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editorial

«Κι οι λέξεις φλέβες είναι∙ μέσα τους αίμα τρέχει». Μ’ αυτό το στιχάκι θέλησε
ο Γιάννης Ρίτσος να επισημάνει τη σπουδαιότητα των λέξεων και της αποτύπωσης των μύχιων ιδεών μας σε έναρθρο λόγο. Κάθε φορά που μια σκέψη αποδίδεται από ένα σύνολο λέξεων, καταφέρνει να ταξιδέψει με αμέτρητους τρόπους σε «αρίφνητους» τόπους. Γι’ αυτό και η σχολική μας εφημερίδα, «Πρότυπα
Νέα» συνεχίζει το όμορφο ταξίδι της παρουσιάζοντας το 9ο φύλλο της. Αποτελεί,
εξάλλου, πάγια επιδίωξη όλων μας η επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Μαθητές, γονείς και καθηγητές οφείλουν να βρίσκονται σε διαρκή επαφή προκειμένου –μέσω της διάδρασης και του γόνιμου διαλόγου− ν’ αναβαθμίζεται η ποιότητα της εκπαίδευσης και να δημιουργούνται υγιείς
ανθρώπινες σχέσεις, οι οποίες εμπλουτίζονται δια της ανταλλαγής απόψεων. Η
εφημερίδα μας είναι προσανατολισμένη προς αυτήν την κατεύθυνση.
Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας θα σας δώσει την ευκαιρία να πληροφορηθείτε για την πολύπτυχη δραστηριότητα του «Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου
Αθηνών», κατά τη σχολική χρονιά που μόλις ολοκληρώθηκε. Οι «φιλόξενες» σελίδες του αναδεικνύουν τις σχολικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στους τομείς του αθλητισμού, της τεχνολογίας, των επιστημών και, εν γένει, του πολιτισμού. Και εφέτος, διακεκριμένες προσωπικότητες επισκέφθηκαν το σχολείο μας
και μοιράστηκαν γνώσεις και εμπειρίες με τους μαθητές μας.
Οι τελευταίοι προσέφεραν εθελοντικά κοινωνικό έργο, αφού το «Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών» μεριμνά, σε μεγάλο βαθμό, γι’ αυτό, ενώ, ταυτόχρονα με τις
μαθητικές τους υποχρεώσεις, εκπόνησαν και εξόχως ενδιαφέρουσες δημιουργικές εργασίες (project) ή κατέγραψαν με την «έξυπνη πένα» τους τις σκέψεις τους.
Για άλλη μια χρονιά, επίσης, μετέβησαν σε χώρους πολιτισμού και ψυχαγωγίας,
στο πλαίσιο των εγχώριων επιμορφωτικών εκδρομών τις οποίες, με επιτυχία, διοργανώνει το σχολείο. Δεν έλειψαν, βέβαια, και οι εκδρομές σε χώρες του εξωτερικού –ως είθισται− οι οποίες, πέραν του γεγονότος ότι προσφέρουν αλήστου
μνήμης εμπειρίες, προάγουν και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Παράλληλα, οι
περιδιαβάσεις των «Πνευματικών Περιηγητών» αναβιώνουν μέσα από κείμενα
και φωτογραφίες που βρίσκονται σε κατοπινές σελίδες της εφημερίδας. Η Σαλαμίνα, ο Λυκαβηττός και το Ναύπλιο (το εξώφυλλο δεν είναι τυχαίο…) υπήρξαν
οι φετινοί τους προορισμοί. Οι εμπεριστατωμένες ξεναγήσεις που έλαβαν χώρα
κατά τη διάρκεια των περιηγήσεων προσέφεραν στους φίλους της Λέσχης γνώσεις και τροφή για προβληματισμό. Δε λείπουν, φυσικά, από τις σελίδες που έπονται και οι διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των περιπάτων αυτών.
Τέλος, τα θεατρικά μας δρώμενα –που πλέον έχουν γίνει παράδοση– με θέματα
της παγκόσμιας κλασικής Λογοτεχνίας και πρωταγωνιστές μικρούς και μεγαλύτερους «ηθοποιούς», προκάλεσαν ενθουσιώδεις εντυπώσεις στους θεατές.
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι το παρόν φύλλο της εφημερίδας
είναι αποτέλεσμα συλλογικού μόχθου και γόνιμης συνεργασίας συναδέλφων και
συμμαθητών –όπως και κάθε χρόνο άλλωστε. Αυτό, εξάλλου, είναι και το στοιχείο που το καθιστά τόσο ξεχωριστό. Θα είναι μεγάλη η χαρά μας, αν οι σκέψεις
μας ταξιδέψουν στις ψυχές των αναγνωστών μας. Ευχόμαστε «καλή και δημιουργική ανάγνωση»!
Νάσια Κατωπόδη, Φιλόλογος
Αντώνης Χατζηλάμπρος, Φιλόλογος
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Κοινωνικοποίηση και Αριστεία: συνδέονται;

Ε

ίχατε σκεφτεί ποτέ τι είναι το σχολείο και τι ρόλο διαδραματίζει
στη ζωή ενός παιδιού; Γιατί, άραγε, το κάθε παιδί έχει όχι απλώς
δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση να φοιτήσει στο σχολείο; Μόνο
για να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις και ικανότητες; Φυσικά και όχι!
Το σχολείο είναι σημαντικό, διότι, πρωτίστως, αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την κοινωνικοποίηση του παιδιού. Χάρη σ’ αυτό, η κοινωνία
δεν αποκτά απλώς ένα μορφωμένο άτομο, αλλά ένα μέλος που είναι
άξιο να ζει στους κόλπους της.
Η ανάλυση διάφορων αντιλήψεων περί της κοινωνικοποίησης δείχνει ότι αυτή περιλαμβάνει δύο παράλληλες διαδικασίες. Η πρώτη
είναι η διαδικασία προσαρμογής του ατόμου, ως βιολογικού όντος,
στην κοινωνία, δηλαδή, η εσωτερίκευση και αφομοίωση από αυτό
των κοινωνικών κανόνων και πολιτισμικών αξιών και η ενσωμάτωσή
τους στην κοινωνική πρακτική, διεργασία η οποία λαμβάνει χώρα κατά την πρώιμη περίοδο της ζωής του (στα παιδικά και εφηβικά του
χρόνια). Η δεύτερη είναι η διαδικασία μορφοποίησης της προσωπικότητας, δηλαδή, η καλλιέργεια της δυνατότητας του ατόμου για αυτοεξέλιξη και η διαδικασία αφομοίωσης και αναπαραγωγής πολιτιστικών στοιχείων, η οποία συντελείται σε όλα τα ηλικιακά στάδια. Κάθε
σχολείο, λοιπόν, έχει δύο αλληλοεξαρτώμενες αποστολές: την αξιοποίηση των ατομικών ιδιαιτεροτήτων του παιδιού και την κοινωνικοποίησή του.
Παρά τη διαδιδομένη άποψη ότι τόσο η επίδραση του σχολείου
όσο και της οικογένειας στην κοινωνικοποίηση του μαθητή μειώθηκαν σημαντικά, ενώ, αντίθετα, αυξήθηκε η επιρροή της τηλεόρασης,
των υπόλοιπων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της μαζικής κουλτούρας κ.λπ., αρκετοί ερευνητές δηλώνουν ότι, μεταξύ των φορέων κοινωνικοποίησης, το σχολείο, σταθερά, καταλαμβάνει μία από τις πρωτεύουσες θέσεις. Η σπουδαιότητα της σχολικής κοινωνικοποίησης,
σήμερα, προκύπτει, πρωτίστως, από τον υποχρεωτικό χαρακτήρα
φοίτησης στο σχολείο και τη μεγάλης χρονικής διάρκειας παραμονή
του παιδιού σε αυτό. Πέραν τούτου, για έναν μαθητή, το σχολείο αποτελεί, ίσως, το βασικό μοντέλο του κοινωνικού κόσμου, επειδή, ακριβώς, κατά τα σχολικά χρόνια, υιοθετούνται εκείνοι οι κανόνες και οι
αξίες, βάσει των οποίων λειτουργούν οι ενήλικοι, καθώς και οι τρόποι
συμπεριφοράς στο πλαίσιο αυτών (διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνικοί ρόλοι κ.λπ.). Σημαντικό είναι, μάλιστα, ότι η σχολική κοινωνικοποίηση πραγματοποιείται όχι τόσο χάρη στον διάλογο με τους εκπαιδευτικούς κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων ή στην επικοινωνία με
τους συνομηλίκους, όσο χάρη στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της σχολικής ζωής.
Ανάμεσα στους βασικούς μηχανισμούς της σχολικής κοινωνικοποίησης ξεχωρίζουν δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι η κοινωνική-ψυχολογική, δηλαδή, η μη συνειδητή αφομοίωση από το παιδί των κανόνων της κοινωνικής συμπεριφοράς, η μίμηση προτύπων και η ασυνείδητη ταύτιση του εαυτού του με κάποιον άνθρωπο ή ομάδα. Η δεύτερη είναι η κοινωνική-παιδαγωγική, δηλαδή η αφομοίωση από το παιδί
προτύπων συμπεριφοράς, κανόνων, στερεοτύπων και απόψεων που
είναι αποδεκτά από την κοινωνία στην οποία ζει. Με άλλα λόγια, κατά
την παραμονή στο σχολείο, οι μαθητές δεν αποκτούν μόνο τις βασικές γνώσεις, αλλά, εκούσια ή ακούσια, υιοθετούν νέους κοινωνικούς
ρόλους, προσαρμοσμένους στους ισχύοντες ηθικούς κανόνες και τις
αξίες. Η αρχική κοινωνικοποίηση γίνεται στο πλαίσιο της οικογένειας
των ομάδων συνομηλίκων και του Δημοτικού σχολείου, ενώ η δεύτερη πραγματοποιείται στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Οι επιστήμονες διακρίνουν την αυθόρμητη κοινωνικοποίηση, που βασίζεται στο ένστικτο μίμησης, και τη σκόπιμη κοινωνικοποίηση, που πραγματοποιείται

μέσω της διδασκαλίας και της σχολικής αγωγής.
Αξιοσημείωτο ρόλο, επίσης, επιτελεί το σχολείο στην αντιμετώπιση
ενός επίκαιρου παιδαγωγικού προβλήματος, αυτού της αναζήτησης
μεθόδων εξουδετέρωσης των αρνητικών παραγόντων της αυθόρμητης κοινωνικοποίησης. Τέτοιους αρνητικούς παράγοντες συνιστούν η
επίδραση, στην προσωπικότητα του παιδιού, μιας ομάδας συνομηλίκων με αντικοινωνική συμπεριφορά και των μέσων ενημέρωσης στην
πρόκληση μιας σειράς αποκλινουσών συμπεριφορών, η διαδικτυακή
εξάρτηση, το επιθετικό περιβάλλον, η εξάρτηση από το αλκοόλ κ.ά.
Τα εκπαιδευτήρια, για να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις αυτές, οφείλουν να ενισχύσουν το ηθικό και αισθητικό στοιχείο στο πλαίσιο της
σχολικής ζωής, να στηρίξουν τη Φυσική Αγωγή, καθώς και να βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν ενδιαφέρον για δημιουργικές
δραστηριότητες εκτός των διδασκόμενων μαθημάτων, αλλά εντός
του σχολικού προγράμματος. Τέλος, σημαντική κρίνεται και η επικοινωνία του εκπαιδευτικού ιδρύματος με τους γονείς των μαθητών.
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι παρόμοια προβλήματα μπορούν να
λυθούν αφενός με τη βοήθεια των ερεθισμάτων που λαμβάνουν οι
μαθητές μέσω της κοινωνικής-επικοινωνιακής δράσης, αφετέρου μέσω της καθιέρωσης ενός ενιαίου συστήματος παιδαγωγικών αλληλοεπιδράσεων της οικογένειας και του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να ενισχυθεί η συλλογική αλληλεπίδραση, δηλαδή ένας τέτοιος
τρόπος διδασκαλίας, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές, ενεργά, επικοινωνούν μεταξύ τους και όπου η επιτυχία του ενός εξαρτάται
από την επιτυχία των υπολοίπων. Προς αυτήν την κατεύθυνση βοηθούν, αρκετά, οι δημιουργικές εργασίες (project), επειδή, χάρη στην
επικοινωνία, την παραγωγή προϊόντος προσωπικής δραστηριότητας
και την αναγνώριση της σημασίας του από τον επιβλέποντα καθηγητή, πραγματοποιείται η διεύρυνση των ενδιαφερόντων και των προτιμήσεων του παιδιού, η οποία συμβάλλει στον αυτοπροσδιορισμό
και τη κοινωνικοποίησή του. Μία, ακόμα, λύση για την ενίσχυση της
συλλογικής αλληλεπίδρασης στο σχολικό περιβάλλον θα μπορούσε
να θεωρηθεί και η λειτουργία ενός τεχνολογικά προηγμένου περιβάλλοντος επικοινωνίας, που παρακινεί τους μαθητές να επικοινωνούν με
διαδραστικό τρόπο διαπροσωπικά και διαπολιτισμικά. Σε ένα τέτοιο
περιβάλλον, και χρησιμοποιώντας τα τεχνολογικά μέσα, ο κάθε μαθητής μαθαίνει να παραθέτει επιχειρήματα και αποδείξεις και να στηρίζει τη θέση του, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής
και Επικοινωνιών). Η γλώσσα της Πληροφορικής στο τεχνολογικό περιβάλλον λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας, ταύτισης, κοινωνικοποίησης και γνωριμίας του ατόμου με τις παγκόσμιες πολιτισμικές αξίες.
Παρόλ’ αυτά, όλοι οι ερευνητές σημειώνουν ότι το βασικό αίτιο των
προβλημάτων στην κοινωνικοποίηση του παιδιού έγκειται - στις περισσότερες περιπτώσεις - στην αδιάφορη και αρνητική στάση του μαθητή προς τις μαθησιακές του υποχρεώσεις. Αν το παιδί καθυστερεί
στο μάθημα, δε δίνει προσοχή στις παρατηρήσεις του εκπαιδευτικού,
παραμελεί την προετοιμασία των μαθημάτων του, δημιουργεί μόνιμα κενά στην αφομοίωση της ύλης, ενώ δυσχεραίνει την επικοινωνία
του με τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές του. Συνεπώς, για να
συμβάλουμε, εμείς οι εκπαιδευτικοί, στην επιτυχή κοινωνικοποίηση
του παιδιού, πρέπει, από τις πρώτες μέρες στο σχολείο, να βοηθήσουμε τον μαθητή να σχηματίσει μια υπεύθυνη στάση απέναντι στα μαθήματα, ώστε να πετύχει την αριστεία, να ενισχύσουμε το κύρος του
εκπαιδευτικού, αλλά, κυρίως, να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον του παιδιού για τη γνώση. Έτσι συνδέονται σε ένα ενιαίο σύνολο και οι δυο
ρόλοι ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος: η παροχή γνώσεων στους μαθητές του και η κοινωνικοποίησή τους.
Δρ Παναγιώτης Μπούρας, Φυσικός

EKΔHΛΩΣEIΣ

Tελετή αποφοίτησης της Γ' Λυκείου 2016

Λ

ίγο πριν οι τελειόφοιτοι της Γ΄ Λυκείου ανοίξουν «πανιά» και ταξιδέψουν προς νέα λιμάνια και προορισμούς, μαζευτήκαμε, για μία ακόμα φορά, όλοι μαζί, γονείς, φίλοι και καθηγητές
τους, στο σχολείο μας, προκειμένου να
θυμηθούμε στιγμές της εξαετούς πορείας
τους και να τους αποχαιρετήσουμε ευχόμενοι «καλό ταξίδι προς τα όνειρά τους».
Η τελετή αποφοίτησης είχε οριστεί για
το βράδυ του Σαββάτου, 18 Ιουνίου
2016. Η ημέρα αυτή αποτελούσε το τέλος μιας δύσκολης και αγχωτικής εβδομάδας, καθώς, μόλις μία ημέρα πριν, είχαν
ανακοινωθεί τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων, αποτελέσματα
που δικαίωσαν τους κόπους και τις προσπάθειες των μαθητών. Με ευχάριστη,
συνεπώς, ψυχολογική διάθεση άρχισαν
να προσέρχονται οι πρώτες παρέες των
τελειοφοίτων λίγο μετά τις οκτώ… Μέσα
σε λίγη ώρα, η αυλή του σχολείου είχε πάρει την όψη ενός ξέγνοιαστου μελισσιού,
θυμίζοντας την οικεία όψη ενός σχολείου
κατά τη διάρκεια του διαλείμματος… Μόνο που τη θέση των παιδιών που για πρώ-

τη φορά είχαν εισέλθει δειλά-δειλά στο
σχολικό προαύλιο, τον Σεπτέμβριο του
2010, είχαν πάρει νέοι και νέες έτοιμοι να
κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην ενήλικη ζωή και τον επαγγελματικό στίβο.
Λίγο μετά τις οκτώ και μισή χτύπησε το
τελευταίο σχολικό κουδούνι για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου. Αυτή τη φορά, όμως,
δε σηματοδοτούσε το τέλος του διαλείμματος και την έναρξη του μαθήματος, αλλά το ξεκίνημα ενός νέου κεφαλαίου της
ζωής τους. Η εκδήλωση της αποφοίτησης
άνοιξε με τον λόγο του κ. Κοντοβράκη, ο
οποίος εξήρε το ήθος των παιδιών αυτών
καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους
στο σχολείο και τους συνεχάρη για τις επιτυχίες τους.
Στη συνέχεια, η χορωδία του σχολείου,

υπό τη διεύθυνση του κ. Χρίστου Σερενέ
και της φιλικής συμμετοχής της τραγουδίστριας Αλεξάνδρας Κόνιακ, ταξίδεψε
με τη δύναμη της μουσικής τους παρευρισκομένους σε μονοπάτια του παρελθόντος… Το νοσταλγικό ταξίδι στο παρελθόν συνεχίστηκε με την προβολή φωτογραφιών των παιδιών της Γ΄ Λυκείου
από εκδρομές, θεατρικές παραστάσεις ή
άλλες σχολικές τους στιγμές, αναμνήσεις
που, αναμφίβολα, θα μείνουν χαραγμένες

στις ψυχές τους σαν μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον…
Από τη γιορτή αποχαιρετισμού των
τελειοφοίτων δε θα μπορούσε να λείπει
και η παρουσίαση ενός θεατρικού έργου.
Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε το μονόπρακτο «Προς κατεδάφιση» του Τένεσι Ουίλιαμς, ένα έργο που ηχεί επίκαιρο
στις μέρες μας, παρουσιάζοντας δύο εφήβους να αναζητούν νέες αξίες και το νόημα της ζωής, σε έναν κόσμο που «καταρρέει». Μετά το τέλος του μονόπρακτου,
ακολούθησε η απονομή λευκωμάτων
στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου και το πολυαναμενόμενο ποίημα του κ. Ασλανίδη,
που παρουσίαζε με χιουμοριστικό τρόπο
πρόσωπα και καταστάσεις και που έκανε
άλλους να δακρύσουν, άλλους να γελάσουν, άλλους να θυμηθούν, όλους, όμως,
να αναπολήσουν…
Λίγο πριν κλείσει η αυλαία της τελετής

αποφοίτησης, τον λόγο πήρε ο κ. Μπούρας, που συγκινημένος αποχαιρέτησε
τους, μέχρι πρότινος, μαθητές και αυριανούς επιστήμονες, ευχόμενος να διαπρέψουν σε όποιον τομέα επιλέξει ο καθένας και να διατηρήσουν το ήθος αυτό
που τους κάνει να λέγονται άνθρωποι.
Παράλληλα, με μια συμβολική κίνηση,
απελευθέρωσε στον αττικό ουρανό μπαλόνια ισάριθμα με το πλήθος των τελειοφοίτων…
Η βραδιά, όμως, δεν είχε ακόμα φτάσει στο τέλος της. Μαθητές, γονείς και
καθηγητές κάθισαν σε διαφορετικές γωνίες της αυλής και σιγοκουβέντιαζαν υπό
τους ήχους της μουσικής για το παρελθόν
που μοιάζει τόσο κοντινό −σαν να ήταν
χθες− και το μέλλον που ανοίγεται μπροστά τους. Και όλοι συμφώνησαν σε αυτό:
«όποια διαδρομή κι αν ακολουθήσει καθένας, όσα χιλιόμετρα κι αν διανύσει, όσα
χρόνια κι αν περάσουν, οι δρόμοι τους
θα ξανασυναντηθούν σε αυτήν την αυλή
όπου πριν από έξι χρόνια γνωρίστηκαν∙
στην αυλή του Προτύπου, μετά από δέκα
χρόνια, ένα αντίστοιχο καλοκαιρινό βράδυ, έχοντας συλλέξει πολύτιμες εικόνες
και εμπειρίες…»
Καλό ταξίδι, λοιπόν, και… εις το επανιδείν!
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Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών

«Το πολύχρωμο Ψηφιδωτό των Επαγγελμάτων»
Τ
ην Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017, το σχολείο μας, διοργάνωσε, για τέταρτη συνεχή χρονιά, Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών και των οικογενειών τους πάνω
σε θέματα που άπτονται της επιλογής επαγγέλματος, επιλογής κομβικής για τη ζωή τους. Αν, μάλιστα, συνεξετάσουμε
και την παρατεταμένη οικονομική ύφεση που μαστίζει τη
χώρα μας σε συνδυασμό με την παγκοσμιοποιημένη, πλέον,
αγορά εργασίας, κατανοούμε πόσο πολυπαραγοντική καθίσταται η επιλογή επαγγέλματος. Αυτό, ακριβώς, το ρευστό
τοπίο είναι που κάνει τους εφήβους να νιώθουν αποπροσανατολισμένοι, χωρίς κάποιο σταθερό σημείο αναφοράς.
Η αυλαία της εκδήλωσης άνοιξε, λίγο πριν τις επτά το
απόγευμα, όταν ο πρώτος ομιλητής, ο Δρ Γεραπετρίτης
Γιώργος, Δικηγόρος και Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, μίλησε στους παρευρισκομένους με θέμα: «Νομική Εκπαίδευση και απασχόληση σε εποχή κρίσης». Αρχικά, προέτρεψε τους μαθητές να επιλέξουν το επάγγελμα
εκείνο που θα τους κάνει ευτυχείς. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη Νομική Επιστήμη, χαρακτηρίζοντάς την ως «οριζόντια επιστήμη» που ανοίγει πολλές «πόρτες». Αν και παρατηρείται υπερκορεσμός του επαγγέλματος του δικηγόρου
(χαρακτηριστικά ανέφερε ότι τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου των Αθηνών είναι περισσότερα από όλους τους δικηγόρους του Μονάχου), η Νομική, ως επιστήμη βάσης, προσφέρει πολλές διεξόδους στους αποφοίτους της. Εκτός από
το γνωστό, σε όλους μας, επάγγελμα του δικηγόρου, έκανε
λόγο και για το δικαστικό λειτούργημα, φορέα μεγάλης αίγλης, καθώς και για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης, όπου μπορούν να απορροφηθούν απόφοιτοι της Νομικής. Η Συμβολαιογραφία και το Νομικό Συμβούλιο του κράτους αποτελούν δύο ακόμα χώρους, όπου
δύναται να εργαστεί ένας νομικός. Κλείνοντας την πολύ ενδιαφέρουσα εισήγησή του, τόνισε ότι το μοναδικό προαπαιτούμενο για το νομικό επάγγελμα είναι η ικανότητα ανάλυσης και λογικώς σκέπτεσθαι.
Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η κ. Κεραμέως Νίκη, Δικηγόρος, Βουλευτής Επικρατείας και μέλος πολλών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Το θέμα της ομιλίας της ήταν: «Η επιδίωξη της αριστείας ως προϋπόθεση προόδου». Ανάμεσα στην πληθώρα επαγγελμάτων που ανοίγεται μπροστά
στα παιδιά, υπάρχουν και κλάδοι με έλλειψη σε στελεχιακό
δυναμικό. Η γνώση των κλάδων αυτών βοηθά τους μαθητές
να στραφούν σε κάποιο επάγγελμα με βιώσιμες προοπτικές
που να βρίσκεται, μάλιστα, σε ισορροπία ανάμεσα στα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους. Τόνισε την αξία του επαγγέλματος ως παράγοντα αυτοπραγμάτωσης, αφού μέσω
αυτού αντλεί κανείς χαρά. Αναφερόμενη στην έννοια της
αριστείας, όρισε αυτή σαν έναν παρακινητικό μηχανισμό
κοινωνικής κινητικότητας και εξέλιξης των δυνατοτήτων
κάποιου, με έπαθλο την αναγνώριση. Λειτουργεί, ακόμα, η
αριστεία και σαν άμυνα, για να ξεπερνά κανείς τα εμπόδια
που μπαίνουν στον δρόμο του προς την πραγμάτωση των
στόχων. Κλείνοντας την ομιλία της, προέτρεψε τους μαθητές να επιδιώκουν την αριστεία σε κάθε στάδιο της ζωής
τους, είτε αυτό είναι το σχολείο, είτε το πανεπιστήμιο, είτε ο
επαγγελματικός στίβος…
Η σκυτάλη της ενημέρωσης των μαθητών πέρασε στα
χέρια του κ. Μπουραντά Ηρακλή, B.A. και συνιδρυτή της
Start-up εταιρείας Novoville, που μίλησε με θέμα: «Δημιουργώντας τη δική μου εργασία». Κάνοντας μια επισκόπηση της προσωπικής του ιστορίας, που συνίστατο σε συνεχή αναθεώρηση των επαγγελματικών του επιλογών, κατέληξε στο ότι από κάθε επιλογή του ωφελήθηκε, καθώς
οδηγήθηκε, με πιο σταθερό βήμα, στην τελική του επαγγελματική επιλογή. Η Υποτροφία που έλαβε για την Αμερική,
όπου σπούδασε «Διαχείριση Κρίσεων», καθόρισε τη μετέπειτα επαγγελματική του εξέλιξη, αφού, εκεί, ήρθε σε επαφή με τις μικρές, ευέλικτες και γρήγορες, τεχνολογικά προηγμένες, υπηρεσίες και τα προϊόντα τους. Έτσι, γεννήθηκε
η ιδέα να φτιάξει και ο ίδιος μια start-up εταιρεία. Στη συ-

νέχεια, μίλησε για την υπηρεσία/εφαρμογή της Novoville,
της οποίας είναι συνιδρυτής. Σε αυτήν την εφαρμογή, που
οι πολίτες μπορούν να κατεβάσουν στο κινητό τους, έχουν
την ευκαιρία να δηλώσουν όποια ανεπάρκεια εντοπίζουν
στον Δήμο τους, προκειμένου αυτή να διορθωθεί άμεσα. Σε
ερώτηση μαθητή σε σχέση με τις σπουδές που πρέπει να
επιλέξει, απάντησε ότι οι νέοι πρέπει να έχουν κατά νου ότι,
στις ημέρες μας, δεν υπάρχουν στενά όρια μεταξύ των επιστημών. Μάλιστα, δε δίστασε να τους προτρέψει να επιχειρήσουν χωρίς φόβο, ακόμα κι αν αποτύχουν.
Στη συνέχεια, το ακροατήριο είχε την ευκαιρία να μεταφερθεί από τον χώρο των επιχειρήσεων στον χώρο της Ιατρικής, όπως αυτή παρουσιάστηκε μέσα από τα λόγια μιας
εμπνευσμένης λειτουργού της. Η κ. Σάλλα Χαριτίνη, Ιατρός
και Διευθύντρια Κυτταρολογικού Εργαστηρίου της Ιδιωτικής Κλινικής «ΥΓΕΙΑ», όρισε την Ιατρική όχι ως μια απλή
επιλογή επαγγέλματος αλλά ως «επιλογή τρόπου ζωής».

κατ’ αυτόν τον τρόπο, κρίνεται η ικανότητα κάποιου να μεταφέρει με ασφάλεια τους επιβαίνοντες. Τέλος, αναφέρθηκε στην επικινδυνότητα του επαγγέλματος, που έχει, πλέον,
περιοριστεί (για να πέσει ένα αεροσκάφος, πρέπει και τα 12
επίπεδα ασφάλειας να καταρρεύσουν μαζί), καθώς και στη
ζωή που διάγει ένας αεροπόρος, μια ζωή συναρπαστική, γεμάτη προκλήσεις.
Συναρπαστική, όμως, είναι και η ζωή ενός Πολυτεχνίτη,
όπως έγινε κατανοητό μέσα από τα λόγια του Δρ Τουρνικιώτη Παναγιώτη, Αρχιτέκτονα και Καθηγητή Ε.Μ.Π. Λαμβάνοντας ως αφόρμηση το σύμβολο του Πολυτεχνείου που
φέρει την εικόνα του Προμηθέα, αναφέρθηκε στη μηχανή,
που μας επιτρέπει να βρούμε λύσεις σε πολλαπλά προβλήματα. Η ομιλία του που είχε ως θέμα : «Οι σπουδές του Μηχανικού και η τέχνη του Αρχιτέκτονα στο Πολυτεχνείο»
προσέφερε στους ακροατές μια κατατοπιστικότατη εικόνα
για τη φύση της εργασίας του Μηχανικού και το εύρος αυτής. Μάλιστα, σημείωσε ότι ένας από τους παλιότερους Μηχανικούς ήταν ο «πολυμήχανος» Οδυσσέας, που μπορούσε
να δώσει λύση σε κάθε είδους προβλήματα. Εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του στους Μηχανικούς Ιατρικής, αποδεικνύοντας αυτό που ο κ. Μπουραντάς είχε προαναφέρει
σχετικά με την αλληλεπίδραση που υφίσταται μεταξύ των
διάφορων επιστημονικών χώρων. Ο Αρχιτέκτονας συνιστά
τη μετεξέλιξη των τεχνών του Μηχανικού, καθώς συνδυάζει
τις τεχνικές γνώσεις με την καλλιτεχνική ευαισθησία.
Η αυλαία της εκδήλωσης έκλεισε με την ομιλία του κ. Χατζητέγα Γιώργου, Φυσικού, Συγγραφέως και Φροντιστή, με

Προεξάρχον κίνητρο για την ενασχόληση κάποιου με την εν
λόγω επιστήμη είναι η αγάπη για τους άλλους. Ωστόσο, η
γοητεία που ασκούν στο άτομο η λειτουργία της ζωής, το
κύρος και το σύνδρομο εξουσίας επί των ανθρώπων αποτελούν κι αυτά, με τη σειρά τους, λόγους που ωθούν κάποιον
να γίνει γιατρός. Ο επαγγελματίας γιατρός καλείται να συνδυάζει το σκέπτεσθαι, το αισθάνεσθαι, το πράττειν και το
βούλεσθαι, ώστε να ανταποκριθεί στις πολύπλευρες απαιτήσεις του επαγγέλματος. Η μεγάλη πρόκληση που καλείθέμα: «Εξεταστικά συστήματα στην Ελλάδα και τον κόσμο». Πολλές φορές, ανέφερε, οι καθηγητές γίνονται δέκτες
παραπόνων ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας είναι
προσδεδεμένο στο άρμα των εξετάσεων και προσανατολισμένο σε αυτό. Ωστόσο, μια συνολική προσέγγιση του φαινομένου των εξετάσεων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτές
δεν αποτελούν ελληνικό φαινόμενο, όπως, εσφαλμένα, πιστεύουν μερικοί, αλλά παγκόσμιο και διαχρονικό. Εξετάσεις
υπήρχαν στην αρχαία Κίνα από το 200 π.Χ. και στη Γαλλία
από το 1808, επί εποχής Ναπολέοντα. Σήμερα, οι εξετάσεις
ται να αντιμετωπίσει ο γιατρός είναι ότι - εκτός από τον κοινό νου και τις τεχνικές δεξιότητες που καλείται να διαθέτει
- πρέπει να ανανεώνει, συνεχώς, τις γνώσεις του, καθώς, ανά
80 ημέρες, ο όγκος των γνώσεων διπλασιάζεται!
Ο Δρ Κωνσταντέλλος Γρηγόρης, Πιλότος και Δήμαρχος
του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, ανέλαβε να απογειώσει τη συζήτηση μεταφέροντάς την στους αιθέρες και
δείχνοντας στους μαθητές ότι ο δρόμος για τα όνειρά τους
μπορεί να περνάει και… διά αέρος! Ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος, μίλησε σε αυτούς για τον «Επαγγελματικό ορίζοντα
του πιλότου». Ξεκίνησε την ομιλία του αναφέροντας ένα
ρητό, που υποστηρίζει ότι «όταν κάνεις το χόμπι σου εργασία, δε θα δουλέψεις ποτέ στη ζωή σου». Ο ίδιος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ακολούθησε αυτό το ρητό και νιώθει ευτυχής, όταν πετάει, καθώς αυτό τον βοηθά να «γεμίζει
τις μπαταρίες του». Το πτυχίο του αεροπόρου, υπογράμμισε, τίθεται σε αχρηστία, αν κάποιος δεν πετάξει για 60 ημέρες. Για να γίνει κάποιος κυβερνήτης σε ένα αεροσκάφος,
πρέπει, πρώτα, να έχει διατελέσει συγκυβερνήτης σε όλων
των ειδών τα αεροσκάφη. Αυτό, όπως είναι λογικό, απαιτεί
συνεχή εκπαίδευση. Μάλιστα, η διαδικασία της πιστοποίησης είναι απαιτητική και κρίνεται στη λεπτομέρεια, αφού,

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής πρακτικής σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης, από την Κορέα μέχρι
τη Βραζιλία και από την Ευρώπη ως την Αυστραλία. Συνεπώς, η χώρα μας δεν αποτελεί την εξαίρεση, αλλά επιβεβαιώνει τον κανόνα των εξετάσεων.
Η εκδήλωση «έκλεισε» λίγο μετά τις δέκα το βράδυ, με
τους γονείς και τους μαθητές να έχουν σχηματίσει μικρές
ομάδες πέριξ των ομιλητών και να συζητούν με αυτούς, με
την ευχή η ημερίδα αυτή να «άνοιξε» τις καρδιές και το μυαλό των μαθητών μας, χαράζοντάς τους νέους δρόμους και
προορισμούς, τους οποίους θα κατακτήσουν «με λογισμό
και μ’ όνειρο»…

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 6

«Η Φυσική μαγεύει… μικρούς

Ημερίδα-Πανηγύρι Φυσικ

Τ

A. Ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων στο πλαίσιο της εκδήλωσης

ην Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017, στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Βούλας, το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών, υπό την αιγίδα του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης και με τη συνδρομή
της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ), διοργάνωσε την
πρώτη ημερίδα–πανηγύρι Φυσικής με θέμα: «Η Φυσική μαγεύει… μικρούς και μεγάλους».
Σκοπός της ημερίδας Φυσικών Επιστημών με τίτλο
«Η Φυσική μαγεύει… μικρούς και μεγάλους» ήταν
να φέρει σε επαφή τόσο τους μαθητές όσο και τους
γονείς αυτών με τον θαυμαστό κόσμο των Φυσικών
Επιστημών. Η εκδήλωση οργανώθηκε στη λογική παράλληλων δραστηριοτήτων. Για όση ώρα, δηλαδή, οι
μικροί μαθητές άνοιγαν ένα «νέο παράθυρο» για τη θέαση του κόσμου, παρακολουθώντας τα πειράματα επίδειξης κορυφαίων επιστημόνων, οι γονείς τους και πλήθος επισκεπτών είχαν κατακλύσει την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να
παρακολουθήσουν τις ομιλίες των διακεκριμένων επιστημόνων που είχαν κληθεί για την εν λόγω εκδήλωση.
Προτού δοθεί ο λόγος στους εκλεκτούς προσκεκλημένους, οι κ.κ. Ανδρακάκος Κώστας, Διευθυντής Γυμνασίου του Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών, Τριάντη Δώρα, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γκρος Γιώργος, εκπρόσωπος της Ένωσης
Ελλήνων Φυσικών, Μανδρίκας Αχιλλέας, Σύμβουλος
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Πρόεδρος Παιδείας του Δήμου Βάρης-Βούλας–
Βουλιαγμένης κ. Βάσης Νικόλαος χαιρέτισαν την εκδήλωση.
Πρώτος πήρε τον λόγο ο Δρ Σιμόπουλος Διονύσης, Αστροφυσικός και επίτιμος Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου, ο οποίος μίλησε για τη ζωή των
άστρων, δηλαδή, για το πώς αυτά γεννιούνται, εξελίσσονται και πεθαίνουν. Όπως
χαρακτηριστικά ανέφερε, ξεκινώντας την
ομιλία του «Τα άστρα και οι μύθοι τους»,
η σχέση ανθρώπου-ουρανού είναι ερωτική και εντοπίζεται αιώνες πριν την εποχή
μας. Το τηλεσκόπιο ήταν ο πρώτος τρόπος που μας βοήθησε να γνωρίσουμε πολλά για το Σύμπαν, ενώ τα ραδιοτηλεσκόπια αποτελούν ένα δεύτερο «παράθυρο» στο Σύμπαν. Η γέννηση και η εξέλιξη
του Σύμπαντος έγιναν σύμφωνα με τη γνωστή θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης, ενώ υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρχουν παράλληλα σύμπαντα που δεν μπορούν να παρατηρηθούν από εμάς, καθώς βρίσκονται
πέρα και έξω από το δικό μας. Θέλοντας να αποδείξει
ότι ο ανθρώπινος οργανισμός είναι κατασκευασμένος

από υλικά που δημιουργήθηκαν στο εσωτερικό των
άστρων, ανέφερε ότι το 66% των ατόμων του σώματος
του ανθρώπου είναι H, O, C, N, υλικά που δημιουργήθηκαν στο εσωτερικό των άστρων πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Κλείνοντας τον λόγο του, συμβούλευσε τους μαθητές με τα λόγια του Αινστάιν: «Ποτέ
σας μη χάσετε την ιερή περιέργεια.».
Στη συνέχεια, ο Δρ Καλαχάνης Κωνσταντίνος, Φιλόλογος, μέσα από την ομιλία του με θέμα «Ο Αριστοτέλης για τον χρόνο και η σύγχρονη Φυσική», έκανε
λόγο για την έννοια του χρόνου, όπως αυτή ορίστηκε
από τον Αριστοτέλη και όπως έχει καθιερωθεί στη σύγχρονη Φυσική. Έχοντας στη «φαρέτρα» του τις θεωρητικές γνώσεις ενός Φιλολόγου, έδωσε τη θεωρητική διάσταση ενός φυσικού μεγέθους, όπως αυτό του χρόνου. Η ομιλία μετέφερε το ακροατήριό του αιώνες πριν,
όταν ο Αριστοτέλης στο έργο του «Φυσικά» είχε ορίσει
βασικές επιστημονικές έννοιες, όπως αυτή του κενού,
του χώρου, του χρόνου και της μάζας. Εστιάζοντας σε
μία από αυτές, τον χρόνο, εξήγησε ότι ο άνθρωπος
αντιλαμβάνεται τον χρόνο σε τρεις διαστάσεις: το παρελθόν, το παρόν (νυν) και το μέλλον. Το νυν (= παρόν)
το όρισε ως μια ακαριαία στιγμή, σαν ένα υ σφηνωμένο ανάμεσα σε δύο ν (παρελθόν- μέλλον). Ο Φιλόπονος είχε ορίσει το νυν ως το ποιητικό αίτιο του χρόνου,
ενώ ο Σταγειρίτης φιλόσοφος Αριστοτέλης είχε σημειώσει ότι ο χρόνος δεν υπάρχει χωρίς την ανθρώπινη

παρουσία. Παρόλ’ αυτά, και πριν τον άνθρωπο υπήρχαν παρατηρητές του χρόνου που είχαν το λεγόμενο
«βιολογικό ρολόι» και δεν ήταν άλλοι από τα ζώα. Λίγο πριν αποχαιρετήσει το ακροατήριό του, προέτρεψε
τους μαθητές να έχουν το μυαλό τους ανοιχτό και να
παρακολουθούν οτιδήποτε μπορεί να τους οξύνει τη
φαντασία.
Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε η Δρ Πρέκα Παναγιώτα, Μαθηματικός, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, η οποία έδωσε διάλεξη με θέμα «Το παραμύθι της ΟδύσσειαςΗ επιστροφή του Οδυσσέα». Ξετυλίγοντας το νήμα
μιας ιστορίας που εξακολουθεί να γοητεύει ακόμα μικρούς και μεγάλους, αυτής του Οδυσσέα, όρισε, βάσει
αστρονομικών φαινομένων, την ημερομηνία επιστροφής του ομηρικού ήρωα και πραγματοποίησης της
μνηστηροφονίας. Η κ. Πρέκα υποστήριξε ότι, ενώ στην
αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν τη συνήθεια να αποδίδουν στους θεούς κάποια αστρονομικά φαινόμενα και
να τα θεωρούν είτε καλούς είτε κακούς οιωνούς, η σύγχρονη ιστορική έρευνα έχει καταφέρει να εντοπίσει και
να αναγνωρίσει τα αστρονομικά φαινόμενα που εμπεριέχονται σε μυθικές αφηγήσεις. Βάσει του ομηρικού

κειμένου, λοιπόν, εύκολα μπορεί κανείς να συναγάγει
ότι ο Οδυσσέας επέστρεψε στη γενέθλιο γη του το φθινόπωρο. Αναφέρεται, χαρακτηριστικά, ότι, κατά την
επάνοδό του, υπήρχε κρύο και βροχή και ότι ο Εύμαιος και ο Οδυσσέας άναβαν φωτιές, ενώ σκεπάζονταν

με βαριά σκεπάσματα, για να ζεσταθούν. Ακόμα και
τα φυτά και οι καρποί που αναφέρονται στο κείμενο
παραπέμπουν στην εποχή του φθινοπώρου (κληματαριές με σταφύλια, αχλαδιές, μηλιές, ροδιές). Η αθέσφατος (=μακράς διάρκειας) νύκτα καθώς και η συνύπαρξη των αστερισμών των Πλειάδων και του Βοώτη, με
τον τελευταίο να δύει «οψέ» (οψέ δύοντα Βοώτη) έχουν
οδηγήσει τους ερευνητές στην υιοθέτηση της
άποψης ότι η επιστροφή του ήρωα συντελέστηκε κατά το φθινόπωρο. Μάλιστα, ο μάντης
Θεοκλύμενος, αναφερόμενος στη στιγμή της
μνηστηροφονίας, δηλώνει ότι ο ήλιος είχε
απολεσθεί, φαινόμενο που παραπέμπει σε μερική έκλειψη Ηλίου! Οι επιστήμονες, μελετώντας όλες τις ηλιακές εκλείψεις που συνέβησαν μεταξύ 1300 π.Χ. και 1130 π.Χ. (οπότε και
παύουν να υπάρχουν τα μυκηναϊκά κέντρα),
κατέληξαν ότι αυτή που πληροί τις προαναφερθείσες αναφορές είναι η έκλειψη που συνέβη στις 30 Οκτωβρίου 1207 π.Χ., ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η δολοφονία των αναίσχυντων μνηστήρων. Πέντε
ημέρες νωρίτερα, δηλαδή την 25η Οκτωβρίου 1207
π.Χ., ο Οδυσσέας είχε επιστρέψει στη γενέθλιο γη του,
μετά από δέκα έτη περιπλανήσεων.
Τέλος, ο Δρ Φασσέας Κωνσταντίνος, Βιολόγος,
Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου, μίλησε στο
ακροατήριο για τους μύθους που επικρατούν γύρω
από θέματα διατροφής, στην ομιλία του με θέμα «Επιστήμη και Διατροφή». Αρχικά, παρακίνησε τους παρευρισκόμενους να ανατρέχουν στα δελτία τύπου του
ΕΦΕΤ, προκειμένου να πληροφορούνται σχετικά με το
τι επιτρέπεται να καταναλώνουν και τι όχι. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι δεν πρέπει ποτέ να διατίθεται λάδι σε τενεκέ. Από τα πρώτα, κιόλας, λεπτά της ομιλίας του, φρόντισε να καταρρίψει την εσφαλμένη εντύπωση ότι η διατροφή στις μέρες μας είναι κατώτερης
ποιότητας απ’ ό,τι στο παρελθόν, υποστηρίζοντας, μάλιστα, ότι είναι καλύτερη και πλουσιότερη από ποτέ,
καθώς η ποιότητα των τροφίμων είναι βελτιωμένη σε
σχέση με εκείνη που υπήρχε 30-40 χρόνια πριν. Προς
επίρρωση της παραπάνω θέσης, ανέφερε ότι, σήμερα,
οι γυναίκες μεγάλης ηλικίας δεν έχουν, πλέον, καμπούρα, όπως στο παρελθόν. Και ενώ η επιστήμη ενοχοποι-
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μικρούς και μεγάλους»

κής στο Δημαρχείο Βούλας
είται για πολλά δεινά που πλήττουν τον πλανήτη μας,
είναι, παράλληλα, και υπεύθυνη για πολλές κατακτήσεις, όπως για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής.
Ο κ. Φασσέας σημείωσε ότι, στην αρχαία Ελλάδα, το
προσδόκιμο ζωής ήταν 26-28 χρόνια, με τους ευπορότερους να ζουν κατά 10 χρόνια περισσότερο. Μέχρι τα
τέλη του 19ου αι., δεν είχε διαφοροποιηθεί κατά πολύ

το προσδόκιμο ζωής, καθώς άγγιζε μόλις τα 36 χρόνια! Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο μέσος άνθρωπος ζούσε 46 χρόνια, ενώ σε αυτές τις επτά δεκαετίες
μέχρι και σήμερα, το προσδόκιμο άγγιξε τα 82 χρόνια!
Μετά το πέρας της ομιλίας του, ο κ. Φασσέας δε δίστασε να απαντήσει, με προθυμία, σε όλες τις ερωτήσεις
των παρευρισκομένων, μεταδίδοντας κάποιες από τις

γνώσεις του που θα βοηθήσουν τους καταναλωτές
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αστικών μύθων
περί της διατροφής.
Η εκδήλωση έκλεισε με ευχαριστίες εκ μέρους
του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης προς το
Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών για την άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης.

B. Πειράματα επίδειξης από κορυφαίους επιστήμονες- πειραματιστές στο πλαίσιο της Ημερίδας

Τ

ο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών εμπνεύστηκε την εκδήλωση αυτή στοχεύοντας στη δημιουργία ενός δικτύου μάθησης μέσω
της ενεργοποίησης όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής, δασκάλων και μαθητών. Έτσι, υποκινούμενοι
από την αγάπη τους για τη Φυσική και
τις Φυσικές Επιστήμες συγκεντρώθηκαν όλοι, μικρά και… μεγαλύτερα παιδιά, το συννεφιασμένο εκείνο πρωινό
του Φεβρουαρίου, στο Δημαρχείο, για
να παρουσιάσουν κατασκευές, να πειραματιστούν, να παρακολουθήσουν, να
ακούσουν, να μάθουν και να κατανοήσουν λίγο καλύτερα τον κόσμο που τους
περιβάλλει.
Από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαν
αρχίσει να συρρέουν στους χώρους του
Δημαρχείου οι μαθητές των δημοτικών
σχολείων και των Γυμνασίων της περιοχής και να πλημμυρίζουν με τις ενθουσιώδεις φωνές τους ένα τυπικό γραφειοκρατικό Μέγαρο. Η αίθουσα «Ιωνία» είχε
μετατραπεί σε ένα απέραντο εργαστήριο, καθώς είχαν διαμορφωθεί εννέα διαφορετικοί πάγκοι πειραμάτων επίδειξης με διακεκριμένους Έλληνες
επιστήμονες–πειραματιστές, που είχαν, ασμένως, ανταποκριθεί στην πρόσκληση που έλαβαν από το σχολείο
μας, προκειμένου να συμμετάσχουν
στην εν λόγω εκδήλωση.
Η Χημικός του Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών, κ. Ανδρακάκου Σοφία, μαζί με μαθήτριές της Ζαχαρίου
Λυδία, Κουτσιλιέρη Χριστίνα, Μανουδάκη Αθηνά, Μπιζούμη Μαριτίνα,
Παναγιωτάκου Μαρλένα, Παραδείση
Ελένη, Πολιτοπούλου Κατερίνα και
Στάμου Ματίνα και την εκπαιδευτικό
του Δημοτικού Βάρκιζας, κ. Μπερδούση Κατερίνα, παρουσίασαν τον τρόπο
παρασκευής αγνών βιολογικών καλλυντικών και προσέφεραν τα παρασκευάσματα στις γοητευμένες μαθήτριες που
τις παρακολουθούσαν, αποδεικνύοντας
ότι η επιστήμη τίθεται και στην υπηρεσία της ομορφιάς.
Ο κ. Γκούμας Παναγιώτης, Φυσικός – πειραματιστής, έχοντας δίπλα του
τους εκπαιδευτικούς από το 3ο Δημοτικό Βούλας, κ.κ. Αλεξανδρίδη Μπάμπη
και Γκιώνη Κωνσταντίνο, παρουσίασε
πειράματα ηλεκτρισμού και ακραίως χαμηλών θερμοκρασιών. Οι μαθητές παρακολούθησαν έκπληκτοι ένα φουσκω-

μένο μπαλόνι να μηδενίζει τον όγκο του,
βυθιζόμενο σε υγρό άζωτο και έμαθαν
ότι μπορεί να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύ-

πωσιακό αυτό δρώμενο τιτλοφορούταν
«Πετρώματα: Γεννιόμαστε, ζούμε, αλλάζουμε, πεθαίνουμε; Ο κύκλος της

μα με τη βοήθεια ενός θερμοστοιχείου, βυθίζοντας τον ένα ακροδέκτη του
στο υγρό άζωτο και τον άλλο στο βραστό νερό. Η κ. Κόρκου Ιωάννα, Χημικός του Σχολείου «Σταυράκη», με τους
μαθητές της μύησαν, με παιγνιώδη τρόπο, τους μικρούς θεατές στην τέχνη της
παρασκευής αρωμάτων με τη βοήθεια
της Χημείας. Ο κ. Κονιδιτσιώτης Δημήτρης, Χημικός, με τη συνδρομή του
κ. Μουταφίδη Γιάννη, εκπαιδευτικού
του Δημοτικού Βουλιαγμένης, παρουσίασε εντυπωσιακά πειράματα Χημείας
και… χημικές «εκρήξεις»! Ακόμα, προέβησαν από κοινού στην παρασκευή των
κυριότερων στοιχείων του ατμοσφαιρικού αέρα και παρακίνησαν τους μαθητές να μελετήσουν τις φυσικές ιδιότητες
του εν λόγω μείγματος. Παράλληλα, ο
κ. Γάτσιος Γιάννης, Φυσικός, επεδίωξε
και πέτυχε να βοηθήσει τους μαθητές
να ανακαλύψουν την ομορφιά και τη
μαγεία της φύσης μέσα από ευφάνταστα παιχνίδια. Πραγματοποίησε πειράματα θερμότητας, κλασικής μηχανικής
και οπτικής και παρουσίασε, μπροστά
στα έκπληκτα μάτια των παιδιών, τη λειτουργία της θερμικής μηχανής που μετατρέπει τη θερμική ενέργεια σε άλλες
μορφές ενέργειας. Την ίδια στιγμή, σε
διπλανό πάγκο, οι κ.κ. Χρυσοστομίδης
Πέτρος και Ψυχογιού Μαρία, Γεωλόγοι, παρουσίασαν ένα διδακτικό σενάριο που είχε σχέση με τον αέναο κύκλο
της δημιουργίας και της καταστροφής
των πετρωμάτων στη φύση. Το εντυ-

ζωής μας».
Και… ο κύκλος των εργαστηρίων συνεχίστηκε με τον κ. Λάζο Παναγιώτη,
Φυσικό του 26ου ΓΕΛ Αθηνών (Μαράσλειο) που έκανε «παιχνίδια» με το φως
και τα χρώματα. Συγκεκριμένα, με τη
βοήθεια μιας μαθήτριάς του, παρουσίασε φαινόμενα σχετιζόμενα με τη φωτοελαστικότητα και την πόλωση του φωτός. Στηριζόμενος σε μια ειδική διάταξη
κατέδειξε πώς αλλάζει το χρώμα ενός
αντικειμένου ανάλογα με το χρώμα του
προσπίπτοντος σε αυτό φωτισμού και
προέτρεψε το κοινό του να παρακολουθήσει τη συνεχή διάθλαση μιας δέσμης
φωτός, όταν αυτή προσπίπτει σε μια λεκάνη με έξι διαλύματα διαφορετικής πυκνότητας το καθένα. Ο κ. Σομαλακίδης
Γιάννης, Φυσικός, χωρίζοντας τους μαθητές σε ομάδες, πραγματοποίησε και
αυτός πρωτότυπα πειράματα, που καθήλωσαν τους πάντες. Τέλος, στον χώρο
της σκηνής είχε μεταφέρει το STEM εργαστήριό του ο Δρ Σκέλλας Αντώνης,
εκπαιδευτικός-Υποδιευθυντής του 4ου
Δημοτικού Βούλας και η κ. Πιτσαρού
Τόνια, εκπαιδευτικός του ίδιου σχολείου. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί ασχολήθηκαν, αρχικά, με την επιστήμη της Βιολογίας και, συγκεκριμένα, με τα στάδια μεταμόρφωσης του βατράχου. Στη
συνέχεια, οι μαθητές, με τη βοήθεια της
Ρομποτικής Μηχανικής, κατασκεύασαν
και προγραμμάτισαν τις συμπεριφορές
ενός βατράχου-ρομπότ σε διάφορες
συνθήκες και ολοκλήρωσαν το εργα-

στήριο αυτό παίζοντας βατραχομαχίες!
Στην έξοδο απ’ την αίθουσα των πειραμάτων, μια γλυκιά έκπληξη περίμενε
όλους, μικρά και… μεγαλύτερα παιδιά.
Η έκπληξη αυτή δεν ήταν άλλη από το
παγωτό που, με τη χρήση υγρού αζώτου, παρασκεύαζε η εκπαιδευτικός κ.
Παπαθανασίου Μαρία από τα «Εκπαιδευτήρια Πασχάλη». Εκμεταλλευόμενη τις ιδιότητες του υγρού αζώτου που
λειτουργεί ως ψυκτικό υγρό, ανέδειξε,
μέσω της παρασκευής παγωτού, μία
επιπλέον χρήση του εν λόγω υγρού-αερίου, που χρησιμοποιείται, κυρίως, για
θεραπευτικούς σκοπούς.
Τέλος, στην είσοδο του Δημαρχείου,
εκπαιδευτικοί και μαθητές από το 1ο, 2ο,
4ο Δημοτικό Βούλας και το 1ο Δημοτικό Βάρης, υπό την επίβλεψη των δασκάλων τους, παρουσίασαν πειράματα
και κατασκευές που εκπόνησαν κατά το
τρέχον σχολικό έτος.
Τα φωτεινά πρόσωπα των παιδιών,
που, για λίγες στιγμές, έγιναν μικροί επιστήμονες, καθώς και των γονέων τους
που μοιράστηκαν κι αυτοί, σαν μικρά
παιδιά, τη χαρά της ανακάλυψης της νέας γνώσης αποτέλεσαν τον καλύτερο
επίλογο μιας ημέρας που όλοι μας θα
θυμόμαστε για πολύ καιρό…
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ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ομιλία της κ. Χριστίνας Μπούρα

Η

εποχή μας είναι, αναντίλεκτα, η εποχή
της αλματώδους προόδου στον τομέα
της τεχνολογίας και των επιστημών. Νέες
ανακαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας
και νέα τεχνολογικά επιτεύγματα έρχονται να
προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα, με σκοπό να
βελτιώσουν την καθημερινότητα του ανθρώπου.
Αυτή η αέναη διακίνηση ιδεών συνθέτει έναν
διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο και «γεννά»
διαρκώς νέα, σύγχρονα επαγγέλματα. Στο πλαίσιο,
λοιπόν, της ενημέρωσης των μαθητών μας για νέα,
μη κορεσμένα επαγγέλματα, προσκλήθηκε στο
σχολείο μας η κ. Χριστίνα Μπούρα, καθηγήτρια
Κρυπτογραφίας στο Πανεπιστήμιο των
Βερσαλλιών. Η κ. Μπούρα μέσα από την ομιλία
της με θέμα «Τι είναι η Κρυπτογραφία και πώς
εξελίχθηκε ανά τους αιώνες» κατάφερε να μυήσει
τους μαθητές στην Κρυπτογραφία και, ταυτόχρονα,
να «ξεκλειδώσει» κάποια από τα «μυστικά» της εν
λόγω επιστήμης.
Με λόγο άμεσο και γλαφυρό, η κ. Μπούρα
άρχισε να ξετυλίγει το νήμα της ιστορίας της
Κρυπτογραφίας, μιας επιστήμης αιχμής. Κάνοντας
μια ιστορική αναδρομή, σημείωσε ότι οι άνθρωποι
είχαν ανέκαθεν την ανάγκη να μεταφέρουν
μηνύματα που θα έμεναν κρυφά από ενδεχόμενους
εχθρούς και θα γίνονταν κατανοητά μόνο από τον
παραλήπτη. Για τον λόγο αυτό είχαν αναπτύξει
και κάποιες μεθόδους που θα τους το επέτρεπαν.
Έτσι, η στεγανογραφία ήταν η απόκρυψη ενός
μηνύματος σε κάποιο μέσο, είτε αυτό ήταν αόρατο
μελάνι (δε φαινόταν το μήνυμα, παρά μόνο όταν
θερμαινόταν το μελάνι), είτε ένα αβγό, είτε ακόμα
και το κεφάλι ενός ανθρώπου! Χαρακτηριστικά
ανέφερε ότι κάποιος τύραννος της Μιλήτου είχε
ξυρίσει το κεφάλι ενός σκλάβου, προκειμένου ν’
αποτυπώσει πάνω σε αυτό ένα μήνυμα! Μία ακόμα μέθοδος απόκρυψης του μηνύματος, πιο σύγχρονη, ήταν αυτή με τις μικροτελείες. Ο αποστολέας έγραφε το μήνυμά του και, στη συνέχεια, το
έκανε σε τέτοιο βαθμό σμίκρυνση, ώστε να μοιάζει
με μια τελεία. Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου,
που χρησιμοποιήθηκε, μάλιστα, και από Γερμανούς
πράκτορες στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν ότι, αν
κάποιος αντιλαμβανόταν το τέχνασμα, το μήνυμα
θα αποκαλυπτόταν αμέσως.
Οι αδυναμίες των προαναφερθεισών μεθόδων
οδήγησαν στην ανάπτυξη της Κρυπτογραφίας,

που επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία εν μέσω
εχθρών. Για να τελεσφορήσει η Κρυπτογραφία,
καλείται να εκπληρώσει τρεις βασικούς στόχους:
την εμπιστευτικότητα, την πιστοποίηση και
την ακεραιότητα. Η κ. Μπούρα ανέφερε, προς
έκπληξη των μαθητών, ότι οι πρώτες μέθοδοι
Κρυπτογραφίας αναπτύχθηκαν κατά τον 6ο- 5ο αι.
π.Χ. και ήταν ο αναγραμματισμός ή η μετάθεση
των γραμμάτων, με βασικό μειονέκτημα και των
δύο τον χρόνο που θα χρειαζόταν ο παραλήπτης
να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα, καθώς δε θα
μπορούσε να φανταστεί άμεσα τη μετάθεση που
είχε κάνει ο αποστολέας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
ως μέθοδος κρυπτογράφησης, παρουσίαζε η
«σπαρτιατική σκυτάλη», αποτελούμενη από μια
ράβδο και μια λωρίδα που τυλιγόταν πέριξ αυτής.
Η λωρίδα, λοιπόν, τυλιγόταν ελικοειδώς γύρω από
τη ράβδο και το κείμενο που έπρεπε να μεταφερθεί γραφόταν σε στήλες, ένα γράμμα σε κάθε έλι-

κα. Ο παραλήπτης, φυσικά, έπρεπε να έχει στην
κατοχή του σκυτάλη ίδιας διαμέτρου (που επέχει
την έννοια του σημερινού κλειδιού), προκειμένου
να διαβάσει το μήνυμα, το οποίο ήταν αδύνατο ν’
αναγνωσθεί με άλλο τρόπο.
Ιδιαίτερη μνεία έκανε η κ. Μπούρα και στον
«αλγόριθμο του Καίσαρα», σύμφωνα με τον οποίο
το κάθε γράμμα αντικαθίστατο από αυτό που ήταν
τρεις θέσεις πιο κάτω στο αλφάβητο. Αν και την
εποχή εκείνη η μέθοδος θεωρούταν ασφαλής,
λόγω του υψηλού ποσοστού αναλφαβητισμού,
στις μέρες μας, θεωρείται μηδενικής ασφάλειας.
Οι Άραβες, αντίστοιχα, είχαν αναπτύξει μια
μέθοδο κρυπτανάλυσης τον 9ο αι., την «ανάλυση
συχνοτήτων», που στηριζόταν στη συχνότητα με
την οποία εμφανιζόταν κάθε γράμμα στο αλφάβητό τους.
Σήμερα, η Κρυπτογραφία είναι περισσότερο
αναγκαία από ποτέ και, μάλιστα, σε εφαρμογές που
δε θα σκεφτόταν ο μέσος νους. Το ηλεκτρονικό
διαβατήριο, τα κλειδιά του αυτοκινήτου, οι
κάρτες sim των κινητών τηλεφώνων, καθώς και οι
ηλεκτρονικές πληρωμές είναι μόνο μερικές από
αυτές. Η στενή συνάφεια της επιστήμης αυτής με τα
Μαθηματικά αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το
πιο διάσημο ασύμμετρο κρυπτοσύστημα βασίζεται
στο μαθηματικό πρόβλημα της παραγοντοποίησης
αριθμών.
Η ομιλία της κ. Χριστίνας Μπούρα είχε τόσο
συνεπάρει τους μαθητές, που δεν αντιλήφθηκαν
το κουδούνι που τους καλούσε για διάλειμμα.
Σίγουρα, είχε καταφέρει μέσω της αφήγησής της
όχι μόνο να ανοίξει έναν νέο δρόμο σκέψης και
προβληματισμού για τους μαθητές αλλά και να
«αποκρυπτογραφήσει» την ψυχοσύνθεση του
σύγχρονου εφήβου…
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Τ

Ομιλία κ. Λιάντη στους μαθητές του σχολείου μας

ην Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2017,
ο κ. Λιάντης επισκέφθηκε, για μια
ακόμα φορά, το σχολείο μας, προκειμένου να συζητήσει με τους τελειόφοιτους του Γυμνασίου και τους μαθητές
της Α΄ Λυκείου για θέματα πρόληψης λοιμωδών νοσημάτων και εν γένει υγιεινής. Ο
κ. Ηλίας Λιάντης είναι Ψυχολόγος και ειδικός συνεργάτης του ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων), που
εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με όπλα
την επιστημονική κατάρτιση και την αμεσότητα, κατάφερε, μέσα σε λίγα λεπτά, να
«κερδίσει» το ακροατήριό του και να δημιουργήσει μια φιλική ατμόσφαιρα, στοιχείο που συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση, για να καρποφορήσει μια τόσο σοβαρή συζήτηση.
Το νήμα της συζήτησης άρχισε να ξετυλίγεται με αφορμή την 1η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Aids, και τη συμ-

βολική κορδέλα, κόκκινου χρώματος, που
αποτελεί το σήμα κατατεθέν του αγώνα
κατά της συγκεκριμένης ασθένειας. Εξήγησε, λοιπόν, ότι δεν είναι τυχαίο το κόκκινο χρώμα που επελέγη για την κορδέλα,
καθώς συμβολίζει τον έρωτα, το πάθος, το
αίμα αλλά και τον κίνδυνο. Μια αντίστοιχη

κορδέλα, ροζ χρώματος, είναι η κορδέλα
ευαισθητοποίησης κατά του καρκίνου του
μαστού, ενώ η πράσινη συμβολίζει τη δωρεά οργάνων και ιστών.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα σημαντικότερα από τα αποκαλούμενα «σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα» και «δι-

Διάλεξη της Δρ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ Ράπτη
στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών

Τ

ην Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016, οι μαθητές
της Γ΄ Λυκείου παρακολούθησαν τη διάλεξη
της Δρ Κλεοπάτρας Ράπτη, Υποτρόφου Marie
Curie – International Incoming Fellowship, με τίτλο
«Γονιδιακή Θεραπεία και Ανοσολογικές Αντιδράσεις» και «Βλαστικά Κύτταρα και Διαφοροποίηση
σε Μυοκαρδιοκύτταρα για τη Μελέτη Μυοκαρδιοπαθειών». Ο σύγχρονος ασθματικός τρόπος ζωής, το έντονο άγχος, η κακή διατροφή και η έλλειψη
ελεύθερου χρόνου και ύπνου καθιστούν τα προαναφερθέντα άκρως επίκαιρα θέματα που μας αφορούν
όλους.
Η γονιδιακή και κυτταρική θεραπεία αποτελούν δύο από τις πιο πολλά υποσχόμενες κατευθύνσεις στην
καταπολέμηση
συγγενών ασθενειών και όχι μόνο. Η γονιδιακή
θεραπεία αφορά στη μεταφορά γονιδίων, με
τη βοήθεια, κατά κανόνα, ιικών
φορέων σε κύτταρα ασθενών
με σκοπό τη θεραπεία μιας ασθένειας. Οι ιικοί φορείς είναι ιοί από τους οποίους έχει αφαιρεθεί μέρος
ή ολόκληρο το γονιδίωμα και έχει αντικατασταθεί με
το θεραπευτικό γονίδιο. Ο Αδενο-Συνδεόμενος Ιός
(ΑΣΙ-Adeno-Associated Virus - AAV) είναι ένας πολλά
υποσχόμενος ιικός φορέας, λόγω της έλλειψης παθογένειας, των ήπιων ανοσολογικών του αποκρίσεων και της ικανότητάς του να οδηγεί σε μακροπρόθεσμη έκφραση του θεραπευτικού γονιδίου. Ωστόσο, οι ΑΣΙ είναι ανθρώπινοι ιοί, που σημαίνει ότι οι
ασθενείς που έχουν προσβληθεί, σε κάποια στιγμή
της ζωής τους, από αυτούς (περίπου 50% του πληθυσμού), έχουν αντισώματα ή ανοσοποιητικά κύτταρα ενάντια σε αυτούς τους ιούς και, συνεπώς, δεν
μπορούν να γίνουν δέκτες γονιδιακής θεραπείας. Γι’
αυτό, σημαντικό μέρος της έρευνας έχει αφιερωθεί
στην κατανόηση αυτών των ανοσολογικών αντιδρά-

σεων και στην καταπολέμησή τους.
Η κυτταρική θεραπεία αφορά στη χρήση κυττάρων του ασθενούς, τα οποία, μετά από κατάλληλες
τροποποιήσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την αντικατάσταση κυττάρων που είναι ελαττωματικά ή έχουν πεθάνει. Τα κύτταρα του ασθενούς –συνήθως κύτταρα δέρματος– πρέπει πρώτα να μετατραπούν σε Επαγόμενα Βλαστικά Κύτταρα (ΕΒΚ - Induced
Pluripotent Stem Cells -iPSC) με μια μεθοδολογία που
ανακαλύφθηκε από τον Ιάπωνα επιστήμονα Shinya
Yamanaka, για την οποία, μάλιστα, βραβεύθηκε με
Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής, το 2012. Τα ΕΒΚ,
σε σύγκριση με τα ενήλικα βλαστικά κύτταρα, έχουν
το πλεονέκτημα ότι μπορούν να πολλαπλασιαστούν
σε μεγάλους
αριθμούς και
να μετατραπούν σε πολλά άλλα κύτταρα. Επιπλέον, αν τα κύτταρα αυτά φέρουν κάποιο
ελαττωματικό
γονίδιο, αυτό
μπορεί να διορθωθεί με γονιδιωματική τροποποίηση, μια επαναστατική μεθοδολογία, της οποίας η εφαρμογή
έχει τελειοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, χάρη στην
ανακάλυψη ενός νέου, απλοποιημένου εργαλείου
γονιδιωματικής τροποποιήσης, του CRISPR (συσσωρευμένες με τακτικά διάκενα μικρές παλινδρομικές
αλληλουχίες και οι νουκλεάσες τους). Τα γονιδιακά
επιδιορθωμένα ΕΒΚ μπορούν, στη συνέχεια, να μετατραπούν σε άλλα κύτταρα και να χρησιμοποιηθούν
για την αντικατάσταση κυττάρων του ασθενούς,
όπως, για παράδειγμα, για την αντικατάσταση καρδιακών κυττάρων μετά από έμφραγμα.
Οι προαναφερθείσες τεχνολογίες δημιουργούν
ελπίδες για το μέλλον και αποτελούν πεδίο έντονης
έρευνας, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν επαρκώς και να αποτελέσουν, στο μέλλον, συμβατικές θεραπείες.

Σ

έλυσε» μύθους που σχετίζονται με τους
τρόπους διάδοσης αυτών. Χαρακτηριστικά σημείωσε ότι δεν είναι εφικτό κάποιος
να κολλήσει Aids από τσίμπημα κουνουπιού και είναι εξαιρετικά σπάνιο να συμβεί από μετάγγιση αίματος. Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για τον τρόπο με τον οποίο
ελέγχεται το αίμα ενός δότη, ώστε να εξασφαλίζεται πως το αίμα που θα μεταγγιστεί θα είναι αμόλυντο και όχι φορέας σοβαρών ασθενειών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση
που ακολούθησε μεταξύ των μαθητών και
του κ. Λιάντη. Το κλίμα εμπιστοσύνης και
ζεστασιάς που είχε δημιουργηθεί αποτέλεσε γόνιμο έδαφος, για να εκφράσουν
οι μαθητές μύχιες σκέψεις τους, ανομολόγητους φόβους και ανησυχίες τους. Κι
εκείνος, με βαθύ το αίσθημα της ευθύνης,
απάντησε σε όλους με σοβαρότητα και ειλικρίνεια, τη μοναδική, ίσως, γλώσσα που
αποδέχεται ο σημερινός έφηβος…

«ΝΗΦΑΛΙΟΙ...
στην υγειά μας»

τις 31 Μαρτίου 2017, είχαμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε στον χώρο του σχολείου μας τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΝΗΦΑΛΙΟΙ – στην υγειά μας» (Κίνηση
πολιτών για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ασθένεια
του αλκοολισμού και της ψυχολογικής κατάστασης του περι-

βάλλοντος του αλκοολικού).
Οι Νηφάλιοι μάς ενημέρωσαν για το πρόβλημα του αλκοολισμού κατά την περίοδο της εφηβείας, τις επιπτώσεις του στην
υγεία και την οδηγική ασφάλεια, καθώς και για την αναγκαιότητα κατανάλωσης αλκοόλ με μέτρο και υπευθυνότητα.
Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία του κ. Γιώργου Ψωμά, πρώην αλκοολικού, που μοιράστηκε την εμπειρία του με τους μαθητές.
Από το λικεράκι της γιαγιάς και το πρώτο μπουκάλι τζιν μέχρι
την πλήρη εξάρτηση και το «hang over» της επόμενης ημέρας,
ο κύριος Γιώργος μάς βοήθησε να συνειδητοποιήσουμε πως ο
κίνδυνος του αλκοολισμού δεν είναι τόσο μακριά, όσο φαντάζει.
Οι μαθητές του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις
δικές τους ερωτήσεις στον καλεσμένο και, στη συνέχεια, ακολούθησε μια πραγματικά ενδιαφέρουσα και ουσιαστική συζήτηση.
Ευχαριστούμε από καρδιάς τους «Νηφάλιους» και, ιδιαίτερα, τον κ. Γιώργο Ψωμά. Τα λόγια του άγγιξαν την ψυχή μας. Του
ευχόμαστε να μένει κάθε ημέρα της ζωής του μακριά από το…
πρώτο «αθώο» ποτήρι.
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ΓΙΟΡΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

«Όλα του γάμου δύσκολα...»

Φ

έτος, η χριστουγεννιάτικη παράσταση του Γυμνασίου ήταν αφιερωμένη στον γάμο, την οικογένεια, την αγάπη και … την οικιακή οικονομία, θέματα αιώνια αλλά, πάντα, τόσο επίκαιρα όσο και πολύπλοκα.
Ιδού και ο τίτλος της παράστασης: «Όλα του γάμου δύσκολα…». Η διαχρονικότητα του θέματος κατηύθυνε και την επιλογή των έργων για την παράσταση. Εκτός από τον γνωστό-άγνωστο «Οικονομικό» του Ξενοφώντα και την
κωμωδία «Παντρολογήματα» του Νικολάι Γκόγκολ, δραματοποιήθηκαν στη
σκηνή και αποσπάσματα από την ελληνική λυρική και παγκόσμια ποίηση.
Στην αρχή της παράστασης, η μπάντα του σχολείου έπαιξε τραγούδια αφιερωμένα στην αγάπη, την ειρήνη και τη ζωή, ανοίγοντας γλυκά την αυλαία για
το θέατρο και την ποίηση.
Αμέσως μετά, στην πρώτη πράξη, οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου παρουσίασαν, ως δρώμενα, τα ερωτικά και λυρικά ποιήματα της Σαπφούς, του Ανακρέοντος, του Κάτουλλου και του Καβάφη, τα οποία επιβεβαίωσαν στους θεατές ότι η αγάπη δεν εκφράζεται μόνο με τρυφερά λόγια, αλλά και μέσα από τις
στιγμές της καθημερινότητας, τις αστείες ιστορίες και τις συμβολικές ποιητικές
περιγραφές.
Στη δεύτερη πράξη, η θεατρική ομάδα της Β΄ Γυμνασίου έπαιξε ένα έργο
που τιτλοφορείται «Σχολή γυναικών» και βασίζεται στον «Οικονομικό» του
Ξενοφώντος. Εκτός από τα θέματα της οικιακής οικονομίας −η οποία, όπως
φαίνεται, δεν είναι πάντα βαρετή− οι ηθοποιοί, υποδυόμενοι τους χαρακτήρες
του Έλληνα φιλοσόφου Σωκράτη και άλλους, πιο σύγχρονους, μελέτησαν, με
τρόπο διασκεδαστικό, τους εξής αιώνιους προβληματισμούς: «Ποιοι είναι οι
ρόλοι της γυναίκας και του άνδρα μέσα στην οικογένεια;», «Ποια επαγγέλματα
είναι χρήσιμα;», «Ποιες καθημερινές ασχολίες είναι ωφέλιμες;» κ.λπ.
Στην πάροδο, οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου θύμισαν στους παρόντες θεατές ποιήματα ενός περίφημου Γάλλου ποιητή, του Ζακ Πρεβέρ, ο οποίος, με
έναν θεατρικό τρόπο, μέσω περιγραφής μεμονωμένων ή συνεχόμενων κοινών
πράξεων, μεταδίδει στους στίχους του δυνατά συναισθήματα αγάπης, τρόμου,
απόγνωσης κ.λπ.
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Σ

την τρίτη πράξη, οι ηθοποιοί της Γ΄ Γυμνασίου, με ειδική συμμετοχή του Φίλιππου Εξάρα από τη Γ΄ Λυκείου, παρουσίασαν στη σκηνή μια διασκευή της γνωστής κωμωδίας του Νικολάι Γκόγκολ «Παντρολογήματα». «Πόσο δύσκολα παντρεύεται κανείς;», "Ποια είναι η «υψηλή» τέχνη του προξενιού;", «Πώς
να επιλέξεις έναν σωστό γαμπρό ή την κατάλληλη νύφη;», «Πρέπει να προτιμήσεις έμπορο ή αριστοκράτη για
σύζυγο;». Όλα αυτά θίγονται και εξετάζονται από τους ήρωες του έργου με έναν διασκεδαστικό και έξυπνο τρόπο, για να μας αποδείξουν, για άλλη μια φορά, ότι, μολονότι «Όλα του γάμου είναι δύσκολα», αυτός είναι και ο
σκοπός του ανθρώπου.
Με αυτά τα λόγια της δεινής προξενήτρας του έργου ολοκληρώσαμε τη φετινή παράσταση του Γυμνασίου, η
οποία ελπίζουμε ότι μας έδωσε μια ευκαιρία να μιλήσουμε, ξανά, για τις αιώνιες αμετάβλητες αξίες μιας αγνής
αγάπης, μιας δεμένης οικογένειας, ενός καλά οργανωμένου νοικοκυριού, στοιχείων που διατηρούνται με έναν
αξιοθαύμαστο τρόπο στην παραδοσιακή ελληνική οικογένεια.
Δρ Όλγα Μπούρα

Π

Χριστουγεννιάτικο
Παζάρι

αρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 12:00… Το κουδούνι του σχολείου
χτυπά και οι μαθητές, σαν ένα ξέγνοιαστο μελίσσι, ξεχύνονται, καταλαμβάνουν κάθε μικρή γωνίτσα του σχολείου και αρχίζουν το έργο της προετοιμασίας για το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι. Το έργο δύσκολο, αλλά ο νεανικός αυθορμητισμός δεν πτοείται και δεν κάμπτεται… Με κέφι και μεράκι, οι μαθητές ξεκινούν
τις εργασίες, με στόχο να μεταμορφώσουν το σχολείο σε χριστουγεννιάτικη αγορά,
ώστε να υποδεχτούν γονείς, φίλους και καθηγητές σε έναν χώρο μάθησης που έχει
μετουσιωθεί και σε χώρο προσφοράς και αλληλεγγύης.
Στη βιβλιοθήκη του σχολείου, οι εργασίες κυλούν γρήγορα, καθώς ο ενθουσιασμός αποτελεί την «καύσιμη ύλη» για τη γρήγορη ολοκλήρωση του έργου. Οι πάγκοι
με τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο έχουν στηθεί και τα παιδιά αρχίζουν να τοποθετούν πάνω σε αυτούς τις χειροποίητες κατασκευές τους, τα προϊόντα που τα ίδια έχουν παρασκευάσει στο πλαίσιο του Project, τα λουλούδια, για να φτιάξουν το «Πρότυπο Ανθοπωλείο» και τα αρωματικά φυτά και
βότανα με θεραπευτικές ιδιότητες.
Σε άλλο χώρο του σχολείου, οι μαθητές τοποθετούν με τάξη τα αλμυρά εδέσματα και αναρτούν πάνω από τους πάγκους τους τιμές για τα προϊόντα, ενώ, ακριβώς στην απέναντι πλευρά της αίθουσας, τα χριστουγεννιάτικα διακοσμημένα γλυκά θα εντυπωσίαζαν, με βεβαιότητα, κάθε επισκέπτη.
Έξω από τον χώρο του κυλικείου ηχούν χαρούμενες παιδικές
φωνές. Μια άλλη ομάδα μαθητών ετοιμάζει τον χώρο στον
οποίο, λίγες ώρες αργότερα, θα προσφέρονται τα ψητά εδέσματα και συζητά για τις τελευταίες λεπτομέρειες. Το ισόγειο
και μερικές αίθουσες του πρώτου ορόφου του σχολείου μας
έχουν μεταμορφωθεί σε χώρους υποδοχής και απασχόλησης μικρών παιδιών,
παιχνιδιού για μικρά και… μεγαλύτερα παιδιά, ακόμα και σε καφενείο, όπου η
απόλαυση του καφέ θα συνοδεύεται και με μια «πρόβλεψη» για το μέλλον…
Παράλληλα, στον χώρο της Γραμματείας, οι μαθητές της Β΄ Λυκείου κάνουν τις
τελευταίες δοκιμές για τον ήχο, καθώς ο χώρος έχει διαμορφωθεί σε στούντιο ραδιοφωνικού σταθμού, με τους μαθητές σε θέση εκφωνητών. Την ίδια στιγμή, από
την αυλή του σχολείου, ηχούν τα ντραμς, το βιολί και το πιάνο, καθώς τα μέλη της ορχήστρας μας πραγματοποιούν πρόβα για τη συναυλία που θα δοθεί σε λίγες ώρες.
Τόσες εικόνες, τόσα χρώματα, τόσα γέλια, δύσκολο να χωρέσουν σε μια εικόνα,
σε μια σκέψη…
Κατά τις πρώτες απογευματινές ώρες, οι πρώτοι επισκέπτες άρχισαν δειλά να καταφτάνουν. Σε λίγες ώρες, το σχολείο είχε ανοίξει την αγκαλιά του σε πλήθος επισκεπτών, γονέων και φίλων. Οι μαθητές, σε ρόλο οικοδεσπότη και πωλητή, εντυπωσίασαν όλους με την ευγένεια και τον ενθουσιασμό τους. Η ευχάριστη έκπληξη της
βραδιάς: οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, ντυμένοι τσολιάδες, ανέλαβαν να σερβίρουν
τα ψητά εδέσματα στους επισκέπτες, αποδεικνύοντας ότι το κέφι και η χαρά έχουν
χώρο ακόμα και στο δύσκολο πρόγραμμά τους. Η ορχήστρα του σχολείου μας ανέλαβε να ζεστάνει την κρύα νύχτα του Δεκεμβρίου με τις ζεστές φωνές της και, υπό
τους ήχους του πιάνου, του βιολιού και των ντραμς, να μας μεταφέρει στον κόσμο
του ονείρου.
Λίγο πριν πέσει η αυλαία των εορταστικών εκδηλώσεων του Χριστουγεννιάτικου
Παζαριού του σχολείου μας, πραγματοποιήθηκε κλήρωση για ένα «iphone 7» και
πολλά άλλα δώρα. Η «καταμέτρηση» αγάπης έκλεισε με τη συγκέντρωση του ποσού
των 4.120 ευρώ, το οποίο προοριζόταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Λίγες μέρες αργότερα, το ποσό που συγκεντρώθηκε προσφέρθηκε στο Ίδρυμα «Μαρία Κόκκορη» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που περιθάλπει παιδιά
με νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down και στα Παιδικά Χωριά SOS Βάρης, με
την ευχή τα φετινά Χριστούγεννα πιο πολλά παιδικά προσωπάκια να χαμογελάσουν…

Τ

θεατρο
Ο

Ζαν Ανούιγ είναι ο μεγαλύτερος
Γάλλος δραματουργός του 20ου
αι. Γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου
1910, στο Μπορντό της Γαλλίας. Οι συγγραφικές του ικανότητες φάνηκαν από
πολύ νωρίς, αφού στην ηλικία των δεκαεννέα ετών έγραψε το πρώτο του δράμα.
Τα τραγικά γεγονότα που βίωσε η Ευρώπη από την αρχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και η Γαλλία κατά τη Γερμανική κατοχή κατηύθυναν τη σκέψη του Ανούιγ
προς τον φιλοσοφικό στοχασμό. Η φιλοσοφία διαπερνά όλα τα έργα του, από τη
λογική της εξέλιξης της υπόθεσης έως και
τον τρόπο της αποκάλυψης των ηρώων.
Τα πρόσωπα των έργων του αναρωτιούνται για το νόημα της ζωής, για την ελευθερία της επιλογής, για τη μοναξιά. Αυτή,

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 13

η φετινή χρονιά, στο ετήσιο Φεστιβάλ Θεάτρου συμμετείχαν
τρεις θεατρικές ομάδες: η πρώτη ήταν μια μικτή ομάδα αποτελούμενη από μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, της Α΄ και Β΄ Λυκείου,
η οποία παρουσίασε σε όλους τους μαθητές του σχολείου μας το έργο
του Ζαν Ανούιγ «Ρομέο και Αννέτα»∙ η δεύτερη ήταν μια ομάδα καθηγητών και μαθητών που ανέβασε στη σκηνή ένα άλλο έργο του Ζαν
Ανούιγ, με τίτλο «Πρόβα», ενώ η τρίτη ήταν μια ομάδα μαθητών της
Β΄ Λυκείου, η οποία ερμήνευσε το μονόπρακτο έργο του Λουίτζι Πιραντέλλο «Η Μέγγενη».

