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Editorial
Α

νοίγοντας τη δεύτερη δεκαετία του περιοδικού με το ενδέκατο τεύχος του
Άδραξε, αισθανόμαστε σαν να αρχίζουμε τώρα για πρώτη φορά. Η πορεία
του περιοδικού ως σήμερα δεν μας δημιούργησε καθόλου το αίσθημα της ρουτίνας. Κάθε τεύχος αντίθετα αποτελούσε για όλους μας, μαθητές και εκπαιδευτικούς, μία αναζωογονητική εμπειρία που κινητοποιούσε δημιουργικά πνεύμα και
ψυχή. Ανάλογη διάθεση διαπιστώσαμε ότι διακρίνει και τον Αρχαιολόγο Καθηγητή
Πέτρο Θέμελη. Στο πρόσωπό του γνωρίσαμε έναν ερευνητή με μακροχρόνια δράση και πλήθος διακρίσεων, ο οποίος μας εμπιστεύτηκε ότι αντιμετωπίζει κάθε μέρα
σαν να ξεκινάει κάτι καινούργιο, ότι δεν μπορεί να σταθεί σε παλιές επιτυχίες και
διακρίσεις.
Με τον Καθηγητή Πέτρο Θέμελη συμφωνήσαμε και στην άποψη ότι ο πολιτισμός
αποτελεί επένδυση και μάλιστα εξαιρετικά κερδοφόρα. Η χώρα μας, αν και μικρή
σε έκταση, είναι γνωστή σε όλο τον πλανήτη και προσελκύει πλήθη επισκεπτών
κάθε χρόνο. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται με την επιθυμία να δουν μνημεία πολιτισμού, χώρους όπως η Ακρόπολη, η Ολυμπία αλλά και η αρχαία Μεσσήνη, η οποία
αναδείχθηκε μέσω της προσπάθειας του καθηγητή Θέμελη. Αν θέλουμε όμως να
κερδίσουμε από τον πολιτισμό, τόσο υλικά όσο και πνευματικά, οφείλουμε να τον
σεβαστούμε, να τον γνωρίσουμε και να τον διατηρήσουμε. Μία ανάλογη οπτική
έχουμε και εμείς στο σχολείο Ώθηση. Δεν πιστεύουμε ότι η μάθηση ολοκληρώνεται με την επιτυχία σε ένα διαγώνισμα. Προσπαθούμε αντίθετα να μυήσουμε τους
μαθητές στο πολιτισμικό γίγνεσθαι, να καλλιεργήσουμε την ευαισθησία, τα χαρίσματα, τα ενδιαφέροντα καθενός. Καρπός αυτής της προσπάθειας είναι το τεύχος
που κρατάτε στα χέρια σας.
Σε μία περίοδο μεταβολών, κατά την οποία αμφισβητείται οτιδήποτε είχαμε συνηθίσει να θεωρούμε δεδομένο, η παιδεία και ο πολιτισμός μπορούν να αποτελέσουν
ασφαλή όαση σταθερότητας. Διαχειριζόμενοι ό,τι πολυτιμότερο έχει απομείνει,
τα παιδιά μας, αισθανόμαστε την ευθύνη να τα καθοδηγήσουμε ώστε να ζήσουν
απαλλαγμένα από τις ψευδαισθήσεις και τα λάθη του παρελθόντος σε έναν κόσμο
περισσότερο όμορφο και δημιουργικό.

Δημήτρης Μπελέζος
Φιλόλογος
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Κυκλάδες

Το project της σχολικής
χρονιάς 2014 - 2015 είχε άρωμα θάλασσας

Ταξιδεύοντας στις Κυκλάδες
Όταν η τέχνη συναντά τα μαθηματικά

Μ

ία ομάδα μαθητών Α’ Λυκείου επέλεξε το project δημιουργίας ενός επιδαπέδιου παιχνιδιού με θέμα τις Κυκλάδες και τον Κυκλαδικό πολιτισμό. Οι συμμετέχοντες ερεύνησαν
και επέλεξαν πληροφοριακό υλικό για τη δημιουργία ερωτήσεων και απαντήσεων, επιμελήθηκαν την αισθητική, ενώ παράλληλα αξιοποίησαν μαθηματικά μοντέλα και διαδικασίες για να
ορίσουν τους κανόνες και να βελτιστοποιήσουν την ροή του
παιχνιδιού.
Σε πρώτη φάση, το παιχνίδι κατασκευάστηκε σε μεγάλη κλίμακα για υπαίθρια χρήση, όπου οι παίκτες «ταξιδεύουν», μετακινούμενοι από νησί σε νησί. Σε δεύτερη φάση, δρομολογείται
η παραγωγή του παιχνιδιού σε επιτραπέζια έκδοση με στόχο
την επικοινωνία με ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού.
Το παιχνίδι στην υπαίθρια μορφή του παρουσιάστηκε στο
μαθητικό συνέδριο «Τέχνη και Πολιτισμός στην Παιδεία» που
πραγματοποιήθηκε στο Κολλέγιο Αθηνών στις 27.3.2015. Επιπλέον, τα έργα των παιδιών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο
αυτού του project συμμετείχαν σε μαθητικό διαγωνισμό του
Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

6 άδραξε

Υπεύθυνες Καθηγήτριες:
Καλλιόπη Αρναουτάκη, Καθηγήτρια Εικαστικών
Μαρία Ρουσάκη, Μαθηματικός

Μαθαίνοντας για την Κυκλαδίτικη ναυτιλία
Όταν οι μαθητές γίνονται θαλασσοπόροι

Μ

ία ομάδα μαθητών της Β’ Λυκείου ασχολήθηκε με την
ναυτιλία στα νησιά των Κυκλάδων. Η ερευνητική εργασία
συμπεριέλαβε τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
• ιστορική αναδρομή των θαλάσσιων συγκοινωνιών στα νησιά
των Κυκλάδων, καθώς και των ναυαγίων που έχουν συμβεί
στην περιοχή αυτή,
• γεωγραφική αναφορά, περιγραφή και σχηματική σύγκριση
ανά εποχή του χρόνου των δρομολογίων των πλοίων, καθώς επίσης και αναφορά στις ρότες των πλοίων, εμπορικών
και επιβατικών,
• αναφορά στις πηγές ενέργειας και στους φυσικούς πόρους
των νησιών των Κυκλάδων, και τέλος
• μελέτη του ρόλου των κυκλαδίτικων νήσων στην ανάπτυξη της ναυτιλίας στη χώρα μας και στη διάρκεια πολεμικών
συρράξεων.

Η παρούσα ερευνητική εργασία ολοκληρώθηκε με την κατασκευή ενός εμπορικού πλοίου, όμοιο με αυτά που πλέουν
στη θαλάσσια περιοχή των Κυκλάδων. Οι μαθητές θέλησαν να
κατασκευάσουν ένα ξεχωριστό πλοίο και γι’ αυτό κατέληξαν
στην ιδέα να φτιάξουν ένα τρισδιάστατο πίνακα με μεταλλικά
στοιχεία και λεπτομέρειες.
Η κατασκευή υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου καθηγητή τούς συνεπήρε, αφιερώνοντας ιδιαίτερο χρόνο σε αυτή. Το
αποτέλεσμα είναι ένα ξεχωριστό έργο τέχνης που συμπληρώνει
την ερευνητική εργασία με τον καλύτερο και πιο πρωτότυπο
τρόπο.
Υπεύθυνος Καθηγητής:
Νικόλαος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Φυσικής

Γνωρίζοντας την Κυκλαδίτικη γαστρονομία
Των Κυκλάδων τα γλυκά φτιάχνουν όλη τη χρονιά

Μ

ία ομάδα μαθητών της Β’ Λυκείου επέλεξε να ασχοληθεί με τη μελέτη
της σύγχρονης Κυκλαδικής κουζίνας και διατροφής. Οι ενότητες που
αναπτύχθηκαν ήταν:
•
•
•
•
•

χαρακτηριστικές συνταγές μαγειρικής στις Κυκλάδες,
βότανα, ποτά και κρασί των Κυκλάδων,
τα προϊόντα με ονομασία προέλευσης των Κυκλάδων, και
τα Κυκλαδίτικα γλυκά.

Σημαντική δράση της συγκεκριμένης μαθητικής ομάδας αποτέλεσε η κατασκευή και έκδοση μαθητικού ημερολογίου για το έτος 2015, με γλυκά των
Κυκλάδων σε κάθε μήνα και τίτλο «Των Κυκλάδων τα γλυκά φτιάχνουν όλη
τη χρονιά!».
Υπεύθυνη Καθηγήτρια:
Κυπαρισσία Παναγιάρη, Φιλόλογος
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Δράσεις της Περιβαλλοντικής Ομάδας
για το σχολικό έτος 2014-2015

Κ

ατά τη σχολική χρονιά 2014-2015, η Περιβαλλοντική Ομάδα του Σχολείου μας, πραγματοποίησε μία σειρά από
δράσεις με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού μαθητών του Γυμνασίου.
Κάθε Δευτέρα απόγευμα, οι μαθητές της Περιβαλλοντικής
Ομάδας, υπό τον συντονισμό των καθηγητριών κας Βασιλικής
Θεοφάνη και κας Καλλιόπης Παπαδοπούλου, υλοποίησαν περιβαλλοντικές δραστηριότητες με στόχο την ευαισθητοποίηση
πάνω σε θέματα διαχείρισης φυσικών πόρων και προστασίας
του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση υλικών και τη μείωση του
όγκου των σκουπιδιών, καθώς και την κατανόηση της σημασίας
της ισορροπημένης διατροφής στην υγεία των εφήβων.
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Συγκεκριμένα, οι μαθητές:
• Aσχολήθηκαν βιωματικά με την δημιουργία σχολικού λαχανόκηπου και την καλλιέργεια αρωματικών βοτάνων, την
κομποστοποίηση με γεωσκώληκες για την παραγωγή βιολογικού λιπάσματος και την ανακύκλωση πλαστικών και αλουμινένιων συσκευασιών.
• Διοργάνωσαν σχολικό διαγωνισμό ανακύκλωσης, με στόχο
την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας, παράλληλα
με την καμπάνια «Τίποτα δεν πάει χαμένο» και τα έσοδα που
προέκυψαν από τη συλλογή των συσκευασιών διατέθηκαν
στην οργάνωση Το Χαμόγελο του Παιδιού.
• Συμμετείχαν στην παγκόσμια διαδικτυακή πλατφόρμα της

•

•

•
•
•

UNESCO Aspnet in Action, στον τομέα «Βιοποικιλότητα και
Αειφορία» καθώς και στην εκστρατεία Let’s Do It Greece με
δράσεις μέσα αλλά και έξω από το σχολείο σε συνεργασία
με το Δήμο Διονύσου.
Πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στην Καλαμάτα
και την Πύλο Μεσσηνίας μαζί με το Μουσικό και το Χορευτικό Όμιλο, τον Όμιλο Ποδοσφαίρου και Tae Kwon Do, κατά
την οποία είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας «Ελιά – Λάδι – Ιστορία – Αειφορία» και να γνωρίσουν
από κοντά πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία του τόπου μας.
Εξοικειώθηκαν με την πειραματική διαδικασία κάνοντας
αναλύσεις και μετρήσεις για την ποιότητα του χώματος καλλιέργειας των λαχανικών και του pH που απαιτείται για τη
βέλτιστη ανάπτυξη κάθε φυτού, κατανοώντας φαινόμενα
που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή.
Έλαβαν μέρος στην εβδομάδα εθελοντισμού στο πλαίσιο
της πανελλαδικής εκστρατείας Let’s Do It Greece 2015.
Πραγματοποίησαν φύτευση λουλουδιών στην αυλή του Σχολείου.
Ανέλαβαν το στολισμό με λουλούδια και αρωματικά βότανα
των εκδηλώσεων του Σχολείου.

Τέλος, η Περιβαλλοντική Ομάδα σε συνεργασία με το Δήμο
Διονύσου πραγματοποίησε δράση καθαρισμού και ανάπλασης
της περιοχής γύρω από το χώρο του Σχολείου με στόχο την
αισθητική βελτίωση της γειτονιάς μας και την άντληση ικανοποίησης ζώντας σε αυτήν.
Ευχαριστούμε τους μαθητές για τη συμμετοχή τους!

Συμμετέχοντες Μαθητές:
Παναγιώτης Βιτσεντζάτος, Σπύρος Βλάχος, Ανδρέας Γιαννακούρης, Ιωάννα Γκούσκου, Γιάννης Δεύτος, Δήμητρα Δεύτου,
Βασίλης Καλαμαράκης, Ρουμπίνη Καπελλάκου, Φαίνη Καραμπατέα, Μαρία Καράμπελα, Σπύρος Καρούσης, Ζωή Καρρέρ,
Ελένη Κωνσταντινίδου, Βασίλης Λουκάς, Βαγγέλης Μαλούχος,
Μυρτώ Μαρκομιχελάκη, Νίκος Μπεργούνης, Εριφύλη Μωραϊτη, Βασίλης Νησιανάκης, Επαμεινώνδας Νικηφόρος, Ειρήνη
Παπαδάκη, Στέφανος Πετράτος, Μαριάννα Πετροπούλου,
Εβελίνα Σούκου
Υπεύθυνες Καθηγήτριες:
Βασιλική Θεοφάνη, Φυσικός
Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Χημικός
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Κοίτα πΟιος Κυκλοφορεί!
Η Οδική Ασφάλεια «ήρθε» στο Σχολείο μας

Σ

τις μέρες μας 3 άνθρωποι τραυματίζονται θανατηφόρα
καθημερινά μετά από εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα και για
άλλους 3 ακόμη αρχίζει ο Γολγοθάς της ζωής, αφού τραυματίζονται σοβαρά. Παγκοσμίως, τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την 1η αιτία θανάτου στις ηλικίες 15 έως 29 ετών και τη 2η
αιτία θανάτου στις ηλικίες 5 έως 14 ετών. Τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία συμβαίνουν τις μέρες Παρασκευή και Σάββατο
από τις 12 π.μ. έως τις 6 π.μ. Όλα αυτά είναι έγκυρα στατιστικά
δεδομένα που οι περισσότεροι αγνοούμε. Μήπως, λοιπόν, είναι
ώρα να ανησυχήσουμε;
Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν την επικινδυνότητα που ενέχει η
οδική κυκλοφορία, γνωρίζουν πως δεν επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ πριν την οδήγηση, γνωρίζουν πως πρέπει να τηρούν
τον Κ.Ο.Κ., γνωρίζουν πως η υψηλή ταχύτητα μπορεί να αποβεί
μοιραία, γνωρίζουν…
Κι όμως κάποιοι μάλλον αρνούνται την αλήθεια και δρουν επιπόλαια. Κάποιοι θεωρούν πως τίποτα κακό δε θα συμβεί στους
ίδιους αν και όλοι, λίγο πολύ, έχουμε εμπλακεί άμεσα εμείς οι
ίδιοι ή έμμεσα κοντινοί μας άνθρωποι, σε τροχαία ατυχήματα.
Παράλληλα, την ώρα που ζούμε στην εποχή που η πληροφορία
ταξιδεύει πιο γρήγορα από ποτέ, τα Μ.Μ.Ε. αποσιωπούν αυτό το
σημαντικό θέμα.
Θέλοντας εμείς να μάθουμε περισσότερα για την οδική ασφάλεια, υλοποιήσαμε κάποιες δράσεις. Στις δράσεις αυτές εμπλέξαμε και άλλα άτομα, μικρούς και μεγάλους. Ολοκληρώνουμε με
αυτό το άρθρο, ελπίζοντας πως πετύχαμε κατά ένα βαθμό το
στοίχημα της επικοινωνίας αυτού του κρίσιμου θέματος.
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Κυκλοφορώ με ασφάλεια
στη γειτονιά του σχολείου μου
Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το τμήμα μας σε συνεργασία με το α2 γυμνασίου συμμετείχε σε εκπαιδευτικό περίπατο με βασικό σκοπό την
Κυκλοφοριακή Αγωγή. Οι επιμέρους στόχοι αυτής της δράσης ήταν:
• Η γνωριμία με το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον της τοπικής κοινότητας,
• Η γνωριμία με τα βασικά σήματα οδικής κυκλοφορίας,
• Η υιοθέτηση ορθών πρακτικών κατά την κυκλοφορία στους
δρόμους ως πεζοί ή ποδηλάτες,
• Η ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικού πνεύματος,
• Η προσομοίωση δύσκολων καταστάσεων και η αντιμετώπιση
αυτών,
• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για λήψη αποφάσεων που προστατεύουν την υγεία και την ασφάλεια μας και των ανθρώπων
γύρω μας.
Κατά τη διάρκεια του περιπάτου…
Κληθήκαμε να απαντήσουμε σε γρίφους που αφορούσαν την
οδική κυκλοφορία όπως:
«Σ’ αυτό μπορείς να δεις το είδωλο σου. Τι δουλειά έχει στους
δρόμους;»
«Νησιά στους δρόμους. Μα γιατί είναι εκεί;»
«Σήμα απαγορευτικό, μόνο από την άλλη θα περνώ. Ποιο είναι;»
Μάθαμε πώς να κυκλοφορούμε ως πεζοί με ασφάλεια, πώς
να διασχίζουμε το δρόμο με ασφάλεια και το σημαντικότερο; Τα
μάθαμε στην πράξη.
Τέλος, χωριστήκαμε σε ομάδες μελετώντας ένα σενάριο
επιβίωσης, όπου κληθήκαμε να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις
ζωής και θανάτου σε περιορισμένο χρόνο.

Μελετήσαμε τα Σήματα Οδικής Κυκλοφορίας
Τα σήματα είναι κώδικας επικοινωνίας.
Έχουν νόημα:
• Τα σχήματα
• Οι εικόνες
• Τα χρώματα
Με βάση λοιπόν τη φιλοσοφία των σημάτων φτιάξαμε σήματα
για την τάξη μας. Μεταφέραμε, λοιπόν, κάποιους από τους κανόνες
της τάξης και όχι μόνο, σε «απαγορευτικά» σήματα, «υποχρεωτικά»
και «προειδοποιητικά».

