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Στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης, ασχολούνται οι έφηβοι, κυρίως, με τα επιτεύγματά 
της και «χάνονται» στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης; Περιορίζονται, εντέλει, τα ενδι-
αφέροντά τους στα ηλεκτρονικά παιχνίδια – «εφιάλτη» των γονιών τους- και εξαντλείται ο 

ελεύθερος χρόνος τους, αποκλειστικά, στην ενασχόλησή τους με αυτά; Ίσως και όχι…
Προσέρχονται οι μαθητές στο σύγχρονο σχολείο απρόθυμοι, συνήθως, και νωχελικοί, καθώς 

το σχολικό περιβάλλον είναι φτωχό σε πνευματικά ερεθίσματα που προέρχονται από πρωτοπό-
ρες δράσεις, ελκυστικές γι’ αυτό το απαιτητικό, πλέον, κοινό; Είναι οι έφηβοι απόντες από τις εξε-
λίξεις που λαμβάνουν χώρα καθημερινά; Μήπως δεν προβληματίζονται και, ουσιαστικά, περιχα-
ρακώνονται στο στενό πλαίσιο της γνωστικής διαδικασίας; Ίσως και όχι…

Στα χέρια σας κρατάτε ένα έντυπο που αμφισβητεί τις παραπάνω γενικεύσεις και αποτελεί 
απτή απόδειξη πως το σχολείο μας είναι ένας χώρος καλλιέργειας πνευματικής αλλά και σωμα-
τικής, ένας χώρος ανάδειξης ικανοτήτων των μαθητών αλλά και συνεργατικότητας, ομαδικού 
πνεύματος και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Πώς καθίσταται αυτό εφικτό;

Κατά τη διάρκεια της περασμένης σχολικής χρονιάς, πραγματοποιήθηκαν, σε χώρους εντός 
και εκτός του σχολείου μας, δράσεις που κράτησαν το ενδιαφέρον των μαθητών μας αμείωτο. Εν-
δεικτικά αναφέρουμε ότι επισκέφτηκαν το σχολείο μας εξέχουσες προσωπικότητες του επιστη-
μονικού κόσμου, άνθρωποι των γραμμάτων που ενέπνευσαν τους μαθητές μας και έσπειραν τα 
«καινά δαιμόνια» της αμφισβήτησης και του προβληματισμού. Παράλληλα, η άμεση επαφή των 
μαθητών μας με ακαδημαϊκούς χώρους τούς έδωσε τροφή για σκέψη σχετικά με το επαγγελματι-
κό τους μέλλον και τις επιλογές που σχετίζονται με αυτό. Επιπλέον, οι μαθητές καλλιέργησαν την 
αγάπη τους για την επιστήμη και ανέδειξαν τις οργανωτικές τους ικανότητες, μέσω της συμμετο-
χής τους σε εκδηλώσεις, που συνδιοργάνωσε το σχολείο μας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε 
Πανελλαδικούς Διαγωνισμούς. Τα παιδιά μας, όμως, ενίσχυσαν και το αίσθημα της αλληλεγγύης 
και της κοινωνικής προσφοράς μέσω  εθελοντικών δράσεων που διοργανώθηκαν από το Πρότυ-
πο Εκπαιδευτήριο Αθηνών και βίωσαν πρωτόγνωρα, για εκείνα, συναισθήματα πληρότητας και 
ικανοποίησης.

Το σχολείο μας, ανοιχτό όχι μόνο στον σύγχρονο κόσμο αλλά και με το βλέμμα προς την παρά-
δοση, έφερε τα παιδιά σε επαφή με την ιστορία του τόπου μας μέσω των κυριακάτικων περιηγή-
σεων, οι οποίες αποτέλεσαν το όχημα για ένα ταξίδι στο παρελθόν με σταθμούς τον Κεραμεικό, 
την Ακαδημία του Πλάτωνος και τη Βραυρώνα. Το ταξίδι στη γνώση υπερέβη και τα σύνορα της 
χώρας μας μέσω των εκπαιδευτικών εκδρομών του σχολείου και των κοινών δράσεων που διορ-
γανώθηκαν στο πλαίσιο της αδελφοποίησης του σχολείου μας με το Κλασικό Γυμνάσιο της Αγίας 
Πετρούπολης.  Οι δραστηριότητες αυτές πλούτισαν τους συμμετέχοντες με πολύτιμες εμπειρίες 
και διεύρυναν τους ορίζοντες του μυαλού και της ψυχής τους.

Αλλά και εντός του σχολικού προγράμματος, οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να ξεδιπλώ-
σουν τα ταλέντα τους, στον τομέα της αρεσκείας τους, μέσω των ομίλων και να μας κάνουν περή-
φανους για τη συμμετοχή και τις διακρίσεις τους σε αντίστοιχους διαγωνισμούς. Θέατρο, STEM, 
Ρητορική, Χημεία…συμμετοχή στο MUN…Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι 
μας συγκινεί και η ανταπόκριση των αποφοίτων μας στην πρόσκληση του σχολείου μας να μιλή-
σουν στους τωρινούς μαθητές, εκφράζοντας την αγάπη τους για το σχολείο των γυμνασιακών 
και λυκειακών τους σπουδών• απόφοιτοι τους οποίους εμείς οι καθηγητές τους καμαρώνουμε σε 
κάθε τους επαγγελματικό βήμα… 

Τελικά, μάλλον, οι μαθητές μας δεν ανήκουν στη μάζα των ράθυμων νέων της γενιάς τους που 
αποστρέφεται το σχολικό περιβάλλον και το σχολείο μας δεν ακολουθεί τον γενικό κανόνα ενός 
μέσου σχολείου, το οποίο, εξαιτίας των ελάχιστων ερεθισμάτων, προξενεί στα παιδιά ανία και 
απροθυμία προσέλευσης και παρακολούθησης. 

Στις σελίδες τούτης της εφημερίδας, θεωρούμε ότι αποτυπώνεται η εικόνα αυτή και ευχαρι-
στούμε, από καρδιάς, όλους όσοι κοπίασαν για το εν λόγω έργο. Ένα έργο συλλογικό που κρύβει 
ζέση και αμέριστο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, τη γνώση, την καλλιέργεια.

Καλή ανάγνωση
Νάσια Κατωπόδη, Φιλόλογος

Ελίνα Τσουμπρή, Φιλόλογος
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Το σκίτσο του εξωφύλλου έχει φιλοτεχνήσει ο Νικόλας  Σπανάκης, μαθητής της Β' Γυμνασίου
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Αξιότιμοι αναγνώστες,  
επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια μικρή, μα εξόχως διδακτική 

ιστορία… Στα τέλη του 19ου αι., στο Ντέιτον του Οχάιο, στον αριθ-
μό 7 της οδού Χόθορν, ζούσαν δυο αγοράκια που -και τα δύο- είχαν 
γκριζογάλανα ματάκια, «για ν’ αρμέγουν το φως της οικουμένης», 
σαν τα φλογισμένα μάτια και των εφετινών μας αποφοίτων. Το ένα 
αγόρι έπαιζε αρμόνικα και το άλλο μαντολίνο. Στο σπίτι τους «διέ-
λαμπε» μια ψηλή βιβλιοθήκη με γυάλινη βιτρίνα. Σε αυτήν υπήρ-
χαν έργα του Ντίκενς, του Μαρκ Τουέιν, του Θουκυδίδη και ποιήμα-
τα του Βιργιλίου. Ο πατέρας τους ήταν επίσκοπος και πίστευε στη 
μεγάλη εκπαιδευτική αξία των παιχνιδιών. Γι’ αυτό, μια ημέρα του 
1878, χάρισε στα δυο μικρά του αγόρια, που λάτρευαν τη μηχανική, 
ένα ελικοπτεράκι από χαρτί, καλάμια και περιστρεφόμενους πλα-
στικούς ιμάντες. Η κατασκευή ήταν βασισμένη σε μια εφεύρεση του 
πρωτοπόρου της αεροναυπηγικής, Αλφόνς Πενό. «Για κοιτάξτε, παι-
διά», είπε και άφησε το κρυμμένο στις φούχτες του παιχνίδι να πετά-
ξει στο ταβάνι. Εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το ξέρει, πυροδότησε την 
πορεία προς τον θρύλο. 

Με ό,τι κι αν καταπιάνονταν τα δυο αυτά παιδιά, θριάμβευαν. Εί-
χαν αυτό το σπάνιο φρόνημα των ακάματων δουλευτάδων. Έφτια-
ξαν με πενιχρά μέσα δικό τους τυπογραφείο και άνοιξαν κατάστη-
μα ποδηλάτων. Λάτρεψαν την επιστήμη της φωτογραφίας, μα, όταν 
στον σκοτεινό θάλαμο εμφάνιζαν τις φωτογραφίες τους, ένιωθαν 
ότι από τα πλάνα του ουρανού απουσιάζει κάτι… Άρχισαν δειλά-
δειλά να ρουφούν τις σημειώσεις του Ότο Λίλιενταλ και του Λουί 
Πιέρ Μουγιάρ, αποκρυσταλλώνοντας την πεποίθηση ότι η αν-
θρώπινη πτήση είναι εφικτή και υλοποιήσιμη. Τον ίδιο καιρό, η 
Washington Post έγραφε κατηγορηματικά: «Είναι δεδομένο ότι ο άν-
θρωπος δεν μπορεί να πετάξει». Φαίνεται ότι τ’ αγόρια υπάκουσαν 
στην κρητικιά προσταγή του δικού μας Ν. Καζαντζάκη: «Φτάσε όπου 
δεν μπορείς» κι έβαλαν πλώρη για τ’ αδύνατο!

Η περιέργεια έγινε άσβεστος ζήλος. Μελετούσαν νυχθημερόν τις 
κινήσεις των πουλιών και ευθύς κατάλαβαν ότι δεν είναι δύσκολο να 
βρεθεί κανείς στον αέρα, μα να παραμείνει σε αυτόν. Τα δυο αδέλ-
φια ήταν ο Όρβιλ και ο Γουίλμπερ Ράιτ. Ο Γουίλμπερ, μάλιστα, γεν-
νήθηκε δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «Από τη Γη 
στη Σελήνη» του Ιούλιου Βερν που τόλμησε, επίσης, να οραματιστεί 
ένα ταξίδι στο αδύνατο! Στο αδύνατο; Οι δυο γιοι του επισκόπου 
Μίλτον Ράιτ άντεξαν τις θύελλες, τα ατυχήματα, τις απογοητεύσεις 
και τα πικρόχολα σχόλια του κόσμου. Έτσι, στις 17 Δεκεμβρίου του 
1903, ο Όρβιλ έστειλε από το Κίτι Χοκ της Βόρειας Καρολίνας το πα-
ρακάτω τηλεγράφημα στο σπίτι:
ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ, ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ […] ΜΕΓΑΛΥΤΕ-
ΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 59 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ. 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.

Οι αδελφοί Ράιτ, με την πτητική τους μηχανή «Φλάιερ», πετώντας 
για ένα, περίπου, λεπτό, πέρασαν στη σφαίρα της αιωνιότητας και 
επέπρωτο ν’ αποδείξουν πως «ό,τι δε συνέβη ποτέ είναι ό,τι δεν πο-
θήσαμε αρκετά». Κι όλα αυτά δαπανώντας περίπου 1.000 δολάρια 
που εξοικονόμησαν από τα έσοδα του ποδηλατάδικου. Και ξέρετε 
γιατί τα κατάφεραν αυτοί και όχι ο Σάμιουελ Λάνγκλει, ο τότε  αντα-
γωνιστής τους, που διέθετε και κρατική επιχορήγηση ύψους 70.000 
δολαρίων; Γιατί ο Όρβ και ο Γουίλ Ράιτ είχαν ψυχωμένη καρδιά και 
ματιά στ’ αψηλά. Όχι, δεν ήταν μόνο η εξειδίκευση στη μηχανική… 
Ήταν το ελικοπτεράκι, ο Θουκυδίδης, ο Τουέιν, ο Όμηρος, τα απο-
γεύματα με τον πατέρα και τη μητέρα, η εσωτερική καλλιέργεια, η 
φιλοπονία, η αφοσίωση ψυχής και ενέργειας στον υψηλό και συλ-
λογικό σκοπό.    

Γινήκαν, κιόλας, δεκαοχτώ χρόνων οι απόφοιτοί μας. Ένας στό-
λος άστρων αράζει στον μυχό της ψυχής τους. «Κάθε δειλινό κοι-
τούν τον ουρανό τον γαλανό και μια φωνή τρελή κοντά της τους 
καλεί». Μια υπερκόσμια συμπαντική μελωδία, που διαπερνά τα με-
λίγγια, τους ξεσηκώνει. Είναι ο πόθος τους να πετάξουν πέρα απ’ 
το πατρικό και το σχολειό τους, είναι ο πόθος να κατακτήσουν το 
«Σύμπαντο». Ξέρετε, την άκουσα κι εγώ, πριν χρόνια, την ίδια «τρε-
λή φωνή». Την άκουσαν κι οι γονείς κι οι καθηγητές των σημερινών 

αποφοίτων. Τώρα, δικαιωματικά, είναι η δική τους σειρά… Δεν είναι 
οι πρώτοι μα ούτε κι οι τελευταίοι. Είναι μέρος ενός αέναου κιρκά-
διου ρυθμού. Ανήκουν κι αυτοί στη χορεία των ονειροπόλων αερο-
βατών. Λίγοι, νομίζετε, ήταν αυτοί που γύρεψαν να κατακτήσουν 
τους ουρανούς, να πλανηθούν στο γαλάζιο τους σαν πουλιά; Οι πά-
ντα ταξιδιάρηδες Έλληνες μακάρισαν τους μυθικούς Δαίδαλο και 
Ίκαρο που μπόρεσαν να φτερώσουν το θνητό κορμί τους. Τον 15ο 
αι., ο Ντα Βίντσι ζωγράφιζε ορνιθόπτερα, στροφειόπτερα και αλεξί-
πτωτα, μιλώντας για την παιδική μνήμη ενός χαρταετού πάνω απ’ το 
λίκνο του… Σαν τους χαρταετούς που πετούσαν οι Κινέζοι από τον 
5ο , κιόλας, π.Χ. αιώνα, και σαν αυτούς που αμολάμε εδώ την Καθα-
ρά Δευτέρα. Δεν προλάβαν καλά-καλά οι αδελφοί Μονγκολφιέ να 
πετάξουν το πρώτο αερόστατο και, μέσα σε λιγότερα από 200 χρό-
νια, ο Γκαγκάριν ψέλλιζε από το διάστημα: «Κοιτάζω τη Γη κι είναι 
τόσο όμορφη». Στις 21 Ιουλίου 1969, η ανθρωπότητα θ’ ακούσει την 
ηλεκτρική φωνή του οιστρήλατου Άρμστρονγκ ν’ ανακράζει: «Ένα 
μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο βήμα για την ανθρωπότη-
τα»…  

Πριν λίγο καιρό, έφτασε η στιγμή για την πτήση και των εφετινών 
αποφοίτων. Καιρό τώρα, ζητούσαν να χρωματίσουν τις κορφές του 
Ολύμπου, του Ήλιου τ’ αψηλά τ’ αλώνια. Οι γονείς τους μελέτησαν 
με επιμέλεια τα ζύγια τους και γι’ αυτό πολύ τους ευχαριστώ. Ρύθμι-
σαν τα γερά καλάμια τους. Οι καθηγητές τους φιλοτέχνησαν επάνω 
στα πανιά και την ουρά τους με γνώση και σύνεση και, γι’ αυτό, πολύ 
τους ευχαριστώ. Ολόκληροι «κομήτες» έγιναν και μας χάρισαν τη 
δροσερή τους σπίθα. Τους ευγνωμονώ, γι’ αυτό, πολύ. 

Αφήστε με, ως «αντίδωρο» να σας πω τι μου δίδαξε εμένα αυτό 
το κάλεσμα, εκείνη η τρελή φωνή: εμάς τους ανθρώπους «μας αγα-
πά το νερό, μα ο ουρανός μας ζει». Γι’ αυτό, τούτοι οι νέοι πρέπει 
να τραβήξουν «τον ανήφορο, προς τη σύνθεση, προς τη ζωή, προς 
την αθανασία». Ο σωστός δρόμος, εξάλλου, είναι ο ανήφορος. Τους 
πρέπει να γίνουν χαρταετοί. Τώρα που τα δεσμά γινήκανε φτερού-
γες, τους πρέπει «ν’ ανασηκωθούν απάνω από τα πολύβουα κύματα 
και να πιάσουν μ' ένα κλωθογύρισμα του ματιού τους όλη τη θά-
λασσα, όλο το σύμπαν». Να μη ζητούν τη νωθρότητα της άπνοιας. 
Να τους αποζητούν τους αέρηδες κι ας καιροφυλακτούν κίνδυνοι. 
Ξέρουν αυτοί να δαμάζουν τον Αίολο. Εξάλλου, κι ο Γουίλμπερτ Ρά-
ιτ το κατάλαβε νωρίς: «Κανένα πτηνό δεν αερολάμνει με νηνεμία». 
Όμως, πρέπει να κρατήσουν καλά τα φρένα τους να μη σαλέψουν 
απ’ τον ίλιγγο της πτήσης. Να μη ζηλέψουν τον Βελλεροφόντη και 
τον Φαέθοντα. Θέλει μαεστρία και φινέτσα η αιώρηση. Ας πετάξουν 
όπως αυτοί ποθούν κι όχι όπως ποθούνε άλλοι, γιατί, τότε, η αιώρη-
ση θα ’ναι «σαν μια ξένη, φορτική». Κι ας μας δένει ένας «σπάγκος», 
ένας ιερός ψυχικός δεσμός. Δε θα τους περιορίζει το «σχοινάκι», μα 
θα τους δίνει άπλα να πετούν ξοπίσω στα όνειρά τους. Έτσι, να μας 
συνδέει, για να επικοινωνούμε, έστω και νοερά. Τούτο το σχολειό 
και οι άνθρωποί του θα είναι πάντα εδώ, αν θελήσουν ποτέ να ξα-
ποστάσουν και να μας πουν τα ωραία και τ’ αψηλά που έχουν κάμει. 
Τούτο το σχολειό και οι άνθρωποί του θα είναι πάντα εδώ, αν τα πα-
νιά τους χρειαστούν κανένα μπάλωμα. 

Και τώρα που η ανθρωπότητα «κοιτάζει» και σ’ άλλους γαλαξί-
ες, θέλω να τους δώσω μια ευχή. Με εξουσιοδοτούνε, εξάλλου, τα 
χιόνια στα μαλλιά μου. Το 1977, δύο μη επανδρωμένα ανιχνευτικά 
διαστημόπλοια, το Βόγιατζερ 1 και 2, κινήσαν για τη μελέτη του Δία, 
του Κρόνου αλλά και του διαστρικού διαστήματος. Σήμερα, οι δύο 
αυτές διαστημοσυσκευές είναι τα πιο απομακρυσμένα από τη Γη 
αντικείμενα ανθρώπινης κατασκευής. Το Βόγιατζερ 1, όπως και το 
δίδυμό του, μεταφέρουν από έναν χρυσό δίσκο με χαιρετισμούς 
προς τα νοήμονα όντα που, ίσως, συναντήσουν κάποτε. Στον δίσκο, 
μεταξύ άλλων, περιέχεται, στον κώδικα Μορς, η πανέμορφη λατι-
νική προτροπή «Per aspera ad astra». Ε, τούτη, λοιπόν, είν’ η συμ-
βουλή μου: «Μέσα απ’ τον μόχθο, να φτάσουν στ’ αστέρια». Ν’ ακο-
λουθούν το πιο βαθύ τους χτυποκάρδι. «Εμείς, εδώ, τη λέμε τη ζωή, 
πηγαίνουμε μπροστά και χαιρετούμε τα πουλιά της που μισεύουνε. Εί-
μαστε από καλή γενιά…» (Οδυσσέας Ελύτης).

Δρ Παναγιώτης Μπούρας, Φυσικός

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΥΧΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΑΣ



TΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2018
Το τελευταίο κουδούνι για τους 

τελειοφοίτους της Γ΄ Λυκείου 
του σχολείου μας ακούστηκε το 

απόγευμα της Παρασκευής, 22 ιουνίου 
2018. Μόνο που, αυτήν τη φορά, το κου-
δούνι δε σήμανε το πέρας του διαλείμμα-
τος και την έναρξη του μαθήματος αλλά 
το πέρας της σχολικής τους ζωής και την 
έναρξη μιας πολλά υποσχόμενης ενήλι-
κης ζωής.

Από την τελετή αποφοίτησης δε θα 
μπορούσε να λείπει κανείς. Γονείς, παπ-
πούδες και γιαγιάδες, καθηγητές και φί-
λοι του σχολείου είχαν καταφτάσει από 
νωρίς στον προαύλιο χώρο, ώστε να 
απολαύσουν την τελευταία «παράστα-
ση» των μαθητών και να τους ευχηθούν 
καλή συνέχεια στο νέο κεφάλαιο της 
ζωής τους. Τα μικρότερα αδέρφια των 
τελειοφοίτων είχαν κι αυτά ενεργό ρό-
λο στην εκδήλωση και ονειρεύονταν τη 
στιγμή που κι εκείνα θα «πετούσαν» προς 
νέους προορισμούς, μακριά από τη θαλ-
πωρή του σχολείου.

Και η ώρα για την τελευταία παράστα-
ση είχε φτάσει… Η «αυλαία» της εκδή-
λωσης αυτής άνοιξε με τη χορωδία του 
σχολείου, που, υπό την καθοδήγηση 
του κ. Σερενέ, προκάλεσε σύμμικτα συ-
ναισθήματα χαράς και νοσταλγίας στους 
παρευρισκομένους, οι οποίοι έβλεπαν 
τους μέχρι πρότινος μαθητές να ετοι-
μάζονται να ανοίξουν τα φτερά τους και 
να πετάξουν προς νέους προορισμούς, 
όπως, άλλωστε, δήλωναν και οι στίχοι 
του τραγουδιού «Πετάω» που ακού-
στηκε. Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο κ. 
μπούρας, που, με έκδηλη τη συγκίνηση 
στη φωνή του, εξήρε τον ρόλο του δα-
σκάλου στη διάπλαση μιας ολοκληρω-
μένης προσωπικότητας και απέτισε φό-
ρο τιμής στον «ήρωα» αυτόν που άοκνα 

προσφέρει τον εαυτό του, σε μια προ-
σπάθεια να οικοδομήσει ένα καλύτερο 
αύριο, ενσταλάζοντας στις ψυχές των 
μαθητών ανθρωπιστικές αρχές και αξί-
ες. Ακολούθησε προβολή φωτογραφιών 
και βίντεο από σχολικές στιγμές των τε-
λειοφοίτων μας από τον Σεπτέμβριο του 
2012 μέχρι και τον Ιούνιο του 2018, όταν 
χαμογελαστοί στέκονταν στην αυλή του 
σχολείου, λίγες μόλις ημέρες πριν μπουν 
στη δίνη των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 
Στιγμές από εκδρομές, θεατρικές παρα-
στάσεις ή άλλου είδους σχολικές εκδη-
λώσεις συνέθεταν αρμονικά το ψηφι-

δωτό των αναμνήσεων, στο οποίο κάθε 
μαθητής είχε βάλει τη δική του ψηφίδα. 
Μετά το πέρας της προβολής του φω-
τογραφικού και μαγνητοσκοπημένου 
υλικού, ο  κ. κοντοβράκης  αποχαιρέ-
τησε τη δική του Γ΄ Λυκείου, τονίζοντας 
το ήθος και την ποιότητα των μαθητών, 
χαρακτηριστικά που θα συνθέτουν την 
ταυτότητά τους ως πολιτών του κόσμου, 
σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από 
πολυεπίπεδη κρίση.

Από την εκδήλωση αυτή δε θα μπο-
ρούσε να λείπει και το ποίημα- δώρο 
του κ. Ασλανίδη προς τους μαθητές που 

αποφοιτούσαν, που απέδιδε με εύγλωτ-
το και χιουμοριστικό τρόπο σημαντικές 
στιγμές της σχολικής τους πορείας. Ακο-
λούθησε η απονομή του λευκώματος 
και του αναμνηστικού δώρου στους μα-
θητές της Γ΄ Λυκείου από τα μικρότερα 
αδέρφια αυτών που, σε κλίμα έντονης 
συγκίνησης, τους αποχαιρέτησαν, σκε-
πτόμενα, ταυτόχρονα, τη στιγμή της δι-
κής τους αποφοίτησης, που τους φάντα-
ζε μακριά… Τέλος, ο  κ. ασλανίδης  και 
η κ. Τσιτούρα αφιέρωσαν ένα μονόπρα-
κτο του Πιερ Ρουντί, το «Ομελέτα με μου-
στάρδα», στους τελειοφοίτους, θέλοντας 
να τους δείξουν ότι η αγάπη είναι αυτή 
που νοηματοδοτεί τη ζωή κάθε ατόμου, 
καθιστώντας κάθε απλή στιγμή μοναδι-
κή και σπουδαία.

Η απελευθέρωση των 53 μπαλονιών 
στον αττικό ουρανό από τον κ. Μπούρα 
σήμανε το κλείσιμο της αυλαίας της εκ-
δήλωσης και την απαρχή των υψηλότε-
ρων και σημαντικότερων πτήσεων για 
τους αποφοίτους μας. Ευχή όλων μας εί-
ναι να φτάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν 
«με λογισμό και μ’ όνειρο»…

EKΔHΛΩΣEIΣ



"Διάλογοι της αγάπης" 
Θεατρική παράσταση στο Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών
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Το Σάββατο, 23 ιουνίου 2018, ένα από τα σπουδαι-
ότερα ιστορικά κτήρια της Αθήνας, το Πρώτο Πανε-
πιστήμιο της Ελλάδας, το «οθώνειο Πανεπιστή-

μιο», άνοιξε τις πόρτες του, για να φιλοξενήσει την παρά-
σταση του σχολείου μας με τίτλο «διάλογοι της αγάπης». 
Σε αυτήν τη θεατρική παράσταση, ενώθηκαν δύο μονό-
πρακτα έργα που γράφτηκαν από μια Ιταλίδα συγγραφέα, 
τη Νατάλια Γκίντζμπουργκ, και έναν Γάλλο δραματουργό, 
τον Πιερ Ρουντί, και έχουν ως κοινό νοηματικό άξονα την 
αγάπη, πάνω στην οποία στηρίζονται τα πάντα.

Ήδη από τις πρώτες απογευματινές ώρες, η Οικία Κλε-
άνθη- Σάουμπερτ, χτισμένη κάτω από την Ακρόπολη, 
στην καρδιά της Πλάκας, όπου στεγάστηκε το Πρώτο 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, είχε  γεμίσει με χαρούμενες 
παιδικές φωνές και μελωδίες. Τα μέλη της ορχήστρας 
έκαναν μια τελευταία πρόβα, την ώρα που οι υποκριτές 
κινούνταν ελαφρώς αγχωμένοι στη σκηνή, διαβάζοντας, 
για μια ακόμα φορά, τα λόγια τους. Το άγχος όλων επετει-
νόταν από μια πρόβλεψη για άσχημα καιρικά φαινόμενα 
που ανεμένετο να πλήξουν την Αττική. Η πρόβλεψη αυ-
τή, όμως, δε στάθηκε ικανή να αποθαρρύνει τους φίλους 
του σχολείου, γονείς, μαθητές και καθηγητές, από το να 
παρευρεθούν στην εν λόγω εκδήλωση.

Λίγα λεπτά πριν τις οκτώ, οι μελωδικές νότες της ορ-
χήστρας σήμαναν την έναρξη της εκδήλωσης. Οι μαθη-
τές,  Παναγιώτης κανατάς της Β' Λυκείου και Βαγγέλης 
κολοτούρος της Γ' Γυμνασίου, με αίσθημα ευθύνης και 
ωριμότητας, ερμήνευσαν γνωστά μουσικά κομμάτια, οι 
νότες των οποίων ανέβαιναν μέχρι την Ακρόπολη, ξυ-
πνώντας το ένδοξο χθες να συναντήσει το ελπιδοφόρο 
αύριο. Στη συνέχεια, οι μαθητές Γιάννης Εργινουσάκης 
της Α' Λυκείου και Βασιλική Νικολάκη της Γ' Γυμνασίου 
παρουσίασαν το μονόπρακτο «Διάλογος», που πραγμα-
τεύεται τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι δεν 
μπορούν να είναι πραγματικά ευτυχισμένοι και τις αιτίες 
απομάκρυνσης του ενός από τον άλλο σε ένα ανδρόγυ-
νο. Το ουσιαστικό μήνυμα- που υπαινικτικά δίνεται μέσω 
του έργου- είναι ότι η έλλειψη επικοινωνίας δεν μπορεί 
να αρθεί ούτε με την αλλαγή τόπων ούτε με τον χωρισμό.

Στη συνέχεια, οι καθηγητές του σχολείου μας, κ. ασλα-
νίδης  και  κ. Τσιτούρα, παρουσίασαν το μονόπρακτο 
«ομελέτα με μουστάρδα». Αν και τα σύννεφα είχαν, 
ήδη, αρχίσει να πυκνώνουν στον αττικό ουρανό, οι θε-
ατές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την ιστορία ενός 
ηλικιωμένου ζευγαριού που, δι’ ασήμαντον αφορμήν, 

αρχίζουν να τσακώνονται στη μέση του δρόμου. Παρ’ 
όλες τις κατηγορίες που εκτοξεύουν ο ένας εναντίον 
του άλλου, εύκολα ενεδύετο το ενδιαφέρον και η βαθιά 
αγάπη που ένωνε το ανδρόγυνο αυτό, το οποίο, τελικά, 
αγκαλιάζεται και φεύγει μαζί προς το σπίτι του. Ωστόσο, 
την αντάρα των συναισθημάτων την ώρα του τσακωμού 
του θεατρικού ζευγαριού ενίσχυσε και η καιρική «αντά-
ρα», που είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει έντονη μπό-
ρα. Παρόλ’ αυτά, κανένας από τους θεατές δεν έφυγε από 
τη θέση του, μαγεμένοι όπως ήταν από την παράσταση. 
Μόνο όταν η βροχή δυνάμωσε πολύ, αναζήτησαν μερι-
κοί καταφύγιο κάτω από μια καμάρα…

Η παράσταση τελείωσε με χειροκροτήματα ενθουσι-
ασμού όχι μόνο από τους φίλους του σχολείου αλλά και 
από τους υπόλοιπους θεατές, ξένους και Έλληνες τουρί-
στες, που, «κρεμασμένοι» από τα κάγκελα της περίφρα-
ξης, είχαν παρακολουθήσει, με αμείωτο ενδιαφέρον, όλη 
την εκδήλωση. Υπό το φως της Ακρόπολης και τις αστρα-
πές του αττικού ουρανού, υπό τους μελωδικούς ήχους 
της ορχήστρας και τα χειροκροτήματα όλων, έκλεισε ο 
κύκλος εκδηλώσεων της σχολικής χρονιάς 2017-2018, 
σε έναν χώρο, όπου όλοι νιώσαμε σαν να συμμετείχαμε 
σε ένα είδος μυσταγωγίας…

Ελίνα Τσουμπρή, Φιλόλογος



       

Μετά την επιτυχία των παλαιό-
τερων Ημερίδων Φυσικών Επι-
στημών, ο δήμος Βάρης- Βού-

λας- Βουλιαγμένης, το  Πρότυπο Εκ-
παιδευτήριο αθηνών και η Ένωση Ελ-
λήνων Φυσικών  διοργάνωσαν, με τη 
συμμετοχή μαθητών από πολλά σχολεία 
της ευρύτερης περιοχής, την  3η  ήμερί-
δα – Πανηγύρι Φυσικών Επιστημών με 
τίτλο:  «ή Φυσική μαγεύει… μικρούς 
και μεγάλους». Η εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε την κυριακή, 24 Φεβρουαρί-
ου 2019  στους χώρους του  δημαρχεί-
ου Βούλας.

Στην Ημερίδα- Πανηγύρι Φυσικών 
Επιστημών προσκεκλημένοι ήταν οι δι-
ακεκριμένοι θετικοί επιστήμονες Δρ 
Κριμιζής και Δρ Διακάκης. Μάλιστα, ο κ. 
Κριμιζής τιμήθηκε από τον Δήμο Βάρης 
– Βούλας – Βουλιαγμένης για το πολυσχι-
δές του έργο και ανακηρύχθηκε επίτιμος 
δημότης του εν λόγω δήμου.

Μετά τη βράβευσή του,  ο δρ κριμι-
ζής Σταμάτης, Τακτικό μέλος της Ακα-
δημίας Αθηνών, Διακεκριμένος Διαστη-
μικός Επιστήμονας και πρωτοπόρος 
ερευνητής στα διαστημικά προγράμ-
ματα των ΗΠΑ και της NASA, μίλησε με 
θέμα:  «από τη Γη στον Γαλαξία σε 41 
χρόνια: το επικό ταξίδι των διαστημό-
πλοιων Voyager 1&2». Αρχικά, ο κ. Κρι-
μιζής ανέφερε ότι το ταξίδι των Voyager 
1&2 ήταν προγραμματισμένο να διαρκέ-
σει 4 έτη και να διέλθει από τους πλανή-
τες Δία και Κρόνο. Ωστόσο, 41 χρόνια με-
τά, το επικό ταξίδι τους συνεχίζεται στον 
διαγαλαξιακό χώρο. Μάλιστα, το δια-
στημόπλοιο Voyager 1 μεταφέρει έναν 
χρυσό δίσκο για τα άστρα, ο οποίος σχε-
διάστηκε από τον Carl Sagan και περι-
λαμβάνει χαιρετισμό από τον τότε Πρό-
εδρο των ΗΠΑ  Jimmy Carter, τον Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Kurt 

Waldheim, ήχους φαλαινών, της Γης, 90 
λεπτά μουσικής, καθώς και έναν χαιρετι-
σμό στα Αρχαία Ελληνικά! Τέλος, διευκρί-
νισε ότι είναι τεχνολογικά αδύνατον να 
γίνουν διαστημικά ταξίδια με ανθρώπι-
νο πλήρωμα, καθώς, για να ταξιδέψουμε 
μετ’ επιστροφής στον πιο κοντινό στη Γη 

ήλιο, τον Α-Κενταύρου, με ταχύτητα φω-
τός, χρειαζόμαστε 8,7 χρόνια. Συνεπώς, 
πρέπει να ξεχάσουμε τον εποικισμό και 
να φροντίσουμε να προστατεύσουμε τη 
Γη μας. Κλείνοντας, ο κ. Κριμιζής απηύ-
θυνε συμβουλές στους μαθητές, προτρέ-
ποντάς τους να επιδιώκουν το  όνειρο, 

το όραμα και την αριστεία, να αγαπούν 
τη  γνώση  αυτή καθεαυτή και όχι «το 
χαρτί» που αυτή εξασφαλίζει και να αγω-
νίζονται σκληρά για τους στόχους τους. 
Ο Einstein, όταν ρωτήθηκε πώς τα κατά-
φερε όλα αυτά, απάντησε ότι η ευφυΐα 
του είχε συμμετοχή 10%, ενώ ο «ιδρώ-
τας» του 90%.

Ο δρ διακάκης μιχάλης, Γεωλόγος, 
Ειδικός στις φυσικές καταστροφές, μί-
λησε με θέμα:  «Φυσικά φαινόμενα- 
φυσικές καταστροφές και κλιματική 
αλλαγή». Ο κ. Διακάκης ανέφερε ότι οι 
φυσικές καταστροφές απασχολούσαν 
ανέκαθεν τον άνθρωπο∙ μάλιστα, «είχε 
εφεύρει» θεότητες που ήλεγχαν τις φυ-
σικές καταστροφές. Ποιος δε θυμάται 
την απεικόνιση της Αθηνάς που μάχε-
ται τον Εγκέλαδο; Ο άνθρωπος χαρα-
κτηρίζεται από την ανάγκη να προβλέ-
ψει την καταστροφή, η οποία, ωστόσο, 
δε γίνεται να προβλεφθεί 100%. Αυτό 
που μπορεί να προβλεφθεί είναι ο τό-
πος εκδήλωσης μιας φυσικής κατα-
στροφής. Ο κ. Διακάκης έκανε λόγο και 
για τον σεισμό του 1999 που στοίχισε 
τη ζωή σε πολλούς συμπολίτες μας, 
όπως και για την πρόσφατη πυρκαγιά 
στο Μάτι. Κλείνοντας, επισήμανε ότι, 
τα τελευταία χρόνια, οι περισσότεροι 
θάνατοι που σχετίζονται με φυσικές 
καταστροφές οφείλονται σε σεισμούς 
και ακολουθούν οι πλημμύρες και οι 
πυρκαγιές.

Μετά το πέρας των ομιλιών, εμ-
φανίστηκαν οι  Science  Reactors  σε 
ένα «Stand up Science». Η ομάδα αυτή 
των νέων επιστημόνων, με ταλέντο στην 
επικοινωνία της επιστήμης, βγήκαν από 
το εργαστήριο και… ανέβηκαν στη σκη-
νή, μετατρέποντας δύσκολα επιστημονι-
κά θέματα σε κατανοητές ιστορίες, γεμά-
τες χιούμορ!

«Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ… ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ»
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Παράλληλα, στους χώρους του Δημαρχείου Βού-
λας, λειτούργησαν  εργαστήρια (workshops), 
με παρουσίαση εντυπωσιακών πειραμάτων από 

τους ακόλουθους επιστήμονες και δασκάλους. Χαρακτη-
ριστικά, ο δρ αρκάς μιχάλης, Ερευνητής, Αν. Υπεύθυνος 
Εκπαίδευσης ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», με τους κ.κ. Βαβίτσα 
ιωάννη, Δρ Περιβάλλοντος και Υγείας, Παπαγεωργίου 
μιχαέλα  και  Βλαχοπούλου μαριλένα, υποψήφιες Δι-
δάκτορες, παρουσίασαν εργαστήριο με θέμα «Οι νοστι-
μιές της Χημείας». Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να 
μετρήσουν την οξύτητα διάφορων φρούτων και λαχα-
νικών, ενώ παρατήρησαν, με τη βοήθεια μικροσκοπίου, 
κρυστάλλους βιταμίνης C σε κύτταρα δέρματος και ερυ-
θρά αιμοσφαίρια. Ταυτόχρονα, έφτιαξαν με πλαστελίνη 
τα μοριακά μοντέλα της βανίλιας και της μέντας.

Μπαίνοντας στην αίθουσα, θα παρατηρούσε κανείς 
ένα «μελίσσι» παιδιών συγκεντρωμένο γύρω από το ερ-
γαστήριο με θέμα:  «ή επιστήμη στην υπηρεσία της 
ομορφιάς∙ παρασκευάζοντας καλλυντικά». Η κ.  αν-
δρακάκου Σοφία, Χημικός του «Πρότυπου Εκπαιδευ-
τηρίου αθηνών», με τη βοήθεια των Ζαρμπή κατερί-
νας,  Πασσαρή ρένας, Χατζή ιωάννας, εκπαιδευτικών 
του 1ου Δημοτικού Βάρης και της  μπερδούση κατερί-
νας,  εκπαιδευτικού του Δημοτικού Βάρκιζας, πραγματο-
ποίησαν το εν λόγω εργαστήριο και απέδειξαν ότι η επι-
στήμη της Χημείας κρύβεται πίσω από την παρασκευή 
καλλυντικών.

Στον παρακείμενο πάγκο, ο κ. Γάτσιος Γιάννης, Φυσι-
κός, πρώην υπεύθυνος Εργαστηριακού Κέντρου Φυσι-
κών Επιστημών Ν. Σμύρνης, παρουσίασε πειράματα μη-
χανικής, οπτικής και ηλεκτρομαγνητισμού με θέμα: «Παί-
ζοντας ανακαλύπτω την ομορφιά και τη μαγεία της 
φύσης».

Με εντυπωσιακά πειράματα που στηρίχτηκαν στη 
χρήση του υγρού αζώτου και του ξηρού πάγου, υλικών 
με … μαγικές (!) ιδιότητες, ασχολήθηκαν οι κ.κ. Γκούμας 
Παναγιώτης, Φυσικός-πειραματιστής,  αλεξανδρίδης 

μπάμπης  και  Γκιώνης κωνσταντίνος, εκπαιδευτικοί 
του 3ου  Δημοτικού Βούλας. Τα εργαστήριά τους με θέ-
μα:  «Πειράματα ηλεκτρισμού και ακραίως χαμηλών 
θερμοκρασιών» μετέτρεψαν τους μικρούς μαθητές σε 
εκκολαπτόμενους πειραματιστές.

Οι κ.κ.  κιτράκης Γιώργος  και  ληξουριώτη μαρία, 
εκπαιδευτικοί ιδιωτικού σχολείου «Εκπαιδευτήρια Πα-
σχάλη», μύησαν τα παιδιά στην τέχνη της αρωματοποιί-
ας και γέμισαν τον χώρο με τις μεθυστικές μυρωδιές των 
αρωμάτων που παρασκεύασαν.

Οι «Εκρητικές καύσεις» που πραγματοποίησαν οι κ.κ. 
κονιδιτσιώτης δημήτρης, Χημικός,  Ελευθεράτος Σο-
φοκλής και Ζέλιος Γεώργιος, εκπαιδευτικοί του 4ου Δη-
μοτικού Ελληνικού, προκάλεσαν έκρηξη ενδιαφέροντος 
στους μαθητές και, ταυτόχρονα, τους έφεραν σε επαφή 
με τη χημεία των υλικών.

Παραπλεύρως, οι κ.κ.  Γκρέκα Χριστίνα, εκπαιδευτι-
κός, δημήτρης Θώμου, καθηγητής Πληροφορικής, μα-
νωλόπουλος Γιάννης, Φυσικός, και Νάκου αλεξάνδρα, 
εκπαιδευτικός, πραγματοποίησαν εργαστήριο με θέ-
μα: «ο έξυπνος Arduino σε ρόλο φαροφύλακα ∙ ένα 
εργαστήριο αυτοματισμού και ρομποτικής». Στο πλαί-
σιο του εργαστηρίου αυτού, τα παιδιά εισήχθησαν στον 
χώρο του ανοιχτού υλικού και ανοιχτού λογισμικού και 
εντυπωσιάστηκαν από τις δυνατότητες που προσφέρει 
ένας 3D εκτυπωτής.

Ο κ. κωνσταντινόπουλος Γιάννης, Φυσικός,  συνερ-
γάτης του Planet Physics, μάγεψε τους μαθητές που τον 
παρακολουθούσαν, καθώς κατάφερε να μηδενίσει τον 
όγκο ενός μπαλονιού, βυθίζοντάς το σε υγρό άζωτο και 
να παράξει ηλεκτρικό ρεύμα με τη βοήθεια ενός θερμο-
στοιχείου.

Τέλος, οι κ.κ. μποτσάκης Γιώργος, Νιώτης αντρέας 
και ράπτης Γιώργος, Φυσικοί, και η κ. μάστορη Βάνα, 
εκπαιδευτικός του 9ου  Δημοτικού Γλυφάδας παρουσία-
σαν εργαστήριο ηλεκτρισμού και ηλεκτρομαγνητισμού 
με θέμα: «ή Φυσική ηλεκτρίζει και μαγνητίζει τη γνώ-

ση». Με δικές τους κατασκευές, αναπαρήγαγαν αρκετά 
από τα πειράματα που είχε επινοήσει ο Faraday.

 Στην είσοδο του Δημαρχείου υπήρχαν πάγκοι πειρα-
ματικών διατάξεων και κατασκευών από διάφορες σχο-
λικές μονάδες. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Ρομποτικής του 
3ου  Δημοτικού Βούλας, με προπονητή τον κ.  Πίκη Πα-
ναγιώτη, παρουσίασε κατασκευές των παιδιών των τε-
λευταίων τάξεων του Δημοτικού. Επιπλέον, στον χώρο 
αυτό, οι εκπαιδευτικοί του ιδιωτικού σχολείου «Ιορδα-
νάκειον», Βαγιωνής- κόγιας Σπύρος, δέτσικας Θεόδω-
ρος, λυμπερόπουλος Γιώργος και Παναγιωτοπούλου 
Σταυρούλα, αξιοποιώντας την ψυκτική ικανότητα του 
υγρού αζώτου, παρασκεύασαν και προσέφεραν μπροστά 
στα μάτια των παρευρισκομένων  παγωτά της αρεσκείας 
τους. Τέλος, μαθητές του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου «Σχο-
λείο Σταυράκη» παρασκεύασαν, με την καθοδήγηση της 
κ. κόρκου ιωάννας, Χημικού, απολυμαντικό gel χεριών, 
καθώς… οι κίνδυνοι της γρίπης παραμονεύουν παντού!

Να σημειώσουμε ότι η εκδήλωση αυτή στήριζε το έρ-
γο του «Όλοι μαζί μπορούμε». Έτσι, όσοι από τους επι-
σκέπτες το επιθυμούσαν προσέφεραν τρόφιμα μακράς 
διαρκείας, για να υποστηρίξουν το έργο της εν λόγω μη 
κερδοσκοπικής εταιρείας.

Ο απολογισμός της ημέρας αυτής ήταν άκρως θετι-
κός, παρά την επέλαση της «Ωκεανίδας», καθώς οι μικροί 
επισκέπτες κατάφεραν να διεισδύσουν στον κόσμο της 
επιστήμης, να γίνουν κάτοχοι μεγάλων επιστημονικών 
αληθειών και να λάβουν ερεθίσματα για περαιτέρω έρευ-
να και σκέψη. Παράλληλα, οι συμβουλές του κ. Κριμιζή, 
αναμφίβολα, τους έκαναν να βιώσουν το μεγαλείο ενός 
ανθρώπου που με αρετή και γνώση κατάφερε να κατα-
κτήσει το διάστημα και να αντιληφθούν τη σημασία της 
σκληρής εργασίας για την επίτευξη των στόχων που ο κα-
θένας θέτει…

Κώστας Ανδρακάκος, Φυσικός
Ελίνα Τσουμπρή, Φιλόλογος
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Μία από τις σημαντικό-
τερες αποφάσεις που 
καλείται να λάβει ένας 

έφηβος είναι αυτή της επιλογής 
επαγγέλματος. Μάλιστα, αν συ-
νυπολογίσει κανείς το πλήθος 
των επιλογών αλλά και το ταχέ-
ως εξελισσόμενο επαγγελμα-
τικό τοπίο, αντιλαμβάνεται τη 
δυσκολία της εν λόγω επιλογής, 
δυσκολία που επιτείνεται από τη 
μη επαρκή γνώση του επαγγελ-
ματικού γίγνεσθαι.

Το σχολείο μας, επιδιώκοντας 
να σταθεί αρωγός στην κομβική 
για τα παιδιά στιγμή της επιλο-
γής επαγγελματικής κατεύθυν-
σης, διοργάνωσε- με τη συνδρο-
μή της Διεύθυνσης Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολι-
κής Αττικής και του ΚΕ.ΣΥ.Π Κο-
ρωπίου- την κυριακή, 2 δεκεμ-
βρίου 2018, Ημερίδα Επαγγελ-
ματικού Προσανατολισμού για 
τους μαθητές του. Στην Ημερί-
δα αυτή προσκεκλημένοι ήταν 
εξαίρετοι επιστήμονες, διακε-
κριμένοι επαγγελματίες, καθέ-
νας εκ των οποίων δραστηριο-
ποιείται σε διαφορετικό χώρο. Ο 
στόχος ήταν οι ομιλητές αφενός 
να ενημερώσουν τους μαθητές 
για τις προοπτικές συγκεκριμέ-
νων επαγγελμάτων, αφετέρου 
να τους πληροφορήσουν για τις 
δεξιότητες εκείνες που θα τους 
επιτρέψουν να ενταχθούν επιτυ-
χώς στον επαγγελματικό στίβο.

Ο κ. ανδρακάκος κώστας, 
Γυμνασιάρχης του σχολείου, 
άνοιξε την αυλαία της εκδήλω-
σης, αναφερόμενος στη σπου-
δαιότητα των επιλογών που κα-
λείται να πάρει κανείς και στον 
τρόπο με τον οποίο αυτές επη-
ρεάζουν την πορεία της ζωής 
του. Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε 
ο κ. Τσιώτος Γρηγόρης, Ιατρός, 
Διευθυντής της Α΄ Χειρουργι-
κής Κλινικής του «Υγεία». Στην 
ομιλία του με θέμα: «ή ιατρική 
ως λειτούργημα και τρόπος 
ζωής», ο κ. Τσιώτος αναφέρθη-
κε στην εργατικότητα, την αρι-
στεία και την προσήλωση στον 
στόχο ως βασικούς παράγοντες 
επιτυχίας. Τόνισε ότι αυτά που, 
συνήθως, ωθούν κάποιον στον 
χώρο της Ιατρικής είναι το ενδια-
φέρον του για τους μηχανισμούς 
της φυσιολογίας και η αγάπη του 
για τον άνθρωπο. Δε δίστασε να 
επισημάνει ότι η κλινική ειδικό-
τητας είναι καθοριστική για την 

εξέλιξη ενός γιατρού. Ένας για-
τρός, είπε, πρέπει να θέτει πάντα 
σε προτεραιότητα τον ασθενή 
του και να ενημερώνεται συνε-
χώς για τις εξελίξεις της επιστή-
μης. Κλείνοντας, συμβούλεψε 
τους μαθητές να μην παραιτού-
νται ποτέ από τα όνειρά τους, λέ-
γοντάς τους : «Sky is the limit».

Στη συνέχεια, τον λόγο πή-
ρε ο κ. Γεραπετρίτης Γιώργος, 
Δικηγόρος και Καθηγητής του 
Συνταγματικού Δικαίου στη Νο-
μική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και Υπουργός Επικρα-
τείας στην παρούσα κυβέρνη-
ση, ο οποίος μίλησε με θέμα: «ή 
νομική επιστήμη και τα νομι-
κά επαγγέλματα». Τα ελληνικά 
πανεπιστήμια, τόνισε, βρίσκο-
νται στην κορυφή στον τομέα 
της παραγωγής αριστείας, κα-
θώς οι Έλληνες φοιτητές ξεχω-
ρίζουν για τις γνώσεις και την 
αφοσίωσή τους. Συμβούλεψε 
τους εφήβους που καλούνται 
να επιλέξουν επαγγελματική κα-
τεύθυνση να συνεκτιμήσουν τις 
κλίσεις και τις επιθυμίες τους και, 
σε δεύτερο επίπεδο, την αγορά 
εργασίας, η οποία είναι ευμετά-
βολη. Τα προσόντα που πρέπει 
να διαθέτει κάποιος που επιθυ-
μεί να ακολουθήσει τα νομικά 
επαγγέλματα είναι η ικανότητα 
του ορθού λόγου, ο διαβουλευ-
τικός χαρακτήρας, δηλαδή, κα-
θώς και η αναλυτική ικανότητα. 
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε 
στους μαθητές η αναφορά του κ. 
Γεραπετρίτη στη λεγόμενη «συ-
ναίρεση» των επιστημών, κάνο-
ντας λόγο για στοιχεία ιατρικού 
και νομικού χαρακτήρα που συ-
νιστούν την επιστήμη της Βιοη-
θικής, καθώς και η θέση του ότι 
ο μοναδικός δρόμος προς την 
επιτυχία είναι η ανηφόρα.

Η ομιλία του κ. μαρκόπου-
λου Άγγελου, Μηχανολόγου 
Μηχανικού και Επίκουρου Κα-
θηγητή Ε.Μ.Π., με θέμα: «Το 
επάγγελμα του μηχανικού» 
ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστική 
σχετικά με τις πολυτεχνικές σχο-
λές. Ο κ. Μαρκόπουλος, αφού 
αναφέρθηκε στην ιστορία του 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου από 
την ίδρυσή του, το 1837, έκανε 
λόγο για την προσφορά του εν 
λόγω ιδρύματος στην επιστη-
μονική, τεχνική και οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας. Στη συ-
νέχεια, παρουσίασε τις εννέα 

σχολές του Πολυτεχνείου και 
όρισε την επιστήμη του Μηχα-
νικού ως τη δημιουργική εφαρ-
μογή βασικών επιστημονικών 
αρχών στον σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη δομών, μηχανών ή 
έργων, με πλήρη γνώση των αρ-
χών λειτουργίας και σχεδιασμού 
αυτών. Ακόμα, ο Μηχανικός εί-
ναι το πρόσωπό εκείνο το οποίο 
προβλέπει τη συμπεριφορά των 
δομών και έργων που κατασκευ-
άζει κάτω από συγκεκριμένες 
συνθήκες, με γνώμονα πάντα 
την ασφάλεια της ανθρώπινης 
ζωής και το οικονομικό κόστος 
της λειτουργίας τους. Ο κ. Μαρ-
κόπουλος τόνισε ότι η αναλυτι-
κή σκέψη, η θέληση για μάθηση, 
η έμφαση στη λεπτομέρεια, η 
ικανότητα για ομαδική εργασία 
και δημιουργική φαντασία είναι 
μερικές μόνο από τις δεξιότη-
τες τις οποίες καλείται να διαθέ-
τει ο Μηχανικός. Κλείνοντας τον 
λόγο του, υπογράμμισε- δίνο-
ντας, παράλληλα, μια συμβου-
λή στους μαθητές- ότι «το καλύ-
τερο επάγγελμα είναι αυτό που 
σας αρέσει».

Για ένα θέμα που άπτεται όχι 
μόνο της επαγγελματικής αλλά 
και της προσωπικής ζωής κάθε 
ατόμου έκανε λόγο ο κ. μπου-
ραντάς δημήτρης, Καθηγητής 
του Οικονομικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών που μίλησε στους 
μαθητές για τις «Θεμελιώδεις 
νοημοσύνες για προσωπική 
και επαγγελματική αποτελε-
σματικότητα». Ξεκινώντας τον 
λόγο του, υποστήριξε ότι ο ίδιος, 
μη αποδεχόμενος ότι η ζωή του 
είναι γραμμένη, ασπάζεται το 
ρητό: «Η ζωή είναι το άθροισμα 
των επιλογών μας» (Αλμπέρτ 
Καμύ). Αυτό το οποίο οδηγεί 
σε μια αποτελεσματική και επι-
τυχημένη ζωή είναι το γινόμε-
νο των επιλογών που κάνει ένα 
άτομο και της υλοποίησης αυ-
τών. Ως αποτελεσματικότητα ο 
κ. Μουραντάς όρισε την ικανό-
τητα του ατόμου να επιτυγχάνει 
τα επιθυμητά αποτελέσματα με 
τις μικρότερες δυνατές θυσίες ή 
με τον καλύτερο τρόπο. Στη συ-
νέχεια, έκανε λόγο για τις πέντε 
νοημοσύνες που καθορίζουν 
τη ζωή του ατόμου: την υπαρ-
ξιακή, τη λογική, την πρακτική, 
την κοινωνική και τη συναισθη-
ματική νοημοσύνη. Τόνισε ότι η 
αυτοπεποίθηση είναι το πρώτο 

μυστικό της επιτυχίας, προτρέ-
ποντας, παράλληλα, τα παιδιά 
να μη σκέφτονται με περιορι-
σμούς, αλλά να προσπαθούν να 
επεκτείνουν τη σκέψη τους και 
«έξω από το κουτί». Παράλλη-
λα, τα συμβούλεψε να καταβά-
λουν μεγάλη προσπάθεια, για 
να επιτύχουν τους στόχους τους, 
επικεντρώνοντας την προσοχή 
τους σε αυτούς. Τέλος, χρησιμο-
ποιώντας ένα γνωστό ρητό του 
Τσώρτσιλ, δήλωσε ότι επιτυχία 
είναι να προχωράς από αποτυ-
χία σε αποτυχία, χωρίς να χάνεις 
τον ενθουσιασμό σου.

Η αυλαία της Ημερίδας Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού 
έκλεισε με την ομιλία του κ. 
Στρατηγάκη Στράτου, Μαθη-
ματικού, Εκπαιδευτικού Συντά-
κτη της Καθημερινής και της 
Ναυτεμπορικής με θέμα: «ή 
επιλογή σπουδών και επαγ-
γέλματος στη νέα εποχή». 
Απαντώντας σε ερώτηση γονέα 
σχετικά με το αν αξίζει τα παιδιά 
να σπουδάζουν ή όχι, απάντησε 
ότι οι απόφοιτοι του πανεπιστη-
μίου εργάζονται σε ποσοστά 
80-89%, αντιμετωπίζουν, δηλα-
δή, πολύ περιορισμένα το φά-
σμα της ανεργίας σε σχέση με 
τους εργαζομένους που δεν κα-
τέχουν κάποιον πανεπιστημια-
κό τίτλο. Αυτό συμβαίνει, καθώς 
ο πτυχιούχος είναι πιο ευέλικτος 
και, συνεπώς, μπορεί να αλλά-
ξει πιο εύκολα γραμμή πλεύσης. 

Έτσι, ο επαγγελματίας που δεν 
εξελίσσεται είναι καταδικασμέ-
νος να «πεθάνει». Στη συνέχεια, 
ο κ. Στρατηγάκης αναφέρθη-
κε στα πέντε κριτήρια επιλο-
γής σπουδών- επαγγέλματος, 
επισημαίνοντας ότι οι μαθητές 
πρέπει να φροντίσουν να κά-
νουν μια επιλογή βάσει του δρό-
μου της καρδιάς τους, των ικα-
νοτήτων τους, των προοπτικών 
του επαγγέλματος και της συνά-
φειας αυτού με την προσωπικό-
τητά τους. Αναφέρθηκε, ωστό-
σο, και στα συνήθη λάθη που 
γίνονται από τους μαθητές και 
σχετίζονται με τη λανθασμένη 
πληροφόρηση, την «υποταγή» 
στις επιθυμίες των γονιών τους 
και την επιλογή επαγγέλματος 
με αποκλειστικό κριτήριο την 
καλή φήμη μιας σχολής ή ενός 
επαγγέπλματος. 

Μετά το πέρας των ομιλιών, 
οι μαθητές είχαν την ευκαιρία 
να συνομιλήσουν και πιο προ-
σωπικά με τους επιστήμονες και 
να τους θέσουν τα ερωτήματα 
που τους απασχολούσαν. Πρό-
σωπα γεμάτα αγωνία αναζητού-
σαν απαντήσεις στους προβλη-
ματισμούς τους. Ανεξαρτήτως 
του δρόμου που καθένας τους, 
εντέλει, θα ακολουθήσει, αυτό 
που κατάλαβαν από την εν λόγω 
ημερίδα είναι ότι «για να πετύ-
χουν μεγάλα πράγματα, πρέπει να 
ονειρευτούν, καθώς και να δρά-
σουν.» (A. France).

"Αναζητώντας (ή δημιουργώντας) το δικό μου 
επάγγελμα, σε έναν κόσμο που αλλάζει"

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
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Την  Τρίτη, 22 ιανουαρί-
ου 2019, επισκέφθηκε το 
σχολείο μας ο κ.  Παπαθε-

οδώρου Βασίλης, συγγραφέας 
παιδικών βιβλίων, που έχει τι-
μηθεί πολλές φορές με βραβεία 
για το έργο του. Μάλιστα, πέντε 
από τα μυθιστορήματά του δι-
δάσκονται στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου. Η επίσκεψή του γέμισε 
χαρά τους μαθητές του Γυμνασί-
ου, καθώς είχαν ήδη πραγματο-
ποιήσει μια πρώτη γνωριμία μα-
ζί του, μέσα από τις σελίδες των 
βιβλίων του. Έτσι, η συνάντησή 
τους μαζί του ολοκλήρωσε αυτή 
τη γνωριμία και έφερε στην επι-

φάνεια πολλές ερωτήσεις σχετι-
κά με τη φύση της εργασίας ενός 
συγγραφέα.

Ο κ. Παπαθεοδώρου, απλός 
και προσιτός, ξεκίνησε να μιλά 
στους μαθητές θέλοντας να τους 
αποδείξει πόσο μεγάλη είναι η 
δύναμη της γλώσσας. Παραθέτο-
ντας κάποιες φράσεις που, εξω-
τερικά, έμοιαζαν ίδιες, τους πα-
ρακίνησε να εντοπίσουν τα στοι-
χεία αυτά που τις διαφοροποιού-
σαν μεταξύ τους και να «διαβά-
σουν» το μήνυμα που κρυβόταν 
πίσω από τη σειρά με την οποία 
ήταν διατεταγμένες οι λέξεις. Οι 
μαθητές έμειναν έκπληκτοι από 
το γεγονός ότι οι ίδιες λέξεις μπο-
ρούσαν να μεταδώσουν ακόμα 
και εντελώς διαφορετικά μηνύ-
ματα, όπως αυτό της αποδοχής 
και της απόρριψης. Στη συνέχεια, 
ο κ. Παπαθεοδώρου έκανε μια μι-
κρή αναδρομή στη ζωή του, τονί-
ζοντας πόσο πολύ τον βοήθησαν 
στην πορεία του τα σχόλια της 

φιλολόγου του στο Γυμνάσιο αλ-
λά και οι σπουδές του στο Εθνι-
κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ˙ οι τε-
λευταίες, μάλιστα, του κληροδό-
τησαν έναν πιο πρακτικό τρόπο 
θέασης του κόσμου που μας πε-
ριβάλλει. Εξήγησε, τέλος, στους 
μαθητές πόσο πολύ επηρεάζεται 
ο ίδιος από την κοινωνική πραγ-
ματικότητα. Αυτός είναι, αναμφί-
βολα, ένας από τους λόγους για 
τους οποίους τα βιβλία του θεω-
ρούνται τόσο «σύγχρονα».

Στη συνέχεια, τον λόγο πήραν 
οι μαθητές, οι οποίοι είχαν αρ-
κετά ερωτήματα να του θέσουν. 
Στην ερώτηση μιας μαθήτριας 
γιατί επέλεξε ξένα ονόματα για 
τους ήρωες του βιβλίου του «Τα 
χνότα στο τζάμι», απάντησε ότι 
ήθελε να προσδώσει σε αυτό μια 
πιο «διεθνή χροιά» και, ταυτόχρο-
να, μεταχειριζόμενος κοινότοπα 
ονόματα, να θίξει το πρόβλημα 
της απώλειας της ατομικής ταυ-
τότητας στον βωμό της μαζοποί-

ησης. Ακόμα, ρωτήθηκε σχετικά 
με το πώς επιλέγει τους τίτλους 
των βιβλίων του και αν ο ίδιος 
αποφασίζει για τα εξώφυλλα αυ-
τών. Με αφορμή αυτή την τελευ-
ταία ερώτηση, ο κ. Παπαθεοδώ-
ρου, αφού διάβασε ένα απόσπα-
σμα από κάποιο έργο του, έδειξε 
μερικές εικόνες στους μαθητές, 
καλώντας τους να αποφασίσουν 
για το ποιο εξώφυλλο θα έβαζαν 
οι ίδιοι στο εν λόγω βιβλίο. Τέλος, 
κάθισε μαζί τους και, με υπομο-
νή, τους μύησε στα μυστικά της 
ανάγνωσης, παρακινώντας τους 

να σταθούν σε συγκεκριμένα κει-
μενικά στοιχεία, τα οποία τους 
αποκαλύπτουν στοιχεία για την 
ταυτότητα των ηρώων, τα οποία 
δε δηλώνονται ρητά.

