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Editorial
Σ

ε μια εποχή γεμάτη από αλλαγές, ο ρόλος του Σχολείου αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός στο να διδάξει και να κινητοποιήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπίσουν τις όποιες
προκλήσεις της ζωής.
Βασική μέριμνά μας αποτελεί η αξιοποίηση των δεξιοτήτων των μαθητών καθώς και η μεταλαμπάδευση εκείνων των ανθρωπιστικών ιδεών που κινητοποιούν
το άτομο να διαμορφώσει την ατομική του ταυτότητα.
Με σεβασμό προς μία έφηβη νεολαία που διψά να οραματιστεί, να ανακαλύψει,
να μάθει, να ταξιδέψει και να δημιουργήσει, γεννήθηκε μια χρονιά γεμάτη δράση
και εξωστρέφεια μέσα από την οποία καταφέραμε να συνδέσουμε τη γνώση με τη
πνευματική παραγωγικότητα.
Οι μαθητές μας, τη χρονιά που πέρασε, υπερέβησαν τον εγωτισμό τους, διατυπώνοντας μια πρόταση ομαδικής και συνεργατικής δράσης. Δοκιμάστηκαν σε
ένα βιωματικό πλαίσιο εμπειρίας σχεδιάζοντας πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανθρωπιστικές δράσεις, κατασκευές και εικονικές επιχειρήσεις, καταφέρνοντας έτσι να
μετατρέψουν τη θεωρία σε πράξη.
Συμμετείχαν σε διαγωνισμούς, ταξίδεψαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, άνοιξαν παράθυρα στον κόσμο. Κάπου εκεί, στη Γενεύη, συνάντησαν τον Καθηγητή
Στυλιανό Αντωναράκη, μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του αιώνα
μας στον τομέα της Γενετικής Ιατρικής. Αντιμέτωποι με το μεγαλείο της ερευνητικής προσήλωσης και της ανθρώπινης προσφοράς, οι μαθητές μας συνέδεσαν το
ευκταίο με το εφικτό.
Σχεδιάζουμε τη συνέχεια με τη σκέψη των λόγων του Martin Luther King ότι
«σχεδόν πάντα, μία μικρή δημιουργική, αφοσιωμένη ομάδα μπορεί να κάνει τον
κόσμο καλύτερο».
Σας εύχομαι καλή ανάγνωση
Με εκτίμηση
Σοφία Συμιδαλά
Διευθύντρια Σύνταξης
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«Ήχοι Άνοιξης»
στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Ο

ι μαθητές τού Γυμνασίου – Λυκείου ΩΘΗΣΗ καλωσόρισαν
την άνοιξη στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με
ένα Διήμερο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων!
Η εκδήλωση με τίτλο «Ήχοι Άνοιξης» πραγματοποιήθηκε στο
Κέντρο Γαία το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Απριλίου 2013.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε:
•

έκθεση και πώληση χειροποίητων λαμπάδων

•

απαγγελία αποσπασμάτων από τη λογοτεχνία
και την ποίηση

•

έκθεση ζωγραφικής

•

παρουσίαση έργων ως προτεινόμενων
αναγνωσμάτων από μαθητές προς μαθητές

•

μουσικά - χορευτικά δρώμενα

•

Κρητικούς χορούς

3
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6
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7

8

H

εκδήλωση είχε ως βασικό στόχο την ανάδειξη της ευαισθησίας και της συνεργασίας των μαθητών για την
προστασία του Φυσικού και Πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση διατέθηκαν υπέρ των
σκοπών του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.
Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση
αυτή: την εικονική μαθητική επιχείρηση Bright side of Life,
γονείς, καθηγητές και ιδίως μαθητές, των οποίων η παρουσία μάς έκανε υπερήφανους!
Θα θέλαμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας:

11

Όμιλος Eurobank, Οικογένεια Στεργίου, Άρωμα Φρέσκα
Μυρωδικά, Konica Minolta, Πύρνα, Printing and packaging
ΑΦΟΙ ΡΟΗ, Καφές Αγουρίδα, Cosmote, Imagination Travel,
Korres Natural Products, Thermoforte, Όμιλος Μυτιλιναίος

9

Θα θέλαμε, τέλος, να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Κηφισιάς
για την υποστήριξη της εκδήλωσης.

10

11
1-7:

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση

8:

Η εξαίρετη κα Νίκη Γουλανδρή

9:

Από τους χορηγούς της εκδήλωσης, η εταιρεία
Άρωμα μας προσέφερε άνθη και μυρωδικά
προς πώληση

10:

Από τους χορηγούς της εκδήλωσης, η εταιρεία
Οικογένεια Στεργίου μας προσέφερε τσουρέκια
για το Πάσχα

11:

Οι απόφοιτοι του Σχολείου, Ιωάννα Χατζηαργυρίου, Μαριλένα Ξένου, Κωνσταντίνα Ντόκορου,
χόρεψαν υπό τους ήχους του Comptine d’un
autre ete, του Y. Tiersen

12

Η απόφοιτος Φανουρία Δακτυλίδη χόρεψε υπό
τον ήχο του Αλέξανδρου του Σ. Σπανουδάκη

12
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17

14

16

20
21:

22.
13:
14:

15:
16.

Ο μαθητής Αλέξανδρος Ρούντος ερμήνευσε με βιολί το Ode to joy του L. V.
Beethoven
Η μαθήτρια Ναυσικά Λιάπη ερμήνευσε στο πιάνο τη Sonata VI, του W. A.
Mozart και το κομμάτι Summer ΄78 του
Y. Tiersen
Η μαθήτρια Αικατερίνη Ηλιάδη ερμήνευσε στο πιάνο
το κομμάτι Ο σταθμός της Ε. Ρεμπούτσικα και Alegreto
Moderato III του F. Schubert
Η μαθήτρια Αλεξάνδρα Μυρωδιά με τον Καθηγητή τής
Μουσικής κ. Νικόλαο Ελεύθερα, η οποία ερμήνευσε
στην κιθάρα τα κομμάτια Mi Favorita, Nostalgic Waltz
του N. Froudarakis, Chorale του J. S. Bach και Bourree
του W. A. Mozart και συνόδευσε τη μαθήτρια ΜαρίαΖαχαρούλα Χουντή (φωτογραφία αρ. 20) στο τραγούδι
Χάρτινο το φεγγαράκι του Μ. Χατζιδάκι

10 άδραξε

19

17-18: Οι μαθήτριες Ειρήνη Παρατζόγλου και Αφροδίτη Παπαδοπούλου απήγγειλαν την Τελευταία Βαπτιστική (β΄)
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και τα ποιήματα της
Σαπφούς, Οιον τό γλυκύμαλον και Ο μέν γάρ καλός

15
13

18

Οι μαθητές Χρυσούλα Σπυράτου, Μαρία Ζιώγα, Ιωάννης Αργυρόπουλος, Όλγα Σπυράτου απήγγειλαν την
Τελευταία Βαπτιστική (α΄) του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
Η μαθήτρια Κωνσταντίνα Παπαναστασίου ερμήνευσε
με κιθάρα τη Μελωδία του Ε. Ασημακόπουλου
22

19:

Η μαθήτρια Μελίνα Χάμπα εκτέλεσε στο πιάνο τη Θεσσαλονίκη,
του Ν. Καββαδία

21
23:
24.

Η μαθήτρια Ειρήνη Χατζηδάκη ερμήνευσε το κομμάτι
Μη τον ρωτάς τον ουρανό του Μ. Χατζιδάκι, συνοδευόμενη στο πιάνο από τη Μαρία Παραστατίδου
Η μαθήτρια Διαλεκτή Βερβερίδου με τον Καθηγητή
της, Φιλόλογο κ. Αθανάσιο Τροβιά, έψαλε Εγκώμια
Επιταφίου κλείνοντας τη Διήμερη Εκδήλωση
23

24
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25

26

27

28

Συντελεστές Εκδήλωσης:
Α. Τρίμπου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
Α. Τροβιάς, Φιλόλογος
Ε. Παπαδομαρκάκη, Ψυχολόγος
Ε. Συμιδαλά, Νηπιαγωγός
Δ. Φίλη, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας
Κ. Ανδριώτη, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Κ. Αρναουτάκη, Εικαστικός
Ν. Ελεύθερας, Καθηγητής Μουσικής
Σ. Κατσαούνη, Διευθύντρια Γυμνασίου
Σ. Συμιδαλά, Ψυχολόγος
25. Μέλη της μαθητικής εταιρείας Beep It
26-27: Στιγμιότυπα από τους Κρητικούς χορούς
28. Οι μαθήτριές μας, Γεωργία Παναγιωτοπούλου, Χριστίνα Πρατικάκη και Μαρία
Παραστατίδου

Επιμέλεια Βιβλιοπαρουσιάσεων:
Ε. Κλαδά, Φιλόλογος / Ε. Τσεβελέκη, Φιλόλογος / Κ. Παναγιάρη, Φιλόλογος
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στην εκδήλωση και τους διοργανωτές μαθητές της Α΄Λυκείου, Πρόδρομο Τσουρούκογλου και Γεώργιο Παπακωνσταντίνου.

29. Οι μαθητές του γ2 μαζί με την Καθηγήτριά
τους κα Κυπαρισσία Παναγιάρη, Φιλόλογο, και την κα Σοφία Κατσαούνη, Διευθύντρια Γυμνασίου
30. Καθηγητές και μαθητές διοργανωτές, όλοι
μία ομάδα, στο τέλος της εκδήλωσης

29

30
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Από παιδιά προς παιδιά …
Φτιάξαμε ένα
Κοινωνικό Παντοπωλείο!

Η

Ελλάδα τού σήμερα βιώνει μια πρωτοφανή οικονομική
και κοινωνική κρίση. Όλοι γνωρίζουμε επιχειρήσεις που
σταματούν να λειτουργούν και εργαζομένους που απολύονται καθημερινά. Η κατάσταση αυτή οδηγεί τους ανθρώπους
σε οικονομικό αδιέξοδο, στο όριο της φτώχειας ή σε υποσιτισμό. Δυστυχώς, τα δυσάρεστα αποτελέσματα των στατιστικών
ερευνών, που επαληθεύουν την κατάσταση αυτή, αυξάνονται
ταχύτατα μέρα με τη μέρα. Αυτά τα στοιχεία ευαισθητοποίησαν
αρκετούς ανθρώπους και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κινητοποίησή τους, με σκοπό να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής όσων
βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση και δεν μπορούν
να αντεπεξέλθουν στα σημερινά δεδομένα.
Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκαν οργανώσεις κοινωνικού
περιεχομένου, τα κοινωνικά παντοπωλεία. Ο θεσμός των κοινωνικών παντοπωλείων ξεκίνησε στην Ελλάδα πριν από μερικά
χρόνια και από τότε τα παντοπωλεία αυτά προμηθεύουν δωρεάν με προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα και ρούχα,
ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια έχουν συνεργαστεί πολλά κοινωνικά
παντοπωλεία με δήμους, εκκλησίες και μεγάλες «αλυσίδες»
σούπερ-μάρκετ, δείχνοντας έμπρακτα την κοινωνική τους ευαισθησία. Είναι εμφανής, λοιπόν, η βοήθεια που προσφέρουν
τα κοινωνικά παντοπωλεία στην κοινωνία.
Θέλοντας κι εμείς, το τμήμα του β2 γυμνασίου του Σχολείου ΩΘΗΣΗ, να προσφέρουμε στα κοινά, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό παντοπωλείο, που θα λειτουργεί
στο χώρο του Σχολείου μας. Το κοινωνικό μας παντοπωλείο δέχτηκε τρόφιμα μακράς διαρκείας (όσπρια, γάλα εβαπορέ, ρύζι,
ζυμαρικά, ζάχαρη, καφέ, σάλτσα ντομάτας, αλεύρι, λάδι, κονσέρβες) ώστε να προσφέρονται αναλλοίωτα στους απόρους.

✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας θα μπορούσατε:
Να μας φέρετε σε επαφή με επιχειρηματίες που μπορούν
να στηρίξουν τη δράση μας, όπως φούρνους, εστιατόρια,
οπωροπωλεία, προκειμένου να κάνουν μια χορηγία.
Να πληροφορήσετε τους φίλους και τους συγγενείς σας
για τη δράση τού Σχολείου μας. Μπορεί και εκείνοι να θέλουν να συνεισφέρουν.
Να μας ενημερώσετε για οικογένειες στην ευρύτερη περιοχή του Σχολείου μας που μπορεί να έχουν ανάγκη από
βοήθεια.
Να προσφέρετε χρήματα ή δωροεπιταγές από σούπερμάρκετ.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει ανάγκη να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Ενισχύστε το έργο μας
προσφέροντας ό,τι μπορείτε! Το Κοινωνικό Παντοπωλείο
θα λειτουργήσει στο χώρο του Σχολείου και την επόμενη
χρονιά!

Το χρονικό του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Νοέμβριος
Με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Γυμνασίου μοιράστηκε στη σχολική κοινότητα ενημερωτικό φυλλάδιο για τη δημιουργία «Κοινωνικού Παντοπωλείου» στο
χώρο του Σχολείου. Την υλοποίηση του προγράμματος
ανέλαβε το τμήμα β2 του Γυμνασίου με βασικό στόχο
την κινητοποίηση των μαθητών για τον εφοδιασμό του
Κοινωνικού Παντοπωλείου με προϊόντα πρώτης ανάγκης που θα δίνονταν σε άπορες οικογένειες γειτονικών περιοχών. Ο στόχος αυτός υλοποιήθηκε και ένας
μεγάλος αριθμός προϊόντων μοιράστηκε σε οικογένειες κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Φεβρουάριος
Έχοντας συγκεντρώσει ένα αξιοσέβαστο ποσό,
αντιπροσωπεία μαθητών του τμήματος πραγματοποίησε αγορές σε σούπερ-μάρκετ. Η μεγάλη ποσότητα
τροφίμων που συγκεντρώθηκε μεταφέρθηκε από τους
ίδιους μαθητές στην τοπική ενορία, η οποία διένειμε τα
τρόφιμα στις πληγείσες από την οικονομική κρίση οικογένειες. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε σε μία οικογένεια με
ένα ασθενές μέλος, στην οποία, με ομόφωνη απόφαση του β2, δωρίστηκε χρηματικό ποσό που περίσσεψε
από τις αγορές.

Δεκέμβριος
Οι μαθήτριες Ασημένη Μύτη, Σοφία Σαλούστρου
και Κωνσταντίνα Παπαναστασίου δημιούργησαν μικρές
κατασκευές για το χριστουγεννιάτικο παζάρι του Σχολείου, με σκοπό να συγκεντρωθεί ένα ποσό το οποίο θα
αποτελούσε τη βάση για μελλοντικές αγορές προϊόντων
πρώτης ανάγκης. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν
κατατέθηκαν στον ενιαίο λογαριασμό του προγράμματός μας. Η κίνηση αυτή βρήκε μεγάλη ανταπόκριση και
το ποσό που τελικά συγκεντρώθηκε αντιπροσώπευε
απόλυτα τον κόπο όσων εργάστηκαν.

Μάρτιος
Μαθήτριες του τμήματος κατασκεύασαν λαμπάδες, τις οποίες πούλησαν σε μαθητές και καθηγητές
του Σχολείου, προκειμένου να αποταμιευθεί ένα χρηματικό ποσό για τη μελλοντική δράση του Κοινωνικού
Παντοπωλείου.

Επιμέλεια Άρθρου:
Κωνσταντίνα Παπαναστασίου, Κατερίνα Φραγκιαδάκη,
β2 Γυμνασίου
Οι ομάδες του Κοινωνικού Παντοπωλείου ήταν:

Ιανουάριος
Έχοντας λάβει τη συγκατάθεση της Διεύθυνσης Γυμνασίου, το β2 πραγματοποίησε μια παρουσίαση στο
αμφιθέατρο του Σχολείου μας σε όλες τις τάξεις του
Γυμνασίου. Η παρουσίαση αναφερόταν γενικότερα στη
σημασία της εθελοντικής δράσης σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, όπως είναι αυτή που
διανύουμε, στη δεινή οικονομική κατάσταση που βρίσκονται σήμερα πολλοί συμπατριώτες μας και τελικά
στην ανάγκη στήριξης του «Κοινωνικού Παντοπωλείου»
από τους μαθητές και τους καθηγητές του Σχολείου
μας τόσο υλικά όσο και ηθικά.

Ομάδα Έρευνας:
Σοφία Σαλούστρου, Κωνσταντίνα Παπαναστασίου, Γεωργία
Φωτοπούλου, Αριάδνη Παρθένη, Αθανασία Μπανιά
Ομάδα Συντονισμού:
Ασημένη Μύτη, Κατερίνα Φραγκιαδάκη, Βαλέρια Παλάντζα
Ομάδα Κατασκευών:
Ασημένη Μύτη, Σοφία Σαλούστρου, Κωνσταντίνα Παπαναστασίου
Ομάδα Καταγραφής Προϊόντων:
Ειρήνη Περουλιού, Κωνσταντίνα Παπαναστασίου, Ασημένη Μύτη,
Σοφία Σαλούστρου, Βαγγέλης Πρασόπουλος,
Γιώργος Τσουρούκογλου
Ομάδα Διαφήμισης:
Ομάδα Internet: Βαγγέλης Πρασόπουλος, Γιώργος Σκαρλάτος
Ομάδα Επικοινωνίας: Σοφία Ράπτη, Ιωάννα Ιωαννίδου
Ομάδα Ευαισθητοποίησης:
Μάνος Σκεπετζής, Άρτεμις Ραφτοπούλου, Ιφιγένεια Πρατικάκη,
Όλγα Πετράτου, Ειρήνη Περουλιού, Γιώργος Τσουρούκογλου,
Άδωνις Παναγιωτόπουλος
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Ελισάβετ Τσεβελέκη, Φιλόλογος
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Συναντήσαμε έναν Μικρό Ήρωα!

Ή

ρωες! Διαβάζουμε για αυτούς στα βιβλία, ακούμε για αυτούς στις ειδήσεις. Λόγια σημαντικά, έπαινοι, δηλώσεις
θαυμασμού και σεβασμού, ονόματα χαραγμένα στην Ιστορία.
Τι γίνεται όμως με τους άλλους ήρωες, τους αφανείς, τους μικρούς, για τους οποίους ίσως να μη μαθαίνουμε ποτέ τίποτα;
Ο Νεκτάριος είναι ένας νεαρός, που τα κινητικά του προβλήματα δεν του έχουν σταθεί εμπόδιο μέχρι τώρα στα όνειρά
του. Ένα ιατρικό σφάλμα σε μικρή ηλικία τον οδήγησε σε σπαστική τετραπληγία. Τα χειρουργεία και οι φυσιοθεραπείες που
ακολούθησαν δε διόρθωσαν το πρόβλημα, απάλυναν όμως
λίγο τα συμπτώματα. Από τότε αισθανόταν τόσο διαφορετικός
από τα υπόλοιπα παιδιά αλλά και τόσο ίδιος:
Ένα παιδί που του σύστησαν ειδικό σχολείο, όμως φοίτησε
σε κανονικό!
Ένα παιδί που ήθελε να κάνει ποδήλατο στη γειτονιά και τα
κατάφερε χάρη στη βοήθεια των γονιών του!
Ένα παιδί που ήθελε να σπουδάσει και τα κατάφερε!
Ένα παιδί σαν όλα τα άλλα!
Σήμερα είναι απόφοιτος της Νομικής Αθηνών, με βαθμολογία «Άριστα». Κανείς δε φανταζόταν πριν από αρκετά χρόνια ότι θα τα κατάφερνε, καθώς οι συνθήκες ήταν εναντίον
του. Ούτε αυτό όμως στάθηκε εμπόδιο στον Νεκτάριο. Η
μετακίνησή του προς και από το Πανεπιστήμιο, η παραμονή
για ώρες στα αμφιθέατρα και ο μεγάλος όγκος διαβάσματος

κατορθώθηκαν χάρη στη συμπαράσταση και βοήθεια από την
οικογένειά του.
Δεν του αρέσουν τα εύκολα! Στην καθημερινότητά του δε
χρησιμοποιεί καθόλου το αναπηρικό καροτσάκι, τόσο για τις
μετακινήσεις του μέσα στο σπίτι, όσο και εκτός. Προτιμά να
περπατάει με τη βοήθεια του πι ή κάποιου ατόμου, γιατί θεωρεί
ότι έτσι δε θα αδρανήσουν οι μύες του και ότι κάποια στιγμή θα
καταφέρει, με την πολλή εξάσκηση, να είναι πιο ανεξάρτητος
κινητικά.
Εκτός από τις σπουδές του, στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο
του αγαπά να ακούει μουσική, να διαβάζει λογοτεχνία και να
γυμνάζεται. Όταν τον ρωτήσαμε ποια είναι τα σχέδιά του για
το μέλλον, μας απάντησε ότι οι σπουδές για εκείνον δεν έχουν
τελειώσει. Θέλει να ξεκινήσει άμεσα μεταπτυχιακό, να συνεχίσει τα μαθήματα στις ξένες γλώσσες και να εξοικειωθεί περισσότερο με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κρυφό
του όνειρο είναι τα ταξίδια, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
ταξίδια όπου θα δει από κοντά αυτά που θαυμάζει στα μεγάλα
ταξιδιωτικά λευκώματα.
Του το ευχόμαστε ολόψυχα!
Καλή συνέχεια στη ζωή σου!
Για εμάς είσαι ένας μικρός ήρωας!
Επιμέλεια:
Αντωνία Τρίμπου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Ανταμώσαμε ξανά τους μαθητές
του Λύρειου Παιδικού Ιδρύματος!

Λ

ίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, μέσα σε ένα εορταστικό κλίμα και σε μία περίοδο αλληλεγγύης, η γ΄ Γυμνασίου ανέλαβε να μοιράσει χαρά σε ανθρώπους που το έχουν
πραγματικά ανάγκη. Έτσι, με πρωτοβουλία των πενταμελών
των δύο τμημάτων, επισκεφτήκαμε το Λύρειο με τη συνοδεία
της κας Παπανικολοπούλου, Καθηγήτριας Θρησκευτικών.
Μόλις αντικρίσαμε τα αθώα προσωπάκια τους, νιώσαμε
μεγάλη χαρά! Ξεκινήσαμε ένα διάλογο με τα παιδιά για να
γνωριστούμε και να μάθουμε τα ενδιαφέροντά τους. Παίξαμε
παιχνίδια, διαβάσαμε παραμύθια και τραγουδήσαμε γιορτινά
τραγούδια.
Γνωριστήκαμε με τους υπεύθυνους και ενημερωθήκαμε για
την προσφορά του ιδρύματος όλα αυτά τα χρόνια. Καταλάβαμε πως το κενό που αισθάνονται αυτά τα παιδιά το έχει γεμίσει
η αγάπη και φροντίδα των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι παίζουν
πρωταρχικό ρόλο στη ζωή τους.
Επιμέλεια Άρθρου:
Ναταλία Πατρικίου, γ2 Γυμνασίου
Φωτογραφία:
Αργύρης Ντάρας, γ2 Γυμνασίου
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Επισκεφτήκαμε το Σχολείο
του Ειδικού Καταστήματος
Κράτησης Νέων Αυλώνα

Μ

ε μία αντιπροσωπεία μαθητών του Σχολείου μας επισκεφτήκαμε το Σχολείο του Ειδικού Καταστήματος
Κράτησης Νέων Αυλώνα για να προσφέρουμε στα παιδιά
είδη πρώτης ανάγκης. Μιλήσαμε με τον Διευθυντή του Σχολείου, κ. Πέτρο Δαμιανό, και ενημερωθήκαμε για τις πολιτιστικές δράσεις των μαθητών: θεατρικές παραστάσεις, ζωγραφικές εκθέσεις, σκακιστικοί διαγωνισμοί!
Η παιδεία και ο πολιτισμός είναι οι μόνοι τρόποι να δραπετεύσει το πνεύμα από το φυσικό όριο της φυλακής!
Επιμέλεια:
Ελένη Παπαδομαρκάκη, Ψυχολόγος

άδραξε 17

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εξάρτηση από
Οι βασικοί χρήστες των online games είναι τα παιδιά και
οι έφηβοι, διότι η κινούμενη εικόνα και το εικονικό περιβάλλον διεγείρουν τη φαντασία τους.  
Η συστηματική και παρατεταμένη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μπορεί να προκαλέσει εθισμό σε ένα παιδί.
Ιδιαίτερα ευάλωτα σε αυτή την εξάρτηση είναι τα αγόρια
ηλικίας 8 - 18 ετών.  
Συμπτώματα της εξάρτησης είναι:
• Η κατανάλωση σταδιακά περισσότερου χρόνου
στα ηλεκτρονικά παιχνίδια
• Η έλλειψη ενδιαφέροντος για άλλες δραστηριότητες
και η αγωνιώδης προσμονή της επόμενης στιγμής που
το παιδί θα ασχοληθεί με αυτά
• Η ανοχή (ανάγκη για περισσότερο χρόνο χρήσης)
• Οι εμμονές ή οι φαντασιώσεις με θέματα και ρόλους
που διαδραματίζονται στην πλοκή ενός ηλεκτρονικού
παιχνιδιού, τρέμουλο, άγχος, ανησυχία, αϋπνία, εφιάλτες (συμπτώματα που παρουσιάζονται με τη μείωση ή τη
διακοπή της χρήσης τους)
• Η απομόνωση από τους συνομηλίκους
• Η σταδιακή μείωση του κινήτρου του παιδιού για το
σχολικό διάβασμα και η σοβαρή πτώση της σχολικής του
επίδοσης
• Η μίμηση του ήρωα
• Η μείωση της αξίας της επικοινωνίας
Οι γονείς μπορούν να αποτρέψουν τον εθισμό των παιδιών τους. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί θεωρούν την απαγόρευση
των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως το μόνο μέσο αποτροπής
τους. Οι γονείς οφείλουν:
• Να μιλούν και να μοιράζονται με τα παιδιά τους τις ανησυχίες τους.
• Να μη χρησιμοποιήσουν την απαγόρευση ως λύση,
καθότι το απαγορευμένο εύκολα μετατρέπεται σε γοητευτικό αντικείμενο και μαγνητίζει την περιέργεια των
παιδιών.
• Να κατανοήσουν ότι η χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών
είναι σημείο των καιρών μας και να το αποδεχτούν,
προσπαθώντας, όμως, να ελέγξουν την ποιότητα της θεματολογίας τους (λιγότερη βία) και τη διάρκεια έκθεσης
του παιδιού τους σε αυτά.
• Να ωθήσουν τα παιδιά τους σε άλλες δημιουργικές δραστηριότητες (π.χ. τέχνη, διάβασμα, αθλητισμός), που θα
αντισταθμίσουν και θα ελαχιστοποιήσουν την επιρροή
της κατάχρησης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
• Να μιλούν στα παιδιά για τη σκοτεινή πλευρά και τις
επιπτώσεις της ανθρώπινης βίας
• Να έχουν «ανοιχτές τις κεραίες τους» για ίχνη εξάρτη-
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σης, ώστε να αναζητήσουν βοήθεια
από ψυχολόγο.
Ποσοστά
τα οποία δείχνουν τον εθισμό στον
ελλαδικό χώρο:
• Ένας στους 4 εφήβους (24,3%)
ασχολείται για τουλάχιστον 3
ώρες την ημέρα τις καθημερινές με τον Η/Υ και το διαδίκτυο,
ενώ το ποσοστό αυτό σχεδόν
διπλασιάζεται τα Σαββατοκύριακα (41%).
• Από το 2006 έως το 2010 έχει
τετραπλασιαστεί ο αριθμός
των εφήβων που ασχολούνται
με τον Η/Υ και το διαδίκτυο για
τουλάχιστον 3 ώρες κάθε μέρα
(από 5,7% σε 21,7% αντίστοιχα).
• Το 47,8% των εφήβων, κυρίως
τα αγόρια και οι μαθητές ηλικίας 13 και 15 ετών, παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια από μισή έως
και 2 ώρες τις καθημερινές και
το ποσοστό αυτό διπλασιάζεται τα
Σαββατοκύριακα.

Ηλεκτρονικά Παιχνίδια
Η οικογένεια καλό είναι να:
• ενθαρρύνει το παιδί να συμμετέχει σε δραστηριότητες που
   θα το βοηθήσουν να ανακαλύψει τι το ενδιαφέρει και το ψυχαγωγεί
•     παροτρύνει το παιδί να συναναστρέφεται με ανθρώπους
•     μάθει το παιδί να αντιμετωπίζει τις
      δυσκολίες στις σχέσεις με τους άλλους
•     επικοινωνεί ουσιαστικά με το παιδί
•     δίνει αξία στη γνώμη του παιδιού
•     συζητά μαζί του για το πώς μπορεί να λύσει τα προβλήματά του
Το σχολείο, ως κύριος χώρος κοινωνικοποίησης και
διαπαιδαγώγησης του παιδιού, μπορεί μέσω του
τρόπου λειτουργίας του και των δράσεών του να:
•     πληροφορήσει και να ενισχύσει την ουσιαστική επικοι        νωνία στην οικογένεια και στις σχέσεις μεταξύ των παιδιών
•     δημιουργήσει ομάδες συζητήσεων μεταξύ
        μαθητών-γονέων, γονέων-δασκάλων και δασκάλων-μαθητών
•     δημιουργήσει ένα δίκτυο πληροφόρησης και ενημέρωσης για
        τη χρήση των video games αλλά και άλλων σύγχρονων θεμάτων
•     οργανώσει δραστηριότητες που ενισχύουν την επικοινω        νία και το ενδιαφέρον των παιδιών για καινούργια πράγματα
•     εμπλουτίσει τις εμπειρίες και τα ερεθίσματα του παιδιού,
        ενισχύοντας έτσι την αυτοεκτίμησή του και μειώνοντας
        την επιθυμία του για απομόνωση
Επιμέλεια Άρθρου:
Μάνος Νταφώτης, Γιώργος Ορφανός, γ2 Γυμνασίου

Η χρήση με μέτρο τέτοιων παιχνιδιών μπορεί να επιφέρει αρκετά
θετικά αποτελέσματα στο παιδί, βοηθώντας το να αναπτύξει αρκετές δεξιότητες
και να καλλιεργήσει τη φαντασία του.
Συμβάλλει στην ανάπτυξη και στη βελτίωση
κάποιων γνωστικών δεξιοτήτων όπως:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

τη συγκέντρωση της προσοχής
την παρατηρητικότητα
τον οπτικοκινητικό συντονισμό
τη δεξιοτεχνία
την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
την αύξηση των γενικών γνώσεων
την εξοικείωση με την τεχνολογία
Μερικά πιθανά ανησυχητικά συμπτώματα είναι τα εξής:
περνά όλο τον ελεύθερο χρόνο του μπροστά στον Η/Υ
έχει συχνά πονοκεφάλους και νυστάζει στο σχολείο
πέφτει η σχολική του επίδοση
παραμελεί το φαγητό του και την προσωπική του υγιεινή
προτιμά να παίζει video games απ’ το να δει τους φίλους του
είναι ευερέθιστος όταν δεν παίζει

άδραξε 19

Ηλεκτρονικός

Εκφοβισμός

Ο

Ασφαλείς Κωδικοί
Φτιάχνοντας έναν λογαριασμό σε οποιαδήποτε εφαρμογή
του διαδικτύου το σημαντικότερο κομμάτι είναι η δημιουργία
ενός ασφαλούς κωδικού. Η επαλήθευση στοιχείων, δηλαδή
η διαπίστωση ότι ο καθένας είναι πράγματι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι, επιτυγχάνεται κυρίως με τη χρήση κωδικών
πρόσβασης. Όμως η πρακτική αυτή καταρρίπτεται από τους
«αδύναμους» κωδικούς ή, με άλλα λόγια, τους κωδικούς που
μπορεί να τους μαντέψει κανείς με ευκολία, γεγονός που
εκμεταλλεύονται οι δράστες ή τα προγράμματα που αυτοί

ι μαθητές του Σχολείου Ώθηση, και συγκεκριμένα του
τμήματος γ2 Γυμνασίου, εντρύφησαν στο θέμα του
ηλεκτρονικού εκφοβισμού το σχολικό έτος 2012-2013. Διάβασαν το βιβλίο «Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό»,
συνάντησαν τους συγγραφείς του, Βαγγέλη Ηλιόπουλο και
Βασιλική Νίκα, και αντιλήφθηκαν τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον επικίνδυνα ευρύ χώρο του διαδικτύου. Ύστερα
από μελέτη και έρευνα για το φαινόμενο του εκφοβισμού
μέσω του διαδικτύου, πληροφορήθηκαν για τις αιτίες, τις
μορφές και τις συνέπειές του και αναζήτησαν τρόπους
αποφυγής ή αντιμετώπισης αυτού. Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση, μέσω της συνέντευξης με
μαθήτρια γυμνασίου – θύμα ηλεκτρονικού εκφοβισμού, και
ποσοτική ανάλυση, με ερωτηματολόγιο 23 ερωτήσεων, το
οποίο διανεμήθηκε στους μαθητές του γυμνασίου. Στόχος
ήταν η διερεύνηση στάσεων μαθητών γυμνασίου γύρω από
τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής αποτυπώθηκαν στην παρακάτω εργασία, η οποία
αποτελεί την απόρροια της θέλησης των μαθητών του γ2 να
ενημερώσουν τους σύγχρονους εφήβους για αυτό το καίριο
ζήτημα.    
Το φαινόμενο του ηλεκτρονικού εκφοβισμού μαστίζει τη
σύγχρονη κοινωνία, καθώς αποτελεί την καθημερινή φρικτή πραγματικότητα πολλών παιδιών, ανεξαρτήτου ηλικίας,
φύλου, οικονομικής κατάστασης ή εμφάνισης. Έχει στόχο
κυρίως τους εφήβους, καθώς οι τελευταίοι έχουν άμεση
επαφή με το διαδίκτυο, γεγονός που τους καθιστά περισσότερο εκτεθειμένους στο φαινόμενο αυτό. Οι δράστες του
ηλεκτρονικού εκφοβισμού έχουν πολλαπλά πρόσωπα και
ταυτότητες (μπορεί να αποτελούν από έναν άγνωστο διαδικτυακό φίλο μέχρι τον πιο στενό φίλο του θύματος).
Ορισμός
Το φαινόμενο του ηλεκτρονικού εκφοβισμού επιφανειακά παρουσιάζει κοινά γνωρίσματα με τον απλό εκφοβισμό,
καθώς συνδέονται με αυτό τα ίδια πρόσωπα (δράστης, παιδί
στόχος και παρατηρητές –λιγότερο ή περισσότερο ουδέτεροι). Παρ’ όλα αυτά διαφέρουν, καθώς στην περίπτωση του
ηλεκτρονικού εκφοβισμού ο δράστης έχει την δυνατότητα
να πλήξει το θύμα (παιδί-στόχο) ακόμα και στον προσωπικό
του χώρο, διατηρώντας ο ίδιος το προστατευτικό πέπλο της
ανωνυμίας.
Τι συγκαταλέγεται στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό;
Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού μεγάλη
πληθώρα θυμάτων πλήττονται σε μικρό χρονικό διάστημα,
καθώς οι δράστες διατηρούν το πλεονέκτημα τις ανωνυμίας, κλειδί που τους βοηθά να ελίσσονται ανεξέλεγκτα. Επιπλέον τρόπος εκφοράς του είναι η αποστολή προσβλητικών
ή αποδοκιμαστικών μηνυμάτων και πειράγματα με βασικό
στόχο τη διασκέδαση των δραστών, τα οποία, όμως, αποτελούν μεγάλη κηλίδωση για το παιδί-στόχο. Άλλη μορφή εκδήλωσης του φαινομένου αποτελεί η διάδοση λοιδοριών και
βάσιμων ή αβάσιμων φημών στο διαδίκτυο και παράλληλα
πάσης φύσεως παρενόχληση.
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Μέσα εκφοβισμού
Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός συνήθως γίνεται μέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και μηνυμάτων κειμένου
ή εικόνας (sms/mms) με σκοπό να βλάψουν το θύμα. Στην
πλειοψηφία τους οι δράστες προτιμούν «ανώνυμα» μέσα,
όπως chat rooms ιστολογιών ή ιστοσελίδων, ενώ οι σελίδες
κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Twitter αποτελούν τους
πιο συχνούς τόπους ηλεκτρονικού εκφοβισμού.
Μορφές και τρόποι εκφοβισμού
Ίσως η πιο συχνή μορφή του πάσης φύσεως, και στη
συγκεκριμένη περίπτωση ηλεκτρονικού εκφοβισμού, είναι η παρενόχληση μέσω επαναλαμβανόμενης αποστολής
προσβλητικών συνήθως μηνυμάτων. Επιπροσθέτως, συχνά
παρατηρείται η συκοφαντία, με σκοπό τη μείωση της υπόληψης και αυτοεκτίμησης του στόχου. Η τακτική αυτή μπορεί να φτάσει ως την αντικατάσταση προσώπου, που είναι
ουσιαστικά η αποστολή μηνυμάτων ή δημοσίευση κειμένων
με όνομα άλλου προσώπου, ή τη δημιουργία ψεύτικου διαδικτυακού προφίλ, από το οποίο στέλνονται συνήθως παρενοχλητικά μηνύματα. Ιδιαζόντως σημαντικό πλήγμα για το παιδί-στόχο και ουσιώδης παράβαση των νόμων, που τιμωρείται
αυστηρά από την ποινική διαδικασία, αποτελεί η έκθεση
προσωπικών δεδομένων, η δημοσίευση, δηλαδή, προσωπικών δεδομένων κάποιου χωρίς τη συγκατάθεσή του. Τέλος,
σε ακραίες περιπτώσεις και σε αρκετά προχωρημένο στάδιο του εκφοβισμού, το θύμα λαμβάνει ακατάπαυστα παρενοχλητικά μηνύματα με κύριο σκοπό την πρόκληση φόβου.
Αυτή η τακτική είναι γνωστή και ως ηλεκτρονική καταδίωξη.
Αιτιολογία φαινομένου
Οι νέοι στις μέρες μας είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στο
φαινόμενο του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, καθώς τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας είναι τα βασικότερα μέσα κοινωνικοποίησης και δημιουργίας ή διατήρησης επαφών με
συνομηλίκους, ακόμα και μετά το τέλος των μαθητικών χρόνων τους. Έτσι τα παιδιά είναι διαρκώς συνδεδεμένα στο
διαδίκτυο, το οποίο εξερευνούν με αστείρευτη περιέργεια.
Ο ρόλος του σχολείου
Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί και ο ρόλος του σχολείου.
Το σχολείο, λοιπόν, οφείλει να παρέχει στα παιδιά όχι μόνο
την απαραίτητη παιδεία αλλά και την εκπαίδευση γύρω από
τη συνεχώς αναπτυσσόμενη τεχνολογία. Επιπλέον, οφείλει
να ενημερώνει κατάλληλα τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία τους, καθώς και να καλλιεργεί την κριτική ικανότητα
των νέων, ώστε να αντιμετωπίζουν κριτικά ό,τι υπάρχει στο
διαδίκτυο και να έχουν ξεκάθαρη θέση απέναντι σε περιστατικά εκφοβισμού. Τέλος, οφείλει να ενθαρρύνει τα παιδιά
να απευθυνθούν σε αυτό εάν πέσουν θύματα ηλεκτρονικού
εκφοβισμού. Παρ’ όλα αυτά, και ο καθένας μας έχει ευθύνη.
Πρέπει να αναγνωρίζω τον εκφοβισμό και να τον αναφέρω
στους συμμαθητές μου, στους γονείς μου αλλά και στον καθηγητή μου. Αλλά προπαντός πρέπει να προστατεύω τον
εαυτό μου στο σχολείο και στον κόσμο του διαδικτύου.