Γιατί ο Ανούιγ;

ακριβώς, την περίοδο, ο Ανούιγ απευθύνεται στις μορφές της αρχαίας μυθολογίας (τον Ορφέα, τη Μήδεια, την Ευρυδίκη
και την Αντιγόνη), αλλά και στα πρόσωπα
της Αναγέννησης (τον Ρομέο και την Ιουλιέτα). Κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας
του 1940, τα μηνύματα που περνά μέσα
από τα έργα του είναι άκρως απαισιόδοξα: για τον άνθρωπο, όσο ζει,
δεν υπάρχει δυνατότητα να
διαφυλάξει την
αγάπη και
την αγνότητα
και να ευτυχήσει. Δεν
είναι τυχαίο ότι οι
ήρωες

έργων της περιόδου εκείνης προτιμούν
την οικειοθελή αποχώρηση από τη ζωή.
Ο Ανούιγ δεν έγραφε θεωρητικές εργασίες, αλλά διευκόλυνε αρκετά τη δουλειά
των θεατρολόγων, εφόσον τους άφησε
μια πρωτότυπη ταξινόμηση των θεατρικών του έργων. Χώριζε τα έργα του σε
«μαύρα», «ροζ», «λαμπρά», «δυσαρμονικά» («τρίζοντα-grinçantes») και
«μασκαρεμένα» και τα εξέδιδε
σε διαφορετικές σχετικές συλλογές. Στα «μαύρα» ανήκουν
τραγικά αριστουργήματα
του δραματουργού, στα

Γιατί το «Ρομέο και Αννέτα»;

Τ

ο έργο γράφτηκε το 1946. Μετά την «Αντιγόνη» και
την «Ευρυδίκη», ο Ανούιγ επιλέγει και πάλι ,ως ήρωές του, ερωτευμένους νέους, βρίσκοντας την ευκαιρία να μιλήσει απευθείας με τον θεατή για το θέμα της
αγάπης και τη μοίρα της στον κόσμο. Το έργο «Ρομέο και
Αννέτα» συνιστά ένα ποίημα αφιερωμένο στην αγάπη
που ξεπερνά όλα τα εμπόδια και ανατρέπει όλον τον κόσμο των ηρώων, κόσμο που τους φαινόταν, σχεδόν, αμετάβλητος. Ο Φρεντερίκ και η Αννέτα είχαν σκοπό να παντρευτούν άλλους συντρόφους, αλλά η γνωριμία τους, με
έναν μοιραίο τρόπο, κάνει αδύνατη τη ζωή του ενός χωρίς τον άλλον, χωρίς να κρατιούνται χέρι-χέρι. Εκτός από
το ζευγάρι των ερωτευμένων, στα κεντρικά πρόσωπα του
έργου πρέπει να συμπεριλάβουμε και τον Λουκιανό, τον
αδερφό της ηρωίδας, τον σκεπτικιστή και απατημένο σύζυγο, όπως ο ίδιος, επίμονα, αυτοχαρακτηρίζεται. Ο Λουκιανός είναι και αυτός νέος, αλλά πρόλαβε να ζήσει έναν
γάμο, ο οποίος − όπως και ο γάμος του πατέρα του − δεν
άντεξεστηδοκιμασίατουχρόνου.Βασιζόμενοςστηνπικρή

προσωπική εμπειρία του (η σύζυγος και η μητέρα του
έφυγαν με άλλους άντρες), ο Λουκιανός διαδίδει την ιδέα
της εφήμερης αγάπης, της καταδικασμένης να σβήσει.
Ο κεραυνοβόλος έρωτας που ξύπνησε με σφοδρότητα
ανάμεσα στην Αννέτα και τον Φρεντερίκ πρέπει να επιβεβαιώσει το συμπέρασμα αυτό.
Οι αγαπημένες ηρωίδες του Ανούιγ είναι μικρές κοπέλες, συχνά αδέξιες και άσχημες, οι οποίες ζουν σε

«δυσαρμονικά» οι μεταπολεμικές πικρές
φάρσες, στα «μασκαρεμένα» τα θεατρικά
έργα με ιστορικά θέματα, ενώ στα «ροζ»
και στα «λαμπρά» του οι αισιόδοξες κωμωδίες που μοιάζουν με παραμύθι, γεμάτες με εύθυμες απάτες και μεταμορφώσεις, με βεβιασμένο αίσιο τέλος: η Σταχτοπούτα παντρεύεται τον πρίγκιπα, ο
φτωχός μεταμορφώνεται σε γιο εκατομμυριούχου, ο ήρωας δραπετεύει από το
σιχαμερό παρελθόν του και αρχίζει μια
νέα ζωή. Το «ροζ» έργο είναι όνειρο που
έγινε πραγματικότητα, ενώ το «μαύρο» είναι επιστροφή στην πραγματικότητα. Όλα
τα έργα του Ζαν Ανούιγ χαρακτηρίζονται
από κοινά στοιχεία: είναι φιλοσοφικά, διανοητικά και οι υποθέσεις τους αντλούνται
από τη μυθολογία ή την Ιστορία.

έναν κόσμο απόλυτων αντιθέσεων. Έτσι είναι και η Αννέτα, η οποία σπέρνει την αταξία παντού και εύκολα
αλλάζει συντρόφους. Όλα αυτά, όμως, δίνουν την εντύπωση μιας διαμαρτυρίας που αποσκοπεί στην αποφυγή της αγάπης, για να μη ζήσει την ίδια πικρή εμπειρία,
όπως οι συγγενείς της. Παράλληλα, η ανταρσία της είναι και η αδυναμία της, διότι καταλήγει στο ψέμα,
την απραξία, την αδιάφορη εναλλαγή φίλων. Παρά
το γεγονός ότι η αγάπη της Αννέτας για τον Φρεντερίκ την κάνει ξαφνικά να νιώσει ντροπή για τον εαυτό της και ξυπνά μέσα της την ανάγκη να γίνει αντάξια
του αγαπημένου της και να τον κάνει ευτυχισμένο, δεν
τα καταφέρνει. Η άποψη του Λουκιανού επιβεβαιώθηκε. Η αγάπη μπορεί να διατηρηθεί αιώνια μόνο μέσα
από τον θάνατο και οι ήρωες προσφεύγοντας στον θάνατο επιλέγουν την παντοτινή αγάπη. Δεν είναι απλώς
μια πράξη απόγνωσης, διότι δεν έχει σημασία το ότι οι
ήρωες πέθαναν, αλλά το ότι διάλεξαν την αγάπη. Συνεπώς, η αγάπη, εκείνη την εποχή, είναι μια βασική αξία
για την ανθρωπότητα, είναι αυτή που γκρεμίζει τα όρια
των κανόνων και στην ίδια την τραγωδία βρίσκει τον
αληθινό της θρίαμβο.
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Η

Γιατί η «Πρόβα»;

μητέρα του Ανούιγ, βιολίστρια ούσα, εργαζόταν
στις ορχήστρες του καζίνο και του μιούζικ χολ,
όπου, συχνά, έπαιρνε μαζί της και τον γιο της. Έτσι,
ο μικρός Ανούιγ, από πολύ νωρίς, γνώρισε την ατμόσφαιρα των παρασκηνίων και πήρε μια γεύση από την μποέμ
ζωή των μουσικο-θεατρικών ομάδων της επαρχίας. Αργότερα, στα έργα του, πολλές φορές θα παρουσιαστεί ο ιδιαίτερος αυτός κόσμος του θεάτρου. Στη σκηνή, όχι μόνο
θα βγουν οι ηθοποιοί, οι μουσικοί, οι δραματουργοί και
οι συνθέτες, αλλά θα παρουσιαστούν και τα ίδια τα παρασκήνια του θεάτρου. Θα αποκαλυφθεί, επίσης, η μηχανική
των προβών και η τεχνική της συγγραφής των έργων.
Το έργο «Πρόβα», γνωστό και ως «Πρόβα ή Τιμωρημένη αγάπη», γράφτηκε από τον Ανούιγ ως «θέατρο μέσα στο θέατρο», που ήταν μία από τις αγαπημένες τεχνικές του δραματουργού. Σύμφωνα με την υπόθεση, οι καλεσμένοι στον Πύργο αποφάσισαν να παίξουν τη «Διπλή
απιστία» του Μαριβώ, ενός Γάλλου συγγραφέα του 18ου αι.
Ο Κόμης, ο οποίος ανεβάζει το έργο, εξηγεί στους ερασιτέχνες ηθοποιούς του ότι έργο αυτό είναι τραγικό και τους
παρακαλεί να μην το λησμονήσουν. Στο έργο του Μαριβώ, η Σίλβια και ο Αρλεκίνο αγαπούν ειλικρινά ο ένας τον
άλλον, αλλά η Σίλβια αρέσει και στον Πρίγκιπα. Χάρη στις
ραδιουργίες των αυλικών, η Σίλβια θα αγαπήσει τον Πρίγκιπα και ο Αρλεκίνο τη Φλαμίνια, γεγονός που θα κάνει
το έργο του Μαριβώ μια κομψή και χαριτωμένη ιστορία
εγκλήματος. Μια ίδιου τύπου ιστορία θα μας παρουσιάσει
και ο Ανούιγ στην «Πρόβα», όπου η βαφτιστήρα του δικηγόρου της Κόμισσας, μια αθώα κοπέλα η οποία πρόκειται να παίξει τη Σίλβια, αναστατώνει τον
Κόμη, όπως
η Σίλβια τον Πρίγκιπα, και, που,
όπως και η Σίλβια, θα πέσει θύμα εγκλήματος. Το μοτίβο της

απατημένης νέας κοπέλας είναι αρκετά παρωχημένο για
ένα θεατρικό έργο. Ωστόσο, το ίδιο το έργο είναι, τελικά,
πολύ πρωτότυπο όχι μόνο εξαιτίας του γεγονότος ότι ενσωματώνει το κείμενο του Μαριβώ, αλλά και χάρη στις
πολλές εύστοχες συζητήσεις σχετικά με το θέατρο, το λογοτεχνικό στιλ και την τέχνη της ηθοποιίας.

Ο Ζαν Ανούιγ, δια στόματος Κόμη, παρατηρεί τα εξής:
"Το θεατρικό «φυσικό» παίξιμο είναι το πιο αφύσικο πράγμα στον κόσμο. Δεν αρκεί να μιμηθεί κανείς το ύφος της
καθημερινής ζωής. Πρώτα–πρώτα, το κείμενο της ζωής είναι τρισάθλιο. Ζούμε σε έναν κόσμο που έχει καταργήσει
τις άνω τελείες. Μιλούμε όλοι με φράσεις ατελείωτες, γεμάτες αποσιωπητικά, επειδή δε βρίσκουμε ποτέ τη σωστή
λέξη. Κι όταν θέλουν οι ηθοποιοί μας να παίξουν δήθεν
«φυσικά», χαραμίζουν τον διάλογο με ψελλίσματα, φτερνίσματα, γρυλίσματα και λόξυγγες. Η καθημερινή ζωή είναι πολύ όμορφη, μα δεν είναι τυποποιημένη. Ο σκοπός
της Τέχνης είναι να δώσει φόρμα στη ζωή και να δημιουργήσει, με κάθε δυνατό τέχνασμα, κάτι πιο ρεαλιστικό από
την πραγματικότητα." Πρόκειται για φιλοσοφία του θεάτρου, ακριβή και βαθιά. Ο Γάλλος δραματουργός τοποθετεί την «Πρόβα» στον κατάλογο των «λαμπρών» του έργων. Η «Πρόβα» του πραγματικά λάμπει, αλλά και «τρίζει»
ταυτόχρονα.

«Καθημερινοί άνθρωποι»
και «ήρωες»
Μπορεί σε μερικούς να προκαλέσει σύγχυση το γεγονός ότι, συχνά, οι ήρωες του Ανούιγ μιλούν για τις καθημερινές απλές χαρές της ζωής, για τις οποίες αξίζει να ζει κανείς. Στο τέλος του έργου «Ρομέο και Αννέτα», ο Λουκιανός
μιλά ποιητικά για την ομορφιά της φύσης, των μικρών παιδιών και των αγνών απολαύσεων, όμως, η κουβέντα αυτή
θα περιοριστεί στα όμορφα λόγια, τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματική ζωή. Ο Ανούιγ, όντας ρεαλιστής, μας
δίνει μια μη επιτηδευμένη εικόνα των ανθρώπινων σχέσεων. Ταυτόχρονα, όμως −δια στόματος διαφορετικών ηρώων του− κάνει έκκληση στους ανθρώπους να βλέπουν τη
ζωή πιο ελαφρά και να δώσουν στον εαυτό τους το δικαίωμα να προχωρούν στη ζωή απλά, μέσα από δοκιμές και
λάθη. Ο ίδιος, όμως, δε θα ακολουθήσει τη συμβουλή αυτή και θα δώσει τόσο συμπυκνωμένη και ωμή την εικόνα
των ανθρώπινων αδυναμιών, που θα φανεί μισάνθρωπος.
Στο έργο «Ευρυδίκη», ο κύριος Ανρί μιλά για δύο φυλές ανθρώπων που δεν έχουν τίποτε κοινό μεταξύ τους.
«Η μία φυλή είναι πολυάριθμη, καρπερή, ευτυχισμένη, εύπλαστη, όπως ο πηλός. Είναι άνθρωποι που ζουν τη ζωή, είναι άνθρωποι που ζουν την κάθε ημέρα. Υπάρχει και η άλλη,
η ευγενής φυλή, οι ήρωες». Αλλά, οι «ήρωες», επίσης, δεν
είναι τέλειοι. Είναι πολύ κατηγορηματικοί και ασυμβίβαστοι. Δεν μπορούν να κατανοήσουν, να συγχωρήσουν,
να ξεχάσουν. Είναι ικανοί για μια μεγάλη θυσία, αλλά δεν
έχουν την ικανότητα για καθημερινές ψυχικές καταθέσεις. Μόνο στα τελευταία του έργα, ο Ανούιγ θα καταλήξει σε ένα άλλο συμπέρασμα: ναι, ο άνθρωπος είναι
αμαρτωλός. Όμως, ταυτόχρονα, είναι γενναίος, δυνατός
και φωτεινός.
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Γιατί ο Λουίτζι Πιραντέλλο;

Λουίτζι Πιραντέλλο γεννήθηκε
στο Αγκριτζέντο της Σικελίας
–τον αρχαίο Ακράγαντα− στο
κτήμα «Χάος», το όνομα του οποίου −
κατά τον δραματουργό− προσδιόρισε
την κοσμοθεωρία του και τη δημιουργική του στάση. Ήταν το δεύτερο από
τα έξι παιδιά μιας οικογένειας που είχε
στην ιδιοκτησία της ορυχεία θειαφιού.
Ο Λουίτζι σπούδασε Λογοτεχνία και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Βόννης,
για να γίνει, τελικά, καθηγητής Ιταλικής
Λογοτεχνίας στο Παιδαγωγικό Κολλέγιο
της Ρώμης.
Το συγγραφικό του ταλέντο φάνηκε
από νωρίς. Ήδη, στα μαθητικά του χρό-

νια έγραψε την τραγωδία «Βάρβαρος»,
η οποία, όμως, δε διασώθηκε. Ωστόσο,
τη μεγάλη επιτυχία γνώρισε με το τρίτο
του μυθιστόρημα με τίτλο «Ο μακαρίτης Ματθαίος Πασκάλ», στο οποίο, για
πρώτη φορά, με μεγάλη σαφήνεια, παρουσίασε το θέμα «πρόσωπα και προσωπεία». Μετά το 1915, ο Πιραντέλλο
αφοσιώνεται ολοκληρωτικά στη δραματουργία, μέσα από την οποία κατόρθωσε να εξασφαλίσει μια εύπορη ζωή και
να εγκαταλείψει τη διδασκαλία. Από το
1915 έως το 1921 έγραψε δεκαέξι θεατρικά έργα, τα οποία, αμέσως, παρουσιάστηκαν στη σκηνή. Ιδιαίτερα επιτυχής
ήταν η παράσταση του έργου «Έτσι εί-

Γιατί «Η Μέγγενη»;
Το μονόπρακτο «Η Μέγγενη» ήταν το πρώτο έργο του
Λουίτζι Πιραντέλλο που γράφτηκε το 1898 με τον τίτλο «Επίλογος», αλλά ανέβηκε στη σκηνή δώδεκα χρόνια
αργότερα με τον γνωστό, πια, σε εμάς τίτλο «Η Μέγγενη». Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι «Η Μέγγενη» πα-

ρουσιάστηκε στην Ελλάδα από το «Θέατρο Κυβέλης» το
1914. Επομένως, η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα, εκτός
της Ιταλίας, στην οποία παίχτηκε έργο του Σικελού συγγραφέα. Το πρώιμο αυτό μονόπρακτο χαρακτηρίζεται
από λεπτό ψυχολογισμό, εύστοχη και λακωνική γλώσσα, αλλά, κυρίως, από «υπόγεια ρεύματα» συναισθημάτων που κρύβονται σε καθημερινές αθώες συζητήσεις
και μας θυμίζουν τον Α. Τσέχωβ, τον αγαπημένο συγγραφέα του Πιραντέλλο.

ναι, αν έτσι νομίζετε», ενώ την παγκόσμια αναγνώριση κέρδισε με το δράμα
«Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα»,
το οποίο ανέβηκε στα θέατρα του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης. Ταυτόχρονα, η
πρεμιέρα αυτού του πλέον δημοφιλούς
έργου του Πιραντέλλο, που έλαβε χώρα
στη Ρώμη, οδήγησε σε σκάνδαλο, διότι
οι θεατές προσβλήθηκαν από τις συζητήσεις των ηρώων που αφορούσαν στη
σχετικότητα των εννοιών του καλού και
της αλήθειας.
Το 1934, ο δραματουργός κερδίζει το
Νόμπελ Λογοτεχνίας για τη «δημιουργική γενναιότητα και εφευρετικότητα
στην αναγέννηση της δραματουργικής

Το θέμα του έργου είναι η απιστία, θέμα πολύ συνηθισμένο κατά πολλούς. Μέσα, όμως, από αυτό, ο δραματουργός βρίσκει την ευκαιρία να αφαιρέσει τα προσωπεία από τους ήρωές του, να τους απελευθερώσει
από τις ψευδαισθήσεις και να εξετάσει εξονυχιστικά την
προσωπικότητά τους και τις διανοητικές τους ικανότητες. Εξάλλου, στον κόσμο του Πιραντέλλο, η προσωπικότητα είναι σχετική και η αλήθεια είναι ό,τι διαδραματίζεται την παρούσα στιγμή. Ο ίδιος ο δραματουργός
βρισκόταν υπό τη μεγάλη επήρεια της θεωρίας του
«υποσυνείδητου» του Γάλλου ψυχολόγου-πειραματιστή Αλφρέντ Μπινέ, ενώ την εποχή της φοίτησής του
στο Πανεπιστήμιο της Βόννης γνώρισε τη διδασκαλία
των Γερμανών φιλοσόφων του ιδεαλισμού. Την αστάθεια της ανθρώπινης ψυχής ο Πιραντέλλο τη βίωσε και
ο ίδιος εκείνα τα δεκαπέντε χρόνια που φρόντιζε την
ψυχασθενή σύζυγό του.
Από την άλλη πλευρά, σε αυτό το έργο, όπως και σε
άλλα του Σικελού συγγραφέα, ο θεατής τίθεται μπροστά
στο δίλημμα να αποφασίσει: «Ποιος είναι πιο πραγματικός, πιο αληθής; Ένας πραγματικός ζωντανός σκηνικός
ήρωας ή ένας ζωντανός άνθρωπος;». Η πραγματικότητα του ανθρώπου πάντα μεταβάλλεται, ενώ η πραγματικότητα του σκηνικού ήρωα παραμένει αμετάβλητη. Με
άλλα λόγια, αν η ζωή του ανθρώπου έχει τρεις διαστάσεις (παρελθόν, παρόν και μέλλον), τα όρια μεταξύ των
οποίων επανοριοθετούνται συνεχώς, τότε το θεατρικό
πρόσωπο είναι μόνιμα κλεισμένο στους τέσσερις τοίχους του παρόντος. Για τον σκηνικό ήρωα όλα γίνονται
«τώρα», και ταυτόχρονα, «λαμβάνουν χώρα για πάντα».
Σύμφωνα με τη γνώμη του Πιραντέλλο, όσο διαρκεί η
παράσταση, το άτομο επάνω στο σανίδι είναι πιο ζωντανό και πιο πραγματικό από τους ηθοποιούς και
τους θεατές. Η σκηνή είναι

και σκηνικής τέχνης». Στον λόγο του ο
Περ Χάλστρομ, μέλος της Σουηδικής
Ακαδημίας, επεσήμανε ότι «το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της τέχνης
του Πιραντέλλο αποτελεί η − σχεδόν μαγική − ικανότητά του να δημιουργεί ένα
καλό θεατρικό έργο μέσω της ψυχανάλυσης». Στην απάντησή του ο Σικελός
συγγραφέας εξήγησε ότι οι δημιουργικές του δυνατότητες οφείλονται «στην
αγάπη και τον σεβασμό για τη ζωή, χωρίς
τις οποίες δε θα ήταν δυνατόν να ξεπεραστούν οι πικρές απογοητεύσεις, τα βαριά
βιώματα, τα σκληρά τραύματα και εκείνα
τα λάθη της αθωότητας που δίνουν βάθος
και αξία στην εμπειρία μας».

το στοιχείο του ήρωα, η ίδια η εγγύηση της «ύπαρξής»
του. Το πρόσωπο του έργου έχει μόνο ένα προσωπείο,
ενώ ο άνθρωπος είναι αναγκασμένος να χειρίζεται μερικά διαφορετικά προσωπεία στην καθημερινότητά του.
Στο μονόπρακτο «Η Μέγγενη» ο δραματουργός δίνει
μια βαθιά ανάλυση της ψυχολογίας των ηρώων τη στιγμή που δεν είναι βέβαιοι αν αποκαλύφθηκε ή όχι η απάτη τους, ενώ δε βιάζεται να αποκαλύψει τα κρυφά συναισθήματα και τις προσδοκίες τους, επικεντρώνοντας
την προσοχή του θεατή μόνο σε αυτά που λαμβάνουν
χώρα στη σκηνή. Ο θεατής καλείται να μαντέψει ο ίδιος
τα κρυφά «ελατήρια» που κινούν τη δράση και να ανακαλύψει το νόημα που κρύβεται στα λόγια των ηρώων
του Λουίτζι Πιραντέλλο.
Δρ Όλγα Μπούρα
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Επίσκεψη των μαθητών του Α2 Γυμνασίου
στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης

Επίδοση του ποσού των 2.000 ευρώ για ενίσχυση του έργου του

Τ

ην Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016, τελευταία ημέρα του σχολικού έτους 2016, οι μαθητές του Α΄2 Γυμνασίου, ως εκπρόσωποι του
σχολείου, επισκέφθηκαν το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης, ώστε να επιδώσουν το ποσό των 2.000 ευρώ που είχε συγκεντρωθεί στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Παζαριού του σχολείου μας, μία εβδομάδα νωρίτερα.
Τα χαμογελαστά πρόσωπα των παιδιών μαρτυρούσαν τη χαρά και την ικανοποίηση που νιώθει κάποιος,
όταν προσφέρει, όταν καταφέρνει να υπερβεί τα στενά όρια του «εγώ» και να νιώσει το «εμείς».
Μια «ανάσα» από το σχολείο μας, σε ένα λόφο της
Βάρης, βρίσκεται το ομώνυμο Παιδικό Χωριό SOS, το
οποίο αποτελείται από 12 σπίτια, που προορίζονται
για να φιλοξενήσουν 72 παιδιά, το «σπίτι του Διευθυντή» και το «σπίτι των Θείων». Ακόμα, στον χώρο λειτουργούν εργαστήρια, βιβλιοθήκη, μελετητήριο και

Τ

αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων. Καθώς τα παιδιά,
εκτός από μόρφωση, έχουν ανάγκη κι από παιχνίδι,
στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν ένα γήπεδο, μια
παιδική χαρά και το ανοιχτό θέατρο «Έλλη Λαμπέτη».
Οι μαθητές μας πληροφορήθηκαν από τους υπεύθυνους του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης ότι το σκεπτικό της δημιουργίας αντίστοιχων χωριών, που λειτουργούν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ήταν να
προσφέρουν σε παιδιά που το έχουν ανάγκη συνθήκες διαβίωσης οι οποίες προσεγγίζουν αυτές μιας
κλασικής πατροπαράδοτης οικογένειας. Στυλοβάτες
αυτής της προσπάθειας είναι άνθρωποι με μεγάλα
αποθέματα αγάπης που ζουν στους χώρους των διάφορων χωριών μαζί με τα παιδιά και γίνονται οι γονείς ή οι θείοι τους, δίνοντάς τους, έτσι, τη δυνατότητα να βιώσουν την ανθρωπιά και τη θαλπωρή που τόσο στερήθηκαν στα πρώτα βήματα της ζωής τους και
να ζήσουν το μεγαλείο της προσφοράς και της αγάπης. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά ζουν στους κόλπους μιας οικογένειας μαζί με άλλα παιδιά, τα αδέρφια τους. Μάλιστα, έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν και με συνομηλίκους τους που μένουν κοντά
στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης, καθώς τα παιδιά αυτά
φοιτούν στα σχολεία της περιοχής.
Οι μαθητές του Α΄2 Γυμνασίου, με σοβαρότητα και
υπευθυνότητα, παρέδωσαν τα χρήματα στην υπεύθυνη του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης και περιηγήθηκαν, για λίγο, στους χώρους όπου φιλοξενούνται
τα παιδιά. Δυστυχώς, δεν είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με αυτά, καθώς την ώρα εκείνη βρίσκονταν
στα σχολεία τους. Ωστόσο, με τα «μάτια της ψυχής»

έβλεπαν μπροστά τους τα χαμογελαστά προσωπάκια των παιδιών αυτών να λάμπουν… τα προσωπάκια
αυτά στα οποία η ζωή φέρθηκε πολύ σκληρά, αλλά
χάρη στην ευαισθησία κάποιων Ανθρώπων κατάφεραν να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία στην ελπίδα και στο όνειρο που όλοι δικαιούνται να έχουν…

Έρανος για τη Μυρτώ

ο καλοκαίρι του 2012, όλη η Ελλάδα συγκλονίστηκε στο άκουσμα της κακοποίησης ενός δεκαεξάχρονου κοριτσιού σε παραλία της Πάρου. Το κορίτσι δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι με βαριά πέτρα, με αποτέλεσμα να
υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί για
πολύ καιρό στο νοσοκομείο, δίνοντας γενναία μάχη για τη ζωή της. Τελικά, κατάφερε να επιζήσει, χάρη στη φροντίδα των θεραπόντων ιατρών, τις προσευχές
των δικών της ανθρώπων και, φυσικά, την επιθυμία της να συνεχίσει να αγωνίζεται…
Σήμερα, πέντε, σχεδόν, χρόνια μετά, το κορίτσι αυτό νοσηλεύεται σε κέντρο
αποκατάστασης στη Λάρισα. Πριν από μερικούς μήνες, η μητέρα της απηύθυνε
έκκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όσους μπορούσαν να βοηθήσουν

οικονομικά, καθώς η Μυρτώ, σε λίγο καιρό, θα είναι σε θέση να επιστρέψει στο
σπίτι της. Ωστόσο, για να καταστεί το σπίτι αυτό λειτουργικό για ένα κορίτσι που
δεν είναι σε θέση να περπατά, χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές, που θα
εξασφαλίσουν μια άνετη και εύκολη διαβίωση σε αυτό.
Το σχολείο μας, μαθητές, καθηγητές και γονείς, δε θα μπορούσαν να μείνουν
ασυγκίνητοι από την εναγώνια έκκληση μιας μητέρας αγωνιζόμενης να εξασφαλίσει την ποιότητα ζωής στο παιδί της που τόσο βίαια της στερήθηκε. Έτσι,
κατάφερε να συγκεντρώσει προσφορές αγάπης για τη Μυρτώ ύψους 1.138 ευρώ. Γνωρίζουμε, βέβαια, ότι η προσφορά μας δε θα μπορέσει να επουλώσει τα
βαθιά τραύματα στο σώμα και την ψυχή της, ευελπιστούμε, όμως, να συμβάλαμε - έστω και ελάχιστα - στο να γίνει η ζωή της πιο εύκολη…
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Επίσκεψη των μαθητών μας στο «Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων»

Τ

η Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016,
αντιπροσωπεία μαθητών του σχολείου μας επισκέφθηκε το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων (ΚΑΖ), που βρίσκεται στο Μαρκόπουλο Αττικής. Η επίσκεψη αυτή έχει, πλέον, γίνει θεσμός για
το σχολείο μας, καθώς τα τελευταία χρόνια επισκεπτόμαστε τον συγκεκριμένο
χώρο, προκειμένου να δώσουμε στους τετράποδους φίλους μας τόσο τα φάρμακα
και τις τροφές που έχουμε συγκεντρώσει,
όσο και το πλεόνασμα αγάπης, που τόσο
απλόχερα τα παιδιά γνωρίζουν να προσφέρουν.

Το ΚΑΖ είναι μια σύγχρονη μονάδα περίθαλψης και προστασίας αδέσποτων
ζώων. Στην πρώτη πτέρυγα της μονάδας,
που ήδη είναι έτοιμη, λειτουργεί χώρος
Πρώτων Βοηθειών, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για χειρουργείο, μόνιμες εγκαταστάσεις για την παραμονή ζώων, καθώς και οικίες για το προσωπικό. Ο Σύλλογος στηρίζεται στην αγάπη και την εθελοντική δράση των μελών του αλλά και στις χορηγίες

πολιτών και φορέων.
Δευτέρα μεσημεράκι, λοιπόν, και τα
δύο σχολικά του Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών ανεβαίνουν τον στενό
δρόμο που θα τους οδηγήσει στο ΚΑΖ. Ο
καιρός ψυχρός, οι ψυχές, όμως, των παιδιών θερμές από την αγάπη και τη χαρά
της προσφοράς. Με τα χέρια τους γεμάτα
τροφές, φάρμακα και παιχνίδια, που προορίζονταν για τους τετράποδους φίλους
τους, οι μαθητές μας, αψηφώντας το κρύο,
ανέβηκαν, σχεδόν τρέχοντας,
προς τους χώρους του
Καταφυγίου. Κάπου-κάπου,
τη γαλήνη
του τοπίου διέκοπτε
κ ά ποιο
γά-

βγισμα, ένδειξη ότι πλησιάζαμε στον χώρο όπου κατευθυνόμαστε.
Μπαίνοντας στις εγκαταστάσεις του
ΚΑΖ, οι τετράποδοι οικοδεσπότες όρμησαν με χαρά στους προσκεκλημένους
κάνοντας ολοφάνερη τη διάθεσή τους
για παιχνίδι. Αρχικά, όμως, οι υπεύθυνοι
του Καταφυγίου ενημέρωσαν τα παιδιά
για το έργο του Συλλόγου και τις δράσεις
του, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται
και ενημερώσεις στα σχολεία, διοργάνωση ημερίδων και επικοινωνία με την τοπική κοινωνία, ώστε να διαφωτιστεί ο πολίτης, και ιδιαίτερα οι νέοι, για το πρόβλημα
των αδέσποτων ζώων. Ο στόχος του Συλλόγου είναι, σε λίγα χρόνια, να μην υπάρχουν αδέσποτα ζώα στους δρόμους. Για
να επιτευχθεί, ωστόσο, κάτι τέτοιο, χρειάζεται ουσιαστική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα που - ιδιαίτερα
στην εποχή της οικονομικής κρίσης - λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις.
Μετά την ενημέρωση, σειρά είχαν οι
επισκέψεις των μαθητών μας στους χώρους όπου στεγάζονται τα αδέσποτα σκυλάκια. Καθένα από αυτά και μια ιστορία.

Άλλα τραυματισμένα είχαν περισυλλεγεί
από τους εθελοντές του Συλλόγου, άλλα είχαν βρεθεί άρρωστα και άλλα είχαν
απλώς εγκαταλειφθεί από οικογένειες,
όταν πια έπαψαν να λειτουργούν σαν παιχνίδι (!) για τα παιδιά. Ιστορίες αποτυπωμένες στα μάτια και τα κορμιά των ζώων,
ιστορίες που άφησαν ανεξίτηλα σημάδια
και που μόνο η δύναμη της αγάπης μπορεί
να γιατρέψει.
Οι μαθητές μας, κρατώντας λιχουδιές
στα χέρια τους, επισκέφθηκαν όλους τους
χώρους όπου φιλοξενούνται τα σκυλιά,
προσφέροντάς τους απλόχερα τα χάδια
και την αγάπη που τόσο επιζητούσαν.
Έπαιξαν μαζί τους, τα τάισαν και ένιωσαν
το βαθύ δέσιμο που μπορεί να δημιουργηθεί μεταξύ ενός σκύλου και του ανθρώπου. Η αφοσίωση, η πίστη και η υπομονή είναι, εξάλλου, τα χαρακτηριστικά του
σκύλου που έχουν υμνηθεί, ήδη, από την
αρχαία ελληνική γραμματεία. Ο Άργος, ο
σκύλος του Οδυσσέα, δεν τον περίμενε
υπομονετικά τόσα χρόνια; Πέθανε, μόνο
αφού κατάφερε να αντικρίσει για μια τελευταία φορά το αφεντικό του…
Σύντομα, τη χαρά του παιχνιδιού διαδέχτηκε η μελαγχολία του αποχαιρετισμού,
που, όμως, απαλύνθηκε από τη σκέψη ότι
σε λίγο καιρό θα επισκεπτόμασταν ξανά
τους μικρούς μας φίλους…
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Επίσκεψη στο Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Ε

νόψει της εορτής των Χριστουγέννων, την Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016, οι μαθητές της Γ΄
Λυκείου του σχολείου μας, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές κ. Μαυρολέοντα και κ. Ταμπάκη, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στο κέντρο της Αθήνας.
Επιθυμία όλων μας ήταν η έμπρακτη
συμβολή στο θεάρεστο φιλανθρωπικό
έργο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών,
με τους μαθητές να προσφέρουν τόσο
τρόφιμα όσο και είδη πρώτης ανάγκης
(π.χ. ρουχισμό, φάρμακα, παιδικά παιχνίδια κ.ά.), τα οποία είχαν συγκεντρώσει οι μαθητές όλων των τάξεων του
σχολείου μας, με εξαιρετικό ενδιαφέρον και αγάπη, για τους ανέστιους και
άπορους συνανθρώπους μας.
Ειδικότερα, πλησίον της Μητρόπολης Αθηνών στην Πλάκα, στα κεντρικά γραφεία του Φιλόπτωχου Ταμείου, η
κοινωνική λειτουργός κ. Ελένη Νασέλου υποδέχτηκε και καλωσόρισε τους
μαθητές μας, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την πρωτοβουλία τους
να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο και
τη στάση τους να δώσουν χαρά στους
έχοντες ανάγκη. Αξιοσημείωτη υπήρξε, επίσης, η υποδοχή που μας επιφύλασσε ο αιδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Χαβάτζας,
ο οποίος, ως Γενικός Διευθυντής του
Ταμείου, αφιέρωσε αρκετό χρόνο, για
να μας ενημερώσει για τις φιλανθρωπικές δράσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
των Αθηνών, απαντώντας, παράλληλα,

στις καίριες ερωτήσεις και στους εύλογους προβληματισμούς των μαθητών.
Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας συζήτησης, είχαμε την ευκαιρία να πληροφορηθούμε για τις πλείστες δομές
που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν
με τη χρηματοδότηση του Ταμείου, οι
οποίες βρίσκονται διάσπαρτες σε πολλές περιοχές της Αττικής. Με συγκίνηση ακούσαμε για το πολυσχιδές έργο
αυτών των δομών, όπως την περίθαλψη βρεφών από τον Βρεφονηπιακό
Σταθμό στους Αγίους Αναργύρους,
την παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένους από τη Στέγη Κατάκοιτων Γερόντων στον Λόφο Σκουζέ, τη διανομή
ειδών πρώτης ανάγκης από την Κοινωνική Δομή Διανομής Ρουχισμού στην
Πλατεία Κουμουνδούρου, τη δωρεάν
διάθεση φαρμάκων από το Κοινωνικό Φαρμακείο στο κέντρο της πρωτεύουσας και στον Δήμο Χαλανδρίου,
την παροχή ιατρικής περίθαλψης από
την Κινητή Μονάδα Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, το Κοινωνικό Πολυιατρείο στην οδό Ιπποκράτους και
το Κοινωνικό Οδοντιατρείο στην περιοχή του Θησείου.
Στη συνέχεια, επισκεφτήκαμε, αρχικά, το Κοινωνικό Φαρμακείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, που έχει την έδρα
του στην οδό Απόλλωνος 36, στο κέντρο της πόλης, και, ακολούθως, κατευθυνθήκαμε στο Κέντρο Υποδοχής

και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, στην οδό Πειραιώς 35. Στην αυλή
του Κέντρου πληροφορηθήκαμε ότι
καθημερινά η Μ.Κ.Ο. «Αποστολή» της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών προσφέρει δωρεάν συσσίτιο σε μοναχικά και
άπορα άτομα, καθώς και σε φτωχές οικογένειες. Ο υπεύθυνος κληρικός για
την οργάνωση και τη λειτουργία του
συσσιτίου μάς γνωστοποίησε ότι αδιάκοπα, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου,
παρέχονται ημερησίως 1.200, περίπου,
γεύματα, σε όλους, αδιακρίτως, τους
συνανθρώπους μας που στερούνται
του βασικού αγαθού για την επιβίωσή
τους, της ίδιας της τροφής. Με ιδιαίτερη ευαισθησία, μαθητές και καθηγητές
αντικρίσαμε πλήθος ανθρώπων όλων
των ηλικιών και των εθνοτήτων να περιμένουν υπομονετικά για ένα πιάτο
ζεστό φαγητό, καθώς και πλήθος εθελοντών να δίνουν με χαμόγελο έναν
καθημερινό αγώνα, για να ετοιμάσουν
τα γεύματα που προσφέρονται. Οι εικόνες που αντικρίσαμε μας προβλημάτισαν και μας παρακίνησαν να αναρωτηθούμε για τη στάση που πρέπει να υιο-

θετήσουμε, ως μεμονωμένα πρόσωπα
και ως μέλη κοινωνικών ομάδων, σε μια
οικονομική συγκυρία, κατά την οποία
η ανεργία καλπάζει και τα βιοποριστικά προβλήματα των ανθρώπων οξύνονται καθημερινά.
Ολοκληρώνοντας την προαναφερθείσα επίσκεψη, αποτέλεσμα της ένθερμης πρωτοβουλίας του σχολείου
και των μαθητών μας να προσφέρουν
ανιδιοτελώς στο κοινωνικό σύνολο ειδικότερα κατά την περίοδο των φετινών εορτών των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς - νιώσαμε όλοι την
αξία της προσφοράς και τη μαγεία του
εθελοντισμού. Βιώσαμε βαθιά μέσα
μας πόσο σημαντικό είναι να συμπονούμε και να συμπάσχουμε στο ανθρώπινο δράμα, κάνοντας την υπέρβαση:
να απευθυνόμαστε, εμείς οι ίδιοι, σε
όσους έχουν ανάγκη, για να τους στηρίξουμε με ό,τι μέσο διαθέτει ο καθένας
μας, όχι ως πράξη ελεημοσύνης αλλά
ως πράξη ευαισθησίας και υψηλού αισθήματος ανθρωπισμού.
Ταμπάκης Νικόλαος,
Θεολόγος-Φιλόλογος
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Μ

ε αφορμή τη συμπλήρωση εξήντα χρόνων από την ίδρυση της
«Ολυμπιακής Αεροπορίας»,
ο Σύλλογος Δρομέων Νοτίων Προαστίων Αττικής «ΕΥΚΛΗΣ», σε συνεργασία
με το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. (Πολιτιστικό Κέντρο
Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας) και την υποστήριξη του δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης διοργάνωσαν,
την Κυριακή, 30 Απριλίου 2017, τον
6ο Μητροπολιτικό Αγώνα Δρόμου,
στο πλαίσιο του οποίου διεξήχθησαν
αγώνες δρόμου 2,5 και 10 χλμ., στον χώρο του Πρώην Ανατολικού Αερολιμένα
Αθηνών. Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και της κοινωνικής αλληλεγγύης,
ο «ΕΥΚΛΗΣ» και το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. συγκέντρωσαν από τους δρομείς και τους συνοδούς τους τρόφιμα μακράς διαρκείας, τα οποία διανεμήθηκαν σε ευπαθείς

6ος

Μητροπολιτικός
Αγώνας Δρόμου

στον Πρώην Ανατολικό Αερολιμένα Αθηνών

κοινωνικές ομάδες από την Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.
Στον αγωνιστικό στίβο, το Πρότυπο
Εκπαιδευτήριο Αθηνών συμμετείχε
με επτά μαθητές και μαθήτριες. Συγκεκριμένα, στον αγώνα των 2 χλμ. έλαβαν
μέρος οι: Ανδρεαδάκη Ελένη (Γ΄ Γυμνασίου), Κοκολάκη Σοφία (Γ΄ Γυμνασίου),
Φούντογλου Λευτέρης (Γ΄ Γυμνασίου),

Δέδες Νίκος (Α΄ Λυκείου), Αλατζάς Αλέξανδρος (Β΄ Λυκείου) και Σιδερής Γιάννης (Β΄ Λυκείου), ενώ η μαθήτρια Κοκολάκη Εύα (Α΄ Λυκείου) συμμετείχε στον
αγώνα των 5 χλμ. Σημαντικές νίκες πέτυχαν οι μαθητές Φούντογλου Λ. και Δέδες
Ν., οι οποίοι κέρδισαν τις πρώτες θέσεις
στην ηλικιακή τους κατηγορία στα 2 χλμ.
Οι υπόλοιποι μαθητές βρέθηκαν αρκετά
ψηλά στις θέσεις κατάταξης.

Μετά το πέρας των αγώνων, δρομείς
και θεατές είχαν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν σε παροπλισμένα αεροπλάνα από μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α, τα οποία
βρίσκονταν στον χώρο του Πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου. Ξεχωριστή «νότα» έδωσαν οι ξεναγοί –πρώην ιπτάμενοι της Ολυμπιακής Αεροπορίας– που
εμφανίστηκαν με παλαιότερες στολές
ιπταμένων και συνοδών του θρυλικού
κρατικού αερομεταφορέα της Ελλάδας.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να πούμε ένα
μεγάλο μπράβο στους δρομείς του σχολείου μας για τη συμμετοχή και τις μεγάλες νίκες τους, που υπόσχονται και μελλοντικές συμμετοχές του σχολείου μας
σε αντίστοιχους αγώνες. Το σχολείο ευχαριστεί θερμά τους γονείς των μαθητών για τη συγκέντρωση τροφίμων και
την υποστήριξη των αθλητών μας.

Επίσκεψη στο Ίδρυμα «Μαρία Κόκκορη»
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Τ

ην Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016, είχα την
ευκαιρία μαζί με πέντε ακόμη μαθητές του σχολείου μας –τους Π. Αναγνωστόπουλο, Γ. Δεσποτάκη, Π. Κανατά, Ε. Τερζόγλου και Χ. Τσουμαλάκου–
να επισκεφθούμε το Ίδρυμα «Μαρία Κόκκορη» που
βρίσκεται στην Άνω Γλυφάδα. Συνοδευόμενοι από τον
κ. Βλάχο, είχαμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε έναν
ξεχωριστό κόσμο, έναν πολύ διαφορετικό τρόπο ζωής σε σχέση με αυτόν που διάγουν παιδιά της ηλικίας
μας. Το Ίδρυμα «Μαρία Κόκκορη» φιλοξενεί κορίτσια
όλων των ηλικιών τα οποία πάσχουν είτε από νοητική
υστέρηση, είτε από Σύνδρομο Down και τους παρέχει έναν ευχάριστο, φιλόξενο και γεμάτο αγάπη τρόπο
ζωής.
Κατά τη διάρκεια της τρίωρης παραμονής μας, ενημερωθήκαμε για την πολύπλευρη προσφορά του ιδρύματος στη ζωή των κοριτσιών και, στη συνέχεια, το διαπιστώσαμε και εμείς οι ίδιοι. Τα κορίτσια, καθημερινά,
παρακολουθούν ένα πρόγραμμα μαθημάτων που τα
βοηθά να οξύνουν την κρίση τους και να κοινωνικο-

ποιούνται. Τις δραστηριότητες αυτές, που ποικίλλουν
καθημερινά, τις αναλαμβάνουν έμπειροι εκπαιδευτές
και Ψυχολόγοι. Μερικά παραδείγματα είναι –μεταξύ
άλλων– η εξάσκηση στην αριθμητική, το μάθημα των
υπολογιστών, η μαγειρική και άλλα πολλά.
Η παροχή, ωστόσο, των υπηρεσιών αυτών δε γίνεται
αποκλειστικά από τους εργαζομένους στο ίδρυμα. Ένα
στοιχείο το οποίο μας τόνιζαν, συνεχώς, οι υπεύθυνοι
είναι ο εθελοντισμός. Άτομα διάφορων ηλικιών έχουν
εκδηλώσει εμπράκτως το ενδιαφέρον και τη συμπαράστασή τους στο έργο του ιδρύματος. Το επισκέπτονται
συστηματικά και απασχολούν τα κορίτσια σε τομείς
που τα τελευταία έχουν επιλέξει και αγαπούν. Μια περίπτωση που δε θα ξεχάσω είναι εκείνη μιας πιανίστριας,
η οποία, με κίνητρο το μεγάλο της πάθος για τη μουσική, μετατρέπει την ψυχαγωγία της σε λειτούργημα:
επισκέπτεται το ίδρυμα μία φορά την εβδομάδα και
διοργανώνει βραδιές μουσικής. Μπορεί στα μάτια μας
μια τέτοια κίνηση να φαντάζει σχεδόν αδιάφορη, αλλά

τα κορίτσια του ιδρύματος περιμένουν με ανυπομονησία, όλη την εβδομάδα, τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
Ας μην ξεχνάμε πως η ζωή ατόμων με ιδιαιτερότητες
που περιορίζεται κάτω από μια στέγη μπορεί να γίνει
πληκτική, αν δεν υπάρχουν διάφορες διέξοδοι. Έτσι,
μέσα στην εβδομάδα, διοργανώνονται πολλές ημερήσιες εκδρομές, όπως περίπατοι, bowling κ.ά.
Αν έπρεπε, μέσα σε λίγες λέξεις, να εκφράσω τι θυμάμαι από την ημέρα αυτή, θα ήταν τα χαμόγελα των
κοριτσιών που έδειχναν ευγνωμοσύνη προς τους λειτουργούς, το πάθος αλλά και την υπομονή των εργαζομένων και των εθελοντών που προσπαθούν, αδιαλείπτως, να φέρουν εις πέρας το λειτούργημα αυτό.
Τέλος, αλησμόνητες θα μου μείνουν η θετική ενέργεια
και σκέψη που κατέκλυζαν τους πάντες, παρόλες τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά στη διεκπεραίωση ενός τόσο σημαντικού έργου κοινωνικής
προσφοράς.
Κωνσταντίνα Κιτσαρά, Β4 Λυκείου

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 20

Αλέξανδρος Δημητρακάκης

Απόφοιτος της χρονιάς
2015-2016. Έγινε δεκτός στο
M.I.T. (Massachusetts Institute of
Technology) των Η.Π.Α.

Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ
ΤΟ «ΠΡΟΤΥΠΟ»

Έ

χει περάσει ένας χρόνος από τότε που αποφοίτησα από το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών
και η ζωή μου, όπως και όλων των συμμαθητών μου, έχει αλλάξει ριζικά. Όσοι από εμάς πήγαν στο
εξωτερικό έχουν σίγουρα βιώσει αυτήν την αλλαγή σε έναν
πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Ξυπνάω κάθε πρωί και συνειδητοποιώ ότι βρίσκομαι σε μία άλλη
πόλη, σε μία άλλη χώρα με ένα
εντελώς διαφορετικό σύστημα
εκπαίδευσης από αυτό που είχα συνηθίσει σε όλη μου τη ζωή.
Η φοιτητική εστία του Μ.Ι.Τ.
όπου μένω είναι το λεγόμενο
Simmons Hall, το οποίο είναι
το σπίτι μου εκτός Ελλάδας τώρα πια. Έχει μία τραπεζαρία για όλους
τους φοιτητές και πολυάριθμους χώρους αναψυχής που το κάνουν να
μοιάζει περισσότερο με ξενοδοχείο
παρά με φοιτητική εστία.
Έχει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και
ένα ξεχωριστό στιλ που του προσδίδουν ένα ύφος σοβαρό και, ταυτόχρονα, ανάλαφρο. Πολλοί τοίχοι είναι καμπυλωτοί, και, συχνά δυσκολεύομαι
να βρω μια ευθεία γραμμή (κάτι σαν
τον Παρθενώνα).
Το πρωί, λοιπόν, μετά από το πρωινό
γεύμα, πηγαίνω στα ακαδημαϊκά κτήρια του πανεπιστημίου, τα οποία απέχουν από την εστία περίπου δέκα λεπτά με τα πόδια. Αυτό το εξάμηνο παρακολουθώ τα εξής μαθήματα: «Μαθηματικά» (Διαφορικές Εξισώσεις),
«Φυσική» (Ηλεκτρομαγνητισμός), «Εισαγωγή στην επιστήμη των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και των Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», «Ρητορική» και «Εισαγωγή στην Υποκριτική». Εδώ, επιλέγουμε τα μαθήματα
για κάθε εξάμηνο, καθώς δεν υπάρχει αυστηρό πρόγραμμα μαθημάτων
που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε
φοιτητής. Επίσης, για να αποφοιτήσω,
πρέπει να παρακολουθήσω και οκτώ

τόνομη, εφόσον όλες έχουν περισσότερα κοινά στοιχεία από όσα πιστεύει
ο περισσότερος κόσμος. Τα προηγούμενα χρόνια, στο σχολείο, πολλοί γνώριζαν πόσο πολύ είχα εναντιωθεί στην
κατάργηση των Μαθηματικών στην
κατεύθυνση της Ιατρικής. Πέραν του
αυτονοήτου, δηλαδή πως τα Μαθηματικά συμβάλλουν στην όξυνση της
κρίσης, τώρα, πια, συνειδητοποιώ πως
είναι, ταυτόχρονα, απολύτως απαραίτητα για οποιονδήποτε θέλει να γίνει
Ιατρός ή Βιολόγος.
Δε θα έλεγα τίποτα καινούργιο τονίζοντας πόσο πολύ μου αρέσει το πανεπιστήμιο αυτό ή πόσες ευκαιρίες
μου έχει προσφέρει μέχρι στιγμής. Οι
συμφοιτητές μου έχουν έρθει εδώ από
όλον τον κόσμο και όλοι τους έχουν
Αγαπητοί αναγνώστες,
εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και ξεχωριστη στήλη αυτή μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις μαστές προσωπικότητες. Ωστόσο, τους
θητών μας που έχουν, πλέον, αποφοιτήσει και κάνουν μια αναδρομή
ενώνει κάτι σημαντικό: το πάθος για
στη σχολική τους ζωή.
μάθηση, έρευνα και δημιουργία. Θυμάμαι πως μια μέρα καθόμουν σε ένα
Φέτος, φιλοξενούμε με ιδιαίτερη χαρά τον Αλέξανδρο Δημητραμικρό εστιατόριο του πανεπιστημίου,
κάκη, φοιτητή στο Μ.Ι.Τ.
όταν απέναντί μου κάθισαν
δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές
που άρχισαν να συζητούν, με
ένα πάθος που δεν έχω συναντήσει ξανά, για κάποιο καινούργιο υποατομικό σωματίδιο σχετικό με την έρευνά
τους. Ενώ στην αρχή μού φάνηκε περίεργο το απύθμενο
ενδιαφέρον τους για το σωματίδιο αυτό, όσο περνούσε
η ώρα, συνειδητοποίησα τι
Το Simmons Hall από μακριά
Η είσοδος του Simmons Hall πραγματικά κάνει ένα πανεπιστήμιο τόσο ποιοτικό. Δεν
είναι οι εγκαταστάσεις ή τα
θεωρητικά μαθήματα, εξού η Ρητορι- μετρο, το οποίο θα μπορεί να ανιχνεύκή και η Υποκριτική. Σκοπός μου, αυ- ει την πίεση παρατηρώντας, απλώς, δίδακτρά του ή οι διασυνδέσεις του,
τήν τη στιγμή, είναι να σπουδάσω στη την αρτηρία του ασθενή και καταγρά- αλλά οι άνθρωποι που βρίσκονται σε
σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών φοντάς την σε ένα βίντεο υψηλής ευ- αυτό, οι καθηγητές και, κυρίως, οι φοικαι Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολο- κρίνειας. Η δική μου αρμοδιότητα, τητές. Η προθυμία και η επίδοση των
γιστών και να ασχοληθώ, παράλληλα, στην ομάδα αυτή, είναι η επεξεργασία φοιτητών καθορίζουν αν το πανεπιμε τη Φυσική και τη Βιολογία.
της εικόνας, με σκοπό τον - όσο το δυ- στήμιο θα είναι πρωτοποριακό ή αν θα
Πέραν των μαθημάτων, είμαι μέ- νατόν – πιο ακριβή προσδιορισμό της είναι, απλώς, ένα μέτριο ανώτατο εκλος μιας ομάδας διοργάνωσης δια- πίεσης εντός της αρτηρίας. Μέσω της παιδευτικό ίδρυμα.
Και, ναι, το γνωρίζω πολύ καλά πως
γωνισμών λογομαχίας (debate) που έρευνας αυτής, έχω αρχίσει να καταπολλοί
από εσάς που διαβάζετε αυλαμβάνουν χώρα στο πανεπιστή- νοώ τις δυσκολίες και τα προβλήματα,
μιο (MITMUNC=MIT Model United αλλά και να βιώνω την ικανοποίηση τό το άρθρο δε θα σπουδάσετε στο
Nations Conference). Ο φετινός δια- που μπορεί να αντλήσει ο ερευνητής εξωτερικό ως προπτυχιακοί φοιτητές.
Ωστόσο, τα ελληνικά πανεπιστήμια
γωνισμός είχε μεγάλη προσέλευση, ασκώντας το έργο του.
καθώς κατέφθασαν περισσότεροι από
Ωστόσο, σημαντικότερο θεωρώ το μπορούν να σας προσφέρουν οτιδήπεντακόσιοι μαθητές Λυκείου από όλο γεγονός πως, πλέον, μπορώ να αντι- ποτε επιθυμείτε, αρκεί να το επιδιώξετον κόσμο, τον Φεβρουάριο, για να δι- ληφθώ ξεκάθαρα τη σύνδεση που τε. Οι δυνατότητες υπάρχουν, απλώς
αγωνιστούν. Λόγω της επιτυχίας αυ- έχουν όλες οι επιστήμες μεταξύ τους. θα πρέπει να τις ψάξετε. Θα πρέπει να
τής, θα διοργανώσουμε τον ίδιο δια- Η έρευνα αυτή ανήκει στον ιατρικό το- μην αρκείστε μόνο σε ό,τι είναι υπογωνισμό τον Αύγουστο στην Κίνα, με μέα. Παρόλ' αυτά, καθοριστικό ρόλο χρεωτικό για τη σχολή, αλλά να ασχοσκοπό να ευαισθητοποιήσουμε τους διαδραματίζουν η Πληροφορική, τα λείστε περαιτέρω με οτιδήποτε σας
Κινέζους μαθητές για τα προβλήματα Μαθηματικά και η Φυσική. Η ροή του ενδιαφέρει. Να ρωτάτε τους καθηπου αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρω- αίματος είναι η ροή ενός υγρού που γητές σας για τυχόν ερευνητικά προπότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.
διέπεται από πολύπλοκες μαθηματι- γράμματα με τα οποία μπορείτε να
Παράλληλα, είμαι μέλος μιας ερευ- κές εξισώσεις και οι καρδιακοί παλμοί ασχοληθείτε και να γίνετε φορείς της
νητικής ομάδας που αποτελείται από είναι, ουσιαστικά, ημιτονοειδείς συ- αλλαγής που τόσο χρειάζονται τα ελφοιτητές, προπτυχιακούς και μετα- ναρτήσεις. Δεν υφίσταται έρευνα στην ληνικά πανεπιστήμια. Και πάντα να θυπτυχιακούς, και κάποιους καθηγητές Ιατρική, πλέον, χωρίς τη βοήθεια Μη- μάστε πως τα πανεπιστήμια δεν αποτου ΜΙΤ. Ασχολούμαστε με τη δημι- χανικών, Μαθηματικών και Φυσικών. τελούνται από κτήρια αλλά από ανουργία μιας πρωτοποριακής μεθόδου Η έρευνα αυτή αποτελεί απλώς ένα θρώπους σαν και εσάς…
Αλέξανδρος Δημητρακάκης,
ανίχνευσης της πίεσης των ασθενών. παράδειγμα. Η γενική διαπίστωση είφοιτητής στο Μ.Ι.Τ.
Κατασκευάζουμε, δηλαδή, ένα πιεσό- ναι πως καμία επιστήμη δεν είναι αυ-

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 21

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

Πνευματικοί Περιηγητές

Το θέμα του φετινού κύκλου συναντήσεων της Κυριακάτικης Λέσχης «Πνευματικοί Περιηγητές» ήταν «Ελλήνων Μάχες».

Υ

«ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ»

πάρχει ένας υπέροχος και διάσημος πίνακας του
Caravaggio που λέγεται «Ο Δαβίδ με το κεφάλι του Γολιάθ». Βρίσκεται στη Ρώμη και είναι διάσημος, επειδή ο νεαρός Δαβίδ επιδεικνύει ιδιαίτερη συμπόνια για τον νεκρό Γολιάθ και θλίψη για την πράξη που
επιτέλεσε. Μάλιστα, στο ξίφος του διακρίνεται η εγχάρακτη κωδικοποιημένη συντομογραφία «H-AS OS». Επί χρόνια, δεν είχε αποκρυπτογραφηθεί. Σήμερα, οι ερευνητές
έχουν καταλήξει ότι η μυστηριώδης συντομογραφία απέδιδε τη λατινική φράση «Humilitas occidit superbiam»
(Η ταπεινότητα σκοτώνει την αλαζονεία).
Ο εν λόγω πίνακας θα μπορούσε, κάλλιστα, να συμβολίζει και το γεγονός που έλαβε χώρα τον Σεπτέμβρη του
480 π.Χ. Η τεράστια δύναμη του Πέρση βασιλιά Ξέρξη κατέφθασε στα στενά της κουλουροειδούς Σαλαμίνας, για ν’
αντιμετωπίσει έναν κατά πολύ υποδεέστερο στόλο. Ηττήθηκε κατά κράτος, ωστόσο, παρασυρμένος από το –κατά
τους αρχαίους συγγραφείς– «άρμα της άμετρης οίησης».
Έτσι, η Σαλαμίνα, η κόρη του Ασωπού και της Μετώπης,
η γενέτειρα του μυθικού Αίαντα, έγινε το αιώνιο σύμβολο ελευθερίας∙ εκεί «ετάφη» οριστικά η ασιατική απειλή.
Οκτώ χρόνια μετά, όμως, ένας από τους Σαλαμινομάχους,
ο Αισχύλος, εμφορούμενος από συμπόνια για τους ηττημένους, έγραψε την περίφημη τραγωδία «Πέρσαι», στην
οποία εξιστορεί τα γεγονότα του 480 π.Χ. και παρουσιάζει την οδύνη που βίωσαν οι Πέρσες μετά την καταστροφή στα πεφιλημένα νερά της Σαλαμίνας. Η οδύνη είναι
τέτοια, που ο θεατής νιώθει συμπάθεια για τη βασίλισσα
Άτοσσα και τον Ξέρξη, τον γιο του Δαρείου.
Στα χνάρια αυτού του γεγονότος αλλά και στα παλαιά
ίχνη της γαλήνιας Σαλαμίνας κινήθηκε ο πρώτος, για εφέτος, κυριακάτικος περίπατος που έλαβε χώρα στις 23
Οκτωβρίου 2016. Η κ. Μπούρα και ο κ. Βλάχος είχαν επιμεληθεί κάθε λεπτομέρεια. Οι στάσεις μας ήταν πολλές,
μα άξιζαν τον κόπο.
Α΄ στάση: Πρώτος μας σταθμός ήταν το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαλαμίνας, που παλιά φιλοξενούσε ένα
από τα πρώτα καποδιστριακά δημοτικά σχολεία. Εκεί,
θαυμάσαμε τα μοναδικά εκθέματα του μουσείου. Το περίφημο κωνικό ρυτό του β΄ μισού του 14ου αι., το νεολιθικό
ειδώλιο γυναικείας μορφής από λεπτόκοκκο μάρμαρο, η
φλάσκη της Πρώιμης Γεωμετρικής Εποχής, η χάλκινη φολίδα από φολιδωτή πανοπλία, με επιγραφή σε ιερογλυ-

φική γραφή με το όνομα του Ραμσή Β΄, το χάλκινο πτυκτό κάτοπτρο με αναπαράσταση της Αφροδίτης και του
Έρωτα, το αντίγραφο του μετρολογικού αναγλύφου ήταν
λίγα από τα εκθέματα που μας ταξίδεψαν νοσταλγικά πίσω στον χώρο και τον χρόνο. Εξάλλου, κάθε κομμάτι της
Σαλαμίνας, στερεό ή υγρό, κρύβει μνήμες πανάρχαιες. Βέβαια, το πιο σημαντικό εύρημα που εκτίθεται στο μουσείο
είναι ένα τμήμα μελαμβαφούς σκύφου του ύστερου 5ου
αι. π.Χ., το οποίο φέρει σε εγχάρακτη επιγραφή, ανάστροφα, τμήμα του ονόματος του τραγικού ποιητή Ευριπίδη
και επιβεβαιώνει ότι το σπήλαιο στο οποίο βρέθηκε (στην
περιοχή Περιστέρια) υπήρξε το ησυχαστήριο του ποιητή.
Β΄ στάση: Σε απόσταση δέκα λεπτών από το Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαμίνας βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Η μικρή αυτή εκκλησία, που χτίστηκε το
1806 στα ερείπια ενός παλιότερου ναού, φιλοξενεί έργα
του Γιαννούλη Χαλεπά, του δημιουργού της περιώνυμης
«Ωραίας Κοιμωμένης» και του Πολυχρόνη Λεμπέση, του

αγιογράφου ο οποίος στόλισε τον Άγιο Γεώργιο (πλατεία
Καρύτση) και τους Αγίους Θεοδώρους (Α΄ Νεκροταφείο).
Ο ναός αυτός, βέβαια, είναι περισσότερο γνωστός, επειδή εντός του βρίσκεται ο πρώτος τάφος του αγωνιστή
Γεωργίου Καραϊσκάκη. Όταν ο μεγάλος αγωνιστής, την
παραμονή της ονομαστικής του εορτής (22 Απριλίου
1827), τραυματίστηκε στη μάχη του Φαλήρου, ζήτησε «να
παν την ψυχή του στην Κούλουρη», για να τον γιατρέψει ο
Άη Δημήτρης, «που ’ναι παντοτινός γιατρός». Στη διαδρομή, όμως, ξεψύχησε και τράβηξε «τον δρόμο για τους βασιλιάδες του ουρανού». Ο Καραϊσκάκης ετάφη στον Άγιο
Δημήτριο στις 23 Απριλίου 1827 και το 1835 τα περισσότερα οστά του μεταφέρθηκαν στο σημερινό μνημείο στο
Νέο Φάληρο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η εικόνα
που βρίσκεται απέναντι από τον τάφο του οπλαρχηγού
είναι επενδεδυμένη με «πουκάμισο» που φτιάχτηκε από
τις λιωμένες πιστόλες και παλάσκες του «Σταυραετού της
Ρούμελης».
Γ΄ στάση: Η τρίτη στάση έγινε στην παραλία Πατητήρι και στην ευρύτερη περιοχή που ονομάζεται Κολόνες. Εκεί, βρίσκεται ένα κυκλοτερές ταφικό μνημείο του
4ου αι. π.Χ. Το μνημείο, που περιείχε τουλάχιστον τέσσερις ταφές προσώπων της ίδιας οικογένειας, αναστηλώθηκε το 2013 χάρη στην ένταξη του έργου σε πρόγραμμα
ΕΣΠΑ αλλά και χάρη στο μεράκι και την αυτοθυσία των

ντόπιων και των μελών της υπεύθυνης ομάδας εργασίας.
Ο περίβολος του μνημείου έχει ύψος 3,50 μ. και διάμετρο
10,70 μ. Απαρτίζεται από έξι σειρές ογκολίθων από τοπικό ασβεστόλιθο. Πρόκειται για εκατόν είκοσι έναν λαξευμένους λιθόπλινθους (οι ενενήντα εννέα είναι αρχαίοι), οι
οποίοι στηρίζονται εσωτερικά από τοιχίο αργών λίθων.
Εντός του μνημείου, βρίσκεται όρυγμα που περιέχει δύο
μαρμάρινες σαρκοφάγους, μία πωρολιθική και μία ταφική πυρά. Στο εσωτερικό του περιβόλου, υπάρχει μια κτιστή τετράγωνη κατασκευή που συνιστά ένα βάθρο, πάνω στο οποίο, λογικά, θα βρισκόταν ως επιτύμβιο «σήμα»
γλυπτική σύνθεση πιθανώς μιας μαρμάρινης ληκύθου και
μιας μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης με επιγραφή. Το άνω
τμήμα του θα ήταν τόσο ψηλό, ώστε θα ήταν ορατό από
τα διαπλέοντα πλοία. Το μνημείο, αρχικά, είχε, εσφαλμένα, θεωρηθεί ότι ήταν παρατηρητήριο, φρυκτωρία ή ο ναός του Αίαντα.
Δ΄ στάση: Η τέταρτη στάση έγινε στην περιοχή Περιστέρια, όπου σε έναν λοφίσκο βρίσκεται ένα μικρό ιερό του θεού Διονύσου και το σπήλαιο του Ευριπίδη. Μετά από σύντομη πεζοπορία και, παρά τον αρκετά θερμό
ήλιο, καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το ιερό, ελληνιστικής εποχής, που περιλαμβάνει έναν ορθογώνιο ναΐσκο, λατρευτικό χώρο με κτιστό θρανίο και υδατοδεξαμενή. Βρίσκεται δέκα μέτρα κάτω από το σπήλαιο του
Ευριπίδη σε επικλινές έδαφος επί μιας ανηφορικής ατραπού, η οποία οδηγεί στο περίφημο ησυχαστήριο του μεγάλου τραγικού. Εδώ, εξάλλου, βρέθηκαν και διονυσιακά
σύμβολα που εκτίθενται στο μουσείο. Ο Διόνυσος, ο γιος
του Δία και της Σεμέλης, ο αιώνιος έφηβος που ενσαρκώνει το αρχέτυπο του καταφερτζή, τιμήθηκε στη Σαλαμίνα
και συλλατρεύτηκε με τον Ευριπίδη. Αυτό συνέβη, καθώς
ο μεγάλος τραγικός ποιητής έγραψε το περίφημο έργο
«Βάκχες», στο οποίο ο Διόνυσος επιβάλλει με πυγμή τη
λατρεία του οιστρηλατώντας τον γυναικείο πληθυσμό και
εξοντώνοντας τον Πενθέα, που αντιστάθηκε στην εδραίωση του διονυσιακού στοιχείου.
Λίγο πιο πάνω και εντός του σπηλαίου, «συναντήσαμε»
τον ίδιο τον Ευριπίδη μα και τον Ιππόλυτο, έναν από τους
ήρωες των τραγωδιών του. Ο κ. Μ. Βλάχος και ο μαθητής
Μ. Γιαννόπουλος της Γ΄ Γυμνασίου υποδύθηκαν υπέροχα τον Ευριπίδη και τον Ιππόλυτο αντίστοιχα, κάνοντάς
μας να ξεχάσουμε γρήγορα τον κάματο της ανάβασης. Το
φυσικό άνδηρο που απλώνεται μπροστά από το σπήλαιο
μάς έκανε την τιμή να είναι λουσμένο με φως. Το σαράντα πέντε μέτρων σπήλαιο, μετά από πολυετείς ανασκαφές από τον αρχαιολόγο κ. Ι. Λώλο, αναδείχθηκε διεθνώς
σε ένα λίκνο πολιτισμού με ευρήματα νεολιθικής, μυκηναϊκής, κλασικής, ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής αλλά και με απομεινάρια από την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ο Ευριπίδης, που γεννήθηκε –κατά τους θρύλους–
την ημέρα της ναυμαχίας στη Σαλαμίνα, γνώρισε μια post
mortem επιτυχία, ενώ, όσο ζούσε, κέρδισε σε δραματικούς αγώνες μόνο τέσσερις φορές. Λέγεται ότι απομονωνόταν στη σπηλιά αυτή και, κοιτώντας τον Σαρωνικό κόλπο, έγραφε τα αριστουργήματά του. Αν και ήταν άνθρωπος μοναχικός, και μάλλον, στρυφνός ως χαρακτήρας,
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παρέδωσε στην ανθρωπότητα μεγάλα έργα: «Μήδεια»,
«Εκάβη», «Ηλέκτρα», «Ιππόλυτος», «Τρωάδες», «Ηρακλής
Μαινόμενος» κ.ά.
Ε΄ στάση: Στην πέμπτη μας στάση, τα ηνία της περιήγησης ανέλαβε ο Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Διευθυντής Πανεπιστημιακής Ανασκαφής Σαλαμίνος, κ. Ι. Λώλος, ο

οποίος έχει φέρει στο φως σχεδόν όλα τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα της Σαλαμίνας. Η κ. Λ. Μαχαίρα, έχοντας υπάρξει στο παρελθόν μαθήτρια του κ. Λώλου, είχε
έρθει σε επαφή μαζί του και το όνειρό μας έγινε πραγματικότητα. Ο κ. Λώλος μάς ξενάγησε στη μυκηναϊκή ακρόπολη, στην περιοχή Κανάκια. Άκρως κατατοπιστικός καθώς
ήταν και αποπνέοντας μια απίστευτη προσήλωση στο έργο του, μάς «περπάτησε» στα κτηριακά συγκροτήματα
του ανακτόρου. Αν λάβει κανείς υπόψη του "τη θέση, την
έκταση και τη λειτουργία της ακρόπολης, σε συνδυασμό με
τις μαρτυρίες για τις θαλάσσιες επικοινωνίες και τις εξωτερικές σχέσεις της, η μείζων μυκηναϊκή οικιστική εγκατάσταση
των Κανακίων μπορεί να ταυτιστεί με την «αρχαίαν πόλιν»
δηλαδή, την παλαιότερη πρωτεύουσα της νήσου[…]. Πρόκειται για την πρωτεύουσα του ναυτικού βασιλείου της Σα-

Ε

ίναι φορές που η συνάντηση και η
γνωριμία μας με ορισμένους ανθρώπους είναι τόσο δυνατή που μας επιδαψιλεύει «τροφή» για προβληματισμό.
Το ζείδωρο φως της προσωπικότητάς
τους είναι τόσο ακτινοβόλο που, έστω και
για λίγο, λαμπρύνει και τον δικό μας βίο
παροτρύνοντάς μας ν’ ακολουθήσουμε
το παράδειγμά τους. Η άδολη κοινωνική
προσφορά τους αλλά και το ψυχικό τους
σθένος είναι τόσο αξιοθαύμαστα, που μας
κάνουν να σκύβουμε ταπεινά το κεφάλι
μπροστά στη μεγαλοσύνη τους.
Ο μουσικοσυνθέτης Θανάσης Παπακωνσταντίνου έχει, μάλιστα, γράψει ένα
τραγούδι (τιτλοφορείται «Οι Άγιοι») για
τους απλούς και καθημερινούς «αγίους»
που ζουν ανάμεσά μας:
«Σα να μην γεννήθηκαν ποτέ,
σα να ΄ταν ένα ψέμα.
Άνθρωποι που δώσαν τη χαρά,
που ΄φτασε και σε μένα.
Άγιοι που δε θα γιορταστούν,
γιατί δε θα τους βρουν ημέρα
που ταιριάζει.»
Η ποιότητα μα κι η ποσότητα του έργου αυτών των ανθρώπων έχουν κάτι το
υπεράνθρωπο, μιας και είναι «ακαταπόνητοι δουλευτάδες». Η αντοχή τους είναι
σιδερένια, η φιλοπονία τους ακάματη και,
συχνά, είναι προικοδοτημένοι και από τη
φύση με κορμιά που αντέχουν στις κακουχίες. Όμως, αυτό που δίνει πνοή στο σώμα
τους, κάνοντάς το ν’ ανθίσταται στη φυσική φθορά, είναι η φλογερή αγάπη για τον
υψηλό στόχο που έχουν θέσει. Η αταλάντευτη πίστη σε αυτόν δεν τους αφήνει να
λυγίσουν. «Ο άνθρωπος που αγαπάει και
πιστεύει αυτό που κάνει, ζει όρθιος με την

λαμίνος, γνωστού από την επική παράδοση, την έδρα της
δυναστείας των Αιακιδών και του Τελαμώνιου Αίαντος και
μητρόπολη της Σαλαμίνος της Κύπρου (με πρώτο οικιστή
τον Τεύκρο)." (Ι. Λώλος).
ΣΤ΄ και τελευταία στάση: Η τελευταία στάση έγινε
στον περίφημο τύμβο των Σαλαμινομάχων που βρίσκεται στην περιοχή Αμπελάκια, η οποία ήταν και η πρωτεύουσα του νησιού κατά τους κλασικούς χρόνους. Πρόκειται για έναν λιθοσωρό ύψους είκοσι μέτρων, στην κορυφή
του οποίου, σήμερα, βρίσκεται το υπέροχο άγαλμα των
Σαλαμινομάχων που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Αχιλλέας
Βασιλείου. Από εκεί, πιθανότατα, είδε τις φλόγες της καιόμενης Αθήνας ο Θεμιστοκλής και έλαβε την απόφαση
να κινήσει τα νήματα της Ιστορίας, να κατευθύνει τα γεγονότα και να δοθεί, εν τέλει, στον στενό χώρο των σαλαμίνιων υδάτων μία από τις σημαντικότερες ναυμαχίες
της ανθρώπινης Ιστορίας. Ο Ξέρξης, από το όρος Αιγάλεω
που ορθώνεται απέναντι από τον όρμο, παρακολούθησε
την καταστροφή του στόλου του από τις συμμαχικές ελληνικές τριήρεις και, πιθανότατα, να ήχησαν στ’ αφτιά του
τόσο οι ελληνικές πολεμικές σάλπιγγες που φλόγιζαν τις

