια μεριά είναι βαθιά ατομιστικά, διότι η αρετή 
βρίσκεται στον ίδιο τον άνθρωπο, στην αυτάρκειά του, 
στη θέληση και τις πράξεις του, αποτελεί το άλφα και 
το ωμέγα όλων των αρχών του κυνισμού, ο οποίος δή-
λωσε την ανεξαρτησία της προσωπικότητας. Από την 
άλλη μεριά, αυτός ο σαφής και αθώος ατομικισμός 
συνδυάζεται με τη γνωστή κυνική φιλανθρωπία, με 
τον ουμανισμό, με την αγάπη προς τους ομοίους, με 
τη λατρεία της φιλίας, επειδή «η φτώχεια χρειάζεται 
το φιλικό χέρι». Στη βάση της φιλίας βρίσκεται η αδελ-
φότητα ψυχών, η οποία είναι ανώτερη από την απλή 
συγγένεια. Στη φιλία ξεπερνιέται η σύγκρουση μεταξύ 
ατόμου και κοινωνίας.

Από την άλλη μεριά, και ο ατομικισμός των κυνι-
κών απαιτούσε δράση. Ο φιλόσοφος έβλεπε τη ζωή 
σαν αγώνα και τον εαυτό του σαν αγωνιστή. Όπως 
είπαμε, η ηθική του απαιτούσε την επιδεικτική ενεργή 
απάρνηση οποιωνδήποτε ανέσεων και απολαύσεων. 
Αναγκασμένοι από τις περιστάσεις να είναι φτωχοί, 
οι κυνικοί προσπαθούσαν με πάθος να πείσουν τον 
εαυτό τους και τους άλλους ότι οι στερήσεις έχουν και 
τα καλά τους. Ακόμα και «η περιφρόνηση της ηδονής 
είναι ευχάριστη» (Διογένης Λαέρτιος VI, 71). Εδώ ο 
ασκητισμός συναντούσε τον ηδονισμό. Οι κυνικοί 
δεν ήταν φανατικοί ασκητές και αναχωρητές. Κάποια 
στοιχεία ηδονισμού υπάρχουν ήδη στους αρχαίους 
κυνικούς σε μορφή υπόνοιας, ενώ, αργότερα, ο ηδο-
νισμός αναπτύσσεται σε ολόκληρο κίνημα (Βίων ο Βο-
ρυσθενίτης).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Κατά τις επισκέψεις μας στα «φιλοσοφικά» γυ-

μνάσια και μέσα από τις σχετικές συζητήσεις, το 
κάθε μέλος της κυριακάτικής μας λέσχης έβρι-
σκε, σίγουρα, κάτι προσωπικό, κάτι εφαρμόσιμο 
στην καθημερινή του ζωή. Πιστεύω ότι μερικές 
αρχαίες φιλοσοφικές «συνταγές» είναι χρήσιμες 
ακόμα και σήμερα, και, ανάμεσα σε αυτά που 
προανέφερα, θέλω να υπογραμμίσω στο τέλος 
κάποιες σκέψεις που, κατά τη γνώμη μου, είναι 

επίκαιρες και σύγχρονες, όπως οι ακόλουθες:
•	«Mόνο η γνώση σε μορφή αγάπης είναι μια 

αληθινή γνώση».
•	«Κάθε ζωή και κάθε φαινόμενο έχει νόημα». 
•	«Η αρετή από μόνη της είναι αρκετή, για να φέ-

ρει την ευδαιμονία. Είναι αποτέλεσμα έργων 
και δε χρειάζεται ούτε πολλά λόγια ούτε μαθή-
ματα».

•	«Προσπάθησε όχι απλώς να αποκτήσεις τη σο-
φία, αλλά αιωνίως να την αναζητάς, να γίνεις 

όπως ο Σωκράτης, ένας τέλειος «εραστής» του 
Ωραίου και Αγαθού, και αιώνια να περιηγείσαι 
στους δρόμους ψάχνοντας την αλήθεια». 
Εμείς ως Πνευματικοί Περιηγητές θα ακολου-

θήσουμε αυτή τη συμβουλή του Πλάτωνα και θα 
συνεχίσουμε και του χρόνου τις αναζητήσεις μας 
στα ιστορικά και πνευματικά μνημεία της Ελλά-
δας !

Αν θέλετε, ελάτε και εσείς !
Δρ. Όλγα Μπούρα
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TEXNH

Ο «Άρρωστος Βάκχος» είναι ένα από τα σημαντι-
κά και πιο εντυπωσιακά έργα του Καραβάτζιο, 

το οποίο ενδεχομένως αποτελεί αυτοπροσωπο-
γραφία. Στον πίνακα παρουσιάζεται ένας χλωμός 
νεαρός, με μάτια που γυαλίζουν από τον πυρετό. Το 
έργο αυτό ο Καραβάτζιο το είχε φιλοτεχνήσει κατά 
τη διάρκεια της νοσηλείας του σε ένα νοσοκομείο 
απόρων, περίπου το 1593, ως ασθενής, όταν είχε 
προσβληθεί από ελονοσία.

Με την πρώτη ματιά, κάποιος μπορεί να διακρίνει 
ένα σκούρο και μυστηριώδες φόντο, που απλώνεται 
σε όλο τον καμβά και δημιουργεί έντονη αντίθεση 
με τη χλωμή αλλά, παράλληλα, φωτεινή μορφή του 
Βάκχου. Ο Βάκχος απεικονίζεται ως ένας νεαρός, κα-
ταβεβλημένος από μια ασθένεια, με βρόμικα νύχια 
και πρόσωπο ταλαιπωρημένο από τις κακουχίες. 
Επίσης, τέτοια στοιχεία παρακμής είναι και τα σάπια 
φρούτα, που βρίσκονται στα χέρια του και στο τρα-
πέζι. Ακόμα, στο πρόσωπό του Βάκχου είναι ζωγρα-
φισμένη μια αφηρημένη έκφραση και το ύφος του 
προδίδει γλυκιά μελαγχολία. Τέλος, η ενδυμασία 
του είναι λευκή και συνδυάζεται με καφετί κορδέλα, 

η οποία τυλίγεται γύρω από τη μέση του, καθώς και 
ένα στεφάνι, φτιαγμένο από φύλλα, στολίζει το κε-
φάλι του. Ο πίνακας αυτός, γενικά, θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι αντικατοπτρίζει την άσχημη ψυχολογι-
κή κατάστασή του εκείνη την περίοδο.

 
 

Ο Καραβάτζιο γεννήθηκε στις 29 Σε-
πτεμβρίου 1571 στο Μιλάνο της Ιτα-
λίας. Το πραγματικό του όνομα ήταν 

Μικελάντζελο Μερίζι. Έχει χαρακτηριστεί ως 
ένας από τους πρώτους μοντέρνους ζωγρά-
φους, ενώ σημαντική θεωρείται η συνολική 
επίδρασή του στην ευρωπαϊκή ζωγραφική, 
σφραγίζοντας το κίνημα του Μπαρόκ. 

Όταν ο Καραβάτζιο ήταν περίπου έξι ετών, 
έχασε τον πατέρα του από πανούκλα. Με-
γάλωσε πλάι στη μητέρα του και τα τέσσερα 
αδέλφια του, κάτω από δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες. Ξεκίνησε την επαγγελματική του 
πορεία μαθητεύοντας δίπλα στους ζωγρά-
φους Σιμόνε Πετερτσάνο και Τιτσιάνο. Θεω-
ρείται πιθανό πως το 1592 περίπου αναζήτησε 
την ανέλιξή του και σε άλλες πόλεις. Αργότερα, 
σπούδασε στο Μιλάνο για τέσσερα ή έξι χρό-
νια. Ο Καραβάτζιο πήγε στη Ρώμη σε ηλικία 
είκοσι ετών, δηλαδή το 1591. Εκεί, φιλοτέχνη-
σε πολλούς πίνακες που, όμως, δεν ανταπο-
κρίνονταν στην κυρίαρχη τάση εκείνης της 
περιόδου και θεωρείται απίθανο να έβρισκαν 
αγοραστές. 

Λίγα χρόνια μετά, ένας πλούσιος ιεράρχης 
τού προσέφερε στέγη και τροφή, με αντάλ-
λαγμα αντιγραφές διαφόρων θρησκευτικών 
πινάκων. Ύστερα από λίγο καιρό, προσβλή-
θηκε από μια ασθένεια και νοσηλεύτηκε σε 
ένα νοσοκομείο απόρων. Για ένα διάστημα, ο 
Καραβάτζιο, δούλευε στο πλευρό του Καβα-
λιέρε και, έτσι, ήρθε σε επαφή με αρκετούς 
πλούσιους φιλότεχνους και εμπόρους τέχνης 
στην πόλη της Ρώμης. Τότε, κατάφερε να που-
λήσει αρκετούς πίνακές του. Περίπου το 1594, 
εγκατέλειψε τον Καβαλιέρε, αποφασισμένος 
να ακολουθήσει αυτόνομη πορεία ως ζωγρά-
φος. Επίσης, του εξασφαλίστηκε στέγη από το 
Φαντίνο Πετρινιάνι. Εκείνη την περίοδο φιλο-
τέχνησε πολλά έργα.

Πιθανόν, το καλοκαίρι του 1610, δολοφο-
νήθηκε ή πέθανε από εξάντληση σε ηλικία 
39 ετών στην προσπάθειά του να μεταβεί στη 
Ρώμη. 

Ευαγγελία-Μαρία Κοκολάκη, 
Κωνσταντίνα Λαλαούνη, 

Γαβριέλα Συρίου, 
Α2 Γυμνασίου

ΚΑΡΑβΑΤΖΙΟ

Ο «Άρρωστος βάκχος» του Καραβάτζιο
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Τρεις Χάριτες

Οι «Τρεις Χάριτες» είναι ένα από τα πιο διάσημα 
και εντυπωσιακά έργα του Ρούμπενς. Ο πίνα-
κας φιλοτεχνήθηκε το 1635. Εκείνη την περίο-

δο είχε συμβεί ένα άσχημο συμβάν στη ζωή του, που 
μπορεί να ήταν και η αιτία δημιουργίας του πίνακα. Ένα 
περίπου χρόνο πριν είχε πεθάνει η μητέρα του, στην 
οποία είχε πολύ μεγάλη αδυναμία. Το γεγονός αυτό το 
συσχετίζουμε με τον πίνακα, αφού οι δύο από τις Τρεις 

Χάριτες απεικονίζουν τη μητέρα του (δεξιά), αλλά και 
ακόμα ένα άτομο από το στενό οικογενειακό περιβάλ-
λον, τη γυναίκα του (αριστερά). 

Εξάλλου, στον πίνακα αυτό υπάρχουν κι άλλα στοι-
χεία που αξίζει να προσέξουμε. Το θέμα του πίνακα 
φαντάζει αρχαιοελληνικό, καθώς έτσι απεικονίζεται 
η στάση των Χαρίτων στις αρχαιοελληνικές αναπα-
ραστάσεις. Στο κομμάτι της κόμμωσης, ωστόσο, τα 
πράγματα αλλάζουν. Ο τρόπος με τον οποίο είναι κου-
ρεμένα, χτενισμένα και δεμένα τα μαλλιά των τριών 
γυναικών προέρχεται από τη Βενετία. Αυτή, λοιπόν, η 
αντίθεση είναι άλλη μια απόδειξη του ταλέντου του εν 
λόγω ζωγράφου, αφού μονάχα σε ένα πίνακα καταφέρ-
νει να συνδυάσει τις κουλτούρες δύο μεγάλων πολιτι-
σμών, κάτι ,όμως, που δεν τονίζει ιδιαίτερα.

Το έργο αυτό διακρίνεται για τις ψηλές, παχουλές, 
χυμώδεις, με ρόδινη επιδερμίδα γυναίκες, παραδείγ-
ματα ηρεμίας, χαλάρωσης και καλοζωίας. Ο ζωγράφος, 
με αυτό τον πίνακα, εξυμνεί τη μεγαλειώδη και γεμάτη 
ζωντάνια γυναικεία ομορφιά. Γι’ αυτό μάλιστα και πα-
ρουσιάζει τις μορφές γυμνές με ένα μόνο λεπτό πέπλο. 
Αυτό το πετυχαίνει φωτίζοντας ιδιαίτερα τις νέες με 
ηλιακό φως τονίζοντας, έτσι, τον αισθησιασμό τους. 

Το φόντο του πίνακα είναι σύνθετο και καθόλου ξε-
κάθαρο. Πίσω από τις γυναίκες φαίνεται σαν να απλώ-
νεται ένα ατελείωτο μακρινό τοπίο, του οποίου η κα-
τάληξη δεν είναι ευδιάκριτη. Τα χρώματα είναι πολλά 
και διαφορετικά, έντονα και ζωηρά, κάνοντας, έτσι, τον 
πίνακα να λάμπει. Όλα τα μέρη του πίνακα γίνονται εμ-
φανή, αλλά τα πιο ιδιαίτερα χρώματα έχουν αφιερωθεί 
στις τρεις θεότητες. Επίσης, ο πίνακας πλαισιώνεται 
από φυτά ή τουλάχιστον πράσινο. Τέλος, αξιοσημεί-
ωτη είναι η κίνηση του πίνακα. Όπως όλα τα έργα του 
Ρούμπενς, έτσι και αυτό προκαλεί την αίσθηση ότι από 

στιγμή σε στιγμή οι μορφές θα αρχίσουν να κινούνται. 
Στην προκειμένη περίπτωση, αυτή προκαλείται από τις 
Χάριτες, οι οποίες έχουν αγκαλιαστεί και έχουν πάρει 
στάση χορού. Φαίνονται, έτσι, σαν να είναι έτοιμες να 
βγουν από τον πίνακα και να αρχίσουν το χορό.

Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, Παναγιώτης Κανα-
τάς, Ελευθερία Κωλέτη, Μάριον Φέγγου ,Α1 Γυμνασίου

Ο Ρέμπραντ γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου του 1606 
στο Λέιντεν της Ολλανδίας. Ήταν γιος του Χάρμεν φαν 
Ράιν (μυλωνάς) και της Κορνηλίας φαν Ζόιμπρουκ 
(κόρης εύπορου φούρναρη). Ο Ρέρμπραντ σπούδασε 
στο λατινικό σχολείο της πόλης και διδάχτηκε λατινι-
κά, ελληνικά, κλασική λογοτεχνία και ιστορία. Το 1620 
γράφτηκε στο ολλανδικό Πανεπιστήμιο του Λέιντεν, 
όμως, δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Σε ηλικία 
18 ετών πήγε στο Άμστερνταμ, όπου μαθήτευσε για 
πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης, για έξι μήνες 
μαθήτευσε κοντά στο ζωγράφο Λάστμαν και, στη συ-
νέχεια, επέστρεψε στη γενέτειρά του. 

Νυχτερινή περίπολος
 
Η «Νυχτερινή Περίπολος» κατέχει κεντρική θέση 

στο συνολικό έργο του Ρέμπραντ. Φιλοτεχνήθηκε 
περίπου το 1642 και παριστάνει το λοχαγό Φρανς 
Μπάγκινγ Κοκ, ο οποίος δίνει εντολή προετοιμασί-
ας του λόχου για περιπολία. Εν τούτοις, η ονομασία 
«Νυχτερινή Περίπολος» δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα, καθώς ο ολλανδικός λόχος δεν πε-
ριπολούσε ποτέ τη νύχτα. Ο πίνακας αυτός τοποθετή-
θηκε στο δημαρχείο του Άμστερνταμ. Τον 17ο αιώνα η 
φήμη του πίνακα φαίνεται να εξαπλώνεται πέρα από 
τα ολλανδικά σύνορα. Το έργο αυτό συνιστά ομαδικό 
πορτραίτο, το οποίο θα πλήρωναν όλοι οι απεικονι-
ζόμενοι πολιτοφύλακες, αλλά ο Ρέμπραντ το άλλαξε: 
εισήγαγε στον πίνακα κάποιους τυχαίους παρατηρη-

τές, από τους οποίους δε θα μπορούσε να πάρει χρή-
ματα. Ως αποτέλεσμα, το πορτραίτο μεταμορφώθηκε 
σε πολύχρωμη σκηνή έξω στο δρόμο με την μπερ-
δεμένη κίνηση και τον ιδιαίτερο φωτισμό. Με άλλα 
λόγια, ο πίνακας δεν αποτελεί στατική σειρά μεμο-
νωμένων προσωπογραφιών, αλλά ένα κομμάτι αυθε-
ντικής ζωής του Άμστερνταμ. Η ακτίνα φωτός τονίζει 
τα πρόσωπα, τις δαντέλες και πολλές λεπτομέρειες, 
όπως όπλα, σημαίες και μουσικά όργανα. Δυστυχώς, 
αυτό το αριστούργημα έπαιξε μοιραίο ρόλο στη ζωή 
του ζωγράφου. Μέχρι τότε, ο Ρέμπραντ είχε πολλούς 
πλούσιους πελάτες, αλλά, εφόσον το έργο «Νυχτερινή 

Περίπολος» δεν άρεσε στους παραγγελιοδότες του, 
έπαψε σιγά-σιγά να είναι δημοφιλής, μέχρι που χρεο-
κόπησε και τελείωσε τη ζωή του  φτωχός. 

Σήμερα, το έργο αυτό εξακολουθεί να αποτελεί 
έναν από τους δημοφιλέστερους πίνακες του καλ-
λιτέχνη και ακόμα χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο 
διαφήμισης ενός ολλανδικού μουσείου. Το μουσείο 
χρησιμοποίησε ένα βίντεο με την αναπαράσταση της 
«Νυχτερινής Περιπόλου», για να προσελκύσει το φι-
λότεχνο κοινό!