έχουν αναπτύξει, ώστε να πετύχουν την πρόσβαση στο λογαριασμό. Για να αποφευχθεί αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό
να δημιουργεί κανείς άκρως θωρακισμένους κωδικούς, των
οποίων ο συνδυασμός θα είναι δύσκολο να βρεθεί.
Για τη δημιουργία ενός ασφαλούς κωδικού υπάρχουν
κάποιες απλές τεχνικές. Πρώτα από όλα, είναι βασικό ο κωδικός να έχει μεγάλη έκταση, να αποτελείται, δηλαδή, από
τουλάχιστον 8 χαρακτήρες. Επιπρόσθετη συμβουλή αποτελεί
η ανάμειξη πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων, ψηφίων αλλά
και ειδικών χαρακτήρων όπως (! , @ , $ , % , &, *). Παράλληλα, ο κωδικός θα πρέπει να μην περιέχει συνηθισμένες
λέξεις ή φράσεις, αλλά θα μπορούσε να αποτελείται από τα
πρώτα γράμματα των λέξεων της φράσης ή της πρότασης.
Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο θα είναι εύκολο να το θυμάται
κανείς αλλά και δύσκολο για τον εισβολέα να το μαντέψει.
Θα ήταν, επίσης, χρήσιμη η αποφυγή τυπικών συνδυασμών
γραμμάτων και αριθμών, διότι βρίσκονται με μεγάλη ευκολία
από τους δράστες. Τέλος, ο κωδικός δεν πρέπει να αποτελείται από προσωπικά στοιχεία ή να βασίζεται σε αυτά, καθώς
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνουν γνωστά στον δράστη
μέσω έρευνας.
Ωστόσο, όσο εξιδανικευμένος κι αν θεωρείται ένας κωδικός, δεν είναι απόλυτα ασφαλής, και για αυτό το λόγο πρέπει
να είμαστε πάντα ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ειδικότερα, κρίνεται
επιτακτική η αλλαγή του κωδικού ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ καλό θα ήταν να είναι γνωστός μόνο στο χρήστη
του και όχι σε άλλα φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα. Παράλληλα, η αποθήκευση του κωδικού, που προσφέρεται από ορισμένες εφαρμογές, δεν είναι ασφαλής πρακτική, αφού είναι
αβέβαιο ότι αποθηκεύεται σε ασφαλή και κωδικοποιημένη
μορφή. Τέλος, δεν πρέπει να εφησυχάζει κανείς ως προς
την ασφάλεια της διαδικτυακής επικοινωνίας, εφόσον ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος να παρασύρει ο δράστης το θύμα,
ώστε να αποκαλύψει τον κωδικό του.  
Ερευνητική Ομάδα:
Σχεδιασμός Ερωτηματολογίων:
Ιωσήφ Παναγιωτόπουλος, Σίσσυ Σταυροπούλου
Ανάλυση Δεδομένων:
Αργύρης Ντάρας, Νεφέλη Ντουρουντάκη, Αναστασία
Οικονόμου, Μελίνα Παπαγγέλου, Χρήστος Σταμάτης
Ομάδα Συνέντευξης:
Χρήστος Σταμάτης, Στέφανος Σαργιάνος,
Ανδρέας Ταρνανίδης
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση:
Μάνος Νταφώτης, Γιώργος Ορφανός, Δήμητρα Παντελίδη,
Ναταλία Πατρικίου, Αλέξανδρος Ρούντος, Μαρίνα Σκεμπετζή,
Νήρια Σπίνου, Μαρία Φραγκαλιώτη, Μαρίζα Χουντή
Επιμέλεια Άρθρου:
Κωνσταντίνα Ξένου, Βαγγέλης Τσισκάκης,
Χριστίνα Χαντουμάκου
Καθηγητής Σύμβουλος:
Δημήτριος Μπελέζος, Φιλόλογος
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Η Περιβαλλοντική Ομάδα του Σχολείου μας
Ευαισθητοποιώντας
Κατά το σχολικό έτος 2012 – 2013 ο Περιβαλλοντικός Όμιλος του Σχολείου μας ασχολήθηκε με την ανακύκλωση. Σε
πρώτη φάση, τα παιδιά ενημερώθηκαν γύρω από τη θεματική
αυτή και δημιούργησαν παρουσίαση, η οποία προβλήθηκε
στους συμμαθητές τους.
Κατασκευάζοντας
Σε δεύτερη φάση, οι συμμετέχοντες στον Όμιλο ασχολήθηκαν με την κατασκευή ανακυκλωμένου χαρτιού. Εξέτασαν
την τεχνική που έπρεπε να ακολουθήσουν για την κατασκευή
ανακυκλωμένου χαρτιού και προμηθεύτηκαν απαραίτητα υλικά
για την κατασκευή αυτή. Έφτιαξαν χαρτί από εφημερίδες αλλά
και χαρτί από λευκές κόλλες μεγέθους Α4. Στόχος ήταν το ανακυκλωμένο χαρτί να γίνει πολύ λεπτό, ώστε να θυμίζει το είδος
του χαρτιού που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Ύστερα από
πολλές αλλαγές οι μαθητές πέτυχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα
και κατάφεραν να αφομοιώσουν την τεχνική και να μειώσουν το
χρόνο που χρειάζεται η κατασκευή ανακυκλωμένου χαρτιού.
Τέλος, εκδηλώνοντας την καλλιτεχνική τους φλέβα, τα παιδιά έφτιαξαν χαρτιά στολισμένα με φύλλα και αποξηραμένα
λουλούδια, μέχρι και μπολ από ανακυκλωμένο χαρτί.
Ανακαλύπτοντας
Από τις 5 ως τις 7 Απριλίου 2013 η Περιβαλλοντική Ομάδα,
μαζί με τον Χορευτικό Όμιλο και τον Όμιλο του Tae Kwon Do,
πραγματοποίησε τριήμερη εκδρομή στην Κρήτη, με περιβαλλοντικές δράσεις που περιελάμβαναν παρατήρηση της τοπικής
χλωρίδας και πανίδας μέσω περπατήματος στο φαράγγι Αγίου
Αντωνίου και παρατήρηση της θαλάσσιας ζωής των ελληνικών
θαλασσών μέσω της επίσκεψης στο ενυδρείο της Κρήτης.
Επιμέλεια Άρθρου:
Νικόλαος Παπαδόπουλος, Φυσικός
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Μηχανισμός

των Αντικυθήρων

Ένα πλανητάριο
στο βυθό

Με αφορμή την επίσκεψή μας στο
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της
Αθήνας, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών επισκέψεων που διοργανώνει το
Σχολείο μας, αποφασίσαμε το άρθρο
μας για το «Άδραξε» να σχετίζεται με
ένα από τα εκθέματα που είδαμε: το
Μηχανισμό των Αντικυθήρων.
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων
είναι το σημαντικότερο μέχρι σήμερα
εύρημα από μπρούντζο που δείχνει
το υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης της ελληνικής αρχαιότητας
του 1ου αιώνα π.Χ. Σώθηκε, δυστυχώς, σε θραύσματα και είναι ελλιπής. Πολλές πληροφορίες αρχαίας
τεχνολογικής γνώσης καλύφθηκαν
στις στιβάδες της προχωρημένης
διάβρωσης που υπέστη στο θαλασσινό περιβάλλον που βρέθηκε.
Ο Μηχανισμός κρύβει μέσα του
πλούσια γνώση αστρονομίας, αστρολογίας, μηχανικής, μαθηματικών και
τεχνικών κατασκευής. Η κατασκευή
και λειτουργία του έχει διαχρονικά
προσεγγισθεί, εξακολουθεί, όμως, να
παραμένει ένα μυστήριο.
Οι ερευνητές ακόμα και σήμερα
προσπαθούν με τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσει η αρχαιομετρική έρευνα να αποκαλύψουν από τα
σπλάχνα του με μη καταστροφικές
μεθόδους περισσότερες πληροφορίες. Αποτελεί πρόγονο κάθε υπολογιστή, καθώς βασίζεται στις ίδιες
αρχές της φυσικής.

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών
Πριν από τη συνάντηση με τον κ. Ξενοφώντα Μουσά, οι μαθητές του γ1
Γυμνασίου επισκέφτηκαν την περιοδική έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο για το Μηχανισμό και το Ναυάγιο των Αντικυθήρων, προκειμένου
να αποκτήσουν μία πληρέστερη και ουσιαστικότερη εικόνα του θέματος.
Η έκθεση που διοργανώθηκε από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
αφορά στην πρώτη παρουσίαση του συνόλου των αρχαιοτήτων, οι οποίες
ανελκύσθηκαν κατά τα έτη 1900-1901 και 1976 από το περίφημο Ναυάγιο
των Αντικυθήρων.
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Χρησιμότητα του Μηχανισμού
Μελέτη και Ανακατασκευή του Μηχανισμού

Αντίγραφο του Μηχανισμού των Αντικυθήρων

Ανέλκυση του Μηχανισμού

Τ

ο 1901 ήρθαν στο φως στα νερά της θάλασσας των Αντικυθήρων τα μικρά οξειδωμένα θραύσματα του Μηχανισμού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε άλλο παρά εντύπωση προκάλεσαν
με την ασαφή, συμπαγή μάζα τους. Μάλιστα, η κάκιστη κατάσταση του ευρήματος ήταν ο λόγος που έκανε έναν υπαξιωματικό του ναυτικού του πλοίου «Μυκάλη», το οποίο βοηθούσε
στην ανέλκυση των ευρημάτων, να ετοιμάζεται να το ξαναρίξει
στη θάλασσα, θεωρώντας ότι επρόκειτο για κομμάτια βράχου.
Όμως, τον απέτρεψε ένας από τους αξιωματικούς που διέκρινε
σε αυτό τμήμα μετάλλου.
Λόγω της κακής διατήρησής του το σημαντικό και σπανιότατο αυτό εύρημα βρισκόταν επί οκτώ περίπου μήνες μετά
την ανάσυρσή του στην αφάνεια, στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, χωρίς να του έχει δώσει κανείς σημασία. Ο εντοπισμός των θραυσμάτων, όμως, ανάμεσα στα άλλα ευρήματα
του ναυαγίου και η ιδιαιτερότητά τους με τους τροχούς και τις
επιγραφές οδήγησαν από την πρώτη στιγμή τους επιστήμονες
σε παρατηρήσεις και επισημάνσεις που σχετίζονταν, όπως ήταν
φυσικό, με το είδος, τη χρονολόγηση και κυρίως με το σκοπό
και τον τρόπο χρήσης του θέματος, που έδινε την ευκαιρία για
πολλές συζητήσεις, συμφωνίες και συχνά διαξιφισμούς μεταξύ
των ειδικών.

26 άδραξε

Περιγραφή του Μηχανισμού
Ο Μηχανισμός είναι η αρχαιότερη σωζόμενη διάταξη με γρανάζια. Είναι φτιαγμένος από μπρούντζο σε ένα ξύλινο πλαίσιο.
Πρόκειται για έναν αναλογικό υπολογιστή σχεδιασμένο να υπολογίζει τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων.
Έχει δύο όψεις. Η πρώτη δίνει τη θέση της Σελήνης και του
Ηλίου (σε σχέση με τα αστέρια), ενώ η δεύτερη προβλέπει τις
εκλείψεις και έχει ένα ημερολόγιο με τις φάσεις της Σελήνης και
την επανεμφάνισή της στο ίδιο σημείο του ουρανού κάθε 19 χρόνια. Τα καντράν του απεικόνιζαν δύο ημερολόγια, ένα ελληνικό
βασισμένο στο Μετωνικό κύκλο και ένα αιγυπτιακό, που ήταν το
κοινό «επιστημονικό» ημερολόγιο της ελληνιστικής εποχής.
Χρησιμοποιώντας πρωτοποριακά προγράμματα ψηφιακής
απεικόνισης και έναν ειδικό τομογράφο, ο οποίος κατασκευάστηκε ειδικά για την έρευνα του Μηχανισμού των Αντικυθήρων,
οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι ο Μηχανισμός αποτελείται από
30 οδοντωτούς τροχούς, οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από 10
άξονες. Η λειτουργία του Μηχανισμού κατέληγε σε 5 τουλάχιστον καντράν, με έναν ή περισσότερους δείκτες για το καθένα.
Αρκετές από τις επιγραφές που υπήρχαν στις πλάκες και στους
περιστρεφόμενους δίσκους έχουν διαβαστεί με τη βοήθεια του
τομογράφου. Οι επιγραφές αυτές περιέχουν αστρονομικούς και
μηχανικούς όρους και έχουν χαρακτηριστεί από τους ειδικούς ως
«εγχειρίδιο χρήσης» του οργάνου.

Η διεπιστημονική μελέτη του από ειδικούς πέρασε από πολλά
στάδια και η συμβολή του καθενός στην ερμηνεία του αντικειμένου είναι πολύ σημαντική. Σύμφωνα με τον ημερήσιο τύπο της
εποχής, ο πρώτος ο οποίος παρατήρησε το εύρημα ήταν ο πρώην υπουργός παιδείας Σ. Στάης με τον έφορο των αρχαιοτήτων
Γ. Βυζαντινό.
Το 1958 έγινε η πρώτη συστηματική μελέτη του Μηχανισμού
από το Βρετανό D. De Solla Price, καθηγητή Φυσικής και Ιστορίας των Επιστημών. Παρά τις προσπάθειές του δεν κατάφερε
να ανασχεδιάσει το Μηχανισμό. Την περίοδο 1970-1974 ο Price
επανέρχεται δυναμικότερα στην έρευνα χρησιμοποιώντας την
ακτινογράφηση του Μηχανισμού με ακτίνες Χ και γ, η οποία
πραγματοποιήθηκε από το φυσικό επιστήμονα Χ. Καράκαλο του
Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών Δημόκριτος. Με την επίβλεψη του
Price, ο αμερικανός κατασκευαστής Robert Deroski κατασκεύασε δύο μοντέλα του Μηχανισμού, με τα οποία αναπαρήγαγε την
πιθανή λειτουργία του. Το ένα από αυτά δωρίστηκε στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Το 1985 ο Αυστραλός καθηγητής Α. Bromley αμφισβήτησε το
μοντέλο τού Price. Κατά την περίοδο 1990-2000 ο Α. Bromley
συνεργάζεται με το Βρετανό μηχανικό M. Wright, με τον οποίο
κατέληξαν σε σημαντικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας αξονικές τομογραφίες των θραυσμάτων.
Η επανεξέταση του Μηχανισμού πραγματοποιήθηκε το 2005
από μια ελληνοβρετανική ομάδα. Η ερευνητική αυτή ομάδα παρήγαγε ένα νέο ολοκληρωμένο ψηφιακό μοντέλο λειτουργίας
του Μηχανισμού στηριζόμενη σε δεδομένα των μοντέλων του D.
Price και του M. Wright, βελτιωμένο, ωστόσο, με τα νέα σημαντικά δεδομένα που προέκυψαν από το Antikythera Mechanism
Research Project 2005.

Για να μπορέσουμε να υποθέσουμε πιθανές χρήσεις ενός
οργάνου όπως ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, θα πρέπει να
αναλογιστούμε τις κοινωνικές και επιστημονικές συνθήκες στα
ελληνιστικά βασίλεια περί το 200 π.Χ. Με δεδομένο το σχετικά
υψηλό βιοτικό επίπεδο, τουλάχιστον όσον αφορά στους επιστήμονες, τους εμπόρους και τους πλοιοκτήτες, μπορούμε εύλογα
να πιθανολογήσουμε μερικές χρήσεις μιας τέτοιας συσκευής:
• Ως επιστημονικό όργανο, για την επαλήθευση θεωριών ή/και
τον εντοπισμό ενδεχόμενων βελτιώσεων - αν και οι ίδιοι οι διαθέσιμοι μαθηματικοί υπολογισμοί θα ήταν πιο ακριβείς
• Ως εποπτικό μέσο για τη διδασκαλία των σπουδαστών της
αστρονομίας στις διάφορες ακαδημίες
• Ως εργαλείο για την πρόβλεψη των εκλείψεων προς αποφυγή
αναταραχών σε ευαίσθητες επιχειρήσεις εξαιτίας του πανικού
των εργατών
• Ως βοήθημα για τους πολλούς εμπορικούς αστρολόγους της
εποχής
• Τέλος, δεν μπορούν να αποκλειστούν και κάποιες άλλες, έστω
και δευτερεύουσες, εφαρμογές στη ναυσιπλοΐα και τη γεωργία.
Παρ’ ότι η κατασκευή ενός τέτοιου Μηχανισμού θα ήταν μάλλον δαπανηρή, το πλήθος των δυνατών χρήσεών του θα ήταν
επαρκές κίνητρο για την παραγωγή του, τουλάχιστον για τους
πλούσιους.
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι αναμφισβήτητα ένας
από τους σπανιότερους και πλέον πολυσύνθετους αρχαίους Μηχανισμούς που μας έχουν διασωθεί. Θεωρήθηκε, μεταξύ άλλων,
αστρολάβος, πλανητάριο, όργανο ναυσιπλοΐας μηχανικό δρομόμετρο και αστρονομικό όργανο. Τα στοιχεία που παρουσιάζει,
αλλά και η έλλειψη παρόμοιων αντικειμένων, συνέτειναν στη διατύπωση πολλών και διαφορετικών ερμηνειών. Αποτέλεσε το όνειρο κάθε αστρονόμου και την επιτομή της ελληνικής φιλοσοφίας.
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Είπαν για το Μηχανισμό

«Ο Μηχανισμός δεν είναι μόνο αντιπροσωπευτικός
της τεχνολογικής αιχμής της αστρονομίας της εποχής
του, αλλά εμπεριέχει τη δυναμική που θα επιτρέψει
την επέκταση των γνώσεών μας τόσο για την ίδια την
αστρονομία όσο και για τον πολιτισμικό ρόλο της».
Ο κ. Ξενοφών Μουσάς,
Καθηγητής Φυσικής Διαστήματος
και Διευθυντής Εργαστηρίου Αστροφυσικής,
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας, Μηχανικής,
Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Ξενοφών Μουσάς στην Ώθηση

Το Σχολείο μας, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων,
είχε την τιμή να φιλοξενήσει τον κ. Ξενοφώντα Μουσά, έναν σπουδαίο επιστήμονα με εξειδικευμένες γνώσεις και μεγάλη εμπειρία.
Ο κύριος Μουσάς είναι αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικής Διαστήματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διευθυντής Εργαστηρίου Αστροφυσικής. Στο τέλος της ομιλίας του είχαμε την ευκαιρία
να του υποβάλουμε μερικές ερωτήσεις και να συζητήσουμε μαζί
του. Παραθέτουμε μερικές από αυτές:
Ε.: Για τη δημιουργία του Μηχανισμού χρειάστηκαν εργαλεία
υψηλής τεχνολογίας;
Ξ.Μ.: Εκείνη την εποχή οι άνθρωποι δε διέθεταν την τεχνολογία
που διαθέτουμε εμείς σήμερα, μπορούσαν, όμως, να κατασκευάσουν τέτοια πράγματα με τα «φτωχά» μέσα που διέθεταν τότε.
Σκέφτηκαν να κάνουν μαθηματικές πράξεις με οδοντωτούς τροχούς και έτσι κατασκεύασαν υπολογιστικές μηχανές με γρανάζια.
Ε.: Εκείνη την εποχή οι αστρονόμοι χρησιμοποιούσαν το ηλιοκεντρικό σύστημα;
Ξ.Μ.: Ακόμα κι αν γνώριζε ο κατασκευαστής το ηλιοκεντρικό σύστημα, μπορεί να μην το αποδεχόταν για λόγους φιλοσοφικούς
ή άλλους. Όμως, με τις γνώσεις τού ηλιοκεντρικού συστήματος
μπορούσε να το κατασκευάσει πιο σωστά. Σ’ αυτό το μηχάνημα
δεν έχουμε ένδειξη ηλιοκεντρικού συστήματος.
Ε.: Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ο Ίππαρχος μέσω των
ιδεών τού Αρχιμήδη έφτιαξε αυτό το μηχάνημα;
Ξ.Μ.: Θα μπορούσαμε να πιθανολογήσουμε ότι ο μέγας μαθηματικός και μηχανικός Αρχιμήδης και ο σημαντικότατος Ίππαρχος είναι αντίστοιχα ο παππούς και ο πατέρας του μηχανήματος.
Πολλοί επιστήμονες, όμως, συνεργάστηκαν για την κατασκευή
του, οι οποίοι επικοινωνούσαν κυρίως με επιστολές.
Ε.: Πώς αποφασίσατε εσείς ο ίδιος να ασχοληθείτε με το Μηχανισμό των Αντικυθήρων;
Ξ.Μ.: Από μικρός είχα μεγάλο ενδιαφέρον για την αρχαιολογία,
τα μαθηματικά και την αστρονομία. Έτσι, λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο, αποφάσισα να μελετήσω μαζί με μερικούς συμφοιτητές
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A. Jones, Καθηγητής Κλασικών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Καναδάς

Η κ. Βασιλική Θεοφάνη,
Φυσικός του Σχολείου μας
και συντονίστρια της εκδήλωσης με τον
επίσημο προσκεκλημένο ομιλητή, κ. Ξενοφώντα Μουσά

μου το Μηχανισμό των Αντικυθήρων. Λίγο καιρό αργότερα, ένας
καθηγητής μου μου πρότεινε να γίνω μέλος της ομάδας μελέτης
του Μηχανισμού. Αμέσως δέχτηκα.

δεν είχαν ενδιαφέρον για την τεχνολογία, ο Μηχανισμός έρχεται
και καταρρίπτει αυτές τις ιδέες, καθώς μας δείχνει ότι η τεχνολογία και υπήρχε και ήταν προηγμένη και σημαντική.

Ε.: Αν έπρεπε να δώσουμε μια ονομασία στο Μηχανισμό, θα
επιλέγαμε τον όρο «ρολόι», «υπολογιστή» ή κάτι άλλο;
Ξ.Μ.: Το όνομα του Μηχανισμού είναι πίνακας ή πινακίδιο, αν και
πιο γενικά λέγεται αστρολάβος. Μπορούμε να πούμε πως ο Μηχανισμός αυτός είναι και υπολογιστής και αστρονομικό όργανο,
καθώς κάνει υπολογισμούς για τη θέση της Σελήνης.

Ε.: Πόσος χρόνος χρειάστηκε για την ολοκλήρωσή του;
Ξ.Μ.: Μπορούμε να κρίνουμε μόνο με το χρόνο που θέλει σήμερα για να κατασκευαστεί. Σήμερα ένας μηχανικός μπορεί να το
ολοκληρώσει μέσα σε μερικούς μήνες.

Ε.: Ο Μηχανισμός είναι γνωστός στο εξωτερικό;
Ξ.Μ.: Είναι. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει περισσότερο γνωστός
στο ευρύ κοινό μέσω μελετών, εκθέσεων, άρθρων και της τηλεόρασης.
Ε.: Έχουν βρεθεί όλα τα κομμάτια του Μηχανισμού;
Ξ.Μ.: Πολλά κομμάτια του Μηχανισμού δεν έχουν ανακαλυφθεί.
Μερικά γρανάζια είναι σπασμένα και μερικά άλλα έχουν καταστραφεί εντελώς. Μέσω των σύγχρονων μέσων ελπίζουμε ότι
οι αρχαιολόγοι που ερευνούν τον τόπο, στον οποίο βρέθηκε, θα
μπορέσουν να βρουν μερικά ακόμα κομμάτια για να τα μελετήσουν.
Ε.: Πότε και πώς άρχισε η μελέτη του;
Ξ.Μ.: Ο Μηχανισμός από την ανέλκυσή του μέχρι σήμερα μελετήθηκε από διάφορους επιστήμονες. Οι πρώτες μελέτες που
έφεραν το Μηχανισμό στο φως της δημοσιότητας προέρχονται
κυρίως από Έλληνες επιστήμονες, όπως ο Β. Στάης και ο Κ. Ράδος. Η δική μας ομάδα ξεκίνησε τις εργασίες της το 2005. Στις
μετρήσεις που έχουν γίνει ως σήμερα, νεώτεροι επιστήμονες
μπορούν να στηρίξουν τη δική τους μελέτη.
Ε.: Τι θα μπορούσε να αποδείξει η ύπαρξη του Μηχανισμού
για τους Αρχαίους Έλληνες;
Ξ.Μ.: Αυτό που μπορεί να μας αποδείξει είναι το γεγονός ότι οι
Αρχαίοι Έλληνες είχαν και ικανότητες αλλά και δυνατότητες να
κατασκευάσουν αντικείμενα υψηλής τεχνολογίας. Αν και υπάρχει η αντίληψη από κάποιους επιστήμονες ότι οι Αρχαίοι Έλληνες

«Αναμφίβολα διαπιστώνουμε την κληρονομιά των
Βαβυλωνίων. Η νεοεμφανιζόμενη μηχανική τελειότητα
του Μηχανισμού σαφώς εγείρει το ζωτικής σημασίας
ερώτημα σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και
τις γνώσεις των Ελλήνων εκείνης της περιόδου. Πότε
ακριβώς, από ποιον και για ποιον κατασκευάστηκε ο
Μηχανισμός; Τι άλλου είδους τεχνολογία προϋποθέτει
η ύπαρξή του; Ποια θα ήταν η επίδραση των μηχανικών
μοντέλων στην άποψη των Ελλήνων για το Σύμπαν; Αυτές είναι οι ερωτήσεις που χρήζουν απαντήσεων».
M. Edmunds, Καθηγητής Αστρονομίας,
Πανεπιστήμιο Cardiff, Μ. Βρετανία

Ε.: Πού κατασκευάστηκε ο Μηχανισμός;
Ξ.Μ.: Οι αρχαιολόγοι στην αρχή είπαν ότι η τοποθεσία ήταν το
Άργος. Στη συνέχεια, θεώρησαν ότι τα αντικείμενα προήλθαν
από το Αιγαίο.
Ε.: Με ποιον τρόπο ήταν κατασκευασμένος και ποια ήταν η
λειτουργία του;
Ξ.Μ.: Είναι φτιαγμένος από μπρούντζινα γρανάζια με συγκεκριμένο αριθμό δοντιών το καθένα και με συγκεκριμένη αλληλουχία
στη σειρά των γραναζιών. Ο μεταλλοτεχνίτης έχει χρησιμοποιήσει
ειδικό κράμα μπρούντζου για τα γρανάζια και έχει προσθέσει λίγο
μόλυβδο, που λειτουργεί ως λιπαντικό, μειώνοντας έτσι την τριβή
ανάμεσα στα γρανάζια. Λειτουργεί με βάση μαθηματικά μοντέλα
που δίνουν την κίνηση του Ήλιου, της Σελήνης και πιθανώς των
πλανητών. Τα μαθηματικά μεταφράζονται σε κινήσεις γραναζιών
που κινούνται γύρω από άξονες. Η κίνηση των γραναζιών κινεί
δείκτες πάνω στους οποίους έχουμε τον Ήλιο (μια μικρή χρυσή
σφαίρα), τη Σελήνη (μια μικρή αργυρή σφαίρα) και ίσως και τους
πλανήτες. Ο Μηχανισμός ήταν τοποθετημένος μέσα σε ξύλινη
θήκη και ήταν χειροκίνητος, δηλαδή οι τροχοί κινούνταν με μια
λαβή που βρισκόταν στη μία στενή πλευρά του.
Ε.: Υπήρχαν και άλλοι παρόμοιοι Μηχανισμοί;
Ξ.Μ.: Ασφαλώς υπήρξαν αρχαιότερα παρόμοια μηχανήματα
καθώς και μεταγενέστερα, όπως διαβάζουμε σε αρχαία κείμενα. Παρόμοια μηχανήματα είναι ο Θρόνος Χοσρόη, τα Αραβικά
ρολόγια και τα Μεσαιωνικά Ευρωπαϊκά ρολόγια. Ο Μηχανισμός,
όμως, είναι το μόνο επιστημονικό όργανο που βρέθηκε ως σήμερα.
Σας ευχαριστούμε πολύ κ. Μουσά!