Μάθαμε το σωστό
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς ερευνήσαμε τρόπους ορθής κυκλοφορίας ως πεζοί, ποδηλάτες, μοτοσικλετιστές και οδηγοί αυτοκινήτων. Το αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης πληροφοριών ήταν
10 βασικές συμβουλές για την καθεμία από τις παραπάνω ομάδες,
οι οποίες συμβουλές εντάχθηκαν σε αφίσες που δημιουργήσαμε με
το αντίστοιχο θέμα.

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς» επισκέφτηκε το σχολείο μας
Στις 6 Μαρτίου 2015, ο κος Χατζηδοπαυλάκης επισκέφθηκε
το σχολείο μας εκπροσωπώντας το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», για να μας μιλήσει για την οδική
ασφάλεια αλλά και να μας τονίσει τα θανάσιμα λάθη που γίνονται
στις μέρες μας από τους οδηγούς. Στη δράση συμμετείχε όλο
το Γυμνάσιο.
Στην αρχή της παρουσίασης, ο κος Χατζηδοπαυλάκης πρόβαλε ένα βίντεο που εξιστορούσε τη «μαύρη» μέρα που ένας
22χρονος φοιτητής, ο Πάνος Μυλωνάς έχασε τη ζωή του, το
2005, χωρίς να έχει κάνει κάποιο λάθος. Κι όμως μια άτυχη στιγμή ήταν αρκετή για χαθούν άδικα δυο ζωές που άφησαν πολλή

λύπη και δάκρυα πίσω τους. Στο βίντεο μας δόθηκε η ευκαιρία
επίσης να ακούσουμε τις προσωπικές εμπειρίες των παρουσιαστών και να παρακολουθήσουμε τα «εγκλήματα» που κάνουν οι
οδηγοί στους δρόμους καθημερινά καθιστώντας την κυκλοφορία
στους ελληνικούς δρόμους επικίνδυνη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 5 πιο συνηθισμένα
λάθη που κάνουν οι οδηγοί. Καταρχήν, η έλλειψη εμπειρίας είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, αφού οι νέοι οδηγοί δε γνωρίζουν ακόμα πώς να δρουν
ανάλογα με την περίπτωση. Επίσης,
ένα εγκληματικό
λάθος
είναι
Το νυκτερινό
φως στον
κόσμο
η υπερεκτίμηση προσωπικών
ικανοτήτων
από
τους
τους
όπως
φαίνεται
από
τοίδιους
διάστημα
οδηγούς, οι οποίοι πιστεύουν πως είναι αρκετά έμπειροι
καλοί
(πηγή:και
NASA)
οδηγοί για να τρακάρουν και έτσι δε φορούν ζώνη ή παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Με λίγα λόγια, αγνοούν
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τον κίνδυνο και αποτελούν οι ίδιοι οδηγοί αρνητικά πρότυπα για
τις επόμενες γενιές. Τέλος, η «μαγκιά» των συχνά νεαρών οδηγών
μπορεί να αποδειχτεί μοιραία, αφού τα κόλπα που προσπαθούν
να κάνουν είναι επικίνδυνα και πέρα των δεξιοτήτων τους.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης μας τέθηκε το ερώτημα
«Πότε πιστεύετε πως γίνονται τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα;». Η απάντηση απλή. Παρασκευή και Σάββατο
βράδυ μεταξύ 12 π.μ. και 6 π.μ., όταν οι οδηγοί γυρνούν από τα
ξενύχτια, αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα, καθώς οι δρόμοι είναι
άδειοι εκείνη την ώρα και είναι μεθυσμένοι. Αναφέρθηκε μια χαρακτηριστική φράση γι’ αυτό το θέμα «Ένας πίνει, τρεις πεθαίνουν». Βέβαια, υπάρχουν πολλοί τρόποι να αποτρέψουμε τους
μεθυσμένους οδηγούς της παρέας μας να οδηγήσουν. Για παράδειγμα, προσπαθούμε να ορίσουμε τον οδηγό της βραδιάς, ο
οποίος δε θα πιει αλκοόλ. Αν ο οδηγός επιμένει να οδηγήσει, τότε
καταφεύγουμε στη λύση του ταξί με ή χωρίς τον οδηγό.
Ενδιαφέρουσα ήταν η εμπειρία μας φορώντας τα γυαλιά
προσομοίωσης μέθης που δοκιμάσαμε. Ήταν δύσκολο να πάμε
ένα βήμα μπροστά στην ευθεία, πόσο μάλλον να οδηγήσει κάποιος μεθυσμένος. Ας λάβουμε υπόψη όμως πως με τα γυαλιά
το μόνο που επηρεάσαμε ήταν η όραση και όχι άλλα σημεία του
εγκεφάλου όπως συμβαίνει πραγματικά. Άρα η κατάσταση είναι
ακόμα χειρότερη για έναν μεθυσμένο!
Ιδιαίτερη σημασία είχε η προτροπή του ομιλητή για τη σωστή
τοποθέτηση ζώνης ασφαλείας και κράνους, όχι μόνο για τους
οδηγούς αλλά και τους συνεπιβάτες. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα ενός αυτοκινήτου που κινείται με 30 km/h, με επιβάτη στο πίσω κάθισμα του οδηγού μάζας 43 kg. Σε περίπτωση
σύγκρουσης, ο επιβάτης του πίσω καθίσματος μόλις 43 kg, θα
ασκήσει δύναμη στον οδηγό που βρίσκεται μπροστά του σαν να
ζύγιζε 620 kg! Αυτό θα συμβεί βέβαια μόνο στην περίπτωση που
δε φοράει ζώνη ασφαλείας.
Στο τέλος της παρουσίασης ενημερωθήκαμε για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν μετά από ένα τροχαίο ατύχημα. Βασικοί
κανόνες είναι πως δεν αφαιρούμε το κράνος σε καμία περίπτωση και δε μετακινούμε τα θύματα, εκτός αν κινδυνεύει άμεσα η
ζωή τους. Επίσης, δε δίνουμε νερό ή φαγητό στους τραυματίες.
Καλούμε άμεσα βοήθεια χρησιμοποιώντας τους παρακάτω χρήσιμους αριθμούς:
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Στην Ελλάδα:
Αν χρειάζομαι μόνο ασθενοφόρο καλώ 166.
Αν χρειάζομαι μόνο αστυνομία καλώ 100.
Αν χρειάζομαι μόνο πυροσβεστική καλώ 199.
Ερευνήσαμε
Το Φεβρουάριο του 2015 πραγματοποιήσαμε μία έρευνα με
155 συμμετέχοντες. Ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν τα 40 έτη
και οι 100 από αυτούς ήταν γυναίκες ενώ οι 55 άνδρες. Οι 126
συμμετέχοντες δήλωσαν πως είναι οδηγοί αυτοκινήτου και 29
αυτών οδηγούν και αυτοκίνητο και μηχανή. Οι συμμετέχοντες
απάντησαν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο εξέταζε την οδική συμπεριφορά αυτών, όπως αν τηρούν τον Κ.Ο.Κ., αν τηρούν τους
κανόνες ασφαλείας κ.α. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε online
και προωθήθηκε στα μέσα δικτύωσης και επικοινωνίας σε ένα
ευρύ κοινό.

Διάγραμμα 1:
Φοράτε ζώνη ασφαλείας/κράνος;
Το 90,3% των συμμετεχόντων
απάντησαν πως φορούν Πάντα ζώνη/
κράνος ενώ το 9% αυτών φορούν
Συνήθως αλλά όχι Πάντα. Μόνο ένας
συμμετέχων ομολόγησε πως δε φοράει ποτέ ζώνη/κράνος.

Διάγραμμα 2:
Γιατί φοράτε ζώνη ασφαλείας/κράνος;
Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων
(94,1%) θεωρούν πως η ζώνη και το κράνος τους
προστατεύει, γι αυτό και τα φορούν. Το 3.9% των
συμμετεχόντων όμως έχει αμφιβολίες για το αν η
ζώνη και το κράνος αποτελούν μέτρο προστασίας. Παράλληλα, ένα μικρό ποσοστό (1,3%) φορούν ζώνη ή κράνος φοβούμενοι το πρόστιμο.

Διάγραμμα 4:
Έχετε οδηγήσει υπό την επήρεια αλκοόλ;
Οι μισοί συμμετέχοντες (50,3%) παραδέχτηκαν πως έχουν οδηγήσει λίγες φορές έχοντας
προηγουμένως καταναλώσει αλκοόλ, ενώ λιγότεροι (46,5%) δεν έχουν οδηγήσει ποτέ υπό
την επήρεια αλκοόλ. Αξιοσημείωτο είναι δε πως
5 άτομα ομολογούν ότι έχουν οδηγήσει πολλές
φορές μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Διάγραμμα 7:
Ποιος είναι ο λόγος
που παραβιάζετε τον Κ.Ο.Κ.;
Τα αποτελέσματα εδώ είναι εντυπωσιακά. Το 42% των ερωτηθέντων
υποστηρίζουν πως γνωρίζουν πότε
μπορούν να τον παραβιάσουν! Το
30% περίπου αποδίδει το γεγονός σε
απερισκεψία, ενώ το 2,5% σε αδιαφορία προς τον Κ.Ο.Κ. Τελικά μόνο
το 26% περίπου δεν παραβιάζει τον
Κ.Ο.Κ. σύμφωνα με τις απαντήσεις.

Διάγραμμα 3:
Που χρησιμοποιείτε ζώνη ασφαλείας/κράνος;
Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων
(146 συμμετέχοντες) δήλωσαν πως φορούν
ζώνη εντός και εκτός πόλης, για μικρές και
μεγάλες αποστάσεις. Μόνο 8 άτομα υποστήριξαν πως φορούν ζώνη μόνο για μεγάλες
αποστάσεις, εκτός πόλης.

Διάγραμμα 5:
Έχετε παραβιάσει κόκκινο σηματοδότη;
76 από τους συμμετέχοντες (49%)
δεν παραβίασαν ποτέ κόκκινο φανάρι
αλλά αντίστοιχα 77 άτομα έχουν παραβιάσει κόκκινο φανάρι λίγες φορές. Τα
υπόλοιπα άτομα παραδέχονται πως η
παραβίαση κόκκινου σηματοδότη έχει
γίνει πολλές φορές από τους ίδιους.

Διάγραμμα 6:
Ακολουθείτε τα όρια ταχύτητας;
Τα όρια ταχύτητας τηρούνται
πάντα από 26 άτομα (16,8%). 114
άτομα όμως ακολουθούν συνήθως
αλλά όχι πάντοτε τα όρια ταχύτητας
ενώ υπάρχουν και 15 άτομα που τα
ακολουθούν σπάνια.

Διάγραμμα 8:
«Οι άντρες είναι καλύτεροι οδηγοί από τις γυναίκες. Συμφωνείτε;»
Η προκατάληψη ως προς τις γυναίκες οδηγούς υπάρχει τελικά; 24 άτομα δήλωσαν πως διαφωνούν με την παραπάνω φράση. Παράλληλα, 114 άτομα θεωρούν ότι οι οδηγικές δεξιότητες εξαρτώνται από το ίδιο το άτομο και ένα ποσοστό 11% (17 άτομα) συμφωνούν πως οι άνδρες είναι καλύτεροι οδηγοί από τις γυναίκες. Το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας αποτελείται κατά 65% περίπου
από γυναίκες, οπότε πιθανόν να μην είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό το αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά,
είναι αξιόλογο να σημειώσουμε πως έπειτα από ένα κοινωνικό πείραμα που πραγματοποιήθηκε
στο Πανεπιστήμιο του Queensland, Δρ. Courtney von Hippel συμπεραίνει πως: «Όταν οι άνθρωποι
έρχονται αντιμέτωποι με αρνητικά, για αυτούς, στερεότυπα φαίνεται να δοκιμάζουν ένα πρόσθετο
γνωστικό φορτίο, που μπορεί να μειώσει την απόδοσή τους για έναν στόχο. Μπορεί να υπάρχουν
πολλά πράγματα που συμβαίνουν στον περιβάλλοντα χώρο ενώ μια γυναίκα οδηγεί, όπως ένας
άντρας οδηγός που εκνευρίζεται με την προσπάθειά της να παρκάρει»
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Διάγραμμα 9:
Ποια πιστεύετε πως είναι η
βασική αιτία τροχαίων ατυχημάτων;
Οι περισσότεροι συμμετέχοντες αποδίδουν τα
τροχαία ατυχήματα στην κατανάλωση αλκοόλ πριν την
οδήγηση και στην παραβίαση
των ορίων ταχύτητας. Άλλα
ποικίλα αίτια αναφέρθηκαν
επίσης όπως απεικονίζονται
στο διάγραμμα 9.

Η ερώτηση για την καταλληλότερη λύση στο πρόβλημα
δεν τέθηκε στους μεγάλους. Τέθηκε σε νέους ηλικίας 12 έως
18 ετών. 18 άτομα ανταποκρίθηκαν στην έρευνα. Από αυτά οι
10 νέοι προτείνουν αυστηρότητα στην τήρηση του Κ.Ο.Κ. και
ποινές στην παραβίαση αυτού. 4 από τους συμμετέχοντες θεωρούν πως η εισαγωγή της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία
θα αποτελούσε ένα μέτρο πρόληψης του προβλήματος. Οι
υπόλοιποι παρουσιάζονται απαισιόδοξοι «Δεν υπάρχει λύση για
τον Έλληνα οδηγό», ενώ κάποιος προτείνει «Να αναπτυχθούν
προγράμματα στα αυτοκίνητα που θα προστατεύουν τους επιβαίνοντες».
Μήπως τελικά η τεχνολογία θα μπορούσε να γίνει σύμμαχός
μας στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων; Όντως στη σύγχρονη εποχή, η τεχνολογία αλλά και η μίμηση καλών προτύπων
μπορούν να κάνουν τους δρόμους μας ασφαλέστερους. Στο
Sydney της Αυστραλίας και σε άλλες χώρες τοποθετήθηκαν
φανάρια – χρονόμετρα, προκειμένου οι πεζοί να γνωρίζουν
πόσο χρόνο έχουν διαθέσιμο για να διασχίσουν το δρόμο. Παράλληλα, μια εφαρμογή στο κινητό των οδηγών της Αυστραλίας σώζει ζωές. Η εφαρμογή Speed Adviser καθοδηγεί τον
οδηγό και τον προειδοποιεί κατά την παράβαση των ορίων ταχύτητας ή όταν πλησιάζει διαβάσεις πεζών ή σχολεία, έτσι ώστε
να μειώσει ταχύτητα. Επιπλέον, στο Λονδίνο υπάρχουν σε πολλά σημεία του δρόμου και όχι μόνο, προειδοποιήσεις για τους
πεζούς και οδηγούς για επιπλέον ασφάλεια.
Ο «έξυπνος» καθρέπτης της Nissan αποτέλεσε την
αφορμή για το βραβείο με το οποίο τιμήθηκε η γνωστή βιομηχανία αυτοκινήτων από το Παγκόσμιο Συμπόσιο Οδικής

Ασφάλειας, το 2014. Η τεχνολογία του «έξυπνου» καθρέπτης
της Nissan συντελεί στην επίτευξη ασφαλέστερων οδικών μετακινήσεων. Χάρη σε αυτό το τεχνολογικό επίτευγμα ο οδηγός
μπορεί να διασφαλίσει την ορατότητα στο πίσω μέρος του οχήματος. Παράλληλα η ψηφιακή εικόνα βελτιώνει την ορατότητα
στο σκοτάδι, αλλά και σε συνθήκες βροχόπτωσης, όπως και
έντονης ηλιοφάνειας.
Τελικά, ποιο είναι το πρόβλημα και ποια η λύση σε όλα τα
παράδοξα που παρουσιάζονται γύρω από αυτό το θέμα; Εφόδια και προτάσεις για λύσεις διαθέτουμε. Το θέμα είναι να ξεκινήσει ο καθένας από εμάς να δίνει το καλό παράδειγμα στους
άλλους. Γιατί να τηρούν οι οδηγοί συνήθως και όχι πάντα τα
όρια ταχύτητας; Γιατί να καταναλώνουν αλκοόλ πριν την οδήγηση; Κι αν εγώ, εσύ ή οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας είναι στο
άλλο αυτοκίνητο που μία φορά θα χτυπήσουν, επειδή θα χάσουν τον έλεγχο; Ας ξεκινήσουμε όλοι να τηρούμε τον Κ.Ο.Κ.
πεζοί, οδηγοί και ποδηλάτες. Τότε ίσως καταφέρουμε να κάνουμε τους δρόμους μας πιο ασφαλείς και κυρίως να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Έτσι, λοιπόν...

Κάνε Ό,τι Καλύτερο όταν οδηγείς....