 
Χάρις Τσουμαλάκου, Α1 Γυμνασίου

ΡΕΜΠΡΑΝΤ

ΜΙΑ ΠΙΝΕΛΙΑ ΤΟΥ ΡΟΥΜΠΕΝΣ!
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Γεννήθηκε το 1475 στο Καπρέζε και 
πέθανε το 1564 στη Ρώμη. Ήταν 
Ιταλός ζωγράφος, γλύπτης, ποι-

ητής και αρχιτέκτονας. Κατά τη γνώ-
μη του, η γλυπτική ήταν η ευγενέστερη 
όλων των τεχνών και αισθανόταν, ως 
καλλιτέχνης, πάνω από όλα γλύπτης. 
Aναγνωρίστηκε το ταλέντο του, ιδίως 
κατά την περίοδο της Αναγέννησης, και 
έτσι το όνομα του έμεινε γνωστό στην 
ιστορία. Γενικά, ήταν ένας χαρακτήρας, 
ο οποίος δεν ανεχόταν τις υποχωρήσεις 
και δεν υπέκυπτε σε συμβιβασμούς. 
Καταγόταν από οικογένεια ξεπεσμένων 
αριστοκρατών.

 Το 1488 έμαθε στο εργαστήριο του 
Γκιρλαντάιο τα πρώτα στοιχεία της νω-
πογραφίας και του σχεδίου. Στην αυλή 
του Λορέντζο των Μεδίκων γνώρισε 
τον Πολιτσιάνο, ο οποίος τον μύησε στις 
ιδέες της Πλατωνικής Ακαδημίας του 
Φιτσίνο. Δύο γνωστά έργα του είναι: «Η 
Παναγία της Κλίμακος» και  «Η Μάχη 
των Κενταύρων». Το 1494 έφυγε από 
τη Φλωρεντία και πήγε στη Βενετία και 
αργότερα στην Μπολόνια, όπου συ-
μπλήρωσε τη λάρνακα του Αγίου Δομί-
νικου με τρία μικρά αγάλματα: το πρώτο 
ενός αγγέλου, το δεύτερο του Αγίου Πε-
τρονίου και το τρίτο του Αγίου Πρόκλου. 
Πηγή έμπνευσης των προαναφερόμε-
νων αγαλμάτων υπήρξε ο Γιάκοπο ντε 
λα Κουέρτσια. Στο διάστημα 1496 - 1501 
μελέτησε στη Ρώμη αρχαία γλυπτά και, 
στη συνέχεια, κατασκεύασε το «Βάκχο» 
και την πασίγνωστη «Πιετά». Επίσης, σε 

πολλά από τα έργα που φιλοτέχνησε στο 
χρονικό διάστημα 1501-1505 διακρίνο-
νται επιρροές από τον Λεονάρντο ντα 
Βίντσι. Ο «Δαβίδ», που φιλοτεχνήθηκε 
από το 1501 ως το 1504, είναι ένα αρι-
στούργημα της αναγεννησιακής γλυπτι-
κής και, μαζί με την «Πιετά», αποτελούν 
τα δυο σημαντικότερα αγάλματα του 
Μιχαήλ Άγγελου, γλυπτά- σταθμοί στην 
ιστορία της γλυπτικής.

Το 1505 ο πάπας Ιούλιος ο Β΄ κάλε-
σε το Μιχαήλ Άγγελο στη Ρώμη, για να 

του αναθέσει την εκτέλεση του ταφικού 
του μνημείου, που θα τοποθετούσε στο 
κέντρο της νέας Βασιλικής του Αγίου 
Πέτρου. Μετά το θάνατο του Ιουλίου Β΄, 
ο Μιχαήλ Άγγελος δημιούργησε τους 
«Δεσμώτες», αγάλματα της φυλακισμέ-
νης στο σώμα ψυχής, και το «Μωυσή», 
που τελικά τοποθετήθηκε στο διάστημα 
1542-1545, κατά την οριστική εγκατά-
σταση του μνημείου, στην εκκλησία του 
Σαν Πιέτρο ιν Βίνκολι. Το άγαλμα εκτελε-
σμένο για να τοποθετηθεί ψηλά, εκφρά-

ζει το θυμό ενός εκλεκτού πνεύματος κι 
ερμηνεύτηκε ως αυτοπροσωπογραφία 
του καλλιτέχνη. 

Το 1512 τελείωσε τα θρησκευτικά του 
έργα. Γύρω στα 1532-1534 ο Μιχαήλ Άγ-
γελος ελπίζοντας ακόμα ότι θα τελείωνε 
τον τάφο, που είχε ήδη μετατραπεί σε 
θρησκευτικό μνημείο ακουμπισμένο 
στον τοίχο, σκάλισε τους 4 «Σκλάβους», 
που τοποθετήθηκαν αργότερα στον 
Μπόμπολι και βρίσκονται σήμερα στην 
Ακαδημία της Φλωρεντίας. Επιπροσθέ-
τως, ο Μιχαήλ Άγγελος διακόσμησε τη 
θόλο της Καπέλα Σιξτίνα με λεπτομέ-
ρειες, οι οποίες γίνονται αντικείμενο 
επεξεργασίας από τους καλλιτέχνες 
ακόμη και σήμερα. Πηγή έμπνευσης 
των περισσότερων έργων του είναι η 
Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Αρκετές 
ήταν οι φορές που εμπνεύστηκε από το 
θάνατο ανθρώπων, ώστε να ζωγραφί-
σει αριστουργηματικά έργα. Επιπλέον, 
δέχτηκε να διαρρυθμίσει για τον Κλι-
μέντα Ζ΄ το παρεκκλήσι των Μεδίκων 
στον Άγιο Λαυρέντιο. Στο νέο ιεροφυ-
λάκιο ακολούθησε την αρχιτεκτονική 
του Μπρουνελέσκι για τους τρούλους, 
προσθέτοντας, όμως, δικές του ιδέες. 
Έτσι, δημιούργησε το πρώτο ταφικό πα-
ρεκκλήσι με την έννοια της ανεξάρτητης 
μονάδας. Τα δε γλυπτά του συνδύαζαν 
ειδωλολατρική αντίληψη για τη μετά 
θάνατον ζωή.   

Σταύρος Καρακαϊδός, Δημήτρης Λυγ-
γίτσος, Μαρία Σουρδή, Α1 Γυμνασίου

Ο αρχαίος κωμωδιογράφος Αρι-
στοφάνης, μέσα από το έργο 
του «Νεφέλες», παρουσιάζει 

το Σωκράτη με διάφορους τρόπους, οι 
οποίοι αποτέλεσαν την αφορμή για να 
οδηγηθεί ο φιλόσοφος στα δικαστήρια, 
σε συνδυασμό με προϋπάρχουσες κα-
τηγορίες εναντίον του.

 Αρχικά, ο κωμωδιογράφος παρουσι-
άζει διαστρεβλωμένα το φιλόσοφο ως 
σοφιστή και πολλές φορές, είτε ευθέως 
είτε υπονοώντας το, περνά το μήνυμα 
ότι ο Σωκράτης παραποιεί την αλήθεια. 
Επίσης, μέσα από το έργο του τον χαρα-
κτηρίζει ως καταστροφικό για την Αθή-
να εξαιτίας όσων διδάσκει (που δεν είναι 
άλλα, όπως ισχυρίζεται, από το ψέμα και 
την πανουργία), καθώς και διαφθορέα 
και, επομένως, επικίνδυνο για το μέλλον 
της πόλης- αφού διδάσκει στους μα-
θητές του, που ήταν στην πλειονότητά 
τους νέοι, δηλαδή οι μελλοντικοί πολί-
τες της πόλης, τον άδικο λόγο.

Ακόμη, ο Αριστοφάνης τονίζει τον κίν-

δυνο που διατρέχει η πόλη εξαιτίας του 
Σωκράτη, λέγοντας πως ο φιλόσοφος 
εισάγει νέες θεότητες, τα γνωστά «και-
νά δαιμόνια», και συνεπώς είναι ασεβής 
προς τους τότε θεούς προσπαθώντας να 
πείσει τους μαθητές του για την ορθότη-

τα των πεποιθήσεών του. Επιπλέον, ο 
κωμωδιογράφος στο έργο του εμφανί-
ζει το Σωκράτη ως απατεώνα και άδικο, 
καθώς μέσα από τα λόγια του φαίνεται 
να αμφισβητεί τη δικαιοσύνη. Έτσι, ο 
Αριστοφάνης δίνει για το Σωκράτη την 

εικόνα ενός διεφθαρμένου φιλοσόφου, 
που παρασύρει όλο και περισσότερους 
στο ψέμα και την ανηθικότητα. Τέλος, ο 
ποιητής μέσα από τις «Νεφέλες» χαρα-
κτηρίζει το Σωκράτη αργόσχολο, γελοίο 
και τεμπέλη, επειδή, κατά τη γνώμη του, 
ασχολείται με εντελώς ανούσια θέματα 
και άχρηστα για την πόλη και τη ζωή, 
ζητήματα. 

Συνεπώς, οι «Νεφέλες» του Αριστο-
φάνη εμφανίζουν το Σωκράτη ως ένα 
πρόσωπο που συγκεντρώνει πολλά 
σοβαρά αρνητικά στοιχεία, ένα πρόσω-
πο ακατάλληλο και επικίνδυνο για την 
Αθήνα. Δεν είναι, λοιπόν, καθόλου περί-
εργο που μετά από την παράσταση της 
κωμωδίας αυτής (423 π.Χ.) ο θυμός των 
Αθηναίων για το Σωκράτη φούντωσε 
και ύστερα από λίγο άρχισε η δίκη του 
με τα γνωστά αποτελέσματα. 

Νέστορας Βούρης, Χάρης Γκολφίνος, 
Κωνσταντίνος Δεσύπρης, Αλέξανδρος 

Παλιούρας , Α2 Γυμνασίου

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΚΑΙ  «ΝΕΦΕΛΕΣ»
Πώς  η κωμωδία  αυτή του  κατέστρεψε τη ζωή  

  ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ
Η Αναγέννηση επηρέασε τον καλλιτέχνη ή ο καλλιτέχνης επηρέασε την Αναγέννηση;
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Εκτός από τους Ρωμαίους, υπήρχαν κι άλλοι λαοί 
που εξασκούσαν την τέχνη της κατασκευής αμ-
φιθεάτρων, όπως οι φημισμένοι Έλληνες που 

ανέκαθεν κατασκεύαζαν θαύματα στο χώρο της αρχι-
τεκτονικής. Το ξακουστό αμφιθέατρο στον Ελλαδικό 
χώρο είναι το πασίγνωστο Καλλιμάρμαρο. 

Η τοποθεσία του Παναθηναϊκού Σταδίου ήταν, αρ-
χικά, ένα φυσικό κοίλωμα του εδάφους δίπλα στον 
Ιλισσό ποταμό. Μετατράπηκε σε στάδιο το 330 π.Χ. 
από το Λυκούργο, ο οποίος τότε κατείχε την εξουσία 
στην περιοχή της Αττικής. Το 140 μ.Χ. επισκευάστηκε 
από τον Ηρώδη τον Αττικό. Έτσι, στα ρωμαϊκά χρόνια 
χρησιμοποιούνταν ως αρένα για βίαιη ψυχαγωγία, 

χρήση ίδια με αυτή του Κολοσσαίου. Συνεπώς, τα 
αθλήματα που φιλοξενούσε ήταν μονομαχίες μεταξύ 
μονομάχων και θηρίων. Το χρησιμοποιούσαν, όμως, 
και για θρησκευτικές τελετές, όπως, για να φιλοξενεί 
το καράβι που μετέφερε το πανί, αφιέρωμα στη θεά 
Αθηνά, αλλά και μέρος των γνωστών σε όλους μας Πα-
ναθήναιων, που ήταν από τις μεγαλύτερες και σπου-
δαιότερες γιορτές που λάμβαναν χώρα στην Αττική.

Το Καλλιμάρμαρο έχει χωρητικότητα 50.000 θέσεις 
που κατανέμονται σε διάφορες κερκίδες. Την εποχή 
του Λυκούργου το στάδιο ορθομαρμαρώθηκε,  κα-
θώς μέχρι τότε τα καθίσματα ήταν από ξύλο. Το Με-
σαίωνα είχε απογυμνωθεί τελείως από τα μάρμαρά 
του. Όταν ο Όθωνας κήρυξε την Αθήνα πρωτεύουσα 
της Ελλάδας, στο Καλλιμάρμαρο υπήρχαν μόνο δύο 
κρηπιδότοιχοι των μετώπων, δεξιά κι αριστερά της ει-
σόδου, ως εμφανείς μάρτυρες του αλλοτινού σταδίου.  

Το σχήμα του είναι ημικυκλικό, όπως κάθε άλλο 
αμφιθέατρο, για παράδειγμα το circus maximus. Στις 
μέρες μας, το στάδιο χρησιμοποιείται για αθλητικές 
διοργανώσεις παντός τύπου, σπουδαίες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και καλλιτεχνικές εκθέσεις, καθώς και συ-
ναυλίες. Στο στάδιο αυτό διοργανωνόταν για κάποια 
έτη η Ολυμπιάδα τραγουδιού.

Εν κατακλείδι, το Καλλιμάρμαρο αποτελεί ένα από 
τα πιο σπουδαία ελληνικά  δημιουργήματα στον το-

μέα της αρχιτεκτονικής και του πολιτισμού γενικότε-
ρα. Το γεγονός ότι η ιδέα αυτή των αμφιθεάτρων ήρθε 
από τη μια πολιτιστική πρωτεύουσα (Ρώμη) στην 
άλλη (Αθήνα) δηλώνει την ενότητα και την πολιτισμι-
κή αλληλεπίδραση των μεσογειακών χωρών. 

Ανδρέας Δρόσος, 
Γιώργος Καραντζάς, 

Αλέξανδρος Λουκάς, 
Α2 Γυμνασίου

Λεονάρντο ντα Βίντσι, ένας άν-
θρωπος πολυμηχανή… Ο γνω-
στός σε όλους μας ζωγράφος 

και εφευρέτης γεννήθηκε στο Βίντσι 
της Ιταλίας στις 15 Απριλίου του 1452. 
Έχοντας από μικρή ηλικία δείξει την 
ευφυΐα του, στάλθηκε σε ηλικία δεκα-
τεσσάρων ετών ως μαθητευόμενος στο 
εργαστήριο του Φλωρεντινού ζωγρά-
φου Αντρέα ντελ Βερρόκκιο. Η επιρροή 
που δέχθηκε από το δάσκαλό του είναι 
εμφανής στα πρώιμα έργα του. 

Αργότερα, το 1482, μετακόμισε στο 

Μιλάνο, όπου εργάστηκε ως καλλιτέ-
χνης της αυλής και δέχθηκε αρκετές 
παραγγελίες για έργα που τις περισ-
σότερες φορές, ωστόσο, άφηνε ημιτε-
λή. Από το 1490 και μετά, ο ντα Βίντσι 
αποφάσισε να διευρύνει τους ορίζο-
ντές του πέρα από το πεδίο της τέχνης, 
ασχολούμενος επιπλέον με επιστήμες, 
όπως η Βιολογία, η Ανατομία, η Ιατρική 
και η Μηχανική (αεροπλοΐα, στρατιωτι-
κή πολεμική μηχανική κ.α.) 

Το 1503 ξεκίνησε τη φιλοτέχνηση 
του διασημότερου έργου του, της 

«Μόνα Λίζα», μετά από παραγγελία 
του Φραντσέσκο Ντελ Τζοκόντο. Τα 
χρόνια που ακολούθησαν ήταν και τα 
λαμπρότερα της καλλιτεχνικής πορεί-
ας του, αφού πλέον αναγνωριζόταν ως 
επιφανής καλλιτέχνης και επιστήμονας. 

Ο Λεονάρντο ντα Βίτσι πέθανε σε 
ηλικία 67 ετών (1519) στο Κλου της Γαλ-
λίας, έχοντας εργαστεί προηγουμένως 
για σύντομο χρονικό διάστημα ως ζω-
γράφος της αυλής του Βασιλιά. 

Κάποια από τα διασημότερα έργα 
του ζωγράφου είναι ο «Μυστικός Δεί-

πνος», η «Προσκύνηση των Μάγων», 
ο «Άνθρωπος του Βιτρουβίου» κ.α. Ο 
Λεονάρντο ντα Βίντσι έμεινε στην ιστο-
ρία ως ένας από τους σημαντικότερους 
αντιπροσώπους της αναγεννησιακής 
τέχνης και, ίσως, εκείνος που προσέγγι-
σε περισσότερο από τον καθένα το ιδα-
νικό του καθολικού ανθρώπου (Homo 
Universalis) .

Τζιανκάρλο Αγγελόπουλος, Γιώργος 
Βουτσάς, Γιάννης Δεσποτάκης, Γιάν-

νης Καμπατζάς, Α1 Γυμνασίου 

  ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ βΙΝΤΣΙ

Υπήρξαν Ρωμαϊκά αμφιθέατρα στην Ελλάδα;
ΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ

Επίβλεψη project Α' Γυμνασίου : Λύδια Μαχαίρα, Φιλόλογος
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Αναρωτιέμαι… Tι θα γινόταν, αν τα σπίτια, τα μου-
σεία, τα δημόσια κτήρια είχαν φωνή; Αν ένα μαγικό 
ραβδί καθιστούσε την πιθανότητα αυτή εφικτή, τότε 
θα μέναμε άφωνοι με το τι έχουν τα τούβλα να μας 
πουν για τους ιδιοκτήτες τους. Γιατί επιλέγει ο Νταλί 
να κατασκευάσει ένα μέγαρο-θέατρο με εξωτερική 
διακόσμηση κραυγαλέα και προκλητική, ενώ ο δήμι-
ος της Νυρεμβέργης μένει σε ένα μικρό και απέριττο 
σπιτάκι μακριά, πλάι στη λίμνη; Γιατί ο περίγυρος του 
σπιτιού του Ντύρερ, στη μικρή, τότε, Νυρεμβέργη, θύ-
μωσε, όταν ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να κατασκευάσει 
τουαλέτα, στοιχείο προόδου; Γιατί το Κοινοβούλιο στη 
Βουδαπέστη και ο καθεδρικός ναός έχουν το ίδιο, «αξε-
πέραστο» ύψος σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα οικήματα 
στην πόλη;

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή.  Αν τα 
σπίτια μιλούσαν, οι ξεναγοί θα ήταν περιττοί. Τα ίδια θα 
μας διηγούνταν την ιστορία τους, θα ψυχογραφούσαν 
τους ιδιοκτήτες τους, θα ανασυνέθεταν τον πολιτισμό 
της εποχής τους.  Κι αυτό, γιατί είναι και αυτά «υποπροϊ-
όντα» ανθρώπων, οι οποίοι είναι «προϊόντα» συγκεκρι-
μένων χωροχρόνων...