Συντακτική Ομάδα:
Βασιλική Αδαμάκη, Βασίλειος Αθανασίου, Έρρικα
Αναστασοπούλου, Ιωάννης Αργυρόπουλος, Ελευθερία Αυγέρη,
Πέτρος Βιτάλης, Γεώργιος Γιαννακούρης, Μαργαρίτα Γούλια,
Έθελ Γουλιάμου, Μαρία Ζιώγα, Ελευθερία – Δήμητρα Ζουρίδου,
Ευστράτιος Ζωγραφάκης, Χριστίνα Ίσσαρη, Γεώργιος
Καλημέρης, Αφροδίτη Καραμπεσίνη, Ευαγγελία Καράτζιου,
Αλέξανδρος Κοντογιάννης, Ναυσικά Λιάπη, Σταματίνα-Άννα
Μερτίκα, Χριστίνα Μπούκουρα, Χρήστος Πέτρογλου
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Βασιλική Θεοφάνη, Φυσικός
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Συνέντευξη
στον Καθηγητή

Στυλιανό
Αντωναράκη

Από τους μαθητές
του Λυκείου Ώθηση
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Η έρευνα του Καθηγητή Στυλιανού
Αντωναράκη για το χρωμόσωμα 21 και
ο συσχετισμός αυτού με το Σύνδρομο Down,
καθώς και η συμμετοχή του στην ομάδα
αποκωδικοποίησης του DNA (Πρόγραμμα
ENCODE) τον έχουν αναδείξει σε έναν
από τους πιο σημαντικούς ερευνητές
στον χώρο της Γενετικής Ιατρικής.
Οι μαθητές που συμμετείχαν στον Όμιλο
Φυσικής του Σχολείου ταξίδεψαν στην Ελβετία
για να συναντήσουν τον κ. Αντωναράκη, Καθηγητή Γενετικής Ιατρικής και Διευθυντή του
Τμήματος της Γενετικής Ιατρικής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης.
Ακολουθεί το κείμενο της συνέντευξής του:

Ε.: Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας, κ. Καθηγητά, που βρισκόμαστε
σήμερα στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, και συγκεκριμένα στην
Ιατρική Σχολή, για να μιλήσουμε μαζί σας, καθώς είστε ένας
Έλληνας επιστήμονας που τυγχάνει παγκόσμιας αναγνώρισης
στον τομέα της Γενετικής.
Σ.Α.: Καλώς ήρθατε στη Γενεύη! Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ.
Λέγομαι Στυλιανός Αντωναράκης και είμαι Γενετιστής. Ευχαριστώ
που κάνατε τον κόπο να έρθετε στο Πανεπιστήμιό μας. Αυτή τη
στιγμή βρισκόμαστε στο κτήριο των βασικών επιστημών της Ιατρικής Σχολής, το οποίο λειτουργεί εδώ και τριάντα περίπου χρόνια.
Ένας δρόμος μάς χωρίζει από το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Το
Πανεπιστήμιο της Γενεύης ιδρύθηκε το 1545 από τον Jean Calvin,
έναν πολύ σημαντικό μεταρρυθμιστή, ο οποίος έπαιξε σπουδαίο
ρόλο στη ζωή της πόλης αυτής αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.
Το Πανεπιστήμιο της Γενεύης θεωρείται σήμερα ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης και παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη στις Επιστήμες Υγείας, Ζωής, στις Διεθνείς Σπουδές (ΟΗΕ), αλλά και στην
Επιστήμη της Ψυχολογίας εξαιτίας του Jean Piaget (1896-1980),
που έζησε και εργάστηκε αρκετά χρόνια εδώ στη Γενεύη.
Ε.: Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς και τις σπουδές σας.
Σ.Α.: Γεννήθηκα στην Αθήνα, μου άρεσε η Ιατρική και ξεκίνησα
τις σπουδές μου στην Ιατρική Σχολή το 1969, κατά τη διάρκεια
της δικτατορίας. Τελείωσα το 1974, σε μια περίοδο πολύ δύσκολη
για την Ελλάδα. Ασχολήθηκα με την Παιδιατρική, γιατί τότε ήταν
μια ειδικότητα της Ιατρικής που είχε αρκετή έρευνα και εμένα με
ενδιέφερε η έρευνα.
Ε.: Στη συνέχεια φύγατε από την Ελλάδα και ασχοληθήκατε με
τη Γενετική. Ποιος ήταν ο λόγος που σας ώθησε στο εξωτερικό
και στον τομέα αυτόν;
Σ.Α.: Κάποια στιγμή, ασκώντας την Παιδιατρική, γνώρισα την Ε.,
που ήταν μία ασθενής μου που έπασχε από μεσογειακή αναιμία
(8% των Ελλήνων είναι φορείς). Αυτή η ασθένεια είναι συχνή στις
μεσογειακές χώρες, στις χώρες της Ν.Α. Ασίας και στις χώρες της
Αφρικής κάτω από τη Σαχάρα. Η Ε., λοιπόν, με ρώτησε ένα βράδυ:
«Γιατί είμαι άρρωστη; Γιατί εγώ; Τι θα γίνει μ’ εμένα;», ερωτήσεις
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πολύ σημαντικές για τη ζωή της. Τότε δεν ξέραμε το γονιδίωμα,
δε γνωρίζαμε το γονίδιο της β-σφαιρίνης, τους κανόνες μεταφοράς γονιδιακού υλικού από τον έναν στον άλλο, δε γνωρίζαμε πώς
φτιάχνονται οι πρωτεΐνες, και τότε είπα «αυτό είναι για μένα - θα
μελετήσω αυτή την ερώτηση».
Εκείνη την εποχή το μεγαλύτερο κέντρο Γενετικής ήταν στην
Βαλτιμόρη των Η.Π.Α., το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Εκεί δίδασκε ο Victor Mckusick, πατέρας της Κλινικής Γενετικής. Έγινα
μαθητής του και έμεινα εκεί περίπου 15 χρόνια. Πήγα σαν μαθητής
και έγινα καθηγητής με μεγάλο εργαστήριο και με όλες τις προϋποθέσεις να κάνω καριέρα εκεί.
Ε.: Από τις Η.Π.Α. βρεθήκατε στην Ελβετία και συγκεκριμένα
στη Γενεύη. Ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο των ερευνών
σας στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης;
Σ.Α.: Η οικογένειά μου και εγώ προτιμήσαμε να έρθουμε στην
Κεντρική Ευρώπη και, κατόπιν μελέτης των συνθηκών σε διάφορα
πανεπιστήμια, επιλέξαμε τη Γενεύη λόγω της πολύ καλής χρηματοδότησης και της ισχυρής πολιτικής βούλησης να πραγματοποιηθεί σημαντική έρευνα.
Ε.: Τι είναι η Γενετική;
Σ.Α.: Η Γενετική ξεκίνησε σαν μία υποειδικότητα της Ιατρικής και
τώρα αποτελεί τον κορμό της. Οι αρρώστιες έχουν τις εξής αιτίες:
τη βλάβη των γονιδιωμάτων και το περιβάλλον καθώς και την αλληλεπίδρασή τους. Η Γενετική χωρίζεται σε δύο περιόδους: πριν
το διάβασμα του γονιδιώματος και μετά το διάβασμα του γονιδιώματος.
Ε.: Τι πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε αν διαβάσουμε το
γονιδίωμα ενός οργανισμού;
Σ.Α.: Το γονιδίωμα είναι ένα βιβλίο πληροφορίας για το πώς θα
εξελιχθούμε, για το τι αρρώστιες θα εμφανίσουμε στην πορεία της
ζωής μας. Είναι γραμμένο με τα τέσσερα γράμματα A, T, G, C
από τις λέξεις Αδενίνη, Θυμίνη, Γουανίνη και Κυτοσίνη (ονομασίες
αζωτούχων βάσεων που συμμετέχουν στο σχηματισμό του DNA)
και υπάρχει σε κάθε κύτταρο του οργανισμού μας. Το μήκος τού

γονιδιώματος είναι 3 x 109 γράμματα. Κάθε άνθρωπος παίρνει μία
κόπια από τον πατέρα του και μία κόπια από τη μητέρα του με
σύνολο 6 x 109 γράμματα σε κάθε κύτταρο.
Για παράδειγμα, τώρα, ενώ μιλάμε για πέντε λεπτά, εκατομμύρια κύτταρά μου στο αίμα, έχουν ανανεωθεί και το κείμενο αυτό
έχει αντιγραφεί με θαυμαστό τρόπο. Κάθε φορά που κάνουμε ένα
γενετικό πείραμα (δηλαδή τεκνοποιούμε), μεταφέρουμε το γονιδίωμα από γενιά σε γενιά. Διαφορετικοί γονείς κάνουν διαφορετικά
παιδιά, αλλά και οι ίδιοι γονείς κάνουν διαφορετικά παιδιά. Υπάρχει
ποικιλομορφία.
Ε.: Εξηγήστε μας τι είναι η ποικιλομορφία των οργανισμών και
ποιο σκοπό εξυπηρετεί.
Σ.Α.: Κατά την αντιγραφή του γονιδιώματος γίνονται λάθη, σπάνια βέβαια (η πιθανότητα λάθους για κάθε γράμμα είναι 10-8), αλλά
επειδή τα γράμματα είναι πολλά, είναι και τα λάθη πολλά. Έτσι το
γονιδίωμα, όπως μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλάζει,
φαινόμενο το οποίο ονομάζεται πολυμορφισμός ή ποικιλομορφία.
Το γονιδίωμα του καθενός είναι διαφορετικό. Είμαστε όλοι άνθρωποι του είδους Homo Sapiens-Sapiens, όμως, αν συγκρίνουμε το
γονιδίωμά μας, θα βρούμε περίπου 1 στα 1.000 γράμματα διαφορετικά, περίπου 3 x 106 γράμματα συνολικά. Με τον τρόπο αυτό ο
καθένας είναι ξεχωριστός και αναγνωρίσιμος. Αυτή η ποικιλομορφία είναι κάτι αναγκαίο εξελικτικά (δώρο της φύσης) γιατί, όταν
το περιβάλλον αλλάζει, τότε μερικοί άνθρωποι προσαρμόζονται
καλύτερα από ό,τι άλλοι, οπότε, όταν το περιβάλλον αλλάξει πολύ,
θα ζήσουν εκείνοι που έχουν μεταλλαγές στο γονιδίωμα που τους
επιτρέπουν να προσαρμοστούν.
Η ποικιλομορφία, όμως, έχει και ένα τίμημα, τις κληρονομικές
αρρώστιες. Η διαφοροποίηση του γονιδιώματος, δηλαδή, προκαλεί μεταλλαγές στο γονιδίωμα, που προκαλούν αρρώστιες όπως
αιμορροφιλία, μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, κυστική ίνωση, βαριές αρρώστιες ως αποτέλεσμα μεταλλαγής σε ένα
γονίδιο. Υπάρχουν, όμως, και οι πολύπλοκες, πολυγονικές, πολυπαραγοντικές ασθένειες όπως σχιζοφρένεια, πρόωρο γήρας, αρτηριοσκλήρωση, υπέρταση, μανιοκαταθλιπτική ψύχωση, σκλήρυνση κατά πλάκας και όλες σχεδόν οι αρρώστιες της μεγάλης ηλικίας
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που έχουν σοβαρή γενετική προδιάθεση εξαιτίας μεταλλαγών στο
γονιδίωμα και οι οποίες έχουν αρκετή συχνότητα στον πληθυσμό,
γιατί οι επιπτώσεις τουςεμφανίζονται μετά την αναπαραγωγική
ηλικία. Οι μεταλλαγές που γίνονται μετά την εμμηνόπαυση είναι
μεταλλαγές που αυξάνονται στον πληθυσμό, γιατί δε σκοτώνουν
τον άνθρωπο εξελικτικά. Έτσι, το τίμημα που πληρώνουμε για την
ποικιλομορφία είναι ύπουλο, καθώς παραμένουν οι μεταλλάξεις
που προκαλούν ασθένειες στον πληθυσμό.
Αυτές τις ασθένειες τις είχαμε πάντα αλλά δεν τις βλέπαμε, γιατί οι άνθρωποι ζούσαν σε διαφορετικό περιβάλλον. Παλιότερα η
διατροφή δεν ήταν ίδια, ο άνθρωπος έπρεπε να αγωνιστεί για να
τραφεί και έτσι ήταν αδύνατος. Τώρα που η ζάχαρη έχει κατακλύσει τη διατροφή μας, οι ασθένειες αυτές εμφανίζονται πιο συχνά, γιατί έχουμε τα παθολογικά γονίδια για να πάθουμε διαβήτη
ή υπέρταση.
Ε.: Πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να μπορέσουμε να διαβάσουμε το ανθρώπινο γονιδίωμα;
Σ.Α.: Το γονιδίωμα, όταν ξεκίνησα την Ιατρική, δεν το ξέραμε,
ήταν κάτι θεωρητικό. Στη δεκαετία του ‘80 έγινε μεγάλη κουβέντα σχετικά με το αν έπρεπε να διαβάσουμε το γονιδίωμά μας. Η
κατάλληλη τεχνολογία, τα Bioinformatics, δεν υπήρχε. Την 1η
Οκτωβρίου 1990 (μετά από «κύηση» 10 ετών) μπήκαν τα πρώτα
χρήματα στο τραπέζι, ώστε να διαβάσουμε το γονιδίωμά μας. Το
πρόγραμμα κράτησε 14 χρόνια και, όταν ολοκληρώθηκε, έγινε μια
μεγάλη γιορτή στον Λευκό Οίκο για το σπουδαιότερο βιβλίο που
έχει γραφτεί ποτέ για το ανθρώπινο είδος.
Ε.: Πόσο κόστισε;
Σ.Α.: Το κόστος του ήταν 1$/γράμμα. Η.Π.Α. και Καναδάς, Ε.Ε.,
Κίνα, Ιαπωνία, Αυστραλία ήταν τα κράτη που στήριξαν οικονομικά
την πολύχρονη προσπάθεια.
Ε.: Θεωρείτε ότι στοίχισε ακριβά;
Σ.Α.: Έχετε δει κάποια πολεμικά αεροπλάνα σαν αράχνη με μεγάλα φτερά; Κοστίζουν περίπου 220 εκατομμύρια ευρώ το καθένα.
Με 16-17 από αυτά διαβάστηκε το γονιδίωμα. Έτσι, με ένα αερο-
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πλάνο το χρόνο περίπου, το κόστος διαβάσματος ήταν μηδαμινό
για τις οικονομίες των κρατών αυτών που συμμετείχαν. Μετά το
2004, χρονιά ορόσημο, ο Ιατρικός κόσμος άλλαξε άρδην. Στην Ιατρική δε γίνονται επαναστάσεις, αλλά σημαντικές εξελίξεις. Ζούμε
στην εποχή μετά το διάβασμα του γονιδιώματος, τη μεταγονιδιακή
εποχή. Εσείς είστε μια μεταγονιδιακή γενιά.
Αν κάποιος από σας θελήσει να διαβάσει όλο το γονιδίωμά του,
χρειάζεται 5.000€, ενώ αν θέλει να διαβάσει μόνο τα γονίδια, τότε
χρειάζεται περίπου 1.500€. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο
γρήγορα, ώστε η εξέλιξη του διαβάσματος του γονιδιώματος είναι
4-5 φορές γρηγορότερη από την εξέλιξη της πληροφορικής.
Εδώ και τρία χρόνια το διάβασμα του γονιδιώματος έχει μπει
και στην καθημερινή Διαγνωστική Ιατρική, με έναν τρόπο βέβαια
ακόμη διερευνητικό. Σε μερικούς ανθρώπους διαβάζουμε το γονιδίωμα για να δούμε τι ασθένειες έχουν. Ακόμα αυτό είναι πιλοτικό,
ωστόσο σε μερικά χρόνια στην Ευρώπη και στην Αμερική θα γίνει
σχεδόν ρουτίνα.
Διαβλέπω ότι σε μερικά χρόνια κάθε παιδί που θα γεννιέται
θα έχει διαβασμένο το γονιδίωμά του και κάθε άρρωστος που θα
πλησιάζει το σύστημα υγείας θα έχει κάπου αποθηκευμένο το γονιδίωμά του.
Ε.: Ποιο ήταν και ποιο είναι σήμερα το αντικείμενο της εργασίας σας;
Σ.Α.: Αρχικά, με την ομάδα μου ασχοληθήκαμε με τις μεταλλαγές
που προκαλούν μεσογειακή αναιμία. Στη συνέχεια, προχωρήσαμε
στην αιμορροφιλία, αρκετά συχνή ασθένεια που οφείλεται σε ένα
γονίδιο στο χρωμόσωμα Χ (τα αγόρια πάσχουν, τα κορίτσια είναι
φορείς).
Το διάβασμα του ανθρώπινου γονιδιώματος μας έφερε στη μελέτη του συνδρόμου Down (τρισωμία 21), που είναι πιο συχνή, πιο
πολύπλοκη, πιο δύσκολη ασθένεια, γιατί έχει να κάνει με ολόκληρο
χρωμόσωμα (300 γονίδια). Η κλινική εικόνα είναι η εξής: πνευματική καθυστέρηση, δυσμορφία, χαμηλό ύψος, καρδιοπάθεια, λευχαιμία, ανωμαλίες παχέος εντέρου. Τα άτομα που πάσχουν έχουν
τρία αντίγραφα στο χρωμόσωμα 21 αντί για δύο, και οι τρισωμίες
δημιουργούν ασθένειες όπως και οι μονοσωμίες.

Τώρα ασχολούμαστε με το διάβασμα του 40% του γονιδιώματος που είναι λειτουργικό και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε
αρρώστιες καινούργιες, μονογονικές ή πολυγονικές, που έχουν να
κάνουν με αυτό.
Ε.: Η γνώση της προδιάθεσης για ασθένειες θα μπορούσε να
βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ενός ατόμου;
Σ.Α.: Αυτή τη στιγμή, το διάβασμα του γονιδιώματος μπορεί να
λειτουργήσει διαγνωστικά αλλά και προληπτικά. Έτσι, όταν το γονίδιο BRCA1 έχει μια συγκεκριμένη μεταλλαγή, τότε υπάρχει 70%
πιθανότητα η γυναίκα να εμφανίσει καρκίνο του μαστού, ενώ η
πιθανότητα στο γενικό πληθυσμό είναι 10%.
Επίσης, υπάρχουν μεταλλαγές σε γονίδια, που όταν κάποιος
τις έχει, τότε η πιθανότητα να εμφανίσει ασθένεια που σχετίζεται
με τις μεταλλαγές αυτές είναι 100%. Όσον αφορά στο Alzheimer,
ασθένεια που σχετίζεται με απώλεια σκέψης και μνήμης, υπάρχει
εξέταση που ελέγχει την ύπαρξη αυξημένης πιθανότητας να εμφανιστεί σε ένα άτομο (η πιθανότητα εμφάνισης της νόσου στον
γενικό πληθυσμό είναι 2,5%).
Το ίδιο ισχύει και για την ασθένεια της ωχράς κηλίδας του ματιού,
όπου μπορεί να γίνει μελέτη του γονιδιώματος για να βρεθεί η προδιάθεση ενός ατόμου προσυμπτωματικά.
Σε ψυχολογικό επίπεδο, τώρα, η γνώση του γονιδιώματος μπορεί να αποτελέσει αφυπνιστική εμπειρία, ώστε να αλλάξει κάποιος
συνήθειες, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής του ή και ρυθμίζοντας τις εκκρεμότητες που τον απασχολούν.
Βέβαια, υπάρχουν δύο απόψεις σχετικά με αυτό το ζήτημα, η
πρώτη είναι «γνωρίζω, άρα είμαι κύριος της ζωής μου, έστω και
αν δεν υπάρχει θεραπεία, έστω και αν δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’
αυτό» και η δεύτερη είναι «δεν χρειάζεται να ξέρω, αν δεν μπορώ
να κάνω κάτι γι’ αυτό». Αυτόν τον ντετερμινισμό και το τι μπορούμε
να κάνουμε, τον δούλεψε ο Σοφοκλής στον Οιδίποδα Τύραννο.
Ε.: Εξηγήστε μας λίγο αυτόν τον παραλληλισμό.
Σ.Α.: Ρωτάει, λοιπόν, ο Οιδίποδας τον μάντη Τειρεσία, αντίστοιχο «γενετιστή» των ημερών εκείνων, στο τέλος της 2ης σκηνής:
«Τι δεν πάει καλά με τη χώρα μου;» και απαντά ο Τειρεσίας: «Γιατί

Χρωμόσωμα 21
Το χρωμόσωμα 21 είναι το μικρότερο ανθρώπινο
χρωμόσωμα, τρία αντίγραφα του οποίου συνδέονται
με το Σύνδρομο Down. Ο καθορισμός της αλληλουχίας
των νουκλεοτιδίων 33,5 Mb του DNA του – σχεδόν - ολόκληρου μεγάλου βραχίονα επιτεύχθηκε έπειτα από μία
διεθνή προσπάθεια συνεργασίας το 2000. Ο συνολικός
αριθμός γονιδίων του χρωμοσώματος 21 δεν έχει ακόμα
καθοριστεί επακριβώς αλλά η τρέχουσα εκτίμηση είναι
ότι πρόκειται για περίπου 240. Επιπλέον, έχει καθοριστεί
μία αξιοπρόσεκτη σειρά μεταλλάξεων. Αυτά τα επιτεύγματα παρέχουν σήμερα την ευκαιρία να συλλάβουμε
τους μηχανισμούς όλων των μονογονιδιακών μεταλλάξεων του χρωμοσώματος 21 και να ανακαλύψουμε λειτουργίες που είναι υπεύθυνες για κοινές διαταραχές.
Όλα αυτά απαιτούν τη λειτουργική ανάλυση των γονιδιακών προïόντων και τον καθορισμό των αλληλουχιών
μετάλλαξης αυτού του χρωμοσώματος.
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ζητάς να μάθεις κάτι, για το οποίο δεν μπορείς να κάνεις τίποτα;».
Αυτό ονομάζεται η τυραννία της γνώσης ή, αλλιώς, το κόμπλεξ του Τειρεσία. Οι ιατρικές εξετάσεις που μπορούμε να
κάνουμε είναι πολλές. Έτσι μπορούμε να βρούμε προδιαθέσεις
για πολλά πράγματα, όμως το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού
και οι Επιτροπές Υγείας λένε πως δε χρειάζεται να μάθεις κάτι αν
δεν μπορείς να κάνεις κάτι για αυτό.
Αυτό είναι διφορούμενο, όπως εξήγησα και πριν, αφού ο καθένας μπορεί να έχει προσωπική άποψη χωρίς να την επιβάλλει στον
άλλο. Η γνώση του γονιδιώματος θα δώσει μεγάλη δύναμη στον
άνθρωπο και θα την αφαιρέσει από το γιατρό, του οποίου ο ρόλος
είναι πατερναλιστικός. Το 10% των ανθρώπων που επισκέπτονται
το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γενεύης έχουν έναν φάκελο
με πληροφορίες από το διαδίκτυο, πολλές από τις οποίες δεν έχει
δει κάποιος γιατρός και έτσι τα πράγματα περιπλέκονται για το γιατρό που δέχεται τον ασθενή.
Ε.: Η γέννηση ενός υγιούς ατόμου μπορεί να ρυθμιστεί γενετικά ή κατά την τεκνοποίηση «ο Θεός παίζει ζάρια», όπως είχε
πει για άλλη περίπτωση ο Αϊνστάιν;
Σ.Α.: Κατά ένα μέρος αυτό που λέτε ισχύει. Θα σας πω τι γίνεται
στη γονιμοποίηση. Κατά το σχηματισμό ενός νέου ανθρώπου ο πατέρας δίνει ένα αντίγραφο από κάθε χρωμόσωμά του, το ίδιο και η
μητέρα. Το ποια από αυτά θα πάρει το παιδί είναι τυχαίο. Είναι μια
ρουλέτα που γυρίζει με δύο θέσεις και η μπίλια θα κάτσει στη μία
ή την άλλη θέση. Επιπλέον, όταν μεταφέρουμε ένα χρωμόσωμα
στα παιδιά μας, δεν το δίνουμε ολόκληρο αλλά σε μικρά κομμάτια
κατά τύχη. Αυτό είναι σημαντικό να γίνεται για να διατηρηθεί και να
αυξηθεί η ποικιλομορφία μας. Η φύση κάνει το παν για να μην είμαστε ίδιοι. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που η κλωνοποίηση των
ανθρώπων μπορεί να θεωρηθεί και ως κάτι αρνητικό. Αν είμαστε
όλοι κλώνοι ο ένας του άλλου, θα είμαστε πολύ ευάλωτοι εξελικτικά, θα μπορούσαμε να εξαφανιστούμε απέναντι σε έναν ιό.
Ε.: Αναφέρατε την κλωνοποίηση. Η δημιουργία της κλωνοποιημένης «Dolly» δημιούργησε σε πολύ κόσμο την αίσθηση ότι
όλοι οι οργανισμοί μπορούν να αντιγραφούν. Θεωρείτε ότι εί-
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ναι ηθικό και εφικτό να φτάσουμε σ’ έναν κόσμο όπου όλοι οι
άνθρωποι είναι ίδιοι;
Σ.Α.: Η κλωνοποίηση εξελικτικά δεν έχει μέλλον. Είναι κουτό να
κλωνοποιούμε ανθρώπους. Μπορεί να συμφέρει οικονομικά να
κλωνοποιούμε, για παράδειγμα, αγελάδες, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή γάλακτος ή και κρέατος. Ακόμη, μπορούμε να
κλωνοποιήσουμε ζώα και είδη που τα χρειαζόμαστε για τροφή.
Ωστόσο, η κλωνοποίηση ενός ζώου δεν παύει να είναι κακή για
το είδος αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει για ένα μεγάλο «έγκλημα», το ότι όλες οι μπανάνες που τρώμε ανήκουν στο ίδιο είδος.
Έχουν εξαφανιστεί οι μπανανιές που υπήρχαν στη Ν. Αμερική, εκατοντάδες είδη, για να μείνει μόνο το είδος που τρώμε, το οποίο κάνει
μεγαλύτερες μπανάνες και πιο ανθεκτικές στη μεταφορά. Υπάρχουν
πολλά άρθρα που αναφέρουν ότι, αν οι μπανάνες αυτές προσβληθούν από μια αρρώστια, θα εξαφανιστούν όλες. Επομένως, το ηθικό
πρόβλημα δεν είναι μόνο ηθικό στο βαθμό όπου θα κάνουμε έναν
κλώνο στο εργαστήριο, αλλά είναι ένα ηθικό πρόβλημα μεγαλύτερου βαθμού που αφορά την επιβίωση του είδους μας.
Ε.: Ποια είναι τα τυπικά προσόντα αλλά και τα χαρακτηριστικά
της προσωπικότητας που απαιτούνται για να μπορέσει κάποιος
να δουλέψει σε μια ερευνητική ομάδα σαν τη δική σας;
Σ.Α.: Αν θέλει κανείς να κάνει μεταπτυχιακό, πρέπει να έχει βασικό πτυχίο. Αν θέλει κανείς να κάνει διδακτορικό, πρέπει να έχει
μεταπτυχιακό. Στην Ευρώπη της Ε.Ε. και των χωρών που έχουν
υπογράψει τις διμερείς συνθήκες, τα ελληνικά πτυχία είναι αναγνωρισμένα.
Τώρα, για την προσωπικότητα που πρέπει να έχει κανείς για να
κάνει έρευνα, θεωρώ ότι πρέπει να έχει μία περίεργη προσωπικότητα με μεγάλο Εγώ, με μεγάλη προσαρμοστικότητα αλλά και με
τη συνειδητοποίηση ότι 90% των πειραμάτων στην έρευνα αποτυγχάνει, δηλαδή πρέπει να είναι έτοιμος για την αποτυχία, να βλέπει
μακροπρόθεσμα τον τελικό σκοπό και να μην απογοητεύεται από
την αποτυχία της ημέρας.
Αυτό για πολλούς ανθρώπους είναι δύσκολο, κυρίως για αυτούς που έρχονται από την Ιατρική, γιατί η Ιατρική είναι ένα κομμάτι των επιστημών υγείας που έχει άμεση ανταμοιβή. Βλέπει κανείς

έναν άρρωστο να πηγαίνει καλά, έτσι βλέπει ένα χαμόγελο αμέσως. Στην έρευνα το άμεσο αποτέλεσμα μπορεί να είναι αρνητικό,
ή το πείραμα να μην πήγε καλά. Τότε ξεκινούν οι απορίες: Γιατί δεν
πήρα αυτό που ήθελα; Μήπως η υπόθεσή μου ήταν λάθος; Τι θα
πει ο διευθυντής μου; Το ψυχικό σθένος είναι ένα όπλο που πρέπει
να έχει κανείς από πριν και βέβαια να παρακολουθεί τη βιβλιογραφία στενά, να μην κοιμάται ποτέ. Κατά την προσωπική μου γνώμη,
ακόμα και στις στιγμές που είσαι έξω από τη δουλειά, αν δεν έχεις
το μυαλό σου στο σκοπό και σε αυτό που θες να κάνεις, δεν είσαι
καλός για αυτή τη δουλειά.
Ε.: Φανταζόμαστε ότι, όταν υπάρχει επιτυχία, το συναίσθημα
είναι εξαιρετικό.
Σ.Α.: Αυτό είναι που κρατάει τον ερευνητή στη ζωή! Μπορεί να
έχει επιτυχία μία φορά κάθε δύο χρόνια, όμως αυτό που θα νιώσει
όταν καταλάβει ότι βρήκε κάτι που δεν το ξέρει κανείς, η μοναδικότητα της γνώσης της πρώτης φοράς, δε συγκρίνεται με τίποτα
άλλο, κατά τη γνώμη μου και την εμπειρία μου. Είναι κάτι που σου
μένει ανεξίτηλο, δεν το ξεχνάς ποτέ! Θα πεις, πόσες φορές είχα
στην καριέρα μου αυτή την αίσθηση; Μπορείς να την συγκρίνεις
με την αίσθηση που έχεις όταν κάνεις το πρώτο σου παιδί ή εγγόνι.
Είναι μια πρωτιά που δεν ξεχνάς ποτέ. Αν η έρευνα σού γίνει ρουτίνα, πρέπει να φύγεις, να αποσυρθείς. Είναι σαν το χορευτή ή τη
χορεύτρια, την πριμαντόνα ή τον αθλητή. Αν δεν μπορείς να είσαι ο
πρώτος, πρέπει να φύγεις.
Ε.: Οικογένεια και επιστήμη συμβαδίζουν;
Σ.Α.: Για μένα πάνε μαζί. Δε θα μπορούσα να δω την καριέρα
μου μακριά από την οικογένειά μου. Δε θα μπορούσα να σκεφτώ
τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες της έρευνας, χωρίς να μπορώ να τις
μοιραστώ με το σπίτι μου. Είναι δύσκολο να συνδυάσεις έρευνα
και οικογένεια, αφού πρέπει να ζυγίσεις τα πράγματα. Αν είσαι
πεπεισμένος, ωστόσο, ότι κάνεις το σωστό, πρέπει να το κάνεις,
αλλιώς θα είσαι με δεύτερες σκέψεις, με αμφιβολίες για όλη σου
τη ζωή. Γιατί να μην κάνω εκείνο; Μήπως τα πράγματα θα ήταν
διαφορετικά;
Σας ευχαριστούμε πολύ, κ. Καθηγητά!

Συντακτική Ομάδα:
Λυδία Αθανασίου, Χριστιάνα Βασιλακοπούλου, Δημήτριος
Γιαννακόπουλος, Ιωάννης Θηβαίος, Αιμιλία Κανελλοπούλου,
Γεώργιος Κυρίτσης, Ιάσων Μαξιμιάδης, Αναστάσιος
Ντόκορος, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Χρήστος
Παπαδημητρίου, Χριστίνα Πρατικάκη, Αλέξανδρος
Σταυρινουδάκης (Α΄Λυκείου), Παναγιώτης Μαντάς,
Αφροδίτη Παπαδοπούλου, Χαράλαμπος Πετκίδης,
Παυλίνα Προύσκα, Νεκταρία Σταματάκη (Β΄Λυκείου)
Καθηγητές Σύμβουλοι:
Νικόλαος Παπαδόπουλος, Φυσικός
Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Χημικός
Σοφία Συμιδαλά, Ψυχολόγος
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Επίσκεψη στο
Τ

ο Μάρτιο του 2013, και συγκεκριμένα από 10-13 Μαρτίου,
το Σχολείο μας πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή
στη Γενεύη της Ελβετίας. Ένας από τους σκοπούς της εκδρομής αυτής ήταν η επίσκεψη και ξενάγηση στο ερευνητικό κέντρο CERN.
Το CERN (Organisation Européenne pour la Recherche
Nucléaire, δηλαδή Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών) οφείλει το όνομα του στο «Conseil Européenne pour la
Recherche Nucléaire» και είναι το μεγαλύτερο πειραματικό κέντρο σωματιδιακής Φυσικής που υπάρχει σήμερα στον κόσμο.
Ιδρύθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας το 1954 από 12 ευρωπαϊκές
χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Σκοπός της ίδρυσής του ήταν η συνεργασία των χωρών της Ευρώπης
σε επιστημονικά - ερευνητικά θέματα Φυσικής, στην
Ευρώπη που ανασυντάσσεται μετά από τα δεινά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα ο αρχικός σκοπός συνεργασίας
έχει διατηρηθεί, με το δυναμικό του να έχει διευρυνθεί, μιας
και περιλαμβάνει 20 πλήρη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία,
Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία,
Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία,
Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Αγγλία), ενώ έξι μη ευρωπαϊκές
χώρες (Ινδία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Ρωσία. Η.Π.Α. και Τουρκία) και
δύο οργανισμοί (UNESCO και Ευρωπαϊκή Επιτροπή) έχουν καθεστώς παρατηρητή. Στο CERN απασχολούνται σήμερα περίπου 3.000 μόνιμοι εργαζόμενοι, ενώ περίπου 6.500 επιστήμονες και μηχανικοί (μεταπτυχιακοί – διδακτορικοί φοιτητές) από
500 πανεπιστήμια και 80 διαφορετικές χώρες εργάζονται στα
πειράματα που οργανώνονται από το CERN.
Η έρευνα που πραγματοποιείται στο CERN απαιτεί τη
συνεργασία πολλών χωρών και γι’ αυτό χαρακτηρίζεται ως
«Έρευνα μεγάλων στόχων» (Big Science). Το βασικό αντικείμενό της είναι η μελέτη των στοιχειωδών σωματιδίων και των
αποτελεσμάτων των συγκρούσεών τους. Η μελέτη αυτή μπορεί
να δώσει απαντήσεις σε μεγάλα ερωτήματα για τα συστατικά
και τη δημιουργία του σύμπαντος.

CERN

Τα επιστημονικά όργανα που χρησιμοποιούν οι ερευνητές
του CERN είναι δύο, οι επιταχυντές και οι ανιχνευτές.
• Οι επιταχυντές ωθούν τα σωματίδια, που αποκτούν ταχύτητες κοντά στην ταχύτητα του φωτός και στη συνέχεια
συγκρούονται είτε μεταξύ τους είτε με ακίνητους στόχους.
• Οι ανιχνευτές καταγράφουν τις συγκρούσεις αυτές,
καθώς και τα προϊόντα τους.
Ο πρώτος επιταχυντής σωματιδίων του CERN ήταν ένα συγχρο-κύκλοτρο πρωτονίων, ισχύος 600 MeV, που τέθηκε σε λειτουργία το 1957. Ο επιταχυντής LEP (Large Electron–Positron
Collider) ή αλλιώς Μεγάλος Επιταχυντής Συγκρουόμενων Δεσμών ήταν ο πρώτος επιταχυντής που κατασκευάστηκε στο
CERN σε ένα κυκλικό υπόγειο τούνελ, βάθους περίπου 100 μέτρων και περιφέρειας 27 χιλιομέτρων. Ο LEP ήταν το σύμβολο
της έρευνας στο CERN για 12 περίπου χρόνια (1989-2000). Ο
LEP αποσυναρμολογήθηκε και παρέδωσε το χώρο του σε έναν
ισχυρότερο επιταχυντή, τον Μεγάλο Επιταχυντή Συγκρουόμενων Δεσμών Αδρονίων LHC (Large Hadron Collider).
Στο CERN σήμερα εκτός από τον LHC, λειτουργεί ένα δίκτυο επιταχυντών, ένας εκ των οποίων είναι και ο Super Proton
Synchroton (SPS), ο οποίος διαθέτει υπόγεια σήραγγα μήκους
7 χιλιομέτρων που επιτρέπει στα πρωτόνια να επιταχύνονται
σε πολύ υψηλές ενέργειες (της τάξης των 400 GeV). Τα αποτελέσματα των συγκρούσεων ανιχνεύονται και αναλύονται με
τη βοήθεια μεγάλων ανιχνευτών όπως οι ATLAS, CMS, ALICE,
LHCb.
Οι εγκαταστάσεις του CERN βρίσκονται στα σύνορα Γαλλίας – Ελβετίας και μπορεί κανείς να περάσει από τη μία χώρα
στην άλλη χωρίς να το καταλάβει. Η επίσκεψη στο CERN ξεκίνησε από τη ρεσεψιόν, όπου μας υποδέχθηκαν δύο Έλληνες
επιστήμονες, οι οποίοι ήταν και οι ξεναγοί μας. Μπαίνοντας
στο χώρο του CERN περάσαμε σε μία αίθουσα παρουσιάσεων, στην οποία μας παρουσίασαν στοιχεία για την ιστορία και
τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου. Βγαίνοντας από την

αίθουσα και ακολουθώντας ένα διάδρομο – αναδρομή στην
ιστορία του CERN, καταλήξαμε σε μία αίθουσα – έκθεση με
θέματα από τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου. Στη συνέχεια περάσαμε απέναντι στο δρόμο επισκεπτόμενοι το εντυπωσιακό κτήριο «CERN – Microcosmos», δωρεά του καντονιού
της Γενεύης στο CERN για τη συνεισφορά του στην επιστήμη,
που λειτουργεί ως μόνιμο εκθεσιακό κέντρο. Εκεί παρακολουθήσαμε μια πολύ εντυπωσιακή παρουσίαση για την ιστορία του
CERN και τη θεωρία της μεγάλης έκρηξης (Big Bang). Επιπλέον στο χώρο υπάρχουν μακέτες και παιχνίδια για το μικρότερης
ηλικίας κοινό.
Συνεχίζοντας την περιήγησή μας στις εγκαταστάσεις τού
ερευνητικού κέντρου βρεθήκαμε στο κέντρο ελέγχου τού ανιχνευτή ATLAS, εκεί που πριν από μερικούς μήνες παρατηρήθηκαν οι πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξη του σωματιδίου Higgs.
Εκεί οι ξεναγοί μάς εξήγησαν τη λειτουργία της ανίχνευσης και
της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των συγκρούσεων των
στοιχειωδών σωματιδίων. Το τρισδιάστατο βίντεο που παρακολουθήσαμε στη συνέχεια ήταν αρκετά εντυπωσιακό και συμπλήρωσε όλα όσα ακούσαμε. Δεν μπορέσαμε να επισκεφθούμε τον ίδιο τον ανιχνευτή ATLAS (που είναι γενικά επισκέψιμος),
γιατί ήταν κλειστός για συντήρηση. Μπορέσαμε, όμως, να επιβιβαστούμε στο πούλμαν που μας συνόδευε και να μεταβούμε
στη Γαλλική μεριά του CERN, όπου βρίσκεται ένα ολόκληρο
εργοστάσιο κατασκευής εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα
για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου. Εκεί μπορέσαμε
να δούμε από κοντά διάφορα εξαρτήματα και κατασκευές που
αφορούσαν τα διάφορα μέρη των επιταχυντών και των ανιχνευτών. Ακόμη, μάθαμε ότι εκεί αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες
για την ανάπτυξη και εξέλιξη των εξαρτημάτων αυτών και όχι
μόνο.
Κλείνοντας την επίσκεψή μας νοιώθαμε όλοι τη γλυκιά γεύση της Φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων, γνωρίζοντάς την στο
σπίτι της που δεν είναι άλλο από το ερευνητικό κέντρο CERN.