 Ο κ. Παπαθεοδώρου μιλώντας 
από καρδιάς κατάφερε να διδά-
ξει τους μαθητές, με τον πλέον 
βιωματικό τρόπο, ότι η λογοτε-
χνία δεν είναι μόνο η τέχνη του 
λόγου αλλά και της ζωής, καθώς 
τα βιβλία του δεν απηχούν μόνο 
σύγχρονες καταστάσεις, αλλά 
προετοιμάζουν και για τις επερ-
χόμενες…

Δυστυχώς, στις ημέρες μας, δεν εί-
ναι σπάνιες οι περιπτώσεις ατόμων 
που υποφέρουν από διατροφικές 

διαταραχές ή ρέπουν προς τη νευρική 
ανορεξία ή τη βουλιμία. Κάποιες από τις 
διαταραχές αυτές οφείλονται, εν πολλοίς, 
στη λανθασμένη ενημέρωση που έχουν 
τα παιδιά κατά την περίοδο της εφηβείας, 
απότοκος της οποίας είναι η ενοχοποίηση 
ορισμένων τροφών ή ομάδων τροφίμων 
και ο εξοβελισμός τους από το διατροφο-
λόγιό τους.

Το σχολείο μας, αφουγκραζόμενο αυτή 
την ανάγκη των εφήβων για ουσιαστική 

ενημέρωση σχετικά με την υιοθέτηση σω-
στών διατροφικών συνηθειών, προσκάλε-
σε, την Τρίτη, 14 μαΐου 2019, τον κ. Φασ-
σέα κώστα, Βιολόγο, προκειμένου να μι-
λήσει στους μαθητές του Γυμνασίου για τη 
διατροφή. Αρχικά, δήλωσε ότι, σήμερα, ο 
άνθρωπος έχει στη διάθεσή του μια μεγά-
λη ποικιλία τροφών και τροφίμων, γεγο-
νός που έχει συμβάλει στην αύξηση του 
προσδόκιμου ζωής. Στη συνέχεια, έκανε 
λόγο για τη μεσογειακή διατροφή, που 
θεωρείται ένα ισορροπημένο διατροφικό 
πρότυπο.  Στο σημείο αυτό, δε δίστασε να 
αναφερθεί και στα υποκατάστατα της ζά-
χαρης αλλά και στα αναψυκτικά μηδενι-
κής θερμιδικής αξίας – τα λεγόμενα zero- 
που, εν τέλει, βαρύνουν τον οργανισμό με 
θερμίδες, αφού εκείνος λειτουργεί σαν να 
προσελάμβανε ζάχαρη. Αναφέρθηκε και 
στο επιβλαβές, για τον οργανισμό, φοινι-
κέλαιο, προτρέποντας τους μαθητές να 
το αποφεύγουν. Μάλιστα, γνωρίζοντας 
πόσο εκείνοι αγαπούν τα σκευάσματα 

που έχουν ως βάση τη σοκολάτα (και στα 
οποία χρησιμοποιείται το φοινικέλαιο), 
τους πρότεινε εύκολους τρόπους, ώστε 
να τα παρασκευάσουν μόνοι τους! Κλείνο-
ντας, τους παρακίνησε να ανατρέχουν στα 
δελτία τύπου του ΕΦΕΤ, προκειμένου να 
πληροφορούνται σχετικά με το τι επιτρέ-
πεται να καταναλώνουν και τι όχι.

Ο κ. Φασσέας, με λόγο χειμαρρώδη και 
ειλικρινή, κέρδισε αμέσως τους μαθητές, 
οι οποίοι, μετά την αρχική αμηχανία, ξε-
κίνησαν να τον βομβαρδίζουν με ερωτή-
σεις. Κι εκείνος, πρόθυμος, απαντούσε σε 
όλες τους τις ερωτήσεις, φροντίζοντας, 
παράλληλα, να διαλύσει κάποιους μύθους 
που κυριαρχούν γύρω από τη διατροφή- 
ένας εκ των οποίων είναι η ύπαρξη υπερ-
τροφών- και που, δυστυχώς, διαιωνίζονται 
λόγω της μη ορθής ενημέρωσης. Κλείνο-
ντας, δε δίστασε να συμβουλέψει τους 
μαθητές αφενός μεν να αποφεύγουν τις 
ακρότητες στη διατροφή τους, αφετέρου 
δε να επιλέγουν το φαγητό αυτό το οποίο 

τους ικανοποιεί από κάθε άποψη: γεύσης, 
αφής και όσφρησης…

Μετά το πέρας της ομιλίας του κ. Φασ-
σέα, ομάδες μαθητών τον πλησίαζαν, για 
να του θέσουν επιπλέον ερωτήσεις, στις 
οποίες ασμένως απαντούσε. Το σίγουρο 
είναι ότι, πλέον, θα επιλέγουν εκείνοι συ-
νειδητά τι τρόφιμα θα καταναλώσουν και 
δε θα αποδέχονται παθητικά εκείνα που 
προβάλλονται σ’ αυτούς από τα ΜΜΕ ως 
τροφές με θαυματουργές ιδιότητες…

Επίσκεψη του συγγραφέα κ. Παπαθεοδώρου Βασίλη 
στο σχολείο μας

Ομιλία του κ. Φασσέα Κώστα,
Βιολόγου και αφυπηρετήσαντος Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΝ
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ΟΙ «ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ» ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
Επίσκεψη μαθητών και καθηγητών του Κλασικού Γυμνασίου της Αγίας Πετρούπολης

Την Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, για έβδομη 
φορά, υποδεχτήκαμε στο σχολείο μας μία τάξη μα-
θητών από το  κλασικό Γυμνάσιο της αγίας Πε-

τρούπολης, με το οποίο διατηρούμε σχέσεις φιλίας και 
συνεργασίας. Ήταν η τελευταία ημέρα της σχολικής τους 
εκδρομής που πραγματοποιήθηκε στην Πελοπόννησο, 
κατά την οποία οι μαθητές και οι καθηγητές τους ανακά-
λυψαν και εξερεύνησαν, σαν πραγματικοί ιχνηλάτες, κά-
ποια καλά κρυμμένα αρχαιολογικά μυστικά, ανεβαίνο-
ντας σε ψηλές βουνοκορφές, αγναντεύοντας τα νερά των 
λιμνών και των λιμανιών, κατεβαίνοντας στα σπήλαια και 
τους μυκηναϊκούς τάφους και κάνοντας έναν ρητορικό 
αγώνα μεταξύ «Σπαρτιατών» και «Αθηναίων» κοντά στον 
κρατήρα του ηφαιστείου, στα Μέθανα. 

Δεν είναι καθόλου τυχαίο, λοιπόν, ότι διάλεξαν να πα-
ρουσιάσουν σε εμάς το σατυρικό δράμα του Σοφοκλή 
«ιχνευταί Σάτυροι»,  το οποίο, μάλιστα, προετοίμασαν 
κατά τη διάρκεια της εκδρομής, κάνοντας πρόβες σε όλα 
τα αρχαία θέατρα που έβρισκαν στις επισκέψεις τους.   
Με μεγάλη έκπληξη, οι Έλληνες μαθητές είδαν στη σκη-
νή τρία κορίτσια από τη Ρωσία να αναπαριστούν τη λύ-
ρα που κατασκευάστηκε από τον Ερμή, για να παρα-
πλανήσει με τους ήχους της τους Σατύρους, 
τους ίδιους τους Σατύρους που έψαχναν 
τα κλεμμένα από τον Ερμή βόδια του 
Απόλλωνα. Στη συνέχεια, απόλαυ-
σαν μια κοπέλα να ενσαρκώνει 
με έναν αστείο και αφηρη-
μένο τρόπο κάποιον   πα-
ράξενο ήχο, που, σύμ-
φωνα με τον Σοφο-
κλή, ακούγεται στο 
έργο. Άλλοι 
μ α θ η τ έ ς 
αναπα-
ρέσ τη-
σαν τον 
χ ο ρ ό 

των χαριτωμένων αγελάδων, καθώς και τη νύμφη Κυλλή-
νη και τους θεούς Ερμή και Απόλλωνα. Η ερμηνεία ενός 
κλασικού δράματος με αυτόν τον χαρούμενο και πρω-
τοφανή τρόπο όχι μόνο εντυπωσίασε τους μαθητές του 
«Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών», αλλά και έδωσε 
μια νότα ευθυμίας και δημιουργικότητας, «χτίζοντας» γέ-
φυρες επικοινωνίας μεταξύ των Ρώσων λατρευτών του 
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και των μαθητών του σχο-
λείου μας.

Η «ανταλλαγή» των μαθητικών θεατρικών δημιουργι-
ών συνεχίστηκε από τη δική μας θεατρική ομάδα, η οποία 
ανέβασε ένα απόσπασμα από το έργο «ο δράκος» του 
Ρώσου συγγραφέα Ευγενίου Σβαρτς, το οποίο όχι μόνο 
ήταν γνωστό στους φίλους μας, αλλά- όπως αποκαλύ-
φθηκε- και παρουσιάστηκε από αυτούς στα περσινά Με-
γάλα Διονύσια, που λαμβάνουν χώρα, κάθε χρόνο, στο 

Κλασικό Γυμνάσιο.

Μετά από το «θεατρικό» κομμάτι του προγράμματος, 
οι «Ιχνηλάτες» μαθητές από την Αγία Πετρούπολη συνέ-
χισαν την εξερεύνηση του σχολείου μας τόσο μέσω συζη-
τήσεων με τους συνομήλικους Έλληνες φίλους τους όσο 
και συμμετέχοντας σε δύο μαθήματα. Το πρώτο μάθη-
μα, αυτό των Θρησκευτικών, είχε ως θέμα την Ανάστα-
ση και τη Δευτέρα Παρουσία. Οι ομόθρησκοι Ρώσοι και 
Έλληνες συζήτησαν για το μήνυμα του Πάσχα και τις ρω-
σικές παραδόσεις αυτού, οι οποίες, όπως μάθαμε, λίγο δι-
αφέρουν από αυτές της Ελλάδας. Στη συνέχεια, οι Ρώσοι 

μαθητές άκουσαν προσευχές στα Ελλη-
νικά και εξέφρασαν τις απορίες τους 

που προέκυψαν από τη συζήτηση.
Το  δεύτερο μάθημα  είχε, 

για δεύτερη χρονιά, ως θέμα 
τον Θουκυδίδη, και, συγκεκρι-
μένα, τον «Περικλέους Επιτά-
φιο». Ήταν παράκληση του 
ρωσικού Γυμνασίου να πα-
ρουσιαστεί ο συγκεκριμένος 

λόγος, διότι στους περσι-
νούς επισκέπτες αυτό το 

θέμα φάνηκε άκρως εν-
διαφέρον και χρήσιμο, 
καθώς περιγράφει τις 
αξίες της αθηναϊκής 
πολιτείας, τα δημο-
κρατικά επιτεύγματα 
και τον ανοιχτό χαρα-

κτήρα της πόλης.
Έτσι, έκλεισε αυτή 

η ιδιαίτερα παραγωγική 
και επικερδής συνάντη-

ση των «Ιχνηλατών» της Αγίας 
Πετρούπολης και των απογόνων 

της ανοιχτής δημοκρατίας του 
Περικλή  στην αττική γη, για να 

ακολουθήσει η επόμενη, στο 
τέλος του Νοεμβρίου, στην 
πόλη του Μεγάλου Πέτρου.
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Παραμονή της μεγάλης εθνικής μας γιορτής, την 27η  Οκτω-
βρίου 2018, συναντήσαμε, στην Αρκαδία, τους μαθητές και τους 
καθηγητές του Κλασικού Γυμνασίου της Αγίας Πετρούπολης. 
Συμβολικά, η προηγούμενή τους επίσκεψη στην Ελλάδα και, συ-
γκεκριμένα, στην Αρκαδία έγινε την παραμονή της 25ης  Μαρτί-
ου, λες και η μοίρα διαλέγει τα ιερά εδάφη του μεγάλου απελευ-
θερωτικού αγώνα, για να γιορτάσουμε μαζί με τους φίλους μας 
από τη βόρεια πρωτεύουσα της Ρωσίας τις ημέρες της εθνικής 
μας υπερηφάνειας.

Η πρώτη τους επίσκε-
ψη στα αρκαδικά αξι-
οθέατα είχε προγραμ-
ματιστεί να λάβει χώρα 
στην  Τεγέα,  στο σύγ-
χρονο και διαδραστικό 
αρχαιολογικό μουσείο 
της πόλης και στον επι-
βλητικό ναό της Αλέας 
Αθηνάς, έργο του περί-
φημου Σκόπα. Εντυπω-
σιασμένοι από τον με-
γαλοπρεπή δωρικό ναό 
της Τεγέας, οι μαθητές 
και οι καθηγητές του Κλασικού Γυμνασίου μετέβησαν στον «φι-
λοσοφικό» και βουκολικό χώρο της αρχαίας Μαντινείας, για να 
μυηθούν στα μυστήρια της διαλεκτικής και της φιλοσοφίας.  Ως 
γνωστόν, η Μαντίνεια ήταν η γενέτειρα της διαλεκτικής, επειδή 
από τον τόπο αυτόν καταγόταν η Διοτίμα, η ιέρεια του Απόλλω-
να που δίδαξε τη διαλεκτική μέθοδο στον Σωκράτη και από αυ-
τόν- μέσω του Πλάτωνα- την κληρονόμησε όλος ο κόσμος. Ίσως 
το «στοχαστικό» περιβάλλον της μαντινειακής πεδιάδας με τις 
υψηλές βουνοκορφές στον ορίζοντα και την αρχαία «Πτόλιν» να 
υψώνεται στη μέση συνέβαλε στο «φιλοσοφείν» των κατοίκων, 
ώστε από το μέρος αυτό να κατάγεται όχι μόνο η Διοτίμα αλλά 
και μία από τις δύο γυναίκες σπουδάστριες στην Ακαδημία του 
Πλάτωνα, η Λασθενία.

Περπατώντας μόνοι μας μέσα στην αχανή και έρημη πεδιάδα 
και μη συναντώντας κανέναν- με εξαίρεση έναν βοσκό με το κο-
πάδι του- περιπλανηθήκαμε στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος 
φιλοξένησε, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, τον βέλτιστο τύπο της 
δημοκρατίας και συζητήσαμε για τη δραματική ιστορία της πό-
λης, η οποία, όπως και η Αγία Πετρούπολη, άλλαξε όνομα τρεις 

φορές.
Το επόμενο μνημείο που είδαμε μαζί, ίσως, ήταν και το πιο συμ-

βολικό.  Περνώντας τον δρόμο, μπήκαμε στον χώρο της μοναδι-
κής εκκλησίας της Αγίας Φωτεινής, με το Ηρώο και το Φρέαρ 
του Ιακώβ, για να συναντηθούμε με τον αρχιτέκτονα, δημιουρ-
γό και αγιογράφο του σπάνιου αυτού «φιλοσοφικού» ναού, τον 
κ. Κωνσταντίνο Παπαθεοδώρου.   Με πεφωτισμένο και πράο 
τρόπο, ο κ. Παπαθεοδώρου εξήγησε στους Ρώσους σπουδαστές 
του αρχαίου πολιτισμού τη βαθιά συμβολική σημασία της κάθε 

αρχιτεκτονικής λε-
πτομέρειας, που στό-
χο έχει να υπογραμ-
μίσει τη διαδοχή των 
δύο κόσμων, του αρ-
χαίου και του χριστια-
νικού.

Έχοντας αποχαι-
ρετήσει με συγκίνη-
ση τον αρχιτέκτονα- 
φιλόσοφο, η ομάδα 
κατέληξε στην παλιά 
παραδοσιακή ταβέρ-
να «Κληματαριά», η 

οποία, ξαφνικά, αποτέλεσε αφορμή για τους μαθητές, ώστε να 
ασχοληθούν με τη «μυθοποιία».  Τα παιδιά της Αγίας Πετρούπο-
λης, μόλις είδαν τις γιγάντιες μερίδες φαγητού που τους σέρβι-
ραν, άρχισαν να αναπτύσσουν τον δικό τους μύθο. Έτσι, γράφτη-
κε, στο χρονικό της εκδρομής τους, μια ιστορία για τους Αρκάδες 
γίγαντες, που αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα εστιατόριο. 
Προσέλαβαν, λοιπόν, -για μυστικούς λόγους- απλούς ανθρώπους 
ως προσωπικό, αλλά ξέχασαν να αλλάξουν το μέγεθος των μερί-
δων τους και, έτσι, μπροστά στους έκπληκτους επισκέπτες, εμ-
φανίζονται τεράστια πιάτα, που ξεπερνούν τα ανθρώπινα μέτρα.

Μετά από αυτήν την απολαυστική και «παραμυθένια» στάση, 
εμείς πήραμε τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα, ενώ οι 
φίλοι μας από την Αγία Πετρούπολη συνέχισαν την εξερεύνηση 
της Αρκαδίας,  κατευθυνόμενοι στον αρκαδικό Ορχομενό, για 
να επισκεφτούν την Ακρόπολη και το θέατρο της αρχαίας πό-
λης, να απολαύσουν τη μοναδική θέα από ψηλά και να κάνουν 
πρόβα το θεατρικό τους που ετοίμαζαν να παρουσιάσουν στο 
σχολείο μας.

Δρ Όλγα Μπούρα

Αδελφοποίηση του 
σχολείου μας με το 

Κλασικό Γυμνάσιο της 
Αγίας Πετρούπολης

Είναι γεγονός ότι οι μαθητές μας θα κληθούν να 
ζήσουν σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. 

Χρέος, λοιπόν, του σχολείου είναι να εκπαιδεύσει 
τα παιδιά, ώστε, εκτός από την εθνική τους ταυτό-
τητα, να αποκτήσουν συναίσθηση και της ευρω-
παϊκής τους διάστασης και, συγχρόνως, να δουν 
τον εαυτό τους και ως πολίτη του κόσμου.

Αυτήν, ακριβώς, την ιδέα της ευρωπαϊκής ενό-
τητας και ταυτότητας εκφράζει και η έννοια της 
αδελφοποίησης, μια ιδέα που δεν είναι καινούρ-
για, καθώς εκφράστηκε, για πρώτη φορά, μετά 
τον καταστροφικό Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι βα-
σικές αξίες που πρεσβεύει η αδελφοποίηση είναι 
η φιλία, η συνεργασία και η αμοιβαία ευαισθη-
τοποίηση μεταξύ των λαών που συμμετέχουν 
σε αυτή. Με τον τρόπο αυτόν, δίνεται ένα βήμα 
στον διάλογο, την ανταλλαγή απόψεων, την κα-
τανόηση του διαφορετικού, την καταπολέμηση 
των ρατσιστικών αντιλήψεων και, παράλληλα, 
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση κοινών προ-
βλημάτων που μαστίζουν τους λαούς. Η ιδέα της 
αδελφοποίησης δεν άργησε να επεκταθεί από 
τους δήμους και τις κοινότητες και στον εκπαι-
δευτικό χώρο.

Το σχολείο μας, εδώ και πολλά χρόνια, διατη-
ρεί άριστες σχέσεις με το Κλασικό Γυμνάσιο της 
Αγίας Πετρούπολης. Κάθε χρόνο, οι τελειόφοιτοι 
του Λυκείου μας, στο πλαίσιο της πενθήμερης 
εκδρομής τους, επισκέπτονται το σχολείο αυτό 
και συνομιλούν με τους Ρώσους μαθητές για θέ-
ματα διευρυμένης θεματολογίας που τους απα-
σχολούν. Επιπλέον, δεν είναι λίγες οι φορές που 
οι μαθητές από την Αγία Πετρούπολη έχουν ταξι-
δέψει μέχρι την Ελλάδα και έχουν επισκεφθεί το 
σχολείο μας, συμμετέχοντας σε κοινές δράσεις 
με τους Έλληνες μαθητές. Οι δράσεις καλύπτουν 
ένα εύρος δραστηριοτήτων, με χαρακτηριστικό-
τερες εκ των οποίων την από κοινού παρακολού-
θηση ενός μαθήματος Αρχαίων Ελληνικών, την 
ξενάγηση σε χώρους με σημαντικό αρχαιολογι-
κό ενδιαφέρον και την παρακολούθηση θεατρι-
κών παραστάσεων, με θεματολογία που αντλεί-
ται από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Η αγά-
πη για την αρχαία ελληνική γλώσσα και τον πολι-
τισμό συνιστά την αφετηρία και τη βάση αυτής 
της πολυετούς συνεργασίας των δύο σχολείων. 
Μάλιστα, η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και η Ιστο-
ρία συνιστούν δύο από τα βασικά μαθήματα που 
διδάσκονται στο Κλασικό Γυμνάσιο της Αγίας Πε-
τρούπολης.

Έτσι, κατόπιν αιτήματος του Κλασικού Γυμνα-
σίου της Αγίας Πετρούπολης και της δικής μας 
επιθυμίας για αδελφοποίηση, όπως εκφράστηκε 
και γραπτώς προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, εγκρίθηκε 
από την προαναφερθείσα υπερκείμενη αρχή η 
αδελφοποίηση των δύο σχολείων. Είμαστε σίγου-
ροι ότι η απόφαση αυτή θα ενδυναμώσει ακόμα 
περισσότερο τις σχέσεις των δύο σχολείων και θα 
αποτελέσει αφορμή για ακόμα περισσότερες κοι-
νές δράσεις, με κοινό σημείο αναφοράς την αγά-
πη για την ιστορία και τη γλώσσα της Ελλάδας, όχι 
ως κειμηλιακό είδος αλλά ως ζώσα πραγματικό-
τητα…

Ελίνα Τσουμπρή, Φιλόλογος

Οι αρχαίοι και οι σύγχρονοι φιλόσοφοι της Μαντινείας 
παρέα με τους μικρούς «μυθοποιούς» της Αγίας Πετρούπολης
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Στο  πλαίσιο τόσο της ενημέρωσης όσο 
και της εξοικείωσης των μαθητών  της Γ΄ 
Λυκείου με τις σχολές της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης  στις οποίες επιθυμούν να εισα-
χθούν, το σχολείο μας διοργάνωσε εκδήλωση, 
στις 20 Δεκεμβρίου 2018, στην οποία βασικοί 
ομιλητές ήταν παλιότεροι μαθητές του και, πλέ-
ον, απόφοιτοι ή  φοιτητές σε πανεπιστημιακές 
και πολυτεχνικές σχολές.

Συγκεκριμένα, στην εκδήλωση μίλησαν: η 
Εύα Γεωργοπούλου, απόφοιτος της Ιατρικής 
σχολής Αθηνών, ο Ηριδανός Λούλας, από-
φοιτος του τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ, ο Χρή-
στος Μπακούρης, απόφοιτος του τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, ο Στέλιος 
Τριανταφύλλου, φοιτητής του τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών ΕΜΠ, και, τέλος, η Ειρήνη Δε-

σποτάκη και η Ντένια Ψαρρού, απόφοιτος 
και φοιτήτρια της Νομικής σχολής Αθηνών 
αντίστοιχα.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν σε θέματα οργά-
νωσης και λειτουργίας των σχολών τους και 
την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης που κα-
θεμιά προσφέρει, αλλά, κυρίως, εστίασαν στις 
επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται με-
τά την ολοκλήρωσή τους. Παράλληλα, τόνισαν 
τα γνωστικά εφόδια τα οποία πρέπει να έχουν 
οι υποψήφιοι, ώστε να αντεπεξέλθουν, με επι-
τυχία, στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας, ενώ υπέδειξαν και πρακτικές μεθό-
δους για μια οργανωμένη και ποιοτική φοιτητι-
κή ζωή.

Οι μαθητές  του σχολείου μας ανταποκρίθη-
καν με τον καλύτερο τρόπο στην ενημέρωση 
αυτή και «βομβάρδισαν» τους προσκεκλημέ-

νους με ερωτήσεις κάθε λογής. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο, θέλησαν να απαντήσουν στα ερωτη-
ματικά και να διαλύσουν τις αμφιβολίες τους, 
λίγο πριν και οι ίδιοι επιλέξουν σχολές της Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προσέγγιση των μα-
θητών από τους προσκεκλημένους στηρίχτηκε 
στο βιωματικό στοιχείο, αφού και οι ίδιοι, κάπο-
τε, πέρασαν από τα μαθητικά θρανία και είχαν 
τις ίδιες ανησυχίες και τους ίδιους προβληματι-
σμούς την αντίστοιχη χρονική στιγμή.

      Με το πέρασμα του χρόνου, οι τωρινοί μα-
θητές, όταν γίνουν φοιτητές, θα έρθουν στο 
σχολείο, για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους 
μαζί με τους νέους μαθητές και, με τον τρόπο 
αυτόν, να τους βοηθήσουν, καθώς ο κύκλος της 
ζωής θα συνεχίζεται… 

Γιάννης  Κοντοβράκης, Φιλόλογος

Οι ΑΠΟφΟιτΟι ενηΜερώνΟυν



Χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό Παζάρι με θέμα 
«ενΑ ΧριστΟυΓεννιΑτιΚΟ ΠΑρΑΜυθι»

Οι προετοιμασίες για το Χριστου-
γεννιάτικο Παζάρι του σχολείου 
μας είχαν αρχίσει από ημέρες 

πριν… Ήδη, από τα μέσα Νοεμβρίου, οι 
χριστουγεννιάτικες κάρτες, δημιουργή-
ματα των μαθητών του σχολείου μας, κο-
σμούσαν τον χώρο της Γραμματείας. Οι 
καθηγήτριες που αποτέλεσαν την ψυχή 
του φετινού εγχειρήματος, κ.  Μερκού-
ρη και κ. Τσιτούρα, παρακινούσαν τους 
μαθητές να στείλουν σε όποιον επιθυ-
μούσαν τα δικά τους μηνύματα αγάπης, 
μέσω του Ταχυδρομείου της Αγάπης. Οι 
διάδρομοι του σχολείου, στολισμένοι 
με χριστουγεννιάτικες αφίσες, προοιώ-
νιζαν τη μεγάλη γιορτή που θα ακολου-
θούσε, μια γιορτή εμπνευσμένη από τίτ-
λους γνωστών παραμυθιών, στην οποία 
μικροί και μεγάλοι ήταν προσκεκλημέ-
νοι.

Ξημερώνοντας η  14η Δεκεμβρίου 
2018, όλοι, μαθητές και καθηγητές, ένα 
περιμέναμε ˙ πότε θα χτυπούσε το κου-
δούνι των 12:00, προκειμένου να ξεκι-
νήσουμε πυρετωδώς τις προετοιμασίες 
για το παζάρι, που θα λάμβανε χώρα το 
απόγευμα της ίδιας ημέρας. Λίγες ώρες 
αργότερα, όλα ήταν έτοιμα. Ο χώρος 
της Γραμματείας είχε μετατραπεί σε ένα 
χριστουγεννιάτικο χωριουδάκι με παρα-
δοσιακά σπιτάκια και οι μέχρι πρότινος 
αίθουσες διδασκαλίας ανάβλυζαν από 
νιάτα και ενθουσιασμό, καθώς «μετα-
μορφώνονταν» κι αυτές σε σκηνικά γνω-
στών παραμυθιών. Οι μουσικοί παραγω-
γοί του «Μαγεμένου Αυλού» έκαναν τις 
τελευταίες τους δοκιμές, ελέγχοντας αν 
λειτουργούσαν όλα άρτια στον αυτο-
σχέδιο ραδιοφωνικό σταθμό, για να δε-
χτούν τις μουσικές αφιερώσεις των επι-
σκεπτών.

Έτσι, φτάνοντας οι πρώτοι επισκέπτες, 
το απόγευμα της ημέρας αυτής, και μπαί-
νοντας στην αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων, μπορούσαν να θαυμάσουν ένα 
τζάκι που σιγόκαιγε, δίπλα στο οποίο 
είχε στηθεί το περίπτερο «Η Κοκκινο-
σκουφίτσα», διακοσμημένο με υπέρο-
χα αλεξανδρινά.   Παραπλεύρως αυτού, 
δέσποζε το «Εργαστήρι του Πινόκιο», 
ένας πάγκος τέχνης με χριστουγεννιάτι-
κα στολίδια, γούρια, κοσμήματα και μια 
μοναδική συλλογή διηγημάτων, όλα έρ-
γα των μαθητών μας. Στη συνέχεια, στο 
περίπτερο  «Η Πεντάμορφη και το Τέ-
ρας», μπορούσε κανείς να θαυμάσει τα 
παρασκευάσματα των παιδιών στο πλαί-
σιο του Ομίλου Χημείας, δηλαδή σαπού-
νια, κρέμες, αφρόλουτρα και αρώματα. 
Και επειδή τα Χριστούγεννα είναι γιορτή 
αγάπης και έκφρασης συναισθημάτων, 
στον χώρο αυτό είχε στηθεί ένα Ταχυ-
δρομείο Αγάπης, με τίτλο «Τα γράμμα-
τα του Πήτερ Παν», όπου μπορούσε κα-
νείς να στείλει τα μηνύματά του σε όσους 
επιθυμούσε…

Στους υπαίθριους χώρους του σχολεί-

ου, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 
περιηγηθούν, μέσα από τον σταθμό ηλε-
κτρονικών παιχνιδιών, στο παραμύθι «Η 
Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων», να 
φωτογραφηθούν στον στιγμιαίο σταθ-
μό φωτογράφισης «Καθρέφτη, καθρε-
φτάκι μου»  και να συναντήσουν τον 
Άγιο Βασίλη και τα ξωτικά του στο «Βα-
σίλειο του Αϊ-Βασίλη». Και καθώς η 
νύχτα προχωρούσε, η τόνωση ήταν 
απαραίτητη. Έτσι, οι μαθητές, με πολύ 

μεράκι, ετοίμαζαν ζεστό καφέ ή άλλου 
είδους ροφήματα, στο περίπτερο  «Το 
μαγικό φίλτρο», και προσέφεραν αλ-
μυρές γεύσεις στον πάγκο με τίτλο: «Η 
Χιονάτη και οι επτά νάνοι» και γλυκές 
γεύσεις στον αντίστοιχο πάγκο με τίτ-
λο:  «Χάνσελ και Γκρέτελ». Ταυτόχρο-
να, οι υπέροχες μυρωδιές από το ψητό 
κρέας οδηγούσαν τους επισκέπτες στο 
περίπτερο  «Τα Τρία Γουρουνάκια»,  τη 
στιγμή που οι μελωδικοί ήχοι των «Μου-
σικών της Βρέμης» τούς ταξίδευαν σε 
κόσμους μαγικούς και παραμυθένιους.

Η μπάντα του σχολείου μας δε θα μπο-
ρούσε να μην πλαισιώσει την εκδήλωση 
αυτή με το κέφι και τις μελωδίες της, που 
κάλυψαν όλο το εύρος των μουσικών 

προτιμήσεων. Οι μαθητές με μεγάλο εν-
θουσιασμό  παρουσίασαν τόσο χριστου-
γεννιάτικα μουσικά κομμάτια όσο και 
παραδοσιακά˙ τα τελευταία, μάλιστα, ξε-
σήκωσαν μια ομάδα μαθητών και, λίγη 
ώρα αργότερα, το γλέντι είχε ξεκινήσει 
στην αυλή του σχολείου.

Ακολούθησε η κλήρωση πολλών και 
πλούσιων δώρων, που σκόρπισε χαμό-
γελα σε αρκετούς επισκέπτες. Λίγη ώρα 
μετά την αποχώρηση και των τελευταί-
ων επισκεπτών, με μεγάλη χαρά, διαπι-
στώσαμε ότι οι προσφορές αγάπης, τη 
φετινή χρονιά, ξεπέρασαν κάθε προη-
γούμενο. Έτσι, στο πλαίσιο του Χριστου-
γεννιάτικου Φιλανθρωπικού Παζαριού, 
συγκεντρώθηκε το ποσό των  6.000 
ευρώ, ποσό που επιδόθηκε τις επόμε-
νες ημέρες στην Εκκλησιαστική Στέγη 
Προνοίας Γερόντων «Παναγία η Ελεού-
σα»  και στη Μονάδα Ανακουφιστικής 
Φροντίδας  «Γαλιλαία», που ιδρύθηκε 
από την Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και 
Λαυρεωτικής, με πρωτοβουλία του Μη-
τροπολίτη κ.κ. Νικολάου.

Έτσι, με τις ψυχές μας γεμάτες αγάπη, 
συναίσθημα και φως, ανανεώσαμε όλοι 
το ραντεβού μας για την επόμενη χρο-
νιά…
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εθεΛΟντισΜΟσ

Την  Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018, οι μαθητές 
της Α΄ Γυμνασίου του σχολείου μας πραγματο-
ποίησαν μια «διαφορετική επίσκεψη», όπως τη 

χαρακτήρισαν οι ίδιοι. Μια επίσκεψη που τους απέδει-
ξε ότι η χαρά της προσφοράς είναι, ίσως, μεγαλύτερη 
από αυτή του λαμβάνειν. Αυτήν, ακριβώς, τη στάση 
ζωής έχει υιοθετήσει και ο ίδιος ο Μητροπολίτης Με-
σογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος Χατζηνικο-
λάου, που έχει αφιερώσει τη ζωή του και το έργο του 
σε όλους τους ανθρώπους που Τον έχουν ανάγκη, που 
φοβούνται, που πονούν.

Λίγο μετά τις δέκα το πρωί, ο ίδιος ο Μητροπολίτης 
υποδέχτηκε τους μαθητές του σχολείου μας στην πρό-
τυπη  Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλι-
λαία», που βρίσκεται στα Σπάτα και λειτουργεί σε συ-
νεργασία με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάβ-
βας». Αφού τους οδήγησε στη μεγάλη αίθουσα εκδη-
λώσεων, μίλησε με ζέση για το έργο της Μητρόπολης 
να περιθάλπει και να στηρίζει ψυχολογικά πάσχοντες 
από καρκίνο, που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της 
ασθένειας. Στη συνέχεια, εξήγησε στα παιδιά πως το εν 
λόγω κέντρο ξεκίνησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του, 
αρχικά, κατ’ οίκον, για να ιδρυθεί, ένα χρόνο αργότερα, 
και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης 
της μονάδας «Γαλιλαία». Ο Ξενώνας Ανακουφιστικής 
Φροντίδας, μάλιστα, φιλοξένησε επίσημα τους πρώ-
τους ασθενείς του, μόλις στις αρχές του 2018!

Λίγη ώρα αργότερα, ξεκίνησε η ξενάγηση των μα-
θητών στους χώρους φιλοξενίας των ασθενών, που σε 
τίποτα δε θύμιζαν ένα τυπικό και ψυχρό νοσοκομείο, 
καθώς μέριμνα όλων ήταν να προσομοιάζουν με αυ-
τούς ενός φιλόξενου σπιτιού. Οι χώροι όλοι ήταν εξο-
πλισμένοι με υπερσύγχρονα κρεβάτια για τους ασθε-
νείς- η τεχνολογία στην «υπηρεσία» της ανακούφισης 

των ασθενών. Πα-
ράλληλα, και το 
έμψυχο δυναμικό 
του ξενώνα, άν-
θρωποι πρόσχα-
ροι και αισιόδοξοι, 
πλαισίωνε με τον 
καλύτερο τρόπο 
το όραμα ενός χώ-
ρου που θα μετουσιώνει τον πόνο σε δύναμη και χαρά.

Και η ώρα του αποχαιρετισμού είχε φτάσει. Οι μαθη-
τές, με μεγάλη υπερηφάνεια, επέδωσαν στον Μητρο-
πολίτη το ποσό των 3.350 ευρώ που είχε συγκεντρω-
θεί στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπι-
κού Παζαριού, το οποίο είχε διοργανωθεί λίγες ημέρες 
νωρίτερα. Κι εκείνος, όμως, με τη σειρά του, κέρασε 
τους μαθητές γιορτινά μελομακάρονα και επεφύλασ-
σε και ένα δωράκι για καθέναν από αυτούς!

Το μεγαλύτερο δώρο, όμως, για τον καθένα ήταν αυ-
τό που δε χωρούσε σε σακούλες και δεν επιδεχόταν πε-
ριτυλίγματος…το δώρο της ικανοποίησης και της χα-
ράς που απορρέει από το αίσθημα της προσφοράς και 
της υπέρβασης του «εγώ»…

Την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018,  το 
σχολείο μας ήταν προσκεκλημένο 
στα  Εγκαίνια της Καλλιτεχνικής 

Έκθεσης   του Συλλόγου   «Πνοή Αγά-
πης», που ενώνει τους εθελοντές οι οποί-
οι στηρίζουν κοινωνικά και συναισθημα-
τικά ανθρώπους που πάσχουν από καρκί-
νο και τις οικογένειές τους.

Η εν λόγω εκδήλωση ήταν αφιερωμέ-

νη στην Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντι-
σμού και τη γιορτή του Αγίου Σάββα, 
το όνομα του οποίου φέρει το Αντικαρ-
κινικό Νοσοκομείο, που αποτέλεσε την 
αφετηρία της δράσης του Συλλόγου αυ-
τού.

Μέσα στον ζεστό και οικογενειακό 
χώρο του νέου ξενώνα «Ελισάβετ Φω-
τεινέλλη-Κριτικού»,  όπου φιλοξενού-

νται οι καρκινοπαθείς και οι οικογένειές 
τους, υπό τους ήχους της συγκινητικής 
ζωντανής μουσικής, έλαβαν χώρα τα 
Εγκαίνια της Καλλιτεχνικής Έκθεσης, 
στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα 
έργα που έχουν φιλοτεχνηθεί από μα-
θητές του σχολείου μας.

Ελπίζουμε οι χαρούμενες και πολύ-
χρωμες δημιουργίες των παιδιών μας 
που κοσμούν τα δωμάτια και τους δια-

δρόμους του ξενώνα να δώσουν λίγη 
αισιοδοξία και δύναμη στους ενοίκους 
αυτού του νεοκλασικού οικήματος, για 
να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες δοκι-
μασίες μακριά από τα σπίτια τους. Όταν 
η τέχνη ενώνεται με την αγνότητα και τη 
δύναμη της παιδικής ψυχής, μπορεί να 
λειτουργήσει σαν φάρμακο, ενώ τα ίδια 
τα παιδιά μυούνται στη χαρά της προ-
σφοράς και της βοήθειας.

συνάντηση μαθητών της Α' Γυμνασίου  με τον σεβ. Μητροπολίτη 
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. νικόλαο Χατζηνικολάου 

και επίδοση μέρους των χρημάτων του Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού Παζαριού 
στη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία»

εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντισμού 
στον σύλλογο «Πνοή Αγάπης» 



Παραδοσιακά, οι ημέρες προ των Χριστουγέν-
νων είναι αφιερωμένες σε δράσεις που προω-
θούν τις ιδέες του εθελοντισμού και της προ-

σφοράς. Όπως κάθε χρόνο, λοιπόν, έτσι και εφέτος, 
μια αντιπροσωπεία μαθητών του Γυμνασίου επισκέ-
φθηκε την Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018, το Καταφύ-
γιο Αδέσποτων Ζώων (ΚΑΖ), με σκοπό να παραδώσει 
τα φάρμακα που είχαν συγκεντρωθεί για τα σκυλάκια 
που φιλοξενούνται εκεί.

Φτάνοντας στον χώρο του Καταφυγίου, οι υπεύθυ-
νοι υποδέχτηκαν τους μαθητές μας και τους εξήγη-
σαν αδρομερώς το σκεπτικό δημιουργίας του χώρου 
αυτού. Η αγάπη για τα ζώα και η ανησυχία για τους 
κινδύνους που διατρέχουν αυτά ως αδέσποτα ήταν  
τα κίνητρα που ένωσαν μια ομάδα φιλόζωων και 

οδήγησαν στη δημιουργία του ΚΑΖ, ενός συλλόγου 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που, ήδη, μετρά 30 
χρόνια λειτουργίας. Στην ερώτηση των παιδιών πώς 
θα μπορούσαν τα ίδια να βοηθήσουν στον περιορι-
σμό του δυσάρεστου φαινομένου των αδέσποτων, η 
απάντηση ήταν σαφής: η στείρωση των ζώων είναι 
κομβικής σημασίας. Ακόμα, οι εργαζόμενοι στο Κα-
ταφύγιο διευκρίνισαν ότι μια οικογένεια πρέπει να 
είναι όντως φιλόζωη, για να αποκτήσει ένα σκυλάκι 
και να μην αγοράσει ένα ζωάκι σαν «χριστουγεννιάτι-
κο δώρο» για τα παιδιά, που, αργότερα, ενδέχεται να 
καταλήξει στον δρόμο, όταν, πλέον, δεν είναι αρκετά 
χαριτωμένο…

Ωστόσο, τα χαρούμενα γαβγίσματα των σκύλων 
διέκοψαν, ίσως λίγο απότομα, την παρουσίαση, δη-

λώνοντας ότι αποζητούσαν λίγη από την προσοχή 
των μικρών επισκεπτών. Και τα παιδιά δεν έμειναν 
αδιάφορα στο κάλεσμα των τετράποδων φίλων τους. 
Με τα χέρια τους γεμάτα λιχουδιές και την καρδιά 
τους γεμάτη αγάπη πλησίασαν τα ζώα και ξεκίνησαν 
το παιχνίδι μαζί τους. Καθένα από τα σκυλάκια είχε τη 
δική του θλιβερή ιστορία και τις δικές του πληγές στο 
σώμα και την ψυχή. Ευτυχώς, όμως, που η αγάπη με-
ρικών ανθρώπων λειτουργεί σαν το καλύτερο γιατρι-
κό προς αυτές, αναπληρώνοντας, κατά κάποιον τρό-
πο, τη θαλπωρή που τόσο βίαια στερήθηκαν.

Η δύσκολη ώρα του αποχαιρετισμού είχε φτάσει. 
Αφού, λοιπόν, οι μαθητές μας αντάλλαξαν θερμές ευχές 
για καλές γιορτές με τους εργαζομένους του ΚΑΖ, ανα-
νέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά…
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Την  Τετάρτη, 19 Δεκεμ-
βρίου 2018, αντιπροσω-
πεία μαθητών του Λυκείου 

άφησε πίσω, για λίγο, τα βιβλία 
και τις σχολικές τσάντες και… με 
χριστουγεννιάτικη διάθεση μετέ-
βη στην  Εκκλησιαστική Στέγη 
Πρόνοιας Γερόντων «Παναγία 
η Ελεούσα» της Ιεράς Μητροπό-
λεως Ν. Ιωνίας και Φιλαδέλφει-
ας. Σκοπός της επίσκεψης αυτής 
ήταν να μεταδώσουν οι μαθητές 
λίγη από τη νιότη, τη ζωντάνια 

και την αισιοδοξία τους στους αν-
θρώπους αυτούς που, ευρισκόμε-
νοι στη δύση της ζωής τους, είναι 
αντιμέτωποι με πολλά προβλήμα-
τα. Παράλληλα, θα επέδιδαν και 
το ποσό των 2.650 ευρώ για την 
ενίσχυση του έργου της εν λό-
γω Στέγης.

Από την πρώτη στιγμή που οι 
μαθητές εισήλθαν στην Εκκλησι-
αστική Στέγη Πρόνοιας Γερόντων, 
τα μάτια πολλών ηλικιωμένων άρ-
χισαν να λάμπουν. Τα παιδιά δε δί-
στασαν να πλησιάσουν πολλούς 
ηλικιωμένους, να συνομιλήσουν 
μαζί τους και να τους κεράσουν 
χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα˙ 
μάλιστα, η ατμόσφαιρα ήταν τό-
σο ζεστή και φιλική, ώστε άρχισαν 
να λένε και ανέκδοτα! Οι άνθρω-
ποι της τρίτης ηλικίας, σαν μικρά 
παιδιά, υποδέχτηκαν τους μαθη-

τές μας, πολλοί από τους οποίους 
τους θύμιζαν τα δικά τους εγγό-
νια. Και μετά… ήρθε η σειρά της 
μουσικής, που ζεσταίνει καρδιές 
και γκρεμίζει «τοίχους». Οι μαθη-
τές μας τραγούδησαν, αρχικά, τα 
κάλαντα, τα οποία, στη συνέχεια, 
έδωσαν τη θέση τους σε άλλα 
τραγούδια, με τους ηλικιωμένους 
να ψελλίζουν δειλά- δειλά κά-
ποιους στίχους. Στο πλαίσιο της 
ψυχαγωγίας μικρών και… μεγα-
λύτερων παιδιών δεν έλειψε και 
ο χορός! Μέσα σε λίγα λεπτά, τα 
χρόνια που χώριζαν τις δύο γενιές 
είχαν εξαλειφθεί και η ζεστασιά 
φώλιαζε στις καρδιές όλων.

Λίγο πριν την αναχώρηση για 
το σχολείο, πραγματοποιήθηκε η 
επίδοση του ποσού των 2.650 ευ-
ρώ σε υπεύθυνη της Εκκλησιαστι-
κή Στέγης «Παναγία η Ελεούσα», 

ποσό που οι μαθητές είχαν συγκε-
ντρώσει στο πλαίσιο του Χριστου-
γεννιάτικου Φιλανθρωπικού Πα-
ζαριού που είχε διοργανωθεί στο 
σχολείο μας λίγες ημέρες νωρίτε-

ρα. Έτσι, με τα μάτια τους γεμάτα 
εικόνες και την ψυχή τους γεμάτη 
συναισθήματα, επέστρεψαν στο 
σχολείο, έχοντας βιώσει ένα αλη-
θινό «μάθημα ζωής»…

εΠισΚεψη ΜΑθητών τΟυ σΧΟΛειΟυ ΜΑσ στην εΚΚΛησιΑστιΚη 
στεΓη ΠρΟνΟιΑσ ΓερΟντών «ΠΑνΑΓιΑ η εΛεΟυσΑ»
και επίδοση μέρους των χρημάτων του Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού Παζαριού 

επίσκεψη των μαθητών μας στο ΚΑΖ 

Ελίνα Τσουμπρή, Φιλόλογος



Μία από τις αναμφισβήτητες συνέπειες της οι-
κονομικής κρίσης είναι η εξαθλίωση των χα-
μηλότερων οικονομικά στρωμάτων και η 

δημιουργία μιας νέας «ομάδας» ανθρώπων, των λε-
γόμενων νεοαστέγων. Όλα αυτά συχνά τα ακούμε και 
τα διαβάζουμε στις εφημερίδες ˙ πίσω, όμως, από τα 
απρόσωπα ποσοστά βρίσκονται οι άνθρωποι και οι 
προσωπικές τους ιστορίες. Άνθρωποι που, ξαφνικά, 
έχασαν ό,τι είχαν και που αγωνίζονται να διατηρήσουν 
την αξιοπρέπειά τους. Ευτυχώς, που, στους χαλεπούς 
αυτούς οικονομικά καιρούς που διανύουμε, τόσο η 
ιδιωτική πρωτοβουλία όσο και η πρωτοβουλία της Εκ-
κλησίας είναι παρούσες και δυναμικές.

     Αποτελεί παράδοση για το σχολείο μας οι τελειό-
φοιτοι του Λυκείου να συμμετέχουν σε μια εθελοντι-
κή δράση, με σκοπό την ανακούφιση και τη στήριξη 
αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας. Εφέτος, όπως 
και κατά την περσινή σχολική χρονιά, οι μαθητές της 
Γ΄ Λυκείου συμμετείχαν στο συσσίτιο του Ιερού Να-
ού «Παναγίτσα», που πραγματοποιείται χάρη στη βο-
ήθεια του Σεβ. Μητροπολίτη κ.κ. Νικολάου, των ενο-
ριτών και πολλών επιχειρήσεων, καθώς και την εθελο-
ντική προσφορά κάποιων κυριών που παρασκευάζουν 
το φαγητό. Έτσι, οι μαθητές μας, με τη βοήθεια των γο-

νιών τους, μαγείρεψαν κάποιες μερίδες φαγητού, τις 
οποίες είχαν τοποθετήσει σε συσκευασίες μιας χρήσης.

Το πρωινό, λοιπόν, της Παρασκευής, 21ης  Δεκεμ-
βρίου 2018, ξεκίνησαν με ενθουσιασμό από το σχο-
λείο, ανυπομονώντας να συνδράμουν κι αυτοί, με τον 
δικό τους τρόπο, στην εν λόγω δράση. Φτάνοντας 
στον Ιερό Ναό «Παναγίτσα», οι υπεύθυνοι του συσσι-
τίου εξήγησαν στους μαθητές ότι η λίστα των συναν-
θρώπων μας που προμηθεύονται φαγητό από τον Ναό 
ολοένα και μεγαλώνει, όπως και ο ενθουσιασμός των 
ενοριτών για προσφορά βοήθειας. Σημείωσαν, ακόμα, 
ότι πολλοί αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας, αν και 
έχουν ανάγκη φαγητού, διστάζουν, λόγω ντροπής, να 
προσέλθουν στον Ναό, ώστε να βοηθηθούν. Η σκέψη 
αυτή γέμισε τις ψυχές όλων με θλίψη. Η θλίψη, όμως, 
δεν κράτησε για πολύ, αφού είχε έρθει η ώρα της δια-
νομής των τροφίμων.

     Έτσι, οι μαθητές μας πήραν τις θέσεις τους πίσω 
από τον πάγκο και βοήθησαν τους υπεύθυνους του 
συσσιτίου στο έργο τους, συναισθανόμενοι ότι εκείνη 
τη στιγμή συνέδραμαν, έστω και λίγο, στην ανακούφι-
ση κάποιων συνανθρώπων τους. Παράλληλα, συνειδη-
τοποίησαν ότι καταστάσεις που, για τους ίδιους, είναι 
δεδομένες, για άλλους δεν είναι ˙ ούτε η στέγη, ούτε 

ένα ζεστό πιάτο φαγητό, ούτε η θαλπωρή της οικογέ-
νειας… Η συνειδητοποίηση αυτή τούς έκανε να νιώ-
σουν ευγνωμοσύνη για όσα απολαμβάνουν και, ταυ-
τόχρονα, ευθύνη απέναντι σε αυτούς στους οποίους η 
ζωή δε χαμογέλασε τόσο πλουσιοπάροχα…

Είναι μια σχέση που μετρά, πλέον, χρόνια… Όλα ξεκίνησαν, όταν, στο πλαίσιο 
των πνευματικών περιηγήσεων του σχολείου μας, γνωρίσαμε, εκ του σύνεγ-
γυς, τη θρυλική Σαλαμίνα, το νησί του Αίαντα του Τελαμώνιου αλλά και του 

τραγικού ποιητή Ευριπίδη.  
Μεταβαίνοντας στην «Κούλουρη» δε γνωρίσαμε μόνο τον τόπο, μα και τους αν-

θρώπους που μάχονται για την ανάδειξη αυτού. Μια τέτοια φυσιογνωμία είναι και ο 
κ. Γιάννος Γ. Λώλος, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιο-
λογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Πρόεδρος του Δ. Σ. του ομίλου «Ακάμας» 
που μάχεται για την ανάδειξη των μνημείων της Σαλαμίνας. Ο κύριος Λώλος αλλά και 

ο όμιλος «Ακάμας» υποστηρίζουν υλικά και ηθικά τις αρχαιολογικές ανασκαφές στη 
νήσο της Σαλαμίνος, με έμφαση στην έρευνα, τη μελέτη και την ανάδειξη μνημείων 
και θέσεων των προϊστορικών και ιστορικών χρόνων αλλά και στη διάδοση της ιστο-
ρικής γνώσης στο ευρύτερο σύνολο. Επιδιώκουν να προβάλουν το ιστορικό παρελ-
θόν αλλά και να ενισχύσουν –με κάθε ωφέλιμο τρόπο- την ιδιαίτερη πολιτισμική και 
ιστορική ταυτότητα του νησιού.  

Μπροστά σε αυτό το σπουδαίο έργο και, αναγνωρίζοντας τη ζέση με την οποία, 
άοκνα, εργάζεται ο κ. Λώλος, το σχολείο μας προέβη σε μια ευγενική χορηγία υπέρ 
των σκοπών του Ομίλου Ανάδειξης Μνημείων Σαλαμίνας «Ακάμας».  

Ο πρόεδρος του Ομίλου δεν παρέλειψε να ανταποκριθεί, αποστέλλοντας ευχαρι-
στήρια επιστολή στην οποία, μεταξύ άλλων, ενημέρωνε το σχολείο πως η χορηγία 
«ήδη έπιασε τόπο», αφού, χάρη σε αυτή, εκδόθηκε το 11ο  τεύχος του Επιστημονι-
κού-Ενημερωτικού Δελτίου του Ομίλου. Μάλιστα, ο κ. Λώλος μάς απέστειλε και δύο 
αντίτυπα του τεύχους για τη βιβλιοθήκη μας και μας ευχήθηκε καλή συνέχεια στο 
παιδευτικό μας έργο. 

Τον ευχαριστούμε θερμά και τον ενημερώνουμε πως το σχολείο μας θα είναι πά-
ντα δίπλα σε αυτόν αλλά και σε κάθε ταπεινό «θεράποντα» του πολιτισμού. 

Αντώνης Χατζηλάμπρος, Φιλόλογος

συμμετοχή των μαθητών της Γ΄ Λυκείου 
στο συσσίτιο του ιερού ναού «Παναγίτσα» Γέρακα

Χορηγία υπέρ του Ομίλου Ανάδειξης Μνημείων σαλαμίνας "ΑΚΑΜΑσ"
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Ανέκαθεν, το τέλος του ακαδημα-
ϊκού έτους αποτελεί μια περίοδο 
περισυλλογής και ανασκόπησης 

όλων όσων συνέβησαν το προηγούμενο 
έτος. Είναι η χρονική εκείνη περίοδος, που 
- ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών - με 
χαλαρή διάθεση, κάτω από τον ήλιο, δίπλα 
στη θάλασσα, σε ένα πάρκο, με έναν καφέ, 
χυμό ή παγωτό ανά χείρας, σκέψεις και συ-
ναισθήματα γεμίζουν αυτόματα το μυαλό 
μας προερχόμενα από τη μαγεία της στιγ-
μής που, συνειρμικά, μας παραπέμπει σε 
προηγούμενα και επόμενα γεγονότα. Έχο-
ντας, πλέον, αποφοιτήσει από την Ιατρική 
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, μπορώ να κοιτά-
ξω, ρεαλιστικά αλλά και με συγκίνηση, τα 
έτη που πέρασαν και βρίσκονται, πια, κα-
λά αποθηκευμένα στο σεντούκι των ανα-
μνήσεών μου και να μοιραστώ μαζί σας τις 
σκέψεις μου, οι οποίες, ίσως, βοηθήσουν 
κάποιους από τους αναγνώστες αυτής της 
εφημερίδας στα επόμενα δικά τους βήμα-
τα. 

Τα συμπεράσματα της ανασκόπησης 
αυτής- η οποία πρέπει να παραδεχτώ 
πως είναι ευρύτερης χρονικής διάρκειας 
από του προηγούμενου έτους- βρίσκομαι 
στην ευχάριστη θέση να μοιράζομαι με 
τους αναγνώστες αυτής της εφημερίδας 
του πολύ αγαπημένου μου σχολείου, που 
στέγασε την καθημερινότητά μου κατά τη 
διάρκεια των γυμνασιακών και λυκειακών 
μου χρόνων.

Είναι, πράγματι, τα χρόνια αυτά στο 
Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών πολύ 
αγαπημένα. Τροφοδοτούσαν, ανέκαθεν, 
τις πιο ξέγνοιαστες αναμνήσεις μου αλλά 
και τα πρώτα βήματα προς την πιο «σοβα-
ρή»- όπως θεωρούσα ζωή- που ανοιγόταν 
μετά από αυτά. Στο όμορφο περιβάλλον 
του σχολείου, με τους συμμαθητές που 
πάντα θυμάμαι με αγάπη, μοιραστήκαμε 
εμπειρίες και συναισθήματα και από εκεί-
νους έμαθα, τότε αλλά και στα μετέπειτα 
χρόνια, τη σημασία της φιλίας, τις αρχές 
των ανθρώπινων σχέσεων. Κάποιοι, μάλι-
στα, αποτελούν μέχρι και σήμερα επιστή-
θιους φίλους μου. Οι εμπνευσμένοι και άρ-
τια καταρτισμένοι καθηγητές μας μας εί-
χαν διδάξει τα μαθήματα που προέβλεπε 
το πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου 
με έναν εξαιρετικό τρόπο και τους θυμά-
μαι όλους πάντα με σεβασμό. Το ευχάρι-
στα παράξενο -για τα δεδομένα της ελλη-
νικής πραγματικότητας- ήταν ότι η δημι-
ουργικότητα και η μάθηση δεν περιορίζο-
νταν στον κορμό των μαθημάτων της κα-
τεύθυνσης που καθένας μαθητής είχε επι-
λέξει. Οι καθηγητές των μαθημάτων Γενι-
κής Παιδείας κατέβαλλαν τη μέγιστη προ-
σπάθεια, για να μας μεταδώσουν όσο το 

δυνατόν καλύτερα τις βασικές αρχές τους. 
Όλο το σύστημα του σχολείου με έμαθε να 
οργανώνω τον χρόνο μου, να στοχοθετώ, 
να καλύπτω την ύλη με τον αποδοτικότε-
ρο τρόπο και μου παρείχε όλα τα απαραί-
τητα εφόδια, για να περάσω στο επόμενο 
επίπεδο, τη φοίτηση στην Ιατρική Σχολή 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου της Αθήνας.

Αγαπητοί αναγνώστες, στα χρόνια του 
Γυμνασίου και του Λυκείου βεβαιωθείτε 
ότι, εκτός από την ύλη σας, θα γνωρίσετε 
όσο περισσότερο μπορείτε τους εαυτούς 
σας. Τα ενδιαφέροντά σας και ο τρόπος με 
τον οποίο επιλέγετε να περνάτε κάθε ημέ-
ρα τη ζωή σας θα τροφοδοτούν την ανά-
γκη σας να είστε ευτυχισμένοι- συναίσθη-
μα προσωπικό, που πηγάζει από εσάς και 
όχι από την οικογένειά σας ή την κοινω-
νία. Φοιτάτε ή πρόσφατα αποφοιτήσατε 
από ένα από τα καλύτερα σχολεία Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Επο-
μένως έχετε, ήδη, πετύχει ένα σημαντικό 
βήμα προς την ακαδημαϊκή σας επιτυ-
χία. Ας μην είναι, ωστόσο, αυτό για εσάς η 
ύστατη ανακούφιση, καθώς η επιτυχία δεν 
είναι μόνο ακαδημαϊκή. Ούτε, όμως, μια 
λύση περιορισμού, για να εισέλθετε σε μια 
σχολή που δεν επιθυμείτε ή δε σας αρέσει 
πραγματικά, αλλά μια ευκαιρία, ένα μέσο 
που θα σας υποδείξει μια πορεία που εσείς 
θέλετε να χαράξετε. Δώστε σημασία στις 
δικές σας ανάγκες, αναζητήστε πληροφο-
ρίες, για να πετύχετε στη σχολή της επιθυ-
μίας σας, επισκεφτείτε προσωπικά τους 
χώρους της και συνδιαλεχθείτε με άτομα 
που, ήδη, φοιτούν εκεί. Με άλλα λόγια, δια-
μορφώστε την προσωπική σας άποψη για 
το μέλλον σας και σκεφτείτε καλά τις επι-
λογές σας, όχι βάσει των κοινωνικών προ-
τύπων αλλά του ίδιου σας του εαυτού.

Αγαπητοί αναγνώστες, καλείστε να συ-

νειδητοποιήσετε ότι η ζωή σας δεν είναι 
τα μαθήματα του πεδίου που έχετε επιλέ-
ξει. Η πραγματικότητα της καθημερινότη-
τας και η επιβίωσή σας, στις μελλοντικές 
συνθήκες, αποτελούν κάτι περισσότερο 
από μαθηματικούς και φυσικούς κανόνες 
ή αποστήθιση ιστορικών γεγονότων και 
γραμματικοσυντακτικών κανόνων αρχαί-
ων κειμένων. Βεβαιωθείτε ότι δίνετε αρ-
κετή προσοχή στα μαθήματα στα οποία 
μπορεί να μην εξεταστείτε ποτέ, αλλά η 
σημασία τους είναι μεγαλύτερη για την 
ιστορία, τον πολιτισμό, την κοινωνία μας 
αλλά και για την κρίση και αντιμετώπιση 
πρακτικών προβλημάτων της καθημε-
ρινότητας, όπως είναι η κατανόηση του 
κοινωνικοοικονομικού και πολιτικού συ-
στήματος ή του τρόπου λειτουργίας των 
δημόσιων υπηρεσιών, των τραπεζών, των 
νομικών συναλλαγών. Η κοινωνία μας εί-
ναι πολυπολιτισμική και οι περισσότεροι 
από εμάς, στα επαγγέλματά μας, θα συνδι-
αλλαγούμε με άτομα από διαφορετικούς 
πολιτισμούς και θρησκείες, με τα οποία 
είναι αδήριτη ανάγκη να συνυπάρχουμε 
αρμονικά. Χρειάζεται, λοιπόν, πέρα από 
επιστημονικούς γνώστες, ενεργούς πολί-
τες με άποψη για την καθημερινότητα και 
με ικανότητα να την αντιμετωπίσουν και 
να μη γίνονται έρμαια της πολιτικής, της 
δημοσιογραφικής και κάθε μορφής προ-
παγάνδας και παραπληροφόρησης. Αφι-
ερώστε, επίσης, χρόνο στις εξωσχολικές 
ασχολίες σας. Μην τις παραμελήσετε, ειδι-
κά εάν, πραγματικά, σας αρέσουν και σας 
γεμίζουν. Με λίγα λόγια, καλλιεργηθείτε 
ποικοιλοτρόπως. Τώρα έχετε πολύ περισ-
σότερο χρόνο από όσο νομίζετε και από 
όσο θα έχετε μελλοντικά.

Αγαπητοί αναγνώστες, κάποια στιγμή, 
μπορεί η πραγματικότητα να μην είναι 
αυτή που περιμένετε. Δώστε μια ευκαιρία 

σε αυτήν την εναλλακτική επιλογή ζωής 
που σας ανοίγεται ή ξαναπροσπαθήστε. 
Η αποτυχία και η απόρριψη είναι μέρος 
της ζωής, αλλά αυτή η αποτυχία και απόρ-
ριψη δεν πρέπει να σας κάνουν να παραι-
τείστε από τους στόχους σας. Παλαιότερα, 
δε σας κρύβω, σκεφτόμουν ότι το να χά-
σει κάποιος μία χρονιά από τη ζωή του για 
να δώσει, για παράδειγμα, δεύτερη φορά 
Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι τρομερό χά-
σιμο χρόνου. Σας διαβεβαιώνω ότι καμιά 
χρονιά δεν ισοδυναμεί με χάσιμο χρόνου, 
εκτός αν κάποιος κυνηγά έναν ανέφικτο ή 
πλασματικό στόχο. Βεβαιωθείτε, επίσης, 
ότι μία αποτυχία είναι πραγματική. Πολ-
λές φορές, οι αποτυχίες είναι πλασματι-
κές, όπως, συχνά, θεωρείται ως αποτυχία 
το να περάσει κάποιος στην Ιατρική Αλε-
ξανδρούπολης αντί στην Ιατρική Αθήνας. 
Ειλικρινά, δεν έχω γνωρίσει πιο λανθασμέ-
νη άποψη από αυτή, μια που κάθε Ιατρική 
σχολή της χώρας έχει τα δικά της θετικά 
και αρνητικά και, εν τέλει, η επιστημονι-
κή κατάρτιση του ιατρού λίγο εξαρτάται 
από τη σχολή φοίτησής του σε προπτυχια-
κό επίπεδο. Το μοντέλο ζωής του καθενός 
είναι διαφορετικό και τις επιλογές σας να 
τις κάνετε συνειδητά, ώστε να μη μετανιώ-
νετε αργότερα γι’ αυτές. Μη νιώσετε ποτέ 
άσχημα για τον εαυτό σας εξαιτίας μιας 
αποτυχίας. Μην αφήσετε, έστω, αυτό το 
συναίσθημα να σας συνοδεύει και να σας 
κάνει να αισθάνεστε, διαρκώς, μειονεκτι-
κά. Ποτέ δεν ξέρετε τι σας περιμένει στο 
τέλος ενός δύσβατου δρόμου και μπορεί 
να είναι καλύτερο από αυτό που νομίζετε. 
Εάν εκμεταλλευτείτε κάθε αποτυχία ως ευ-
καιρία να διορθώσετε τις αδυναμίες σας 
και να ανασκοπήσετε τους στόχους σας, 
το αποτέλεσμα θα είναι, μάλλον, ωφέλιμο 
παρά ζημιογόνο.