ψυχές των στρατιωτών, όσο και ο παιάνας που έμελλε να
γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία και στο θυμικό
των Ελλήνων:
Ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε,
ἐλευθεροῦτε πατρίδ', ἐλευθεροῦτε δὲ
παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τέ πατρῴων ἕδη,
θήκας τε προγόνων:
νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών.
Αντώνης Χατζηλάμπρος, Φιλόλογος

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΖΗΤΗΣΗ»...
ψυχή του» υποστηρίζει ο Ε. Παπανούτσος
και στην περίπτωση του κυρ Μιχάλη, που
γνωρίσαμε σ’ έναν περίπατό μας, δε φαίνεται να έχει άδικο. Μας θύμισε φολκλορικό
ήρωα βγαλμένο από τα διηγήματα του Αλ.
Παπαδιαμάντη και μας επιβεβαίωσε περίτρανα ότι οι απογοητεύσεις, τα πάθη και
τα πένθη δεν αρκούν, για να «γκρεμίσουν»
τον προκομμένο άνθρωπο. Μόνο που ο
δικός μας «ήρωας» δεν ήταν από τη Σκιάθο, όπως οι περισσότεροι πρωταγωνιστές
του Παπαδιαμάντη. Ήταν από ένα νησί
του οποίου οι ακτές και τα νερά είναι ραντισμένα από ιδρώτα και αίμα γενναίων.
Στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Κολόνες,
μετά τον Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, υπάρχει μια παραλία που λέγεται Πατητήρι. Βαθύς και ατέρμων φαντάζει από εκεί ο ορίζοντας, ευρεία και αχανής απλώνεται η θάλασσα. Η πετρώδης
και απότομη παραλία σχηματίζει χιλιάδες
κολπίσκους, στους οποίους το νερό φωλιάζει κι αναπαράγει, αιώνες τώρα, μελωδικούς φλοίσβους. Άλλοτε, πάλι, χτυπά
αλύπητα τα βράχια που «τολμούν» ν’ αντισταθούν στη μανία του. Πάνω σ’ έναν από
αυτούς τους βράχους, που 'ναι χώρος για
«ραχάτεμα» των γλάρων και των περιστεριών και που υψώνεται αρκετές οργυιές
πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, βρίσκεται ένα μνημείο. Τι κι αν το μνημείο δεν
είναι τελικά - καθώς η αρχαιολογική σκαπάνη αποδεικνύει - ο τάφος του Αίαντα;
Σίγουρα (κι αν όχι σίγουρα, ας μας επιτρέπει η φαντασία μας) από εκείνον τον βράχο θα είχε αγναντέψει, άπειρες φορές, το
πέλαγος και τα διαπλέοντα πλοία ο άτρωτος ήρωας. Κει πάνω, στο ύψωμα αυτό, τα
δέντρα μαστίζονται αείποτε από τους αγέ-

ρηδες, αλλά ο θεατής του απέραντου, από
θέση ασφαλείας, δύναται ν’ απολαύσει
το αίσθημα του υψηλού και να πατήσει σ’
«άγια» χώματα.
Το κυκλοτερές μνημείο, όμως, μόλις
πρόσφατα, άρχισε να προσιδιάζει στην
αρχική του κατάσταση. Το 2013 έγινε η
αναστήλωσή του χάρη στο μεράκι και τον
εθελοντισμό μιας ομάδας εργασίας που
την ανέλαβε αλλά και των ντόπιων. Εντός
του μνημείου, υπάρχουν συλημένες και
φθαρμένες, δυστυχώς, ταφές και μέρος
ενός βάθρου που, πιθανότατα, ν’ αποτελούσε τη βάση, πάνω στην οποία στηρίζονταν μία ή δύο μαρμάρινες λήκυθοι και
κάποια επιγραφή που θα ενημέρωνε για
την ταυτότητα των νεκρών. Πρόκειται,
δηλαδή, για ένα ταφικό σήμα που χρονολογείται από τον 4ο αι. π.Χ. Κτήτοράς του
πρέπει να ήταν κάποιο εύπορο άτομο που
΄θελε ν’ αποδώσει τιμή στ’ αλήστου μνήμης αγαπημένα του πρόσωπα.
Αυτό το μνημείο θελήσαμε να επισκεφτούμε κι εμείς σε έναν από τους κυριακάτικους περιπάτους μας. Τω όντι, ένα
πρωινό κινήσαμε από το Πέραμα, πήραμε το πλοίο «Σαλαμινομάχοι» (τι ευτυχής
σύμπτωσις!) και βρεθήκαμε απέναντι στο
νησί των θρύλων, στην κουλουροειδή Σαλαμίνα. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Ποσειδώνας ερωτεύτηκε σφόδρα τη νύμφη Σαλαμίνα και έφεραν στον κόσμο τον πρώτο
βασιλιά του νησιού, ο οποίος ήταν
μισός άνθρωπος και μισός ψάρι (κάτι σαν αρσενική γοργόνα), τον Κυχρέα. Αφού αποβιβαστήκαμε από το πλοίο κι
επισκεφθήκαμε −τηρώντας
απαρέγκλιτα το πρόγραμ-

μά μας− το Αρχαιολογικό Μουσείο, οδεύσαμε προς τις Κολόνες. Ο δρόμος ήταν βατός ως ένα σημείο, μα, σταδιακά, γινόταν
κακοκτράχαλος. Από μακριά είδαμε, αρχικά, τον πετρόκτιστο κι αλίκτυπο φάρο
ύψους δεκατριών μέτρων που δείχνει τον
δρόμο στους καπετάνιους για πάνω από
έναν αιώνα. Λίγο αργότερα, όμως, πίσω
από τα δέντρα και τους θάμνους εφάνη
το κυκλικό «θαύμα». Αγέρωχο και «θαλερό» ίστατο στην κορφή του βράχου, καλώντας μας για να μας «κυκλώσει» με δέος
και ιστορία.
Βγήκαμε από το αυτοκίνητο και ανηφορίσαμε προς το ταφικό σήμα. Ο ανήφορος
φαίνεται σαν «όσιο» τίμημα που πρέπει
να πληρώσει κάθε επισκέπτης μεγαλουργημάτων και, φυσικά, τούτο πράξαμε κι
εμείς. Φθάνοντας, αντικρίσαμε έναν κύριο. Οι ακτίνες του ηλίου φώτιζαν το ιδρωμένο και ρυτιδιασμένο μέτωπό του. Ήταν
ηλιοκαής, αρρενωπός, αλλά ωραίος ως
άνθρωπος. Μ’ ένα λάστιχο έβρεχε το πανάρχαιο χώμα, για να μη λερώσει τους
λαξευμένους λιθόπλινθους. Μας είδε,
μας ρώτησε τι γυρεύαμε και, μόλις του απαντήσαμε, μια ευγενική
ψυχή μάς υποδέχθηκε
λες και μας ήξευρε για
χρόνους πολλούς. Εμείς,
σαν άλ-
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λοι δημοσιογράφοι, αρχίσαμε τις ακατάπαυστες ερωτήσεις για το μνημείο, αλλά,
στο τέλος, η άτυπη συνέντευξη κατέληξε
σε προσωπική εξομολόγηση του ευγενέστατου αυτού κυρίου.
Ο κυρ Μιχάλης, εδώ και τρία χρόνια, εργάζεται άοκνα για την αναστήλωση του
μνημείου. Αφού μας συστήθηκε και μας
γνώρισε τον γιο του που τον επικουρούσε στο έργο του, άρχισε να μας μιλά για τη
δουλειά του. Ξεκίνησε ως οικοδόμος και
ταπεινός εργάτης. Γρήγορα, όμως, κατάλαβε πως το κατείχε το «άθλημα» −όπως
χαρακτηριστικά δηλώνει− εμφορούμενος
από πνεύμα και λαλιά γνήσιας λαϊκότητας. Κατάλαβε ότι τα χέρια του «έπιαναν»,
μπορούσε κι «έστειβε» την πέτρα κατά
τον τρόπο του και κατά τον τρόπο που οι
δάσκαλοι τού μάθαν. Πείσμωσε και τα μεταλλικά εργαλεία του τα έφτιαχνε μόνος,
ειδικά μετά από τότε που ένας μάστορας
τον ντρόπιασε αποκαλώντας τον «άχρηστο». Και με τι δεν είχε ασχοληθεί… Το ταλέντο του και η μαεστρία του στην πέτρα,
ωστόσο, του εξασφάλισαν το εισιτήριο για
τη συμμετοχή του στα αναστηλωτικά έργα του συμβόλου της δημοκρατίας, της
Ακρόπολης. Δουλεύοντας για χρόνια εκεί,
έβαλε στο δισάκι του μέγα όγκο προϋπηρεσίας που τον έκαμε περιζήτητο. Μολαταύτα, η αγάπη του κι η νοσταλγία του για
την Κούλουρη τον έκαμαν να μείνει μόνιμα στο αγαπημένο του νησί και να «δεθεί»
μια για πάντα με το μνημείο του 4ου αι. π.Χ.
Υπήρξε - μεταξύ άλλων - μέλος της ομάδας αναστήλωσης, μα η σχέση του με το
έργο δεν ήταν μόνο «επαγγελματική».
Αναπτύχθηκε μια μυστηριώδης, μεταφυσική αγάπη γι’ αυτό, που τον έκανε να
περνά ακόμη και τον ελεύθερό του χρόνο εκεί. Πολλά δειλινά θ’ αγνάτεψε κι αυτός τ’ αντάμωμα του ήλιου με τη θάλασσα,
ενώ η ώρα του σχολάσματος είχε παρέλ-
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θει προ πολλού. Μας περιέγραψε την κατάσταση στην οποία βρήκαν το μνημείο.
Μόνο σπαράγματα και σκόρπιες πέτρες. Κι
όσο μας εξηγούσε τον τρόπο που το «έφεραν στα ίσια του», το πρόσωπό του φεγγοβολούσε. Γινόταν αγλαό σαν την ιστορία
του τόπου. Πλημμύριζε παιδικό ενθουσιασμό κι αστείρευτη ζέση, όταν μας έδειχνε πώς επανασυναρμολόγησαν τα κομμάτια του παζλ. Και τι πάζλ! Κάθε μεγάλο
κομμάτι του ζυγίζει γύρω στον έναν τόνο!
Κι όχι ένα ή δύο μεγάλα κομμάτια, μα εκατόν είκοσι ένα(!) στοιβαγμένα σε έξι σειρές. Επί μέρες, επί βδομάδες, επί χρόνια,
νυχθημερόν, έψαχνε αυτός κι οι φίλοι του
τα σπασμένα κομμάτια, για να γεμίσουν τα
κενά. Και πήγαινε και ξαναπήγαινε, για να
βρέξει το τσιμέντο και να κολλήσει καλά η
πέτρα, ώστε εμείς να μπορούμε να το επισκεπτόμαστε σήμερα. Και πήγαινε και ξαναπήγαινε, για να παρατηρήσει τις σκόρπιες πέτρες μπας κι αναγνωρίσει καμιά αρχαία (μεταξύ όσων, βέβαια, δεν έγιναν βορά αρχαιοκάπηλων). Στους υπευθύνους
του έργου, ο ταπεινός −μα σίγουρος για
τη δουλειά του− μάστορας έχει υποσχεθεί πως «το μνήμα ετούτο δεν πρόκειται
να πέσει, εκατό ζωές κι αν περάσουν»! Δεν
μπορώ, αλήθεια, να σας περιγράψω πόσο
το εννοούσε, αφού δεν μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα από τα σπινθηροβόλα
μάτια του που επιβεβαίωναν του λόγου το
αληθές. Ακόμα και την ώρα που μας μιλούσε, μάζευε από χάμω τα κλωνάρια και, τα
φύλλα των δέντρων που ο αέρας έφερνε
κατά ΄κεί, κι ας ήξερε ότι σε λίγο θα ξανάρχονταν. Για τέτοια θαλπωρή μιλάμε! Μα και
πόσο είχε τυραννηθεί αυτός ο άνθρωπος
στην προσωπική του ζωή! Δε δίστασε να
μας μιλήσει για τα οικογενειακά του προβλήματα και για τη δυσκολία της καθημερινής επιβίωσης. Κι όμως, σε πείθει ότι εύκολα δε θα το βάλει κάτω.

Πρόκειται για τον άνθρωπο που έκανε από το μετερίζι του το κάτι παραπάνω∙
που είδε τη δουλειά του ως λειτούργημα,
γιατί κάθε δουλειά είναι λειτούργημα, αν
την τιμάς και δεν τη νογάς σαν αγγαρεία∙
που έπιασε τις δυσκολίες της ζήσης αυτής
από τα κέρατα και τις κοίταξε κατάματα
χωρίς μοιρολατρία∙ που πήρε την πέτρα
και την «έπλεξε» σαν να ΄ταν νήμα. Μια
φορά −μας είπε− από λάθος της στιγμής
κόντεψε ένας βράχος να πέσει επάνω του
και να τον πλακώσει. Τα αντανακλαστικά
του τον έσωσαν όμως… Σταμάτησε τη
δουλειά και πήρε μια ανάσα. Είχε σωθεί το
σώμα του, που τόσο καλά πρέπει να προσέχει ως το πολυτιμότερο εργαλείο του.
Μετά το συμβάν, ο κυρ Μιχάλης πήγε και
πήρε τρία κιλά κρασί κι έναν φίλο του και
γύρισε στο μνημείο. Με τη συντροφιά της
κιθάρας του τελευταίου, ο κυρ Μιχάλης
είδε τον κοκκινωπό μανδύα του ήλιου ν’
απλώνεται στον ορίζοντα κι ευχαρίστησε
τον Θεό που του χάρισε τη ζωή για δεύτερη φορά! Δε δίστασε να μας το εξομολογηθεί. Όταν, πάλι, τον ρωτήσαμε ποια ήταν
η μεγαλύτερη επιβράβευση που είχε ποτέ
λάβει για την προσφορά του, μας έδωσε
μια απάντηση που δε θα περίμενε κανείς.
Μια φορά, καθώς «πελεκούσε» μια πέτρα,

μια ηλικιωμένη κυρά θαύμασε την τεχνική
του και του ΄πε: «Καλά, ντάλα μεσημέρι σ’
έκανε η μάνα σου, παιδάκι μου;». Ήθελε,
δηλαδή, να του μηνύσει ότι τόσο πετυχημένη γέννα έκανε η μάνα του, που έδωκε
έναν τέτοιο τεχνίτη! Φανταστείτε, αυτή
ήταν η μεγαλύτερη επιβράβευσή του…
Πόσο θυμίζει τον «Ζορμπά» ή τον «Φτωχό Άγιο» του Παπαδιαμάντη ή τον γείτονα
της διπλανής μας πόρτας, που καθαγιάζει
το πεδίο δράσης του με τη σεμνότητα και
την εργατικότητά του! Πόσο θαυμάζουμε
αλλά και φθονούμε τη δύναμη αυτών των
ανθρώπων! Αυτό, μάλλον, θα σκεφτόταν
ο Παπακωνσταντίνου, όταν έγραφε τους
τελευταίους στίχους του τραγουδιού του:
«Αχ! Καρδιά μου δωσ’ μου δύναμη
να βρω κάποια στιγμή και εγώ
τις αντοχές τους».
Αντώνης Χατζηλάμπρος, Φιλόλογος

«ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ / ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ»

ο δεύτερο, για εφέτος, ραντεβού της Κυριακάτικης
Λέσχης ορίστηκε για την Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017, με εναρκτήρια επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Εκεί, είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε, από κοντά, εκθέματα των δύο πολιτισμών της
ελληνικής προϊστορίας και πρωτοϊστορίας, δηλαδή, του
Κυκλαδικού και του Μυκηναϊκού πολιτισμού αντίστοιχα.
Ειδικότερα, πληροφορηθήκαμε, με τρόπο εμπεριστατωμένο, για την ουσία και τη χρήση των μαρμάρινων κυκλαδικών ειδωλίων, των «αινιγματικών» πήλινων τηγανόσχημων αγγείων, των καντηλών, των φολίδων οψιδιανού, αλλά και για το περιεχόμενο των ελάχιστα σωζόμενων τοιχογραφιών.
Στην αίθουσα των Μυκηναϊκών εκθεμάτων, εκπλαγήκαμε από τις μεγάλες ποσότητες χρυσού που ήρθαν στο
φως κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στον ομώνυμο
χώρο των Μυκηνών, τόσο στους θολωτούς τάφους, όσο
και μέσα στους ταφικούς περιβόλους του χώρου, γεγονός
που δικαιολογεί το προσωνύμιο «πολύχρυσες Μυκήνες».
Χρυσές νεκρικές προσωπίδες, σκήπτρα, κομβία, επίρραπτα, ενώτια, ζυγοί ψυχοστασίας, σφραγιδόλιθοι βασιλέων, έργα από ελεφαντόδοντο αλλά και πινακίδες Γραμμικής Γραφής Β' παρέχουν πλήθος πληροφοριών. Μάλιστα,
μπορέσαμε να αντιληφθούμε το εύρος των εμπορικών
επαφών των Μυκηναίων μέσω των αντικειμένων που εισήγαγαν και τα οποία ήταν κατασκευασμένα από φαγεντιανή, ήλεκτρο, αμέθυστο αλλά και από αβγά στρουθοκαμήλου.
Κατόπιν, προχωρώντας μέσα στις αίθουσες του μουσεί-

ου, περιδιαβήκαμε στους ιστορικούς χρόνους που σηματοδοτούν την περίοδο δημιουργίας των πόλεων-κρατών,
την εποχή δημιουργίας νέας γραφής (αυτής που εξελίχθηκε στη σημερινή μας γραφή) και την εξέλιξη της τέχνης
της εποχής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους αρχαίους κούρους και κόρες. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών μετεξελίχθηκαν στα κλασικά χρόνια, που έπονται, περίοδο κατά την οποία μεσουρανούσε η ελληνική γλυπτική, της οποίας τα χαρακτηριστικά δεν μπόρεσαν να αποτυπωθούν ξανά στα χρόνια που ακολούθησαν.
Έχοντας ολοκληρώσει την επίσκεψή μας στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, κατευθυνθήκαμε προς τον Λυκαβηττό, απολαμβάνοντας καθ' οδόν, μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση που αφορούσε στους Έλληνες και Φιλέλληνες
εθνικούς ευεργέτες. Περπατώντας σε δρόμους οι οποίοι

φέρουν το όνομά τους ή σταματώντας μπροστά σε κτήρια, την ανέγερση των οποίων χρηματοδότησαν, θελήσαμε να γνωρίσουμε όλους εκείνους, που, σε χαλεπούς, για
το Γένος και τον τόπο, καιρούς, έδωσαν το δικό τους βροντερό παρών, συμβάλλοντας, αποφασιστικά, στην άνοδο του μορφωτικού επιπέδου του χειμαζόμενου λαού,
στη διαμόρφωση του νεοελληνικού μας πολιτισμού, στην
απελευθέρωση και, εντέλει, στην αναγέννηση της Ελλάδας· αυτούς που, με αγάπη για την πατρίδα και τον συνάνθρωπο, προσέφεραν με τον δικό τους τρόπο στους εθνικούς μας αγώνες και υπηρέτησαν, με πίστη και αφοσίωση,
τις διαχρονικές -και πολλές φορές παραγκωνισμένες- αξίες του Πολιτισμού και του Ανθρωπισμού. Έτσι, γνωρίσαμε το έργο του Μιχαήλ Τοσίτσα, των αδελφών Ζωσιμά,
του Γεωργίου Σίνα, του Οκτάβιου-Πιερ Μερλιέ, του
Γρηγορίου Μαρασλή, των αδελφών Ριζάρη και του Αν-
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δρέα Συγγρού. Παράλληλα, επισκεφτήκαμε και τα κτήρια τα οποία φέρουν την ιδιαίτερη προσωπική σφραγίδα
τους. Αρκετά από τα έργα αυτά δεσπόζουν στον ελληνικό χώρο αγέρωχα και ευθυτενή, ακόμα και σήμερα, μεταλαμπαδεύοντας τον ψυχικό πλούτο των Ελλήνων και Φιλελλήνων ευεργετών, τα ευγενή αισθήματα αυτών για την
ανθρώπινη ψυχή και την αμέριστη αγάπη και γενναιοδωρία τους προς τον ελληνικό πολιτισμό. Το Αρχαιολογικό
Μουσείο, το Πολυτεχνείο, η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, η Γαλλική
Ακαδημία Αθηνών, το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», η
Ριζάρειος Ιερατική Σχολή είναι μερικά από αυτά. Η εκπληκτική διαδρομή μέσα από δρόμους και σοκάκια που
θύμιζαν την παλαιά αθηναϊκή ατμόσφαιρα μάς οδήγησε
στην επόμενη στάση μας, στην πλατεία Δεξαμενής στο

Γ

Κολωνάκι, όπου πληροφορηθήκαμε πως η δεξαμενή που
βρίσκεται εκεί είναι το πέρας μιας μεγάλης σειράς λοιπών
δεξαμενών, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Αυτές συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ύδρευσης 25 χλμ.
που έχτισε ο Αδριανός, το λεγόμενο Αδριάνειο Υδραγωγείο. Πληροφορηθήκαμε, επίσης, την προέλευση της
ονομασίας της περιοχής του Κολωνακίου, η οποία προέκυψε λόγω μιας παλαιάς μαρμάρινης κυλινδρικής στήλης
ύψους 2 μέτρων και διαμέτρου 30 εκατοστών, που βρέθηκε στην περιοχή και αναστηλώθηκε στη δεξιά σκάλα της
δεξαμενής.
Τελευταία μας στάση ήταν στη Μονή Πετράκη, όπου
είχαμε την τιμή να ανοίξει τις πύλες της μόνο για εμάς,
σε ώρα κοινής ησυχίας, για να θαυμάσουμε τόσο τις τοιχογραφίες του 18ου και 20ου αι., όσο και τη ναοδομία του

Καθολικού (από τον 10ο αι. με προσκτίσματα), που χρησιμοποιείται, έως και σήμερα, αδιάλειπτα! Η μονή αυτή
είναι αφιερωμένη στους Παμμέγιστους Ταξιάρχες. Ακολούθως, έγινε αναφορά στη Σύναξη των Αγγέλων εναντίον του Εωσφόρου, μια ιδιαίτερη ιστορία που προκάλεσε
το ενδιαφέρον της ομάδας και προσέδωσε κατανυκτικό
χαρακτήρα στην ατμόσφαιρα, αφού η αφήγησή της έγινε μέσα στην εκκλησία, με όλους εμάς να μετέχουμε ως
νέοι πιστοί.
Αν και κουρασμένοι, στο τέλος, όλοι μείναμε κατενθουσιασμένοι, καθώς ανακαλύψαμε καινούργια μονοπάτια γνώσης, ανανεώνοντας, παράλληλα, το ραντεβού για
μελλοντικές πνευματικές εξορμήσεις.
Γιάννης Κοντοβράκης, Φιλόλογος
Λύδια Μαχαίρα, Ιστορικός - Διπλωματούχος Ξεναγός

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ»

ια άλλη μια φορά, η Λέσχη του σχολείου μας
πρωτοτύπησε! Στις 2 Απριλίου 2017, επισκέφτηκε τον υπέροχο νομό Αργολίδας και,
συγκεκριμένα, την περιοχή του θρυλικού Ναυπλίου.
Καταρχάς, ξεκινήσαμε την περιήγησή μας από
τον αρχαιολογικό χώρο της Τίρυνθας, του πιο
λαμπρού εκπαιδευτικά μυκηναϊκού ανακτόρου,
καθώς είναι το καλύτερα διατηρημένο στην Ελλάδα. Εκεί, θαυμάσαμε τις εισόδους, τα κυκλώπεια τείχη, τις ράμπες, τους ατέλειωτους και δαιδαλώδεις διαδρόμους, τις κλίμακες, τους φωταγωγούς, τους αεραγωγούς και τα πάσης φύσεως
ανοίγματα εισόδων, που ένωναν τις τρεις πτέρυγες του παλατιού (την κεντρική, την ανατολική
και τη δυτική).
Παράλληλα, εξαιρετική εντύπωση μάς έκανε το λεγόμενο Λουτρό του παλατιού (που είναι άγνωστο αν πρόκειται για λουτρό χρήσης ή τελετουργίας), αποτελούμενο από ένα λίθινο
πάτωμα, το οποίο είχε μικρή αλλά εμφανή κλίση, ώστε τα ύδατα να κατευθύνονται προς μια
πλαϊνή οπή απορροής, η οποία, με τη σειρά της, οδηγούσε σε κεντρικό αποχετευτικό σύστημα
του ανακτόρου. Μάλιστα, το λουτρό αυτό διέθετε ένθετα πλακίδια, για περαιτέρω υδραυλική
μόνωση και διπλές οπές στερέωσης, τις οποίες παρατηρήσαμε περιμετρικά του μονολιθικού
πατώματος.
Εντυπωσιαστήκαμε, ακόμη περισσότερο, διαπιστώνοντας ότι, εκτός από το Μεγάλο Μέγαρο του ηγεμόνα, στον χώρο της ακρόπολης βρίσκονταν και μικρότερα μέγαρα. Με τον όρο
«μέγαρο», αναφερόμαστε στο τριμερές επίμηκες οικοδόμημα με τη δική του μεγάλη αυλή
μπροστά. Συνεπώς, αν αναλογιστούμε ότι, εκτός από τα απλά δωμάτια που βρίσκονταν εκατέρωθεν των διαδρόμων, υπήρχαν και άλλα μικρότερα μέγαρα, γίνεται αντιληπτός ο λόγος για
τον οποίο προέκυψε η θεωρία περί υπάρξεως μεγάρου της βασίλισσας, παρακειμένου αυτού
του άνακτα. Οι τοίχοι των διαδρόμων, ως ένα ύψος, ίσταντο, όπως ακριβώς όταν χτίστηκαν,
υποδεικνύοντας σε εμάς, τους μεταγενέστερους επισκέπτες, ποια πορεία πρέπει να ακολουθήσουμε, προκειμένου να φτάσουμε από το ένα σημείο της μιας πτέρυγας σε κάποιο άλλο
μιας διαφορετικής. Το γεγονός ότι περπατήσαμε στους ίδιους χώρους με τους Μυκηναίους,
και, μάλιστα, με την ίδια κατεύθυνση, μάς δημιούργησε μια αίσθηση απαράμιλλη!
Ένα άλλο στοιχείο που μας κέντρισε την προσοχή ήταν οι «γαλαρίες», οι οποίες ήταν από
τα σπουδαιότερα τεχνικά επιτεύγματα των Μυκηναίων. Υπήρχαν δύο γαλαρίες, η μια στο ανατολικό και η άλλη στο νότιο σκέλος του τείχους της Άνω Ακρόπολης. Χρησίμευαν, πιθανώς,
ως αποθηκευτικοί χώροι, που ήταν στεγασμένοι. Οι γαλαρίες αυτές είχαν οικοδομηθεί κατά
μήκος μιας στοάς που ήταν κι αυτή στεγασμένη και διέθεταν το μοναδικό εκφορικό σύστημα,
σύμφωνα με το οποίο οι χρησιμοποιούμενοι λίθοι εξέχουν όλο και περισσότερο προς το εσωτερικό, καθώς υψώνεται το οικοδόμημα, ώστε να φτάσουν να ακουμπήσουν στην κορυφή,
στηρίζοντας ο ένας τον άλλο. Με αυτό το σύστημα είναι κατασκευασμένοι και όλοι οι μυκηναϊκοί θολωτοί τάφοι. Γι’ αυτό, δεν υπάρχει ανάγκη για τοποθέτηση του παραμικρού συνδετικού
υλικού ανάμεσα στους λίθους.
Δεύτερο αρχιτεκτονικό επίτευγμα, που απαντά κανείς μόνο στην ακρόπολη της Τίρυνθας,
είναι η λεγόμενη «ανθρωποπαγίδα». Ειδικότερα, στη δυτική πτέρυγα, μία κλίμακα που οδηγεί σε προμαχώνα για την υπεράσπισή της, είναι κατασκευασμένη σε καμπύλο περίγραμμα,

σαν στροφή. Τούτο είχε γίνει, προκειμένου
να μην έχει ο επιτιθέμενος οπτική επαφή
σχετικά με αυτό που τον περιμένει στο τέλος της κλίμακας. Στο σημείο εκείνο, το τελευταίο σκαλί είχε τη δυνατότητα να κινηθεί συρταρωτά. Οι Τιρύνθιοι το τραβούσαν,
όταν οι εχθροί έφταναν εκεί με ορμή, με
αποτέλεσμα οι τελευταίοι να πέφτουν στο
κενό που δημιουργούταν και να καταδικάζονται σε ασιτία και ανυδρία. Στην Κάτω
Ακρόπολη, σε ένα μεγάλο τμήμα του τείχους, μάς εντυπωσίασαν τα λίγα σωζόμενα
εκ των – αρχικά - είκοσι οκτώ δωματίων, τετράγωνης διατομής και οξυκόρυφης απόληξης, κατασκευασμένα εντός του πάχους
του τείχους! Κάποια, μάλιστα, διέθεταν και
δεύτερο όροφο. Επρόκειτο για εργαστήρια των τεχνιτών της εποχής.
Αφήνοντας πίσω το μυκηναϊκό ανάκτορο, όπου είδαμε πού κατοικούσε ο «άναξ» όσο ζούσε, επισκεφτήκαμε, σε κοντινή απόσταση, την τελευταία κατοικία του, τον μυκηναϊκό θολωτό τάφο της Τίρυνθας. Κατά τη διάρκεια της πορείας μας, μας περίμενε μια μικρή ευχάριστη
έκπληξη: για να φτάσουμε εκεί, έπρεπε να περάσουμε μέσα από έναν πορτοκαλεώνα, ο οποίος ξεδίψασε τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους, καθώς τους κέρασε από ένα «ζουμερό
λάφυρο»! Έπειτα, διασχίσαμε τον κτιστό διάδρομο διαστάσεων 13Χ3 μ. και εισήλθαμε στον
νεκρικό θάλαμο διαμέτρου 8,5 μ. Εκεί, θαυμάσαμε την τοιχοδομία και το τεράστιο υπέρθυρο.
Αντιληφθήκαμε από το εναπομείναν ρωμαϊκό πέτρινο πατητήρι, ότι, κατά τη ρωμαϊκή εποχή,
ο τάφος είχε συληθεί και, έκτοτε, χρησιμοποιούταν ως ελαιοτριβείο!
Τη σκυτάλη του εντυπωσιασμού, έπειτα, έλαβε το πολυθρύλητο Παλαμήδι, το οποίο δεσπόζει στον βράχο πάνω από την παλιά πόλη του Ναυπλίου. Η κατασκευή αυτού του βενετσιάνικου φρουρίου, ύψους 216 μ., πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Β΄ Ενετοκρατίας, και, συγκεκριμένα, από το 1711 ως το 1714, επί των ημερών του Ενετού κτήτορά του και
Γενικού Προβλεπτή του Στόλου αλλά και ολόκληρης της πόλης του Ναυπλίου, Αυγουστίνου
Σαγρέδου. Ωστόσο, η ιδέα της δημιουργίας ενός απόρθητου οχυρού πάνω από την πόλη
ανήκει στον αρχιστράτηγο του Σαγρέδου, Φραγκίσκο Μοροζίνι, επικεφαλής των βενετσιάνικων στρατευμάτων στην Ελλάδα. Τούτο έγινε, διότι ο Μοροζίνι κατόρθωσε να ανακαταλάβει
το Ναύπλιο, το οποίο είχε περάσει από τους Βενετούς στα χέρια των Τούρκων, επειδή ανέβασε
τα βενετσιάνικα κανόνια στον λόφο του Παλαμηδιού και, από εκεί, έβαλλε κατά των Τούρκων
που βρίσκονταν εντός της πόλης. Αντιλήφθηκε, λοιπόν, το σαφές πλεονέκτημα του χώρου
και πρότεινε την οχύρωσή του, με τη δημιουργία ενός περίπλοκου φρουριακού συγκροτήματος με χαρακτηριστικά «πολεμικής μηχανής». Τα σχέδια αυτού του τυπικού μπαρόκ φρουρίου
άνηκαν σε μια ομάδα έμπειρων μηχανικών και στρατιωτικών, επικεφαλής των οποίων ήταν οι
Ζιαξίχ και Λασάλ. Δημιούργησαν, λοιπόν, ένα σπουδαίο έργο οχυρωματικής αρχιτεκτονικής
που εμπεριέχει όλη την τεχνογνωσία που είχε αποκτηθεί στον τομέα της οχυρωματικής ως τον
18ο αι., ενσωματώνοντας κάθε νεωτερισμό της εποχής και εγκαταλείποντας καθετί μεσαιωνικό, το οποίο, πιθανόν, θα ήταν ακατάλληλο να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής. Σκοπός
του φρουρίου ήταν να δυσκολεύει την κίνηση των επιτιθέμενων ή να τους αποπροσανατολίζει σε περίπτωση κατάληψης. Οι χώροι κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για στρατιωτική χρήση από ειδικά εκπαιδευμένους φρουρούς, οι οποίοι θα ήταν σε θέση να κινηθούν από τη μία
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πλευρά στην άλλη ή από τον ένα προμαχώνα στον άλλο, μέσω ενός πολύπλοκου συστήματος
διόδων. Γι’ αυτό και η κίνηση του σημερινού επισκέπτη δε γίνεται σε όλους τους προμαχώνες
πάντα με άνεση, όπως θα γινόταν σε κάποιον άλλο αρχαιολογικό χώρο…
Το Παλαμήδι αποτελείται από οκτώ προμαχώνες, που ήταν αυτοτελείς και αυτάρκεις. Διέθεταν υδατοδεξαμενές (για περιπτώσεις πολιορκίας), σειρές από κανονιοθυρίδες, τυφεκιοθυρίδες, καταχύστρες, «φονιάδες», στρατώνες, χώρους αποθήκευσης πυρομαχικών και τροφίμων. Μάλιστα, οι κανονιοθυρίδες ήταν με τέτοιον τρόπο κατασκευασμένες, ώστε να μπορούν
τα κανόνια να βάλλουν προς όλες τις δυνατές κατευθύνσεις,
ακόμη και προς τους λοιπούς προμαχώνες (σε περίπτωση
που κάποιος από αυτούς έπεφτε σε εχθρικά χέρια)!
Στον προμαχώνα «Μιλτιάδης» - ο οποίος, γύρω στα 1840,
είχε μετατραπεί σε φυλακή βαρυποινιτών - οι χώροι διαμονής των κρατουμένων που εγκλείστηκαν εκεί, από τις αρχές
του 19ου αι. ως τα μέσα του 20ου αι., μας άφησαν άφωνους. Στα
κελιά, άλλα μονόχωρα και στενά και άλλα δίχωρα και πλατιά,
όλα με τα χαρακτηριστικά κυκλικά παράθυρα, δίπλα στη θύρα, βρίσκονταν ακόμη τα κρεβάτια των φυλακισμένων σαν να
μην πέρασε από πάνω τους η φθοροποιός δύναμη του χρόνου. Σταθήκαμε με δέος μέσα στον χώρο εκείνο που οι αρχαιολόγοι υποδεικνύουν ως τη φυλακή του Κολοκοτρώνη˙
διαβάζοντας ένα απόσπασμα από τα απομνημονεύματά του,
νιώσαμε ότι η παρουσία του ήταν αισθητή.
Στον κεντρικό προμαχώνα, αυτόν του «Αγίου Ανδρέα»,
σταθήκαμε μπροστά στη λεγόμενη «απομόνωση του Κολοκοτρώνη». Εκεί, την ξενάγησή μας
ανέλαβε μια νεαρή αλλά πολλά υποσχόμενη «ξεναγός», η μικρή Εμμανουέλα, που είναι μόνιμο μέλος της Λέσχης μας! Εισήλθαμε, σύμφωνα με τις υποδείξεις της, σε ομάδες των 6-8
ατόμων και νιώσαμε, στιγμιαία, την ανατριχίλα που αποπνέει ο χώρος, ενώ, εξερχόμενοι, αναλογιστήκαμε πώς θα μπορούσε να είναι η διαμονή για κάποιον που παρέμενε εκεί κλεισμένος
για μήνες…
Στη συνέχεια, μεταβήκαμε στην πόλη του Ναυπλίου και, αφού απολαύσαμε το μεσημεριανό μας γεύμα στις γραφικές ταβέρνες της πόλης, η περιήγηση έλαβε πιο ενδιαφέρουσα
τροπή, αυτή της γνωριμίας με τον χώρο, που όλοι, πολλάκις, έχουμε περπατήσει, αλλά ελάχι-

στα γνωρίζουμε για τα αξιοθέατα που συναντάμε. Την αρχή κάναμε, φυσικά, από την «Πλατεία Συντάγματος», η οποία συγκεντρώνει τις οικίες σπουδαίων αγωνιστών της Ελληνικής
Επανάστασης, όπως του Γενναίου (Γιάννου) Κολοκοτρώνη και του Νικηταρά. Στο σημείο
όπου βρίσκεται σήμερα η Εθνική Τράπεζα ήταν η οικία της Καλλιόπης Παπαλεξοπούλου,
που πρωτοστάτησε στην επαναστατική κίνηση για την έξωση του Όθωνα. Στη συνέχεια, κατευθυνθήκαμε προς το ιστορικό εστιατόριο «Ελλάς» και το «Τριανόν» (το μικρό τζαμί, με τις
πολλές λειτουργίες, μία εκ των οποίων ήταν να στεγάζει το Αλληλοδιδακτικό σχολείο), καθώς
και την Ενετική Αποθήκη του Στόλου, όπου σήμερα στεγάζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο.
Φεύγοντας από αυτήν την πλατεία, διαμέσου του «Μεγάλου Δρόμου», φτάσαμε στην πλατεία των Τριών Ναυάρχων,
όπου θαυμάσαμε το σημερινό Δημαρχείο (άλλοτε Γυμνάσιο),
το ταφικό μνημείο με τα οστά του Δημητρίου Υψηλάντη,
καθώς και το φαρμακείο του Μπονιφάτσιο Μποναφίν, ο
οποίος ταρίχευσε το νεκρό σώμα του δολοφονηθέντος πρώτου Κυβερνήτη, Ιωάννη Καποδίστρια. Προχωρώντας, επί της
οδού Σταϊκοπούλου, συναντήσαμε το Βουλευτικό, το μεγάλο τζαμί, με την ενδιαφέρουσα ιστορία, το οποίο, εκτός από
το γεγονός ότι στέγασε την πρώτη Βουλή των Ελλήνων,
ήταν και το κτήριο όπου έλαβε χώρα η περίφημη δίκη των
οπλαρχηγών της Επανάστασης, Θ. Κολοκοτρώνη και Δ. Πλαπούτα και φτάσαμε στην πύλη της Ξηράς, τη μοναδική είσοδο της κάτω πόλης από τη στεριά, και, στη συνέχεια, περάσαμε από την οικία Άρμανσμπεργκ. Καθώς η περιήγησή μας όδευε προς το τέλος της, περπατήσαμε στην οδό Παπανικολάου, όπου επισκεφθήκαμε τις εραλδικές οικίες των εραστών
Δημήτριου Υψηλάντη και Μαντώς Μαυρογένους και αποτίσαμε φόρο τιμής στην εκκλησία
του Αγίου Σπυρίδωνα (τόπο δολοφονίας του πρώτου Κυβερνήτη). Απέναντι από την είσοδο
του ναού, θαυμάσαμε τα απομεινάρια του τουρκικού χαμάμ και ολοκληρώσαμε τη βόλτα
μας ανεβαίνοντας τα σκαλιά από την πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου συναντήσαμε την
καθολική εκκλησία της «Μεταμόρφωσης του Σωτήρος». Σημειωτέον ότι όλη η περιήγηση
έγινε με ένα παγωτό στο χέρι…
Λύδια Μαχαίρα, Ιστορικός-Διπλωματούχος Ξεναγός

Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον κύκλο συναντήσεων της Κυριακάτικής μας Λέσχης πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με τα εξής
θέματα: «Αυτοί οι ιδιαίτεροι Αρχαίοι Έλληνες και η εποχή τους», «Το άτομο – αρχαίο και σύγχρονο. Υπάρχει συγγένεια;», «Δούλος ή
ελεύθερος;» και «Πολιτικές δολοφονίες». Παρακάτω δημοσιεύονται τα κείμενα που ακούστηκαν σε συντετμημένη μορφή.

«ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥΣ»

Η

αφόρμηση για τη σημερινή μου ομιλία προήλθε από μια παλαιά μου
απορία σχετικά με τις αιτίες που κατέστησαν τους Έλληνες θεμελιωτές του σύγχρονου Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Εντόπισα
κάποιες απαντήσεις, μεταξύ των άλλων, στις
δημοσιεύσεις δύο διακεκριμένων φιλοσόφων, του Γερμανού Καρλ Γιάσπερς και του
Ρώσου Αλεξέι Λόσεβ, στους οποίους και θα
αναφερθώ στην παρούσα διάλεξη.
Αρχικά, θα αναφερθώ στις απόψεις του
καθηγητή Γιάσπερς, σύμφωνα με τη γνώμη του οποίου 2.500 χρόνια πριν, η ανθρωπότητα διένυσε μια πολύ σημαντική περίοδο-ορόσημο, τη λεγόμενη «αξονική εποχή».
Κατά τον φιλόσοφο, "αυτόν τον άξονα της
παγκόσμιας ιστορίας πρέπει να τον τοποθετήσουμε περίπου στο 500 π.Χ. και να τον ταυτίσουμε με εκείνη την πνευματική διαδικασία
που λάμβανε χώρα μεταξύ του 800 π.Χ. και του
200 π.Χ. Τότε ακριβώς πραγματοποιήθηκε η
πιο απότομη στροφή στην ιστορία και εμφανίστηκε ο τύπος του ανθρώπου που παραμένει
μέχρι σήμερα. Αυτήν την εποχή θα ονομάζουμε, στο εξής, «αξονική»".
Θα παραμερίσουμε τους μεγάλους πολιτισμούς της Ινδίας και της Κίνας και θα ασχοληθούμε με την περιοχή κοντά στη Μεσόγειο
θάλασσα, όπου οι μεγάλοι πολιτισμοί της
Αιγύπτου, της Μεσοποταμίας και της Φοινίκης υποχωρούν, μετά από 2.000 χρόνια πρωτοπορίας, ενώ κάποιοι άλλοι λαοί τούς ξεπερνούν στην ανάπτυξη, αξιοποιώντας την
κληρονομιά των πάλαι ποτέ πρωτοπόρων
χωρών. Δεν μπορεί να μη μας εντυπωσιάσει
το γεγονός ότι ένα μέρος των αρχαίων γνώσεων αυτών των πολιτισμών διατηρήθηκε,
σχεδόν αναλλοίωτο, μέχρι και σήμερα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι

τέσσερις πράξεις αριθμητικής, η προπαίδεια
και ο υπολογισμός των ποσοστών, η αριθμητική και η γεωμετρική πρόοδος, οι βάσεις
της Γεωμετρίας. Επίσης, μπορούμε να αναφέρουμε τις αρχές της Χειρουργικής − ήδη
στην αρχαία Αίγυπτο οι γιατροί εξειδικεύονταν ως οδοντίατροι, οφθαλμίατροι, ουρολόγοι κ.λπ. − και την Αστρονομία, βάσει της
οποίας ανακαλύφθηκαν οι αστερισμοί και οι
πορείες των πλανητών. Δεν είναι τυχαίο ότι,
αρχικά, οι πλανήτες πήραν τα ονόματά τους
από τους θεούς της Βαβυλωνίας. Δεν πρέπει
να λησμονούμε ότι οι εν λόγω πρώτοι μεγάλοι πολιτισμοί χώρισαν το έτος σε 12 μήνες,
όρισαν την εβδομάδα ως επταήμερη, διαίρεσαν την ημέρα σε 24 ώρες, την ώρα σε
60 λεπτά και το λεπτό σε 60 δευτερόλεπτα.
Τους οφείλουμε, επίσης, τον χωρισμό του
κύκλου σε 360 μοίρες και της μοίρας σε 60

λεπτά. Χάρη στους ναυτικούς, εμπόρους και
πειρατές που διέσχιζαν τη Μεσόγειο προς
όλες τις κατευθύνσεις, οι θησαυροί των αρχαίων πολιτισμών διαδόθηκαν 4.000 χρόνια
πριν, μεταξύ των κατοίκων των παραθαλάσσιων περιοχών της Μεσογείου. Ο όγκος των
γνώσεων οι οποίες υιοθετήθηκαν τότε είναι
τεράστιος. Πολλές φορές, όμως, υποτιμούμε
την τεράστια αυτή πνευματική κληρονομιά.
Για παράδειγμα, παράλληλα με τις ανωτέρω
γνώσεις από την Αίγυπτο, οι γειτονικοί λαοί
υιοθέτησαν στοιχεία της κρατικής δομής αλλά και τις θρησκευτικές και πολιτιστικές παραδόσεις των Αιγυπτίων.
Ως γνωστόν, ο πολιτισμός συνιστά αστικό
φαινόμενο. Οι μεγαλύτερες πόλεις της αρχαιότητας βρίσκονταν στη Μεσοποταμία και
δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι χώρες της
περιοχής αυτής ήταν πρωτοπόροι στον οικο-

νομικό τομέα. Μας εντυπωσιάζει το γεγονός
ότι σύγχρονες χρηματο-οικονομικές έννοιες και πρακτικές έχουν τις ρίζες τους στους
αρχαίους αυτούς πολιτισμούς. Λόγου χάρη,
τα νομισματικά συστήματα της Αρχαίας Ελλάδας και της Ρώμης βασίζονταν στις βαβυλωνιακές μονάδες μέτρησης βάρους, ενώ
η έννοια του «κεφαλαίου» και η αντίστοιχη
λέξη κληροδοτήθηκε από τους Σουμέριους,
οι οποίοι την εισήγαγαν κατά την 3η χιλιετία
π.Χ. Γενικώς, η Σουμερία θεωρείται πατρίδα
της Λογιστικής και οι χώρες-διάδοχοί της (η
Βαβυλωνία και η Ασσυρία) έπαιζαν τον ρόλο
της σημερινής Ελβετίας. Οι τραπεζίτες τους
άνοιγαν λογαριασμούς, παραχωρούσαν δάνεια, συναλλάσσονταν «επί πιστώσει» και
λάμβαναν προς πληρωμή τις επιταγές των
καταθετών. Για αιώνες ολόκληρους, οι γειτονικοί λαοί μάθαιναν από τη Βαβυλωνία τους
τρόπους διεξαγωγής των εμπορικών-χρηματικών συναλλαγών, τους οποίους, αρχικά,
υιοθέτησαν οι Φοίνικες και οι Χετταίοι και,
αργότερα, οι Έλληνες.
Σε αυτό εδώ το σημείο γεννάται και πάλι
το ερώτημα: «Τι το ιδιαίτερο είχαν οι Αρχαίοι
Έλληνες και ο πολιτισμός τους που τους κατέστησε θεμελιωτές του σύγχρονου Ευρωπαϊκού πολιτισμού;». Αρχικά, πρέπει να επισημάνουμε ότι, έχοντας διακριθεί ως έθνος
ναυτικών, οι Έλληνες, τους οποίους εξ αρχής χαρακτήριζε το επιχειρηματικό πνεύμα,
ανταγωνίζονταν με επιτυχία τους πιο έμπειρους Φοίνικες, τόσο στον τομέα του εμπορίου όσο και στις δράσεις αποικιακής εξάπλωσης. Ίσως, θυμάστε ότι μόνο η μικρασιατική
Μίλητος, που διέθετε εμπορικές σχέσεις με
την Αίγυπτο, την Περσία και την Ινδία, ίδρυσε, στην ευρύτερη περιοχή του Εύξεινου Πόντου, περίπου εβδομήντα πέντε αποικίες,

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 26
μεταξύ των οποίων τη Σινώπη, την Τραπεζούντα, την Οδησσό, τη Θεοδοσία, τη Διοσκούρια (το σημερινό Σοχούμι). Όσον αφορά στην επικοινωνία μεταξύ Ελλήνων και Αιγυπτίων, αυτή γίνεται ακόμα πιο ευρεία από
τον 8ο αι. π.Χ., όταν οι Δωριείς από τη Σπάρτη,
τη Θήρα και τη Ρόδο ίδρυσαν στην αφρικανική γη την πόλη Κυρήνη, αλλά και όταν πολλοί
Έλληνες εγκαταστάθηκαν στην Αίγυπτο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στη δημιουργία της αποικίας «Ναύκρατη», στο Δέλτα
του Νείλου, συμμετείχαν κάτοικοι από δώδεκα μικρασιατικές πόλεις.
Ιδού και το πρώτο μας συμπέρασμα: οι Έλληνες αποδείχθηκαν όχι μόνο ταλαντούχοι
και δραστήριοι αλλά και φιλομαθείς. Ως εξαιρετικοί μαθητές, πρόλαβαν να μάθουν πολλά από τους Αιγύπτιους και τους Βαβυλώνιους, είτε άμεσα, είτε μέσω των Φοινίκων. Για
παράδειγμα, υιοθέτησαν στοιχεία του φοινικικού αλφαβήτου, τα οποία επεξεργάστηκαν
και πρώτοι αυτοί δημιούργησαν μια ουσιαστικά λειτουργική αλφάβητο.
Στην Αίγυπτο, οι Έλληνες έμαθαν, ακόμη,
να λατρεύουν τους θεούς με συγκεκριμένες
ιεροτελεστίες. Όπως γνωρίζετε, η θρησκεία,
στην αρχαιότητα, δε συνιστούσε μόνο κοσμοθεωρία, αλλά ήταν, επίσης, συνδεδεμένη με τις ανάγκες της καθημερινότητας, καθώς και την κοινωνική και πολιτική ζωή. Στην
αρχαιότητα, υπήρχε η βαθιά πεποίθηση ότι
η επιτυχής αντιμετώπιση των καθημερινών
προβλημάτων εξαρτιόταν από τις θυσίες.
Αυτές, με τη σειρά τους, πάντα όφειλαν να
παίρνουν τη μορφή εορταστικών θρησκευτικών τελετών με φαγητό και ποτό, ενώ οι
Αιγύπτιοι πρώτοι εισήγαγαν παλλαϊκές γιορτές και μεγαλοπρεπείς πομπές. Όσον αφορά
στους Αρχαίους Έλληνες, τη ζωή τους διέπνεε ένας αυστηρός διαχωρισμός μεταξύ
των «δικών τους» −μελών της φατρίας, της
φυλής, της πόλεώς τους− και όλων των υπολοίπων. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ με ποια κριτήρια οι αρχαίοι σας πρόγονοι διαχώριζαν
τους ημέτερούς τους από τους ξένους; Για
τους Έλληνες, τότε, τα πράγματα ήταν απλά:
«ημέτεροι» θεωρούνταν αυτοί που λάτρευαν τους ίδιους θεούς και ακολουθούσαν τις
ίδιες ιεροτελεστίες και τελετές. Το κριτήριο
αυτό αποτέλεσε, επίσης, και τη βάση σύναψης πολιτικών και πολεμικών συμμαχιών.
Όπως επισημάναμε σε προηγούμενη επίσκεψή μας στην Ελευσίνα, τόσο τα ίδια τα
μυστήρια, όσο και η διδασκαλία που αναφερόταν στην αθανασία της ψυχής και τη μετεμψύχωση διαμορφώθηκαν κάτω από την
επιρροή ανάλογων θρησκευτικών απόψεων
των Αιγυπτίων. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, οι
Έλληνες υιοθέτησαν πολλά από τα θρησκευτικά έθιμα των Αιγυπτίων. Για παράδειγμα, οι
λατρείες του Όσιρι και του Διονύσου ήταν
όμοιες στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. Αντιθέτως, οι Αιγύπτιοι απέφευγαν να υιοθετούν τα
ελληνικά ή όποια άλλα έθιμα και, όπως παρατηρεί, εύστοχα, ο πατέρας της Ιστορίας
Ηρόδοτος: «οι Αιγύπτιοι γενικώς, δεν επιθυμούν να υιοθετούν κανένα έθιμο από κανέναν
λαό». Πιθανόν, εντέλει, αυτή ακριβώς η έλλειψη επιθυμίας να διδάσκονται από άλλους
λαούς οδήγησε την Αίγυπτο να παραχωρήσει τα πρωτεία στους Έλληνες και να υποβιβαστεί σε υποδεέστερη και αδύναμη χώρα.
Αντίθετα, οι ταλαντούχοι μαθητές, οι Έλληνες, κατά τη διάρκεια της «αξονικής εποχής», ολοκλήρωσαν τη μαθητεία τους, έχοντας αφομοιώσει τις μαθηματικές, αστρονομικές και ιατρικές γνώσεις των λαών της
Αιγύπτου και της Μεσοποταμίας. Δεν έχετε
ακούσει για την πρόσκτηση ιατρικών γνώσεων των Ελλήνων ιατρών υπό την επίδραση
των Αιγύπτιων συναδέλφων τους; Και όμως,

μερικοί ερευνητές παρατήρησαν τόσο μια
πλήρη ταύτιση των απόψεων Αιγύπτιων ιατρών και του Ιπποκράτη για τη θεραπεία, για
παράδειγμα, τραυμάτων της κεφαλής, όσο
και το γεγονός ότι οι Έλληνες ιατροί αναφέρουν στα συγγράμματά τους αιγυπτιακές
συνταγές ιατρικής αγωγής. Μέσω των Ελλήνων ιατρών, οι αιγυπτιακές μέθοδοι θεραπείας επηρέασαν την αραβική και ευρωπαϊκή Ιατρική κατά τον Μεσαίωνα. Όσον αφορά στη Γεωμετρία, τις αρχές της −σύμφωνα
με τον Ηρόδοτο− οι Έλληνες τις διδάχθηκαν
από τους Βαβυλώνιους. Όπως, χαρακτηριστικά, αναφέρει ο Ηρόδοτος: «πόλον μὲν γὰρ
καὶ γνώμονα καὶ τὰ δυώδεκα μέρεα τῆς ἡμέρης
παρὰ Βαβυλωνίων ἔμαθον οἱ Ἕλληνες». Γι’ αυτούς που δεν το γνωρίζουν, ο «πόλος» συνιστούσε μοντέλο του ουρανού, ενώ ο «γνώμων» ήταν ηλιακό ρολόι. Σύμφωνα με την
παράδοση, τον πόλο και τον γνώμονα εισήγαγε στην Ελλάδα ο Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος, περίπου το 547 π.Χ., βασιζόμενος στις
γνώσεις που απέκτησε στην Ανατολή. Ο εν
λόγω Φιλόσοφος και επιστήμονας προέβη
στην πρωτοποριακή –για την εποχή− υπόθεση ότι η Γη αιωρείται ελεύθερα, δε στηρίζεται πουθενά και βρίσκεται στο κέντρο του
Σύμπαντος, απέχοντας ίσα από όλα τα σημεία του. Ανάμεσα στις εύστοχες υποθέσεις
του Αναξίμανδρου, υπήρχε και η σκέψη ότι η
ζωή εμφανίστηκε, αρχικά, στο νερό και, στη
συνέχεια, εξελίχθηκε στην ξηρά.
Άλλος φημισμένος γόνος της Μιλήτου

αποδεικνύοντας ότι και ένας Φιλόσοφος
μπορεί, αν θέλει, να πλουτίσει εύκολα, μολονότι μπορεί να μην έχει τέτοιο σκοπό.
Όχι μόνο ο Θαλής, αλλά και ο μεγάλος
Φιλόσοφος και Μαθηματικός Πυθαγόρας
επισκέφτηκε την Αίγυπτο, για να μελετήσει
Μαθηματικά, Αστρονομία και να εμβαθύνει
στις φιλοσοφικές και θρησκευτικές αντιλήψεις των Αιγυπτίων. Την εποχή που έζησαν οι
επιφανείς αυτοί Φιλόσοφοι, φαίνεται να ολοκληρώνεται, για τους Έλληνες, η διαδικασία
της μαθητείας, που διήρκεσε πάνω από μία
χιλιετία. Ήδη τον 7ο αι. π.Χ., οι Έλληνες αναδείχθηκαν στον πιο προοδευτικό λαό της
Μεσογείου στον πνευματικό και επιστημονικό τομέα. Επιπρόσθετα, οι Έλληνες οπλίτες θεωρούνταν οι καλύτεροι πολεμιστές
και προσλαμβάνονταν ως μισθοφόροι από
τους στρατηγούς και τους βασιλείς πολλών
χωρών, συμπεριλαμβανομένων και των Φαραώ. Αντίθετα, η Αίγυπτος και η Βαβυλωνία,
στο εξής, χάνουν, για πάντα, τον ηγετικό τους
ρόλο στη Δυτική Ευρασία και τη Μεσόγειο.
Θα αναφέρουμε, ξανά, τη γνώμη του Καρλ
Γιάσπερς, σύμφωνα με την οποία η «αξονική εποχή χαρακτηρίζεται από την εξαφάνιση
μεγάλων πολιτισμών της αρχαιότητας, οι οποίοι ήκμασαν για χιλιάδες χρόνια. Η εποχή αυτή
τους διαλύει, τους αφομοιώνει, τους αφήνει να
χαθούν… Οι αρχαίοι πολιτισμοί συνεχίζουν
να διατηρούν μόνο εκείνα τα στοιχεία τους, τα
οποία αξιοποιήθηκαν κατά την αξονική εποχή
και υιοθετήθηκαν από μια νέα αρχή». Φυσι-

ήταν ο Θαλής ο Μιλήσιος, τις γνώσεις του
οποίου θα μπορούσαμε να ονομάσουμε
εγκυκλοπαιδικές. Ο Φιλόσοφος αυτός έκανε πολλά ταξίδια με σκοπό την απόκτηση
νέων γνώσεων. Έτσι, γνωρίζουμε ότι στη Βαβυλώνα μελετούσε την Αστρονομία και την
αστρολογία, στην Αίγυπτο τη γεωργία και τη
Γεωμετρία, ενώ πρώτος αυτός από τους Έλληνες, προέβλεψε την έκλειψη Ηλίου στις 28
Μαΐου του 585 π.Χ. Την εφευρετικότητα του
Θαλή μαρτυρά μια αξιοσημείωτη ιστορία
που αναφέρει ο Αριστοτέλης. Πολλοί κατηγορούσαν τον Φιλόσοφο για τη φτώχια του,
εξάγοντας το συμπέρασμα ότι η ασχολία με
τη Φιλοσοφία δεν του επιφέρει κέρδη. Τότε,
όπως λέει ο Αριστοτέλης, ο Θαλής, προβλέποντας −βάσει των αστρονομικών στοιχείων− μια πλούσια σοδιά ελαιών, νωρίς μέσα
στον χειμώνα, δέσμευσε με προπληρωμή
όλα τα ελαιοτριβεία στη Μίλητο και τη Χίο με
τα λίγα χρήματα που συνολικά διέθεσε. Στη
συνέχεια, όπως προέβλεψε, τα ελαιοτριβεία
αυτά απέκτησαν πολύ μεγάλη ζήτηση λόγω
της μεγάλης σοδειάς. Έτσι, ο Θαλής, υπενοικιάζοντάς τα με τους όρους που ο ίδιος επιθυμούσε, συγκέντρωσε αρκετά χρήματα,

κά, η Αίγυπτος και η Μεσοποταμία συνέχιζαν όχι μόνο να υπάρχουν κατά το επόμενο
χρονικό διάστημα, αλλά και να αναπτύσσονται. Απλώς, σταμάτησαν να λειτουργούν για
τους γειτονικούς λαούς ως πηγές άντλησης
ύψιστων πολιτιστικών επιτευγμάτων. Είχαν
φτάσει, πια, σε όρια πολιτισμικής ανάπτυξης
τα οποία δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν.
Ο Ελληνισμός, από την άλλη πλευρά, άρχισε να διαδραματίζει έναν πρωτοποριακό
ρόλο κατά την περίοδο αυτή, η οποία σηματοδοτήθηκε από διάφορες σημαντικές εξελίξεις. Πρώτα από όλα, κατά την «αξονική
εποχή», αλλάζουν, ριζικά, οι θρησκευτικές
απόψεις των ανθρώπων και μεταβάλλεται
η ίδια η θρησκευτική ζωή. Κατά την προγενέστερη εποχή, όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά
και ολόκληροι λαοί δε συσχέτιζαν την επικοινωνία τους με τους θεούς και με την ηθική.
Αντίθετα, οι σχέσεις αυτές αποτελούσαν ένα
είδος συναλλαγών: «ο άνθρωπος προσφέρει
θυσίες στον Θεό και ο Θεός ως αντάλλαγμα
τού χαρίζει τύχη και προστασία». Σταδιακά,
ο άνθρωπος φτάνει στο συμπέρασμα ότι για
τον Θεό σημασία έχει όχι τι κάνει κανείς γι’
Αυτόν, αλλά πώς φέρεται απέναντι στους συ-

νανθρώπους του. Δεν είναι τυχαίο ότι, κατά
την «αξονική εποχή», εμφανίζονται οι θρησκείες, οι οποίες εξ αρχής απευθύνονται σε
όλους τους ανθρώπους, όπως, για παράδειγμα, ο Ζωροαστρισμός (εν μέρει) και περισσότερο ο Βουδισμός.
Επιπλέον, κατά την εποχή αυτή, τελειοποιήθηκαν οι μορφές της νοητικής αντίληψης.
Αρχικά, οι σχέσεις μεταξύ εννοιών ορίζονταν
με τη βοήθεια των αναλογιών. Παραδείγματος χάρη, το φύτεμα των σπόρων και η βλάστησή τους συμβόλιζαν τον θάνατο και τη
νέα γέννηση, ενώ η δύση και ανατολή του
ηλίου, την αναχώρηση και την άφιξη. Έρχεται, όμως, η «αξονική εποχή» και πολλοί άνθρωποι, σε διαφορετικές χώρες, ξεπερνούν,
τελικά, τα όρια μεταξύ εικονικής και ορθολογικής αντίληψης του κόσμου. Σύμφωνα
με τον Γιάσπερς: «η μυθολογική εποχή, που
χαρακτηριζόταν από μια ήρεμη σταθερότητα, έφτασε στο τέλος της … Οι βασικές σκέψεις
των Ελλήνων, των Ινδών, των Κινέζων Φιλοσόφων και του Βούδα, καθώς, επίσης, και οι σκέψεις των Προφητών για τον Θεό ήταν μακριά
από τον Μύθο…». Κατά την «αξονική εποχή»,
οι άνθρωποι, για πρώτη φορά, αντιλαμβάνονται την ύπαρξη συγκεκριμένων κανόνων
νόησης και, στο εξής, ο λογικός στοχασμός
μπαίνει στη ζωή του ανθρώπου για πάντα.
Κάποιος επιστήμονας παρατήρησε ότι όλοι
οι άνθρωποι, από τη γέννησή τους έχουν
την τάση να σκέπτονται, είτε, σύμφωνα με
τον Αριστοτέλη, βασιζόμενοι, δηλαδή, στην
πραγματικότητα και βλέποντας κάθε φαινόμενο ως ένα μέρος του συνόλου, είτε, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, βασιζόμενοι, δηλαδή, στη διαίσθηση, περιμένοντας τη φώτιση
και, ακολούθως, δημιουργώντας κάποιο σύστημα με τη βοήθεια των λογικών συμπερασμάτων. Και τα δύο αυτά συστήματα σκέψης
εμφανίστηκαν κατά την «αξονική εποχή» και
συνδέθηκαν με τα ονόματα των ανωτέρω
μεγάλων Ελλήνων Φιλοσόφων.
Βέβαια, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι −
όπως αναφέρει ο Γιάσπερς− γενικώς: "αυτήν την περίοδο συμβαίνουν πολλά ασυνήθη
φαινόμενα. Στην Κίνα ζει ο Κομφούκιος και ο
Λάο Τσε, υπό την επίδραση των οποίων δημιουργούνται όλες οι κατευθύνσεις της Κινεζικής
Φιλοσοφίας. Παράλληλα, στην Ινδία εμφανίζονται τα ινδουιστικά ιερά κείμενα, «οι Ουπανισάδες», ενώ στην ίδια χώρα ζει ο Βούδας τον
6ο αιώνα π.Χ. Στη φιλοσοφία της Ινδίας και της
Κίνας εξετάζονται όλες οι δυνατότητες κατανόησης της πραγματικότητας, συμπεριλαμβανομένων του σκεπτικισμού, του υλισμού, της
σοφιστικής και του μηδενισμού. Ταυτόχρονα,
στην Περσία, ο Ζαρατούστρα διδάσκει αναφορικά με τον κόσμο ότι το καλό μάχεται με το
κακό, ενώ στην Παλαιστίνη δραστηριοποιούνται οι Προφήτες, Ηλίας, Ησαΐας, Ιερεμίας και
Δευτεροησαΐας. Ταυτόχρονα, στην Ελλάδα, είναι η εποχή του Ομήρου, του Παρμενίδη, του
Ηράκλειτου, του Πλάτωνα, των τραγωδών, του
Θουκυδίδη και του Αρχιμήδη. Μπορεί να μας
φανεί παράξενο, αλλά όλα τα παραπάνω φαινόμενα εμφανίστηκαν, σχεδόν παράλληλα -σε
χρονικό διάστημα μερικών αιώνων - στην Κίνα,
στην Ινδία και στη Δύση, ανεξάρτητα, ωστόσο,
το ένα από το άλλο".
Συμπτωματικά, τότε, για πρώτη φορά,
αναδείχθηκε μια κατηγορία ανθρώπων, οι
οποίοι μοχθούσαν με σκοπό την απόκτηση γνώσεων όχι μόνο για επαγγελματικούς
σκοπούς, αλλά και για την ίδια τη γνώση
και την κατανόηση, ενώ η νοητική εργασία
μετατράπηκε οριστικά σε μια ανεξάρτητη
δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, αυξάνεται
ο ρόλος του γραπτού λόγου με τη βοήθεια
του οποίου καταγράφονται όχι μόνο οικονομικά, θρησκευτικά και εμπορικά δεδομέ-
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να, αλλά και επιστημονικά και λογοτεχνικά
κείμενα, επώνυμων, πλέον, δημιουργών. Η
προσωπική συγγραφική δημιουργία γίνεται, τώρα, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτισμού, ενώ ως πρώτοι από τους
γνωστούς, σε εμάς, δημιουργούς εμφανίζονται ο Όμηρος και οι Εβραίοι προφήτες (ο
Αμώς, ο Ωσηέ και ο Ησαΐας), μολονότι, για
αρκετό, ακόμα, χρονικό διάστημα, τα έργα
των συγγραφέων καταγράφονταν όχι από
τους ίδιους τους δημιουργούς αλλά από
τους μαθητές τους.
Όπως μπορείτε να συμπεράνετε από τα
παραπάνω, κατά την «αξονική εποχή», είναι
εμφανής η διαφορά στον χαρακτήρα ανάπτυξης της Δυτικής Ευρασίας, με επίκεντρο
τη Μεσόγειο, και της Ανατολικής Ευρασίας.
Τη στιγμή που στη Δύση πολλές διαφορετικές κουλτούρες της Ευρώπης, της Ασίας και
της Αφρικής συγκεράστηκαν μέσω της Μεσόγειου θάλασσας, υιοθετώντας από τους
γειτονικούς τους λαούς συστήματα γραφής,
θρησκευτικές λατρείες, ήθη, έθιμα, επιστημονικές γνώσεις και τεχνοτροπίες, στο ανατολικό μέρος της Ευρασίας αναπτύσσεται
ένας μοναδικός πολιτισμός, ο Κινεζικός, του
οποίου οι βάσεις τέθηκαν τη 2η χιλιετία π.Χ.
και έμειναν αμετάβλητες.
Εξάλλου, οι πολιτισμοί της ανατολικής και
δυτικής Ευρασίας βασίζονταν σε διαφορετικά θεμέλια. Στους Κινέζους και τους όμορους
λαούς, τον πυρήνα της κοινωνίας αποτελούσαν τα «κλαν», δηλαδή, δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες οικογένειες συνδεδεμένες
με υποτιθέμενη ή πραγματική συγγένεια, οι
οποίες αναγνώριζαν την εξουσία του αρχηγού των κλαν. Όσον αφορά στην Ευρώπη,
όπου, επίσης, στην αρχή υπήρχαν τα κλαν,
αυτά στους περισσότερους ευρωπαϊκούς
λαούς, αρκετά γρήγορα - εντός μερικών γενεών - διαλύθηκαν και κάθε αρχηγός οικογένειας απέκτησε την ανεξαρτησία του. Επιπλέον, μερικές μεσογειακές πόλεις άρχισαν
να αναπτύσσονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο,
βασισμένο στην αυτοδιοίκηση και τα ατομικά δικαιώματα. Έτσι, δημιουργήθηκαν οι
δημοκρατικές παραδόσεις, οι οποίες εμφανίστηκαν σε πολλές κοινότητες των Ελλήνων
και των Ετρούσκων, σε κάποιες πόλεις της
Ιταλίας, στην Καρχηδόνα και σε άλλες φοινικικές πόλεις, όπου ούτε οι ιερείς, ούτε ο μονάρχης, ούτε κάποιες οικογένειες ευγενών,
αλλά όλοι οι ελεύθεροι ενήλικες άνδρες αποφάσιζαν, από κοινού, για τα σημαντικότερα
θέματα που αφορούσαν στη ζωή, τον πόλεμο και την ειρήνη. Παράλληλα, κάθε πολίτης
διέθετε πλήρες δικαίωμα να διαχειρίζεται
αυτοτελώς τα ατομικά και περιουσιακά του
ζητήματα.
Βέβαια, η γένεση δημοκρατικών καθεστώτων, δυστυχώς, δε σήμαινε ότι οι δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα κυριαρχούσαν πάντα και παντού. Παρόλ’
αυτά, από τότε, και για αιώνες, στην περιοχή
της Μεσογείου υπήρχαν φυλές και λαοί, οι
οποίοι φύλασσαν στη μνήμη τους και τη Λογοτεχνία τις παραδόσεις της αυτοδιοίκησης
και της προσωπικής ελευθερίας και ενέπνεαν τους ανδρείους ν’ αντιταχθούν στην τυραννία, ακόμα και στις πιο σκληρές εποχές
πολιτειακής διακυβέρνησης.
Έτσι, διαμορφώθηκε αυτό το ιδιαίτερο
και πρωτοποριακό φαινόμενο που ονομάζεται Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός. Για να
δούμε, όμως, τι ακριβώς τον ξεχωρίζει από
άλλους πολιτισμούς, θα παρουσιάσουμε σε
περιληπτική απόδοση τις 11 από τις λεγόμενες «12 θέσεις για τον Αρχαίο Ελληνικό
πολιτισμό» του καθηγητή Λόσεβ, ενός από
τους πιο επιφανείς γνώστες της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας.