Σχόλιο Σύνταξης:
Θερμές ευχαριστίες στους ξεναγούς μας Γιάννη Γαζή
και Γιάννη Κοσυβάκη, γιατί έκαναν τα αδύνατα – δυνατά ώστε να μπορέσουμε να δούμε και να καταλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, αλλά και γιατί μας
βοήθησαν γενικότερα στη διαμονή μας. Ελπίζουμε να
τους συναντήσουμε στην επόμενη επίσκεψή μας στο
CERN.

Επιμέλεια Άρθρου:
Νικόλαος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Φυσικής

Πηγές
www.enet.gr, www.cern.gr,
https://ert.cern.ch, www.physics.ntua.gr,
www.interactions.org,
www.freeinfosociety.com,
scipp.ucsc.edu/personnel/atlas.html
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Ανακαλύπτοντας τη

Γενεύη
ε

κτός από την επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης για τη συνέντευξη στον
κ. Στυλιανό Αντωναράκη και την ξενάγηση
στο CERN, οι μαθητές μας περιπλανήθηκαν
στην πόλη της Γενεύης και επισκέφτηκαν
μία σειρά από διάσημα αξιοθέατα όπως
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας αλλά και το
83ο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου, το οποίο
πραγματοποιήθηκε 7 – 17 Μαρτίου 2013,
στο διάστημα δηλαδή της προγραμματισμένης εκπαιδευτικής εκδρομής.
Οι μαθητές μας αγάπησαν τη Γενεύη,
μία πόλη – επίκεντρο των επιστημονικών και
πολιτιστικών εξελίξεων, και οραματίστηκαν
τη δική τους πορεία στο χώρο των Θετικών
Επιστημών!
Συνδιοργάνωση:
• Τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας Τμήμα Θετικών Επιστημών Ώθησης
• Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Γενεύης
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά
τον μαθητή της Β΄ Λυκείου Παναγιώτη Μαντά και τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο για τις φωτογραφίες από το προσωπικό τους αρχείο.
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Στην πόλη της Γενεύης
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83ο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου

Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας
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Καθώς πλησιάζεις
το λευκό νησί
των ονείρων σου,
οι ακτές είναι από χιόνι…
48 άδραξε
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Το πλοίο έφτασε!

Μας «περιμένουν» οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού!

Ο προορισμός μας

Ο χάρτης της Ανταρκτικής

Η διαδρομή του πλοίου μας από την
Αργεντινή προς την Ανταρκτική

Αυτό το μέρος λειτουργεί σαν μια φυσική επιλογή
για τους ανθρώπους που έχουν την πρόθεση να πηδήξουν έξω από τα περιθώρια του χάρτη και να συναντηθούν εκεί όπου όλες οι γραμμές του χάρτη συγκλίνουν!
Η εμπειρία ενός ταξιδιού στην Ανταρκτική, σε
θερμοκρασίες υπό το μηδέν, σε κατάλευκα τοπία
δραματικής ομορφιάς, σε μέρη που ελάχιστοι άνθρωποι έχουν δει, αξίζει από μόνη της τον κόπο. Είναι εκεί
όπου έξι μήνες δεν δύει ο ήλιος και άλλους έξι μήνες
δεν ανατέλλει! Εκεί όπου δεν υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, ούτε κυβερνήσεις, εκεί όπου υπάρχουν επιβλητικά
παγόβουνα, ενεργά ηφαίστεια, αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι, εντυπωσιακά άλμπατρος και θερμοκρασίες που
φτάνουν στους -80ο C.
Όλα συνθέτουν ένα ταξίδι που δε μοιάζει με κανένα άλλο. Ένα μοναδικό ταξίδι στην πιο παγωμένη και
ανεμώδη ήπειρο του πλανήτη μας, που αποτελεί το
σπουδαιότερο φυσικό εργαστήριο της ανθρωπότητας.
Ως μέλη, λοιπόν, μιας ερευνητικής αποστολής ας
δοκιμάσουμε τις αντοχές μας για να καταλάβουμε πώς
είναι να ζεις και να κινείσαι σε πολικές θερμοκρασίες,
αν είναι εύκολο να οδηγήσεις ένα όχημα χιονιού, ποια
πλάσματα επιβιώνουν εκεί!
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Πάμε, λοιπόν, στο Νότιο Πόλο της Γης, εκεί όπου βρίσκεται η
Ανταρκτική, η νοτιότερη και 5η μεγαλύτερη ήπειρος του πλανήτη. Εδώ
πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι που αφορά στη διαφορά της Ανταρκτικής με την Αρκτική. Η Αρκτική, που βρίσκεται στο Βόρειο Πόλο, δεν είναι ήπειρος. Είναι απλά ένας ωκεανός που σε μεγάλο τμήμα του είναι
(ακόμα!) παγωμένος. Η Ανταρκτική είναι στεριά, που στο μεγαλύτερο
μέρος της είναι καλυμμένη από πάγο. Υπάρχουν βουνά, με υψηλότερη κορυφή το Vinson Massif (4.892 m), και λίμνες, ενώ θα δούμε και
το νοτιότερο ενεργό ηφαίστειο του πλανήτη (όρος Έρεβος). Μαγικό
τοπίο: ανάμεσα στα παγόβουνα, ενεργό ηφαίστειο!
Η επιφάνειά της είναι συνολικά, μαζί με τους πάγους, 1,3 φορές
μεγαλύτερη από την Ευρώπη (14 εκ. τετρ. χλμ.). Το χειμώνα διπλασιάζεται σε σχέση με το καλοκαίρι, διότι οι πάγοι εξαπλώνονται. Σε μια
ημέρα αυξάνεται περίπου όσο η έκταση της Ελλάδας.
Μια συνηθισμένη θερμοκρασία το καλοκαίρι είναι -20ο C, ενώ το
χειμώνα φτάνει στους -80ο C. Είναι χαρακτηριστικό πως η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στη γη είναι -89,2ο C στο
ρωσικό σταθμό Βοστόκ, στις 21 Ιουλίου 1983. Το σίγουρο είναι πως
δε θα συναντήσουμε βροχή, θα βρούμε, όμως, ισχυρούς ανέμους. Οι
θυελλώδεις αυτοί άνεμοι έχουν διαμορφώσει το εξής ρεκόρ: το πιο
ξηρό μέρος της γης να βρίσκεται στην Ανταρκτική, στην περιοχή Dry
Valleys, όπου εδώ και 2 εκατ. χρόνια δεν έχει πέσει ούτε σταγόνα βροχής. Οι καταβατικοί άνεμοι φτάνουν σε ταχύτητα τα 320 χλμ την ώρα
και εξατμίζουν κάθε σταγόνα υγρού στοιχείου, αφήνοντας τη γη ξερή
και εντελώς στεγνή. Οι περιοχές αυτές μοιάζουν πολύ με περιοχές της
Σελήνης και του Άρη, γι’ αυτό η ΝΑSA κάνει εκπαίδευση των αστροναυτών της εκεί.

Η βαλίτσα μας
Επειδή το κρύο στην Ανταρκτική «τρυπάει» τα κόκαλα, θα πρέπει
τα ρούχα μας να είναι κατάλληλα. Ο χρόνος που μπορεί να αντέξει
κάποιος χωρίς ειδικό εξοπλισμό δεν ξεπερνά τα λίγα δευτερόλεπτα.
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την αρχή του layering, του συνδυασμού, δηλαδή, πολλαπλών στρώσεων ρούχων, ώστε να πετύχουμε
τη μέγιστη ζεστασιά. Τα μπουφάν πρέπει να έχουν φωτεινά χρώματα
για να είναι πιο ορατά και ασφαλέστερα στις πολικές συνθήκες. Απαραίτητα, φυσικά, είναι τα γάντια και τα γυαλιά ηλίου. Δεν μπορούμε
να κυκλοφορήσουμε χωρίς γυαλιά ηλίου, διότι η έντονη ανάκλαση
της ηλιακής ακτινοβολίας θέτει σε κίνδυνο τα μάτια μας. Οι μπότες
μας πρέπει να είναι διπλές, για να προστατευόμαστε από τα φιλικά
τσιμπήματα των πιγκουίνων. Δεν ξεχνάμε ένα κουτί πρώτων βοηθειών, φωτογραφική μηχανή και φυσικά ένα ημερολόγιο. Πραγματικά
θα γεμίσει…

Φτάσαμε στον ερευνητικό σταθμό!

Η διαδρομή μας

ΗΜΕΡΑ 1η: Πτήση Αθήνα - Buenos Aires, με ενδιάμεσο σταθμό
τη Μαδρίτη. Διάρκεια: 15-16 ώρες.
ΗΜΕΡΑ 2η: Πτήση Buenos Aires - Ushuaia. Διάρκεια: 2 ώρες.
Φθάνουμε στη νοτιότερη πόλη του κόσμου, που είναι η πρωτεύουσα
της «Γης του Πυρός». Ευκαιρία εδώ να καλύψουμε ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για τον τελικό μας προορισμό.
ΗΜΕΡΑ 3η: Ushuaia – Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για
την ήπειρο των πάγων. Θα θαυμάσουμε τα νησιά Falkland, τη South
Georgia, το South Orkney Island, το Elephant Island και φτάσαμε…
Εναλλακτικά μπορούμε να ακολουθήσουμε τη διαδρομή απευθείας από το πέρασμα του Drake και τα νησιά Shetland μέχρι να καταλήξουμε στη χερσόνησο της Ανταρκτικής.

Αποβίβαση
Η αποβίβαση στις ακτές είναι το ίδιο συγκλονιστική και προκαλεί
δέος όπως προκάλεσε στον Αμερικανό κυνηγό φώκιας John Davis
που πάτησε πρώτος, στις 7 Φεβρουαρίου 1821, μόλις πριν από 192
χρόνια. Η χλωρίδα είναι ελάχιστη, η πανίδα, όμως, μαγεύει με τους
μοναδικούς θαλάσσιους ελέφαντες, τις θαλάσσιες λεοπαρδάλεις, τις
αποικίες από φώκιες, πιγκουίνους, φάλαινες. Θα συναντήσουμε το ice
fish, που έχει λευκό αίμα! Η θάλασσα της Ανταρκτικής έχει τόσο οξυγόνο που το ice fish δεν χρειάζεται να παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια.
Θα βρούμε, ακόμα, μύδια που σταματούν να αναπνέουν για περισσότερο από 36 ώρες για να ξεκουράζονται και να μαζεύουν ενέργεια,
θαλάσσια αράχνη που μπορεί να μεγαλώσει 100 φορές περισσότερο
από την ευρωπαϊκή θαλάσσια αράχνη, κριλ που τρώνε μικρά πράσινα
φυτά που φυτρώνουν στον πάγο της θάλασσας και αποτελούν την
κατ’ εξοχήν τροφή των πιγκουίνων. Να σημειωθεί ότι η ζωή των προαναφερθέντων οργανισμών μπαίνει σε κίνδυνο από την υπερθέρμανση
των θαλασσών της Ανταρκτικής. Δεν ξεχνάμε βέβαια τα εντυπωσιακά
άλμπατρος που μας συνόδευσαν σε όλη τη διαδρομή με το πλοίο! Το
μόνο που δε θα δούμε είναι πολικές αρκούδες, διότι αυτές ζουν μόνο
στο Βόρειο Πόλο.
Αν ψάξουμε για υποδοχή από μόνιμους κατοίκους, μάλλον ατυχήσαμε. Εδώ που όλα είναι λευκά και διάφανα, μόνιμοι κάτοικοι δεν
υπάρχουν. Αυτός είναι ο λόγος που το έμβλημα των Ολυμπιακών Αγώνων έχει 5 κύκλους που συμβολίζουν τις υπόλοιπες 5 κατοικήσιμες
ηπείρους, μία για κάθε χρώμα.
Θα συναντήσουμε 5.000, περίπου, ερευνητές-επιστήμονες που
κατοικούν εκεί μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού: Νοέμβριο
με Ιανουάριο. Το χειμώνα, που οι συνθήκες διαβίωσης δυσκολεύουν
πολύ, μένουν 1.000 περίπου άνθρωποι.
Κυβέρνηση δεν υπάρχει! Διάφορες χώρες διεκδικούν κυριαρχία
σε κάποιες περιοχές. Ωστόσο, το 1959 υπογράφηκε από 49 χώρες η

Η είσοδος του ερευνητικού σταθμού

Ανταρκτική Συνθήκη, η οποία διασφαλίζει την Ανταρκτική ως επιστημονικό καταφύγιο με ελευθερία επιστημονικής έρευνας και περιβαλλοντικής προστασίας, ενώ απαγορεύει κάθε στρατιωτική δραστηριότητα σε όλη την ήπειρο, η οποία θεωρείται ουδέτερη. Το 1998 τέθηκε
επίσης σε ισχύ το «Πρωτόκολλο της Μαδρίτης», σύμφωνα με το οποίο
απαγορεύεται κάθε εξόρυξη έως το 2048, μιας και έχουν βρεθεί σημαντικά αποθέματα γαιανθράκων, πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Ευτυχώς υπάρχουν και τέτοια μέτρα προστασίας.

Πού θα μείνουμε;
Κατευθυνόμαστε προς έναν ερευνητικό σταθμό βάσης. Εκεί θα
εγκατασταθούμε και από εκεί θα ξεκινούν όλες οι αποστολές μας. Οι
ανέσεις αρκετές σχετικά με τη διαμονή μας στη σκηνή όταν θα αρχίσουμε την έρευνα.
Επιλογή τομέα έρευνας…
Στην Ανταρκτική δραστηριοποιούνται επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων όπως φυσικοί, μετεωρολόγοι, αστρονόμοι, παγετολόγοι, ωκεανογράφοι, γιατροί, γεωλόγοι, βιολόγοι. Οι δραστηριότητές τους είναι
οι εξής:
- Ερευνούν τη μετατόπιση των τεκτονικών πλακών ή συλλέγουν
σπάνιους μετεωρίτες που έχουν πέσει εκεί.
- Παρατηρούν την άγρια ζωή και ενδιαφέρονται για το πώς οι
δριμύες θερμοκρασίες επηρεάζουν τις στρατηγικές προσαρμογής και
επιβίωσης μεγάλης γκάμας οργανισμών. Τελευταία προσπάθεια αποτελεί η επιχείρηση εύρεσης της λίμνης Έλσγουορθ κάτω από τους πάγους. Ρίχνοντας αποστειρωμένο νερό θερμοκρασίας 100ο C θα ανοίξουν δίοδο σε στρώμα πάγου 3 και πλέον χλμ. Η ταχύτατη συλλογή
δειγμάτων από τα ανέγγιχτα νερά της λίμνης για 500.000 χρόνια θα μας
δώσει πληροφορίες για τα απομεινάρια ζωής παρελθόντων ετών. Οι
απαντήσεις θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τη ζωή στη Γη αλλά
θα αποβούν χρήσιμες και για την αναζήτηση ζωής στο διάστημα.
- Σε εξέλιξη βρίσκεται η λειτουργία ενός γιγάντιου τηλεσκοπίου
ανιχνευτή νετρίνων, σωματιδίων, δηλαδή, που διαπερνούν την ύλη χωρίς καν να αλληλεπιδρούν μαζί της. Τα 86 καλώδια του τηλεσκοπίου
κατεβαίνουν κατακόρυφα στον πάγο, μέχρι το βάθος των 2,5 χλμ. Από
κάθε καλώδιο κρέμονται 60 ανιχνευτές σε μέγεθος μπάλας μπάσκετ
σχεδιασμένοι να ανιχνεύουν την αμυδρή και εξαιρετικά σπάνια γαλάζια λάμψη που εκπέμπουν τα νετρίνα όταν αντιδρούν με άτομα οξυγόνου. Δύσκολο εγχείρημα.
- Αρκετοί ερευνητές ασχολούνται με τη ζωή πολλών οργανισμών.
Μέσα από τις μετρήσεις που κάνουν βγάζουν πολλά συμπεράσματα
για την τροφική αλυσίδα και για τις κλιματικές αλλαγές που συμβαίνουν στον πλανήτη μας. Για παράδειγμα:
Μπορούμε να μετρήσουμε τους πιγκουίνους! Ζυγίζοντας και
μετρώντας τους μπορούμε να συμπεράνουμε εάν τρέφονται καλά.
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Η αποστολή μας ξεκίνησε!

Ένας ερευνητικός σταθμός με τηλεσκόπια

Παχαίνουν τρώγοντας μεγάλο αριθμό κριλ, που είναι σαν μικρές γαρίδες.
Έτσι συμπεραίνουμε και εάν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των κριλ.
Μπορούμε να μαζεύουμε περιττώματα φώκιας - βρώμικη αλλά
σημαντική δουλειά για τους επιστήμονες που μελετούν την τροφική
αλυσίδα. Βρίσκουν τι έχουν φάει οι φώκιες και στη συνέχεια επεκτείνουν τις γνώσεις τους στα πιο μεγάλα αρπακτικά όπως οι φώκιεςλεοπαρδάλεις ή οι φάλαινες-δολοφόνοι.
Μπορούμε να εργαστούμε με τον εμετό των πιγκουίνων. Οι πιγκουίνοι καταπίνουν ψάρια, καλαμάρια και κριλ και όταν φτάνουν στη
φωλιά τους κάνουν εμετό ό,τι έφαγαν για να ταΐσουν τα μικρά τους.
Οι επιστήμονες μελετώντας τον εμετό μπορούν να ανακαλύψουν αν οι
ψαράδες αφήνουν αρκετά ψάρια στη θάλασσα.
Μπορούμε να μελετήσουμε άλμπατρος. Το περιπλανώμενο άλμπατρος είναι το μεγαλύτερο πουλί του κόσμου. Οι επιστήμονες τα
ζυγίζουν και τα μετρούν κάθε χρόνο, ώστε να ξέρουν αν είναι υγιή και
αν έχουν αρκετή τροφή. Είναι τα περισσότερο απειλούμενα πουλιά
στον κόσμο, γιατί παγιδεύονται στα μεγάλα δίχτυα και στις πετονιές
των ψαράδων, πέφτουν στη θάλασσα και πνίγονται.
Βέβαια, υπάρχουν και διάφοροι άλλοι τομείς με τους οποίους
μπορούμε να ασχοληθούμε. Ας δούμε μερικές μικρές αγγελίες ευρέσεως εργασίας:
Ζητείται: Πιλότος για να εργαστεί στο Τμήμα Ανταρκτικής της
Αυστραλίας.
Ζητείται: Μάγειρας για να εργαστεί στο Τμήμα Ανταρκτικής της
Αυστραλίας.
Ζητείται: Μάγειρας για να εργαστεί στο κορεάτικο πλοίο “Onnuri”
και στον ερευνητικό σταθμό King Sejong.
Ζητείται: Γιατρός για εργασία στο O’ Higgins, ένα σταθμό της
Χιλής στα βουνά της δυτικής Ανταρκτικής.
Ζητείται: Μετεωρολόγος για να εργαστεί στον γερμανικό ερευνητικό σταθμό Neumayer στην Ανταρκτική.
Οι επιλογές πολλές!
Πριν φύγουμε από το σταθμό βάσης για το ξεκίνημα της έρευνας
θα πρέπει να γνωρίζουμε τους βασικούς κανόνες του σταθμού βάσης,
κυρίως για τη δική μας καλύτερη διαβίωση και ασφάλεια.

Κανόνες σταθμού βάσης:
- Υπογράψτε το βιβλίο πριν βγείτε.
- Αν χτυπήσει ο συναγερμός φωτιάς, ντυθείτε ζεστά πριν φύγετε.
- Απαγορεύεται το κάπνισμα και οποιαδήποτε φωτιά.
- Δεν επιτρέπεται να έχετε μαζί σας: φυτά, κατοικίδια, σπόρους, χώμα,
αεροζόλ.
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- Οι ελεύθερες ώρες στο σταθμό γεμίζουν είτε με το να γράφεις το
ημερολόγιό σου είτε διαβάζοντας βιβλία είτε παίζοντας παιχνίδια. Δείτε τον πίνακα ανακοινώσεων, π.χ. Αγώνας με βελάκια: Θα παίξουμε
μέσω ασυρμάτου στις 19:00, με αντιπάλους το προσωπικό του ερευνητικού σταθμού της Αργεντινής.
- Αν θέλετε να μετακινηθείτε, δείτε την πρόγνωση του καιρού.
Πάχος χιονιού πάνω από 10 εκ.: σκι
Πάχος χιονιού πάνω από 13 εκ.: περπατώντας
Πάχος χιονιού πάνω από 15 εκ.: όχημα χιονιού

Μένουμε στη σκηνή
Αφού φτάσουμε στην περιοχή έρευνας, στήνουμε τη σκηνή μας,
έχοντας μαζί και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Προσοχή στις παρακάτω οδηγίες:
ΦΑΓΗ ΤΟ
Γρήγορο και με αρκετές θερμίδες για καύσεις!
Ας δούμε κάποιες συνταγές εύκολης διατροφής με τις απαραίτητες
για το κρύο θερμίδες σε περίπτωση που μείνουμε στη σκηνή.
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
Πάρτε δύο μπισκότα
Αλείψτε τα μπισκότα με βούτυρο
Κόψτε ένα μεγάλο κομμάτι τυρί
Βρείτε σοκολάτα γάλακτος
Στρώστε το μπισκότο, το τυρί, τη σοκολάτα και το άλλο μπισκότο
Ανοίξτε καλά το στόμα σας.
ΣΑΛΑΤΑ ΝΙΣΟΥΑΖ
Προσθέστε νερό σε αρακά και αφήστε το όλη μέρα.
Βάλτε το σε σάλτσα ντομάτα, προσθέστε σαρδέλες και ανακατέψτε.
ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ
Λιώστε μισό κουτί βούτυρο σε μια κατσαρόλα.
Λιώστε χιόνι και διαλύστε δέκα κύβους ζάχαρη.
Ανακατέψτε το βούτυρο, τη ζάχαρη και το κουρκούτι.
Προσθέστε αρκετούς ξηρούς καρπούς.
Ανακατέψτε.
Ρίξτε το μίγμα στο καπάκι της κατσαρόλας κι αφήστε το έξω
να κρυώσει.
ΡΥΖΟΓΑΛΟ
Λιώστε χιόνι σε μια κατσαρόλα.
Προσθέστε ρύζι από δύο σακούλες που έχουν βράσει.
Προσθέστε δέκα κύβους ζάχαρη και έξι μεγάλες κουταλιές
γάλα σε σκόνη.
Διαλέξτε σταφίδες από το μούσλι και προσθέστε τις στο μίγμα.
Σιγοβράστε μέχρι να γίνει.

Οι σκηνές που μένουν

ΠΡΩ ΤΕ Σ ΒΟΗ ΘΕ ΙΕ Σ
ΕΓΚΑΥΜΑ
Δροσίστε το δέρμα με νερό ή πάγο τυλιγμένο σε ύφασμα.
Βγάλτε όλα τα κοσμήματα.
Τυλίξτε το έγκαυμα σε πλαστική διαφάνεια.
Βρείτε ένα γιατρό.
ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΥΧΙ
Ισιώστε ένα συνδετήρα.
Βάλτε τη μια άκρη του σε φλόγα μέχρι να γίνει κόκκινη.
Τοποθετήστε την πάνω στο νύχι μέχρι να το διαπεράσει.
Αποφύγετε το αίμα που θα βγει.
Μουλιάστε το δάχτυλο σε καθαρό νερό.
ΔΟΝΤΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ
Πλύνετε το δόντι.
Τοποθετήστε το πάλι στην τρύπα του.
Χρησιμοποιήστε αλουμινόχαρτο για να μείνει στη θέση του.
Βρείτε οδοντίατρο.

Ένα μαγικό τοπίο…

Φωτογραφίες από την επίσκεψη των μαθητών μας στην Έκθεση:
«Αποστολή: Παγωμένη Ανταρκτική στο Κέντρο Πολιτισμού
Ελληνικός Κόσμος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

ΤΟΥ ΑΛΕ ΤΕ Σ ΚΑΙ ΠΛΥ ΣΙΜΟ
Δεν υπάρχουν τουαλέτες ή μπάνια εδώ. Για τουαλέτα σκάψτε μια
τρύπα στον πάγο μακριά από τη σκηνή και σημαδέψτε τη με μια σημαία. Για να πλυθείτε χρησιμοποιείστε υγρά μαντήλια ή ταλκ (!)
ΟΔ Η ΓΙΕ Σ ΚΑΤΑΔ Υ ΣΗ Σ
- Κάντε πρώτα προσεκτικά μια τρύπα στον πάγο με αλυσοπρίονο. Στη
συνέχεια, κάντε δύο τρύπες στην περίπτωση που μια φώκια αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τη μια για να πάρει ανάσα, όσο εσείς είστε κάτω
από το νερό και σας αφήσει εγκλωβισμένους.
- Υποβρύχιο: Φορέστε στολή από παχύ καουτσούκ. Ακόμη κι έτσι, μείνετε μόνο 10 λεπτά στο νερό, αλλιώς η θερμοκρασία σας θα πέσει
πολύ.
- Μόλις μπείτε στο νερό, χρησιμοποιείστε ένα σχοινί που καταλήγει
στην τρύπα. Έτσι θα μπορείτε πάντα να βρείτε το δρόμο σας προς
τα έξω. Χωρίς αυτό θα μπορούσατε να πνιγείτε, παγιδευμένοι από την
παγωμένη θάλασσα πάνω σας.
- Τα παγόβουνα μετακινούνται γρήγορα και μπορεί να παγιδευτείτε
από κάτω. Μη βουτάτε όταν υπάρχουν παγόβουνα κοντά σας.
Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν!
Ως δόκιμοι είμαστε έτοιμοι για δράση. Ίσως καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το ερευνητικό μας έργο, ίσως και όχι! Δεν είναι και εύκολο σ’ αυτές τις συνθήκες, με τον ήλιο να μην ανατέλλει και να μην
δύει για έξι μήνες. Όμως εδώ στην Ανταρκτική ο χώρος και ο χρόνος
δεν υπάρχουν…
«Ενάντια στο αμυδρό φόντο της πραγματικότητας η φαντασία
προεκτείνει και κινεί νέα σχέδια»
Ingmar Bergman

Καλή συνέχεια στο Ονειρικό Ταξίδι…
Επιμέλεια Άρθρου:
Άννα Παπακώστα, Φυσικός
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Ένα ταξίδι
στον κόσμο των γεφυρών

Γέφυρες ανοίγματος μερικών χιλιομέτρων –
Μνημεία αρχιτεκτονικής
1. Oresude, Σκανδιναβία Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική και ταυτόχρονα οδική γέφυρα στην Ευρώπη. Ενώνει τη Δανία με τη Σουηδία, έχει μήκος 3,8 χλμ. – 490 μ. άνοιγμα, 204 μ.
ύψος πυλώνων και αποτελείται από 4 λωρίδες και σιδηροδρομική
γραμμή. Ολοκληρώθηκε το 2004 και το κόστος της ανήλθε στο
1,8 δις €. Καθημερινά εξυπηρετεί 18.482 διελεύσεις οχημάτων και
26.600 επιβάτες μέσω τρένου.

Ω

ς γέφυρα θα χαρακτηρίζαμε κάθε κατασκευή με την
οποία επιτυγχάνεται η ζεύξη δυο ή περισσότερων σημείων πάνω από κάποιο φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο. Δυο σημεία
που, όπως θα δούμε παρακάτω, μπορεί να απέχουν ακόμη και
εκατοντάδες χιλιόμετρα. Πώς φτάσαμε, όμως, στις γέφυρες
των δεκάδων χιλιομέτρων; Ποια εξέλιξη των δομικών υλικών και
των επιστημών της μηχανικής έφερε τα θαυμαστά επιτεύγματα
που έχουν κατασκευαστεί κυρίως στην Κίνα, στις Η.Π.Α. αλλά
και στην Ευρώπη;

Ιστορική εξέλιξη των γεφυρών
Εκτιμάται ότι ο άνθρωπος της νεολιθικής εποχής το 4.000
π.Χ. ήταν ήδη ώριμος να μιμηθεί τα φυσικά τόξα. Έτσι, επεξεργάζεται μεγάλους λίθους και τους τοποθετεί σε μορφές
τόξων. Ενώνει κορμούς δεμένους με σχοινιά και φτιάχνει τις
πρώτες «κρεμαστές» γέφυρες. Οι γέφυρες στον 6ο αιώνα π.Χ.
κατασκευάζονταν από ξύλο κυπαρισσιού και κέδρου. Την κατασκευή κυρτών γεφυρών κατείχαν οι Ρωμαίοι στα προχριστιανικά χρόνια και τα υλικά που χρησιμοποιούνταν ήταν φυσικοί
λίθοι και σκυρόδεμα. Το 1779 κατασκευάστηκε η πρώτη γέφυρα από χυτοσίδηρο στην Αγγλία, πάνω από τον ποταμό Severn,
γνωστή και ως Ironbridge. H επόμενη εξέλιξη ήταν η αλυσόδετη - κρεμαστή γέφυρα. Η πρώτη σημαντική γέφυρα αυτού του
τύπου κατασκευάστηκε στην Ουαλία το 1826: η απόσταση των
στηριγμάτων ήταν 177 μ. και το συνολικό της μήκος 521 μ. Πολύ
πιο πρόσφατα, από τις αρχές του 19ου αιώνα, χρησιμοποιήθηκε
στη γεφυροποιία και ο σίδηρος, αρχικά ως χυτοσίδηρος, αλλά
πολύ πιο γρήγορα ως χάλυβας. Οι πολύ υψηλές αντοχές τού
χάλυβα επέτρεψαν, ήδη από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα,
την κατασκευή πολύ μεγάλων γεφυρών.
Περίπου στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του
20ού ένα νέο υλικό χρησιμοποιήθηκε: το οπλισμένο σκυρόδεμα. Το υλικό αυτό και η χρονικά παράλληλη εμφάνιση και
ανάπτυξη του αυτοκινήτου έδωσαν νέες σημαντικές δυνατότητες κατασκευής γεφυρών.
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2. Golden Gate, Η.Π.Α. Βρίσκεται στο San Francisco,

έχει μήκος 3 χλμ., πλάτος 27 μ., 227 μ. ύψος και αποτελείται από
6 λωρίδες, ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο. Ολοκληρώθηκε το
1937 με κόστος 2 εκ. € και θεωρείται τεχνολογικό θαύμα για την
εποχή της.
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Διαδοχή φορτίων

Τρία τμήματα συνθέτουν τη γέφυρα:
1. Το κατάστρωμα
2. Ο φορέας
3. Τα βάθρα
Το κατάστρωμα είναι το τμήμα της γέφυρας στο οποίο διεξάγεται η κυκλοφορία. Αυτό στηρίζεται στο φορέα της γέφυρας και ο φορέας με τη σειρά του στηρίζεται στα βάθρα.
Παρ’ όλο που η ποικιλία των νέων υλικών και οι εξαιρετικές
δυνατότητές τους επέτρεψαν θαυμαστά τεχνολογικά επιτεύγματα, οι βασικοί τύποι των γεφυρών δεν άλλαξαν.          
                     
Ας δούμε τους βασικούς τύπους των γεφυρών…
Γενικά οι γέφυρες διακρίνονται:
Με βάση τη χρήση, σε οδικές, σιδηροδρομικές, πεζών,
πεζών και ποδηλάτων, υδατογέφυρες κλπ.
Με βάση το υλικό κατασκευής, σε ξύλινες (οι αρχαιότερες), λίθινες (αψιδωτές ή τοξωτές), μεταλλικές, τσιμεντένιες ή
και σύμμεικτες.
Με βάση τον τρόπο έδρασης, σε κινητές (π.χ. πλωτές)
και σε σταθερές (π.χ. δοκογέφυρες που εδράζονται σε παράλληλες δοκούς, κρεμαστές που εδράζονται και ταυτόχρονα
αναρτώνται σε πυλώνες).
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3. Ρίο-Αντίρριο, Ελλάδα Η καλωδιωτή γέφυρα ΡίουΑντιρρίου ολοκληρώθηκε το 2004 με κόστος 800 εκ. €. Είναι
σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα, καθώς είχε να αντιμετωπίσει
τους ισχυρούς ανέμους της περιοχής και τη σεισμικότητα που
ταλαιπωρεί τον ελλαδικό χώρο. Εξυπηρετεί καθημερινά 11.000
οχήματα.

2
Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό για το σχεδιαστή μιας γέφυρας, καθώς είναι σημαντικό να εναρμονίζεται
με το φυσικό περιβάλλον αποτρέποντας την οπτική ρύπανση
και την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Οι γέφυρες πρέπει να είναι
όμορφες, οικονομικές, λεπτές και πάνω απ’ όλα αντισεισμικές!

4. Millau, Γαλλία

Συντακτική Ομάδα:
Γεώργιος Αποστόλου, Ελπίδα Αραβαντινού-Ζαφείρη, Δημήτριος
Βροχίδης, Δήμητρα Γκούτη, Ιωάννης Γούλιας, Ιωάννης
Δασκόλιας, Ελένη Ζουρίδη, Αλέξιος-Περικλής Καίσαρης,
Χριστίνα Καραγιάννη, Ελένη Καταλαγαργιανού, Καλλιόπη
Καλαφάτη-Ματθαίου, Χριστίνα-Μαρία Κονταράτου, Δημήτριος
Λέφας, Αμάντα Λιναρά, Βασίλειος Λουκάς, Γεώργιος Λούστας,
Ίρις-Ελένη Μανδραγούδα, Κωνσταντίνος Μπουράμας, Σαράντης
Ραυτόπουλος

5. Akashi Kaikyo, Ιαπωνία Έχει μήκος 4 χλμ. και
ολοκληρώθηκε το 1998 με κόστος 3 δις €. Καλείται να αντιμετωπίσει τη μεγάλη σεισμικότητα της Ιαπωνίας.