Στη ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, τα κτήρια που, αναμφίβολα, 
εντυπωσίασαν τους εκδρομείς της Γ΄ Λυκείου είναι 
αυτά του Γκαουντί και αυτό του Νταλί στο Φιγκέρες. 
Μήπως η Κάζα Μπατλό ή τα παγκάκια Γκαουντί στα 
πεζοδρόμια ή ολόκληρο το πάρκο Γκουέλ δεν είναι 
μάρτυρες-αναφορά της ψυχεδέλειας αλλά και της 
ακρίβειας στατικού σχεδιασμού του δημιουργού τους; 
Ή μήπως η εκκλησία της Σαγράδα Φαμίλια δε μιλάει 
κατευθείαν στην καρδιά του επισκέπτη; Οι τρεις προ-
σόψεις της ίδιας εκκλησίας (τρεις ιστορίες από τη ζωή 
του Χριστού), σε τρεις διαφορετικές τεχνοτροπίες, που 
θυμίζουν θεϊκά στοιχεία που ξεπηδούν από φυσικό 
κάλλος, τα οχτώ ανόμοια κωδωνοστάσια, ο κάθε κίο-

νας που στηρίζεται ή απολήγει σε κάτι διαφορετικό, 
αλλά και η κρύπτη με τον τάφο του δημιουργού συνθέ-
τουν κάτι εντυπωσιακό και μοναδικό! Πόσο κοντά στο 
Θεό μπορεί να νιώθει ένα τέτοιο δημιούργημα...

Μέσα στο πάρκο Γκουέλ, σε τι σχολεία κάνουν τα 

παιδιά μάθημα!  Εκεί όπου οι τουρίστες συρρέουν 
κόβοντας εισιτήριο, οι μαθητές μπαίνουν ελεύθερα 
και καθημερινά. Παίζουν, μαθαίνουν, τρέχουν ανάμε-
σα σε αρχιτεκτονήματα παγκόσμιας κληρονομιάς. Τι 
παραστάσεις μπορούν αυτά τα κτήρια να καυχώνται 
ότι δίνουν στους μικρούς πρωταγωνιστές! Κι όμως, με 
ταπεινοφροσύνη ορθώνονται κι ας έχουν τέτοια «ευγε-
νική καταγωγή», απλά γιατί έχουν επίγνωση του ηθο-
πλαστικού τους ρόλου...

Από την άλλη πλευρά, την πρωτιά στην έπαρση και 
την αυταρέσκεια κατέχει το μουσείο-θέατρο του ανυ-
πέρβλητου Νταλί στο Φιγκέρες. Το τριώροφο μέγα-
ρο είναι γεμάτο με σύμβολα εσωτερικά και εξωτερικά. 
Εκατοντάδες ομοιώματα ψωμιών (φαλλικών, ως προς 
τη φόρμα τους, συμβόλων) και επιστέψεις από αυγά 
(σύμβολα ζωής και ενδομήτριας μνήμης) βρίσκονται 
στην εξωτερική κόκκινη πλευρά του κτηρίου. Οι Τανα-
γραίες που κρατούν καρβέλια ψωμιού και δεκανίκια, 
μαζί με το δύτη και τα ομοιώματα βραβείων Όσκαρ 
στη νεοκλασική πλευρά του κτηρίου στέκονται και 
χλευάζουν τη μικρή πόλη στην οποία αυτό βρίσκεται...  
Κακομαθημένο σύνολο που προϊδεάζει τον επισκέπτη 
για το τι θα συναντήσει. Ένα ταξί, στο οποίο βρέχει εσω-
τερικά, οι Νίκες της Σαμοθράκης με τα συρτάρια στο 
σώμα τους (άνοιγμα στο ασυνείδητο) είναι τα πρώτα 
πράγματα που συναντά κανείς και αντιλαμβάνεται πως 
βρίσκεται στο κέντρο του σουρρεαλισμού. Το κόκκινο 
δωμάτιο γνωρίζει την αξία του, καθώς κρύβει μέσα του 
τα πιο σημαντικά έργα ζωγραφικής: το χρυσό ψωμί και 
την Γκαλά σε όλες τις εκδοχές. Βγαίνοντας, ο πίνακας 

του Μπετόβεν είναι φτιαγμένος εξολοκλήρου από ζω-
ντανά χταπόδια, βουτηγμένα σε μπογιά και πεταμένα 
στον καμβά. Το ξακουστό δωμάτιο Μέι Γουέστ προ-
καλεί τον καθένα να επεξεργαστεί μια συστημική σύλ-
ληψη για την απόδοση ενός σαλονιού σε σουρρεαλι-
στική μορφή. Το ίδιο, βέβαια, και το υπνοδωμάτιο του 
Νταλί (με την ξακουστή «επιμονή της μνήμης») αλλά 
και το διπλανό δωμάτιο, ο «Πύργος των Ανέμων», 
όπου το ζευγάρι των ιδιοκτητών αποχαιρετά τη ζωή 
και την πόλη, ρίχνοντας βροχή από χρυσά νομίσματα, 
ως παρακαταθήκη τους στην πόλη, που έχει την τιμή να 
φιλοξενεί το μοναδικό αυτό δείγμα μουσείου...

Τη μαγεία της «πόλης σε μινιατούρα» τη βιώσαμε 
με τη Γ΄ Γυμνασίου στη ΧΑϊΔΕΛΒΕΡΓΗ. Το παλάτι 
με τις δύο διαφορετικές προσόψεις, μία ανάλαφρη, 
αναγεννησιακή και άλλη μία πιο φορτωμένη, μπαρόκ, 

καθρεπτίζει τόσο τις στυλιστικές επιλογές δύο διαφο-
ρετικών ηγεμόνων όσο και το χαρακτηριστικό αποτύ-
πωμα της παρόδου του χρόνου. Βρεθήκαμε μπροστά 
σε ένα πρωτόγνωρο χώρο: το δωμάτιο-βαρέλι. Γιατί 
αυτό; Γιατί εδώ; Χωρητικότητας 220 χιλιάδων λίτρων, 
αποτελεί ακράδαντο πειστήριο της μοναδικής συλλο-
γής φόρου σε είδος (χρήματα μπορεί να μην υπήρχαν, 
κρασί, όμως, πάντα). Στην παλαιά πόλη, ένα υπαίθριο 
μουσείο, ανάμεσα από τις μεσαιωνικές σφιχταγκαλια-
σμένες συστάδες σπιτιών τρία οικοδομήματα έκρυβαν 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  TEXNH
Αν τα οικήματα είχαν φωνή...
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κάτι το ξεχωριστό. 

 Το πρώτο είναι η εκκλησία, ασύλληπτα υπερμεγέ-
θης, ανάμεσα σε μικρά σπιτάκια, λιτότατη σε σχέση με 
τον περίτεχνα διακοσμημένο περιβάλλοντα χώρο με 
τα προσεγμένα οικήματα της πλατείας. Παλιά, ένας τοί-
χος τη διέτρεχε κάθετα, χωρίζοντας τους Καθολικούς 
από τους Προτεστάντες  (θα μας έλεγε πολλά αυτός 
ο τοίχος για όσα γίνονταν ή λέγονταν σε κάθε πλευρά 
του, αλλά τον γκρέμισαν αργότερα...).

Το δεύτερο αξιοθέατο, το παλιό Πανεπιστήμιο, ένα 
πανέμορφο μπαρόκ οικοδόμημα, όπου ο Λούθηρος 
υπερασπίστηκε τις θέσεις του είναι, κυρίως, γνωστό 
για τη...φυλακή για φοιτητές!  Χαμηλοτάβανη, με δομή  
απλή, αν ερωτάτο, θα έλεγε ότι φιλοξένησε για διάστη-
μα έως και δύο βδομάδων, με πολύ ιδιαίτερο πρόγραμ-
μα διατροφής σε συνθήκες εγκλεισμού, φοιτητές για 
τρεις, συνήθως, λόγους: ποτό, παρεκκλίνουσα συμπε-
ριφορά και παραγωγή θορύβου τη νύχτα...

Αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν ένα σπίτι με απαρά-
μιλλη ομορφιά και χάρη.  Ένα τετραώροφο σπίτι, που 
το ονομάζουν «Σπίτι του Ιππότη» και άντεξε από το 
17ο αιώνα όλους τους πολέμους χωρίς μεγάλες ζημιές. 
Μελετώντας το σπίτι, μάθαμε ότι ο ουγενότος ιδιοκτή-
της, Τσαρλς Μπελιέ, πήγε στη Χαϊδελβέργη ως θρη-
σκευτικός πρόσφυγας και έχτισε αυτό το στολίδι.  Το 
σπίτι, με το που το αντικρίζει κανείς, του «μιλάει». Λέει 
για τον κάτω όροφο, του οποίου τα καμαρωτά παράθυ-
ρα άνοιγαν προς τα έξω, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να 
πουλούν τα προϊόντα τους, προϊόντα πρώτης ανάγκης 
και υφάσματα, και ακόμη πιο κάτω, για το κελάρι, όπου 
τα αποθήκευαν με ασφάλεια. Το πυργόσπιτο χωρίζε-
ται περίτεχνα σε οριζόντιους και κάθετους άξονες με 
αετώματα, ανάγλυφα, γιρλάντες, έλικες, Καρυάτιδες, 
μετάλλια, κιονίσκους και αξιοπρόσεκτα προεξέχοντα 
παράθυρα. Ο θυρεός κριάρι βρίσκεται εκεί υπενθυμί-
ζοντάς μας, με εύληπτο τρόπο, το όνομα του ιδιοκτή-
τη, καθώς το κριάρι λέγεται μπελιέ στα αρχαία γαλλικά. 
Τόσο ξεχωριστό είναι αυτό το πυργόσπιτο, που, αν το 
ρωτούσε κανείς για ποιο πράγμα ήταν περήφανο, θα 
έλεγε για τη δεκάχρονη δημαρχία του στα τέλη του 17ου 
αιώνα. Αργότερα, μετετράπη σε ξενοδοχείο- ιδιότητα 
που έχει ως σήμερα-και στο ισόγειο, όπου άλλοτε ο 
ιδιοκτήτης αποθήκευε υφάσματα, σήμερα στεγάζεται 
πολυτελές εστιατόριο...

Επόμενη απόδραση μαζί με την Β΄ Λυκείου: στη 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ! Μια πόλη της οποίας οι γέφυρες 
απλώνονται, για να δηλώσουν την ένωση των δύο 
οχθών του Δούναβη, που τις βρέχει. Χαρακτηριστική 
είναι η Γέφυρα των Αλυσίδων, που απολήγει εκατέ-
ρωθεν σε δύο λιοντάρια-φύλακες (αν και χωρίς γλώσ-
σα, μας δηλώνουν ότι δεν κατεβλήθη αποζημίωση στο 
γλύπτη!). Φτάσαμε στον υπέροχο Πύργο των Ψαρά-
δων, του οποίου το στυλ είναι μείξη νεο-ρομανικού, 

νεο-γοτθικού και ρομαντικού ρυθμού, ολόκληρο με 
επένδυση υπέροχου πάλλευκου πωρόλιθου. Ο πύρ-
γος αυτός εσωκλείει, μαζί με τις καστρικές πτέρυγες, 
την εκπληκτική εκκλησία του Αγίου Ματία (μια υπέ-
ροχη γοτθική) και την ψαραγορά (εξού και το όνομα 

του πύργου), που ήταν πολύτιμη κατά τις ταραγμένες 
εκείνες εποχές. 

Από εκεί θαυμάσαμε την πιο ωραία θέα: την Πέστη, 
με το μοναδικό προεξέχον στολίδι της, το Κοινοβού-
λιο. Λένε ότι είναι το πιο εντυπωσιακό οικοδόμημα σε 
όλη την Ουγγαρία. Ανιχνεύοντάς το, μας αφήνει άφω-
νους με όσα έχει να μας πει. Ύψος θόλου 96 μέτρα (το 
ψηλότερο στην πόλη), εμβαδόν 18 χιλιάδες τ.μ., 365 μι-
κροί πυργίσκοι, 233 αγάλματα, 27 πύλες, 10 εσωτερικές 
αυλές, 691 αίθουσες, συνολικό μήκος κλιμακοστασίων 
20 χιλιόμετρα...και μοναδικό σύστημα εξαερισμού, 
που διατηρεί τη θερμοκρασία σταθερά στους 20ο Κελ-
σίου όλο το χρόνο. Υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε; 
Πόσο μοναδικό και υπερήφανο να νιώθει;  Με πόσο 
καμάρι μπορεί να συνεχίσει να στέκεται ένας πεσσός, 
ένας νευρώνας, ένα οξυκόρυφο σταυροθόλιο, ένας 
τεραστίων διαστάσεων πολυέλαιος, που κρέμεται από 
τα ανακτορικού τύπου ταβάνια! Αυτή η αξεπέραστη 
κεντρική θόλος αποτελεί το μοναδικό καμπύλο μέρος 
που ξεπροβάλλει ανάμεσα σε μια θάλασσα από οξείες 
γωνίες. Στο άφταστο, για τα λοιπά οικήματα, ύψος των 
96 μέτρων μάς δηλώνει ρητά ότι αποτελεί κέντρο όλων 
των αποφάσεων της πόλης. Όλο μαζί είναι ένα αιθέριο 
συγκρότημα που καθρεπτίζεται αιωρούμενο καθημε-
ρινά στα νερά του Δούναβη...

Τη σκληρή πλευρά της πόλης μάς τη διηγείται το 
Μουσείο Τρόμου μέσα στους πολυδαίδαλους ορό-
φους του πρώην κτηρίου της Μυστικής Αστυνομίας. Τι 
ιστορίες φρίκης μπορεί να εξιστορήσει η κάθε αίθου-
σα...Τι είδους άνθρωποι ήταν εκείνοι που εργάστηκαν 
εκεί, τι είδους άνθρωποι κρατήθηκαν εκεί, τι είδους βα-
σανιστήρια διεξάγονταν εκεί...  Σε αυτό το κτήριο, όλα 
μιλούν από μόνα τους.  Μήπως δεν ανατριχιάζει κανείς 
βλέποντας τα δωμάτια ανάκρισης, δεν παγώνει κανείς 
αντικρίζοντας το κελί της απομόνωσης, την τουαλέτα 
(ό,τι τη θυμίζει) ή το θάλαμο βασανιστηρίων; Αν κά-
ποιος συγκεντρωθεί, νιώθει το φόβο, ακούει ακόμη τις 
φωνές, νομίζει ότι μυρίζει ακόμη το αίμα... 

Τελευταία, αλλά πολύ ηχηρά ήταν τα οικοδομήματα 
που επισκεφθήκαμε μαζί με τους μαθητές της Α΄ και Β΄ 
Γυμνασίου στο ΜΟΝΑΧΟ και τη ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ.  Το 
Μόναχο, μικρή αλλά πολύ καλοδομημένη πόλη της 
Βαυαρίας, είναι κατάμεστο από ιπποδάμεια σχεδια-
σμένους δρόμους και στολισμένο με νεοκλασικά κτή-
ρια ή οικοδομήματα που προσομοιάζουν σε αρχαίους 
ελληνικούς ναούς, διατυμπανίζοντας το θαυμασμό και 
τη σύνδεση με την ελληνική αρχαιότητα. Μια βόλτα 
πάνω κάτω στην αντίστοιχη οδό Πανεπιστημίου πείθει 
αμέσως για τα προλεγόμενα. Όλα τα κτήρια ήταν λες 
και αναβίωσε ο χρυσός αιώνας του Περικλή. 