Κλείνοντας, αγαπητοί αναγνώστες, ίσως 
βρεθείτε στη θέση μου, αυτή του αποφοί-
του από μια σχολή της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης. Λέω «ίσως», διότι δε θα ήθελα πο-
τέ να περάσω το μήνυμα ότι η αποφοίτη-
ση από την Ανώτατη Εκπαίδευση, χωρίς 
κανένα άλλο κριτήριο, είναι αυτοσκοπός 
ή σηματοδοτεί έναν μορφωμένο, επιτυ-
χημένο ή ευτυχισμένο άνθρωπο. Θα ήθε-
λα να σας εκμυστηρευτώ ότι αυτή είναι η 
δυσκολότερη θέση στην οποία έχω βρε-
θεί μέχρι σήμερα. Η στιγμή κατά την οποία 
πρέπει κάποιος να συγκεντρώσει τις γνώ-
σεις και τις ικανότητές του και να ξεκινή-
σει να διαμορφώνει μόνος το μέλλον του, 
να γίνει ικανός να σταθεί στην εργασιακή 
και κοινωνική πραγματικότητα. Ευτυχώς, 
θεωρώ τον εαυτό μου από τους τυχερούς 
που αποφοιτώ από μια σχολή που μου 
προσέφερε πολύ μεγάλη χαρά επί σειρά 
ετών και, πλέον, ανυπομονώ να ασκήσω 
ενεργά ένα επάγγελμα που, πραγματικά, 
αγαπώ. Γνωρίζω, δυστυχώς, αρκετό νέο 
κόσμο, για τον οποίο δεν ισχύει καθόλου 
αυτό. Έχω συμφοιτητές που, μετά από έξι 
έτη φοίτησης στην Ιατρική Σχολή, τελικά, 
θέλουν να ακολουθήσουν κάποιο άλλο το-
μέα. Είναι αργά; Ποτέ δεν είναι, αλλά έχετε 
την ευκαιρία να πάρετε τις αποφάσεις σας 
νωρίτερα. Και μπορεί και να κάνετε λάθος. 
Αλλά έτσι είναι αυτά. Να επιτρέπετε στον 
εαυτό σας το λάθος και να απολαμβάνετε 
την κάθε σας στιγμή...

Και φυσικά, να έχετε μια εποικοδομητι-
κή, σε κάθε επίπεδο, χρονιά!

Αγαπητοί αναγνώστες, 
στη στήλη αυτή μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις μαθητών μας 

που έχουν, πλέον, αποφοιτήσει και κάνουν μια αναδρομή στη σχολική τους 
ζωή.     

σΚεψεισ ΚΑι συΜΒΟυΛεσ ΑΠΟ την 
ευΑ ΓεώρΓΟΠΟυΛΟυ, ΑΠΟφΟιτΟ 

τησ ιΑτριΚησ σΧΟΛησ εΚΠΑ
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Ανήσυχα πνεύματα, σπινθηροβό-
λα βλέμματα, ζωηρά παιδιά, γε-
μάτα ενθουσιασμό και πάθος για 

ό,τι αγαπούσαν. Οι παλιότεροι από εμάς 
τους καθηγητές του Προτύπου θυμόμα-
στε αυτά τα δύο αγοράκια του Α΄2 Γυ-
μνασίου, μετέπειτα του Β΄2,… Γ΄2 που, 
όσο ο καθηγητής παρέδιδε το μάθημα, 
μπορεί να σκίτσαραν με τη μύτη του μο-
λυβιού ή τα μάτια της ψυχής. Η σχολική 
αίθουσα μικρή, για να στεγάσει το ανή-
συχο πνεύμα τους ˙ γι’ αυτό και, συχνά, 
τους θυμόμαστε να στριφογυρίζουν 
ανήσυχοι στη θέση τους, εισπράττοντας 
και, ενίοτε, τις παρατηρήσεις από τους 
καθηγητές τους… Ίσως κάπως έτσι να 
γράφονται οι πρόλογοι για τις πιο ενδι-
αφέρουσες ιστορίες, για τις πιο υψηλές 
πτήσεις…

Τον Αύγουστο του 2019, σε ένα κα-
λοκαιρινό νησιώτικο σκηνικό, πληρο-
φορηθήκαμε για την πτήση του Νεοκλή 
και του Γιώργου και την εκτόξευση της 
ομάδας τους White Noise στην 4η θέ-
ση στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Αε-
ροδιαστημικής CanSat Competition. 
Ας παρακολουθήσουμε όμως, την ιστο-
ρία τους από την αρχή…

Το 2017, μόλις ένα χρόνο μετά την 
αποφοίτησή τους από το Λύκειο, ο Νε-
οκλής Βαϊνδηρλής, πρωτοετής φοιτη-
τής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών 
του ΕΜΠ και ο Γιώργος Ραπακούλιας, 
πρωτοετής φοιτητής του τμήματος Μη-
χανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, μαζί 
με άλλους πέντε φοιτητές Ηλεκτρολό-
γους Μηχανικούς και έναν Μηχανολό-
γο Μηχανικό, δημιούργησαν μια φοιτη-
τική ομάδα Αεροδιαστημικής, τη White 
Noise, με στόχο τη συμμετοχή σε διαγω-
νισμούς Ρομποτικής- Αεροδιαστημικής. 

Η πρώτη συμμετοχή σε διαγωνισμό 
δεν άργησε να έρθει. Έτσι, το 2018, ο 
Νεοκλής και ο Γιώργος έλαβαν μέρος 
στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό CanSat 
in Greece 2018, στον οποίο διακρίθη-
καν και κατέλαβαν την πρώτη θέση. Ο 
διαγωνισμός CanSat in Greece δίνει την 
ευκαιρία στους συμμετέχοντες να περά-
σουν μέσα από όλα τα στάδια που ακο-
λουθούνται στη διεξαγωγή ενός πραγ-
ματικού διαστημικού προγράμματος. Οι 
ομάδες καλούνται να οραματιστούν μια 

διαστημική αποστολή, να σχεδιάσουν 
τον δορυφόρο τους, να πραγματοποι-
ήσουν έρευνα αγοράς για την οικονο-
μικότερη ανεύρεση των απαραίτητων 
εξαρτημάτων, να κατασκευάσουν τον 
δορυφόρο, να κάνουν δοκιμές, να τον 
εκτοξεύσουν και, τέλος, να αναλύσουν 
και παρουσιάσουν τα δεδομένα που αυ-
τός κατέγραψε.

Την επόμενη χρονιά, θέλοντας να 
συμμετάσχουν σε έναν διαγωνισμό 
αντίστοιχου στιλ αλλά με μεγαλύτερο 
αριθμό συμμετεχόντων, η ομάδα του 
Γιώργου και του Νεοκλή υπέβαλε αίτη-
ση συμμετοχής στον Παγκόσμιο Δια-
γωνισμό CanSat Competition (14-17 
Ιουνίου 2019), χορηγοί του οποίου εί-
ναι- μεταξύ άλλων- και η NASA και η 

Αμερικανική Αστροναυτική Εταιρεία. 
Η αποστολή της ομάδας στον διαγω-
νισμό αυτό ήταν παρεμφερής με αυ-
τή του CanSat in Greece. Κάθε ομάδα, 
λοιπόν, καλείτο να κατασκευάσει έναν 
μικρό δορυφόρο μεγέθους κουτιού 
αναψυκτικού (εξ’ ου και η ονομασία 
Can Satelite), ο οποίος είχε μια προ-
καθορισμένη από τους διοργανωτές 
αποστολή. Τη χρονιά που μας πέρασε, 
η αποστολή ήταν ο δορυφόρος να 
έχει ένα σύστημα επιβράδυνσης της 
καθόδου του, με στόχο την ομαλή 
προσγείωσή του και επανεισαγωγή 
στη ζώνη της ατμόσφαιρας μετά την 
εκτόξευση. Το σύστημα ελέγχου της 
καθόδου ήταν βασισμένο σε αυτόμα-
το γυροσκόπιο για την ασφαλή είσοδο 

του δορυφόρου στην ατμόσφαιρα. Το 
σύστημα είχε έναν ρότορα ελεύθερης 
περιστροφής, σχεδιασμένο, ώστε να 
παρέχει έναν ρυθμό καθόδου σύμφω-
νο με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, 
εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, τη μέγι-
στη σταθερότητα. Ο δορυφόρος διέθε-
τε, επίσης, τρία ενεργά πτερύγια ελέγ-
χου που παρείχαν επιπλέον σταθερό-
τητα και εξασφάλιζαν ότι ο δορυφόρος 
θα διατηρεί σταθερό προσανατολισμό, 
κατά τη διάρκεια της καθόδου. Στον εν 
λόγω διαγωνισμό, έκαναν αίτηση 93 
ομάδες, από τις οποίες μόνο οι 40 πέ-
ρασαν στην τελική φάση. Η επιλογή αυ-
τών των ομάδων έγινε βάσει των τεχνι-
κών εκθέσεων που οι ίδιες είχαν απο-
στείλει με τα σχέδια και τη μελέτη τους.

Στην τελική φάση του διαγωνισμού, 
οι ομάδες κλήθηκαν να υλοποιήσουν 
τα σχέδιά τους και να παραδώσουν τον 
πρωτότυπο δορυφόρο τους στη διορ-
γάνωση για εκτόξευση. Η εκτόξευση 
έγινε με ένα μοντέλο πυραύλου που 
έφτανε περίπου στα 700 μ. από την επι-
φάνεια της γης, μια απόσταση πολύ μι-
κρή σε σχέση με τα 80 χλμ. από την επι-
φάνεια της Γης, που- βάσει ορισμού της 
NASA- ξεκινά το διάστημα. Για τον λό-
γο αυτό, άλλωστε, κάνουμε λόγο για 
έναν φοιτητικό διαγωνισμό και όχι για 
αληθινό πείραμα. Οι ομάδες βαθμολο-
γήθηκαν πάνω στα σχέδιά τους, αλλά, 
κυρίως, στις επιδόσεις που σημείωσε 
ο δορυφόρος που κατασκεύασαν και 
στην ετοιμότητά τους να ερμηνεύσουν 
οποιαδήποτε προβληματική συμπε-
ριφορά αυτός εμφάνιζε. Η εκτόξευση 
έγινε στο Stephenville του Τέξας, τον 
Ιούνιο του 2019. Η ομάδα White Noise 
του Γιώργου και του Νεοκλή κατάφε-
ρε να πάρει την τέταρτη θέση παγκο-
σμίως πετυχαίνοντας τη βαθμολογία 
94,756%! Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν 
η πρώτη ελληνική ομάδα που κατά-
φερε να φτάσει στην τελική φάση του 
διαγωνισμού!

Όλοι εμείς που τους γνωρίσαμε, καθη-
γητές και μικρότεροι συμμαθητές αυτών 
στο σχολείο, θα θέλαμε, με υπερηφάνεια 
και συγκίνηση, να τους συγχαρούμε και 
να τους ευχαριστήσουμε που ταξίδεψαν 
το όνομα και την ιστορία της χώρας μας 
στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, απο-
δεικνύοντας ότι αυτή η χώρα μπορεί να 
καυχιέται όχι μόνο για το πλούσιο παρελ-
θόν της αλλά και για το λαμπρό παρόν 
και μέλλον της! Το μέλλον, όπως αυτό 
σχηματοποιείται σε δυο ζευγάρια σπιν-
θηροβόλα μάτια…

Ελίνα Τσουμπρή, Φιλόλογος

σημαντική διάκριση για τους αποφοίτους του Πρότυπου εκπαιδευτηρίου Αθηνών 
νεΟΚΛη ΒΑϊνδηρΛη & ΓιώρΓΟ ρΑΠΑΚΟυΛιΑ 

Η ομάδα τους White Noise  κατέλαβε την 4η θέση στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Αεροδιαστημικής CanSat Competition
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Την Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019, οι 
μαθητές της Β΄ Γυμνασίου πραγματο-
ποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στη 

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, όπου παρακο-
λούθησαν την εκπαιδευτική δράση «Βubble 
Jam». Χρησιμοποιώντας smartphones που 
τους δόθηκαν από το προσωπικό της Στέ-
γης, απαντούσαν στις ερωτήσεις που εμφα-
νίζονταν στις οθόνες τους από έναν κεντρικό 
υπολογιστή. Κάνοντας τις προσωπικές τους 

επιλογές, διαμόρφωσαν το τελικό σενάριο 
μιας ιστορίας με πρωταγωνιστές τους ίδιους, 
καθώς και φανταστικούς χαρακτήρες, παρό-
μοιους με αυτούς των online παιχνιδιών. Στό-
χος της δράσης ήταν οι μαθητές να αντιλη-
φθούν την ορθή χρήση του διαδικτύου, αλλά 
και τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει το 
online gaming.

Έλενα Τσελίκογλου, καθηγήτρια Αγγλικών

Την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη των μα-
θητών της Β΄ Λυκείου του Προσανατολισμού Θετικών σπουδών στο Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). 

Αρχικά, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν  αναλυτικά για τις 
εννέα σχολές του εν λόγω Ιδρύματος. Η ενημέρωση περιελάμβανε πλη-
ροφορίες σχετικά με το αντικείμενο και το πρόγραμμα σπουδών 
της κάθε σχολής, καθώς και τις επαγγελματικές προοπτικές που 
προσφέρει καθεμιά από αυτές.

Στη συνέχεια, η ομάδα επισκέφτηκε τη Σχολή Αγρονόμων 
και Τοπογράφων Μηχανικών. Εκεί, οι μαθητές είχαν την ευκαι-
ρία να επισκεφτούν το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας. Ο διευ-
θυντής του εργαστηρίου, Καθηγητής του Τομέα Τοπογραφί-
ας κ. Ανδρέας Γεωργόπουλος, τους καλωσόρισε θερμά και, 
εν συνεχεία, τους ξενάγησε στους χώρους του εργαστηρίου. Οι 
μαθητές μας, με τη βοήθεια  διδακτορικών φοιτητών, είχαν τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό του χώρου και να 

κατανοήσουν το αντικείμενο, καθώς και τα στάδια εξέλιξης της Φωτογραμμετρίας.
Τέλος, η ομάδα μας κατευθύνθηκε προς ένα από τα αμφιθέατρα της  Σχολής Αγρο-

νόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Μέλη του διδακτικού προσωπικού, υπό την επί-
βλεψη του κ. Ανδρέα Γεωργόπουλου, παρουσίασαν στους μαθητές τρισ-

διάστατα βίντεο από το έργο συντήρησης και αποκατάστασης του 
Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στον Ναό της Ανα-

στάσεως στα Ιεροσόλυμα, ένα έργο που ολοκλήρωσε με επι-
τυχία η διεπιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου.

Η επίσκεψη αυτή χάρισε στους μαθητές μας μια πολύ χρή-
σιμη εμπειρία, που θα τους δώσει ώθηση για ακόμη μεγαλύ-
τερη προσπάθεια στην πορεία τους προς τις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις. Ευχαριστούμε θερμά τους καθηγητές και το προ-

σωπικό των Σχολών για την υποδοχή και την ενημέρωση.

Πέτρος Κόρδας, Φυσικός

επίσκεψη μαθητών της Β' Γυμνασίου στην εκπαιδευτική δράση 
«Βubble Jam»

επίσκεψη μαθητών της Β΄ Λυκείου στο 
εθνιΚΟ ΜετσΟΒιΟ ΠΟΛυτεΧνειΟ

εΠισΚεφτηΚΑΜε



Τη φετινή σχολική χρονιά, στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολι-
τικής Αγωγής που διδάσκεται στη Γ΄ Γυμνασίου, οργανώσαμε μια επίσκεψη στο 

Δημαρχείο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, ώστε οι μαθητές μας να γνωρίσουν, με 
βιωματικό τρόπο, τι σημαίνει Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Είχε προηγηθεί η ανάλογη προετοιμασία στην τάξη, όπου τα παιδιά απέκτησαν 
μια πρώτη επαφή με το αντικείμενο και, σε συνεργασία με την καθηγήτρια του μαθή-
ματος, κ. Μερκούρη, είχαν οργανώσει τις θεματικές ομάδες με τις ερωτήσεις τους. 
Έτσι, η 8η Απριλίου 2019 αποδείχθηκε μια πολύ ευχάριστη και επιμορφωτική ημέρα 

για όλους τους μαθητές μας, καθώς συνομίλησαν με τον δήμαρχο Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης, κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, ο οποίος, σε πολύ ευχάριστο κλίμα και 
με περίσσιο ζήλο, έλυσε όλες τις απορίες των μαθητών και τους υπέδειξε, σε πραγ-
ματικές συνθήκες, τον τρόπο λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Τον ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε να τον επισκεφθούμε ξανά με τα και-
νούργια μας τριτάκια…

Μαρία-Κανέλλα Μερκούρη, Πολιτικός Επιστήμων - Φιλόλογος

εΠισΚεψη ΜΑθητών τησ Γ΄ ΓυΜνΑσιΟυ στΟ 
δηΜΑρΧειΟ ΒΑρησ-ΒΟυΛΑσ-ΒΟυΛιΑΓΜενησ

Την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019, οι μαθητές της Β’ Λυκείου που επιθυμούν 
την επόμενη χρονιά να ακολουθήσουν την κατεύθυνση «Οικονομία και Πλη-
ροφορική» πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ). Η πρώτη εντύπωση που σχημάτισαν οι μαθητές για τον χώρο 
ήταν άριστη. Η αίθουσα υποδοχής και διαλέξεων ήταν γεμάτη με μαθητές πολλών 
σχολείων της Αθήνας. Ενημερωθήκαμε για το περιεχόμενο των σπουδών αρκετών 
τμημάτων του πανεπιστημίου, όπως των τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων, Τουριστικών Σπουδών κ.ά. Οι καθηγητές που μίλησαν στα παιδιά ήταν 
ιδιαίτερα φιλικοί μαζί τους, γεγονός που δημιούργησε στις ψυχές τους τις καλύτερες 
εντυπώσεις τόσο για τη σχολή όσο και τις προοπτικές που ανοίγονται σε εργασιακό 
επίπεδο, μετά την αποφοίτησή τους από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

Ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την επόμενη σχολική χρονιά με την επόμενη γε-
νιά παιδιών που θα θελήσει να ακολουθήσει οικονομικές σπουδές.

Δημήτρης Ασλανίδης, Οικονομολόγος

επίσκεψη μαθητών της Β’ Λυκείου 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
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Εφέτος, για πρώτη χρονιά, το σχο-
λείο μας συμμετείχε στον διαγωνι-
σμό που διοργάνωνε το  Σωματείο 

Επιχειρηματικότητας Νέων/   Junior   
Achievement Greece  (ΣΕΝ/ JA Greece) 
για την ανάδειξη της καλύτερης Μαθη-
τικής Εικονικής Επιχείρησης για το 
2019. Ο διαγωνισμός αυτός τελεί υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. 

Στόχος του προγράμματος είναι να 
μυηθούν οι μαθητές στον τρόπο λει-
τουργίας μιας επιχείρησης και, μέσω της 
κατάλληλης καθοδήγησης που λαμβά-
νουν από τους υπεύθυνους καθηγητές 
τους και τον σύμβουλο/ εθελοντή- στέ-
λεχος επιχείρησης, να «στήσουν» τη δι-
κή τους επιχείρηση, που θα λειτουργή-
σει εικονικά. Ωστόσο, θα πρέπει τα παι-
διά να ακολουθήσουν όλη τη διαδικασία 
σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας 
μιας επιχείρησης.

Η εικονική επιχείρηση του Πρό-
τυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών  με 
την επωνυμία «PSI   (Protipo Scientific 
Instruments) - Ανακρίνοντας τη φύση» 
παρήγαγε εργαστηριακά όργανα φυ-
σικών επιστημών, για να εξοπλιστούν 
τα εργαστήρια των σχολείων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Η ομάδα του σχολείου μας, που 
απαρτιζόταν από μαθητές Γ΄ Γυμνασίου 
και Α΄ Λυκείου, κατασκεύασε δια χειρός 
εργαστηριακά όργανα Φυσικής που κα-
θιστούν το μάθημα πιο ενδιαφέρον και 
διαδραστικό και, παράλληλα, κατανό-
ησε τον τρόπο λειτουργίας αυτών και 

τους κανόνες που διέπουν τη λειτουρ-
γία τους. Μάλιστα, οι μαθητές επισκέ-
φθηκαν και το εργαστήριο του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προκειμένου 
να χρησιμοποιήσουν τόρνο και άλλα ερ-
γαλεία που τους χρειάζονταν για την κα-
τασκευή των συγκεκριμένων οργάνων.

Στη συνέχεια, στις εβδομαδιαίες συ-
ναντήσεις που είχαν με τους καθηγητές- 
υπευθύνους του προγράμματος, κ.κ. 
Ανδρακάκο Κώστα και Τσουμπρή Ελίνα, 
και τον σύμβουλο κ. Ντιλιακό Κωνστα-
ντίνο, αφού κατανόησαν πώς εκδίδε-
ται το μετοχικό κεφάλαιο, πώς λειτουρ-
γεί το διοικητικό συμβούλιο και ποιος 
ο ρόλος καθενός εκ των μετόχων, συ-
ναποφάσισαν την απόδοση ρόλων, με 
βάση τις ικανότητες και κλίσεις του κα-
θενός. Οι εβδομάδες κυλούσαν γρήγο-
ρα και τα παιδιά συνεχώς μας εξέπλητ-
ταν με τις ιδέες τους, το μεράκι τους και 
την άοκνη προσπάθεια να πετύχουν το 

βέλτιστο αποτέλεσμα. Μέσα σε πολύ μι-
κρό διάστημα, οργάνωσαν διαφημιστι-
κή καμπάνια για την εταιρεία τους μέσω 
Facebook και Instagram, τύπωσαν δια-
φημιστικά φυλλάδια και συμμετείχαν σε 
ολιγόλεπτο διαφημιστικό βιντεάκι, στο 
οποίο επεδείκνυαν τα προϊόντα τους και 
τον τρόπο λειτουργίας αυτών.

 Και η ημέρα της έκθεσης δεν άργησε 
να έρθει! Στη Μαθητική Εμπορική Έκθε-
ση, που πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή, 1η Μαρτίου 2019, στο The Mall 
Athens, οι μαθητές μας έδωσαν τον κα-
λύτερό τους εαυτό. Όλα τα παιδιά μας 
βρίσκονταν εκεί από νωρίς, προκειμέ-
νου να στήσουν το περίπτερο, να πα-
ρουσιάσουν στο κοινό τα προϊόντα τους 
και να πείσουν για την αναγκαιότητα 
ύπαρξης της εταιρείας τους. Η παρουσία 
των μαθητών όσο και η πρωτοτυπία της 
εταιρείας θα αξιολογούνταν από κριτική 
επιτροπή, που απαρτιζόταν από στελέ-

χη του κόσμου των επιχειρήσεων. Βλέ-
ποντας κανείς από μακριά το περίπτερο 
της εταιρείας μας PSI- Ανακρίνοντας τη 
φύση, θα νόμιζε ότι, μέσα σε λίγα λεπτά, 
οι έφηβοι μαθητές μας είχαν μεταμορ-
φωθεί σε στελέχη επιχειρήσεων που, με 
αίσθημα ευθύνης, προσέγγιζαν τους πε-
λάτες, προσπαθώντας να προωθήσουν 
το προϊόν τους. Μάλιστα, αυτό που μας 
εντυπωσίασε ήταν η αίσθηση της ομαδι-
κότητας που απέπνεαν, λειτουργώντας 
σαν ένα σώμα. Η ισχύς εν τη ενώσει…

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
μάς ικανοποίησε, καθώς, αν και δεν κα-
ταφέραμε να προκριθούμε στη δεκάδα, 
εισπράξαμε εγκωμιαστικά σχόλια τόσο 
για το ήθος και την ποιότητα των παι-
διών μας όσο και για τη συνολική τους 
παρουσία στη διοργάνωση. Για εμάς, 
αναδείχθηκαν νικητές, καθώς κατάφε-
ραν να ξεπεράσουν τα όριά τους και 
απέδειξαν ότι είναι ομάδα στα εύκολα 
και τα δύσκολα…

Συγχαρητήρια, λοιπόν, στη Νίνα Βα-
φειάδου, την Άννα- Μαρία Γραμπά, τον 
Σωτήρη Δήμα, την Αριάδνη Διαμαντο-
πούλου, τον Αλέξανδρο Θηραίο, τη 
Βασιλική Κολοκούρη, τον Βαγγέλη Κο-
λοτούρο, τη Χριστίνα Κουτσιλιέρη, τη 
Βασιλική Νικολάκη, τη Μαρλένα Πανα-
γιωτάκου, τη Μαρία Παπαγγελή, τη Δή-
μητρα Φανουριάδη! Πάντα ψηλότερα 
να ανεβαίνετε, πάντα μακρύτερα να κοι-
τάζετε…!

Κώστας Ανδρακάκος, Φυσικός
Ελίνα Τσουμπρή, Φιλόλογος

Συμμετοχή του σχολείου μας στη Μαθητική Εμπορική Έκθεση 
«Εικονική ΕπιχΕιρήΣή 2019» 

στο The Mall Athens
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Όμιλος STEM Lab,
ένας χρόνος λειτουργίας

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019, λειτούργησε, για πρώτη φορά στο σχολείο 
μας, ο όμιλος Χημείας, μια μεγάλη πρόκληση τόσο για τον καθηγητή όσο και για τους μαθητές.

Σκοπός του ομίλου ήταν τα παιδιά του Γυμνασίου να μελετήσουν την επιστήμη της Χημείας 
στις καθημερινές εφαρμογές και να ανακαλύψουν μια επιστήμη που άπτεται των πάντων.

 Στο πλαίσιο του ομίλου, ασχοληθήκαμε, κυρίως, με την παρασκευή καλλυντικών. Οι μαθητές 
έφτιαξαν διάφορα είδη σαπουνιών, κρεμοσάπουνα, σαμπουάν, αφρόλουτρα, bath bombs αλλά και 
καλλυντικά, όπως κρέμες χεριών, κραγιόν και lip balm.

Για πολλούς μαθητές ήταν το πιο ευχάριστο δίωρο της εβδομάδας, αφού διασκέδαζαν παρασκευ-
άζοντας καλλυντικά, τα οποία, στο τέλος του μαθήματος, τα έπαιρναν στο σπίτι τους, για να τα χρη-
σιμοποιήσει όλη η οικογένεια. Tαυτόχρονα, έμαθαν να ζυγίζουν και να μετρούν όγκους με ακρίβεια, 
να τροποποιούν συνταγές, χωρίς να αλλάζουν τις απαιτούμενες αναλογίες και να κινούνται, με προ-
σοχή και ωριμότητα, μέσα σε ένα χημικό εργαστήριο. Ο όμιλός μας παρουσίασε αντιπροσωπευτικό 
δείγμα της δουλειάς του αυτής στο Πανηγύρι Φυσικών Επιστημών  που διοργάνωσε το σχολείο μας 
σε συνεργασία με τον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, καθώς και στο Χριστουγεννιάτικο Φιλαν-
θρωπικό Παζάρι του σχολείου.

Ως διδάσκουσα, ομολογώ ότι εξεπλάγην με τον υπερβάλλοντα ενθουσιασμό, τη φαντασία και τη 
δημιουργικότητα των μαθητών μου! 

Σοφία Ανδρακάκου, Χημικός

Όμιλος χημείας

          οΜιΛοι
Κατά το σχολικό έτος 2018-2019, λειτούργησαν, για πρώτη φορά 

στο σχολείο μας, οι όμιλοι, που απευθύνονταν σε όλους τους μα-
θητές του Γυμνασίου. Συγκεκριμένα, αφιερώθηκε ένα συνεχές δί-

ωρο, ενταγμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών, στη διάρκεια 
του οποίου κάθε παιδί μπορούσε να παρακολουθήσει έναν όμιλο: θεά-
τρου, μπάσκετ, ποδοσφαίρου, Ρητορικής, Ρομποτικής και Χημείας. Με 
την εισαγωγή αυτής της «ζώνης δραστηριοτήτων» στο πρόγραμμα, οι 

μαθητές είχαν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις κλίσεις, τα ενδιαφέρο-
ντα και τις δεξιότητές τους, να έρθουν σε επαφή με τα αθλητικά ιδεώδη, 
να καλλιεργηθούν πολιτισμικά και να γνωρίσουν τους χώρους της επι-
στήμης και της τέχνης. Παράλληλα, παρουσίασαν το «έργο» τους σε δι-
αγωνισμούς και εκδηλώσεις εντός και εκτός σχολείου και κατανόησαν 
ότι η γνώση είναι πολυεπίπεδη και συντελείται και εκτός των σχολικών 
αιθουσών.

Κατά το σχολικό έτος 2018-2019, λειτούργη-
σε στο σχολείο μας, για πρώτη φορά, ο όμι-
λος STEM. Στον όμιλο STEM Lab του Πρότυ-

που Εκπαιδευτηρίου Αθηνών, η Ρομποτική, από 
απλή συναρμολόγηση έτοιμων ρομποτικών kit, με-
τασχηματίστηκε σε ολοκληρωμένο STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics), όπου οι 
μαθητές ενεπλάκησαν ενεργά σε αυθεντικά προβλή-
ματα και, μέσω διερευνητικών διαδικασιών, κατέλη-
ξαν στην επίλυσή τους. 

Για να καταστεί αυτό εφικτό, εργάστηκαν ως μηχα-
νολόγοι, ηλεκτρολόγοι, υπεύθυνοι πληροφορικής, 
πολιτικοί μηχανικοί και επιστήμονες ερευνητές, προ-
σεγγίζοντας έννοιες των Φυσικών Επιστημών, των 
Μαθηματικών, της Μηχανικής και της Τεχνολογίας. 
Το μάθημα, με την εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών 
και διερευνητικών διαδικασιών, έδωσε έμφαση στην 
επιστημονική μεθοδολογία, με στόχο την καλλιέρ-
γεια στους μαθητές των απαραίτητων δεξιοτήτων 
του 21ου αιώνα και την ανάπτυξη της δημιουργικής 
και κριτικής τους σκέψης.

Τα projects
.	 Γνωριμία με τη Μηχανική και τη Στατική, μέσω της 

κατασκευής σπιτιών και γεφυρών με απλά υλικά.
.	 Δημιουργία και προγραμματισμός ηλεκτρικών φα-

ναριών οδικής κυκλοφορίας.
.	 Δημιουργία και προγραμματισμός ρομποτικών 

βραχιόνων, που χρησιμοποιούνται στα εργοστά-
σια ή τα διαστημόπλοια.

.	 Δημιουργία και προγραμματισμός χριστουγεννιά-
τικων δέντρων.

.	 Δημιουργία και προγραμματισμός αυτοκινουμέ-
νων με ανιχνευτή εμποδίων.

.	 Δημιουργία και προγραμματισμός ρομπότ.

.	 Δημιουργία και προγραμματισμός ανεμογεννητρι-
ών.

.	 Σύνδεση των παραπάνω για τη δημιουργία μιας οι-
κολογικής πόλης (eco city). Βιβή Ιατρού, Φυσικός
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Με μεγάλη επιτυχία διοργανώ-
θηκαν και εφέτος οι Γ΄ Μα-
θητικοί Αγώνες Ρητορικής 

Τέχνης Γυμνασίων, το διήμερο της 6ης 
και 7ης Απριλίου 2019 στο 5ο Γυμνάσιο 
Παλαιού Φαλήρου. Οι αγώνες διεξήχθη-
σαν υπό την αιγίδα του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου, με την επιστημονική στήριξη 
και τη συνεργασία του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών «Ρητορική, 
Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαί-
δευση» και της Ελληνικής Ένωσης για 
την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκ-
παίδευση. Εφέτος, για πρώτη φορά στο 
σχολείο μας, δημιουργήθηκε, δειλά-δει-
λά, όμιλος ρητορικής για παιδιά Γυμνα-
σίου και Λυκείου. Οι μικροί ρήτορες, 
μάλιστα, που στελεχώνουν τον όμιλο 
του Γυμνασίου, αποφάσισαν να συμμε-
τάσχουν στους αγώνες ρητορικής, προ-
κειμένου να δηλώσουν το παρών στον 
θεσμό, παρά το γεγονός ότι είχαν ελάχι-
στη εμπειρία. Είχαν, όμως, ρητορικό πά-
θος. Η Δήμητρα Γιαννοπούλου, η Αριάδ-
νη Διαμαντοπούλου, η Μαρλένα Πανα-
γιωτάκου, ο Ανδρέας Σοφοκλέους και ο 
Νικόλαος Σπανάκης πήραν μέρος στους 
διττούς λόγους (debate). Στο αγώνισμα 
αυτό κλήθηκαν να συνεργαστούν με μα-
θητές από άλλα σχολεία, προκειμένου 
να σχηματίσουν μικτές ομάδες και να 
εκθέσουν την επιχειρηματολογία τους 
αναφορικά με ζητήματα της επικαιρό-

τητας. Στην εκφραστική ανάγνωση συμ-
μετείχαν ο Άγγελος-Μάριος Μανιάτης 
και ο Άγγελος Πάπαρης, που ανέγνωσαν 
απόσπασμα από την «Ασκητική» του Ν. 
Καζαντζάκη και από την ομιλία του Γ. Σε-
φέρη κατά την απονομή του βραβείου 
Νόμπελ αντίστοιχα. Τέλος, στο αγώνι-
σμα του αυθόρμητου λόγου πήραν μέ-
ρος η Μαριέττα Αγγελή, η Αναστασία 
Κανατά και η Αγγελική Κυρπόγλου. Κλή-
θηκαν να μιλήσουν αυθόρμητα για ένα 
ερέθισμα που θα τους έδινε η κριτική 
επιτροπή των αγώνων. Φυσικά, μέλη της 
κριτικής επιτροπής ήταν και φιλόλογοι 
του σχολείου μας: η Νάσια Παπαδοπού-
λου και ο Αντώνης Χατζηλάμπρος.

Παρά το γεγονός ότι ο όμιλος του 
σχολείου μας λειτουργεί για πρώτη 
χρονιά και παρά τις τεχνικές αδυναμίες, 
οι αγορητές μας επέδειξαν χαρακτήρα 
και οι επιδόσεις τους ήταν εξαιρετικές. 
Η Δήμητρα Γιαννοπούλου αναδείχθη-
κε 11η καλύτερη ομιλήτρια των διττών 
λόγων μεταξύ 120 αγορητών! Η Μαρι-
έττα Αγγελή μιλώντας αυθόρμητα για 
τον ρόλο του εκπαιδευτικού αλλά και 
για την αξία του βιβλίου απέσπασε την  
1η θέση μεταξύ 70 αγορητών! Οι υπό-
λοιποι ρήτορες του σχολείου μας απέ-
σπασαν πολύ καλές θέσεις και κριτικές 
από τους διοργανωτές. Αυτό, όμως, που 
τίμησε περισσότερο από όλα τη συμμε-
τοχή του σχολείου μας ήταν το ήθος και 
η αξιοπρεπής συμπεριφορά των μαθη-
τών μας, που απέδειξαν περίτρανα ότι ο 
όμιλος Ρητορικής του Πρότυπου Εκπαι-
δευτηρίου Αθηνών ήρθε για να μείνει 
και να κερδίζει διακρίσεις, αν και ποτέ 
δεν ήταν αυτοσκοπός. Το μεγαλύτερο 
κέρδος ήταν η χαρά της συμμετοχής και 
η μαγεία της συνεργασίας!

 
Αντώνης Χατζηλάμπρος,Φιλόλογος

ο Όμιλος ρητορικής διακρίθηκε στους 
Γ΄ Μαθητικούς Αγώνες ρητορικής Τέχνης Γυμνασίων
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ο Όμιλος Θεάτρου 
συμμετέχει στη Βραδιά Τέχνης

Η Βραδιά Τέχνης έχει γίνει, πλέον, θεσμός για το 
σχολείο μας. Είναι μια βραδιά κατά τη διάρκεια 
της οποίας οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 

ξεδιπλώσουν τα ταλέντα τους, αποδεικνύοντας ότι οι 
τέχνες και τα γράμματα μπορούν να λειτουργήσουν σε 
αγαστή συνεργασία.

Εφέτος, η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή, 19 Μαΐου 2019, στους χώρους του σχολεί-
ου μας. Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου είχαν την 
ευκαιρία να παρουσιάσουν σε ένα ευρύτερο κοινό, 
αποτελούμενο από γονείς, καθηγητές και φίλους του 
σχολείου, τα θεατρικά έργα με τα οποία ασχολήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς. Πα-
ράλληλα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εξετίθεντο τα 
έργα που φιλοτέχνησαν μαθητές του Γυμνασίου στο 
πλαίσιο των Καλλιτεχνικών.

Συγκεκριμένα, έξω από το καλλιτεχνικό εργαστή-
ριο, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν 
ασκήσεις ζωγραφικής στηριγμένες στα θερμά και τα 
ψυχρά χρώματα, στα βασικά και τα συμπληρωματικά. 
Ακόμα, τον χώρο κοσμούσαν σχέδια προοπτικά και έρ-
γα της op art. Τα τρισδιάστατα ανάγλυφα γύψου και οι 
ανθρώπινες μορφές από πηλό που είχαν επιμεληθεί οι 
μαθητές του Γυμνασίου συμπλήρωναν τον χώρο τέ-
χνης. Ο χώρος αυτός, πλημμυρισμένος από χρώματα 
και νεανική δημιουργικότητα, καθρέπτης της δημι-
ουργικής ώσμωσης που συμβαίνει στο εφηβικό 

μυαλό, μαρτυρούσε το μεγαλείο της καλλιτεχνικής δη-
μιουργίας.

Ο ενθουσιασμός όλων κορυφώθηκε λίγο μετά τις 
έξι το απόγευμα, όταν χτύπησε το κουδούνι που προ-
σκαλούσε όλους τους παρευρισκομένους στον χώρο 
του θεάτρου. Το πρώτο θεατρικό που παρουσιάστη-
κε ήταν η «Η Σκιά» του Ευγένιου Σβαρτς. Το εν λόγω 
θεατρικό ανέβασε η θεατρική ομάδα του Γυμνασίου, 
αποτελούμενη από μαθητές και των τριών τάξεων του 
θεατρικού ομίλου Γυμνασίου και τη φιλική συμμετο-
χή ενός μαθητή της Α΄ Λυκείου. Τα παιδιά, με αίσθη-
μα ευθύνης, προσέγγισαν αυτό το φιλοσοφικό παρα-
μύθι για ενηλίκους του Ρώσου δραματουργού Σβαρτς, 
το έργο του οποίου απηχεί τις ιστορικές καταστάσεις 
που βίωσε, καθώς η ζωή του δονούταν από τους δύο 
Παγκόσμιους Πολέμους. Οι ήρωες του έργου, αν και 
παραπέμπουν σε συνηθισμένους ήρωες παραμυθιών, 
αφήνουν, μέσα από τα λόγια τους, να διαφανούν αντι-
λήψεις για την ευτυχία, τη δικαιοσύνη, το καλό και το 
κακό, προβάλλοντας, ταυτόχρονα, αδυναμίες των αν-
θρώπων όπως είναι ο αριβισμός, που οδηγεί νομοτε-
λειακά στον αμοραλισμό. Στο τέλος, όμως, ο Σβαρτς 
βάζει την αλήθεια να νικά τον κυνισμό και το ψεύδος, 
όπως αυτά ενσαρκώνονται στο πρόσωπο της Σκιάς. Το 
μήνυμα του έργου, βαθιά ηθικοπλαστικό, σίγουρα ικα-
νοποίησε τόσο τους μαθητές όσο και το κοινό περί δι-

καίου αίσθημα των θεατών. Το ένθερμο χειροκρότη-
μα που ακούστηκε μετά το πέρας της παράστασης 
ήταν το καλύτερο δώρο για τη φιλότιμη προσπάθεια 
που κατέβαλαν οι μικροί ηθοποιοί να προσεγγίσουν 
έννοιες μεγαλύτερες και ψηλότερες του αναστήμα-
τός τους.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε η δεύτερη θεα-
τρική ομάδα, αποτελούμενη από μαθητές Γυμνασί-
ου και Λυκείου και τον καθηγητή κ. Ιωάννη Κοντο-
βράκη, που παρουσίασε επί σκηνής το έργο του Αα-
ρών Μπουσκόβζκι «Άγνωστοι ανάμεσά μας». Το 
έργο αυτό προσεγγίζει το θέμα των ασθενών που 
πάσχουν από Αλτσχάιμερ με έναν τρόπο ευαίσθητο 
και, συγχρόνως, διαφορετικό. Για τον Μπουσκόβζκι, 
το εν λόγω πρόβλημα υγείας δε συνιστά παρά το κά-
δρο, την αφορμή, ώστε να αναδυθούν προβλήματα 
που σχετίζονται με την ανθρώπινη επικοινωνία, την 
κρίση στις διαπροσωπικές σχέσεις, την υποκρισία, 

την εύθραυστη ισορροπία στην οποία βρίσκεται η σχέ-
ση γονέων- παιδιών. Παράλληλα, η αγάπη αναδεικνύ-
εται ως μια θεϊκή δύναμη που βοηθά ακόμα και τους 
πάσχοντες από τη συγκεκριμένη ασθένεια να ονειρεύ-
ονται και να ζουν σε ένα δικό τους επίπεδο, με έναν 
δικό της τρόπο, υπερβαίνοντας τους φυσικούς φραγ-
μούς που τους θέτει το Αλτσχάιμερ. Το κοινό συγκινή-
θηκε και προβληματίστηκε αναφορικά με την αληθινή 
φύση των ανθρώπινων σχέσεων και την αγάπη, που νι-
κά ακόμα και το εμπόδιο της φθοράς. Ωστόσο,  παρά 
το γεγονός ότι το θέμα που πραγματεύεται ο Καναδός 
συγγραφέας είναι πολύ ευαίσθητο και γεννά αυθόρμη-
τα αρνητικές σκέψεις, οι θεατές έφυγαν με ένα αίσθη-
μα αισιοδοξίας.

Η αυλαία της εκδήλωσης έπεσε λίγο μετά τις οκτώ 
το βράδυ. Οι μαθητές απέδειξαν, για μια ακόμα φορά, 
πως διαθέτουν αστείρευτο ταλέντο, θέληση, δημιουρ-
γικές ιδέες και μεράκι, ικανά να μετουσιωθούν σε υψη-
λά έργα τέχνης. Όλα αυτά δε θα μπορούσαν να πραγ-
ματοποιηθούν χωρίς την καθοδήγηση της κ. Μπούρα 
και του κ. Χάρου, που ήταν οι εμπνευστές και οι υπο-
στηρικτές αυτού του μεγάλου εγχειρήματος, επιτυγ-
χάνοντας όχι μόνο να μυήσουν τους μαθητές στην έν-
νοια της τέχνης αλλά και να τους διδάξουν την αξία της 
συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας για την επίτευξη 
υψηλών στόχων…

Ελίνα Τσουμπρή, Φιλόλογος
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Τo Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών της Αθήνας (Athens 
Model United Nations) είναι ένα τριήμερο μαθητι-
κό συνέδριο- προσομοίωση των εργασιών του Ορ-

γανισμού Ηνωμένων Εθνών.  Η διαδικασία προσομοίωσης 
αφορά στην εκπροσώπηση από τους μαθητές μιας χώρας 
(πλην της δικής τους) και την προώθηση των εργασιών της 
στις αντίστοιχες επιτροπές- τη Γενική Συνέλευση, το Συμβού-
λιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ- συμβάλλο-
ντας, παράλληλα, στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών σε μια 
δημοκρατική, πολυπολιτισμική και με σεβασμό στη διαφο-
ρετικότητα κοινωνία.

Το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών Αθηνών μετρά ήδη 22 
ετήσιες συνόδους, από το 1998 έως και το 2019, με εμπλο-
κή 3.000 μαθητών από περισσότερα από 90 Λύκεια, δημό-
σια και ιδιωτικά. Ο θεσμός είναι ευρέως γνωστός στο εξω-
τερικό, αποσκοπώντας στην ενεργό εμπλοκή των μαθητών, 
δημιουργώντας «συμμαχίες»  και προτείνοντας λύσεις με τη 
μορφή ψηφισμάτων (μιμούμενοι επακριβώς τις διαδικασίες 
των Ηνωμένων Εθνών). Με δεδομένο ότι μερικοί από τους 
βασικούς στόχους του ΟΗΕ είναι η άνοδος του βιοτικού επι-
πέδου των λαών, η επίτευξη της πλήρους απασχόλησης και 
η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για πρόοδο, αυτά τα 
συνέδρια προσομοίωσης προωθούν, στο έπακρο, από νεα-
ρή ηλικία, την ενεργό συμμετοχή των μελλοντικών πολιτών.

Τα θέματα που απασχόλησαν εφέτος την 22η   Σύνοδο 
ήταν, ανάμεσα σε άλλα, τα εξής: η παράνομη διακίνηση αν-
θρώπων (μοντέρνο δουλεμπόριο), τα διαστημικά απόβλη-
τα, η ισότητα των δύο φύλων, ο αφοπλισμός και η διεθνής 
ασφάλεια, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, όπως και 
άλλα θέματα ανθρωπιστικής και πολιτιστικής φύσης. Ιδιαίτε-
ρη σημασία δόθηκε στα δικαιώματα των φύλων (κοινότητα 
LGBTQ+) και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, αποκηρύσ-
σοντας, έτσι, τις εξωτερικές πιέσεις που ασκούνται γύρω από 
την ανθρώπινη φύση.

Η μοναδική αυτή διπλωματική αποστολή και η ενεργός 
συμμετοχή των μαθητών τόσο πριν από το συνέδριο όσο και 
κατά τη διάρκεια της Συνόδου προσφέρει, αδιαπραγμάτευ-
τα, πολλαπλά εκπαιδευτικά οφέλη. Μέσω της συμμετοχής 
τους, οι μαθητές:
•	 αποκομίζουν	γνώσεις	για	παγκόσμια	προβλήματα	πολιτι-

κού, ανθρωπιστικού, πολιτιστικού, καθώς και περιβαλλο-
ντικού ενδιαφέροντος.

•	 αποκομίζουν	γνώσεις	σχετικά	με	τις	διεθνείς	σχέσεις	και	τη	
λειτουργία των υπερεθνικών οργανισμών.

•	 πραγματοποιούν	 ένα	 «μάθημα»	 δημοκρατίας,	 καθώς	
ασκούνται στον διάλογο, τη  συνεργασία, την αντιπαράθε-
ση, τη σύνθεση απόψεων, τον σεβασμό στον αντίπαλο και 
τη διαφορετικότητα.

•	 μαθαίνουν	να	μελετούν	την	πολιτική	της	χώρας	που	εκ-
προσωπούν, αλλά και τα θέματα που θα συζητηθούν στην 
κάθε επιτροπή.

•	 ασκούνται	στη	δράση	εκτός	του	στενού	σχολικού	πεδίου,	

καθώς το ΜΗΕ Αθηνών συνιστά μια εξωσχολική δραστηρι-
ότητα.

•	 βελτιώνουν	τη	ρητορική	τους	ικανότητα,	καθώς	μέρος	της	
προσομοίωσης συνιστούν ο διάλογος και η αντιλογία.

•	 βελτιώνουν	τις	γνώσεις	τους	στην	αγγλική	γλώσσα,	διαβά-
ζοντας, μιλώντας και γράφοντας στα Αγγλικά, τόσο κατά 
τη διάρκεια της έρευνας όσο και κατά τη διάρκεια του συ-
νεδρίου. Αυτό συμβαίνει, διότι το ΜΗΕ Αθηνών, όπως και η 
πλειοψηφία των αντίστοιχων προσομοιώσεων σε Ελλάδα 
και εξωτερικό, πραγματοποιείται στα Αγγλικά, μία από τις 
επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ.

•	 συναναστρέφονται	με	συνομηλίκους	τους.
Η αποστολή του σχολείου μας απετελείτο από τους ακό-

λουθους μαθητές Λυκείου:
Σωτήρη  Δήμα  Α3, Social  Humanitarian and Cultural 
Committee, Δανάη Μόρφη Β1, Committee on Disarmament 
and International Security, Χαρά  Μούσχουρου  Β5, 
Social  Humanitarian and Cultural Committee, Κωνσταντί-
να Μπενή Β1, Conference on Gender Equality, Χρήστο Καρ-
βελά  Β1, Commission on Science and Technology, Μιχα-
ήλ  Εφραίμ Καραφυλάκη  Β1, Commission on Economic and 
Social  Development, Γιάννη Εργινουσάκη Β1, Commission on 
Science and Technology, Άλκηστη Μαράκη Β5,Conference on 
Gender Equality.

Οι εν λόγω συμμετέχοντες επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο στην 
προετοιμασία των προτάσεών τους, αφιερώνοντας πολύτι-
μο χρόνο στην εν λόγω δραστηριότητα κατά τους μήνες που 
προηγήθηκαν του Συνεδρίου. Αρχικά, αναζήτησαν πηγές 
πληροφοριών που να καλύπτουν όλο το φάσμα θέσεων και 
απόψεων για κάθε θέμα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω 
του διαδικτύου. Παράλληλα, η οργανωτική επιτροπή, όπως 
κάθε χρόνο, παρείχε ανανεωμένους οδηγούς προς βοήθεια 
των μαθητών και διοργάνωσε συναντήσεις με κάθε σχολείο 
για την ενημέρωση των νέων συμμετεχόντων. Επίσης, οργα-
νώθηκαν επισκέψεις στις πρεσβείες των χωρών τις οποίες 
εκπροσώπησαν οι μαθητές στο συνέδριο, μέσω των οποίων 
τους δόθηκε η ευκαιρία να συνομιλήσουν με διπλωμάτες. Τα 
παιδιά, με την καθοδήγηση των καθηγητών τους, βελτίωναν 
συνεχώς τα ψηφίσματά τους.

Η ευχάριστη διάθεση των μαθητών που αντανακλάτο στα 
πρόσωπά τους, κατά το τριήμερο συνέδριο, και η εμπλοκή 
τους σε ενεργά debate- στα οποία, με επιδέξιους διπλωμα-
τικούς χειρισμούς, εξασφάλισαν τη μέγιστη δυνατή υποστή-
ριξη από χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήμα-
τα- απέδειξαν, με τον πλέον ευκρινή τρόπο, την επιτυχία του 
θεσμού.

«Ήταν μια φανταστική εμπειρία. Είχαμε την ευκαιρία να μά-
θουμε για τη διαδικασία ψήφισης νόμων στα Ηνωμένα Έθνη 
αυτοπροσώπως, καθώς ήμαστε οι ίδιοι εκπρόσωποι χω-
ρών».  Χρήστος Καρβελάς

«Το συνέδριο που παρακολουθήσαμε μάς χάρισε ευχάριστες 
αναμνήσεις. Οι καινούργιες φιλίες, καθώς και οι ενδιαφέρουσες 
συζητήσεις που κάναμε σε σχέση με κοινωνικά, οικονομικά και 
πολιτικά ζητήματα που μαστίζουν την εποχή μας, μας βοήθη-
σαν να καταλάβουμε την αξία του ενεργού ρόλου των νέων σε 
τέτοιες δραστηριότητες. Ήταν μια μοναδική εμπειρία και σίγου-
ρα συνιστώ ανεπιφύλακτα στους μαθητές του σχολείου μας να 
συμμετάσχουν και να την απολαύσουν όσο εμείς». Χαρά Μού-
σχουρου

«Καταπληκτική εμπειρία! Είναι απερίγραπτο το αίσθημα ικα-
νοποίησης, όταν συμβάλλεις σε ένα έργο μεγαλύτερο του εαυ-
τού σου». Σωτήρης Δήμας

«Ήταν μια εμπειρία που με χαρά θα επαναλάμβανα. Κάναμε 
φίλους, ενημερωθήκαμε για επίκαιρα θέματα, αλλά, πάνω απ’ 
όλα, γνωρίσαμε μια νέα διαδικασία, η οποία μας βοήθησε να 
αναπτύξουμε την επιχειρηματολογία και τον λόγο μας». Κων-
σταντίνα Μπενή

«Ήταν μια πραγματικά ωραία και διαφορετική εμπειρία. Γνω-
ρίσαμε πολλά άτομα και είδαμε ότι, πραγματικά, μέσω της συ-
νεργασίας, όλα τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν».  Δα-
νάη Μόρφη

«Θεωρώ πως όποιος έχει την ευκαιρία να πάει σε ένα MUN 
και δεν το κάνει, χάνει μια υπέροχη εμπειρία. Γνώρισα πολλούς 
ανθρώπους και συζήτησα για θέματα που, αν και συχνά παρα-
μελούμε, θα έπρεπε να μας απασχολούν όλους, γιατί μας αφο-
ρούν». Μιχαήλ Εφραίμ Καραφυλάκης

«Το  MUN ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία, καθώς, εκτός 
του ότι έμαθα πολλά για τον τρόπο λειτουργίας του ΟΗΕ, εκ-
προσωπώντας την Ολλανδία, γνώρισα και πολλά άτομα με τα 
οποία έχουμε γίνει στενοί φίλοι. Αυτό που με στενοχωρεί είναι 
ότι, λογικά, δε θα έχω τη δυνατότητα να ξανασυμμετάσχω σε 
μια τέτοια προσομοίωση και γι’ αυτό συνιστώ σε όλα τα παιδιά 
να συμμετάσχουν, αν τους δοθεί η ευκαιρία».    Γιάννης  Εργι-
νουσάκης

«Αυτό που θα μείνει από την εμπειρία- πέρα από τις φιλίες με-
ταξύ εθνικών συμμαχιών- είναι το κίνητρο για την επίτευξη ενός 
κοινού στόχου. Αν και είμαστε απλοί μαθητές Λυκείου, μέσα στις 
αίθουσες του συνεδρίου γίναμε εκπρόσωποι χωρών, με συλλο-
γικό σκοπό τη λήψη αποφάσεων για ένα καλύτερο μέλλον. Κάθε 
φορά που ανέβαινα στο βήμα, κάποιος άκουγε αυτά που είχα να 
πω. Θα μου μείνει αξέχαστο». Άλκηστις Μαράκη

Επίσκεψη στην πρεσβεία της ολλανδίας & του Μαρόκου 
στο πλαίσιο του προγράμματος MUN (Model United Nations)

Εφέτος, το σχολείο μας συμμετείχε στη διοργάνω-
ση MUN (Model United Nations) που διεξήχθη 
στις 15-17 Μαρτίου 2019, στην Αθήνα. Το Model 

United Nations είναι η προσομοίωση της Γενικής Συ-
νέλευσης του ΟΗΕ και άλλων πολυμερών οργάνων. 
Κάθε σχολείο εκπροσωπεί μια χώρα- μέλος του ΟΗΕ 
και συμμετέχει στην προσομοίωση της γενικής συνέ-
λευσης συζητώντας μια ατζέντα διαφόρων θεμάτων. 

Έχει υπολογιστεί ότι, παγκοσμίως, ο αριθμός συμμετεχόντων μαθητών και φοιτητών 
ανέρχεται, ετησίως, στους 400.000.  Πολλοί από τους σημερινούς ηγέτες στον νομι-
κό, πολιτικό, επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό κόσμο έχουν συμμετάσχει σε Model 

United Nations.
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμμα-

τος, την Παρασκευή, 1 Φεβρουαρί-
ου 2019, αντιπροσωπεία μαθητών του 
σχολείου επισκέφθηκε την Πρεσβεία 
της Ολλανδίας και την Παρασκευή, 
11 Φεβρουαρίου 2019, μια αντίστοι-
χη αντιπροσωπεία μαθητών του σχολείου επισκέφθηκε την Πρεσβεία του Μαρό-
κου, προκειμένου να συνομιλήσουν οι μαθητές με διπλωμάτες.

Τέτη Κονταξή, καθηγήτρια Αγγλικών

Συμμετοχή του πρότυπου Εκπαιδευτηρίου 
Αθηνών στην 22η Ετήσια Σύνοδο του MUN



Ο κλασικός πυρήνας της Κυριακάτικης Λέσχης 
«Πνευματικοί Περιηγητές» - αυτή τη φορά 
εμπλουτισμένος- έδωσε το πρώτο ραντεβού 

του, για τη σχολική χρονιά 2018-2019, την Κυριακή, 
4 Νοεμβρίου 2018, με σκοπό να αντιληφθεί ο κάθε 
περιηγητής, πληρέστερα και εναργέστερα, τρεις από 
τις πιο σημαντικές αθηναϊκές τοποθεσίες του αρχαίου 
ελληνικού κόσμου: τον Κεραμεικό, την Ακαδημία του 
Πλάτωνος αλλά και το Δημόσιο Σήμα, τον ιερό δρόμο 
που συνέδεε τις δύο προαναφερθείσες περιοχές. Οι 
τρεις αυτοί χώροι είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένοι, 
ώστε να συνιστούν, πλέον, μία «τριλογία»…

Ξεκινήσαμε, λοιπόν, από τον αρχαιολογικό χώρο 
του Κεραμεικού, όπου μαζί με την ιστορικό του σχο-
λείου, κ. Μαχαίρα, αναβιώσαμε πρακτικές, κτήρια και 
ονόματα του παρελθόντος. Περιηγηθήκαμε στον χρό-
νο- όταν, από χώρος εγκατάστασης των κεραμέων, 
μετετράπη σε νεκροταφείο- αλλά και τον χώρο, αφού 
μέσα από τάφους-σταθμούς γνωρίσαμε καλύτερα ση-
μαντικές προσωπικότητες καθώς και τους λόγους για 
τους οποίους αυτές ετάφησαν εκεί. Εκτός από τους τά-
φους- εμβλήματα (π.χ. οικογενειακός τάφος του Αλκι-
βιάδη, τάφος του Δεξίλεω, τάφοι των Σπαρτιατών του 
Πελοποννησιακού Πολέμου), είδαμε και σημαντικότα-
τα δημόσια κτήρια, όπως το Πομπείο (όπου βρισκόταν 
το πυθάρι στο οποίο διέμενε ο Διογένης, φυλάσσονταν 
οι αμφορείς με λάδι για τους νικητές των Παναθηναίων 
αλλά και το καράβι στο οποίο «φοριόταν» ως πανί ο πέ-

πλος του ξοάνου της Αθηνάς και μεταφερόταν ως την 
κορυφή της Ακροπόλεως) και τη δημόσια κρήνη (όπου 
ξεδιψούσαν όσοι εισέρχονταν στο αθηναϊκό άστυ). Πο-
λύτιμη ήταν η ευκαιρία που είχαμε να δούμε το Θεμι-
στόκλειο Τείχος σε όλες τις φάσεις της κατασκευής και 
ανακατασκευής του, με διακριτή κάθε φορά τοιχοποι-
ία, από την αρχή της οικοδόμησής του μέχρι τα ύστερα 
βυζαντινά χρόνια. Το πιο σημαντικό μέρος, όμως, στον 
χώρο ήταν το περίφημο Δίπυλο, για το οποίο έγινε η 
διευκρίνηση ότι ήταν διαφορετικό από την Ιερά Πύλη 
(λίγο νοτιότερα αυτού), καθώς τα δύο αυτά μέρη γίνο-
νται αντικείμενο σύγχυσης. Από το Δίπυλο, μάλιστα, 
ξεκινούσε το πασίγνωστο Δημόσιο Σήμα. Τόσο στον 
ευρύτερο χώρο του Διπύλου όσο και κατά μήκος του 

Δημόσιου Σήματος (στα κατά τόπους πολυάνδρια), 
πραγματοποιούνταν οι συγκεντρώσεις των Αθηναίων 
σε σημαντικές στιγμές, όπως αυτή της εκφώνησης του 
λόγου του Περικλή για τους Αθηναίους νεκρούς του 
πρώτου έτους του Πελοποννησιακού Πολέμου.

Έπειτα, η ομάδα χωρίστηκε σε δύο υποομάδες και, 
όσο η μία επισκεπτόταν το αρχαιολογικό μουσείο του 
χώρου, απολαμβάνοντας όλα τα πρωτότυπα αγάλμα-
τα, τις επιτύμβιες στήλες και τις νεκρικές προσφορές, 
η άλλη ομάδα είχε την ευκαιρία να ακούσει τη διάλεξη 
της κ. Μπούρα, Δρ Κλασικής Φιλολογίας, με θέμα την 
προσωπικότητα και το έργο του Πλάτωνος, καθώς το 
δεύτερο μέρος της ξενάγησης ήταν αφιερωμένο σε 
εκείνον και τη σχολή του.

πνΕΥΜΑΤικοι πΕριήΓήΤΕΣ
Το θέμα του φετινού κύκλου συναντήσεων της Κυριακάτικης Λέ-

σχης «Πνευματικοί Περιηγητές» ήταν «Ελλήνων ύψη και βάθη».
Η πρώτη συνάντηση των μελών της λέσχης πραγματοποιήθηκε 

την Κυριακή, 4 Νοεμβρίου  2018, στον Κεραμεικό και την Ακαδη-
μία του Πλάτωνος (επανάληψη του περιπάτου της πρώτης χρονιάς 
λειτουργίας της λέσχης) και είχε ως θέμα: «Τα ύψη και τα βάθη της 
φιλοσοφίας». 

Η δεύτερη συνάντηση έλαβε χώρα την Κυριακή, 14 Απριλίου 
2019, στη Βραυρώνα και την Αρτέμιδα, με θέμα: «Τα ύψη και τα βά-
θη της λατρείας».

Στο πλαίσιο αυτού του κύκλου συναντήσεων, οργανώσαμε και ένα 
ταξίδι στην Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα, που πραγματοποιήθη-
κε την εβδομάδα μετά το Πάσχα, με ένα ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμ-
μα ξεναγήσεων και επισκέψεων.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΜEΙΚΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

«Τα ύψη και τα βάθη της φιλοσοφίας»
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Μετά από μια σύντομη στάση για ένα σνακ ή καφέ 
και έχοντας αναστηλώσει με τα μάτια της ψυχής μας 
καθετί στον χώρο, δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε 
στο να περπατήσουμε στα βήματα χιλιάδων περιηγη-
τών του παρελθόντος πάνω στο Δημόσιο Σήμα (40 x 
1.478 μ.), ιχνηλατώντας την πορεία του κάτω από το 
σύγχρονο οδόστρωμα, σταματώντας, ταυτόχρονα, κά-
θε φορά στα σημεία όπου υπήρχε ανασκαφικό εύρη-
μα πιστοποίησης του συγκεκριμένου δρόμου είτε ση-
μαντικό παρόδιο ιερό είτε κάποιο πολυάνδριο (τάφος 
ομαδικής ταφής δημοσία δαπάνη επιφανών Αθηναίων 
καθώς και ανδρών πεσόντων στους πολυάριθμους πο-
λέμους των Αθηναίων).

Προς το τέλος του δρόμου αυτού, ιδιαίτερη χαρά 
μάς έδωσε η περιπετειώδης κατάβαση σε υπόγειο πο-
λυκατοικίας, κατόπιν αδείας της οικείας Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων, ώστε να μπορέσουμε να θαυμάσουμε -από 

απόσταση αναπνοής- το μοναδικό σωζόμενο ορατό in 
situ τμήμα του Περιβόλου της Ακαδημίας του Πλά-
τωνος, πλέον μέρος διαμονής Πακιστανών και προ-
στατευόμενο μόνο από… μία κουρτίνα!