Καθηγητής Σύμβουλος:
Ιωάννης Καμπίτης, Καθηγητής Τεχνολογίας

Η υψηλότερη γέφυρα στον κόσμο
βρίσκεται στη Νότια Γαλλία, στην ομώνυμη νοτιοδυτική γαλλική
πόλη. Έχει μήκος 2,5 χλμ., 342 μ. άνοιγμα, 343 μ. ύψος πυλώνων, και αποτελείται από 4 λωρίδες. Ολοκληρώθηκε το 2004 με
κόστος 400 εκ. €.

6. Hangzhou Bay, Κίνα Είναι από τις μεγαλύτερες
γέφυρες του κόσμου, με μήκος 35,6χλμ. και κόστος 890 εκ. €.
Ολοκληρώθηκε το 2009.
7. Jiaozhou Bay, Κίνα Με 42,16 χλμ. μήκος είναι η με-

γαλύτερη γέφυρα στον κόσμο, συνδέει την πόλη Qingdao με το
νησί Huangdao και εγκαινιάστηκε στις 30 Ιουνίου του 2011.

Πηγές
1. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica:
16ος Τόμος, σελ.451
2. Ηλεκτρονικές Πηγές:
www.wikipedia.com, www.periergia.gr, www.kidsfun.gr
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Το βιογραφικό

Σοφοκλής Χρήστου
ζωγράφος

Στο φετινό τεύχος του Άδραξε έχουμε
την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τον Σοφοκλή
Χρήστου, το μοναδικό ζωγράφο στον κόσμο
με κομμένα χέρια, ο οποίος δουλεύει το πενάκι
δημιουργώντας αληθινά αριστουργήματα.
Είναι ο άνθρωπος ο οποίος με την επιμονή
και υπομονή του κατάφερε να μετατρέψει
το τραύμα σε θαύμα.
Οι ελληνικές και ξένες εφημερίδες έχουν
γράψει γι’ αυτόν τα πιο κολακευτικά λόγια
και οι τιμητικές διακρίσεις έχουν επισφραγίσει
την καλλιτεχνική αξία του έργου του.
Ο Σοφοκλής Χρήστου είναι ένας σπουδαίος
δημιουργός με αστείρευτο ταλέντο,
με απέραντα ψυχικά αποθέματα, με βαθιά πίστη
και μεγάλη κοινωνική ευαισθησία.
Ο σπουδαίος ζωγράφος επισκέφτηκε
το Σχολείο μας την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012,
συνάντησε τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου
στο πλαίσιο της Ζώνης Πολιτισμού
και απάντησε στις ερωτήσεις τους.
Οι μαθητές μας, στο άρθρο αυτό, προσεγγίζουν
με το δικό τους τρόπο την προσωπικότητα
και το έργο του μεγάλου αυτού ζωγράφου.

56 άδραξε

Ο Σοφοκλής Χρήστου γεννήθηκε στο Θησείο,
στις 21 Μαΐου 1932.
Το 1944, κι ενώ διαφαινόταν πια η απελευθέρωση, στις 5:00
το πρωί κάποιας Τετάρτης τραυματίστηκε από γερμανική χειροβομβίδα κατά την εκτέλεση αποστολής, με συνέπεια την
απώλεια των δύο χεριών, του ενός ματιού και την απόκτηση
θραυσμάτων σε όλο του το σώμα. Θα μπορούσε να ήταν και
το τέλος της ζωής του. Όμως επέζησε και αυτό από μόνο του
ήταν αρκετό για να ονειρεύεται. Διαπίστωσε επώδυνα και
αργά ότι η «διαφορετικότητα» γεννά προκατάληψη, δυσπιστία,
περιέργεια και οίκτο. Νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό για τρεις
μήνες.
Το 1945 τελειώνει το Δημοτικό Σχολείο στην Near East
Foundation (N.E.F.).
Από το 1946 έως το 1950 φοιτά στη Νυχτερινή Εμπορική Σχολή Εμποροϋπαλλήλων Αθηνών.
Το 1947 γνωρίζει τον μεγάλο ζωγράφο και Διευθυντή της Σχολής Καλών Τεχνών, Σπύρο Βικάτο, και παίρνει τα πρώτα μαθήματα ζωγραφικής.
Από το 1947 έως το 1956 εργάζεται στη Βασιλική Πρόνοια.
Το 1948 συνεχίζει τα μαθήματα ζωγραφικής με τον κορυφαίο
ζωγράφο και καθηγητή Κωνσταντίνο Παρθένη.
Το 1950 παρακολουθεί μαθήματα ζωγραφικής κοντά στον τότε
Πρύτανη της Σχολής Καλών Τεχνών, Ουμβέρτο Αργυρό.
Το 1951, μετά από εξετάσεις, ξεκινά μαθήματα ζωγραφικής
στο Προπαρασκευαστικό Τμήμα της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών με δάσκαλο το μοναδικό Γιάννη Μόραλη.
Το 1952 εγγράφεται στην Σχολή Πολιτικών Υπομηχανικών
(ΜΕΤΩΝ), από όπου αποφοιτά το 1956.
Το 1953, μετά από εξετάσεις, εισάγεται στα Εργαστήρια της
Σχολής με δάσκαλο τον Ανδρέα Γεωργιάδη (Κρήτα).
Το 1953 συνεχίζει τα Εργαστήρια της Σχολής με τον επίσης
κορυφαίο ζωγράφο Σπύρο Παπαλουκά μέχρι το 1959, οπότε
και αποφοιτά. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων συνδέεται με
τους: Γιώργο Μούγιο, Χριστόφορο Νάτσιο, Γιάννη Τσαρούχη, Γιώργο Λύρη, Γιώργο Μόσχο, Επαμεινώνδα Θωμόπουλο,
Στρατή Μυριβήλη και Κόκκινο. Το ίδιο έτος προσκαλείται από
την Ελληνική Παροικία της Βέρνης για σειρά εκθέσεων.
Το 1957 εργάζεται ως επιβλέπων υπομηχανικός στην Κτηματική Τράπεζα, υπό τους αρχιτέκτονες κ. Μεταξά και κα Τσάκωνα.
Το 1958 προσλαμβάνεται στον Δήμο Αθηναίων, με απόσπαση
στην Πινακοθήκη, όπου εργάζεται με προϊστάμενο τον Σπύρο
Παπαλουκά.
Το 1963 προσκαλείται από τον John F. Kennedy για σειρά εκθέσεων στην Αμερική.
Το 1967 αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στη Διεθνή Έκθεση του
Μόντρεαλ.
Το 1970 παντρεύεται την Αναστασία Γεωργοπούλου και μέχρι το 1974 αποκτά τρεις κόρες, την Έφη, τη Χαριτίνη και την
Ξένια.
Το 1980, παράλληλα με τις εκθέσεις του, ξεκινά έναν αγώνα
βοήθειας ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Το 2001 εκδίδει και κυκλοφορεί τόμο με συλλογή έργων του
από την πενηντάχρονη καλλιτεχνική του δράση, με τίτλο «Άθλα
Ζωής» και εισαγωγή του Ακαδημαϊκού και Καθηγητή κυρίου
Χρύσανθου Χρήστου (Εκδόσεις «Έφεσος»).
Το 2007 ανακηρύσσεται Πρεσβευτής Ελληνισμού 2007 από τη
Νομαρχία Αθηνών.

Οι μαθητές του Γυμνασίου με τη Διευθύντρια Γυμνασίου, κα Σοφία Κατσαούνη

Ας γνωρίσουμε, λοιπόν, καλύτερα το Σοφοκλή Χρήστου:
Ε: Πότε ξεκινήσατε να ασχολείστε με τη ζωγραφική;
Σ.Χ.: Μετά τον τραυματισμό μου το μόνο σχολείο που με δέχτηκε ήταν το μονοθέσιο Near East Foundation. Είχε όλες τις
τάξεις του δημοτικού και μόνο μία δασκάλα. Όταν η δασκάλα
εξέταζε τους συμμαθητές μου, εγώ τους σκιτσάριζα. Η δασκάλα είδε τα έργα μου, πρόσεξε ότι είχα κάποιο ταλέντο και τα
έστειλε στην Αμερική για να δουν οι Αμερικανοί τι παιδιά έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Αυτό ήταν και το ξεκίνημά μου.
Ε: Πριν το ατύχημά σας είχατε ποτέ σκεφτεί να γίνετε ζωγράφος;
Σ.Χ.: Δεν είχα καμία πρόθεση ούτε ήθελα να γίνω ζωγράφος.
Άλλωστε, μέχρι το 1944 που τραυματίστηκα, ήμουν πολύ μικρός για να σκεφτώ κάτι τέτοιο. Το μόνο που ήθελα ήταν τα
γράμματα. Αγαπούσα τα γράμματα και ήθελα να προχωρήσω.
Ε: Συναντήσατε δυσκολίες κατά τη διάρκεια των σπουδών σας;
Σ.Χ.: Όχι, δε συνάντησα δυσκολίες. Μάλιστα, ήμουν τυχερός,
γιατί είχα πέντε σπουδαίους δασκάλους, τους μεγαλύτερους
του 20ού αιώνα, που είχαν δική τους σχολή: τον Παπαλουκά, το
Μόραλη, το Γεωργιάδη, τον Αργυρό και τον Παρθένη.
Ε: Για ποιο λόγο δε ζωγραφίζετε με χρώματα;
Σ.Χ.: Είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει η δυσκολία. Θέλω
να αποδεικνύω ότι δεν υπάρχει «δεν μπορώ». Έτσι, από το 1959
πέταξα την παλέτα και δεν ξαναέπιασα χρώμα. Έκανα μία τεχνική που χρειάζονται σαράντα μάτια και όχι μισό που έχω. Εγώ με
το μη χρώμα κάνω χρώμα. Γιατί με το πενάκι και το ασπρόμαυρο «βγάζω» το νερό, το ξύλο, την πέτρα, το ύφασμα…
Ε: Ποιο ήταν το πρώτο έργο που ζωγραφίσατε;
Σ.Χ.: Το πρώτο μου έργο με πενάκι ήταν το Μοναστήρι Δαφνί.
Ε: Πώς έγινε η γνωριμία σας με τη βασίλισσα Φρειδερίκη;
Σ.Χ.: Η Φρειδερίκη ήταν επίτιμη πρόεδρος του Ιδρύματος
N.E.F. Έμαθε για μένα και θέλησε να με γνωρίσει. Όταν ήρθε

και με είδε, μου ζήτησαν να γράψω το όνομά της. Από την ταραχή μου, παιδί καθώς ήμουν, αντί να γράψω «Μεγαλειοτάτη»,
έγραψα «Κυρία Βασίλισσα». Της προσέφερα την πένα μου και
μου είπε πως ό,τι κι αν ήθελα, ό,τι κι αν μου συνέβαινε, να πήγαινα σε εκείνη και να της το έλεγα. Κι έτσι κι έγινε. Ήταν η δεύτερη μητέρα μου, γιατί με έφτασε έως εδώ. Με οδήγησε από τη
Near East στις πρώτες σπουδές και στις πρώτες εκθέσεις.
Ε: Η Ακρόπολη, ένα εξαιρετικό έργο σας, στολίζει το Λευκό
Οίκο. Θα θέλατε να μας μιλήσετε γι αυτό;
Σ.Χ.: Το 1963 δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον Αμερικανό
Πρέσβη στην Ελλάδα, Lampuis, ο οποίος μου ζήτησε να με
επισκεφτεί με τη σύζυγό του, κόρη της Marie Curie. Μου πρότειναν να πάω στην Αμερική, προσκεκλημένος του Προέδρου
των Η.Π.Α. John Kennedy. Στις 21 Νοεμβρίου 1963 πήγα στην
Αμερική, έμεινα έξι μήνες και με πρωτοβουλία του υπουργού
των εξωτερικών Dean Rusk έκανα την πρώτη μου έκθεση, στην
οποία πωλήθηκαν τα περισσότερα έργα. Στο μεταξύ, δολοφονήθηκε ο πρόεδρος John Kennedy και έτσι δώρισα τα δύο μου
έργα με θέμα την Ακρόπολη, το μεν ένα στον νέο Πρόεδρο,
Lyndon Johnson, το δε άλλο στην Jackie Kennedy ως δείγμα
της ευγνωμοσύνης μου προς τον Αμερικανικό λαό, που με
τόση αγάπη με περιέβαλλε όλους αυτούς τους μήνες της παραμονής μου. Τότε μου πρότειναν να βάλω τεχνητά χέρια, κάτι
που αρνήθηκα.
Ε: Γιατί δε βάλατε τεχνητά χέρια, αφού είχατε τη δυνατότητα;
Σ.Χ.: Κι αυτά τι είναι (δείχνοντας τα χέρια του); Δε μου λείπουν
τα χέρια. Ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους δέκα μικρούς υπηρέτες (ενν. τα δάχτυλα των χεριών). Σε μένα έδωσε δύο μεγάλους. Στη ζωή δεν υπάρχει δεν μπορώ, αλλά δε θέλω. Όλα
μπορείς να τα κάνεις, αρκεί να θέλεις και να έχεις πίστη στο
Θεό, γιατί αυτό σε καθοδηγεί σε μία πηγή αστείρευτη που από
εκεί αντλείς δύναμη, θέληση, υπομονή και κουράγιο. Εκεί είναι
η ουσία.

άδραξε 57

Μονή Σίμωνος Πέτρου, Άγιο Όρος, (0,65Χ 0,44m), 1999
Ο μανάβης της γειτονιάς (0,40Χ 0,30m), 1967

Ανεβαίνοντας στην Ακρόπολη (0,45Χ 0,33m), 1964

Δρομάκι στο Δίλοφο, Ζαγόρι (0,64 Χ 0,43m), 1982

Ε: Γιατί δε ζωγραφίζετε αντικείμενα της φαντασίας σας;
Σ.Χ.: Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η Ελλάδα. Και στην Αμερική που
είδαν τα έργα μου έγραψαν: «Ο Σοφοκλής με την Ελλάδα». Θέλω τα
μνημεία και τα σύμβολα αυτού του τόπου να τα φέρνω στις μνήμες
των ανθρώπων, να μείνουν πάντα όπως είναι έτσι αυθεντικά. Η Ελλάδα είναι ένα στολίδι από μόνη της. Όπου και να γυρίσεις το καβαλέτο σου, βλέπεις ένα έργο τέχνης. Στη Σαντορίνη, για παράδειγμα,
δούλευα δεκατρία έργα την ημέρα συγχρόνως. Τόση ομορφιά!
Ε: Πώς μπορείτε να ζωγραφίζετε τα έργα σας με τόση λεπτομέρεια και να τα κάνετε τόσο αληθινά;
Σ.Χ.: Δουλεύω συνέχεια. Σταματώ μόνο όταν κουράζομαι, κι αυτό
γιατί τα πενάκια είναι πολύ λεπτά. Πολλές φορές δουλεύω με την
πένα ανάποδα για να πετύχω την προοπτική του σχεδίου χρώματος, τις γραμμές από νερό, πέτρα, ξύλο ή ύφασμα. Είναι δύσκολο
για μένα να βρίσκω πενάκια. Απαιτείται επιπλέον και προσοχή και
παρατηρητικότητα.
Ε: Πόσο καιρό σας παίρνει να ζωγραφίσετε έναν πίνακα;
Σ.Χ.: Συνήθως από ένα έως πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια έκανα να
φτιάξω το μανάβη στην Πλάκα της Αθήνας. Έπρεπε να στήσω το
άλογο, τα σπίτια, την Ακρόπολη. Πέντε χρόνια κάθε μέρα 11:00 με
12:00 το μεσημέρι για να πετύχω το κατάλληλο φως!
Ε: Ποιες ήταν οι βασικές επιρροές στην τέχνη σας;
Σ.Χ.: Πήρα πολλά στοιχεία από τους δασκάλους μου όπως από

τον Παρθένη και το Μόραλη ως αφαιρετικός, τους ιμπρεσιονιστές
Αργυρό και Παπαλουκά και τον Γεωργιάδη που είναι εκπρόσωπος
της κλασσικής ζωγραφικής. Ωστόσο, δε μου ταίριαζε καμιά σχολή. Ήθελα να κάνω κάτι δικό μου, κάτι ξεχωριστό και το έκανα:
κατάφερα το μη χρώμα να το κάνω χρώμα.
Ε: Τι αποτελεί πηγή έμπνευσης για σας;
Σ.Χ.: Η Ελλάδα! Οτιδήποτε μπορώ να μεταφέρω στο εξωτερικό
που να θυμίζει Ελλάδα και μόνο Ελλάδα.
Ε: Σκεφτήκατε ποτέ να ιδρύσετε τη δική σας σχολή ζωγραφικής και να διδάξετε τη δική σας τεχνική;
Σ.Χ.: Το σκέφτηκα. Κι ενώ τα είχα όλα έτοιμα, μετά από ένα χρόνο όλοι είχαν απελπιστεί, γιατί δεν μπορούσαν να δουλέψουν με
το πενάκι και το χαρτί. Δουλεύω σε γκοφρέ χαρτί και το πενάκι
το σχίζει, γιατί «βρίσκει» στη μη λεία επιφάνειά του. Δεν υπάρχει
σχολή, δεν υπάρχει τεχνική στο είδος που δουλεύω και είμαι πολύ
περήφανος για αυτό που κάνω.
Ε: Υπήρξε μήπως κάποια περίοδος στη ζωή σας που θελήσατε
να κάνετε μία παύση από τη ζωγραφική και να ασχοληθείτε με
κάτι άλλο;
Σ.Χ.: Ναι. Με τη ζωγραφική δεν μπορείς να ζήσεις, εκτός αν γίνεις
γνωστός ή δάσκαλος. Έτσι, το 1969 σταμάτησα να εκθέτω, χωρίς
όμως να σταματήσω να ζωγραφίζω. Μετά το γάμο μου άνοιξα μια
γκαλερί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με έργα μου και έπιπλα που

Ζαγόρια (0,61Χ 0,43m), 1980
Σαντορίνη (0,45 Χ 0,35m), 1997

Ο μανάβης της γειτονιάς (0,65 Χ 0,44m), 1970 (Συλλογή Λευκού Οίκου των ΗΠΑ)
Παρθενώνας (0,44 Χ 0,34m), 1961

Η ελιά της Αθήνας (0,40 Χ 0,30m), 1967

τα σχεδίαζα εγώ και που πήγε πάρα πολύ καλά. Το 1982 την έκλεισα και ασχολήθηκα πάλι μόνο με τη ζωγραφική.
Ε: Είστε καλλιτέχνης και δημιουργός. Ποια είναι η σχέση σας
με τα έργα σας;
Σ.Χ.: Έχω τα παιδιά μου και τα έργα μου. Τα έργα μου δεν ανήκουν
ούτε σε μένα ούτε στην οικογένειά μου. Ανήκουν στην Ελλάδα: να
τα βλέπουν τα παιδιά στις γκαλερί και να συνειδητοποιούν ότι από
το λεξιλόγιό τους πρέπει να βγάλουν τη φράση «δεν μπορώ».
Ε: Φανταστήκατε τη ζωή σας ποτέ χωρίς τη ζωγραφική;
Σ.Χ.: Πριν το ατύχημα δεν ήξερα τι είναι ζωγραφική. Μετά το ατύχημα όλα άλλαξαν. Ήρθαν στη ζωή μου τα πάνω κάτω. Επειδή οι
φίλοι μου και οι παρέες μου δε με δεχόντουσαν, προσπάθησα να
δώσω στον εαυτό μου θάρρος και δύναμη. Κλείστηκα στο δωμάτιό μου, παρακάλεσα την Παναγία να με βοηθήσει να ξεπεράσω αυτό που μου συνέβαινε και αυτοί οι άνθρωποι, που τότε με
απέρριπταν, να είναι περήφανοι για μένα κάποια μέρα. Κι έτσι κι
έγινε. Αγάπησα τη ζωγραφική και δημιούργησα τα έργα μου. Η
ζωγραφική είναι η ζωή μου.
Ε: Σαν γονέας και σαν καλλιτέχνης τι θα συμβουλεύατε εμάς
τους μαθητές;
Σ.Χ.: Να έχετε ένα σκοπό στη ζωή σας και αυτό που θέλετε θα
γίνει. Δεν υπάρχει «δεν μπορώ». Θα γίνει με τη βοήθεια του Θεού
και τη δική σας επιμονή και υπομονή.

Η ζωγραφιά του μαθητή Ευάγγελου Μαλούχου, ως εκπρoσώπου του τμήματός του, α1
Γυμνασίου, σύμφωνα με την τεχνοτροπία
της ζωγραφικής τού κ. Σοφοκλή Χρήστου

Η συνάντησή μας με τον κύριο Χρήστου μας έκανε όλους
καλύτερους ανθρώπους. Άγγιξε την ψυχή μας, γέμισε την καρδιά μας, άνοιξε το μυαλό μας…
Κύριε Σοφοκλή, σας ευχαριστούμε θερμά.
Είμαστε πολύ τυχεροί που σας γνωρίσαμε…!

Έκθεση της μαθήτριας
Σοφίας Ράπτη για το
Σοφοκλή Χρήστου στο
πλαίσιο του μαθήματος
των Αγγλικών με θέμα
«Ένα πρόσωπο που
θαυμάζω»

Συντακτική Ομάδα:
Εύα Αλεξάνδρου, Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Διαλεκτή
Βερβερίδου, Παναγιώτης Βινσεντζάτος, Σπύρος Βλάχος,
Ιωάννα Γκούσκου, Ανδρέας Ζαγοραίος, Ίρις Θεοχάρη,
Κατερίνα Καραμηνά, Ευάγγελος Μαλούχος, Χριστίνα
Μιχαλιτσιάνου, Σταμάτης Μπρέμπος, Αλεξάνδρα Μυρωδιά,
Ιωάννης Τουρής.
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Δήμητρα Παπανικολοπούλου, Θεολόγος
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Ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΗΡΩΑΣ
Η τραγική προαίρεσις
ως πράξις σημαντική
της ελευθερίας
του τραγικού ήρωα.
Μια διακειμενική προσέγγιση.
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Μ

ε την ευκαιρία της συγκρότησης και λειτουργίας για πρώτη
φορά στο σχολείο μας θεατρικής ομάδας * κατά τη σχολική
χρονιά 2012-2013, θα ήταν χρήσιμο να προσεγγίσουμε ξανά
τους δραματικούς όρους “τραγικός ήρωας”, “τραγικότητα”, “τραγικό
ήθος”, “αμαρτία” κτλ., αφού και διαχρονικότητα παρουσιάζουν
και εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς όρους της σύγχρονης
βιβλιογραφίας.

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε εκ των προτέρων ότι η
προσδιοριστική και απόλυτα κατανοητή για μας σχέση του “τραγικού”
και του “ήρωα”, δεν υφίσταται για τους αρχαίους. Ο Αριστοτέλης στην
Ποιητική του δεν παρέχει κάποιο ορισμό για εκείνον τον συντελεστή
του δράματος που εμείς αποκαλούμε “τραγικό χαρακτήρα” ή
“τραγικό ήρωα”. Όποια τραγικότητα αντιλαμβανόμαστε εμείς με
αυτούς τους χαρακτηρισμούς είναι η επιφανειακή μεταβολή στην
κοινωνική και προσωπική κατάσταση περίοπτων προσώπων, καθώς
και η αλληλουχία κρίσιμων συμβάντων που οδήγησαν στην μεταβολή
αυτή. Η πρώτη συσχέτιση του “τραγικού” και του “ήρωα” γίνεται από
τον Λατίνο ποιητή Οράτιο (12ος αι. π.Χ.) στην Ποιητική Τέχνη¹, όπου
οι μυθικοί ήρωες Τήλεφος και Πηλέας χαρακτηρίζονται “τραγικοί”
εξαιτίας της θλίψης τους. Έτσι, ενώ πολλοί μελετητές της τραγωδίας
δέχονται σήμερα τον όρο “τραγικός ήρωας”, προκειμένου να
χαρακτηρίσουν ή να προσδιορίσουν τα δρώντα πρόσωπα ενός
δράματος, κάποιοι άλλοι² θεωρούν ότι αυτή είναι η κυριότερη αιτία
παρερμηνειών του έργου του φιλοσόφου και της τραγωδίας κατά
συνέπεια. Και τούτο γιατί ο Αριστοτέλης, για να προσδιορίσει τα
δραματικά πρόσωπα, χρησιμοποιεί τους κατά πολύ διαφορετικούς
ως προς το σημαινόμενο όρους, “πράττοντας”, “δρῶντας” και
“ἐνεργοῦντας”.
Σήμερα εστιάζουμε στο πρόσωπο, τον ηθοποιό, και
αντιλαμβανόμαστε την τραγικότητα ως μια κατάσταση πάθους
που αντανακλάται στον αγαπημένο ήρωά μας, ο οποίος αν
τυχαίνει να είναι “επώνυμο” ή και χαριτωμένο πρόσωπο λόγω του
marketing του θεάματος και του κινηματογράφου, έχει εξασφαλίσει
a priori σημαντικούς πόντους δραματικής επιτυχίας. Πως όμως
αντιλαμβανόταν την τραγικότητα ο αρχαίος θεατής που δεν αντίκριζε
ένα ευειδές και δημοφιλές πρόσωπο αλλά ένα παγερό προσωπείο;
Για τον Αριστοτέλη αρχή και ψυχή της τραγωδίας είναι ο μύθος, η
πράξη. Είναι γνωστή η επιμονή του να τονίζει την προτεραιότητα
και σημασία της πράξεως, απέναντι στους υποκριτές (: ηθοποιούς) ή
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της τραγωδίας.
“…μίμησις πράξεως σπουδαίας καί τελείας…” διαβάζουμε
στον κλασσικό ορισμό της τραγωδίας (6, 1459b, 24)3, αλλά και σε
άλλο σημείο ο Αριστοτέλης γράφει ότι “ἡ γάρ τραγῳδία μίμησίς
ἐστιν οὐκ ἀνθρώπων ἀλλά πράξεων καί βίου” (6, 1450a, 16)³,
που σημαίνει ότι η τραγικότητα δεν έχει να κάνει με τον τρόπο της
μιμήσεως, που θα απασχολούσε κυρίως τους κριτικούς θεάτρου ή τις
Κυριακάτικες επιφυλλίδες, αλλά έχει να κάνει με το αντικείμενο της
* Ι. Αργυρόπουλος, X. Bασιλακοπούλου, Μ. Ζιώγα, Ι. Θηβαίος, Χ. Σπυράτου, Α.Παπαδοπούλου, Ε. Παρατζόγλου, Ο. Πετράτου
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μιμήσεως. Η αναπαράσταση των ίδιων των ανθρώπινων όντων δεν
ενδιαφέρει! Αυτό που ενδιαφέρει είναι τα πράγματα που πράττουν,
οι πράξεις των ανθρώπων, καθώς και το πλέγμα των συμβάντων από
τα οποία δίνεται μια πιο φιλοσοφική άποψη από εκείνη που δίνει η
ιστορία4.
Θα μπορούσε δηλαδή σε μια οριακή περίπτωση να έχουμε
τραγωδία χωρίς ανθρώπους “τραγικούς ήρωες”, να επιτελεστεί το
τέλος της τραγωδίας και χωρίς ήρωες5!
Αν λοιπόν ο ήρωας μας είναι οι πράξεις του και όχι το πρόσωπο
(προσωπείο), τότε η τραγικότητά του πηγάζει από την ανάληψη
δράσης απέναντι σε ένα σύστημα πραγμάτων που είναι η ίδια ζωή.
Και είναι αυτή ακριβώς η επιλογή – η προαίρεσις – για δράση και
οι συνέπειές της που θα τον αναδείξουν σε “τραγικό πρόσωπο”. Οι
πράττοντες-ήρωες έχουν κάποια ποιότητα, δηλ. έχουν κάποιο ήθος
(χαρακτήρα) και την ανάλογη διάνοια (ιδέες, σκέψεις, ιδεολογία,
φιλοσοφία). Με βάση αυτά τα ποιοτικά προσωπικά χαρακτηριστικά
και τις υποκινούμενες από αυτά δυνάμεις συντελείται το τραγικό
συμβάν και καθορίζεται η ποιότητα της τραγικής πράξης. Στο σημείο
αυτό η τραγωδία συναντά το πεπρωμένο της. Τέλος (: σκοπός) και
πράξη αποκαλύπτουν το αισθητικό και φιλοσοφικό μήνυμα του
δραματουργού-ποιητή. Ο ήρωας με πλήρη συνείδηση, με σκοπό
για δράση και κυρίως κατόπιν ελεύθερης βούλησης (βουλευτική
ὄρεξις τῶν ἐφ’ ἡμῖν)6 κάνει το καίριο βήμα: δρα, πράττει, ενεργεί.
Αυτή η συνειδητή, ελεύθερη προαίρεση για δράση, αποτελεί τη
διανοητική δραστηριότητα του ήρωα με βάση το ήθος του. Είναι
ακριβώς αυτό το υψηλό ήθος που εξασφαλίζει το δικαιολογημένο
απαλλακτικό κίνητρο της επερχόμενης αμαρτίας και πτώσης. Η
αμαρτία, το τραγικό σφάλμα, όχι ένεκα κάποιας κακίας, αλλά λόγω
εσφαλμένης εκτίμησης, άγνοιας γεγονότων, δυσνόητων χρησμών,
αμηχανίας μπροστά στις υπερκαθορισμένες συνθήκες που διέπουν
τον κόσμο, είναι το καθοριστικό στοιχείο που καθιστά μια τραγωδία
καλλίστη (13, 1452b, 31)3. Ο πρωτομάστορας ποιητής φροντίζει να
δώσει σ’ αυτό το ήθος αίγλη, καταγωγή, επιφάνεια, κίνητρα υψηλά. Τα
συμβάντα και οι καταστάσεις είναι μεγεθυμένα και μεγαλοποιημένα,
ώστε να προσελκύουν την προσοχή του συμπάσχοντος και
απαιτητικού κοινού.
Ο εκπεσών τραγικός ήρωας έχει ως κίνητρο τη διεκδίκηση και
αποκατάσταση της προσβεβλημένης αρετής. Η πίστη του στην
ενάρετη πράξη είναι η λυτρωτική δύναμη που ανατροφοδοτεί τη
δράση και την ελευθερία του. Μάλιστα, με την έννοια της ελευθερίας
στο λόγο και τη σκέψη, η δραματική ποίηση (κωμωδία, τραγωδία,
σατυρικό δράμα) φτάνει στην απόλυτη διδαχή της.
Αυθεντικό απότοκο των πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών του
5ου αιώνα π.Χ., η τραγωδία ως λόγος και πράξη ενσωματώνει ρίζες
από την τολμηρή ποίηση του Αρχιλόχου (7ος αι. π.X.) έως την πολιτική
διακήρυξη του Επιταφίου (5ος αι. π.X.)7. Αλλά και μεταγενέστερα,
ο ελευθερόστομος Προμηθέας, ο προπετής Οιδίποδας, ο
συγκρουσιακός Πενθέας των Βακχών και δεκάδες άλλα πρότυπα

μπολιάζουν το Ρωμαϊκό Λάτιο, ζεσταίνουν τον παγωμένο Μεσαίωνα,
έως και την Αναγέννηση, θαυμάζονται από σύγχρονους φιλοσόφους
και κάθε ανήσυχο πνεύμα.
«... - Σου τα λέω όξω από τα δόντια, για να ξέρεις ποιος είμαι, τι
θέλω, να μου δώσεις απόκριση. με θες να ‘ρχουμαι μαζί σου, δε με
θες; θέλω να ξέρω.
… - Και να με αφήνεις να λέω τη γνώμη μου λεύτερα, ν’
αντιστέκουμαι να λέω όχι, όταν του λόγου σου λες ναι. Γιατί, σου
το λέω, για να ξέρεις, όλοι μπορούν να σε ακούν και να χάσκουν,
εγώ δεν μπορώ. δεν είμαι δούλος, παρ’ το απόφαση, είμαι άνθρωπος
λεύτερος.»
Θα μπορούσε να είναι απόσπασμα ενός τραγικού διαλόγου,
θυμίζει εξ΄ άλλου έντονα το διάλογο μεταξύ Αντιγόνης και Κρέοντα
στο ομώνυμο έργο του Σοφοκλή ή τους σαρκασμούς και βίαιους
θρήνους της αρωμένης Ηλέκτρας. Κι όμως, στο παραπάνω
απόσπασμα, που προέρχεται από τον Τελευταίο Πειρασμό του Ν.
Καζαντζάκη, είναι ο Χριστός που αποδέχεται τον λάβρο θρασύ και
προκλητικό Ιούδα, που του δίνει το δικαίωμα της ελευθερίας, της
άσκησης του Εγώ, της τραγικής προαίρεσης.
« - Αυτό ζητώ κι εγώ…ελευθερία»8
Πού τελειώνει, όμως, η ελευθερία του τραγικού ήρωα και
πόσο απέχει η ύβρις από την τραγική προαίρεση, όταν μάλιστα
πρόκειται για κείμενα με θρησκευτική αφετηρία και προορισμένα
να λαμπρύνουν τις Διονυσιακές εορτές; Είναι βέβαιο ότι ο πολίτης
της εποχής εκείνης είχε το παιδευτικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο
ώστε να απαντήσει αβίαστα: το άριστο μέτρο καθορίζει τα όρια της
δράσης. Η φιλοσοφική διάσταση της τραγωδίας έχει μελετηθεί πολύ
και τα ερωτήματα αυτά, όσο ενδιαφέροντα κι αν είναι, αποτελούν
αντικείμενο μιας άλλης μελέτης. Επειδή, όμως, ο πειρασμός είναι
μεγάλος, ας επιχειρήσουμε υπερβατικά να κλείσουμε την παρούσα
ερμηνευτική προσπάθεια με τη ματιά δύο σύγχρονων “αιρετικών” του
λόγου και συνεχίζοντας σε ένα διακειμενικό μοτίβο, ας τολμήσουμε
να αντιστρέψουμε το ερώτημα: Πόση ελευθερία σκέψης και δράσης
θα απαιτούσε ή θα δεχόταν από τα δρώντα πλάσματά του ο παλιός
ή ο νέος δημιουργός;