1η θέση: Σε τι διαφέρει ο Αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός από άλλους πολιτισμούς;
Όπως είναι γνωστό, στη νέα ευρωπαϊκή
κουλτούρα, σε πρώτο επίπεδο, προβάλλει
το άτομο, το υποκείμενο, η εξουσία του και
τα αισθήματά του. Δηλαδή, το υποκείμενο
βρίσκεται πάνω από το αντικείμενο και ο
άνθρωπος ανακηρύσσεται βασιλιάς της φύσης. Αυτό, ακριβώς, απουσιάζει στον αρχαίο
πολιτισμό, στον οποίο η προσωπικότητα δεν
έχει τόσο ισχυρό και απολυτοποιημένο χαρακτήρα. Εν ολίγοις, ο αρχαίος πολιτισμός
βασίζεται στην αρχή του αντικειμενισμού.
2η θέση: Σε τι διαφέρει ο Αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός από τον πολιτισμό στον
Μεσαίωνα;
Είναι απαραίτητο να αντιληφθούμε τη διαφορά των αντιλήψεων κατά την αρχαιότητα από την χιλιετή μεσαιωνική κουλτούρα,
η οποία βασίστηκε στον μονοθεϊσμό, που
προϋποθέτει την αναγνώριση της θεϊκής
προσωπικότητας. Σύμφωνα με τις μεσαιωνικές απόψεις, πάνω από τον κόσμο, πάνω
από τον άνθρωπο, βασιλεύει μια απόλυτη
προσωπικότητα, η οποία δημιουργεί τον κόσμο εκ του μηδενός, τον βοηθά και τον σώζει˙ βρίσκεται, δηλαδή, πάνω από όλη την
ιστορία. Αυτό, ακριβώς, απουσιάζει από τον
αρχαίο πολιτισμό, στον οποίο, επίσης, υπάρχει ένα απόλυτο, που, όμως, δε συνιστά κάτι
άλλο παρά τον ουρανό με τα άστρα, στοιχείο
αντιληπτό με τα μάτια. Ο αισθητός κόσμος ή,
αλλιώς, ο αισθητός υλικός κοσμολογισμός,
αποτελεί τη βάση του αρχαίου πολιτισμού.
Για παράδειγμα, στον «Τίμαιο», ο Πλάτων
παρουσιάζει τον Δημιουργό που φτιάχνει
τον κόσμο από την ύλη, έχοντας ως πρότυπο ένα νοερό, έμψυχο, έμβιο ον, δηλαδή,
ένα ανθρώπινο ον, γεγονός που αποδεικνύει ότι αυτό που γεννιέται πρέπει να έχει σωματική διάσταση, παράλληλα ιδεατή και αισθητή. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, οι θεοί,
κατά την ολοκλήρωση της δημιουργίας του
κόσμου, ώστε να προκύψει το Σύμπαν, δημιούργησαν τρία είδη όντων –στη γη, στον
αέρα και στο νερό– τα οποία, επίσης, ήταν
έμβια και σωματικά. Εν ολίγοις, ο κόσμος,
ιδεατός, ακουστός, αισθητός, υλικός, σύμφωνα με την άποψη των Αρχαίων Ελλήνων,
αποτελεί, εν όλω και εν μέρει, ένα τεράστιο
σώμα ζωντανού ανθρώπινου όντος. Συμπερασματικά, ο Αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός
δεν είναι μόνο αντικειμενισμός, αλλά και αισθητός-υλικός κοσμολογισμός και σε αυτό
διαφέρει από τη μεσαιωνική φιλοσοφία και
τη θρησκεία του απόλυτου πνεύματος.
3η θέση: Το ανθρώπινο συνιστά τη βάση
κατανόησης των πάντων
Σύμφωνα με τη συναίσθηση μιας αισθητής αντίληψης, υπάρχει πάντα κάτι ζωντανό,
κάτι που κινείται, διότι, αν κάτι κινείται, αυτό προϋποθέτει ότι είτε το κινεί κάποιο άλλο αντικείμενο, είτε το ίδιο κινείται από μόνο
του. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι, αρχικά,
εμφανίστηκε η αυτοκίνηση και, αν υπάρχει
κάποιο πράγμα που κινείται, τότε αυτό είναι
ζωντανό και έμψυχο∙ συνεπώς, ο κόσμος είναι έμψυχος και νοερός. Σε αυτήν την περίπτωση, ό,τι έχει σχέση με τον άνθρωπο γίνεται αφετηρία για την κατανόηση των πάντων. Εφόσον το ανθρώπινο σώμα είναι νοερό και έμψυχο, το ίδιο νοερός και έμψυχος
είναι και ο κόσμος. Κατά συνέπεια, ο Αρχαίος
Ελληνικός πολιτισμός βασίζεται σε έναν έμψυχο νοερό (και όχι απλώς σε έναν αντικειμενικό, υλικό και αισθητό) κοσμολογισμό.
4η θέση: Ο κόσμος συνιστά ένα «Απόλυτο» για τον εαυτό του
Εάν υπάρχει ο ουρανός και τα άστρα, αλλά
απουσιάζει αυτό που δημιουργεί αυτόν τον
κόσμο, επειδή ο κόσμος υπάρχει αιώνια και

είναι αυθύπαρκτος, τότε ο ίδιος συνιστά ένα
«Απόλυτο» για τον εαυτό του. Σε αυτό επιμένει και ο Αριστοτέλης στο «Περί ουρανού». Ο
κόσμος δεν έχει προς τα πού να κινηθεί, διότι
όλος ο χώρος καταλαμβάνεται, ήδη, από τον
ίδιο. Συνεπώς, μπορούμε να μιλάμε, πλέον,
για τον απόλυτο κοσμολογισμό ως ένα από
τα βασικά χαρακτηριστικά του αρχαίου πολιτισμού.
5η θέση: Ο κόσμος είναι μια απόλυτη θεότητα
Εφόσον υπάρχει ο απόλυτος κόσμος, τον
οποίο βλέπουμε, ακούμε, νιώθουμε, ο ίδιος
αυτός ο κόσμος αποτελεί θεότητα, διότι,
όταν λέμε θεότητα, εννοούμε το απόλυτα αυθύπαρκτο. Αν η θεότητα είναι αυτό το οποίο
δημιουργεί τα πάντα, το οποίο είναι υπεράνω
όλων και από το οποίο εξαρτώνται τα πάντα,
αυτό ακριβώς είναι ο κόσμος. Ο κόσμος είναι
μια απόλυτη θεότητα. Σε αυτήν την περίπτωση, από τις βάσεις αυτού του αντικειμενιστικού και αισθητά νοούμενου κόσμου απορρέει ο πανθεϊσμός, πάνω στον οποίο κτίζεται ο
Αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός. Κάποιοι, βέβαια, μπορούν να φέρουν αντίρρηση λέγοντας ότι οι θεοί είναι πάνω από τον κόσμο.
Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αρχαίοι
θεοί είναι οι ιδέες που ενσαρκώνονται στον
κόσμο, είναι οι νόμοι της φύσης που τον διοικούν. Η ιδέα του πράγματος είναι ανώτερή
του και είναι άυλη. Είναι, όμως, άυλη τυπικά,
διότι από άποψη περιεχομένου συνιστά πλήρη απεικόνιση του πράγματος. Γι’ αυτόν τον
λόγο, όλες οι αξίες και όλα τα μειονεκτήματα
της φύσης και της ανθρώπινης ζωής απεικονίζονται στους θεούς. Τι είναι οι αρχαίοι θεοί;
Είναι η ίδια η φύση, είναι ο θεοποιημένος κόσμος που νοείται ως το «Απόλυτο», και, όπως
προείπαμε, όλα τα ελαττώματα και όλες οι
αρετές που υπάρχουν στον άνθρωπο και στη
φύση υπάρχουν και στη θεότητα. Με λίγα
λόγια, οι θεοί είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι αλλά
απολυτοποιημένοι και ο κόσμος είναι ο ίδιος
που έχουμε συνηθίσει∙ νοείται, όμως, ως σύμπαν απόλυτο. Άρα, αναφερόμενοι στον Αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό, πρέπει να αναφερόμαστε και στον πανθεϊσμό, διότι όλα συνιστούν θεότητα και οι ιδανικοί θεοί δεν είναι
παρά μόνο γενίκευση των αντίστοιχων τομέων της φύσης, τόσο της νοητικής, όσο και της
μη νοητικής.
6η θέση: Ένωση της μοιρολατρίας και του
ηρωισμού
Εκτός από τον κόσμο, δεν υπάρχει τίποτα
και, συνεπώς, ο κόσμος εξαρτάται από τον
εαυτό του και είναι ελεύθερος. Από την άλλη πλευρά, επειδή δεν υπάρχει τίποτα εκτός
του κόσμου και, συνεπώς, αυτός είναι ελεύθερος, όλοι οι νόμοι, οι νομοτέλειες, τα έθιμα, τα οποία σχετίζονται με τον κόσμο αυτό,
συνιστούν αποτέλεσμα μιας απόλυτης αναγκαιότητας. Θα αναρωτηθείτε: για ποιο λόγο
συμβαίνει αυτό; Η απάντηση έγκειται στο ότι
δεν υπάρχει τίποτε άλλο, ενώ ο ίδιος ο κόσμος θέτει τα όρια, όρια τα οποία αδυνατεί
να υπερβεί. Ιδού και η σχέση της ελευθερίας
με την αναγκαιότητα, η οποία, επίσης, χαρακτηρίζει μια άλλη ιδιαιτερότητα του Αρχαίου
Ελληνικού πολιτισμού: «ό,τι προκαθορίζει ο
κόσμος υπάρχει και θα υπάρχει. Η Τύχη συνιστά Ανάγκη, μια αναπόφευκτη θεϊκή δύναμη, και κανείς δεν μπορεί να βγει από τα όριά
της. Η αρχαιότητα δεν μπορεί να αποφύγει
το πεπρωμένο. Η ύπαρξη της Μοίρας, της
Τύχης, της Αδράστειας και της Ανάγκης είναι
αρκετή, για να αποδείξει ότι ο αρχαίος πολιτισμός φέρει το στίγμα της μοιρολατρίας».
Ενώ ένας σύγχρονος Ευρωπαίος, βγάζει
παράξενα συμπεράσματα από τη μοιρολατρία, σκεπτόμενος, ότι, αφού όλα εξαρτώνται από τη Μοίρα, δε χρειάζεται ο άνθρω-

πος να κάνει τίποτα, διότι - ούτως ή άλλως
- η Μοίρα θα κάνει ό,τι θελήσει, ένα άτομο
στην αρχαιότητα αντιλαμβάνεται τη Μοίρα διαφορετικά. Όλα προσδιορίζονται από
τη Μοίρα; Ωραία! Συνεπώς, το πεπρωμένο
είναι πάνω από μένα; Σωστά! Και δεν ξέρω
πώς θα πράξει; Δεν ξέρω. Τότε, για ποιο λόγο δεν πρέπει να λειτουργήσω, όπως θέλω;
Εάν ήξερα με ποιον τρόπο θα μου φερθεί η
Μοίρα, θα δρούσα σύμφωνα με τους νόμους
της. Όμως, αυτό μου είναι άγνωστο και, συνεπώς, μπορώ να πράξω, όπως επιθυμώ! Είμαι ήρωας!
Στην κουλτούρα της αρχαιότητας συνυπάρχει η μοιρολατρία με τον ηρωισμό. Ο
Αχιλλέας γνωρίζει ότι θα πέσει στην Τροία,
δε δίνει, όμως, σημασία στις προειδοποιήσεις. Γιατί; Επειδή είναι ήρωας! Έφτασε στην
Τροία με έναν ορισμένο σκοπό και θα τον
επιδιώξει. Το αν πεθάνει ή δεν πεθάνει είναι
προκαθορισμένο από τη Μοίρα. Το νόημα
της δικής του ζωής είναι να καταστεί ήρωας.
Ο αρχαίος πολιτισμός, δηλαδή, προκύπτει
ως απολυτισμός του μοιρολατρικού και του
ηρωικού κοσμολογισμού.
7η θέση: Η αρχαιότητα είναι πλαστική
Αν όλα υπάρχουν μόνο στο πλαίσιο του
κόσμου και δεν υπάρχει τίποτα εκτός αυτού και, αν ο κόσμος εκφράζει τον εαυτό του
μέσα από το Απόλυτο, τότε δεν είναι απλώς
ένας κόσμος αλλά ένα έργο τέχνης. Από την
άποψη της αρχαίας αισθητικής, ο κόσμος είναι το καλύτερο, το τελειότερο έργο τέχνης.
Ο ίδιος ο όρος «κόσμος» προϋποθέτει την
αρμονία, την τάξη και το κάλλος. Σε αυτήν
την περίπτωση, η ανθρώπινη τέχνη είναι μόνο μια ταπεινή απομίμηση της κοσμολογικής
τέχνης.
Ταυτόχρονα, ο κόσμος είναι ένα απόλυτο
και απολυτοποιημένο σώμα, το οποίο μόνο
του ορίζει τους νόμους για τον εαυτό του.
Και πού υπερέχει ένα ανθρώπινο σώμα το
οποίο εξαρτάται μόνο από τον εαυτό του, είναι ωραίο μόνο μέσα από το εαυτό του και
εκφράζει μόνο τον εαυτό του; Στη γλυπτική!
Μόνο η γλυπτική μπορεί να δημιουργήσει
ένα τέτοιο ανθρώπινο σώμα, το οποίο δεν
εξαρτάται από οτιδήποτε και, μέσω αυτής,
εκφράζεται η αρμονία του. Από την άλλη
πλευρά, ο Αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός δε
χαρακτηρίζεται, γενικώς, από μια γλυπτική,
αλλά από εκείνη τη γλυπτική που διακρίνεται από τη συμμετρία, την αρμονία, τη ρυθμική, το μέτρο, δηλαδή, όλα εκείνα τα στοιχεία
που σχετίζονται με το σώμα, τη θέση του και
την κατάστασή του. Εν ολίγοις, η αρχαιότητα
είναι συνυφασμένη με την πλαστική.
8η θέση: Μια περαιτέρω γενίκευση
Μέχρι τώρα, αναφέραμε ότι ο κόσμος είναι ένα απόλυτο σώμα, ωραίο και θεϊκό, ότι
συνιστά απολυτοποίηση της φύσης και ότι
απουσιάζει μια απόλυτη προσωπικότητα, η
οποία βρίσκεται υπεράνω αυτού και οποιου-
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δήποτε σώματος, προσωπικότητα χαρακτηριστική για τον μεσαιωνικό μονοθεϊσμό. Στην αρχαία ελληνική κοσμοαντίληψη,
υπάρχει μόνο η ίδια η φύση, όμορφη, εύτακτη, η οποία αποτελεί το «Απόλυτο» για τον
εαυτό της. Αυτό σημαίνει ότι ο αρχαίος πολιτισμός βασίζεται στον στερούμενο προσωπικότητας κοσμολογισμό.
9η θέση: Η αντικειμενική πλευρά του κόσμου
Ας αναφερθούμε στην αντικειμενική
πλευρά του κόσμου. Όπως προαναφέρθηκε, στον αρχαίο κοσμολογισμό απουσιάζει
η προσωπικότητα∙ υπάρχει μόνο η ωραία
και οργανωμένη – στο πλαίσιο του κοσμικού σώματος – ύλη και τίποτε άλλο. Εξάλλου, στην αρχαιότητα δεν υπήρχε και λέξη
που να φανερώνει την έννοια της προσωπικότητας. Οι λέξεις «πρόσωπον», «υπόστασις», «υποκείμενον» ερμηνεύονται, στην
αρχαιότητα, υπό την κοσμολογική έννοια.
Όλες αυτές οι προσωπικότητες και οι προσωπικές ιδιότητες νοούνται μόνο ως απορροή του ουρανού με τα άστρα, του αιθέρα ο
οποίος γέμιζε τον χώρο του Σύμπαντος γύρω από τη γήινη σφαίρα. Με άλλα λόγια, είναι απορροή του κοσμολογικού Απόλυτου.
Η προσωπικότητα, εδώ, θεωρείται όχι ως
κάτι αδιαίρετο, αλλά ως κάτι που διαιρείται
κατόπιν διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα
στον ουρανό, αλλά αφορούν και στη Γη.
10η θέση: Η αντίληψη της προσωπικότητας στην αρχαιότητα
Ο εν λόγω αρχαίος κοσμολογισμός δε χαρακτηρίζεται ούτε από το αντικείμενο ούτε
από το υποκείμενο, αλλά σχετίζεται με τον
αρχαίο τρόπο κατανόησης της προσωπικότητας: στην αρχαιότητα, σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο «λόγος», ο οποίος σημαίνει
«λέξη», «σκέψη», αλλά όχι προσωπικότητα.
Είναι όρος της Λογικής, της Γλωσσολογίας
και, ταυτόχρονα, της Φιλοσοφίας της φύσης, όρος που φανερώνει κάτι υλικό που

έχει σχέση με τον αέρα, τη γη, τη φωτιά, με
όλα, δηλαδή, τα στοιχεία που γνώριζαν οι
αρχαίοι. Ο δεύτερος όρος είναι «η ιδέα» ή
«το είδος», όρος που περιγράφει μόνο αυτό που είναι ορατό. Η «ιδέα» εδράζεται στο
ορατό, το αισθητό και, ακόμα και όταν αφορά στη σκέψη, και εκεί η ορατότητα βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Λόγου χάρη, όταν
ο Πλάτων αναφέρει ότι οι ιδέες του ζουν
στον ουράνιο κόσμο, αυτό σημαίνει ότι η
ιδέα δεν νοείται εκτός του πράγματος και ας
πρόκειται για ένα αιθέριο πράγμα. Η «ιδέα»
είναι πάντα αυτή που γίνεται αντιληπτή από
την οπτική είτε των αισθήσεων είτε της νόησης.
Υπάρχει ακόμα ένας όρος στον οποίο
θα θέλαμε ν’ αναφερθούμε, «η τέχνη».
Πώς μπορούμε να τον σημασιοδοτήσουμε; Η λέξη «τέχνη» ερμηνεύεται ως μαστοριά, όχι μόνο ανθρώπινη αλλά και θεϊκή,
κοσμολογική. Σε αυτήν την περίπτωση, ο
κόσμος αποτελεί έκφραση της σημαντικότερης τέχνης. Ο αρχαίος Έλληνας ένιωθε περήφανος να είναι τεχνίτης και ο όρος
«τέχνη» δε σήμαινε κάποια «υψηλή» τέχνη
που είναι ανώτερη κάθε μαστοριάς. Η λέξη «τέχνη» φανέρωνε, πρώτα από όλα,
μια επαγγελματική μαστοριά, κατά δεύτερο λόγο την ίδια την τέχνη, και κατά τρίτο

την επιστήμη, την οποία ο αρχαίος Έλληνας αντιλαμβανόταν πρακτικά. Επιπλέον,
υπάρχουν κείμενα τα οποία μας ωθούν στο
συμπέρασμα ότι ακόμα και η «σοφία» είναι
μια τεχνική ικανότητα. Χαρακτηριστικά, θα
αναφέρουμε ότι, όταν ο Πλάτων άρχισε να
«κτίζει» τον κόσμο του, ονόμασε τον κτίστη
«δημιουργό» με την έννοια του «μάστορα,
του ξυλουργού, του κτίστη». Συνεπώς στην
9η θέση, όπου μελετάται ο κοσμολογισμός
από την άποψη «αντικειμενικής–υποκειμενικής υπόστασης», πάλι κυρίαρχη αντίληψη είναι η στερούμενη προσωπικότητας
αρχή.
11η θέση: Ο κόσμος ως θεατρική σκηνή
Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες έβλεπαν τον κόσμο ως θεατρική σκηνή και τους ανθρώπους ως ηθοποιούς, οι οποίοι εμφανίζονται στη σκηνή
αυτή, υποδύονται τον ρόλο τους και αποχωρούν. Από πού έρχονται και προς ποια κατεύθυνση φεύγουν τούς ήταν άγνωστο. Το
πλέον πιθανόν είναι οι άνθρωποι, ως απορροή του κοσμικού αιθέρα, να έρχονται από
τον ουρανό και να φεύγουν πάλι προς αυτόν, όπου και διαλύονται, όπως οι σταγόνες
του νερού στη θάλασσα, ενώ η Γη αποτελεί
τη σκηνή πάνω στην οποία παίζουν τον ρόλο τους. Ποιο έργο, όμως, παρουσιάζουν

οι ηθοποιοί αυτοί; Ο ίδιος ο κόσμος γράφει
δράματα και κωμωδίες τις οποίες δραματοποιούμε. Για τον Φιλόσοφο, είναι αρκετό να
ξέρει μόνο ένα πράγμα∙ ότι είναι ηθοποιός
και τίποτε άλλο.
Σε αυτό το σημείο, θα ήταν ενδιαφέρον
να αναφέρουμε ότι στους αρχαίους Έλληνες
η έννοια της προσωπικότητας, πολύ συχνά,
εκφράζεται με τη λέξη «σώμα». Αυτό σημαίνει ότι, και λεξιλογικά, η προσωπικότητα –κατά τη γνώμη τους– αποτελεί ένα καλά
οργανωμένο και ζωντανό σώμα, αντίληψη
που, για άλλη μια φορά, επιβεβαιώνει τον
ανώτερο και μεγαλοπρεπή, στερούμενου
προσωπικότητας κοσμολογισμό τους. Οι
απόψεις αυτές δεν υποβιβάζουν την κουλτούρα των Αρχαίων Ελλήνων. Αντίθετα, παρουσιάζουν τον άνθρωπο ως γέννημα του
κόσμου, ως απορροή του αιθέρα.
Για να ολοκληρώσουμε την ομιλία μας,
ας θυμηθούμε το παράδειγμα του νεοπλατωνισμού, της τελευταίας και πολύ πλούσιας πνευματικά σχολής της αρχαιότητας.
Την εποχή κατά την οποία ο Χριστιανισμός
έγινε κρατικό δόγμα και λάμβαναν χώρα οι
Οικουμενικές Σύνοδοι, μια μικρή ομάδα ειδωλολατρών φιλοσόφων συγκροτούσε τη
δική της αντίληψη για την ειδωλολατρική
αρχαιότητα που έφτανε στο τέλος της. Οι
νεοπλατωνικοί κατανοούσαν βαθιά την ουσία της αρχαιότητας και, στο τέλος, συμπέραναν ότι όλα αυτά είναι έρημος. Ο κόσμος
είναι κάτι και όχι κάποιος. Δεν υπάρχει κανένας, αφού δεν υπάρχει προσωπικότητα.
Έτσι, έφτασε στο θλιβερό και τραγικό τέλος
της αυτή η καταπληκτική κουλτούρα, που
υποστήριξε τον εκτός προσωπικότητας κοσμολογισμό και τελείωσαν οι φωτεινές ημέρες της εποχής, κατά την οποία ο άνθρωπος
προσευχόταν στα άστρα, ανήγαγε τον εαυτό του στα άστρα και δεν ένιωθε τη δική του
προσωπικότητα.
Δρ Όλγα Μπούρα

«ΤΟ ΑΤΟΜΟ - ΑΡΧΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ»;

Η

παρούσα ομιλία είναι αφιερωμένη, κυρίως, στον Φιλόσοφο Δημόκριτο (~460 π.Χ. – 370 π.Χ.), εποχή κατά την οποία έζησε και ο Σωκράτης. Γνωρίζουμε ότι
έφτασε στην Αθήνα από τα Άβδηρα της Θράκης, υπήρξε μαθητής του Πυθαγόρειου Φιλολάου και παρακολουθούσε τις
συζητήσεις του Σωκράτη. Ήξερε καλά και τον Αναξαγόρα.
Έζησε περίπου εκατό χρόνια, έγραψε πάνω από εβδομήντα
συγγράμματα και θεωρήθηκε ο πρώτος «εγκυκλοπαιδικός»
νους των Ελλήνων. Μαζί με τον Λεύκιππο, ο οποίος ήταν δάσκαλός του, διατύπωσε την ατομική θεωρία.
Ο όρος «άτομο» έχει ιστορία χιλιετιών. Όλα τα πολυάριθμα
«άτομα», για τα οποία διδάσκει η ιστορία της επιστήμης, ερμηνεύονταν ως ειδικού τύπου στοιχεία της ύλης και η έννοια
ενός στοιχείου, απλούστατου ή μη, πάντα θα έχει λόγο ύπαρξης. Παρόλ’ αυτά, πολλοί από εμάς μπορεί να αναρωτηθούν:
το «αρχαίο άτομο» έχει, άραγε, άλλα κοινά στοιχεία με το σύγχρονο, εκτός του γεγονότος ότι αποτελεί ένα στοιχείο ύλης;
Για τους σκοπούς της ομιλίας αυτής, θα περιοριστούμε σε
τρία μόνο σημεία ανάλυσης: στο θέμα της κίνησης του ατόμου, στο άπειρο των ατόμων και στη γεωμετρική δομή τους.
1. Η κίνηση του ατόμου
Το γεγονός ότι τα άτομα βρίσκονται σε μόνιμη κίνηση
δεν μπορεί να προκαλέσει την απορία κανενός, διότι όλη η
ελληνική φιλοσοφία της φύσης διδάσκει την αέναη κίνηση
της ύλης. Επειδή, όμως, το άτομο δεν είναι μόνο γεωμετρικό
στοιχείο αλλά και φυσικό, η κίνησή του μπορεί να θεωρείται
φυσική. Ωστόσο, αναφορικά με εκείνη την κίνηση, για την
οποία μιλούσαν οι αρχαίοι ατομιστές, υπήρχε κάτι νέο.
Ένας απλός άνθρωπος φαντάζεται την κίνηση είτε ως κίνηση ενός ζωντανού πλάσματος, είτε ως αποτέλεσμα μηχανικής ώθησης. Όμως, το να φαντάζεται κανείς τα άτομα ως
ζωντανά πλάσματα σημαίνει ότι σκέφτεται σύμφωνα με τη
μυθολογία, την οποία απέρριπταν όχι μόνο ο Λεύκιππος και

ο Δημόκριτος αλλά και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες Φυσικοί Φιλόσοφοι. Η προσπάθεια να εξηγεί κανείς, επίσης, την κίνηση
ενός σώματος, ως αποτέλεσμα της ώθησης που άσκησε πάνω του ένα άλλο σώμα, σημαίνει ότι καταλήγει σε ένα άπειρο
φαύλο. Έτσι, οι ατομιστές αποφάσισαν ότι όλα τα σώματα κινούνται από μόνα τους, χωρίς να είναι ζωντανά πλάσματα. Η
κίνηση ατόμων ως αποτέλεσμα συγκρούσεων και ωθήσεων
θεωρείται από αυτούς δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με
την αυτοκίνηση. Σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των αρχαίων
ατομιστών, η ύλη συνδέεται απόλυτα με την κίνηση και η κίνηση με την ύλη. Η κίνηση, συνεπώς, δεν είναι απλώς ένα από
τα χαρακτηριστικά του σώματος, αλλά αποτελεί και τον ορισμό της ίδιας της ουσίας του. Η ύλη κινείται αυθαίρετα. Αυτό
είναι το συμπέρασμα στο οποίο από μόνοι τους θα έπρεπε
να καταλήξουν σχεδόν όλοι οι Έλληνες Φυσικοί Φιλόσοφοι,
αλλά το οποίο, με πλήρη σαφήνεια, κατανόησαν μόνο οι ατομιστές.
Από τα παραπάνω απορρέει και ένα άλλο συμπέρασμα
εξέχουσας σημασίας. Εάν το σώμα κινεί τον εαυτό του, τότε
είναι ολοφάνερο ότι και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της κίνησης αυτής χαρακτηρίζουν το ίδιο το σώμα. Με άλλα λόγια,
αν η κίνηση αυτή ανήκει στην ίδια τη φύση του ατόμου, τότε
και η τυχαία απόκλιση του ατόμου από την πορεία που χαράχθηκε μία φορά, επίσης χαρακτηρίζει το ίδιο το άτομο. Συνεπώς, τα άτομα κινούνται όχι μόνο συνεπεία των αμοιβαίων
ωθήσεων και όχι μόνο χάρη στην αμοιβαία έλξη (την οποία,
άλλωστε, οι ατομιστές δε γνώριζαν) αλλά, πρώτιστα, λόγω
της ίδιας τους της φύσης. Ούτε, δηλαδή, η μάζα, ούτε ο όγκος,
ούτε η πυκνότητα, αλλά η ίδια τους η φύση προσδιορίζει την
κίνηση των ατόμων, από την οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν. Η παράδοση, βέβαια, αναφέρει την αυθαίρετη απόκλιση των ατόμων μόνο στο έργο του Επίκουρου και όχι του
Δημόκριτου. Όμως, η αυθαίρετη απόκλιση πηγάζει απευθεί-

ας από τις αρχές του Δημόκριτου. Εξάλλου, και οι ίδιες οι ιστορικές πηγές αναφέρονται στην ύπαρξη επίδρασης στη σκέψη του Επίκουρου από τον Δημόκριτο. Το γεγονός ότι στην
αντίληψη για την αυθαίρετη απόκλιση των ατόμων –κατά τις
αρχές του Δημόκριτου– δεν υπάρχει τίποτε άτοπο, ακόμα και
σύμφωνα με την οπτική της σύγχρονης επιστήμης, επεσήμανε ο ακαδημαϊκός Σ. Ι. Βαβίλοβ, ο οποίος, πολύ έξυπνα, αντιπαρέβαλε τον αρχαίο ατομισμό με την αποδεκτή, στην κβαντική μηχανική, «αρχή της απροσδιοριστίας».
Η διαλεκτική σχέση της «ελευθερίας» και της «ανάγκης»
διαπερνά, γενικώς, όλον τον ατομισμό. Η αιτιακή ανάγκη,
όπως και το τυχαίο, ήταν τόσο αυτονόητα για τους ατομιστές, ώστε δε θεωρούσαν απαραίτητο να εξηγήσουν τις έννοιες αυτές. Από την άλλη πλευρά, οι ατομιστές αναγνώριζαν
έναν τύπο αμοιβαίας έλξης, όπως άλλωστε και πολλοί Φυσικοί Φιλόσοφοι. Πρόκειται για την αμοιβαία έλξη πραγμάτων
που από τη φύση τους είναι ίδια: των θερμών προς τα θερμά,
των ψυχρών προς τα ψυχρά. Όμως, η τέτοιου είδους «έλξη»
υπογραμμίζει μόνο την πλήρη ανομοιότητά τους, με εκείνη
την παγκόσμια έλξη και τους βασικούς νόμους της κίνησης
τους οποίους διδάσκει η Νευτωνική μηχανική. Ταυτόχρονα,
σύμφωνα με τους ατομιστές, αν όλα τα σώματα κινούνται
από μόνα τους και η ύλη κινείται από μόνη της, τότε σε αυτή
την ολική κίνηση θα πρέπει να υπάρχει κάτι ολικό-κινητό, το
οποίο θα πρέπει να είναι το όριο όλων των κινήσεων, δηλαδή,
να αποτελεί τον νόμο της κίνησης όλων αυτών των μερικών
ορίων. Αυτό το «ολικό-κινητό» αναγνώριζαν οι ατομιστές και
το ονόμαζαν «κόσμο». Από την άποψη της δομής του, ο «κόσμος» αυτός, βέβαια, ξεχώριζε από τους «κόσμους» άλλων
Ελλήνων Φυσικών Φιλοσόφων. Πρώτα από όλα, σύμφωνα
με τους ατομιστές, όλα τα υπάρχοντα άτομα ανήκουν σε ένα
άπειρο σύνολο, έχουν μια κοινή άπειρη ιστορία και ακολουθούν κοινούς κοσμικούς νόμους. Είναι ελάχιστα τα στοιχεία
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που εμφανίστηκαν κατόπιν διαίρεσης εκείνου του ενιαίου
συνεχούς και χωρίς ιδιότητες «είναι», το οποίο οι Ελεάτες φιλόσοφοι ονόμαζαν «Εν». Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, κάθε άτομο από τη φύση του, είναι συνδεδεμένο με όλο το άπειρο σύνολο των ατόμων που βρίσκονται στον κόσμο ή τους
κόσμους. Για την ακρίβεια, κάθε άτομο, παρά την αυθαίρετη
κίνηση όλων των ατόμων, βρίσκεται λειτουργικά συνδεδεμένο με όλα τα άτομα γενικώς και με κάθε άτομο ξεχωριστά.
Έτσι, η συνεχής κίνηση των ατόμων, που οφείλεται στο γεγονός ότι η ύλη και η κίνηση είναι αδιαίρετες η μία από την
άλλη και, ως συνέπεια, χαρακτηρίζει το άτομο από τη φύση
του, όπως, επίσης, και η λειτουργική αλληλεξάρτηση των
ατόμων, αποτελούν εκείνες τις δύο ριζικές ιδιαιτερότητες της
κίνησης των αρχαίων ατόμων, οι οποίες –σύμφωνα με τη σκέψη των ατομιστών– όχι μόνο δεν αντίκεινται στην αυθαίρετη κίνηση, αλλά, αντίθετα, συνάδουν με αυτήν αποτελώντας
ένα σύνολο.
Η αρχαία διδασκαλία για την αδιαιρετότητα της κίνησης
από την ύλη επιβεβαιώθηκε τον 20ο αι. στη θεωρία του Αϊνστάιν για την ισοδυναμία της ύλης και της ενέργειας. (Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν E=mc2, όπου E είναι η ενέργεια, m είναι
η μάζα και с είναι η ταχύτητα φωτός). Οι αρχαίοι ατομιστές
δεν είχαν, φυσικά, στον νου τους αυτόν, ακριβώς, τον τύπο,
ταύτιζαν, ωστόσο, την ύλη με την ενέργεια –υπό κάποια έννοια– και, κυρίως, ταύτιζαν την ύλη με την κίνηση. Εξάλλου,
ο νομπελίστας Φυσικός Έρβιν Σρέντινγκερ γράφει σαφέστατα στο άρθρο του «2400 χρόνια της κβαντικής Φυσικής»:
"Η σύγχρονη ατομιστική διδασκαλία είναι απλώς μόνο επανάληψη της θεωρίας του Λεύκιππου και του Δημόκριτου. Δημιουργήθηκε από αυτήν και είναι «σάρκα εκ της σαρκός της»".
Οι εσωτερικές αντικειμενικές και εξωτερικές ιστορικές προϋποθέσεις της θέσης αυτής ισχύουν, πλήρως, και σήμερα. Οι
αντικειμενικές προϋποθέσεις έγιναν ακόμα πιο ισχυρές από
τότε που δικαιώθηκε η άποψη του Λεύκιππου, σύμφωνα με
την οποία όλα τα άτομα αποτελούνται από την ίδια ύλη. Η
σύγχρονη επιστήμη απέδειξε ότι όλα τα άτομα είναι κατασκευασμένα από νουκλεόνια και ηλεκτρόνια ή ότι τα ίδια τα
στοιχειώδη σωματίδια αποτελούνται από ενέργεια και όλα
είναι ικανά να μεταμορφώνονται το ένα στο άλλο. Βέβαια, τα
απόλυτα πυκνά και στερεά γεωμετρικά άτομα των αρχαίων
ατομιστών από μόνα τους δεν είναι ικανά να μεταμορφώνονται το ένα στο άλλο. Με τη βοήθεια, ωστόσο, των δομικών
αλλοιώσεων, τόσο τα «είδωλα» που απορρέουν από αυτά,
όσο και τα σύνθετα σώματα που δημιουργούνται από αυτά
είναι ικανά να μεταβαίνουν, εις το διηνεκές, από τη μια μορφή στην άλλη.
Ολοκληρώνοντας, υπογραμμίζουμε, ξανά, ότι οι ατομιστές δεν εξετάζουν την αιτία της κίνησης των ατόμων. Δεν
την εξετάζουν, όχι εξαιτίας της «επιπολαιότητάς» τους, όπως
πίστευε ο Αριστοτέλης, αλλά επειδή η κίνηση των ατόμων
θεωρείται από αυτούς ως πρωταρχική ιδιότητα των ατόμων.
Κατά τη γνώμη τους, κάθε τέτοια ιδιότητα δεν απαιτεί την
εξήγηση της αιτίας. Η ιδέα για τις κινήσεις των πολύ μικρών
ατόμων που είναι αόρατα συλλαμβάνεται από τον νου μας,
εφόσον αυτός παρατηρεί τα φαινόμενα που μας είναι αισθητά. Για παράδειγμα, η δυνατότητα των στερεών σωμάτων να
συσφίγγονται οδήγησε τους ατομιστές στο συμπέρασμα ότι
τα σώματα αυτά αποτελούνται από σωματίδια μεταξύ των
οποίων υπάρχει κενό. Άλλη μια παρατήρηση για την οποία
μας μιλά ο Λουκρήτιος, είναι αυτή της χαοτικής κίνησης των
κόκκων σκόνης σε μια ακτίνα φωτός. Η κίνηση αυτή έκανε
τους ατομιστές φιλοσόφους να υποθέσουν την ύπαρξη της
χαοτικής κίνησης αόρατων ατόμων προς όλες τις κατευθύνσεις.
2. Οι ιδιότητες του ατόμου και το άπειρο
Αρχικά, το «αρχαίο άτομο» χαρακτηρίζεται ως ένα είδος
φυσικής ιδιότητας. Στην ουσία, δεν είναι ούτε μάζα, ούτε
πυκνότητα, ούτε ηλεκτρικό φορτίο, αλλά, απλώς, κάποιου
είδους ιδιότητα. Παράλληλα, οι ατομιστές τονίζουν όχι τις
ιδιότητες, αλλά, ακριβώς, την έλλειψη ιδιοτήτων των ατόμων. Συνεπώς, όλα τα πράγματα και όλη η ύλη είναι σαν να
αποτελούνται από το ίδιο υλικό. Υπάρχει, όμως, κάποια ποικιλομορφία υλικών πραγμάτων, την οποία ο Λεύκιππος και
ο Δημόκριτος προσπαθούν να εξηγήσουν καθαρά ποσοτικά.
Να σημειώσουμε, όμως, ότι υπό την έννοια «ποσότητα» δεν
εννοείται, απλώς, κάποιο άθροισμα συγκεκριμένων ατόμων,
αλλά διαπιστώνεται ότι, ως αποτέλεσμα αυτής της πρόσθεσης, δημιουργείται κάτι νέο που δεν υπήρχε στα προστιθέμενα άτομα. Συνεπώς, στα μεμονωμένα άτομα συμπεριλαμβάνονται όχι απλώς οι πραγματικές ιδιότητες των αισθητών
πραγμάτων, αλλά πιο πολύ τα βασικά τους χαρακτηριστικά,
ενώ οι πραγματικές ιδιότητες των αισθητών πραγμάτων προ-

κύπτουν μόνο ως αποτέλεσμα αυτού ή εκείνου του συνδυασμού ατόμων.
Σαφώς, από τον άπειρο αριθμό ατόμων σχηματίζονται
άπειροι κόσμοι, δηλαδή, αυτά ή εκείνα τα συστήματα της
προσωρινής τους ένωσης. Είναι πολύ βασικό να έχουμε υπόψη μας ότι ο Δημόκριτος είχε, ήδη, συνειδητοποιήσει τι είναι το άπειρο σε σχέση με την ποιοτική διαφορά του από
τους πεπερασμένους αριθμούς και είχε, ήδη, κατανοήσει ότι
το άπειρο δεν μπορεί να σχηματιστεί μέσω της πρόσθεσης
μονάδων σε κάποιον πεπερασμένο αριθμό. Διατυπώθηκαν,
ωστόσο, αντιρρήσεις ότι –κατά την άποψή του– οποιαδήποτε τιμή είναι άπειρη, μολονότι μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή
μικρότερη μιας άλλης τιμής.
Ποιες, είναι, λοιπόν, οι ιδιότητες του ατόμου; Οι αρχαίοι φιλόσοφοι έλυναν αυτό το θέμα πολύ απλά. Στα άτομα καταλόγιζαν, γενικώς, όλες τις ιδιότητες τις οποίες ο καθένας μπορεί
να αντιληφθεί με τα μάτια. Δεν είναι τυχαίο –όπως θα αντιληφθείτε στη συνέχεια– ότι ο Δημόκριτος ονόμαζε τα δικά του
άτομα «ιδέες». Εφόσον, για παράδειγμα, υπάρχει ένα δέντρο,
πρέπει, συνεπώς, να υπάρχουν και ξύλινα άτομα. Αν υπάρχει νερό, αέρας, μέταλλα, θα πρέπει να υπάρχουν, συνεπώς,
και υδάτινα, αέρια και μεταλλικά άτομα. Επειδή την ψυχή την
αντιλαμβάνονταν ως θερμή πνοή, πίστευαν στην ύπαρξη
πύρινων ζωντανών ατόμων της ψυχής. Επειδή, όμως, η ύλη
όλων των ατόμων νοούταν όμοια, σε αυτήν την περίπτωση,
οι διαφορετικές τους ιδιότητες, πιθανόν, συνιστούσαν αποτέλεσμα μόνο των διαφορετικών τους δομών.
Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι ο Λεύκιππος
και ο Δημόκριτος πίστευαν ότι ο αριθμός των ατόμων είναι
άπειρος και, βάσει αυτής της υπόθεσης, εξηγούσαν όλα τα
φαινόμενα του φυσικού κόσμου. Τα αρχικά σωματίδιά του
ο Δημόκριτος τα ονομάζει όχι μόνο «άτομα» αλλά και «αδιαίρετες ιδέες», δηλαδή μορφές. Σε αυτήν την περίπτωση
τίθεται η εξής ερώτηση: «παρότι τα άτομα είναι –κατ΄ αυτόν– αόρατες φόρμες, διακρίνονται, παρόλ’ αυτά, και από
κάποιες ιδιότητες;». Αν ναι, μήπως, τότε, είναι οι ίδιες που
υπάρχουν και στα φυσικά σώματα (για παράδειγμα, το χρώμα, η θερμότητα, η οσμή, ο ήχος); Ο Δημόκριτος απαντά
με τον ακόλουθο τρόπο σε αυτήν την ερώτηση: «Τα άτομα
διακρίνονται από το μέγεθος, την τάξη και τη θέση τους στον
χώρο και αυτά τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν από άτομο
σε άτομο.». Κατά συνέπεια, η διδασκαλία του Λεύκιππου και
του Δημόκριτου για τις ιδιότητες των σωμάτων συνιστούσε
μια εντελώς νεωτερική άποψη, η οποία, για πρώτη φορά, υιοθετήθηκε από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και επιστήμη και επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη της Φυσικής, της
Χημείας και της Φυσικής Φιλοσοφίας. Από τον Δημόκριτο
ξεκίνησε ο δημοφιλής, κατά τον 17ο αι., διαχωρισμός (από
τον Γαλιλαίο στην Ιταλία, τον Ρενέ Ντεκάρτ στη Γαλλία, τον
Τόμας Χομπς και τον Τζον Λοκ στην Αγγλία) όλων των ιδιοτήτων των πραγμάτων σε δύο κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα: αφενός μεν, υπάρχουν χαρακτηριστικά των πραγμάτων
που παρατηρούμε, τα οποία αντικειμενικά χαρακτηρίζουν

όχι μόνο τα ίδια τα πράγματα, αλλά και τα άτομα από τα
οποία αυτά αποτελούνται και αυτές οι ιδιότητες θεωρούνται βασικές, εφόσον αποτελούν φυσικά χαρακτηριστικά
των υλικών πραγμάτων και των υλικών στοιχείων όλου του
υπάρχοντος κόσμου, αφετέρου δε, υπάρχουν κάποιες ιδιότητες οι οποίες μπορεί να δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στα ίδια τα πράγματα, αλλά, στην πραγματικότητα, δεν ανήκουν ούτε σε αυτά, ούτε στα άτομα τα οποία τα
απαρτίζουν.
Αναπτύσσοντας τη διδασκαλία αυτή, ο Λεύκιππος και ο
Δημόκριτος έθεσαν τις βάσεις της μελλοντικής Φυσικής Θεωρίας που διατυπώθηκε τον 18ο αι., η οποία, αψηφώντας τις
ιδιότητες που είναι άμεσα αντιληπτές στα αντικείμενα και τα
φαινόμενα του κόσμου, τις ανακηρύσσει δευτερεύουσες και
προσπαθεί να ανακαλύψει τις βασικές ιδιότητες των υλικών
στοιχείων της φύσης που αντικειμενικά τους ανήκουν, αλλά
δε γίνονται αντιληπτές από τις αισθήσεις μας.
Επιπλέον, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η πρωτοποριακή
ατομική διδασκαλία του Δημόκριτου αναπτύχθηκε σε συνδυασμό με την αντίληψη για την αιωνιότητα του χρόνου. Γενικά, σε μερικές κοσμολογικές ιδέες τους, οι ατομιστές ήταν
πρωτοπόροι για την εποχή τους. Μεταξύ αυτών, μπορούμε
ν’ αναφέρουμε, για παράδειγμα, τη διδασκαλία για το άπειρο σύμπαν και για τους άπειρους κόσμους που συνυπάρχουν ταυτόχρονα στον άπειρο συμπαντικό χώρο, θέση στην
οποία τους οδήγησε η αντίληψη για το άπειρο κενό και για
τον άπειρο αριθμό ατόμων που κινούνται σε αυτό. Γνωρίζουμε αρκετές λεπτομέρειες της διδασκαλίας αυτής, όπως,
για παράδειγμα, ότι οι αποστάσεις μεταξύ μεμονωμένων κόσμων είναι άνισες –άλλοτε μεγαλύτερες και άλλοτε μικρότερες– ενώ, εντυπωσιακά κοντά στη σύγχρονη αντίληψη είναι
η υπόθεση του Δημόκριτου ότι οι διαφορετικοί κόσμοι που
συνυπάρχουν ταυτόχρονα στο σύμπαν βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της «ζωής» τους. Άλλοι ακόμα αναπτύσσονται,
άλλοι βρίσκονται σε άνθηση, ενώ άλλοι, ήδη, διαλύονται. Αυτή η άποψη για την αρχαιότητα ήταν πρωτοποριακή και γι’
αυτό ο Πλάτων τη διέψευδε.
Ολοκληρώνοντας, πρέπει να αναφέρουμε και άλλη μια ιδιαιτερότητα της αρχαίας διανόησης. Ειδικότερα, οι αρχαίοι σε
όλα διαπίστωναν καθαρά και ακριβή σχήματα και, συνεπώς,
τα πάντα φάνταζαν ως ένα καλά οργανωμένο και σχηματισμένο σώμα. Σε τέτοιου είδους αντιλήψεις, λοιπόν, έβρισκαν
τη μεγαλύτερη ακρίβεια, τη μεγαλύτερη λογική και τον μεγαλύτερο ρεαλισμό. Γι’ αυτόν τον λόγο, τα άτομα –σύμφωνα
με τους αρχαίους– αποτελούσαν καλά σχηματισμένα σωματίδια. Μπορούσαν να έχουν καμπύλες ή να είναι αγκυλωτά,
με εξοχές ή εσοχές. Η ποσότητα και η ποικιλία τέτοιων σαφών
γεωμετρικών μορφών ήταν –κατά τον Δημόκριτο– άπειρη
και μη αντιληπτή από τις ανθρώπινες αισθήσεις.
3. Η φυσική-γεωμετρική φύση του ατόμου
Οι αρχαίοι ατομιστές φιλόσοφοι πίστευαν ότι καταστρέφονται μόνο τα σύνθετα σώματα, τα οποία μπορεί να γεννιούνται και να πεθαίνουν, ενώ τα άτομα ποτέ δε γεννιούνται
και ποτέ δεν πεθαίνουν. Αυτό, ακριβώς, το σημείο έδινε, συχνά, την αφορμή στους μετέπειτα σχολιαστές τους να ερμηνεύουν τα αρχαία άτομα μόνο ως αντικειμενικά γεωμετρικά
σώματα που στερούνται κάθε φυσικού στοιχείου. Η ερμηνεία
αυτή ήταν λανθασμένη, διότι οι αρχαίοι μαζί με τη Γεωμετρία,
ταυτόχρονα, αντιλαμβάνονταν στα άτομά τους την πραγματική τους φυσική ύλη. Για παράδειγμα, το άτομο του πυρός
νοείτο ως μια πραγματική φωτιά, δηλαδή ως ύλη ή ουσία, ως
μια συγκεκριμένη κατάσταση της ύλης.
Ο λόγος που κάνουμε αυτή την παρατήρηση προς το τέλος της συγκεκριμένης ομιλίας, είναι ο εξής: η γεωμετρική
αρχή του αρχαίου ατομισμού αντιστοιχεί αρκετά στις σύγχρονες αντιλήψεις για το άτομο, οι οποίες, ιδίως στο θέμα της
αλληλεπίδρασης των ατόμων, βασίζονται στις ειδικού τύπου
γεωμετρικές δομές. Χαρακτηρίζοντας τη σύγχρονη Πυρηνική Φυσική, ο Σρέντινγκερ –τη δημοσίευση του οποίου αναφέραμε παραπάνω– γράφει για τη διαφορά της σύγχρονης
από την αρχαία αντίληψη: «… σήμερα ως γεωμετρικές πρώτες
εικόνες (πρότυπα) λειτουργούν όχι τα σχήματα υλικών σωματιδίων, όπως στην αρχαία ατομιστική, αλλά, μάλλον, οι γεωμετρικές ιδιότητες του ίδιου του χώρου, του χρόνου και του συνεχούς.
Αυτός ο παραλληλισμός δεν είναι μόνο λογοπαίγνιο, διότι μπορούμε να υπενθυμίσουμε ότι στην ίδια τη θεωρία της ύλης του
Αϊνστάιν δεν υπάρχει τίποτε άλλο από τις γεωμετρικές ιδιότητες
του συνεχούς (συγκεκριμένα από την καμπύλωση), έτσι ώστε
μεταξύ της γεωμετρίας των σωματιδίων και της γεωμετρίας του
συνεχούς δεν υπάρχουν διαφορές».
Δρ Όλγα Μπούρα
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«ΤΟ ΑΤΟΜΟ»

Σ

τη θεογονία του Ομήρου, ο Ωκεανός θεωρείται ως η πρώτη αρχή, από την οποία γεννήθηκαν οι υπόλοιποι θεοί. «Ποταμοῖο ῥέεθρα Ὠκεανοῦ, ὃσπερ γένεσις πάντεσσι τέτυκται»
(Ο ποταμός Ωκεανός με τα ρεύματά του υφίσταται ως
πηγή υπάρξεως όλων των όντων. Ιλιάδα, Ξ, 246.) Ο Ωκεανός είναι η έσχατη περιοχή του Σύμπαντος, γιατί δεν
εκβάλλει σε κάποιο άλλο, ξένο ως προς τον εαυτό του
ρεύμα, αλλά τα ρεύματά του επανέρχονται στην ίδια του
την κοίτη. Σύμφωνος με τους παλιούς μύθους, ο Όμηρος
επαναλαμβάνει ότι ο πρώτος θεός του κόσμου ήταν ο
Ωκεανός. Ο Ωκεανός, όταν ζευγάρωσε με τη σύζυγό του,
Τηθύν, γέννησε ως παιδιά τους άλλους θεούς.
Στη Θεογονία του Ησιόδου, προϋπάρχουν τρία
στοιχεία: το Χάος, η Γαία και ο Έρως. Αυτές οι τρεις
μορφές δεν έχουν γεννηθεί η μία από την άλλη. Είναι αυτογέννητες κι απέχουν μόνο χρονικά στη σειρά της γέννησής τους. Από τους τρεις πρώτους θεούς, μόνο ο Έρως δε γεννά απογόνους. Αυτός ενώνει
και ωθεί τις άλλες δυνάμεις σε δημιουργία. Από το Χάος γεννήθηκαν το Έρεβος και η Νύχτα, από την ένωση των οποίων γεννήθηκαν ο Αιθέρας και η Ημέρα.
Η Γαία, χωρίς ερωτική ένωση, γεννά μόνη της τον Ουρανό, που έχει την ίδια έκταση με εκείνη. Γέννησε, επίσης,
τα Όρη και τον Πόντο. Έτσι, όλη η διαμόρφωση του κόσμου ξεκινά από εκείνη. Η Γαία δημιουργεί το Σύμπαν
γεννώντας τα συστατικά του.
Οι ορφικοί, οπαδοί θρησκευτικής κίνησης που εμφανίστηκε τον 6ο αι. π.Χ., απέδιδαν την ίδρυση της θρησκείας τους στον Ορφέα και τον θεωρούσαν δημιουργό πολλών επικών ποιημάτων με τον τίτλο «Θεογονίαι». Το μεγαλύτερο μέρος από αυτά τα ποιήματα έχει χαθεί.
Στη θεογονία των ορφικών, εκτός από το Χάος, τη
Γαία, τον Ουρανό και τον Ωκεανό υπάρχουν κι άλλες
πρωταρχικές δυνάμεις, όπως ο Χρόνος, ο Αιθέρας, το
Ύδωρ και το Κοσμικό Αβγό.
Στην αρχή, υπήρχε ο αγήραος (αγέραστος) Χρόνος.
Από τον Χρόνο δημιουργήθηκε ο Αιθήρ και γύρω του
ένα απέραντο χάσμα, το Χάος, τυλιγμένο σε βαθύ Έρεβος. Μέσα στον Αιθέρα δημιούργησε ο Χρόνος το Κοσμικό Αβγό, που έλαμπε μέσα στο Χάος. Από το Αργυρό Αβγό (ωόν αργύφεον) εκκολάφθηκε ο Φαέθων (το
όνομά του υποδηλώνει το φως και τον θεωρούσαν ως

τον φωτεινό δημιουργό του κόσμου. Εκείνος δημιούργησε τον Ουρανό, για να κατοικούν οι θεοί, τη Γη και τη
Σελήνη).
‘Αραγε, αυτά που γνωρίζουμε σήμερα για τη γένεση
του Σύμπαντος πόσο ταιριάζουν με τη θεογονία της
ελληνικής μυθολογίας;
Πριν 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου, ολόκληρο
το Σύμπαν ήταν συμπιεσμένο στα όρια ενός ατομικού
πυρήνα, αντίστοιχου με το Κοσμικό Αβγό, μια κατάσταση γνωστή ως ιδιομορφία. Είναι η στιγμή πριν από τη
δημιουργία, όταν δεν υπήρχε ούτε χώρος ούτε χρόνος.
Σύμφωνα με το καθιερωμένο κοσμολογικό μοντέλο που
εξηγεί τον κόσμο μας, μια απίστευτη έκρηξη, γνωστή ως
«Μεγάλη Έκρηξη» ή «Βig Bang», θερμοκρασίας τρισεκατομμυρίων βαθμών και απείρως πυκνή, δημιούργησε όχι
μόνο τα θεμελιώδη υποατομικά σωματίδια αλλά και τον
ίδιο τον χώρο και τον χρόνο.
Με τον όρο «Βig Bang», οι σύγχρονοι επιστήμονες εννοούν μια «απείρως» γρήγορη και απότομη διαστολή
του Σύμπαντος από ένα μέγεθος «απείρως» μικρό και κάτω από συνθήκες θερμότητας κολοσσιαίων διαστάσεων.
Με βάση τη θεωρία της «Μεγάλης Έκρηξης», όταν το
Σύμπαν είχε «ηλικία» μόλις 10-32 δευτερόλεπτα, ένα μέρος των φωτονίων που είχαν δημιουργηθεί άρχισε να μετατρέπεται σε ύλη με τη μορφή ζευγών από σωματίδια
και αντισωματίδια. Μόλις δημιουργούνταν τα ζεύγη αυτά, συγκρούονταν και αλληλοεξουδετερώνονταν, παράγοντας πάλι ακτινοβολία.
Ωστόσο, δεν εξαϋλώθηκαν όλα τα σωματίδια, αφού
–έστω και σε απειρολάχιστο βαθμό– τα σωματίδια υπερείχαν αριθμητικά των αντισωματιδίων (για κάθε 1 δισεκατομμύριο αντισωματίδια υπήρχαν 1 δισεκατομμύριο
και 1 σωματίδια). Μια ασυμμετρία στην οποία «χρωστάμε» το γεγονός ότι προέκυψαν τα πρώτα σταθερά υποατομικά σωματίδια, και, εν τέλει, το Σύμπαν, όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Αυτή η απειροελάχιστη υπεροχή είναι
η αιτία που οι αστέρες και οι πλανήτες αποτελούνται από
ύλη και η αντιύλη σπανίζει στο Σύμπαν.
Η κβαντική θεωρία προτείνει ότι, λίγες στιγμές μετά
από την Έκρηξη, σε 10-43 δευτερόλεπτα, οι τέσσερις δυνάμεις της φύσης –η ισχυρή πυρηνική, η ασθενής πυρηνική, η ηλεκτρομαγνητική και, τέλος, η βαρύτητα– ήταν
ενωμένες σε μια «υπερ-δύναμη». Τα στοιχειώδη σωματίδια –κουάρκς, όπως λέγονται– αρχίζουν να ενώνονται
ανά τρία, να σχηματίζονται τα νουκλεόνια, ενώ δημιουργήθηκαν, συγχρόνως, και τα αντισωματίδιά τους, που,

όπως γνωρίζουμε, έχουν ίδια μάζα αλλά αντίθετο φορτίο. Σε αυτήν τη φάση υπάρχουν πολύ μικρές ποσότητες
πρωτονίων και νετρονίων, περίπου 1 για κάθε 1 δισεκατομμύριο φωτόνια, νετρίνα ή ηλεκτρόνια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της δημιουργίας αλλά και της
εξαΰλωσης των σωματιδίων, το Σύμπαν υποβλήθηκε σε
έναν ρυθμό επέκτασης πολλαπλάσιο αυτής της ταχύτητας του φωτός. Στην εποχή αυτή, που έμεινε γνωστή ως
«πληθωριστική εποχή», το Σύμπαν σε λιγότερο από ένα
χιλιοστό του δευτερολέπτου διπλασιάστηκε σε μέγεθος
τουλάχιστον εκατό φορές. Έτσι, ξεκίνησε με διαστάσεις
ενός ατομικού πυρήνα και σήμερα φτάνει σχεδόν όσο είναι η ηλικία του.

Στο ένα εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου μετά τη
«Μεγάλη Έκρηξη», όταν η θερμοκρασία έπεσε κάτω των
δέκα τρισεκατομμυρίων βαθμών, τα ελεύθερα στοιχειώδη σωματίδια, τα κουάρκς, φυλακίστηκαν για πάντα κάτω
από την επίδραση της ισχυρής πυρηνικής δύναμης. Συγκεκριμένα, τα πρωτόνια αποτελούνται από δύο άνω κουάρκς και ένα κάτω κουάρκ. Τα νετρόνια από ένα άνω κουάρκ και δύο κάτω. Το φορτίο των άνω κουάρκς είναι +2/3
(σε μονάδες φορτίου ηλεκτρονίου) και των κάτω -1/3.
Κώστας Ανδρακάκος, Φυσικός

«ΔΟΥΛΟΣ Η' ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»;

Ό

πως έχουμε αναφέρει, επανειλημμένα, στις συναντήσεις μας,
ο αρχαίος πολιτισμός βασίζεται στην απουσία της ίδιας της εμπειρίας της ανθρώπινης προσωπικότητας. Για
να είμαστε ακριβείς, βασίζεται στην κατανόηση του ανθρώπου όχι ως προσωπικότητας αλλά ως πράγματος. Δε μας
κάνει εντύπωση αυτό, διότι στις αρχαίες
κοινωνίες υπάρχει δουλεία. Η δουλεία,
γενικώς, επιφέρει καταπίεση και άσκηση βίας. Τη βία, όμως, τη συναντάμε σε
μεγάλη έκταση στην ιστορία της ανθρωπότητας και, αναφερόμενοι μόνο σε αυτήν, δεν μπορούμε να δώσουμε επαρκείς

ερμηνείες κατά τη μελέτη οποιασδήποτε
εποχής. Για παράδειγμα, οι πηγές αναφέρουν ότι την εποχή των Περσικών πολέμων, στην Κόρινθο και την Αίγινα, σε κάθε ελεύθερο πολίτη αντιστοιχούσαν πάνω από δέκα δούλοι. Οι ιστορικοί σημειώνουν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, για
να εξασφαλιστεί η κοινωνική ισορροπία,
χρειαζόταν κάτι παραπάνω από την καταπίεση, και συγκεκριμένα η υψηλή ανάπτυξη των τεχνών και το εκτεταμένο
εμπόριο. Από την άλλη πλευρά, τόσο οι
αρχαίες τέχνες όσο και το εμπόριο είναι
ιδιαίτερες δραστηριότητες, καθώς βασίζονται στη δουλεία, χωρίς την οποία δεν
είναι εφικτές.
Εξετάζοντας το θέμα της δουλείας,
πρώτα από όλα, πρέπει να κατανοήσουμε ποιος καταπίεζε ποιον και αναφορικά
με τι. Ταυτόχρονα, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η δουλεία, στην αρχαιότητα,
υφίστατο όχι απλώς ως καταπίεση, αλλά
ως μορφή καταπίεσης που προϋπέθετε
την ύπαρξη δούλου, δηλαδή, ανθρώπου
ο οποίος νοείται και λειτουργεί ως πράγ-

μα ή, τουλάχιστον, ως ζώον. Αυτό, με τη
σειρά του, συνδέεται με την έλλειψη συνειδητοποίησης από τον ίδιο τον άνθρωπο ότι είναι άνθρωπος και όχι πράγμα.
Ο Χέγκελ θεωρούσε ότι η αρχαιότητα
αποτελεί μια ουσιαστική ισορροπία και
ταύτιση της «ιδέας» με την «ύλη». Κατανοώντας την ιδέα ως την πνευματική
ζωή του ελεύθερου ατόμου, αναγνώριζε
ότι αυτή, στην αρχαιότητα, δεν υπήρχε
σε καθαρή και αυτοτελή μορφή και δεν
ήταν απόλυτη. Κατά τον Χέγκελ, η ιδέα
υπάρχει μόνο στον απαραίτητο, για τη
μορφοποίηση της ύλης, βαθμό και, γι’ αυτόν τον λόγο, η αρχαιότητα απέχει τόσο
από τα μεσαιωνικά ιδανικά, όσο και από
τα νέα ευρωπαϊκά, που συγκροτήθηκαν
με βάση την ύψιστη αξιολόγηση της προσωπικής αρχής.
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με
τον Χέγκελ, η ίδια η ύλη δεν χαρακτηρίζεται από πλήρες χάος και αυθαιρεσία,
αλλά υπάρχει με τη σειρά της μόνο στον
βαθμό που χρειάζεται για την πραγματοποίηση της ιδέας. Αυτός είναι και ο λόγος

για τον οποίο η έλλειψη της εμπειρίας της
προσωπικότητας οδηγεί, στην αρχαιότητα, στην εξύψωση της ύλης ως του υψηλότερου ορίου της ομορφιάς, δηλαδή
στη μετατροπή της σε υγιές, δυνατό και
όμορφο ανθρώπινο σώμα. Με αυτόν τον
τρόπο, σύμφωνα με τον Χέγκελ, εμφανίζεται όλος ο πλαστικός χαρακτήρας της
αρχαίας «ωραίας ατομικότητας» και της
αρχαίας «καλλιτεχνικής φόρμας».
Να υπενθυμίσουμε ότι η αρχαία νόηση, βασιζόμενη στη θέση ότι το ωραίο
σώμα αποτελεί βασικό περιεχόμενο του
«είναι», δε γνωρίζει την αυτοτελή αξία
της ανθρώπινης προσωπικότητας και,
συνεπώς, της ανθρώπινης κοινωνίας και
της ανθρώπινης ιστορίας. Για τη νόηση
αυτή, το «είναι» έχει σταματήσει στη μορφή του ωραίου αγάλματος, ενώ καμία
ιστορία και καμία κατ’ αρχήν εξέλιξη δεν
το κινεί˙ αντίθετα, είναι αιώνια κλεισμένο
στον εαυτό του. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των σημαντικότερων Φιλοσόφων της
κλασικής περιόδου – συμπεριλαμβανομένων του Πλάτωνα και του Αριστοτέ-
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λη – ο άνθρωπος είναι «φύσει» δούλος,
δηλαδή από τη γέννησή του, από την
ίδια του την ουσία. Και μόνο κατά τα ελληνιστικά χρόνια, δηλαδή την περίοδο
της υποχώρησης του αυστηρού κλασικισμού, όταν η Ελλάδα χάνει την ανεξαρτησία της, αρχίζουν να ακούγονται φωνές υπέρ της καθολικής ισότητας.
Εφόσον υπάρχουν οι «φύσει» δούλοι,
θα πρέπει, σύμφωνα με την αντίληψη
αυτή, να υπάρχουν και οι «φύσει» ελεύθεροι, δηλαδή, αυτοί που γεννήθηκαν
ελεύθεροι. Είναι, όμως, έτσι; Στο σημείο
αυτό είναι πολύ εύκολο να προκληθεί
σύγχυση και να αντιπαραθέσει κανείς
τον δούλο με τον ελεύθερο με τρόπο
που δε νοείται στην αρχαιότητα. Θα ήταν
ακόμα πιο εύκολο να σκεφτούμε με την
εξής λογική: εφόσον ο δούλος είναι «φύσει» δούλος, αλλά υπάρχουν και οι ελεύθεροι, τότε η προαναφερθείσα αρχή της
αρχαιότητας παραβιάζεται. Και, πράγματι, αυτή η αρχή θα παραβιαζόταν, αν οι
ελεύθεροι νοούνταν, στην αρχαιότητα,
ως εξαρχής ελεύθεροι˙ όμως, στην αρχαιότητα, και οι ελεύθεροι θεωρούνταν
δούλοι, απλώς από άλλη οπτική.
Στον κόσμο των αρχαίων Ελλήνων,
εκτός από τον άνθρωπο υπάρχει, βέβαια, ο ίδιος ο κόσμος αλλά και οι θεοί.
Όπως γνωρίζουμε, τόσο ο κόσμος, όσο
και οι θεοί είναι ζωντανά ανθρώπινα σώματα, ενώ το σώμα καθαυτό είναι τυφλό,
δηλαδή δε γνωρίζει τίποτε ούτε για την
καταγωγή του, ούτε για τη ζωή του, ούτε για τον θάνατό του. Σε αυτή την περίπτωση, ποια είναι αυτή η απόλυτη, πανίσχυρη δύναμη η οποία εξουσιάζει καθετί ελεύθερο, νοερό και προσωπικό; Είναι
η μοίρα ή αλλιώς το τυφλό, πανίσχυρο
αρχαίο πεπρωμένο. Στον αρχαίο κόσμο,
οι ελεύθεροι βλέπουν τον εαυτό τους ως
δούλο της γενικής κοσμικής τάξης - πρώτα απ' όλα - της μοίρας, της ανάγκης. Ο
αρχαίος άνθρωπος νιώθει τον εαυτό του
σε πλήρη εξάρτηση από το πεπρωμένο,
το οποίο ορίζει στόχους που δεν είναι
γνωστοί σε κανέναν. Οι μεν είναι δούλοι
από μια άποψη, οι δε ελεύθεροι από την
άλλη, αλλά όλοι είναι ομοίως ανελεύθεροι, «δεσμώτες» σε όλη τη ζωή και τον
θάνατο, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα για
τη «λογική» και τους νόμους του πεπρωμένου τους.
Όταν σήμερα χρησιμοποιείται η λέξη
«μοίρα», είτε εννοείται κυρίως ως απόλυτη μηχανική δέσμευση του ανθρώπου
η οποία τον μετατρέπει σε απλό πιόνι,
μαριονέτα, είτε σχετίζεται με τη ζωή ή
κάποιο γεγονός το οποίο ερμηνεύεται
ως κάτι αναπάντεχο, τυχαίο, παράλογο,
ολέθριο ή, τουλάχιστον, βλαβερό.
Για να καταλάβουμε, όμως, την αρχαία
αντίληψη της μοίρας, πρέπει να υπερβούμε τα όρια του στενού και μηχανικού
ντετερμινισμού και να την εξετάσουμε
με τρόπο ευρύτερο. Διότι, αν η μοίρα
πραγματικά προκαθορίζει τα πάντα, τότε γιατί πρέπει να καθορίζει μόνο κάτι
παθητικό, άβουλο και ετεροκαθοριζόμενο; Σύμφωνα με την αρχαία αντίληψη,
όπως η μοίρα αναγκάζει τον άνθρωπο
να περάσει όλη τη ζωή του με παθητικότητα, απραξία και να λειτουργήσει σαν
νεκρός μηχανισμός, έτσι η ίδια η μοίρα

μπορεί να προβλέψει για τον άνθρωπο
την ελευθερία του, τη δραστηριοποίησή του, την εκπλήρωση της θέλησής
του, ακόμα και τον ηρωισμό του. Η μοίρα μπορεί να ωθήσει τον άνθρωπο όχι
μόνο προς την άβουλη υποτέλεια, αλλά
και προς τον υπερήφανο ηρωισμό, όχι
μόνο προς την άψυχη μηχανική εξάρτηση, αλλά και προς την ελεύθερη, λογική
και σκόπιμα ασκούμενη δραστηριότητα.
Μπορεί να δίνει ένα υψηλό νόημα στις
ανθρώπινες πράξεις και, ακόμα, να εξασφαλίσει τον τελικό θρίαμβο της φύσης.
Ο άνθρωπος της Νέας Εποχής και ο
σύγχρονος άνθρωπος πιστεύουν ότι
στην περίπτωση της αναγνώρισης της
ελευθερίας των ανθρώπων δεν υπάρχει καμία ανάγκη για την αποδοχή της
ύπαρξης της μοίρας, επειδή η μοίρα βρίσκεται σε αντίθεση με την ανθρώπινη
ελευθερία. Με βάση, όμως, τις αντιλήψεις της αρχαιότητας, ακόμα και αν ο άνθρωπος δρα ελεύθερα, αυτό καθορίζεται από τη μοίρα, η οποία τον ωθεί προς
την ελευθερία.
Σύμφωνα με τον καθηγητή Α. Λόσεβ,
ο αρχαίος ηρωισμός συνιστά εκείνο τον
αξιόλογο τύπο ηρωισμού, ο οποίος όχι
μόνο δεν αποκλείει την αντίληψη για τον
καθοριστικό ρόλο της μοίρας, αλλά και
την προϋποθέτει και, ακριβώς, από αυτήν υιοθετεί τον ιδιαίτερό του τύπο. Οι
αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η μοίρα
εκφράζεται ελάχιστα σε ανθρώπους «μικρούς», άβουλους και παθητικούς και τα
σημάδια της ελάχιστα ανιχνεύονται σε
εκείνα τα γεγονότα ή τους ανθρώπους
που φέρουν χαρακτήρα μηχανικής υπακοής και αποτελούν ένα απλό παιχνίδι
των ανώτερων δυνάμεων. Ένας αρχαίος Έλληνας διακρίνει τη μοίρα και το πεπρωμένο, κυρίως, στα ηρωικά κατορθώματα, στις ελεύθερες πράξεις ενός σημαντικού ανθρώπου, ο οποίος δρα με λογική στην ένταση της θέλησής του, που
διαφαίνεται στην υπερήφανη και ευγενή
ανεξαρτησία του, στην ανδρεία και την
τόλμη του.
Την άποψη αυτή επιβεβαιώνουν εκείνοι οι ήρωες της αρχαίας Λογοτεχνίας και
Μυθολογίας, οι οποίοι, δικαίως, θεωρούνται παραδείγματα του υψηλότερου και
ελεύθερου ηρωισμού. Έτσι είναι ο Αχιλλέας στην Ιλιάδα τоυ Ομήρου. Κανένας
δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ελεύθερη δράση του Αχιλλέα, τον απεριόριστο
ηρωισμό του, τον πόθο του για ηρωικά
έργα, την πλήρη αυτοτέλειά του. Παρόλ’

αυτά, σύμφωνα με τον Όμηρο, όλος αυτός ο ηρωισμός του Αχιλλέα είναι εκδήλωση αυτού για το οποίο τον προσδιόρισε η μοίρα. Ο Αχιλλέας ο ίδιος συνειδητοποιεί το πεπρωμένο του, αλλά, παρόλ’
αυτά δε φοβάται τίποτε. Αντίθετα, η ίδια
η συνειδητοποίηση του εαυτού του ως
εργαλείου της μοίρας τον κάνει άφοβο
και αποτελεί αιτία της εσωτερικής του
ηρεμίας. Άλλο ένα λαμπρό παράδειγμα
αποτελεί η φιγούρα του Προμηθέα στον
Αισχύλο, ο οποίος, κατά κοινή ομολογία,
συνιστά το καλύτερο παράδειγμα της
ελευθερίας, της λογικής, της δραστηριότητας και της σκόπιμης θέλησης. Παρόλ’
αυτά, στην τραγωδία του Αισχύλου γίνεται επτά φορές λόγος για το πεπρωμένο
του ήρωα και ακριβώς αυτή η συνειδητοποίηση του εαυτού του ως εργαλείου
της μοίρας δίνει στον Προμηθέα τη δύναμη να αντέχει με ανδρεία και υπομονή
τα πάθη του.
Η πίστη στη μοίρα προσέφερε στους
Έλληνες τη δυνατότητα να ακολουθήσουν διάφορες οδούς. Από τη μία πλευρά, η μοίρα ωθούσε αυτούς στον ηρωισμό και την ελευθερία και, τότε, η αναφορά στο πεπρωμένο αποτελούσε επιχείρημα για τον ελεύθερο και άφοβο
ηρωισμό. Από την άλλη πλευρά, σε ορισμένες περιπτώσεις ένα άτομο στην αρχαιότητα βίωνε τη μοίρα του ως κάτι που
το ωθούσε προς την παθητικότητα και
την απραξία –είναι, βέβαια, πολύ σπάνιες περιπτώσεις αυτές για τον αρχαίο
τρόπο σκέψης– και τότε η μοίρα αποτελούσε δικαιολογία γι’ αυτήν την παθητικότητα και την απραξία. Υπήρχαν, επίσης, και άπειρες μέσες καταστάσεις, που
και αυτές συνδέονταν με τον ορισμό της
μοίρας, διότι η μοίρα νοούταν, γενικώς,
ως η αιτία των πάντων στον κόσμο. Ενδιαφέρον είναι ότι, αν εξετάσουμε τις επτά
σωζόμενες τραγωδίες του Αισχύλου, τις
επτά του Σοφοκλή και τις δεκαεπτά του
Ευριπίδη, μεταξύ αυτών δεν μπορούμε
να βρούμε έστω και δύο, στις οποίες να
υπάρχει ταυτόσημη αντίληψη της μοίρας.
Ο άνθρωπος, στην αρχαιότητα, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ένα πλήρως
ελεύθερο πνευματικό και μοναδικό άτομο. Αυτός, σύμφωνα με τις αρχαίες απόψεις, είναι «φύσει επαναλαμβανόμενος»
παρόλη την ατομικότητά του. Μία από τις
αγαπημένες ιδέες εκείνης της εποχής είναι αυτή της «αιώνιας επιστροφής» ή του
κύκλου που πραγματοποιούν οι ψυχές.
Ο αρχαίος άνθρωπος είναι μια φυσική
προσωπικότητα, είναι, δηλαδή, απλώς
ζωντανό, ανθρώπινο σώμα. Βέβαια, γι’
αυτό το σώμα –ακριβώς επειδή είναι ανθρώπινο και όχι σώμα ζώου– είναι απαραίτητη η ύπαρξη της ψυχής και του νου,
που το κατευθύνουν με έναν ορισμένο
τρόπο. Όμως, επειδή ως βασικό στοιχείο
του ανθρώπου παραμένει το σώμα, το
οποίο καθαυτό είναι τυφλό και απρόσωπο, για τον λόγο αυτόν και ο νους είναι
τυφλός και, συνεπώς, δεν μπορεί να μην
αναγνωρίσει την επίδραση της μοίρας
στη ζωή του. Είναι, λοιπόν, εύλογο μια
τέτοια «σωματική» προσωπικότητα, η
οποία δε γνωρίζει την αξία της και δε θεωρεί τον εαυτό της ανεπανάληπτο, από-

λυτα αναντικατάστατο και πνευματικά
ελεύθερο, να θεωρεί τον εαυτό της αντικείμενο (αν και ζωντανό) και να κτίζει την
κοινωνική της ζωή, βασιζόμενη στη χρήση των ομοίων της. Έτσι, ενώνονται σε
ένα ενιαίο σύνολο η δουλεία, η ιδέα της
μοίρας και η πλαστική.
Επιστρέφοντας στο θέμα της δουλείας στην αρχαία Ελλάδα, θα ήθελα να σημειώσω το εξής: οι Έλληνες δεν ταλαιπωρούσαν σκληρά τους δούλους τους,
όμως, όλες τις εργασίες που θα μπορούσαν να τις αναθέσουν σε άλλον, τις ανέθεταν σε δούλους. Μόνο τότε ένιωθαν,
με κάποιο τρόπο, ελεύθεροι, όχι μόνο
από τον βασιλιά ή τον τύραννο, αλλά
και από τις καθημερινές τους φροντίδες. Η σκέψη ότι η χειρωνακτική εργασία είναι ντροπή εκφράζεται έντονα, για
παράδειγμα, στον «Οικονομικό» του Ξενοφώντα και διαπερνά όλη την αρχαιότητα.
Ο άνθρωπος, στην πόλη του, ποτέ δεν
ένιωθε μόνος. Εφόσον αυτός βοηθούσε
τους συμπατριώτες του στον πόλεμο,
έπρεπε κι αυτοί να τον βοηθούν στην
ειρηνική καθημερινότητα, δίνοντάς του
κάποιο μερίδιο από τα πολεμικά λάφυρα, από τους φόρους των συμμάχων ή
από τα δικά τους έσοδα. Θυμάστε καλά ότι ο Περικλής, για πρώτη φορά, άρχισε να αμείβει με μισθό τους δικαστές
και να προσφέρει χρήματα στους πολίτες για την παρακολούθηση θεατρικών
παραστάσεων, τα θεωρικά. Αργότερα,
εισήχθη και ο εκκλησιαστικός μισθός
για τους πολίτες που συμμετείχαν στην
Εκκλησία του Δήμου, ενώ οι εορταστικές διανομές άρχισαν να πραγματοποιούνται με διπλάσια συχνότητα. Οι διανομές ήταν ελάχιστες, αλλά ο λαός τις
απαιτούσε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ρήτορας Δημάδης τις ονόμασε «κόλλα της
δημοκρατίας». Πολλούς από εσάς, ίσως,
θα εντυπωσιάσει το γεγονός ότι υπήρχε
και νόμος, σύμφωνα με τον οποίο το πλεόνασμα από τις κρατικές δαπάνες έπρεπε να διατίθεται στις γιορτινές διανομές,
ενώ, σε περίπτωση που κάποιος πρότεινε κάτι διαφορετικό, έπρεπε να τιμωρείται με θανατική ποινή. Έτσι, σύμφωνα με
το σχόλιο του καθηγητή Μ. Γκασπάροβ,
η αντίληψη για το χρέος απέναντι στο
κράτος εκτοπίστηκε από την αντίληψη
για το δικαίωμα αργίας με κρατικά μέσα. Η τεμπελιά είναι μια κοινή ανθρώπινη αδυναμία, αλλά στην κοινωνία όπου
υπάρχει δουλεία αυτή ανθεί με ιδιαίτερα
ολέθριες συνέπειες. Όπως συμπέρανε ο
εν λόγω επιστήμονας, όταν ένα άτομο
νιώθει ότι κατέχει το δικαίωμα της αργίας, δεν αναρωτιέται πλέον από πού εξασφαλίζονται τα μέσα από τα οποία ζει.
Αντίθετα, έχει την αίσθηση ότι τα χρήματα για αυτόν τον σκοπό πάντα επαρκούν,
απλώς δεν κατανέμονται σωστά˙ ο γείτονας κατέχει πολλά, ενώ ο ίδιος λίγα. Στο
σημείο αυτό, όμως, παρεκκλίνουμε από
το θέμα της δουλείας και της ελευθερίας και αγγίζουμε ένα άλλο σημαντικό
θέμα, το οποίο, ίσως, αξίζει να εξεταστεί
κάποια άλλη χρονική στιγμή, με κάποια
άλλη αφορμή.
Δρ Όλγα Μπούρα
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«Ω, Θεέ!», «Μην πεθάνεις κι εσύ, ζήσε για τα παιδιά», «Κι εσύ, τέκνον
μου;», «Πείτε στη γυναίκα μου να
παντρευτεί ξανά και να προσπαθήσει να γίνει ευτυχισμένη». Αυτές είναι μερικές από τις φράσεις οι οποίες
καταγράφτηκαν στην ιστορία ως οι τελευταίες μεγάλων πολιτικών προσωπικοτήτων που βρήκαν τραγικό θάνατο,
επειδή κάποιο δολοφονικό χέρι θέλησε να κόψει το νήμα της ζωής τους.
Έτσι, εύκολα διαπιστώνει κανείς το πεπερασμένο της ύπαρξης, όχι μόνο των
κοινών θνητών αλλά και του τεραστίου
διαμετρήματος προσωπικοτήτων που
πεθαίνουν, όπως όλοι οι κοινοί θνητοί.
Άλλοι βάδισαν εν γνώσει τους προς τον
θάνατο, με θάρρος και ψυχικό σθένος,
κι άλλοι δεν τον περίμεναν καν. Σε κάθε περίπτωση, ο θάνατός τους, κατά το
μάλλον ή ήττον, άλλαξε τον ρου της Ελληνικής ή Παγκόσμιας Ιστορίας.
Ξεκινώντας από τον αρχαίο κόσμο,
αναμφίλεκτα η δολοφονία του Ίππαρχου το 514 π.Χ. άνοιξε τον δρόμο προς
το δημοκρατικό πολίτευμα. Το ερωτικό
ζεύγος Αρμόδιου και Αριστογείτονα
αποφάσισε να δολοφονήσει τον τύραννο Ίππαρχο για καθαρά προσωπικούς και όχι πολιτικούς λόγους. Κι αυτό
έπραξαν οι δυο τους κάπου στον Κεραμεικό. Ωστόσο, δοξάστηκαν ως τυραννοκτόνοι ήρωες, οι μορφές τους χαράχτηκαν σε νομίσματα και δημιουργήθηκαν δεκάδες ανδριάντες τους.
Μια άλλη δολοφονία που έμεινε
στην ιστορία ήταν αυτή του Φιλίππου
Β΄ της Μακεδονίας. Ο άνθρωπος που
έκανε πανίσχυρη τη Μακεδονία, που
προετοίμασε την κατάκτηση της Περσίας, που έγινε πολλαπλά Ολυμπιονίκης, που υπέταξε - αλλά, εν τέλει, ένωσε - τη νότιο Ελλάδα, δολοφονήθηκε
το 336 π.Χ. Τον σκότωσε ο Παυσανίας
της Ορεστίδος. Ήταν σαφές, όμως, ότι
ενήργησε ως εντολοδόχος. Της ταπεινωμένης πρώην συζύγου του Φιλίππου, της Ολυμπιάδας; Των Περσών;
Των Ελλήνων του νότου; Ή μήπως του
γιου του, του Αλέξανδρου;
«Τα μεγαλεία να φοβάσαι, ω ψυχή. Και
τες φιλοδοξίες σου να υπερνικήσεις αν
δεν μπορείς, με δισταγμό και προφυλάξεις να τες ακολουθείς. Κι όσο εμπροστά
προβαίνεις, τόσο εξεταστική, προσεκτική να είσαι.» Αυτοί είναι οι πρώτοι στίχοι του ποιήματος «Μάρτιαι Ειδοί» του
Κ. Π. Καβάφη, που γράφτηκε το 1911
αφορμώμενο από τη δολοφονία του
Γάιου Ιουλίου Καίσαρα. Ο μεγάλος
πολιτικός και στρατηγός (100 π.Χ. -44
π.Χ.) είχε οριστεί αιώνιος δικτάτωρ της
Ρώμης. Οι αυξημένες του, όμως, εξουσίες προκάλεσαν υποψίες ότι θα διέλυε τη res publica (=κράτος). Γι’ αυτό,
οι οπαδοί της παλαιάς τάξης αποφάσισαν να τον βγάλουν από τη μέση. Μάταια ο οιωνοσκόπος Σπουρίννας και ο
Αρτεμίδωρος ο Κνίδιος προσπάθησαν
να τον προειδοποιήσουν. Ο Βρούτος κι
ο Κάσιος είχαν συνωμοτήσει και είχαν
προετοιμάσει τη δολοφονία. Τον σκότωσαν συνεπικουρούμενοι κι από άλλους συνωμότες με είκοσι τρεις μαχαιριές στις 15 Μαρτίου (Ειδοί Μαρτίου),
του 44 π.Χ.
Παρόμοιος, όμως, ήταν κι ο θάνατος
του Γάιου Ιούλιου Καίσαρα Γερμανικού,
γνωστού ως Καλιγούλα (=μποτούλα).

