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Τ
ο έντυπο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας έχει τη γεύση μιας χρονιάς που πέρα-

σε, αλλά άφησε ανεξίτηλο το ίχνος της στις ζωές των μαθητών μας- και όχι μόνο. 

Τον Ιούνιο του 2017, αποχαιρετήσαμε, μετά από έξι χρόνια, τους μαθητές της Γ’ 

Λυκείου, βέβαιοι ότι θα συνεχίσουν μια ακόμα πιο πετυχημένη ακαδημαϊκή πορεία. 

Τρεις μήνες αργότερα, υποδεχτήκαμε τους νέους μας μαθητές, τα «πρωτάκια» μας, 

που γρήγορα αποτέλεσαν μέλη της οικογένειάς μας. Ωστόσο, είχαμε την ευκαιρία, 

ατενίζοντας πάντα το μέλλον, να συναντήσουμε και το παρελθόν, καθώς, για πρώτη 

φορά, διοργανώσαμε συνάντηση αποφοίτων του σχολείου μας. Επιπλέον, είχαμε τη 

χαρά να συνομιλήσουμε με μία απόφοιτο, συνεχίζοντας τη στήλη που προπέρυσι 

εγκαινιάσαμε με τίτλο «Οι απόφοιτοι μιλούν».

Για μια ακόμα χρονιά, προσπαθήσαμε να γκρεμίσουμε τα τείχη που κρατούν το 

σχολείο στο περιθώριο της κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό, φροντίσαμε να διοργανώ-

σουμε επιστημονικές ημερίδες, να συμμετέχουμε σε αντίστοιχα συνέδρια και, πα-

ράλληλα, να ενημερώσουμε τους μαθητές μας για θέματα που άπτονται της καθη-

μερινότητάς τους, όπως είναι η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο και το bullying. 

Μάλιστα, οι μαθητές επισκέφθηκαν επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς χώρους, σε 

μια προσπάθεια διάχυσης της γνώσης από τους ειδικούς και πληρέστερης ενημέρω-

σης για τη φύση διαφόρων επαγγελμάτων. Αλλά, καθώς ο Πλάτωνας υποστήριζε ότι 

«πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία 
φαίνεται», φροντίσαμε, παράλληλα με την αγάπη για την επιστήμη, να καλλιεργή-

σουμε στους μαθητές μας, μέσα από στοχευμένες δράσεις, την αγάπη για τον συνάν-

θρωπο και τη διάθεση προσφοράς. 

Ο φετινός κύκλος συναντήσεων της λέσχης των Πνευματικών Περιηγητών είχε ως 

θέμα «Ελληνίδες και Έλληνες». Μέσα από ζευγάρια της αρχαίας και της νεότερης ιστο-

ρίας, μπορέσαμε να ξετυλίξουμε την ιστορία συγκεκριμένων τόπων εντός και εκτός 

Αττικής και να συνειδητοποιήσουμε «το ιστορικό φορτίο» που αυτοί κουβαλούν, τη 

βαριά κληρονομιά τους. Η ισόρροπη ανάπτυξη πνεύματος και σώματος συμπλη-

ρώθηκε μέσω της συμμετοχής των μαθητών σε δραστηριότητες που συνδύαζαν το 

στοιχείο της φυσικής άσκησης και της πνευματικής αφύπνισης. Ποιος θα μπορούσε 

να σκεφτεί καλύτερα μέρη από τον Μαραθώνα και τη Σαλαμίνα για τον σκοπό αυτό;

Η σχολική ζωή διανθίστηκε, για μια ακόμα χρονιά, από πλήθος θεατρικών παρα-

στάσεων που με αίσθημα υπευθυνότητας ανέβασαν οι μαθητές όλων των τάξεων. Η 

τέχνη αποτέλεσε ένα από τα συστατικά της φετινής σχολικής χρονιάς, κατά τη διάρ-

κεια της οποίας σχεδιάστηκαν καινοτόμες δράσεις με γνώμονα εκείνη. Επιπλέον, οι 

καθιερωμένες εκδρομές στο εξωτερικό προσέφεραν στους μαθητές μια ανάπαυλα 

από την καθημερινότητά τους και μια ευκαιρία να δουν τον κόσμο υπό το πρίσμα 

ενός άλλου λαού, ερχόμενοι σε γόνιμη αλληλεπίδραση με αυτόν.

Μέσα στις σελίδες της εφημερίδας αυτής, οι μαθητές αποτύπωσαν τις σκέψεις 

τους, τους προβληματισμούς τους, ανέλαβαν τον δύσκολο ρόλο να πραγματοποιή-

σουν έρευνα πάνω σε θέματα επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και μας 

εξέπληξαν με την καθαρή ματιά τους και την ευαισθησία τους. Ταυτόχρονα, στάθη-

καν πηγή έμπνευσης για εμάς τους διδάσκοντες, καθώς οι απορίες τους αποτέλεσαν 

έναυσμα δημιουργίας για εμάς και μια ευκαιρία να αναρωτηθούμε για το «πώς» και 

το «γιατί» κάποιων καταστάσεων.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους που προσέφεραν τις 

γνώσεις τους, τις ιδέες τους, τη δημιουργική τους πνοή ή και απλώς τον χρόνο τους, 

για να τυπωθεί το παρόν φύλλο ˙ όλους εκείνους, δηλαδή, που έμπρακτα απέδειξαν 

ότι είμαστε στο «εμείς» και όχι στο «εγώ». 

Νάσια Κατωπόδη, Φιλόλογος

Ελίνα Τσουμπρή, Φιλόλογος
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Σ
το άκουσμα της είδησης ότι κάποιος που αποφοίτησε από 

ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, μετά από σπουδές στους τομείς 

της Φιλοσοφίας και των Θεωρητικών και Κοινωνικών Επι-

στημών, παίρνει τον τίτλο του «Μάστερ στις Τέχνες» (Master of 

Arts), δηλαδή το μεταπτυχιακό του, αναρωτιόμαστε τι σχέση έχει 

η τέχνη με τις σπουδές αυτές. Η απάντηση είναι απλή. Κατά την 

Αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα, η λέξη «τέχνη» αναφερόταν και σε 

συγκεκριμένο κύκλο επιστημών.

Κατά τα τέλη του 4ου αι. μ.Χ. ή στις αρχές του 5ου αι. μ.Χ. ένας συγ-

γραφέας από την Καρχηδόνα, ονόματι Μαρτιανός Καπέλλα, έγρα-

ψε στα λατινικά ένα έργο με τίτλο «Περί των γάμων της Φιλολογίας 

και του Ερμή», το οποίο παρουσίαζε, σε αλληγορική μορφή, τον κύ-

κλο των επιστημονικών γνώσεων που πρέπει να κατέχει, απαραι-

τήτως, ένας μορφωμένος άνθρωπος. Τον 6ο αι μ.Χ., διαμορφώθη-

κε ο κατάλογος των «Επτά Ελεύθερων Τεχνών», των τεχνών, δηλα-

δή, που αρμόζουν σε έναν ελεύθερο άνθρωπο και αποτελούσαν 

τη βάση της εκπαίδευσης κατά την Αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα. 

Οι τέχνες αυτές περιελάμβαναν τη Γραμματική, τη Διαλεκτική (Λο-

γική) και τη Ρητορική, οι οποίες αποτελούσαν την κατώτερη βαθ-

μίδα ή, αλλιώς, το τρίπτυχο της γνώσης (trivium=τρεις οδοί), ενώ 

η Αριθμητική, η Γεωμετρία, η Μουσική και η Αστρονομία σχημά-

τιζαν την ανώτερη βαθμίδα ή, αλλιώς τετράπτυχο (quadrivium= 

τέσσερις οδοί). Τις επιστήμες αυτές συμβόλιζαν κάποια ιστορικά 

πρόσωπα: ο Κικέρων τη Ρητορική, o Αριστοτέλης τη Διαλεκτική, 

τη Γραμματική ο Πρισκιανός (αυλικός γραμματικός του Αναστα-

σίου Α΄ του Δικόρου, που δίδαξε στην Κωνσταντινούπολη τον 6ο 

αι. μ.Χ.) ή ο Δονάτος (4ος αι. μ.Χ.), το έργο του οποίου «Τέχνη της 

Γραμματικής» αποτελούσε τη βάση της μεσαιωνικής Γραμματικής. 

Με τη Γεωμετρία συνδέθηκε ο Ευκλείδης, με την Αριθμητική και 

τη Μουσική ο Πυθαγόρας, ενώ με την Αστρονομία ο Πτολεμαίος. 

Υπήρχε η πεποίθηση ότι οι επιστήμες που σχετίζονται με τη 

γλώσσα και τον τρόπο σκέψης ήταν αναγκαίες για την αφομοίωση 

της γνώσης της Αριθμητικής, ενώ, συγκεκριμένα, για κάθε Ελεύθε-

ρη Τέχνη είχαν διαμορφώσει συγκεκριμένες αντιλήψεις. Υποστή-

ριζαν, χαρακτηριστικά, ότι η Γραμματική μαθαίνει το άτομο να εκ-

φράζει τις σκέψεις του με μια τέλεια γλώσσα, η Ρητορική το διδά-

σκει να κρύβει τις σκέψεις του κάτω από το πέπλο του απροσδιόρι-

στου, ενώ η Λογική να αναπτύσσει τις πνευματικές του ικανότητες. 

Ακόμα, θεωρούσαν ότι η Αριθμητική ανοίγει τον δρόμο για την κα-

τανόηση της αρμονίας του Σύμπαντος, η Γεωμετρία αποκαλύπτει 

την ομορφιά του κόσμου, ενώ η Μουσική υπενθυμίζει την αρμο-

νία των ουράνιων σφαιρών. Οι άνθρωποι, σε παρελθούσες εποχές, 

θεωρούσαν ότι, κατέχοντας όλες αυτές τις τέχνες, μπορούν να κα-

ταπολεμήσουν όλες τις δυσκολίες της ζωής. Έτσι, στη μεσαιωνική 

Δυτική Ευρώπη, οι επιστήμες αυτές διδάσκονταν όχι μόνο στα πα-

νεπιστήμια, στις «σχολές των τεχνών», μετά την αποφοίτηση από 

τις οποίες ο νέος είχε δικαίωμα να εισαχθεί στις ανώτερες σχολές 

- θεολογικές, ιατρικές και νομικές-, αλλά και στα σχολεία.  

Υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι «το νέο είναι καλά ξεχασμένο 

παλιό». Αρκετά σχολεία σε όλον τον κόσμο, εκτός από τις «σύγ-

χρονες- παλαιές Τέχνες» της Γραμματικής, της Αριθμητικής, της 

Αστρονομίας και της Γεωμετρίας διδάσκουν τους μαθητές και άλ-

λες «Ελεύθερες Τέχνες», που, συνήθως, δεν αποτελούν μέρος του 

επίσημου σχολικού προγράμματος. Η Ρητορική, που αρχίζει με 

μαθήματα αναπνοής, σωστής στάσης του σώματος και άρθρω-

σης, μαθαίνει τα παιδιά να νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, 

να μη φοβούνται να ανασκευάζουν, να αρθρώνουν λόγο με πιο 

πλούσια και εύστοχα επιχειρήματα, να γίνονται πιο δραστήρια. Οι 

μαθητές, στο πλαίσιο του μαθήματος της Ρητορικής, αποκτούν 

γνώσεις σχετικά με το πώς να γίνουν καλοί συνομιλητές, πώς να 

κάνουν μια επιτυχημένη παρουσίαση στο μάθημα, να εκφωνή-

σουν ομιλία σε μια σχολική γιορτή, να νικήσουν σε έναν αγώνα 

λόγων. Στην καθημερινή ζωή, εντός ή εκτός σχολικής πραγματικό-

τητας, με περισσότερο ενδιαφέρον ακούει κανείς εκείνον που εκ-

φράζεται καθαρά και ορθά, βρίσκει τις σωστές λέξεις, για να στη-

ρίξει την άποψή του και να πείσει για την ορθότητα αυτής. Κεντρι-

κή θέση σε αυτό το μάθημα κατέχουν οι επικοινωνιακοί στόχοι της 

ομιλίας, μέσω των οποίων διδάσκονται οι μαθητές να αναλύουν 

και να αξιολογούν την πράξη της επικοινωνίας, κυρίως, όμως, να 

επικοινωνούν και οι ίδιοι αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας, επι-

τυχώς, την τέχνη του λόγου.

Ο καθένας από εμάς, κάθε ημέρα, αντιμετωπίζει προβλήματα 

για τη λύση των οποίων απαιτείται η ικανότητα του «λογικῶς στο-

χάζεσθαι». Η Λογική, ως ικανότητα του ατόμου να σκέφτεται και 

να συλλογίζεται  με συνέπεια και χωρίς αντιφάσεις, είναι αναγκαία 

σε πολλές καθημερινές καταστάσεις, από την ανασκευή επιχειρη-

μάτων των συνομιλητών έως και την επίλυση πολύπλοκων τεχνι-

κών και επιχειρηματικών θεμάτων. Παρά το γεγονός ότι η καλλι-

έργεια αυτής της ικανότητας συνιστά αναγκαιότητα, οι άνθρωποι, 

συχνά, κάνουν λάθη λογικής χωρίς να το αντιλαμβάνονται, επειδή 

υπάρχει η εσφαλμένη άποψη ότι, για να σκέφτεται κανείς ορθά, 

αρκούν η καθημερινή εμπειρία και η κοινή λογική και όχι οι νόμοι 

της τυπικής Λογικής. Αντίθετα, ο λογικός στοχασμός έχει εξαιρε-

τική σημασία για ολόκληρη την κοινωνία, για τη δημόσια και ιδι-

ωτική ζωή του καθενός. Για τον λόγο αυτό, αρκετά σχολεία διδά-

σκουν τους μαθητές τους βασικούς κλασικούς νόμους του εν λόγω 

στοχασμού, ώστε, μέσα από την κατανόηση αυτών, να μάθουν να 

τους χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά στις καθημερινές δρα-

στηριότητές τους.  

Ακόμα και το μάθημα της Μουσικής, που υπαγορεύεται από το 

επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα, σε κάποια σύγχρονα εκπαιδευ-

τήρια δεν περιλαμβάνει μόνο πληροφορίες για μουσικά έργα και 

συνθέτες, αλλά έχει σκοπό να διδάσκει τους μαθητές να σκέφτο-

νται  μέσα από τα έργα της μουσικής. Τα συναισθήματα και η έκ-

φρασή τους πρέπει να έχουν την κύρια θέση σε αυτήν την παρα-

δοσιακή «Ελεύθερη Τέχνη», διότι, με την αποκλειστική ανάπτυξη 

της διάνοιας, χωρίς μια συναισθηματική ανάλυση, χωρίς μια βαθιά 

ενδοσκόπηση-που επιτρέπει η επαφή με τη μουσική- όλη η εκπαί-

δευση μπορεί να εκπέσει. 

Υπέρτατο σκοπό της σχολικής αγωγής συνιστά, αναντίρρητα, η 

μεταβίβαση της θετικής πνευματικής εμπειρίας των παλαιότερων 

γενεών στις νεότερες και-στηριζόμενη σε αυτή -η ανάπτυξη όλων 

των θετικών πτυχών και ιδιοτήτων της προσωπικότητας του μα-

θητή. Με βάση το σκεπτικό αυτό, υπάρχει ένας ισχυρός λόγος να 

ενταχθούν στη ζωή του σχολείου και οι Επτά Ελεύθερες Τέχνες, τις 

οποίες ο ευρωπαϊκός πολιτισμός μάς κληροδότησε, ώστε να επι-

τευχθεί η ολοκληρωμένη και πολύπλευρη ανάπτυξη κάθε μέλους 

της ανθρώπινης κοινωνίας.

«Οι Επτά Ελεύθερες Τέχνες και το σχολείο»

Δρ Παναγιώτης Μπούρας, Φυσικός
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Έ

ξι χρόνια πέρασαν… έξι ολόκλη-

ρα χρόνια από τότε που, για πρώ-

τη φορά, οι σημερινοί απόφοιτοι 

πέρασαν το κατώφλι του σχολείου μας… 

γεμάτοι φόβο για το «άγνωστο» που τους 

περίμενε και, συνάμα, προσμονή για το 

νέο κεφάλαιο που ανοιγόταν μπροστά 

τους… Πολλές ημέρες πέρασαν, πολ-

λούς κύκλους έκανε ο ζωοδότης ήλιος 

από τότε που, για πρώτη φορά, υποδε-

χτήκαμε τα «πρωτάκια» μας στο σχο-

λείο…

Έξι χρόνια μετά, το «άγνωστο» έχει με-

τουσιωθεί στην οικειότητα του γνώρι-

μου και ο φόβος έχει δώσει τη θέση του 

στο αίσθημα πληρότητας και ικανοποίη-

σης για μια πορεία γεμάτη προκλήσεις, 

υπερβάσεις, δυσκολίες και κατακτή-

σεις… Τα «παιδάκια μας», πλέον, έχουν 

ψηλώσει και μαζί με αυτά «ψήλωσαν» και 

οι σκέψεις, τα όνειρά και οι στόχοι τους…

Όλες αυτές οι σκέψεις αποτυπώθηκαν 

σε εικόνες και ήχους το απόγευμα του 

Σαββάτου, 17 Ιουνίου 2017, την ημέ-

ρα της αποφοίτησης. Εκεί, στην αυλή του 

σχολείου μας, που είχε φιλοξενήσει τόσα 

μυστικά, ανομολόγητους φόβους, επιθυ-

μίες και όνειρα, εκεί, συγκεντρωθήκαμε 

όλοι, για να τιμήσουμε τους μαθητές μας 

και να τους αποχαιρετήσουμε, πριν ανοί-

ξουν τα φτερά τους, για να γνωρίσουν νέ-

ους τόπους…

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 

αποφοίτηση άνοιξαν με την παρουσία-

ση από τους τελειοφοίτους του Γυμνα-

σίου της γνωστής κωμωδίας του Νικολάι 

Γκόγκολ «Παντρολογήματα». Οι μαθη-

τές ερμήνευσαν με μεγάλη ευαισθησία 

και ρεαλισμό τους ήρωες του Γκόγκολ, 

αποδεικνύοντας ότι οι ανθρώπινοι τύποι 

που ενσάρκωσαν είναι επίκαιροι ακόμα 

και σήμερα… Στη συνέχεια, όλοι μας με-

ταφερθήκαμε στο παρελθόν με τη βοή-

θεια βίντεο και φωτογραφιών όπου πρω-

ταγωνιστούσαν οι μαθητές. Τη σκυτάλη 

πήρε ο κ. Κοντοβράκης, ο οποίος, αφού 

συνεχάρη τα παιδιά για την εν γένει πο-

ρεία τους, τους ευχήθηκε «καλό κατευό-

διο» και τα συμβούλευσε να μην ξεχνούν 

ποτέ ότι, πρωτίστως, πρέπει να λέγονται 

άνθρωποι. Ακολούθως, απονεμήθηκαν 

στους μαθητές της Γ’ Λυκείου λευκώματα 

και αναμνηστικά δώρα, ενώ ο κ. Ασλανί-

δης παρουσίασε το ποίημά του- που έχει 

γίνει θεσμός- εμπνευσμένο από την τά-

ξη που αποφοιτούσε, μια τάξη που όλοι 

αγαπήσαμε, καθώς κατάφερε να ξεχωρί-

σει όχι μόνο εντός των σχολικών αιθου-

σών αλλά και εκτός αυτών για το ήθος και 

την αξιοπρέπειά της. Η συγκίνηση έδωσε 

τη θέση της στη χαρά, όταν η ορχήστρα 

του σχολείου μας, υπό την καθοδήγηση 

του κ. Σερενέ, ερμήνευσε μερικά γνω-

στά μουσικά κομμάτια και η τραγουδί-

στρια Αλεξάνδρα Κόνιακ το τραγούδι 

«Σε επιλέγω». Τέλος, το «ταξίδι» των 55 

μπαλονιών που απελευθερώθηκαν στον 

αττικό ουρανό σηματοδότησε τη λήξη 

της τελετής αποφοίτησης και την έναρξη 

ενός άλλου ταξιδιού, που είμαστε σίγου-

ροι ότι θα είναι εξίσου συναρπαστικό…

Όλοι εμείς που σας αγαπήσαμε και 

σας ζήσαμε αυτά τα χρόνια σάς αποχαι-

ρετούμε με σύμμεικτα συναισθήματα, 

ευχόμενοι να μη χάσετε ποτέ αυτήν τη 

λάμψη από τα μάτια και την ψυχή σας και 

να δώσουμε όλοι μαζί, ξανά, το παρών, 

στην αυλή του σχολείου μας, στις 17 Ιου-

νίου 2027…! 

EKΔHΛΩΣEIΣ



Αγιασμός στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών 
από τον Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαο

Δωρεά εικαστικών έργων μαθητών του σχολείου μας 
στην «Πνοή Αγάπης»

Τ
η Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017, επίσημη ημέρα έναρξης 
του νέου σχολικού έτους, το σχολείο μας υποδέχτηκε στην 
«αγκαλιά» του, για  μια ακόμα φορά, παλιούς και νέους μαθη-

τές. Η αυλή του, λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, έμοιαζε με 
ξέγνοιαστο μελίσσι, με τους μαθητές να έχουν κατακλύσει τον χώρο 
με τη ζωντάνια και τον ενθουσιασμό τους.

Το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού σηματοδότησε και την έναρ-
ξη του αγιασμού, με τους μαθητές να παρατάσσονται στον χώρο της 
προσευχής. Εφέτος, το σχολείο μας είχε την τιμή και τη χαρά να υπο-
δεχτεί τον Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικό-
λαο, ο οποίος τέλεσε τον καθιερωμένο αγιασμό. Μετά το τέλος του 
αγιασμού, μίλησε από ψυχής στους μαθητές για τη σημασία της εκ-
παίδευσης στη ζωή του ανθρώπου. Τόνισε, ωστόσο, ότι εκείνη και 
οι γνώσεις που συνεπάγεται δεν αρκούν, αν δε συνοδεύονται από 
την παιδεία, τη μόρφωση και τη σοφία, που κάνουν τον άνθρωπο να 
πραγματώνει την ουσία της ύπαρξής του. Γι’ αυτό, προέτρεψε εκπαι-
δευτικούς και μαθητές να επιδιώκουν τις τρεις αυτές αρετές, παράλ-
ληλα με την εκπαίδευση, υπογραμμίζοντας ότι η παιδεία με πνεύμα, 
η παιδεία, δηλαδή, που στηρίζεται σε αξίες και παράγει πολιτισμό εί-
ναι το κλειδί για την επιβίωση και την ευημερία μας ως έθνους και 
ως κοινωνίας. Κλείνοντας τον λόγο του, ευχήθηκε στους μαθητές του 
σχολείου μας να έχουν μια καλή και γεμάτη με ουσιαστική γνώση, 
πρόοδο και επιτυχίες χρονιά!

Σ
υνιστά χρέος κάθε σύγχρονου εκπαιδευτηρίου 
να βοηθά τους μαθητές να αφουγκραστούν τα 
κοινωνικά προβλήματα και να συνδράμουν- στο 

μέτρο των δυνατοτήτων τους- στην αντιμετώπισή τους. 
Για τον σκοπό αυτό, το σχολείο του 21ου αιώνα καλείται 
να καλλιεργήσει στους μαθητές του την ενσυναίσθηση, 
την ικανότητα, δηλαδή, να καταλαβαίνουν τα γεγονό-
τα από τη σκοπιά του «άλλου» και να νιώθουν τα συναι-
σθήματα που αυτός βιώνει.

Η «Πνοή Αγάπης» είναι ένας σύλλογος, που έχει ως 
στόχο την κοινωνική και συναισθηματική στήριξη των 
ανθρώπων με καρκίνο και των οικογενειών τους. Ο σύλ-
λογος αυτός απαρτίζεται από επαγγελματίες υγείας, 
κοινωνικούς λειτουργούς, γιατρούς, νοσηλευτές, νομι-
κούς και οικονομολόγους που, βιώνοντας τον πόνο και 
την αγωνία των καρκινοπαθών, προσπαθούν να τους 
ανακουφίσουν. Η δράση τους εντοπίζεται τόσο εντός 
του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», όπου εθελοντικά 
υποδέχονται και εξυπηρετούν ασθενείς, διεκπεραιώνο-
ντας αντ’ αυτών γραφειοκρατικές διαδικασίες όσο και 
εκτός αυτού. Έτσι, ο σύλλογος κατάφερε- με τη βοήθεια 
δωρεών- να ιδρύσει ξενώνες για τους ασθενείς με καρ-
κίνο και τους συνοδούς τους από όλη την Ελλάδα, που 
έρχονται στην Αττική, για να υποβληθούν σε θεραπεία.

Θέλοντας να εξασφαλίσουν ένα πιο ζεστό και ευ-
χάριστο περιβάλλον για τους ανθρώπους αυτούς που 
βάλλονται από την εν λόγω ασθένεια, το Πρότυπο Εκ-

παιδευτήριο Αθηνών έλαβε την πρωτοβουλία να δω-
ρίσουν οι μαθητές στην «Πνοή Αγάπης» κάποια από τα 
έργα τους που φιλοτέχνησαν στο πλαίσιο του μαθήμα-
τος των Καλλιτεχνικών. Τα έργα αυτά, τελικά, κόσμησαν 
τα δωμάτια του νέου ξενώνα «Ελισάβετ Φωτεινέλλη- 
Κριτικού». Πριν, όμως, εκείνα πάρουν τη θέση τους στα 
δωμάτια των ασθενών, πραγματοποιήθηκε, την Κυρια-
κή, 28 Ιανουαρίου 2018, έκθεση με όλα τα εικαστικά 
έργα των μαθητών του σχολείου μας, στο πλαίσιο της 
κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου.

Ο Κ. Π. Καβάφης, το 1921, έγραφε: «Τα φάρμακά σου 
φέρε Τέχνη της Ποιήσεως, που κάμνουνε- για λίγο- να μη 
νοιώθεται η πληγή». Η σκέψη τούτη θα μπορούσε να 

επεκταθεί και να «αγκαλιάσει» κάθε μορφή τέχνης (γλυ-
πτική, μουσική, ζωγραφική), καθώς μόνο αυτή έχει τη 
δύναμη και τη δυνατότητα να προσφέρει ανακούφιση 
από τον φυσικό πόνο με την τέρψη της ψυχής…
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Τ
ην Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017, 

στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου 

Βούλας, πραγματοποιήθηκε, για δεύ-

τερη συνεχή χρονιά, η Ημερίδα- Πανηγύ-

ρι Φυσικής με θέμα : «Η Φυσική μαγεύ-

ει… μικρούς και μεγάλους».  Τιμώμενο 

πρόσωπο της ημερίδας ήταν ο ακαδημαϊ-

κός κ. Δημήτρης Νανόπουλος, που τιμή-

θηκε για το πολυσχιδές του έργο και ανα-

κηρύχθηκε επίτιμος δημότης του Δήμου 

Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης. Η εκδήλω-

ση αυτή διοργανώθηκε με πολλή φροντί-

δα και αληθινό μεράκι από το Πρότυπο 

Εκπαιδευτήριο Αθηνών, υπό την αιγίδα 

του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης και με τη 

συνδρομή της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ).

Στόχος της εν λόγω εκδήλωσης ήταν να φέρει τα μι-

κρά και τα μεγαλύτερα… παιδιά σε επαφή με τον θαυ-

μαστό κόσμο των Φυσικών Επιστημών και να «βγάλει» 

τους επιστήμονες από τα εργαστήριά τους, σε μια προ-

σπάθεια διάχυσης της γνώσης και βίωσης της επιστη-

μονικής αλήθειας με παιγνιώδη τρόπο. Για τον λόγο 

αυτό, κάθε γωνιά του Δημαρχείου είχε μετατραπεί σε 

κυψέλη γνώσης, όπου πειραματιστές και μαθητές επι-

χειρούσαν να προσεγγίσουν τις πιο θεμελιώδεις επι-

στημονικές αλήθειες με έναν κατανοητό και, συγχρό-

νως, συναρπαστικό τρόπο, μετατρέποντας τη μάθηση 

σε παιχνίδι. Παράλληλα, στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του Δημοτικού Συμβουλίου, πλήθος επισκεπτών είχε 

τη χαρά και την τιμή να παρακολουθήσει ομιλίες δια-

κεκριμένων επιστημόνων, που είχαν κληθεί για την εν 

λόγω εκδήλωση.

Προτού δοθεί ο λόγος στους εκλεκτούς προσκε-

κλημένους, οι κ.κ. Ανδρακάκος Κώστας, Διευθυντής 

Γυμνασίου του Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών, 

Κωνσταντέλλος Γρηγόρης, Δήμαρχος του Δήμου Βά-

ρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, Τριάντη Δώρα, Πρόεδρος 

Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Γε-

ωργουλόπουλος Διονύσης, Πρόεδρος Δημοτικής 

Επιτροπής Παιδείας, Μανδρίκας Αχιλλέας, Σχολικός 

Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Αττικής, Κατσιμάρδος Βασίλης, Σχολικός Σύμβουλος 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας και Φιλντίσης 

Τάκης, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, 

χαιρέτισαν την εκδήλωση. Όλοι μίλησαν με επαινετικό 

τρόπο για την πρωτοβουλία του σχολείου και υποστή-

ριξαν ότι ανάλογες πρωτοβουλίες τιμούν την εκπαιδευ-

τική κοινότητα και προάγουν τη μάθηση.

Η αυλαία της εκδήλωσης άνοιξε με τον Δρ Σιμόπου-

λο Διονύση, Αστροφυσικό και επίτιμο Διευθυντή του 

Ευγενιδείου Πλανηταρίου, να προλογίζει τον κ. Νανό-

πουλο, τιμώμενο πρόσωπο της ημερίδας, αναφερόμε-

νος σε σημαντικούς σταθμούς που συνθέτουν το παζλ 

της ζωής του. Στη συνέχεια, όλοι οι παρευρισκόμενοι 

παρακολούθησαν τη βράβευση του Δρ Νανόπουλου 

Δημήτρη, τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, Δι-

ακεκριμένου Καθηγητή Φυσικής Υψηλών Ενεργειών 

του Πανεπιστημίου Texas A&M, 

ΗΠΑ, από τον Δήμαρχο του 

Δήμου Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης κ. Κων-

σταντέλλο Γρηγόρη. Συ-

γκεκριμένα, ο κ. Νανόπου-

λος βραβεύτηκε για το πλού-

σιο ερευνητικό του έργο και 

τη συμβολή του στην πρόο-

δο της επιστήμης και ανακηρύχθηκε επίτιμος δημό-

της του εν λόγω Δήμου. 

Μετά τη διαδικασία της βράβευσης, τον λόγο πήρε 

ο κ. Νανόπουλος που μίλησε με θέμα : « Επί της προε-

λεύσεως των Φυσικών Νόμων και το Πολυσύμπαν». 

Φανερά συγκινημένος από τη βράβευσή του και την 

αναδρομή στο παρελθόν που είχε κάνει ο κ. Σιμόπου-

λος, μίλησε για το ιερό έργο των εκπαιδευτικών, που 

«ανοίγουν τα μάτια» των μαθητών. Έτσι συνέβη και 

στην περίπτωσή του, όπου ο καθηγητής του στη Φυσι-

κή, Τσιγγούνης Βαγγέλης, του άνοιξε τον δρόμο της επι-

στήμης, θέτοντας τα θεμέλια για τη μετέπειτα επιστημο-

νική του πορεία. Κάνοντας μια αναδρομή στην ιστορία 

της επιστήμης και τους ανθρώπους που την υπηρέτη-

σαν με αφοσίωση, αναφέρθηκε στον Giordano Bruno, 

Φραγκισκανό μοναχό, που υποστήριζε την απειρία του 

Σύμπαντος, την ύπαρξη πολλαπλών κόσμων και την 

ηλιοκεντρική θεωρία. Εξαιτίας των αιρετικών- για την 

εποχή- απόψεών του φυλακίζεται, στη Ρώμη, το 1593 

και, το 1600, οδηγείται στην πυρά από την Ιερά Εξέτα-

ση. «Οι αληθινοί ήρωες έδωσαν τη ζωή τους για ό,τι πί-

στευαν», σημείωσε, με αποτέλεσμα, σήμερα, να γνωρί-

ζουμε πολύ περισσότερα για το Σύμπαν μας. Στη συνέ-

χεια, εξήγησε στο μαγεμένο ακροατήριο τον τρόπο με 

τον οποίο προέρχονται οι φυσικοί νόμοι˙ οι τελευταίοι 

δεν είναι άλλο παρά η σύνδεση των ποσοτήτων με τις 

μεταβολές στον χώρο και τον χρόνο. Υποστήριξε ότι το 

Σύμπαν μας, για 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, διαστέλ-

λεται˙ μάλιστα, ξεκίνησε από πολύ μικρό, μικρότερο και 

από ένα άτομο. Σήμερα, υπάρχουν 1080 πρωτόνια στο 

Σύμπαν μας, αριθμός μεγάλος, πλην, όμως, πεπερασμέ-

νος. Το Σύμπαν υπακούει στους νόμους της Κβαντικής 

Φυσικής, άρα και στους νόμους του τυχαίου. Κλείνοντας 

τον λόγο του, αναφέρθηκε στον Feynman και τη Θεωρία 

των Υπερχορδών.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Δρ Θεοδοσίου Στρά-

τος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αστρονομίας ΕΚΠΑ και 

Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Στην ομιλία 

του με θέμα : «Τα άστρα και οι μύθοι τους», αναφέρ-

θηκε, αρχικά, στην Αστρονομία, οι ρίζες της οποίας ανά-

γονται στις αστρικές παρατηρήσεις των Βαβυλωνίων, 

των Αιγυπτίων και των Μεσοποταμίων. Κατά το παρελ-

θόν, μάλιστα, ο ιερέας έπρεπε να είναι και Αστρονόμος, 

γιατί από τις φάσεις της Σελήνης και του Ήλιου καθόρι-

ζε το ημερολόγιο για τα θρησκευτικά τελετουργικά. Η 

Αστρονομία, όμως, ήταν πολύτιμο εργαλείο και για τον 

προσανατολισμό˙ χάρη σε αυτήν, οι Αργοναύτες κα-

τάφεραν να πραγματοποιήσουν την εκστρατεία τους. 

Η Ουρανογραφία και η Θαλασσογραφία προσέφεραν 

χρήσιμες πληροφορίες στους ναυτικούς και τους πολε-

μιστές. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Ησίοδος στο «Ἔργα 
καί Ἡμέραι», οι αστρονομικές παρατηρήσεις ήταν πο-

λύτιμες και για τους αγρότες, που καθόριζαν, βάσει αυ-

τών, τη σπορά τους.

Μάλιστα, οι αρχαίοι λαοί, για να φέ-

ρουν τα αστέρια πιο κοντά στους ίδιους, 

έδιναν σε αυτά ονόματα θεών και ηρώων. 

Ο κ. Θεοδοσίου ανέφερε ότι η μυθολογία 

θέλει τον Κένταυρο Χείρωνα να φτιάχνει 

την πρώτη ουράνια σφαίρα, την οποία 

χάρισε στον αγαπημένο του μαθητή Ιά-

σονα, για να προσανατολιστεί προς την 

Κολχίδα. Την απήχηση που είχε η Αστρο-

νομία μαρτυρά και το γεγονός ότι ο Άρα-

τος ο Σολεύς καλείται, το 270 π.Χ., από 

τον Αντίγονο Γονατά, για να καταγράψει 

ποιητικά όλους τους αστερισμούς, ώστε 

να τους τραγουδά ολόκληρη η Μακεδονία. Ο μέγιστος 

Αστρονόμος των μεταχριστιανικών χρόνων θεωρείται 

ο Κλαύδιος ο Πτολεμαίος, ο οποίος καταγράφει όλη την 

αστρονομική γνώση της εποχής του σε ένα βιβλίο, τη 

«Μεγίστη», όπου αναφέρονται 48 αστερισμοί, 21 βόρει-

οι, 15 νότιοι και 12 ζωδιακοί. Τέλος, ο κ. Θεοδοσίου γοή-

τευσε το ακροατήριό του, όταν εξήγησε την ιστορία της 

Μεγάλης και της Μικρής Άρκτου. Σύμφωνα με τον μύθο, 

η νύμφη Καλλιστώ συνδέθηκε με τον Δία και γέννησε 

τον Αρκάδα, εξοργίζοντας την Ήρα, που μετέτρεψε τη 

νύμφη σε αρκούδα. Ο Αρκάδας μεγαλώνοντας πήγε, μια 

μέρα, στο δάσος, για να κυνηγήσει και εκεί συνάντησε 

τη μεταμορφωμένη σε αρκούδα μητέρα του, την οποία 

προσπάθησε να τοξεύσει. Ο Δίας, για να αποτρέψει τη 

μητροκτονία, μεταμόρφωσε τον Αρκάδα σε μικρό αρ-

κουδάκι και μετέφερε γιο και μητέρα στον ουρανό, για 

να γλιτώσουν από την οργή της Ήρας. Έτσι, οι αειφανείς 

αστερισμοί Μεγάλη και Μικρή Άρκτος συμβολίζουν τη 

μητρική και υιική αγάπη αντίστοιχα.

Η αυλαία της εκδήλωσης έκλεισε με την ομιλία του  

Δρ Φασσέα Κώστα, Βιολόγου, Καθηγητή του Γεωπονι-

κού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα : «Διατροφή και 

καρκίνος». Αρχικά, επεσήμανε ότι τα  τρόφιμα και τα 

βότανα δεν υποκαθιστούν τη θεραπεία του γιατρού. Για 

τον λόγο αυτό και οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι 

υποψιασμένοι και να στέκονται κριτικά απέναντι στις 

πληροφορίες που το διαδίκτυο και οι διαφημίσεις προ-

βάλλουν σχετικά με κάποια «θαυματουργά» σκευάσμα-

τα. Ο καρκίνος, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, είναι η 

δεύτερη πιο θανατηφόρα ασθένεια ανά τον κόσμο, με-

τά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. 

Ωστόσο, όσο κι αν μας εκπλήσσει, η εν λόγω ασθένεια 

δεν είναι τόσο πρόσφατη, όπως μαρτυρά πάπυρος του 

1600 π.Χ.. Μάλιστα, σημείωσε ότι έχουν βρεθεί καρκίνοι 

σε απολιθώματα ανθρώπων και ζώων στην αρχαία Αί-

γυπτο και σκελετοί με καρκινικά εξογκώματα στο κρα-

νίο. Κάτι το οποίο εντυπωσίασε το ακροατήριο ήταν ότι 

η ονομασία «καρκίνος» δόθηκε στην ασθένεια από τον 

Ιπποκράτη, διότι, όταν τον εγχειρίζουν, τα αγγεία παίρ-

νουν το σχήμα του καρκίνου. Μάλιστα, ήδη από τον 1ο 

μεταχριστιανικό αιώνα επιχειρούνταν μαστεκτομές, λό-

γω του καρκίνου του στήθους, όπως αναφέρει ο Λεωνί-

δας από την Αλεξάνδρεια.

Στη συνέχεια, ο κ. Φασσέας εξήγησε ότι ο καρκίνος 

οφείλεται στο γεγονός ότι τα κύτταρα του οργανισμού 

πολλαπλασιάζονται και διαιρούνται απρογραμμάτιστα 

και ανεξέλεγκτα. Το 90-95% των κρουσμάτων καρκίνου 

οφείλεται σε περιβαλλοντικά αίτια και μόνο το 5-10% σε 

γενετικά χαρακτηριστικά. Ως περιβαλλοντικούς παρά-

γοντες προσδιόρισε το κάπνισμα, την παχυσαρκία, τις 

μολύνσεις, την ακτινοβολία αλλά και το στρες και την 

απουσία άσκησης. Σημείωσε ότι το 60% των διαγνώσε-

«Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ… ΜΙΚ
2η Ημερίδα-Πανηγύρι Φυσικής
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ων αφορά σε άτομα άνω των 65 ετών˙ εντούτοις, υπο-

γράμμισε ότι δε θα πεθάνουν όλοι όσοι πάσχουν από 

την ασθένεια αυτή, καθώς, εξαιτίας της προχωρημένης 

ηλικίας, οι κυτταροδιαιρέσεις είναι βραδείες.

Θέλοντας, μάλιστα, να συνδέσει τη σωστή διατρο-

φή με τη δυνατότητα πρόληψης του καρκίνου, τόνισε 

ότι αφενός δεν υπάρχουν υπερτροφές αφετέρου υπάρ-

χουν παράγοντες, όπως η παχυσαρκία και η κατανάλω-

ση αλκοόλ, που αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης 

καρκίνου. Επίσης, βάσει μετα-αναλύσεων, δεν προκύ-

πτει σχέση μεταξύ της κατανάλωσης φρούτων και λα-

χανικών και της εμφάνισης του καρκίνου, ενώ η κατανά-

λωση καφέ συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης 

της ασθένειας. Τέλος, σημείωσε ότι το κρέας δε 

συνιστά καρκινογόνο τροφή, αλλά ο τρόπος ψη-

σίματός του μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση 

αυτού. Ακολούθησε πλήθος ερωτήσεων από τους 

ακροατές που διψούσαν να μάθουν για τη δια-

τροφική αξία τροφών αλλά και τους πιο υγιεινούς 

τρόπους μαγειρέματος των τροφίμων. 

Λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι, η ημερίδα έκλει-

σε με ευχαριστίες εκ μέρους του Δήμου Βάρης- 

Βούλας- Βουλιαγμένης προς το Πρότυπο Εκπαι-

δευτήριο Αθηνών για την άρτια διοργάνωση της 

εκδήλωσης…

ΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ»
ς στο Δημαρχείο Βούλας

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 7

          

Μ
ε κίνητρο την αγάπη για τη Φυ-

σική και όχημα το φιλέρευνο 

πνεύμα, συνέρρευσαν πολλοί 

μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων της 

ευρύτερης περιοχής στο Δημαρχείο 

Βούλας, το πρωινό της Κυριακής, 10 

Δεκεμβρίου 2017. Πράγματι, λίγο μετά 

τις 10:00 το πρωί, χαρούμενες παιδικές 

φωνές κατέκλυσαν την αίθουσα «Ιωνία» 

του Δημαρχιακού Μεγάρου, μετατρέπο-

ντας έναν τυπικό γραφειοκρατικό χώρο 

σε κυψέλη μάθησης.

Συγκεκριμένα, κορυφαίοι Έλληνες 

επιστήμονες και πειραματιστές, ανταπο-

κρινόμενοι στην πρόσκληση του Πρό-

τυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών, είχαν 

οργανώσει από νωρίς τους πάγκους των 

πειραμάτων τους, με σκοπό να μυήσουν 

τους μικρούς μαθητές στα μυστικά της 

επιστήμης και να καλλιεργήσουν μέσα 

τους τον σπόρο της έρευνας και της ανα-

ζήτησης.

Μπαίνοντας κανείς μέσα στην αίθου-

σα «Ιωνία», δεν μπορούσε να μην παρα-

τηρήσει το πλήθος μαθητών που είχε 

συγκεντρωθεί στο εργαστήριο με θέ-

μα: «Η επιστήμη στην υπηρεσία της 

ομορφιάς· παρασκευάζοντας καλλυ-

ντικά». Η Χημικός του σχολείου μας, κ. 

Ανδρακάκου Σοφία, μαζί με τις μαθή-

τριες Αναγνωστοπούλου Κωνσταντί-

να, Ανδρακάκου Γιοβάννα, Βαρέλη 

Λυδία, Βασσάλου Έλενα, Γερακουλά-

κου Θώμη, Ζαχαρίου Λυδία, Κουρή 

Φίλια, Νικολάκη Βασιλική, Πατσίδου 

Αποστολία και Πατσίδου Έμμυ και τις 

εκπαιδευτικούς Καψάλη Ευαγγελία, 

Παλαιολόγου Στέλλα του 4ου Δημοτι-

κού Γλυφάδας και Καλιμικεράκη Κατε-

ρίνα και Πασσαρή Ρένα, του Δημοτικού 

Σχολείου Βάρκιζας απέδειξαν στους έκ-

πληκτους μαθητές ότι πίσω από την πα-

ρασκευή καλλυντικών κρύβεται η επι-

στήμη της Χημείας και ότι μπορούν και 

οι ίδιοι, με αγνά βιολογικά προϊόντα, να 

παρασκευάσουν καλλυντικά. 

Στον παρακείμενο πάγκο, ο κ. Γάτσι-

ος Γιάννης, Φυσικός, πρώην  υπεύθυνος 

Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επι-

στημών Ν. Σμύρνης, πραγματοποίησε 

πειράματα μηχανικής, οπτικής και ηλε-

κτρομαγνητισμού με θέμα «Παίζοντας 

ανακαλύπτω την ομορφιά και τη μα-

γεία της φύσης». Μπροστά στα έκπλη-

κτα μάτια των μαθητών, πραγματοποίη-

σε πειράματα αλληλεπίδρασης ηλεκτρι-

κών φορτίων, συμβάλλοντας στη βιωμα-

τική κατανόηση των όσων διδάσκονται 

από το σχολικό τους βιβλίο.

Με πειράματα ηλεκτρισμού και 

ακραίως χαμηλών θερμοκρασιών κα-

ταπιάστηκε ο κ. Γκούμας Παναγιώτης, 

Φυσικός- πειραματιστής, μαζί με τους 

εκπαιδευτικούς του 3ου Δημοτικού Βού-

λας Αλεξανδρίδη Μπάμπη και Γκιώ-

νη Κωνσταντίνο. Η ψυκτική ικανότητα 

του υγρού αζώτου χρησιμοποιήθηκε, 

προκειμένου να μηδενίσει την αντίστα-

ση ενός υπεραγωγού (superconductor), 

ώστε να παρατηρηθεί το φαινόμενο της 

αιώρησης του τελευταίου πάνω από μία 

συστοιχία ισχυρών μαγνητών νεοδυμί-

ου. 

Η πιο «αρωματική» γωνία ήταν, αναμ-

φίβολα, αυτή των εκπαιδευτικών Κι-

τράκη Γιώργου και Ληξουριώτη Μα-

ρίας των «Εκπαιδευτηρίων Πασχάλη», 

οι οποίοι εντυπωσίασαν τα παιδιά, μυώ-

ντας τα στην τέχνη της αρωματοποιίας, 

μια τέχνη πανάρχαια, όπως μαρτυρούν 

αρχαία κείμενα και αρχαιολογικές ανα-

σκαφές. Χρησιμοποιώντας ως βάση τα 

αιθέρια έλαια και το οινόπνευμα, παρα-

σκεύασαν μεθυστικά αρώματα, πραγ-

ματοποιώντας ένα ταξίδι στο χθες με τα 

μέσα του σήμερα.

Στο επόμενο εργαστήριο, ο κ. Κονιδι-

τσιώτης Δημήτρης, Χημικός, καθώς και 

οι εκπαιδευτικοί Λουκιανός Μιχάλης, 

Καλπακίδου Σίσσυ του 2ου Δημοτικού 

Γλυφάδας και Ρήγα Γεωργία του Δημο-

τικού Διλόφου προκάλεσαν «έκρηξη» 

ενδιαφέροντος στους  μικρούς μαθητές, 

καθώς πραγματοποίησαν εκρηκτικές 

καύσεις, αξιοποιώντας την εκρηκτική 

συμπεριφορά κάποιων υλικών. Στη συ-

νέχεια, προέβησαν 

στην παρασκευή 

των κυριότερων συ-

στατικών του ατμο-

σφαιρικού αέρα.

Η θεατρική σκηνή 

της αίθουσας «Ιω-

νία» είχε διαμορφω-

θεί ως χώρος STEM, 

όπου ο Δρ Σκέλλας 

Αντώνης, Υποδιευ-

θυντής του 4ου Δη-

μοτικού Βούλας, και 

η Πιτσάρου Αντω-

νία, εκπαιδευτικός του αυτού σχολείου, 

καθοδηγούσαν τις ομάδες μαθητών, με 

σκοπό να κατασκευάσουν ένα ρομπότ-

υπηρέτη των ηλικιωμένων. Χρησιμοποι-

ώντας αισθητήρες κίνησης και δίνοντας 

συγκεκριμένες εντολές, κατάφεραν να 

φτιάξουν ένα πρόγραμμα αυτοματι-

σμού, ώστε το ρομπότ να είναι σε θέση 

να εξυπηρετεί ανθρώπους μεγάλης ηλι-

κίας, αποδεικνύοντας έτσι ότι η τεχνολο-

γία μπορεί να έχει ανθρώπινο πρόσωπο 

και να λειτουργεί ευεργετικά προς τον 

άνθρωπο.

Καθώς το βλέμμα περιπλανιόταν στον 

χώρο, σίγουρα θα στεκόταν στον πειρα-

ματικό πάγκο του κ. Σομαλακίδη Γιάν-

νη, Φυσικού, που και αυτός, με τη σειρά 

του, είχε επιστρατεύσει τη δύναμη της 

τεχνολογίας, για να γοητεύσει τους μι-

κρούς μαθητές. Με λόγο άμεσο και κα-

τανοητό τούς εξήγησε πώς μπορούν να 

εκπαιδεύσουν ένα ρομπότ, εφόσον, μελ-

λοντικά, αυτά θα αποτελούν ένα αναπό-

σπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς 

μας.

Ο κ. Τριαντάφυλλος Κώστας, Ιδρυ-

τής του Planet Physics και ο κ. Κωνστα-

ντινόπουλος Γιάννης, Φυσικός, μάγε-

ψαν τους μαθητές που τους παρακολου-

θούσαν, καθώς κατάφεραν να μηδενί-

σουν τον όγκο ενός μπαλονιού, βυθίζο-

ντάς το σε υγρό άζωτο και εξήγησαν ότι 

είναι δυνατόν να παραχθεί ηλεκτρικό 

ρεύμα με τη βοήθεια ενός θερμοστοιχεί-

ου, αν βυθίσει κανείς τον έναν ακροδέ-

κτη του στο υγρό άζωτο και τον άλλο του 

στο βραστό νερό.

Τέλος, οι κ.κ. Χρυσοστομίδης Πέ-

τρος και Ψυχογιού Μαρία, Γεωλόγοι, 

στο εργαστήριό τους με θέμα: «Η Γη… 

σε βάθος και οι λιθοσφαιρικές πλά-

κες… σε κίνηση» πέτυχαν να μεταλα-

μπαδεύσουν στους μαθητές μικρά… γε-

ωλογικά μυστικά, ώστε να κατανοήσουν 

ότι πολλά από τα φαινόμενα που λαμ-

βάνουν χώρα στην επιφάνεια της Γης 

προκαλούνται από φοβερές ενδογενείς 

δυνάμεις. Μάλιστα, τα παιδιά, υπό την 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, κατα-

σκεύασαν, με τη βοήθεια διαφορετικών 

υλικών, τη δομή του εσωτερικού της Γης.

Βγαίνοντας οι επισκέπτες από την αί-

θουσα «Ιωνία», μια γλυκιά έκπληξη τους 

περίμενε. Οι εκπαιδευτικοί του ιδιωτικού 

σχολείου «Ιορδανάκειο», Βαγιωνής- 

Κόγιας Σπύρος, Δέτσικας Θεόδωρος, 

Λυμπερόπουλος Γιώργος και Πανα-

γιωτοπούλου Σταυρούλα, αξιοποιώ-

ντας την ψυκτική ικανότητα του υγρού 

αζώτου, παρασκεύαζαν μπροστά στα 

μάτια τους και προσέφεραν σε μικρούς 

και μεγάλους παγωτά της αρεσκείας 

τους. 

Στην είσοδο του Δημαρχείου, υπήρ-

χαν πάγκοι πειραματικών διατάξεων και 

κατασκευών του 1ου Δημοτικού Βάρης, 

του 2ου Δημοτικού Βούλας και του 2ου 

Δημοτικού Γλυφάδας. Έξω από αυτό, 

είχαν τοποθετηθεί τηλεσκόπια από τον 

Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομί-

ας, για να έχουν τη δυνατότητα να πα-

ρακολουθήσουν οι παρευρισκόμενοι 

τον Ήλιο.

Ο Ήλιος μπορεί να κρύφτηκε για λίγες 

στιγμές πίσω από τα σύννεφα, ο ήλιος, 

όμως, της γνώσης που άναψε ο κάθε 

συμμετέχοντας, ομιλητής ή πειραματι-

στής, στις ψυχές των παιδιών σίγουρα 

θα συνεχίσει να λάμπει για πολύ καιρό 

ακόμα…

B. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΑΠΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
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«Μαθητικές ιχνηλασίες σε φόντο… Φυσικής»
 της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στις Σπέτσες

Το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών στο 1ο μαθητικό συνέδριο με θέμα: 

Γ
ια να καταλάβουμε πώς δημιουργή-

θηκε η έννοια «παράλληλα σύμπαντα» 

και πώς καταλήξαμε να πιστεύουμε ότι 

υπάρχουν πολλά και διαφορετικά σύμπα-

ντα εκτός από το δικό μας, πρέπει να ξεκι-

νήσουμε εξετάζοντας τις θεμελιώδεις δυ-

νάμεις της φύσης στον μακρόκοσμο. Αυτές 

είναι: η βαρύτητα (Νεύτωνας), οι ηλεκτρο-

μαγνητικές (Μάξγουελ) και η βαρύτητα σε 

ταχύτητες κοντά στην ταχύτητα του φωτός 

και στον χωροχρόνο (Αϊνστάιν) καθώς και 

οι δυνάμεις της φύσης στον μικρόκοσμο.   

  Το 1687, ο Ισαάκ Νεύτων εκδίδει την 

τριλογία «Φυσική Φιλοσοφία με Μαθημα-

τικές Αρχές», όπου παρουσιάζει, για πρώ-

τη φορά, τον νόμο της παγκόσμιας έλξης 

ή αλλιώς τον νόμο της βαρύτητας. Ο νόμος 

που ανέπτυξε ο Νεύτωνας ήταν ο εξής: κάθε 

σώμα στο σύμπαν έλκει κάθε άλλο σώμα με 

δύναμη ανάλογη του γινομένου των μαζών 

τους και αντιστρόφως ανάλογη του τετρα-

γώνου της απόστασης των κέντρων μάζας 

τους. Η βαρυτική δύναμη, ως θεμελιώδης 

δύναμη στη φύση, καθώς και οι άλλες αρχές 

που διατύπωσε ο Νεύτωνας κυριαρχούσαν 

στον κόσμο της Φυσικής για αιώνες.

Πέραν της βαρυτικής δύναμης, διαπι-

στώθηκε, στη φύση, η ύπαρξη μιας άλλης 

θεμελιώδους δύναμης, της ηλεκτρομα-

γνητικής, η οποία εξηγεί τα φαινόμενα που 

απορρέουν από το ηλεκτρικό φορτίο των 

σωματιδίων και την αλληλεπίδραση των 

ηλεκτρικών με τα μαγνητικά πεδία. 

Αρχικά, οι επιστήμονες πίστευαν ότι ο 

ηλεκτρισμός και ο μαγνητισμός ήταν δύο 

διαφορετικά φαινόμενα, μέχρι που ο Χανς 

Έρστεντ παρατήρησε ότι, όταν πλησίαζε 

μια πυξίδα σε αγωγό ο οποίος διαρρέεται 

από ηλεκτρικό ρεύμα, τότε η μαγνητική της 

βελόνα προσανατολιζόταν κάθετα στον 

αγωγό. Η ενοποίηση των δυο αυτών φαι-

νομένων έγινε από τον Τζέιμς Μάξγουελ, το 

1861 και 1862, με τις τέσσερες περίφημες 

«εξισώσεις του Μάξγουελ».

Μέχρι το 1915, κανένας επιστήμονας δεν 

προσπάθησε να αμφισβητήσει τις παραπά-

νω θεμελιώδεις δυνάμεις και τις εξισώσεις 

που τις περιέγραφαν. Όμως, εκείνη τη χρο-

νιά, ο 36χρονος Φυσικός Άλμπερτ Αϊνστάιν, 

μέσω της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότη-

τας, αναθεώρησε τον νόμο του Νεύτωνα 

περιγράφοντας τη βαρυτική δύναμη μέσω 

των καμπυλώσεων του χωροχρόνου με την 

παρουσία μάζας και παρουσίασε μία τέ-

ταρτη διάσταση: τον χρόνο. Αυτή η θεωρία 

έφερε μια επανάσταση στον κόσμο της Επι-

στήμης και, σταδιακά, άρχισαν να έρχονται 

στο φως καινούργιες θεωρίες, που θα άλλα-

ζαν την αντίληψη του ανθρώπου για το σύ-

μπαν και, γενικότερα, τον μακρόκοσμο.

Με την ανάπτυξη καινούργιων θεωριών, 

προέκυψαν και νέα ερωτήματα. Η Νευτώ-

νεια Μηχανική, ο ηλεκτρομαγνητισμός και 

η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας περιέ-

γραφαν τον μακρόκοσμο και τα εξηγούσαν 

όλα με βάση τους μέχρι τότε γνωστούς νό-

μους της Φυσικής. Το πρόβλημα ήταν ότι 

κανένας άλλος μέχρι τότε δεν μπορούσε να 

εξηγήσει τι συνέβαινε στον μικρόκοσμο. Το 

ερώτημα αυτό ήρθε να απαντήσει μια νέα 

θεωρία, η Κβαντομηχανική, που περιγρά-

φει τη συμπεριφορά της ύλης σε μοριακό, 

ατομικό και υποατομικό επίπεδο, δηλαδή 

στον μικρόκοσμο.

Το πρόβλημα ήταν ότι, ενώ οι προηγού-

μενες θεωρίες παρουσίαζαν το σύμπαν ως 

έναν κόσμο όπου όλα μπορούσαν να προ-

βλεφθούν με βάση νόμους της Φυσικής, η 

Κβαντομηχανική παρουσίαζε ότι τα πάντα 

γίνονταν με βάση τις πιθανότητες και τίπο-

τα δεν ήταν βέβαιο και προβλεπόμενο μέ-

χρι τη μέτρησή του.

Για χρόνια, Φυσικοί από όλον τον κόσμο 

προσπάθησαν να βρουν μια ενιαία θεω-

ρία η οποία να εξηγεί, ταυτόχρονα, τόσο 

τις δυνάμεις που αναπτύσσονται στον μα-

κρόκοσμο όσο και αυτές που αναπτύσσο-

νται στον μικρόκοσμο. Ουσιαστικά, προ-

σπαθούσαν να βρουν μια «Θεωρία των Πά-

ντων». 

Το 1968, στο CERN, αναπτύχθηκε από 

τον Γκαμπριέλε Βενετσιάνο, μια θεωρία για 

τις ισχυρές δυνάμεις της πυρηνικής Φυσι-

κής. Αν και εκτοπίστηκε στα μέσα της δεκα-

ετίας του ’70, υπήρξε η αρχή για μία νέα θε-

ωρία, τη «Θεωρία των Χορδών», της οποίας 

η δομή αναπτύχθηκε από τους Μάικλ Γκριν, 

Τζόελ Σερκ και Τζον Σβάρτζ και, έτσι, το 

1984, η θεωρία του Βενετσιάνο, επανήλθε 

στο προσκήνιο.

Οι επιστήμονες πίστεψαν ότι η θεωρία 

αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει την αρ-

χή για την «Θεωρία των Πάντων». Η «Θεω-

ρία των Χορδών» έχει ως βάση έναν κόσμο 

έντεκα διαστάσεων, επτά περισσότερων 

από τις τέσσερις αντιληπτές από εμάς δια-

στάσεις. Αυτή μπορεί, εξίσου καλά, να πε-

ριγράψει τόσο τις βαρυτικές και ηλεκτρο-

μαγνητικές δυνάμεις στον μακρόκοσμο 

όσο και τις δυνάμεις του μικρόκοσμου. Η 

«Θεωρία των Χορδών» το επιτρέπει αυτό, 

με την προϋπόθεση ότι έχουμε παραπάνω 

από τέσσερις διαστάσεις. Η επιβεβαίωση 

της ορθότητας της «Θεωρίας των Χορδών», 

η ύπαρξη διαστάσεων οι οποίες δε γίνονται 

αντιληπτές από εμάς, σε συνδυασμό με την 

υπέρθεση καταστάσεων ανοίγουν τον δρό-

μο για την εξερεύνηση παράλληλων συ-

μπάντων. 

Η επικρατέστερη θεωρία για τη δημιουρ-

γία των παράλληλων συμπάντων είναι η θε-

ωρία που υποστηρίζει ότι στη μεγάλη έκρη-

ξη («big bang») ένα ποσό της ύλης βρίσκε-

ται στις γνωστές τέσσερις διαστάσεις που 

γνωρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε στο 

δικό μας σύμπαν, ενώ άλλα ποσά της ύλης 

βρίσκονται σε διαφορετικές διαστάσεις, σε 

διαφορετικά σύμπαντα.

Αν, τελικά, υπάρχουν παράλληλα σύμπα-

ντα μπορεί να μην έχει αποδειχθεί ακόμα. 

Μπορεί να χρειάζονται λίγα χρόνια ή και 

δεκαετίες, για να απαντηθεί· οι επιστήμο-

νες, όμως, και τα ερευνητικά κέντρα, όπως 

το Fermilab και το CERN, εργάζονται για 

την εύρεση της απάντησης. Και ποιος ξέρει; 

Ίσως αυτήν τη στιγμή, σε κάποιο παράλλη-

λο σύμπαν, κάποιος ερευνητής να διατυπώ-

νει μια άλλη «Θεωρία των Πάντων».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Wikipedia- the free encyclopedia

Ulrich Janssen, Klaus Werner, «Εξηγώντας 

τα μυστήρια του σύμπαντος», Παιδικό Πα-

νεπιστήμιο (Τόμος 4)

Steven S. Gubser, Το μικρό βιβλίο της θεω-

ρίας των χορδών

Μαρλένα Παναγιωτάκου, Β2 Γυμνασίου

Σ
τις Σπέτσες, από 15 έως 17 Σεπτεμβρίου 2017, 
διενεργήθηκε το 1ο μαθητικό συνέδριο της Ένω-
σης Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ), με συνδιοργανω-

τές τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, 
τον Δήμο Σπετσών, τα ΤΕΙ Αθήνας και το Planet Physics. Το 
συνέδριο αυτό, που φιλοξενήθηκε στην Αναργύρειο και 
Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών, απευθυνόταν σε μαθητές 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ενδιαφέρον για τις Θε-
τικές Επιστήμες και αγάπη για τη μάθηση. Προσκεκλημέ-
νοι ήταν κορυφαίοι επιστήμονες, από τον χώρο, κυρίως, 
των Θετικών Επιστημών καθώς και εκπαιδευτικοί της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το σχολείο μας είχε τριπλή εκπροσώπηση στο μαθητι-
κό συνέδριο αυτό, από δύο καθηγητές, τον κ. Ανδρακάκο 
και την κ. Τσουμπρή και από τη μαθήτρια της Β’ Γυμνασί-
ου Παναγιωτάκου Μαρλένα. 

Ο κ. Ανδρακάκος κατάφερε να μαγέψει τους παρευρι-
σκόμενους μαθητές με τα εντυπωσιακά πειράματα ηλε-
κτρισμού και ακραίων θερμοκρασιών που πραγματοποί-
ησε, αποδεικνύοντας ότι η μάθηση μπορεί να κατακτηθεί 
και με παιγνιώδη τρόπο. Οι μαθητές έμαθαν ότι μπορεί 
να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα με τη βοήθεια ενός θερμο-
στοιχείου. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της ηλεκτροστα-
τικής μηχανής wimshurst, δημιούργησε ηλεκτρική εκκέ-
νωση (κεραυνό), προσκαλώντας, παράλληλα, και τους 
παρευρισκομένους να νιώσουν την ενέργεια των ηλεκτρι-
κών φορτίων. Οι μαθητές παρακολούθησαν έκπληκτοι 
ένα φουσκωμένο μπαλόνι να μηδενίζει τον όγκο του, βυ-

θιζόμενο σε υγρό άζωτο, καθώς και το αντίστροφο φαινό-
μενο, κατά το οποίο ο ξηρός πάγος (στερεά μορφή CO2), 
τοποθετημένος σε κλεισμένο πλαστικό μπουκάλι περι-
έχον λίγο νερό, μετατρέπεται σε αέριο CO2. Οι δυνάμεις 
που αναπτύσσονται από την αεριοποίηση του CO2 διαλύ-
ουν το μπουκάλι, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή έκρη-
ξη. Τέλος, ο κ. Ανδρακάκος παρουσίασε το μοναδικό φαι-
νόμενο της κβαντικής αιώρησης, κατά το οποίο ο υπερα-
γωγός που δημιουργείται σε περιβάλλον πολύ χαμηλών 
θερμοκρασιών αιωρείται σε συγκεκριμένη απόσταση πά-
νω από έναν μαγνήτη· το φαινόμενο αυτό θα αξιοποιη-
θεί, στο μέλλον, για την κίνηση των τρένων, οι τροχοί των 
οποίων δε θα κυλούν σε ράγες.

Η ομιλία της κ. Τσουμπρή  είχε ως θέμα: «Αριστοτέλης 
και Φυσική: περπατώντας στις ατραπούς της σκέψης 
του Σταγειρίτη επιστήμονα και φιλοσόφου». Ορμώ-
μενη από το έργο «Φυσικά» του Αριστοτέλη, εξήγησε ότι 
πρόκειται για ένα έργο- πρόκληση, καθώς εγκαινίασε έναν 
επαναστατικό τρόπο σκέψης, αν και απέτρεψε την πρόο-
δο της επιστήμης για πολλούς αιώνες. Στη συνέχεια, δι-
ευκρίνισε το περιεχόμενο του όρου «Φυσική», εξηγώντας, 
παράλληλα, ότι, κατά την αρχαιότητα, η Φυσική ήταν μία 
εκ των Θεωρητικών Επιστημών. Η έννοια της επιστήμης 
ήταν περισσότερο διευρυμένη απ’ ό,τι σήμερα και θεω-
ρούταν- βάσει του Σταγειρίτη φιλοσόφου- το τρίτο και τε-
λευταίο στάδιο εύρεσης της αλήθειας (τα άλλα δύο ήταν η 
δόξα και η υπόθεση). Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα είδη 
κίνησης που ορίζει ο Αριστοτέλης : την τοπική, την ποσο-

τική, την ποιοτική, την κατ’ αύξηση και φθίση και αυτή της 
αλλοίωσης. Στάθηκε, ακόμα, στις έννοιες του τόπου και 
του χρόνου, που διαφοροποιούνται από τον τρόπο με τον 
οποίο αυτές προσδιορίζονται σήμερα. Κλείνοντας, επισή-
μανε ότι, αν και η Φυσική του Αριστοτέλη εκτοπίστηκε τον 
17ο αι., εγκαινίασε το πολλαπλώς λέγεσθαι των πραγμά-
των και τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της επιστημονικής 
μεθόδου. 

Τέλος, η Μαρλένα Παναγιωτάκου, μαθήτρια της Β’ Γυ-
μνασίου, πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα «Πα-
ράλληλα Σύμπαντα» και κέρδισε τις εντυπώσεις τόσο 
με τον άρτιο τρόπο με τον οποίο προσέγγισε ένα δύσκο-
λο επιστημονικό θέμα όσο και τις ρητορικές ικανότητες 
που επέδειξε. Στη συνέχεια, παρατίθεται τμήμα της ομι-
λίας της. 
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Τ
ην Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 

2017, επισκέφθηκε το σχολείο 

μας η κ. Κέλλυ Σπυριδάκη, για να 

μιλήσει με τους μαθητές της Α’ Γυμνα-

σίου για ένα θέμα σοβαρό και, συγχρό-

νως, αντιμετωπίσιμο, αυτό του σχολι-

κού εκφοβισμού. Η κ. Σπυριδάκη, έχο-

ντας πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές 

σπουδές στην Αναπτυξιακή Ψυχολο-

γία από τη βρεφική ηλικία ως την εφη-

βεία στο Πανεπιστήμιο Paris Descartes 

(Paris V), ήταν το πλέον αρμόδιο πρό-

σωπο, για να προσεγγίσει τα παιδιά σε 

αυτήν την τόσο τρυφερή και κρίσιμη 

καμπή της ζωής τους, στο μεταίχμιο με-

ταξύ παιδικής και εφηβικής ηλικίας. 

Αρχικά, θέλησε να αποσαφηνίσει 

στα παιδιά την έννοια του σχολικού εκφοβισμού, έννοια που συχνά συγχέεται με τη βία. Όπως χαρακτηριστι-

κά τους ανέφερε, σχολικός εκφοβισμός είναι η ηθελημένη, απρόκλητη και επαναλαμβανόμενη άσκηση βίας 

από έναν μαθητή προς έναν άλλο, με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και 

ψυχικού πόνου σε αυτόν. Τέτοια περιστατικά μπορεί να λαμβάνουν χώρα τόσο εντός όσο και εκτός του σχολικού 

χώρου. Τόνισε ότι, σε καμία περίπτωση, οι τσακωμοί μεταξύ παιδιών με ίδια σωματική και ψυχική δύναμη δε συ-

νιστούν σχολικό εκφοβισμό, καθώς ο τελευταίος προϋποθέτει ένα παιδί- δράστη (ή και περισσότερα!) και ένα 

τουλάχιστον παιδί- θύμα, ανήμπορο να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Στη συνέχεια, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης και αφύπνισης των παιδιών απέναντι στο φαινόμενο αυ-

τό, διευκρίνισε ότι ο εκφοβισμός μπορεί να λάβει διάφορες μορφές εκτός από τη σωματική βία˙ ενδέχεται, για 

παράδειγμα, να είναι λεκτικός, ψυχολογικός/ κοινωνικός, ηλεκτρονικός, ακόμα και σεξουαλικός! Προς έκπληξη, 

μάλιστα, των παιδιών σημείωσε ότι το φαινόμενο αυτό συνεπάγεται πλήθος συνεπειών όχι μόνο για το θύμα αλ-

λά και για τον θύτη. Χαρακτηριστικά, τα θύματα είναι πιθανό να εμφανίσουν άγχος, ψυχοσωματικά συμπτώματα, 

διαταραχές ύπνου ή διατροφής, σχολική άρνηση και κατάθλιψη. Οι θύτες, από την άλλη, κινδυνεύουν να οδηγη-

θούν σε σχολική αποτυχία και να αναπτύξουν παραβατική συμπεριφορά.

 Γνωρίζοντας πόσο πιο εύκολα εντυπώνονται ιδέες και καταστάσεις στο παιδικό μυαλό μέσα από εικόνες και 

δρώμενα, η κ. Σπυριδάκη θέλησε να εμπλέξει τα παιδιά σε ένα παιχνίδι ρόλων. Αφού τους εξήγησε αδρομερώς 

τα χαρακτηριστικά κάθε ρόλου, του θύτη, του θύματος και του παρατηρητή, δημιούργησε ένα σενάριο και 

κάλεσε κάποιους μαθητές να ενσαρκώσουν τους αντίστοιχους ρόλους! Το παιχνίδι ενθουσίασε τα παιδιά, όπως 

και η διαδικασία συζήτησης που ακολούθησε. Μέσα από τη συζήτηση, οι μαθητές επιχείρησαν να εμβαθύνουν 

στις μύχιες σκέψεις και τα συναισθήματα κάθε προσώπου και να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά του. Ιδιαίτερα 

στάθηκαν στον ρόλο του παρατηρητή, που μένοντας απαθής, είναι σαν να επικροτεί τη συμπεριφορά του θύτη.

Ο Φράνσις Μπέικον είχε υποστηρίξει ότι «Η γνώση είναι δύναμη». Θέλουμε να πιστεύουμε πως μέσα από 

αυτήν την ομιλία ευαισθητοποίησης οι μαθητές ενδυναμώθηκαν, ώστε να είναι σε θέση να υπερασπιστούν κα-

λύτερα τόσο τους εαυτούς τους όσο και τους άλλους που μπορεί να βρεθούν, κάποια στιγμή, στη θέση του ανί-

σχυρου… 

Ενημέρωση για θέματα 
υγιεινής από τον κ. Λιάντη

Κ
άθε χρόνο, το σχολείο μας έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί 

τον κ. Λιάντη, Ψυχολόγο και ειδικό συνεργάτη του ΚΕΕΛΠΝΟ 

(Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων), ο οποίος με χαρά 

αποδέχεται την πρόσκληση να μιλήσει στους μαθητές μας. Έτσι, για τη 

φετινή σχολική χρονιά, η συνάντηση αυτή είχε οριστεί για τη Δευτέρα, 

22 Ιανουαρίου 2018.

Ο κ. Λιάντης, με την επι-

κοινωνιακή ικανότητα που 

διαθέτει, κατάφερε να «ξε-

κλειδώσει» τους εφήβους, 

ώστε να του θέσουν ερω-

τήματα και, εντέλει, να 

διαφωτιστούν για θέμα-

τα που αφορούν στα σε-

ξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα, σχετικά με τα 

οποία ήταν και το θέμα της 

ομιλίας του. Αρχικά, με τη βοήθεια των μαθητών, κατονόμασε τα σημα-

ντικότερα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω της ερωτικής επαφής και 

αναφέρθηκε στον τρόπο διάγνωσης αυτών. Φρόντισε να διευκρινίσει 

ότι άλλη ασθένεια είναι το HPV και άλλη ασθένεια προκαλεί ο HIV, ο 

γνωστός σε όλους μας ιός του AIDS. Οι μαθητές άκουσαν έκπληκτοι ότι 

κάποια από τα- άγνωστα σε αυτούς- σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσή-

ματα μπορούν να προκαλέσουν μέχρι και στειρότητα. 

Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ασθένεια του AIDS, 

που έχει λάβει διαστάσεις πανδημίας. Το κλειδί για την προστασία ένα-

ντι της ασθένειας αυτής είναι η αποφυγή της απροφύλακτης ερωτικής 

επαφής. Μάλιστα, ενημερώθηκαν ότι τόσο ο άντρας όσο και η γυναίκα 

μπορούν να προφυλαχτούν, ώστε να μη θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυ-

νο. Ο κ. Λιάντης αναφέρθηκε, επίσης, στον χρόνο που μπορεί να με-

σολαβήσει μέχρι να εκδηλωθεί η ασθένεια του AIDS και σε κάποια συ-

μπτώματα που ενδέχεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ένα άτομο 

νοσεί από αυτήν. Τέλος, με αίσθημα ευθύνης φρόντισε να διαλύσει μύ-

θους που επικρατούν για την εν λόγω ασθένεια και οδηγούν στον κοι-

νωνικό αποκλεισμό πολλών ασθενών ή και φορέων αυτής.

Μετά το πέρας της άκρως ενδιαφέρουσας παρουσίασης του κ. Λιά-

ντη, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να του θέσουν ερωτήσεις, στις οποί-

ες απάντησε με επιστημονικό και συγχρόνως άμεσο τρόπο. Η ζεστή και 

φιλική ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί στην αίθουσα δεν διακόπη-

κε, ακόμα κι όταν χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα. Η συμβουλή που 

κράτησαν όλοι οι μαθητές είναι ότι η φροντίδα για την υγιεινή του σώ-

ματός τους σημαίνει ηχηρή κατάφαση προς τη ζωή…

Τ
ην Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018, 

πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας 

από τον αξιωματικό της Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κ. Χαράλα-

μπο Καρρά, ενημέρωση σχετική με θέματα 

ασφαλούς χρήσης των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης ειδικότερα και του διαδικτύου 

γενικότερα.

Το διαδίκτυο και τα άλλα μέσα ηλεκτρο-

νικής επικοινωνίας έχουν καταστεί αναπό-

σπαστο τμήμα της καθημερινότητας των 

εφήβων. Ωστόσο, η λανθασμένη χρήση 

τους μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση 

αντικοινωνικών συμπεριφορών, ακόμα και 

στην τέλεση αξιόποινων πράξεων. Απο-

στολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονι-

κού Εγκλήματος είναι η πρόληψη και κα-

ταστολή εγκλημάτων ή αντικοινωνικών 

συμπεριφορών που διαπράττονται μέσω 

της ηλεκτρονικής οδού. Για τον λόγο αυτό, 

ήταν ο πλέον αρμόδιος φορέας να ενημε-

ρώσει τους μαθητές μας για τον ορθό τρό-

πο χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων, που 

από παράδεισος της ψυχαγωγίας μπορούν 

πολύ εύκολα να μετατραπούν σε μια κόλα-

ση εκβιασμού.

Αρχικά, ο κ. Καρράς επεσήμανε ότι οι μα-

θητές πρέπει να κάνουν έναν διαχωρισμό 

μεταξύ της πραγματικής και της διαδικτυ-

ακής τους ζωής, τονίζοντας, παράλληλα, 

ότι η τελευταία δεν μπορεί να αντικατα-

στήσει την πραγματική ζωή με τις αληθι-

νές διαπροσωπικές σχέσεις. Στη συνέχεια, 

υπογράμμισε ότι σε οποιουδήποτε είδους 

ηλεκτρονική επικοινωνία, τα ηλεκτρονι-

κά «αποτυπώματα» των χρηστών παραμέ-

νουν, ακόμα κι αν οι τελευταίοι νομίζουν 

ότι τα έσβησαν. Σε σχέση με τα γνωστά 

δωμάτια επικοινωνίας (chat rooms), συμ-

βούλευσε τους μαθητές να μη μιλούν σε 

αγνώστους, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος άτο-

μα που προσποιούνται τους συνομηλίκους 

τους και τους φέρονται φιλικά να έχουν 

σκοτεινά κίνητρα και προθέσεις. Στην αρχή 

μιας τέτοιου είδους επικοινωνίας, τα άτο-

μα αυτά προσποιούνται ότι είναι έφηβοι, 

συμπεριφέρονται φιλικά, μέχρι να κερδί-

σουν την εμπιστοσύνη των παιδιών ή των 

εφήβων, και, στη συνέχεια, προβαίνουν σε 

πράξεις μη θεμιτές, ζητώντας τους, για πα-

ράδειγμα, να τους στείλουν γυμνές φωτο-

γραφίες, με τις οποίες τους εκβιάζουν. 

Λίγο πριν κλείσει την ομιλία του, παρου-

σίασε δύο βίντεο της Interpol, στηριγμένα 

σε πραγματικά γεγονότα, που αφορούσαν 

στις πληροφορίες που δίνουμε για τις κι-

νήσεις μας στα ηλεκτρονικά μέσα δικτύω-

σης. Στο πρώτο βίντεο, γινόταν λόγος για 

τις πληροφορίες που οι χρήστες ανακοινώ-

νουν σε μέσα δικτύωσης για την προσωπι-

κή τους  ζωή∙ μάλιστα, και οι ίδιοι οι συμ-

μετέχοντες στο πείραμα εξεπλάγησαν από 

το πλήθος των πληροφοριών που εκουσί-

ως παρέχουν για τη ζωή τους μέσω της ηλε-

κτρονικής οδού. Το δεύτερο βίντεο αφο-

ρούσε στους τρόπους απεξάρτησης από το 

διαδίκτυο, εφόσον, σταδιακά, αυξάνουν τα 

κρούσματα εθισμού σε αυτό. Χαρακτηρι-

στικά, έγινε αναφορά στο κέντρο απεξάρ-

τησης από το διαδίκτυο που λειτουργεί στο 

Πεκίνο, όπου οι «εξαρτημένοι» πραγμα-

τοποιούν σειρά στρατιωτικών ασκήσεων, 

ώστε να επανενταχθούν στην αληθινή ζωή. 

Αντίστοιχα, στη χώρα μας, λειτουργεί το 

τμήμα εθισμού στο Νοσοκομείο «Παίδων 

Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» για την 

απεξάρτηση των ανήλικων χρηστών του 

διαδικτύου.

Το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δι-

κτύωσης προσφέρουν έναν παράδεισο 

επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, αρκεί να μη 

δοκιμάσει κάποιος τους «απαγορευμένους 

καρπούς» τους, που θα τον οδηγήσουν σε 

«έξωση» από τον Παράδεισο…

Επίσκεψη της κ. Σπυριδάκη, Παιδοψυχολόγου, 
στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών

Ομιλία του αξιωματικού της Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κ. Χαράλαμπου Καρρά



ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ  //  10

Χριστουγεννιάτικο 
Φιλανθρωπικό Παζάρι 

στο σχολείο μας
Τ

ο Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Παζάρι έχει γίνει θεσμός για το σχολείο μας. 

Έτσι, κάθε χρόνο, λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, μαζευόμαστε όλοι, μαθητές, 

γονείς, καθηγητές και φίλοι του σχολείου και, «φορώντας» την πιο θετική μας διάθε-

ση, υποδεχόμαστε τη μεγάλη αυτή γιορτή, συγκεντρώνοντας, παράλληλα, χρήματα που 

θα προσφέρουν χαμόγελα αισιοδοξίας σε συνανθρώπους μας που πραγματικά τα έχουν 

ανάγκη. 

Για τη φετινή χρονιά, η ημερομηνία του Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού Παζαριού 

είχε οριστεί για την Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017. Όταν στις 12:00 χτύπησε το κου-

δούνι, οι μαθητές ξεχύθηκαν, όχι πλέον στο προαύλιο, αλλά στους διάφορους χώρους 

του σχολείου, προκειμένου να στήσουν τους πάγκους τους με τον πιο ευφάνταστο τρόπο. 

Μπαίνοντας κανείς στον χώρο της βιβλιοθήκης, σίγουρα θα μαγευόταν από τη χρωματι-

κή πανδαισία των λουλουδιών του ανθοπωλείου και τα μεθυστικά αρώματα που είχαν 

παρασκευάσει οι ίδιοι οι μαθητές στο πλαίσιο του Project. Ακόμα, στην αίθουσα αυτή, 

θα μπορούσε να θαυμάσει τις χειροποίητες κατασκευές που, με πολλή φροντίδα, είχαν 

δημιουργήσει μαθητές, καθώς και ένα βιβλιοπωλείο, αφού, ως γνωστόν, τα βιβλία απο-

τελούν ένα από τα δημοφιλέστερα δώρα για τα Χριστούγεννα- και όχι μόνο. Τους μικρούς 

μας φίλους μπορούσαν να τους περιποιηθούν και να τους βάψουν τα προσωπάκια μαθή-

τριες του σχολείου μας που είχαν αναλάβει το έργο της δημιουργίας περίτεχνων κομμώ-

σεων και αυτό του face painting. Στη συνέχεια, τα ηνία της διασκέδασης αναλάμβαναν 

μαθητές της Α’ Γυμνασίου, που είχαν μετατρέψει αίθουσες διδασκαλίας σε χώρους παι-

χνιδιού για μικρά και… μεγαλύτερα παιδιά! Για πρώτη φορά λειτούργησε στο σχολείο μας 

και Escape Room που, ομολογουμένως, είχε μεγάλη επιτυχία!

Μπαίνοντας κανείς στη μέχρι προ ολίγων ωρών αίθουσα διαγωνισμάτων, άκουγε τις 

χαρούμενες φωνές των μαθητών που διαφήμιζαν τα προϊόντα τους, γλυκές και αλμυρές 

γεύσεις, καφέδες και αναψυκτικά, ακόμα και… μαλλί της γριάς! Αυτό που πραγματι-

κά ήταν εντυπωσιακό ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές συνεργάζονταν, για να πα-

ρασκευάσουν τα διάφορα προϊόντα και το αίσθημα χαράς που πλημμύριζε τα πρόσωπά 

τους. Ταυτόχρονα, μπροστά από το κυλικείο, οι μαθητές της Γ’  Λυκείου πουλούσαν σου-

βλάκια και προσέφεραν απλόχερα το κέφι και τη ζεστασιά τους!

Και όλα αυτά… υπό τους ήχους της χορωδίας του σχολείου μας που τραγούδησε χρι-

στουγεννιάτικα- και όχι μόνο- τραγούδια, δίνοντας μια ακόμα νότα αισιοδοξίας σε αυτήν 

τη μοναδική βραδιά. Στα μέλη της χορωδίας μπορούσε κανείς να διακρίνει τον Δαμιανό 

Γρύλλη, απόφοιτο του 2011, που μας τίμησε με την παρουσία του και μας εντυπωσίασε με 

το ταλέντο του. Και όταν η χορωδία σίγησε, υπό τους ήχους του dj, τον ρόλο του οποίου 

είχε αναλάβει μαθητής του σχολείου μας, οι μαθητές της Γ’  Λυκείου έστησαν γλέντι με χο-

ρό και τραγούδι, αποδεικνύοντας ότι και σε αυτήν τη δύσκολη χρονική περίοδο της ζωής 

τους η χαρά δε λείπει από τις ψυχές τους.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πραγματοποιήθηκε κλήρωση για πλούσια δώρα, 

μεταξύ των οποίων και ένα i-phone 8! Η βραδιά έκλεισε με μεγάλη επιτυχία, καθώς, χάρη 

στα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, πολλοί συνάνθρωποί μας θα χαμογελάσουν. Συγκε-

κριμένα, συγκεντρώθηκαν 4.817 ευρώ, τα οποία επιμερίστηκαν και δόθηκαν τις επόμε-

νες ημέρες στο Ίδρυμα Μ. Κόκκορη, που περιθάλπει άτομα με Νοητική Υστέρηση και 

Σύνδρομο Down και στη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία», που ιδρύ-

θηκε από την Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, με πρωτοβουλία του Μητρο-

πολίτη κ.κ. Νικολάου, και αποτελεί το μοναδικό κέντρο ανακούφισης ενήλικων ασθενών 

με καρκίνο στην Ελλάδα που παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του.

Πράγματι, χάρη στο Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Παζάρι πολλά χαμόγελα έλαμ-

ψαν στα πρόσωπα συνανθρώπων μας που το είχαν ανάγκη, αλλά και στα πρόσωπα όλων 

όσοι συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια, καθώς η προσφορά συνιστά μια σημαντική 

πηγή χαράς…  

κριμένα, συγκεντρώθηκαν 4.817 ευρώ, τα οποία επιμερίστηκαν και δόθηκαν τις επόμε

νες ημέρες στο Ίδρυμα Μ. Κόκκορη, που περιθάλπει άτομα με Νοητική Υστέρηση και 

Σύνδρομο Down και στη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία», που ιδρύ-

θηκε από την Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, με πρωτοβουλία του Μητρο-

πολίτη κ.κ. Νικολάου, και αποτελεί το μοναδικό κέντρο ανακούφισης ενήλικων ασθενών 

με καρκίνο στην Ελλάδα που παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του.

Πράγματι, χάρη στο Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Παζάρι πολλά χαμόγελα έλαμ-

ψαν στα πρόσωπα συνανθρώπων μας που το είχαν ανάγκη, αλλά και στα πρόσωπα όλων 

όσοι συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια, καθώς η προσφορά συνιστά μια σημαντική 

πηγή χαράς…  



Τ
α μαθητικά χρόνια αποτελούν, 

αναμφίβολα, ένα σημαντικό κεφά-

λαιο στη ζωή κάθε ανθρώπου και 

συνδέονται με κάποιες από τις ωραιότε-

ρες αναμνήσεις του. Η επίσκεψη για έναν 

απόφοιτο στο σχολείο όπου φοιτούσε ση-

μαίνει επιστροφή στα χρόνια αυτά που, εν 

πολλοίς, σηματοδότησαν την εξέλιξή του 

και διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα του. 

Έτσι, όταν στην αρχή της σχολικής χρο-

νιάς το σχολείο μας απηύθυνε πρόσκλη-

ση στους παλιούς του μαθητές, τους απο-

φοίτους των ετών 2006-2017, για συνά-

ντηση, πολλοί ήταν αυτοί που απάντησαν 

θετικά.

Η συνάντηση είχε οριστεί για την Πέ-

μπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017, και, όσο η 

ημέρα αυτή πλησίαζε, τόσο η αγωνία κο-

ρυφωνόταν. Τόσο οι καθηγητές όσο και οι 

νεότεροι μαθητές του σχολείου μας ανυ-

πομονούσαν να τους συναντήσουν, να 

τους αγκαλιάσουν και να μάθουν τα νέα 

τους… Άλλοι φοιτητές, άλλοι επαγγελμα-

τίες πια, όλοι, όμως, με μια κοινή αφετη-

ρία: υπήρξαν μαθητές στο Πρότυπο Εκ-

παιδευτήριο Αθηνών. 

Λίγο μετά τις έντεκα, άρχισαν να κατα-

φτάνουν οι πρώτες παρέες στο σχολείο 

μας, θυμίζοντας εκείνα τα «πηγαδάκια» 

που έκαναν, χρόνια πριν, ως έφηβοι, στο 

προαύλιο. Οι κουβέντες τους διακόπτο-

νταν, κάθε φορά που κάποιος καθηγητής 

περνούσε και έσπευδαν να τον χαιρετή-

σουν και αυτός να τους ρωτήσει τα νέα 

τους. Λίγα λεπτά αργότερα, τόσο ο χώρος 

μπροστά από τη γραμματεία όσο και το 

προαύλιο είχαν γεμίσει από τα αγαπημέ-

να μας παιδιά, που, αν και είχαν μεγαλώ-

σει, κρατούσαν κάτι από την παιδική λάμ-

ψη στα μάτια τους.

Η εκδήλωση υποδοχής των αποφοί-

των ξεκίνησε με τη θεατρική παράστα-

ση «Πρόβα» του Ζαν Ανούιγ, στην οποία 

πρωταγωνιστούσε ομάδα καθηγητών και 

μαθητών του σχολείου μας. Οι απόφοιτοι 

εντυπωσιάστηκαν τόσο με την τεχνική 

«θέατρο μέσα στο θέατρο» που χρησιμο-

ποιεί ο Ανούιγ όσο και με τον τρόπο με τον 

οποίο μαθητές και καθηγητές ενσάρκω-

σαν τους ήρωες επί σκηνής.