Ένας Ρώσος σκαπανέας της ψυχής και της τραγικής αγωνίας του
ανθρώπου απαντά με το στόμα ενός Ιεροεξεταστή που ανακρίνει και
κατηγορεί τον φυλακισμένο δημιουργό του, σαν μια σκηνή βγαλμένη
από την Αισχυλική εκδοχή τής ταπείνωσης του καθηλωμένου στον
Καύκασο Προμηθέα. “… Δεν κατέβηκες από το Σταυρό, όταν Σου
φώναζαν χλευαστικά: Κατέβα από το Σταυρό και θα πιστέψουμε ότι
είσαι ΕΣΥ. Δεν κατέβηκες, γιατί και πάλι δεν ήθελες να υποδουλώσεις
τον άνθρωπο με ένα θαύμα και διψούσες για ελεύθερη πίστη και
όχι πίστη στο θαύμα. Διψούσες για αγάπη και ελευθερία και όχι για
τη δουλοπρεπή γοητεία ενός σκλάβου μπροστά σε μια δύναμη που
τον υποδουλώνει για πάντα. Αλλά στο ζήτημα αυτό εκτίμησες πολύ
τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι, μα την αλήθεια, τίποτα άλλο παρά
σκλάβοι, αν και γεννημένοι για επαναστάτες. Κοίτα γύρω Σου και
κρίνε. Πέρασαν ήδη δεκαπέντε αιώνες. Δες τους ανθρώπους Σου.
Ποιον εξύψωσες ως τον εαυτό Σου;”9.
Το κείμενο αυτό, μέσα στην αναμφισβήτητη θεατρικότητα που
αποπνέει, αφήνει μεν μια γεύση απαισιοδοξίας για την έως τώρα
ηθική ενσυνείδηση του σύγχρονου ανθρώπου, από την άλλη όμως
διατηρεί φιλοσοφικά ή θεολογικά τον πήχυ ψηλά, αποτελεί διαρκή
πρόκληση και για τούτο μια κάποια ελπίδα.
Ένας σύγχρονος Έλληνας ποιητής ηχεί τραγικά μελαγχολικός,
σαν ένας άλλος Μίμνερμος: “Στα σκοτεινά πηγαίνουμε, στα σκοτεινά
προχωρούμε… Οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά”10 … “Τα γόνατα
λυγίζουν εύκολα σαν το θέλουν οι Θεοί’’11.
Ο μεταπλασμός της μελαγχολίας σε ποιητική (δραματική)
τέχνη12. Αυτό που ήταν από τη δημιουργία του το δράμα και η
τραγωδία των αρχαίων Ελλήνων. Η διαρκής κραυγή του ανθρώπου,
σαν τις αντιλαβές του τραγικού στίχου που κόβουν την αναπνοή. Ο
καθημερινός αγώνας και η ασταμάτητη δοκιμασία των ανθρωπίνων
ορίων σε κάθε πράξη, το ατομικό ηθικό βάρος, η ιερή αμαρτία, είναι
η Ελληνική φιλοσοφική στάση του βίου, ως ένας τρίτος πυλώνας
ανάμεσα στην αυστηρότητα της λατινικής disciplina και την
μακαριότητα της ασιατικής nirvana.
Αθανάσιος Τροβιάς
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«Σσς... κάποιος έρχεται»
Μία θεατρική παράσταση στην ΩΘΗΣΗ
Oι μαθητές της γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου παρακολούθησαν την παράσταση
«Σσς….κάποιος έρχεται» της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 4 Frontal και της Θεατρικής Ομάδας Ω2 στο χώρο του Σχολείου την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου.
Το «Σσς….. κάποιος έρχεται» είναι μια πολιτική, επινοημένη κωμωδία που δημιουργήθηκε από την ομάδα Ω2 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Επινοώντας την παράσταση».
Ο κορμός της παράστασης συστάθηκε από ένα γνωστό παραμύθι, ενώ η ομαδική
αφήγηση του παραμυθιού συνδέει αποσπάσματα γνωστών κειμένων (“Ηγεμόνας” του
Μακιαβέλι, “Κοριολανός” του Σαίξπηρ κ.ά.) με βασικό στόχο τη διακωμώδηση της πολιτικής μας κουλτούρας.
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Θωρηκτό

«Γεώργιος Αβέρωφ»
Η Εθνική Κιβωτός
της Νεότερης
Ελληνικής Ιστορίας
2

3

1. Στον Φαληρικό Όρμο. Δεκαετία του 1920
2. Ο Αβέρωφ στις παραμονές των Βαλκανικών Πολέμων
3. Η καθέλκυση. Ναυπηγεία του Ορλάντο. Λιβόρνο 1910

1
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Λίγα αριθμητικά στοιχεία για το Θωρηκτό Αβέρωφ

4

6

5

7

8
4. Το “Θωρακισμένον Εύδρομον” Γεώργιος Αβέρωφ.
Δεκαετία του 1910

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

➧➧
➧➧
➧➧
➧➧
➧➧
➧➧
➧➧

➧➧ 2 δίδυμα πυροβόλα των 234 χιλιοστών Armstrong
σε δύο πύργους κατά το διάμηκες
➧➧ 4 δίδυμα πυροβόλα των 195 χιλιοστών
σε 4 πλευρικούς πύργους
➧➧ 8 πυροβόλα των 76 χιλιοστών
➧➧ 4 αντιαεροπορικά πυροβόλα των 76 χιλιοστών
➧➧ 3 τορπιλλοβλητικοί σωλήνες των 45 εκατοστών

Ολικό μήκος 140 μέτρα
Μέγιστο πλάτος 21 μέτρα
Βύθισμα 7.5 μέτρα
Εκτόπισμα 10.000 τόνοι
Ταχύτητα 22 κόμβοι, Οικονομική 16 κόμβοι
Σύνολο πληρώματος 670 άτομα
Αυτονομία 9.800 ναυτικά μίλια

ΠΡΟΩΣΗ

ΘΩΡΑΚΙΣΗ

➧➧
➧➧
➧➧
➧➧

➧➧
➧➧
➧➧
➧➧

Μηχανές 19.000 ίππων
2 παλινδρομικές μηχανές 4/κύλινδρες με 2 έλικες
22 λέβητες Belleville
Χωρητικότητα άνθρακα 1.500 τόνοι

200 mm στην ίσαλο
180 mm στα έξαλα
175 mm στους πύργους και στη γέφυρα
253 mm στην κάλυψη του κύριου οπλισμού

5. Βαλκανικοί Πόλεμοι. Στη γραμμή του πυρός

Κ

ανένα πλοίο δεν ταυτίστηκε τόσο με την ελληνική ιστορία
όσο το θωρηκτό Αβέρωφ. Έφερε την ελληνική σημαία στα
Δαρδανέλια, τον Κεράτιο, την Κωνσταντινούπολη, την Ιωνία,
τον Περσικό κόλπο και τον Ινδικό Ωκεανό. Για δεκαετίες τα παιδιά
έλεγαν τα κάλαντα κρατώντας στην αγκαλιά τους το ομοίωμά του
και οι πλανόδιοι μικροπωλητές έδιναν τη μορφή του στα αμαξάκια
τους. Σήμερα αναπαύεται στα ήρεμα νερά του θαλάσσιου πάρκου στο Φλοίσβο.
Δέκα χρόνια μετά τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 το
Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό διέθετε μια ελάχιστη δύναμη απαρχαιωμένων τορπιλοβόλων και τριών θωρηκτών. Η ανάγκη για δημιουργία αξιόμαχου στόλου είχε σαν αποτέλεσμα την αγορά τού
θωρακισμένου Καταδρομικού «Γ. Αβέρωφ». Για την ανανέωση
του Στόλου η τότε κυβέρνηση είχε απευθυνθεί στα Ναυπηγεία
Ορλάντο, στο Λιβόρνο της Ιταλίας. Εκείνη την εποχή κατασκευαζόταν σε αυτά ένα θωρακισμένο πλοίο για το Ιταλικό Ναυτικό. Η
ακύρωση της παραγγελίας από τη μεριά των Ιταλών και η άμεση
προκαταβολή του 1/3 της συνολικής αξίας του πλοίου επέτρεψαν
την απόκτηση του θωρηκτού από την Ελλάδα. Το ποσόν της προκαταβολής προήλθε από τη διαθήκη του Γεωργίου Αβέρωφ και
ανερχόταν σε 8.000.000 χρυσές δραχμές, ενώ το υπόλοιπο ποσό
των 15.650.000 χρυσών δραχμών καλύφθηκε από το Ταμείο Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.).
Το 10.200 τόνων θωρακισμένο εύδρομο είχε ιταλικές μηχανές
19.000 ίππων, 22 γαλλικούς λέβητες, γερμανικές γεννήτριες και
αγγλικά πυροβόλα 190 και 234 χιλιοστών τύπου Armstrong. Καθελκύστηκε στις 12 Μαρτίου (27 Φεβρουαρίου με το παλαιό ημερολόγιο) 1910. Στις 16 Μαΐου 1911 έπλευσε στο Πόρτσμουθ της Αγγλίας, όπου παρέλαβε τα πυρομαχικά του. Απέπλευσε από Αγγλία
στις 20 Αυγούστου 1911 και έφθασε την 1η Σεπτεμβρίου 1991 στο
Φάληρο, όπου έγινε ενθουσιώδης υποδοχή. Κατά τους πολέμους
1912-13 ήταν η ναυαρχίδα του Στόλου, όπου επέβαινε ο Ναύαρχος Κουντουριώτης κατά τις νικηφόρες ναυμαχίες της Έλλης (3
Δεκεμβρίου 1912) και Λήμνου (5 Ιανουαρίου 1913). Η επικράτηση
του ελληνικού στόλου σε αυτές οδήγησε στην απελευθέρωση
του Ανατολικού Αιγαίου από την οθωμανική κυριαρχία. Κατά τον
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι υπηρεσίες του ήταν ελάχιστες, καθώς ο

68 άδραξε

6. Ο Αβέρωφ στο Φάληρο. Χρονολογία άγνωστη.
Πιθανόν μετά τον επαναπατρισμό
7. Carte postale της δεκαετίας του 1920
8. Ο Αβέρωφ καταπλέει στο Βόσπορο (1920),
ενώ οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης
τον υποδέχονται με έξαλλο ενθουσιασμό
Τουρκικός Στόλος παρέμεινε κλεισμένος στα Δαρδανέλλια λόγω
της ναυτικής υπεροχής των Συμμάχων. Κατά τις επιχειρήσεις στη
Μικρά Ασία, η κύρια προσφορά του ήταν η μεταφορά στρατιωτών
και η κάλυψη των αποβατικών επιχειρήσεων στην Ανατολική Θράκη. Το 1926 το θωρηκτό αναβαθμίστηκε για να ανταποκρίνεται
στις καινούργιες απαιτήσεις, κυρίως με την προσθήκη αντιαεροπορικών πυροβόλων και με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων
του. Με το τέλος του πολέμου έπλευσε στην Κωνσταντινούπολη,
όπου αποθεώθηκε από τον ελληνικό πληθυσμό της Πόλης. Έλαβε
μέρος στον Α’ Π.Π. και στις 13 Νοεμβρίου 1918 κατέπλευσε στην
Κωνσταντινούπολη. Στη Μικρασιατική Εκστρατεία ήταν ναυαρχίδα του Α’ Στόλου, με βάση την Κωνσταντινούπολη. Τον Απρίλιο
του 1941, ενώ οι Γερμανοί κατακτητές εισέβαλαν στην Ελλάδα,
διέφυγε στη Μέση Ανατολή. Αρχικά το ΓΕΝ είχε αποφασίσει να
το βυθίσει, λόγω της παλαιότητάς του, αλλά το πλήρωμά του εξεγέρθηκε και με δική του πρωτοβουλία διέφυγε στην Αλεξάνδρεια,
από όπου διατάχθηκε να μεταβεί στον Ινδικό ωκεανό. Το Αβέρωφ
ήταν ένα από τα λίγα ελληνικά πλοία που κατάφεραν να φτάσουν
σώα στην Αλεξάνδρεια, καθώς τα περισσότερα βυθίστηκαν από
τις επιδρομές γερμανικών αεροπλάνων. Στον Ινδικό συνόδευε
νηοπομπές από τον Αύγουστο 1941 ως τον Νοέμβριο 1942 με
βάση τη Βομβάη.
Μετά την απελευθέρωση, στις 17 Οκτωβρίου 1944, με κυβερνήτη τον Πλοίαρχο Θ. Κουντουριώτη, κατέπλευσε στο Φάληρο
μεταφέροντας την κυβέρνηση της Ελλάδας πίσω στην κατεχόμενη έως τότε χώρα. Το 1945 παροπλίσθηκε αλλά χρησιμοποιήθηκε σαν έδρα Αρχηγείου Στόλου έως το 1952. Όταν το καινούργιο
καταδρομικό «Έλλη» έγινε ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου,
ο «Αβέρωφ» ρυμουλκήθηκε στα Παλούκια της Σαλαμίνας έως

το 1957. Στη συνέχεια ρυμουλκήθηκε και πρυμνοδετήθηκε στον
Πόρο. Το 1980 το Πολεμικό Ναυτικό αποφάσισε την αποκατάστασή του. Μετά από εκτεταμένη συντήρηση και ελασματουργικές
εργασίες, το 1986 ρυμουλκήθηκε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας,
στη συνέχεια στον λιμένα Ζέας και τελικά στον Φλοίσβο του Φαλήρου, στο «Άλσος Ναυτικής Παραδόσεως», και μετατράπηκε σε
Μουσείο, επανδρωμένο από προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού
και θεωρείται ως «εν ενεργεία υπό μακροχρόνιο επισκευή». Τα
πλοία του Πολεμικού Ναυτικού που εισέρχονται στο λιμάνι του
Φαλήρου πρέπει να τιμήσουν το «Γ. Αβέρωφ». Ο κυβερνήτης διατάζει το πλήρωμα «προς το Θωρηκτό Αβέρωφ ακινησία αριστερά
ή δεξιά» (ανάλογα με την πλευρά του πλοίου που φαίνεται το θωρηκτό) και με το σχετικό σφύριγμα το πλήρωμα στέκεται σε στάση προσοχής πάνω στο κατάστρωμα κοιτώντας προς την πλευρά
του θωρηκτού και οι αξιωματικοί χαιρετούν. Το 2003 το θωρηκτό
βραβεύτηκε για τις υπηρεσίες που προσέφερε με το χρυσό μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών.
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Tα Έθιμα
του Γάμου

Ένα ταξίδι στην παράδοση

Έχετε φανταστεί
Χριστούγεννα χωρίς κάλαντα;
Πάσχα χωρίς κόκκινα αυγά;
Γάμο χωρίς νυφικό;

Σε μια εποχή που τίποτα δε θεωρείται δεδομένο και όλα μεταβάλλονται, λίγα είναι εκείνα
τα στοιχεία που δίνουν χαρακτηριστικά σταθερότητας. Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η
παράδοση έρχεται να δώσει το βήμα για να στηριχτούν πάνω της οι νεωτερισμοί τού σήμερα.
Άλλωστε, και ο Γερμανός Λαογράφος Spamer
είχε δηλώσει: «Οι ανώτεροι υπάλληλοι του
κράτους πρέπει να γίνουν φορείς λαογραφικών
γνώσεων (…), διότι χωρίς λαογραφικάς γνώσεις
οικοδομούν επί ασταθών βάσεων».
Η ενασχόληση με την παράδοση και, κατ’
επέκταση, τη λαογραφία του κάθε τόπου συμβάλλει στο μέγιστο βαθμό στην καλλιτεχνική,
φιλολογική, ψυχολογική, φιλοσοφική εκπαίδευση του ατόμου. Έχοντας κατανοήσει αυτόν
τον ρόλο της παράδοσης και του πολιτισμού,
οι μαθητές της β’ Γυμνασίου, στο πλαίσιο του
μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας, προσπάθησαν να διεξάγουν έρευνα σχετικά
με τα ήθη και τα έθιμα του γάμου
σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
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Ο γάμος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτός είναι και ο λόγος
που έχει το δικό του τελετουργικό – τα δικά του στάδια. Τα στάδια στα οποία βασίζονταν τα έθιμα ήταν τα
δώρα των προσκεκλημένων, οι κουμπάροι, το κόψιμο του νυφικού, το στρώσιμο του κρεβατιού, η παραλαβή της νύφης από το γαμπρό και το γλέντι.
Πριν ξεκινήσει, όμως, το οδοιπορικό των μαθητών
στα έθιμα του γάμου τού κάθε τόπου ας διερωτηθούμε «Τι είναι τα ήθη και τα έθιμα;». Συχνά αναφέρονται μαζί, διότι το ένα είναι αποτέλεσμα του άλλου.
Με άλλα λόγια, τα ήθη έχουν να κάνουν με την προφορική παράδοση μιας συνήθειας για κάτι συγκεκριμένο σε δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ τα έθιμα
με την πρακτικοποίηση των προφορικών αυτών διαδόσεων [2]. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας τα έθιμα του γάμου είναι σχεδόν
ίδια με μικρές διαφορές από τόπο σε τόπο.

Κρήτη
Στην Κρήτη τα στάδια του γάμου
συνοδεύονταν από μαντινάδες:
«Ένα ανέφαλο περνά κι έχει νερό και στούπα
και ας είναι καλορίζικη τση νύφης μας η προύκα.
Σήκω κι αποχαιρέτησε την εδικολογιά σου
δώσε τα κλειδιά της μάνας σου
και άμε να βρεις δικά σου.
Ανοίξετε την πόρτα σας να δείτε το γαμπρό μας,
τέτοιο σγουρό βασιλικό δεν έχει το χωριό μας
Πρόβαλε μάνα του γαμπρού και πεθερά της νύφης
να δεις τον όμορφό σου γιο μια κόρη σου τη φέρνει.
Άνοιξε πόρτα τσ’ εκκλησάς, πόρτα του παραδείσου
να κατεβούν οι άγγελοι τη νύφη να βλοήσουν.
Σιγά σιγά μη βιάζεστε κι η πόρτα μας θα ανοίξει,
γιατί έχει αδέρφια και δικούς να τσ’ αποχαιρετήσει».
Η πιο σπουδαία στιγμή όλων των Κρητικών ήταν ο γάμος. Συνήθως, ένα ζευγάρι παντρευόταν από αγάπη, ωστόσο δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή της οικογένειας, αφού ζητούσαν
αρχικά την έγκριση του πατέρα, ο οποίος ήταν αρχηγός της οικογένειας. Το μελλόνυμφο ζευγάρι όφειλε να ακολουθήσει τη συμβουλή τού πατέρα του αλλά και να αποδεχτεί την πιθανή αντίθετη
γνώμη του. Αν, ωστόσο, το ζευγάρι ήταν πεπεισμένο ότι έπρεπε
να παντρευτεί, ο γαμπρός και η νύφη «κλέβονταν». Επιπλέον, αν
το ζευγάρι παντρευόταν από αγάπη, ο γαμπρός δεν είχε αξίωση
για προίκα. Στην περίπτωση που μεσολαβούσε συνοικέσιο υπήρχε
προικοσύμφωνο. Όταν οι γονείς προξένευαν τα παιδιά τους, εκείνα έπρεπε να συναντηθούν κρυφά για να εγκρίνουν ή να απορρίψουν το γάμο. Σε ενδεχόμενο αποδοχής του γάμου, ο πατέρας
καλούνταν να δώσει την επίσημη έγκρισή του. Αυτό θεωρούνταν
ως αρραβώνας, γινόταν, συνήθως, με παπά και αποτελούσε το
«λογοδόστεμα».
Στο προικοσύμφωνο οριζόταν η παρουσία του προξενητή, η
ημερομηνία του γάμου και οι οικονομικές λεπτομέρειες. Στην περίπτωση προικοσυμφώνου η τελετή ήταν λαμπρή, ενώ στην περίπτωση γάμου από έρωτα, ο κύκλος ήταν οικογενειακός και το
γλέντι σύντομο.
Αρκετό καιρό πριν το μυστήριο, οι καλεσμένοι έστελναν δώρα
στο μελλόνυμφο ζευγάρι. Συνηθιζόταν να φτιάχνουν καλάθια με
φαγητό, κρασί, λάδι, πατάτες, χρήματα και είδη για το σπίτι, τα
λεγόμενα «χαρίσματα» ή «κανίσκια». Το ζευγάρι κερνούσε τους
καλεσμένους με παραδοσιακά γλυκά, όπως δίπλες με μέλι, ξεροτήγανα και τσικουδιά.

Στη μεταφορά των προικιών της νύφης συμμετείχαν όλοι, βοηθώντας την και φορτώνοντάς τα σε στολισμένα άλογα, τα οποία
ακολουθούσαν οι συγγενείς και οι φίλοι του ζευγαριού, κρατώντας το «γαμοκούλουρο», ενώ ταυτόχρονα ακούγονταν αδιάκοπα
πυροβολισμοί και μαντινάδες. Μετά την τελετή ακολουθούσε γλέντι στο σπίτι του γαμπρού. Εκεί η μητέρα του γαμπρού σταύρωνε
την πόρτα και καλοδεχόταν τη νύφη. Η νύφη έριχνε λίγο μέλι στην
πόρτα και έσπαγε ένα ρόδι για να είναι ο γάμος καλότυχος, γλυκός και καρπερός, ενώ η πεθερά τής προσέφερε λίγο μελοκάρυδο και γαμοπίλαφο.

Και κάπως έτσι το οδοιπορικό μας ξεκινά…
Από την Ήπειρο μέχρι την Κρήτη και από
τον Πόντο και τη Μακεδονία μέχρι τα νησιά μας.
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Εύξεινος Πόντος

Νησιά Αιγαίου

Στον Πόντo το κάθε στάδιο είχε τη δική του ονομασία.

Ο γάμος στα νησιά του Αιγαίου και ιδιαίτερα στις
Κυκλάδες έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και τις
δικές του ιδιαιτερότητες.

To «σουμάδεμαν» ήταν ο αρραβώνας, τα «γαμπρολάλε»
ήταν τα γαμπροκαλέσματα, το «νυφέπαρμαν» αναφερόταν στο
πάρσιμο της νύφης, ενώ κατά την αναχώρηση για την εκκλησία
συγγενείς και φίλοι χόρευαν το «αχπαστόν» και ο γάμος έκλεινε
με το χορό «Κοτσαγγέλ».
Ειδικότερα, οι Πόντιοι θεωρούσαν το γάμο, ή αλλιώς τη
«Χαρά», από τα μεγαλύτερα μυστήρια. Τα αγόρια παντρεύονταν
δεκαοχτώ χρονών και τα κορίτσια δεκαπέντε. Η επιλογή της νύφης ή του γαμπρού ήταν φροντίδα των γονέων. Η μη συγκατάθεση των γονιών οδηγούσε συνήθως στην απαγωγή της νύφης από
το γαμπρό. Τα διαζύγια και τα συνοικέσια ήταν σχεδόν άγνωστα.
Η τέλεση του γάμου γινόταν από τον Ιανουάριο ως την Κυριακή
των Αποκριών και από τον Δεκαπενταύγουστο ως τη νηστεία των
Χριστουγέννων.
Τα έθιμα του ποντιακού γάμου ξεκινάνε με το «αράεμαν»,
την αναζήτηση, δηλαδή, του κοριτσιού. Μετά ακολουθούσε το
«ψαλάφερμαν», δηλαδή το να ζητήσει ο γαμπρός τη νύφη σε
γάμο. Στην αρχή δε δινόταν υπόσχεση γάμου. Τα κεράσματα
και οι ευχές δήλωναν τη συγκατάθεση των γονιών της κοπέλας.
Έπειτα, όριζαν και την ημέρα του αρραβώνα, το «σουμάδεμαν».
Οι γονείς του νέου, μαζί με τους συγγενείς του και τον παπά,
πήγαιναν στο σπίτι του κοριτσιού και είχαν μαζί τους τα δύο δαχτυλίδια, το τσουρέκι και φουντούκια καβουρδισμένα ή κουφέτα.
Ακολουθούσε το γλέντι στο σπίτι του γαμπρού ή της νύφης.
Δύο βδομάδες μετά τον αρραβώνα γίνονταν τα «γαμπρολάλε», δηλαδή οι γονείς του κοριτσιού καλούσαν το γαμπρό. Το
τραπέζι το έστρωνε και το ξέστρωνε η νύφη. Ο γαμπρός δώριζε
χρυσό σταυρό στη νύφη, ενώ αυτή έδινε ένα μαντήλι. Ο γαμπρός
στη συνέχεια πήγαινε στα πεθερικά, τα οποία του προσέφεραν
«φούστορον». Το νυφέπαρμαν γινόταν το απόγευμα της Κυριακής. Οι «ζιπκαλήδες» πήγαιναν μπροστά από το στολισμένο κάρο
που το έσερνε άλογο και στο οποίο ανέβαιναν ο γαμπρός, η νύφη
και ο κουμπάρος. Όταν πήγαιναν να πάρουν τη νύφη έπρεπε να
προσφέρουν μια ψημένη κότα ή να πληρώσει ο κουμπάρος.
Ο αποχωρισμός της κόρης από τη μάνα ήταν συγκινητικός και
συνοδευόταν από λυπητερό σκοπό λύρας. Πριν την αναχώρηση

για την εκκλησία η νύφη, ο γαμπρός και οι συγγενείς χόρευαν
«τ’ αχπαστόν». Στο δρόμο ο λυράρης έπαιζε το «τας» και χόρευαν οι χορευτές. Στην εκκλησία γίνονταν τα στεφανώματα και η
επιστροφή στο σπίτι του γαμπρού γινόταν από άλλο δρόμο. Οι
γονείς του γαμπρού υποδέχονταν τη νύφη, η οποία έσπαγε ένα
πιάτο στην είσοδο του σπιτιού. Ακολουθούσε το «αποκαμάρωμαν», δηλαδή το ξεστόλισμα της νύφης. Το γλέντι συνέχιζε με
χορούς και τραγούδια. Ο γάμος τελείωνε τα ξημερώματα της
Δευτέρας με το χορό Κοτσαγγέλ.

Ο γάμος ξεκινούσε με το προξενιό. Προξενητής ήταν η «Κεράτσα», η θεία, δηλαδή, που πηγαινοερχόταν κρυφά στα δύο
σπίτια για να μην την αντιληφθούν οι αντεραστές και χαλάσει
το προξενιό. Ακολουθούσαν τα αρραβωνιάσματα, που γίνονταν
στο σπίτι της νύφης. Εκεί δίνονταν τα δώρα και από τις δύο
πλευρές και ήταν κυρίως χρυσαφικά. Αφού ολοκληρωνόταν ο
αρραβώνας, καθοριζόταν και η ημερομηνία του γάμου. Οι καλεσμένοι ειδοποιούνταν από τον ίδιο το γαμπρό, τον κουμπάρο, καθώς και από τον αδελφό της νύφης δυο-τρεις μέρες πριν
από τον γάμο.
Να σημειωθεί ότι τα έθιμα του γάμου στα νησιά βασίζονταν σε συγκεκριμένα στάδια, τα οποία αφορούσαν στα δώρα,
στους κουμπάρους, στο στρώσιμο του κρεβατιού κ.ά. Αναλυτικότερα, τα δώρα των προσκεκλημένων ονομάζονταν «κανίσκια» και τις περισσότερες φορές ήταν είδη οικιακής χρήσης
και ό,τι άλλο κατασκεύαζαν οι μάστορες του χωριού. Άλλες
φορές, όμως, μπορεί να ήταν και φαγώσιμα όπως γλυκά, τυριά,
κότες (σε καμία περίπτωση, όμως, κόκορας για να μην τσακώνεται το ζευγάρι) και πιτσούνα.
Ο νονός του γαμπρού επιλεγόταν συνήθως ως κουμπάρος
και ως κουμπάρα η νονά της νύφης, οι οποίοι μάλιστα όφειλαν
να βαπτίσουν και τα πρώτα παιδιά του ζευγαριού. Το επόμενο πολύ σημαντικό έθιμο είχε να κάνει με το νυφικό. Η πρώτη
ψαλιδιά μετά το μέτρημα του μήκους και του πλάτους έμπαινε
μέρα Κυριακή, με την παρουσία συγγενών και φίλων που ραίνανε το νυφικό με ροδοπέταλα, ρύζι, κουφέτα και χρήματα. Το
νυφικό αποτελούνταν από μία μπλούζα στο πάνω μέρος, το
λεγόμενο «ρούσικο», και από μια φούστα στο κάτω μέρος.
Το πρωί ή το μεσημέρι της ημέρας του γάμου ήταν καθιερωμένο να στρώνεται το νυφικό κρεβάτι. Στην αρχή άπλωναν
το κατωσέντονο. Στη συνέχεια, έριχναν από πάνω το πανωσέντονο και τα κάλυπταν όλα με μια πλεκτή χειροποίητη κουβέρτα που τελείωνε σε φραμπαλά. Έπειτα, σειρά είχαν τα μαξι-

λάρια με τις κεντητές μαξιλαροθήκες με το μονόγραμμα του
γαμπρού και της νύφης και άρχιζε το ράντισμα του κρεβατιού
με ροδοπέταλα και κουφέτα. Στο τέλος, ακολουθούσε το πέταμα του αγοριού στο κρεβάτι με σκοπό να κάνει αρσενικό παιδί
η νύφη στην πρώτη γέννα. Κατά τη διάρκεια του στρωσίματος
του κρεβατιού τραγουδούσαν οι κοπέλες που έντυναν τη νύφη.
Χαρακτηριστικό του στολίσματος της νύφης είναι ότι στις κινήσεις της δεν έπρεπε να κλείνει τίποτα, ούτε πόρτα, ούτε ντουλάπι, ούτε συρτάρι. Μπορούσε, όμως, να ανοίγει οτιδήποτε για
να μη στερέψουν τα αγαθά στο σπίτι.
Τέλος, τα «όργανα», οι οργανοπαίχτες δηλαδή, αφού παραλάμβαναν τον κουμπάρο και την κουμπάρα από τα σπίτια τους,
πήγαιναν από το σπίτι του γαμπρού και όλοι μαζί ξεκινούσαν
για το σπίτι της νύφης και στη συνέχεια κατευθύνονταν στην
εκκλησία.

Πηγές

Ήπειρος
Στην Ήπειρο χαρακτηριστικό της διαδικασίας του γάμου ήταν η προετοιμασία
της προίκας από τον αρραβώνα μέχρι
την ημέρα του γάμου.
Όταν ερχόταν η μέρα του γάμου και η προίκα πήγαινε στο σπίτι του γαμπρού, οι φίλες τής
νύφης δεν την άφηναν αν πρώτα ο γαμπρός δεν
έταζε κάποιο ποσό. Πολύ γνωστά είναι, μάλιστα,
και τα λεγόμενα Ηπειρώτικα Προικοσύμφωνα,
που περιγράφουν με λεπτομέρεια τι δίδεται ως
προίκα.
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Έχοντας ολοκληρώσει το οδοιπορικό μας στις περιοχές της
Ελλάδας για τα έθιμα του γάμου καταλήξαμε στο ότι οι ελληνικοί παραδοσιακοί γάμοι ανεξαρτήτου περιοχής έχουν παρόμοια έθιμα και τελετουργικό. Το σημαντικότερο είναι πως οι
γάμοι σε κάθε περιοχή αποτελούσαν αφορμές χαράς και ευτυχίας για την κοινότητα και το βασικό συστατικό των γάμων ήταν
πάντα το γλέντι.
Μέσα από αυτήν την αναζήτηση διαπιστώθηκε, επίσης, πως
υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ των παραδόσεων του γάμου σε παλαιότερες εποχές και αυτών στα σύγχρονα χρόνια.
Οι τάσεις της μόδας έχουν κυριεύσει τις αποφάσεις των νέων,
με αποτέλεσμα τα έθιμα να προσαρμόζονται στις ανάγκες και
στα πρότυπα της σύγχρονης εποχής. Ωστόσο, όλοι θα συμφωνήσουν πως σήμερα είναι επιτακτική η ανάγκη για επιστροφή
στην παράδοση, αφού η παράδοση μπορεί να λειτουργήσει
ευεργετικά και θεραπευτικά στην κρίση και να ενισχύσει την
πρόοδο τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
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Η Νέα Μεσογειακή Διατροφή

Επίσης, τα κύρια χαρακτηριστικά των ελληνικών γλυκών είναι οι ξηροί καρποί και το μέλι, ενώ συχνά χρησιμοποιούνται
και διάφορα φρούτα, κυρίως για τα λεγόμενα γλυκά του κουταλιού.
Επισκόπηση
➲➲ Το πιο χαρακτηριστικό και αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής κουζίνας είναι το ελαιόλαδο, που χρησιμοποιείται
συχνά στα περισσότερα πιάτα. Παράγεται από τις ελιές και
αποτελεί χαρακτηριστική γεύση της ελληνικής διατροφής.
➲➲ Η βασική παραγωγή σιτηρών στην Ελλάδα είναι το σιτάρι
και το κριθάρι.
➲➲ Σημαντικά λαχανικά είναι οι ντομάτες, οι μελιτζάνες, οι
πατάτες, τα φασόλια, οι μπάμιες, οι πιπεριές και τα κρεμμύδια.
➲➲ Το μέλι στην Ελλάδα είναι κυρίως από το νέκταρ των οπωροφόρων δέντρων και από τα εσπεριδοειδή.
➲➲ Η μαστίχα είναι αρωματική φυσική ρητίνη που εξάγεται από
το μαστιχόδεντρο, το οποίο καλλιεργείται μόνο στο νησί της
Χίου.
➲➲ Η ελληνική κουζίνα χρησιμοποιεί κάποια αρωματικά φυτά
πιο συχνά από ό,τι άλλες μεσογειακές κουζίνες, όπως: ρίγανη, μέντα, σκόρδο, κρεμμύδι, άνηθο και φύλλα δάφνης.
Άλλα κοινά βότανα και μπαχαρικά είναι ο βασιλικός, το
θυμάρι και ο μαραθόσπορος. Σε πολλές ελληνικές συνταγές χρησιμοποιούνται μπαχαρικά σε συνδυασμό με κρέας,
όπως, για παράδειγμα, η κανέλα και το γαρίφαλο.

Ό

λο και περισσότεροι άνθρωποι στις μέρες μας καταναλώνουν διάφορες χαμηλής θρεπτικής αξίας τροφές, πολλές φορές βλαβερές για την υγεία τους.
Ποιες είναι, όμως, οι τροφές που πρέπει να καταναλώνουμε,
έτσι ώστε να παρέχουμε στον οργανισμό μας τις απαραίτητες
ουσίες που χρειάζεται; Η μεσογειακή διατροφή αποτελεί ένα
καλό διατροφικό πρότυπο για την εξασφάλιση της υγείας του
οργανισμού και όχι μόνο.