«ΠΝΕΟΝΤΑΣ ΤΑ ΛΟΙΣΘΙΑ…»
Οι πολιτικές δολοφονίες που συγκλόνισαν
την Ελλάδα και τον κόσμο

Απέκτησε το παρωνύμιό του από το
υποκοριστικό της λέξης «caliga» που
σημαίνει «μπότα», καθώς από μικρός
φορούσε στρατιωτική περιβολή, ακολουθώντας τον πατέρα του στις εκστρατείες. Αν και στην αρχή της διακυβέρνησής του ήταν πολύ αγαπητός,
στην πορεία, λόγω κάποιου ψυχικού
νοσήματος, άρχισε να φέρεται αλλοπρόσαλλα. Έτσι, μια ομάδα συνωμοτών αποφάσισε να του επιτεθεί στην
έξοδο των Παλατίνων Αγώνων. Όπερ
και εγένετο. Οι συνωμότες, με αρχηγό
τον Κάσιο Χαιρέα, τον αποτέλειωσαν
με τριάντα μαχαιριές το 41 π.Χ.
Στους νεότερους χρόνους, οι πολιτικές δολοφονίες είναι πάμπολλες. Οι
επόμενες, όμως, είναι ιδιαίτερα σημαντικές λόγω του γεγονότος ότι τα θύματα ήταν προσωπικότητες μεγάλου
βεληνεκούς και επειδή ο τρόπος της
δολοφονίας τους ήταν παράδοξος. Αρχή γίνεται με τον Ζαν Πολ Μαρά. Ήταν
πολιτικός και εκδότης της εφημερίδας
«Φίλος του Λαού», που ξεκίνησε να εκδίδεται κατά το έτος έναρξης της Γαλλικής Επανάστασης. Κατέληξε, όμως, σε
ακρότητες και υποστήριξε τη χρήση
βίας κατά των πολιτικών του αντιπάλων. Γι’ αυτό, στις 13 Ιουλίου 1793, η
Σαρλότ Κορντέ, με την πρόφαση ότι θα
του κατέδιδε πολιτικούς του αντιπάλους, τον επισκέφθηκε στο σπίτι του,
στην οδό Κορντελιέ 30, και τον δολοφόνησε με μαχαίρι, που είχε κρύψει
στο στήθος της. Ο Μαρά πέθανε μέσα
στο λουτρό του, όπου περνούσε πολλές ώρες λόγω μιας δερματοπάθειας
που τον ταλαιπωρούσε. Τελευταία του
λόγια: «Σε μένα, αγαπητή μου φίλη;».
Το 1865, ο Αβραάμ Λίνκολν, ο 16ος
Πρόεδρος των Η.Π.Α., έχοντας, πλέον,
υπογράψει την περίφημη διακήρυξη
χειραφέτησης των νέγρων και διανύοντας, ήδη, την περίοδο της δεύτερης
προεδρίας του, είχε γίνει «ενοχλητικός» σε κύκλους με δόλια συμφέροντα. Έτσι, στις 14 Απρίλη, την ώρα
που ο Πρόεδρος παρακολουθούσε
μια θεατρική παράσταση στο θέατρο
«Φόρντ», ένας ηθοποιός, ο Τζον Ουίλκς Μπουθ, τον πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι και φώναξε στα λατι-

νικά «Sic semper tyrannis» (Έτσι πάντα
στους τυράννους!).
Το 1948, στη μακρινή Ινδία, ένα
χρόνο μετά την ανεξαρτητοποίησή
της, ο Μαχάτμα Γκάντι δολοφονήθηκε από έναν ομόθρησκό του, τον Ναθουράμ Γκόντσε, λόγω της ήπιας πολιτικής του πρώτου απέναντι στους μουσουλμάνους του Πακιστάν. Ο Γκάντι
πρόλαβε να ψελλίσει τα λόγια «Ω, Θεέ!»
και ξεψύχησε.
Λίγο αργότερα, τo 1960, ο Ινεχίρο
Ασανούμα, ηγέτης του Σοσιαλιστικού
κόμματος της Ιαπωνίας, θα έπεφτε νεκρός από το δολοφονικό χτύπημα ενός
νοσταλγού του ένδοξου ιαπωνικού παρελθόντος. Την ώρα που ο Ασανούμα
εκφωνούσε έναν πολιτικό του λόγο, ο
Οτόγια Γιαμαγκούτσι, κραδαίνοντας
ένα παραδοσιακό σπαθί σαμουράι
(!), πήδηξε πάνω στην εξέδρα και του
κατέφερε ένα θανατηφόρο χτύπημα
μπροστά στα έντρομα μάτια των παρευρισκομένων.
Νεκρός από πυρά έπεσε και ο 35ος
πρόεδρος των Η.Π.Α. Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, το 1963. Καθώς πραγματοποιούσε επίσημη περιοδεία στο
Τέξας, στις 22 Νοεμβρίου, επιβαίνοντας σε ένα ανοιχτού τύπου προεδρικό
αυτοκίνητο, δέχτηκε δύο δολοφονικές
σφαίρες, ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν
εν κινήσει. Τη στιγμή απαθανάτισε σε
βίντεο 486 έγχρωμων καρέ ο Αβραάμ
Ζαπρούντερ.
Επιπρόσθετα, το 1967, ο άνθρωπος
που συνέδεσε το όνομά του με την κουβανική επανάσταση και την ανατροπή
του δικτάτορα Φουλχένσιο Μπατίστα,
ο Ερνέστο Γκεβάρα ντε λα Σέρνα,
γνωστός και ως «Τσε» καταδιώχθηκε
και, εν τέλει, συνελήφθη στη Βολιβία.
Στις 9 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, ένας
υπαξιωματικός του βολιβιανού στρατού, ο Μάριο Τεράν, τον πυροβόλησε ,
αν και στην αρχή δίσταζε. Η δολοφονία
του, ωστόσο, και ο προηγούμενος βίος
του απογείωσαν τον μύθο του.
Τον αμέσως επόμενο χρόνο, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ Τζούνιορ, ο άνθρωπος που βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης για τη δράση του, ο άνθρωπος που
πίστευε ακράδαντα ότι «κανείς δεν ξέ-

ρει πραγματικά για ποιο λόγο ζει, μέχρι
τη στιγμή που θ’ ανακαλύψει για ποιο
σκοπό θα πέθαινε», ο άνθρωπος που
πολέμησε όσο ελάχιστοι για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων, ο
άνθρωπος που συνέδεσε την ύπαρξή
του με το περίφημο «Έχω ένα όνειρο…»
άφησε την τελευταία του πνοή. Τα ξημερώματα της 4ης Απριλίου 1968, είχε
δεχθεί έναν πυροβολισμό στον λαιμό,
καθώς βρισκόταν στο μπαλκόνι ενός
μοτέλ στο Μέμφις.
Τέλος, το 2016, ήταν η χρονιά που
δύο πολιτικές δολοφονίες συγκλόνισαν την υφήλιο. Η Τζο Κοξ, βουλευτής
του Εργατικού Κόμματος της Μ. Βρετανίας, μαχαιρώθηκε και πυροβολήθηκε
επανειλημμένα από τον Τόμας Μερ,
λίγο πριν τη διεξαγωγή του κρίσιμου
δημοψηφίσματος για την παραμονή ή
μη της Μ. Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Λίγους μήνες αργότερα, ο πρέσβης της Ρωσίας στην Τουρκία, Αντρέι
Καρλόφ πυροβολήθηκε από τον
Τούρκο Μερτ Αλτιντάς (που προσποιούταν ότι ήταν ένας από τους άνδρες
ασφαλείας) σε μία εκδήλωση με τίτλο
«Η Ρωσία μέσα από τα μάτια των Τούρκων». Το βίντεο της δολοφονίας διαδόθηκε σε όλον τον πλανήτη δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Πολιτικές δολοφονίες δεν έλειψαν,
όμως, και από τη Νεότερη Ελληνική
Ιστορία. Ο κύκλος του αίματος ξεκίνησε με τη δολοφονία του πρώτου
Κυβερνήτη της Ελλάδας, του Ιωάννη
Καποδίστρια. Ο Κυβερνήτης, στην
προσπάθειά του να οργανώσει κεντρική διοίκηση, ήρθε σε ρήξη με τοπικά
συμφέροντα και με ορισμένους ένδοξους, κατά τ’ άλλα, αγωνιστές της Επανάστασης. Στις 27 Σεπτεμβρίου 1831,
αποφράδα ημέρα ξημέρωσε για τον
Ελληνισμό. Κατά την επικρατέστερη
εκδοχή, ο Γιώργης και ο Κωνσταντής
Μαυρομιχάλης σκότωσαν τον Κυβερνήτη έξω από την εκκλησία του Αγίου
Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο.
Το 1905, ο πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηλιγιάννης δολοφονήθηκε στα
σκαλιά της Παλαιάς Βουλής από έναν
υπάλληλο χαρτοπαιχτικής λέσχης, τον
Αντώνιο Γερακάρη, μιας και η κυβέρ-

νηση του πρώτου είχε ψηφίσει ένα νομοσχέδιο, βάσει του οποίου έκλειναν
όλες οι χαρτοπαικτικές λέσχες Αθήνας
και Πειραιά.
Ανάλογη κατάληξη είχε κι ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄, στη Θεσσαλονίκη το
1913. Κατά τη διάρκεια ενός περιπάτου του, ο βασιλιάς έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης από τον Αλέξανδρο
Σχινά. Το παράδοξο είναι ότι ο δολοφόνος, λίγες μέρες μετά, αυτοκτόνησε
(;) αφήνοντας πολλά αναπάντητα ερωτήματα.
Το 1920, θα χάσει τη ζωή του ο διπλωμάτης, πολιτικός και λογοτέχνης
Ίωνας Δραγούμης. Η αντιβενιζελική
πολιτική του έγινε αφορμή, όταν μαθεύτηκε η δολοφονική απόπειρα εναντίον του Βενιζέλου στο Παρίσι (30
Ιουλίου 1920, δύο ημέρες μετά την
υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών),
να συλληφθεί σε ενέδρα ανδρών ενός
τάγματος ασφαλείας και να βρει τραγικό τέλος στο σημείο όπου έχει, σήμερα, ανεγερθεί αναμνηστική στήλη (περιοχή Χίλτον). Εδώ θα πρέπει, βέβαια,
να επισημανθεί ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος γλίτωσε από δώδεκα, τουλάχιστον, σοβαρές απόπειρες κατά της ζωής του, με κυριότερες αυτήν του 1920
και μια άλλη, το 1933. Φαίνεται ότι ο
σπουδαίος αυτός πολιτικός διέθετε
ένα «ιερό αλεξίσφαιρο», την αγάπη του
ελληνικού λαού.
Δυστυχώς, όμως, η μοίρα δεν προστάτευσε και τον γιατρό, πολιτικό
και αθλητή, Γρηγόρη Λαμπράκη. Το
1963, μετά το πέρας μιας ομιλίας του
στη Θεσσαλονίκη, κι ενώ από νωρίς
είχε συγκεντρωθεί πλήθος αντιφρονούντων στον χώρο της εκδήλωσης,
δέχθηκε ένα χτύπημα με λοστό στο
κεφάλι, πιθανότατα από δύο επιβαίνοντες σ’ ένα τρίκυκλο που πλησίασε
απειλητικά τον βουλευτή της Ε.Δ.Α. Ο
άνθρωπος, του οποίου το όνομα συνδέθηκε με την ειρήνη στην Ελλάδα, δεν
ήταν πια στη ζωή.
Το 1989, ο φόρος αίματος έπρεπε
να πληρωθεί εκ νέου. Ο πολιτικός Παύλος Μπακογιάννης, που πολέμησε για
την εθνική συμφιλίωση και την απάλειψη των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου, βρήκε τραγικό θάνατο στα σκαλιά
του πολιτικού του γραφείου, στην οδό
Ομήρου, από ενόπλους που τον πυροβόλησαν. Η τρομοκρατική οργάνωση
«17 Νοέμβρη» ανέλαβε με προκήρυξη
την ευθύνη της επίθεσης.
Το παραπάνω βραχύ κείμενο είχε
σκοπό να υπενθυμίσει, απλώς, τις σημαντικότερες πολιτικές δολοφονίες,
οι οποίες αποκαλύπτουν το τεταμένο
κλίμα που επικράτησε από καιρού εις
καιρόν και που όπλισε το χέρι κάποιου
απογοητευμένου, κάποιου φανατικού
ή κάποιου πειθήνιου οργάνου συμφερόντων να δώσει τέλος σε μια ζωή. Βέβαια, τις περισσότερες φορές, οι δράστες και οι ηθικοί αυτουργοί -όσοι κατάφεραν να επιζήσουν- τιμωρήθηκαν
και από το πέρασμα των θυμάτων τους
στην ολόφωτη σφαίρα του θρύλου.
Ίσως, αυτή να υπήρξε η χειρότερη τιμωρία τους. Ας ελπίσουμε, βέβαια, να
μην ξανασυμβεί ανάλογο περιστατικό,
ώστε να επιβεβαιώσουμε τον κανόνα.
Αντώνης Χατζηλάμπρος, Φιλόλογος
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Α΄ Γυμνασίου «οσμίζεται» και «αφουγκράζεται» τον φυσικό κόσμο

Ο

ι μαθητές της A΄ Γυμνασίου,
στο πλαίσιο του μαθήματος
της Βιολογίας, ήρθαν πιο
κοντά στον φυσικό κόσμο γνωρίζοντας τις ομάδες των ωδικών πτηνών (τμήμα Α2) και των αρωματικών φυτών (τμήμα Α1). Τα «ωδικά
πτηνά» απέκτησαν τη «μασκότ»
τους, τον Elvis, ένα πανέμορφο καναρίνι «Waterslager Malinois», που
μας μάγεψε όλους με το κελάηδημά
του. Εξάλλου, έχει διακριθεί για το
χάρισμά του αυτό και σε παγκόσμιο
διαγωνισμό. Οι μαθητές του Α2 μελέτησαν οτιδήποτε αφορούσε στη
ζωή του και τις συνήθειές του. Κυρίως, όμως, γοητεύτηκαν από τον
θαυμαστό κόσμο των πτηνών.
Στη διπλανή αίθουσα, η ομάδα
«αρωματικά φυτά» του Α1 τμήματος, ασχολήθηκε με φυτά της μεσογειακής χλωρίδας. Μάλιστα, όταν
πραγματοποιήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι του σχολείου μας,
προσέφερε μερικά από αυτά προς
πώληση, ενώ οι καλεσμένοι είχαν
την ευκαιρία να τα δοκιμάσουν ως
αφεψήματα και, παράλληλα, να ενημερωθούν για τις θεραπευτικές τους
ιδιότητες. Όσα απέμειναν φυτεύτηκαν στο παρτέρι του σχολείου μας.
Οι μαθητές των δύο τμημάτων πήραν μέρος σε αντίστοιχους διαγωνισμούς γνώσεων και βραβεύτηκαν
με έπαθλο… το ίδιο το καναρίνι και
μια επίσκεψη στο Αττικό Φυτωριακό
Πάρκο που βρίσκεται στο Κίτσι. Διαβάστε, στη συνέχεια, τι «μύρισαν»
και «άκουσαν» οι μαθητές μας:

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Δεντρολίβανο: Βοηθά στην πρόληψη του καρκίνου, τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και είναι αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση
του άσθματος, της βρογχίτιδας, της
καταρροής κ.τ.λ.
Μαντζουράνα: Ανοίγει την όρεξη,
ανακουφίζει από τον στομαχόπονο. Δρα ευεργετικά κατά των πονοκεφάλων και της αϋπνίας. Βοηθά
στη γρήγορη επούλωση των τραυμάτων και των πληγών, ενώ ανακουφίζει και από τους πόνους στο
αφτί.
Δάφνη: Τα φύλλα και οι καρποί της
είναι τονωτικά για τη λειτουργία της
πέψης, ενώ το εκχύλισμά της βοηθά
στην καλή λειτουργία του στομάχου. Το αιθέριο έλαιό της είναι αντισηπτικό, πολύτιμο για το συνάχι και
τη βρογχίτιδα.
Βασιλικός: Βοηθά στην πέψη και
καταπραΰνει το ερεθισμένο έντερο.
Συνιστάται, επίσης, στις ημικρανίες
και τους πονοκεφάλους. Καταπολεμά το έντονο άγχος, την πνευματική

κόπωση και βογανισμό, βοηθά στην
Η ιδέα:
πέψη και καταπραΰηθά στη συγκέ· Οξύνουμε τις αισθήσεις μας
ντρωση. Επιπλένει τον στομαχόπονο.
· Μαθαίνουμε να παρατηρούμε, στοιχείο που συνιστά το πρώτο βήΕπουλώνει τις πληγές.
ον, ανακουφίζει
μα της επιστημονικής μεθόδου
Λίγες σταγόνες από
από τον βήχα, τη
γρίπη και το κρύ- · Διερευνούμε τα χαρακτηριστικά της ζωής των έμβιων οργανισμών αυτό στα αφτιά βελτι· Εξοικειωνόμαστε με πλάσματα που, ίσως, έως τώρα, θεωρούσαμε ώνουν την ακοή. Δρα
ωμα.
ασήμαντα και συνειδητοποιούμε τη «μαγεία» τους
Μέντα: Βοηθά
κατά της πνευματικής
να καταπραϋνκαι σωματικής κούνευραλγίες, τους κωλικούς του στοθούν οι μυϊκοί σπασμοί σε όλο το μάχου και των εντέρων και σταματά ρασης. Μειώνει τον βήχα και είναι
σώμα, διευκολύνει τη διαδικασία την αιμορραγία. Βοηθά στο αδυνά- κατάλληλο για τη βρογχίτιδα και το
της πέψης, προστατεύει από τρο- τισμα και την εξαφάνιση της κυττα- άσθμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
φική δηλητηρίαση και ανακουφίζει ρίτιδας. Έχει τονωτική αλλά, ταυτό- και ως καταπραϋντικό στο οίδηαπό τον πονοκέφαλο και τη ναυτία.
χρονα, και καταπραϋντική δράση. μα που προέρχεται από τσίμπημα
Ιπποφαές: Ενισχύει το ανοσοποιη- Επίσης, χρησιμοποιείται ως αντιπυ- εντόμων, καθώς προσφέρει άμεση
τικό σύστημα και προστατεύει από ρετικό και ανακουφίζει από τις ημι- ανακούφιση.
τον καρκίνο. Μειώνει το άγχος και κρανίες. Βοηθά στην επούλωση των Εστραγκόν: Δρα ως αντισκορβουβοηθά στην αντιμετώπιση δερμα- πληγών και έχει ευεργετική επίδρα- τικό, βοηθά στην αντιμετώπιση της
τικών προβλημάτων, όπως η ακμή.
ση στους νευρικούς πόνους και τις δυσπεψίας, φουσκωμάτων και λόΕχινάκεια: Προστατεύει από το κεφαλαλγίες νευρικής φύσης, κα- ξυγγα.
κρυολόγημα και βοηθά στην κατα- θώς και στους πόνους των αφτιών.
ΩΔΙΚΑ ΠΤΗΝΑ
πολέμηση αυτού. Ανακουφίζει από Λεβάντα: Είναι κατάλληλη για την
Τα «Waterslager Malinois» είναι
την αρθρίτιδα, τον στομαχόπονο καταπολέμηση της νευρικότητας
περιζήτητα καναρίνια με μοναδική
και καταπολεμά τις άφθες.
και του άγχους. Τονώνει και ξεκουΚαλέντουλα: Μειώνει τις φλεγμο- ράζει. Έχει αντισηπτικές ιδιότητες φωνή. Ονομάζονται έτσι, γιατί προνές, βοηθά στη γρήγορη αποθερα- και χρησιμοποιείται στην επούλω- έρχονται από την περιοχή Μαλίν
πεία των πληγών, έχει αντισηπτικές ση πληγών. Το αιθέριο έλαιο των του Βελγίου. Χάρη στη φωνή τους,
λαμβάνουν μέρος σε παγκόσμιους
ιδιότητες και καθαρίζει το αίμα.
φύλλων της χρησιμοποιείται στην διαγωνισμούς και διαπρέπουν σε
Βαλεριάνα: Συνιστάται σε όσους αρωματοποιία και στη θεραπεία
πάσχουν από αρθρίτιδα, διάρροια, νευρασθενειών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κα- αυτούς. Το κίτρινο καναρινάκι μας
πονοκέφαλο, πονόδοντο και πό- τανάλωση μεγάλων δόσεων λεβά- είναι ένας άριστος τραγουδιστής
νους περιόδου. Χρησιμοποιείται ντας μπορεί να έχει υπνωτική έως με επιστημονική ονομασία. Ανήκει στην οικογένεια «Fringillidae»
ως υπνωτικό, καθώς λειτουργεί ως και ναρκωτική δράση.
ηρεμιστικό∙ μπορεί, ωστόσο, να Ρίγανη: Καταπολεμά τις βακτηρι- και είναι εκπρόσωπος του είδους
λαμβάνεται και κατά τη διάρκεια ακές λοιμώξεις, την πνευμονία, τη «Belgian Waterslager Song Canary
της ημέρας, σε περιπτώσεις υπερέ- γρίπη, το κρύωμα, τον βήχα και τις aka Water Singer»! Ο εκτροφέας
του, κ. Αθανάσιος Σιούγκρος, απάντασης.
τροφικές δηλητηριάσεις. Είναι το- ντησε πρόθυμα στις ερωτήσεις μας:
Πράσινο τσάι: Καίει το λίπος της νωτική, χωνευτική και έχει αντικαρΤα
καναρίνια
«Waterslager
κοιλιάς και αναστέλλει τη γρήγο- κινική δράση.
ρη ανάπτυξη του καρκίνου του Τσάι του βουνού: Αντιμάχεται τα Malinois» ζουν μόνο σε κλουβιά
μαστού. Διατηρεί την ενέργεια του κρυολογήματα, τις φλεγμονές του ή βρίσκονται ελεύθερα στη φύση
οργανισμού και εμποδίζει την πρό- ανώτερου αναπνευστικού συστή- και πού;
Τα καναρίνια που ανήκουν στο συκληση βλαβών στο δέρμα.
ματος και βοηθά στην καταπολέμηΘυμάρι: Καταπραΰνει τη δυσπε- ση της δυσπεψίας και των γαστρε- γκεκριμένο είδος ζουν, κυρίως, σε
ψία, ελαχιστοποιεί τον βήχα, βελτι- ντερικών διαταραχών. Θεωρείται μεγάλα κλουβιά, σε ανοιχτό χώρο,
ώνει την όραση, διατηρεί σταθερή αντισπασμωδικό, επουλωτικό, αγ- οπότε αποκτούν και μεγαλύτερο
μέγεθος.
την πίεση του αίματος, δυναμώνει χολυτικό βότανο.
τα οστά και προστατεύει από καρ- Δυόσμος: Βοηθά σε περιπτώσεις Με τι τρέφονται;
Τρέφονται με σπορίδια (έτοιμα
διαγγειακές παθήσεις.
δυσπεψίας, ναυτίας, πονόλαιμου, μείγματα σπόρων, όπως κεχρί, καΧαμομήλι: Είναι καταπραϋντικό διάρροιας, κρυολογήματος, πονόγια τη δυσπεψία, τον βήχα, ανακου- δοντου, κραμπών, μυϊκών πόνων, ναβούρι, νίζερ) ή με φρούτα, όπως
φιστικό για τους πόνους της κοιλιάς αρθρίτιδας και δερματικών παθή- μήλο και πορτοκάλι. Ακόμη, τρέφονται με αβγό (με το τσόφλι του για
και της περιόδου, τον λαιμό και τη σεων.
βρογχίτιδα. Χαρίζει ηρεμία και ψυ- Μελισσόχορτο: Μειώνει το έντο- βιταμίνες), μαρούλι, λάχανο, καρότο, χόρτα και γλιστρίδα.
χική αποφόρτιση.
νο άγχος, ανεβάζει τη διάθεση. ΚαΦασκόμηλο: Παρεμποδίζει την ταπολεμά τη νευρική δυσπεψία και Από ποια ηλικία κελαηδούν;
εφίδρωση. Έχει αντιβιοτική και τα προβλήματα ύπνου. Βοηθά στην Κελαηδούν μόνο τα αρσενικά από
12 μηνών, καθ’ όλη τη διάρκεια
αντισπασμωδική δράση. Είναι το- ενίσχυση της μνήμης.
νωτικό και βοηθά στην πέψη. Χρη- Κρόκος: Έχει αντιοξειδωτική, αντι- της ημέρας, ενώ τα θηλυκά κάνουν
σιμοποιείται κατά των νευραλγιών θρομβωτική και αντικαρκινική προσπάθειες, μόνο όταν ζευγαρώκαι έχει καρδιοτονωτικές ιδιότητες. δράση. Βοηθά στη μείωση του άγ- νουν.
Καταπολεμάει την ουλίτιδα, τη φα- χους, στην αντιμετώπιση φλεγμο- Πόσα χρόνια ζουν;
ρυγγίτιδα και βοηθά σε περιπτώ- νών και επούλωσης τραυμάτων και Ο χρόνος ζωής τους κυμαίνεται,
ανάλογα με τη δική μας φροντίδα,
σεις τραυματισμού.
περιορίζει την υπέρταση.
Λουίζα: Καταπολεμά τη δυσπεψία, Θρούμπι: Δρα κατά των εντερι- από 1-2 χρόνια έως ακόμα και 14!
ανακουφίζει από τον μετεωρισμό, κών παρασίτων, τονώνει τον ορ- Σε τι χρώματα τα συναντά κανείς;
Τα συναντάμε σε άσπρο, κίτρινο,
έχει ευεργετικά αποτελέσματα στις

πράσινο (χακί) και πορτοκαλί.
Με ποιο κριτήριο γίνεται η επιλογή
του συντρόφου;
Στην επιλογή αυτή μεγαλύτερο ρόλο παίζει το αρσενικό, το οποίο πρέπει να έχει ωραία φωνή και ν’ ανήκει
στην ίδια ράτσα με το θηλυκό. Oι αιμομιξίες, μέσω της διασταύρωσης
συγγενών, αποφεύγονται.
Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για
αναπαραγωγή και πόσος είναι ο
χρόνος επώασης;
Τα θηλυκά μπορούν να ζευγαρώσουν από την ηλικία των 10 μηνών,
ενώ τα αρσενικά από 12 μηνών. Το
αβγό εκκολάπτεται για 13-15 ημέρες. Η ανάπτυξη του εμβρύου είναι
δυνατό να φανεί με παρατήρηση
με τη βοήθεια φακού. Ήδη, από την
5η-7η ημέρα, φαίνεται το αγγειακό
του σύστημα.
Το καναρίνι γεννά 1-6 αβγά. Ο
εκτροφέας φροντίζει να επωάζονται όλα τα αβγά που γεννιούνται
ταυτόχρονα, ώστε να μην έχουν
διαφορά ηλικίας, γεγονός που θα
έπληττε τους μικρότερους σε ηλικία νεοσσούς. (Οι μεγαλύτεροι
ανταγωνίζονται για την τροφή και
μπορεί να τους θανατώσουν!). Οι
γεννήσεις γίνονται στο διάστημα
από Φεβρουάριο έως Μάρτιο.
Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε το
φύλο τους και σε ποια ηλικία;
Το φύλο τους είναι ευδιάκριτο μετά
την ηλικία των 8-9 μηνών. Ιδιαίτερα
τα αρσενικά, μετά την ηλικία των
4-5 μηνών, διακρίνονται από την
προσπάθειά τους να κελαηδήσουν.
Πώς γίνεται η εκπαίδευση και πόσο χρόνο διαρκεί;
Η εκπαίδευση διαρκεί 1,5 με 2 μήνες. Γίνεται από «δασκάλους καναρίνια», σε ηλικία 3 έως 4 μηνών. Τα
πουλιά αυτά – που μπορεί να κοστίζουν από 150 έως 3.000 ευρώ − μιμούνται ήχους. Γι’ αυτό, απομονώνονται από περιβάλλοντα με ακατάλληλους ήχους, αν πρόκειται να
διαγωνιστούν. Οι φωνές τους αλλάζουν με την αλλαγή του πτερώματος (καλοκαίρι έως Οκτώβρη), οπότε χρειάζονται επιπλέον τροφή. Στο
διάστημα αυτό προσαρμόζονται σε
νέους ήχους.
Σε έναν διαγωνισμό παίρνουν μέρος 3.000 πουλιά και διαγωνίζονται
από την ηλικία των 8 έως 10 μηνών.
Υπάρχει μόνο μία περίοδος διαγωνισμών (Δεκέμβριος έως Ιανουάριος). Για την καλύτερη απόδοσή
τους οι εκτροφείς τούς δίνουν πρόσθετες βιταμίνες και τα προσέχουν
ιδιαίτερα, προκειμένου να μην παχύνουν.
Επιμέλεια: Έλενα Τσιτούρα,
Βιολόγος
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Εγκέφαλος: Περιήγηση σ’ έναν

το πλαίσιο της δημιουργικής εργασίας της Β΄ Λυκείου, για το σχολικό
έτος 2016-2017, οι μαθητές, υπό την
επίβλεψη της Έλενας Τσιτούρα, Βιολόγου, ασχολήθηκαν με το - πιθανότατα - πιο
αξιοθαύμαστο όργανο του ανθρώπινου
σώματος, τον εγκέφαλο˙ ένα όργανο που,
με την κατασκευή και τη λειτουργία του,
αποτελεί το κέντρο ελέγχου κάθε δραστηριότητας κινητικής, αισθητηριακής,
πνευματικής και ψυχικής. Ο εγκέφαλος
συνιστά όχι μόνο το μέσο για την αντίληψη του περιβάλλοντος αλλά και την αφετηρία κάθε αντίδρασης σε αυτό. Η ερευνητική ομάδα καταπιάστηκε με τα βασικά
σημεία της ανατομίας και της φυσιολογίας του, αναζήτησε, όμως, και στοιχεία
εξίσου γοητευτικά και μυστηριώδη, που
αφορούν στη δόμηση της προσωπικότητας, την εξέλιξη και τις δυσλειτουργίες του συγκεκριμένου
οργάνου.
Ακολουθούν μερικές από τις αποκαλύψεις της έρευνάς μας:

Ο εγκέφαλος…

• Αποτελείται από περίπου 100.000 εκατομμύρια νευρικά κύτταρα.
• Ζυγίζει περίπου 1,5 κιλό, αντιπροσωπεύει, δηλαδή, το
2% του βάρους του σώματος ενός μέσου ενήλικα, ενώ
το 75% αυτού είναι νερό. Η υφή του είναι σαν αυτή της
οδοντόκρεμας (μόνο που δεν απλώνεται!).
• Είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρος: καταναλώνει το 20% της
ενέργειας του σώματος, και συγκεκριμένα 3,6 γρ. γλυκόζης την ώρα, που αντιστοιχούν σε 17 κύβους ζάχαρης!
• Διακινεί πληροφορίες μέσω νευρικών ώσεων με ταχύτητα 432 χλμ/ώρα.
• Έχει ανάγκη από τροφές, όπως τρόφιμα ολικής άλεσης (φυλλικό οξύ, βιταμίνες Β12, Β6), βατόμουρα, κολοκυθόσπορους (ψευδάργυρος), φασκόμηλο, ξηρούς
καρπούς (βιταμίνη Ε), που βοηθούν στη βελτίωση της
μνήμης. Επίσης, χρειάζεται ντομάτες (λυκοπένιο), ψάρια (ωμέγα 3 λιπαρά, ιώδιο), φραγκοστάφυλα (βιταμίνη
C), μπρόκολο (βιταμίνη Κ), που βελτιώνουν τις νοητικές
λειτουργίες.
• Δεν μπορεί να νιώσει πόνο αυτός καθαυτόν. Ο «πονοκέφαλος» είναι αίσθηση που προέρχεται από τα παρακείμενα νεύρα και αιμοφόρα αγγεία.
• Το μέγεθος του εγκεφάλου του μωρού τριπλασιάζεται
κατά το πρώτο έτος της ζωής του, ενώ, κατά τη διάρκεια
της κύησης, αποκτά 8.000 νέα εγκεφαλικά κύτταρα το
δευτερόλεπτο.
• Διαθέτει νευρώνες μεγέθους 4 χιλιοστών. Δηλαδή,
30.000 νευρώνες μπορούν να χωρέσουν στο κεφάλι
μιας καρφίτσας.
• Λαμβάνει το 95% των αποφάσεών μας από τον χώρο
του υποσυνείδητου. Νομίζει κανείς, ακόμα, ότι κατέχει
τον απόλυτο έλεγχο των αποφάσεών του;
• Διαθέτει έναν φραγμό προστασίας από ξένες ουσίες
(αιματοεγκεφαλικός φραγμός). Παρόλ’ αυτά, η νικοτίνη
φτάνει στον εγκέφαλο σε 7 δευτερόλεπτα, ενώ το αλκοόλ σε 6 λεπτά!
• Χρειάζεται, περίπου, 20 χρόνια, για να ωριμάσει.
• Η όψη του δεν είναι, στην πραγματικότητα, άχρωμη
γκριζωπή, αλλά κοκκινωπή (λόγω των αιμοφόρων αγγείων), λευκή (λόγω των ινών των νεύρων) και μαύρη
(λόγω της νευρομελανίνης, αντίστοιχης της μελανίνης
του δέρματος και των τριχών).
• Το βάρος του κατ’ απόλυτη τιμή δεν καθορίζει την ευφυία ενός οργανισμού. Για παράδειγμα, το μέσο βάρος
του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι 1.361γρ., ενώ της λιγότερο έξυπνης φάλαινας είναι 8 κιλά, και των, σχετικά,

εξυπνότερων σκύλων και ουρακοτάγκων είναι 72 και
370 γρ. αντίστοιχα. Αυτό που έχει σημασία είναι η αναλογία βάρους εγκεφάλου-σώματος, η οποία, στην περίπτωση του ανθρώπου, είναι 1 προς 50, στα περισσότερα θηλαστικά 1 προς 180, ενώ στα πτηνά 1 προς 220.

Αξιοθαύμαστες είναι και μερικές
από τις λειτουργίες του:

• Κάθε νευρικό κύτταρο έχει έως και 150.000 συνδέσεις
και μπορεί να είναι συνδεδεμένο με άλλα 25.000 κύτταρα.
• Η μακροπρόθεσμη μνήμη δε λειτουργεί, όταν κοιμόμαστε. Γι’ αυτόν τον λόγο, δε θυμόμαστε σχεδόν κανένα
όνειρο, πέραν αυτών που έμειναν στη βραχυπρόθεσμη
μνήμη –αυτών αμέσως μετά το ξύπνημα– ή αυτών που
πρόλαβαν να καταχωριστούν στη μακροπρόθεσμη
μνήμη. Εξάλλου, ο μέσος άνθρωπος βλέπει πάνω από
1.460 όνειρα τον χρόνο.
• Tο κιτρινοπράσινο είναι το χρώμα που βλέπουμε περισσότερο. Τα ανθρώπινα μάτια διαθέτουν αισθητήρες
για το κόκκινο, το μπλε και το πράσινο. Το κιτρινοπράσινο, επειδή βρίσκεται ακριβώς στη μέση του οπτικού
φάσματος, ενεργοποιεί τους αισθητήρες αυτούς περισσότερο από κάθε άλλο χρώμα, με αποτέλεσμα να ελκύει το βλέμμα. Γι’ αυτόν τον λόγο, σε πολλές μεγαλουπόλεις τα πυροσβεστικά οχήματα είναι, πλέον, κιτρινοπράσινα αντί για κόκκινα, ώστε να είναι ευδιάκριτα.
• Το ένα μας μάτι είναι το κυρίαρχο, διότι σε όλους τους
ανθρώπους μόνο το ένα επικεντρώνεται επιτυχώς σε
ένα αντικείμενο.
Θέλετε να μάθετε ποιο είναι το δικό σας κυρίαρχο
μάτι;
Υπάρχει ένα εύκολο πείραμα! Παίρνουμε ένα φύλλο
χαρτί και κάνουμε στη μέση μια σχετικά μικρού μεγέθους τρύπα. Κοιτάζουμε μέσα από την τρύπα και επικεντρωνόμαστε σε ένα αντικείμενο. Σταδιακά, πλησιάζοντας την τρύπα κοντά στα μάτια μας, αυθόρμητα, τα
χέρια μας θα κατευθυνθούν προς ένα από τα δύο μάτια,
αυτό το οποίο είναι και το κυρίαρχο!
• Όταν κοιμόμαστε, χάνουμε την αίσθηση της όσφρησης.
• Δεν είναι δυνατόν να γαργαλήσουμε τον εαυτό μας, διότι ο εγκέφαλος προβλέπει την κίνηση και παρεμποδίζει την αναμενόμενη αντίδραση.
• Τα επίπεδα του πόνου ελέγχονται από τον εγκέφαλο με
την έκκριση ουσιών, που εμποδίζουν τη μεταβίβαση
των νευρικών ώσεων από τους υποδοχείς στον εγκέφαλο (αναλγησία). Οι εγκεφαλίνες και οι ενδορφίνες είναι οι κυριότερες από τις ουσίες αυτές και προσφέρουν
στον οργανισμό τη δυνατότητα φυσιολογικού ελέγχου
του πόνου.
• H γεύση του πικρού είναι η πιο αναπτυγμένη και πιο
πολύπλοκη από τις υπόλοιπες. Τα υποδεκτικά κύτταρα, τα οποία είναι υπεύθυνα για την αντίληψή της, εί-

ναι τουλάχιστον 25 ειδών και διαφέρουν
μεταξύ τους. Ορισμένα από αυτά ανταποκρίνονται σε μεγάλο αριθμό ενώσεων, ενώ άλλα σε περιορισμένο. Επίσης, η
ευαισθησία των αισθητηρίων της γεύσης
στο πικρό είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Αυτό γίνεται αντιληπτό σε αναλογία αραίωσης 1:2.000.000 μέρη και συμβαίνει,
λόγω της ζωτικής σημασίας της πικρής
γεύσης, της συμβολής της, δηλαδή, στην
αναγνώριση δηλητηριωδών ουσιών.
• Στη δεκαετία του ’50, ο γιατρός
Alfred A. Tomatis εισήγαγε τον όρο
«Mozart effect», για να περιγράψει τη
βελτίωση που παρατηρείται στην εγκεφαλική ανάπτυξη νηπίων ηλικίας κάτω
των 3 ετών, όταν ακούν τη μουσική του
Wolfgang Amadeus Mozart. Ακολούθησε πλήθος ερευνών με αμφιλεγόμενα,
ωστόσο, αποτελέσματα.
• Το μυαλό διαθέτει μια εκπληκτική λειτουργία playback.
Η αισθητηριακή μνήμη είναι το αντίστοιχο του «instant
playback» στο μυαλό μας. Ο θάλαμος, το μπροστινό τμήμα του μυαλού μας, μπορεί να ξαναστείλει τόσο οπτικά όσο και ηχητικά σήματα μέσα σε δευτερόλεπτα μετά την αρχική τους αποστολή. Ας υποθέσουμε ότι βρίσκεστε σε ένα πάρτι και ακούτε κάποιον να
αναφέρει το όνομά σας. Συχνά, μπορείτε να θυμηθείτε
τι έλεγε, ακόμη και αν εκείνη τη στιγμή ήσαστε συγκεντρωμένοι σε άλλη συζήτηση. Αυτό συμβαίνει, επειδή
η αισθητηριακή μνήμη ξαναστέλνει το μήνυμα, όταν
αντιληφθεί κάτι σημαντικό, όπως το όνομά μας. Αν δεν
είχαμε αυτόν τον τύπο μνήμης, ενέργειες, όπως το να
κρατάμε σημειώσεις, καθώς κάποιος μιλάει, θα ήταν
πρακτικά αδύνατες.
• Η μνήμη δεν είναι τόσο αξιόπιστη όσο θέλουμε να πιστεύουμε. Έρευνες δείχνουν ότι η πλειονότητα των ανθρώπων εμφανίζει την τάση να θυμάται κατά τρόπο
λανθασμένο γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν.
Ακόμα χειρότερα, είναι αρκετά εύκολο για το ανθρώπινο μυαλό να πιστέψει ότι θυμάται γεγονότα που, στην
πραγματικότητα, δε συνέβησαν ποτέ. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι λεγόμενες «καταπιεσμένες» αναμνήσεις πρέπει
να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Είναι πολύ
ευκολότερο να «εμπνευστούμε» αναμνήσεις που δεν
έχουμε, παρά να ανασύρουμε αναμνήσεις γεγονότων
που όντως συνέβησαν.

• Ένα παιδί μέσης ηλικίας 4 ετών κάνει γύρω στις 400
ερωτήσεις την ημέρα.
• Όσοι πάσχουν από σχιζοφρένεια δε χασμουριούνται,
σχεδόν, ποτέ.
• Από το σύνολο του ανθρώπινου εγκεφάλου, το μεγαλύτερο τμήμα ανήκει στον ανώτερο εγκέφαλο. Το γεγονός ότι το 90% του φλοιού είναι ο νεοφλοιός δείχνει
πως αφιερώνουμε πολύ χρόνο στη σκέψη και στη λήψη
αποφάσεων, ενώ στο δελφίνι, το 60% του φλοιού του
οποίου αφιερώνεται στην ακοή, εξηγεί τον άριστο προ-
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έναν γνωστό … άγνωστο κόσμο
σανατολισμό του στο νερό.
• Η ταχύτητα αντίληψης, η λογική σκέψη και η δυνατότητα επίλυσης οπτικών προβλημάτων αρχίζουν να φθίνουν, κατά μέσο όρο, από την ηλικία των 27 ετών. Ωστόσο, η μνήμη παραμένει αναλλοίωτη έως τα 37 έτη, ενώ
οι ικανότητες που στηρίζονται σε συσσωρευμένη γνώση, όπως το εύρος του λεξιλογίου μας, συνεχίζουν να
βελτιώνονται μέχρι τα 60 έτη.
• Ο γυναικείος εγκέφαλος είναι πιο ευάλωτος στην επίδραση του αλκοόλ.
• Ο ανθρώπινος εγκέφαλος χάνει περίπου 85.000 φλοιώδεις νευρώνες καθημερινά˙ περίπου έναν κάθε δευτερόλεπτο. Αυτό είναι το 0,0002% των, περίπου, 40 δισεκατομμυρίων νευρώνων του φλοιού, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειάζονταν πάνω από 600 χρόνια, για να
χαθούν οι μισοί νευρώνες του εγκεφάλου μας. Παρόλ'
αυτά, λόγω της νευρογένεσης, ο αριθμός των εγκεφαλικών κυττάρων ενός εικοσάχρονου δεν αλλάζει σημαντικά σε σχέση με αυτόν ενός εβδομηντάχρονου.
Ωστόσο, όπως έδειξαν πειράματα σε ζώα, το συναισθηματικό άγχος και οι τραυματικές εμπειρίες παράγουν
γλυκοκορτικοειδή που εμποδίζουν την νευρογένεση.

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ο εγκέφαλος προκαλεί δέος σε όλους μας, ενώ, κάποτε, τον χαρακτήρισαν ως «το σύμπαν του ενάμισι κιλού».
Ο εγκέφαλος δεν ερμηνεύει απλώς τον κόσμο, τον δημιουργεί.
Στα μέσα του 18ου αι., ο Ελβετός φιλόσοφος JeanJacques Rousseau υποστήριξε πως η φύση δεν είναι πάγια ή μηχανιστική αλλά ζωντανή και δυναμική. Υποστήριξε, επίσης, πως ο εγκέφαλος αναδιοργανώνεται συνέχεια,
σύμφωνα με τις εμπειρίες μας. Συνεπώς, οι άνθρωποι θα
πρέπει να ασκούνται νοητικά, όπως ασκούνται σωματικά.
Αυτή ήταν, πιθανόν, η πρώτη διακήρυξη, σύμφωνα με την
οποία ο εγκέφαλός μας είναι εύκαμπτος και εύπλαστος,
ικανός να προσαρμόζεται στις αλλαγές του περιβάλλοντός μας .

Τ

Η Νευροεπιστήμη αποτελεί ένα διεπιστημονικό πεδίο
που περιλαμβάνει τη Βιολογία του νευρικού συστήματος
σε συνδυασμό με τη Γνωσιακή Επιστήμη, την Ψυχολογία,
την Ιατρική, τη Γλωσσολογία, τη Φιλοσοφία. Συμπεριλαμβάνει όλες τις διαφορετικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη των μοριακών, κυτταρικών, αναπτυξιακών, δομικών, λειτουργικών, εξελικτικών, υπολογιστικών και ιατρικών πτυχών του νευρικού συστήματος.
Μια από αυτές είναι η πλαστικότητα του εγκεφάλου, η
οποία αναφέρεται στην ικανότητα του νευρικού συστήματος να αλλάξει τη δομή και τη λειτουργία, ιδίως στον
πρόσθιο φλοιό του προσαγωγίου και την αμυγδαλή. Μεταβάλλει, δηλαδή, βιολογικές, χημικές και φυσικές ιδιότητές του καθ’ όλη τη ζωή του, ως αντίδραση στην ποικιλομορφία του περιβάλλοντος. Οι τρεις πιο σημαντικοί τύποι
πλαστικότητας είναι η συναπτική πλαστικότητα, η νευρογένεση και η λειτουργική αντισταθμιστική διαδικασία.
Η συναπτική πλαστικότητα
Όταν ασχολείται με τη νέα μάθηση ή μια νέα εμπειρία,
ο εγκέφαλος δημιουργεί έναν αριθμό νευρικών συνδέσεων, που ονομάζονται συνάψεις. Κάθε φορά που επαναλαμβάνονται οι νέες γνώσεις, η επικοινωνία, μέσω
της συναπτικής διαβίβασης μεταξύ των νευρώνων που
συμμετέχουν, ενισχύεται. Η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των νευρώνων σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά σήματα ταξιδεύουν πιο αποτελεσματικά κατά μήκος της νέας διαδρομής. Η συναπτική πλαστικότητα είναι, ίσως, ο πυλώνας στον οποίο στηρίζεται η καταπληκτική ευπλαστότητα
του εγκεφάλου.
Η Νευρογένεση
Η νευρογένεση αναφέρεται στη γέννηση και την ανάπτυξη νέων νευρώνων στον εγκέφαλο. Από το 1944, αλλά
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η ύπαρξη της νευρογένεσης έχει αποδειχθεί επιστημονικά και, τώρα, ξέρουμε τι
συμβαίνει, όταν τα βλαστικά κύτταρα, ένας ειδικός τύπος
των κυττάρων που βρίσκονται στην οδοντωτή έλικα, τον
ιππόκαμπο και, ενδεχομένως, τον προ-μετωπιαίο φλοιό
διαιρούνται σε δύο κύτταρα: ένα βλαστικό κύτταρο και

ένα κύτταρο που γίνεται ένας νευρώνας πλήρως εξοπλισμένος με άξονες και δενδρίτες. Στη συνέχεια, αυτοί οι
νέοι νευρώνες μεταναστεύουν σε διάφορες περιοχές του
εγκεφάλου, όπου απαιτείται, επιτρέποντας, έτσι, στον
εγκέφαλο να διατηρεί την δεξιότητα των νευρώνων του.
Η λειτουργική αντισταθμιστική διαδικασία
Η λειτουργική αντισταθμιστική διαδικασία αφορά στην
ικανότητα να γίνεται χρήση και άλλων περιοχών του εγκεφάλου, εκτός των συνηθισμένων. Οι ερευνητές έχουν μελετήσει την εκτεταμένη χρήση των περιοχών του εγκεφάλου σε ηλικιωμένους με υψηλότερη απόδοση σε πνευματικές εργασίες σε σχέση με συνομηλίκους τους και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η χρήση των νέων νοητικών
πόρων αντανακλά μια στρατηγική αντιστάθμισης. Με τη
γήρανση, ο εγκέφαλος και πάλι παρουσιάζει πλαστικότητα νευρονοητικών δικτύων για την αναδιοργάνωσή του.

Βιβλιογραφία:
· Deepak Chopra, Rudolph Tanzi, «Super Brain.
Απελευθερώνουμε την εκρηκτική δύναμη του νου».
Εκδόσεις Πατάκη.
· www.cognifit.com
Έλενα Τσιτούρα, Βιολόγος

Απόδοση και συμπεριφορά:
η μάθηση, η εμπειρία και το περιβάλλον

α τελευταία χρόνια, έχουμε μάθει ότι
οι εγκεφαλικές μετατροπές ή οι γενετικές ή συναπτικές αλλαγές προκαλούνται τόσο από την εμπειρία όσο και
από μια ποικιλία περιβαλλοντικών παραγόντων. Η νέα μάθηση κατακτάται με πολλούς τρόπους, για πολλούς λόγους και σε
οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διάρκεια
της ζωής μας. Για παράδειγμα, τα παιδιά
αποκτούν νέες γνώσεις, σε μεγάλες ποσότητες, γεγονός που προκαλεί σημαντικές
αλλαγές στον εγκέφαλο εκείνες τις στιγμές της έντονης μάθησης. Ο εγκέφαλος
φαίνεται να αποκτά νέες γνώσεις και, ως εκ
τούτου, έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει
την πλαστικότητά του, αν η νέα μάθηση
συνεπάγεται μια νέα βελτιωμένη συμπεριφορά. Για παράδειγμα, η νέα μάθηση που
θα διασφαλίζει την επιβίωσή του θα ληφθεί από τον οργανισμό και θα υιοθετηθεί
ως κατάλληλη συμπεριφορά. Το παραπάνω θα έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του
εγκεφάλου.
Σε ποιο σημείο της ζωής του ο εγκέφα-

λος είναι πιο ανοιχτός στην αλλαγή, όταν ενδεχομένως, μπορεί να θεμελιώσει μια
εκτίθεται σε ερεθίσματα του περιβάλλο- «χρυσή εποχή» για τον εγκέφαλο του καντος; Φαίνεται ότι τα πρότυπα πλαστικό- θενός μας. Είναι στο χέρι μας να χρησιμοτητας είναι διαφοποιήσουμε το χάριρετικά, ανάλογα με
«Οι πεποιθήσεις σας γίνονται οι σμα που μας έδωσε
την ηλικία, και ότι ο σκέψεις σας, οι σκέψεις σας γίνονται η φύση με έναν νέο
εγκέφαλος είναι ευτα λόγια σας, τα λόγια σας γίνονται τρόπο. Δεν πρέπει
να λησμονούμε ότι
αίσθητος στην αλλαγή, τόσο θετικά οι πράξεις σας, οι πράξεις σας γίνο- είμαστε ο ηγέτης, ο
όσο και αρνητικά, νται οι συνήθειές σας, οι συνήθειές εφευρέτης, ο δάσκαακόμη και πριν από σας γίνονται οι αξίες σας, οι αξίες λος και ο χρήστης
τη γέννηση του φο- σας γίνονται το πεπρωμένο σας.»
του εγκεφάλου μας.
ρέα του. Μελέτες σε
Μαχάτμα Γκάντι Ως ηγέτες, δίνουμε
ζώα δείχνουν ότι,
στον εγκέφαλό μας
όταν οι έγκυες μητέρες βρίσκονται σε ένα τις καθημερινές εντολές. Ως εφευρέτες,
περιβάλλον πλούσιο σε θετικά ερεθίσμα- δημιουργούμε νέους δρόμους και συντα, οι απόγονοί τους έχουν έναν μεγαλύ- δέσεις μέσα στον εγκέφαλό μας, που δεν
τερο αριθμό συνάψεων σε συγκεκριμένες υπήρχαν χθες. Ως δάσκαλοι, εκπαιδεύουπεριοχές του εγκεφάλου. Επιπλέον, φαίνε- με τον εγκέφαλό μας να μαθαίνει νέες δεξιται ότι ο προμετωπιαίος φλοιός είναι πιο ότητες. Ως χρήστες, είμαστε υπεύθυνοι να
ευαίσθητος σε περιβαλλοντικές επιδρά- διατηρούμε τον εγκέφαλό μας σε καλή και
σεις από το υπόλοιπο του εγκεφάλου.
λειτουργική κατάσταση.
Έχουμε εισέλθει σε μια «χρυσή εποΟ ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να
χή» για την έρευνα του εγκεφάλου που, κάνει πολύ περισσότερα απ’ αυτά που,

ίσως, είχαμε σκεφτεί. Χρειάζεται, όμως,
διέγερση, που θα αποφέρει περιέργεια,
έμπνευση, δημιουργικότητα. Χρειάζεται
σεβασμό και φροντίδα. Το μονοπάτι της
επιτυχίας, της ανάπτυξης και της προσωπικής ικανοποίησης σε κάθε τομέα της ζωής μας, ίσως, περνάει μέσα από αυτές τις
δαιδαλώδεις έλικες και αύλακες. Μήπως...
να το σκεφτούμε;

Έλενα Τσιτούρα, Βιολόγος
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Η εκπαίδευση στον ελληνικό κινηματογράφο
ΝΟΜΟΣ 4000

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ
Ο Ανδρέας Οικονόμου είναι καθηγητής
σε Γυμνάσιο και, μάλιστα, ιδιαίτερα αυστηρός στον τομέα της πειθαρχίας και της ηθικής. Η κόρη του, Μαρία, έχει σχέσεις με έναν
μαθητή του, τον Γιώργο, ο οποίος αντιμετωπίζει οικογενειακά προβλήματα. Όταν εκείνη θα μείνει έγκυος και θα διακόψει την κύηση, θα προκληθούν επιπλοκές που θα την
οδηγήσουν στο νοσοκομείο. Στην αρχή, ο
πατέρας της θα αντιδράσει βίαια. Τελικά,
όμως, θα αποδεχτεί τη σχέση των δύο νέων
και θα τους αντιμετωπίσει με κατανόηση και
στοργή.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΑΜΕ

ΣΧΕΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ
Σε μια εποχή συντηρητική, κατά την
οποία κυριαρχεί η πατριαρχική μορφή της
οικογένειας, τα υπόλοιπα μέλη της έχουν
δευτερεύοντα ρόλο. Στη συγκεκριμένη ταινία, παρατηρούμε πως οι οικογένειες, συνήθως, ακολουθούν το παραπάνω πρότυπο,
όπως χαρακτηριστικά φαίνεται από τη συμπεριφορά που επιδεικνύει ο πατέρας της
Μαρίας Οικονόμου απέναντι στη σύζυγο
και την κόρη του. Ωστόσο, παρατηρούμε
πως δε συμβαίνει το ίδιο και με την οικογένεια του Γιώργου Αναγνώστου, φίλου της
Μαρίας και μαθητή του πατέρα της, η οποία
είναι πιο προοδευτική. Αυτό φαίνεται από
την ουσιαστική συμμετοχή της μητέρας του
στα οικογενειακά ζητήματα. Ένα περιστατικό που επιβεβαιώνει την απόμακρη σχέση
γονιών και παιδιών είναι η τεχνητή διακοπή
κύησης στην οποία προέβη η Μαρία. Με λίγα λόγια, δεν εμπιστευόταν τους γονείς της
και φοβόταν την αντίδραση του πατέρα της
στο άκουσμα αυτής της απρόσμενης, εκτός
γάμου, εγκυμοσύνης. Προτίμησε, δηλαδή,
να διακινδυνεύσει την ίδια της τη ζωή, παρά να αποκαλύψει το μυστικό της στους
ανθρώπους που την έφεραν στη ζωή. Εμπιστεύτηκε μια άγνωστη γυναίκα να την οδηγήσει στο ιατρείο ενός «κομπογιαννίτη» γιατρού που, χωρίς χρήση αναισθητικού και με
πολύ πρόχειρα μέσα, ανέλαβε να φέρει εις
πέρας τη συγκεκριμένη διαδικασία. Όπως
ήταν φυσικό, η κοπέλα άρχισε να αιμορραγεί και μόνο τότε αποκάλυψε το μυστικό της
στην οικογένειά της.
Ο ΝΟΜΟΣ 4000
Ο Νόμος 4000 ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή,
το 1958, και καθόριζε την αντιμετώπιση
των νεαρών που ήταν γνωστοί ως «τεντιμπόηδες». Οι «τεντιμπόηδες» θεωρούνταν
επικίνδυνοι, λόγω της συμπεριφοράς τους,
η οποία χαρακτηριζόταν αναιδής και προκλητική από την τότε κυβέρνηση. Με βάση
τον νόμο αυτό, τιμωρούνταν όσοι προέβαιναν σε πράξεις εξύβρισης. Η αστυνομία συνελάμβανε όσους νεαρούς θεωρούσε ότι

Τ

η φετινή σχολική χρονιά, εκτιμώντας τη συμβολή της τέχνης στην εκπαίδευση, αποφασίσαμε, με τους μαθητές της Α΄ Λυκείου, να ασχοληθούμε
με τον τρόπο αποτύπωσης του εκπαιδευτικού συστήματος στον ελληνικό
κινηματογράφο. Επιλέξαμε τις εξής ταινίες: «Νόμος 4000», «Το ξύλο βγήκε
από τον παράδεισο», και «Το καναρινί ποδήλατο», εστιάζοντας, κάθε φορά,
σε διαφορετικά θέματα που προέκυπταν μετά από συζήτηση.
Ακολουθήσαμε τον παρακάτω τρόπο εργασίας: αρχικά, παρακολουθήσαμε
τις ταινίες και μία ομάδα κατέγραφε τα θέματα που προέκυπταν μέσα από αυτές. Στη συνέχεια, αναλύσαμε κάθε ταινία ξεχωριστά και, μέσα από δημιουργικό διάλογο, αποφασίσαμε ποια θέματα θα επεξεργαστούμε. Στο τελικό στάδιο,
έγινε ο διαμοιρασμός των θεμάτων σε κάθε ομάδα. Έτσι, χωριστήκαμε στις εξής
ομάδες:
ΟΜΑΔΑ Α΄: «Protipo News»
· Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης
· Κοκολάκη Εύα
· Λυγγίτσος Δημήτρης
· Σουρδή Μαρία
· Τσουμαλάκου Χάρις
ΟΜΑΔΑ Β΄:«Finosgram»
· Διαγουρτά Εύα
· Κοτταρά Ιωάννα
· Λαλαούνη Κωνσταντίνα
· Συρίου Γαβριέλα
υπέπιπταν στο παράπτωμα της εξύβρισης
και τους οδηγούσε στο κρατητήριο. Εκεί,
γινόταν σε αυτούς «κούρεμα με την ψιλή»,
και, εν συνεχεία, τους περιέφεραν στον
δρόμο εξευτελίζοντάς τους δημόσια. Στον
νόμο ασκήθηκε έντονη κριτική, γιατί προήγαγε τη διαπόμπευση. Επίσης, όριζε ότι
θα ασκούταν δίωξη και εναντίον των γονέων των ανήλικων ταραξιών. Ο Νόμος 4000
άρχισε να εφαρμόζεται στις 10 Σεπτεμβρίου του 1958 και γνώρισε τις μεγαλύτερες
«δόξες» του στην επταετία της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών, όταν ο συνταγματάρχης Ιωάννης Λαδάς διέταζε συνεχώς
την εφαρμογή του σε νεαρούς αντιπάλους
του καθεστώτος. Τελικά, καταργήθηκε με
προσωπική απόφαση του Ανδρέα Παπανδρέου το 1983, στο πλαίσιο της γενικότερης
διάλυσης της αυταρχικής κληρονομιάς της
μετεμφυλιακής περιόδου.
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Παρακολουθώντας την ταινία, παρατηρούμε ότι τα αγόρια εμφανίζονται αδιάφορα για το εκπαιδευτικό σύστημα και
μοναδικός τους σκοπός ήταν η απόκτηση
του απολυτηρίου του Γυμνασίου. Επίσης,
επιδεικνύουν αδιαφορία για τη γνώση και
δεν αφιερώνουν χρόνο στην προετοιμασία
τους για τις τελικές εξετάσεις, με αποτέλεσμα να μην καταφέρνουν να περάσουν την
τάξη και να αποκτήσουν το πολυπόθητο
απολυτήριο. Αυτό τους οδηγεί στην απόφαση να κλέψουν τα γραπτά των εξετάσεων,
αφού η σκέψη ότι πρέπει να παρακολουθήσουν ξανά την τελευταία τάξη του σχολείου
τούς φαίνεται εφιάλτης. Όσον αφορά στην
εξωσχολική τους ζωή, ασχολούνται περισσότερο με τα πάρτι και συχνάζουν σε καφενεία της εποχής καπνίζοντας και παίζοντας
χαρτιά.
Διακρίνουμε, επίσης, δύο κατηγορίες κοριτσιών. Από τη μια, βλέπουμε τη Μαρία, η
οποία, ως κόρη καθηγητή, πιέζεται να ανταποκριθεί σε αυτά που περιμένουν οι γονείς

ΟΜΑΔΑ Γ΄: «Faceback»
· Βούρης Νέστορας
· Γεροντής Νίκος
· Δεσύπρης Κωνσταντίνος
· Κοντοπούλου Έλλη
ΟΜΑΔΑ Δ΄: «Ιoanna’s crew»
· Γκολφίνος Χάρης
· Δρόσος Ανδρέας
· Μπεγκάνι Ντόνα
· Παπαδημούλη Ιωάννα

της από εκείνην και ονειρεύεται μια καλύτερη εκπαίδευση, μετά την αποφοίτησή τους
από το Γυμνάσιο. Από την άλλη, εστιάζουμε
στη Ντόλη, η οποία φαίνεται να αφιερώνει
τον χρόνο της αποκλειστικά στην κοινωνική
της ζωή - για παράδειγμα, στη διοργάνωση
πάρτι - χωρίς να ασχολείται ιδιαίτερα με την
εκπαίδευσή της.

ΤΟ ΞΥΛΟ ΒΓΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ
Η ταινία αναφέρεται στον έρωτα που γεννιέται μεταξύ της μαθήτριας Λίζας Παπασταύρου, κόρης πλούσιας οικογένειας, και
του φτωχού καθηγητή Πάνου Φλωρά. Όλα
αρχίζουν, όταν ο Φλωράς ζητά να εργαστεί
στο σχολείο όπου φοιτά η Λίζα και οι συμμαθήτριές της, όλες γόνοι πλούσιων οικογενειών. Ωστόσο, εκεί, έρχεται αντιμέτωπος
τόσο με την αδιαφορία των μαθητριών απέναντι στη γνώση όσο και με τις πελατειακές
σχέσεις που διατηρεί το σχολείο με τους γονείς τους.
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ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Στην ταινία παρατηρούμε διάφορα μέσα, με τα οποία επιβάλλεται η πειθαρχία,
όπως το γεγονός ότι οι διάδρομοι του σχολείου ήταν υπό συνεχή επιτήρηση από τους
καθηγητές και τον επιστάτη, έτσι ώστε να
ελέγχεται η δραστηριότητα των μαθητρι-

ών στον σχολικό χώρο και κατά τη διάρκεια
των διαλειμμάτων.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
Η διεύθυνση του σχολείου απαρτίζεται
από τον ίδιο τον Λυκειάρχη και τον σύλλογο των καθηγητών. Είναι φανερό ότι ο Λυκειάρχης κατέχει εξέχουσα θέση στην εργασιακή ιεραρχία. Χαρακτηριστικά, παρατηρούμε ότι πρώτα μπαίνει εκείνος στο γραφείο και έπειτα οι καθηγητές, δείχνοντας, με
αυτόν τον τρόπο, τον σεβασμό και την υποταγή στο πρόσωπό του. Οι σχέσεις μεταξύ
των συναδέλφων είναι καθαρά επαγγελματικές, παρόλο που βρίσκονται στον ίδιο χώρο κάθε ημέρα. Ενδεικτικό του γεγονότος
αυτού είναι ο πληθυντικός ευγενείας που
χρησιμοποιούν, όταν απευθύνεται ο ένας
στον άλλο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Οι διδακτικές μέθοδοι που παρουσιάζονται στην ταινία και αποτυπώνουν το κοινωνικό πρότυπο της εποχής είναι ιδιαίτερα
συντηρητικές, παρωχημένες, για τα σημερινά δεδομένα, και δασκαλοκεντρικές. Οι
μαθητές πρέπει να σηκωθούν όρθιοι, ενώπιον όλης της τάξης, και να εξεταστούν στο
μάθημα το οποίο έχουν αποστηθίσει. Τα
μέσα διδασκαλίας είναι παραδοσιακά, με
κυρίαρχα τον μαυροπίνακα και την κιμωλία. Στο μάθημα της Γυμναστικής, επικρατεί
μια εντελώς διαφορετική κατάσταση σε σύγκριση με τη σημερινή εποχή. Ο γυμναστής
φορά επίσημα ρούχα, χωρίς να συμμετέχει ενεργά στο μάθημα. Δίνει μόνο εντολές
(ανάτασις – επίκυψις), τις οποίες τα κορίτσια
πρέπει να ακολουθούν, κατά γράμμα, στο
πλαίσιο του μαθήματος.
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
Οι μαθήτριες στο Kολλέγιο Αθηνών φορούν πανομοιότυπες ποδιές, οι οποίες
έχουν ραμμένο επάνω τους το σήμα του
σχολείου. Η στάση των μαθητριών προς τη
μάθηση είναι απαξιωτική, αφού δε δίνουν
βάση στη γνώση, αλλά, αντίθετα, την εκλαμβάνουν σαν ένα παιχνίδι ανούσιο, που δε θα
τις ωφελήσει στην πορεία της ζωής τους. Πιστεύουν, δηλαδή, πως, επειδή είναι οικονομικά εξασφαλισμένες από τους γονείς τους,
δε θα χρειαστεί να κοπιάσουν και να αξιοποιήσουν αυτά που θα έχουν διδαχθεί. Λειτουργούν όλες μαζί ως ομάδα και αντιμετωπίζουν τους καθηγητές τους σαν αντικείμενα πειραγμάτων, για να σκαρώνουν πλάκες,
αφού δεν είναι λίγες οι φορές που τους προσβάλλουν και τους περιγελούν.

Το καναρινί ποδήλατο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ
Όταν ο Άρης Σιούτης διορίζεται δάσκαλος της Στ΄ τάξης ενός δημοτικού σχολείου
της Aθήνας, διαπιστώνει πως ένας μαθητής
του, ο Λευτέρης Mουρατίδης, είναι σχεδόν
αναλφάβητος (γράφει και διαβάζει στοιχειωδώς και γνωρίζει μόνο πρόσθεση) και, για
τον λόγο αυτό, περιθωριοποιημένος. Aποφασίζει να βοηθήσει το παιδί να βγει από το
αδιέξοδό του. Όμως, στην προσπάθειά του
αυτή, συναντά όλων των ειδών τα εμπόδια:
τη δυσπιστία του ίδιου του Λευτέρη, την
εχθρότητα των συναδέλφων του στο σχολείο, την απάθεια των γονέων του παιδιού,
την αρνητική στάση των άλλων παιδιών
απέναντι στον συμμαθητή τους. Ο δάσκαλος, όμως, καταφέρνει να ξεπεράσει αυτές
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τις δυσκολίες χάρη στην πίστη και την επιμονή του. Αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση
με το παιδί και προσπαθεί να αφυπνίσει
τους γονείς του σχετικά με τις μαθησιακές
δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο γιος τους.
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
Κεντρικό θέμα της ταινίας είναι οι μαθησιακές δυσκολίες. Κατά τη δεκαετία του ’90,

την εποχή, δηλαδή, που γυρίστηκε η ταινία,
είναι φανερή η πλήρης άγνοια της ελληνικής κοινωνίας και των εκπροσώπων του
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος για
την επίδραση των δυσκολιών αυτών στην
επίδοση ενός μαθητή, αλλά και την ασυνάφειά τους με τη νοημοσύνη ενός παιδιού. Ο
Λευτέρης είναι ένα παιδί με ταλέντο, η ανάδειξη του οποίου δεν ευνοείται από το περιβάλλον της συγκεκριμένης τάξης. Σε τόσο
νεαρή ηλικία, και χωρίς καθοδήγηση, κατάφερε, από παλιά ανταλλακτικά, να συναρμολογήσει ολομόναχος το ποδήλατό του,
επίτευγμα που σίγουρα τα παιδιά της ίδιας
ηλικίας δε θα μπορούσαν να σημειώσουν.
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει, για άλλη μια
φορά, την αδυναμία του ελληνικού σχολείου να καλλιεργήσει τις ατομικές κλίσεις του
κάθε παιδιού. Όπως είχε πει και ο Αϊνστάιν:
«Όλοι είναι ιδιοφυείς. Αλλά, αν κρίνεις ένα ψάρι από την ικανότητά του να σκαρφαλώσει σε
ένα δένδρο, θα περάσει όλη τη ζωή του νομίζοντας ότι είναι ηλίθιο».
ΔΥΣΛΕΞΙΑ
Η ταινία καταπιάνεται με τη ζωή ενός δυσλεκτικού μαθητή, του Λευτέρη, ο οποίος
αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ανάγνωση,
την ορθογραφία, την κατανόηση μαθηματι-

κών προβλημάτων αλλά και
την επίλυσή τους. Ο Λευτέρης, όμως, δεν έχει την απαραίτητη υποστήριξη από
τον κοινωνικό του περίγυρο
(καθηγητές, γονείς, συμμαθητές), καθώς κανείς δεν έχει
τις γνώσεις να αναγνωρίσει
και, στη συνέχεια, να αντιμετωπίσει αυτήν την ειδική μαθησιακή διαταραχή στην εκμάθηση του γραπτού λόγου.
Αντίθετα, στις μέρες μας
οι καθηγητές είναι ενημερωμένοι σχετικά
με το θέμα αυτό, κι έτσι, τις περισσότερες
φορές, είναι σε θέση να αναγνωρίζουν πότε ένα παιδί έχει δυσλεξία και να το παραπέμπουν σε ειδικό, για να διαγνωστεί ο τύπος
και ο βαθμός της. Έτσι, το παιδί λαμβάνει
ειδική μεταχείριση από καταρτισμένους ειδικούς παιδαγωγούς έχει τη δυνατότητα να
εξεταστεί προφορικά κ.τ.λ.
Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΟΥΡΤΗ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Στην ταινία «Το καναρινί ποδήλατο», βλέπουμε έναν βασικό ήρωα, τον καθηγητή

Κούρτη, ο οποίος φαίνεται να διαφοροποιεί
τη στάση του απέναντι στο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει το παιδί (Λευτέρης). Ο ίδιος ο
καθηγητής, νέος σε ηλικία, δείχνει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον γι’ αυτό που κάνει, αγαπάει το
επάγγελμά του και αποφασίζει να ασχοληθεί και να βοηθήσει τον Λευτέρη με όποιον
τρόπο μπορεί. Στον αντίποδα, βρίσκονται
οι υπόλοιποι συνάδελφοί του, εκπρόσωποι
του εκπαιδευτικού κατεστημένου, οι οποίοι αδιαφορούν για τις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο μαθητής και, με τον
τρόπο αυτό, τον περιθωριοποιούν.
Επιμέλεια:
Στέλλα Χαλαμπαλάκη, Φιλόλογος

Πειράματα Χημείας στο διαδίκτυο
Η

Α΄ Λυκείου, τη σχολική χρονιά 2016-2017, στο πλαίσιο του μαθήματος της δημιουργικής εργασίας, ασχολήθηκε με εντυπωσιακά πειράματα Χημείας. Μάλιστα, τα πειράματα βιντεοσκοπήθηκαν προκειμένου να αναρτηθούν στο διαδίκτυο.
Οι μαθητές διεξήγαγαν πολλά πειράματα και απέκτησαν πολλές
γνώσεις μέσα από έναν ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο. Τα πιο ενδιαφέροντα πειράματα «Καύση του μαγνησίου» και «Αντίδραση
ιωδιούχου καλίου με νιτρικό μόλυβδο» βιντεοσκοπήθηκαν και
έχουν αναρτηθεί στο youtube.

Όμιλος Χημείας
Τ

η φετινή σχολική χρονιά, 2016-2017, οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου
παρακολούθησαν τον όμιλο Χημείας, που λειτούργησε για πρώτη
φορά στο σχολείο μας. Οι μικροί μαθητές ήρθαν σε επαφή με τη Χημεία μέσα από εφαρμογές αυτής στην καθημερινή ζωή.
Έτσι, παρασκεύασαν σαπούνια, καλλυντικά, αντισηπτικό για τα
χέρια, λικέρ κ.ά. Επίσης, παρακολούθησαν εντυπωσιακά πειράματα
με ξηρό πάγο, υγρό άζωτο και πολλά άλλα συνδυάζοντας τη μάθηση
με την ψυχαγωγία.
Επιμέλεια: Σοφία Ανδρακάκου, Χημικός

Σ

Η «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

το πλαίσιο του μαθήματος της
Τεχνολογίας, οι μαθητές της Α΄
Γυμνασίου παρουσίασαν τρισδιάστατες κατασκευές με θέμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα: την ηλιακή, την αιολική, την
υδροδυναμική και την ενέργεια υδρογόνου (κυψέλες ενέργειας).
Επιμέλεια:
Τίμος Χατζαρούλας,
Χημικός Μηχανικός
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IT IS MAGIC UNTIL YOU UNDERSTAND IT, AND IT IS MATHEMATICS THEREAFTER
Bharati Krishna

γεννηση των μαθηματικων
Από τις αρχές της ανθρωπότητας, τα Μαθηματικά είχαν, κιόλας, μπει στη ζωή του ανθρώπου, ακόμα και στην απλούστερη μορφή τους.
Κύριο χαρακτηριστικό τους ήταν η αρίθμηση
με τη χρήση θετικών ακεραίων (αριθμών της
μορφής x N*). Με την πάροδο του χρόνου,
τα Μαθηματικά εξελίχτηκαν ταυτόχρονα με την
ανθρώπινη σκέψη. Αποτέλεσμα της εξέλιξης
αυτής ήταν το γεγονός ότι άρχισαν να θεωρούνται «τέχνη» αλλά και διδάσκονται ως μάθημα
στα σχολεία από την αρχαιότητα έως σήμερα.
οι κυριότεροι κλάδοι
των Μαθηματικών
Η ανάπτυξη των Μαθηματικών σύντομα
οδήγησε και στη διάκρισή τους σε κλάδους.
Έτσι, διακρίνουμε τέσσερις κύριους κλάδους:
την Άλγεβρα, δηλαδή, τη μελέτη των μαθηματικών συμβόλων και των πράξεων συναρτήσει
των παραπάνω συμβόλων, τη Γεωμετρία (γη +
μετρώ), τον κλάδο που ασχολείται με τις χωρικές σχέσεις, την Τριγωνομετρία (τρίγωνο + μετρώ), δηλαδή, τη μελέτη ειδικών συναρτήσεων
γωνιών τριγώνου, καθώς και τη Στερεομετρία
(στερεό + μετρώ), τον κλάδο που εξετάζει κάθε
σχήμα που εμφανίζεται με τις τρεις διαστάσεις
(μήκος, πλάτος, ύψος).
ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ
Όταν στα Μαθηματικά βρεθεί απόδειξη που
να αληθεύει για κάθε τιμή, τότε η απόδειξη αυτή ονομάζεται θεώρημα. Πολλές φορές, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε προηγούμενο θεώρημα, για να ανακαλύψουμε τα επόμενα. Η βάση των θεωρημάτων της Γεωμετρίας είναι τα λεγόμενα αξιώματα, προτάσεις που δεν αποδεικνύονται, καθώς αποτελούν αρχικά σημεία και
δεν υπάρχει κάτι από το οποίο να απορρέουν.
ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
Α. Αξιώματα θέσης
• Δύο σημεία ενός επιπέδου ορίζουν ευθεία, τα
σημεία της οποίας ανήκουν στο επίπεδο.
• Από δύο σημεία διέρχεται μία και μόνο μία
ευθεία.
• Μία ευθεία μπορεί να προεκταθεί απεριόριστα κι από τα δύο μέρη που ορίζουν τα σημεία της. Συνεπώς, η ευθεία δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος.
• Σε κάθε επίπεδο υπάρχουν τουλάχιστον τρία
σημεία μη συνευθειακά.
• Τρία σημεία που δεν είναι συνευθειακά ορίζουν ένα μοναδικό επίπεδο.
• Η ευθεία που ενώνει δύο σημεία του επιπέδου είναι η ευθεία του επιπέδου.
• Ένα επίπεδο μπορεί να προεκταθεί απεριόριστα.
• Κάθε γεωμετρικό σχήμα, χωρίς να μεταβληθεί, μπορεί να αλλάξει θέση στον γεωμετρικό
χώρο.
Β. Αξιώματα ισότητας
• Ένα σχήμα είναι πάντοτε ίδιο με τον εαυτό
του (ανακλαστική ιδιότητα).
• Όταν ένα σχήμα είναι ίσο με άλλο, τότε και το
δεύτερο είναι ίσο με το πρώτο (συμμετρική
ιδιότητα).
• Όταν δύο σχήματα είναι ίσα με ένα τρίτο, τότε
είναι και μεταξύ τους ίσα (μεταβατική ιδιότητα).
• Δύο σχήματα είναι αδύνατον να είναι ταυτόχρονα ίσα και άνισα.
Γ. Αξιώματα διάταξης
Έστω ευθεία (ε) και τρία διαδοχικά σημεία της,
Α, Β και Γ.
• Αν Α και Β είναι δύο διαφορετικά σημεία σε
μία ευθεία, τότε υπάρχει ένα, τουλάχιστον,
σημείο Γ που είναι ενδιάμεσο των Α και Β
στην ίδια ευθεία (ε).

• Αν Α και Β είναι, επίσης, δύο διαφορετικά σημεία σε μια ευθεία, τότε υπάρχει ένα, τουλάχιστον, σημείο Γ που ανήκει στην ευθεία (ε) σε
θέση τέτοια που το Β να είναι ενδιάμεσο των
σημείων Α και Γ.
• Αν Α και Β είναι δύο διαφορετικά σημεία μιας
ευθείας, τότε υπάρχει ένα, τουλάχιστον, σημείο Γ που ανήκει στην ευθεία (ε) σε θέση τέτοια που το Α, πλέον, να είναι ενδιάμεσο των
σημείων Β και Γ.
Τα θεωρήματα ξεκίνησαν να δημιουργούνται κατά την αρχαία εποχή από Μαθηματικούς,
όπως ο Θαλής, ο Ευκλείδης, ο Αρχιμήδης και ο
Πυθαγόρας.
Εργα διάσημων Μαθηματικών
ΘΑΛΗΣ: Ο Θαλής ο Μιλήσιος (640 ή 624π.Χ.546 π.Χ.) ήταν Μαθηματικός, Φυσικός, Μηχανικός αλλά και Μετεωρολόγος. Σύμφωνα με τον
Θαλή, αν τρεις ή περισσότερες παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, τότε τα τμήματα που ορίζονται στη μία είναι ανάλογα προς τα
αντίστοιχα τμήματα που ορίζονται στην άλλη.
Το θεώρημα του Θαλή

Παίρνουμε τρεις παράλληλες ευθείες ε1, ε2,
ε3 που τέμνουν την ευθεία ε στα σημεία Α, Β, Γ
αντιστοίχως, έτσι ώστε ΑΒ = 2·ΒΓ.
Αν μια άλλη ευθεία ε΄ τέμνει τις ε1, ε2, ε3 στα σημεία Α΄, Β΄, Γ΄ αντιστοίχως, τότε και για τα ευθύγραμμα τμήματα Α΄Β΄, Β΄Γ΄ ισχύει μια ανάλογη
σχέση. Δηλαδή Α΄Β΄ = 2·Β΄Γ΄.
Πράγματι, αν από το μέσο Μ του ΑΒ φέρουμε την ευθεία δ παράλληλη προς τις ευθείες ε1,
ε2, ε3, τότε οι παράλληλες ευθείες ε1, δ, ε2, ε3
ορίζουν στην ευθεία ε ίσα τμήματα, οπότε θα
ορίζουν ίσα τμήματα και στην ευθεία ε΄. Δηλαδή, ισχύει Α΄Μ΄ = Μ΄Β΄ = Β΄Γ΄ και επομένως Α΄Β΄
= 2·Β΄Γ΄.
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι, αν ΑΒ = 2·ΒΓ, θα ισχύει και Α΄Β΄ = 2·Β΄Γ΄, οπότε

Αυτό σημαίνει ότι τα ευθύγραμμα τμήματα
ΑΒ, ΒΓ είναι ανάλογα προς τα ευθύγραμμα τμήματα Α΄Β΄, Β΄Γ΄.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος (580 π.Χ.–
496 π.Χ.) ήταν Μαθηματικός, Γεωμέτρης, Φιλόσοφος και θεωρητικός της μουσικής. Σύμφωνα
με τον Πυθαγόρα, σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο
το άθροισμα των τετραγώνων των δύο πλευρών
είναι ίσο με το τετράγωνο της υποτείνουσας και,
αντίστροφα, αν σε ένα τρίγωνο το τετράγωνο
της μεγαλύτερης πλευράς είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών,
έπεται ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο.

