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Η σχολική χρονιά 2019-2020, καρπός της οποίας είναι η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας, 
ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς. Κάθε χρονιά και ένα νέο ξεκίνημα, κάθε νέο ξεκίνημα 
και νέοι στόχοι, κάθε νέος στόχος και ένα νέο ταξίδι. Αυτό το ταξίδι στον κόσμο της γνώσης το 

ξεκινήσαμε όλοι, καθηγητές και μαθητές, με μεγάλο ζήλο και ενθουσιασμό, όπως και κάθε χρονιά, άλ-
λωστε, χρόνια τώρα. 

Έτσι, με τη φαρέτρα μας γεμάτη νέες ιδέες αλλά και δοκιμασμένες δράσεις, ξεκινήσαμε και τη νέα 
αυτή χρονιά. Το σχολείο μας επισκέφθηκαν σπουδαία πρόσωπα από τον χώρο των επιστημών και των 
γραμμάτων, που άφησαν το στίγμα τους στις ψυχές των μαθητών μας όχι μόνο για το σπουδαίο έργο 
τους αλλά και για το ήθος τους. Ποιος δε θυμάται την Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 
την τεράστια επιτυχία που αυτή σημείωσε, χάρη στους εκλεκτούς της ομιλητές ή την ομιλία της κ. Για-
μαρέλλου για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών και την αναγκαιότητα εμβολιασμού; Από τις εκδηλώ-
σεις, δε θα μπορούσε να λείπει και η ενημέρωση των μαθητών μας για θέματα που άπτονται των σεξου-
αλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και του σχολικού εκφοβισμού. 

Παράλληλα, το σχολείο μας πραγματοποίησε επισκέψεις σε σημαντικούς χώρους αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος και διοργάνωσε δράσεις αθλητικού περιεχομένου. Κι επειδή ένα σχολείο ανοιχτό στην 
κοινωνία οφείλει να αφουγκράζεται την έννοια της πολυπολιτισμικότητας, κατά τη διάρκεια της σχολι-
κής χρονιάς που μας πέρασε, το σχολείο μας πραγματοποίησε, για μια ακόμα φορά, κοινές δράσεις με 
το Κλασικό Γυμνάσιο της Αγίας Πετρούπολης. 

Οι δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα κατείχαν, για ακόμα μια χρονιά, σημαντική θέση στη σχολική 
ζωή και καλλιέργησαν στις ψυχές των μαθητών τον αλτρουισμό και το αίσθημα της ανιδιοτελούς προ-
σφοράς. Για το αίσθημα αυτό της ανιδιοτελούς προσφοράς μίλησε στην εφημερίδα μας και ο Νίκος 
Δέδες, απόφοιτος του σχολείου μας, που συμμετέχει εθελοντικά, στο σώμα των δασοπυροσβεστών 
Γλυφάδας. Ένας ακόμα απόφοιτος του σχολείου μας, η Άννα Γούλα, μας εμπιστεύτηκε κάποια από τα 
ποιήματά της που ακόμα δεν έχουν δημοσιευτεί, αποδεικνύοντας ότι η ευαισθησία μπορεί να χωρέσει 
σε λίγες, μόλις, λέξεις. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι, στην εφημερίδα μας, εγκαινιάστηκε και 
μια νέα στήλη που αφορά σε σημαντικούς Έλληνες που διέπρεψαν στο εξωτερικό.

Ακόμα, οι Όμιλοι του σχολείου μας παρουσίασαν σημαντικό έργο, όπως πρωτότυπα παρασκευά-
σματα, στο πλαίσιο του Ομίλου Χημείας, και θεατρικές παραστάσεις, στο πλαίσιο του Ομίλου Θεάτρου. 
Δυστυχώς, η πανδημία του κορονοϊού μάς στέρησε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε όλα τα έργα 
που είχαμε ετοιμάσει επί σκηνής, όπως και να πραγματοποιήσουμε όλες τις προγραμματισμένες εκ-
παιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό. Ωστόσο, η Γ’ Λυκείου κατάφερε να εκδράμει στη Ρωσία και να 
«αποθησαυρίσει» αναμνήσεις, για το δύσκολο διάστημα που θα ακολουθούσε. 

Και η χρονιά κυλούσε ομαλά... Οι μαθητές πλούτιζαν το εύρος των γνώσεών τους και βάθαιναν τη 
σκέψη τους, όπως αποδεικνύουν και οι σελίδες που κρατάτε στα χέρια σας. Εξέφραζαν τις σκέψεις τους 
μέσα από εργασίες, στο πλαίσιο συγκεκριμένων μαθημάτων, ελληνικών ή ξενόγλωσσων, και μάθαιναν, 
με διασκεδαστικό και διαδραστικό τρόπο, όπως συνέβαινε με τους Μικρούς Αρχαιολόγους της Α’ Γυ-
μνασίου. Σε αυτό το παιχνίδι της γνώσης, είχαμε παρασύρει και τους γονείς, που, συμμετέχοντας στη 
δράση των «Πνευματικών Περιηγητών», αγκάλιαζαν τις πρωτοβουλίες του σχολείου, θεμελιώνοντας 
μια πιο προσωπική σχέση με αυτό. Και τα σχέδια δράσεων συνεχίζονταν... Το Πανηγύρι Φυσικών Επι-
στημών, που θα διοργανώναμε με τον Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης ήταν έτοιμο και κορυφαίοι 
επιστήμονες είχαν, ήδη, αποδεχτεί την πρόσκληση να μιλήσουν στους μαθητές μας.

Κανείς μας, όμως, δε φανταζόταν τις «καταιγίδες» που θα παρουσιάζονταν στο ταξίδι αυτό της γνώ-
σης και της «συλλογής» εμπειριών, δυσκολίες που θα καλούμασταν όλοι, από κοινού, να αντιμετωπί-
σουμε. Η είδηση, τον Μάρτιο του 2020, για το κλείσιμο όλων των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας, 
λόγω της πανδημίας του κορονοϊού που είχε ενσκήψει και στη χώρα μας, μας έφερε αντιμέτωπους με 
μια νέα πραγματικότητα. Ξαφνικά, οι τάξεις σώπασαν και το σχολείο μας άδειασε. Και όχι μόνο το σχο-
λείο. Οι δρόμοι άδειασαν, τα μαγαζιά έκλεισαν, οι ζωές όλων μας άλλαξαν, μέσα σε λίγες ώρες. Ο φόβος 
φώλιασε στις ψυχές μας, ο φόβος για ένα αύριο, που φαινόταν ιδιαίτερα ζοφερό.

Σε αυτή την τόσο κρίσιμη για τη χώρα μας στιγμή, το σχολείο μας και όλη η σχολική κοινότητα ανέ-
δειξε τη δυναμική της. Η ζωντανή τάξη μετατράπηκε σε ψηφιακή, οι ασκήσεις των τετραδίων σε έγ-
γραφα του word και η επικοινωνία μαθητών και καθηγητών άλλαξε σελίδα και έγινε ηλεκτρονική. Ο 
υπολογιστής, από μέσο ψυχαγωγίας και εκτόνωσης για τους μαθητές, έγινε εργαλείο μάθησης και επι-
κοινωνίας με τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους. Οι τελευταίοι, μάλιστα, αναγκάστηκαν να αντι-
μετωπίσουν το-για πολλούς-«τέρας της τεχνολογίας», να αναμετρηθούν μαζί του και να αναδειχθούν 
νικητές. Γιατί οι δυσκολίες δεν είναι παρά ένας τρόπος, για να ανακαλύψει κανείς τα όριά του και να ψά-
ξει δυνάμεις που, ίσως, δε γνώριζε ότι διαθέτει. 

Η καραντίνα υπήρξε για τους μαθητές και τους καθηγητές του σχολείου μας όχι μόνο μια περίδος 
υποχρεωτικού εγκλεισμού και επαγρύπνισης, αλλά και μια περίοδος έντονης δημιουργίας και γόνιμου 
προβληματισμού. Τα παιδιά, έχοντας στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο, καταπιάστηκαν με σύν-
θετα επιστημονικά θέματα, εργάστηκαν με ζήλο πάνω σε διαθεματικές εργασίες, τελειοποίησαν τις 
γνώσεις τους στις ξένες γλώσσες και εξέφρασαν την ψυχή τους μέσα από τις γραμμές λογοτεχνικών 
κειμένων. Επέλεξαν τη συνεχή δημιουργία έναντι της αδράνειας. Γι’ αυτό και το πόνημα αυτό που έχετε 
στα χέρια σας είναι ένα έργο με έντονη τη δική τους σφραγίδα.

Το σχολικό έτος 2019-2020 έκλεισε με ένα αίσθημα χαρμολύπης και ένα αίσθημα ανικανοποίητου. 
Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου θριάμβευσαν στις, ομολογουμένως, ιδιαίτερα απαιτητικές Πανελλαδικές 
Εξετάσεις. Το σχολείο μας βγήκε αλώβητο από την πανδημία του κορονοϊού και τα παιδιά ξαναγύρισαν 
στις σχολικές τους αίθουσες, κάτω από μια νέα πραγματικότητα. Ωστόσο, υπήρξαν σχέδια και δράσεις 
που ματαιώθηκαν, εκδρομές που δεν πραγματοποιήθηκαν, τάξεις που, αναγκαστικά, λόγω της νέας 
πραγματικότητας, διασπάστηκαν. Αναμφίβολα, αυτό που έμεινε σε όλους μας ήταν η βαθιά συνειδη-
τοποίηση όλων εκείνων που έχουν πραγματική σημασία, όπως είναι η υγεία μας, η διαρκής αναζήτηση 
της γνώσης, η επένδυση στις ανθρώπινες σχέσεις και η προστασία όλων όσων αγαπάμε. Εν τέλει, το 
συναίσθημα που σφράγισε αυτή τη χρονιά ήταν αυτό της συγκίνησης για τους μικρούς «ήρωες», τους 
μαθητές μας, που κατάφεραν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων (ίσως και να αρθούν πάνω από 
αυτές!) και να δώσουν σε όλους μας πολύτιμα μαθήματα ζωής...

Καλή σας ανάγνωση!
Νάσια Κατωπόδη

Ελίνα Τσουμπρή

editorial
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TΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2019
Όλοι μας, αναμφίβολα, θυμόμα-

στε την ημέρα εκείνη που απο-
φοιτήσαμε από το σχολείο, την 

ημέρα εκείνη κατά την οποία κλείσαμε, 
για πάντα, το κεφάλαιο των μαθητικών 
μας χρόνων, ανοίγοντας ένα δεύτερο 
σημαντικό κεφάλαιο, αυτό της ενήλι-
κης ζωής. Θέλοντας να γιορτάσουμε 
όλοι μαζί, γονείς, καθηγητές και φίλοι 
του σχολείου, τη στιγμή αυτή των τελει-
οφοίτων της Γ' Λυκείου, συγκεντρωθή-
καμε το απόγευμα εκείνο του  Σαββά-

του, 22 Ιουνίου 2019, στο σχολείο μας, 
για να θυμηθούμε στιγμές από το πα-
ρελθόν, να συζητήσουμε για το λαμπρό 
μέλλον που ανοίγεται μπροστά τους και 

να τους συμβουλέψουμε, για μια ακόμα 
φορά, προτού ξεκινήσει ο καθένας τους 
να χαράζει τη δική του πορεία.

Η τελετή αποφοίτησης ξεκίνησε, 
ως είθισται, με μια θεατρική παράστα-
ση, στην οποία συμμετείχαν μαθη-
τές της Β' Λυκείου. Ο  «Ράφτης Κυρι-

ών» του Ζωρζ Φεντώ κατάφερε με την 
πρωτότυπη και έξυπνη πλοκή του να ξε-
σηκώσει το κοινό, το οποίο διαρκώς χει-
ροκροτούσε, και να το παρασύρει στη 
ραγδαία εξελισσόμενη υπόθεση που 
αφηγείτο, εμπλουτισμένη από κωμικές 
συμπτώσεις και λάθη. Μέσα από το κω-
μικό στοιχείο, ωστόσο, ανεφύετο το μή-
νυμα ότι, όταν κάποιος στηρίζει τη ζωή 

του στο ψέμα, αυτό, κάποτε, θα αποκα-
λυφθεί.

Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι 
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν κά-
ποια  βίντεο  με πρωταγωνιστές τους 
τελειοφοίτους σε στιγμές σχολικών εκ-
δρομών, παραστάσεων ή άλλων δρά-
σεων και να θυμηθούν στιγμές που συν-
θέτουν το μωσαϊκό των σχολικών ανα-
μνήσεων. Ο κ. Ασλανίδης και η κ. Τσι-

τούρα, με το απαράμιλλο χιούμορ που 
τους διακατέχει, παραλλήλισαν την πο-
ρεία των μαθητών με αυτή ενός φυτού, 
τονίζοντας τη ροπή και των δύο προς το 
φως και την ικανότητα προσαρμογής 
στις εκάστοτε καταστάσεις. Ακολού-
θησε η  απονομή αναμνηστικών δώ-

ρων στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου.
Η βραδιά είχε, πια, προχωρήσει και 

τη σκυτάλη της διασκέδασης ανέλαβε 
η χορωδία του  κ. Σερενέ, που, με τις 
μελωδικές της μουσικές, «γέμισε» την 
ψυχή και τον νου όλων με φως και αι-

σιόδοξες εικόνες. Μοναδική στιγμή της 
βραδιάς ήταν αυτή κατά την οποία ο τε-
λειόφοιτος της Γ΄ Λυκείου, Καρακαϊδός 

Σταύρος, μας θύμισε τις ρίζες μας, παί-
ζοντας ρυθμούς γνωστών δημοτικών 
τραγουδιών με το κλαρίνο. Απαραίτη-
το συστατικό της τελετής αποφοίτησης 
ήταν και το  ποίημα  του  κ. Ασλανίδη, 
εξαιρετικά αφιερωμένο στους μαθητές 
που αποφοιτούσαν και εμπνευσμένο 
από σχολικές τους στιγμές που παρου-
σιάζονταν με έξυπνα χιουμοριστικό 
τρόπο. Στη συνέχεια, ο  κ. Κοντοβρά-

κης, Λυκειάρχης του σχολείου, ανέβη-
κε στο βήμα, για να απευθύνει λόγια εκ 
καρδίας στους μαθητές, συμβουλεύο-
ντάς τους να γράφουν στην άμμο ό,τι 
θέλουν να σβηστεί και στην πέτρα ό,τι 
θέλουν να διατηρηθεί.

Ο  λόγος  του  κ. Μπούρα, εμπνευ-
σμένος από το εγχείρημα των αδερ-
φών Ράιτ, που κατάφεραν το μέχρι τό-
τε ακατόρθωτο, να πραγματοποιήσουν 

EKΔHΛΩΣEIΣ



κάποια δευτερόλεπτα επιτυχούς πτή-
σης, συνεπήρε τους μαθητές και όσους 
παρευρίσκονταν. Το μήνυμα αυτής 
της άκρως διδακτικής ιστορίας ήταν 
να αναζητούν τα παιδιά στη ζωή τους 
ακόμα και αυτό που φαντάζει ανέφι-
κτο και να αγωνίζονται σκληρά για τα 

όνειρά τους, γιατί η πίστη και η σκληρή 
δουλειά είναι τα απαραίτητα συστατι-
κά για μια επιτυχία που σε άλλους μπο-
ρεί να φαντάζει χιμαιρική. Το όνειρο, 
όμως, έχει μπει σε τροχιά πραγματο-
ποίησης, από τη στιγμή που κάποιος 
πιστέψει αληθινά σε αυτό και αγνοή-

σει τις φωνές που του υποδεικνύουν το 
αντίθετο. Σε αυτό το συναισθηματικά 
φορτισμένο κλίμα, λοιπόν, ο κ. Μπού-
ρας, με μια κίνηση συμβολική, απελευ-
θέρωσε στον ουρανό τα σαράντα ένα 
μπαλόνια, τα οποία, σε λίγα λεπτά, εί-
χαν πετάξει μακριά.

Έτσι μακριά ευχόμαστε να «πετά-
ξουν» και οι μαθητές μας, να ταξιδέ-
ψουν προς τα όνειρά τους, με «φτερά» 
τα εφόδια που απέκτησαν στο σχολείο, 
την αγάπη και τις ευχές όλων μας που 
θα τους συνοδεύουν σε κάθε τους πτή-
ση…
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Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον Διευ-
θυντή του Γυμνασίου κ. Ανδρα-

κάκο Κώστα να απευθύνει έναν 
εγκάρδιο χαιρετισμό σε όλους τους πα-
ρευρισκομένους που, αν και ήταν Κυρια-
κή πρωί, είχαν κατακλύσει την αίθουσα 
των εκδηλώσεων του σχολείου μας. Ευ-
χαρίστησε τους εκλεκτούς ομιλητές της  
Ημερίδας, κ.κ. Γεραπετρίτη Γιώργο, 

Κούρκουλα Ανδρέα, Μπούρα Χριστί-

να, Μπουραντά Ηρακλή, Ρήγα Φάνη 
και Σάλλα Χαριτίνη και αναφέρθηκε 
στη σημασία της σφαιρικής ενημέρω-
σης των παιδιών περί των επαγγελμα-
τικών επιλογών για τη λήψη ορθών και 
σταθμισμένων αποφάσεων. Την Ημερί-
δα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
προλόγισε ο κ. Στέφανος Καπέλλας, Δι-
ευθυντής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολι-
κής Αττικής, ο οποίος εξήρε την πρωτο-
βουλία του σχολείου μας.

Η Δρ Μπούρα Χριστίνα, Μαθημα-
τικός, Επίκουρος Καθηγήτρια Κρυπτο-
γραφίας στο Πανεπιστήμιο των Βερσαλ-
λιών, ως πρώτη ομιλήτρια, μίλησε με θέ-
μα: «Η Κρυπτογραφία σήμερα». Αρχι-
κά, αναφέρθηκε στη σύγχρονη Κρυπτο-
γραφία που έκανε την εμφάνισή της από 
το 1970 και μετά. Με λόγο εύληπτο και 
άμεσο, εξήγησε πώς οι εφαρμογές της 
Κρυπτογραφίας είναι παρούσες σε ποι-
κίλες εκφάνσεις της καθημερινότητας, 
όπως στην πιστωτική κάρτα ή το κλειδί 
του αυτοκινήτου. Ακόμα, έκανε λόγο για 

το έξυπνο ψυγείο και το έξυπνο κλιματι-
στικό, που συνδέονται με το διαδίκτυο 
και τα οποία χρειάζονται και αυτά μια 
προστασία, προστασία που προσφέρει 
η επιστήμη της Κρυπτογραφίας, η το-
μή, δηλαδή, των Μαθηματικών και της 
Πληροφορικής. Σε σχέση με την επιστή-
μη της Πληροφορικής, τόνισε ότι έχει 
πολλά πεδία επαγγελματικής ενασχό-
λησης, όπως είναι ο προγραμματισμός, 
ο σχεδιασμός ιστοσελίδων και εφαρμο-
γών σε ηλεκτρονικές συσκευές και η τε-
χνητή νοημοσύνη. Μάλιστα, εφαρμογές 
της χρησιμοποιούνται και στην Ιατρική. 
Κλείνοντας την ομιλία της, η κ. Μπού-
ρα προέτρεψε τους μαθητές να μείνουν 
στη χώρα μας για σπουδές, τονίζοντας 
ότι το επίπεδο σπουδών στην Ελλάδα εί-

ναι ιδιαίτερα υψηλό.
Στη συνέχεια, ο Δρ Γεραπετρίτης 

Γιώργος, Καθηγητής Νομικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και Υπουργός 
Επικρατείας, μίλησε με θέμα: «Νομι-

κά επαγγέλματα, σήμερα και αύριο». 
Υπογράμμισε ότι το ελληνικό εκπαιδευ-
τικό σύστημα είναι πολύ υψηλών προ-
διαγραφών, με αποτέλεσμα οι Έλληνες 
μαθητές να διαπρέπουν στο εξωτερικό. 
Το υψηλό επίπεδο γνώσεων των Ελλή-
νων μαθητών σε συνδυασμό με την οι-
κονομική δυσπραγία που κατατρύχει 
τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν 
οδηγήσει στη διαρροή ανθρώπινου δυ-
ναμικού από αυτή. Αυτό είναι, λοιπόν, το 
τίμημα μιας καλής εκπαίδευσης. Παράλ-

ληλα, δε δίστασε να προτρέψει τους μα-
θητές να «κεφαλαιοποιήσουν» τις γνώ-
σεις τους στον ελληνικό χώρο. Αναφορι-
κά με τις τρεις νομικές σχολές της Ελλά-
δας, σημείωσε ότι έχουν δημιουργήσει 
ένα πλέγμα συνεργασιών με ξένα πανε-
πιστήμια για ανταλλαγή φοιτητών και 
έχουν καταφέρει να αποσπάσουν δέκα 
πρωτιές σε διεθνείς διαγωνισμούς, ακό-
μα και σε εξειδικεύσεις όχι τόσο γνωστές 
στο ευρύ κοινό, όπως είναι το Δίκαιο του 
Διαστήματος. Στη συνέχεια, έκανε λόγο 
για την επαγγελματική εξέλιξη που δύ-
ναται να έχει ένας δικηγόρος καθώς και 
το γεγονός ότι, πλέον, δεν υπάρχει ένας 
μόνο δικηγόρος σε ένα γραφείο- όπως 
παλαιότερα- αλλά εταιρείες νομικές που 

«Επιλογή επαγγέλματος, επιλογή τρόπου ζωής»
ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
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Είναι αδιαμφισβήτητο ότι το επάγγελμα που δι-
ακονεί κανείς επιδρά καθοριστικά στην καθημερι-
νότητά του, διαμορφώνοντας έναν συγκεκριμέ-
νο τρόπο ζωής. Τη συγκεκριμένη «δυναμική» του 
επαγγέλματος, πολύ συχνά, αγνοούν οι έφηβοι, 
όταν καλούνται να επιλέξουν κατεύθυνση σπου-
δών, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε κάποια επι-
λογή που δεν ταιριάζει με τη ζωή που ονειρεύο-
νται να διάγουν. Μάλιστα, το πλήθος των νέων 
επαγγελμάτων που συνεχώς αναδύονται καθώς 

και το διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο που διαμορ-
φώνεται, ακόμα και στα λεγόμενα «παραδοσιακά 
επαγγέλματα», κάνουν την απόφαση αυτή των 
εφήβων να μοιάζει σαν μια εξίσωση με πολλούς 
αγνώστους.

Στο σχολείο μας, έχει γίνει παράδοση, να προ-
σκαλούνται, κάθε χρόνο, διακεκριμένοι επαγγελ-
ματίες από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώ-
ρους, με σκοπό να μιλήσουν στους μαθητές μας 
για τις σπουδές στο αντικείμενο που διακονούν. 

Εφέτος, η Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανα-

τολισμού πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 10 

Νοεμβρίου 2019. Την εκδήλωση αυτή στήριξαν 
με την παρουσία και τον λόγο τους κορυφαίοι ομι-
λητές που ασμένως αποδέχτηκαν την πρόσκληση 
του σχολείου μας να μιλήσουν στους μαθητές, οι 
οποίοι βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, 
αυτό της επιλογής ενός επαγγέλματος, που, ταυ-
τόχρονα, θα σηματοδοτήσει και μια συγκεκριμένη 
πορεία ζωής.



απαρτίζονται από ευρύτερες ομάδες 
νομικών και παρέχουν στήριξη διαφο-
ρετικού είδους. Η εξειδίκευση στον νο-
μικό κλάδο είχε ως αναπόδραστη συ-
νέπεια να φθίνει η λογική του ατομικού 
δικηγόρου που γνωρίζει τα πάντα. Η 
Νομική, σημείωσε, είναι μια οριζόντια 
επιστήμη με πολλές διεξόδους επαγ-
γελματικής αποκατάστασης. Σε ερώ-
τηση μαθητή σχετικά με το προφίλ που 
πρέπει να έχει όποιος ασχοληθεί με τις 
νομικές σπουδές απάντησε ότι ο νομι-
κός καλείται να διαθέτει λογική, συναι-
σθηματική νοημοσύνη και αγωνία για 
τη γνώση, η οποία να τον οδηγεί σε συ-
νεχή εγρήγορση. Κλείνοντας τον λόγο 
του, τόνισε ότι: «εύκολος δρόμος δεν 
υπάρχει, ο δρόμος είναι η ανηφόρα».

Στη συνέχεια, από τον χώρο των νο-
μικών επαγγελμάτων περάσαμε σε αυ-
τόν της αρχιτεκτονικής. Στη μετάβαση 
αυτή, πολύτιμος «οδηγός» στάθηκε ο 
Δρ Κούρκουλας Ανδρέας, 
Αρχιτέκτων Μηχανικός και 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
της Σχολής Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
με την ομιλία του «Χωρο-

γραφίες». Ξεκινώντας, ο κ. 
Κούρκουλας επεσήμανε ότι 
το επάγγελμα του αρχιτέ-
κτονα βρίσκεται «εν κινή-
σει», καθώς άλλη εικόνα πα-
ρουσίαζε τις δεκαετίες του 
1970 και 1980 και εντελώς 
διαφορετική σήμερα. Βασι-
κή αιτία για τη διαφοροποί-
ηση αυτή είναι και η θεωρη-
τική κατεύθυνση της αρχιτε-
κτονικής, καθιστώντας, πλέ-
ον, το εν λόγω επαγγελματι-
κό πεδίο συνδυασμό θεωρίας και πρα-
κτικής. Στη συνέχεια, τόνισε ότι, καθώς 
η επιστήμη της αρχιτεκτονικής απαιτεί 
να προσεγγίζουμε τα πάντα υπό κλίμα-
κα, ενεργοποιεί το φαντασιακό του αν-
θρώπου και, παράλληλα, απαιτεί ανα-
λογική σκέψη από τον επαγγελματία 
που κατασκευάζει κάτι το οποίο τον πε-
ριέχει. Ο κ. Κούρκουλας έκανε λόγο και 
για το ότι η αρχιτεκτονική βρίσκεται σε 
διαρκή ρήξη με τη φύση, πιστεύοντας 
ότι,  με τον τρόπο αυτό, θα προκύψει 
μια καλύτερη ισορροπία. Έτσι, η ερ-
γασία του αρχιτέκτονα καθίσταται πα-
ρεμβατική και στρατηγικού χαρακτήρα 
για τη συγκρότηση των κοινωνιών. Δυ-
στυχώς, η οικονομική ύφεση χτύπησε 
αδυσώπητα τον κλάδο αυτό∙ ωστόσο, η 
δυναμική που κρύβει μέσα του τον βο-
ήθησε να επιβιώσει και, πλέον, ανακά-
μπτει. Σήμερα, θα μπορούσε κανείς να 
ισχυριστεί ότι η αρχιτεκτονική συμβάλ-
λει καθοριστικά ακόμα και σε μια παρα-
γωγή θεατρική ή κινηματογραφική, κα-
θώς υπάρχουν πλείστες εξειδικεύσεις 
της που σχετίζονται με τη σκηνογραφία 
και τη μόδα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, «η 
χωρογραφία» της αρχιτεκτονικής συν-
δέεται και με τη «χορογραφία» των πα-

ραστάσεων.
Στη συνέχεια, τη σκυτάλη των ομι-

λιτών έλαβε η Δρ Σάλλα Χαριτίνη, Ια-
τρός, Διευθύντρια του Κυτταρολογι-
κού Τμήματος του «Υγεία- Μητέρα», η 
οποία μίλησε στους μαθητές με θέμα: 
«Η Ιατρική ως επάγγελμα και ως τρό-

πος ζωής». Ξετυλίγοντας το νήμα της 
σκέψης της, τόνισε ότι, για να γίνει κά-
ποιος γιατρός, πρέπει να διαθέτει αν-
θρωποκεντρική θεώρηση της ζωής, να 
τον συναρπάζει η αποκρυπτογράφηση 
της ζωής και του μυστηρίου του ανθρώ-
πινου οργανισμού, να διαθέτει ομαδικό 
πνεύμα και να ασκεί γοητεία πάνω του 
η διαχείριση της ζωής και του θανάτου. 
Χαρακτηριστικά της Ιατρικής είναι ότι 
ασχολείται με τη μεταβλητότητα της 
ανθρώπινης βιολογίας και ότι απαιτεί 
την ελαχιστοποίηση των λαθών από 
όσους την ασκούν. Για να γίνει κάποιος 
γιατρός, καλείται να διαθέτει ως ανα-

γκαία εφόδια τον κοινό νου, τη διάθεση 
για διαρκή ενημέρωση και συγκεκρι-
μένη μεθοδολογία σκέψης. Στη συνέ-
χεια, η κ. Σάλλα τόνισε ότι η Ιατρική στη-
ρίζεται σε αλγόριθμους, καθώς και σε 
αυτήν- όπως και στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές- υπάρχουν τα λεγόμενα 
«δέντρα απόφασης». Το δέντρο απόφα-
σης ενός γιατρού στηρίζεται στο σχήμα: 
αν ισχύει αυτό, τότε πρέπει να κάνω αυ-
τό, να αποκλείσω το άλλο… Ακρογωνι-
αίος λίθος της διάγνωσης, που αξιοποιεί 
την προαναφερθείσα διαδικασία, είναι 
το ιατρικό ιστορικό. Τέλος, η κ. Σάλλα 
συμβούλευσε όσους μαθητές σκοπεύ-
ουν να σπουδάσουν Ιατρική να μην ξε-
χνούν ποτέ ότι εξετάζουν σώμα και ψυ-
χή, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ενερ-
γή ακρόαση και ενεργοποίηση όχι μόνο 
του IQ αλλά και του EQ…

Ο Δρ Μπουραντάς Δημήτρης, Κα-
θηγητής Management του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών και Συγ-
γραφέας, μίλησε στο κοινό με θέμα: 
«Ανάπτυξη θεμελιωδών νοημοσυ-

νών για επαγγελματική και προσω-

πική επιτυχία: ο ρόλος των γονέων 

και των δασκάλων». Ξεκινώντας την 
ομιλία του, που, παράλληλα, έμοιαζε με 

μάθημα ζωής, αναφέρθηκε στον αληθι-
νά πετυχημένο άνθρωπο, που δεν είναι 
άλλος από εκείνον που ζει όπως θα ήθε-
λε να ζήσει. Η επιτυχημένη ζωή είναι το 
γινόμενο των επιλογών μας και της υλο-
ποίησης αυτών. Ο κ. Μπουραντάς δεν 
παρέλειψε να αναφερθεί και στα πέντε 
είδη νοημοσύνης, που είναι κομβικής 
σημασίας όχι μόνο για την επαγγελμα-
τική ανέλιξη ενός ατόμου αλλά, συλλή-
βδην, για τη ζωή του: την υπαρξιακή, τη 
λογική, την κοινωνική, την πρακτική και 
τη συναισθηματική. Το πρώτο είδος νο-
ημοσύνης, η υπαρξιακή, συνδέεται με 
την αυτογνωσία του ατόμου και την αυ-
τοπεποίθηση που θα ωθήσει το άτομο 
να πιστέψει ότι είναι ικανό να κυνηγή-
σει τα όνειρά του. Η λογική νοημοσύνη 
συνίσταται στον ορθολογισμό και τον 
σωστό ορισμό ενός προβλήματος, με 
τη συνεκτίμηση των υπέρ και των κατά. 
Η κοινωνική νοημοσύνη, στην οποία εί-

χε αναφερθεί και ο Πλάτωνας, σχετίζε-
ται με την ομαδικότητα, τον σεβασμό 
στη διαφορετικότητα και την ικανότη-
τα του ηγέτη- και όχι μόνο- για συνερ-
γασία. Δυστυχώς, έρευνες κατατάσ-
σουν τη χώρα μας στην τελευταία θέση 
μεταξύ 61 χωρών στο θέμα της συνερ-
γασίας. Η πρακτική νοημοσύνη στηρί-
ζεται στη μετουσίωση του στόχου σε 
έργο, μέσω του σωστού σχεδιασμού. 
Κομβικής σημασίας για αυτό το είδος 
της νοημοσύνης αναδεικνύεται η έν-
νοια της αποτελεσματικότητας. Ο επι-
τυχημένος άνθρωπος θα πρέπει να αφι-
ερώνει τον περισσότερο χρόνο του στα 
πολύ σημαντικά και πολύ επείγοντα και 
ελάχιστο στα μη σημαντικά και μη επεί-
γοντα. Τέλος, η συναισθηματική νοη-
μοσύνη έγκειται στην ικανότητα των 
ατόμων να αναγνωρίζουν τα συναισθή-
ματά τους καθώς και των άλλων και να 
τα χρησιμοποιούν σαν οδηγό σκέψης 
και συμπεριφοράς. Ο κ. Μπουραντάς, 
κλείνοντας τον λόγο του, αναφέρθηκε 
στην τυραννία των «ή» (tyranny of “or”) 
που βασανίζει πολλούς ανθρώπους 
(π.χ. επαγγελματική ή προσωπική επι-
τυχία;), προτείνοντας στους μαθητές να 
σκέφτονται με το «μαζί και περισσότε-

ρο» (both and more). 
Ο τελευταίος ομιλητής της Ημερίδας 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
που διοργάνωσε το σχολείο μας ήταν 
ο κ. Ρήγας Φάνης, Οικονομολόγος και 
Συνιδρυτής του kariera.gr. Με αφορμή 
το γεγονός ότι, σήμερα, 500 εταιρείες 
αναζητούν 2.500 επαγγελματίες, έθε-
σε το ερώτημα σχετικά με το ποια είναι 
τα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση στις 
ημέρες μας, για να απαντήσει ότι είναι 
εκείνα που σχετίζονται με την εξυπηρέ-
τηση πελατών μέσω τηλεφώνου ή ηλε-
κτρονικού υπολογιστή. Στη συνέχεια, 
σημείωσε ότι τα επαγγέλματα αυτά 
που σήμερα έχουν ζήτηση δε σημαίνει 
ότι θα έχουν και αύριο, αφού ο κόσμος 
μας αλλάζει τάχιστα.  Έκανε λόγο για τις 
hard skills, τις ικανότητες, δηλαδή, που 
αποκτάμε μέσω της εκπαίδευσης αλλά 
και τις soft skills, που σχετίζονται με τον 
χαρακτήρα, τις αξίες, τις επικοινωνια-

κές και ηγετικές μας ικανό-
τητες αλλά και την ικανό-
τητα να διαχειριζόμαστε 
σωστά τον χρόνο μας. Προς 
έκπληξη όλων, τόνισε ότι, 
σήμερα, δίνεται μεγάλη έμ-
φαση στις soft skills, καθώς 
οι εταιρείες επιζητούν έναν 
ολοκληρωμένο επαγγελ-
ματία και άνθρωπο. Ακό-
μα, βαρύνουσας σημασίας 
είναι και οι meta skills, δη-
λαδή η ικανότητα να μαθαί-
νουμε, η προσαρμοστικό-
τητα και η ανθεκτικότητα, 
η δύναμη, δηλαδή, να ανα-
κάμπτουμε μετά από μια 
αποτυχία. Ο κ. Ρήγας έδωσε 
ιδιαίτερη έμφαση στην ικα-
νότητα των επαγγελματιών 

να καταφέρνουν να ορθοποδήσουν με-
τά από μια αποτυχία, καθώς η εξέταση 
των λόγων που οδήγησαν σε αυτή μπο-
ρεί να οδηγήσει σε μια νίκη. Τέλος, δε 
δίστασε να στηλιτεύσει τη λογική που 
κυριαρχούσε στην ελληνική κοινωνία, 
για πολλά χρόνια, που ήθελε τα παιδιά 
να διαβάζουν, για να μπουν στο πανε-
πιστήμιο και να «ξεμπερδέψουν». Στη 
λογική αυτή που σήμερα είναι ολέθρια, 
αντέτεινε την εξής συμβουλή προς 
τους μαθητές: «να εργάζεστε, να σπου-
δάζετε, να είστε ανταγωνιστικοί στην 
αγορά εργασίας και να διαχειριστείτε 
την αποτυχία».

Η λάμψη στα μάτια των ομιλητών, 
καθώς μιλούσαν για το επάγγελμά 
τους και, παράλληλα, έδιναν συμβου-
λές στους μαθητές για το πώς θα επι-
τύχουν στον επαγγελματικό στίβο, εν-
δυνάμωνε τα λεγόμενά τους και αποτε-
λούσε αδιάψευστο μάρτυρα της αλή-
θειας τους. Έτσι, τα λόγια του Albert 
Schweitzer αποδείχτηκαν περισσότερο 
επίκαιρα από ποτέ: «Η επιτυχία δεν εί-
ναι το κλειδί για την ευτυχία. Η ευτυχία 
είναι το κλειδί για την επιτυχία. Αν αγα-
πάς αυτό που κάνεις, θα γίνεις πετυχη-
μένος».
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ρητορικής Τέχνης για τους μαθητές Λυκείων
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Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκαν και εφέτος, στα Εκπαιδευτή-
ρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου, οι ΣΤ΄ Διασχολικοί Αγώνες Ρητορι-

κής Τέχνης για τους μαθητές Λυκείων με την επιστημονική στή-
ριξη και συνεργασία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» και τη 
στήριξη της Φοιτητικής Οργάνωσης Διεθνών Σχέσεων SAFIA (Student 
Association For International Aff airs). Το «Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθη-
νών» με τον όμιλο Ρητορικής συμμετείχε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, 
στους αγώνες. Οι μαθητές διαγωνίστηκαν σε δύο αγωνίσματα∙ στον προ-
τρεπτικό λόγο και, φυσικά, στους διττούς λόγους. Προτρεπτικούς λόγους 
εκφώνησαν οι μαθητές της Α΄ Λυκείου Αναστασία Κανατά, Μαριέττα Αγ-
γελή και Σαρκίς Τσιναριάν. Η Αναστασία Κανατά, μάλιστα, κατέλαβε την 
5η θέση του αγωνίσματος εκφωνώντας μια εκπληκτική προτρεπτική ομι-
λία αναφορικά με την αξία του γέλιου. Η ομάδα των διττών λόγων –αν και 
«χτυπημένη» από ιώσεις- εκπροσωπήθηκε από τις: Αριάδνη Διαμαντο-
πούλου, Αγγελίνα Παππά, Δανάη Σαρπάκη και τον Κωνσταντίνο Πολύδω-
ρο. Η ομάδα κατάφερε να νικήσει σε έναν από τους δύο αγώνες αντιλογί-
ας και η Αγγελίνα Παππά διακρίθηκε ατομικά ως η 9η καλύτερη ομιλή-

τρια του αγωνίσματος. Τις προσπάθειες των παιδιών στήριξαν ο κύριος Μ. 
Μαυρολέων, που προσέφερε ψυχολογική συμπαράσταση, αλλά και η κυ-
ρία Χ. Βουρνού που βοήθησε και ως κριτής στους Διασχολικούς Αγώνες. 
Ευχόμαστε και στο μέλλον να συνεχίσουν να διοργανώνονται ανάλογες 
εκδηλώσεις, διότι η χαρά στα πρόσωπα των παιδιών ήταν τέτοια που μας 
κάνει να ελπίζουμε ότι μια νέα, δημιουργικότερη περίοδος για την εκπαί-
δευση ανατέλλει. 

Αντώνης Χατζηλάμπρος, Φιλόλογος
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ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ... ΠΡΟΤΥΠΟ!

Για άλλη μια χρονιά, η καρδιά των Αποκριών χτύπησε στο Πρό-
τυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών. Οι μαθητές μας, γεμάτοι κέφι κι 
ενθουσιασμό, ανέδειξαν και πάλι τα πολλαπλά ταλέντα τους, 

χαρίζοντάς μας άφθονο γέλιο!
Η προετοιμασία ξεκίνησε εβδομάδες πριν, κατά τη διάρκεια των 

οποίων οι μαθητές διέθεσαν πολύ από τον ελεύθερο χρόνο τους, για να 
προετοιμάσουν τις μοναδικές εμφανίσεις τους. Όπως και πέρυσι, το κάθε 
τμήμα παρουσίασε μπροστά στην κριτική επιτροπή, τους μαθητές και 
τους καθηγητές ένα μικρό θεατρικό δρώμενο.

Έτσι, θαυμάσαμε το «Προυκ Ζουκ» από το Α'1 Λυκείου, ένα οι-
κογενειακό τραπέζι από το Α'1 Γυμνασίου, το «Στο Παρά Πέ-
ντε» από το Β'3 Λυκείου, το «Αννίτα, Κοίτα» από το Γ'1 Γυ-
μνασίου και άλλα πολλά. Η γιορτή έδωσε γόνιμο έδα-
φος στα παιδιά μας, ώστε να ανθήσουν και να μας 
καταπλήξουν ως προς την ευρηματικότητα και 
τη δημιουργικότητά τους. Παιδιά και καθη-
γητές συνεργαστήκαμε, δημιουργήσα-
με, διασκεδάσαμε. Τι και αν το έπα-
θλο το κέρδισε ένα τμήμα από το 
Γυμνάσιο και ένα από το Λύκειο! 
Στην καρδιά μας, είμαστε όλοι νι-
κητές στη χαρά και το κέφι, τιμώντας 
το πνεύμα των Αποκριών. Περιμένουμε 
με λαχτάρα το επόμενο πάρτυ μας!

Μαρία-Κανέλλα Μερκούρη, 

Πολιτικός Επιστήμων-Φιλόλογος
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Την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 

2019, το σχολείο μας εί-
χε τη χαρά και την τιμή να 

υποδεχτεί την κ. Γιαμαρέλλου 

Ελένη, Παθολόγο- Λοιμωξιολό-
γο με διεθνείς διακρίσεις. Η κ. 
Γιαμαρέλλου, με μεγάλη χαρά, 
είχε αποδεχτεί την πρόσκληση 
που της είχε απευθύνει το σχο-
λείο μας, με σκοπό να ενημε-
ρωθούν οι μαθητές για θέματα 
που άπτονται της υγείας τους, 
όπως είναι η ορθή χρήση αντι-
βιοτικών και ο τακτικός εμβολι-
ασμός.

Η ώρα ήταν λίγο μετά τις 
12:00 και η αίθουσα εκδηλώσε-
ων του σχολείου μας ήταν κατά-
μεστη από τους τελειοφοίτους 
του Γυμνασίου και τους μαθητές 
της Α’ και Β’ Λυκείου. Η κ. Γιαμα-
ρέλλου, από την πρώτη στιγμή, 
κατάφερε να γεφυρώσει, με την 
επιστημοσύνη και τον μειλίχιο 
λόγο της, την απόσταση που τη 
χώριζε από το ακροατήριό της 
και, έτσι, η ομιλία της θύμιζε πε-
ρισσότερο συζήτηση μεταξύ οι-
κείων. Η διάλεξή της ξεκίνησε με 
μια αναφορά στα αντιβιοτικά, 
τα οποία αποτελούν ένα με τα 
μεγαλύτερα επιτεύγματα στην 
ιστορία όχι μόνο της Ιατρικής 
αλλά και της ανθρωπότητας, κα-
θώς σώζουν εκατομμύρια ζωές 
από τις λοιμώξεις που προκα-
λούν τα μικρόβια. Έκανε λόγο 
για την πενικιλλίνη, τονίζοντας 
ότι η ιστορία της Ιατρικής άλ-
λαξε το 1928, εξαιτίας ενός μύ-
κητα που μπήκε στην οικία του 
Φλέμινγκ, με το ρεύμα αέρα από 
ένα ανοιχτό παράθυρο, όταν 
εκείνος έλειπε για διακοπές. Το 
όνομα του μύκητα αυτού ήταν 
Penicillium και, γι’ αυτό, ο Φλέ-
μινγκ ονόμασε την ουσία που 
σκότωσε τους σταφυλόκοκκους 
του ξεχασμένου του τρυβλίου 
«πενικιλλίνη». 

Στη συνέχεια, η ομιλήτρια δι-
ευκρίνισε στους μαθητές ότι μι-
κρόβια είναι οι ιοί, τα βακτήρια, 
τα παράσιτα και οι μύκητες, το-
νίζοντας ότι τα αντιβιοτικά δε 
σκοτώνουν τους ιούς. Αυτό που 
κάνουν είναι να θεραπεύουν τις 
λοιμώξεις που οφείλονται σε 
βακτήρια. Δεν παρέλειψε να κά-
νει λόγο και για τους τρόπους με 
τους οποίους μεταδίδονται τα 
μικρόβια (μέσω βήχα, φιλιού, 
χεριών αλλά και άμεσης επαφής 

με άψυχο περιβάλλον), προτεί-
νοντας ως άμεση πρακτική πρό-
ληψης το πλύσιμο των χεριών.

Η κ. Γιαμαρέλλου αναφέρθη-
κε διεξοδικά στον τρόπο με τον 
οποίο κάποιος θα αναγνωρί-
σει ότι έχει ίωση και, συνεπώς, 
δε θα πρέπει να πάρει αντιβι-
οτικά. Για το κρυολόγημα, που 
προκαλείται αποκλειστικά από 
ιούς, δε χρειάζεται λήψη αντι-
βιοτικών. Παράλληλα, δε δίστα-
σε να διαλύσει και τους μύθους 
που επικρατούν ότι, εφόσον 
κάποιος ασθενής έχει ίωση, θα 
του «πέσει» πιο γρήγορα ο πυ-
ρετός, αν πάρει αντιβιοτικό ή θα 
υποχωρήσουν τα συμπτώματα 
του βήχα, της καταρροής και 
του πονόλαιμου. Στην παραπά-
νω περίπτωση, ενδείκνυνται τα 
παυσίπονα, η ανάπαυση και η 
πόση πολλών υγρών. Σε σχετική 
ερώτηση μαθητή αναφορικά με 
τη φαρυγγίτιδα και την αμυγδα-
λίτιδα ξεκαθάρισε ότι, σε ποσο-
στό 90%, οφείλονται σε ιούς και 
μόνο σε 10% στον στρεπτόκοκ-
κο. Σε αυτήν την τελευταία μό-
νο περίπτωση, και μόνο εφόσον 
αυτό έχει επιβεβαιωθεί από το 
στρεπ-τεστ, ενδείκνυται η λή-
ψη αντιβιοτικών φαρμάκων. Η 

κ. Γιαμαρέλλου συμβούλεψε τα 
παιδιά να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικά κατά τη λήψη αντιβιοτι-
κών και να μην παραμελούν δό-
σεις ούτε και να τα διακόπτουν 
νωρίτερα, νιώθοντας ότι επήλ-
θε η πολυπόθητη ίαση. Αναφε-
ρόμενη στη χώρα μας, δήλωσε 
ότι κατέχει δύο θλιβερές πρω-
τιές σε σχέση με τα αντιβιοτικά: 
αφενός την υψηλότερη αντοχή 
των μικροβίων στα αντιβιοτικά 
και αφετέρου την υψηλότερη 
κατανάλωση αντιβιοτικών. Χα-
ρακτηριστικά, υπογράμμισε ότι, 
στις χώρες της Βόρειας και Κε-
ντρικής Ευρώπης, λιγότερο από 
το 10% των πολιτών λαμβάνει 
αντιβιοτικά, ενώ στη χώρα μας, 
το 2015, το ποσοστό αυτό έφτα-
νε το 72%.

Η άσκοπη και άχρηστη κατα-
νάλωση αντιβιοτικών έχει πολύ 
σημαντικές παρενέργειες, όπως 
τόνισε και η κ. Γιαμαρέλλου, με 
σημαντικότερη από αυτές την 
αντοχή των μικροβίων στα αντι-
βιοτικά. Αυτό συμβαίνει, διό-
τι τα συγκεκριμένα φάρμακα, 
εκτός από το ότι δρουν εναντίον 
των μικροβίων που προκαλούν 
βακτηριακές λοιμώξεις, δρουν, 
συγχρόνως, και εναντίον των 

δισεκατομμυρίων μικροβίων 
της φυσιολογικής μας χλωρί-
δας, που είναι απαραίτητα για 
την ισορροπία και την ομαλή 
λειτουργία του οργανισμού μας. 
Μάλιστα, κάλεσε τους μαθητές 
να προβληματιστούν πάνω στο 
εξής φαινόμενο: από τα ανθε-
κτικά στα αντιβιοτικά μικρόβια, 
ως συνέπεια της υπερκατανά-
λωσης των αντιβιοτικών, πεθαί-
νει, στα νοσοκομεία, σε πολλές 
χώρες του κόσμου, το 20-70% 
των ασθενών που θα προσβλη-
θούν από ενδονοσοκομειακές 
λοιμώξεις. Για τον λόγο αυτό, και 
η Αμερικανική Εταιρεία Λοιμώ-
ξεων ανακοίνωσε επίσημα, το 
2004, ότι δε θα υπάρξουν και-
νούργια αντιβιοτικά δραστικά 
στα ανθεκτικά μικρόβια. Για να 
σπάσει, συνεπώς, αυτός ο φαύ-
λος κύκλος της αντοχής των μι-
κροβίων στα αντιβιοτικά, συνυ-
πεύθυνοι είμαστε όλοι μας και, 
με όπλο την ενημέρωση, πρέπει 
να σταματήσουμε την άσκοπη 
κατανάλωση αντιβιοτικών. Αν 
αυτό γίνει πράξη, τα μικρόβια 
δε θα απειλούνται πια από τα 
αντιβιοτικά και δε θα «ξοδεύ-
ουν» ενέργεια, για να διατηρή-
σουν τους μηχανισμούς αντο-

χής, τους οποίους, τελικά, θα 
χάσουν. Έτσι, τα μικρόβια θα γί-
νουν ξανά ευαίσθητα στα αντι-
βιοτικά.

Η κ. Γιαμαρέλλου έκανε λόγο 
και για την αξία του εμβολια-
σμού, παρουσιάζοντας στοιχεία 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (Π.Ο.Υ.). Σύμφωνα με 
τον Π.Ο.Υ., 2.000.000-3.000.000 
θάνατοι, ανά την υφήλιο, προ-
λαμβάνονται μέσω του εμβολι-
ασμού και 750.000 παιδιά σώ-
ζονται από αναπηρία. Μάλιστα, 
εκτιμάται ότι 1.500.000 επιπρό-
σθετοι θάνατοι μπορούν να 
αποφευχθούν, εφόσον αυξη-
θεί η εμβολιαστική κάλυψη πα-
γκοσμίως. Αναφέρθηκε, τέλος, 
στα σημαντικότερα εμβόλια, τα 
οποία πρέπει να γνωρίζουν και 
να κάνουν οι μαθητές, υιοθετώ-
ντας επικριτική στάση απένα-
ντι στο λεγόμενο «αντιεμβολι-
αστικό κίνημα», που έχει κάνει 
την εμφάνισή του τα τελευταία 
χρόνια.

Οι μαθητές επεφύλασσαν το 
πιο θερμό χειροκρότημα για 
την κ. Γιαμαρέλλου, η οποία κα-
τάφερε να κερδίσει το ακροατή-
ριό της, μεταδίδοντας σημαντι-
κές επιστημονικές γνώσεις με 
τρόπο εύληπτο και κατανοητό. 
Η αμεσότητα του λόγου της και 
η ζέση της για το επάγγελμα- 
λειτούργημα που διακονεί συ-
γκίνησαν όλους μας και αποτέ-
λεσαν ένα μάθημα ζωής για το 
ποιόν που πρέπει να διαθέτουν 
οι λειτουργοί της υγείας. Το 
σπουδαιότερο, όμως, που όλοι 
συνειδητοποιήσαμε, μέσα από 
τα λόγια της κ. Γιαμαρέλλου, εί-
ναι ότι είμαστε συνυπεύθυνοι 
για την υγεία μας, το πολυτιμό-
τερο αγαθό που μας έχει δοθεί 
και που, συχνά, το παραμελού-
με, θεωρώντας το ως κάτι δεδο-
μένο…

Ενημέρωση των μαθητών του σχολείου μας 
για την ορθή χρήση αντιβιοτικών  και την

αναγκαιότητα εμβολιασμού από την 
κ. Γιαμαρέλλου, Παθολόγο- Λοιμωξιολόγο

ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΝΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΝ
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ κ. ΛΙΑΝΤΗ, 
ειδικού συνεργάτη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 
Ενημέρωση για τον σχολικό εκφοβισμό

Κάθε χρόνο, το σχολείο μας έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί τον κ. Λιάντη, Ψυ-
χολόγο και ειδικό συνεργάτη του ΕΟΔΥ (Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας), 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, 3 Φεβρου-

αρίου 2020.
Ο κ. Λιάντης, με την επικοινωνιακή ικανότητα που διαθέτει, κατάφερε να «ξεκλειδώ-

σει» τους εφήβους, ώστε να του θέσουν ερωτήματα και, εντέλει, να διαφωτιστούν για 
θέματα που αφορούν στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, σχετικά με τα οποία 
ήταν και το θέμα της ομιλίας του. Αρχικά, με τη βοήθεια των μαθητών, κατονόμασε τα 
σημαντικότερα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω της ερωτικής επαφής και αναφέρθη-
κε 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 
νοσήματα μπορούν να προκαλέσουν μέχρι και στειρότητα.

Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ασθένεια του AIDS, που έχει λάβει δια-
στάσεις πανδημίας. Το κλειδί για την προστασία έναντι της ασθένειας αυτής είναι η απο-
φυγή 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 μεσολαβήσει μέχρι να 

εκδηλωθεί η ασθένεια 
του AIDS και σε κάποια 
συμπτώματα που ενδέ-
χεται να οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ένα 
άτομο νοσεί από αυτήν. 
Τέλος, με αίσθημα ευ-
θύνης φρόντισε να δι-
αλύσει μύθους που επι-
κρατούν για την εν λόγω 
ασθένεια και οδηγούν 
στον κοινωνικό απο-
κλεισμό πολλών ασθενών ή και φορέων αυτής.

Μετά το πέρας της άκρως ενδιαφέρουσας παρουσίασης του κ. Λιάντη, οι μαθητές εί-
χαν την ευκαιρία να του θέσουν ερωτήσεις, στις οποίες απάντησε με επιστημονικό και, 
συγχρόνως, άμεσο τρόπο. Η ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί στην 
αίθουσα δεν διακόπηκε, ακόμα κι όταν χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα. Η συμβουλή 
που κράτησαν όλοι οι μαθητές είναι ότι η φροντίδα για την υγιεινή του σώματός τους ση-
μαίνει ηχηρή κατάφαση προς τη ζωή…

Καθημερινά, από τα δελτία ειδήσεων, γινόμαστε 
αυτήκοες μάρτυρες περιστατικών ενδοσχολικής 
βίας, με ανυπολόγιστες, πολλές φορές, συνέπειες 

για τα θύματα. Τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί ψυχι-
κά ή και σωματικά ολοένα και αυξάνονται, γεγονός που 
έχει προβληματίσει τόσο τη σχολική κοινότητα όσο και 
την ευρύτερη κοινωνία.  Έτσι, τη Δευτέρα 27 Ιανουα-

ρίου και την Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020, επισκέ-
φθηκε το σχολείο μας η κ. Κέλλη Σπυριδάκη, Ψυχολό-
γος- Ψυχοθεραπεύτρια. Δεν είναι η πρώτη φορά που η 
κ. Σπυριδάκη έχει αποδεχτεί την πρόσκληση του σχο-
λείου μας, για να μιλήσει στους μαθητές με θέμα που 
αφορά στη σχολική τους ζωή.

Η πρώτη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε τη Δευ-
τέρα, 27 Ιανουαρίου 2020, έγινε με τους μαθητές της Β’ 

Γυμνασίου και οι δύο επόμενες, που πραγματοποιή-
θηκαν μία εβδομάδα αργότερα, με τους μαθητές της 
Γ’ Γυμνασίου. Η επιλογή αυτή έγινε με το σκεπτικό ότι 
οι διαφορετικές ηλικίες μαθητών απαιτούν διαφορετι-
κή προσέγγιση. Η κ. Σπυριδάκη, που έχει εξειδικευτεί σε 
αναπτυξιακά θέματα από τη βρεφική ηλικία μέχρι την 
εφηβεία και τις αντίστοιχες ψυχικές διαταραχές, ήταν το 
καταλληλότερο πρόσωπο, για να μιλήσει στους μαθη-
τές για ένα τόσο ακανθώδες θέμα και να τους ευαισθη-
τοποιήσει, ώστε οι ίδιοι να μην εμπλακούν, με κανέναν 
τρόπο, στην άσκηση βίας. 

Αρχικά, έκανε λόγο για τις μορφές που μπορεί να λά-
βει ο εκφοβισμός, ξεκινώντας από την υποβάθμιση των 
ικανοτήτων και επιτευγμάτων του θύματος και συνεχί-
ζοντας με τις λεκτικές συμπεριφορές (βρίσιμο, κοροϊ-
δία), την κλοπή προσωπικών αντικειμένων, το γράψιμο 
υβριστικών συνθημάτων σε τοίχους και τη σωματική 
βία. Κι επειδή η εποχή μας είναι η εποχή της ψηφιακής 
τεχνολογίας, δε θα μπορούσε από τις μορφές εκφοβι-
σμού να λείπει και ο ηλεκτρονικός, που λαμβάνει τη 
μορφή προσβολών, δυσφήμισης και διαρροής φωτο-
γραφιών και προσωπικών συνομιλιών. Στη συνέχεια, 
τόνισε στους μαθητές ότι ο σχολικός εκφοβισμός είναι 
ένα πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο, καθώς, πίσω 
από αυτόν, «κρύβεται» όχι μόνο ο θύτης και το θύμα αλ-
λά και μια ολόκληρη σχολική κοινότητα, αποτελούμε-

νη από μαθητές, εκπαιδευτικούς, διοίκηση και γονείς 
καθώς και μια κουλτούρα εκφοβισμού. Προβάλλοντας 
ένα απόσπασμα από την ταινία BEN-X, κάλεσε τους μα-
θητές να προβληματιστούν πάνω στους «ρόλους» που 
μπορεί κάποιος να λάβει στο φαινόμενο του σχολικού 
εκφοβισμού. Αφού, λοιπόν, κατέληξαν ότι οι ρόλοι αυ-
τοί είναι του θύματος, του δράστη, των φίλων του δρά-
στη, των παρατηρητών και των υποστηρικτών του θύ-
ματος, η συζήτηση περιεστράφη στις επιπτώσεις του 
εκφοβισμού για το θύμα. Το παιδί που έχει πέσει θύμα 
ενδοσχολικής βίας μπορεί να εκδηλώσει ψυχοσωματι-
κά συμπτώματα, όπως αϋπνία ή εφιάλτες, άγχος, φόβο 
και κατάθλιψη. Ακόμα, αναπτύσσει χαμηλή αυτοεκτί-
μηση, μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, άρνηση για 
το σχολείο και, σε ακραίες περιπτώσεις, σκέψεις αυτο-
κτονίας. Κλείνοντας η κ. Σπυριδάκη τη διάλεξή της, υπο-

γράμμισε ότι η ενσυναίσθηση, δηλαδή η ικανότητα να 
μπαίνουμε στη θέση του άλλου, είναι αυτή που μπορεί 
να βοηθήσει στην αποτροπή αντίστοιχων περιστατι-
κών, καθώς κάθε μαθητής καλείται να σκέφτεται ότι: 
«Φέρομαι στον άλλο, όπως θα ήθελα εκείνος να μου 
φέρεται». 

Στη συνέχεια, και αφού η κ. Σπυριδάκη είχε μεταγγί-
σει στους μαθητές βασικές έννοιες για τον σχολικό εκ-
φοβισμό, θέλησε να  τους εμπλέξει ακόμα πιο ενεργά 
στη διαδικασία που λάμβανε χώρα, ώστε να βιώσουν 
εντονότερα όλες τις παραμέτρους του φαινομένου και 
να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα την έν-

νοια της ενσυναίσθησης. Αρχικά, διένειμε στους μαθη-
τές, αφού πρώτα τους χώρισε σε ομάδες των πέντε, ένα 
υποθετικό σενάριο εκφοβισμού, βάσει του οποίου ένα 
κορίτσι έπεφτε θύμα λεκτικής κοροϊδίας από τους συμ-
μαθητές του, οι οποίοι, μάλιστα, θέλοντας να το εξευ-
τελίσουν, ανήρτησαν φωτογραφίες του στο Facebook. 
Στο ερωτηματολόγιο που ακολουθούσε, τα παιδιά κλή-
θηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που σχετίζονταν με 
τα συναισθήματα του εν λόγω κοριτσιού, τη δυνατότητα 
αυτού να αντιδράσει καθώς και την πιθανή αντίδραση 
των ιδίων, αν ήταν αυτόπτες μάρτυρες.

Η συνάντηση της κ. Σπυριδάκη με τα παιδιά ολοκλη-
ρώθηκε με την εκπόνηση ενός πλάνου αντιμετώπισης 
περιστατικών εκφοβισμού. Οι μαθητές, εργαζόμενοι σε 
ομάδες, διατύπωσαν τις προτάσεις τους αναφορικά με 
το πώς θα φροντίσουν να μη μένουν κρυφά περιστατικά 
ενδοσχολικής βίας και πώς θα συντονίσουν τις προσπά-
θειές τους, ώστε να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά αυ-
τά, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη συχνότητα με την 
οποία εμφανίζονται. Οι προτάσεις αυτές καταγράφηκαν 
και, στη συνέχεια, συζητήθηκαν υπό την καθοδήγηση 
της κ. Σπυριδάκη.

Μετά το πέρας της ομιλίας και του βιωματικού σεμι-
ναρίου, οι μαθητές σίγουρα συνειδητοποίησαν τη δύνα-
μή τους και τη σπουδαιότητα του καθενός από αυτούς 
ως ενός κρίκου υπεύθυνου για τη δημιουργία ή τη διά-
σπαση της «αλυσίδας» του σχολικού εκφοβισμού. Ευχα-
ριστούμε πολύ την κ. Σπυριδάκη για το πολύτιμο αυτό 
μάθημα ζωής που μας έδωσε!
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Η 28η Οκτωβρίου 2019 
ήταν η πρώτη ημέρα της 
εκπαιδευτικής εκδρομής 

των Ρώσων μαθητών και καθηγη-
τών στην Πελοπόννησο. Η πρώ-
τη στάση μας πραγματοποιήθη-
κε στην ιστορική και πανέμορ-
φη κωμόπολη του Μαινάλου, τη 
Στεμνίτσα, ένα μέρος με αρχαί-
ες ελληνικές ρίζες αλλά με σλα-
βικό όνομα. Μάλιστα, οι τεχνίτες 
της έφταναν μέχρι και τη Μόσχα. 
Αυτό το τελευταίο δεν μπορούσε 
παρά να τραβήξει το ενδιαφέρον 
των μικρών περιηγητών από τη 
βόρεια πρωτεύουσα της Ρωσί-
ας.  Ο περίπατος στα σοκάκια του 
χωριού με τα παλαιά πετρόκτι-
στα σπίτια, τις ιστορικές εκκλη-
σίες και τις γεφυρούλες, υπό τους 
ήχους των τρεχούμενων νερών 
και τα χρώματα των παραδοσια-
κών ορτανσιών που άνθιζαν ακό-
μα, μας γέμισε όλους με τη χαρά 
της αναμονής νέων ανακαλύψε-
ων και βιωμάτων. Πραγματικά, 
δεν άργησε να φτάσει η στιγμή 
μιας σημαντικής, για τους μαθη-
τές και τους καθηγητές, ανακάλυ-
ψης: μετά από μια περιπετειώδη 
ανάβαση μέσα από κρυμμένα πε-
ράσματα και παλιά σκαλοπάτια, 
φτάσαμε στο φημισμένο πρώην 
Σταυροπηγιακό Μοναστήρι 

της Ζωοδόχου Πηγής, ένα κε-
λί το οποίο υπήρξε, για δύο μή-
νες, έδρα της Πελοποννησιακής 
Γερουσίας, της πρώτης, δηλαδή, 
ελληνικής διοίκησης της χώρας.

Τα παιδιά κάθισαν στα σκα-
λιά που οδηγούσαν στο κελί και 
άκουσαν, με μεγάλη προσοχή, 

την ιστορία τόσο της Επανάστα-
σης όσο και της δράσης της Γε-
ρουσίας, νιώθοντας και τα ίδια 
«μικροί Γερουσιαστές» που συ-
νεδρίαζαν, για να συντάξουν τις 
πρώτες αποφάσεις και τα έγγρα-
φα. Ιδιαίτερη εντύπωση τους 
προκάλεσε το γεγονός ότι η πρώ-
τη εγκύκλιος καλούσε τους νέ-
ους εφόρους να δείχνουν ο ένας 
στον άλλον «την αγάπη άδολον 
και χριστιανικήν», ενώ η δεύτε-

ρη, η οποία, επίσης, συντάχθηκε 
στη Στεμνίτσα, τους προέτρεπε 
να δρουν «δικαίως και αγρύπνως 
από κοινού». Οι εκκλήσεις αυτές 
μας φάνηκαν διαχρονικές και επί-
καιρες. Έτσι, αποφασίσαμε, μέσα 
από μια άτυπη αλλά ουσιαστική 
συνεδρίαση των «μικρών Γερου-
σιαστών», να τηρήσουμε τις εκ-
κλήσεις αυτές και μέσα από τις δι-
κές μας επαφές και συναντήσεις, 
να έχουμε πολλές κοινές δρά-

σεις διαποτισμένες από αγνή και 
αδελφική αγάπη.

Μετά από αυτά τα δυνατά βι-
ώματα, ο δρόμος μάς οδήγησε 
στο λεγόμενο «Τολέδο της Ελλά-
δας», την ιστορική Καρύταινα, 
όπου έλαβε χώρα η πρώτη ση-
μαντική μάχη του εθνικοαπελευ-
θερωτικού αγώνα. Μετά από μία 
απαραίτητη στάση για φαγητό, 
η ομάδα αποφάσισε να  πραγμα-
τοποιήσει μια δύσκολη ανάβαση 

στο φημισμένο κάστρο της Κα-

ρύταινας, η ιστορία του οποίου 
απηχεί- εν συντομία- την ιστορία 
της Πελοποννήσου. Το φρούριο, 
χτισμένο από τους Φράγκους, με 
την πάροδο του χρόνου άλλαζε 
χέρια. Έτσι, άλλοτε ανήκε στους 
Βυζαντινούς, άλλοτε στους Τούρ-
κους κι άλλοτε στους Ενετούς, για 
να γίνει, τελικά, σπίτι και ορμητή-
ριο του Κολοκοτρώνη. Παρατη-
ρώντας από ψηλά όλη την περι-
οχή με τα βουνά, την πεδιάδα με 
τον Αλφειό ποταμό και την ξεχω-
ριστή του γέφυρα, ο καθένας από 
εμάς έβλεπε, με τα μάτια της φα-
ντασίας του, τις εικόνες του πα-
ρελθόντος που του ήταν ιδιαίτε-
ρα οικείες. Κάποιοι έβλεπαν τους 
ιππότες του Γοδεφρείδου ντε 
Μπρυγέρ να ανεβαίνουν την πλα-
γιά, κάποιοι τους  κατοίκους του 
Μυστρά να έρχονται με τον Θω-
μά Ασάνη Παλαιολόγο, κάποιοι 
τους Τούρκους της Καρύταινας  
να τρέχουν να προφυλαχτούν 
στο κάστρο από τους μαχητές 
του Θεοδοσίου Καρδαρά. Οι πε-
ρισσότεροι, όμως, φανταστήκα-
με τον Κολοκοτρώνη να προσεύ-
χεται στον Ναό της Παναγίας, δί-
πλα στο σπίτι του, μιας και οι πιο 
έντονες εντυπώσεις της ημέρας 
μας συνδέονταν με το 1821.  

Κι ενώ οι φίλοι μας συνέχισαν 
τον δρόμο τους για την Ολυμπία, 
εμείς γυρίσαμε στην Αθήνα, έχο-
ντας δώσει υπόσχεση για δύο 
ακόμα από κοινού δράσεις τις 
επόμενες ημέρες: στην αρχαία 
Μαντίνεια και στο σχολείο μας, 
στην Αθήνα.

Πρώτη συνάντηση με τους μαθητές και καθηγητές του Πρώτη συνάντηση με τους μαθητές και καθηγητές του 
Κλασικού Γυμνασίου της Αγίας Πετρούπολης στην ΑρκαδίαΚλασικού Γυμνασίου της Αγίας Πετρούπολης στην Αρκαδία

«ΑΓΑΠΗ ΑΔΟΛΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ»

Τυχαίο ή μη, πλέον, έχει δημιουργηθεί μια όμορφη «παράδοση» να συναντιό-
μαστε, κατά τις ημέρες των μεγάλων εθνικών μας γιορτών, με το αδελφοποιη-
μένο, προς εμάς, Κλασικό Γυμνάσιο της Αγίας Πετρούπολης. Έτσι και εφέτος, μία 
από τις τρεις συναντήσεις μας έλαβε, συμβολικά, χώρα την 28η Οκτωβρίου, σε 
δύο από τα τρία ορμητήρια του Ιερού Αγώνα των Ελλήνων, τη Στεμνίτσα και την 
Καρύταινα.
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Την πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου του 2019, 
βρεθήκαμε, ξανά, με το αδελφοποιημένο, με 
το σχολείο μας, Κλασικό Γυμνάσιο της Αγίας 

Πετρούπολης στην αρχαία Μαντίνεια, η οποία, τα 
τελευταία χρόνια της φιλίας μας, αποτελεί τόπο της 
καθιερωμένης μας συνάντησης. Στον τόπο αυτό, συ-
ζητάμε για την ιστορία της αρχαίας πόλης, για τις μά-
χες της αρχαιότητας που συνδέονται με αυτήν, για 
την αινιγματική Διοτίμα, τον θρυλικό Επαμεινώνδα 
αλλά και για τις οχυρώσεις και τα μνημεία της πόλης. 
Στους μικρούς και μεγάλους μας φίλους από την Αγία 
Πετρούπολη πάντα κάνει εντύπωση το γεγονός ότι η 
Μαντίνεια, όπως και η πόλη του Μεγάλου Πέτρου, άλ-
λαξε όνομα τρεις φορές και ότι, όπως και η Αγία Πε-
τρούπολη, χτίστηκε βάσει αυστηρού πολεοδομικού 
σχεδιασμού. Μάλιστα, οι οδοί της μοιάζουν με τις 
λεγόμενες «Γραμμές» του νησιού Βασιλέβσκι πάνω 
στον Νέβα.

Ο κύριος λόγος, όμως, για τον οποίο, κάθε χρόνο, 
αυτό το μέρος της Αρκαδίας εντάσσεται στο πρό-
γραμμα της εκπαιδευτικής εκδρομής του Κλασικού 
Γυμνασίου της Αγίας Πετρούπολης στην Ελλάδα εί-
ναι η μοναδική εκκλησία της Αγίας Φωτεινής και ο 
αρχιτέκτων της, φίλος και αυτός του Ρωσικού σχο-
λείου, ο κ. Κώστας Παπαθεοδώρου. Έπειτα από 
την πρώτη τους συνάντηση στη Μαντίνεια, κάποια 
χρόνια πριν, οι μαθητές και οι καθηγητές του σχο-
λείου, εμπνευσμένοι από την προσωπικότητα του 
καλλιτέχνη και τη μαγεία του περιβάλλοντος χώρου, 
ίδρυσαν την «Αρκαδική αδελφότητα», μια πνευ-
ματική ένωση ομοϊδεατών με ποικίλες δράσεις. Μία 
από αυτές τις δράσεις είναι, για παράδειγμα, η στή-
ριξη και η βοήθεια που προσφέρουν οι μεγαλύτε-
ροι μαθητές και οι απόφοιτοι στους μικρότερους. 
Πολλές φορές, αυτοί που είχαν την τύχη να βρεθούν 
στη Μαντίνεια και να ακούσουν τα λόγια του κ. Πα-
παθεοδώρου διηγούνται στους «νεοσύλλεκτους» 

της «Αρκαδικής αδελφότητας» τη μαγική ιστορία 
για την κουκουβάγια που ξυπνούσε κάθε πρωί τον 
αρχιτέκτονα, ο οποίος, το χρονικό διάστημα που φι-
λοτεχνούσε τις τοιχογραφίες στον τρούλο της υπό 
κατασκευήν εκκλησίας, κοιμόταν πάνω στις σκα-
λωσιές, λες και όλη η κτίση ήθελε να συμβάλει στη 
«γέννηση» του Ναού.  Η ερώτηση των μικρών μαθη-
τών είναι πάντα η ίδια: «Αν ζει η κουκουβάγια αυτή 
και, αν ναι, πού ζει». 

Το μεσημέρι της 1ης Νοεμβρίου, λοιπόν, μας πε-
ρίμενε ο κ. Κώστας Παπαθεοδώρου, στο κατώφλι 
της Αγίας Φωτεινής, και μας ξενάγησε στον Ναό και 
τον χώρο γύρω από αυτόν. Ακόμα και εμάς που τον 
έχουμε ακούσει πολλές φορές μάς εξέπληξαν νέα 
μυστικά σχετικά με τον συμβολισμό των λεπτομε-
ρειών του Ναού. Είναι εντυπωσιακό, όταν αντιλαμ-
βάνεται κανείς ότι τα μηνύματα του αριστουργήμα-
τος αυτού είναι αμέτρητα και ανεξάντλητα. Έτσι, ένα 
όμορφο κοριτσάκι με ξανθή κοτσίδα, μια πραγμα-
τική Ρωσίδα ονόματι Ευγενία, ρώτησε τον αρχιτέ-
κτονα αν όλες οι πέτρες του Ναού φέρουν κάποιο 
νόημα. Η απάντηση του κ. Παπαθεοδώρου ήταν κα-

ταφατική. Μας εξήγησε ότι ο σκοπός της δημιουργί-
ας της εκκλησίας ήταν να μεταφράσει όλη την Αγία 
Γραφή στη γλώσσα της αρχιτεκτονικής. Παραδείγ-
ματος χάρη, ένα ψηφιδωτό στο δάπεδο που απει-
κονίζει τον Αιγέα, ο οποίος περιμένει το καράβι του 
Θησέα, συμβολίζει εμάς τους ανθρώπους, που περι-
μένουμε όχι απλώς τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρί-
ου αλλά και τον ερχομό Του, σε κάθε μας δυσκολία 
και συμφορά, ενώ η απουσία του Θεού, σε μια τοιχο-
γραφία στον τρούλο, σημαίνει απλώς ότι ο Θεός εί-
ναι κάτω, μαζί με τους πιστούς, είναι πάντα μαζί μας 
και δεν είμαστε ποτέ μόνοι. 

Όταν βγήκαμε έξω, για να δούμε την Αγία Φωτει-
νή εξωτερικά, οι μεγαλύτεροι «Αρκάδες αδελφοί» 
δεν μπορούσαν να μη λύσουν την απορία των μι-
κρών μαθητών του Κλασικού Γυμνασίου της Αγίας 
Πετρούπολης και ρώτησαν τον κ. Παπαθεοδώρου 
αν ζει η κουκουβάγια και πού ζει. Με χαρά ακούσαμε 
ότι το σοφό αυτό πτηνό, που συνέβαλε στην κατα-
σκευή του Ναού, ζει, φέρνει τακτικά μικρά κουκου-
βαγάκια και βρίσκεται πάνω στη στέγη της εκκλη-
σίας κάτω από το αέτωμα, όπου ο αρχιτέκτων τής 
έχτισε μια ζεστή φωλίτσα.

Τις στιγμές αυτές, στην Αγία Φωτεινή, νιώσαμε και 
οι ίδιοι να είμαστε ήρωες κάποιου αιώνιου μύθου 
που αφορά σε όλο το Σύμπαν και μας συνδέει όλους, 
ανθρώπους και φύση, ώστε να μετέχουμε σε ένα δι-
αχρονικό θεϊκό δράμα με ένα βαθύ και μυστικό νό-
ημα, το οποίο και προσπαθούμε να κατανοήσουμε. 
Μήπως αυτή είναι και η ερμηνεία της αινιγματικής 
φράσης «et in Arcadia ego» που, σαν σύνθημα, ενώ-
νει όλους τους «αδελφούς Αρκάδες»;

Κρατώντας μέσα μας αυτήν την αίσθηση του μυ-
στηρίου, αποχαιρετιστήκαμε, προσωρινά, για να 
βρεθούμε, λίγες ημέρες αργότερα, στην Αθήνα, σε 
άλλες από κοινού δραστηριότητες, πάντα, φυσικά, 
με μια «άδολον αγάπη». 

Δεύτερη συνάντηση με τους μαθητές και καθηγητές Δεύτερη συνάντηση με τους μαθητές και καθηγητές 
του Κλασικού Γυμνασίου της Αγίας Πετρούπολης στην Αρκαδίατου Κλασικού Γυμνασίου της Αγίας Πετρούπολης στην Αρκαδία

ΠΟΥ ΖΕΙ Η ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ;
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Τη Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019, είχε έρθει η στιγμή 
να επισκεφθούν το σχολείο μας οι μαθητές και οι κα-
θηγητές του Κλασικού Γυμνασίου της Αγίας Πετρού-

πολης. Ήταν η τελευταία συνάντηση των δύο πολιτισμών, 
στο πλαίσιο της φετινής εκδρομής των Ρώσων μαθητών 
στην Ελλάδα. Το κοινό πρόγραμμα που ετοιμάσαμε ήταν 
πλούσιο και απαιτητικό.  

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος, την αυλαία των κοι-
νών δράσεων μεταξύ των δύο σχολείων- κυριολεκτικά και 
μεταφορικά- άνοιξαν οι θεατρικές μας ομάδες. Οι μαθη-
τές του Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών παρουσίασαν 
στους Ρώσους φίλους τους ένα απόσπασμα από την περ-
σινή παράσταση «Άγνωστοι ανάμεσά μας» του Ααρών 

Μπουσκόβσκυ, ενώ δύο κοριτσάκια από την Αγία Πε-
τρούπολη παρουσίασαν μια σκηνή από τη δική τους περ-
σινή παράσταση «Επιθεωρητής» του Νικολάι Γκόγκολ.  
Όποιος δεν έχει παρακολουθήσει τις «υποκριτικές» αυτές 
ανταλλαγές μπορεί να διατυπώσει μια λογική απορία: τι 
καταλαβαίνουν οι θεατές από ένα θεατρικό έργο που ανα-
παρίσταται σε μια ξένη γλώσσα; Από την απόλυτη ησυχία 
και αφοσίωση που επικρατούσε στο ακροατήριο έγινε, 
αμέσως, αντιληπτό ότι όχι μόνο το θέαμα ήταν συναρπα-
στικό αλλά και το νόημα του κάθε έργου κατέστη σαφές. 
Σε αυτό, σημαντικό ρόλο έπαιξε η «τέχνη» των μικρών 
ηθοποιών και των δυο σχολείων, η εκφραστικότητά τους 
αλλά και η συναισθηματική επικοινωνία, που μεταδίδεται 
μέσα από τα βλέμματα, τις αποχρώσεις της φωνής, μέσω, 
δηλαδή, της γλώσσας του σώματος. Έτσι, αντιλαμβάνεται 
κανείς ότι τα παιδιά, πολλές φορές, επικοινωνούν μεταξύ 
τους, χωρίς να μιλούν το ένα τη γλώσσα του άλλου.

Την ώρα του διαλείμματος, οι φίλοι μας από τη βόρεια 
πρωτεύουσα της Ρωσίας βγήκαν στον προαύλιο χώρο. 
Αμέσως, δημιουργήθηκαν πολλές παρέες. Οι μαθητές του 
Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών μάθαιναν στους μα-
θητές του Κλασικού Γυμνασίου της Αγίας Πετρούπολης ελ-
ληνικούς χορούς, κάποιες κοπέλες από την Αγία Πετρού-
πολη έπαιζαν με τους Έλληνες μαθητές ομαδικά παιχνίδια 
σε κύκλο, ενώ τα αγόρια, και από τις δυο πλευρές, βρήκαν 
τα δικά τους θέματα να συζητήσουν – για τον αθλητισμό 
και, φυσικά, τη μουσική.

Το επόμενο από κοινού μάθημα ήταν αυτό των Αρχαί-
ων Ελληνικών από πρωτότυπο και είχε ως τίτλο «Οι νόμοι 

επισκέπτονται τον Σωκράτη στη φυλακή». Η επιλογή 
του θέματος έγινε από τους φιλοξενούμενους, επειδή ένα 
μέρος του δικού τους προγράμματος ήταν αφιερωμένο 
στον Σωκράτη και περιελάμβανε- εκτός από την επίσκε-
ψη στην Αρχαία Αγορά- τους διττούς λόγους δίπλα στην 
Ακρόπολη, όταν δύο ομάδες του Κλασικού Γυμνασίου πα-
ρουσίασαν διαφορετικούς κύκλους των αρχαίων Αθηναί-
ων, με τον πρώτο να υποστηρίζει τον φιλόσοφο και τον άλ-
λον να τον κατηγορεί. Οι μαθητές του Γ'2 Γυμνασίου του 
σχολείου μας έκαναν την παρουσίαση της γνωστής δίκης 
του Σωκράτη. Για να καταστεί, όμως, σαφέστερο το κατη-
γορητήριο που διατυπώθηκε εναντίον του φιλοσόφου, 
παρουσίασαν, αρχικά, τις βασικές αρχές της διδασκαλίας 
του και τον τρόπο δράσης του˙ αυτά ήταν που προκάλε-
σαν τον φθόνο και τον φόβο των κατηγόρων του, οι οποίοι 
έβλεπαν την ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση που είχαν 
τα λόγια του Σωκράτη στους νέους της Αθήνας. Στη συνέ-
χεια, διάβασαν και μετέφρασαν ένα απόσπασμα από τον 
διάλογο «Κρίτων» του Πλάτωνα, όπου οι προσωποποιη-
μένοι Νόμοι επισκέπτονται τον Σωκράτη στη φυλακή και 
του μιλούν για τις επιπτώσεις που θα είχε μια ενδεχόμενη 
απόφασή του να δραπετεύσει από το κελί, όπου εκρατεί-
το. Ουσιαστικά, το εν λόγω απόσπασμα δεν είναι παρά η 
απάντηση του φιλοσόφου στις προτροπές του πλούσιου 
μαθητή του, Κρίτωνα, να δραπετεύσει από τη φυλακή, θε-
ωρώντας ότι μια τέτοια πράξη θα συνιστούσε θεραπεία 
της αδικίας που διέπραξε η πόλη εναντίον του Σωκράτη. 
Ο τελευταίος αρνείται κατηγορηματικά να δραπετεύσει, 
διδάσκοντας, ακόμα και την ύστατη στιγμή της ζωής του, 
στους μαθητές του την έμπρακτη υπακοή στους νόμους 
της πόλης, όχι ως προϊόν φόβου αλλά ως συνειδητή επι-
λογή. Με αφορμή τη στάση του αυτή, έγινε συζήτηση για 
την αξία των ορθών νόμων και τη σημασία της συμμόρφω-
σης στις δικαστικές αποφάσεις, καθώς και για τις απόψεις 
του μεγάλου Έλληνα φιλοσόφου για τον θάνατο. Μάλιστα, 
οι μαθητές του Γ'2 προέβαλαν και ένα μικρό βίντεο όπου 
παρουσιάζονταν, με εναργή τρόπο, οι αντιλήψεις του Σω-
κράτη για το τέλος της ανθρώπινης ζωής. Τέλος, οι Έλληνες 
μαθητές είχαν την ευκαιρία να απαγγείλουν, στα αρχαία, 
ένα απόσπασμα από τον όρκο των Ηλιαστών, έτσι όπως 
μας παραδίδεται από τον Δημοσθένη στο έργο του «Κατά 
Τιμοκράτους». 

Το αποκορύφωμα της επίσκεψης του αδελφοποιημέ-
νου προς το σχολείο μας Κλασικού Γυμνασίου της Αγίας 
Πετρούπολης ήταν οι ρητορικοί αγώνες, οι οποίοι διορ-
γανώθηκαν κατόπιν πρότασης της ρωσικής πλευράς. Το 
Κλασικό Γυμνάσιο της Αγίας Πετρούπολης δε διαθέτει μά-
θημα ή όμιλο ρητορικής και, έτσι, ζήτησε από τους δικούς 
μας ρητορικούς ομίλους να καταδείξουν κάποιες από τις 
ικανότητές τους. Μετά από κοινές συζητήσεις, προτάθη-
κε η διεξαγωγή «προτρεπτικών λόγων» με θέμα την επι-
στροφή ή μη των «Γλυπτών του Παρθενώνα» που, κατόπιν 
πώλησής τους από τον Βρετανό λόρδο Έλγιν, βρίσκονται, 
από τις αρχές του 19ου αι., στο Βρετανικό Μουσείο. Πιο συ-
γκεκριμένα, έγινε προσομοίωση των ομιλιών μαθητικών 
αντιπροσωπειών από διάφορες χώρες του κόσμου στο 
Βρετανικό Κοινοβούλιο. Η κάθε πλευρά παρουσίασε από 
δύο ομάδες των τριών ομιλητών (μία των μικρότερων και 
μία των μεγαλύτερων μαθητών). Οι δύο ελληνικές ομά-
δες, όπως ήταν φυσικό, τάχθηκαν υπέρ της επιστροφής 
των γλυπτών με πολλά και διαφορετικά επιχειρήματα, που 
αφορούσαν τόσο στη λογική όσο και την ηθική διάσταση 
του ζητήματος. Το Κλασικό Γυμνάσιο της Αγίας Πετρούπο-
λης αποφάσισε να παρουσιάσει μια γαλλική και μια βρετα-
νική αντιπροσωπεία. Η πρώτη πρότεινε μια συμβιβαστική 
λύση μεταξύ Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας. Η δεύτερη 
τάχθηκε υπέρ της παραμονής των γλυπτών στο Βρετανι-
κό Μουσείο. Και οι δώδεκα ομιλητές μάγεψαν το ακροατή-
ριο, προβάλλοντας ιδιαίτερα και πρωτότυπα επιχειρήμα-
τα. Όλοι τους μίλησαν με πάθος και πειστικότητα. Στο τέ-
λος, ψηφίστηκαν εκατέρωθεν οι δύο νικητές- ένας νικητής 
από κάθε σχολείο-, οι οποίοι βραβεύτηκαν με μία «Σφαίρα 
της Ευτυχίας» .

Μετά από την απονομή βραβείων, οι φιλοξενούμενοί 
μας έπρεπε να αποχωρήσουν από το σχολείο, διότι τους 
περίμεναν, το τελευταίο τους απόγευμα στην Αθήνα, μερι-
κές ακόμα ξεναγήσεις σε γνωστά ελληνικά μουσεία. Λίγο 
πριν την αναχώρησή τους, νιώθαμε όλοι ότι θα θέλαμε να 
μείνουν, για λίγο ακόμα, κοντά μας. Όμως, η επικοινωνία 
μας δεν τελειώνει εδώ. Τα παιδιά αντάλλαξαν στοιχεία, για 
να αλληλογραφήσουν, ενώ οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου πε-
ρίμεναν με ανυπομονησία να επισκεφθούν το Κλασικό Γυ-
μνάσιο στην Αγία Πετρούπολη, γνωρίζοντας ότι τους πε-
ριμένει μια ζεστή υποδοχή και ένα πλούσιο πρόγραμμα. 

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη  μαθητώνμαθητών  καικαι  καθηγητώνκαθηγητών  τουτου  ΚλασικούΚλασικού  ΓυμνασίουΓυμνασίου  τηςτης  ΑγίαςΑγίας  ΠετρούποληςΠετρούπολης

Η ιστορία για το πώς το «Πρότυπο Εκπαιδευτήριο 
Αθηνών» μεταμορφώθηκε σε Βρετανικό Κοινοβούλιο
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Τα Χριστούγεννα εί-
ναι, χωρίς αμφιβολία, 
η εποχή εκείνη του 

χρόνου κατά την οποία 
όλοι γινόμαστε ξανά παι-
διά, η εποχή εκείνη κατά 
την οποία πιστεύουμε- έστω 
και στιγμιαία- στα θαύματα. 
Ίσως είναι η μαγική αυτή ατμόσφαι-
ρα που κάνει όλους μας να θυμηθού-
με το παιδί που υπήρξαμε κάποτε και που 
ζει κάπου βαθιά μέσα μας. Αυτό, ακριβώς, 
το «θαύμα» που συντελείται τις εορταστι-
κές νύχτες των Χριστουγέννων θελήσαμε 
να αναβιώσουμε κι εμείς στο σχολείο μας, 
την  Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019, 
ημέρα διεξαγωγής του καθιερωμένου, πλέ-
ον, Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού 
Παζαριού, που εφέτος είχε ως θέμα: «Η χώ-

ρα των Θαυμάτων».
Στις διάφορες «γωνιές», λοιπόν, του σχο-

λείου μας συντελέστηκαν μικρά «θαύματα». 
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απο-
λαύσουν  «Το Θαύμα της Φύσης»,  όπως 
αυτό αποτυπωνόταν σε χριστουγεννιάτι-
κα άνθη και συνθέσεις, δημιουργημένες 
με πολλή φροντίδα από τους μαθητές.  Πα-
ραπλεύρως,  «Το Θαύμα της Δημιουργί-

ας» μαρτυρούσε, με περίτρανο τρόπο, ότι η 
δημιουργική διάθεση των παιδιών δεν έχει 
όρια, καθώς ευφάνταστες χειροποίητες δη-
μιουργίες, χριστουγεννιάτικες κάρτες, στο-
λίδια αλλά και μια συλλογή από χριστουγεν-
νιάτικα διηγήματα των μαθητών εντυπωσί-
ασαν τους γονείς και τους φίλους του σχο-
λείου. Στο Χημείο του σχολείου μας συντε-
λέστηκε «Το Θαύμα της Επιστήμης», όπου 
οι μαθητές εξέθεταν με περηφάνια και πω-
λούσαν τα σαπούνια, τις κρέμες, τα αρώμα-
τα και άλλα χημικά παρασκευάσματα που οι 

ίδιοι είχαν δημιουρ-
γήσει στο πλαίσιο του Ομίλου της 
Χημείας, αποδεικνύοντας ότι η 
επιστήμη μπορεί να είναι και δι-

ασκεδαστική!
     Κι επειδή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 

χωρίς γαστρονομικές απολαύσεις δύσκολα 
μπορεί κανείς να φανταστεί, μερικές αίθου-
σες του σχολείου μας είχαν διαμορφωθεί 
έτσι, ώστε να προσφέρουν στους επισκέ-
πτες αλλά και τους μαθητές την ευκαιρία να 
γευτούν χειροποίητες αλμυρές γεύσεις και 
σνακ καθώς και ευφάνταστα χριστουγεν-
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στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών

νιάτικα γλυκά, καφέδες και παντός είδους 
αφεψήματα.  Τα περίπτερα «Το Θαύμα της 

Γεύσης» και «Το Θαύμα της Απόλαυσης», 
λοιπόν, είχαν την τιμητική τους, καθώς οι 
πιο ευχάριστες συζητήσεις γίνονται κρα-
τώντας έναν καφέ και ένα γλυκό στο χέρι! 
Η Γ’ Λυκείου αναλαμβάνει- παραδοσιακά 
πλέον- να πουλά σουβλάκια και άλλα… συ-
νοδευτικά. Έτσι, λοιπόν, έκανε και εφέτος, 
αποδεικνύοντας ότι «Το Θαύμα της Ελλη-

νικής Κουζίνας» έγκειται στον απλό συν-
δυασμό γευστικών υλικών.

Μέσα στο γενικότερο εορταστικό κλί-
μα, οι μαθητές και οι γονείς τους έπαιξαν, 
με την ψυχή τους, στο αυτοσχέδιο Λούνα 
Παρκ, δοκιμάζοντας την τύχη τους σε διά-
φορα παιχνίδια και βίωσαν «Το Θαύμα της 

Επιτυχίας». Επίσης, η τεχνολογία, για μια 
ακόμα φορά, έκανε το θαύμα της, καθώς 
στο περίπτερο  «Το Θαύμα της Τεχνολο-

γίας»  μοιραστήκαμε στιγμές που έμειναν 

στην αιωνιότητα με ένα απλό «κλικ» μιας 
φωτογραφικής συσκευής. Τέλος, οι λιλι-
πούτειοι φίλοι μας απόλαυσαν στο περίπτε-
ρο «Το Θαύμα της Μεταμόρφωσης» την 
τέχνη του  face painting και μεταμορφώθη-
καν σε ξωτικά των Χριστουγέννων, αγγελά-
κια και ό,τι άλλο έβαλε ο νους τους.

Κι επειδή τα Χριστούγεννα είναι κατε-
ξοχήν μια γιορτή αγάπης και προσφοράς, 
κανένας δεν αντιστάθηκε στο «Θαύμα της 

Αγάπης», στέλνοντας γράμματα στα αγα-
πημένα του πρόσωπα, αποτυπώνοντας σε 
λίγες ή περισσότερες γραμμές σκέψεις και 
συναισθήματα που συχνά δεν εκφράζο-
νται λόγω της πιεστικής καθημερινότητας. 
Πάντα, όμως, υπάρχει λίγος χρόνος, για να 
πεις στους αγαπημένους σου ανθρώπους 
πόσο σημαντικοί είναι στη ζωή σου…

Για μια ακόμα χρονιά, η μπάντα του σχο-
λείου μας Minor Whispers, υπό την καθο-
δήγηση του κ. Σερενέ, ανέλαβε να μας δια-

σκεδάσει και να μας ταξιδέψει στη μαγεία 
των παιδικών μας χρόνων μέσα από χρι-
στουγεννιάτικα και όχι μόνο τραγούδια. 
Ιδιαίτερη στιγμή αυτής της βραδιάς ήταν 
η έλευση ενός σύγχρονου «Άγιου Βασίλη», 
του κ. Ασλανίδη,  πάνω σε μηχανή υψηλού 
κυβισμού, που κρατούσε έναν σάκο με 
πολλά δώρα για όσους κατείχαν τους τυχε-
ρούς λαχνούς!

Ο απολογισμός της υπέροχης αυτής 
βραδιάς ήταν να συγκεντρωθούν  6.730 

ευρώ, τα οποία, τις επόμενες ημέρες, επι-
μερίστηκαν και δόθηκαν σε τέσσερις φι-
λανθρωπικές δράσεις. Ωστόσο, στον θετι-
κό αυτό απολογισμό τοποθετώ και τις στιγ-
μές που όλοι μαζί γελάσαμε, συζητήσαμε, 
ταξιδέψαμε με τα φτερά της μουσικής, 
νιώσαμε παιδιά, κατανοήσαμε καλύτερα 
τα παιδιά και αντιληφθήκαμε ότι όλοι μας 
έχουμε ζήσει τουλάχιστον ένα θαύμα, αυτό 
της ΖΩΗΣ…
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Επίσκεψη των μαθητών μας στο ΚΑΖ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Λένε ότι ο τρόπος με τον 
οποίο μια κοινωνία συ-
μπεριφέρεται στα ζώα 

αποτελεί δείκτη για τον πολιτι-
σμό αυτής. Δυστυχώς, στην ελ-
ληνική κοινωνία, πολύ συχνά, 
γινόμαστε μάρτυρες της αναλ-
γησίας πολιτών, οι οποίοι εγκα-
ταλείπουν τα κατοικίδιά τους 
στον δρόμο, αδιαφορώντας 
για την τύχη αυτών. Ευτυχώς, 
όμως, υπάρχουν και άνθρωποι 
που δε στέκονται απλοί θεατές 
στο εν λόγω φαινόμενο.

Κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι, 
με ευαισθησίες και αίσθημα 
ανθρωπιάς, ίδρυσαν, το 1988, 
το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώ-
ων (ΚΑΖ), έναν Σύλλογο μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
με σκοπό τη φροντίδα αδέ-
σποτων ζώων. Το ΚΑΖ στεγάζε-
ται στο Μαρκόπουλο Αττικής 
και υπερασπίζεται το δικαίωμα 
που έχουν τα ζώα να ζουν με 
αξιοπρέπεια. Η γνωριμία μας 
με τους ανθρώπους του ΚΑΖ 
μετρά, ήδη, δέκα χρόνια και γε-
μίζει όλους μας χαρά, μαθητές 
και καθηγητές του σχολείου 
μας, διότι προσφέρουμε ανι-
διοτελώς την αγάπη μας στους 
τετράποδους φίλους μας και 
τους ανθρώπους του Καταφυ-
γίου, διευκολύνοντας το δύ-
σκολο έργο τους μέσω των 
προσφορών αγάπης και των 
δωρεών. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι το ΚΑΖ δε λαμβάνει κρατι-
κή επιχορήγηση, αλλά λειτουρ-
γεί χάρη στις συνδρομές και 
δωρεές των μελών και 
φίλων του.

Έτσι, με τις κού-
τες γεμάτες φάρ-
μακα και τις τσέ-
πες γεμάτες λι-

χουδιές, ξεκινήσαμε, μαθητές 
και καθηγητές, το πρωινό εκεί-
νο της Τρίτης, 17 Δεκεμβρίου 

2019, με προορισμό το Κατα-
φύγιο. Η χαρά και η ανυπομο-
νησία ήταν ζωγραφισμένες 
στα πρόσωπα των παιδιών, κα-
θώς για πολλά από αυτά ήταν η 
πρώτη τους επίσκεψη στον χώ-
ρο. Οι άνθρωποι του ΚΑΖ μάς 
υποδέχτηκαν με ένα ζεστό χα-
μόγελο που έσπασε την αρχική 
αμηχανία και, στη συνέχεια, άρ-
χισαν να μας αφηγούνται τη δι-
κή τους ιστορία. Η αγάπη για τα 
ζώα και η επιθυμία για την προ-
στασία των ανυπεράσπιστων 
αυτών πλασμάτων που εγκα-
ταλείπονται στους πολύβου-
ους δρόμους της πόλης ήταν 
τα συναισθήματα που ένωσαν 
τα ιδρυτικά μέλη του Καταφυ-
γίου και όλους τους ανθρώ-
πους που εργάζονται σε αυτό. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΚΑΖ 
συνιστά έναν χώρο, όπου περι-
θάλπονται και φιλοξενούνται 
προσωρινά κάποια τραυματι-
σμένα και εγκαταλελειμμένα 
ζώα, καθώς στόχος των εργα-
ζομένων είναι τα ζώα αυτά να 

βρουν ένα ζε-
στό σπιτι-

κό, για να τα υιοθετήσει.
Παρόλο που η συζήτηση με 
τους ανθρώπους του Κατα-

φυγίου είχε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, αυτό που, 

από την αρχή, είχε 
κεντρίσει την προ-

σοχή των μαθη-
τών ήταν τα 

χαριτωμένα 
σ κ υ λ ά κ ι α 

που, έχο-
ντας αντι-
λ η φ θ ε ί 
την πα-
ρ ο υ σ ί α 
επισκε-

πτών, προ-

σπαθούσαν με κάθε τρόπο να 
αποσπάσουν τα χάδια και την 
προσοχή τους. Και οι μαθητές 
δε διέψευσαν τις «προσδοκίες» 
τους. Ξεχύθηκαν σε όλους τους 
χώρους όπου φιλοξενούνταν 
οι τετράποδοι φίλοι τους, μοι-
ράζοντάς τους χάδια και λιχου-
διές. Οι αγκαλιές των παιδιών 
ήταν το καλύτερο «φάρμακο» 
για τα ζώα αυτά που τόσο βά-
ναυσα είχαν κακοποιηθεί από 
ανθρώπους, στο σώμα και την 
ψυχή τους. Μερικά από αυτά, 
μάλιστα, είχαν ακόμα εμφανή 
στο σώμα τους τα σημάδια από 
την κακομεταχείριση που εί-
χαν υποστεί. Μα πόσο σκληροί 

μπορεί να είναι, μερικές φορές, 
οι άνθρωποι με τους πιο πι-
στούς τους φίλους;

Η ώρα πέρασε τόσο γρήγορα 
που κανείς μας δεν κατάλαβε 
ότι είχε φτάσει η ώρα του απο-
χαιρετισμού. Τα γαβγίσματα 
των νέων μας φίλων μάς ακο-
λούθησαν μέχρι που χάθηκε 
το λεωφορείο στη στροφή του 
χωμάτινου επαρχιακού δρό-
μου, το βλέμμα, όμως, όπως και 
οι ιστορίες των ζώων αυτών θα 
μας συνοδεύουν μέχρι τον ερ-
χόμενο Δεκέμβριο που θα τα 
επισκεφθούμε ξανά…

Ελίνα Τσουμπρή, Φιλόλογος



Κάθε χρόνο, παραμονές Χριστουγέννων, καθώς δι-
οργανώνουμε το ετήσιο Χριστουγεννιάτικο Φιλαν-
θρωπικό Παζάρι μας, η σκέψη μας στρέφεται προς 

τους ανθρώπους εκείνους τους οποίους θα θέλαμε να βο-
ηθήσουμε, προσφέροντας ένα μέρος των χρημάτων που 
συγκεντρώνουμε στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης. Κάθε 
χρόνο, μπορεί να διαφέρουν κάποιοι αποδέκτες, μερικοί, 
όμως, παραμένουν σταθεροί. Επίσης, κάποιες κοινωνικές 
ομάδες έρχονται, αμέσως, στον νου μας, όπως, για παρά-
δειγμα, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι τυχαίνει 
να περνούν τη ζωή τους σε διάφορα ιδρύματα φιλοξενίας 
και, ιδίως τις ημέρες των Χριστουγέννων, επιζητούν τη ζε-
στασιά, την προσοχή, την επικοινωνία αλλά και την οικονο-
μική βοήθεια. 

Προσπαθώντας, πρώτ’ απ’ όλα, να στηρίξουμε τα ιδρύ-
ματα «της γειτονιάς μας», δηλαδή της Μητρόπολης Μεσο-
γαίας και Λαυρεωτικής, αποφασίσαμε την Πέμπτη, 19 Δε-

κεμβρίου 2019, να επισκεφθούμε το Γηροκομείο «Η Ανά-

στασις» και να προσφέρουμε σε αυτό το ποσό των 1.500 

ευρώ, μέρος των εσόδων του Χριστουγεννιάτικου Φιλαν-
θρωπικού Παζαριού του σχολείου μας. Το Α'1 Λυκείου, 
μαζί με τον προικισμένο κιθαρίστα Σαρκίς από το Α'2 Λυ-

κείου ετοίμασαν ολόκληρο γιορτινό πρόγραμμα για τους 
φιλοξενούμενους, στο ίδρυμα, ηλικιωμένους, που περιε-
λάμβανε κάλαντα, χριστουγεννιάτικα τραγούδια, μουσικά 
κομμάτια υπό τη συνοδεία κιθάρας καθώς και την ανάγνω-
ση δύο χριστουγεννιάτικων διηγημάτων.

Εκείνο το πρωινό του Δεκεμβρίου, η ομάδα των «μι-
κρών καλλιτεχνών» έφτασε στα Σπάτα έτοιμη για δράση. 
Εφοδιασμένη με κιθάρα, τρίγωνα, ντέφι και γλυκά, βρήκε 
τους ενοίκους του γηροκομείου συγκεντρωμένους σε ένα 
μικρό σαλονάκι στον πρώτο όροφο, δίπλα στα δωμάτιά 
τους, επειδή -όμως μας εξήγησαν- για πολλούς ήταν πολύ 
δύσκολο να κατέβουν στο μεγάλο σαλόνι, που βρίσκεται 
στο ισόγειο. Ανάμεσα στις κυρίες και τους κυρίους που μας 
περίμεναν, με χαρά ξεχώριζε μια λεπτή και αέρινη φιγούρα 
ενός μοναχού – τρόφιμου του ιδρύματος, που, για 40 ολό-
κληρα χρόνια, ζούσε ασκητικά στο μοναστήρι της Αγίας 
Αικατερίνης, στο Σινά. Εκείνος ήταν, μάλιστα, που έδωσε 
σε όλη τη δράση μια γεύση πνευματισμού. Γενικώς, όλη η 
παρέα αποτελούταν από ανθρώπους που- όπως φαινόταν- 
είχαν ζήσει πολλά και δύσκολα χρόνια, αλλά διατηρούσαν 
μια λάμψη και αισιοδοξία στην όψη τους. Στα πρόσωπά 
τους, ήταν εμφανώς αποτυπωμένη η χαρά, καθώς υποδέ-
χονταν παιδιά. 

Έτσι, μέσα σε κλίμα συγκίνησης, η ομάδα της Α΄ Λυκεί-
ου ξεκίνησε το πρόγραμμά της, βρίσκοντας μεγάλη αντα-
πόκριση σε όλα τα τραγούδια, τα μουσικά κομμάτια και 
τα διηγήματα που ακούστηκαν. Ιδιαίτερη επιτυχία, όμως, 
γνώρισε το τραγούδι «Το τραμ το τελευταίο», καθώς όλοι 
οι ένοικοι χτυπούσαν παλαμάκια με ενθουσιασμό και τρα-
γουδούσαν «Ντράγκα ντρουγκ το καμπανάκι», ίσως επειδή 
θυμούνταν «τα νιάτα τους τα έρμα» που περνούσαν «πολύ 
μιζέρικα». 