Πηγές:
www.ioas.gr (Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»)
www.astynomia.gr
www.sciencenews.gr
www.roadsafety.transport.nsw.gov.au
www.skai.gr

Συντακτική Ομάδα:
Ελένη Αλεξάνδρου, Ειρήνη Βαφειάδη, Άρης Γερογιάννης, Γιάννης Δεύτος, Μιχάλης Ζαγοραίος, Νίκος Καράμπελας, Κωνσταντίνος Κουφάκης, Μιχάλης Μυλερός, Βασίλης Νησιανάκης,
Νίκος Ρούλιας
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Ηρώ Κατσαμάγκα, Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας
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Άσε την καρδιά σου να χτυπήσει δυνατά!
Η Αντικαπνιστική Εκστρατεία
του Σχολείου ΩΘΗΣΗ
Ημέρα Αγάπης
Μα, ποια είναι αυτή;
Στο σύγχρονο κόσμο αυτή είναι η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Μια ευκαιρία έκφρασης της αγάπης …
Μήπως, όμως, αυτή η μέρα έχει άλλο νόημα για κάποιους
ανθρώπους;
Για μερικούς, είναι μία ευκαιρία για υπερκατανάλωση …
Για άλλους, η μέρα αυτή είναι πράγματι μία ακόμη ευκαιρία
να δείξουν την αγάπη τους…
Για κάποιους άλλους η μέρα αυτή είναι απλά μία ακόμη
μέρα του Φλεβάρη…
Ίσως για μερικούς αυτή η μέρα να τους θυμίζει ένα αγαπημένο πρόσωπο…
Όταν, όμως, αυτή η μέρα αποτελεί έμπνευση και ευκαιρία
για να εξυμνήσουμε την αγάπη προς το σώμα μας και τον εαυτό μας τότε ΝΑΙ αυτή η μέρα είναι σίγουρα σημαντική!
Άσε την καρδιά σου να χτυπήσει δυνατά…
Αυτό είναι το μήνυμα! Το μήνυμα μίας ομάδας εφήβων που
δε χαίρονται όταν βλέπουν τους γονείς τους να καπνίζουν, και
στεναχωριούνται που δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι’ αυτό.
Και όμως μπορούν… Μπορούν να αγαπήσουν τον εαυτό
τους και να αφήσουν την καρδιά τους να χτυπήσει δυνατά κυριολεκτικά και μεταφορικά:
• να χτυπήσει δυνατά για να μπορούν να αγαπάνε δυνατά χωρίς κάτι να τους στερεί αυτό το υπέρτατο συναίσθημα,
• να χτυπήσει δυνατά για να είναι υγιείς και να χαίρονται τη ζωή
χωρίς προβλήματα,
• να χτυπήσει δυνατά για να ακούνε την καρδιά τους και να
νιώθουν πως είναι ζωντανοί,
• να χτυπήσει δυνατά για να μεταδίδουν τη χαρά της ζωής και
στους αγαπημένους τους ανθρώπους, και
• να χτυπήσει δυνατά στέλνοντας το μήνυμα κατά του τσιγάρου που στερεί τη ζωή σε 19.000 Έλληνες κάθε χρόνο λόγω
ασθενειών που προκαλούνται από το κάπνισμα και συνδέονται με την υγεία της καρδιάς, του κυκλοφορικού, του αναπνευστικού και τον καρκίνο.

Φαίνεται πως οι νέοι της σημερινής γενιάς είναι πιο τυχεροί, διότι γνωρίζουν αναμφίβολα τις επιπτώσεις του τσιγάρου.
Επίσης, οι σύγχρονοι έφηβοι μεγαλώνουν σε μια κοινωνία όπου
οι άμεσες διαφημίσεις του τσιγάρου απαγορεύονται και σε μια
κοινωνία όπου ακόμα και οι καπνοβιομηχανίες αναγκάστηκαν
να παραδεχτούν τις βλαβερές συνέπειες του τσιγάρου.
Και όμως ακόμα και σήμερα 1 στους 10 έφηβους 13 – 15 ετών
στην Ελλάδα καπνίζει και πάνω από 8 στους 10 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου παραδέχονται πως έχουν εκτεθεί τουλάχιστον
μία φορά σε παθητικό κάπνισμα τις τελευταίες 30 μέρες.
Ας αφήσουμε καλύτερα την καρδιά μας να χτυπήσει δυνατά και ας επιλέξουμε όλοι μια ζωή, έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο.
Εμείς κάναμε την αρχή ... στείλαμε το μήνυμα!
Ακολουθήστε μας!
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τη στήριξη της
ομάδας του κ. Μπεχράκη για την υλοποίηση της βιωματικής
δράσης για το κάπνισμα στο Σχολείο μας.

Πηγές:
Εγχειρίδιο για τον εκπαιδευτικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικό υλικό αγωγής υγείας, Μαθαίνω την αλήθεια,
Λέω όχι στο τσιγάρο (2014).
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και Τμήμα Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Global Youth Tobacco Survey (2013).
Έρευνα καταγραφής στάσεων και συμπεριφορών μαθητών και
μαθητριών απέναντι στο κάπνισμα, Ιδρυμα Ιατροβιολογικών
Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (2014).
Συμμετέχοντες Μαθητές:
Δήμητρα Δεύτου, Αναστασία Παπαθεοδώρου, Κωνσταντίνα
Παπακώστα, Πάνος Πολυζωγόπουλος, Ειρήνη Σάββα, Ευθύμης Σπανόπουλος, Σοφία Σπανουδάκη, Ελισάβετ Τσιμπούκη
Υπεύθυνες Προγράμματος:
Ηρώ Κατσαμάγκα, Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας
Δήμητρα Παπανικολοπούλου, Θεολόγος
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Το Λογοτεχνικό Εργαστήρι της Ώθησης

Σ

το μάθημα της Νεοελληνικής Γραμματείας προσπαθούμε
να εμβαθύνουμε στην ποίηση και την πεζογραφία, ελληνική και ξένη, να τις μελετήσουμε και να διδαχθούμε από αυτές.
Να αποκτήσουμε έναν χώρο συνάντησης για όλους, όσοι αγαπούν να διαβάζουν και να γράφουν, για όλους τους φίλους του
βιβλίου.
Οι μαθητές Γυμνασίου καλούνται να διαβάσουν κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς δύο έργα, ελληνικής και ξένης
λογοτεχνίας, και να παρουσιάσουν εντυπώσεις, απόψεις, συναισθήματα, να παράξουν οι ίδιοι δικό τους πρωτότυπο κείμενο και να μελοποιήσουν ή να δραματοποιήσουν αποσπάσματα
των έργων. Κατά τη φετινή χρονιά οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου
παρουσίασαν στο πλαίσιο της Ζώνης Πολιτισμού το έργο της Ζ.
Σαρή «Ο Κύριός μου», οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου το κλασικό
έργο του Έρνεστ Χέμινγουεϊ «Ο Γέρος και η Θάλασσα», ενώ οι
μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου το θεατρικό έργο του Φ. Γ. Λόρκα
«Ματωμένος Γάμος». Επίσης, οι μαθητές του Γυμνασίου και
της Α΄ Λυκείου έγραψαν χριστουγεννιάτικες ιστορίες και παραμύθια.

Παράλληλα, το Σχολείο μας συμμετέχει στο «Λογοτεχνικό
εργαστήρι και Δημιουργική γραφή», ένα πρόγραμμα που οργανώνεται από το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, με σκοπό να καλλιεργηθεί η φιλαναγνωσία και
να ασχοληθούν οι μαθητές με τη συγγραφή. Κατά το σχολικό
έτος 2013-2014, διακρίθηκαν η μαθήτρια του τμήματος Α1 Ελπίδα Αραβαντινού - Ζαφείρη με το διήγημα «Μείνε...» και η
μαθήτρια του τμήματος Α3 Σοφία Σαλούστρου με το ποίημα
«Έννοιες χαμένες», ενώ η μαθήτρια του τμήματος Α3 Αριάδνη
Παρθένη κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία των θεατρικών έργων Γυμνασίου με το έργο «Ρατσισμός».
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Μέλη του λογοτεχνικού ομίλου δραματοποίησαν ένα γερμανικό λογοτεχνικό βιβλίο και, σε συνέχεια της δράσης αυτής,
οργανώσαμε εκδρομή στη Γερμανία για να παρακολουθήσουμε φεστιβάλ κινηματογράφου στο Oberhausen.
Τέλος, η ομάδα του Λογοτεχνικού Εργαστηρίου συμμετείχε στον διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών,
όπου διακρίθηκε ο μαθητής της Α’ Λυκείου Δημήτρης Μπουγιούρης, κερδίζοντας το 2ο Βραβείο στην κατηγορία του Εφηβικού Διηγήματος.
Αναμφισβήτητα τα αποτελέσματα κρίνονται θετικά, καθώς
όλο και περισσότεροι μαθητές εμπλέκονται στα παραπάνω
προγράμματα, καλλιεργούν την ουσιαστική επαφή με τα λογοτεχνικά κείμενα, συμμετέχουν σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς
και διακρίνονται.
Συμμετέχοντες Μαθητές:
Ειρήνη Κουδουνάκου, Κωνσταντίνος Μητρούλιας, Βασίλης Νησιανάκης, Άννα Παπαδοπούλου, Μαρία Πετροπούλου, Βασιλική
Σμυρνή, Εβελίνα Σούκου, Άννα Χριστοφορίδου, Βασίλης Πέτικας, Σοφία Σγουρού, Χρυσούλα Σπυράτου, Εύα Αλεξάνδρου,
Αλεξάνδρα Μυρωδιά, Ελπίδα Αραβαντινού - Ζαφείρη, Αριάδνη
Παρθένη, Σαράντης Ραυτόπουλος, Σοφία Σαλούστρου, Γεωργία Φωτοπούλου, Αμάντα Λιναρά, Γεωργία – Μαρίνα Αλεξίου,
Δημήτρης - Ανδρέας Μπουγιούρης, Εύη Αρβανίτη, Σταυρίνα
Ασανακίδη, Ελένη Στριγγλή, Κωνσταντίνος Πρασόπουλος,
Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Στέφανος Σαργιάνος, Θωμάς
Τζιρακιάν, Μικαέλα Πολυζωγοπούλου
Υπεύθυνοι Προγράμματος:
Κυπαρισσία Παναγιάρη, Ελένη Κλαδά, Φιλόλογοι
Σοφία Λυμπεροπούλου, Καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας

Ρατσισμός
Αριάδνη Παρθένη

1ο Βραβείο στην κατηγορία
Θεατρικού Έργου
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής 2013-2014

Σπίτι Ελένης
Η Αγγελική άνοιξε την πόρτα του δωματίου με ένα ζεστό
χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη.
«Καλημέρα»
Η φίλη της δεν απάντησε. Καθόταν στην καρέκλα δίπλα στο
παράθυρο και ατένιζε τη θέα σκεφτική. Η Αγγελική την πλησίασε, δεν φαινόταν να είχε αντιληφθεί την παρουσία της κοπέλας.
«Ωραία μέρα σήμερα».
«Ε;»
«Να, λέω, έχει ήλιο και κάνει ζέστη, ωραία δεν είναι;»
«Δεν θα το’ λεγα». Κάτι στον τόνο της χτύπησε άσχημα στην
κοπέλα.
«Είσαι καλά;»
«Δεν τα ’μαθες;» Η Ελένη γύρισε και την κοίταξε με τα μεγάλα
μάτια της. Ήταν φίλες από το νηπιαγωγείο, αλλά η Αγγελική
πρώτη φορά την έβλεπε τόσο ανήσυχη.
«Όχι, τι να μάθω;»
«Α... Πώς και δεν το έμαθες, έχει βουίξει ο τόπος.»
«Τι έγινε, Ελένη, με κάνεις και ανησυχώ».
«Θυμάσαι εκείνο το κορίτσι;»
«Ποιο;»
«Από το δίπλα τμήμα, που είναι από το Πακιστάν.»
«Α, ναι, κατάλαβα ποια λες». Η Αγγελική μπερδεύτηκε. Τι τη
νοιάζει την Ελένη για το συγκεκριμένο κορίτσι; Κανείς δεν
ασχολούνταν μαζί της. Ή μάλλον όλοι, όλοι μαζί δεν την κοροϊδεύανε;
«Ξέρεις, σήμερα το πρωί...»
Σχολείο
Προσπαθούσα να ανοίξω δρόμο ανάμεσα στα παιδιά, αλλά
όλοι φαίνονταν να προχωράνε αντίθετα από μένα, προς την
έξοδο, φεύγοντας από το προαύλιο. Έκανα λίγο στην άκρη,
ενώ προσπαθούσα να κρατήσω τα δάκρυα που ανέβαιναν στα
μάτια μου. Αυτό που ένιωθα δεν ήταν ούτε πόνος, ούτε λύπη,
αλλά τύψεις. Όταν το έμαθα το πρωί, κατάλαβα, κατάλαβα
πόσο απαίσια θα πρέπει να ένιωθε. Αλλιώς, γιατί να πάρει μια
τέτοια απόφαση;
Όταν κατάφερα να βγω στην αυλή, είδα μερικά παιδιά που
κάθονταν σε πηγαδάκια και μιλούσαν.
Σκόρπιες λέξεις έφτασαν στα αυτιά μου:
Έπεσε
Αστυνομία
Κινητό
Ταράτσα
Έπεσε
Κοντοστάθηκα για λίγο, όταν είδα μια καθηγήτρια να με
πλησιάζει. Η Πετροπούλου των μαθηματικών.
«Δε φαίνεσαι καλά μικρή μου».
«Γιατί θα έπρεπε να είμαι καλά δηλαδή;» Δεν το κατάλαβα εκείνη τη στιγμή, αλλά πρέπει να φώναξα, καθώς η Πετροπούλου
γούρλωσε τα μάτια της και απομακρύνθηκε μουρμουρίζοντας.
Σπίτι Ελένης
«Έπεσε».
«Τι εννοείς έπεσε;» Η Αγγελική την κοίταζε επίμονα, κάτι μέσα
της της έλεγε ότι αυτό που θα άκουγε θα την τρόμαζε.
«Φούνταρε από την ταράτσα στο κενό, πώς το λέμε, αυτοκτόνησε».
«Πού, πότε;»