άθροισμα των εμβαδών των δύο πράσινων τετραγώνων.
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Ο Αρχιμήδης ο Συρακούσιος
(περ. 287 π.Χ.-περ. 212 π.Χ.) ήταν Μαθηματικός,
Φυσικός, Μηχανικός, εφευρέτης και Αστρονόμος.
Σημαντικές ανακαλύψεις του Αρχιμήδη
• «Κύκλου μέτρησις»: Στο περιληπτικό αυτό έργο, ο Αρχιμήδης αποδεικνύει ότι για το π του κύκλου ισχύει η ανίσωση
223/71<π<22/7.
• «Περί σφαίρας και κυλίνδρου»: Ο Αρχιμήδης κατόρθωσε να ανακαλύψει τη σχέση μεταξύ μιας σφαίρας και ενός περιγεγραμμένου
κυλίνδρου ίδιου ύψους και ίδιας διαμέτρου.
Ο όγκος είναι 4⁄3πr3 για τη σφαίρα και 2πr3
για τον κύλινδρο. Το εμβαδόν επιφανείας
είναι 4πr2 για τη σφαίρα και 6πr2 για τον κύλινδρο (συμπεριλαμβανομένων των δύο βάσεών του), όπου r είναι η ακτίνα της σφαίρας
και του κυλίνδρου. Η σφαίρα έχει όγκο τα 2/3
του περιγεγραμμένου κυλίνδρου. Ομοίως, η
σφαίρα έχει εμβαδόν τα 2/3 του κυλίνδρου
(συμπεριλαμβανομένων των βάσεων).
• «Τετραγωνισμός παραβολής»: Το έργο
αυτό αποτελείται από 24 προτάσεις. Ο Αρχιμήδης αποδεικνύει ότι το εμβαδόν που περικλείεται από μία παραβολή και μία ευθεία
γραμμή ισούται με 4⁄3 πολλαπλασιαζόμενο
επί το εμβαδόν ενός τριγώνου με την ίδια βάση και ύψος.
Άλλα σημαντικά έργα:
• «Αρχαί Γεωμετρίας»
• «Περί κύκλων εφαπτομένων αλλήλων»
• «Κατασκευή πλευράς του περιγραφομένου εις κύκλον επταγώνου»
ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΛΥΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Ακόμα και στη σημερινή εποχή, άλυτα παραμένουν προβλήματα που διατυπώθηκαν κατά την αρχαιότητα και, επί αιώνες, προβληματίζουν ακόμη και ικανότατους Μαθηματικούς.
Παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα αυτά είναι
λίγα σε αριθμό, έχουν κατορθώσει να κεντρίσουν το ενδιαφέρον πολυάριθμων ανθρώπων
που ασχολήθηκαν με τις θετικές επιστήμες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λύση των παρακάτω προβλημάτων απαιτεί ΜΟΝΟ τη χρήση γνώμονα και διαβήτη, σύμφωνα με την Ευκλείδεια Γεωμετρία.
1. Να τριχοτομηθεί μια οξεία γωνία.
2. Δίνεται κύβος με ακμή α. Να βρείτε την ακμή
του νέου κύβου, έτσι ώστε ο όγκος του δευτέρου να ισούται με τον διπλάσιο του αρχικού
(Δήλιο πρόβλημα).
3. Να τετραγωνίσετε τον κύκλο.
Ο Ιάμβλιχος (250-325 μ.Χ.) αναφέρει ότι τον τετραγωνισμό του κύκλου κατόρθωσαν οι:
• Αρχιμήδης (περ.287 π.Χ.-περ.212 π.Χ.) με τη
βοήθεια της «έλικας».
• Νικομήδης (περίπου 200 π.Χ.) με την καμπύλη που ονομαζόταν «ιδίως τετραγωνίζουσα».
• Απολλώνιος (265π.Χ.-170 π.Χ.) με την καμπύλη που ονόμαζε ο ίδιος «αδελφή της κοχλοειδούς» που ήταν, όμως, ίδια με την κα-

μπύλη του Νικομήδη.
• Κάρπος (1ος ή 2ος αι. μ.Χ.) με καμπύλη την
οποία ονομάζει «εκ διπλής κινήσεως προερχομένη».
Το 1882, ο Γερμανός Μαθηματικός Φέρντιναντ Φον Λίντεμαν απέδειξε, με αυστηρή μαθηματική διαδικασία, ότι ο τετραγωνισμός του
κύκλου είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί με
εργαλεία τον κανόνα και τον διαβήτη και χρησιμοποιώντας τα αξιώματα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ
Στην αρχαία εποχή, οι διάφοροι λαοί δεν είχαν επικοινωνία μεταξύ τους, με αποτέλεσμα
να αναπτύξουν ο καθένας τη δική του Άλγεβρα.
Έτσι, είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς πληθώρα επιλογών ως προς την αρίθμηση αλλά και
τη διάταξη των αλγεβρικών συμβόλων.
Οι πιο παλιοί αριθμοί γράφτηκαν από τους
Σουμέριους το 3.000 π.Χ. από τα δεξιά προς τα
αριστερά. Έπειτα, οι Βαβυλώνιοι μεταξύ του
2.300 π.Χ.-1.600 π.Χ. έγραφαν βασισμένοι στο
δεκαδικό σύστημα σε πήλινα πινακίδια. Οι Αιγύπτιοι από το 3.000 π.Χ.-2.500 π.Χ. χρησιμοποιούσαν ιερογλυφικά για την αναπαράσταση των
αριθμών. Οι Ρωμαίοι δημιούργησαν ένα δικό
τους αριθμητικό σύστημα με ξεχωριστά σύμβολα για τους αριθμούς 1, 5, 10, 50, 100, 500 και
1.000. Πιο αναλυτικά:
1 – I, 5 – V, 10 – X, 50 – L, 100 – C, 1.000– M
Όταν ένα σύμβολο βρίσκεται αριστερά του
άλλου, σημαίνει ότι αφαιρείται από το δεύτερο.
Αντίστοιχα, όταν βρίσκεται στα δεξιά, προστίθεται (όταν το σύμβολο εμφανίζεται δύο φορές διαδοχικά αντιστοιχεί σε πρόσθεση). Έτσι, το σύμβολο II παριστάνει το 2, ενώ το IV (5-1) το 4.
ΔΥΟ ΑΛΛΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ
Μια από τις μεγαλύτερες διατυπώσεις της
Ευκλείδειας Γεωμετρίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το «Πέμπτο Αξίωμα του Ευκλείδη»,
σύμφωνα με το οποίο από ένα σημείο εκτός ευθείας άγεται προς αυτή μόνο μία παράλληλη ευθεία.
Παρόλ’ αυτά, ο Ρώσος Μαθηματικός Nikolai
Lobachevsky δημιούργησε μια δική του Γεωμετρία, την «Υπερβολική» και αντικατέστησε το
«Πέμπτο Αξίωμα του Ευκλείδη» με τη θέση ότι:
«από σημείο εκτός ευθείας υπάρχουν περισσότερες από δύο παράλληλες προς αυτήν». Η Γεωμετρία αυτή, παρά την απόλυτη λογική και αιτιολόγηση που στοιχειοθετεί κάθε φράση, περιγράφει χώρους που έχουν παράξενες ιδιότητες,
όπως, για παράδειγμα, το γεγονός ότι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι μικρότερο
από δύο ορθές.
Αντίθετα, ο Γερμανός Μαθηματικός,
Bernhard Riemann διατύπωσε την «Ελλειπτική»
Γεωμετρία, λέγοντας ότι: «από ένα σημείο εκτός
ευθείας δεν υπάρχει καμία παράλληλη προς
αυτήν», θέση στην οποία στηρίχτηκε ο Albert
Einstein, για να διατυπώσει τη Θεωρία της Σχετικότητας. Επίσης, σύμφωνα με τον Riemann, το
άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι μεγαλύτερο από δύο ορθές.

ΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Στο εικονιζόμενο σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι
ορθογώνιο στο Α.
Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο θεώρημα, ισχύει ότι: α² = β² + γ², δηλαδή το εμβαδόν του μεγάλου πορτοκαλί τετραγώνου είναι ίσο με το

«Μή μου τούς κύκλους τάραττε»: Τα τελευταία λόγια του Αρχιμήδη προς έναν Ρωμαίο στρατιώτη. Παρότι είχε δοθεί εντολή να μη θανατωθεί ο Αρχιμήδης, ο στρατιώτης δεν κατάλαβε για
ποιον επρόκειτο και τον σκότωσε.
«Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω μοι τῇ θύρᾳ»: Φράση του Πλάτωνα αναγραφόμενη στην είσοδο της Ακαδημίας που ίδρυσε ο ίδιος, προκειμένου να τονιστεί η αξία της Γεωμετρίας.
«Μη στενοχωριέσαι για τις δυσκολίες που βρίσκεις στα Μαθηματικά. Μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι οι δικές μου είναι ακόμα πιο μεγάλες»: Λόγια που διατυπώθηκαν από τον Albert
Einstein, με στόχο να εξηγήσει σ’ έναν μαθητή που δυσκολευόταν στα Μαθηματικά ότι, όσο περισσότερο εμβαθύνει κάποιος σ’ αυτά, τόσο περισσότερες δοκιμασίες καλείται να αντιμετωπίσει.
Δημήτρης Λυγγίτσος, Α3 Λυκείου, Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Πόγκας, Μαθηματικός
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Βασικές ικανότητες για την επίλυση μαθηματικού προβλήματος (ΕΜΠ)

Ό

λοι οι σύγχρονοι αλλά και οι παλαιότεροι ερευνητές
των Μαθηματικών θεωρούν την επίλυση μαθηματικού προβλήματος (ΕΜΠ) ως έναν από τους κύριους
στόχους της διδασκαλίας των Μαθηματικών. Ο πιο γνωστός
Μαθηματικός στον τομέα της αντίληψης των Μαθηματικών
ως διαδικασίας επίλυσης προβλήματος είναι ο George Polya.
Ο Polya θεωρούσε την επίλυση προβλήματος θεμελιώδη ικανότητα του ανθρώπινου είδους, καθώς το μεγαλύτερο μέρος
της συνειδητής μας σκέψης σχετίζεται με τα προβλήματα.
Ποιες, όμως, είναι οι βασικές ικανότητες που πρέπει να έχει
ένας μαθητής, ώστε να λύνει επιτυχώς προβλήματα;
Η πρώτη βασική ικανότητα για την επιτυχημένη επίλυση
ενός προβλήματος είναι η κατανόησή του. Οι μαθητές, για την
ορθή επίλυση ενός προβλήματος, θα πρέπει, αρχικά, να κατανοήσουν το κείμενο γλωσσικά και, στη συνέχεια, να το ερμηνεύσουν και να το αναπαραστήσουν. Πολύ συχνά, στη σχολική τάξη, κατά τη διδασκαλία της ΕΜΠ τονίζεται η επίλυση, η
κατάληξη, δηλαδή, στον τελικό στόχο, χωρίς, όμως, να γίνεται
πολύς λόγος για τη φάση της κατανόησης του προβλήματος.
Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή επίλυση ενός
προβλήματος είναι η πλήρης κατανόηση της γλωσσικής ή άλλης διατύπωσής του αλλά και η εσωτερική - νοητική αναπαράστασή του από τον λύτη. Κάθε πρόταση, λοιπόν, πρέπει να
κωδικοποιηθεί και να αναπαρασταθεί στη μνήμη.
Η σημασία της γλωσσικής κατανόησης ως βασικής προϋπόθεσης για την ορθή επίλυση μαθηματικού προβλήματος
καταδεικνύεται από τις δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές σε προτάσεις που εκφράζουν σχέσεις ανάμεσα σε ποσοτικές μεταβλητές. Πολλά πειράματα που έγιναν από γνωστούς
ερευνητές (Mayer, 1985) έδειξαν πως οι μαθητές δυσκολεύονταν τόσο να συγκρατήσουν ένα πρόβλημα αμέσως μετά την
ακρόασή του, όσο και να αναπαραστήσουν ένα πρόβλημα
σε αλγεβρική μορφή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της δυσκολίας των μαθητών αποτελεί το παράδειγμα των
Soloway et. al. (αναφορά στον Mayer, 1985), οι οποίοι ζήτησαν από φοιτητές Κολεγίου να γράψουν την αλγεβρική σχέση που αποδίδει τη δήλωση «Υπάρχουν έξι φορές περισσότεροι φοιτητές απ’ ό,τι καθηγητές σ’ αυτό το Πανεπιστήμιο»,
(“There are six times as many students as professors at this
university”). Περίπου το ένα τρίτο από αυτούς έγραψαν τη
λανθασμένη σχέση 6Φ = Κ. Όταν, όμως, ζητήθηκε από τους
φοιτητές να γράψουν ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή για
το ίδιο ερώτημα, το ποσοστό των λανθασμένων απαντήσεων περιορίστηκε στο μισό του προηγούμενου. Φαίνεται, δηλαδή, πως η διαδικαστική γλώσσα του υπολογιστή επιτρέπει
την καλύτερη κατανόηση των σχεσιακών δηλώσεων απ’ ό,τι
ο στατικός συμβολισμός των αλγεβρικών αναπαραστάσεων.
Μια άλλη βασική ικανότητα για την ορθή επίλυση προβλήματος είναι η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής. Σύγχρονοι ερευνητές παρομοιάζουν τη σκέψη των μαθητών, κατά την
επίλυση προβλημάτων, με μια «σκάλα», όπου, αρχικά, οι μαθητές χρησιμοποιούν μια απλή προσέγγιση και, με την πάροδο
του χρόνου, υιοθετούν πιο αναβαθμισμένες στρατηγικές. Για
παράδειγμα, στην αριθμητική, αρχικά, ξεκινούν αθροίζοντας
από το ένα (απλή προσέγγιση), αργότερα αθροίζουν ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο προσθετέο (αναβαθμισμένη προσέγγιση) και σε μεγαλύτερες τάξεις αθροίζουν με σκοπό να επιλύ-

ουν προβλήματα (πιο αναβαθμισμένη προσέγγιση).
Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως η σκέψη των
παιδιών διαφέρει από αυτή του μοντέλου της «σκάλας». Οι
μαθητές, συχνά, χρησιμοποιούν πολλαπλές στρατηγικές που
είχαν κατακτήσει είτε στο ξεκίνημα της εκπαίδευσής τους, είτε στη μετέπειτα εκπαιδευτική εμπειρία τους. Κατά έναν φυσικό τρόπο, εγκαταλείπουν τις αρχικές στρατηγικές για άλλες
πιο εξελιγμένες. Η χρήση διαφορετικών στρατηγικών επιτρέπει στα παιδιά να χειρίζονται πολλά είδη ερωτημάτων και να
διαπιστώνουν ότι διαφορετικές στρατηγικές οδηγούν στο
ίδιο αποτέλεσμα. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές οδηγούνται,
σταδιακά, στη βαθιά γνώση, στην κατανόηση.
Για την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής είναι πολύ
σημαντικό οι μαθητές να συνδυάσουν τις - κατά περίπτωση στρατηγικές με τις διαφορές ανάμεσα στα προβλήματα. Η
επιλογή τους σχετίζεται με τους χρονικούς περιορισμούς που
τους δίνονται, τις οδηγίες αλλά και τη σημαντικότητα του θέματος. Για παράδειγμα, αν απαιτείται από τα παιδιά να απαντήσουν γρήγορα, τότε θα εφαρμόσουν μια γρήγορη στρατηγική, χωρίς, όμως, να είναι βέβαια για την ορθότητα της
απάντησής τους. Αντίθετα, σε πιο σύνθετα προβλήματα, επιλέγουν πιο χρονοβόρες αλλά αποτελεσματικές μεθόδους.
Η λανθασμένη επιλογή στρατηγικής οφείλεται, κυρίως,
στην περιορισμένη εξάσκηση στην επίλυση προβλημάτων
και στη χρήση μέτριων στρατηγικών παρά στο επίπεδο σκέψης των μαθητών. Για τη βελτίωση των αριθμητικών τους δεξιοτήτων απαιτείται περισσότερη εξάσκηση και οδηγίες σχετικά με τη χρήση των διάφορων στρατηγικών.
Σύμφωνα με την έρευνα των Thom & Pirie (2002), οι καλοί
λύτες προβλημάτων αξιολογούν επακριβώς τις προβληματικές καταστάσεις, διακρίνουν καταστάσεις στις οποίες μπορούν να εφαρμόσουν τις ικανότητές τους και εφαρμόζουν
επιτυχημένες στρατηγικές, για να επιλύσουν διλημματικές
καταστάσεις. Ο πιο έμπειρος λύτης παρακολουθεί την εξέλιξη
και διαμορφώνει τις στρατηγικές του σύμφωνα με την επιτυχία ή όχι της εκάστοτε στρατηγικής που έχει επιλέξει. Αντίθετα, ο λιγότερο έμπειρος λύτης δεν παρακολουθεί την εξέλιξη
της λύσης τόσο αποτελεσματικά και, ενδεχομένως, συνεχίζει
κάνοντας λάθη και ακολουθώντας αποτυχημένες στρατηγικές. Σημαντικό ρόλο, στη φάση αυτή, διαδραματίζει η επιμονή, που αφορά στην αίσθηση των μαθητών να γνωρίζουν πότε να συνεχίζουν τη στρατηγική που επέλεξαν, αλλά και πότε
να την εγκαταλείπουν, κρίνοντάς την ως μη αποτελεσματική.
Μια τρίτη ικανότητα επίλυσης προβλήματος είναι η ικανότητα σύνδεσης της απάντησης με το πλαίσιο του προβλήματος. Στη μελέτη του, ο Greer (1997) αναφέρεται στην αδυναμία των μαθητών να απαντήσουν σωστά σε λεκτικά προβλήματα Μαθηματικών που συνδέονται με κάποιες ρεαλιστικές
καταστάσεις, οι οποίες περιγράφονται στο κείμενο του προβλήματος. Έρευνες που έχουν γίνει στην Ιρλανδία, το Βέλγιο,
τη Σουηδία, τη Γαλλία, τις Η.Π.Α. και την Ιαπωνία δείχνουν ότι
δεν πρόκειται για πρόβλημα τοπικού χαρακτήρα. Όλες αυτές
οι έρευνες κατέδειξαν ότι η επικρατούσα στάση των μαθητών είναι να απαντούν σε λεκτικά προβλήματα, αδιαφορώντας πλήρως για το αν αυτή η απάντηση συμφωνεί με την κοινή λογική. Οι μαθητές διαβάζουν επιφανειακά το κείμενο του
προβλήματος, επιλέγουν μια πράξη που τους υποδεικνύεται

από κάποιες λέξεις ή φράσεις-κλειδιά και, μετά τον υπολογισμό, δίνουν την απάντηση, χωρίς να επιστρέψουν ξανά στο
κείμενο. Τα παιδιά είναι τόσο καλά εκπαιδευμένα σε αυτές
τις πρακτικές, ώστε είναι πρόθυμα να λύσουν προβλήματα,
όπως το παρακάτω: Σε ένα κοπάδι υπάρχουν 125 πρόβατα και
5 σκύλοι. Ποια είναι η ηλικία του βοσκού;
Οι μαθητές, όταν πρόκειται να λύσουν ένα λεκτικό πρόβλημα, λειτουργούν σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:

ΛΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ Η ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εικόνα: επιφανειακή επίλυση προβλήματος (Greer, 1997)
Οι ερευνητές αποδίδουν την αιτία για την επιφανειακή επίλυση του προβλήματος στις εμπειρίες που βιώνουν τα παιδιά
μέσα στην τάξη και στο σχολείο γενικότερα. Αυτό που έχουν
βιώσει τα παιδιά στην τάξη είναι ότι καλός είναι ο μαθητής
που λύνει τα προβλήματα σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο
και όχι αυτός που χρειάζεται χρόνο να σκεφτεί πάνω στο πρόβλημα. Ακόμη, οι μαθητές θεωρούν πως η λύση του προβλήματος είναι ένας και μοναδικός σωστός αριθμός και όχι μια
προσεγγιστική απάντηση. Τέλος, από την εμπειρία τους, οι
μαθητές θεωρούν πως όλα τα προβλήματα έχουν λύση, επομένως, γιατί όχι και το πρόβλημα με την ηλικία του βοσκού;
Συνεπώς, εμείς οι δάσκαλοι, θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές, ώστε να διακρίνουν πότε μια αριθμητική
πράξη μπορεί να τους δώσει ένα ακριβές μοντέλο λύσης, πότε μια λογική προσέγγιση της λύσης και πότε είναι εντελώς
ακατάλληλη να δώσει ένα μοντέλο για την κατάσταση που
περιγράφει το πρόβλημα. Οι μαθητές, μέσα από δραστηριότητες -όπως το να εγείρουν υποθέσεις και να τις αντιπαραβάλλουν- είναι δυνατόν να εξελιχθούν σε ευέλικτους συζητητές, οι οποίοι κατανοούν ουσιαστικά την κατάσταση που
περιγράφει το πρόβλημα. Γιατί, για να αντιμετωπίσει ένας μαθητής επιτυχώς ένα λεκτικό πρόβλημα, χρειάζεται ουσιαστική γνώση της γλώσσας και του κόσμου που τον περιβάλλει,
συνδυασμένα, όμως, με τη γνώση της αριθμητικής.
Συμπερασματικά, η ουσιαστική κατανόηση της μαθηματικής μοντελοποίησης των κοινωνικών φαινομένων, η ερμηνεία τους και η κριτική αντιμετώπισή τους θα μπορούσε να
συνιστά μια ουσιαστική παράμετρο της εκπαίδευσης ενός
υπεύθυνου πολίτη. Κάτι τέτοιο, βέβαια, απαιτεί πολύ σημαντικές προσπάθειες από την πλευρά των δασκάλων και προϋποθέτει τη ριζική αναδιάρθρωση της οπτικής τους σχετικά
με τα Μαθηματικά και τη διδασκαλία τους.
Σταύρος Καντζάβελος, Μαθηματικός

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030, ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ …ΑΠΟIΚΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΗ

Ο

ι επιστήμονες της NASA φιλοδοξούν ότι στο μέλλον, και συγκεκριμένα μέχρι το
2030, οι άνθρωποι θα έχουν καταφέρει να αποικήσουν στον Άρη. Αυτό, φυσικά,
δε θα είναι κάτι τόσο απλό.
Αρχικά, για να αναπτυχθεί ζωή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη νερού. Έτσι,
οι επιστήμονες της NASA προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να δημιουργήσουν μια
μαγνητική ασπίδα, της οποίας σημαντικότερος στόχος θα είναι να επιτρέψει τη ροή νερού σε υγρή μορφή στην επιφάνεια του πλανήτη. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιστήμονες
προβλέπουν ότι το 1/7 των «ωκεανών» του πλανήτη θα καλυφθεί με νερό, γεγονός που
θα είναι πολύ ευχάριστο για την επιστήμη αλλά και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Επίσης,
δημιουργώντας μια μαγνητική ασπίδα γύρω από τον Άρη, όχι μόνο θα επιτρέπεται η
ροή του νερού στον πλανήτη, αλλά, παράλληλα, θα δημιουργηθεί και μια καινούργια
ατμόσφαιρα.
Χωρίς αυτή την τεχνητή ατμόσφαιρα, ο Άρης θα συνεχίσει να είναι ένας ψυχρός,

ξηρός και άγονος πλανήτης και δε θα διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη της ζωής. Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί ότι η ατμόσφαιρα θα περιορίζει την
ακτινοβολία, η οποία προέρχεται από τον Ήλιο και θα είναι επικίνδυνη για τους αποίκους. Εξάλλου, από την ηλιακή ακτινοβολία δεν κινδυνεύουν μόνο οι άποικοι αλλά και
οι αστροναύτες. Έτσι, φιλοδοξώντας ότι, κάποια στιγμή, θα πραγματοποιηθεί αυτή η
αποστολή, η NASA έχει προσθέσει, δοκιμαστικά, δορυφόρους γύρω από τη Γη, για την
προστασία από την ακτινοβολία.
Τέλος, ο Jim Green, επικεφαλής της Διεύθυνσης Πλανητικής Επιστήμης της NASA,
υποστήριξε ότι, αν το σχέδιο της μαγνητικής ασπίδας τεθεί σε λειτουργία, τότε ο Άρης
θα μπορεί να αποκτήσει βαρύτητα ίση με το 50% της γήινης, μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων ετών.
Δημήτρης Απεσάκης, Α2 Γυμνασίου
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Η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

ίναι γνωστό πως, στη σύγχρονη εποχή, οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (Social Media). Συγκεκριμένα, το 2013,
πάνω από το 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού - 1,61 δισεκατομμύρια άνθρωποι - εκτιμάται ότι ήταν χρήστες του διαδικτύου. Αυτός ο αριθμός έχει, προφανώς, αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Όλοι οι χρήστες είναι ενεργοί τουλάχιστον
μία φορά το μήνα, είτε μέσω του κινητού τους, είτε μέσω
του υπολογιστή τους, είτε μέσω της ταμπλέτας τους.
Στην Ελλάδα, το 2016, υπήρχαν, περίπου, 7.000.000 χρήστες του κυρίαρχου όλων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του «Facebook». Περίπου 600.000 Έλληνες είχαν λογαριασμό στο «Twitter» και περίπου 300.000 στο «Instagram».
Αυτοί οι αριθμοί άλλαξαν δραστικά από το 2015. Οι χρήστες του «Facebook» αυξήθηκαν κατά 700.000, οι λογαριασμοί στο «Twitter» κατά 100.000 και οι λογαριασμοί στο
«Instagram» πολλαπλασιάζονται με γρήγορους ρυθμούς.
Γιατί, όμως, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Τι τα καθιστά τόσο ελκυστικά; Ποιος είναι ο
λόγος που ένα τόσο μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού δικτυώνεται κοινωνικά; Σύμφωνα με μια έρευνα που
διεξήχθη ανάμεσα σε 32 χώρες, προέκυψε πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δι-
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ναντίλεκτα, η τεχνολογία, στις
μέρες μας, έχει εξελιχθεί, αποβλέποντας, κυρίως, στην εξυπηρέτηση των χρηστών της. Βέβαια,
σε μια εποχή, κατά την οποία χρησιμοποιούνται ευρέως το διαδίκτυο
και η τηλεόραση, υφίσταται διχογνωμία αναφορικά με το ποιο μέσο
υπερτερεί ως προς την εγκυρότητα,
την αντικειμενικότητα και την ευκολία στη χρήση.
Αρχικά, το διαδίκτυο είναι άμεσο,
αξιόπιστο και γρήγορο, αφού, με το
πάτημα ενός κουμπιού, εμφανίζεται
πληθώρα αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τα κριτήρια αναζήτησης
του χρήστη. Αντιθέτως, στην τηλεόραση οι ειδήσεις παρουσιάζονται
σε συγκεκριμένο τηλεοπτικό χρόνο,
μιας και υπάρχουν και πολλά άλλα
τηλεοπτικά προγράμματα, τα οποία
ακολουθούν μια καθορισμένη σειρά.
Συνεπώς, ο τηλεθεατής δε δύναται
να ενημερωθεί για όποιο γεγονός ενδιαφέρεται ανά πάσα στιγμή.
Όσον αφορά στην αντικειμενικότητα των συγκρινόμενων μέσων
μαζικής ενημέρωσης, το διαδίκτυο
υπερτερεί. Ενώ η τηλεόραση παρουσιάζει μια συγκεκριμένη οπτική επί
των γεγονότων, στο διαδίκτυο επικρατεί πολυφωνία, με αποτέλεσμα
οι χρήστες να μπορούν να διαμορφώνουν τη δική τους άποψη πάνω
στο θέμα που παρουσιάζεται. Τούτο
έχει ως αποτέλεσμα η τηλεόραση να
εκφράζει απόψεις, οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης των δεκτών
και τους οδηγούν σε συγκεκριμένες
αποφάσεις, ενώ το διαδίκτυο προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα
να διαμορφώσει προσωπική άποψη
μετά από διασταύρωση των ποικίλων παρεχόμενων πληροφοριών.
Επίσης, οι ιστοσελίδες του διαδικτύου ενημερώνονται πολύ συχνά
για γεγονότα που συμβαίνουν σε
όλον τον κόσμο. Αντίθετα, το συνεργείο μιας ενημερωτικής τηλεοπτικής
εκπομπής θα χρειαστεί περισσότερο

κτύωσης, για να διατηρεί επαφή ή να συνομιλεί με συγγενείς
και φίλους. Δια των μέσων αυτών, δηλαδή, τα άτομα επικοινωνούν και έρχονται σε επαφή με τα αγαπημένα τους πρόσωπα μέσω φωτογραφιών, μηνυμάτων κ.τ.λ.
Παρά, όμως, τη μεγάλη απήχηση των κοινωνικών δικτύων στον κόσμο, έχουν και αρνητικά χαρακτηριστικά,
τα οποία, σταδιακά, γίνονται αντιληπτά από τους χρήστες.
Αρκετές έρευνες δείχνουν πως οι χρήστες δεν μπορούν να
αντέξουν, για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να ελέγξουν
τα μηνύματα και τις ειδοποιήσεις στο κινητό τους. Παρόλ’
αυτά, πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από εται-

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
χρόνο, προκειμένου να παρουσιάσει
στους τηλεθεατές το σχετικό υλικό
και εντός συγκεκριμένου χρονικού
ορίου. Άρα, καλείται να παρουσιάσει
τις ειδήσεις περιληπτικά ή να προβεί
σε επιλογή ορισμένων από αυτές. Συμπερασματικά, το διαδίκτυο είναι πιο
γρήγορο στον τομέα της μετάδοσης
αλλά και στον τρόπο παρουσίασης
μιας είδησης συγκριτικά με την τηλεόραση.
Παράλληλα, στον κόσμο συμβαίνουν, καθημερινά, πολλά γεγονότα.
Η τηλεόραση δε διαθέτει τόσο πολύ
τηλεοπτικό χρόνο, ώστε να τα παρουσιάσει όλα. Επομένως, επιλέγει
τα σημαντικότερα, με αποτέλεσμα
κάποιες ειδήσεις που δε θεωρούνται
τόσο σημαντικές και δεν αφορούν
στο μεγαλύτερο μέρος των τηλεθεατών, να μην παρουσιάζονται και να
υπάρχουν μόνο στο διαδίκτυο. Έτσι,
στο μέσο αυτό, βρίσκει κανείς μεγαλύτερη ποικιλία ειδήσεων, καθώς
και πιο αναλυτική παρουσίασή τους.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το διαδίκτυο να έχει αποκτήσει έναν μεγάλο
αριθμό χρηστών, αφού, ταυτόχρονα,
προσφέρει υπηρεσίες όλο το εικοσιτετράωρο.
Διαπιστώνουμε, επίσης, ότι, καθημερινά, πολλοί άνθρωποι έχουν
τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους στο διαδίκτυο,
γράφοντας σχόλια κάτω από συγκεκριμένα άρθρα. Αντίθετα, στην τηλεόραση, και ειδικά στις ενημερωτικές
εκπομπές, η δυνατότητα επικοινωνίας ανάμεσα στους παρουσιαστές και

τους τηλεθεατές είναι πολύ δύσκολη,
κατά τη διάρκεια της προβολής της
εκπομπής. Από τα παραπάνω, φαίνεται, για μια ακόμη φορά, ότι το διαδίκτυο πλεονεκτεί στον τομέα της διαδραστικής επικοινωνίας συγκριτικά
με την τηλεόραση.
Ωστόσο, δυστυχώς, και τα δύο
αυτά μέσα μαζικής ενημέρωσης
δεν προσφέρουν πάντα στον δέκτη
έγκυρες πληροφορίες. Αυτό προκαλεί τη λεγόμενη παραπληροφόρηση, με συνέπεια ο τηλεθεατής ή ο
χρήστης του διαδικτύου να παρασύρεται από τις ψευδείς πληροφορίες
που λαμβάνει και, έτσι, να αποκτά μια
λανθασμένη αντίληψη για κάποιο
ζήτημα. Παρόλ’ αυτά, μέσω του διαδικτύου, μπορεί κανείς να συγκρίνει
τις πληροφορίες από διαφορετικές
ιστοσελίδες και, έτσι, να εντοπίσει
την έγκυρη πηγή.
Πρέπει να σημειωθεί, βέβαια, ότι
το κόστος της αγοράς του εξοπλισμού είναι μεγαλύτερο για τον χρήστη του διαδικτύου συγκριτικά με
εκείνον της τηλεόρασης. Επιπλέον,
η πρόσβαση που δύναται να έχει κάποιος στα μέσα αυτά είναι διαφορετική. Από τη μία, η ενημέρωση από την
τηλεόραση είναι πιο συχνή, προσιτή
και οικονομική. Από την άλλη, το διαδίκτυο είναι μέσο πιο δαπανηρό και
δύσχρηστο για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ή ψηφιακά αναλφάβητους, σε αντίθεση με την τηλεόραση,
η χρήση της οποίας είναι πιο απλή.
Συνοψίζοντας, τα πλεονεκτήματα
του διαδικτύου είναι, αδιαμφισβήτητα, πολύ περισσότερα από αυτά της
τηλεόρασης και, όσο περνά ο καιρός,
θα αυξάνονται, χάρη στην πληρέστερη κατάρτιση των χρηστών. Ευχή όλων, βέβαια, είναι η τεχνολογία,
οποιασδήποτε μορφής, να χρησιμοποιηθεί για το καλό της ανθρωπότητας.
Κ. Αναγνωστοπούλου, Ε. Πατσίδου,
Λ. Μπουγιούκου, Β. Φιλτικάκη,
Β2 Γυμνασίου

ρεία ψηφιακής ασφάλειας, έδειξε πως οι άνθρωποι αυτοί
έχουν επίγνωση της εμμονής τους με τα εν λόγω μέσα και
ασκούν έντονη αυτοκριτική γι’ αυτή τους τη συνήθεια. Συγκεκριμένα, το 39% των ερωτηθέντων δήλωσε πως πιστεύει ότι σπαταλά άσκοπα τον χρόνο του στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, ενώ σχεδόν το 78% ότι έχει, ήδη, σκεφτεί το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία
ανήκει.
Ωστόσο, παρά την τάση τους να «απαρνηθούν» τα κοινωνικά τους δίκτυα, κάποιοι χρήστες αισθάνονται αναγκασμένοι να παραμείνουν. Το 62% πιστεύει ότι θα χάσει την
επαφή του με τους φίλους του, ενώ το 21% φοβάται πως,
αν εγκαταλείψει ένα κοινωνικό δίκτυο, δε θα είναι σε θέση
να ανακτήσει τις ψηφιακές του μνήμες, όπως τις φωτογραφίες του.
Κλείνοντας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σήμερα, είναι μέρος της ζωής μας. Ο αριθμός των χρηστών ενδέχεται
να αυξηθεί μέσα στα επόμενα χρόνια. Με όλα τα θετικά και
αρνητικά χαρακτηριστικά τους, τα κοινωνικά δίκτυα ήρθαν, για να μείνουν, και, πιθανότατα, στο μέλλον, η παρουσία τους θα γίνει ακόμα πιο αισθητή.
Μαριέττα Αγγελή, Αναστασία Κανατά, Α1 Γυμνασίου

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΥΡΕΣΗ ΕΞΩΓΗΙΝΗΣ ΖΩΗΣ
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πό την αρχαιóτητα, οι άνθρωποι πíστευαν óτι δεν ήταν
μόνοι στο Σύμπαν και ότι υπήρχε ζωή και σε άλλους πλανήτες.
Με την πάροδο του χρόνου, η ανθρωπότητα φαίνεται πως
έχει μάθει πολλά για το διάστημα και, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, βρίσκεται στο σημείο που θα μπορούσε ν’ αναγνωρίσει
ραδιοσήματα πιθανής τεχνητής (μη φυσικής) προέλευσης.
Είναι κοινός τόπος ότι, τον τελευταίο αιώνα, η επιστήμη έχει
αναπτυχθεί πολύ και οι επιστήμονες πιστεύουν ότι σε ολόκληρο
το Σύμπαν μόνο το 4% της ύλης είναι ζωντανοί οργανισμοί. Μάλιστα, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι πλησιέστεροι εξωγήινοι
οργανισμοί βρίσκονται έτη φωτός μακριά, αλλά μπορεί και κάποιοι να έχουν ταξιδέψει μέχρι τη Γη.
Παράλληλα, κάποιοι άνθρωποι διατείνονται ότι έχουν δει
Α.Τ.Ι.Α. (UFO) και τα έχουν φωτογραφίσει σε διάφορες τοποθεσίες του πλανήτη. Επίσης, υπάρχουν δεκάδες καταγεγραμμένες αναφορές αστροναυτών για παράξενα σχήματα και απόκοσμους δυνατούς θορύβους στο διάστημα, των οποίων την προέλευση αδυνατούν να εξηγήσουν. Αναφέρονται ως πληροφορίες, αν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί, όπως, για παράδειγμα, ότι είχε
καταπέσει Α.Τ.Ι.Α. στην περιοχή 51 (Area 51), επίσημα γνωστή
ως Λίμνη Γκρουμ, στις Η.Π.Α. και, όταν το άνοιξαν, βρήκαν οστά
και ένα κρανίο εξωγήινου όντος, ότι οι Αμερικανοί αστροναύτες, όταν προσσεληνώθηκαν το 1969, πίστευαν ότι τους παρακολουθούσαν εξωγήινα σκάφη, την ώρα της κατάβασής τους
στην επιφάνεια της Σελήνης ή ότι, σε καταγεγραμμένο βίντεο,
εμφανίζεται πίσω από έναν βράχο στη Σελήνη, ένα πλαισιωμένο κεφάλι. Παράλληλα, το 2003, ο πρώτος Κινέζος που πραγματοποίησε διαστημική πτήση για 21 ώρες, κατά την επιστροφή
του στη Γη, ανέφερε ότι ακουγόταν ένας δυνατός θόρυβος, σαν
κάποιος να χτυπά έναν κουβά με σφυρί ή κάποιος να χτυπά το
διαστημόπλοιο από έξω. Οι θόρυβοι αυτοί έπαψαν, όταν επέστρεψε στη Γη.
Με βάση όλα αυτά τα καταγεγραμμένα γεγονότα, τη συνεχή
εξερεύνηση για ραδιοσήματα και τα ερωτήματα που συνεχώς
ανακύπτουν, αξίζει να σημειωθεί ότι η επιδίωξη της εξεύρεσης
αξιόπιστων ενδείξεων εξωγήινης ζωής παραμένει ενεργή. Ευελπιστούμε ότι, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, κάποτε θα έχουμε αποδείξεις για την ύπαρξη μιας τέτοιας ζωής.
Άγγελος-Μάριος Μανιάτης, Α2 Γυμνασίου
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Η Άννα Γούλα μάς παρουσιάζει
ποιήματά της. Άλλα ποιήματά
της έχουν δημοσιευτεί στο
περιοδικό «Φάρμακο» και στην
ιστοσελίδα www.frmk.gr

ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΕΝΑ
ΗΜΙΤΕΛΕΙΑ

ΑΝΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ

ΑΡΝΗΣΗ

Η πατρίδα μας είναι σπασμένη.
--Οι φυγόπονοι δεν μπορούν ν’ αντιληφθούν
τις δυνατότητες που επιτρέπει η ημιτέλεια,
τη φιλοδοξία που υπονοείται
στο να βρίσκεις κάτι, απ’ όταν γεννηθείς,
σπασμένο.

Τον ήλιο που κοχλάζει,
δεν προσκυνώ.
Την καλπάζουσα θάλασσα,
δεν προσκυνώ.
Το φως που απαστράπτει,
δεν προσκυνώ.
Το χάος που υποβόσκει
δεν προσκυνώ.
Δηλώνω ελεύθερη,
μα ας είμαι ειλικρινής,
κατά βάθος
ψάχνω και γω κατιτί δικό μου,
για να προσκυνώ.
(Πόσο απογοητευτικό!)

Σκοτώνω τον Θεό την ανάγκη σκοτώνοντας,
σκοτώνω εσένα τις κρύες μου νύχτες,
το φως σου δε φτάνει αυτό που νιώθω,
τον παλμό στο μυαλό
τον δρόμο που τρέχει.

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

(αναμνήσεις από την επίσκεψη στην Αγία Πετρούπολη)

Νομίζεις ότι η τρέλα θα πάψει,
πως θα βρεθούμε τάχα ένα καλοκαίρι
σε κάποιο νησί που ’χει δέντρα
και θα ζούμε μονάχα στα κύματα
αναπνέοντας ζέστη.
Τι φθηνός τρόπος να αγοράσει κανείς ευτυχία!
Θα σκοτώνω τον Θεό την ανάγκη σκοτώνοντας
θα τρέχω για πάντα ως αδιάλειπτο κύμα
θα πέφτω αδιάλειπτα ως ακριβή αλήθειαεάν δε χτίσουμε μόνοι τον παράδεισό μας
άλλο παράδεισο, έτοιμο, δε θέλω.

Η Παναγία του Καζάν, απ’ έξω, μοιάζει λίγο ελληνική.
Μέσα της μπορεί να κλάψεις απ’ τη συγκίνηση,
να κοιτάξεις την κατανυκτική ουρά των πιστώνοι πλούσιες Ρωσίδες με τις γούνες τους θα σου κάνουν εντύπωση,
τα άρια μάτια τους και τα λεπτά τους χείλη.
Μέσα στην Παναγία του Καζάν μπορεί, λοιπόν, να κλάψεις,
ΠΡΟΣΜΟΝΗ
να κάτσεις σιωπηρά σε μια απ’ τις λίγες ξύλινες καρέκλες˙
Ο χειμώνας έρχεται,
οι Ρωσίδες δίπλα σου θα μιλούν χαμηλόφωνα με λέξεις για σένα κενές,
και συ θα περιμένεις να περάσει.
μα θα σου φανεί πως μιλάνε για κάτι αταίριαστο,
για κάτι απλό,
Γιατί ενδίδεις τόσο εύκολα στην προσμονή;
για κάτι αχρείαστο προς τον χώρο,
απλές κουβέντες – εσένα γιατί να σε νοιάξει;
Μπορεί, εάν κοιτάξεις ψηλά, να χαθείς στον τρούλο της,
μα,
στο ναό του Αγίου Ισαάκ από την άλλη, θα χαθείς εξίσου ψηλά,
θα δεις τον πλούτο, θα δεις το χρυσάφι
HILARY STEP
-ο ναός του Αγίου Ισαάκ έχει τρούλο χρυσόΥπάρχει ένα πέρασμα προς την κορυφή του Έβερεστ
και θα αναρωτηθείς για την ανειλικρίνεια, ίσως νιώσεις μια αμφισβήτηση,
που χαρακτηρίζεται μόνο ως πέρασμα,
μα από την άλλη,
διότι υπάρχει μόνο για να το περάσω.
ίσως απλώς κουράζεσαι υπερβολικά με σκέψεις,
ίσως,
μόνο και μόνο που υπήρξε ένας να κλάψει μέσα στον ναό του Αγίου Ισαάκ,
να άξιζε ο χρυσός του τρούλοςίσως,
μόνο και μόνο που ένας Ρώσος έτεινε το χέρι του στον Θεό,
να άξιζε ο χρυσός του τρούλοςίσως,
μόνο και μόνο που ένας Ρώσος στο κρύο αντέχει και επιβιώνει( θα μπορούσε να ’ναι Έλληνας˙ εσύ, εξάλλου, μόνο απ’ τους δεύτερους έχεις γνωρίσει)
να άξιζε ο χρυσός του τρούλος,
ίσως να μην υπάρχει Θεός και να πήγε τόσος χρυσός χαμένος,
μα στα σίγουρα, ακόμα κι έτσι, Αυτός από το τίποτα θα γεννηθεί,
φτάνει ένας άνθρωπος να τείνει ψηλά το χέρι του,
προς τα εκεί που δείχνει του Αγίου Ισαάκ ο χρυσός τρούλος.

Άννα Γούλα, Γ3 Λυκείου
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Γιατί βλάπτουμε τον εαυτό μας, ενώ θα μπορούσαμε να τον καλλιεργούμε;

«Γροθιά στο στομάχι» είναι το νέο βιντεοκλίπ του Moby (το τραγούδι τιτλοφορείται «Are
you lost in a world like me?»), που αποτελεί ένα αιχμηρό σχόλιο για τη σύγχρονη εποχή
της τεχνολογίας και των μέσων δικτύωσης που μετατρέπει την πραγματικότητά μας σε εικονική και μας κάνει να πιστεύουμε ότι επικοινωνούμε, αν και στην πραγματικότητα έχουμε
χάσει την ανθρώπινη επαφή. Ακολουθεί σχολιασμός του μαθητή μας.
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ίναι πανθομολογούμενο πως στη σύγχρονη εποχή, εξαιτίας της ραγδαίας
εξέλιξης της τεχνολογίας, τα τεχνολογικά και ψηφιακά μέσα έχουν εδραιωθεί,
αναπόδραστα, στη ζωή του ανθρώπου. Ειδικά, αυτό συμβαίνει με τα κινητά τηλέφωνα,
τα οποία αποτελούν, πλέον, προέκταση των
χεριών του. Φυσικά, τούτη η εξέλιξη είναι
βαθύτατα υπεύθυνη για την απώλεια της ανθρώπινης επαφής στο πλαίσιο της κοινωνίας. Μάλιστα, ο παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης «Moby» έθιξε το πρόβλημα αυτό σ’ ένα
νέο τραγούδι του. Το video clip του αποτελεί
«κόλαφο» για τον άνθρωπο του 21ου αιώνα,
ο οποίος, σαν υπνωτισμένος, ρέπει προς την
παθολογική εξάρτηση.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το παραπάνω φαινόμενο, που, πλέ-

Ο

ον, προσλαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις,
αναγκαίο κρίνεται να εντοπισθούν τα αίτια
που το προκαλούν.
Αρχικά, τα δημιουργήματα του τεχνικού
πολιτισμού είναι, πλέον, άπειρα κι έχουν
διεισδύσει στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Συγκεκριμένα, η μετατροπή των
κινητών τηλεφώνων σε κινητούς υπολογιστές συνέβαλε στην κατάχρησή τους,
διότι, πλέον, οποιοσδήποτε κατέχει ένα
«smartphone» δύναται να εκτελέσει ποικίλες εργασίες που παλαιότερα επιτελούσε
ένας σταθερός υπολογιστής. Παράλληλα, τα
κινητά είναι σχεδιασμένα με τέτοιον τρόπο,
ώστε να ελκύουν το ανθρώπινο ενδιαφέρον,
εξέλιξη η οποία επιδεινώνεται από το γεγονός ότι, πλέον, δύνανται να συνδεθούν με το
διαδίκτυο. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το πώς

Παπανούτσος, συχνά, στα αποδεικτικά δοκίμιά του,
κάνει λόγο για την έμφυτη ροπή του ανθρώπου προς
το «εύκολο». Η ίδια η ιστορία έχει αποδείξει πως ο άνθρωπος, συχνά, επαναπαύεται σε μια κατάσταση αδράνειας,
αλλά δύσκολα αφυπνίζεται και μάχεται ενάντια σε ό,τι τον δυσαρεστεί. Η μικρή αυτή ατέλεια της προσωπικότητας του - κατά τ’ άλλα σπουδαίου - ανθρώπου έχει αποτελέσει βασικό αίτιο της κρίσης του ανθρωπισμού και του πνεύματος.
Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο άνθρωπος,
από τα πρώτα βήματά του πάνω στη γη μέχρι σήμερα, έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να χαλιναγωγήσει ποταπά και ζωώδη ένστικτα και να επιτύχει την πρόοδο. Τι ευθύνεται, όμως,
για την αδυναμία του να «υψώσει ανάστημα» απέναντι σε ό,τι
τον βασανίζει;
Αρχικά, είναι αλήθεια πως ο δρόμος προς την πνευματική εγρήγορση είναι όχι μόνο δύσκολος αλλά και ολισθηρός
για το άτομο το οποίο θα επιχειρήσει να φέρει την αλλαγή, να
αφυπνίσει συνειδήσεις, να «πολεμήσει». Κάποτε, ο Ρόμπερτ
Κένεντι είπε: «Η πρόοδος είναι ωραία λέξη, αλλά αυτό που τη
δημιουργεί είναι η αλλαγή και η αλλαγή έχει πολλούς εχθρούς».
Μια μικρή αναδρομή στην ιστορία μάς επιβεβαιώνει ότι ριζοσπαστικές προσωπικότητες με ρηξικέλευθες απόψεις που
έζησαν σε διάφορες ιστορικές περιόδους επωμίστηκαν ευθύνες, αποδοκιμάστηκαν, χλευάστηκαν. Το άτομο, λοιπόν, αντιλαμβανόμενο τη δυσκολία του να δηλώσει το προσωπικό του
στίγμα πηγαίνοντας «κόντρα στο ρεύμα», δειλιάζει. Ο άνθρωπος, ως κοινωνικό ον, φοβάται όσο τίποτα άλλο τη μοναξιά και
την απομόνωση και η εναντίωση απέναντι στις πεποιθήσεις
της «μάζας» αποτελεί ρίσκο.
Επιπρόσθετα, το σύγχρονο άτομο αδυνατεί να αναλάβει
τις ευθύνες του ως πολίτη και να αντιληφθεί το χρέος του. Οι
νοητικοί του μηχανισμοί έχουν αδρανοποιηθεί, η κρίση του
έχει νεκρωθεί, το πνεύμα του βρίσκεται σε λήθαργο. Η κατάσταση αυτή, βέβαια, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Ο Ζάρκο
Πετάν (Σλοβένος θεατρικός συγγραφέας), κάποτε, συνόψισε
τους μηχανισμούς λειτουργίας ολόκληρων των κοινωνιών, σε
μία μόνο φράση: «Ένα άδειο κεφάλι κουνιέται καταφατικά πιο
εύκολα.». Αυτό, φυσικά, έχει γίνει αντιληπτό από τους «ισχυρούς», που επιθυμούν αυτήν, ακριβώς, την παθητικοποίηση

κάποιος το χρησιμοποιεί, μπορεί ανά πάσα
στιγμή ένα μήνυμα να τον αποσπάσει από
την εργασία του. Δηλαδή, επιφορτίζουν τον
βίο του ανθρώπου με ποικίλους περισπασμούς, οι οποίοι απορροφούν την προσοχή
του.
Συνεπώς, όταν το άτομο θα έχει «απορροφηθεί», πλέον, στον πλασματικό κόσμο
του διαδικτύου, δύσκολα θα δραπετεύσει
από αυτόν. Ειδικότερα, οι γενιές που μεγαλώνουν λαμβάνοντας τέτοιου είδους ερεθίσματα (ότι, δηλαδή, είναι φυσικό ο άνθρωπος να είναι μονίμως μπροστά από μια οθόνη), αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Επειδή ο κόσμος του διαδικτύου
δεν έχει κανόνες ή όρια, προσφέρει ένα είδος απόλυτης ελευθερίας κινήσεων στον
χρήστη, ο οποίος πλοηγείται ελεύθερα, δημοσιεύει ή διαβάζει κείμενα που δεν έχουν
υποστεί επιστημονικό έλεγχο. Τέλος, οι άνθρωποι είναι εξαρτημένοι από την τεχνολογία, διότι η αδιάκοπη χρήση των ψηφιακών
μέσων είναι ένα ευρέως αποδεκτό φαινόμενο και επικροτείται από τα πρότυπα των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Ωστόσο, αν κανείς περιορίσει τη χρήση
των συσκευών αυτών, μπορεί ν’ αποκομίσει σημαντικότατα οφέλη. Συγκεκριμένα, η
εξάρτηση από τα τεχνολογικά μέσα ευθύνεται για σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία
θα εκλείψουν με τον περιορισμό της χρήσης
των ψηφιακών συσκευών. Τέτοια είναι προβλήματα όρασης, μυικά και οστεοπαθητικά
λόγω της κακής στάσης του σώματος κ.ά.
Στην ίδια κατηγορία ανήκει κι η παχυσαρκία,
της οποίας τα ποσοστά αυξάνονται δραματικά. Αν ο καθένας, αντί να «σκορπάει» τον
χρόνο του μπροστά σε μια οθόνη, αφοσιωθεί σε μια άλλη ασχολία, όπως είναι, για παράδειγμα, η ανάγνωση βιβλίων ή ο αθλητισμός, θα ωφεληθεί πολύ τόσο σωματικά όσο
και πνευματικά, διότι θα περιοριστούν τα

Βγαίνοντας
από τα δίχτυα
της μαζοποίησης
του λαού, την οποία επιβάλλουν, επιτυχώς, μέσω της χειραγώγησης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της υποβάθμισης
της παιδείας. Είναι γνωστό και κοινώς αποδεκτό ότι το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα δυσλειτουργεί, αδυνατώντας
να μεταλαμπαδεύσει στον μαθητή αξίες και ιδανικά που θα
τον κάνουν να «πολεμήσει» για τις ιδέες του. Τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης, παράλληλα, «βομβαρδίζουν» το άτομο με προγράμματα ευτελούς ποιότητας, υπνωτίζοντας την ευθυκρισία
και τη νόησή του. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας
των ισχυρών να καταστήσουν τον λαό μια αβέλτερη μάζα, χωρίς άποψη και βούληση είναι, πλέον, ορατά.
Δεν πρόκειται, λοιπόν, για συμπτώσεις. Μου είναι αδύνατον να πιστέψω πως ο σύγχρονος άνθρωπος, το μεγαλείο του
οποίου έχει αναδείξει πολλάκις η ιστορία, ενώ πέτυχε να χαλιναγωγήσει τα κατώτερα ένστικτά του, δέχτηκε την πλήρη υποταγή του στα κελεύσματα της μάζας και του διεθνούς οικονομικού συστήματος. Η παθητικοποίηση του λαού είναι εσκεμμένη και πίσω απ’ αυτή διακυβεύονται συμφέροντα. Είναι
αδήριτη ανάγκη ο σύγχρονος νέος να συνειδητοποιήσει την
παρούσα κατάσταση και να αντισταθεί στους μηχανισμούς
αδρανοποίησης του νου του. Πώς, όμως, θα το πετύχει αυτό;
Αρχικά, το άτομο θα πρέπει να κατανοήσει τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
προκειμένου να το χειραγωγήσουν, ώστε να είναι σε θέση να
τους αναγνωρίζει, αποφεύγοντας, έτσι, να γίνει θύμα προπαγάνδας και παραπληροφόρησης. Αυτό μπορεί να το επιτύχει
με τη διά βίου μάθηση και την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Επιπλέον, είναι σημαντικό να προβαίνει σε
προσεκτική επιλογή των προγραμμάτων που παρακολουθεί∙
δε θα πρέπει να αναλώνεται στην παρακολούθηση ευτελούς

προαναφερθέντα προβλήματα. Επιπλέον,
θα αποκτήσει εμπειρίες από τον πραγματικό
κόσμο, θα ευαισθητοποιηθεί για τα προβλήματα της καθημερινότητας και θα έχει καλύτερη ποιότητα ζωής, απολαμβάνοντας τα
«πλούτη» του κόσμου μας, τα οποία θα αντιλαμβάνεται με όλες του τις αισθήσεις.
Σε επίρρωση των παραπάνω, σημαντικές
αλλαγές θα σημειωθούν και στις διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες θα «ανθήσουν» εκ
νέου. Ο άνθρωπος, πλέον, θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει πρόσωπο με πρόσωπο
με τον συνάνθρωπο, εκφράζοντας τα συναισθήματά του αντιλαμβανόμενος σε βάθος τα αντίστοιχα του συνομιλητή του, γεγονός το οποίο δε συμβαίνει μέσω απλών
ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Συνάμα, οι νέοι
και τα παιδιά θα αποκτήσουν την ευκαιρία
να ψυχαγωγηθούν ουσιαστικά και να χαρούν στο έπακρο το άνθος της ηλικίας τους.
Δε θα υπάρχουν, πλέον, άτομα χαμένα στον
κόσμο της τεχνολογίας. Θα υπάρχουν παρέες παιδιών που θα παίζουν στον δρόμο με
μπάλες και κούκλες και όχι με ηλεκτρονικά
παιχνίδια.
Εν κατακλείδι, τα φαινόμενα δείχνουν
πως ο κόσμος δε φαίνεται να οδεύει προς
την απεξάρτηση από την τεχνολογία, αλλά
το ακριβώς αντίθετο. Παρά τις όποιες συνέπειες που προκύπτουν, δυστυχώς, οι κοινωνίες συνεχίζουν να υιοθετούν ετούτο τον
τρόπο ζωής και οι άνθρωποι αφοσιώνονται
στον κόσμο των κινητών τους τηλεφώνων
και, γενικά, των ψηφιακών συσκευών. Ίσως,
όμως, μακροπρόθεσμα ο κόσμος συνειδητοποιήσει το λάθος του και αλλάξει πορεία
προς όφελός του. Αυτό θα επιτευχθεί αν,
εκτός από τον «Moby», και άλλοι καλλιτέχνες και πνευματικοί ταγοί δραστηριοποιηθούν για την αλλαγή της κατάστασης αυτής.
Αλέξανδρος Αλατζάς, Β2 Λυκείου

ποιότητας τηλεοπτικών προγραμμάτων, τα οποία παθητικοποιούν τη φαντασία του και ναρκώνουν τους αμυντικούς μηχανισμούς του απέναντι στη μαζοποίηση. Αντίθετα, οφείλει
να παρακολουθεί –και ως εκ τούτου να υποστηρίζει− προγράμματα που προωθούν την όξυνση της κρίσης.
Επιπρόσθετα, ο ίδιος ο νέος οφείλει να μεριμνήσει για την
πολύπλευρη μόρφωσή του, η οποία θα του προσδώσει την
απαιτούμενη αυτοπεποίθηση, για να υποστηρίξει τις προσωπικές του ιδέες. Παράλληλα, η εκπαίδευση, εφόσον, βέβαια,
υπηρετεί επιτυχώς τους στόχους της, διαπλάθει ακέραιους και
κριτικά σκεπτόμενους χαρακτήρες, οι οποίοι συνειδητοποιούν το κοινωνικό τους χρέος. Ακόμα, απαραίτητη είναι η επαφή του νέου με την τέχνη, επαφή που μπορεί να επιτευχθεί με
τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις, με επισκέψεις σε μουσεία κ.ά. Η
επαφή με τις καλές τέχνες εξευγενίζει την ψυχή του ατόμου,
οξύνει τη φαντασία του και ενισχύει τη δημιουργικότητά του.
Φυσικά, μέσω της δημιουργίας, προβάλλεται η μοναδικότητα
του καθενός κι έτσι ο νέος δύναται να εκφράσει στοιχεία του
χαρακτήρα του. Τέλος, αναγκαία κρίνεται η ενασχόλησή του
με τον αθλητισμό, αφού η καλή φυσική κατάσταση και ο υγιεινός τρόπος ζωής που απαιτεί ο αθλητισμός θα τον αποτρέψουν από ενδεχόμενη στροφή σε νόθες μορφές ψυχαγωγίας
και επιζήμιες συνήθειες που έχει υιοθετήσει η μάζα.
Συνοψίζοντας, ο σύγχρονος άνθρωπος πλανάται, αν πιστεύει ότι είναι πραγματικά ελεύθερος, γιατί αυτήν την εσωτερική
του ελευθερία αργά -αργά του την υποκλέπτουν. Η μοναδικότητα του ατόμου «βομβαρδίζεται» συνεχώς σε μια προσπάθεια
εξάλειψης όλων των ατομικών στοιχείων, με απώτερο στόχο τη
μετατροπή του λαού σε μια άμορφη άβουλη μάζα, εύκολα χειραγωγήσιμη και άκρως συναινετική. Συνεπώς, η αφύπνιση του
πνεύματος είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Μέσω της παιδείας, είναι εφικτή η σφυρηλάτηση χαρακτήρων με
έντονο το προσωπικό στοιχείο, χαρακτήρων ικανών να υποστηρίζουν και να αναδεικνύουν την ομορφιά του διαφορετικού που αυτοί πρεσβεύουν. Η αντίσταση του λαού απέναντι
στον «πόλεμο» κατά της προσωπικότητάς του είναι δυνατή, αρκεί να το πιστέψουμε. Άλλωστε, όπως είπε και ο Καζαντζάκης:
«Ό,τι δε συνέβη ποτέ είναι ό,τι δεν ποθήσαμε αρκετά.».
Ειρήνη Οκταποδά, Γ2 Λυκείου
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Mια σελίδα από το ημερολόγιό μου

Κυρία Σουρέλη, είναι μεγάλη μου τιμή που μιλώ μαζί σας.
Μιλήστε μας για εσάς με τον μοναδικό τρόπο που εσείς
γνωρίζετε.
Η πρώτη Καλομοίρα είπε: «Θα γεννηθεί στη Μακεδονία για
να ’ναι εγγόνι του Μεγαλέξανδρου». «Τα γονικά της, όμως –πα
να πει το κύτταρό της– θα είναι από την άλλη μεριά του Αιγαίου, τη Μικρασία», είπε η άλλη Καλομοίρα. Εγώ άκουγα τις κουβέντες και γουργούριζα στην κοιλιά της μάνας μου ευτυχισμένη. «Θα γίνει συγγραφέας», είπε, επίσημα, η τρίτη Καλομοίρα και
με πασπάλισε με μάγια και κοιμήθηκα, θαρρείς, σε ροζ σύννεφα
και γαλάζια πούπουλα. Δε θυμόμουνα, όταν μεγάλωσα, αυτή τη
συζήτηση. Το μαγικό, όμως, πασπάλισμα υπήρχε. Κι όταν άρχισα να ταξιδεύω στη Ζωή –χωρίς «ούριο άνεμο» τις περισσότερες φορές– πάντα το ’νιωθα σαν χάδι τούτο το πασπάλισμα. Και
θαρρείς την άκουγα να μου ψιθυρίζει: «Θα γίνεις συγγραφέας!».
Λοιπόν, να γίνεις συγγραφέας δεν είναι κάτι απλό. Δε σε φτιάχνει η Σχολή Γενικών Σπουδών που τελείωσα ή η Σχολή Δημοσιογραφίας όπου φοίτησα. Γνώρισα, όμως, εκεί μια παρέα με οράματα. Με έμαθαν κι εμένα να οραματίζομαι έναν καλύτερο κόσμο, που γι’ αυτόν θα παλεύαμε κι εμείς. Με το θράσος της ηλικίας, με τον ενθουσιασμό της νιότης, αποφασίσαμε να αλλάξουμε
όχι της παγκόσμιας, αλλά τουλάχιστον της ελληνικής παιδικής
λογοτεχνίας τη φυσιογνωμία. Γράψαμε με ψευδώνυμο τέσσερα
βιβλία που εκδόθηκαν. Η συντροφιά κάποτε διαλύθηκε. Τα τέσσερα, όμως, βιβλία εξακολουθούν να μιλούν για τα νεανικά όνειρα αυτής της συντροφιάς.
Παντρεύτηκα κι έκανα τέσσερα παιδιά. Έκλαιγαν, μάλωναν,
ξεφώνιζαν, χόρευαν, χαίρονταν. Για να... επιζήσω, έλεγα στον
εαυτό μου ιστορίες, παραμύθια· για να ηρεμήσω τα παιδιά μου,
τους έλεγα ιστορίες, παραμύθια. Αυτά τα παραμύθια έστειλα
στον διαγωνισμό της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και
πήραν το πρώτο βραβείο. Ήταν το 1964. Από τότε άρχισα να
γράφω συστηματικά.
Τα βιβλία πλήθαιναν, όπως αβγάτιζε και η οικογένειά μου. Γιαγιά πια, το 1980, όταν –θυμάμαι– άπλωνα την μπουγάδα μου,
με πληροφόρησαν πως το Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη
της Ακαδημίας Αθηνών, με τίμησε για όλη την προσφορά μου
στην παιδική και εφηβική λογοτεχνία. Και η ζωή συνεχίζεται...
και γράφω... γράφω...
Έχω τόσα να πω για το Χτες, το Σήμερα, το Αύριο! Και γράφω
και πονώ και χαίρομαι και τραγουδώ. «Κι όταν δε θα μπορώ πια
τίποτε να κάνω, αυτό θα δείχνει πως ο Θεός μού έχει πάρει από
τους ώμους το διακόνημά μου, για να το δώσει σε άλλους» όπως
λέει στην προσευχή του ο Αλεξάντρ Σολζενίτσιν...
Είναι γνωστό ότι στη ζωή των παιδιών έχουν εισβάλει τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια, με αποτέλεσμα το βιβλίο να έρθει
σε δεύτερη μοίρα ή και να παραγκωνιστεί τελείως. Πιστεύετε ότι είναι έτσι τα πράγματα και, εάν ναι, μπορεί το βιβλίο

Ποιος είναι
στ’ αλήθεια
ο Αρκάς;

Σ

τη σύγχρονη εποχή, οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής, οι πολλές υποχρεώσεις, οι
υπερωρίες στον χώρο εργασίας και
η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, γενικότερα,
προκαλούν πολύ άγχος. Το άγχος μπορεί να
καταπολεμηθεί με το γέλιο. Το χιούμορ διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή
μας, αφού, μεταξύ άλλων, δραστηριοποι-

Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη
αφιερωμένο στη μνήμη της…

Έχω τόσα να πω για το Χτες, το Σήμερα, το
Αύριο! Και γράφω και πονώ και χαίρομαι
και τραγουδώ.
να ανακτήσει τη θέση που του αξίζει;
Η μηχανή δεν είναι πια εργαλείο στα χέρια του ανθρώπου, αλλά κυβερνά τον άνθρωπο. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι προϊόντα της τεχνολογικής εποχής μας. Δουλειά του συγγραφέα είναι
να μάθει στον άνθρωπο τη σωστή χρήση της μηχανής και όχι
την υποδούλωσή του σε αυτήν. Οι κίνδυνοι, όπως σωστά σημειώνεις, υπάρχουν, αλλά ένα από τα πολλά προσόντα του ανθρώπου είναι ο αγώνας. Έλα, λοιπόν, να κάνουμε πλάι στο computer
μια βιβλιοθήκη. Και, όπως είμαι παραμυθού, σκέφτομαι πως,
όταν μείνει μόνος του ο υπολογιστής, την ώρα που κοιμάσαι,
μπορεί σιγανά και αθόρυβα να ξεφυλλίζει και αυτός βιβλία. Τι
λες, αγωνιζόμαστε να το πετύχουμε;
Στο βιβλίο σας «Ντο-ρε-μι κι ένα σκυλί» διαβάζουμε για
τη ζωή των τεσσάρων παιδιών μιας οικογένειας. Μαθαίνουμε τις συνήθειες της μαμάς, του μπαμπά, του παππού
και της γιαγιάς. Θα ήθελα να μάθω εάν γι’ αυτήν την περιγραφή έχετε επηρεαστεί από προσωπικές σας οικογενειακές στιγμές.
Δεν είναι απολύτως αναγκαίο ο ήρωάς σου να είναι κάποιος
από το στενό σου περιβάλλον ή να καταγράφει ο συγγραφέας
προσωπικές του εμπειρίες. Aν ήταν έτσι, δε θα υπήρχε ιστορικό
μυθιστόρημα. Σίγουρο, όμως, είναι ότι ο κάθε δημιουργός –και
δημιουργός είναι ο συγγραφέας– βάζει ένα κομμάτι του εαυτού
του σ’ αυτό που γράφει και εμπλουτίζει τους ήρωές του με εμπειρίες που αντλεί από τον γύρω του κόσμο. Έτσι και εγώ εμπλουτίζω το μυθιστόρημα, το διήγημα, το παραμύθι με στοιχεία που

εί τον εγκέφαλο και
επηρεάζει θετικά την
ψυχική και σωματική
υγεία. Επίσης, προσφέρει εκτόνωση,
προκαλεί ευχάριστη
διάθεση και αισιόδοξη στάση ζωής. Επιπλέον, εξασφαλίζει
στον άνθρωπο εσωτερική ισορροπία
και αποτελεί έναν ξεχωριστό τρόπο διατύπωσης της σκέψης. Ένας από τους κύριους
εκφραστές του χιούμορ στην Ελλάδα είναι
ο Αρκάς.
Ποιος είναι, όμως, ο Αρκάς; Ο Αρκάς είναι
Έλληνας καλλιτέχνης που ασχολείται με τη
σκιτσογραφία και την τέχνη των κόμικς. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στις
αρχές της δεκαετίας του ’80 με τη σειρά
«Ο Κόκκορας» στο περιοδικό «Βαβέλ». Το
πραγματικό όνομα, καθώς και η ταυτότητα
του εν λόγω καλλιτέχνη παραμένουν άγνωστα. Ψευδώνυμα με τα οποία εμφανίζεται
είναι τα Αντώνης Ευδαίμων, Γεράσιμος Σπανοδημήτρης και, το πιο δημοφιλές, Άρης
Καστρινός (απ’ όπου και το ΑΡ-ΚΑΣ).
Τα έργα του Αρκά έχουν κοινωνικό, πολιτικό, σεξουαλικό, κωμικό και θρησκευτικό περιεχόμενο. Πραγματεύεται θέματα

δανείζομαι από πρόσωπα κοντινά μου. Και για να καταλάβεις
πιο καλά, στο μυθιστόρημα που ανέφερες υπάρχουν τα παιδιά
μου, αλλά, επειδή η γιαγιά και ο παππούς είχαν πεθάνει… «δανείστηκα» από τη… γειτονιά ή από γνωστά σπιτικά, όπου υπήρχαν παππούδες και γιαγιάδες.
Το πρώτο σας βιβλίο το εκδώσατε σε ηλικία 24 χρόνων
και ήταν το «Κόκκινη κλωστή δεμένη». Είναι αυτό το βιβλίο
το αγαπημένο σας;
Αν ρωτήσει κάποιος μια μάνα ποιο είναι το πιο αγαπημένο της
παιδί, δε θα ξέρει να απαντήσει˙ και αυτό, γιατί όλα της τα παιδιά
τα αγαπάει το ίδιο. Έτσι και εγώ αγαπώ όλα τα βιβλία μου το ίδιο,
γιατί είναι «παιδιά» μου. Βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής,
αγαπώ λίγο περισσότερο ένα βιβλίο όχι τόσο καλογραμμένο ή
κάποιο άλλο που κακόπεσε σε εκδότη, όπως ακριβώς μια μάνα
πιότερο πονάει για κείνο το παιδί της που έχει λιγότερα προσόντα, για να πετύχει στη ζωή.
Όταν ήσαστε παιδί, ποιοι ήταν οι αγαπημένοι σας συγγραφείς και κατά πόσο σας επηρέασαν;
Είμαι παιδί της Κατοχής. Ούτε χρήματα είχαμε και το φαγητό
λιγοστό και αυτό. Κοντά στο σπίτι μας, άνοιξε ένα μαγαζάκι και
στη βιτρίνα του έβαλε δύο-τρία βιβλία. Θυμάμαι εύρισκα χίλιες
αφορμές, για να ξεπορτίσω και στεκόμουνα μαζεμένη μπροστά
στη βιτρίνα και έβλεπα το βιβλίο που λαχταρούσα τόσο. Αχ, πόσο λαχταρούσα να το κάνω δικό μου! Μα, όπως σου είπα, λεφτά
δεν υπήρχαν… Σαν έφτασαν οι γιορτές, σηκώθηκα χαράματα,
για να πω τα κάλαντα, με σκοπό να αποχτήσω το δικό μου «βιβλίο». Είπα τα κάλαντα χωρίς ανάσα, μέχρι το απόγευμα. Χτύπησα πόρτες και πόρτες – ακόμη και την πόρτα μιας θείας που δε
χώνευα. Και τα λεφτά μαζεύτηκαν και έτρεξα βολίδα πριν κλείσει
το μαγαζί και, επιτέλους, το αγόρασα. Το «βιβλίο» ήταν το «Στα
μυστικά του βάλτου», της Πηνελόπης Δέλτα. Πόσες βραδιές κοιμήθηκα μαζί του δε θυμάμαι, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι αυτό
το βιβλίο σημάδεψε την πορεία μου.
Αλήθεια, κυρία Σουρέλη, ποια ήταν τα δικά σας πρώτα
συναισθήματα, όταν καταλάβατε πως αυτά που γράφατε
άγγιζαν τις παιδικές ψυχές;
Τι έκανα ρώτησέ με καλύτερα. Χάρηκα, χοροπηδούσα, πανηγύριζα, κορδώθηκα… Μετά –πολύ μετά, ομολογώ– κατάλαβα
την ευθύνη μου. Χοροπηδώ –ομολογώ– και τώρα˙ με τον ίδιο
ενθουσιασμό γεμίζει η ψυχή μου. Μα, τώρα, νιώθω το χρέος μου
απέναντί σου. Και τότε, πριν πάρω χαρτί και μολύβι, λέω στην
Παναγία: «Μάνα, Παναγιά, ας μην κοροϊδέψω και εγώ, ο συγγραφέας, τα παιδιά. Μάνα, βοήθησε να μην είναι ο εγωισμός
μου στοιχείο αρνητικό γι’ αυτά. Μάνα, βοήθησέ με!».
Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας για όλο αυτό το έργο που μας χαρίσατε! Δε θα σας ξεχάσουμε ποτέ!

της καθημερινότητας και τα έργα του έχουν
ιδιαίτερα ρεαλιστικό αλλά και σουρεαλιστικό χαρακτήρα. Γράφει με σαφήνεια το
μήνυμα που θέλει να μεταδώσει στον αναγνώστη. Το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας του οφείλεται τόσο στα σκίτσα, όσο και
στα κείμενά του. Χρησιμοποιεί άριστα την
ελληνική γλώσσα, δημιουργεί απίθανα λογοπαίγνια και οι χαρακτήρες των έργων του
έχουν ένα σημείο αναφοράς, όπως για παράδειγμα, οι ήρωες από το έργο του «Χαμηλές Πτήσεις», που έχει ως θεματικό άξονα τη
σχέση πατέρα και γιου.
Τα γνωστότερα έργα του είναι: «Ο Κόκκορας», «Show Business», «Ξυπνάς Μέσα Μου
Το Ζώο», «Ο Ισοβίτης», «Χαμηλές Πτήσεις»,
«Καστράτο», «Πειραματόζωα», «Ο Καλός
Λύκος», «Η Ζωή Μετά», «Οι Συνομήλικοι»,
«Το Μικρό Και Το Μεγάλο», «Επικίνδυνα Νερά», «Μαλλί Με μαλλί», «Τα μικρά». Έργα
του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, πολωνικά, ρουμανικά, σέρβικα και
βουλγαρικά.
Ποιος είναι, όμως, ο αληθινός λόγος για
τον οποίο ο Αρκάς κρατάει μυστική την
ταυτότητά του; Αυτό το «μυστήριο», που
την καλύπτει, πιθανόν υπάρχει, για να δείξει στους αναγνώστες του ότι επιθυμεί να
γίνει γνωστός μόνο μέσω του έργου του και

Βαλεντίνη Φιλτικάκη, Β2 Γυμνασίου

όχι μέσω της προσωπικής του ζωής. Στόχος
του, όπως έχει δηλωθεί στη σελίδα του στο
διαδίκτυο, είναι να κάνει χιούμορ και όχι
κοινωνική παρέμβαση, σάτιρα ή κατάθεση
γνώμης.
Όπως και να έχει, ο Αρκάς είναι ιδιαίτερα
αγαπητός σε όλους μας, μας προβληματίζει
μέσα από το χιούμορ του και μας χαρίζει ευχάριστες στιγμές.
Κωνσταντίνα Αναγνωστοπούλου,
Έμμυ Πατσίδου,
Β2 Γυμνασίου

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 44
ΔΥΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Ένας νεαρός «Ανδρέας Λασκαράτος», εμπνευσμένος από τους ανθρώπινους χαρακτήρες του σατιρικού κεφαλλονίτη πεζογράφου που παρουσιάζονται
στο σχολικό βιβλίο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
της Γ΄ Γυμνασίου, μάς παρουσιάζει, με την απολαυστική καυστική πένα του, δύο αντίθετους τύπους ανθρώπων που παραμένουν διαχρονικοί.

Α) Αν ακολουθούσαμε τον ο ι κ ο ν ό μ ο στις συνήθειές του, δε θα τον περιγράφαμε καθόλου! Γιατί,
βεβαίως, θα κάναμε οικονομία στο μελάνι! Βλέπετε, ο οικονόμος για ένα πράγμα φημίζεται∙ την τσιγγουνιά του! Ο τσιγγούνης δεν ξοδεύεται, κάνει αιματηρές οικονομίες και καταναλώνει τα απολύτως,
μα απολύτως απαραίτητα! Είναι σπαγκοραμμένος
σε όλα του∙ φορά το ίδιο σακάκι για χρόνια −κι ας
είναι μπαλωμένο− τρέφεται με ψίχουλα, μην τυχόν
και ξοδευτεί, μπορεί να σου προσφέρει το δώρο
που του πήγες πέρσι −και χάρη θα σου κάνει που
δεν το πούλησε!− και τον χειμώνα ξεπαγιάζει, για
να κάνει επιδερμίδα, αφού η θέρμανση είναι πολυτέλεια. Καλά που υπάρχουν και τα πουλοβεράκια
της μαμάς…! Ο ίδιος, φυσικά, θεωρεί τον εαυτό του
προνοητικό, συνετό, λογικό και φυσιολογικό. Οι άλλοι, όμως, πίσω από την πλάτη του τον στολίζουν:
Σκωτσέζο τον ανεβάζουν, καβουροχέρη τον κατεβάζουν. Λένε πως έχει ραμμένες τις τσέπες του και
έχει κρύψει λίρες κάτω από το στρώμα του. Πάντως,
μελλοντικά, ο οικονόμος θα έχει αποθέματα να ξελασπώσει σε περίπτωση ανάγκης. Βέβαια, δε θα τα
προσφέρει για φιλανθρωπίες!

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, ζητήθηκε από τους
μαθητές της Α΄ Λυκείου να μελετήσουν ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Έριχ
Φρομ «Η τέχνη της αγάπης». Κατόπιν, κλήθηκαν ν’ αναπτύξουν το κάτωθι θέμα
έκθεσης: "Με αφορμή το απόσπασμα που διαβάσατε, να συγγράψετε ένα δοκίμιο στο οποίο θα περιγράψετε τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που κάνει την
αγάπη καθημερινή πρακτική, «σκορπίζοντάς» την απλόχερα στον εαυτό του, την
οικογένειά του και τον συνάνθρωπο. Κατόπιν, να επιχειρήσετε να εξηγήσετε τους
λόγους για τους οποίους οι σχέσεις των ανθρώπων διέρχονται κρίση, με αποτέλεσμα η αγάπη που επιδεικνύουν διαρκώς να συρρικνώνεται."