Μετά από την τρυφερή αυτή συνάντηση-συναυλία, όλοι 
οι μαθητές κατέβηκαν στον κάτω όροφο, για να παραδώ-
σουν το ποσό των 1.500 ευρώ στη Διευθύντρια του γηρο-
κομείου, κ. Τριανταφύλλου, η οποία, με χαρά, σημείωσε ότι 
τα χρήματα αυτά επαρκούν, για να καλύψουν τα έξοδα θέρ-
μανσης για έναν μήνα. Όταν τα παιδιά συνειδητοποίησαν 
ότι η προσφορά τους χάρισε στις κυρίες και τους κυρίους 
του γηροκομείου όχι μόνο συναισθηματική αλλά και κυριο-
λεκτική ζεστασιά τις κρύες και «άγιες» ημέρες του χειμώνα, 
βούρκωσαν και ζήτησαν να επισκεφθούν ξανά τον φιλόξε-
νο αυτόν χώρο που στεγάζει την «οικογένεια» των ανθρώ-
πων της τρίτης ηλικίας.  

Πριν φύγουμε, μας κέρασαν χυμούς και μπισκότα, όπως 
συνηθίζεται στα «ζεστά» σπίτια και, κρατώντας μέσα μας 
αυτήν την τρυφερή αίσθηση «αγκαλιάς» που ανταλλάξα-
με με τους καταπληκτικούς και αισιόδοξους ανθρώπους 

του ιδρύματος «Η Ανάστασις», επιστρέψαμε στο σχολείο, 
για να τη μεταδώσουμε, με τη σειρά μας, σε άλλους ανθρώ-
πους όχι μόνο κατά τις παραμονές των Χριστουγέννων, αλ-
λά και κάθε φορά που θα μας χρειάζονται.

Δρ Όλγα Μπούρα

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ» 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

και επίδοση μέρους των χρημάτων του Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού Παζαριού 
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Λίγο πριν εκπνεύσει το 
2019, μια ομάδα μαθη-
τών του σχολείου μας 

έκανε πράξη το αίσθημα αγά-
πης και φιλανθρωπίας που δι-
ακατέχει όλους μας, κυρίως τις 
γιορτινές ημέρες. Έτσι, την Τε-

τάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019, 
οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου 
του Πρότυπου Εκπαιδευτηρί-
ου Αθηνών επισκέφθηκαν τη 
Μονάδα Ανακουφιστικής 

Φροντίδας «Γαλιλαία» που 
λειτουργεί στα Σπάτα Αττικής, 
σε συνεργασία με το Αντικαρκι-
νικό Νοσοκομείο «Αγ. Σάββας». 
Εκεί συνάντησαν τον Μητρο-

πολίτη Μεσογαίας και Λαυρε-

ωτικής κ.κ. Νικόλαο Χατζηνι-

κολάου, ο οποίος τους καλω-
σόρισε, τους «αγκάλιασε» με 

αγάπη και τους μάγεψε με τον 
χειμαρρώδη λόγο του. 

Σε έναν ιδιαίτερα φιλόξενο 
χώρο που απέπνεε θαλπωρή, οι 
μαθητές είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για το θεάρεστο 
έργο της Μονάδας, ένα έργο-
προσφορά σε ανθρώπους που 
πάσχουν από καρκίνο σε τελι-
κό στάδιο και στους οποίους τα 
φάρμακα δεν είναι σε θέση να 
προσφέρουν ούτε καν παράτα-
ση ζωής… Σε αυτό το στάδιο, 
οι ασθενείς δέχονται δωρεάν 
φροντίδα, σε ειδικά διαμορφω-
μένους χώρους, που παρέχουν 
την άνεση ενός ξενοδοχείου 
σε συνδυασμό με τη ζεστασιά 
ενός φιλόξενου σπιτιού. Εκεί-
νο που, ενδεχομένως, αναδει-
κνύεται πολυτιμότερο είναι η 

ψυχολογική στήριξη που απλό-
χερα προσφέρεται από τα μέ-
λη της Μονάδας στους ανθρώ-
πους αυτούς, πολλοί από τους 
οποίους έχουν απομείνει χωρίς 
οικογένεια ή συγγενείς και φί-
λους που είναι σε θέση να τους 
συμπαρασταθούν. Όλα αυτά 
συγκίνησαν τους μαθητές που 
άκουγαν, με αμείωτο ενδιαφέ-
ρον, τον Μητροπολίτη όχι μόνο 
να τους εξηγεί ακούραστα όσα 
έχει πετύχει έως σήμερα η Μο-
νάδα, αλλά και να τους προσκα-
λεί να συμμετάσχουν σε εκδη-
λώσεις φιλανθρωπικού χαρα-
κτήρα που σκόπευε να διοργα-
νώσει στο μέλλον. 

Την επίσκεψή μας διάνθισε η 
μουσική υπόκρουση της Εβελί-

νας Λάσκαρη, μαθήτριας του 
Α΄1 Γυμνασίου, η οποία μας τα-
ξίδεψε, με τις μελωδίες της στο 
πιάνο. Τη χριστουγεννιάτικη 
ατμόσφαιρα ενίσχυσαν και μα-
θητές σχολείου της περιοχής 
που βρέθηκαν στον χώρο, για 
να πουν τα κάλαντα, συνοδεία 
πιάνου και φλογέρας και να πά-
ρουν την ευχή του Σεβασμιότα-
του Μητροπολίτη. 

Μετά το ευχάριστο μουσικό 
διάλειμμα και το γλυκό κέρα-
σμα που απόλαυσαν οι μαθη-
τές, ο Μητροπολίτης 

τούς εξέπληξε με την ευρυμά-
θειά του, καθώς από τη σφαίρα 
της θρησκείας πέρασε στον χώ-
ρο των θετικών επιστημών και 
ανέλυσε τον τρόπο συμβολής 
των επιστημών στο φιλανθρω-
πικό έργο που με ζέση Εκείνος 
υπηρετεί. Καθ’ όλα ενημερω-
μένος, με λόγο εύληπτο και με 
λεπτό χιούμορ, καθήλωσε τα 
παιδιά, εκπροσώπους της νέας 
γενιάς, καταρρίπτοντας πανη-
γυρικά το ηλικιακό χάσμα και 
φέρνοντάς τα πιο κοντά στο φι-
λάνθρωπο έργο της εκκλησίας.

Οι μαθητές ενός άλλου σχο-
λείου που περίμεναν υπομονε-
τικά στον προαύλιο χώρο της 
«Γαλιλαίας», για να συναντή-
σουν τον Μητροπολίτη, μας 
«ανάγκασαν» να διακόψουμε 
το ταξίδι στον κόσμο της προ-
σφοράς. Αφού επιδώσαμε σε 
Αυτόν το ποσό των 2.500 ευρώ 
που είχαμε συγκεντρώσει, λίγες 
ημέρες νωρίτερα, στο πλαίσιο 
του Χριστουγεννιάτικου Φιλαν-
θρωπικού Παζαριού το οποίο 
διοργανώθηκε στο σχολείο, 
αποχαιρετήσαμε τον Μητρο-
πολίτη, με την υπόσχεση να τον 
συναντήσουμε στο άμεσο μέλ-
λον.

Το αίσθημα προσφοράς γέμι-
σε τις καρδιές όλων και έκανε 
τα πρόσωπά τους να λάμπουν 
από χαρά και ικανοποίηση. Για 
κάποιους, ίσως, ήταν το πρώ-
το βίωμα μιας ανιδιοτελούς 
ανθρωπιστικής κίνησης που 
θα επαναλαμβάνεται σε κάθε 
ευκαιρία. Για άλλους ήταν μια 
ακόμη απόδειξη ότι η ανθρω-
πιά υπάρχει και αποτελεί οδο-
δείκτη ζωής…

Νάσια Κατωπόδη, Φιλόλογος

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 
και επίδοση μέρους των χρημάτων του Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού Παζαριού 

στη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία»

νικό Νοσοκομείο «Αγ. Σάββας».
Εκεί συνάντησαν τον Μητρο-

πολίτη Μεσογαίας και Λαυρε-

ωτικής κ.κ. Νικόλαο Χατζηνι-

κολάου, ο οποίος τους καλω-
σόρισε, τους «αγκάλιασε» με

μένους χώρους, που παρέχουν 
την άνεση ενός ξενοδοχείου 
σε συνδυασμό με τη ζεστασιά 
ενός φιλόξενου σπιτιού. Εκεί-
νο που, ενδεχομένως, αναδει-
κνύεται πολυτιμότερο είναι η 

του Μητροπολίτη. 
Μετά το ευχάριστο μουσικό

διάλειμμα και το γλυκό κέρα-
σμα που απόλαυσαν οι μαθη-
τές, ο Μητροπολίτης 

πολίτη, με την υπόσχεση να τον 
συναντήσουμε στο άμεσο μέλ-
λον.



Για ακόμη μια φορά, οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου και 
η Διεύθυνση του Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθη-
νών έδειξαν την ευαισθησία τους απέναντι στους 

κοινωνικά ευάλωτους συνανθρώπους μας, συμμετέχο-
ντας στο συσσίτιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτό-

κου Γέρακα «Παναγίτσα», που λειτουργεί υπό τη σκέπη 
της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. 

 Έτσι, τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019, 52 μαθητές 
της Γ΄ Λυκείου κατέφθασαν στο σχολείο μας με τα φα-
γητά που οι ίδιοι είχαν παρασκευάσει στο σπίτι τους, με 
σκοπό να τα προσφέρουν σε αναξιοπαθούντες συμπο-
λίτες μας, στο πλαίσιο του συσσιτίου του Ιερού Ναού 
«Παναγίτσα» που θα επισκέπτονταν.

Ο συγκεκριμένος ναός, στο πλαίσιο του πολυδιάστα-
του  φιλανθρωπικού του έργου, προσφέρει, σε καθημε-
ρινή βάση, απεριόριστες μερίδες φαγητού σε συναν-
θρώπους μας που αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό 
πρόβλημα, χωρίς θρησκευτικές ή φυλετικές διακρίσεις. 
Η δράση αυτή πραγματοποιείται χάρη στη βοήθεια του 
Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής  κ.κ. Νι-

κολάου Χατζηνικολάου, των ενοριτών, πολλών επιχει-
ρήσεων και, κυρίως, την προσφορά των εθελοντριών 
που ετοιμάζουν αγόγγυστα το φαγητό που, στη συνέ-
χεια, προσφέρουν. Στο αξιέπαινο αυτό έργο θέλησε να 
σταθεί αρωγός και το σχολείο μας, μεταλαμπαδεύοντας 
στους μαθητές του το αίσθημα της ανιδιοτελούς προ-
σφοράς, που κρίνεται επιβεβλημένο σε μία εποχή ηθι-
κού μετεωρισμού.

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, παρά το απαιτητικό τους 
πρόγραμμα και το άγχος των Πανελλαδικών Εξετάσεων, 
ήταν ενθουσιασμένοι με τη συγκεκριμένη δράση, γεγο-
νός που φάνηκε από την αθρόα συμμετοχή τους. 

Φθάνοντας στον χώρο του συσσιτίου, οι μαθητές, υπό 
την καθοδήγηση των εθελοντριών, διένειμαν σε μερίδες 
και προσέφεραν το φαγητό που παρασκεύασαν στους 
αναξιοπαθούντες αλλά, συνάμα, αξιοπρεπείς συναν-
θρώπους μας που αγωνίζονται, για να επιβιώσουν. Μά-
λιστα, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με μερικούς 
από αυτούς και να αντιληφθούν τις καθημερινές δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζουν. 

Επιστρέφοντας στο σχολείο, οι μαθητές ήταν εμφα-
νώς συγκινημένοι από τις εκδηλώσεις αγάπης των άπο-
ρων συνανθρώπων μας, άλλοι εκ των οποίων με λόγια 
και άλλοι απλά με ένα χαμόγελο εξέφραζαν την ευγνω-
μοσύνη τους. Όλα τα παιδιά, μάλιστα, εκδήλωσαν την 
επιθυμία να πραγματοποιηθούν, και στο μέλλον, αντί-
στοιχες δράσεις, αποδεικνύοντας ότι ακόμη υπάρχουν 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

 Γρηγόρης Τζούλιας, Φιλόλογος

Συμμετοχή των μαθητών της Γ΄ Λυκείου 
στο συσσίτιο του Ιερού Ναού «Παναγίτσα» Γέρακα
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«ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ»

 Γρηγόρης Τζούλιας, Φιλόλογος
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Η προσπάθεια των μαθητών μας να συγκεντρώ-
σουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, 
στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Φιλαν-

θρωπικού Παζαριού, ήταν η πρώτη πράξη του έργου 
του εθελοντισμού και της προσφοράς. Η δεύτερη 
πράξη του έργου αυτού ολοκληρώθηκε με την επί-
σκεψη αντιπροσωπείας 24 μαθητών του Β'1 και του 
Γ'2 Γυμνασίου του σχολείου μας στο Ίδρυμα Περι-

θάλψεως Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή Σύν-

δρομο Down «Μαρία Κόκκορη» και την επίδοση 
του ποσού των 2.230 ευρώ στο εν λόγω ίδρυμα. Οι 
μαθητές πραγματοποίησαν την επίσκεψη αυτή την 
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019, συνεχίζοντας, με τον 
τρόπο αυτόν, την εβδομάδα προσφοράς του σχολεί-
ου μας.

Μια ζεστή αγκαλιά μάς περίμενε στο σαλόνι από τη 
γραμματέα του ιδρύματος, η οποία, με πραγματική 
συγκίνηση, μας μίλησε για την ίδρυση, τους σκοπούς 
και τη λειτουργία του ιδρύματος. Συγκεκριμένα, μας 
εξήγησε ότι το ίδρυμα «Μαρία Κόκκορη» λειτουργεί 

ως στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για, περίπου, 
26 κορίτσια με σύνδρομο Down και νοητική υστέρη-
ση, τα οποία διαμένουν εκεί, σύμφωνα με τις επιθυμί-
ες της δωρήτριας και ιδρύτριας αυτού, Μαρίας Κόκκο-
ρη. Η στέγη τελεί υπό τη διοικητική μέριμνα της Αρχι-
επισκοπής Αθηνών, ενώ οι αναγκαίοι πόροι για τη λει-
τουργία του -πέραν της Αρχιεπισκοπής- προέρχονται, 
κυρίως, από δωρεές.

Ύστερα από τη μικρή αυτή αλλά απαραίτητη ενη-
μέρωση, σειρά είχαν οι «σπιτονοικοκυρές». Τον ρόλο 
των ξεναγών ανέλαβαν η Δέσποινα, η Μαριλίζα και 
η Μαρία, στεγαζόμενες με σύνδρομο Down. Πρώτα, 
επισκεφθήκαμε το εργαστήριο όπου τα κορίτσια, με 
την επίβλεψη ειδικής παιδαγωγού, μαθαίνουν ανά-
γνωση, γραφή, σύνθεση παζλ, κατασκευή κοσμημά-
των και διδάσκονται δεξιότητες αναγκαίες για την κα-
θημερινότητά τους. Έπειτα, τα ίδια κορίτσια μάς ξενά-

γησαν στα δωμάτιά 
τους, δείχνοντάς μας 
αγαπημένα τους αντι-
κείμενα, φωτογρα-
φίες από εκδρομές, 
ακόμη και… αθλητι-
κά έπαθλα!

Τέλος, ήρθε η ώρα 
να μας σερβίρουν 
κουλουράκια, που οι ίδιες είχαν παρασκευάσει στο 
μάθημα της ζαχαροπλαστικής. Έτσι, με τη γλυκιά επί-
γευση καθώς και με μια αποχαιρετιστήρια αγκαλιά σε 
όλους μας, μαθητές και καθηγητές, από την «ξεναγό» 
μας Δέσποινα, αναχωρήσαμε με ανάμεικτα συναι-
σθήματα, για την επιστροφή μας στο σχολείο.

Μιχάλης Βλάχος, Γυμναστής

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ» 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

και επίδοση μέρους των χρημάτων του Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού Παζαριού 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΣΕ ΔΥΟ ΠΡΑΞΕΙΣ



Χορηγία υπέρ του συλλόγου Σαλαμίνας "ΑΚΑΜΑΣ"
ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ  //  20

Υπάρχουν ορισμένες γωνιές του 
πλανήτη που, λες και η μοίρα το 
’γραψε να «δέσουν» το πεπρω-

μένο τους με τον ίδιο τον μύθο. Μια από 
αυτές τις ευλογημένες, και, δίκαια, πολυ-
τραγουδισμένες γωνιές είν’ ένα τόσο δα 
νησάκι, η Σαλαμίνα ή, όπως οι ντόπιοι την 
αποκαλούν, «Κούλουρη». Ένα πευκόφυ-
το νησί, περικυκλωμένο από τα πεφιλη-
μένα νερά του Σαρωνικού, που, δικαίως, 
μπορεί να χαρακτηριστεί «μεγάλο». Και 
ποιος δεν εθαύμασε τα κατορθώματα 
του πελώριου Αίαντα που αντιμετώπισε 
ως ίσος προς ίσον τον γιο του Πριάμου, 
Έκτορα; Και ποιος δεν πλημμύρισε από 
«τόνους» εθνικής υπερηφάνειας διαβά-
ζοντας για το έπος της ναυμαχίας στη 
Σαλαμίνα; Και ποιον δε συγκλόνισε -Έλ-
ληνα ή μη- ο παιάνας: «Ὦ παῖδες Ἑλλή-
νων ἴτε... νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών»; Και 

ποιος δε γοητεύτηκε από τη συγγραφική 
μαεστρία του Ευριπίδη, όταν παρέδιδε 
στην ανθρωπότητα την ιστορία της Ιφι-
γένειας; Και ποιος δεν αισθάνθηκε την 
ίδια την ελληνικότητα στα βήματα της 
ζωής του Γεωργίου Καραϊσκάκη; Αυτού 
που, κι όταν η τελευταία ικμάδα ζωής τον 
εγκατέλειπε, ζήτησε να παν «την ψυχή 
του στην Κούλουρη» και τον πολυαγα-
πημένο του Άη Δημήτρη. Και ποιος δεν 
ένιωσε, επισκεπτόμενος το σπίτι του Σι-
κελιανού στη Σαλαμίνα, τον ποιητή να 
εκτοξεύει τους φλογοβόλους στίχους 
του;  

Προκειμένου τα ματάκια κι οι καρδιές 

νέων και μη ανθρώπων ν’ «ανάβουν», 
για πολλούς αιώνες ακόμα, κάποιοι άν-
θρωποι εργάζονται άοκνα και ανύστα-
κτα. Ένας εξ αυτών είναι ο καθηγητής 
και πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων, ο κ. Γιάννος Γ. Λώλος, του οποίου 
η σκαπάνη έφερε στο φως της Σαλαμί-
νας και της γης απαράμιλλης αξίας αρ-
χαιολογικά ευρήματα. Ο ίδιος είναι και 

ο Πρόεδρος του συλλόγου «Ακάμας», 
ενός συλλόγου που μάχεται «ακάμαντα» 
για την ανάδειξη του πολιτισμικού πλού-
του και των μνημείων της Σαλαμίνας. Το 
«Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών» και ο 
κ. Μπούρας, με βλέμμα πάντα προσηλω-
μένο στην αξία του πολιτισμού, προέβη-
σαν -για ακόμη μια φορά- σε μια γενναία 
χορηγία της τάξεως των 200 ευρώ στον 
Πρόεδρο του συλλόγου, με την ευχή να 
συνεχίσει το έργο και την πολύτιμη προ-
σφορά του. Φυσικά, ο κ. Λώλος ανταπο-
κρίθηκε στο κάλεσμά μας και μας ευχα-
ρίστησε θερμά γι’ αυτό. Εξάλλου, το σχο-
λείο μας, μετά από τόσες επισκέψεις, έχει 
τρόπον τινά «αδελφοποιηθεί» και με το 
νησί αλλά και με τον κύριο Λώλο. 

Οι σκέψεις μας θα συντροφεύουν πά-
ντα τόσο τους ακαταπόνητους «εργά-
τες» της Ιστορίας όσο και κάθε πολίτη 
του κόσμου ο οποίος νιώθει ρίγη συγκι-
νησιακής φόρτισης, κάθε φορά που επι-
σκέπτεται τη Σαλαμίνα ή διαβάζει για τα 
μνημεία και τα κατορθώματα των αν-
θρώπων της. 

Αντώνης Χατζηλάμπρος, Φιλόλογος

Απολαμβάνοντας τις ανέ-
σεις και τα προνόμια του δυ-
τικού κόσμου, αδυνατούμε 
να συλλάβουμε τα υψίστης 
σημασίας προβλήματα που 
ταλανίζουν τις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Όμως, 
ένα ερέθισμα που μας δόθηκε στο μάθημα των Θρησκευτι-
κών στάθηκε η αφορμή, για να ερευνήσουμε και να μάθου-
με την αλήθεια για την κατάσταση που επικρατεί έξω από 
τον αποστειρωμένο κόσμο, στον οποίο ζούμε. Έτσι, το τμή-
μα μας αποφάσισε να λάβει δράση και μέσω της ActionΑid 
να προσφέρει μια βοήθεια, έστω και μικρή.

Κάπως έτσι, λοιπόν, από την 1η Ιανουαρίου 2020, το Α΄1 
Λυκείου του σχολείου μας απέκτησε άλλο ένα μέλος, τη 
10χρονη Agatha από την Τανζανία, την οποία υιοθετήσαμε. 
Η Agatha ζει με τα τρία αδέρφια της στην πόλη Τσαμγουίνο. 
Οι συνθήκες ζωής, όπως τις περιγράφει η ίδια στην αλληλο-
γραφία μας, είναι πολύ διαφορετικές από τις δικές μας. Το 
σπίτι της είναι φτιαγμένο από λάσπη και άχυρα, ενώ σε από-
σταση λιγότερη των 500 μέτρων από αυτό υπάρχει πηγή με 
καθαρό νερό από όπου το προμηθεύονται. Η οικογένειά της 
έχει στη διάθεσή της ένα κομμάτι γης το οποίο και καλλιερ-
γεί, αλλά δεν εκτρέφει ζώα, όπως συνηθίζεται στην περιοχή. 
Το μέσο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται στα 37 
ευρώ.  Η Agatha είναι από τα παιδιά που έχουν την ευκαι-

ρία να φοιτούν σε σχολείο. 
Παρά ταύτα, τα σχολεία 
παρουσιάζουν σημαντικές 
ελλείψεις σε υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό και ανθρώπινο 

δυναμικό. Δεν επαρκούν οι σχολικές αίθουσες, τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα δεν τηρούνται και δεν υπάρχει πρόσβαση 
σε τρεχούμενο νερό. Η γλώσσα που μιλούν στην οικογένειά 
της είναι τα Σουαχίλι, η επίσημη γλώσσα της περιοχής. Ο κο-
ντινότερος Σταθμός Υγείας βρίσκεται σε απόσταση πέντε 
χιλιομέτρων από το σπίτι της. Ωστόσο, εκεί υπάρχουν ση-
μαντικές ελλείψεις σε φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό. Το 
κόστος της υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι πολύ υψη-
λό, όμως, οι περισσότεροι κάτοικοι είναι τόσο φτωχοί που 
το θεωρούν ακριβό.

Λένε πως φτώχεια δεν είναι η έλλειψη χρημάτων αλλά η 
απουσία ελπίδας. Η ActionΑid δίνει την ευκαιρία σε παιδιά 
από όλο τον κόσμο να τη γνωρίσουν και στον καθένα από 
εμάς να διαδραματίσει έναν μικρό, έστω, ρόλο στη βελτίω-
ση της ζωής ενός παιδιού. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε 
να χαρίζουμε ελπίδα και χαμόγελο στη μικρή Agatha, που, 
πλέον, βλέπουμε σαν «κόρη μας» και προτρέπουμε όποιον 
διαβάσει αυτό το άρθρο να γίνει και αυτός ανάδοχος και να 
φέρει λίγο φως στη ζωή ενός παιδιού που το έχει ανάγκη.

Αριάδνη Διαμαντοπούλου, Α1 Λυκείου

Οικονομική ενίσχυση 
μαθήτριας του Δήμου 

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Τη φετινή σχολική χρονιά, το 

σχολείο μας αποφάσισε να διαθέ-
σει ένα μέρος από τα χρήματα που 
συγκεντρώθηκαν στο Χριστουγεν-
νιάτικο Φιλανθρωπικό Παζάρι για 
την οικονομική ενίσχυση μαθήτρι-
ας που διαβιοί στον Δήμο Βάρης- 
Βούλας- Βουλιαγμένης. Έτσι, μέσω 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμό-
νων του 1ου Γυμνασίου Βούλας, στο 
οποίο φοιτά η εν λόγω μαθήτρια, 
προσφέραμε το ποσό των 500 ευ-

ρώ στην οικογένειά της, προκει-
μένου να συνδράμουμε, κατά το 
δυνατόν, στην εξασφάλιση ενός 
καλύτερου βιοτικού επιπέδου για 
εκείνη.

ΑΝΑΔΟΧΗ Α'1 ΛΥΚΕΙΟΥ
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ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΜΕ

Ένας περίπατος στο Αττικό Ζωολο-
γικό Πάρκο είναι μία δραστηριό-
τητα που δεν παύει να είναι απο-

λαυστική, όσες φορές και αν την επανα-
λάβει κάποιος. Τα ζώα πάντα επιδρούν 
στον ψυχισμό του ανθρώπου, είτε προ-
καλώντας του συναισθήματα θαυμα-
σμού και δέους, όπως οι καμηλοπαρ-
δάλεις και τα λιοντάρια,  είτε τρυφερό-
τητας, όπως οι λεμούριοι και οι πιγκου-
ίνοι ή ακόμα και αποστροφής, όπως οι 

νυχτερίδες και τα ερπετά. Αδιάφορο, 
πάντως, δεν αφήνουν κανέναν και, ακό-
μα περισσότερο, τα παιδιά, για τα οποία 
μία βόλτα στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο 
έρχεται, αδιαμφισβήτητα, πάντα πρώτη 
στις προτιμήσεις τους.

Η φετινή εκδρομή στο Αττικό Ζωο-
λογικό Πάρκο πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019, και περι-
ελάμβανε- εκτός των άλλων- μία επίδει-
ξη αρπακτικών πουλιών, όπως, επίσης, 

και ένα σόου με δελφίνια στο υπαίθριο 
ενυδρείο του Πάρκου. Και τα δύο θεά-
ματα ήταν εξίσου εντυπωσιακά. Πάντα, 
όμως, θυμάται κανείς καλύτερα κάτι, αν 
ασχοληθεί με αυτό, παίξει μαζί του, το 
παιδέψει και παιδευτεί από αυτό. Έτσι, 
λοιπόν, αυτήν τη φορά, στο πρόγραμ-
μα του περιπάτου, υπήρχε και ένα παι-
χνίδι   προσανατολισμού και πρωτοτυ-
πίας. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες 
και, με επικεφαλής έναν καθηγητή, 
έπρεπε, ακολουθώντας τον χάρτη του 
πάρκου, να προσανατολιστούν και να 
βρουν την τοποθεσία κάποιων συγκε-
κριμένων ζώων. Και σε αυτήν ακριβώς 
τη δοκιμασία είναι που, αναπόφευκτα, 
η υπογράφουσα καθηγήτρια έχασε 
εντελώς το κύρος της, μιας και η δεξι-

ότητα του προσανατολισμού δε συγκα-
ταλέγεται στα προσόντα της. Το τελευ-
ταίο, φυσικά, δεν πτόησε τα παιδιά γε-
νικά και, ειδικά, τα αγόρια, που ανέλα-
βαν πλήρως τα ηνία και, χάρη σε αυτά, 
καταφέραμε να βρούμε τους πιγκουί-
νους. Η δοκιμασία περιελάμβανε και τη 
λήψη μιας πρωτότυπης φωτογραφίας 
μπροστά από τον αντίστοιχο χώρο, με 
φόντο τα ζώα. Και σε αυτό, κάναμε το 
καλύτερο δυνατό.

Γεμάτοι από συναισθήματα και εικό-
νες και ήρεμοι, όπως μόνο η επαφή με 
τη φύση μπορεί να μας κάνει, πήραμε 
τον δρόμο της επιστροφής. Εις το επα-
νιδείν, καλά μας ζωάκια!  

Τέτη Κονταξή, καθηγήτρια Αγγλικών

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. ΔΡΟΣΙΝΗ

Την Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019, 
οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου 
πραγματοποίησαν μια εκδρομή 

που ανταποκρινόταν απόλυτα στο αρ-
χαίο ελληνικό ιδεώδες «νοῦς ὑγιής ἐν 
σώματι ὑγιεῖ». Αρχικά, επισκέφτηκαν 
το Μουσείο Γ. Δροσίνη, στην Κηφισιά. 
Το σπίτι όπου έζησε ο Γεώργιος Δροσί-
νης, τα τελευταία χρόνια της ζωής του, 
η περίφημη βίλλα «Αμαρυλλίς», μετα-
τράπηκε σε μουσείο, για να διατηρήσει 
ζωντανό το έργο του σπουδαίου αυτού 
ποιητή. Οι μαθητές, σε ομάδες, ξεναγή-
θηκαν στις τρεις αίθουσες του μουσείου, 
την «πνευματική», την «αισθηματική» 
και τη «λαογραφική». 

Στην πρώτη αίθουσα, τα παιδιά εί-
χαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για 
τις πέντε ιδιότητες του Γ. Δροσίνη (λο-
γοτέχνης, δημοσιογράφος, συνεργάτης 
σε περιοδικά, εκδότης, επιμελητής), να 
έρθουν σε επαφή με τον πνευματικό θη-
σαυρό του αλλά και να διαφωτιστούν, 
ίσως για πρώτη φορά, για τη συμβολή 
του στην εκπαίδευση της Ελλάδας- ο 
ίδιος διετέλεσε ανώτερος υπάλληλος 
του Υπουργείου Παιδείας. 

Η «αισθηματική» αίθουσα αποκάλυ-
πτε στοιχεία της προσωπικής του ζωής, 
αφού ήταν το υπνοδωμάτιο του ποιητή. 
Περιελάμβανε φωτογραφίες φίλων και 
συγγενών, θρησκευτικές εικόνες, σύ-
νεργα κυνηγιού και αλιείας, ενώ η μορ-
φή του Δροσίνη καθισμένου σε καρέκλα 
ξάφνιασε τους μαθητές, δίνοντάς τους 
την εντύπωση ότι ήταν αληθινός. 

Η τελευταία αίθουσα, η «λαογραφι-
κή», περιελάμβανε ομοιώματα γυναι-
κών, κυρίως, που ήταν και οι ηρωίδες 
των ομώνυμων έργων του (Αμαρυλλίς, 
Έρση, Μορφούλα, Δροσίνη), ομοιώμα-
τα του Αθανασίου Διάκου, του παππού 
που διηγείται παραμύθια στα εγγόνια 
του. Τα παιδιά, σε αυτήν την αίθουσα, 
αντιλήφθηκαν ότι ο ποιητής είχε πάντα 
μια μούσα να τον εμπνέει, από τα νεα-
νικά του χρόνια ως τα βαθιά του γερά-
ματα. Οι υπάλληλοι του μουσείου αλ-
λά και οι εκπρόσωποι του συλλόγου 
«Φίλοι του Μουσείου Δροσίνη» φρό-
ντισαν, με κάθε τρόπο, για την ομαλή 
διεξαγωγή της επίσκεψής μας, ενώ η 
ξενάγηση στους χώρους έγινε ομαδο-
κεντρικά και διαδραστικά. Ιδιαίτερο 

σημείο αναφοράς που εντυπωσίασε 
τους έφηβους μαθητές μας ήταν η πα-
ρουσίαση ενός ποιήματος στην ελληνι-
κή νοηματική γλώσσα από μια υπάλλη-
λο του μουσείου που ήταν και δασκάλα 
νοηματικής. 

Αφού ολοκληρώθηκε εποικοδομητι-
κά το πρώτο μέρος της εκδρομής μας, 
συνεχίσαμε σε ένα κέντρο ψυχαγωγίας, 
όπου οι μαθητές μας πέρασαν όμορφα, 
όπως επιβεβαιώνουν και οι φωτογραφί-
ες που βλέπετε.

Στέλλα Χαλαμπαλάκη, Φιλόλογος
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Τα τελευταία χρόνια, μέσα στον Νο-
έμβριο, οι μαθητές του Λυκείου συ-
νηθίζουν να επισκέπτονται δύο αρ-

χαιολογικούς χώρους σπουδαίας ιστορι-
κής σημασίας, αλλά, δυστυχώς, όχι τόσο 
δημοφιλείς- για τις σχολικές εκδρομές- 
προορισμούς. Έτσι, τα παιδιά της Α΄ Λυ-
κείου ξεναγούνται στην Ελευσίνα, ενώ η 
Β΄ Λυκείου επισκέπτεται την Ακαδημία 
Πλάτωνος. 

Εφέτος, την Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 

2019, οι μαθητές της Β΄ Λυκείου έφτα-
σαν στην περιοχή που είναι αφιερωμένη 
στον ήρωα Ακάδημο. Η πρώτη εντύπω-
ση σε όποιον μπαίνει στην Ακαδημία 

Πλάτωνος είναι μια σχετική απογοήτευ-
ση. Σε όλον τον κόσμο, είναι γνωστό το 
γεγονός ότι η φιλοσοφική αυτή σχολή, 
για πρώτη φορά στην αρχαιότητα, κατά-
φερε να ενώσει επιτυχώς διαφορετικές 
επιστήμες, να συγκεντρώσει έναν μεγά-
λο αριθμό σπουδαστών και να εφαρμό-
σει συστηματικά αυστηρές μεθόδους 
διδασκαλίας. Ήταν, ουσιαστικά, σαν ένα 
πρώτο «πανεπιστήμιο» στον ελλαδικό 
χώρο, που λειτούργησε για μία σχεδόν 
χιλιετία. Λογικό θα ήταν ο σημερινός επι-
σκέπτης να περιμένει να δει έναν χώρο 
προσεγμένο και οργανωμένο, αντίστοι-
χο με την ιστορική του σημασία. Δυστυ-
χώς, όμως, κάθε χρόνο, η κατάσταση, 
αντί να βελτιώνεται, χειροτερεύει. Ειδι-
κά εφέτος, οι μαθητές βρήκαν σπασμέ-
νη ακόμα και την επεξηγηματική πινακί-
δα στο πρώην Γυμνάσιο της Ακαδημίας, 
όπου βρισκόταν, αρχικά, η αρχαία σχολή. 
Έτσι, αναγκαστικά, η γνωριμία με τον χώ-
ρο άρχισε από μια συζήτηση στο υπαί-
θριο αμφιθέατρο που βρίσκεται δίπλα 
στο Γυμνάσιο του Πλάτωνος, για να γίνει 
σαφής στους μικρούς «Ακαδημεικούς» η 
προσωπικότητα και η διεθνής ακτινοβο-
λία του φιλοσόφου εκείνου που κληρο-
δότησε στην ανθρωπότητα την ακόρε-
στη επιθυμία του για τη γνώση, τον έρω-

τά του για όλα τα συνετά και τα λογικά, 
καθώς και τον ενθουσιασμό του για τη 
διαλεκτική, τη φιλοσοφία και, γενικότε-
ρα, την επιστήμη. 

Αρχικά, οι μαθητές ενημερώθηκαν για 
τη ζωή του Πλάτωνος, την οικογένειά 
του, τα χρόνια που πέρασε δίπλα στον 
Σωκράτη και τις περιπλανήσεις του, με-
τά τον θάνατο του δασκάλου του. Έγινε, 
ακόμα, εκτενής αναφορά και στα τρία 
ταξίδια του φιλοσόφου στη Σικελία, τον 
σκοπό αυτών και στις συζητήσεις που 
διημείφθησαν μεταξύ εκείνου και των 
τυράννων των Συρακουσών. Έπειτα, έγι-
νε λόγος για τη συμβολή του Πλάτωνος 
στην παγκόσμια Φιλοσοφία, ενώ τονί-
στηκε το γεγονός ότι ο εν λόγω φιλό-
σοφος ήταν ένας φιλόσοφος του λεγό-
μενου «υψηλού κλασικισμού», ο οποίος 
έκανε ένα σημαντικό βήμα στην ανθρώ-
πινη σκέψη, συνδέοντας το γενικό με το 
σχετικό, το κοσμικό με το ανθρώπινο, 
το σωματικό με το πνευματικό. Σύμφω-
να με τις αντιλήψεις του ιδρυτή της Ακα-
δημίας, υπάρχει ένας ωραίος υλικός κό-
σμος που συγκεντρώνει πολλά μεμονω-
μένα φαινόμενα σε ένα σύνολο, καθώς 
ζει, αναπνέει και είναι γεμάτος με πλήθος 
ακόμα φυσικών δυνατοτήτων. Αυτός ο 
κόσμος καθοδηγείται από τις δυνάμεις 
που βρίσκονται εκτός των ορίων του, σε 
έναν υπερουράνιο κόσμο. Αυτές οι δυ-
νάμεις δημιουργούν γενικές νομοτέλει-
ες, σύμφωνα με τις οποίες αναπτύσσεται 
και ζει όλος ο κόσμος. Αυτές οι γενικές 
νομοτέλειες είναι οι ιδέες, αντικείμενα 
μιας νοητικής «θέασης». Με έκπληξη 
τα παιδιά άκουσαν ότι, στο μέρος όπου 
βρίσκονταν, ο Πλάτων λειτούργησε σαν 
ένας πραγματικός «επαναστάτης», διότι 
διατύπωσε τη σκέψη του περί της 
ύπαρξης των ιδεών, σε μια επο-
χή κατά την οποία η ίδια η επι-
θυμία αναζήτησης των νόμων 
και των αρχών όλων των φαινο-

μένων φανέρωνε μια βαθιά αλλαγή στον 
τρόπο του σκέπτεσθαι.

Μετά τη συζήτηση στο αμφιθέατρο, 
όλη η παρέα μετέβη στον αρχαίο χώρο 
της διδασκαλίας, το πρώην γυμνάσιο, 
όπου διακρίνονται ακόμα οι βάσεις των 
θρανίων των σπουδαστών. Στον τόπο 
αυτό, όπως ήταν λογικό, αναφερθήκα-
με στον τρόπο έρευνας και «απόδοσης» 
της γνώσης του πρώτου σχολάρχη της 
Ακαδημίας, υπογραμμίζοντας ότι ο Πλά-
των δεν μπορούσε να εκφράσει τις σκέ-
ψεις του με τρόπο ολοκληρωμένο και 
συστηματικό. Ο φιλόσοφος, όπως και ο 
δάσκαλός του, ο Σωκράτης, όλη την ώρα 
αναζητούσαν νέες αλήθειες και, έτσι, δεν 
προλάβαιναν να ασχοληθούν με τη συ-
στηματική απόδοσή τους. Έθεταν συνέ-
χεια νέα ερωτήματα και, μη ικανοποιού-
μενοι με τις απαντήσεις που οι ίδιοι έδι-
ναν, προχωρούσαν ακόμα πιο μακριά τη 
σκέψη τους.

Η κουβέντα με τους μαθητές έφερε 
στο προσκήνιο και το θέμα των 
διαλόγων του Πλάτωνος. Αρ-
χικά, έπρεπε να καταστεί σα-
φές σε εκείνους ότι η διαρ-
κής και άγρυπνη αναζήτη-
ση της αλήθειας αποκλείει 
κάθε κλειστό και ακίνητο 
σύστημα ιδεών. Από αυτήν 
την άποψη, δεν είναι τυχαίο 
το γεγονός ότι ο Πλάτων ονο-
μάζει «διαλεκτική» τη βασική 
του φιλοσοφική μέθοδο και επι-
λέγει τον διάλογο, για να εκφράσει 
τη δραματολογία των σκέψεών του. 
Τα παιδιά άκουσαν με ενδιαφέρον 
ότι οι διάλογοι του Πλάτω-

νος, εν τέλει, δεν ήταν πα-
ρά μια εσωτερική συ-

ζήτηση με τον ίδιο του 

τον εαυτό..

Πριν φύγουμε 
από τον χώρο, 

υπογραμ-
μίσαμε 

ότι, 

για πολλούς αιώνες μετά τον θάνατο του 
φιλοσόφου, ο κόσμος συνέχιζε να πη-
γαίνει στην Ακαδημία, αναζητώντας την 
ύψιστη σοφία και μην ξεχνώντας το μά-
θημα του Πλάτωνος ότι το πιο σημαντι-
κό είναι όχι απλώς να αποκτήσει κανείς 
τη γνώση, αλλά αιωνίως να την αναζητά. 
Ελπίζουμε το εν λόγω μήνυμα να μετα-
δόθηκε στους μαθητές μας από τον συ-
γκεκριμένο σχολικό περίπατο, ο οποίος 
ολοκληρώθηκε, συμβολικά, στο Δίπυ-

λο του Κεραμεικού, απ’ όπου ξεκινού-
σε, στην αρχαιότητα, ο δρόμος για την 
Ακαδημία Πλάτωνος. Παρατηρώντας 
την πινακίδα με την αναπαράσταση του 
χώρου, συνειδητοποιήσαμε, για ακόμα 
μία φορά, ότι ποτέ δεν είναι αργά να ξε-
κινήσει κανείς την πορεία της αναζήτη-
σης της σοφίας είτε στην αρχή της «ακα-
δημαϊκής» του σταδιοδρομίας είτε στο 
τέλος αυτής. 

Ας περάσουμε, λοιπόν, όλοι μαζί το 
Δίπυλό μας, για να συναντή-

σουμε, στο τέλος του 
δρόμου, τον δικό μας 
δάσκαλο Πλάτωνα να 

μας περιμένει κάτω 
από τα δέντρα του 
άλσους του Ακα-
δήμου.

Πρωινός περίπατος της Β' Λυκείου στην Ακαδημία Πλάτωνος

«Ο ΠΛΑΤΩΝ ΩΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
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ΠΡΩΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019. Ήταν γεγονός ότι η 

χαρά των μαθητών της Α' Λυκείου καθρεπτιζό-
ταν στα πρόσωπά τους!  Ήμαστε καθοδόν για 

τον υποβλητικό αρχαιολογικό χώρο της πιο διαδεδο-
μένης, στην αρχαιότητα, λατρείας, λατρείας που ξεπέ-
ρασε τα όρια του ελληνικού κόσμου και έλαβε, στα ρω-
μαϊκά χρόνια, διαστάσεις «οικουμενικές», αυτής προς 
τιμήν της Δήμητρας και της Περσεφόνης, τα γνωστά 
«Ελευσίνια Μυστήρια»! 

Στο λεωφορείο, όλοι είχαν σωπάσει και άκουγαν 
με τα μάτια ορθάνοιχτα τον μύθο των δύο πρωταγω-
νιστριών του χώρου, τον Ομηρικό «Ύμνο στη Δήμη-
τρα», που έδινε εξήγηση σε όλα όσα θα βλέπαμε. Όταν, 
όμως, φθάσαμε στον προορισμό μας και μας ενημέρω-
σαν για την έκτακτη συντήρηση τμημάτων του αρχαι-
ολογικού χώρου, προς στιγμήν, μελαγχολήσαμε, αλλά, 
σύντομα, και λόγω της διαρρύθμισης του χώρου, ανα-
πτερωθήκαμε, αφού μπορούσαμε, έστω και από από-
σταση, να θαυμάσουμε σχεδόν τα πάντα...

Χαιρετίσαμε τον ναό και τα βάθρα της Προπυλαί-

ας Αρτέμιδος και του Ποσειδώνα Πατρώου, που μας 
προϋπάντησαν, και, στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε τη 
μεγάλη Εσχάρα, ένα οικοδόμημα-ψησταριά μέσα στη 
γη, που είχε διαστάσεις ανάλογες με τις απαιτήσεις της 
τεράστιας λατρείας και που κάλυπτε τις ανάγκες για 
θυσίες και παροχή φαγητού σε όλους τους πιστούς. 

Έπειτα, είδαμε τα δύο διαδοχικά προπύλαια, πιθα-
νόν σκόπιμα κατασκευασμένα σε μικρή απόσταση 
το ένα από το άλλο, ώστε να αυξάνουν την αγωνία 
του επισκέπτη. Πρώτα, λοιπόν, στέκονταν τα Μεγάλα 

Προπύλαια, αντίγραφα των Προπυλαίων της Ακρόπο-
λης και, έπειτα, τα Μικρά Προπύλαια, ένα θαύμα αρ-
χιτεκτονικής, του 1ου αι. π.Χ  το οποίο στήριζαν υπερ-
φυσικές Καρυάτιδες (η μία Καρυάτιδα βρίσκεται στο 
μουσείο, ενώ η άλλη στη Δημόσια Βιβλιοθήκη του Κέ-
ιμπριτζ). 

Η ανοδική πορεία προς τον μεγάλο ναό, διαμέσου 
πλακόστρωτης οδού, αποτελεί προέκταση της Ιεράς 
Οδού. Στα δεξιά μας, μια κοιλότητα του βράχου με ξε-
χωριστή περίφραξη τράβηξε την προσοχή μας. Ήταν 

το Πλουτώνειο, από όπου, σύμφωνα με τον μύθο, ο 
Πλούτωνας απήγαγε και, στη συνέχεια, επέστρεψε την 
Περσεφόνη. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ήταν η 
πύλη για τον Κάτω Κόσμο, τον Άδη, γι’ αυτό και στεκό-
ταν αυτόνομο, με δική του περίφραξη, ναό και βωμό. 
Το πιο συγκινητικό ήταν ότι, στις σχισμές του βράχου, 
οι πιστοί δε σταμάτησαν ποτέ να εναποθέτουν προ-
σφορές (φρέσκα ρόδια, δημητριακά και στάχυα ως 
σύγχρονες αποθέσεις, συνεχιστές των παλαιών…). Δί-
πλα στο Πλουτώνειο, συμπλήρωση της χθόνιας παρά-
δοσης αποτελούσε ο ναός της Εκάτης, θεάς του Κάτω 
Κόσμου, του Σκότους, μετέπειτα των μαγισσών και των 
τριστράτων, πάνω στον σκαλισμένο βράχο, ορθογώ-
νιο άνδηρο με σκαλιά-καθίσματα για τους αλλοτινούς 
θεατές της ιερής πομπής. 

Τέλος, θαυμάσαμε, από απόσταση, το Μεγάλο Τε-

λεστήριο, γνωστό για τα «Σεπτά Όργια» (=Ιερά Έργα, 
Δράσεις). Στο εσωτερικό του, δραματοποιούνταν, πι-
θανώς, αναπαραστάσεις του μύθου. Ωστόσο, ήταν τε-
λείως άγνωστο στους αμύητους το τι λεγόταν, γινόταν 
ή παρουσιαζόταν αλλιώς, σε περίπτωση που κάποιος 
αποκάλυπτε κάτι από τα παραπάνω, η ποινή ήταν θά-
νατος. 

Στρέφοντας λίγο πιο ψηλά τα βλέμματά μας, αντι-
κρίσαμε τη μονόχωρη εκκλησίτσα της Παναγίτσας 

της Μεσοσπορίτισσας. Έξω από αυτή, είχε τελεστεί ο 
γάμος του Άγγελου Σικελιανού με τη δεύτερη σύζυγό 
του, την Άννα και, μάλιστα βράδυ, με συνοδεία αναμ-
μένων δάδων, όπως μας πληροφορούν επιστολές του 
ίδιου του ποιητή.

Τέλος, προχωρώντας προς τη δυτική εξωτερική 
πλευρά του χώρου, μπορέσαμε να θαυμάσουμε, αλ-
λά και να αναβιώσουμε νοερά, την πολυκοσμία που θα 
κυριαρχούσε τότε από τα σωζόμενα τριγύρω θεμέλια 
ξενώνων, λουτρικών εγκαταστάσεων, γυμναστηρίου 
και σταδίου, οικοδομημάτων που δήλωναν την ύπαρ-
ξη οργανωμένης υποδομής για πολυπληθή φιλοξενία, 
ολοκληρώνοντας, έτσι, την, από απόσταση, περιήγηση 
των καταλοίπων. 

Λύδια Μαχαίρα, Ιστορικός-Διπλωματούχος Ξεναγός
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Η τελευταία σχολική ημέ-
ρα πριν από τις διακο-
πές των Χριστουγέννων 

αναμένεται να είναι για όλους, 
μαθητές και καθηγητές, ιδιαίτε-
ρη και μαγική. Αυτό συμβαίνει 
διότι, την ημέρα αυτή, συνηθίζε-
ται τα σχολεία να πραγματοποι-
ούν κάποιες ευχάριστες και χα-
λαρές βόλτες. Μπορεί να ακου-
στεί παράξενο, όμως το σχολείο 
μας, εφέτος, στις 23 Δεκεμβρί-

ου 2019,  αποφάσισε να κάνει 
μια εξόρμηση με τους μαθητές 
της Α’ και της Β’ Λυκείου στο Ιε-

ρό Αιγυπτίων Θεών, στην Μπρε-

ξίζα της Νέας Μάκρης.
Παρά το φαινομενικά παρά-

δοξο της επιλογής του εν λόγω 
χώρου ως προορισμού επίσκε-
ψης για τους μαθητές, η επιλο-
γή αυτή ήταν πολύ λογική: ο 
χώρος είναι μοναδικός και μυ-
στηριώδης, κατάλληλος, ώστε 
βοηθήσει τα παιδιά να κάνουν 
ένα ταξίδι στον χρόνο και να 
επισκεφτούν, νοερά, την ίδια 
στιγμή, τους τρεις μεγάλους πο-
λιτισμούς, τον αιγυπτιακό, τον 

ελληνικό και τον ρωμαϊκό.   Για 
τους περισσότερους από εμάς, 
ήταν μια εκδρομή σε μια terra 
incognita, διότι σχεδόν κανείς 
από τους μαθητές και καθηγη-
τές δε γνώριζε για την ύπαρξη 
αυτού του ιερού, που βρίσκεται 
δίπλα σε πολυσύχναστη παρα-
λία του Μαραθώνα.

Η ξενάγηση ξεκίνησε με την 
επίλυση της βασικής απορίας, 
που συνοψιζόταν στην ακόλου-
θη φράση: «Γιατί εδώ, στον Μα-
ραθώνα, στα μέρη που συνδέο-
νται με την πολεμική δόξα των 
Ελλήνων, δημιουργήθηκε χώ-
ρος λατρείας Αιγυπτίων θεών;». 
Η απάντηση είχε να κάνει αφε-
νός με την προσωπικότητα του 
Ηρώδη του Αττικού, γνωστού 
ευεργέτη της Ελλάδας, χαρισμα-
τικού εκπρόσωπου της Δεύτε-
ρης Σοφιστικής και δασκάλου 
δύο Ρωμαίων αυτοκρατόρων, 
αφετέρου με την ίδια τη φύση 
του χώρου. Ο Ηρώδης, ως υψη-
λός αξιωματούχος της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, είχε την ευκαι-
ρία να επισκεφθεί την Έπαυλη 

του Αδριανού στο Τίβολι, όπου 
θαύμασε το Σαραπείο, κατα-
σκευασμένο σε μια τεχνητή νη-
σίδα. Ο κοσμοπολίτης αυτοκρά-
τορας, σε ένα ταξίδι του στην 
Αίγυπτο, είδε το φημισμένο Σα-
ραπείο του Νείλου και εμπνεύ-
στηκε από αυτό, αντιγράφοντάς 
το στην έπαυλή του. Το ίδιο συ-
νέβη και με τον Αθηναίο ρήτο-
ρα, ο οποίος διάλεξε το νησάκι 
στο Μικρό Έλος του Μαραθώνα 
για την ίδρυση του αντίστοιχου 
ιερού, καθώς το μέρος αυτό του 
θύμιζε το Δέλτα του Νείλου.