Μετά το τέλος της παράστασης, σειρά 

είχε η απονομή αναμνηστικών από μα-

θήτριες της Β’ Γυμνασίου και η προβολή 

βίντεο και φωτογραφιών από τη ζωή 

των αποφοίτων, κατά τα χρόνια που ήταν, 

ακόμα, μαθητές. Πριν ξεκινήσει, όμως, 

αυτό το κομμάτι της εκδήλωσης, ακού-

στηκε ζωντανά το τραγούδι «Τα μαθητι-

κά τα χρόνια» που προκάλεσε συγκίνηση 

και ανέσυρε αναμνήσεις όχι μόνο στους 

αποφοίτους, αλλά και σε όλους όσοι έζη-

σαν μαζί τους τα μαθητικά τα χρόνια… 

Στη συνέχεια, ξεκίνησε η προβολή φωτο-

γραφιών από τους αποφοίτους κάθε χρό-

νου, αρχής γενομένης από τους πρώτους 

αποφοίτους του σχολείου μας, αυτούς 

του 2006. Εκείνοι, επιτυχημένοι επαγγελ-

ματίες πλέον, με τρεμάμενη φωνή, εξήγη-

σαν πόσο πολύ τους βοήθησε το σχολείο 

και ο τρόπος διαβάσματος που κατέκτη-

σαν στη μετέπειτα φοιτητική και επαγγελ-

ματική τους ζωή και δήλωσαν ότι έχουν 

κρατήσει, ακόμα, κάποιες από τις σχολι-

κές σημειώσεις τους! 

Ακολούθως, ανέβηκαν στη σκηνή, ανά 

ομάδες, απόφοιτοι από κάθε έτος και μί-

λησαν στους μαθητές και τους καθηγητές 

για τις σπουδές τους και την εργασία τους, 

δίνοντας, παράλληλα, συμβουλές στους 

μικρότερους μαθητές για τον τρόπο ορ-

γάνωσης του χρόνου και της δουλειάς 

τους. Όλοι αναφέρθηκαν στο ζεστό κλί-

μα που έζησαν στο «σχολείο- οικογένεια», 

όπως το χαρακτήρισαν και τις συμβουλές 

των καθηγητών τους, που κρατούν ακόμα 

και σήμερα βαθιά μέσα τους. Αυτό το τε-

λευταίο συγκίνησε πολύ τους καθηγητές, 

τα όνειρα των οποίων συνεπλάκησαν με 

αυτά των μαθητών.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν όταν 

ανέβηκε στη σκηνή η ομάδα των απο-

φοίτων του 2011, οι οποίοι αποτέλεσαν 

την πρώτη γενιά αποφοίτων που έζησε και 

τα έξι χρόνια της μαθητικής της ζωής στο 

σχολείο μας. Ήταν τα πρώτα πρωτάκια 

μας, που κόσμησαν τους τοίχους του σχο-

λείου με τις ζωγραφιές τους και γέμισαν το 

προαύλιο με τις χαρούμενες φωνές τους. 

Έξι χρόνια μετά την αποφοίτησή τους, οι 

περισσότεροι, έχοντας ολοκληρώσει τις 

σπουδές τους, πραγματοποιούν είτε με-

ταπτυχιακές σπουδές είτε εργάζονται πά-

νω στο γνωστικό τους αντικείμενο. Κανείς 

δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο γεγονός 

ότι χρωστά μεγάλο μέρος της εξέλιξής του 

στο σχολείο και τους καθηγητές του, που 

ήταν πάντα πρόθυμοι να ακούσουν κάθε 

τους προβληματισμό και να τους συμβου-

λέψουν σε ό,τι χρειάζονταν.

Οι απόφοιτοι των επόμενων ετών μίλη-

σαν κι αυτοί, με τη σειρά τους, για την επι-

λογή σπουδών, τις διεξόδους που ανοίγο-

νται μετά το Λύκειο και αναπόλησαν -κα-

θώς παρακολουθούσαν και το σχετικό βί-

ντεο- στιγμές από τις εκδρομές τους, που, 

όπως δήλωσαν, συνδέονται με κάποιες 

από τις ωραιότερες σχολικές τους ανα-

μνήσεις! Τέλος, στη σκηνή ανέβηκαν και 

οι απόφοιτοι του 2017, που, μόλις λίγους 

μήνες πριν, άνοιξαν τα φτερά τους για νέ-

ους προορισμούς. Ήταν πολύ συγκινη-

τικό, για μαθητές και καθηγητές, να βλέ-

πουν τα μέχρι πρότινος παιδιά να προχω-

ρούν, να εξελίσσονται και να συνομιλούν 

με τους μικρότερους μαθητές του σχολεί-

ου, δίνοντάς τους συμβουλές. 

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, ακολού-

θησαν φωτογραφίες με καθηγητές και πα-

λιούς συμμαθητές να χαμογελούν αγκα-

λιασμένοι και, αρκετή ώρα μετά το σχό-

λασμα, αποχαιρέτησαν το σχολείο τους, 

όχι όμως και τις αναμνήσεις, που θα ζουν 

για πάντα στις ψυχές τους… Εμείς περιμέ-

νουμε να σας ξανασυναντήσουμε και να 

ακούσουμε τις εντυπώσεις σας από τα νέα 

σας «ταξίδια»…
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Συνάντηση αποφοίτων 
Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών
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ΘΕΑΤΡΟ

Τ
ο έργο του Ευγένιου Σβαρτς «Ο Δρά-
κος», όπως κάθε κλασικό έργο, μπο-
ρεί να ερμηνευτεί με διαφορετικούς 

τρόπους: ως αντιφασιστικό, ως κοινωνική 
και πολιτική σάτιρα, ως ρομαντικό ερωτικό 
δράμα αλλά και ως φιλοσοφική παραβολή. 
Στην προσπάθεια να εντοπίσουμε την ου-
σία του δράματος, να κατανοήσουμε τον 
στόχο του συγγραφέα, μπορεί να βρεθού-
με σε αδιέξοδο. Πολύ πιθανόν, όμως, η πο-
ρεία προς αυτό το αδιέξοδο και έξοδος από 
αυτό να αποτελεί και το νόημα της Λογοτε-
χνίας… Όπως στην ερώτηση των ηρώων: 
«Και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε;», έρχεται 
η απάντηση: «Να σκοτώσετε τον Δράκο»!

Κατά το έτος 1943, ο Δεύτερος Παγκό-
σμιος Πόλεμος αποτελούσε το κύριο θέμα 
των λογοτεχνικών έργων, των συζητήσεων, 
των σκέψεων. Στην Τασκένδη, όμως, όπου 

ο δραματουργός Ευγένιος Σβαρτς κατέ-
φτασε από το πολιορκημένο Λένινγκραντ, 
γράφει … ένα παραμύθι. Πώς να το ερμη-
νεύσουμε; Ως φυγή από την πραγματικό-
τητα; Για να λύσουμε την απορία μας, ας 
θυμηθούμε ότι στο τελευταίο του έργο «Το 
συνηθισμένο θαύμα», το όνομα του οποίου 
συνιστά ένα δημοφιλές οξύμωρο, ο συγ-
γραφέας αναφέρει το εξής: «Το παραμύθι 
διηγείται όχι για να κρύψει, αλλά για να απο-
καλύψει, να δηλώσει δυνατά αυτά που σκέ-
φτεται ο παραμυθάς». Ήταν και ο λόγος για 
τον οποίο ο Σβαρτς χρειάστηκε δέκα ολό-
κληρα χρόνια, για να βρει τον δικό του δρό-
μο στη Λογοτεχνία, για να μιλήσει δυνατά 
μέσα από τη γλώσσα του παραμυθιού.

«Ο Δράκος» είναι, πιθανόν, το πιο αποκα-
λυπτικό του έργο. Ο υπότιτλος «Παραμύθι 
σε τρεις πράξεις» δεν παραπλανά κανέναν. 

Από την αρχή καταλαβαίνουμε ότι η υπό-
θεση, οι ήρωες και τα σκηνικά πηγάζουν 
από την πραγματική ζωή. Ας δούμε ένα πα-
ράδειγμα:
Δράκος: Οι άνθρωποί μου μπορούν να τρο-
μάξουν οποιονδήποτε. Αυτό είναι δικό μου 
έργο. Εγώ τους έκανα αυτό που είναι.
Λανσελότος:  Είναι, όμως, άνθρωποι κι αυ-
τοί.
Δράκος: Μόνον εξωτερικά.
Λανσελότος: Όχι!
Δράκος:  Αν μπορούσες να δεις τις καρδιές 
τους, θα ανατρίχιαζες.
Λανσελότος: Όχι!
Δράκος:  Θα το έβαζες, μάλιστα, στα πό-
δια. Δε θα αποφάσιζες να πεθάνεις για ανά-
πηρους σαν κι αυτούς. Εγώ τους έκανα ανά-
πηρους, αγαπητέ μου. Τους παραμόρφωσα 
τέλεια. Το ανθρώπινο πνεύμα είναι πολύ εύ-

πλαστο. Κόψε του ανθρώπου το κορμί στα 
δύο και θα τα «τινάξει». Σπάσ’ του, όμως, το 
πνεύμα και θα φάει από το χέρι σου. Όχι, δε 
θα βρεις άλλους τέτοιους πουθενά. Μόνο 
στην πόλη μου. Πνεύματα χωρίς χέρια, χω-
ρίς πόδια, πνεύματα κουφά, μουγγά, αλυσο-
δεμένα, σερνάμενα, καταραμένα πνεύματα. 
Γιατί νομίζεις ότι ο Δήμαρχος κάνει τον τρε-
λό; Είναι για να κρύψει ότι δεν έχει καθόλου 
πνεύμα. Τριμμένα πνεύματα, εξαγορασμένα 
πνεύματα, σιχαμένα πνεύματα. Τι κρίμα που 
το πνεύμα είναι αόρατο και δεν μπορείς να το 
δεις…
Λανσελότος: Είναι ευτύχημα για σένα.
Δράκος:  Τι εννοείς;
Λανσελότος: Οι άνθρωποι θα τρόμαζαν, αν 
μπορούσαν να δουν με τα μάτια τους πώς κα-
τάντησε το πνεύμα τους. Θα προτιμούσαν 
να πεθάνουν παρά να μείνουν σκλάβοι. Και 

Τη φετινή χρονιά, στο ετήσιο Φεστιβάλ Θεάτρου, 
συμμετείχαν πέντε θεατρικές ομάδες. Η πρώτη ήταν 
μια μικτή ομάδα Γυμνασίου, η οποία παρουσίασε 
στους μαθητές του σχολείου μας το έργο του Ευγέ-
νιου Σβαρτζ «Ο Δράκος», ενώ η δεύτερη μια μικτή 

ομάδα Γυμνασίου, Λυκείου και καθηγητών το έρ-
γο «Περιπέτεια» της Μαρίνας Τσβετάγιεβα. Η τρίτη 
και τέταρτη ομάδα, μικτές και οι δύο, αποτελούμενες 
από μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και καθηγητές, 
ερμήνευσαν δύο διαλόγους αγάπης, την «Ομελέτα 

με μουστάρδα» του Πιερ Ρουντί και το έργο «Δι-
άλογος» της Νατάλια Γκίντζμπουργκ. Τέλος, η πέ-
μπτη ομάδα, στην οποία ανήκαν μαθητές Γυμνασί-
ου, Λυκείου και καθηγητές, ανέβασε στη σκηνή το 
έργο «Ευρυδίκη» του Ζαν Ανούιγ.

Η 
Μαρίνα Τσβετάγιε-

βα (1892 – 1941) ήταν 

Ρωσίδα ποιήτρια και 

συγγραφέας, μία από τις με-

γαλύτερες Ρωσίδες λογο-

τέχνιδες του 20ου αι. Ο 

πατέρας της ήταν κα-

θηγητής στο Πανεπι-

στήμιο της Μόσχας, 

γνωστός Φιλόλογος 

και Ιστορικός της τέ-

χνης, ο οποίος ίδρυ-

σε το παγκοσμίως 

γνωστό μουσείο Κα-

λών Τεχνών Πούσκιν 

στη Μόσχα. Η μητέ-

ρα της ήταν πιανί-

στρια, μαθήτρια του 

διάσημου Ρώσου πια-

νίστα Νικολάι Ρου-

μπινστάιν. Η Μαρί-

να άρχισε να γράφει 

ποιήματα όχι μόνο 

στα Ρωσικά αλλά 

και στα Γαλλικά και 

στα Γερμανικά, όταν ήταν έξι ετών. Εξαιτίας της αρρώστιας 

της μητέρας της, η Τσβετάγιεβα πέρασε τα παιδικά της χρό-

νια στην Ιταλία, την Ελβετία και τη Γερμανία, όπου γνώρι-

σε πολύ καλά τη διεθνή Λογοτεχνία. Μετά την Οκτωβρι-

ανή Επανάσταση, και αφού η μικρή της κόρη πέθανε από 

την πείνα κατά τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, η Μαρίνα 

αναγκάστηκε να ζήσει, για αρκετά χρόνια, μαζί με την οικο-

γένειά της σε διάφορες χώρες της Ευρώπης μέσα σε μεγά-

λη δυστυχία και φτώχια. Το 1937, ο σύζυγος της συγγραφέ-

ως και η δεύτερη κόρη τους επέστρεψαν στη Ρωσία και, το 

1939, τους ακολούθησε και η ίδια μαζί με τον μικρότερο γιο 

τους. Όμως, σχεδόν αμέσως, όλη η οικογένεια- εκτός της 

Μαρίνας- συνελήφθη από το καθεστώς του Στάλιν. Η κόρη 

της Αριάδνη πέρασε στις φυλακές οκτώ χρόνια, ο γιος της 

Μουρ φυλακίστηκε επίσης, ενώ ο πατέρας τους εκτελέστη-

κε το 1941. Ως σύζυγος του «εχθρού του λαού», η ποιήτρια 

δεν μπορούσε να εργαστεί και αυτοκτόνησε στις 31 Αυγού-

στου του 1941, στην πόλη Γιελαμπούγκα.

Στους περισσότερους αναγνώστες η Μαρίνα Τσβετάγι-

εβα είναι γνωστή για το ποιητικό της έργο. Λίγοι, ωστόσο, 

ξέρουν ότι, κατά την περίοδο 1918-1919, εξωτερικοί και 

εσωτερικοί λόγοι την ανάγκασαν να ασχοληθεί με τη δρα-

ματουργία. Την έξωθεν γι’ αυτό αιτία αποτέλεσε η φιλία της 

με τους ηθοποιούς των θιάσων του Στούντιο Βαχτάνγκοβ 

και του Δεύτερου Στούντιο του Καλλιτεχνικού Θεάτρου, 

ενώ η έσωθεν αιτία, όπως έγραφε η ίδια, ήταν η εξής: «Η φω-

νή έγινε μεγαλύτερη των στίχων και ο αέρας στο στήθος ήταν 

περισσότερος από ό,τι χρειαζόταν ο αυλός». Εντός σύντομου 

χρονικού διαστήματος, η ποιήτρια σκέφτηκε να γράψει δέ-

κα θεατρικά έργα, από τα οποία, τελικά, συγγράφθηκαν μό-

νο έξι. Η Μαρίνα Τσετάγιεβα τα θεωρούσε ενιαία κομμάτια, 

ενωμένα υπό τον τίτλο «Ρομαντική», και έτσι σχεδίασε να 

τα εκδώσει. Τα πιο σημαντικά από αυτά ήταν η διλογία για 

τον Καζανόβα, «Περιπέτεια» και «Φοίνιξ», το οποίο- αρχικά- 

ονομαζόταν «Τέλος του Καζανόβα».

Η υπόθεση της «Περιπέτειας» είναι μια πραγματική 

ιστορία από τα «Απομνημονεύματα» του ίδιου του Καζα-

νόβα, η επιλογή του οποίου ως ήρωα δεν ήταν καθόλου 

τυχαία. Η Ρωσίδα δραματουργός τον θεωρούσε ιστορικό 

ήρωα, ο οποίος την ενδιέφερε, στο πλαίσιο του συνήθους- 

για την εποχή μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση -φαινο-

μένου του παραλληλισμού τρέχοντων συμβάντων με τα γε-

γονότα της μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης. Για τον σκοπό 

αυτό, η Τσβετάγιεβα είχε μελετήσει όλες τις γραπτές ιστο-

ρικές μαρτυρίες σχετικά με τον Καζανόβα. 

Παρόλ’ αυτά, τα θεατρικά έργα της συγγραφέως δεν είναι 

ιστορικά, αλλά αντιιστορικά. Εδώ χρησιμοποιούνται πραγ-

ματικά γεγονότα της ζωής του Καζανόβα μόνο για να δώ-

σουν μια αίσθηση αλήθειας στον μύθο που δημιουργήθη-

κε από την ποιήτρια.

«Ο Δράκος» του Ευγένιου Σβαρτς
      Να σκοτώσουμε τον Δράκο... μέσα μας

«Περιπέτεια» της Μαρίνας Τσβετάγιεβα
Έρως και Ψυχή
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ποιος θα σε έτρεφε τότε;
Δράκος: Ο διάβολος ξέρει ότι μπορείς να 
έχεις και δίκαιο ...

Όπως έγραφε ο Γκόγκολ για τον «Επιθε-
ωρητή», η πόλη, στο εν λόγω θεατρικό του 
έργο, συμβολίζει την πόλη της ανθρώπινης 
ψυχής, ενώ οι υπάλληλοι αποτελούν την 
προσωποποίηση των παθών. Από αυτήν 
την άποψη, ο Ευγένιος Σβαρτς είναι κλη-
ρονόμος της Κλασικής Λογοτεχνίας, επει-
δή ακριβώς εστιάζει την προσοχή του στον 
εσωτερικό κόσμο των ανθρώπων, όπως 
αυτός έχει διαμορφωθεί διαχρονικά, και 
προσφέρει τη δυνατότητα στον αναγνώ-
στη να διαβάσει το κείμενο υπό το πρίσμα 
της αιώνιας πάλης του καλού με το κακό, 
όχι μόνο στον εξωτερικό κόσμο του αν-
θρώπου αλλά και στον εσωτερικό.

Ο συγγραφέας, όπως και ο ήρωάς του, 
ο Λανσελότος, λειτουργούν με γνώμονα 
την αγάπη για τον άνθρωπο. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι ο Ρώσος δραματουργός, τέσσερα 
χρόνια πριν από τον θάνατό του, αναφέρει 
ότι ο ίδιος δεν μπορούσε να ζει χωρίς τους 
ανθρώπους και πάντα αναβάθμιζε την αξία 
του συνομιλητή του και μείωνε τη δική του. 
Ήταν σαν να  έβλεπε κάθε άνθρωπο μέσα 
από έναν μεγεθυντικό φακό… και αυτό το 
βλέμμα τον ενίσχυε ψυχολογικά, γεγονός 
που τον οδήγησε να θεωρεί τους ανθρώ-
πους θεϊκά πλάσματα. Πράγματι, τα έργα 
του Σβαρτς αποτέλεσαν έναν μεγεθυντικό 
φακό για τους θεατές και τους αναγνώστες, 
ο οποίος τους βοήθησε να δουν πιο προσε-
κτικά- πρώτα από όλα- τους εαυτούς τους. 

Η ιστορία του «Δράκου» συνιστά, ακό-
μα, μια διήγηση για κάποιον ήρωα δρακο-
κτόνο, και, από αυτή την άποψη, είναι, σχε-
δόν, αρχετυπική. Μόνο που οι κάτοικοι της 
πόλης, απελευθερωμένοι από την εξου-
σία του τέρατος, που διήρκεσε σχεδόν 400 
χρόνια, δε χαίρονται για κάποιο λόγο. Χα-
ρακτηριστικά είναι τα εξής λόγια του κει-

μένου: 
Δήμαρχος: Ξέρεις … είμαι πραγματικά αφο-
σιωμένος στον αγαπητό μου Δράκο. Σου δί-
νω τον λόγο της τιμής μου … Θα έδινα τη ζωή 
μου για αυτόν… Και βέβαια θα νικήσει ο κα-
ταπληκτικός, ο αξιολάτρευτος, ο αριστουργη  
ματικός, ο ουράνιος, ο αγαπημένος μου Δρά-
κος. Α! Πόσο τον αγαπώ! Τον αγαπώ, αυτό εί-
ναι όλο».

Τέτοιους ανθρώπους δεν είναι εύκολο 
να τους αγαπάς˙ ακόμα πιο δύσκολο είναι 
να τους σώζεις, εφόσον οι ίδιοι δεν το θέ-
λουν. Αυτό, για παράδειγμα, λέει ο Δήμαρ-
χος: «Χρόνια, τώρα, δεν έχω πει την αλήθεια 
ούτε στον εαυτό μου. Ξέχασα τι πράγμα εί-
ναι. Μου προκαλεί αηδία … Ξέρεις τι φέρνει 
η καταραμένη αλήθεια; … Τρία "ζήτω" για 
τον Δράκο». 

Πολλά σημεία σε αυτό το έργο θυμίζουν 
κάποιες ιδέες των Ευαγγελίων, ενώ μερικοί 
διάλογοι οδηγούν κατευθείαν στο κείμενο 
της Βίβλου. Η ιστορία του Λανσελότου εί-
ναι η ιστορία ενός δίκαιου ιππότη, ο οποίος 
έφτασε να σώσει τους ανθρώπους, αλλά, 
τελικά, σκοτώνεται από αυτούς. «Συγχωρεί-
τε μας, φτωχούς φονιάδες» αναστενάζουν 
οι κάτοικοι, όταν αρνούνται να του δώσουν 
όπλα για τη μάχη. Υπάρχουν, όμως, στην 
πόλη μερικοί πιστοί σύμμαχοι, οι οποίοι εί-
ναι ευτυχισμένοι που πρόλαβαν να δουν 
τον ερχομό του Σωτήρα και του βρίσκουν 
τα κατάλληλα όπλα. Με αυτά ο ιππότης νι-
κά τον Δράκο, αλλά ο δρόμος για ένα ευτυ-
χισμένο τέλος είναι ακόμα μακρύς. Οι φίλοι 
αυτοί λένε στον Λανσελότο: «Περιμέναμε, 
αιώνες περιμέναμε. Ο Δράκος μάς έκανε σιω-
πηλούς και περιμέναμε σιωπηλά. Και να, ήρ-
θες! Σκότωσέ τον και απελευθέρωσέ μας!».

Ο ήρωας, που πληγώθηκε σοβαρά κατά 
τη μάχη, εξαφανίζεται, φεύγει στα βουνά, 
για να θεραπεύσει τα τραύματά του, ενώ 
τη θέση του Δράκου καταλαμβάνει ο Δή-
μαρχος, ο οποίος εκτελεί τις «δρακόντειες» 

υποχρεώσεις το ίδιο καλά με τον προηγού-
μενο τύραννο. Οι κάτοικοι που καταράστη-
καν τον παλαιό Δράκο δε συνειδητοποιούν 
καθόλου ότι απέκτησαν έναν νέο. Παρόλα 
αυτά, ο Λανσελότος επιστρέφει (Δευτέρα 
Παρουσία;), αλλά φοβάται πιο πολύ από 
την πρώτη φορά, επειδή οι απελευθερω-
μένοι κάτοικοι επανειλημμένα προδίδουν 
αυτόν και τον εαυτό τους:
Λανσελότος: Αυτό που είδα ήταν ανατριχια-
στικό… Σε είδα να κλαις από χαρά την ώρα 
που φώναζες στο Δημαρχείο: «ζήτω ο Δρα-
κοκτόνος»!
1ος Κάτοικος: Ναι, έκλαψα, αλήθεια είναι. Αλ-
λά, άρχοντα Λανσελότε, δεν προσποιούμουν.
Λανσελότος:   Ήξερες, όμως, ότι δεν ήταν αυ-
τός που σκότωσε τον Δράκο.
1ος Κάτοικος: Μέσα μου το ήξερα … αλλά 
μπροστά στον κόσμο;
Λανσελότος: Περιβολάρη, εσύ έμαθες τα 
«σκυλάκια σου», τα λουλούδια, να φωνά-
ζουν: «ζήτω ο Πρόεδρος»;
Περιβολάρης: Ναι, εγώ.
Λανσελότος: Και έμαθαν να το κάνουν;
Περιβολάρης: Ναι, αλλά, κάθε φορά που 
φώναζαν, μού έβγαζαν τη γλώσσα. Νόμιζα 
ότι έτσι θα έπαιρνα χρήματα για νέα πειρά-
ματα…»
«Τι πρέπει να σας κάνω τώρα; αναστενάζει 
λυπηρά ο ιππότης δρακοκτόνος. 
«Μη σκοτίζεσαι για δαύτους» παρεμβαίνει ο 
Δήμαρχος. «Δε χρειάζεται να ασχολείστε με 
τέτοια πράγματα. Εγώ και ο γιος μου ξέρουμε 
πώς πρέπει να τους φερθούμε. Αυτή θα είναι 
η καλύτερη τιμωρία για αυτούς».

Τελικά, ο Λανσελότος ήρθε για να μείνει 
και, τώρα, ξέρει τι ακριβώς να κάνει: «Έχου-
με να κάνουμε δουλειά πιο δύσκολη και πιο 
κουραστική κι από το κέντημα. Πρέπει να 
σκοτώσουμε τον Δράκο που είναι μέσα στον 
καθένα από αυτούς».

Το έργο «Ο Δράκος» έφτασε στο θεατρι-
κό κοινό τη δεκαετία του ’60 και φάνηκε 

πολύ επίκαιρο. Το 1944, το απαγόρευσαν 
μετά τη γενική πρόβα. «Μήπως δεν είναι, 
τελικά, ένα έργο ενάντια στον γερμανικό 
φασισμό;» αναρωτήθηκε κάποιο υψηλό 
πρόσωπο και, για 20 χρόνια, το έργο μπήκε 
σε αρχείο. Ο δραματουργός αντιμετώπισε 
ψύχραιμα τη λογοκρισία του έργου του. Δε 
διόρθωνε ποτέ τίποτε, για να ευχαριστήσει 
την εξουσία, ίσως επειδή πίστευε ότι τα πα-
ραμύθια του είναι γραμμένα για το μέλλον. 
Ο Σβαρτς πάντα κρατούσε απόσταση από 
την πολιτική αλλά ποτέ από τη ζωή. Στα έρ-
γα του υπάρχουν πολλά σημάδια του χρό-
νου και είναι σαφές ότι γράφτηκαν όχι για 
να υπηρετήσουν την τέχνη αλλά τους αν-
θρώπους.

Το τέλος του «Δράκου» είναι πιο τραγικό 
από την αρχή. Το να σκοτώσουμε τον Δρά-
κο μέσα στον καθένα αλλά και στον ίδιο 
μας τον εαυτό είναι μια δύσκολη αποστολή 
και αυτός που την αναλαμβάνει ρισκάρει, 
διότι, όπως έγραψε ο συγγραφέας στο έρ-
γο του «Η σκιά»: «Είναι πολύ δύσκολο να τα 
ξεπλέξεις όλα αυτά, να τα τακτοποιήσεις και, 
ταυτόχρονα, να μη βλάψεις τίποτε το ζωντα-
νό». Αναμφίβολα, όμως, αξίζει τον κόπο να 
το επιχειρήσουμε!

Η «Περιπέτεια» περιγράφει την ιστορία της συνάντησης 

του Καζανόβα με την Εριέττα και βασίζεται, γενικά, στην 

ακολουθία των γεγονότων, όπως την περιγράφει ο ήρω-

ας: τη γνωριμία τους υπό μυστικές περιστάσεις, τη μυστική 

εξαφάνιση της κοπέλας στα πρόθυρα, σχεδόν, του γάμου 

και την- μετά από δεκατρία χρόνια- αποκάλυψη της επιγρα-

φής που η Εριέττα σχημάτισε με το δαχτυλίδι της στο τζάμι 

του ξενοδοχείου: «Θα ξεχάσετε και την Εριέττα» (Καζανόβα, 

456). Μια σειρά από λεπτομέρειες, όμως, μάς οδηγούν στη 

μυθολογική ερμηνεία των γεγονότων. Ο τίτλος της πρώτης 

πράξης «Σταγόνα λάδι», όπως και η ίδια η σκηνή γνωριμίας 

του ζευγαριού συνδέονται με το επεισόδιο από την ιστορία 

«Έρως και  Ψυχή» του Απουλήιου, κατά το οποίο η Ψυχή, για 

να δει το πρόσωπο του κοιμώμενου Έρωτα, σηκώνει το λυ-

χνάρι και η σταγόνα λαδιού τον ξυπνά. Με τον ίδιο τρόπο, η 

Εριέττα ξυπνά τον Καζανόβα ντυμένη ως Ουσάρος· και εδώ 

υπάρχει ένας σαφής παραλληλισμός. Ο Καζανόβα, αναμφί-

βολα, ερμηνεύεται ως Έρωτας ή –τουλάχιστον- εννοείται 

ότι βρίσκεται κάτω από την προστασία του, ενώ η Εριέττα, 

σαφέστατα, παριστάνει την Ψυχή. Παρόλ’ αυτά, η μετέπειτα 

εξέλιξη του έργου της Τσβετάγιεβα λίγο θυμίζει τις «Μετα-

μορφώσεις» του Απουλήιου, και, μάλλον, παίρνει την αντί-

θετη μορφή. Στον μύθο του Ρωμαίου συγγραφέως, η Ψυχή 

δεν ξέρει ποιον θα συναντήσει, ενώ ο αφυπνισμένος Έρω-

τας την εγκαταλείπει. Στην «Περιπέτεια», αντίθετα, η Εριέτ-

τα αποτελεί μυστικό για τον Καζανόβα, ο οποίος την ερω-

τεύεται. Η ηρωίδα, πολύ γρήγορα, τον εγκαταλείπει, χωρίς 

εκείνος να ανακαλύψει την προσωπικότητά της. Στον ρόλο 

της Εριέττα, μονίμως, υπογραμμίζεται η σύνδεση αυτής με 

τον «ουράνιο» κόσμο: το μοτίβο της σελήνης, του φεγγαρό-

φωτος που πάντα τη συνοδεύει. Η υπόνοια της «μη ανθρώ-

πινης» φύσης της κοπέλας περιέχεται και στις εξής φράσεις 

των ηρώων:

Καζανόβα: «Πες μου, τελικά, άγγελος είσαι ή δαίμονας;»

Εριέττα: «Αυτό το μυστικό ανήκει σε άλλους.»  

Ένα χρόνο πριν από την «Περιπέτεια», η Τσβετάγιεβα 

έγραψε το ποίημα «Δεν είμαι απρόσκλητη, ήρθα στο σπίτι…» 

(1918). Έχει μορφή μονόλογου της Ψυχής, η οποία δεν ανα-

γνωρίζεται από τον αγαπημένο της. Τα θέματα της «μη ανα-

γνώρισης» και της «λησμονιάς» επαναλαμβάνονται, συνέ-

χεια, στο θεατρικό έργο. Ο Καζανόβα, αφού χώρισε με την 

Εριέττα, την ξεχνά και τη θυμάται μόνο έπειτα από δεκα-

τρία χρόνια, αφού βλέπει την επιγραφή στο τζάμι του ξενο-

δοχείου: «Θα ξεχάσετε και την Εριέττα». Την ονομάζει « του 

Πλάτωνα το δεύτερο μισό!», βοηθώντας μας να κατανοή-

σουμε ότι η Εριέττα είναι το ιδανικό του ταίρι στην αιωνι-

ότητα. Αν θυμηθούμε τον αντίστοιχο πλατωνικό μύθο από 

το «Συμπόσιο», θα συνειδητοποιήσουμε ότι η αγάπη μετα-

ξύ ανδρών και γυναικών δημιουργείται μόνο σε περίπτωση 

που κατάγονται από τους «ανδρόγυνους», οι οποίοι με τη 

σειρά τους κατάγονταν  από τη Σελήνη. 

Μεταξύ αυτών, η Εριέττα είναι πιο «θεϊκή», είναι πιο «αν-

δρόγυνη», ανήκει σε μεγαλύτερο βαθμό στη Σελήνη, στον 

κόσμο της γνώσης και της μνήμης, ενώ ο Καζανόβα είναι 

πιο «γήινο» πρόσωπο, το οποίο στερείται της γνώσης και 

της μνήμης. Η εμφάνιση της Εριέττα αποτελεί, για αυτόν, 

μια αποκάλυψη, ένα παράθυρο σε έναν «πραγματικό» ου-

ράνιο κόσμο, ενώ ο ίδιος ανήκει στον κόσμο του πλατω-

νικού υπόγειου σπηλαίου. Ο Καζανόβα της Τσβετάγιεβα 

αναζητά τη μοναδική του Ψυχή, αλλά αυτήν μπορεί να τη 

συναντήσει κανείς μόνο μία φορά στη ζωή.  

Η ίδια η ποιήτρια ήταν πιο τυχερή, από αυτήν την άποψη. 

Μάλλον, συνάντησε μια τέτοια μοναδική ψυχή, ένα «δεύτε-

ρο μισό», στο πρόσωπο του πνευματικού και προικισμένου 

συζύγου της. Όμως, οι στιγμές της «Αποκάλυψης» που έτυ-

χε να ζήσει μέσα στον στρόβιλο της επανάστασης και των 

διωγμών τούς χώρισαν και ως μαρτυρία του γεγονότος αυ-

τού εμφανίζεται στο έργο «Περιπέτεια» το επτασφράγιστο 

γράμμα που βάζει τέλος στην αγάπη των ηρώων. 

ο επιχειρήσουμε!
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Γ
ια δεύτερη χρονιά, πια, οι μαθητές 
του Λυκείου επιλέγουν να παρουσιά-
σουν στο φεστιβάλ του σχολείου μας 

ένα έργο του Γάλλου δραματουργού Ζαν 
Ανούιγ, μια άλλη ιστορία μεγάλης αγάπης, 
η οποία βασίζεται- όπως και άλλες του συγ-
γραφέα- σε μια κλασική υπόθεση. 

Στο έργο, που γράφτηκε το 1941, ο μύ-
θος για τον Ορφέα και την Ευρυδίκη με-
ταφέρεται στη σύγχρονη Γαλλία. Για μια 
ακόμη φορά, η ανθρώπινη κοινωνία είναι 
χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα: γονείς και 
νέους, προσγειωμένους και ονειροπόλους. 
Οι μεγάλοι φαίνονται ηθικά και αισθητικά 
«ελαττωματικοί». Δεν είναι τυχαίο ότι οι νέ-
οι Ορφέας και  Ευρυδίκη νιώθουν ξένοι κο-
ντά τους, βασανιζόμενοι από τη μοναξιά 
και τη χωρίς νόημα ζωή. Για την ακρίβεια, 
τα κύρια αυτά πρόσωπα του έργου μοιά-
ζουν με υπνοβάτες που περιπλανώνται σε 

έναν εχθρικό κόσμο. Η πρώτη τους συνά-
ντηση ολοκληρώνεται με τον όρκο αμοι-
βαίας πίστης αλλά και με το προαίσθημα 
του χωρισμού. Ο Ορφέας είναι ένας πλανό-
διος μουσικός και τραγουδιστής που προ-
σπαθεί, μαζί με τον πατέρα του, να κερδίσει 
λίγα χρήματα παίζοντας μουσική στις κα-
φετέριες και τα μαγαζιά. Η Ευρυδίκη είναι 
ηθοποιός ενός περιοδεύοντος θιάσου της 
συμφοράς, η οποία ζει μηχανικά και χαο-
τικά. Μόλις ακούει τη μουσική του Ορφέα, 
τον ερωτεύεται, και αυτό την κάνει να αλ-

λάξει, διότι, σύμφωνα με τα λόγια του Ζαν 
Ανούιγ: «Μόνο η αγάπη μπορεί να εξαγνίσει 
τον άνθρωπο».  Δεν ξεχνάμε, όμως, ότι το 
έργο δημιουργήθηκε κατά το τραγικό, για 
τον δραματουργό, έτος 1941, όταν ο ίδιος 
δεν πίστευε πια στις δημιουργικές δυνάμεις 
της ζωής και δήλωνε ότι «η ζωή λερώνει τα 
πάντα». Σε αυτήν τη ζωή δεν είναι δυνατόν 
να διατηρηθεί η αγνότητα κανενός˙ η ζωή 
«μολύνει» τους ίδιους τους ήρωες. Ο Ορφέ-
ας δεν μπορεί να απαλλαγεί από το παρελ-
θόν, δεν είναι ικανός να πιστέψει στη νέα, 

αλλαγμένη Ευρυδίκη, αλλά και η ίδια δεν 
πιστεύει στη δυνατότητα κατάκτησης της 
ευτυχίας. Η διέξοδος είναι μόνο μία: η δια-
μαρτυρία κατά του εκχυδαϊσμού της ζωής 
και η φυγή σε έναν άλλο κόσμο. Αυτή είναι- 
κατά τον Ανούιγ- η μοίρα αυτών των δύο 
νέων που συναντήθηκαν στον κόσμο των 
μεγάλων, αγαπήθηκαν κεραυνοβόλα και 
θέλησαν η αγάπη τους να είναι αγνή. Όπως 
και στον αρχαιοελληνικό μύθο, έτσι και στο 
έργο του Ανούιγ, ένα λάθος του Ορφέα δεν 
τους άφησε να ενωθούν στη ζωή. Στο έργο 
του Γάλλου δραματουργού, το τραγικό λά-
θος του Ορφέα είναι να ζει σε έναν φαντα-
στικό κόσμο και να ονειρεύεται μια ιδανική 
αγάπη, ενώ δεν είναι ικανός να αγαπά την 
Ευρυδίκη έτσι όπως εκείνη είναι. 

«Ομελέτα με 
μουστάρδα» 
του Πιερ Ρουντί
Η υπόθεση αυτή αφορά σε έναν 

συνηθισμένο καθημερινό καυγά 

ενός ζεύγους ηλικιωμένων Παρι-

ζιάνων. Η άρνηση του συζύγου να 

κουβαλήσει μια βαριά τσάντα με 

ψώνια καταλήγει σε μια λογομα-

χία μισής ώρας με τη σύζυγό του. 

Τη γυναίκα εκνευρίζει η απροσε-

ξία του άντρα που κάθεται στη 

βρόμικη σκάλα και λερώνει το κα-

θαρό παντελόνι του, όπως και το 

γεγονός ότι είναι αμελής και χά-

νει πράγματα, ενώ ο άντρας την 

κατηγορεί που το 

πρόσωπό της γέμισε ρυτίδες, εί-

ναι σαν «ψημένο μήλο» και δεν 

είναι έξυπνη. Απορούν και οι δυο 

πώς και δε χώρισαν, παραπονιού-

νται για τη βαρετή καθημερινό-

τητά τους και απειλούν να φύ-

γουν την ίδια στιγμή. Σιγά-σιγά, 

όμως, ο θεατής αρχίζει να διακρί-

νει στα πικρόχολα σχόλιά τους κά-

ποια θολά σημάδια φροντίδας, 

προσοχής και τρυφερότη-

τας, τα οποία όλο και δυ-

ναμώνουν, ώστε, τελι-

κά, σε πρώτο πλάνο, 

αναδύεται η αγάπη 

που κρύβεται στα-

θερά και μόνιμα 

στις καρδιές τους. 

Ο άντρας ψιθυρίζει 

δειλά: «Δεν είσαι και 

άσχημη». Το ζευγάρι 

φεύγει αγκαλιασμέ-

νο και, ξαφνικά, όλοι 

αντιλαμβανόμαστε 

ότι αυτοί οι δύο μεγά-

λης ηλικίας άνθρωποι 

όχι μόνο μοιράζονται 

τη μοναξιά τους, αλλά 

πραγματικά αγαπιού-

νται και αγωνίζονται 

για την αγάπη τους.

«Διάλογος» 
της Νατάλια 
Γκίντζμπουργκ

Η Ιταλίδα συγγραφέας Νατά-

λια Γκίντζμπουργκ γεννήθηκε στο 

Παλέρμο το 1916, ενώ τα παιδικά 

και εφηβικά της χρόνια τα πέρασε 

στο Τορίνο, όπου ο πατέρας της 

δίδασκε Ανατομία στο πανεπιστή-

μιο της πόλης. Από νεαρή ηλικία, 

άρχισε να γράφει. Το πρώτο της δι-

ήγημα «Απουσία» γράφτηκε, όταν 

ήταν 17 ετών.

Η εποχή της Γκίντζμπουργκ εί-

ναι μια εποχή κατά την οποία η 

Ιταλία ζούσε θυελλώδη πολιτικά 

γεγονότα. Στη χώρα δυνάμωνε 

ο φασισμός και η οικογένεια της 

Νατάλια συμμετείχε στην αντιφα-

σιστική μάχη. Το 1944, πέθανε ο 

άντρας της από τα βασανιστήρια 

στη φυλακή. Τα παιδικά τραύμα-

τα, οι οικογενειακές τραγωδίες και 

η συμμετοχή στο κίνημα της Αντί-

στασης μεταμόρφωσαν αυτήν τη 

λεπτή και τρωτή γυναίκα σε μαχή-

τρια σε δύο μέτωπα ταυτόχρονα, 

το πολιτικό και το λογοτεχνικό, και 

την καθιέρωσαν ως μία από τις ση-

μαντικότερες συγγραφείς της Ιτα-

λίας του 20ου αι. 

Σημαντική είναι η παρουσία της 

Νατάλια Γκίντζμπουργκ στη συγ-

γραφή σπουδαίων θεατρικών έρ-

γων. Το έργο της «Αγγελία στην 

εφημερίδα», για παράδειγμα, κέρ-

δισε το ιταλικό φιλολογικό βρα-

βείο «Μαρτζότο» και σκηνοθετή-

θηκε από τον Λουκίνο Βισκόντι.

Το μονόπρακτο «Διάλογος» 

ανήκει στην περίοδο της προσω-

πικής ψυχογραφικής πεζογραφί-

ας, κατά την οποία η δραματουρ-

γός ερευνά τα ερωτήματα: «Γιατί 

οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι 

ευτυχισμένοι; Τι απομακρύνει τον 

έναν από τον άλλον; Γιατί πράτ-

τουν κάτι που καταστρέφει τη ζωή 

τους;». Στο έργο αυτό- όπως και σε 

άλλα έργα της Γκίντζμπουργκ- πα-

ρουσιάζονται οι αιτίες της διάλυ-

σης της οικογένειας: απομάκρυν-

ση, έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ 

δύο ατόμων, απουσία των στοι-

χειωδών προϋποθέσεων για μια 

ομαλή ζωή∙ αυτές συνιστούν η 

χαρά της εργασίας και η συνειδη-

τοποίηση της ορθότητας του επι-

λεγμένου δρόμου, αυτού των ηθι-

κών αρχών. Η απελευθέρωση από 

τις ηθικές ή ιδεολογικές πεποιθή-

σεις, η ψυχική αδράνεια και μη 

αναγκαιότητα για εργασία προ-

καλούν στους ήρωες του έργου το 

αίσθημα του ανικανοποίητου από 

τη ζωή τους. Χαρακτηριστικό, για 

την Ιταλίδα συγγραφέα, είναι ότι 

τα θέματα αυτά δεν παρουσιάζο-

νται ανοιχτά και με περιττό συναι-

σθηματισμό αλλά με υπαινιγμούς. 

 Στο κέντρο του μονόπρακτου 

«Διάλογος» βρίσκεται η ιστορία 

μιας συνηθισμένης οικογένειας 

που χαρακτηρίζεται από μονα-

ξιά και αποξένωση, αισθήματα 

τα οποία δε θεραπεύουν ούτε οι 

αλλαγές τόπων ούτε οι χωρισμοί. 

Μόνο η επικοινωνία και ο πραγμα-

τικός διάλογος θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν τους δύο ανθρώπους 

να γνωρίσουν ο ένας τα ενδόμυ-

χα του άλλου. Έτσι, μια κοινότοπη 

συζήτηση ενός ανδρόγυνου, ένα 

πρωινό σαν τα άλλα, ξυπνά μέσα 

μας σκέψεις για εκείνη την εποχή, 

το νόημα της ζωής, τη μοίρα της 

γυναίκας, αλλά- προπάντων- για 

την αγάπη που μπορεί να εκφρά-

ζεται και σε καθημερινές «πεζές» 

σκηνές.  

«Ευρυδίκη» του Ζαν Ανούιγ 
Μύθος και πραγματικότητα
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Διάλογοι της αγάπης
Σ

ε αυτήν την παράσταση ενώθηκαν δύο μονόπρακτα έργα που γράφτηκαν από μια Ιταλίδα συγγρα-

φέα, τη Νατάλια Γκίντζμπουργκ, και έναν Γάλλο δραματουργό, τον Πιερ Ρουντί, και έχουν πολλά κοι-

νά μεταξύ τους. Σε καθένα από αυτά υπάρχουν ήρωες που δεν είναι ευχαριστημένοι από τη ζωή τους, 

που τολμούν, ωστόσο, να κάνουν τη μικρή τους επανάσταση κατά της καθημερινής ρουτίνας, ενώ, και στα 

δύο έργα, ο κάθε ήρωας έχει το όνειρό του, τη δική του «ομελέτα με μουστάρδα». Κυρίως, όμως, τα μονό-

πρακτα αυτά είναι γραμμένα για την αγάπη, πάνω στην οποία πρέπει να στηρίζονται τα πάντα. Εκεί όπου 

η αγάπη είναι πραγματική, όλα τελειώνουν ομαλά για όλους, ενώ εκεί όπου απουσιάζει, ο καθένας παίρνει 

αυτό που του αξίζει.

Δρ Όλγα Μπούρα
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Τ
ην Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017, οι μαθητές της 
Β’ Γυμνασίου του Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθη-
νών είχαν τη χαρά και την τιμή να συναντήσουν τον 

Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικό-

λαο Χατζηνικολάου, να συνομιλήσουν μαζί του και να 
του επιδώσουν μέρος των χρημάτων που συγκεντρώ-

θηκαν από το Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Πα-

ζάρι του σχολείου τους. Ως τόπος συνάντησης είχε ορι-
στεί η πρότυπη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας 

«Γαλιλαία», που λειτουργεί στα Σπάτα Αττικής, σε συνερ-
γασία με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας». 

Τους μαθητές υποδέχτηκε ο ίδιος ο Μητροπολίτης, ο 
οποίος, αφού τους καλωσόρισε, τους εξήγησε πώς γεν-

νήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία αυτής της Μονάδας 

Ανακουφιστικής Φροντίδας, που περιθάλπει, σε ολι-

στική βάση, εντελώς δωρεάν, καρκινοπαθείς της περι-
οχής των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής. Ήταν η ευρεία 
επαφή με τον ανθρώπινο πόνο, η ανάγκη ανακούφισης 
των με ογκολογικά προβλήματα ασθενών, η απουσία 
αντίστοιχων φορέων και η συναίσθηση ότι το πρόβλη-
μα των ασθενών είναι πρόβλημα όλων μας που οδήγη-
σαν τον Μητροπολίτη Νικόλαο στην απόφαση να δημι-
ουργήσει αυτήν τη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας. 
Στη συνέχεια, ξενάγησε τους μαθητές στους υπερσύγ-
χρονους χώρους της Μονάδας, εξηγώντας τους, παράλ-
ληλα, ότι σκοπός του κέντρου είναι να δημιουργήσει ένα 

ιδανικό περιβάλλον διαβίωσης για τους ανθρώπους που 
βρίσκονται στο τελικό στάδιο του καρκίνου, προσφέ-
ροντάς τους όχι μόνο αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης 
αλλά και την απαραίτητη ψυχολογική στήριξη. Μάλι-
στα, επεσήμανε ότι υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα οι χώροι 
να είναι όχι μόνο άριστοι ποιοτικά αλλά και να προσεγγί-
ζουν τους χώρους ενός ζεστού, φιλόξενου σπιτιού και όχι 
ενός ψυχρού νοσοκομείου. Καθώς η Μονάδα δεν ασχο-
λείται αποκλειστικά με τα σωματικά συμπτώματα της 
νόσου αλλά και τα ψυχικά, για την ψυχολογική στήριξη 
του ασθενούς εργάζονται ειδικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, 
ιερείς ακόμα και κομμωτές που προσφέρουν τις υπηρε-
σίες τους. Το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυπωσιακό, ώστε 
να μην ξεχωρίζουν εξωτερικά οι ασθενείς από τους συνο-
δούς τους! Η εικόνα των ασθενών είναι τόσο φροντισμέ-
νη, που δε θυμίζει σε τίποτα αυτή των αποδυναμωμένων 
και δυστυχισμένων αρρώστων…

Ο Μητροπολίτης Νικόλαος εξήγησε στους μαγεμένους 
μαθητές ότι το κέντρο αυτό ξεκίνησε να προσφέρει τις 
κατ’ οίκον υπηρεσίες του τον Μάρτιο του 2010, εξυπη-
ρετώντας κατά μέσο όρο 50-60 ασθενείς εβδομαδιαίως. 
Ειδικά εκπαιδευμένοι γιατροί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι 
επισκέπτονται τα σπίτια των ασθενών, παρέχοντάς τους 
ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση στη 
σωματική υγιεινή. Παράλληλα, προσφέρουν ψυχολογική 
στήριξη τόσο στον ασθενή όσο και στην οικογένειά του. 
Και όλα αυτά, εντελώς δωρεάν. Μάλιστα, αν διαπιστώνε-
ται κάποια απουσία υποδομών στο σπίτι του ασθενούς, 
το ίδρυμα αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη δημιουργία των 
απαιτούμενων υποδομών. Αργότερα, το 2011, ιδρύθη-

κε και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχό-

λησης της μονάδας «Γαλιλαία», όπου οι ασθενείς απα-
σχολούνται για τέσσερις ώρες ευχάριστα με εικαστικές 
δραστηριότητες, υδροθεραπεία και συζήτηση. Ο λόγος 
του Μητροπολίτη απλός και κατανοητός, τα λόγια του 
«φωτιά» στις ψυχές των μαθητών, φωτιά που ξυπνά τα πιο 
φιλάνθρωπα αισθήματα που όλοι μας έχουμε… Επί δύο 
ώρες μιλούσε στα παιδιά κι εκείνα προσπαθούσαν αχόρ-
ταγα να «ρουφήξουν» την ενέργεια και την αγάπη που 
εξέπεμπαν τα λόγια τού πνευματικού αυτού ανθρώπου.

Στη συνέχεια, άφησε τους μαθητές να μπουν στα δω-
μάτια του Ξενώνα Ανακουφιστικής Φροντίδας, που, 
από τις αρχές του 2018, θα φιλοξενήσουν επίσημα 

τους πρώτους ασθενείς. Εντυπωσιάστηκαν από το γε-
γονός ότι ο χώρος προσφέρει την ασφάλεια του νοσο-
κομείου, με την άνεση του ξενοδοχείου και τη θαλπωρή 
του σπιτιού. Ρωτούσαν επίμονα πώς θα μπορούσαν και οι 
ίδιοι να βοηθήσουν το έργο αυτής της πρότυπης μονά-
δας που κάνει τις δύσκολες στιγμές των καρκινοπαθών 
να γίνονται λίγο πιο εύκολες, χάρη στη στοργή και την 
αγάπη των εθελοντών. Στη συνέχεια, τον λόγο πήραν οι 
εθελοντές, οι οποίοι μίλησαν με ενθουσιασμό για το έρ-
γο τους και για τα κίνητρα που τους ώθησαν να συμμετά-
σχουν σε αυτήν τη συλλογική προσπάθεια. Εξήγησαν ότι 
εκείνοι αναλαμβάνουν είτε τη μεταφορά ασθενών στα 
νοσοκομεία, είτε την επίσκεψη σε σπίτια ασθενών, είτε 
την ενημέρωση της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας για τα 
προγράμματα της «Γαλιλαίας».

Τέλος, οι μαθητές επέδωσαν το ποσό των 3.715 ευ-

ρώ στον Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, 

ως μια προσφορά αγάπης για την ενίσχυση του έρ-

γου της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γα-

λιλαία». Γυρίζοντας στο σχολείο, όλοι συμφώνησαν ότι 
οι ώρες που πέρασαν με τον Μητροπολίτη ήταν το πιο 
ευχάριστο «μάθημα», ένα «μάθημα ζωής», που θα χαρα-
χθεί ανεξίτηλα στη μνήμη και την καρδιά τους, μαζί με 
την πρόθεσή τους να βοηθήσουν στο έργο της ανακού-
φισης των ανθρώπων αυτών, με όποιον τρόπο μπορεί ο 
καθένας τους… 

Συνάντηση μαθητών μας 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»



Ε
ίναι κοινώς αποδεκτό ότι οι μαθητές της Γ’ Λυκεί-

ου είναι επικεντρωμένοι στο αυστηρό καθημερινό 

τους πρόγραμμα, που θα τους οδηγήσει με επιτυ-

χία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Αυτό, όμως, δε σημαί-

νει ότι στην- ομολογουμένως- δύσκολη διαδρομή τους 

δεν υπάρχουν και στιγμές που τους απομακρύνουν από 

την καθημερινότητά τους και τους χαρίζουν ψυχική 

ανάταση, καθώς βιώνουν το μεγαλείο του ανθρώπου.

Μία τέτοια στιγμή ήταν η συμμετοχή τους στο συσσί-

τιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Γέρακα «Πα-

ναγίτσα», που λειτουργεί υπό τη σκέπη της Ιεράς Μη-

τρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Έτσι, την Πα-

ρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017, όλοι οι μαθητές της 

Γ’ Λυκείου κατέφθασαν στο σχολείο μας με τις τσάντες 

τους γεμάτες όχι με τα γνώριμα βιβλία, αλλά με τα φα-

γητά που οι ίδιοι είχαν παρασκευάσει στο σπίτι τους, με 

σκοπό να τα προσφέρουν σε αναξιοπαθούντες συμπο-

λίτες μας, ώστε να διανεμηθούν στο συσσίτιο του Ιερού 

Ναού «Παναγίτσα» που θα επισκέπτονταν. 

Ο εν λόγω ναός, στο πλαίσιο του πολυσχιδούς φι-

λανθρωπικού του έργου, προσφέρει, επί καθημερι-

νής βάσεως, απεριόριστες μερίδες φαγητού σε συναν-

θρώπους μας που αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό 

πρόβλημα, χωρίς θρησκευτικές ή φυλετικές διακρί-

σεις. Η δράση αυτή πραγματοποιείται χάρη στη βοή-

θεια του Σεβ. Μητροπολίτη κ.κ. Νικολάου, των ενορι-

τών και πολλών επιχειρήσεων και την εθελοντική προ-

σφορά κάποιων κυριών που ετοιμάζουν το φαγητό. 

Στο έργο αυτό θέλησε να σταθεί αρωγός και το σχολείο 

μας και, συγχρόνως, να εμφυσήσει στους μαθητές του 

το αίσθημα της προσφοράς, χωρίς την αναμονή ανταλ-

λάγματος.

Είναι αλήθεια ότι η πρόταση αυτή του σχολείου εν-

θουσίασε τους τελειοφοίτους του Λυκείου. Έτσι, με αυ-

τόν τον ενθουσιασμό και με μια μικρή αγωνία ξεκίνη-

σαν το βροχερό πρωινό εκείνο της Παρασκευής από 

το σχολείο μας για τη διαδρομή της προσφοράς και της 

αγάπης. Με το που έφτασαν στον χώρο όπου διανέμο-

νταν οι μερίδες φαγητού, οι μαθητές, υπό τις οδηγίες 

των υπευθύνων του συσσιτίου, προσέφεραν και αυτοί 

το φαγητό που παρασκεύασαν στους αναξιοπαθούντες 

που προσπαθούν να επανεκκινήσουν τη ζωή τους. Μά-

λιστα, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με μερικούς 

από αυτούς και να μάθουν την ιστορία τους. Συνειδητο-

ποίησαν ότι, συχνά, μια λανθασμένη επιλογή είναι αρ-

κετή, για να τεθούν «εκτός», να βρεθούν στο περιθώριο. 

Όσο υπάρχουν άνθρωποι, όμως, με φιλάνθρωπα αισθή-

ματα, υπάρχει και ελπίδα για αυτούς που πάσχουν, που 

υποφέρουν…

Επιστρέφοντας στο σχολείο οι μαθητές είχαν άδειες 

τις τσάντες τους από τα φαγητά που είχαν προσφέρει, 

αλλά γεμάτες τις καρδιές τους από την αγάπη που είχαν 

δώσει και την ευγνωμοσύνη που είχαν εισπράξει μέσα 

από ένα βλέμμα, μια χειρονομία…
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Σ
το πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικο Παζαριού 

που διοργανώθηκε στο σχολείο μας και με 

πρωτοβουλία του μαθητή της Α΄ Λυκείου 

Μίνωα Γιαννόπουλου, συγκεντρώθηκε το ποσό 

των 550 ευρώ για τον δεκαεπτάχρονο αθλητή 

των καταδύσεων Ανδρόγεω Σαψάκη, που τραυ-

ματίστηκε σοβαρά τον περασμένο Σεπτέμβριο, 

κατά τη διάρκεια ξηράς προπόνησης στο ΟΑΚΑ 

και επιβάλλεται να διακομιστεί στο εξωτερικό σε 

κέντρο αποκατάστασης της κίνησης.

Συγκέντρωση χρημάτων 
υπέρ του 17χρονου 

αθλητή καταδύσεων
ΑΝΔΡΟΓΕΩ ΣΑΨΑΚΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ» ΓΕΡΑΚΑ
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Τ
ην Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017, λίγες ημέρες 

μετά την πραγματοποίηση του Χριστουγεννιάτι-

κου Φιλανθρωπικού Παζαριού του σχολείου μας, 

το τμήμα Α’1 Λυκείου επισκέφθηκε το Ίδρυμα Περι-

θάλψεως θηλέων ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή 

Σύνδρομο Down «Μαρία Κόκκορη» της Ιεράς Αρ-

χιεπισκοπής Αθηνών. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η 

επίδοση μέρους των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν 

από το Φιλανθρωπικό Παζάρι και η ενημέρωση των 

μαθητών για το έργο του εν λόγω ιδρύματος. 

Το Ίδρυμα Περιθάλψεως Ατόμων με Νοητική Υστέ-

ρηση ή με Σύνδρομο Down «Μαρία Κόκκορη» συστά-

θηκε ως ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από 

την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, με τη μέριμνα του 

μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών Κυρού Χριστο-

δούλου και προσφέρει ένα σύγχρονο πλαίσιο ψυχο-

κοινωνικής αποκατάστασης, παρέχοντας ποιοτικές 

υπηρεσίες εξειδικευμένης επιστημονικής στήριξης σε 

άτομα που πάσχουν από τις συγκεκριμένες ασθένειες. 

Ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2007 και 

στοχεύει, μέσω κατάλληλων εξατομικευμένων προ-

γραμμάτων, στην ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων 

των ενοίκων και την ένταξή τους στο ευρύτερο κοινω-

νικό πλαίσιο, μειώνοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό 

και την ενδεχόμενη ιδρυματοποίησή τους. 

Τους μαθητές του σχολείου μας υποδέχτηκαν κά-

ποιοι από τους εργαζομένους του ιδρύματος, ο κοι-

νωνικός λειτουργός και ο ειδικός παιδαγωγός, μαζί με 

μερικά κορίτσια που φιλοξενούνται στη δομή αυτή. 

Οι εργαζόμενοι τούς ενημέρωσαν ότι το ίδρυμα φι-

λοξενεί μόνιμα 20 κορίτσια, ηλικίας άνω των 20 ετών, 

τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : υψηλής και 

χαμηλής λειτουργικότητας. Τους εξήγησαν ότι η διεπι-

στημονική ομάδα ειδικής αγωγής, απαρτιζόμενη από 

διαφορετικούς επιστήμονες, στοχεύει, μέσω δραστη-

ριοτήτων, όπως το κέντημα, οι ηλεκτρονικοί υπολογι-

στές και η αντιγραφή, στην ανάπτυξη του ψυχοδυναμι-

κού των ενοίκων και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης 

και της εμπιστοσύνης στις ικανότητές τους.

Στη συνέχεια, οι μαθητές μας υπέβαλαν ερωτήσεις 

τόσο στους εργαζομένους όσο και στα κορίτσια που 

φιλοξενούνται εκεί. Μάλιστα, τα τελευταία, με μεγάλη 

υπερηφάνεια, τους έδειξαν κάποια από τα έργα τους 

και τους ξενάγησαν στους χώρους του ιδρύματος, στα 

μαγειρεία, τους ξενώνες, τα εργαστήρια και τις αίθου-

σες διδασκαλίας. Για την αποστολή και το έργο του 

Ιδρύματος Κόκκορη μίλησε με θέρμη ο Διευθυντής 

αυτού, πατέρας Νικόδημος, αφού πρώτα υποδέχτη-

κε τους μαθητές μας στο γραφείο του με ένα μεγάλο 

χαμόγελο. Στη συνέχεια, ακολούθησε η επίδοση σε 

εκείνον του ποσού των 1.102 ευρώ από αντιπροσω-

πεία μαθητών του σχολείου μας για την ενίσχυση του 

δύσκολου έργου του ιδρύματος.

Η επίσκεψη έκλεισε με τον πιο ευχάριστο τρόπο για 

όλους: οι μαθητές του Α’1 Λυκείου υποσχέθηκαν ότι 

θα φιλοξενήσουν στο σχολείο μας τους μαθητές υψη-

λής λειτουργικότητας του ιδρύματος, για να τους πα-

ρουσιάσουν κι αυτοί, με τη σειρά τους, ένα θεατρικό 

έργο που έχουν προετοιμάσει. Η πρόταση- υπόσχεση 

χαροποίησε ιδιαίτερα τα κορίτσια του ιδρύματος αλλά 

και τους μαθητές μας, που, για μια ακόμα φορά, συνει-

δητοποίησαν ότι η ευτυχία μπορεί να κρύβεται και σε 

απλά πράγματα…

Τ
ην Τετάρτη, 17 Ιανουα-

ρίου 2018, η θεατρική 

και μουσική ομάδα του 

σχολείου μας, απαρτιζόμενη 

από μαθητές Α’ Λυκείου και Γ’ 

Λυκείου και από τον μαθητή 

Κολοτούρο Βαγγέλη της Γ’ Γυ-

μνασίου, επισκέφθηκε το Κέ-

ντρο Φιλοξενίας Ηλικιωμένων 

«Ρέστειον», που βρίσκεται στη 

Βάρη, κοντά στο σχολείο μας. 

Η επίσκεψη αυτή στόχευε στην 

ουσιαστική επικοινωνία της νέ-

ας γενιάς με τα άτομα της λεγό-

μενης «τρίτης ηλικίας» και την 

ενημέρωσή της για τα σημα-

ντικότερα προβλήματα που τα 

άτομα αυτά αντιμετωπίζουν. 

Για λίγες ώρες, το μάθημα 

μεταφέρθηκε και έξω από τις 

σχολικές τάξεις, πέρα από τις 

γραμμές των επίσημων σχολι-

κών βιβλίων και ακολούθησε 

τις μοναδικές διαδρομές της 

ζωής. Οι μαθητές του σχολείου 

μας, στον ρόλο του διδασκο-

μένου, έμαθαν ότι η λαχτάρα 

για τη ζωή «λάμπει» ακόμα και 

στα μάτια των ηλικιωμένων και 

ότι ο άνθρωπος μπορεί να πα-

ραμείνει νέος, όσο έχει ενδια-

φέροντα. Δύο από τις βασικές 

μορφές ενδιαφερόντων, που 

συνιστούν γνήσια ψυχαγωγία, 

είναι το θέατρο και η μουσική˙ 

τα δύο αυτά είδη τέχνης επι-

στράτευσαν οι μαθητές μας, 

προκειμένου να συγκινήσουν, 

να ψυχαγωγήσουν και να «τα-

ξιδέψουν» τους φιλοξενού-

μενους στο «Ρέστειον» σε νο-

σταλγικές στιγμές του παρελ-

θόντος… 

Αρχικά, η θεατρική ομάδα 

του σχολείου μας παρουσία-

σε μια σκηνή από την κωμω-

δία «Παντρολογήματα» του 

Νικολάι Γκόγκολ, που πραγ-

ματεύεται θέματα διαχρονικά, 

όπως πόσο εύκολη υπόθεση 

είναι ο γάμος, ποια είναι τα κρι-

τήρια της επιλογής ενός σω-

στού γαμπρού ή μιας σωστής 

νύφης και η αξία της «υψηλής» 

τέχνης του προξενιού. Οι ηλικι-

ωμένοι, μέσα από τα λόγια των 

ηρώων και με όχημα το χιού-

μορ, μεταφέρθηκαν σε πα-

λιότερες εποχές και στις δικές 

τους, ίσως, αναμνήσεις, για να 

επιστρέψουν στο παρόν «κα-

θαρμένοι», όπως συνέβαινε 

στους θεατές των αρχαίων πα-

ραστάσεων. 

Μετά το τέλος της σκηνής 

από τα «Παντρολογήματα», τη 

σκυτάλη πήρε η μουσική μας 

ομάδα, η οποία τραγούδησε 

παλιά ελληνικά τραγούδια της 

εποχής των φιλοξενούμενων 

στο κέντρο. Στην αρχή δει-

λά- δειλά και, στη συνέχεια, με 

περισσό θάρρος, άρχιζαν να 

ακούγονται- μαζί με τις φωνές 

των παιδιών- και οι φωνές των 

ηλικιωμένων, που είχαν παρα-

συρθεί από τη μαγεία της μου-

σικής. Η συγκίνησή τους ήταν 

έκδηλη, καθώς τα τραγούδια 

τούς ταξίδευαν νοσταλγικά 

στο παρελθόν τους, που, αν 

και μακρινό, για λίγες στιγμές 

κατάφεραν να το ξαναγγίξουν. 

«Το τραμ το τελευταίο», «Το 

γελεκάκι που φορείς» και το 

«Σ’ αγαπώ γιατί είσαι ωραία» 

είναι μερικά μόνο από τα τρα-

γούδια που μαζί, η νέα γενιά και 

οι ηλικιωμένοι, τραγούδησαν. 

Μπορεί να τους χώριζαν πολ-

λές δεκαετίες, χάρη, όμως, στη 

δύναμη της μουσικής, κατάφε-

ραν να γεφυρώσουν δύο εντε-

λώς διαφορετικές εποχές, με 

αλλιώτικα βιώματα.

Λίγο αργότερα, είχε φτάσει 

η ώρα του αποχαιρετισμού. Οι 

μαθητές μας συνεχώς ρωτού-

σαν πότε θα μπορούσαν να 

επισκεφθούν ξανά τους νέους 

τους φίλους και να μοιραστούν 

μαζί τους μοναδικές στιγμές. 

Έτσι, ηλικιωμένοι και μαθη-

τές συμφώνησαν οι τελευταίοι 

να τους επισκέπτονται κάποια 

απογεύματα, μετά το πέρας 

των μαθημάτων τους, προκει-

μένου να τους κάνουν παρέα 

και να τραγουδούν μαζί. Φεύ-

γοντας, τους μαθητές συνόδευ-

αν τα λόγια μιας ηλικιωμένης 

γυναίκας που, καθώς παρακο-

λουθούσε τα «Παντρολογήμα-

τα», μουρμούριζε «Γίνονται όλα 

όπως στη ζωή…». Γιατί η τέχνη 

«αντιγράφει» τη ζωή και, συγ-

χρόνως, δίνει ζωή, μέσα από 

την καλλιτεχνική μετουσίωση 

αυτής…

Επίσκεψη στο Ίδρυμα «ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
και επίδοση μέρους των χρημάτων του Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού Παζαριού

Επίσκεψη των μαθητών του σχολείου μας στο «ΡΕΣΤΕΙΟΝ», 
Κέντρο Φιλοξενίας Ηλικιωμένων



Η
συγκέντρωση φαρμάκων για το Καταφύ-
γιο Αδέσποτων Ζώων (ΚΑΖ) είναι μια δρα-
στηριότητα στην οποία συμμετέχει το Πρό-

τυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών εδώ και πολλά χρόνια. 
Έτσι και φέτος, ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου, εί-
χαν αρχίσει να καταφτάνουν στο σχολείο οι πρώτες 
προσφορές αγάπης για τους τετράποδους φίλους 
μας που φιλοξενούνται στο Καταφύγιο.

Λίγες ημέρες αργότερα, την Τρίτη, 19 Δεκεμβρί-
ου 2017, ομάδα μαθητών του Γυμνασίου ανέλαβε 
το έργο της παράδοσης των φαρμάκων που είχαν 
συγκεντρωθεί για το ΚΑΖ. Έτσι, με τα χέρια γεμάτα 
δέματα και την καρδιά γεμάτη αγάπη, ξεκίνησε η 
ομάδα μας από το σχολείο με προορισμό τον χώρο 
αυτό όπου φιλοξενούνται τα ζώα, που, για διαφορε-
τικούς λόγους το καθένα, βρέθηκαν στον δρόμο.

Φτάνοντας στον χώρο του Καταφυγίου, τους υπο-
δέχτηκαν οι τετράποδοι φίλοι τους και οι άνθρωποι 
που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο έργο της πε-
ρίθαλψης των ζώων αυτών και της επούλωσης των 
τραυμάτων του σώματος και της ψυχής τους. Οι 
εργαζόμενοι εξήγησαν στα παιδιά ότι το ΚΑΖ εί-
ναι ένας σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα που ιδρύθηκε το 1988 από ανθρώπους που θέ-
λησαν να φροντίσουν τα αδέσποτα ζώα. Αυτό που 
τους δίνει δύναμη να συνεχίσουν το έργο τους είναι- 
πέρα από τις δωρεές και χορηγίες- η υπεράσπιση 
του δικαιώματος των ζώων αυτών σε 
μια ζωή με αξι- οπρέπεια. Ακόμα, 
διευκρί- νισαν ότι ο χώρος αυ-
τός λειτουργεί αποκλει-

στικά ως χώρος διέ-
λευσης των ζώων και 

όχι ως χώρος μό-
νιμης διαμο-

νής τους. Για τον λόγο αυτό και οι εργαζόμενοι του 
Καταφυγίου φροντίζουν να εξασφαλίσουν στα ζώα 
τη ζεστή αγκαλιά μιας οικογένειας που θα έχει τη δι-
άθεση να τα φροντίζει.

Μετά την ενημέρωση, σειρά είχε το παιχνίδι των 
παιδιών με τους τετράποδους φίλους τους στους 
χώρους του Καταφυγίου. Τα σκυλάκια έδειχναν να 
απολαμβάνουν τα χάδια και την αγάπη που είχαν 
στερηθεί στο παρελθόν, καθώς άλλα από αυτά «πε-
τάχτηκαν» στον δρόμο από τα αφεντικά τους, γιατί 
παραμεγάλωσαν και δεν ήταν πια «χαριτωμένα» και 
άλλα γεννήθηκαν εκεί, στερημένα πλήρως από τη 

θαλπωρή μιας οικογένειας και εκτεθειμένα στους 
κινδύνους της πόλης. Ευτυχώς, όμως, που, χά-

ρη στην ευαισθησία των ανθρώπων του ΚΑΖ, 
ένιωσαν τη ζεστασιά και τη θαλπωρή μιας 

μεγάλης οικογένειας.
Η στιγμή του αποχαιρετισμού 

ήταν δύσκολη τόσο για τους 
μαθητές όσο και για τα 

ζώα˙ ωστόσο, τα παι-
διά υποσχέθηκαν 
στους ανθρώπους 
του Καταφυγίου ότι 
θα βρεθούν σύντο-

μα ξανά κοντά τους… 
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Ευφημία Παναγιωτάκη, 

απόφοιτη της σχολικής 
χρονιάς 2011-2012

Έ
ξι χρόνια έχουν περάσει από την 

τελευταία φορά που κάθισα στα 

θρανία του σχολείου ως μαθή-

τρια. Τότε, ήταν και η τελευταία φορά 

που κάποιος μού έκανε την ερώτηση «Τι 

θα ήθελες να γίνεις, όταν μεγαλώσεις;». 

Με την εισαγωγή μας στη σχολή της 

επιλογής μας, αυτομάτως, μας δημι-

ουργείται η εντύπωση ότι η ζωή μας 

έχει δρομολογηθεί και η παραπάνω 

ερώτηση θεωρείται, αν μη τι άλλο, πε-

ριττή. Εκεί, όμως, κρύβεται η μεγαλύ-

τερη παγίδα. Γιατί στην ηλικία των 18 

ετών, είναι όταν, πράγματι, ξεκινάμε 

την ανίχνευση των ενδιαφερόντων 

μας, των πτυχών της προσωπικότητάς 

μας, και κατ’ επέκταση, του ίδιου μας 

του εαυτού. Τότε είναι που, όντως, θα 

αποδειχτεί η ποιότητα των εφοδίων 

τα οποία έχουμε πάρει ως μαθητές. Η 

ψευδαίσθηση που κυριαρχεί σε γο-

νείς και μαθητές είναι ότι σκοπός του 

σχολείου είναι να προετοιμάσει τους 

τελευταίους για τις Πανελλαδικές Εξε-

τάσεις και ότι η ποιότητα του «καλού» 

σχολείου αποδεικνύεται από τα απο-

τελέσματα στις εξετάσεις αυτές. Το πό-

σο «καλό» είναι ένα σχολείο, όμως, δεν 

αποδεικνύεται αποκλειστικά από μια 

βαθμολογία. Αποδεικνύεται, στα επό-

μενα χρόνια, από τη συμβολή του στην 

όξυνση της αντιληπτικής μας ικανότη-

τας και τη διάπλαση της προσωπικότη-

τάς μας· από τη σωστή προετοιμασία 

μας για όσα πρόκειται να συναντήσου-

με στο μέλλον, τα οποία, ως μαθητές, 

δε φανταζόμαστε.

Ωστόσο, η εκπαίδευση δεν επιτυγχά-

νεται μέσω της Γεωγραφίας και της Φυ-

σικής αλλά με τη βοήθεια των καθηγη-

τών και μόνο. Κάθε συζήτηση μαζί τους, 

κάθε προσπάθεια, από μέρους τους, για 

αντιμετώπιση των προβλημάτων μας, 

κάθε προβληματισμός που μοιραστή-

καμε μαζί τους... Από τις εκδρομές μέχρι 

τις αποβολές… Αυτό είναι το πραγματι-

κό σχολείο!

Εισήχθην στη σχολή των Ηλεκτρο-

λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλε-

κτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, με 

μοναδικό στόχο να εργαστώ στην αυ-

τοκινητοβιομηχανία. Σήμερα, έξι χρό-

νια αργότερα, έχω πάρει το πτυχίο μου, 

μένω μόνιμα στην Αγγλία και εργάζο-

μαι ως Software Engineer στην ομάδα 

Williams Martini Racing της Formula 

1. Την περσινή χρονιά, έμενα στην Ελ-

βετία, όπου εκπονούσα τη διπλωματι-

κή μου εργασία στο πανεπιστήμιο ETH 

Zurich, με αντικείμενο την αυτόνομη 

οδήγηση, ως μέλος της αγωνιστικής 

ομάδας AMZ Racing Driverless. Ήμαστε 

η μόνη ομάδα που κατάφερε να κατα-

σκευάσει ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο 

χωρίς οδηγό. Το αποτέλεσμα της επιτυ-

χούς μας προσπάθειας ήταν να λάβου-

με σειρά διακρίσεων από μεγάλες αυτο-

κινητοβιομηχανίες.

Η επίτευξη των στόχων της Formula 

1 απαιτεί απεριόριστες ημέρες και νύ-

χτες εργασίας, ενδελεχή έρευνα και, το 

κυριότερο, εγρήγορση. Το επιθυμητό 

αποτέλεσμα ήρθε ύστερα από μία σει-

ρά στρατηγικών αποφάσεων, επίπονη 

εργασία και ζύμωση γνώσεων και στοι-

χείων της προσωπικότητάς μας, διερ-

γασίες τις οποίες το σχολείο μάς δίδαξε 

να εκτελούμε. Ίσως όλα τα παραπάνω 

να ακούγονται «μακρινά» στους σημε-

ρινούς μαθητές. Εξάλλου, κανένας δε 

φαντάζεται, ως μαθητής, πού μπορεί να 

καταλήξει και τι μπορεί να συναντήσει 

μπροστά του.

Μπορεί όλα αυτά να δηλώνουν ότι η 

ζωή μου έχει μπει σε μια πορεία, αφού 

-θεωρητικά- έχω πετύχει τον στόχο που 

είχα θέσει από τα μαθητικά μου χρόνια. 

Η παραπάνω σκέψη, όμως, είναι πολύ 

μακριά από την πραγματικότητα. Για-

τί το πιο σημαντικό πράγμα που έμαθα 

από το σχολείο είναι να μην επαναπαύ-

ομαι και να μη σταματώ να εργάζομαι 

επιμελώς και ακαταπόνητα. 

Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν ξέρω τι 

θα γίνω, όταν… μεγαλώσω! Το μόνο σί-

γουρο είναι ότι δε θα σταματήσω ποτέ 

να προσπαθώ, να μαθαίνω και να επιζη-

τώ το κάτι παραπάνω, όπως ακριβώς με 

δίδαξε το σχολείο μου, το Πρότυπο Εκ-

παιδευτήριο Αθηνών!

Ευφημία Παναγιωτάκη

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.

Εφέτος, φιλοξενούμε, με ιδιαίτερη χαρά, την Ευφημία Παναγιωτάκη, από-

φοιτη της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-

στών ΕΜΠ. Σήμερα εργάζεται ως Software Engineer στην ομάδα Williams 

Martini Racing της Formula 1.



Σ
τις 22 Οκτωβρίου 2017, οι γνωστοί πιστοί της Κυ-
ριακάτικης Λέσχης ανταμώσαμε στον τόπο «όπου 
άρχισαν όλα», την Αρκαδία!  Αυτή τη φορά, το εγ-

χείρημα ήταν, ομολογουμένως, στιβαρό, αλλά, νομίζω, 
ότι  για μια ακόμα φορά, ο στόχος επετεύχθη…

Η πρώτη μας στάση ήταν η μοναδική εκκλησία της 
Αγίας Φωτεινής, ένα αρχιτεκτόνημα θρησκευτικό μεν 
αρρυθμικό δε.  Ηθελημένα ο δημιουργός του κτηρίου, κ. 
Παπαθεοδώρου Κώστας, δεν το ενέταξε σε κάποιον αρ-
χιτεκτονικό ρυθμό, καθώς ήθελε ο ναός αυτός να αποτε-
λεί μία κατηγορία sui generis… Η κατηγορία αυτή συνδέει 
την αρχαιότητα με τον Χριστιανισμό, καταδεικνύοντας ότι 
όσα γράφτηκαν σ’ ένα ανέκδοτο Ευαγγέλιο, ότι, δηλαδή, 
η Ελλάδα προετοίμασε την ανθρωπότητα για την έλευση 
του Κυρίου, αποτελούν ιστορική πραγματικότητα…

Ανατρεπτικά ψηφιδωτά στο πάτωμα, εικόνες της Μέ-
δουσας (που μας καλωσόρισαν στην είσοδο), της Αν-
δρομέδας, του Θησέα, του Ιππόλυτου και της Φαίδρας 
(σε περίοπτη θέση, ακριβώς κάτω από τη θόλο), του Πα-
παδιαμάντη, φράσεις από την ομηρική «Ιλιάδα» και τον 
«Προμηθέα Δεσμώτη» του Αισχύλου συνθέτουν ένα 
«φτερούγισμα» από τα αρχαία στα νεότερα χρόνια, δημι-
ουργώντας ένα γερό πλέγμα θρησκευτικού περάσματος 
αλλά και συνοχής, γνωστοποιώντας ότι η φυσική συνέ-
χεια της αρχαίας ελληνική φιλοσοφίας ήταν –ως μονό-
δρομος- ο Χριστιανισμός! Από τον Σωκράτη και μετά, η 
εσχατολογική φιλοσοφία έχει αλλάξει: ο θάνατος δεν είναι 
πια κάτι  αποφευκτέο αλλά κάτι προσδοκώμενο… 

Σταθήκαμε και στο ιδιαίτερο φρέαρ του Ιακώβ, που 
σαν «νέο θέατρο» έχει τοποθετηθεί έτσι, ώστε το κοινό να 
«παρακολουθεί» τη μεταμόρφωση της Ιουδαίας σε Καλή 
Σαμαρείτιδα, τη βάφτιση και μεταστροφή της Αγίας από 
σκοτεινή σε Φωτεινή (εξού και το όνομα της εκκλησίας). 
Το «ξεκλείδωμα» του ναού ήταν ένα αντικειμενικά δύ-
σκολο αλλά και δελεαστικό εγχείρημα, καθώς απαίτησε 
-εκτός από συντονισμένη δουλειά των Φιλολόγων του 
σχολείου- πολλά τηλεφωνήματα στον ίδιο τον δημιουργό 
από την ξεναγό μας, εφόσον ακόμα και η κάθε μικρή λε-
πτομέρεια ήταν καθαρά προσωπική του έμπνευση... Γεν-
νήθηκε, λοιπόν, η ιδέα για μια έκπληξη που, στο τέλος της 
ξενάγησης, η Λέσχη επεφύλασσε στους οπαδούς της: κα-
τόπιν πρόσκλησης του σχολείου, ο ίδιος ο αρχιτέκτονας 
του μνημείου παρευρέθηκε στην Αγία Φωτεινή και, αφού 
επιβεβαίωσε, δια της επιβλητικής παρουσίας του, τα προ-
λεχθέντα, απάντησε πρόθυμα και ταπεινά σε όλες τις ερω-
τήσεις που του ετέθησαν.

Δεύτερη στάση αποτέλεσε όλη η έκταση που αντίκρι-
ζε το μάτι ανάμεσα στα περιβάλλοντα τον ιερό ναό όρη: 
ο αρχαιολογικός χώρος της Μαντινείας. Η αρχαία αυτή 
πόλη, κυκλική από την αρχή της δημιουργίας της, συγκέ-
ντρωνε όλα τα βασικά χαρακτηριστικά μιας πόλης-κρά-
τους: τείχη ολόγυρά της, κεντρική αγορά με στοές να 
ορίζουν τις τρεις πλευρές της και ένα θέατρο ρωμαϊκό 
να ορίζει την τελευταία, βουλευτήριο, λουτρά, ένα τε-
ράστιο «εμπορικό κέντρο», καθώς και «λαϊκή αγορά τρο-
φίμων» (macellus). Τα σπίτια και οι οδοί ήταν διατεταγ-
μένα με τέτοιον τρόπο, ώστε να δίνεται η αίσθηση μιας 

σαφούς ρυμοτομίας και πολεοδομικής οργάνωσης. Ο δε 
ποταμός (ο επονομαζόμενος ως Όφις, κατά την επαλή-
θευση ενός χρησμού), περνούσε, αρχικά, μέσα από την 
πόλη, λειτουργώντας ως χώρος απορροής αλλά και άρ-
δευσης. Ύστερα, όμως, από το φράξιμό του από τον βα-
σιλιά της Σπάρτης Αγησίπολη Α΄, τοποθετήθηκε αριστο-
τεχνικά από τον Επαμεινώνδα, κατά την επανάκτησή της: 
διανοίχθηκε τάφρος γύρω από την πόλη και ο ποταμός δι-
οχετεύθηκε εκεί, λειτουργώντας, πλέον, προστατευτικά. 
Ιδιαίτερη εντύπωση μάς προκάλεσε η ύπαρξη του τάφου 
της γνωστής Πηνελόπης (σύμφωνα με τον τοπικό μύθο, 
ήταν Λάκαινα και θεωρήθηκε μοιχαλίδα, εξού και εξορί-
στηκε στη Μαντίνεια…) και του Αρκά (μυθικού γενάρχη 
όλων των Αρκάδων) στο κέντρο ακριβώς της αγοράς! Οι 
αρχαίοι τιμούσαν πολύ τους προγόνους τους, καθώς εί-
χαν ανάγκη αυτήν την αδιάσπαστη συνοχή και προβολή 
από το παρόν στο παρελθόν για λόγους ιστορικής συνέ-
χειας…  

Αφού νιώσαμε τους παλμούς της Μαντινείας, οδεύ-
σαμε προς την πιο σημαντική, κατά την αρχαιότητα, πό-
λη της Αρκαδίας, την Τεγέα! Η πρώτη μας στάση στο κέ-
ντρο αυτής της πολύβουης πόλης-κράτους ήταν ο ναός 
της Αλέας Αθηνάς, γύρω από τον οποίο συνοικίστηκαν 
οι παλιές κώμες. Εκεί προσέρχονταν όλοι, λόγω του γνω-
στού Ασκληπιείου της αλλά και της ακτινοβολίας της θε-
άς. Ο ναός, επηρεασμένος από αυτόν του Απόλλωνα στις 
Βάσσες Φιγαλείας, είχε πολύ ιδιαίτερη δομή. Μπροστά 
από αυτόν, υπήρχε ένας τεράστιος βωμός, του οποίου 
ο γλυπτός διάκοσμος, δυστυχώς σήμερα θαμμένος κά-
τω από το οδόστρωμα, προκαλούσε εντύπωση… Εντύ-
πωση προκαλεί, επίσης, η ύπαρξη της ιερής κρήνης της 
Αύγης, κόρης του μυθικού τοπικού βασιλιά Αλέου, που 
συνευρέθη -βιαίως- εκεί με τον Ηρακλή, με αποτέλεσμα 
να γεννήσει τον Τήλεφο, πασίγνωστο τοπικό ήρωα. Τόσο 
ο μύθος όσο και η ιστορία πλέκονταν και απεικονίζονταν  

αριστουργηματικά στον γλυπτό διάκοσμο του ναού (ελά-
χιστα απομεινάρια αυτού σώζονται στο μουσείο). Τοπικοί 
μύθοι έβρισκαν και γεωγραφική εφαρμογή, καθώς τα κα-
τά τόπους κτήματα και οικήματα της πόλης-κράτους της 
Τεγέας δέχονταν ονόματα τοπικών ηρώων, χωρίς να αφή-
νουν κάποια αμφιβολία ύπαρξής τους, υφαίνοντας ένα 
σφιχτοδεμένο όλο.

Έπειτα, εισήλθαμε στο τελευταίας τεχνολογίας αρχαι-
ολογικό μουσείο της Τεγέας, που χαρακτηρίστηκε από 
όλους τους επισκέπτες του ως μια μοναδική εμπειρία. Ο 
αρχικός συνοικισμός της Τεγέας με τα βασικά της κτή-
ρια και η ιστορική συνέχεια της πόλης έγιναν απολύτως 
αντιληπτά από όλους, τόσο από τους μεγάλους (ιδιαίτε-
ρα υποβλητικό περιβάλλον, με άριστη μουσειολογική έκ-
θεση αντικειμένων, καθώς και χρήση ειδικού φωτός), όσο 
και από τους μικρούς (χρήση οθονών αφής, με αφηγήσεις 
τοπικών μύθων σε μορφή κινούμενων σχεδίων).

Ύστερα από το νόστιμο γεύμα-σταθμό, συνεχίσαμε στα 
υπόλοιπα κτηριακά σύνολα της περιοχής από την αρχαι-
ότητα έως σήμερα, που βρίσκονται στον χώρο του Οικο-
λογικού Πάρκου του Τεγεατικού Συνδέσμου. Εκεί, πε-
ριηγηθήκαμε στον χώρο της αρχαίας αγοράς της πόλης. 
Θαυμάσαμε το αρχαίο θέατρο (του οποίου το εξαιρετι-
κό μέγεθος  μας εντυπωσίασε), θαυμάσαμε τη σημερινή 
πεντάτρουλη εκκλησία της Παναγίας, την οποία ο Τσίλ-
λερ έφτιαξε στη θέση της μεσοβυζαντινής εκκλησίας, τον 
αυτοκρατορικό βωμό του Αυγούστου και της Ρώμης, 
τα μεσαιωνικά τείχη που περιέβαλλαν και προστάτευ-
αν την πόλη, την υπέροχη παλαιοχριστιανική βασιλική 
του Θύρσου, της οποίας, μάλιστα, «ξεκλειδώσαμε» και 
αποκωδικοποιήσαμε τα μοναδικά ψηφιδωτά δαπέδου. 
Τέλος, αφού περάσαμε από το θέατρο του Ολυμπισμού, 
φτάσαμε στην Οικοκυρική Σχολή της Τεγέας, μπροστά 
από την οποία υπήρχαν άμαξες εποχής, για να παίξουν με 
αυτές τα παιδιά και να τις θαυμάσουν οι γονείς, αλλά και 
στο άγαλμα της Τεγεάτισσας Μάνας, μέσω του οποίου 
γίνεται σαφής αναφορά στον ρόλο των Τεγεατισσών γυ-
ναικών, που, από την αρχαιότητα, ρίχνονταν σε οποιαδή-
ποτε μάχη, με καλύτερα αποτελέσματα –σύμφωνα με τον 
μύθο της επίθεσης αυτών εναντίον των Σπαρτιατών- από 
τους άντρες… 

Λύδια Μαχαίρα, Ιστορικός-Διπλωματούχος Ξεναγός

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ
Το θέμα του φετινού κύκλου συναντήσεων της Κυριακάτικης Λέσχης «Πνευματικοί Περιηγητές» ήταν «Ελληνίδες και Έλληνες». 

«ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝDΑΣ»
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ - ΤΕΓΕΑ

Ε
πειδή ο τίτλος της πρώτης, για φέτος, συ-
νάντησης της Λέσχης ήταν «Διοτίμα και 
Επαμεινώνδας», ήταν φυσικό να ξεκινή-

σουμε την ξενάγησή μας από τη Μαντίνεια. Στο 
μέρος αυτό, ζούσε η ιέρεια και μάντισσα Διοτίμα, 
η οποία δίδαξε τον Σωκράτη την τέχνη της Δια-
λεκτικής, στο μέρος αυτό άφησε την τελευταία 
του πνοή ο μεγάλος Επαμεινώνδας μετά τη μάχη 
με τον στρατό των Σπαρτιατών, το 362 π.Χ. Την 
παρουσία της Διοτίμας επιβεβαιώνει η τιμητική 
στήλη αυτής της μεγάλης διδασκάλου της Φιλο-
σοφίας, που βρέθηκε κοντά στο θέατρο της αρ-
χαίας Μαντινείας, και παριστάνει τη Διοτίμα με το 
ήπαρ, σύμβολο της σπλαγχνοσκοπίας, στο χέρι. 
Τη μάχη της Μαντινείας μάς θυμίζει ο τάφος του 
Επαμεινώνδα, που ανακαλύφθηκε και ταυτίστη-
κε από τον Δρ Θ. Σπυρόπουλο και βρίσκεται στον 
δρόμο από την Τρίπολη προς τη Μαντίνεια.
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[…] Δεν είναι θόλος, είναι ημιτόνιο˙ είναι 

ένας ουρανός, τον οποίο κρατούν τέσσερις 
άγγελοι. Το ημιτόνιο το κρατούν τέσσερις 
άγγελοι, για να μη φύγει προς τα πάνω… 
Tο κρατάμε να μη φύγει, το φέρνουμε εδώ 
κοντά μας, για να είναι ο ουρανός κοντά σε 
εμάς. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει να αγαπή-
σουμε τη γη. Βλέπετε αυτή εδώ η γη είναι 
μία αγαλματοποιημένη γαία, η οποία κρα-
τάει αυτό το χώνιο, που συμβολίζει τον ου-
ρανό και έρχεται ένα παιδάκι να την αγκα-
λιάσει, να δείξει την αγάπη του. Δηλαδή, εί-
μαστε εμείς και η γαία. Περνάμε από αυτήν 
την αγάπη, λοιπόν, και φτάνουμε εδώ, στο 
κιβώριο. Κιβώριο υπάρχει μόνο ένα στην 
Ελλάδα, αυτό του Αγίου Δημητρίου Θεσσα-
λονίκης. Αφού περάσουμε το κιβώριον αυ-
τό, εισερχόμεθα στο ιερόν, το οποίο είναι η 
βασιλεία των ουρανών. Πλέον, αυτό συμβο-
λίζει το ιερόν.

Για να φτάσουμε, όμως, σε αυτά, περνά-
με από άλλα πολλά, όπως αυτήν τη σύνθεση 
του Θησέως με την Αριάδνη στη Νάξο, την 
οποία άφησε εκεί και δεν την πήρε μαζί του 
στον Πειραιά. Αντίθετα, όπως κοιμόταν αυ-
τή, ήρθε πάνω της κάποια θεότητα αρχαία 
και την ανέβασε στον ουρανό. Αυτό συμ-
βολίζει την ανάληψη του Κυρίου. Δηλαδή, 
αρχαία θέματα μεν, αλλά αναφέρονται και 
συμβολίζουν τον Χριστιανισμό μας. 

Απέναντι είναι ο Αιγέας, ο πατέρας του 
Θησέως, που κάθεται εκεί στο Σούνιο και 
περιμένει να έρθει ο γιος του από την Κρήτη. 
Και αυτό πάλι έχει τη σημασία του : περιμέ-
νουμε τον Χριστό συνεχώς, για να μας φωτί-
σει, να μας βοηθήσει στη ζωή μας. 

Στο κέντρο βλέπουμε τον «Ιππόλυτο», μια 
τραγωδία του Ευριπίδη. Ο Ιππόλυτος αυτο-
κτόνησε, γιατί προσέβαλε τον πατέρα του, 
ενώ δεν έφταιγε· και εδώ εκφράζουμε μια 
άρνηση της ανηθικότητας. Δηλαδή, ο Χρι-
στιανισμός συνεχίζει την ηθική τάση που εί-
χαν και οι αρχαίοι Έλληνες και δε δέχονταν 
το ανήθικο, δηλαδή ο υιός να πάει με τη σύ-
ζυγο του πατέρα- γιατί ήταν δεύτερη σύζυ-
γος του Θησέως η Φαίδρα- οπότε κρατάμε 
και το ηθικό στοιχείο στο κέντρο του ναού.

 Πίσω μας, υπάρχει η ζοφερά Νυξ, δη-
λαδή η παράσταση της νυκτός που την ξέ-
ρουμε να μας βοηθάει στα μοναστήρια μας, 
στις αγρυπνίες και από την οποία περιμέ-
νουμε το φως να έρθει. Είναι αυτή που έχει 
το ένα στήθος γυμνό και συμβολίζει και την 
ανθρώπινη φύση του Χριστού˙ η θεία φύση 
εκφράζεται πάνω στον Παντοκράτορα, εκεί 
όπου υπάρχει πιο πολύ το Θείο στοιχείο και 
λιγότερο το ανθρώπινο.

Στη συνέχεια, είναι η Ηώς και η Αμφιλύκη, 
δηλαδή το πρωινό φως και το τελευταίο της 
ημέρας. Ηώς και Αμφιλύκη των Εσπέρων τό-
πων, πρέπει να είναι η Ευρώπη˙ δεν ξέρουμε 
πολύ καλά τι είναι οι Έσπεροι τόποι˙ οι αρ-
χαίοι μάς λένε ότι πρέπει να ξεκινάνε από 
την Κύπρο και να πιάνουν όλη την Ευρώπη. 

Στο βάθος, βλέπουμε μια αρχαία ελλη-
νική πόλη με αγάλματα. Αυτό, όταν το είδε 
ο τότε ο Δεσπότης, ο μακαρίτης ο Θεόκλη-
τος, πολύ μορφωμένος άνθρωπος, είπε: «μα 
αγάλματα;». «Βεβαίως», του λέω, «τα αγάλ-
ματα είναι εικόνες. Οι αρχαίοι ονόμαζαν ει-
κόνες τα αγάλματα, ήταν, δηλαδή, εικόνες 
του Θεού». Η έννοια της θεότητας από την 
Αρχαία Ελλάδα ήταν πάρα πολύ κοντά στη 
δική μας έννοια περί Θεού. Δυστυχώς, η Ελ-
λάς κατέρρευσε τον 4ο αι. μ.Χ. και λέω, δυ-
στυχώς, διότι συνεχώς βοηθούσαμε τον κό-
σμο όλον με τα έργα τα πολιτιστικά και τα 
πνευματικά. 

Στο βάθος του ναού, υπάρχει μια άλλη 

σύνθεση, που είναι ένας νέος που πάει σε 
ένα νησάκι, όπου βρίσκεται ένα εκκλησάκι, 
για να προσευχηθεί. Πίσω από αυτό υπάρ-
χει μια αρχαία πόλις πάλι. Όλα αυτά συμβο-
λίζουν- εκτός των άλλων- και τη μικρασιατι-
κή Ελλάδα, την ανατολική Ελλάδα. Έτσι ανα-
τολική Ελλάς ονομάζω εγώ τη μικρασιατική 
Ελλάδα, δηλαδή τη Σμύρνη, την  Έφεσο κλπ. 
Προς τη Σμύρνη «κοιτάζει» και ο ναός με μια 
τεθλασμένη γραμμή. Τα τρία παραθυράκια 
του ιερού καταλήγουν σε όλην την Ιωνία. 

Επάνω βλέπετε και τους τέσσερις Ευαγ-
γελιστές, που όλοι έχουν τα σύμβολά τους 
και μαζί και το Χερουβείμ από τη μία και η 
ετοιμασία του θρόνου του Θεού από την άλ-
λη μεριά. Η Ανάσταση είναι ο Χριστός που 
δεν πατάει στη γη. Έχει ήδη ανεβεί από τον 
τάφο. Οι τρεις στρατιώτες, κάτω και αυτοί 
συμβολικά, εκπλήσσονται που βλέπουν 
την Ανάσταση του Χριστού. Η Μαρία η Μα-
γδαληνή τρέχει, όπως το λέει το Ευαγγέλιο: 
«έτρεξε να πάει στον τάφο». Τρέχει, λοιπόν, 
και αυτή και βλέπει κάποιον που έμοιαζε με 
έναν κηπουρό. Άρα ο Χριστός ήταν ευτελώς 
ενδεδυμένος. Έριξε κάτι πρόχειρο επάνω 
του, και βλέπουμε έναν άγγελο πέρα, στον 
τάφο, και έναν άλλο από εκεί να κρατάει 
τις ψυχές και να τις ανεβάζει στον ουρανό. 
Το σπουδαιότερο, όμως, είναι ότι ανοίγει ο 
ουρανός. Αυτό είναι το νόημα της Αναστά-
σεως. Ανοίγει ο ουρανός, για να περάσει ο 
Χριστός από μέσα. Και βλέπουμε ένα γα-
λάζιο χρώμα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο 
να βγει αυτό το γαλάζιο. Είναι το μοναδικό 
μέσα στον χώρο όλο, ανάμεσα στα κόκκινα. 
Έχει σημασία αυτό το γαλάζιο. 

Δεξιά, στο βάθος, υπάρχει η Παναγία με 
τον δωδεκαετή Χριστούλη που περπατάει 
και πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα, στον ναό του 
Σολομώντος. Και αυτό το νόημά του είναι η 
πορεία του ανθρώπου. Δεν είναι μόνο η Πα-
ναγία που πορεύεται, είμαστε κι εμείς που 
πορευόμεθα. Πού πηγαίνουμε; Δεν ξέρου-
με. Μακάρι η πορεία μας να μας οδηγεί εκεί 
όπου οδηγούσε και την Παναγία, δηλαδή, 
στα θεία πράγματα, στα υπέροχα πράγμα-
τα, που τα εκφράζει ο μικρός δωδεκαετής 
Χριστούλης, τον οποίο θαύμασαν όλοι τότε 
μέσα στον ναό. 

Όλος ο ναός τι νόημα έχει; Είναι το Άγιο 
Πνεύμα, παρουσιαζόμενο με τις κινήσεις 

Του. Το Άγιο Πνεύμα δεν ξέρουμε από πού 
ήρθε και πού πηγαίνει, πόθεν έρχεται και 
πού υπάγει. Αυτό, λοιπόν, είναι το εκπεφρα-
σμένο. Γι’ αυτό, σε κάτοψη, ο ναός δεν έχει 
ορθές γωνίες. Έχει μόνο οξείες και αμβλεί-
ες. Καθώς στριφογυρίζει ο ναός, δηλαδή, το 
Άγιο Πνεύμα κινείται, Αυτό, τυχαία, σταμα-
τάει κάπου˙ αυτό το κάπου είναι οξείες και 
αμβλείες γωνίες. Οι οξείες και οι αμβλείες 
γωνίες φαίνονται από πάνω, από το ελικό-
πτερο. Και όταν ερχόμαστε από την Τρίπο-
λη, πάλι βλέπουμε ένα κτίσμα που πάει να 
πέσει. Είναι διότι αυτό κινείται σαν να είναι 
οργανισμός, σαν να έχει ανθρώπινες δια-
στάσεις και πάει να πέσει. Δηλαδή, εκφρά-
ζουμε εδώ, μέσα στο κτίσμα, τον άνθρωπο 
τον ίδιο, ο οποίος είναι αυτό που είναι, που 
ξέρουμε όλοι. Γι’ αυτό και παντού βλέπετε 
μόνο πέτρες, χειροποίητα τούβλα, μάρμα-
ρο και κονία. Βεβαίως, δεν υπάρχει οπλι-
σμένο σκυρόδεμα, δεν υπάρχει, δηλαδή, 
μπετόν οπλισμένο˙ υπάρχουν μόνο πέτρες, 
μάρμαρα και χειροποίητα τούβλα, τα οποία 
τότε κατασκευάζονταν στην Τρίπολη από 
έναν πολύ καλό μάστορα. Μάλιστα, όταν 
κόντευε να τελειώσει ο ναός, πέθανε ο κακο-
μοίρης και δεν είχαμε πια άλλα τούβλα. Έτσι, 
δε χρησιμοποίησα άλλα τούβλα, παρά μόνο 
τα δικά του. 

Τώρα, όταν βγούμε έξω, θα δείτε μια άλλη 
περίπτωση. Στη νοτιοανατολική πλευρά, θα 
δείτε πώς ανεβαίνει το κτίσμα σιγά- σιγά με 
βαθμίδες, με σκαλοπάτια. Αυτό προκύπτει 
από την επίδραση ενός Αγίου που λεγόταν 
Ιωάννης της Κλίμακος. Αυτός έζησε τον 6ο 
αι. μ.Χ., φυσικά, στο Σινά. Ο Ιωάννης Κλίμα-
κος έλεγε ότι ο άνθρωπος πορευόμενος δεν 
πηγαίνει εύκολα οριζοντίως, αλλά ανεβαί-
νει βαθμίδες, σκαλοπάτια. Τι σημαίνει αυτό; 
Σημαίνει αρετές. Κάθε φορά ανεβαίνει σε 
καινούργια αρετή. Κάποτε θα φτάσει πολύ 
ψηλά επάνω, όταν θα κατακτήσει αυτές τις 
βαθμίδες. Και, φυσικά, μερικοί δεν το κα-
τορθώνουν, άλλοι, όμως το κατορθώνουν 
αυτό και φτάνουν πολύ ψηλά. Αυτό, λοιπόν, 
θα το δείτε στη νοτιοανατολική πλευρά. 

Στην από 'δω πλευρά, θα δείτε κίονες, 
οι οποίοι είναι σαν ξύλινοι κίονες, γίνονται, 
όμως, από μάρμαρο. Και το σύνολο των κι-
όνων συμβολίζει μια σκαλωσιά ξύλινη, πα-
λιού τύπου σκαλωσιά, φθηνή. Και αυτή η 

σκαλωσιά κρατάει τα αιθέρια. Στην Aρχαία 
Eλληνική, «αἰθήρ» είναι τα ουράνια,  είναι 
η βασιλεία των ουρανών. Ο αιθέρας είναι 
πολύ ψηλά, πολύ πάνω από τον ορατό ου-
ρανό. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκεται 
αυτός ο αιθήρ. Αυτόν, λοιπόν, τον κρατά μια 
σκαλωσιά ψηλή.  Αυτή η σκαλωσιά είμαστε 
εμείς. Εμείς τον κρατάμε τον ουρανό. Με τις 
δυνάμεις αυτές που έχουμε, τις ολίγες δυνά-
μεις.  

Αυτή η πέτρα που λαξεύουμε συμβολί-
ζει τον πόθο του ανθρώπου να βρει τι γίνε-
ται εκεί πάνω. Τώρα, αυτά τα ψηφιδωτά δεν 
ονομάζονται ψηφιδωτά. Τα ονομάζω «γαιο-
δοτά ουρανοποθητά». Δηλαδή, οι ψηφίδες 
έχουν αγκάθια πάνω, δεν είναι επίπεδες οι 
ψηφίδες, είναι αγκαθωτές. Τείνουν, βγαί-
νουν από τη γη· γι’ αυτό λέγονται γαιοδο-
τά από τη γαία, ψηφιδωτά από τη γη. Aυτά, 
όμως, ποθούν τα ουράνια. Γαιοδοτά, λοιπόν, 
ουρανοποθητά. Αυτό το νόημα έχει το δά-
πεδο αυτό. Όλα τείνουν προς τα πάνω. 

Απέναντι, όταν πια είχαν γίνει όλα αυτά 
που βλέπετε, κάναμε το φρέαρ, το πηγάδι 
της Σαμαρείτιδας, όπου μίλησε ο Χριστός 
με τη Σαμαρείτιδα, της οποίας το εβραϊκό 
όνομα δεν το γνωρίζουμε. Ξέρουμε μόνο 
το όνομα που της έδωσε ο ίδιος ο Χριστός 
μες στη φυλακή, στη Ρώμη. Της είπε: «θα σε 
ονομάσουμε με το ελληνικό όνομα Φωτει-
νή». Εγώ, όταν το άκουσα απ’ το Μαντινει-
ακό Σύνδεσμο ότι θα ονομάσουν τον ναό 
Αγία Φωτεινή, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. 
Σκέφτομαι τη Σμύρνη όπου καταστράφη-
κε ο ναός και έμεινε μόνο το καμπαναριό… 
αλλά εγώ δεν έβαλα καμπαναριό εδώ, διότι 
στο τέλος της Καινής Διαθήκης λέει ο ευαγ-
γελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη: «Κάπο-
τε, στο μέλλον, ο άνθρωπος θα είναι τόσο 
κοντά στον Θεό, που δε θα χρειάζεται ναός. 
Θα είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι ναός». Αυτό θέ-
λουμε. Να είναι ο άνθρωπος ναός. Και έτσι, 
είναι χωρίς καμπαναριό ο ναός. 

Τώρα, θέλετε να πούμε δύο λόγια για το 
Ηρώον, το οποίο αναφέρεται σε όλην την 
αρχαία Ελλάδα και στη νεότερη Ελλάδα; Εί-
ναι ένας ναΐσκος της ειρήνης. Το έχω γράψει 
και πάνω στο μάρμαρο: «Ἱερόν ἀφιερωμέ-
νον στήν ὁμοφροσύνην καί στήν καρδια-
κήν ἐν Χριστῷ εἰρήνην τοῦ ἀνθρώπου». 
Και από κάτω είναι  στα Λατινικά : “pax et 
concordia christiana inter homines”. Οπό-
τε, λοιπόν, με αυτά τα τρία κτίσματα μιλάμε 
για την τριαδική μας θεότητα. Στο μέσον, ο 
Χριστός, ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα. 

Πάνω, στο τελείωμα του ναού, θα δείτε 
πως τ’ αετώματα λυγίζουν, κάμπτονται. Αυ-
τά συμβολίζουν τον πόνο που αισθάνθηκε 
ο Χριστός πάνω στον σταυρό. Ήταν τόσο 
τρομερός ο πόνος, απερίγραπτος πόνος. 
Αλλά τον πόνο αυτόν τον αισθανόμαστε 
και εμείς, όταν λέμε ότι φοράμε τον σταυρό, 
πηγαίνουμε στην εκκλησία μας, πηγαίνου-
με να μιλήσουμε και να ακούσουμε για τον 
πόνο αυτόν. Αυτός έφερε τον θρίαμβο του 
Χριστού, ο πόνος Του. Και βλέπετε και λυγί-
ζουν τα αετώματα αυτά. Μερικοί δεν το κα-
τάλαβαν αυτό και νόμιζαν ότι μιλάει για άλ-
λα πράγματα, ενώ μιλάει γι’ αυτό και για το 
βάρος των αγίων που υπάρχει. Είναι τόσοι 
πολλοί οι Άγιοι που είπαν δεν μπορεί να μην 
παρασταθεί αυτό το πράγμα, αυτό το φορ-
τίο των Αγίων και λύγισαν. Αντίθετα, στους 
αρχαίους ναούς μας, τα αετώματα ποτέ δε 
λυγίζουν, είναι θριαμβικά. Εδώ, άλλαξαν τα 
πράγματα. 

Και μετά θα δείτε, όπως μπαίνουμε, πά-
νω από την Ανάσταση, θα είναι ένας τρου-
λίσκος, που κι αυτός έχει το νόημά του. Αυ-

Τ
α μέλη της Κυριακάτικης Λέσχης είχαν την τιμή και τη χαρά να συνα-

ντήσουν τον αρχιτέκτονα κ. Κώστα Παπαθεοδώρου, εμπνευστή και δη-

μιουργό του μοναδικού ναού της Αγίας Φωτεινής, και να ξεναγηθούν 

μέσα στον ναό και από τον ίδιο. Ακολουθεί απόσπασμα από την ομιλία του 

κ. Παπαθεοδώρου, στην οποία αποκάλυψε τις σκέψεις και τα μηνύματα που 

διαμόρφωσαν συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές επιλογές, καθώς και το πώς κα-

τέστη εφικτή η σύζευξη της αρχαίας με τη σύγχρονη Ελλάδα στο εν λόγω οι-

κοδόμημα.



ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 22

τός πάλι αναφέρεται στην Ήπειρο, στην αρ-
χαία Αμβρακίδα, πάνω στην οποία χτίστηκε 
η σημερινή Άρτα. Στην Αμβρακίδα, λοιπόν,  
πρόλαβα, τότε που ήμουν με τον Μαρινάτο- 
γιατί ήμουν τότε του Μαρινάτου υπάλληλος 
στο Υπουργείο Πολιτισμού- ανταποτύπωσα 
έναν ναό αρχαίο ελληνικό μέσα στην πό-
λη της Άρτας, μέσα στην Αμβρακίδα. Με-
γάλος ναός, όπως είναι και ο Παρθενώνας, 
τόσο μεγάλος ναός, ο οποίος, δυστυχώς, εί-
χε κατεδαφιστεί με τα χρόνια. Και μετά από 
αυτό, όταν είδαμε όλα τα άλλα που γίνονται 
στην Ηλεία και την Αρκαδία, εδώ στα χωριά 
μας… τα σπίτια, τα καλυβάκια… την ταπει-
νότητα... όλα αυτά δώσανε μια ταπεινότητα 
και στον ναό. Γι’ αυτό βλέπετε πουθενά δεν 
υπάρχει θριαμβικό στοιχείο. Υπάρχει ταπει-
νότης, όσο γίνεται πιο μικρό το κτίσμα. Βλέ-
πετε τα τόξα που δεν είναι τμήματα κύκλων 
αλλά τμήματα παραβολών. Οι παραβολές 
δε σμίγουνε, όταν προεκταθούν οι γραμμές 
αυτές, δε σμίγουνε ποτέ. Αυτό συμβολίζει 

την αιωνιότητα. Πάνε στο βάθος, άγνωστο 
πού πάνε αυτές οι παραβολές. Και εδώ πάλι 
στην Παναγία με τους αγγέλους βλέπουμε 
αυτήν την ταπείνωση που έχει η Παναγία αλ-
λά και, κυρίως, οι άγγελοι που είναι πεσμένοι 
κάτω και πάνε να τη δοξολογήσουν. 

Στο τέμπλο, είχα ξύλινες εικόνες, αλλά εί-
χαν αρχίσει να τις κλέβουν, οπότε τις αντι-
κατέστησα με εικόνες σε κονίαμα, που δεν 
μπορούν να τις κλέψουν αυτές. Επίσης, 
όπως μπαίνουμε δεξιά, είναι η Αγία Φωτει-
νή σε μάρμαρο, αλλά όπως είναι στη φυλα-
κή στη Ρώμη, δυστυχισμένη. Και πίσω, στο 
άλλο προσκυνηταράκι, πάλι είναι ο Χριστός 
με την Σαμαρείτιδα στο πηγάδι, που κι αυ-
τό έχει φθαρεί απ’ τα κεριά και λοιπά. Δεξιά, 
είναι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος 
ήταν μέγας άγιος για την Ελλάδα την εποχή 
εκείνη. Οι άνθρωποι, μες στην Τουρκοκρα-
τία, δεν είχανε πολλές ελπίδες και τους είπε: 
«Φτιάξτε σχολεία, για να μπορέσουμε να 
επιβιώσουμε ως έθνος». Εδώ, λοιπόν, στον 

Άγιο Κοσμά, βλέπουμε και τον εθνικό χαρα-
κτήρα της Αγίας Φωτεινής, τον ελληνίζοντα 
κόσμο. Από εκεί βρίσκεται ο Άγιος Φίλιππος, 
ο μαθητής του Χριστού, που ήταν και Από-
στολος. 

Ένα άλλο θέμα είναι πίσω μας, δεξιά στο 
βάθος, στο δάπεδο, υπάρχει η φράση «ὁ 
αἰών οὗτος». Αυτό συμβολίζει την εκάστο-
τε σημερινή ώρα, τον σημερινό χρόνο. Είναι, 
όμως, και ταυτοχρόνως και η αιωνιότης, αλ-
λά κάτω στη Γη. Η αιωνιότης της ψυχής. 

 Εδώ μπροστά, βλέπετε μια φράση του 
Ομήρου, που λέει κάποια στιγμή ο Αχιλλέ-
ας στον Πάτροκλο : «Ὦ πόποι»  και συνε-
χίζει «ἐστί καί ἐν Ἀΐδαο δόμοισι ψυχή», 
που σημαίνει υπάρχει και στα δώματα του 
Άδη ψυχή. Και παρακάτω λέει «καί εἴδωλον 
ἀτάρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν…». Αυτό δεν 
το έγραψα, γιατί νομίζανε ότι εγώ μιλάω για 
είδωλα, ενώ το είδωλο δεν ήταν τίποτα κα-
κό στην αρχαιότητα. Ήτανε σαν εικόνα ένα 
πράγμα. Ώστε, λοιπόν, υπάρχει ψυχή στα 

δώματα του Άδου. 
Και πίσω μας, πάλι, υπάρχει μία ρήση 

ενός άλλου ποιητή, νομίζω του Αισχύλου, 
που μιλάει για τον Ήλιο, ότι κάθε φορά, λέει, 
που έρχεται πάχνη έρχεται ο Ήλιος και διώ-
χνει την πάχνη. Αυτή η πάχνη είναι τα δικά 
μας λάθη. Κάθε φορά που κάνουμε λάθη, 
έρχεται ο Χριστός, ο Ήλιος, και τα διώχνει, τα 
καθαρίζει. 

Φυσικά, οι τέσσερις μεγάλοι «άγιοι» της 
αρχαίας Ελλάδας είναι κάτω. Δηλαδή, ο 
Όμηρος, ο Αισχύλος, ο Πίνδαρος, ο Παπα-
διαμάντης. Το τόνισα πολύ ότι η νεότερη 
αρχαία Ελλάς είναι ο Παπαδιαμάντης. Αυ-
τός έφτιαξε μια Ελλάδα καινούργια, αλλά, 
δυστυχώς, δεν τον καταλάβαμε, δε θελήσα-
με να μπούμε στο νόημά του. Μέγας ποιη-
τής.[…]

Απομαγνητοφώνηση:
Αριάδνη Διαμαντοπούλου, 

Αγγελική Κυρπόγλου, Β2 Γυμνασίου

Σ
τις 10 Φεβρουαρίου 2018, η Κυριακάτικη 
Λέσχη πραγματοποίησε άλλη μία πετυχημέ-
νη περιήγηση, η οποία αποδείχτηκε ότι ήταν, 

τελικά, μία από τις πιο αγαπημένες, ιδίως της… ξε-
ναγού μας!  

Η επίσκεψή μας είχε ως στόχο τη γνωριμία μας 
με τους λεγόμενους «Δυτικούς λόφους των Αθη-
νών», οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους λόφους οι 
οποίοι, καθώς κοιτάζουμε τον χάρτη της Αθήνας, 
βρίσκονται στα δυτικά του Ιερού Βράχου. Σε όλη 
την έκταση των λόφων αυτών, ήταν «πασπαλισμέ-
νοι» τρεις πολύ σημαντικοί δήμοι της αρχαίας Αθή-
νας: ο δήμος Κολλυτού, ο δήμος Μελίτης και ο δή-
μος Κοίλης.

Το ραντεβού μας ορίστηκε στη στάση του μετρό Ακρό-
πολης, στις 9:00 π.μ. και, όταν συγκεντρώθηκε η πολυ-
πληθής ομάδα μας, αρχίσαμε να ανηφορίζουμε την οδό 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Ξεκινώντας από τον δήμο Κολ-
λυτού, κάναμε την πρώτη μας στάση σε ένα σημείο, στο 
οποίο η πολιτεία δεν έχει δώσει την πρέπουσα σημασία, 
την οικία του Πρόκλου. Το σπίτι αυτό έχει ανασκαφεί με-
ρικώς, γιατί τμήμα αυτού έχει καταχωθεί κάτω από την 
οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου (καθώς, μάλλον, ήταν πολύ 
μεγάλο, «οικία-εκπαιδευτήριο» γαρ…). Μόνο κάποιες δι-
αγραμμίσεις στο δάπεδο μάς θυμίζουν την πολύ μεγάλη 
σημασία που είχε το οίκημα αυτό τόσο για τους ενοίκους 
του όσο και για την περιοχή γενικότερα. Ο Πρόκλος  ήταν 
ο τελευταίος δάσκαλος της Νεοπλατωνικής Σχολής των 
Αθηνών, πριν αυτή κλείσει οριστικά τον 6ο αι. μ.Χ. Μάθαμε 
πληροφορίες για τον βίο του και το ημερήσιο πρόγραμ-
μά του και αντιληφθήκαμε τη σημαντικότητα του χώρου, 
αφού πληροφορηθήκαμε ότι πρώτη η Μελίνα Μερκού-
ρη, αντιλαμβανόμενη τη σημαντικότητα του χώρου, είχε 
«ανοίξει τον δρόμο» για την παρουσίασή του στηρίζοντας 
μια αρκετά φουτουριστική ανάδειξη. 

Η επόμενη στάση έγινε στο «Ιερό της Νύμφης», όπου- 
σύμφωνα με την παράδοση- όταν οι Αθηναίοι και οι Αθη-
ναίες παντρεύονταν, κατέθεταν τις λουτροφόρους τους, 
αγγεία- συνήθως, μεγάλα και πολυδάπανα- τα οποία χρη-
σίμευαν για τη μεταφορά του νερού από την αθηναϊκή 
κρήνη Καλλιρρόη (τελετουργία γνωστή ως «λουτροφο-
ρία») για το λουτρό πριν τη γαμήλια τελετή. Λίγα δείγματα  
του ιερού έχουν διασωθεί˙ εντούτοις, ο χώρος είναι μέγι-
στα τελετουργικός. Αισθανθήκαμε όλοι τις μυστικές δο-
νήσεις, μακριά από την πολύβουη οδό (τη σημερινή Διο-
νυσίου Αρεοπαγίτου, που συνέπιπτε με αρχαία κεντρική 
αρτηρία) και κάτω από την παχιά σκιά των φυλλωμάτων 
των δέντρων.  Παραπλεύρως, μεγάλα ρωμαϊκά υδρομα-

στευτικά οικοδομήματα με παχύ υδραυλικό κονίαμα μάς 
βοήθησαν να αντιληφθούμε τη σημαντικότητα του νερού 
για την περιοχή αυτή σε κάθε ιστορική εποχή.  

Συνεχίζοντας τον περίπατό μας, φτάσαμε, αισίως, στα 
ριζά του λόφου που σήμερα ονομάζεται «Φιλοπάππου». 
Στις υπώρειες, λοιπόν, αυτού του λόφου, σταθήκαμε 
μπροστά σε τόπους τους οποίους, άπειρες φορές, έχουμε 
προσπεράσει, αλλά τώρα αντιλαμβανόμασταν τη σημα-
σία τους. Αναφέρομαι στο «Δίπυλον υπέρ των Πυλών» 
(μία από τις βασικές εισόδους της πόλης- κράτους των 
Αθηνών), το Διατείχισμα (το νέο τείχος που περιόρισε 
την έκταση του οχυρωμένου τμήματος στα δυτικά της πό-
λης και οδήγησε στη σταδιακή εγκατάλειψη των δυτικών 
συνοικιών και τη μετατροπή τους σε εκτεταμένο νεκρο-
ταφείο, κατά του ύστερους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς 
χρόνους) και το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου του 
Λουμπαρδιάρη (που χτίστηκε πάνω σε αρχαίο παρόδιο 
ιερό αφιερωμένο στον Ηρακλή, τον Αίαντα και την Αθηνά, 
συνεχίζοντας, έτσι, την παράδοση των ρωμαλέων ηρώ-
ων-θεών). Σταθήκαμε, ακόμα, στις λεγόμενες «φυλακές 
του Σωκράτη» (που δεν είναι παρά αρχαία κατοικία λα-
ξευμένη στον βράχο, η οποία, λόγω της ιδιαίτερης κάτο-
ψής της, θεωρήθηκε δεσμωτήριο) και τα γνωστά Κιμώ-
νεια Μνήματα, όπου η παράδοση θέλει να έχουν ταφεί 
ο Ολυμπιονίκης Κίμωνας και ο συγγενής του, ο ιστορικός 
Θουκυδίδης, σε αντίθεση με την εγχάρακτη επιγραφή του 
3ου αι. μ.Χ. που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη 
και κάνει λόγο για τον τάφο κάποιου Ζωσιμιανού. 

Αφού «αποκαταστήθηκαν» οι χώροι στη συνείδησή 
μας, ανηφορίσαμε, στα βήματα των αρχαίων κατοίκων, 
προς την κορυφή του λόφου Φιλοπάππου. Εκατέρω-
θεν του μονοπατιού παρατηρούσαμε κατάλοιπα αρχαίων 
οικιών.  Αντιληφθήκαμε, λοιπόν, πως ο χώρος ήταν, κατά 
την αρχαιότητα, καλυμμένος εξ ολοκλήρου με οικίες, ενώ 
έλειπε το πράσινο.  Όλη η δενδροφύτευση προσετέθη τον 

19ο αι., με βασιλικό διάταγμα, ώστε να μην είναι 
ορατές οι αρχαιότητες  με σκοπό την προστασία 
τους από τους αρχαιοκάπηλους της εποχής. Κα-
θώς ανηφορίζαμε, λοιπόν, τον λόφο, μπορούσα-
με να θαυμάσουμε τη θέα προς την Ακρόπολη, 
από τη μια πλευρά, και προς τη θάλασσα του Πει-
ραιά, από την άλλη, στεκόμενοι σε διάφορες πλα-
τείες και επίπεδα θέασης, τα οποία δημιουργήθη-
καν αριστοτεχνικά από τον διάσημο αρχιτέκτονα 
Δημήτρη Πικιώνη, στα μέσα του προηγούμενου 
αιώνα. Το όνομα που δόθηκε στον λόφο του Φι-
λοπάππου επικράτησε τον 2ο αι. μ.Χ., λόγω του τα-
φικού μνημείου αφιερωμένου στον Γάιο Ιούλιο 
Φιλόπαππο, που βρίσκεται στην κορυφή του. 

Ο Φιλόπαππος υπήρξε σπουδαίος ευεργέτης της πόλης 
των Αθηνών. Ήταν Σύρος πρίγκιπας -εγγονός του Αντίο-
χου Δ΄ του Επιφανούς, τελευταίου βασιλιά της Κομμαγη-
νής-  που εξαναγκάστηκε να μετοικήσει στην Αθήνα, μετά 
την κατάκτηση του βασιλείου του (της σημερινής Συρίας) 
από τους Ρωμαίους. Το γενναιόδωρο, όμως, χορηγικό του 
πρόγραμμα, που πήγαζε από τον θαυμασμό του για την 
Αθήνα και τον πολιτισμό που γνώρισε εκεί, του εξασφά-
λισε την ταφή του εντός του περιβόλου των τειχών των 
Αθηνών, στον λόφο των Μουσών, κάτι πρωτάκουστο για 
εκείνη την εποχή. Από τότε, λοιπόν, και έπειτα, ο λόφος 
επικράτησε να ονομάζεται «ο λόφος του Φιλοπάππου». 
Στα κλασικά χρόνια, ωστόσο, ήταν γνωστός ως «ο λόφος 
των Μουσών».  Καθώς ανηφορίζαμε, αναρωτηθήκαμε αν 
η ονομασία οφειλόταν στις Μούσες ή στον ποιητή θρη-
σκευτικών ύμνων Μουσαίο, του οποίου το ιερό τέμενος 
θαυμάσαμε... Συνεχίζοντας την πορεία μας προς τα νότια, 
απολαύσαμε τη θέα από το τελευταίο παράνομο λατο-
μείο που ήταν σε χρήση στην περιοχή αυτή. 

Κατηφορίσαμε, τέλος, τον λόφο, αφού προηγουμένως 
περάσαμε από τη «Σπηλιά του Κουφού», μια συστάδα 
λαξευμάτων στην πλαγιά του λόφου. Η σπηλιά έλαβε την 
ονομασία της από το γεγονός ότι ένας κωφάλαλος, τον 
19ο αι., είχε βρει καταφύγιο εκεί. Η σημερινή μορφή της 
δε μαρτυρούσε παρά τις διαδοχικές φάσεις χρήσης του 
χώρου. Αρχικά, ήταν καρστικό άνοιγμα, το οποίο οι άν-
θρωποι συνέδεσαν με την οικία μιας Νύμφης, ενώ, στη 
συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε -με τις απαραίτητες προσαυ-
ξήσεις χώρων- ως λαξευτή οικία. Αργότερα, μετά την οι-
κοδόμηση του Διατειχίσματος και την ερήμωση της περι-
οχής, χρησιμοποιήθηκε ως ταφικό μνημείο, όπως μαρτυ-
ρεί η ύπαρξη έξι συλημένων κιβωτιόσχημων τάφων στο 
δάπεδο αυτού, ώσπου, τελικώς, ο κωφάλαλος που προα-
ναφέρθηκε να βρει καταφύγιο εκεί, όντας, πλέον, μη απο-
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δεκτός στη λοιπή περιοχή. Έτσι, με την κυκλική περιήγη-
ση του λόφου αυτού, ανιχνεύσαμε τα όρια του δήμου Με-
λίτης.

Ακούραστοι συνεχίσαμε την πορεία μας προς τον τρί-
το δήμο, αυτόν της Κοίλης. Από το «Δίπυλον υπέρ των 
Πυλών» εισήλθαμε, νοερά, στον δήμο τούτο. Είναι αξι-
οθαύμαστο το γεγονός ότι έχει διασωθεί μεγάλο μέρος 
του οδοστρώματος της Κοίλης Οδού, η οποία συνέδεε 
την πόλη-κράτος των Αθηνών με τον Πειραιά και το λιμά-
νι του. Ο δρόμος αυτός ήταν πολύ σημαντικός, κατά τους 
κλασικούς χρόνους, καθώς, πρώτον, συγκέντρωνε, κατά 
μήκος του, όλη την εμπορική δραστηριότητα. Δεύτερον, 
είχε λαξευμένα αυλάκια, τις αρματροχιές ή αμαξοστοιχίες 

όπως ονομάζονταν, μέσα από τα οποία γι-
νόταν η καθοδήγηση των αμαξών που με-
τέφεραν τα εμπορεύματα, ώστε να γίνεται 
πιο εύκολα η κύλησή τους (πρόκειται για 
την πρώτη μορφή «αρνητικού» σιδηρο-
δρόμου όπως λέγεται, παραλληλίζοντας 
το σύστημά τους με τα σημερινά δεδομέ-
να). Τρίτον, υπήρχαν επιλεγμένα σημεία με 
«ψαλίδια», σημεία διασταύρωσης, δηλα-
δή, των τροχιών, ώστε να καθίσταται εφι-
κτή η αλλαγή πορείας των αμαξών. Το πα-
ραπάνω σύστημα αμαξήλατης επικοινω-
νίας ήταν τόσο ζωτικής σημασίας, ώστε, 
όταν η Αθήνα διέταξε την ανοικοδόμη-
ση των Μακρών Τειχών, αυτά ακολούθη-
σαν ακριβώς την πορεία της Κοίλης οδού, 
την οποία και προστάτευαν εκατέρωθεν. 
Ήταν, συνεπώς, η οδός αυτή η ταχύτερη 

αλλά και η ασφαλέστερη εμπορική και οδική αρτηρία από 
το λιμάνι προς την πόλη και το αντίστροφο.  

Αντικρίσαμε, επίσης, κατάλοιπα του ομώνυμου οικι-
σμού που δημιουργήθηκε κατά μήκος της οδού, ο οποίος, 
όντας τόσο μεγάλος και ακμαίος, είχε τη δική του αγορά. 
Δυστυχώς, όμως, ο χώρος εγκαταλείφθηκε σταδιακά και 
μετετράπη σε απέραντο νεκροταφείο.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, βρεθήκαμε στην «καρ-
διά της δημοκρατίας», τον τόπο όπου ξεκίνησαν όλα... την 
Πνύκα. Σταθήκαμε με δέος, όπως χιλιάδες αρχαίοι Αθη-
ναίοι, μπροστά στο βήμα, ενημερωθήκαμε για τις διαδο-
χικές φάσεις οικοδομικής ανάπτυξης του κοίλου, θαυ-

μάσαμε το μέγεθος του τριβάθμητου λίθινου βήματος, 
ακούσαμε για τη λειτουργία της συνέλευσης του αθηναϊ-
κού λαού, γνωστής και ως «Εκκλησίας του Δήμου», (ποιοι 
έπαιρναν μέρος, ποιος προέδρευε, ποια η τελετή έναρξης 
κ.λπ). Παραπλεύρως, ερευνήσαμε, ακόμη, το ιερό του Δι-
ός Υψίστου με σωζόμενες τις κόγχες για την τοποθέτηση 
ένθετων πλακών.  

Περιηγούμενοι, καταλήξαμε στον ΒΑ τομέα της Πνύ-
κας, όπου είχαμε την τύχη και την ευτυχία να εισέλθουμε 
στην οικία Λάουτερ (αναπαράσταση της οποίας, πλήρως 
δομημένης και διακοσμημένης, είδαμε σε εικόνα που μας 
δόθηκε) και αντιληφθήκαμε το μεγαλείο της έξυπνης δό-
μησης, καθώς και της σοφής χρήσης πήλινων σωληνώσε-
ων σφηνωμένων στους λίθινους τοίχους για την εισροή 
και την εκροή υδάτων στα δωμάτια όπου ήταν αναγκαίο 
(κουζίνα, μπάνιο). Παραπλεύρως σε αυτήν την οικία, 
υπήρχε διπλή ιδιωτική δεξαμενή και, στη συνέχεια, το 
ιερό του Πανός, το οποίο, στα ρωμαϊκά χρόνια, ενσωμα-
τώθηκε σε παρακείμενη οικία και αποτέλεσε πρόσκτισμά 
της... 

Η όλη ξενάγηση διήρκεσε αρκετές ώρες και ολοκληρώ-
θηκε επί της οδού Αποστόλου Παύλου, μπροστά από μια 
κρήνη, από την οποία, ακόμη και σήμερα, τρέχει νερό. Η 
κρήνη αυτή είχε λανθασμένα ταυτιστεί από τον Παυσανία 
με την «Εννεάκρουνο», λόγω της θέσης της, κοντά στην 
Ακρόπολη, αλλά και λόγω της σημαντικότητάς της, καθώς 
τροφοδοτούσε με πολύτιμο νερό εκατοντάδες νοικοκυ-
ριά της περιοχής.

Λύδια Μαχαίρα, Ιστορικός – Διπλωματούχος Ξεναγός
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«ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΝΤΑΒΕΛΗΣ»
ΕΡΗΜΙΤΕΣ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΙΚΗ ΟΔΟ ΛΙΘΑΓΩΓΙΑΣ

Η 
ολοκλήρωση και του τρίτου περι-
πάτου των Πνευματικών Περιηγη-
τών είναι γεγονός. Ήταν Κυριακή 

(όπως πάντα), 22 Απριλίου 2018, πρωινό 
μιας ηλιοφώτιστης ημέρας που κινήσαμε 
για τον πύργο της Δούκισσας της Πλακε-
ντίας, το Καστέλο της Ροδοδάφνης και την 
περίφημη σπηλιά του Νταβέλη. Στη συνέ-
χεια, κλείσαμε έναν ανοιχτό λογαριασμό, 
αφού ολοκληρώσαμε την περιήγηση στο 
ανακτορικό δασόκτημα του Τατοΐου, που 
είχαμε ξεκινήσει δύο χρόνια πριν. Στο λε-
ωφορείο, κατά τη διάρκεια της διαδρο-
μής, είχαμε την ευκαιρία να στοχαστού-
με και να μιλήσουμε περί «αμαρτίας», πε-
ρί «εγκλήματος» και «τιμωρίας», μιας και 
οδεύαμε στα χνάρια των μεγάλων Ελλή-
νων λήσταρχων, αυτών που ο λαός αποκά-
λεσε «Βασιλείς των Ορέων». 

Ομολογουμένως, η αλήθεια και το δί-
καιο είναι έννοιες υποκειμενικές. Ως εκ 
τούτου, πίσω από κάθε «παρανομία», ελ-
λοχεύει ένας ανθρώπινος πόθος που δεν 
είναι πάντα τόσο ένοχος. Κι επειδή κάθε 
υπαρξιακή αναζήτηση θα έχει πάντα μια 
θεολογική αφετηρία, επιχειρήσαμε να 
διεισδύσουμε στο θυμικό των πρώτων 
«εγκληματιών», του Αδάμ και της Εύας. 
Ποθώντας να γευτούν τη γνώση και πα-
ρασυρμένοι από το σπέρμα του κακού, το 
φίδι, δοκίμασαν ό,τι τους είχε απαγορευ-
τεί. Αυτοί ήταν και οι πρώτοι που δέχτη-
καν τη μητέρα πασών των τιμωριών, την 
έξωση από τον κήπο της Εδέμ. Φυσικά, 
την αμαρτωλή μοίρα συνέχισε κι ο αδελ-
φοκτόνος Κάιν. Κι οι αιώνες περνούσαν, 
ώσπου ο Θεάνθρωπος κατέφθασε στη 
Γη, για να σηκώσει στους ώμους Του τις 
αμαρτίες της ανθρωπότητας. Την ύστατη 
στιγμή, όμως, του μαρτυρίου Του, επάνω 

στον σταυρό, ενώ ο εξ ευωνύμων ληστής 
Τον χλεύασε, ο εκ δεξιών Τον επέπληξε. Ο 
τελευταίος, απευθυνόμενος σε Αυτόν, Του 
ζήτησε συγχώρηση, μετανιωμένος για τα 
λάθη του: «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν 
ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ Σου». Έτσι, ο πρώτος 
«ένοικος» του Παραδείσου ήταν ένας «ευ-
αίσθητος» ληστής. 

Ο πόθος, όμως, για υπέρβαση των ορί-
ων που η κοσμική εξουσία πάντα θα θέτει 
υπήρχε ανέκαθεν, υπάρχει και, πιθανότα-
τα, θα υπάρχει. Για τον λόγο αυτό, η ελληνι-
κή αρχαιότητα λάτρεψε τον Πάνα, την ιδε-
ατή ανθρωπόμορφη θεότητα, που, ορμώ-
μενος από τη φύση, αψηφά τους κανόνες 
και γλεντά αδιάλειπτα, χωρίς να υπόκειται 
σε περιορισμούς. Ήταν το πρότυπο του 
κατεργάρη, ο οποίος, πάντα, καταφέρνει 
να γλυτώνει από την «παγάνα» της τάξης. 
Αντίστοιχες μορφές εμφανίστηκαν, με διά-
φορα ονόματα, σε όλους τους λαούς. Χα-
ρακτηριστικά, στη βρετανική παράδοση, 
ο Ρόμπιν Γκουντφέλοου ήταν κι αυτός 
μυθικό ον ανάλογο του Πάνα. Μάλιστα, ο 
Γκουντφέλοου, ο καλός φίλος των χωρι-
κών, υπήρξε η βάση πάνω στην οποία γεν-
νήθηκε και η λογοτεχνική μορφή του λη-
στή με την πράσινη ενδυμασία, του δεινού 
τοξοβόλου που καταφεύγει στο δάσος του 

Σέργουντ, για να εκδικηθεί τον σερίφη του 
Νότιγχαμ. Ο Ρομπέν των Δασών κλέβει 
τους πλουσίους, για να βοηθήσει τους πέ-
νητες και τους κατατρεγμένους, δημιουρ-
γώντας έναν θρύλο, ανάλογος του οποίου 
υπάρχει, σχεδόν, σε κάθε λαό, σε ανάλογη 
ιστορική συγκυρία. Όταν, για παράδειγμα, 
η Άγρια Δύση άρχισε να καταπατάται από 
το ανθρώπινο στοιχείο, οι συζητήσεις στα 
σαλούν της, που μονοπωλούσαν το ενδια-
φέρον, είχαν να κάνουν με πιονέρους που 
ήταν τυχοδιώκτες, όπως τον Μπούφα-
λο Μπιλ, την Καλάμιτι Τζέιν, αλλά και κοι-
νούς εγκληματίες, όπως τον Τσέσε Τζέιμς 
και τον Μπίλι δε Κιντ. Οι τελευταίοι ειδικά 
έγιναν, στη συνείδηση των ανθρώπων, ιν-
δάλματα, για τα οποία έγραψαν αράδες 
επί αράδων στα περίφημα dime novels με 
θέμα την Άγρια Δύση. 

Με αυτούς τους προβληματισμούς στο 
μυαλό φθάσαμε στο Καστέλο της Ροδο-
δάφνης, στον πύργο της Δούκισσας της 
Πλακεντίας που βρίσκεται στην Πεντέλη, 
περιοχή γνωστή για τις μονές της, τα πλού-
σια νερά και την άφθονη βλάστησή της, 
αλλά και για τη Σοφί ντε Μαρμπουά Λε-
μπρέν (το όνομα της Δούκισσας). Το κτή-
ριο αυτό άρχισε να οικοδομείται το 1840, 
πιθανότατα από τον Σταμάτη Κλεάνθη, 

αλλά παρέμεινε ημιτελές, αφού πολλά δει-
νά βρήκαν τη Δούκισσα μετά από τη χρο-
νιά αυτή - αν και το χειρότερο, ο θάνατος 
της κόρης της, είχε συμβεί τρία χρόνια 
πριν. Στον προαύλιο χώρο αλλά κι εντός 
του ισογείου του κτηρίου, ενημερωθήκα-
με για τον πολυτάραχο βίο της γυναίκας 
αυτής που, ως φιλόστοργος μητέρα, συ-
μπαραστάθηκε στην Ελλάδα κατά τη δι-
άρκεια της Ελληνικής Επανάστασης και 
της μεταβατικής περιόδου. Επειδή, όμως, 
η παράδοση των λαών θα έχει πάντα μια 
θέση για τους λαϊκούς θρύλους, ξεδιαλύ-
ναμε τον μύθο που θέλει τον διαβόητο λή-
σταρχο Νταβέλη εραστή της αγαπημένης 
των Πεντελιωτών Ντουκέσσας. Ειδύλλιο 
μεταξύ τους δεν υπήρξε, αλλά η αναφορά 
στον λήσταρχο μάς έδωσε την αφορμή να 
μιλήσουμε για το φαινόμενο της ληστο-
κρατίας, που γεννήθηκε μαζί με το νεότε-
ρο ελληνικό κράτος (από την εποχή του 
Καποδίστρια και του Όθωνα) και τελείω-
σε 100, περίπου, χρόνια μετά. Πρώην κλε-
φταρματολοί, άμα τη γενέσει του κράτους, 
κηρύχθηκαν παράνομοι και έκπτωτοι από 
τα στρατιωτικά σώματα. Αναγκάστηκαν, 
λοιπόν, να βγουν στην παρανομία, για να 
επιβιώσουν. Ωστόσο, στο μυαλό του κατα-
πιεσμένου λαού, που επί Τουρκοκρατίας 
περνούσε εξίσου δύσκολα, οι λήσταρχοι 
έγιναν είδωλα και τραγούδια, σαν κι αυτά 
που ο μαθητής μας Σταύρος Καρακαϊδός 
(Β΄ Λυκείου) μάς έπαιξε, μοναδικά, με το 
κλαρίνο του, δίνοντας μια άλλη νότα στον 
περίπατό μας. Ο λήσταρχος Χ. Νταβέλης, ο 
Φ. Γιαγκούλας, ο Θ. Γκαντάρας, ο επικαλού-
μενος και «Μαύρος Λήσταρχος» κι οι βίοι 
τους έγιναν στιχάκια στα χείλη του λαού 
και φωτογραφίες στα εικονοστάσια, για-
τί, παράλληλα με τη ληστρική τους δράση, 
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Σ
ε αυτήν τη διάλεξη, θα ασχοληθούμε με την εξέλιξη 
των αντιλήψεων των Ελλήνων για τη μετά θάνατον 
ζωή - από τις απλές αρχέγονες ιδέες έως και την ανώ-

τατη διδασκαλία των σπουδαιότερων φιλοσόφων για την 
αθανασία του ανθρώπινου πνεύματος. Είναι πολύ σημαντι-
κό θέμα – και όχι μόνο για κάποιον που ενδιαφέρεται για την 
αρχαία Ελλάδα -, διότι οι εσχατολογικές ιδέες των αρχαίων 
Ελλήνων επηρέασαν ουσιαστικά όλο τον ευρωπαϊκό πολι-
τισμό και, επιπρόσθετα, στις αντίστοιχες χριστιανικές αντι-
λήψεις, υπάρχουν ορισμένες ιδέες που ανάγονται απευθεί-
ας στη θρησκεία και τη φιλοσοφία των αρχαίων προγόνων 
μας.

Επειδή… «ἐν ἀρχῇ ᾖν ὁ Ὃμηρος», λογικό είναι να ξεκινή-
σουμε την έρευνά μας από αυτόν τον ποιητή. Παρατηρού-
με ότι ο φωτεινός ομηρικός κόσμος κατοικείται από ζωντα-
νά πλάσματα δύο τάξεων, από τους θεούς και τους ανθρώ-
πους, τα οποία έχουν αρκετά κοινά μεταξύ τους στοιχεία. 
Πρώτα από όλα, ζουν στη φύση και κατάγονται από τη Μη-
τέρα Γη. Έπειτα, υπάγονται στον νόμο της γέννησης, έχουν 
σώμα, χρειάζονται τροφή και ποτό, μια κοιμούνται, μια εί-
ναι ξύπνια και, επιπλέον, έχουν τους δικούς τους άρχοντες. 
Εντούτοις, μεταξύ τους υπάρχουν διαφορές: ενώ οι άνθρω-
ποι ζουν πάνω στη γη και τα σώματά τους είναι ορατά, οι 
θεοί βρίσκονται σε υπέργειες περιοχές και δεν είναι ορατοί. 
Επίσης, οι άνθρωποι τρέφονται με τους καρπούς της γης, 
ενώ οι θεοί με το νέκταρ και την αμβροσία. Ακριβώς αυτή 
η διαφορά στην τροφή χωρίζει τους δύο κόσμους και κάνει 
την ύπαρξη των θεών αέναη. Εν ολίγοις, η αθανασία είναι 
αυτή που χαρακτηρίζει τους θεούς και η θνητότητα τους 
ανθρώπους. Παρά το γεγονός ότι οι θεοί δε δημιούργησαν 
το ανθρώπινο γένος, αυτοί συνιστούν τη δύναμη που διοι-
κεί τον κόσμο και, για τον λόγο αυτό, το πρώτο καθήκον του 
ανθρώπου είναι η λατρεία των θεών. Στον κόσμο του Ομή-

ρου, υπάρχουν άτομα που κατάγονται από τους αθάνατους 
θεούς, όπως για παράδειγμα ο Αχιλλέας και η ωραία Ελένη, 
όμως η καταγωγή αυτή δεν τους εξασφαλίζει την αθανασία. 

Ως εκ τούτου, ο άνθρωπος της εποχής εκείνης ήρεμα πε-
ριμένει το πεπρωμένο του, το οποίο, καμιά φορά, το γνωρί-
ζει εκ των προτέρων. Πώς φαντάζονταν, όμως, οι άνθρωποι 
την αναπόφευκτη ώρα του μοιραίου τέλους; Στα ομηρικά 
έπη παρατηρούμε- μεταξύ άλλων- ότι, όταν ένας ήρωας πέ-
φτει στο πεδίο της μάχης, μαζί με την τελευταία πνοή, από 
το σώμα του βγαίνει και η ψυχή. Δηλαδή, η ψυχή συνδέεται 
άμεσα με την αναπνοή και, σύμφωνα με τον Όμηρο, σε περί-
πτωση που η αναπνοή επιστρέφει στο σώμα, επιστρέφει σε 
αυτό και η ψυχή. Πίστευαν, επίσης, ότι, όταν το άτομο ανα-
πνέει στον ύπνο του, η ψυχή δεν κοιμάται, αλλά βλέπει όνει-
ρα και οράματα. Σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους, η ίδια η 
ύπαρξη οραμάτων μαρτυρά τη δυνατότητα της ψυχής να 
απομακρύνεται από το σώμα στο οποίο βρίσκεται. Συνε-
πώς, η ψυχή είναι δεμένη με το σώμα αλλά όχι ενωμένη. 

Η στιγμή, ωστόσο, του θανάτου σημαίνει για τον Όμηρο 
την απομάκρυνση της ψυχής από το σώμα, με αποτέλεσμα 
η ψυχή να διατηρεί την ομοιότητα με τη μορφή του σώμα-
τος, αλλά να μην είναι χειροπιαστή. Θυμάστε πως ο Αχιλλέ-
ας δεν μπορούσε να ακουμπήσει τη σκιά του Πατρόκλου, 
όταν εμφανίστηκε μπροστά του και ο Οδυσσέας τη μητέ-
ρα του στον Κάτω Κόσμο; Κάποιος αρχαίος ερμηνευτής του 
Ομήρου συγκρίνει την ψυχή με το είδωλο του ανθρώπου 
στον καθρέφτη ή το νερό. Η ψυχή εγκαταλείπει το σώμα του 
ανθρώπου από το στόμα ή από την πληγή, αναστενάζοντας 
για τη μοίρα της. Η σχέση της, όμως, με το σώμα διαλύε-
ται οριστικά μόνο μετά τη νεκρώσιμη τελετή και, στο εξής, 
μπορεί να επικοινωνεί με τον κόσμο των ζωντανών μόνο με 
τα όνειρα.

Οι Έλληνες της ομηρικής εποχής πίστευαν στη συνέχιση 

της ζωής μετά τον θάνατο, αλλά τη φαντάζονταν μόνο ως 
διατήρηση της ψυχής με τη μορφή σκιάς στον Άδη, κατά-
σταση την οποία δεν μπορούμε, όμως, να ταυτίσουμε με 
την αθανασία. Όπως πίστευαν αυτοί οι άνθρωποι, σε περί-
πτωση που ο νεκρός ενταφιαστεί με σωστό τρόπο, η σκιά 
του, που μοιάζει με καπνό, κατεβαίνει στον σκοτεινό Κά-
τω Κόσμο, αλλά εκεί δε διατηρεί τη συνείδηση, τις σκέψεις 
και τα συναισθήματα αυτού και δεν έχει καμία δυνατότητα 
επικοινωνίας με τον κόσμο των ζωντανών.  Από την άλλη 
πλευρά, η ταφή των ηρώων με αιματηρές θυσίες, χοές και 
αγώνες μάς δείχνει ότι η ψυχή μπορεί να νοείται και ως ένα 
φοβερό πλάσμα, το οποίο οι ζώντες συγγενείς αναγκάζο-
νται να κατευνάσουν, για μία, όμως, και μόνη φορά, διότι η 
ψυχή μετά την ταφή δε συνιστά πια καμία απειλή, εφόσον 
απουσιάζει κάθε δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ ζωντα-
νών και νεκρών.

Ποια ήταν η μοίρα των ψυχών στον Κάτω Κόσμο περι-
γράφεται στην Οδύσσεια (Ραψωδία λ). Σύμφωνα με τον 
Όμηρο, οι ψυχές δεν έχουν φωνή· κάνουν μόνο έναν ελα-
φρύ θόρυβο («τρίζουν»), που μοιάζει με το κελάηδημα των 
πουλιών. Μόλις πιουν, όμως, αίμα θυσιασμένου ζώου, απο-
κτούν συνείδηση και ομιλία. Όλοι, δίκαιοι και άδικοι, στον 
Άδη έχουν την ίδια μοίρα. Εδώ δεν υπάρχει απονομή δικαι-
οσύνης και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει και τιμωρία. Ο με-
λετητής των επών και της μυθολογίας μπορεί, στο σημείο 
αυτό, να εκφράσει αντίρρηση, φέρνοντας ως παράδειγμα 
τις φιγούρες του Ταντάλου, του Σισύφου και του Τιτυού, 
που ταλαιπωρούνταν στον Κάτω Κόσμο για εγκλήματα που 
σχετίζονταν με την προσβολή των θεών. Η αντίρρηση θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ορθή, αλλά, στην περίπτωση αυτών 
των προσώπων, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα: και οι τρεις επι-
βιώνουν στον Κάτω Κόσμο διατηρώντας τη σωματική τους 
μορφή, αλλά βασανίζονται σωματικά. Δεν είναι σκιές χω-

«Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΧΑΙΟ ΠΡΑΓΜΑ;» 

Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος, στον κύκλο συναντήσεων της Κυριακάτικής μας Λέσχης πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με τα εξής 

θέματα: «Η αθανασία της ψυχής είναι πολύ αρχαίο πράγμα;», «Η τιμή των αγίων στην Ορθοδοξία και τον Καθολισκισμό. Η περίπτω-

ση των δια Χριστών σαλών», «Ο δρόμος προς τη Δημοκρατία» και «Η "Λαίδη" και ο "αλήτης"». Παρακάτω δημοσιεύονται τα κείμενα 

που ακούστηκαν σε συντετμημένη μορφή. 

έχτιζαν ξωκκλήσια και προίκιζαν φτωχά 
κοριτσόπουλα. 

Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε το από-
κοσμο και υποβλητικό σπήλαιο των 
Αμώμων (των αμόλυντων), γνωστό και 
ως σπηλιά του Νταβέλη, που βρίσκεται 
στο όρος Πεντέλη, σε υψόμετρο 700 περί-
που μέτρων. Εκεί, η σπηλαιολόγος κα Μα-
ρή μάς παρουσίασε την ιστορία του. Ανα-
καλύφθηκε τον 5ο αι π.Χ., αφού στο όρος 
λειτουργούσε πλήθος λατομείων για τη 
λάξευση πεντελικού μαρμάρου. Από το 
σπήλαιο αυτό, μάλιστα, ξεκινούσε η οδός 
Λιθαγωγίας, ο δρόμος, δηλαδή, μέσω του 
οποίου οδηγούνταν οι τεράστιοι όγκοι 
μαρμάρου από τα λατομεία της Πεντέ-
λης στην Αθήνα, για να δημιουργηθούν τα 
περικαλλή μνημεία της αρχαιότητας που, 
ακόμη και σήμερα, κοσμούν την πόλη. Η 
κα Μαρή μάς εξήγησε, με απόλυτη ακρί-
βεια, τη διαδικασία απόσπασης του μαρ-
μάρου και της μεταφοράς του στην πόλη 
των Αθηνών, μια διαδρομή που εντόπισε 
ο ομότιμος καθηγητής Αρχιτεκτονικής 
του ΕΜΠ Μανόλης Κορρές. Στη συνέχεια, 
η σπηλαιολόγος μάς ξενάγησε στα δύο 
ναΰδρια που βρίσκονται στην είσοδο του 

σπηλαίου (του Αγίου Σπυρίδωνα και του 
Αγίου Νικολάου) και συνιστούν τεκμήρια 
της χρήσης του σπηλαίου από χριστια-
νούς, αφού το τελευταίο λειτούργησε, για 
μεγάλο διάστημα, ως ασκητήριο μοναχών. 
Μάλιστα, στη νότια πλευρά της μικρής εκ-
κλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα, που χρο-
νολογείται μεταξύ 10ου και 11ου αι μ.Χ., 
υπάρχουν χαράγματα με μορφές αγγέλων, 
σταυρών και αετών. Βέβαια, με θλίψη πλη-
ροφορηθήκαμε ότι, μάλλον εσφαλμένα, 
αποκαλείται σπηλιά του Νταβέλη, αφού 
ο λήσταρχος ελάχιστα έδρασε στην περι-
οχή. Ωστόσο, το υποτιθέμενο «ειδύλλιό» 
του με τη Δούκισσα τον συνέδεσε με την 
εν λόγω περιοχή και το σπήλαιο. 

Αφού αποχωρήσαμε απ’ τη σπηλιά των 
Αμώμων, στο λεωφορείο συζητήσαμε και 
γι’ άλλους κακοποιούς που στο λαϊκό υπο-
συνείδητο έγιναν άλλοι Ρομπέν των Δα-
σών ή ινδάλματα νεαρών αγοριών που 
διψούσαν για δράση. Ο Μαυρογένης, οι 
Σικελοί Μαφιόζοι κι ο Πάμπλο Εσκομπάρ 
έγιναν ταινία, έγιναν τραγούδι, έγιναν μυ-
θιστόρημα, αν και υπήρξαν στυγνοί κα-
κοποιοί. Ο Βιτσέντζο Περούτζια, όμως, 
ήταν ο ευαίσθητος ληστής που, στα 1911, 

έκλεψε τη Μόνα Λίζα από το μουσείο του 
Λούβρου, μόνο και μόνο για να τη δει αυ-
τός κι οι συμπατριώτες του να επιστρέφει 
στη γενέτειρά της, την Ιταλία. Γι’ αυτό και η 
ποινή που του επιβλήθηκε ήταν πολύ μι-
κρή. Το κύμα συμπάθειας, εξάλλου, που 
ξεσηκώθηκε υπέρ του ήταν τεράστιο. 
Φαίνεται θα τον προστάτευσε ο άγιος των 
Φυλακισμένων, ο Άγιος Ονήσιμος. Τρα-
γούδι και είδωλο, ωστόσο, έγινε και ένας 
«παράνομος» του αθλητισμού, ο Ντιέγκο 
Μαραντόνα, το 1986, όταν με το «χέρι του 
Θεού» έβαλε γκολ κατά της Αγγλίας με το 
χέρι (!) παίρνοντας εκδίκηση, με τον τρόπο 
αυτό, για την ήττα της Αργεντινής από το 
Ηνωμένο Βασίλειο στον πόλεμο των Φώ-
κλαντ, το 1982. Αν κάτι τον δικαιολογεί για 
το «έγκλημά» του είναι ότι, τέσσερα λεπτά 
αργότερα, έβαλε το «γκολ του αιώνα». 

Με αυτούς τους προβληματισμούς περί 
δικαίου και αδίκου, ευαίσθητων και στυ-
γνών εγκληματιών φθάσαμε στο δασό-
κτημα του Τατοΐου. Η περιήγηση ξεκίνησε 
από εκεί όπου ολοκληρώθηκε η προηγού-
μενη, δηλαδή, από το ελαιοτριβείο και το 
βουστάσιο του κτήματος. Βαδίσαμε μέχρι 
το βασιλικό κοιμητήριο, εκεί όπου βρίσκο-
νται οι τάφοι των περισσότερων μελών της 
τέως βασιλικής οικογένειας. Οι τάφοι είναι 
διασκορπισμένοι μέσα σ’ ένα απίστευτα 
θαλερό τοπίο και, περνώντας κανείς δίπλα 
τους, μπορεί να κάνει ένα νοσταλγικό τα-
ξίδι στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία. Στην 
κορυφή του κοιμητηρίου, δεσπόζει ο να-
ός της Αναστάσεως, που ανεγέρθη το 1899 
από τον Αναστάσιο Μεταξά και αγιογρα-
φήθηκε από τον Κομνηνό Καλόθετο, αν και 
το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας, 

η πριγκίπισσα Όλγα, που πέθανε σε ηλικία 
μόλις έξι μηνών, βρισκόταν θαμμένο στον 
ίδιο χώρο από το 1880. Μπροστά από τον 
ναό βρίσκονται, επίσης, τα μνήματα του 
Βασιλιά Γεωργίου Α΄, της Βασίλισσας Όλ-
γας, της πριγκίπισσας Μαρίας και του συ-
ζύγου της αντιναύαρχου Περικλή Ιωαννί-
δη, αλλά και της πριγκίπισσας Αλεξάνδρας, 
που πέθανε λίγες μέρες μετά τη γέννα του 
γιου της Ντμίτρι. Είναι εκείνη προς τιμήν 
της οποίας ονοματοδοτήθηκε η Λεωφό-
ρος «Αλεξάνδρας» αλλά και το γνωστό 
Γενικό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα». Πιο κά-
τω, μεταξύ και άλλων τάφων, βρίσκεται 
ένα μαυσωλείο του 1936-1940. Στεγάζει 
τα μνήματα του Βασιλέως Κωνσταντίνου 
Α΄, ο οποίος πρωταγωνίστησε μαζί με τον 
Ελ. Βενιζέλο στα γεγονότα του Εθνικού Δι-
χασμού, της συζύγου του Σοφίας και του 
Βασιλιά Αλέξανδρου Α΄, που πέθανε από 
μόλυνση που προκλήθηκε από δάγκωμα 
πιθήκου(!). Ακολουθούν οι τάφοι του Βα-
σιλιά Γεωργίου Β΄, του πρίγκιπα Γεωργίου 
του Κρητός, της Μαρίας Βοναπάρτη, προ-
σωπικής φίλης του Σίγκμουντ Φρόιντ αλλά 
και του Βασιλέως Παύλου και της Φρειδε-
ρίκης, που αποτέλεσαν το προτελευταίο 
βασιλικό ζεύγος της Ελλάδας κ.ά. Αξιοση-
μείωτο είναι το γεγονός ότι η σύζυγος του 
Αλεξάνδρου Α΄, Ασπασία Μάνου, κηδεύτη-
κε μακριά του, μιας και ο γάμος τους ήταν 
μοργανατικός και, ως εκ τούτου, μη ανα-
γνωρισμένος από τη βασιλική οικογένεια! 

Μετά τη σύντομη απογευματινή μας πε-
ριήγηση, πήραμε τον δρόμο για το λεωφο-
ρείο. Μέχρι τους περιπάτους της επόμενης 
χρονιάς, εις το επανιδείν…  

 Αντώνης Χατζηλάμπρος, Φιλόλογος
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ρίς συνείδηση και δυνάμεις, αλλά ζωντανοί άνθρωποι που 
έχουν μεταφερθεί στον Άδη. Τα μαρτύριά τους, ωστόσο, 
δεν αποτελούν μάθημα για τους υπόλοιπους ανθρώπους, 
γιατί και οι τρεις ανήκουν στη γενιά την προγενέστερη του 
Τρωικού πολέμου, τότε που οι θεοί επικοινωνούσαν με τους 
ανθρώπους. Έτσι, ο Τάνταλος, ο Σίσυφος και ο Τιτυός είχαν 
τη δυνατότητα, λόγω της επικοινωνίας τους με τους θεούς, 
να εγκληματήσουν απέναντί τους. Την εποχή του Ομήρου, 
ωστόσο, οι τιμωρίες τους δεν τρόμαζαν τους ανθρώπους, 
διότι οι θεοί πια ήταν απομακρυσμένοι από τους θνητούς. 
Μέσα από τα έπη εκφράζεται η βεβαιότητα ότι η δικαιοσύ-
νη αποδίδεται εν ζωή και όχι μετά θάνατον, ενώ, σε πολλούς 
μύθους, συναντάμε την ιδέα ότι η τιμωρία των θεών έρχεται 
αμέσως μετά το έγκλημα, όπως, για παράδειγμα, στην περί-
πτωση της Νιόβης. Με την ιδέα της επιβολής της τιμωρίας 
κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής συνδέεται στενά η αντί-
ληψη ότι η τιμωρία των θεών μπορεί να επεκταθεί και στους 
απογόνους. Γενικά, για τους ανθρώπους, σύμφωνα με τον 
Όμηρο, με το τέλος της ζωής, τελειώνουν όλες οι χαρές και 
η σκιά του Αχιλλέα, στη ραψωδία λ της Οδύσσειας, ζηλεύει 
ακόμα και τον υπηρέτη ενός φτωχού γεωργού.

Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι εκλεκτοί που αξιώθηκαν 
να ζήσουν μια μακάρια και αιώνια ζωή και μετά το πέρας της 
ύπαρξής τους στη Γη. Στους μύθους της ομηρικής εποχής, 
αναφέρονται οι ιστορίες θνητών που έχουν απαχθεί από θε-
ούς, για να μεταφερθούν στον θεϊκό κόσμο, όπως ο Γανυμή-
δης από τον Δία ή ο Τιθωνός από την Ηώ. Την αθανασία, επί-
σης, προσπάθησε να χαρίσει στον Οδυσσέα η Καλυψώ. Επι-
κοινωνώντας, λοιπόν, οι θεοί με τους απαχθέντες και προ-
σφέροντάς τους το νέκταρ και την αμβροσία, σε κάποιους 
από αυτούς χαρίζουν την αιωνιότητα και κάποιους άλλους 
τους μεταμορφώνουν σε ισχυρούς θεούς, όμοιους με τους 
ίδιους. Βέβαια, η απελευθέρωση μερικών ανθρώπων από 
τον αμείλικτο νόμο του θανάτου αποτελεί ένα «θαύμα», το 
οποίο οι θεοί προσφέρουν αυθαίρετα σε όσους επιθυμούν. 
Ο άνθρωπος, ωστόσο, δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδική-
σει και να κερδίσει ο ίδιος το δικαίωμα στο «θαύμα» αυτό. 

Εν ολίγοις, οι Έλληνες της ομηρικής εποχής πίστευαν ότι 
με τον θάνατο και την καταστροφή του σώματος δεν τε-
λειώνουν όλα για τους ανθρώπους. Τη στιγμή του θανάτου, 
από το σώμα φεύγει ένα λεπτό υλικό είδωλο, που βρίσκε-
ται μέσα τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Το είδωλο 
αυτό καταλήγει στο βασίλειο του σκότους, του Άδη και της 
Περσεφόνης. Ο Κάτω Κόσμος, όμως, δεν είναι προσβάσιμος 
στους ζωντανούς και δεν υπάρχει επιστροφή από εκεί. Η 
νέα αυτή κατάσταση δεν ταυτίζεται με την αθανασία, επει-
δή αφορά μόνο στο είδωλο και όχι στον ίδιον τον άνθρωπο. 
Μια πραγματική απελευθέρωση από τον θάνατο γίνεται δυ-
νατή-όπως προείπαμε- μόνο για τους εκλεκτούς και μόνο με 
τη θέληση των θεών. Επιτυγχάνεται είτε μέσω της απαγωγής 
του ανθρώπου, της μεταφοράς του στους θεϊκούς τόπους 
και της μετέπειτα επικοινωνίας του με τους θεούς, είτε μέ-
σω της μεταφοράς κάποιων τυχερών θνητών, όπως είναι ο 
Μενέλαος ή ο Κάδμος, στα Ηλύσια Πεδία. Η ιδέα τιμωρίας 
μετά τον θάνατο απουσιάζει από τους Έλληνες της ομηρι-
κής εποχής.

Είναι γνωστή η θεωρία του Ησιόδου για τις ιστορικές 
εποχές της ανθρωπότητας που συνδέονται με τα ανθρώ-
πινα γένη. Σύμφωνα με τον ποιητή, αρχικά δημιουργήθηκε 
το «Χρυσό γένος», ο λεγόμενος ο Χρυσός Αιώνας, κατά τη 
διάρκεια του οποίου οι άνθρωποι δε γνώριζαν ούτε αρρώ-
στιες, ούτε έγνοιες, ούτε βάσανα. Ακόμα και ο θάνατός τους 
έμοιαζε με ήρεμο ύπνο. Οι άνθρωποι αυτής της γενιάς, με-
τά τον θάνατό τους, έγιναν δαίμονες, φύλακες και βοηθοί 
των ανθρώπων. Σύμφωνα πάντα με τον ποιητή, ακολούθη-
σε το «Αργυρό γένος», η Αργυρή εποχή, κατά τη διάρκεια 
του οποίου οι άνθρωποι καταστράφηκαν από τους θεούς 
και έγιναν χθόνιοι δαίμονες που λατρεύονται από τους απο-
γόνους, στους οποίους, όμως, προκαλούσαν τρόμο. Οι εν 
λόγω θεότητες χωρίζονταν σε καλές και κακές· αμφότερες, 
πάντως, διέθεταν μια ανώτερη ισχύ και τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν στη ζωή των ανθρώπων. Το τρίτο γένος, το 
«Χάλκινο», απετελείτο από τους πολεμιστές που αλληλο-
εξοντώθηκαν. Το τέταρτο γένος, το «Ηρωικό», απετελείτο 
από ήρωες που πολέμησαν στη Θήβα και την Τροία. Κά-
ποιοι από αυτούς πέθαναν, ενώ άλλους ο Δίας τους μετέφε-
ρε στις «Νήσους των Μακάρων», στις όχθες του Ωκεανού, 
όπου η γη καρποφορεί τρεις φορές τον χρόνο. Το πέμπτο 
γένος, το «Σιδηρούν», στο οποίο ανήκει και ο ίδιος ο Ησίο-
δος, απετελείτο από ανόητους και άδικους ανθρώπους, που 
μόνιμα ταλαιπωρούνταν. Σε αυτό το σημείο, είναι φανερή η 
διαφορά μεταξύ του Ομήρου και του Ησιόδου. Στον Όμηρο, 
ο Μενέλαος, για παράδειγμα, απαλλάχθηκε από τον θάνατο 

και μεταφέρθηκε στα Ηλύσια Πεδία, ενώ, στον Ησίοδο, οι 
αντίστοιχοι ήρωες πέθαναν και, μετά τον θάνατο, γνώρισαν 
τη μακαριότητα. Ο Ησίοδος πίστευε ότι αυτό ίσχυε για τα 
προγενέστερα γένη, ενώ, για τους σύγχρονούς του ανθρώ-
πους, αδύνατους και μίζερους, πίστευε ότι στη μετά θάνα-
τον ζωή τους δεν υπήρχε τίποτα, εκτός από την «εφήμερη» 
ύπαρξη στον Άδη. Η προσωπική αθανασία, σύμφωνα με τον 
ποιητή, απουσιάζει, όπως και στα έπη του Ομήρου.

Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στην ύπαρξη κάποιων 
όντων, μέσω των οποίων αρχίζει να εκφράζεται η ιδέα της 
προσέγγισης μεταξύ θεών και ανθρώπων. Αυτά δεν είναι 
άλλα από τις τοπικές θεότητες. Αρχικά, θα αναφερθούμε 
στον Αμφιάραο. Ο ήρωας αυτός σώθηκε από τον θάνατο 
κατά την εκστρατεία των «Επτά επί Θήβας», διότι ο Δίας, με 
κεραυνό, δημιούργησε ρήγμα μπροστά στην άμαξά του, με 
αποτέλεσμα η γη να τον καταπιεί. Στα έγκατα της γης όπου 
κατέληξε, ο Δίας τού χάρισε την αθανασία και, από τότε, ο 
ήρωας ζει αιώνια σε μια σπηλιά. Τον ήρωα Τροφώνιο, επί-
σης, τον κατάπιε η γη και, από τότε, ζούσε σε σπηλιά κοντά 
στη Λιβαδειά, όπου ζωντανός εμφανιζόταν μπροστά στους 
προσκυνητές, οι οποίοι κατέβαιναν στο υπόγειο μαντείο, 
για να τους προφητεύσει το μέλλον τους. Ακόμα ένας ήρω-
ας, ο Καινέας, κατά τη μάχη των Κενταύρων και των Λαπι-
θών, και αφού οι Κένταυροι πέταξαν ολόκληρα δέντρα πά-
νω του, βυθίστηκε όρθιος κάτω από τη γη, όπου παρέμεινε 
για πάντα ζωντανός. 

Όλοι οι παραπάνω ήρωες δε βίωσαν τον θάνατο· αντίθε-
τα, παρέμειναν ζωντανοί στα λεγόμενα «υπόγεια μέγαρα», 
όχι μόνο διατηρώντας τις δυνάμεις τους, αλλά έχοντας απο-
κτήσει και μια ανώτερη ισχύ. Το μέρος όπου έγινε η κατάβα-
σή τους αποτελούσε ιερό στο οποίο ένας θνητός μπορούσε 
να αναζητήσει επικοινωνία μαζί τους, αφού, πρώτα, προσέ-
φερε σφάγια ολόκληρα, έχοντας κάνει, δηλαδή, θυσία σε 
μορφή αρμόζουσα για χθόνιες θεότητες, όπως η θυσία του 
Οδυσσέα στον Άδη.  Έτσι, για τον Τροφώνιο, οι πιστοί, πριν 
κατέβουν στη σπηλιά από έναν λάκκο στον βράχο, έσφα-
ζαν και έθαβαν ένα ολόκληρο μαύρο αρνί, και, τότε, ο θε-
ός εμφανιζόταν μπροστά τους ζωντανός και διατύπωνε τις 
προφητείες του. Ύστερα, μια αόρατη δύναμη έσπρωχνε τον 
επισκέπτη από την υπόγεια σπηλιά πάλι στην επιφάνεια της 
γης με τα πόδια μπροστά. Τότε, οι ιερείς τον σήκωναν, τον 
έβαζαν να καθίσει στον θρόνο της «Μνημοσύνης», τον ρω-
τούσαν για αυτά που είδε και άκουσε, και, στη συνέχεια, τον 
οδηγούσαν στο ιερό του «Αγαθού Δαίμονος» ή της «Αγαθής 
Τύχης», όπου, τελικά, συνερχόταν. Ο άνθρωπος αυτός δε γε-
λούσε μετά για κάποιο διάστημα. Μυστήριο και τρόμος κά-
λυπταν το μέρος αυτό για αιώνες ολόκληρους. Γνωρίζουμε 
ότι στον Τροφώνιο απευθύνθηκε για χρησμοδότηση και ο 
Μαρδόνιος, όταν πέρασε από εκεί με τον στρατό του το 480 
π.Χ. Το ιερό λειτουργούσε ακόμα και την εποχή του Πλου-
τάρχου (1ος-2ος αι. μ.Χ.). 

Όσον αφορά στον Αμφιάραο, στην ξενάγηση που κάνα-
με στο Αμφιαράειο, μάθατε από την κ. Μαχαίρα ότι ο Αμφιά-
ραος έδινε χρησμούς κατά την εγκοίμηση, δηλαδή, όταν οι 
πιστοί έπεφταν για ύπνο στο ιερό, πάνω στο δέρμα αρνιού 
που είχαν προηγουμένως θυσιάσει στη θεότητα. 

Η φύση και η ουσία των ηρώων αυτών δεν αποτελεί αί-
νιγμα για εμάς, διότι τόσο οι επιγραφές όσο και οι αρχαίοι 
Έλληνες συγγραφείς αποκαλούν και τους δύο με το όνομα 
του Δία, αναφερόμενοι στα ιερά του Δία Τροφωνίου και του 
Δία Αμφιαράου. Αυτό σημαίνει ότι, αρχικά, ο καθένας από 
αυτούς ήταν αρχαίος τοπικός Δίας και, αργότερα, υποβαθ-
μίστηκε σε ήρωα. Σε αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι η λα-
τρεία τους ήταν συνδεδεμένη με ένα συγκεκριμένο σημείο 
και περιοριζόταν, για παράδειγμα, στον χώρο μιας σπηλιάς. 

Ο υποβιβασμός του θεού όχι σε ήρωα αλλά σε θνητό 
μπορούσε, επίσης, να λάβει χώρα, όπως έγινε, για παράδειγ-
μα, στην περίπτωση του Ερεχθέα. Ο Όμηρος αναφέρει τον 
Ερεχθέα ως γιο της Γαίας, τον οποίο μεγάλωσε, κρυφά από 
τους άλλους θεούς, η Αθηνά. Η θεά τον εγκατέστησε στον 
«πλούσιο ναό της», που αργότερα ονομάστηκε Ερέχθειο, 
όπου οι Αθηναίοι, κάθε χρόνο, του προσέφεραν θυσίες. Αρ-
γότερα, ο Ερεχθέας αναφέρεται σαν φίδι που ζει στον ναό, 
δηλαδή, είχε αλλάξει τη φύση του και είχε μεταφερθεί από 
το φως στα έγκατα της γης. Μεταγενέστερα, ισχυρίζονταν 
ότι είναι θαμμένος στον ναό και έδειχναν τον τάφο του και, 
ενώ ο Ερεχθέας από θεός έγινε άνθρωπος, ο Ασκληπιός από 
θνητός έγινε θεός και ιατής των ανθρώπων.

Ένα από τα συμπεράσματα-μεταξύ άλλων- που μπορού-
με να εξαγάγουμε από αυτούς τους διδακτικούς μύθους εί-
ναι ότι εκείνη την εποχή ο κόσμος των θεών και ο κόσμος 
των ανθρώπων έρχονταν όλο και πιο κοντά. Ουσιαστικά, 
όσοι αναφέρθηκαν παραπάνω ήταν, αρχικά, τοπικές θεότη-

τες, για τις οποίες δεν υπήρχαν θέσεις στον Όλυμπο. Όταν, 
όμως, απέκτησαν, τελικά, μια ευρύτερη αναγνώριση, οι 
θρύλοι άρχισαν να τους παρουσιάζουν ως ανθρώπους που 
μεταφέρθηκαν εκεί από τον κόσμο των ζωντανών, έχοντας 
διατηρήσει τη ζωή τους, ή ως ανθρώπους που αποθεώθη-
καν. Έτσι, οι θεοί μεταμορφώνονταν σε ανθρώπους και οι 
άνθρωποι σε θεούς. Η αθανασία των ολίγων, ωστόσο, δεν 
άφηνε καμία ελπίδα στους πολλούς. Η ιδέα της αθανασίας 
του ανθρώπου δεν υπήρχε ακόμα, όπως και οι προϋποθέ-
σεις για την ιστορική εκδήλωσή της. Αθάνατοι παραμένουν 
μόνο οι θεοί. Αυτό, άλλωστε, είναι και το κύριο χαρακτηρι-
στικό τους σε σχέση με τη θνητότητα των ανθρώπων, που 
τρέφονται με τους καρπούς της γης.

Όσον αφορά στη μετά θάνατον ζωή και τις αντιλήψεις 
των Ελλήνων των ιστορικών χρόνων για την ψυχή, πρέπει 
να επισημάνουμε ότι οι Έλληνες της εποχής εκείνης σκέ-
πτονταν εντελώς διαφορετικά σε σχέση με τους προγόνους 
τους. Σταδιακά, έφτασαν στη μεγάλη ιδέα της αθανασίας 
της ψυχής του ατόμου, και- δια στόματος του Πλάτωνα-  την 
εξέφραζαν με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο, φτάνοντας 
στην ιδέα της «απο-
ζημίωσης» μετά τον 
θάνατο και την ελ-
πίδα για αιώνια μα-
καριότητα. Για να 
ολοκληρωθεί η θε-
ωρία αυτή, χρειά-
στηκε όχι μόνο με-
ρικούς αιώνες αλ-
λά και αφομοίωση 
στοιχείων διονυ-
σιακής θρησκείας, 
λατρείας και ανατο-
λίτικης φιλοσοφι-
κής σκέψης.  

Κατά τα ιστορικά 
χρόνια, οι κόσμοι 
των ζωντανών και 
των νεκρών έρχο-
νται πιο κοντά. Αρ-
χικά, στη θρησκευ-
τική συνείδηση των 
Ελλήνων, έγινε δια-
χωρισμός των θεών 
σε ουράνιους, δη-
λαδή ανώτερους, 
χθόνιους και υπο-
χθόνιους, δηλαδή 
κατώτερους. 

Οι τελευταίοι δεν 
έχουν μόνο σχέση 
με τον κόσμο των 
νεκρών αλλά και 
με την καρποφο-
ρία της γης. Ο θεός 
Άδης του Ομήρου εμφανίζεται κατά τους ιστορικούς χρό-
νους με διάφορα ονόματα: Ζευς Καταχθόνιος,  Ευβουλεύς, 
Κλύμενος κ.λπ. Αποκτά, επίσης, το όνομα Πλούτων, διότι- 
σύμφωνα με την εξήγηση του Πλάτωνα- χαρίζει πλούτο.  
Η Περσεφόνη, η γυναίκα του Πλούτωνα, αποκτά και αυτή 
τη γενεαλογία της, καθώς είναι κόρη της Δήμητρας˙ γι’ αυ-
τό λέγεται και «Κόρα». Ο πιο σημαντικός από τους χθόνι-
ους θεούς γίνεται ο Διόνυσος ή Βάκχος. Όπως βλέπουμε, οι 
χθόνιες θεότητες όχι μόνο αυξάνονται σε αριθμό, αλλά και 
τυγχάνουν άλλης εκτίμησης από τους ανθρώπους. Ο ίδιος ο 
Κάτω Κόσμος δε βρίσκεται τόσο μακριά πια από τον κόσμο 
των ζωντανών, καθώς θεωρείται ότι στην επιφάνεια της γης 
υπάρχουν κάποια χάσματα, μέσω των οποίων γίνεται δυνα-
τή η επικοινωνία των δυο κόσμων.  Σημεία επικοινωνίας εί-
ναι πολλά, όπως, για παράδειγμα, το ακρωτήρι Ταίναρο στη 
Λακωνία, ο ποταμός Αχέροντας στη Θεσπρωτία, η Ερμιόνη 
Αργολίδας, η Αρκαδία, η Τροιζήνα, η Ελευσίνα, η Αθήνα, η 
Ιεράπολη της Φρυγίας στη Μικρά Ασία, η Μαγνησία και μια 
περιοχή της Ιταλίας κοντά στη σημερινή Νάπολη. 