Η

αγάπη δεν είναι έμφυτη. Είναι
επίκτητη και την αποκτά κανείς
μέσα από εμπειρίες και βιώματα.
Όπως κάθε άλλη «τέχνη», έτσι και η αγάπη μαθαίνεται με κόπο, με «σπουδές».
Στην περίπτωση αυτή, είναι οι εμπειρίες
και τα βιώματα της ζωής που διδάσκουν
στον καθένα να αγαπά τον συνάνθρωπό του. Γιατί αυτό είναι η αγάπη∙ μια τέχνη την οποία ο άνθρωπος καλείται –και
οφείλει– να «σπουδάσει».
Μολονότι οι «τελειόφοιτοι» της «σχο-

λής της αγάπης» είναι λιγοστοί, ειδικά
στον 210 αι., εντούτοις δεν παύουν να
ζουν ανάμεσά μας και τα γνωρίσματά
τους να μας διδάσκουν διαρκώς με τις
αξιέπαινες πράξεις τους.
Αρχικά, είναι αλτρουιστές, θέτοντας
πάντα ως προτεραιότητα το «ευ ζην»
του συνανθρώπου τους και, δευτερευόντως, το δικό τους. Ποτέ οι ενέργειές
τους δεν αποσκοπούν στο προσωπικό
τους, και μόνο, όφελος· πάντοτε έχουν
ως γνώμονα των πράξεών τους την έννοια της προσφοράς και της αυτοθυσίας. Παράλληλα, οι άνθρωποι που
πραγματικά αγαπούν νιώθουν ευτυχισμένοι, όταν προσφέρουν χαρά στον
διπλανό και όχι όταν χαίρονται οι ίδιοι.
Έχουν μάθει να συμμετέχουν στη χαρά
του άλλου και να χαίρονται με αυτήν,
ενώ συμπάσχουν μαζί του και θλίβονται, όταν αυτός πενθεί ή αντιμετωπίζει προβλήματα.
Ακόμη, κάποιος που πραγματικά
αγαπά απαρνείται τον υλικό πλούτο
για χάρη του πνευματικού. Επιπλέον,
έχει εντρυφήσει στον ψυχισμό του συνανθρώπου και κατανοεί –ως ένα σημείο– τα συναισθήματα, την ψυχοσύνθεση και τον τρόπο σκέψης του. Αυτό
το πετυχαίνει κανείς μέσω της αυτογνωσίας που τον χαρακτηρίζει, καθώς
αντιπαραβάλλει τον εαυτό του με τους
άλλους, ώστε να κατανοήσει καλύτερα
τον ψυχισμό τους και να εντοπίσει τα

Β) Τι να πρωτοπεί κανείς για τον σ π ά τ α λ ο; Αν είναι να ξοδέψει κανείς λέξεις, θα χρειαστεί πολλές!
Κρατά το πορτοφόλι του συνέχεια στο χέρι, για να
ξοδεύει. Δεν ξέρει πόσα παπούτσια έχει – ούτε σαρανταποδαρούσα να ήταν! – και το προηγούμενο
αυτοκίνητό του δεν συμπλήρωσε τριετία. Τη μια
στη Νέα Υόρκη, την άλλη στο Ντουμπάι, «Burberry»
από την κορυφή μέχρι τα νύχια, «Rollexάκι» στο χέρι… Αλλά, όλα αυτά μέχρι τις δέκα του μηνός· μετά τελειώνουν οι παράδες και πάμε στα δανεικά (κι
αγύριστα)… Ο ίδιος, βέβαια, θεωρεί τον εαυτό του
σπουδαίο, μάγκα, ωραίο, καταφερτζή, μοναδικό,
πετυχημένο… Οι άλλοι όμως – που, σημειωτέον,
τον ζηλεύουν τρομερά για την καλοπέρασή του ελαφρόμυαλο τον φωνάζουν, κουτό, επιπόλαιο και
χαμένο από χέρι τον θεωρούν. Γιατί ούτε για τον
εαυτό του ούτε για την κοινωνία θα προκόψει. Στο
τέλος, θα μείνει άφραγκος!

ελαττώματα στον χαρακτήρα τους. Ως
εκ τούτου, τρέφει μεγάλη αγάπη και ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και τη φύση
του.
Ακολούθως, είναι σε θέση να ξεχωρίζει το ηθικό από το ανήθικο και ποτέ δεν
εκμεταλλεύεται τους άλλους ή λειτουργεί με τρόπο που να υπονομεύει την κάλυψη αναγκών και το όφελος των συνανθρώπων του. Χαρακτηρίζεται, λοιπόν, από ηθικούς φραγμούς και ζει μια
ζωή ενάρετη. Τέλος, είναι απαλλαγμένος από συμπλέγματα ρατσισμού, αλαζονείας και φόβου για το διαφορετικό. Η
αγάπη του για τον συνάνθρωπο ξεπερνά κάθε συναίσθημα φόβου ή απέχθειας προς οτιδήποτε μη συνηθισμένο, μη
καθιερωμένο.
Φυσικά, όπως προαναφέρθηκε άλλωστε, οι άνθρωποι με αυτά τα χαρακτηριστικά σπανίζουν πλέον. Μάλιστα,
η αγάπη που τα άτομα εκδηλώνουν στις
μέρες μας, όλο και συρρικνώνεται και
έτσι, οι ανθρώπινες σχέσεις «ψυχραίνονται» διερχόμενες κρίση. Πολλοί είναι οι
λόγοι που οδήγησαν στο γεγονός αυτό
και σκόπιμο κρίνεται να τους αναζητήσουμε.
Αρχικά, ο υλικός πολιτισμός στις μέρες μας κερδίζει όλο και περισσότερο
έδαφος σε βάρος του πνευματικού. Δίνεται βάση στην απόκτηση υλικών αγαθών, στην οικονομική ευημερία και όχι
στην πνευματική καλλιέργεια ή την ανάπτυξη του αισθήματος της αγάπης. Επιπρόσθετα, το γενικότερο πνεύμα της
εποχής είναι υλιστικό, ενισχυόμενο, μάλιστα, από τα προβαλλόμενα πρότυπα.
Έτσι, ο άνθρωπος εγκολπώνεται τη χρησιμοθηρία ως στάση ζωής και απαρνιέται την αγάπη.
Ακόμη, η ηθική κατάπτωση του ανθρώπου κλιμακώνεται στην εποχή μας
και επηρεάζει παγκοσμίως άτομα και
κοινωνίες. Ο άνθρωπος τυφλωμένος

Διονύσης Γκολφίνος, Γ1 Γυμνασίου

από την αγάπη του για την ύλη και εξαιτίας της έλλειψης μέτρου που τον διακατέχει, αδυνατεί να συνειδητοποιήσει το
κακό που κάνει στον εαυτό του και τους
συνανθρώπους του. Σταδιακά, αλλοτριώνεται και η ακόρεστη επιθυμία του για
τα μάταια «σβήνει ολότελα τη φλόγα της
αγάπης που καίει μέσα του».
Επιπλέον, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παρουσιάζουν άτομα με στοιχεία διαφορετικότητας, όπως τους μετανάστες ή τους πρόσφυγες σαν στοιχεία ανεπιθύμητα, σαν μια απειλή, αλλά, ταυτόχρονα, και σαν ανθρώπους
κατώτερους και άξιους περιφρόνησης.
Με αυτόν τον τρόπο, στερεί από τους
ανθρώπους της κυρίαρχης ομάδας τη
δυνατότητα να αγαπήσουν πραγματικά
τους συνανθρώπους τους που ανήκουν
σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Τέλος,
λόγω της διεθνούς οικονομικής ύφεσης,
οι άνθρωποι αποφεύγουν τις δωρεές και
κάθε εκδήλωση αγάπης που έχει ένα –
έστω ασήμαντο– οικονομικό κόστος.
Επικεντρώνονται, συνεπώς, στην κάλυψη των ατομικών τους αναγκών.
Συνοψίζοντας, αυτοί που ξέρουν να
αγαπούν δίχως υποκρισία ή υστεροβουλία, στις μέρες μας, είναι ελάχιστοι.
Εντούτοις, δεν παύουν, έστω και σε αυτές τις δύσκολες εποχές, κατά τις οποίες
τα ήθη καταρρέουν και η αγάπη αποτελεί για πολλούς μια ανάμνηση, μια συνήθεια που ανήκει πλέον στο παρελθόν, να
μας διδάσκουν διαρκώς την «τέχνη» της
αγάπης με τον τρόπο ζωής τους και τη
στάση τους απέναντι στον συνάνθρωπό τους. Είναι χρέος όλων μας να διδαχτούμε από αυτούς τους πραγματικούς
ταγούς των καιρών μας και να επανεντάξουμε την αγάπη στην καθημερινή
μας ζωή. Ένας κόσμος γεμάτος αγάπη
σαφώς και είναι καλύτερος από έναν κόσμο, όπου κυριαρχεί το μίσος.
Χάρης Γκολφίνος, Α3 Λυκείου
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ΓΛΩΣΣΑ

Διαλεκτοφωνία: απαραίτητη ή παρωχημένη αξία;

Ε

ίστε ακροατής μιας ραδιοφωνικής εκπομπής.
Σε μια τηλεφωνική παρέμβαση, ένας άλλος
ακροατής υποστήριξε ότι η διατήρηση των
ιδιωμάτων είναι μια προσπάθεια ατελέσφορη αλλά και ανούσια. Εσείς αποφασίζετε να παρέμβετε,
να τοποθετηθείτε επί του ζητήματος και να εξηγήσετε ότι η προσφορά της διαλεκτοφωνίας είναι
ανυπολόγιστη τόσο για τους ανθρώπους που την
xρησιμοποιούν όσο και για τη γλώσσα. Κατόπιν,
όμως, να παρουσιάσετε τους λόγους για τους οποίους η πρώτη συρρικνώνεται και ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ταυτίζονται με τον προηγούμενο ακροατή.
Αγαπητοί ακροατές,
με αφορμή την τηλεφωνική παρέμβαση ενός προηγούμενου ακροατή, ο οποίος υποστηρίζει ότι η διατήρηση των ιδιωμάτων είναι ανούσια και ατελέσφορη, θα
ήθελα να σας καταδείξω ότι στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο. Η διαλεκτοφωνία όχι μόνο έχει διαμορφώσει ένα μεγάλο μέρος της κουλτούρας μας, αλλά και
παρουσιάζει πολλά οφέλη τόσο για τους ανθρώπους
που τη χρησιμοποιούν, όσο και για την ίδια τη γλώσσα.
Παρόλ’ αυτά, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η χρήση της
έχει μειωθεί σε σημαντικό βαθμό και πολλοί άνθρωποι
έχουν την εσφαλμένη εντύπωση ότι η διαλεκτοφωνία
είναι περιττή. Τα ιδιώματα αποτελούν αναμφισβήτητα
ένα αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού,
ενώ η προσφορά τους σε όλους τους τομείς είναι ανυπολόγιστη.
Πρώτα απ’ όλα, η κάθε ντοπιολαλιά φανερώνει την
ξεχωριστή ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων κάθε τόπου.
Πίσω από έναν ιδιωματισμό, πολύ συχνά, κρύβονται
κομμάτια της ιστορίας, ήθη, έθιμα καθώς και προκαταλήψεις των αυτοχθόνων. Γι’ αυτόν τον λόγο η μελέτη των
γλωσσικών τους προτιμήσεων μάς προσφέρει πολύτιμη αρωγή στην κατανόηση της κοσμοθεωρίας τους.
Παράλληλα, η διαλεκτοφωνία συμβάλλει στον εμπλουτισμό της γλώσσας, αλλά και στην αύξηση των τρόπων
έκφρασης. Χάρη στα ιδιώματα, η γλώσσα έχει γίνει πιο
ζωντανή και παραστατική, αναδεικνύοντας, παράλληλα, τον πολιτισμικό πλούτο της κάθε περιοχής. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η γλώσσα είναι, πράγματι, ένας
οργανισμός, του οποίου η ζωτικότητα και η ανανέωση
εξασφαλίζεται και με τις διαλέκτους.
Εκτός από τα παραπάνω, η κοινή ντοπιολαλιά ενώνει
τους ανθρώπους, καθώς κάποιος αισθάνεται αμέσως
οικειότητα προς έναν άνθρωπο –ακόμη και άγνωστο–
ο οποίος χρησιμοποιεί τα ίδια ιδιώματα με εκείνον. Η
ντοπιολαλιά αποτελεί, λοιπόν, έναν αόρατο συνδετικό
κρίκο μεταξύ των ατόμων. Καταλαβαίνουμε, έτσι, πόσο σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει η διαλεκτοφωνία για
έναν άνθρωπο της επαρχίας, ακόμη και αν κατοικεί σε
πόλη και δεν αξιοποιεί τη διάλεκτο του τόπου του. Επί-

σης, στη σημερινή εποχή, όταν κάποιος επιλέγει να αξιοποιεί τα ιδιώματα του τόπου του, δείχνει ειλικρίνεια και
γνησιότητα χαρακτήρα, αφού χρησιμοποιεί τη διάλεκτο που αγαπά και με την οποία είναι εξοικειωμένος, χωρίς να αποκρύπτει το γεγονός ότι η τελευταία αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του.
Παρόλ’ αυτά, είναι γνωστό ότι, τις τελευταίες δεκαετίες, η διαλεκτοφωνία έχει συρρικνωθεί. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα, η χρήση της από ένα άτομο που ζει σε μια
πόλη αλλά κατάγεται από την επαρχία να είναι κατακριτέα και η διατήρηση των γλωσσών των αυτοχθόνων να
μη θεωρείται σημαντική από την πλειονότητα.
Αρχικά, σήμερα, ως επίσημη γλώσσα της Ελλάδας
θεωρείται η κοινή νεοελληνική και αυτή τη γλώσσα διδάσκονται οι μαθητές στο σχολείο. Δυστυχώς, όμως, η
διαλεκτοφωνία απουσιάζει, σχεδόν ολοκληρωτικά, από
το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και, συνεπώς,
δε δίνεται στους μαθητές η ευκαιρία να εμπλουτίσουν
τις γνώσεις τους σχετικά με τις διάφορες τοπικές διαλέκτους, αλλά και να κάνουν χρήση κάποιας από αυτές.
Παράλληλα, το κράτος δεν ενθαρρύνει τη μελέτη των διαλέκτων των αυτοχθόνων, ούτε στηρίζει τους λαογραφικούς συλλόγους, γεγονός που έχει ως συνέπεια την αποξένωσή μας από τη διαλεκτοφωνία και την παράδοση
που αυτή φέρει.
Επιπλέον, ένα άτομο το οποίο αξιοποιεί τη διάλεκτο
του τόπου του υπάρχει πιθανότητα να πέσει θύμα χλευασμού λόγω της γλωσσικής του διαφοροποίησης από
τους υπολοίπους. Έτσι, εξαιτίας του κοινωνικού κομ-

φορμισμού, πολλοί άνθρωποι προσαρμόζονται στις
κοινωνικές επιταγές και αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν τη διάλεκτο του τόπου τους. Επιπρόσθετα, στη
σημερινή εποχή, η παράδοση, τμήμα της οποίας αποτελούν τα ιδιώματα, θεωρείται από πολλούς – ιδιαίτερα
από τους νέους – αξία αναχρονιστική και χωρίς μεγάλη σημασία για την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου
τους.
Τέλος, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αποτελούν
έναν σημαντικό παράγοντα ο οποίος ευθύνεται, εξίσου,
για το πρόβλημα της συρρίκνωσης της διαλεκτοφωνίας. Εκτός από την αποκλειστική χρήση της επίσημης
ελληνικής, τα μέσα ενημέρωσης δε δίνουν βήμα στην
προβολή της διαλεκτοφωνίας, ενώ σημασία δίνεται σε
εύπεπτα, χαμηλής ποιότητας προγράμματα, που ελάχιστα πνευματικά οφέλη προσφέρουν· ωστόσο, εξασφαλίζουν κέρδη στα μέσα ενημέρωσης. Έτσι, ο ελληνικός
λαός έχει περιορισμένη επαφή με ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής του κληρονομιάς.
Συγκεφαλαιώνοντας, υποστηρίζουμε ότι η προσφορά των ιδιωμάτων στην επίσημη γλώσσα και τον πολιτισμό μας είναι ανεκτίμητης αξίας και, για τον λόγο αυτό, είναι χρέος μας να καταβάλλουμε προσπάθειες, έτσι
ώστε να τα διατηρήσουμε. Η εκτίμησή μας για τη διαλεκτοφωνία είναι ότι αυτή συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτροπή της περαιτέρω μείωσης της
χρήσης των τοπικών γλωσσικών ποικιλιών.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Εύα Κοκολάκη, Α3 Λυκείου
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Το δημοτικό τραγούδι, ένας ζωντανός θρύλος

Σ

την αυγή του 21ου αι., στο πλαίσιο μιας νέας κοινωνικής πραγματικότητας την οποία χαρακτηρίζει η αστικοποίηση και η παγκοσμιοποίηση, ανιχνεύουμε τη σημασία του δημοτικού τραγουδιού προσπαθώντας να ανασυνθέσουμε την εθνική μας ταυτότητα. Το δημοτικό τραγούδι στέκει ως αντίβαρο σε μια
γενικότερη προσπάθεια εμπορευματοποίησης και βιομηχανοποίησης της μουσικής και εξακολουθεί να αντιστέκεται και να αναπαράγεται, δίνοντας μια ηχηρή απάντηση σε όσους το θεωρούν είδος μουσειακό.
Το ελληνικό δημοτικό τραγούδι είναι αυθεντικό προϊόν της προφορικής μας παράδοσης. Αντίστοιχα, δημοτικό λέγεται και το τραγούδι της υπαίθρου, της επαρχίας, του χωριού. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή
των Ελλήνων και δεν έπαψε ποτέ να υφίσταται, όπως
δεν έπαψαν οι Έλληνες να γλεντούν, να παντρεύονται
ή να μοιρολογούν. Η δημοτική ποίηση αναπαριστά εικόνες σαν κι αυτές της ανώνυμης λαϊκής ποίησης που
ανιχνεύουμε στην αρχαιότητα. Συνεχίζει, αδιάλειπτα,
να συνιστά τον πολιτιστικό καρπό μιας κοινωνίας που
χαρακτηριζόταν από πατριαρχική οργάνωση και κλειστή αγροτική οικονομία. Επειδή, ακριβώς, τα δημοτικά
τραγούδια μεταδίδονται προφορικά, απουσιάζουν οι
σχετικές γραπτές μαρτυρίες αλλά, είναι βέβαιο –όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ν. Πολίτης– ότι η δημοτική μουσική αποτελεί τη συνέχιση της βυζαντινής λαϊκής μουσικής και την προέκταση της αρχαιοελληνικής.
Μέσω των δημοτικών τραγουδιών, ο λαός κατάφερε να
διατηρήσει τη γλώσσα, τα έθιμα και τις δοξασίες του∙
γι’ αυτό και λαογραφικές μελέτες επιβεβαιώνουν την
επιβίωση τέτοιων στοιχείων στο δημοτικό τραγούδι.
Αποδεικτικό στοιχείο της σχέσης των δημοτικών τραγουδιών με την αρχαιότητα αποτελεί ο συρτός χορός, η
χρήση των μέτρων και, κυρίως, ο δεκαπεντασύλλαβος
ιαμβικός στίχος.
Ο βασικός πυρήνας των δημοτικών τραγουδιών είναι η κυριαρχία του συναισθήματος και η άμεση αναφορά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Ο λαός
της υπαίθρου βρήκε, μέσω του δημοτικού τραγουδιού,
μια διέξοδο, ώστε να εκφράσει, αβίαστα, τον εσωτερικό του κόσμο. Οι λαϊκοί ποιητές αποτύπωναν τις χαρές

και τις λύπες, τον καθημερινό μόχθο και τις ανησυχίες
των ατόμων. Τόσο στον κύκλο της ζωής (νανουρίσματα,
μοιρολόγια κ.ά.) όσο και στον κύκλο του χρόνου (κάλαντα, αποκριάτικα), τα δημοτικά τραγούδια είναι αλληλένδετα με τα σχετικά έθιμα. Το γεγονός ότι οι συνθήκες διαβίωσης των αγροτικών πληθυσμών δεν άλλαξαν
δραματικά, κυρίως κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, καθώς και το γεγονός ότι το δημοτικό τραγούδι έχει
δεχθεί τη λιγότερη ξενική επίδραση συνετέλεσαν, ώστε
αυτή η προφορική στιχουργία να συγκροτηθεί σε τέχνη που ξεχώρισε για τη λιτότητα, την απλότητα και τη
σοφία του απλού ανθρώπου της υπαίθρου. Παράλληλα, μια άλλη κατηγορία δημοτικών τραγουδιών –εκτός
από αυτά της ζωής– είναι αυτή που περιλαμβάνει τραγούδια, τα οποία ξεχωρίζουν για την ιστορική τους αξία
και έχουν χαρακτήρα επικό. Σε αυτά ανήκουν τα ακριτικά, τα κλέφτικα και τα ιστορικά. Τα θέματά τους αφορούν στην εξύμνηση των ηρωικών κατορθωμάτων των
ακριτών και των κλεφτών, αλλά και στην αγωνία του Ελληνισμού στα χρόνια της μακραίωνης σκλαβιάς. Τα δημοτικά τραγούδια παραθέτουν ακόμη και στοιχεία για
ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό
διάστημα που ακολούθησε μέχρι την περίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής και του Εμφυλίου Πολέμου.
Η μουσικότητα των δημοτικών τραγουδιών ακολουθεί τους ήχους της Βυζαντινής Μουσικής και της ανατολικής παράδοσης. Οι συνηθέστεροι ήχοι είναι ο Άλφα
(Α) ήχος και ο πλάγιος του Β΄. Η ποικιλία είναι μεγάλη
με τσακίσματα, γυρίσματα, γλιστρήματα, κυματισμούς
και οι ρυθμοί πολύπλοκοι. Χαρακτηριστική μουσική έκφραση είναι και ο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός. Η διάδοση του δημοτικού τραγουδιού έγινε ταυτόχρονα με τη
διάδοση της Εκκλησιαστικής Μουσικής. Γι’ αυτό και δεν
ήταν τυχαίο το γεγονός ότι οι καλύτεροι δημοτικοί τραγουδιστές ήταν και ψάλτες. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό που σχετίζεται με τη μουσικότητα είναι ότι τα
τραγούδια είναι χορευτικά, αν και υπάρχουν και κάποια
«καθιστικά». Σε κάθε περιοχή, ανάλογα με τα τραγούδια
και τους χορούς, χρησιμοποιούνται διαφορετικά μουσικά όργανα. Τα μουσικά όργανα των δημοτικών τραγουδιών είναι: α) τα έγχορδα (λαούτο, ταμπουράς, βιολί,
λύρα, ούτι, σαντούρι), β) τα αερόφωνα (κλαρίνο, καβάλι, φλογέρα, ζουρνάς, τσαμπούνα) και γ) τα κρουστά (ντέφι,
τουμπερλέκι, νταούλι). Τα μουσικά όργανα ενδύουν τα δημοτικά τραγούδια, δημιουργώντας μια ξεχωριστή

ηχητική παράδοση, βάσει της οποίας, μάλιστα, ομάδες
τραγουδιών ταυτίστηκαν με συγκεκριμένα από αυτά.
Έτσι, στην ηπειρωτική Ελλάδα, έχει επικρατήσει, αναμφισβήτητα, η χρήση του κλαρίνου, ενώ στη νησιωτική,
του βιολιού.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο περίφημο κλαρίνο, το οποίο έχει χαρακτηρίσει την ελληνική δημοτική
μουσική. Είναι ένα μουσικό όργανο που εισήχθη στην
Ελλάδα (από την Ευρώπη) κατά πάσα πιθανότητα στις
αρχές του 19ου αι. Οι πηγές αναφέρουν ότι είναι δυνατόν να έφτασε στη χώρα μας είτε μέσω μουσικών συγκροτημάτων του οθωμανικού στρατού, είτε μέσω της
βαυαρικής μπάντας του Όθωνα και των πολυμελών Φιλαρμονικών της Επτανήσου, είτε μέσω των περιπλανώμενων τσιγγάνων των Βαλκανίων. Υπάρχει, όμως, και η
άποψη ότι τα πρώτα κλαρίνα ακούστηκαν στο σαράι
του Αλή Πασά, στα Ιωάννινα. Προπομπός του κλαρίνου
θεωρείται ο αρχαιοελληνικός αυλός και παραλλαγές
του είναι ο ζουρνάς, η πίπιζα, η τσαμπούνα και η φλογέρα. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, το κλαρίνο έγινε το κυριότερο και πιο χαρακτηριστικό όργανο
των δημοτικών τραγουδιών και η χρήση του διαδόθηκε
από την Ήπειρο στη Ρούμελη και τον Μοριά. Οι πρώτες
ηχογραφήσεις δημοτικών τραγουδιών δεν έγιναν στην
Ελλάδα, αλλά στην Αμερική κατά το χρονικό διάστημα
1915-1925. Γνωστοί σύγχρονοι δεξιοτέχνες του κλαρίνου είναι: ο Γιώργος Κωτσίνης, ο Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Πετρολούκας Χαλκιάς, ο Νίκος Φιλιππίδης και ο
Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος.
Από τα προαναφερθέντα, γίνεται κατανοητό ότι το
δημοτικό τραγούδι είναι απόλυτα συνυφασμένο με τη
λαϊκή μας παράδοση. Με χαρακτηριστικά στοιχεία τη
συλλογικότητα, τον ευφάνταστο στίχο και την έκφραση του κοινού αισθήματος, ο δημιουργός συνθέτει αυτό που, αργότερα, μετουσιώνεται σε πνευματικό προϊόν μιας ολόκληρης κοινότητας. Στη συνέχεια, ο λαός
αναπλάθει και αναπροσαρμόζει αυτά τα τραγούδια,
που, πλέον, αποτελούν παράδοση. Έτσι, μέσα από τον
αυθεντικό ήχο, τη μουσική και τον χορό, μπορούμε να
παρατηρήσουμε την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας,
αλλά και τον ξεχωριστό τρόπο σκέψης των Ελλήνων.
Εκεί όπου δεν υπάρχει κανένα ιστορικό μνημείο, καμιά
γραπτή ιστορική πηγή, υπάρχει το δημοτικό τραγούδι,
ο πιο αυθεντικός φορέας της ελληνικής πολιτιστικής
παράδοσης.
Σταύρος Καρακαϊδός, Α3 Λυκείου
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Στο πλαίσιο της εργασίας των Χριστουγέννων, για το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ζητήθηκε από τους μαθητές, με τη βοήθεια των γονέων
τους, να βρουν και να καταγράψουν τους στίχους ενός παραδοσιακού τραγουδιού από την ιδιαίτερη πατρίδα τους ή από όποια περιοχή της ελληνικής
επαρχίας ήθελαν. Κατόπιν, κλήθηκαν να γράψουν ένα σύντομο κείμενο στο
οποίο θα ανέλυαν το περιεχόμενο του τραγουδιού.
Μάλιστα, ως παράδειγμα, δόθηκε ένα δημοτικό τραγούδι της Λέσβου.

To μεταμορφωμένο θεριό και ο νιός
(κρητικό ριζίτικο)
Κάτω στου Δράκου το χωριό, στου Δράκου το πηγάδι,
θεριό μεταμορφώθηκε κι εγίνηκε κοράσιο.
Σε χειλιοπήγαδό ’κατσε κι έκλαιγε κι εθρηνάτο,
κι ο ’μορφονιός κατέβαινεν από λαγού κυνήγι.
Βρίσκει την κόρη κι έκλαιγε κι ετζαγκουρνομαδιέτο:

«ΗΧΑΣΑ ΜΑΝΤΗΛΙ»

(παραδοσιακό Λέσβου - Μ. Ασίας)
Ήχασα μαντήλι με εκατό φλουριά,
ήχασα μαντήλι με εκατό φλουριά
κι ήμαθα πως το ’βρε μια Μπουρνοβαλιά,
κι ήμαθα πως το ’βρε, φως μου,
μια Μπουρνοβαλιά.
Δώσ’ μου το μαντήλι, κράτα τα φλουριά,
δώσ’ μου το μαντήλι, κράτα τα φλουριά,
μου το έχει κεντημένο μια Μυτιληνιά
έμορφη, τσαχπίνα, φως μου, κόρη του παπά.
Δεν μου το χαρίζεις, δεν μου το πουλάς,
δεν μου το χαρίζεις, δεν μου το πουλάς,
τ’ όμορφο μαντήλι που ΄χεις και με τυραννάς
έμορφη τσαχπίνα, φως μου, κόρη του παπά.
Δεν σου το χαρίζω δεν σου το πουλώ,
δεν σου το χαρίζω δεν σου το πουλώ.
Μόνο θα το έχω να σε τυραννώ,
μόνο θα το έχω φως μου, να σε τυραννώ.
Αμάν, ωραία που ’ναι την αυγή
όταν γλυκοχαράζει.
Αμάν, όταν γλυκοχαράζει.
Χαρά σε κείνη την καρδιά
που δεν αναστενάζει.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Στο παραπάνω παραδοσιακό τραγούδι, ο
κεντρικός ήρωας, με παράπονο παραδέχεται
ότι έχασε ένα μαντήλι, πάνω στο οποίο είχαν
ραφτεί (σύνηθες ηθογραφικό στοιχείο) εκατό
χρυσά φλουριά. Πληροφορήθηκε, όμως, ότι
βρέθηκε το μαντήλι από μια νεαρή κοπέλα που
καταγόταν από το προάστιο της Σμύρνης, τον
Μπουρνόβα, που ήταν ξακουστός για τις όμορφες κοπέλες μα και για τα λουλούδια του. Η κοπέλα ήταν κόρη ιερέα και, ως εκ τούτου, πολύ
σεμνή. Όταν ο ήρωας κατάφερε να την εντοπίσει, τη θερμοπαρακαλούσε να του επιστρέψει το μαντήλι και θα μπορούσε, μάλιστα, ως
αντάλλαγμα, να κρατήσει τα φλουριά. Πιθανότατα, το μαντήλι αυτό είχε μεγάλη συναισθηματική αξία για εκείνον, ενώ, παράλληλα, μας
πληροφορεί ότι το είχε κεντήσει μια από τις
χρυσοχέρες κεντήστρες της Λέσβου, πιθανότατα η αγαπημένη του. Ωστόσο, η κόρη του παπά αρνείται να επιστρέψει το μαντήλι στο παλικάρι, επιτείνοντας ακόμη περισσότερο την
αγωνία του. Γι’ αυτό, ο νέος κοιτώντας το Αιγαίο
πέλαγος κάποιο ξημέρωμα, μαγεμένος από την
απαράμιλλη ομορφιά του τοπίου και βιώνοντας
έντονη μελαγχολία, συνειδητοποιεί πως μόνο
οι καρδιές που δεν αναστενάζουν αισθάνονται
χαρά. Ο ίδιος όμως όχι…
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-Τι έχεις, κόρη, και θλίβιεσαι και τζαγκουρνομαδιέσαι;
-Το δαχτυλίδι μού ’πεσε στου πηγαδιού τον πάτο,
κι απού βρεθεί και βγάλει το γυναίκα να με πάρει,
Γυναίκα να με πάρ’ ο νιός κι εγώ εκείνον άντρα.
Και μπαίν’ ο νιός κι εγδύνεντον και τ’ άρματάν του βγάνει. 10
Παίζει την πρώτη βουτακιά και πάει εις τον πάτο,
και βρίσκ’ αθρώπω κεφαλές και γυναικώ πλεξούδες.
Και μπαίν’ ο νιός κι ανάσερνε σα δεκαπέντε ώρες,
Ανάσερνε κι ανάσερνε κι απάνω πάνω πλέει.
-Δεν είναι επ’ αρραβώνιδες μηδέ και δαχτυλίδια.
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Μονό ’ναι αθρώπω κεφαλές και γυναικώ πλεξούδες.
Γιάϊντα θεριό μ΄ εγέλασες;

ΑΝΑΛΥΣΗ

Το παραπάνω τραγούδι είναι κρητικό ριζίτικο. Το εν λόγω
τραγούδι αφηγείται την ιστορία ενός μυθικού πλάσματος και
ενός δύστυχου θύματος που έπεσε στην παγίδα του. Η ιστορία
ξεκινάει με τη μεταμόρφωση του θηρίου σε γυναίκα. Στη συνέχεια, η «γυναίκα» άρχισε να κλαίει, προκειμένου να προσελκύσει
έναν νεαρό, πράγμα που και κατάφερε. Ο νεαρός, θέλοντας να
τη βοηθήσει, ακολούθησε τις οδηγίες της, αλλά, τελικά, μπλέχτηκε, μοιραία, στην παγίδα της.
Το τραγούδι αυτό παρουσιάζει έντονο το κρητικό ιδίωμα, χωρίς, όμως, η γλώσσα του να το καθιστά ιδιαίτερα δυσνόητο.

Ελισσάβετ Κοντοπούλου, Α2 Λυκείου

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 48

Η Γλώσσα
των νέων
Κατά τη διάρκεια μιας ραδιοφωνικής εκπομπής,
ένας ακροατής υποστήριξε στον αέρα ότι η γλώσσα των νέων συνιστά ένα «μίασμα» για τον γλωσσικό
πλούτο της χώρας μας. Ζητήθηκε λοιπόν, από τους
μαθητές, αφού εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους οι νέοι χρησιμοποιούν αυτή τη γλώσσα, να επισημάνουν τα πολλαπλά της οφέλη, παρουσιάζοντας,
μάλιστα, παραδείγματα της γλώσσας αυτής από την
εμπειρία ή τα ακούσματά τους.
Αγαπητοί ακροατές,
είμαι μαθήτρια της Α΄ τάξης του Λυκείου και
ζήτησα να παρέμβω στην εκπομπή σας, προκειμένου να εκφράσω την άποψή μου αναφορικά
με τη γνώμη που υποστηρίχθηκε από έναν ακροατή. Ο τελευταίος ανέφερε, χαρακτηριστικά, ότι
η γλώσσα των νέων αποτελεί «μίασμα» για τον
εθνικό γλωσσικό πλούτο. Προσωπικά, διαφωνώ με τη συγκεκριμένη άποψη και θεωρώ ότι η
γλώσσα αυτή δεν αποτελεί κίνδυνο για την επίσημη γλώσσα.
Πρόκειται για μια διάλεκτο που χρησιμοποιείται από τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και
αξίζει να αναζητηθούν οι λόγοι για τους οποίους
συμβαίνει αυτό.
Καταρχάς, μία από τις βασικές αιτίες χρήσης
της νεανικής «κοινωνιολέκτου» αποτελεί η ίδια
η φύση των νέων. Τα νεαρά άτομα, δηλαδή, βιΑγαπητέ φίλε,
με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα τη σημερινή σου δημοσίευση και οφείλω να ομολογήσω πως με εξέπληξες. Γίνεται, πιστεύω,
κατανοητό πως αντιμετωπίζεις σοβαρές
δυσκολίες στο μάθημα της Νεοελληνικής
Γλώσσας, μα, μην ανησυχείς· σε καταλαβαίνω. Όπως εσύ, έτσι κι εγώ και μεγάλος αριθμός συμμαθητών μας αντιμετωπίζουμε το
ίδιο πρόβλημα.
Ας εξετάσουμε, όμως, το θέμα με ψυχραιμία και λογική. Τι είναι, τελικά, αυτό που καθιστά το εν λόγω μάθημα τόσο δύσκολο και
προξενεί τέτοιο φόβο σε εμάς τους μαθητές;
Αρχικά, η Νεοελληνική Γλώσσα είναι ένα –αντικειμενικά– απαιτητικό μάθημα
στο οποίο, όπως προανέφερα, η πλειονότητα
των μαθητών αντιμετωπίζει προβλήματα. Τούτο συμβαίνει, διότι για την
επιτυχία σε αυτό δεν αρκεί η
αποστήθιση ενός συνόλου
κανόνων ή μιας ομάδας ενδεικτικών επιχειρημάτων. Αντίθετα, ο
τε καθηεκάστογητής,
αποσκοπώντας
στην καλλιέργεια της
κριτικής
σκέψης
των μαθητών
του, δομεί την
εξέταση βασιζόμενος
σε θέματα που συχνά δεν ταυτίζονται
με το υλικό που τους

ώνουν πολλές βιολογικές αλλαγές, εξαιτίας των οποίων
παρουσιάζουν τάσεις αμφισβήτησης του κατεστημένου
και του παραδοσιακού. Επιδιώκουν, έτσι, τον αυτοπροδιορισμό τους και τη διαφοροποίησή τους από τους μεγαλύτερους, ακόμα και σε τομείς, όπως η γλώσσα. Ταυτόχρονα,
η παγκοσμιοποίηση και οι διαρκείς επιρροές από άλλους
πολιτισμούς θα ήταν αδύνατο να μην αφήσουν το στίγμα
τους στη γλώσσα των νέων. Παραδείγματος χάρη, η μουσική και κινηματογραφική βιομηχανία δεν επηρεάζουν μόνο
τον τρόπο εμφάνισης και συμπεριφοράς των εφήβων αλλά
και τη γλωσσική έκφρασή τους. Γι’ αυτό και εκφράζονται με
λέξεις, όπως «ρισπέκτ», «τσα γεια» και «σποτάρω».
Επιβάλλεται, ακόμα, η επισήμανση του γεγονότος ότι οι
νέοι, προκειμένου να ενταχθούν σε ομάδες συνομηλίκων,
υιοθετούν τον τρόπο ομιλίας τους. Ως εκ τούτου, η νεανική
ιδιόλεκτος λειτουργεί ως μέσο κοινωνικοποίησης. Επίσης,
η ορολογία της επιστήμης, με την οποία έρχονται σε επαφή
οι νέοι, δεν αφήνει ανεπηρέαστο τον λόγο τους. Πράγματι,
ακούμε, συχνά, να χρησιμοποιούν λέξεις και φράσεις όπως,
«γκουγκλάρω», «κάνω ρισέτ», «κάνω μπακάπ» και «κάνω
λάικ». Οι νέοι, επιπλέον, υιοθετούν τη συγκεκριμένη ιδιόλεκτο ως τρόπο αντίδρασης απέναντι στον ξύλινο και χωρίς φαντασία λόγο των μεγάλων (πολιτικών, καθηγητών).
Όπως είναι γνωστό, οι έφηβοι αρέσκονται σε καθετί καινοτόμο και πρωτότυπο, το οποίο αναζητούν και στη γλώσσα (για παράδειγμα, «λοστρέ», «τέκνο φρικ», «b.r.b.»). Θα
ήταν παράλειψη να μη σχολιαστεί ότι η χρήση της νεανικής
γλώσσας αποτελεί και έναν τρόπο αποφυγής του γονικού
αλλά και κοινωνικού έλεγχου.
Παρά, λοιπόν, τις αντιρρήσεις πολλών ενηλίκων για τη
χρησιμότητα της νεανικής ιδιολέκτου, υπάρχουν επιχειρήματα που αποδεικνύουν τη χρησιμότητά της. Αρχικά,
η γλώσσα των νέων δε θα πρέπει να δαιμονοποιείται ή να
θεωρείται υποβάθμιση της επίσημης γλώσσας, αφού, όταν
οι άνθρωποι εγκαταλείπουν την εφηβική ηλικία, σταδιακά,
περιορίζουν τη χρήση της γλώσσας αυτής. Πρόκειται για
ένα πρόσκαιρο φαινόμενο, το οποίο αφορούσε και εξακο-

λουθεί να αφορά σ' όλες τις γενιές, όταν βρίσκονται στην
αντίστοιχη ηλικία. Εκτός αυτού, η χρήση της γλώσσας αυτής εκ μέρους των νεαρών μελών της κοινωνίας αποδεικνύει ένα από τα βασικά γνωρίσματα της ηλικίας τους, τον αυθορμητισμό τους. Αποτελεί δείγμα οικειότητας και φιλικής
διάθεσης (για παράδειγμα «y.o.l.o.», «τα λέμε», «τέσπα») και
μέσω αυτής διαφαίνονται η ειλικρίνεια και οι αγνές προθέσεις τους.
Η προσωπική μου θέση θα ήταν ελλιπής, αν δεν επεσήμαινα και το γεγονός ότι όλες οι γλωσσικές ποικιλίες είναι
επιθυμητές. Μία από αυτές, η γλώσσα των νέων, με τρόπο
μοναδικό και ευφυή ανανέωσε τον λεξιλογικό μας πλούτο
προσφέροντας νεολογισμούς, ρηξικέλευθους τρόπους έκφρασης και νέες υφολογικές ποικιλίες. Αξιοσημείωτη κρίνεται και η συμβολή της νεανικής ιδιολέκτου στην κοινωνικοποίηση και την καλλιέργεια του αισθήματος της ομάδας
στις νεαρές ηλικίες. Εξίσου σημαντικό θεωρείται και το γεγονός ότι για τη διαμόρφωσή της απαιτείται η ενεργοποίηση της φαντασίας και του χιούμορ, στοιχεία
που είναι σύμφυτα με τη νεανική ηλικία (λόγου
χάρη «έγινε κόκκαλο», «φυτό», «κάγκουρας»).
Τέλος, το δικαίωμα στην πολυφωνία και την
ελευθερία έκφρασης είναι δείκτης πολιτισμού
και δημοκρατικότητας μιας κοινωνίας.
Οι σκέψεις αυτές συγκλίνουν στο γενικό
συμπέρασμα ότι οι μεγαλύτεροι οφείλουν να
αντιμετωπίσουν με θετικό τρόπο την τάση των
νέων να χρησιμοποιούν τη νεανική κοινωνιόλεκτο βοηθώντας τους, παράλληλα, να μάθουν
και να καλλιεργήσουν την επίσημη γλώσσα.
Έτσι, θα μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις.
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
Ιωάννα Παπαδημούλη, Α2 Λυκείου

ΕΚΘΕΣΗ

Δε θέλει κόπο... θέλει τρόπο!
Ένας μαθητής έκανε μια ανάρτηση σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτή,
μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας τού προκαλεί
τρόμο. Ζητήθηκε, λοιπόν, από τους μαθητές της Α΄ Λυκείου να απαντήσουν, με μορφή σχολίου, στον μαθητή αυτόν. Ειδικότερα, κλήθηκαν να εξηγήσουν για ποιο λόγο τα
διαγωνίσματα της έκθεσης ιδεών, αλλά και γενικότερα η παραγωγή επίσημου λόγου,
προκαλούν τρόμο στα παιδιά. Έπειτα, θα έπρεπε να προτείνουν τρόπους, ώστε τα νέα
παιδιά να ενισχύσουν τον λεξιλογικό τους πλούτο και να γίνουν καλύτεροι χρήστες
της γλώσσας.
έχει παραδώσει, αλλά απαιτείται τόσο φαντασία όσο και ώριμη σκέψη για την επίτευξη ενός υψηλού βαθμού. Ωστόσο, όλα αυτά
προϋποθέτουν εξάσκηση και εμπειρία, με
αποτέλεσμα ο στόχος να φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολος - τουλάχιστον στην αρχή. Παράλληλα, θεωρώ πως εμείς, ως μαθητές, δεν
έχουμε, ακόμα, εξοικειωθεί πλήρως, με την
ιδέα του άγνωστου ζητουμένου. Επομένως,
είναι λογικό ένα πρωτότυπο κείμενο ή θέμα
να μας δυσκολέψει.
Αν θέλουμε, παρόλ' αυτά, να είμαστε ρεαλιστές, η βασικότερη αιτία στην οποία οφείλεται αυτός ο «τρόμος» δεν είναι η προαναφερθείσα. Κατά τη γνώμη μου, ο βασικότερος λόγος είναι ο φόβος της αποτυχίας,
που πηγάζει, βέβαια, από τα προηγούμενα.
Ακριβώς, λοιπόν, επειδή πολλοί μαθητές
έχουν επίγνωση των αδυναμιών τους, πιστεύουν πως δε θα ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του μαθήματος
και είναι, έτσι, αρνητικά προδιατεθειμένοι
απέναντι σε αυτό. Μπορεί να μη θέλεις να το
παραδεχτείς –ή, πιθανόν, να μην το αντιλαμβάνεσαι– αλλά η σκέψη αυτή βρίσκεται στο
υποσυνείδητό σου. Σε αυτό έρχεται να προ-

στεθεί και ο ανταγωνισμός που, δυστυχώς,
υποβόσκει. Έτσι, τα παιδιά, συχνά, απογοητεύονται και εκδηλώνουν απέχθεια προς αυτό, μιας και η βαθμολογία στο συγκεκριμένο
μάθημα είθισται να είναι χαμηλότερη από τα
άλλα μαθήματα.
Ακόμη, όμως, και με όλα αυτά τα «ελαττώματα», με τα οποία έχουμε συνυφάνει οι
μαθητές το μάθημα, μπορούμε, άραγε, να
επωφεληθούμε ουσιαστικά από αυτό και να
γίνουμε ορθότεροι χρήστες της γλώσσας;
Η απάντηση είναι ναι. Αν πραγματικά σε
φοβίζει το μάθημα αυτό, υπάρχουν τρόποι
να ενισχύσεις τη λεξιλογική σου ικανότητα,
με βασικότερο αυτόν της ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων. Ξέρω πως η καταφυγή σ’
αυτή τη λύση είναι τετριμμένη και την έχεις
ακούσει πολλές φορές· την έχεις δοκιμάσει,
όμως, ποτέ; Ένα μυθιστόρημα, για παράδειγμα, βρίθει λεξιλογικού πλούτου που θα
μπορούσες να χρησιμοποιείς όχι μόνο στην
παραγωγή λόγου για τις ανάγκες του μαθήματος, αλλά και να τον υιοθετήσεις, ενδεχομένως, στις καθημερινές σου συνομιλίες. Σε
αυτά τα κείμενα βρίσκουν εφαρμογή, επίσης, όλοι οι γραμματικο-συντακτικοί κανό-

νες που έχεις διδαχτεί. Έχεις, έτσι, την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με μια πολύ προσεγμένη γλώσσα που θα μπορούσε να μετατρέψει και σένα τον ίδιο σε έναν εντυπωσιακά
καλλιεργημένο ομιλητή. Γιατί να χάσεις μια
τέτοια ευκαιρία, μονάχα, επειδή απαιτεί μια
«στάλα» μόχθου;
Αν, όμως, δεν έχεις χρόνο για κάτι τέτοιο,
το ίδιο το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμο
για την ενίσχυση της εκφραστικής σου ικανότητας. Ακούγοντας, προσεκτικά, τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο καθηγητής σου,
μπορείς διευρύνεις το πεδίο της αντίληψής
σου και να ενισχύσεις την κριτική σου σκέψη, δίνοντας, παράλληλα, έμφαση και στην
ποιότητα της γλώσσας που χρησιμοποιείται.
Ταυτόχρονα, η τάξη είναι ένας χώρος όπου
σου δίνεται η ευκαιρία να καλλιεργήσεις και
την ικανότητά σου στον διάλογο. Ανταλλάσσοντας απόψεις με τους συμμαθητές σου,
εξοικειώνεσαι με τους κανόνες του εποικοδομητικού διαλόγου, αποκτάς παρρησία και
γίνεσαι ένας δεινός ομιλητής με ικανότητα
πειθούς.
Συγκεφαλαιωτικά, κατανοώ πως, ενδεχομένως, ακούγομαι σαν ένας ρομαντικός
αιθεροβάμονας και όλα τα παραπάνω μοιάζουν ουτοπικές προτάσεις. Εκεί όπου θέλω
να καταλήξω, όμως, είναι πως ο φόβος σου
για τη Νεοελληνική Γλώσσα είναι κατανοητός και, όντως, όλοι μας τον βιώνουμε. Η καταπολέμησή του, ωστόσο, είναι εφικτή και
εντός του πλαισίου των δυνατοτήτων μας.
Μην είσαι αρνητικός και πεσιμιστής· το μόνο που απαιτείται είναι θέληση και καταβολή
προσπάθειας, για να γίνεις, τελικά, ένας ικανός και καταξιωμένος χρήστης της γλώσσας.
Φιλικά,
Παναγιώτης Κανατάς, Α3 Λυκείου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Π

ροκειμένου να κατανοήσουμε πλήρως την έννοια
του Ισλάμ, πρέπει να τονίσουμε πως δεν πρόκειται
απλώς για μια θρησκεία που διαμορφώθηκε στις
αρχές του 7ου αι., αλλά για ένα ιδιαίτερο σύστημα διακυβέρνησης του κράτους, κατά το οποίο οι έννοιες της θρησκείας και της πολιτείας ταυτίζονται. Οι «ιερές πηγές» του
Ισλάμ καθορίζουν τους διάφορους τομείς της ζωής τόσο

λιο του 2014, οι Τζιχαντιστές διέταξαν να ακρωτηριαστούν
τα γεννητικά όργανα σε όλες τις γυναίκες ηλικίας 11 έως 46
ετών, στην πόλη της Μουσούλης, στο Ιράκ. Ωστόσο, στην
Ευρώπη, η κλειτοριδεκτομή θεωρείται έγκλημα και διώκεται ποινικά. Από το 1997, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες, για να σταματήσει η βάναυση αυτή πρακτική. Το 2010,
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μαζί με τον ΟΗΕ δημοσί-

των ανδρών όσο και των γυναικών. Ειδικότερα, η σύζυγος
οφείλει να «στέκεται προσοχή» στον σύζυγό της και να τον
υπακούει. Χωρίς την άδειά του απαγορεύεται να λαμβάνει
αποφάσεις και να έχει επαγγελματική ζωή. Η απαγόρευση
αυτή υφίσταται και σε χώρες με νεότερες νομοθεσίες, όπως
στην Αίγυπτο, τη Συρία, το Ιράν και το Ιράκ. Πιο αναλυτικά,
η ισλαμική παράδοση, η οποία παραμένει ζωντανή σε πολλές μουσουλμανικές χώρες, υπαγορεύει πως η γυναίκα είναι
κατώτερη του ανδρός και θεσμοθετεί μια καθαρά πατριαρχική κοινωνία. Η μουσουλμάνα οφείλει να υποτάσσεται στη
θέληση του ανδρός και να υπακούει τον νόμο του Ισλάμ, ο
οποίος ρυθμίζει τα ζητήματα της ζωής. Έτσι, το πρότυπο της
ανεξάρτητης και ελεύθερης γυναίκας που προβάλλεται από
τη Δύση αντιτάσσεται, παντελώς, σε αυτό της Ανατολής. Ο
ρόλος της γυναίκας στην Ανατολή περιορίζεται σε αυτόν
της μητέρας και της συζύγου και η θέση της οριοθετείται
αυστηρά εντός της οικίας, καθώς δεν έχει το δικαίωμα να
κάνει επισκέψεις δίχως την άδεια αλλά και τη συνοδεία του
συζύγου της, του πατέρα της ή του αδελφού της.

ευσαν μια παγκόσμια στρατηγική, για να σταματήσει αυτή
η βαναυσότητα, ενώ, το 2012, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων της γυναίκας.
Σύμφωνα με μια διακήρυξη, η οποία αποδίδεται στο
Ισλαμικό Κράτος, τα κορίτσια μπορούν να παντρεύονται
από την ηλικία των εννέα ετών, «τα πιο αγνά» θα παντρεύονται στα δεκαέξι ή δεκαεπτά έτη, ενώ όλες οι γυναίκες θα
πρέπει να θεωρούν τη μητρότητα ως μοναδικό σκοπό της
ύπαρξής τους. Ο γάμος επισφραγίζει το μεγαλύτερο μέρος
της ζωής τους. Ωστόσο, τα κορίτσια που παντρεύονται σε
τόσο νεαρή ηλικία ενδέχεται να παρουσιάσουν μόνιμες συναισθηματικές, σωματικές και ψυχολογικές βλάβες. Συνεπώς, συνάγεται αβίαστα ότι η κοινωνική θέση των γυναικών
της Ανατολής διαφέρει ριζικά από εκείνη των γυναικών της
Δύσης. Οι πρώτες καλούνται να αντιμετωπίσουν αμέτρητα
εμπόδια και δυσκολίες στο πλαίσιο ενός ανδροκρατούμενου κράτους, το οποίο τις καταδικάζει σε μόνιμη υποβάθμιση της προσωπικότητάς τους.

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ
Κάθε χρόνο, τρία εκατομμύρια νέα κορίτσια υποβάλλονται σε σουνέτι (κλειτοριδεκτομή). Σύμφωνα με στοιχεία,
η πρακτική αυτή εφαρμόζεται σε πολλές μουσουλμανικές
χώρες της Αφρικής, όπως και σε χώρες της Ασίας. Τον Ιού-

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ
Ναι ,ακριβώς! Έναν αγώνα, πολύ σκληρό μάλιστα, με οδυνηρές συνέπειες, ξεκίνησε η Μαλάλα Γιουσαφζάι (Malala
Yousafazai), η οποία κατάγεται από το Πακιστάν και αγωνίζεται για το δικαίωμα των κοριτσιών της χώρας της στην εκ-

ΙΣΛΑΜ: Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΝ ΖΟΥΣΕ
Ο ΜΕΓΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ…

Ο

Μέγας Βασίλειος ήταν μια ξεχωριστή φυσιογνωμία της Εκκλησίας, τόσο για την προσφορά του στους συνανθρώπους του στον υλικό τομέα, όσο και
για όλα τα πνευματικά αγαθά που τους χάρισε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Πιο
συγκεκριμένα, πέρα από τη στηλίτευση του
άδικου πλουτισμού, την εισαγωγή των κανόνων του κοινοβιακού μοναχισμού, την κοινοκτημοσύνη και την αγάπη που υποστήριζε,
θεωρούσε αναγκαία, στη ζωή των ανθρώπων, και την πνευματική αλλαγή. Ο Μέγας
Βασίλειος πίστευε πως η τέλεια κοινωνία είναι αυτή που προέρχεται από την πνευματική επανατοποθέτηση των ανθρώπων και όχι
από την αλλαγή των οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων.

Η πεποίθηση αυτή ισχύει μέχρι και σήμερα, καθώς η ανάπτυξη του πνευματικού επιπέδου των ατόμων είναι καθοριστική για τη
λειτουργία της κοινωνίας. Αυτό συμβαίνει,
διότι οι πολίτες που την απαρτίζουν έχουν τη
δυνατότητα να τη μετασχηματίσουν, μόνο
αν αλλάξουν οι ίδιοι. Αντίθετα, η μεταβολή
των οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων (π.χ. καπιταλισμός, κομμουνισμός) δεν
είναι ισάξια με την πνευματικότητα των ανθρώπων στην κατεύθυνση της ουσιαστικής
μεταβολής της κοινωνίας. Όλα τα παραπάνω
αποδεικνύουν ότι τα λόγια του Μ. Βασιλείου
είναι διαχρονικά, επειδή εξακολουθούν να
έχουν ισχύ στη σύγχρονη εποχή.
Αν ο Μέγας Βασίλειος είχε τη δυνατότητα,
θα έδινε κάποιες συμβουλές στους σημερι-

παίδευση. Η πρώτη εκπαίδευση που έλαβε η Μαλάλα ήταν
από τον πατέρα της, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης σχολείου και
ποιητής. Όταν η Μαλάλα ήταν έντεκα ετών, ξεκίνησε να περιγράφει τη ζωή της σε ένα ιστολόγιο, χρησιμοποιώντας
ψευδώνυμο. Σε αυτό εξέφραζε τις απόψεις της σχετικά με
το αναφαίρετο δικαίωμα των κοριτσιών να μορφώνονται,
μετά την κατάληψη της περιοχής από τους Ταλιμπάν, που
απαγόρευσαν στα κορίτσια το δικαίωμα αυτό. Αργότερα,
έδωσε συνεντεύξεις σε διάφορα μέσα κι έτσι έγινε γνωστή η
ταυτότητά της. Στις 9 Οκτωβρίου 2012, ένας άνδρας πυροβόλησε τη Μαλάλα τέσσερις φορές στο κεφάλι, καθώς εκείνη πήγαινε στο σχολείο, τραυματίζοντάς την πολύ σοβαρά.
Η απόπειρα δολοφονίας της προκάλεσε μια έκρηξη συμπαράστασης προς τη δεκαπεντάχρονη, τότε, μαθήτρια, τόσο
στο Πακιστάν όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 2013, της
απονεμήθηκε το Βραβείο Ζαχάρωφ και το 2014, το Βραβείο
Νόμπελ Ειρήνης για τον αγώνα της αναφορικά με το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση.
Όπως αντιλαμβανόμαστε από όλα τα παραπάνω, οι συνθήκες ζωής για τις γυναίκες των χωρών της Ανατολής είναι
πολύ σκληρές και, ακόμα και η παραμικρή παράβαση των
κανόνων, μπορεί να έχει επίπτωση στη σωματική τους ακεραιότητα. Λίγες γυναίκες έχουν προσπαθήσει να ξεφύγουν
από τα «δίχτυα» των παρωχημένων αυτών κανόνων και, στα
μάτια όλων μας, φαντάζουν ηρωίδες – είναι άλλωστε! Όπως
η Μαλάλα προσπάθησε, με τον δικό της τρόπο, να διεκδικήσει ίσα δικαιώματα με εκείνα των ανδρών, έτσι πρέπει να
κάνουν και όλες οι καταπιεσμένες γυναίκες του κόσμου. Να
γίνονται παράδειγμα προς μίμηση για τα νεαρά κορίτσια,
ακόμη και εκείνα του δυτικού κόσμου που πολλές φορές
καταπιέζουν τις επιθυμίες τους, είτε επειδή φοβούνται, είτε
επειδή συμβιβάζονται, χωρίς να δίνουν σημασία στις δικές
τους ανάγκες.

νούς Ιεράρχες, οι οποίες θα συνεπικουρούσαν στην πνευματική προκοπή και εύρυθμη
λειτουργία της σύγχρονης κοινωνίας. Αρχικά, θα τους προέτρεπε να υπηρετούν το κοινό συμφέρον, καθώς και να εμφυσήσουν την
αξία αυτή και στους συνανθρώπους τους,
στοχεύοντας, κυρίως, στους νέους, που αποτελούν το μέλλον της κοινωνίας. Επιπρόσθετα, θα συμβούλευε τους Ιεράρχες να
συμβάλουν στη βελτίωση του υπάρχοντος
εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε αυτό να
προσφέρει ουσιαστική μόρφωση στα νεότερα μέλη της κοινωνίας και όχι την απλή
εγγραμματοσύνη. Είναι, άλλωστε, γνωστό
ότι η μεταλαμπάδευση αξιών και η προώθηση κοινωνικών δράσεων που συνεπάγεται η
ολόπλευρη μόρφωση βοηθούν στην όξυνση του πνεύματος και της κριτικής σκέψης,
ώστε τα άτομα να μη μετατρέπονται σε φερέφωνα των Μ.Μ.Ε, των πολιτικών και των
ισχυρών. Έτσι, οι άνθρωποι θα είναι σφαιρικά καλλιεργημένοι, με πλήρη συνείδηση της
καταλυτικής θέσης που κατέχουν ως ενεργά
μέλη της κοινωνίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι θα τους παρακινούσε να μεριμνήσουν και για τη μόρφωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, οι
οποίες έχουν ανάγκη τη στήριξή τους. Με
τον τρόπο αυτό, όλα τα άτομα θα μπορούσαν να μορφωθούν και να έχουν τις ευκαιρίες που τους αναλογούν, ώστε να αξιοποι-

Σοφία Αρβανίτη, Κωνσταντίνα Κιτσαρά,
Ζωή Κωστοπούλου, Τίνα Πηλιώτη, Β4 Λυκείου
ηθούν οι δυνατότητές τους προς όφελος
τόσο του ατομικού όσο και του συλλογικού
συμφέροντος. Τέλος, ο Μέγας Βασίλειος θα
προέτρεπε τους σύγχρονους Ιεράρχες να γεφυρώσουν το χάσμα που έχει δημιουργηθεί
ανάμεσα στους ανθρώπους και τον Θεό με
τη βοήθεια της πίστης τους. Ειδικότερα, οι
ιερωμένοι θα μπορούσαν να προσεγγίσουν
τους νέους, οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί
από τον Θεό, και να τους επανακατευθύνουν
προς την αληθινή πίστη.
Ολοκληρώνοντας, ο Μέγας Βασίλειος
υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα της
Εκκλησίας, με καθοριστική συνεισφορά όχι
μόνο όσον αφορά στον θεολογικό τομέα αλλά και στις ανθρώπινες σχέσεις. Συμβούλευε
το ποίμνιό του και μεταλαμπάδευε τις γνώσεις του σε αυτό, ανεξαρτήτως της κοινωνικής τάξης στην οποία ανήκαν. Ενδιαφερόταν
πολύ για το κοινό καλό και προσπάθησε να
μεταδώσει το δικό του μήνυμα αγάπης, προκειμένου μια μέρα οι άνθρωποι να συμβιώσουν αρμονικά, ακολουθώντας τον δρόμο
που χάραξε ο Θεός και έχοντας τη δύναμη
να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ζωής.
Ελένη Ανδρεαδάκη,
Δέσποινα Γκούντμαν,
Σοφία Κοκολάκη, Έλενα Μπουγιούκου,
Γ2 Γυμνασίου
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ήλιος είχε μόλις ανατείλει. Μια νέα
ημέρα ξημέρωνε. Οι ακτίνες του χάιδευαν απαλά το πρόσωπο του παππού. Τα μάτια του άνοιξαν. Κατάφερε να σηκωθεί. Ένιωθε ξανά έντονες ενοχλήσεις στις
αρθρώσεις του. Τις αγνόησε. Αφού ντύθηκε,
έφαγε βιαστικά μια φέτα ψωμί, ήπιε μια γου-

τις ελιές και έκοψε τα μαρούλια. Χωρίς να
χάσει χρόνο, τα συσκεύασε όλα σε ένα χάρτινο κουτί κατά είδος, φόρεσε το παλτό του
και πήρε το δρόμο για τον αγροτικό συνεταιρισμό της περιοχής. Ο χρόνος είναι χρήμα και το χρήμα ήταν κάτι που ο παππούς
είχε πραγματικά ανάγκη.

πολύ μικρότερες από τις προηγούμενες,
ενώ τα μήλα λιγότερα. Ένα από τα αβγά έχει
ραγίσει. Όσο για το γάλα… φαίνεται ξινό.
Όλα αυτά μαζί δεν αξίζουν παραπάνω από
οκτώ ευρώ» είπε χωρίς να πάρει ανάσα διατηρώντας, παράλληλα, ένα αυστηρό και
επικριτικό ύφος.
«Πόσο; Έκανα ό,τι καλύτερο
μπορούσα. Σας παρακαλώ... είμαι γέρος άνθρωπος, λυπηθείτε
με. Κοντεύω να χάσω το σπίτι μου». Κοίταξε
τον νεαρό με «ραγισμένη» καρδιά. Κατάλαβε, όμως, ότι τα λόγια του δε θα έπιαναν τόπο. Πήρε τα χρήματα και έφυγε.
Στον δρόμο της επιστροφής ήταν ακόμη
οργισμένος. Ξαφνικά, θυμήθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει την Υπηρεσία Παροχής
Νερού. Αν ήθελε να κερδίσει περισσότερα
χρήματα, έπρεπε να έχει άφθονο νερό για
τις καλλιέργειές του. Έφτασε στην υπηρεσία, μπήκε μέσα και αντίκρισε τον Μιχάλη,
τον υπεύθυνο. Αφού τον χαιρέτησε, του
έδωσε το συνολικό ποσό που είχε στην τσέπη του: δεκαεννέα ευρώ.
«Αυτά είναι όλα όσα έχεις;» τον ρώτησε
σε αυστηρό τόνο ο υπεύθυνος. Ο παππούς
έγνεψε σαν αξιολύπητο κουτάβι. Ο Μιχάλης
τότε αναστέναξε. «Ξέρεις πόσο σε εκτιμώ.
Όμως, δεκαεννέα ευρώ δε φτάνουν. Έτσι,
θα αναγκαστώ να σου κόψω το νερό».
«Μιχάλη, σε παρακαλώ! Λυπήσου με! Το
χωράφι είναι η τελευταία μου ελπίδα». Ο
Μιχάλης, όμως, αποσύρθηκε στα ενδότερα
του κτηρίου.

«Ο άνθρωπος, το χειρότερο είδος στον πλανήτη»

λιά γάλα - αυτό το φτωχό πρωινό τού επέτρεπε το ελάχιστο εισόδημα των τελευταίων μηνών - και ξεκίνησε για το χωράφι.
Μόλις έφτασε εκεί, άρχισε αμέσως τη
δουλειά. Πάντα εργαζόταν, για να πετύχει
το καλύτερο. Στην παρούσα φάση της ζωής
του, όμως, η εργατικότητα ήταν αναγκαία
πιο πολύ από ποτέ. Μάζεψε τα αβγά από τις
κότες, άρμεξε τις αγελάδες, έκοψε από τα
δέντρα τα μήλα και τα πορτοκάλια, μάζεψε

Η

Ο συνεταιρισμός δεν ήταν παραπάνω
από πέντε λεπτά περπάτημα. Όταν έφτασε,
είδε το συνηθισμένο παλικάρι πίσω από το
γραφείο της εισόδου. Μπήκε μέσα. Η ζεστασιά του δωματίου τον ημέρεψε.
«Έφερα την πραμάτεια, κύριε Γιώργο» είπε στον νεαρό ακουμπώντας το κουτί στο
γραφείο. Εκείνος το άνοιξε και κοίταξε καλά
-καλά το περιεχόμενό του.
«Λοιπόν, έχουμε και λέμε: οι ελιές είναι

Ο παππούς έφυγε. Δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που είχε συμβεί εκείνη την ημέρα. Ένιωθε πως το σύμπαν συνωμοτούσε
εναντίον του. Ξεκίνησε να βρέχει. Στον δρόμο συνάντησε πολλούς συγχωριανούς. Την
κυρία Μαρία, τη γειτόνισσά του, τον κυρ
Γιάννη, τον φούρναρη, τη δεσποινίδα Γεωργία, τη δασκάλα. Δεν είχε άλλη επιλογή από
το να τους ζητήσει μερικά χρήματα, ένα δύο
ευρώ από τον καθένα. Όμως, κανείς δεν του
έδωσε. Άλλος τον αγνόησε, άλλος τον κοίταξε θλιμμένα, μα τίποτα παραπάνω, άλλος
απλώς απέφυγε το βλέμμα του. Δάκρυα τού
ήρθαν στα μάτια.
Ο παππούς γύρισε στο σπίτι άρρωστος.
Δεν πονούσε, ούτε έβηχε, ούτε είχε πυρετό.
Ήταν, όμως, ψυχολογικά άρρωστος. Συλλογίστηκε την ασπλαχνία, τον εγωισμό, την
εκμετάλλευση που αντιμετώπισε εκείνη την
ημέρα. «Ο άνθρωπος είναι το χειρότερο είδος στον πλανήτη», σκέφτηκε κι αναστέναξε βαθιά.
Ο παππούς ξάπλωσε να κοιμηθεί, αλλά ο
Θεός τον λυπήθηκε και τον έσωσε. Από εδώ
και πέρα, ο παππούς δε θα ξανάπεφτε θύμα εκμετάλλευσης, δε θα αντιμετώπιζε τέτοια συμπεριφορά από ανθρώπους, δε θα
ξαναέτρωγε τόσο φτωχό πρωινό, δε θα ξαναένιωθε πόνο στις αρθρώσεις. Ο παππούς
ξάπλωσε να κοιμηθεί. Και δεν ξανασηκώθηκε ποτέ.
Αλέξανδρος Θηραίος,
Β2 Γυμνασίου

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

χώρα μας κατέχει το θλιβερό ρεκόρ στα τροχαία
δυστυχήματα στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο, θρηνούμε 1.800 νεκρούς, ενώ 4.500 άνθρωποι, στη συντριπτική τους πλειονότητα νέοι, καθίστανται τετραπληγικοί.
Εντυπωσιακό είναι πως, ενώ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 100 ετών, 70.000 Έλληνες σκοτώθηκαν σε πολέμους,
τα τελευταία, μόλις, 50 χρόνια, 130.000 Έλληνες έχασαν τη
ζωή τους σε θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα και άλλες
300.000 έμειναν ανάπηροι, «ζωντανοί νεκροί», δηλαδή,
σε μια κοινωνία που δε λαμβάνει καμία μέριμνα γι’ αυτούς.
Αρκεί να αναλογιστεί κανείς πως το κόστος των τροχαίων
δυστυχημάτων - εκτός από την απώλεια ανθρώπινων ζωών - για το έτος 2009, άγγιξε τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ,
για να καταλάβουμε ότι τα τροχαία δυστυχήματα
αποτελούν μία από τις πιο σοβαρές μάστιγες της
Ελλάδας.
Η οικονομική κρίση που μαστίζει, τα τελευταία
χρόνια, την Ελλάδα έχει επιδεινώσει την ήδη προβληματική οδική και οδηγική συμπεριφορά των
συμπατριωτών μας. Άνθρωποι «πνιγμένοι» στις
αγωνίες τους βγαίνουν αφηρημένοι στους δρόμους και κοιτάζουν, αλλά, στην ουσία, δε βλέπουν.
Γιατί, για να δεις, πρέπει και να είσαι σε θέση να σκέφτεσαι. Παρά τα πολυάριθμα πολύνεκρα τροχαία
δυστυχήματα, στα οποία θρηνούμε θύματα, κάθε
χρόνο, το «πάθημα δε γίνεται μάθημα». Και αυτό,
σύμφωνα με τον κ. Ιαβέρη - τον άνθρωπο που έχει
ασχοληθεί όσο λίγοι με τη σύγχρονη αυτή μάστιγα είναι αναμενόμενο, αφού, για να μάθουμε από τα
παθήματά μας, πρέπει να προϋπάρχει το ανάλογο
βίωμα. Δυστυχώς, το βίωμα των περισσότερων Ελληνόπουλων είναι οι γονείς που δε φορούν ζώνη
ή κράνος, που αγνοούν ή αδιαφορούν επιδεικτικά για τον
κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που καπνίζουν μέσα στο αυτοκίνητο, που καταναλώνουν αλκοόλ πριν οδηγήσουν, που
μιλούν στο κινητό τους τηλέφωνο, ενώ οδηγούν, και παίρνουν τα παιδιά τους στην αγκαλιά τους, στο κάθισμα του

Στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της
Γ΄ Γυμνασίου, ενημερωθήκαμε- μεταξύ άλλων- για τα
κοινωνικά προβλήματα, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, προβληματιστήκαμε και ανταλλάξαμε ιδέες για την επίλυσή τους. Ένα ζήτημα που μας απασχόλησε ιδιαίτερα ήταν το -πιο επίκαιρο από ποτέ- πρόβλημα των τροχαίων δυστυχημάτων. Με αφορμή τις
συζητήσεις που διεξήχθησαν στην τάξη και με την πολύτιμη βοήθεια, μέσω της παροχής οπτικοακουστικού
υλικού, του κ. Ιαβέρη, οδηγού αγώνων αυτοκινήτου και
ιδιοκτήτη σχολής ασφαλούς οδήγησης, ο Αλέξανδρος
Χωρινός, μαθητής του τμήματος Γ΄1 Γυμνασίου έγραψε
το παρακάτω άρθρο.