Όπως και για τους προσκυ-
νητές του χώρου, έτσι και για 
εμάς, ο δρόμος για τους Αιγύ-
πτιους θεούς άρχιζε από τα βα-
λανεία, που ανεγέρθηκαν από 
τον Ηρώδη τον Αττικό, στα όρια 
του κτήματός του, στον Μαρα-
θώνα. Μελετώντας την κάτοψη 
των λουτρών, είχαμε την ευκαι-
ρία να φανταστούμε ότι είμα-
στε καλεσμένοι του ρήτορα και 
από το αποδυτήριο πηγαίνουμε 
απευθείας σε μία από τις δύο πα-
λαίστρες, για να γυμναστούμε, 
μετά κάνουμε στάση σε μια αρ-
χαία «σάουνα» (sudatorium), για 
να ιδρώσουμε και να κάνουμε 
αμέσως μια βουτιά με την εξής 
σειρά: σε χλιαρό (tepidarium), 
ζεστό (caldarium) και, τέλος, ψυ-
χρό νερό (frigidarium). Οι πιο 
τολμηροί από εμάς, με τη σκέψη 
τους, μεταμορφώθηκαν σε Ρω-
μαίους αυτοκράτορες απολαμ-
βάνοντες τα κρυστάλλινα ζεστά 
νερά μιας πολυτελούς ελλειψο-
ειδούς πισίνας, επενδεδυμένης 
με μάρμαρο και αντικρίζοντες 
τα κύματα της θάλασσας.

Για να πούμε την αλήθεια, η 
θάλασσα, την ημέρα της επίσκε-
ψης, δε φαινόταν ιδιαίτερα φι-
λόξενη και ελκυστική: ο καιρός 
ήταν βροχερός και η ατμόσφαι-
ρα μουντή, και, έτσι, απομα-

κρυνθήκαμε λίγο από την παρα-
λία, για να ανακαλύψουμε, μέσα 
στις καλαμιές, έναν εξωπραγμα-
τικό χώρο με τέσσερις αιγυπτια-
κού τύπου πύλες εισόδου, πλαι-
σιωμένες από αγάλματα του 
Όσιρι και της Ίσιδας. Οι τέσσερις 
δρόμοι οδηγούσαν στο κέντρο 
του ιερού, σε μια βαθμιδωτή 
κατασκευή πάνω σε άνδηρο, η 
οποία δέσποζε στο μνημείο σαν 
ένα μικρό Ζιγκουράτ.

Σταθήκαμε δίπλα στο ζεύ-
γος των αγαλμάτων, της Ίσιδας, 
υπό τη μορφή της θεάς Δήμη-
τρας με τα στάχυα στα χέρια και 
του Όσιρι, σε στάση Φαραώ, και 
μιλήσαμε για τον μύθο που πα-
ρουσιάζει τον θεό να σκοτώνε-
ται από τον αδερφό του Σετ και 
να ανασταίνεται από την Ίσιδα. 
Η ερώτηση που γεννήθηκε αμέ-
σως ήταν αν η ίδρυση του ιερού 
των Αιγυπτίων Θεών σε αυτό το 
κομμάτι της αττικής γης ήταν κά-
τι σαν διπλωματική κίνηση από 
τον Ηρώδη προς τους υψηλούς  
φιλοξενούμενους από τη Ρώμη 
ή αν η λατρεία του Όσιρι και της  
Ίσιδας είχε ρίζες και στις δικές 
του πεποιθήσεις.   Στο πλαίσιο 
μιας ξενάγησης, ήταν δύσκο-
λο να δοθεί μια μονοσήμαντη 
απάντηση. Ένα στοιχείο, όμως, 
έριξε λίγο φως στο θέμα: θυμη-
θήκαμε, από κοινού, ότι ο Ηρώ-
δης ο Αττικός καταγόταν από 
το γένος των Κηρύκων, συνδε-
δεμένο στενά με τα Ελευσίνια 

Μυστήρια και ότι ο Μάρκος Αυ-
ρήλιος- όπως και άλλοι Ρωμαίοι 
αυτοκράτορες- είχε μυηθεί σε 
αυτά. Ως γνωστόν, τα συγκεκρι-
μένα μυστήρια παρουσιάζουν 
αρκετά κοινά στοιχεία, εσωτερι-
κά και εξωτερικά, με τη λατρεία 
της Ίσιδος και του Όσιρι. Υπάρ-
χουν, εξάλλου, και οι μαρτυρίες 
ότι, μια από τις «ιερές νύχτες», ο 
ιεροφάντης, μέσα σε πλήρη σι-
ωπή, έδειχνε το κομμένο στάχυ 
ως σύμβολο της εναλλαγής της 
ζωής με τον θάνατο και της μετά 
τον θάνατο αναγέννησης (μετα-
θανάτιας ζωής).

Νιώσαμε ότι, μέσα από τη 
σύντομη αυτή βόλτα στο μικρό 
νησάκι δίπλα στον Μαραθώνα, 
προσεγγίσαμε κάποια πολύ ση-
μαντικά και αιώνια θέματα, κοι-
νά για πολλούς πολιτισμούς και, 
σαν μύστες, βεβαιωθήκαμε για 
την αέναη αναγέννηση και ανα-
νέωση της ζωής. Και όλα αυτά τα 
βιώσαμε συμβολικά, λίγες ημέ-
ρες πριν από τα Χριστούγεννα 
και τον ερχομό του νέου έτους.

Έχοντας μιλήσει για τελετές, 
μυστήρια και στάχυα, λογικό 
ήταν να αναζητήσουν  οι μαθη-
τές  τον δικό τους «κυκεώνα», ο 
καθένας της δικής του συνταγής 
και προτίμησης. Έτσι, οι παρέες 
χωρίστηκαν, για να  απολαύσουν 
ανέμελα το φαγητό και τη συζή-
τηση με τους συμμαθητές τους, 
κατά την τελευταία αυτή ημέρα 
του σχολείου για το 2019…

Επίσκεψη μαθητών στο Ιερό Αιγυπτίων Θεών της Μπρεξίζας

Η ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ, Η «ΣΑΟΥΝΑ», 
ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

ΔΙΠΛΑ-ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΗΣ ΜΠΡΕΞΙΖΑΣ
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Πρωινός περίπατος της Α' και Β' Λυκείου 

στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας του Κ. Κοτσανά

«ΚΑΘΕΤΙ ΝΕΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ ΠΑΛΑΙΟ»
Κάθε σύγχρονος άνθρωπος είναι 

βέβαιος για μερικές «αλήθειες». 
Λόγου χάρη, πιστεύει ότι οι αρχαί-

οι ήταν διαφορετικοί από εμάς ως προς 
τις ικανότητες, τον τρόπο σκέψης, τον 
τρόπο ζωής κ.λπ. Παράλληλα, πρεσβεύ-
ει την πεποίθηση ότι η ανθρωπότητα, 
έχοντας διανύσει κάποια στάδια εξέλι-
ξης, προοδεύει εν γένει, προβαίνοντας, 
συνεχώς, σε νέα επιστημονικά και τεχνι-
κά επιτεύγματα. Όταν, μάλιστα, κάποιοι 
αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν ή περι-
γράφουν εφευρέσεις, μηχανήματα και 
τεχνικές λύσεις της δικής τους ή παλαι-
ότερης εποχής, αυτά φαίνονται σήμερα 
σαν μυθικές ιστορίες ή σαν υπερβολές. 
Σε καμία περίπτωση δεν φαντάζουν ως 
μηχανισμοί που λειτουργούσαν ή που 
αντιστοιχούν σε εφευρέσεις της νέας 
εποχής. Μήπως διαφωνείτε; Αν ναι, τότε 
ρωτήστε κάποιους από το περιβάλλον 
σας αν στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν 
ρολόγια, ξυπνητήρια, τηλεπικοινωνί-
ες, μηχανήματα πώλησης ή μηχανισμοί 
οικιακού συναγερμού. Το πιθανότερο 
είναι ότι θα σας συμβουλεύσουν να ξε-
κουραστείτε, διότι έχετε αρχίσει να αι-
θεροβατείτε. Αν τους τονίσετε, ακόμα, 
ότι ο πρώτος υπολογιστής δημιουργή-
θηκε από τους αρχαίους Έλληνες, τό-
τε  θα είναι πια σίγουροι ότι πρέπει να 
σας πάνε στον γιατρό! Προτείνετέ τους, 
λοιπόν, αντί να μεταβείτε σε κάποιο ια-
τρικό ίδρυμα, να μεταβείτε στο Κολωνά-
κι, σ’ ένα πανέμορφο νεοκλασικό κτήριο 
που στεγάζει το Μουσείο Αρχαίας Ελ-

ληνικής Τεχνολογίας του Κ. Κοτσανά. 
Γνωστός σε όλον τον κόσμο, ο μοναδι-
κός ερευνητής των επιτευγμάτων του 
αρχαίου πολιτισμού κατασκεύασε για 
το Μουσείο του πολυάριθμα και αξιο-
θαύμαστα ομοιώματα της αρχαίας «τε-
χνολογίας αιχμής».

 

Εμείς, βέβαια, προφθάσαμε, ήδη, να 
επισκεφθούμε το εν λόγω Μουσείο. 
Τη  Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου  2020, 
οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου περι-
ηγήθηκαν σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι 
το είχαμε προγραμματίσει καιρό πριν, 
μετά την ξενάγηση στην Ακαδημία του 
Πλάτωνα, όπου συζητήσαμε για το ξυ-
πνητήρι που επινόησε ο σχολάρχης της 
Ακαδημίας προκειμένου να ξυπνά από 

τα «άγρια χαράματα» όλους τους μαθη-
τές του. Εξάλλου, κάποιοι από εμάς είχα-
με την ευκαιρία να γνωρίσουμε αρκετά 
από τα εκθέματα του Μουσείου, διότι 
το  σχολείο μας τα  φιλοξένησε πριν   

από 6 χρόνια.
Στην πρώτη αίθουσα, βιώσαμε και 

την πρώτη έκπληξη∙ όχι μόνο είδαμε το 
περιβόητο ξυπνητήρι του Πλάτωνα, αλ-
λά και το ακούσαμε να λειτουργεί! Μά-
λιστα, ο ήχος του ξυπνητηριού, αν και 
μιμούταν το κελάηδημα πουλιών, ήταν 
τόσο δυνατός, που έγινε σαφές ότι δεν 
υπήρχε περίπτωση οι μαθητές του Πλά-
τωνα να γλυτώσουν την πρωινή έγερ-
ση! Πολλοί από εμάς σκεφτήκαμε: «Ευ-
τυχώς που η εφεύρεση αυτή ξεχάστηκε 
για τα καλά και δε λειτουργεί στα σπίτια 
μας!». Τον ίδιο περίπου «εκκωφαντικό» 
θόρυβο (αυτή τη φορά δικαιολογημέ-
να) εξέπεμψε και ο «αρχαίος» συναγερ-
μός σπιτιού, όταν ο μαθητής μας, ο Πα-

ντελής, μετά από παράκληση του ξενα-
γού, πέρασε την πόρτα υποτιθέμενου 
αρχαίου σπιτιού, παριστάνοντας έναν 
ανεπιθύμητο επισκέπτη. Όπως καταλά-
βατε, το Μουσείο του κυρίου Κ. Κοτσα-
νά είναι διαδραστικό. Εδώ, οι μικροί και 
οι μεγάλοι επισκέπτες μπορούν να κά-
νουν τα εκθέματα να δουλέψουν.  Έτσι 
και εμείς, με τη βοήθεια των ξεναγών 
μας, ενεργοποιήσαμε μια αρχαία πυρο-
σβεστική αντλία, έναν ανυψωτικό μη-
χανισμό, μια αλυσιδωτή αντλία κ.ά. Οι 
ξεναγοί του Μουσείου μάς έδειξαν τη 
λειτουργία των πιο πολύπλοκων μηχα-
νισμών, όπως του ρολογιού, του υπολο-
γιστικού μηχανισμού των Αντικυθήρων, 
του αυτόματου ανοίγματος θυρών ναού 
μετά από θυσία στον βωμό του και πολ-
λών άλλων. Οι ίδιοι, επίσης, μας εξήγη-
σαν, μεταξύ άλλων, πώς λειτουργούσαν 
τα πυρσεία και οι φρυκτωρίες, ο κατα-
πέλτης και τα αρχαία «επιτραπέζια» παι-
χνίδια.

Έχοντας βγει, πλέον, από το εξαιρετι-
κό και μοναδικό αυτό μουσείο, αναρω-
τηθήκαμε για το πώς θα ήταν ο σημερι-
νός μας κόσμος, αν τα επιτεύγματα του 
αρχαίου ελληνικού κόσμου δεν είχαν ξε-
χαστεί και υπήρχε συνέχεια στην πνευ-
ματική και τεχνική εξέλιξη της ευρωπαϊ-
κής ιστορίας. Τελικά, καθετί νέο είναι και 
ένα καλά ξεχασμένο παλαιό!

 Δρ Όλγα Μπούρα
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Επίσκεψη μαθητών της Β’ Λυκείου 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώςστο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
Με σύμμαχο τα χιονισμένα βουνά, το σχολείο 

μας κατάφερε να πραγματοποιήσει τρεις χιο-
νοδρομικές εξορμήσεις, τη φετινή σχολική 

χρονιά. Η ημέρα συνάντησης παρέμεινε η Κυριακή και, 
όπως απαιτείται, η ώρα πρωινή.

Έτσι, ήδη, στις 7:00 π.μ. είχαμε αναχωρήσει από το 
σχολείο μας, με προορισμό το χιονοδρομικό κέντρο 

Καλαβρύτων. Ύστερα από την αναγκαία στάση για την 

προμήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, φτά-
σαμε στην είσοδο του χιονοδρομικού. Χωρισμένοι σε 
ομάδες των 4 έως 6 ατόμων, ανάλογα με το επίπεδο και 
το αγώνισμα (ski ή snowboard), πήραμε… τα βουνά.

Στην τρίτη μας επίσκεψη, ανεβήκαμε στην ψηλότε-
ρη διαδρομή του χιονοδρομικού, τη Στύγα, που παρέ-
μενε κλειστή για δύο χρόνια. Ήταν μια μοναδική εμπει-
ρία για αρχάριους και προχωρημένους. Αναπτύξαμε 

ταχύτητα, μάθαμε για τον προσανατολισμό και τους 
κανόνες ασφαλείας, αλλά, κυρίως, μάθαμε να μην υπε-
ρεκτιμούμε τις δυνάμεις μας.

Η διάρκεια των μαθημάτων μας ήταν, περίπου, τρεις 
ώρες. Εφαρμόζονταν βασικές αρχές και τεχνικές, κανό-
νες ασφαλείας και κίνησης και καινούργια tricks, πάντα 
υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση καθηγητών χιονο-
δρομίας και την οργάνωση των καθηγητών Φυσικής 
Αγωγής του σχολείου μας Χράπαλου Κωνσταντίνου 
και Βλάχου Μιχάλη.

Μετά το τέλος της δραστηριότητας και έπειτα από 
την αναγκαία, για φαγητό, στάση σε τοπική ταβέρνα, 
έφτανε η ώρα της επιστροφής, με τους περισσότερους 
να ξεκουράζονται ή να κοιμούνται από την κούραση 
αλλά όλους με ζεστά χαμόγελα από τη γεμάτη περιπέ-
τεια εμπειρία μας.

Μιχάλης Βλάχος, Κωνσταντίνος Χράπαλος, 

Γυμναστές

Τη Δευτέρα, 24  Φεβρουαρίου 2020, οι μαθητές της 
Β΄ Λυκείου που επιθυμούν να εισαχθούν σε σχολές 
Οικονομικών και Πληροφορικής επισκέφτηκαν το 

Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΠΑΠΕΙ), με σκοπό να ενημερω-
θούν από εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου σχετικά με τις 
σχολές του. Το ανώτατο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, που, 
αρχικά, έφερε το όνομα «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών», 
είναι γνωστό ότι - σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ανωνύ-
μων Εταιρειών- έθεσε ως βάσεις την οικονομική, νομική 
και τεχνική παιδεία των στελεχών της βιομηχανίας.

Οι μαθητές του «Προτύπου»  δεν ήταν οι μόνοι φιλοξε-
νούμενοι εκείνη την ημέρα. Η αίθουσα υποδοχής και δι-
αλέξεων ήταν γεμάτη με μαθητές πολλών σχολείων της 
Αθήνας, γεγονός καθόλου τυχαίο, αφού το ΠΑΠΕΙ διαθέ-
τει, μεταξύ πολλών τμημάτων, ακόμα και τμήματα Οργά-
νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Σπου-
δών και άλλα. Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου, με μεγά-
λο ενθουσιασμό και ζεστασιά, μίλησαν για το περιεχόμε-
νο των σπουδών των σχολών και των τμημάτων και δημι-
ούργησαν, έτσι, ένα ζωηρό ενδιαφέρον για τις προοπτικές 

που ανοίγονται σε φοιτητές σε εργασιακό επίπεδο, μετά 
την αποφοίτησή τους από αυτό.

Οι μαθητές έφυγαν με την ελπίδα ότι, από το φθινόπω-
ρο, αρκετοί από αυτούς θα μπορέσουν να περάσουν πάλι 
το κατώφλι του ΠΑΠΕΙ ως φοιτητές πια, όπως γίνεται κάθε 
χρόνο, όταν οι νέοι απόφοιτοι του «Προτύπου» επιλέγουν 
για τις σπουδές τους το ιστορικό και φημισμένο αυτό το 
Πανεπιστήμιο του Πειραιώς.

Δημήτρης Ασλανίδης, 

Οικονομολόγος
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Προκειμένου να ξεφύγουμε από την πίεση της 
φετινής χρονιάς και να απολαύσουμε, ως τελει-
όφοιτοι του Λυκείου, μοναδικές στιγμές με τους 

συμμαθητές και καθηγητές μας, επισκεφθήκαμε, στις 
αρχές του Δεκεμβρίου του 2019, τη γραφική πόλη 
της Αγίας Πετρούπολης και βιώσαμε, για λίγο, τη μα-
γεία της παγωμένης Ρωσίας. 

 Κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο, γεμάτοι ενθου-
σιασμό για την εκδρομή μας, κάναμε, αρχικά, μια βόλ-

τα στο επιβλητικό κέντρο της Αγίας Πετρούπολης. 
Οι μεγάλοι φωτεινοί δρόμοι, στολισμένοι, μάλιστα, 
σύμφωνα με το πνεύμα των Χριστουγέννων, μας εντυ-
πωσίασαν και μας προκάλεσαν ακόμα πιο έντονο εν-
διαφέρον για ό,τι θα ακολουθούσε τις επόμενες ημέ-
ρες. Μετά την επιστροφή  μας στο ξενοδοχείο και την 
τακτοποίησή μας στα δωμάτια, σχηματίσαμε μεγάλες 
παρέες και απολαύσαμε τις πρώτες μοναδικές στιγμές 
γέλιου. 

Ξυπνώντας την επόμενη ημέρα, ντυθήκαμε με ζε-
στά ρούχα και επισκεφθήκαμε το πασίγνωστο Ερμι-

τάζ, ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία παγκοσμίως. 
Απέραντοι διάδρομοι με πλήθος εκθεμάτων, από πα-
νέμορφους αναγεννησιακούς πίνακες και πορτρέτα 
μέχρι εντυπωσιακά αγάλματα, μυούν τον επισκέπτη σε 
ένα διαπολιτισμικό ταξίδι σε άλλες εποχές.  Πραγμα-
τική έκπληξη αποτέλεσε για εμάς και το νησάκι «Νέα 

Ολλανδία», ένα μέρος που περιβάλλεται από κανάλια 
νερού. Εκεί, μπορεί κανείς να γευτεί  πεντανόστιμα ρω-
σικά εδέσματα αλλά και γεύσεις προερχόμενες από άλ-
λα μέρη της γης. Κάποιοι, μάλιστα, από εμάς πρόλαβαν 
και έκαναν πατινάζ σε μια πίστα στολισμένη χριστου-
γεννιάτικα. Η δεύτερη ημέρα «έκλεισε» με τις διασκε-
δαστικές δραστηριότητες παιχνιδιών, σε ένα εμπορικό 
κέντρο, όπου παίξαμε και «laser tag»! Ήταν, πράγματι, 
φανταστικά! 

Κατά την παραμονή μας στο παλιό Λένινγκραντ, πε-
ριηγηθήκαμε στον επιβλητικό ναό του Αγίου Ισαακί-

ου, ένα κτίσμα πελώριων διαστάσεων, το βάρος του 
οποίου ξεπερνά τους 300.000 τόνους. Το εσωτερικό 
του είναι διακοσμημένο με επίχρυσους πολυελαίους, 
κίονες από μαλαχίτη και αζουρίτη, καθώς και εντυπω-

σιακές θρησκευτικές απεικονίσεις. Στη συνέχεια, εντυ-
πωσιαστήκαμε και από το διαφορετικό Ζωολογικό 

Μουσείο της πόλης, όπου βρίσκονται βαλσαμωμένα 
εκατοντάδες είδη ζώων αλλά και τα μοναδικά στον κό-
σμο ταριχευμένα μαμούθ, που ανακαλύφθηκαν ολό-
κληρα και σχεδόν ανέπαφα, χάρη στον αιώνιο πάγο 
της Σιβηρίας που τα είχε καλύψει. Παράλληλα, μία από 
τις καλύτερες στιγμές της εκδρομής ήταν η επίσκεψή 
μας στο Κλασικό Γυμνάσιο της πόλης, που είναι αδελ-

φοποιημένο με το σχολείο μας. Τα παιδιά μάς υποδέ-
χτηκαν με μεγάλη θέρμη ∙ ανταλλάξαμε εμπειρίες μαζί 
τους, ακόμα και σε μορφή θεατρικών παραστάσεων, 
και νιώσαμε ότι αποκτήσαμε νέους φίλους. Μάλιστα, 
μάθαμε στους Ρώσους φίλους μας να χορεύουν «ζεϊ-
μπέκικο» και εκείνοι, με τη σειρά τους, μας έμαθαν να 
χορεύουμε «Καλίνκα». Το βράδυ της ίδιας ημέρας, επι-
σκεφθήκαμε έναν νέο ψηφιακό και διαδραστικό χώρο, 
το Digital Art Space «Hyper port», για να ταξιδέψουμε 
σε «άλλους πλανήτες» και να βγάλουμε αρκετές πρω-
τότυπες φωτογραφίες.

Την επόμενη ημέρα, βρεθήκαμε στο «Λαγονήσι» 

(όχι δε γυρίσαμε πίσω στη Σαρωνίδα...), δηλαδή στο 
νησάκι Ζαγιάτσι του Νέβα, και μάθαμε ότι ήταν το μέ-
ρος εκείνο από όπου ξεκίνησε η κατασκευή της πό-

λης. Την περιήγηση στο Φρούριο Πέτρου και Παύ-

λου, που χτίστηκε στο νησί από τον ιδρυτή της Αγίας 
Πετρούπολης, τον Μεγάλο Πέτρο, αυτή τη φορά ανέ-
λαβε, τελείως συμβολικά, ένας πρώην μαθητής του 
Κλασικού Γυμνασίου της Αγίας Πετρούπολης, νυν 
φοιτητής και, για σειρά ετών, φίλος του σχολεί-
ου μας, ο Αλεξάντρ Σεργκέεβ.  Η επόμενη 
στάση μας ήταν το Κοιμητήριο Πε-

σκαρέβσκογιε, που συνιστά ένα μνη-
μείο για τους 1.500.000 κατοίκους του 
Λένινγκραντ που πέθαναν κατά τις 900 
ημέρες πολιορκίας της πόλης από τους 
Γερμανούς. Η ξεναγός μάς εξιστόρησε τις 
τραγικές στιγμές εκείνων των ημερών, μας έδειξε 
το μικρό κομματάκι του ψωμιού βάρους μόλις (!) 
125 γραμμαρίων, το οποίο ήταν το μόνο που μπο-
ρούσαν να προμηθευτούν καθημερινά οι κάτοικοι 
της πόλης, καθώς και τις σελίδες από το ημερολό-
γιο ενός κοριτσιού, μέσα στο οποίο η μικρή Τάνια 
Σάβιτσεβα έγραφε τις ημερομηνίες του θανά-
του όλων των μελών της οικογένειάς της και 
το οποίο τελείωνε με τα εξής συγκινητικά 
λόγια: «Πέθαναν όλοι, έμεινε μόνο η Τάνια». 
Στο τέλος, περπατήσαμε προς το άγαλμα 
της Μητέρας Πατρίδας, που βρίσκεται δί-
πλα στους ομαδικούς τάφους όπου κείνται 
500.000 από τα θύματα της πολιορκίας. Το 
τελευταίο μας βράδυ στη Ρωσία το περάσα-
με σε ένα θέατρο  στο «Κολομένσκογιε», 
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ΑΓΙΑ ΠΕΤΡ
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όπου τραγουδήσαμε και χορέψαμε μαζί με τους πα-
ρουσιαστές και καλλιτέχνες. Πραγματικά, είχε πολλή 
πλάκα, αλλά, προς το τέλος της βραδιάς, μας κυρίευσε 

μια μελαγχολία, διότι, την επόμενη ημέρα, θα γυρ-
νούσαμε στην Ελλάδα και, κυρίως, γιατί συνειδη-

τοποιήσαμε ότι ήταν η τελευταία εκδρομή των 
σχολικών μας χρόνων. 

Την Κυριακή, τρώγοντας πρωινό, 
παρατηρήσαμε ξαφνικά πως το το-

πίο έξω ήταν κάτασπρο. Αμέσως, κα-
τενθουσιασμένοι, αρχίσαμε να παί-

ζουμε χιονοπόλεμο! Έπειτα, επισκε-
φθήκαμε τα βασιλικά θερινά ανάκτορα 

της Αικατερίνης «Τσάρσκογιε Σελό». Δεκάδες 
δωμάτια, αχανείς διάδρομοι, χρυσές αίθουσες 
χορού και μεγάλες τραπεζαρίες αναδείκνυαν τον 
πλούτο της αυτοκράτειρας. Κομβικό σημείο της 
ξενάγησης αποτέλεσε το ξακουστό «κεχριμπα-

ρένιο δωμάτιο», ένα πραγματικό έργο τέχνης. 
Όσο υπέροχη κι αν είναι η πόλη της Αγί-

ας Πετρούπολης, δε θα περνούσαμε τόσο 
όμορφα, χωρίς τη συγκεκριμένη παρέα. 
Άλλωστε, οι αναμνήσεις που θα μείνουν 
ανεξίτηλες στο πέρασμα του χρόνου βιώ-
θηκαν με αληθινούς φίλους, οι οποίοι και 
«ευθύνονται» για τα αληθινά χαμόγελα 
που μας χάρισαν! 

Αχιλλέας Τυροβολάς, Γ3 Λυκείου
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ

ΡΟΥΠΟΛΗ



ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Την Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2020, η ομάδα της Κυριακάτικης 
Λέσχης, για άλλη μια φορά πιστή στο ραντεβού της, είχε κατα-
φθάσει, από νωρίς, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ο στό-

χος της πολύ συγκεκριμένος: η καλύτερη γνωριμία των μελών της με 
τους ελληνικούς πολιτισμούς της προϊστορίας και τον αιγυπτιακό.

Ξεκινήσαμε το όμορφο ταξίδι στον χρόνο με τον κυκλαδικό πολι-

τισμό. Στην αίθουσά του, χαρήκαμε την επαφή με τα μαρμάρινα κυ-
κλαδικά ειδώλια διαφόρων τύπων και μεγεθών, εξηγώντας τον λόγο 
ύπαρξής τους, με τις χαρακτηριστικές μαρμάρινες καντήλες αλλά και 
τα αινιγματικά κεραμικά τηγανόσχημα, με τις εγχάρακτες σπείρες και 
τα πλεούμενα της εποχής, όλα ταφικά κτερίσματα...  Μπορέσαμε και 
θαυμάσαμε τριπτήρες και πινάκια με υπολείμματα χρώματος πάνω 
τους, διάφορα δείγματα μεταλλουργίας. Μάλιστα, μας εντυπωσίασε ο 
τρόπος σύνδεσης κομματιών ενός σπασμένου κεραμικού αγγείου με 

μεταλλικό σύνδεσμο εποχής!

Μετά, περάσαμε στην αίθουσα του «πολύχρυσου» μυκηναϊκού 

πολιτισμού, θαυμάσαμε το μεγαλείο του είτε σε ποιότητα είτε σε πο-
σότητα είτε σε μέγεθος.  Νεκρικές μάσκες από φύλλα χρυσού, εγχει-
ρίδια με λεπτεπίλεπτη επεξεργασία ένθεσης χρυσού, ασημιού και νιέ-
λου, ώστε να αποδίδονται πολεμικές σκηνές, τελετουργικά ρυτά, ζυ-
γαριές «ψυχοστασίας» με έκτυπες πεταλούδες (ως απεικόνιση των ψυ-
χών), πλούσια κοσμήματα, βαριά επίρραπτα, ακριβοί σφραγιδόλιθοι... 
Είδαμε προϊόντα ανταλλακτικού εμπορίου, όπως αγγεία από το ελε-
φαντόδοντο της Αιγύπτου, αυγά στρουθοκαμήλου (επεξεργασμένα 
ώστε να λειτουργούν ως δοχεία), κομμάτια ήλεκτρου από τη Βαλτική, 
φαγιάνς και lapis lazuli από τη Μεσοποταμία... Τέλος, μπο-
ρέσαμε να αντιληφθούμε μέρος της μεγαλειώ-
δους μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής από 
τα διάσπαρτα μέλη του θο-
λωτού «τάφου του 
Ατρέα».
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ
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Για το τέλος- όχι άδικα- αφήσαμε την αιγυπτιακή συλλογή του 
Μουσείου, που είναι από τις πιο σημαντικές παγκοσμίως, λόγω του 
πλούτου, της ποιότητας και της σπανιότητας των αντικειμένων της.  
Στις αίθουσές της, ήρθαμε πιο κοντά στον εν λόγω πολιτισμό, καθώς 
κατανοήσαμε τη λειτουργία των εξαίρετων δειγμάτων αυτού, μέσω 
των εκθεμάτων που βλέπαμε μπροστά μας. Προτομές Φαραώ, ταφι-
κές στήλες απεικόνισης τελετών «ανοίγματος του στόματος», μάτια 
του Ώρου, σκαραβαίοι και όλα όσα κάνουν τις δοξασίες των Αιγυ-

πτίων τόσο ιδιαίτερες.  Αποκορύφωμα, φυσικά, όλων αποτέλεσαν οι 
μούμιες που είχαμε τη χαρά να επεξεργαστούμε, καθώς μάθαμε τη 
διαδικασία μουμιοποίησης και τους λόγους αυτής στο μυαλό των αρ-
χαίων Αιγυπτίων. Ωστόσο, ξεχωριστή εντύπωση μας έκαναν τα ταρι-
χευμένα αγαπημένα κατοικίδια των Φαραώ, όπως γάτες, μπαμπουί-
νοι και κροκοδειλάκια… 

Λύδια Μαχαίρα, 

Ιστορικός-Διπλωματούχος Ξεναγός
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Ήταν Ιούνιος του 2017, όταν 
αποφάσισα να ασχοληθώ με 
τον εθελοντισμό. Έχοντας, μό-

λις, τελειώσει την Α' Λυκείου και χωρίς 
τη δυνατότητα να βρω δουλειά στην 
περιοχή μου, λόγω ηλικίας, ένιωσα την 
ανάγκη να εξαντλήσω την ενέργειά μου 
δημιουργικά όχι μόνο στις εξόδους μου 
για ψυχαγωγία. Μια σύντομη αναζήτη-
ση στο διαδίκτυο με οδήγησε σε μία λί-
στα εθελοντικών ομάδων, στην περιφέ-
ρεια Αττικής, και από εκεί ανακάλυψα 
ότι στον Δήμο μου υπήρχε εθελοντική 
ομάδα δασοπυρόσβεσης. Με ανεξίτη-
λες, στο μυαλό μου, τις εικόνες από τις 
πυρκαγιές που έπληξαν ολόκληρη την 
Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και 
του Υμηττού, τα καλοκαίρια του 2007, 
του 2009 και του 2011, είχα αναπτύξει, 
από νεαρή ηλικία, ξεχωριστό σεβασμό 
και δέος απέναντι στο αντικείμενο της 
πυρόσβεσης και διάσωσης. Έτσι, λοι-
πόν, μόλις διαπίστωσα ότι μπορώ να 
συνεισφέρω εθελοντικά σε αυτό το 
έργο, την επόμενη κιόλας ημέρα, υπέ-
βαλα την αίτηση εγγραφής μου στην 
ομάδα. Από εκείνη την ημέρα μέχρι σή-
μερα, ο ζήλος μου για το αντικείμενο 
παραμένει αμετάβλητος• ωστόσο, έχω 
συνειδητοποιήσει, σε μεγάλο βαθμό, 
την πραγματικότητα του εθελοντισμού 
στη χώρα μας.

Μου είναι αρκετά δύσκολο να θυμη-
θώ πόσες φορές έχω εισπράξει ερω-
τήσεις όπως «Θες να τρέχεις να καείς, 
ενώ άλλοι πληρώνονται;», ή «Μα καλά, 
οι εθελοντές δεν πληρώνεστε;» (ακό-
μα αδυνατώ να βρω τη λογική σε αυ-
τό). Φαντάζομαι όσοι είναι στον χώ-
ρο του εθελοντισμού έχουν βρεθεί σε 
αντίστοιχη θέση. Οι ερωτήσεις αυτού 
του επιπέδου, όμως, με έκαναν να αντι-
ληφθώ καλύτερα ότι, στην Ελλάδα, ο 
εθελοντισμός, για πολλούς, συνεπά-
γεται εκμετάλλευση προς όφελος διά-
φορων σκοπιμοτήτων, πολιτικών ή οι-
κονομικών. Δεν αρνούμαι τις περιπτώ-
σεις όπου Μ.Κ.Ο. και λοιπά εθελοντικά 
σωματεία καπηλεύτηκαν τον εθελο-
ντισμό, για να δικαιολογήσουν αμύθη-
τα ποσά. Άλλωστε, στο διαδίκτυο, στο 
οποίο έχουμε πρόσβαση όλοι, υπάρ-
χουν περισσότερες αναφορές στα γε-
γονότα αυτά. Επίσης, δεν αρνούμαι την 
απαράδεκτη στάση της ελληνικής κυ-
βέρνησης απέναντι στους εθελοντές 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004• οι 
τελευταίοι κρατάνε ως ανάμνηση της 
προσφοράς τους απλά ένα μπλουζά-
κι με τον Φοίβο και την Αθηνά, ενώ η 
κοινή γνώμη τους θεωρεί θύματα εκ-
μετάλλευσης. Ωστόσο, εδώ ξεκινάει η 
συζήτηση για το μεγαλείο της εθελοντι-
κής προσφοράς και την ανάλογη ευθύ-
νη της Πολιτείας να στηρίζει τον θεσμό 
αυτό με κάθε δυνατό τρόπο.

Η εθελοντική εργασία προφανώς 
γίνεται -και πρέπει να γίνεται- αμισθί. 
Αποτελεί μια αυθόρμητη πράξη του 
ίδιου του πολίτη που επέλεξε να βοη-

θήσει υπέρ ενός σκοπού στοχεύοντας 
στη βελτίωση του τρόπου ζωής της 
κοινωνίας στην οποία διαβιοί. Δίκαια 
χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ένα 
από τα πιο ισχυρά κινήματα αμφισβή-
τησης, καθώς, όπως είχα διαβάσει σε 
ένα άρθρο μιας υπαλλήλου του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, ο εθελοντής αμ-
φισβητεί την παντοδυναμία του κρατι-
κού μηχανισμού. Με τον τρόπο αυτόν, 
επιδιώκει ο ίδιος, άμεσα, την αλλαγή 
που θέλει να δει στην κοινωνία. Είναι 
προφανές ότι μια τέτοια στάση μπορεί 
να χαρακτηρίσει έναν πολίτη ο οποί-
ος σέβεται σε βάθος τη Δημοκρατία, 
το μόνο πολίτευμα που κατοχυρώνει 
συνταγματικά την ατομική ελευθερία. 
Επειδή, όμως, κάθε ελευθερία ισοδυ-
ναμεί με μια υποχρέωση, ο εθελοντής 
αναγνωρίζει το δικό του μερίδιο ευθύ-
νης απέναντι στη βελτίωση του τόπου 
του, είτε αυτό αφορά σε κεφάλαιο πε-

ριβαλλοντικό είτε πολιτιστικό είτε φι-
λανθρωπικό. 

Σε μια δημοκρατική κοινωνία, εί-
ναι απαραίτητο να υπάρχει και ανάλο-
γη αναγνώριση της εθελοντικής προ-
σφοράς. Όλοι οι εθελοντές μπορούμε 
να συμφωνήσουμε ότι η μόνη αμοιβή 
που επιδιώκουμε από την Πολιτεία εί-
ναι η στήριξη του έργου μας έμπρα-
κτα, όχι με τελετές βράβευσης των εθε-
λοντικών ομάδων και με τιμητικούς 
επαίνους. Στην Ελλάδα, η μέριμνα του 
κράτους για την ενίσχυση του έργου 
των εθελοντικών ομάδων παραμένει 
ελάχιστη έως ανύπαρκτη. Το γεγονός 
αυτό, λοιπόν, καθιστά, για εμένα, ανα-
μενόμενο οι περισσότερες εθελοντικές 
δράσεις να στηρίζονται από οικονομι-
κούς ή και πολιτικούς παράγοντες. Από 
την άλλη, είναι αρκετά θλιβερό το έργο 
των εθελοντών να παρεμποδίζεται από 
μερικούς τοπικούς άρχοντες που απο-

σκοπούν στο περιστασιακό συμφέρον 
τους, τη στιγμή που το κράτος παρα-
μένει αδρανές στο θέαμα αυτό. Ωστό-
σο, αυτή είναι η πραγματικότητα με 
την οποία είμαστε αντιμέτωποι. Όταν 
ξεκίνησα, το καλοκαίρι του 2017, στην 
ομάδα μου, διαθέταμε έξι πυροσβεστι-
κά οχήματα, τα οποία επανδρώνονταν 
συνεχώς, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντι-
πυρικής περιόδου. Πέρυσι, είχαμε μόνο 
ένα όχημα. Αυτήν τη στιγμή, κανένα. Η 
τύχη τους; Καθηλωμένα σε αμαξοστά-
σια Δήμων.

Η κατάσταση αυτή, όμως, δεν πρέ-
πει να κάνει τον κόσμο, και ειδικά εμάς 
τους νέους, να απομακρυνόμαστε από 
τον εθελοντισμό. Ανεξάρτητα από τη 
στάση της Πολιτείας και των εμπλεκό-
μενων φορέων, οι οποίοι -όπως γίνε-
ται αντιληπτό- πιο πολύ δυσκολεύουν 
το έργο μας παρά το διευκολύνουν, το 
μεγαλείο της ανιδιοτελούς προσφο-
ράς κρύβεται σε μεμονωμένες στιγ-
μές. Βρίσκεται πίσω από το χαμόγελο 
ενός εγκαταλελειμμένου παιδιού που 
θα παίξεις μαζί του στο «Παίδων», κά-
τω από το «ευχαριστώ» του μοτοσυκλε-
τιστή που του προσέφερες τις πρώτες 
βοήθειες μέχρι να έρθει το ασθενοφό-
ρο, κρυμμένο στη βόλτα σου στο δά-
σος, όπου τρέξατε κάποτε με τους συ-
ναδέλφους σου, για να μην καεί, ακό-
μη και στο βλέμμα του αδέσποτου που 
φρόντισες, μέχρι να βρει ένα ζεστό 
σπίτι. Οι στιγμές αυτές δεν μπορούν να 
εξαγοραστούν ούτε να καπηλευτούν 
από κανέναν.

Είναι σπουδαίο ένας άνθρωπος να 
βιώνει τα αισθήματα που συνοδεύουν 
τις παραπάνω καταστάσεις. Ακόμη πιο 
σπουδαίο είναι να τα εισπράττουμε 
εμείς οι νέοι. Καλώ, λοιπόν, όσους επι-
διώκουν την αλλαγή προς το καλύτερο 
σε κάθε τομέα, να επενδύσουν τον δι-
αθέσιμο χρόνο τους στον εθελοντισμό. 
Και όσοι ασχοληθείτε θα διαπιστώσετε, 
κάποια στιγμή, ότι αυτός ο χρόνος δεν 
πήγε ποτέ χαμένος.

Νίκος Δέδες, 

δευτεροετής φοιτητής του Τμήματος 
Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

εθελοντής δασοπυροσβέστης

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι Νέστορας Βούρης (απόφοιτος 2019), Ανδρέας Δρόσος (απόφοιτος 
2019), Κωνσταντίνα Κιτσαρά (απόφοιτος 2018) και Δημήτρης Λυγγίτσος 

(απόφοιτος 2019) συμμετέχουν κι αυτοί εθελοντικά στο σώμα των 
δασοπυροσβεστών Γλυφάδας.
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Πλήρεις Σελίδες
Από πού να πιαστώ;
Για τι να σας μιλήσω;
Η πλήρωση καθιστά 

κάποιον κενό,
και τις σελίδες οι ποιητές 
δεν τις γεμίζουν ποτέ 
αμιγώς μ’ ευτυχία

γιατί με ευτυχία προτιμάμε
να γεμίζουμε τους εαυτούς μας. 

Επιστροφή
Το καλοκαίρι είναι ένας δρόμος τέτοιος,

στον οποίο θα επιστρέφουμε 
όπως και ο έρωτας 

όπως και τα αισθήματα 
που σου ματώνουν την καρδιά,

εμείς οι άνθρωποι θα επιστρέφουμε 
πάντοτε στην ομορφιά

και ποτέ δεν θα παύσουμε 
να προσμένουμε

σ’ένα ψέμα σωτήριο

σε μέρες Αλκυονίδες που θα πετάξουν
αλλά ας είναι,

στο κάτω κάτω είναι θέμα υπομονής:
κάθε στροφή είναι η αρχή για κάτι
κάθε αρχή είναι ανατέλλων ήλιος.

Φεβρουάριος του ’18
Εν τέλει, 

απομακρυσμένα 
από τα μεγάλα λόγια

μακριά από τις εξάρσεις 
μίας σύγχυσης αμφίδρομης

φορείς αληθινοί της πατρίδας μου,
όπως τη νόησα εγώ

υπήρξαν μονάχα οι ποιητές.

Τι μέρες μοναξιάς -
κι αυτές!

H Γούλα Άννα αποφοίτησε από το Πρότυπο 
Εκπαιδευτήριο Αθηνών το 2017. Ως μαθή-
τρια, έλαβε την 1η θέση σε δύο μαθητικούς 

λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, το 
Βραβείο Ποίησης Γρηγόρη Πε-

ντζίκη, στη Γ΄ Γυμνασίου και το 
Βραβείο Διηγήματος της 

Προτύπου Ευαγγελικής 

Σχολής Νέας Σμύρνης, 
στην Α΄ Λυκείου. Ποιή-
ματά της έχουν δημοσι-
ευθεί, κατόπιν, στα ποιη-

τικά περιοδικά «Φρμκ» και 
«Poetix». Τα ποιήματα που 

ακολουθούν δημοσιεύονται, 
για πρώτη φορά, στην εφημερίδα μας. 

Ε στροφή

Γούλα Άννα αποφοί
Εκπαιδευτήριο Αθην
τρια, έλαβε την 1η θέ

λογοτεχνικο
Βραβείο 

ντζίκη

Βρα

Π

Σ

τ
«Po

ακολο
για πρώτη φορ

Άννα Γούλα, 

τριτοετής φοιτήτρια Νομικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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Στο φετινό τεύχος της εφημερίδας, εγκαινιάζου-
με μία νέα ενότητα για τους σημαντικούς Έλλη-
νες της Διασποράς, παρουσιάζοντας ένα άρθρο 

για τον Άρχιππο Κουίντζι, που ζούσε στη Ρωσία.
Ο Άρχιππος Κουίντζι (1842–1910) ήταν ένας από 

τους πιο λαμπρούς ζωγράφους του 19ου αι., ο οποίος 
πρωτοπόρησε στις καλλιτεχνικές αναζητήσεις της γε-
νιάς του, έχοντας δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο τύπο 
ρομαντικής ζωγραφικής τοπίων, που βασίζεται στη 
ρεαλιστική αντίληψη του κόσμου, μεταμορφωμένου 
σύμφωνα με τη ατομική δημιουργικότητα του καλλι-
τέχνη.  Ακολούθησε τη δική του πορεία, ανοίγοντας, 
ταυτόχρονα, δρόμο για τον ρωσικό ιμπρεσιονισμό και 
απέκτησε τη φήμη του ειδικού «της ψευδαίσθησης 
του φωτός», μιας τεχνικής στην οποία χρησιμοποιεί 
χρώματα δικής του εφεύρεσης. 

Η ζωή του
Ο Άρχιππος ήταν γιος ενός υποδηματοποιού και 

γεννήθηκε στην Μαριούπολη, κοντά στην Αζοφική 
θάλασσα, όπου, στα τέλη του 18ου αι., με το διάταγμα 
της Μεγάλης Αικατερίνης, μετακόμισαν πολλοί Έλλη-
νες της Κριμαίας. Οι γονείς του πέθαναν πρόωρα και, 
έτσι, τον μεγάλωσε η οικογένεια του θείου του. Το αρ-
χικό του επώνυμο ήταν είτε Γεμενετζής είτε Κουγιουμ-
τζής. Μιλούσε άπταιστα ελληνικά και ρωσικά, αλλά 
θεωρούσε τον εαυτό του Έλληνα. Ένας Έλληνας δά-
σκαλος τού έμαθε ελληνικά γράμματα, όμως, δε διδά-
χτηκε συστηματικά τη ρωσική γραμματική και, έτσι, 
έγραφε στα ρωσικά με λάθη. Επειδή η οικογένειά του 
ήταν φτωχή, ο Κουίντζι, από μικρή ηλικία, άρχισε να 
εργάζεται (φύλαγε χήνες, βοηθούσε τον κατασκευα-
στή μιας εκκλησίας καταγράφοντας την προμήθεια 
των δομικών υλικών κλπ). Στην ηλικία των 13 χρόνων, 
βρέθηκε στο σπίτι ενός εύπορου σιτέμπορου, στο 
οποίο, αντί να δουλεύει, ζωγράφιζε όπου έβρισκε – 
στους τοίχους, τους φράχτες, σε κομματάκια χαρτιού- 
μέχρι που κάποιος τον συμβούλεψε να πάει στην Κρι-
μαία, να βρει τον μεγάλο ζωγράφο Ιβάν Κωνσταντίνο-
βιτς Αϊβαζόβσκι. Ο Κουίντζι, που ήταν τότε 15 χρόνων, 
πήγε με τα πόδια στη Θεοδόσια της Κριμαίας και πέ-
ρασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι στο σπίτι του γνωστού 
θαλασσογράφου, ως μαθητευόμενος. Αργότερα, το 
1865, ο Άρχιππος αποφάσισε να ταξιδέψει στην Αγία 
Πετρούπολη, για να παρακολουθήσει μαθήματα στην 
Ακαδημία Καλών Τεχνών. Εκεί, ο Έλληνας από τη Μα-
ριούπολη γνώρισε τον Ιλιά Ρέπιν, τον Ιβάν Κραμσκόι 
και άλλους καλλιτέχνες της λεγόμενης Εταιρείας των 
«Περιπλανώμενων Καλλιτεχνών» και, επηρεασμένος 
από τις ρεαλιστικές ιδέες τους, κατά τη δεκαετία του 
1870, δημιούργησε έργα, όπως οι «Λασπώδεις δρό-

μοι του φθινοπώρου» και το «Ξεχασμένο χωριό» 
που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στις εκθέσεις των «Πε-
ριπλανώμενων». Χάρη στο έργο «Λασπώδεις δρόμοι 

του φθινοπώρου» τού απονεμήθηκε ο τίτλος «Καλλι-

τέχνης της κλάσης 1ου βαθμού», ο οποίος αντιστοι-
χούσε στο πτυχίο της Ακαδημίας των Καλών Τεχνών.

Το 1874, ο Άρχιππος παντρεύτηκε τη Βέρα, κόρη 
του Ελευθερίου Κετσετζή- Έλληνα εμπόρου της Μα-
ριούπολης- την οποία γνώρισε στα νεανικά του χρό-
νια. Ο πατέρας της Βέρας τού υποσχέθηκε να του τη 
δώσει, μόνο σε περίπτωση που ο Κουίντζι γίνει εύπο-
ρος, και, έτσι, ο ζωγράφος χρειάστηκε αρκετά χρόνια, 
για να συγκεντρώσει ένα αξιόλογο χρηματικό ποσό, 
ενώ η Βέρα, μέχρι τότε, δε συμφωνούσε να παντρευ-
τεί κανέναν. Όταν, όμως, ο γαμπρός εμφανίστηκε με 
φράκο και καπέλο-κύλινδρο που αγόρασε στο Παρίσι, 
ο μέλλων πεθερός δεν είχε, πια, αντιρρήσεις. Το ζευ-
γάρι δεν απέκτησε παιδιά, έζησε, όμως, αγαπημένο, 
με αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό. Η Βέρα Κουίντζι 
πέθανε από την πείνα, μετά τη Ρωσική Επανάσταση, 
το 1920, στην Αγία Πετρούπολη.

Μετά τον γάμο, οι νεόνυμφοι πήγαν στο νησί Βαλα-
άμ, στη λίμνη Λάντογκα, η άγρια ομορφιά του οποίου 
ενέπνευσε τον καλλιτέχνη να φιλοτεχνήσει πολλά έρ-
γα. Ένα από αυτά, με τίτλο «Στο νησί Βαλαάμ» έγινε 
το πρώτο που αγοράστηκε από τον Παύλο Τρετιακόβ, 
ιδρυτή της παγκοσμίου φήμης πινακοθήκης, για τη 
συλλογή του. Τη δεκαετία του ’70, ο Κουίντζι απέκτη-
σε τη φήμη του πετυχημένου καλλιτέχνη. Στις ετήσιες 
εκθέσεις των «Περιπλανώμενων», παρουσίασε τους 
πίνακες «Στέπα» και «Ουκρανική νύχτα», οι οποίοι 
σηματοδότησαν την αρχή της «ρομαντικής περιό-
δου» στη ζωγραφική του. 

Προς το τέλος του 1879, ο ζωγράφος διέκοψε, 
όμως, τις σχέσεις του με τους «Περιπλανώμενους», 
εξαιτίας ενός ανώνυμου άρθρου, στο οποίο ο καλλι-
τέχνης, που αναφερόταν μια ως «αγροίκος» και μια 

ως «σοφός Έλληνας», κατηγορείτο για τη μονοτονία 
στα έργα του, τα τεχνικά «κόλπα» με ειδικό φωτισμό 
και το πάθος του για κάποια φτηνά εφέ. Οι ιστορικοί 
της τέχνης θεωρούν, ωστόσο, ότι το άρθρο αποτέλε-
σε πρόσχημα: ο ζωγράφος, καιρό πριν, επιθυμούσε να 
απελευθερωθεί από τις δεσμευτικές αρχές των «Περι-
πλανώμενων» και να ακολουθήσει τη δική του πορεία. 
Εξάλλου, δεν είχε ανάγκη να προωθήσει τα έργα του 
στις εκθέσεις της Εταιρείας. Το έργο του «Στο νησί Βα-
λαάμ» (1873) γνώρισε μεγάλη επιτυχία στη Βιέννη, 
ενώ το έργο «Χιόνι» (1874) κέρδισε χάλκινο μετάλλιο, 
στη Διεθνή Έκθεση, στο Λονδίνο. Το 1878, o Κουίντζι 
συμμετείχε στην Παγκόσμια Έκθεση στο Παρίσι, όπου 
πολλοί κριτικοί τέχνης ξεχώρισαν το ιδιαίτερο στυλ 
του και κάποιοι τον θεώρησαν ως τον πιο πολλά υπο-
σχόμενο νέο Ρώσο ζωγράφο. Από ό,τι φαίνεται, αυτήν, 
ακριβώς, την ιδιαιτερότητα δεν μπόρεσαν να του τη 
συγχωρήσουν οι συνάδελφοί του.

Υπήρχαν αρκετοί λόγοι για τους οποίους τον ζήλευ-
αν υπερβολικά. Την περίοδο 1894-1897, ο ζωγράφος 
έγινε Διευθυντής του εργαστηρίου τοπίου της Ανώ-
τατης Σχολής Καλών Τεχνών της Ακαδημίας Τεχνών. 
Τον φθόνο πολλών, επίσης, προκαλούσε η οικονομική 
ανεξαρτησία του καλλιτέχνη, εξασφαλισμένη από τη 
μεγάλη περιουσία, την οποία κατάφερε να αποκτήσει 
αυτός ο «αμαθής» (όπως τον αποκαλούσαν) και «αυτο-
δίδακτος» καλλιτέχνης. Για παράδειγμα, ο Κουίντζι όχι 
μόνο αγόρασε, με 30.000 ρούβλια, 245 στρέμματα γης 
στην Κριμαία και έκτισε το κτήμα «Σάρα Κικενέϊζ», αλλά 
και φιλοξενούσε εκεί τα καλοκαίρια, με δικά του έξοδα, 
όλους τους φοιτητές του, για να μπορέσουν να ζωγρα-
φίζουν στη φύση. Επίσης, ο ζωγράφος πλήρωσε ένα 
ταξίδι των μαθητών του στο εξωτερικό, για να τους δεί-
ξει τα αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής. 