Το τελικό μέρος της ολοήμερης ξενάγησης πραγμα-
τοποιήθηκε στον χώρο όπου ο μαθητής του Σωκράτη 
επέλεξε να ιδρύσει τη σχολή του!  Ένας υπέροχος κατα-
πράσινος χώρος (Ιερό Άλσος) κατάμεστος, στην αρχαι-
ότητα, από βωμούς και ιερά (του Ακάδημου, του Έρω-
τα, του Διός Καταιβάτου, του Προμηθέα και του Ηφαί-
στου), που, όμως, σήμερα δε διασώζονται. Αυτά που 
μπορέσαμε να δούμε είναι ένα τμήμα του χώρου της 
σχολής (Γυμνάσιο) με τα υποστυλώματα για τα θρανία, 

τον χώρο της Βιβλιοθήκης, μέρος της Παλαίστρας με 
τη δεξαμενή των αθλητών, διάφορα διάσπαρτα βοη-
θητικά κτήρια, καθώς και ένα ξεχωριστό τμήμα θεμε-
λίων, ιδιάζουσας αρχιτεκτονικής- πιθανότατα της διά-
σημης Περιπατητικής του Πλάτωνος- εύρημα των πιο 
πρόσφατων ανασκαφικών τομών στον χώρο… Για το 
τέλος αφήσαμε το πιο σπάνιο, σημαντικό και παλαιό 
κτήριο της περιοχής: το σπίτι του ίδιου του Ακάδη-
μου («Ιερά Οικία») από όπου και όλη η περιοχή έλαβε 
το όνομά της, χώρος ιερός, που, από το 2500 π.Χ., δεν 
είχε υποστεί καμία αλλαγή –δείγμα ιεροσυλίας-, μέχρι 
τη στιγμή του βίαιου κλεισίματος του χώρου ως παγα-
νιστικού, βάσει βυζαντινής νομοθεσίας…

Η αρχαιοδιφική μας ομάδα, συμπαγής μέχρι το τέ-
λος της επτάωρης ξενάγησης, διαλύθηκε μέσα σε χα-
μόγελα φιλοσοφικά, ενατένιση στωική του ήλιου που 
έδυε. Αξιοσημείωτα συγκινητική ήταν η πρόθεση κά-
ποιων να επισκεφθούν, στη λίγη ώρα που απέμενε, το 
μικρό βιωματικό μουσείο του Πλάτωνος πριν κλείσει, 
ενώ άλλοι έμειναν στον χώρο να τον ξαναδούν με τη 
«δέουσα» προσοχή, τώρα που γνώριζαν τα «ιερά κτή-
ρια τούτα»…

Λύδια Μαχαίρα, Ιστορικός- Διπλωματούχος Ξεναγός
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Στις 14 Απριλίου της εφετινής χρονιάς, στο 
πλαίσιο των περιηγήσεων της Κυριακάτικης Λέ-
σχης μας «Πνευματικοί Περιηγητές», τα μέλη της 

επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο της Βραυρώ-
νας. Στα αφράτα χώματα της Βραυρώνας, στα ανατολι-
κά του νομού Αττικής, βρίσκεται ένα sui generis αρχαι-
ολογικό συγκρότημα αφιερωμένο στη θεά Αρτέμιδα, 
στα παιδιά και, φυσικά, στη γυναίκα. Σημείο κατατεθέν 
του χώρου είναι ο μηνοειδής βράχος, όπου βρισκό-
ταν και ο προϊστορικός οικισμός. Άλλο χαρακτηρι-
στικό στοιχείο του τόπου είναι ο ποταμός Ερασίνος 
που, ακόμη και σήμερα, «γονιμοποιεί» την υδαρή γη 
της Βραυρώνας. Από την περιοχή αυτή, κατάγονταν 
σημαντικές φυσιογνωμίες του αρχαίου κόσμου, όπως 
αυτές του Πεισίστρατου, του Μιλτιάδη και του Κίμωνα. 
Στα χρόνια του Κλεισθένη, η περιοχή μετονομάστηκε 
σε δήμο Φιλαϊδών, οπότε και γνώρισε τη μεγάλη ακμή 
της. Η Αθήνα πόθησε να προστατεύσει τη λατρεία της 

Αρτέμιδος, αλλά μιας Αρτέμιδος που δε θυμίζει μό-
νο την άγρια κυνηγό. Εδώ, η Άρτεμις λατρεύτηκε ως η 
προστάτιδα της φύσης, της γονιμότητας, των παιδιών- 
ιδίως των κοριτσιών- αλλά και της εγκυμοσύνης. Σε 
όλους, σχεδόν, τους πολιτισμούς, λατρεύτηκε μια γυ-
ναίκα ως η προστάτιδα της ζωής. Για τους Κέλτες ήταν 
η Φρέγια, για τους Αιγυπτίους η Ίσις. Για τους Έλληνες 
ήταν η Γαία, η Ρέα, η Λητώ, η Δήμητρα κ.ά. Τα χαρακτη-
ριστικά των τελευταίων θεαινών συγκεντρώθηκαν -για 
τους Φιλαΐδες- στο πρόσωπο της κουροτρόφου Αρτέ-
μιδος.

Δε μονοπωλεί, όμως, το ενδιαφέρον, σε τούτον τον 
αρχαιολογικό χώρο, μόνο η Άρτεμις μα και η Ιφιγένεια. 
Σύμφωνα με τον Ευριπίδη και την τραγωδία του «Ἰφι-
γένεια ἐν Ταύροις», η Ιφιγένεια δε σφαγιάστηκε από 
τον πατέρα της Αγαμέμνονα στην Αυλίδα, μα μεταφέρ-
θηκε -ως εκ θαύματος- στη γη των Ταύρων (Κριμαία), 
για να υπηρετήσει ως ιέρεια την Αρτέμιδα. Εκεί υπήρχε 

ένα έθιμο: να σφαγιάζεται όποιος ξένος τολμούσε να 
πατήσει τη γη αυτή. Ο Ορέστης, αδελφός της Ιφιγένει-
ας, για να εξιλεωθεί για τον φόνο της μητέρας του, της 
Κλυταιμνήστρας, έπρεπε, βάσει χρησμού, να μεταβεί 
στην ταυρική γη και ν’ αρπάξει το διιπετές ξόανο της 
Αρτέμιδος. Κι έτσι έγινε. Ο Ορέστης -με βάση τη βραυ-
ρώνια εκδοχή του μύθου- αφού βρήκε, στη χώρα των 
Ταύρων, την αδελφή του και, με την πολύτιμη βοήθεια 
του συντρόφου και εξαδέλφου του Πυλάδη -μα και της 
Αθηνάς- άρπαξε, με κίνδυνο τη ζωή του, το ξόανο και 
το μετέφερε με την Ιφιγένεια στη Βραυρώνα. Εκεί, η Ιφι-
γένεια έγινε, εκ νέου, κλειδούχος ιέρεια της Αρτέμιδος, 
για να της αφιερώνονται τα ωραιότερα ενδύματα των 
γυναικών που πέθαιναν στον τοκετό! Λατρεύτηκε ως 
χθόνια ηρωίδα και, γι’ αυτό, κοντά στον βωμό του ιε-
ρού, υπάρχει και ένας μικρός ναός (ηρώο) αφιερωμέ-
νος στην Ιφιγένεια και το «κενήριον», δηλαδή ο τάφος 
της.       

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΒΡΑΥΡΩΝΑ
«Τα ύψη και τα βάθη της λατρείας»



Δυτικότερα, βρίσκεται ο ναός της Αρτέμιδος, κό-
ρης του Δία και της Λητούς, η οποία συνδέθηκε με την 
εγκυμοσύνη, επειδή η μητέρα της τη γέννησε στο νησί 
της Ορτυγίας. Στη συνέχεια, η Άρτεμις, ως νεογέννητο 
βρέφος, τη βοήθησε να ξεγεννήσει τον δίδυμο αδελφό 
της, τον Απόλλωνα. Η θεά, σύμφωνα με τις μυθικές πα-
ραδόσεις, ήταν ιδιαίτερα απηνής, αφού σκότωνε κάθε 
άνδρα ο οποίος τολμούσε να τη δει ερωτικά. Τιμωρού-
σε, επίσης, τις ακόλουθές της Νύμφες που παραβίαζαν 
τους όρκους της παρθενίας ή όποιον τολμούσε ν’ αμφι-
σβητήσει αυτήν ή τα μέλη της οικογένειάς της. Ταυτό-
χρονα, όμως, ήταν ιδιαζόντως μελιστάλακτη, όταν εί-
χε να κάνει με εγκυμονούσες και παιδάκια. Ο ναός της 
ανασκάφθηκε από τον αρχαιολόγο Ι. Παπαδημητρίου, 
τη δεκαετία του ’40. Ο ναός χτίστηκε πάνω σε παλαι-
ότερο αρχαϊκό ναό και είναι δωρικού τύπου. Φιλοξε-
νούσε αγάλματα της θεάς που ήταν ακρόλιθα, ήταν, 
δηλαδή, ξύλινα αλλά είχαν μαρμάρινα άκρα. Εκεί, οι 
εγκυμονούσες ή οι λεχώνες άφηναν κοσμήματα και εν-
δύματα κάνοντας τα ανάλογα αναθήματα. Τόσο πολύ 
την αγαπούσαν οι Αθηναίοι την Αρτέμιδα, ώστε έχτι-
σαν και στην Ακρόπολη, επί Πεισιστράτου, ναό Βραυ-
ρωνίας Αρτέμιδος.

Ενδεικτικό της διαχρονικής ιερότητας του χώρου εί-
ναι το γεγονός πως, όπισθεν του αρχαίου ναού, βρίσκε-
ται κι ένα χριστιανικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργί-
ου. Είναι μονόκλιτος, σταυροειδής ναός με τρούλο και 
θολοσκεπή νάρθηκα. Χρονολογείται στα μέσα του 15ου 
αι. και, πιθανότατα, συνδέεται με τον Άγιο Τιμόθεο, επί-
σκοπο Ευρίπου και ιδρυτή της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Πεντέλης.

Στη βορειοδυτική γωνία του αρχαίου ναού αναβλύ-
ζει μια πηγή. Εκεί, πιθανότατα, τελούνταν καθαρμοί 
και αφιερώνονταν γυναικεία υποδήματα, ενδύματα και 
κοσμήματα είτε λόγω ευτυχούς κατάληξης κάποιου το-
κετού είτε προς εξασφάλιση γενικότερης εύνοιας. Λί-
γα μέτρα παραπέρα, έχει διατηρηθεί μια τετράγωνη 
λίθινη γέφυρα του 5ου αι. π.Χ.. Σηματοδοτούσε, πιθα-
νότατα, την κατάληξη ιεράς οδού από την Αθήνα στη 
Βραυρώνα και κατασκευάστηκε με σκοπό τη διέλευση 
αμαξών και πεζών πάνω από τα νερά της ιεράς πηγής 
και του Ερασίνου ποταμού. Μάλιστα, στην επιφάνεια 
της γέφυρας διακρίνονται ακόμη ίχνη παλαιών αμαξο-
τροχιών.

Το πιο εντυπωσιακό, όμως, κτίσμα του συγκροτήμα-
τος είναι η Στοά, ένα εκατόμπεδο οικοδόμημα δωρι-
κού ρυθμού, σχήματος Π. Πλαισιώνει τον ναό της Αρτέ-
μιδος και τα υπόλοιπα κτίσματα, με αποτέλεσμα να δη-
μιουργείται κι ένα μεγάλο αίθριο. Τα σκέλη του κτηρίου 
αποτελούνται από επιμέρους στοές. Στη δυτική πλευ-
ρά, υπάρχουν τέσσερα δωματιάκια και μια κεντρική εί-

σοδος (πρόπυλο), ενώ, στη βόρεια πλευρά, υπάρχουν 
επτά δωμάτια. Τα δωμάτια αυτά ήταν εξοπλισμένα με 
λίθινα τραπέζια και ξύλινες κλίνες και χρησιμοποιού-
νταν, για να φιλοξενούν είτε τα ασθενικά παιδάκια που 
πήγαιναν στον χώρο για θεραπεία, είτε ανήλικα κορι-
τσόπουλα που συμμετείχαν στο έθιμο της «αρκτείας», 
μιας διαβατήριας τελετής ενηλικίωσής τους. Βέβαια, 
σύμφωνα με νεότερες έρευνες, τα δωματιάκια αυτά 
ήταν χώροι εστίασης, στο πλαίσιο θρησκευτικών τε-
λετών.

Παράλληλα, προς τη βόρεια πτέρυγα του κτηρίου, 
εκτείνεται και μια ακόμη στοά, η αποκαλούμενη Βό-
ρεια Στοά. Χωρίστηκε από την κυρίως Στοά με ευρύ 
διάδρομο που ονομάστηκε «Παραστάς» και κατέληγε 
ανατολικά και δυτικά σε δύο εξόδους. Η δυτική έδειχνε 
τον δρόμο προς την Αθήνα και η ανατολική τον δρόμο 
προς τις Αλές Αραφηνίδες. Ο χώρος προοριζόταν για 
την απόθεση αφιερωμάτων στη θεά.

Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε το μουσείο του χώ-
ρου. Εκεί, εκτίθενται αγάλματα της θεάς που έχουν δι-
ασωθεί, αρχαία κατάλοιπα του Βραυρώνιου λάμπους 
αλλά και εκθέματα από την ευρύτερη περιοχή των Με-
σογείων. Εκεί, βρίσκονται θωράκια από την Παλαιοχρι-
στιανική Εκκλησία της Βραυρώνας (6ος αι. μ.Χ.) και ευ-
ρήματα τόσο από το παράλιο ιερό άγνωστης γυναικεί-
ας θεότητας όσο και από το ιερό της Ταυροπόλου Αρ-
τέμιδος. Στο μουσείο, ο επισκέπτης πληροφορείται για 
τον Πύργο (βίγλα) της Βραυρώνας, όπως, επίσης, και  
για τα λατρευτικά δρώμενα που τελούνταν στον αρχαι-
ολογικό χώρο. Σύμφωνα με έναν μύθο, στο ιερό ζούσε 
μια προστατευόμενη από την Αρτέμιδα αρκούδα (άρ-
κτος) που, μια ημέρα, γρατζούνισε ένα κοριτσάκι που 
την ενόχλησε. Τα αδέλφια του, όμως, σκότωσαν την άρ-
κτο. Η Άρτεμις εξεμάνη και, για τον λόγο αυτόν, έστειλε 
λοιμό στην περιοχή. Προκειμένου, λοιπόν, να εξιλεω-
θεί η θεά, τελούνταν, στον χώρο, λατρευτικές τελετές. 
Έτσι, λάμβανε χώρα η γιορτή των Βραυρωνίων που πε-
ριελάμβανε πομπή από το Βραυρώνιο της Ακρόπολης, 
αρκτεία, θυσία ζώων, ιερούς χορούς, αγώνες ραψω-
δίας, αθλητικούς αγώνες, κανηφορία και πομπές νεα-
ρών κοριτσιών που μετέβαιναν, συμβολικά, στην ενή-
λικη ζωή (γάμο, τοκετό) φορώντας κροκωτούς χιτώνες. 
Εντυπωσιακά είναι, επίσης, τα αγαλμάτια παιδιών (αγο-
ριών και κοριτσιών) που άφηναν, ως αναθήματα, οι γο-
νείς τους, είτε επειδή προσεύχονταν τα παιδιά τους να 

έχουν ευζωία είτε επειδή εκείνα δεν είχαν καταφέρει να 
επιζήσουν. Μάλιστα, υπάρχουν και αρχαία παιχνίδια τα 
οποία είτε τα ίδια τα κορίτσια είτε οι γονείς τους αφιέ-
ρωναν στη θεά πριν την ενηλικίωσή τους.

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της επίσκεψής μας, με-
ταβήκαμε στην περιοχή των Αλών Αραφηνίδων (σημε-
ρινής Αρτέμιδος). Αλές ήταν, στην αρχαιότητα, περιο-
χές όπου υπήρχαν φυσικές αλυκές. Εκεί, εντοπίζονται 
δύο ενδιαφέροντα σημεία. Το ένα είναι ένα παραλιακό 
ιερό μιας άγνωστης γυναικείας θεότητας, όπου εντο-
πίστηκε πλήθος γυναικείων αφιερωμάτων (κοσμήμα-
τα, πυξίδες, αρωματοδοχεία κ.ά.). Το άλλο σημείο είναι, 
φυσικά, ο ναός της Ταυροπόλου Αρτέμιδος. Σύμφωνα 
με τον Ευριπίδη, ο Ορέστης μετέφερε εκεί το ξόανο 
της Αρτέμιδος κι όχι στη Βραυρώνα. Ο ναός είναι δω-
ρικός περίπτερος, διαστάσεων 19,30 x 12,20 μ. και δι-
αθέτει και άδυτο. Εδώ, πιθανότατα, τελούνταν τα Ταυ-
ροπόλια, νυχτερινές πομπές, τελετές διονυσιακού χα-
ρακτήρα και δρώμενα με συμβολική αναπαράσταση 
ανθρωποθυσιών που τελούνταν στον ναό της Αρτέμι-
δος, στην Ταυρίδα. Αντίστοιχα με τις μικρές «άρκτους» 
(κοριτσάκια) της Βραυρώνας, εδώ, στις Αλές, οι νεαροί 
«ταύροι» (αγοράκια)- κατά πως φαίνεται-συμμετείχαν 
σε τελετουργίες μύησης και ενηλικίωσης. Ο ναός και, 
ευρύτερα, ο δήμος είχαν, σίγουρα, σύνδεση (τελετουρ-
γική, εμπορική και πολιτική) με τη Βραυρώνα αλλά και 
με την Κάρυστο, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. 

Κάπως έτσι, ολοκληρώθηκε και ο εφετινός κύκλος 
των περιηγήσεων της Κυριακάτικης Λέσχης μας «Πνευ-
ματικοί Περιηγητές». 

Αντώνης Χατζηλάμπρος, Φιλόλογος

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 29



ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ  //  30

ΕκδροΜή ΓονΕων & ΜΑΘήΤων
στην Αγία πετρούπολη και τη Μόσχα

Στις 29 Απριλίου 2019, μετά από ένα πολύωρο 
αλλά, ταυτόχρονα, ευχάριστο αεροπορικό ταξί-
δι, μια παρέα τριάντα, περίπου, ατόμων, μικρών 

και μεγάλων, φτάσαμε στην Αγία Πετρούπολη. Χτι-
σμένη στον μυχό του Φινλανδικού Κόλπου, εκεί όπου 
εκβάλλει ο ποταμός Νέβας, τυλιγμένη ανάμεσα σε υδά-
τινους δρόμους και νησίδες, στέκει περήφανη η «Βενε-
τία του Βορρά», προσωνύμιο που έχει δοθεί, δικαίως, 
στην πόλη- μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρω-
σίας. Γεμάτη παλάτια, εκκλησίες, κτήρια με εξαιρετικές 
λεπτομέρειες στον διάκοσμό τους, σκαλιστές γέφυρες, 
πλατιές λεωφόρους και μνημεία, προκαλεί έντονο δέος 
στον ταξιδιώτη.

Η περιήγησή μας στο παρελθόν της πόλης ξεκίνη-
σε, μόλις φτάσαμε σε αυτή, με την επίσκεψή μας στο 
Τσάρσκογιε Σελό, το οποίο βρίσκεται στο προάστιο 
Πούσκιν. Εκεί, είχαμε τη μοναδική ευκαιρία να επισκε-
φθούμε τα πρώτα εξοχικά καταλύματα και τους κή-
πους της Αυτοκράτειρας Αικατερίνης Α’, συζύγου 
του Μεγάλου Πέτρου, τα οποία σχεδίασε ο αρχιτέκτο-
νας Ραστρέλι. Ανάμεσα στα εντυπωσιακά εκθέματα 
του ανακτόρου, όλοι μας ξεχωρίσαμε το μοναδικό κε-
χριμπαρένιο δωμάτιο του Αυτοκράτορα Πέτρου, το 

«όγδοο θαύμα του κόσμου» όπως θε-
ωρείτο, καθώς κεχριμπάρι, φύλλα 

χρυσού και καθρέπτες κοσμούν 
τους τοίχους του.

Το βράδυ της ίδιας ημέ-
ρας, θαυμάσαμε την πόλη 
φωταγωγημένη. Περάσαμε 
από τον Καθεδρικό Ναό 

του Αγίου Ισαακίου, είδαμε το Παλάτι  Μαριίνσκι, 
ένα νεοκλασικό παλάτι το οποίο, σήμερα, στεγάζει τη 
Νομοθετική Συνέλευση της Αγίας Πετρούπολης, καθώς 
και το μνημείο του Νικολάου Α’. Επόμενη στάση απο-
τέλεσε το κτήριο του παλαιού Χρηματιστηρίου της 
Αγίας Πετρούπολης, όπου έχει την έδρα του το Ναυ-
τικό Μουσείο. Μάλιστα, από το συγκεκριμένο σημείο, 
μας δόθηκε η ευκαιρία να θαυμάσουμε τα χειμερινά 
ανάκτορα των τσάρων, όπου στεγάζεται, σήμερα, το 
μουσείο Ερμιτάζ, καθώς και την Πλατεία των Ανακτό-
ρων. Αυτή η περιήγηση έφτασε στο τέλος της με τη στά-
ση μας στην επιβλητική Εκκλησία της Αναστάσεως, 
ένα μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής, η οποία μοιάζει 
βγαλμένη από ρωσικό παραμύθι.

Τη δεύτερη ημέρα, αφότου επισκεφθήκαμε τον 
Ναυτικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου, γνω-
στό και ως «Ο Ναός των Ναυτικών», ο οποίος βρισκόταν 
ακριβώς απέναντι από το ξενοδοχείο μας, θαυμάσαμε 
και τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας του Καζάν. Χτι-
σμένος στις αρχές του 19ου αι. με πρότυπο τη Βασιλική 
του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, ο ναός αποτελεί μνη-
μείο της νίκης της Ρωσίας κατά του Ναπολέοντα, το 
1812. Η επόμενη στάση μας ήταν το Νησί των Λαγών 
του Νέβα, με το «Φρούριο του Πέτρου και Παύλου» 
στο εσωτερικό του οποίου βρίσκεται ο ομώνυμος να-
ός με το κοιμητήριο των Τσάρων. Ανάμεσα 
στους τάφους της τσαρικής οικο-
γένειας, ξεχωρίσαμε 
τον τάφο της 

Αυτοκράτειρας Μαρίας Φιόντοροβνα, συζύγου του 
Αλέξανδρου Γ’, μητέρας του τελευταίου Τσάρου Νικο-
λάου Β’ και αδελφής του δεύτερου Βασιλιά της νεότε-
ρης Ελλάδας Γεωργίου Α’, καθώς και τον κενό, πια, τά-
φο της Μεγάλης Δούκισσας Αλεξάνδρας Γκεοργκίεβνα, 
κόρης του Βασιλιά Γεωργίου Α’ της Ελλάδας και συζύ-
γου του Μεγάλου Δούκα Παύλου Αλεξάντροβιτς, του 
αδελφού του Αλέξανδρου Γ’.

Αφότου απολαύσαμε το μεσημεριανό μας σε ένα πα-
ραδοσιακό εστιατόριο, η ημέρα μας συνεχίστηκε με 
την ξενάγησή μας σε ένα από τα σημαντικότερα μου-
σεία του κόσμου, το Ερμιτάζ. Εκτός από την επιβλητι-
κή αίθουσα του θρόνου και μια πληθώρα δωματίων τα 
οποία συνδέονται με το τσαρικό παρελθόν της πόλης, 
το μουσείο φιλοξενεί μία πλούσια συλλογή από παγκο-
σμίου φήμης έργα τέχνης, μεταξύ των οποίων τα αρι-
στουργήματα: «Η Μαντόνα Μπενουά» του Λεονάρντο 
Ντα Βίντσι, η «Δανάη» του Ρέμπραντ, «Οι Απόστολοι 
Πέτρος και Παύλος» του Ελ Γκρέκο (Δομήνικου Θεοτο-
κόπουλου), το «Καθισμένο αγόρι» του Μιχαήλ Άγγελου 
κ.ά. Κατά τη διάρκεια, μάλιστα, της ξενάγησής μας, 
ήταν ευτυχής συγκυρία το γεγονός 
ότι καταφέραμε- αν και με 
κλεφτές ματιές- 

«οι πνευματικοί περιηγητές ταξιδεύουν»
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εκδρομη γονεων & μαθητων
στην αγία Πετρούπολη και τη μόσχα

να παρακολουθήσουμε, από τα παράθυρα του Ερμιτάζ, 
τις πρόβες της στρατιωτικής παρέλασης για τη νίκη των 
σοβιετικών στρατευμάτων κατά του ναζισμού.

Η τελευταία ημέρα στην Αγία Πετρούπολη περιε-
λάμβανε την ξενάγησή μας στο παλάτι της οικογένει-
ας Γιουσούποφ. Η συγκεκριμένη οικογένεια ήταν μία 
από τις πλουσιότερες – ίσως και η πλουσιότερη – και 
ισχυρότερες οικογένειες της αυτοκρατορικής Ρωσί-
ας. Ένα από τα επιφανέστερα μέλη της ήταν ο πρίγκι-
πας Φέλιξ Γιουσούποφ, κόμης Σουμαρόκοβ-Έλστον, ο 
οποίος έγινε γνωστός, κυρίως, λόγω της δολοφονίας 
του Ρασπούτιν, του Ρώσου μυστικιστή που άσκησε τε-
ράστια επιρροή στο τελευταίο ρωσικό αυτοκρατορικό 
ζεύγος. Η συγκεκριμένη δολοφονία διαπράχθηκε στο 
κελάρι του ανακτόρου, το οποίο είχαμε την ευκαιρία να 
επισκεφθούμε. Μάλιστα, θαυμάσαμε σ’ αυτό τα κέρινα 
ομοιώματα τόσο των συνωμοτών όσο και του ίδιου του 
Ρασπούτιν.

Αφότου απολαύσαμε μια υπέροχη βαρκάδα στον πο-
ταμό Νέβα και τους παραπόταμούς του, επόμενη στά-
ση ήταν η Εκκλησία της Αναστάσεως ή Εκκλησία του 
Χυμένου Αίματος. Η επιβλητική αυτή εκκλησία, που ξε-
κίνησε να χτίζεται το 1883, δύο χρόνια μετά τη δολο-
φονία του Τσάρου Αλεξάνδρου Β’ του Απελευθερωτή 
(στο ίδιο ακριβώς σημείο που είναι χτισμένος σήμερα 
ο ναός), αποτελεί σήμα κατατεθέν - θα μπορούσαμε να 
πούμε - της αρχιτεκτονικής της Ρωσίας, λόγω της εξωτε-
ρικής αλλά και της εσωτερικής διακόσμησης.

Ο υπόλοιπος χρόνος ήταν ελεύθερος και μας δόθηκε 
η επιλογή είτε να επισκεφθούμε το Ζωολογικό Μου-
σείο με τα μοναδικά ταριχευμένα μαμούθ, είτε να περι-
ηγηθούμε στο Μουσείο Ανθρωπολογίας, είτε να επι-
σκεφθούμε το κοιμητήριο Σμολένσκι στο οποίο βρί-
σκεται, σήμερα, το παρεκκλήσι με τον τάφο της Οσίας 
Ξένης της Αγίας Πετρούπολης. Η ημέρα αυτή έφτασε 
στο τέλος της με την επίσκεψή μας στο παλάτι Νικολα-
έβσκι, όπου παρακολουθήσαμε μια φολκλορική παρά-
σταση, που μας έφερε σε επαφή με τη ρωσική μουσική 
και κουλτούρα.

Με αυτές τις γλυκές αναμνήσεις αποχωρήσαμε, το 
επόμενο πρωί, έπειτα από την επίσκεψή μας στον κα-
θεδρικό ναό του Αγίου Ισαακίου, τον δεύτερο με-
γαλύτερο ορθόδοξο ναό της χώρας- από την Αγία Πε-

τρούπολη με κατεύθυνση τη Μόσχα. Καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του ταξιδιού μας μέσω τρένου, είχαμε την ευκαιρία 
να ανταλλάξουμε μεταξύ μας αλλά και με την κ. Μπού-
ρα, η οποία ήταν πρόθυμη να μας απαντήσει σε οποια-
δήποτε απορία μας, τις μέχρι στιγμής εντυπώσεις μας 
από το ταξίδι.

Στην πρωτεύουσα της Ρωσίας φτάσαμε βράδυ και, 
αφότου τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο μας, ξενα-
γηθήκαμε από την κ. Μπούρα στο διάσημο μετρό της 
Μόσχας, που λειτούργησε για πρώτη φορά το 1935. 
Οι σταθμοί που επισκεφθήκαμε περιελάμβαναν: τον 
σταθμό Μαγιακόβσκαγια, δείγμα της σταλινικής αρχι-
τεκτονικής, διακοσμημένο από ψηφιδωτά του καλλιτέ-
χνη Ντεϊνέκα, τον σταθμό Κιέβσκαγια με ουκρανικά μο-
τίβα, τον σταθμό Πλατεία Επανάστασης, σχεδιασμένο 
από τον αρχιτέκτονα Ντούσκιν, με τα χάλκινα αγάλματα 
που αναπαριστούν στρατιώτες με όπλα έτοιμα για μάχη 
και αγρότες με σφυριά και δρεπάνια, έργο του γλύπτη 
Μάνιζερ κ.ά.   

Την επόμενη ημέρα, περιπλανηθήκαμε στους με-
γάλους δρόμους της πόλης, είδαμε το Πανεπιστήμιο 
Λομονόσοβ στους λόφους του Λένιν, κτήριο γνωστό 
και ως μία από τις «Επτά αδελφές» του Στάλιν (έτσι απο-
καλούνται επτά κτήρια- μεγαθήρια, μνημειώδη και πο-
μπώδη). Το Πανεπιστήμιο Λομονόσοβ, όπως και άλλα 
επιβλητικά κτήρια που επισκεφθήκαμε, μας έκαναν να 
ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο. Εξερευνώντας, έτσι, το 
παρελθόν της πόλης, επισκεφθήκαμε το εντυπωσιακό 
Πάρκο της Νίκης, καθώς και τον μεγαλοπρεπή Καθε-
δρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού. Στη συνέχεια, επι-
σκεφθήκαμε το Κρεμλίνο, το μεσαιωνικού τύπου κά-
στρο, και είδαμε από κοντά το παλάτι, διοικητικά και 
κυβερνητικά κτήρια, τη Γερουσία, το παλάτι των Συ-
νεδρίων, την πλατεία με τον Ναό του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου, όπου βαπτίζονταν οι τσάροι και τον Κα-
θεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου γι-
νόταν η στέψη τους. Τέλος, καταλήξαμε στην Κόκκινη 
Πλατεία, όπου είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τον 
περίτεχνο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βασιλείου, το 
Κρατικό Ιστορικό Μουσείο της Ρωσίας, το Μαυσω-
λείο του Λένιν, το πολυκατάστημα ΓΚΟΥΜ και, εννοεί-
ται, τα τείχη του Κρεμλίνου. Η ημέρα ολοκληρώθηκε 
με την επίσκεψή μας στο Μουσείο Σύγχρονης Δυτι-
κής Τέχνης, το οποίο στεγάζεται στο Μουσείο Καλών 
Τεχνών Πούσκιν και το οποίο φιλοξενεί έργα ιμπρεσι-
ονισμού και μετά-ιμπρεσιονισμού, μεταξύ των οποίων 
κορυφαία έργα των Βαν Γκογκ,  Πικάσο κ.ά.

Κατά τη δεύτερη ημέρα μας στη Μόσχα, επισκεφθή-
καμε το Μουσείο Κοσμοναυτικής, το οποίο χτίστηκε 
το 1964, για να φιλοξενήσει τα επιτεύγματα της πρώ-
ην Ε.Σ.Σ.Δ. και νυν Ρωσίας στην εξερεύνηση του δια-
στήματος, με το εντυπωσιακό μνημείο επενδεδυμένο 
με τιτάνιο, αφιερωμένο στους κοσμοναύτες. Μεταξύ 
δορυφόρων και μακετών, είχαμε την ευκαιρία να δού-
με τη στολή του Γιούρι Γκαγκάριν, ο οποίος, το 1961, 
έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο  διάστη-
μα και μπήκε σε τροχιά γύρω από τη  Γη, καθώς και να 
επισκεφθούμε τον διαστημικό σταθμό Μιρ και να δού-
με το Σπούτνικ. Η ημέρα έφτασε στο τέλος της, έπειτα 
από την επίσκεψή μας στη διάσημη πινακοθήκη Τρε-

τιάκοφ, η οποία θεωρείται η σπουδαιότερη του είδους 
της σ’ όλη τη χώρα, περιλαμβάνοντας την πλουσιότε-
ρη συλλογή εικόνων στον κόσμο. Η πινακοθήκη αυτή 
ιδρύθηκε από τον Ρώσο βιομήχανο Πάβελ Μιχάηλο-
βιτς Τρετιάκοφ το 1856, όταν ξεκίνησε τη συλλογή του, 
αρχικά, με σπουδαίους πίνακες ζωγραφικής, καθώς και 
ρωσικά γλυπτά του  19ου αι., τα οποία, όμως, είχε συγκε-
ντρώσει ο αδελφός του Σεργκέι Τρετιάκοφ.

Η εκδρομή μας έφτασε στο τέλος της με την περιή-
γησή μας στην κατοικία και το κτήμα του Γκόργκι Λέ-
νινσκιγιε. Η κατοικία αυτή, με ιστορία που μας οδηγεί 
πίσω στον στρατηγό Πισάρεφ, ήρωα του 1812, και τη 
χήρα Μορόζοβα, αποτέλεσε την κατοικία του Βλαντί-
μιρ Ιλίτς Ουλιάνοβ, γνωστού και ως Λένιν, μέχρι και τον 
θάνατό του, το 1924. Μας δόθηκε η μοναδική ευκαιρία 
να δούμε τα προσωπικά αντικείμενα του Ρώσου επανα-
στάτη, το κρεβάτι όπου κοιμόταν ο ίδιος και τον καναπέ 
του Στάλιν, καθώς και το γκαράζ, όπου θαυμάσαμε τη 
Rolls-Royce του Λένιν, η οποία, όμως, αντί για πίσω ρό-
δες είχε ερπύστριες, λόγω των καιρικών συνθηκών που 
επικρατούν στη Ρωσία.

Είναι βέβαιο ότι, μετά το ταξίδι αυτό, γυρίσαμε σο-
φότεροι, με περισσότερες και ουσιαστικές γνώσεις για 
τη χώρα και τον πολιτισμό της, με υπέροχες, μοναδικές 
εμπειρίες και αναμνήσεις. Ένα ταξίδι το οποίο προκαλεί 
δέος, προορισμοί που αξίζει κάποιος να επισκεφθεί πα-
ραπάνω από μία φορές και που είναι αδύνατον να απο-
τυπωθούν σε λίγες παραγράφους. Μεγάλο μυστικό για 
την επιτυχία αυτής της εκδρομής ήταν τόσο η κ. Μπού-
ρα όσο και οι ελληνόφωνοι ξεναγοί μας, κ. Γιουλιάνα και 
κ. Ναταλία, οι οποίες με διάθεση, ευγένεια, αμείωτο εν-
διαφέρον και αγάπη για την πατρίδα τους μας ταξίδε-
ψαν στα χρονικά της Αγίας Πετρούπολης και της Μό-
σχας!

Μαρλένα Παναγιωτάκου, Γ2 Γυμνασίου

«οι Πνευματικοί Περιηγητές ταξιδεύουν»
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ΘΕΑΤΡΟ

Γιατί ο Μωπασσάν;
Ο Γκυ ντε Μωπασσάν είναι ένας από 

τους σημαντικότερους εκπροσώπους 

του νατουραλισμού του 19ου αι., τα έργα 

του οποίου, ωστόσο, διακρίνονται από 

μια πεσιμιστική χροιά. Η απαισιοδοξία 

του Γάλλου δραματουργού οφείλεται, 

πρώτ’ απ’ όλα, στην απέχθειά του για την 

αθλιότητα και την έλλειψη πνευματικό-

τητας και ανθρωπιάς της τότε κοινωνί-

ας, καθώς και στη συνειδητοποίηση της 

αδυναμίας του ανθρώπου να αλλάξει την 

εν λόγω κατάσταση. Παρά τη σημαντική 

επιρροή της δημοφιλούς, για εκείνη την 

εποχή, φιλοσοφίας του θετικισμού στον 

Μωπασσάν, ο ίδιος δε συμμεριζόταν την 

άποψη ότι τα στοιχεία της εμπειρίας πά-

ντα εξουσιάζουν το νοητικό. Ο νους του 

γύριζε στο μεγαλείο της αρχαίας Ελλά-

δας και της Αναγέννησης, όταν ο άνθρω-

πος είχε πετύχει την αρμονία σώματος-

πνεύματος και είχε έμφυτη την αίσθηση 

της ομορφιάς.

Γιατί τα διηγήματά του;
Ο Μωπασσάν είναι ο δημιουργός των 

αξιόλογων διηγημάτων γαλλικής πεζο-

γραφίας που χαρακτηρίζονται από λα-

κωνικότητα και εκφραστική δύναμη. 

Όπως και ο Φλωμπέρ, απέφευγε την 

επανάληψη λέξεων και φρόντιζε για την 

οικονομία των εκφραστικών μέσων.

Στα διηγήματά του, εμφανίζονται ποι-

κίλα θέματα και εναλλάσσονται το λυπη-

ρό με το χαρούμενο στυλ• το τελευταίο, 

ωστόσο, κρύβει μέσα του ειρωνικές και 

απαισιόδοξες πινελιές. Στα περισσότε-

ρα από αυτά, κυριαρχεί τόσο η σκέψη για 

την ασχήμια της πραγματικότητας όσο 

και η επιθυμία επανάκτησης της ομορ-

φιάς των ανθρώπινων σχέσεων.

Ο Μωπασσάν είναι γνωστός για τη λε-

πτή παρατηρητικότητα και την ικανό-

τητά του να παρουσιάζει συγκεκριμένα 

γεγονότα, γενικεύοντάς τα και τυποποι-

ώντας τα. Έτσι, μέσα στο στενό πλαίσιο 

των μικρών διηγημάτων του, ερευνά ση-

μαντικά θέματα και οδηγείται σε αξιό-

λογες κοινωνικές γενικεύσεις. Ο Γάλλος 

δραματουργός δεν κάνει ποτέ εκτενείς 

περιγραφές και αναλυτικούς χαρακτη-

ρισμούς: η ουσία του ανθρώπου εκφρά-

ζεται μέσα από τη συμπεριφορά του και 

τις ενέργειες των προσώπων του έργου.  

Ο βασικός στόχος του συγγραφέα είναι 

να επιλέγει τα περιστατικά και να απει-

κονίζει την κατάσταση μέσα στην οποία 

δρουν οι ήρωες. Ο Μωπασσάν είναι εξαι-

ρετικός μάστορας του ψυχολογικού πορ-

τρέτου, που δημιουργείται με φειδωλά 

μέσα, και διαθέτει το ταλέντο της λογοτε-

χνικής λεπτομέρειας, που «φωτίζει» όλο 

το νόημα του έργου. Ο ίδιος έγραφε: «Για 

μένα, η ψυχολογία στο μυθιστόρημα ή το 

διήγημα σημαίνει - μέσα από την απεικόνι-

ση της ζωής του ανθρώπου- να ξεσκεπά-

ζω το κρυμμένο μέσα του μυστικό». Για τη 

γαλλική λογοτεχνία, ο Μωπασσάν υπήρ-

ξε μοναδικός και ανεπανάληπτος διηγη-

ματογράφος, καθώς ανανέωσε την τέχνη 

του διηγήματος και την ανέβασε σε πρω-

τόγνωρο ύψος. Ο Τσέχωβ έλεγε ότι, μετά 

τον Μωπασσάν, δεν μπορεί κανείς, πια, 

να γράφει διηγήματα, όπως παλιά.

Τη Δευτέρα, 8 Απριλίου  2019, ξεκίνησαν, στο σχολείο μας, οι θεατρικές παραστάσεις του φετινού σχολικού φεστιβάλ θεάτρου. Η πρώτη μι-
κρή ομάδα καθηγητών παρουσίασε στους μαθητές όλου του σχολείου το μονόπρακτο «Ταξιδεύοντας», που βασιζόταν στο ομότιτλο διήγημα 
του Γκυ ντε Μωπασσάν, ενώ η μικτή ομάδα που αποτελούταν από μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και τον καθηγητή κ. Δ. Ασλανίδη ανέβασε, 
στη σχολική σκηνή, το έργο του Λουίτζι Πιραντέλλο «Το καθήκον του Γιατρού».

«Ταξιδεύοντας» 
του Γκυ ντε Μωπασσάν

Φεστιβάλ θεάτρου στο 
«Πρότυπο εκπαιδευτήριο 

αθηνών»
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Γιατί ο Πιραντέλλο;
Οι θεατρικές ομάδες του σχολείου, για 

δεύτερη φορά, ανέβασαν ένα έργο του 
Λουίτζι Πιραντέλλο, που υπήρξε ένας 
από τους πιο γνωστούς Ιταλούς συγγρα-
φείς του 20ου αι., φιλόσοφος, νομπελί-
στας και μεταρρυθμιστής του ευρωπα-
ϊκού θεάτρου. Όπως είναι γνωστό, στην 
αρχή της καριέρας του, ο Πιραντέλλο βρι-
σκόταν κάτω από την επιρροή του «βερι-
σμού» (της ιταλικής μορφής του νατου-
ραλισμού), που επικεντρωνόταν στην 
περιγραφή της καθημερινής ζωής των 
ατόμων και την κυριαρχία των ενστίκτων, 
ενώ, παράλληλα, χαρακτηριζόταν από 
την τάση να περιγράφει «επιστημονικά» 
τις σκοτεινές πλευρές της πραγματικότη-
τας. Αυτό, όμως, που ξεχωρίζει τον συγ-
γραφέα από τους υπόλοιπους βεριστές, 
οι οποίοι έτειναν προς την αμερόληπτη 
μετάδοση γενονότων, είναι η συμπόνια 
του προς τους φτωχούς, δυστυχισμένους 
και υποδουλωμένους, καθώς και η προ-
σπάθειά του να ανακαλύπτει, πίσω από τις 
μεμονωμένες περιπτώσεις, εκείνα τα κοι-
νά στοιχεία που- σύμφωνα με τη γνώμη 
του- συνιστούν τις γενικές αρχές της ζωής. 
Έτσι, ο Λουίτζι Πιραντέλλο βγαίνει από το 
πλαίσιο του «βερισμού», δημιουργώντας 
το δικό του ανεπανάληπτο στυλ ασχολού-
μενος με τα θέματα της κενότητας και της 
έλλειψης νοηματοδότησης στη ζωή, της 
ασημαντότητας ενός «μικρού» ανθρώ-
που, του εφήμερου της ζωής, καθώς και 
της αδυναμίας κατανόησης της αλή-

θειας. Η αλήθεια, μάλιστα, αυτή είναι πο-
λυπρόσωπη και μεταλλασσόμενη, όπως 
ακριβώς και ο ίδιος ο άνθρωπος. Δεν είναι 
τυχαίο, άλλωστε, ότι το αγαπημένο θέμα 
του Πιραντέλλο αποτελεί «το πρόσωπο 
και το προσωπείο». Σύμφωνα με τον Σι-
κελό δραματουργό, στην κοινωνία, ο άν-
θρωπος φορά ένα προσωπείο, το οποίο 
δεν αντιστοιχεί στο «είναι» του. Η τραγω-
δία της ζωής, όμως, έγκειται στο γεγονός 
ότι, κάτω από το προσωπείο, δεν υπάρχει 
πρόσωπο: ο άνθρωπος όλο αλλάζει, χω-
ρίς ποτέ να οδηγείται στη βαθύτερη ου-
σία του, το «είναι» του. Εκτός αυτού, ο ίδιος 
αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ακόμα και 
πολυπρόσωπο, διαφορετικό, όμως, από 
τους γύρω του, επειδή εκείνοι μπορούν 
να κατανοήσουν στον άνθρωπο μόνο τα 
στοιχεία αυτά που τους είναι οικεία τη δε-
δομένη στιγμή. Έτσι εξηγείται το γεγονός 
ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι εύθραυ-
στες και ψευδαισθητικές, ενώ κανένα γε-
γονός δεν είναι αντικειμενικά πραγματι-
κό, διότι ο καθένας το ερμηνεύει με τον 
δικό του τρόπο. Κάθε άνθρωπος έχει τη 
δική του αλήθεια. Πραγματική, φαινομε-
νικά, είναι μόνο η «φυσιολογική» πλευρά 
της ζωή του, ενώ αυτό που ισχύει είναι ότι 
η ψευδαίσθηση είναι η μόνη πραγματικό-
τητα που βιώνει το άτομο.

Γιατί «Το καθήκον του Γιατρού»;
Σε αυτό το μικρό θεατρικό έργο, ερευ-

νώνται μεγάλα θέματα που απασχολούν 

σοβαρά τον συγγραφέα: η βαριά μοίρα 
ενός «μικρού» ανθρώπου και η ασχήμια 
και οι αντιφάσεις της σύγχρονης πραγ-
ματικότητας. Εδώ, αντικατοπτρίζονται ο 
προσκολλημένος στο παρελθόν μικρός 
κόσμος της Σικελίας, οι απαρχαιωμένες 
παραδόσεις και τα έθιμά του, η υποκρισία 
και η έλλειψη πνευματικότητας. Όπως και 
σε άλλα θεατρικά έργα του νομπελίστα 
δραματουργού, έτσι και σε αυτό αναπτύσ-
σεται το θέμα του «προσώπου και του προ-
σωπείου», της πραγματικότητας, δηλαδή 
και της ψευδαίσθησης, το οποίο λύνεται 
μέσα από την ίδια την πραγματικότητα: η 
ζωή καταστρέφει την ψευδαίσθηση, βγά-
ζοντας το προσωπείο του ήρωα, ο οποίος 
δε βρί-

σκει πια τον εαυτό του ούτε στην πραγ-
ματική ούτε στην ψευδαισθητική ζωή. 
Στο  έργο «Το καθήκον του Γιατρού», η λε-
πτή ψυχολογική ανάλυση συνδυάζεται 
με τη σατιρική απεικόνιση μιας μικροα-
στικής κοινωνίας, των λεγόμενων «καθω-
σπρέπει» ανθρώπων και με τη διαμαρτυ-
ρία κατά της κοινής ηθικής. Το έργο αυτό 
παρουσιάζει μια εντυπωσιακή εικόνα της 
ιταλικής ζωής εκείνης της εποχής, με όλες 
τις αντιθέσεις της και, παρά την όποια 
απαισιοδοξία, είναι γεμάτο συμπόνια για 
τους «μικρούς» ανθρώπους που δεν μπο-
ρούν να κατανοήσουν το χάος των δικών 
τους βιωμάτων.

«Το καθήκον του Γιατρού»
του Λουίτζι Πιραντέλλο
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Γιατί ο Μπουσκόβζκυ;
Ο Ααρών Μπουσκόβζκυ είναι ένας γνω-

στός συγγραφέας, που κατάγεται από τον 
Καναδά (Βανκούβερ). Δραστηριοποιείται 
στους τομείς της ποίησης, του θεάτρου, 
του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και 
της πεζογραφίας. Τα θεατρικά του έργα 
έχουν προταθεί εννέα φορές για τα «Jessie 
Theatre Awards» και δύο φορές έχουν κερ-
δίσει.

Γιατί το «Άγνωστοι 
ανάμεσά μας»;

Ο ίδιος ο τίτλος του έργου εμπεριέ-

χει τη βασική του ιδέα: οι θεατές παρα-
τηρούν πώς οι συγγενείς γίνονται ξένοι 
και οι ξένοι μοιάζουν να είναι συγγενείς 

επί σκηνής. Η δράση λαμβάνει χώρα 
σε κάποιο ίδρυμα όπου περιθάλπο-
νται πάσχοντες από τη νόσο του «Αλ-
τσχάιμερ». Ένα τείχος ακατανοησίας 
χωρίζει τους ανθρώπους αυτούς από 
τον υπόλοιπο κόσμο, μολονότι η ζωή 

τους είναι γεμάτη πραγματικά συναι-
σθήματα και βιώματα. Κάποιες στιγμές, 

φαίνεται, μάλιστα, ότι αυτοί είναι πιο «κα-
νονικοί» άνθρωποι από τους γύρω τους.

Το έργο του Ααρών Μπουσκόβζκυ δε 
μιλά, παρόλ’ αυτά, μόνο για ένα κοινωνικό 
πρόβλημα, για τη δυσκολία, δηλαδή, επι-
κοινωνίας με τους ασθενείς αυτούς και την 
ανάγκη υπομονής, συμπόνιας και κατανό-
ησης προς το πρόσωπό τους. Είναι, πρωτί-
στως, αφιερωμένο στην αγάπη. Οι βασικοί 
ήρωες, ο Μάικλ και η Γκάμπριελ, μπορεί να 
ξεχνούν κάποια σημαντικά γεγονότα και να 
χάνουν μερικές απλές δεξιότητες, ο ένας, 
όμως, δίπλα στον άλλο ξαναποκτούν ζωή 
και νιότη. Η αγάπη, στο έργο, ταυτίζεται με 
μια ιερή δύναμη: δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, 
ότι οι ήρωες αυτοί έχουν ονόματα αρχαγγέ-
λων. Χάρη στον Ααρών Μπουσκόβζκυ, για 

άλλη μια φορά, οι θεατές ανακαλύπτουν 
ότι δεν υπάρχει στον κόσμο κάτι πιο θεϊ-
κό από την αγάπη. Ταυτόχρονα, ο Καναδός 
συγγραφέας μιλά για την ενίσχυση των οι-
κογενειακών αξιών, την πίστη και την αγά-
πη, την αλληλοκατανόηση παιδιών και γο-
νέων στις κρίσιμες καταστάσεις.

Κάνουν λάθος αυτοί που νομίζουν ότι 
το έργο «Άγνωστοι ανάμεσά μας» αφορά, 
πρώτ’ απ’ όλα, στα προβλήματα των ασθε-
νών που πάσχουν από «Αλτσχάιμερ». Η νό-
σος αυτή αποτελεί, απλώς, ένα φόντο που 
κάνει πιο έντονη την παρουσίαση ενός άλ-
λου προβλήματος που αφορά σε όλους 
τους ανθρώπους, αυτό της κρίσης της ζω-
ντανής ανθρώπινης επικοινωνίας. Η τελευ-
ταία είναι που λείπει όλο και πιο πολύ από 

τη ζωή μας. Και αυτό, πλέον, δε συνιστά 

ένα ιατρικό θέμα, αλλά ένα κοινωνικό και, 
μάλιστα, με παγκόσμιο χαρακτήρα. Ο εγω-
ισμός, η αδιαφορία, η έλλειψη κατανόησης 
ανάμεσα στους ανθρώπους και η μοναξιά 
αποτελούν κύρια θέματα του έργου του 
Μπουσκόβζκυ.

Πολλές φορές, η ζωή μάς στερεί την πιο 
σημαντική κατάκτηση, την επικοινωνία. Οι 
ασθένειες και η κούραση είναι σαν να στέλ-
νουν μήνυμα στον άνθρωπο: «Τελείωσες, 
δεν υπάρχεις πια!», ενώ ο Θεός, ακόμα και 
στις πιο δύσκολες καταστάσεις, προσφέ-
ρει τη δυνατότητα ευτυχίας στους ανθρώ-
πους. Συμπερασματικά, η αγάπη που γεν-
νήθηκε στις καρδιές των αρρώστων Μάικλ 
και Γκάμπριελ στέλνει ένα αισιόδοξο μήνυ-
μα σε όλους τους θεατές και αναγνώστες 
του έργου.

«Άγνωστοι ανάμεσά μας»
του Ααρών Μπουσκόβζκυ

Την Πέμπτη, 18 Απριλίου  2019, στο πλαίσιο του φετινού σχολικού φεστιβάλ θεάτρου, μια μικτή ομάδα που αποτελούταν από μαθητές Γυμνα-
σίου και Λυκείου και τον καθηγητή κ. Ι. Κοντοβράκη ανέβασε, επί σκηνής, το έργο του Ααρών Μπουσκόβζκυ «Άγνωστοι ανάμεσά μας».
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Γιατί ο Ζωρζ Φεντώ;
Ο Γάλλος δραματουργός Ζωρζ Φεντώ 

ήταν γιος του Ερνέστ Φεντώ, του μυθι-
στοριογράφου. Από πολύ νωρίς, ο Φεντώ 
άρχισε να ενδιαφέρεται για τη συγγραφή. 
Έγραψε, συνολικά, εξήντα θεατρικά έρ-
γα, τα οποία έγιναν ανάρπαστα από πα-
ριζιάνικα θέατρα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι 
Γάλλοι θεωρούν τον Φεντώ ως έναν από 
τους σημαντικότερους -μετά τον Μολιέ-
ρο- εθνικούς κωμωδιογράφους, τα έργα 
του οποίου χαρακτηρίζονται από πρω-
τότυπη και έξυπνη πλοκή, καθώς και 
από ραγδαία εξελισσόμενη υπόθεση. 
Συχνά, η υπόθεση βασίζεται σε κωμικές 
συμπτώσεις και λάθη. «Για να ανεβάσει 
κανείς τον Φεντώ, πρέπει να κατέχει πραγ-
ματικά μια ανεξάντλητη πείρα», έλεγε ο 
μεγάλος Ίνγκμαρ Μπέργκμαν.

Γιατί ο «Ράφτης κυριών» ;
Αστείες κωμωδίες, όπως αυτό το δη-

μοφιλές, σε όλον τον κόσμο, έργο, το 
οποίο έγραψε ο Φεντώ σε ηλικία μόλις 
25 ετών, έχουν πάντα ζήτηση. Πρόκει-
ται για μια ελαφρά, άμεση κωμωδία με 

«ανεμοστρόβιλο» ραδιουργιών, μπερ-
δεμάτων και παράλογων καταστάσεων, 
κέντρο των οποίων αποτελεί ο βασικός 
ήρωας Μουλινό. Η υπόθεσή της είναι αρ-
κετά διασκεδαστική και στη ζωή συμβαί-
νει συχνά: μια ενάρετη νέα κοπέλα έτυχε 
να παντρευτεί έναν έμπειρο γυναικά, τον 
Μουλινό, ο οποίος ξεκίνησε μια συνη-
θισμένη, για αυτόν, ερωτική περιπέτεια 
νοικιάζοντας ένα διαμέρισμα για αυτόν 
τον σκοπό. Σε αυτό το διαμέρισμα, βρέ-
θηκαν, τυχαία, όχι μόνο ο ίδιος ο εραστής 
και το «πάθος» του αλλά και άλλα πρόσω-
πα του έργου. Οι ήρωες μπερδεύτηκαν 
στα ψέματά τους τόσο πολύ, που πιάστη-
καν οι ίδιοι στα δικά τους δίχτυα, όπως 
και ο Μουλινό, ο οποίος αναγκάστηκε να 
παραστήσει έναν ράφτη κυριών. Αν συ-
γκρίνουμε αυτήν την κωμωδία με τα «Πα-
ντρολογήματα» του Γκόγκολ που ανέβα-
σε πριν από δύο χρόνια η ίδια θεατρική 
ομάδα, θα διαπιστώσουμε ότι εκεί όπου 
ο Ρώσος συγγραφέας, με θλίψη και συ-
μπόνια, διηγείται την ιστορία ενός γάμου 
που δεν πραγματοποιήθηκε, ο Γάλλος 
δραματουργός μάς δίνει τη δυνατότητα 
να γελάσουμε  πολύ με την ιστορία μιας 

απιστίας που δεν έλαβε, τελικά, χώρα. Οι 
συζυγικές απάτες, οι μικρές απιστίες και 
μια ασυνήθιστη ελαφρότητα σκέψεων εί-
ναι αυτές που διασκεδάζουν το κοινό, το 
οποίο, στο τέλος, περιμένει ένα σκάνδα-
λο, για να ξεμπερδέψει τις καταστάσεις 
που βγήκαν εκτός ελέγχου. Όμως, η ίδια 
η λύση προκαλεί σε όλους έκπληξη, ακό-
μα και στα ίδια τα πρόσωπα του έργου. Η 
μοίρα «βάζει τα ψέματα στη θέση τους» 
και, ένα λεπτό πριν την καταστροφή, δι-
ορθώνει την κατάσταση: όλα τα ζευγάρια 
συμφιλιώνονται, χωρίς να προλάβουν να 
ανακαλύψουν την απιστία.

Πίσω από ένα συνηθισμένο διαχρονι-
κό θέμα, υπάρχει ένα μήνυμα για τους θε-

ατές: αν κάποιος ζει μόνιμα μέσα στο ψέ-
μα, κάποια στιγμή αυτό θα αποκαλυφθεί. 
Ο Φεντώ, στην κωμωδία του, δεν αναφέ-
ρει γεωγραφικές ονομασίες και χρονολο-
γίες, σαν να θέλει, για μία ακόμη φορά, να 
μας επιβεβαιώσει ότι το θέμα του έργου 
αγγίζει όλες τις κοινωνίες καθιστώντας το 
διαχρονικό.

«Ράφτης κυριών» 
του Ζωρζ Φεντώ

Την Παρασκευή, 19  Απριλίου  2019, μια θεατρική ομάδα μαθητών της Β΄ Λυκείου παρουσίασε στους μαθητές του σχολείου το έργο του 
Ζωρζ Φεντώ «Ράφτης κυριών».
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Γιατί ο Σβαρτς;
Ανάμεσα στους μεγάλους συγ-

γραφείς, ελάχιστοι δημιουργοί 
παραμυθιών βρίσκονται, διότι το 
χάρισμα αυτό είναι πολύ σπάνιο. 
Ο Ρώσος δραματουργός Ευγένι-
ος Σβαρτς αποτελεί έναν από αυ-
τούς. Ο Σβαρτς έζησε σε μια τρα-
γική εποχή. Ως νέος, βίωσε τον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Ρωσική 
Επανάσταση, ενώ τα ώριμα χρό-
νια του τα πέρασε κατά την περί-
οδο του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου 
και της σταλινικής δικτατορίας. Η 
κληρονομιά του συγγραφέα απο-
τελεί μέρος της πνευματικής αυ-
τογνωσίας κάθε εποχής, διότι, με 
τη βοήθεια των παραμυθιών, ο 
Σβαρτς απευθυνόταν στις ηθικές 
αρχές του «είναι» και τους απλούς 
και αναμφισβήτητους νόμους της 
ανθρωπιάς. Το μυστικό της επιτυ-
χίας των έργων του είναι απλό: μι-
λώντας για τους συνηθισμένους 
ήρωες των παραμυθιών, όπως τις 

πριγκίπισσες, τους ερωτευμένους 
νέους, τους μάγους, τα ζώα κλπ., ο 
Ρώσος δραματουργός εκφράζει 
τις αντιλήψεις του για τη δικαιοσύ-
νη, τις σκέψεις του για την ευτυχία 
και τις απόψεις του για το καλό και 
το κακό, οι οποίες βρίσκουν αντα-
πόκριση στις καρδιές των θεατών 
του.

Γιατί  «Η Σκιά»;
Το έργο αυτό ανήκει στην κα-

τηγορία των φιλοσοφικών παρα-
μυθιών για ενηλίκους, τα οποία 
παρέμειναν σχεδόν άγνωστα όσο 
ζούσε ο συγγραφέας. Το γεγονός 
αυτό αποτέλεσε μια πραγματική 
τραγωδία στη ζωή του Σβαρτς. Το 
φιλοσοφικό παραμύθι «Η Σκιά» μι-
λά για τη μάχη της δημιουργικής 
πλευράς του ανθρώπου με ένα 
άγονο δόγμα, τον αγώνα μεταξύ 
του αδιάφορου καταναλωτισμού 
ενός κοινού ανθρώπου και των 
ιδεολογικά παθιασμένων «μαρ-
τύρων» της ανθρωπότητας. Εδώ 
αντιπαραβάλλονται, μέσα στον 

άνθρωπο, η απροστάτευτη τιμι-
ότητα και αγνότητα με την αυθά-
δεια και τα χαμηλά ένστικτα.

Στο έργο αυτό, αρχικά, χρησι-
μοποιείται το θέμα του ομώνυμου 
έργου του Άντερσεν. Και στα δύο 
έργα, η προδοσία, ο κυνισμός, η 
έλλειψη πνευματικότητας συ-
γκεντρώνονται στη φιγούρα της 
Σκιάς, όμως, το τέλος του παραμυ-
θιού του Σβαρτς διαφέρει από αυ-
τό του Άντερσεν, στο οποίο η Σκιά 
νικούσε τον Επιστήμονα. Ο Ρώ-
σος δραματουργός τονίζει ότι, πα-
ρά το γεγονός ότι η Σκιά μπόρεσε 
να κλέψει το όνομα του Επιστήμο-
να, την εμφάνισή του και την αρ-
ραβωνιαστικιά του, παρόλο που 
τον μισούσε με το άσπονδο μίσος 
ενός όντος ετεροπροσδιοριζό-
μενου, δεν ήταν σε θέση να ζήσει 
χωρίς αυτόν. Στο έργο του, ο Ευγέ-
νιος Σβαρτς υπογραμμίζει ότι «η 
Σκιά μπορεί να νικήσει μόνο προ-
σωρινά», επειδή ο Επιστήμονας εί-
ναι πιο δυνατός από την ασώματη 
και ασήμαντη σκιά του, ενώ, στο 
αντίστοιχο παραμύθι του Άντερ-

σεν, ο ήρωας πεθαίνει. Μιλώντας 
πιο γενικά, μπορούμε να παρατη-
ρήσουμε μια πιο ουσιαστική δι-
αφορά ανάμεσα στους δυο πα-
ραμυθάδες, διότι εδώ, όπως και 
σε πολλά άλλα παραμύθια του 
Σβαρτς, λαμβάνει χώρα μια σκλη-
ρή μάχη του «ζωντανού» και του 
«νεκρού» στοιχείου στις ψυχές 
των ανθρώπων.

Γύρω από τον δραματικό αγώ-
να του Επιστήμονα με τη Σκιά λαμ-
βάνουν θέση οι φιγούρες, οι οποί-
ες μας δίνουν τη δυνατότητα να 
νιώσουμε μια έντονα κοινωνική 
ατμόσφαιρα. Υπάρχει, πρώτα απ’ 
όλα, μια μεγάλη ομάδα ανθρώ-
πων που, με την αδυναμία ή την 
υποτέλειά τους, άνοιξαν τον δρό-
μο της επιτυχίας της Σκιάς. Από 
την άλλη πλευρά, στη σκηνή εμ-
φανίζεται ένα πρόσωπο που δεν 
μπορούσε να υπάρχει στο έργο 
του Δανού παραμυθά: η χαριτω-
μένη και συγκινητική Αννουνκιά-
τα, η οποία σώζει τον Επιστήμονα 
χάρη στην πιστή και αγνή αγάπη 
της.  