Μοναδική ήταν η μονοήμερη εκδρομή στη Νυρεμ-
βέργη, μια πόλη που φάνταζε όπως ήταν στο Μεσαί-
ωνα. Αν αφουγκραζόταν κανείς καλύτερα, θα άκουγε 
το λόγο.  Τα σπίτια μάς έλεγαν εμπιστευτικά ότι στην 
παλιά πόλη απαγορεύεται να ξεφύγει κανείς από τον 
υπάρχοντα πολεοδομικό ιστό. Έτσι, κάθε νέο οικοδό-
μημα κατασκευαζόταν ή ανακατασκευαζόταν σαν να 
ήταν παλιό. Το αποτέλεσμα «ρουφά» τον επισκέπτη 

πίσω στο χρόνο.  Το σπίτι που κυριολεκτικά μας άνοι-
ξε την πόρτα του (με τα βαρύτατα κλειδιά του) ήταν το 
σπίτι του Ντύρερ, του διάσημου ζωγράφου. Εκεί, κάθε 
δωμάτιο που επισκεφθήκαμε μας διηγείτο την ιστορία 
του πλάι στο ζωγράφο: τι είδε, ποιους φιλοξένησε, για 
ποιο πράγμα μίλησαν, σε ποια συμφωνία κατέληξαν. 
Στους πάνω ορόφους, το εργαστήρι του καλλιτέχνη 
μάς έδειξε πώς παρασκεύαζε ο καλλιτέχνης τα χρώ-
ματά του και η κουζίνα μάς μίλησε για το εδεσματο-
λόγιο της εποχής, κάνοντας το διαχωρισμό ανάμεσα 
σε φτωχούς και πλουσίους, στους οποίους ανήκε ο 
καλλιτέχνης. Την άνετη οικονομική του θέση αντιλαμ-
βανόμαστε και από την ύπαρξη τουαλέτας εντός του 
σπιτιού...Μα είναι αξιομνημόνευτο όντως; Ακούγοντας 
την ιστορία της σαφέστατα και είναι. Τόσο ρηξικέλευ-
θο θεωρήθηκε, ώστε οργίστηκαν οι οπισθοδρομικοί 
γείτονες.  Μελετώντας το σπίτι του καλλιτέχνη, μάθαμε 
όλη την ιστορία του προσώπου, χωρίς το πρόσωπο να 

είναι εκεί...
Τέλος, ειδική μνεία χρειάζεται το «ένοχα αθόρυβο» 

και απόλυτα απέριττο σπιτάκι του δήμιου που βρισκό-
ταν μέσα στην πόλη μεν, σε μέρος δε μη προσβάσιμο, 
πλάι στη λίμνη. Μία συγκεκριμένη γέφυρα ήταν αυτή 
που οδηγούσε τα βήματά του στον τόπο της...εργασί-
ας. Έπειτα, έπρεπε γρήγορα να επιστρέψει, για να μην 
αποκαλυφθεί η ταυτότητά του.  Λίγο έξω από την παλιά 
πόλη αξίζει να αναφέρουμε τις δονήσεις που νιώσαμε 
από το Δικαστικό Μέγαρο της Νυρεμβέργης, εκεί 
όπου διεξήχθη η σειρά των δικών, για να αποδοθεί δι-
καιοσύνη και να τιμωρηθούν οι ένοχοι για εγκλήματα 
πολέμου, εγκλήματα κατά της ειρήνης και εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας.

Η αίσθηση που αποκομίζει κανείς μέσα από τα ταξί-
δια εξαρτάται τόσο από την παρέα που τον συνοδεύει 
όσο και από το χώρο που επισκέπτεται. Το πρώτο μπο-
ρεί εύκολα να αλλάξει. Το δεύτερο είναι πάντα εκεί. 
Στέκει ως πηγή άντλησης πληροφοριών, ανάλογα με 
τις ερωτήσεις που θα του θέσει κανείς. Στέκει ως μάρ-
τυρας ενός άλλου εκεί και τότε.  Στέκει, για να προκα-
λέσει και να ξεκινήσει ένα διάλογο πολυπολιτισμικό. 
Στέκει, για να μας δείξει ότι πάντα ένα ταξίδι είναι κάτι 
παραπάνω από τα μέρη για επίσκεψη που αναγράφο-
νται στο πρόγραμμα μιας εκδρομής...  

Λύδια Μαχαίρα, Φιλόλογος
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EKΔPOMEΣ                                        Γ' ΛYKEIOY

Η πόλη της Βαρκελώνης, μια πόλη με μακρά ιστορία και πλούσια πο-
λιτιστική ζωή, αποτέλεσε τον τόπο προορισμού της καθιερωμένης 
εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Λυκείου τη φετινή σχολική χρονιά. Η 

μαγευτική αυτή πόλη, με την εκπληκτική αρχιτεκτονική της, τα ιστορικά της 
μνημεία και τη βαθιά καλλιτεχνική της κληρονομιά, όπως και η ζωντάνια και 
το νεανικό ενδιαφέρον των μαθητών μας, συνέβαλαν, ώστε αυτό το ταξιδιω-
τικό εγχείρημα να αποτελέσει μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία, τόσο για  
τους μαθητές όσο και για τους συνοδούς καθηγητές.

Σε αυτήν την παραδοσιακή αλλά ταυτόχρονα σύγχρονη, ζωντανή, πολύ-
χρωμη και νεανική πόλη, όπου κυριαρχούν τα έργα του Γκαουντί, είχαμε την 
ευκαιρία να επισκεφτούμε:

• Το γιγαντιαίο εντυπωσιακό Ρωμαιοκαθολικό ναό της Αγίας Οικογένει-
ας (Sagrada Familia), ένα έργο κατατεθέν του διάσημου αρχιτέκτονα 
Antoni Gaudi, το οποίο άρχισε να κατασκευάζεται το 1882, με τις εργασί-
ες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του να διαρκούν μέχρι και σήμε-
ρα.

• Το Figueres˙ εκεί βρίσκεται το μουσείο-θέατρο του διάσημου ζωγράφου 
Salvador Dali. Εκεί, πράγματι, αφεθήκαμε στη σουρεαλιστική ατμόσφαι-
ρα που αποπνέουν τα έργα του.

• Το Πάρκο Γκουέλ στο λόφο «El Carmel», με έμβλημα της πόλης την πο-
λύχρωμη σαλαμάνδρα. Εκεί, είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα δη-
μιουργήματα του αρχιτέκτονα Gaudi, όπως τα περίφημα συντριβάνια με 
δράκους, διακοσμημένα με το πολύχρωμο μαρμάρινο μωσαϊκό που χα-
ρακτηρίζει την πόλη της Βαρκελώνης. Στο πάρκο αυτό και στο τεράστιο 
φυσικό μπαλκόνι που το κοσμεί απολαύσαμε τη βόλτα, καθώς και την πα-
νέμορφη πανοραμική θέα, ολόκληρης σχεδόν της πόλης της Βαρκελώνης.

• Το Μουσείο του Πικάσο, στην παλιά πόλη, που αποτελεί τη μεγαλύτερη 
συλλογή έργων τέχνης του διάσημου ζωγράφου, το οποίο στεγάζεται σε 
ένα μεγαλοπρεπές μεσαιωνικό κτίριο περιτριγυρισμένο από όμορφους 
κήπους.

• Το στάδιο Καμπ Νου, που είναι η έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας της 
Βαρκελώνης, το οποίο κατασκευάστηκε το 1957, και σήμερα ανήκει στην 
κατηγορία elite της UEFA.

• Το Ενυδρείο της Βαρκελώνης, που φιλοξενεί πολλά διαφορετικά είδη 
ψαριών και θαλάσσιων φυτών, ενώ είναι το μεγαλύτερο θαλάσσιο πάρκο 
της Μεσογείου και το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο.

Bαρκελώνη: μια αξέχαστη εκδρομή στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, 
μιας από τις πιο όμορφες πρωτεύουσες του κόσμου!

Επίσης, αδράξαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στην πολύβουη, γεμάτη με κόσμο, 
Ράμπλα, έναν πεζόδρομο 1,2 χλμ που συνδέει την πλατεία της Καταλονίας με το Άγαλμα 
του Χριστόφορου Κολόμβου στη θάλασσα, ενώ κάναμε μια στάση στο περίκομψο συ-
ντριβάνι του 19ου αιώνα, το Font de Canaletes. 

Τέλος, απολαύσαμε τη διαμονή μας και το φαγητό στην ξεχωριστή αυτή πόλη της 
Ισπανίας και κρατήσαμε στη μνήμη μας τη ζεστή εικόνα της χρυσαφένιας παραλίας 
Μπαρτσελονέτα, μιας από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη αστική παραλία του κόσμου. 

Νικόλαος Ταμπάκης, Θεολόγος
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B' ΛYKEIOY BOYΔAΠEΣTH
Στις 7 Μαρτίου 2014 ξεκίνησε η γνωριμία μας με την πανέμορφη Βουδα-

πέστη. Τη μέρα της άφιξής μας, επισκεφτήκαμε, αρχικά, την Πλατεία 
Ηρώων, όπου θαυμάσαμε το ιερότερο σύμβολο της χώρας, τον Αρχάγ-

γελο Γαβριήλ, να υψώνει στα χέρια του το στέμμα. Στη συνέχεια, επισκεφτή-
καμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, ανεβήκαμε στον Πύργο των 
Ψαράδων, που αποτελείται από επτά πύργους πάνω στα μεσαιωνικά τείχη. 
Επίσης, γνωρίσαμε ιστορικά μνημεία που μας εντυπωσίασαν, όπως το Κοινο-
βούλιο, που είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Μετά την ξενάγηση, επιστρέ-
ψαμε στο ξενοδοχείο, τακτοποιηθήκαμε και ακολούθησε βραδινή κρουαζιέ-
ρα στο Δούναβη. Απολαύσαμε τη βόλτα και περιμέναμε με ανυπομονησία την 
επόμενη μέρα. 

Το πρόγραμμα της δεύτερης μέρας περιελάμβανε περίπατο στο λόφο Γκέ-
λερτ.  Εκεί, απολαύσαμε την εκπληκτική θέα του τοπίου.  Συνεχίσαμε κατά μή-
κος του Δούναβη, για να επισκεφθούμε τον  Άγιο Ανδρέα, ένα παραδοσιακό 
χωριό της Ουγγαρίας, γνωστό και ως χωριό των Καλλιτεχνών και των Καλών 
Τεχνών. Αργότερα, στο Έστεργκομ, την πρώτη πρωτεύουσα του ουγγρικού 
κράτους, επισκεφτήκαμε το μητροπολιτικό ναό που ήταν κάποτε από τους 
μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Η συντήρηση του ναού ήταν αξιοθαύμαστη. Γε-
νική διαπίστωση ήταν πως οι Ούγγροι δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
τέχνη και τον πολιτισμό γενικότερα. Η ξεναγός μας, η γλυκύτατη κυρία Πατρί-
σια, σημείωσε πως διοργανώνονται συχνά πολιτιστικά δρώμενα και οι πολίτες 
της χώρας έχουν ενεργή συμμετοχή σε αυτά. Το γεγονός αυτό μας εντυπωσί-
ασε και θεωρήσαμε παράδειγμα προς μίμηση την πολιτιστική τους δράση. Ο 
ενθουσιασμός μας- κυρίως των αγοριών- κορυφώθηκε, όταν κατεβήκαμε με 
ταχύτητα από τους παραδουνάβιους λόφους με τα έλκηθρα «μπομπ»! Ήταν 
εξαιρετική εμπειρία. Έτσι, ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της παραμονής μας 
στη Βουδαπέστη.

Η τρίτη μέρα ήταν η πιο ενδιαφέρουσα για όλους μας, καθώς επισκεφτήκα-
με, αρχικά, το Μουσείο του Τρόμου, που βρίσκεται στο κτίριο όπου στεγαζό-
ταν παλαιότερα η Μυστική Αστυνομία. Παρακολουθήσαμε οπτικοακουστικό 
υλικό με συγκλονιστικές προσωπικές μαρτυρίες από τους ίδιους τους μάρτυ-
ρες για τα βασανιστήρια των δικτατορικών καθεστώτων σε βάρος πολιτών 
της χώρας. Είδαμε πολλά σχετικά εκθέματα και συζητήσαμε για τη δικτατορία. 
Με μεγάλο ενδιαφέρον συμμετείχαμε όλοι καταθέτοντας τον προβληματισμό 
μας. Το απόγευμα ξεναγηθήκαμε στο Μουσείο Καλών Τεχνών, όπου θαυμά-
σαμε τους πίνακες του Ραφαήλ, του Ελ Γκρέκο, του Βελάσκεθ, του Γκόγια, 
του Ρέμπραντ, του Ρούμπενς, του Ντύρερ και άλλων.

 Επιστρέψαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις, πλουσιότεροι σε γνώσεις, εμπει-
ρίες και όμορφες αναμνήσεις.

Μελίνα Αναστασοπούλου, Β4  Λυκείου
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A' ΛYKEIOY -Γ' ΓYMNAΣIOY

Τέσσερις από τις πιο όμορφες μέρες αυτής της σχολικής χρονιάς, που θα 
μας μείνουν αξέχαστες, ήταν οι μέρες που η Γ΄ Γυμνασίου και η Α΄ Λυ-
κείου πραγματοποίησαν ένα μοναδικό ταξίδι στη Γαλλία και στη Νότια 

Γερμανία. Εκεί, θαυμάσαμε τόσο ιστορικά μνημεία και θαυμαστά έργα τέχνης 
όσο και τοπία φυσικής ομορφιάς που έκοβαν την ανάσα.

Η περιπλάνησή μας ξεκίνησε από το κάστρο και το ιστορικό κέντρο της 
Χαιδελβέργης, μιας φοιτητούπολης που ταξιδεύει τον επισκέπτη στο χρόνο, 
μεταφέροντάς τον αιώνες πριν, παρουσιάζοντας εντυπωσιακούς γοτθικούς 
ναούς και πολυτελή αρχοντικά. Τη σκυτάλη πήρε η ξενάγησή μας στο Στρα-
σβούργο, στο κέντρο της Ευρώπης, όπου χαθήκαμε στα γραφικά στενάκια 
της πόλης, τα οποία διακόπτονταν από τα πολυάριθμα κανάλια της. Ακολού-
θησε το εξίσου εντυπωσιακό Μπάντεν-Μπάντεν με το φημισμένο καζίνο του 
και τη χαρακτηριστική γερμανική ατμόσφαιρά του.  

Την επόμενη μέρα  προορισμός μας ήταν ο Μέλανας Δρυμός, όπου - για 
καλή μας τύχη - υπήρχαν ακόμη λίγα χιόνια και η λίμνη Τίτιζεε χαράχθηκε για 
πάντα στη μνήμη μας με την ανεπανάληπτη παγωμένη όψη της. Στο Φράι-
μπουργκ, όπου πραγματοποιήθηκε η ξενάγηση , γνωρίσαμε τον «πράσινο» 
χαρακτήρα της πόλης, η οποία, εκτός από την αρχιτεκτονική της, είναι γνωστή 
ως η πιο οικολογική πόλη της Γερμανίας. 

Η τελευταία μέρα μάς βρήκε σε μια μεγαλούπολη πια, τη Φρανκφούρτη, 
όπου ύστερα από βόλτα στο κέντρο της πόλης και ένα πέρασμα από τα αξι-
οθέατα, είχαμε τη δυνατότητα να θαυμάσουμε από ψηλά το τοπίο ανεβαίνο-
ντας σε έναν ουρανοξύστη. Οι εικόνες από εκεί; Απερίγραπτες! 

Με λίγα λόγια το ταξίδι μας αυτό μας εμπλούτισε με εικόνες και γνώσεις, μας 
έδωσε έμπνευση και αποτέλεσε μια ευχάριστη διακοπή από την καθημερινή 
μας ρουτίνα.

Χριστίνα Δρούγκα, Α4 Λυκείου

Εκδρομή στη Χαϊδελβέργη, στο Στρασβούργο και στο Μέλανα Δρυμό
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A' -β' ΓYMNAΣIOY MONAXO
«Δύο φίλες θυμούνται»

Μόλις πληροφορηθήκαμε για την πραγματοποίηση της τριήμερης εκ-
δρομής της τάξης μας, όλοι χαρήκαμε πάρα πολύ. Η ανυπομονησία 
μας ήταν μεγάλη, αφού θα συνταξιδεύαμε και θα μοιραζόμασταν 

στιγμές χαράς με τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου. Η διαδρομή και μόνο ήταν 
αξέχαστη! Κατά τη διάρκεια της πτήσης, αντικρίζοντας από ψηλά τις χιονισμέ-
νες Άλπεις, ακούγαμε μουσική, γελούσαμε και απολαμβάναμε στιγμές χαράς, 
ξενοιασιάς και ανυπομονησίας για τις μέρες που θα ακολουθούσαν. Είχαμε 
γίνει όλοι μια κεφάτη παρέα!

 Η πρώτη μέρα παραμονής μας ξεκίνησε με την ξενάγησή μας στην Παλαιά 
Πινακοθήκη, όπου μας δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσουμε τα μεγαλύτερα 
αριστουργήματα της ευρωπαϊκής ζωγραφικής, όπως για παράδειγμα πίνακες 
του Ελ Γκρέκο, του Ραφαήλ, του Τισιανού, του Ντύρερ, του Ρούμπενς, του 
Ρέμπραντ και πολλών άλλων καλλιτεχνών. Στη συνέχεια, αφού γευματίσαμε, 
επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο για μεσημεριανή ξεκούραση , για να ακολουθή-
σει μια υπέροχη βόλτα στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Το βράδυ, ξεσηκώσα-
με με τις χαρούμενες φωνές μας το εστιατόριο του ξενοδοχείου.

Το πρόγραμμα της δεύτερης μέρας ξεκινούσε με εκδρομή στη Νυρεμ-
βέργη. Εκεί, θαυμάσαμε ποικίλα αξιοθέατα της πόλης, όπως το κάστρο, την 
πλατεία με τη Χρυσή Πηγή και παλαιές γέφυρες. Μάλιστα, περπατήσαμε 
τη στενή ξύλινη γέφυρα που οδηγούσε στο σπίτι του δήμιου, που βρισκόταν 
στην άκρη της πόλης. Στη συνέχεια, επισκεφτήκαμε την οικία του Ντύρερ, 
του πιο λαμπρού ζωγράφου της Βόρειας Αναγέννησης, όπου -προς μεγάλη 
μας έκπληξη- η ξενάγηση έγινε από μια ηθοποιό που ενσάρκωνε τη σύζυγο 
του ζωγράφου, ντυμένη ως οικοδέσποινα. Μας οδήγησε, λοιπόν, στα δωμάτια 
και στην κουζίνα και μας διηγήθηκε τη ζωή του Άλμπρεχτ Ντύρερ. Πριν την 
επίσκεψή μας στο σπίτι του Ντύρερ, κάναμε μια σύντομη στάση στο δικαστικό 
μέγαρο της Νυρεμβέργης, όπου πραγματοποιήθηκαν οι δίκες των 24 μελών 
του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος. Στο τέλος της ημέ-
ρας, γευτήκαμε τα γευστικότατα γερμανικά λουκάνικα με ψωμί (wurstbrot).