Δυστυχώς, από το 1897, ο ζωγράφος σταμάτησε 
να διδάσκει στην Ακαδημία. Ετέθη, αρχικά, σε κατ’ οί-
κον περιορισμό και, έπειτα, καθαιρέθηκε από τη θέ-
ση του καθηγητή, εξαιτίας της στήριξής του στις δι-
αμαρτυρίες των φοιτητών. Όμως, ο Κουίντζι συνέχιζε 
να παραδίδει μαθήματα στο σπίτι του και να βοηθά 
οικονομικά τους φοιτητές. Τον Ιούλιο του 1910, ο καλ-
λιτέχνης αρρώστησε βαριά από πνευμονία. Πριν πε-
θάνει, ήθελε να αποχαιρετήσει όλους τους μαθητές 
του, αλλά δεν πρόλαβε. Ευτυχώς, ο πιο ταλαντούχος 
μαθητής του, ο παγκοσμίως γνωστός ζωγράφος Νικο-
λάι Ρέριχ, μπόρεσε να πει το «τελευταίο αντίο» στον 
δάσκαλό του. Με τη διαθήκη του, ο Άρχιππος Κουίντζι 
άφησε όλο το κεφάλαιο των 421.800 ρουβλίων καθώς 
και το κτήμα στην Κριμαία στο ίδρυμα που δημιούρ-
γησε έναν χρόνο πριν, με σκοπό την ανάπτυξη της ρω-
σικής τέχνης. Το ίδρυμα αυτό λειτουργούσε και μετά 
την επανάσταση, μέχρι το 1930, στηρίζοντας οικονο-
μικά ταλαντούχους καλλιτέχνες,  καλλιτεχνικές ενώ-
σεις και ομίλους. 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΑΡΧΙΠΠΟΣ ΚΟΥΙΝΤΖΙ

Ζωή προς μίμηση
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Το 1880, ο Κουίντζι, πρώτη φορά στην ιστορία 
της ρωσικής ζωγραφικής, οργάνωσε έκθεση 
ενός μόνο έργου με τίτλο «Νύχτα με φεγγάρι 

στον Δνείπερο». Όντας ταλαντούχος επιχειρηματίας, 
ο καλλιτέχνης μπόρεσε να προωθήσει εξαιρετικά την 
εκδήλωση, κρατώντας μυστική όλη τη διοργάνωση 

και αφήνοντας τον κόσμο σε αγωνία. Ταυτόχρονα, για 
να παρουσιάσει, με εντυπωσιακό τρόπο, τον πίνακα, 
ο Κουίντζι τοποθέτησε μαύρα υφάσματα στους τοί-
χους, κρέμασε κουρτίνες συσκότισης και, αφήνοντας 
την αίθουσα στο σκοτάδι, φώτισε μόνο τον πίνακα με 
ακτίνες ηλεκτρικού φωτός. Η επιτυχία της έκθεσης 

ήταν πρωτόγνωρη. Κάθε ημέρα, οι επισκέπτες περί-
μεναν, για πολλές ώρες, στην ουρά, για να δουν την 
παράξενη ακτινοβολία που φαινόταν σαν να έβγαινε 
μέσα από το έργο. Μερικοί, μάλιστα, προσπαθούσαν 
να ρίξουν μια ματιά στην πίσω πλευρά του πίνακα, ψά-
χνοντας την τεχνητή πηγή φωτός, ενώ κάποιοι έλεγαν 

ότι ο ζωγράφος ανακάλυψε κάποιες ειδικές «σεληνο-
μπογιές». Ο πίνακας πουλήθηκε, κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης, στον Μεγάλο Δούκα Κωνσταντίν Ρομανόφ, ο 
οποίος δεν τον αποχωρίστηκε ποτέ και τον πήρε ακό-
μα και στον γύρο του κόσμου που έκανε με το καράβι 
του. 

Η δεξιότητα του ζωγράφου να παρουσιάσει τη φύ-
ση, αποκαλύπτοντας κάποιο μυστικό νόημα, είναι φα-
νερή στον πίνακα. Το μυστηριακό φως της σελήνης 
μετατρέπει, εδώ, την πραγματική φύση σε χώρο ονεί-
ρων και μαγείας, προκαλώντας μια υπνωτική δράστη 
στους θεατές. Ο Κουίντζι ήξερε καλά τους νόμους της 
οπτικής: της αντανάκλασης και της απορρόφησης 
του φωτός και τον ρόλο τους στη ζωγραφική. Έτσι, 
τα φωτεινά σημεία του μουσαμά, δουλεμένα με χο-
ντρές πινελιές που δημιουργούν την αναγλυφότητα 
της μπογιάς (έτσι είναι ζωγραφισμένη, εδώ, η σελήνη, 
που καθρεφτίζεται στο νερό, όπως και τα παράθυρα 
των καλυβιών), αντανακλούν τις ακτίνες του τεχνητού 
φωτισμού στην αίθουσα της έκθεσης, με μεγαλύτερη 
δύναμη από αυτήν της αντανάκλασης από τα φωτει-
νά σημεία σε ομαλή επιφάνεια. Κάτω από τις ακτίνες 
του ηλεκτρικού φωτός, τα φωτεινά σημεία με αναγλυ-
φότητα γίνονται ακόμα πιο φωτεινά, αποκτώντας κά-
ποια φωσφορίζουσα λάμψη. Ο διαφορετικός βαθμός 
αντανάκλασης του φωτός στα εξυψωμένα σημεία και 
τα βαθουλώματα του ζωγραφισμένου σεληνόφωτος 
στο νερό αυξάνει το εφέ του τρεμουλιάσματος του 
φωτός και, ταυτόχρονα, δημιουργεί την ψευδαίσθη-
ση του κυματισμού της υδάτινης επιφάνειας. Τα σκο-
τεινά σημεία του ουρανού και της γης απορροφούν, 
σε σημαντικό βαθμό, το τεχνητό φως, δίνοντας έμ-
φαση στο βάθος της απόχρωσης και δημιουργώντας 
ένα βελούδινο εφέ στην επιφάνεια του πίνακα. Το με-
γαλειώδες και μεγαλοπρεπές αυτό θέαμα του πίνακα 
οδηγούσε το κοινό σε σκέψεις για την αιωνιότητα και 
την άφθαρτη ομορφιά του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο 
ότι, σύμφωνα με τις αναμνήσεις του Ι. Ρέπιν, οι θεατές 
στέκονταν μπροστά από τον πίνακα «Νύχτα με φεγγά-
ρι στον Δνείπερο» με κατάνυξη και έβγαιναν από την 
έκθεση με δάκρυα στα μάτια.

Ο πίνακας «Νύχτα με φεγγάρι στον Δνείπερο» 
καθώς και άλλοι, όπως το «Άλσος με σημύδες» 
(1879) και ο «Δνείπερος το πρωί» (1881) θεωρή-
θηκαν πρωτοποριακοί και έπαιξαν σημαντικό ρόλο 
στην ανάπτυξη της ρωσικής ζωγραφικής γενικώς, η 
οποία, εκείνη την εποχή, είχε ανάγκη από έναν ζω-
γράφο που θα είχε κατανοήσει πλήρως τον συσχε-
τισμό των χρωμάτων και των αποχρώσεων και θα 
ήταν σε θέση να εφαρμόσει πιστά τις κατακτήσεις 
του. Ο λόγος ήταν ότι αρκετές δεκαετίες πριν από 
τον Κουίντζι, τα χρώματα είχαν σταματήσει να παί-
ζουν σημαντικό και αυτοτελή ρόλο στη ρωσική ζω-
γραφική, όπου κυριάρχησε το σχέδιο χρωματισμένο 
με ωχρές αποχρώσεις. Έτσι, ο Κουίντζι ανέλαβε τον 
ρόλο του «Μονέ  της Ρωσίας» αναδεικνύοντας τη γο-
ητεία της μπογιάς και ανακαλύπτοντας τους νόμους 
του «ήχου» και της «δόνησής» της.

Ο πίνακας «Ο Χριστός στον Κήπο της Γεθσημα-

νής» αποτελεί μια λογική ολοκλήρωση του θέματος 
του φωτός. Σε αυτόν, ο ζωγράφος προσπαθεί να απει-
κονίσει ένα απίθανης ομορφιάς μεταφυσικό φως, που 
βγαίνει όχι από τη σελήνη ή τον ήλιο, αλλά από την 
ίδια τη φιγούρα του Σωτήρα. 

Ο Κουίντζι προτιμούσε να μένει στους τελευταίους 
ορόφους των σπιτιών της Αγίας Πετρούπολης, για να 
έχει τη δυνατότητα να θαυμάζει τον ανοιχτό ορίζο-
ντα. Δεν είναι τυχαίο ότι, σε πολλά έργα του, ο κόσμος 

                              ΕΡΓΑ 

«Νύχτα με φεγγάρι στον Δνείπερο» (1880, Ρωσικό Μουσείο). 

«Άλσος με σημύδες». Προσχέδιο του αντίστοιχου πίνακα (1879, Πινακοθήκη Τρετιακόβ)
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παρουσιάζεται από ψηλά, από τους ουρανούς. Γενι-
κά τον μάγευε ο ανοιχτός χώρος της θάλασσας, των 
βουνών και της στέπας, όπως, για παράδειγμα, στον 
πίνακα «Δνείπερος το πρωί», στον οποίο, με λακωνικά 
πλαστικά και χρωματικά μέσα, προσπαθεί να μεταδώ-
σει ένα μεγαλειώδες κενό, που είναι και αυτό μια υπό-
σταση του χώρου. 

Όπως και τους Γάλλους ζωγράφους, έτσι και τον 
Κουίντζι τον απασχολούσε το θέμα της επίδρασης 
της ατμόσφαιρας στην αλλοίωση των χρωμάτων του 

αντικειμένου. Γενικώς, ο καλλιτέχνης μελετούσε, σε 
βάθος, την τεχνολογία της ζωγραφικής, με τη βοήθεια 
γνωστών επιστημόνων φίλων του, του Χημικού Ντμί-
τρι Μεντελέγιεφ και του Φυσικού Φιόντορ Πετρου-
σέβσκι. Συγκεκριμένα, στη θεωρία των συμπληρωμα-
τικών χρωμάτων και την έρευνα πάνω στη χρωματική 
απεικόνιση του φωτός του Πετρουσέβσκι βασίζονται 
τα κύρια εφέ του ζωγράφου: έντονα χρώματα, διακο-
σμητικότητα, ψευδαίσθηση του βάθους και στερεο-
σκοπία.

«Δνείπερος το πρωί» (1881, Πινακοθήκη Τρετιακόβ).

Ζωή προς μίμηση
Ο ζωγράφος και φιλόσοφος Νικολάι Ρέριχ εί-

πε για τον Κουίντζι: «Δεν ήταν μόνο ένας μεγά-
λος ζωγράφος αλλά και ένας μεγάλος δάσκαλος 
της ζωής… Μία από τις συνηθισμένες χαρές του 
ήταν να βοηθά τους φτωχούς ανώνυμα, ώστε οι 
τελευταίοι να μην ξέρουν την προέλευση αυτής 
της αγαθοεργίας. Ανεπανάληπτη ήταν όλη η ζωή 
του». Παρόλο που είχε αποκτήσει μια σημα-
ντική περιουσία, ο Κουίντζι ζούσε φτωχικά, σε 
ένα παλιό σπίτι, χωρίς υπηρέτες, με τη γυναίκα 
του μόνο να κάνει όλες τις δουλειές. Δεν ήταν 
φιλάργυρος, αλλά τα χρήματα τα προόριζε για 
φιλανθρωπικές πράξεις. Για παράδειγμα, το 
1904, παρέδωσε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών 
100.000 ρούβλια για την παραχώρηση των 24 
ετήσιων βραβείων στους καλύτερους φοιτητές 
και, το 1909, χάρισε στην Αυτοκρατορική Εται-
ρεία Στήριξης Ζωγράφων το ποσό των 12.000 
ρουβλίων, για τα βραβεία ζωγραφικής τοπίων. 
Είναι άγνωστο πόσα χρήματα δόθηκαν, προσω-
πικά, από τον Κουίντζι ως βοήθεια σε φτωχούς 
και αρρώστους, διότι η βοήθεια αυτή πάντα 
ήταν μυστική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, επίσης, 
ότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, όλη την πε-
ριουσία του ο Έλληνας ζωγράφος τη δώρισε για 
τη στήριξη της ζωγραφικής τέχνης. Συγκίνηση 
προκαλεί, επίσης, το γεγονός ότι στη σκεπή του 
σπιτιού του, στην Αγία Πετρούπολη, έφτιαξε 
κήπο, όπου, κάθε μεσημέρι, έρχονταν αμέτρη-
τα πουλιά, για να τα ταΐσει. Θεράπευε μόνος του 
πουλιά που ήταν τραυματισμένα και κολλούσε 
τα πληγωμένα φτερά των πεταλούδων. 

Το σπίτι του Κουίντζι είναι, σήμερα, μουσείο. 
Πολύς κόσμος το επισκέπτεται, για να αποτίσει 
φόρο τιμής στον μεγάλο Έλληνα ζωγράφο, η 
ζωή του οποίου ακόμα έχει να μας διδάξει…!

Η συντακτική ομάδa

«Ο Χριστός στον κήπο της Γεσθημανής» (1901, Μουσείο του Αλούπκα).
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Και αυτή η χρονιά πέρασε με μεγάλη επιτυχία και ευ-
χαρίστηση τόσο για τους μαθητές όσο και για την κα-
θηγήτρια αυτού του τόσο ξεχωριστού μαθήματος, των 
«Μικρών Αρχαιολόγων», την κ. Λύδια Μαχαίρα. Ήταν 
ό,τι χρειαζόταν, ώστε να «παντρευτούν» τα ευρήματα 
ή τα νέα δεδομένα με το μάθημα της Ιστορίας και να 
μπορέσουν οι μαθητές να αντιληφθούν ολόπλευρα 
όσα μαθαίνουν!

Και τι πιο ωραίο από το βιωματικό κομμάτι αυτού 
του «μαθήματος χωρίς βαθμό»! Για να αντιληφθείτε τι 
όμορφα περνούσαμε, θα σας παραθέσουμε κάποιες 
από τις φράσεις της «κυρίας», καθώς έμπαινε στην τά-
ξη αλλά και τη «μετάφρασή» τους, για να καταλάβετε 
τη χαρά που παίρναμε, όταν τις ακούγαμε:
• «Έξω στο προαύλιο, να φτιάξουμε κατόψεις!»
• «Όλοι στην Αίθουσα Πολλαπλών, να ανοίξουμε τη 

μουσειοσκευή της εβδομάδας!»
• «Στο Χημείο, για το αρχαίο ελληνικό τσιμπούσι!»

Και τόσα άλλα… αλλά αυτά ήταν, τελικά, τα αγαπη-
μένα μας!

Όσον αφορά στην πρώτη φράση, να σας πούμε ότι 
η κυρία πάντα πίστευε ότι ο καλύτερος τρόπος να μά-
θουμε είναι ο βιωματικός. Έτσι, ύστερα από μια σύντο-
μη παρουσίαση για το τι είναι μία κάτοψη και ποια η 
χρήση της στην καθημερινότητά μας, μας είπε να πά-
ρουμε χαρτί, μολύβι και να βγούμε έξω! Εκείνη είχε και 
πυξίδα. Μας εξηγούσε ότι το μόνο που χρειαζόταν να 
ξέρουμε ήταν πού είναι ο Βορράς. Έπειτα, κοιτούσαμε 
προς τα εκεί και ανοίγαμε τα χέρια μας. Μόλις είχαμε 
βρει τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Έμενε μόνο να 
μετρήσουμε τους τοίχους βήμα-βήμα και να τους σχε-
διάσουμε, σε κλίμακα, με το μολύβι, ως γραμμές στο 
χαρτί. Καθόλου δύσκολο τελικά! Τα πήγαμε καλά όλοι!

Για τη δεύτερη φράση, θα πρέπει να σας ενημερώ-
σουμε πρώτα για το τι είναι μια μουσειοσκευή: πολύ 
απλά, ένα μεγάλο μπαούλο, που μας έφερνε κάθε εβδο-

μάδα η κυρία από τα μουσεία με τα οποία συνεργαζό-
ταν (Μουσείο Ακρόπολης και Μουσείο Κυκλαδικής Τέ-
χνης) και περιείχε εκμαγεία αρχαίων αντικειμένων! Αντί 
να πάμε, δηλαδή, εμείς στο μουσείο, ερχόταν αυτό σε 
εμάς! Και καλύτερα μη σας πούμε! Μπορούσε κανείς όχι 
μόνο να δει τα αντικείμενα μέσα στις προθήκες, αλλά 
και να τα αγγίξει, να τα μυρίσει, να παίξει μαζί τους! Έτσι, 
λοιπόν, γνωρίσαμε, από πολύ κοντά, πολλές περιόδους, 
πολλούς πολιτισμούς και αρκετά χρηστικά αντικείμενά 
τους! Κάτι τέτοιο δεν το περιμέναμε καθόλου!

Τώρα, θα αναρωτιέστε πώς συνδέεται το Χημείο 
του σχολείου με τα αρχαία ελληνικά εδέσματα, αλλά 
όλα έχουν την εξήγησή τους... Μετά από μελέτη πά-
νω στη διατροφή των αρχαίων Ελλήνων, η κυρία είχε 
μια ωραία ιδέα! Γιατί να διαβάζουμε τι έτρωγαν παλιά 
και τι υλικά χρησιμοποιούσαν ή γιατί να φανταζόμα-
στε πώς θα ήταν η γεύση τους με βάση τα ετερόκλητα 
υλικά τους και να μη συγκεντρώναμε εμείς αρχαίες ελ-
ληνικές συνταγές, να τις μαγειρεύαμε παρέα και να κα-
θόμασταν με την ησυχία μας να γευτούμε ένα αρχαίο 
ελληνικό τραπέζι γεμάτο με κάθε λιχουδιά; Να είχαμε 
δική μας άποψη, βρε παιδί! Τι γλέντι έγινε, αλλά και πό-
σα μάθαμε εκείνη την ημέρα μέσα στο Χημείο όπου τα 
παρασκευάζαμε...

Και μετά από ώρες ενδιαφέρουσας παρουσίασης 
του πώς γίνεται μία ανασκαφή, το μόνο που περιμένα-
με να ακούσουμε ήταν: «έξω, στο κηπάκι, για ανασκα-
φή!». Αλλά αυτό, το καλύτερο, που το φυλούσαμε για 
το τέλος, δυστυχώς, ο κορωνοϊός ήρθε να μας το μα-
ταιώσει.

Δεν πειράζει, όμως, γιατί μάθαμε πολλά, περάσαμε 
καλά και οι γνώσεις από τη διασκέδαση είναι, τελικά, 
αυτές που μας έμειναν... Η ομάδα των Μικρών Αρχαιολόγων

ΜΙΚΡΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙΜΙΚΡΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ

διάσουμε, σε κλίμακα, με το μολύβι, ως γραμμές στο 
χαρτί. Καθόλου δύσκολο τελικά! Τα πήγαμε καλά όλοι!

Για τη δεύτερη φράση, θα πρέπει να σας ενημερώ-
σουμε πρώτα για το τι είναι μια μουσειοσκευή: πολύ 
απλά, ένα μεγάλο μπαούλο, που μας έφερνε κάθε εβδο-

καλά και οι γνώσεις από τη διασκέδαση είναι, τελικά, 
αυτές που μας έμειναν... Η ομάδα των Μικρών Αρχαιολόγων
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Γιατί «Η Επέτειος»;
Η κωμωδία αυτή δημιουργήθηκε το 

1891 από το διήγημα «Απροστάτευτο 
πλάσμα». Δεν είναι περίεργο που τα δι-
ηγήματα του συγγραφέα μετατρέπονται 
από τον ίδιον σε μονόπρακτες κωμωδί-
ες, διότι είναι γεμάτα πράξη, κίνηση και 
διαλόγους. Κάνει εντύπωση, όμως, το 
γεγονός ότι, κατά τη μετατροπή αυτή δε 
γεννιούνται απλές διασκευές αλλά νέα 
αυτοτελή λογοτεχνικά έργα. 

Η κωμωδία «Η Επέτειος», η οποία χα-
ρακτηρίστηκε από τον ίδιο τον Τσέχοβ 
ως «ένα αστείο», παρουσιάζει, φαινομε-
νικά, ως μια απλή υπόθεση την προετοι-
μασία του εορτασμού της 15ης επετείου 
της Τράπεζας Αμοιβαίας Πί-
στεως και 

Ωφελείας της πόλης. Παρά το γεγονός 
ότι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Σι-
πούτσιν έχει φροντίσει τα πάντα- έγρα-
ψε ακόμη και για τον εαυτό του έναν ευ-
χετήριο λόγο και αγόρασε ένα δώρο εκ 
μέρους των μετόχων 
τ η ς 

Τράπεζας- η ζωή καταστρέφει τα σχέδιά 
του, με αποτέλεσμα ο εορτασμός να με-
τατραπεί σε σκάνδαλο. 

Στη σκηνή, 

μπλέκονται τα πά-
ντα: όσο ο μισογύνης Χίριν ετοι-

μάζει λογιστικά στοιχεία για την επέτειο, 
εμφανίζεται η γριά Μερτσιούτκινα – ένα 
σύμβολο αφέλειας και ακατανίκητης ορ-
μής – και εντελώς παράλογα ζητάει χρή-
ματα από τον κ. Σιπούτσιν. Την ίδια στιγ-
μή, η Τατιάνα, η σύζυγος του Προέδρου, 
με περιττές λεπτομέρειες, βαρετά και 
επίμονα διηγείται στους παρόντες πώς 
πέρασε στο σπίτι της μητέρας της. Στα-
διακά, οι διάλογοι μετατρέπονται σε λο-
γομαχίες, κατά τις οποίες ο καθένας λέει 
τα δικά του χωρίς να ακούσει τους υπο-
λοίπους. Ως συνέπεια, δημιουργείται η 
κατάσταση την οποία ο ίδιος ο Τσέχοβ 
θεωρούσε προϋπόθεση μιας καλής μο-
νόπρακτης κωμωδίας, με τα εξής χαρα-

κτηριστικά: «μόνιμο μπέρδεμα» (ή «ανο-
ησία»), «κάθε πρόσωπο πρέπει να είναι 
χαρακτήρας και να μιλά τη δική του 
γλώσσα», «έλλειψη κενών» και «συνε-
χόμενη κίνηση». Το μπέρδεμα και ο 
παραλογισμός στο έργο φτάνουν 
σε αποκορύφωμα, όταν ο αγρι-
εμένος Χίριν, αντί της Μερ-
τσιούτκινα, επιτίθεται, κατά 
λάθος, στη σύζυγο 

του Σιπούτσιν. 
Τότε, η τελευταία αρχίζει να τσι-

ρίζει, το λάθος γίνεται αντιληπτό, όλοι 
τρέχουν, πέφτουν, κάποιες λιποθυμούν 
και παγώνουν στις θέσεις τους, ακριβώς 
τη στιγμή που μπαίνουν οι μέτοχοι, αρ-
χίζει, δηλαδή, ο εορτασμός, που προε-
τοιμαζόταν με τόσο κόπο. Ο λόγος των 
μετόχων, τελικά, διακόπτεται, όμως, από 
τις ασυναρτησίες του Προέδρου και 
τους αναστεναγμούς των υπολοίπων, η 
πράξη σταματά και το έργο τελειώνει. 

 «Η Επέτειος» 

και η πραγματική ζωή
Η επέτειος, που αποτελεί θέμα και τίτ-

λο της κωμωδίας, τελικά, δεν πραγμα-
τοποιείται. Η πράξη στη σκηνή γυρίζει 
μονίμως στο ίδιο σημείο και οι ήρωες 
κινούνται χαοτικά. Παρόλ’ αυτά, στο έρ-
γο εισβάλλει και η πραγματική ζωή με 

Εφέτος, οι θεατρικές ομάδες του σχολείου σχεδίαζαν να παίξουν αρκετές παραστάσεις, όμως, το κλείσιμο των σχολείων και τα περιοριστικά 
μέτρα δεν τους επέτρεψαν να τις παρουσιάσουν επί σκηνής. Το μόνο έργο που παρουσιάστηκε ήταν η μονόπρακτη κωμωδία του Άντον Τσέ-

χοβ με τίτλο «Η Επέτειος», που προετοιμάστηκε για την τελετή Αποφοίτησης από τρεις μαθητές της Β΄ Λυκείου, μία μαθήτρια της Α΄ Λυκείου και 
από τον κ. Σερενέ, καθηγητή Μουσικής. 

«Η επέτειος» 
του Άντον Τσέχοβ

ΘΕΑΤΡΟ

μο μπέρδεμα» (ή «ανο-
σωπο πρέπει να είναι 
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αν ο αγρι-
ς Μερ-
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μωδία του Άντον Τσέ-
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αληθινές πράξεις, όπως οι απάτες και η 
σπατάλη δημοσίου χρήματος, οι οποί-
ες διαδραματίζονται, όμως, στα παρα-
σκήνια. Είναι στοιχεία της ίδιας ζωής 

που γνωρίζουμε 
στα διηγήμα-

τα του συγ-
γ ρ α φ έ α 

της δε-
καετίας 

του 1880, με μόνη διαφορά πως το χιού-
μορ του μονόπρακτου έργου γίνεται πιο 
σκληρό εξαιτίας των πρόσφατων ανα-
μνήσεων για την «κόλαση» στο νησί Σα-
χαλίνη, την οποία ο Τσέχοβ βίωσε το 
1890.

Δεν είναι μό-
νο το χιούμορ 
που χαρακτη-
ρίζει τις κω-

μωδίες του 
συγγραφέα. Η 

ειρωνεία, που εί-
ναι διάχυτη στην ώρι-

μη πεζογραφία του 
Τσέχοβ, διακρίνε-

ται- μεταξύ άλ-
λων- και στο 
θεατρικό «Η 
Ε π έ τ ε ι ο ς » . 
Περιγράφο-
ν τας 

μια, φαινομενικά ομαλή, συνηθισμένη 
ζωή, ο δραματουργός, την ίδια στιγμή, 
την ξεσκεπάζει ως ψεύτικη και υποκρι-
τικά φτιαγμένη. Κάποιοι μελετητές του 
Τσέχοβ βρίσκουν εδώ- όπως και σε άλλα 
έργα του συγγραφέα- μια βαθιά ψυχολο-
γική ανάλυση, με στόχο την ανακάλυψη 
της αντίθεσης μεταξύ «συνηθισμένου» 
και «επιθυμητού» και μεταξύ «επιθυμη-
τού» και «εφικτού», η οποία έχει ως απο-
τέλεσμα την αποκάλυψη φαινομένων 
της εσωτερικής ανελευθερίας. Αυτόν τον 
σκοπό εξυπηρετεί, επίσης, η προσεκτική 
και λεπτή περιγραφή των διαθέσεων και 
καταστάσεων που διανθίζουν το έργο.

Μετά την «Επέτειο», ο συγγραφέας δεν 
έγραψε ούτε ένα χαρούμενο έργο, όμως, 
και στα προηγούμενα «χαρούμενα» θε-
ατρικά του κυριαρχεί μια ατμόσφαιρα 
συνολικής ατυχίας. Σε 
αυτά, 

δεν υπάρχουν ευτυχισμένοι άνθρωποι. 
Οι ήρωες, συνήθως, δεν είναι τυχεροί ού-
τε στις «μεγάλες» ούτε στις «μικρές» τους 
επιδιώξεις. Με λίγα λόγια, όλοι τους, από 
κάποια άποψη, αποτυγχάνουν. Με την 
πρώτη ματιά, η δραματουργία του Τσέ-
χοβ αποτελεί κάποιο ιστορικό παράδο-
ξο: τη στιγμή που στη ρωσική κοινωνία 
του 1890 παρατηρείται μια έντονη κινη-
τοποίηση και ωριμάζει μια δυνατή κοι-
νωνική διαμαρτυρία, ο συγγραφέας γρά-
φει έργα στα οποία απουσιάζουν ηρωι-
κοί χαρακτήρες και δεν παρουσιάζονται 
δυνατά ανθρώπινα πάθη. Αντίθετα, εδώ 
οι άνθρωποι χάνουν κάθε ενδιαφέρον 
για τις αμοιβαίες συγκρούσεις, διεκδική-
σεις και αγώνες. 
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Με αυτή την άποψη δε συμφωνεί η 

διάσημη ερευνήτρια του Τσέχοβ, Μα-
ριάννα Στρόεβα, η οποία βρίσκει στα 
θεατρικά έργα του συγγραφέα αντικα-
τοπτρισμό τόσο μιας βουβής αναστά-
τωσης που γίνεται μαζική εκείνη την πε-
ρίοδο, όσο και μιας κοινωνικής δυσαρέ-
σκειας που συσσωρεύεται και ωριμάζει, 
για να μετατραπεί, αργότερα, σε μια θύ-
ελλα. Σύμφωνα με την επιστήμονα, εδώ 
λαμβάνει χώρα η μεταμόρφωση του 
ίδιου του φαινομένου του ηρωισμού: 
τον ατομικό ηρωισμό διαδέχονται η δυ-
σαρέσκεια όλων και η συνολική απογο-
ήτευση των ανθρώπων με την καθημε-
ρινότητά τους. 

Καινοτομία του Τσέχοβ
Ο Τσέχοβ, σε πολλά πράγματα, ήταν 

μπροστά από την εποχή του. Στην τότε 
σκηνή, κυριαρχούσαν δύο τύποι μονό-

πρακτων κωμωδιών. Αφενός, υπήρχε η 
λεγόμενη «κωμωδία–αστείο», ερωτικού, 
κυρίως, περιεχομένου, που δεν είχε κα-
μία σχέση με την πραγματική ζωή, και, 
αφετέρου, ήταν δημοφιλή κάποιου εί-
δους κωμικά σκετσάκια, αρκετά στατικά, 
χωρίς δυναμική πλοκή, αρχή και τέλος.

Σε αντίθεση με την τότε πρακτική, 
οι μικρές μονόπρακτες κωμωδίες του 
Τσέχοβ πάντα έχουν νόημα και λογική 
εξέλιξη και αυτό ήταν συνειδητή επιλο-
γή του συγγραφέα, ο οποίος δήλωνε ότι 
«μεταξύ ενός μεγάλου θεατρικού έργου 
και ενός μονόπρακτου, η διαφορά είναι 
μόνο ποσοτική» και αντιλαμβανόταν 
τη σοβαρότητα και την ευθύνη της δη-
μιουργίας των εν λόγω έργων, σημειώ-
νοντας ότι «είναι πιο εύκολο να γράψει 
κανείς για τον Σωκράτη αντί για μια δε-
σποινίδα ή 

μια μαγείρισσα». Ως διάδοχος της κλα-
σικής ρωσικής λογοτεχνίας, ο δραμα-
τουργός βλέπει το νόημα της κωμωδίας 
πρωτίστως στην κριτική και γελοιοποί-
ηση συγκεκριμένων κοινωνικών φαινο-
μένων και όχι στο αστείο και το γέλιο.  

Από την άλλη πλευρά, τα μονόπρα-
κτα έργα του Τσέχοβ, σε σχέση με τις μι-
κρές αστείες κωμωδίες της εποχής απο-
τελούν, κυρίως, «κωμωδίες χαρακτή-
ρων» και όχι «κωμωδίες καταστάσεων», 
αν και παρουσιάζουν πολλές αστείες 
και παράλογες στιγμές. Ταυτόχρονα, οι 
χαρακτήρες τους δεν αποτελούν απλώς 
κάποια σχηματικά προσωπεία, αλλά εμ-
φανίζονται ως εκπρόσωποι ενός συγκε-
κριμένου κοινωνικού περιβάλλοντος 
και ζωντανές προσωπικότητες.

Το όνειρο του Τσέχοβ
Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι στην 

«Επέτειο» υπάρχουν δυνατές σατιρικές 
αποχρώσεις, όχι μόνο κωμικές. Η απο-
κάλυψη της χωρίς νόημα ζωής των αν-
θρώπων και της ανοησίας των στόχων 
τους είναι η βασική ιδέα του έργου, που 
είναι επίκαιρη και σήμερα. Τελικά, αυτή 
η παρωδία του εορτασμού της επετείου 
της τράπεζας εξυπηρετεί το ίδιο το όνει-
ρο του συγγραφέα για την αρμονία της 
ζωής και την τελειοποίηση της ανθρώ-
πινης φύσης, το οποίο διαπερνά και τα 
υπόλοιπα δραματικά και λογοτεχνικά 
του έργα.

Δρ Όλγα Μπούρα
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Τον Ιανουάριο του 2020, όταν έγι-
ναν γνωστά τα πρώτα κρούσματα 
της νόσου Covid-19, στην επαρχία 

Γιουχάν της Κίνας, κανείς δεν υποψια-
ζόταν τη μαζική εξάπλωση του ιού Sars 
Cov-2, η οποία οδήγησε στην εκδήλω-
ση της πανδημίας που εξακολουθεί να 
πλήττει τον πλανήτη. Η ανάγκη λήψης 
των αναγκαίων μέτρων έγινε επιτακτι-
κή και επικεντρώθηκε όχι μόνο στη συ-
στηματική εκστρατεία ενημέρωσης του 
κοινού αλλά και στην επιβολή δραστι-
κών μέτρων αποφυγής της μετάδοσης 
(lockdown). Στο πλαίσιο αυτό, η σχολική 
διαδικασία έπρεπε να προσαρμοστεί, 
να επινοήσει νέους τρόπους διασφάλι-
σης της εγκυρότητας και αποτελεσμα-
τικότητάς της, και, κυρίως, να τονίσει 
ότι οι προκλήσεις στη ζωή οφείλουν να 
αντιμετωπίζονται με ψυχραιμία, φαντα-

σία, δημιουργικότητα και επικέντρωση 
στους στόχους. 

Εν προκειμένω, ο υπο-
χρεωτικός (πλην 
απαιτούμενος) 
χρόνος παρα-
μονής των 
μ α θ η τ ώ ν 
στο σπίτι, 
όφειλε να 
εξακολου-
θεί να είναι 
παραγωγι-
κός, αλλά και 
να αποτελεί 
αφετηρία προ-
βληματισμού, υγιών 
ενασχολήσεων και ζω-
ντανής (αν και όχι δια ζώσης) επικοινω-
νίας με τη σχολική κοινότητα.

Η ανάθεση ερευνητικών εργασιών 
αποτέλεσε όχι μόνο την ιδανική λύ-

ση για την περίπτωση, αλλά απέ-
δειξε, για άλλη μία φορά, την 

αξία τους στην ενεργητική 
μάθηση, αποκάλυψε τις 

ατομικές δεξιότητες 
και τα ενδιαφέροντα 
των μαθητών, κυρίως, 
όμως, συνέβαλε στη 
διατήρηση και ενδυ-
νάμωση, συχνά, των 

δεσμών μας, άρα στην 
ενίσχυση της ψυχολογί-

ας μας και τη μείωση του 
στρες, σε μια τόσο πρωτό-

γνωρη, για όλους, κατάσταση.
 Ως η διδάσκουσα καθηγήτρια Βι-

ολογίας, ανέθεσα δύο θέματα (με δυ-
νατότητα εκλογής από 4 ή 5 θεματικές 

ενότητες για κάθε τάξη του Γυμνασίου 
και της Α΄ Λυκείου) και έλαβα έναν όγκο 
περίπου 250 εργασιών(!), παραγωγικό 
έργο που σε κανονικές συνθήκες της 
σχολικής πράξης θα ήταν ουτοπία.

Η επιλογή των εργασιών για δημοσί-
ευση στη σχολική εφημερίδα ήταν εξαι-
ρετικά δύσκολη, όχι μόνο λόγω της ποι-
κιλίας των θεμάτων αλλά, κυρίως, λόγω 
της πολυμορφικότητας των παρουσι-
άσεων αλλά και του υψηλού επιπέδου 
έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα. Συγ-
χαίρω όλους τους ερευνητές-συγγρα-
φείς μαθητές μου για τον ζήλο τους και 
την ατομική τους ευθύνη, ελπίζοντας ότι 
θα αξιοποιήσουν στο έπακρο, στα μελ-
λοντικά σχολικά χρόνια, ό,τι η περίοδος 
της καραντίνας τούς δίδαξε. 

Έλενα Τσιτούρα, Βιολόγος
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 Ως η διδάσκ

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

Απρίλιος 2020. Η Ελλάδα, όπως και όλος ο 
κόσμος, ζει την πανδημία του κορονοϊού. Όλον 
αυτόν τον καιρό, τα κανάλια παρουσιάζουν 

εκπομπές για αυτόν τον «αόρατο εχθρό» μας. 
Αυτόν που μας ανάγκασε, μικρούς και μεγάλους, να 
μείνουμε στο σπίτι. Όμως, ο τηλεοπτικός σταθμός 
ΣΠΑΥ αποφάσισε, σήμερα, να αφιερώσει όλο το 
δελτίο ειδήσεων στους μικρούς του φίλους, τα παιδιά, 
που όλο ακούνε για καραντίνα, ιώσεις, μάσκες, γάντια 
και δεν καταλαβαίνουν πολλά.
- Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΠΑΥ με τη 

Ρούλα Πάρλα, το οποίο σήμερα θα αφιερώσουμε 
στους μικρούς μας φίλους, είπε η παρουσιάστρια. 
Μαζί μας ο κύριος Λάκης Βιολογίδης, καθη-
γητής Κυτταρολογίας στο Πανεπιστήμιο ΜΙP της 
Αμερικής. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά! Σας 
ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε!

- Ευχαριστώ εγώ, κ. Πάρλα. Η χαρά μου 
είναι μεγάλη, γιατί πρόκειται να μιλήσω 
στα παιδάκια που μας παρακολουθούν. 
Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι αρκετά 
δύσκολο, ξέρετε!

-  Κύριε Βιολογίδη, θα μπορούσατε να 
εξηγήσετε στους μικρούς μας τηλε-
θεατές, με απλό τρόπο, τι συμβαίνει με τον 
κορονοϊό;

- Θα μου επιτρέψετε, κ. Πάρλα, να πάρω μια 
πρωτοβουλία και να εξηγήσω στους φίλους 
μου κάτι άλλο. Όλον αυτόν τον καιρό, ακούνε 
όλο τα ίδια και τα ίδια. Όμως ξέρουν από πού 
μπαίνει ο κορονοϊός, αυτό το κακό ζουζουνάκι, 
και πού δημιουργεί πρόβλημα; Όχι, δεν ξέρουν! 
Αποφάσισα, λοιπόν, να μιλήσω, σήμερα, στα μικρά 
μου φιλαράκια για το περίφημο κύτταρο, μέσα στο 
οποίο τρυπώνει αυτός ο κακός ιός και προσπαθεί να 
το βλάψει.

- 

Καταπληκτική ιδέα, κύριε καθηγητά! Το δελτίο μας 
είναι στη διάθεσή σας, είπε η κ. Πάρλα και μετά 
σταμάτησε την… πάρλα!

- Αγαπητά μου παιδιά, ξεκινώντας, θέλω να φαντα-
στείτε τον οργανισμό σας σαν ένα αυτοκίνητο. Στη 

μηχανή του, υπάρχουν πολλά εξαρτήματα, μεγάλα 
και μικρά, που όλα, όμως, είναι, με κάποιον τρόπο, 
μεταξύ τους ενωμένα και συνεργάζονται, για να 
κάνουν το αμάξι να κινηθεί. Έτσι και ο άνθρωπος 
αποτελείται από διάφορα εξαρτήματα, που εμείς 
οι μεγάλοι τα λέμε «συστήματα του οργανισμού». 
Το κάθε εξάρτημα αποτελείται από βίδες, καλώδια, 

λαστιχάκια• αυτά στον άνθρωπο 
λέγονται «όργανα». Το κάθε 
καλώδιο ή βιδούλα αποτε-
λείται και αυτό από μικρότερα 
κομματάκια, πολύ – πολύ μικρο-

σκοπικά, που εμείς οι… περίεργοι 
επιστήμονες της Βιολογίας τα λέμε 

«κύτταρα». 
 Έτσι, όλος ο οργανισμός μας αποτελείται από 
άπειρα κυτταράκια, που όλα μαζί, ενωμένα, 
φτιάχνουν τον οργανισμό μας. Αυτά δεν είναι 
όλα απολύτως ίδια μεταξύ τους• άλλα έχουν 
δίδυμα αδερφάκια, άλλα ξαδερφάκια, άλλα 
είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, όμως 
όλα, πάνω–κάτω, στο εσωτερικό τους, έχουν 

περίπου τα ίδια… συστατικά.
Άρα, τι καταλαβαίνουμε μέχρι τώρα; Ότι όλοι 

μας μοιάζουμε με μια μηχανή με πολλά εξαρ-
τήματα, που όλα, όμως, αποτελούνται από 

κάτι πολύ βασικό, το κύτταρο. Πάμε, λοιπόν, 
αγαπημένα μου παιδιά, να μάθουμε τι είναι και 

τι περιέχει αυτό το μικρό εξαρτηματάκι του οργα-
νισμού μας, μέσα στο οποίο θέλει να μπει αυτό το 
κακό ζουζούνι που λέγεται κορονοϊός.

 Φανταστείτε, λοιπόν, ότι το κύτταρο μοιάζει με μια 
μικρή μπαλίτσα. Τώρα θα σας περιγράψω τι έχει η 
μπαλίτσα μας από έξω προς τα μέσα. Φανταστείτε, 
λοιπόν, ότι σας κρατάω το χέρι και ξεκινάμε μαζί το 
μαγικό ταξίδι μας!

να αφιερώσει όλο το 
ς του φίλους, τα παιδιά, 
ιώσεις, μάσκες, γάντια 
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Καταπληκτική ιδέα κύριε καθηγητά! Το δελτίο μας
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ΠΑΙΔΙΚΗ  
ΙΣΤΟΡΙΑ
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 Ας αρχίσουμε, λοιπόν, με το εξωτερικό κάλυμμα 

του κυττάρου. Όπως η μπάλα εξωτερικά  είναι 
δερμάτινη, έτσι και το κύτταρο έχει ένα κάλυμμα 
λεπτό, που λέγεται κυτταρική μεμβράνη. Είναι αυτό 
που ξεχωρίζει το ένα κυτταράκι από το άλλο, κάτι 
σαν περίφραξη. Μόνο που θέλω να σκεφτείτε ότι 
όλο αυτό το κάλυμμα, γύρω – γύρω, έχει μικρές 
τρυπούλες, που αφήνουν να περνούν στο κύτταρό 
μας διάφορα «καλά» πραγματάκια, όπως οι τροφές 
που πρέπει να μπουν, για να φάει ο κυτταρούλης 
μας. Καμιά φορά, όταν δεν τους αρέσουν κάποιες 
τροφές, τις διώχνουν χάρη σε αυτές τις τρυπίτσες 
που είναι σαν πορτούλες. Όμως, δυστυχώς, καμιά 
φορά, από αυτές τις τρύπες μπαίνουν και κάποιοι 
ανεπιθύμητοι εχθροί, όπως τα ζουζουνάκια που 
σας είπα, που τα λέμε ιούς. 

 Ελάτε, τώρα, να μπούμε παρέα μέσα στο σπιτάκι 
του Κυτταρούλη μας! Μας άφησε η κυτταρική 
μεμβράνη, γιατί εμείς είμαστε «οι καλοί», έτσι 
παιδάκια μου; Τώρα, λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν 
χώρο που μοιάζει με το ζελέ φράουλα που φτιάχνει 
η μαμά στο σπίτι! Κοιτάξτε, δε μοιάζει με ζελέ; Αυτό 
λέγεται κυτταρόπλασμα, ξεκινάει από το κάλυμμα 
του κυτταρούλη και φτάνει μέχρι το κέντρο, όπου 
βρίσκεται μια πιο μικρή μπαλίτσα, για την οποία 
θα σας μιλήσω αργότερα. Μέσα σε αυτό το ζελέ 
θα αρχίσουμε, καθώς κολυμπάμε, να βλέπουμε και 
άλλους φίλους μας.

 Α! να, κοιτάξτε μπροστά μας, παιδιά. Κοιτάξτε 
αυτούς τους σωλήνες που είναι ο ένας δίπλα στον 
άλλον, αλλά μεταξύ τους φτιάχνουν και μικρά κενά 
σαν τσεπούλες! Αυτό ονομάζεται ενδοπλασματικό 
δίκτυο, οι σωλήνες λέγονται «αγωγοί» και οι 
τσεπούλες «κύστες». Μα τι δύσκολες λέξεις έχουμε 
εμείς οι τρελοβιολόγοι! Μέσα από τους σωλήνες και 
τις τσεπούλες, ο φίλος μας, το κύτταρο, μεταφέρει 
σε όλο του το εσωτερικό το φαγητό του. Βλέπετε, 
παιδάκια, σε κάποια σωληνάκια, και μερικά μαύρα 
σημαδάκια σαν σουσάμι; Αυτά υπάρχουν και μέσα 

στο ζελέ που, ήδη, κολυμπάμε. Αυτά 
τα μικρά «σουσα-

μάκια» λέγονται ριβοσώματα και είναι πολύ καλά, 
γιατί φτιάχνουν κάποιες ουσίες που λέγονται 
πρωτεΐνες και τις χρειάζεται ο οργανισμός μας, για 
να δουλεύει.

 Ελάτε, ελάτε, κολυμπάμε προς τα δεξιά τώρα, γιατί 
βλέπω άλλον έναν γνωστό μου, τον κύριο Γκόλτζι. 
Μοιάζει και αυτός με το ενδοπλασματικό δίκτυο, 
γιατί έχει σωλήνες, αλλά ξεχωρίζει, γιατί αυτός έχει 
κίτρινους σωλήνες και όχι κόκκινους, όπως ήταν οι 
προηγούμενοι που είδαμε. Ο κύριος Γκόλτζι είναι 
σαν μια μικρή αποθήκη του κυττάρου μας. 

 Μη μου πείτε ότι κουραστήκατε, γιατί έχουμε 
ακόμα να κολυμπήσουμε αρκετά…Κάντε μια 
απλωτή, πάρτε μια ανάσα και… ξανά ελεύθερο!

 Τώρα φτάσαμε σε έναν πολύ καλό μου φίλο, τον 
κύριο Μιτοχόνδριο. Βλέπετε που μοιάζει με μακρό-
στενο αυγουλάκι; Όχι, όμως, σοκολατένιο! Αυτά 
τα αυγουλάκια είναι αρκετά, γιατί είναι το εργο-
στάσιο του κυρίου Κυτταρούλη. Δίνουν βενζίνη, 
φανταστείτε, στο κύτταρο, για να μπορεί να κινηθεί 
και να αναπνεύσει. Όσο πιο γρήγορα κινείται ένα 
κυτταράκι, τόσο πιο πολλά μιτοχόνδρια χρειάζεται. 
Τα τεμπέλικα κύτταρα έχουν λίγα μιτοχόνδρια.

 Παιδάκια, κοιτάξτε δεξιά μας! Μια πράσινη 
ολοστρόγγυλη μικρή μπάλα! Αυτό το εξαρτηματάκι 
λέγεται κενοτόπιο και, επειδή έχει άδειο χώρο στο 
εσωτερικό του, ο κύριος Κυτταρούλης το χρησιμο-
ποιεί, για να κρύψει, καμιά φορά, κάποιο εργαλείο 
που μπορεί να του χρειαστεί. 

 Κοιτάξτε, τώρα, και μια μικρή κόκκινη μπίλια! Αυτή 
είναι η κυρία Λυσόσωμα. Εδώ, θέλω να σας πω 
πως στην επιστήμη της Βιολογίας πολλές λέξεις 
είναι ίδιες σε όλες τις γλώσσες. Οι περισσότερες 
είναι ελληνικές• γι’ αυτό, πρέπει να είμαστε περή-
φανοι που είμαστε Έλληνες, καθώς η γλώσσα μας 
έχει δώσει όνομα σε πολλούς όρους σε όλες τις 
επιστήμες. Αυτό συμβαίνει και εδώ, σε αυτήν την 
κόκκινη μπιλίτσα. Το όνομά της βγαίνει από τις 
λέξεις των αρχαίων ελληνικών «λύσις» και «σώμα». 
Και ξέρετε τι σημαίνει; Ότι, όταν χρειαστεί, εάν 
μπουν στον κύριο Κυτταρούλη «εχθροί», τους 
τρώει η κυρία Λυσόσωμα και μετά καταστρέφεται 

και η ίδια μαζί με αυτούς! Τόσο γενναία είναι, δε 
βρίσκετε;

 

 Α! επιτέλους, φτάσαμε στο κέντρο του κυττάρου 
μας. Ελάτε, εδώ είναι το νησάκι του πυρήνα! 
Αγαπητά μου παιδιά, αυτό εδώ το σημείο είναι ο 
εγκέφαλος, φανταστείτε, του Kυτταρούλη. Μοιάζει 
με ένα στρογγυλό νησί και, όπως βλέπετε, είναι το 
πιο μεγάλο σε μέγεθος εξάρτημα που έχουμε δει. 
Εξωτερικά, ο πυρήνας έχει και αυτός μια περίφραξη, 
όπως ο κύριος Kυτταρούλης, που έχει και αυτή 
μικρές πορτούλες, για να μπαινοβγαίνουν κάποια 
υλικά που χρειάζεται το κύτταρο. Στο εσωτερικό 
του πυρήνα, υπάρχουν πολύπλοκα μηχανήματα, 
καλώδια, βίδες και άλλα που δίνουν εντολές στο 
κύτταρο για το τι πρέπει να κάνει και πώς. Είναι σαν 
τον πύργο ελέγχου στα αεροδρόμια. Επίσης, από 
εδώ ξεκινάει η εντολή, εάν θέλει ο κύριος Κυττα-
ρούλης να φτιάξει τον δίδυμο αδερφό του, να ξεκι-
νήσει η παραγωγή του! Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, 
όταν από ένα κύτταρο φτιάχνεται κι άλλο, ο οργα-
νισμός μας μπορεί και παραμένει ίδιος και γερός. 

 Δυστυχώς, όμως, όσο καλά οργανωμένα και να 
είναι τα κυτταράκια – εξαρτήματά μας, πολλές 
φορές, υπάρχουν εχθροί που καταφέρνουν να 
περάσουν τις πορτούλες τους και να τα αρρω-
στήσουν. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τον πολύ 
κακό κορονοϊό, που μας έχει αναστατώσει τους 
τελευταίους μήνες. Κάποια κυτταράκια, δυστυχώς, 
δε θα τα καταφέρουν, κάποια άλλα, όμως, μπορεί 
να τον νικήσουν! Αυτά θα πουν το μυστικό της νίκης 
τους στους Βιολόγους που θα τα παρακολουθούν, 
με ειδικά μηχανήματα που λέγονται μικροσκόπια, 
και, μετά, όλοι μαζί, Βιολόγοι, Γιατροί, Φαρμακο-
ποιοί, θα φτιάξουν το φάρμακο που θα μας προστα-
τεύει από αυτόν τον ιό. 

 Οπότε, μέσα από αυτό το ταξίδι που μόλις τελείωσε, 
μάθατε τι έχουν μέσα τους τα κύτταρά μας και ότι 
θα αγωνιστούν, σαν καλοί στρατιώτες που είναι, 
για να νικήσουμε τον κορονοϊό. Μη φοβάστε και να 
ελπίζετε ότι όλα θα πάνε καλά!

- Κύριε Βιολογίδη, πόσο σας ευχαριστούμε! Ήσαστε 
καταπληκτικός και νομίζω πως όχι μόνο τα παιδιά 
αλλά και εμείς οι μεγάλοι το απολαύσαμε! Είμαστε 
περήφανοι που έχουμε τέτοιους επιστήμονες στο 
εξωτερικό, είπε η κ. Πάρλα.

- Εγώ ευχαριστώ! Υγεία και καλή δύναμη σε όλους! 
Γεια σας, παιδάκια μου!

-Ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΠΑΥ. Καλό 
σας βράδυ!

Κυριάκος Σπανάκης, 

Α2 Γυμνασίου
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- Μαμά, σε κλείνω τώρα, γιατί πρέπει να 

ετοιμαστώ, για να συναντήσω την Ελέ-
νη! 

- Ποια Ελένη;
- Δε θυμάσαι την Ελένη, την κολλητή 

μου από το σχολείο, που έφυγε στην 
Αμερική για σπουδές;

- Ναι, εννοείται ότι τη θυμάμαι! Πες της 
χαιρετίσματα και από εμένα.
Η Μαρία είχε δώσει ραντεβού με την 

Ελένη στις 15:00. Όταν η Μαρία έφτα-
σε στην καφετέρια, έτρεξε αμέσως να 
αγκαλιάσει τη φίλη της. Όμως, μόλις εί-
δε την Ελένη, κατάλαβε ότι είχαν αλλά-
ξει πολλά πάνω της• είχε παχύνει πάρα 
πολύ.
- Ελένη, πώς άλλαξες έτσι!
- Από τότε που πήγα στην Αμερική, πή-

ρα 20 ολόκληρα κιλά!
-  Μα, πώς έγινε αυτό;
- Στην Αμερική, έχουν τελείως διαφορε-

τικές διατροφικές συνήθειες. Εκεί, δεν 
μπορούσα να τρώω σπιτικό φαγητό 
μαγειρεμένο με υλικά της μεσογειακής 
διατροφής.

- Όντως, είναι αλήθεια. Η μεσογειακή δι-
ατροφή έχει βραβευτεί ως η καλύτερη 
διατροφή στον κόσμο. Είναι βασισμέ-
νη στα «καλά» λιπαρά, τα θαλασσινά, 
τα πολλά λαχανικά, τα όσπρια και τα 
φρούτα και μειώνει τον κίνδυνο ασθε-
νειών, όπως οι καρδιακές παθήσεις. 
Η ακολούθηση αυτής της διατροφής 
μπορεί να συμβάλει στην απώλεια βά-

ρους και πολλοί δι-
ατροφολό -

γοι τη συνι-

σ τού ν. 
Είναι το 
κ λ α σ ι κ ό 
«μαμαδίσ τι-
κο» φαγητό που τρώγαμε 
στο σπίτι. Τελικά, ήταν ό,τι καλύτερο!

-  Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Στην Αμερι-
κή, έτρωγα όλη την ώρα πρόχειρο φα-
γητό και νομίζω πως αυτός είναι ο λό-
γος που πήρα τόσα πολλά κιλά.

-  Έχω μια τέλεια ιδέα! Θυμάσαι την Κα-
τερίνα από το άλλο τμήμα; Τελείωσε 
το τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας -Δι-
ατροφής, στο Χαροκόπειο Πανεπιστή-
μιο. Θα της ζητήσουμε να σε αναλάβει!

-  Τέλεια! Σε ευχαριστώ, ειλικρινά, πάρα 
πολύ.
Την επόμενη κιόλας ημέρα, η Ελένη 

είχε κλείσει ραντεβού στο γραφείο της 
Κατερίνας. 
- Γεια σου, Κατερίνα. Είμαι η Ελένη από 

το σχολείο.
- Γεια σου, Ελένη. Έχεις αλλάξει πολύ 

από την τελευταία φορά που 
σε είδα, όμως, έχεις έρ-
θει στον σωστό άν-
θρωπο. Σε 4 με 5 μή-
νες από τώρα, θα ξα-
ναδείς τον παλιό 
υπέροχο εαυτό 
σου στον καθρέ-
φτη.

- Το εύχομαι!
- Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει 

να κάνεις είναι να καταλάβεις εσύ η 
ίδια ότι τα fast food είναι βλαβερά για 
τον οργανισμό σου και πρέπει να τα 
αποφεύγεις. Για να σε βοηθήσω σε αυ-
τό, θα σου πω κάποια βασικά πράγμα-
τα.

- Ωραία, είμαι έτοιμη να τα ακούσω.
- Το πρόχειρο φαγητό περιέχει πολλούς 

υδατάνθρακες, αλάτι, κορεσμένα λίπη 
και, κατ' επέκταση, πολλές θερμίδες. 
Όταν κάποιος προσλαμβάνει μεγάλη 
ποσότητα υδατανθράκων, προκαλεί-
ται απότομη αύξηση του σακχάρου. 
Συχνές απότομες αυξήσεις μπορεί να 
αποτελέσουν παράγοντα που συμ-
βάλλει στην αντίσταση στην ινσουλί-
νη και τον διαβήτη τύπου ΙΙ. Τα τρανς 
λιπαρά αυξάνουν τα επίπεδα της «κα-
κής» LDL χοληστερόλης και μειώνουν 
τα επίπεδα της «καλής» HDL χοληστε-

ρόλης. Το επιπλέον αλάτι ευθύνεται 
για την κατακράτηση 

υγρών, προκα-
λώντας φού-

σκωμα, 

ενώ μπορεί 
να συμβάλει 

και στην υπέρ-
ταση. Τα επεξερ-

γασμένα τρόφιμα, 
δηλαδή, μας προσδί-

δουν θερμίδες που δύσκολα καίγο-
νται, καθιστώντας την απώλεια βά-
ρους αλλά και τη διατήρησή του σε 
υγιή επίπεδα πιο δύσκολη. Γενικότε-
ρα, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας 
ότι, όσο σημαντικό ρόλο και αν παί-
ζει ο αριθμός των θερμίδων που κα-
ταναλώνουμε στην προσπάθειά μας 
να χάσουμε βάρος, εξίσου σημαντικό 
ρόλο παίζει και η ποιότητα των φαγη-
τών που τις περιέχουν. Συνεπώς, πρέ-
πει να μείνουμε μακριά από τροφές με 
ανθυγιεινά λίπη, πολλούς υδατάνθρα-
κες και πολύ αλάτι, επειδή παχαίνουν 
περισσότερο, σε σχέση με τροφές που 
έχουν τον ίδιο αριθμό θερμίδων, αλλά 
περιέχουν πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και 
βιταμίνες, ακριβώς επειδή οι πρώτες 
εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του 

μεταβολισμού μας.
- Το κατάλαβα και εί-

μαι έτοιμη να αλλάξω τις δι-
ατροφικές μου συνήθειες.
- Τώρα, ήρθε η ώρα 

για τις μετρήσεις 
σου. Λοιπόν, έχεις 
ύψος 1,65μ. και 

βάρος 80 κιλά. Το 
ιδανικό βάρος σου, 

σύμφωνα με τον Δείκτη Μάζα Σώμα-
τος (ΔΜΣ), είναι 60 κιλά. Άρα, πρέπει 
να χάσεις 20 κιλά. Όσον αφορά στην 
αντιμετώπιση αυτής της δίαιτας, πρέ-
πει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον 
ρυθμό απώλειας βάρους. Το ένα κι-
λό, περίπου, την εβδομάδα φαίνεται 
να είναι ένας υγιής ρυθμός απώλει-
ας, σύμφωνα με μελέτες, καθώς το 
ανθρώπινο σώμα δεν είναι προσαρ-
μοσμένο να κάνει απότομες αλλαγές. 
Ιδανικά, αυτή η διαδικασία θα μας 
πάρει, περίπου, πέντε μήνες. Διάφο-
ρα είδη δίαιτας, όπως οι χημικές ή οι 
πρωτεϊνικές δίαιτες, που υπόσχονται 
ραγδαίους ρυθμούς απώλειας είναι 
μη ασφαλείς για την υγεία του ατό-
μου, καθώς περιορίζουν πλήθος τρο-
φικών ομάδων και θρεπτικών συστα-
τικών. Μην ξεχνάς ότι οι βιταμίνες και 
τα ιχνοστοιχεία είναι το «καύσιμο» του 
εργοστασίου που ονομάζεται αν-
θρώπινος οργανισμός. Η δίαιτα είναι 

μια διαδικασία 
που θέλει υπομονή 
και επιμονή, καθώς εί-
ναι γνωστό, από την αρχή, ότι θα 
χρειαστεί εύλογο χρονικό διάστημα 
τόσο για την απώλεια όσο και για τη δι-
ατροφική εκπαίδευσή σου, έτσι ώστε 
το βάρος που θα χάσεις να διατηρηθεί. 
Επομένως, η διατροφή που θα επιλέξω 
για εσένα και πιστεύω ότι είναι η καλύ-
τερη για κάθε οργανισμό είναι η «με-
σογειακή διατροφή». 

- Πολύ ωραία! Έτσι, θα μου γίνει συνή-
θεια μια σωστή διατροφή εφ’ όρου ζω-
ής.

-   Λοιπόν, η διατροφή που ετοίμα-
σα, σύμφωνα με το Biomedicus 
Calculator, είναι βασισμένη στις 1.514 
θερμίδες την ημέρα, για την πρώτη 
εβδομάδα. Η ενέργεια που αποδίδουν 
τα τρόφιμα έχει υπολογιστεί με την 
καύση των τροφίμων, συνυπολογίζο-

ντας τις απώλειες μέσα στο σώμα. Έτσι, 
λοιπόν, έχουν υπολογιστεί και οι τιμές 
που χρησιμοποιούνται για τη θερμιδι-
κή (ενεργειακή) απόδοση των θρεπτι-
κών συστατικών. Τα θρεπτικά συστα-
τικά που αποδίδουν ενέργεια είναι οι 
υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και τα λι-
πίδια. Οι υδατάνθρακες και οι πρωτε-
ΐνες αποδίδουν 4 θερμίδες ανά γραμ-
μάριο, ενώ τα λιπίδια 9 θερμίδες ανά 
γραμμάριο. Η ενέργεια, λοιπόν, που 
αποδίδει κάποιο τρόφιμο εξαρτάται 
από το ποια θρεπτικά συστατικά περι-
έχει και σε τι ποσότητες. Πρέπει να γίνει 
σαφές ότι τα μέταλλα, τα ιχνοστοιχεία 
και οι βιταμίνες δεν αποδίδουν θερμί-
δες (ενέργεια).

- Κατάλαβα.
-  Επίσης, θα πρέπει να καθιερώσεις μέ-

τριας έντασης φυσική δραστηριότη-
τα, διάρκειας 60 λεπτών, 3-5 φορές την 
εβδομάδα. Έτσι, θα ενεργοποιήσουμε 
τον μεταβολισμό σου. Ο μεταβολισμός 
επηρεάζει όλες τις χημικές αντιδρά-
σεις που συμβαίνουν στο σώμα. Ένας 
γρήγορος μεταβολισμός εξασφαλίζει 
ότι το σώμα μας καίει περισσότερες 
θερμίδες. Από την άλλη, ένας αργός 
μεταβολισμός σημαίνει ότι το σώμα 
μας καίει λιγότερες θερμίδες, γεγονός 
που κάνει πιο δύσκολη τη διατήρηση 
ή την απώλεια βάρους. Γι’ αυτό, είναι 
πολύ σημαντικό, για την απώλεια βά-
ρους, να γυμνάζεσαι συστηματικά.

- Είναι ευκαιρία να ξαναρχίσω τον στί-
βο, τον οποίο εγκατέλειψα στο Πανε-
πιστήμιο. Επίσης, θα ήθελα να μου πεις 
ποιες τροφές είναι πλούσιες σε σίδηρο, 
καθώς έχω έλλειψη σιδήρου.

-  Βεβαίως. Είναι οι εξής: συκώτι, φα-
σόλια ξερά, φακές, αρακάς, κακάο, 
σοκολάτα, κρέας μοσχαρίσιο, στα-
φίδες, αυγό, σπανάκι, γαλοπούλα, 
λιπαρά ψάρια, θυμάρι, μαϊντανός, 

σπανάκι μαγειρεμένο, σκού-
ρα πράσινα λαχανικά, 

σουσάμι, απο-
ξηραμένα 

φρούτα, 

γλυκοπατάτα και ξη-
ροί καρποί. Αλλά θέλω να σου 
τονίσω ότι ο καταλληλότερος τρόπος, 
για να απορροφηθεί ο σίδηρος, είναι 
να καταναλώνεις, ταυτόχρονα, τροφές 
πλούσιες σε βιταμίνη C.

- Σε ευχαριστώ πολύ. Θα αρχίσω από 
αύριο!

Μετά από πέντε μήνες, η Ελένη είχε 
καταφέρει τον στόχο της, όπως της είχε 
υποσχεθεί η Κατερίνα. Ήταν, πλέον, γε-
μάτη αυτοπεποίθηση και περήφανη για 
τον εαυτό της. 

Αλίκη Καραμανώφ, Α2 Γυμνασίου

Τι συμβαίνει, όταν κάποιος έχει πάρει 
περίσσια κιλά και θέλει να τα χάσει;
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Ανοίγοντας τα μάτια της, η Μπουκί-
τσα Χοιρινού είδε ένα πιρούνι να 
τη διαπερνάει. Αμέσως, άρχισε να 

ουρλιάζει, αλλά ήταν βραχνιασμένη και 
δεν ακούστηκε τίποτα. Είδε μπροστά της 
να ανοίγει μια τεράστια ρουφήχτρα, με 
κάτι άσπρα βραχάκια στο πάνω και το κάτω μέρος της. 
Δεν πρόλαβε να αντιδράσει και το πιρούνι την έσπρω-
ξε μέσα στη ρουφήχτρα και την απέθεσε πάνω σε ένα 
σκληρό ροζ σώμα. Στη συνέχεια, η ρουφήχτρα φάνη-
κε να κλείνει από την εξωτερική πλευρά και όλα, τότε, 
σκοτείνιασαν.
Σχεδόν αμέσως άκουσε μΙα φωνή:
- Γεια σου! Θες να γίνουμε φίλοι;
 Η Μπουκίτσα ξαφνιάστηκε και ρώτησε φοβισμένη:
- Ποιος είναι εκεί; Μονομιάς, ένιωσε ένα γλιστερό και 

υγρό χέρι στον ώμο της. 
- Γεια σου, με λένε Σάλιο και μόλις ήρθα από τους σιελο-

γόνους αδένες, της είπε, καθώς την αγκάλιασε και την 
έκανε να νιώσει ακόμα πιο βρεγμένη.

- Εσένα πώς σε λένε;
- Το όνομά μου είναι Χοιρινού, Μπουκίτσα Χοιρινού. Πού 

είμαι; ρώτησε η Μπουκίτσα, ενώ ένιωθε ότι κουτού-
λαγε σε όλα τα τοιχώματα της ρουφήχτρας. 

- Βρίσκεσαι στη Στοματική Κοιλότητα του Θανασάκη, εί-
πε το Σάλιο. Αποστολή σου είναι να παραδώσεις όλες 
σου τις θρεπτικές ουσίες στο σώμα του Θανασάκη. 
Εγώ, προσωπικά, θα διασπάσω το Άμυλο που μας έφε-
ρες εδώ. Πώς θα το κάνω αυτό; Έχω μια μυστική δύναμη 
ή αν θες ουσία, την Αμυλάση! Επίσης, αν θες να ξέρεις, 
αυτό το ροζ στρώμα λέγεται Γλώσσα και της αρέσει να 
αγκαλιάζει ό,τι μπει εδώ μέσα, είπε το Σάλιο, καθώς η 
Γλώσσα έπεσε πάνω τους.

- Με συγχωρείτε! Ξέρετε, δεν μπορώ να κρατηθώ, είναι 
στη φύση μου να αγκαλιάζω την τροφή που έρχεται. Αν 
είναι νόστιμη, βγαίνω έξω και χαϊδεύω τις προεξοχές 
της στοματικής κοιλότητας, τα χείλια, για να σιγουρευ-
τώ ότι δε θα αφήσω καμία νοστιμιά απ’ έξω. Αν δεν είναι 
νόστιμη η τροφή, το πιο πιθανό είναι να την σπρώξω 
προς τα έξω. Γιατί εμένα, μη με βλέπετε έτσι καχεκτική. 
Στην πραγματικότητα, είμαι πολύ μυώδης και ευκίνητη, 
βεβαίωσε η Γλώσσα το Σάλιο και την Μπουκίτσα.

- Και αυτά εδώ τα άσπρα βραχάκια λέγονται Δόντια και 
τους αρέσει να σπρώχνονται με αυτά που τους χαρίζει 
η Γλώσσα, δηλαδή, σχεδόν τα πάντα!

 Η Μπουκίτσα, τότε, ένιωσε αυτό το πλήθος βράχων 
πάνω στο σώμα της, τα οποία άρχισαν να τη σπρώ-
χνουν πέρα δώθε και να την πιέζουν. Το παράξενο 

ήταν ότι η φωνή του Σάλιου ακουγόταν τώρα και μέ-
σα από το σώμα της Μπουκίτσας και από παντού γύ-
ρω της. Ξαφνικά, η Μπουκίτσα κατρακύλησε μέσα σε 
ένα πηγάδι και πέφτοντας άκουσε το Σάλιο δίπλα της 
να της λέει:

- Μόλις περάσαμε τον Φάρυγγα και τώρα βρισκόμαστε 
στον Οισοφάγο.

 Τα τοιχώματα αυτά του Οισοφάγου, με παράξενες κι-
νήσεις την έσπρωξαν προς τα κάτω. Πλέον, η Μπου-
κίτσα είχε γίνει ολοκληρωτικά ένα με το Σάλιο, αλλά 
ακόμα το άκουγε μέσα της. Ύστερα, καθώς έπεφτε, 
άρχισε να ζαλίζεται, γιατί εισέπνευσε κάτι παράξενες 
αναθυμιάσεις, με αποτέλεσμα να αρχίσει να αμφιβά-
λει για τη σημασία της αποστολής της. 

- Μην ανησυχείς! Σε λίγο θα συνηθίσεις το όξινο περι-
βάλλον της εισόδου του Στομάχου, είπε το Σάλιο. 

 Μετά από λίγο, οι δύο ενωμένοι, πλέον, φίλοι, πράγ-
ματι μπήκαν στο Στομάχι, όπου η Μπουκίτσα ζαλί-
στηκε ακόμα περισσότερο, λόγω, όμως, κάποιου άλ-
λου, τώρα, προβλήματος! Μια τεράστια υγρή μορφή 
ερχόταν γρήγορα κατά πάνω της. Η Μπουκίτσα προ-
σπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να την αποφύγει και 
αυτή έπεσε με ορμή πάνω της. 

- Ωχ! Συγγνώμη, την άκουσε να λέει. 
- Τι απρόσεκτος που είμαι! 
- Ποιος είσαι εσύ; ρώτησε η Μπουκίτσα προσπαθώ-

ντας να ξεμπλέξει από πάνω του.
- Με λένε Γαστρικό Υγρό και η δική μου αποστολή είναι 

να διασπάσω όλες τις πρωτεΐνες που μεταφέρεις, γι’ αυ-
τό, σε παρακαλώ, μην αντιστέκεσαι!, είπε το Γαστρικό 
Υγρό. 

- Τι πρέπει να κάνω λοιπόν; ρώτησε έκπληκτη η Μπου-
κίτσα. 

- Απλά κάτσε ακίνητη και εγώ θα κάνω τα υπόλοιπα, απά-
ντησε το Γαστρικό Υγρό.

 Μόλις τελείωσε αυτή η διαδικασία, η Μπουκίτσα 
ένιωθε εξουθενωμένη και κατάλαβε ότι δεν ήταν 
έτοιμη να συνεχίσει το ταξίδι της. Τότε, το Γαστρικό 
Υγρό τής ανακοίνωσε τα αποτελέσματα. 

- Μπουκίτσα Χοιρινού, σας ανακοινώνω ότι παραδώσα-
τε μεγάλο πλήθος  πρωτεϊνών. Συγχαρητήρια! Ωωω! 
Μα, εσείς έχετε λιώσει!, της είπε, καθώς την αγκάλιαζε.

- Μη με ακουμπάτε!, φώναξε η Μπουκίτσα. Μα ήταν, 

ήδη, πολύ αργά. 
 Οι δύο τους είχαν ενωθεί, δημι-
ουργώντας κάτι σαν χυλό και δεν μπο-
ρούσαν, πλέον, να ξεκολλήσουν. Θες η 
τραγελαφική αυτή κατάσταση, θες οι 
δυνάμεις του Γαστρικού Υγρού, έκα-

ναν τη Μπουκίτσα να συνέλθει και να αποφασίσει να 
συνεχίσει το ταξίδι της ακόμα και με τη μορφή χυ-
λού. Έτσι, σε τελείως υγρή μορφή πια, η Μπουκίτσα 
γλίστρησε στο Λεπτό Έντερο, όπου συνάντησε δύο 
άλλες πασίγνωστες υγρές μορφές, το Παγκρεατικό 
Υγρό  και ένα άλλο πηχτό καφεπράσινο διάλυμα που 
το έλεγαν Χολή. 

 Το Παγκρεατικό Υγρό ανέφερε ότι ερχόταν προφα-
νώς από το Πάγκρεας, ενώ η Χολή καυχήθηκε ότι πα-
ραγόταν στο Συκώτι. Τα δύο αυτά υγρά πληροφόρη-
σαν την Μπουκίτσα ότι στο Λεπτό Έντερο ολοκλη-
ρώνονταν η Πέψη.  Η Μπουκίτσα απόρησε:

- Τι; Εδώ τελειώνει η Πέψη; Μα εγώ έχω ακούσει ότι η τε-
λευταία μου στάση είναι το Παχύ Έντερο.

- Όχι! Τα έχεις μπερδέψει!, είπαν με μια φωνή το Πα-
γκρεατικό Υγρό και η Χολή. 

- Η Πέψη είναι η διαδικασία διασπάσεων των χημικών 
ουσιών που μεταφέρεις και ολοκληρώνεται εδώ, στο 
Λεπτό Έντερο. Αυτό που τελειώνει στο Παχύ Έντερο 
είναι ο Μεταβολισμός, που είναι το σύνολο των διαδι-
κασιών διάσπασης και σύνθεσης των χημικών ουσιών. 
Μην το ξεχάσεις ποτέ αυτό!
Έπειτα από τη σύντομη αυτή συζήτηση, η Χολή και 

το Παγκρεατικό Υγρό διέσπασαν τα Λίπη που μετέφε-
ρε η Μπουκίτσα και τη βοήθησαν να περάσει μέσα από 
τις Εντερικές Λάχνες, κάτι αναδιπλώσεις του εσωτερι-
κού τοιχώματος του εντέρου. Εκεί, αφαιρέθηκαν όλες 
οι θρεπτικές ουσίες που χρειαζόταν ο Θανασάκης. Πλέ-
ον, η Μπουκίτσα δεν ήταν παρά μόνο άχρηστες ουσί-
ες, αλλά περήφανη γιατί είχε ολοκληρώσει επιτυχώς 
την αποστολή της. Μετά από ένα σύντομο διάστημα, η 
Μπουκίτσα οδηγήθηκε στο Παχύ Έντερο, όπου θα τε-
λείωνε ο Μεταβολισμός. Στο σημείο αυτό, συνάντησε 
και άλλες Μπουκίτσες που είχε καταναλώσει ο Θανα-
σάκης και είχαν ακολουθήσει την ίδια πορεία. Από όλες 
τις Μπουκίτσες, αφαιρέθηκε μεγάλο μέρος νερού που 
μετέφεραν. Τελικά, ό,τι απέμεινε από τις Μπουκίτσες, 
ενώθηκε και σχημάτισε τα κόπρανα, τα οποία αποβλή-
θηκαν σε έναν ομαδικό τάφο ηρώων, τη λεκάνη της 
τουαλέτας. 

 
Χρήστος Κολοτούρος, Α2 Γυμνασίου

Μπουκίτσα Χοιρινού
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Ο μεγαλύτερος όλεθρος που πλήττει την ανθρωπότητα, από αρχαιοτάτων χρό-
νων, είναι ο πόλεμος. Είναι η πιο ειδεχθής πράξη των ανθρώπων και η μεγαλύ-
τερη μάστιγα για τον πλανήτη. Το φλέγον αυτό πρόβλημα επηρεάζει και «φθεί-

ρει», σε υπέρτατο βαθμό, τον ψυχικό και ηθικό κόσμο όλων των ανθρώπων, καθώς και 
το ίδιο το περιβάλλον στο οποίο διαβιούν. Αποτελεί το κύριο αίτιο για αμέτρητους θα-
νάτους, παγκοσμίως, και τον εκμηδενισμό της ανθρώπινης υπόστασης.

Ο κυνισμός που μεταδίδει στον κόσμο μεταπλάθει τη συμπεριφορά όλων των πολι-
τών και δημιουργεί χαρακτήρες με αδυσώπητο μίσος απέναντι στους συνανθρώπους 
τους• δημιουργεί ανθρώπους αμοραλιστές. Όμως, γιατί συμβαίνει αυτό; Ποιος είναι ο 
λόγος που παρακινεί τους ανθρώπους να πολεμούν; 

Το κύριο κίνητρο που ωθεί τους ανθρώπους να προβούν στις πράξεις αυτές είναι η 
τρομερή και ακατανίκητη τάση τους για εξουσία. Οι άνθρωποι επιδιώκουν, μια ημέρα, 
να δεσπόζουν σε όλον τον πλανήτη και, φυσικά, να επιτύχουν τις ιμπεριαλιστικές τους 
βλέψεις με κάθε μέσο, χωρίς να υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή.  

Κατά τη διάρκεια πολέμων, οι άνθρωποι βαδίζουν στον δρόμο του κακού. Γίνονται 
υπερόπτες, κακόβουλοι, βίαιοι, ακόρεστοι για εξουσία και αλαζόνες. Καραδοκούν, για 
να εξοντώσουν τους αντιπάλους τους.

Και μετά την πραγματοποίηση της επιθυμίας τους αυ-
τής, θεωρούν ότι έφτασαν στην αρτίωση του εαυτού τους. 
Ωστόσο, το γεγονός της εξόντωσης τόσων ανθρώπων το θε-
ωρούν ευκαταφρόνητο και, με αλαζονεία, ισχυρίζονται 
ότι πραγματοποίησαν ένα κατόρθωμα -προάγγελο με-
γάλης ευημερίας.

Βέβαια, δεν είναι πάντα απαραίτητο να συμμετέχει κά-
ποιος εμπράκτως σε έναν πόλεμο, για να εκδηλώσει βίαιες 
συμπεριφορές. Όλοι πρέπει να αλλάξουμε την καθημερι-
νότητά μας. Οι πόλεμοι και κάθε είδους σύγκρουση πρέπει 
να εξαφανιστούν από τη ζωή μας. Οι άνθρωποι δεν εμφανί-
στηκαν στη Γη, για να αλληλοσπαράσσονται. Αντιθέτως, πρέπει να 
συνεργάζονται μεταξύ τους και, έτσι, να προοδεύουν. 

Και ναι, εγώ, ως μαθητής της Α΄ Γυμνασίου, έχω το θάρρος να πω ότι 
επιθυμώ οι πόλεμοι να σταματήσουν. Η απαρχή της επιτυχίας εξαρτάται 
από εμάς. Οφείλουμε όλοι μαζί, με λόγια και με έργα, να διακηρύξουμε την 
ειρήνη μέχρι τα πέρατα της Γης. 

Κυριάκος Μαλάνος, Α1 Γυμνασίου 

ΜΙΑ ΑΛΛΗ 
ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ 
ΟΥΙΝΣΤΟΝ 
ΤΣΟΡΤΣΙΛ: 

Η λογοτεχνική του καριέρα
  
Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ έζησε από το 1874 έως το 1965. Ήταν γιος 

του Ράντολφ Τσόρτσιλ και της Τζένης Τζερόμ και ήταν παντρεμέ-
νος με την Κλημεντίνη Χόζιερ, με την οποία έφερε στον κόσμο πέ-
ντε παιδιά. Διετέλεσε βουλευτής, Υπουργός αλλά και Πρωθυπουρ-
γός του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά την περίοδο του Β΄ Παγκοσμί-
ου Πολέμου.

Εκτός από πολιτικός, ο Τσόρτσιλ ήταν και συγγραφέας και έγρα-
ψε αρκετά βιβλία, τα οποία αναφέρονται, κυρίως, σε πολέμους. 
Έγραψε 15 βιβλία, ενώ ένα από αυτά κέρδισε το βραβείο Νόμπελ 
Λογοτεχνίας, το 1953.

Ορισμένα από τα βιβλία του είναι:
• Η παγκόσμια κρίση του 1916-18 

 (αναφέρεται στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο)
• Τα πρώτα χρόνια της ζωής μου

• Το Ανατολικό μέτωπο

• Μάρλμπορο, η ζωή και η εποχή του

• Οι μεγάλοι σύγχρονοι

• Θρίαμβος και τραγωδία

• Η ιστορία των αγγλόφωνων λαών

• Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος 

 (για το οποίο κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας) 
Τα έργα του είναι, κυρίως, επηρεασμένα από τη ζωή του και 

τους δύο πολέμους που βίωσε. Η λογοτεχνική του καριέρα ξεκίνη-
σε, όταν άρχισε να γράφει για διάφορες στρατιωτικές επιχειρήσεις, 
όπως το βιβλίο του με τίτλο «Ρίβερ Γουόρ» («River War»). Έπειτα, 
έγραψε τη μοναδική του νουβέλα με τίτλο «Σαβρόλα» («Savrola»). 
Τέλος, συνέγραψε τη βιογραφία του πατέρα του και συνέχισε με 
άλλα ιστορικά, κυρίως, βιβλία τα οποία παρουσιάζονταν σε πολυ-
σέλιδους τόμους.

Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, εκτός από σημαντικός πολιτικός που 
άφησε το στίγμα του στην παγκόσμια ιστορία, ήταν κι ένας πολύ 
ταλαντούχος συγγραφέας ιστορικών βιβλίων. Βραβεύτηκε με το 
Νόμπελ Λογοτεχνίας, διότι το έργο αυτό περιείχε μια εκπληκτική 
ιστορική και βιογραφική αποτύπωση του πολέμου, αλλά και μια 
εξαιρετική παρουσίαση των διάφορων ανθρώπινων αξιών. Απεβί-
ωσε σε ηλικία ενενήντα ετών, αφήνοντας πίσω μια μεγάλη ποικιλία 
ιστορικών καταγραφών.

Λεωνίδας Δούκας, Κυριάκος Σπανάκης, Α2 Γυμνασίου

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος αποτέλεσε μία από τις πιο αιματηρές σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας, καθώς 
και τη σημαντικότερη σύγκρουση μεγάλων δυνάμεων του παρελθόντος, ενώ έχει γίνει κοινή συνείδηση 
ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν παρόμοια γεγονότα. Η γενναιότητα αλλά και ο εγωισμός πρωταγωνι-

στών αυτής της εποχής συγκλονίζουν και αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλες τις μορφές τέχνης. Αξιοπερίερ-
γες και αξιοθαύμαστες πληροφορίες, οι οποίες, σε κάποιες περιπτώσεις, ήρθαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, 
γεμίζουν τις καρδιές των βετεράνων του πολέμου. 

Πρωτίστως, πρέπει να αναφερθεί η ιστορία της αρκούδας-στρατιώτη Βόιτεκ. Το 1942, μια νέα πολωνική μο-
νάδα στρατού αναπτυσσόταν στη Μέση Ανατολή, όταν παρουσιάστηκε στους στρατιώτες ένα ορφανό μωρό 
αρκούδας. Οι στρατιώτες το ονόμασαν Βόιτεκ και άρχισαν να το ανατρέφουν σαν άνθρωπο. Τάιζαν την αρκού-
δα με μέλι, γάλα και φρούτα, ενώ δεν παρέλειπαν να της προσφέρουν αλκοόλ. Ο Βόιτεκ, μεγαλώνοντας υπό τη 
φροντίδα των στρατιωτών, σιγά-σιγά μετατράπηκε σε μια ενήλικη αρκούδα, καθώς, επίσης, έμαθε να χαιρετά 
στρατιωτικά και να παλεύει. Όταν το πολωνικό στράτευμα έφυγε από την Αίγυπτο για την Ιταλία, το 1943, ο Βόι-
τεκ στρατολογήθηκε επίσημα. Στις μάχες που ακολούθησαν, όπως η μάχη του Μόντε Κασίνο, ο Βόιτεκ βοηθού-
σε τους στρατιώτες, με το να κουβαλάει κουτιά με πυρομαχικά σε θέσεις άμυνας. Έτσι, οι πράξεις της αρκούδας 
έδιναν θάρρος και κουράγιο στους Πολωνούς μαχητές, με αποτέλεσμα τις συνεχείς νίκες της μοίρας. Μετά το 
τέλος του πολέμου, ο Βόιτεκ έζησε το υπόλοιπο της ζωής του στον ζωολογικό κήπο του Εδιμβούργου.

Εξίσου γνωστή είναι και η ιστορία ενός στρατιώτη που πεισματικά αρνήθηκε να πολεμήσει σύμφωνα με 
τις γνωστές πολεμικές τακτικές. Φυσικά, πρόκειται για τον Βρετανό στρατιώτη Τζον Μάλκομ Θορντ Φλέμινγκ 
Τσόρτσιλ, γνωστό και ως «Τρελός Τζακ», λόγω των ανδραγαθημάτων του. Ο πιο ιδιαίτερος- αναμφίβολα- μαχη-
τής του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που απολάμβανε ολότελα τον πόλεμο και ενστάλαζε φόβο στους εχθρούς του 
έμεινε στην ιστορία για την ευρεία χρήση ενός σκωτσέζικου ξίφους και ενός τόξου, κατά τη διάρκεια των μαχών. 
Ο πολυπαρασημοφορημένος Τζον Τσόρτσιλ είχε βιώσει μια πληθώρα περιπετειών, όπως την απόδραση από 
δύο στρατόπεδα συγκέντρωσης, την αιχμαλώτιση περίπου 40 Γερμανών στρατιωτών με μοναδικό του όπλο το 
σπαθί του, ενώ σημείωσε τον τελευταίο θάνατο με τόξο στην παγκόσμια ιστορία. Δεν πρέπει να λησμονηθεί, επί-
σης, η συμμετοχή του σε μία απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στη Νορβηγία, όπου, κυριολεκτικά, εφόρμη-
σε παίζοντας γκάιντα και κρατώντας το σπαθί του ανά χείρας. Οι σχεδόν αυτοκτονικές πράξεις του με το ξίφος 
και το τόξο φαντάζουν σωστοί αναχρονισμοί μπροστά στα οπλικά συστήματα της εποχής και αυτό τον καθιστά 
αληθινό ήρωα. Παρόλ’ αυτά, ο «Τρελός Τζακ» δεν υπερηφανευόταν ποτέ για τα πολεμικά του κατορθώματα. 
Έτσι, μετά από μια πολυτάραχη ζωή, απεβίωσε σε κλίμα απόλυτης ηρεμίας, στο σπίτι του, στις 8 Μαρτίου 1996. 

Παρόμοια ιστορία είναι και αυτή του στρατιωτικού ιατρού Ντέσμοντ Ντος, ενός αληθινού «αντιρρησία συ-
νείδησης». Όσοι έχουν παρακολουθήσει την ομώνυμη ταινία καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για έναν πραγματι-
κά ατρόμητο πολεμιστή. Ο Ντέσμοντ γεννήθηκε το 1919, στη Βιρτζίνια της Αμερικής. Η μητέρα του ήταν βαθιά 
θρησκευόμενη στην εκκλησία των «Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας», η οποία υποστήριζε ιδιαίτερα την 
τήρηση των 10 εντολών του Μωυσή αλλά και την αφιέρωση του Σαββάτου στον Κύριο. Από τη μητέρα του, ο 
Ντέσμοντ διδάχθηκε τις αξίες της αγάπης και του σεβασμού. Ο πατέρας του, σε απόλυτη αντίθεση με τη μη-
τέρα του, ήταν αλκοολικός και είχε, συχνά, βίαιες εξάρσεις. Το κλίμα στο οποίο μεγάλωσε ο μικρός Ντέσμοντ 
τον οδήγησε να σχηματίσει έναν δικό του κώδικα ηθικής που δεν παραβίασε ποτέ. Κυριότερη αρχή του ήταν η 
μη επιθετική συμπεριφορά.  Παρόλο που μπορούσε να το αποφύγει, κατετάγη στον στρατό και υπηρέτησε ως 
νοσηλευτής στη νήσο Γκουάμ και στις Φιλιππίνες, ενώ συμμετείχε και στη μάχη της Οκινάουα που θεωρείται 
η φονικότερη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Βέβαια, τα πιστεύω του προκάλεσαν την αρχική δυσαρέσκεια των 
συμπολεμιστών του, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με συνεχή βίαια ξεσπάσματα. Στη μάχη του Hacksaw Ridge, 
έσωσε 75 τραυματισμένους στρατιώτες προσπαθώντας, παράλληλα, να αποφύγει τα εχθρικά πυρά. Έτρεχε 
στην πρώτη γραμμή άοπλος κουβαλώντας στην πλάτη του τους τραυματισμένους. Ο Ντέσμοντ έσωζε ζωές, 
ενώ οι σύντροφοί του αφαιρούσαν, για να τον προστατέψουν. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, βραβεύτηκε από τον 
Πρόεδρο της Αμερικής Τρούμαν με μετάλλιο τιμής, ενώ ο ίδιος δεν είχε ρίξει ούτε μία σφαίρα. 

Χρήστος Κολοτούρος, Α2 Γυμνασίου

Πόλεμος, η αιώνια μάστιγα του πλανήτη

Παράξενες ιστορίες από τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
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Στη σύγχρονη εποχή, τα παιδιά Γυμνασίου και Λυ-
κείου, καλούνται να παρακολουθούν, επί αρκε-
τές ώρες την εβδομάδα, το μάθημα των Αρχαίων 

Ελληνικών, ένα μάθημα, το οποίο δε διδάσκεται μόνο 
στα ελληνικά σχολεία, αλλά συμπεριλαμβάνεται και 
στα προγράμματα εκπαίδευσης πολλών χωρών του 
εξωτερικού.  

Η διδασκαλία, ωστόσο, του συγκεκριμένου μαθή-
ματος, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μαθήματα του εκ-
παιδευτικού μας προγράμματος, παρουσιάζει μια  ιδι-
αιτερότητα. Επειδή έχει υποστεί πολλές τροποποιή-
σεις- λόγω των διάφορων αλλαγών που συνεχώς γίνο-
νται αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας- 
αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και διχασμού. Άραγε, 
στην εποχή της υπερπληροφόρησης, όπου όλοι οι πο-
λίτες συνεννοούνται στα Νέα Ελληνικά, η διδασκαλία 
των Αρχαίων Ελληνικών, μιας γλώσσας δυσνόητης, θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική ή προαιρετική;

Με αφορμή, λοιπόν, τις σοβαρές αμφισβητήσεις ορι-
σμένων πολιτών για την εκμάθηση αυτών, πρέπει όλοι 
να αντιληφθούμε πως τα Αρχαία Ελληνικά είναι μια 
υπέροχη και  ζωντανή γλώσσα με ακατάλυτη και αμύ-
θητη αξία που θα βοηθήσει τους μαθητές σε πολλά επί-
πεδα. 

Αρχικά, η γνώση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 
προσφέρει στους μαθητές πληρέστερη και βαθύτερη 
κατανόηση της σύγχρονης ομιλούμενης νεοελληνικής 
γλώσσας. Ο μεγάλος διδάσκαλος του γένους Αδαμάντι-
ος Κοραής είχε πει: «Όποιος χωρίς τη γνώση της Αρχαί-
ας επιχειρεί να μελετήσει και να ερμηνεύσει την Νέαν, ή 
απατάται ή απατά» .

Ο αρχαίος ελληνικός λόγος είναι εκφραστικά ακρι-

βής, πυκνός, λιτός και εύστοχος, με αποτέλεσμα οι μα-
θητές, μελετώντας τον, να αποκτούν ευστροφία, κριτι-
κή σκέψη και, με την πάροδο του χρόνου, να διαμορ-
φώνουν τον δικό τους προφορικό και γραπτό λόγο. Η 
σύγχρονη ελληνική γλώσσα διατηρεί την αρχαία γρα-
φή και ορθογραφία των λέξεων και το 75% του λεξιλο-
γίου της βασίζεται στην αρχαία ελληνική γλώσσα.     

Οι μαθητές, μέσω της εξοικείωσή τους με τα Αρχαία 
Ελληνικά, μπορούν να αποκτήσουν συνείδηση της 
εθνικής τους ταυτότητας και να ερευνήσουν, σε βάθος, 
τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Μπορούν να κατανο-
ήσουν αρχαία κείμενα, που αποτέλεσαν αντικείμενο 
θαυμασμού για την εξαιρετική  πρωτοτυπία τους. Μά-
λιστα, πολλά από αυτά διδάσκονται σε άλλες χώρες, γε-
γονός που αποδεικνύει τη σπουδαιότητα της γλώσσας. 
Πανεπιστήμια και δρόμοι, σε πολλές χώρες του κό-
σμου, φέρουν ελληνικές επιγραφές. Για παράδειγμα, το 
Boston College, στη Μασσαχουσέτη των ΗΠΑ, έχει ως 
έμβλημα τη φράση «αἰέν ἀριστεύειν»  που προέρχεται 
από την Ιλιάδα του Ομήρου. 

Επιπρόσθετα, η ελληνική γλώσσα είναι μία από τις 
ελάχιστες γλώσσες στον κόσμο που ομιλείται και γρά-
φεται επί 3.000, περίπου, χρόνια ανελλιπώς. Φυσικά, 
στο πέρασμα του χρόνου, η γλώσσα εξελίχθηκε με βά-
ση τις ανάγκες της εκάστοτε εποχής. Ο ίδιος ο Οδυσ-
σέας Ελύτης είπε: «Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει παρά μία 
γλώσσα, η ενιαία γλώσσα, η ελληνική. Και είναι, αδιαμ-
φισβήτητα, μία από τις πλουσιότερες γλώσσες στον κό-
σμο». Χαρακτηριστικά, η Αγγλική διαθέτει πολλές λέ-
ξεις που προέρχονται από την ελληνική γλώσσα. Λα-
μπρό παράδειγμα, η ομιλία του Ξενοφώντα Ζολώτα, το 
1957, σε ένα κοινό του οποίου η μητρική γλώσσα δεν 
ήταν η ελληνική και στην οποία χρησιμοποίησε, κυρί-
ως, αγγλικές λέξεις με ελληνικές ρίζες. Η ομιλία αυτή 
προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό και επαναλήφθηκε 
παρόμοιά της δύο χρόνια αργότερα.  

Συνοψίζοντας, η αρχαία ελληνική γλώσσα δεν είναι 
μία νεκρή γλώσσα, αλλά αποτελεί έναν ζωντανό οργα-
νισμό που, διαρκώς, εξελίσσεται και ένα σπουδαίο μέ-
σο, με το οποίο οι μαθητές μπορούν να αποκομίσουν 
σημαντικά οφέλη, όπως να σκέπτονται με περισσότε-
ρη λογική και ειρμό, να αποκτήσουν αρχές και αξίες οι 
οποίες, στη συνέχεια, θα τους βοηθήσουν να διαμορ-
φώσουν ολοκληρωμένη προσωπικότητα και να γίνουν 
ώριμοι και δημιουργικοί πολίτες στην κοινωνία. 

Η αρχαία ελληνική γλώσσα, μια γλώσσα που δοξά-
στηκε και δοξάζεται από διάσημες προσωπικότητες, 
σε όλη τη διάρκεια της παγκόσμιας ιστορίας, πώς θα 
μπορούσε να απαξιωθεί από τους ίδιους τους απογό-
νους των δημιουργών της;

Κυριάκος Μαλάνος, Α1 Γυμνασίου

Η ΑΞΙΑ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
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ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΣΤΗ 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Άγχος. Σίγουρα, κατά τη διάρκεια της ζωής μας, όλοι 
το έχουμε βιώσει και έχουμε αναγκαστεί να το αντι-
μετωπίσουμε, συνήθως, όταν διανύουμε μια περίοδο 

μεγάλης πίεσης, φορτωμένη με πολλές υποχρεώσεις. Είναι 
εκείνο το συναίσθημα το οποίο μας κατακλύζει με ανησυχία 
για την έκβαση μιας κατάστασης.

Η σημερινή κοινωνία, ειδικά, προκαλεί το άγχος σε μεγάλο 
βαθμό. Καθώς κατακλυζόμαστε από συνεχείς απαιτήσεις για 
άρτια εκτέλεση πολλών πραγμάτων, είναι αναπόφευκτο να 
καταλήξουμε να αγωνιoύμε, συνεχώς, για την πραγματοποί-
ησή τους. Το χειρότερο είναι ότι το άγχος εισχωρεί στη ζωή 
μας από μια πολύ τρυφερή ηλικία. Οι μαθητές, από τις μικρές 
ακόμη τάξεις, αγωνίζονται να τα προλάβουν όλα, διάβασμα 
και εξωσχολικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να πιέζο-
νται. Κατά συνέπεια, αφού συνηθίζουν σε αυτήν τη διαδικα-
σία, από μικρή ηλικία, μεγαλώνοντας το άγχος τους όχι μόνο 
δεν υποχωρεί, αλλά εντείνεται κιόλας!

Το άγχος, ωστόσο, είναι επιβλαβές για την υγεία μας. Μπο-
ρεί να προκαλέσει από απλή υπερένταση και αγωνία μέχρι 
και έντονη δυσφορία, πονοκεφάλους και τάσεις για λιποθυ-
μία. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι το άγχος, ναι μεν έχει γίνει 
κομμάτι της ζωής μας, αλλά θα πρέπει να το αντιμετωπίσου-
με, για να μην αναγκαστούμε να υποστούμε τις συνέπειές 
του.

Παρολ’ αυτά, υπάρχουν τρόποι, αν όχι να εξαλειφθεί, του-
λάχιστον, αυτό να περιοριστεί. Σημαντικό ρόλο στην αντι-
μετώπισή του διαδραματίζουν οι άνθρωποι που περιβάλ-
λουν το άτομο. Αν περιβάλλεται από ήρεμους ανθρώπους, 
των οποίων η παρέα το ευχαριστεί, τότε η γαλήνη που του 
προσφέρουν οι άνθρωποι αυτοί θα είναι εμφανής σε όλες τις 
πτυχές της ζωής του, άρα θα αισθάνεται λιγότερο πιεσμένο 
και αγχωμένο. Επίσης, είναι σημαντικό να αλλάξουμε τρόπο 
ζωής και να μην εξωθούμε τον εαυτό μας σε μια κατάσταση 
που δεν μας κάνει καλό, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσου-
με τις απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής με τους φρε-
νήρεις ρυθμούς του.

Ανακεφαλαιώνοντας, το άγχος είναι μια κατάσταση στην 
οποία βρισκόμαστε αρκετά συχνά, ειδικά σήμερα, και η 
οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στον οργανισμό μας και την 
ψυχολογία μας. Όμως, η κατάσταση αυτή μπορεί να αλλά-
ξει, εφόσον εμείς αποφασίσουμε να αλλάξουμε τρόπο ζωής.

Ειρήνη Πουρναράκη, Α1 Γυμνασίου

Επανειλημμένα απασχολεί τόσο τον δικό 
μας όσο και τον διεθνή Τύπο ένα ζήτημα, ο 
εκτραχηλισμός της σημερινής νεολαίας. Το 

φαινόμενο αυτό συγκεντρώνει παγκόσμιο ενδι-
αφέρον και, συνήθως, εκφράζεται αναφανδόν η 
οργή και η αγανάκτηση των «σοβαρών» ανθρώ-
πων της κοινωνίας μας για την παρεκτροπή των 
σημερινών εφήβων: «φέρονται εξωφρενικά, δε 
σέβονται κανέναν, ενώ δεν υπάρχει ίχνος αιδούς 
στη συνείδησή τους». Πώς έφτασαν σε τέτοιο 
βαθμό αυθάδειας οι νέοι της εποχής μας; Γιατί 
δε λειτουργούν μέσα τους οι ηθικές αντιστάσεις, 
με τις οποίες έχουν γαλουχηθεί μέσω της πολυε-
τούς αγωγής τους; Γιατί η παιδεία που έχουν λάβει 
αδυνατεί να χαλιναγωγήσει τα ένστικτά τους; Πού 
οφείλεται ο «εκτροχιασμός» τους που, συχνά, αγ-
γίζει τα όρια της εγκληματικότητας; 

Αυτά είναι ερωτήματα που εμφανίζονται, κατά 
καιρούς, σε άρθρα στον έντυπο και ηλεκτρονικό 
Τύπο και ως απάντηση παρουσιάζεται η άμετρη 
και ανεξέλεγκτη έκθεση των εφήβων σε αρνητι-
κά ερεθίσματα που υπάρχουν στο διαδίκτυο ή 
προωθούνται από τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Όμως, όλες αυτές οι θέσεις που συ-
χνά βρίσκονται στο κοινωνικό προσκήνιο δεν εί-
ναι τίποτα άλλο παρά αποτέλεσμα του συνεχούς 
βαυκαλισμού των μεγαλυτέρων, σε μία απέλπιδα 
προσπάθεια να αποφύγουν να αντικρίσουν την 
αλήθεια. Η πραγματική αιτία του φαινομένου εί-
ναι, κατά βάθος, η αλγεινή απογοήτευση των νέ-
ων ανθρώπων από την κατάρρευση των προτύ-
πων τους, δηλαδή των γονέων τους, οι οποίοι δεν 
είναι απλώς αυτοί που τους έφεραν στον κόσμο 
και μεριμνούν για τις ανάγκες τους, αλλά αποτε-
λούν στηρίγματα ζωής: εικόνες λατρείας, αγάπης 
και περηφάνιας. 

Κάποτε, οι νέοι ανακαλύπτουν ότι τα λαμπρά 
εκείνα πρότυπα δε στέκονται στα υψηλά βά-
θρα, όπου τα έχει τοποθετήσει η εμπιστοσύνη 
και η αγάπη τους, αλλά έχουν τη λάμψη μόνο απ’ 
έξω, ενώ μέσα τους υπάρχει διαφθορά, ψεύδος 
και υποκρισία. Και τότε, ο μικρός ηθικός 
τους κόσμος καταρρέει, χάνει τους 
άξονές του και το ελαφρό οικοδό-
μημα γκρεμίζεται. Από την απο-
γοήτευση πέφτουν στον κυ-
νισμό, την αναίδεια ή την 
απελπισία, που μπορεί 
να τους οδηγήσουν σε 
ακραίες καταστάσεις. 

Εάν, μάλιστα, διευρύ-
νουμε την έννοια του 
συγκεκριμένου προ-
τύπου περαιτέρω και 

συμπεριλάβουμε ολόκληρη τη γενιά των ενήλι-
κων, αυτούς, δηλαδή, που αντιπροσωπεύουν το 
οικονομικό, πολιτικό και πνευματικό «παρών» 
της κοινωνίας, τότε θα κατανοήσουμε πως η αι-
τία του εκτροχιασμού της νέας γενιάς είναι, κατά 
μεγάλο ποσοστό, η ηθική έκπτωση της παλαιότε-
ρης. Αυτή είναι η οδυνηρή αλλά αναμφισβήτητη 
αλήθεια, καθώς τα παιδιά είναι εικόνα και ομοίω-
ση των γονέων και αποτελούν συνέχειά τους, μέ-
χρι την ώρα που θα σταθούν στα πόδια τους και 
θα αποκτήσουν την αυθυπαρξία τους. Αλλά και 
τότε, η προσωπικότητά τους έχει εμποτιστεί με 
στοιχεία των γονέων τους, τα οποία θα τους οδη-
γούν όλη τους τη ζωή. 

Η γενιά που ωρίμασε στις δεκαετίες μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, περνά μια βαθιά ηθική κρίση. 
Το ψεύδος και η διαφθορά την έχουν διαβρώσει, 
ενώ υπηρετεί, αποκλειστικά, το συμφέρον και, για 
την αγνότητα των ηθών της, όχι μόνο δεν υπερη-
φανεύεται, αλλά ντρέπεται να μιλήσει η ίδια. Πα-
ράλληλα, όμως, επιλέγει να παριστάνει τον ήρωα 
και να κηρύττει, με στόμφο, στους νέους την πί-
στη, την ευπρέπεια και την αρετή. Ο νέος, όμως, εί-
ναι πιο έξυπνος απ’ ό,τι φαίνεται. Στην αρχή, υπα-
κούει από τον σεβασμό και θαυμασμό που τρέφει 
προς τους μεγαλυτέρους του, έπειτα, όμως, ανα-
καλύπτει είτε αιφνίδια είτε σταδιακά ότι αυτό που 
βλέπει δεν είναι το πρόσωπο αλλά το προσωπείο 
της μεγαλύτερης γενιάς. Συνειδητοποιεί πως η 
αρετή ζητείται από αυτόν, χωρίς, όμως, να την κα-
τέχουν αυτοί που τη ζητούν. Συνειδητοποιεί πως 
ο αυτοσεβασμός διδάσκεται χωρίς να ασκείται, η 
αλήθεια υμνείται χωρίς να εφαρμόζεται. Ως απο-
τέλεσμα, τα πρότυπα γκρεμίζονται στα μάτια του 
και, μαζί με αυτά, κάτι βαθύτερο καταρρέει μέσα 
του. Έτσι, ο κλονισμός που απορρέει από την οδυ-
νηρή διάψευση, την απογοήτευση και την απο-
στροφή τον συντρίβει. 