«Το πρωί στο σχολείο». Έκανε μια δραματική παύση για να
αφήσει τη φίλη της να το χωνέψει. «Ήρθε πιο νωρίς και μπήκε
στο γραφείο, τάχα μου για να πάρει μια ασπιρίνη, επειδή την
πονούσε το κεφάλι της. Όταν δεν την κοίταζε, κανείς αρπάζει τα κλειδιά και τρέχει στη ταράτσα. Πετάει το κινητό της και
μετά από λίγο πέφτει και αυτή. Τόσο απλά. Τα έχασες, ε;»
«Είναι απαίσιο».
«Ποιο από όλα;»
«Όλα». Η Αγγελική ένιωθε χαμένη, κάθισε στην άκρη του κρεβατιού. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πόσο μάλλον
ένα νέο κορίτσι. Αλλά το χειρότερο ήταν ο λόγος για τον οποίο
αυτοκτόνησε. «Ξέρεις ποιοι ευθύνονται, έτσι δεν είναι;»
«Εμείς ούτε που της μιλάγαμε.»
«Όλοι την κοροϊδεύαμε. Μερικοί πίσω από την πλάτη της και
άλλοι μπροστά της.»
«Μακάρι να ήταν μόνο το ότι την κοροϊδεύαμε».
Σχολείο
Πλησίασα και κάθισα σε ένα παγκάκι, τα πόδια μου δεν με
βαστούσαν άλλο. Η ώρα ήταν 1:00 και είχε αρχίσει ήδη να κάνει
ανυπόφορη ζέστη. Το σχολείο πάντα το μισούσα, μου θύμιζε
φυλακή με τις μικρές σαν κελιά τάξεις και τους γκρίζους τοίχους. Στην πραγματικότητα, ίσως να είχα σταματήσει από το
γυμνάσιο αλλά ερχόμουν μόνο για να νιώθω ότι είμαι κάποια,
να το παίζω σπουδαία. Μετά το θάνατο της μητέρας μου ένιωθα απροστάτευτη, αδύναμη, φοβόμουν. Γι’αυτό είμαι αυτή που
είμαι, μέσα από τη δυστυχία των άλλων παίρνω κουράγιο. Κουράγιο ότι υπάρχουν ζωές χειρότερες από τη δική μου.
Άκουσα βήματα πίσω μου, δε γύρισα, ήξερα ποιος ήταν.
Κάθισε δίπλα μου και προσπάθησε να με αγκαλιάσει, τον απέφυγα.
«Θάλεια τι συμβαίνει;»
Συνέχιζα να κοιτάζω το χώμα, χωρίς να μιλάω.
«Λέγε ρε, τι έχεις;». Η φωνή του Άρη βγήκε λίγο πιο θυμωμένη
από πριν.
«Τίποτα».
«Ναι, καλά, λέγε, αν δεν τα πεις στο αγόρι σου, σε ποιον θα τα
πεις;»
Σε κάποιον λιγότερο ηλίθιο, σκέφτηκα, αλλά δεν είπα τίποτα.
«Γι’ αυτή τη βρωμοπακιστανή κάνεις έτσι; Έλα τώρα. Καλύτερα που βούτηξε από τον πέμπτο, να ησυχάσουμε». Με άρπαξε
από τους ώμους. « Πάει μία, κατάλαβες, καθάρισε ο τόπος από
έναν από αυτούς, μην ασχολείσαι».
«Δεν έφταιγε σε τίποτα». Γύρισα και τον κοίταξα στα μάτια.
«Αυτό δεν θα το έλεγες εχτές. Αν δεν θυμάσαι, θέλαμε να τη
ξεφορτωθούμε».
«Ήταν απαίσιο αυτό που κάναμε Άρη, εμείς φταίμε που αυτοκτόνησε. Της φερόμασταν απαίσια».
«Και; Δεν την σπρώξαμε κιόλας να πέσει από την ταράτσα. Αλλά
τι σε νοιάζει εσένα; Η Θάλεια που ήξερα δεν θα έκανε έτσι».
«Φύγε» του είπα σιγά, ενώ κοιτούσα τις άκρες των παπουτσιών
μου.
«Τί είπες;» Η φωνή του αγρίεψε ακόμα περισσότερο.
«Φύγε», φώναξα, «φύγε. Δεν θέλω να τσακωθούμε, φύγε».
Δεν σηκώθηκε, έμεινε εκεί με μια περίεργη έκφραση ζωγραφισμένη στο πρόσωπο. Σηκώθηκα και έτρεξα έξω στο δρόμο, έπρεπε να πάρω μια ανάσα.
Ο δρόμος ήταν άδειος, τελικά αποφάσισα να γυρίσω σπίτι,
δεν μου άρεσε η ιδέα να μείνω στο σχολείο και δεν είχα χρήματα μαζί μου για να πάω να πιω καφέ. Περπάτησα μέχρι το
διαμέρισμα το οποίο δεν ήταν και πολύ μακριά από το σχολείο.
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Η γειτονιά μου με γκρίζα σπίτια, χωρίς αυλές, χωρίς πράσινο,
χωρίς παιδιά, μόνο αυτοκίνητα και ένα μικρό παρκάκι με άρρωστα δέντρα.
Ξεκλείδωσα με τα κλειδιά μου την πόρτα και μπήκα μέσα.
Το σπίτι ήταν ακατάστατο και μύριζε έντονα αλκοόλ. Μπορούσα να φανταστώ τον πατέρα μου να λαγοκοιμάται στον καναπέ
ύστερα από το χθεσινό μεθύσι. Κάποια στιγμή θα ξυπνούσε και
τότε θα άρχιζε να φωνάζει γιατί δεν είμαι σχολείο, αλλά αυτό
θα αργούσε. Τα άφησα όλα όπως ήταν και κλειδώθηκα στο δωμάτιό μου.
Χώθηκα κάτω από τα σκεπάσματα. Σκέψεις στροβιλίζονταν
στο μυαλό μου. Της φερόμασταν τόσο απαίσια.
Μερικές φορές μου βγαίνει αυθόρμητα, χωρίς να το καταλαβαίνω, και μετά δεν μπορώ να το σταματήσω. Φωνάζω,
βρίζω, σπάω πράγματα, μερικές φορές χτυπάω ό,τι ή όποιον
βρω μπροστά μου. Μια φορά της έσπασα τη μύτη. «Έπεσες και
χτύπησες, κατάλαβες; Αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε ό,τι θα
πάθεις, αν το πεις πουθενά, κατάλαβες ρε;»
Σηκώθηκα από το κρεβάτι και πλησίασα τη βιβλιοθήκη μου.
Δεν είχε βιβλία πάνω, μόνο πεταμένα ρούχα και σκουπίδια.
Τελικά βρήκα αυτό που έψαχνα. Το βιβλίο που μου διάβαζε η
μητέρα μου, όταν ήμουν μικρή. Το είχα μάθει απ΄ έξω κάποτε,
μετά το ξέχασα και έμεινε να αραχνιάζει σε μια γωνία. Το άνοιξα
και διάβασα τις πρώτες σειρές. Ήταν μια φορά και έναν καιρό.
Άκουσα χτυπήματα στην πόρτα.
«Άνοιξε».
Πήρα μια βαθιά ανάσα, μαζεύοντας όση δύναμη είχα και
άνοιξα.
«Ξύπνησες μπαμπά;»
«Γιατί δεν είσαι στο σχολείο;»
«Δεν έχουμε σήμερα».
«Δεν μας παρατάς, λέγε, γιατί δεν είσαι στο σχολείο;»
«Αυτοκτόνησε ένα κοριτσάκι, δεν έχουμε μάθημα».
«Βλακείες».
«Εσύ, γιατί δεν είσαι στη δουλειά;»
«Τι σε νοιάζει; Ο διευθυντής μου είσαι; Ίδια η μάνα σου. Αλλά
τι να κάνουμε, αυτή μας έκανε τη χάρη και έπεσε από εκείνο
το γκρεμό με το αυτοκίνητο». Γέλασε, το γέλιο του ήταν τραχύ,
σαν πέτρες που τρίβονται μεταξύ τους.
«Ό,τι στοίχημα ότι ήθελες να είχα πεθάνει και εγώ μαζί της»
φώναξα, έχανα τον έλεγχο.
«Ναι, ήθελα. Θα είχα γλιτώσει από πολλούς μπελάδες, γιατί
μόνο τέτοιους φέρνεις, κατάλαβες;»
Δεν είπα τίποτα, απλά έσκυψα το κεφάλι και σκούπισα τα
δάκρυα που έτρεχαν από τα μάτια μου. Με άρπαξε από τον
ώμο και με έσπρωξε.
«Άντε να μου φέρεις τσιγάρα, τελείωσαν».
Βγήκα ξανά έξω στο δρόμο. Ήταν ένας από τους ηπιότερους καβγάδες με τον πατέρα μου. Κατευθύνθηκα προς το περίπτερο, αλλά στη μέση της διαδρομής άλλαξα γνώμη, έπρεπε
να κάνω κάτι άλλο πρώτα.
Σπίτι της
Η μητέρα της ήταν εκεί, καθισμένη στη μικροσκοπική αυλή,
χωρίς να κάνει τίποτα. Μπορούσα να φανταστώ τις μάνες που
χάνουν τα παιδιά τους να κλαίνε, να οδύρονται, αλλά αυτή φαινόταν τόσο ήρεμη. Μες στα μαύρα, με ένα τετράδιο ακουμπισμένο στα πόδια της, να ατενίζει το κενό.
«Πέρνα μέσα κορίτσι μου, τι στέκεσαι απ΄ έξω;»
Μπήκα μέσα, η φωνή της ήταν ήρεμη σαν το πρόσωπο της.
Ήταν μεγάλη, γύρω στα 55. Είχε παντρευτεί άντρα Πακιστανό,
η ίδια Ελληνίδα. Είχα ακούσει κάποτε την κόρη της να το λέει.
«Πώς σε λένε κορίτσι μου;»
«Θάλεια».
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Γύρισε και με κοίταξε.
«Κάτσε» είπε δείχνοντας μια καρέκλα δίπλα της. «Γιατί ήρθες
κορίτσι μου;»
«Απλά ήθελα να σας δώσω τα συλλυπητήρια μου, ήταν...»
«Δεν περίμενα ότι θα ερχόσουν, εσύ συγκεκριμένα, να μου μιλήσεις»
«Σας είχε πει για μένα;»
«Όχι, όχι αυτή. Ποτέ δεν μιλούσε για το σχολείο».
«Τότε, πώς το ξέρετε;»
Σήκωσε το τετράδιο από τα πόδια της, το άνοιξε σε μια
τυχαία σελίδα και μου το έδωσε.
«Διάβασε».
Τετάρτη
Με περίμεναν μπροστά από την πόρτα, όπως συνήθως.
Μπροστά ήταν η μελαχρινή, η Θάλεια. Έχω ακούσει πολλά γι’
αυτή, ότι ο πατέρας της πίνει, ότι η μητέρα της πέθανε όταν
αυτή ήταν μικρή, ότι όλο το σχολείο τη φοβάται. Με πλησίασε
και μου φώναξε να της δώσω τα λεφτά μου. Της τα έδωσα.
Μου ζήτησε το κινητό. Αρνήθηκα. Προτού το καταλάβω με
έσπρωξε δυνατά, παραλίγο να πέσω κάτω. Το ξαναζήτησε. Της
το έδωσα. Εκείνη το πέταξε στο πεζοδρόμιο. Εκείνο το αγόρι
στη γωνία με τα μπλε μάτια γελούσε και άρχισε να φωνάζει ότι
όλοι οι Πακιστανοί είμαστε κλέφτες και πρέπει να γυρίσουμε
πίσω από εκεί που ήρθαμε.
Σταμάτησα να διαβάζω, ένιωθα έναν κόμπο στο λαιμό μου.
Το θυμόμουν το περιστατικό, έγινε πριν κάνα μήνα. Θυμάμαι
ότι μάζεψε το κινητό της από κάτω, το ίδιο κινητό που έριξε
πριν πέσει από την ταράτσα το πρωί, και έφυγε κλαίγοντας. Θυμάμαι πόσο σημαντική είχα νιώσει τότε.
Γύρισα στην τελευταία σελίδα.
Δευτέρα
Μισώ τη ζωή μου, μισώ το σχολείο, μισώ τα παιδιά, μισώ
τα πάντα. Κουράστηκα να τα υπομένω όλα αυτά. Καλύτερα να
τελειώνω.
ΑΝΤΙΟ
Έκλεισα το τετράδιο. Δάκρυα ανέβαιναν στα μάτια μου.
Από το μυαλό περνούσαν εικόνες, η μητέρα μου, ο πατέρας
μου, ο Άρης, αυτή...
Πετάχτηκα από την καρέκλα και βγήκα τρέχοντας στον
δρόμο. Το τελευταίο πράγμα που άκουσα ήταν ελαστικά αυτοκινήτου να στριγκλίζουν
και ύστερα σκοτάδι.

Μόνος με Δαίμονες
Δημήτρης-Ανδρέας Μπουγιούρης
«Χοντρέ, κοντέ, ασχημομούρη, είσαι τρομαχτικός, είσαι περίεργος, δεν σε θέλει κανείς, γιατί καν υπάρχεις;».
Αυτές ήταν οι λέξεις που με στοίχειωναν κάθε μέρα. Ήταν
οι δαίμονες μου και με βασάνιζαν. Τις άκουγα κάθε λεπτό και
κάθε ώρα μέσα στο κεφάλι μου. Τις άκουγα και εκείνη την στιγμή. Βρισκόμουν κοντά στο νεροχύτη του μπάνιου μου, το κεφάλι μου ήταν σκυμμένο και τα δάκρυα μου έσταζαν από τα
μάτια μου. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη και εγώ μέσα με μονάχα
την θλίψη και τις σκέψεις μου. Στο χέρι μου κρατούσα μια λεπίδα και την κοίταζα όχι σαν εχθρό αλλά σαν σωτηρία και με
μόνο μια ερώτηση να κάνω μέσα μου. Τι με οδήγησε σε αυτήν
την απόφαση;
Όλη μου την ζωή με εκφόβιζαν και μια ζωή υπέκυπτα στα
λόγια τους. Δεν είχα ποτέ φίλους, μονάχα την οικογένειά μου.
Κανείς δεν μου έκανε παρέα και κανείς δεν ενδιαφερόταν για
εμένα. Όποτε ήμουν κοντά σε κάποιον γύριζε στον διπλανό του
και ψιθύριζε κάτι στο αυτί του, κάνοντας τον να χασκογελάσει.
Πάντα έλεγαν πράγματα για εμένα πίσω από την πλάτη μου.
Υπήρχαν και φορές που τα έλεγαν μπροστά μου. Δεν ήμουν
σαν τα άλλα αγόρια. Δεν καθόμουν και έβριζα για πλάκα, ούτε
έπαιζα βιντεοπαιχνίδια και ούτε έκανα δύο αθλήματα κάθε
μέρα. Αυτοί με την σειρά τους με απόκλεισαν από τις παρέες
τους. Δεν τους θεώρησα ποτέ εχθρούς μου, μονάχα ένας ήταν
και αυτός ήμουν εγώ. Τόσο σιωπηλός και μελαγχολικός, δεν
προσπάθησα ποτέ να τους φωνάξω και να πω: “Δεν με ενδιαφέρει τι λέτε” ή “Δεν με παρατάς λέω εγώ;”. Όχι, δεν έκανα
ποτέ τίποτα, δεν μίλησα με κανέναν, ήμουν πάντα μόνος. Ένιωθα πως ήμουν μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο δίχως παράθυρα
και δίχως πόρτες και προσπαθούσα να ουρλιάξω αλλά άχνα δεν
έβγαινε. Να έκλαιγα με την ελπίδα πως κάποιος θα με έβγαζε
από εκεί. Ένιωθα τόσο ασήμαντος.
Δεν ήξερα τον λόγο που ήμουν αντικείμενο εκφοβισμού.
Δεν είχα κάτι απειλητικό πάνω μου, δεν ήμουν όμορφος ή αποκρουστικός, ούτε ιδιαίτερα έξυπνος ή χαζός και δεν κακολόγησα ποτέ κανέναν. Καθόμουν μόνο σε μια γωνία και ζωγράφιζα
τους δαίμονες μου, τις ανησυχίες μου. Δεν έκανα τίποτα άλλο,
μόνο ζωγράφιζα. Ήταν το μόνο πράγμα που με έκανε να ξεχνώ
τα προβλήματα μου και το μόνο πράγμα που με έκανε να ξεφεύγω από την πραγματικότητα.
Όποτε γύρναγα σπίτι όλο η ίδια ερώτηση με περίμενε: “Τι
έχεις; Είσαι καλά;” και εγώ απάνταγα κάθε φορά: “Είμαι απλώς
κουρασμένος...”. Γιατί δεν τους έλεγα την αλήθεια; Τι είχα να
φοβηθώ; Μάλλον δεν μπορούσα να ανοιχτώ πια σε κανέναν,
ούτε καν στους ίδιους μου τους γονείς. Δεν μπορούσα να ανοιχτώ καν στον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν έμαθα να αγαπώ τον εαυτό μου, δεν έμαθα ποτέ την έννοια του αυτοσεβασμού.
Μια μέρα καθώς καθόμουν μόνος μου στο τελευταίο θρανίο του τμήματός μου η δασκάλα μάς είπε πώς έχουμε μια
καινούργια μαθήτρια στην τάξη. Μπήκε μέσα. Δεν ήταν πολύ
ψηλή και τα μάτια της ήταν καστανά, το ίδιο χρώμα με τα μαλλιά της. Μας συστήθηκε. Η δασκάλα της είπε, να καθίσει δίπλα
μου αφού δεν υπήρχαν άλλες θέσεις κενές. Το κορίτσι ήρθε
κοντά μου με ένα φιλικό χαμόγελο. Της χαμογέλασα και εγώ
αχνά. Σηκώθηκα και της πρόσφερα την θέση μου κοντά στο
καλοριφέρ. Αμέσως οι υπόλοιποι άρχισαν να χαζογελούν. Κοκκίνισα και κάθισα κάτω. Δεν μπορούσα να σταματήσω να την
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κοιτάζω. Για πρώτη φορά στην ζωή μου ένιωθα κοντά με κάποιον, και ας μην την ήξερα. Η καρδιά μου χτύπαγε δυνατά,
κόντευε να βγει από το στήθος μου. Όταν χτύπησε το κουδούνι
αμέσως ήρθαν όλα τα κορίτσια να της μιλήσουν. Εγώ έσκυψα
και άρχιζα να ζωγραφίζω. Δεν άκουσα και πολλά πράγματα για
τα οποία μιλούσαν, αλλά άκουσα μόνο ένα πράγμα, ένας ψίθυρος: “Μην κάθεσαι δίπλα του, να κάνεις σωστές παρέες”.
Ένιωσα μια μεγάλη θλίψη μέσα μου. Το περίμενα, θα έφευγε,
θα έκανε παρέα με τέτοια άτομα και θα άρχιζε να με κακολογεί.
Αυτή όμως είπε με ευγενική φωνή: “Δεν νομίζω, μου φαίνεται
καλό παιδί”.
Εκείνες οι ημέρες ήταν οι καλύτερες που είχα για πολύ καιρό. Μιλούσαμε, βγαίναμε βόλτες και έβλεπε τις ζωγραφιές μου
που άρχιζαν να γίνονται πιο ευχάριστες. Πίστευα πως όλα θα
έφτιαχναν προς το καλύτερο.
Αλλά ήρθε και η μέρα που μου είπε πως θα γύρναγε στο
παλιό της σχολείο. Όταν έφυγε ένιωσα το εσωτερικό του σώματος μου κούφιο, σαν να υπήρχε ένα κενό. Καθόμουν και πάλι
μόνος και έβλεπα τους υπόλοιπους να μιλάνε μεταξύ τους και
να γελάνε. Τέσσερις μέρες ήταν από τότε που έφυγε και καθόμουν στην τάξη στην ώρα του διαλείμματος, ζωγραφίζοντας
τα τέλεια χαρακτηριστικά της στο μπλοκ μου. Ήρθαν τρία αγόρια και μου έκλεψαν το μπλοκ μου και έσκιζαν τις ζωγραφιές
μπροστά μου και τις πέταγαν στα σκουπίδια. Για πρώτη φορά
στην ζωή μου αντέδρασα. Πήγα να αρπάξω το μπλοκ μου και
τους χτυπούσα στα πρόσωπα. Αυτοί μου ανταπέδωσαν τα χτυπήματα στο πρόσωπο και στην κοιλιά, αφήνοντάς με στο πάτωμα διπλωμένο από τον πόνο με την σκισμένη της ζωγραφιά. Τα
μάτια της να με κοιτούσαν ανέκφραστα, σαν να ντρεπόταν για
εμένα. Οι δαίμονες μου πάλι ήρθαν και με στοίχειωναν. Οι δάσκαλοι μου ενημέρωσαν τους γονείς μου για το περιστατικό και
με πήραν σπίτι μόνο και μόνο για να γυρίσουν πίσω στο σχολείο
έτσι ώστε να βρουν μια λύση στο πρόβλημα. Εγώ όμως βρήκα
την λύση και όλα γύρισαν πίσω σε εμένα πάνω στον νιπτήρα,
μέσα στο κλειδωμένο μπάνιο μου.
Δεν με ένοιαζε τίποτα πια, απλώς ήθελα να σταματήσουν
όλα. Ο πόνος, οι φωνές, τα χτυπήματα, οι θλίψεις, το κενό μέσα
μου. Δεν ήξερα άμα ο θάνατος μου θα στοίχιζε κανέναν. Πίστευα πως όλοι αυτό ήθελαν. Εκείνη την στιγμή σκεφτόμουν
την πιο σημαντική ερώτηση της ζωής μου: “Θα το κάνεις λοιπόν; Ναι ή όχι;”.
Γέμισα την μπανιέρα μου με ζεστό νερό. Μπήκα μέσα, χωρίς να κάνω τον κόπο να βγάλω τα ρούχα μου. Και με την λεπίδα χάραξα με δύναμη, δύο βαθιές γραμμές στο κάθε καρπό
του χεριού μου. Δεν ένοιωσα πόνο. Ένοιωσα σαν ένας ελεύθερος άνθρωπος. Σκεφτόμουν τους γονείς μου και την Μαρία, το
κορίτσι που αγάπησα. Όλοι ήταν χαρούμενοι στις σκέψεις μου
και εγώ τους χαμογέλασα. Άρχιζα να ζαλίζομαι και για αυτό
έγειρα πίσω το κεφάλι μου, με την εικόνα του κόκκινου νερού
στο μυαλό μου.
Πόση ώρες πέρασαν; Τέσσερις- πέντε; Δεν ήξερα. Άκουσα
κάτι να σπάει, φωνές και κλάματα, κάποιος να φωνάζει το όνομά μου αλλά εγώ δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια μου. Ένιωσα να με σηκώνει κάποιος και έξω άκουγα ακόμα πιο πολλές
φωνές και σειρήνες. Όταν με ξάπλωσαν πάνω σε κάτι μαλακό,
οι αισθήσεις μου έπαψαν να λειτουργούν.
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Άνοιξα τα μάτια μου και είδα την μητέρα μου χλωμή σαν
άσπρο πανί, το ίδιο και ο πατέρας μου. Και οι δύο κοιμόντουσαν πάνω σε δύο διαφορετικές καρέκλες. Τους κοίταζα και τα
μάτια μου γέμιζαν δάκρυα. Τι έκανα; Γιατί να τους τρομάξω
έτσι; Γιατί ήμουν τόσο εγωιστής, σκοπεύοντας να λήξω την
ζωή μου, χωρίς να τους σκεφτώ αυτούς πρώτα; Με άκουσαν
που έκλαιγα και ήρθαν κοντά μου και χάιδευαν το πρόσωπό
μου. Τους έλεγα επανειλημμένα «συγγνώμη», δεν μπορούσα
να σχηματίσω προτάσεις, μόνο εκείνη την λέξη μπορούσα να
προφέρω.
Έμεινα για μια εβδομάδα στον νοσοκομείο, και έβλεπα τα
καινούργια ράμματά μου. Ήταν εκείνες τις μέρες που έπρεπε
να πάρω στα σοβαρά την κατάθλιψή μου και να κάνω κάτι για
αυτό. Δεν μπορούσα να το ξανακάνω αυτό στους γονείς μου.
Ένιωθα σαν να ξύπνησα από λήθαργο. Για μερικούς μήνες πήγαινα τακτικά σε ψυχίατρο και έπαιρνα φάρμακα. Όταν πήγα
στο σχολείο έπειτα από το συμβάν, όλοι μου φερόντουσαν διαφορετικά. Σιγά- σιγά ερχόντουσαν κοντά μου και μιλούσαμε.
Άρχιζα να κάνω παρέες με μερικά άτομα και κανένας δεν με
πείραξε ξανά. Παραδέχομαι ότι συγκινήθηκα με την χειρονομία αυτή. Ένιωσα πως μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο που ήμουν,
εμφανίστηκε με μαγικό τρόπο μια πόρτα και όταν την άνοιξα
λούστηκα με φως.
Δεν ήξερα πόσο η ζωή μου θα γινόταν καλύτερα, μόλις που
ξαναείδα την Μαρία μετά από τέσσερα χρόνια. Αυτήν την φορά
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αξιοποιήσαμε την παρέα μας. Και μετά από δέκα μήνες της
ζήτησα να βγούμε ραντεβού. Πώς να φανταζόμουν ότι χρόνια
από τότε θα βρισκόμουν με την Μαρία και τους γονείς μου έξω
στον κήπο, μια ηλιόλουστη μέρα, και θα παίζουμε με τα παιδιά
μας;
Στην ζωή εμφανίζονται πολλές δυσκολίες σε όλους μας. Άλλες πολύ σοβαρές και άλλες σχεδόν ασήμαντες. Όμως σε όλα
πρέπει να σκέφτεσαι αυτούς που αγαπάς, αυτά που σε κάνουν
να ξεχνάς όλους τους πόνους και τις δυστυχίες σου. Πρέπει να
σταθείς όρθιος και να ελευθερωθείς από τα δεσμά που σε κρατάνε πίσω και δεν σε αφήνουν να γευτείς την ευτυχία. Πρέπει
να αντιμετωπίσεις τους δαίμονες σου και να τους αφανίσεις.
Πρέπει να μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου έτσι όπως είναι,
γιατί ο καθένας είναι τόσο όμορφος και ξεχωριστός με τον δικό
του τρόπο. Μην αφήσεις τον εαυτό σου να σε παρασύρει στην
απομόνωση και στην δυστυχία. Κυνήγησε εσύ ο ίδιος την ευτυχία, μην περιμένεις να σου χτυπήσει την πόρτα.