Η Ελληνική Διατροφή
από την Ανατολή στη Δύση
Ιστορία
Η Ελλάδα έχει γαστρονομική παράδοση περίπου 4.000
χρόνων. Ιστορικά είναι ο πρόδρομος της Δυτικής κουζίνας με
μαγειρική εξάπλωση, μέσω της αρχαίας Ρώμης, σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Αξίζει να σημειωθεί πως το πρώτο
βιβλίο μαγειρικής στην ιστορία γράφτηκε το 320 π.Χ. από έναν
αρχαίο Έλληνα, τον Αρχέστρατο.
Η αρχαία ελληνική κουζίνα χαρακτηριζόταν από λιτότητα
και είχε ως βάση την «τριάδα της Μεσογείου»: Σιτάρι (ψωμί)
- ελαιόλαδο – κρασί, ενώ τα ψάρια και το κρέας τρώγονταν
πιο σπάνια. Αυτή η τάση στην ελληνική διατροφή συνεχίστηκε
στα ρωμαϊκά και οθωμανικά χρόνια και άλλαξε σχετικά πρόσφατα, καθώς με την τεχνολογική πρόοδο το κρέας έχει γίνει
πιο εύκολα διαθέσιμο. Το κρασί και το ελαιόλαδο ήταν πάντα
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➲➲ Τα ψάρια και τα θαλασσινά καταναλώνονται περισσότερο
στις παραθαλάσσιες περιοχές και στα νησιά.
➲➲ Το κλίμα και το έδαφος της χώρας έχει την τάση να ευνοεί
την εκτροφή κατσικιών και προβάτων αλλά και βοοειδών όπως οι αγελάδες.
➲➲ Μια μεγάλη ποικιλία από τυριά χρησιμοποιείται στην ελληνική κουζίνα, όπως η φέτα, το κασέρι, το κεφαλοτύρι, η
γραβιέρα, το ανθότυρο, η μυζήθρα και το χαλούμι (κυρίως
στην Κύπρο).
➲➲ Οι ταβέρνες και κάποια εστιατόρια είναι από τους βασικούς
χώρους που σερβίρουν παραδοσιακά ελληνικά πιάτα για
τους ντόπιους και τους τουρίστες.
Κλασσικά πιάτα
Η ελληνική κουζίνα είναι πολύ ιδιαίτερη και διαφορετική.
Παρ’ όλο που υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ
των γαστρονομικών παραδόσεων των διαφόρων περιοχών στο
εσωτερικό της χώρας, υπάρχουν επίσης και πολλές διαφορές,
γεγονός που καθιστά δύσκολο να παρουσιάσει κανείς έναν πλήρη κατάλογο των αντιπροσωπευτικών πιάτων. Για παράδειγμα,
το χορτοφαγικό πιάτο «χανιώτικο μπουρέκι» είναι ένα τυπικό
πιάτο της δυτικής Κρήτης, στην περιοχή των Χανίων. Φτιάχνεται με κρητική μυζήθρα - μαλακό τυρί - και πολλά λαχανικά και
μυρωδικά τυλιγμένα σε φύλλο πίτας. Μια οικογένεια στα Χανιά
μπορεί να καταναλώσει αυτό το πιάτο 1-2 φορές την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο. Ωστόσο, δεν είναι δημοφιλές σε
οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

ένα κεντρικό μέρος της και η εξάπλωση των σταφυλιών και των
ελαιόδεντρων στην περιοχή της Μεσογείου και ακόμη πιο μακριά συσχετίζεται με τον Ελληνικό αποικισμό.
Η βυζαντινή κουζίνα ήταν παρόμοια με την αρχαιοελληνική,
με τη διαφορά, όμως, ότι περιελάμβανε νέα συστατικά που δεν
ήταν διαθέσιμα στο παρελθόν, όπως το χαβιάρι, το μοσχοκάρυδο και τα λεμόνια, ενώ το ψάρι συνέχιζε να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διατροφής. Η βυζαντινή κουζίνα είχε επωφεληθεί από τη θέση τής Κωνσταντινούπολης ως παγκόσμιου
κέντρου του εμπορίου των μπαχαρικών.
Η ελληνική κουζίνα είναι κυρίως Μεσογειακή. Να σημειωθεί
πως όταν λέμε Μεσογειακή, εννοούμε την παραδοσιακή κρητική διατροφή. Ωστόσο, έχει και κάποια κοινά χαρακτηριστικά
με τις παραδοσιακές κουζίνες της Ιταλίας, των Βαλκανίων, της
Τουρκίας και του Λεβάντες (τμήμα της Μέσης Ανατολής). Στη
σύγχρονη ελληνική μαγειρική είναι ευρεία η χρήση λαχανικών,
ελαιόλαδου, δημητριακών, ψαριών, κρασιού, κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων.
Ακόμα μια σημαντική παράμετρος της ελληνικής κουζίνας
είναι οι μεζέδες, ένα συλλογικό όνομα για μια ποικιλία από μικρά γεύματα, που συνήθως σερβίρονται με κρασί, με ούζο ή
με τσίπουρο σε μεζεδοπωλεία, ουζερί και τσιπουράδικα, αλλά
επίσης σερβίρονται και σε κάποιον επισκέπτη που μπορεί να
έχει κάποιος στο σπίτι του.
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Μεσογειακή Διατροφή: ένας τρόπος ζωής για το σήμερα
Διατροφικές οδηγίες για ενήλικες

προστιθέμενο αλάτι, συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το τμήμα της
πυραμίδας. Ακόμη, εδώ υπάρχει και μια ποικιλία τροφίμων, δηλαδή η επιλογή φαγητών από πολλές βαθμίδες της πυραμίδας,
κάτι που πρέπει να υιοθετηθεί από όλους μας. Καθημερινά πρέπει να καταναλώνουμε και τα γαλακτοκομικά, κατά προτίμηση
χαμηλών λιπαρών. Πάνω από τα γαλακτοκομικά βρίσκονται το
άσπρο κρέας, το ψάρι και τα θαλασσινά, αλλά και τα αυγά και
τα όσπρια. Αυτές οι τροφές, όπως αναφέρει και η πυραμίδα,
πρέπει να καταναλώνονται σε εβδομαδιαία βάση.
Η προτελευταία βαθμίδα απαρτίζεται από τις πατάτες, το
κόκκινο κρέας και τα ποικίλα κρεατοσκευάσματα, τα οποία επίσης πρέπει να καταναλώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Φτάνοντας στην κορυφή της διατροφικής πυραμίδας διαπιστώνουμε
ότι εκεί βρίσκονται τα γλυκά, τα οποία είναι πολύ αγαπητά στην
πλειοψηφία των ανθρώπων, αν και παχαίνουν. Στην πραγματικότητα, όμως, αν τα καταναλώνουμε με μέτρο, δε θα υπάρχει
κανένα πρόβλημα.
Μέσα από την παραπάνω διατροφική πυραμίδα, πρέπει να
επισημανθεί πως η υποδειγματική διατροφή αποτελεί τον τελικό στόχο, αλλά η υιοθέτησή της σε καθημερινή βάση μπορεί να
γίνει προοδευτικά.
Τα πλεονεκτήματα της Μεσογειακής Διατροφής
Η Μεσογειακή Διατροφή προτιμάται για τις θετικές της
επιδράσεις στην υγεία. Πολλοί είναι οι επιστημονικοί φορείς
οι οποίοι προωθούν τη συγκεκριμένη διατροφή για τη μείωση
των προβλημάτων στις στεφανιαίες αρτηρίες, αλλά
και τις διάφορες καρδιακές νόσους.

Γιατί είναι τόσο δημοφιλής
η Μεσογειακή Διατροφή;
Η Μεσογειακή Διατροφή αποτελεί την παραδοσιακή διατροφή των κατοίκων των χωρών της Νότιας Ευρώπης. Αν και
οι διατροφικές συνήθειες στις χώρες αυτές έχουν σημαντικές
διαφορές, ωστόσο παρουσιάζουν και αρκετά κοινά στοιχεία,
κυρίως σε ό,τι αφορά στα υλικά, δηλαδή τις πρώτες ύλες.
Είναι μια διατροφή που βασίζεται στην υψηλή κατανάλωση
(σε καθημερινή βάση):
➲ ➲ φρούτων και λαχανικών
με αρκετά υψηλή κατανάλωση (σε επίσης καθημερινή βάση):
➲ ➲ ζυμαρικών,
➲ ➲ ψωμιού,
➲ ➲ δημητριακών ολικής άλεσης,
➲ ➲ ρυζιού και
➲ ➲ πατάτας
βασίζεται επίσης στην κατανάλωση (σε εβδομαδιαία βάση):
➲ ➲ οσπρίων,
➲ ➲ κρέατος,
➲ ➲ πουλερικών,
➲ ➲ ψαριών,
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➲ ➲ γαλακτοκομικών προϊόντων,
➲ ➲ ελαιολάδου και
➲ ➲ κρασιού

Για τους περισσότερους επιστήμονες που ασχολούνται
με την υγεία, η Μεσογειακή διατροφή είναι πιο υγιεινή από τη
διατροφή άλλων χωρών, επειδή προσφέρει στον οργανισμό
ένα πλούτο αντιοξειδωτικών ουσιών. Μια πρόσφατη μελέτη
επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι οι άνθρωποι που ακολουθούν την «μεσογειακή δίαιτα» ζουν περισσότερο από άλλους
Ευρωπαίους. Στα αντιοξειδωτικά ανήκουν οι βιταμίνες Α, Ε, και
C, το β-καροτένιο και τα φλαβονοειδή, όπως για παράδειγμα
οι φαινόλες του κρασιού ή τα φαινολικά οξέα των φρούτων,
των λαχανικών και του ελαιόλαδου, τα οποία καταπολεμούν την
οξείδωση, δηλαδή τη γήρανση των κυττάρων.

Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματά της Μεσογειακής Διατροφής παρουσιάζονται παρακάτω:
➲➲ είναι υγιεινή χωρίς να είναι βαρετή
➲➲ έχει ποικιλία
➲➲ προστατεύει την καρδιά
➲➲ προφυλάσσει από σοβαρές ασθένειες
➲➲ έχει αντιγηραντική δράση

Σε τι διαφέρει
από τις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες
Τα τελευταία χρόνια λόγω έλλειψης χρόνου συνηθίζουμε να
τρώμε «έτοιμα» φαγητά, για την παρασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται φθηνά και συνήθως ανθυγιεινά υλικά. Επίσης,
καταναλώνουμε πολύ κόκκινο κρέας και τηγανητά. Αντίθετα,
στη Μεσογειακή διατροφή ως βασικό υλικό χρησιμοποιείται το
ελαιόλαδο και καταναλώνουμε πολλά φρούτα και λαχανικά. Το
κόκκινο κρέας και τα τηγανητά αποφεύγονται.

Αποτελέσματα έρευνας
διατροφικών συνηθειών των εφήβων
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας το
Φεβρουάριο του 2013 σε μαθητές γυμνασίου σχετικά με τις
διατροφικές συνήθειές τους, προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι το μέγεθος του δείγματος ήταν 100
μαθητές. Το 56% ήταν κορίτσια και το 44% αγόρια. Το ηλικιακό
εύρος κυμαινόταν από 12-15 έτη. Το 24% των εφήβων ασχολείται καθημερινά με τον αθλητισμό, το 53% δύο με τρεις φορές
την εβδομάδα και μόλις το 16% ασχολείται σπάνια με τον αθλητισμό.
Το 5% των μαθητών τρώνε μόνο ένα γεύμα κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, ενώ μόνο το 33% καταναλώνει 3
γεύματα την ημέρα. Αντίστροφα είναι τα αποτελέσματα που
αφορούν στην κατανάλωση γευμάτων από τους μαθητές με
ένα τουλάχιστον μέλος της οικογένειάς τους. Συγκεκριμένα, το
3% των παιδιών τρώει 4 γεύματα με ένα τουλάχιστον μέλος της
οικογένειάς τους και 45% τρώνε μόνο ένα γεύμα με κάποιο μέλος. Το 12% των μαθητών δήλωσε ότι δεν τρώει κανένα γεύμα
με κάποιο μέλος της οικογένειας.

Όπως παρατηρούμε, λοιπόν, η παραπάνω πυραμίδα της
Μεσογειακής Διατροφής αποτελεί μια αναβάθμιση της κλασσικής πυραμίδας, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων. Παρέχει μια διαγραμματική απεικόνιση των συστάσεων για την πρόσληψη των ποικίλων ομάδων τροφίμων αλλά και
για τη φυσική δραστηριότητα.
Βάση της πυραμίδας αποτελούν, εκτός από την κατανάλωση εποχικών, παραδοσιακών τοπικών και φιλικών προς το
περιβάλλον προϊόντων, και η τακτική σωματική δραστηριότητα,
η επαρκής ανάπαυση και η συντροφικότητα. Η επικοινωνία και
η επαφή με προσφιλή άτομα, κατά τη διάρκεια του φαγητού,
βοηθά στη σωστή και χωρίς άγχος κατανάλωση του φαγητού.
Ανεβαίνοντας την πυραμίδα βλέπουμε ότι με κάθε κύριο
γεύμα πρέπει να καταναλώνουμε αρκετά υγρά, όπως νερό και
αφεψήματα βοτάνων, όπως επίσης φρούτα και λαχανικά, καθώς και ελαιόλαδο, ακατέργαστα ζυμαρικά ή δημητριακά.
Τη συνέχεια της πυραμίδας αποτελούν οι τροφές που πρέπει να προσλαμβάνουμε σε καθημερινή βάση. Έτσι, λοιπόν,
οι ελιές, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και ακόμα τα βότανα, τα
μπαχαρικά, το σκόρδο και το κρεμμύδι, τα οποία δεν περιέχουν
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Το πρωινό φαίνεται να μην είναι μια συνήθεια που αγαπούν
ιδιαίτερα οι μαθητές, καθώς το 31% δήλωσε πως δεν καταναλώνει πρωινό. Ενισχυτικό προς αυτήν την δήλωση έρχεται και
το ποσοστό των παιδιών που έχουν κάνει δίαιτα, το οποίο αγγίζει το 44%. Ωστόσο, ενθαρρυντικό είναι ότι το 54% των εφήβων
καταναλώνει σπάνια φαγητό από καταστήματα Fast-Food, το
15% δεν τρώει ποτέ και μόνο το 2% τρώει καθημερινά.
Ερευνώντας τις “αμαρτωλές” διατροφικές συνήθειες των
εφήβων παρατηρήθηκε ότι το 42% καταναλώνει σπάνια αναψυκτικά και μόνο το 19% δύο με τρεις φορές την εβδομάδα.
Το 19% των μαθητών καταναλώνει σε καθημερινή βάση γλυκό,
ενώ το 32% μία φορά την εβδομάδα. Σχετικά με το αλκοόλ, τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι το 13% καταναλώνει μια φορά την
εβδομάδα και το 6% καθημερινά. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ποσοστά είναι αντίστοιχα και με προγενέστερες έρευνες
που έχουν διεξαχθεί στον ελληνικό πληθυσμό των εφήβων.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τη συχνότητα κατανάλωσης προϊόντων από τις διάφορες
ομάδες τροφίμων. Αρκετά υψηλό είναι το ποσοστό των εφήβων που καταναλώνουν κρέας και ψάρι τουλάχιστον μια φορά
την εβδομάδα με τα αντίστοιχα ποσοστά να προσεγγίζουν το
30% και 51%. Το 61% των μαθητών δήλωσε πως καταναλώνει
καθημερινά γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ το 7% ότι καταναλώνει σπάνια. Τέλος, πολύ σημαντικό είναι το ποσοστό των μαθητών που καταναλώνει φρούτα και λαχανικά από 2-3 φορές την
εβδομάδα έως και καθημερινά, αφού αγγίζει το 74%.
Σημειώνεται ότι όλα τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στο παράρτημα με διαγραμματική παρουσίαση.
Λύση στις παραπάνω συνήθειες αποδεικνύεται πως είναι η
υιοθέτηση της Μεσογειακής Διατροφής, καθώς είναι εύκολο
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να συμπεράνει κανείς πως η Μεσογειακή Διατροφή είναι αλληλένδετη με την ανθρώπινη υγεία. Έτσι, λοιπόν, η Μεσογειακή
Δίαιτα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο υγιεινής διατροφής για
τον καθέναν από εμάς.
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Ρητορικός
Διαγωνισμός

Αγαπητοί μας μαθητές, φίλοι γονείς,
εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι

Ο θεσμός του Ρητορικού Διαγωνισμού ως απόπειρα
στράτευσης των μαθητών στον ορθό λόγο

1

Στις 25 Ιουνίου 2012 διεξήχθη ο 11ος Ρητορικός
Διαγωνισμός με θεματική ενότητα «Άνθρωπος και
Εργασία». Νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε
ο μαθητής Κωνσταντίνος Παπακώστας με το
δοκίμιό του: «Με (προϋπο)λογισμό και μ’ όνειρο…».
Υπεύθυνη Εκδήλωσης:
Κυπαρισσία Παναγιάρη, Φιλόλογος

2

1. Η κα Κυπαρισσία Παναγιάρη, Φιλόλογος και Υπεύθυνη της διοργάνωσης της εκδήλωσης με τους συμμετέχοντες στον 11ο Ρητορικό Διαγωνισμό μαθητές
Κωνσταντίνο Παπακώστα, Δήμο Τσούγια, Χριστίνα
Φαφούτη, Δέσποινα Γεώργα και Ευθυμία Λαμπαδαρίδη
2. Η κα Σοφία Κατσαούνη, Διευθύντρια Γυμνασίου
και Συντονίστρια της εκδήλωσης
3. Ο κος Ηλίας Συμιδαλάς, Φιλόλογος,
Συνδιευθυντής του Σχολείου και Συνιδιοκτήτης

Ο Ρητορικός Διαγωνισμός υπηρετεί την ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνιακής δεξιότητας των μαθητών μας αλλά
και εξάσκησής τους στην παραγωγή κειμένων πειθούς, δηλαδή κειμένων αποδεικτικών. Σκοπός του συγκεκριμένου
άτυπου θεσμού είναι οι μαθητές να εντρυφήσουν στον ορθό
3
λόγο, ώστε τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια ζωή τους
να μη διαστρέφουν ή σχετικοποιούν την αλήθεια, αλλά να την
φωτίζουν και να την αναδεικνύουν. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός οι μαθητές ασκούνται, ώστε να αποκτήσουν μεγάλο εύρος πληροφορητικότητας,
επαρκή γνώση του γλωσσικού κώδικα και συνθετική σκέψη, προκειμένου να διαπραγματευθούν το εκάστοτε θέμα με τρόπο δόκιμο και πρωτότυπο. Ζούμε σ΄έναν κόσμο μαγικό, γοητευτικά δαιδαλώδη μα και επικίνδυνο. Τα γεγονότα εναλλάσσονται με ιλιγγιώδεις ταχύτητες,
οι τροχιές των κρατών, των οικονομικοπολιτικών εξουσιαστικών κέντρων και των κοινωνικών
ομάδων διαπλέκονται. τα πάντα δομούνται και αποδομούνται ταχύτατα…
Παγκοσμιοποίηση, προσπάθεια δημιουργίας μιας παγκόσμιας αρχής που θα ελέγχει με
μονοπωλειακό τρόπο την ανθρωπότητα μέσα από σύνθετους αλλά ύπουλους μηχανισμούς
διαχείρισης που υπηρετούν τα ισχυρά οικονομικά lobby.
Ο άδικος λόγος της παγκόσμιας εξουσίας εκφράζεται με όλο και πιο σύνθετους από πλευράς τακτικής τρόπους πνίγοντας την αλήθεια, στρεβλώνοντας την ανθρώπινη σκέψη σε βαθμό που να αναρωτιόμαστε αν τελικά υπάρχει ελευθερία σκέψης και συνακόλουθα ελευθερία
επιλογών.
Οι μηχανισμοί που ετεροκατευθύνουν τη σκέψη μας άπειροι. άραγε υπάρχει τρόπος ν΄αντισταθούμε;
Ζούμε σ΄ έναν κόσμο όπου ανέκαθεν η τέχνη της πειθούς, επειδή διαστρέφεται απ΄ τους
μνηστήρες της εξουσίας, αντί να φωτίζει συσκοτίζει την αλήθεια και αντί να ελευθερώνει πνευματικά χειραγωγεί, προβάλλοντας τον άδικο λόγο ως δίκαιο και τον δίκαιο λόγο ως άδικο.
Στην παραμορφωμένη γλώσσα της εξουσίας μόνο η γλώσσα της παιδείας μπορεί ν΄ αντιταχθεί, γιατί κύριο γνώρισμά της έχει την ελευθερία. Αυτή τη γλώσσα, την της παιδείας γλώσσα,
φιλοδοξούμε κι εμείς να υπηρετήσουμε. Η γνώση των αρχών της κειμενικότητας, η ικανότητα
πύκνωσης λόγου και η ικανότητα ελέγχου της εγκυρότητας και αλήθειας των επιχειρημάτων
αλλά και η ικανότητα διακειμενικού ελέγχου, που αποτελεί τον μοναδικό μηχανισμό άμυνας
και προστασίας της πνευματικής μας ελευθερίας, προϋποθέτουν τη γνώση των μεθόδων και
στρατηγικών της πειθούς.
Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αποτελεί μια από τις ταπεινές μας απόπειρες.
Ηλίας Συμιδαλάς
Φιλόλογος, Συνδιευθυντής του Σχολείου και Συνιδιοκτήτης

Οι εκλεκτοί μας κριτές
Οι άνθρωποι που μας έκαναν την τιμή να
παρευρεθούν ως μέλη της κριτικής επιτροπής
του 11ου Ρητορικού Διαγωνισμού ήταν:
από αριστερά προς δεξιά
• Η κα Ιωάννα Μακρή,
ιδρυτικό μέλος της John Maxwell Team στην
Ελλάδα, πιστοποιημένη προπονήτρια (coach),
εκπαιδεύτρια και ομιλήτρια
• Ο κ. Σωτήρης Μάμμος, Μουσικός Παραγωγός
στο ραδιοφωνικό σταθμό Δίεση 101,3
• Ο κ. Μάριος Μπέγζος, Κοσμήτορας της
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
• Ο κ. Αντώνης Φωστιέρης, Νομικός,
Ποιητής και Εκδότης του Περιοδικού Λέξις
• Η κα Σοφία Πατούρα, Διδάκτωρ Σχολής Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Διευθύντρια Ερευνών στο
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
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Ο Κωνσταντίνος
Παπακώστας
2011-2012
γράφει:

ΘΕΜΑ:

«Με (προϋπο)λογισμό και μ’ όνειρο…»

Χ

1
2

οι μουσι κο ί μ α ς
4

3

Ο

ι μαθητές του Σχολείου πλαισίωσαν με τη μουσική
τους τη βραδιά του Ρητορικού Διαγωνισμού, εκτελώντας συνθέσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, αλλά
και δικές τους δημιουργίες.
Η Μαριάννα Κανελλάκη (1), η Δωροθέα Μανέτα
(2) και η Σοφία Παραστατίδου (3) στο πιάνο, η
Μαρίνα Λοΐζου (4) στα φωνητικά, ο Αλέξανδρος
Παπαϊωάννου (4) και η Δήμητρα Κριντζά (5) στην
κιθάρα, ο Γιώργος Πονηράκης στα drums (6) και οι
συμμετέχοντες στη χορωδία του Σχολείου Ευάγγελος
Βερούτης,
Ειρήνη
Παρατζόγλου-Λεβελίδη,
Σοφία Παραστατίδου, Νεφέλη Στουραΐτη και
Αφροδίτη Παπαδοπούλου (7) δημιούργησαν με τον
ήχο και τη φωνή τους μία ζεστή ατμόσφαιρα για έναν
ακόμα Ρητορικό Διαγωνισμό.

5

6

7

ωρίς αμφιβολία, μια από
τις πιο δύσκολες και πιο
σημαντικές αποφάσεις που
καλείται να πάρει ένας έφηβος, καθώς πλησιάζει στην
ενηλικίωση, αφορά στην επιλογή των σπουδών του. Βέβαια, επειδή ένας έφηβος,
όσο ρεαλιστής κι αν είναι, είναι και απίστευτα ρομαντικός
με όραμα και φιλοδοξίες, η
επιλογή των σπουδών σημαίνει και επιλογή επαγγέλματος
παρά τα πορίσματα των ειδικών που λένε πως ο σημερινός επαγγελματίας θα κληθεί να αλλάξει δύο ή και τρεις φορές καριέρα στη ζωή του. Και σαν να μην
έφτανε αυτή η απόφαση, υπάρχει ένα ακόμα δίλημμα, το οποίο
μοιάζει να είναι και πιο επίκαιρο από ποτέ: «Να διαλέξω ένα
επάγγελμα που θα μου παρέχει οικονομική εξασφάλιση, χωρίς
όμως να είναι το επάγγελμα το οποίο θα φανταζόμουν τον εαυτό
μου να κάνει στο μέλλον, ή να ακολουθήσω το όνειρό μου με
ό,τι αυτό συνεπάγεται;». Και αν το όνειρο έχει καλές προοπτικές
και παρέχει οικονομική εξασφάλιση, όλα καλά. Αν όχι;
Σε έναν από τους κλασσικότερους διαλόγους που γίνονται
σε μια σύγχρονη τάξη λυκείου, μαθητές και καθηγητής συζητούν για την επιλογή επαγγέλματος. Σίγουρα θα βρεθεί ένας
μαθητής που θα ρίξει λάδι στη φωτιά λέγοντας ότι θα προτιμούσε να ακολουθήσει ένα επάγγελμα, όπως αυτό του στρατιωτικού για παράδειγμα, γιατί θα έχει γρήγορα ένα μισθό και θα
είναι εξασφαλισμένος. Η στιχομυθία τότε εξελίσσεται συνήθως
κάπως έτσι:
–– Το όνειρό σου είναι αυτό;
–– Όχι, αλλά είναι σημαντικό να έχεις λεφτά για να ζήσεις.
–– Αν κάνεις κάτι που δεν σου αρέσει πραγματικά, δεν θα
είσαι ποτέ ολοκληρωμένος.
–– Ναι, θα κάνω αυτό που μου αρέσει πραγματικά και θα
καταλήξω να μην έχω ούτε λεφτά ούτε δουλειά.
Αυτή είναι η στιγμή που σίγουρα κάποιος θα πεταχτεί και
θα πει την αναμενόμενη, ίσως, στερεότυπη, όμως, φράση: «Αν
κάνεις αυτό που αγαπάς πραγματικά, τότε σίγουρα θα είσαι καλός», και κάπως έτσι, ουσιαστικά, τελειώνει πάντα ένας τέτοιος
διάλογος.
Στη συγκεκριμένη φράση, όμως, όσο αποστομωτική και αν
ακούγεται, υπάρχουν δύο παγίδες:
Η πρώτη εντοπίζεται στη λέξη «καλός». Αν το σκεφτεί κανείς, για να αποτελεί αυτή η πρόταση απάντηση στην προηγούμενη, αλλά και ένα αναντίρρητο επιχείρημα, η λέξη «καλός» δεν
μπορεί να έχει άλλη ερμηνεία παρά αυτή του ευκατάστατου.
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Καλός, όμως, δε σημαίνει απαραίτητα αυτό, καθώς οι οικονομικές απολαβές συχνά δεν είναι σε συνάρτηση με το πόση πίστη,
πάθος και αφοσίωση έχει κανείς στη δουλειά του, ούτε, φυσικά, με το αν ανταποκρίνεται αντικειμενικά σωστά στο ρόλο που
του έχει ανατεθεί.
Τη δεύτερη παγίδα θα την καταλάβουμε αν αλλάξουμε την
πρόταση «Αν κάνεις αυτό που αγαπάς, τότε θα είσαι σίγουρα
καλός» με την πρόταση « Αν αγαπάς αυτό που κάνεις, τότε θα
είσαι σίγουρα καλός». Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι μπορείς να
ασκείς καλά ένα επάγγελμα, ακόμα κι αν δεν είναι το επάγγελμα των ονείρων σου. Το «καλά», βέβαια, για να μην οδηγηθούμε σε περαιτέρω παρεξηγήσεις, ορίζεται από δύο παράγοντες:
Ο πρώτος είναι το να αντιμετωπίζει ο καθένας μας το επάγγελμά του όχι σαν έναν περιορισμό και μια θυσία τού ονείρου στο
βωμό των βιοποριστικών και μη αναγκών που πρέπει να καλυφθούν, αλλά με υπευθυνότητα, με σεβασμό και ανταποκρινόμενος άρτια στο στόχο και στις ευθύνες που έχει αναλάβει. Ο
δεύτερος είναι μέσα σε αυτό το πιθανά συμβατικό επάγγελμα
που κάποιος έχει επιλέξει, να βρει τα καλά στοιχεία και να μην
εστιάσει σε αυτά που είναι εντελώς αντίθετα με όσα κάποτε
φανταζόταν, ενώ παράλληλα να προσπαθήσει να προσαρμόσει
και τα δικά του στοιχεία στο επάγγελμα αυτό, αφήνοντας το
προσωπικό του στίγμα και βελτιώνοντας έτσι τη δουλειά του,
αφού θα έχει καταθέσει πλέον ένα κομμάτι του εαυτού του.
Πέρα από τις αναλύσεις, όμως, η διαδικασία της επιλογής
επαγγέλματος μπορεί να αποδειχθεί και εξαιρετικά ωφέλιμη.
Όχι μόνο για τον προφανή λόγο, την εύρεση του κατάλληλου
επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά και γιατί αποτελεί μια
ιδανική ευκαιρία για ενδοσκόπηση, για εξερεύνηση των ορίων,
της ψυχής και της προσωπικότητας του ατόμου. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς ο έφηβος, θέτοντας ο ίδιος κριτήρια για την επιλογή του, καταλαβαίνει ουσιαστικά τι αντέχει να θυσιάσει και τι
όχι, ώστε να πετύχει το υλιστικό όνειρο από το οποίο όλοι σε
διαφορετικό βαθμό είμαστε επηρεασμένοι. Ο κάθε νέος, λοιπόν, σε μια πρώιμη, πολύ ρομαντική και άπειρη φάση της ζωής
του καλείται να δια-κρίνει τι θα μπορούσε να κάνει και τι θα
ήθελε να κάνει, ενώ, παράλληλα, μέσα σε αυτές τις καταστάσεις υψηλής πίεσης και άγχους δίνει αυθόρμητες απαντήσεις
στα ερωτήματά του, χαράσσοντας έτσι ο ίδιος την ιδανική πορεία γι’ αυτόν, σε συνεργασία αυτή τη φορά με την ψυχή του.
Συνοψίζοντας, ίσως η ερώτηση δε θα έπρεπε να ήταν τα
λεφτά ή το όνειρο. Μάλλον τελικά το δίλημμα είναι πόσο από
το πρώτο και πόσο από το δεύτερο. Αυτή η αναλογία είναι η
πραγματική απάντηση που ψάχνει ο κάθε έφηβος όταν βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία και, τελικά, ίσως η φράση «με προϋπολογισμό και μ’ όνειρο» να αντιδιαστέλλει φαινομενικά τον
ωφελιμισμό με την ονειροπόληση, ενώ ουσιαστικά μέσα από τη
σύμπραξη των δύο ο λογισμός κάνει πράξη το όνειρο.
Σας ευχαριστώ.
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15th C o n f e r e n c e

DSA Model United Nations

18 t h – 20 t h O c t o b e r 2012

DSAMUN Impressions

Τ

This was our first time attending an MUN conference. Being
first timers, we were not familiar with this procedure, and this
way of working was new but also fascinating. We were involved
with topics of unquestionable importance, thus the research
that had to be done was thorough and difficult, but in the end
we managed to deal with its demands. The conference hosted
people from different parts of the world and as a result we got
to know other foreign delegates. We experienced a plethora of
feelings. We were both very excited and cautious, as we didn’t
know what we were to face. However, in the days that followed,
we got accustomed to the way the conference worked. So, we
were less stressed and we participated more actively in the
debate.
As far as the Political Committee is concerned, the agenda
included the following:
• The problem of legitimacy of G8 Summits
• The question of Gibraltar
• Promoting order for regimes in transition
All the delegates were well-informed and had certain fluency
in the whole debate process. Another interesting committee
was Disarmament. Its agenda asked delegates to discuss
• Measures to prevent terrorists from acquiring weapons of
mass destruction
• The question of disarming international waters
• The threat to industrial countries from Electro Magnetic
Pulse (EMP)
The topics discussed referred to problems that affect a vast

majority of countries and the resolutions given were of paramount
importance in order to eliminate their negative effects.
The Economic and Social Council gave participants the
opportunity to develop a more informed opinion about the
economic crisis which plagues today’s society. Its delegates
were asked to debate on the following:
• The economics of the Arab Spring
• Urbanization in Africa: challenges and opportunities
• The role of microcredits in promoting economic
development
• India and Latin America and the Caribbean: opportunities
and challenges in trade and investment relations
• Defining principles concerning the economic transaction
taxation
The experience was overall exciting and unique and we will
remember it for the rest of our lives.
Agenda
GENERAL ASSEMBLY (GA)
Political Committee
• The problem of legitimacy of G8 Summits
• The question of Gibraltar
• Promoting order for regimes in transition
Disarmament and International Security Committee
• Measures to prevent terrorists from acquiring weapons of
mass destruction
• The question of disarming international waters

• The threat to industrial countries from Electro Magnetic
Pulse (EMP)
Social and Humanitarian Committee
• Violence and discrimination directed towards the
Lesbian and Gay, Bisexual and Transsexual Community
• The consequences of the economic crises on human
rights
• The question of the rights of illegal immigrants and the
impact on hosting countries
Environmental and Cultural Committee
• Promotion of literacy as a means of preserving cultural
identity
• The role of the UN in protecting areas of outstanding
beauty
• Water privatization conflicts
SECURITY COUNCIL (SC)
• The question of Al-Qaeda in the Islamic Maghreb
(AQIM)
• Managing peace, security and prosperity in the South
China Sea
• The situation in Syria
ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL (ECOSOC)
• The economics of the Arab Spring
• Urbanization in Africa: challenges and opportunities
• The role of microcredits in promoting economic
development
• India and Latin America and the Caribbean:
opportunities and challenges in trade and investment
relations
• Defining principles concerning the economic
transaction taxation
SPECIAL CONFERENCE
ON THE HAZARDS OF HEALTH
• Maternal health and access to health services
• The impact of the economic crises on mental health
• Health awareness in the wake of Fukushima
• The dangers of Nanotechnology

• Measures to combat non-communicable diseases:
cardiovascular diseases, diabetes melitus, cancer and
chronic respiratory diseases
YOUTH ASSEMBLY
• Action paper I on the protection of children from school
violence
• Action paper II on the importance of volunteering
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ)
• Cambodia vs. Thailand: Request for interpretation of the
judgement of 15 June 1962 in the case concerning the
Temple of Preah Vihear
Editing Team:
Dimos Tsougias, Vassilis Kritikos, Vassiliki Apostolaki, Christina
Fafouti, Harry Touloupas, Ilias Karveleas
Supervisor:
Christina Christopoulou, Teacher of English
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Βράβευση στον
3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ταινιών

Η

UNESCO

Τ

ο Σχολείο μας για άλλη μια χρονιά συμμετείχε ενεργά στο
ΙΓ΄ Συμπόσιο του Δικτύου Λυκείων Αττικής του προγράμματος συνεργαζόμενων σχολείων της UNESCO.
Με θέμα «Πολίτες της Ευρώπης - Πολίτες του Κόσμου» οι μαθητές μας είχαν τη δυνατότητα φέτος, όπως και
κάθε χρόνο, να συναντηθούν με συνομηλίκους από 21 άλλα
Λύκεια της Αττικής και της Κύπρου, να θέσουν ζητήματα, να
αναπτύξουν επιχειρηματολογία και να καταλήξουν σε συμπεράσματα και προτάσεις.
Την πρώτη ημέρα του Συμποσίου κατά τη διάρκεια του καλλιτεχνικού προγράμματος το Σχολείο μας εκπροσώπησε η μαθήτρια της Β΄ Λυκείου Ειρήνη Χατζηδάκη, η οποία τραγούδησε
με τη συνοδεία κιθάρας από τον καθηγητή μουσικής, κ. Νικόλαο Ελεύθερα. Υπήρξε, επίσης, προβολή βίντεο, το οποίο επιμελήθηκε ο μαθητής της Γ΄ Λυκείου Δημήτρης Καραχανίδης.
Οι μαθητές και μαθήτριές μας, μοιρασμένοι σε 15 ομάδες
εργασίας, συζήτησαν για τη διαφορετικότητα και τη συνύπαρξη
στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας, για το διάλογο
μεταξύ των πολιτών και των λαών, για τη διαλεκτική και την επικοινωνία. Οι τέχνες ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και
λαών αποτέλεσε επίσης ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήμα-

τα και αναπτύχθηκε διεξοδικά. Η διαδικασία ανακοίνωσης των
πορισμάτων από τον πρόεδρο κάθε ομάδας, οι ερωτήσεις από
τα μέλη του συνεδρίου, καθώς και η ψηφοφορία για την έγκριση των πορισμάτων στέφθηκαν από απόλυτη επιτυχία.
Στηρίζουμε δυναμικά την ύπαρξη του θεσμού του Συμποσίου, διότι θεωρούμε ότι αποτελεί μάθημα ζωής και πολύτιμη
επιμορφωτική εμπειρία.
Μεταδίδουμε το πάθος για δημοκρατικές διαδικασίες στα
παιδιά μας και τα ωθούμε σε πρωτοπόρες και προοδευτικές
δραστηριότητες.
Συμμετέχοντες Μαθητές:
Λυδία Αθανασίου, Βασιλική Αποστολάκη, Λυδία Ιγγλέζου,
Ιάσων Μαξιμιάδης (Α΄ Λυκείου), Βασίλης Κρητικός, Κίμων
Ρήγας, Νικόλαος Φωστιέρης, Ειρήνη Χατζηδάκη (Β΄ Λυκείου),
Ναυσικά Οικονόμου (Γ΄ Λυκείου)
Καθηγήτριες Σύμβουλοι:
Δήμητρα Φίλη, Μαρία Κοτζιά
Καθηγήτριες Αγγλικής Γλώσσας

ταινία «Young and crazy» που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του
μαθήματος «Ερευνητική Εργασία» (Project) από τους μαθητές μας
Βαγγέλη Βερούτη, Κωνσταντίνο Βερούτη, Παναγιώτη Μαντά, Αφροδίτη
Παπαδοπούλου και Ειρήνη Παρατζόγλου, φτιαγμένη με τεχνική stop
motion, βραβεύτηκε στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικών Ταινιών
για την κατηγορία animation!
Με πολλή χαρά και περηφάνια, οι μαθητές μας με συνοδεία καθηγητών
τού Σχολείου παρευρέθηκαν στην Τελετή Βράβευσης στις 3 Απριλίου 2013
στο χώρο του Υπουργείου Παιδείας.
Μπορείτε να δείτε τη βραβευμένη ταινία των μαθητών μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.youtube.com/watch?v=5ZLGw63_oAQ.