Συνήθως, με τα σημεία επικοινωνίας των δύο κόσμων 
συνδέονται μύθοι, θρύλοι και λατρείες. Έτσι, ο μύθος για 
την κάθοδο του Ηρακλή στον Άδη συνδέθηκε με τρεις από 
τους παραπάνω τόπους. Από το Ταίναρο, ο ήρωας κατέβηκε 
στον Κάτω Κόσμο, στην Ερμιόνη βγήκε στο φως του ηλίου, 
ενώ ο Κέρβερος, όταν αφέθηκε ελεύθερος από τον ήρωα, 
γύρισε πίσω στον Άδη στο Κυνός Άνδρο, κοντά στο Άργος. 
Ενδιαφέρον είναι ότι οι κάτοικοι της Ερμιόνης δεν έδιναν 
στους νεκρούς τους τον οβολό για τον Χάροντα, ακριβώς 
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επειδή ένιωθαν ότι βρίσκονταν κοντά στον Άδη.  Σχετικά με 
την Αθήνα, έχετε ακούσει, βέβαια, ότι σε μια σχισμή κοντά 
στον  Άρειο Πάγο ζούσαν οι Ερινύες, οι τρομερές θεότητες 
της εκδίκησης. 

Επίσης, σε αρκετά από τα σημεία επικοινωνίας του Επά-
νω με τον Κάτω Κόσμο βρίσκονταν τα λεγόμενα νεκρομα-
ντεία, οι ιερείς των οποίων είχαν την ικανότητα να έρχονται 
σε επαφή με τις ψυχές των νεκρών. Ο Ηρόδοτος περιγράφει 
μια ιστορία από τη ζωή του Περίανδρου, του τυράννου της 
Κορίνθου, ο οποίος έστειλε απεσταλμένους στη Θεσπρω-
τία, στην Εφύρα, κοντά στον Αχέροντα, για να πάρει χρησμό 
για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να οικειοποιηθεί 
την περιουσία ενός φιλοξενούμενού του, που την είχε αφή-
σει σ' εκείνον για φύλαξη. Οι μάντεις κάλεσαν την ψυχή της 
γυναίκας του τυράννου, της Μέλισσας, που ήταν γνωστή για 
τις μαντικές της ικανότητες, αλλά εκείνη αρνήθηκε να χρη-
σμοδοτήσει, διότι κρύωνε στον Κάτω Κόσμο χωρίς τα ρού-
χα της που δεν είχαν καεί μαζί της. Ο Περίανδρος, αμέσως, 
διέταξε όλες τις γυναίκες της Κορίνθου να κάνουν πομπή 
μέχρι το Ηραίο. Εκείνες ντύθηκαν με τις καλύτερες ενδυμα-
σίες, νομίζοντας πως πάνε σε γιορτή. Στη συνέχεια, μάζεψε 
όλα τα ρούχα τους σε έναν λάκκο, τα αφιέρωσε στη Μέλισ-
σα και τα έκαψε.  Μόνο τότε η ψυχή της γυναίκας τού έδωσε 
τον χρησμό που της ζήτησε, δηλαδή αποκάλυψε πού ήταν 
κρυμμένος ο θησαυρός του φίλου του. Αυτή η ιστορία μάς 
κάνει να αναρωτηθούμε αν υπήρχε, άραγε, στην Ελλάδα 
του 5ου – 4ου αι. π.Χ. η λατρεία των νεκρών. 

Αρχικά, πρέπει να σημειώσουμε ότι η φροντίδα για τους 
νεκρούς θεωρούταν ως καθήκον το οποίο οι θεοί ανέθεταν 
στους ζωντανούς, πρωτίστως τους συγγενείς. Πόσο σεβα-
στή ήταν αυτή η υποχρέωση μπορούμε να αντιληφθούμε 
από το εξής γεγονός: κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι νι-
κητές πάντα επέτρεπαν στους ηττημένους να θάβουν τους 
πεσόντες. Μάλιστα, στα αρχαία κείμενα δε βρίσκουμε κα-
μία αναφορά περιστατικού όπου υπήρξε άρνηση εκ μέρους 
των νικητών παραχώρησης της εκεχειρίας για τον σκοπό 
αυτό. Όσον αφορά στην ιδιωτική ζωή, σε περίοδο ειρήνης 
υπήρχε νόμος ότι, σε περίπτωση που δεν υπήρχε κανείς 
συγγενής να θάψει και να προσφέρει νεκρικές τιμές σε ένα 
συγκεκριμένο άτομο, την υποχρέωση αυτή αναλάμβανε ο 
Δήμος.  Η ταφή και η απόδοση νεκρικών τιμών θεωρούνταν, 
συνεπώς, δημόσια υποχρέωση, διότι πίστευαν ότι, σε περί-
πτωση που ο νεκρός δεν ενταφιαστεί, η ψυχή του θα κυ-
κλοφορεί ανάμεσα στους ζωντανούς σαν φάντασμα και θα 
μπορεί όχι μόνο να βλάψει κάποια άτομα, αλλά να στρέψει 
την οργή της σε όλη τη χώρα και να προκαλέσει συμφορές.

Η νεκρώσιμη τελετή καθεαυτή έπρεπε να περιλαμβάνει 
τις εξής ενέργειες : έπλεναν τον νεκρό, τον άλειφαν με αρω-
ματικά μύρα, τον έντυναν με καθαρά ρούχα και τον εξέθε-
ταν πάνω σε μια τιμητική κλίνη. Ακόμα, στόλιζαν το κεφάλι 
του, συνήθως, με στεφάνι από μύρτο και κορδέλες, ενώ στο 
χέρι του τοποθετούσαν μια πίτα μελιού. Στην Αθήνα, υπήρ-
χε έθιμο να τοποθετούν κάτω από το σώμα του ρίγανη και 
κορμό αμπελιού κομμένο στα τέσσερα. Δίπλα στην κλίνη, 
έβαζαν δοχεία με λάδι και αρώματα, ενώ στις πόρτες του 
δωματίου δοχείο με νερό, που έφερναν από άλλο σπίτι, για 
καθαρμό όσων εξέρχονταν από τον «μιασμένο» χώρο.  Δί-
πλα στην πόρτα του σπιτιού, κρεμούσαν κλαριά κυπαρισ-
σιού, για να ειδοποιούν τους περαστικούς ότι στο σπίτι κεί-
ται ένας νεκρός.  Μια ημέρα ολόκληρη βρισκόταν ο νεκρός 
πάνω στην κλίνη, για να τον θρηνήσουν οι πιο στενοί συγ-
γενείς. Αυτή η έκθεση του νεκρού ονομαζόταν «πρόθεσις». 
Την τρίτη ημέρα από τον θάνατο, νωρίς το πρωί, από το σπί-
τι, ξεκινούσε η πομπή όλων των συγγενών που οδηγούσαν 
τον νεκρό στον ενταφιασμό. Στην Αθήνα, συνηθιζόταν να 
μισθώνουν ειδικές «μοιρολογίστρες» από την Καρία. Η ίδια 
η τελετή περιελάμβανε- μεταξύ άλλων- χοές με κρασί, λάδι 
και μέλι, ενώ, κατά την 3η και 9η ημέρα μετά την τελετή, οι 
συγγενείς, συνήθως, έφερναν στον τάφο διάφορα φαγητά 
για τον νεκρό και έκαναν ξανά τις χοές. Εκτός αυτού, είχαν 
οριστεί οι ημέρες, εντός των οποίων οι απόγονοι έπρεπε 
να εξασφαλίσουν για τους νεκρούς τα λεγόμενα «νόμιμα».  
Ήταν η 30η ημέρα του εκάστοτε μήνα, η ημέρα των γενε-
θλίων τους  και η 5η μέρα του μήνα Βοηδρομιώνος (τα λε-
γόμενα Γενέσια), η οποία θεωρούταν κοινή μέρα γενεθλίων 
όλων των νεκρών. Ακόμα, η 2η και η 3η ημέρα της γιορτής 
των Ανθεστηρίων (λάμβανε χώρα τη 12η ημέρα του μήνα 
Ανθεστηριώνα), που ήταν αφιερωμένες στον Διόνυσο, απο-
καλούνταν «χύτροι», διότι υπήρχε η πίστη ότι, κατά τη διάρ-
κεια αυτών, οι ψυχές ξαναγύριζαν στον Επάνω Κόσμο και 
βρίσκονταν αόρατες ανάμεσα στους ζωντανούς. Πίστευαν, 
ακόμα, στην παρουσία πονηρών πνευμάτων που ανέβαι-
ναν στη γη και μόλυναν τους ανθρώπους και τις τροφές. Για 

αυτόν τον λόγο, οι ναοί ήταν κλειστοί, ώστε να μην εισέλ-
θουν τα πνεύματα, οι άνθρωποι κάλυπταν τις θύρες τους 
με πίσσα, μασούσαν ράμφους και έκαναν θυσίες στους 
τάφους των προγόνων, ώστε να επισπεύσουν την επάνο-
δο των ψυχών στον Άδη, λέγοντας, συγχρόνως: «Θύραζε, 
Κᾶρες … οὐκέτ’ Ἀνθεστήρια» (Έξω από την πόρτα μας, ψυ-
χές των νεκρών, τα Ανθεστήρια τελείωσαν πια).  

Κατά τα χρόνια μετά τον Όμηρο, συνεχίζει να κυριαρχεί 
η αντίληψη των Ελλήνων σχετικά με έναν κοινό τόπο ύπαρ-
ξης όλων των ψυχών μετά τον θάνατο, γεγονός που επιβε-
βαιώνεται από τις λατρείες και την ύπαρξη νεκρομαντείων 
στα σημεία όπου υπήρχαν ανοίγματα στη γη. Παράλληλα, 
ο Άδης περιγράφεται με τον ίδιο σχεδόν τρόπο, όπως πα-
λιότερα. Δηλαδή, οι νεκροί εισέρχονταν στον Άδη, διασχί-
ζοντας τον ποταμό Αχέροντα με τη βάρκα του Χάροντα, 
στον οποίο δινόταν ένας οβολός, τοποθετημένος κάτω από 
τη γλώσσα του νεκρού από τους συγγενείς του. Η αντίπερα 
όχθη φυλασσόταν από τον τρομερό Κέρβερο, στον οποίο οι 
συγγενείς του νεκρού προσέφεραν πίτα μελιού. Ταυτόχρο-
να με αυτήν την πίστη, συναντάμε εδώ μια ιδέα που απου-
σίαζε στον Όμηρο, ότι, δηλαδή, η ψυχή έχει άμεση ανάγκη 
για τα κτερίσματα που προσφέρουν οι ζωντανοί. Το γεγονός 
ότι αυτά τα κτερίσματα τοποθετούνται στον τάφο σημαίνει 
ότι η ψυχή νοείται ευρισκόμενη εκεί και όχι στον μακρινό 
Άδη.  Επίσης, πιστεύεται ότι, κάποιες ημέρες, η ψυχή εγκα-
ταλείπει το υπόγειο σπίτι της και επικοινωνεί με τους ζωντα-
νούς- και όχι μόνο- διατηρώντας τη νόηση και τις δυνάμεις 
ενός ζωντανού πλάσματος αλλά διαθέτοντας ενισχυμένη 
εξουσία. Στη ζωντανή γλώσσα εκείνης της εποχής, οι ψυχές 
αυτές ονομάζονταν «βελτίονες καί κρείττονες» («καλύτερες 
και δυνατότερες») και «μακάριοι καί μακαρίται». Κάποιες 
φορές, οι νεκροί συγκρίνονται και με τους θεούς. Ο Αριστο-
φάνης χαρακτηριστικά αναφέρει: «Θύομεν γ’ αὐτοῖσι τοῖς 
ἐναγίσμασιν ὥσπερ θεοῖσι», που σημαίνει: «κάνουμε θυσίες 
στους νεκρούς όπως ακριβώς στους θεούς». 

Αυτές οι διαφορετικές- σε σχέση με τον Όμηρο- αντιλή-
ψεις οδήγησαν στη διεύρυνση της λατρείας των ηρώων.  
Στον Όμηρο, η λέξη «ήρως» σημαίνει άτομο με ιδιαίτερες 
δυνάμεις, ενώ, κατά την μετά τον Όμηρο εποχή, οι ήρωες εί-
ναι τοπικές θεότητες, οι δυνάμεις των οποίων περιορίζονται 
στο πλαίσιο αυτού του συγκεκριμένου τόπου. Η λατρεία 
τους σχετίζεται πάντα με το σημείο ενταφιασμού τους, πά-
νω στο οποίο, όμως, δεν τοποθετείται μνημείο αλλά ηρώο. 
Η ύπαρξη του τάφου δηλώνει ότι οι ήρωες ήταν κάποτε 
θνητοί, αλλά, ως εξαίρεση, μετά τον θάνατό τους, δεν κατέ-
βηκαν στον Άδη με μορφή σκιάς. Αντίθετα, ζουν στο ηρώο 
τους και λατρεύονται από τους ζώντες. Οι κάτοικοι του τό-
που, συχνά, κρατούσαν μυστικό τον τόπο του ενταφιασμού 
του τοπικού ήρωα, ώστε να εξασφαλίσουν, έτσι, την απο-
κλειστική προστασία του. Η μεταφορά των λειψάνων ενός 
ήρωα στα πάτρια εδάφη συνιστούσε πράξη εξαιρετικής 
σημασίας. Για παράδειγμα, οι Αθηναίοι μετέφεραν από τη 
Σκύρο τα οστά του Θησέα, δημιουργώντας, έτσι, ένα ηρώο, 
το «Θησείο», στο σημείο του επανενταφιασμού. Το γεγονός 
ότι οι Έλληνες αυτής της εποχής διαχώριζαν σαφώς τους 
θεούς από τους ήρωες επιβεβαιώνεται -μεταξύ άλλων- και 
από τις διαφορετικές μορφές τόσο των θυσιών όσο και των 
αντίστοιχων λέξεων που χρησιμοποιούσαν για αυτές.  Για 
τη θυσία στους θεούς, οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τη λέξη 
«θύειν», ενώ για τους ήρωες τον όρο «ἐναγίζειν». Ακόμα, οι 
θυσίες στους θεούς λάμβαναν χώρα την ημέρα, ενώ στους 
ήρωες τη νύχτα. Αν το ζώο προοριζόταν για τους θεούς, με-
τά τη θυσία του, έψηναν και απέδιδαν σε αυτούς κάποια μέ-
ρη του σφαγίου, ενώ οι ίδιοι έτρωγαν τα υπόλοιπα και κα-
λύτερα κομμάτια. Αν το ζώο προοριζόταν για τους ήρωες, 
καιγόταν ή θαβόταν ολόκληρο και κανένας δεν έπρεπε να 
τρώει από αυτό. Προς τιμήν των θεών έσφαζαν ζώα φωτει-
νών χρωμάτων, ενώ προς τιμήν των ηρώων μαύρα. Κατά τη 
διάρκεια της θυσίας στους θεούς, σήκωναν το κεφάλι του 
ζώου προς τα πάνω, ενώ στους ήρωες το κεφάλι του ζώου 
το τοποθετούσαν προς τα κάτω. Τέλος, ο βωμός για τους θε-
ούς ήταν ψηλός, ενώ για τους ήρωες ήταν μια χαμηλή κατα-
σκευή, η Εσχάρα.

Η λίστα των ηρώων συνέχεια αυξανόταν. Αρχικά, τη συ-
μπλήρωναν οι επώνυμοι ήρωες, όπως, για παράδειγμα, ο 
Εύμολπος, από τον οποίο κατάγονταν οι  Ευμολπίδες, ιερείς 
των Ελευσίνιων μυστηρίων. Στη συνέχεια, προστέθηκαν οι 
ήρωες του Τρωικού πολέμου και, τέλος, οι άρχοντες φύλων 
του αποικισμού, οι λεγόμενοι «οἰκισταί», δηλαδή οι ιδρυτές 
των αποικιών, οι οποίοι λατρεύονταν ως ήρωες της αποικί-
ας. 

Οι περισσότεροι ήρωες, πάντως, απέκτησαν τη θέση 
αυτή χάρη στα κατορθώματά τους. Για παράδειγμα, οι Με-

γαρείς λάτρευαν τους πεσόντες στη μάχη της Σαλαμίνας, 
ενώ οι Πλαταιείς τους πεσόντες στη μάχη των Πλαταιών. 
Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι, κατά την τελετή στο Μνημείο 
των Πεσόντων στις Πλαταιές, έσφαζαν ταύρο και καλούσαν 
τις ψυχές των ηρώων στο «δείπνο» και την «αιμακουρία», 
τη θυσία, δηλαδή, με αίμα, όπως συνηθιζόταν για τις χθό-
νιες θεότητες. Πολλοί ήρωες, όπως ο Οδυσσέας, μετά τον 
θάνατο, έδιναν προφητείες για το μέλλον, ενώ άλλοι παρα-
χωρούσαν συμβουλές θεραπευτικές. Κατά τους Περσικούς 
πολέμους, πολλοί ήρωες-αρωγοί έκαναν την εμφάνισή 
τους. Για παράδειγμα, σύμφωνα με έναν θρύλο, στις Θερμο-
πύλες,  δίπλα στους  Λακεδαιμονίους, πολέμησε ο ήρωας-
μυθοποιός Αίσωπος, ενώ το ιερό των Δελφών προστάτευ-
σαν από την περσική εισβολή οι τοπικοί ήρωες Φύλακος και 
Αυτόνοος. Αντίστοιχα, στην Αίγινα, οι πολεμιστές έβλεπαν 
οπλισμένους άντρες που έτειναν τα χέρια πάνω από τις ελ-
ληνικές τριήρεις.  Στη ναυμαχία της Σαλαμίνας, οι Αθηναίοι 
όχι μόνο καλούσαν σε βοήθεια τους ήρωες Τελαμώνα και 
Αίαντα, αλλά και πήραν από το ιερό που ήταν αφιερωμένο 
στον Αίαντα τις ιερές απεικονίσεις αυτών και τις έβαλαν σε 
ένα καράβι που συμμετείχε στη ναυμαχία. Οι Αθηναίοι, που 
πίστευαν ότι τη νίκη στη ναυμαχία τη χρωστούσαν στους 
ήρωες αυτούς, δώρισαν στον Αίαντα ένα από τα καράβια 
των Περσών που είχαν αιχμαλωτίσει ως ένδειξη ευγνωμο-
σύνης. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η ιστορία του Σπαρ-
τιάτη Λυσάνδρου, ο οποίος ανακηρύχθηκε εν ζωή ήρωας. 

Έτσι, έγινε πρώτο βήμα προς την αποθέωση ενός ζωντανού 
ανθρώπου. 

Συνεπώς, στην περίπτωση των ηρώων, ο μέχρι πρότινος 
θνητός αποκτούσε τη θεϊκή προσωπικότητα μετά τον θάνα-
τό του.  Για τους Έλληνες εκείνης της εποχής, όμως, οι ήρωες 
δεν ταυτίζονταν με τους θεούς, γεγονός που επιβεβαιώνε-
ται από τους διαφορετικούς τύπους  λατρείας αυτών.  Ωστό-
σο, υπήρχαν και εξαιρέσεις στον τρόπο αποθέωσης, όπως 
στην περίπτωση των θνητών Ασκληπιού και Ηρακλή που 
αποθεώθηκαν συγχρόνως, 53 χρόνια προ του Τρωικού Πο-
λέμου, όσο και μια σύγχυση σχετικά με τον τρόπο λατρείας 
τους. Για παράδειγμα,  οι Θεσσαλείς μια ημέρα έκαναν θυσί-
ες στον τάφο του Αχιλλέα με τιμές θεού και μια άλλη ημέρα 
τού απένειμαν τιμές ήρωα. 

Εν τέλει, πρέπει να παραδεχτούμε ότι, παρόλες τις αντι-
λήψεις για τους ήρωες που ξεχώριζαν από τους θνητούς, 
παρά την ύπαρξη της λατρείας των νεκρών, την οποίαν θε-
ωρούσαν ιερό καθήκον των απογόνων, δεν μπορούμε να 
εντοπίσουμε, στην αρχαία ελληνική σκέψη, την ιδέα της 
αθανασίας του ανθρώπινου πνεύματος.  Οι σκέψεις που 
οδήγησαν τους Έλληνες στη διατύπωση αυτής της φιλοσο-
φικής έννοιας έχουν άλλη καταγωγή και πηγή.

Αναμφίβολα, παρουσιάζει ενδιαφέρον να γνωρίσει κα-
νείς, εν συντομία, τι εννοούσαν οι ρήτορες της κλασικής 
εποχής, όταν μιλούσαν για τον θάνατο και τις ψυχές των αν-
θρώπων. Ο Ισοκράτης αναφέρει, παράδειγμα, ότι ο άνθρω-
πος αποτελείται από σώμα και ψυχή, όμως, η λέξη «ψυχή» 
δε σημαίνει γι’ αυτόν, όπως για τον  Όμηρο, απλώς την αρχή 
της ζωής σε ένα ζωντανό σώμα, αλλά αναφέρεται σε μια γε-
νική έννοια για όλες τις ψυχικές και πνευματικές λειτουργίες 
ενός ζωντανού πλάσματος (δηλαδή, συμπεριλαμβάνει και 
τον «θυμό» του Ομήρου και το «μένος» και τη «φρόνηση»). 
Όταν οι ρήτορες των δικαστηρίων κάνουν λόγο για  κλη-
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ρονομιές, τους νεκρούς τούς αποκαλούν «ἀποθανόντες», 
«τετελευτηκότες», «οἱ ἐν Αἴδου», ακόμα και «οι εκεί», χωρίς, 
ωστόσο, να χρησιμοποιούν τη λέξη «ψυχή».  Ο ρήτορας Λυ-
κούργος (390 π.Χ.- 324 π.Χ.), σε έναν από τους λόγους του, 
χρησιμοποιεί για τον θάνατο την έκφραση «μεταλλάσσειν 
τόν βίον».  Γενικώς, οι ρήτορες, αφενός μεν φαντάζονταν 
την κατάσταση των νεκρών ως μια συνειδητή ύπαρξη κα-
τά την οποία οι νεκροί μπορούν να νιώθουν λύπη ή χαρά 
για τους συγγενείς που άφησαν, αφετέρου δε δεν αναφέρο-
νται στην απόδοση δικαιοσύνης μετά τον θάνατο, αλλά μό-
νο στην «αθάνατο μνήμη» ως επιβράβευση για την ενάρετη 
ζωή του θανόντα. 

Στους ίδιους ακροατές με τον Λυκούργο απευθυνόταν 
και ο Σωκράτης (399 π.Χ.) στην «Απολογία» του. Για τον Φι-
λόσοφο, ο θάνατος «είναι ένα από τα δύο˙ ή ο νεκρός δεν 
υπάρχει καθόλου και δεν αισθάνεται τίποτε ή, όπως λένε, τυ-
χαίνει να είναι κάποια μεταβολή και μετοίκηση της ψυχής από 
τον εδώ τόπο σε άλλον».  Σε περίπτωση που ο θάνατος είναι 
«σαν μια αποδημία από τον εδώ σε άλλον τόπο»,  η ψυχή του 
ανθρώπου διατηρεί την προσωπικότητά της και κρίνεται 
για τις πράξεις του από τον Μίνωα, τον Ραδάμανθυ, τον Αι-
ακό και τον Τριπτόλεμο. Από την «Απολογία» του Σωκράτη 
δε μαθαίνουμε ποια μοίρα περιμένει τους δικαίους και ποια 
τους αδίκους, αλλά μπορούμε να συναγάγουμε συμπερά-
σματα από την αναφορά των ονομάτων του Τριπτολέμου 
και του Ορφέα, τα οποία σχετίζονται με δύο σημαντικά ρεύ-

ματα της θρησκευτικής σκέψης των Ελλήνων: με τα Ελευσί-
νια μυστήρια και τους Ορφικούς φιλοσόφους. 

Τα Ελευσίνια Μυστήρια μνημονεύονται, για παράδειγμα, 
στην περιγραφή του Κάτω Κόσμου στους «Βατράχους» του 
Αριστοφάνη.  Στην κωμωδία αυτή, ο θεός Διόνυσος και ο 
δούλος του Ξανθίας επισκέπτονται τον Άδη, όπου ζουν με-
τά τον θάνατό τους οι μυημένοι στα Ελευσίνια Μυστήρια 
με μουσική, χορό και φως, το οποίο, μάλιστα, λάμπει στον 
Άδη μόνο για αυτούς.  Όσον αφορά στους Ορφικούς, η δι-
δασκαλία τους στηρίχτηκε στην αναμόρφωση των μυστη-
ρίων του θεού Διονύσου ή Βάκχου.  Ως γνωστόν, ο Διόνυ-
σος ήταν θεός θρακικής προέλευσης, η λατρεία του οποίου 
κατέληγε σε «όργια», δηλαδή «έργα», ενώ ο σκοπός αυτών 
ήταν η έκσταση. Τι ήταν η έκσταση; Το νόημα της λέξης αυ-
τής, όπως το ερμήνευαν οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες, ήταν η 
«έξοδος και ο διαχωρισμός της ψυχής από το σώμα και η 
ένωσή της με το θείο». Ο Γαληνός προσδιορίζει αυτήν την 
επικοινωνία της ψυχής με το θείο ως «ὀλιγοχρόνιο μανία» ή 
«ἱερομανία». Σε αυτήν την κατάσταση, ο άνθρωπος γίνεται 
«ένθεος», ενώνεται, δηλαδή, άμεσα με τον θεό, ζει με αυ-
τόν και σε αυτόν. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, οι άνθρωποι 
σε κατάσταση έκστασης νιώθουν μέσα τους την ύπαρξη θε-
ϊκού στοιχείου, διότι είναι σε θέση να επικοινωνούν με τον 
θεό («ἐνθουσιῶντες ἐκ θεοῦ λαμβάνουσι τά ἔθη καί τά ἐπι-
τηδεύματα, καθ’ὅσον δυνατόν θεοῦ ἀνθρώπῳ μετασχεῖν». 
Φαίδρος, 235a). Σε αυτήν την κατάσταση, ο άνθρωπος βγαί-
νει από τους περιορισμούς και, καθώς δεν υπάρχουν για αυ-
τόν χρόνος και χώρος, βλέπει το μέλλον ως παρόν. 

Στη Θράκη, την πατρίδα του Διονύσου, όπου ονομαζό-
ταν  Σαβάζιος, Σάβος ή Ζάλμοξης, υπήρχε η πίστη για την 
αθανασία της ανθρώπινης ψυχής. Ο Ηρόδοτος αναφέρει 
χαρακτηριστικά για τους Γέτες (IV 93-94.1), «αυτοί πιστεύ-
ουν ότι δεν πεθαίνουν, αλλά, αφήνοντας την παρούσα ζωή, 

πηγαίνουν να συναντήσουν τον Σάλμοξη ή Γεβελέιζη». Κάθε 
πέντε χρόνια, στέλνουν με κλήρο έναν άνθρωπο ως αγγε-
λιαφόρο προς τον θεό, αναθέτοντας σε αυτόν όποια εντολή 
είναι πιο χρήσιμη για αυτούς εκείνη την περίοδο. Ορισμένοι 
μπαίνουν στη γραμμή, κρατώντας τρία ακόντια κι άλλοι τον 
πιάνουν απ’ τα χέρια και τα πόδια αυτόν που στέλνουν στον 
Ζάλμοξη και, αφού τον ανεβοκατεβάσουν στον αέρα, τον 
ρίχνουν πάνω στις αιχμές των ακοντίων.  Οι Έλληνες του Ελ-
λήσποντου, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, διηγούνται μια δια-
φορετική ιστορία:  o Σάλμοξης ζούσε, αρχικά, στη Σάμο ως 
σκλάβος του Πυθαγόρα. Έπειτα, γύρισε στην πατρίδα του, 
τη Θράκη, και άρχισε να καλεί τους επιφανείς συμπατριώτες 
του. Μέσα στα πλούσια συμπόσια, δίδασκε τους φιλοξενού-
μενους ότι ούτε ο ίδιος ούτε οι συμπότες του θα πεθάνουν, 
αλλά θα φύγουν σε χώρα όπου θα ζουν αιώνια έχοντας όλα 
τα αγαθά. Διδάσκοντας και πράττοντας αυτά, κατασκεύα-
σε ένα υπόγειο οίκημα, όπου και κλείστηκε για τρία χρόνια. 
Οι Γέτες, με λύπη, πίστεψαν ότι ήταν νεκρός˙ τον τέταρτο, 
όμως, χρόνο ο Ζάλμοξης επέστρεψε, αποδεικνύοντας, κα-
τά τον τρόπο αυτό, την αλήθεια της διδασκαλίας του. Εκτός 
του Ηροδότου, και οι άλλοι συγγραφείς μαρτυρούν πόσο 
δυνατή και ζωντανή ήταν στους Γέτες η πίστη για την αθα-
νασία της ψυχής. Χάρη σε αυτήν, ο συγκεκριμένος λαός 
αντιμετώπιζε τον θάνατο με χαρά, ιδωμένο ως απελευθέ-
ρωση από τις κακουχίες της ζωής και ως μετάβαση προς 
την αιώνια μακαριότητα. Από τον Βορρά, ο Διόνυσος, ως 
θεός της αθανασίας της ανθρώπινης ψυχής, έφτασε στους 
Έλληνες, όπου απαλλάχθηκε από τα «άγρια» στοιχεία του, 
διατηρώντας, ωστόσο, τα βασικά του χαρακτηριστικά: την 
έμπνευση και την έκσταση. 

Στενοί δεσμοί συνέδεαν τον θεό Διόνυσο με τον Απόλλω-
να. Ο φωτεινός δελφικός θεός υιοθέτησε από τον θρακικό 
στοιχεία οργιασμού, τα οποία εμφανίζονται στην εκστατική 
μορφή της προφητείας της Πυθίας.  Γνωρίζουμε ότι η δελ-
φική προφητεία διαφέρει ουσιαστικά από την πάλαι ποτέ 
ελληνική μαντική, όπως η τελευταία παρουσιάζεται στον 
Όμηρο. Στα ομηρικά έπη, οι μάντεις Κάλχας και Τειρεσίας 
ερμηνεύουν ορατούς οιωνούς ως σημάδια της θεϊκής θέ-
λησης, χάρη στην ειδική διορατικότητα που τους χάρισαν 
οι θεοί, σε αντίθεση με τους περισσότερους κοινούς θνη-
τούς που έβλεπαν, επίσης, αυτά τα σημάδια, αλλά δεν τα 
αντιλαμβάνονταν.  Ενδιαφέρον παρουσιάζει, ακόμα, το γε-
γονός ότι η λατρεία του Διόνυσου έκανε πιο ζωντανές και τις 
καθαρτικές ιεροτελεστίες˙ μάλιστα, εμφανίστηκαν ακόμα 
και ειδικοί άνθρωποι, που θεωρούνταν ειδήμονες στις νέες 
μορφές τελετών- καθαρμών. Οι αρχαίες μαρτυρίες κάνουν 
λόγο για τους Αθηναίους που απευθύνθηκαν στον Κρητικό 
Επιμενίδη, κατά την 46η Ολυμπιάδα (596 π.Χ.), για να καθα-
ρίσει την πόλη τους από την πανούκλα. Ο Κρητικός μάντης, 
αφού μάζεψε άσπρα και μαύρα πρόβατα, τα άφησε ελεύθε-
ρα στον Άρειο Πάγο. Όπου σταματούσε κάθε πρόβατο να 
κοιμηθεί, εκεί ζητούσε να κάνουν θυσία. Έτσι, σταμάτησε η 
πανούκλα, ενώ έμειναν ανώνυμοι βωμοί στους δήμους των 
Αθηνών, ως κατάλοιπο του εξιλασμού που είχε γίνει τότε. 

Οι πράξεις καθαρμών είχαν σκοπό να απελευθερώσουν 
τον άνθρωπο από διάφορα μιάσματα, τα οποία μπορούσε 
να «κολλήσει» με διάφορους τρόπους: για παράδειγμα, κα-
τά τη συμμετοχή του στον ενταφιασμό κάποιου προσώπου 
ή και σε φόνο. Οι τελετές αυτές, που δεν είχαν ηθικό χαρα-
κτήρα, περιελάμβαναν πλύση, λουτρό στον ποταμό και τη 
θάλασσα, αναθυμιάσεις, πλύσιμο με αίμα σφαγίων, καθώς 
και τις μαγικές επωδούς και προσευχές. Το μίασμα μπορού-
σε να φανερωθεί και ως ασθένεια, ιδίως με τη μορφή επι-
ληψίας ή διανοητικής διαταραχής. Οι κακουχίες που εμφα-
νίζονταν ως αποτέλεσμα μιάσματος αφορούσαν όχι μόνο 
στον άνθρωπο αλλά και σε ολόκληρες κοινωνίες και κράτη, 
ενώ πήγαζαν, όπως νόμιζαν, από τη βλαβερή επιρροή του 
αόρατου κόσμου των πνευμάτων. Χαρακτηριστικός είναι ο 
στίχος 317 της τραγωδίας του Ευριπίδη «Ιππόλυτος», όπου 
η μανία της Φαίδρας σχολιάζεται ως εξής:  «τα χέρια είναι κα-
θαρά, ενώ ο νους έχει κάποιο μίασμα». 

Από τα κακά πνεύματα κάποια έγιναν υποχθόνιες θεότη-
τες κατώτερης τάξης, κυρίως γυναικείες, όπως, για παρά-
δειγμα, η Εκάτη, θεά της μαγείας και της νύχτας, η οποία συ-
νοδευόταν από τις περιπλανώμενες ψυχές. Για να αποτρέ-
ψουν την οργή της, οι άνθρωποι της προσέφεραν θυσίες με 
κουτάβια και άφηναν, την 30η ημέρα κάθε μηνός, προσφο-
ρές φαγητού στα σταυροδρόμια, και συγκεκριμένα: αυγά, 
τυρί, πίτες και ψάρια - τρίγλη (μπαρμπούνι) και μενίδα (μέ-
νουλα ή γαϊδουρομαρίδα). Σωτήριο μέτρο προστασίας κα-
τά της οργής της Εκάτης αποτελούσαν, επίσης, οι επωδοί 
και οι προσευχές, τις οποίες γνώριζαν οι ειδικοί «ψυχαγω-
γοί». Αναφερόμενος σ’ αυτούς, ο Πλάτων στους «Νόμους» 

υποστηρίζει:  «ψυχαγωγεῖν καί θεούς ὑπισχνούμενοι πεί-
θειν, ὡς θυσίαις τε καί εὐχαίς καί ἐπωδοῖς γοητεύοντες» ξέ-
ρουν, δηλαδή, να ψυχαγωγούν και υπόσχονται να πείθουν 
τους θεούς μέσω θυσιών, προσευχών και επωδών. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο ρόλος των Ελευσινίων Μυστη-
ρίων ήταν πολύ σημαντικός. Τη λεπτομερή ανάλυση αυτών 
των μυστηριακών τελετών που χαρακτήριζαν την πνευμα-
τική ζωή των Ελλήνων έχουμε παρουσιάσει κατά τη διάρ-
κεια του αντίστοιχου περιπάτου στην Ελευσίνα. Να θυμη-
θούμε μόνο ότι οι μύστες αυτοαποκαλούνταν «ὅσιοι» (δη-
λαδή αγνοί) και, όπως υποστήριζε ο Κικέρων, τα Μυστήρια 
επηρέασαν σημαντικά τα ήθη των Ελλήνων.  Παρόλα αυτά, 
σε καμία αρχαία μαρτυρία δεν αναφέρεται ότι απαιτούνταν 
συγκεκριμένες αρετές από το άτομο, ως αναγκαία προϋπό-
θεση για τη μύηση. Αυτό βεβαιώνουν και τα λόγια του Διο-
γένη, ο οποίος, όταν ερωτήθηκε γιατί δεν επιδιώκει να μυ-
ηθεί, απάντησε ότι δεν επιθυμεί να αποκτήσει μια καλύτε-
ρη μοίρα για τον εαυτό του, εφόσον αυτή είναι εφικτή μετά 
τη μύηση για τον κλέφτη Παταικίωνα και ανέφικτη για τον 
μεγάλο Επαμεινώνδα, μόνο και μόνο επειδή δεν ήταν μύ-
στης. Δηλαδή, πίστευαν ότι η καλύτερη τύχη σε μια άλλη 
ζωή μετά τον θάνατο δεν κερδίζεται με την αρετή αλλά με 
τη μύηση στα Μυστήρια. Πώς οι μύστες μπορούσαν να είναι 
τόσο βέβαιοι για αυτό; Ο Γάλλος ερευνητής των Ελευσίνι-
ων Μυστηρίων Πωλ Φουκάρ μελέτησε «τα λεγόμενα», που 
αποτελούσαν μέρος των «δρωμένων» και ως υπόθεση τα 
σύγκρινε με τις δοξασίες στην αρχαία Αίγυπτο, όπου στους 
νεκρούς έδιναν βιβλίο με απαραίτητες οδηγίες, προκειμέ-
νου να φτάσουν στον κόσμο των νεκρών. Αυτές οι οδηγίες 
είχαν τη δύναμη να τους ανοίξουν τον δρόμο για τον κόσμο 
των νεκρών και να τους προστατεύσουν από τα εχθρικά τέ-
ρατα που τους απειλούσαν. Ο Φουκάρ υπέθεσε, λοιπόν, ότι 
«τα λεγόμενα» είχαν την ίδια σημασία με τις οδηγίες στην 
αρχαία Αίγυπτο, ήταν, δηλαδή, λόγια κατά των κακών δυ-
νάμεων τα οποία θα οδηγούσαν με ασφάλεια τους πεθα-
μένους στον κόσμο των νεκρών, ώστε να συναντηθούν με 
τους υποχθόνιους θεούς.  

Μια άλλη θεωρία που συνέβαλε στη δημιουργία της με-
γάλης ιδέας περί της αθανασίας της ψυχής είχε σχέση με τον 
Ορφέα.  Οι Ορφικοί, στην Αθήνα, αναφέρονται για πρώτη 
φορά τον 6ο αι π.Χ., όμως, αυτό δε σημαίνει ότι ο Ορφισμός 
γεννήθηκε τότε. Ο Ορφέας είναι γνωστός με δύο υποστά-
σεις- ιδιότητες: ως μουσικός και ως ιδρυτής μιας μυστικής 
διδασκαλίας και κρυφών τελετουργιών.  Σύμφωνα με τον 
μύθο, ο Ορφέας, γιος της Καλλιόπης,  προκάλεσε την οργή 
του Διονύσου, επειδή αναγνώρισε τον Απόλλωνα ως ανώτε-
ρο θεό.  Ο Διόνυσος παρέδωσε τον μουσικό στις Μαινάδες, 
οι οποίες τον διαμέλισαν και σκόρπισαν τα κομμάτια του 
παντού. Το κεφάλι και τη λύρα του Ορφέα η θάλασσα τα με-
τέφερε στη Λέσβο, όπου οι κάτοικοι έθαψαν το κεφάλι, ενώ 
η λύρα αφιερώθηκε στον ναό του Απόλλωνα. Έλεγαν ότι το 
κεφάλι του τραγουδιστή είχε το χάρισμα να δίνει προφητεί-
ες και πολλοί επισκέπτονταν το μαντείο του νησιού, για να 
ρωτήσουν για το μέλλον. 

Για τις τελετές που σχετίζονται με το όνομα του Ορφέα 
κάνουν λόγο ο Ευριπίδης, ο Αριστοφάνης, ο Πλάτων, ο Δη-
μοσθένης και άλλοι ποιητές και ρήτορες. Δε γνωρίζουμε 
επακριβώς πώς ήταν αυτές οι τελετές, όμως γνωρίζουμε 
αρκετές πληροφορίες για τη διδασκαλία των Ορφικών, η 
οποία καθόριζε και την καθημερινότητα των πιστών.  Στη 
βάση της διδασκαλίας των Ορφικών, υπήρχε ο μύθος για 
τον Διόνυσο, ως μικρό γιο του Δία και της Περσεφόνης, με 
το όνομα «Ζαγρέας». Η ζηλόφθονη Ήρα έστειλε τους Τι-
τάνες να τον σκοτώσουν. Ο Ζαγρέας, για να σωθεί, άλλαζε 
μορφές και, όταν μεταμορφώθηκε σε ταύρο, οι Τιτάνες τον 
έπιασαν και τον έφαγαν. Η Αθηνά κατάφερε να σώσει μόνο 
την καρδιά του Ζαγρέα και την παρέδωσε στον Δία, ο οποί-
ος την κατάπιε, γεννώντας, έτσι, ξανά τον νέο Ζαγρέα. Στη 
συνέχεια, ο Δίας έκαψε τους Τιτάνες με τον κεραυνό του και 
από τη στάχτη αυτών δημιουργήθηκαν οι άνθρωποι. 

Επειδή οι Τιτάνες είχαν φάει τον θεό, οι άνθρωποι έχουν 
δυο όψεις: μία φωτεινή και μία σκοτεινή˙ το σώμα του αν-
θρώπου προέρχεται  από τους Τιτάνες, ενώ η ψυχή του 
κατάγεται από τον Ζαγρέα. Συνεπώς, το ανθρώπινο σώμα 
κλείνει μέσα του ένα θεϊκό κομμάτι, το οποίο απελευθε-
ρώνεται μετά τον θάνατο, αλλά όχι αμέσως, διότι η ψυχή 
πρέπει να ολοκληρώσει «έναν κύκλο γεννήσεων» στη γη, 
περνώντας από τον σταδιακό καθαρμό στην τελειοποίη-
ση.  Πολλές φορές, γεννιέται η ψυχή σε ένα νέο σώμα, άλ-
λοτε ως άνθρωπος, άλλοτε ως ζώο, και σε κάθε νέα ύπαρξη 
αντιμετωπίζει όλες τις αδικίες που προκάλεσε η ίδια στην 
προηγούμενη. Ως θεϊκή αρχή, η ψυχή επιδιώκει να ξεφύγει 
από τον κύκλο γεννήσεων, στα διαστήματα, όμως, μεταξύ 
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θανάτου και νέας γέννησης αναγκάζεται να κατεβαίνει στον 
Άδη, όπου την περιμένει πρώτα η κρίση και μετά μια διαφο-
ρετική μοίρα. Οι κακοποιοί βασανίζονται στον Τάρταρο, οι 
άδικοι και οι μη μυημένοι στα ορφικά μυστήρια ταλαιπω-
ρούνται στο σκοτάδι και τη λάσπη, μεταφέροντας νερό με 
κόσκινο, ενώ οι μυημένοι μένουν σε ένα όμορφο λιβάδι κο-
ντά στον Αχέροντα, διασκεδάζοντας με τους χθόνιους θε-
ούς με στεφάνια στα μαλλιά και ευρισκόμενοι σε κατάστα-
ση μόνιμης μέθης, λεπτομέρεια που επιβεβαιώνει τη σχέση 
του Ορφισμού με τη λατρεία του Διόνυσου.  Η παραμονή 
στον Άδη τόσο για τους δικαίους όσο και για τους αδίκους 
διαρκεί μόνο για ένα διάστημα, μετά το πέρας  του οποίου 
οι ψυχές επιστρέφουν στο φως, για να συνεχίσουν τον κύ-
κλο γεννήσεων. Ούσα αιώνια, η ψυχή δεν υπόκειται στη δι-
άλυση, δεν πεθαίνει, απλώς μεταβαίνει από τη μία κατάστα-
ση στην άλλη.  Μόνο η απόκτηση «αγνότητας» μπορεί να 
βγάλει την ψυχή από τον κύκλο των γεννήσεων. Τότε, λοι-
πόν, την περιμένει η μακαριότητα στον φωτεινό κόσμο των 
θεών ή ίσως και η ζωή σε άλλους πλανήτες.  Την οδό προς 
την επίτευξη της «αγνότητας» δείχνουν οι μυστικές τελετές. 
Υπάρχουν, ωστόσο, αρκετές μαρτυρίες που συνδέουν αυ-
τές με την ηθικότητα.  Οι  Ορφικοί αυτοαποκαλούνταν και 
αυτοί (όπως και οι μύστες στα Ελευσίνια Μυστήρια) «ὅσιοι» 
δηλαδή «αγνοί», επειδή ακολουθούν τον θεό. Όσον αφορά 
στις εξωτερικές υποχρεώσεις, οι μυημένοι στον Ορφισμό 
έπρεπε να μην καταναλώνουν φαγητά που είναι αφιερωμέ-
να στους χθόνιους θεούς, όπως είναι τα αυγά και τα κουκιά  
και να μην τρώνε κρέας˙ η τελευταία αυτή εντολή υπάγεται 
στη γενική εντολή «φόνων ἀπέχεσθαι». Όπως βλέπουμε, ο 
Ορφισμός περιελάμβανε την απαίτηση της ηθικής τελειο-
ποίησης του ανθρώπου, την οποία αναγνώριζε ως οδό, για 
να πλησιάσει εκείνος τον θεό. 

Σύμφωνα με τους Ορφικούς, ο κόσμος των ανθρώπων 
είναι αμαρτωλός και η ψυχή του ανθρώπου είναι φυλακι-
σμένη μέσα στο σώμα του. Η αντίληψη αυτή βασίζεται σε 
μια βαθιά απαισιοδοξία σχετικά με τη ζωή, σε μια πίστη για 
τη μετά θάνατον δικαιοσύνη και τη θεϊκή καταγωγή της αν-
θρώπινης ψυχής.  Μόνο η ύπαρξη αυτών των προϋποθέ-
σεων μπορούσε να γεννήσει και να θρέψει τον Ορφισμό. 
Σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, οι μυημένοι στον 
Ορφισμό ερμήνευαν, στις τελετουργίες τους, την κάθοδο 
του Ορφέα στον Άδη με έναν διαφορετικό τρόπο σε σχέση 
με τους ποιητές. Όπως αναφέρει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, 
κατά την κάθοδο αυτή, ο Ορφέας παρατήρησε τις τιμωρίες 
των αμαρτωλών και είδε τις «Νήσους τῶν Μακάρων». Στους 
ορφικούς ύμνους, αναπτύσσεται η ιδέα της απόδοσης της 
δικαιοσύνης μετά τον θάνατο, ανάλογα με τις πράξεις του 
καθενός. Το ίδιο σημειώνει και ο Πλάτων  (Πολιτεία 363 c-d): 
«Ο Μουσαίος πάλι κι ο γιος του ακόμη γενναιότερα αγαθά 
τάζουν στους δικαίους από μέρους των θεών· γιατί, αφού 
μετά τον θάνατό τους τους οδηγήσουν στον Άδη, τους στρώ-
νουν ξαπλωμένους στο συμπόσιο των ευσεβών, που έχουν 
ετοιμάσει, κι εκεί πια περνούν όλη τη ζωή τους πίνοντας και 
διασκεδάζοντας στεφανωμένοι, σαν να ήταν η καλύτερη 
αμοιβή για την αρετή τους το αιώνιο το μεθύσι[…] Τους ασε-
βείς, πάλι, και τους αδίκους τους χώνουν στον Άδη μέσα σε 
μια λάσπη και τους αναγκάζουν να κουβαλούν νερό με το 
κόσκινο». Σε ένα άλλο σημείο ο Πλάτων αναφέρει ότι, σύμ-
φωνα με τους ιδρυτές των μυστηρίων, «ὁ δὲ κεκαθαρμένος 
τε καὶ τετελεσμένος, ἐκεῖσε ἀφικόμενος, μετὰ θεῶν οἰκήσει» 
(Φαίδων 69 c). 

Την υπαγωγή των αρχών της ορφικής θρησκείας στη 
σφαίρα της ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης τη χρωστά-
με στον Πυθαγόρα, ο οποίος προσπάθησε να οργανώσει 
την ανθρώπινη ζωή σύμφωνα με συγκεκριμένες ηθικές και 
θρησκευτικές αρχές. Στις πυθαγόρειες κοινότητες, διαδό-
θηκε η ορφική ιδέα για την ψυχή, η οποία έχει θεϊκή φύση 
και είναι φυλακισμένη στο σώμα «ἐν φρουρᾷ». Η ψυχή δεν 
έχει κάποια άμεση συγγένεια με το συγκεκριμένο σώμα και 
σε κάθε σώμα μπορεί να κατοικεί οποιαδήποτε ψυχή. Με-
τά τον θάνατο του σώματος, η ψυχή υπόκειται σε καθαρμό 
στον Άδη και, μετά από ένα χρονικό διάστημα, ενσαρκώνε-
ται σε ένα άλλο σώμα.  Τον κύκλο γεννήσεων η ψυχή τον βι-
ώνει τόσο στα σώματα των ανθρώπων όσο και σε αυτά των 
ζώων, ενώ φυλάσσει κάποια ανάμνηση από τις προηγούμε-
νές της ενσαρκώσεις. Έτσι, ο ίδιος ο Πυθαγόρας έλεγε ότι η 
δική του ψυχή ζούσε πριν στο σώμα του Τρώα Ευφόρβου 
που πολέμησε στον Τρωικό πόλεμο. Η υιοθέτηση της πυθα-
γόρειας διδασκαλίας συνεπαγόταν έναν συγκεκριμένο τρό-
πο ζωής, που ονομαζόταν «πυθαγόρειος». Οι εξωτερικές 
υποχρεώσεις αφορούσαν, για παράδειγμα, στην ένδυση με 
μάλλινα ρούχα, την αποχή από το κρέας και το ψάρι, καθώς, 

επίσης, και από τα κουκιά, ενώ δε γνωρίζουμε ποιες ηθικές 
υποχρεώσεις επέβαλλε ο Πυθαγόρας στους οπαδούς του.  
Με αυτήν τη διδασκαλία για την ψυχή και το ασκητικό ιδεώ-
δες ο Πυθαγόρας συνέδεσε την επιστημονική ερμηνεία του 
κόσμου, η οποία βασιζόταν στην ιδέα του αριθμού ως κο-
σμικής αρχής, συμβάλλοντας έτσι στη θεμελίωση όχι μόνο 
της μαθηματικής αλλά και κάθε ακριβούς επιστήμης. 

Η πυθαγόρεια σοφία και ο Ορφισμός είχαν «συγγένεια». 
Το αποδεικνύουν, για παράδειγμα, οι επιγραφές που βρέ-
θηκαν στους τάφους της αρχαίας Σύβαρης της Νότιας Ιτα-
λίας κοντά στον Κρότωνα, το μέρος όπου ζούσε ο Πυθαγό-
ρας.  Και στους τρεις τάφους, στα χέρια των ενταφιασμένων, 
υπήρχαν χρυσές πλάκες με αποσπάσματα από κάποιον 
θρησκευτικό ύμνο. Η πρώτη πλάκα περιελάμβανε τις εξής 
οδηγίες για το ταξίδι στον Άδη: «Δεξιά του ανάκτορου του 
Άδη θα βρεις την πηγή με ένα λευκό κυπαρίσσι, μην την πλη-
σιάζεις… Θα συναντήσεις μια άλλη πηγή με δροσερό νερό 
που βγαίνει από τη λίμνη της Μνημοσύνης. Μπροστά σε αυτήν 
στέκονται οι φύλακες… Αυτοί θα σου δώσουν να πιεις από την 
θεϊκή πηγή και θα βασιλεύεις μαζί με άλλους ήρωες…». Στην 
άλλη πλάκα, η ψυχή απευθύνεται στους χθόνιους θεούς: 
«Όσια έρχομαι από τους όσιους σε σένα, βασίλισσα των χθονί-
ων… Ξέφυγα από τον τρομερό κύκλο βαριών βασάνων και με 
γρήγορα βήματα έφτασα στο ποθητό στεφάνι…». Η επιγρα-
φή αυτή ολοκληρώνεται με έναν χαιρετισμό προς την ψυχή 
– «ω, ευτυχισμένος και μακάριος, από θνητός έγινες θεός, είσαι 
σαν νέο ελάφι που ρούφηξες το γάλα». Στην τρίτη πλάκα, πε-
ριλαμβάνονται τα εξής λόγια της ψυχής: «Τιμωρήθηκα για τις 
άδικες πράξεις και τώρα, ως ικέτισσα, έρχομαι στην oσία Περ-
σεφόνη, για να με στείλει ευνοϊκά στους χώρους των δικαίων». 
Σε αυτές τις ιερές ρήσεις διακρίνεται η ελπίδα για τη μακα-
ριότητα, η οποία νοείται ως επιβράβευση για την ενάρετη 
ζωή, ενώ η ψυχή παρουσιάζεται ως θεϊκό στοιχείο που ξε-
διψά με δροσερό νερό. Αυτή η δροσιά είναι ακριβώς αυτό 
που οι Ρωμαίοι μετέφρασαν ως refrigerium και refrigeration 
και από αυτούς μεταφέρθηκε στις χριστιανικές επιγραφές: 
‘‘in refrigerio anima  tua, dies te refrigeret’’. Αυτό συνιστά 
ένα ακόμα παράδειγμα που επιβεβαιώνει πως οι ιδέες και 
οι εικόνες του αρχαίου ειδωλολατρικού Άδη υιοθετήθηκαν 
από τον Χριστιανισμό και αφομοιώθηκαν με τη νέα πίστη 
σε Έναν Θεό.

Τη μεγαλύτερη συμβολή, όμως, στην τεκμηρίωση της 
ιδέας της αθανασίας της ψυχής είχε ο Πλάτων. Έλαβε την 
ιδέα της αθανασίας της ψυχής ως θρησκευτική ιδέα, την 
επεξεργάστηκε, στη συνέχεια, ως στοχαστής και την κλη-
ροδότησε σε εμάς  φιλοσοφικώς αποδεδειγμένη. Όλοι θυ-
μούνται την αλληγορία του Σπηλαίου (Πολιτεία 514a-520e), 
όπου οι δεσμώτες συμβολίζουν τον κόσμο των ανθρώ-
πων, ενώ οι σκιές τον κόσμο των φαινομένων, πίσω από τον 
οποίο είναι κρυμμένη η ουσία. Ως απελεύθερος δεσμώτης 
νοείται ο φιλόσοφος που κατανόησε την εν λόγω ουσία, όχι 
μέσω των αισθήσεων που μπορούν να αντιλαμβάνονται 
μόνο τα φαινόμενα αλλά μέσω της νόησης, της επιστήμης 
και της διαλεκτικής. Ουσιαστικός είναι μόνο ο κόσμος των 
ιδεών, από τις οποίες η ανώτερη είναι η ιδέα του Αγαθού, 
που συνιστά έναν θεό διαφορετικό από τους Ολύμπιους, 
αιώνιο, δημιουργό του κόσμου και πηγή του κάθε «είναι». 
Το γεγονός ότι η ψυχή μπορεί να κατανοεί τις ιδέες αποδει-
κνύει, κατά τον Πλάτωνα, ότι είναι συγγενική με αυτές. Στον 
«Φαίδωνα» (80a) διαβάζουμε ότι η ψυχή προϋπάρχει του 
σώματος μέσα στο οποίο ζει, ενώ, κατά την ένωσή τους, γί-
νεται βεβήλωση της ψυχής από τις επιθυμίες και τα πάθη. 
Καταπολεμώντας την άγνοια, κατανοώντας το αληθινά ου-
σιαστικό και ξεπερνώντας τα πάθη και τις επιθυμίες του σώ-
ματος, η ψυχή απελευθερώνεται από τον βίαιο δεσμό της 
με το σώμα και επιστρέφει στον εαυτό της, στην ίδια της την 
ουσία. Με λίγα λόγια, ο θάνατος θεωρείται από τον Πλάτω-
να απαλλαγή της ψυχής από το σώμα (Φαίδων 64c). 

Η ίδια η ηθική ιδέα του εξαγνισμού περιλαμβάνει, στον 
Πλάτωνα, όχι μόνο τον αγώνα κατά των παθών αλλά και την 
κατανόηση της αλήθειας, η οποία είναι εφικτή, διότι γίνε-
ται σε μορφή ανάμνησης της αιώνιας ομορφιάς και αρμονί-
ας από την ψυχή (Φαίδρος 249c).  Επειδή αυτή η ανάμνηση 
αποτελεί την οδό επιστροφής προς το αιώνιο, το αμετάβλη-
το, το ενιαίο και το αληθές, πρέπει να συνιστά τελικό σκοπό 
της ζωής του ανθρώπου, ενώ ο θάνατος, που διακόπτει τον 
δεσμό με το σώμα, αποτελεί κατάκτηση της νόησης, «τῆς 
φρονήσεως κτῆσις» (Φαίδων 65a). «Γι' αυτό και πρέπει να 
προσπαθεί κανείς να φεύγει από εδώ, όσο μπορεί πιο γρήγο-
ρα, προς τα εκεί. Και η φυγή αυτή σημαίνει ομοίωση με τον θεό, 
όσο τούτο γίνεται» (Θεαίτητος 176a). 

Επειδή κάποιες ψυχές βυθίζονται πιο βαθιά στα σαρκικά, 

η νίκη κατά του σώματος δεν επιτυγχάνεται αμέσως, αλλά 
κατακτάται μέσα από τον κύκλο γεννήσεων. Αυτή την ιδέα ο 
Πλάτων την υιοθέτησε από τους Ορφικούς ή Πυθαγορείους 
και την εισήγαγε στο φιλοσοφικό του σύστημα. Είναι γνω-
στός ο μύθος στον οποίο ο φιλόσοφος παρομοιάζει την ψυ-
χή με ένα άρμα με δυο πτερωτούς ίππους και τον ηνίοχο, 
συμβολίζοντας με τον τρόπο αυτό τα τρία μέρη της ψυχής 
(Φαίδρος 246a-b). Ο ηνίοχος είναι το λογικό («λογιστικό») 
μέρος της ψυχής, ο λευκός ίππος συνιστά το συναισθημα-
τικό («θυμοειδές»), ενώ ο μαύρος το επιθυμητικό. Ο ηνίο-
χος, για να συγκρατήσει τα άλογα (τις ορμές των συναισθη-
μάτων), θυμάται το απόλυτο κάλλος, το οποίο και διακρίνει 
στην επίγεια ενσάρκωσή του. 

 Άλλη μια σημαντική ιστορία για την ψυχή και τον θάνα-
το διηγείται ο Πλάτωνας στην «Πολιτεία» (614b-621d). Στο 
έργο αυτό, αναφέρεται ο  Ηρ, ο οποίος σκοτώθηκε στον πό-
λεμο, αλλά ξαναζωντάνεψε μετά από δώδεκα ημέρες. Έτσι, 
ο ήρωας διηγήθηκε όσα είδε η ψυχή του στον άλλον κόσμο. 
Κατά τον Ήρα, οι δικαστές δίκαζαν τις ψυχές και αποφάσι-
ζαν ποια κατεύθυνση έπρεπε αυτές να πάρουν. Οι δίκαιες 
ψυχές οδηγούνταν στον ουράνιο κόσμο, ενώ οι άδικες σε 
μια τρύπα στη γη. Για κάθε χιλιετία, αντιστοιχούσε μια με-
τεμψύχωση. Πριν την ενσάρκωση, οι ψυχές ανέβαιναν τα-
λαιπωρημένες από τη γη ή κατέβαιναν χαρούμενες από τον 
ουρανό και, μετά από επτά ημέρες παραμονής στο λιβά-
δι, επέλεγαν σε ποιο σώμα ήθελαν να ξαναγεννηθούν˙ κά-
ποιες, μάλιστα, προτιμούσαν σώμα ζώου. Έτσι, ο Οδυσσέας, 
για παράδειγμα, διάλεξε τη ζωή ενός ασήμαντου ανθρώ-
που, μοίρα που δεν ήθελε καμία άλλη ψυχή. Όπως βλέπου-
με, στην  «Πολιτεία»,  για άλλη μια φορά, τεκμηριώνεται η 
άποψη περί της αθανασίας της ψυχής και της απόδοση της 
δικαιοσύνης μετά τον θάνατο. 

Σε άλλους διαλόγους του, ο Πλάτων αναπτύσσει λεπτο-
μερέστερα το θέμα της μεταθανάτιας κρίσης και της δια-
μονής της ψυχής ανάμεσα στις μετενσαρκώσεις. Η μεταθα-
νάτια κρίση, για παράδειγμα, στον «Γοργία» (524a – 525a), 
περιγράφεται να λαμβάνει χώρα αμέσως μετά τον θάνατο, 
χωρίς παρουσία πλήθους συγγενών και χωρίς σημάδια διά-
κρισης που αφήνονται στη γη, για να γίνει δίκαια η κρίση. Ο 
δικαστής για τους Ασιάτες είναι ο Ραδάμανθυς, για τους Ευ-
ρωπαίους είναι ο Αιακός, ενώ την υπέρτατη εξουσία έχει ο 
Μίνως. Με τα σκήπτρα στα χέρια κάθονται οι τρεις δικαστές 
σε ένα λιβάδι με ασφόδελους, από το οποίο ο δρόμος χωρί-
ζεται σε δύο παρακλάδια : στις Νήσους των Μακάρων και 
στον Τάρταρο.  Η δουλειά των δικαστών δεν είναι δύσκο-
λη, διότι η ψυχή φυλάσσει πάνω της τα ίχνη των αμαρτιών 
που έκανε στη ζωή (μαστιγώσεις, ουλές, διαστροφές από 
το ψεύδος και την αλαζονεία, ενώ η ασυμμετρία και ασχή-
μια προέρχονται από την αυθαιρεσία, την τρυφηλότητα και 
ακολασία).

Μέσα από αυτές τις ποιητικές εικόνες, ο Πλάτων υποστη-
ρίζει την ιδέα της αθανασίας του ανθρώπινου πνεύματος 
και της μακαριότητάς του στο βασίλειο του φωτός και της 
αλήθειας. Η ιδέα αυτή, μάλιστα, ήταν ακαταμάχητα ελκυ-
στική, ώστε κάποιος Κλεόμβροτος από την Αμβρακία αυτο-
κτόνησε, αφού διάβασε τον «Φαίδωνα», διότι δεν άντεξε να 
περιμένει τον θάνατο, για να μπορέσει να θεαθεί τον κόσμο 
των ιδεών.  Ο ποιητής Καλλίμαχος μάς άφησε το εξής επί-
γραμμα (VII 471) για το εντυπωσιακό αυτό γεγονός :

“Εἴπας· «῞Ηλιε χαῖρε» Κλεόμβροτος ὡμβρακιώτης
ἥλατ᾽ ἀφ᾽ ὑψηλοῦ τείχεος εἰς Ἀΐδην,
ἄξιον οὐδὲν ἰδὼν θανάτου κακόν,
ἀλλὰ Πλάτωνος ἓν τὸ περὶ ψυχῆς γράμμ᾽ ἀναλεξάμενος”.
 Όλοι οι Φιλόσοφοι των αιώνων που ακολούθησαν, ανα-

ζητώντας παρηγοριά στις σκέψεις τους για τον θάνατο,  ανέ-
τρεχαν στον Πλάτωνα.  Ένας από αυτούς ήταν ο Κικέρων, 
που προσδιόριζε τη Φιλοσοφία ως οδό προετοιμασίας για 
τον θάνατο. Κρατώντας στα χέρια του τον «Φαίδωνα» του 
Πλάτωνα, αυτοκτόνησε ο Κάτων ο Νεότερος, ο οποίος δεν 
ήθελε να ζήσει επί δικτατορίας του Καίσαρα. Στο πρόσωπο 
του Πλάτωνα συντελέστηκε το αποκορύφωμα της ανάπτυ-
ξης της αρχαίας Φιλοσοφίας, αφού ένωσε τη γνώση με τη 
θρησκεία. Όταν, αργότερα, εμφανίστηκε η πίστη στον Χρι-
στό, ο Χριστιανισμός έδωσε σαφή και ολοκληρωμένη απά-
ντηση στην αιώνια ανησυχία του ανθρώπου για την αθανα-
σία της ψυχής και αναγνώρισε την αθανασία του ανθρώπου 
ως γενικό νόμο του κόσμου. 

(Το άρθρο βασίζεται στην μονογραφία 
του καθηγητή Γ. Κουλακόβσκι).

Δρ Όλγα Μπούρα



Τ
α πρόσωπα που αγιοποιήθηκαν πριν από το Σχίσμα 
του 1054 αποτέλεσαν κοινούς αγίους ανάμεσα σε 
Καθολικούς και Ορθοδόξους. Ωστόσο, όσοι ανακη-

ρύχθηκαν άγιοι από την Καθολική Εκκλησία, μετά το έτος 
1054, δεν έγιναν αποδεκτοί από την Ορθοδοξία. Επίσης, 
από την εποχή του Σχίσματος και εξής, η προσέγγιση του 
ζητήματος της τιμής των αγίων γίνεται με διαφορετικό 
τρόπο από την Ορθοδοξία έναντι του Καθολικισμού. Ο Κα-
θολικισμός διδάσκει τα περί αξιομισθίας των αγίων, πράγ-
μα το οποίο, όμως, συνιστά μια αυθαίρετη διδασκαλία, δε-
δομένου ότι η συγκεκριμένη διδασκαλία δεν αναφέρεται 
πουθενά, ούτε στην Αγία Γραφή αλλά ούτε και στην Ιερά 
Εκκλησιαστική Παράδοση. Παρόλ’ αυτά, ο Καθολικισμός 
διατείνεται ότι ως αξιομισθία των αγίων νοούνται τα καλά 
έργα της Θεοτόκου και των αγίων, τα οποία, μάλιστα, όπως 
υποστηρίζει, είναι περισσότερα από όσα χρειάζονται, για 
να σωθούν η Παναγία και οι άγιοι. Κατά συνέπεια, περισ-
σεύουν και για τους άλλους ανθρώπους, που δεν έχουν 
τον ίδιο αριθμό καλών έργων. Για αυτόν τον λόγο, όσα από 
αυτά περισσεύουν από τους αγίους μπορούν, σύμφωνα με 
τον Καθολικισμό, να διατίθενται από τον Πάπα για τη συγ-
χώρηση αμαρτιών άλλων ανθρώπων, που υστερούν σε έρ-
γα αρετής ή έχουν πεθάνει αμαρτάνοντες.

Αντιθέτως, η ορθόδοξη παράδοση διαφωνεί και απορ-
ρίπτει αυτήν την αυθαίρετη διδασκαλία, ακολουθώντας 
σε αυτό το θέμα (όπως και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα 
που άπτονται της χριστιανικής πίστης) τα όσα αναφέρο-
νται στην Αγία Γραφή, όπως και εκείνα που συνιστούν μέ-
ρος της Ιεράς Εκκλησιαστικής Παράδοσης. Ως εκ τούτου, 
κατά την ορθόδοξη παράδοση, ο Κύριος και οι άγιοι της 
Εκκλησίας μάς διαβεβαιώνουν ότι η κάθε ψυχή θα κριθεί 
σύμφωνα με τις πράξεις της και μόνο. Με άλλα λόγια, η Ορ-
θοδοξία διαβεβαιώνει πως ο Θεός θα κρίνει τον κάθε άν-
θρωπο σύμφωνα με τα έργα του και μόνο. Για αυτόν τον 
λόγο, η ορθόδοξη παράδοση αντιλαμβάνεται τον Χριστια-
νισμό ως έναν διαρκή αγώνα, για να γίνει κανείς γνήσιος, 
να μπορέσει να περιορίσει τον ατομικισμό του και να ανοι-
χτεί πραγματικά στον άλλον. Τρανό και κορυφαίο παρά-
δειγμα αποτελεί ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος εμφανίζεται 
στα Ευαγγέλια ως καταπατητής του θρησκευτικού νόμου, 
προκειμένου να αναδείξει και να φωτίσει την ουσία του, 
δεδομένου ότι πάντοτε καραδοκεί ο κίνδυνος να νοθευτεί 
το πνεύμα του Χριστιανισμού και να αντικατασταθεί από 
μια σκυθρωπή τυπολατρία. Αυτός είναι και ο κυριότερος 
λόγος για τον οποίο οι Πατέρες και άγιοι της Εκκλησίας επι-
σημαίνουν, διαρκώς, αυτόν τον κίνδυνο της νόθευσης του 
Χριστιανισμού από την υποκρισία και τη θρησκοληψία. 

Επίσης, η ορθόδοξη εκκλησία πρεσβεύει ότι η λατρεία 
των πιστών θα πρέπει να αποδίδεται, αποκλειστικά, στον 
Τριαδικό Θεό, ο οποίος, όντας Άγιος, καλεί τους ανθρώ-
πους να καταστούν καθ’ ομοίωσή Του άγιοι. Η Εκκλησία 
θεωρεί τους αγίους «ταμεία Θεού» και γόνιμους καλλιερ-
γητές των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Όσον αφορά 
στα μέλη της Εκκλησίας, αυτά, στην επίγεια ζωή τους, δια-
κρίνονται από την εκκλησιαστική συνείδηση βάσει της πί-
στης, του ήθους και των πράξεών τους. Ο χαρακτηρισμός 
ενός χριστιανού ως αγίου γίνεται, αφού αναγνωριστεί 
ο θεάρεστος βίος του, μετά την αποχώρησή του από τα 
εγκόσμια και αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, μια αυθόρμητη 
κατεύθυνση της ίδιας εκκλησιαστικής συνείδησης. Εκτός 
αυτού, η εκκλησιαστική συνείδηση θεωρεί ότι ένας άγιος 
έχει αποκτήσει δεητική παρρησία προς τον Θεό. 

Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει απασχολήσει την Εκκλη-
σία και, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, στο πλαίσιο ενός 
ευρύτερου προβληματισμού σχετικά με τη διαδικασία 
αναγνώρισης νέων, κατά κύριο, λόγο αγίων. Ενδεικτική, 
ως προς αυτό τον προβληματισμό, είναι η Κανονική Επι-
τροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που συγκλήθηκε 
στις 4 Οκτωβρίου 1951. Η επιτροπή υπέβαλλε στην Ιερά 
Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου έκθεση που αφο-
ρούσε στο αίτημα κατάταξης του οσίου Νικοδήμου του 
Αγιορείτου στη χορεία των αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησί-
ας. Η συγκεκριμένη έκθεση συμπεριέλαβε όλες εκείνες τις 
προϋποθέσεις που θα πρέπει να συντρέχουν, κατά τρόπο 
διαζευκτικό και όχι σωρευτικό, προκειμένου να αναγνω-
ριστεί ένα πρόσωπο ως άγιο. Ορισμένες από αυτές περι-

λαμβάνουν το μαρτύριο, τον κατά Χριστόν βίο, την ομολο-
γία πίστης δίχως θάνατο αλλά με τη συμπερίληψη πολλών 
βασάνων και καταπιέσεων, την επίδειξη θαυμάτων, καθώς 
επίσης, και την ορθόδοξη διδασκαλία, όπως αυτή αποτυ-
πώνεται στα συγγράμματά του. 

Η αποκρυστάλλωση των τεκμηρίων αναγνώρισης της 
αγιότητας ενός προσώπου έγινε από τη Διαρκή Ιερά Σύ-
νοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας, στις 4 Απριλίου 2006. 
Κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η Ιερά Σύνοδος εξέ-
δωσε Δελτίο Τύπου, στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε 
προηγηθεί μια ημέρα νωρίτερα, σχετικά με το λείψανο του 
Ιερομονάχου Βησσαρίωνα Κορκολιάκου της Ιεράς Μονής 
Αγάθωνος στη Φθιώτιδα. Στο κείμενο του Δελτίου, τα τεκ-
μήρια αναγνώρισης της αγιότητας ενός προσώπου ήταν 
τα ακόλουθα: 
α) το Βάπτισμα ύδατος στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό 

συνιστά, με βάση σχετική απόφαση της Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδας, την ελάχιστη δυνατή προ-
ϋπόθεση για την κατάθεση αιτήματος προς κατάταξη 
ενός προσώπου ως αγίου, καθώς, εάν δεν έχει δεχθεί το 
άγιο Βάπτισμα, απορρίπτεται (εκτός από κάποιες εξαι-
ρέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια), 

β) το Βάπτισμα του Αίματος, με άλλα λόγια το μαρτύριο και 
ο θάνατος υπέρ της εις Χριστόν πίστεως συνιστά εξο-
μοίωση με το Βάπτισμα. Ειδικότερα, εάν ένα πρόσωπο 
δεχθεί μαρτύριο υπέρ της εις Χριστόν πίστεως, είναι δυ-
νατό να αναγνωριστεί ως άγιο, δίχως να έχει προηγηθεί 
βάπτισή του,

γ) η θεάρεστος βίος, 
δ) η εξαιρετική προσφορά προς τη Χριστιανική Εκκλησία. 

Ενδεικτικό παράδειγμα μιας τέτοιας προσφοράς συνι-
στά η προσφορά του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄ 
(Μεγάλου Κωνσταντίνου),

ε) η επιτέλεση θαυμάτων. Προς εκπλήρωση αυτής της 
προϋπόθεσης, αποδεκτά είναι ακόμη και τα θαύματα 
από τα λείψανα των αγίων. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα αποτελεί η περίπτωση της Αγίας Φιλοθέης της Αθη-
ναίας. Στο Συνοδικό Γράμμα του Οικουμενικού Πατριάρ-
χη (τέλος 16ου - αρχές 17ου αι.) Ματθαίου Β΄, στο πλαίσιο 
της αναγνώρισης της συγκεκριμένης αγίας, αναφέρεται 
ότι, μετά τον θάνατό της, στις 19 Φεβρουαρίου 1589, το 
σκήνωμά της ευωδίαζε και τελούσε θαύματα, στοιχείο 
που καταδεικνύει την αγιότητά της και την ορθότητα για 
την έκδοση της πράξης αγιοποίησής της. Ωστόσο, πα-
ρά το γεγονός ότι η επιτέλεση θαυμάτων συνιστά ανα-
γνωριστικό στοιχείο της αγιότητας ενός προσώπου, δεν 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση 
ενός προσώπου ως αγίου. Αντίθετα, αποτελεί, μαζί με το 
μαρτύριο αίματος, «έκτακτο τεκμήριο της εις Χριστόν 
πίστεως», όπως επιβεβαιώνουν και ορισμένες πρόσφα-
τες Πατριαρχικές και Συνοδικές Πράξεις αναγνώρισης 
αγίων.  
Όσον αφορά στα τρία ιστορικά κριτήρια που πρέπει να 

πληροί κάποιο πρόσωπο, για να αγιοποιηθεί στην Καθολι-
κή Εκκλησία είναι τα εξής: α) να έχει μαρτυρήσει στο όνο-
μα της πίστης του, β) να έχει διαγάγει υποδειγματικό χρι-
στιανικό βίο, γ) να έχει διατηρηθεί, πολλά χρόνια μετά τον 
θάνατό του, μια φήμη ιερότητας και αγιοσύνης. Ωστόσο, ο 
Πάπας Φραγκίσκος προσέθεσε και ένα τέταρτο κριτήριο, 
να έχει δώσει κάποιος τη ζωή του, ώστε να σώσει τις ζωές 
συνανθρώπων του. Η επίσημη ανακοίνωση που προέρχε-
ται από το Βατικανό αναφέρει ότι το πρόσωπο που είναι 
προτεινόμενο για αγιοποίηση θα πρέπει να έχει διαγάγει 
μια καλή (και όχι απαραιτήτως υποδειγματική) χριστιανι-
κή ζωή και να έχει, παράλληλα, κάνει πράξεις με τις οποίες 
έσωσε ζωές άλλων ανθρώπων, πράξεις οι οποίες οδήγη-
σαν στον πρόωρο και βέβαιο θάνατό του. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί ο Πολωνός ιερέας Μαξιμίλιαν Κόλ-
μπε που έσωσε συγκρατούμενό του στο Άουσβιτς, κατά τη 
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και, στη συνέχεια, 
εκτελέστηκε από τους Ναζί με θανατηφόρο ένεση. 

Ιστορικά, από τον 9ο αι. και εξής, ο Πάπας άρχισε να πα-
ρεμβαίνει ενεργά, είτε αυτοβούλως είτε λόγω αιτήματος 
καθολικών επισκόπων, προκειμένου να επισημοποιήσει 
την αγιοποίηση προσώπων που εξυπηρετούσαν, για λό-
γους πολιτικούς, οικονομικούς ή άλλους, την Καθολική Εκ-

κλησία. Ήδη από το 1230 και μετά, η ευθύνη για την αγιο-
ποίηση προσώπων στην Καθολική Εκκλησία πέρασε, απο-
κλειστικά και επισήμως, στην αρμοδιότητα του εκάστοτε 
Πάπα. Το γεγονός αυτό -μεταξύ άλλων-μεγάλωσε ακόμη 
περισσότερο το χάσμα που χώριζε την Ορθόδοξη από 
την Καθολική Εκκλησία σχετικά με τον τρόπο αγιοποίησης 
προσώπων. Έτσι, από τον 13ο αι. και μετά, η Καθολική Εκ-
κλησία διαμόρφωσε το σκηνικό μιας διαδικασίας που είχε 
τον χαρακτήρα δίκης, βάσει της οποίας γινόταν, με πολύ 
σχολαστικό τρόπο, λεπτομερής αναφορά στις συνθήκες 
ζωής ενός προσώπου και δινόταν έμφαση στις αρετές και 
τα θαύματά του. Μέσω της διαδικασίας αυτής, επιχειρού-
ταν η δημιουργία ενός πλαισίου με βάση το οποίο θα γινό-
ταν η μετονομασία ενός απλού θνητού σε άγιο. Όσον αφο-
ρά στην αρμοδιότητα για τις συγκεκριμένες «δίκες», αυτήν 
αναλάμβανε, κατ' αποκλειστικότητα, από το 1588 και εξής, 
ένας ρωμαϊκός οργανισμός.     

Ωστόσο, στην Καθολική Εκκλησία, οι προτάσεις για αγι-
οποίηση προσώπων στον 20ο αι., και ειδικά στις τελευταίες 
δεκαετίες, έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά έναντι εκείνων του 
παρελθόντος, αλλά και σε σχέση με το τι ισχύει ως προς το 
συγκεκριμένο ζήτημα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το φαι-
νόμενο αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός ότι οι κεφαλές της 
Καθολικής Εκκλησίας έχουν κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα να 
διακρίνουν πρόσωπα με θεία χαρίσματα, αλλά στο ότι το 
Βατικανό, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει εξελιχθεί σε μονά-
δα αθρόας παραγωγής αγίων. Το συγκεκριμένο φαινόμε-
νο εκδηλώθηκε, σε μεγαλύτερο βαθμό, ιδιαίτερα από την 
εποχή που στην έδρα της Καθολικής Εκκλησίας βρέθηκε 
ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄, δηλαδή, κατά το χρονικό δι-
άστημα από το 1978 έως το 2005. Μάλιστα, ο συγκεκρι-
μένος Πάπας πρότεινε για αγιοποίηση, σε όλη τη διάρκεια 
της θητείας του, 1.351 ανθρώπους, από τους οποίους, τε-
λικώς, ανακηρύχθηκαν άγιοι οι 464. Παρά το γεγονός ότι ο 
αριθμός των προσώπων που αγιοποιήθηκαν είναι πολύ μι-
κρότερος από αυτόν που προτάθηκε, εντούτοις είναι από 
μόνος του εντυπωσιακός, καθώς στατιστικά είναι 55% με-
γαλύτερος από το σύνολο των αγιοποιήσεων που είχαν γί-
νει τα προηγούμενα 500 χρόνια. 

Ένα φαινόμενο που εκδηλώνεται, στο πλαίσιο της Ορ-
θόδοξης παράδοσης, και αποσκοπεί στη διατήρηση του 
γνήσιου πνεύματος του Χριστιανισμού είναι αυτό που είναι 
γνωστό ως δια Χριστόν σαλότητα. Συνιστά ένα είδος άσκη-
σης που έχει αναπτυχθεί και διατηρηθεί αποκλειστικά 
στην Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση. Το μεγάλο, ενδι-
αφέρον αλλά και περίπλοκο αυτό φαινόμενο έχει μελετη-
θεί και στο παρελθόν αποσπασματικά, καθώς περιοριζό-
ταν σε κάποια πρόσωπα ή περιόδους και επικεντρωνόταν, 
κατά κύριο λόγο, στην εξωτερική πλευρά της άσκησης της 
σαλότητας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, το συγκεκριμένο 
ζήτημα έχει μελετηθεί περισσότερο συστηματικά, καθώς 
οι πρόσφατες μελέτες που εστιάζουν στην άσκηση της δια 
Χριστόν σαλότητας θίγουν πολλά επιμέρους ζητήματα, δε-
δομένου ότι σχετίζονται τόσο με την ιστορική εξέταση του 
θέματος (με τον εμπαιγμό του κόσμου και την ελευθερία 
αυτών των ασκητών) όσο και με άλλα ζητήματα τα οποία, 
μέχρι πρότινος, παρέμεναν αδιευκρίνιστα, όπως, για πα-
ράδειγμα, το θέμα της σχέσης «μωρίας» και «σαλότητας» 
στην εκκλησιαστική παράδοση, το ζήτημα της θείας κλή-
σης ή του σκανδάλου στη ζωή των δια Χριστόν σαλών. 

Οι ασκητές που έχουν μείνει γνωστοί ως «διά Χριστόν 
σαλοί», δηλαδή «τρελοί για χάρη του Χριστού» είναι, συνή-
θως, μοναχοί οι οποίοι αφήνουν το μοναστήρι ή το ασκη-
τήριό τους και έρχονται στις πόλεις, με σκοπό να κάνουν 
πράξεις παράλογες και προκλητικές. Αυτές οι πράξεις 
μοιάζουν με πράξεις τρελού, έχουν, όμως, πάντα ένα βα-
θύτερο νόημα, δεδομένου ότι αποβλέπουν στην αποκά-
λυψη αληθειών, οι οποίες, συχνά, αποκρύπτονται εξαιτίας 
της συμβατικότητας και του καθωσπρεπισμού της κοινω-
νίας. Ονομαστοί σαλοί υπήρξαν, κατά τη βυζαντινή περίο-
δο, ο Άγιος Συμεών, ο «δια Χριστόν Σαλός», που έζησε τον 
6ο αι., αλλά και ο Άγιος Σάββας ο Βατοπαιδινός, του οποί-
ου η δράση τοποθετείται τον 14ο αι., την εποχή, δηλαδή, 
κατά την οποία τα ηνία του Βυζαντίου κρατούσε η δυνα-
στεία των Παλαιολόγων. Εξίσου γνωστοί είναι και οι Ρώσοι 
σαλοί που έζησαν μεταξύ του 14ου και 17ου αι. Περίφημος 
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Μ
ελετώντας κανείς την παγκό-
σμια ιστορία, θα διαπιστώσει 
πως ήσαν ελάχιστες οι φορές 

που ο πολιτισμός μιας χώρας- και μάλι-
στα τόσο μικρής- άφησε ένα τόσο ανεξί-
τηλο ίχνος στον ιστορικό χώρο και χρόνο 
όσο ο αρχαίος ελληνικός. Η δημοκρατία, 
η ελευθερία, οι επιστήμες, οι τέχνες, η 
υπεροχή του πολίτη υπήρξαν παράγο-
ντες που εδραιώθηκαν και απέκτησαν 
δυναμική στην αρχαία Ελλάδα. Προκαλεί 
εντύπωση το γεγονός ότι ένας λαός τό-
σο μικρός, απρόθυμος να δημιουργήσει 
αυτοκρατορίες, αλλά και να υποστεί τον 
ζυγό κάποιου τυράννου, δημιούργησε 
μια πολιτισμική παρακαταθήκη, η οποία 
είναι παρούσα σε πολλές από τις εκφάν-
σεις και του σύγχρονου βίου. Το γεγονός 
αυτό μας διδάσκει καθημερινά ότι η δη-
μοκρατία και ο διάλογος είναι ο πλέον 
ηθικός και πολιτισμένος τρόπος εξασφά-
λισης μιας αρμονικής κοινωνικής συνύ-
παρξης και ώσμωσης. Οι αρχαίοι Έλληνες 
κυριάρχησαν στον τότε γνωστό κόσμο, 
χωρίς, συνήθως, να χύνεται αίμα γι’ αυ-
τήν την επικράτηση, μιας και ήταν πολι-
τική, αισθητική, επιστημονική, πολιτισμι-
κή… Ακόμη κι οι Ρωμαίοι, που κατέλα-
βαν την Ελλάδα, «κατατροπώθηκαν» από 
τη γλώσσα, τη διανόηση και την πολιτική 
οργάνωση των Ελλήνων. Κόσμημα της 
οργάνωσης αυτής υπήρξε, αναντίλεκτα, 
η «δημοκρατία» των Αθηνών. Οι αρχαίοι 
Αθηναίοι επέπρωτο ν’ αλλάξουν τον ρου 
της παγκόσμιας ιστορίας, προσφέροντας 
το «νάμα» της δημοκρατίας, απ’ το οποίο 
μεταλαμβάνουν σχεδόν όλα τα κράτη της 
υφηλίου σήμερα. 

Και ευτυχώς, υπάρχουν γραπτές πη-
γές που μας επιβεβαιώνουν το μεγαλείο 
αυτό αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της 
αθηναϊκής δημοκρατίας. Ξεχωριστή θέ-
ση, ανάμεσα σε αυτές, κατέχει η «Αθηναί-
ων Πολιτεία» του Αριστοτέλη. Το 1891, 
το Βρετανικό μουσείο αγόρασε στην Ερ-
μούπολη της Άνω Αιγύπτου τέσσερις κυ-
λίνδρους παπύρου, συνολικού μήκους 
έξι μέτρων. Στην καλή πλευρά των παπύ-
ρων αναγράφονταν οι λογαριασμοί ενός 
Αιγύπτιου μεγαλογαιοκτήμονα και, στην 
πίσω πλευρά, η «Αθηναίων Πολιτεία» σε 
συνεχές κείμενο. Τον ίδιο χρόνο, ο ελλη-
νιστής F.C. Kenyon εξέδωσε το κείμενο 
εμπλουτίζοντας έτι περαιτέρω τις γνώ-
σεις μας για την πορεία προς τη δημο-
κρατία μέσω της εδραίωσης των δημο-
κρατικών θεσμών. Εύλογο είναι πως η 
μετάβαση στη δημοκρατία (που κατ’ άλ-
λους θα πρέπει να καλείται «δημαρχία», 
μιας και το β΄ συνθετικό «κράτος» παρα-
πέμπει σε καταναγκασμό) δεν έγινε ξαφ-
νικά· έγινε σταδιακά. Η πορεία ήταν μα-
κρά και, ως εκ τούτου, λυσιτελής κρίνεται 

μια ιστορική αναδρομή σε αυτή.
Τον 8ο αι. π.Χ., τα παλαιά φυλετικά κρά-

τη άρχισαν, σταδιακά, να αποσυντίθε-
νται, με τελικό αποτέλεσμα μια νέα πο-
λιτική οργάνωση να λάβει τη θέση τους, 
η «πόλη-κράτος». Στο πλαίσιο αυτής, ο 
πολίτης απέλαυε ασφαλείας, ηρεμίας και, 
σε περίπτωση που κρινόταν απαραίτητο, 
πολεμούσε για τη σωτηρία της. Απαραί-
τητη προϋπόθεση για το τελευταίο συνι-
στούσε να διαθέτει τα χρήματα, προκει-
μένου ν’ αγοράσει την πολεμική εξάρτυ-
ση, η οποία θ’ αποτελούσε και το εισιτή-
ριο εισόδου του στην οπλιτική φάλαγγα. 
Αφού, όμως, ο πλούτος  και όχι η κοινωνι-
κή καταγωγή απετέλεσε, πλέον, το μέσο 
κοινωνικής και στρατιωτικής ανέλιξης, η 
μεσαία τάξη θα άρχιζε να απαιτεί μερίδιο 
στην πολιτική εξουσία, διαρρηγνύοντας, 
βαθμιαία, το μονοπώλιο των αριστοκρα-
τών. 

Μαζί με τα φυλετικά κράτη, παρήκμα-
σε βαθμηδόν και ο θεσμός της βασιλείας, 
παραχωρώντας τη θέση του στην αρι-
στοκρατία. Τελευταίος βασιλιάς της Αθή-
νας υπήρξε ο Κόδρος (βασίλεψε πιθανόν 
επί 21 έτη), ο οποίος θυσιάστηκε για την 
Αθήνα. Το περιστατικό χρήζει αναφο-
ράς: οι Πελοποννήσιοι κήρυξαν τον πό-
λεμο κατά των Αθηναίων, αλλά είχαν λά-
βει χρησμό πως θα νικούσαν, μόνο εάν 
δε θανάτωναν τον Κόδρο. Ο τελευταίος 
πληροφορήθηκε τον χρησμό και γι’ αυ-
τό ντύθηκε ζητιάνος, βγήκε από την πόλη 
και προσποιήθηκε ότι μαζεύει ξύλα. Όταν 
δυο στρατιώτες των αντιπάλων πλησία-
σαν την πόλη, ο «ζητιάνος» σκότωσε τον 
έναν. Τότε, ο έτερος στρατιώτης φόνευ-
σε τον Κόδρο παρακούοντας, χωρίς να 
το ξέρει, τον χρησμό. Έτσι η πόλη, που ο 
ήρωας Θησέας είχε συνενώσει, παρέμει-
νε απόρθητη. Οι απόγονοι του Κόδρου 
ονομάστηκαν Κοδρίτες και ο επόμενος 
ηγέτης, ο Μέδων, γιος του Κόδρου, δε 
χρίστηκε «βασιλεύς» αλλά «άρχων». Έτσι, 
πραγματοποιήθηκε μια ήπια μετάβαση 
προς την αριστοκρατία. 

Κύρια πολιτειακά όργανα της αριστο-
κρατίας ήταν οι εννέα άρχοντες, ο Άρειος 
Πάγος και η Εκκλησία του Δήμου. Οι εν-
νέα άρχοντες απαρτίζονταν από τον επώ-
νυμο άρχοντα, ο οποίος συγκαλούσε την 
εκκλησία του Δήμου και έδινε το όνομά 
του στο έτος κατά το οποίο κυβερνούσε, 
τον άρχοντα-βασιλέα, ο οποίος είχε θρη-
σκευτικές αρμοδιότητες, τον πολέμαρχο 
και τους έξι θεσμοθέτες.