Μία εικονική επιχείρηση, μίας νέας γενιάς!

Ο

ι μαθητές της Α΄ Λυκείου, στο πλαίσιο του μαθήματος
της ερευνητικής εργασίας υλοποίησε σε συνεργασία με
το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (Σ.Ε.Ν.) και υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τη δράση
«Εικονική Επιχείρηση».
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Junior Achievement
Greece (Σ.Ε.Ν. / JA Greece) έχουν σκοπό την εισαγωγή των παιδιών στις βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας. Μέσα από
μια βιωματική μαθησιακή διαδικασία τα παιδιά προετοιμάζουν
την είσοδό τους στον σύγχρονο επιχειρηματικό στίβο, διευρύνουν τους ορίζοντές τους και ενισχύουν τις δεξιότητές τους.
Οι μαθητές εξοικειώνονται με την έννοια της επιχειρηματικότητας, τον ρόλο των επιχειρήσεων στην παγκόσμια οικονομία και
την αξία της καινοτομίας. Καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και
αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη.
Σε αυτό το πλαίσιο μαθητές της Α΄ Λυκείου ίδρυσαν τη
δική τους επιχείρηση και ήταν οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη λειτουργία της. Η εταιρία New Generation με προϊόν, το – X
– Charger, ένα καλώδιο, το οποίο μεταφέρει ενέργεια από μία
συσκευή σε μία άλλη.
Μέρος της συγκεκριμένης δράσης αποτέλεσε η συμμετοχή
της μαθητικής εταιρίας στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εμπορικής
Έκθεσης Trade – Fairs, που πραγματοποιήθηκε στις 27/02/2015

στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens. Η έκθεση οργανώνεται
κάθε χρόνο από τον οργανισμό Junior Achievement πανευρωπαϊκά και συμμετείχαν σχολεία της Αττικής και της Νότιας –
Ελλάδας. Οι επιχειρήσεις αξιολογήθηκαν από κριτική επιτροπή
στην οποία συμμετείχαν εθελοντικά στελέχη του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η εταιρεία New Generation έτυχε πολύ καλής αποδοχής.
Συμμετέχοντες Μαθητές:
Γεωργία Αλεξίου, Δημήτρης Αντωνίου, Γιώργος Αποστόλου,
Εύη Αρβανίτη, Γιάννης Δασκολιάς, Νικήτας Ζαρκαλής, Σταυριάνα Θεοδωροπούλου, Καλλιόπη Καλαφάτη-Ματθαίου, Χριστίνα
Καραγιάννη, Αλεξάνδρα Κατσίρη , Δημήτρης Λέφας, Γιώργος
Λούστας, Κωνσταντίνος Μπουράμας, Μιχάλης Νικηφόρος,
Άδωνις Παναγιωτόπουλος, Κωνσταντίνα Παπαναστασίου, Βαγγέλης Πρασόπουλος, Σοφία Ράπτη, Σοφία Σαλούστρου, Γιώργος Σκαρλάτος, Μάνος Σκεμπετζής, Γιώργος Τσουρούκογλου,
Γεωργία Φωτοπούλου, Έφη Φωτοπούλου, Λευτέρης Χατζηδάκης, Αναστασία Χατζηπασχάλη
Υπεύθυνοι Προγράμματος:
Βασιλική Θεοφάνη, Φυσικός
Αθανάσιος Παλάντζας, Χημικός
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Σταδιο-διαδρομές:
Εκπαιδευτικές Επισκέψεις σε Πανεπιστημιακούς Φορείς

Μ

ία από τις σημαντικές αποφάσεις για ένα νέο άνθρωπο
είναι η επιλογή των σπουδών και κατ’ επέκταση του επαγγέλματος με το οποίο αυτές συνδέονται. Η εκτενής πληροφόρηση κρίνεται πολύ σημαντική για μία εύστοχη επιλογή.
Για τον λόγο αυτό το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας διοργάνωσε εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα των Αθηνών. Στόχος της επίσκεψης ήταν
οι μαθητές να ενημερωθούν από ακαδημαϊκούς καθηγητές του
κάθε ιδρύματος για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των τμημάτων
αλλά και για τις επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρουν.
Επίσης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
ακαδημαϊκά μαθήματα, ειδικά διαμορφωμένα για μαθητές Α’
και Β’ Λυκείου, προκειμένου με βιωματικό τρόπο να αντιληφθούν ακόμα καλύτερα το επιστημονικό αντικείμενο της κάθε
Σχολής. Τέλος, ξεναγήθηκαν στους χώρους του Πανεπιστημίου
και επισκέφτηκαν τα εργαστήρια της κάθε Σχολής, εμπλεκόμενοι με ενεργό τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015. Οι Πανεπιστημιακοί φορείς που οι μαθητές μας επέλεξαν ήταν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η
Ιατρική και η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και, τέλος, το
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
Υπεύθυνη Προγράμματος:
Κατερίνα Ανδριώτη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
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Προσομοίωση της
Λ ε ι τ ο υ ργ ί α ς τ ο υ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ τ η ς Ε . Ε .

Τ

ο Ιδιωτικό Γυμνάσιο – Λύκειο ΩΘΗΣΗ σε συνεργασία με
το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργάνωσε στις 24 Απριλίου 2015 εκπαιδευτική δράση με θέμα Προσομοίωση της λειτουργίας του
Συμβουλίου της Ε.Ε..
Είκοσι οκτώ μαθητές που δήλωσαν ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στην παραπάνω διαδικασία παρακολούθησαν μία
θεωρητική εισήγηση από καθηγητές του Πανεπιστημίου και
στη συνέχεια συμμετείχαν σε προσομοίωση της διαδικασίας
συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Οργάνου, του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι στόχοι της
ενεργειακής ένωσης, το κόστος, η αυτάρκεια και ενεργειακή
ασφάλεια, οι υποδομές και το νομοθετικό πλαίσιο.
Οι μαθητές του Σχολείου χαρακτήρισαν τη δράση ως μία
εμπειρία ζωής!
Υπεύθυνοι Καθηγητές:
Γιώργος Μάρκου, Οικονομολόγος
Ελένη Δημητρίου, Κοινωνιολόγος
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«Ο χρόνος σε ένα
σκοτεινό θάλαμο
και ένα κερί»

Χρόνος, Φωτογραφίες και
στοιχείο ταυτότητας κοινωνικές-πολιτιστικές
της Φωτογραφίας επιπτώσεις

Φ

ωτογραφίζοντας στιγμές, στιγμιότυπα μιας ζωής που μόλις γεννήθηκε, μιας ζωντανής πραγματικότητας που ποτέ
δε θα είναι ίδια με την προηγούμενη, «κλειδώνεται» ο χρόνος.
Ο χρόνος για τη φωτογραφία είναι δημιουργός και στοιχείο
ταυτότητας. Ενώ όλες οι τέχνες συνδέονται με το χρόνο, η φωτογραφία είναι η μόνη από τις μορφές τέχνης που τον χρησιμοποιεί σαν περιεχόμενό της και κύριο θέμα της. Οι φωτογραφίες
είναι «άπαξ δια παντός», είπε ο Γάλλος φωτογράφος, από τους
πατέρες της φωτοδημοσιογραφίας, Ανρί Καρτιέ Μπρεσόν.
Ο χρόνος ανήκει σε όλους και δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.
Ενσωματώνεται μέσα στις φωτογραφίες και ο θεατής της είτε
γνωρίζει είτε δε γνωρίζει τους εικονιζόμενους, ταξιδεύει πάντα
νοερά στον δικό του παρελθοντικό χωροχρόνο ανασύροντας
προσωπικές αναμνήσεις και βιώματα. Συμβαίνει με τις φωτογραφίες αυτό που περιγράφει ο Γάλλος μυθιστοριογράφος των
αναμνήσεων και μελετητής του χρόνου, Μαρσέλ Προύστ, στο
έργο του «Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο». Το κουδούνισμα
του κουταλιού σε ένα φλιτζάνι τσαγιού τον οδηγούσε με τη συνειρμική μνήμη στα παιδικά του καλοκαίρια στο Μπαλμπέκ.
Οι φωτογραφίες έχουν τη μαγική δύναμη να μετατρέπουν
σε στοπ-καρέ την εξελικτική πορεία οποιουδήποτε ζωντανού
ή μη οργανισμού, με αποτέλεσμα να παγιδεύεται η μνήμη, να
δοκιμάζονται τα όριά της στον χρόνο και να σκαλίζονται αισθήσεις και συναισθήματα που δεν είναι βέβαιο αν σε κάποια μεταγενέστερη στιγμή θα υπάρχει η ανάγκη ή η επιθυμία για την
ανάμνησή τους. Η αίσθηση της προσωρινότητας, ο απεγκλωβισμός από τη ροή του χρόνου, η ακινησία που αποτυπώνεται,
η έμμεση παραπομπή του στη μόνη σταθερή και αναλλοίωτη
στιγμή της ζωής, τη στιγμή του θανάτου, φανερώνει πως ο χρόνος για τη φωτογραφία εκφράζεται μαγικά και συνάμα απειλητικά. Πώς μπορείς να κλείσεις μια ζωή σε ένα κομμάτι χαρτί ή
σε ένα ψηφιακό αρχείο σε ένα φάκελο στο PC; Είναι το κάδρο
και οι τέσσερις γωνίες στο χαρτί το κατάλληλο μέσο για να αποτυπώσεις ένα γεγονός που έχει ροή;
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Η

εφεύρεση της φωτογραφικής μηχανής, παράλληλα με
την ανάπτυξη της τέχνης που συνεπάγεται η χρήση της,
επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο απασχολούσε μέχρι τότε
τους ζωγράφους η αποτύπωση της πραγματικότητας. Ο Βενετός ζωγράφος Giovanni Antonio Canal (Canaletto) ζωγράφιζε
τα τοπία της Βενετίας με τέτοια ακρίβεια, που ακόμη και σήμερα οι μηχανικοί αξιοποιούν προκειμένου να εκτιμήσουν την
άνοδο της στάθμης της θάλασσας στη Βενετία τα τελευταία
300 χρόνια. Με την εφεύρεση της φωτογραφικής μηχανής η
αποτύπωση της πραγματικότητας έγινε ακριβέστερη και έτσι
υποκύπτοντας οι ζωγράφοι στην γοητεία του φωτογραφικού
στιγμιότυπου απέβλεπαν περισσότερο στην απόδοση των
στιγμιαίων εντυπώσεων, που εισέπρατταν από τον πραγματικό
κόσμο ή στην καταγραφή των προεκτάσεων του πραγματικού
προς το υποσυνείδητο και λιγότερο στην αποτύπωση της πραγματικότητας.

Grand Canal from Palazzo Flangini to Palazzo Bembo,
Giovanni Antonio Canal (Canaletto), 1740

V-J Day, Times Square, 1945, Alfred Eisenstaedt

Μ

ια διάσημη φωτογραφία του φωτογράφου Alfred
Eisenstaedt που τραβήχτηκε στις 14 Αυγούστου 1945
στη γιορτή για τη νίκη των Αμερικάνων έναντι των Ιαπώνων, μόλις τελείωσε ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος, γνωστής ως “VJ day”

αποτυπώνει τη στιγμή που ένας ναύτης από τον ενθουσιασμό
του και τη συγκίνησή του φίλησε μια άγνωστη νοσοκόμα. Η
αίγλη της φωτογραφίας αυξήθηκε καθώς για δεκάδες χρόνια
κρύβονταν ένα μυστήριο σχετικά με το ζευγάρι της φωτογραφίας. Πρόκειται για τον George Μendonsa και την Gretae
Zimmer Friedman.
Phan Thi Kim Phuc, Nick Ut, 1972

Ο

φωτογράφος Nick Ut 8 Ιουνίου του 1972 απαθανατίζει τη
στιγμή που η 9χρονη Kim Phuc έτρεχε γυμνή μαζί με ένα
έντρομο πλήθος για να αποφύγει τις βόμβες ναπάλμ των Αμερικανών οι οποίοι βομβάρδιζαν το χωριό της στο Βιετνάμ. Ο
νεαρός 21 ετών φωτογράφος Nick Ut που κέρδισε το βραβείο
Pulitzer για αυτή τη φωτογραφία, την οδήγησε στο νοσοκομείο
για να τις παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.
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Afghan Girl, Steve McCurry, 1984

Η

Sharbat Gula, σύμβολο του διαρκούς αγώνα των μεταναστών σε όλη τη γη, έγινε γνωστή ως «το κορίτσι από το Αφγανιστάν», καθώς
η ταυτότητά της έμεινε άγνωστη από το 1984 ως
το 2002, χρονιά κατά την οποία ο φωτογράφος
Steve McCurry την αναζήτησε με την βοήθεια
του National Geographic. Πρόκειται για ένα από
τα πιο σπουδαία πορτρέτα στην ιστορία της φωτογραφίας, η οποία έγινε εξώφυλλο στο National
Geographic το 1985.