Την τελευταία μέρα επισκεφθήκαμε το Deutsches Museum, ένα εκπληκτι-
κό μουσείο, πλούσιο σε εκθέματα. Μέσα από την ξενάγησή μας, γνωρίσαμε 
την ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας. Το θεαματικότερο σε αυτό το 
μουσείο ήταν ότι είδαμε διάφορα ηλεκτρικά φαινόμενα, μεταξύ των οποίων 
και τεχνητή παραγωγή κεραυνού.

Μετά τις τελευταίες αγορές μας από το κατάστημα του μουσείου, ξεκίνησε η 
αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στο αεροδρόμιο και, δυστυχώς, στην 
Αθήνα. Ωστόσο, η ενεργητικότητα και η ζωντάνια μας ήταν, ακόμη, ακμαιότα-
τες. Όταν πια φτάσαμε στην Αθήνα, αποχαιρετιστήκαμε μεν με μια μικρή δόση 
μελαγχολίας αλλά σίγουρα ευχαριστημένοι. Συνειδητοποιήσαμε ότι, αν και η 
παραμονή μας στο Μόναχο τελείωσε, στάθηκε αφετηρία για τη δημιουργία 
νέων φιλιών. Μπορεί, λοιπόν, ο χρόνος να μη γυρίζει πίσω, όμως, οι αναμνή-
σεις μένουν χαραγμένες στα πιο βαθιά στρώματα της ψυχής! Ευχαριστούμε 
πολύ το σχολείο μας για την πρώτη μας εκδρομή, την οποία δε θα ξεχάσουμε 
ποτέ! 

Ηλέκτρα Γεωργαντά ,Μαρία Μπαβέλα, Β1  Γυμνασίου
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EKΔPOMH ΣTHN AKPOΠOΛH

Ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) σε συ-
νεργασία με την Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων οργάνωσε στην Ακρόπολη ένα 
ειδικό διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Μια μέρα στην Ακρόπολη˙ αναστηλώνοντας τα 

μνημεία της», στο οποίο συμμετείχαν 360 μαθητές και 36 εκπαιδευτικοί από 18 σχολεία της Αττικής.
Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στην Α΄ Λυκείου. 

Στόχος ήταν η ενημέρωση και η γνωριμία των μαθητών με τα μνημεία και το μεγάλο τεχνικό έργο που 
συντελείται στην Ακρόπολη μέσα από την παρακολούθηση και συμμετοχή σε μια σειρά εργαστηρίων στο 
χώρο της. Στάλθηκαν προσκλήσεις στα Λύκεια της Αττικής και από αυτά συμμετείχαν τα πρώτα 18 που δήλωσαν 
συμμετοχή. Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση της κ. Μαχαίρα, ιστορικού του σχολείου μας, είχαμε την τύχη να 
βρεθούμε σε χώρους που-υπό κανονικές συνθήκες- δεν επιτρέπεται η είσοδος στο κοινό. 

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014. Είκοσι παιδιά από την Α΄ Λυκείου 
επισκεφτήκαμε την Ακρόπολη. Η ξενάγηση εκείνη την ημέρα ήταν μια εμπειρία πρωτόγνωρη, ασυνήθιστη και 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. 

Όταν η ιστορικός μας, η κυρία Γιάκα, μας ανακοίνωσε ότι το σχολείο μας επιλέχτηκε να συμμετάσχει στο πρό-
γραμμα, όλοι περιμέναμε με αγωνία τη μέρα της επίσκεψης. Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, 
παρακολουθήσαμε αρκετές προβολές για τις αναστηλώσεις και, μέσα από εργασίες, μελετήσαμε το ιστορικό 
υπόβαθρο των αρχαίων μνημείων, τις ζημιές που αυτά έχουν υποστεί και γενικά τις μέχρι τώρα αναστηλώσεις 
τους. Επομένως, ήμαστε έτοιμοι να ζήσουμε αυτήν την εμπειρία. 

Η μέρα της προγραμματισμένης επίσκεψης που όλοι περιμέναμε με ανυπομονησία έφτασε και η διάθεσή μας 
απογειώθηκε, καθώς συνέβαλε καθοριστικά ο υπέροχος καιρός. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη την ημέρα στα-
μάτησαν όλες οι εργασίες σε όλα τα αναστηλωτικά συνεργεία της Ακρόπολης, για να ασχοληθούν με μας. 
Συγκεκριμένα, όταν ανεβήκαμε στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, μας υποδέχτηκε μια ομάδα ειδικών, διαφόρων 
ειδικοτήτων - ιστορικοί, αρχαιολόγοι, μηχανικοί, τοπογράφοι, μαρμαροτεχνίτες και καθαριστές μαρμάρου-, ο 
καθένας από τους οποίους είχε αναλάβει να μας εξηγήσει ό,τι σχετιζόταν με το δικό του τομέα. Η ξενάγηση ξεκί-
νησε από τα Προπύλαια, συνεχίστηκε με το Ναό της Αθηνάς Νίκης, το Ερέχθειο και τελείωσε στο εσωτερικό του 
Παρθενώνα. 

Τα συναισθήματα που κυριαρχούσαν ήταν θαυμασμός για τον αρχαίο μας πολιτισμό. Ακόμη, ιδιαίτερη εντύπω-
ση μάς έκανε η λεπτομερής εργασία των τεχνικών για τη συγκόλληση δύο κομματιών μαρμάρου. Συγκεκριμένα, 
παρακολουθήσαμε τον τρόπο με τον οποίο σκαλίζουν το μάρμαρο (ας σημειωθεί ότι και εμείς πειραματιστήκαμε 
πάνω σε αυτό ), το καθαρίζουν από την εγκατάσταση μικροοργανισμών και από μικρές οξειδώσεις, «γεμίζουν» 
με ενέματα τις μικρορωγμές, ταιριάζουν διαφορετικά μικρά και μεγάλα θραύσματα μεταξύ τους, δημιουργούν 
ένα αντίγραφο, συγκολλούν το καινούργιο με το παλιό μάρμαρο και το λαξεύουν, ώστε να υπάρχει μια συνολική 
αρμονία. Μάθαμε για τη μέθοδο λάξευσης των ραβδώσεων των κιόνων. Παρατηρήσαμε τα ίχνη των διαφορε-
τικών εργαλείων στο αρχαίο μάρμαρο. Πληροφορηθήκαμε για την καταγραφή των πολυάριθμων διάσπαρτων 
μελών, που αποσκοπεί στην αναγνώριση των θραυσμάτων και την απόδοσή τους στα μνημεία. Βλέποντας όλη 
αυτήν τη διαδικασία, συνειδητοποιήσαμε την αυτοσυγκέντρωση, την ψυχραιμία και την υπομονή που διαθέτουν 
αυτοί οι άνθρωποι, τη λεπτεπίλεπτη δουλειά τους που μας εντυπωσίασε, διότι το παραμικρό λάθος συνεπάγεται 
τεράστια ζημιά, και τη συμβολή τους σε ένα υπέροχο αποτέλεσμα.

Αναμφίβολα, αξέχαστη θα μας μείνει η επίσκεψη στο εσωτερικό του Παρθενώνα, χώρος ο οποίος δεν είναι 
προσβάσιμος στο κοινό. Η  συγκίνηση και το δέος που αισθανθήκαμε περιστοιχισμένοι από το μεγαλείο αυτής 
της κατασκευής ήταν μοναδικά. Χαρήκαμε πολύ για τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα. Κατανοήσαμε τη σημα-
σία των επεμβάσεων. Εντυπωσιαστήκαμε από την τεχνολογία και τις μεθόδους αναστήλωσης. Πληροφορηθήκα-
με για το πλήθος των ειδικοτήτων που συνεργάζονται για την τεχνική αυτή. Ευχόμαστε, λοιπόν, το πρόγραμμα να 
γίνεται πιο συχνά και να γίνονται πιο πολλοί μαθητές δεκτοί σε αυτό. Η επίσκεψή μας στο χώρο που κατά τον 5ο αι-
ώνα αποτελούσε το σπουδαιότερο πνευματικό κέντρο και συμβόλιζε την ακμή της Αθήνας και όλης της Ελλάδας 
ήταν μαγευτική και, παρά την κούραση από την ορθοστασία, όλοι φύγαμε ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. 
Γι’ αυτό το λόγο, όσοι από εσάς δεν έχετε επισκεφτεί ποτέ την Ακρόπολη ή έχετε αρκετό καιρό να το κάνετε, σας 
προτρέπω ανεπιφύλακτα να κινητοποιηθείτε.

Συλβιάννα Σβίγκου,  Α4 Λυκείου

Μια αλλιώτικη ξενάγηση...
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Ο Οδυσσέας, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έπους, μάς αποκαλύπτεται πολύ-

τροπος και εύστροφος. Μάλιστα, απο-
δεικνύει ότι η δύναμη του μυαλού είναι 
πολύ πιο δυνατή από τη μυϊκή δύναμη 
και αυτό το βλέπουμε στο σημείο όπου 
καταφέρνει να κοροϊδέψει τον κατά 
πολύ μεγαλύτερο και δυνατότερο από 
εκείνον κύκλωπα Πολύφημο μόνο με το 
μυαλό του.

Ο Οδυσσέας, επίσης, μας διδάσκει πως, 
όταν κάνουμε λάθη, τα πληρώνουμε και 

έτσι, μαθαίνοντας μέσα από αυτά, δεν τα 
επαναλαμβάνουμε. Αυτό το βλέπουμε 
στο σημείο όπου, έχοντας ολοκληρώσει 
τη μνηστηροφονία, προτρέπει την Ευ-
ρύκλεια να κρύψει τη χαρά της για το θά-
νατο των μνηστήρων. Η στάση του αυτή, 
όμως, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τότε 
που, έχοντας κατορθώσει να τυφλώσει 
τον Κύκλωπα, θριαμβολογεί. Στο πλαί-
σιο της θριαμβολογίας του, προσέβαλε 
και το θεό Ποσειδώνα, γεγονός που του 
κόστισε αρκετά χρόνια μακριά από την 

πατρίδα του. Συνεπώς, καταλαβαίνουμε 
ότι ο Οδυσσέας έπαθε και έμαθε από τα 
λάθη του.

Τέλος, ο Οδυσσέας μας δείχνει ότι, 
όταν κάποιος επιμένει για κάτι που θέλει 
και έχει και υπομονή, μπορεί να καταφέ-
ρει τα πάντα, όπως και ο ίδιος μετά από 
δέκα χρόνια περιπλάνησης κατάφερε να 
επιστρέψει στην πατρίδα του και να εξου-
δετερώσει τους μνηστήρες.

Γιάννης Καμπατζάς, Α1 Γυμνασίου

Είναι γεγονός ότι η Οδύσσεια συνιστά διαχρονικά ένα από τα πιο πολυδια-
βασμένα αφηγηματικά ποιήματα στον κόσμο. Την αξία του Ομήρου είχε 
ήδη αναγνωρίσει ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, καθώς ο Πλάτων σημειώ-

νει : «Όλη την Ελλάδα έχει μορφώσει αυτός ο ποιητής». 
Ωστόσο, η μελέτη ενός τόσο απαιτητικού και μεστού νοημάτων και ιδεών 

κειμένου αποδεικνύεται πραγματικός «άθλος» για τα παιδιά της πρώτης τά-
ξης του Γυμνασίου. Η εργασία που ακολουθεί αποτελεί τον καρπό πολύμηνης 
ενασχόλησης με το ομηρικό κείμενο και μιας με περιοδικότητα εκφρασθείσας 
ερώτησης: « Γιατί να διδασκόμαστε Όμηρο;»

Στο ερώτημα αυτό προσπαθήσαμε να απαντήσουμε, μελετώντας το κείμενο 
στον άξονα της διαχρονίας. Αφορμή για μια ανάλογη προσέγγιση στάθηκαν 
φράσεις που ακόμα και σήμερα, 2400 περίπου χρόνια μετά την καταγραφή 
των ομηρικών επών, ακούγονται: «η οδύσσεια ενός ξενιτεμένου», «περιμένει 

σαν την πιστή Πηνελόπη», «να κλείσουμε τ΄ αυτιά μας στις Σύγχρονες Σειρή-
νες»… Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που συχνά, διαβάζοντας τα λόγια και τις σκέ-
ψεις των ηρώων, νιώθουμε ότι «συνομιλούμε» με κάποιο σύγχρονο και οικείο 
προς εμάς πρόσωπο. Οι χαρακτήρες της Οδύσσειας, λοιπόν, καταφέρνουν να 
σπάσουν τα όρια του τόπου και του χρόνου και να λειτουργήσουν ως σύμβολα 
διαχρονικά. 

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις ιδέες… Εμβαθύνοντας στις αντιλήψεις 
και τις αξίες της εποχής οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι οι ίδιες αρχές και 
αξίες- με κάποιες, φυσικά, αλλαγές- καθορίζουν εν πολλοίς τη ζωή μας ακόμα 
και σήμερα. Η αναζήτηση και η επικοινωνία με το θείο, η χρήση του όρκου 
προς επίρρωση της αλήθειας μας, η ικεσία για ευσπλαχνία και η επιδίωξη για 
ένα «καλό όνομα» δε συνιστούν πτυχές της συμπεριφοράς μας στον 21ο  αιώ-
να, τον αιώνα της τεχνολογίας και του υλισμού;

Η μορφή της Καλυψώς στην Οδύσσεια 
λειτουργεί ως σύμβολο για διάφορες 

καταστάσεις, μία από τις οποίες είναι ο πει-
ρασμός. Η Καλυψώ συνεχώς προσπαθεί να 
πείσει τον Οδυσσέα να μείνει κοντά της και 
να ξεχάσει το στόχο του, που είναι να φτά-
σει στην Ιθάκη, χρησιμοποιώντας ως «όπλο» 
την ομορφιά της και τα κτητικά συναισθή-

ματα του έρωτα. Θα μπορούσαμε να πούμε, 
επίσης, ότι συμβολίζει τις δυσκολίες και τα 
εμπόδια που συναντά κανείς στο δρόμο του 
και τα οποία μπορεί να τον αποπροσανατο-
λίσουν.

Στις μέρες μας, η σύγχρονη «Καλυψώ» 
συνδέεται με τον πειρασμό που μπορεί να 
οδηγήσει κάποιον να ξεφύγει από το δρόμο 

της ηθικής και της αρετής, αλλά 
και να ξεχάσει τους στόχους, τις 
προτεραιότητες και τις υποχρε-
ώσεις του…

Ανδρέας Δρόσος, 
Α2 Γυμνασίου

Ο Τηλέμαχος της Οδύσσειας, παρά το γεγονός ότι 
αναφέρεται πως έζησε στα τέλη της Εποχής του 

Χαλκού, μπορεί να ταυτιστεί με πολλούς νέους της σύγ-
χρονης εποχής. Ο Τηλέμαχος συμβολίζει τη σύνεση, 
την ευσέβεια και το ευγενικό ήθος. Παρά την αρχική 
του αδυναμία, καταφέρνει να ανδρωθεί και να αναδει-
χθεί άξιος συνεχιστής του ονόματος της ένδοξης οικο-
γένειάς του. Ο Τηλέμαχος, τελικά, αποδεικνύεται άξιος 
προστάτης της οικογένειας και του σπιτιού του.

 Σήμερα, λοιπόν, ο Τηλέμαχος θα αντιπροσώπευε 
το νέο που νοσταλγεί και θαυμάζει τον πατέρα του, ο 
οποίος εξαιτίας ενός καθοριστικού γεγονότος (πολέ-
μου ή οικονομικής μετανάστευσης) δεν μπορεί να βρί-

σκεται κοντά του, και έτσι ο νέος μεγαλώνει χωρίς να 
έχει νιώσει την πατρική στοργή. Ακόμα, ο Τηλέμαχος 
μπορεί να ταυτιστεί και με το νέο που παραμένει αδρα-
νής μπροστά σε μια δύσκολη και κρίσιμη κατάσταση,  
στην οποία ο γονιός του δεν μπορεί να αντεπεξέλθει 
και αναλαμβάνει, τελικά, δράση από ένα τυχαίο γε-
γονός που αλλάζει την οπτική του προς τα γεγονότα. 
Συμβολίζει το σημερινό νέο που, μόλις επικεντρωθεί 
στο σκοπό του (στην περίπτωση του ομηρικού έπους 
στην εύρεση του πατέρα του), αγωνίζεται και πασχίζει, 
για να τον διεκπεραιώσει. Τέλος, ο γιος του Οδυσσέα 
αντιπροσωπεύει κάθε νεαρό που, όταν πια ενηλικιω-
θεί, καλείται να αναλάβει ευθύνες και καθήκοντα και να 

αντεπεξέλθει στις δυσκολίες που του παρουσιάζονται.
Γενικά, «Τηλέμαχοι» είναι τα παιδιά των οποίων ο γο-

νιός «μάχεται» μακριά τους και αγωνίζονται κι αυτά, για 
να προστατεύσουν την τιμή της οικογένειας, του ονό-
ματος και του σπιτιού τους.

Χάρης Γκολφίνος, Α2 Γυμνασίου,  
Χάρις Τσουμαλάκου, Α1 Γυμνασίου

«ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ, "Ο ΜΕΓΑΣ"...»