Στο παραμύθι του Άντερσεν, η 

σκιά είναι πρακτικά άτρωτη, πε-
τυχαίνει πολλά, πλουτίζει και προ-
καλεί τρόμο. Στο έργο του Σβαρτς, 
υπογραμμίζεται η εξάρτηση της 
Σκιάς από τον Επιστήμονα. Σύμ-
φωνα με τα λόγια του ίδιου του 
δραματουργού: «Ένας δημόσι-
ος παράγοντας, ένας καριερίστας, 
ένας άνθρωπος χωρίς ιδέες μπορεί 
να νικήσει έναν άνθρωπο αφοσιω-
μένο σε μεγάλες ιδέες και σκέψεις 
μόνο προσωρινά. Στο τέλος, πάντα 
νικά μια πραγματική ζωή».  Αν και 
η Σκιά, στο έργο, ισχυρίζεται ότι 
«μέσα στο μισοσκόταδο, στη σκιά, 
κρύβεται κάτι που δίνει γεύση στη 
ζωή», η παράσταση των μαθη-
τών του Γυμνασίου απέδειξε φα-
νερά ότι η φωτεινή πλευρά στον 
άνθρωπο πάντα νικά τη σκιερή. 
Συγχαρητήρια, λοιπόν, στους «μι-
κρούς» μας ηθοποιούς που κατά-
φεραν να το καταστήσουν σαφές 
με την πειστική και χαρισματική 
σκηνική τους ερμηνεία!

Δρ Όλγα Μπούρα

«Η Σκιά»
του Ευγενίου Σβαρτς

Την Παρασκευή, 17 Μαΐου  2019, οι μαθητές του Θεατρικού Ομίλου Γυμνασίου παρουσίασαν στους συμμαθητές τους το φιλοσοφικό παρα-
μύθι του Ευγενίου Σβαρτς «Η Σκιά».
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μαθητΙκεΣ δημΙοΥργΙεΣ

Καθημερινά, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ολοένα 
και περισσότερο τις ζωές των κατοίκων του πλανή-
τη μας. Η τήξη των πάγων, που έχει ως αποτέλεσμα 

την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, η ερημοποίηση 
αλλά και η διάβρωση του εδάφους είναι παράγοντες που 
απειλούν να εξαφανίσουν πολλά μέρη της Γης. Τι θα συμ-
βεί, όμως, μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα;  Ποια μέρη ενδέ-
χεται να έχουν εξαφανιστεί μέχρι τότε;

 ΧΑΒΑΗ, ΜΑΛΔΙΒΕΣ, ΣΕϋΧΕΛΛΕΣ
Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες και επισημάνσεις, 

τα προαναφερθέντα νησιωτικά συμπλέγματα απειλού-
νται άμεσα από την κλιματική αλλαγή. Βασικοί παράγο-
ντες που θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους κατοίκους των νη-
σιών αυτών όσο και τους κοραλλιογενείς υφάλους τους 
είναι η διάβρωση του εδάφους, η άνοδος της στάθμης της 
θάλασσας και οι πλημμύρες που, συχνά, προκαλούνται σε 
διάφορες περιοχές των νησιών αυτών. Μάλιστα, οι επι-
στήμονες προβλέπουν ότι τα νησιά Χαβάη και Σεϋχέλλες 
θα πάψουν να είναι κατοικήσιμα μέχρι το 2050. Το ίδιο θα 
ισχύσει και για τις Μαλδίβες, που θα πάψουν να είναι κα-
τοικήσιμες μέσα στα επόμενα 100 χρόνια.

ΑΛΠΕΙΣ 
Οι Άλπεις, ένας προορισμός που πολύς κόσμος επιλέγει 

να επισκεφτεί  κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, 
κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Λόγω του ότι η οροσειρά 
αυτή βρίσκεται σε υψηλότερο υψόμετρο από τα Βραχώ-
δη Όρη (τα τελευταία φτάνουν στο ύψος των 4.401μ., ενώ 
οι  Άλπεις έχουν υψόμετρο 4.810 μ.), επηρεάζεται περισ-
σότερο από την κλιματική αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, κά-
θε χρόνο, λιώνει το 3% των πάγων, με αποτέλεσμα οι επι-
στήμονες να έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι πά-
γοι θα έχουν λιώσει ολοκληρωτικά μέχρι το 2050.

ΒΕΝΕΤΙΑ 
Η Βενετία, γνωστή ως «πόλη των καναλιών», διατρέχει 

υψηλό κίνδυνο βύθισης λόγω της ανόδου της στάθμης 

της θάλασσας και των συνεχών πλημμυρών που κατακλύ-
ζουν κάθε χρόνο την πόλη. Μάλιστα, η ξακουστή αυτή πό-
λη της Ιταλίας ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμη μέχρι 
τα τέλη του αιώνα μας. Παρόλ’ αυτά, η ιταλική κυβέρνηση 
έχει προχωρήσει στην κατασκευή ενός φράγματος έξω 
από την πόλη, με σκοπό να εμποδιστεί η είσοδος υδάτων 
στα κανάλια αυτής.

ΝΗΣΟΙ ΣΟΛΟΜώΝΤΟΣ
Οι Νήσοι Σολομώντος περιλαμβάνουν 922 νησιά και 

βρίσκονται στον Ειρηνικό Ωκεανό. Λόγω της τοποθεσίας 
τους, τα νησιά θεωρούνται ιδιαίτερα «ευάλωτα» στην κλι-
ματική αλλαγή. Μέχρι στιγμής, έχουν εξαφανιστεί πέντε 
νησιά από αυτά, που έχουν πλούσια βλάστηση. Το γεγο-
νός αυτό έχει αναστατώσει ιδιαίτερα τόσο την επιστημο-
νική κοινότητα όσο και τους κατοίκους των νησιών αυτών. 
Οι ειδικοί πιστεύουν πως, με την άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας, ολοένα και περισσότερα νησιά θα βυθιστούν, 
με αποτέλεσμα το σύμπλεγμα αυτό να εξαφανιστεί μέσα 
στα επόμενα 100 χρόνια.

ΜΕΓΑΣ ΚΟΡΑΛΛΙΟΓΕΝΗΣ ΎφΑΛΟΣ
Ο μεγαλύτερος κοραλλιογενής ύφαλος του κόσμου, 

που βρίσκεται στην Αυστραλία, αποτελείται από 2.900 
ξεχωριστούς υφάλους και 940 νησιά και εκτείνεται σε 
344.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα περίπου, κινδυνεύει να 
εξαφανιστεί. Υπεύθυνη για την κατάσταση αυτή είναι η 
ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή (υπεραλίευση, 
τουρισμός) αλλά και η κλιματική αλλαγή, η οποία απειλεί 
τον ύφαλο εξαιτίας της διάβρωσης του εδάφους. Οι επι-
στήμονες προβλέπουν ότι, μέχρι το 2030, περίπου το 60% 
του υφάλου θα έχει πάψει να υπάρχει.

ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ, ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 
Σήμερα, το Ατλαντικό Δάσος της Νότιας Αμερικής κα-

ταλαμβάνει 240 στρέμματα γης. Παρόλ’ αυτά, πριν από 
μερικά χρόνια, το δάσος κάλυπτε 1,35 εκατομμύρια τε-
τραγωνικά χιλιόμετρα στην Αργεντινή, την Ουρουγουάη, 

την Παραγουάη και τη Βραζιλία, γεγονός που αποδεικνύει 
ότι, πλέον, έχει απομείνει λιγότερο από το 7% της αρχικής 
έκτασής του.  Η μεγάλη οικολογική καταστροφή οφείλε-
ται στην εξάπλωση της παράνομης υλοτομίας και της γε-
ωργίας.

ΟΡΟΣ ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ 
Το όρος Κιλιμάντζαρο βρίσκεται στην Τανζανία της 

Αφρικής, πολύ κοντά στον Ισημερινό. Αποτελείται από 
δύο κορυφές, την Κίμπο και τη Μαβένσι, οι οποίες είναι 
κρατήρες ηφαιστείων και καλύπτονται από παγετώνες. 
Όμως, λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας, το 80% των 
πάγων έχει λιώσει, με αποτέλεσμα οι επιστήμονες να 
έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως οι παγετώνες θα 
εξαφανιστούν μέχρι το 2022.

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 
Το ανεξάρτητο αυτό νησί βρίσκεται απέναντι από τη 

νοτιοανατολική ακτή της Αφρικής και είναι το τέταρτο με-
γαλύτερο σε έκταση νησί παγκοσμίως. Φιλοξενεί πλούσια 
τροπικά δάση και σπάνια είδη ζώων, όπως οι λεμούριοι. 
Ωστόσο, το οικοσύστημα διατρέχει μεγάλο κίνδυνο,  εξαι-
τίας των πυρκαγιών και της παράνομης υλοτομίας στην 
περιοχή. Γι’ αυτόν τον λόγο, αν δε ληφθούν τα απαραίτη-
τα μέτρα για την προστασία των δασών του νησιού, αυτά, 
στα επόμενα 35 χρόνια, θα εξαφανιστούν.  

Συμπερασματικά, οι αλλαγές αυτές στο ανάγλυφο της 
Γης θα προκαλέσουν μια σειρά από οικολογικές κατα-
στροφές, οι οποίες θα αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων. 
Προκειμένου να αποφευχθούν οι επερχόμενες καταστρο-
φές, πρέπει οι κυβερνήσεις των κρατών να λάβουν αυστη-
ρά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και εμείς 
οι πολίτες να δείξουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το 
μέλλον του πλανήτη μας.

Πηνελόπη-Αγάπη Αθανασίου, Α1 Γυμνασίου

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το νερό 
είναι η πιο σημαντική πηγή ζω-
ής στον πλανήτη μας. Το 60% 

με 70% του σωματικού βάρους όλων 
των ζωντανών οργανισμών αποτελεί-
ται από νερό. Στη σημερινή εποχή, η 
έλλειψη νερού είναι ένα από τα σημα-
ντικότερα προβλήματα και αποτελεί 
εμπόδιο για την ανάπτυξη πολλών χω-
ρών, όπου η πρόσβαση σε καθαρό πό-
σιμο νερό είναι δύσκολη. Παράλληλα, 
οι περισσότερες ασθένειες οφείλονται 
στην έλλειψη ή την ακαταλληλότητα 

της πολύτιμης αυτής χημικής ένωσης.
Η λειψυδρία είναι ένα διεθνές πρό-

βλημα που επιφέρει πολλές επιπτώ-
σεις στην κοινωνία. Αρχικά, λόγω της 
ρύπανσης και της δηλητηρίασης του 
νερού, της μαζικής κατανάλωσης αλ-
λά και της αύξησης του πληθυσμού σε 
αρκετές χώρες, η δυνατότητα πρόσβα-
σης σε καθαρό νερό όλο και μειώνε-
ται. Σύμφωνα με έρευνες, κάθε λεπτό, 
τρία παιδιά πεθαίνουν εξαιτίας του μο-
λυσμένου νερού που καταναλώνουν,  
ενώ πάνω από 6.000 παιδιά πεθαίνουν 

καθημερινά λόγω των ασθενειών που 
σχετίζονται με την έλλειψη αυτού.

Παράλληλα, σε πολλές χώρες της 
Αφρικής και της Ασίας, πολλές γυναίκες 
και παιδιά αναγκάζονται να κουβαλούν 
καθημερινά το νερό που θα καταναλώ-
σουν και να περπατούν πολλά χιλιόμε-
τρα, για να το βρουν. Επίσης, σύμφω-
να με έρευνες, περισσότερα από 2,2 
εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν στην 
αρχή της χιλιετίας από ασθένειες που 
οφείλονται στο μολυσμένο νερό ή την 
ξηρασία.

Συνεπώς, καταλαβαίνουμε πως, αν 
και η Γη ονομάζεται «γαλάζιος πλανή-
της», το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι 
τεράστιο και θανατηφόρο. Όλοι, λοι-
πόν, θα πρέπει να ευαισθητοποιηθού-
με και να αναζητήσουμε λύσεις αντιμε-
τώπισης του προβλήματος αυτού. Γιατί 
το νερό είναι ένας φυσικός πόρος στον 
οποίο όλοι έχουμε δικαίωμα πρόσβα-
σης και κανείς δεν πρέπει να το στερεί-
ται.

Ηλιάνα Κανούτου, Γ2 Γυμνασίου

10 μερη ΠοΥ… θα εΞαΦανΙΣτοΥν αΠο τον Χαρτη

ελλεΙψη νεροΥ
Ένα παγκόσμιο πρόβλημα που μαστίζει τον πλανήτη
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Όταν σκέφτομαι την ημέρα του ξεριζωμού μας από την 
Πάργα, βλέπω μόνο πανικό, βλέπω μανάδες να σφι-
χταγκαλιάζουν τα παιδιά τους και να τρέχουν προς το 

λιμάνι, βλέπω πατεράδες να βαστούν τα κόκκαλα των προγό-
νων τους σαν πολύτιμο θησαυρό, βλέπω παππάδες να κρα-
τούν εικόνες και κειμήλια από τις εκκλησίες, βλέπω φωτιά να 
καίει τα κόκκαλα του παππού μου, βλέπω παλικάρια να βοη-
θούν τους ηλικιωμένους γονείς τους να κατέβουν στο λιμάνι.

Δε βλέπω, όμως, οικεία πρόσωπα• βλέπω μόνο ανθρώ-
πους να προσπαθούν να σωθούν. Ξαφνικά, με τραβάει ένα 
χέρι. Ήταν η μητέρα μου. Ακόμη ηχούν τα λόγια της στα αυ-
τιά μου. «Πρέπει να βιαστούμε! Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τρά-
βα βρες τον αδερφό σου». Αμέσως, ένιωσα τα πόδια μου να 
τρέχουν δίχως να μπορώ να τα ελέγξω.

 Γρήγορα έφτασα στην αγορά. Η εικόνα που αντίκρισα 
ήταν τρομαχτική. Στοιχειώνει ακόμα τα όνειρά μου. Άνδρες 
να μαζεύουν στάχτη. Στάχτη από τα κόκκαλα ανθρώπων 

που κάηκαν. Εκεί εντόπισα και τον αδερφό μου. Φαινόταν 
φοβισμένος. Έκλαιγε. Τον πήρα αγκαλιά και κατευθυνθή-
καμε προς το λιμάνι. Και εκεί επικρατούσε πανικός. Γυναί-
κες έκλαιγαν σπαρακτικά, κρατώντας στην αγκαλιά τους 
φασκιωμένα μωρά. Παππάδες έκαναν τον σταυρό τους και 
προσεύχονταν να μας προστατεύσει ο Θεός. Ηλικιωμένοι 
που, με όση δύναμη τους είχε απομείνει, προσπαθούσαν να 
φτάσουν στην προκυμαία, ώστε να ξεφύγουν. Να φύγουν για 
το άγνωστο. Να φύγουν, για να γλυτώσουν.

Τότε είδα τους γονείς μου. Μιλούσαν με έναν ψαρά που 
είχε μια βάρκα. Προσπαθούσαν να τον πείσουν να μας πάρει 
κι εμάς στη βάρκα του, ώστε να φύγουμε από εκείνη την επί-
γεια κόλαση. Η μητέρα μου κρατούσε τα κοσμήματά της και 
τα έδωσε στον ψαρά. Εκείνος τα κοίταξε καλά καλά και μετά 
μας έκανε νόημα να μπούμε. Δεν το πίστευα! Με τα χρήματα, 
τελικά, μπορείς να αγοράσεις τα πάντα, ακόμα και τη σωτη-
ρία σου! Έτσι δεν εξαγοράστηκε και η ίδια η Πάργα;

 Η θάλασσα ήταν ήρεμη, κάτι που ερχόταν σε αντίθεση με 
την ένταση που υπήρχε στη στεριά. Λες και η ίδια, συμπα-
ραστάτιδα στον πόνο μας και αρωγός, κράτησε ήρεμα και 
γαλήνια τα νερά της, για να μας ταξιδέψει με ασφάλεια, σαν 
ένα ύστατο δώρο μέσα στην απόλυτη καταστροφή που μας 
χτύπησε.

Όταν άρχισε να σουρουπώνει, όλες οι βάρκες ξεκίνησαν. 
Κανείς δεν ήξερε πού οδεύαμε. Το μόνο που ξέραμε ήταν ότι 
θέλαμε να φύγουμε μακριά από την Πάργα, για να μπορέ-
σουμε να ξεφύγουμε από τους Τούρκους. Δε θέλαμε να τους 
προσκυνήσουμε, αφού ούτε οι πρόγονοί μας το έκαναν.

 Κοίταξα, για τελευταία φορά, την πόλη όπου γεννήθηκα. 
Δάκρυα άρχισαν να κυλούν από τα μάτια μου, καθώς απομα-
κρυνόμασταν. Τα δάκρυα, που πλέον είχαν σκεπάσει το πρό-
σωπό μου, δημιούργησαν μια θολή εικόνα της πόλης. Μια 
τελευταία θολή ανάμνηση. «Καλή αντάμωση, Πάργα».

Αγγελίνα Παππά-Πανουτσοπούλου, Γ1 Γυμνασίου

28 Απριλίου 1819... Ημέρα χαραγμένη βα-
θιά στο μυαλό μου· κάθε στιγμή αποτυπωμένη 
με ανεξίτηλο μελάνι. Το βράδυ της προηγουμέ-
νης, δεν μπορούσα να κοιμηθώ· το μυαλό μου 
πλημμύριζε από σκέψεις που κάθε λίγο συνο-
δεύονταν από ολοένα μεγαλύτερους ποταμούς 
δακρύων. Μία λέξη είχε κολλήσει στο μυαλό 
μου και επαναλαμβανόταν συνεχώς... «γιατί;». 
Γιατί συνέβαινε αυτό; Γιατί σε εμάς; Γιατί τώρα; 
Όλα αυτά, βέβαια, ήταν ερωτήματα που δε θα 
απαντώνταν ποτέ από κανέναν, μένοντας έτσι 
εγώ, για πάντα, με την απορία.

Εν τέλει, κατάφερα να κλείσω τα μάτια μου 
αλλά μόνο για λίγο. Ξύπνησα, όμως, νωρίς -μό-
λις που είχε προβάλει ο ήλιος- από τη μυρωδιά 
του καπνού, που ήταν σχεδόν αποπνικτική. Κοι-
τάζοντας έξω από το παράθυρο, μπορούσα να 
διακρίνω ότι αυτός προερχόταν από την αγο-
ρά. Θυμήθηκα που μου είχαν πει ότι σήμερα 
θα έκαιγαν τα οστά των νεκρών μας, της οικο-
γένειάς μας. Δεν πέρασε πολλή ώρα, όταν είδα 
τον πατέρα μου να μπαίνει στο σπίτι με τα χέρια 
του γεμάτα χώματα και τα άλλοτε χαρούμενα 
γαλανά μάτια του δακρυσμένα, καθώς κρατού-
σε την τεφροδόχο. Στο πρόσωπό του αποτυπω-
μένα συναισθήματα πόνου και αγανάκτησης. 
Το βλέμμα του άδειο. Η έκφρασή του κενή. Το 
συνηθισμένο του χαμόγελο εντελώς σβησμέ-
νο. Ένα ελαφρύ τρέμουλο συνόδευε τις κινήσεις 
του και τη φωνή του. «Πάει και αυτό…» ψιθύρι-
σε ανάμεσα σε αναφιλητά και, αφήνοντας την 
τεφροδόχο πάνω στο τραπέζι, σκούπισε τα δά-
κρυά του με το μανίκι του. Ανοίγοντας τον τάφο, 
είχε αφήσει εκεί μέσα και ένα κομμάτι της ψυ-
χής του.

Η μητέρα ήταν εξίσου ταραγμένη, ακόμα και 
αν δεν ήταν παρούσα στο κάψιμο των οστών. 
Τη θυμάμαι να φωνάζει στον πατέρα μου την 
προηγούμενη ημέρα: «Δε θα το αντέξω, πήγαι-
νε μόνος σου!» ξεσπώντας σε κλάματα. Κρίνο-
ντας, μάλλον, από την αντίδραση του πατέρα 
μου εκείνο το πρωί, η μητέρα μου, όντως, δε θα 
άντεχε· θα κατέρρεε στη θέα των ανοιγμένων 
τάφων, πόσο μάλλον στη θέα της καύσης των 
οστών. Με το που είδε τον πατέρα μου να επι-
στρέφει τόσο καταρρακωμένος, έσπευσε να τον 
βοηθήσει. Τον σκέπασε με την αγκαλιά της και 
πέρασε τα χέρια της ανάμεσα στα γεμάτα στά-
χτη μαλλιά του, ψιθυρίζοντας στο αυτί του γλυ-
κές λέξεις παρηγοριάς.

Δεν άντεχα να τους βλέπω τόσο αδύναμους, 
οπότε κατευθύνθηκα στο δωμάτιο του αδερ-
φού μου. Πριν μπω μέσα, στάθηκα για λίγο έξω 
από την πόρτα του. Συνειδητοποίησα ότι, πρώ-

τη φορά, την είχε κλειστή. Πάντα είχε έναν ανε-
ξήγητο φόβο και δεν ήθελε να την κλείνει· ήθε-
λε να ακούει τα βήματά μας, τις φωνές μας· δεν 
άντεχε να μένει μόνος. Τώρα, όμως, καθόμουν 
στο κατώφλι του ακούγοντάς τον να προσπαθεί 
να κατευνάσει τα αναφιλητά... Κάθισα στο πάτω-
μα στηριζόμενη στην πόρτα του και ψιθύρισα: 
«Παναγιώτη, είσαι καλά;». Εκείνος, τότε, ξέσπα-
σε και άφησε μια κραυγή απόγνωσης... «Όχι!», 
φώναξε, «Εσύ θα ήσουν καλά, αν σου ανακοί-
νωναν ξαφνικά ότι έπρεπε να αφήσεις για πάντα 
το σπίτι στο οποίο γεννήθηκες και μεγάλωσες; 
Θα ήσουν καλά, αν μάθαινες ότι έπρεπε να πεις 
αντίο στους φίλους σου και να τους αγκαλιάσεις 
μια τελευταία φορά, πριν τους χάσεις για πάντα; 
Θα ήσουν καλά, αν όλη σου η ζωή γκρεμιζόταν 
μπροστά στα μάτια σου και εσύ δεν μπορούσες 
να κάνεις τίποτα για αυτό; Θα ήσουν καλά αν...». 
Δεν μπόρεσε να τελειώσει αυτή την τελευταία 
ερώτηση· τον είχε κυριεύσει ο πόνος. Ξαφνικά, 
ανοίγει την πόρτα και με κοιτάει στα μάτια λέγο-
ντας αργά, σχεδόν συλλαβιστά, αυτό που όλοι 
σκεφτόμασταν… «Θέλω τη ζωή μου πίσω!». 
Προσπάθησα, πραγματικά, να συγκρατήσω τα 
δάκρυά μου, προκειμένου να σταθώ δυνατή 
μπροστά του. Αλλά βλέποντας πως ένα ζωηρό 
νεαρό αγόρι σαν αυτόν, δώδεκα μόλις χρόνων, 
αναγκαζόταν να βιώσει τόση οδύνη, λύγισα. Τον 
έσφιξα στην αγκαλιά μου και καθίσαμε μαζί στο 
πάτωμα να σκουπίζουμε ο ένας τα δάκρυα του 
άλλου.

Ακούγοντάς μας, ήρθαν και οι γονείς μας και 
κάθισαν μαζί μας χαϊδεύοντας απαλά τα κεφά-
λια μας. «Παιδιά, ξέρουμε πως δεν είναι καθό-
λου εύκολο για κανέναν μας, όμως, έτσι πρέπει 
να γίνει. Σας ζητάμε υπερβολικά πολλά, αλλά 
πρέπει να δείξετε θάρρος. Είμαστε μια οικο-
γένεια και έχουμε ο ένας τον άλλο· αυτό αρκεί. 
Όπου και αν καταλήξουμε, θα μπορέσουμε να 
αντιμετωπίσουμε τα πάντα μαζί», είπε ο πατέ-
ρας και έπειτα σηκώθηκε. «Σε λίγες ώρες, ανα-
χωρούμε, οπότε ετοιμάστε ό,τι μπορείτε και πεί-
τε τα τελευταία αντίο».

Μαζέψαμε όλοι κουράγιο και, συγκεντρώνο-
ντας όση δύναμη μας απέμεινε, κατευθυνθήκα-
με ο καθένας στο δωμάτιό του να μαζέψουμε τα 
πράγματά μας. Η βάναυση διαδικασία επιλογής 
των πιο απαραίτητων με εξάντλησε ψυχικά. Κα-
θετί που δεν έβαζα στη βαλίτσα μου το αποχω-
ριζόμουν για πάντα. Το περιεργαζόμουν μια τε-
λευταία φορά-σε μια μορφή ιεροτελεστίας- και 
το άφηνα στη θέση του. Η μητέρα είχε πει: «Μό-
νο όσα πραγματικά χρειάζεσαι, τα υπόλοιπα εί-
ναι άσκοπο βάρος». Έτσι, με σφιγμένη την καρ-

διά, έστρωσα, για τελευταία φορά, το κρεβάτι 
μου, τακτοποίησα όσα ρούχα αποφάσισα να 
αφήσω πίσω μου, αντίκρισα, μια τελευταία φο-
ρά, τις ζωγραφιές του Παναγιώτη που ήταν κρε-
μασμένες στον τοίχο. Έπειτα, έπιασα σφιχτά τη 
βαλίτσα μου, που, παρά τα λίγα αντικείμενα που 
είχα πακετάρει σ’ αυτήν, ήταν ασήκωτη, και κα-
τευθύνθηκα προς το σαλόνι.

Κοίταξα έξω απ’ το παράθυρο και είδα, ξαφνι-
κά, μια γνώριμη φιγούρα. Όσο την περιεργαζό-
μουν καλύτερα, κατάλαβα ότι ήταν η Αθηνά που 
καθόταν στο πεζούλι έξω απ’ το σπίτι της και εί-
χε το κεφάλι της μέσα στα χέρια της. Βγήκα από 
το σπίτι και έτρεξα προς το μέρος της. Όταν με 
είδε να πλησιάζω, σηκώθηκε αμέσως και άπλω-
σε τα χέρια της προς εμένα. Έπεσα στην αγκαλιά 
της και αρχίσαμε και οι δύο να κλαίμε η μία στον 
ώμο της άλλης. «Δε θέλω να φύγω, δε θέλω να σε 
χάσω», φώναζε ανάμεσα στους λυγμούς της. Τό-
τε την κοίταξα στα μάτια και της είπα με ήρεμη 
φωνή: «Όσα χιλιόμετρα κι αν μας χωρίζουν, εσύ 
πάντα θα είσαι μέσα στην καρδιά μου. Ακόμα 
κι αν δε με βλέπεις, εγώ θα είμαι πάντα εκεί για 
’σένα. Σε ξέρω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό 
μου, δεν πρόκειται να περάσει ούτε μία ημέρα 
που να μη σε σκέφτομαι συνέχεια. Όποιον και να 
γνωρίσω, δε θα συγκριθεί ποτέ με εσένα. Δεν εί-
σαι απλά η καλύτερή μου φίλη· είσαι η αδερφή 
μου και σου υπόσχομαι ότι με την πρώτη ευκαι-
ρία θα έρθω να σε βρω». Το πράσινο των ματιών 
της είχε θολώσει από τα δάκρυα και το γλυκό της 
πρόσωπο είχε παραμορφωθεί. Ήταν εμφανέ-
στατη η ψυχική συντριβή της. Δεν είχε λόγια. Χύ-
θηκε στην αγκαλιά μου και κατάλαβα όλα όσα 
ήθελε να πει και δεν μπορούσε να τα εκφράσει. 
Έτσι αθόρυβα «μιλάγαμε» για κάποια ώρα και 
έτσι αθόρυβα θα μπορούσαμε να επικοινωνού-
με, όταν οι αποστάσεις που μας χώριζαν ήταν 
παραπάνω από το πλάτος ενός δρόμου.

Γύρισα σπίτι με μάτια κατακόκκινα και καρ-
διά ραγισμένη. Είχε, πλέον, μεσημεριάσει. Έπρε-
πε να φύγουμε σύντομα. Ο καθένας είχε ετοιμα-
στεί και όλοι σκεφτόμασταν το ίδιο. Ήταν αυτή, 
όντως, η τελευταία φορά που συγκεντρωνόμα-
σταν σε αυτό το σπίτι; Ήταν η τελευταία φορά 
που κλειδώναμε αυτήν την πόρτα; Κοιτάξαμε 
γύρω μας. Όλα έμοιαζαν υπέροχα. Ο σκισμέ-
νος καναπές έμοιαζε πιο πολύτιμος από έναν 
σάκο διαμάντια, οι ξεθωριασμένες φωτογρα-
φίες μας φάνταζαν πιο ωραίες από πίνακα του 
Πικάσο, το τρίξιμο της πόρτας ηχούσε σαν με-
λωδία στα αυτιά μας. Κάθε γωνία θύμιζε και μια 
ανάμνηση. Στη γωνία του τοίχου σημειώναμε 
όλα τα ύψη μας, στον διάδρομο είχα πρωτοπερ-

πατήσει εγώ, στην κουζίνα είχε πρωτομιλήσει ο 
Παναγιώτης... Τώρα, αφήναμε πίσω όλο μας το 
παρελθόν.

Αρχίσαμε, λοιπόν, να κατευθυνόμαστε προς 
το λιμάνι. Σε όλη τη διαδρομή, ήμαστε αμίλητοι, 
θυμάμαι. Κράταγα τον Παναγιώτη από το χέρι 
και οι γονείς μου, με ένα άδειο βλέμμα κατευ-
θυνόμενο προς τον ορίζοντα, στέκονταν δεξιά 
κι αριστερά μας. Το μυαλό μου είχε κατακλυστεί 
από σκέψεις -κυρίως αναμνήσεις. Σκεφτόμουν, 
όμως, και πώς θα εξελισσόταν η ζωή μας. Κάθε 
βήμα που κάναμε εκείνη τη στιγμή ήταν βήμα 
απομάκρυνσης από την παλιά ζωή και εγκαινι-
ασμού μιας άλλης,  καινούργιας ζωής. Δεν μπο-
ρούσα παρά να αναρωτιέμαι πώς θα εξελισσό-
ταν η ροή των πραγμάτων. Ήταν συγκλονιστικό 
για το παιδικό μυαλό μου πώς μπορούσε κανείς 
να ξαναφτιάξει τη ζωή του από την αρχή. Όλα 
έμοιαζαν εξωπραγματικά και πέρναγαν στιγμές 
που αναρωτιώμουν αν ήμουν στη μέση ενός 
θλιβερού εφιάλτη.

Όταν, μετά από μεγάλη διαδρομή, φτάσαμε 
στο λιμάνι, υπήρχε συνωστισμός. Κάποιες φυ-
σιογνωμίες γνώριμες, άλλες άγνωστες· όλες, 
όμως, ανήσυχες, τρομαγμένες. Ανεβαίναμε στο 
πλοίο και όλες οι φωνές θύμιζαν χάβρα Ιουδαί-
ων. Όταν το πλοίο απέπλευσε, κοίταζα τη στεριά 
να απομακρύνεται. Κοίταζα τα σπίτια να γίνο-
νται πιο μικρά. Κοίταζα την πανέμορφη πατρί-
δα μας να μένει πίσω και εμείς να προχωράμε. 
Λύπη, πόνος, οργή· όλα κάνανε τον κύκλο τους 
μέσα στην ψυχή μου. Γνώρισα πραγματικό πό-
νο, πραγματική αγωνία, πραγματικό φόβο. Ανά-
μεσα, όμως, σε όλα τα δυσάρεστα συναισθήμα-
τα κρυβόταν και η ελπίδα μου· η ελπίδα ότι, εν 
τέλει, θα ξαναχαμογελούσα· ότι, εν τέλει, θα ξα-
νακολλούσαν τα διάσπαρτα κομμάτια της καρ-
διάς μου· ότι, εν τέλει, θα ξαναχτίζαμε μια φυ-
σιολογική ζωή. «Ἐπί πῆμα καί χαρά πᾶσι κυ-
κλοῦσιν», όπως είχε πει ο Σοφοκλής.

Αναστασία Κανατά, Γ1 Γυμνασίου

τηΣ ΠαργαΣΤη φετινή σχολική χρονιά, στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, οι μαθητές της Γ΄ 
Γυμνασίου μελέτησαν το δημοτικό τραγούδι «Της Πάργας». Τους ανατέθηκε, στη συνέχεια, μια εργασία δημι-
ουργικής γραφής με τίτλο: «Υπόθεσε ότι είσαι Παργινός, που, ως παιδί, αναγκάστηκες να εγκαταλείψεις την 

πατρίδα σου. Μεγάλος πια, αφηγείσαι, σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, εκείνη την ημέρα φυγής/ξεριζωμού από την 
Πάργα». Η φαντασία των παιδιών, τα οποία ανταποκρίθηκαν με προθυμία, αποτυπώνεται στα παρακάτω κείμενα.
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Ήμουν μικρό παιδί, μόλις οκτώ χρό-
νων, όταν μαζί με την οικογένειά 
μου αναγκαστήκαμε να εξορι-

στούμε από την πατρίδα μας, την Πάργα.  
Η ζωή μας δεν ήταν εύκολη. Δε θυμάμαι 
και πολλά, λόγω της μικρής μου ηλικίας, 
αλλά μπορώ να ανακαλέσω στη μνήμη 
μου την παρουσία στον τόπο μου των Άγ-
γλων, οι οποίοι έλεγχαν τα πάντα.

Θυμάμαι, λοιπόν, πως ήταν άνοιξη και, 
συγκεκριμένα, Απρίλης του 1819. Ξαφνι-
κά, το μεσημέρι εκείνο, μπήκε η μητέρα 
μου στο σπίτι έντρομη φωνάζοντας σε 
εμένα και στ’ αδέρφια μου πως κινδυνεύ-
αμε, πως οι Άγγλοι μάς πρόδωσαν και πού-
λησαν την πόλη μας στον Αλή Πασά. Εξί-
σου τρομοκρατημένη έλεγε στον πατέρα 
μας ότι έπρεπε οπωσδήποτε να βρούμε 

έναν τρόπο να φύγουμε λαθραία, προκει-
μένου να γλυτώσουμε.
 - Παιδιά μου, οι Άγγλοι μάς πούλησαν 

στους Τούρκους, τελείωσαν όλα. Πρέπει 
να φύγουμε, να γλυτώσουμε. Αλλιώς, θα 
μας πάρουν για σκλάβους. Παναγία μου, 
τι ημέρα μάς ξημέρωσε!

- Σώπασε, Μαρία, είπε ο πατέρας μας, δεν 
είναι απλά τα πράγματα, δε γίνεται να φύ-
γουμε έτσι. Όλοι μας πρέπει να τακτοποι-
ήσουμε, εκτός από τους εαυτούς μας, και 
τους νεκρούς μας.
Δεν καταλάβαινα τι εννοούσε ο πατέ-

ρας, τι έπρεπε, δηλαδή, να κάνουμε. Κατα-
λάβαινα πως έπρεπε να τρέξουμε, να φύ-
γουμε, να σωθούμε. Όμως, δεν μπορούσα 
να αντιληφθώ τι έπρεπε να γίνει με τους 
νεκρούς.

Από την ανακοίνωση του «ξεπουλήμα-
τος» της Πάργας, μέχρι την επίσημη παρά-
δοσή της στους Τούρκους, μεσολαβούσε 
ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, κατά 
τη διάρκεια του οποίου επικρατούσε πα-
νικός. Οι γονείς μου, τελικά, μας πήραν και 
φύγαμε άρον- άρον από το σπίτι μας, με τα 
ελάχιστα ρούχα και πράγματα που μπο-
ρούσαμε να κουβαλήσουμε.
-  Μάνα, πού πάμε; ρωτούσα εγώ. Τι θ’ απο-

γίνει το σπίτι μας; Τι θ’ απογίνουν τα υπάρ-
χοντά μας; Τι θ’ απογίνουμε εμείς; Και, αν 
μας πιάσουν, τι θα μας κάνουν; Μήπως να 
μείνουμε εδώ; Αν μας πιάσουν να φεύγου-
με, θα μας σκοτώσουν!
Σ’ όλα αυτά τα συνεχή ερωτήματά μου, 

τα γεμάτα αγωνία, η δόλια μάνα μου αντα-
ποκρίθηκε :
-  Σώπα, Γιώργη, μην κάνεις έτσι, τρομάζεις 

και τ’ αδέλφια σου. Όχι, παιδί μου, δε θα 
κάτσουμε εδώ με σταυρωμένα τα χέρια 
να μας κατακτήσουν οι εχθροί, να μας κά-
νουν δούλους τους. Θα περιμαζέψουμε 
και τα οστά των νεκρών μας, θα προστα-
τεύσουμε τα ιερά και τα όσιά μας και όπου 
βγει.

-  Μα θα πεθάνουμε! φώναξε η μικρή μου 
αδερφή, η Αννούλα.

-  Ίσως, είπε χαμηλώνοντας το βλέμμα η μά-
να. Ωστόσο, το προτιμώ από την υποδού-
λωση. Τέτοια ζωή δεν τη θέλουμε.
Φύγαμε, λοιπόν, και πήγαμε στους τά-

φους των νεκρών μας, όχι μόνο εμείς αλ-
λά και όλοι οι Παργινοί, με αξίνες στα χέ-
ρια και με ό,τι άλλα εργαλεία μπορούσα-
με να πάρουμε. Οι άντρες έσκαβαν τους 
τάφους και, μέσα σε σεντόνια, έβαζαν με 
ευλάβεια τα κόκκαλα των νεκρών μας, για 
να τα πάρουμε μαζί. Οι μανάδες μας μας 
είχαν πάρει μαζί τους, οι ιερείς κουβαλού-
σαν τις εικόνες των αγίων όσο οι άντρες 
φρόντιζαν να περισυλλέξουν τα κόκκαλα 
των προγόνων μας. Δεν υπήρχε περίπτω-
ση, φώναζαν, ούτε οι νεκροί που αγωνί-
στηκαν ένδοξα για την ελευθερία μας ού-
τε οι ίδιοι να παραδοθούν στα χέρια των 
Τούρκων. Ήμουν πολύ μικρός, ήμουν φο-
βισμένος, με είχε λούσει κρύος ιδρώτας. 
Θαύμασα, όμως, τη λεβεντιά όλων των 
ανδρών αλλά και τη γενναιότητα των γυ-
ναικών. Ακόμα και τώρα που μεγάλωσα, 
θυμάμαι τη λεβεντιά τους αυτή και νιώθω 
ακόμα πιο έντονο το αίσθημα του θαυμα-
σμού. Αν και στην πόλη επικρατούσε αγα-
νάκτηση και θρήνος, εκείνοι αγωνίστηκαν, 
για να υπερασπιστούν την ελευθερία, την 

πατρίδα και τα ιερά τους. Περισσότερο, 
όμως, από τον ξεριζωμό και την απώλεια 
της πόλης τους, τους πείραζε η προδοσία 
και ο ύπουλος τρόπος με τον οποίο ο Αλή 
Πασάς άρπαζε όσα είχαν και δεν είχαν. Δεν 
τους έβλεπα τρομαγμένους, δεν υπήρχε 
φόβος. Μέσα σε αυτό το πολεμικό κλίμα, 
εμείς τα μικρά παιδιά αισθανόμασταν το 
θάρρος των μεγάλων και την προσπάθειά 
τους να υπερασπιστούν τις αξίες τους. 
Ήμουν πολύ μικρός, για να καταλαβαίνω 
τόσο σπουδαία πράγματα, αλλά κάτω από 
την πίεση των γεγονότων αναγκάστηκα να 
καταλάβω.

Η πόλη μας, τελικά, ερημώθηκε, μπρο-
στά στην απειλή της βάρβαρης επέλα-
σης των στρατευμάτων του Αλή Πασά. 
Και εμείς αγωνιζόμασταν να περισώσου-
με την υπερηφάνεια και τις αξίες μας, 
παλεύοντας κατά των Τούρκων, προ-
σπαθώντας να διαφύγουμε. Εντέλει, δε 
σωθήκαμε όλοι. Στα χέρια των εχθρών, 
έπεσαν πολλοί συμπατριώτες μας, τους 
οποίους και σκότωσαν. Η οικογένειά μου 
κι εγώ καταφέραμε να διαφύγουμε στην 
Κέρκυρα και έτσι σωθήκαμε. Ήμασταν 
πολύ τυχεροί.

Με τα χρόνια, οι πληγές μας επουλώθη-
καν, αλλά, ουσιαστικά, δεν έκλεισαν ποτέ. 
Είναι οι στιγμές εκείνες που καθόρισαν τη 
ζωή, την τύχη και, κυρίως, οι στιγμές εκεί-
νες που δοκίμασαν τον ψυχισμό μας και 
μέτρησαν τις δυνάμεις μας. Τελικά, κατά-
λαβα ότι αξίζει να αγωνίζεται κανείς για 
την ελευθερία του και να υπερασπίζεται 
τις αρχές και τα υψηλά ιδανικά του.

Μαριέττα Αγγελή, Γ1 Γυμνασίου

Θυμάμαι εκείνη την ημέρα σαν να είναι σήμε-
ρα. Ήμαστε όλοι μαζεμένοι γύρω από το οι-
κογενειακό τραπέζι και η μητέρα με τον πα-

τέρα συζητούσαν έντονα. Η συζήτησή τους αφορού-
σε στο γεγονός ότι οι Άγγλοι μάς έπαιρναν και το τε-
λευταίο μας χωράφι, γεγονός με δραματικές επιπτώ-
σεις για το μέλλον της οικογένειάς μας. Ο αδερφός 
μου κι εγώ τσακωνόμαστε για το ποιος θα κοιμόταν 
εκείνο το βράδυ στο πάτωμα, μιας και είχαμε μόνο 
ένα στρώμα.

Ξαφνικά, άνοιξε δυνατά η πόρτα και μπήκε μέσα 
ο γείτονάς μας, ο μπαρμπα-Μήτρος, αλαφιασμένος. 
Δε θα ξεχάσω ποτέ την έκφρασή του. Ήταν σαν να 
προσπαθούσε να κρατήσει τα δάκρυά του, αλλά, 
ταυτόχρονα, να δείξει και δυνατός, ίσως για να μην 
τρομάξει εμάς τα μικρά. Ο μπαρμπα-Μήτρος κρα-
τούσε στα χέρια του μια τσαλακωμένη εφημερίδα. Η 
μητέρα, τότε, μας οδήγησε στο δωμάτιό μας, για να 
μην ακούσουμε όσα επρόκειτο να ειπωθούν. Εμείς, 
όμως, μετά από λίγο, στήσαμε αυτί λόγω της παιδι-
κής μας περιέργειας. Το μόνο που θυμάμαι είναι να 
ακούω τον πατέρα μου να λέει με τρεμάμενη φωνή 
«χαθήκαμε…». Δεν τον είχα ξανακούσει ποτέ έτσι 
εκείνον, που έμπαινε μες στο σπίτι κι έτρεμε η γη απ’ 
τη φωνή του.

 Μετά από λίγο, ήρθε σιμά μας και μας είπε να βά-
λουμε σε έναν σάκο τα λιγοστά μας ρουχαλάκια, ενώ 
εκείνος-όπως είπε- έπρεπε να πάει να ανάψει τα κα-
ντηλάκια στο μνήμα του παππού και της γιαγιάς. Τώ-
ρα πια ξέρω ότι είχε πάει, για να τους ξεθάψει. Όταν 
επέστρεψε από το νεκροταφείο, είχε μαζί του έναν 
μικρό σάκο.

Είχε πέσει πια το βράδυ κι ήταν ώρα για ύπνο. Άρ-
γησα να κοιμηθώ, αφού άκουγα τη μητέρα όλο το 
βράδυ να κλαίει, σαν να μοιρολογεί κάποιον. Δεν εί-

χα καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε, αλλά έκανα διά-
φορες υποθέσεις με το παιδικό μου μυαλό.

 Την επόμενη ημέρα, οι γονείς μας μας ανακοίνω-
σαν ότι θα φεύγαμε από την Πάργα και θα ταξιδεύ-
αμε με προορισμό την Κέρκυρα. Εμείς- αφελώς- νο-
μίσαμε ότι θα πηγαίναμε να επισκεφτούμε έναν θείο 
της μητέρας. Όταν φορτώσαμε τα υπάρχοντά μας 
στο γαϊδουράκι, επικρατούσε γύρω μας μια εικόνα 
αναστάτωσης και ταραχής. Γείτονες και φίλοι των 
δικών μας ετοιμάζονταν κι εκείνοι να φύγουν. Άλλοι 
κλαίγανε, άλλοι φορτώνονταν με όπλα. Όλοι, όμως, 
κουβαλούσαν τους ίδιους σάκους με τον πατέρα. 
Μας είπαν ότι θα κάναμε μια στάση στην πλατεία του 
χωριού. Μόλις φτάσαμε εκεί, οι άντρες άρχισαν να 
ανάβουν φωτιές και οι γυναίκες να αδειάζουν τους 
σάκους πάνω στις πύρινες γλώσσες. Όλοι τριγύρω 
κλαίγανε. Ασυναίσθητα άρχισα να κλαίω κι εγώ, ανα-
τριχιάζοντας από τις κραυγές των γυναικών, κι ας μην 
καταλάβαινα τον λόγο.

 Όταν η φωτιά δεν είχε τίποτα άλλο πια να κάψει, 
οι πατεράδες γέμισαν τις τεφροδόχους με τα αποτε-
φρωμένα κόκαλα. Καθώς παίρναμε τον δρόμο της 
αναχώρησης, άκουγα τους γονείς μου να μιλάνε για 
ατίμωση και προδοσία της Πάργας μας. Τότε δεν κα-
ταλάβαινα τι σήμαιναν όλα αυτά, αλλά τώρα, ενήλικη 
πια, καταλαβαίνω ότι επρόκειτο για αγοραπωλησία. 
Η πατρίδα μας πουλήθηκε στον Τούρκο εχθρό ένα-
ντι ενός ποσού και χωρίς να προηγηθεί αναμέτρηση. 
Για έναν Παργινό δεν υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή 
από αυτό το γεγονός. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να 
πολεμήσουμε για την πόλη μας και να την κρατήσου-
με δικιά μας για πάντα…ή έστω να αγωνιστούμε για 
τον σκοπό αυτό…

Μαρία Καραντζάβελου, Γ1 Γυμνασίου 

Ξημέρωνε Κυριακή, 28 Απριλίου του 1819, όταν ξύπνη-
σα από τις φωνές των παππούδων που συζητούσαν 
στο καφενείο της γειτονιάς. Γυναικόπαιδα μιλούσαν 

έντονα και η μητέρα μου, στο παράθυρο, είχε τεντώσει το 
αυτί της, για ν’ ακούσει τα νέα. Ταυτόχρονα ψέλλισε: «Σήκω, 
παιδί μου, έχουμε άσχημα μαντάτα…». Η πόλη μας ήταν, 
πλέον, στα χέρια των Τούρκων…Απίστευτο!

 Τινάχτηκα από το κρεβάτι μου σαν να με χτύπησε ηλεκτρι-
κό ρεύμα! Ο πατέρας μπήκε στο σπίτι και μας είπε ότι οι Άγ-
γλοι πούλησαν στους Τούρκους την Πάργα μας, τη γενέτειρά 
μας, για 156.000 λίρες. Τι προδοσία, τι αδικία να παραδίδεσαι 
στον εχθρό αμαχητί! Να μην έχεις την ευκαιρία να παλέψεις 
για την ελευθερία του τόπου σου!

Έτσι, αναγκαστήκαμε να εκπατριστούμε παίρνοντας μαζί 
μας ό,τι μπορούσαμε. Προορισμός μας ήταν η Κέρκυρα ανα-
ζητώντας μια καλύτερη τύχη. Ο αδελφός μου ο μικρός δεν 
είχε καταλάβει τίποτα και, ίσως, ήταν καλύτερα γι’ αυτόν. Δεν 
πληγώθηκε η ψυχούλα του…

 Θυμάμαι τον ιερέα του χωριού να βροντοφωνάζει να πά-
ρουν οι κάτοικοι όλες τις εικόνες των Αγίων, για να μην τις 
βεβηλώσει ο εχθρός. Οι άντρες ξέθαψαν τα οστά των προ-
γόνων, για να μην τα μαγαρίσουν οι Τούρκοι και τα έκαψαν 
παίρνοντας μαζί τους την τέφρα.

 Τα μοιρολόγια των γυναικών θα μείνουν για πάντα χαραγ-
μένα στην καρδιά μου. Η ανδρεία των Παργινών να πάρουν 
μαζί τους ό,τι ιερό κειμήλιο είχαν έγινε παράδειγμα προς μί-
μηση για τους νεοτέρους. Η αγωνία ήταν ζωγραφισμένη στα 
πρόσωπα όλων. Αλλά ακόμη περισσότερο υπήρχε συγκινη-
σιακή φόρτιση και, κυρίως, πικρία για την ανέντιμη ενέργεια 
των Άγγλων σε βάρος μας.

 Ακόμη και σήμερα, ενήλικας, πλέον, με παιδιά, δε θα ήθε-
λα να ζήσω ξανά τέτοιες εφιαλτικές στιγμές αλλά, ακόμη κι 
αν βρισκόμουν σε παρόμοια κατάσταση, θ’ ακολουθούσα το 
παράδειγμα των γενναίων προγόνων μου. Και αυτό, γιατί πά-
νω απ’ όλα είμαι ΕΛΛΗΝΑΣ.

Γιάννης Μαρώσης, Γ1 Γυμνασίου

τηΣ ΠαργαΣ



Τι θα λέγατε σε κάποιον που επιθυμεί να 
ασχοληθεί με έναν τομέα, όπως ο δικός 
σας, που δεν είναι τόσο διαδεδομένος;
Β.Σ.: « Άμα το θέλει, να το κάνει. Πολύ απλά».
Πώς και σε ποια ηλικία άρχισε να εκδηλώ-
νεται το πάθος σας για τα αυτοκίνητα; 
Β.Σ.: «Το δικό μου πάθος ξεκίνησε από τό-
τε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τότε που τα 
αδέρφια μου μου πετούσαν αυτοκινητάκια 
στο κεφάλι, όταν ήμουν, ακόμη, στην κούνια. 
Οπότε, λογικά, από πάρα πολύ μικρή ηλικία. 
Γενικά, νομίζω πως το πάθος για τα αυτοκί-
νητα το έχουν πολλά αγόρια και, από εκεί και 
πέρα, είναι τι θέλει να κάνει  ο καθένας μελ-
λοντικά όσον αφορά στην επαγγελματική 
του αποκατάσταση».
Σ.Α.: «Από πολύ μικρός, ξεκίνησα να ασχο-
λούμαι με αυτοκίνητα. Περίμενα να πάρω το 
χαρτζιλίκι μου, για να αγοράσω το επόμενο 
τεύχος κάθε περιοδικού αυτοκινήτων και, 
στην εφηβεία, συνήθιζα να «λύνω» κινητή-
ρες, προκειμένου να μάθω, να ανακαλύψω 
πώς δουλεύουν και, στη συνέχεια, τους επα-
νασυναρμολογούσα. Έτσι, λοιπόν, ήρθα σε 
επαφή και με τη Mηχανολογία».
Είχατε σκεφτεί την ενασχόλησή σας με τα 
αυτοκίνητα και ως επάγγελμα ;
Β.Σ.: «Όχι, καθόλου. Εγώ θυμάμαι τον εαυ-
τό μου να διαβάζω περιοδικά αυτοκινήτου 
και να είμαι με έναν φίλο συζητώντας για το 
ποιο αμάξι μάς αρέσει ή όχι. Δεν μπορούσα 
να φανταστώ, ας πούμε, ότι όλα αυτά τα αυ-
τοκίνητα τα οποία τα έβλεπα σε περιοδικά 
θα μπορούσα να τα οδηγώ ή να τα δοκιμά-
ζω και να γράφω γι’ αυτά. Δεν ήθελα να γίνω 
γιατρός, όπως ήθελε ο πατέρας μου ή καθη-
γητής. Εγώ ήθελα να γίνω δημοσιογράφος 
και, επειδή είχα την τρέλα και την αγάπη για 
το αυτοκίνητο, κυνήγησα να κάνω μόνο ρε-
πορτάζ αυτοκινήτου που δεν είναι και τόσο 
διαδεδομένο στην Ελλάδα».
Ως παιδί, ποιο ήταν το αγαπημένο σας 
αυτοκίνητο ;
Β.Σ.: «Ήταν και παραμένει η Lamborghini. 
Πιο συγκεκριμένα, η Lamborghini Diablo, 
γιατί είναι ένα καθαρόαιμο supercar, αλλά, 
γενικότερα, προτιμώ όποιο όχημα έχει το 
σήμα της Lamborghini».
Αν δεν ήσαστε δημοσιογράφος που 
ασχολείστε με τη στήλη των αυτοκινή-
των, ποιο επάγγελμα θα θέλατε να ασκεί-
τε;
Β.Σ.: «Θα μου άρεσε να ασχολούμαι με τον 
τουρισμό, γιατί μου αρέσει το γεγονός ότι 
αυτοί που ασχολούνται με τον συγκεκριμένο 
χώρο έχουν να κάνουν με ανθρώπους που 
είναι χαρούμενοι εκείνη την ώρα και περνά-
νε ωραία. Έτσι, καταλήγουν να έχουν και οι 
ίδιοι θετικά συναισθήματα, καθώς τους εξυ-

πηρετούν».
Πότε και πώς προέκυψε η ιδέα για τα βί-
ντεο στο ΥouΤube;
Β.Σ.: Ψάχνω να βρω τρόπους, για να εξελίξω 
τη δουλειά μου. Δηλαδή, το YouTube προέ-
κυψε πολύ αργότερα, γιατί εγώ έχω ξεκινή-
σει από εφημερίδες, έχω κάνει ραδιόφωνο, 
τηλεόραση και λοιπά. Αλλά προέκυψε, επει-
δή ο κόσμος αλλάζει και ο τρόπος που δια-
βάζει κάποιος και ενημερώνεται αλλάζει. 
Έτσι κι εγώ, όταν πήγα στη zougla.gr, κατά-
λαβα ότι το διαδίκτυο έχει πολλή δυναμική, 
σε διαβάζει, δηλαδή, πάρα πολύς κόσμος 
μέσω αυτού. Το YouTube έχει προκύψει από 
μια ανάγκη να συσσωρεύσω όλον αυτόν τον 
όγκο της δουλειάς και των βίντεο σε έναν χώ-
ρο, για να τα ξέρω εγώ για μένα και, από κει 
και πέρα, σιγά-σιγά διαπιστώθηκε ότι ο κό-
σμος έμπαινε και τα έβλεπε. Εξελίχθηκε, έτσι, 
η ιδέα μου τόσο απλά!».
Πώς νιώθετε που καταφέρατε, ουσιαστι-
κά, το ενδιαφέρον σας για την αυτοκί-
νηση να το μετατρέψετε σε εργασία και 
να βιοπορίζεστε από αυτό; Σας ρωτάμε, 
γιατί υπάρχει πολύς κόσμος που δυσανα-
σχετεί με τις πολλές ώρες εργασίας, επει-
δή δεν τον ελκύει το αντικείμενο…
Β.Σ.: «Βασικά, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Εί-
χα σκοπό να κάνω αυτό που μου αρέσει και 
θεωρώ ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος αν κά-
νει αυτό που του αρέσει- είτε είναι δημοσιο-
γράφος είτε γιατρός ή μηχανολόγος, είτε έχει 
μία καφετέρια είτε ένα σουβλατζίδικο, δε θα 
σκέφτεται τα χρήματα! Να είστε σίγουροι ότι 
τα χρήματα θα έρθουν από μόνα τους, αν 
αυτό που κάνετε το αγαπάτε».
Σ.Α.: «Παλαιότερα, δούλευα, για πολλά χρό-
νια, στο ανθοπωλείο της οικογένειας, το 
οποίο είχε ιδιαίτερη επιτυχία. Από μικρός, 
ωστόσο, αγάπη μου ήταν τα αυτοκίνητα και 
ασχολούμουν και με την τετρακίνηση και 
την οδήγηση εκτός δρόμου. Μάλιστα, πε-
ρισσότερο μου τηλεφωνούσαν φίλοι που 
ρωτούσαν τι εξαρτήματα να χρησιμοποιή-
σουν στο αυτοκίνητό τους παρά να με ρω-
τήσουν για λουλούδια! Γνώριζα αρκετούς 
οι οποίοι αγόραζαν ένα τζιπ και θεωρούσαν 
ότι μπορούσαν να κατακτήσουν μ’ αυτό το 
βουνό και αρκετοί από αυτούς κατέληξαν 
να χάσουν τη ζωή τους από τρομερά λάθη. 

Επειδή όλο αυτό δεν το άντεχα και είχα τη 
δυνατότητα να βοηθήσω με τις γνώσεις μου, 
αποφάσισα να πουλήσω τα χωράφια με τα 
λουλούδια και να χρησιμοποιήσω τα χρήμα-
τα (ουσιαστικά όλη την περιουσία μας), για 
να ανοίξω την πίστα Attart Off Road Park, το 
2003. Οικογένεια και φίλοι μού λέγανε: «Μα 
καλά τι κάνεις; Θα χάσεις όλα τα χρήματα!». 
Εκείνη την εποχή, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο την 
Ελλάδα. Και, όμως, όλα αυτά τα χρόνια, η πί-
στα δούλεψε πάρα πολύ και πέτυχε. Φυσικά, 
αφού είχαμε ρίξει πάρα πολλά χρήματα σ’ 
αυτό το εγχείρημα».
Πέρα από τα αυτοκίνητα, έχετε κάποιο 
άλλο χόμπι;
Β.Σ.: «Μ’ αρέσει ό,τι καίει βενζίνη! Γενικό-
τερα, έχω τρέλα με ό,τι κινείται! Ένα χόμπι... 
μου είναι τα τζετ σκι και, όποτε βρίσκω χρό-
νο- βασικά τον χειμώνα-, βγαίνω στη θάλασ-
σα, την οποία λατρεύω».
Τι περιλαμβάνει η καθημερινότητα ενός 
δημοσιογράφου αυτοκινήτων;
Β.Σ.: Βασικά, δεν υπάρχει κάτι σταθερό στην 
καθημερινότητά του. Το αντικείμενο ενός 
δημοσιογράφου αυτοκινήτων είναι ό,τι προ-
κύψει σχετικά με ένα ρεπορτάζ αυτοκινήτου 
είτε αυτό είναι στο εξωτερικό είτε είναι μία 
παρουσίαση στην Ελλάδα. Επίσης, μπορεί 
να πάει για ένα γύρισμα είτε να βγει στο πε-
ζοδρόμιο, για να βρει την είδηση, ένα πρω-
τότυπο θέμα και, φυσικά, μέρος της καθημε-
ρινότητάς του είναι να καθίσει να γράψει όλα 
αυτά που έμαθε από το πρωί. Έτσι, λοιπόν, 
συμπληρώνονται και οι υπόλοιπες ώρες. 
Πολλές φορές, ξεχνά και να φάει!».
Θεωρείτε ότι ο έντυπος Τύπος που σχετί-
ζεται με τα αυτοκίνητα έχει μέλλον στην 
Ελλάδα;
Β.Σ.-Σ.Α.: «Δεν ξέρουμε αν υπάρχει μέλλον 
για τον έντυπο Τύπο γενικότερα. Το μεγάλο 
πρόβλημα του Τύπου θεωρούμε ότι είναι 
πως δεν προσφέρει κάτι μοναδικό, ώστε να 
μπει ο άλλος στον κόπο να πάει στο περίπτε-
ρο να πληρώσει πέντε ευρώ, για να διαβάσει 
κάτι το διαφορετικό. Το κακό είναι πως ό,τι 
διαβάζει κανείς στο διαδίκτυο, το διαβά-
ζει και στα περιοδικά. Τα επόμενα χρόνια, 
θα υπάρχουν ελάχιστα περιοδικά και αυτό 
έχουν δείξει και οι πωλήσεις τους που έχουν 
συνεχώς φθίνουσα πορεία. Παλαιότερα, δεν 

υπήρχε το διαδίκτυο. Οπότε, από τη στιγμή 
που δεν υπήρχε ο εύκολος και άμεσος τρό-
πος ενημέρωσης, περίμενε κάποιος πότε θα 
έρθει η πρώτη του μήνα να πάει να αγοράσει 
το περιοδικό,  για να δει το καινούργιο μο-
ντέλο αυτοκινήτου. Πλέον, όποιο καινούρ-
γιο μοντέλο θέλει να δει, απ’ όποια χώρα κι 
αν είναι, ακόμα και το πιο σπάνιο, μπαίνει, το 
βλέπει και, μάλιστα, τη στιγμή ακριβώς που 
το θέλει».
Έχετε ασχοληθεί με την οδήγηση σε αγω-
νιστικό επίπεδο; Πώς είναι η κατάσταση 
στην Ελλάδα αυτήν τη στιγμή;
Β.Σ.: «Ως οδηγός, για την εμπειρία, έχω τρέ-
ξει και σε ανάβαση  και σε πίστα και θεωρώ 
ότι μου έκανε πολύ καλό όσον αφορά στην 
ικανότητά μου στην οδήγηση. Γιατί, συχνά, 
αν και νομίζουμε ότι είμαστε καλοί οδη-
γοί, στην πραγματικότητα, δεν είμαστε και 
πρέπει να πάμε στον ειδικό, για να μας δεί-
ξει εκείνος το πώς και το γιατί. Το ίδιο ισχύει 
και για εμάς. Εδώ όπου είμαστε με τον Στέ-
φανο, μπορεί να νομίζουμε ότι, όταν έχουμε 
ένα αυτοκίνητο 4X4, είμαστε καλοί οδηγοί. 
Στην ουσία, όμως, αν δεν πάμε να κάνου-
με ένα σεμινάριο, να μας δείξει κάποιος τις 
δυνατότητες του αυτοκινήτου, θα μείνουμε 
με την εντύπωση πως τα  ξέρουμε όλα, ενώ, 
στην ουσία, δε θα ξέρουμε τίποτα. Αν θέλει 
κάποιος να ασχοληθεί με την οδήγηση σε 
αγωνιστικό επίπεδο, το πιο εύκολο είναι να 
πάει να τρέξει- με μικρό κόστος-στο πάνελ 
των αναβάσεων ή στο ενιαίο πρωτάθλη-
μα που γίνεται με αυτοκίνητα χαμηλού κό-
στους. Στην τελευταία περίπτωση, αγοράζει 
κάποιος το αυτοκίνητο ή το βρίσκει από κά-
ποιον χορηγό και απολαμβάνει την εμπειρία 
με μικρό κόστος. Γενικότερα, για την Ελλάδα, 
το motorsport είναι ένα πάρα πολύ ακριβό 
σπορ και πρέπει να έχεις χορηγούς, για να 
μπορέσεις να αντεπεξέλθεις και να συμμε-
τάσχεις αγωνιστικά σ’ αυτό, σε πολύ υψηλό 
επίπεδο. Δε μιλάω για το εξωτερικό, εκεί εί-
ναι εύκολο. Δε χρειάζεται καν το ρόστερ. Η 
Ελλάδα δεν έχει βαριά βιομηχανία, δεν κα-
τασκευάζουμε, δηλαδή, αυτοκίνητα και δεν 
έχουμε κουλτούρα αυτοκινητιστική».
Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο 
σας.

Κλείνοντας, αξίζει να αναφέρουμε κά-
ποια σημαντικά σημεία που προέκυψαν 
από τη συζήτηση με τους κ.κ. Σαρημπα-
λίδη και Αττάρτ και μας έκαναν ιδιαίτερη 
εντύπωση.

Οι ειδικοί του αυτοκινήτου συμβουλεύ-
ουν κάποιον νέο οδηγό να αγοράσει ένα 
φθηνό και σχετικά μικρό καινούργιο αυτο-
κίνητο, καθαρά από θέμα ασφάλειας. Πλέ-
ον, τα μικρής κατηγορίας αυτοκίνητα εί-
ναι ασφαλέστερα από τα λίγο παλαιότερα 
αμάξια μεγάλων κατηγοριών. Προτείνουν, 
επίσης, να αποφεύγεται η αγορά ενός αυ-
τοκινήτου, αποκλειστικά και μόνο επειδή 
είναι φθηνό. Άλλωστε, οι λαμαρίνες επι-
σκευάζονται, αλλά η ανθρώπινη ζωή δεν 
κοστολογείται. Τέλος, οι οδηγοί κάνουν, 
συχνά, σημαντικά λάθη όσον αφορά στη 
συντήρηση των οχημάτων τους, καθώς 
κυκλοφορούν με φθαρμένα μηχανολογι-
κά μέρη ή ελαστικά. Έτσι, το καθημερινό 
μέσο μεταφοράς εύκολα μετατρέπεται σε 
μια δολοφονική μηχανή!