Tank Man, Jeff Widener, 1989

Σ

την πλατεία Tiananmen στο Πεκίνο ένα ανοιξιάτικό απόγευμα του 1989, Κινέζοι φοιτητές
διαδηλώνουν ειρηνικά ζητώντας μεταρρυθμίσεις.
Τα τανκς απομακρύνουν τον κόσμο ενώ ο φωτογράφος Jeff Widener απαθανατίζει τη στιγμή που
ένας άνθρωπος στέκεται μπροστά από τις ερπύστριες. Δεν έμαθε ποτέ κανείς το όνομά του αλλά
έγινε παγκόσμιο σύμβολο εκφράζοντας την ικανότητα του καθενός να κάνει τη διαφορά.
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Sudanese girl and Vulture, Kevin Carter, 1993

Σ

τα πλαίσια μιας δημοσιογραφικής αποστολής στο Σουδάν
ο φωτορεπόρτερ Κέβιν Κάρτερ ακολουθώντας τα ίχνη
της τοπικής εξέγερσης απαθανάτισε τη στιγμή που ένα μικρό
εξαντλημένο κορίτσι προσπαθεί να φτάσει στο κέντρο τροφοδοσίας του ΟΗΕ. Μαζί με το εξουθενωμένο κορίτσι επιλέγει στο
κάδρο της φωτογραφίας να υπάρχει και το όρνιο που στέκεται
λίγα μέτρα μακριά της. Οι New York Times δημοσίευσαν τη φωτογραφία, ο φωτογράφος κέρδισε το βραβείο Pulitzer αλλά η
φωτογραφία προκάλεσε πολλές διαμαρτυρίες και τον κατηγόρησαν ως το «δεύτερο αρπακτικό». Περίπου ένα χρόνο μετά ο

Carter παρότι κέρδισε το βραβείο, αυτοκτόνησε υπό το βάρος
των κατηγοριών που ακολούθησαν και της κατάθλιψης από την
οποία υπέφερε, όπως έγραφε στο ιδιόχειρο σημείωμα του.
Lone Jewish Woman, Oded Balilty, 2007

Η

φωτογραφία του Οded Bality κέρδισε το βραβείο Pulitzer
αποτυπώνοντας την δύναμη, την πίστη και τη μοναχικότητα ενός και μόνο ανθρώπου και συγκεκριμένα μιας εβραίας
γυναίκας που εμποδίζει τις Ισραηλινές δυνάμεις, μαχόμενη ουσιαστικά απέναντι στον «Γολιάθ».
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Φωτογραφική μηχανή pinhole
Τι υλικά και εργαλεία χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε
μια φωτογραφία καρφίτσας οπής (pinhole);
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Φιλμ (1 Παλιό, δηλαδή μόνο το καρούλι, 1 Καινούργιο)
Ψαλίδι
Κοπίδι
Σελοτέιπ
Μαύρη Μονωτική Ταινία
Φύλλο Αλουμινίου Λεπτό
Καρφίτσα
Χαρτόνι Μαύρο
Σπιρτόκουτο

Ας δούμε ένα – ένα τα βήματα:
1. Αδειάζουμε το σπιρτόκουτο από τα σπίρτα.
2. Κόβουμε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο στο κέντρο του
κουτιού που αποτελούσε το «συρτάρι» για τα σπίρτα.
3. Κόβουμε ένα μικρό ορθογώνιο παραλληλόγραμμο στο κέντρο του περιβλήματος του σπιρτόκουτου.
4. Βάφουμε το εσωτερικό του συρταριού μαύρο.
5. Βάφουμε το εσωτερικό του εξωτερικού κουτιού μαύρο.
6. Κόβουμε από το φύλλο αλουμινίου ένα μικρό τετράγωνο
κομμάτι (λίγο μεγαλύτερο από το κενό στο περίβλημα).
7. Το βάφουμε μαύρο και κάνουμε στο κέντρο μια τρύπα με
την καρφίτσα.
8. Κολλάμε το μικρό μεταλλικό έλασμα πάνω στην τρύπα του
περιβλήματος από την εξωτερική πλευρά με την μαύρη
ταινία προσέχοντας να μην καλύψουμε την τρύπα από την
καρφίτσα.
9. Κόβουμε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο από το μαύρο
χαρτόνι στο μέγεθος της μεγαλύτερης πλευράς του σπιρτόκουτου και κάνουμε μια τρύπα στο κέντρο του (ίδια με
αυτή του περιβλήματος).
10. Κολλάμε το νέο αυτό κομμάτι στο περίβλημα έτσι ώστε οι
τρύπες στα κέντρα τους να ταυτίζονται. Συγκεκριμένα κολλάμε με τη μαύρη ταινία τις τρεις μεριές του κομματιού
δεξιά, αριστερά, κάτω και αφήνουμε την πάνω μεριά ελεύθερη προκειμένου να δημιουργηθεί θήκη.
11. Κόβουμε ένα κομμάτι από το μαύρο χαρτόνι μικρότερο από
το προηγούμενο και το τοποθετούμε μέσα στη θήκη που
φτιάξαμε. Δεν πρέπει να το κολλήσουμε. Αυτό θα λειτουργεί ως κλείστρο.
12. Βάζουμε το «συρτάρι» μέσα στο περίβλημα.
13. Περνάμε το νέο φιλμ πίσω από το «συρτάρι», δηλαδή ανάμεσα στο περίβλημα και το «συρτάρι».
14. Τραβάμε το παλιό φιλμ από το καρούλι και το κόβουμε
αφήνοντας ελάχιστο να συνδέεται με το καρούλι.
15. Ενώνουμε την ελεύθερη άκρη του νέου φιλμ με την ελεύθερη άκρη του παλιού χρησιμοποιώντας το σελοτέιπ.
16. Ενώνουμε καλά τα δύο καρούλια με το σπιρτόκουτο χρησιμοποιώντας την μαύρη ταινία.

Υλικά για pinhole

Κέντρο περιβλήματος

Πως χρησιμοποιούμε τη μηχανή pinhole:
1. Γυρίζoυμε το καρούλι ώστε να έρθει σε θέση το φιλμ που δεν
έχει καεί.
2. Για να βγάλουμε τη φωτογραφία, σηκώνουμε το κλείστρο
που δημιουργήσαμε με το χαρτόνι για 1 sec (το πολύ)
3. Στρέφουμε το καρούλι ώστε να έρθει σε θέση το φιλμ για
την επόμενη φωτογραφία
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Τελικό κουτί χωρίς τα φίλμ

Η τεχνική του θερμού αέρα
Μια φωτογραφία «λιωμένη» σε κερί
Τι υλικά και εργαλεία θα χρειαστούμε προκειμένου
να περάσουμε μια φωτογραφία που έχουμε στον
υπολογιστή μας σε ένα κερί (εικόνα);
•
•
•
•
•
•
•
•

Ένα κερί
Αντικολλητικό χαρτί
Χαρτί Α4 για τον εκτυπωτή
Μεταξωτό χαρτί με ίνες
Σελοτέιπ
Ψαλίδι
Πιστολάκι θερμού αέρα
Υπολογιστή και εκτυπωτή
Κερί με τη φωτογραφία

Ας δούμε ένα - ένα τα βήματα:
1. Κόβουμε το μεταξωτό χαρτί που θέλουμε να τυπώσουμε
στις ίδιες διαστάσεις με το Α4 και λίγο μεγαλύτερο.
2. Στερεώνουμε το μεταξωτό χαρτί που κόψαμε επάνω στο Α4
με σελοτέιπ (άκρη - άκρη) στα πλάγια και στο επάνω μέρος.
Γυρίζουμε λίγο το χαρτί προς τα πίσω και το κολλάμε για να
μπορεί να το τραβήξει ο εκτυπωτής.
3. Τοποθετούμε τα δυο κολλημένα μεταξύ τους χαρτιά στον
εκτυπωτή με τέτοιο τρόπο, ώστε να εκτυπωθεί η φωτογραφία που έχουμε βάλει για εκτύπωση στο μεταξωτό χαρτί και
όχι στο χαρτί του εκτυπωτή.
4. Κόβουμε το αντικολλητικό χαρτί στο μέγεθος που χρειαζόμαστε, δηλαδή σε πλάτος ίσο με το ύψος που έχει το κερί
και σε μήκος ίσο με την περίμετρο του κεριού.
5. Τυλίγουμε το μεταξωτό χαρτί που έχει την εκτυπωμένη
φωτογραφία στο κερί. Στο βήμα αυτό ουσιαστικά αποφασίζουμε σε ποια θέση του κεριού θέλουμε να φαίνεται η
φωτογραφία μας.
6. Πάνω από το μεταξωτό χαρτί τυλίγουμε το αντικολλητικό
φύλλο και σφίγγοντας με το χέρι μας από την πίσω πλευρά
προκειμένου να μένει σταθερή η εικόνα στη θέση της.
7. Ανοίγουμε το πιστολάκι θερμού αέρα στην μεγαλύτερή του
ένταση στον ζεστό αέρα και το κινούμε πάνω από την εικόνα. Αυτή το βήμα ολοκληρώνεται όταν δούμε την εικόνα
να γίνεται σαν βρεγμένη. Είναι το κερί που λιώνει που την
δείχνει να φαίνεται έτσι.
8. Αφήνουμε το πιστολάκι και στρώνουμε το χαρτί με προσοχή. Ξετυλίγουμε το κερί από το αντικολλητικό χαρτί. Το
βάζουμε όρθιο και περνάμε πάλι την εικόνα με λίγο ζεστό
αέρα στρώνοντας όμορφα τις άκρες με τα δάχτυλα μας.
Τα project των μαθητών
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος α2 Γυμνασίου
δημιούργησαν φωτογραφικές μηχανές pinhole μαυρίζοντας
σπιρτόκουτα για να φτιάξουν τους σκοτεινούς θαλάμους και
χρησιμοποιώντας ένα παλιό καρούλι και ένα καινούριο φιλμ.
Επιπλέον, χρησιμοποιώντας ένα κερί, και μια ψηφιακή φωτογραφία που είχαν αποθηκευμένη στον υπολογιστή τους λιώσανε τη φωτογραφία τους με την τεχνική του θερμού αέρα πάνω
στο κερί.
Με τα δυο αυτά project των μαθητών αναδεικνύονται η σημασία που έχει για τη φωτογραφία ο χρόνος, το περιεχόμενο
που μπαίνει στο κάδρο αλλά και το ίδιο και το κάδρο, που στην
περίπτωση μας επιλέχθηκε το κερί.

Υλικά για την τεχνική
θερμού αέρα

Χαρτί εκτύπωσης
με μεταξωτό χαρτί

Χαρτιά

You don’t take a photograph, you make it
Ansel Adams

Πηγές:
http://www.rivellis.gr
http://www.planetaoculto.com.br
http://www.independent.co.uk
http://harryneelam.photography
Συντακτική Ομάδα:
Δήμητρα Δεύτου, Αναστασία Παπαθεοδώρου, Κωνσταντίνα
Παπακώστα, Παναγιώτης Πολυζωγόπουλος, Ειρήνη Σάββα,
Ευθύμιος Σπανόπουλος, Σοφία Σπανουδάκη, Ελισάβετ Τσιμπούκη
Καθηγητής Σύμβουλος:
Γιάννης Καμπίτης, Καθηγητής Τεχνολογίας
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Τραγούδια με (τη δική τους) ιστορία

Έ

χετε σκεφτεί ποτέ πόσο εύκολο είναι να γράψει κανείς
ένα τραγούδι; Η συγγραφή ενός τραγουδιού είναι αποτέλεσμα ταλέντου αλλά και έμπνευσης. Πόσο εύκολο είναι, όμως,
να βρει κανείς αυτή την έμπνευση; Κάθε συνθέτης μπορεί να
την αντλήσει από προσωπικά βιώματα και εμπειρίες, κάθε λογής συναισθήματα και ερεθίσματα, μικρές ή μεγάλες στιγμές,
ανθρώπινες και μη, φανταστικά γεγονότα, μύθους, θρύλους,
αναφορές σε οτιδήποτε και οποιονδήποτε.

Ένας μεγάλος αριθμός τραγουδιών, όμως, δημιουργήθηκε
έχοντας ως πηγή έμπνευσης πραγματικά γεγονότα.
U2, Scorpions, The Raiders... Λίγα μόνο από τα συγκροτήματα, που τα τραγούδια τους εκτός από ωραίο άκουσμα έχουν
και ουσιώδη λόγια, στίχους με νόημα και ιστορία. Πολλοί συνθέτες τόσο παλαιότερα όσο και σήμερα αντλούν έμπνευση από
γεγονότα τα οποία έχουν στιγματίσει την ανθρώπινη ιστορία.

1. Ordinary Love, U2

Τ

ο τραγούδι Ordinary Love των U2 αποτελεί ένα από τα πιο
πρόσφατα τραγούδια που το συγκρότημα έχει ηχογραφήσει, καθώς κυκλοφόρησε μόλις το 2013. Γράφτηκε προς τιμήν
του Nelson Mandela και αποτελεί το soundtrack της ομώνυμης
ταινίας «Mandela: Long Walk To Freedom», η κινηματογραφική
προβολή της οποίας συνέπεσε συγκυριακά με τον θάνατο του
μεγάλου αυτού ηγέτη (Δεκέμβριος 2013).
Ο Νέλσον Μαντέλα αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της
εποχής μας. Για 20 χρόνια υπήρξε ο επικεφαλής στη μεγάλη εκστρατεία κατά της ρατσιστικής πολιτικής της κυβέρνησης της
Νότιας Αφρικής (Απαρχάιντ). Είναι ένας άνθρωπος του οποίου
η αφοσίωση στις ελευθερίες του λαού του ενέπνευσαν υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλον τον κόσμο.
Ήταν ο πρώτος έγχρωμος, δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής. Πριν εκλεγεί πρόεδρος, ήταν από
τους επικεφαλής του κινήματος κατά του Απαρτχάιντ.
Το Απαρτχάιντ αποτέλεσε το πιο σύνθετο σύστημα φυλετικού διαχωρισμού και διακρίσεων που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Πιο συγκεκριμένα, ήταν μια πολιτική των Λευκών που
καθόριζε και επέβαλλε τη διάκριση των ανθρώπινων ομάδων
μέσα σε ένα κράτος βάσει φυλετικών κριτηρίων σε καθορι-
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σμένες γεωγραφικές περιοχές. Ως επίσημη κρατική πολιτική
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη Νότιο Αφρική το 1948 και
καταργήθηκε το 1991. Το απαρτχάιντ αντιμετώπισε την αντίσταση των Αφρικανών και των φιλελεύθερων ακτιβιστών από την
πρώτη στιγμή. Χιλιάδες αρνήθηκαν να υπακούσουν στους ρατσιστικούς νόμους και βρέθηκαν στις φυλακές. Μεταξύ αυτών
και ο Νέλσον Μαντέλα, που πέρασε 27 χρόνια στη φυλακή του
καθεστώτος των λευκών.
Ο Nelson Mandela αποφυλακίστηκε το Φεβρουάριο του
1990 και η απελευθέρωσή του σημάδεψε την απαρχή θεμελιακών αλλαγών στο Νοτιοαφρικανικό κράτος, που οδήγησαν στην
πτώση του ρατσιστικού του καθεστώτος. Το 1993 τού απονεμήθηκε το Νομπέλ Ειρήνης. Το Μάιο του 1994, μετά από εκλογές
οπότε επιτράπηκε να ψηφίσουν λευκοί και μαύροι, ο Μαντέλα
ορκίστηκε ως ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής, ένα αξίωμα που κράτησε μέχρι το 1999. Προέδρευσε κατά
την περίοδο που η χώρα άφησε πίσω της τη διακυβέρνηση από
μια μειονότητα, κερδίζοντας συνεχώς το διεθνή σεβασμό για
την προάσπιση της εθνικής και διεθνούς συμφιλίωσης. Κατά
την 90ή επέτειο των γενεθλίων του, το 2008, έγινε παγκόσμιος
εορτασμός προς τιμήν του και αναζωπυρώθηκαν οι στόχοι της
ελευθερίας και της ισότητας. Έφυγε στα 95 του χρόνια, στις 5
Δεκεμβρίου, ήρεμα μετά από λοίμωξη του αναπνευστικού.

2. Wind of change, Scorpions

Τ

ο Γερμανικό συγκρότημα Scorpions ξεκίνησε να γράφει το
«Wind of Change» το 1989, μετά από επίσκεψή του στην Μόσχα, που συνέπεσε χρονικά με τα πολιτικά προβλήματα της εποχής μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Δυτικής Γερμανίας. Αρχικά,
υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες, τόσο από τους συντελεστές της
περιοδείας, όσο και από το ίδιο το συγκρότημα, για το κλίμα που
θα επικρατούσε από την παρουσία μιας γερμανικής προέλευσης
hard rock μπάντας στη Ρωσία. Παρόλα αυτά, οι φόβοι δεν επιβεβαιώθηκαν, μιας και η μανία για τους Scorpions δεν ήταν ικανή να
υπερνικηθεί από τα πολιτικά ζητήματα της εποχής εκείνης.
Οι Scorpions τελικά έδωσαν δέκα sold-out συναυλίες μπροστά σε συνολικά 350.000 κόσμο στο λίκνο του κομμουνισμού, το
Leningrad. Οι μέρες εκείνες ήταν αναμφίβολα από τις σπουδαιότερες στην ιστορία της μπάντας. Σε λιγότερο από έναν χρόνο
αργότερα, οι Σοβιετικοί, και με δεδομένη την τεράστια επιτυχία
των πρόσφατων συναυλιών, θα ξανακαλέσουν το συγκρότημα για
να συμμετάσχει στο Moscow Music Peace Festival, απ’ όπου και
επίσημα ξεκίνησαν την συγγραφή του «Wind of Change». Οι στίχοι
της μπαλάντας χαιρετίζουν τις πολιτικές αλλαγές στην Ανατολική
Γερμανία την εποχή εκείνη - όπως την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και το ξεκάθαρο τέλος του Ψυχρού Πολέμου.
Όπως αναφέρουν, ενθουσιάστηκαν για ακόμα μια φορά από
το κλίμα που επικρατούσε κατά την διάρκεια του φεστιβάλ, όπου
η θέα χιλιάδων Ρώσων να φωνάζουν το όνομά τους, παρά το

γεγονός πως κατάγονταν από την Γερμανία, τους εντυπωσίασε.
Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως εκεί ήταν συγκεντρωμένος ένας
μεγάλος αριθμός ανθρώπων, που αποτελούνταν από δημοσιογράφους, μουσικούς από τη Γερμανία, από την Αμερική, από τη Ρωσία
- όλος ο κόσμος ενωμένος, σε ένα μέρος. Ήταν σαν όραμα, όλοι
μιλούσαν την ίδια γλώσσα. Όλη αυτή η κατάσταση εξέφραζε μια
πολύ θετική αύρα. Εκείνο το βράδυ αποτέλεσε την βασική πηγή
έμπνευσης για το τραγούδι. Την ίδια χρονιά που γράφτηκε το τραγούδι, ο κόσμος όντως άλλαξε για πάντα. Η σύγχρονη ιστορία θα
καταγράψει ότι στα τέλη του καλοκαιριού του 1989 η κομμουνιστική Ευρώπη κατέρρευσε και το «Wind of Change» αποτέλεσε ο
ανεπίσημος ύμνος της διάλυσης του τείχους του Βερολίνου.
Το Τείχος του Αίσχους ανεγέρθηκε τον Αύγουστο του 1961 από
την Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, η οποία επιχείρησε με αυτόν τον τρόπο να θέσει ένα τέλος στην ολοένα και αυξανόμενη
φυγή των κατοίκων της προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας. Το τείχος αποτελούσε ένα φυσικό σύνορο μεταξύ του
Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου για διάστημα άνω των εικοσιοκτώ ετών. Ένας αδιευκρίνιστος αριθμός ατόμων υπήρξαν θύματα
προσπαθειών διάβασης του τείχους, καθώς οι Ανατολικογερμανοί
συνοριοφύλακες και οι Σοβιετικοί στρατιώτες δεν δίσταζαν να πυροβολήσουν τους φυγάδες.
Με την πτώση του τείχους το 1989 άνοιξε ο δρόμος για τη γερμανική επανένωση.
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3. Sunday Bloody Sunday, U2