Ο Οδυσσέας ως σύμβολο

Ο Tηλέμαχος ως σύμβολο

H Kαλυψώ ως σύμβολο



ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ  //  54

Σε όλο το έπος της Οδύσσειας οι θεοί 
έχουν καταλυτικό ρόλο στην πλοκή 

και εξέλιξη της ιστορίας. Συνήθως, εμ-
φανίζονται με ενανθρώπιση, δηλαδή με-
ταμφιεσμένοι σε απλούς ανθρώπους, και 
αποχωρούν εντυπωσιακά με επιφάνεια, 
όπως στην περίπτωση της Αθηνάς στη ρα-
ψωδία α’. Η Αθηνά, θέλοντας να εμψυχώσει 
τον Τηλέμαχο, μεταμφιέστηκε στο Μέντη, 
πατρικό φίλο του Οδυσσέα, και, μετά από 
το διάλογο που είχε με το γιο του Οδυσ-
σέα, αποχώρησε θαυματουργικά από τη 
στέγη του παλατιού πετώντας σαν πουλί 
(επιφάνεια). Στη ραψωδία β’ η ίδια η θεά με-
ταμορφώθηκε σε Μέντορα αυτή τη φορά 
(ενανθρώπιση), θέλοντας να δηλώσει τη 
συμπαράστασή της προς τον Τηλέμαχο.

Όταν οι άνθρωποι με τις πράξεις τους 
το επιβάλλουν, οι θεοί παρεμβαίνουν, πά-

ντα, όμως, με κάποιο σκοπό. Θέλουν είτε 
να βοηθήσουν κάποιον είτε να τον προ-
ειδοποιήσουν δια της παρουσίας τους. 
Για παράδειγμα, η θεά Αθηνά εμφανίζεται 
στο μεταμφιεσμένο σε ζητιάνο Οδυσσέα, 
προτρέποντάς τον να αποκαλυφθεί στο 
γιο του και να «συνταιριάξουν το φόνο των 
μνηστήρων»˙ ο Ερμής είχε, αντίθετα, εμφα-
νιστεί στον Αίγισθο, προτρέποντάς τον να 
μη συνάψει σχέση με την Κλυταιμνήστρα, 
γιατί τους περίμενε βαριά τιμωρία από τον 
Ορέστη. Συχνά, οι θεοί υποκινούνται από 
εκδικητικά αισθήματα, όπως ο Ποσειδώ-
νας απέναντι στον Οδυσσέα˙ ο θεός των 
θαλασσών τιμωρεί τον ήρωα για την ύβρη 
που διέπραξε προσβάλλοντάς τον.

Συνεπώς, ο χαρακτήρας των θεών στον 
Όμηρο είναι πολύπλευρος και παρουσι-
άζει πολλές μεταβολές. Έχουν συναισθή-

ματα και δρουν όπως και οι άνθρωποι. 
Χαίρονται, αγαπούν, θυμώνουν, τρώνε, 
πίνουν. Όλες αυτές οι πράξεις τους 
αποδίδονται με τον όρο «ανθρωπο-
μορφισμός». Η δράση τους υπαγο-
ρεύεται από το κοινό περί δικαίου 
αίσθημα αλλά και από τα συναι-
σθήματά τους. Για το λόγο αυτό 
τις περισσότερες φορές συμπε-
ριφέρονται δίκαια, αν και δε 
λείπουν και οι περιπτώσεις 
κατά τις οποίες, υπό την 
επήρεια του θυμού τους, 
γίνονται αυταρχικοί και 
άδικοι…  

Μαρία Σουρδή, 
Α1 Γυμνασίου

Θέμα της Οδύσσειας είναι 
ο δεκαετής αγώνας του 

ήρωα Οδυσσέα για το νό-
στο του στην πατρίδα του, 
την Ιθάκη, μετά τον Τρωι-
κό Πόλεμο.

Ο ήρωας, μετά από 
δέκα χρόνια πολέμου στην 
Τροία, ξεκίνησε το ταξί-
δι της επιστροφής. Έζησε 

πάρα πολλές περιπέτειες, 
έχασε όλους τους συντρόφους 

του, κρατήθηκε αιχμάλωτος σε 
ξένους τόπους, ήρθε αντιμέτωπος 

με την οργή των θεών και κινδύνεψε 
πολλές φορές να χάσει ακόμα και τη ζωή 
του. Επίσης, στον αγώνα του αυτό γνώ-
ρισε και νέους τόπους, ανθρώπους και 
παραδόσεις. Όποιες κι αν ήταν, όμως, οι 
εμπειρίες του, καλές ή κακές, το μυαλό 
του ήταν στο στόχο του, που δεν ήταν 

άλλος από το να επιστρέψει στην Ιθάκη 
και να βρεθεί πάλι κοντά στην οικογέ-
νειά του και το λαό του. Η μεγάλη του 
αυτή επιθυμία τού έδωσε τη δύναμη 
που χρειαζόταν, ώστε να μην απελπιστεί 
μπροστά στις δυσκολίες βοηθώντας 
τον να φτάσει στο στόχο του.

Η Ιθάκη, λοιπόν, συμβολίζει το στόχο 
του ήρωα και γενικότερα το στόχο που 
βάζει κάθε άνθρωπος στη ζωή του, στον 
οποίο μπορεί να φτάσει, όταν το θέλει 
και πιστεύει πραγματικά σε αυτόν. Η εκ-
πλήρωση του στόχου γεμίζει τον καθέ-
να χαρά και ικανοποίηση, όπως ένιωσε 
και ο Οδυσσέας φτάνοντας στην Ιθάκη. 
Ειδικά, αν κάποιος έχει δοκιμαστεί τόσο 
όσο ο ήρωας, το ταξίδι προς το στόχο 
του τον κάνει πιο ώριμο κι ακόμα πιο 
δυνατό.

Στην Οδύσσεια, η επιστροφή στην 
Ιθάκη ήταν μεν ο πρώτος στόχος του 

Οδυσσέα, μετά την εκπλήρωσή του, 
όμως, προέκυψε γι΄ αυτόν μια νέα πρό-
κληση, ένας νέος στόχος, που ήταν η 
μνηστηροφονία και ήρθε ως συνέχεια 
του προηγούμενου, προκειμένου ο 
ήρωας να βάλει σε μια νέα τάξη και ισορ-
ροπία τη ζωή του. Ο Οδυσσέας, αφού 
σκότωσε τους μνηστήρες και συμφιλιώ-
θηκε με τους συγγενείς τους και το λαό 
που είχε στραφεί εναντίον του, έπρεπε 
να τιμήσει τον Ποσειδώνα κάνοντας 
ένα λαό που δεν τον λάτρευε, τους Θε-
σπρωτούς, να τον λατρέψει. Συνεπώς, ο 
καινούργιος στόχος του Οδυσσέα ήταν 
να τιμήσει τον Ποσειδώνα. Έτσι και κάθε 
σύγχρονος άνθρωπος, όταν κατακτήσει 
ένα στόχο, θέτει καινούργιους στόχους, 
για να τους επιτύχει.

Παναγιώτης Κανατάς, Α1 Γυμνασίου, 
Αλέξανδρος Παλιούρας, Α2 Γυμνασίου

Η ζωή είναι ένα ταξίδι προς την «Ιθάκη». Τις πιο πολ-
λές φορές, ο δρόμος προς την «Ιθάκη», προς την 

επίτευξη, δηλαδή, του στόχου που θέτουμε κάθε φορά, 
είναι μακρύς, δύσκολος και απρόβλεπτος.

Συναντάμε εμπόδια, τα οποία προέρχονται είτε από 
άλλους ανθρώπους είτε από ατυχείς περιστάσεις είτε 
από εμάς τους ίδιους. Υπάρχουν άνθρωποι που λει-
τουργούν χωρίς να υπακούουν σε κανόνες και προ-
σπαθούν να κερδίσουν μετερχόμενοι τρόπων και συ-
μπεριφορών που δε χαρακτηρίζονται από ηθικές αξίες 
και αρχές. Είναι οι «Κύκλωπες» και οι «Λαιστρυγόνες» 
της ζωής μας και του ταξιδιού μας προς την «Ιθάκη». 
Λειτουργούν χωρίς πίστη σε ιδανικά, χωρίς αισθήματα 
αλληλεγγύης και κοινωνικότητας, χωρίς διάλογο, χω-
ρίς καλές και αγαθές σχέσεις με τους συνανθρώπους 
τους. Προσπαθούν να υποβιβάσουν και να καταστρέ-
ψουν οποιονδήποτε βρεθεί στο δρόμο τους. Είναι σί-
γουρο, όμως, ότι, αν ενεργήσουμε με θάρρος, επιμονή 
και αγωνιστικότητα θα τους ξεπεράσουμε, όπως και ο 
πολυμήχανος Οδυσσέας.

Ωστόσο, συχνά, υπάρχουν και ατυχείς συγκυρίες 
που ανατρέπουν τα σχέδιά μας και καθυστερούν τον  
«πηγαιμό προς την Ιθάκη». Είναι πιθανόν προβλήματα 

υγεί-
ας ή και απώλει-
ες κοντινών και αγαπημένων μας 
προσώπων να μας κάνουν να λυγίσουμε και να χάσου-
με το αγωνιστικό μας πνεύμα, τη δύναμή μας και την 
πίστη στα όνειρα και τις φιλοδοξίες μας. Όμως, αν δου-
λέψουμε με αισιοδοξία, χωρίς να παραπονιόμαστε και 
κάνοντας ζωντανά σχέδια για το μέλλον, σίγουρα θα 
κερδίσουμε και θα απολαύσουμε τις χαρές της ζωής. 
Συνεπώς, δεν είναι σωστό να αυτοεγκαταλειπόμαστε, 
αλλά αντίθετα πρέπει να διαμορφώνουμε εμείς τις πε-

ριστάσεις και όχι οι περιστάσεις 
εμάς.

Για να πετύχουμε, όμως, στη 
ζωή μας και να φτάσουμε όσο 

ψηλά έχει θέσει ο 
καθένας μας τους 
στόχους του, εί-
ναι σημαντικό 
να νικήσουμε 
τους φόβους, τις 
αδυναμίες και τις 
ανασφάλειές μας, 

τους εσωτερικούς 
μας «Λαιστρυγόνες» 

και «Κύκλωπες». Το τα-
ξίδι της ζωής μας απαιτεί ψυχραιμία, θάρρος, επιμονή, 
καρτερικότητα και ψυχική αντοχή.

Έτσι, όπως και ο ομηρικός Οδυσσέας, θα φτάσουμε 
στην «Ιθάκη» μας, θα πλουτίσουμε από τις εμπειρίες 
του ταξιδιού και θα είμαστε πιο δυνατοί, για να ξεκινή-
σουμε ξανά για μια νέα Ιθάκη.

Γιώργος Βουτσάς, Α1 Γυμνασίου

Tο ταξίδι προς την Iθάκη

H Iθάκη ως σύμβολο

O ρόλος των Θεών
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Σε όλο το ομηρικό έπος είναι κυρίαρχες οι αξίες και 
οι αντιλήψεις του αρχαίου ελληνικού κόσμου, οι 

οποίες καθορίζουν τη ζωή και τις επιλογές των ηρώων 
γενικότερα και του Οδυσσέα ειδικότερα.

Η ευθύνη του ανθρώπου για τις πράξεις του
Σύμφωνα με την Οδύσσεια, οι άνθρωποι έχουν ευ-

θύνη για τις πράξεις τους. Όμως πολλές φορές πίστευ-
αν ότι παρεμβαίνει η Άτη, η οποία τύφλωνε το νου των 
ανθρώπων κι έτσι διέπρατταν ύβρη, που, φυσικά, δυ-
σαρεστούσε τους θεούς. Συμπεριφερόμενοι οι άνθρω-
ποι υβριστικά απέναντι στους θεούς, προκαλούσαν 
τη Νέμεση των τελευταίων, δηλαδή την οργή τους, η 
οποία με τη σειρά της προκαλούσε την Τίση, δηλαδή 
την τιμωρία την προερχόμενη από τους θεούς. Αυτό το 
σχήμα εμφανίζεται έντονα στο σημείο όπου ο Οδυσσέ-
ας τυφλώνει τον Πολύφημο.

Ο ρόλος των θεών
Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν πως για ό,τι υπάρ-

χει στη γη, δηλαδή για τα καλά και τα κακά, υπεύθυνοι 
ήταν οι θεοί. Επίσης, στην Οδύσσεια παρεμβαίνουν 
ύστερα από πράξεις των ανθρώπων είτε για να τους 
βοηθήσουν είτε για να τους τιμωρήσουν. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα η περίπτωση του Οδυσσέα, το νό-
στο του οποίου βοηθούν ο Δίας, η Αθηνά και ο Ερμής, 
τον εμποδίζει, όμως, ο Ποσειδώνας.

Όρκος- ικεσία
Και οι δύο αυτές έννοιες σχετίζονταν με το θείο. Ο 

όρκος είναι πολύ σημαντικός για τον αρχαίο κόσμο, κα-
θώς με αυτόν κάνουν συμφωνία οι άνθρωποι με τους 
θεούς, τους οποίους επικαλούνται ως μάρτυρες για την 
αλήθεια των λεγομένων τους και την τήρηση των δε-
σμεύσεων που αυτός συνεπάγεται. Στην Οδύσσεια, για 
παράδειγμα, η Καλυψώ ορκίζεται στον Οδυσσέα ότι θα 
τον αφήσει να φύγει και ότι δεν έχει κάτι κακό στο νου 
της (ραψωδία ε').

Οι ικέτες θεωρούνται ιερά πρόσωπα, καθώς προ-
στατεύονται από τον Ικέσιο Δία. Πολλές ομηρικές σκη-
νές ικεσίας συμβάλλουν στην κλιμάκωση της έντασης, 
καθώς γίνονται σε στιγμές κρίσιμες για την εξέλιξη του 
έπους π.χ. η ικεσία του Οδυσσέα προς τη Ναυσικά θα 
του εξασφαλίσει την επιστροφή του στην πατρίδα (ρα-
ψωδία ζ').

Απόδοση νεκρικών τιμών- υστεροφημία
Οι αρχαίοι Έλληνες πιστεύουν στη μετά θάνατον ζωή 

και γι΄ αυτό το λόγο τελούν με μεγάλη τιμή την ταφή, δι-
ότι θεωρούν ότι αυτό ευχαριστούσε τους νεκρούς. Μά-
λιστα, τους προσφέρουν και κτερίσματα, αγαπημένα 
προσωπικά τους αντικείμενα, για να τα έχουν μαζί τους 
στη νέα τους ζωή. Βασική επιδίωξη για τον ομηρικό 
ήρωα είναι η υστεροφημία, που συνδέεται με τον έν-

δοξο θάνατο υπερασπιζόμενος την πατρίδα. Η φήμη, 
μάλιστα, αυτή δεν ακολουθεί μόνο το νεκρό αλλά και 
όλη του τη γενιά.

Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, Α1 Γυμνασίου

Το έπος της Οδύσσειας ανα-
φέρεται σε μια εποχή που 

σηματοδοτείται από τη λήξη του 
Τρωικού Πολέμου και χαρακτηρί-
ζεται από σημαντικές αλλαγές στις 
κοινωνικοπολιτικές δομές, πλη-
ροφορίες τις οποίες αντλούμε με-
λετώντας το σε βάθος. Έτσι, μέσα 
από τις σελίδες της Οδύσσειας 
αντλούμε σημαντικές πληροφο-
ρίες για τον τρόπο οργάνωσης του 
αρχαίου δήμου της Ιθάκης. 

Η αγορά παίζει πολύ σημαντικό 
ρόλο στη ζωή των πολιτών, καθώς 
είναι ο τόπος στον οποίο συγκεντρώνονται και παίρ-
νουν αποφάσεις για διάφορα ζητήματα που σχετίζο-
νται με την πόλη τους. Πληροφορούμαστε ότι αγορά 
συγκαλείται, συνήθως, είτε όταν το νησί βρίσκεται σε 
δύσκολη πολιτική κατάσταση είτε όταν συμβαίνουν 
ξαφνικά, απρόοπτα και σημαντικά γεγονότα, όπως στη 
ραψωδία α’ η απόφαση του Τηλέμαχου να ταξιδέψει, 
για να βρει στοιχεία για τον πατέρα του ή στη ραψω-
δία ω’, όταν γνωστοποιείται ο θάνατος των μνηστήρων. 
Γενικά, η αγορά για τους Ιθακησίους είναι η συνέλευ-
ση όλων των πολιτών και η συζήτηση των θεμάτων 
που απασχολούσαν τους κατοίκους του νησιού. Στην 
Οδύσσεια, όμως, κάποιες φορές στην αγορά πραγ-
ματοποιείται συνάθροιση των μνηστήρων, όπως στις 
περιπτώσεις που εκείνοι καταστρώνουν σχέδια για τη 
δολοφονία του Τηλέμαχου. 

Ο θεσμός της βασιλείας περνά κλυδωνισμούς και 
βρίσκεται σε περίοδο κρίσης, αφού αμφισβητείται η 
κληρονομική βασιλεία και οι ευγενείς αποκτούν όλο 
και μεγαλύτερη δύναμη. Οι ευγενείς, οικονομικά ισχυ-
ροί άντρες, προσπαθούσαν να καταλάβουν τη θέση 
του βασιλιά, χρησιμοποιώντας ακόμα και ανέντιμα 
μέσα. Πιο συγκεκριμένα, στο έπος περιγράφεται η 
πολιορκία της Πηνελόπης από τους μνηστήρες, όταν 
ο Οδυσσέας βρισκόταν στην ξενιτιά, έτσι ώστε να δι-
εκδικήσουν τη θέση του. Παράλληλα, κατασπαταλούν 

την περιουσία του και αδιαφορούν για την παρουσία 
του γιου του και δυνάμει διαδόχου του, του Τηλέμαχου, 
και, μάλιστα, προσπαθούν να τον εξοντώσουν. Παρό-
λο που ο θεσμός της βασιλείας φαίνεται να κλονίζεται, 
ο βασιλιάς εξακολουθούσε να είναι ένα πρόσωπο το 
οποίο εμπιστεύονταν οι πολίτες. Ένα ακόμα στοιχείο 
σχετικό με τη βασιλεία είναι ότι δεν υπάρχει ένα συ-
γκεκριμένο παλάτι στο οποίο ασκούσε την εξουσία ο 
εκάστοτε βασιλιάς, αλλά όποιος γίνεται βασιλιάς μετα-
τρέπει την οικία του σε παλάτι.