Μιχαήλ Εφραίμ Καραφυλάκης, 
Αχιλλέας Τυροβολάς, Β1 Λυκείου
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Πάμε μια βόλτα…σε δρόμους και βουνά;

Όλα ξεκίνησαν ένα απόγευμα, όταν συζητούσαμε για τα αυτοκίνητα των ονείρων 
μας, τι μοντέλο θα θέλαμε να οδηγούμε σε  λίγα χρόνια, χωρίς, φυσικά, να σκε-
φτόμαστε την οικονομική παράμετρο… Μετά, αφού συνεκτιμήσαμε και αυτή, 

καταλήξαμε στο πόσο ωραίο θα ήταν να έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάζουμε ποικίλα 
αυτοκίνητα, όλων των κατηγοριών, και αυτό να συνιστά επαγγελματική δραστηριότητα. 

Υπάρχουν, πράγματι, δημοσιογράφοι, οι οποίοι επικεντρώνονται στο ρεπορτάζ του 
αυτοκινήτου και δοκιμάζουν τα νέα προϊόντα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ένας από 
αυτούς είναι ο κ. Βασίλης Σαρημπαλίδης, με μεγάλη εμπειρία στον χώρο του αυτοκι-
νήτου, καθώς έχει διατελέσει υπεύθυνος της εν λόγω στήλης σε εφημερίδες, ραδιοφω-
νικές εκπομπές, ιστοσελίδες και, φυσικά, στις διαδικτυακές παρουσιάσεις  μηχανοκινή-
των που πραγματοποιεί στο YouTube. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, ως μελών της συγγραφικής ομάδας της εφη-
μερίδας του σχολείου μας, αναλάβαμε να πάρουμε μια συνέντευξη από τον κ. Βασίλη 
Σαρημπαλίδη, η οποία θα ήταν ελλιπής χωρίς την παρουσία του κ. Στέφανου Αττάρτ, 
ενός από τους σπουδαιότερους Έλληνες οδηγούς αγώνων, με πολλές κατακτήσεις τίτ-
λων στη μακροχρόνη αγωνιστική του πορεία. Πλέον, ως «γκουρού της τετρακίνησης», 
ασχολείται και με την οδήγηση εκτός δρόμου, διατηρώντας την πρώτη ολοκληρωμέ-
νη, για τέτοιες εμπειρίες, πίστα στην Ελλάδα (Attart Off Road Park), ανοικτή, μάλιστα, 
στο κοινό.

Μια ημέρα του Απριλίου, λοιπόν, χτύπησε το τηλέφωνο και ενημερωθήκαμε για την 
αποδοχή της πρόσκλησης για τη συνέντευξη! Γεμάτοι ενθουσιασμό και με μεγάλη ανυ-
πομονησία, πήγαμε στην πίστα, όπου συναντήσαμε τους κ.κ. Σαρημπαλίδη και Αττάρτ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



Τι σκέφτεσαι, όταν κοιτάζεσαι στον καθρέπτη; Ποια 
είναι η σχέση σου με τον εαυτό σου; Έχεις αυτοε-
κτίμηση; Τι είναι η αυτοεκτίμηση; Η λέξη «αυτοεκτί-

μηση» προέρχεται από τα συνθετικά «αυτός» και «εκτί-
μηση»· είναι, δηλαδή, ο σεβασμός για τον εαυτό μας. Με 
ποια κριτήρια χτίζει, όμως, ο άνθρωπος την αυτοεκτίμη-
σή του και πόσο εύκολα μπορεί να πει κάποιος, με βεβαι-
ότητα, ότι είναι ευχαριστημένος με την εικόνα του; Από 
μία έρευνα που κάναμε- μεταξύ συνομήλικων μας και μη 
συμμαθητών- καταλάβαμε ότι τα κριτήρια με βάση τα 
οποία «χτίζεται» η αυτοεκτίμηση είναι υποκειμενικά και 
ρευστά. Αδιάψευστα αποδεικτικά στοιχεία της υποκειμε-
νικότητας της αυτοεικόνας μας αποτελούν τα αποτελέ-
σματα της «έρευνάς» μας.

Ρωτήσαμε, λοιπόν, κάποια παιδιά τι σκέφτονται, όταν 
κάθονται μπροστά στον καθρέπτη. Τα περισσότερα αγό-
ρια είπαν γελώντας ότι βλέπουν την τελειότητα! «Αναρω-
τιέμαι πώς γίνεται να είμαι τόσο ωραίος», «σκέφτομαι πό-
σο θεός είμαι» και λοιπά. Όταν ρωτήσαμε αν αισθάνονται 
πάντα έτσι, ακόμα και όταν δεν έχουν την καλύτερη διά-
θεση, όλοι απάντησαν καταφατικά. Ένας, μάλιστα, δήλω-
σε: «πολλές φορές κοιτάζομαι στον καθρέπτη, για να μου 
φτιάξει η διάθεση». Το συμπέρασμα; Ο ανδρικός πληθυ-
σμός ξεχειλίζει από αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Τα 
αγόρια είναι ευχαριστημένα με την εικόνα τους και δε θα 
άλλαζαν τίποτα σε αυτήν. Είτε όντως συμβαίνει αυτό είτε 
κρύβουν τις ανασφάλειές τους πίσω από το χιούμορ και 
τον «χαβαλέ»... Σε μια κοινωνία στην οποία είναι κατακρι-
τέο να εκφράζουν τα συναισθήματά τους τα αγόρια, δεν 
υπάρχει χώρος, για να αποκαλύπτουν και να παραδέχο-
νται τις αδυναμίες τους, να είναι ευάλωτα.

Η συντριπτική πλειονότητα των κοριτσιών, από την άλ-
λη, έδειχνε να υποφέρει στο ζήτημα της αυτοεκτίμησης. 
Όλα έκριναν την εξωτερική τους εμφάνιση. «Πάχυνα», 
«πώς είμαι έτσι;», «θα βάλω τα κλάματα», «πόσα πολλά θα 
ήθελα να αλλάξω!» και άλλες παρεμφερείς φράσεις ακού-
γονταν συχνά από αυτά. Κάποια κορίτσια αστειεύονταν, 
κάποια όχι. Κανένα, όμως, δεν αρνήθηκε ότι έχουν υπάρ-
ξει πολλές στιγμές κατά τις οποίες δεν αντέχει να περνά 
μπροστά από καθρέπτη. «Δεν είμαι αυτό που θα ’θελα να 
’μαι», «κανένας δε θα με θέλει έτσι όπως είμαι», «αν δε χά-
σω πέντε κιλά, δε θα ξαναβγώ από το σπίτι», «αηδιάζω»... 
Σαφώς, κάποια κορίτσια δήλωσαν ότι αισθάνονται άνετα 
με την εμφάνισή τους, όμως, και τα ίδια παραδέχτηκαν, εν 

τέλει, ότι, πολλές φορές, κι αυτά λυγίζουν και αγανακτούν. 
Η αντίθεση ανάμεσα στα δύο φύλα είναι έκδηλη, καθώς, 
παρά το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές αντιμετώπιζαν το 
θέμα με ελαφρότητα, τα αγόρια έτειναν προς την υπερ-
βολική αυτοπεποίθηση, ενώ τα κορίτσια στην ακραία έλ-
λειψη αυτής.

Τα αποτελέσματα της «έρευνάς» μας δεν ήταν διαφο-
ρετικά από τα αναμενόμενα. Είναι γνωστό ότι αμέτρητοι 
έφηβοι σήμερα κοιτάζονται στον καθρέπτη και αγανα-
κτούν, αντικρίζουν τους εαυτούς τους με απογοήτευση 
και εύχονται να μπορούσαν να αλλάξουν αυτό που βλέ-
πουν.

Ωστόσο, η έρευνα αυτή, συγχρόνως, μας προβλημάτι-
σε. Συνειδητοποιήσαμε ότι από όλους τους ερωτηθέντες 
κανένας δεν αναφέρθηκε στον εσωτερικό του κόσμο. Η 
κοινωνία υπαγορεύει ότι ένας καθρέπτης απεικονίζει μό-
νο την εξωτερική εικόνα, όταν θα έπρεπε να αντικατο-
πτρίζει και τον μύχιο κόσμο μας. Μέσα από το είδωλό μας 
πρέπει να βλέπουμε το άτομο που έχουμε γίνει· να βλέ-
πουμε όλους τους κόπους μας και τις προσπάθειές μας 
να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Πρέπει να 
ξεπεράσουμε την παγίδα που μας θέτει η κοινωνία, ότι, 
για να είναι κανείς περήφανος για τον εαυτό του, πρέπει 

να έχει τον ιδανικό σωματότυπο. Αναμφίβολα, επικρα-
τούν εσφαλμένα πρότυπα ομορφιάς, που μας δημιουρ-
γούν μια ψευδή ανάγκη να ταυτιστούμε μαζί τους. Ας μην 
ξεχνάμε, όμως, ότι η αξία μας δεν κρίνεται μόνο από το 
πώς φαινόμαστε. Σημασία έχει το πώς συμπεριφερόμα-
στε στους γύρω μας, η αγάπη και η θετική ενέργεια που 
εκπέμπουμε και που εισπράττουμε, η αγνότητα της ψυ-
χής και η διάθεση για προσφορά. Γιατί, ανεξάρτητα από 
την εξωτερική μας εμφάνιση, ο χαρακτήρας μας είναι που 
μας κάνει να «λάμπουμε» και μας χαρίζει τη μοναδικότη-
τά μας. Και, εν τέλει, η ιδιαιτερότητά μας είναι αυτή που 
μας κάνει αυτό που είμαστε. Όπως στη φύση δεν υπάρ-
χει κανένα τέλειο δέντρο, έτσι και στους ανθρώπους δε 
γίνεται να υπάρχει η τελειότητα με αντικειμενικά κριτή-
ρια. Η κοινωνία μάς οδηγεί στο να ξεχνάμε ότι η έννοια 
αυτή είναι κάτι το υποκειμενικό, είναι άθροισμα πολλών 
παραγόντων διαφορετικών για τον καθένα. Έτσι, αλλοιώ-
νει τη σημασία της «τελειότητας». Αναλογιστήκαμε, λοι-
πόν, πόσο ευεπίφοροι είμαστε στη χειραγώγησή μας από 
την κοινωνία. Συνεπώς, η αυτοεκτίμηση είναι ένα ταξίδι 
που πρέπει να γίνει ατομικά μέσα από τον καθρέπτη της 
ψυχής μας.

Η αυτοεκτίμηση είναι ένας καθημερινός αγώνας που 
δίνουμε με τον εαυτό μας, ο οποίος είναι ο πιο σκληρός 
κριτής μας. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα και, γι’ αυτό, δεν 
αναδεικνύονται όλοι νικητές σε αυτόν. Πολλές φορές, 
υπερισχύει η ανασφάλεια και η αμφιβολία. Όμως, οφεί-
λουμε να μην παραιτούμαστε από τον αγώνα αυτόν, για-
τί μία από τις ομορφιές της ζωής είναι ότι, κάθε ημέρα, 
μας δίνεται η ευκαιρία να αρχίσουμε από την αρχή. Κάθε 
ημέρα είναι μια νέα προσπάθεια να συμφιλιωθούμε με το 
είναι μας και να ζήσουμε αρμονικά μαζί του. «Το να ζού-
με μια ζωή χωρίς αυτοπεποίθηση είναι σαν να οδηγούμε 
ένα αμάξι με τραβηγμένο το χειρόφρενο». Ας απελευθε-
ρωθούμε, λοιπόν, από το βάρος της διαρκούς αυτοαμ-
φισβήτησης, γιατί το εκκρεμές της ζωής, κάποια στιγμή, 
θα σταματήσει και δεν έχουμε χρόνο να αναλωνόμαστε 
στην αναζήτηση του αντικειμενικά ιδανικού και του κοι-
νωνικώς αποδεκτού, όταν πρέπει να αφοσιωθούμε στην 
προσωπική μας άνθηση και καλλιέργεια της αγάπης μας 
προς τον εαυτό μας.

Αριάδνη Διαμαντοπούλου, Γ2 Γυμνασίου
Αναστασία Κανατά, Γ1 Γυμνασίου
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ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Ανέκαθεν, οι άνθρωποι είχαν πρότυπα τα οποία θαύμαζαν και, για 
τον λόγο αυτόν, προσπαθούσαν να μοιάσουν σε αυτά. Πολύ συ-
χνά, για κάθε νέο, πρότυπο αποτελούν οι γονείς του, οι οποίοι του 

μεταβιβάζουν αξίες και ιδανικά. Ωστόσο, η εξέλιξη της τεχνολογίας, οι γορ-
γοί ρυθμοί ανάπτυξης και η παγκοσμιοποίηση έχουν διαφοροποιήσει τα 
πρότυπα. Το ζήτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο τα υφιστάμενα πρό-
τυπα πρέπει να αποτελούν πηγή έμπνευσης για τους σύγχρονους νέους.

Στις ημέρες μας, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες στερεοτυπικές 
αντιλήψεις περί εξωτερικού κάλλους. Τα πρότυπα θέλουν τον άνθρωπο 
με τέλειες σωματικές αναλογίες. Έτσι, λοιπόν, οι νέοι σήμερα προσπα-
θούν να μιμηθούν αυτά τα πρότυπα και, όχι μόνο δεν αποδέχονται το 

διαφορετικό, το οποίο θεωρούν μη επιθυμητό, αλλά νοιάζονται, κυρί-
ως, για την εξωτερική εμφάνιση αδιαφορώντας για το κάλλος και την 

«τροφή» της ψυχής.
Ωστόσο, το ζήτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο τα πρότυπα 

που ακολουθούν σήμερα οι νέοι είναι σωστά. Στις ημέρες μας, λοι-
πόν, οι έφηβοι, πέρα από τις τέλειες σωματικές αναλογίες τις οποί-
ες επιδιώκουν να αποκτήσουν, υιοθετούν και κάποια άλλα χαρα-
κτηριστικά, όπως είναι η εκκεντρική εμφάνιση με piercing, μαλλιά 
σε διάφορα χρώματα και ρούχα που φαντάζουν εξωπραγματικά. 

Επίσης, συνήθης πρακτική του καιρού μας είναι οι πολλαπλές επεμ-
βάσεις αισθητικής χειρουργικής, στις οποίες υποβάλλονται, συχνά, 

οι νέοι. Αυτό συμβαίνει, γιατί οι νέοι δεν έχουν αναπτύξει την κριτική 
τους σκέψη και δεν έχουν αυτογνωσία και, κατ’ επέκταση, αυτοπε-
ποίθηση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποδεχτούν τον εαυτό 

τους ως έχει.

Σημαντική πηγή άντλησης προτύπων για τους νέους, στη σύγχρονη 
εποχή, αποτελούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, γενικά, τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης. Εκεί, λοιπόν, εκτίθενται άτομα διάφορων κοινωνι-
κών τάξεων και διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου και προσπαθούν να 
αποτελέσουν πόλο έλξης και παράδειγμα μίμησης για τους νέους. Συνή-
θως, προτιμούν μια εκκεντρική εμφάνιση θεωρώντας ότι έτσι ξεχωρί-
ζουν και μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για το κοινό 
τους. Ποιος, άλλωστε, θα μπορούσε να ξεχάσει τη γυναίκα που 
έκανε πάνω από είκοσι πλαστικές, για να μοιάσει στην Barbie 
και, τελικά, κατάντησε μια καρικατούρα του εαυτού της;

Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτή η συστηματική 
προσπάθεια, για να προβληθούν υπερβολικά κάποια 
πρόσωπα με μια εκκεντρική εμφάνιση, γιατί, δυστυ-
χώς, δεν έχουν εμποτιστεί με αρχές και αξίες, ώστε να 
γαλουχηθούν με αυτές και να προβάλουν, κυρίως, τον 
χαρακτήρα τους και το έργο τους.

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι, δυστυχώς, τα νεαρά 
άτομα, στις ημέρες μας, ακολουθούν πιστά λανθασμέ-
να πρότυπα. Ωστόσο, η οικογένεια και το σχολείο είναι 
δύο βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης της προσωπικό-
τητας και θα μπορούσαν να προβάλλουν διαφορετικά 
πρότυπα για τους νέους.  

Μαρία Καραντζάβελου, 
Αγγελίνα Παππά-Πανουτσοπούλου, Γ1 Γυμνασίου
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Οι αρχαίοι πρόγονοί μας έλεγαν: «Νοῦς ὑγιής ἐν σώ-
ματι ὑγιεῖ». Εμείς, λοιπόν, καλούμαστε να τους επι-
βεβαιώσουμε. Με αφορμή αυτό το αρχαίο ρητό, 

πήραμε την απόφαση και αναλάβαμε την πρωτοβουλία να 
μοιράσουμε ερωτηματολόγια στους μαθητές του Γυμνασί-
ου, ώστε να γίνουν γνωστές οι συνήθειές τους που σχετίζο-
νται με τη διατροφή και την άθληση. Παρακάτω θα αναλυ-
θούν τα αποτελέσματα της έρευνας.

Διατροφή
Στις ημέρες μας, πιστεύεται πως οι έφηβοι δε φροντί-

ζουν τη διατροφή τους. Άλλοι μπορεί να διαφωνούν μ’ αυ-
τή τη θέση. Με βάση την έρευνα, οι μαθητές ενδιαφέρονται 
για θέματα που αφορούν στις διατροφικές τους συνήθειες. 

Αρχικά, οι έφηβοι της ηλικίας μας συνηθίζουν να κατα-
ναλώνουν, κατά μέσο όρο, τέσσερα γεύματα την ημέρα, 
πράγμα αρκετά ελπιδοφόρο. Καταναλώνουν, επίσης, γύρω 
στα τέσσερα με πέντε ποτήρια νερό την ημέρα.

 Μία εξίσου σημαντική διαπίστωση είναι πως το 67% των 
παιδιών παίρνει πρωινό, πριν αναχωρήσει  για το σχολείο. 
Αρκετά συχνό είναι το φαινόμενο οι μαθητές να προτιμούν 
τα δημητριακά με γάλα. Άλλες κατηγορίες τροφίμων που 
συνηθίζονται για το πρωινό γεύμα είναι το αυγό (πηγή 
πρωτεΐνης) και οι φρυγανιές με μέλι ή μαρμελάδα. Σε δεύ-
τερη μοίρα έρχονται τα ροφήματα και τα προϊόντα με αρ-
κετή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. 

Για το 95% των μαθητών το επόμενο γεύμα λαμβάνει χώ-
ρα στον σχολικό χώρο. Συνήθεις επιλογές γι’ αυτό είναι το 
τοστ, το κουλούρι, η τυρόπιτα, η πίτσα και, μερικές φορές, 
κάποιος χυμός ή ένα φρούτο. Ελάχιστες είναι οι περιπτώ-
σεις κατά τις οποίες οι μαθητές επιλέγουν κάποιο τρόφι-
μο με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη για το γεύμα αυτό.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ικανοποιητικά, κα-
θώς διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές καταναλώνουν, συχνά, 
τροφές με υψηλή διατροφική αξία, όπως τα λαχανικά, και 
αποφεύγουν ανθυγιεινά τρόφιμα (πατατάκια).

 Ακόμα, ένα βασικό στοιχείο για τη διατροφή τους θα 
μπορούσε να θεωρηθεί η κατανάλωση της σωστής ποσό-
τητας φρούτων. Αποδείχθηκε ότι οι μαθητές καταναλώ-
νουν μια ικανοποιητική ποσότητα φρούτων σε καθημερινή 
βάση, όπως αποδεικνύεται από το γράφημα που ακολου-
θεί. 

Υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μαθητές 
επιλέγουν το φαγητό των λεγόμενων fast-food ως γεύμα 

τους. Ευτυχώς, φάνηκε ότι η επιλογή αυτή γίνεται μόνο μία 
φορά εβδομαδιαίως. 

  Το εντυπωσιακό των αποτελεσμάτων της έρευνας ήταν 
πως πάνω από το 45% των συμμετεχόντων δε δείχνει προ-
θυμία να βελτιώσει τη διατροφή του, να αλλάξει κάτι σε αυ-
τή, διότι τη θεωρεί, ήδη, ικανοποιητική. Ελάχιστοι ήταν αυ-
τοί που νιώθουν την ανάγκη να βελτιώσουν τις διατροφικές 
τους συνήθειες, μειώνοντας την κατανάλωση τροφίμων με 
υψηλή περιεκτικότητα σε λιπίδια ή αυξάνοντας την κατα-
νάλωση τροφίμων που είναι πλούσια σε βιταμίνες και άλλες 
ουσίες που ωφελούν τον ανθρώπινο οργανισμό.       

αθλήσή
Η άθληση θα μπορούσε να θεωρηθεί μία από τις βασικό-

τερες προϋποθέσεις, για να είναι κάποιος υγιής. Και σε αυ-
τόν τον τομέα, τα αποτελέσματα ήταν, εξίσου, ελπιδοφόρα. 

Οι περισσότεροι μαθητές δήλωσαν πως γυμνάζονται 
τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα. Ευτυχώς, ελάχιστοι 
ήταν αυτοί που απάντησαν πως ασκούνται μόνο στο σχο-
λείο ή και καθόλου. Αξιοσημείωτο ήταν, επίσης, το ποσοστό 
που μας ενημέρωσε πως γυμνάζεται σε καθημερινή βάση. 

Τα αθλήματα που κυριάρχησαν στο ερωτηματολόγιο 
ήταν: το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, το τένις, το κο-
λύμπι, οι πολεμικές τέχνες και ο χορός. Το κυρίαρχο, όμως, 
άθλημα ήταν το μπάσκετ, με το οποίο ασχολείται πάνω από 
το 45% των μαθητών. Οι συμμετέχοντες, κατά κύριο λόγο, 
επέλεξαν μόνοι τους τη συμμετοχή τους σε κάποιο άθλη-
μα, χωρίς να επηρεαστούν από άλλους παράγοντες. Επίσης, 
άξιο προσοχής ήταν ότι το 40% αυτών θα ήθελε, στο μέλλον, 
να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον αθλητισμό. 

Τα συναισθήματα που προκαλούνται από τον αθλητισμό 
αποφάνθηκαν πως είναι η ευχαρίστηση, η εκτόνωση, η πίε-
ση και ο ανταγωνισμός, με κυρίαρχα αυτά της ευχαρίστησης 
και εκτόνωσης. 

Επιπρόσθετα, οι έφηβοι αποφάνθηκαν ότι η άθληση 
τούς προσφέρει κοινωνικοποίηση, αυτοπεποίθηση, σω-
ματική/ψυχική υγεία και όμορφη εμφάνιση σε ίσα ποσο-
στά περίπου, ενώ οι περισσότεροι εξ αυτών συνέδεσαν την 
άθληση με την εξασφάλιση σωματικής και ψυχικής υγείας.

Με βάση τα στατιστικά, έγινε γνωστό πως οι έφηβοι προ-
τιμούν να αθλούνται  ομαδικά και σε ανοιχτούς χώρους. 
Περίπου το 82% των μαθητών θα ενδιαφερόταν να αυξή-
σει τις προπονήσεις του. Δυστυχώς, όμως, λόγω έλλειψης 
χρόνου, δεν έχει τη δυνατότητα να το καταφέρει. Τέλος, εάν 
υπήρχε παρέα κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, ίσως 
υπήρχε περισσότερη προθυμία για την αύξηση αυτών.

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αποτε-
λέσματα που αφορούν στις διατροφικές συνήθειες και την 
άθληση των εφήβων μάς φάνηκαν αρκετά ικανοποιητικά. 
Δεν εντοπίστηκε κάποιο σοβαρό «παράπτωμα». Έτσι, επι-
βεβαιώσαμε, τελικά, τους αρχαίους προγόνους μας και 
μπορούμε να υπερασπιστούμε επιτυχώς και με ζήλο το αρ-
χαίο σοφό ρητό. 

Δήμητρα Γιαννοπούλου, Β2 Γυμνασίου
Ιωάννα Σακαλή, Β2 Γυμνασίου

Ως γνωστόν, στη σημερινή εποχή, ένα 
σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή όλων 
των ανθρώπων συνιστούν τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης. Βέβαια, αυτός ο φορέ-
ας κοινωνικοποίησης- εκτός από τον κομβικό 
ρόλο που διαδραματίζει στην καθημερινή ζωή 
των πολιτών- συχνά θεωρείται υπεύθυνος για 
την προβολή λανθασμένων προτύπων.

Η ερώτηση, βέβαια, είναι: «Ποιος έχει την ευ-
θύνη γι’ αυτήν την κατάσταση;». Παρ’ όλο που 
μεγάλο κομμάτι ευθύνης για τα πρότυπα που 
προβάλλονται φέρουν η τηλεόραση και το ρα-
διόφωνο, ο ίδιος ο χρήστης είναι εξίσου υπεύθυνος. Τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τείνουν να έχουν τεράστια 
επιρροή στους ανθρώπους - κυρίως στους λιγότερο καλ-
λιεργημένους. Αυτό συμβαίνει, διότι, σήμερα, η κοινωνία 
δεν επικεντρώνεται στην πνευματική ανάπτυξη του ατό-
μου και την ενίσχυση της κριτικής του σκέψης. Συνεπώς, 
πολλοί άνθρωποι πέφτουν θύμα των Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης, τα οποία, με την παραπληροφόρηση των 
θεατών και την προβολή αρνητικών προτύπων σε αυτούς, 
καταφέρνουν να έχουν μεγάλη εξουσία στα χέρια τους, 
επιχειρώντας να χειραγωγήσουν τεράστιες μάζες. 

Ως ευσυνείδητα άτομα, οφείλουμε να αντισταθούμε σε 
μια κοινωνία που προωθεί τη μαζοποίηση. Είμαστε όλοι 
υπεύθυνοι για τη διαπαιδαγώγηση που θα λάβουμε εμείς 
και τα παιδιά μας, καθώς και για την κατάκτηση της σφαι-
ρικής γνώσης. Γι’ αυτό, προτού γίνουμε ευθυνόφοβοι, θα 
πρέπει να αποδεχτούμε και εμείς το μερίδιό μας στο πρό-
βλημα αυτό.

Από την άλλη πλευρά, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
μπορούν να βελτιωθούν και να ελεγχθούν αποτελεσμα-
τικά. Αρχικά, θα πρέπει να φροντίζουν τα πρότυπα που 
προβάλλονται να είναι υγιή, άτομα, δηλαδή, επιμορφω-
μένα και πλούσια σε ουσιώδεις γνώσεις. Επιπλέον, τα προ-

γράμματα, οι εκπομπές, τα άρθρα καλό θα 
ήταν να αποσκοπούν όχι μόνο στην ψυχα-
γωγία των ανθρώπων - και κυρίως των νέ-
ων - αλλά και στη μόρφωσή τους. Εκπομπές 
που προβάλλουν βία και ωθούν στον κα-
ταναλωτισμό θα πρέπει -αν όχι να καταρ-
γηθούν- να μειωθούν. Τέλος, η ενημέρωση 
για τα γεγονότα που συμβαίνουν εντός ή και 
εκτός της χώρας θα πρέπει να είναι αμερό-
ληπτη. Απαιτείται, παράλληλα, να τηρείται 
ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας 
και, παράλληλα, οι ιδιοκτήτες αυτών των μέ-

σων να συνειδητοποιήσουν την επιρροή που έχουν στη 
διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός ατόμου, ειδικά 
όταν αυτό βρίσκεται σε νεαρή ηλικία, καθώς είναι πιο ευά-
λωτο στην παραπληροφόρηση.

Συμπερασματικά, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
έχουν κυρίαρχο ρόλο στις ζωές των ανθρώπων. Έτσι, 
πρέπει να γίνεται σωστή χρήση αυτών των μέσων τόσο 
από τους ιδιοκτήτες όσο και από τους ίδιους τους χρή-
στες αυτών.

Αγγελική Κυρπόγλου, Γ2 Γυμνασίου

ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ
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Ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει το αν-
θρώπινο είδος είναι η επιδίωξη δημι-
ουργίας ενός ενιαίου πολιτισμού, ενός 

ενιαίου κώδικα επικοινωνίας μεταξύ όλων 
των εκπροσώπων του˙ και, πράγματι, κάθε 
ημέρα που περνά, προσπελάζουμε, όλο και 
περισσότερο, αυτόν τον στόχο. Ο εκμηδενι-
σμός των αποστάσεων και η αρτίωση των μέ-
σων επικοινωνίας κατέστησε ρεαλιστικό και 
άμεσα εφικτό το σχέδιο ενός «οικουμενικού 
χωριού», κοινώς ενός πανανθρώπινου πολι-
τισμού.

Εντούτοις, τον τελευταίο καιρό, πολλοί 
βάλλουν εναντίον τούτης της εξέλιξης, σαν 
να είναι παγκοίνως αποδεκτό πως επιφυλάσ-
σει ολέθριες συνέπειες για τα έθνη και την 
παράδοσή τους, ή – ακόμα χειρότερα – σαν 
να πρόκειται για μια πολιτική συνωμοσία  για 
ευκολότερη χειραγώγηση των ασθενών.

Όσο αφελής και αν φαίνεται, η παραπάνω 
αντιμετώπιση δεν είναι εντελώς ανυπόστα-
τη. Είναι αλήθεια πως ο τρόπος με τον οποίο 
πραγματοποιείται η παγκοσμιοποίηση, σή-
μερα, ενέχει τον κίνδυνο της πολιτισμικής 
εξομοίωσης. Χώρες που κινούν τα νήματα 
της παγκόσμιας μόδας, της μουσικής, της 
διασκέδασης, του κινηματογράφου ασκούν 
ένα είδος πολιτισμικού ιμπεριαλισμού στους 
υπόλοιπους λαούς, μεταξύ αυτών και στον 
δικό μας. Οι παραδόσεις εγκαταλείπονται 
και πρυτανεύει ο πολιτισμός των πρώτων, 
ο οποίος υιοθετείται ως στάση ζωής από 
τους πολίτες των δεύτερων και γίνεται μαζι-
κός. Μαζί με αυτόν, φυσικά, προωθείται και 
μια ολόκληρη κοσμοθεωρία, μια νοοτροπία 
αρκετά διαφορετική από την παραδοσιακή 
ελληνική, όχι απαραίτητα νοσηρή αλλά με 
αρκετές παθογένειες. Βασικό στοιχείο της 
μαζικής αυτής κουλτούρας είναι ο υλισμός. 
Νέα ρεύματα – προερχόμενα, ως επί το πλεί-
στον, από τη δυτική όχθη του Ατλαντικού – 
αναδεικνύουν, διαρκώς, καινούργια ξενό-
φερτα προϊόντα, τα οποία ο ελληνικός λαός 

καταναλώνει σε τεράστιες ποσότητες, λόγω 
του διάχυτου κλίματος υπερκατανάλωσης 
και επιδειξιομανίας που δεσπόζει, ειδικά με-
ταξύ των νεανικών πληθυσμών. Επέρχεται, 
λοιπόν, μια τυποποίηση στις συμπεριφορές 
τους και εγκαινιάζεται η πραγματικότητα 
της μαζοποίησης, που απέχει παρασάγγας 
από τη γνήσια λαϊκότητα και την εθνική μας 
κουλτούρα.

Μάλιστα, η απομάκρυνση αυτή των νέων 
από την παράδοση και η πλήρης απάρνηση 
αυτής αποτελούν μια ιδιαίτερα ανησυχητι-
κή εξέλιξη και θεμελιώδες επιχείρημα όσων 
αντιμάχονται το εν λόγω φαινόμενο. Ένας 
από τους λόγους που οξύνει, σήμερα, το χά-
σμα γενεών στη χώρα μας είναι, ακριβώς, η 
προοδοπληξία των νέων σε αντιδιαστολή με 
την προγονοπληξία των πρεσβυτέρων. Μή-
πως, όμως, η ευθύνη δε βαραίνει αποκλειστι-
κά την παγκοσμιοποίηση; 

Η αποξένωση από την παράδοση είναι 
ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, με πρω-
ταρχικό αίτιο τη φύση του ανθρώπου. Ο νέ-
ος πάντοτε αναζητούσε και θα συνεχίσει να 
αναζητά το καινό, το πρωτοφανές, το ιδιαίτε-
ρο. Η εξέλιξη αυτή τον έφερε απλώς σε επα-
φή με ένα τεράστιο εύρος ερεθισμάτων, τα 
οποία, προφανώς, τον σαγήνεψαν. Ιδιαίτερα 
όταν ο ίδιος δέχεται ισχυρές πιέσεις από το 
οικογενειακό περιβάλλον για συμμόρφωση 
σε πατροπαράδοτες συνήθειες, με τις οποίες 
διαφωνεί, είναι δίχως άλλο προφανές ότι, με 
την πρώτη ευκαιρία, θα αποβάλει από τη ζωή 
του κάθε ψήγμα παράδοσης. 

Η ισχνή, ωστόσο, απήχηση του ελληνικού 
πολιτισμού μπορεί και πρέπει να αποδοθεί 
και σε λάθη που έχουν κάνει οι ίδιοι οι φορείς 
παιδείας του ελληνικού έθνους. Κατ’ αρχάς, 
προσεγγίζουν την παράδοση από λανθα-
σμένη σκοπιά. Κυριολεκτικά, ο όρος «παρά-
δοση» αναφέρεται στη διαδικασία πρόσλη-
ψης πάσης φύσεως πολιτισμικών στοιχείων 
από μια γενιά, επεξεργασίας αυτών και κλη-

ροδότησής τους στην επόμενη. Εκείνο που 
τείνουμε να αγνοούμε είναι το δεύτερο βή-
μα, δηλαδή αυτό της γόνιμης επεξεργασίας 
και προσαρμογής στα δεδομένα της επο-
χής. Όπως χαρακτηριστικά είχε διατυπώ-
σει ο Εφέσιος Φιλόσοφος, «Τά πάντα ῥεῑ 
καί οὐδέν μένει». Ως εκ τούτου, είναι αφε-
νός ουτοπικό, αφετέρου ανούσιο να προ-
σπαθούμε να περιφρουρήσουμε τα πατρο-
παράδοτα ήθη και έθιμα από οποιαδήποτε 
πρόσμειξη ή επιρροή. Δε ζούμε ούτε στην 
αρχαία Ελλάδα, ούτε στο Βυζάντιο, ούτε 
στον 19ο αιώνα. Συνεπώς, ο πολιτισμός μας, 
εν έτει 2019, δεν είναι δυνατόν να ταυτίζεται 
με κανέναν από εκείνους των προαναφερ-
θεισών χρονικών περιόδων. Αυτό, λοιπόν, 
είναι που απωθεί τη νέα γενιά˙ μια νοοτρο-
πία, δηλαδή, που δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα του 2019 και στις προσλαμ-
βάνουσές της. Συν τοις άλλοις, ουκ ολίγες εί-
ναι οι ανεδαφικές στερεοτυπικές αντιλήψεις 
– λόγου χάρη σχετικά με την ανισότητα των 
δύο φύλων –  που επικρατούσαν τις προη-
γούμενες δεκαετίες˙ και αυτές παράδοση 
αποτελούν. Τα στοιχεία, λοιπόν, των προη-
γούμενων εποχών είναι απαραίτητο να απο-
τελούν απλώς μια βάση πάνω στην οποία θα 
εδράζεται ο σύγχρονος πολιτισμός και αυτό, 
άλλωστε, είναι και το διαχρονικό νόημα της 
παράδοσης, ως μιας δυναμικά εξελισσόμε-
νης ισορροπίας και αστείρευτης πηγής δημι-
ουργίας και έμπνευσης.

Παράλληλα, η συμπεριφορά που παρου-
σιάζει η νεολαία αναφορικά με την παράδο-
ση οφείλεται, εν πολλοίς, και στον ανεπαρ-
κή εφοδιασμό της με κατάλληλη παιδεία 
εντός της οικογενειακής εστίας, γεγονός 
που, φυσικά, δε συμβαίνει μόνο στη χώρα 
μας. Η ουσιαστική – και όχι τυπική – επαφή 
του νέου με τις ρίζες του είναι πολύ περιο-
ρισμένη, καθώς σχεδόν τίποτα στο άμεσο 
περιβάλλον του, όπως η διακόσμηση της 
οικίας, δεν τις θυμίζει, με αποτέλεσμα, βέ-

βαια, την εξασθένηση της εθνικής ταυτό-
τητας. Το βασικότερο, όμως, ζήτημα, γύρω 
από το οποίο θα έπρεπε να στρέφονται και 
οι περισσότερες ανησυχίες, έγκειται στην 
αδυναμία του σημερινού νέου να διακρίνει 
το ποιοτικό από το ευτελές. Είναι αυτονόητο 
πως όλα τα είδη τέχνης έχουν αξία και πως 
όλοι οι καλλιτέχνες δικαιούνται να εκφράζο-
νται μέσω των δημιουργημάτων τους, όπως 
εκείνοι επιθυμούν˙ αυτή είναι, άλλωστε, και 
η «μαγεία» της τέχνης, η ελευθερία, δηλαδή, 
η δημοκρατικότητα αλλά και η αναρχία που 
τη συνοδεύει. Μολαταύτα, όταν εκατοντά-
δες εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι απ’ όλον 
τον κόσμο τραγουδούν και χορεύουν σε στί-
χους που εκθειάζουν το υλιστικό πνεύμα και 
την ισχύ του χρήματος, καθίσταται εμφανές 
πως έχουν γίνει λάθη στη γαλούχηση των 
ατόμων αυτών. Δε θα πρέπει να λησμονού-
με πως η γενιά μας, σύντομα, θα επωμιστεί 
η ίδια το έργο να εμπλουτίσει την παράδο-
ση ενός «πολύφερνου» λαού, όπως ο ελλη-
νικός, και να τη μεταβιβάσει στις επόμενες. 
Αυτήν την παρακαταθήκη θέλουμε να αφή-
σουμε;

Συγκεφαλαιωτικά, η παγκοσμιοποίηση 
απειλεί τον απροετοίμαστο, τον ανέτοιμο, 
τον αδιάλλακτο και τον αρνητικά προδιατε-
θειμένο λαό. Πρόκειται για μια εξέλιξη ανα-
πόδραστη, μη αναστρέψιμη αλλά και ανα-
γκαία. Η διεθνοποίηση, όμως, και η παράδο-
ση δεν αποτελούν αντιφατικές έννοιες, εφ’ 
όσον η πρώτη δε συνιστά αυτοσκοπό και η 
δεύτερη δεν αντιμετωπίζεται με φανατισμό. 
Η πρόκληση, λοιπόν, για εμάς επικεντρώνε-
ται στην ενίσχυση των αντιστάσεων μα και 
τη διαμόρφωση του κατάλληλου αισθητηρί-
ου όλων των ηλικιακών ομάδων, ώστε μέσα 
στον οικουμενικό πολιτισμό που σχηματίζε-
ται, να μπορούμε, ως Έλληνες, να βρίσκουμε 
ένα κομμάτι του εαυτού μας. 

Παναγιώτης Κανατάς, Γ1 Λυκείου

Από τα αρχαία χρόνια έως και τις ημέρες μας, ορισμένα 
έθιμα κληροδοτούνται αναλλοίωτα από γενιά σε γενιά 
και είναι σε όλους γνωστά, όπως η παρέλαση μεταμφι-

εσμένων (Απόκριες) ή το βάψιμο των αυγών του Πάσχα (στα 
μετά Χριστόν χρόνια). Υπάρχουν, όμως, κι άλλα, τα οποία εί-
ναι άγνωστα στους περισσότερους. Μερικά από αυτά είναι τα 
εξής:

ο αγιοσ Βασιλήσ 
φέρνέι … γαμπρο!

Σύμφωνα με την παράδοση της Τσεχίας, όλες οι ανύπα-
ντρες κοπέλες που είναι γεννημένες στη χώρα αυτή, την Πα-
ραμονή των Χριστουγέννων, μπορούν να μάθουν αν το νέο 
έτος θα παντρευτούν. Εκείνο το πρωινό, κάθε ανύπαντρη κο-
πέλα στέκεται μπροστά από την πόρτα του σπιτιού της με την 
πλάτη γυρισμένη σε αυτήν. Χωρίς να βλέπει, πετάει ένα πα-
πούτσι προς την πόρτα. Αν αυτό προσγειωθεί με τα δάκτυλα 
να «κοιτούν» την πόρτα, τότε η κοπέλα θα σταθεί τυχερή- σύ-
ντομα θα παντρευτεί. Αν, όμως, το τακούνι του παπουτσιού 
«κοιτά» την πόρτα, τότε την περιμένει άλλος ένας χρόνος μο-
ναξιάς. Το έθιμο πιστεύεται ότι φέρνει χαρά στις οικογένειες 

των «τυχερών» κοριτσιών, με την προϋπόθεση οι γονείς τους 
να εγκρίνουν τον μέλλοντα σύζυγο. 

ή αραχνή φέρνέι τύχή
Οι Ουκρανοί πιστεύουν ότι, αν στολίσουν τα χριστουγεν-

νιάτικα δέντρα τους με ψεύτικες αράχνες και ιστούς, θα έχουν 
καλή τύχη το ερχόμενο έτος. Το έθιμο αυτό βασίζεται σε έναν 
μύθο, ο οποίος αναφέρει πως μια χήρα ήταν τόσο φτωχή, ώστε 
δεν είχε χρήματα να αγοράσει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, 
για να το στολίσει. Μια μέρα, έπεσε στο δάπεδο ένα κουκουνά-
ρι και ρίζωσε. Έτσι, φύτρωσε ένα δέντρο, γεγονός που χαρο-
ποίησε τα παιδιά της. Όμως, όταν έφτασε η παραμονή των Χρι-
στουγέννων, η οικογένεια δεν είχε την οικονομική δυνατότητα 
να το στολίσει και όλοι κοιμήθηκαν, αφήνοντάς το αστόλιστο. 
Την επομένη, όταν ξύπνησαν τα παιδιά, το είδαν στολισμένο με 
τον ιστό μιας αράχνης που, όλη τη νύχτα, περιστρεφόταν γύρω 
από αυτό. Από τότε, θεωρείται μεγάλη τύχη αν κάποιο άτομο 
παρατηρήσει ιστό αράχνης αυτήν την ημέρα.

το πασχα στήν αμέρική
Στην Αμερική, τα μικρά παιδιά ανυπομονούν για τον ερχο-

μό ενός λαγού που θα φέρει ένα καλάθι γεμάτο με πασχαλι-
νά αυγά και λιχουδιές. Η απαρχή αυτού του εθίμου χάνεται 
στο βάθος του χρόνου, όταν Γερμανοί μετανάστες το μετέφε-
ραν εκεί τον 18ο αι. Ο συγκεκριμένος λαγός είναι γνωστός ως 
Easter Bunny.

γιγαντια ομέλέτα
Στην πόλη Haux της Γαλλίας, τη Δευτέρα του Πάσχα, φτιά-

χνεται μια τεράστια ομελέτα από περίπου 5.000 αυγά. Το γεύ-
μα ετοιμάζεται στις 12 το μεσημέρι και καταναλώνεται από πε-
ρίπου 1.000 άτομα. 

οι αποκριέσ 
στήν ισπανια- καραμέλοπολέμοσ

Συνήθως, ακούμε για βίαιους πολέμους με πολύ θλιβερό 
τέλος. Αυτός, όμως, που «μαίνεται» στην Ισπανία, στο δρώμε-
νο Guerra de Caramelos, κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού, 
είναι ένας πόλεμος με ζαχαρωτά! Οι δρόμοι της Vilanova μετα-
τρέπονται σε «ναρκοπέδιο» ζαχαρωτών και διάφορων άλλων 
γλυκών.

Ειρήνη Ζαφειροπούλου, Α1 Γυμνασίου, 
Έλενα Ιωάννου, Α2 Γυμνασίου

ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΕΘΙΜΑ
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Αναγέννηση ονομάζεται η ιστορική περίοδος που 
ακολουθεί τον Μεσαίωνα. Αποτελεί ένα πολιτιστι-
κό κίνημα το οποίο επέφερε τεράστια άνθηση στη 

Λογοτεχνία, τη Φιλοσοφία, την Πολιτική, την Τέχνη, τις 
επιστήμες και τη θρησκεία, ενώ, κατά τη διάρκειά της, συ-
ντελέστηκε και η μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση.

ή «πύροΔοτήσή» τήσ αναγέννήσήσ
Οι ρίζες της φαίνεται να βρίσκονται στη Φλωρεντία της 

Ιταλίας, κυρίως λόγω κοινωνικών και πολιτικών ιδιαιτερο-
τήτων που γέννησαν καλλιτεχνικούς θησαυρούς. Μάλι-
στα, υπάρχει μία θεωρία σχετικά με την ακριβή χρονολο-
γική οριοθέτηση της Αναγέννησης, η οποία τοποθετεί το 
1401 μ.Χ. ως την αρχή αυτής, όταν οι Λορέντζο Γκιμπέρ-
τι (γλύπτης), Φιλίππο Μπρουνελέσκι (γλύπτης, πολιτικός 
μηχανικός, μηχανικός, αρχιτέκτονας), Ντονατέλλο και 
Τζακόπο ντελλα Κουέρτσια συναγωνίστηκαν, προκειμέ-
νου να ανεγερθούν οι χάλκινες θύρες του Βαπτιστηρίου 
του Καθεδρικού Ναού της Φλωρεντίας. Υπήρχαν κι άλλοι 
καλλιτέχνες, όπως οι Ντονατέλλο και Μαζάτσο, ο ανταγω-
νισμός των οποίων πυροδότησε τη δημιουργικότητα και 
συνέβαλε στη δημιουργία ενός νέου πολιτιστικού κινήμα-
τος, της Αναγέννησης.

χαρακτήριστικα αναγέννήσήσ
 ουμανισμός
Ο Ουμανισμός γεννήθηκε μέσα από την Αναγέννηση 

και αποτελούσε έναν τρόπο να αναζητήσουν οι άνθρω-
ποι τη γνώση τους, δημιουργώντας, έτσι, την αίσθηση 
της πνευματικής πληρότητας. Οι ουμανιστές αναζητού-
σαν τη λογική πίσω από τα αρχαία πρωτότυπα κείμενα, 
τα οποία μελετούσαν πολύ προσεκτικά. Όπως προανα-
φέρθηκε, η Αναγέννηση ήταν η περίοδος της μεταρρύθ-
μισης της εκπαίδευσης. Οι ουμανιστές ανέπτυξαν ένα εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο βασιζόταν στη μελέτη 
πέντε πεδίων: της ηθικής φιλοσοφίας, της ποίησης, της 

γραμματικής, της ιστορίας και της ρητορικής.
Σημαντική θεωρούσαν οι ουμανιστές τη μετάβαση 

στη μεταθανάτια ζωή με εμπλουτισμένο πνεύμα, γεμάτο 
γνώσεις και τέλειο σώμα. Ο σκοπός αυτός θα μπορούσε 
να επιτευχθεί μόνο με την εκπαίδευση. Στόχος των ουμα-
νιστών, λοιπόν, ήταν η δημιουργία ενός ιδανικού Καθο-
λικού Ανθρώπου (“Homo Universalis"), ο οποίος θα ήταν 
πνευματικά και σωματικά καλλιεργημένος και θα είχε 
τη δυνατότητα να δρα με έντιμο τρόπο οπουδήποτε κι 
αν βρισκόταν. Γενικότερα, η ιδεολογία των ουμανιστών 
ήταν βασισμένη στο ιδανικό του αρχαίου ελληνικού κό-
σμου.

τέχνη
 Η πρώιμη Αναγέννηση στον τομέα της τέχνης μοιάζει 

με μια καλλιτεχνική γέφυρα ανάμεσα στον Μεσαίωνα και 
την Υψηλή Αναγέννηση  στην Ιταλία. Χαρακτηριστικό της 
αναγεννησιακής τέχνης αποτελεί η μεταχείριση του καμ-
βά σαν να είναι παράθυρο στον χώρο τον οποίο αυτός 
απεικονίζει. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της τέχνης αυτής 
αποτελεί το γεγονός ότι οι ζωγράφοι προσπαθούσαν να 
αποτυπώσουν με ρεαλισμό τα χαρακτηριστικά των αν-
θρώπων. Ο ρεαλισμός επέφερε κι άλλες τεχνικές προοπτι-
κής στη ζωγραφική, όπως είναι η απόδοση του φωτός και 
της σκιάς. Βασικό παράδειγμα καλλιτέχνη που αποτύπω-

σε στο έργο του αυτή την τεχνική αποτελεί ο Λεονάρντο 
ντα Βίντσι, ο οποίος έδινε ιδιαίτερη προσοχή στην ανατο-
μία του ανθρώπινου σώματος. Αργότερα, έργα διάσημων 
ζωγράφων εμπνέουν άλλους, ώστε οι πρώτοι να γίνουν 
αντικείμενο μίμησης λόγω της καλλιτεχνικής τους μεθό-
δου.

έπιστήμη
 Η πρώτη περίοδος της Αναγέννησης θεωρείται επο-

χή κατά την οποία οι θετικές επιστήμες δεν αναπτύχθη-
καν, καθώς οι ουμανιστές μελετούσαν περισσότερο τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες σε βάρος των Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών και της Φυσικής Φιλοσοφίας. Ωστόσο, αρ-
γότερα, αναπτύχθηκε η θεωρία του Κοπέρνικου, βάσει 
της οποίας ο Ήλιος και όχι η Γη- όπως πίστευε ο κόσμος 
τότε- βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος. Για αυτόν τον 
λόγο, η θεωρία αυτή ονομάζεται «ηλιοκεντρική θεωρία». 
Απ’ ό,τι φαίνεται, τόσο η επιστήμη όσο και η τέχνη ακο-
λουθούσαν τροχιά ανόδου κατά την Αναγέννηση.

θρησκεία
 Η Αναγέννηση άσκησε καθοριστική επίδραση στη θε-

ολογία της εποχής, κυρίως στον τρόπο με τον οποίο οι 
άνθρωποι αντιλαμβάνονταν τη σχέση του Θεού με τους 
ίδιους. Παρόλ’ αυτά, οι απαρχές της Αναγέννησης χαρα-
κτηρίζονται από αρκετές θρησκευτικές αναταραχές, 
όπως τις ίντριγκες που «περικύκλωσαν» τον παπικό Θρό-
νο, με αποκορύφωμα το Δυτικό Σχίσμα, όταν και τρεις άν-
δρες διεκδικούσαν ταυτόχρονα την αναγνώρισή τους ως 
πραγματικών Επισκόπων της Ρώμης, τίτλο που κατείχε ο 
Πάπας. Μετά την επίλυση αυτής της κατάστασης, με τη 
Σύνοδο της Κωνσταντίας (1414 μ.Χ.), προέκυψε ένα νέο 
μεταρρυθμιστικό ρεύμα, το οποίο σχετιζόταν με τον περι-
ορισμό της εξουσίας του Πάπα, ενώ, εν τέλει, ο παπισμός 
ανακηρύχθηκε ως η ανώτατη δύναμη σε οτιδήποτε αφο-
ρούσε στα εκκλησιαστικά ζητήματα.

Ελεάνα Αθανασίου, Α1 Γυμνασίου

Μία από τις πιο διάσημες και σημαντικές φυσιογνωμίες της παγκόσμιας Ιστορίας 
αποτελεί ο Έλληνας Φιλόσοφος σωκράτης. Έχει μείνει γνωστός για τις φιλοσο-
φικές του θεωρίες και τις διαλέξεις του σχετικά με θέματα κοινωνικά, πολιτικά, 

ηθικά και θρησκευτικά. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στη νεολαία και κατάφερε να δημιουρ-
γήσει ένα υπερμέγεθες κοινό, που μεγαλώνει μέχρι και σήμερα, παρά το γεγονός ότι δεν 
έφυγε ποτέ από την Αθήνα και δεν άφησε πίσω του κανένα γραπτό έργο· οι μόνες πηγές 
σχετικά με αυτόν και το έργο του, που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι τα κείμενα των μα-
θητών του, καθώς και εκείνα ορισμένων συγγραφέων που επικεντρώθηκαν στη μελέτη 
της προσωπικότητάς του.

Παρά, όμως, αυτήν την απήχησή του, υπήρξαν πολλοί που δε συγκαταλέχθηκαν ανά-
μεσα στους υποστηριχτές του και, εν τέλει, αυτοί ήταν που τον οδήγησαν και στη θανα-
τική καταδίκη του. Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος είχε επηρεάσει τους πολίτες των ελλη-
νικών πόλεων τόσο πολύ, ώστε διαμόρφωσε ένα κοινό αίσθημα για απαρέγκλιτη διατή-
ρηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της ομοιόμορφης συμπεριφοράς των μελών της και 
της επιστροφής στις παραδοσιακές απόψεις για τη θρησκεία, την παιδεία και την πολιτι-
κή. Ο Σωκράτης, λοιπόν, θεωρήθηκε ανατρεπτικός και κατηγορήθηκε για ασέβεια προς 
τους θεούς και, κυρίως, για διαφθορά των νέων. Αρνητικά αντιμετωπίστηκε από πολλούς 

και η πίστη του στο «δαιμόνιο», τη θεότητα που, όπως έλεγε ο ίδιος, κατοικούσε μέσα του 
και τον συμβούλευε.

Μετά από μια δίκη- «παρωδία», ο Σωκράτης καταδικάστηκε σε θάνατο. Οι ίδιες του 
οι αρχές και οι πεποιθήσεις αποτέλεσαν την αιτία του τραγικού χαμού του. Παρόλ’ αυτά, 
έμεινε πάντα πιστός στις αξίες του και, ακόμα και όταν του δόθηκε η ευκαιρία να απο-
δράσει, εκείνος παρέμεινε νομοταγής και, αφού ήπιε ψύχραιμα το κώνειο, πέρασε τις 
τελευταίες ώρες της ζωής του συζητώντας με τους μαθητές του για τον προορισμό της 
ανθρώπινης ζωής και την πορεία προς τον θάνατο.

Εν κατακλείδι, όπως και ο Σωκράτης, έτσι και κάθε σπουδαία προσωπικότητα που επι-
φέρει κοινωνικές αλλαγές δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από όλους. Υπάρχουν πάντα κά-
ποιοι που, προστατεύοντας το προσωπικό τους συμφέρον, δεν επιθυμούν την αφύπνιση 
του κοινού και προτιμούν ένα εύκολα χειραγωγήσιμο πλήθος. Χάρη σε αυτά τα ρηξικέ-
λευθα πρόσωπα προοδεύουν οι κοινωνίες και, ακόμα κι αν μαρτυρήσουν υπερασπιζό-
μενα το έργο τους- όπως και ο σπουδαίος αυτός Φιλόσοφος- καταφέρνουν να αφήσουν 
πίσω τους μακροχρόνια πνευματική κληρονομιά μέσω των οπαδών τους.

Αναστασία Κανατά, Γ1 Γυμνασίου

Όπως ήδη γνωρίζουμε, στη διάρ-
κεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 
πολλές χώρες της Ευρώπης υπέφε-

ραν από τον γερμανικό ζυγό. Παρόλ’ αυτά, 
η Ελβετία, η οποία συνορεύει με τη Γερμα-
νία, δε δέχτηκε ποτέ επίθεση από τους Να-
ζί. Για ποιους λόγους, όμως, ο Χίτλερ δεν 
επιτέθηκε ποτέ σε μια χώρα που βρίσκεται 
τόσο κοντά στη Γερμανία; Τι τον οδήγησε 
στην απόφαση να μη διατάξει ποτέ επίθε-
ση εναντίον της; 

Ξεκινώντας, πρέπει να αναφερθεί ότι η 
Ελβετία βρισκόταν στο «στόχαστρο» των 
Ναζί, ο Χίτλερ ήθελε, δηλαδή, να καταλάβει 
αυτή τη χώρα. Μάλιστα, ο ίδιος  είχε πάντο-
τε πάνω στο γραφείο του τον φάκελο στον 
οποίο βρίσκονταν τα σχέδια της εισβολής 
στην Ελβετία. Παρόλ’ αυτά, δεν πραγματο-
ποιήθηκε ποτέ μια τέτοιου είδους επίθεση, 

επειδή την ίδια στιγμή  προετοιμαζόταν για 
δύο άλλα μέτωπα, σημαντικότερα από την 
εισβολή στην Ελβετία. Αυτό έφερε ως απο-
τέλεσμα ο Χίτλερ να μην ασχοληθεί ιδιαί-
τερα με μια χώρα η οποία δε σκόπευε να 
κινηθεί εναντίον του.

Την ίδια στιγμή που οι Ναζί είχαν στρέ-
ψει την προσοχή τους σε άλλα κράτη τα 
οποία ήθελαν να κατακτήσουν, οι Ελβετοί 
έκλεισαν τα σύνορά τους στους Εβραίους. 
Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι 
η Ελβετική κυβέρνηση, το 1942, αρνήθηκε 
να αφήσει 70 Γερμανούς και Αυστριακούς 
που ήταν ενάντιοι στο Ναζιστικό κόμμα 
και 25.000 Εβραίους να διαβούν τα σύνορά 
τους, στέλνοντάς τους σε γερμανικά στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης. Όσο η Ελβετία δι-
ατηρούσε κλειστά τα σύνορά της προς 
τους Εβραίους, εφαρμόστηκε το σχέδιο 

«Redoubt». Βάσει αυτού του σχεδίου, οι Ελ-
βετοί ενίσχυαν τον στρατό τους και έχτιζαν 
οχυρά, προκειμένου να είναι ετοιμοπόλε-
μοι. Επιπλέον, όλες οι γέφυρες γκρεμίζο-
νταν από τους ίδιους, με σκοπό να αναγκα-
στούν οι Γερμανοί να περάσουν από τις δύ-
σβατες Άλπεις σε περίπτωση εισβολής.

Μπορεί η Ελβετία να φαινόταν ότι τηρεί 
μια ουδέτερη στάση απέναντι στις δυνά-
μεις του Άξονα και των Συμμάχων, όμως 
κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Συγκεκριμένα, από 
την έναρξη έως τη λήξη του πολέμου, στις 
τράπεζες της Ελβετίας φυλασσόταν κλεμ-
μένος χρυσός από χώρες που βρίσκονταν  
υπό τη Γερμανική Κατοχή, όπως είναι το 
Βέλγιο, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η 
Τσεχοσλοβακία, η Πολωνία, η Αυστρία, η 
Γιουγκοσλαβία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Στις 
κεντρικές τράπεζες καθεμιάς από τις πα-

ραπάνω χώρες είχαν εισβάλει Γερμανοί και 
είχαν ληστέψει μεγάλα ποσά, τα οποία, στη 
συνέχεια, μετέτρεψαν σε χρυσό. Η αξία του 
χρυσού ανέρχεται, σε σημερινά χρήμα-
τα, στα 4,5 δισεκατομμύρια αμερικανικά 
δολάρια. Επιπροσθέτως, η Ελβετία ήταν ο 
κύριος προμηθευτής όπλων και καυσίμων 
του γερμανικού στρατού.   

Συνοψίζοντας, η συνεργασία μεταξύ Ελ-
βετίας – Γερμανίας έσωσε τη χώρα από τη 
ναζιστική εισβολή. Παρ’ ότι θα μπορούσαν 
και άλλοι λαοί να απειλήσουν το συγκεκρι-
μένο κράτος, ο ισχυρός στρατός και η γεω-
γραφική τοποθεσία είναι παράγοντες που 
κρατούν τη χώρα ασφαλή μέχρι και τη ση-
μερινή εποχή.

Πηνελόπη – Αγάπη Αθανασίου, 
Ελεάνα Αθανασίου, Α1 Γυμνασίου

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

KΑΤΑΔΕΔΙΩΓΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟψΕΙΣ ΤΟΥ

ΠΩΣ Η ΕλβΕΤΙΑ ΓλΥΤΩΣΕ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΙΣβΟλΗ
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Αλγόριθμος ονομάζεται μία καλώς ορισμένη ακο-
λουθία βημάτων, η οποία χρησιμοποιείται για τη 
επίλυση ενός προβλήματος. Η ταχύτητα ενός αλ-

γορίθμου εξαρτάται από το πλήθος των καλώς ορισμέ-
νων βημάτων που απαιτούνται, για να λυθεί το πρόβλημα. 
Η σχέση μεταξύ του αριθμού των βημάτων και του μεγέ-
θους του προβλήματος ορίζουν την πολυπλοκότητα του 
αλγορίθμου.

Υπάρχουν αλγόριθμοι επίλυσης προβλημάτων, βέβαια, 
οι οποίοι, λόγω της ταχύτητας-πολυπλοκότητάς τους, δεν 
είναι αποτελεσματικοί. Για να αντιληφθεί κάποιος την έν-
νοια ενός μη αποτελεσματικού αλγορίθμου, αρκεί να εξε-
τάσει το πρόβλημα των Πύργων του Ανόι, το οποίο είναι 
το εξής: έχουμε τρεις στύλους, στον έναν εκ των οποίων 
έχουμε τοποθετήσει σε ενιαία στοίβα σε μια αύξουσα σει-
ρά 64 δίσκους, διαφορετικών διαμέτρων ο καθένας. Ο δί-
σκος με τη μικρότερη διάμετρο βρίσκεται στην κορυφή. 
Το ζητούμενο είναι να μεταφερθούν οι δίσκοι αυτοί τα-
ξινομημένοι στον δεύτερο στύλο, χρησιμοποιώντας βο-
ηθητικά τον τρίτο στύλο, χωρίς να επιτρέπεται να τοπο-
θετηθεί δίσκος μεγαλύτερης διαμέτρου πάνω σε δίσκο 
μικρότερης διαμέτρου. Ο αλγόριθμος επίλυσης του προ-
βλήματος αυτού είναι ένας επαναληπτικός αλγόριθμος 
δύο βημάτων και, για την επίλυσή του, απαιτούνται συνο-
λικά 2ν-1 κινήσεις, όπου ν το πλήθος των δίσκων (δηλα-
δή, για 64 δίσκους, ν=64). Αν θεωρήσουμε ότι χρειαζόμα-
στε για κάθε κίνηση ένα δευτερόλεπτο, τότε, για να μετα-
φερθούν και οι 64 δίσκοι σωστά, χρειαζόμαστε, περίπου, 
584.000.000.000 χρόνια.

Ο πρώτος που εισήγαγε την έννοια του αλγορίθμου 
ήταν ο Πέρσης μαθηματικός Μοχάμεντ ιμπν Μουσά αλ- 
Χουαρίζμι (Mohammed ibn-Musa al-Khuwarizmi), τον 
8ο-9ο αι. μ.Χ., αναφερόμενος σε συστηματικές τυποποιη-
μένες λύσεις αλγεβρικών προβλημάτων. Η διαδικασία αυ-
τή ονομάστηκε με τη λατινική λέξη algorismus, η οποία 
δημιουργήθηκε από την παραφθορά του συνθετικού του 
ονόματος al-Khuwarizmi. Στα τέλη του 17ου αι., όμως, η 
ονομασία συνδυάστηκε με την ελληνική λέξη αριθμός και 
μετατράπηκε στη λέξη αλγόριθμος, η οποία χρησιμοποι-
είται μέχρι και σήμερα.

Οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται, για να λύσουν πλη-
θώρα προβλημάτων της καθημερινότητας και της επιστή-
μης. Παραδείγματος χάρη, η εύρεση του Μέγιστου Κοινού 

Διαιρέτη (ΜΚΔ) αποτελεί ένα πρόβλημα για το οποίο ο Ευ-
κλείδης, το 300 π.Χ. περίπου, ανέπτυξε διαδικασία επίλυ-
σης. Στη γεωμετρική του μορφή, το πρόβλημα αυτό δια-
τυπώνεται ως εξής: έστω ότι έχω ένα ορθογώνιο δάπεδο 
και θέλω να το γεμίσω με τον ελάχιστο δυνατό αριθμό τε-
τράγωνων πλακιδίων ίσων διαστάσεων, με πλακίδια, δη-
λαδή, με τη μέγιστη δυνατή διάσταση. Σύμφωνα με τον 

αλγόριθμο του Ευκλείδη, πρέπει να γεμίσω το ορθογώνιο 
με τετράγωνα πλακίδια, τα οποία έχουν διάσταση τη μι-
κρότερη από τις δύο διαστάσεις του ορθογωνίου. Έπειτα 
από το πρώτο βήμα, κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα στον 
εναπομείναντα χώρο, στο κενό, δηλαδή, ορθογώνιο. Επα-
ναλαμβάνοντας αυτή τη διαδικασία, κάποια στιγμή, δε θα 
υπάρχει εναπομείνας χώρος και το αρχικό παραλληλό-
γραμμο θα έχει καλυφθεί πλήρως. Η διάσταση του τελευ-
ταίου τετράγωνου πλακιδίου που χρησιμοποίησα αποτε-
λεί τη λύση του προβλήματος και ισχύει ανεξαρτήτως των 
διαστάσεων του αρχικού ορθογωνίου. Η προτεινόμενη 
διαδικασία από τον Ευκλείδη έχει όλα τα χαρακτηριστικά 
ενός καλού αλγορίθμου, γιατί, πέρα από τις σαφείς εντο-
λές που περιλαμβάνει, είναι και αρκετά γρήγορη.

Άλλα προβλήματα που μπορούν να λύσουν αλγόριθμοι 
είναι προβλήματα που αφορούν στην εύρεση στοιχείων 
και την ταξινόμηση λιστών. Για να βρούμε το όνομα ενός 
φίλου μας σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο, με ταξινομημέ-
να σε αλφαβητική σειρά τα ονόματα, απαιτείται η εφαρ-
μογή ενός αλγορίθμου. Κάποιος θα μπορούσε να ξεκινή-
σει από την πρώτη σελίδα του καταλόγου και να ψάχνει το 
όνομα του φίλου του σε κάθε σελίδα. Όμως, κάποιος άλ-
λος θα μπορούσε να ανοίξει τον κατάλογο στη μέση και, 
με βάση το αρχικό γράμμα του ονόματος, θα ασχολούταν 
με το μισό του αρχικού καταλόγου στον οποίο θα περιεχό-
ταν το όνομα του φίλου του. Τη διαδικασία αυτή θα επα-
ναλάμβανε συνεχώς, μέχρι να φτάσει στη σελίδα όπου θα 
ήταν γραμμένο το όνομα του φίλου του. Ο αλγόριθμος αυ-
τός μας οδηγεί στην εύρεση της πληροφορίας πολύ γρή-

γορα, χωρίς να ελέγχουμε όλον τον κατάλογο.
Για να λειτουργήσει ο παραπάνω αλγόριθμος, απαιτεί-

ται η ταξινόμηση των ονομάτων σε αλφαβητική σειρά. 
Συνεπώς, είναι απαραίτητη η χρήση αλγορίθμων ταξι-
νόμησης, οι οποίοι μας επιτρέπουν να ταξινομούμε διά-
φορα στοιχεία με βάση ένα κριτήριο. Παραδείγματος χά-
ρη, έστω ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε κατά φθίνουσα 
σειρά δέκα αριθμούς που βρίσκονται σε τυχαία διάταξη. 
Κάποιος θα μπορούσε να ακολουθήσει την εξής διαδικα-
σία: να βρει τον μεγαλύτερο από τους δέκα αριθμούς και 
να τον τοποθετήσει πρώτο. Στη συνέχεια, να επαναλαμ-
βάνει την ίδια διαδικασία για τους εναπομείναντες αριθ-
μούς. Όμως, ένας πολύ πιο γρήγορος από τον προηγούμε-
νο αλγόριθμος ταξινόμησης είναι εκείνος της φυσαλίδας 
(bubble sort), σύμφωνα με τον οποίο συγκρίνουμε κάθε 
γειτονικό ζεύγος αριθμών και αλλάζουμε τις θέσεις, εφό-
σον δεν είναι σωστή η σειρά τους. Η διαδικασία επανα-
λαμβάνεται μέχρι το σημείο στο οποίο να μην είναι ανα-
γκαία καμία αλλαγή θέσης αριθμών. Αν και ο παραπάνω 
αλγόριθμος είναι αποτελεσματικός, δεν είναι ο πιο γρήγο-
ρος. Έτσι, έχουν αναπτυχθεί και άλλοι γρηγορότεροι αλ-
γόριθμοι ταξινόμησης, όπως είναι εκείνος με συγχώνευση 
(merge sort).

Οι αλγόριθμοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τους υπο-
λογιστές και τον προγραμματισμό, διότι οι υπολογιστές 
είναι συσκευές οι οποίες εκτελούν ένα πρόγραμμα-λογι-
σμικό αποτελούμενο από έναν ή περισσότερους αλγο-
ρίθμους. Πρώτος ο «πατέρας της επιστήμης των υπολο-
γιστών», ο Άλαν Τιούρινγκ, το 1936, θεμελίωσε τη σχέση 
αλγορίθμων-λογισμικού-υπολογιστών, μέσω της υπολο-
γιστικής Μηχανής Τιούρινγκ. 

Σήμερα, και χάρη στην ευρεία εξάπλωση του διαδι-
κτύου, το οποίο παρέχει τεράστιο όγκο πληροφοριών, οι 
συσκευές μας είναι εφοδιασμένες με αλγορίθμους που 
έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν εικόνα και ήχο, 
να παίζουν παιχνίδια (σκάκι, γκο, πόκερ με δύο άτομα), να 
αυτοβελτιώνονται (τεχνητή νοημοσύνη), να μας βοηθούν 
στη λήψη σωστών αποφάσεων (σειρά προσγείωσης και 
απογείωσης αεροπλάνων, κίνηση τρένων, εύρεση κατάλ-
ληλου δότη οργάνων, προτάσεις για αγορές και διασκέ-
δαση προσαρμοσμένες σε προηγούμενες επιλογές μας 
κ.λπ.).

Μαρλένα Παναγιωτάκου, Γ2 Γυμνασίου

Όταν κάποιος αναφέρει τη λέξη 
«προγραμματιστής», ποια είναι η 
πρώτη εικόνα που σχηματίζεται 

στο μυαλό σας; Το πιθανότερο είναι η ει-
κόνα ενός άντρα ατημέλητου και αντικοι-
νωνικού, με γυαλιά, που ξημεροβραδιάζε-
ται μπροστά από μια οθόνη. Και όμως, οι 
περισσότεροι θα εκπλαγούν μαθαίνοντας 
ότι τα θεμέλια του προγραμματισμού ετέ-
θησαν από γυναίκες ή ότι το γυναικείο φύ-
λο έχει συμβάλει στην ανάπτυξη αυτού. 
Παρακάτω παρατίθενται ελάχιστες από 
την πληθώρα των γυναικών που ασχολή-
θηκαν με τη συγκεκριμένη επιστήμη.

Augusta Ada King, 
Countess of Lovelace

Γεννήθηκε το 
1815 στην Αγγλία 
και ήταν καρπός 
του εφήμερου γά-
μου του Άγγλου 
ποιητή και φιλέλ-
ληνα Λόρδου Βύ-
ρωνα με τη βαρόνη 
Anne  Isabelle Milbanke. Ήταν πρωτοπό-
ρος στον τομέα του Προγραμματισμού. Το 
1834, ακούει τις ιδέες του Charles Babbage 
για την Αναλυτική Μηχανική. Το 1841, ο 
Babbage δίνει μια διάλεξη, στο Τορίνο, και 
ο Luigi Menabrea δημοσιεύει ένα σχετικό 
άρθρο με τη διάλεξη στα Γαλλικά. Η Ada το 

μεταφράζει και το στέλνει στον Babbage, 
ο οποίος την ενθαρρύνει να γράψει, πα-
ράλληλα με τη μετάφραση, και τα δικά της 
σχόλια, τριπλασιάζοντας, έτσι, την έκταση 
του άρθρου. Στο άρθρο συμπεριέλαβε, 
εκτός άλλων, και ένα σχέδιο σχετικά με το 
πώς η Αναλυτική Μηχανική θα μπορού-
σε να υπολογίζει αριθμούς Bernoulli. Αυ-
τό ακριβώς το σχέδιο θεωρείται το πρώτο 
πρόγραμμα υπολογιστή.

Grace Murray Brewster Hopper
Γεννήθηκε το 

1906 στη Νέα Υόρ-
κη των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμε-
ρικής. Θεωρείται 
ηγετική μορφή στη 
σύγχρονη τεχνο-
λογία των υπολο-
γιστών των ΗΠΑ. 
Εργάστηκε το μεγαλύτερο διάστημα της 
επαγγελματικής της ζωής για λογαριασμό 
του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας της 
και αφοσιώθηκε στην ανάπτυξη λογισμι-
κών. Συνέβαλε δραματικά στη μετάβαση 
από τις αναχρονιστικές πρακτικές και τε-
χνικές προγραμματισμού στην ανάπτυξη 
των σύγχρονων προηγμένων μεταγλωττί-
σεων. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ερ-
γάστηκε στον προγραμματισμό, δημιουρ-
γώντας τους πρώτους μεταγλωττιστές. 

Το 1959, παρουσιάστηκε η γλώσσα προ-
γραμματισμού COBOL, της οποίας ήταν η 
βασική συντάκτρια. Τιμήθηκε, εν ζωή, από 
όλες οργανώσεις των ΗΠΑ που άπτονται 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως 
την Ένωση Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρο-
νικών Μηχανικών της Αμερικανικής Εται-
ρείας για την πρόοδο των επιστημών και 
ήταν η πρώτη γυναίκα που εξελέγη διακε-
κριμένο μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας 
Επιστημών.

Hedy Lamarr
Γεννήθηκε το 

1914 στην Αυ-
στρία. Ήταν ηθο-
ποιός- κατά πολ-
λούς η ωραιότερη 
γυναίκα που πέ-
ρασε από τη μεγά-
λη οθόνη- η οποία 
άφησε το στίγμα της και στον τομέα της 
Τεχνολογίας. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου, σε συνεργασία με τον 
συνθέτη George  Antheil, εφηύραν ένα 
«Σύστημα Μυστικών Επικοινωνιών», με 
στόχο την κατασκοπεία των Ναζί. Η ιδέα 
υπήρξε αμφιλεγόμενη και προηγμένη για 
την εποχή της. Η συγκεκριμένη τεχνολο-
γία τέθηκε, για πρώτη φορά, σε εφαρμο-
γή το 1962. Αν και οι δύο εφευρέτες δεν 
έλαβαν ποτέ κάποιο χρηματικό ποσό για 

την  εφεύρεσή τους, έλαβαν το δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας το 1942 για την εφεύρεσή 
τους, η οποία, μερικές δεκαετίες αργότε-
ρα, αποτέλεσε τη βάση για τα σύγχρονα 
Wi-Fi και GPS.

O ENIAC 
και οι προγραμματίστριες

Ο ENIAC ήταν ο πρώτος επαναπρο-
γραμματιζόμενος ηλεκτρονικός ψηφια-
κός υπολογιστής γενικής χρήσης, ικανός 
να λύσει ένα πλήρες εύρος υπολογιστι-
κών προβλημάτων. Σκοπός του ήταν να 
εκτελεί πολύπλοκους υπολογισμούς για 
διάφορες στρατιωτικές επιχειρήσεις των 
ΗΠΑ. Οι Kathleen McNulty, Jean Jennings 
Bartik, Frances Elizabeth Holberton, 
Marlyn Wescoff, Frances Bilas Spence και 
η Ruth Lichterman επιλέχθηκαν από την 
ομάδα των «ανθρώπινων υπολογιστών» 
που εκτελούσε μέχρι τότε τους υπολογι-
σμούς που σκόπευαν να αναθέσουν στον 
ENIAC. Αν και η συνεισφορά τους δεν ανα-
γνωρίστηκε εκείνη την εποχή, σήμερα, θε-
ωρούνται οι πρώτες προγραμματίστριες 
και έχουν τιμηθεί με διάφορα βραβεία.

Σχετικά, λοιπόν, με εκείνο το πρόσωπο 
που σας ήρθε στον νου στην αρχή του κει-
μένου, μήπως, τώρα, έχετε αλλάξει άποψη;

Μαρλένα Παναγιωτάκου, Γ2 Γυμνασίου

ΑλΓΟΡΙΘΜΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΡΙΕΣ
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Ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν ήταν Γερμανός συν-
θέτης και πιανίστας κλασικής μουσικής. Γεν-
νήθηκε στη Βόνη της Γερμανίας, στις 16 Δε-

κεμβρίου του 1770, σε μια οικογένεια μουσικών. Οι 
μέθοδοι του τενόρου πατέρα του για τη μουσική εκ-
παίδευση του Μπετόβεν ήταν σκληρές αλλά απο-
τελεσματικές, καθώς, από την ηλικία των δέκα ετών, 
κατείχε εξαιρετικές γνώσεις μουσικής θεωρίας και εκ-
πληκτικές ικανότητες στο πιάνο. Επειδή δεν είχε πολύ 
χρόνο για το σχολείο- ήταν, μάλιστα, φριχτός στην ορ-
θογραφία- το εγκατέλειψε, οριστικά, στην ηλικία των 
έντεκα ετών.

Το 1792, κατάφερε να πάει στη Βιέννη, όπου έκα-
νε μαθήματα με έναν μεγάλο συνθέτη της εποχής, 
τον Γιόζεφ Χάυντν. Το 1795, έκανε την πρώτη του δη-
μοσίευση, ένα κοντσέρτο. Εκείνη την εποχή, οι φίλοι 
του παρατήρησαν ότι απέφευγε τις κοινωνικές συ-
γκεντρώσεις και ο λόγος ήταν- μεταξύ άλλων-η στα-
διακή απώλεια της ακοής του. Λόγω των πολλών προ-
βλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε από νεαρή ηλικία, 
σκέφτηκε ακόμη και να αυτοκτονήσει, αλλά, τεχνικά, 
τον εμπόδισε η μεγάλη αγάπη για την τέχνη του. Την 
ίδια εποχή (1802) γράφει: «Μου φαινόταν αδύνατο να 
αφήσω τον κόσμο, μέχρι να προσφέρω όλα όσα ένιω-
θα ότι βρίσκονταν μέσα μου». 

Μετά την απόφαση αυτή, συνέθετε, για τα υπόλοι-
πα τριάντα, περίπου, χρόνια, υπέροχα μουσικά έργα, 
τα οποία σηματοδοτούν τη μετάβαση από την κλασι-
κή εποχή στον ρομαντισμό. Όσο έχανε την ακοή του, 
οι κρίσεις θυμού γίνονταν ανεξέλεγκτες. Ωστόσο, όσο 
πιο παράξενη γινόταν η συμπεριφορά του, τόσο πιο 
θεσπέσια ήταν η μουσική που συνέθετε. 

ή 9η σύμφωνια
Μερικές από τις πιο γνωστές συνθέσεις του Μπετό-

βεν συνιστούν εννέα συμφωνίες, πέντε κονσέρτα για 
πιάνο, ένα κονσέρτο για βιολί, δεκαέξι κουαρτέτα εγ-
χόρδων, τριάντα δύο σονάτες για πιάνο, μία λειτουρ-
γία-η Missa solemnis-, καθώς και μια όπερα, η Φιντέλιο.

Η 9η Συμφωνία θεωρείται από τους κριτικούς το 
σπουδαιότερο έργο του Μπετόβεν και, για αρκετούς 
από αυτούς, το σπουδαιότερο που έχει γραφτεί στη 
δυτική μουσική. Είναι γνωστή ως Χορωδιακή και απο-
τελείται από τέσσερα μέρη, γραμμένα από το 1818 
έως το 1824. Το έργο αποτελεί καινοτομία για τα συμ-
φωνικά έργα της εποχής του, γιατί περιλαμβάνει χο-
ρωδιακή συμμετοχή και βασίστηκε στη μελοποίηση 
ενός ποιήματος του Φρίντριχ Σίλερ « Ωδή στη Χαρά». 
Το έργο είναι ένας ύμνος στη χαρά, τη ζωή• προχωρά 
από το σκοτάδι στο φως, από την απελπισία στη χαρά. 
Το έργο αθετεί τους καθιερωμένους κανόνες της κλα-
σικής μουσικής της εποχής, δίνοντας μια πολύ έντονη 
συναισθηματική φόρτιση, ενώ το φωνητικό στοιχείο 
αποθεώνει το νόημα της μουσικής.

Συμπερασματικά, ο Μπετόβεν υπήρξε μια πραγμα-
τική μουσική μεγαλοφυΐα. Στις ορχήστρες χρησιμο-
ποίησε τα περισσότερα όργανα που μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν εκείνη την εποχή. Πρωτοποριακό 
στοιχείο αποτέλεσε και η χρησιμοποίηση χορωδίας 
και σολίστ. Τα έργα του είναι διαχρονικά και, όσο κυ-
λάει ο χρόνος, το μουσικό νόημα γίνεται πιο οικείο στα 
αυτιά των ακροατών. Η καλλιτεχνική αξία του έργου 
του Μπετόβεν δεν μπορεί να εκφραστεί ούτε με λόγια 
ούτε με εικόνες .

Αγγελίνα Νικολάκη, Α1 Γυμνασίου

O Μάρσαλ Μπρους Μάδερς, γνωστός με το καλλιτεχνικό 
όνομα Έμινεμ, είναι ο καλύτερος, για εμένα, Αμερικανός 
ράπερ. Ο Έμινεμ γεννήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 1972, 

στο Σέντ Τζόζεφ του Μισούρι, από την Ντέμπορα Ρέι Νέλσον 
και τον Μάρσαλ Μπρους Μάδερς ΙΙ. Μεγάλωσε στο Ντητρόιτ 
και έχει καταγωγή από τη Σκωτία, τη Γερμανία και την Αγγλία. 
Από μικρή ηλικία, οι γονείς του αντιμετώπιζαν πολλά οικονομι-
κά προβλήματα• γι’ αυτό και στηρίζονταν στη φροντίδα διαφό-
ρων συγγενών τους. 

Ο Έμινεμ μπήκε στον κόσμο της ραπ μουσικής επηρεασμέ-
νος από τον θείο του. Το πρώτο επίσημο έργο του κυκλοφόρη-
σε σε συνεργασία με τους Soul Intent. Ο Έμινεμ, ύστερα από 
πολλές καταχρήσεις (ναρκωτικά, αλκοόλ), δύο χωρισμούς, 
πολλές απόπειρες αυτοκτονίας και αρκετές αποτυχίες -αλλά 
και συνεργασίες (Dr. Dre, Snoop Dogg)-, έφτασε sτην απόλυ-
τη επιτυχία βγάζοντας έναν δίσκο, τον Marsall Mathers LP, που 
πούλησε, μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας, 1,76 εκ. 
αντίγραφα (Ρεκόρ Γκίνες για τη ραπ μουσική).

Το αγαπημένο μου τραγούδι του καλλιτέχνη αυτού είναι το 
«Rap God», διότι θεωρώ πως είναι ένα μουσικό κομμάτι που 
μπορεί να ξεσηκώσει και να ανεβάσει ηθικά και ψυχολογικά 
κάποιον που είναι στενοχωρημένος ή βρίσκεται σε δύσκολη 
θέση. Το τραγούδι αυτό είναι αρκετά υψηλών τόνων και είναι 
ωραίο να το ακούς μαζί με φίλους σου, με σκοπό να ξεχάσετε, 
για λίγο, το άγχος της καθημερινότητας. Το συγκεκριμένο έρ-
γο δημοσιεύτηκε στις 27 Νοεμβρίου 2013, στο άλμπουμ «The 
Marshall Mathers LP2» και έχει βραβευτεί με το Μουσικό Βρα-
βείο MTV Video Music Award Καλύτερου μοντάζ. Επίσης, πι-
στεύω πως ο Έμινεμ τραγουδά πολύ καθαρά και με απόλυτη 
ρυθμική ισορροπία τους στίχους αυτού του τραγουδιού, παρό-
λο που είναι ραπ κομμάτι. Συνεπώς, προτείνω ανεπιφύλακτα 
αυτόν τον καλλιτέχνη για ακρόαση σε όσους αρέσει η ραπ μου-
σική και σε όσους θέλουν να ακούσουν κάτι καινούργιο.

Ιάκωβος Νικολαΐδης, Α2 Γυμνασίου 

Ο Κωσταντίνος Καραθεοδωρής 
είναι Έλληνας Μαθηματικός 
που διακρίθηκε σε παγκόσμιο 

επίπεδο (1873-1950). Το έργο του 
επεκτείνεται στους τομείς των Μαθη-
ματικών, της Φυσικής και της Αρχαι-
ολογίας. Ιδιαίτερη ήταν η συνεισφο-
ρά του στους τομείς της πραγματι-
κής ανάλυσης και της συναρτησιακής 
ανάλυσης .

Γεννήθηκε στη Γερμανία, αλλά έλ-
κει την καταγωγή του από τον Έβρο. 
Φοίτησε σε γυμνάσιο των Βρυξελλών 
για έναν χρόνο, όπου, στο μάθημα 
της Γεωμετρίας, αισθάνθηκε την αγά-
πη του για τα Μαθηματικά.

Από το 1891 έως το 1895, σπούδα-
σε Πολιτικός Μηχανικός στις Βρυξέλ-
λες και, μετά το τέλος των σπουδών 
του, εργάστηκε στην κατασκευή έρ-
γων οδοποιίας στην Αίγυπτο. Συγκε-
κριμένα, εργάστηκε ως Μηχανικός 
στη βρετανική εταιρεία που ήταν 
υπεύθυνη για την κατασκευή του 
φράγματος στο Ασούαν. Μάλιστα, 
πραγματοποίησε τις μετρήσεις στην 
πυραμίδα του Χέοπα. Εκεί συνειδητο-
ποίησε ότι η δουλειά του Μηχανικού 
δεν ήταν αυτή η δουλειά που ανα-

ζητούσε. Το 1900, σε ηλικία 27 ετών, 
εγκατέλειψε τη δουλειά του Μηχα-
νικού και πήγε να σπουδάσει Μαθη-
ματικά στη Γερμανία. Εκεί, γνώρισε 
πολλούς διάσημους Μαθηματικούς, 
όπως τον Σβαρτς, τον Μινκόβσκι, τον 
Χίλπμερτ και τον Αϊνστάιν. Με τον τε-
λευταίο γνωρίστηκαν το 1915 και, 
από τότε, εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον 
του Καραθεοδωρή για τη Θεωρία της 
Σχετικότητας.

Με τον Αϊνστάιν αντάλλαξαν δέκα 
επιστολές, σε μια από τις οποίες ο Αϊν-
στάιν τού έγραφε: «Αν θέλετε να μπεί-
τε σε κόπο να μου εξηγήσετε ακόμα και 
τους κανονικούς μετασχηματισμούς, 
θα βρείτε έναν ευγνώμονα και ευσυ-
νείδητο ακροατή. Αν, όμως, λύσετε και 
το πρόβλημα των κλειστών γραμμών 
του χρόνου, θα σταθώ μπροστά σας 
με σταυρωμένα χέρια. Πίσω από αυτό, 
υπάρχει κρυμμένο κάτι που είναι αντά-
ξιο του ιδρώτα των καλυτέρων».

Το 1920, με πρόσκληση του Ελευ-

θέριου Βενιζέλου, ανέλαβε να οργα-
νώσει το Ιωνικό Πανεπιστήμιο στη 
Σμύρνη, όπου και παρέμεινε μέχρι 
τη Μικρασιατική Καταστροφή. Το 
1922, διορίστηκε καθηγητής στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών και, το 1923, στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 
1924, απογοητευμένος από τη μιζέ-
ρια των ελληνικών πανεπιστημίων, 
εγκατέλειψε την Ελλάδα και ανέλα-
βε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του 
Μονάχου. Το 1930, πάλι μετά από 
πρόσκληση του Βενιζέλου, ανέλαβε 
κυβερνητικός επίτροπος στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, για να συμβάλει στην 
αναδιοργάνωση του πρώτου και την 
οργάνωση του δευτέρου. Είναι σημα-
ντική η συμβολή του στη μαθηματι-
κή θεμελίωση τομέων της Φυσικής, 
όπως είναι η Θερμοδυναμική, η Γεω-
μετρική, η Οπτική, η Μηχανική και η 
Σχετικότητα.

Ιάσονας Προβής, Α2 Γυμνασίου     

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 
λΟΥΝΤβΙχ βΑΝ ΜΠΕΤΟβΕΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ

EMINEM
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Πολλοί καλλιτέχνες υπήρχαν, υπάρ-
χουν και θα υπάρξουν. Mία, όμως, 
καλλιτέχνης κινεί το ενδιαφέρον 

μου και αυτή είναι η Agatha Christie. Γεν-
νήθηκε στην Αγγλία, τον Σεπτέμβριο του 
1890, και πέθανε τον Ιανουάριο του 1976. 
Ήταν συγγραφέας αστυνομικών και ρο-
μαντικών μυθιστορημάτων, διηγημάτων 
και θεατρικών έργων, αλλά είναι γνωστή, 
κυρίως, για τα 80 αστυνομικά μυθιστο-
ρήματά της. Χάρη στη δουλειά της αυτή, 
απέκτησε τον τίτλο της «Βασίλισσας του 
εγκλήματος», ο οποίος την κατέστησε 
κορυφαία συγγραφέα του είδους. Τα βι-
βλία της έχουν πουλήσει ένα δισεκατομ-

μύριο, περίπου, αντίτυπα στα Αγγλικά και 
ένα ακόμη δισεκατομμύριο σε 103 άλλες 
γλώσσες. Επίσης, τα περισσότερα από τα 
βιβλία της έχουν μεταφερθεί στον κινη-
ματογράφο, την τηλεόραση και το ραδι-
όφωνο, ενώ άλλα έχουν εμπνεύσει ηλε-
κτρονικά παιχνίδια και κόμικς.

Το συγγραφικό της έργο χαρακτηρί-
ζεται- μεταξύ άλλων-από την πλούσια 
πλοκή και τον ξεχωριστό τρόπο έκφρα-
σης της συγγραφέως. Για εμένα, όμως, το 
μυθιστόρημα που ξεχωρίζει από το έργο 
της είναι το «Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές». 
Το μυθιστόρημα αυτό είναι από τα πιο 
δημοφιλή έργα της Christie και, ίσως, ένα 

από τα δέκα καλύτερα βιβλία της. Πρω-
ταγωνιστής στο βιβλίο αυτό είναι ο ντε-
ντέκτιβ Ηρακλής Πουαρό, ο οποίος, κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού του με το Οριάν 
Εξπρές, ειδοποιείται πως κάποιος δολο-
φονήθηκε. Εκείνος, όπως πάντα, αφού 
ανέκρινε όλους τους επιβάτες, κατάφερε 
να εξιχνιάσει το έγκλημα.

Στο μυθιστόρημα αυτό με συναρπάζει 
η πλοκή που με παροτρύνει να συνεχίζω 
να το διαβάζω χωρίς σταματημό. Επίσης, 
η επιμονή και η μεθοδικότητα του Πουα-
ρό που τον οδηγεί στη λύση του μυστη-
ρίου και την εξιχνίαση του εγκλήματος με 
κάνει να θαυμάζω τον τρόπο σκέψης του. 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως η τέχνη παί-
ζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μας και πως 
πρέπει να έχουμε στενή επαφή μαζί της.

                                                                                        
Πηνελόπη Βουδούρη, Α2 Γυμνασίου

Η Paola Capriolo είναι συγγραφέ-
ας βιβλίων για εφήβους και ενήλι-
κες. Γεννήθηκε το 1962 στο Μιλά-

νο, όπου και μεγάλωσε. Εξέδωσε το πρώ-
το της βιβλίο το 1988.  Της αρέσει να θίγει 
κοινωνικά θέματα, όπως τον ρατσισμό. 
Εμπνέεται, όπως λέει, από τη μουσική, κα-
θώς και από την επικαιρότητα, θέλοντας, 
έτσι, να ευαισθητοποιήσει τους αναγνώ-
στες της. Βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε 
πολλές γλώσσες παγκοσμίως.

Το βιβλίο «Με τα μάτια του άλλου» είναι 
ένα μυθιστόρημα, το οποίο αναφέρεται 
στην εξάπλωση του ρατσισμού και τον φό-
βο των ανθρώπων για τους πρόσφυγες και 
τους μετανάστες. Το συγκεκριμένο έργο 
έχει ως κεντρικό ήρωα ένα δεκαεξάχρο-
νο αγόρι ιταλικής καταγωγής, τον Λούκα, 
ο οποίος, κάποιο βράδυ, γίνεται αυτόπτης 
μάρτυρας μιας τραγικής σκηνής: τέσσερις 
νέοι πυρπολούν έναν άστεγο λαθρομετα-
νάστη από τη Σρι Λάνκα, τον Ράτζιβα. Ο 
Λούκα, σοκαρισμένος, δεν έχει τη δύναμη 
να αντιδράσει. Θέλοντας να επανορθώσει 
και, με το πρόσχημα ότι είναι εθελοντής, 
βρίσκει τον άτυχο άνδρα στο νοσοκομείο, 
όπου νοσηλεύεται. Μαθαίνει πως εργάζε-
ται ως πλανόδιος πωλητής λουλουδιών 
και στέλνει τα χρήματα που κερδίζει στην 
οικογένειά του, που ζει στην πατρίδα του. 
Οι Ερινύες ωστόσο, κυνηγούν τον Λούκα, 
επειδή δεν έκανε κάτι εκείνο το βράδυ, για 
να υπερασπιστεί τον δύσμοιρο Ράτζιβα 
και έτσι αρχίζει να πουλά τριαντάφυλλα 

στους δρό-
μους της 
πόλης, κάθε 
βράδυ, προ-
κειμένου να 
στηρίξει οι-
κ ο ν ο μ ι κ ά 
την οικογέ-
νεια αυτή. 
Κατά την πε-
ριπλάνησή του, ντύνεται με παλιά ρούχα 
και βάφει το πρόσωπό του μαύρο. Αντι-
μετωπίζει, έτσι, την εχθρική συμπεριφορά 
των συμπατριωτών του απέναντι στο δια-
φορετικό. Πριν απελαθεί, τελικά, ο Ράτζι-
βα, ο Λούκα τού αποκαλύπτει τον πραγμα-
τικό λόγο για τον οποίο του είχε συμπαρα-
σταθεί τις ώρες κατά τις οποίες βρισκόταν 
στο νοσοκομείο.

Η ιστορία προσφέρει στον αναγνώστη 
πολλά ερεθίσματα. Τον βάζει στη διαδικα-
σία να σκεφτεί για ποιον λόγο οι άνθρωποι 
συμπεριφέρονται ρατσιστικά απέναντι σε 
άλλους, πιο αδύναμους από αυτούς, και 
γιατί ο έφηβος ήρωας της ιστορίας παίρ-
νει την απόφαση να βοηθήσει. Επιπλέον, 
διδάσκει ότι πρέπει να είμαστε μεγαλόψυ-
χοι, όπως ο Ράτζιβα, και όχι εγωιστές και να 
συγχωρούμε όποιον κάνει λάθος. Τέλος, 
τονίζει πως είναι ωραίο να λειτουργούμε 
αλτρουιστικά και αλληλέγγυα και να βλέ-
πουμε τον κόσμο «με τα μάτια του άλλου».

Ειρήνη Ζαφειροπούλου, Α1 Γυμνασίου

Η συγγραφέας Joanne K. Rowling γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου του 1965. Έγινε διάση-
μη για τη συγγραφή της σειράς Χάρι Πότερ, τα βιβλία της οποίας έχουν κερδίσει  
το παγκόσμιο ενδιαφέρον, έχουν λάβει πολλά βραβεία και έχουν πωλήσει περισ-

σότερα από 350.000.000 αντίτυπα ανά τον κόσμο, έχοντας μεταφραστεί σε 67 γλώσσες. 
Είναι Βρετανίδα και έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Είναι-μεταξύ 
άλλων- παραγωγός ταινιών και σεναριογράφος.

«Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου» -το έβδομο και τελευταίο βιβλίο της επι-
τυχημένης σειράς μυθιστορημάτων της συγγραφέως- είναι ένα από τα αγαπημένα μου 
έργα, διότι σε αυτό ανατρέπεται η πλοκή της ιστορίας και αναδεικνύεται η δύναμη της 
φιλίας και η εφευρετικότητα του ήρωα. Ταυτόχρονα, το έργο περνάει στον θεατή πολλά 
μηνύματα.

Στο μυθιστόρημα αυτό, ο πρωταγωνιστής, ο Χάρι, προσπαθεί να σώσει την οικογένειά 
του, τους φίλους του και γενικότερα όλον τον μαγικό κόσμο. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο 
Χάρι είναι ένας έφηβος νεαρός μάγος, ο οποίος, μαζί με τους κολλητούς του φίλους, τον 
Ρον και την Ερμιόνη, ανακαλύπτει κρυμμένα μυστικά, σώζει ζωές και φέρνει εις πέρας την 
αποστολή που του ανέθεσε, πριν πεθάνει, ο διευθυντής της σχολής μαγείας του Χόγκου-
αρτς, γνωστός και ως Ντάμπλντορ. Ψάχνει για τα τελευταία κομμάτια της ψυχής του μεγά-
λου αντιπάλου του και δολοφόνου των γονιών του, Βόλντεμορτ, 
ο οποίος πολλά χρόνια πριν διαμοίρασε την ψυχή του 
σε επτά κομμάτια-πεμπουσιωτές, ώστε να ζήσει 
για πάντα, και τα έκρυψε σε πολύτιμα α ν τ ι -
κείμενα, ώστε να μην τα βρει κανείς.

Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο αυτό εί-
ναι από τα καλύτερα βιβλία που έχουν 
κυκλοφορήσει, επειδή είναι πρωτότυπο 
με πολλή περιπέτεια, δράση και μυστή-
ριο. Η συγγραφέας, εκτός από τη διασκέ-
δαση που προσφέρει στους αναγνώστες 
της, προσπαθεί να τους περάσει διάφο-
ρα μηνύματα, όπως την αξία της φιλίας, 
και να αναδείξει τις πραγματικές αξίες 
της ζωής.

Νίκος Χατζηγιαννάκης, Α2 Γυμνασίου

Η Harriet Beecher Stowe, 
η γνωστή συγγραφέας, 
γεννήθηκε στις 14 Ιουνί-

ου του 1811, στις ΗΠΑ, και απε-
βίωσε την 1η Ιουλίου του 1896. 
Σπουδαία στιγμή στην καριέ-
ρα της θεωρείται η συγγραφή 
του δημοφιλούς βιβλίου της «Η 
καλύβα του μπαρμπα -Θωμά». 
Για το βιβλίο αυτό εμπνεύστη-
κε, το 1850, από τον υπάρχοντα 
νόμο, σύμφωνα με τον οποίο οι 
λευκοί έπρεπε να καταδίδουν 
τους σκλάβους που προσπα-
θούσαν να δραπετεύσουν. Τον 
πρώτο χρόνο που κυκλοφόρη-
σε το βιβλίο (1852), πουλήθη-
καν 300.000 αντίτυπα μόνο στις 

ΗΠΑ, ενώ υπήρξε το δεύτερο 
δημοφιλέστερο βιβλίο του 19ου 
αιώνα μετά τη Βίβλο. Μάλιστα, 
έκανε πιο έντονη τη διαμάχη με-
ταξύ Βορρά και Νότου που οδή-
γησε στον Αμερικανικό Εμφύλιο 
Πόλεμο. Ο αντίκτυπος του βι-
βλίου ήταν τόσο μεγάλος, ώστε 
λέγεται πως ο Αβραάμ Λίνκολν, 
όταν συνάντησε τη συγγραφέα, 
της είπε: «Ώστε αυτή είναι η μικρή 
κυρία που έκανε αυτόν τον μεγάλο 
πόλεμο».

Διαβάζοντας το βιβλίο, ήταν 

σαν να ζω σε έναν διαφορετικό 
κόσμο, σε μια σκληρή και άδικη 
πραγματικότητα. Η ιστορία δι-
αδραματίζεται κυρίως στο Κε-
ντάκι, όπου οι ισχυροί οικονο-

μικά λευκοί έχουν δούλους τους 
μαύρους, τους περισσότερους 
από τους οποίους κακομεταχει-
ρίζονται. Ένας σκλάβος που τον 
λένε μπαρμπα- Θωμά, γιατί είναι 
μεγάλος σε ηλικία, ζει χαρούμε-
νος με τη γυναίκα του και τα παι-
διά του. Όμως, το αφεντικό του 
πιέζεται οικονομικά και πρέπει 
να τον πουλήσει. Έτσι, ο μπαρ-
μπα–Θωμάς αποχωρίζεται την 
οικογένειά του και βρίσκει βα-
σανιστικό θάνατο στο σπίτι του 
καινούργιου του αφέντη. 

Από την πλοκή του βιβλίου 
κατάλαβα αφενός ότι όλοι οι άν-
θρωποι, ανεξαρτήτως φύλου, 
ηλικίας, σωματικής ικανότητας, 
εθνικότητας και χρώματος δέρ-
ματος είναι ίσοι και αφετέρου ότι 
τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυ-
τήν τη ζωή. Μπορεί κάποιος να 
ζει τώρα ευτυχισμένος με την οι-
κογένειά του, μα αυτό δε σημαί-
νει ότι η ευτυχία του θα διαρκέ-
σει για πάντα. Γι’ αυτό πρέπει να 
ζούμε το «τώρα», να είμαστε ικα-
νοποιημένοι με όσα έχουμε και, 
πάνω από όλα, να τα εκτιμάμε!

Κέλυ Αγκόρτζα, Α2 Γυμνασίου

Agatha Christie

Paola Capriolo Joanne K. Rowling

Harriet Beecher Stowe
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ΞΕΝΟΓλΩΣΣΑ

IMPORTANT PEOPLE IN OUR LIFE

“What we learn with pleasure, 
we never forget” Alfred Mercier

FRIENDS

To me, friendship is the most important thing in my life. Friends help you when you 
are in a difficult situation or they give you advice. But is it easy to make new friends?

Firstly, you need to be social. For example, you have to talk with others and be 
cool. This will help people to see you from a different perspective.

Also, if you listen to other people’s opinions, it will increase understanding in your 
friendships.

Moreover, when you want to make friends you must not be selfish. Respecting others 
and being tolerant will make people like you.

In short, to me, the most important thing in a friendship is to be yourself. 

Άγγελος Πάπαρης

THE ELDERLY

Even if you don’t know it, the elderly play a really significant role and we need to 
include them in our everyday life. 

Firstly, we need to understand that they have overcome a lot of obstacles to 
achieve things during their life. Naturally, they have made mistakes, but thanks to that 
they have gained wisdom that can be offered to us in case we have a problem.

Old people can also tell us entertaining stories from their youth since times have 
changed and their past was very different from our present. They can tell us about games 
they used to play and teach us how to cook various meals.  Finally, they can keep us 
company when we feel lonely and need to talk to someone. 

In short, the elderly are invaluable even if we don’t notice it.

Τζουλιάνα Σεραφείμ
Eπίβλεψη: Έλενα Τσελίκογλου, καθηγήτρια Αγγλικών

GUIDE TO WEBSPEAK
Many people claim that with such an abuse of language we may lose our cultural identity. In 

addition, it creates a sense of social isolation and magnifies the gap between generations. 
Another disadvantage is that abbreviations in texting have led to poor grammar and incorrect 

spelling. People may simply end up not knowing how to write properly and accurately.
Οn the other hand, young people support that they use abbreviations because they are a busy gene-

ration (lots of courses, activities and homework) and they need to communicate fast. They don’t destroy 
the language because they only use it online and there is nothing wrong with new entries.  

Κωνσταντίνος Καραθανάσης, Φίλιππος Μούργελας, Περικλής Παπαδημητρίου, 
Ιωάννα Σακαλή, Κωνσταντίνος Φανουριάδης 

Επίβλεψη: Κάθριν Γυφτάκη, Τέτη Κονταξή, καθηγήτριες Αγγλικών
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La cuisine française

La bûche de Noël 
Quant au dessert, il est difficile de savoir la date de l’apparition réelle de la bûche de Noël. On dit qu’un chocolatier parisien a créé la 

première bûche de Noël en 1834, mais on attribue aussi sa création à un pâtissier lyonnais quelques années plus tard.
Sur nos tables, les bûches sont habituellement constituées d’une génoise recouverte d’une crème au beurre pralinée, à la vanille, au 

café, aux marrons, ou au chocolat et ensuite,  roulée pour prendre la forme d’un billot. On y rajoute  aussi un soupçon d’alcool, une couche 
de confiture ou des fruits en morceaux. Finalement, on la nappe de glaçage, de crème fouettée ou de crème au beurre et on la décore avec 
de petits objets comme une hache, une scie, un traineau avec des rennes, le père Noël, des lutins ou des champignons.                                                                            

                                                                                                                                           Maria Papaggeli

Le croissant
Bien qu’il soit un des symbols de l’ art de vivre à la française les plus connus, l'idée d'un croissant n'est pas née dans la tête d'un bou-

langer français mais la recette a voyagé de Vienne à Paris. Ces boulangeries délicieuses sont apparues pour la première fois dans un four 
viennois et s'appelaient kipferl! Ça  a été fait avec une pâte un peu différente qui a été offerte  par le boulanger viennois en 1683 pour 
honorer la victoire de sa ville sur les Ottomans. Il est donc dit qu’ un boulanger qui était dans son fournil a entendu le bruit de sape des 
ennemis et il a donné l’ alarme, reppoussant l’ assant des Ottomans. Quelques semaines plus tard, des troupes du roi polonais Jan Sobieski 
ont exterminé l’ armée de Kara Mustafa Pacha et la joie viennoise était bien évidemment grande. Dans une ambiance festive, le boulanger 
Petter Ventler a  donné aux brioches la forme du terrible emblème turc du croissant. Si vous vous demandez comment ils sont arrivés à 
Paris, les croissants ont accompagné la princesse autrichienne Maria Antoinette après son mariage avec le futur roi Louis XVI de France!

                                                                                                  Christine Koutsilieri

Les macarons
Les macarons ont été produits dans les monastères vénitiens depuis le VIIIe siècle après J. C. À la Renaissance, les pâtissiers italiens de 

la reine française Catherine de Médicis les ont fabriqués lors de son mariage avec Henri II en France, en 1553. Selon Larousse Gastrono-
mique, le macaron a  été créé en 1791 dans un couvent situé près de Cormery. En 1792, les macarons ont commencé à se faire connaître 
lorsque deux carmélites, qui ont demandé asile à Nancy pendant la Révolution française, ont fait cuire au four et ont vendu des biscuits au 
macaron afin de payer leur logement. Ces religieuses sont devenues connues sous le nom de "sœurs macaron". À ces stades précoces, les 
macarons étaient servis sans saveur ni garniture spéciale. Ce n'est que dans les années 1930 que les macarons ont commencé à être servis 
deux à deux avec l'ajout de confiture, de liqueur et d'épices. Le macaron, tel qu’il est connu aujourd’hui, composé de deux disques de me-
ringue aux amandes remplis d’une couche de crème au beurre, de confiture ou de ganache, s’appelait "Gerbert" ou "macaron de Paris".

                                                                                            Panagiotis Papaggelis

La galette des rois
C’est une galette qui est élaborée et consommée sur une grande partie de la France à l'occasion de l'Épiphanie, une fête chrétienne qui 

célèbre la visite et l'hommage de rois mages à L’Enfant Jésus, célébrée le 6 janvier de chaque année. La galette des rois est une tarte à la 
frangipane à base de pâte, de beurre, d’amandes en poudre et de quelques ingrédients supplémentaires. Mais ce n'est pas une simple 
tarte. Selon la tradition, il y a un protocole ancien à suivre et tout cela est lié au petit charme que les boulangers cachent dans le gâteau. Le  
plus jeune enfant doit se cacher sous la table et dire à celui qui coupe le gâteau qui dépoussièra le morceau. Celui qui trouve le charme, 
appelé «fève», porte dans sa tranche la couronne accompagnant la tarte et nomme ensuite son roi ou sa reine. 

                                                                                                 Marlena Panagiotakou

Le café liégeois
Le café liégeois est un dessert froid d'origine française, à base de café légèrement sucré, de glace au café et de chantilly.
Contrairement à son nom, le café liégeois n’est pas originaire de Liège, en Belgique. Il était à l'origine connu en France sous le nom de 

café viennois. Pendant la Première Guerre mondiale, la bataille de Liège, qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu par l'armée alle-
mande, a retardé  l'avancée des Allemands vers la France en 1914, permettant ainsi aux Français de mieux se réorganiser. Afin d'honorer la 
ville de Liège pour sa résistance et comme  la ville a été bombardée par des armes à feu venant d'Autriche, les cafés parisiens ont commen-
cé à renommer le dessert du café viennois au café liégeois. À Liège même, le dessert a longtemps été connu sous le nom de café viennois .

                                                                                                                               Lydia Zachariou

La cuisine française est    renommée pour les 
spécialités régionales et les petits plats du ter-
roir français. Beaucoup de touristes étrangers 

viennent de très loin pour découvrir toutes les sa-

veurs de la gastronomie française.  L’ histoire de cer-
tains plats ainsi que les recettes populaires rendent  la 
cuisine française assez différente.
Pendant l’année scolaire les élèves du collège Protypo 

ont traité le sujet de la cuisine française  et ont trouvé 
des informations intéressantes concernant  la gastro-
nomie de ce pays, les chefs les plus célèbres et finale-
ment, les étoiles Michelin.

Les recettes les plus populaires
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Επίβλεψη: Ανθή Ζη, Κωνσταντίνα Καραγεώργου, καθηγήτριες Γαλλικών
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La ratatouille
La ratatouille est une spécialité culinaire du sud de la France. À l’origine, le mot  ratatouille  désigne dès 1778 un ragout hétéroclite . La 

ratatouille est proche de la recette provençale et se compose uniquement d’aubergines, de tomates et d'une gousse d'ail.  Elle est gé-
néralement composée de légumes cuits (coupés en rondelles ou en quartiers) : aubergines, courgettes, poivrons rouges et jaunes, to-
mates, ainsi que des oignons, de l'ail, du basilic et de l’huile d’olive. La ratatouille, consommée  froide ou chaude, est servie comme plat 
d’accompagnement de viande ou de poisson ou comme plat principal seul. Au cinéma, cette recette est plus connue depuis  la sortie du 
film Ratatouille en 2007 par Disney Pixar.    

                                                                                                                Zoe Spargias

Des chefs renommés
Jean-Christophe Novelli
Jean-Christophe Novelli est un cuisinier français populaire né en 1961, à Arras, à Pas-de-Calais. Il quitte l’école à l’âge de 14 ans et com-

mence  à travailler dans une boulangerie. Âgé de 19 ans, il devient  chef privé dans une famille aisée. En 1983, il s’installe en Angleterre, 
où il  travaille dans plusieurs restaurants comme le Chewton Glen Hôtel. Il remporte la première de ses deux étoiles Michelin alors qu’il 
travaille à Gordleton Mill. En 1996, il ouvre son propre restaurant à Londres, appelé ''Maison Novelli''. Plus tard, il ouvre d’autres restau-
rants en France, à Londres et en Afrique du Sud. En 2013, Novelli  lance un livre de cuisine appelé ''simplement Novelli''. Il ouvre, en 2005, 
l’« Académie de Novelli», où il enseigne comment remplacer le sucre et le sel avec ses propres saveurs uniques.

Raymond Blanc
Raymond Blanc est un cuisinier français bien connu au Royaume-Uni. Il est né le 19 novembre 1949 près de Besançon. Il apprend à cui-

siner par sa mère. Son premier emploi  est  dans le restaurant '' Le Palais de la Bière'' comme serveur. En 1972, il se  rend au Royaume-Uni  
à  la recherche d’un emploi. Il travaille dans le restaurant ''la Rose Revived'' jusqu’en 1977 où,  lui et sa famille, ils  créent le restaurant '' Les 
Quatre Saisons'' qui  gagne deux étoiles  Michelin.

 Michel Guérard
Michel Guérard, qui est né le 27 mars 1933, est l’inventeur de la cuisine minceur, une cuisine basée sur la récréation des plats tradition-

nels d’une façon plus légère. Il a travaillé dans plusieurs restaurants à Paris jusqu'en 1965 où il  ouvre son propre restaurant à Paris appelé 
'' Le Pot-au-Feu'' qui a valu une étoile Michelin en 1967 et une seconde en 1971. En 1974, il s’installe avec son épouse à Eugénie-les-Bains, 
où ils fondent un petit spa jusqu'à aujourd'hui.

               Andreas Sofokleous

Étoile Michelin
L’Étoile Michelin récompense les meilleurs restaurants et hôtels. Il a été inventé par André et Édouard Michelin, qui étaient des fabri-

cants de pneus des voitures. Une  étoile permettait de se distinguer, deux étoiles montraient que c’était un bon restaurant et les trois 
étoiles prouvaient un haut niveau d’excellence.

Comment ça marche :
Un inspecteur va anonymement dans un restaurant et  il goûte les plats et note. Il ne dévoile jamais son identité. Paul Bocuse, qui était 

un très grand chef, disait que l'Étoile Michelin c’ est la seule façon d'évaluer la qualité de la cuisine.
                                                                                                                      Maria Rosa Kasandrinou

Soufflé au chocolat 
Depuis quelques années le fondant au chocolat a envahi nos tables. Il est devenu si populaire qu’on imagine qu’il existait depuis tou-

jours.
Le fondant au chocolat est en effet l’œuvre de Michel Bras qui a passé dans sa cuisine de l’Aubrac deux années à peaufiner sa recette.
La recette d’origine se basait sur un cœur de ganache congelé et puis intégré dans une pâte à biscuit. Depuis 1981, date de la naissance 

du fondant, la recette s’est simplifiée et le principe de deux pâtes est  maintenant souvent délaissé au profit d’une seule pâte à biscuit à 
forte teneur en chocolat.

                                                                                                          Konstantinos Sanianos 

Tarte Tatin
La Tarte Tatin est une recette française traditionnelle. C’est une tarte aux pommes caramélisées au sucre et au beurre. La pâte est au-des-

sus de la garniture de pommes. Ce qui est vraiment unique à cette tarte, c’est qu'elle était inventée  en accident dans l'Hôtel Tatin par 
les soeurs Tatins, Stéphanie et Caroline, qui étaient responsables du buffet de l'hôtel. Un jour, Stephanie a oublié de couvrir la tarte avec 
la pâte et par conséquent,  la seule garniture restait les pommes et le sucre. Alors que cette tarte “renversée” était seulement une mala-
dresse de Stéphanie, elle avait beaucoup de succès et continue à être populaire jusqu'à notre époque!

                                                                                                     Ariadni Diamantopoulou

Les mille feuilles
Les mille feuilles sont une tranche de vanille ou une tranche de crème anglaise. Il s’agit d’ une pâtisserie française dont l'origine exacte 

est inconnue. Sa forme moderne a été influencée par les améliorations apportées par Marie-Antoine Carême.
                                                                                                      Michel Tagaras



Deutschland ist ein Land mit kulinarischen Unter-
schieden zwischen Norden und Süden, Westen 
und Osten.

Wer den Norden Deutschlands und die Küsten-
regionen besucht, macht wahrscheinlich zuerst 

Bekanntschaft mit den Trink-
gewohnheiten. Dort trinkt man 
viel schwarzen Tee, mit süßer 
Sahne und Kandiszucker und 
im Winter gegen die Kälte Grog, 
ein Getränk aus Rum, heißem 
Wasser und Zucker. Typisch 
für den Norden sind auch die 
vielen Fisch- und Kartoffelge-
richte. Besonders beliebt ist 
der Räucherfisch. Er riecht nach 
Rauch und er schmeckt nach 
Rauch. Kein Wunder: Dieser 

Fisch wird nicht gekocht und nicht gebraten. Er wird mit 
Rauch zubereitet, er wird geräuchert. Manchmal nimmt 
man heißen Rauch (etwa 70 – 75 C), manchmal kalten 
(etwa 45 C).

Verlassen wir den Norden und setzen unsere Suche 
nach typischen deutschen Gerichten in Ostdeutschland 
fort. Die Berliner haben eine Vorliebe für Saures – saure 
Gurken und Sauer-
kraut – und Buletten 
(gebratene Klopse aus 
Hackfleisch, Brötchen, 
Eiern und Zwiebeln), die 
warm und kalt gegessen 
werden. Die Currywurst, 
heute eins der typischen 
Imbissgerichte Berlins, 
gibt es noch gar nicht so lange. Nach Angaben wurde  
im September 1949 in Berlin – Charlottenburg die erste 

Currywurst serviert. Die Currywurst war eine gebratene 
Brühwurst mit einer Sauce, Currypulver, Tomatenmark 
und Worcestersauce.

Und verschiedene süße, gern in Fett gebackene 
Backwaren sind natürlich ebenso aus Berlin bekannt. 
Was man in Berlin einfach Pfannkuchen nennt, sagt 
man in anderen Regionen Berliner oder Krapfen dazu. 
Man erzählt, dass ein Berliner Zuckerbäcker ihn 1756 
erfunden hat. Das Gebäck ist mit Marmelade gefüllt und 
wird im Fett gebacken. Traditionell werden die meisten 
Berliner Pfannkuchen in der Zeit von Karneval, Fast-
nacht, Fasching gegessen. Man kann sie aber heute das 
ganze Jahr über kaufen.

Langsam arbeiten wir uns Richtung Süddeutschland 
vor – und diese Lage zwischen Süden und Osten 
macht sich an der sächsischen Küche besonders 

stark bemerkbar. Ein 
besonders typisches 
deutsches Gericht, 
das auch weit über 
Deutschlands Grenzen 
hinaus bekannt ist, ist 
der Christstollen. Der 
Stollen war damals 
ein Fastenbrot für die 
Adventszeit. Neben den 

Grundzutaten gehören geriebene Mandeln, Rosinen, 
Gewürze, Zitronat und Orangeat in einen Christstollen.

Bayern ist wahrscheinlich das Bundesland mit den 
Gerichten, die am stärksten mit der deutschen Küche 
in Verbindung gebracht werden. An der Weißwurst 
kommt in Bayern niemand vorbei. Nicht nur auf dem 
Oktoberfest in München gehört sie zusammen mit dem 
Weißbier ganz selbstverständlich dazu, sondern auch 
im bayerischen Alltag kann man den Morgen mit Weiß-
wurst, süßem Senf und einer Brezel beginnen. Weiß-

würste bestehen zum Großteil aus Kalbfleisch, aber viele 
Metzgereien haben ihr eigenes, geheimes Rezept.

Der Süden ist traditionell das Land der Mehlspeisen: 
Spätzle (kleine Nudeln aus Mehl, Eiern, Wasser und Salz) 
oder Maultaschen (eine Art Ravioli) isst man in Schwaben. 
Schon vor 200 Jahren hat man im Schwarzwald gerne 
Kirschen mit Sahne zum Dessert gegessen, oft mit ein 
bisschen Kirschenschnaps, dem Kirschwasser. Der Weg 
zur Schwarzwälder Kirschtorte scheint nicht mehr weit. 
Aber erst 1930 wird in Tübingen die berühmte Kirsch 
– Sahnetorte erfunden, die heute auf der ganzen Welt 
bekannt ist.

Im Südwesten Deutschlands ist die Küche etwas 
feiner. Besonders in Baden und im Saarland kann man 
den französischen Einfluss schmecken. Wir sind fast 
am Ende unserer 
kulinarischen Reise 
angekommen. Zum 
Abschluss kommen 
wir zu einem Klas-
siker, der in West- und 
Südwestdeutschland 
bekannt ist, Himmel 
und Erde. Vom 
Himmel kommen die Äpfel, aus der Erde die Kartoffeln: 
Beim Gericht „Himmel und Erde‟ mischt man Kartof-
felbrei und Apfelbrei. Dazu gibt es gebratene Zwiebeln 
und Wurst, meistens Blutwurst. Himmel und Erde ist eine 
norddeutsche Spezialität. Das Gericht kennt man seit 
dem 18. Jahrhundert.

Πηνελόπη Βουδούρη , Έλενα Ζερεφού, Γιάννης 
Κιτσαράς, Νικόλας Ξανθόπουλος, Άγγελος Πάπαρης, 

Αλεξάνδρα Παπαστελιάτου, Αγγελίνα Παππά-
Πανουτσοπούλου, Μάριος Φούντογλου 

Επιμέλεια: Βίκυ Ρίζου, καθηγήτρια Γερμανικών 

Süße Spezialitäten
Linzer Torte
Diese Torte ist ein beliebter Kuchen aus Österreich. Es geht 
um eine Masse aus Mehl, Fett, Ei und Zucker mit Zusätzen 
von Mandel-, Persipan- oder Nussmasse. Sie wird mit Zimt 
und Zitrone abgeschmeckt.
Torten mit ähnlichen Zutaten und Erscheinungsbild sind 
bereits aus dem römischen Reich überliefert. Heute wird 
in Österreich traditionell Ribiselmarmelade (Konfitüre aus 
roten Johannisbeeren) benutzt. Die Linzer Torte hat mehr 
Ähnlichkeit mit einem Kuchen.

Strudel
Der aus Österreich kommende Strudel ist international 
bekannt und beliebt. Ein Strudel ist eine Mehlspeise aus 
einer gefüllten und gebackenen oder gekochten Teig-
rolle. Die Herkunft des Wortes Strudel wird etymologisch 
bei wallen und strudeln gesehen. Ursprünglich waren 
Strudel schneckenförmig gewundene Mehlspeisen.
Es gibt unzählige Strudelvarianten: mit sauer-pikanter 
oder mit süßer Fülle, darunter Apfelstrudel, Milchrahm-
strudel, Mohnstrudel, Nussstrudel, Topfenstrudel, Kraut-
strudel, Spinatstrudel oder Blutwurststrudel.  

Sachertorte
Die Sachertorte ist eine Schokoladentorte aus Sacher-
masse mit Marillenmarmelade und Schokoladenglasur. 

Sie gilt als eine traditionelle Spezialität der Wiener Küche.
Die Geschichte der eigentlichen Sachertorte beginnt, 
als Fürst Metternich seine Hofküche im Jahr 1832 beauf-
tragte, für sich und seine hochrangigen Gäste ein beson-
deres Dessert zu kreieren. Doch der Chefkoch war krank 
und so musste der 16-jährige Bursche Franz Sacher, 
damals Lehrling im zweiten Jahr, die Aufgabe über-
nehmen und erfand die Grundform der Sachertorte.
Nach Jahren in Pressburg und Budapest kehrte Franz 
Sacher 1848 nach Wien zurück, wo er einen Feinkostladen 
mit Weinhandlung eröffnete.
Sein ältester Sohn Eduard vollendete die Sachertorte in 
ihrer heute bekannten Form. Die Sachertorte wurde auch 
im von Eduard im Jahre 1876 gegründeten Hotel Sacher 
angeboten.

Salzige Spezialitäten
Backhendl
Backhendl oder Wiener Backhendl (auch Backhuhn oder 
Backhähnchen) ist seit dem 18. Jahrhundert eine Spezia-
lität der Wiener Küche. Es besteht aus vorbereiteten und 
gewürzten Teilstücken vom Huhn, die paniert  und kross 
frittiert oder ausgebacken werden.

Osterschinken
Der Osterschinken aus Österreich ist im wesentlichen der 
Pendant zu Prager Schinken und wird auf dieselbe Weise 
produziert. Der Kochschinken aus Österreich aus der 

kleineren, Schweinehinterkeule wird mit der Schwarte 
zunächst mit Salz, etwas Zucker und Gewürzen wie Kori-
ander, Wacholder, Kümmel und Lorbeer eingerieben. 
Dann wird er trocken für etwa einen Monat gepökelt. 
Zum Abschluss wird der Schinken für ebenfalls einen 
Monat über dem Rauch von Nadelholz kalt geräuchert. 
Am Ostersonntag kommen Familien in Österreich nach 
dem Gottesdienst zusammen, schlemmen und feiern das 
Ende der Fastenzeit.

Frittatensuppe,  Grießnockerlsuppe,  Wiener Rind-
suppe
In Österreich zählt die Frittatensuppe mit der Grießno-
ckerlsuppe und der Wiener Rindsuppe zu den National-
suppen. Die Frittatensuppe besteht aus Rindfleischbrühe 
mit einer Einlage von Eierkuchen-Streifen. Vergleichbar 
ist die Frittatensuppe mit der schwäbischen Flädlesuppe. 
Die Grießnockerlsuppe ist eine vegetarische Spezialität. 
Diese besteht größtenteils aus einer Gemüsebrühe mit 
Grießnocken. Die Wiener Rindsuppe wird in Österreich 
auch als unangefochtene Königin der Tafel bezeichnet. 
Sie beinhaltet zartes Rindfleisch. Mit verschiedensten 
Einlagen erhält sie immer wieder einen neuen Geschmack.

Φοίβος Αθανασίου, Θώμη Γερακουλάκου, Αργυρώ 
Κωτουλοπούλου, Φίλιππος Μούργελας, Κωνσταντίνα 

Παπαγεωργίου, Νικόλας Σπανάκης

Επίβλεψη: Αγγελική Πρίφτη, καθηγήτρια Γερμανικών

Leckere Spezialitäten Österreichs

Was ist typisch für die deutsche Küche?
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Man kann interessante Spezialitäten überall im deutschsprachigen Raum genießen. Νeben der deutschen Küche bietet auch 
die österreichische Küche süße und herzhafte Leckereien für jeden Geschmack.    Spezialitäten aus Wien, Salzburg und der 
Steiermark erinnern an Urlaub und verwöhnen die Besucher Österreichs.
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Τα λόγια είναι περιττά για τη φε-
τινή μας αποκριάτικη γιορτή. Έτσι, 
την Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019, 
μαθητές, καθηγητές και διοικητικό 
προσωπικό του σχολείου έζησαν 
μια αξέχαστη εμπειρία που χάρισε 
άφθονο γέλιο σε όλους τους παρευ-
ρισκομένους. 

Όλα τα τμήματα του σχολείου συμ-
μετείχαν στο μοναδικό σόου «Πρό-
τυπο Έχεις Ταλέντο», στο οποίο κα-
θένα από αυτά καλούταν να παρου-
σιάσει στην επιτροπή ένα σύντομο 
αποκριάτικο δρώμενο. Η ευρημα-
τικότητα των παιδιών ενθουσίασε 
τους πάντες, με πολλά τμήματα να 
ισοβαθμούν στην κορυφή. Τελικά, 
το Β5 Λυκείου, που παρουσίασε τη 
δική του εκδοχή για το «Ουζερί Τσι-
τσάνης», κέρδισε και τις εντυπώσεις 
και μια εκδρομή ως δώρο, ενώ το Γ1 

Γυμνασίου ανταμείφθηκε με λιχου-
διές από το κυλικείο του σχολείου 
μας, για την, πραγματικά, ξεκαρδι-
στική αναπαράσταση ενός γάμου. 

Εμείς, λοιπόν, οφείλουμε να δώ-
σουμε συγχαρητήρια στα παιδιά! 
Περιμένουμε με ανυπομονησία τις 
ιδέες τους την επόμενη σχολική 
χρονιά!