Τ

ο «Sunday Bloody Sunday» είναι ένα από τα πιο γνωστά,
πολιτικού περιεχομένου τραγούδια των U2. Αποτελεί το
πρώτο τραγούδι του δίσκου τους «War» το οποίο κυκλοφόρησε
στις 11 Μαρτίου 1983. Όντας ένα από τα πιο “έντονα” τραγούδια τους, τα λόγια του περιγράφουν τον φόβο που ένιωσε ο
κόσμος κατά την διάρκεια των γεγονότων που συνέβησαν στο
Derry της Βόρειας Ιρλανδίας στις 30 Ιανουαρίου του 1972.
Εκείνη την Κυριακή η ατμόσφαιρα στο Derry μύριζε κυριολεκτικά μπαρούτι, καθώς οι καθολικές φτωχογειτονιές, που
αποτελούσαν και το παραδοσιακό οχυρό του ΙRA, είχαν ξεσηκωθεί, προκειμένου να διαδηλώσουν υπέρ των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων αλλά και διαμαρτυρηθούν κατά των νέων αυταρχικών μέτρων που μόλις είχαν επιβληθεί, ώστε να καμφθεί η
δράση των βόρειο Ιρλανδών εθνικιστών. Ο βρετανικός στρατός είχε προαναγγείλει τη διάθεσή του για βίαιη καταστολή των
διαδηλώσεων. Παρόλα αυτά ο κόσμος συγκεντρώθηκε μαζικά
δημιουργώντας μια ολοένα αυξανόμενη αριθμητικά μαχητική
πορεία διαμαρτυρίας, η οποία κατέληξε στα συρματοπλέγματα που απέκλειαν τις καθολικές συνοικίες από το κέντρο του
Derry. Εκεί και ενώ οι διαδηλωτές άρχισαν να διαλύονται, μια
χούφτα νεαροί ξεκινούν τον παραδοσιακό πετροπόλεμο κατά
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των αστυνομικών που βρίσκονταν παρατεταγμένοι πίσω από το
συρματοπλέγματα.
Αυτή τη φορά όμως ο πετροπόλεμος έγινε πρόσχημα που
κάποιοι περίμεναν για να αιματοκυλήσουν την μεγάλη πορεία.
Σχεδόν αμέσως με τους πρώτους πυροβολισμούς κατά των
άοπλων διαδηλωτών, εφορμούν οι Βρετανοί αλεξιπτωτιστές, οι
οποίοι παραμόνευαν πάνοπλοι πίσω από τον αστυνομικό κλοιό.
Από τον καταιγισμό των πυρών δεκάδες διαδηλωτές πέφτουν
νεκροί και δεκάδες τραυματίζονται, στην πλειοψηφία τους νέοι
από 16 έως 26 ετών. Η ημέρα καταγράφεται στην ταραγμένη
Ιρλανδική Ιστορία ως «Ματωμένη Κυριακή» και χαράσσεται
ανεξίτηλα στην μνήμη των Βόρειων Ιρλανδών ως η πιο βίαιη και
αιματηρή επιχείρηση του Βρετανικού στρατού για την καταστολή του ιρλανδικού αγώνα για δημοκρατία.
Η «Ματωμένη Κυριακή» έγινε πηγή έμπνευσης για καλλιτέχνες και συγκροτήματα. Οι U2 γράφουν το 1983 το τραγούδι
διαμαρτυρίας «Sunday, Bloody Sunday», ο John Lennon το
«The Luck of the Irish» και ο Paul McCartney το single «Give
Ireland Back to the Irish». Επίσης γυρίστηκαν δύο ταινίες για τα
γεγονότα, τα «Bloody Sunday» και «Sunday».

4. Indian Reservation, The Raiders

Τ

ον Νοέμβριο του 1981 το συγκρότημα The Raiders κυκλοφόρησαν το τραγούδι «Indian Reservation», το οποίο
γρήγορα ανέβηκε στην πρώτη θέση των Βρετανικών Charts. Το
κομμάτι αναφέρεται στα γεγονότα της μεγαλύτερης, ενδεχομένως, γενοκτονίας που έχει συμβεί στην παγκόσμια ιστορία,
αλλά ταυτοχρόνως από τις λιγότερο συζητημένες. Πρόκειται
για αυτή των Ινδιάνων ιθαγενών κατοίκων τής Αμερικής (Νοτίου
και Βορείου) από τούς Ευρωπαίους άποικους.
Απάτσι, Τσερόκι, Σεγιέν, Σινούκ, Κομάτσι, Ντακότα – μερικές φυλές Ινδιάνων, όπως λίγο πολύ τις έχουμε μάθει από τις
αμερικανικές ταινίες. Οι φυλές των Ινδιάνων – οι «οικογένειες»
– ήταν πάρα πολλές. Χωρίζονταν γεωγραφικά με τους αριθμούς των φυλών κατά περιοχή:
Ινδιάνοι της Κεντρικής Αμερικής: 30
Ινδιάνοι του Μεξικού: 51
Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής: 362
Ινδιάνοι της Νότιας Αμερικής: 150
Πολλές φυλές χάθηκαν, είτε από λόγους αδυναμίας επιβίωσης είτε εξαιτίας της εξολόθρευσής τους από τους λευκούς
Αμερικανούς που τους πολέμησαν για να εξαπλωθούν αυτοί
στα εδάφη τους.
Στην σημερινή παγκόσμια ιστορία έχει καθιερωθεί η άποψη
ότι ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική το 1492.
Βεβαίως, την άποψη αυτή διαψεύδει η ίδια η παρουσία των Ινδιάνων στην Αμερική, που σημαίνει ότι ο Κολόμβος άργησε λίγο.
Οι ιθαγενείς πλήρωσαν το θλιβερό προνόμιο που είχαν να
κατοικούν σε πλούσια εδάφη και την απληστία των Ευρωπαίων
που δεν δίστασαν να σφετεριστούν με κάθε τρόπο την νέα φλέβα χρυσού που ανακάλυψαν.
Οι θηριωδίες, τόσο των Ισπανών και των Πορτογάλων, στην
Νότια Αμερική, όσο και των Αγγλοσαξόνων και λοιπών Ευρωπαίων στην Βόρεια, είναι γνωστές και μη αμφισβητήσιμες. Ειδικά στην Βόρεια Αμερική και στις Η.Π.Α., oι εντόπιοι πληθυσμοί
όχι μόνο καταληστεύτηκαν και κατακρεουργήθηκαν, αλλά κι
αυτοί που απέμειναν και δεν εξοντώθηκαν από τις ασθένειες
που έφεραν μαζί τους οι άποικοι, υποχρεώθηκαν μέσω συνθηκών που άλλαζαν κατά το δοκούν οι ισχυρότεροι λευκοί να
εγκαταλείψουν τις εστίες τους, κι από ‘κει που ήταν ελεύθεροι
να ζουν σε προκαθορισμένους καταυλισμούς που τους υπεδείκνυαν.

Στις αρχές του 1830 περίπου 125,000 ιθαγενείς Αμερικάνοι
(Ινδιάνοι) ζούσαν σε μεγάλες εκτάσεις στο Tennessee, στην
Alabama, στη Γεωργία, στη Βόρεια Καρολίνα και τη Florida, περιοχές στις οποίες οι πρόγονοί τους ζούσαν και καλλιεργούσαν
επί αιώνες. Με το πέρασμα των χρόνων και ως το τέλος του
αιώνα οι Ινδιάνοι που είχαν παραμείνει στις τοποθεσίες αυτές
ήταν ελάχιστοι. Υποχρεωμένοι να δουλεύουν στην υπηρεσία
των λευκών τους κατακτητών που ήθελαν να καλλιεργήσουν
βαμβάκι στις περιοχές που παρέμεναν οι Ινδιάνοι, η Αμερικανική κυβέρνηση ανάγκασε τους ιθαγενείς που είχαν παραμείνει
να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να περπατήσουν μίλια,
με προορισμό τα λεγόμενα «Ινδιάνικα Εδάφη», τα οποία εκτείνονταν κοντά στον ποταμό Μισισιπή. Αυτό το δύσκολο και σε
πολλές περιπτώσεις θανάσιμο ταξίδι είναι γνωστό ως «Το μονοπάτι των δακρύων».
Τα γεγονότα αυτά επηρέασαν και ενέπνευσαν πολλούς
μεταγενέστερους καλλιτέχνες, μεταξύ άλλων και τους The
Raiders, οι οποίοι ηχογράφησαν ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια που αναφέρονται στο «μονοπάτι των δακρύων» και στα
γεγονότα που συνέβησαν την εποχή εκείνη.

Πηγές:
http://www.cherokee.org
http://www.protothema.gr
http://www.ishow.gr
http://www.humanrights.com

http://www.songfacts.com
http://www.rockremembers.com
http://en.wikipedia.org

Επιμέλεια Άρθρου:
Μαρία Πατέλη, Β3 Λυκείου
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Κατερίνα Ανδριώτη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
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Τζιχάντ:

Ο Ιερός Πόλεμος

Δ

εκατέσσερα χρόνια μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους και την έναρξη της εκστρατείας του προέδρου Μπους για την αναμόρφωση
της Μέσης Ανατολής, τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι η
δυτική στρατιωτική επέμβαση ειδικά στο Ιράκ άνοιξε
τον ασκό του Αιόλου.
Η περιοχή όχι μόνο δεν έκανε βήματα προς τον εκδυτικισμό, όπως πίστευαν οι δυτικοί, αλλά μετατρέπεται
ολοένα και περισσότερο σε «μαύρη τρύπα».
Τα βίντεο με τους τελετουργικούς αποκεφαλισμούς
δυτικών από τους ισλαμιστές μαχητές του Ιερού Πολέμου (τζιχαντιστές) καθώς και οι τηλεοπτικές εικόνες
με τις καταστροφές των πολιτιστικών θησαυρών και
των αρχαιολογικών εκθεμάτων, έφεραν σε πρώτο πλάνο μία εφιαλτική πραγματικότητα που μέχρι σήμερα η
δύση σχεδόν έκανε πως δεν βλέπει. Και είναι ακριβώς
η ανοχή των δυτικών που επέτρεψε σε μία οργάνωση
να θέσει υπό τον έλεγχό της ένα μεγάλο τμήμα του Ιράκ
και της Συρίας.
Πριν όμως αναφερθούμε στους τζιχαντιστές του
ισλαμικού κράτους και τον «Ιερό Πόλεμο» που έχουν
εξαπολύσει, κρίνεται σκόπιμο να κατανοήσουμε και
να αναλύσουμε σε γενικές γραμμές τη θρησκεία του
Ισλάμ πάνω στην οποία στηρίζονται.
Το Ισλάμ είναι μονοθεϊστική θρησκεία, η οποία διαμορφώθηκε με το κήρυγμα και τη δράση του προφήτη
Μωάμεθ στις αρχές του 7ου αιώνα. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη θρησκεία μετά τον Χριστιανισμό. Ο κόσμος
του Ισλάμ (περίπου 1,2 δισεκατομμύρια) είναι εξαπλωμένος στα κεντρικά διαμερίσματα της γης και αποτελεί
την μονοθεϊστική εκείνη θρησκευτική δύναμη, η οποία
χωρίζει αλλά και ενώνει την Ανατολή με τη Δύση, τον
Βορρά με τον Νότο.

Μουσουλμάνες με μπούργκα
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Η λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «απόλυτη υποταγή και
αφοσίωση στον Θεό και το θέλημά του». Οι μουσουλμάνοι απορρίπτουν τους όρους «μωαμεθανισμός»
και «μωαμεθανοί», διότι πιστεύουν ότι η θρησκεία τους
δεν είναι δημιούργημα του προφήτη Μωάμεθ, αλλά
αποκάλυψη του Θεού, την οποία ο Θεός φανέρωσε
στον «απόστολο και δούλο του» διαμέσου του «θείου
μηνυτού του», του αγγέλου Γαβριήλ.
Ιδρυτής του Ισλάμ είναι ο προφήτης Μωάμεθ, ο
οποίος γεννήθηκε στη Μέκκα γύρω στα 570μ.Χ. Σε ηλικία 40 ετών άρχισε να κηρύττει στη Μέκκα γύρω στα
610μ.Χ. την πίστη στον ένα Θεό. Το κήρυγμά του διήρκησε 22 χρόνια και διαιρείται σε δύο μεγάλες φάσεις:
στο κήρυγμά του στη Μέκκα (γύρω στα 610-622) και
στο κήρυγμά του στη Μεδίνα (622-632). Στη Μεδίνα ο
Μωάμεθ από «απόστολος του Θεού» και «προφήτης»
μεταβάλλεται και σε πολιτικό αρχηγό. Γι’ αυτό και το
Ισλάμ έως σήμερα είναι θρησκεία και πολιτεία μαζί.
Μετά τον Θάνατο του Μωάμεθ το 632μ.Χ οι οπαδοί του δημιούργησαν τον θεσμό του «χαλιφάτου».
Ο όρος προέρχεται από την αραβική λέξη «χαλίφα
(χαλίφης)» που σημαίνει «υπηρέτης του Θεού» ή διάδοχος του προφήτη και παραπέμπει σε μια κρατική
υπόσταση με πολιτικό και θρησκευτικό ηγέτη έναν εκ
των επιγόνων του προφήτη. Οι διαφωνίες μεταξύ των
συντρόφων του Μωάμεθ για τη διαδοχή του οδήγησαν
στο ιστορικό ρήγμα μεταξύ σουνιτών και σιϊτών. Η
μία παράταξη (Σιΐτες) πρότεινε ότι ο διάδοχος πρέπει
να προέλθει από την στενή συγγένεια ή αλλιώς «οικογένεια» (του οίκου) του Μωάμεθ και τέτοιος ήταν ο Αλή
(εξάδελφος του Μωάμεθ ο οποίος είχε παντρευτεί την
κόρη του, τη Φατιμά). Η άλλη παράταξη (Σουνίτες)
πρότεινε ότι ο διάδοχος του προφήτη μπορεί να προέλθει από την ευρύτερη συγγένεια του. Έτσι και έγινε.
Χαλίφης, εκπρόσωπος ή διάδοχος του Μωάμεθ έγινε ο

Αποκεφαλισμός του Βρετανού εργαζόμενου
σε ανθρωπιστική οργάνωση Ντέιβιντ Χέινς

Αμπού Μπάκρ, σπουδαίος στρατηγός του Μωάμεθ. Στο
σουνιτικό κόσμο το χαλιφάτο έζησε 13 αιώνες μεταφέροντας την έδρα του από τη Δαμασκό στη Βαγδάτη κι
από εκεί στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι να καταργηθεί
οριστικά από τον θεμελιωτή της σύγχρονης Τουρκίας,
Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ την 3η Μαρτίου του 1924.
Έκτοτε η αναβίωση του χαλιφάτου υπήρξε φαντασίωση των φονταμενταλιστικών ρευμάτων του σουνιτικού
κόσμου, με πρώτους τους Αδελφούς Μουσουλμάνους
στην Αίγυπτο της δεκαετίας του 1920. Πιο πρόσφατα
ήταν η Αλ Κάϊντα του Οσάμα Μπιν Λάντεν που επεδίωξε
να κάνει αυτή τη φαντασίωση πραγματικότητα στο Αφγανιστάν, χωρίς όμως επιτυχία.
Δύο είναι οι πηγές της μουσουλμανικής θρησκείας.
Το Κοράνιο και η Σούνα (παράδοση). Από τις θεμελιώδεις αυτές πηγές απορρέει η Σαρία, κατά λέξη «ισλαμική οδός», ο θρησκευτικός νόμος του Ισλάμ, που
ρυθμίζει όλο τον μουσουλμανικό βίο, τον θρησκευτικό,
τον κοινωνικό και τον πολιτικό. Η κύρια όμως πηγή είναι
το Κοράνιο, που θεωρείται ως ο αποκεκαλυμμένος λόγος του Θεού και είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στη ζωή
των πιστών. Αποκαλύφθηκε με θαυμαστό τρόπο στον
Μωάμεθ, τον αγγελιαφόρο του θεού, όταν του δόθηκε
η εντολή να «διαβάσει» ή να «απομνημονεύσει και να
απαγγείλει» τις λέξεις που του υπαγόρευσε ο αρχάγγελος Γαβριήλ. Δίπλα στο Κοράνιο τοποθετείται ως αυθεντικός ερμηνευτής των αρχών της μουσουλμανικής
παράδοσης η Σούνα, δηλαδή η «συνήθεια» ή ο τρόπος
με τον οποίο ενεργούσε ο προφήτης Μωάμεθ και έλυνε διάφορα θρησκευτικά, κοινωνικά και νομικά θέματα,
που ανέκυπταν στην κοινότητά του. Η Σούνα αποτελεί
την αξιόπιστη, μετά το Κοράνιο, πηγή θρησκευτικής
γνώσης. Η Σούνα αντλεί το περιεχόμενό της από μια μεγάλη σειρά από Χαντίθ, δηλαδή από σύντομες ρήσεις.
Επομένως η Σούνα και τα Χαντίθ δηλώνουν την παράδοση των όσων είπε, έπραξε ή αποσιώπησε ο Μωάμεθ.
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Μουσουλμάνα με μπούργκα