 Ο Άρειος Πάγος πήρε τ’ όνομά του 
από τον θεό Άρη, ο οποίος δικάστηκε σ’ 
έναν βράχο δίπλα στην Ακρόπολη για 
τη δολοφονία του Αλιρρόθιου, γιου του 
Ποσειδώνα. Τούτον τον σκότωσε, επει-
δή προσπάθησε να βιάσει την κόρη του 

Αλκίππη, την οποία είχε αποκτήσει με 
την Άγραυλο, την κόρη του βασιλιά των 
Αθηνών Κέκροπα. Στις «Ευμενίδες» του 
Αισχύλου, ο Ορέστης δικάστηκε στον 
Άρειο Πάγο, επειδή σκότωσε τη μητέ-
ρα του Κλυταιμνήστρα και τον εραστή 
της Αίγισθο. Ο τραγικός ποιητής απέδω-
σε την ονοματοδοσία του Άρειου Πάγου 
στις Ερινύες, οι οποίες ονομάζονταν και 
«Αραί». Μετά από τη δίκη του Ορέστη, η 
Αθηνά ίδρυσε το δικαστήριο του Άρειου 
Πάγου, για να εκδικάζονται εκεί τα αιμα-
τηρά εγκλήματα. Στην πραγματικότητα, 
ο Άρειος Πάγος ήταν ένα θεσμικό όργανο 
που απαρτιζόταν από γέροντες, το αξί-
ωμα των οποίων ήταν ισόβιο. Τον 5ο αι. 
π.Χ., βέβαια, με την εγκαθίδρυση της δη-
μοκρατίας, έχασε πολλές αρμοδιότητες 
κι υποβαθμίστηκε σε όργανο εκδίκασης 
κάποιων εμπορικών υποθέσεων και υπο-
θέσεων που αφορούσαν σε φόνους.

 Το τρίτο θεσμικό όργανο της αριστο-
κρατίας ήταν η Εκκλησία του Δήμου, χω-
ρίς, όμως, να διατίθενται πολλές πληρο-
φορίες για τις αρμοδιότητές της εκείνη 
την ιστορική περίοδο. Δικαίωμα συμμε-
τοχής στα αξιώματα είχαν μόνο οι ευγε-
νείς. Μη ευγενείς ήταν οι ζευγίτες και οι 
θήτες. Ζευγίτες ονομάζονταν όσοι αγρό-
τες με κλήρο γης μπορούσαν να καλλι-
εργήσουν με ένα «ζεύγος» βοδιών, ενώ 
θήτες ονομάζονταν οι πολίτες που δε δι-
έθεταν περιουσία και σταθερό εισόδη-
μα. Οι κάτοικοι των Αθηνών που ανήκαν 
στις δύο αυτές τάξεις, αντιμετωπίζονταν 
με αρκετή σκληρότητα από τις ανώτερες 
κοινωνικές τάξεις και, ουσιαστικά, ανα-
γκάζονταν ν’ αυτοενεχυριάζονται ή ακό-
μα και να πουλούν τους εαυτούς τους ως 
δούλους στους ευγενείς, όταν δεν είχαν 
τα χρήματα να αποπληρώσουν τα χρέη 
τους. Παράλληλα, την κυριαρχία της τά-
ξης των ευγενών είχε αρχίσει ν’ αμφισβη-
τεί η αναδυόμενη τάξη των εμπόρων και 
των βιοτεχνών. 

Την παραπάνω κατάσταση επεχείρη-
σε να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιονίκης Κύ-
λων. Με τη βοήθεια του πεθερού του Θε-
αγένη, τυράννου των Μεγάρων, προσπά-
θησε να καταλάβει την εξουσία, γεγονός 
το οποίο αποδεικνύει πόσο εύθραυστη 
και ελλιπώς οργανωμένη ήταν η αθηνα-
ϊκή πολιτεία. Ο Κύλων επέλεξε την εορ-
τή των Ολυμπίων (632 π.Χ.) και ανέλαβε 
«ex ofi ccio» να κάνει θυσίες στην Ακρό-
πολη. Μαζί, όμως, με τον αδελφό του και 
τους οπαδούς του κατέλαβε τον βράχο. 
Ο τότε επώνυμος άρχων, ο Μεγακλής, 
της οικογένειας των Αλκμεωνίδων, πο-
λιόρκησε την Ακρόπολη προκειμένου ν’ 
αποσείσει τον Κύλωνα. Ο γνωστός Ολυ-
μπιονίκης κατέφυγε στα Μέγαρα, αλλά 
οι οπαδοί του περικυκλώθηκαν και κα-

τέφυγαν ως ικέτες στον βωμό της Πολι-
άδος Αθηνάς, ζητώντας οίκτο. Οι Αλκμε-
ωνίδες παρότι υποσχέθηκαν ότι δε θα 
τους ενοχλήσουν, τους φόνευσαν μπρο-
στά στο ιερό των Ευμενίδων, τη στιγμή 
που κατέβαιναν από την Ακρόπολη κρα-
τώντας ταινίες, των οποίων η άλλη άκρη 
ήταν δεμένη στον βωμό, αφού προηγου-
μένως έκοψαν αυτές τις ταινίες, προκει-
μένου να τους αποσυνδέσουν από τη 
θεία προστασία. Ας σημειωθεί ότι, πρό-
σφατα, στο Φαληρικό Δέλτα, η αρχαιο-
λογική σκαπάνη ανακάλυψε ομαδική τα-
φή 80 περίπου δεσμωτών˙ εικάζεται ότι 
πρόκειται για τους οπαδούς του Κύλωνα. 
Η δολοφονία των ικετών προκάλεσε τη 
φρίκη των Αθηναίων πολιτών, καθόσον 
οι Αλκμεωνίδες θεωρήθηκαν «εναγείς» 
και εξορίστηκαν, ενώ πολίτες διατείνο-
νταν ότι έβλεπαν ψυχές να ίπτανται πάνω 
από την πόλη… Η υπόθεση αυτή έμεινε 
γνωστή ως «Κυλώνειο άγος», ένα μίασμα 
από το οποίο οι Αθηναίοι έπρεπε να εξι-
λεωθούν. Για τον λόγο αυτό, ζήτησαν τη 
συνδρομή του ιερέα Επιμενίδη ο οποίος, 
τότε, κατοικούσε στη Φαιστό. Αφού ακο-
λούθησαν τις συμβουλές του κι έκαναν 
τις απαραίτητες θυσίες, το άγος εξέλιπε 
και οι θεοί εξευμενίστηκαν. Όλα τα πα-
ραπάνω απέδειξαν στους Αθηναίους ότι 
η απουσία ενός ισχύοντος νομοθετικού 
πλαισίου ευνοεί τη διάπραξη ανοσιουρ-
γημάτων και εξτρεμιστικών πράξεων. Οι 
συγγενείς του Κύλωνα ζητούσαν εκδί-
κηση, σε μια πόλη στην οποία ο φόνος 
τιμωρούταν με φόνο, ως απόρροια θρη-
σκευτικού καθήκοντος. Μια προσπάθεια 
κατευνασμού της κατάστασης πραγμα-
τοποιήθηκε, όταν οι Αθηναίοι ευγενείς, 
το 624 π.Χ., έδωσαν τη δικαιοδοσία στον 
Δράκοντα να καταγράψει νόμους, τους 
γνωστούς ως «Δρακόντειους », για τους 
οποίους ο Πλούταρχος είπε ότι γράφτη-
καν όχι με μελάνι, αλλά με το αίμα όσων 
τους είχαν παρακούσει.

Οι νόμοι του Δράκοντα γράφτηκαν σε 
κύρβεις και τοποθετήθηκαν στην Αγορά 
το 621 π.Χ. Ήταν αυστηρότατοι και προ-
έβλεπαν θανάτωση για «αδικήματα» που 
σήμερα αξιολογούνται αμελητέα. Ο Δρά-
κων έδινε πολιτικά δικαιώματα σε όσους 
είχαν τη δυνατότητα ν’ αγοράζουν πανο-
πλία, μεταξύ των οποίων ήταν, πλέον, και 
πολλοί ζευγίτες. Το σπουδαίο, όμως, που 
έκανε ο νομοθέτης αυτός ήταν ότι διαχώ-
ρισε τους φόνους σε ακούσιους και προ-
μελετημένους. Τον προμελετημένο φόνο 
εκδίκαζε ο Άρειος Πάγος και, έτσι, περιο-
ρίστηκε το φαινόμενο της αυτοδικίας. Οι 
αλλαγές του Δράκοντα, αν και ριζοσπα-
στικές, δεν έλυσαν τα προβλήματα του 
τρόπου απονομής δικαιοσύνης και, έτσι, 
εκδηλώθηκαν κοινωνικές επαναστάσεις, 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

για τις παράλογες και προκλητικές του πράξεις υπήρξε ο 
Ρώσος Νικόλαος ο Σαλός, που δε δίστασε να προκαλέσει 
ακόμη και τον τυραννικό τσάρο Ιβάν τον Τρομερό. Το ίδιο 
γνωστός έμεινε και ο Άγιος Βασίλειος της Μόσχας, για τον 
οποίο δημιουργήθηκαν αρκετές προφορικές παραδόσεις. 

Γενικά, χαρακτηριστικό γνώρισμα του «διά Χριστόν σα-
λού» είναι οι προκλητικές σε βαθμό παραλογισμού πρά-
ξεις του, καθώς εισέρχεται σε τόπους στους οποίους υπο-
τίθεται ότι δεν επιτρέπεται να συχνάζουν αξιοπρεπείς και 
ευσεβείς άνθρωποι, όπως, για παράδειγμα, σε ταβέρνες, 
κακόφημες συνοικίες και πορνεία. Η είσοδος σε αυτούς 
τους τόπους έχει σκοπό τη συνύπαρξη του σαλού με τους 
περιθωριακούς και τους απόκληρους. Αυτούς τους αν-

θρώπους οι σαλοί όχι μόνο δεν τους απορρίπτουν, αλλά 
συνυπάρχουν μαζί τους και δεν τους αναγκάζουν με τη βία 
να αλλάξουν τρόπο ζωής, παρά το γεγονός ότι δε συμφω-
νούν με αυτόν. 

Οι σαλοί, με τη στάση και τις πράξεις τους, θέλουν να 
υπενθυμίσουν έμπρακτα ότι αυτό που μετρά δεν πρέπει 
να είναι η εξωτερική εμφάνιση και ότι αυτό που σώζει δεν 
είναι η τυπική θρησκευτικότητα, καθώς όσοι είναι κατ’ 
όνομα χριστιανοί και πρόθυμοι να ασκήσουν βία κατά του 
αδελφού τους δε διαφέρουν σε τίποτα με τους εμπόρους 
τους οποίους έδιωξε ο Χριστός από τον Ναό. Όσον αφορά 
στον αυτοεξευτελισμό, αυτός συνιστά, για τους σαλούς, 
έναν τρόπο προκειμένου να κρύψουν την αγιότητά τους, 

να μη δεχτούν επαίνους από τον κόσμο και να μη γίνουν 
δούλοι του θαυμασμού ή της κολακείας του κόσμου. Για 
όλους τους παραπάνω λόγους, ο σαλός είναι ένας άνθρω-
πος ελεύθερος, που έχει ως θεμέλιό του τη σχέση του με 
τον Θεό και ο οποίος, σε ανθρώπινο επίπεδο, δεν έχει να 
χάσει τίποτα, δεδομένου ότι δεν έχει να φοβηθεί κανέναν 
και τίποτα. Λόγω του ότι οι «δια Χριστόν σαλοί» αποτελούν 
μια ιδιάζουσα περίπτωση αγιότητας, οι επιλογές τους (οι 
οποίες, σε αρκετές περιπτώσεις, είναι ακραίες) δεν πρέπει 
να απολυτοποιηθούν. Εκείνο, όμως, που είναι υπεράνω 
αμφισβήτησης είναι ότι η σαλότητα είναι, κυρίως, ζήτημα 
χαρίσματος κι ελευθερίας.

Νίκος Ταμπάκης, Θεολόγος-Φιλόλογος
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με αποτέλεσμα ο Σόλωνας, μακρινός 
απόγονος του Κόδρου, να γράψει την πα-
ρακάτω ελεγεία:

«Το βλέπω και η καρδιά μου 
είναι γεμάτη πόνο, 

όταν θωρώ την αρχαιότερη γη 
της Ιωνίας να σφαδάζει».

Ο Σόλωνας, ένας από τους επτά σο-
φούς της αρχαιότητας, επηρέαζε την 
αθηναϊκή κοινή γνώμη με τους φλογε-
ρούς του στίχους, επιρρίπτοντας τις ευ-
θύνες για τις ταραχές στους πλουσίους. 
Για τον λόγο αυτό, οι Αθηναίοι, το 592 π.Χ., 
τον επέλεξαν ως νομοθέτη, προκειμένου 
να αποκαταστήσει την ειρήνη, επιβάλλο-
ντας πολιτειακές μεταβολές. Οι αλλαγές 
που επέβαλε, με βάση την «Αθηναίων 
Πολιτεία» του Αριστοτέλη, ήταν οι εξής: 
αρχικά, κατάργησε το παράλογο έθιμο 
του «ἐπί τοῖς σώμασι δανείζεσθαι», δη-
λαδή του αυτοενεχυριασμού. Παράλλη-
λα, προέβη σε απαλλαγή χρεών των Αθη-
ναίων τόσο έναντι ιδιωτών όσο και ένα-
ντι του δημοσίου. Το μέτρο αυτό συνιστά 
την περίφημη «σεισάχθεια», η οποία, κατ’ 
ουσία, ήταν το «κούρεμα» χρεών, επειδή 
«απέσειε» το «άχθος» (=βάρος) των οφει-
λετών. Κατάργησε, επίσης, όλους τους 
νόμους του Δράκοντα (πλην αυτών που 
αφορούσαν στους φόνους) καθώς και 
την προίκα. Επιπρόσθετα, διαίρεσε τον 
πληθυσμό με βάση τον πλούτο (τιμοκρα-
τικό σύστημα) σε τέσσερις τάξεις: τους 
πεντακοσιομέδιμνους, τους τριακοσιο-
μέδιμνους ή ιππείς (λέγονταν και ιππείς, 
γιατί είχαν την οικονομική δυνατότητα 
να συντηρούν ένα άλογο), τους διακο-
σιομέδιμνους ή ζευγίτες και τους θήτες, 
με εισόδημα μικρότερο των διακοσίων 
μεδίμνων. (Ας σημειωθεί ότι ο μέδιμνος 
ήταν η κυριότερη μονάδα μέτρησης στε-
ρεών και υγρών προϊόντων. Η αντιστοιχία 
του κυμαίνεται από 50 έως 60 σημερινά 
λίτρα). Οι θήτες έχουν, πλέον, το δικαίω-
μα να εκλέγουν, όχι, όμως, και να εκλέγο-
νται στην Εκκλησία του Δήμου. Ο Σόλων 
νομοθέτησε ότι στα δημόσια αξιώματα 
θα εκλέγονται με κλήρο υποψήφιοι από 
κάθε φυλή, που τότε ήταν τέσσερις. Επι-
πλέον, ίδρυσε μια βουλή από 400 μέλη 
και ο Άρειος Πάγος έγινε θεματοφύλακας 
του πολιτεύματος που το ονόμαζε «Ευνο-
μία». Ο Άρειος Πάγος τιμωρούσε με πρό-
στιμα και σωματικές τιμωρίες όσους πα-
ρανομούσαν. Ακόμη, ο Σόλων έδωσε τη 
δυνατότητα στον κάθε πολίτη να καταγ-
γέλλει στον Άρειο Πάγο οποιονδήποτε 
παρανομούσε, εφόσον δεν υπήρχε αστυ-
νομία. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε ένα 
λαϊκό δικαστήριο με το όνομα «Ηλιαία», 
αφού βάση του νέου πολιτεύματος ήταν 
ο έλεγχος κάθε πολίτη από το σύνολο των 
πολιτών, όπως και του συνόλου από τον 
ίδιο τον πολίτη. Οι πολίτες, μάλιστα, ήταν 
υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σ’ όλους 
τους πολέμους, ακόμα και στους εμφυλί-
ους. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρούνταν 
άεργοι και στερούνταν τα πολιτικά τους 
δικαιώματα. Οι νόμοι του Σόλωνα, που 
γράφτηκαν σε πινακίδες και εκτέθηκαν 
στη Βασίλειο Στοά, δεν ήταν τέλεια διατυ-
πωμένοι -μάλιστα, κάποιοι υποστηρίζουν 
ότι αυτό έγινε σκόπιμα, προκειμένου ο τε-
λικός κριτής να είναι ο λαός- και, γι’ αυτόν 
τον λόγο, τον ενοχλούσαν συχνά, ώστε να 
τους ερμηνεύσει. Ως εκ τούτου, επέλεξε 
να αυτοεξοριστεί για δέκα έτη. Περιπλα-
νήθηκε στον κόσμο, συνάντησε τον Κροί-
σο στις Σάρδεις, τον συμβούλευσε ότι, 
πριν τον θάνατο, δεν πρέπει να μακαρί-
ζουμε κανένα («Μηδένα πρό τοῦ τέλους 
μακάριζε») και, τέλος, γύρισε στην Αθήνα, 

για να πεθάνει ευτυχισμένος σε βαθιά γε-
ράματα. 

Το αίτημα για αναδιανομή γης, ωστό-
σο, δεν καλύφθηκε από τον Σόλωνα. Για 
τον λόγο αυτό, ξεκίνησαν, εκ νέου, ταρα-
χές, τις οποίες εκμεταλλεύθηκε ο Πεισί-
στρατος. Το 561 π.Χ., κατέλαβε την εξου-
σία, για πρώτη φορά, μέσω ενός τεχνά-
σματος. Αφού αυτοτραυματίστηκε και 
μαχαίρωσε τα μουλάρια του, εμφανίστη-
κε αιμόφυρτος στην αγορά, υποστηρίζο-
ντας ότι τραυματίστηκε στην προσπάθειά 
του να υπερασπίσει τους αδύναμους από 
σφετεριστές της εξουσίας. Αν και πολλοί 
δεν πείστηκαν, ο αθηναϊκός λαός αποφά-
σισε να του χορηγήσει ένα σώμα κορυνη-
φόρων (κορύνη=ρόπαλο). Με τη βοήθεια 
αυτού του σώματος, όμως, κατέλαβε την 
εξουσία και επέβαλε τυραννία. Την εξου-
σία την κατέλαβε άλλες δύο φορές. Τη 
δεύτερη, εξύφανε, για άλλη μια φορά, μια 
πλεκτάνη εις βάρος του λαού. Επιβίβασε 
σ’ ένα άρμα, που ερχόταν από την Παιανία 
στην Ακρόπολη, μια ψηλή γυναίκα ντυμέ-
νη σαν την Αθηνά  και διέδωσε πως ήταν 
η ίδια η θεά, που ερχόταν να τον στέψει 
άρχοντα της πόλης. Την τρίτη φορά, επε-
βλήθη δια της βίας. Σε γενικές γραμμές, ο 
Πεισίστρατος τήρησε τη νομοθεσία του 
Σόλωνα, αλλά τοποθέτησε σε νευραλγι-
κές θέσεις δικούς του ανθρώπους, περι-
όρισε την αστυφιλία, αύξησε τη γεωργι-
κή παραγωγή, έκανε πολλά και πλούσια 
δημόσια έργα. Επί των ημερών του, κα-
ταγράφτηκαν τα ομηρικά έπη και γεννή-
θηκε το θέατρο από τον Θέσπη. Αξιοση-
μείωτο είναι το γεγονός ότι, όσο κυβερ-
νούσε, δεν έγινε κανένας πόλεμος. Μετά 
τον θάνατό του, την εξουσία πήραν οι γιοι 
του Ιππίας και Ίππαρχος. Όμως, λόγω μιας 
προσωπικής ερωτικής φύσεως έως παρε-
ξήγησης μεταξύ του Ιππάρχου και του Αρ-
μοδίου, ο τελευταίος, μαζί με τον εραστή 
του, τον Αριστογείτονα, τον φόνευσαν 
στο Λεωκόρειον, κατά τον εορτασμό των 
Παναθηναίων. Στη συνέχεια, ο Αρμόδιος 
σκοτώθηκε επί τόπου από τους φύλακες 
του Ιππάρχου και ο Αριστογείτονας ξεψύ-
χησε κατά τη διάρκεια βασανιστηρίων. 
Οι δύο νεαροί τυραννοκτόνοι θεωρήθη-
κε ότι άνοιξαν τον δρόμο προς τη δημο-
κρατία. Τιμήθηκαν ως ήρωες, τα πρόσω-
πά τους χαράχθηκαν σε νομίσματα και, 
προς τιμήν τους, φιλοτεχνήθηκαν αγάλ-
ματα στην Αγορά. Έτσι, τύραννος παρέ-
μεινε ο Ιππίας, επιδεικνύοντας ένα δυνα-
στικό πρόσωπο τυράννου (τότε η λέξη 
τύραννος σήμαινε απλώς «βασιλιάς»). Οι 
Αλκμεωνίδες, όμως, που είχαν εξοριστεί 
κι από τον Πεισίστρατο, κινήθηκαν κατά 
της τυραννίας των Πεισιστρατιδών. Κέρ-
δισαν την εύνοια του μαντείου των Δελ-
φών και προσεταιρίστηκαν τους Σπαρτιά-
τες, με σκοπό ν’ ανακτήσουν την εξουσία 
στην Αθήνα. Ο Κλεομένης, ο βασιλιάς της 
Σπάρτης, θεώρησε ότι ο Ιππίας θα μήδιζε 
και έκρινε σκόπιμο να επιτεθεί στην Αθή-
να, πράγμα που έγινε δίνοντας, έτσι, τέλος 
στην τυραννία. Ακολούθησαν πολιτικές 
ζυμώσεις στην Αθήνα, τις οποίες, φυσι-
κά, ο Κλεομένης παρακολουθούσε στενά, 
προκειμένου να τις εκμεταλλευτεί. Δύο 
πολιτικές τάσεις επικράτησαν: του Ισαγό-
ρα, ο οποίος υποστήριζε τη συνεργασία 
με τη Σπάρτη και του Κλεισθένη. Επακο-
λούθησε αναστάτωση, πόλωση και εμφύ-
λιος. Ευτυχώς, όμως, για τη δημοκρατία, ο 
δήμος εξεδίωξε τον Ισαγόρα και τον Κλε-
ομένη και νικητής αναδείχθηκε ο Κλει-
σθένης, ο άνθρωπος που έθεσε τις βάσεις 
του αρτιότερου, μέχρι και τις ημέρες μας, 
πολιτεύματος. 

Ο Κλεισθένης δεν εμφανίστηκε ως ο 
αντικαταστάτης του Ιππία αλλά ως ο νικη-
τής των ανταγωνισμών των αριστοκρα-
τών. Οι αλλαγές που επέφερε χαρακτη-
ρίστηκαν από πολλούς ως «πολιτικός ρε-
αλισμός» που εφαρμόστηκε, για να στα-
ματήσουν οι διαμάχες. Όσο, όμως, κι αν 
παρουσιάζεται ως ο θεμελιωτής της δη-
μοκρατίας, το πολίτευμα που εισηγήθηκε 
δεν ήταν σε απόλυτο βαθμό δημοκρατι-
κό. Η ιδέα ότι ο λαός μπορεί ν’ αυτοδιοι-
κείται κυριάρχησε αργότερα, μετά τις αλ-
λαγές που επέφεραν στο πολίτευμα ο Εφι-
άλτης και ο Περικλής. Το κίνημα, ωστόσο, 
του Κλεισθένη το 508-7 π.Χ. ήταν, κατ’ ου-
σίαν, μια πολιτική επανάσταση, γιατί αύ-
ξησε τους δεσμούς μεταξύ κράτους και 
λαού, ενώ το πολίτευμα ήταν επιδεκτικό 
περαιτέρω ανάπτυξης και διεύρυνσης 
των δημοκρατικών θεσμών. Ειδικότερα, 
ο Κλεισθένης μοίρασε τον πληθυσμό σε 
δέκα φυλές αντί για τέσσερις, επειδή επι-
θυμούσε την ανάμειξη των διαφορετι-
κών κοινωνικών τάξεων, ώστε να συμμε-
τέχουν περισσότεροι πολίτες στην πολι-
τική ζωή. Κάθε φυλή χωρίστηκε σε τρεις 
τριττύες (άστυ, παράλια και μεσόγεια). 
«Έσπασαν», κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα πα-
λιά γένη και οι μεγάλες οικογένειες. Κάθε 
πολίτης, πλέον, προσδιοριζόταν με βάση 
τον δήμο του και το πατρώνυμό του (π.χ. 
Περικλής Ξανθίππου Χολαργεύς) και όχι 
τη φυλή του. Παράλληλα, θέσπισε το γνω-
στό έθιμο του «οστρακισμού». Επρόκειτο 
για προληπτικό μέτρο και όχι για ποινή για 
όλους όσοι επιβουλεύονταν τη δημοκρα-
τία. Αρχικά, εξοστρακίζονταν οι φίλοι των 
τυράννων. Στη συνέχεια, ο θεσμός εκφυ-
λίστηκε κι έγινε όργανο πολιτικών διώξε-
ων. Θύματά του υπήρξαν ο Θεμιστοκλής, 
ο «πρωτομάστορας» του σαλαμινιακού 
έπους, και ο Αριστείδης, ο επονομαζόμε-
νος και Δίκαιος. Επίσης, ο Κλεισθένης αύ-
ξησε τον αριθμό των βουλευτών από 400 
σε 500, ενώ ο στρατός χωρίστηκε σε δέκα 
μονάδες υπό την ηγεσία δέκα στρατηγών. 
Το αξίωμα αυτό, ωστόσο, μπορούσαν ν’ 
αναλάβουν μόνο οι πεντακοσιομέδιμνοι. 

Μέσα σ’ ένα τέτοιο κλίμα, η Αθήνα ήταν 
έτοιμη ν’ αντιμετωπίσει και να νικήσει 
τους Πέρσες. Η κατατρόπωση κι η εκδίω-
ξη των Περσών υπήρξε η πιο τρανή από-
δειξη πως οι θεσμοί διαπλάθουν πολίτες 
που προασπίζουν την πατρίδα. Υπήρχε 
ένα ηθικό έρεισμα στο πλευρό των Ελλή-
νων. Η νίκη στον Μαραθώνα ήταν ο θρί-
αμβος της Αθήνας. 

Μετά τις επικές νίκες, δημιουργείται 
η Συμμαχία της Δήλου για την αποτρο-
πή ενός νέου περσικού κινδύνου, στην 
οποία δεν άργησε να φανεί ότι τον πρώτο 
αλλά και τον τελευταίο λόγο είχε η Αθή-
να. Όλες οι πόλεις συμμετείχαν, προσφέ-
ροντας πλοία και, αργότερα, χρήματα. 
Εν τω μεταξύ, την εξουσία αναλαμβάνει 
ο Εφιάλτης μετά τον παραγκωνισμό του 
Θεμιστοκλή, ο οποίος Εφιάλτης αντιπο-
λιτευόταν τον Κίμωνα. Όταν, όμως, ο τε-
λευταίος απουσίαζε παρέχοντας συνδρο-
μή στον Μεσσηνιακό Πόλεμο, ο Εφιάλτης 
κατάφερε, με ψήφισμά του, να περιορίσει 
τις αρμοδιότητες του Άρειου Πάγου, που 
ήταν το τελευταίο προπύργιο της αριστο-
κρατίας στην Αθήνα. Ο απόλυτος άρχων 
ήταν, πλέον, ο αθηναϊκός δήμος. Βέβαια, 
ο Εφιάλτης δολοφονήθηκε, χωρίς να έχει, 
μέχρι σήμερα, διευκρινιστεί από ποιους. 

Στο πολιτικό τοπίο, τότε, εμφανίστη-
κε ο «ογκόλιθος» της δημοκρατίας, ο Πε-
ρικλής. Αν και πλούσιος, επέλεξε να τα-
χθεί στο πλευρό των πολλών. Το 457 π.Χ. 
παραχώρησε στους ζευγίτες το δικαίω-

μα να εκλέγονται στους εννέα άρχοντες 
και, το 450 π.Χ., έδωσε το ίδιο δικαίωμα 
στους θήτες. Η αποχή από τα κοινά χαρα-
κτηριζόταν, πλέον, ως «ιδιωτισμός», στά-
ση η οποία κατέληξε να είναι συνώνυμη 
του αβδηριτισμού. Πολίτης θεωρούταν, 
με τον περίφημο νόμο «ἐξ ἀμφοῖν γο-
νέοιν», κάθε κάτοικος που είχε και τους 
δύο του γονείς Αθηναίους. Παράλληλα, 
ο Περικλής φρόντισε, ώστε όσοι συμ-
μετείχαν σε δημόσια αξιώματα να απο-
ζημιώνονται με ημερήσιο μισθό για το 
αξίωμά τους. Καθιέρωσε τα «θεωρικά» 
ως μέσο διαπαιδαγώγησης των πολιτών 
και τις «λειτουργίες» (έμμεσες φορολογί-
ες πλουσίων) ως μέσο εξασφάλισης ενός 
ικανοποιητικού βιοτικού επιπέδου σε 
όλους τους πολίτες. Στα χρόνια αυτά, η 
Εκκλησία του Δήμου έγινε η μητρίδα της 
ρητορικής και, σ’ αυτήν, ο Περικλής μά-
γευε τα πλήθη. Το 454 π.Χ., το συμμαχι-
κό ταμείο της Δήλου μεταφέρθηκε στην 
Αθήνα και, από τα χρήματα αυτού, δημι-
ουργήθηκε το στολίδι που ακόμα και σή-
μερα κοσμεί την αττική γη αλλά και ολό-
κληρο τον πλανήτη, ο Παρθενώνας. Βέ-
βαια, η μεταφορά του ταμείου, αλλά και ο 
κυνισμός με τον οποίο η Αθήνα φερόταν 
στους συμμάχους της θεωρήθηκαν ως 
στάση αλαζονείας. Παρόλ’ αυτά, η ειρήνη 
που συνήψε ο Περικλής με τους Πέρσες 
αλλά και οι «Τριακοντούτεις σπονδαί» με 
τους Σπαρτιάτες τού προσέφεραν την 
πολυτέλεια ν’ αφοσιωθεί στο πολιτισμικό 
και παιδευτικό του όραμα. 

Ωστόσο, οι σπονδές παραβιάστηκαν 
και, το 431 π.Χ., ξεκίνησε ο επονείδιστος 
και αδελφοκτόνος Πελοποννησιακός Πό-
λεμος. Λίγο μετά την εκφώνηση του πε-
ρίφημου «Επιταφίου», ο Περικλής θα πε-
θάνει από τον λοιμό που ενέσκηψε στην 
Αθήνα το 429 π.Χ. Στο εσωτερικό της πό-
λης, κυριάρχησαν οι δημαγωγοί, με πρώ-
το και χειρότερο τον τυχοδιώκτη Αλκιβιά-
δη,  που ήταν ο κύριος υπεύθυνος για τον 
όλεθρο της Αθήνας στη Σικελία. Η Αθήνα 
θα ηττηθεί στον Πελοποννησιακό Πόλε-
μο αλλά, χάρη στη φιλευσπλαχνία των 
Σπαρτιατών, δε θα διαλυθεί. Επεβλήθη, 
αντ’ αυτού στην πόλη από τον Σπαρτιάτη 
Λύσανδρο, ένα ιδιότυπο καθεστώς Τριά-
ντα τυράννων, το οποίο είχε ως επικεφα-
λής τον Κριτία. Αν και οι Τριάκοντα εκδιώ-
χθηκαν σύντομα από τον Θρασύβουλο, η 
παρακμή της Αθήνας ήταν, πλέον, αναπό-
δραστη. Το 399 π.Χ., ο Σωκράτης ήπιε το 
κώνειο περνώντας στη σφαίρα του θρύ-
λου κι ήταν σαν να έπνεε τα λοίσθια κι η 
Αθήνα μαζί του. Το 322 π.Χ., η προστατευ-
όμενη πόλη της Παλλάδας υποτάχθηκε 
στις μακεδονικές σάρισες.  

Η αρχαία Αθήνα και η δημοκρατία εί-
χαν την τύχη ενός τραγικού ήρωα, σαν κι 
αυτούς του Αισχύλου, του Σοφοκλή και 
του Ευριπίδη. Έφθασε στον κολοφώνα 
της δόξας της, αλλά, πιθανότατα, η «άτη» 
να την τύφλωσε. Κι έπειτα επήλθε η «τί-
σις». Ακόμη κι η πτώση της, όμως, έγινε με 
μεγαλοπρέπεια, όπως πέφτουν οι ήρωες. 
Όπως, όμως, κι οι τραγικοί ήρωες, έτσι κι 
η αρχαία Αθήνα κέρδισε τη συμπάθεια 
της παγκόσμιας κοινής γνώμης και θα την 
κερδίζει κάθε φορά που η ανθρώπινη δι-
άνοια θα επιδιώκει την παλιννόστηση στη 
δικαιοσύνη και τα αξιακά συστήματα που 
έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Ίσως γι’ 
αυτό, η Γαλλίδα ελληνίστρια Jacqueline 
de Romilly έγραφε: «Αναπνέουμε τον αέ-
ρα της Ελλάδας κάθε στιγμή, χωρίς να το 
ξέρουμε». 

Αντώνης Χατζηλάμπρος, Φιλόλογος



«Κ
όκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη, 
δώσ’ της κλότσο να γυρίσει, παραμύθι ν’ αρχινή-
σει…» Αυτή είναι μία από τις τυπικές εναρκτήρι-

ες φράσεις παραμυθιών και θρύλων που η λαϊκή φαντασία 
δημιούργησε. Μία από αυτές, μία από τις πιο ρομαντικές 
μετεπαναστατικές ιστορίες της Ελλάδας είναι κι εκείνη που 
αφορά στο φλογερό ειδύλλιο που αναπτύχθηκε μεταξύ της 
Δούκισσας της Πλακεντίας και του λήσταρχου Χρήστου Ντα-
βέλη. Χιλιάδες σελίδες ελληνικής διηγηματογραφίας, που 
συνάρπαζαν το αναγνωστικό κοινό, έχουν αφιερωθεί σε πε-
ριστατικά που θέλουν το «παράνομο» ζευγάρι να συναντιέ-
ται στην κατάφυτη Πεντέλη, δια μέσου υπόγειων στοών, στο 
άνοιγμα των οποίων είχε ανεγερθεί το Καστέλο της Ροδο-
δάφνης από τη μία και από την άλλη ευρίσκετο η περίφημη 
«Σπηλιά του Νταβέλη». Η λαϊκή φαντασία ήθελε τον γενει-
οφόρο φουστανελά Νταβέλη να ξαπλώνει τα βράδια στην 
αγκαλιά της αριστοκράτισσας Δούκισσας. Αλήθεια ή απλώς 
άλλος ένας αστικός μύθος; Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα 
από την αρχή… Ποια ήταν Δούκισσα αυτή και ποιος ήταν ο 
διαβόητος λήσταρχος Νταβέλης;    

Η Σοφία ντε Μπαρμπουά, κυρίως γνωστή ως Δουκέσσα 
της Πιατσέντζα (ή της Πλακεντίας), κόρη Γάλλου διπλωμάτη, 
γεννήθηκε το 1785 στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Έλαβε υψη-
λή μόρφωση και παντρεύτηκε, σε αρκετά νεαρή ηλικία, τον 
αξιωματικό Κάρολο Λεμπρέν που είχε κληρονομήσει από τον 
πατέρα του τον τίτλο του «Δούκα της Πλακεντίας» (πόλη της 
Ιταλίας γνωστή ως Πιατσέντζα). Μαζί απέκτησαν μία κόρη, 
την Ελίζα. Ωστόσο, η εκρηκτική Δούκισσα δεν άντεξε τους 
καταναγκασμούς του έγγαμου βίου και έτσι, το 1825,  εγκατέ-
λειψε μαζί με την κόρη της τον σύζυγό της, για να επιδοθεί σε 
μια σειρά διερευνητικών ταξιδιών. Υπήρξε μεγαλόθυμος αλ-
λά εντόνως ιδιόρρυθμος χαρακτήρας, στοιχείο που πιθανόν 
να προκλήθηκε από το γεγονός ότι η κόρη της έπασχε από 
κάποιο νόσημα (μάλλον φυματίωση). 

Εν τω μεταξύ, είχε αρχίσει ν’ αναπτύσσει έντονα φιλελληνι-
κά αισθήματα και, το 1826, συνάντησε τον Ι. Καποδίστρια στο 
Παρίσι. Τον συμπάθησε ιδιαίτερα και δέχτηκε να τον βοηθή-
σει στο ξεκίνημά του, όταν εκείνος ανέλαβε το πηδάλιο του, 
μέχρι τότε, «ακυβέρνητου σκάφους» που λεγόταν «Ελλάς». Η 
Σοφία και η Ελίζα έφθασαν στο Ναύπλιο το 1830. Ωστόσο, 
τα αισθήματά της για τον πρώτο Κυβερνήτη άλλαξαν και με-
τατράπηκαν σε αντιπάθεια και μίσος, πιθανότατα λόγω της 
περιρρέουσας αντικαποδιστριακής τάσης που είχε αναπτυ-
χθεί στο Ναύπλιο εκείνη την εποχή. Παράλληλα, η Δούκισσα 
επιδόθηκε σε έντονο φιλελληνικό, φιλανθρωπικό και κοινω-
φελές έργο, ενώ, αργότερα, κατά τους χρόνους της οθωνικής 
διακυβέρνησης, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, σε μια ξύλινη 
οικία στην οδό Πειραιώς. Κατόπιν, ακολούθησε ένα μεγάλο 
ταξίδι στην Ανατολή, που, όμως, απεδείχθη μοιραίο για την 
κόρη της, η οποία ξεψύχησε, το 1837, από τυφοειδή πυρε-
τό στη Βηρυτό. Η συντετριμμένη Δουκέσσα βαλσάμωσε (!) 
το σώμα της κόρης της, το τοποθέτησε σε ξύλινο κιβώτιο, το 
μετέφερε στην Αθήνα και το εναπέθεσε στο υπόγειο της οι-
κίας της στην οδό Πειραιώς, όπου και παρέμεινε μέχρι την 
απανθράκωσή του από πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτήριο. Η 
συμπεριφορά της, μετά τον θάνατο της κόρης της, έγινε αρ-
κετά αλλόκοτη, όπως, εξάλλου, αλλόκοτο έγινε και το παρου-
σιαστικό της. Η άλλοτε ροδαλή αριστοκράτισσα αδυνάτισε 
πολύ και κυκλοφορούσε με κατάλευκους αρχαϊκούς χιτώνες, 
θυμίζοντας στους απορημένους Έλληνες της περιόδου εκεί-
νης ιέρεια ή μάγισσα. Τις νύχτες, λέγεται ότι μιλούσε στη νε-
κρή βαλσαμωμένη κόρη της σαν να ’ταν ζωντανή και φρό-
ντιζε πάντα ν’ ανάβει δίπλα της μια λαμπάδα. Οι περαστικοί 
θ’ άκουγαν τους θρηνητικούς μονολόγους της και τα γοερά 

αναφιλητά της. Λεγόταν, μάλιστα, ότι ασπάστηκε και τον Ιου-
δαϊσμό, όσο διάστημα βρισκόταν στην Παλαιστίνη.

Η Δούκισσα της Πλακεντίας δεν έπαυε, ωστόσο, ν’ απο-
τελεί το δεύτερο πλουσιότερο άτομο στην Ελλάδα μετά τον 
βασιλιά Όθωνα. Γι’ αυτό και επιδόθηκε σε αγορές εκτάσεων 
στην περιοχή της Πεντέλης και σε κατασκευές κατοικιών, φι-
λοδοξώντας να δημιουργήσει, εκεί, μια νέα «Πλακεντία». Συ-
νολικά, έχτισε έξι οικοδομήματα και χρηματοδότησε κρήνες, 
γέφυρες και άλλα κοινωφελή έργα. Τα πιο γνωστά οικοδο-
μήματα που χρηματοδότησε ήταν αυτό του συγκροτήματος 
των Ιλισίων, στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 22, (όπου σήμερα 
στεγάζεται το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο) και το Κα-
στέλο της Ροδοδάφνης στην Πεντέλη, το οποίο άφησε ημιτε-
λές. Υπήρχε και μια παραφιλολογία που ήθελε τη Δούκισσα ν’ 
αφήνει ημιτελείς τις κατοικίες της από δεισιδαίμονα φόβο ότι 
θα πέθαινε, όταν τέλειωνε κάποια από αυτές. 

Το 1846, η Σοφία θα πέσει θύμα απαγωγής από τον δραπέ-
τη λήσταρχο Σπ. Μπίμπιση, ο οποίος είχε αναπτύξει ληστρική 
δραστηριότητα σε περιοχές μεταξύ Τατοΐου και Πεντέλης. Ο 
ληστής ζήτησε λύτρα για την απελευθέρωσή της. Όμως, οι 
κάτοικοι του Αμαρουσίου και της Πεντέλης, που λάτρευαν τη 
Δούκισσα, προσέτρεξαν, ώστε ν’ απελευθερώσουν την αγα-
πημένη τους όμηρο. Ο Μπίμπισης, ταπεινωμένος, υποχρεώ-
θηκε να φύγει, χωρίς να πάρει λύτρα. Λέγεται, όμως, ότι όσο 
κράτησε η ομηρία, ο ληστής τής φέρθηκε με καλοσύνη. Γι’ αυ-
τό, η Σοφία τού χάρισε ένα μικροποσό που είχε μαζί της και, 
αργότερα, μεσολάβησε, ώστε να του δοθεί αμνηστία, χωρίς, 
όμως, αποτέλεσμα. Πολλοί έκαναν λόγο και για κρυφό ερω-
τικό δεσμό που ανέπτυξε η Δούκισσα με τον ληστή. Ο τελευ-
ταίος σκοτώθηκε σε ενέδρα που του έστησε πρώην ληστής, 
που συνεργαζόταν, πλέον, με τη χωροφυλακή. Το τελειωτι-
κό, όμως, χτύπημα για τη Δούκισσα ήρθε τον Δεκέμβρη του 
1847. Το σπίτι της, στην οδό Πειραιώς, αποτεφρώθηκε ολο-
σχερώς για άγνωστους λόγους -αν και υπάρχουν πολλές εικα-
σίες- και, μαζί με αυτό, και το σώμα της βαλσαμωμένης κόρης 
της,  που βρισκόταν στο ξύλινο φέρετρό της. Τραγική ήταν η 
φιγούρα της Δούκισσας, η οποία θερμοπαρακαλούσε να τη 
βοηθήσουν ν’ ανασύρει το φέρετρο από το φλεγόμενο υπό-
γειο, αλλά ήταν, πλέον, αργά. Κατάφερε μόνο να περισυλλέξει 
την τέφρα της κόρης της, μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. 
Μετά το θλιβερό συμβάν, ο ψυχισμός της Δούκισσας κλονί-
στηκε ισχυρά και η ίδια μετετράπη σε σκιά του εαυτού της, σε 
ανθρώπινο ράκος, σε βαθμό που θύμιζε ισχνή μορφή βυζα-
ντινής αγιογραφίας. Διέμενε στη βίλα των Ιλισίων, παρέα με τ’ 
αγαπημένα της σκυλιά, ώσπου πέθανε, το 1854, σε ηλικία 69 
ετών, και κηδεύτηκε στην Πεντέλη από πλήθος ντόπιων κα-
τοίκων αλλά και κατοίκων των γύρω χωριών. 

Μέλος ενός έτερου φημολογούμενου ειδυλλίου της Δού-
κισσας υπήρξε ο Χρήστος Νάτσος (ή Νάτσιος) που έμεινε 
γνωστός ως λήσταρχος Νταβέλης. Ο Νταβέλης έζησε σε μια 
περίοδο, κατά την οποία ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνι-
κού λαού καταπιεζόταν από το νεοσύστατο οθωνικό κράτος 
αλλά και από τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις των Μεγάλων 
Δυνάμεων στο εσωτερικό της χώρας. Έτσι, ορισμένοι ορεσί-
βιοι ανυπότακτοι –μεταξύ των οποίων και ο Νταβέλης- θε-
ώρησαν τους εαυτούς τους συνεχιστές του κλεφταρματολι-
σμού και ξεκίνησαν ληστρική δράση. Ο απλός λαός, όμως, 
είδε στα πρόσωπά τους την αντίσταση απέναντι στην πνι-
γηρή κατάσταση που περιγράφτηκε προηγουμένως. Ο Ντα-
βέλης γεννήθηκε στα Στύρα Ευβοίας γύρω στα 1832. Σε νε-
αρή ηλικία, εργάστηκε ως βοσκός και γαλατάς ενός μονα-
στηριού. Λόγω, όμως, μιας παρεξήγησης, σκότωσε, στο χω-
ριό του, έναν χωροφύλακα, κι έτσι, αναγκάστηκε «να βγει το 
κλαρί»˙ δηλαδή, να βγει στην παρανομία προσχωρώντας 

στη συμμορία του ληστή Μπελούλια, γνωστού και ως «Κακα-
ράπη». Συνδέθηκε,  μάλιστα, με δεσμούς φιλίας και αίματος 
(έγιναν αδελφοποιτοί) με τον ληστή Ιωάννη Μέγα, ο οποί-
ος, αργότερα, ενετάχθη στο σώμα χωροφυλακής του Όθω-
να. Κάποια στιγμή, ο Μέγας ερωτεύτηκε την κόμισσα Λουί-
ζα Μπανκόλι και ζήτησε από τον Νταβέλη να την απαγάγει, 
ώστε να συνάψει δεσμό μαζί της. Ωστόσο, ο Νταβέλης συνή-
ψε ο ίδιος δεσμό με την κόμισσα, γεγονός που δεν του συγ-
χώρησε ποτέ ο Μέγας. Ο Νταβέλης θα γίνει εθνικό είδωλο, 
παρά την εγκληματική δραστηριότητά του, το 1855, όταν η 
Ελλάδα βρισκόταν σε ταπεινωτικό ναυτικό αποκλεισμό που 
είχαν κηρύξει οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, επειδή ο Όθων παρα-
βίασε τη συμφωνία για ουδετερότητα της Ελλάδας, κατά τη 
διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου. Τότε, ο Νταβέλης απήγαγε 
τον Γάλλο αξιωματικό Μπερτώ, που υπηρετούσε ως λοχαγός 
του πυροβολικού της Γαλλίας. Ζήτησε ένα υπέρογκο ποσό 
για την απελευθέρωσή του, το οποίο και πλήρωσε το ελληνι-
κό κράτος, κατόπιν πιέσεων που δέχθηκε. Η απαγωγή, όμως, 
στα μάτια του λαού φάνηκε ως μια παράτολμη και γενναία 
πράξη κατά του ξένου δυνάστη, η οποία τόνωσε το εθνικό 
φιλότιμο. Η φήμη του εξαπλώθηκε επικίνδυνα. Για τον λόγο 
αυτό, ανατέθηκε στη χωροφυλακή η εξόντωσή του. Αρχη-
γός του σώματος καταδίωξης ορίστηκε ένας παλιός γνώρι-
μος, ο Ιωάννης Μέγας. Το καταδιωκτικό απόσπασμα κατά-
φερε να περιορίσει τον Νταβέλη και τη ληστοσυμμορία του 
σε ύψωμα, κοντά στο Ζεμενό του Παρνασσού, εκεί όπου ο 
Οιδίποδας σκότωσε τον πατέρα του Λάιο. Δόθηκε σφοδρά 
μάχη και στη συμπλοκή τραυματίστηκε θανάσιμα ο Νταβέ-
λης. Όταν ο Μέγας πλησίασε τον τραυματισμένο Νταβέλη, 
διαπίστωσε ότι ο τελευταίος δεν είχε πει, ακόμα, την τελευ-
ταία του λέξη. Σηκώθηκε, αν και τραυματίας, και με την πι-
στόλα του σκότωσε τον Μέγα, φωνάζοντας «ούτε ο Νταβέ-
λης στα βουνά, ούτε ο Μέγας στα παλάτια!». Λέγεται ότι πέ-
θαναν αγκαλιασμένοι! 

Λίαν ενδιαφέρουσες είναι οι λεπτομέρειες του βίου της 
Δούκισσας της Πλακεντίας και του λήσταρχου Νταβέλη. 
Υπήρξε, ωστόσο, μεταξύ τους αυτό το περίφημο ειδύλλιο; Η 
απάντηση είναι: «πιθανότατα, όχι» κι αυτό γιατί, μεταξύ των 
δύο υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας, περίπου 50 χρό-
νων. Εξάλλου, ο Νταβέλης, αν και η σπηλιά στην Πεντέλη πή-
ρε τ’ όνομά του, ελάχιστα έδρασε εκεί και η χρήση της από 
αυτόν δεν είναι επιβεβαιωμένη. Πώς, λοιπόν, γεννήθηκε αυ-
τή η φημολογία περί σχέσης του Νταβέλη και της Σοφίας ντε 
Μαρμπουά; Το πιθανότερο είναι ότι ο λαός- όπως αρέσκεται, 
εξάλλου- «έμπλεξε» δύο φημολογίες μαζί και δημιούργησε 
μια νεομυθολογία που ήθελε τη Δούκισσα να παραδίδεται 
στα ερωτικά θέλγητρα του Νταβέλη ή το αντίστροφο. Ειδικό-
τερα, η ιστορία περί σχέσης του Νταβέλη με τη Λουίζα Μπαν-
κόλι και η ιστορία του Μπίμπιση με τη Δούκισσα υπέστησαν 
«συμφυρμό» και παρουσιάστηκαν κατά πώς ήθελε το φα-
ντασιόπληκτο λαϊκό θυμικό της εποχής. Εξάλλου, ουκ ολίγες 
φορές συναντά κανείς, στη λαϊκή φαντασία, το στερεότυπο 
που θέλει τη δυτικοευρωπαία πλουσία, τη «λαίδη», που είναι 
μορφωμένη αλλά κουρασμένη από την ανιαρή, ανούσια ζωή 
της, ν’ αναζητά το νόημα αυτής στην αγκαλιά ενός Ανατολίτη, 
ενός «αλήτη», που είναι παλικάρι, ανυπότακτος, αρρενωπός 
και λεβέντης. Το περίφημο ανιστόρητο ειδύλλιο της «λαίδης» 
και του εραστή της μάγεψε το πανελλήνιο μέσα από ληστρι-
κού τύπου μυθιστορήματα και νουβέλες που, λόγω της δρά-
σης τους και της χαμηλής τιμής τους, γίνονταν ανάρπαστα 
από το αναγνωστικό κοινό, ειδικά της Αθήνας. Όποια και να 
’ναι η δυσδιάκριτη αλήθεια –που πλήρως δε θα μάθουμε πο-
τέ- ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα…

Αντώνης Χατζηλάμπρος, Φιλόλογος

Η «ΛΑΙΔΗ» ΚΑΙ Ο «ΑΛΗΤΗΣ»...
ΤΟ ΕΙΔΥΛΛΙΟ (;) ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΟΥΚΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΛΗΣΤΑΡΧΟΥ ΝΤΑΒΕΛΗ
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ΝΟΜΠΕΛ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
Είναι γνωστό ότι η ζωή στη Γη 

είναι προσαρμοσμένη στην περι-
στροφή του πλανήτης μας γύρω 
από τον άξονά του. Κατά τη διάρ-
κεια του 18ου αι., ο Αστρονόμος Ζαν 
Ζακ ντ’ Ορτού Μεράν μελέτησε το 
φυτό μιμόζα (Mimosa pudica) εκθέ-
τοντάς το σε ηλιακό φως. Ο ερευνη-
τής παρατήρησε ότι τα φύλλα άνοι-
γαν προς την κατεύθυνση του ηλί-
ου κατά τη διάρκεια της ημέρας και 
έκλειναν, καθώς σκοτείνιαζε. Όταν, 
όμως, το φυτό τοποθετήθηκε σε δι-
αρκές σκοτάδι, παρατήρησε ότι τα 
φύλλα του ακολούθησαν τον ίδιο 
24ωρο ρυθμό, παρ’ότι δεν υπήρ-
χε ηλιακή έκθεση. Αυτή η ρυθμική 
προσαρμογή αναφέρεται ως κιρ-
καδικός ρυθμός. Ο όρος «κιρκάδι-
ος», του οποίου την πατρότητα έχει 
ο ερευνητής Φρανς Χάλμπεργκ ήδη 
από τη δεκαετία του ’50, προέρχεται 
από τη λατινική φράση «circa diem» 
που σημαίνει «περί την ημέρα».

Αυτό το εσωτερικό βιολογικό 
ρολόι έγινε αντικείμενο έρευνας 
κατά τη διάρκεια των επόμενων 
δεκαετιών. Στα μέσα της δεκαετί-
ας του ’70, οι Σέιμουρ Μπένζερ και 
Ρόναλντ Κόνοπκα υπέθεσαν την 
ύπαρξη γονιδίων που ελέγχουν 
τον ρυθμό αυτό στη φρουτόμυγα 
(Drosophila melanogaster). Υπο-
στήριξαν ότι μεταλλάξεις σε ένα 
υποθετικά εμπλεκόμενο γονίδιο 
θα μπορούσαν να διαταράξουν 
τον κιρκαδικό ρυθμό.

Το 1984, οι Τζέφρι Χολ και Μά-
ικλ Ρόσμπας από το Πανεπιστή-
μιο Μπράνταϊς της Βοστώνης και ο 
Μάικλ Γιανγκ από το Πανεπιστήμιο 
Ροκφέλερ της Νέας Υόρκης μελέ-
τησαν διεξοδικά τα περίφημα γο-
νίδια τα οποία ονόμασαν «period» 
και που σχετίζονται με το βιολογι-
κό ρολόι.

Ο ΚΙΡΚΑΔΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
Η μελέτη του κιρκαδικού συ-

στήματος, γνωστού ως «βιολογι-
κό ρολόι», είναι γνωστή ως Χρο-
νοβιολογία. Οι κιρκαδικοί ρυθμοί 
επιτρέπουν την προσαρμογή των 
οργανισμών στις χωροχρονικές 
παραμέτρους του γεωφυσικού 
τους περιβάλλοντος και επηρεά-
ζουν δραματικά βασικές λειτουρ-
γίες, όπως η παραγωγή ορμονών, 
η ρύθμιση της θερμοκρασίας του 
σώματος και ο μεταβολισμός, λει-
τουργίες που παρατηρούνται σε 

όλον τον έμβιο κόσμο - στα ζώα, 
τα φυτά και, φυσικά, τον άνθρωπο.

Η κιρκάρδια ρυθμικότητα είναι 
παρούσα στα μοτίβα ύπνου, σίτι-
σης, κυτταρικής αναγέννησης και 
άλλων βιολογικών λειτουργιών 
των ζώων, συμπεριλαμβανομέ-
νου και του ανθρώπου. Σχετίζεται, 
επίσης, με βιολογικές διαδικασίες, 
όπως η αναπαραγωγή, και με φαι-
νόμενα, όπως η μετανάστευση και 
η χειμερία νάρκη των ζώων.

Στα φυτά, η ύπαρξη κιρκαδικού 
ρυθμού σχετίζεται με την προσέλ-
κυση επικονιαστών, τη φωτοσυν-
θετική δραστηριότητα, την κίνηση 
των φύλλων, τη βλάστηση και την 
ανάπτυξη.

Στα κυανοφύκη, ο κιρκαδικός 
ρυθμός επιτρέπει τη φωτοσύνθε-
ση κατά τη διάρκεια της ημέρας, 
τη σταθεροποίηση του αζώτου κα-
τά τη διάρκεια της νύχτας και τον 
αυτοδιπλασιασμό του DNA για την 
αναπαραγωγή τους με τέτοιο τρό-
πο, ώστε να αποφεύγεται η κατα-
στρεπτική επίδραση της ηλιακής 
ακτινοβολίας σε αυτά.

Ένας πολύ μεγάλος αριθμός γο-
νιδίων του ανθρώπου επηρεάζεται 
από τον ρυθμό αυτό και δεν προ-
καλεί εντύπωση το γεγονός ότι μια 
χρόνια διαταραχή του ή ο αποσυ-
ντονισμός του από τον τρόπο ζωής 
μας μπορεί να συνδέεται με αυξη-
μένο κίνδυνο εμφάνισης ασθενει-
ών. Μια διαταραχή του κιρκαδικού 
ρυθμού είναι το φαινόμενο jet lag, 
δηλαδή η εξάντληση και ο απο-
προσανατολισμός που βιώνει κά-
ποιος, όταν ταξιδεύει σε περιοχές 
με διαφορετικές ζώνες ώρας. Επι-
πλέον, είναι αποδεδειγμένο ότι η 
απώλεια συντονισμού στο τρίπτυ-
χο ύπνος-κιρκαδικός ρυθμός-με-
ταβολισμός έχει ως συνέπεια την 
αύξηση του σακχάρου και του σω-
ματικού βάρους, όπως και την εμ-
φάνιση διαβήτη.

Ο κιρκαδικός ρυθμός χαρακτη-
ρίζεται από τις εξής ιδιότητες :
1. Διαθέτει μια ενδογενή περίοδο 

24, περίπου, ωρών.
2. Ευθυγραμμίζεται με τα εξωτερικά 

ερεθίσματα και μπορεί να επανα-
ρυθμιστεί βάσει εξωτερικών ερε-
θισμάτων, όπως είναι το φως και 
η θερμότητα. Έτσι, ένα άτομο βι-
ώνει το jet lag, μέχρι να επανέλθει 
συγχρονισμός του κιρκάδιου ρο-
λογιού με την τοπική ώρα της χώ-
ρας όπου ταξίδεψε.

3. Παρουσιάζει περιοδικότητα μέ-

σα σε ένα εύρος φυσιολογικών 
θερμοκρασιών, ώστε οποιαδή-
ποτε θερμική μεταβολή να μην 
αλλάξει τον 24ωρο κύκλο.
Ως κεντρικός βηματοδότης στο 

κιρκαδικό σύστημα του ανθρώ-
που θεωρείται ο υπερχιασματικός 
πυρήνας του υποθαλάμου, που 
βρίσκεται δύο, περίπου, εκατοστά 
από τους οφθαλμικούς βολβούς. 
Αυτός ενεργοποιείται από νευρικά 
ερεθίσματα που προέρχονται από 
τον αμφιβληστροειδή χιτώνα του 
ματιού, βάσει της ημερήσιας δια-
κύμανσης του φωτός. Αποτέλεσμα 
της ενεργοποίησης αυτής είναι η 
διέγερση της επίφυσης για την πα-
ραγωγή μελατονίνης με τη δύση 
του ηλίου και η διέγερση των επι-
νεφριδίων για την παραγωγή κορ-
τιζόλης με την ανατολή του ηλίου. 
Οι παραπάνω ορμόνες θα προκα-
λέσουν, μεταξύ άλλων, το αίσθημα 
της νύστας και την αφύπνιση αντί-
στοιχα και η μέτρησή τους αποτε-
λεί κλασικό βιολογικό δείκτη στον 
έλεγχο του κιρκαδικού ρυθμού 
στα θηλαστικά.

Άρα το βιολογικό ρολόι ενεργο-
ποιεί δύο φάσεις, την ημερήσια και 
τη νυχτερινή.
• Η ημερήσια χαρακτηρίζεται από 

αύξηση της πίεσης του αίματος, 
υψηλή εγρήγορση, μυικό συ-
ντονισμό και αυξημένα αντανα-
κλαστικά.

• Η νυκτερινή χαρακτηρίζεται 
από μείωση της θερμοκρασίας 
του σώματος, μειωμένη ικανό-
τητα αντίδρασης, χαλάρωση και 
απόσυρση.
Κάτι αξιοσημείωτο που πρό-

σφατα ανακαλύφθηκε είναι ότι, 
πέραν του εγκεφάλου, περιφε-
ρειακά όργανα και ιστοί, όπως το 
ήπαρ, οι μύες, ο λιπώδης ιστός και 
το έντερο έχουν δικά τους βιολογι-
κά ρολόγια. Φαίνεται ότι σε αυτά η 
ρυθμικότητα επηρεάζεται- μεταξύ 
άλλων- από το καθημερινό χρονο-
διάγραμμα πρόσληψης τροφής. 
Είναι κρίσιμο, λοιπόν, να υπάρχει 
επιπλέον συντονισμός του κεντρι-
κού- εγκεφαλικού με τα περιφερει-
ακά βιολογικά ρολόγια. Σε τελευ-
ταία ανάλυση, το κιρκαδικό ρολόι 
μπορεί να αφορά σε ένα μόνο κύτ-
ταρο, μπορεί, δηλαδή, να αποτελεί 
μια κυτταρική ιδιότητα.

Αυτό ακριβώς διαφωτίζει την 
αξία των ανακαλύψεων των βρα-
βευθέντων επιστημόνων, καθώς 
μας οδηγεί στην αρχή του μίτου 

της Αριάδνης, που 
δεν είναι άλλη από 
τους μοριακούς μη-
χανισμούς που συμ-
βαίνουν σε υποκυττα-
ρικό επίπεδο.

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ
Το γονίδιο «period» 

κωδικοποιεί μια πρω-
τεΐνη που ονομάστη-
κε PER, η οποία αυξάνεται σε συ-
γκέντρωση κατά τη διάρκεια της 
νύχτας, ενώ αποικοδομείται κατά 
τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή, 
η πρωτεΐνη PER αυξομειώνεται σε 
24ωρο κύκλο, σε συγχρονισμό με 
τον κιρκαδικό ρυθμό. Οι επιστή-
μονες υπέθεσαν ότι η ίδια η πρω-
τεΐνη PER εμπλέκεται σε μηχανι-
σμό βιοανάδρασης (biofeedback 
mechanism) που ρυθμίζει τη σύν-
θεσή της : καθώς το φως μειώνεται, 
το γονίδιο «period» ενεργοποιείται 
με τη σύνθεση mRNA το οποίο, κα-
τόπιν, μεταφερόμενο στο κυτταρό-
πλασμα, μεταφράζεται συνθέτο-
ντας πρωτεΐνη PER. Έτσι, κατά τη 
διάρκεια της νύχτας, η PER ανευρί-
σκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις. 
Η έννοια του μηχανισμού βιοανά-
δρασης ορίζει ότι η ίδια η πρωτεΐ-
νη PER οφείλει να «παρεμποδίζει» 
τη σύνθεσή της, αναστέλλοντας τη 
δράση του γονιδίου «period». Αυ-
τό απαιτεί τη μετακίνηση της πρω-
τεΐνης στον πυρήνα, η οποία καθί-
σταται εφικτή κατόπιν σύνδεσής 
της με μία δεύτερη πρωτεΐνη, την 
TIM, που κωδικοποιείται από ένα 
επιπλέον γονίδιο που ονομάστη-
κε «timeless». Έτσι, το σύμπλοκο 
των πρωτεινών PER και ΤΙΜ επιτυγ-
χάνει την αναστολή του γονιδίου 
«period» και τη συνακόλουθη μεί-
ωση της συγκέντρωσης της PER κα-
τά τη διάρκεια της ημέρας. 

 Ο μοριακός μηχανισμός φαίνε-
ται σαφής. Το ερώτημα που τίθεται, 
όμως, είναι ποιοι παράγοντες ελέγ-
χουν τη συχνότητα αυτών των δι-
ακυμάνσεων. Οι ερευνητές προχώ-
ρησαν στην ανακάλυψη ενός, ακό-
μη, γονιδίου, του «doubletime», 
που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη 
DBT η οποία, παράλληλα, καθυστε-
ρεί τη συσσώρευση της πρωτεΐνης 
PER, όπως και άλλων συμπαραγό-
ντων, μεταξύ των οποίων και του 
φωτός, που με ακρίβεια συγχρο-
νίζουν το βιολογικό ρολόι σε έναν 
24ωρο κύκλο.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η βράβευση των Τζέφρι Χολ, 

Μάικλ Ρόσμπας και Μάικλ Γιανγκ 
με το Νομπέλ Ιατρικής- Φυσιολογί-
ας υπογραμμίζει την αξία της ερευ-
νητικής τους προσπάθειας στη με-
λέτη των κιρκαδικών ρυθμών για 
την επιστημονική κοινότητα. Μια 
αδρομερής αναφορά των ανα-
καλύψεών τους, όπως αυτή περι-
γράφεται στον Τύπο, δεν μπορεί 
να αποδώσει παρά στο ελάχιστο 
τις πολύχρονες μελέτες, τις ενδε-
λεχείς παρατηρήσεις και τον όγκο 
των πειραματικών δοκιμασιών 
που συνιστούν την ερευνητική δι-
αδικασία οποιουδήποτε αντικειμέ-
νου. Είναι, όμως, σκόπιμη, καθώς 
η βιολογική έρευνα, σήμερα, δεν 
αποτελεί αντικείμενο πολυτελεί-
ας για μια ελίτ επιστημόνων, αλ-
λά πηγή γνώσης των διαδικασιών 
που διέπουν τη ζωή μιας μεγάλης 
μερίδας ατόμων, ακόμη και μη ει-
δικών. Είναι, πλέον, ευρέως αποδε-
κτό ότι η κατανόηση της Βιολογίας 
του έμβιου κόσμου γενικά και του 
ανθρώπου ειδικότερα επιτρέπει 
όχι μόνο τη διεύρυνση της γνώσης 
αυτής καθ’εαυτής, αλλά προτείνει 
και οδούς βελτίωσης της υγείας και 
της ευζωίας μας. 

 Για παράδειγμα, οι κιρκαδικοί 
ρυθμοί δεν αποτελούν μόνο ένα 
ενδιαφέρον βιολογικό φαινόμενο 
αλλά, ταυτόχρονα, και έναν κρίσι-
μο παράγοντα της ομοιόστασης, 
άρα και της επιβίωσής μας. Εξάλ-
λου, η αρτιότητα, η ακρίβεια και η 
καθολικότητά τους μας υπενθυ-
μίζουν τόσο τη βιοχημική ενότη-
τα όλων των οργανισμών όσο και 
την άρρηκτα συνδεδεμένη πορεία 
τους με αυτήν της Γης.

Η φύση διδάσκει τη ρυθμικότη-
τα των μερών της και τον συντονι-
σμό μεταξύ τους και με το όλον, δη-
λαδή την αρμονία. Πώς αντιλαμβά-
νεται ο σύγχρονος άνθρωπος αυτό 
το δίδαγμα;

Έλενα Τσιτούρα, 
Βιολόγος

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 2017

Τ
ο περασμένο έτος, η Σουηδική Ακαδημία απένειμε το 

Βραβείο Νομπέλ της Ιατρικής- Φυσιολογίας σε τρεις 

Αμερικανούς ερευνητές, τους Τζέφρι Χολ, Μάικλ Ρό-

σμπας και Μάικλ Γιανγκ για τις ανακαλύψεις τους σχετι-

κά με τους μοριακούς μηχανισμούς που ελέγχουν τον 

κιρκαδικό ρυθμό, δηλαδή τον ενδογενή ρυθμό με 

τον οποίο οι ζωντανοί οργανισμοί εκδηλώ-

νουν τη φυσιολογία τους κατά τη 

διάρκεια του 24ώρου.
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Ο 
αρχέγονος άνθρωπος, στην απέλπιδα προσπά-
θειά του να ερμηνεύσει τα διάφορα φυσικά φαι-
νόμενα που υπέπιπταν στην αντίληψή του, χρη-

σιμοποιούσε διάφορα μέσα, που, σήμερα, αποκαλούνται 
«μεταφυσικά». Έτσι, για να ερμηνεύσει τα κύματα στη 
θάλασσα, είχε πλάσει τον θεό Ποσειδώνα με την τρίαι-
νά του˙ για να ερμηνεύσει τους κεραυνούς, αναφερόταν 
στον θυμωμένο Δία…

Η σύγχρονη κοινωνία, όμως, για να ερμηνεύσει τα φυ-
σικά φαινόμενα, χρησιμοποιεί την επιστήμη (προερχόμε-
νη από το ρήμα επίσταμαι, που σημαίνει γνωρίζω καλά), 
η οποία μελετά τους φυσικούς νόμους και τους μαθημα-
τικοποιεί. Παρόλ’ αυτά, οι μέθοδοι που είχαν αναπτυχθεί 
στις πρωτόγονες κοινωνίες, πολλές φορές, «μεταμφιε-
σμένες» σε επιστημονικές, επικρατούν ακόμα και σήμε-
ρα. Πρόκειται για τη λεγόμενη ψευδοεπιστήμη, μια κί-
βδηλη μορφή επιστήμης. Η ψευδοεπιστήμη, συγκρινό-
μενη με την επιστήμη, στερείται :
α.  αποδεικτικών στοιχείων και
β.  κάποιου πειράματος- δοκιμής-, μετά το πέρας του 

οποίου θα μπορούσε να «εκπέσει» ο αρχικός ισχυρι-
σμός.
Υπάρχουν δύο τρόποι, για να εξηγήσει κανείς τη σχέ-

ση αιτίου- αποτελέσματος που διέπει τη λειτουργία της 
φύσης. Ο πρώτος τρόπος είναι ο μυστικιστικός, κατάλλη-
λος σε θρησκευτικό επίπεδο, ενώ ο δεύτερος είναι ο δρό-
μος της επιστήμης. Ο μυστικιστικός τρόπος εξήγησης 
του κόσμου δεν είναι αποδεκτός από την επιστημονική 
κοινότητα, καθόσον δεν επαληθεύεται πειραματικά ού-
τε δύναται να μαθηματικοποιηθεί. Αυτός ο τρόπος προ-
σέγγισης των κανόνων της φύσης γέννησε την ψευδοε-
πιστήμη. 

Ένα κλασικό παράδειγμα ψευδοεπιστήμης, πολύ ελκυ-
στικής στον άνθρωπο, είναι η αστρολογία. Η αστρολογία 
συνιστά ένα πανάρχαιο σύστημα πεποιθήσεων που σχε-
τίζονται με την κίνηση των πλανητών και των αστέρων, 

ως στοιχείου ικανού για την πρόβλεψη του μέλλοντος. 
Βασιζόμενοι στις πεποιθήσεις αυτές, οι αστρολόγοι προ-
σπαθούν, αναπόδεικτα, να μας πείσουν – και το κατορ-
θώνουν εύκολα, ίσως επειδή ο άνθρωπος το έχει ανάγκη- 
ότι οι θέσεις των αστεριών και των πλανητών, κατά την 
ημέρα και ώρα της γέννησής μας, επηρεάζουν την τύχη 
και τον χαρακτήρα μας. Βέβαια, αυτοί που τώρα αποκα-
λούνται αστρολόγοι δεν ήταν παρά οι αστρονόμοι της 
εποχής των Βαβυλωνίων και των Σουμερίων. Οι σημερι-
νοί αστρολόγοι παρουσιάζουν την «τέχνη» τους ως «επι-
στήμη» που προβλέπει το μέλλον, χρησιμοποιώντας τις 
θέσεις που τα άστρα είχαν πριν από 3.000 χρόνια και που 
δεν έχουν καμία σχέση με τις θέσεις αυτών στην ουράνια 
σφαίρα του παρόντος. Δηλαδή, εκτός όλων των άλλων, 
χρησιμοποιούν και λανθασμένα δεδομένα… η επιτομή 
της ψευδοεπιστήμης!

Η ψευδοεπιστήμη, όμως, όπως και η αληθής επιστή-
μη, κάνει προβλέψεις. Έτσι, ο επιστήμονας που εργάζεται 
στον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενι-
ζέλος και προβλέπει ότι το αεροπλάνο το οποίο απογει-
ώνεται από το αεροδρόμιο στις 8 π.μ. με προορισμό τη 
Νέα Υόρκη θα φτάσει στον προορισμό του σε δέκα ώρες 
έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα –σχεδόν 100%-η πρόβλε-
ψή του να είναι αληθινή. Η πρόβλεψη αυτή γίνεται με μα-
θηματικό τρόπο και δεν αφήνει περιθώριο για σφάλμα. 
Η δοκιμασία για τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας θα 
ήταν, αν το αεροπλάνο δεν έφτανε στη Νέα Υόρκη σε δέ-
κα ώρες. Αντίθετα, ένας «επαγγελματίας» που «ρίχνει τα 
χαρτιά» ή που «λέει τον καφέ» μπορεί να προβλέψει το 
φύλο του παιδιού που θα γεννήσει μια γυναίκα με πιθανό-
τητες 50%. Αυτό σημαίνει ότι, αν επαναλαμβάνει πολλές 
φορές την πρόβλεψη, οι μισές από αυτές θα είναι αληθείς. 
Αναφορικά με το ίδιο θέμα, δηλαδή τον προσδιορισμό 
του φύλου ενός εμβρύου, η επιστημονική μέθοδος της 
αμνιοκέντησης έχει ποσοστό επιτυχίας 100%.

Τους τελευταίους τέσσερις αιώνες, με την ανάπτυξη 

των Θετικών Επιστημών, οι πραγματικές γνώσεις του αν-
θρώπου για κάθε τομέα του επιστητού έχουν πολλαπλα-
σιαστεί. Η κατάκτηση των γνώσεων αυτών είναι αποτέλε-
σμα μιας τεράστιας προσπάθειας που υποστήριξαν πολ-
λοί επιστήμονες. Απότοκος αυτής είναι να έχουμε κάνει 
σήμερα πολλά βήματα για την κατανόηση των νόμων της 
φύσης, επιτυγχάνοντας, κατά τον τρόπο αυτό, την κατα-
πολέμηση πάσης φύσεως δεισιδαιμονιών.

Ωστόσο, παρά την πρόοδο της επιστήμης, ακόμα και 
σήμερα, στον 21ο αιώνα, εξακολουθεί να ασκεί βαθιά επί-
δραση στην ψυχή του ανθρώπου κάθε είδους «μαγεία». 
Έτσι, στις ΗΠΑ, υπάρχουν τουλάχιστον 20.000 επαγγελ-
ματίες αστρολόγοι, οι οποίοι, φυσικά, απευθύνονται σε 
εκατομμύρια εύπιστους πελάτες. Ακόμη, δυστυχώς, σε 
κάθε προηγμένη κοινωνία, ένα διόλου ευκαταφρόνητο 
ποσοστό ανθρώπων πιστεύει σε μάγους και μάγισσες. Δι-
απιστώνεται, επίσης, ότι λίγες εφημερίδες έχουν ημερή-
σια στήλη επιστημονικού περιεχομένου, ενώ όλες, σχε-
δόν, δημοσιεύουν ωροσκόπια, σε καθημερινή βάση. Και 
ενώ πολλοί διατείνονται ότι το πολιτισμικό επίπεδο μιας 
κοινωνίας υποχωρεί εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης 
της τεχνολογίας, είναι, εντούτοις, πιθανότερο να διολι-
σθήσει προς τα πίσω λόγω των δεισιδαιμονιών, του ανορ-
θολογισμού και της παρωχημένης δημαγωγίας. 

Ο διακεκριμένος επιστήμονας Καρλ Σαγκάν, που ασχο-
λήθηκε με την πιθανότητα ύπαρξης εξωγήινης ζωής, δε 
δίστασε να «ξεσκεπάσει» όλους τους μύθους της σύγχρο-
νης εποχής και το φαινόμενο της στροφής των ατόμων 
σε ύποπτα μονοπάτια που ξεφεύγουν από την ορθόδο-
ξη επιστήμη. Τέτοια ύποπτα μονοπάτια είναι η αστρολο-
γία, η UFOλογία, τα ψυχικά φαινόμενα, η κρυσταλλοθε-
ραπεία, η ρεφλεξολογία -μια υποτιθέμενη θεραπευτική 
τεχνική κατά την οποία εφαρμόζεται πίεση με τα χέρια 
στα πέλματα ή τις παλάμες, ως ένας υποτιθέμενος τρό-
πος αντιμετώπισης ή ακόμη και πρόληψης νόσων. Ο Σα-
γκάν, μέσα από το βιβλίο του «Στοιχειωμένος Κόσμος», 
εκφράζει την άποψη ότι η εύκολη λύση για τους ανθρώ-
πους φαίνεται να είναι η στροφή στις ψευδοεπιστήμες 
της νέας εποχής.

Η ψευδοεπιστήμη αποτελεί, αναμφίβολα, μια τερά-
στια και επικερδή επιχείρηση, που «χτίζεται» πάνω στην 
άγνοια και την αμάθεια. Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, όλοι 
μας να τη γκρεμίσουμε…

    Κώστας Ανδρακάκος, Φυσικός

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ψευδοεπιστήμη
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Σ
ήμερα, η Γενετι-

κή Μηχανική είναι 

ένα από τα πιο ευ-

ρέως εφαρμοζόμενα και 

ενδιαφέροντα πεδία της 

επιστημονικής έρευνας. 

Παρόλ’ αυτά, η γενετική 

τροποποίηση των φυτών 

και των ζώων, η κλωνο-

ποίηση και η χρήση βλα-

στοκυττάρων, καθώς και οι γονιδιακές θεραπείες φαί-

νεται να προσφέρουν σχεδόν απεριόριστες πιθανότη-

τες επιτυχίας, αλλά, ταυτόχρονα, έχουν προκαλέσει και 

τις έντονες αντιδράσεις της διεθνούς κοινής γνώμης.

Ένας τομέας στον οποίο εφαρμόζεται η Γενετική Μη-

χανική είναι οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες. 

Αυτές προέρχονται από σπόρους των οποίων το DNA 

έχει υποστεί αλλαγές μέσω της Γενετικής Μηχανικής: 

οι επιστήμονες απομονώνουν επιλεγμένα γονίδια από 

έναν οργανισμό (για παράδειγμα ζώα, φυτά, βακτή-

ρια), συνθέτουν αντίγραφα και τα εισάγουν με τεχνητό 

τρόπο σε επιλεγμένα φυτικά είδη. Έτσι, οι οργανισμοί 

αυτών των τροποποιημένων φυτικών ειδών έχουν ιδι-

ότητες που δε θα έπρεπε, φυσιολογικά, να έχουν. Για 

παράδειγμα, κάποια φυτά μπορούν να παράξουν τα 

δικά τους εντομοκτόνα και άλλα να επιβιώσουν σε δια-

φορετικό περιβάλλον. Μερικοί υποστηρίζουν ότι οι γε-

νετικά τροποποιημένες τροφές θα μπορούσαν να επι-

λύσουν το πρόβλημα της πείνας στις αναπτυσσόμενες 

χώρες Από την άλλη, πολλοί περιβαλλοντολόγοι και 

απλοί πολίτες ανησυχούν για τους κινδύνους που θα 

δημιουργηθούν προσθέτοντας γονίδια από μη συγγε-

νικά είδη στα φυσικά φυτά. Έτσι, απρόβλεπτες παρε-

νέργειες και σοβαρές συνέπειες είναι πιθανόν να δημι-

ουργηθούν στο περιβάλλον αλλά και την ανθρώπινη 

υγεία. 

Στην Ευρώπη, οι πρώτες προσπάθειες ένταξης των 

γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, το 1990, αντιμε-

τωπίστηκαν εχθρικά από τους πολίτες και θεσπίστη-

καν νόμοι, ώστε αυτά τα τρόφιμα να σηματοδοτού-

νται. Πολλές εταιρείες ισχυρίστηκαν ότι τα προϊόντα 

τους θα παραμείνουν ως έχουν, αλλά για πόσον καιρό 

οι αγρότες θα λένε «όχι» σε μεγαλύτερες παραγωγές με 

λιγότερα έξοδα που βασίζονται σε γενετικά τροποποι-

ημένους σπόρους; Σήμερα, η μεγαλύτερη πολυεθνική 

εταιρεία γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών είναι 

η αμερικανική MONSANTO.

Ένας άλλος τομέας εφαρμογής της Γενετικής Μηχα-

νικής είναι ο προγραμματισμός των βλαστοκυττάρων. 

Τα βλαστοκύτταρα είναι αρχέγονα κύτταρα, τα οποία 

δεν είναι πλήρως διαφοροποιημένα. Έτσι, οι επιστή-

μονες μπορούν να τα προγραμματίσουν, για να γίνουν 

εξειδικευμένα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την παραγωγή νέων οργάνων. Το 2008, γιατροί, 

στην Ισπανία, πραγματοποίησαν την πρώτη μεταμό-

σχευση ολόκληρου οργάνου-μιας τραχείας- φτιαγμέ-

νου από τα βλαστοκύτταρα της ίδιας της ασθενούς. Σε 

αυτήν την περίπτωση, μια νέα τραχεία παράχθηκε για 

μια γυναίκα που χρειαζόταν την αντικατάσταση αυτού 

του οργάνου, αφού έπασχε από οξεία πνευμονική ανε-

πάρκεια, πάθηση η οποία ήταν συνέπεια χρόνιας φυ-

ματίωσης. Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα 

πιo χρήσιμα κύτταρα για την επιστημονική έρευνα βρί-

σκονται στα ανθρώπινα έμβρυα, τα οποία μπορούν να 

ενεργοποιηθούν κατάλληλα, ώστε να πάρουν τη μορ-

φή οποιουδήποτε ανθρώπινου κυττάρου. 

Παράλληλα, η κλωνο-

ποίηση αποτελεί, ίσως, το 

πιο ευαίσθητο θέμα που 

σχετίζεται με τη Γενετι-

κή. Η Ντόλυ, το πρόβατο, 

ήταν το πρώτο θηλαστι-

κό που κλωνοποιήθηκε 

με επιτυχία από ένα κύτ-

ταρο. Μετά τη γέννησή 

της, το 1996, κλωνοποιή-

θηκαν και άλλα ζώα. Το 2009, ένα ζευγάρι, στη Φλόρι-

ντα των ΗΠΑ, ξόδεψε $155.000, για να κλωνοποιήσουν 

τον αγαπημένο τους σκύλο, που είχε πεθάνει έναν χρό-

νο πριν. Ωστόσο, η κλωνοποίηση ανθρώπων θα ήταν 

μια επικίνδυνη παρέμβαση στην ανθρώπινη φύση και 

ένα τέτοιο βήμα θα θεωρούταν παράνομο και θα θο-

ρυβούσε την ανθρωπότητα.

Τέλος, η Γενετική Μηχανική εφαρμόζεται και στη γο-

νιδιακή θεραπεία, η οποία έχει σκοπό να θεραπεύσει 

κληρονομικές ασθένειες. Ωστόσο, κάποιοι ανησυχούν 

για τα απρόβλεπτα αποτελέσματα που θα υπάρξουν, 

αν αλλάξει το γενετικό υλικό στα κύτταρα του ασθε-

νούς. Ακόμα, πολλές έρευνες έχουν γίνει, για να ανι-

χνευτούν τα γονίδια που σχετίζονται με κάθε ασθένεια 

και, παράλληλα, με τη βοήθεια ειδικών εξετάσεων ανα-

μένεται να εντοπιστούν πιθανοί φορείς παθολογικών 

γονιδίων που ενδέχεται να εκδηλώσουν την ασθένεια.

Συμπερασματικά, κάθε επίτευγμα της Γενετικής Μη-

χανικής μάς μεταφέρει σε ένα ηθικό ναρκοπέδιο. Γι’ 

αυτόν τον λόγο, οι επιστήμονες, οι κυβερνήσεις και η 

κοινωνία θα πρέπει να δεσμευτούν μέσα από έναν δη-

μόσιο διάλογο για όλα αυτά τα θέματα, προκειμένου 

να λάβουν υπεύθυνες και ηθικές αποφάσεις σχετικά με 

αυτές τις εκπληκτικές –κατά τα άλλα-νέες δυνατότητες 

της επιστήμης της Γενετικής. 

Νεφέλη Μπουγιούκου, Γ1 Γυμνασίου

Η 
Γη και το Ηλιακό Σύστημα είναι 

ένα μικροσκοπικό κομμάτι του 

απέραντου κόσμου μας. Όμως, 

πώς δημιουργήθηκε το Σύμπαν; 

Μία από τις πιο διαδεδομένες θεωρί-

ες είναι αυτή της Μεγάλης Έκρηξης (Big 

Bang Theory). Με βάση αυτήν τη θεω-

ρία, το Σύμπαν προήλθε από μια υπερ-

βολικά πυκνή και θερμή κατάσταση η 

οποία οδήγησε σε μια έκρηξη. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της έκρηξης, ο κόσμος 

διπλασιάστηκε τουλάχιστον 85 ή 90 

φορές, προκαλώντας ένα πάρα πολύ 

καυτό και υπέρπυκνο μείγμα ύλης και 

ενέργειας.

Στη συνέχεια, το Σύμπαν επεκτάθη-

κε, έγινε λιγότερο πυκνό και πολύ ψυ-

χρό. Η θερμοκρασία του, ένα δευτερό-

λεπτο μετά τη γένεσή του, ήταν 10 δισε-

κατομμύρια βαθμοί Κελσίου, ενώ δύο 

δευτερόλεπτα αργότερα, το Σύμπαν 

ήταν ένα καψαλισμένο πλάσμα φωτο-

νίων και υποατομικών μορίων, τα οποία 

συνεθλίβησαν μαζί, για να διαμορφώ-

σουν πρωτόνια και νετρόνια.

Τα επόμενα χρόνια καλούνται από 

τους αστρονόμους «Εποχή της Ακτινο-

βολίας». Εκείνη την περίοδο, το Σύμπαν 

ήταν μια καυτή θάλασσα ηλεκτρονίων 

και πρωτονίων.

Περίπου 380.000 έτη μετά από τη 

Μεγάλη Έκρηξη, η θερμοκρασία του 

Σύμπαντος μειώθηκε κατά 4.000 βαθ-

μούς Κελσίου. Κάπου στα 400.000 και 

400 εκατομμύρια χρόνια, ο κόσμος φω-

τίστηκε με το φως των πρώτων αστέ-

ρων. Αυτή η εποχή ονομάστηκε από 

τους Κοσμολόγους «Μεσαίωνας», επει-

δή δεν μπορούσαν να παρατηρήσουν 

άμεσα τι συνέβαινε.

Μέχρι να φτάσει το Σύμπαν ενός δι-

σεκατομμυρίου ετών, ήταν γεμάτο από 

γαλαξίες. Αυτοί οι γαλαξίες ήταν περί-

που 10.000 φορές λιγότερο ογκώδεις 

από τον δικό μας (Milky Way). Στη συ-

νέχεια, εμφανίστηκαν όλοι οι μεγάλοι 

γαλαξίες. Υπάρχουν, όμως, στοιχεία, ότι 

αυτοί οι πρώτοι μικροί γαλαξίες άλλα-

ξαν τη σύνθεση του Σύμπαντος, κάτι 

που είχε επιπτώσεις στην επόμενη γε-

νιά άστρων και γαλαξιών.

Δεν είναι σίγουρο αν έγινε η Μεγάλη 

Έκρηξη. Αλλά, αν η θεωρία αυτή ισχύ-

ει, τότε δημιούργησε ό,τι πιο σημαντικό 

υπάρχει: το ίδιο το Σύμπαν!

Νικόλας Σπανάκης, Α1 Γυμνασίου 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Πώς δημιουργήθηκαν όλα;



«Τα Μαθηματικά μπορούν να οριστούν 

ως εκείνο το γνωστικό αντικείμενο 

στο οποίο δεν ξέρουμε ποτέ ούτε για τι 

πράγμα μιλάμε ούτε αν αυτό που λέμε 

είναι αληθές.»

Έ
τσι ορίζει ο Άγγλος Φιλόσοφος και 

Μαθηματικός Μπέρτραντ Ράσελ 

τα Μαθηματικά, θέλοντας να τονί-

σει ότι στην επιστήμη αυτή, όταν μιλάμε 

για ένα πράγμα, είμαστε σε μια διαρκή 

διερεύνηση αυτού και οι προτάσεις που 

διατυπώνουμε, στην προσπάθειά μας 

να το εξηγήσουμε, διαπιστώνουμε εκ 

των υστέρων, άλλοτε ότι είναι αληθείς 

και άλλοτε ότι είναι ψευδείς.

Ας προσπαθήσουμε να τεκμηριώσου-

με τον ορισμό που μας δίνει ο Ράσελ, με-

λετώντας την ιστορία των αριθμών που 

αποτελούν και τον πυρήνα των Μαθη-

ματικών.

Ξεκινώντας από την αρχαιότητα και, 

παρατηρώντας συγκεκριμένα ευρήμα-

τα από παλαιολιθικούς οικισμούς, θα 

διαπιστώσουμε ότι επάνω σε κάποια 

αντικείμενα υπάρχουν διάφορες χαρα-

κιές. Αυτές οι χαρακιές είναι μια πρώτη 

απόπειρα αρίθμησης. Δεν ξέρουμε τι 

προσπαθούσαν να μετρήσουν οι πρό-

γονοί μας, αλλά μπορούμε να καταλά-

βουμε ότι κάτι ήθελαν να μετρήσουν. 

Πόσα ζώα είχαν σκοτώσει στο κυνήγι; 

Πόσες ημέρες είχαν περάσει από την τε-

λευταία βροχή; Πόσα βήματα ήταν το 

πλάτος των σπηλαίων τους; Δεν ξέρου-

με τι ακριβώς επεδίωκαν να μετρήσουν. 

Για καθεμία μονάδα έκαναν μία χαρα-

κιά. Εξάλλου, η βάση της αρίθμησης εί-

ναι αυτή, η αντιστοιχία ένα προς ένα. 