Συμμετοχή στον
Διαγωνισμό Ιστορικού Ντοκιμαντέρ

Η

μαθήτρια Ασημίνα – Ελένη Καραθανάση του τμήματος Α2 Λυκείου
συμμετείχε στον Διαγωνισμό Ιστορικού Ντοκιμαντέρ με τίτλο «Προσεγγίζοντας κριτικά το παρελθόν». Ο διαγωνισμός αυτός διοργανώθηκε
από την Ε.Ρ.Τ., το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και την Επιστημονική Ένωση «Νέα
Παιδεία». Θέμα του ντοκιμαντέρ που δημιούργησε η Ασημίνα – Ελένη ήταν:
«Η Ιστορία της Πλατείας Συντάγματος». Συγχαρητήρια αξίζουν στη
μαθήτριά μας για την εμπεριστατωμένη, ιστορική έρευνα.

73ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά

Τ

ο Ιδιωτικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ώθηση έδωσε το παρόν στον
73ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά, που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και διοργανώθηκε από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.

Οι μαθητές της β’ Γυμνασίου Ιωάννης Γούλιας, Όλγα Πετράτου
και οι μαθητές της γ’ Γυμνασίου Ιωάννης Αργυρόπουλος, Γεώργιος
Γιαννακούρης, Μαργαρίτα Γούλια και Κωνσταντίνα Ξένου προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού με τίτλο «Ευκλείδης».

Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
Νέων

Ο

ι μαθητές τής Α΄ Λυκείου Βασιλική Αποστολάκη και Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήραν μέρος στην 27η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής
τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 19-22 Απριλίου 2013 και φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Έρευνας
και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας,
στο Αναξαγόρειο Λύκειο της Νέας Ερυθραίας και στο Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε. του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.
Αντιπρόεδρος της Γενικής Ολομέλειας υπήρξε η απόφοιτος του Σχολείου
μας Μαριέλα Αποστολάκη.
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Χριστίνα Χριστοπούλου, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας
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Η μαθήτρια της β’ Γυμνασίου Όλγα Πετράτου προκρίθηκε στην
τρίτη και τελική φάση του Διαγωνισμού με τίτλο «Αρχιμήδης».
Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα παιδιά!

Δ ι α γων ι σ μ ό ς E U S O 2013

Γ

ια μία ακόμα χρονιά, με πρωτοβουλία του κ. Νικόλαου Παπαδόπουλου,
Φυσικού του Σχολείου, και με συμμετοχή
των καθηγητών κας Άννας Παπακώστα,
κου Αθανάσιου Παλάντζα και κου Στέφανου Σαργιάνου, μία μικρή ομάδα μαθητών
συμμετείχε στον τοπικό διαγωνισμό που
διοργάνωσαν τα Α΄ και Β΄ Εργαστηριακά
Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Ανατολικής Αττικής, με στόχο τη συμμετοχή
στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών
– EUSO 2013.
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Αθλητικά Δρώμενα

Αθλητικές Διακρίσεις των Μαθητών μας

Α

ς δούμε κάποιους από τους μαθητές μας
που διακρίθηκαν σε αθλητικά αγωνίσματα
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-2013.
ΔΑΝΑΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

(α’ Γυμνασίου) ΤΕΝΝΙΣ
2η Θέση στο Πανελλαδικό
Πρωτάθλημα της Πάτρας,
των Σερρών, της Κρήτης
και της Άρτας
4η Θέση στο Πρωτάθλημα
Masters ανάμεσα στους
8 καλύτερους της Ελλάδας
στην κατηγορία τους

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΡΝΑΝΙΔΗΣ (γ’ Γυμνασίου)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1η Θέση με την ομάδα τού Υπερίωνα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Εφήβων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η ποδοφαιρική ομάδα τού Λυκείου, που αποτελείται από τους
μαθητές (στη φωτογραφία από πάνω αριστερά) Γεράσιμο
Σπανό, Βασίλη Ρουμελιώτη, Γιώργο Πονηράκη, Βασίλη
Κρητικό, Μάριο Νικολαΐδη, Κωνσταντίνο Κατσίκη, Χάρη
Βουγίδη, Κωνσταντίνο Βερούτη, Λουκά Βουγίδη, Δημήτρη
Καραχανίδη, Βασίλη Μπαρμπουνάκη, Περικλή Ραλλίδη,
Παναγιώτη Μάλαμα και Βαγγέλη Βερούτη, συμμετείχε στον
1ο γύρο του Σχολικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΠΡΑΤΙΚΑΚΗ
(β’ Γυμνασίου)
ΕΝΟΡΓΑΝΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
3η Θέση στο
Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα
Ενόργανης
Γυμναστικής
και Τραμπολίνο

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Η

ομάδα χορού Eruption του Γυμνασίου έλαβε τιμητικό βραβείο (έπαινο) για τη χορογραφία με τίτλο «So
you think you can dance» στο Φεστιβάλ Σύγχρονου
Χορού και Χορογραφίας «Χόρεψέ το» από τη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής
Οι μαθητές που συμμετείχαν στη χορογραφία ήταν οι:
Δημήτριος Λέφας, Γιώργος Αποστόλου, Γιάννης Δασκολιάς,
Άδωνις Παναγιωτόπουλος, Ελπίδα Αραβαντινού – Ζαφείρη,
Χριστίνα Καραγιάννη, Αμάντα Λιναρά, Ίριδα Μανδραγούδα,
Κωνσταντίνα Παπαναστασίου.

ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΡΙΔΗ

(β’ Γυμνασίου)
ΤΕΝΝΙΣ
Πρόκριση στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Τέννις

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΔΗ

(Α’ Λυκείου) ΞΙΦΑΣΚΙΑ
1η Ομαδική Θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων
με τον Αθλητικό Σύλλογο Οδυσσέα Χαλανδρίου
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ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Η ομάδα μας, που αποτελείται από τους μαθητές (στη φωτογραφία από πάνω αριστερά) Δήμο Τσούγια, Αλέξανδρο Τσανγκ,
Γρηγόρη Διονυσόπουλο, Χάρη Πετκίδη, Κωνσταντίνο Παπαθανασόπουλο, Γιώργο Βλάχο, Χάρη Ξυπνητό και Παναγιώτη Κόκκινο, συμμετείχε στον 1ο γύρο του Σχολικού Πρωταθλήματος
Καλαθοσφαίρισης.
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Συμμετοχή της ΩΘΗΣΗΣ σε κοινοτικές αθλητικές δραστηριότητες

1ος Ποδηλατικός Γύρος
Δήμου Διονύσου

T

ην Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε ο
1ος Ποδηλατικός Γύρος Δήμου Διονύσου, που διοργάνωσε ο Ο.Ν.Α.Π. «Θέσπις». Ο Ολυμπιονίκης τού 2004 στην
ποδηλασία Γιώργος Χειμωνέτος υποδέχθηκε με παιχνίδια
δεξιοτεχνίας τους μικρούς ποδηλάτες. Ακολουθώντας μια
πανέμορφη διαδρομή σε ποδηλατικό γύρο, μήκους 15 km,
οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τις δυνάμεις τους και γυμνάστηκαν μέσα από την ποδηλασία.

1ος Αγώνας Δρόμου
Δήμου Διονύσου

Τ

ην Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012, οι μαθητές μας,
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των Καθηγητών
Φυσικής Αγωγής του Σχολείου μας, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και χάρηκαν τη συμμετοχή τους στον
1ο Αγώνα Δρόμου του Δήμου Διονύσου.
Ταυτόχρονα, γονείς και καθηγητές έδωσαν το καλό
παράδειγμα τρέχοντας στον αγώνα των ενηλίκων, μήκους 5km.

Διοργάνωση – Επιμέλεια Αθλητικών Δραστηριοτήτων:
Βασίλης Λώλης, Μιχάλης Ντουσμάνης, Αντωνία Τρίμπου:
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

Εκδρομή των Ομίλων μας στην Κρήτη

Fitness Applications για Smartphones
Ό

ταν για πρώτη φορά το 1993 το κινητό τηλέφωνο έκανε
δειλά την εμφάνισή του στη χώρα μας, απελευθερώνοντας πολλούς επαγγελματίες από το χώρο του γραφείου
τους, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την εξέλιξη που θα
είχε αυτή η τεχνολογία 20 χρόνια μετά.
Σήμερα, τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones), πέρα από
τις βασικές λειτουργίες τους, έχουν πολλές ακόμη δυνατότητες που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Μια από αυτές
είναι η δυνατότητα που έχουν μέσα από συγκεκριμένες
εφαρμογές (applications) να λειτουργήσουν ως προσωπικοί
γυμναστές που μας βοηθούν να ασκούμαστε, μας καθοδηγούν στη σωστή εκτέλεση των ασκήσεων και κοινοποιούν
την πρόοδό μας στους φίλους μας.
Παρακάτω σας παρουσιάζουμε ενδεικτικά μερικές ενδιαφέρουσες εφαρμογές:

ο Barbell είναι άσκηση για τους λάτρεις της γυμναστικής. Έχει μια βάση δεδομένων με πάνω από 300
ασκήσεις, με λεπτομερή περιγραφή και έναν εικονογραφημένο οδηγό για το πώς να τις εκτελέσετε. Μπορείτε να
δημιουργήσετε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπόνησης
χρησιμοποιώντας ασκήσεις από τη βιβλιοθήκη τής εφαρμογής και να παρακολουθείτε την πρόοδό σας. Εάν οι 300
ασκήσεις δεν είναι αρκετές, μπορείτε να δημιουργήσετε
τις δικές σας προσαρμοσμένες ασκήσεις.

Η

εφαρμογή Sit-ups είναι ένας τρόπος να γυμνάσεις κοιλιακούς γρήγορα και εύκολα. Το πρόγραμμα έχει προεγκατεστημένα έξι επίπεδα, με κάθε επίπεδο να περιέχει πολλές ομάδες
ασκήσεων. Όσο το επίπεδο φυσικής κατάστασης βελτιώνεται,
το πρόγραμμα προτείνει προοδευτικά δυσκολότερες ασκήσεις.
Αυτός είναι ένας πραγματικός προσωπικός γυμναστής φυσικής
κατάστασης πού όχι μόνο βοηθά στην καταμέτρηση του αριθμού
των push-ups που κάνετε, αλλά και υπολογίζει τις θερμίδες που
χάνετε και κάνει το πρόγραμμα προπόνησης πιο ευχάριστο.

Ο

Χορευτικός Όμιλος, η Περιβαλλοντική Ομάδα και ο
Όμιλος Tae Kwon Do πραγματοποίησαν εκπαιδευτική
εκδρομή στην Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές επισκέφτηκαν τον Αθλητικό Σύλλογο Tae Kwon Do Χανίων και έκαναν προπόνηση με τους αθλητές του. Επιπλέον, γνώρισαν τα
μέλη του χορευτικού συλλόγου «Τα Σφακιά» και εμβάθυναν
στην τέχνη των Κρητικών χορών.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους κ. Σήφη Παπασηφάκη,
δάσκαλο κρητικών χορών, και Αντώνη Καπαδουκάκη, προπονητή Tae Kwon Do για τη θερμή φιλοξενία τους!

Τ

Η

Yoga γίνεται ευεργετική όταν γίνεται σε τακτική βάση.
Η εφαρμογή Pocket Yoga σας δίνει τη δυνατότητα
να γνωρίσετε τη Yoga μέσα από τις ανέσεις του σπιτιού
σας. Απλά ρυθμίστε την Android συσκευή σας μπροστά
από το χαλί σας, ξεκινήστε την άσκηση και η εφαρμογή
Pocket Yoga θα σας καθοδηγήσει σε όλη τη συνεδρία σας.
Επιλέξτε ανάμεσα σε 3 διαφορετικές πρακτικές, 3 διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας και διάρκειας. Ένα σύνολο από
27 διαφορετικές συνεδρίες!

Τ

ο My Performance είναι μια εφαρμογή που σας
βοηθάει να δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα
προπόνησης με βάση τα δικά σας δεδομένα. Απλά εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία και τους στόχους σας και η
εφαρμογή σάς βοηθάει να δημιουργήσετε το πρόγραμμα
προπόνησης που σας ταιριάζει.

Η

εφαρμογή runkeeper δίνει στο δρομέα τη δυνατότητα να καταγράψει τα δεδομένα της άσκησής του
(απόσταση, ταχύτητα, διαδρομή) με τη χρήση απλά και
μόνο ενός smartphone.
Γυρίζοντας στο σπίτι όλα αυτά τα δεδομένα εύκολα αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στα socialmedia, επιτρέποντας στον αθλούμενο να γίνει μέλος μια δρομικής κοινότητας που αριθμεί 16.000.000 μέλη.

Επιμέλεια Άρθρου:
Γιάννης Σάββας, Α΄ Λυκείου
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Καθηγητής Σύμβουλος:
Βασίλης Λώλης,
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
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Νέοι και Επιχειρηματικότητα στην ΩΘΗΣΗ

Το Α1 ίδρυσε την Give n’ Take Market, μια εταιρεία που
δραστηριοποιήθηκε στην αγορά και πώληση μεταχειρισμένων
προϊόντων.

στην οποία συμμετείχαν εθελοντικά στελέχη του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
στελέχη εταιρειών.

Σχεδιάζοντας και Υλοποιώντας
μία Εικονική Επιχείρηση

Το Α2 δημιούργησε την Beep It, μια εταιρεία εμπορίας gadget
για την ανεύρεση μικροαντικειμένων.

Συλλογιστική και Οφέλη

Κ

ατά το σχολικό έτος 2012-2013 το Τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας του Σχολείου, σε συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (Σ.Ε.Ν.) και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
υλοποίησε για μία ακόμα φορά, στο πλαίσιο του Προγράμματος της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, τη δράση «Εικονική
Επιχείρηση».
Η δράση αυτή αφορά μαθητές Α΄ Λυκείου και αποτελεί μια
αληθινή επιχειρηματική εμπειρία, υπό τη μορφή μιας ομαδικής δραστηριότητας κατά την οποία οι μαθητές των τμημάτων
προέβησαν στη δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων.

Give n’ Take Market

Μαθητές-Επιχειρηματίες
Οι μαθητές του κάθε τμήματος ίδρυσαν μια δική τους
επιχείρηση και ήταν οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη λειτουργία της.
Επικουρική καθοδήγηση δέχτηκαν από εθελοντές καθηγητές
του Σχολείου, καθώς και από διευθυντικά στελέχη - εθελοντές
μεγάλων εταιρειών που ορίστηκαν από το Σ.Ε.Ν. και είχαν μια
εβδομαδιαία επίβλεψη του προγράμματος.
Τα τρία τμήματα της Α΄ Λυκείου δημιούργησαν τρεις Εικονικές Επιχειρήσεις:

Beep It

Bright Sight of Life

Το Α3 δημιούργησε την Bright Sight of Life (B.S.L.), μια
εταιρεία εμπορίας σκούφων με θετικά μηνύματα.
Μέρος του συγκεκριμένου προγράμματος αποτέλεσε η συμμετοχή των μαθητικών εταιρειών στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Εμπορικής Έκθεσης-Trade Fair, η οποία διοργανώνεται κάθε
χρόνο από τον οργανισμό Junior Achievement πανευρωπαϊκά.

Υποψήφιες Ομάδες

Καθώς υπήρχε από το Σ.Ε.Ν. περιορισμός στον αριθμό των
εταιρειών που θα εκπροσωπούσαν το κάθε Σχολείο, διεξήχθη
εσωτερική ψηφοφορία για το ποιες θα ήταν οι δύο εταιρείες
που θα εκπροσωπούσαν το Σχολείο μας. Από τις τρεις εταιρείες προκρίθηκαν οι Give n’ Take Market και Beep It.
Οι δύο αυτές επιχειρήσεις έλαβαν μέρος στον Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Εμπορικής Έκθεσης-Trade Fair που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Athens Information
Technology (AIT), την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013,
στην οποία έλαβαν μέρος οι μαθητικές Εικονικές Επιχειρήσεις
Σχολείων της Αττικής, των γύρω περιοχών και γενικότερα της
Νότιας-Κεντρικής και Νησιωτικής Ελλάδας, τα οποία διεκδικούσαν μια τουλάχιστον διάκριση σε μια από τρεις κατηγορίες Βραβείων που υπήρχαν (Βραβείο Καλύτερης Εταιρείας,
Βραβείο Καλύτερου Περιπτέρου, Βραβείο Καινοτόμου Προϊόντος). Οι επιχειρήσεις αξιολογήθηκαν από κριτική επιτροπή

Οι στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν πολυδιάστατοι. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν βιωματικά
κάποιες από τις οικονομικές έννοιες και αρχές, όπως παρουσιάζονται στο μάθημα των Αρχών Οικονομίας. Επιπλέον, τους
δόθηκε η δυνατότητα να διερευνήσουν ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας, καθώς και να αναπτύξουν μια σειρά από
δεξιότητες, όπως η ομαδική εργασία, η επικοινωνία, η ηγεσία,
η διαχείριση του χρόνου, η ανάληψη ευθυνών και η λήψη αποφάσεων.
Ανάμεσα στα οφέλη του προγράμματος της «Εικονικής
Επιχείρησης» είναι η ενεργή συμμετοχή των μαθητών, η αναγνώριση των επιτευγμάτων τους και η επαφή με άλλους συμμετέχοντες, η ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας και του συναγωνισμού, η ανταλλαγή απόψεων και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων
αυτο-παρουσίασης. Επιπλέον, μέσω της Εμπορικής Έκθεσης
δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να παρουσιάσουν και να
προωθήσουν με τον καλύτερο τρόπο το προϊόν ή την υπηρεσία
τους στο ευρύ κοινό.
Σύμβουλοι:
Κατερίνα Ανδριώτη, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Γεώργιος Λάϊτμερ, Γενικός Διευθυντής Astellas - Εθελοντής Σ.Ε.Ν.
Γεώργιος Μάρκου, Οικονομολόγος
Άννα Παπακώστα, Φυσικός
Μαρία Ρουσάκη, Μαθηματικός
Σοφία Συμιδαλά, Ψυχολόγος
Δήμητρα Φίλη, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας

Επισκέψεις σε χώρους εργασίας

Ο

ι μαθητές της β’ Γυμνασίου επισκέφτηκαν στις 12
Φεβρουαρίου 2013 τις Εταιρείες
Χαρτικών Ειδών Γραφής SKAG
και Αλμυρών Τροφίμων TASTY
FOODS, ενώ οι μαθητές της Α’
Λυκείου επισκέφτηκαν στις 21
Μαρτίου 2013 τη Βιομηχανία Αναψυκτικών και Χυμών ΕΨΑ και το
Εργοστάσιο Γάλακτος ΕΒΟΛ, στο
πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής
στο Βόλο.
Όλες οι ομάδες παρακολούθησαν τον τρόπο λειτουργίας μιας
γραμμής παραγωγής, ενημερώθηκαν από το Τμήμα Marketing της
Εταιρείας για τους τρόπους προώθησης των προϊόντων, ενώ οι
μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων
συζήτησαν για τις δυνατότητες
απορρόφησης σε ένα βιομηχανικό
περιβάλλον.
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Μουσική και Μαθησιακές Δυσκολίες:
Τι κοινό μπορεί να έχουν μεταξύ τους o Albert Einstein,
o Steven Spielberg, o Bill Gates, o Walt Disney, o Leonardo
da Vinci, o Tom Cruise, o John F. Kennedy, ο Steve Jobs
(Apple) και ο Alexander Graham Bell;
Η απάντηση είναι: Δυσλεξία!

Τ

α παιδιά με δυσλεξία υπολογίζονται στο 5-10% των μαθητών παγκοσμίως (Georgiou, Papadopoulos, Parrila &
Zarouna, 2011). Ωστόσο, η δυσλεξία δε σταματά το παιδί
από το να αναπτύξει το ταλέντο του και να επιτύχει, αρκεί να
εμψυχωθεί, να προσπαθήσει και να βοηθηθεί.
Ted Turner (CNN), Thomas Edison (εφευρέτης του τηλέγραφου), John Lennon, Cher, Muhammad Ali, Robin Williams, Henry
Ford (Ford Cars), Jorn Utzon (σχεδιαστής και αρχιτέκτονας
του Opera Ηouse Sydney), Pablo Picasso, Mozart, Beethoven,
Keanu Reeves (Matrix), Jay Leno (The Tonight Show), Whoopi
Goldberg, Tommy Hilfiger, George Washington: μερικοί μόνο
άνθρωποι που η δυσλεξία δεν τους εμπόδισε να ξεδιπλώσουν
το ταλέντο τους! Πολλοί συνδέουν τη δυσλεξία με τη δυσκολία
κατανόησης, μεταξύ άλλων και των αριθμητικών αλλά και των
μουσικών συμβόλων.
Ποια, όμως, θα μπορούσε να είναι η επίδραση της
μουσικής σε ένα δυσλεκτικό παιδί;

Θεραπεία μέσω μουσικής

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έχει επισημανθεί η επίδραση της μουσικής στη θεραπεία πολλών ασθενειών. Με βάση
τα ιστορικά και εμπειρικά δεδομένα, δημιουργήθηκε σταδιακά
και θεμελιώθηκε η επιστήμη της μουσικοθεραπείας. Από το
1944 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δημιουργήθηκαν τα
πρώτα προγράμματα εκπαίδευσης μουσικοθεραπευτών.
Οι μουσικοθεραπευτές μαθαίνουν, εκτός από τις βασικές
μουσικές δεξιότητες, να εφαρμόζουν διάφορες τεχνικές με
βάση τη μουσική, το τραγούδι και το ρυθμό, με θεραπευτικό και
ψυχαγωγικό στόχο, δηλαδή να απαλύνουν τον ψυχικό ή σωματικό πόνο σε διάφορες ομάδες ασθενών.

Νευροεπιστήμη και Μουσική

Κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα το ενδιαφέρον μεγάλωσε, όχι μόνο για την ίδια τη μουσικοθεραπεία, αλλά και για το
μηχανισμό της επίδρασής της.
Η επιστημονικοτεχνική πρόοδος σήμερα μας επιτρέπει να
μελετούμε τις φυσιολογικές αντιδράσεις του οργανισμού (αναπνοή, καρδιακοί παλμοί, κυκλοφορία, πίεση του αίματος) σε
σχέση με τον ήχο και τη μουσική.
Η μελέτη της επίδρασης της μουσικής με επιστημονικές μεθόδους επιβεβαίωσε την υπόθεση των αρχαίων ότι στη βάση της
θεραπείας με τον ήχο και τη μουσική βρίσκονται οι συχνότητες
και η αντήχηση. Η ακουστική αρχή των συχνοτήτων και της αντήχησης είναι εφαρμόσιμη όχι μόνο στα μουσικά όργανα αλλά και
στον ανθρώπινο οργανισμό. Όταν τα ηχητικά κύματα διαπερνούν
το σώμα μας, στα κύτταρά μας δημιουργούνται αντιληπτές διακυμάνσεις που συντελούν στην αποκατάσταση της φυσιολογικής
λειτουργίας των κυττάρων και στην ενίσχυση της υγείας μας!
Η υψηλή περιεκτικότητα υγρού στους ιστούς του ανθρώπου
βοηθά στη μετάδοση του ήχου και το γενικό αποτέλεσμα είναι
σαν ένα βαθύ μασάζ σε ατομικό και μοριακό επίπεδο. Συνεπώς

98 άδραξε

Η μαγική
δύναμη
μίας νότας

και τον άνθρωπο μπορούμε να τον συγκρίνουμε με ένα
πολυσύνθετο μοναδικό και λεπτά κουρδισμένο μουσικό όργανο. Κάθε άτομο, μόριο, κύτταρο, ιστός και όργανο εκπέμπουν συνεχώς ταλαντώσεις διαφόρων συχνοτήτων με όφελος στη σωματική, συναισθηματική, ψυχική και πνευματική υγεία
του οργανισμού.

Βελτίωση νοητικών λειτουργιών

Είναι αποδεδειγμένο πως υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της
εκμάθησης ενός μουσικού οργάνου, ιδιαίτερα κατά την παιδική
ηλικία, και της βελτίωσης ορισμένων νοητικών ικανοτήτων. Η Dr.
Laurel Trainor, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Μουσικής και Διανόησης, στο Πανεπιστήμιο MacMaster του Ontario, συνέκρινε παιδιά προσχολικής ηλικίας, που είχαν παρακολουθήσει μαθήματα
μουσικής, με παιδιά που δεν είχαν παρακολουθήσει. Όσα είχαν
μουσική παιδεία εμφάνισαν μεγαλύτερο ποσοστό εγκεφαλικών
αποκρίσεων σε αριθμητικά και ειδικά ηχητικά τεστ αντίληψης.
Η έρευνά της έδειξε πως η μουσική παιδεία προκαλεί
αλλαγές στον ακουστικό φλοιό του εγκεφάλου.
Ο ερευνητής του Πανεπιστημίου του Harvard, Gottfried
Schlaug, μελέτησε, επίσης, τις νοητικές επιδράσεις της μουσικής παιδείας και ανακάλυψε πως υπάρχει συσχετισμός μεταξύ
αυτής και της βελτίωσης της λεκτικής ικανότητας και της μη λεκτικής σκέψης, καθώς και των κινητικών και ακουστικών ικανοτήτων.

Μουσική και Δυσλεξία

Έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι η συσχέτιση μεταξύ της μουσικής παιδείας και της ανάπτυξης της γλώσσας είναι ακόμα πιο
σημαντική στα δυσλεκτικά παιδιά. Ο Schlaug επιβεβαίωσε πως η
μουσική παρέμβαση ενδυναμώνει τις βασικές ακουστικές ικανότητες της μουσικής αντίληψης στα παιδιά με δυσλεξία και βοηθά
τις γλωσσικές δυσκολίες. Αναφέρει, ακόμα, πως τα άτομα με
ακουστικά προβλήματα συχνά εμφανίζουν μειωμένη ή παντελή
έλλειψη τοξοειδούς δέσμης, ένα ινώδες σύστημα που συνδέει
τους μετωπιαίους με τους κροταφικούς λοβούς στον εγκέφαλο.
Η μειωμένη ή κατεστραμμένη τοξοειδής δέσμη έχει συνδεθεί
με διάφορα επίκτητα γλωσσικά προβλήματα στα παιδιά, όπως
η δυσλεξία.

Για φινάλε…

Για να επωφεληθεί ένα παιδί από τη διδασκαλία της μουσικής
δε χρειάζεται να έχει μουσικές γνώσεις ή «μουσικό αυτί».
Κανένα είδος μουσικής δεν είναι περισσότερο αποτελεσματικό από κάποιο άλλο. Όλα τα είδη μουσικής μπορούν να έχουν
ευεργετικά αποτελέσματα! Η συστηματική εφαρμογή της μουσικής βελτιώνει τόσο την εγκεφαλική λειτουργία όσο και τη σωματική και ψυχική υγεία μας.
Άρα στην ερώτηση εάν μπορεί η μουσική να συνεισφέρει στην αποκατάσταση των ειδικών μαθησιακών
δυσκολιών, η απάντηση είναι ναι, μπορεί!
Επιμέλεια Άρθρου:
Νικόλαος Ελεύθερας, Καθηγητής Μουσικής
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Εκ παιδευτική
Εκδρομή στην Αγγλία

Τ

ο Τμήμα Ξένων Γλωσσών τού Σχολείου διοργάνωσε το καλοκαίρι του 2012 εκπαιδευτική εκδρομή στην Αγγλία με πολιτιστικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Στόχοι
υπήρξαν η εξοικείωση των μαθητών με την κουλτούρα της χώρας, η εμπειρία της
καθημερινότητας της ζωής ενός φοιτητή σε αγγλικό πανεπιστημιακό ίδρυμα και η παρακολούθηση μαθημάτων χρησιμοποιώντας τα αγγλικά για την προετοιμασία μιας ομαδικής
εργασίας και επικοινωνώντας με καθηγητές και άλλους ξένους μαθητές της τάξης τους.
Το καλοκαίρι του 2012 οι μαθητές μας επισκέφτηκαν το Πανεπιστήμιο του West of
England στην περιοχή του Bristol. Παρά τον βροχερό καιρό, οι μαθητές απόλαυσαν την εξαήμερη διαμονή τους στο student village, παρακολουθώντας μαθήματα τα
πρωινά και κάνοντας αθλητικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες τα απογεύματα. Το
πρόγραμμά τους συμπεριελάμβανε και εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς, όπως το
Stonehenge, το Bath και η Οξφόρδη.
Φεύγοντας από το Πανεπιστήμιο του West of England με τις καλύτερες εντυπώσεις, σειρά είχε το Λονδίνο. Στις τρεις ημέρες της παραμονής εκεί, η ομάδα των
μαθητών περιπλανήθηκε σε συνοικίες της πόλης όπως το Covent Garden, η South Bank,
η Chinatown, η Trafalgar και η Leicester Square και επισκέφτηκε, μεταξύ άλλων, τα Ανάκτορα του Buckingham, το Βρετανικό Μουσείο, τη γκαλερί Tate Modern, το Μουσείο της
Madame Tussaud, το θέατρο Globe, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου, το London
Eye, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το γνωστό πολυκατάστημα Harrod’s, ενώ παρακολούθησε στο θέατρο Victoria Palace τη μουσικοχορευτική παράσταση «Billy Elliot».
Παρά την κόπωση, οι μαθητές μας γύρισαν στην Ελλάδα με ζωηρές εικόνες από όσα
έζησαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής μας εκδρομής.
Συνοδός Καθηγήτρια:
Χριστίνα Χριστοπούλου, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας
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Othisi Open Day

Τ

ο σχολικό έτος 2012 – 2013 έφτασε στο τέλος του και λίγο πριν την
έναρξη των εξετάσεων, την Παρασκευή 17 Μαΐου, οι μαθητές τού
Σχολείου μας παρουσίασαν τις δημιουργίες τους σε συμμαθητές,
γονείς, καθηγητές και φίλους και αποχαιρέτησαν τη χρονιά που πέρασε
εορταστικά!
Η φετινή εκδήλωση περιελάμβανε τα ακόλουθα δρώμενα:
Εκθέσεις: Έργα ζωγραφικής, φωτογραφίες, έκθεση χαρτών, κατασκευές για το μάθημα της Τεχνολογίας, της Ιστορίας, της Οδύσσειας και της
Ιλιάδας
Παρουσιάσεις: Εργασίες στο μάθημα της Γεωγραφίας, της Βιολογίας
και της Χημείας, ερευνητικές εργασίες μαθητών Λυκείου, πρακτική του
αγωνίσματος Tae Kwon Do από τους συμμετέχοντες στον όμιλο αυτού,
παρακολούθηση μίας πτήσης αερόστατου
Προβολές: Μαθητικά ντοκιμαντέρ με θέμα «Αργοναυτική Εκστρατεία»,
«Μιθριδάτης», «Ομήρου Οδύσσεια», «Η Ιστορία της Πλατείας Συντάγματος», «Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων», «Ταξιδεύοντας στην Ανταρκτική», video με την τεχνική stop motion, μαθητικό blog για τη Βιέννη
Εργαστήρια: Κοσμημάτων, ανακυκλωμένου χαρτιού
Διαγωνισμοί: Πρωτάθλημα darts, αγώνες επιχειρηματολογίας, διαγωνισμός eggdropping, penguinatorium - ένα παιχνίδι σχεδιασμένο από μαθητές
Χορός: Ομαδική χορογραφία, acrobatics, flamengo, breakdance
Μουσική: Intermezzo Radio, karaoke, μουσικές εκτελέσεις από μαθητές, dj party

D
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Και του χρόνου!
Επιμέλεια Άρθρου:
Ελένη Παπαδομαρκάκη, Ψυχολόγος
Συντονισμός Εκδήλωσης: Σοφία Κατσαούνη, Διευθύντρια Γυμνασίου
Βοηθοί Διοργάνωσης:  
Καθηγητές: Μιχάλης Ντουσμάνης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής,
Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Χημικός, Χαραλαμπία Τουρίκη, Μαθηματικός
Τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας:
Σοφία Συμιδαλά, Ελένη Παπαδομαρκάκη, Ψυχολόγοι
Εκπρόσωποι του Μαθητικού Συμβουλίου:
Μιχαήλ Ιεσσαί, Χάρης Ξυπνητός, Κωνσταντίνος Βόμπρας,
Σπύρος Γαϊτάνος, Χάρης Βουγίδης (Α΄Λυκείου)
Δημιουργία Αφίσας:  Κωνσταντίνος Βόμπρας (Α΄Λυκείου)

άδραξε 103

β'γ' λυκείου

β' λυκείου

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΩΘΗΣΗ

γυμνάσιο

α' λυκείου

οι εκδόσεις μας

πρότυπο σύστημα

προετοιμασίας υποψηφίων
για τα Α.Ε.Ι.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΩΘΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΔΡΥΤΕΣ):

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ,

Η. ΣΥΜΙΔΑΛΑΣ,

Ι. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ.

ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Ι.

ΚΑΚΑΒΑΣ Β.