αυτοκινήτου, μετατρέποντάς τα σε «παιδόσακους».
Πολλοί προτείνουν την αυστηρότερη επίβλεψη των
δρόμων και την επιβολή αυστηρότερων προστίμων ως
λύση για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων στη χώρα μας. Η ουσιαστική, όμως, λύση είναι να αλλάξουμε τον
τρόπο σκέψης μας και να εκτιμήσουμε την ανθρώπινη ζωή,

τη δική μας, των παιδιών μας και των συνανθρώπων μας.
Ο χρηματισμός κάποιων εξεταστών για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης αποτελεί κλασικό παράδειγμα της νοοτροπίας του Έλληνα που πρέπει να αλλάξει. Αντί οι γονείς
να διεκδικούν αυστηρότατες εξετάσεις, πριν επιτραπεί, με
τη βούλα της πολιτείας, στα παιδιά τους να καθίσουν στη
θέση του οδηγού, είναι πρόθυμοι να πληρώσουν μερικές
εκατοντάδες ευρώ, προκειμένου οι εξεταστές να παραβλέψουν αστοχίες, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ή ακόμη και
να έρθει το δίπλωμα, άνευ εξετάσεων, στο σπίτι! Άλλο παράδειγμα της ίδιας νοοτροπίας αποτελεί η χρήση του κράνους από τους μοτοσικλετιστές. Το θέμα δεν είναι πόσο κοστίζει το κράνος ή πόσο είναι το πρόστιμο. Το θέμα είναι
πόσο κοστίζει η ζωή τους. Γιατί το κράνος τούς προφυλάσσει όχι μόνο αν πέσουν, αλλά και για να μην
πέσουν, αφού ο αέρας, τα έντομα και η σκόνη εύκολα παρεμποδίζουν την όραση και αποσπούν την
προσοχή των οδηγών.
Καταλήγοντας, το αυτοκίνητο και η μοτοσικλέτα
είναι «κομμάτια» της ζωής όλων μας. Είναι μέσα μεταφοράς και εξυπηρέτησης των καθημερινών μας
αναγκών. Όσο αναβαθμίζεται το βιοτικό επίπεδο
των ανθρώπων, όλο και περισσότερα αυτοκίνητα
θα κυκλοφορούν στους δρόμους. Για να προληφθούν τα τροχαία δυστυχήματα και να σταματήσει,
επιτέλους, η «γενοκτονία» των Ελλήνων, πρέπει να
αποκτήσουμε παιδεία πρώτα από την οικογένειά
μας, μετά από το σχολείο και, τέλος, από την κοινωνία. Πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας πως
ένα «έλα μωρέ!» για τη ζώνη, το κράνος ή το ποτηράκι κρασί μπορεί να στοιχίσει μια ανθρώπινη ζωή.
Άλλωστε, η οδική συμπεριφορά και η κυκλοφοριακή αγωγή είναι καθρέπτες του πολιτισμικού επιπέδου μιας
χώρας.
Αλέξανδρος Χωρινός, Γ1 Γυμνασίου
Επιμέλεια: Μερκούρη Μαρία Κανέλλα,
καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών και Φιλόλογος
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Εκδρομή στην Αγία Πετρούπολη

ταν φτάσαμε στο Πούλκοβο, το Διεθνές Αεροδρόμιο
της Αγίας Πετρούπολης, στις 20 Νοεμβρίου 2016,
δεν ήξερα τι να περιμένω. Συγκριτικά με το αεροδρόμιο
της Ζυρίχης, όπου κάναμε στάση, για να αλλάξουμε πτήση, το
Πούλκοβο ήταν εξίσου σύγχρονο και άνετο, με μεγάλους γκρίζους χώρους και γυάλινους εξωτερικούς τοίχους. Ωστόσο, ήταν,
σχεδόν, άδειο, ήσυχο, απαλλαγμένο απ’ την ταραχώδη κίνηση
των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, σαν να βρισκόταν λίγα βήματα
πιο «μέσα» στον χειμώνα. Για εμένα, που έχω μεγαλώσει στην
Ελλάδα και δεν έχω επισκεφτεί ξανά κάποιον άλλο προορισμό
του Βορρά, το αεροδρόμιο μού έδωσε, στ’ αλήθεια, την εντύπωση ενός πρωτόγνωρου χειμώνα. Ήταν η πιο επιτυχής προσήμανση για το τι θα ακολουθούσε: Η Αγία Πετρούπολη ήταν
ακριβώς αυτό˙ μια πόλη, λίγα βήματα πιο μέσα, σε έναν πρωτόφαντο, αυθεντικό χειμώνα που στην Ελλάδα δε θα γνωρίσουμε
ποτέ. Και φυσικά, αυτή η «αποκάλυψη», ή, μάλλον, «ανακάλυψη» του χειμώνα, έστω και κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών
που βρεθήκαμε εκεί, υπήρξε, για εμένα το πιο όμορφο, ενδιαφέρον και ουσιώδες στοιχείο του ταξιδιού.
H χειμωνιάτικη Αγία Πετρούπολη μού φάνηκε σαν την Αθήνα ενός παράλληλου σύμπαντος, σαν το ακριβώς αντίθετο κάθε
ελληνικής πόλης. Αντί για μικρά σπίτια, τοποθετημένα άτακτα
το ένα δίπλα στο άλλο, αντί για μαγαζιά με τις πραμάτειες τους
ή με τα τραπεζάκια τους, που προσπαθούν να βγουν έξω από
τους τοίχους των κτηρίων τους, στην Αγία Πετρούπολη τα πράγματα είναι όλα εσωστρεφή, μοιάζουν να τραβιούνται προς τα
μέσα, για να προστατευτούν απ’ το κρύο. Τα σοβιετικά κτήρια
των κεντρικών δρόμων είναι όλα πελώρια και βλοσυρά, τυποποιημένα και τακτικά. Τα δημόσια κτήρια, κυρίως των κεντρικών οδών, είναι τόσο επιβλητικά, που, εάν κινητοποιούσαμε
λίγο τη φαντασία μας, θα αισθανόμασταν τη σοβιετική Ρωσία
να καταρρίπτει τον χριστιανικό Θεό και, μέσα από τον όγκο και
την επιβλητικότητα των κτηρίων της, να προσπαθεί να επιβάλει
ως νέο θεό, ως νέα θρησκεία, το Κράτος. Και όλο αυτό, βέβαια,
παραμένει διάχυτο ως αίσθηση σε αυτήν την πόλη της σύγχρονης Ρωσίας, ακόμα και αν η προσπάθεια αυτή ανήκει, πλέον, στο
παρελθόν.
Το βράδυ, η Αγία Πετρούπολη είναι, στους παραδρόμους
της, ελλιπώς φωταγωγημένη, αλλά παραμένει, αδιαμφισβήτητα, πανέμορφη. Τα ευρύχωρα πεζοδρόμια, κατά μήκος των λεωφόρων, έχουν ελάχιστους περαστικούς, μα οι σκιές απ’ τα φώτα
που πέφτουν στα κτήρια δίνουν στην πόλη μια άλλη υπόσταση.
Είναι μια πραγματική απόλαυση να αντικρίζεις τη φωτεινή τους
γραμμή στην αντίπερα όχθη των ποταμών και των καναλιών
που τη διασχίζουν. Όταν, κατά τα τέλη Νοεμβρίου, βρεθήκαμε
κι εμείς εκεί, τα κανάλια ήταν έτοιμα να παγώσουν και αυτό ήταν, ίσως, ακόμα πιο

εντυπωσιακό. Το πρώτο βράδυ μας, απολαύσαμε τη νυκτερινή
Αγία Πετρούπολη σε μια διαδρομή με το λεωφορείο και βγάλαμε πολλές φωτογραφίες με φόντο τα φωταγωγημένα κτήρια.
Ωστόσο, η πόλη αυτή, αν και αποτελεί την πιο «ευρωπαϊκή»
πόλη της Ρωσίας, εξακολουθεί να βρίθει αντιθέσεων. Ανυπόμονα προσδοκούσα πως θα συναντούσα στους δρόμους της κάποιο «Lada», όμως, όλα (μα όλα!) τα οχήματα που κυκλοφορούσαν ήταν πανάκριβα και υπερσύγχρονα, ενώ, εμφανώς, η πλειονότητα των Ρώσων πολιτών, όπως βραχέως τους γνωρίσαμε
στα διάφορα καταστήματα ως εργαζομένους, δεν έμοιαζε να
διαθέτει οικονομικές δυνατότητες ανάλογου μεγέθους.
Τη δεύτερη ημέρα, επισκεφτήκαμε το περίφημο μουσείο
Ερμιτάζ και τα χειμερινά ανάκτορα της Μεγάλης Αικατερίνης στο προάστιο του Πούσκιν. Σε αυτό το σημείο, ίσως, θα
έπρεπε να προσπαθήσω να σας απαριθμήσω τα απίστευτα εκθέματα που είδαμε εκεί˙ όμως - ας είμαι ειλικρινής - τα εκθέματα
αυτά ήταν τόσα πολλά και τόσο ιδιαίτερα, το καθένα ξεχωριστά,
που θα αποτύγχανα. Αυτό που εντυπώθηκε περισσότερο στη
μνήμη μου ήταν ο πλούτος και η τρυφή της τσαρικής Ρωσίας
ως ένα έκθεμα ενιαίο, ίσως - ως επί το πλείστον - κεχριμπαρένιο, όμορφο, φυσικά, μα και λίγο υποχόνδριο, αχρείαστα υπερβολικό.
Τις επόμενες ημέρες επισκεφτήκαμε τον ναό του Αγίου Ισαάκ με τον ολόχρυσο τρούλο του, το πλουμιστό εσωτερικό του
και την ακόμα πιο ενδιαφέρουσα ιστορία του. Περπατήσαμε
στη μεσημεριανή λεωφόρο Νιέφσκι και δοκιμάσαμε ένα αυθεντικό πιροσκί. Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, είδαμε εκθέματα από ζώα όλων των ειδών, όπως και ταριχευμένα μαμούθ
που βρέθηκαν στους πάγους της Σιβηρίας. Στο Μουσείο Τερατογενέσεων (Kunstkamera), εστιάσαμε την προσοχή μας στη
συλλογή εμβρύων με ανατομικές ανωμαλίες, που είχε επιμεληθεί ο Μεγάλος Πέτρος, ένας άνθρωπος με σπάνιο όραμα, που
κατηύθυνε μια ολόκληρη πόλη, την πόλη της Αγίας Πετρούπολης, προς την κατάκτηση ενός χαρακτήρα πιο «ευρωπαϊκού»,
κοσμοπολίτικου. Από τα πιο ιδιαίτερα μουσεία που επισκεφτήκαμε ήταν η Μεγάλη Μακέτα της Ρωσίας, όπου παρατηρήσαμε μια πελώρια μακέτα ολόκληρης της χώρας, σε έναν χώρο
με ειδικά εφέ, ώστε να εναλλάσσεται η ημέρα με τη νύχτα, ενώ
εκπλαγήκαμε από τις απίστευτες λεπτομέρειες των μικροσκοπικών κομματιών της μακέτας, όπου παρουσιάζονταν σκηνές
καθημερινής ζωής. Μάλιστα, εάν τις παρατηρούσες προσεκτικά, η καθεμιά αναπαριστούσε μια ξεχωριστή ιστορία γεμάτη
πολύ χιούμορ. Στο Planet Neptune Oceanarium, το πρώτο
ενυδρείο που λειτούργησε στη Ρωσία, είδαμε θαλάσσια ζώα
όλων των ειδών, ενώ στην Παναγία του Καζάν συγκινηθήκαμε
απ’ την κατάνυξη των πιστών που περίμεναν να προ-

σκυνήσουν σε μια σειρά που έφτανε ως τη μέση, σχεδόν, του
μεγάλου ναού.
Το Μουσείο της Πολιορκίας, στην πλατεία της Νίκης, ακριβώς απέναντι απ’ το ξενοδοχείο μας, ήταν, ίσως, το πιο σύγχρονο και ευρηματικό μουσείο που επισκεφτήκαμε. Τα εκθέματα
ήταν ελάχιστα. Στην ουσία, το κύριο «έκθεμα» ήταν ολόκληρη
η εμπειρία που αποκόμιζες από την «Αίθουσα της Μνήμης»,
στο υπόγειο αυτού του μουσείου, στο οποίο κατέβαινες μέσα
από μια κυκλική είσοδο, όπου στερεοφωνικά ακουγόταν (ήδη
απ’ τον εξωτερικό χώρο) κλασική μουσική, ενώ στο εσωτερικό
αντίκριζες λίγα αντικείμενα, κατά κύριο λόγο όπλα ή στρατιωτικά έγγραφα, απ’ την περίοδο της πολιορκίας της πόλης από
τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Το «μυστικό» του μουσείου βασιζόταν περισσότερο σε οπτικοακουστικά μέσα: μας προβλήθηκε ένα συγκινητικό βίντεο με
πλάνα από την εποχή της πολιορκίας της Αγίας Πετρούπολης,
ενώ ιδιαίτερη εντύπωση μού έκανε ο επίμονος, επαναλαμβανόμενος κτύπος ενός σφυριού που πνιχτά ακουγόταν απ’ τα ηχεία,
προφανώς, εύστοχα επιλεγμένος, για να υποβάλλει την ψυχολογία του επισκέπτη και να τον εισάγει στο κλίμα δέους που το
μουσείο θέλει να μεταδώσει. Αποκορύφωμα, βέβαια, ήταν η
επίσκεψή μας στο Κλασικό Λύκειο της Αγίας Πετρούπολης,
όπου συναντήσαμε μαθητές που διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά
και Λατινικά. Ο ενθουσιασμός τους ήταν συγκινητικός. Μας κέρασαν τσάι και γλυκά και συζήτησαν μαζί μας ζωηρά. Εξέφρασαν την αγάπη τους για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της και με
πολλούς από αυτούς ανταλλάξαμε στοιχεία, για να κρατήσουμε
επαφή, έστω μέσω διαδικτύου.
Ωστόσο, η αίσθηση που αποκομίσαμε για τους Ρώσους είναι
ότι πρόκειται για ανθρώπους εσωστρεφείς. Η στάση αυτή μετριαζόταν, κάπως, όταν μάθαιναν πως είμαστε Έλληνες. Όμως,
μετά από αυτήν την επίσκεψη, η Ρωσία έγινε, για εμένα, ένα αίνιγμα ακόμα μεγαλύτερο. Από τη μια - με βάση αυτήν την ελάχιστη εμπειρία μας - μου φάνηκε σκληρή, δίχως ευαισθησία, δίχως στοργή για τους πολίτες της. Από την άλλη, οι Ρώσοι φαίνονται να την αγαπούν πολύ και να νιώθουν υπερήφανοι, με τον
ίδιο, σχεδόν, σκληρό τρόπο. Εξάλλου, αν διαβάσεις την ιστορία
της και αισθανθείς το κλίμα που είχε διαμορφωθεί, θα καταλάβεις πως, αν οι κάτοικοί της δε διέθεταν αυτή τη σκληρότητα, δε
θα είχαν επιβιώσει.
Για τους λόγους που ανέφερα, η Αγία Πετρούπολη είναι πανέμορφη και, ταυτόχρονα, αινιγματική πόλη. Για να καταλήξω, το
μόνο σίγουρο είναι πως ένα ταξίδι που σου γεννά τέτοιες σκέψεις είναι ένα ταξίδι σπάνιο και συγκινητικό. Είναι ένα ταξίδι ουσιαστικό και αυτός που το βιώνει είναι ταξιδιώτης πραγματικός
και όχι «τουρίστας».
Άννα Γούλα, Γ3 Λυκείου
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Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Εκδρομή στη Σικελία

Σ

άββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017. Η ημέρα που όλα τα παιδιά της Β΄ Λυκείου
περιμέναμε με χαρά και ανυπομονησία! Στις 6:00 π.μ. απογειωθήκαμε, με τελικό προορισμό την Κατάνια, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σικελίας, αφού,
πρώτα, κάναμε μια στάση στο αεροδρόμιο της Ρώμης.
Η πρώτη μας ξενάγηση έγινε στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στην αγορά,
όπου ξεχωρίζουν κτήρια μπαρόκ αρχιτεκτονικής, αλλά και μια αγορά τόσο πλούσια,
που ο καθένας μπορούσε να αγοράσει ό,τι επιθυμούσε. Αφού ολοκληρώσαμε την
περιήγησή μας, κατευθυνθήκαμε προς το ξενοδοχείο που βρισκόταν λίγα, μόλις, λεπτά μακριά από το κέντρο της πόλης. Τακτοποιηθήκαμε και ξεκουραστήκαμε.
Τη δεύτερη ημέρα, κατευθυνθήκαμε προς το φημισμένο ενεργό ηφαίστειο Αίτνα.
Όλοι μας εντυπωσιαστήκαμε από το γεγονός ότι όχι μόνο ήταν χιονισμένο, αλλά και
ότι οι ντόπιοι μπορούσαν να κάνουν ακόμη και αθλητικές δραστηριότητες στις πλαγιές του. Η τελευταία μας στάση, για εκείνη την ημέρα, ήταν ένα πολύ όμορφο γραφικό χωριό, η Ταορμίνα. Περπατούσαμε για ώρες στα σοκάκια αυτού του χωριού, μέχρι που φθάσαμε στο αρχαίο θέατρο του Ταυρομενίου. Εντυπωσιαστήκαμε όλοι
από την ομοιότητά του με το αρχαίο ελληνικό θέατρο αλλά και από την απίστευτη
θέα του απέραντου γαλάζιου που αγναντεύει κανείς μίλια μακριά .
Την τρίτη ημέρα, έπρεπε να ξυπνήσουμε νωρίς, επειδή θα πηγαίναμε στην πόλη
Αγκριτζέντο, γνωστή στην αρχαιότητα ως Ακράγας. Η πόλη υπήρξε μία από τις
πλουσιότερες και επιφανέστερες αποικίες της «Μεγάλης Ελλάδας». Εκεί, επισκεφτήκαμε, πρώτα, το Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου υπάρχουν εκθέματα παρόμοια με
αυτά του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης. Έπειτα, κατευθυνθήκαμε προς τον αρχαιολογικό χώρο, κάνοντας έναν υπέροχο περίπατο ανάμεσα σε βωμούς θεών. Στη συνέχεια, πήγαμε στο λιμάνι για το προγραμματισμένο μας γεύμα. Τελική στάση: εξόρμηση σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, που ήταν αδύνατον να παραλείψουμε εμείς,
ως ακόλουθοι της μόδας της εποχής!
Η φετινή μας εκδρομή είχε ως τελικό προορισμό τις Συρακούσες και το νησί Ορτυγία. Αρχικά , στις Συρακούσες θαυμάσαμε το περίφημο Ελληνικό Θέατρο (Teatro
Greco) των Συρακουσών, ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά θέατρα της αρχαιότητας,
καθώς και το αρχαίο υδραγωγείο, κατασκευασμένο σε μια περιοχή, όπου και σήμερα υπάρχει άφθονο και καθαρό πόσιμο νερό. Η Ορτυγία είναι ένα μικρό νησί, μέσα
στις Συρακούσες, που υπήρξε αρχαία ελληνική αποικία˙ εκεί, απολαύσαμε τη βόλτα
μας στα όμορφα σοκάκια αλλά και την εξαιρετική αρχιτεκτονική των κτηρίων. Στη

συνέχεια, μάς δόθηκε ελεύθερος χρόνος, για να γευματίσουμε, αλλά και να εξερευνήσουμε μόνοι μας τα κρυφά μονοπάτια του νησιού.
Οι ημέρες κύλησαν πολύ γρήγορα και η εκδρομή μας έφτασε στο τέλος της. Κατευθυνθήκαμε, λοιπόν, προς το αεροδρόμιο όπου όλοι μας περάσαμε διασκεδαστικές ώρες και ζήσαμε αξέχαστες στιγμές, όπως αυτή του παιχνιδιού μεταξύ των δύο
ομάδων στις οποίες είχαμε χωριστεί!
Η επίσκεψη στη Σικελία ήταν, για εμάς, μια αξέχαστη εμπειρία, με αστείες και συναρπαστικές στιγμές, που θα μείνουν, για πάντα, χαραγμένες στη μνήμη όλων μας. Σ’
αυτό το σημείο, εκ μέρους όλων των μαθητών που συμμετείχαν σε αυτήν την εκδρομή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ξεναγούς, τους καθηγητές μας, που υπέμειναν τις
σκανταλιές μας, και, κυρίως, το σχολείο, το οποίο οργάνωσε αυτό το υπέροχο ταξίδι!
Σοφία Αρβανίτη, Β4 Λυκείου
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Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
Εκδρομή στη Μαδρίτη

ο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο
Αθηνών οργανώνει, κάθε χρόνο, πολυήμερες εκδρομές στο
εξωτερικό, με στόχο να βοηθήσει
τους μαθητές να εξερευνήσουν τον
κόσμο. Φέτος, οι τάξεις της Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου ξέφυγαν από την
απαιτητική ρουτίνα της καθημερινότητάς τους και ταξίδεψαν στη γραφική Μαδρίτη.
Πέμπτη πρωί, 2 Μαρτίου 2017,
συγκεντρωθήκαμε όλοι στο αεροδρόμιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου ενθουσιασμένοι αναμέναμε την αναχώρησή μας. Έπειτα
από μια τετράωρη πτήση, προσγειωθήκαμε
στον προορισμό μας. Με τη συνοδεία της κ.
Μπούρα, της κ. Μαχαίρα, του κ. Βλάχου και
του κ. Χράπαλου, επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο μας και κατευθυνθήκαμε προς το
πρώτο μας αξιοθέατο, το «Σπίτι της Βασίλισσας της μπάλας» της Ρεάλ Μαδρίτης, το
στάδιο Σαντιάγο Μπερναμπέου. Αφού ξεναγηθήκαμε εκεί, μεταφερθήκαμε με το λεωφορείο σε ένα εμπορικό κέντρο, όπου μπορέσαμε να κάνουμε τις αγορές μας. Ύστερα
από αρκετή ώρα, κατευθυνθήκαμε προς το
ξενοδοχείο μας, που βρισκόταν στο κέντρο
της πόλης. Χωριστήκαμε στα δωμάτιά μας,
τακτοποιηθήκαμε και κατεβήκαμε στον μπουφέ για
βραδινό. Η ημέρα τελείωσε με την πρώτη μας βόλτα
στο κέντρο της πόλης.
Τη δεύτερη ημέρα της εκδρομής μας, επισκεφτήκαμε το Βασιλικό μοναστήρι του Σαν Λορένθο, του Ελ
Εσκοριάλ, η ξενάγηση του οποίου αποδείχτηκε πολύ
ενδιαφέρουσα. Αργότερα, μεταβήκαμε στο γραφικό
Τολέδο, περιπλανηθήκαμε στα δρομάκια του και μάθαμε την ιστορία του. Αναφερθήκαμε στον διάσημο
ζωγράφο Ελ Γκρέκο και θαυμάσαμε το έργο του «Η
ταφή του κόμητος Οργκάθ». Παράλληλα, πληροφορηθήκαμε για τη ζωή του ίδιου αλλά και του γιου του,
Χόρχε Μανουέλ Θεοτοκόπουλου. Στον χρόνο που είχα-

με στη διάθεσή μας, γευματίσαμε και κάναμε τις αγορές μας. Μετά από μια γεμάτη ημέρα, επιστρέψαμε στο
ξενοδοχείο.
Την τρίτη ημέρα, επισκεφτήκαμε την επιβλητική
Άβιλα, γνωστή για τα μεσαιωνικά της τείχη τα οποία
την περικλείουν. Μια, ακόμη, ιστορική πόλη που επισκεφτήκαμε ήταν η Σεγκόβια, με κύριο αξιοθέατο το
κάστρο Αλκάθαρ που ενέπνευσε τον Γουόλτ Ντίσνεϋ
για την ταινία του «Η Χιονάτη». Σε κάποια από τα εσωτερικά δωμάτιά του, η διακόσμηση ολοκληρώνεται με
παλιές πανοπλίες, ενώ στη Βασιλική Κάμαρα βρίσκεται
ένα εντυπωσιακό κρεβάτι με χρυσοκέντητο σκέπασμα. Στη συνέχεια, είχαμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στην πόλη και να θαυμάσουμε την αρχιτεκτο-

νική της, καθώς και να επισκεφθούμε τις διάφορες συνοικίες στις οποίες είναι χωρισμένη.
Αφού επιστρέψαμε στη Μαδρίτη, περπατήσαμε, εξερευνώντας τις περίφημες πλατείες της, το Βασιλικό Ανάκτορο και τη Βουλή
των Ισπανών, θαυμάσαμε τους περιπλανώμενους που ήταν ντυμένοι με στολές διάσημων χαρακτήρων τηλεοπτικών εκπομπών και
παρατηρήσαμε τους κατοίκους και τους τουρίστες της Μαδρίτης σε σαββατιάτικη βραδινή βόλτα.
Την τελευταία ημέρα, αφού μαζέψαμε τις
αποσκευές μας, αναχωρήσαμε, με τα πόδια,
με προορισμό τη διάσημη πινακοθήκη του
Μουσείου Πράδο. Εκεί, θαυμάσαμε πίνακες
διάφορων περίφημων καλλιτεχνών. Παρατηρήσαμε τις αλλαγές που υπέστησαν, με τον
χρόνο, οι πίνακες του Ελ Γκρέκο, προβληματιστήκαμε με τις τεχνικές του σημαντικού ζωγράφου
Βελάσκεθ και τρομάξαμε με τους αποκαλούμενους
«Μαύρους Πίνακες» του Γκόγια. Αφού ολοκληρώσαμε
την περιήγησή μας στην πινακοθήκη, περπατήσαμε,
για μια τελευταία φορά, στο κέντρο της Μαδρίτης, πριν
την αναχώρησή μας για το αεροδρόμιο.
Φτάσαμε στην Αθήνα κουρασμένοι αλλά με πολλές
εμπειρίες και διευρυμένους πνευματικούς ορίζοντες.
Η εκδρομή αυτή ήταν, κατά τη γνώμη μας, η καλύτερη
που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής.
Μαρία Σταματέα, Γ1 Γυμνασίου,
Δέσποινα Γκούντμαν, Χρήστος Καρβελάς, Γ2 Γυμνασίου
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Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Βερόνα

Ή

ταν Παρασκευή πρωί, 17 Μαρτίου 2017. Η αντίστροφη μέτρηση είχε τελειώσει. Η πολυπόθητη
ημέρα της αναχώρησης είχε φτάσει. Εμείς,
οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, με συνοδούς την κ. Μπούρα, την κ. Μαχαίρα και
τον κ. Βλάχο, είχαμε συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και περιμέναμε. Όλοι αγουροξυπνημένοι, αλλά,
παράλληλα, σε υπερένταση, ανυπομονούσαμε γι’ αυτό το υπέροχο τριήμερο ταξίδι
στην Ιταλία!
Μετά από μια δίωρη, περίπου, πτήση,
φτάσαμε στο Μιλάνο. Επιβιβαστήκαμε
στο λεωφορείο, όπου μας περίμενε ο ξεναγός μας, ο κ. Μάρκο, για να μας ξεναγήσει.
Η πρώτη μας στάση ήταν στον Οίκο (κάστρο) των Σφόρτσα. Η οικογένεια Σφόρτσα
ήταν μία από τις πιο επιφανείς οικογένειες
της Ιταλίας και υπήρξαν και Δούκες του Μιλάνου για έναν, περίπου, αιώνα. Αμέσως μετά, κατευθυνθήκαμε προς την πλατεία Ντουόμο του Μιλάνου, όπου θαυμάσαμε τον τεράστιο και επιβλητικό Καθεδρικό ναό. Μετά
την ολοκλήρωση των ξεναγήσεων, κάναμε
ένα διάλειμμα και γευματίσαμε σε ένα πολυκατάστημα δίπλα στο Ντουόμο. Συνεχίσαμε
βλέποντας απ’ έξω τη Σκάλα του Μιλάνου,
ένα από τα πιο διάσημα οπερετικά θέατρα
στον κόσμο. Τα κύρια καλλιτεχνικά δρώμενα που παρουσιάζονται εκεί είναι η όπερα,
οι παραστάσεις μπαλέτου και οι συναυλίες
κλασικής μουσικής. Η τελευταία μας στάση
στο Μιλάνο ήταν σε ένα πολυκατάστημα για
τις αγορές μας.
Στη συνέχεια, κατευθυνθήκαμε προς τη
γραφική Βερόνα, όπου βρισκόταν και το ξε-

νοδοχείο μας. Όταν φτάσαμε εκεί, τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτιά μας και ετοιμαστήκαμε για τη βραδινή μας έξοδο. Περπατήσαμε
μέχρι ένα κοντινό, στο ξενοδοχείο, ιταλικό
εστιατόριο, όπου μας προσέφεραν παραδοσιακά ιταλικά φαγητά.
Την επόμενη ημέρα, άρχισε η ξενάγησή
μας στην υπέροχη Βερόνα. Αρχικά, επισκεφθήκαμε το Καστελβέκιο, ένα μεσαιωνικό
κάστρο του 14ου αι., που σήμερα χρησιμοποιείται, για να στεγάσει το μουσείο της πόλης. Είναι το πιο σημαντικό μνημείο της πανίσχυρης οικογένειας των Σκαλιγκέρι. Κατά
τη διάρκεια της παραμονής μας εκεί, επισκεφτήκαμε και τη γέφυρα Σκαλιγκέρο, που
αποτελεί τμήμα του φρουρίου Καστελβέκιο.
Επόμενος προορισμός μας ήταν η Αρένα,
ένα σπουδαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο που σήμερα φημίζεται για τις σημαντικές μουσικές
παραστάσεις καταξιωμένων καλλιτεχνών
της παγκόσμιας σκηνής, ενώ, κατά το παρελ-

θόν, χρησιμοποιούταν για παντός είδους θεάματα. Η περιήγησή μας συνεχίστηκε με ξενάγηση στο φημισμένο σπίτι της Ιουλιέτας.
Εκεί, ακούσαμε λίγα λόγια για τον Ρωμαίο και
την Ιουλιέτα, των οποίων η τραγική ερωτική
ιστορία συνδέεται συνειρμικά με τη Βερόνα,
καθιστώντας τη μία από τις πιο ρομαντικές
πόλεις του κόσμου. Μάλιστα, είχαμε την ευκαιρία να βγούμε ακόμα και στο μπαλκόνι
της Ιουλιέτας. Μετά από τη βόλτα μας στα
μαγαζιά της Πιάτσα ντέλε Έρμπε και το γεύμα μας στην Πιάτσα Μπρα, στο πρόγραμμά
μας είχε σειρά ο Πύργος των Λαμπέρτι, οι
τάφοι των Σκαλιγκέρι, καθώς και το Ρωμαϊκό Θέατρο της Βερόνας. Ακολούθησε περιήγηση στο Κάστελ σαν Πιέτρο, που βρίσκεται στον λόφο του Αγίου Πέτρου, και η
τελευταία μας ξενάγηση έγινε στο εντυπωσιακό Ρωμαϊκό Θέατρο του 1ου αι. μ.Χ. και το
Αρχαιολογικό μουσείο, όπου στεγάζονται
εξαίσια αρχαιολογικά προχριστιανικά και

μεταχριστιανικά ευρήματα. Πριν επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο, σταματήσαμε να
παίξουμε μπόουλινγκ σ’ ένα νεανικό κέντρο
ψυχαγωγίας. Στο τέλος της ημέρας, πήγαμε
ξανά στο ίδιο εστιατόριο, για να απολαύσουμε ένα, ακόμη, παραδοσιακό ιταλικό γεύμα.
Την τρίτη και τελευταία μας ημέρα, αναχωρήσαμε από τη Βερόνα και επιστρέψαμε
στο Μιλάνο. Εκεί, επισκεφτήκαμε το Εθνικό
Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας «Λεονάρντο ντα Βίντσι», όπου θαυμάσαμε, μεταξύ διαφόρων εκθεμάτων, και μοντέλα των
εφευρέσεων του διάσημου Ιταλού επιστήμονα. Στον δρόμο μας για το αεροδρόμιο, κάναμε κάποιες στάσεις για φαγητό και, στο τέλος
της ημέρας, ήμασταν και πάλι στην Αθήνα.
Το ταξίδι αυτό στέφθηκε με επιτυχία, κυρίως χάρη στους συνοδούς μας. Η κ. Μπούρα
οργάνωσε με αξιοθαύμαστο τρόπο αυτή την
εκδρομή, η κ. Μαχαίρα και ο κ. Μάρκο μάς
έκαναν εξαιρετικές ξεναγήσεις και ο κ. Βλάχος ήταν άριστος «υπεύθυνος της ασφάλειας». Η εκδρομή αυτή θα μείνει αξέχαστη σε
όλους!
Αναστασία Κανατά, Α1 Γυμνασίου
Μαρλένα Παναγιωτάκου, Α2 Γυμνασίου

«Έλληνες δημιουργοί σε ένα ρωσικό μουσείοΣυνάντηση στην Αθήνα»

Τ

ο Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017, τα
μέλη της Κυριακάτικης Λέσχης «Πνευματικοί Περιηγητές» συναντήθηκαν
εκτάκτως στο Βυζαντινό και Χριστιανικό
Μουσείο, για να επισκεφθούν την έκθεση
«Ερμιτάζ: Πύλη στην Ιστορία», η οποία φιλοξενήθηκε, για πρώτη φορά, στους χώρους
του μουσείου με αφορμή το «Έτος Ρωσίας
στην Ελλάδα», με σκοπό να γνωρίσει το κοινό σημαντικούς αρχαιολογικούς θησαυρούς
και έργα τέχνης που προέρχονται από τις
αυτοκρατορικές συλλογές του Μουσείου
Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης. Η ομάδα
γονέων και παιδιών του σχολείου μας ξεναγήθηκε από την κ. Μπούρα και την κ. Μαχαίρα
στις αίθουσες με τα κορυφαία έργα της αρχαίας κοσμηματοποιίας των βόρειων παραλίων του Εύξεινου Πόντου, με τους θησαυρούς
των αρχαίων νομάδων της Ευρασίας, με τα
αριστουργήματα της χρυσοχοΐας της Ανατολής και των ρωσικών εφαρμοσμένων τεχνών,
καθώς και των έργων της δυτικοευρωπαϊκής
ζωγραφικής.

Είχαμε υψηλές προσδοκίες από αυτήν την
επίσκεψη, καθώς - όπως αναφέρεται στο επίσημο έντυπο της έκθεσης - η αποστολή του
Ερμιτάζ, ως του παλαιότερου από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, είναι «να διαφυλάσσει τον πολιτισμό και να ανοίγει τις πύλες στους
προηγούμενους αιώνες, να τους εξηγεί δύσκολα
πολιτισμικά ζητήματα και να χτίζει γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν». Δεν περιμέναμε, όμως, ότι, εκτός από τον μεγάλο Έλληνα
ζωγράφο Ελ Γκρέκο, θα συναντούσαμε στην
έκθεση ενός ρωσικού μουσείου έργα άλλων
Ελλήνων δημιουργών του παρελθόντος, τα
οποία από τις όχθες του Νέβα έφτασαν, και
πάλι, μετά από χιλιάδες χρόνια, στην πατρίδα τους.
Εδώ, πρώτα από όλα, πρέπει να αναφερθούμε στα αριστουργήματα της λεγόμενης
«ελληνο-σκυθικής τέχνης», ενός εντυπωσιακού συγκερασμού τεχνοτροπιών που δημιουργήθηκε χάρη στις μόνιμες επαφές των Ελλήνων με τους Σκύθες. Σύμφωνα με την άποψη του επιφανούς επιστήμονα Karl Schefold

(«Der Skythische Tierstil in Südrussland», 1938),
μολονότι η σκυθική τέχνη χαρακτηριζόταν
από αυθεντικές μορφές, η εξέλιξή της είχε
στενή σχέση με την εξέλιξη της ελληνικής
τέχνης. Οι Σκύθες παραγγελιοδότες αποφάσιζαν για τη μορφή των αντικειμένων, το περιεχόμενο και σε - μεγάλο βαθμό - τον τύπο
των απεικονίσεών τους. Ωστόσο, η δημιουργία των έργων τέχνης φέρει την αποκλειστική
σφραγίδα της ελληνικής τέχνης.
Ανάμεσα στα εκθέματα, την προσοχή μας
τράβηξαν τα δυο ευρήματα από τον τύμβο
Kul Oba (4ος αι. π.Χ.), τα οποία συνιστούν ένα
λαμπρό παράδειγμα της ελληνικής κοσμηματοποιίας της κλασικής εποχής που άκμασε για
60-70 χρόνια. Πρόκειται για το λεμβοειδές
ενώτιο και τον Δίσκο με την απεικόνιση της
κεφαλής της Αθηνάς, που επιβεβαιώνουν
την άποψη πολλών επιστημόνων, σύμφωνα
με την οποία, τον 4ο αι. π.Χ., η ελληνική τορευτική τέχνη προμήθευε τους βαρβάρους με
όλες τις βασικές κατηγορίες των παραδοσιακών σκυθικών αντικειμένων και κοσμημάτων.
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ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

Τ

ην Κυριακή, 30 Οκτωβρίου
2016, πραγματοποιήσαμε
συνάντηση στην Αρκαδία
με τους μαθητές του Κλασικού
Γυμνασίου της Αγίας Πετρούπολης. Με το εν λόγω ρωσικό εκπαιδευτήριο διατηρούμε, εδώ και
χρόνια, φιλικές σχέσεις και ανταλλάσσουμε επισκέψεις. Οι μαθητές
του εισάγονται σε αυτό κατόπιν
αυστηρών εξετάσεων, για να αφοσιωθούν, από μικρή ηλικία, στη
μελέτη του αρχαίου ελληνικού και
ρωμαϊκού πολιτισμού. Ήταν ιδιαίτερη η χαρά μας, λοιπόν, να τους
υποδεχτούμε στην Ελλάδα, στo
πλαίσιo του «Έτους Ρωσίας στην
Ελλάδα».
Ο τόπος ξενάγησης δεν ήταν τυχαίος, αφού την αρχαία Μαντίνεια,
σύμφωνα με τον μύθο, την ίδρυσε
ο Μαντινέας, εγγονός του Πελασγού, μυθικού γενάρχη των Αρκάδων. Όπως γράφει ο αρχιτέκτων,
ζωγράφος και αγιογράφος Κώστας Παπαθεοδώρου, δημιουργός της πρωτότυπης εκκλησίας της
Αγίας Φωτεινής: «…είναι ο χώρος
που περιβάλλεται από το Μαίναλο,

το Αρτεμίσιο –το όρος όπου ο Ηρακλής καθάρισε την κόπρο του Αυγεία– μια περιοχή με απλότητα, φτωχικότητα και αφέλεια… Αυτό το ταπεινό και το απλοϊκό είμαστε ή τουλάχιστον ήμαστε εμείς οι Έλληνες.».
Η πρώτη στάση της ομάδας μας
ήταν ο τάφος του Επαμεινώνδα,
τον οποίο ανακάλυψε το 2002 ο
αρχαιολόγος Θ. Σπυρόπουλος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέσα στους αγρούς της περιοχής Μηλιά, δίπλα σε ένα μαντρί,
είδαμε, αίφνης, να ξεπροβάλλουν
μπροστά μας τα μεγαλειώδη απομεινάρια ενός επιβλητικού υπέργειου κατασκευάσματος, το οποίο
ο προαναφερθείς διακεκριμένος
επιστήμονας –βασιζόμενος σε σχετικές πληροφορίες του Παυσανία
από το έργο του «Αρκαδικά»– ταύτισε με τον χώρο ταφής του Θηβαίου ιδρυτή της φημισμένης «Λοξής
Φάλαγγας». Έτσι, είχαμε την ευκαιρία να θυμίσουμε στους μικρούς
Ρώσους, λάτρεις της αρχαίας Ελλάδας, τη ζωή του θρυλικού Επαμεινώνδα και να περιγράψουμε τη
μάχη της Μαντίνειας που έλαβε χώ-

ρα το 362 π.Χ. Εκεί, βρήκαν τραγικό
πρόωρο θάνατο όχι μόνο ο Θηβαίος στρατηγός αλλά και ο γιος του
Ξενοφώντα, ο Γρύλλος.
Η δεύτερη στάση πραγματοποιήθηκε στον χώρο της Αρχαίας Μαντίνειας, όπου, αρχικά, επισκεφθήκαμε την Αγία Φωτεινή, η οποία
βρίσκεται στον κατάλογο με τις πιο
παράξενες εκκλησίες του κόσμου.
Ο δημιουργός της, Κώστας Παπαθεοδώρου, κατόπιν ανάθεσης
του έργου κατασκευής της σε αυτόν από το Μαντινειακό Σύνδεσμο,
ήθελε να κατασκευάσει ένα αρχιτεκτόνημα το οποίο να ανταποκρίνεται στον χώρο και την ιστορικότητά
του. Ας μη λησμονούμε ότι το μέρος
αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με
τη μεγάλη ιέρεια Διοτίμα και το «Συμπόσιο» του Πλάτωνα, καθώς και με
τον αυτοκράτορα Αδριανό και τον
περίφημο Αντίνοο. Ο αρχιτέκτονας
ήταν βαθιά πεπεισμένος ότι ο χριστιανικός πολιτισμός είναι συνέχεια
της αρχαιότητας. Γι’ αυτόν τον λόγο, η εκκλησία διαθέτει ένα κράμα
βυζαντινών και αρχαιοελληνικών
στοιχείων. Σύμφωνα με τα λόγια του

Μαζί με το αριστούργημα του Ελ Γκρέκο
«Πέτρος και Παύλος», αποτελούν εξαιρετικό δείγμα της ελληνικής ιδιοφυΐας, η οποία
επιβιώνει, για χιλιάδες χρόνια, σε μικρά και
μεγάλα μουσεία του κόσμου.
1) Επικροτάφιο κόσμημα με την κεφαλή
της Αθηνάς: Η εικονιζόμενη παράσταση ενδέχεται να συνιστά αντίγραφο την κεφαλή του
αγάλματος της Αθηνάς
Παρθένου που φιλοτεχνήθηκε από τον μεγάλο
γλύπτη Φειδία και στήθηκε εντός του Παρθενώνα. Θεωρείται ως το
πρωιμότερο αντίγραφο
της κεφαλής αυτής και η
μοναδική σε χρυσό. Σύμφωνα με τη γνώμη της
ερευνήτριας Σοφίας Κομπίλινα, το κόσμημα
αυτό είναι έργο των τεχνιτών της Αττικής.
2) Χρυσό λεμβοειδές ενώτιο: Υπέροχο
δείγμα κλασικής τεχνοτροπίας, της συρματερής τεχνικής και της
κοκκίδωσης. Τα δύο
άκρα της λέμβου επιστέφουν δυο γλυπτές
μορφές της Σανδαλίζουσας θεάς Νίκης. Οι
ερευνητές τείνουν να

κ. Παπαθεοδώρου, ο ίδιος ονειρευόταν από μικρός “την αποτύπωση
του Αγίου Πνεύματος σε ένα κτίσμα,
το οποίο Άγιο Πνεύμα να κινείται περί
του άξονά Tου, ο Θεός ο ίδιος να κινείται περί του άξονά Του, να εκφράζεται
η κίνηση που εξέφραζαν και ο Θαλής
και ο Ηράκλειτος που έλεγαν ότι «ο
Θεός βρίσκεται στην κίνηση»”.
Πριν επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μαντίνειας, εξιστορήσαμε στους μαθητές τα γεγονότα που συνδέονται
με την περιοχή αυτή, την οποία ο
Όμηρος ονομάζει «Ερατεινή» και
η οποία άλλαξε όνομα δύο φορές:
από Μαντίνεια μετονομάστηκε σε
Αντιγόνεια και τούμπαλιν. Για όση
ώρα οι μαθητές και οι καθηγητές
επισκέπτονταν το αρχαίο θέατρο
της Μαντίνειας, εμείς ετοιμαζόμαστε να κόψουμε τούρτα γενεθλίων
για έναν Ρώσο μαθητή που εκείνη
την ημέρα γινόταν 14 ετών! Διαλέξαμε ένα υπέροχο σημείο, για να
γιορτάσουμε το γεγονός αυτό, το
«Φρέαρ του Ιακώβ» στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας της Αγίας
Φωτεινής, που συμβολίζει τη συ-

διακρίνουν σε αυτό το μοτίβο την αναπαραγωγή της απεικόνισης της θεάς πάνω στο στηθαίο του ναού της Απτέρου Νίκης στην Ακρόπολη.
3) Ελ Γκρέκο, «Πέτρος και Παύλος»: Κατά
την περιδιάβασή μας στους «Θησαυρούς του
Ερμιτάζ», γνωρίσαμε την οπτική της αντίστοιχης εποχής, αφενός μέσω διάσημων και άσημων ζωγράφων Άγγλων, Γάλλων, Γερμανών,
Φλαμανδών, αφετέρου μέσω και
Ιταλών γλυπτών.
Το έργο που εκπροσωπεί
την
Ελλάδα στην έκθεση του Ερμιτάζ
είναι ο πίνακας
«Πέτρος και Παύλος» του Ελ Γκρέκο. Ο Δομήνικος
Θεοτοκόπουλος κάνει επίδειξη της μαεστρίας
με την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει την
παλέτα του, τόσο με τη «maniera greca» όσο
και με τη «maniera latina» (εδώ), ύστερα από
τη ζωγραφική του θητεία στη Βενετία.
Ο πίνακας αυτός τοποθετεί τον επισκέπτη
μέσα στη συζήτηση που διεξάγεται μεταξύ
των δύο πιο γνωστών Αποστόλων, καθώς ο
ένας εκ των δύο τον κοιτά στα μάτια. Πρόκειται για μια συζήτηση, σχετικά με το ορθόδοξο

νάντηση του Ιησού με τη Σαμαρείτιδα. Ο εορτάζων Ηλίας ήταν
πολύ ενθουσιασμένος, διότι, για
πρώτη φορά – όπως είπε – πέρασε την ημέρα γενεθλίων σε έναν
τόσο εξαιρετικό και θεόπνευστο
χώρο! Κατόπιν, συνοδέψαμε τους
μικρούς μας Ρώσους φίλους μέχρι
μια ταβέρνα στο Λεβίδι, όπου είχε
προγραμματιστεί το γεύμα τους.
Στη συνέχεια, κι ενώ εκείνοι συνέχισαν τον δρόμο τους για την Αρχαία Ολυμπία, εμείς επιστρέψαμε
στην Αθήνα με την αίσθηση ότι όχι
μόνο ο αρχιτέκτων Κ. Παπαθεοδώρου προσπάθησε να ενώσει το αρχαίο ελληνικό και το ορθόδοξο χριστιανικό πνεύμα στο κτίσμα του,
αλλά και εμείς καταφέραμε, για λίγο, το ίδιο. Ομόθρησκοι Ρώσοι και
Έλληνες συνδεθήκαμε μέσω της
αγάπης και του θαυμασμού για τον
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στην
θρυλική αρκαδική γη του Πελασγού, του Ηρακλή, του Επαμεινώνδα και του Αδριανού. Αναμένουμε
την επόμενη συνάντησή μας, αυτή
τη φορά στην Αγία Πετρούπολη.
Δρ Όλγα Μπούρα

δόγμα και την οικουμενικότητά του, που έλαβε χώρα στην Αντιόχεια. Η αφήγηση οπτικοποιείται μέσα από τη στάση των σωμάτων των
δύο μορφών και, κυρίως, μέσα από τις χειρονομίες τους. Η αντίθεση των απόψεων διαφαίνεται σε πρώτο, ανεπεξέργαστο πλάνο, μέσα
από τα χρώματα των ενδυμάτων (ήπιο καφέ
για τον Πέτρο, έντονο κόκκινο για τον Παύλο), αλλά – με μια πιο προσεκτική «ανάγνωση» - και από την έκφραση στα πρόσωπά τους
(πράο και συγκαταβατικό βλέμμα για τον Πέτρο, έντονο και απόλυτο για τον Παύλο). Δεν
πρέπει να λησμονούμε, άλλωστε, και τον πρότερο βίο τους (φιλήσυχος ψαράς ο Πέτρος,
φανατικός ειδωλολάτρης, Ρωμαίος στρατηγός ο Παύλος), πριν αποφασίσουν να ακολουθήσουν τον Ιησού. Στη θέση του τελευταίου
(Παύλου) έχει διατυπωθεί η άποψη ότι, ίσως,
ο ζωγράφος απεικονίζει τον εαυτό του, όπως
έχει γίνει και στην περίπτωση του πίνακα «Η
ταφή του κόμητος Οργκάθ».
Έτσι, η έκτακτη αυτή επίσκεψη της Λέσχης μάς έδωσε, για μια ακόμα φορά, την
ευκαιρία να βιώσουμε το μεγαλείο του διαχρονικού ελληνικού πνεύματος και να νιώσουμε την παγκόσμια απήχησή του. Αυτός,
εξάλλου, είναι και ο σκοπός των κυριακάτικων συναντήσεών μας.
Δρ Όλγα Μπούρα
Λύδια Μαχαίρα, Ιστορικός-Διπλωματούχος Ξεναγός
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Περίπατος των μαθητών μας στο δασόκτημα Τατοῒου

με παράλληλες αθλητικές δραστηριότητες

Τ

ην Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016, οι μαθητές του Γυμνασίου και των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου πραγματοποίησαν εκπαιδευτικό περίπατο στο Τατόι. Μάλιστα, με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, οι
μαθητές συμμετείχαν και σε στοχευμένες αθλητικές δραστηριότητες.
Η ημέρα αποδείχτηκε σύμμαχος των εκδρομέων, καθώς ο καιρός ενδείκνυτο για
την περιήγηση στον χώρο και την πραγματοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων.
Αρχικά, οι μαθητές ξεναγήθηκαν από τον κ. Χατζηλάμπρο στο δασόκτημα Τατοῒου,
με πρώτη στάση στα Θερινά Ανάκτορα, που αποτέλεσαν τον τόπο διαμονής της τέως βασιλικής δυναστείας των Γλύξμπουργκ. Η περιοχή είχε αγοραστεί το 1872 από
τον βασιλιά Γεώργιο τον Α΄, ο οποίος επέλεξε να είναι εκεί ο τόπος όπου θα έχτιζε τις
θερινές κατοικίες της οικογένειας.
Στο Τατόι, οι εργασίες ανέγερσης διήρκεσαν από την άνοιξη του 1884 έως τα τέλη του 1886. Η έπαυλη χρησίμευε ως θερινή κατοικία της βασιλικής οικογένειας, η
οποία κατοικούσε σε αυτήν από τον Μάιο μέχρι και το φθινόπωρο. Μόνο κατά το
διάστημα 1909-1910, η βασιλική οικογένεια διαχείμασε εκεί, λόγω των πολιτικών
γεγονότων της εποχής και, κυρίως, λόγω της πυρκαγιάς που είχε καταστήσει τα Ανάκτορα Αθηνών (σημερινή Βουλή) ακατοίκητα. Μεταφερόμενοι πίσω στον χρόνο, οι
μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνθέσουν, βάσει αφηγήσεων, το πρώτο ανάκτορο,
το «Ανάκτορο του διαδόχου Κωνσταντίνου», αρχιτέκτων του οποίου ήταν ο περίφημος Ερνέστος Τσίλλερ. Ο τελευταίος αναφέρει, μάλιστα, στις αναμνήσεις του ότι
έχτισε στο Τατόι για τον βασιλιά Γεώργιο τον Α΄ μια βίλα «Ελληνοελβετικού» ρυθμού.
Στη συνέχεια, οι μαθητές οδηγήθηκαν στο Υπασπιστήριο, χώρο διαμονής των
υπασπιστών υπηρεσίας, που λειτουργούσε και ως σφαιριστήριο για τις αθλοπαιδιές
των βασιλοπαίδων. Μάλιστα, στέγασε, το πρώτο διάστημα, το τηλεφωνικό κέντρο
του Τατοῒου. Αφού περιηγήθηκαν στο φυλάκιο της εσωτερικής πύλης και στον σταθμό της χωροφυλακής, οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα εργατόσπιτα, ένα σύνολο
τεσσάρων, αρχικά, κτηρίων-κατοικιών για τα μέλη του προσωπικού του κτήματος.
Δύο από αυτές, μάλιστα, παρουσιάζονταν με τη μορφή ενιαίας, με κατακόρυφη στέγη, πτέρυγας, χωρισμένης σε διαμερίσματα και οι άλλες δύο με τη μορφή απλούστερων οικίσκων.
Επόμενη στάση ήταν το ξενοδοχείο «Τατόιον», αποτελούμενο από τρεις χώρους
στο ισόγειο κι έξι υπνοδωμάτια για τους πελάτες του. Σ’ αυτό προσφερόταν δυνατότητα διαμονής μέχρι και δύο ημέρες. Στο τέλος της ξενάγησης αυτής, οι μαθητές
κατέληξαν στο φημισμένο Αγρόκτημα και τη Μάνδρα. Το βουστάσιο, το γαλακτοκομείο, το βουτυροκομείο και το εμφιαλωτήριο που ίστανται ακόμα εκεί αποτελούν
μάρτυρες ότι το Τατόι ήταν μια κλειστή και ανεξάρτητη παραγωγική μονάδα.
Μετά το τέλος της ξενάγησης, σειρά είχαν οι αθλητικές δραστηριότητες, αφού
–ως γνωστόν– και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι πρέσβευαν το «νοῦς ὑγιής ἐν σώματι
ὑγιεῖ». Έτσι, οι μαθητές του Γυμνασίου συμμετείχαν σε δίαθλο ποδηλατικό, στο
πλαίσιο του οποίου διήνυσαν μια απόσταση 1 χλμ. ποδηλατώντας και τρέχοντας.
Αντίστοιχα, οι μαθητές του Λυκείου συμμετείχαν σε ποδηλατικό αγώνα κατάβασης 2 χλμ., τον οποίο απόλαυσαν πολύ, καθώς η διαδρομή είναι απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.
Με τον νου γεμάτο γνώσεις και το σώμα ενδυναμωμένο και εύρωστο, αποχώρησαν οι μαθητές προς το σχολείο. Ένα, ακόμα, ταξίδι στον χρόνο και την ιστορία είχε
ολοκληρωθεί… ένα επόμενο επίκειται, μέλλει να ξεκινήσει…
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«Ολυμπιάς»
Την Παρασκευή, 26 Μαῒου 2017, οι μαθητές
των τάξεων Α’ και Β’ Γυμνασίου μετέβησαν στη
Μαρίνα Ζέας, όπου είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την τριήρη «Ολυμπιάς». Η τριήρης
αυτή συνιστά λειτουργικό αντίγραφο αθηναϊκής τριήρους του 5ου αι. π.Χ. και κατασκευάστηκε στο πλαίσιο ενός προγράμματος πειραματικής Αρχαιολογίας, με βάση τις έρευνες του ιστορικού J.S. Morrison και του ναυπηγού J.F.Coates.
Η ξενάγηση στην τριήρη βοήθησε τους μαθητές να συμπληρώσουν, κατά τρόπο βιωματικό,
τις ιστορικές τους γνώσεις και να ταξιδέψουν,
για λίγες στιγμές, στο μακρινό παρελθόν…

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ
T

his is an illustration of “Animal Farm” which highlights the most
important sites and events of the book.

The Sugar Candy Mountain

Moses had told the animals that one day they would live in this amazing
place, giving them hope in order to ameliorate their miserable lives.

The Windmill

Snowball had the idea to build the windmill in order to produce electricity.
After he got expelled, Napoleon stole his idea and accomplished Snowball’s
dream with the precious help of Boxer.

The Barn

The place where the animals held their meetings. It is where Old Major
inspired them about the rebellion.

The Ten Commandments

They were established after the rebellion and each and every animal
should obey them. They were later changed by the pigs.

Battle of the Cowsheds

The first battle between animals and humans. The animals won, managing
to defend their rights and protect the farm.

Neighboring farms of Mr. Pilkington and Mr. Frederick

These men helped Jones when he tried to retrieve his farm in the battle of
Cowshed.

Mr. Jones’s House

After the rebellion the animals started sleeping there, disobeying the
commandments.

The fields

The place where the animals worked together in order to produce food.
Dimitris Liggitsos

Animal Farm
By George Orwell
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Animal Farm
A different ending
for the world’s most
popular fairy tale
for adults.
A happy one!

C

omrade Napoleon was dying! A cry of
lamentation went up in the air. Straw was laid
down outside the doors of the farmhouse,
and the animals tiptoed. With tears in their eyes they
asked one another what they would do if their leader
were taken away from them. A rumor went round that
Snowball had managed after all to introduce poison
into Napoleon’s food. At eleven o’clock, Squealer
came out to confirm Napoleon’s death. In addition,
he informed the animals that comrade Napoleon had
pronounced a solemn decree, as his last act on earth:
the successor should be a pig! Squealer asked the
animals to prepare for the funeral ceremony and the
new elections.
All the animals in the farm were devastated, and some
of them worried. However, Benjamin, surprisingly, was
not so sad. ‘Life will go on’, he said. ‘We should prove
that we can be the leaders of ourselves’. He added: ‘I do
not believe that Snowball is involved in this incident’.

Boxer was silent, but he felt that Benjamin had a point.
He asked Clover what she thought. Clover ditched a
pebble with her leg and answered with a stable voice:
‘I believe that Napoleon was not so honest to the farm,
so now we have to take our future into our hands and
be more careful’. Boxer did not understand what Clover
meant, but all the other animals present, chickens,
Moses, Benjamin, even dogs, agreed.

Two days passed and all seemed ready for Napoleon’s
funeral ceremony. Suddenly something happened and
the entire farm was speechless. While the pigs were
trying to organize the last things for the ceremony, a
well-known pig pushed the outside door of the farm.
‘Snowball is here,’ screamed the chickens first, and
after that Muriel repeated this announcement loudly.
Snowball walked confidently among the animals with
his eyes on Benjamin and Boxer. He got closer to them,
whispering ‘I am counting on both of you’. Then he
jumped on the pedestal and started his speech.
Snowball started explaining Napoleon’s conspiracy
and his lies, and then he announced that the seven
commandments were again in power. He also
announced that Benjamin and Boxer will be his VicePresidents and consultants. The dogs became straight
away Snowball’s guards. In addition, he changed the
rules. Everybody should work and take care of the farm
every day. The most important symbolic movement
was the raising of the farm’s flag: it was green again,
representing the equality of all animals.
As years passed, Snowball proved to be a kind,
fair and honest leader. The tyranny of Napoleon was
forgotten. Boxer retired and Snowball offered him the
‘Honor Medal’ for his contribution to the development
of the farm. Farm unity was the most important rule for
the animals, which, as it is known, is so very different
from that of humans!
-THE END-

Haris Tsoumalakou
Επιμέλεια: Τέτη Κονταξή, καθηγήτρια Αγγλικών

Best Fiends Forever

G

et ready for a very big adventure with very small heroes! The sequel of the
award winning ‘Best Fiends’ is out and we’re happy to say it has already
been nominated for an award.
There is nothing quite like it. It has the same characters and you have to fight
against other slugs. It’s a thrilling adventure and I think a lot of fun. With the help of
Fiends and the awesome power of Mount Boom, the magical souvenirs that boost
your strength and whatever new stuff you come across while playing, you’ll save
the world in no time.
If you haven’t tried it yet, you don’t know what you’re missing!
Matina Stamou

‘L

eague of Legends’ is one of the first stand-alone multiplayer battle arena
style games. Despite the fact that LOL is one of the oldest games of its
kind, it still remains the most popular PC game. It has 67 million monthly
active users.
LOL mixes real time strategy with RPG elements. The purpose of the game is
quite simple- two teams of five fight against each other trying to destroy their
opponent’s main structure called “Nexus”. Games typically last 35-45 minutes, but
in some cases they can drag on for well over an hour.
Mastering LOL might take years of playing. Competitive players can test their
skills in ranked games and climb up the ladder. There are currently 7 divisions:
Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Master and Challenger.
What I really like in this game is the way it is played online and I would
recommend it to people of all ages.
Vaggelis Voutsas
Επιμέλεια: Έλενα Τσελίκογλου, καθηγήτρια Αγγλικών
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Faire des études en France

haque année un grand nombre d’étudiants
sont accueillis en France dans 83 universités
publiques. La première université a été créée à
Paris en 1200 et jusqu’à maintenant la France constitue mondialement un pays qui dispose des universités parmi les plus prestigieuses du monde. 11 universités françaises sont classées parmi les 50 meilleures
du monde. Bien que les institutions américaines, britanniques et asiatiques soient dominantes, les universités françaises se trouvent à la 3ème place concernant
les études de commerce et de management et à la 9ème
place concernant les études de langues.
En France, pour qu’on puisse entrer à l’université de
son choix, on doit être titulaire du baccalauréat.
Un élève grec qui veut suivre des études dans une
université française doit montrer son bac grec qui est
équivalent du bac français. De plus, pour montrer qu’il
a une très bonne maîtrise de la langue française, il doit

apporter son certificat de langue française qui correspond au niveau B2 (D.E.L.F. ou Sorbonne).
En France, le 1er diplôme des études universitaires
est appelé « Licence » et on l’obtient après avoir effectué trois années d’études. Les études post- universitaires durent deux ans (M1 et M2), étant donné qu’un
étudiant est titulaire d’un titre universitaire. Enfin, c’est

le doctorat qui se déroule en trois ans après le master
de recherche.
La France dispose plusieurs universités qui offrent
des études supérieures concernant des disciplines
différentes comme le droit, l’économie, le commerce,
l’administration économique et sociale, les sciences et
les technologies, les sciences politiques, les sciences
sociales et humaines, l’industrie, la pharmacie, les disciplines médicales et odontologiques, les lettres et les
langues, les arts du spectacle, le graphisme, l’audiovisuel, l’architecture et beaucoup d’autres.
Finalement, il faut signaler que la France subventionne les organismes concernés et les étudiants. Ainsi, quelle que soit leur nationalité, les étudiants bénéficient d’une aide de l’état français estimée à 500 euro par mois. Enfin, ils peuvent profiter d’un logement
dans les résidences universitaires et d’un accès aux
restaurants universitaires.

Les Universités Françaises les plus réputées :
Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne

Actuellement,
l’université Française la plus réputée et
prestigieuse est l’Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne. Elle
est située au quartier Latin, une
région entre le 5ème et le 6ème arrondissement de Paris. Là, on
peut faire des études de droit, de
sciences politiques, de sciences
sociales et économiques et de
gestion.

L’Ecole Polytechnique- Université Paris- Saclay

L’Ecole Polytechnique, qui
porte une tradition scientifique
extraordinaire, a ses origines
à la Révolution et au Siècle des
Lumières. Cette Ecole associe
la recherche, l’enseignement et
l’innovation au meilleur niveau
scientifique et technologique.
Son objectif est de former les
personnes afin qu’elles puissent
répondre aux défis actuels et futurs de la société. Enfin, l’enseignement et la recherche à l’Ecole Polytechnique
sont organisés en départements. On y trouve 11 départements qui sont les suivants : Département de Biologie, de Chimie, d’Economie, d’Informatique, de Mathématiques, de Mathématiques Appliquées, de Mécanique, de Physique, Département Humanités et Sciences Sociales, Département Langues et Cultures, Département Management de l’Innovation et Entrepreneuriat.

Le UPMC

L’Université Pierre et Marie
Curie qui se trouve au cœur de
Paris est une université qui assure 900 ans de formation et
de quête intellectuelle. Elle est
connue pour les disciplines de
la médecine et des sciences.
Dans ses murs, cette université
publique héberge les meilleurs
moyens technologiques et 125
laboratoires de recherche.

Paris 4- Sorbonne

Cette université offre une large
gamme d’enseignement dans
les domaines des lettres, langues, civilisations, arts, sciences
humaines et sociales. D’autres
termes, elle est constituée de 18
unités de formation tandis qu’on
y effectue des recherches de
haut niveau. Enfin, cette université donne la possibilité à tous les
adultes de faire une formation continue tout au long de leur vie.

Claude Bernard Université Lyon 1

Claude Bernard est une des
quatre universités qui se trouvent
à Lyon, à la région Rhône- Alpes.
Cette université accueille 45.000
étudiants par an dans les disciplines des sciences et technologies, de la santé et du sport. Elle
regroupe des enseignants et des
chercheurs importants ; c’ est
pourquoi à cette université il y a
35 unités de recherche qui sont reconnues au niveau international. Enfin, ses campus riches de vie et d’activité permettent à chacun de s’épanouir et de se réaliser personnellement.

Université de Lorraine

A cette université
qui se trouve à Metz, au
Nord- Est de la France,
on peut faire des études
de sciences, santé, technologie, droit, économie,
arts, lettres et langues.
L’université de Lorraine
qui a été fondée en 1769 accueille aujourd’hui plus de 50.000 étudiants et 3.700
enseignants expérimentés. Pour qu’un étudiant étranger puisse s’y inscrire, il doit
avoir le niveau C1 du Cadre Européen commun de référence. Enfin, c’est une université importante qui promet la mutualisation des savoirs.
Nikiforos Loukaidis, Gina Moraiti, Lila Moraiti, Miranda Nikolakopoulou,
Haris Poukamisas, Alexandros Thiraios, Achilleas Tyrovolas, Valentini Filtikaki
Επιμέλεια: Ανθή Ζη, Κωνσταντίνα Καραγεώργου, καθηγήτριες Γαλλικών
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Studieren in Deutschland

n Deutschland zu studieren ist für einige junge Leute
nicht nur aus der Europäischen Union, sondern auch
aus der ganzen Welt eine große Chance. Man kann
von einem erstklassigen Bildungssystem profitieren,
eine neue Sprache lernen und viele Erfahrungen
sammeln.
Die Zahl der Studenten in Deutschland steigt von
Jahr zu Jahr. Auch bei ausländischen Studenten wird
Deutschland zunehmend beliebter. Rund 300.000
ausländische Studierende, so gennante Bildungsausländer, sind derzeit an deutschen Universitäten und
Fachhochschulen eingeschrieben. Bis 2020 soll diese
Zahl der Bundesregierung zufolge bei 350.000 liegen.
In Deutschland gibt es an staatlichen Universitäten
fast keine Gebühren, denn der Staat finanziert die
meisten deutschen Universitäten und Hochschulen.
Im Gegenteil haben die privaten Hochschulen höhere

Studiengebühren, weil sie ausschließlich aus Studiengebühren finanziert werden. Es kann sein, dass sich
diese Studiengebühren bis auf 20.000 Euro pro Jahr
belaufen.
An staatlichen Universitäten in Deutschland gibt
es den so genannten Semesterbeitrag. Dieser variiert
je nach Universität und kostet circa 150-250 Euro. Er
beinhaltet Verwaltungskosten, die Finanzierung von
Mensen, Sportanlagen und Wohnheimen und die
Gebühren für ein Semesterticket.
In manchen Fachgebieten wie z.B. Medizin, Jura,
Pharmazie muss man am Ende des Studiums eine
Abschlussprüfung, das so genannte Staatsexamen,
ablegen.
Wenn ein Ausländer in Deutschland studieren
möchte, muss er eine Hochschulzugangsberechtigung
haben, das so genannte Abitur. Wenn man aus einem

Land der EU kommt, wird dieses Abitur in Deutschland
anerkannt. Wenn nicht, muss man zuerst einen Kurs
besuchen und nach einem Jahr eine Prüfung ablegen.
Einmal in der Bundesrepublik angekommen, stellt
die Wohnungssuche das größte Problem dar. In den
beliebten Studentenstädten (z.B. München oder Köln)
ist günstiger Wohnraum knapp.
Andere Hürde für ausländische Studenten sind
die Lebenshaltungskosten. Dazu gehören nicht nur
Mietaufwendungen, sondern auch Kosten für Grundnahrungsmittel, Gebühren für Versicherungen, Kosten
für Arztbesuche und Medikamente, Ausgaben für
Arbeitsmaterial (z.B. Bücher, Vorlesungsskripte etc.),
Fahrtkosten, Mobilfunkgebühren und persönliche
Ausgaben (z.B. für Kleidung, Freizeitaktivitäten etc.).
Christos Karvelas, Alexandros Chorinos
Επιμέλεια: Άννα Μυλωνάκη , καθηγήτρια Γερμανικών

In Deutschland gibt es 428 Hochschulen. Insgesamt studieren hier circa 3 Millionen Menschen, davon sind 42% Frauen. Der Anteil ausländischer Studierenden
beträgt 12%. Im Wintersemester des Jahres 2016 haben 505.910 Jugendliche ein Studium begonnen. Die folgenden deutschen Universitäten gehören zu den
100 besten Universitäten der Welt:

Mannheim

Die Universität Mannheim ist die
beste Hochschule für die Fachrichtung Betriebswirtschaftslehre.

Aachen

Hier gibt es die beste Universität
(RWTH: Rheinisch – Westfälische
Technische Hochschule) für drei
Fachrichtungen: Wirtschaftsingenieurwesen,
Informatik
und Maschinenbau. In Elektrotechnik erreicht sie Platz zwei.
Die Uni wurde am 10. Oktober
1870 gegründet.

München TU

Die Technische Universität (TU)
wurde bereits 1868 gegründet
und hat bis heute schon 13 Nobelpreisträger hervorgebracht. In
der Informatik und der Elektrotechnik belegt sie Platz eins, Platz
zwei in den Naturwissenschaften
und im Maschinenbau und in der
Betriebswirtschaftslehre gibt es
Platz fünf. Insgesamt ist die TU die
zweitbeste deutsche Hochschule.

Frankfurt am Main

Hier gibt es die beste Universität im Bereich der Volkswirtschaftslehre.

Berlin

Die Technische Universität (TU)
ist die beste Uni im Bereich der
Naturwissenschaften. Im Wirtschaftsingenieurwesen und in
der Informatik belegt sie Platz
zwei, in der Elektrotechnik
Platz drei, im Maschinenbau
Platz fünf, in den Naturwissenschaften Platz sechs und in der
Betriebs- und Volkswirtschaftslehre Platz zehn.

München LMU

Obwohl die Ludwig- Maximilians- Universität (LMU) fast 200
Studiengänge (von Ägyptologie
bis Zahnmedizin) anbietet, ist sie
die beste Uni in der Fachrichtung
Jura. In den Naturwissenschaften
erreicht sie den Platz drei und in
der Informatik gibt es Platz vier im
Hochschulranking.

Heidelberg

Die 1386 gegründete Ruperto
Carola ist die älteste Universität Deutschlands und eine der
forschungsstärksten in Europa.
Sie ist besonders für angehende
Juristen die richtige Entscheidung.
In der Volkswirtschaftslehre
belegt die Uni Platz acht und für
die Naturwissenschaften gibt es
Platz fünf im Hochschulranking.
Diese Universität wurde mit päpstlicher Genehmigung vom Pfalzgrafen und Kurfürsten Ruprecht I. eröffnet. Heute
besteht sie aus 12 verschiedenen Fakultäten und bietet verschiedene Stipendien
an. Insgesamt 30 Nobelpreise wurden an ihre Studenten verliehen.

Anastasia Kanata, Angelina Pappa, Angellos Paparis,
Nikos Papasteliatos, Konstantina Anagnostopoulou, Lydia Vareli,
Nina Vafeiadou, Vangelis Kolotouros
Επιμέλεια: Βίκυ Ρίζου, καθηγήτρια Γερμανικών
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Υπό την καθοδήγηση της κ. Μαργαρίτας Ράντεβα
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Αθλητικές διακρίσεις
Συγχαρητήρια!

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διακρίσεις μαθητών μας στΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τ

ο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών συγχαίρει τους ακόλουθους μαθητές του που διακρίθηκαν στον 77ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό «Ο Θαλής», που διενεργήθηκε το Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016.
Αναστασίου Μαρία (Β΄ Γυμνασίου), Κολοτούρος Βαγγέλης (Β΄ Γυμνασίου), Ανδρεαδάκη
Ελένη (Γ΄ Γυμνασίου), Γιαννόπουλος Μίνως (Γ΄ Γυμνασίου), Καρβελάς Χρήστος (Γ΄ Γυμνασίου), Λουκαῒδης Ανδρόνικος (Γ΄ Γυμνασίου), Μπενή Κωνσταντίνα (Γ΄ Γυμνασίου), Κανατάς
Παναγιώτης (Α΄ Λυκείου), Λυγγίτσος Δημήτρης (Α΄ Λυκείου), Πόρτολος Γιώργος (Α΄ Λυκείου), Ζορμπαλάς Αναστάσιος (Β΄ Λυκείου), Γιαννόπουλος Μάνος (Γ΄ Λυκείου).
Οι μαθητές αυτοί προήχθησαν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στις εξετάσεις του
«Ευκλείδη», που διενεργήθηκε το Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017.
Στις εξετάσεις του «Ευκλείδη» διακρίθηκαν οι μαθητές :
Κολοτούρος Βαγγέλης (Β΄ Γυμνασίου), Κανατάς Παναγιώτης (Α΄ Λυκείου), Λυγγίτσος Δημήτρης (Α΄ Λυκείου), Γιαννόπουλος Μάνος (Γ΄ Λυκείου).
Οι ακόλουθοι μαθητές του σχολείου μας διακρίθηκαν στον Μαθηματικό Διαγωνισμό Καγκουρό 2017, που διενεργήθηκε στις 18 Μαρτίου 2017 :
Απεσάκης Δημήτρης (Α΄ Γυμνασίου), Σπινάκης Κωνσταντίνος (Β΄ Λυκείου), Ζορμπαλάς
Αναστάσιος- Μαρίνος (Β΄ Λυκείου).

Τ

·
·
·
·
·

·
·

Διακρίσεις μαθητών μας ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών συγχαίρει τους ακόλουθους μαθητές του που διακρίθηκαν στον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου και τον 27ο Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Φυσικής Λυκείου 2017, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017.
Απεσάκης Δημήτρης (Α’ Γυμνασίου), Διαμαντοπούλου Αριάδνη (Α’ Γυμνασίου), Παναγιωτάκου Μαρλένα (Α’ Γυμνασίου), Θηραίος Αλέξανδρος (Β’ Γυμνασίου), Ανδρεαδάκη Ελένη (Γ’
Γυμνασίου), Γιαννόπουλος Μίνως (Γ’ Γυμνασίου), Λυγγίτσος Δημήτρης (Α’ Λυκείου), Σπινάκης Κωνσταντίνος (Β’ Λυκείου).
Οι διακριθέντες παρέλαβαν τα βραβεία και τους επαίνους τους σε τελετές οι οποίες διοργανώθηκαν από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ), κατά το διήμερο 12-13 Μαΐου 2017.
Το σχολείο μας συγχαίρει, επίσης, τους ακόλουθους μαθητές που διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017, ο οποίος διενεργήθηκε το Σάββατο,
11 Μαρτίου 2017.
Καρβελάς Χρήστος (Γ΄ Γυμνασίου) κατέκτησε το 2ο βραβείο, Λυγγίτσος Δημήτρης (Α΄ Λυκείου) κατέκτησε το 2ο βραβείο.

Διάκριση μαθητή μας
Έγινε δεκτός στο «Imperial College London»

Ο Γιάννης Λαβέτζης, απόφοιτος του «Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών», πέτυχε τον στόχο που είχε θέσει με την εισαγωγή του στο «Imperial College London»,
όπου, από το φθινόπωρο του 2016 είναι ένας από τους 110 φοιτητές της σχολής
«Biomedical Engineering» (MEng). To «Imperial» συγκαταλέγεται στα δέκα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου στις Πολυτεχνικές σχολές και είναι κορυφαίο στον
τομέα σπουδών του Γιάννη.
Παράλληλα με τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις, ο Γιάννης υπέβαλε
αιτήσεις σε πέντε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου για σπουδές Βιοϊατρικής
Μηχανικής (Βioengineering), ενός από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους επιστημονικούς κλάδους στον κόσμο. Έλαβε προσφορές και από τα πέντε πανεπιστήμια και
επέλεξε το «Imperial», κατόπιν επιτυχούς συνέντευξης.

Διάκριση μαθητΡΙΑΣ μας
από το Center for Talented Youth

Η Μαρλένα Παναγιωτάκου, μαθήτρια της Α΄ Γυμνασίου, έλαβε μέρος, στις 22 Δεκεμβρίου
2016, στις γραπτές εξετάσεις του CTY-Greece (Center for Talented Youth) για το STB (Spatial
Test Battery – εξετάσεις Θετικής Κατεύθυνσης / Αντίληψη του Χώρου), οι οποίες είναι κοινές για τους μαθητές από ΣΤ΄ Δημοτικού έως και Γ΄ Γυμνασίου. Oι εξετάσεις σχεδιάζονται και
βαθμολογούνται από το Center for Talented Youth του Πανεπιστημίου του Johns Hopkins
των ΗΠΑ. Η Μαρλένα βαθμολογήθηκε με 70, όταν το όριο για την επιλογή στα προγράμματα
του CTY είναι, για τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, 34, αποκτώντας, έτσι, πλήρη πρόσβαση στα
προγράμματα θετικής κατεύθυνσης του CTY-Greece. Το Κολλέγιο Ανατόλια, το Πανεπιστήμιο
Johns Hopkins των ΗΠΑ και το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» συνεργάστηκαν για τη δημιουργία
του κέντρου CTY-Greece.

·
·
·
·
·

·

Το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών συγχαίρει τους μαθητές του που απέδειξαν ότι, εκτός από
τις υψηλές επιδόσεις που σημειώνουν στο σχολείο, διακρίνονται και στον αθλητικό χώρο ενσαρκώνοντας το «νους υγιής εν σώματι υγιεί».
Η Γεωργοπούλου Λυδία, μαθήτρια της Α΄ Γυμνασίου του σχολείου μας, συμμετείχε στις Ημερίδες
ΟΠΕΝ Καταδύσεων που διενεργήθηκαν από 16-18 Δεκεμβρίου 2016 στο Βόλο, όπου και κατέκτησε την 1η θέση στα 5 μ.και τη 2η στο 1μ. και στα 3 μ.
Η Αναστασίου Μαρία, μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου, κατέκτησε τη 2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Kick Boxing, που διενεργήθηκε στις 5-6 Νοεμβρίου 2016 στο Κλειστό Στάδιο Βαρέων Αθλημάτων στα Άνω Λιόσια. Η Μαρία διαγωνίστηκε στην ηλικιακή ομάδα 13-15 ετών στα -50 κιλά.
Η Κολοκούρη Βασιλική, μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου, συμμετείχε στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διενεργήθηκε στο ΟΑΚΑ από 10 έως και 12 Φεβρουαρίου 2017, καταλαμβάνοντας
την 4η θέση στα 200 μ. μικτής και προσθίου και την 6η θέση στα 100 μ. προσθίου.
Η Κουρή Φίλια, μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου, συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καράτε Παίδων-Κορασίδων που διενεργήθηκε στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Άνω Λιοσίων, 18-19
Μαρτίου 2017, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση στην κατηγορία Kumite Κορασίδων 13 ετών +47 kgr.
Η Κουρουνιώτη Δάφνη, μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου, κατέλαβε την 5η θέση στα 50 και 100 μ. πεταλούδας στο Πανελλήνιο Θερινό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξήχθη στο Βόλο από 14-17
Ιουλίου 2016. Επίσης, συμμετείχε στο Εθνικό Πρωτάθλημα OPEN ΟΑΚΑ 2017, που διενεργήθηκε
από 3 έως και 5 Φεβρουαρίου 2017, καταλαμβάνοντας την 7η θέση στα 400 μ. μικτής. Τέλος, συμμετείχε στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διενεργήθηκε στο ΟΑΚΑ από 10 έως και 12
Φεβρουαρίου 2017, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση στα 200 μ. πεταλούδας και 400 μ. μικτής και
την 5η θέση στα 200μ. μικτής.
Η Μωραΐτη Λίλα, μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου, κατέλαβε με την ομάδα της τη 2η θέση στο 27ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Κορασίδων που διενεργήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 21 έως και
25 Ιουνίου 2016.
Ο Γιαννόπουλος Μίνως, μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου, έλαβε την 4η θέση στα 10 μ. κατάδυση από
πλατφόρμα στην κατηγορία Β΄ στο Μεσογειακό Κύπελλο Καταδύσεων που διενεργήθηκε στο
Μπολζάνο της Ιταλίας στις 22-24 Ιουλίου 2016. Επίσης, συμμετείχε, με την Εθνική Ομάδα Καταδύσεων, στους Βαλκανικούς Αγώνες Νέων που διενεργήθηκαν στο Βελιγράδι στις 27-28 Μαΐου 2017.
Ο Μίνως ήταν τρίτος στις καταδύσεις από πλατφόρμα της κατηγορίας Β', συγκέντρωσε 308.90
βαθμούς και έλαβε το χάλκινο μετάλλιο.
Η Σταματέα Μαρία, μαθήτρια της Γ΄ Γυμνασίου κατέκτησε την 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο στην κωπηλασία, στο διπλό σκιφ κορασίδων ανάπτυξης, στους Διασυλλογικούς Αγώνες που διενεργήθηκαν στον Πόρο στις 8-9 Οκτωβρίου 2016.
Ο Καρακαϊδός Σταύρος, μαθητής της Α΄ Λυκείου, κατέλαβε την 4η θέση στο Άλμα εις μήκος στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Στίβου που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα.
Η Σπυροπούλου Ζωή, μαθήτρια της Α΄ Λυκείου, συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Judo
Εφήβων-Νεανίδων 2017, που διεξήχθη στις 4 Μαρτίου 2017, στο Ολυμπιακό Κέντρο Πάλης και
κατέλαβε την 1η θέση στα -63 Kg Νεανίδων.
Ο Φούντογλου Ελευθέριος και ο Δέδες Νικόλαος, μαθητές του σχολείου μας στη Γ΄ Γυμνασίου
και Α΄ Λυκείου αντίστοιχα, κατέλαβαν τις δυο πρώτες θέσεις στον 6ο Φιλανθρωπικό Μητροπολιτικό Αγώνα Δρόμου.
H Τασάκου Άννα-Χαρά, μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου, κατέκτησε την 7η θέση στο ομαδικό νεανίδων
στο Judo στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18 που διεξήχθη στην πόλη Βάνταα της Φινλανδίας το
καλοκαίρι του 2016. Ακόμη, κατέλαβε την 3η θέση στα -70 kg Νέων Γυναικών στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Judo Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών 2017, που διεξήχθη στις 5 Μαρτίου 2017, στο
Ολυμπιακό Κέντρο Πάλης στα Άνω Λιόσια.
Ο Δημήτρης Δημητρίου, απόφοιτος του σχολείου μας (2015) και κολυμβητής του ΑΝΟ Αργυρούπολης στην κατηγορία ανδρών, συμμετείχε ως μέλος της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2016 που διενεργήθηκαν στο Ρίο της Βραζιλίας. Κατόπιν πρόσκλησης που απέστειλε η FINA στην ΚΟΕ, ο Δημήτρης αγωνίστηκε στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση, στο άθλημα της κολύμβησης και συγκεκριμένα στα 400 μ. ελεύθερο.

Διάκριση μαθήτριάς μας

Η

Έγινε δεκτή στο Oxford Royale Academy

μαθήτρια Σουρδή Μαρία της Α΄ Λυκείου έγινε δεκτή στο πρόγραμμα «ORA» του Πανεπιστημίου Oxford Royale Academy. Το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του Summer Camp,
προσφέρει μαθήματα διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων σε μαθητές απ’ όλον τον κόσμο, με
σκοπό την εξοικείωσή τους με την επιστήμη που σκοπεύουν να ασκήσουν σε επαγγελματικό επίπεδο.
Το Oxford Royale Academy δέχτηκε πληθώρα αιτήσεων από παιδιά ανά τον κόσμο που επιθυμούσαν να ενταχθούν σε κάποιο από τα καλοκαιρινά του προγράμματα, διεκδικώντας, παράλληλα, και
μία από τις ελάχιστες υποτροφίες που το πανεπιστήμιο αυτό προσφέρει. Οι μαθητές κλήθηκαν να
απαντήσουν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο. Εξετάστηκαν πάνω από 1000 αιτήσεις
μαθητών και, συνεκτιμώντας τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια και τη σχολική επίδοσή τους, το
Πανεπιστήμιο χορήγησε συνολικά 25 υποτροφίες. Η Μαρία ήταν ένα από τα συνολικά 25 παιδιά απ’
όλες τις χώρες που κέρδισαν μία υποτροφία και το μοναδικό παιδί από την Ελλάδα!
Παρακολούθησε το μάθημα «Εισαγωγή στο Δίκαιο», μάθημα που απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 13-15 ετών που σκέπτονται να ακολουθήσουν Νομικές σπουδές. Κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων που διήρκεσε το πρόγραμμα είχε την ευκαιρία, μέσω διαδραστικής μελέτης και συζήτησης, να
εισαχθεί στο πλήθος των διαφορετικών πεδίων της Νομικής επιστήμης και να αναπτύξει, μέσω ομαδικών εργασιών, ικανότητες απαραίτητες για την επιτυχία της σ’ έναν έντονα ανταγωνιστικό επαγγελματικό χώρο.Το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών συγχαίρει τη Μαρία, ευχόμενο να ακολουθήσουν
πολλές αντίστοιχες επιτυχίες!

Το «Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών» συγχαίρει τους παραπάνω μαθητές, ευχόμενο οι διακρίσεις να μην είναι παρά μόνο η αρχή ακόμα μεγαλύτερων επιτυχιών!
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΤΣΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟΥΣΚΑ ΝΕΦΕΛΗ - ΜΑΡΙΑ
ΣΒΙΓΚΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΡΟΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΑΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΤΣΟΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΤΟΚΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΒΑΪΝΔΗΡΛΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ
ΠΡΙΦΤΗ ΜΥΡΤΩ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΡΑΚΑΪΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ-ΚΑΛΚΑΝΔΗ ΜΙΧΑΗΛΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΥΛΑΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΜΑΡΙΑ
ΛΕΠΙΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΛΑΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΤΖΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΜΟΡΦΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΚΟΣΑΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ (7ος)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠ. (9ος)
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ (5η)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΙΓΙΟ) (10η)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (3η)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (11η)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (5ος)
ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (14η)
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧ/ΚΗΣ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤ/ΤΩΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥΡΟΣ)

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΡΟΥΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ (3ος)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΨΑΡΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΔΑΝΑΗ
ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΧΡΥΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (12ος)
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

"Έργα Αγάπης"