Για κάθε ημέρα που περνάει, μία χαρα-

κιά στον τοίχο. Για κάθε αρνί στο μαντρί, 

ένα βότσαλο στο σακούλι. Αν, όμως, εί-

χαν πολλά αρνιά; Θα ήταν, σίγουρα τότε, 

συνεχώς, πιασμένοι, αφού θα σήκωναν 

πολλές πέτρες! Σωστή παρατήρηση. 

Όμως, αυτές οι χαρακιές, αν τις παρα-

τηρήσουμε προσεκτικά, δεν έχουν όλες 

το ίδιο μήκος. Κάθε πέμπτη χαρακιά εί-

ναι μεγαλύτερη από τις τέσσερις προ-

ηγούμενες. Έτσι, ορίζεται ένα σύστημα 

αρίθμησης με βάση την πεντάδα. Και 

γιατί με βάση την πεντάδα; Τα δάκτυλα 

του χεριού μας είναι ένα βολικό μέσο, 

για να κάνουμε μια αντιστοιχία ένα προς 

ένα και να αριθμούμε. Εκτός, όμως, από 

τα ευρήματα των παλαιολιθικών οικι-

σμών, έχουμε και άλλες ενδείξεις ότι οι 

άνθρωποι μετρούσαν με βάση το πέντε. 

Παραδείγματος χάρη, ο Όμηρος, στην 

Οδύσσεια, χρησιμοποιεί το ρήμα «πε-

μπάζομαι», για να πει μετρώ. Πεμπάζο-

μαι, δηλαδή, μετρώ στα πέντε δάχτυλα. 

Ναι, όμως, εμείς μετράμε με βάση το δέ-

κα! Βέβαια! Είναι πιο βολικό, γιατί έχουμε 

δύο χέρια και δέκα δάκτυλα. Οι Μάγιας, 

ένας λαός της Νότιας Αμερικής, μετρού-

σαν με βάση το είκοσι (εικοσαδικό σύ-

στημα). Έτσι, λοιπόν, στην αρχαιότητα, 

τα κύρια μέσα αρίθμησης είναι οι χαρα-

κιές, τα χαλίκια (λατινικά calculus) και τα 

δάχτυλα (λατινικά digitus). Οι πρόγονοί 

μας, με τα μέσα αυτά, έκαναν υπολογι-

σμούς (calculate). Κάπως έτσι, λοιπόν, οι 

άνθρωποι ανακάλυψαν το σύνολο των 

φυσικών αριθμών, δηλαδή τους αριθ-

μούς 1, 2, 3 κλπ. 

Εκτός από την απλή αρίθμηση, η 

οποία καλύπτει το σύνολο των φυσικών 

αριθμών, παρουσιάστηκε και η ανάγκη 

να ορίζονται τα μέρη μιας ομάδας αντι-

κειμένων. Οι άνθρωποι, στην προσπά-

θειά τους να μοιράσουν μεταξύ τους 

αντικείμενα από ένα σύνολο πραγμά-

των, ανακάλυψαν την έννοια του κλά-

σματος. Για παράδειγμα, τα πέντε από τα 

οκτώ πιθάρια, τα τρία από τα επτά πρό-

βατα.  Έτσι, επινόησαν μια άλλη ομάδα 

αριθμών, που δε βασιζόταν στην ένα 

προς ένα αντιστοιχία των φυσικών αριθ-

μών αλλά στα κλάσματα των φυσικών 

αριθμών. Το νέο σύνολο των αριθμών 

που μπορούν να γραφούν σε μορφή 

κλάσματος, με ακέραιους όρους και πα-

ρονομαστή διάφορο του μηδενός ονο-

μάστηκε σύνολο των ρητών αριθμών.

Κατά τις εμπορικές συναλλαγές, δια-

πιστώθηκε ότι δεν είχαν αριθμούς, για 

να δηλώνουν το χρέος, οπότε, κάπως 

έτσι, χρησιμοποιήθηκαν οι αρνητικοί 

αριθμοί. Όμως, οι αρνητικοί αριθμοί, 

άργησαν πολύ να συμπεριληφθούν στα 

Μαθηματικά. Βέβαια, τους αρνητικούς 

αριθμούς τους βρήκαν οι Κινέζοι. Το 

κινεζικό βιβλίο «Τα εννέα κεφάλαια της 

Μαθηματικής τέχνης» (179 μ.Χ.) είναι το 

πρώτο στο οποίο γίνεται λόγος για τους 

αρνητικούς αριθμούς. Με την εισαγωγή 

των αρνητικών αριθμών, ανακαλύφθη-

κε το σύνολο των ακέραιων αριθμών, το 

οποίο περιελάμβανε τους φυσικούς και 

τους αρνητικούς φυσικούς αριθμούς.  

Οι Πυθαγόρειοι πίστευαν ότι με τους 

ρητούς αριθμούς μπορούσαν πια να με-

τρήσουν τα πάντα. Ώσπου, ο Ίππασος ο 

Μεταποντίνος, μαθητής του Πυθαγόρα, 

έθεσε στους Πυθαγόρειους ένα ερώτη-

μα, το οποίο δεν μπορούσαν να απα-

ντήσουν. Τους ζήτησε να υπολογίσουν 

το μήκος της διαγωνίου ενός τετραγώ-

νου με πλευρά 1. Οι Πυθαγόρειοι, τότε, 

διαπίστωσαν ότι δεν είχαν αριθμό που 

να δίνει αυτό το μήκος. Σήμερα, βέβαια, 

γνωρίζουμε ότι το μήκος αυτό είναι η τε-

τραγωνική ρίζα του 2, η οποία δεν είναι 

ρητός αριθμός. Έτσι, ανακαλύφθηκαν οι 

άρρητοι αριθμοί.

Με την ανακάλυψη των άρρητων 

αριθμών, οι άνθρωποι πίστεψαν ότι 

γνωρίζουν όλους τους αριθμούς. Όμως, 

όπως είπε και ο Ράσελ, στα Μαθηματικά, 

ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγου-

ροι ότι γνωρίζουμε κάτι. Όντως, οι άν-

θρωποι διαπίστωσαν ότι δεν είχαν έναν 

αριθμό που να ορίζει την τετραγωνική 

ρίζα του -1. Έτσι, ανακαλύφθηκε η φα-

νταστική μονάδα (i) και, κατά συνέπεια, 

το σύνολο των μιγαδικών αριθμών, που 

περιλαμβάνουν τους φανταστικούς και 

τους πραγματικούς, δηλαδή τους ρη-

τούς και τους άρρητους αριθμούς.

Σήμερα, πιστεύουμε ότι γνωρίζου-

με όλους τους αριθμούς συμπεριλαμ-

βανομένου του μηδενός, δηλαδή του 

τίποτα, αλλά και του απείρου, δηλαδή 

του άπιαστου, μέχρι να επαληθευθεί, 

για άλλη μια φορά, η πρόταση του Ρά-

σελ και να διαπιστώσουμε ότι κάποιο 

νέο σύνολο αριθμών υπάρχει, για να το 

ανακαλύψουμε και να αναγνωρίσουμε 

την άγνοιά μας σχετικά με τα σύνολα 

αριθμών, έναν κλάδο των Μαθηματι-

κών. Έτσι, το ταξίδι μας στον κόσμο των 

αριθμών θα συνεχίζεται, μάλλον, χωρίς 

τέλος… 

Μαρλένα  Παναγιωτάκου, Β2 Γυμνασίου
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Τα Μαθηματικά και το ταξίδι στους αριθμούς

Τ
ο 2018, συμπληρώνονται 100 χρόνια από 

τη δημιουργία της Ελληνικής Μαθηματικής 

Εταιρείας (ΕΜΕ). Για τον λόγο αυτό, το 2018 

ανακηρύχτηκε ως «Έτος Μαθηματικών».

Ο τέως Υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης, είχε δη-

λώσει: «Το 2018 είναι το έτος που η Ελληνική Μαθη-

ματική Εταιρεία κλείνει 100 χρόνια ζωής και η χρονιά 

αυτή θα ανακηρυχτεί ως ‘‘Έτος των Μαθηματικών’’. Το 

Υπουργείο, σε συνεργασία με φορείς της μαθηματι-

κής εκπαίδευσης, θα οργανώσει σειρά δράσεων και 

εκδηλώσεων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας».

Λίγα λόγια για την 
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία

Ιδρύθηκε το 1918, στην Αθήνα, με πρώτο γενι-

κό γραμματέα τον Νείλο Σακελλαρίου (ο Νείλος 

Σακελλαρίου ήταν πρόεδρος της ΕΜΕ από το 1929 

ως τον θάνατό του, το 1955). Η λειτουργία της στη-

ρίχτηκε στην εθελοντική προσφορά και τα μέλη 

της ήταν πτυχιούχοι Μαθηματικοί εκείνης της επο-

χής. Σκοπός της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρεί-

ας ήταν η προαγωγή και η διάδοση των διάφορων 

κλάδων της επιστήμης των Μαθηματικών, σκοπός 

που, τελικά, πραγματοποιήθηκε.

Η ίδρυση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 

αποφασίστηκε έπειτα από συγκέντρωση 93 καθη-

γητών σε μια αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η πρώτη γενική συνέλευση έγινε στις 8 Απριλίου 

1918. Μετά τη συνέλευση, οι πανεπιστημιακοί Δη-

μήτριος Αιγινήτης και Ιωάννης Χατζηδάκης εξελέ-

γησαν επίτιμοι πρόεδροι. Το διοικητικό συμβούλιο 

που εξελέγη αποτελούταν από 11 μέλη, με πρόε-

δρο τον Νίκο Χατζηδάκη, αντιπρόεδρο τον Γεώρ-

γιο Ρεμούνδο και γενικό γραμματέα τον Νείλο Σα-

κελλαρίου. Η πρώτη βράβευση μαθητή σε διαγω-

νισμό έγινε το 1933.

Δήμητρα Γιαννοπούλου, Α1 Γυμνασίου

2018: ΕΤΟΣ ΜΑ
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Υπατία
Γεννήθηκε το 370 

μ.Χ. στην Αλεξάν-
δρεια. Ήταν Φιλό-
σοφος, Αστρονόμος 
και Μαθηματικός 
και έλαβε πολύ κα-
λή εκπαίδευση με 
τη φροντίδα του πατέρα της, Θέωνα. Το 
σπίτι της είχε μετατραπεί σε κέντρο συ-
ζήτησης για φιλοσοφικά και επιστημο-
νικά ζητήματα, καθώς έδινε δημόσιες 
διαλέξεις. Άνηκε στο κίνημα των Νεο-
πλατωνιστών και ήταν επικεφαλής της 
Νεοπλατωνικής Σχολής της Αλεξάνδρει-
ας. Είναι η πρώτη γυναίκα που καταγρά-
φεται ιστορικά ως Μαθηματικός. Ήταν 
ένα άτομο άξιο σεβασμού, που ασκούσε 
επιρροή στους σημαντικούς άρχοντες 
της Αλεξάνδρειας. Ο βίαιος θάνατός της, 
το 415 μ.Χ., από χριστιανικό όχλο, σημα-
τοδοτεί το τέλος της κλασικής αρχαιότη-
τας, με την Ευρώπη να εισέρχεται στον 
σκοτεινό Μεσαίωνα.

Μαρί-Σοφί Ζερμαίν
Γεννήθηκε το 1776 στη Γαλλία. Ήταν 

Μαθηματικός, Φυσικός και Φιλόσοφος. 
Παρά την αντίθετη άποψη των γονέων 
της και τα εμπόδια από την ανδροκρα-
τούμενη κοινωνία της εποχής της, κα-
τάφερε να μορφωθεί διαβάζοντας μό-

νη της τα βιβλία 
που έβρισκε στη 
βιβλιοθήκη του 
πατέρα της. Εκεί 
διάβασε για τη 
ζωή και το έργο 
του Αρχιμήδη 
και αποφάσισε 
να μελετήσει τα 
Μαθηματικά και 

τη Γεωμετρία. Ωστόσο, δεν μπορούσε, 
λόγω φύλου, να σπουδάσει σε ανώτατα 
ιδρύματα. Έτσι, η Ζερμαίν παρακολου-
θούσε τις διαλέξεις των καθηγητών της 
μέσα από τις σημειώσεις των φίλων της. 
Αλληλογραφούσε με διάσημους Μαθη-
ματικούς, όπως τον  Λαγκράνζ, τον  Λε-
ζάντρ και τον Γκάους, χρησιμοποιώντας 

το όνομα ενός άντρα φοιτητή που εί-
χε εγκαταλείψει τις σπουδές του. Ο Λα-
γκράνζ αναγνώρισε τις ικανότητες του 
συγγραφέα της εργασίας, αναζήτησε 
τον φοιτητή και, με έκπληξη, ανακάλυψε 
ότι είχε γραφτεί από γυναίκα. Ως πρωτο-
πόρος σε θέματα θεωρίας της ελαστικό-
τητας, κέρδισε το μεγάλο βραβείο της 
Γαλλικής Ακαδημίας των Επιστημών με 
την πραγματεία της για τις ταλαντώσεις 
ελαστικών πλακών. Η εργασία της στο 
τελευταίο θεώρημα του Φερμά υπήρξε 
πρόδρομος της τελικής απόδειξής του.

Άντα Λάβλεϊς
Γεννήθηκε 

το 1815 στην 
Αγγλία. Ήταν 
πρωτοπόρος 
στον τομέα 
του προγραμ-
μ α τ ι σ μ ο ύ 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. 
Ήταν καρπός 
του εφήμερου γάμου του Άγγλου ποι-
ητή και φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνα με 
τη βαρόνη Άννα Ισαβέλλα Μίλμπανκ. Σε 
ηλικία 17 ετών, η Άντα γνωρίζει τη  Μαί-

ρη Σόμερβιλ, η οποία αναλαμβάνει τη 
μόρφωσή της, κυρίως στα Μαθηματικά. 
Το 1834, ακούει, για πρώτη φορά, τις ιδέ-
ες του  Τσαρλς Μπάμπατζ για την Αναλυ-
τική Μηχανική. Το 1841, ο Μπάμπατζ δί-
νει μια διάλεξη, στο Τορίνο, και ο Λουΐτζι 
Μενάμπρεα δημοσιεύει σχετικό άρθρο 
με τη διάλεξη αυτή στα Γαλλικά. H Άντα 
το μεταφράζει και το στέλνει στον Μπά-
μπατζ, ο οποίος την ενθαρρύνει να γρά-
ψει, παράλληλα με τη μετάφραση, και τα 
δικά της σχόλια, τριπλασιάζοντας, έτσι, 
την έκταση του άρθρου. Η Άντα έκανε 
πρόβλεψη ότι θα υπάρξει μια μηχανή 
στο μέλλον που θα μπορεί όχι μόνο να 
επιλύει μαθηματικά προβλήματα, αλλά 
και να συνθέτει πολύπλοκη μουσική και 
να παράγει γραφικά. Στο άρθρο συμπε-
ριέλαβε και ένα σχέδιο σχετικά με το πώς 
η Αναλυτική Μηχανική θα μπορούσε να 
υπολογίζει αριθμούς Μπερνούλι. Αυτό 
ακριβώς το σχέδιο θεωρείται το πρώτο 
πρόγραμμα υπολογιστή.

Σοφία Κοβαλέφσκαγια
Γεννήθηκε το 1850 στη Ρωσία. Ήταν 

αυτοδίδακτη. Οι γονείς της καλλιέργη-
σαν σ' εκείνη το ενδιαφέρον για τα Μα-
θηματικά και προσέλαβαν ως δάσκαλο 

τον Α. Ν. Στρα-
νολιούμπσκι, 
υ π έ ρ μ α χ ο 
της ανώτερης 
παιδείας για 
τις γυναίκες, 
ο οποίος τη 
δίδαξε απει-
ροστικό λογι-
σμό. Όμως, η 
Σοφία δεν μπορούσε να ολοκληρώσει 
στην πατρίδα της την εκπαίδευσή της 
στα Μαθηματικά. Προκειμένου, λοιπόν, 
να σπουδάσει στο εξωτερικό, χρειαζό-
ταν γραπτή άδεια από τον πατέρα ή τον 
σύζυγό της, οπότε συνήψε έναν τυπικό 
γάμο με τον νεαρό φοιτητή Βλαντιμίρ 
Κοβαλέφσκι. Οι δυο τους μετανάστευ-
σαν από τη Ρωσία το 1867. Μετά από 
δύο χρόνια σπουδών στη Χαϊδελβέργη, 
εγκαταστάθηκε στο Βερολίνο, αλλά δεν 
της επετράπη να παρακολουθεί μαθή-
ματα στο Πανεπιστήμιο. Αργότερα, υπέ-
βαλε στο Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν 
τρεις ερευνητικές εργασίες ως διδακτο-
ρική διατριβή, γεγονός που της εξασφά-
λισε το διδακτορικό της δίπλωμα από το 
ίδρυμα αυτό. Ήταν η πρώτη γυναίκα που 
έλαβε έδρα στο Πανεπιστήμιο και έγινε 
μέλος στην Ακαδημία των Επιστημών 
της Αγίας Πετρούπολης. Απέκτησε, επί-
σης, μία θέση Καθηγήτριας στο Πανεπι-
στήμιο της Στοκχόλμης. Υπήρξε η πρώ-
τη γυναίκα Καθηγήτρια Πανεπιστημίου 
Α΄ βαθμίδας σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη 
και μία από τις πρώτες που εργάστηκε 
ως συντάκτρια επιστημονικού περιο-
δικού. Η επιστημονική της κληρονομιά 
αποτελείται από εννέα πρωτότυπες ερ-
γασίες: τρεις στα Καθαρά Μαθηματικά, 
μία στην Ουράνια Μηχανική, δύο στη 
Φυσική των Κρυστάλλων και τρεις στην 
Κλασική Μηχανική περιστροφής ενός 
στερεού σώματος ως προς σταθερό άξο-
να. Είναι η πρώτη που εισήγαγε τον χρό-
νο ως μεταβλητή. 

Πηγές: 
Μιχάλης Πετρόπουλος, Γυναίκες της Φυ-

σικής και της Επιστήμης και Wikipedia.
 Μαρλένα Παναγιωτάκου, Β2 Γυμνασίου

Μ
ε δεδομένη μια παγιωμένη-αν και ανυπόστατη- άποψη ότι «οι γυναί-

κες δεν κάνουν για τις Θετικές Επιστήμες», δεν είναι δύσκολο ο καθένας 

να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι σπουδαίες γυναίκες επιστήμονες 

στον τομέα των Θετικών Επιστημών είναι «συλλεκτικό» είδος. Μα, και να ρωτή-

σουμε κάποιον: «ποια διάσημη γυναίκα επιστήμονα γνωρίζεις;», θα βαρεθούμε 

να ακούμε την απάντηση «Κιουρί» ή «Υπατία», κυρίως λόγω μόδας. Όχι, βέβαια, 

πως, αν ρωτήσουμε κάτι αντίστοιχο για άντρες επιστήμονες, θα πάρουμε ποικι-

λία απαντήσεων... Το περιορισμένο εύρος απαντήσεων γίνεται πιο εμφανές, όταν 

τίθεται ερώτημα σχετικό με γυναίκες επιστήμονες που ασχολήθηκαν με τα Μα-

θηματικά. Καλό θα ήταν, λοιπόν, να μάθουμε μερικές από τις πολλές γυναίκες που 

ασχολήθηκαν με την επιστήμη αυτή.

Σ
την αρχαία Ελλάδα, την τέχνη των Μαθηματικών 
την ανέπτυξαν, κυρίως, άντρες. Έτσι, ο κόσμος, 
αναπόφευκτα μεν, λανθασμένα δε ταυτίζει τα 

Μαθηματικά με τους άντρες. Αυτό δε σημαίνει πως και 
οι γυναίκες δεν έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη 
της συγκεκριμένης επιστήμης.

Μια σπουδαία Μαθηματικός της αρχαιότητας ήταν η 
Αίθρα, κόρη του βασιλιά της Τροιζήνας Πιτθέα και μη-
τέρα του Θησέα. Έζησε τον 10ο- 9ο αι. π.Χ. Δίδασκε αριθ-
μητική και, συγκεκριμένα, λογιστική με τη χρήση άβα-
κα και συμβόλων. Μάθαινε αριθμητική στα παιδιά της 
Τροιζήνας με μια δύσκολη μέθοδο, γιατί δεν υπήρχε το 
μηδέν και οι αριθμοί ήταν περίπλοκοι στον συμβολισμό 
τους, αφού τα σύμβολά τους απαιτούσαν πολλές επα-
ναλήψεις (κρητομυκηναϊκό σύστημα αρίθμησης).

Επιπλέον, μία σημαντική γυναικεία μορφή στην αρ-
χαιότητα ήταν η Θεανώ, Μαθηματικός, Αστρονόμος 
και Κοσμολόγος. Έζησε τον 6ο αι. π.Χ. και ήταν μαθήτρια 
και ένθερμη οπαδός του Πυθαγόρα του Σάμιου, τον 
οποίο αργότερα και παντρεύτηκε. Δίδαξε στη Σάμο και 

τον Κρότωνα. Σε εκείνη αποδίδεται η πυθαγόρεια άπο-
ψη της «χρυσής τομής».

Μία ακόμα Μαθηματικός ήταν η Δαμώ, κόρη του Πυ-
θαγόρα και της Θεανούς. Έζησε τον 6ο αι. π.Χ. Δίδαξε 
τα πυθαγόρεια δόγματα στη σχολή του Κρότωνος. Με-
τά τη διάλυση της σχολής, διέφυγε στην Αθήνα, όπου 
δημοσίευσε τη γεωμετρική διδασκαλία του Πυθαγόρα, 
που ήταν μια Γεωμετρία ανωτέρου επιπέδου.

Η Θεμιστόκλεια, που έζησε τον 6ο αι. π.Χ. ήταν ιέρεια 

στους Δελφούς. Σύμφωνα με τον φιλόσοφο Αριστόξε-
νο, δίδασκε Μαθηματικά και Γεωμετρία σε όσους από 
τους επισκέπτες των Δελφών είχαν έφεση στα Μαθη-
ματικά και ήθελαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. 
Ο Πυθαγόρας θαύμαζε τις γνώσεις της γυναίκας αυτής, 
γεγονός που τον ώθησε να δεχτεί και γυναίκες στη σχο-
λή του.

Τέλος, πολλές ακόμη γυναίκες ασχολήθηκαν με τα 
Μαθηματικά στην αρχαιότητα, όπως η Αρετή, η Δεινώ, 
η Διοτίμα και άλλες. Οι περισσότερες από αυτές φοί-
τησαν στη σχολή του Πυθαγόρα, γιατί επιτρεπόταν η 
φοίτηση σε γυναίκες, ή κρυφά σε άλλες σχολές, μεταμ-
φιεσμένες σε άντρες. Συνήθως, έμεναν ανύπαντρες και 
αφοσιώνονταν στην επιστήμη των Μαθηματικών.

Συμπερασματικά, η εντύπωση ότι τα Μαθηματικά 
ήταν, κατά το παρελθόν ανδροκρατούμενη επιστήμη 
δεν είναι σωστή, αφού πολλές σημαντικές προσωπικό-
τητες της επιστήμης των Μαθηματικών ήταν γυναίκες. 

    Μαρία-Ρόζα Κασανδρινού, Α1 Γυμνασίου

Γυναίκες Μαθηματικοί από τον 10ο αι. π.Χ. έως τον 5ο αι. μ.Χ.
ΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Σύγχρονες
γυναίκες  Μαθηματικοί
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Η ιδέα : Η αναβίωση της Σφηττίας οδού 

(γνωστής και ως «μονοπάτι του Αιγέα»)
Η διαδρομή αυτή, μήκους 52 χιλιομέτρων, συνδέ-

ει την Ακρόπολη με το Σούνιο και περιλαμβάνει τους 

αρχαίους δήμους Σφηττό (σημερινό Κορωπί), Αγνού-

ντα και Μυρρινούντα (σημερινό Μαρκόπουλο), Κεφα-

λή (σημερινή Κερατέα) και Μαρώνεια (σημερινό Άγιο 

Κωνσταντίνο). Η Σφηττία οδός έχει, καταρχήν, αρχαι-

ολογικό-ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς, κατά την κλα-

σική εποχή, αποτελούσε τη σύνδεση μεταξύ  Αθήνας 

και Σουνίου (συμβόλου κυριαρχίας των Αθηνών στο 

Αιγαίο) αλλά και μεταξύ Αθήνας και Λαυρίου (πηγής 

ισχύος των Αθηνών λόγω των μεταλλείων της περι-

οχής). Η θέση του σχολείου μας, που βρίσκεται γεω-

γραφικά επί της διαδρομής αυτής, αλλά και η ποικιλία 

των βιοτόπων της μάς ενέπνευσαν, για να σχεδιάσου-

με δράσεις που συνδυάζουν τη Βιολογία με τον αθλητι-

σμό, με γνώμονα την επιμόρφωση και την ψυχαγωγία 

των μαθητών.

Εργασία και χαρά
Οι μαθητές μας γνώρισαν τη βιοποικιλότητα του 

φρυγανικού οικοσυστήματος με επισκέψεις πεδίου 

που τους έφεραν σε επαφή- μέσω της παρατήρησης- 

με τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Καθώς, 

όμως, η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται και από πολλά 

τεχνητά οικοσυστήματα, όπως καλλιεργημένες εκτά-

σεις, τα παιδιά «έστησαν» και το δικό τους σχολικό 

περιβόλι. Οι σπορές του Οκτωβρίου και του Μαρτίου 

απέδωσαν κυριολεκτικά καρπούς και μας έδωσαν την 

ευκαιρία όχι μόνο να τους γευτούμε αλλά και να γνω-

ρίσουμε τη θρεπτική τους αξία και άλλες πρωτότυπες 

χρήσεις τους. Οι μαθητές αντιλήφθηκαν τη συμβολή 

της αποικοδόμησης, του κύκλου του νερού και της 

αζωτοδέσμευσης στη γονιμότητα του εδάφους του 

περιβολιού μας μέσω της βιολογικής ταφής οργανι-

κών απορριμμάτων και μέσω της ανάλυσης βρόχινου 

νερού.

Η οδός που διασχίζει τον Υμηττό χαρακτηρίζεται 

από έδαφος ασβεστολιθικής σύστασης και, έτσι, δεν 

αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι περιλαμβάνει σπή-

λαια και φρέατα. Με αφορμή τους γεώτοπους αυτούς, 

οι μαθητές γνώρισαν εικονικά το περιβάλλον τους και, 

μέσα από διαδραστικά παιχνίδια (αναρρίχηση σε τοί-

χο), το εξερεύνησαν. Με βάση υποθετικά σενάρια και 

αφού προηγουμένως πήραν πληροφορίες για τα σω-

στικά μέσα, αναρριχήθηκαν στα «τοιχώματα» των σπη-

λαίων, δημιουργώντας, παράλληλα, ομάδες αλληλο-

βοήθειας, για να πετύχουν την ανάβαση.

Οι μαθητές απόλαυσαν αυτήν την ξεχωριστή εμπει-

ρία. Και για εμάς, τους καθηγητές, όμως, ήταν μια ακό-

μη ευχάριστη επαλήθευση αυτού που όλοι γνωρίζου-

με: ότι η γνώση που συνδυάζεται με τη δράση μετα-

μορφώνει τη στείρα μάθηση σε εμπειρία ζωής.

         Έλενα Τσιτούρα, Βιολόγος    

Μιχάλης Βλάχος, καθηγητής Φυσικής Αγωγής  

This year the class of Profi ciency Holders of A΄ Likiou read George 

Orwell’s book "Animal Farm". After reading the book, the class was 

divided into groups. Each group chose a diff erent creative project 

based on the story. 

The fi rst group made a complete 

board game from scratch which 

of course was called Animal Farm. 

The only prerequisite in order to 

play the game was to have read the 

book. It consisted of a board which 

the girls drew and many cards that 

correspond to every square of the 

game. These cards give orders, 

prizes and penalties. As soon as the 

girls brought the game to school, 

we spent two amazing periods 

playing all together and revising at 

the same time.

Σοφία Βρούτση

Άννα Μαρινοπούλου

Μαρία Μαρινοπούλου

Όμιλος Α΄ Γυμνασίου Σχολικού Έτους 2017-2018

"Animal Farm" Project

BOARD 
GAME

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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The third group composed, record-

ed and performed a rap song which 

was based on the book. The perfor-

mance took place in class and of course 

congratulations were in order. 

Mr. Jones
(Verse 1)

Pigs had all the apples eaten

They said that’s nothing (pig sound)

Everybody calls them bleaders

And they ain’t bluffi  ng

I’m with miss Jones in the kitchen

Making apple muffi  ns

Must be Thanksgiving

Cuz hens are fi lled with stuffi  ng

(Chorus)

Mr. Jones

You look like a zombie from Halloween

Mr. Jones

Pull up with our K9 team

Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones

(Verse 2)

Snowball thought of the windmill

But Napoleon just wanted to chill

All Pigs sleep on a Bed

And the others that are left drop dead

All commandments have changed

And eggs are being exchanged

Pull up on the farm

And I mean no harm

Frederick is my name

And scamming is my game

Boxer got hit by fl ipping stones

And wrecked his fl ipping bones

It’s all thanks to Mr. Jones

(Chorus)

Mr. Jones

You look like a zombie from Halloween 

Mr. Jones

Pull up with our K9 team

Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones

(Verse 3)

Our lyric are clean like Colgate (aye)

White pig Snowball that’s my soulmate (aye)

You ain’t got no drinks I might donate (aye)

Run in the woods like a snowfl ake (uh uh)

Talking ’bout your dogs tryna chase me

You can try but you can’t catch me

Now there’s no way I’m coming back

And I’ll enjoy seeing the farm corrupt

Snow in, snow out

Now ima be the leader

Had to steal yo plan

Execute it like a winner

Now I’ll celebrate with dinner 

Napi, he be smoother than a fi dget spinner

Hens were so scared they tried to fl y

I don’t need nobody. I ain’t even gotta say it

Napi don’t play Napi don’t pay

Dogs r my company and we run our own

company

(Chorus)

Mr. Jones

You look like a zombie from Halloween

 with our K9 team

Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones

Θοδωρής Μαρινόπουλος, 

Στάμος Πέππας, Νικόλας Τασάκος

The second group decided to make the newspaper which would be pub-

lished in ‘Animal Farm’. The newspaper called ‘The Dairy Mail’ includes in-

terviews, a daily horoscope, an agony column and really resourceful classi-

fi ed ads. 

Δέσποινα Γκούντμαν, Κωνσταντίνα Μπενή, Σοφία Κοκολάκη

RAP SONGNEWSPAPER 

Manor farm hostile takeover!
Manor farm has been taken over by its own animals, has Mr. 

Jones lost his touch? Are all local farms in danger? Are our 
animals planning to overthrow their human leaders?

Manor farm, or “Animal farm”, as its most recent owners call it, is 
no longer under human rule. Last week, the farm’s previous owner 
Mr. Jones was chased off  the premises. Since then, the leadership of 
the farm seems to have fallen into the hands of the pigs who have 
adopted a new regime which they call “Animalism”. Seven com-
mandments seem to accompany this very unconventional system 
that has no hopes of succeeding in our minds.
 ________________________________________

Th e windmill plans weren’t 
Snowball’s!
Mr. Napoleon himself was kind enough to put aside some time 

from his very busy schedule to give us exclusive information 
on the windmill and the management of the farm. (page 2)
________________________________________

Gregory’s glue 
Pure fresh glue from horses near you 

Submit your horses for a speedy glue delivery within 3-4 days of its 
arrival or your money back guarantee. 
Call mr. p. Swine at 0044180597269
________________________________________

Don’t forget to take a look at 
Muriel’s Corner (page 4). 
She’s goat the solution to all your problems!
________________________________________

Wonder what your 
future holds? 
Benjamin brings you this week’s horoscopes on page 4.
________________________________________

Sugar Candy Mountain Real 
or Fake?
Moses has all the answers on page 3 and my God are they crazy!

Farm wanted 
Animals not too needy 
Close to pub 
Equipped with brewery
(Mr. Bones: 00440284759)

Interview with the head 

of Animal Farm Mr. Napoleon

We were lucky enough to have Mr. Napoleon give us some in-

teresting information on “Animal Farm” and its secrets that 

only he knows.  

- So how did you decide to overthrow your owner?

- It was really all my decision. I took advantage of what was obviously 

a weak moment and it paid off  as you can probably tell.

- According to insider intel it was a group eff ort…

- LIES! Everyone likes to undermine my contribution as a way of 

teasing, but it really boiled down to my immaculate leadership skills 

and the moral support of my comrades. 

 By the way, could you tell me the names of the traitors… I mean in-

formants, so as to reward them for their service to you?

- I am afraid that that information is confi dential. Anyway, how is 

managing the farm going? Rumors say that a shortage of food is 

to be expected during the winter.

-  Who would believe such a terrible thing? Th at is completely untrue. 

Our crops are more than enough to sustain the farm well into the 

winter, especially aft er the construction of my handy dandy wind-

mill which is going to produce more for less…

 Anyway, you previously asked me about managing the farm, so let 

me explain. At fi rst, all the pigs and I had to overcome great diffi  cul-

ties regarding our leadership, since we had to learn how to read and 

write and also make the rest of the animals obey our orders, I mean 

guidelines. But aft er a lot of work and practice, we fi nally made it and 

I am proud to say that we have made great progress and built (apart 

from a windmill, duh) a perfect bond between all the animals that 

live in the farm. One could even say that we are actually a fa(r)m now.

- Yes, I wanted to ask you about that. Wasn't the idea for the wind-

mill actually Snowball’s, who has since disappeared?

- Poppycock, the plans were stolen from my desk a few weeks back 

and Snowball was the obvious culprit. He wanted to be sole leader of 

the farm from the very beginning. It all went south for him though. 

During the presentation he was constantly at a loss for words. Of 

course, since the plans were mine I kept fi lling in and correcting. 

Th e next day when everyone woke up he had left , nowhere to be 

seen again, obviously to save himself the embarrassment of admit-

ting to his crime.

- So Snowball seems to be quite mischievous...Well that was pretty 

much all the questions. Would you like to say something else to 

our readers?

- Well, I would just like to say Four legs good, Two legs bad! Have a 

great day everyone!

Benji's Horoscope Pigs 
It's really an amazing 
season for the pigs unless 
your name happens to 
start with S and ends in 
nowball (you're going to 
get chased away from your 
current residence, sorry...). 
Otherwise you will have an 
amazing season of leading 
and manipulating (enjoy it 
you monster).  

Horses
Work work work and 
pretty much a little more 
work is in your future, 
if you opened

Be
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Horses
Work

Dear Muriel, 
I was the victim of a very 
brutal revolution. I was 
kicked out of my own farm 
by my own animals. I can’t 
understand where I went 
wrong. Okay, I forgot to feed 
them a couple of times and 
I was drunk sometimes too, 
but other than that I was the 
best farm owner a farm could 
ever ask for. How can I get my 
farm back? 
Desperate Farmer

Dear Desperate Farmer, 
Let’s be honest, we all know 
you are Mr. Jones and I 
have bad news for you. Your 
animals were not happy with 
the way the farm was ruled. 
You don’t have any chances 
of going back to your house, 
so I would recommend that 
you go through our ads and 
start looking for a new house, 
because, let’s be honest, you 
cannot live in a pub forever. 
And while you’re at it, look for 
a job too, you need some money 
to pay for all that alcohol. 

Muriel

Muriel’s Corner

rutal revolut
kicked out of m
by my own an
understand wh
wrong. Okay, I f
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but other than th
best farm owner 
ever ask for. How
farm back? 
Desperate Farmer

Sugar Candy Mountain real 

or fake? 
Moses the crow:

Comrades and petty humans, there is no question whether Sugar 

candy mountain is real or not, it is a real place I assure you and 

we will all get the chance to secure a place there aft er our measly 

existence. Ancient scrolls found in Northern Ireland confi rm  

the existence of a messiah who came to tell the story of sugar 

candy mountain and reveal its existence to animals and humans  

everywhere.  

Sugar candy mountain is a magical place where you eat sugar all 

day and there is no work, hunger or mean humans and animals 

because they are all at sour vegetable plain.

House for sale  
Previous owner: a family of pigs 

3 mud pits, 2 grub rooms 

Call Mr P. Swine:0044180597269 Cart for sale   Horse NOT included thanks Greg!(buy your own you hippies)Call: 00440394259

Tea and crumpets   

Delivery of freshly brewed tea, scones, 

crumpets and a full English breakfast  

Order by carrier pigeon.
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Επίβλεψη:

Τέτη Κονταξή, καθηγήτρια Αγγλικών
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Κέρκυρα, 5ο έτος πολέμου
Αγαπητό μου ημερολόγιο,
τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Ο πελοποννησιακός στόλος, 

επιτέλους, έφυγε και περιμένουμε την άφιξη του αθηναϊκού, που πι-
στεύουμε ότι θα δώσει λύση σε όλα μας τα προβλήματα. Η πιθανό-
τητα εξέγερσης των ολιγαρχικών έχει μειωθεί και η ώρα εκδίκησης 
έφτασε. Ήρθε η στιγμή για τους εχθρούς μας να πληρώσουν με αίμα 
το αίμα αδικοχαμένων προγόνων μας. Το νησί μας έχει διχαστεί, για-
τί οι αντίπαλοί μας, οι ολιγαρχικοί, εναντιώνονται στο συμφέρον της 
Κέρκυρας, το οποίο εμείς θα υπερασπιστούμε μέχρι τέλους. Θα κα-
ταφύγουμε σε στημένες δίκες, ακόμη και σε στυγνές δολοφονίες, τις 
οποίες θα διαπράξουμε χωρίς τύψεις, για να «καθαρίσει» το νησί μας 
από τους εχθρούς. Η νίκη και η δικαίωσή μας πλησιάζουν!

Δικός σου, 
Αντιφών

Κέρκυρα, 5ο έτος πολέμου
Αγαπητό μου ημερολόγιο,
κάθομαι κρυμμένος, στο σπίτι μου, εδώ και πέντε ημέρες, γιατί η 

κατάσταση έχει χειροτερέψει πολύ. Χθες, οι δημοκρατικοί έπεισαν 
κάποιους από τους συντρόφους μας που είχαν καταφύγει ως ικέτες 
στον ναό της Ήρας να περάσουν από δίκη, αν και όλοι ξέρουμε ότι θα 
καταδικαστούν σε θάνατο. Όσοι δεν πείστηκαν να δικαστούν ή δεν 
κρύβονται στα σπίτια τους, όπως εγώ, φοβούμενοι για την κατάληξή 
τους, βλέποντας όλα όσα γίνονταν, άρχισαν να αλληλοσκοτώνονται 
μέσα στον ναό ή αυτοκτονούν. Σαν να μην έφταναν όλοι μου οι φό-
βοι, χρωστάω και σε έναν δημοκρατικό συμπολίτη μου και φοβάμαι 
ότι θα με σκοτώσει λόγω βεντέτας. Τελικά, οι δημοκρατικοί έχουν ξε-

περάσει κάθε όριο, τυφλωμένοι από την επιθυμία για εκδίκηση. Δυ-
στυχώς, είμαστε τελείως αβοήθητοι απέναντί τους· βρισκόμαστε στο 
έλεός τους. Τι θα ακολουθήσει, άραγε; Θα σκοτώσουν ακόμη και τα 
παιδιά τους λόγω πολιτικών διαφορών; Ειλικρινά, δεν ξέρω τι να κά-
νω! Πού να κρυφτώ; 

Δικός σου, 
Θεόφραστος

Συρία 2018
Αγαπημένε μου μπαμπά,
σήμερα είναι τα γενέθλιά μου και ποιο είναι το δώρο μου; Έφυγες… 

Δε θα ξεχάσω ποτέ το προβληματισμένο βλέμμα σου, όταν η βάρκα 
χανόταν μέσα στην πρωινή ομίχλη. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Μέσα 
στις επόμενες ημέρες, θα έρθουμε και εμείς να σε βρούμε. Μπαμπά, 
φοβάμαι! Η μαμά κλαίει, ο μικρός προσπαθεί να την παρηγορήσει 
αλλά μάταια. Οι βομβαρδισμοί είναι συνεχείς και τα καταφύγια κα-
ταστρέφονται. Δε θέλω να φύγουμε. Αγαπώ την πατρίδα μας, αλλά 
ξέρω ότι είναι πολύ επικίνδυνο να μείνουμε εδώ. Ελπίζω να τα πούμε 
σύντομα.

Με αγάπη,
η κόρη σου

Μυτιλήνη 2018
Αγαπημένη μου κόρη,
μου λείπετε! Το ταξίδι ήταν δύσκολο, αλλά κατάφερα να φτάσω 

σώος και αβλαβής στη Μυτιλήνη. Δυστυχώς, δεν ισχύει το ίδιο και 
για τους υπόλοιπους. Κοντά στην ακτή, η βάρκα μας αναποδογύρι-
σε, αλλά εγώ ήμουν από τους τυχερούς που επέζησαν. Τώρα, είμαστε 
συγκεντρωμένοι σε ένα κέντρο υποδοχής προσφύγων και οι συνθή-
κες είναι δύσκολες. Δεν ξέρω πότε θα πάμε στην Αθήνα, γιατί, όπως 
πληροφορηθήκαμε, πολλοί περιμένουν μήνες για τη μεταφορά τους. 
Παρ’ όλες τις αντιξοότητες, είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε! Ευ-
τυχώς, οι ντόπιοι είναι φιλόξενοι και μας έσωσαν από το ναυάγιο! Ελ-
πίζω να τα πούμε σύντομα!

Με αγάπη,
ο πατέρας σου 

Ελένη Ανδρεαδάκη, Δέσποινα Γκούντμαν, Σοφία Κοκολάκη, 
Δανάη Μόρφη, Κωνσταντίνα Μπενή, Α1 Λυκείου
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Οι ακρότητες του εμφυλίου πολέμου 

αποτυπώνονται στο κεφάλαιο 81 του Θου-

κυδίδη (Θουκυδίδου Ιστορία, Βιβλίο 3), ένα 

κεφάλαιο που αποδεικνύει ότι ο πόλεμος 

είναι δάσκαλος της βίας. Όπως έχει εύστο-

χα επισημανθεί: «Η άποψη ότι ο πόλεμος πα-

ράγει βία και η βία πολιτικό χάος βρίσκει την 

πληρέστερη έκφρασή της στην τρομακτική 

εξιστόρηση του εμφυλίου σπαραγμού στην 

Κέρκυρα» (J.H. Finley, Θουκυδίδης, σελ.186). 

Ο δόλος των Κερκυραίων δημοκρατι-

κών και η φυσικότητα με την οποία εξαπα-

τούν τους ολιγαρχικούς, προβάλλοντας το 

σύνθημα μιας αγαστής συνεργασίας για το 

συμφέρον της πατρίδας, με απώτερο στόχο 

να τους οδηγήσουν σε δίκη παρωδία, δεν 

μπορεί παρά να προβληματίζουν τον σημε-

ρινό αναγνώστη. Διαδραματίζονται σκηνές 

που ξεπερνούν την ανθρώπινη φύση, όπως 

η σφαγή παιδιών από τους ίδιους τους γο-

νείς τους, αλληλοσκοτωμοί ικετών και δο-

λοφονίες για λόγους που δε σχετίζονται με 

πολιτικές πεποιθήσεις, αλλά εκπορεύονται 

από προσωπικά κίνητρα, όπως το κέρδος. 

Η κατάλυση της έννομης τάξης, η εξαχρεί-

ωση της ανθρώπινης φύσης και η διασάλευ-

ση των ηθικών αξιών κατατάσσουν τον εμ-

φύλιο  πόλεμο στην Κέρκυρα ως μια από τις 

τραγικότερες περιόδους της ανθρώπινης 

ιστορίας. Οι φράσεις του Θουκυδίδη «πᾶσα 
τε ἰδέα κατέστη θανάτου» και «οἷον φιλεῖ ἐν 
τῷ τοιούτῳ γίγνεσθαι» αποτελούν προμή-

νυμα της παθολογίας του πολέμου αλλά και 

της ανατομίας της ανθρώπινης ψυχολογίας, 

που ακολουθούν στο κεφάλαιο 82.

ΣΥΡΙΑ 2018: ωστόσο, ακόμα 

και  σήμερα, γινόμαστε θεατές…  

Σύμφωνα με την έκθεση Voices of Syria 

2018: «Αναφέρθηκαν παραδείγματα γυναι-

κών ή κοριτσιών που παντρεύονταν αξιωμα-

τούχους, για σύντομο διάστημα, προκειμένου 

να παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες, με σκο-

πό να λαμβάνουν γεύματα. Υπήρξαν διανο-

μείς ανθρωπιστικής βοήθειας που ζητούσαν 

τους τηλεφωνικούς αριθμούς γυναικών και 

κοριτσιών ή τα μετέφεραν στα σπίτια τους ‘για 

να πάρουν κάτι σε αντάλλαγμα’. Κάποιοι έδι-

ναν την ανθρωπιστική βοήθεια με αντάλλαγ-

μα μια επίσκεψη στο σπίτι τους ή την παροχή 

κάποιων ‘υπηρεσιών’, όπως να περάσουν τα 

κορίτσια μια νύχτα μαζί τους».

Μαριέττα Πρίντεζη, Ιάνθη Σπινάκη, 

Α1 Λυκείου

ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΑΣΜΑ

Γεια σας! Με λένε Θουκυδίδη

θα αφηγηθώ  ιστορία που ’χει γίνει ήδη

ΘΚΔ Θουκυδίδης συντομογραφία

ΘΚΔ Μισώ τη βία

Δημοκρατία VS Ολιγαρχία

Σκοτώνετε κάθε μέρα την παιδεία

Στης βάναυσης μάχης τα πεδία

Θυσιάζετε την οικογένεια, τα παιδία σας

Τι τρέλα είναι αυτή στα μυαλά σας;

Εικόνες αποτρόπαιες και ειδεχθείς 

Άνθρωπος, το χειρότερο πλάσμα της Γης

Σπαράζει στο μνήμα των ανιψιών της η θεία

Πραξικόπημα έγινε, δολοφόνησαν τον Πειθία

Ειρήνη βγήκαν να σας τάξουν

Ήρθαν οι κυρές πήλινα να πετάξουν

Ποια ήθη; Ποιες αρχές; Ποια αξιοπρέπεια;

Ο πόλεμός σας είναι απρέπεια!

Τη φιλία, τη γυναίκα μας, την οικογένειά μας 

Κι ας καίγεται η Κέρκυρα δύο μέτρα μακριά μας

Η βία έχει γίνει ο άξονας της ζωής σας

Έχετε χάσει τελείως την τιμή σας

Γενιά του χάους και ο πόλεμος σού ζητά να έρθεις

Ολιγαρχικός , Δημοκρατικός, είσαι ο ίδιος κλέφτης

Κερκυραίε, στο σπίτι σου σκάσανε οι  εμπρηστές

ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ,

ΘΟΥΚΙΔΕΥΣ;

Μίνως Γιαννόπουλος, Νικήτας Πλουμπίδης, 

Αχιλλέας Τυροβολάς, Α1 Λυκείου

Θουκυδίδης ο Αλιμούσιος: ένας μεγάλος Ιστορικός, ένα έργο «κτῆμα ἐς αἰεί»

Κ
άθε φορά που πρέπει να γράψω λίγα λόγια για μια Δι-

ερευνητική Εργασία την οποία έχω επεξεργαστεί με 

τους μαθητές μου, ένα πλατύ χαμόγελο που αποτυπώ-

νει χαρά και συγκίνηση διαγράφεται στο πρόσωπό μου. Η 

κυρίαρχη σκέψη μου είναι ότι το επάγγελμα του εκπαιδευ-

τικού είναι το πιο ελκυστικό και, ταυτόχρονα, γεμάτο προ-

κλήσεις, αφού στο κέντρο αυτού βρίσκονται οι μαθητές που 

με τη δυναμικότητα, τη ζωντάνια και τον αυθορμητισμό της 

εφηβείας τους μας μεταφέρουν τον παλμό της εποχής τους.

Στο πλαίσιο των Διερευνητικών Εργασιών, αποφασίσαμε 

με τους μαθητές του Α΄1 Λυκείου να ασχοληθούμε με τον 

Πελοποννησιακό Πόλεμο, έναν πόλεμο που, όπως αναφέ-

ρουν οι Bury & Meiggs στο έργο τους «Ιστορία της Αρχαίας 

Ελλάδας» (1975), «έχει γραφτεί από τον πρώτο και σπουδαιό-

τερο Έλληνα κριτικό Ιστορικό».

Σκοπός της εργασίας μας ήταν η ανάδειξη του διαχρονι-

κού μηνύματος του Θουκυδίδη για τη βιαιότητα του πολέ-

μου. Ερωτήματα προς διερεύνηση αποτέλεσαν τα εξής:

• Πώς απεικονίζεται η σφαγή στην Κέρκυρα στο Κεφ. 81 

των Ιστοριών του (βιβλίο 3);

• Πόσο επίκαιρο είναι το μήνυμα του Θουκυδίδη σχετικά με 

την αγριότητα της ανθρώπινης φύσης σε συνθήκες πολέ-

μου;

• Μπορούν οι μαθητές μας να εκφράσουν το μήνυμα αυτό 

μέσα από τις μορφές τέχνης που αυτοί επιθυμούν;

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω, θερμά, τους μαθητές 

μου για τη συνεργασία τους, τη μεθοδικότητά τους και τις 

καινοτόμες ιδέες τους, που επιβεβαιώνουν ότι, ακόμη και 

σε ένα εξεταστικοκεντρικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, πά-

ντα υπάρχει χώρος, για να εκφράζονται δημιουργικά και να 

απολαμβάνουν την αξία της γνώσης!

Στέλλα Χαλαμπαλάκη, Φιλόλογος

Κέρκυρα 427 π.Χ… Συρία 2018 μ.Χ.
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Σ
ίγουρα το έχετε δει σε πολλές 

αστυνομικές τηλεοπτικές σειρές. 

Όταν οι πρωταγωνιστές – Eγκλη-

ματολόγοι καλούνται στον τόπο ενός 

εγκλήματος, ψεκάζουν σε διάφορα ση-

μεία και, αμέσως, εμφανίζεται μια μπλε 

λάμψη· εμείς, τότε, αντιλαμβανόμαστε 

ότι εκεί υπήρχε αίμα. Ο δολοφόνος μπο-

ρεί να νομίζει ότι «ξεφορτώθηκε» το θύ-

μα του, επειδή καθάρισε το αίμα από τις 

επιφάνειες. Ωστόσο, τίποτα δεν εξαφα-

νίζεται χωρίς να αφήσει κάποιο ίχνος!

 Η λουμινόλη
Τη χρήση της λουμινόλης στην Εγκλη-

ματολογία εισήγαγε για πρώτη φορά, το 

1937, ο Γερμανός Ιατροδικαστής Γουόλ-

τερ Σπρεχτ, αν και ήταν, ήδη, γνωστό, για 

περίπου δέκα χρόνια, ότι το αίμα μπορεί 

να προκαλέσει την αντίδραση. Από όλες 

τις ιδιότητες που μπορεί να έχει μια χη-

μική ουσία ίσως η πιο εντυπωσιακή είναι 

να λάμπει στο σκοτάδι.

Η λουμινόλη είναι μια από τις πιο 

γνωστές και ευρέως χρησιμοποιούμε-

νες ενώσεις χημειοφωταύγειας, η οποία 

λάμπει με ένα φωτεινό μπλε φως, όταν 

ενεργοποιείται με έναν οξειδωτικό πα-

ράγοντα, όπως το υπεροξείδιο του υδρο-

γόνου, σε αλκαλικό διάλυμα παρουσία 

ενός καταλύτη. Η λουμινόλη ή 5-αμι-

νο-2,3-διυδρο-1,4-φθαλαζινεδιόνη 

ανακαλύφθηκε, για πρώτη φορά, στις 

αρχές του 20ου αι. Όταν η ένωση αντι-

δρά με έναν οξειδωτικό παράγοντα, 

αντικαθιστώνται τα άτομα αζώτου και 

υδρογόνου με οξυγόνο. Η ενέργεια 

που παράγεται από την αντίδραση με-

ταφέρεται σε ένα ηλεκτρόνιο, το οποίο 

διεγείρεται σε ένα υψηλότερο ενεργει-

ακό επίπεδο (στιβάδα). Στη συνέχεια, 
η ενέργεια, υπό τη μορφή ενός φωτο-
νίου, απελευθερώνεται,  καθώς το ηλε-
κτρόνιο μεταπίπτει πίσω στη σταθερή 
του κατάσταση χαμηλότερης ενέργει-
ας. Για να ενεργοποιηθεί, όμως, η αντί-
δραση της λουμινόλης, χρειάζεται έναν 
καταλύτη. Οι ερευνητές χρησιμοποι-
ούν την αντίδραση της λουμινόλης, για 
να ανιχνεύσουν αίμα σε έναν πιθανό 
τόπο  εγκλήματος. Ένα μείγμα λουμι-
νόλης, σε αραιό διάλυμα υπεροξειδίου 
του υδρογόνου, ψεκάζεται στην περιο-
χή όπου υποθέτουν ότι υπάρχει αίμα. 
Ο σίδηρος που περιέχεται στην ομάδα 
της αίμης της αιμοσφαιρίνης στο αίμα 
καταλύει την αντίδραση. 

Ο χώρος πρέπει να είναι σκοτεινός 

και, αν υπάρχουν ίχνη αίματος, θα πα-

ρατηρηθεί μια μπλε λάμψη, που διαρκεί 

περίπου 30 δευτερόλεπτα. Οι ερευνητές 

καταγράφουν αυτήν τη λάμψη χρησιμο-

ποιώντας φωτογραφικό φιλμ, που μπο-

ρεί να χρησιμοποιηθεί στο δικαστήριο 

ως τεκμήριο για την παρουσία αίματος 

στον τόπο του εγκλήματος. Επειδή ο 

σίδηρος δρα ως καταλύτης, απαιτείται 

μόνο σε ιχνοποσότητες, και, επομένως, 

χρειάζεται μόνο μια ελάχιστη ποσότη-

τα αίματος, για να δώσει θετικό αποτέ-

λεσμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να 

ανιχνευθεί αίμα, ακόμη και αν έχει κα-

θαριστεί καλά και δεν είναι ορατό με 

γυμνό μάτι.

Μειονεκτήματα  της μεθόδου 
Ένα σημαντικό μειονέκτημα της τε-

χνικής αυτής είναι ότι η αντίδραση 

πραγματοποιείται, ακόμη και όταν έρθει 

σε επαφή με οποιαδήποτε ένωση περιέ-

χει σίδηρο.

Η λουμινόλη, επίσης, δίνει το χαρα-

κτηριστικό μπλε φως και με ορισμένα εί-

δη λευκαντικών, ορισμένες ενώσεις του 

χαλκού, ακόμα και με περιττώματα. Τα 

λευκαντικά είναι, συχνά, το μεγαλύτε-

ρο πρόβλημα σε μια σκηνή εγκλήματος, 

δεδομένου ότι μπορεί να έχουν χρησι-

μοποιηθεί από τον δολοφόνο, για να κα-

θαρίσει τους λεκέδες αίματος, δίνοντας, 

έτσι, ένα αλλοιωμένο τελικό αποτέλε-

σμα μπλε φωτός. Ένας έμπειρος ερευνη-

τής, βέβαια, μπορεί να καταλάβει τη δι-

αφορά μεταξύ του αίματος και του λευ-

καντικού, λόγω των διαφορετικών ταχυ-

τήτων της αντίδρασης.   Επιπλέον, ενώ ο 

ψεκασμός με λουμινόλη αφήνει το αίμα 

ανέπαφο για περαιτέρω εξετάσεις, ενδέ-

χεται να αλλοιώσει άλλα στοιχεία. Έτσι, 

ο ψεκασμός με αυτήν την ένωση πρέπει 

να είναι ελεγχόμενος.

Παρά τα μειονεκτήματα αυτά, η λου-

μινόλη χρησιμοποιείται, ακόμη, από 

τους επιστήμονες ως προκαταρκτική 

δοκιμή για τη διαλεύκανση ενός εγκλή-

ματος.

Βιβλιογραφία:

http://www.scienceinschool.org,

http://www.bioximikos.gr, 

Αλεξία Τακούδη, Β1 Λυκείου

Επίβλεψη: Σοφία Ανδρακάκου, Χημικός

Η 
ηρωίνη ή διακετυλομορφίνη εί-

ναι οπιοειδές ναρκωτικό που ανή-

κει στην κατηγορία των σκληρών 

ναρκωτικών, λόγω του εξαιρετικά υψη-

λού βαθμού εθισμού που προκαλεί. Είναι 

το πιο δυνατό παυσίπονο στον κόσμο και 

παράγεται από την οπιούχα παπαρούνα.

Οι περιστασιακοί και οι νέοι χρήστες 

προτιμούν να την εισπνέουν από τη μύ-

τη, τεχνική γνωστή και ως «σνιφάρισμα» ή 

«πρέζα». Οι τακτικοί χρήστες, όμως, προ-

τιμούν να την καπνίζουν ή να τη λαμβά-

νουν ενδοφλεβίως, καθώς μέσω αυτών 

των οδών εξασφαλίζεται πιο έντονη δρά-

ση. Η ηρωίνη παρασκευάστηκε για πρώτη 

φορά το 1874 από τον Άλντερ Ράιτ, έναν 

Χημικό με έδρα το νοσοκομείο St. Mary’s, 

στο Λονδίνο. Ο επιστήμονας έκανε πειρά-

ματα με τη μορφίνη, προσπαθώντας να 

αποβάλει τις εθιστικές της ιδιότητες. Μετά 

από πειράματά του, ο Ράιτ «έβαλε στο ρά-

φι» τη νέα του ανακάλυψη, την οποία ανέ-

λαβε, αργότερα, ο Μπάγιερ, ο Γερμανός 

βιομήχανος βαφών, όταν μετέτρεψε τη βι-

ομηχανία του σε φαρμακευτική εταιρεία. 

Το 1897, ο Μπάγιερ είχε, ήδη, προωθήσει 

στην αγορά την ηρωίνη, ως θεραπευτικό 

μέσο για μια σειρά ασθενειών, όπως εί-

ναι ο εθισμός στη μορφίνη, σε πάνω από 

είκοσι χώρες σε όλον τον κόσμο. Xρειά-

στηκαν, ωστόσο, περισσότερα από δεκα-

πέντε χρόνια, για να αντιληφθεί η ιατρική 

κοινότητα τις παρενέργειες της ηρωίνης.

Τα οπιούχα, όπως είναι η ηρωίνη, εί-

ναι αποτελεσματικά παυσίπονα που μει-

ώνουν το άγχος και τον πόνο. Καταστέλ-

λουν τη δραστηριότητα του νευρικού 

συστήματος, επιβραδύνοντας την ανα-

πνοή και τον καρδιακό παλμό και κατα-

πιέζοντας το αντανακλαστικό του βήχα. 

Τα οπιούχα αυξάνουν, επίσης, το μέγεθος 

συγκεκριμένων αιμοφόρων αγγείων, δη-

μιουργώντας, έτσι, την αίσθηση της ζε-

στασιάς και καταστέλλουν τη λειτουργία 

του εντέρου έχοντας, συχνά, ως αποτέ-

λεσμα τη δυσκοιλιότητα. Επίσης, παρα-

τηρούνται συμπτώματα, όπως θολωμένη 

πνευματική λειτουργία, ναυτίες, έμετοι 

και υποθερμία.

Παρόλο που η ηρωίνη δε βλάπτει τα 

ζωτικά όργανα του σώματος, όπως κά-

νει το αλκοόλ, ο συστηματικός χρήστης 

ηρωίνης είναι, συχνά, άρρωστος, τον πε-

ρισσότερο καιρό, εξαιτίας της κακής δια-

τροφής, του κακού ύπνου, της γενικής πα-

ραμέλησης του οργανισμού του και πολ-

λών άλλων συνθηκών, που είναι συνέπεια 

του τρόπου ζωής του. Τα προβλήματα αυ-

τά μπορεί να κυμαίνονται από λιγότερο 

σοβαρά, μέχρι εκείνα που θέτουν τη ζωή 

του χρήστη σε κίνδυνο, όπως η ηπατίτιδα 

και ο ιός HIV. 

Οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις από 

τη χρήση ηρωίνης μπορεί να είναι κατα-

στροφικές. Ο εθισμός επιφέρει αρνητικές 

συνέπειες σε σωματικό, ψυχικό και κοινω-

νικό επίπεδο. Σε βάθος χρόνου, οι εθισμέ-

νοι στην ηρωίνη εμφανίζουν μια σειρά 

σωματικών προβλημάτων, τα οποία περι-

λαμβάνουν: σημαντική εξασθένηση του 

ανοσοποιητικού συστήματος, ευπάθεια 

σε όλες τις λοιμώδεις νόσους (HIV/AIDS, 

φυματίωση, ηπατίτιδα Β και C), προβλή-

ματα στο ήπαρ και την καρδιά, αναπνευ-

στικά προβλήματα, κατεστραμμένες φλέ-

βες και φλεβικές θρομβώσεις, επικίνδυνα 

δερματικά αποστήματα, χρόνια δυσκοι-

λιότητα, ακανόνιστη έμμηνο ρύση, στει-

ρότητα στις γυναίκες και ανικανότητα 

στους άνδρες, κακές διατροφικές συνή-

θειες και απώλεια βάρους, έντονες συ-

ναισθηματικές διαταραχές και γνωστική 

διαταραχή.

Oι χρήστες της ηρωίνης, συνήθως, πε-

θαίνουν από υπερβολική δόση. Η ηρω-

ίνη είναι, συχνά, πολύ νοθευμένη, άρα η 

δόση του ναρκωτικού που παίρνουν οι 

χρήστες είναι μικρή. Αν ο χρήστης πάρει 

δόση λιγότερο νοθευμένη από αυτή που 

χρησιμοποιεί συνήθως, πεθαίνει.

Βιβλιογραφία:

Drugs, Harry Shapiro

Εκδόσεις: Ερευνητές ΚΕΘΕΑ
Δέσποινα Γκούντμαν, Στέλλα Μάγγου, 

Κωνσταντίνα Μπενή, Έλενα Μπουγιούκου, 

Μάγκυ Σαρπάκη, Μαριέττα Πρίντεζη

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ  ΑΙΜΑΤΟΣ

ΗΡΩΙΝΗ

Ε
φέτος, στο μάθημα της Διερευνητικής Εργασίας, οι μαθητές της Β΄ Λυκείου με-

λέτησαν τις χημικές μεθόδους που χρησιμοποιεί η Αστυνομία για τη διαλεύκαν-

ση εγκλημάτων. Υπάρχουν διάφορες χημικές αποδείξεις που μπορούν να συλ-

λεχθούν από τον τόπο ενός εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων των ναρκωτικών, 

των ινών, των χρωμάτων ή ακόμη και ανθρώπινων υπολειμμάτων, όπως τρίχες και 

δέρμα. Στο πλαίσιο του μαθήματος, επισκεφθήκαμε την Εγκληματολογική Υπηρε-

σία της Ελληνικής Αστυνομίας. Ακολουθεί ένα απόσπασμα της εργασίας.

Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου, στο μά-

θημα της Διερευνητικής Εργασίας, 

ασχολήθηκαν με τη Χημεία των Ναρ-

κωτικών. Ερεύνησαν την ιστορία των 

ναρκωτικών, τις κατηγορίες, τη δράση 

τους, τα αποτελέσματά τους στη ζωή 

των ανθρώπων αλλά και τους τρόπους 

απεξάρτησης από αυτά. Στο πλαίσιο 

του μαθήματος, επισκεφθήκαμε το Γε-

νικό Χημείο του Κράτους, όπου ξενα-

γηθήκαμε στο εργαστήριο ανάλυσης 

και ταυτοποίησης ναρκωτικών ουσιών 

από τη Διευθύντρια του τμήματος κ. 

Μπακούρη.

Επίβλεψη: Σοφία Ανδρακάκου, Χημικός
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ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ
Οι παραβολές είναι σύντομες διηγήσεις 

επινοημένων ιστοριών από την καθημερι-

νή ζωή και φανερώνουν, με εύγλωττο τρό-

πο, στοιχεία που αφορούν στη Βασιλεία 

του Θεού. Ο Ιησούς, συχνά, μιλούσε με πα-

ραβολές, καθώς, ίσως, ήταν ο καλύτερος 

τρόπος, για να διδάξει τις νέες, πρωτάκου-

στες και ανατρεπτικές αλήθειες της Βασι-

λείας του Θεού, ώστε να μπορέσουν να τις 

κατανοήσουν όλοι.

ΠΑΡΑΒΟΛΗ 

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ
Μια ημέρα, πλησίασε τον Ιησού ένας 

Νομικός που ήθελε να Τον πειράξει και 

Του είπε: «Δάσκαλε, τι πρέπει να κάνω, για 

να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;».

Ο Ιησούς τού απάντησε: «Τι γράφει στον 

Νόμο; Εσύ μελετάς τον Νόμο. Ξέρεις, λοιπόν, 

τι γράφει». Τότε ο Νομικός Τού απάντησε: 

«Να αγαπήσεις τον Κύριο και Θεό σου με 

όλη σου την καρδιά κι όλη σου την ψυχή κι 

όλη σου τη δύναμη κι όλο σου τον νου και 

να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό 

σου». Τότε, του αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Πο-

λύ σωστά απάντησες. Αυτά να κάνεις και θ’ 

αποκτήσεις την αιώνια ζωή».

Ο Νομικός, θέλοντας να δικαιολογηθεί 

που έκανε αυτή την ερώτηση στον Χρι-

στό, ξαναρώτησε: «Και ποιος είναι για μένα 

ο πλησίον;».

Λαμβάνοντας, λοιπόν, αφορμή από αυ-

τήν την ερώτηση, ο Χριστός αφηγήθηκε 

την εξής παραβολή:

Ένας άνθρωπος κατέβαινε από τα Ιερο-

σόλυμα προς την Ιεριχώ. Στον δρόμο, έπε-

σε στα χέρια ληστών. Αυτοί, αφού του πή-

ραν όσα πράγματα είχε, του έκλεψαν και 

τα ρούχα, τον πλήγωσαν κι έτσι μισοπεθα-

μένο τον άφησαν στην ερημιά. Κατά σύ-

μπτωση, από εκείνον τον δρόμο περνού-

σε ένας ιερέας. Αυτός είδε τον πληγωμένο, 

αλλά τον προσπέρασε χωρίς να τον βοη-

θήσει. Σε λίγο, έφτασε στον τόπο εκείνον 

κι ένας λευίτης, νεωκόρος, δηλαδή, στον 

Ναό. Είδε τον πληγωμένο, αλλά κι αυτός 

έφυγε χωρίς να βοηθήσει. Ένας περαστι-

κός Σαμαρείτης, όμως, είδε τον χτυπημένο 

και τον λυπήθηκε. Αμέσως, κατέβηκε από 

το ζώο του, περιποιήθηκε τις πληγές του 

με κρασί και λάδι και τις περιέδεσε. Έπειτα, 

τον φόρτωσε στο ζώο του και τον μετέφε-

ρε σ’ ένα πανδοχείο. Έδωσε, μάλιστα, στον 

ξενοδόχο αρκετά χρήματα και του είπε: 

«Περιποιήσου τον πληγωμένο, μέχρι να γίνει 

καλά. Αν σου χρειαστούν περισσότερα χρή-

ματα, στον γυρισμό θα σου τα δώσω». 

Μετά, ο Ιησούς ρώτησε τον Νομικό: 

«Λοιπόν, ποιος από τους τρεις φέρθηκε ως 

πλησίον σ’ αυτόν τον άτυχο που έπεσε στα 

χέρια των ληστών;». Κι εκείνος απάντησε: 

«Αυτός που έδειξε ευσπλαχνία». «Πήγαινε, 

λοιπόν, και κάνε κι εσύ το ίδιο», είπε ο Ιησούς

(Πορεύου καί σύ καί ποίει ὁμοίως).

ΤΙ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ 

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ
Η συγκεκριμένη παραβολή καταδει-

κνύει ότι οι άνθρωποι πάντοτε κάνουν δι-

ακρίσεις μεταξύ τους βάσει φυλής, εθνι-

κότητας, θρησκείας, κοινωνικής τάξης 

κ.ά. Ο Ιησούς, με αυτήν την παραβολή, 

στράφηκε κατά των διακρίσεων αυτών 

και δίδαξε να βλέπουμε με ευαισθησία 

τον κάθε άνθρωπο, ιδιαίτερα όταν βρί-

σκεται σε ανάγκη, και να του προσφέ-

ρουμε έμπρακτη αγάπη. Έτσι, λοιπόν, 

φανέρωσε με παραστατικό τρόπο ότι οι 

άνθρωποι που ζουν κατά το πνεύμα της 

Βασιλείας του Θεού μπορούν να γίνουν 

μια κοινωνία έμπρακτης και αμοιβαίας 

αγάπης χωρίς διακρίσεις.

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
Η παραβολή 

του σπλαχνικού αστέγου
Ήταν κάποτε ένας άστεγος, ο οποίος 

περιπλανιόταν, για να καταφέρει να ζή-

σει. Μια ημέρα, πέρασε από έναν φούρνο. 

Μπήκε μέσα και παρακάλεσε τον φούρνα-

ρη να του δώσει κάτι να φάει, αλλά εκείνος, 

άκαρδος και άσπλαχνος όπως ήταν, αρνή-

θηκε και τον έδιωξε κακήν κακώς. Ο άστε-

γος, τότε, βρήκε καταφύγιο στην πιο κάτω 

γωνιά του δρόμου και αποκοιμήθηκε πει-

νασμένος και πικραμένος. 

Το βράδυ, ξύπνησε ακούγοντας δυνα-

τούς θορύβους από τον φούρνο˙ πλησία-

σε, και τότε, είδε δύο ληστές να κλέβουν τα 

χρήματα από το ταμείο. Λίγο πιο μακριά, 

βρισκόταν αναίσθητος ο φούρναρης. Ο 

άστεγος, δίχως να το πολυσκεφτεί, επιτέ-

θηκε στους ληστές και κατάφερε να τους 

ακινητοποιήσει. Αφού κάλεσε την αστυ-

νομία, συνόδευσε στο νοσοκομείο τον 

φούρναρη και έδωσε αίμα, για να μπορέ-

σει να αναρρώσει. 

Ο φούρναρης, όταν συνήλθε, κατάλαβε 

το λάθος του και, από τότε, έδινε φαγητό 

στον άστεγο, όποτε εκείνος το είχε ανάγκη.
Αγγελίνα Παππά-Πανουτσοπούλου, 

Β1 Γυμνασίου
Επίβλεψη: Μανόλης Μαυρολέων, 

Θεολόγος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τ

α τελευταία χρόνια, η εκδήλωση ρατσιστικών αντι-

λήψεων και συμπεριφορών αποτελεί σύνηθες φαι-

νόμενο στη χώρα μας. Ειδικά την τελευταία δεκαε-

τία, παρατηρείται μια –άνευ προηγουμένου– έξαρση ρα-

τσιστικών σχολίων εναντίον αδύναμων κοινωνικών ομά-

δων. Αυτό συμβαίνει καθώς, ακόμα κι αν θεωρούμε ότι 

έχουμε αναπτύξει το δημοκρατικό αίσθημα, δεν έχουμε 

μάθει, ουσιαστικά, να δεχόμαστε και να σεβόμαστε τη δι-

αφορετικότητα του άλλου.

Υπάρχουν διάφορες μορφές ρατσισμού, όπως ο φυλε-

τικός και o κοινωνικός. Ο φυλετικός ρατσισμός υφίσταται 

εναντίον μεταναστών και μειονοτήτων, καθώς θεωρού-

νται υποδεέστεροι∙ για τον λόγο αυτό, τους αποδίδονται 

κατηγορίες ότι εγκληματούν ή ότι εκτοξεύουν την ανερ-

γία στη χώρα μας. Ο κοινωνικός ρατσισμός υφίσταται ενά-

ντια σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι τοξι-

κομανείς, οι αποφυλακισμένοι, οι ομοφυλόφιλοι, τα άτο-

μα με ειδικές ανάγκες κ.λπ., καθώς λίγοι είναι εκείνοι που 

τους αποδέχονται ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας. 

Για να λυθεί ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, θα 

πρέπει να εμβαθύνουμε στα κυριότερα αίτια που το προ-

καλούν. Ένα βασικό αίτιο της έξαρσης του ρατσισμού στη 

χώρα μας είναι η αύξηση της ανεργίας, φαινόμενο για το 

οποίο, εσφαλμένα, ενοχοποιούνται οι μετανάστες. Και 

αυτό συμβαίνει, διότι οι μετανάστες, συνήθως, ασχολού-

νται με επαγγέλματα (κυρίως χειρωνακτικά), τα οποία δεν 

επιθυμούν να ασκήσουν οι ντόπιοι, καθώς οι τελευταίοι 

επιδιώκουν να απορροφηθούν εργασιακά στον δημόσιο 

τομέα ή να ασχοληθούν με κάποιο πνευματικού τύπου 

επάγγελμα που έχει άμεση σχέση με τον τίτλο σπουδών 

που έχουν αποκτήσει. Ωστόσο, τέτοιου είδους επαγγέλ-

ματα είναι κορεσμένα και παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά 

ανεργίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα 

αίσθημα φθόνου προς τους μετανάστες που εργάζονται 

και, σε συνδυασμό με τη γενικευμένη οικονομική ύφεση, 

πολλές φορές, προκαλούνται κοινωνικές εντάσεις.

Ακόμη, ένα σημαντικό αίτιο που ευθύνεται για την αύ-

ξηση του ρατσισμού είναι η ολοένα αυξανόμενη εγκλη-

ματικότητα που κατατρύχει την ελληνική κοινωνία. Παρα-

τηρείται, ωστόσο, ότι, πολλές φορές, κοινωνικές ομάδες 

στιγματίζονται για εγκλήματα και αξιόποινες πράξεις που 

ποτέ δε διέπραξαν. Αυτό συμβαίνει, διότι οι μετανάστες, 

λόγω της ανέχειας, είναι, πιθανόν, πιο επιρρεπείς στην τέ-

λεση παράνομων πράξεων (κλοπές, ληστείες κ.λπ.) χωρίς, 

όμως, αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται για απόλυτη και κα-

θολική αλήθεια. Ωστόσο, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 

καθώς και μεγάλο ποσοστό πολιτών, πολλές φορές, βρί-

σκουν στο πρόσωπο των μεταναστών το εξιλαστήριο θύ-

μα το οποίο ενοχοποιούν για οποιοδήποτε έγκλημα.

Το σημαντικότερο, ίσως, αίτιο του ρατσισμού έχει τις 

ρίζες του στον τομέα της παιδείας. Η έλλειψη ανθρωπι-

στικής παιδείας αλλά και το χαμηλό επίπεδο μόρφωσης 

έχουν ως αποτέλεσμα τη μη ανάπτυξη κριτικού πνεύμα-

τος. Οι νέοι μεγαλώνουν σ’ ένα ρατσιστικό περιβάλλον 

από το οποίο δύσκολα ξεφεύγουν, με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν να αναπτύξουν το αίσθημα της ανοχής και του 

σεβασμού απέναντι στο διαφορετικό, γιατί το θεωρούν 

«ξένο» και «αφύσικο». Επίσης, οι ειδήσεις και τα σχετικά 

σχόλια με τα οποία «βομβαρδίζονται» καθημερινά οι νέ-

οι τούς ωθούν στο να περιθωριοποιούν και να απομονώ-

νουν διάφορες κοινωνικές ομάδες ή άτομα, ακόμα και μέ-

σα στο ίδιο τους το σχολείο, το οποίο, ωστόσο, θα έπρεπε 

να λειτουργεί ως χώρος ελεύθερης βούλησης και διακί-

νησης ιδεών.

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή η επιτακτική ανά-

γκη να περιοριστεί άμεσα και δραστικά το φαινόμενο του 

ρατσισμού. Τόσο το σχολείο όσο και η ίδια η οικογένεια 

πρέπει να διδάξουν στα παιδιά τον σεβασμό στην προσω-

πικότητα και τη διαφορετικότητα του Άλλου, ενώ τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης οφείλουν να είναι προσεκτικά στη 

μετάδοση των ειδήσεων και να μην καλλιεργούν στερεο-

τυπικές αντιλήψεις, καθώς ο ρατσισμός είναι ένα φαινό-

μενο, το οποίο δεν πρέπει να έχει θέση σε κανένα σύγχρο-

νο δημοκρατικό κράτος.

Μαρία Καραντζάβελου, 

Αγγελίνα Παππά-Πανουτσοπούλου, Β1 Γυμνασίου 

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΩΣ 
ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΒΟΛΗ 
ΤΟΥ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ
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Ο
ι πληθυσμιακές μετακινήσεις λόγω 
περιβαλλοντικών αλλαγών ανάγο-
νται στην αρχαιότητα. Ακόμα και τα 

ζώα αλλάζουν βιότοπο και μετακινούνται, 
όταν υπάρξει τέτοια αλλαγή στο φυσικό τους 
περιβάλλον, η οποία να θέτει σε κίνδυνο την 
επιβίωσή τους. Όταν, για παράδειγμα, στερέ-
ψει ένας υγρότοπος, τα ζώα μετακινούνται 
προς αναζήτηση νέου. Ωστόσο, τα τελευταία 
χρόνια, από το 1970 και μετά, διενεργούνται 
συζητήσεις με θέμα τη σχέση περιβαλλοντι-
κής μετανάστευσης και κλιματικής αλλαγής.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ή ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Το 1985, το περιβαλλοντικό πρόγραμμα 

των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) ορίζει ως περι-
βαλλοντικούς πρόσφυγες τους ανθρώπους 
που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την 
παραδοσιακή τους κατοικία, προσωρινά ή 
μόνιμα, εξαιτίας μιας σημειούμενης περιβαλ-
λοντικής διατάραξης (φυσικής ή προκαλού-
μενης από τον άνθρωπο), η οποία θέτει σε 
κίνδυνο την ύπαρξή τους ή/και έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους. 

Αν και έχει γίνει εκτεταμένη συζήτηση για 
τις διαφορές μεταξύ περιβαλλοντικών προ-
σφύγων και μεταναστών είναι, γενικά, απο-
δεκτό πως οι όροι αυτοί αλληλοεπικαλύπτο-
νται και, επομένως, μπορούν να χρησιμοποι-
ούνται με την ίδια σημασία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες διακρίνο-

νται σε τρεις κατηγορίες:
Α. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει αν-

θρώπους που μετατοπίζονται προσωρινά 
εξαιτίας μιας προσωρινής περιβαλλοντι-
κής πίεσης (π.χ. πλημμύρες, ξηρασίες).

Β. Η δεύτερη κατηγορία περιέχει ανθρώ-
πους που μετατοπίζονται μόνιμα από μια 
περιοχή μέσα στα όρια της χώρας τους 
εξαιτίας μιας μόνιμης περιβαλλοντικής 
διατάραξης (π.χ. κατασκευή φραγμάτων, 
ορυχείων).

Γ. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν άτομα ή 
ομάδες που μετεγκαθίστανται προσωρινά 
ή μόνιμα εξαιτίας μιας σταδιακής υποβάθ-
μισης του περιβάλλοντος (π.χ. ερημοποί-
ηση, άνοδος της στάθμης της θάλασσας). 
Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνο-
νται και άνθρωποι που μετακινούνται λό-
γω ανθρωπογενών καταστροφών, όπως, 
για παράδειγμα, συνέβη μετά την πυρηνι-
κή καταστροφή στο Τσερνόμπιλ.
Τρία είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, τα 

είδη των περιβαλλοντικών αλλαγών που 
οδηγούν στη δημιουργία προσφυγικών ρο-
ών:
• Περιβαλλοντικές καταστροφές: για παρά-

δειγμα, η έκρηξη του ηφαιστείου Soufriere 
Hills, το 1995, στο νησί της Καραϊβικής Θά-
λασσας Μονσεράτ προκάλεσε τη μετατό-
πιση 7.000 κατοίκων του.

• Υποβάθμιση του περιβάλλοντος: για πα-
ράδειγμα, η αποδάσωση περιοχών του 
Αμαζονίου έχει προκαλέσει τη μετανά-
στευση χιλιάδων ανθρώπων.

• Απαλλοτριώσεις του περιβάλλοντος: χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η με-
τατόπιση 1,3 εκατομμυρίου ανθρώπων 

εξαιτίας της κατασκευής του φράγματος 
Τhree Georges στην Κίνα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα στοιχεία για τους περιβαλλοντικούς 

πρόσφυγες σοκάρουν και κρούουν τον κώ-
δωνα του κινδύνου για το περιβάλλον. Η αύ-
ξηση της συχνότητας και της έντασης των 
καιρικών φαινομένων έχει πολύ σοβαρές συ-
νέπειες στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. 
Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Μετα-
ξύ των ετών 2000 και 2004, καταγράφηκαν, 
ετησίως, 326 κλιματικές καταστροφές, που 
έπληξαν 262.000.000 ανθρώπους, αριθμός 
υπερδιπλάσιος σε σχέση με τη δεκαετία του 
1980. Το 2001, εκτιμήθηκε, για πρώτη φορά, 
ότι ο αριθμός των περιβαλλοντικών προ-
σφύγων ξεπέρασε τον αριθμό των εκτοπι-
σμένων λόγω πολέμου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Αξίζει να παρατηρήσει κανείς ότι τα φαι-

νόμενα αυτά πλήττουν, κυρίως, τις αναπτυσ-
σόμενες χώρες λόγω του πενιχρού εισοδή-
ματος, της έλλειψης πρόσβασης σε υποδο-
μές υγείας, δημόσια έργα κ.λπ., της έλλειψης 
παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως είναι 
η γεωργία και η αλιεία, και της διαβίωσης σε 
περιοχές που υποβαθμίζονται λόγω της βι-
ομηχανικής δραστηριότητας. Επομένως, το 
ζήτημα των περιβαλλοντικών προσφύγων 
δεν είναι μόνο θέμα οικολογικό αλλά και μεί-

ζον κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό. 

ΛΥΣΕΙΣ
Σημαντικό αίτημα αποτελεί η νομική κα-

τοχύρωση του όρου «περιβαλλοντικός μετα-
νάστης», ώστε οι τελευταίοι να προστατεύο-
νται νομικά. Οι βιομηχανοποιημένες χώρες, 
που είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για την κλιμα-
τική αλλαγή και, κατά συνέπεια, για την κα-
ταστροφή του περιβάλλοντος- ως έναν βαθ-
μό-πρέπει να διευκολύνουν και όχι να δυ-
σχεραίνουν τις μεταναστεύσεις από χώρες 
που έχουν πληγεί από την κλιματική αλλαγή. 
Οφείλουν, μάλιστα, να εκπονούν προγράμ-
ματα προσαρμογής των περιβαλλοντικών 
μεταναστών με όρους ανάλογους με αυτούς 
που είχαν στη χώρα τους. Τέλος, οι μη κυβερ-
νητικοί μηχανισμοί καλούνται να πιέσουν 
τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς φορείς να 
λάβουν σοβαρά υπόψη τους το φαινόμε-
νο αυτό, που συνεχώς επιδεινώνεται. Για να 
κλείσουμε, παραθέτουμε ένα ακόμα στοι-
χείο για προβληματισμό. Μια ενδεχόμενη 
άνοδος της μέσης θερμοκρασίας του πλανή-
τη κατά 3-4°C μπορεί να επιφέρει τον εκτο-
πισμό 330.000.000 ανθρώπων που ζουν στις 
παραγκουπόλεις, στα παράλια και σε όχθες 
ποταμών.

Μαρία Αναστασίου, Σοφία Χωρινού, 

Γ1 Γυμνασίου

Α
πό την εποχή του Σωκρά-
τη μέχρι σήμερα, το άτομο 
νιώθει, ενστικτωδώς, την 

ανάγκη να απαλλάξει την κοινω-
νία από τα επικίνδυνα και περιθω-
ριακά στοιχεία ως μέσο κοινωνικού 
παραδειγματισμού. Η επιλογή της 
ποινής για κάθε άτομο που έχει δι-
απράξει κάποιο αδίκημα πρέπει να 
πραγματοποιείται με αντικειμενικά 
κριτήρια και με βάση τη βαρύτητα 
της αξιόποινης πράξης. Στη σύγ-
χρονη εποχή, επιβάλλονται στον 
ένοχο διάφορες ποινές με στόχο 
τον σωφρονισμό του ίδιου και τον 
παραδειγματισμό των άλλων. Η θα-
νατική ποινή, ωστόσο, ως μέσο τι-
μωρίας, αποτελεί αντικείμενο ποι-
κίλων συζητήσεων και διαφωνιών, 
καθώς άπτεται πολλών ζητημάτων, 
όπως είναι η ηθική, η αποτελεσμα-
τικότητά της καθώς και η ικανοποί-
ηση του κοινού περί δικαίου αισθή-
ματος.

Η θανατική ποινή αποτελεί μέσο 
τιμωρίας ήδη από το απώτατο πα-
ρελθόν. Για παράδειγμα, υπάρχουν 
αναφορές στην αρχαϊκή εποχή κα-
θώς και στον Μεσαίωνα, όπου το 
δικαίωμα της ανθρώπινης ζωής 
δεν ετύγχανε ανάλογου σεβασμού 
όσο σήμερα. Αν και στις ημέρες 
μας τα ανθρώπινα δικαιώματα εί-
ναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα, 
η θανατική ποινή συνεχίζει να υφί-
σταται. Πρόκειται για την ποινή 
που επιβάλλεται σε έναν εγκλημα-

τία, με απόφαση του κράτους, και 
σχετίζεται με την αφαίρεση της ζω-
ής του. Στην Ελλάδα, η θανατική 
ποινή καταργήθηκε τον Δεκέμβριο 
του 1993 από την κυβέρνηση του 
Ανδρέα Παπανδρέου, γεγονός που 
επιβεβαιώθηκε, πλέον, και επίση-
μα στη Συνταγματική Αναθεώρη-
ση του 2001. Ο τελευταίος Έλληνας 
πολίτης που εκτελέστηκε ήταν ο 
Βασίλης Λυμπέρης, ο οποίος κα-
ταδικάστηκε σε θάνατο για τετρα-
πλή δολοφονία. Στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει, πλέον, καταργηθεί η 
θανατική ποινή, αλλά συνεχίζει να 
εφαρμόζεται σε χώρες, όπως οι 
ΗΠΑ, η Κίνα, η Βόρεια Κορέα και σε 
πολλά κράτη του μουσουλμανικού 
κόσμου.

 Οι υποστηρικτές της θανατικής 
ποινής πιστεύουν ότι η ίδια έχει 
ισχυρή προληπτική δύναμη, αφού 
αποτρέπει τα άτομα από τη διά-
πραξη εγκλημάτων, έχοντας, έτσι, 
ρόλο εκφοβιστικό και αποθαρρυ-
ντικό. Επιπροσθέτως, οι υπέρμαχοί 
της θεωρούν ότι η θανατική ποινή 
είναι η καταλληλότερη μορφή τι-
μωρίας για αυτούς που έχουν δια-
πράξει σοβαρά εγκλήματα, όπως 
φόνους, βασανιστήρια, παιδερα-
στία και μαζικές δολοφονίες. Επι-
πλέον, υποστηρίζεται πως με τη 
θανάτωση του δράστη επιτυγχά-
νεται η δικαίωση και η ανακούφι-
ση -ως έναν βαθμό- της οικογένει-
ας του θύματος. Ακόμη, αποτελεί 

αποτελεσματικό τρόπο περιστο-
λής της εγκληματικότητας και πολ-
λοί πιστεύουν ότι είναι ωφέλιμο 
μέσο παραδειγματισμού των υπο-
λοίπων, αφού μπορεί να εφαρμο-
στεί σε ανθρώπους που ηθελη-
μένα έχουν παρεκκλίνει και είναι 
αδύνατος ο σωφρονισμός και η 
μεταμέλειά τους. Με τη θανάτωση 
του εγκληματία, εξασφαλίζεται η 
προστασία ολόκληρης της κοινω-
νίας, εφόσον επικρατεί, πλέον, ένα 
κλίμα ασφάλειας μεταξύ των πολι-
τών. Εξάλλου, πώς μπορεί κάποιος 
να περιμένει να γίνουν σεβαστά τα 
δικά του ανθρώπινα δικαιώματα, 
όταν ο ίδιος καταπατά τα δικαιώ-
ματα των συνανθρώπων του;

Είναι, όμως, η θανατική ποινή 
ένα ηθικό και αποτελεσματικό μέ-
σο σωφρονισμού- όχι του εκτελε-
σθέντος αλλά των υπολοίπων -που 
θα οδηγήσει στη διαμόρφωση μιας 
ιδανικής κοινωνίας ή είναι απλώς η 
«τακτική της εύκολης λύσης»; Ο 
σωφρονισμός πρέπει να έχει δι-
πλό στόχο: αφενός μεν να αποτρέ-
ψει πιθανούς μελλοντικούς εγκλη-
ματίες από το να διαπράξουν ένα 
έγκλημα αφετέρου δε να συνετίσει 

τον δράστη, να τον εξαγνίσει και να 
τον εμποδίσει να σχεδιάσει και να 
εκτελέσει  κολάσιμες πράξεις στο 
μέλλον· να συμβάλλει, εν ολίγοις, 
στον εξανθρωπισμό του.

Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να 
πεισθεί ο δράστης για το λάθος 
του, να μετανιώσει, να αλλάξει «ρό-
τα ζωής», να εκπαιδευτεί με ειδικά 
προγράμματα και να αποτελέσει 
έναν ανασχετικό παράγοντα στην 
επέκταση του εγκλήματος.