Όμως δεν είναι αργά. Ο φαύλος κύκλος «παρα-
γωγής» ανθρώπων έρμαιων των παθών τους και 
αποκομμένων από καθετί ενάρετο μπορεί να πά-

ψει να υφίσταται. Οι άνθρωποι, στις 
σχέσεις μας, οφείλουμε να αποζη-

τούμε την αρετή. Αυτό δύναται 
να πραγματοποιηθεί, μόνο αν 

η παλαιότερη και η νέα γε-
νιά συμπορευθούν. Η μια 

να συνδράμει την άλλη 
και μαζί να οδηγηθούμε 

στην αλήθεια, γιατί 
αυτή είναι που λείπει 
από τη ζωή όλων μας.

Σωτήρης Δήμας, 

Β1 Λυκείου
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Θα τη θυμόταν εκείνη 
την ημέρα για πάντα 
ο Αλέξανδρος. Εκεί, 

στο ταξίδι προς το άγνωστο, με 
τον πατέρα του, μέσα σε μια πα-

λιά βάρκα που έτριζε, προσπαθού-
σε να ξεχάσει, αλλά δεν μπορούσε. 

Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι τη μια 
ημέρα, στα δωδέκατα γενέθλιά του, θα 

ήταν στο σπίτι του, μαζί με τη μητέρα του, 
τον πατέρα του και τη μικρή του αδελφή, 

την Ιφιγένεια, που τον εκνεύριζε συνεχώς, 
και την επόμενη ημέρα θα προσπαθούσαν 

να ξεφύγουν από τους Τούρκους που, με τη μα-
νία τους, έκαιγαν και κατέστρεφαν τα πάντα στο 

πέρασμά τους. Τώρα, όμως, στενοχωριόταν, γιατί 
δεν ήξερε εάν θα τις συναντούσε ποτέ ξανά. Οι δυο 

γονείς χωρίστηκαν συνοδεύοντας ένα παιδί ο καθέ-
νας, γιατί δεν είχαν άλλη επιλογή μέσα στη λαίλαπα 

της φωτιάς και της σφαγής. Δεν ήξεραν τι θα συνέβαι-
νε στη συνέχεια, εάν θα κατάφερναν να επιζήσουν, αν 

θα έφταναν σε κάποιο ελληνικό νησί, αν θα έβρισκαν ένα 
ξεροκόμματο να φάνε, για να μην πεθάνουν από την πείνα. 

Ναι, δεν ήξερε, αλλά ήλπιζε να πάνε όλα καλά. Γιατί η κατα-
στροφή της Σμύρνης επρόκειτο να είναι ένα τραγικά θλιβε-

ρό γεγονός στην ιστορία του Ελληνισμού. Και το είχε καταλάβει 
αυτό ο Αλέξανδρος...
Τώρα, αν και ταραγμένος από όλο αυτό που μόλις είχε ζήσει, 

βρισκόταν μέσα σε μια βάρκα με τόσους άλλους ανθρώπους στρι-
μωγμένους και ήθελε να γυρίσει πίσω, στο σπίτι του με θέα τη θά-

λασσα, όπου δεν του είχε λείψει ποτέ τίποτα -όλα του τα παρείχαν οι γονείς του- 
και όχι να είναι εκεί, με ένα παλιό παντελόνι, σχεδόν μικρό,  και μια μπλούζα που 
φορούσε στον ύπνο. Αναπολούσε τις ωραίες στιγμές της ζωής του που δεν ήξερε 
εάν θα ξαναζούσε.

Αλλά αυτό που έζησε θα άλλαζε τη ζωή του για πάντα. Και, όπως καθόταν εκεί, 
θυμόταν αυτό που είχε συμβεί, να βρίσκεται στο λιμάνι της Σμύρνης, που κάπο-
τε είχε τόσο έντονο το στοιχείο του Ελληνισμού και τώρα οι Τούρκοι -που ποτέ 
δε συμπαθούσε ο Αλέξανδρος- την είχαν ταπεινώσει τόσο πολύ…Τη θυμόταν 
να φλέγεται κι εκείνος να μην μπορεί να κάνει τίποτα για την όμορφη πατρίδα 
του... Θυμόταν, επίσης, τις σφαγές που γίνονταν μπροστά του, τους σκοτωμούς 
τόσο ανδρών όσο και γυναικών. Άλλοι άνθρωποι υπέκυπταν στα τραύματά τους, 
αφού είχε καεί όλο το δέρμα τους, ενώ άλλοι έδιναν όλα τους τα υπάρχοντα, για 
να γλιτώσουν τον θάνατο και σπρώχνονταν, για να καταφέρουν να μπουν στις 
βάρκες, μωρά στην αγκαλιά των μανάδων τους να προσπαθούν να τραφούν με 
λίγο γάλα από το στήθος τους. Μια μητέρα, στη βιασύνη της να φύγει γρήγορα 
με τις βάρκες, πήρε ξένο μωρό, την κόρη της αδελφής της κι όχι τον δικό της μο-
νάκριβο γιο. Την ήξερε αυτή τη γυναίκα ο Αλέξανδρος, ήταν η γειτόνισσά τους. 
Την είχε ακούσει να κραυγάζει και να κλαίει, την ώρα που ο πατέρας του έδινε λε-
φτά, χρυσαφικά και ασήμι στους Τούρκους, για να τον αφήσουν να περάσει και 
να μπει σε αυτήν την ξύλινη βάρκα. Έβλεπε εκείνη την ώρα κι άλλους Τούρκους 
να λεηλατούν την κεντρική εκκλησία, στην οποία πήγαινε κάθε Κυριακή ο Αλέ-
ξανδρος με την οικογένειά του. Καθώς έτρεχε, είδε μπροστά του και μια γυναίκα 
να αιμορραγεί, γιατί ένας Τούρκος της έκοψε τα αφτιά, για να της πάρει τα δια-
μαντένια σκουλαρίκια της, μιας και δεν μπορούσε να της βγάλει. Όλα αυτά είχαν 
μείνει χαραγμένα στη μνήμη του...

Μετά από λίγο τον πήρε ο ύπνος. Όταν ξύπνησε, είχε, πια, ξημερώσει. Ταξίδευ-
αν όλη τη νύχτα. Είχαν φτάσει σε μια περιοχή της Ελλάδας• το όνομά της κάπου 
το είχε ξανακούσει. Πειραιάς έλεγαν οι πινακίδες. Καθώς προχωρούσε, ένιωσε 
την κοιλιά του να πονάει. Δεν είχε φάει τίποτα. 

Ο πατέρας δεν άκουγε τίποτα. Ήταν στον δικό του κόσμο, γιατί ήξερε ότι δεν 
μπορούσε να ζήσει χωρίς την κόρη του και  τη γυναίκα του· την αγαπούσε την 
Μαρία, είχαν ζήσει μια ζωή μαζί. Για καλή τους τύχη, ο πατέρας, προβλέποντας 
τα γεγονότα αυτά, είχε καταφέρει να συγκεντρώσει κάποια χρήματα, τα οποία 
πήραν μαζί τους, όταν έγινε το κακό. Λίγο πριν χωριστούν οι δυο γονείς, μοίρα-
σαν στα δυο και τα χρήματα αυτά. Του πατέρα του είχαν μείνει μερικά και πήγε 
να αγοράσει κάτι, για να φάει το παιδί και βρήκε και μια βρύση με καθαρό νερό. 
Αφού πλύθηκαν και οι δυο, συνέχισαν τον δρόμο τους. Αποφάσισαν πως ήταν  
πιο σημαντικό να δουν πού μπορούσαν να κοιμηθούν το βράδυ. Βρήκαν ένα 
πανδοχείο, αλλά ο ιδιοκτήτης δεν τους δέχτηκε: 
- Δε δεχόμαστε Τούρκους, είπε με δυνατή φωνή.

Τα λόγια αυτά έμειναν χαραγμένα, για πάντα, στην καρδιά του Αλέξανδρου· 
δεν τα ξέχασε ποτέ. 
- Πατέρα, αυτή δεν είναι η πατρίδα μας; Είμαστε Τούρκοι στην Ελλάδα κι Έλλη-

νες στη Σμύρνη; Αφού εσύ δε μου έλεγες ότι εδώ θα είμαστε καλά και θα μας 
δεχτούν οι συμπατριώτες μας; ρώτησε έκπληκτο το παιδί.
Ο πατέρας το κοίταξε βαθιά στα μάτια, μην έχοντας κάτι να πει.
Μετά από αυτό, το παιδί αποθαρρύνθηκε, δεν ξαναρώτησε τίποτα. Του είχε 

λείψει η μητέρα του και η «εκνευριστική» αδελφή του που, τώρα, δε θεωρούσε 
καθόλου  εκνευριστική. Ήθελε τόσο πολύ να τις συναντήσει και τις δυο, αλλά αυ-
τό δεν έγινε ποτέ...

Ειρήνη Ζαφειροπούλου, Β1 Γυμνασίου
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Κάθε χρόνο, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γραμ-
ματείας, να ξεδιπλώσουν το συγγραφικό τους ταλέντο, ορμώμενα από διά-
φορα θέματα που συναντούμε σε κείμενα που αφορούν στην επικαιρότητα 

ή σε αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων που επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο 
του μαθήματος. Έτσι και εφέτος, δόθηκε το έναυσμα για δημιουργική γραφή 
με τρόπο ελεύθερο, απολαυστικό, μοναδικό για κάθε «μικρό» ή «μικρή» συγ-
γραφέα. Η θεματολογία, όπως θα διαπιστώσετε, ποικίλλει και ακολουθεί τη 
φαντασία των παιδιών. Για κάποια από αυτά, ο συγκεκριμένος τρόπος έκ-
φρασης υπήρξε συντροφιά ή διοχέτευση πνευματικής ενέργειας κατά την, 
ομολογουμένως, πρωτόγνωρη και δύσκολη-για όλους μας- περίοδο της 
υποχρεωτικής απομόνωσης λόγω της πανδημίας. 

Τα παιδιά μας, λοιπόν, μας κατέδειξαν, για άλλη μια φορά, ότι είναι 
ευαίσθητα, ότι αφουγκράζονται τη, συχνά, ζοφερή κοινωνική πραγ-
ματικότητα, ότι η φαντασία τους καλπάζει και αντιστρατεύεται την 
έλλειψη συναισθηματικής ευαισθησίας που χαρακτηρίζει τον κό-
σμο των ενηλίκων. Είναι μια ελπιδοφόρα διαπίστωση που όλοι 
έχουμε τόσο πολύ ανάγκη! Καλή ανάγνωση!

Νάσια Κατωπόδη, Φιλόλογος

     Ταξίδι προς την ελευθερία
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Βρισκόμαστε στον Φεβρουάριο του 2020 και μια ακόμα βασα-
νιστική ημέρα άρχισε για τον δεκατριάχρονο μαθητή με κατα-
γωγή από τη Γιουχάν της Κίνας, τον Λι. Ο κορονοϊός εξαπλωνό-

ταν με πολύ γρήγορους ρυθμούς και είχαν εμφανιστεί κρούσματα και 
στην Ευρώπη. Έτσι, όταν ο Κινέζος μαθητής έφτασε στο σχολείο του, 
στην Αθήνα, δεν έλειψαν, για μια ακόμα φορά, τα υβριστικά σχόλια 
των Ελλήνων συμμαθητών του και, κυρίως, του αρχηγού της παρέας, 
του Γιάννη.  

Με το που μπήκε στην τάξη, ο Γιάννης φώναξε: «Γρήγορα, απομα-
κρυνθείτε και ανοίξτε τα παράθυρα! Ήρθε ο Κινέζος! Θα μας κολλήσει 
ο βρομιάρης σκιστομάτης. Λες και δεν ξέρουμε ότι τις διακοπές των 
Χριστουγέννων τις πέρασε στην παλιοπατρίδα του!» Ξαφνικά, μπήκε 
στην αίθουσα η καθηγήτρια της Χημείας και όλοι σώπασαν μονομιάς. 
Εν τω μεταξύ, όλα τα παιδιά είχαν βγάλει από τις τσάντες τους αντιση-
πτικά και καθάριζαν τα χέρια τους, τις καρέκλες τους ακόμα και τις κα-
σετίνες τους. Επιπλέον, απομάκρυναν τα θρανία τους από εκείνο του 
Κινέζου συμμαθητή τους. Ο Λι αισθανόταν πραγματικά πολύ άβολα. 
Ήθελε να ανοίξει η γη να τον καταπιεί.    

Στο διάλειμμα, ο Γιάννης του είπε «Βάλε τη μάσκα σου, κιτρινιάρη! 
Δε βλέπεις ότι όλοι φοράμε; Εσύ, λοιπόν, είσαι ο πρώτος που έπρεπε να 
φορά, για να μη μας κολλήσεις την ασθένειά σου, ανεύθυνε! Αχ! πόσο 
θα ήθελα να σου χώσω μια μπουνιά στην κίτρινη μούρη σου, αλλά φο-
βάμαι ότι θα με κολλήσεις. Να ξέρεις ότι σε αντιμετωπίζουμε όλοι σαν 
ασυμπτωματικό φορέα του ιού». 

Ο Λι υπάκουσε χωρίς να βγάλει άχνα. Σκεφτόταν ότι είχε επισκεφτεί 
την Κίνα έναν μήνα πριν και ο χρόνος επώασης του ιού είναι μέχρι 14 
ημέρες, οπότε, αφού δεν είχε συμπτώματα ούτε ο ίδιος ούτε η οικογέ-
νειά του, ήταν αδύνατο να είχε κορονοϊό. Καθώς σκεφτόταν όλα αυ-
τά, έτρωγε ένα κουλούρι και, κάποια στιγμή, του στάθηκε ένα ψίχουλο 
στον λαιμό. Κρατιόταν να μη βήξει, αλλά δεν άντεξε. Έβηξε καλύπτο-
ντας το στόμα του με την μπλούζα του. Τότε, όλα τα παιδιά που βρί-
σκονταν εκεί κοντά έτρεχαν πανικόβλητα ουρλιάζοντας. Ο Λι ήταν πο-
λύ στενοχωρημένος και σκέφτηκε: «Μα, γιατί μου συμπεριφέρονται 
όλοι τόσο άσχημα; Γιατί είναι αγενείς μαζί μου;».

Τα πικρόχολα σχόλια, όμως, συνεχίστηκαν. Για παράδειγμα, το με-
σημέρι, στην τραπεζαρία του σχολείου, ο Γιάννης με την παρέα του 
του είπε: «Ξέρεις, εδώ δε σερβίρονται νυχτερίδες ούτε ποντίκια, οπότε 
καλά θα κάνεις να βρεις κάτι άλλο να φας».

 Μέσα στον επόμενο χρόνο, ο κορονοϊός εξαπλώθηκε σε όλον 
τον κόσμο. Τα κρούσματα και οι θάνατοι ήταν εκατοντάδες χιλιάδες. 
Όμως, ο πατέρας του Λι, ο οποίος ήταν γιατρός, κατάφερε να ανακα-
λύψει, αρχικά, εμβόλιο και, στη συνέχεια, τη θεραπεία της ασθένειας. 
Τότε, το πρόβλημα αυτό λύθηκε οριστικά. Στο εξής, δεν υπήρχαν άλλα 
κρούσματα, ώσπου, τελικά, ο κορονοϊός εξαφανίστηκε για πάντα. Με-
τά από αυτό, όλοι μετανιωμένοι για τη συμπεριφορά τους προς τον Λι, 
ζήτησαν συγγνώμη και, προπάντων, ο Γιάννης, καθώς χάρη στην ανα-
κάλυψη της θεραπείας της ασθένειας από τον πατέρα του Λι, σώθηκε 
η γιαγιά του. Έτσι, ο Λι έγινε πολύ δημοφιλής και αγαπητός προς όλους 
και δεν ξαναδέχθηκε εκφοβισμό από κανέναν.       

                                                                                                                
Αλεξάνδρα Παπαστελιάτου, Β1 Γυμνασίου

Ήταν άλλη μία κρύα νύχτα του χειμώνα. Η ώρα περνούσε βασανιστικά, ενώ το κατά-
λευκο χιόνι έπεφτε σαν πούπουλο πάνω στο σκισμένο παλτό του Θωμά. Καθόταν, 
όπως συνήθιζε, δίπλα στο μπακάλικο, περιμένοντας κάποιον περαστικό να του πε-

τάξει κάνα- δυο νομίσματα.
Ο Θωμάς ήταν ορφανός από πολύ μικρή ηλικία. Οι γονείς του εκτελέστηκαν κατά τη δι-

άρκεια της εισβολής των Γερμανών στο χωριό τους. Έτσι, κατέληξε στο ορφανοτροφείο, 
από όπου αποφάσισε να φύγει, για να αναζητήσει την τύχη του στην πόλη.

Καθώς καθόταν κάτω από φύλλα εφημερίδας, χάζευε το βιβλιοπωλείο, ακριβώς απένα-
ντί του. Του άρεσαν πολύ τα βιβλία. Όμως, είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία στο γράψιμο. Στο 
ορφανοτροφείο, είχε ένα κρυφό σημειωματάριο, όπου έγραφε όλες του τις σκέψεις, τις 
απορίες και τις ιστορίες της φαντασίας του.

Τη σκέψη του διέκοψε ο ιδιοκτήτης του παντοπωλείου, που τον καληνύχτισε, κλειδώ-
νοντας το μαγαζί. Το βλέμμα του ξανάπεσε στη φωτισμένη βιτρίνα του βιβλιοπωλείου. Με 
τα βιβλία και το γράψιμο ξέφευγε από την καταθλιπτική πραγματικότητα και ταξίδευε…

Δεν μπορούσε αυτό το αθώο παιδί με τα ξανθά μαλλιά να φανταστεί πως, όση ώρα ήταν 
απορροφημένο στις σκέψεις του, η κυρία Λουΐζα το παρακολουθούσε. Η κυρία Λουΐζα δεν 
είχε παιδιά. Ήταν η βιβλιοθηκάριος της πόλης. Πρώτη φορά έβλεπε ένα παιδί να μαγεύεται 
μόνο με τα γυαλιστερά εξώφυλλα των βιβλίων στη βιτρίνα. Συνήθως, τα παιδιά της ηλικίας 
του έπαιζαν με σφεντόνες και σβόλους.

Το πήρε απόφαση. Η κυρία Λουΐζα ήθελε να μοιραστεί το πάθος της με εκείνο το παιδί. 
Αμέσως, άρπαξε το καλοραμμένο σακάκι που βρισκόταν πάνω στον καλόγερο και, νυχο-
πατώντας, για να μην ξυπνήσει τους γείτονες, κατέβηκε τα μαρμάρινα σκαλοπάτια της πο-
λυκατοικίας. Χωρίς δισταγμό, πήρε από το χέρι τον Θωμά και του ψιθύρισε με ένα κρυφό 
χαμόγελο: «Θα σε πάω εκεί όπου η μαγεία γίνεται πραγματικότητα». Ο Θωμάς δεν πρόλαβε 
να απαντήσει ώσπου, προτού το καταλάβει, βρισκόταν μέσα στα σκοτεινά δρομάκια της 
πόλης.

Τρέχανε, μέχρι που φτάσανε στη βιβλιοθήκη. Ο Θωμάς είχε τρομάξει. Μα, βλέποντας το 
χαλαρό πρόσωπο της κυρίας Λουΐζας, σταμάτησε να ανησυχεί. Μετά από λίγη ώρα, ήρθε 
η κυρία Λουΐζα με ένα φλιτζάνι αχνιστό τσάι. Την τελευταία φορά που ο Θωμάς ήπιε τσάι 
ήταν καιρό πριν, στο ορφανοτροφείο. Προσπάθησε να πιει λίγο, αλλά ήταν τόσο ζεστό που 
ούτε να το ακουμπήσει δεν μπορούσε.

Όμως, την προσοχή του έκλεψαν τα εκατοντάδες βιβλία που τον περιτριγύριζαν. Τότε, 
πήρε τον λόγο η κυρία Λουΐζα και τον ρώτησε:
- Ποιο είναι το όνομά σου;
- Θωμάς, απάντησε διστακτικά.
- Αχ, έχεις ένα υπέροχο όνομα! Έτσι έλεγαν και τον άντρα μου. Όμως, έφυγε για τα ξένα και δεν 

τον ξαναείδα, είπε με θλίψη η κυρία Λουΐζα.
- Σας καταλαβαίνω… Εγώ έχασα τους γονείς μου σε πολύ μικρή ηλικία.

Ακολούθησε μια στιγμή σιωπής. Τότε, σε μια προσπάθεια να διαλυθεί αυτή η δυσάρεστη 
ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί, πήρε τον λόγο η κυρία Λουΐζα.
-  Σε είδα που κοιτούσες τη βιτρίνα με τα βιβλία και ήθελα να σου δώσω την ευκαιρία να γνωρί-

σεις και εσύ αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι, όταν σε πρωτοείδα, υπήρχε κάτι 
στο βλέμμα σου που δεν είχα ξαναδεί σε παιδί. Γι’ αυτό, μη διστάζεις, πάρε όποιο βιβλίο θες.
Ο Θωμάς δεν πίστευε πως μπορούσε να διαλέξει όποιο βιβλίο ήθελε και, χωρίς δεύτερη 

σκέψη, ξεχύθηκε στους δαιδαλώδεις διαδρόμους της βιβλιοθήκης.

Χρυσαλένια Ξένου-Μαρίνου, Α2 Γυμνασίου

      ΓΙΑΤΙ Εκεί όπου η μαγεία 
γίνεται πραγματικότητα



 Γιατί;

«Παππού, παππού, θα μας πεις μια ιστορία;», είπαν τα 
δύο εγγόνια τρέχοντας, γεμάτα ενθουσιασμό, προς 
την παλιά πολυθρόνα του παππού. «Ελάτε εδώ κο-

ντά…», αποκρίθηκε ο παππούς γυρνώντας το κεφάλι του προς 
τα δύο του εγγόνια. Όταν αυτά κάθισαν μπροστά του, είπε ο παπ-
πούς: «Θα σας πω μια ιστορία από τα παιδικά μου χρόνια, όταν, 
μετά τον πόλεμο του ’40 αναγκάστηκα να ταξιδέψω στην Αμερική. 
Δεκατεσσάρων ετών ήμουν, όταν μπήκα στο πλοίο…» και άρχισε 
τη διήγησή του. 

«Είχαν περάσει περίπου πέντε μήνες από τότε που φτάσαμε στην 
Αμερική. Μαζί με άλλους δύο φίλους, που γνώρισα στο πλοίο, νοι-
κιάσαμε ένα σπίτι, για να μείνουμε. Μικρό, αλλά μας έφτανε. Εγώ 
είχα βρει δουλειά ως εφημεριδοπώλης. Κάθε ημέρα, φώναζα όσο 
πιο δυνατά μπορούσα, προσπαθώντας να πουλήσω εφημερίδες. 
Τα χρήματα ήταν λίγα, μα τα χρειαζόμουν. 

Μια ημέρα, γυρνώντας στο σπίτι εξουθενωμένος, βρήκα στον 
δρόμο έναν παχύ φάκελο. Αμέσως, τον σήκωσα και, όταν τον άνοι-
ξα, έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Μέσα στον φάκελο υπήρχαν περί-
που δέκα χιλιάδες δολάρια. Δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου τόσα 
χρήματα. Σκέφτηκα για λίγο και, στο τέλος, αποφάσισα να κρατή-
σω τον φάκελο. Τον έκρυψα κάτω από το σκισμένο μου σακάκι και, 
προσποιούμενος τον ανέμελο, άρχισα να κατευθύνομαι προς το 
σπίτι. 

Λίγο πριν φτάσω, όμως, άκουσα πίσω μου βήματα και ομιλίες. 
Αμέσως, γύρισα το κεφάλι μου γεμάτος φόβο και είδα έναν άντρα 
με καπέλο και καμπαρντίνα να περπατά αργά και να μονολογεί 
κοιτώντας κάτω. Από τα λίγα Αγγλικά που γνώριζα, κατάλαβα ότι 
έψαχνε κάτι μεγάλης αξίας. Θυμήθηκα τον φάκελο. Ταυτόχρονα, 
όμως, βρέθηκα στον πειρασμό• να τον κρατήσω ή να τον δώσω; 
Ήταν δύσκολη η επιλογή. Όμως, στο τέλος, πήρα την απόφαση να 
τον επιστρέψω.

Προσπάθησα να πάρω θάρρος, καθώς περπατούσα προς το μέ-
ρος του. Όταν τον έφτασα, παρόλο το άγχος μου, έκανα τη φω-
νή μου να δείχνει φυσιολογική: «Τι ψάχνετε;» ρώτησα στην τοπική 
γλώσσα. Δεν πήρα απάντηση. «Μήπως ψάχνετε αυτό;» τον ρώτη-
σα ξανά, δείχνοντάς του τον φάκελο αυτήν τη φορά. Εκείνος τον 
κοίταξε με ένα βλέμμα έκπληξης. Του τον έδωσα. Τον αναγνώρισε. 
Γεμάτος χαρά που ξαναβρήκε τα χρήματα που είχε χάσει, γύρισε 
σ’ εμένα και μου πρότεινε να με κεράσει κάτι σε ένα κοντινό εστι-
ατόριο. Ήμουν τόσο πεινασμένος που δεν μπορούσα να αρνηθώ. 

Καθώς απολάμβανα το φαγητό μου, για κάποιον λόγο που κι 
εγώ αργότερα κατάλαβα, με ρώτησε αν δουλεύω. Παρόλη την 
έκπληξή μου, αφού δε συνηθίζεται να ρωτά κάποιος ένα παιδί αν 
δουλεύει- μάλλον κατάλαβε ότι καταγόμουν από άλλη χώρα- του 
απάντησα. Αιφνιδίως, μόλις ανέφερα το επάγγελμά μου, από μια 
ξαφνική αλλαγή στην έκφραση του προσώπου του, κατάλαβα ότι 
του ήρθε μια ιδέα. Εκείνος αντιλήφθηκε την απορία μου και είπε 
ότι διοικεί μια μεγάλη επιχείρηση. Μην μπορώντας να καταλάβω, 
ζήτησα διευκρινίσεις. Τότε, μου εξήγησε ότι, για να με ευχαριστή-
σει, θα με προσλάμβανε στην επιχείρησή του, αν ήθελα κι εγώ, 
που, φυσικά, ήθελα. Μπορεί η δουλειά να μην ήταν σπουδαία, αλ-
λά ήταν πολύ καλύτερη από την προηγούμενη δουλειά μου. 

Σε λίγη ώρα, είχαμε κανονίσει τις λεπτομέρειες κι εγώ γύριζα πε-
ριχαρής στο σπίτι. Αυτά που συνέβησαν εκείνη την ημέρα ήταν 
πέρα από κάθε προσδοκία. Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τον 
ενθουσιασμό μου, όταν γύρισα στο σπίτι. Ήταν η σπουδαιότερη 
ημέρα της ζωής μου!». 

Κάπως έτσι τελείωσε την ιστορία του ο παππούς και τα εγγονά-
κια αναγκάστηκαν να πάνε στο υπνοδωμάτιό τους, παρά τις αντι-
δράσεις τους, αφού ήθελαν να ακούσουν κι άλλη ιστορία από εκεί-
νον. 

Γιώργος Παναγόπουλος, Α2 Γυμνασίου

Ο φάκελος
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Ήταν Φεβρουάριος, όταν στην αστυνομία δόθηκε ένα αίνιγμα που θα οδηγούσε, αργότε-
ρα, στην ανακάλυψη μιας απάνθρωπης πράξης. Όλα ξεκίνησαν με ένα γράμμα βαμμένο 
με κηλίδες αίματος.

Μερικούς μήνες πριν, ο γιος - και συγγραφέας του γράμματος- μετακόμισε στην Αγγλία για 
σπουδές. Κάποια στιγμή, αποφάσισε να στείλει ένα μήνυμα για οικονομική βοήθεια στην οικογέ-
νειά του, ζητώντας από τους γονείς του ένα μικρό χρηματικό ποσό. Έτσι, η μητέρα του ταξίδεψε, 
για να τον επισκεφθεί. Κατά την είσοδό της στο σπίτι, όμως, το θέαμα με το οποίο ήρθε αντιμέτω-
πη ήταν αποτρόπαιο. 

Ο γιος της είχε πυροβοληθεί, ωστόσο η σφαίρα τον είχε  τραυματίσει ελαφρά. Η σφαίρα δε 
βρέθηκε, ούτε παραδόθηκε ποτέ στην αστυνομία. Η γυναίκα υποστήριξε κατηγορηματικά πως 
δεν βρήκε τίποτα παραπάνω. Έψαξε και για άλλα τραύματα, και, τελικά, βρήκε ένα ακόμη. Κάλε-
σε ασθενοφόρο, αλλά ήταν αργά. Στην αστυνομία παραδόθηκε ένα αποδεικτικό στοιχείο, όμως, 
εξαιρετικά ελλιπές, το ματωμένο γράμμα. 

Οι ερευνητές δεν μπορούσαν να λύσουν την υπόθεση. Όσο περισσότερες πληροφορίες έρ-
χονταν στο φως, τόσο περιπλεκόταν η υπόθεση. Οι ιατροδικαστές ανακοίνωσαν πως τα αίτια 
θανάτου ήταν χτυπήματα από ρόπαλο, αφού δεν υπήρχε κάποιο στοιχείο που κάποιος είχε απο-
κρύψει… Τα βλέμματα έπεσαν πάνω στη μητέρα. Όμως, τι κίνητρο θα μπορούσε να έχει εκείνη, 
ώστε να ψευδομαρτυρήσει και να παραποιήσει το οτιδήποτε στον τόπο του εγκλήματος, την ίδια 
στιγμή που το μόνο που ζητούσε ήταν να αποδοθεί δικαιοσύνη; Όλοι συμφώνησαν ότι ήταν μία 
μεγάλη γυναίκα που δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν, επομένως το να κατηγορηθεί για τον φόνο 
του γιου της ήταν εντελώς ακραίο και δεν ανταποκρινόταν στα στοιχεία και την κατάθεσή της. 

Οι εγκληματολόγοι ενοχλούνταν στη σκέψη ότι, όπως δεν είχε, ήδη, βρεθεί ένα αντικείμενο 
υψίστης σημασίας που να οδήγησε στη δολοφονία του αγοριού, έτσι, υπήρχε και το ενδεχόμενο 
να μην είχαν ανακαλύψει κι άλλα, εξίσου σημαντικά στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. 
Για παράδειγμα, τα δαχτυλικά αποτυπώματα από το ρόπαλο ή, έστω, η σφαίρα του όπλου θα ήταν 
ιδιαίτερα σημαντικά, ωστόσο, τίποτε από αυτά δεν είχε βρεθεί.

Οι ερευνητές αντιλήφθηκαν πως οι πρώτες δύο ημέρες μετά τον θάνατο του νεαρού είχαν πε-
ράσει- οι πρώτες 48 ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες- και καμία ανακάλυψη δεν είχε γίνει που να 
οδηγήσει, αργότερα, στην επίλυση αυτού του ανατριχιαστικού γρίφου. Όσοι εργάζονταν για την 
υπόθεση άρχισαν να αποθαρρύνονται, ενώ, σταδιακά, την εγκατέλειπαν όλο και περισσότεροι, 
μέχρι που δεν απέμεινε κανένας και η υπόθεση «πάγωσε».

Μια ημέρα, είκοσι χρόνια αργότερα, η γυναίκα κάλεσε στο αστυνομικό τμήμα. Βρισκόταν στο 
νοσοκομείο και ήθελε να δώσει εξηγήσεις για τον θάνατο του γιου της. Κανένας δεν κατάλαβε 
πλήρως τι εννοούσε, αφού η υπόθεση με τον γιο της δεν είχε επιλυθεί, ενώ οι περισσότεροι δεν 
είχαν καν συγκρατήσει το όνομά της. Ένας αστυνόμος προθυμοποιήθηκε να μιλήσει με την κυ-
ρία, που, από τις πληροφορίες που του δόθηκαν από τους νοσηλευτές, ήταν στο τελικό στάδιο 
της ασθένειάς της. 

«Θα σας πω για εκείνη την ημέρα. Εκείνη την υπόθεση με τον γιο μου», είπε χαμηλόφωνα.
«Όταν μπήκα μέσα στο σπίτι του, ήταν ζωντανός. Μιλήσαμε λίγο και άρχισα να τακτοποιώ κά-

ποια πράγματα. Στην ουσία, απλά συνέλεγα τα απαραίτητα αντικείμενα, που θα με βοηθούσαν να 
εκπληρώσω τον στόχο μου.» Αυτό που ανατρίχιασε τον ανακριτή ήταν το γεγονός ότι, μόλις της 
ζητήθηκε ο λόγος που προέβη στην πράξη αυτή, εκείνη είπε παγερά: 
- Ήταν προσχεδιασμένο. Ο γιος μου, όπως γνωρίζετε, έγραψε αυτό το γράμμα, για να ζητήσει 

χρήματα. Ο ίδιος δούλευε, όμως, το εισόδημά του ήταν χαμηλό. Εγώ έπαιζα... καταλαβαίνετε. 
-  Χαρτιά, να υποθέσω; 
-  Ακριβώς. Ήταν αναγκαία αυτά τα χρήματα για εμένα. Όταν το έμαθε η οικογένειά μου, σταμά-

τησε να με υποστηρίζει οικονομικά.   
 Εγώ, όμως, είχα εθιστεί σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό και το ξέρω, γι’ αυτό θεωρούσα ότι εκείνο 

το παιδί ήταν αντίπαλός μου. Ήταν η πρώτη φορά που θα μας ζητούσε βοήθεια. Επέλεξε να στεί-
λει γράμμα, για να καλοπιάσει τον πατέρα μου, ο οποίος αποτελούσε το μοναδικό άτομο που συ-
νέχιζε να με υποστηρίζει, παρόλο που ήξερε τον λόγο για 
τον οποίο χρειαζόμουν τα ποσά που ζητούσα. Ο γιος 
μου έκανε ένα τηλεφώνημα, πριν φτάσει να γράψει 
εκείνο το μήνυμα! Είχαμε διαφωνήσει έντονα, τον 
είχα απειλήσει να μη φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Πή-
ρα το πρώτο αεροπλάνο και πήγα να τον βρω. Είχα 
εκνευριστεί, καθώς θα μου έπαιρνε το ποσό που 
ήθελα να παίξω εκείνη τη νύχτα. Όταν απορρο-
φήθηκε με το γράψιμο, απλά τον χτύπησα με 
ένα ρόπαλο και προσπάθησα να τον πυροβο-
λήσω, αλλά δεν είχα σημά-
δι. Μετά…»

«Γιατί; Πώς μπόρεσες;», 
είπε δυνατά ο αστυνόμος.

Αλλά ήταν αργά.
Ελεάνα Αθανασίου, 

Β1 Γυμνασίου
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Ξύπνησε πιασμένη πάνω σε ένα παγκάκι και 
το πρόσωπό της ήταν μουσκεμένο, όχι επει-
δή έβρεχε ή είχε ιδρώσει, αλλά διότι έκλαιγε, 

καθώς ήταν συνηθισμένη στα άνετα κρεβάτια του 
ορφανοτροφείου. Δεν ήξερε αν έκλαιγε λόγω του 
πόνου ή αν ήταν κάποια άλλη η αιτία που της προ-
ξενούσε αυτό το συναίσθημα! Η πρώτη της σκέψη 
ήταν αυτή που την ταλάνιζε και την τρομοκρατού-
σε τις δύο τελευταίες ημέρες που το είχε σκάσει από 
το ορφανοτροφείο... Πώς είναι, στ’ αλήθεια, αυτός ο 
κόσμος; Αυτή η απορία τη βασάνιζε συνεχώς, αφού 
δεν ήξερε τι θα αντιμετωπίσει στο ξεκίνημα μιας νέ-
ας, ανεξάρτητης ζωής. 

Σηκώθηκε από το παγκάκι όπου είχε κοιμηθεί το 
προηγούμενο βράδυ και η Χριστίνα, 13 ετών κορί-
τσι, αποφάσισε να δώσει μια λύση στο πρόβλημα 
που τριγυρνούσε, συνεχώς, στο μυαλό της.

Ήταν αποφασισμένη, ήθελε να ανακαλύψει τον 
πραγματικό κόσμο και την πραγματική ζωή, όμως, η 
πρώτη δυσκολία τής είχε, μόλις, χτυπήσει την πόρτα. 
Η δυσκολία αυτή ήταν μία μονάχα λέξη: «Τι;». Αυτό το 
«τι» είχε πολλές ερμηνείες: «τι κάνω τώρα;», «τι είναι 

αυτό;» «τι θα φάω;»... Αυτή η τελευταία σκέψη ήταν 
που έκανε τη Χριστίνα να λυγίσει και να ξεσπάσει σε 
κλάματα! 

Σκούπισε τα δάκρυά της και έπραξε όπως είχε δει 
στις ταινίες μονάχα, γιατί δεν υπήρχε κάποιος άλλος 
τρόπος να γνωρίζει πώς θα μπορούσε να κινηθεί μό-
νη της στον έξω κόσμο. Κινήθηκε, λοιπόν, προς μια 
τυχαία κατεύθυνση, πήρε ένα πλαστικό ποτήρι που 
βρήκε στα σκουπίδια, έκατσε σε μια άκρη του πεζο-

δρομίου και άρχισε να ζητιανεύει. Όλοι οι άν-
θρωποι από τους οποίους ζητούσε λίγα 

χρήματα, για να φάει, την κοιτούσαν 
απαξιωτικά, υποτιμητικά και της 

φέρονταν με άσχημο τρόπο. Άλ-
λοι της έκλειναν το παράθυρο 
του αυτοκινήτου, όταν πλησί-
αζε, χωρίς να μπουν καν στον 
κόπο να την κοιτάξουν, ενώ 
άλλοι την αντιμετώπιζαν και 
της μιλούσαν με απρεπές λε-
ξιλόγιο κι ας ήταν, απλώς, ένα 

κορίτσι 13 χρόνων! 
Έφτασε η δύση του ήλιου 

και η μικρή, η οποία επαιτούσε, 
ώστε να καταφέρει να επιβιώσει, 

δεν είχε ούτε ένα κέρμα, διότι κανέ-
νας δεν τη λυπήθηκε, για να της δώσει. 

Τα παράτησε. Είχε αποδεχτεί πως θα πεθάνει, καθώς 
ο πονόκοιλος εξαιτίας της πείνας, που την ταλαιπω-
ρούσε από ώρες πριν, είχε γίνει, πλέον, ανυπόφορος! 

Δε θυμόταν πού είχε κοιμηθεί το προηγούμενο 
βράδυ κι έτσι επέλεξε να κατευθυνθεί προς κάποιο 
τυχαίο στενό στο οποίο δεν υπήρχε κόσμος και φα-
σαρία. Σε ένα από αυτά, βρήκε μία όμορφη πολυκα-
τοικία, κάθισε στην εξώπορτα αυτής, τοποθέτησε 
μπροστά της το πλαστικό ποτηράκι και αποκοιμή-
θηκε.

Ελάχιστη ώρα αργότερα, ξύπνησε από τον ήχο 
που έκανε το κέρμα που έπεσε μέσα στο ποτήρι της. 
Ξαφνιάστηκε, σήκωσε το βλέμμα της και αντίκρισε 
ένα ζευγάρι με δύο μωρά. Την πλησίασαν… Η Χρι-
στίνα με την περαστική κυρία έμοιαζαν απίστευτα! 
Το ζευγάρι κοιτάχτηκε και βούρκωσε και, έπειτα, 
απευθυνόμενο στη Χριστίνα, έκανε μόνο μία ερώτη-
ση: «Ονομάζεσαι Χριστίνα Παπαγεωργίου;». Η μικρή 
δεκατριάχρονη προσπάθησε να θυμηθεί αν, όντως, 
αυτό ήταν το επίθετό της, επειδή θυμόταν αμυδρά 
ότι μόνο μία φορά τής το είχαν αναφέρει. Όταν θυμή-
θηκε πως, όντως, αυτό ήταν το πραγματικό της όνο-
μα, δίστασε αλλά, παρόλ' αυτά, κούνησε το κεφάλι 
της καταφατικά! Τότε, το ζευγάρι δεν άντεξε άλλο και 
είπε μονάχα: «Συγγνώμη για όσα πέρασες εξαιτίας 
μας…Είμαστε οι βιολογικοί σου γονείς!».

Δήμητρα Βολτή-Λυμπέρη, Α1 Γυμνασίου
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Ξύπνησε από τις σταγόνες της βροχής που έπεφταν πάνω 
της και την πάγωναν ως το κόκκαλο. Λάτρευε να βλέπει 
τη βροχή να νοτίζει το παράθυρο στο δωμάτιό της, στη 

Σμύρνη. Τώρα, όμως, δε βρισκόταν στο σπίτι της –είχε και αυ-
τό χαθεί μαζί με την προηγούμενη ζωή της. Το υπόστεγο κάτω 
από το οποίο κοιμούνταν τα εργαζόμενα παιδιά του εργοστα-
σίου παραγωγής κλωστών είχε πολλές ρωγμές και ήταν διαπε-
ρατό από το νερό.

Το βράδυ, είδε έναν εφιάλτη. Έζησε πάλι τη στιγμή που οι γο-
νείς της πνίγηκαν, όταν βυθίστηκε η βάρκα που τους μετέφερε 
στην Ελλάδα. Είχε φτάσει στο σημείο να φοβάται να κοιμηθεί. 
Ζήλευε όσους μπορούσαν, ακόμα, να έχουν ευχάριστα όνειρα.

Πέντε τα ξημερώματα. Ο προϊστάμενος των ορφανών παι-
διών άρχισε να τα δέρνει ένα-ένα με τη βέργα του, για να ξυ-
πνήσουν. Μία ατελείωτη σειρά από λυπημένα παιδιά κατευθυ-
νόταν προς τον χώρο εργασίας για τη βάρδιά τους. Πεντακό-
σια τριάντα έξι παιδιά. Η Άννα τα μέτρησε όλα, για να κάνει πιο 
ενδιαφέρουσες τις κρύες βραδιές. Είκοσι ημέρες χρειάστηκε, 
για να τα μετρήσει όλα –τόσα πολλά ήταν.

Ο διευθυντής, που πλησίασε το αγόρι που εργαζόταν δίπλα 
της, διέκοψε τους συλλογισμούς της. Το παιδί είχε σταματήσει 
να δουλεύει. Το παρέσυραν, φαίνεται, οι σκέψεις του. Ο άντρας 
το χτύπησε τόσο δυνατά, που εκείνο δάκρυσε. Δεν τόλμησε, 

όμως, να μιλήσει. Τον φοβούνταν όλοι τον διευθυντή. Ήταν 
σκληρός και βίαιος και, πάνω από όλα, λάτρευε το χρήμα. Με 
την παραμικρή αφορμή, βασάνιζε τους νεαρούς εργάτες. Φή-
μες έλεγαν πως ένα δεκατετράχρονο κορίτσι που τόλμησε να 
του αντιμιλήσει εξαφανίστηκε και κανείς δεν το ξαναείδε από 
τότε. Δεν υπάρχει κάποιος που να ξέρει αν αυτό είναι αλήθεια 
και τι, πράγματι, συνέβη στο κορίτσι.

 Η Άννα ένιωθε οργή και αδικία. Έσφιξε τις γροθιές της. Δεν 
μπορούσε να ανεχτεί άλλο αυτές τις συνθήκες. Ήθελε να μά-
θουν όλοι πώς ήταν η καθημερινότητα κάποιων παιδιών σαν 
κι εκείνη. Να καταλάβουν όλοι τι συμβαίνει με την παιδική ερ-
γασία, για να μπορούν να αγοράζουν αυτοί οικονομικά υλικά 
αγαθά. Τότε, της ήρθε μια ιδέα! Θα έγραφε ένα μυθιστόρημα 
για την παιδική εκμετάλλευση σε εκείνο το εργοστάσιο. Ήταν 
σίγουρη ότι θα δημοσιευόταν και η συνειδητοποίηση του τι 
συμβαίνει στον χώρο αυτόν θα ωθούσε σε μεγάλη βελτίωση 
των συνθηκών των παιδιών που εργάζονταν εκεί.

Βράδιασε. Όλοι είχαν αποκοιμηθεί. Μόνο η Άννα έμεινε ξύ-
πνια. Έγραφε το όγδοο κεφάλαιο του βιβλίου της. Τα επόμενα 
λεπτά τη βρήκαν αποκοιμισμένη πάνω από το βιβλίο της. Αυ-
τή τη φορά, όμως, είδε ένα όνειρο ευχάριστο, γεμάτο αισιοδο-
ξία και ελπίδα για το μέλλον.

Εβελίνα Λάσκαρη, Α1 Γυμνασίου

Το βιβλίο της Άννας

Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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Είναι σε όλους γνωστό πως οι αρχαίοι Έλληνες έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
τον αθλητισμό, τον οποίο, ορθά, είχαν συνδέσει με την υγεία και την ψυχαγωγία 
του ατόμου. Ήταν φυσικό, λοιπόν, να εκδηλώσουν, κάποια στιγμή, την επιθυμία 

να αθληθούν, σε ένα πιο ανταγωνιστικό επίπεδο, με άλλους αθλητές, είτε αυτοί κατάγο-
νταν από την πόλη τους είτε και από άλλα μέρη της Ελλάδας. 

Η πρώτη γραπτή περιγραφή αθλητικών αγώνων που έχει εντοπιστεί στην αρχαία 
γραμματεία βρίσκεται σε κείμενο του Ομήρου και, συγκεκριμένα, στην Ιλιάδα, στους 
αγώνες που διεξάγονταν προς τιμήν του νεκρού Πάτροκλου. Από αυτό συνάγουμε πως, 
στους ομηρικούς, τουλάχιστον, χρόνους, πραγματοποιούνταν νεκρικοί αγώνες, ως μια 
μορφή εκδήλωσης σεβασμού προς τους ένδοξους νεκρούς. Γενικότερα, κατά τη Γε-
ωμετρική εποχή, οι αγώνες ήταν αυθόρμητοι, δηλαδή ο τόπος και ο χρόνος πραγμα-
τοποίησής τους δεν ήταν συγκεκριμένος. Κύριος στόχος τους ήταν η ψυχαγωγία των 
συμμετεχόντων.

Στην Ελλάδα της Αρχαϊκής και της Κλασικής εποχής, διοργανώνονταν πανελλήνιοι 
αγώνες. Αυτοί αποτελούσαν μία πιο εμπλουτισμένη, ως προς τα αθλήματα, και καλύ-
τερα οργανωμένη εκδοχή των αγωνισμάτων των Ομηρικών χρόνων. Οι πανελλήνιοι 
αγώνες είχαν μεγάλη σημασία  για τους αρχαίους Έλληνες, καθώς ήταν ένας τρόπος να 
λατρεύουν τους θεούς τους, στους οποίους ήταν και αφιερωμένοι. Ουσιαστικά, αυτός 
ήταν και ένας από τους λόγους για τους οποίους διοργανώνονταν. Η αξία τους ήταν 
τόση, ώστε, κατά τη διάρκειά τους, έπαυαν όλοι οι πόλεμοι και οι εχθροπραξίες. Οι πα-
νελλήνιοι αγώνες, βέβαια, δεν αποτελούσαν στείρα διεξαγωγή αθλητικών αγωνισμά-
των, αλλά, παράλληλα με τα αγωνίσματα, γινόταν και μία επίδειξη των πολιτιστικών και 
πνευματικών επιτευγμάτων της κάθε πόλης. Πιο συγκεκριμένα, τα αγωνίσματα, συχνά, 
συνοδεύονταν και από μουσικούς αγώνες αλλά και διαγωνισμούς ποίησης και ρητορι-
κής. Συμπερασματικά, οι πανελλήνιοι αγώνες υποδήλωναν και την ανάπτυξη των πό-
λεων που συμμετείχαν σε αυτούς.

Οι σημαντικότεροι και, ταυτόχρονα, πιο γνωστοί από τους πανελλήνιους αγώνες 
ήταν τα Ολύμπια, στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιούνταν οι Ολυμπιακοί Αγώ-
νες. Αυτή η διοργάνωση διεξαγόταν κάθε τετραετία, προς τιμήν του Δία στην Ολυμπία, 
από το 776 π.Χ. Καθώς στα Ολύμπια, εκδήλωση πανελλήνιου χαρακτήρα, λάμβαναν 
μέρος αθλητές από όλη την Ελλάδα, οι ελληνικές πόλεις αισθάνονταν λίγο πιο ενωμέ-
νες, σαν να αποτελούσαν ένα κράτος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, την εποχή εκείνη, οι 
Έλληνες ζούσαν χωρισμένοι σε πόλεις- κράτη και απλωμένοι σε μία ευρεία περιοχή, 
χωρίς, ωστόσο, να αποτελούν ενιαίο κράτος με τη σημερινή σημασία της λέξης. Αρ-
χικά, στα Ολύμπια, λάμβαναν μέρος μόνο αθλητές από την Ήλιδα, την πόλη που είχε 
υπό την ευθύνη της όλη την οργάνωση των αγώνων. Αργότερα, ο θεσμός διευρύνθηκε 
και συμμετείχαν και άνθρωποι από όλη, σχεδόν, την Ελλάδα, μέχρι και τις αποικίες. Τα 
αγωνίσματα που πραγματοποιούνταν ήταν τα εξής: το «στάδιον» (ή στάδιος δρόμος), 
ο δίαυλος, ο δόλιχος (δρόμος αντοχής), το πένταθλο (ο συνδυασμός πέντε αθλημάτων, 
δηλαδή του σταδίου, του ακοντίου, του άλματος, του δίσκου και της πάλης), η πυγμή 
(πυγμαχία), η πάλη, το παγκράτιο (συνδυασμός πάλης και πυγμαχίας), η δισκοβολία, ο 
ακοντισμός, οι ιπποδρομίες, οι αρματοδρομίες, ο οπλίτης δρόμος και οι αγώνες σαλπι-
γκτών και κηρύκων.

Τα Πύθια ήταν η δεύτερη πιο σημαντική αθλητική διοργάνωση μετά τους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες. Είχαν πανελλήνια εμβέλεια και τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια στους 

Δελφούς, προς τιμήν του θεού Απόλλωνα. Κατά τη μυθολογία, ο θεσμός αυτός καθιε-
ρώθηκε από τον ίδιο τον Απόλλωνα, μετά τη νίκη του εναντίον του δράκου Πύθωνα. 
Αρχικά, πραγματοποιούνταν κάθε οχτώ έτη, αλλά, από μία ημερομηνία- ορόσημο και 
μετά (582 π.Χ.), διεξάγονταν ανά τετραετία, τρία έτη μετά τη διεξαγωγή των Ολυμπι-
ακών Αγώνων. Απαγορευόταν στους κατοίκους οποιασδήποτε πόλης εμπλεκόταν σε 
πόλεμο κατά τη διάρκεια των Πυθί-
ων να λαμβάνουν μέρος στους 
αγώνες. Κατά την έναρξη των 
αγώνων, πραγματοποιού-
νταν ιεροτελεστίες, στη συ-
νέχεια, διεξάγονταν μουσι-
κοί αγώνες και, στο τέλος, οι 
γυμνικοί αγώνες.

Τα Ίσθμια λάμβαναν χώ-
ρα κάθε δύο χρόνια, στα μέσα, 
περίπου, του καλοκαιριού, στον Ισθμό της Κορίνθου, προς τιμήν του Ποσει-
δώνα. Δεν ήταν τόσο σημαντικοί αγώνες όσο τα Πύθια και τα Ολύμπια, σύμφωνα 
με ιστορικές πηγές. Περιελάμβαναν αγώνες γυμναστικής, δρόμου, πάλης, πυγμαχίας, 
πεντάθλου, παγκρατίου, ιππασίας και αρματοδρομιών. Αργότερα, στο πρόγραμμα 
συμπεριλήφθηκε διαγωνισμός μουσικής, ποίησης και ρητορικής. Το έπαθλο των 
νικητών ήταν, αρχικά, κλαδί πεύκου και φοίνικα και, αργότερα, κλαδί αγριοσέ-
λινου.