Μαρία-Κανέλλα Μερκούρη, 
Πολιτικός Επιστήμων -Φιλόλογος

Αποκριάτικο πάρτυ στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών
ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Αρκετούς μήνες μετά την επίσκεψή μας στην πολιτιστική 
πρωτεύουσα της Ρωσίας, οι μνήμες είναι ακόμη νωπές, 
μιας και πρόκειται για μια πόλη η οποία προσφέρει τόσο 

έντονα ερεθίσματα, ώστε να αντέχουν στον χρόνο και να πλου-
τίζουν την ύπαρξή μας δια παντός. 

Με λιγοστό ύπνο αλλά με περίσσια χαρά και ανυπομονησία, 
φτάσαμε την ημέρα της αναχώρησης και πριν το πρώτο φως 
στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Ένας καφές, λίγες κουβέντες 
για τις προσδοκίες μας, τα απαραίτητα πειράγματα και -χωρίς 
να το καταλάβουμε- μετά από δύο ομαλές πτήσεις, βρεθήκα-
με στην Αγία Πετρούπολη. Η θερμοκρασία χαμηλή, μα η ατμό-
σφαιρα τόσο της πόλης όσο και η δική μας υπέροχη. Πήραμε 
ένα δείπνο στο ξενοδοχείο και βγήκαμε για την πρώτη βραδι-
νή βόλτα, καταλήγοντας στην κεντρική λεωφόρο Νέφσκι. Εί-
δαμε τα υπέροχα φωτισμένα κτήρια, πολλά εκ των οποίων θα 
επισκεπτόμασταν τις επόμενες ημέρες, βγάλαμε φωτογραφίες 
και εγκλιματιστήκαμε καλύτερα σε ένα σκηνικό βγαλμένο από 
τα μυθιστορήματα του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι!

Το επόμενο πρωί, ξεκινήσαμε την ξενάγησή μας στα μνη-
μεία της πόλης. Σίγουρα ξεχωρίσαμε τον επιβλητικό καθεδρι-
κό ναό της Παναγίας του Καζάν, προστάτιδας ολόκληρης της 
Ρωσίας, θαυμάσαμε τον υπέροχο εσωτερικό διάκοσμό του και 
πήραμε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την ανέγερση 
αυτού του εντυπωσιακού οικοδομήματος. Στη συνέχεια, συ-
ναντήσαμε τον «Μπρούντζινο Καβαλάρη», όπως αποκαλεί-
ται το άγαλμα του έφιππου Μεγάλου Πέτρου, ιδρυτή της Αγίας 
Πετρούπολης, και καταλήξαμε στο μεγαλύτερο μουσείου του 
κόσμου, που δεν είναι άλλο από το Ερμιτάζ. Στεγάζεται σε έξι 
κτήρια, μεταξύ των οποίων και τα χειμερινά ανάκτορα, και είναι 
ένας από τους πιο πολυτελείς ιστορικούς χώρους παγκοσμίως. 
Όλοι μας είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε πίνακες με έρ-
γα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, του Ραφαήλ, του Ρέμπραντ, του 
Ρούμπενς, του Γκόγια, και, φυσικά, του δικού μας Ελ Γκρέκο και 
πολλών άλλων, τις μαγευτικές αίθουσες χορού, τις διάσημες 
συλλογές κοσμημάτων και να ζήσουμε ένα, κυριολεκτικά, 

ατελείωτο ταξίδι στην ιστορία της τέχνης. 

Την τρίτη ημέρα, ξεκινήσαμε τη βόλτα μας με την επίσκεψη 
στον ναό του Αγίου Ισαακίου. Εντυπωσιαστήκαμε από τα ψη-
φιδωτά, τις στήλες από σπάνια ορυκτά και το πολύ χαρακτηρι-
στικό βιτρό στο ιερό. Κάναμε μια βόλτα στους γύρω δρόμους, 
βγάλαμε φωτογραφίες με πλανόδιους ηθοποιούς και καταλή-
ξαμε στο ανάκτορο του Γιουσούπωφ. Ως οίκος των ευγενών 
για αιώνες, φιλοξενεί χιλιάδες έργα τέχνης, από πίνακες και 
αγάλματα μέχρι προσωπικά αντικείμενα και κειμήλια. Εκτός 
από τα εκθέματα, στο ανάκτορο είχαμε την ευκαιρία να επι-
σκεφτούμε και το υπόγειο όπου δολοφονήθηκε ο Ρασπούτιν, 
ο διάσημος «γέροντας» με τη μυστηριώδη επιρροή στην αυ-
τοκρατορική αυλή. Το ίδιο απόγευμα, επισκεφθήκαμε το αδελ-
φοποιημένο με το σχολείο μας Κλασικό Γυμνάσιο της Αγίας 
Πετρούπολης, όπου παρακολουθήσαμε θεατρική παράσταση 
μαθητών, ανταλλάξαμε απόψεις και ανανεώσαμε το καθιερω-
μένο ετήσιο «ραντεβού»! 

Την επόμενη ημέρα, βρεθήκαμε στο πρώτο κτίσμα που ανε-
γέρθη στην πόλη, το Φρούριο Πέτρου και Παύλου, όπου μας 
ξενάγησε ο καθηγητής Πολεμικής Ιστορίας του Κρατικού Πα-
νεπιστημίου Αεροδιαστημικής, φίλος του Κλασικού Γυμνασί-
ου και του δικού μας σχολείου, ο κύριος Σεργκέεβ Δμίτρι, και 
έτσι είχαμε τη μοναδική ευκαιρία να ακούσουμε ακόμη περισ-
σότερα στοιχεία για την Αγία Πετρούπολη και την ιστορία της. 
Στη συνέχεια, επισκεφτήκαμε την πόλη Κίροφσκ, στις εκβολές 
του Νέβα και είδαμε, αρχικά σε βίντεο, και μετά σε πραγματική 
αναπαράσταση, μια μάχη στη λεγόμενη «Πιθαμή του Νέβα», το 
1943, από όπου άρχισε η απελευθέρωση της πόλης. Σε μια τε-
ράστια αίθουσα, είδαμε αυθεντικά άρματα μάχης, γνήσια κομ-
μάτια πολεμικού εξοπλισμού και εφοδίων, κέρινα ομοιώματα 
στρατιωτών σε στάσεις που παρέπεμπαν σε κρίσιμες στιγμές 
της μάχης, καθώς επίσης και ένα πραγματικό αεροπλάνο του 

Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Το τελευταίο βρά-
δυ αποδείχθηκε ιδιαίτερα ξεχωριστό, 

αφού παρακολουθήσα-

με μια πλούσια μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση από 
έναν τοπικό θίασο, που, όμως, ήταν τόσο διαδραστική, ώστε 
κατέληξε σε ένα πραγματικό privé party, το οποίο αποζημίωσε 
μαθητές και συνοδούς καθηγητές!

Έφτασε η ημέρα της πτήσης για την Αθήνα, αλλά δε θα μπο-
ρούσαμε να αφήσουμε το τελευταίο πρωινό ανεκμετάλλευτο. 
Ξεκινήσαμε νωρίς, όπως κάθε ημέρα, για το προάστιο Πούσκιν 
ή αλλιώς Τσάρσκογιε Σελό και, πιο συγκεκριμένα, τα ανάκτο-
ρα της Αικατερίνης. Ήταν άλλο ένα πραγματικά εντυπωσιακό 
παλάτι που φωτογραφήθηκε όσο κανένα άλλο από τα παιδιά, 
ίσως γιατί, μόλις φτάσαμε εκεί, άρχισε να πέφτει διακριτικά το 
χιόνι, σαν να ήθελε να μας αποχαιρετήσει, συμπληρώνοντας, 
έτσι, το μαγευτικό σκηνικό. Εκεί είδαμε-μεταξύ άλλων- το δι-
άσημο κεχριμπαρένιο δωμάτιο και τους απέραντους κήπους. 
Έπειτα, κάναμε μια βόλτα στην τοπική υπαίθρια αγορά, για να 
ψωνίσουμε αναμνηστικά και δώρα, ρίξαμε μερικές τελευταίες 
ματιές στην υπέροχη φύση των προαστίων και ξεκινήσαμε για 
το αεροδρόμιο. 

Δύο πράγματα είναι σίγουρα: πως διαπιστώσαμε αλλά και 
νιώσαμε όλοι μας τους λόγους για τους οποίους η Αγία Πετρού-
πολη ονομάζεται «πρωτεύουσα του Βορρά» και πως ζήσαμε 

μια πολυσυλλεκτική εμπειρία που θα 
μας μείνει αξέχαστη!

 Χρίστος Σερενές, Μουσικός

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Εκδρομή στην Αγία Πετρούπολη
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Α΄ & Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Εκδρομή στη Γαλλία, την Ελβετία & τη Γερμανία

Ημέρα 1η

Η συγκέντρωση της ομάδας 
μας στο αεροδρόμιο Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος ήταν προγραμ-
ματισμένη για την Παρασκευή, 
22 Μαρτίου 2019, στις 4:00 τα 
ξημερώματα! Η ομάδα αποτε-
λούταν από πενήντα τέσσερις 
αγουροξυπνημένους μαθητές 
και έξι, επίσης, αγουροξυπνη-
μένους συνοδούς -καθηγητές. 
Ωστόσο, η χαρά και η ανυπομο-
νησία περίσσευαν σε όλους μας. 
Αφού ταξιδέψαμε με την πτήση 
της Swiss Air για Ζυρίχη, φτά-
σαμε στην ομώνυμη πόλη μετά 
από τρεις ώρες ταξιδιού. Τελικά, 
άξιζε το πρωινό ξύπνημα, γιατί 
είχαμε όλη την ημέρα μπροστά 
μας και έναν υπέρλαμπρο ήλιο 
για συντροφιά. Ξεκινήσαμε με 
έναν μικρό περίπατο στην πό-
λη, η οποία, ομολογουμένως, εί-
ναι πανέμορφη, με πρώτη στά-
ση την Εκκλησία του Αγίου Πέ-
τρου. Στη συνέχεια, ανηφορίσα-
με προς ένα από τα υψηλότερα 
σημεία της πόλης, όπου βγάλαμε 
πολλές φωτογραφίες με φόντο 
την υπέροχη πόλη.

΄Υστερα, επιβιβαστήκαμε στο 
λεωφορείο και ξεκινήσαμε για το 
Κολμάρ, που βρίσκεται στη Γαλ-
λία και, πιο συγκεκριμένα, στην 
Αλσατία. Η μετάβαση από τη 
μια χώρα στην άλλη πραγματο-
ποιείται με τρόπο τόσο φυσικό, 
ώστε μόνο από τις πινακίδες και, 
βεβαίως, τα κινητά μας τηλέφω-
να καταλαβαίναμε ότι αλλάξαμε 
χώρα. Όταν φτάσαμε στο Κολ-
μάρ, η στάση στο τοπικό εμπο-
ρικό κέντρο ήταν απαραίτητη! 
Μετά από μία, περίπου, ώρα εί-
χαμε την ευκαιρία να περιηγη-
θούμε στην πόλη, η οποία είναι 
παραμυθένια. Το μείγμα της γαλ-
λικής κουλτούρας με την αρχιτε-
κτονική «Fachwerk» δίνει στον 
επισκέπτη την αίσθηση ότι, 

στην παραπάνω γωνία, ανάμεσα 
στα πολύχρωμα ξύλινα κτήρια, 
θα συναντήσει τους Χάνσεν και 
Γκρέτελ και τη Ραπουνζέλ. Με-
τά από τη βόλτα μας στη Μικρή 
Βενετία της πόλης, φτάσαμε στο 
ξενοδοχείο. Εν τω μεταξύ, είχε 
φτάσει η ώρα για φαγητό. Και η 
κλειστή πισίνα του ξενοδοχείου 
χαμένη θα πήγαινε; Έτσι, λοιπόν, 
προηγήθηκε μια βουτιά, κάτω 
από το άγρυπνο μάτι του κ. Βλά-
χου, και ακολούθησε η συνάντη-
ση στην τραπεζαρία για το βρα-
δινό φαγητό. Η πρώτη ημέρα εί-
χε τελειώσει και όλοι μας πήγαμε 
να «μαζέψουμε» δυνάμεις για τις 
επόμενες.

Ημέρα 2η

Μετά το πρωινό μας, αναχω-
ρήσαμε για το Στρασβούργο 
που, για πολλά χρόνια, κατακτά-
το άλλοτε από τη Γαλλία και άλ-
λοτε από τη Γερμανία. Όπως και 
να ’χει, είναι πανέμορφο! Έτσι, 
με σταθερό σύμμαχο τον καιρό, 
ξεκινήσαμε μια περιπατητική 
περιήγηση με την κ. Μαχαίρα, η 
οποία ξέρει το Στρασβούργο σαν 
να έχει ζήσει εκεί. Ο Καθεδρικός 
ναός της Νότρ-Ντάμ τεράστιος, 
επιβλητικός και άκρως εντυπω-
σιακός, τα γραφικά κανάλια και 
τα παλιά βυρσοδεψεία συνθέ-
τουν την εικόνα μιας πόλης γο-
ητευτικής και πολύ φιλικής προς 
τον επισκέπτη. Στη συνέχεια, 
κατά τη διάρκεια της ελεύθε-
ρης ώρας, τα παιδιά επισκέφθη-
καν το εμπορικό κέντρο, όπου 
πραγματοποίησαν τις απαραίτη-
τες αγορές. Πριν την επιστροφή 
μας στο ξενοδοχείο και το δεί-
πνο, θαυμάσαμε το πραγματικά 
εντυπωσιακό κτήριο του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και συμ-
μετείχαμε σε ένα παιχνίδι Laser 
Tag. Ανάμεσα σε ακτίνες λέιζερ, 
διαδραστικά  παιχνίδια και τρι-
σευτυχισμένους μαθητές, τελεί-

ωσε και η δεύτερη ημέρα του τα-
ξιδιού μας.

Ημέρα 3η

Νωρίς το πρωί, αναχωρήσαμε 
με κατεύθυνση τη Γερμανία και, 
συγκεκριμένα, τη Χαϊδελβέργη, 
την παλαιότερη και διασημότε-
ρη Πανεπιστημιούπολη της χώ-
ρας αυτής. Όταν φτάσαμε, αντι-
κρίσαμε μια πόλη κουκλίστικη, 
με έντονο μεσαιωνικό χαρακτή-
ρα, η οποία βρίσκεται στις παρυ-
φές ενός καταπράσινου δάσους, 
διασχίζεται από τον ποταμό Νέ-
καρ και έχει και ένα Παλάτι στις 
πλαγιές του βουνού Königstuhl. 
Όλο αυτό το σκηνικό, λουσμένο 
στον ήλιο, κόβει την ανάσα του 
επισκέπτη. Μετά από μια ξενάγη-
ση στο μπαρόκ ιστορικό κέντρο 
της πόλης, θαυμάσαμε το πιο πα-
λιό πανεπιστήμιο της Γερμανίας 
και πήραμε μια ιδέα από αυτό το 
μέρος, το οποίο αποτέλεσε πη-
γή έμπνευσης για πολλούς φη-
μισμένους ποιητές, ζωγράφους, 
φιλόσοφους και συγγραφείς. Στη 
συνέχεια, φύγαμε με κατεύθυν-
ση το Μπάντεν-Μπάντεν, πόλη 
γνωστή για τα ιαματικά λουτρά 
της αλλά και τον κοσμοπολίτικο 
χαρακτήρα της. Στο πανέμορφο 
Μπάντεν-Μπάντεν, η πολυτέ-
λεια επλανάτο μ’ έναν διακριτικό 
τρόπο στον αέρα. Κανένα κτή-
ριο, όμως, και καμιά αρχιτεκτονι-
κή δεν μπορεί να φτάσει τα αρι-
στουργήματα που δημιουργεί η 
φύση. Εμείς είχαμε την τύχη να 
επισκεφθούμε την πόλη άνοιξη 
και να δούμε όλα της τα δέντρα 
ολάνθιστα. Για κάντε το εικόνα... 
Μετά από ένα γρήγορο δείπνο 
στο ξενοδοχείο, φύγαμε για ένα 
παιχνίδι bowling και, κάπως έτσι, 
τέλειωσε και η τρίτη ημέρα.

Ημέρα  4η

Η στενοχώρια της τελευταί-
ας ημέρας αμβλυνόταν, καθώς 
είχαμε πολλά, ακόμη, να δούμε 

και να μάθουμε. Ευτυχώς, κατα-
φέραμε να φύγουμε στην ώρα 
μας, κάτι που, χωρίς την πολύτι-
μη εμπειρία και αποτελεσματι-
κότητα της κ. Μπούρα, θα ήταν 
ανέφικτο. Έτσι, ξεκινήσαμε για 
το κάστρο Chateau du Haut-
Koeningsbourg, ένα μεσαιωνι-
κού τύπου κάστρο που βρίσκεται 
στην Αλσατία. Είναι απλά μαγικό, 
έτσι όπως δεσπόζει, μέσα στα 
έλατα, στην πανύψηλη κορυφή 
ενός λόφου. Εκεί, μας ξενάγη-
σαν οι τοπικοί οδηγοί. Επόμενη 
στάση μας ήταν το Εγκισχάιμ. 
Ταξιδεύοντας ακόμα στα εδάφη 
της Γαλλίας, αντικρίσαμε ένα χω-
ριουδάκι, με εκατοντάδες αμπέ-
λια γύρω του, που εκτεινόταν 
γύρω από ένα φρούριο του 8ου 
αι. Ας μην ξεχνάμε ότι, στην Αλ-
σατία, βρίσκεται ένας από τους 
διασημότερους «Δρόμους του 
κρασιού», καθώς το μικροκλίμα 
της είναι ιδανικό για την αμπε-
λοκαλλιέργεια. Το Εγκισάιμ στο 
οποίο περιηγηθήκαμε είναι γε-
μάτο όμορφα, παραδοσιακά οι-
νοποιεία, πλακόστρωτα δρομά-
κια και χαριτωμένα μαγαζιά. Ο 
επόμενος προορισμός μας ήταν 
η Ζυρίχη. Στον δρόμο μας, όμως, 
συναντήσαμε τα φημισμένα ρω-

μαϊκά λουτρά του Μπα-

ντεν-Βάιλερ, τα οποία άξιζε να 
επισκεφθούμε. Έτσι, βρεθήκαμε 
στο ομώνυμο χωριό της Γερμα-
νίας, όπου, πραγματικά, αποζη-
μιωθήκαμε, γιατί έμοιαζε με το 
Μπάντεν-Μπάντεν σε μικρογρα-
φία. Εκεί, θαυμάσαμε τα εξαιρε-
τικά διατηρημένα ρωμαϊκά λου-
τρά και γευτήκαμε τα καταπλη-
κτικά γλυκά στο Café-Konditorei 
Grether. Όλα τα ωραία, όμως, 
τελειώνουν και, έτσι, σιγά-σιγά, 
φτάσαμε στο αεροδρόμιο και 
επιβιβαστήκαμε στην πτήση επι-
στροφής προς την Ελλάδα. 

Κάπως έτσι, ολοκληρώθη-
κε μια συναρπαστική εκδρομή 
που περιελάμβανε  τρεις χώρες, 
πέντε πόλεις, δύο χωριά, πολλά 
ποτάμια, πέντε-έξι κάστρα, πολ-
λές εκκλησιές ακόμα πιο πολλά 
αγάλματα και εκτεινόταν από τη 
ρωμαϊκή εποχή μέχρι και τη σύγ-
χρονη, με ενδιάμεση «στάση» 
τον Μεσαίωνα. Το κυριότερο εί-
ναι ότι περιελάμβανε εικόνες και 
χρώματα, μυρωδιές και αναμνή-
σεις, που το κάθε παιδί-αλλά και 
εμείς- θα κρύβει, για πάντα, μέσα 
στην καρδιά του. 

«Όπως όλοι οι σπουδαίοι τα-
ξιδιώτες, έχω δει περισσότερα 
από όσα θυμάμαι και θυμάμαι 
περισσότερα από όσα έχω δει.» 
Benjamin Disraeli.

Τέτη Κονταξή, 
καθηγήτρια Αγγλικών
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Ήταν τρεις ημέρες παραμυθένιες! Στις 9, 10 και 11 
Μαρτίου 2019, τα παιδιά της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου 
του σχολείου μας, μαζί, φυσικά, με τους συνοδούς 

καθηγητές τους, είχαν τη χαρά να ταξιδέψουν στην Ισπα-
νία, τη χώρα του Δον Κιχώτη, του Γκόγια, του Πέδρο Αλ-
μοδόβαρ αλλά και του Μάνου Τσάο. Η προσμονή για τη 
μετάβασή μας στη χώρα με τα αραβικά αλλά και αναγεν-
νησιακά μνημεία, με τα κάστρα και τους κήπους, με τους 
θρύλους και τις εξωτικές παραδόσεις ήταν μεγάλη. Και, 
φυσικά, η χώρα δε μας απογοήτευσε. Η Ισπανία, ακόμη 
και σήμερα, «κουβαλά» μια τεράστια πολιτισμική παρα-
καταθήκη, που αποζημιώνει κάθε επισκέπτη.

Την πρώτη ημέρα του ταξιδιού, το αεροπλάνο μάς με-
τέφερε στην πολυπρόσωπη και σαγηνευτική Μαδρίτη, 
την πόλη που βρίσκεται στις όχθες του  ποταμού Μαν-
θανάρες και, δίκαια, κρατά τα σκήπτρα του πολιτιστικού 
κέντρου της χώρας. Αφότου φτάσαμε, δεν αφήσαμε τον 
χρόνο να χαθεί. Ο οδηγός του λεωφορείου και η γλυκύτα-
τη ξεναγός του γκρουπ μάς καθοδήγησαν στο Μουσείο 
του Πράδο, σ’ ένα από τα εμβληματικά μουσεία-πινακο-
θήκες του κόσμου. Εκεί, θαυμάσαμε έργα του Βελάσκεθ, 
του Γκόγια, μα και του «δικού μας» Ελ Γκρέκο (Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου). Οι πίνακες μάς ταξίδεψαν στον χρόνο 
και τα χρώματα αλλά, κυρίως, μας εξασφάλισαν μια μέθε-
ξη στο μεγαλείο της τέχνης. Φυσικά, στην επίτευξη αυτού 
του αποτελέσματος συνέβαλε και ο μοναδικός ξεναγός 
μας, ο κ. Απόστολος, που μας γοήτευσε με τις ερμηνείες 
των καλλιτεχνημάτων, των τεχνικών που χρησιμοποιή-
θηκαν και του ιστορικού πλαισίου στο οποίο αυτά εντάσ-
σονται. Θα ήθελε κανείς να μείνει με τις ώρες στο Πράδο, 
όμως, και το Τολέδο μάς καλούσε, πεισματικά, να το επι-

σκεφθούμε. 
Φθάσαμε στο Τολέδο και, από τα παράθυρα του λεω-

φορείου, είχαμε μείνει ενεοί από την «Ciudad Imperial», 
την «Αυτοκρατορική Πόλη» που, όχι άδικα, η UNESCO 
ανακήρυξε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτισμικής Κληρονο-
μιάς. Τα στενά καντούνια της πόλης απέπνεαν ατμόσφαι-
ρα εποχής. Τα μεγαλόπρεπα και δυσθεώρητα μεσαιωνικά 
κτήρια μας γυρνούσαν πίσω σε εποχές με βασιλιάδες, ιπ-
πότες και λαϊκούς θρύλους. Το Τολέδο μάς κέρδισε από 
την πρώτη στιγμή, το ίδιο και οι κάτοικοί του. Άνθρωποι 
ζεστοί, ζωηροί, γελαστοί σαν κι εμάς τους Έλληνες. Πώς 
να φύγει κανείς από μια τόσο μαγική πόλη; Γι’ αυτό, λοι-
πόν, μείναμε εκεί, σεργιανίσαμε στα πλακόστρωτα στενά 
που θύμιζαν τόσο πολύ σκηνικό από παραμύθι. Στο κα-
ταπληκτικό ξενοδοχείο μας, απολαύσαμε μοναδικές νο-
στιμιές και εκεί διανυκτερεύσαμε, ώστε οι μπαταρίες μας 
να φορτιστούν για τη δεύτερη ημέρα της μοναδικής μας 
περιπλάνησης.

Την επόμενη, λοιπόν, κινήσαμε, νωρίς το πρωί, για έναν, 
ακόμη, περίπατο στο Τολέδο και στον καθεδρικό ναό του 
που συνδυάζει πολλά αρχιτεκτονικά στυλ. Αυτό, όμως, 
που κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει εύκολα ήταν η επίσκε-
ψή μας στην εκκλησία του Αγίου Θωμά, στην ενορία του 
Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Εκεί, είδαμε, εκ του σύνεγ-
γυς, το παγκοσμίου φήμης έργο του Ελ Γκρέκο «Η Ταφή 
του Κόμητος Όργκαθ» (1587). Ο ζωγράφος καταθέτει, 
στο έργο αυτό, συμπυκνωμένη όλη τη σοφία της τέχνης 
του, σε βαθμό που αξίζει κανείς να επισκεφθεί το Τολέδο 
μόνο γι’ αυτό. 

Έπρεπε, όμως, και πάλι να αναχωρήσουμε από την πό-
λη αυτή, καθώς θα μεταβαίναμε στην «Πόλη της Νίκης», 
στη Σεγόβια. Η παλιά πόλη της Σεγόβια, που είναι χτι-
σμένη σε στενό λόφο, μαζί με το επιβλητικό της Ρωμα-
ϊκό Υδραγωγείο αποτελούν και αυτά Μνημεία Παγκό-
σμιας Κληρονομιάς. Θαυμάσαμε το παραμυθένιο κάστρο 
της, το Αλκάθαρ (12ος αι.) -που, λόγω σχήματος, θυμίζει 
την πλώρη ενός πλοίου-, τον εκπληκτικό καθεδρικό της 
ναό, γνωστό και ως «η κυρία των καθεδρικών» αλλά και 
το άριστα διατηρημένο ρωμαϊκό υδραγωγείο. Το τελευ-
ταίο χρησιμοποιούταν για πάνω από 1600 χρόνια! Κατό-
πιν, αφού έγινε η απαραίτητη στάση για φαγητό, σειρά εί-
χε η διασκέδαση. Σε έναν εκπληκτικά διαμορφωμένο χώ-

ρο, τα παιδιά είχαν τη χαρά να παίξουν «laser game» που 
τους χάρισε στιγμές ξεγνοιασιάς και τη δυνατότητα καλλι-
έργειας του ομαδικού αλλά και στρατηγικού πνεύματος.

Τη δεύτερη ημέρα του ταξιδιού διαδέχθηκε η ημέρα 
της επιστροφής στη γλυκιά μας Ελλάδα. Πριν γίνει, όμως, 
αυτό αφεθήκαμε ξανά στη γοητεία της εξίσου γλυκιάς 
Μαδρίτης, της υπέροχης μητρόπολης, κάνοντας μια πα-
νοραμική ξενάγηση σ’ αυτή. Περιηγηθήκαμε στους δρό-
μους της, κοιτώντας αποσβολωμένοι τις μεγάλες λεωφό-
ρους, τις πλατείες και τα εκπάγλου καλλονής μνημεία και 
αγάλματα. Κάναμε, φυσικά, την απαραίτητη στάση για 
φαγητό και ψώνια και, ολοταχώς, οδηγηθήκαμε στο στο-
λίδι των Μαδριλένων, το στάδιο Σαντιάγκο Μπερναμπέ-
ου της Ρεάλ Μαδρίτης. Τα φλας, όπως ήταν φυσικό, έδω-
σαν και πήραν! Κάποιοι, μάλιστα, είχαν τη χαρά να ξενα-
γηθούν στους χώρους του μοναδικού αυτού σταδίου. Και 
λέμε κάποιοι, διότι το ένα τμήμα της ομάδας μας έπρεπε 
να προλάβει τη μία από τις δύο πτήσεις επιστροφής στην 
πατρίδα. Η άλλη ήταν λίγες ώρες αργότερα…

Οι πύλες άνοιξαν και τα παιδιά έτρεξαν στις αγκάλες 
των γονιών τους, όταν φθάσαμε στο αεροδρόμιο Ελ. Βενι-
ζέλος. Οι αναμνήσεις, όμως, θα μείνουν, για πάντα, χαραγ-
μένες στην ψυχή μας. Ήταν μια πολύ όμορφη απόδραση 
από την απαιτητική καθημερινότητα, ένα γλυκό πολιτι-
σμικό «φορτίο», που, σίγουρα, μας έκανε όλους σοφότε-
ρους! Και του χρόνου… 

Αντώνης Χατζηλάμπρος, Φιλόλογος

Α'  &  Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Εκδρομή στην Ισπανία
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Τη φετινή σχολική χρονιά, η μονοήμε-
ρη εκδρομή του Γυμνασίου έλαβε χώρα 
τη Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019. Ένα διώρο-
φο λεωφορείο ξεκίνησε για την Πελοπόν-
νησο με προορισμό την άγνωστη, για πολ-
λούς, Αρκαδία, τη χώρα του Πελασγού, 
γενάρχη όλων των ανθρώπων. Σύμφωνα 
με τον μύθο, οι Αρκάδες κατάγονται από 
τον γιο του Λυκάονα. Σκοπεύαμε να κά-
νουμε πολλές ανακαλύψεις, διότι ερωτή-
σεις τύπου «Υπάρχουν, άραγε, αξιοθέατα 
στην Αρκαδία;» ακούγονταν σε όλον τον 
δρόμο προς αυτή την «terra incognita». Η 
πρώτη έκπληξη ήταν η «ερατεινή», όπως 
την έλεγε ο Όμηρος, αρχαία Μαντίνεια, 
η πόλη που άλλαξε όνομα τρεις φορές. Ο 
αρχαιολογικός χώρος ήταν κρυμμένος πί-
σω από το αρχαίο θέατρο, τριγυρισμένο 
από επιβλητικά βουνά που συνιστούσαν 

τα καλύτερά του παρασκήνια. Στις κερκί-
δες του θεάτρου, σαν αρχαίοι Μαντινείς, 
καθίσαμε και εμείς, για να ακούσουμε την 
ομιλία της κ. Μπούρα, η οποία ήταν με-
στή, ενημερωτική και άκρως ενδιαφέρου-
σα. Κανείς μας δε γνώριζε πως η αρχαία 
Μαντίνεια ήταν - μαζί με την  Τεγέα -  οι 
σημαντικότερες πόλεις της Αρκαδίας, για 
μια μεγάλη περίοδο, ότι τα τείχη της Μα-
ντινείας περιγράφηκαν από τον Βιτρούβιο 
ως ένα λαμπρό παράδειγμα της οχυρωμα-
τικής τέχνης και ότι η δημοκρατία της θε-
ωρούταν ιδανικό πολίτευμα όχι μόνο από 
τον Αριστοτέλη αλλά και από την Πυθία 
των Δελφών. Δεύτερη ανακάλυψη απο-
τέλεσε το γεγονός ότι η μαντινειακή πεδι-
άδα υπήρξε σημείο για πολύ σημαντικές 
μάχες τόσο της αρχαιότητας όσο και της 
σύγχρονης ιστορίας. Στον λόφο Μύτικα, 
όπως μάθαμε, άφησε την τελευταία του 
πνοή ο μεγάλος Επαμεινώνδας, παρατη-
ρώντας τη σκληρή μάχη για την ηγεμονία 
της Πελοποννήσου. 

Ακριβώς απέναντι από τον αρχαιολο-
γικό χώρο της Μαντινείας, ο επισκέπτης 
βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ανέλπιστη 
αποκάλυψη, την Αγία Φωτεινή, γνωστή 
ως μία από τις πιο παράξενες εκκλησίες 
του κόσμου, μαζί με τη Santuario della 

Madonna delle Lacrime, στις Συρακού-
σες, και τη La Sagrada Familia του Γκαου-
ντί, στη Βαρκελώνη. Αυτή η sui generis 
εκκλησία συνδυάζει στοιχεία του αρχαί-
ου πολιτισμού με το χριστιανικό πνεύμα, 
εμπνευσμένη και υλοποιημένη από τον κ. 
Κώστα Παπαθεοδώρου, που δημιούρ-
γησε ένα κτίσμα, του οποίου κάθε πέτρα, 
γωνία και λεπτομέρεια αποτελεί μάρτυ-
ρα πλούσιας φιλοσοφίας και δίδαγμα για 
τους σύγχρονους Έλληνες, κληρονόμους 
της αρχαιότητας και του Βυζαντίου. Μπαί-
νοντας στο εσωτερικό της εκκλησίας, μεί-
ναμε άναυδοι από την πρωτότυπη δομή, 
τον διάκοσμο και τα ψηφιδωτά και περά-
σαμε αρκετή ώρα εξερευνώντας τον χώ-
ρο και ποζάροντας σε φωτογραφίες που 
αποτυπώνουν μελλοντικές μνήμες.

Επόμενη στάση μας ήταν το σπήλαιο 
Κάψια, ένα μοναδικό θέαμα φυσικής τέ-
χνης, γεμάτο περίτεχνους σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες, δημιουργήματα αιώνων. Το 
σπήλαιο αποτελεί τμήμα ενός συστήμα-
τος ενεργών και ανενεργών καταβοθρών, 
τρεις από τις οποίες βρίσκονται μπροστά 
από τη φυσική είσοδό του. Ανακαλύφθη-
κε το 1887 από τον Γάλλο αρχαιολόγο Γου-
σταύο Φουζέρ, όταν έκανε ανασκαφές 
στην αρχαία Μαντίνεια. Η ξενάγηση ήταν 

μαγευτική, σε θερμοκρασία 16 βαθμών 
Κελσίου και βάθος 38 μέτρων κάτω από 
τη γη. Στην «Αίθουσα των Θαυμασίων», 
τα χρώματα και τα σχήματα ήταν φαντα-
σμαγορικά. Στην «Αίθουσα των Οστών», 
είδαμε οστά ανθρώπων που πνίγηκαν από 
πλημμύρα στην κατακόμβη του σπηλαίου. 

Έχοντας, πια, αυτές τις εικόνες στις απο-
σκευές μας, κατευθυνθήκαμε προς την 
πόλη της Τρίπολης και, συγκεκριμένα, 
την Πλατεία Άρεως, όπου δεσπόζει ο αν-
δριάντας του Κολοκοτρώνη, για φαγητό, 
παγωτό, περιήγηση στους δρόμους και… 
ποδόσφαιρο στην πλατεία, όπως παλιά, 
ανέμελα! Η ευχαρίστηση δεν άφησε την 
κόπωση να μας κάμψει το πνεύμα και, 
έτσι, περάσαμε τη διαδρομή της επιστρο-
φής τραγουδώντας στο λεωφορείο επιτυ-
χίες του σήμερα και του χθες!

Κάθριν Γυφτάκη, καθηγήτρια Αγγλικών

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ

Την Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019, οι μαθητές της Β΄ 
Λυκείου του σχολείου μας επισκέφθηκαν το Ναύπλιο, 
στο πλαίσιο της ετήσιας μονοήμερης εκδρομής τους. 

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, καθώς το Ναύπλιο είναι δημοφι-
λής προορισμός με πληθώρα αξιοθέατων και δραστηριο-
τήτων για τους επισκέπτες. 

Η αναχώρηση είχε οριστεί για τις 7:00 από το σχολείο, με 
πρώτο σταθμό το Παλαμήδι. Οι μαθητές περιηγήθηκαν, 
αρχικά, στους προμαχώνες του Μιλτιάδη και του Λεωνί-
δα ακούγοντας, ταυτόχρονα, την ξενάγηση από την καθη-
γήτρια Ιστορίας και Διπλωματούχο Ξεναγό κ. Λύδια Μαχαί-
ρα. Στη συνέχεια, μπήκαν στα δωμάτια που λειτούργησαν 
ως κελιά βαρυποινιτών από το 1840 έως το 1926, καθώς και 
σε δυο από τις πολλές κινστέρνες των προμαχώνων. Τελευ-
ταία στάση αποτέλεσε ο κεντρικός  προμαχώνας του Αγί-
ου Ανδρέα, από όπου θαύμασαν τη θέα της Ακροναυπλίας.

Φεύγοντας από το Παλαμήδι οι μαθητές είχαν ελεύθερο 
χρόνο να απολαύσουν το μπάνιο τους στην παραλία της Αρ-
βανιτιάς, υπό τη συνεχή επίβλεψη του καθηγητή Φυσικής 
Αγωγής κ. Μιχαήλ Βλάχου, καθώς και να φάνε μεσημεριανό. 
Όσοι δεν επιθυμούσαν να κολυμπήσουν είχαν την ευκαιρία 
να περπατήσουν στα όμορφα στενά του Ναυπλίου.

Μετά το μπάνιο, ακολούθησε ραντεβού στην πλατεία 
Συντάγματος για την τελευταία ξενάγηση, στο πλαίσιο της 
οποίας ακολουθήσαμε την ίδια διαδρομή που είχε κάνει ο 
Ιωάννης Καποδίστριας την ημέρα της δολοφονίας του από 
τους αδερφούς Μαυρομιχάλη το 1831. Μεγάλο ενδιαφέ-
ρον είχε η λεπτομερής περιγραφή της δολοφονίας από την 
κ. Μαχαίρα, ακριβώς στο σημείο όπου συντελέστηκε αυτή, 
έξω, δηλαδή, από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος.

Τέλος, οι μαθητές επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο για την 
επιστροφή τους στο σχολείο από όπου και τους παρέλαβαν 
οι γονείς τους.

Έλενα Τσελίκογλου, καθηγήτρια Αγγλικών



Εφέτος, για ακόμα μία χρονιά, πραγματοποιήσαμε 
εξόρμηση στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύ-
των, εις διπλούν, μάλιστα. Η συνάντηση στο σχολείο 

έγινε υπό το φως του φεγγαριού και, μόλις η ομάδα συ-
μπληρώθηκε, ξεκινήσαμε για τον προορισμό μας.

 Φτάσαμε στο χιονοδρομικό κέντρο με μεγάλη χαρά, 
έτοιμοι να «ξεχυθούμε» στις πίστες. Για κάποιους ήταν 
η πρώτη επαφή με τα χειμερινά αθλήματα και μια καλή 
ευκαιρία να μάθουν τα μυστικά του σκι και του σνόου-
μπορντ, ενώ για άλλους σήμαινε την επιστροφή στα αγα-
πημένα τους πέδιλα και τις αγαπημένες τους σανίδες. Βέ-
βαια, οι δραστηριότητες αυτές, παρότι διασκεδαστικές 
και απολαυστικές, δεν παύουν να είναι και απαιτητικές, 
οπότε, μετά από κάποιες ώρες έντονης άσκησης, το επό-
μενό μας βήμα δε θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο πέ-
ρα από ένα καλό γεύμα. Τέλος, πήραμε τον δρόμο της επι-
στροφής και δώσαμε ραντεβού για τις επόμενες αποδρά-
σεις, κατά τη νέα σχολική χρονιά.

Κωνσταντίνος Χράπαλος, Γυμναστής

Την καινοτόμα διαδραστική αθλη-
τική έκθεση «The Champion» εί-
χαν τη δυνατότητα να απολαύ-

σουν οι μαθητές της Α΄ Λυκείου του 
σχολείου μας στις 20 Φεβρουαρίου 
2019. Η πρωτοποριακή αυτή έκθεση 
φιλοξενήθηκε από το Ίδρυμα Μείζονος 
Ελληνισμού, Κέντρο Πολιτισμού «Ελ-
ληνικός κόσμος». Οι μαθητές είχαν την 
ευκαιρία να δοκιμάσουν την τεχνική 

τους, τις αντοχές και τα αντανακλαστι-
κά τους, να συναγωνιστούν, να παίξουν 
και να  ανακαλύψουν τον «πρωταθλη-
τή» που κρύβεται μέσα τους.

Φορώντας ένα ψηφιακό περικάρπιο, 
είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις 
ικανότητές τους σε δώδεκα αθλήματα 
(ποδόσφαιρο, κωπηλασία, πυγμαχία, 
κολύμβηση, ξιφασκία, δρόμο ταχύτη-
τας και άλλα...) μέσω της χρήσης μιας 

ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας που 
περιελάμβανε αξιολόγηση βασικών 
κινητικών δεξιοτήτων, όπως ταχύτη-
τας, χρόνου αντίδρασης, δύναμης άνω 
άκρων, επιτόπιου άλματος κτλ.Το ψη-
φιακό περικάρπιο υπολόγιζε τις επιδό-
σεις τους και οι μαθητές μπορούσαν, 
εάν ήθελαν, να προκαλέσουν σε ανα-
μέτρηση τους συμμαθητές τους. Τέλος, 
κατά την έξοδο, παραδίδοντας οι μα-
θητές το περικάρπιο είχαν τη δυνατό-
τητα να δουν τις αναλυτικές επιδόσεις 
τους σε κάθε άθλημα .

Πέραν του αθλητικού σκέλους, τα 
παιδιά ξεναγήθηκαν σε αίθουσα της 
έκθεσης και πληροφορήθηκαν για την 
προέλευση δημοφιλών αγωνισμάτων 
και τα βιογραφικά στοιχεία Ολυμπιονι-
κών, ενώ, παράλληλα, έλαβαν και χρή-
σιμες συμβουλές διατροφής. 

Με την πεποίθηση της ανακάλυψης 
καινούργιων αθλητικών ταλέντων, οι 
μαθητές αναχώρησαν με τις καλύτερες 
των εντυπώσεων, για να επιστρέψουν 
στο σχολείο μας.  

Μιχάλης Βλάχος, Γυμναστής

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Τεχνολογική...ανακάλυψη 
αθλητικών ταλέντων
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Ο Γάλλος βαρόνος Pierre de Coubertin, συνιδρυ-
τής-μαζί με τον Δημήτριο Βικέλα- της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Επιτροπής και πατέρας της αναβί-

ωσης των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων (1896), εισηγή-
θηκε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912, την ένταξη 
του σύνθετου αγωνίσματος του Μοντέρνου Πεντάθλου. 
Το αγώνισμα περιλαμβάνει ιππασία, ξιφασκία, σκοπο-
βολή, κολύμβηση και τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο.

Έτσι, λοιπόν, υπό την «επίβλεψη» του μεγάλου ορα-
ματιστή, την Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018, και με 
αφορμή την Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, οι μαθητές 
μας φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδί-
ας του Μοντέρνου Πεντάθλου στην περιοχή Γουδή.

Υπό την καθοδήγηση πτυχιούχων προπονητών, οι 
μαθητές έκαναν ιππασία, σκόπευσαν με ειδικά πιστό-
λια λέιζερ, μονομάχησαν με τα ξίφη τους, έτρεξαν και, 
στον ελεύθερό τους χρόνο, γνώρισαν και νέα αγωνίσμα-
τα, όπως το ράγκμπι, βιώνοντας μια αξέχαστη αθλητική 
εμπειρία, γεμάτη περιπέτειες μέσα στον οικιστικό ιστό 
της Αθήνας!

Μιχάλης Βλάχος, Γυμναστής
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Κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019, 
μία καινούργια δραστηριότη-
τα ξεκίνησε στο σχολείο μας! Ένα 

«μάθημα-μη μάθημα» προσετέθη στη 
λίστα των υποχρεώσεων της Α΄ Γυμνα-
σίου! Ένα μάθημα τελείως βιωματικό και 
διαδραστικό, όπου οι μαθητές έπρεπε 
να κάνουν ό,τι δεν προβλέπεται να κά-
νουν ως μαθητές σε μία συνηθισμένη τά-
ξη. Τις περισσότερες φορές, μάλιστα, δε 
βρίσκονταν καν μέσα στη δική τους τά-
ξη, αλλά έξω από αυτή, πιθανότατα στην 
αίθουσα προβολών, το προαύλιο ή τον 
χώρο στάθμευσης των λεωφορείων… 
Αντί, για παράδειγμα, να λύνουν κάποια 
άσκηση στον πίνακα, κοιτούσαν τη γι-
γαντοοθόνη στην αίθουσα προβολών, 
ψάχνοντας να βρουν συγκεκριμένα αρ-
χιτεκτονικά στοιχεία…   Άλλες φορές πά-
λι, έβλεπαν από κοντά ό,τι θα έβρισκαν 

σε μία προθήκη μουσείου ή άγγιζαν ό,τι 
-υπό κανονικές συνθήκες- θα απαγορευ-
όταν…  Επίσης, δε δίνονταν ασκήσεις 
για μελέτη στο σπίτι, ούτε είχαν εξέτα-
ση σε κάποια θεωρία την επόμενη φορά! 
Για ποιο μάθημα κάνουμε λόγο; Μα για 
το νέο μάθημα των «Μικρών Αρχαιολό-
γων»!

Οι μαθητές, με πρόσωπα όλο χαρά και 
μάτια ορθάνοιχτα, γεμάτα ενθουσιασμό, 
περίμεναν τη «μουσειοσκευή» (τη μαγι-
κή βαλίτσα, που δανειζόταν γι’ αυτούς 
από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και 
το Μουσείο Ακρόπολης η καθηγήτριά 
τους, κ. Μαχαίρα). Αυτήν τη βαλίτσα εί-
χαν δύο βδομάδες να την επεξεργα-
στούν και να ανακαλύψουν τι περιείχε. 
Και ήταν όλα πάντα μία έκπληξη…Άλ-
λοτε, περιείχε λειτουργικούς αργαλειούς 
χειρός, ώστε οι μαθητές υφαίνοντας να 
αντιληφθούν τη χρήση τους. Άλλοτε, έρ-
χονταν σε επαφή με τα παράγωγά τους 
(λινά, βαμβακερά ή μάλλινα, ανάλογα με 
τα διαφορετικά υλικά χρήσης, σύμφωνα 
με τις εποχές), μάθαιναν τις ονομασίες 
των ρούχων της αρχαιότητας (αντανά-
κλαση της κάθε κοινωνικοοικονομικής 
τάξης), τα πιασίματά τους ανάλογα με 
την περίσταση, αλλά και τις συνηθέστε-
ρες κομμώσεις, τα στολίδια και τους τρό-
πους φυσικού καλλωπισμού της αρχαιό-
τητας.  Και όλα αυτά… εφαρμόζοντάς τα 
ο ένας πάνω στον άλλο! Άλλοτε πάλι, εί-
χαν την ευκαιρία να αγγίξουν «αυθεντι-
κά αντίγραφα» (όπως ονομάζονται από 
τα μουσεία τα αντικείμενα αυτά για μα-

θητική χρήση) κυκλαδικών ειδωλίων, να 
παίξουν τοποθετώντας τα πάνω σε έναν 
μεγάλο χάρτη των Κυκλάδων, να πάρουν 
στα χέρια τους ιδιότυπα πετρώματα από 
την ελληνική γη και να συζητήσουν πώς 
αυτά εξορύσσονταν, πώς χρησιμοποιού-
νταν ανάλογα με τη σύστασή τους, αλλά 
και πώς λάμβαναν από τα πετρώματα 
αυτά τα χρώματα που χρησιμοποιούσαν 
στα διάφορα αγγεία. Η κεραμεική, επί-
σης, ήταν κάτι που τους εντυπωσίασε, 
καθώς ακουμπούσαν ελεύθερα όλα τα 
αγγεία  καθημερινής χρήσης σαν να βρί-
σκονταν, ακριβώς, σε μία αρχαιοελληνι-
κή οικία. Έπαιξαν, μάλιστα, και twister 
που συνέδεε τις ονοματοθεσίες με τους 
διάφορους τύπους αγγείων…!

Από τις πιο δημοφιλείς μουσειοσκευ-
ές ήταν το «ελληνικό δωδεκάθεο», το 
οποίο τους βοήθησε να ολοκληρώσουν 
τις γνώσεις τους για τις πολλαπλές ιδιό-
τητες των θεών του Ολύμπου και να μπο-

ρέσουν να αναγνωρίσουν τις διαφορετι-
κές απεικονίσεις τους στα διάφορα γλυ-
πτά της αρχαιότητας ή τους διάσημους 
πίνακες της Αναγέννησης. Ιδιαίτερη θέ-
ση στην καρδιά τους κατέλαβαν οι μου-
σειοσκευές του «αρχαίου ελληνικού να-
ού» και της «ζωφόρου του Παρθενώνα». 
Οι μαθητές, αφού μελέτησαν την αρχιτε-
κτονική ανωδομή των ναών της αρχαι-
ότητας και έμαθαν τις ονομασίες τους, 
έπαιξαν on line παιχνίδια σχετικά με την 
αναστήλωσή τους και δημιούργησαν με 
γύψο -σε συνεργασία με τον καθηγητή 
των εικαστικών κ. Χάρο- τμήματα της 
ζωφόρου του Παρθενώνα! Τέλος, μέσω 
της μουσειοσκευής «Πάμε Ακρόπολη» 
μελέτησαν - παίζοντας φυσικά- όλα τα 
κτήρια πάνω στην Ακρόπολη, τοποθε-
τώντας μικρές μακέτες αυτών πάνω σε 
γύψινο εκμαγείο, αντίγραφο του Ιερού 
Βράχου!

Όλα, όμως, ήρθαν σε δεύτερη μοίρα, 
όταν, προς το τέλος όλης αυτής της δι-
αδρομής-θεωρίας, οι μικροί αρχαιολό-
γοι πέρασαν στην πρακτική εφαρμογή 
όλων όσων έμαθαν: δοκίμασαν μία προ-
σομοίωση αρχαιολογικής τομής στον 
κήπο του σχολείου μας! Και να τι θησαυ-
ρό απέδωσε αυτή η ανασκαφή: μικρούς 
κίονες, αγαλματίδια και όστρακα αγγεί-
ων, τα οποία αφού έπλυναν, τα καταχώ-
ρισαν, τα συναρμολόγησαν και τα εξέθε-
σαν με περηφάνεια, έτσι ώστε όλοι, τώ-
ρα, να τα θαυμάζουμε  στην αντίστοιχη 
προθήκη του σχολείου μας…

Λύδια Μαχαίρα, 
Ιστορικός- Διπλωματούχος Ξεναγός
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

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

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕξΕΤΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το  Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών συγχαίρει τους ακόλουθους  μαθητές  του 
που διακρίθηκαν στον 79ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό « Ο Θαλής», που διε-
νεργήθηκε το Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018.
•	 Παναγιωτάκου	Μαρλένα (Γ΄ Γυμνασίου)
•	 Παπαγγελής	Παναγιώτης	(Γ΄ Γυμνασίου)
•	 Αναστασίου	Μαρία (Α΄ Λυκείου)
•	 Κολοτούρος	Βαγγέλης (Α΄ Λυκείου)
•	 Χρηστάκης	Χρήστος (Α΄ Λυκείου)
•	 Καρβελάς	Χρήστος (Β΄ Λυκείου)

Οι μαθητές αυτοί προήχθησαν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στις εξετάσεις 
του «Ευκλείδη», που διενεργήθηκαν το Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019.

Στις εξετάσεις του «Ευκλείδη» διακρίθηκαν οι μαθητές :
•	 Παναγιωτάκου	Μαρλένα (Γ΄ Γυμνασίου)
•	  Καρβελάς Χρήστος (Β΄ Λυκείου)

Μάλιστα, η Παναγιωτάκου Μαρλένα και ο Καρβελάς Χρήστος συμμετείχαν και στην 
36η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Αρχιμήδης», για την επιλογή της Εθνικής Ολυ-
μπιακής Ομάδας 2019, που διενεργήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2019.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ φΥΣΙΚΗΣ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 2019 

Το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών συγχαίρει τους ακόλουθους μαθητές του που δι-
ακρίθηκαν στον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου και τον 29ο Πανελ-
λήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Λυκείου 2019, που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο, 13 
Απριλίου 2019.
•	  Μαγουλάς Νικόλας (Α΄ Γυμνασίου): κατέκτησε 3ο βραβείο αριστείας μεταξύ όλων 

των διαγωνιζομένων της τάξης του
•	  Παναγιωτάκου Μαρλένα (Γ΄ Γυμνασίου) : κατέκτησε 2ο βραβείο αριστείας μεταξύ 

όλων των διαγωνιζομένων της τάξης της
•	  Παπαφιλίππου Καλλιόπη (Α΄ Λυκείου): της απονεμήθηκε εύφημος μνεία για την επί-

δοσή της στον διαγωνισμό
•	  Καρβελάς Χρήστος (Β΄ Λυκείου): του απονεμήθηκε εύφημος μνεία για την επίδοσή 

του στον διαγωνισμό

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ 
31ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟφΟΡΙΚΗΣ

Η Παναγιωτάκου Μαρλένα, μαθήτρια της Γ΄ Γυμνασίου, συμμετείχε στον 31ο Πανελ-
λήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής και πέρασε με επιτυχία τις δυο προκαταρκτικές του 
φάσεις. Έλαβε, μάλιστα, μέρος στην τελική φάση του εν λόγω διαγωνισμού για την επι-
λογή της Εθνικής Ολυμπιακής Ομάδας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
Η Αλεξία Β. Τακούδη, μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου, συμμετείχε- μαζί με τον Μάνο Καρ-

δάση - ως μέλος του «Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας» στη διεθνή συνάντη-
ση πλανητολόγων στο Λονδίνο “RAS Europlanet Meeting 2018” (London) Emmanuel I. 
Kardasis and AlexiaTakoudi {Hellenic Amateur Astronomy Association}, με θέμα ανα-
κοίνωσης: “Simplified measuring of Jupiter's belt/zone latitudes” και στο Βερολίνο 
στο EPSC- European Planetary Science Congress 2018 (Berlin) Emmanuel I. Kardasis and 
AlexiaTakoudi {Hellenic Amateur Astronomy Association}, με θέμα: “Jupiter’s banded 
pattern changes in the 0,89 μm band’’.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΜΑΣ
από το Center for Talented Youth

Η μαθήτρια Παναγιωτάκου Μαρλένα της Γ’ Γυμνασίου είχε την ευκαιρία να παρακολου-
θήσει τα εξαιρετικά απαιτητικά θερινά προγράμματα του CTY-Greece, που διενεργή-
θηκαν στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Ανατόλια, στη Θεσσαλονίκη,  και στα οποία 

συμμετείχαν δεκαοκτώ ταλαντούχα παιδιά από Ελλάδα, Κύπρο, Καταλονία, Ισπανία.

Συγχαρητήρια!

Ο Μανιάτης Άγγελος- Μάριος, μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου, αθλητής της ομάδας Υδατοσφαί-
ρισης του Παναθηναϊκού, κατέκτησε με την ομάδα του την 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλη-
μα Υδατοσφαίρισης Παίδων 2019. Ο τελικός αγώνας έλαβε χώρα την Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019.

Ο Ταγαράς Μιχάλης, μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου, κατέλαβε την 1η θέση στο 1ο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Hapkido στην κατηγορία παίδων 2004, μαύρη ζώνη, -42 Kg. Το πρωτάθλημα 
αυτό έλαβε χώρα την Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018, στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο Πάλης Άνω 
Λιοσίων. Ακόμα, ο Μιχάλης έλαβε μέρος στους διασυλλογικούς αγώνες TAEKWONDO, που δι-
εξήχθησαν στη Χαλκίδα το διάστημα 17-19 Μαΐου 2019, όπου και κατέλαβε την 3η θέση στην 
κατηγορία των 48 kg.

Η Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα, μαθήτρια της Α΄ Λυκείου, αγωνίστηκε στην Γ΄ φάση 
του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Κολύμβησης, που διεξήχθη στην Πτολεμαΐδα στις 
23-24 Μαρτίου 2019, και κατέλαβε την 3η θέση στα 100 μ. πρόσθιο.

Η Αναστασίου Μαρία, μαθήτρια της Α΄ Λυκείου, κατέλαβε την 1η θέση στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Kick Boxing στην κατηγορία κορασίδων -55 Kg, που διοργανώθηκε στο Στάδιο 
Βαρέων Αθλημάτων Πάλης στα Άνω Λιόσια, στις 23-25 Νοεμβρίου 2018. Ακόμα, η Μαρία συμ-
μετείχε, με την Εθνική Ομάδα, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kick Boxing Νέων, που διενερ-
γήθηκε στην πόλη Γκιόρ της Ουγγαρίας, στις 24-31 Αυγούστου 2019, όπου και κατέλαβε την 5η 

θέση στην κατηγορία -60 kg νεανίδων.
Η Κουρουνιώτη Δάφνη, μαθήτρια της Α΄ Λυκείου, κατέλαβε στους Χειμερινούς Αγώνες Κο-

λύμβησης Νοτίου Ελλάδας, την 1η θέση στα 200μ. & 400μ. μικτής ατομικής και την 3η θέση στα 
100μ. πεταλούδας. Στο Πρωτάθλημα ΟΠΕΝ, έλαβε τη 2η θέση στα 400μ. μικτής ατομικής, ενώ 
στους αγώνες Multination Junior Swim, έλαβε την 5η θέση στα 400μ. μικτής ατομικής. Στην Γ΄ 
φάση του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος, κατέλαβε την 1η θέση στα 200 μ. μικτής ατο-
μικής. Η Δάφνη συμμετείχε, επίσης, και στους Βαλκανικούς Αγώνες 2019, όπου και έλαβε την 3η 

θέση στα 200μ. & 400μ. μικτής ατομικής κολύμβησης και την 4η θέση στα 200μ. πεταλούδας. 
Τέλος, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, η Δάφνη κατάφερε να καταλάβει την 1η θέση στα 400μ. 
μικτής ατομικής και την 3η θέση στα 200 μ. μικτής ατομικής. 

Η Κουρή Φίλια, μαθήτρια της Α΄ Λυκείου, κατέλαβε τη 2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλη-
μα Καράτε Εφήβων- Νεανίδων, Νέων Ανδρών και Νέων Γυναικών, στην κατηγορία Kumite Νε-
ανίδων -54 Kg. Το εν λόγω πρωτάθλημα διενεργήθηκε στο Κλειστό Χαλκιοπούλειο Γυμναστήριο 
Λαμίας, το Σαββατοκύριακο 6-7 Οκτωβρίου 2018. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων -54 
kg karate open series, που διενεργήθηκε στις 20-21 Οκτωβρίου 2018 στη Ρόδο, κατέλαβε την 1η 
θέση. Η Φίλια, συμμετέχοντας σε πολλαπλές αθλητικές διοργανώσεις στην κατηγορία της και 
καταλαμβάνοντας σε όλες την 1η θέση, κατάφερε να ανέβει στην 1η θέση της κατάταξης στις 
Νεανίδες -54 kg.

Ο Παπάζογλου Γιώργος, μαθητής της Α΄ Λυκείου, αθλητής της ομάδας Υδατοσφαίρισης του 
Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, κατέκτησε με την ομάδα του τη 2η θέση στο Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα Υδατοσφαίρισης Νέων Ανδρών 2019. Επίσης, ως αθλητής της ομάδας Υδατοσφαίρι-
σης του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, κατέκτησε με την ομάδα του τη 2η θέση στο Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Εφήβων 2019.

Ο Δίκος Δημήτρης, μαθητής της Β΄ Λυκείου, κέρδισε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το 
χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης (Water Polo) στην κατηγορία 
των Νέων Ανδρών με τον Αθλητικό Όμιλο Γλυφάδας (ΑΝΟΓ).

Ο Κωτσιόπουλος Παντελής, μαθητής της Β΄ Λυκείου, συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα Τεχνικής Κολύμβησης που διεξήχθη στη Χίο από 11 έως και 14 Ιουλίου 2019 και κατέ-
κτησε τη 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο αγώνισμα 4Χ100μ. επιφάνειας εφήβων, Bfin, 
μικτής σκυτάλης.

Ο Τριανταφυλλάκης Χρήστος, μαθητής της Β΄ Λυκείου, αναδείχτηκε πρωταθλητής Ελλά-
δος με την ομάδα του Ολυμπιακού Πειραιώς στο εφηβικό Handball, για το σχολικό έτος 2018-
2019.

Ο  Χρηστάκης Μάνος, μαθητής της Β΄  Λυκείου, αγωνίστηκε, στις 19 Μαρτίου 2019, στην Α΄ 
φάση του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Κλασικού Αθλητισμού στα 400 μ. δρό-
μου και κατέλαβε τη 2η θέση.

Οι μαθητές του σχολείου μας :
•	  Διαμαντοπούλου Αριάδνη (Γ΄ Γυμνασίου)
•	  Κουτσιλιέρη Χριστίνα (Γ΄ Γυμνασίου)
•	  Παναγιωτάκου Μαρλένα (Γ΄ Γυμνασίου)
•	 	Παπαγγελή	Μαρία (Γ΄ Γυμνασίου)
•	  Βαφειάδου Νίνα (Α΄ Λυκείου)
•	  Γραμπά Άννα- Μαρία (Α΄ Λυκείου)
•	  Δήμας Σωτήρης (Α΄ Λυκείου)
•	 	Θηραίος	Αλέξανδρος (Α΄ Λυκείου)
•	 	Κολοκούρη	Βασιλική (Α΄ Λυκείου)
•	 	Κολοτούρος	Βαγγέλης (Α΄ Λυκείου)
•	  Νικολάκη Βασιλική (Α΄ Λυκείου)

•	 	Φανουριάδη	Δήμητρα (Α΄ Λυκείου)
συμμετείχαν στον διαγωνισμό που διοργά-
νωνε το Σωματείο Επιχειρηματικότητας 
Νέων/ Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/ 
JA Greece) για την ανάδειξη της καλύτε-
ρης Μαθητικής Εικονικής Επιχείρησης 
για το 2019. Όλοι οι προαναφερθέντες μα-
θητές κατάφεραν να λάβουν την Πιστο-
ποίηση Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων 
(Entrepreneurial Skills Pass- ESP), αφού πέ-
ρασαν με επιτυχία τις διαδικτυακές εξε-
τάσεις.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ESP
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
1 18023524 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2 18023505 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

3 18023499 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

4 18023511 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

5 18023523 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

6 18023501 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

7 18023514 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

8 18023522 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

9 18023497 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

10 18023508 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11 18023502 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ

12 18023519 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ

13 18023510 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

14 18023517 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

15 18023500 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

16 18023518 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

17 18023521 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

18 18023496 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

19 18023506 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

20 18023507 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

21 18023515 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

22 18023509 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

23 18023516 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

24 18023529 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

25 18023527 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ

26 18023503 ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

27 18023504 ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

28 18023512 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

29 18023520 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

30 18023513 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΠΑ

31 18023526 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
32 18023489 ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

33 18023491 ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

34 18023493 ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

35 18023488 ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

36 18023490 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

37 18023487 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

38 18023492 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑ

39 18023494 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
40 18023532 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

41 18023495 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΠΑ

42 18023533 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

43 18023530 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

44 18023531 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

45 18023534 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

46 18023537 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

47 18023538 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

48 18023536 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

49 18023539 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

50 18023535 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
1 19023175 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

2 19023184 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

3 19023185 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

4 19023189 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

5 19023186 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

6 19023170 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

7 19023176 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

8 19023178 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

9 19023179 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

10 19023167 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

11 19023191 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

12 19023187 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.

13 19023168 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14 19023183 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

15 19023169 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

16 19023182 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

17 19023194 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

18 19023181 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

19 19023188 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

20 19023180 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

21 19023192 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

22 19023171 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

23 19023173 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

24 19023177 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

25 19023193 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

26 19023165 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

27 19023190 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

28 19023172 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

29 19023174 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

30 19023166 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
31 19023163 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

32 19023164 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

33 19023161 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
34 19023197 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ

35 19023198 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ

36 19023200 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ

37 19023201 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ

38 19023196 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ

39 19023195 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ

40 19023199 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ



Άνθρωποι και Αξίες


	protipa nea low 01-10
	protipa nea low 11-20
	protipa nea low 21-30
	protipa nea low 31-40
	protipa nea low 41-50
	protipa nea low 51-64