Ένα σωφρονιστικό σύστημα θε-
ωρείται επιτυχημένο, αν συνετίζο-
ντας τον δράστη, εμποδίσει ενδε-
χόμενη παραβατική συμπεριφορά 
πολλών άλλων, κυρίως  αυτών, που 
δεν είχαν την ευκαιρία να λάβουν 
σωστή αγωγή από την οικογένεια, 
το σχολείο και το ευρύτερο περι-
βάλλον.

Εάν, λοιπόν, κάποιος καταδι-
καστεί σε θάνατο, για να κάνου-
με τους υπόλοιπους να σκεφτούν, 
πολύ πριν εκπυρσοκροτήσει το 
όπλο εναντίον του, είναι σαν να τι-
μωρούμε, και όχι να θεραπεύουμε 
έναν ψυχικά ασθενή. Άλλες παρά-
μετροι που συνηγορούν κατά της 
θανατικής ποινής και πρέπει να λη-
φθούν υπόψη είναι το ενδεχόμενο 
δικαστικής πλάνης, που μπορεί να 
αποκαλυφθεί μετά την εκτέλεση 
της θανατικής ποινής, η μερολη-
ψία των δικαστών και των ενόρκων 
εναντίον κάποιων μειονοτήτων και 
θρησκευτικών ομάδων, η ενίσχυ-

ση της δικτατορικής αντίληψης ότι 
ο άνθρωπος δεν πρέπει να «σφάλ-
λει» και, κάποιες φορές, η ηρωοποί-
ηση των εκτελεσθέντων. Ακόμη και 
ο ένοχος έχει δικαίωμα στην αξιο-
πρέπεια και τον σεβασμό, έστω κι 
αν ο ίδιος δεν ενήργησε αντίστοιχα 
στη ζωή του.

Η επίδειξη ανοχής απέναντι 
στον δράστη και την ατιμωρησία 
του αυξάνει την παραβατικότητα 
και μπορεί, σε ακραίες περιπτώ-
σεις, να οδηγήσει στην αναρχία. Η 
επιβολή ποινής που επενεργεί διτ-
τά, δηλαδή σωφρονιστικά για τον 
ένοχο και παραδειγματικά για τους 
άλλους, συμβάλλει στην κοινωνι-
κή ομαλότητα και αποτρέπει την 
εφαρμογή του νόμου της αυτοδι-
κίας.

Συμπερασματικά, όσο και αν 
επανέρχεται το θέμα της θανατικής 
ποινής στο προσκήνιο λόγω της 
αύξησης της εγκληματικότητας, 
οι δημοκρατικές κοινωνίες οφεί-
λουν να το αντικρούουν, επειδή ο 
φόβος δεν εξαλείφει το έγκλημα· 
απλώς το αναβάλλει. Στις ημέρες 
μας, η ανάγκη απονομής δικαιο-
σύνης μπορεί να επιτευχθεί με τον 
σωφρονισμό, τη μετάνοια του δρά-
στη και τον παραδειγματισμό των 
άλλων μελών της κοινωνίας.
Κωνσταντίνα Αναγνωστοπούλου, 

Έμμυ Πατσίδου, 
Βαλεντίνη Φιλτικάκη, 

Γ2 Γυμνασίου

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

Επίβλεψη: Μαρία-Κανέλλα Μερκούρη, Πολιτική Επιστήμων-Φιλόλογος
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Τ
ο δικαίωμα ψήφου είναι, σήμερα, καθολικό για 

όλους τους πολίτες κάθε δημοκρατικής χώρας, 

που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 

τους. Για τις γυναίκες, όμως, το δικαίωμα ψήφου άργησε 

αρκετά να θεσμοθετηθεί.

Στα μέσα του 18ου αι., ξεκίνησαν οι αγώνες για το δι-

καίωμα των γυναικών στο «εκλέγειν». Το 1867,  ιδρύθη-

κε, στο Λονδίνο, ο «Σύλλογος υπέρ της γυναικείας ψή-

φου» τα μέλη του οποίου επρόκειτο να μείνουν στην 

ιστορία με την ονομασία «Σουφραζέτες» (από τη λέξη 

«suff rage», που σημαίνει δικαίωμα ψήφου και επιδοκι-

μασία).

Δύο χρόνια αργότερα, το 1869, η μεγάλη κατάκτηση 

σημειώθηκε  σε μια περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών 

της Αμερικής: η πολιτεία του Ουαϊόμινγκ ήταν η πρώτη 

που έδωσε στις γυναίκες το δικαίωμα να ψηφίσουν και 

να εκλέξουν γυναίκα κυβερνήτη.

  Λίγα χρόνια αργότερα, το 1893, οι γυναίκες της Νέ-

ας Ζηλανδίας ψήφισαν για πρώτη φορά. Και, μάλιστα, 

το δικαίωμα αυτό ήταν γενικό για όλες τις γυναίκες άνω 

των 18 ετών. 

Ο 20ος αι. βρήκε τις γυναίκες σε μαχητική διεκδίκηση 

του δικαιώματος ψήφου. Οι Σουφραζέτες είχαν εντείνει 

τη μαχητικότητά τους, σε Ανατολή και Δύση, και έκα-

ναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους διεκδικώντας τα αι-

τήματά τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, προχωρούσαν σε 

εμπρησμούς, επιθέσεις εναντίον της αστυνομίας, ακόμη 

και σε βομβιστικές ενέργειες.

Σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη, πρωτοπόρος στο δικαί-

ωμα ψήφου των γυναικών ήταν η Φινλανδία, η οποία, 

το 1906, κατοχυρώνει, για τις γυναίκες, το δικαίωμα του 

«εκλέγειν και εκλέγεσθαι». Στις 15 Μαρτίου του 1907, οι 

πρώτες, στον κόσμο, βουλευτίνες εξελέγησαν εκεί. Ήταν 

19 και ανέλαβαν καθήκοντα στις 23 Μαΐου του ίδιου 

έτους. Οι τελευταίες Ευρωπαίες που απέκτησαν δικαίω-

μα ψήφου ήταν οι Ελβετίδες, που ψήφισαν για πρώτη 

φορά το 1971.

Από τη Φινλανδία παραδειγματίστηκαν η Νορβηγία 

(1913), η Δανία (1915), η Σουηδία (1921), η Ισλανδία 

(1913) και η Ολλανδία (1917).

Η Οκτωβριανή Επανάσταση (1917) βρήκε τις γυναί-

κες της Ρωσίας να δίνουν μάχη και να εξισώνονται, τελι-

κά, με τους άνδρες στον πολιτικό, εργασιακό και νομικό 

τομέα. Έτσι, η επανάσταση ανοίγει τον δρόμο για την εί-

σοδο των γυναικών στη νομοθεσία, τη διοίκηση, τη δια-

κυβέρνηση και σ’ όλους τους δημόσιους οργανισμούς. 

 Αξίζει να σημειώσουμε ότι μετά το τέλος του Α΄ Πα-

γκοσμίου Πολέμου, οι γυναίκες της Αγγλίας (1918 βου-

λευτική ψήφος μερικώς / 1928 πλήρως), της Γερμα-

νίας (1919), των ΗΠΑ (1920), της Πολωνίας (1921) και 

της Ισπανίας (1931) απέκτησαν το δικαίωμα ψήφου, με-

τά από πολύχρονη προσπάθεια.

Στη Λατινική Αμερική, η πρωτιά ανήκει στο Εκουα-

δόρ, που έδωσε δικαίωμα ψήφου-προαιρετικά- στις γυ-

ναίκες το 1929, κάτι που έγινε υποχρεωτικό το 1967.

Η Μογγολία ήταν η πρώτη ασιατική χώρα στην οποία 

ψήφισαν γυναίκες, το 1924, ενώ το Πακιστάν, μετά την 

ανεξαρτησία του, το 1947, έδωσε δικαίωμα ψήφου, για 

πρώτη φορά, στις γυναίκες, στις εθνικές εκλογές του 

1956.

Αρκετά πίσω, έμειναν τα κράτη του Κόλπου, που 

έδωσαν δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες τη δεκαετία του 

1990 (συγκεκριμένα το Ομάν το 1994 και το Κατάρ το 

1999), ενώ Μπαχρέιν και Κουβέιτ άλλαξαν τη σχετική 

νομοθεσία το 2002 και το 2005 αντίστοιχα.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υπάρχουν, ακόμη, 

περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου τόσο για τους άνδρες 

όσο και για τις γυναίκες, με το 2006 να είναι έτος-ορόση-

μο για τη χώρα, καθώς σχεδόν 6.000 πολίτες και των δύο 

φύλων μπόρεσαν να ψηφίσουν για πρώτη φορά. Ακό-

μη πιο οπισθοδρομική είναι η Σαουδική Αραβία, όπου 

οι γυναίκες ψήφισαν, για πρώτη φορά, στις δημοτικές 

εκλογές του 2015.

Η γυναικεία ψήφος είχε τη δική της ιστορία…

Χ
ρειάστηκαν δεκαετίες έντο-
νων γυναικείων αγώνων, 
για να μπορέσουν οι Ελλη-

νίδες να αποκτήσουν δικαίω-
μα ψήφου. Πρωτεργάτης στον 
αγώνα για τη συμμετοχή των 
γυναικών στα πολιτικά δρώμε-
να της χώρας στάθηκε το φεμι-
νιστικό κίνημα. Η Καλλιρρόη 
Παρρέν, εκδότρια του περιοδι-
κού Εφημερίς των Κυριών, ήταν η 
πιο σημαντική φωνή έκφρασης 
αυτών των διεκδικήσεων. Η ισό-
τητα των δύο φύλων και η απαί-
τηση για χορήγηση πολιτικών 
δικαιωμάτων στις γυναίκες οδή-
γησε στο Προεδρικό Διάταγμα 
του 1930, που αναγνώριζε στις 
Ελληνίδες το δικαίωμα του εκλέ-
γειν αλλά μόνο για τις δημοτικές 
και κοινοτικές εκλογές και μόνο 
για τις εγγράμματες άνω των 30 
ετών. Οι Ελληνίδες ψήφισαν, για 
πρώτη φορά, στις δημοτικές 
εκλογές της 11ης Φεβρουαρί-
ου του 1934. Εκλογικό δικαίωμα 
δε δόθηκε σε όλες, αλλά μόνο σε 
όσες είχαν κλείσει τα 30 χρόνια 
και διέθεταν, τουλάχιστον, απο-
λυτήριο Δημοτικού. Στους εκλο-
γικούς καταλόγους της Αθήνας 
γράφτηκαν μόλις 2.655 κυρίες, 

από τις οποίες ψήφισαν, τελικά, 
μόνο οι 439. Στις εκλογές αυτές, 
επιτρεπόταν στις γυναίκες να 
εκλέγουν δημοτικούς και κοινο-
τικούς άρχοντες αλλά όχι και να 
εκλέγονται. 

Αρκετά χρόνια αργότερα, η 
Ελληνική Βουλή ψηφίζει, στις 
28 Μαΐου 1952, τον νόμο 2159 
ο οποίος κατοχυρώνει το δικαί-
ωμα των γυναικών όχι μόνο να 
εκλέγουν αλλά και να εκλέγο-
νται στις δημοτικές και τις βου-
λευτικές εκλογές. Ωστόσο, δεν 
ασκείται το δικαίωμα αυτό στις 
προσεχείς εκλογές του Νοεμ-
βρίου, αφού δεν είχαν ενημερω-
θεί οι εκλογικοί κατάλογοι. Έτσι, 
το πλήρες δικαίωμα ψήφου 
(εκλέγειν και εκλέγεσθαι) το 
απέκτησαν οι γυναίκες το 1956, 
όταν το άσκησαν, για πρώτη φο-
ρά, στις 19 Φεβρουαρίου του 
ίδιου έτους, ψηφίζοντας τη Λί-
να Τσαλδάρη της ΕΡΕ -το κόμ-
μα του Κωνσταντίνου Καρα-
μανλή- και τη Βάσω Θανασέκου 
της «Δημοκρατικής Ένωσης». 
Πέρασαν δύο ακόμη δεκαετίες, 
ώσπου το Σύνταγμα του 1975 να 
καθιερώσει την αρχή της ισότη-
τας των δύο φύλων. Οι δύο πρώ-

τες αξιομνημόνευτες Ελληνίδες 
που εξελέγησαν σε βουλευτικό 
και υπουργικό αξίωμα, αντίστοι-
χα, είναι η Ελένη Σκούρα και η 
Λίνα Τσαλδάρη.

 Ελένη Σκούρα
Η Ελένη Σκούρα (1896 – 

1991) ήταν Ελληνίδα πολιτικός 
και δικηγόρος. Υπήρξε η πρώ-

τη Ελληνίδα βουλευτής. Γεν-
νήθηκε στον Βόλο και έζησε στη 
Θεσσαλονίκη. Σπουδαία ήταν η 
κοινωφελής και πατριωτική της 
δράση, κατά τον Ελληνοϊταλικό 
Πόλεμο και τη Γερμανική Κα-
τοχή. Το 1942, συνελήφθη από 
τους Γερμανούς και φυλακίστη-
κε μαζί με τον σύζυγό της και τον 
αδερφό της. Τιμήθηκε με το με-
τάλλιο εξαίρετων πράξεων και, 

για την προσφορά της, έχει στη-
θεί η προτομή της στο δημαρ-
χείο του Βόλου. Το 1953 εξελέ-
γη βουλευτής με το κόμμα «Ελ-
ληνικός Συναγερμός». Ούσα η 
πρώτη εκλεγμένη γυναίκα στην 
ιστορία του Ελληνικού Κοινο-
βουλίου, δήλωσε αμέσως μετά 
την εκλογή της: «Θα προσπαθή-
σω να πράξω παν το δυνατόν διά 
να φανώ ανταξία της εμπιστοσύ-
νης των ψηφοφόρων μου, τους 
οποίους, θερμώς, ευχαριστώ. 
Γνωρίζω ότι ως πρώτη και μονα-
δική γυναίκα εις την Βουλήν έχω 
μεγάλας ευθύνας και πολλά κα-
θήκοντα. Είναι πολλά εκείνα που 
πρέπει να πράξωμεν υπέρ των Ελ-
ληνίδων, ιδίως εις τον τομέα της 
κοινωνικής μερίμνης».

 Λίνα Τσαλδάρη
Η Λίνα Τσαλδάρη (1887 – 

1981) ήταν Ελληνίδα πολιτικός, 
βουλευτής και η πρώτη γυναί-
κα Υπουργός σε Ελληνική Κυ-
βέρνηση στα μέσα της δεκαε-
τίας του 1950. Γεννήθηκε στην 
Αθήνα και υπήρξε κόρη του 
Ιστορικού και Πρωθυπουργού 
Σπυρίδωνα Λάμπρου. Το 1919, 
παντρεύτηκε τον Παναγή Τσαλ-

δάρη (αρχηγός του Λαϊκού Κόμ-
ματος και Πρωθυπουργός της 
Ελλάδας). Μετά τον θάνατο του 
συζύγου της, το 1936, ανέπτυ-
ξε έντονη κοινωνική δράση ως 
πρόεδρος του ΠΙΚΠΑ. Το 1952, 
εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 
Επιτροπή της Θέσης της Γυναίκας 
του ΟΗΕ, που πίεζε προς την κα-
τεύθυνση της ισότητας. Το 1956, 
εξελέγη βουλευτής με το κόμ-
μα «Εθνική Ριζοσπαστική Ένω-
σις» (ΕΡΕ). Από το 1956 μέχρι 
το 1958 χρημάτισε Υπουργός 
Κοινωνικής Πρόνοιας στη δεύ-
τερη κυβέρνηση του Κωνστα-
ντίνου Καραμανλή.

Λίλα Μωραΐτη, 

Βασιλική Νικολάκη, 

Γ2 Γυμνασίου
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Α. ΟΔΥΣΣΕΙΑ
Στο ομηρικό έπος της Οδύσσειας, ο πό-

λεμος παρουσιάζεται έμμεσα. Βέβαια, ο 

ποιητής δε φαίνεται να έχει την ίδια άπο-

ψη για το φαινόμενο αυτό με τους ανθρώ-

πους της σημερινής κοινωνίας, καθώς το 

παρουσιάζει ως κάτι θετικό.

Αρχικά, ο πόλεμος, στην Οδύσσεια, 

συνδέεται με κάποια θετικά αποτελέσμα-

τα. Για παράδειγμα, στο τέλος ενός πολέ-

μου, οι νικητές, εκτός του ότι αποσπούν 

λάφυρα από τους ηττημένους, κατακτούν 

και εδάφη και επεκτείνουν την κυριαρ-

χία τους. Ακόμα, οι άνθρωποι, τότε, ήταν 

πρόθυμοι να πάνε να πολεμήσουν, αφού 

θεωρούταν μεγάλη τιμή να πεθάνουν στο 

πεδίο της μάχης. Ένας τέτοιου είδους θά-

νατος συνοδευόταν από υστεροφημία, τι-

μή μεγάλη για εκείνη την εποχή. Οι πολεμι-

στές που πέθαιναν μαχόμενοι αντιμετωπί-

ζονταν ως ήρωες, ενταφιάζονταν με ιδιαί-

τερες τιμές και αποκτούσαν μεγάλη δόξα.

Από την άλλη πλευρά, όμως, ο Όμηρος 

παρουσιάζει και ένα αρνητικό στοιχείο 

του πολέμου. Επειδή οι βασιλιάδες απου-

σιάζουν με τον στρατό τους για πολύ και-

ρό, κάποιοι αριστοκράτες διεκδικούν την 

εξουσία, γεγονός που σημαίνει ότι αμφι-

σβητείται η κληρονομική βασιλεία. Για 

παράδειγμα, στην Οδύσσεια, για όσο δι-

άστημα ο Οδυσσέας πολεμάει, οι μνηστή-

ρες προσπαθούν να πάρουν τη θέση του 

στο παλάτι.

Συνοψίζοντας, ο πόλεμος, όπως παρου-

σιάζεται στο ομηρικό έπος της Οδύσσειας, 

δεν έχει ομοιότητες με τη μορφή του σύγ-

χρονου πολέμου. Παρουσιάζεται ως ένα 

γεγονός που μπορεί να εξασφαλίσει λάφυ-

ρα και εδάφη στους νικητές και υστερο-

φημία στους πολεμιστές. Συμπεραίνουμε, 

λοιπόν, ότι ακόμη κι αν προξενεί μερικά 

προβλήματα, στο έπος αυτό προβάλλο-

νται` περισσότερο οι θετικές πλευρές του.

Δήμητρα Χατζημιχαηλίδη, Α1 Γυμνασίου

Β. ΙΛΙΑΔΑ
Ο πόλεμος, κατά την αρχαιότητα, απο-

τελούσε, αναμφίβολα, ένα σημαντικό κομ-

μάτι στη ζωή του εκάστοτε ήρωα. Και στα 

δύο ομηρικά έπη, την Ιλιάδα και την Οδύσ-

σεια, δίνεται έμφαση τόσο στα θετικά 

στοιχεία όσο και στις επιπτώσεις του πο-

λέμου στη ζωή των ατόμων, πολεμιστών 

και αμάχων.

Στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια προβάλ-

λεται έντονα το γεγονός ότι ο πόλεμος 

συνιστά σημαντική πτυχή στη ζωή των 

ανθρώπων, καθώς δίνεται ιδιαίτερη έμ-

φαση στην περιγραφή του. Αυτό σημαίνει 

ότι υπάρχουν πολλά χωρία, κυρίως στην 

Ιλιάδα, όπου γίνεται αναλυτική περιγρα-

φή της διαδικασίας της μονομαχίας και 

των όπλων που χρησιμοποιούν οι πολεμι-

στές. Εκτός από αυτά, φωτίζεται και η ψυ-

χολογία του κάθε πολεμιστή και οι διακυ-

μάνσεις που μπορεί να υποστεί. Ακόμα, η 

παρέμβαση των θεών υπέρ της μιας ή της 

άλλης παράταξης σηματοδοτεί τη σπου-

δαιότητα ενός πολέμου και, συχνά, οι συ-

ζητήσεις ή οι ενέργειές τους βρίσκονται σε 

άμεση συνάρτηση με μια μάχη.

Αναμφίβολα, μια θετική πτυχή του πο-

λέμου, όπως παρουσιάζεται στα ομηρικά 

έπη, είναι ότι το άτομο δύναται, μέσα από 

τις αριστείες του, που ήταν τα κατορθώμα-

τα στο πεδίο της μάχης, να αποκτήσει δό-

ξα και τιμή. Κάτι τέτοιο εξασφάλιζε στον 

ίδιο τον πολεμιστή υστεροφημία, που 

συνιστούσε βασική επιδίωξη κάθε ομη-

ρικού ήρωα. Οι άνθρωποι, πολλές φορές, 

προτιμούσαν έναν ένδοξο θάνατο σε μια 

δύσκολη μάχη από μια ήσυχη, ήρεμη και 

ατιμωτική ζωή στην πατρίδα τους, αφού, 

στη δεύτερη περίπτωση, οι απόγονοί τους 

δε θα τους θυμούνταν και θα σβηνόταν το 

όνομά τους. Έτσι, λοιπόν, οι ομηρικοί πο-

λεμιστές δε φοβούνταν τον θάνατο, αλλά 

τον θεωρούσαν ως ένα μέσο καταξίωσης.

Ωστόσο, ο ποιητής δεν παραλείπει να 

εκθέσει και αρκετές αρνητικές συνέπει-

ες ενός πολέμου, και δη μακροχρόνιου, 

όπως είναι ο Τρωικός. Συγκεκριμένα, στη 

ραψωδία Ζ΄ της Ιλιάδας, υπάρχει ένα ηχη-

ρό αντιπολεμικό μήνυμα, στη σκηνή Έκτο-

ρα- Αστυάνακτα. Αυτή η σκηνή παρουσι-

άζει τον Έκτορα να απεκδύεται την περι-

κεφαλαία του, ώστε να αγκαλιάσει τον γιο 

του, καθώς ο τελευταίος τρομάζει βλέπο-

ντας τον πατέρα του με την πολεμική του 

εξάρτυση. Στην προκειμένη περίπτωση, ο 

Όμηρος επιθυμεί να δηλώσει ότι ένας πό-

λεμος ενδέχεται να δημιουργήσει βαθιά 

τραύματα και ρωγμές σε ανθρώπους και 

οικογένειες, οι οποίες, ίσως, να χωριστούν 

για πάντα.

Μαρία Καραντζάβελου, Β1 Γυμνασίου

Αγγελίνα Παππά-Πανουτσοπούλου, 

Β1 Γυμνασίου

Γ
ενικά, ο πόλεμος είναι ένα διαχρονικό και, συγχρό-

νως, σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Πιο αναλυτικά, 

ως πόλεμο ορίζουμε την ένοπλη σύγκρουση μεταξύ 

λαών ή ομάδων ατόμων, με στόχο την επίλυση των διαφο-

ρών τους. Οι πολεμικές συγκρούσεις στοχεύουν, συνήθως, 

στην υπεράσπιση εθνικών, πολιτικών ή οικονο-

μικών συμφερόντων ενός λαού έναντι κάποιου 

άλλου. 

Η έκρηξη του πολέμου, που συνιστά μάστιγα 

της ανθρωπότητας, δε συνδέεται με ένα και μο-

ναδικό αίτιο. Οι μεγάλες αυτοκρατορίες του πα-

ρελθόντος έκαναν πόλεμο, για να επεκταθούν 

όσο το δυνατόν περισσότερο, εξαιτίας της ιμπε-

ριαλιστικής τους τάσης. Άλλοι λαοί  έκαναν πολέ-

μους εναντίον γειτονικών, για να λεηλατούν και 

να λυμαίνονται τα αγαθά τους. Επίσης, σε πολέ-

μους οδήγησε και συνεχίζει να οδηγεί ο ανταγω-

νισμός των οικονομικά ισχυρών χωρών για την 

ίδρυση αποικιών ή τον έλεγχο των πετρελαιοπη-

γών και, γενικά, των φυσικών πόρων της χώρας 

στην οποία επιτίθενται. Τέλος, ο θρησκευτικός 

φανατισμός τροφοδοτεί πολεμικές συγκρού-

σεις.

Οι συνέπειες των πολέμων είναι τραγικές. Ανθρώπινες 

ζωές χάνονται με τον πιο βίαιο και σκληρό τρόπο. Άνθρω-

ποι βασανίζονται, τραυματίζονται, άλλοι καταλήγουν να 

έχουν μόνιμες αναπηρίες, ενώ άλλοι ταλαιπωρούνται από 

τις κακουχίες, την πείνα, τις ασθένειες. Ακόμη, ο πόλεμος 

διαταράσσει την κοινωνική γαλήνη και συνοχή και προκα-

λεί καχυποψία μεταξύ των πολιτών. Επίσης, πολλοί άνθρω-

ποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, κα-

ταλήγοντας πρόσφυγες σε ένα ξένο περιβάλλον, προσπα-

θώντας να προσαρμοστούν σε αυτό και να κάνουν μια νέα 

αρχή. Αλλά και η ίδια η χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη 

κατάσταση πλήττεται, αφού η οικονομία της παρακμάζει 

και οι υποδομές της αποδιαρθρώνονται. Τέλος, θα πρέπει 

να αναφερθούν οι επιπτώσεις του πολέμου και στο φυσικό 

περιβάλλον, καθώς η χρήση των χημικών όπλων το μολύ-

νει, συχνά ανεπανόρθωτα. 

Για τον λόγο αυτόν, είναι, πλέον, επιτακτική η ανάγκη να 

βρεθούν τρόποι παγίωσης της ειρήνης. Σημαντικό ρόλο 

στην εδραίωση του αγαθού αυτού μπορεί να διαδραμα-

τίσει η εκπαίδευση, η οποία επιδρά καθοριστικά στη δια-

μόρφωση της προσωπικότητας των νέων. Οι παιδαγωγοί 

οφείλουν, καταρχήν, να υποδεικνύουν στους μαθητές πώς 

να επιλύουν τις διαφορές τους με ειρηνικό τρόπο. Είναι ση-

μαντικό να καταδικάζουν τη χρήση βίας και να πα-

ρουσιάζουν τον διάλογο ως μοναδικό μέσο γεφύ-

ρωσης των διαφορών. Έτσι, οι νέοι θα μάθουν πως 

η αρμονική συνύπαρξη με τους άλλους ανθρώπους 

προϋποθέτει αμοιβαίες υποχωρήσεις και συμβιβα-

σμούς. Επιπλέον, τα σχολικά βιβλία και οι διδάσκο-

ντες οφείλουν να μην ενισχύουν τη μισαλλοδοξία. 

Αντιθέτως, οι νέοι πρέπει να ενημερώνονται αφε-

νός μεν για τη δυστυχία που επιφέρει ο πόλεμος 

αφετέρου δε για τις δυνατότητες ευημερίας που 

προσφέρει η ειρήνη. Μπορούν, παράλληλα, μέσω 

συμμετοχής τους σε ειδικά προγράμματα, να έρχο-

νται σε επαφή με μαθητές από άλλες χώρες, ώστε, 

μέσω του διαλόγου, να καταπολεμηθούν οι ρατσι-

στικές αντιλήψεις και να προωθηθεί η αρμονική συ-

νύπαρξη. Τέλος, οι διεθνείς οργανισμοί αλλά και οι 

πολιτικοί ηγέτες πρέπει να δραστηριοποιηθούν για 

την αποφυγή πολεμικών συγκρούσεων και να επιδιώκουν, 

πάντοτε, τον διάλογο ως μέσο ειρηνικής επίλυσης των δια-

φορών μεταξύ των λαών και των κοινωνικών ομάδων.

Ας ελπίσουμε και ας προσπαθήσουμε όλοι για έναν κα-

λύτερο κόσμο!

Άννα Μαρία Γραμπά, Νεραντζία Κουμερτά, 

Γ1 Γυμνασίου

Ο πόλεμος στα ομηρικά έπη

ΠΟΛΕΜΟΣ: Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ
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Αγγγελίνα Παππά-Πανουτσοπούλου,υ

Β1 Γυμνασίου
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Τ
α αυτοκίνητα αποτελούν 

ένα ιδιαίτερα διαδεδομέ-

νο μέσο μεταφοράς για 

τον άνθρωπο των ανεπτυγμέ-

νων χωρών. Το πρώτο αυτοκί-

νητο κατασκευάστηκε το 1769 

από τον Γάλλο Νικολά-Ζοζέφ 

Κυνιό και, από τότε, έχουν αλ-

λάξει πολλά πράγματα σε αυτό. 

Το σημαντικότερο, όμως, είναι η 

ασφάλειά του, η οποία χωρίζεται 

σε δύο κατηγορίες: την ενεργη-

τική και την παθητική.

Αρχικά, η παθητική ασφάλεια 

ενός αυτοκινήτου αφορά στην 

προστασία των επιβατών του σε 

περίπτωση σύγκρουσης. Σε αυ-

τό βοηθούν πολλά συστήματα. 

Αρχικά, οι αερόσακοι δεν υπάρ-

χουν μόνο στη θέση του οδηγού 

αλλά και στις θέσεις των υπόλοι-

πων επιβατών·είναι οι πλευρικοί 

αερόσακοι. Άλλο ένα καινούρ-

γιο σύστημα προστασίας είναι η 

ζώνη ασφαλείας, η οποία υπήρ-

χε, βέβαια, και στα παλιότερα 

μοντέλα, στα εξελιγμένα, όμως, 

έχει προστεθεί ένας χαρακτηρι-

στικός ήχος, ο οποίος υπενθυμί-

ζει στον επιβάτη να τη φορέσει. 

Επίσης, υπάρχουν πλαϊνές μπά-

ρες, που, σε περίπτωση ατυχή-

ματος, συγκρατούν το εσωτερι-

κό του αυτοκινήτου και δεν αφή-

νουν το αμάξωμα να παραμορ-

φωθεί και να τραυματίσει τους 

επιβάτες. Το ίδιο γίνεται και με 

τα καινούργια τζάμια που υπάρ-

χουν στα αυτοκίνητα, τα οποία, 

όταν σπάνε, δε γίνονται αιχμηρά 

κομμάτια, αλλά στρογγυλεμένα, 

ώστε να μην τραυματίσουν τους 

ανθρώπους που βρίσκονται μέ-

σα στο αυτοκίνητο. Τέλος, τα κα-

θίσματα είναι βυθιζόμενα, ώστε, 

σε περίπτωση σύγκρουσης, να 

συγκρατήσουν τον επιβάτη σε 

μια σταθερή θέση.

Παράλληλα, έχουν εξελιχθεί 

και τα συστήματα ενεργητικής 

ασφάλειας, ώστε να βοηθούν 

τον οδηγό να έχει τον έλεγχο 

του οχήματος και να αποφεύγει 

τις συγκρούσεις. Τα συστήματα 

των φρένων έχουν αλλάξει και, 

πλέον, έχουν γίνει αυτόματα. 

Για παράδειγμα, το αυτοκίνητο 

«αντιλαμβάνεται» πολύ γρήγο-

ρα την πιθανότητα σύγκρου-

σης και μειώνει ταχύτητα άμε-

σα. Αυτό ονομάζεται σύστημα 

δυναμικής επιβράδυνσης (BAS). 

Ένα ακόμη πλεονέκτημα των 

καινούργιων συστημάτων που 

προσφέρουν ενεργητική ασφά-

λεια είναι η εξελιγμένη τεχνολο-

γία των ελαστικών. Τα ελαστικά 

αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα, 

ώστε να «πετάνε» το νερό και 

να μη γλιστράνε σε βρεγμένο 

δρόμο. Ένα ακόμη θετικό στοι-

χείο των σύγχρονων αυτοκινή-

των είναι τα πρόσθετα συστή-

ματα υποστήριξης του οδηγού. 

Για παράδειγμα, όταν ο εκείνος 

παρεκκλίνει από τη λωρίδα κυ-

κλοφορίας, τότε ενεργοποιεί-

ται αυτόματα ένα σύστημα που 

επαναφέρει το τιμόνι και τους 

τροχούς σε αυτή και δεν αφή-

νει το όχημα να «φύγει» από τον 

δρόμο.

Με βάση τα παραπάνω στοι-

χεία, αντιλαμβανόμαστε ότι η 

τεχνολογία έχει βοηθήσει να μη 

γίνονται πολλά ατυχήματα αλλά, 

σε περίπτωση που τελικά συμ-

βούν, να μην τραυματίζονται 

σοβαρά οι επιβάτες.

Πάνος Ξηρόδημας, 

Χαράλαμπος Φανουριάδης, 

Α1 Γυμνασίου

Πάρκλαντ, Φλόριντα, 14 Φεβρουαρίου 2018

Μ
ια νέα, ξεχωριστή και γεμάτη εκπλήξεις ημέρα 
ξημέρωσε με τους νεαρούς μαθητές του σχο-
λείου Marjory Stoneman Douglas High School 

να αναμένουν με αγωνία τον εορτασμό της ημέρας του 
Αγίου Βαλεντίνου, μιας ημέρας με ιδιαίτερη σημασία για 
τους περισσότερους.

Το όμορφο και γιορτινό κλίμα του σχολείου αναμενό-
ταν να κρατήσει μέχρι το τέλος της σχολικής ημέρας. Οι 
ώρες περνούσαν πιο αργά απ’ ό,τι συνήθως, ενώ, με το 
πέρασμα του κάθε λεπτού, η επιθυμία μετάβασης στο 
σχολικό προαύλιο, ένα μέρος ανέκαθεν ασφαλές, γινό-
ταν ολοένα και εντονότερη. Οι ξέγνοιαστοι, ανέμελοι και, 
προπαντός, αθώοι έφηβοι πήγαν στο σχολείο τους, όπως 
κάθε ημέρα του σχολικού έτους, με την προσοχή τους, 
ωστόσο, επικεντρωμένη στη γιορτή της εν λόγω ημέρας. 
Τα γέλια και οι χαρούμενες, γεμάτες ζωντάνια συζητή-
σεις των μαθητών ήταν οι συνήθεις ήχοι που κυριαρχού-
σαν στους διαδρόμους και τις αίθουσες του σχολείου. Τι 
θα μπορούσε, άλλωστε, να συμβεί μια συνηθισμένη ημέ-
ραμ σε ένα συνηθισμένο σχολείο, γεμάτο αθώα νεαρά 
παιδιά;

«Τραγωδία στη Φλόριντα. 17 νεκροί από τους πυρο-
βολισμούς σε σχολείο.», «Ένοπλη επίθεση σε σχολείο, 
στη Φλόριντα των ΗΠΑ, με νεαρά θύματα», «Μακελειό 
σε σχολείο στη Φλόριντα», «Νέο Κολουμπάιν σε σχολείο 

της Φλόριντα με 17 νεκρούς» ήταν μερικοί ειδησεογρα-
φικοί τίτλοι τηλεοπτικών σταθμών ανά τον κόσμο.

Λίγη ώρα πριν τη λήξη του τελευταίου μαθήματος, 
ένας 19χρονος οπλισμένος, πρώην μαθητής του σχο-
λείου, εισέβαλε στον σχολικό χώρο και ξεκίνησε να πυ-
ροβολεί, αδίστακτα, τους παρευρισκομένους. Τα θύμα-
τα της επίθεσής του ήταν δεκαεπτά. Δεκαεπτά ζωές που 
αφαιρέθηκαν ακαριαία και βίαια. Δεκαεπτά ξέγνοια-
στες ψυχές με οικογένειες, φίλους και με αμέτρητες ευ-
καιρίες να ανοίγονται μπροστά τους. Η συγκεκριμένη 
επίθεση καθιστά το σχολείο στο οποίο διαδραματίστη-
κε αυτή χώρο πένθους. το ασφαλές καθημερινό τους 
περιβάλλον μετατρέπεται στον μεγαλύτερό τους φό-
βο. Εκεί όπου κάθε εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Το 
Stoneman Douglas High School, ένα από τα λύκεια που 
βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα αξιολόγησης, από 
το γνωστό λύκειο της περιοχής, γίνεται πεδίο μάχης και 
χαρακτηρίζεται, πλέον, από τους περισσότερους ως ένα 
από τα πιο επικίνδυνα σχολεία.

Τα θύματα, παιδιά και μέλη του προσωπικού, άφησαν 
πίσω τους μια ζωή με εμπειρίες που δεν πρόλαβαν να ζή-
σουν. Κόποι και θυσίες που κατέληξαν άσκοπα. Οικογέ-
νειες που χαιρέτησαν τα παιδιά τους εκείνο το πρωί, δί-
χως να ξέρουν πως δε θα τα ξαναδούν. Φίλοι και φίλες 
που βίωσαν τον ξαφνικό θάνατο των συμμαθητών τους, 
ανήμποροι να τους σώσουν τη ζωή, θα ζήσουν, για πά-
ντα, με τον πόνο και τις ενοχές γι’ αυτό που δεν μπόρεσαν 
να κάνουν. Δεν υπάρχει τίποτα που να δικαιολογεί την 
πράξη αυτή ή να προσφέρει παραμυθία στην κατάστα-
ση, αφού το γεγονός είναι μη αναστρέψιμο. Ο φόβος και 
ο τρόμος των μαθητών, καθώς και οι τραυματικές εμπει-
ρίες και αναμνήσεις τους από την ημέρα εκείνη είναι 
ασύλληπτα, ενώ η αδικία που χαρακτηρίζει το γεγονός 
και η σοβαρότητα του θέματος ξεπερνούν κατά πολύ τα 
όρια της ανθρώπινης σκέψης. Το γεγονός ήταν εντελώς 
απρόσμενο.

Η συγκεκριμένη επίθεση αποτελεί συνέχεια μιας σει-
ράς δολοφονικών επιθέσεων σε σχολεία, καθώς είναι η 
18η που σημειώθηκε σε σχολεία των ΗΠΑ αυτήν τη χρο-
νιά και η 291η από το έτος 2013. Οι αριθμοί είναι τραγικοί, 
αν συλλογιστούμε τον αριθμό των θυμάτων κάθε επίθε-
σης. Η βία προκαλεί δυστυχία και καταστροφή, πόσω 
μάλλον όταν ασκείται σε βάρος νεαρών αθώων παιδιών, 

στερώντας τους, έτσι, το θεμελιώδες δικαίωμα της ζωής. 
Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ανατροπής των δυσάρε-
στων γεγονότων. Υπάρχει, όμως, η δυνατότητα ενημέ-
ρωσης και σωστής εκπαίδευσης όχι μόνο των νέων αλλά 
και των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων αναφορικά 
με την αξία του διαλόγου, ως μέσου ειρηνικής επίλυσης 
των διαφορών, καθώς η βία συνιστά ένα από τα κυριότε-
ρα προβλήματα τα οποία μαστίζουν τη σύγχρονη κοινω-
νία και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Η βία στα σχολεία 
είναι ανεπίτρεπτη και συνδέεται, αποκλειστικά, με αρνη-
τικά αποτελέσματα· χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού 
είναι η πρόσφατη σχολική επίθεση στη Φλόριντα. 

Η επίθεση της 14ης Φεβρουαρίου αποδίδεται σε έναν 
πρώην μαθητή του σχολείου (είχε αποβληθεί λόγω κα-
κής διαγωγής), ο οποίος είχε στην κατοχή του όπλο. Το 
περιστατικό αυτό εγείρει ένα επιπλέον θέμα, αυτό της 
οπλοκατοχής. Τα όπλα αποτελούν τη «γέφυρα» από τη 
ζωή στον θάνατο και, παρόλ’ αυτά, σε αρκετές χώρες, 
όπως η Αμερική, βρίσκονται νόμιμα, σε χέρια ανηλίκων. 
Η νόμιμη κατοχή όπλων ευθύνεται για πλήθος επιθέσε-
ων σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς δίνει το δικαίωμα 
στον κάτοχο να τα χρησιμοποιήσει. Επιτακτικό αίτημα 
είναι, συνεπώς, η αλλαγή της νομοθεσίας της σχετικής 
με την οπλοκατοχή, καθώς και η επιβολή αυστηρών ποι-
νών, ακόμα και φυλάκισης, σε περίπτωση παράνομης 
οπλοκατοχής. 

Η ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη και αναντικατάστα-
τη. Είναι καθήκον όλων μας να την προστατεύσουμε, 
αναλογιζόμενοι την αξία της…

Δήμητρα Φανουριάδη, Γ1 Γυμνασίου     

Η οδική ασφάλεια των σύγχρονων αυτοκινήτων

Εκεί όπου κάθε εφιάλτης… έγινε πραγματικότητα
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Ά
λλο ένα πρωινό… άλλο ένα ξεκίνημα μιας «βασα-

νιστικής» ημέρας. Η Νεχάντε ετοιμάστηκε για το 

σχολείο και αποχαιρέτησε τη μητέρα της με τον 

συνηθισμένο αναστεναγμό.

Στο σχολείο, δέχθηκε, για πολλοστή φορά, την άσχη-

μη κριτική των συμμαθητών της. «Έλεος, τι είναι αυτό 

που φοράς!» αναφώνησε ένα κορίτσι. «Φύγε από κοντά 

μου!» φώναξε ένα αγόρι. Είχε μάθει να τα υπομένει όλα 

αυτά και να τα προσπερνά. Εκείνη την ημέρα, όμως, η 

υπομονή της θα εξαντλούταν.

Όταν χτύπησε το κουδούνι για το πρώτο διάλειμμα, 

η Νεχάντε έτρεξε στο κυλικείο. Δεν πρόλαβε να φτάσει 

εκεί όμως. Ένιωσε ένα χέρι να τραβάει την μπλούζα της, 

για να τη σταματήσει. Σταμάτησε, λοιπόν, και γύρισε να 

δει ποιος την τράβηξε και, ως ανεμένετο, ήταν ο «κύρι-

ος βασανιστής» της, ένα αγόρι από μεγαλύτερη τάξη. Η 

Νεχάντε προσπάθησε να φύγει, αλλά ξαφνικά βρέθηκε 

περικυκλωμένη από όλη την «κλίκα» του αγοριού. 

-Αφήστε με να φύγω! είπε χαμηλόφωνα έχοντας τα 

μάτια καρφωμένα στο πάτωμα.

-Αν σε αφήσουμε να φύγεις, θα συνεχίσεις να περιφέ-

ρεσαι σε αυτό το σχολείο λες και ανήκεις εδώ. Ε, λοιπόν, 

ήρθαμε να σου πούμε πως δε δεχόμαστε μαύρους. Είσαι 

μια ξένη και εντελώς άσχετη με εμάς. Γύρνα πίσω στην 

άθλια πατρίδα σου! είπε το αγόρι συνδυάζοντας τον λό-

γο του με ένα δυνατό φτύσιμο που προσγειώθηκε ακρι-

βώς δίπλα στα πόδια της Νεχάντε.

Ένιωσε τα λόγια αυτά να «γρατζουνάνε» την ήδη τα-

λαιπωρημένη της καρδιά. Συγκρατήθηκε, όμως, και 

κράτησε μέσα της τόσο τα δάκρυά της όσο και την τερά-

στια φλόγα του θυμού της που φούντωνε όλο και περισ-

σότερο. Αποφάσισε να μη μιλήσει και απλώς προσπά-

θησε να διαπεράσει το τείχος που είχαν δημιουργήσει 

γύρω της τα αγόρια με τα σώματά τους. Απέτυχε, όμως, 

και κατέληξε γρήγορα, στο πάτωμα χτυπώντας τους 

αγκώνες της. Όλοι γέλασαν και το αγόρι, μάλιστα, την 

κλότσησε ελαφρά. Εκείνη αγνόησε τον πόνο και ξανα-

προσπάθησε να σπάσει τον κλοιό τους, με επιτυχία αυτή 

τη φορά. Άρχισε να απομακρύνεται βιαστικά και, τότε, 

άκουσε το αγόρι να λέει: «Έτσι, γύρνα πίσω στη μανούλα 

σου. Να ξέρεις, όμως, ότι και για αυτή μια απογοήτευση 

είσαι! Μαύρη, άσχημη, σκέτη αποτυχία!».

Η Νεχάντε, ακούγοντας αυτά τα λόγια, σταμάτησε. 

Ένιωσε τα γόνατά της να λυγίζουν και το σώμα της να 

τρέμει. Δεν άντεξε άλλο˙ άφησε όλα τα καυτά δάκρυά 

της να κυλήσουν στα μάγουλά της και έτρεξε, με όσες 

δυνάμεις της είχαν απομείνει, στο γραφείο του διευθυ-

ντή.

Με το που είδε τον διευθυντή, ξεκίνησε να λέει: «Κύ-

ριε, δέχομαι παρενόχληση από κάποια αγόρια» και του 

έδειξε τις γρατζουνιές της. Εκείνος, όμως, απάντησε 

απλά: «Αγόρια είναι, τι να τα κάνεις... Υπομονή κορίτσι 

μου». Της χαμογέλασε και συνέχισε τη δουλειά του, κά-

νοντάς της νόημα να φύγει. 

Η Νεχάντε ξεφύσηξε απογοητευμένη και ένιωσε κι 

άλλα δάκρυα να πλημμυρίζουν το πρόσωπό της. Ένιω-

θε προδομένη και μόνη. Δεν άντεχε άλλο, ήθελε να βά-

λει ένα τέλος. Έφυγε από το σχολείο και έτρεξε στο σπίτι 

της. Η μητέρα της έλειπε, ως συνήθως, για το μεροκάμα-

το. Δεν υπήρχε κανένας δίπλα της να ανακουφίσει τον 

πόνο της,  να της δώσει δύναμη. Αυτό που είχε αποφασί-

σει να κάνει έμοιαζε μονόδρομος. Έβγαλε από την τσέ-

πη της το σημείωμα που είχε γράψει πριν λίγο καιρό και 

το άφησε στο τραπέζι. Άρπαξε ένα μαχαίρι και πήγε με 

αργά βήματα προς το μπάνιο. Κλείδωσε την πόρτα και 

κάθισε στην μπανιέρα. Τα χέρια της τρέμανε και τα μάτια 

της ήταν υγρά από το κλάμα. Ψιθύρισε «συγγνώμη μα-

μά» και έκοψε το νήμα της ζωής της…

Όταν επέστρεψε η μητέρα της σπίτι, είδε το σημείωμα 

και το άνοιξε. Εκεί έγραφε:

Αγαπητή μητέρα,

γράφω αυτό το σημείωμα, για να σου πω την αλήθεια. 

Αυτές τις γρατζουνιές και τις μελανιές που είχα δεν τις απέ-

κτησα παίζοντας με άλλα παιδιά. Και αυτές οι ιστορίες που 

σου έλεγα από το σχολείο δεν ήταν αληθινές. Στην πραγ-

ματικότητα, συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο. Τα παιδιά με 

μισούσαν και μου φέρονταν άσχημα. Ήμουν μαύρη λέγα-

νε˙ δεν ανήκα εκεί. Δεν είχα θέση εκεί. Δεν είχα θέση που-

θενά. Γιατί; Γιατί ήμουν μαύρη; Γιατί ήμουν διαφορετική; Ή 

μήπως γιατί αυτά δεν μπορούσαν να κρίνουν  σωστά; Έτσι, 

είπα να απαλλάξω τον κόσμο από την ενοχλητική παρου-

σία μου.

Ζητώ συγγνώμη που δε σου είχα μιλήσει νωρίτερα γι΄ 

αυτό, αλλά φοβόμουν. Συγγνώμη αν σε στενοχώρησα˙ δεν 

το ήθελα. Έκανα υπομονή, για να μπορέσω να σε κάνω πε-

ρήφανη και να καταφέρω να κάνω κάτι καλό στη ζωή μου, 

αλλά απέτυχα.

Δε θέλω να ανησυχείς˙ τώρα είμαι χαρούμενη, ελεύθε-

ρη. Επιτέλους,  μετά από τόσο καιρό, μπορώ και πάλι να χα-

μογελώ, έστω και μακριά σου. Μην αναρωτιέσαι γιατί απο-

φάσισα να κάνω αυτό που έκανα. Να αναρωτηθείς γιατί 

προκλήθηκε αυτή η επιθυμία μου εξαρχής…

Αντίο,

Νεχάντε

Αναστασία Κανατά, Β1 Γυμνασίου

Η 
Ελένη, αν και έφηβη δεκατριών 
χρόνων, είχε αναπτύξει έντονο το 
αίσθημα της φιλίας. Ζούσε σε μια 

μικρή επαρχιακή πόλη, βιώνοντας όλα τα 
προβλήματα που μπορούσε να δημιουρ-
γήσει μια μικρή κοινωνία.

Ήταν πολύ καταπιεσμένη. Ο πατέρας 
της ήταν πολύ απαιτητικός άνθρωπος, αυ-
στηρών αρχών. Δεν επέτρεπε στα παιδιά 
του βόλτες και κοινωνικότητες.
- Τι μου ζητάς τώρα, Ελένη, να σε αφήσω 

να βγεις με τις φίλες σου; Έχεις πολύ διά-
βασμα!

- Μα, πατέρα, είναι Σάββατο. Όλοι οι συμ-
μαθητές μου βγαίνουν και κάνουν τη 
βόλτα τους. Έχω ανάγκη να ξεσκάσω 
και να δω τις φίλες μου.

- Να περιορίσεις αυτές τις ανάγκες και να 
κοιτάξεις τα διαβάσματά σου. Είσαι μι-
κρή, το διάβασμα προέχει!
Ο κυρ Τάσος ήταν εξαιρετικός πατέρας. 

Έκανε δύο δουλειές, για να μεγαλώσει τα 
παιδιά του. Ήταν, όμως, πολύ αυστηρός. 
Η Ελένη πνιγόταν, κλεινόταν στο δωμάτιό 
της, έβαζε μουσική στα αυτιά της και, για 
να ξεφύγει, έκανε όνειρα.

«Δε θα μεγαλώσω; Δε θα περάσω στο 
Πανεπιστήμιο; Τόσο διάβασμα πια! Θα φύ-
γω για σπουδές και θα ξεφύγω από την κα-
ταπίεση και τον έλεγχο του πατέρα μου». 

Ο κυρ Τάσος ήταν πολύ παρεμβατικός 
και τον ενδιέφερε πολύ η γνώμη του κό-
σμου. Είχε, πάντοτε, λόγο για τις παρέες 
που επέλεγαν τα παιδιά του. Η Ελένη είχε 

μια φίλη που πολύ αγα-
πούσε, τη Χριστίνα. 
Ήταν ένα εξαιρετικό 
κορίτσι, ευγενικό, 
ήρεμο και άριστη 
μαθήτρια. Όμως, ο 
κυρ Τάσος δεν την 
ενέκρινε για φίλη της, 
διότι ήταν παιδί χωρι-
σμένων γονιών, κάτι το 
οποίο, σε μια μικρή κοινω-
νία, θεωρούταν ντροπιαστι-
κό.
- Δε θα κάνεις παρέα με τη 

Χριστίνα. Δεν είναι από κα-
λή οικογένεια, θα 
μας κουβεντιά-
ζει ο κόσμος, της 
έλεγε συνέχεια.

- Μα, πατέρα, η 
Χριστίνα είναι 
χρυσό κορίτσι και άριστη μαθήτρια. Τι 
φταίει εκείνη για τους γονείς της; ψέλλι-
ζε η Ελένη.

-  Δεν με ενδιαφέρει! Έχει κακή φήμη. Δε 
θα την ξανακάνεις παρέα!
Όμως, η Ελένη δεν μπορούσε να υπα-

κούσει στις εντολές του πατέρα της. Αγα-
πούσε πολύ τη φίλη της και αισθανόταν 
την απόρριψη του πατέρα της προς το 
πρόσωπό της σαν μια πολύ μεγάλη αδικία. 
Στη Χριστίνα δεν έδειξε ποτέ ότι υπήρχε 
κάποιο πρόβλημα. Δεν ήθελε να πληγώσει 
τη φίλη της.

Ένα απόγευμα Σαββάτου, 
ο κυρ Τάσος είπε στη μητέ-
ρα της Ελένης να πάνε μια 
βόλτα. Θα έλειπαν, σίγου-
ρα, για δύο ώρες. Η Ελέ-
νη βρήκε την ευκαιρία 
να φωνάξει τη Χριστίνα 

στο σπίτι, για να παίξουν 
το αγαπημένο τους επι-

τραπέζιο. Έτσι, λοιπόν, και 
έγινε. Δυστυχώς, όμως, πά-

νω στο μισάωρο κάτι συνέβη 
και οι γονείς επέστρεψαν στο 

σπίτι και βρήκαν τα κορίτσια 
να παίζουν. Ο κυρ Τάσος νευρία-

σε πολύ και έκανε κάτι 
τρομερό.
- Δε σου είπα να μην 
ξανακάνεις παρέα με 
αυτήν; Χριστίνα, σήκω 
και φύγε τώρα και πή-

γαινε αμέσως στο σπίτι σου. Εδώ να μην 
ξανάρθεις!

- Πατέρα, τι λες; Πώς μιλάς έτσι;
- Δεν πειράζει, Ελένη, είπε το κορίτσι με 

τα μάτια βουρκωμένα. Θα φύγω. Συγ-
γνώμη, δεν το ήξερα ότι δε με θέλετε.
Η Ελένη έμεινε αμίλητη, με τα μάτια της 

να τρέχουν δάκρυα, γιατί ένιωθε μεγά-
λο πόνο αλλά και προσβολή εξαιτίας της 
αγενούς συμπεριφοράς του πατέρα της. 
Η μητέρα της προσπαθούσε να ηρεμήσει 
την κατάσταση, όμως, δεν την ενδιέφερε 
πια. Το κακό είχε γίνει.

Η Χριστίνα δεν της ξαναμίλησε ποτέ. 
Την έβλεπε και έστρεφε το βλέμμα της αλ-
λού. Δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει τη 
στενοχώρια της και, ταυτόχρονα, της έλει-
πε η φίλη της.

Τα χρόνια πέρασαν, η Ελένη έφυγε για 
την Αθήνα, σπούδασε και ακολούθησε 
μια επιτυχημένη καριέρα. Κάποια στιγμή, 
χρειάστηκε να κάνει μια σοβαρή επέμβα-
ση στο δόντι της και, εντελώς τυχαία, η χει-
ρουργός οδοντίατρος ήταν η Χριστίνα.

Ενήλικες πια και οι δύο, ξαφνιάστηκαν 
που είδαν η μία την άλλη μετά από τόσα 
χρόνια. Η Χριστίνα, με ανωτερότητα και με 
απόλυτο επαγγελματισμό, αντιμετώπισε 
το πρόβλημα της Ελένης, η οποία κάποια 
στιγμή τής ψέλλισε: «Συγγνώμη, Χριστίνα, 
συγγνώμη για τότε». Η Χριστίνα έγνεψε το 
κεφάλι συγκαταβατικά και με χαμόγελο, 
σαν να ήθελε να σβήσει όλες τις άσχημες 
στιγμές.

Η Ελένη τηλεφώνησε στον πατέρα της 
και του μίλησε για το συμβάν.
- Την αδίκησες τη Χριστίνα, πατέρα. Κοί-

ταξέ την, έγινε επιτυχημένη οδοντία-
τρος. 
Ο κυρ Τάσος ντροπιάστηκε. Έστω και 

μετά από πολλά χρόνια κατάλαβε το λά-
θος του, πήρε την πρωτοβουλία και πήγε 
στο ιατρείο της Χριστίνας. Την κοίταξε στα 
μάτια και δακρυσμένος της είπε: «Συγγνώ-
μη, παιδί μου…».

Μαριέττα Αγγελή, Β1 Γυμνασίου

Γιατί;
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Τ
ην Τρίτη, 12 Δεκεμ-

βρίου 2017, οι μαθητές 

του Θετικού Προσανα-

τολισμού της Γ΄ Λυκείου επι-

σκεφθήκαμε το εργοτάξιο 

του Μετρό στον Πειραιά, και, 

συγκεκριμένα, τον σταθμό 

που βρίσκεται στο Δημοτικό 

Θέατρο Πειραιά. Αφορμή για 

την επίσκεψή μας αυτή ήταν 

η είσοδος του Μετροπόντικα  

στον εν λόγω σταθμό.  

Αρχικά, όλοι οι εργαζόμε-

νοι μας υποδέχτηκαν με με-

γάλη χαρά, ευχόμενοι να γί-

νουμε, κάποια μέρα, συνά-

δελφοί τους! Τον συντονισμό 

της επίσκεψης είχε αναλάβει 

η κ. Μπάκα Σωτηρία, Τοπο-

γράφος Μηχανικός, υπεύθυ-

νη υλοποίησης του έργου, η 

οποία μας εξήγησε τους τρό-

πους με τους οποίους μπο-

ρεί να κατασκευαστεί ένας 

υπόγειος σταθμός. Επιπλέον, 

τόνισε πως ο υπό κατασκευή 

σταθμός βρίσκεται σε βάθος 

30 μέτρων από την επιφάνεια 

της θάλασσας, γεγονός που 

προκάλεσε μεγάλη εντύπω-

ση στο μαθητικό ακροατή-

ριο! 

Αφού εξοπλιστήκαμε με τη 

«στολή εργασίας», όπως το 

κίτρινο κράνος και το χαρα-

κτηριστικό φωσφοριζέ γιλέ-

κο, κατεβήκαμε στον χώρο 

του σταθμού και των απο-

βαθρών. Εκεί, η Μηχανικός 

μάς εξήγησε τον τρόπο με 

τον οποίο κατασκευάζονται 

τα τοιχία, που λειτουργούν 

ως φράγμα, απορροφώντας 

την πίεση που ασκεί το νερό 

από τα πλάγια και τι είδους 

υλικά χρησιμοποιούνται για 

τη δόμησή τους. Η ξενάγη-

ση συνεχίστηκε στον χώρο 

των αποβαθρών από τον κ. 

Αναγνωστόπουλο. Εκεί βρι-

σκόταν και ο μεγαλοπρεπής 

Μετροπόντικας που, μόλις λί-

γες ημέρες πριν την επίσκεψή 

μας, είχε τελειώσει το μακρύ 

ταξίδι του. Αυτό που έκανε 

εντύπωση σε όλους μας ήταν 

το μέγεθός του, που ξεπερ-

νούσε τα 150 μέτρα! Ένα άλ-

λο χαρακτηριστικό του είναι 

η ακρίβεια στην πορεία που 

πρέπει να ακολουθήσει˙ πλη-

ροφορηθήκαμε, μάλιστα, ότι 

πρώτα κατασκευάστηκε ο 

σταθμός και ύστερα «έφτα-

σε» εκεί ο Μετροπόντικας 

που διανοίγει τη σήραγγα. 

Αυτό σημαίνει πως η πορεία 

του δεν έπρεπε να «ξεφύγει» 

ούτε χιλιοστό, πράγμα που 

θα φάνταζε- στ’ αυτιά ενός 

μη ειδικού- σχεδόν ουτοπι-

κό, από τη στιγμή που η δια-

δρομή του χαράσσεται στα 

«έγκατα της γης». 

Όταν η ξενάγηση έλαβε 

τέλος, όλοι οι μαθητές φύγα-

με από τον χώρο του εργο-

ταξίου με αρκετές εμπειρίες 

αλλά και με την ελπίδα πως, 

ίσως, κάποια στιγμή, βάλου-

με κι εμείς το «λιθαράκι» μας 

για την κατασκευή ενός τόσο 

σημαντικού έργου για την αν-

θρωπότητα. 

Αντρέας Παντελειός, 

Γ1Λυκείου

Σ
τις 14 Φεβρουαρίου 2018, ως 

ομάδα Διερευνητικής Εργασίας 

της Α΄ Λυκείου με θέμα «Η Χη-

μεία των ναρκωτικών», είχαμε την ευ-

καιρία να επισκεφτούμε το Γενικό Χη-

μείο του Κράτους, το οποίο μας προσέ-

φερε μια συγκλονιστική και μοναδική 

εμπειρία!  

Πριν ξεκινήσουμε με την ξενάγηση 

στο κτήριο, παρακολουθήσαμε ένα 

ενημερωτικό βίντεο-παρουσίαση, το 

οποίο μας παρείχε πλούσια πληρο-

φόρηση σχετικά με τα διάφορα είδη 

ναρκωτικών. Αξιοσημείωτο είναι, επί-

σης, ότι η παρουσίαση ήταν απόλυτα 

επικεντρωμένη στο θέμα της έρευνάς 

μας, βοηθώντας μας, κατά τον τρόπο 

αυτό, να εμπλουτίσουμε το υπόβαθρο 

των γνώσεών μας. Έπειτα, περιηγηθή-

καμε σε μια αίθουσα όπου εξετίθεντο 

δείγματα επιβλαβών, για την υγεία, ου-

σιών, έτσι ώστε να γνωρίσουμε τη δρά-

ση τους και να τις αποφεύγουμε. Γίναμε 

γνώστες του τρόπου παρασκευής των 

ναρκωτικών, και, ταυτόχρονα, αντλή-

σαμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για 

τα συστατικά τους. 

Χάρη στην καθοδήγηση των ιδιαιτέ-

ρως καταρτισμένων επιστημόνων που 

μας ξενάγησαν στον χώρο του Γενικού 

Χημείου του Κράτους, είχαμε μια αξέ-

χαστη εμπειρία, που μόνο λίγοι έχουν 

την τύχη να απολαύσουν…

Έλενα Μπουγιούκου, 

Μάγκυ Σαρπάκη, Α2 Λυκείου

Σ
το πλαίσιο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το σχο-

λείο μας αποφάσισε μια ομάδα μαθητών της Β΄ Λυκείου 

να επισκεφθεί το νοσοκομείο «Υγεία», την Παρασκευή, 9 

Φεβρουαρίου 2018. Με ιδιαίτερη χαρά, οι μαθητές που στοχεύ-

ουν στις επιστήμες υγείας απόλαυσαν μια ζεστή ξενάγηση από 

τους υπεύθυνους και τους γιατρούς του νοσοκομείου, οι οποίοι, 

αναμφίβολα, με τις πληροφορίες που μας έδωσαν, κατάφεραν να 

διευρύνουν τον ορίζοντα της σκέψης μας.

Αναλυτικότερα, η κυρίως ξενάγησή μας ξεκίνησε από το Τμή-

μα Αξονικής- Μαγνητικής Τομογραφίας. Οι αξονικοί τομογράφοι 

είναι τα μηχανήματα εκείνα που πραγματοποιούν διαγνωστικές 

εξετάσεις αλλά και διαδερμικές επεμβατικές πράξεις σε οποιαδή-

ποτε ανατομική περιοχή του σώματος. Τα μηχανήματα αυτά συν-

δυάζουν αρμονικά τα τεχνολογικά επιτεύγματα με τις αρχές της 

επιστήμης της Ιατρικής, μεριμνώντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, για 

την υγεία πολλών ανθρώπων της σύγχρονης εποχής.  

Στη συνέχεια, μυηθήκαμε στην αντιχειρουργική θεραπεία 

Gamma knife. Η γ-knife είναι μια σύγχρονη, από τεχνολογικής 

άποψης, θεραπεία με ποσοστό επιτυχίας που ξεπερνάει το 95% 

για τις περιπτώσεις καλοήθους βλάβης. Κύριο πλεονέκτημά της 

είναι το γεγονός ότι επιτρέπει σε έναν μεγάλο αριθμό ασθενών 

να έχει επαρκή έλεγχο της νόσου του, χωρίς τον αναπόδραστο 

κίνδυνο και την ταλαιπωρία που συνεπάγεται μια παραδοσιακή 

ανοικτή χειρουργική επέμβαση.  

Τέλος, επισκεφθήκαμε το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκο-

λογίας, το οποίο διαθέτει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. 

Η εξειδικευμένη ομάδα που εργάζεται με τη βοήθεια των μηχα-

νημάτων αυτών διαθέτει μεγάλη εμπειρία στις πλέον εξελιγμένες 

τεχνικές ακτινοθεραπείας και στοχεύει τόσο στην ίαση όσο και 

στη διατήρηση της ποιότητας ζωής των ασθενών.   

Στο σημείο αυτό, θα ήταν λυσιτελές να αναφερθεί το γεγονός 

ότι η φιλόξενη ατμόσφαιρα αλλά και η ώσμωση που είχε, ήδη, δη-

μιουργηθεί μεταξύ μαθητών και γιατρών αποτέλεσε το έναυσμα 

για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας μάς δημιουργήθηκε. Αυ-

τό, όμως, που μας έκανε, κυρίως, εντύπωση ήταν η καθαριότητα, 

η ευγένεια αλλά και η γαλήνη που επικρατούσαν στους χώρους 

του νοσοκομείου, ο συγκερασμός των οποίων μας άφησε, ομο-

λογουμένως, μια γλυκιά γεύση, καθώς διαβαίναμε την έξοδο του 

νοσοκομείου…

Δημήτρης Λυγγίτσος, Β2 Λυκείου

ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΜΕ
Επίσκεψη μαθητών της Γ΄ Λυκείου 

στον Μετροπόντικα

Επίσκεψη
μαθητών Α΄ Λυκείου 

στο Γενικό Χημείο 
του Κράτους

Επίσκεψη μαθητών της Α' και Β΄ Λυκείου 
στο Νοσοκομείο «Υγεία»



Τ
ην Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018, στο 

πλαίσιο της Διερευνητικής Εργα-

σίας που πραγματοποιούσαμε 

με θέμα: «Έγκλημα και Χημεία», επι-

σκεφθήκαμε τη Διεύθυνση Εγκλημα-

τολογικών Ερευνών της Αστυνομίας, 

που βρίσκεται στον Κολωνό.  

Στην υπηρεσία αυτή, παρακολουθή-

σαμε μία παρουσίαση που αφορούσε 

στο DNA αλλά και στους τρόπους ταυ-

τοποίησης εγκληματιών βάσει της συλ-

λογής διάφορων στοιχείων από τον τό-

πο του εγκλήματος. Στη συνέχεια, ξενα-

γηθήκαμε στα εργαστήρια της Εγκλη-

ματολογικής Υπηρεσίας. Οι εργαζόμε-

νοι στην υπηρεσία μάς ανέλυσαν τη δι-

αδικασία επεξεργασίας των στοιχείων 

που ανιχνεύονται στον τόπο του εγκλή-

ματος, ώστε να αντλήσει ο ειδικός ερευ-

νητής περισσότερες πληροφορίες για 

τον τρόπο τέλεσης ενός εγκλήματος  

και να επικεντρώσει την προσοχή του 

στα στοιχεία εκείνα που θα τον βοηθή-

σουν στην επίλυση της υπόθεσης. Τέ-

λος, επισκεφθήκαμε το Τμήμα Δακτυ-

λοσκοπίας, τον τομέα εξέτασης, δηλα-

δή, των δακτυλικών αποτυπωμάτων. 

Σε αυτόν τον τομέα, οι Εγκληματολό-

γοι ασχολούνται με το «ταίριασμα» δα-

κτυλικών αποτυπωμάτων συλλέγοντας 

υλικό από τον χώρο του εγκλήματος και 

προσπαθώντας να το ταυτοποιήσουν 

με υλικό το οποίο ανήκει σε άτομα τα 

οποία είναι καταχωρημένα στη βάση 

αποτυπωμάτων του κράτους. 

Η όλη διαδικασία, περιβαλλόμενη 

από ένα πέπλο μυστηρίου, ήταν απί-

στευτα ενδιαφέρουσα, καθώς δεν 

έχουν όλοι την ευκαιρία ή τη δυνατότη-

τα πρόσβασης σε έναν τέτοιο χώρο…

Γιάννος Αναστασόπουλος, 

Β1 Λυκείου

Τ
ην Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018, μαθητές 
της Α’ Λυκείου και το τμήμα Β’ 1 Λυκείου πραγ-
ματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πλω-

τό Μουσείο Νεράιδα. Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα συνι-
στά ένα ιδιαίτερο μουσειακό κέλυφος, εντός του οποίου 
στεγάζονται δύο κεντρικές αφηγήσεις.

Οι μαθητές παρακολούθησαν την ιστορία του πλοίου 
από το 1939- χρονιά ναυπήγησής του- μέχρι και το 2010- 
χρονιά κατά την οποία ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή 

του- μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό, δημόσια έγ-
γραφα και αντικείμενα ̇  και όλα αυτά με φόντο σημαντι-
κά κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά γεγονότα του 20ου 
αι. Πληροφορήθηκαν ότι το πλοίο αυτό, που, κατά το 
παρελθόν, πραγματοποιούσε τα δρομολόγια στα νησιά 
του Αργοσαρωνικού  ήταν το αγαπημένο του Γιάννη Λά-
τση, ο οποίος το αγόρασε τον Δεκέμβριο του 1949 από 
μαλτέζικη ακτοπλοϊκή εταιρεία. Μάλιστα, αυτό το πλοίο- 
στολίδι είχε «πρωταγωνιστήσει» σε πλήθος ελληνικών 

ταινιών και στη χολιγουντιανή παραγωγή «Το Παιδί και 
το Δελφίνι». Στη συνέχεια, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία 
να επισκεφθούν τον χώρο του μηχανοστασίου και να πε-
ριεργαστούν τις μηχανές του πλοίου. 

Ο ενθουσιασμός είχε συνεπάρει μαθητές και καθηγη-
τές, που δεν κατάλαβαν πόσο γρήγορα είχε φτάσει η ώρα 
της επιστροφής στο σχολείο. Η «συνομιλία» τους με ένα 
κομμάτι της πρόσφατης ιστορίας τους αποδείχτηκε ιδι-
αίτερα ενδιαφέρουσα και γοητευτική…

Τ
ην Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018, οι μαθητές των τμημάτων Β΄3 και Γ΄3 Λυ-

κείου πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική επίσκεψη σε ένα Ανώτατο Εκπαι-

δευτικό Ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ). Επισκεπτόμενοι το 

εν λόγω Πανεπιστήμιο, γνωρίσαμε τον 

χώρο που, ενδεχομένως, να αποτελέ-

σει, μελλοντικά, τον χώρο των σπου-

δών κάποιων από εμάς. 

Εκτός από την αναλυτική ενημέρω-

ση σχετικά με τις επιμέρους σχολές του 

συγκεκριμένου Πανεπιστημίου, είχαμε 

την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε 

ένα μάθημα του τέταρτου έτους του 

Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών· μάλιστα, ο καθηγητής του μαθήματος αυτού 

μας ενημέρωσε για το εύρος των ναυτιλιακών σπουδών και την αναγκαιότητα 

ύπαρξης αυτού του γνωστικού τομέα. 

Επίσης, περιηγηθήκαμε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και ενημερω-

θήκαμε για τη βιβλιοθήκη και τις δυνατότητες που αυτή προσφέρει στους φοι-

τητές του ιδρύματος. Τέλος, πληροφορηθήκαμε για τα Μεταπτυχιακά Προγράμ-

ματα Σπουδών που παρέχει το ΠΑΠΕΙ, που ενδιέφεραν πολύ όλους μας, αφού 

γνωρίζουμε ότι, πλέον, ένα πτυχίο δεν είναι αρκετό για την επαγγελματική απο-

κατάσταση.

Ήταν από εκείνες τις φορές που όλοι μας δείξαμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας 

για μια εκπαιδευτική δράση, αφού η επίσκεψη αυτή μας προσέφερε μια ολοκλη-

ρωμένη εικόνα για τις ενδεχόμενες επιλογές που θα έχουμε μετά την ολοκλήρω-

ση της φοίτησής μας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Έλενα Παραδείση, Β3 Λυκείου

Τ
ην Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018, 

οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου 

των θετικών σπουδών επισκε-

φθήκαμε το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Κατά 

την επίσκεψή μας στους 

χώρους του ΕΜΠ, μας 

δόθηκε η ευκαιρία να 

λάβουμε περαιτέρω 

πληροφορίες για τις 

επαγγελματικές προ-

οπτικές κάθε σχολής 

του Πολυτεχνείου˙ η 

επαφή μας με τους διδά-

σκοντες στο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα αυτό μας βοήθησε να 

αποφασίσουμε, τελικά, ποια σχολή μάς 

προσελκύει περισσότερο το ενδιαφέ-

ρον.  

Αρχικά, ο κ. Καρέλλας Σωτήριος, 

Αναπληρωτής Καθηγητής στη σχολή 

Μηχανολόγων Μηχανικών, μας ενημέ-

ρωσε για το προπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών της σχολής στην οποία δι-

δάσκει και μας έδωσε μια πρώτη εικό-

να για τις δυνατότητες επαγγελματικής 

αποκατάστασης που παρέχονται στον 

απόφοιτο του τμήματος αυτού. Στη συ-

νέχεια, επισκεφθήκαμε το Εργαστήριο 

Ατμοκινητήρων και Λεβήτων 

της σχολής Μηχανολό-

γων Μηχανικών, κα-

θώς και το Εργαστή-

ριο Οχημάτων, Ρο-

μποτικής και εκεί-

νο του Αυτόματου 

Ελέγχου και Ρυθμί-

σεων Μηχανών και 

Εγκαταστάσεων της 

ίδιας σχολής. Τέλος, ο 

κ. Γκόνος Ιωάννης, Λέ-

κτορας, μας καλωσόρισε στο 

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μετρήσεων 

και Υψηλών Τάσεων της σχολής Ηλε-

κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών.  

Εν κατακλείδι, η επίσκεψή μας αυτή 

θα μας μείνει αξέχαστη τόσο για όσα 

είδαμε όσο και για όσα φανταζόμαστε 

ότι μπορούμε να μάθουμε εκεί μελλο-

ντικά…

Μαριτίνα Μπιζούμη, Γ1 Λυκείου

Σ
το πλαίσιο δράσε-

ων Επαγγελματι-

κού Προσανατολι-

σμού του σχολείου μας, 

οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ 

Λυκείου του ανθρωπι-

στικού προσανατολισμού 

πραγματοποιήσαμε, την 

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 

2018, επίσκεψη στη Νο-

μική Σχολή Αθηνών. Ο κ. 

Γεώργιος Γεραπετρίτης, 

καθηγητής Συνταγματι-

κού Δικαίου στον τομέα 

Δημοσίου Δικαίου, μας 

υποδέχτηκε εγκάρδια και 

μας συνόδευσε στο αμφι-

θέατρο.  

Εκεί, είχαμε την ευκαι-

ρία να παρακολουθήσου-

με ένα μάθημα τέταρτου 

έτους Συνταγματικού 

Δικαίου που αφορούσε, 

πιο συγκεκριμένα, σε ζη-

τήματα που σχετίζονται 

με τη Ραδιοτηλεόραση. Η 

παρουσίαση του εν λόγω 

μαθήματος έγινε από τον 

καθηγητή κ. Γεραπετρίτη 

Γιώργο και τον Αναπλη-

ρωτή Καθηγητή Διοικη-

τικού Δικαίου Γιαννακό-

πουλο Κωνσταντίνο. Ο 

διαλογικός και διαδρα-

στικός τρόπος παράδο-

σης του μαθήματος δημι-

ουργούσε μια ευχάριστη 

ατμόσφαιρα, καθιστώ-

ντας, συγχρόνως, πιο ευ-

χάριστο και κατανοητό το 

μάθημα. Μετά το πέρας 

της διάλεξης, τόσο οι κα-

θηγητές όσο και οι παρευ-

ρισκόμενοι φοιτητές μάς 

έλυσαν, με προθυμία, τις 

απορίες μας όσον αφορά 

στο ίδιο το μάθημα αλλά 

και στον τρόπο λειτουρ-

γίας της σχολής. Καταλή-

γοντας, γνωρίσαμε, με 

βιωματικό τρόπο, τις δια-

φορές μεταξύ της Δευτε-

ροβάθμιας και Τριτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης.  

Ήταν μια ξεχωριστή 

εμπειρία που μας βοήθη-

σε να θέσουμε, με μεγα-

λύτερη βεβαιότητα, τους 

τελικούς μας στόχους...

Κατερίνα Λαλαούνη, 

Β3 Λυκείου
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Ό
πως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος, διοργανώθηκε από 
το σχολείο μας η πενθήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου 
στο Μιλάνο και την Κυανή Ακτή. Ήταν η πιο ξεχωρι-

στή σχολική εξόρμηση απ’ όλες όσες είχαν διοργανωθεί κατά 
τις προηγούμενες σχολικές χρονιές. Για τον λόγο αυτό, είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να θυμηθούμε, μέσα από αυτό το άρθρο, 
όλες τις όμορφες στιγμές που περάσαμε.

Η εκδρομή μας ξεκίνησε το πρωί της 4ης Νοεμβρίου 2017, 
όταν, με μεγάλη ανυπομονησία και ενθουσιασμό, συναντηθή-
καμε, όπως πάντα, στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Προορισμός 
μας ήταν η Ιταλία και, πιο συγκεκριμένα, το αεροδρόμιο Μαλ-
πένσα του Μιλάνο. 

Τι εμφανίσεις, τι πρόσωπα αγουροξυπνημένα…! Μετά από 
τον σύντομο αποχαιρετισμό με τους γονείς μας και τον έλεγχο 
των καρτών επιβίβασης, ακολούθησε η βόλτα στα καταστήμα-
τα του αεροδρομίου!

Έχοντας απολαύσει ένα ευχάριστο ταξίδι, φτάσαμε στο Μι-
λάνο, όπου επιβιβαστήκαμε γρήγορα στο λεωφορείο που μας 
περίμενε, με προορισμό τη Νίκαια της Γαλλίας. Κατά τη διάρ-
κεια της διαδρομής, κάναμε μια στάση δύο ωρών στην πανέ-
μορφη παραθαλάσσια πόλη της Γένοβας και, στη συνέχεια, 
οδεύσαμε προς τη Νίκαια.

Όταν φθάσαμε εκεί, είχε αρχίσει, ήδη, να σουρουπώνει. Η 
πόλη είχε μια ιδιαίτερα όμορφη όψη, καθώς ήταν φωτισμένη. 
Ιδιαίτερα εντυπωσιακός και επιβλητικός δέσποζε ο καθεδρι-
κός ναός στο κέντρο της πόλης, έτσι όπως ήταν φωτισμένος. 
Ακολούθησε περιήγηση στην πόλη της Νίκαιας, μετά το τέ-
λος της οποίας ξεκινήσαμε για τη γειτονική κωμόπολη Αντίμπ, 
όπου και διανυκτερεύσαμε.

Την επόμενη ημέρα, οι εξορμήσεις μας ξεκίνησαν από το 
γραφικό χωριό Σαιν-Πολ-ντε-Βανς, που είναι χτισμένο πάνω 
σε έναν μεγάλο βράχο. Γρήγορα διαπιστώσαμε ότι ήταν πο-
λύ μικρό, αφού οι περισσότεροι από εμάς εξερευνήσαμε κά-
θε στενάκι του μέσα σε λίγες ώρες! Επόμενος προορισμός μας 
ήταν η κοσμική πόλη των Καννών, γνωστή για το κινηματο-
γραφικό της φεστιβάλ που διενεργείται εκεί κάθε Μάιο. Ποιος, 
άραγε, δεν έχει παρακολουθήσει στην τηλεόραση σκηνές από 

το εν λόγω φεστιβάλ, 
με τους δι-

άφορους σταρ να εμφανίζονται πάνω στο κόκκινο χαλί και να 
τους φωτογραφίζουν δεκάδες φωτορεπόρτερ; Κατά την περι-
ήγησή μας στην πόλη, σύμμαχός μας ήταν ο καιρός, που ήταν 
αρκετά ευνοϊκός. Έτσι, μας δόθηκε  η ευκαιρία να πατήσουμε 
στο κόκκινο χαλί ακολουθώντας τα βήματα των σταρ, να βγά-
λουμε πολλές φωτογραφίες και να αισθανθούμε- έστω και νοε-
ρά- σαν μεγάλοι σταρ του κινηματογράφου! Διότι, χωρίς να θέ-
λουμε να περιαυτολογήσουμε, οι μαθητές του Προτύπου είναι 
μεγάλοι σταρ! 

Την τρίτη ημέρα, το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσκεψη 
στο κρατίδιο του Μονακό και, συγκεκριμένα, στη μοναδική πό-
λη του Μόντε Κάρλο. Αλήθεια, τι αίγλη εξέπεμπαν τα κτήρια 
και τα αριστοκρατικά ξενοδοχεία! Τα σπορ αυτοκίνητα που κυ-
κλοφορούσαν στους δρόμους αποτέλεσαν αντικείμενο θαυ-
μασμού και αφορμή για λήψη σπάνιων φωτογραφιών. Είναι 
γεγονός ότι η φήμη που έχει ως το οικονομικά πλουσιότερο 
κρατίδιο στην Ευρώπη επιβεβαιωνόταν από μια απλή βόλτα 
στους δρόμους του. Παράλληλα, καθώς είχαμε έγκαιρα κλείσει 
θέσεις, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Ωκεανογρα-
φικό Μουσείο του Μονακό με τα αξιοθαύμαστα εκθέματά 
του και το πανέμορφο ενυδρείο του. Μετά την επίσκεψη στο 
μουσείο, είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε μόνοι μας την 
πόλη. Δυστυχώς, όμως, οι καιρικές συνθήκες -το ψιλόβροχο, 
δηλαδή, που είχε αρχίσει να πέφτει- δε μας άφησαν να περπα-
τήσουμε στους δρόμους όπου διοργανώνεται, τον Μάιο κάθε 
χρόνου, το φημισμένο Grand Prix της Formula 1. Η ημέρα μας 
έκλεισε με φαγητό σε ένα κομψό εστιατόριο της Νίκαιας και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για «ξεκούραση», καθώς η επό-
μενη ήταν μια «μεγάλη» ημέρα.

Την τέταρτη ημέρα της εκδρομής μας, την 7η Νοεμβρίου 
2017, ξεκινήσαμε νωρίς για την Ιταλία, με κατεύθυνση βορει-
οδυτικά του Μιλάνο και, πιο συγκεκριμένα, για τη Στρέσα, μια 
μικρή λουτρόπολη στις όχθες της λίμνης Ματζόρε. Με την άφι-
ξή μας, κατευθυνθήκαμε στο λιμανάκι της πόλης και επιβιβα-
στήκαμε σε πλοιάριο, που μας μετέφερε στην απέναντι πλευ-
ρά της λίμνης. Εκεί, επισκεφθήκαμε ένα βασιλικό παλάτι, προ-
φανώς μια μεσαιωνική κατοικία για την αναψυχή ηγεμόνων, σε 
μια τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Περιπλανηθήκαμε 
στους χώρους του παλατιού, φωτογραφίσαμε όμορφα τοπία 
και βγάλαμε αναμνηστικές φωτογραφίες. Αργότερα, επιστρέ-

ψαμε στη Στρέσα, όπου διανυκτερεύσαμε σε ένα ξε-
νοδοχείο ιδιαίτερης ομορ-

φιάς και ατμόσφαιρας, καθώς πρόκειται για ένα ανακαινισμένο 
παλάτι του προηγούμενου αιώνα, που διαθέτει, όμως, τις ανέ-
σεις ενός σύγχρονου ξενοδοχείου. Ακολούθησε δείπνο ιταλι-
κής κουζίνας στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, σχετικά νωρίς, 
καθώς έτσι επιτάσσουν οι συνήθειες της κεντρικής Ευρώπης. 
Πώς, όμως, θα περνούσαμε την υπόλοιπη βραδιά; Καθώς ήταν 
η τελευταία βραδιά της εκδρομής, όλοι μας θέλαμε να την πε-
ράσουμε διασκεδάζοντας στο πλαίσιο μιας «νυκτερινής εξό-
δου»! Μα πού θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια νυκτε-
ρινή έξοδος στην ήσυχη Στρέσα; Ο χώρος βρέθηκε από τους 
καθηγητές μας και αυτός ήταν ένα μικρό καφέ  κοντά στο ξε-
νοδοχείο, που γρήγορα, με τη βοήθεια όλων μας, μετατράπηκε 
σε έναν θορυβώδη, για τα δεδομένα της περιοχής, χώρο μου-
σικής και χορού.

Η επόμενη και τελευταία ημέρα της εκδρομής είχε ως προ-
ορισμό το Μιλάνο. Από εκεί θα επιστρέφαμε στην Αθήνα. Οι 
ώρες που μεσολαβούσαν μέχρι την απογευματινή πτήση ήταν 
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για βόλτα στη πόλη. Στο Μιλάνο, 
περιπλανηθήκαμε στα πανέμορφα σοκάκια του κέντρου και 
τους δρόμους που φιλοξενούν καταστήματα επωνύμων οίκων 
μόδας. Οι βιτρίνες λιτές επεδίωκαν να τονίσουν κάποιο συγκε-
κριμένο σύνολο, αξίας χιλιάδων ευρώ. Mε τη συνοδεία του ξε-
ναγού, περπατήσαμε στη μεγάλη και ενδιαφέρουσα στοά του 
Μιλάνο, τη πασίγνωστη Βιτόριο Εμανουέλε. Επίσης, επισκε-
φθήκαμε την κεντρική πλατεία της πόλης Ντουόμο και τον 
ομώνυμο καθεδρικό ναό. Μείναμε εντυπωσιασμένοι από την 
αρχιτεκτονική του, το επιβλητικό του μέγεθος, τα καμπαναριά, 
αλλά και από τα έργα τέχνης που διακοσμούσαν το εσωτερικό 
του. Συνεχίσαμε την περιπλάνησή μας στους πολύβουους δρό-
μους του κέντρου, απολαύσαμε ένα γρήγορο γεύμα στα κομ-
ψά καφέ της πόλης και πραγματοποιήσαμε κάποιες τελευταίες 
αγορές ενθυμίων για εμάς και δώρων για τους δικούς μας, στην 
Αθήνα .

Όλα τα ωραία, όμως, τελειώνουν σύντομα. Πότε πέρασαν 
πέντε ημέρες ξεγνοιασιάς; Η ολιγοήμερη αυτή εκδρομή ήταν 
για εμάς μια ανάσα, ένα διάλειμμα γεμάτο εμπειρίες και ανα-
μνήσεις, που μας έδωσε τη δύναμη, για να συνεχίσουμε τη με-
γάλη προσπάθεια της φετινής χρονιάς.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους κα-
θηγητές μας, που μας συνόδευσαν και φρόντισαν, ώστε η εκ-
δρομή αυτή να ολοκληρωθεί με επιτυχία.     

Σοφία Αρβανίτη, Γ3 Λυκείου

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Εκδρομή στην Κυανή Ακτή
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Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Αμβούργο-Λούμπεκ-Τραβεμούντε-Μπρεμερχάφεν-Βρέμη

Π
έμπτη, 1η Μαρτίου 2018… Η ημέρα της ανα-

χώρησης είχε, επιτέλους, φτάσει! Στις 6 π.μ. 

ξεκινήσαμε για το τετραήμερο ταξίδι μας στη 

Γερμανία. Μετά από τρεις ώρες, φτάσαμε στο Μόναχο, 

όπου, εκτός από το γεγονός ότι έπρεπε να βιαστούμε, 

για να προλάβουμε την πτήση μας για το Αμβούργο, 

πήραμε και μια ιδέα για τη χαμηλή θερμοκρασία που 

επικρατούσε στη Γερμανία θαυμάζοντας το άφθονο 

χιόνι που υπήρχε τριγύρω.

Όταν φτάσαμε στο Αμβούργο-πόλη που αποτελεί 

το μεγαλύτερο λιμάνι της Γερμανίας- συναντήσαμε τον 

οδηγό του λεωφορείου, τον ευγενικό κ. Ντένις, με τη 

βοήθεια του οποίου κάναμε την πρώτη μας γνωριμία 

με την όμορφη και πλούσια πόλη που διασχίζει ο πο-

ταμός Έλβας. Έπειτα, πήγαμε στο ξενοδοχείο μας, που 

βρισκόταν στο Λούμπεκ, για να αφήσουμε τα πράγμα-

τά μας. Στη συνέχεια, βγήκαμε περίπατο στο ιστορικό 

κέντρο της πόλης που τελεί υπό την προστασία της 

UNESCΟ, όπου παίξαμε με το χιόνι και αγοράσαμε τα 

περίφημα «μάρτσιπαν», γλυκά από αμυγδαλόπαστα, 

για τα οποία φημίζεται η πόλη. 

Την επόμενη ημέρα, ξεκινήσαμε νωρίς τη βόλτα μας 

στο παγωμένο Λούμπεκ, γνωστό ως «η πρώτη δυτική 

πόλη της Βαλτικής Θάλασσας». Αρχικά, περάσαμε μέ-

σα από τη μία εκ των τεσσάρων μεσαιωνικών πυλών 

του, την πύλη Χόλστεντορ. Η εντυπωσιακή αυτή πύ-

λη αποτελεί σύμβολο όχι μόνο της πόλης αλλά και 

ολόκληρης της Γερμανίας. Δεν είναι τυχαίο, συνεπώς, 

ότι, ως επίδειξη δύναμης, είναι γραμμένη, εκεί, η επι-

γραφή 1477 S.P.Q.L. 1871 (παρόμοια με αυτή της αρ-

χαίας Ρώμης). Περνώντας από το ιστορικό κέντρο του 

Λούμπεκ, σταθήκαμε σε αρκετά αξιοθέατα, όπως το 

συγκρότημα κτηρίων γύρω από το Δημαρχείο, την εκ-

κλησία της Παναγίας, μια μεσαιωνική αυλή, τα τείχη και 

το πρώτο, στην Ευρώπη, νοσοκομείο «Αγίου Πνεύμα-

τος» του 13ου αι. που δεν ανήκε στην εκκλησία. Αργότε-

ρα, επισκεφτήκαμε το ολοκαίνουργιο και διαδραστικό 

Ευρωπαϊκό Μουσείο Χανσεατικής Ένωσης, όπου, με 

τη βοήθεια των ξεναγών, μάθαμε πολλά για τη ζωή και 

το εμπόριο στη μεσαιωνική Ευρώπη. Τελικά, καταλήξα-

με στο Τραβεμούντε, το λιμάνι της πόλης στη Βαλτική 

Θάλασσα, και περπατήσαμε δίπλα στο κύμα στη χιονι-

σμένη ακτή– ένα σπάνιο, για εμάς, θέαμα!