Ωστόσο, εκείνη την περίοδο στην Ιθάκη υπάρχουν 
κάποια «ψήγματα» δημοκρατίας, όπως έχει καθιερω-
θεί ο όρος. «Ψήγματα» δημοκρατίας συνιστά η αγορά, 
όπου οι Ιθακήσιοι εξέφραζαν ελεύθερα τη γνώμη τους 
χωρίς να φοβούνται μήπως τους κατακρίνουν. Αλλά 
και η χώρα των Φαιάκων φαίνεται να διαπνέεται από 
δημοκρατικές ιδέες, καθώς γίνεται αναφορά στους 
άρχοντες των Φαιάκων, με τη συνεργασία των οποίων 
ο βασιλιάς Αλκίνοος λάμβανε αποφάσεις για διάφορα 
θέματα, όπως την προσφορά επίσημων τιμών στον 
Οδυσσέα και τη γρήγορη επιστροφή του στην Ιθάκη.

Η θέση της γυναίκας εκείνη την εποχή ήταν, σε γε-
νικές γραμμές, περιορισμένη. Παρόλα αυτά, μπορεί 
να διαπιστωθεί ότι οι γυναίκες ευγενικής καταγωγής, 
όπως η Πηνελόπη και η Ναυσικά, είχαν κάποιες ελευθε-
ρίες. Η βασιλοπούλα Ναυσικά παρουσιάζεται σχετικά 

ανεξάρτητη, επειδή, αν και με 
τη συναίνεση του πατέρα της, 
βγαίνει έξω από το παλάτι με 
ένα αμάξι, ενώ έχει και δικές της 
υπηρέτριες. Μια γυναίκα ευγε-
νούς καταγωγής στο πολυαγα-
πημένο νησί του Οδυσσέα ήταν 
επιφορτισμένη να επιβλέπει τις 
δούλες, να ανατρέφει με τον κα-
λύτερο τρόπο τα παιδιά της και 
να είναι πιστή και αφοσιωμένη 
στον άντρα της. Κι αυτή, επίσης, 
διέθετε σχετική αυτονομία, 
αφού η Πηνελόπη αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες σχετικά με τη διοργάνωση αγώνα τόξου 
μεταξύ των μνηστήρων. Παρόλο που οι αντιλήψεις της 
εποχής θέλουν τη γυναίκα να ξαναπαντρεύεται σε πε-
ρίπτωση που ο άντρας της πάθαινε κάτι κακό, μόνο με 
τη συγκατάθεση του ενήλικου γιου της ή των γονέων 
της, η Πηνελόπη είχε τη δυνατότητα να ελιχθεί και να 
επιλέξει η ίδια τον άντρα της μέσω μιας δοκιμασίας.  Ο 
άντρας αυτός, μάλιστα, συνήθιζε να προσφέρει αξιότι-
μα δώρα στη μέλλουσα γυναίκα του.

Τέλος, ως προς τον τρόπο απονομής δικαιοσύνης και 
τιμωρίας μιας άδικης πράξης παρατηρούμε ότι γινόταν 
με τρόπο που θυμίζει τη «βεντέτα». Για την ακρίβεια, 
μέσα από τη μνηστηροφονία συμπεραίνουμε ότι ο 
Οδυσσέας παίρνει ο ίδιος εκδίκηση για το κακό που 
είχε υποστεί από τους μνηστήρες, καθώς δεν υπήρχαν 
δικαστήρια και οργανωμένο σύστημα δικαιοσύνης και, 
σκοτώνοντάς τους, αποκαθιστά την τιμή του οίκου του. 
Εκτός, όμως, από τους ανθρώπους, και οι ολύμπιοι θεοί 
απονέμουν δικαιοσύνη στους θνητούς. Όταν αυτοί 
διαπράττουν ύβρη, σαν τον Αίγισθο και τον Οδυσσέα, 
τότε τους επιβάλλουν τιμωρίες, ανάλογες με τις άδικες 
πράξεις τους. Αντίστοιχα, όταν ενεργούν με γνώμονα 
το σωστό και το δίκαιο, ανταμείβονται.

Εύα Κοκολάκη, Α2 Γυμνασίου,     
Μάριον Φέγγου, Α1 Γυμνασίου

O τρόπος οργάνωσης της πολιτείας

Aρχές - αξίες και αντιλήψεις που καθορίζουν τη ζωή του ομηρικού ήρωα

Επίβλεψη : Ελίνα Τσουμπρή, Φιλόλογος
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ΞENOΓΛΩΣΣA

BRATWURST
Zutaten für 4 Personen: 
•	 1 Zwiebel 
•	 100 g geräucherter durchwachsener Speck 
•	 1 Dose (850 ml) Sauerkraut 
•	 800 g Kartoffeln 
•	 1 Möhre 
•	 Salz und Pfeffer 
•	Zucker 
•	 1–2 EL Öl 
•	 1 Packung (300 g) Nürnberger Rostbratwürste 
•	 2 Äpfel 
•	 5 Stiele frischer oder 1/2 TL getrockneter Majoran 
•	 200 ml Milch 
•	 2 EL Butter 
•	Muskat 

kJ 
k.A.

Eiweiß 
20

Fett 
50

KH 
45

Broteinheiten 
k.A.

Zubereitung:
Zwiebel schälen, in Streifen schneiden. Speck in feine 
Stifte schneiden. Hälfte Speck im Topf ohne Fett knus-
prig braten. Zwiebel kurz mitbraten. Sauerkraut zufügen, 
kurz andünsten. 100 ml Wasser zugießen, aufkochen und 
zugedeckt ca. 30 Minuten schmoren.

Kartoffeln und Möhre schälen, waschen und unzerk-
leinert in Salzwasser zugedeckt ca. 20 Minuten kochen. 
Möhre nach 10 Minuten herausnehmen und klein wür-
feln.

Öl in einer Pfanne erhitzen. Würstchen darin unter 
Wenden ca. 10 Minuten braten.

Äpfel schälen, vierteln, entkernen und in grobe Stücke 
schneiden. Ca. 5 Minuten vor Ende der Garzeit zu den Kar-
toffeln geben und mitkochen.

Sauerkraut mit Salz, Pfeffer und 1 Prise Zucker ab-
schmecken. Würstchen aufs Sauerkraut legen. Übrigen 
Speck in der Pfanne knusprig braten, Möhrenwürfel kurz 
mitbraten.

Majoran waschen, trocken schütteln und hacken. 
Kartoffeln abgießen. Milch und Butter zufügen, alles zu 
einem stückigem Püree 
stampfen. Mit Salz, 
Muskat und Ma-
joran absch-
mecken. Das 
Püree mit 
Sauerk raut 
und Würst-
chen anrich-
ten und mit der 
Speckmischung 
bestreuen.

JÄGERSCHNITZEL
Zutaten:
•	 500 g Champignons frische
•	 30 g durchwachsener Speck klein geschnittener
•	 1 klein gehackte Zwiebel(n)  
•	 125 ml Gemüsebrühe 
•	 125 ml süße Sahne ½ 
•	 TL Thymian, getrockneter 
•	 1 Bund Petersilie
•	 n. B. Milch 
•	 ½ TL Salz 
•	 Pfeffer
•	 4 Schweineschnitzel 
•	 Mehl 
•	 1 Eigelb
•	 Semmelbrösel
•	 Butterschmalz

Zubereitung: 
Arbeitszeit: ca. 45 Min. / 
Schwierigkeitsgrad: simpel / 
Brennwert p. P.: keine Angabe 

Schnitzel waschen, gut trocken tupfen und dünn klop-
fen. Mit Salz und Pfeffer großzügig würzen. Dann in Mehl, 
geschlagenem Eigelb und Paniermehl wenden und in 
einer Pfanne von beiden Seiten im Butterschmalz gold-
gelb braten. Schnitzel aus der Pfanne nehmen und warm 
stellen. 

Die in großzügige Scheiben geschnittenen Cham-
pignons unter Rühren in der Pfanne so lange scharf 
anbraten, bis sie etwas Wasser lassen (meist nach etwa 
zwei Minuten). Dann sofort aus der Pfanne rausnehmen. 
Eventuell wieder etwas Fett in die Pfanne geben und die 
klein gehackte Zwiebel und den klein geschnittenen 
Speck anschwitzen. Wenn die Zwiebeln leicht bräunen, 
die Champignons wieder zugeben und das Ganze mit 
der Brühe und der Sahne auffüllen. Salzen und Pfeffern 
und den getrockneten Thymian zugeben. 

Die Sauce jetzt unter gelegentlichem Rühren so lange 
einköcheln, bis die Flüssigkeit deutlich weggekocht ist. 
Das kann je nach Temperatur bis zu 15 Minuten dauern. 
Dann unter Rühren so viel Milch zugeben, bis die Sauce 
die gewünschte cremige Konsistenz erreicht hat. 

Die Sauce sollte nicht zu dünn sein und eine rahmige 
Konsistenz haben. Pfanne vom Herd nehmen und drei 
Viertel der gehackten Petersilie unter die Sauce heben. 
Eventuell noch mit Salz und Pfeffer nachwürzen. Die 
Schnitzel auf die Teller geben und mit der Sauce über-
gießen. Die verbliebene Petersilie zur Dekoration über 
die Sauce geben. 

Dazu passen ausgezeichnet Pommes Frites oder Kart-
offelkroketten.

APFELSTRUDEL
Zutaten
•	 50 g Rosinen 
•	 1 EL Rum 
•	 1,5 kg Säuerliche Äpfel (Delicious oder Granny Smith) 
•	 2 EL Kristallzucker 
•	 1/2 Pkg. Vanillezucker 
•	 Saft von 1 Zitrone 
•	Zimt 
Butterbrösel:
•	 30 g Butter 
•	 80 g Semmelbösel 
•	 1/2 Pkg. Vanillezucker 
•	 1 EL Kristallzucker 
•	Zimt 
•	 Fertiger Strudelteig für 1 Strudel 
•	 Butter zum Bestreichen 
•	 Kristallzucker zum Bestreuen 
•	Zimt zu Bestreuen

Zubereitung:
Für den Apfelstrudel die Rosinen in eine Schüssel 

geben, mit Rum schwach bedecken und zugedeckt am 
besten über Nacht ziehen lassen.

Die Äpfel schälen, entkernen und blättrig schneiden. 
Dann mit Kristallzucker, Vanillezucker, Zitronensaft, Zimt 
und je nach Geschmack mit Rumrosinen marinieren.

Für die Butterbrösel Butter erhitzen und Semmelbrö-
sel darin hellbraun rösten, anschließend mit Vanillezuck-
er, Kristallzucker und Zimt abschmecken.

Strudelteig ausziehen und mit Butter bestreichen, 
am unteren Drittel mit Butterbröseln bestreuen und die 
Apfelfülle auf den Bröseln verteilen, den Apfelstrudel 
einrollen, mit Butter bestreichen und mit einer Misc-
hung aus Zimt und Kristallzucker bestreuen.

Im Rohr bei 160 °C Heißluft 25 Minuten backen. (Der 
Zucker karamellisiert beim Backen und ergibt einen 
wunderbaren Geschmack.)

Tipp:
Schneller geht es, wenn man für den Apfelstrudel die 

Rosinen mit dem Rum kurz aufkochen lässt. Durch die 
Hitze ziehen die Rosinen schneller durch, allerdings geht 
dabei der Alkohol verloren, aber das Rumaroma bleibt 
erhalten.

Die Brösel kann man auch trocken in einer beschich-
teten Pfanne rösten.

Deutsch traditionellen Rezepten
Jedes Land hat eine eigene Esskultur. Die Essgewohnheiten in einem Land hängen von vielen Faktoren ab. Hinsichtlich in Deutschland besteht die traditionelle Kuche vorwieg-

end aus Fleisch und Fett. Ein wichtiger Bestandteil der Ernährungsgewöhnheiten sind Backwaren. Ebenfalls, legen die Deutshen großen Wert darauf, beim Speisen Bier zu 
trinken. Auch die Süßigkeiten als Nachspeisen stehen im Vordegrund und täglich auf ihrem Tisch.

Τάνια Μπούρα , Γ1 Γυμνασίου, Μάνος Γιαννόπουλος, Αρίστη Συρίου, Χάρης Σιατούνης, Μαριλία Κανταρτζή, Εύθυμης Φυτσιλής, Γ2 Γυμνασίου
Eπίβλεψη: Γιώργος Μπούρας, καθηγητής Γερμανικών

“Voller Bauch studiert nicht gern’’ (Γεμάτο στομάχι δε σπουδάζει εύκολα)
“Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen’’ (Δεν υπάρχει κανένα βότανο κατά της βλακείας)

“Der Appetit kommt beim Essen’’ (Tρώγοντας έρχεται η όρεξη)
“Erst kommt das Fressen, dann die Moral’’(Πρώτα είναι το φαΐ και μετά η ηθική)
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PURPLE
• Purple is the symbol of royalty and wealth.
• It also represents wisdom and spirituality.
• Purple increases creativity, but sometimes it can 

cause depression and sadness.
• It is used to attract public attention when it is the 

main color of beauty advertisements and anti-ag-
ing products.

Μαρία Σουρδή, Α1 Γυμνασίου
Επίβλεψη: Μαριέφη Βασιλάκου, καθηγήτρια Αγγλικών

The impact of colors on our lives
According to studies, colors influence our 

lives. What’s more,  colors do not only have 
a strong impact on our lives, but on our 

mood and performance as well.
• Blue-colored streetlights can lead to a reduc-

tion of crime in such areas.

• The temperature of the environment might 
play a role in color preference. People who are 
warm tend to list cool colors as their favorites, 
while people who are cold prefer warmer col-
ors.

• Certain colors can have an impact on perfor-

mance. Exposing students to the color red prior 
to an exam has  shown that it can have a nega-
tive impact on test performance.

• Red causes people to react with greater speed 
and force, something that might prove useful 
during athletic activities.

PINK
• Pink is girly and peaceful. That’s why it’s used in 

commercials in order to attract  young  girls and 
women.

• It is associated with love and , of course, romance.
• For a very short time (15-30 minutes), people in a 

pink room cannot be violent. For example, in  jail 
cells. But after a while, when the person recovers 
from the pink effect, he/she can be even more ag-
gressive than before.

ORANGE
• Orange is warm and cosy.
• Orange is a combination of yellow and red and it 

comes across as an energetic color.
• Orange calls to mind feelings of excitement, enthu-

siasm and warmth.
• Orange is often used to draw attention, such as in 

traffic signs and advertising. BROWN
• Brown is a natural color that evokes a sense of 

strength and reliability.
• Brown brings to mind feelings of warmth, comfort, 

and security. It is often described as natural, down-
to-earth, and conventional, but brown can also be 
sophisticated.

• It is often used in modern offices because of its 
characteristics.

WHITE
• White represents purity or innocence.
• White is bright and can create a sense of space or 

add highlights.
• White is also described as cold, bland, and sterile. 

Rooms painted completely white can seem spa-
cious, but empty and unfriendly. 

• Hospitals and hospital workers use white to create 
a sense of sterility.

RED
• Red is used in marketing when it’s time for sales.
• Red is a bright, warm color that evokes  strong 

emotions.
• Red is associated with love, warmth, and comfort.
• Red is also considered an intense, or even angry, 

color that creates feelings of excitement or inten-
sity.

• Consider how red is used in  language: redneck, 
red-hot, red-handed, paint the town red, seeing 
red.

• The red color influences our desire to eat. That’s 
why famous fast food chains such as Goody’s, Mc 
Donald’s and Everest use it on their logos.

• It increases the heart rates, as  well as athletic skills 
and abilities.

BLACK
• Black absorbs all light in the color spectrum.
• Black is often used as a symbol of evil, but it is 

also popular as an indicator of power.
• Black is associated with death and mourning in 

many cultures. It is also associated with unhappi-
ness and sophistication.

• In ancient Egypt, black represented life and 
rebirth.

• Black is often used in fashion because of its slim-
ming quality.

• Consider how black is used in language: Black 
Death, blackout, black cat, black list, black market, 
black tie, black belt.

• It is used to advertise posh products.

GREEN
• Green is a cool color that symbolizes nature and 

the natural world.
• Green also represents  tranquility, good luck, 

health, and jealousy.
• Researchers have also found that green can im-

prove reading ability. Some students may find 
that laying a transparent sheet of green paper over 
reading material increases reading speed and com-
prehension.

• Green is often used in decorating for its calming 
effect. For example, guests waiting to appear on 
television programs often wait in a “green room” to 
relax.

• Green is thought to relieve stress and help heal.

• Blue is often used to decorate offices because re-
search has shown that people are more produc-
tive in blue rooms.

• Blue is one of the most popular colors, but it is one 
of the  least appetizing. Some weight loss plans 
even recommend eating your food off of a blue 
plate. 

• Blue rarely occurs naturally in food aside from blue-
berries and some plums. Also, humans are geared 
to avoid blue coloring in food since it is often a sign 
that it is spoilt or poisonous.

• Blue can also lower the pulse rate and body tem-
perature.

• Consider how blue is used in  language: blue 
moon, blue Monday, blue blood, the blues, and 
blue ribbon.

BLUE
• Blue is described as a favorite color by many people 

and it is the color most preferred by men.
• Blue calls to mind feelings of calmness. It is often 

described as peaceful and secure.
• Blue can also create feelings of sadness.