Τα Νέμεα διεξάγονταν κάθε δύο χρόνια, στη Νεμέα, προς τιμήν του Δία. 
Κατά τη διάρκειά τους, σταματούσαν όλες οι εχθροπραξίες. Είχαν νεκρικό 
χαρακτήρα, όπως αποκαλύπτουν και τα μαύρα ιμάτια των Ελλανοδικών 
και το άλσος των κυπαρισσιών, γύρω από το ιερό του Δία. Αυτός ο χα-
ρακτήρας, αργότερα, περιορίστηκε και περιελάμβανε απλά αγώνες 
αθλητικούς, αλλά έμεινε ως έθιμο να στεφανώνεται ο νικητής με 
στεφάνι από σέλινο, το οποίο είναι νεκρικό σύμβολο.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες καταργήθηκαν από τον αυτοκράτορα 
Θεοδόσιο το 393 μ.Χ. Όμως, με πρωτοβουλία του Γάλλου Πιερ 
ντε Κουμπερντέν, αναβίωσαν το 1896 μ.Χ., σε μια προσπά-
θεια του Βαρώνου να φέρει τα έθνη πιο κοντά και να ενθαρ-
ρύνει τους πολίτες να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Πλέ-
ον, διοργανώνονται κάθε τέσσερα χρόνια και διακρίνονται 
σε θερινούς και χειμερινούς, με αντίστοιχα αθλήματα. Στις 
ημέρες μας, εκτός από τη δόξα που συνεπάγεται η νίκη, 
οι Ολυμπιονίκες βραβεύονται και με μετάλλια. Επιπλέον, η 
φήμη τούς εξασφαλίζει και μεγάλα χρηματικά ποσά. Αυτό 
έχει οδηγήσει στην εμπορευματοποίηση των Ολυμπιακών 
Αγώνων, με αποτέλεσμα να προσπαθούν οι αθλητές, με κάθε 
μέσο, θεμιτό και αθέμιτο, να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, προ-
κειμένου να διακριθούν.

Ειρήνη Πουρναράκη, Α1 Γυμνασίου

Οι Πανελλήνιοι Αθλητικοί Αγώνες στην αρχαιότητα
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ



Ο αθλητισμός, διαχρονικά, είναι μία από τις 
πιο ωραίες δραστηριότητες του ανθρώ-
που- αν όχι η ωραιότερη-, διότι όχι μόνο 

κρατά τον αθλητή υγιή, δυνατό και ευδιάθετο, αλ-
λά του προσφέρει πνευματική και ψυχική καλλιέρ-
γεια. Επιπλέον, μέσα από τα αθλήματα (ομαδικά ή 
ατομικά), ο αθλητής αναπτύσσει την κριτική του 
ικανότητα και μένει μακριά από επιβλαβείς, για 
την υγεία του, συνήθειες. 

Από την αρχαία, ακόμη, εποχή, μία από τις βα-
σικότερες πτυχές της εκπαίδευσης των νέων ήταν 
ο αθλητισμός. Διοργανώνονταν, μάλιστα, συχνά, 
αθλητικοί αγώ- νες. Βέβαια, με την πάροδο 

των χρόνων, έχει αλ-
λάξει πολύ σχεδόν 

κάθε πτυχή των 
αγώνων αυτών. 
Κάποτε, οι αθλη-
τές είχαν ως κί-

νητρο την ηθική 
έννοια της ευγε-

νούς άμιλλας και οι 
αγώνες ήταν τόσο ση-

μαντικοί, που ακόμα και οι 
πόλεμοι σταματούσαν, για να 
ταξιδέψουν, με ασφάλεια, 
οι αντιπροσωπίες στον χώ-
ρο τέλεσης των αγώνων. Οι 
αθλητές ταξίδευαν από πο-
λύ μακριά, κάτι που ήταν 
πιο δύσκολο απ’ ό,τι σή-
μερα, αν σκεφτούμε τα 
μεταφορικά μέσα της 
εποχής. Σήμερα, οι έννοι-
ες της ευγενούς άμιλλας 
και της συναδέλφωσης 
έχουν αλλάξει δραματικά 
και οι αθλητικοί αγώνες 

έχουν συνδεθεί άμεσα με 
την οικονομία, μέσα από δι-

αφημίσεις, τηλεοπτικές μεταδόσεις και χρηματι-
κά έπαθλα, που θαμπώνουν τους αθλητές και δεν 
τους αφήνουν να συγκεντρωθούν στην ουσία των 
αγώνων. 

Στην αρχαιότητα, οι νικητές των αγώνων προ-
καλούσαν τον θαυμασμό και, προς τιμήν τους, οι 
καλλιτέχνες φιλοτεχνούσαν αγάλματα και συνέ-
θεταν ποιήματα. Η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες ήταν κάτι θαυμαστό, γιατί συνεπαγόταν πολ-
λές ηθικές ανταμοιβές για τον νικητή. Κάποιες 
φορές, οι ολυμπιονίκες λατρεύονταν σαν θεοί. Το 
έπαθλο για τους νικητές ήταν ένα απλό στεφάνι 
από κλαδί αγριελιάς, ο «κότινος», που συμβόλιζε 
τη δόξα της νίκης. Η δόξα αυτή, μάλιστα, ακολου-
θούσε όχι μόνο τους νικητές σε όλη τους τη ζωή 
αλλά και τους απογόνους τους. Μάλιστα, ως ένδει-
ξη της ανδρείας και της δύναμης του νικητή, συ-
χνά, γκρεμιζόταν ένα μέρος των τειχών της πόλης 
του, με τη σκέψη ότι αυτό το κομμάτι θα το υπε-
ρασπιζόταν εκείνος, με την ίδια ανδρεία και δύνα-
μη που επέδειξε και στους αγώνες. Αυτό γινόταν 
προς τιμήν, κυρίως, των ολυμπιονικών. Συχνά, οι 
Ολυμπιάδες ονομάζονταν με το όνομα του νικη-
τή του δρόμου ή του σταδίου. Επιπροσθέτως, οι 
νικητές των αγώνων αναβαθμίζονταν κοινωνικά. 
Κέρδιζαν τον θαυμασμό εχθρών και φίλων, ενώ οι 
συμπολίτες τους τους υποδέχονταν με τιμές. Με 
την πάροδο των χρόνων, όμως, τα ιδανικά αυτά 
άλλαξαν. Τα έπαθλα έχουν επηρεαστεί πολύ από 
τις ανάγκες και τον ρυθμό της ζωής και έχουν χάσει 
την αρχική τους σημασία, αφού, τις περισσότερες 
φορές, είναι μεγάλα χρηματικά ποσά. 

Η επιδίωξη των μεγάλων επάθλων, όμως, έκα-
νε τον αθλητισμό να ταυτιστεί με την έννοια του 
πρωταθλητισμού. Ο πρωταθλητισμός είναι λογι-
κό να εμποδίζει τους αθλητές να επιδείξουν ευ-
γενή άμιλλα και να μείνουν πιστοί στο αθλητικό 
ιδεώδες. Κατά την αρχαιότητα, ο οργανισμός των 
αθλητών ενισχυόταν 

από φυσικές ουσίες, όπως ψωμί με αναλγητικές 
ιδιότητες, μανιτάρια, είδη αφεψημάτων. Στην επο-
χή μας, όμως, αυτές οι μέθοδοι είναι πολύ πιο έντο-
νες. Πολλοί αθλητές δε διστάζουν να χρησιμοποι-
ήσουν αναβολικά φάρμακα, για να αυξήσουν την 
αποδοτικότητά τους, προκειμένου να γίνουν αλη-
θινοί πρωταθλητές. Με τον τρόπο αυτόν, ωστόσο, 
προκαλούν προβλήματα στην υγεία τους, πολλές 
φορές ανεπανόρθωτα και, φυσικά, χάνουν την ου-
σία του αθλητισμού. 

 Όλα τα παραπάνω συγκλίνουν αβίαστα στο συ-
μπέρασμα ότι, παρόλο που στην αρχαιότητα οι 
αθλητικοί αγώνες διοργανώνονταν για την ικανο-
ποίηση κοινού και αθλητών και οι νικητές αρκού-
νταν σε ηθικά έπαθλα, που ήταν- τις πιο πολλές 
φορές-σημαντικότερα από τα υλικά, στην εποχή 
μας, οι τέτοιου είδους αγώνες έχουν εμπορευμα-
τοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και οι περισσό-
τεροι αθλητές δεν έχουν ως στόχο την ηθική επι-
βράβευση, αλλά τα χρηματικά ποσά που δίνονται 
ως έπαθλα. Με αυτόν τον τρόπο, έχει χαθεί η αρχι-
κή έννοια των αγώνων, η οποία και έχει αντικατα-
σταθεί από την άμεση σχέση τους με τα χρήματα 
και την οικονομία. 

Γιώργος Παναγόπουλος, Α2 Γυμνασίου
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Το χθες και το σήμερα
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Από την αρχαιότητα, σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας, ο 
αθλητισμός είχε αναπτυχθεί σε ένα αρκετά υψηλό, για τα 
μέτρα της εποχής, επίπεδο. Αυτό δημιουργούσε ισχυρά 

κίνητρα σε πολλούς άντρες να συμμετάσχουν σε αθλητικούς αγώνες. Τα 
κίνητρα αυτά ήταν η αίγλη, η δόξα, η υστεροφημία που θα μπορούσαν οι 
αθλητές να κερδίσουν, σημειώνοντας νίκες σε αυτούς τους αγώνες.

Στον αθλητισμό και, ειδικότερα, στον πρωταθλητισμό, έχουν παρα-
τηρηθεί, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, διάφορα προβλήματα. Στην 

αρχαία Ελλάδα, αρκετοί πρωταθλητές έφταναν σε σημείο να αποτελούν 
αντικείμενο λατρείας, λόγω των επιδόσεών τους. Το γεγονός αυτό, όπως και 

τα οικονομικά οφέλη προς τους αθλητές, τους οδήγησαν, σε κάποιες περιπτώσεις, 
σε μειωμένο αθλητικό ήθος. Ταυτόχρονα, αρκετές πόλεις εξαγόραζαν ανήθικους 
αθλητές, που καταπατούσαν τον όρκο τους και δέχονταν να εμφανιστούν ως εκ-
πρόσωποι άλλης πόλης.

Στη σημερινή εποχή, ο πρωταθλητισμός συνδέεται, επίσης, με αρνητικά φαινό-
μενα, καθώς οι αθλητές είναι επαγγελματίες και αθλούνται αποσκοπώντας, απο-

κλειστικά, στο οικονομικό όφελος. Για τον λόγο αυτόν, αρκετοί από αυτούς κά-
νουν χρήση αναβολικών ουσιών. Τέλος, σε κάποια ομαδικά αθλήματα, το 

κοινό φανατίζεται, με αποτέλεσμα την εκδήλωση βίας, κατά τη διάρκεια 
των αθλητικών αγώνων.

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν συμπεριλάβει πολλά και διαφορετικά αθλή-

ματα στους αθλητικούς αγώνες τους, τα οποία κέντριζαν το ενδιαφέρον των θε-
ατών. Συγκεκριμένα, κάποια από τα αθλήματα αυτά ήταν ο δρόμος, το στάδιο, ο 
δίαυλος, ο δόλιχος και ο οπλίτης, τα οποία είχαν σχέση με το τρέξιμο. Επίσης, σημα-
ντική θέση στα αγωνίσματα κατείχε και το πένταθλο, αποτελούμενο από το άλμα, 
τον δρόμο, το ακόντιο, τον δίσκο και την πάλη. Επιπρο-
σθέτως, υπήρχε η πυγμαχία και το παγκράτιο, που ήταν 
συνδυασμός πυγμής και πάλης. Τέλος, οι αρματοδρο-
μίες και τα ιππικά αγωνίσματα συνιστούσαν και αυτά 
σημαντικά αθλήματα της εποχής.

Από την άλλη, οι σύγχρονοι αθλητικοί αγώνες απο-
τελούνται από πάρα πολλά αθλήματα. Εκτός από αυτά 
που υπήρχαν στην αρχαιότητα και εξακολουθούν να υφί-
στανται, με κάποιες, ίσως, τροποποιήσεις, έχουν προστεθεί 
αθλήματα όπως η κολύμβηση, η σκοποβολή και το καλλιτε-
χνικό πατινάζ.

Τόσο οι νικητές στην αρχαία Ελλάδα όσο και οι σύγχρονοι 
πρωταθλητές κατέχουν μια σημαντική θέση στην κοινωνία, δι-
ότι, με τις διακρίσεις τους, κάνουν υπερήφανη την πατρίδα τους 
και αποτελούν πρότυπα προς μίμηση για τις επόμενες γενιές.

Κυριάκος Σπανάκης, Α2 Γυμνασίου
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Ήδη, από την αρχαιότητα, το ανθρώπινο γένος 
θαύμαζε τα ζώα σαν θεότητες και συμβίω-
νε μαζί τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν τα αιλουροειδή στην αρχαία Αίγυπτο, οι 
αγελάδες στον Ινδουισμό, οι ταύροι στη μινωική Κρή-
τη κ.ά. Πέρα, όμως, από παραδόσεις και μύθους, κά-
ποια ζώα έχουν γράψει, κι αυτά, τη δική τους ιστορία. Ο 

σκύλος του Ξανθίππου, το λιοντάρι του Ραμσή του 

Β΄ και ο ελέφαντας του Μεγάλου Αλεξάνδρου απο-
τελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

Στην αρχαία Ελλάδα, είχε καταγραφεί ένα συγκινη-
τικό περιστατικό αγάπης ζώου προς άνθρωπο. Το 480 
π.Χ., όταν ο Λεωνίδας με τους 300 Σπαρτιάτες είχαν 
σκοτωθεί ηρωικά, στη μάχη των Θερμοπυλών, ο περ-
σικός στρατός συνέχιζε την επέλασή του στην ηπειρω-
τική Ελλάδα. Έτσι, ο Θεμιστοκλής διέταξε τους Αθηναί-
ους να εγκαταλείψουν την πόλη τους και να μεταφερ-
θούν στη Σαλαμίνα. Ανάμεσα σε αυτούς που έφυγαν 
από την Αθήνα ήταν και ο στρατηγός Ξάνθιππος, πα-
τέρας του Περικλή, που είχε έναν σκύλο με τον οποίο 
ήταν έντονα δεμένος συναισθηματικά. Κατά τη διάρ-
κεια της επιβίβασης στα πλοία, λόγω της έλλειψης χώ-
ρου, κάποιος πήρε τον σκύλο και τον πέταξε στο νερό. 
Παρόλ’ αυτά, επειδή το ζώο αγαπούσε πολύ το αφεντι-
κό του, κατάφερε και κολύμπησε ως τις ακτές τις Σαλα-
μίνας. Εκεί, το βρήκε ο Ξάνθιππος, το πλησίασε και το 
αποχαιρέτησε, λίγο πριν αποβιώσει από την εξάντλη-
ση. Προς τιμήν του, το σημείο αυτό ονομάστηκε «Κυ-
νός Σήμα», δηλαδή, ο τάφος του σκύλου.

Βέβαια, συμβάντα που μαρτυρούν τη σχέση στορ-
γής και αγάπης μεταξύ ζώων και ανθρώπων δεν αφο-
ρούν μόνο στα εξημερωμένα είδη αλλά και σε άγρια 
και βίαια, όπως ένα λιοντάρι. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είναι 
γνωστοί για τη στενή σχέση τους με το ζωικό βασίλειο 
αλλά, ειδικότερα, με τα αιλουροειδή, τα οποία και θε-
οποιούσαν. Γνωστός για την αδυναμία του στο συγκε-
κριμένο είδος ζώου ήταν ο Ραμσής ο Β΄ (Ραμσής ο Μέ-
γας). Πιο συγκεκριμένα, ο εν λόγω Φαραώ διέθετε ένα 
λιοντάρι, το οποίο, πέρα από το κύρος που του προσέ-
διδε, πολέμησε, στο πλευρό του, στις μάχες εναντίον 
των Χετταίων, προστατεύοντάς τον. Μάλιστα, υπάρ-
χουν έργα που αναπαριστούν τον ίδιο και το «κατοι-
κίδιό» του να ρίχνονται με μένος στη μάχη. Σύμφωνα 
με πηγές, το λιοντάρι αυτό λεγόταν Μαχητής και ήταν 
τόσο αφοσιωμένο στο αφεντικό του, που φυλούσε την 
είσοδο της σκηνής του Φαραώ. Ο Μαχητής συνδέθηκε 
στενά και με τη γνωστή μάχη του Καντές εναντίον των 
Χετταίων. Κατά τη διάρκεια της μάχης αυτής, ο Ραμσής 
ο Β’ βρέθηκε μόνος στην άμαξα, εκείνος με τον ηνίοχό 

του, ανάμεσα σε Χετταίους. Δίπλα στην άμαξα, στεκό-
ταν και το λιοντάρι, το οποίο ρίχτηκε με λύσσα στη μά-
χη, προκαλώντας τρόμο στους Χετταίους, ποδοπατώ-
ντας και κατασπαράζοντάς τους και άνοιξε, κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, τον δρόμο στην άμαξα του Φαραώ, προ-
στατεύοντάς τον από τους εχθρούς.

Ακόμα, μερικά από τα ζώα που κατοικούν σε αυτόν 
τον πλανήτη συνδέονται με μάχες, όπως αυτή που συ-
νέβη στον Υδάσπη ποταμό, και κατέληξαν να λατρεύο-
νται σαν «θεότητες». Αφού ο Μέγας Αλέξανδρος κατέ-

λαβε την Περσία, αποφάσισε να προχωρήσει πέρα από 
τα όριά της, με σκοπό να κατακτήσει την Ινδία. Ο Έλλη-
νας στρατηλάτης συγκρούστηκε με τον Ινδό βασιλιά 
Πώρο στις όχθες του Υδάσπη. Εκεί, ο κραταιός μακεδο-
νικός στρατός κατάφερε να επιβληθεί του πολλαπλά-
σιου, αριθμητικά, αντιπάλου του. Στη συγκεκριμένη 
σύρραξη, οι Έλληνες είδαν, για πρώτη φορά, τους ελέ-
φαντες να χρησιμοποιούνται ως πολεμικά μέσα. Μά-
λιστα, ο μεγάλος Έλληνας στρατηλάτης παρατήρησε 
ότι, πλάι στον βασιλιά Πώρο, έστεκε ένας ελέφαντας, ο 
οποίος, πέρα από το γεγονός ότι αγωνιζόταν γενναία, 
απομάκρυνε, με την προβοσκίδα του, τα βέλη από τις 

πληγές του βασιλιά. Εντυπωσιασμένος και συγκινη-
μένος από την πράξη αυτή, που έδειχνε απαράμιλλη 
ευαισθησία, σχεδόν ανθρώπινη, αφιέρωσε στον Δία 
ένα αντίγραφο αυτού του γιγαντιαίου θηλαστικού, του 
οποίου οι χαυλιόδοντες είχαν χρυσούς δακτύλους, και 
μία επιγραφή που έλεγε: «Ο Αλέξανδρος, υιός του Δία, 
αφιερώνει τον Αίαντα (έτσι ονόμασε τον ελέφαντα) 
στον Ήλιο». Από τότε, οι ιθαγενείς σέβονταν το συγκε-
κριμένο ζώο και το λάτρευαν σαν θεό, ενώ πίστευαν 
ότι ζούσε για περισσότερο από τετρακόσια έτη.

Επιλογικά, διαπιστώνει κανείς ότι τα ζώα είναι ένα 
μέρος της ιστορίας αλλά και της καθημερινότητάς μας. 
Τα βλέπουμε παντού γύρω μας, συνυπάρχουμε με αυ-
τά και αποτελούν μέρος της οικογένειάς μας. Η φιλο-
ζωία, επομένως, είναι μέρος της κοινωνίας μας και του 
χαρακτήρα μας και στοιχείο της κουλτούρας μας. Γι’ 
αυτό, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να 
τα προστατεύουμε και να διαφυλάττουμε το φυσικό 
τους περιβάλλον. Εξάλλου, το ζωικό βασίλειο επηρέα-
ζε, επηρεάζει και θα επηρεάζει το ανθρώπινο γένος για 
όσο αυτό υπάρχει. 

Νικόλαος Σπανάκης , Γ1 Γυμνασίου

Ζώα στην ιστορία



Η θέση της γυναίκας, κατά την Ομηρική Εποχή, δεν ήταν πολύ υψηλή και, σί-
γουρα, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με αυτήν του άντρα, αφού υπήρχε τε-
ράστια διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Επιπλέον, συχνά, υποβίβαζαν τη 

γυναίκα, αφού εξέφραζαν συγκεκριμένες- υποτιμητικές, για τη σημερινή μας επο-
χή- αντιλήψεις για εκείνη. Αναμφίβολα, έπρεπε να συμπεριφέρεται και να ζει με 
έναν συγκεκριμένο τρόπο.

Καταρχάς, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της το περνούσε μέσα στο δωμάτιό 
της. Επίσης, δεν μπορούσε να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη της και τις αποφάσεις 
που αφορούσαν στην ίδια και τη συνέχεια της ζωής της τις λάμβαναν κάποιοι άλ-
λοι, οι άντρες της οικογένειας, δηλαδή ο πατέρας της, ο σύζυγός της ή, σε άλλες 
περιπτώσεις, ο ενήλικος γιος της. Εκείνοι, ουσιαστικά, μέσω των αποφάσεων που 
λάμβαναν, κατηύθυναν τη ζωή της και της επέβαλλαν έναν τρόπο συμπεριφοράς. 
Για παράδειγμα, όταν οι γυναίκες έφταναν σε ηλικία γάμου, δεν επέλεγαν οι ίδιες 
τον γαμπρό, αλλά κάποιος άντρας της οικογένειας, συνήθως ο πατέρας τους.

Δήμητρα Βολτή- Λυμπέρη, Α1 Γυμνασίου

Κατά την ομηρική εποχή, οι γυναίκες δεν έβγαιναν τόσο συχνά από τα σπίτια 
και τα δώματά τους. Αυτό γινόταν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για 
να υποδεχτούν κάποιον ξένο που έφτανε στο σπίτι τους. Για να βγουν έξω 

από τους συγκεκριμένους γυναικείους θαλάμους, τους γυναικωνίτες, έπρεπε να 
συνοδεύονται από παρακόρες και, για να βγουν εντελώς έξω από το παλάτι, έπρε-
πε να συνοδεύονται τουλάχιστον από έναν άντρα. 

Η κυριότερη ασχολία των γυναικών ήταν η υφαντουργία. Οι γυναίκες αριστο-
κρατικής καταγωγής ύφαιναν, στους αργαλειούς, υφαντά και ενδύματα και, πα-
ράλληλα, έδιναν εντολές στις παρακόρες, για να υφαίνουν. Το γυναικείο ένδυμα 
λεγόταν πέπλος ή εανός. Ήταν χρωματιστό, χωρίς μανίκια και δενόταν στη μέση. 
Στις οικογένειες που δεν ήταν εύπορες και δεν είχαν παραγιούς ή παρακόρες για 
τις εργασίες, οι γυναίκες ασχολούνταν με τη συντήρηση του σπιτιού, το μαγείρε-
μα και τη φροντίδα των παιδιών. Το πρότυπο της γυναίκας, στην Ομηρική Εποχή, 
ή, διαφορετικά, η ιδανική γυναίκα χαρακτηριζόταν από σεμνότητα, ομορφιά και 
αφοσίωση στον άντρα και την οικογένειά της.

Μάρκος Πρεμενής, Α1 Γυμνασίου
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H ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Στην Οδύσσεια, η Πηνελόπη και η Ναυσικά εμφανίζονται συνοδευόμενες από βά-
γιες ή δούλες αντίστοιχα, καθώς η πρώτη παρουσιάζεται ενώπιον των μνηστή-
ρων και η δεύτερη πηγαίνει στο ποτάμι, για να πλύνει τα ρούχα των αδερφών 

της και δικά της. 
Η Πηνελόπη, βασίλισσα της Ιθάκης, εμφανίζεται να εργάζεται στα δώματά 

της, απομονωμένη μαζί με τις δούλες. Η μοναδική της φροντίδα αφορά στο 
γνέψιμο με τη ρόκα και τον αργαλειό και τη φροντίδα του νοικοκυριού. Απο-

μονωμένη καθώς είναι, δεν μπορεί να δίνει εντολές για ό,τι αφορά στο 
υπόλοιπο παλάτι, το οποίο διοικεί ο Τηλέμαχος. Ο ρόλος της είναι περιο-

ρισμένος, σε αντίθεση με την Αρήτη, βασίλισσα των Φαιάκων, η οποία 
εμφανίζεται να έχει πιο ενισχυμένο ρόλο.

Το γεγονός ότι η Αρήτη έχει πιο ενισχυμένο ρόλο σε σχέση με την 
Πηνελόπη γίνεται φανερό, διότι σε αυτή θα πρέπει να απευθυνθεί ο 
Οδυσσέας, ώστε να τον βοηθήσει στον νόστο του. Αυτή είναι που 
δίνει εντολή στις γυναίκες του παλατιού να του στρώσουν κρεβάτι, 
στο πλαίσιο της φιλοξενίας. Το κύρος της φαίνεται από το γεγονός 
ότι έχει ουσιαστική θέση δίπλα στον βασιλιά. 

Παράλληλα, η Ναυσικά ακολουθεί τα βήματα της Αρήτης και φαί-
νεται και αυτή να έχει πιο πολλά δικαιώματα σε σχέση με τα κορίτσια 

της εποχής της. Προτείνει στον πατέρα της να πάει στο ποτάμι να πλύνει 
τα ρούχα των αδερφών της και τα δικά της και, παράλληλα, η ίδια οδηγεί 
την άμαξα. Ίσως αυτό συμβαίνει, λόγω της ιδιαίτερης οργάνωσης της κοι-
νωνίας των Φαιάκων, η οποία παρουσιάζεται από τον Όμηρο ως μια κοινω-
νία σχεδόν ιδανική.

Δημήτρης Σταυρούλης, Α1 Γυμνασίου

Οι γυναικείες μορφές στην Οδύσσεια

Η θέση της γυναίκας κατά την Ομηρική Εποχή
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Η θέση της ομηρικής γυναίκας, σε σχέ-
ση με αυτή της σύγχρονης, είναι 
εντελώς διαφορετική. Σύμφωνα 

με τον τρόπο παρουσίασης γυναικείων 
μορφών της Οδύσσειας (Πηνελόπη, Ναυσι-
κά, Αρήτη), η γυναίκα, στην ομηρική εποχή, 
ήταν σχετικά περιορισμένη και δεν είχε ση-
μαντική θέση στη δημόσια ζωή. Αντίθετα, 
στη σημερινή επο-

χή, η γυναίκα δεν είναι καταπιεσμένη και έχει πολλά 
δικαιώματα στη δημόσια ζωή, όπως να καταλαμ-

βάνει θέσεις στο δημόσιο, να εκλέγει αντιπρο-
σώπους στις εκλογές, αλλά και να εκλέγεται 

η ίδια (δικαίωμα ψηφίζειν και ψηφίζεσθαι). 
Επιπλέον, η γυναίκα της σημερινής κοινω-
νίας έχει δικαίωμα στη μόρφωση και την 
εργασία. Στην ομηρική κοινωνία, ωστό-
σο, το γυναικείο φύλο δε μετείχε συλλή-
βδην στο αγαθό της εκπαίδευσης και οι 

γυναίκες ασχολούνταν μόνο με οικια-
κές εργασίες. Τέλος, στη σημερινή 
εποχή, στις περισσότερες κοινωνί-
ες, η γυναίκα έχει ίσα δικαιώματα με 

τον άντρα τόσο εντός σπιτιού όσο και 
στη δημόσια ζωή. Χαρακτηριστικά, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νό-
μους κατά των διακρίσεων και, μάλι-
στα, ιδιαίτερη νομοθεσία για τις δια-

κρίσεις λόγω φύλου.

Παύλος Ριγανάς, Α1 Γυμνασίου

Σύγκριση της ομηρικής με τη σύγχρονη γυναίκα

Η θέση της γυναίκας σε διαφορετικές χρονικές περιόδους

Μινωική Εποχή

 Στη Μινωική Εποχή, οι γυναίκες μπορούσαν να 
παίρνουν μέρος σε δημόσιες εκδηλώσεις και να 

εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους. Επίσης, 
είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε επι-
κίνδυνα αγωνίσματα, στο κυνήγι, τα ταυροκα-
θάψια και τις χορευτικές επιδείξεις. 

Επιπλέον, εκείνη την εποχή, τα κοινωνικά 
πρότυπα ήθελαν τη γυναίκα πολύ περιποιη-
μένη. Έτσι, εκείνη φρόντιζε πολύ το σώμα της, 
το πρόσωπο και τα μαλλιά της. Μάλιστα, η γυ-
ναίκα της μινωικής Κρήτης είχε μακριά μαλλιά 
και περίτεχνες κομμώσεις. Έβαφε έντονα τα 
χείλη και τα μάτια της. Επιπρόσθετα, λέπται-

νε τα φρύδια της και φορούσε πολλά και περί-
τεχνα κοσμήματα, κατασκευασμένα από πλήθος 

υλικών.

Αρχαία Σπάρτη

Στην αρχαία Σπάρτη, ο ρόλος των γυναικών 
ήταν πολύ σημαντικός. Οι γυναίκες είχαν δικαί-
ωμα στη μόρφωση και συμμετείχαν σε διάφο-
ρες αθλητικές δραστηριότητες. Αυτό γινόταν, 
διότι έπρεπε να διατηρούν μια καλή φυσική 
κατάσταση, ώστε το παιδί τους να γεν-
νηθεί υγιές. Οι Σπαρτιάτισσες κατεί-
χαν υψηλή κοινωνική θέση και ήταν 
εξαιρετικά οξυδερκείς και πνευμα-
τώδεις. Αυτό αποδεικνύεται από 
αφηγήσεις της αρχαιότητας («Απο-
φθέγματα Λακωνικά»), σύμφωνα με 
τις οποίες οι γυναίκες στην αρχαία 
Σπάρτη είχαν άποψη, ακόμα και πο-
λιτική! Ο Αριστοτέλης υποστήριζε 
ότι οι Σπαρτιάτες διοικούνταν από 
τις συζύγους τους και ανέφερε την 
ελευθερία των Σπαρτιατισσών ως 
έναν από τους δύο λόγους για τους 
οποίους το Σύνταγμα της Σπάρτης 
ήταν κατακριτέο. Η παράδοση, μά-
λιστα, αναφέρει ότι, όταν η σύζυ-
γος του Λεωνίδα ρωτήθηκε γιατί οι 
Σπαρτιάτισσες ήταν οι μόνες γυναί-
κες στην Ελλάδα που κυβερνούν τους 
συζύγους τους, η Γοργώ απάντησε: «Επει-
δή είμαστε οι μόνες γυναίκες που γεννούν 
άντρες». 

Αμαλία Καρύδη, Α1 Γυμνασίου
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Βάζουμε σε ποτήρι ζέσεως το 
κερί, τα έλαια και το βούτυρο, 
για να λιώσουν σε θερμοκρασία 
μέχρι 60οC. Αφού λιώσουν και, στη 
συνέχεια, η θερμοκρασία κατέβει 
στους 40οC, προσθέτουμε τη 
βιταμίνη Ε και τα αιθέρια έλαια.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Λιώνουμε όλα τα υλικά σε μπεν 
μαρί, εκτός από τη βιταμίνη Ε. 
Αφαιρούμε το σκεύος μας από τη 
φωτιά, προσθέτουμε τη βιταμίνη 
και χύνουμε τα υλικά στο δοχείο 
μας. Το μείγμα πήζει αμέσως και 
είναι έτοιμο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αναμειγνύουμε τα υλικά και 
τα τοποθετούμε, σε πλαστικό 
καλούπι, σε σχήμα μπάλας. 
Περιμένουμε 5 λεπτά και 
αφαιρούμε το μείγμα από 
το καλούπι. Το αφήνουμε 
να στεγνώσει πάνω σε 
απορροφητικό χαρτί για 24 ώρες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Λιώνουμε σε μπεν μαρί ή φούρνο 
μικροκυμάτων 80g γλυκερίνης. Προσθέτουμε 
2 σταγόνες αιθέριου ελαίου, κόκκινο χρώμα 
και τους σπόρους από το μαύρο σουσάμι, τα 
ρίχνουμε στο καλούπι και τα αφήνουμε να 
πήξουν. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία 
με 10g γλυκερίνης και λευκό χρώμα αυτήν τη 
φορά. Τέλος, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία 
με το πράσινο χρώμα. Μόλις πήξει τελείως, το 
σαπούνι είναι έτοιμο.

ΟΜΙΛΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να παίρνω μέρος, εδώ και μια 

τριετία, στον Όμιλο Χημείας που οργανώνεται, με πολλή αγάπη 
και μεράκι, από τη Χημικό του σχολείου μας, κ. Ανδρακάκου. 

Στον όμιλο αυτόν, ασχολούμαστε με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, 
όπως με την παρασκευή σαπουνιών, κραγιόν, αντιμικροβιακών 
διαλυμάτων, bath bomb, λικέρ limoncello ή φράουλας, αρωμάτων, 

κρεμών και πολλών άλλων χρηστικών και πολυτελών αντικειμένων 
και, μάλιστα, χρησιμοποιώντας, αποκλειστικά και μόνο, αγνές 
πρώτες ύλες. Θα ήταν χαρά μου να σας παραθέσω μερικές συνταγές, 
προκειμένου, αν θέλετε, στον ελεύθερό σας χρόνο, να φτιάξετε κάτι 
παρόμοιο στο σπίτι σας.

Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου, Γ1 Γυμνασίου

ΚΗΡΑΛΟΙΦΗ 
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΥΛΙΚΑ
• 5g μελισσοκέρι
• 20g αμυγδαλέλαιο
• 10g ελαιόλαδο
• 5g βούτυρο καριτέ
• 8g φουντουκέλαιο
• 0,5g βιταμίνη Ε
• 10g αιθέριο έλαιο λεβάντας
• 10g αιθέριο έλαιο μανταρίνι

ΥΛΙΚΑ
• 3,5g βιολογικό βερικοκέλαιο 
• 1,2g βούτυρο μάνγκο 
• 1,2g μελισσοκέρι
• 1 σταγόνα βιταμίνη Ε

ΥΛΙΚΑ
• 125g σόδα
• 63g κιτρικό οξύ
• 5g αφριστικό SLSA
• 5ml αμυγδαλέλαιο
• 5ml polysorbate 80
• 3ml άρωμα
• 0,5ml νερό

ΥΛΙΚΑ
• 100g γλυκερίνη διάφανη
• κόκκινο, λευκό, πράσινο χρώμα 

για σαπούνια 
• αιθέριο έλαιο καρπούζι
• λίγο μαύρο σουσάμι

ΒΟΥΤΥΡΟ

ΚΑΚΑΟ

ΣΑΠΟΥΝΙ

ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

BATH

BOMB
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ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ
What has quarantine taught me?

that 
being isolated can 

be very benefi cial. I learnt 
who I really am and what I 
should change about my 

personality.

to appreciate 
certain things, such 

as face-to-face 
teaching.

that staying home can 
be extremely rewarding; 
I seized the opportunity 

and I cooked a diff erent dish 
every day.

that in fact I like 
school !

 that the sudden 
change in my daily 

routine aff ected me 
greatly, especially my 

sleep patterns.

 that my emotions were 
all over the place.

 that life is short and 
every moment counts.

 that I have to live 
my life to the fullest!

that the things 
we take for granted, like 

visiting our grandparents 
or hanging out with friends 

in the square, 
are irreplaceable.

 
that family is 

important; without 
them I wouldn’t have 

survived the lockdown.  
that we should 

all be thankful we have a 
house, because if we didn’t, 
we wouldn’t be able to protect 

ourselves from the corona-
virus.

 

that cooperation 

can lead to great results! 

 
which people were and 
weren’t worth my time.

 how much some 

people mean to me; 

I missed not being able 

to see them.

 
that i can stay 

home for a really 
long period of time 
without missing the 

world outside 
the house.

that 
spending time 

with my parents is 
precious because I never 

got to see them much 
before the lockdown.

that 
life is unpredictable 

as you never know what is 
going to happen to you next.

the importance of  taking 
better care of myself.
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ONLINE EDUCATION: A BLESSING OR A CURSE?

In recent years, people have been keen on using the Internet to attend 
their lessons. Some claim that this method is advantageous for students 
and undergraduates. However, there are those who still argue that this 

kind of education is not adequate whatsoever. I am inclined to believe that 
there are both benefi ts and disadvantages that should be taken into consi-
deration.

First and foremost, with online education youngsters and adults can 
learn how to use modern technology to a satisfying extent. Furthermore, 
students who use this way of education can be taught even if the teacher 
cannot be physically present. Last but not least, neither teachers nor 
students lose time for transportation to and from school, so everyone has 
time to prepare themselves for the lesson.

On the other hand, with online education teachers cannot easily maintain 
discipline and students become inattentive and disruptive. In addition, 
teaching through the Internet is not interactive and lessons can be tiring. 
Finally, if teachers are not familiar with technology, they may lack effi  ciency 
and concentration resulting in a poor lesson.

In a nutshell, although online education can have some striking advantages, 
it is crystal clear to me that it could easily slow down the learning process.

Χρήστος Κολοτούρος, Α Γυμνασίου
Επιμέλεια: Έλενα Τσελίκογλου, καθηγήτρια Αγγλικών

 that 
we should never 

take anything for granted 
and enjoy the time we have with 

our loved ones.

that people can readily adapt 
to new and unprecedented 

situations; an example of this is 
how well my school adapted tο 

remote schooling via the internet.

that  Greece 
tackled the problem 

immediately and without great 
loss as the politicians consulted 

experts on such a situation and were 
able to give instructions conducive 

to peoples' health problems.

  that 
many brave 

and selfl ess people 
have dedicated them-
selves to battling the 

pandemic.
 that  

my neighborhood 
is a quiet and peaceful 

place and most importantly 
great for going for a walk 

during the lockdown.that I had a chance

 to have some free time 

after a long time.

to attend e-lessons 
with the aid of the internet 

and therefore remain in contact 
with my teachers and classmates. I 
had never had lessons from home 

before the lockdown and was 
very excited about this.

that our parents' gene-
ration was luckier than ours. 

This is because if they had been 
in our situation with the Covid-19 
pandemic, they wouldn’t have 

had lessons!

Mαθητές της Α, Β  και Γ Γυμνασίου

Επιμέλεια: Κάθριν Γυφτάκη, Τέτη Κονταξή, Βίκυ Στεργιώτη, καθηγήτριες Αγγλικών
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LES CHÂTEAUX FRANÇAIS
ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ  //  60

Μαθητές της Α, Β , Γ Γυμνασίου

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Καραγεώργου, καθηγήτρια Γαλλικών

Les châteaux forts ont été des acteurs majeurs du Moyen-Âge, 

une période qui ne cesse d’ enfl ammer notre imaginaire. En 

visitant la France, on a la possibilité de faire un voyage dans le 

temps et de découvrir les trésors du patrimoine français.

Par la suite, on va vous faire découvrir quelques châteaux 

français connus pour leur histoire et leur beauté.

Le Château de Saumur

Le Château de Saumur est situé au coeur du Val de 
Loire, sur la commune de Saumur, dans le Maine-et-
Loire. Il est classé monument historique depuis le 2 
novembre 1964.
Dans ce château, c’est le Roi René qui a résidé et c’ est 
le dernier exemple des palais princiers érigés par la 
dynastie des Valois. En outre, c’était une résidence des 
gouverneurs de la ville, une prison et puis un dépôt 

d’armes et de munitions.
Dans ce musée, on peut admirer les riches coll-
ections trouvées dans les appartements des 
ducs d’Anjou. Enfin, on peut y admirer des Arts 
décoratifs, des meubles, des tapisseries et des 
céramiques du XIVe au XVIIIe siècle ainsi qu’une 
exposition de selles, mors et étriers de l´ Antiquité 
au XXe siècle.
Finalement, si on visite ce château, on peut admirer la 
vue unique sur la Loire et la ville.

Le Château de Chenonceau
Le Château de Chenonceau constitue un monument 
historique et il fait partie du patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis le 9 juillet 2017.
Ce château se trouve en Touraine, sur la commune de 
Chenonceaux, dans le département d’Indre-et-Loire, 
en région Centre-Val de Loire. Il date du 1513.
Chenonceau est très connu pour sa grande galerie 
à deux étages et pour son architecture inspirée par 
l’architecture française et italienne.
Ce qui distingue ce château des autres, c’est qu’il s’agit 

d’un château construit, décoré et transformé par des 
femmes. C’est pourquoi, il est surnommé “Le Château 
de Dames”. 
Le Château Chenonceau est édifi é par Catherine 
Briçonnet en 1513, enrichi par Diane de Poitiers et 
enfi n, agrandi sous Catherine de Médicis. Le Château 
de Chenonceau est un lieu où des discussions poli-
tiques, culturelles et philosophiques envahissaient. 
Des femmes importantes ont logé dans ce château 
pendant des siècles. Au XVIIIe siècle, c’est Madame 
Louise Dupin qui y habite. 
Finalement, ça vaut la peine de noter que pendant la 

Grande Guerre, le château a été transformé en hôpital 
militaire. Actuellement, le Château est ouvert au 
public. On peut le visiter et admirer ses trésors.

Le Chateau de Beynac

Ce château est situé sur la commune de Beynac-et-
Cazenac, dans le département de la Dordogne. Il est 
classé monument historique en 1944. 
Il s’agit d’une construction médiévale. Il se trouve sur 
le haut d’un plateau calcaire et domine le bourg sur la 
rive droite de la Dordogne.

Ce château est bâti dès le XIIe siècle par les barons du 
Baynac afi n qu’on protège la vallée.  À  l’époque de la 
guerre de Cent Ans, le Château de Beynac est l’une 
des places fortes françaises. 
Ce château (bien conservé jusqu’à aujourd’hui)  qui 
a servi de cadre au tournage des fi lms,  se trouve 
dans un village et dans une région  magnifi que qu’on 
devrait visiter une fois dans sa vie.

Le Château d’Amboise

Pendant près de deux siècles, l’histoire du château 
royal d’Amboise s’est confondue avec la grande 
Histoire de France.
Ce château se trouve dans la région Centre-Val de 
Loire en France et il fait partie de célèbres  châteaux de 
la Loire. C’était la résidence de plusieurs rois de France 
comme de Charles VIII, Louis XII ou François 1er. Son 
architecture est inspirée du gothique international. 
Par la suite, un parc est aménagé sur la terrasse du 

château et autour de lui, il y a plusieurs jardins. C’était 
Raymond de Dezest qui supervisait la construction du 
château. A l’intérieur du château, il y a aussi une salle 
des gardes nobles, une salle des tambourineurs et 
un salon de musique. Le château a subi une nouvelle 
reconstruction par Louis XIII, le successeur de Charles 
VIII, qui a libéré la ville de l’occupation anglaise.
Pour fi nir, Le Château d’Amboise est un monument 
très visité  et il constitue une expression totale du 
luxe et de l’art de vivre à la française. C’est un balcon 
unique et monumental, ouvert sur des paysages 
inscrits au patrimoine Mondial de l’humanité. 

Le Château de Chambord

Le Château de Chambord est un château français 
situé dans le  Val de Loire.  Il a été construit en 1519 
par le roi François I et il a été influencé par Leonardo 
Da Vinci. Jules Hardouin Mansart était l’architecte 
qui a créé son design. Le Château a un style 

architectural de Renaissance et il est le plus grand 
château dans le Val, où se mèlent à la fois les influ-
ences françaises et italiennes. Il est aussi construit 
sur le modèle des châteaux forts du Moyen Âge. Le 
château a constitué la résidence du Roi François I 
pendant deux mois. Il comprend 420 chambres et 
365 cheminées.

ATTENTION
Évitez de lire ce devoir pendant un confi nément ou une période où les voyages sont interdits ou 
déconseillés. Ça donne forte envie de visiter la France et ses lieux uniques!
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Die schönsten deutschen Schlösser und Burgen

Wenn man Schweiz besucht, soll man auch die zahlreichen Schlösser und Burgen besichtigen. Sie 
stehen malerisch in den schönsten Landschaften auf Hügeln, an Seen oder über den Städten und 
sind Abschluss einer Wanderung oder Höhepunkt eines Familenausfl uges.

Schloss 

Neuschwanstein

Im Jahr 1886 (sieben Wochen 
nach dem Tod König Ludwigs 
II.)  wurde Neuschwanstein 
oder  "die Burg des Märchen-
königs" für das Publikum 
geöff net. Neuschwanstein  ist 
das meist besuchte Schloss 
in Europa (rund 1,4 Millionen 
Menschen). Die Besichtigung 
ist nur im Rahmen einer 
Schlossführung möglich 
(deutsch oder englisch). Zur 
Zeit fi nden  Restaurierungsar-
beiten statt, die voraussichtlich 
bis 2023 dauern, dennoch 
sind alle Räume für Besucher 
zugänglich. 

Schweriner 
Schloss

Das Schweriner Schloss war 
seit vielen Jahrhunderten 
die Residenz der mecklen-
burgischen Herzöge und 
Großherzöge und ist heute 
Sitz des Landtages von 
Mecklenburg-Vorpommern. 
Dieses Schloss ist eines der 
bedeutendsten Beispiele der 
Geschichte der Romantik 
in Europa. Aufgrund seines 
romantischen Aussehens  und 
der großen Touristenzahl, 
die das Schloss besichtigen, 
wird das Schweriner Schloss 
auch als „Neuschwanstein des 
Nordens“, „Cinderella-Schloss“ 
und als „Märchenschloss“ 
bezeichnet. Das Schloss diente 
in mehreren Filmproduktionen 
als Filmkulisse (im Märchen: 
Die Gänsehirtin am Brunnen, 
1979,  im Film Kingsman: The 
Golden Circle, 2017).

Heidelberg

Schloss Heidelberg ist wohl die 
berühmteste Ruine der Welt. 
Um 1900 begann ein ”Schloss-
streit”, denn die Fachleute 
wollten einen möglichen 
Wiederaufbau des Schlosses, 
aber die Vertreter des 
Schlosses wollten das nicht. 
Schließlich hat man sich für 
das ”Bewahren” des Schlosses 
als Ruine entschieden. 

Albrechtsburg
Die Albrechtsburg in Meißen ist eines der bekanntesten spätgo-
tischen Architekturdenkmäler und gilt als der erste Schlossbau 
Deutschlands (Entstehungszeit: 929 bis 931). Während des 
Dreißigjährigen Krieges wurde das Schloss stark beschädigt. 
Seitdem war es leer. Ab Ende des 19. Jahrhunderts ist die 
Albrechtsburg für Besucher zugänglich. Im Jahr 2010 feierte die 
Albrechtsburg ihr 300. Jubiläum als Manufaktur und erstrahlte 
wieder als Porzellanschloss. 
Das Schloss gehört heute zu den staatlichen Schlössern und 
Gärten in Sachsen und beherbergt ein Museum. 

Schloss Sanssouci 
(von französisch sans souci
“ohne Sorge“) liegt im östlichen Teil des Parks Sanssouci und 
ist eines der bekanntesten 
Hohenzollernschlösser der 
Landeshauptstadt Potsdam. 
Der preußische König 
Friedrich II ließ in den Jahren 
1745 bis 1747 ein kleines 
Sommerschloss im Stil des 
Rokoko errichten. Friedrich Wilhelm IV. hat das Schloss 1841/42 
durch Umbau und Verlängerung der zwei Seitenfl ügel erweitert. 
Seit 1990 befi ndet sich das Welterbe-Schloss unter dem Schutz 
der UNESCO.

Πηνελόπη Βουδούρη, Αγγελίνα Νικολάκη, Αλεξάνδρα Παπαστελιάτου, Μάριος Φούντογλου

Επιμέλεια: Βίκυ Ρίζου, καθηγήτρια Γερμανικών

DIE SCHÖNSTEN SCHLÖSSER DER SCHWEIZ
SCHLOSS LENZBURG
Auf Schloss Lenzburg können die Besucher der faszinie-
renden Welt der Ritter und Adelsleute begegnen. Die 
Kinder können Prinzessinnen und Ritter basteln, spielen 
und sich verkleiden.

SCHLOSS OBERHOFEΝ
Der mittelalterliche Burgfried von Schloss Oberhofen 
spiegelt sich im Wasser des Thunersees wider. Die Ausstel-
lungsräume führen von einem eleganten Sommersaal 
über das neugotische Speisezimmer, den Rittersaal bis 
zum sch�n gelegenen türkischen Rauchsalon.

SCHLOSS LANDSHUT
Seit 1968 gibt es dort das  Museum für Wild und 
Jagd. Dieses Schloss im Kanton Bern ist von einem 
schützenden Wassergraben umgeben und der 
Schlosspark ist übers ganze Jahr frei zugänglich.

SCHLOSS JEGENSTORF 
Ursprünglich im 12. Jahrhundert erbaut, wurde das 
Schloss Jegenstorf  1720 zum eleganten Barocklandsitz 
umgebaut. Der Schlosspark ist ein besonderes Glanz-
stück des Schlosses und dort fi nden regelmäßig Veran-
staltungen statt, wie zum Beispiel ein Open-Air-Kino und 
alle zwei Jahre ein Freilichttheater.

SCHLOSS MORGES
Die vier Türme des Schlosses erheben sich imposant vor 
dem beeindruckenden Panorama von Stadt, See und 
Bergen. Dieses Schloss wurde zu einer Kultur- und Frei-
zeitstätte umgebaut und beherbergt fünf Museen unter 
einem Dach.

SCHLOSS KYBURG
Die neu gestalteten Ausstellungsräume bieten mit 
abwechslungsreichen und interaktiven Objekten eine 
Erfahrung für alle Sinne. Es gibt Kostüme, ein Spei-
senpuzzle, Spiele in der Wachtstube, pfi ffi  ge Filme mit 
Episoden aus der Kyburger Geschichte und Vieles mehr.

SCHLOSS SCHADAU
Dieses Schloss gilt mit seinen neugotischen Stil-
elementen als eines der architektonisch bedeu-
tendsten Schlösser der Schweiz. Es liegt mitten im 
Schadaupark und grenzt direkt ans Ufer Thunersees. 
Eine Übernachtung mitsamt toller Aussicht  wird 
Ihnen immer in Erinnerung bleiben.
Habt ihr schon mal eine solche Reise gemacht? 
Noch nicht? Dann wird es höchste Eisenbahn!!

Φοίβος  Αθανασίου, Κυριακή Ανδριανού, 
Θώμη Γερακουλάκου, Δανάη Μαράκη , Φίλιππος Μούργελας,

Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου, Νικόλας Σπανάκης
Επιμέλεια: Ευφροσύνη Στάθη, καθηγήτρια Γερμανικών
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
1 19023179 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
2 20023561 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
3 20023564 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
4 20023560 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
5 20023562 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
6 20023563 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
7 20023575 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
8 20023576 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
9 20023565 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

10 20023577 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
11 20023572 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
12 20023569 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
13 20023574 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
14 20023571 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
15 20023573 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
16 20023568 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17 20023536 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ (1ος) ΣΝΔ
18 19023181 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
19 20023541 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
20 20023537 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
21 20023552 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
22 20023540 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
23 20023543 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
24 20023545 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
25 20023539 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
26 20023550 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
27 20023558 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
28 20023555 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
29 20023548 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
30 20023557 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
31 20023534 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
32 20023554 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
33 20023570 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
34 20023546 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
35 20023549 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
36 20023551 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
37 20023559 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
38 20023542 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
39 20023538 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
40 20023553 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
41 20023556 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΜΕΠΑ
42 20023535 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
43 20023547 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
44 20023566 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
45 20023567 ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
46 20023530 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (3η) ΕΚΠΑ
47 20023526 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
48 20023533 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
49 19023161 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
50 20023529 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
51 20023531 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
52 20023527 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
53 20023532 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
54 20023528 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
55 20023583 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
56 20023580 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
57 20023585 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
58 20023578 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
59 20023581 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
60 20023582 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
61 20023584 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
62 20023586 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ



"Η Αγία Πετρούπολη 
μάς έδωσε φτερά"