Την τρίτη ημέρα, επισκεφτήκαμε το Μουσείο Κλί-

ματος στο Μπρεμερχάφεν, που βρίσκεται στη Βόρεια 

Θάλασσα. Εκεί, πριν εισέλθουμε στον χώρο του, είχαμε 

ελεύθερη ώρα, για να επισκεφτούμε ένα μικρό εμπορι-

κό κατάστημα, απέναντι από το μουσείο, όπου κάναμε 

τα ψώνια μας. Στο μουσείο αυτό, που είναι ένας προσο-

μοιωτής του κλίματος, γνωρίσαμε και…βιώσαμε όλες 

τις κλιματικές ζώνες παγκοσμίως. Κάθε αίθουσα ήταν 

εντυπωσιακή, καθώς γινόταν αισθητό ότι περνάς από 

διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες και ήταν σαν 

να μη βρίσκεσαι σε ένα συνηθισμένο μουσείο. Αργό-

τερα, απολαύσαμε έναν περίπατο στην πλατεία της 

Βρέμης, η οποία θεωρείται μία από τις ομορφότερες 

της Ευρώπης, και στην ιστορική γειτονιά Σνουρ με τα 

μικρά κουκλίστικα σπιτάκια. Νιώθαμε σαν να έχει στα-

ματήσει ο χρόνος. Πριν γυρίσουμε στο Λούμπεκ, είχα-

με λίγη ελεύθερη ώρα, για να ξεκουραστούμε, πράγμα 

πολύ χρήσιμο, αφού αμέσως μετά παίξαμε δύο πολύ 

διασκεδαστικά παιχνίδια, το Bubble Soccer και το Lazer 

Tag. Μετά από δύο, περίπου, ώρες διασκέδασης, πήγα-

με στο ξενοδοχείο για βραδινό και ξεκούραση.

Την τέταρτη ημέρα, πήγαμε στο Αμβούργο και με 

το πούλμαν κάναμε, αρχικά, ξενάγηση στο λιμάνι του 

Αμβούργου που βρίσκεται σε μεγάλη ακμή. Επίσης, πε-

ράσαμε από άλλα αξιοθέατα της πόλης, όπως, για πα-

ράδειγμα, την ιστορική αποβάθρα με το πρώτο τούνελ 

κάτω από τον Έλβα, το σύμπλεγμα από αποθήκες, το 

σπίτι της Χιλής κ.ά. και αγοράσαμε αναμνηστικά, για 

να θυμόμαστε το ταξίδι μας. Το τελευταίο μουσείο που 

επισκεφτήκαμε ήταν το Μουσείο Μινιατούρας, όπου 

θαυμάσαμε ηπείρους και πόλεις σε μικρογραφία. Έπει-

τα, πήγαμε στο αεροδρόμιο του Αμβούργου με προ-

ορισμό τη Φρανκφούρτη και, από εκεί, επιστρέψαμε 

στην Αθήνα.

Το ταξίδι μας στη Γερμανία με θέμα «Ανάμεσα σε 

δύο θάλασσες» θα το θυμόμαστε για πάντα. Εκ μέρους 

όλων των μαθητών που συμμετείχαν, θα ήθελα να ευ-

χαριστήσω το σχολείο και όλους τους καθηγητές συνο-

δούς αυτής της εκδρομής.

Νικόλας Τασσόπουλος, Γ1 Γυμνασίου
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 Σ
άββατο, 17 Μαρτίου 2018, πριν ακόμα ξημερώσει, εί-

χαμε μαζευτεί στο αεροδρόμιο και ετοιμάζαμε τις κάρ-

τες επιβίβασης. Δε μετρούσαμε πια ημέρες˙ ήταν ζήτη-

μα λίγων ωρών, μέχρι να φτάσουμε στην πολυπόθητη Δρέσ-

δη, μία από τις ωραιότερες πόλεις της Ευρώπης.

Φτάνοντας στην πόλη, μεταφερθήκαμε, αρχικά, στο ξενο-

δοχείο μας, όπου τακτοποιήσαμε τα πράγματά μας και βά-

λαμε κάτι πιο ζεστό, καθώς η θερμοκρασία-συγκριτικά με 

εκείνη της Αθήνας- είχε κατέβει αρκετούς βαθμούς. Φυσικά, 

ξεκινήσαμε με την καθιερωμένη «επιδρομή» στο εμπορικό 

κέντρο της πόλης. 

Αφού περάσαμε λί-

γο χρόνο σε ένα πο-

λυτελές εμπορικό 

κέντρο, πρωτόγνω-

ρο για εμάς τους μα-

θητές, φάγαμε ένα, 

σχετικά, πρόχειρο 

μεσημεριανό φα-

γητό, αρκετό για να 

μας κρατήσει όρθι-

ους. Στη συνέχεια, 

επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο και, χωρίς να χάνουμε χρόνο 

και ντυμένοι κατάλληλα για θερμοκρασία υπό το μηδέν, αρ-

χίσαμε να κατευθυνόμαστε προς μια ρωσική ορθόδοξη εκ-

κλησία. Η διαδρομή ήταν γεμάτη με χιόνι και πολλά παιδιά 

δεν μπορέσαμε να αντισταθούμε στον πειρασμό να παίξου-

με χιονοπόλεμο. Το θέαμα της χιονισμένης πόλης μάς μάγε-

ψε όλους, όμως, αυτό που δεν ξέραμε ήταν ότι μας περίμε-

νε κάτι ακόμα πιο εκθαμβωτικό. Φτάνοντας στην εκκλησία, 

με απόλυτη ησυχία, μπήκαμε και παρακολουθήσαμε μέρος 

της λειτουργίας. Μια εκκλησία όχι πολύ μεγάλων διαστάσε-

ων που απέπνεε, όμως, ασύγκριτο μεγαλείο. Τόσο η χορω-

δία όσο και η έκφραση της πίστης όλων όσοι ήταν παρόντες 

δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα μέθεξης και, συγχρόνως, 

καθηλωτική, που μας άφησε όλους άναυδους. Στο τέλος της 

λειτουργίας, μας μίλησε ένας διάκονος για την ιστορία του 

ναού, ο οποίος- παρεμπιπτόντως- ήταν το μόνο κτήριο της 

Δρέσδης που σώθηκε ανέπαφο, έπειτα από τον βομβαρδι-

σμό της πόλης, το 1945, από τις συμμαχικές δυνάμεις- πλη-

ροφορία που προσέδιδε στον ναό περισσότερη αίγλη. Ακο-

λουθώντας την ίδια διαδρομή και περπατώντας, ξανά, προς 

το ξενοδοχείο, απολαύσαμε, για άλλη μια φορά, το χιόνι και, 

εξουθενωμένοι πια, δειπνήσαμε στο ξενοδοχείο.

Ξημέρωσε η δεύτερη ημέρα της εκδρομής, η ημέρα των 

ξεναγήσεων. Αφού πήραμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, 

προετοιμαστήκαμε κατάλληλα, φορώντας όλον τον εξοπλι-

σμό κατά του ψύχους και κατευθυνθήκαμε, μέσω του ιστορι-

κού κέντρου, προς την πρώτη μας στάση, την Πινακοθήκη 

Παλαιών Δασκάλων στο Τσβίνγκερ. Η συγκεκριμένη πινα-

κοθήκη διαθέτει μία από τις καλύτερες συλλογές έργων τέ-

χνης στην Ευρώπη και εμείς είχαμε την ευκαιρία να τη θαυμά-

σουμε από κοντά. Απολαύσαμε το μεσημεριανό μας φαγητό 

σε μια γνωστή, στη Γερμανία, αλυσίδα ταχυφαγείων. Το εσω-

τερικό, βέβαια, του συγκεκριμένου εστιατορίου διαφορο-

ποιούταν από τα κοινότοπα, χάρη στην παρουσία ψεύτικων 

κορμών δέντρων, οι οποίοι δημιουργούσαν μια διαφορετική 

αισθητική. Συνεχίσαμε με την ξενάγηση στα μνημεία της πό-

λης, ξεκινώντας από το Τσβίνγκερ, ένα ανάκτορο ανάμεσα 

στις πρώην οχυρώσεις της Δρέσδης και, μάλιστα, ένα από τα 

αριστουργήματα της εποχής μπαρόκ. Ακολούθησε η στάση 

στην Όπερα της Δρέσδης. Συνεχίζοντας, κατευθυνθήκαμε 

προς το κάστρο της πόλης, όπου εντυπωσιαστήκαμε από το 

Λάνγκερ Γκανγκ, ένα κτήριο του 16ου αι., με την περίφημη 

πορσελάνινη μαρκίζα 102 μέτρων, που παρουσιάζει την Πα-

ρέλαση Δουκών. Πρόκειται για φιγούρες όλων των ηγεμόνων 

της Σαξονίας από το 1123 μέχρι το 1904. Σειρά στο πρόγραμ-

μα είχε η επίσκεψη στην Βασιλική εκκλησία Φραουενκίρχε, 

μια επιβλητική μπαρόκ εκκλησία που ανοικοδομήθηκε μετά 

τον βομβαρδισμό της πόλης. Είχαμε την ευκαιρία να δού-

με και το εσωτερικό της, το οποίο προκαλούσε δέος, χάρη 

στη λεπτομερή και εντυπωσιακή του διακόσμηση. Την ολο-

κλήρωση της γνωριμίας μας με τα αξιοθέατα της μοναδικής 

πρωτεύουσας της Σαξονίας σήμανε η επίσκεψη στην όχθη 

του γνωστού ποταμού Έλβα. Δυστυχώς, ο καιρός δε μας επέ-

τρεψε να περάσουμε την ιστορική γέφυρα, για να περάσουμε 

στην αντίπερα όχθη, οπότε συνεχίσαμε την ξενάγηση στο λε-

γόμενο «Πράσινο Θησαυροφυλάκιο», το οποίο ανήκει στο 

είδος των πρώτων μουσείων που ιδρύθηκαν και ανήκουν 

στην κατηγορία «Συλλογές Σπάνιων Αντικειμένων». μάλιστα, 

έχει τη φήμη ενός από τα πιο πλούσια μουσεία τέτοιου τύπου. 

Αφού θαυμάσαμε τα εντυπωσιακά εκθέματα, επιβιβαστήκα-

με στο λεωφορείο και κατευθυνθήκαμε, ξανά, προς το ξενο-

δοχείο, όπου ντυθήκαμε λίγο πιο ελαφριά, καθώς επρόκειτο 

να επισκεφτούμε το κέντρο παιχνιδιών με λέιζερ, το «Laser 

Tag». Έπειτα από μιάμιση ώρα παιχνιδιού, που περιελάμβα-

νε τρέξιμο και γέλιο, γυρίσαμε στο ξενοδοχείο κουρασμένοι 

σωματικά αλλά αναζωογονημένοι μετά από την «υπερπλη-

ροφόρηση» που είχε προηγηθεί. 

Την τρίτη ημέρα, αποχωρήσαμε από τη Δρέσδη και κατευ-

θυνθήκαμε προς τη μικρή, κουκλίστικη πόλη Μάισεν, που 

φημίζεται για την πορσελάνη της. Ξεκινήσαμε με μια ξενά-

γηση στη γραφική αυτή πόλη, η πλειονότητα των κτισμάτων 

της οποίας είναι γοτθικού ρυθμού. Ολόκληρη η πόλη αποτε-

λεί έναν αρμονικό «συγκερασμό» της πανέμορφης και ιδιαί-

τερης μορφής των κτηρίων από τη μία και της γαλήνιας χιο-

νισμένης φύσης από την άλλη. Το τοπίο θύμιζε ταινία παλιάς 

εποχής που μας μετέφερε πίσω μερικούς αιώνες και μας έδινε 

μια γεύση για τη Γερμανία του παλιού καιρού. Έπειτα από την 

περιήγησή μας σε αυτήν την υπέροχη πόλη -περιήγηση την 

οποία επηρέασε, ως έναν βαθμό, το ισχυρό κρύο- σταματή-

σαμε σε μια μικρή, σχεδόν χαριτωμένη, καφετέρια, όπου ξε-

χάσαμε, για λίγο, τον χειμωνιάτικο καιρό και «ζεστάναμε τις 

ψυχές μας» με μια καυτή κούπα σοκολάτας. Συνεχίζοντας, 

πήγαμε στο Εργοστάσιο Πορσελάνης, το οποίο, μάλιστα, 

είναι το πρώτο εργοστάσιο αυτού του είδους που ιδρύθηκε 

σε όλη την Ευρώπη. Έπειτα από μια λεπτομερή αναπαρά-

σταση της παραγωγής της φημισμένης πορσελάνης που μας 

εντυπωσίασε όλους, είδαμε μερικά δημιουργήματα προς 

πώληση, οι τιμές των οποίων, όμως, μάς αποθάρρυναν από 

το να προβούμε σε μεγάλα έξοδα. Τελευταία στάση μας στο 

Μάισεν ήταν ένα παραδοσιακό εστιατόριο, όπου φάγαμε με-

σημεριανό. Λίγο αργότερα, ξεκινήσαμε για το αεροδρόμιο 

έχοντας προετοιμαστεί να πούμε το τελευταίο αντίο στην 

υπέροχη Γερμανία.

Η εκδρομή αυτή, όπως και κάθε άλλη εκδρομή που έχει 

διοργανώσει το σχολείο μας, ήταν μια μοναδική ευκαιρία για 

όλους μας, ώστε να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας ή, όπως 

λένε και οι Γερμανοί, «über den Tellerrand schauen». Όχι μό-

νο γνωρίσαμε έναν νέο πολιτισμό, αλλά αλλάξαμε και παρα-

στάσεις και μας δόθηκε, συγχρόνως, η ευκαιρία να κάνουμε 

ένα διάλειμμα από τη μονότονη καθημερινότητα που ζούμε. 

Παρότι συναντήσαμε δυσκολίες κατά τη διεκπεραίωση του 

ταξιδιού μας, θαρρώ πως η προσπάθεια που καταβλήθηκε 

από όλους άξιζε, καθώς ο καθένας από εμάς, χωρίς εξαιρέ-

σεις, επωφελήθηκε με κάθε δυνατό τρόπο.

Αναστασία Κανατά, Β1 Γυμνασίου

Α'  ΚΑΙ  Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Εκδρομή στη Δρέσδη
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Τ
ην Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017, 

με αφορμή την Πανελλήνια Ημέ-

ρα Σχολικού Αθλητισμού, οι μα-

θητές του Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου 

Αθηνών πραγματοποίησαν εκπαιδευ-

τικές επισκέψεις με παράλληλες αθλη-

τικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές του Γυ-

μνασίου επισκέφθηκαν  τον Μαραθώ-

να, όπου παρακολούθησαν ξενάγηση 

στο Τσέπι, πρωτοελλαδικό νεκροτα-

φείο, και πραγματοποίησαν ταυτοποί-

ηση με τον χώρο στον οποίο πραγμα-

τοποιήθηκε η τόσο σημαντική για την 

αρχαιότητα μάχη. Στη συνέχεια, συμ-

μετείχαν σε αθλητικούς αγώνες, εν-

σαρκώνοντας τις αρχές του «εὖ ἀγωνί-
ζεσθαι». Μάλιστα, οι νικητές τιμήθηκαν 

με μετάλλια και τους δόθηκε ο συμβο-

λικός κότινος, όπως στους νικητές των 

αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι μαθητές του Λυκείου επισκέφθη-

καν το σπήλαιο του Νυμφόληπτου 

ή Πανός ή Αρχέδημου, που βρίσκε-

ται βόρεια της Βάρης, στις νότιες πλα-

γιές του Υμηττού, αρκετά κοντά στο 

σχολείο μας. Η Δρ Μαρή Αλεξάνδρα, 

Αρχαιολόγος της Εφορείας Παλαι-

οανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, 

του χώρου μίλησε στους μαθητές για 

την έννοια του όρου «νυμφόληπτος» 

καθώς και για τη λειτουργικότητα των 

σπηλαίων κατά την αρχαιότητα. Με-

τά το πέρας της ξενάγησης, οι μαθη-

τές πραγματοποίησαν κατάβαση με 

τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού στον 

χώρο του σπηλαίου, όπου είχαν την 

ευκαιρία να διαβάσουν τις αρχαίες επι-

γραφές που το κοσμούν, να θαυμάσουν 

ένα άγαλμα που διασώζεται σε πολύ 

καλή κατάσταση και, παράλληλα, να βι-

ώσουν τα συναισθήματα που θα ένιω-

θαν οι αρχαίοι Έλληνες, όταν καταδύο-

νταν σε αυτό…

Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού



Τ
ην Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017, 

το σχολείο μας επισκέφθηκαν οι μα-

θητές και οι καθηγητές του Κλασι-

κού Γυμνασίου της Αγίας Πετρούπολης. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που ανταλλάσ-

σουμε επισκέψεις με το ξακουστό αυτό 

ρωσικό εκπαιδευτήριο, το οποίο, ακολου-

θώντας την παράδοση μερικών αιώνων, 

μυεί τους μαθητές στον Αρχαίο Ελληνικό 

και Ρωμαϊκό πολιτισμό. Διαθέτει, μεταξύ 

άλλων, την πιο πλούσια βιβλιοθήκη της 

Κλασικής Φιλολογίας της βόρειας πρωτεύ-

ουσας της Ρωσίας και τη μοναδική συλλο-

γή ανάγλυφων αποτυπώσεων  επιγραφών 

από όλον τον κόσμο. 

Αυτή τη φορά, η ομάδα των Ρώσων λα-

τρών της Αρχαίας Ελλάδας είχε επιλέξει 

την Αττική για επιτόπια μελέτη όχι μόνο 

των αρχαιολογικών μνημείων αλλά και αρ-

χαίων επιγραφών και έτσι, με τη δική μας 

στήριξη και οργάνωση, ξεναγήθηκε στους 

αρχαιολογικούς χώρους του Μαραθώνα, 

της Πεντέλης, του Ωρωπού, της Σαλαμίνας 

και της Βραυρώνας.  

Την ημέρα της επίσκεψης των μαθητών 

και των καθηγητών του Κλασικού Γυμνα-

σίου της Αγίας Πετρούπολης στο σχολείο 

μας, αποφασίσαμε να κάνουμε από κοινού 

δύο μαθήματα. Το πρώτο, που έγινε μαζί 

με τους μαθητές της Β΄ Λυκείου, ήταν αφιε-

ρωμένο στη μελέτη του Θουκυδίδου «Πε-

ρικλέους Επιταφίου», και, συγκεκριμένα, 

στα χαρακτηριστικά της αθηναϊκής δημο-

κρατίας και τη σύγκρισή της με τη Σπάρτη. 

Με μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, 

οι μικροί φίλοι μας από την Αγία Πετρού-

πολη έμαθαν από τον κ. Κοντοβράκη, Λυ-

κειάρχη και Φιλόλογο, ότι, από την εποχή 

του Περικλέους, οι Αθηναίοι είχαν «την πό-

λη τους ανοιχτή σε όλους», δεν εμπόδιζαν 

κανέναν να δει και να ακούσει κάτι και εί-

χαν μια σωστή οργάνωση εκ των προτέ-

ρων, η οποία και τους εξασφάλιζε την επι-

τυχία σε ό,τι επεδίωκαν. 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μαθή-

ματος, μαζί με τους μαθητές της Α΄ Λυκεί-

ου οι Ρώσοι λάτρεις της Αρχαίας Ελλάδας 

μελέτησαν, κατόπιν δικής τους παράκλη-

σης, την αρχαϊκή τέχνη, παρακολουθώ-

ντας την παρουσίαση της κ. Μαχαίρα, 

Ιστορικού, Υποδιευθύντριας του Λυκείου 

και Διπλωματούχου Ξεναγού. Ενώ απα-

ντούσαν εύστοχα σε 

πολλές ερωτήσεις της 

εν λόγω καθηγήτρι-

ας, κάποια στοιχεία τα 

άκουσαν για πρώτη φο-

ρά και, έτσι, η χαρά της 

επικοινωνίας συμπλη-

ρώθηκε με τη χαρά της 

ανακάλυψης.

Την τρίτη ώρα πα-

ραμονής των Ρώσων 

μαθητών στο σχολείο 

μας, τους περίμενε μια 

έκπληξη! Η θεατρική 

ομάδα της Α΄ Λυκείου παρουσίασε στους 

φιλοξενούμενους μια πράξη από τα «Πα-

ντρολογήματα» του Νικολάι Γκόγκολ, 

ενός συγγραφέα που συνδέεται στενά με 

την Αγία Πετρούπολη.  Αμέσως ήρθε η αυ-

θόρμητη απάντηση της ρωσικής θεατρι-

κής ομάδας∙ ένα κομμάτι του «Ιππολύτου» 

του Ευριπίδη, που προετοιμάστηκε από 

τους μαθητές του Κλασικού Γυμνασίου 

για το Σπήλαιο του Ευριπίδη στη Σαλα-

μίνα, παρουσιάστηκε ενώπιον Ελλήνων 

«ηθοποιών» και προκάλεσε τον ενθουσι-

ασμό τους. 

Στα διαλείμματα, οι μαθητές των δύο 

σχολείων γνωρίστηκαν πιο πολύ, συζή-

τησαν με ενθουσιασμό για διάφορα θέ-

ματα που ενδιέφεραν και τις δυο πλευρές, 

αντάλλαξαν ηλεκτρονικές διευθύνσεις, 

για να συνεχίσουν τις επαφές τους και 

έπαιξαν μπάλα˙ αυτό τους έφερε ακόμα 

πιο κοντά. 

Φεύγοντας από το σχολείο, μας ευχαρί-

στησαν εγκάρδια για τη φιλοξενία και τη 

βοήθεια στην εξερεύνηση της Αττικής, 

ενώ εμείς τους απαντήσαμε με τα λόγια 

του Θουκυδίδη που μόλις είχαμε μελετή-

σει μαζί: «Την πόλη μας την έχουμε ανοι-

χτή σε όλους»! 

Ελπίζουμε ότι θα έχουμε ακόμα πολ-

λές ευκαιρίες να δείξουμε τη γνωστή από 

την αρχαιότητα φιλοξενία των Αθηναίων 

στους φίλους μας από την υπέροχη Αγία 

Πετρούπολη, αλλά και να επισκεφθούμε 

και το σχολείο τους, για να μας μάθουν και 

αυτοί τα μυστικά του δικού τους πολιτι-

σμού.

Κ
ατά τις λαμπρές ημέρες εορτασμού της Ελληνικής 

Επανάστασης, έτυχε να υποδεχτούμε στην Ελλάδα 

τη δεύτερη ομάδα των μαθητών του αδελφοποι-

ημένου Κλασικού Γυμνασίου της Αγίας Πετρούπολης. Ο 

χώρος συνάντησής μας, η δοξασμένη Αρκαδία, δεν ήταν 

μια απλή σύμπτωση. Η δράση μας αυτή με τους Ρώσους 

μαθητές προγραμματίστηκε από κοινού, ώστε να ζήσου-

με μαζί τις ημέρες δόξας της χώρας μας και, μάλιστα, στα 

μέρη από όπου ξεκίνησε ο Αγώνας του 1821. 

Συμβολική αποδείχθηκε και η πρώτη επίσκεψη της 

ομάδας των μαθητών την παραμονή της 25ης Μαρτίου 

στην «ερατεινή» αρχαία Μαντίνεια, όπου δόθηκε ιδιαίτε-

ρη σημασία στην κατασκευή των τειχών της αρχαίας πό-

λης με τους 122 πύργους και τις 10 πύλες, έργα τα οποία 

θαυμάστηκαν από γνωστούς θεωρητικούς της πολιορκη-

τικής τέχνης, τον Αινεία τον Τακτικό και τον Βιτρούβιο. Οι 

σελίδες της πολεμικής δόξας ζωντάνεψαν στις σκέψεις 

των μικρών επισκεπτών και στον Τάφο του Επαμεινών-

δα, για να αλλάξουν, αμέσως μετά, τη διάθεσή τους σε φι-

λοσοφική και ευλαβική. Ο λόγος ήταν η ξενάγηση σε μια 

ιδιαίτερη και υπέροχη εκκλησία της Μαντινείας, την Αγία 

Φωτεινή, την οποία πραγματοποίησε ο μοναδικός δημι-

ουργός της κ. Κ. Παπαθεοδώρου. Ο Αρχιτέκτων και Φι-

λόσοφος μίλησε στους μικρούς Ρώσους λάτρεις του ελλη-

νικού πολιτισμού για τον συμβολισμό και το μήνυμα κάθε 

αρχιτεκτονικής λεπτομέρειας, η οποία συνδυάζει, με έναν 

φυσικό και αρραγή τρόπο, το αρχαίο ελληνικό με το ορθό-

δοξο χριστιανικό πνεύμα.

Η ημέρα του Ευαγγελισμού ξημέρωσε για την ομάδα 

μπροστά στον έφιππο ανδριάντα του θρυλικού Γέρου του 

Μοριά, στην πλατεία του Άρεως, στην Τρίπολη, για να συ-

νεχιστεί στο Πολεμικό Μουσείο, όπου, μετά τη γνωριμία 

με ιδιαίτερα εκθέματα της πολεμικής δόξας της περιόδου 

της Ελληνικής Επανάστασης, έλαβε χώρα μια διάλεξη για 

τον Θ. Κολοκοτρώνη, τους κλέφτες και τις μάχες της Επα-

νάστασης από τον Σάββα, έναν ιδιαίτερα προικισμένο μα-

θητή του Κλασικού Γυμνασίου της Αγίας Πετρούπολης, ο 

οποίος, για να την προετοιμάσει, «κατάπιε» έναν σωρό βι-

βλία για την εποχή του 1821. Η συνέχεια της ημέρας, όπως 

ήταν αναμενόμενο, περιελάμβανε μια στάση στα Τρίκορ-

φα, τη Σιλίμνα, τη Δαβιά, τα λημέρια των Κολοκοτρωναί-

ων και «προσκύνημα» στο «δόλιο Λυμποβίσι», για να ολο-

κληρωθεί στη Στεμνίτσα, την κωμόπολη που συνδυάζει 

και αυτή την αρχαιότητα- γνωστή τότε ως «Υψούς»- με τη 

σύγχρονη ιστορία των περίφημων τεχνιτών και των πολε-

μιστών της Επανάστασης. 

Με το βλέμμα να πλανάται στις πλαγιές του Μαινάλου 

και στα πετρόκτιστα σπίτια της Στεμνίτσας, όλοι εμείς 

προσπαθήσαμε να διακρίνουμε το παρελθόν της ένδο-

ξης Αρκαδίας και να σκεφτούμε, όπως και οι βοσκοί στον 

πίνακα του Νικολά Πουσέν, «Et in Arcadia ego».
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ET IN ARCADIA
EGO



Ε
φέτος, για πρώτη χρονιά, το σχολείο μας διοργά-

νωσε τη Βραδιά Τέχνης, στην οποία προσκάλε-

σε και τους γονείς, προκειμένου να ταξιδέψουμε 

όλοι μαζί μέσα από την τέχνη της ζωγραφικής, με τους 

ήχους της μουσικής και με συνοδοιπόρο τη μαγεία και 

τη σοφία της υποκριτικής τέχνης. Η εκδήλωση αυτή 

πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 20ης Μαΐου και 

συνεχίστηκε την Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018, με μια 

ακόμη παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Ο Δρά-

κος», αυτήν τη φορά στον ξενώνα της Πνοής Αγάπης. 

Συγκεκριμένα, στο σχολείο μας, παρουσιάστηκαν 

τριών ειδών θεάματα. Έξω από το καλλιτεχνικό εργα-

στήριο, υπήρχε έκθεση ζωγραφικής, στην οποία εξε-

τίθεντο τα έργα που φιλοτέχνησαν οι μαθητές κατά τη 

διάρκεια του φετινού σχολικού έτους. Το παιχνίδι ανά-

μεσα στα θερμά και τα ψυχρά χρώματα και τα σχέδια 

με προοπτική αποτύπωναν, με τον πλέον εναργή τρό-

πο, την πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα των μα-

θητών.

Η ορχήστρα του σχολείου, για μια ακόμα φορά, μας 

ταξίδεψε μέσα από τις μελωδικές φωνές των παιδιών, 

πλαισιωμένες από την αρμονική υπόκρουση διαφορετι-

κών μουσικών οργάνων. Οι μαθητές ερμήνευσαν αγαπη-

μένα έντεχνα ελληνικά τραγούδια, παρασύροντας στο 

άκουσμά τους το ακροατήριο, που σιγοψιθύριζε τους 

στίχους των τραγουδιών. Μάλιστα, οι μαθητές επεφύλα-

ξαν και μια άκρως συγκινητική έκπληξη στον κ. Σερενέ· 

ερμήνευσαν ένα δικό του τραγούδι και του το αφιέρω-

σαν, δείχνοντας, με τον τρόπο αυτό, την ευγνωμοσύνη 

τους για όσα τους δίδαξε. 

Ακολούθως, τρεις θεατρικές ομάδες του σχολείου πα-

ρουσίασαν, στον χώρο του θεάτρου, ισάριθμες παρα-

στάσεις που, εκτός από το γέλιο που χάρισαν απλόχερα, 

κατάφεραν να εγείρουν κι έναν βαθύ προβληματισμό 

στο ακροατήριο. Συγκεκριμένα, η θεατρική ομάδα της 

Α΄ Γυμνασίου παρουσίασε το έργο του Άλαν Έικμπορν 

«Φανταστικές παραστάσεις του Έρνι», ενώ η αντίστοιχη 

ομάδα της Β΄ Γυμνασίου ανέβασε στη σκηνή τη γνωστή 

κωμωδία «Δύσκολος» του Μενάνδρου. Τέλος, μια μικτή 

ομάδα, αποτελούμενη από μαθητές Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασί-

ου, ερμήνευσε τη θεατρική παράσταση «Ο Δράκος» του 

Ευγένιου Σβαρτς. Οι μαθητές απέδειξαν, για μια ακόμα 

φορά, ότι διαθέτουν αστείρευτο ταλέντο, καθώς προ-

σέγγισαν, με σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο, έργα απαι-

τητικά της αρχαίας και της σύγχρονης δραματουργίας. 

Προβληματισμοί, όπως ποια είναι τα όρια της φαντα-

σίας, πώς (και αν) μπορεί ένας σκληρός και δύστροπος 

άνθρωπος να αλλάξει, πώς επιδρά η αυταρχική εξουσία 

στη σκέψη των υπηκόων- πολιτών αναδύθηκαν μέσα 

από τις θεατρικές παραστάσεις που παρουσιάστηκαν.

Συντελεστές αυτής της, ομολογουμένως, μοναδικής 

εκδήλωσης ήταν η κ. Μπούρα, που άοκνα εργάστηκε 

με τους μαθητές- ηθοποιούς για ένα άρτιο αποτέλεσμα, 

ο κ. Σερενές που, πέρα από τις νότες, κατάφερε να μετα-

λαμπαδεύσει στους μαθητές τη χαρά της δημιουργίας 

και ο κ. Χάρος που έμαθε στα παιδιά να ζωγραφίζουν με 

τα χρώματα της ψυχής τους. Η βραδιά αυτή, τέρψη της 

όρασης, της ακοής και της ψυχής, απέδειξε ότι η τέχνη-

σε οποιαδήποτε μορφή της- συνιστά μια πανανθρώπινη 

γλώσσα που ενώνει όλους τους ανθρώπους.
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Α. Βραδιά Τέχνης στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών
ΒΡΑΔΙΑ  ΤΕΧΝΗΣ



Ο 
Άλαν Έικμπορν είναι ένας από 
τους πιο σημαντικούς σύγχρο-
νους Άγγλους λογοτέχνες, με 

πολλά βραβεία και διακρίσεις στο ενερ-
γητικό του (για παράδειγμα τα βραβεία 
«Θεατρικό έργο της χρονιάς», «Κωμωδία 
της χρονιάς», «Δραματουργός της χρο-
νιάς»), «παρασημοφόρος» της Μεγάλης 
Βρετανίας, δημιουργός 79 θεατρικών έρ-
γων και περισσότερων από 20 παιδικών 
βιβλίων. 

Τα έργα του Έικμπορν είναι πολύ δη-
μοφιλή σε όλον τον κόσμο χάρη στην 
εξαιρετική σκηνικότητά τους, η οποία, 
με τη σειρά της, οφείλεται όχι μόνο στο 
πηγαίο ταλέντο του δραματουργού αλ-
λά και στην εξαιρετική γνώση της θεα-
τρικής πρακτικής. Δεν είναι τυχαίο ότι ο 
ίδιος έγραψε για τον εαυτό του ότι είναι 
«πιο πολύ σκηνοθέτης που γράφει, παρά 
συγγραφέας που ανεβάζει θεατρικά έργα». 
Επίσης, ο Έικμπορν είναι αναγνωρισμέ-
νος ειδήμων της φάρσας. Τα έργα του, 
σύμφωνα με τους νόμους του θεατρικού 
αυτού είδους, βασίζονται σε δυναμική 
δράση, συμπτώσεις, τυχαία γεγονότα και 
παρεξηγήσεις. Το περιβάλλον που προ-
βάλλεται μέσα από αυτά είναι, επίσης, 
παραδοσιακό για τη φάρσα: εδώ παρου-
σιάζεται η μεσαία τάξη που έχει την τά-
ση να διατηρεί, πάση θυσία, την «καθω-
σπρέπει» στάση και εμφάνιση, γεγονός 
που προσθέτει σε όλα τα δρώμενα μια ει-
δική κωμικότητα. Το πνεύμα και οι τρόποι 
της δραματουργίας του Άγγλου συγγραφέα θυμίζουν τους κλασικούς δραματουρ-
γούς της φάρσας και της κωμωδίας του 19ου αι. 

Ο Άλαν Έικμπορν είναι από τους λίγους δραματουργούς που γράφει θεατρικά 
έργα και για παιδιά, τα πιο γνωστά εκ των οποίων είναι τα εξής: «Εδώ μπήκαμε εμείς» 
("This Is Where We Came In", 1990), «Καλλιστώ 5» ("Callisto 5", 1990), αλλά και άλλα, 
που, πολλές φορές, παίρνουν τη μορφή θεατρικών παιχνιδιών με γρίφους. Ο ίδιος 

ο δραματουργός θεωρεί ότι απευθύνονται 
και σε ενήλικους θεατές. Τη θέση αυτή επι-
βεβαιώνει και το έργο που ετοίμασε η θεα-
τρική ομάδα της Α΄ Γυμνασίου, με τον τίτ-
λο: «Φανταστικές παραστάσεις του Έρ-
νι» ("Ernie’s Incredible Illucinations"). 
Το μονόπρακτο αυτό παρουσιάζει, όπως 
μπορεί να διακρίνει κανείς με την πρώτη 
ματιά, μια συνηθισμένη συνάντηση του 
γιατρού με έναν ασθενή, ένα αγόρι με το 
όνομα Έρνι. Ο κεντρικός αυτός ήρωας φα-
ντάζεται κάποιες περιπέτειες που διαδρα-
ματίζονται με πρωταγωνιστές αυτόν, τους 
γονείς του, τους γείτονες ή την αγαπημέ-
νη του θεία Μάρω, οι οποίες περιπέτειες, 
όμως, πραγματοποιούνται αμέσως, κατα-
στρέφοντας τα όρια μεταξύ φαντασίας και 
πραγματικότητας. Η ατμόσφαιρα της πα-
ράστασης κάνει τους θεατές να συμμετέ-
χουν σε αυτήν την «ομαδική παραίσθηση», 
όπως λέει ο γιατρός. Το έργο εξελίσσεται 
ραγδαία, οι σκηνές και τα πρόσωπα αλλά-
ζουν στη στιγμή, λες και η φαντασία του μι-
κρού Έρνι προκαλεί έναν ανεμοστρόβιλο 
που αναγκάζει όλους τους ηθοποιούς και 
τους θεατές να κινούνται με τον ρυθμό του 
έργου. Είναι ένα έργο συναρπαστικό και 
διασκεδαστικό, με στοιχεία φάρσας, και 
όχι μόνο.

Το ενήλικο κοινό που το παρακολουθεί 
βυθίζεται ξανά και ξανά στον κόσμο της 
φαντασίας του παιδιού και μόνο έτσι είναι 
σε θέση να προσεγγίσει το μεγαλύτερο χά-
ρισμα των παιδιών, την ελευθερία της φα-

ντασίας. Για το παιδί, από την άλλη πλευρά, η κατανόηση και προσοχή του δικού 
του κόσμου εκ μέρους των μεγάλων δεν είναι μόνο σημαντική αλλά και απαραί-
τητη. Οι γονείς είναι χρήσιμο όχι μόνο να αποδέχονται τη φαντασία των παιδιών 
τους, αλλά και να τα βοηθήσουν να την κάνουν δημιουργική, να μπορέσει, δηλα-
δή, το κάθε παιδί να γίνει σκηνοθέτης του κόσμου του, όπως και ο περίφημος Άλαν 
Έικμπορν.

Ε
φέτος, η θεατρική ομάδα της Β΄ Γυ-

μνασίου αξιοποίησε την κληρονο-

μιά του Μενάνδρου, οι κωμωδίες 

του οποίου ήταν πολύ δημοφιλείς για πε-

ρισσότερο από μία χιλιετία, ενώ ο ίδιος 

εθεωρείτο ο δεύτερος-κατά σειρά- σημα-

ντικότερος συγγραφέας μετά τον Όμηρο. 

Ο Μένανδρος γεννήθηκε στην Αθήνα το 

342 π.Χ. Την υποχρεωτική, για τους Αθη-

ναίους, στρατιωτική θητεία την υπηρέ-

τησε μαζί με τον φιλόσοφο Επίκουρο, με 

τον οποίο παρακολουθούσαν από κοινού 

και τις διαλέξεις του Θεοφράστου στο Λύ-

κειο. Στην ηλικία των 21 ετών, ο ποιητής 

έγραψε την πρώτη του κωμωδία με τον 

τίτλο «Οργή». Πέρασε τη ζωή του στην 

Αθήνα, μολονότι ο βασιλιάς της Αιγύπτου 

Πτολεμαίος Σωτήρ τον κάλεσε να μετα-

κομίσει στην Αλεξάνδρεια. Ο Αθηναίος 

κωμωδιογράφος  αρνήθηκε, προτιμώ-

ντας μια ήρεμη ζωή στο κτήμα του, στην 

περιοχή της Φρεαττύδας, στον Πειραιά, 

όπου και, κατά παράδοση, πνίγηκε, κάνο-

ντας μπάνιο στην πειραϊκή ακτή, σε ηλι-

κία 51 χρονών. Οι Αθηναίοι τού έφτιαξαν 

κενοτάφιο στον δρόμο από την Αθήνα 

προς το λιμάνι του Πειραιά και έθεσαν αν-

δριάντα προς τιμήν του στο θέατρο του 

Διονύσου των Αθηνών. Σύμφωνα με τις 

αρχαίες μαρτυρίες, ο Μένανδρος έγραψε 

είτε 105 είτε 108 κωμωδίες. Η μοναδική 

που διασώθηκε ολόκληρη είναι ο «Δύ-

σκολος», η οποία αφενός διατηρεί τα χα-

ρακτηριστικά της Νέας Αττικής Κωμωδί-

ας, αφετέρου παρουσιάζει την ιδιαιτερό-

τητα της δραματουργίας του Μενάνδρου.

Είναι γνωστό ότι οι ηθοποιοί του αρχαί-

ου ελληνικού θεάτρου έπαιζαν φορώντας 

προσωπεία. Όμως, η έννοια του «προσω-

πείου» έχει πιο ευρεία σημασία για τη Νέα 

Αττική Κωμωδία. Η συνηθισμένη, για αυ-

τήν, κωμική υπόθεση με ερωτικό θέμα 

προϋπέθετε αρκετά τυπικά πρόσωπα. 

Πρώτα από όλα, δεν μπορούσαν να λεί-

ψουν ένας πλούσιος νεαρός αργόσχολος, 

ένας φιλάργυρος πατέρας, μια σεμνή κό-

ρη και ένας πανούργος δούλος που βοη-

θά τον νεαρό. Μαζί με τα εν λόγω κύρια 

πρόσωπα, στη σκηνή έβγαιναν και δευτε-

ρεύοντα, από τα οποία το πιο βασικό ήταν 

ο μάγειρας. Το νοικοκυριό των Αθηναίων 

ήταν απλό. Συνεπώς, για επίσημα δείπνα 

και γάμους προσελάμβαναν έναν φλύ-

αρο μάγειρα, ο οποίος καυχιόταν για τις 

εξαιρετικές του ικανότητες. Όσον αφορά 

στη δομή, στη Νέα Αττική Κωμωδία έλει-

πε ο χορός. Με λίγα λόγια, κατά την εποχή 

του Μενάνδρου, η κωμωδία αποτελούσε 

ένα ευσύνοπτο έργο πέντε πράξεων, η 

υπόθεση του οποίου αφορούσε σε σκη-

νές από τη ζωή των δύο ή τριών οικογε-

νειών της γειτονιάς, ενώ οι χαρακτήρες 

περιορίζονταν από τυπικά προσωπεία. 

Ο «Δύσκολος» παρουσιάστηκε στα 

Λήναια το 316 π.Χ. Η κωμωδία, μολονότι 

ανήκει στα πρώιμα έργα του Μενάνδρου, 

χαρακτηρίζεται από μια διαφορετική λει-

τουργία των παραδοσιακών προσωπείων 

και προσέγγιση της ερωτικής υπόθεσης. 

Πρώτα από όλα, ο γιος ενός πλούσιου γαι-

οκτήμονα, ο Σώστρατος, επιδιώκοντας 

να κερδίσει την κόρη του «Δύσκολου», 

(δηλαδή του Κνήμωνα), δεν αποβλέπει 

στη διασκέδαση ούτε στην απόκτηση 

μιας παλλακίδας, αλλά επιθυμεί έναν επί-

σημο γάμο, στον οποίο τον καθοδηγούν 

όχι η επιθυμία του πατέρα του ή οικο-

νομικοί λόγοι αλλά το ίδιο του το συναί-

σθημα,  περίπτωση πολύ σπάνια για την 

αρχαία Αθήνα. Επίσης, σε αυτήν την κω-

μωδία, ο νεαρός δε χρειάζεται να εξαπα-

τήσει έναν φιλάργυρο πατέρα˙ αντίθετα, 

είναι έτοιμος να παντρευτεί την κόρη του 

«δύσκολου» Κνήμωνα χωρίς προίκα και, 

με ευκολία, πείθει τον πλούσιο πατέρα 

του να του δώσει την άδεια. Τέλος, στον 

«Δύσκολο», αντί μιας πολύπλοκης ραδι-

ουργίας, παρουσιάζεται η αφελής ετοιμό-

τητα του Σώστρατου να κερδίσει τη συ-

μπάθεια του Κνήμωνα με την τίμια εργα-

σία του στα χωράφια. Με λίγα λόγια, ενώ 

τα στερεότυπα της Νέας Αττικής Κωμωδί-

ας προέβλεπαν έναν φιλάργυρο πατέρα 

που εμποδίζει τον γιο του να εκδηλώσει 
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«Φανταστικές παραστάσεις του Έρνι» του Άλαν Έικμπορν
Γίνε σκηνοθέτης του κόσμου σου!

O Μένανδρος: εύκολο
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Τ
ην Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018, η θεατρική 
ομάδα του Γυμνασίου που ασχολήθηκε, κατά 
τη φετινή σχολική χρονιά, με το έργο «Ο Δρά-

κος» του Ευγένιου Σβαρτζ επισκέφθηκε τον ξενώνα 
«Ελισάβετ Φωτεινέλλη - Κριτικού» που ίδρυσε η 
«Πνοή Αγάπης», ένας σύλλογος με στόχο την κοινω-
νική και συναισθηματική στήριξη των ανθρώπων με 
καρκίνο και των οικογενειών τους.  

Τους μαθητές της θεατρικής μας ομάδας υποδέ-
χτηκε η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου «Πνοή Αγά-

πης», κ. Παπακωνσταντί-

νου Μαρία, η οποία τους ενημέρωσε, αρχικά, για την 
ιστορία του ξενώνα. Εξήγησε στα παιδιά ότι το σκε-
πτικό ίδρυσης του εν λόγω ξενώνα είναι η περίθαλψη 
καρκινοπαθών και των συνοδών αυτών που έρχονται 
από την επαρχία, για να υποβληθούν σε θεραπεία 
στην Αθήνα. Ο χώρος εντυπωσίασε ιδιαίτερα τους 
μαθητές μας, που είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν 
σε κάποια από τα 12 δωμάτια που διαθέτει ο ξενώνας, 
τα οποία έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας 28 ατόμων. 
Μια ευχάριστη έκπληξη, όμως, περίμενε τους μαθη-
τές μας και τους συνοδούς τους. Τα δωμάτια του ξενώ-

να είχαν διακοσμηθεί με τα έργα που οι μαθητές 

του σχολείου μας είχαν δωρίσει, λίγους μήνες νωρί-
τερα. Ένιωσαν, εκείνη τη στιγμή, ότι, ἐν τῇ μικρότητί 
τους, έκαναν κάτι πραγματικά μεγαλειώδες.

Στη συνέχεια και με έντονο ακόμα το συναίσθημα 
της συγκίνησης, παρουσίασαν, στο πλαίσιο των εκ-
δηλώσεων που διενεργούνται για τα εγκαίνια του ξε-
νώνα αυτού, το θεατρικό έργο που με πολλή αγάπη 
προετοίμαζαν από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Οι 
άνθρωποι που φιλοξενούνται στον ξενώνα και οι ερ-
γαζόμενοι σε αυτόν παρακολούθησαν με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον την παράσταση «Ο Δράκος», που θίγει 

θέματα διαχρονικά και αγγίζει τις πιο 
ευαίσθητες χορδές κάθε σκεπτόμενου 
πολίτη. Παρασύρθηκαν από τις περιπέ-
τειες και το αίσθημα αυτοθυσίας που 
διακατέχει τον άρχοντα Λανσελότο 
και αναρωτήθηκαν αν στη σημερι-

νή κοινωνία υπάρχουν αντίστοιχοι 
«δράκοι». Ταυτόχρονα, αναθάρ-

ρησαν, αντιλαμβανόμενοι ότι, 
ίσως, τελικά, να μην είναι τόσο 
δύσκολο να σκοτώσουν και τον 
δικό τους δράκο… αρκεί να το 
πιστέψουν και να πολεμήσουν 

γενναία για αυτό…

Β. Παρουσίαση θεατρικής παράστασης «Ο Δράκος» στα εγκαίνια 
του ξενώνα «Ελισάβετ Φωτεινέλλη- Κριτικού» της Πνοής Αγάπης

ος και όχι "Δύσκολος"
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χτηκε η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου «Πνοή Αγά-
πης», κ. Παπακωνσταντί-

Μια ευχάριστη έκπληξη, όμως, περίμενε τους μαθη-
τές μας και τους συνοδούς τους. Τα δωμάτια του ξενώ-

να είχαν διακοσμηθεί με τα έργα που οι μαθητές 

γαζόμενοι σε αυτόν παρακολούθησαν με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον την παράσταση «Ο Δράκος», που θίγει 

θέματα διαχρονικά και αγγίζει τις πιο 
ευαίσθητες χορδές κάθε σκεπτόμενου 
πολίτη. Παρασύρθηκαν από τις περιπέ-
τειες και το αίσθημα αυτοθυσίας που 
διακατέχει τον άρχοντα Λανσελότο 
και αναρωτήθηκαν αν στη σημερι-

νή κοινωνία υπάρχουν αντίστοιχοι 
«δράκοι». Ταυτόχρονα, αναθάρ-

ρησαν, αντιλαμβανόμενοι ότι, 
ίσως, τελικά, να μην είναι τόσο 
δύσκολο να σκοτώσουν και τον 
δικό τους δράκο… αρκεί να το 
πιστέψουν και να πολεμήσουν 

γενναία για αυτό…

τα συναισθήματά του, ο Μένανδρος μάς 

παρουσιάζει ευγενικούς γονείς που στη-

ρίζουν τις επιλογές του παιδιού τους. Άλ-

λο ένα στερεότυπο της Νέας Αττικής Κω-

μωδίας απαιτούσε την εμφάνιση ενός 

πανούργου δούλου, το τυπικό όνομα του 

οποίου Γέτας ή Δάος έκανε τους θεατές, 

εξ αρχής, να υποπτεύονται κάποια πο-

νηριά ή απάτη˙ αντίθετα, οι αντίστοιχοι 

δούλοι στον «Δύσκολο» δεν εξαπατούν 

κανέναν.

Η διεισδυτική ματιά του Μενάνδρου 

στην ανθρώπινη ψυχή τον οδήγησε στη 

δημιουργία των ζωντανών χαρακτήρων 

των έργων του. Έτσι, ο Αριστοφάνης ο 

Βυζάντιος αναφώνησε: «Ὦ Μένανδρε καὶ 
βίε, πότερος ἄρ'  ὑμῶν πότερον ἀπεμιμή-
σατο;». Οι ήρωες του Μενάνδρου, αν και 

φορούσαν παραδοσιακά κωμικά προ-

σωπεία, δεν έχουν να κάνουν με σκηνικά 

στερεότυπα, αλλά είναι βγαλμένοι από τη 

ζωή και συμπεριφέρονται με άνεση και 

φυσικότητα. Τους βλέπουμε να βγαίνουν 

στη σκηνή συζητώντας ζωηρά, καμιά φο-

ρά μαλώνοντας, και δεν απαιτείται ανα-

λυτική εξήγηση για το αντικείμενο της 

συζήτησής τους, τον λόγο της διένεξης 

ή τον τρόπο σκέψης τους. Όλα αυτά είναι 

κατανοητά από τις πρώτες λέξεις.

Άλλος ένας λόγος για τον οποίο πα-

ρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τα 

έργα του Μενάνδρου είναι η φιλανθρω-

πία του δραματουργού που τον βοηθά 

να ανακαλύπτει στους ήρωές του τα κα-

λύτερα χαρακτηριστικά και πτυχές του 

χαρακτήρα τους. Μπορούμε να πούμε 

ότι αυτή, ακριβώς, η ανακάλυψη του 

εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου 

αποτελεί μια αδιάκοπη συμβολή 

του Έλληνα ποιητή στον παγκό-

σμιο πολιτισμό. Ο Μένανδρος 

ήταν χαμένος για αιώνες 

και, χάρη στην πρόσφατη 

ανακάλυψη των έργων 

του, ήταν σαν να γεννήθηκε εκ νέου, για 

να μεταλαμπαδεύσει αξίες, όπως η αξι-

οπρέπεια, η μετάνοια και η αγάπη τόσο 

στον σύγχρονο άνθρωπο όσο και στις 

μελλοντικές γενιές. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όσο οι άν-

θρωποι πιστεύουν, κάνουν λάθη, αγα-

πούν και συγχωρούν, θα διαβάζουν και 

τον Μένανδρο.ουμε να βγαίνουν 

ζωηρά, καμιά φο-

εν απαιτείται ανα-

ο αντικείμενο της 

λόγο της διένεξης 

υς. Όλα αυτά είναι 

τες λέξεις.

για τον οποίο πα-

γάλη προσοχή τα

είναι η φιλανθρω-

ύ που τον βοηθά 

ήρωές του τα κα-

κά και πτυχές του 

ορούμε να πούμε 

ανακάλυψη του 

ου ανθρώπου 

η συμβολή

ν παγκό-

ανδρος 

ώνες 

ατη 

ων 

του, ήταν σαν να γεννήθηκε εκ νέου, για 

να μεταλαμπαδεύσει αξίες, όπως η αξι-

οπρέπεια, η μετάνοια και η αγάπη τόσο 

στον σύγχρονο άνθρωπο όσο και στις 

μελλοντικές γενιές. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όσο οι άν-

θρωποι πιστεύουν, κάνουν λάθη, αγα-

πούν και συγχωρούν, θα διαβάζουν και 

τον Μένανδρο.
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Another way of learning English

Επίβλεψη: Κατερίνα Γυφτάκη, καθηγήτρια Αγγλικών

ΕASTER IN THE UK
E

aster is one of the most important celebrations 
of Christianity. It celebrates the resurrection of 
Jesus Christ. Easter is on the fi rst Sunday after 

the fi rst full moon in March. This year Easter was on 
April 8th. There are so many customs worldwide. So 
what are the customs in the UK?

First of all, on Holy Saturday parents hide eggs in 
and outside their houses so their children can fi nd 
them. The child who fi nds the biggest egg is the 
winner of a chocolate egg. Another custom is the 
race with eggs and spoons in the biggest castle of 
Scotland, home to Duke of Roxburghe. The castle 
opens its gates on Easter day. The children can take 
part in contests for the best painted egg, and they 
can also participate in races with eggs and spoons. 
They have to run while holding the spoon and an 
egg on it with their mouth. The child who fi nishes 
the race without breaking the egg is the winner.

Easter is a celebration of love. The Queen takes 
part in a special ceremony which takes place on 
Maundy Thursday. In this ceremony, people give 
money to the poor and the elderly. The Queen 
holds two purses, the white and the red one. In the 
white one, they put a coin for each single year of 
the monarch’s reign. In the red one, they put some 
money for the poor.

Easter is a holiday for the whole family. It is 
common for families and friends to get together 
and eat a lamb roast. Popular decorations in houses 
are bunnies, painted eggs, white lilies and tulips. 
All things considered, Easter is a really nice and 
important celebration for all the family and friends.

Αλέξανδρος Ανδρουλάκης, Δήμητρα 
Γιαννοπούλου, Ανδρέας Σοφοκλέους, Δήμητρα 

Χατζημιχαηλίδη 
Επίβλεψη: Έλενα Τσελίκογλου, 

καθηγήτρια Αγγλικών

A CHRISTMAS 
CAROL

by Charles Dickens

C
harles John Huff am Dickens was an English writer and 
social critic who was born in  England in 1812 and died 
in 1870. He left school at a young age to work in a factory 

as his family experienced serious economic problems. As a 
result, he had a lack of formal education, but despite these 
diffi  culties he became one of England’s most famous writers 
whose novels and characters are known all over the world. 
Such characters include Ebenezer Scrooge, Oliver Twist and 
David Copperfi eld. In his novels, he displays a strong interest 
in the conditions of the poor, who were stricken by poverty 
and deprived of education in Victorian England.

Just before Christmas our English teacher asked us to read 
the book, “A Christmas Carol”.  We all thought that this was a 
wonderful choice and with a title like that I could already see 
myself curled up near the fi replace reading my book during 

the holidays. However, after having read the book I realised 
that although people tend to read it around Christmas time, it 
is in fact a story of timeless value that can be read throughout 
the year. The message that Dickens portrays is that people 
should show compassion to those in need every day of their 
lives and not only during the festive season and as Scrooge 
says “I will honor Christmas in my heart, and try to keep it all 
the year”. 

Dickens published “A Christmas Carol” in 1843. The story 
begins with Ebenezer Scrooge working in a dark, cold offi  ce 
with his clerk, Bob Cratchit, who is paid very little and treated 
badly. It is Christmas Eve and Bob really wants to go home 
to his family. Just then, Scrooge’s nephew Fred comes to the 
offi  ce to invite the old miser to dinner but he refuses angrily 
saying that Christmas is “humbug”. By this, he means that 
all these festivities are nonsense and overly done. He turns 
down his nephew’s invitation as he was not in any way going 
to take part in such a celebration. But that Christmas Eve 
Scrooge has some unusual visitors in his home and is in for a 
big surprise! Out of the blue, he is visited by the ghost of his 
business partner Marley, who had passed away seven years 

before. Like Scrooge, Marley had been mean and cared only 
for money. He tells Scrooge that unless he changes his ways 
he will end up like him, unable to rest peacefully. Scrooge is 
shocked!  That same night he is visited by three other ghosts 
sent by Marley to help change the way he sees life and things 
around him. The last ghost of Christmas future has the 
strongest impact on him for he sees that if he doesn’t change 
to become kind and generous, he will die alone and mise-
rable. At this point Scrooge repents and changes without 
any second thoughts by rushing out to help those in need, 
but most of all to help Bob Cratchit’s son Tiny Tim, who needs 
money for treatment. 

At the end of the novel I couldn’t help asking myself what 
would have happened if Scrooge hadn’t acted so quickly. But 
that is something for the reader to think about! I recommend 
you read this novel and not necessarily at Christmas, because 
the thoughts provoked by reading it are ... “never out of 
season”.

 Αγγελίνα Παππά-Πανουτσοπούλου
Επίβλεψη: Βίκυ Στεργιώτη, καθηγήτρια Αγγλικών

ADAM LZ
In my free time I enjoy watching 

videos on You Tube. The people 
involved are called You Tubers. My 
favorite You Tuber has to be Adam LZ. 

Adam is a 23-year-old You Tuber, 
who lives in Florida, United States, 
with his wife Nicole. One of the best 

things is that he uploads interesting 
videos on a daily basis about BMX 
tricks and probably that’s why he is my 
favorite.

But Adam has a lot more interests; 
he owns a drift car and goes to many 
car events or drift competitions and 
has won many awards. Another inte-
resting fact about Adam LZ is that 

recently after a windstorm had hit 
Florida, he donated a lot of money 
to communities and people whose 
houses had been destroyed. 

All in all, Adam LZ is a very special 
person, and in my humble opinion our 
world today needs more people like 
him.

Δημήτρης Απεσάκης

THE ORIGAMI ART
T

oday, more and more people use the Internet 
as their major source of information. Perso-
nally, one of the reasons that I use it is to 

watch videos concerning the Origami art.
Origami dates back to 1603 and its origins come 

from Japan around the 6th century, when paper 
arrived in Japan. For a thousand years the Origami 
art has been inspiring people to fold paper and 
create magnifi cent constructions, with the crane 
being the symbol of Origami.

The Origami method, technique and philosophy 
are simple! Once, you learn the movements of 
how to make the fi rst object, you can use similar 
techniques to make other objects as well! Origami 
is very creative, enhances your imagination and 
speaks to thoughtful minds. 

Mιχάλης Ταγαράς

You Tube
You Tube is a video-sharing website where people upload their 

videos whose themes range from gaming walkthroughs over 
to entertainment recommendations. 

Some people do make videos for money, but others due to 
their sometimes tragic past try to put a smile on people’s faces. For 
example, one of the most famous people Mark Edward Fischbach, 
known by the nickname “Markiplier”, is all so much about enter-
tainment that his subscribers count up to 20 million people.

Being a You Tuber also has its fl aws; you can have people like 
your video content and grant you favorable comments while 
others may detest it and end up making nasty comments. These 
people are called “haters”. Haters deliberately attack videos with 
unfavorable comments for no particular reason, so that the video 
will not reach the trending section. 

To sum up, we recommend watching You Tube videos to keep 
informed about contemporary issues, trying not to destroy 
somebody else’s eff ort and not getting addicted to it. 

Nικόλαος Παραθυράς 

W
hat we love watching online is 
Riverdale, an American drama 
series by Roberto Aguirre-

Sacassa, Warner Bros.
Riverdale is based on the Archie 

comics where, the town of Riverdale 
has been rocked by the death of 
football hero, Jason Blossom and his 
friends and loved ones are changing. 
Fellow football player Archie Andrews 

has decided he wants to pursue a career 
in music instead of joining his dad's 
construction business. The girl-next-
door Betty Cooper is in a relationship 
with Archie΄s best friend, Jughead, the 
talented singer Josie McCoy is ready to 
take her group the Pussycats to the next 
level when a new girl in town Veronica 
Lodge complicates everyone's lives. 
And then there's Cheryl Blossom, 
cheerleader captain and resident evil 
queen of the Riverdale. Meanwhile, 
Jughead sits back and watches the 

drama. But nothing stays secret for 
long in this town, and the friends' 
dramatic adventures and relationships 
take many twists and turns as the series 
progresses.

 It is a high quality production as it 
is beautifully directed and certain parts 
are really amusing.

We highly recommend seeing 
Riverdale, especially to teenagers who 
are keen on series like that.   

 Μαρλένα Παναγιωτάκου,
Ματίνα Στάμου

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ

RIVERDALE
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Un des plus beaux musées de Paris

S
i on veut élargir les horizons mais aussi connaître l’art, la culture et la civilisation 

non seulement française mais aussi européenne, ça vaut la peine de visiter le 

musée d’Orsay, un musée diff érent des autres. 

Le musée d’Orsay construit par Victor Laloux, se trouve au coeur de Paris et plus 

précisément sur la rive gauche de la Seine, face au jardin des Tuileries. Il s’agit de 

l’ancienne gare ferroviaire d’Orsay qui a été transformée en musée en 1986. C’est 

en 1981, juste après son élection, où François Mitterand confi rme  ce projet. À partir 

de 1983, les travaux commencent et on vise la transformation totale du bâtiment.

Les architectes qui ont assumé la reconfi guration du bâtiment étaient Renaud 

Bardon, Pierre Colcoc et Jean-Paul Philippon (ACT Architecture) et enfi n, l’architecte 

italienne Gae Aulenti. Trois niveaux d’exposition sont prévus.  À l’extremité Est , il y a 

des escaliers mécaniques qui nous permettent de monter à l’ étage supérieur. Dans 

le musée, il y a aussi un restaurant public qui était le restaurant ancien de la gare. 

Enfi n, on a laissé volantairement apparentes  quelques traces de la gare ancienne. 

Dans les trois niveaux du musée, les visiteurs peuvent admirer des collections de 

peinture, sculpture, art décoratif, art graphique, photographie et architecture. Le 

musée d'Orsay possède, sans compter les photographies, environ 6.000 œuvres, 

dont 3.000 exposées. Les autres sont conservées dans des réserves d'où elles sortent 

épisodiquement aux  expositions du musée ou pour être prêtées. Ainsi, sur 2.600 

peintures, 1.500 sont en réserve ; sur 1.250 sculptures, 500 sont en réserve. Ce sont 

les conservateurs qui choisissent quelles œuvres seront exposées en permanence.

Par la suite, on devrait souligner que la collection la plus importante et la plus cé-

lèbre du musée d’Orsay, c’est la collection de peintures impressionnistes et post-im-

pressionnistes. Parmi les chefs d' oeuvres les plus connus et qui méritent notre at-

tention, c’est “La Porte de l’Enfer” d' Rodin, “Le Déjeuner sur l’ herbe” et “L’ Olympia” 

d’ Edouard Manet, “L’atelier du Peintre” de Courbet et “Les Joueurs de cartes” de Cé-

zanne. 

Pourtant, à part les collections, les visiteurs peuvent profi ter des manifestations 

diverses, concerts, cinéma, théâtre d’ombre et des spectacles qui s’adressent aux 

jeunes. Etant donné que ce musée accueille un trésor culturel, on compte chaque 

année 3.480.609 visiteurs qui viennent pour admirer les collections françaises et eu-

ropéennes. 

Pour y entrer, le billet (plein tarif ) coûte 12 euros, tandis que le tarif réduit coûte 9 

euros. Pourtant, si on n’a pas la possibilité d’aller à Paris, on peut naviguer sur inter-

net et faire une visite virtuelle du musée. 

Pour conclure, on devrait se référer à un problème qui provoque du souci chez 

les responsables du musée et chez la société généralement: c’est le vol des oeuvres 

d’art, un problème aff ronté par d’autres musées aussi. Ainsi, pour que les experts ar-

rivent à faire face à cette situation, ils ont conçu deux types de défense. D’abord, on a 

équipé le musée d’ un ensemble d’appareils électroniques antivol (détecteurs à mi-

cro-ondes et à ultrasons très sophistiqués) et puis, on a essayé de réduire les issues 

(les entrées et les sorties). De cette façon, les gardiens et les détecteurs visent à avoir 

un meilleur contrôle du musée. Pourtant, un budget très important doit être prévu 

pour que le musée soit protegé. 

Έλενα Βασσάλου, Δήμητρα Γιαννοπούλου, Μαρία-Ρόζα Κασανδρινού,

Μιχάλης Παπασωτηρόπουλος, Άθως Πολενάκης, Ιωάννα Σακαλή, 

Ανδρέας Σοφοκλέους, Νικόλας Χρύσης

Επίβλεψη: Ανθή Ζη, Κωνσταντίνα Καραγεώργου, καθηγήτριες Γαλλικών



D
er Gebrauch deutscher Medikamente wie 

Aspirin und deutscher elektrischer Geräte und 

Autos ist sehr verbreitet. Berühmte deutsche 

Qualitätsmarken von Sportkleidung sind auch bei 

Griechen sehr beliebt. Bierkonsum und auch einige 

Speisen, wie z.B. Wurst und Apfelstrudel, werden seit 

Jahren in griechische Essgewohnheiten eingeführt. 

Auch basiert die griechische Gesetzgebung auf der 

deutschen. Das griechische Zivilgesetzbuch basiert 

auf dem deutschen Recht.

Der Einfl uss der deutschen Architektur in Grie-

chenland ist besonders wichtig. Dieser lässt sich 

in vielen berühmten öff entlichen neoklassischen 

Gebäuden und privaten Villen erkennen, die der 

deutsche Architekt, Bauforscher und Archäologe 

Ernst Ziller im 19. und 20. Jahrhundert überall in Grie-

chenland, insbesondere jedoch in Athen, erbaute. Der 

Alltagsstress und der schnelle Lebensrhythmus geben 

dem heutigen Menschen keine Möglichkeit, den deut-

schen Einfl uss in Zentralstraßen der Hauptstadt zu 

entdecken. Ein Stadtbummel lueftet Geheimnisse und 

Einzelheiten der Geschichte des 19. Jahrhunderts. Die 

wichtigsten Spuren deutscher Architektur in Athen 

sind:

• Im Herz der Stadt steht das griechische Parlament 

“Vouli". “Vouli" zieht täglich nicht nur Touristen, 

sondern auch Griechen an. Nur wenige wissen aber, 

dass der deutsche Architekt Friedrich von Gerthner 

hinter dieser Schönheit steht. Die alten Schlösser 

wurden für Otto und Amalie wieder aufgebaut.

• Das Archäologische Nationalmuseum wurde 

ursprünglich von Ludwig Lange entworfen, dessen 

Fassade von Ziller stammt.

• Der deutsche Architekt Leo von Klenze (1784–1864) 

hat den Katholischen Dom Agiou Dionysiou 

(1853-1865) für Otto (den ersten König von Grie-

chenland mit deutscher Herkunft) entworfen.

• Am Eingang der Universität von Athen gibt es 

ein Fresko von Otto, das den König mit archäologi-

scher Kleidung abbildet und neben ihm stehen "die 

Wissenschaften“ und "die Künste“.

• Das deutsche Archäologische 

Institut, das an der Kreuzung der 

Straßen Feidiou und Charilaou 

Trikoupi ist, wurde von Ernesto Ziller 

gebaut. Heute gehört es dem deut-

schen Staat.

• Das Megaro Schliemann Mela 

(auf dem Kotzia Platz) gehörte dem 

Philhellenen Schliemann, der ein 

Einkaufszentrum bauen wollte, damit 

seine Kinder ein festes Einkommen 

hatten. Heutzutage befi ndet sich dort 

die Nationale Bank von Griechenland.

• Auf dem Omonoia Platz gibt es zwei 

große imposante Hotels, Mpagkeion 

und Megas Alexandros, deren Bau auf Zillers 

Entwürfen basiert.

• In der Stadioustraße gibt es das Museum der Stadt 

von Athen, das die erste Wohnung von Otto war.

• In der Merlinstraße in Kolonaki lag das Gebäude 

von Gestapo (1941 – 1944). Davon ist heute nur 

eine Tür zu sehen, die uns an die grauen Zeiten 

der Vergangenheit erinnert. Heute gibt es da ein 

bekanntes Kaufhaus.

• In der Panepistimioustraße gibt es das Nomis-

matiko Museum, bekannt auch als Iliou Melathron, 

das der alte Wohnsitz vom deutschen Unternehmer 

und Archäologen Heinrich Schliemann war. Dieses 

Gebäude war von Ernst Ziller entworfen.

Αναστασία Κανατά, Γιάννης Κιτσαράς, Νικόλας 

Ξανθόπουλος, Άγγελος Πάπαρης, 

Νίκος Παπαστελιάτος, Αγγελίνα Παππά-

Πανουτσοπούλου, Λυδία Βαρέλη, 

Επιμέλεια: Βίκυ Ρίζου, καθηγήτρια Γερμανικών 
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U
m Deutschland mit Griechenland zu verbinden, 

haben wir uns daran versucht, Spuren Deusch-

lands im griechischen Raum zu entdecken. 

Zu diesem Zweck forschten wir auf der einen Seite 

nach den Einfl üssen der deutschen Sprache auf 

die griechische Sprache und auf der anderen Seite 

beschäftigten wir uns mit der gleichnamigen innova-

tiven Anwendung vom Goethe-Institut “Die Spuren 

Deutschlands in Griechenland”, die über deutsche 

Gebäude in unserem Land informieren will. Dabei 

haben wir viele interessante Kenntnisse erworben.

Bereich – Sprache:
Es gilt als erwiesen, dass die griechische Sprache 

andere Sprachen beeinfl usst hat. Trotzdem gilt auch 

das Gegenteil. Griechische Sprache hat viele Wörter 

aus anderen Sprachen uebernommen; eine davon ist 

die deutsche Sprache.

Was diese Wörter betriff t, stammen viele aus dem 1. 

oder dem 2. Weltkrieg. Die folgenden Wörter sind ein 

typisches Beispiel dafür: Das Wort “Zeppelin” stammt 

aus dem 1. Weltkrieg, die Wörter “Nazi”, “Gestapo” 

“Stuka” oder “halt” - aus dem 2. Weltkrieg.

Selbstverständlich gibt es auch Wörter aus dem 

Alltag, wie “Delikatesse”=λιχουδιά, “Krach” =πτώχευση. 

Das griechische Wort «βούρτσα» stammt vom Wort 

“Bürste” sowie das Wort «κοβάλτιο» vom “Kobalt ”.

Vorwiegend von den Jugendlichen wird das Wort 

“kitsch” auch sehr oft verwendet. Ebenso oft werden 

“Schnaps”, “Schnitzel”, “Plakat” oder das witzige Wort 

«παρλαπίπα» aus dem Wort “Paperlapapp” benutzt.

Bereich– deutsche Gebäude:
Es gibt ca. 60 deutsche Gebäude in Athen, die eine 

interessante Geschichte hinter sich haben. Um ein paar 

Beispiele zu nennen, beschäftigen wir uns hier mit den 

folgenden Gebäuden:

• Die Christuskirche in Athen, in der Sinastrasse, 

ist ein Beispiel dafür. Sie gibt den Deutschen die 

Möglichkeit, ein Stück Heimat zu erfahren und ihre 

religiöse Identität zu bewahren.

• Das Nationaltheater in Athen wurde von dem deut-

schen Architekten Ernst Ziller entworfen, der in 

Athen und anderen Orten Griechenlands eine statt-

liche Zahl repräsentativer Bauwerke hinterlassen 

hat.

• Das Archäologische Museum, die Nationalbank, die 

Hauptpost, das neoklassische Gebäude gegenüber 

dem Alten Königspalast Ottos, das dem heutigen 

Außenministerium gehört, sowie das Rathaus in 

Ermoupoli, auf der Insel Syros, sind einige nur von 

den öff entlichen Gebäuden, deren Errichtung in der 

Verantwortung von Ernst Ziller lag.

• Der Nationalgarten in Athen wurde ebenfalls von 

dem deutschen Εxperten Friedrich Schmidt in 

Zusammenarbeit mit dem französischen Archi-

tekten Francois Lois Βareaud entworfen.

• Die Villa Atlantis wurde schließlich von Ernst Ziller 

erbaut. Besitzer der Villa war Solon Blastos, Heraus-

geber der ersten griechischen Zeitung Atlantis in 

New York.

Φοίβος Αθανασίου, Θώμη Γερακουλάκου, 

Αργυρώ Κωτουλοπούλου, Κωνσταντίνα 

Παπαγεωργίου, Νικόλας Σπανάκης, Μαριέττα 

Αγγελή, Δημήτρης Απεσάκης, Σοφία Βαρλάμου, 

Παναγιώτης Βλάχος, Γιώργος Γεωργιακάκης, 

Μαρία Καραντζάβελου, Δημήτρης Κολοκούρης,

 Άγγελος-Μάριος Μανιάτης, Άγγελος Νικολαΐδης, 

Στέλιος Ογλάνης, Έμμυ Πατσίδου

Επιμέλεια: Αγγελική Πρίφτη, καθηγήτρια Γερμανικών

Die Spuren Deutschlands in Griechenland

Deutsche Spuren in Griechenland
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ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Τ
η φετινή σχολική χρονιά, η μονοήμερη εκδρομή 

της Β’ και Γ’ Γυμνασίου έλαβε χώρα τη Δευτέρα, 

21 Μαΐου 2018, στην ιστορική περιοχή της Σα-

λαμίνας. Παρόλο που το πρωινό ξύπνημα δεν ήταν ευ-

χάριστο, τελικά, άξιζε τον κόπο, διότι η επίσκεψη αυτή 

θα μας μείνει αξέχαστη!

 Αναχωρήσαμε από το σχολείο μας στις 7 π.μ. για το 

λιμάνι της Νέας Περάμου. Από εκεί, περάσαμε στη Σα-

λαμίνα και, κάπως έτσι, η περιπέτεια ξεκίνησε. Η πρώτη 

μας στάση ήταν ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, μια 

εκκλησία μοναδικής ομορφιάς, που φιλοξενεί, εκτός 

από τον τάφο του αγωνιστή της επανάστασης του 

1821, Γεωργίου Καραϊσκάκη, και πολλά έργα τέχνης 

του Γιαννούλη Χαλεπά και του Πολυχρόνη Λεμπέση. 

Συγκεκριμένα, ο άμβωνας είναι έργο του Τήνιου γλύ-

πτη Γιαννούλη Χαλεπά, ενώ η αγιογράφηση του τέ-

μπλου του ναού αποδίδεται στον ζωγράφο Πολυχρό-

νη Λεμπέση.

Αφού ξεκουραστήκαμε, για λίγο, απολαμβάνοντας 

την όμορφη θέα του λιμανιού, ήμαστε, πια, έτοιμοι για 

τη δεύτερη στάση μας. Επιβιβαστήκαμε στο πούλμαν 

και, μέσα σε λίγη ώρα, βρεθήκαμε στα Κανάκια. Εκεί 

μας περίμενε ο κ. Ι. Λώλος, Καθηγητής Προϊστορι-

κής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

και Διευθυντής Πανεπιστημιακής Ανασκαφής Σα-

λαμίνος, ο οποίος έχει φέρει στο φως σχεδόν όλα τα 

σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα της Σαλαμίνας. 

Εκείνος μας ξενάγησε στη μυκηναϊκή ακρόπολη, που 

βρίσκεται σε ένα πανέμορφο περιβάλλον, σ’ ένα κατά-

φυτο βουνό.  Εμείς οι μαθητές είχαμε τη μοναδική ευ-

καιρία να ακούσουμε τα λόγια του κ. Λώλου, λόγια ανε-

κτίμητα που μας καθήλωσαν όλους.

Έπειτα από αυτή την καταπληκτική ξενάγηση, είχε 

έρθει η ώρα του μπάνιου στη θάλασσα που, με ανυπο-

μονησία, όλοι περιμέναμε, επηρεασμένοι από τον ζε-

στό καιρό και την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της ημέ-

ρας! Στη συνέχεια, κουρασμένοι καθώς ήμαστε, δεν 

αργήσαμε να  καθίσουμε στην ταβέρνα που βρισκόταν 

στην ακρογιαλιά, ώστε να ξαποστάσουμε, απολαμβά-

νοντας, συγχρόνως, την υπέροχη θέα.

Η τελευταία μας στάση ήταν κι αυτή που συνέβαλε 

περισσότερο από όλες τις προηγούμενες στη συνειδη-

τοποίηση της μεγάλης ιστορικής σημασίας που είχε το 

νησί της Σαλαμίνας, κατά την αρχαιότητα. Η στάση αυ-

τή έγινε στην περιοχή Αμπελάκια, όπου βρίσκεται ο 

τύμβος των Σαλαμινομάχων, ένα μνημείο προς τιμήν 

των αγωνιστών της ναυμαχίας της Σαλαμίνας.

Δυστυχώς, η εκδρομή μας είχε φτάσει στο τέλος 

της. Μέσα από αυτήν, όμως, εφοδιαστήκαμε με πλή-

θος γνώσεων και  αντιληφθήκαμε, ουσιαστικότερα, 

κάποιες πτυχές της ιστορίας του τόπου μας. Το σημα-

ντικότερο «απόκτημά» μας, όμως, ήταν ότι ήρθαμε 

σε επαφή με έναν άνθρωπο εξαιρετικών γνώσεων, με 

αστείρευτη αγάπη και αφοσίωση στο επάγγελμά του, 

γεγονός που μας ενέπνευσε και μας εξέπληξε όλους.

Αριάδνη Διαμαντοπούλου, Αθηνά Μανουδάκη,

Μαρλένα Παναγιωτάκου,  Β2 Γυμνασίου

Χ
αμόγελα, γρανίτες και παγωτά, καμένες πλάτες και μια μυρωδιά αντηλιακού 

να πλανάται  στον αέρα… Η  τελευταία εκδρομή της 22ας Μαΐου 2018 απο-

τέλεσε μια γεύση του καλοκαιριού που θα ακολουθήσει. Οι μαθητές της Α΄ 

και Β΄ Λυκείου είχαν την ευκαιρία, με μια μονοήμερη κρουαζιέρα, να γνωρίσουν 

τα υπέροχα νησιά της Αίγινας, του Πόρου και της γραφικής Ύδρας, αλλά και να 

δεθούν μεταξύ τους, αποχαιρετώντας άλλη μια σχολική χρονιά. Μια χρονιά που 

δε θα μπορούσε να κλείσει ωραιότερα, καθώς ήταν γεμάτη με όμορφες αναμνή-

σεις και εμπειρίες. Το σύντομο αυτό ταξίδι, αναμφίβολα, θα αποτελέσει μια όμορ-

φη ανάμνηση, στην οποία θα ανατρέχουμε, ως ενήλικες, με αισθήματα νοσταλγίας 

και ευτυχίας...

Σοφία Βρούτση, 

Α3 Λυκείου

Μονοήμερη εκδρομή Β’ και Γ’ Γυμνασίου στη Σαλαμίνα 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΑΙΓΙΝΑ, ΠΟΡΟ, ΥΔΡΑ
Μια εκδρομή με γεύση καλοκαιριού
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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

Τ
ο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών συγχαίρει τους ακόλουθους μαθη-

τές του που διακρίθηκαν στον 78ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνι-

σμό, «Ο Θαλής», που διενεργήθηκε το Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017.

• Κανατά Αναστασία (Β’ Γυμνασίου)

• Παναγιωτάκου Μαρλένα (Β’ Γυμνασίου)

• Αναστασίου Μαρία (Γ’ Γυμνασίου)

• Κολοτούρος Βαγγέλης (Γ’ Γυμνασίου)

• Τασσόπουλος Νικόλας (Γ’ Γυμνασίου)

• Καρβελάς Χρήστος (Α’ Λυκείου)

• Τυροβολάς Αχιλλέας (Α’ Λυκείου)

• Λυγγίτσος  Δημήτρης (Β’ Λυκείου)

• Ζορμπαλάς Αναστάσιος (Γ’ Λυκείου)

Οι μαθητές αυτοί προήχθησαν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στις 

εξετάσεις του «Ευκλείδη», που διενεργήθηκαν το Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 

2018.

Στις εξετάσεις του «Ευκλείδη» διακρίθηκαν οι μαθητές :

• Κανατά Αναστασία (2ο βραβείο Ευκλείδη)

• Κολοτούρος Βαγγέλης (2ο βραβείο Ευκλείδη)

• Παναγιωτάκου Μαρλένα (3ο βραβείο Ευκλείδη)

• Καρβελάς Χρήστος (συμμετείχε στην τελική φάση του Διαγωνισμού για την 

επιλογή μαθητών για τη Μαθηματική Ολυμπιάδα 2018)

Η βράβευση των διακριθέντων του «Ευκλείδη» πραγματοποιήθηκε την Κυ-

ριακή, 4 Μαρτίου 2018, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ 
ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 2018 
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τ
ο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών συγχαίρει τους ακόλουθους μαθητές 

του που διακρίθηκαν στον 6ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνα-

σίου και τον 28ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Λυκείου 2018, που 

πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018.

• Ανδρουλάκης Αλέξανδρος (Α’  Γυμνασίου) : κατέκτησε 3ο βραβείο αριστείας 

μεταξύ όλων των διαγωνιζομένων της τάξης του

• Παναγιωτάκου Μαρλένα (Β’ Γυμνασίου) : της απονεμήθηκε εύφημος μνεία 

για την επίδοσή της στον διαγωνισμό

• Αναστασίου Μαρία (Γ’ Γυμνασίου) : κατέκτησε 3ο βραβείο αριστείας μεταξύ 

όλων των διαγωνιζομένων της τάξης της

• Καρβελάς Χρήστος (Α’ Λυκείου) : κατέκτησε 2ο βραβείο αριστείας μεταξύ 

όλων των διαγωνιζομένων της τάξης του

• Λυγγίτσος Δημήτρης (Β’ Λυκείου) : του απονεμήθηκε εύφημος μνεία για την 

επίδοσή του στον διαγωνισμό

• Σιδηράς Γιώργος (Γ’ Λυκείου) : κατέκτησε 3ο βραβείο αριστείας μεταξύ όλων 

των διαγωνιζομένων της τάξης του και προκρίθηκε στη 2η φάση του διαγωνι-

σμού, όπου κατέλαβε την 33η θέση

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

από το Center for Talented Youth

Ο
ι μαθητές Φανουριάδης Κωνσταντίνος και Φανουριάδης Χαράλαμπος της 

Α’  Γυμνασίου έλαβαν μέρος στις γραπτές εξετάσεις του CTY-Greece (Center for 

Talented Youth), οι οποίες είναι κοινές για τους μαθητές από Στ’ Δημοτικού μέχρι 

Γ’ Γυμνασίου. Οι εξετάσεις σχεδιάζονται και βαθμολογούνται από το Center for Talented 

Youth του Πανεπιστημίου John Hopkins των ΗΠΑ. Η επιτυχία αυτή τους δίνει τη δυνατότη-

τα να παρακολουθήσουν τα θερινά προγράμματα του CTY-Greece. Το Κολλέγιο Ανατόλια, 

το Πανεπιστήμιο John Hopkins των ΗΠΑ και το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» συνεργάστηκαν 

για τη δημιουργία του κέντρου αυτού.

Συγχαρητήρια!

• Ο Ταγαράς Μιχάλης, μαθητής της Β’ Γυμνασίου, συμμετείχε στους διεθνείς αγώνες 

Tae Kwon Do στο Μιλάνο της Ιταλίας (Insubria Cup), από 3-4 Φεβρουαρίου 2018, 

όπου και κατέλαβε την 4η θέση στην κατηγορία των 41kg.

• Ο Γεωργακάκης Γιώργος και ο Μανιάτης Άγγελος-Μάριος, μαθητές της Β’ Γυμνα-

σίου, με την ομάδα πόλο του Ν.Ο.Β., κατέλαβαν την 4η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα Υδατοσφαίρισης Μίνι Παίδων κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

• H Αναστασίου Μαρία, μαθήτρια της Γ’ Γυμνασίου, κατέλαβε την 3η  θέση στο Πα-

νελλήνιο Πρωτάθλημα kick boxing στην κατηγορία κορασίδων –55kg που διορ-

γανώθηκε στο Κλειστό Στάδιο Βαρέων Αθλημάτων (πάλης) στα Άνω Λιόσια στις 20-

22 Οκτωβρίου 2017.

• Η Κουρουνιώτη Δάφνη, μαθήτρια της Γ’ Γυμνασίου, κατέλαβε στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Κολύμβησης Παμπαίδων/ Παγκορασίδων Α’, Β’ που διενεργήθηκε 

στον Βόλο από 6 έως 9 Ιουλίου 2017 τη 2η θέση στα 400μ. μικτής και την 3η θέση 

στα 100 και 200μ. πεταλούδας. Στους χειμερινούς κατηγοριών στην κολύμβηση, που 

διενεργήθηκαν στο ΟΑΚΑ, από τις 9 έως και τις 11 Φεβρουαρίου 2018, κατέλαβε 

την 1η θέση στα 200μ. πεταλούδας και στα 400μ. μικτής ενώ την 3η θέση στα 100μ. 

πεταλούδας. Στους Πανελλήνιους Χειμερινούς Αγώνες Κολύμβησης Ανδρών- Γυναι-

κών 2018 που διενεργήθηκαν στο ΟΑΚΑ, το τριήμερο 23-25 Φεβρουαρίου 2018, η 

Δάφνη κατέλαβε τη 2η θέση στα 400μ. μικτής και την 4η θέση στα 200μ. πεταλούδας. 

Τέλος, στους αγώνες Multination, που έλαβαν χώρα στη Λεμεσό από  24 έως και 25 

Μαρτίου 2018, κατέλαβε την 3η θέση στα 400μ. μικτής.

• Ο Παπάζογλου Γιώργος, μαθητής της Γ’ Γυμνασίου, με την ομάδα πόλο του Ν.Ο.Β., 

κατέλαβε την 4η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Παίδων κατά 

το σχολικό έτος 2016-2017.

• Ο Γιαννόπουλος Μίνως, μαθητής της Α’ Λυκείου, συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρω-

τάθλημα Καταδύσεων Νέων Κατηγορίας Α’, Β’, Γ’ και Δ’ που έλαβε χώρα στην Πάτρα 

από 18 έως και 20 Μαΐου 2018. Στη διοργάνωση αυτή ο Μίνως αναδείχτηκε χάλκι-

νος πανελληνιονίκης στον βατήρα 1μ. και στον σταθερό βατήρα 10μ. στην κατη-

γορία Α’ (16-18 ετών).

• Ο Καραφυλάκης Μιχαήλ- Εφραίμ, μαθητής της Α’ Λυκείου, συμμετείχε στο 5ο Πα-

νελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Τοξοβολίας, όπου και έλαβε το χάλκινο μετάλλιο 

στο σύνθετο τόξο. Το Σχολικό Πρωτάθλημα Τοξοβολίας διενεργήθηκε στη Χαλκίδα, 

στις 28 Μαρτίου 2018. 

• Η Σταματέα Μαρία, μαθήτρια της Α΄ Λυκείου, κατέλαβε την 1η θέση στο Διπλό 

Σκιφ Κορασίδων και της απενεμήθη το χρυσό μετάλλιο στους Πανελλήνιους Δια-

συλλογικούς Αγώνες Κωπηλασίας, που πραγματοποιήθηκαν στη Σούδα Χανίων. Οι 

αγώνες «Σούδα 2017» διοργανώθηκαν από τον Ναυτικό Όμιλο Σούδας, σε συνεργα-

σία με την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 

και τον Δήμο Χανίων και ολοκληρώθηκαν στις 25 Ιουνίου 2017. Η Μαρία κατάφερε 

να διακριθεί ανάμεσα σε πολλούς αθλητές και να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βά-

θρου.

• Ο Καρακαϊδός Σταύρος, μαθητής της Β’ Λυκείου, πέρασε από την 1η στη 2η φάση 

του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στο άλμα εις μήκος.

• Η Σπυροπούλου Ζωή, μαθήτρια της Γ’ Λυκείου, κατέλαβε την 1η θέση στους Πανελ-

λήνιους Αγώνες Λυκείων Judo 2018 στην κατηγορία των -63kg.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ

2 ΑΡΡΙΑΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

3 ΛΑΒΕΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

4 ΚΑΪΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

5 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

6 ΓΚΙΑΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

7 ΚΟΥΛΙΚΟΥΡΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

8 ΜΟΡΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

9 ΦΥΤΣΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠ/ΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

11 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

12 ΚΑΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

13 ΖΑΓΑΝΙΑΡΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

14 ΚΟΥΜΕΡΤΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΖΩΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ ΑΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

16 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΥΡΤΩ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ

17 ΚΟΥΡΙΑΝΝΙΔΗ ΕΛΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

18 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

19 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

20 ΤΑΣΑΚΟΥ ΑΝΝΑ - ΧΑΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

21 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

22 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ - ΙΟΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

23 ΔΡΟΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

24 ΠΥΡΓΙΩΤΗ ΖΩΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ

25 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

26 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

27 ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

28 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

29 ΚΟΥΒΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

30 ΟΚΤΑΠΟΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

31 ΕΞΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

32 ΤΣΙΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

33 ΚΑΡΜΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

34 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ ΕΠΙΣΤ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

35 ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧ/ΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

36 ΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ- ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

37 ΤΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

38 ΔΑΦΝΙΑ ΕΛΕΝΗ - ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

39 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

40 ΚΑΚΟΣΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

41 ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 ΜΠΟΥΡΑ ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

2 ΣΥΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ

3 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

4 ΛΙΓΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΑΝΝΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

5 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 ΓΟΥΛΑ ΑΝΝΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

2 ΖΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

3 ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑ ΕΡΑΤΩ - ΕΛΕΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

4 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

5 ΚΥΡΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

6 ΛΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ

7 ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ

8 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

9 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

10 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

11 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ



Διάλογοι της Αγάπης