YELLOW
• Yellow is a bright color that is often described 

as cheery and warm.
• Yellow can also create  feelings of frustration 

and anger. While it is considered a cheerful color, 
people are more likely to lose their tempers in yel-
low rooms and babies tend to cry more in yellow 
rooms.

• Yellow can also increase the metabolism.
• Soft yellow enhanc
• Since yellow is the most visible color, it is also the 

most attention-getting color. That’s why it is a 
dominant color for beauty products.
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On a typical school day, while in English class 
correcting our exercises, we came across 
some information about an Internet site 

where one can learn and at the same time help 
people in need.  Not knowing that something like 
this existed, the whole class instantly became keen 
on working together on a class project to learn more 
about such sites.

One online game that can help us increase our 
knowledge of many subjects while helping people 
who suffer from hunger is Free Rice, an online 
organization that donates rice to the World Food 
Program. The W.F.P. is the food assistance branch 
of the United Nations, and it is considered to be the 
world’s largest  humanitarian organization, providing 
food to approximately 90 million people per year, 58 
million of whom are children.  Free Rice is a multiple 
choice game which tests knowledge in subjects 
such as English, French, German, Italian, Spanish, 
Latin, mathematics, chemistry, human anatomy, 

geography, art and literature.  Every time a question 
is answered correctly, ten grains of rice are donated 
to the W.F.P.

 Another game, similar to Free Rice, which helps 
the needy is Free Flour.  Playing Free Flour helps 
improve our knowledge of the world around us. In 
addition, each time a question is answered correctly, 
the game donates an amount of money equivalent 
to one spoon of flour to multiple charities.  The more 
questions answered, the more help these charities 
receive.  Unfortunately, since 2010 due to a lack of 
sponsors, Free Flour has stopped donating and is only 
played for fun.  Perhaps something can be done to 
bring this game back to “life” and fight against world 
hunger.

To sum up, there may be many games on the Internet 
that can be played in order to gain knowledge.  These 
two games, however, are special because not only are 
they entertaining and educational, but at the same 
time, they provide some relief to those in need. 

Drosou  Irene, Georgopoulou Panagiota, 
Lignou Rania, Γ1 Γυμνασίου

Koulikourdis Philip, Siriou Aristi, Γ2 Γυμνασίου
Επίβλεψη: Ειρήνη Διλμπεράκη, 

καθηγήτρια Αγγλικών

Athens is one of the most stunning and impressive 
cities as it has a wide range of interesting places 
one can visit by exploring its historical and 

natural beauty.
Situated on the coast, Athens is an amazing city 

with its ancient riches and its most fascinating cultural 
heritage.  Wandering through the streets of the centre, 
the opportunity exists to get a glimpse of the structures 
whose imposing architecture takes one back in time.  
The greatest source of information on this city’s ancient 
history, however, can be found in the new world- class 
Acropolis Museum, where one can explore the ancient 
culture by admiring the wonderful exhibitions with 
the help of the many experienced tour guides.  Finally, 

one can relax by having coffee with family and friends 
while enjoying the enchanting vista of the Acropolis, 
the world’s most interesting archeological site.

But what makes Athens such an appealing and 
popular destination for both winter and summer? Its 
Mediterranean climate allows tourists to enjoy a variety 
of activities.  During the winter, its snowy mountains 
give tourists the opportunity to enjoy numerous 
winter activities, such as skiing and snowboarding.  
During the summer, the influx of tourists is astounding.  
Its golden sun drenched-beaches, as well as its vibrant 
nightlife, captures the interest of the tourists from the 
very first moment.

Finally, Athens has a very popular sports community 

and was the center for the 2004 Olympics.  It also has 
very good basketball teams, namely Olympiacos and 
Panathinaikos, European champions for a number of 
years.

Taking all of the above into consideration, Athens is 
surely a most appealing city with fascinating places to 
visit.  It definitely deserves to be included in the top 
ten most interesting cities of the world as visitors can 
explore its beauty while at the same time learn so very 
much about the past and present.

George Tassopoulos, B1 Γυμνασίου
Επίβλεψη: Ειρήνη Διλμπεράκη, 

καθηγήτρια Αγγλικών

Learning  while  contributing

Athens: One of the Best Travel Destinations
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Nowadays more and more people use the Internet for many reasons: to work, communicate, 
play games, and read books.  

Will e-books replace 
paper books in the future?

 
Paper Books

Paper books offer multiple advantages: they are easily obtainable and quite cheap. Υou can also find 
them in many shops in your area. They are easy to carry wherever you go if you wish to have your book 
to read. In addition, if you make notes in them, these are there to stay. Moreover, they do not cause 
significant eye strain.  Paper books do not require electricity for their use. They can be read everywhere 
as long as there is sufficient light.  For these reasons, they are perfect travelling companions. However, 
paper books can also be bulky and heavy. Carrying more than 2 or 3 around can become a burden.

E-books     

The obvious advantage of e-books is that they are easily readable. Most e-book reading devices 
offer zoom functions, letter resizing and a lot of other reading aids. They are portable and multiple 
books can be incorporated in one device. They are much more environmentally friendly since trees 
do not need to be destroyed to print books, not to mention the ink. Light conditions are essentially 
meaningless since many readers incorporate display lighting which allows them to read whenever 
and wherever they like. However, not all people can afford e-books or have access to the Internet, in 
some parts of the world. All in all, e-books are becoming more widespread in use but there are still 
many aspects to deal with. Therefore, whether e-books will replace paper books in the future, we will 
have to wait and see. 

Dafni Venetsanou-Alexandra Morfa, Γ2 Γυμνασίου 
Επίβλεψη: Αντωνία Σεϊμανίδου, καθηγήτρια Αγγλικών

The Great Pacific Garbage Patch, 
also described as the Pacific 
Trash Vortex, is an area of floating 

plastic rubbish or marine debris. It 
floats between California and Japan 
in a part of the ocean where the water 
is still and hardly moves at all. This 
disaster was predicted in 1988 by the 
National Oceanic and Atmospheric   
Administration ( NOAA ) in the United 
States. In 1997 Charles Moore, an 
American sailor and environmental 
expert, was sailing across the Pacific 
Ocean. During his voyage, Moore saw 
something which shocked him. Instead 
of clear blue sea, he saw a “soup” of 
plastic rubbish. Moore had discovered 
the Great Pacific Garbage Patch.

The patch is characterized by 
exceptionally high concentrations of 
pelagic plastics, chemical sludge, and 
other debris that has been trapped 
by the currents of the North Pacific. 
Despite its size and density, the patch is 
not visible from satellite photography, 
since it consists primarily of suspended 
particulates in the upper water column 
and most of its contents are suspended 
beneath the surface of the ocean, 

thus making it almost invisible to the 
naked eye. Furthermore, since plastics 
break down to even smaller pieces, 
concentrations of submerged particles 
are not visible from space, nor do they 
appear as a continuous debris field. 

 The size of the patch ranges from 
700,000 square kilometers (270,000 sq. 

miles) to more than 15,000,000 square 
kilometers (5,800,000 sq. miles) in some 
media  reports, up to "twice the size of 
the continental United States".  Such 
estimates, however, are hypothetical 
given the complexities of sampling 
and the need to assess findings against 
other areas.

Dimitris Tsagalakis A4 Λυκείου
Επίβλεψη: Βίκυ Στεργιώτη, 

καθηγήτρια Αγγλικών

Huge Island of Floating Plastic 

Paper Books 

VS 
e-books
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Στις μέρες μας, οι έφηβοι σπαταλούν το χρόνο 
τους παίζοντας παιχνίδια βίας και γενικότερα 
παιχνίδια που δε διευρύνουν το πνεύμα και 

δε χρειάζονται πολλή σκέψη. Όμως, υπάρχουν κι οι 
εξαιρέσεις, στις οποίες ανήκει ένα από τα τρία δη-
μοφιλέστερα παιχνίδια στον κόσμο, το minecraft.

Το minecraft είναι ένα δημιουργικό παιχνίδι, κα-
θώς οι χρήστες κατασκευάζουν τα δικά τους αντι-
κείμενα, χρήσιμα για να επιβιώσουν μέσα σε έναν 
κόσμο...τετραγωνισμένο. Ένα παράδειγμα είναι να 
τραφούν με τους καρπούς που έχουν φυτέψει ή, αν 
είναι σαρκοφάγοι, μπορούν να  ψήσουν το κρέας 
που εξασφάλισαν από το κυνήγι. Επιπλέον, κάνουν 
εξορύξεις, εξερευνούν αρχαίες πυραμίδες και να-
ούς, φτιάχνουν έπιπλα, όπως κρεβάτια, πάγκους 
εργασίας, φούρνους, πυρσούς, γίνονται ξυλοκόποι 
κ.α. 

Τα βασικά προγράμματα του minecraft είναι 
δύο: το παιχνίδι επιβίωσης και το δημιουργικό παι-

χνίδι. Στο παιχνίδι επιβίωσης, ο παίκτης πρέπει 
να επιλέξει τα κατάλληλα υλικά, ώστε να 

καταφέρει να ζήσει. Το πρώτο που πρέπει 
να κάνει είναι να χτίσει ένα σπίτι και, προ-
πάντων, να κλείνει την πόρτα το βράδυ, 
διότι εμφανίζονται απρόσκλητοι επισκέ-
πτες...Από την άλλη, στο δημιουργικό 
παιχνίδι, ο παίκτης έχει στη διάθεσή του 
άπειρους πόρους κι αφήνει την έμπνευ-
σή του ελεύθερη κατασκευάζοντας ό,τι 

επιθυμεί. Τέλος, στο minecraft συμπερι-
λαμβάνεται και το ομαδικό παιχνίδι, όπου 
οι χρήστες ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Το συμπέρασμά μου είναι ότι το 
minecraft είναι ένα πολύ ωραίο και δημι-

ουργικό παιχνίδι και σας προτείνω να το 
δοκιμάσετε.

Δημήτρης Λυγγίτσος, Α1 Γυμνασίου

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

1. Ένας άνδρας είναι παγιδευμένος σε ένα δωμάτιο, το οποίο έχει μόνο δύο 
πιθανές εξόδους που οδηγούν σε χώρους απ' όπου μπορεί να φύγει. Η μία 
οδηγεί σε ένα δωμάτιο από γυαλί μεγεθυντικού φακού και ο ήλιος καίει  
οτιδήποτε μπει σε αυτό. Η δεύτερη πόρτα οδηγεί σε ένα δωμάτιο με ένα 
φονικό δράκο. Πώς θα φύγει από το δωμάτιο;

2. Σήμερα ο Γιώργος έχει τα γενέθλιά του.  Κλείνει τα 12 και λέει με καμάρι: “σί-
γουρα όχι στα επόμενα αλλά στα μεθεπόμενα γενέθλιά μου θα έχω δίπλω-
μα αυτοκινήτου”. Αν λέει αλήθεια, σε πόσες μέρες θα είναι πρωταπριλιά ;

3. Τι είναι κρυμμένο στον πίνακα;

   
   
   
   

4. Πόσα ψηφία έχει ο αριθμός 123456….2014;

5. Να χωρίσετε το διάγραμμα σε 4 περιοχές ιδίου σχήματος  η καθεμία  από 
τις οποίες να περιέχει μόνο έναν ίππο.  

 

6. Να τοποθετήσετε 8 βασίλισσες σε μια σκακιέρα, έτσι ώστε καμιά να μην 
απειλεί την άλλη.

7. Να βρείτε το άθροισμα 1+2+3+4+5…….+100.

Γιώργος Ραπακούλιας, Α3 Λυκείου

       

       

       

       

 

ΕΝΑΣ ΑΠΕΙΡΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Σπαζοκεφαλιές
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
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Το «Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών» συγ-
χαίρει επίσης τους ακόλουθους μαθητές του 

που διακρίθηκαν στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Φυσικής του 2014:

• Χαδιαράκος Μάριος (Β’ Λυκείου)  11ος 

• Δημητρακάκης Αλέξανδρος (Α’ Λυκείου) 20ος

• Κάντας Εμμανουήλ (Γ’ Γυμνασίου)
• Ελευθερίου Άννα (Γ’ Γυμνασίου)
• Λαβέτζης Σπύρος (Γ’ Γυμνασίου)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ (2014)

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "ΛΥΣΙΑΣ"

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ 
ΣΤΗΝ 31η ΕΘΝΙΚΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Το «Πρότυπο Εκπαιδευτήριο 
Αθηνών» συγχαίρει το μαθητή 

Δημητρακάκη Αλέξανδρο της 
Α΄Λυκείου για το τρίτο βραβείο 
που κατέκτησε στo τελικό   στάδιο 
του διαγωνισμού της Ελληνικής Μα-
θηματικής Εταιρείας, με τίτλο ο «Αρ-
χιμήδης». Ως εκ τούτου, βραβεύθη-
κε κατακτώντας  ταυτόχρονα το χάλ-
κινο μετάλλιο για την επίδοσή του 
στην 31η Εθνική Μαθηματική 
Ολυμπιάδα. Το σχολείο μας εύχεται 
στον Αλέξανδρο «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ». 

Ο μαθητής μας Γιαννόπουλος Μάνος,  του Γ2 Γυμνασίου, κατέλαβε τη 2η θέση μεταξύ όλων 
των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου που συμμετείχαν στον 18ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 

μέσω Internet «Λυσίας», που διενεργήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, 
από 21 Φεβρουαρίου έως 5 Απριλίου 2014. Θερμά συγχαρητήρια!

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 74ου 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Το «Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών» συγχαίρει 
τους ακόλουθους μαθητές του, που διακρίθηκαν 

στην πρώτη φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στα 
Μαθηματικά, στο «Θαλή»:

•    Γιαννόπουλος Εμμανουήλ (Γ΄ Γυμνασίου)
•    Ελευθερίου Άννα (Γ΄Γυμνασίου)
•    Κωνσταντέλλος Ιωάννης (Γ΄ Γυμνασίου)
•    Δημητρακάκης Αλέξανδρος (Α΄ Λυκείου)
•    Δρούγκα Χριστίνα (Α΄ Λυκείου)
•    Κακαβά Μαριάννα (Α΄ Λυκείου)
•    Ντόκου Μυρσίνη (Α΄ Λυκείου)
•    Ζορμπαλάς Αναστάσιος (Β΄ Λυκείου)
•    Χαδιαράκος Μάριος (Β΄ Λυκείου)
•    Παναγέα Θεοδώρα (Γ΄ Λυκείου)
•    Χρυσόπουλος Μιλτιάδης (Γ΄ Λυκείου)

Όλοι οι προαναφερθέντες μαθητές συμμετείχαν στη 
δεύτερη φάση του διαγωνισμού Μαθηματικών, στις 
εξετάσεις του «Ευκλείδη». 

Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού διακρίθηκαν οι 
ακόλουθοι μαθητές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην 
τρίτη και τελευταία διαγωνιστική φάση, στις εξετάσεις με 
τίτλο «Αρχιμήδης», που θα διενεργηθούν το Σάββατο, 
22 Φεβρουαρίου 2014.

 
•    Γιαννόπουλος Εμμανουήλ (Γ΄ Γυμνασίου)
•    Δημητρακάκης Αλέξανδρος (Α΄Λυκείου)
•    Κακαβά Μαριάννα (Α΄ Λυκείου)

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

Οι κάτωθι μαθητές του σχολείου μας διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν στα ακόλουθα 
αθλήματα: 

ΑΠΟ ΤΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

• Κουλικούρδης Φίλιππος, Γ2 Γυμνασίου: Του απενεμήθησαν, τον Ιανουάριο 
του 2014, από το Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Β.) τόσο το βραβείο 
«Ευ αγωνίζεσθαι» για το άθλημα της ιστιοπλοΐας όσο και βραβείο, διότι 
αρίστευσε στο σχολείο την περασμένη σχολική χρονιά (βαθμός προαγωγής: 
19 2/13) 

• Παπάζογλου Γιάννης Γ1 Γυμνασίου: Κατέλαβε την 3η  θέση στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Πόλο Παίδων με την ομάδα Πόλο Παίδων του Ναυτικού Ομίλου 
Βουλιαγμένης, το 2013.

ΑΠΟ ΤΗΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ:

• Εμίρη Φιλία, 1η θέση στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης  και 7η θέση στο ομαδικό στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα στη Γαλλία.

ΑΠΟ ΤΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

• Δερέσκος Γεωργής, 1η θέση στα 200μ. κολύμβησης – μικτής ατομικής 
• Αρβανίτης Λουκάς, 2η θέση στα 200μ. κολύμβησης – ελεύθερο ανδρών 

ΑΠΟ ΤΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ:

• Ζουμπουρλής Παναγιώτης, 3η θέση στα 100μ. κολύμβησης – ύπτιο. 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

1 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

2 ΚΑΡΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

3 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

4 ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

5 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

6 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7 ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8 ΝΙΝΟΥ ΧΑΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

9 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

10 ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΕΜΠ

11 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΕΜΠ

12 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΕΜΠ

13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

14 ΖΑΓΑΝΙΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

15 ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

16 ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

17 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

18 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

19 ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

20 ΠΑΡΜΑΚΣΙΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

21 ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

22 ΖΕΚΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

23 ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ

24 ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

25 ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

26 ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

27 ΧΑΣΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

28 ΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

29 ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

30 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

31 ΡΙΦΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

32 ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

33 ΦΟΥΡΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

34 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

35 ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

36 ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

37 ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΜΑΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

38 ΜΟΥΖΟΥΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

39 ΤΣΟΥΜΑΛΑΚΟΥ ΜΥΡΤΩ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

40 ΜΑΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

41 ΤΣΙΟΔΡΑ ΜΕΛΙΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

42 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

43 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

44 ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

45 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

46 ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

47 ΚΑΜΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

48 ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ



Περιμένοντας τον Γκοντό

Πρόταση Γάμου

Ο Ευνούχος