Τ

ο Ισλάμ δεν θεωρεί τον εαυτό του θρησκεία μόνο, αλλά και
«κοινωνία του Θεού», η οποία συνενώνει θρησκευτική και
πολιτική μαζί εξουσία. Η θρησκεία είναι η πολιτικώς οργανωμένη κοινότητα όλων των μουσουλμάνων. Στην ισλαμική κοινότητα, θρησκεία και κράτος ταυτίζονται. Γι’ αυτό ο μουσουλμανικός
στρατός αποτελεί «τον στρατό του Αλλάχ» και το δημόσιο ταμείο
«το ταμείο του Αλλάχ». Με ανάλογο τρόπο ο θρησκευτικός νόμος
είναι συγχρόνως και νόμος της πολιτείας και αντίστροφα.
Γι’ αυτό τα θρησκευτικά προβλήματα είναι συγχρόνως πολιτικά,
και τα πολιτικά, θρησκευτικά. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό
ότι αυτό που έχει σημασία για το Ισλάμ είναι τα καθήκοντα των
πιστών απέναντι στον νόμο του Θεού και όχι η θεωρητική θεολογική γνώση. Η τήρηση των εντολών του Θεού συνιστά την
ουσία του Ισλάμ. Έτσι τα βασικά καθήκοντα πίστης και πράξης
κάθε μουσουλμάνου είναι πέντε και ονομάζονται «Στύλοι του
Ισλάμ». Κατά την ισλαμική παράδοση ο προφήτης είπε: Το
Ισλάμ στηρίζεται σε πέντε στύλους. Αυτοί είναι:
■■Η ομολογία (σαχάντα) της πίστης στον ένα Θεό.
■■Η προσευχή (σαλάτ) που πρέπει να γίνεται πέντε φορές στη
διάρκεια της ημέρας.
■■Η ελεημοσύνη (ζακάτ) για τις ανάγκες των φτωχών της
ισλαμικής κοινότητας.
■■Η νηστεία (σάουμ) κατά τον σεληνιακό μήνα Ραμαντάν, και
■■Το προσκύνημα (χάτζ) στους ιερούς τόπους της Μέκκας.
Στους πέντε αυτούς πυλώνες με την πάροδο του χρόνου
προστέθηκε ένας ακόμη, η τζιχάντ. Η τζιχάντ είναι από τους πιο
παρεξηγημένους όρους του Ισλάμ. Είναι μια λέξη που μας προκαλεί τρόμο. Ενθουσιάζει τους μουσουλμάνους, ανησυχεί τους
μη μουσουλμάνους. «Τζιχάντ» είναι η συνεχής προσπάθεια που
πρέπει να καταβάλλει ο πιστός προς όφελος της κοινότητάς του
αλλά και για την προστασία της πίστης του απέναντι σε οποιονδήποτε εχθρό.
Στην πραγματικότητα ο όρος «τζιχάντ» έχει τρείς παραμέτρους και στην αραβική γλώσσα σημαίνει «προσπάθεια», «αγώνας» με τρεις στόχους:
■■ την ψυχική ανάταση
■■ την εξάλειψη του κακού από τον κόσμο και την επικράτηση
του καλού. Εδώ όμως αρχίζουν οι παρανοήσεις, καθώς το
κακό ταυτίζεται με την αδικία αλλά και την αθεΐα, την πολυθεΐα , την ειδωλολατρία κ.α.
■■ την επικράτηση του Ισλάμ σε ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς
όμως τα βίαια μέσα που μετέρχονται οι ισλαμιστές.
Στο Κοράνιο αναφέρονται κι αναγνωρίζονται τέσσερις θεμέλιοι τρόποι τζιχάντ με την έννοια του αγώνα: με την καρδιά, με την
γλώσσα, με το χέρι και με το σπαθί. Από αυτούς ο τέταρτος είναι
ο σπανιότερος και ο πρώτος ο δυσκολότερος για τον πιστό.
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Καταστροφές αρχαιοτήτων
από τους τζιχαντιστές στο Ιράκ

Ο τζιχαντισμός (επίσης γνωστός ως «τζιχαντιστικό κίνημα»
ή «κίνημα του τζιχάντ») είναι μια έννοια αναφερόμενη στο Κοράνι,
η οποία θεωρεί ότι οι μουσουλμάνοι έχουν καθήκον να μεταδώσουν τη μουσουλμανική θρησκεία με τη βία ή χωρίς τη βία. Η ιδεολογία αυτή άκμασε από τα τέλη του 20ου αιώνα και έπειτα. Από
την δεκαετία του 1990 αντιπροσωπεύεται από την τρομοκρατική
οργάνωση Αλ Κάϊντα. Ό,τι δεν κατάφερε η Αλ Κάϊντα φιλοδοξεί
να πετύχει το διαβόητο παρακλάδι της, το Ισλαμικό Κράτος
του Ιράκ και της Λεβαντίνης ή της Συρίας (ΙΚΙΛ ή ΙΚΙΣ
και στην αγγλική συντομογραφία ISIS).
Το ισλαμικό κράτος είναι μία σουνιτική τζιχαντιστική εξτρεμιστική οργάνωση η οποία σχηματίστηκε με αυτό το όνομα τον
Απρίλιο του 2013. Στόχος της είναι η δημιουργία ενός ενιαίου
ισλαμικού κράτους στη Συρία και το Ιράκ, στη βάση της εφαρμογής μιας εξαιρετικής αυστηρής παραλλαγής του ισλαμικού
νόμου(Σαρία). Για να το πετύχει μάχεται τις κυβερνητικές αλλά
και αντίπαλες ανταρτικές δυνάμεις στη Συρία, ενώ πραγματοποιεί επιθέσεις και ελέγχει πλέον ολόκληρες περιοχές στο Ιράκ.
Το ISIS ισχυρίζεται ότι μαχητές από την Μεγάλη Βρετανία, τη
Γαλλία, τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και από
τις ΗΠΑ, τον Καύκασο και τον υπόλοιπο αραβικό κόσμο έχουν
προσχωρήσει στις τάξεις του. Ακολουθούν μία ακραία αντιδυτική
ερμηνεία του Ισλάμ, η οποία προωθεί την θρησκευτική βία και
θεωρεί εκείνους που δεν συμφωνούν με τις ερμηνείες της ως
άπιστους και αποστάτες. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι σουνίτες
σχολιαστές οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το ISIS και οι συναφείς με
αυτό τρομοκρατικές ομάδες δεν είναι καθόλου σουνίτες σε όλα,
αλλά αιρετικοί μουσουλμάνοι που εξυπηρετούν μία αυτοκρατορική αντιισλαμική ατζέντα.
Το ισλαμικό κράτος σπέρνει τον φόβο παγκοσμίως. Η ακραία
βία και η βαναυσότητα στις μεθόδους που χρησιμοποιούν για
βασανισμό προκαλεί δέος. Οι μετριοπαθείς μουσουλμάνοι εκτελούνται κατά εκατοντάδες. Οι στρατιώτες από τις αραβικές χώρες καίγονται ζωντανοί, σταυρώνονται ή ποδοπατούνται από το
πλήθος. Οι γυναίκες πωλούνται στα σκλαβοπάζαρα, τα παιδιά
πυροβολούνται όταν θα δουν ποδόσφαιρο, όταν τολμήσουν να
ντυθούν ή όταν να παίξουν με δυτικής προέλευσης παιχνίδια. Οι
βασανισμοί γίνονται γνωστοί μέσω ενός ευρύτατου προπαγανδιστικού μηχανισμού με δεκάδες, εκατοντάδες λογαριασμοί στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προώθηση των βίντεο στις βιντεοπλατφόρμες και μηνύματα που μεταφέρουν οι ιεροκήρυκες του
μίσους σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική.
Οι συμβολισμοί των βίντεο που κυκλοφορούν στη δημοσιότητα είναι έντονοι και απευθύνονται παντού με πολύπλευρα
μηνύματα. Οι πορτοκαλί στολές των ομήρων παραπέμπουν στο
Γκουαντάναμο, ο δήμιος με την στολή παραλλαγής δείχνει την
θάλασσα, δείχνοντας με το χέρι του την κατάκτηση της Ρώμης
και της Ευρώπης, εξηγώντας παράλληλα το πώς οι ΗΠΑ εξαφάνισαν στα κύματα τον Οσάμα Μπιν Λάντεν.

Μαχητές του ισλαμικού κράτους

Κάθε νέα έκδοση των βίντεο, παραγωγής του ISIS, συναγωνίζεται τις παλαιότερες σε βαρβαρότητα και σαδισμό με σκοπό την
κατατρομοκράτηση του αντιπάλου. Υπόσχονται αποτελεσματικά
αντίποινα εναντίον όσων έχουν βλάψει το Ισλάμ και τον παράδεισο για τους μαχητές – εκδικητές του Αλλάχ. Το ISIS αυτή τη
στιγμή έχει κηρύξει τον πόλεμο σχεδόν σε όλον τον κόσμο. Έχει
ανοίξει μέτωπα εκτός από το Ιράκ και την Συρία, στην Λιβύη, την
Ιορδανία και την Σαουδική Αραβία, με τον Λίβανο και την Αίγυπτο, εκτός από τις επιθέσεις που έκανε στην Ευρώπη, στο Παρίσι
και την Κοπεγχάγη. Οι σύμμαχοι και οι αραβικές χώρες απαντούν
στις απειλές, μέχρι σήμερα, με αεροπορικούς βομβαρδισμούς.
Για την προπαγάνδα που χρησιμοποιεί και απευθύνεται σε ολόκληρο τον κόσμο για να στρατολογεί γρήγορα νέους και πρόθυμους να πολεμήσουν στις γραμμές του ISIS έχουν γίνει πολύ
λίγα. Η νέα γενιά τζιχαντιστών που προέρχεται από τις ΗΠΑ και
από την Ευρώπη διευρύνει πολύ τις επιχειρησιακές δυνατότητες
του ισλαμικού τρομοκρατικού δικτύου.
Μέχρι τώρα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη
ζωή τους. Εκατομμύρια έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ο κίνδυνος για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, και όχι μόνο, είναι
μεγάλος και αυξάνεται απειλώντας ανθρώπους παντού, καθώς
εξτρεμιστές μαχητές επιστρέφουν στις χώρες τους και άλλοι που
ποτέ δεν έφυγαν στο εξωτερικό είναι έτοιμοι για φρικτές πράξεις.
Το Ισλαμικό Κράτος είναι ένα υβρίδιο: κίνημα, δίκτυο και οργάνωση. Βρίσκεται πίσω από τα πολύνεκρα τρομακτικά χτυπήματα στη Γαλλία και τη Δανία, έχει υπό τον έλεγχό του περιοχές
στο Ιράκ, τη Συρία και πιο πρόσφατα τη Λιβύη, ενώ δομές του
εντοπίζονται στην Τουρκία, την Υεμένη, τη Σαουδική Αραβία, το
Αφγανιστάν, την Τυνησία και την Αλγερία.
Ο πόλεμος κατά της Δύσης που έχει εξαπολύσει το ISIS φαίνεται να λαμβάνει πλέον τρομακτικές διαστάσεις. Αυτό που έχει
σημασία αυτή τη στιγμή είναι η αποδυνάμωσή του και ο εκφυλισμός του.
Το Ισλάμ είναι μία σοβαρή και ενδιαφέρουσα θρησκεία, έστω
και αν κάποιοι φανατικοί υποστηρικτές του κάνουν τα πάντα για
να το δυσφημίσουν, εμφανιζόμενοι έξαλλοι σε βιντεοκασέτες,
εξαπολύοντας απειλές κατά δικαίων και αδίκων. Είναι πολύ πλου-

σιότερο, πολύ βαθύτερο και πολύ πιο ανθρώπινο απ΄αυτό που
προωθούν στην κοινή γνώμη οι τυφλωμένοι από το αντιδυτικό
μένος τους «ιεροί μαχητές» και «μαθητές» του Κορανίου του
Ισλαμικού κράτους.
Κλείνοντας, ας έχουμε στο νου μας τις δηλώσεις του προέδρου Ομπάμα για τους τζιχαντιστές: Οι δολοφόνοι «δεν εκφράζουν καμία θρησκεία και καμία πίστη δεν διδάσκει τους ανθρώπους να σφαγιάζουν αθώους. Κανείς δίκαιος Θεός δεν θα
έδειχνε ανοχή γι’ αυτό που έκαναν ή για ό,τι κάνουν καθημερινά
(να σφαγιάζουν αθώους)».
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Η ζωή στον ωκεανό
Ο

ι ωκεανοί καλύπτουν περισσότερο από το 70%
της επιφάνειας του πλανήτη μας, ενώ αποτελούν και το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται και αναπαράγονται πολλοί οργανισμοί. Γι’ αυτό
τον λόγο, στα πλαίσια του μαθήματος της Βιολογίας και
έπειτα από πρωτοβουλία των μαθητών διεξήχθη έρευνα με απώτερο σκοπό την εξερεύνηση της ζωής στους
ωκεανούς.
Είναι γεγονός ότι στον ωκεανό συναντά κανείς μια
ευρεία ποικιλία θαλάσσιων οργανισμών. Πολλοί από
αυτούς όμως, λόγω διαφόρων παραγόντων τείνουν να
εκλείψουν.
Ένας από αυτούς, οι καρχαρίες, είναι ψάρια σελαχίμορφα και οι περισσότεροι είναι ωοζωοτόκα ζώα. Οι
καρχαρίες έχουν διαφοροποιηθεί σε περίπου 440 είδη
με μέγεθος από 20 εκατοστά μέχρι 15 μέτρα και βάρος
συνήθως μέχρι 2.240 χιλιόγραμμα.
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Ο λευκός καρχαρίας είναι ένας εξαιρετικά μεγάλος
καρχαρίας που ζει στα παράκτια νερά, κοντά στην επιφάνεια και σχεδόν σε όλους τους ωκεανούς. Είναι το
μόνο είδος του γένους του που υπάρχει ακόμα. Επίσης,
είναι αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο γνωστό αρπακτικό
ψάρι.
Η αλιεία βάζει σε κίνδυνο εξαφάνισης το ένα τρίτο
των καρχαριών που ζουν στους ανοικτούς ωκεανούς.
Ο πληθυσμός ορισμένων ειδών καρχαρία έχει μειωθεί
κατά τα τελευταία χρόνια σε ορισμένα σημεία του πλανήτη, σύμφωνα με τους ειδικούς.
Ευτυχώς, όμως έχουν γίνει κάποιες κινητοποιήσεις
τα τελευταία χρόνια για την καταπολέμηση της αλιείας.
Για παράδειγμα το 2009 ο Νόμος Διατήρησης των Καρχαριών ψηφίστηκε από την Αμερικανική Βουλή των
Αντιπροσώπων.

Καρχαρίας
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Χελώνα

Καρέτα-καρέτα

Χελώνες

Φάλαινες

Καρέτα-καρέτα

Φάλαινα όρκα

Έ

να ακόμα είδος που απειλείται με εξαφάνιση είναι η «καρέτα
καρέτα». Η καρέτα-καρέτα είναι ένα είδος θαλάσσιας χελώνας με παγκόσμια κατανομή. Μία ενήλικη χελώνα ζυγίζει περίπου
135 κιλά και έχει μήκος 90 εκ. κατά μέσο όρο. Το χρώμα του δέρματός της είναι κίτρινο έως καστανό και το κέλυφος είναι συνήθως
κοκκινωπό-καφέ. Εμφανίστηκε στη γη πριν από δεκάδες εκατομμύρια χρόνια. Τον τελευταίο καιρό, όμως, η υποβάθμιση και η καταστροφή του βιότοπου εξαιτίας ανθρωπογενών δραστηριοτήτων
έχουν οδηγήσει σε δραστική μείωση των πληθυσμών της. Για πρώτη φορά εδώ και εκατομμύρια χρόνια, η χελώνα καρέτα-καρέτα
απειλείται με εξαφάνιση.

Πράσινη χελώνα

Το μήκος του καβουκιού της φτάνει μέχρι τα 150 εκ. Ζυγίζει περίπου 100-150 κιλά. Ζει μονίμως στη θάλασσα και τα θηλυκά βγαίνουν στη στεριά μόνο για να γεννήσουν. Σήμερα το είδος αυτό
απειλείται σοβαρά με εξαφάνιση, επειδή αλιεύεται λαθραία από
τον άνθρωπο. Επίσης, πολλές χελώνες χάνουν τη ζωή τους από
κατάποση πλαστικών σακουλών που πετιούνται στη θάλασσα.

Δερματοχελώνα

Η δερματοχελώνα αποτελεί τη μεγαλύτερη σε μέγεθος και βάρος χελώνα. Το βάρος της φτάνει τα 600 κιλά, ενώ το μήκος του
κελύφους της τα 2 μέτρα. Το κέλυφός της αποτελείται από ένα
είδος δερμάτινων πλακών. Ο πληθυσμός του είδους μειώνεται συνεχώς και γι’ αυτό πολλοί λένε πως κινδυνεύει με εξαφάνιση.

Η όρκα, που αναφέρεται κοινώς ως «φάλαινα δολοφόνος», είναι μια από τις οδοντοφόρες φάλαινες. Οι όρκες απαντώνται σε
όλους τους ωκεανούς, από τις παγωμένες περιοχές της Ανταρκτικής έως τις τροπικές θάλασσες. Παγκοσμίως, αν και δεν έχει
εκτιμηθεί ο ακριβής πληθυσμός της, πρόσφατες έρευνες δείχνουν
ότι σταδιακά μειώνεται. Αίτια της εξαφάνισής τους είναι η θαλάσσια μόλυνση αλλά και τα θορυβώδη σκάφη που τις εμποδίζουν να
βρουν τροφή.

Μπλε φάλαινα

Η μπλε φάλαινα, το μεγαλύτερο ζώο που έζησε ποτέ στη γη,
έχει μήκος που φτάνει τα 30 μέτρα και βάρος 130 τόνους και παραπάνω. Έχει μπλε χρώμα και ένα μικροσκοπικό πτερύγιο στην
ράχη. Από το 20ο αιώνα κι έπειτα έχουν κυνηγηθεί σχεδόν μέχρι
εξαφάνισης. Συγκεκριμένα, βρήκαν τον θάνατο 330.000 περίπου
μπλε φάλαινες. Σήμερα, ο συνολικός τους αριθμός δεν ξεπερνά
τα 12.000 άτομα.

Γκρίζα φάλαινα

Η γκρίζα φάλαινα έχει μήκος 10-15 μέτρων και βάρος 25-35
τόνων. Δεν έχει πτερύγιο στην ράχη. Μόλις 130 τέτοιες φάλαινες
επιζούν σήμερα, ενώ απομένουν μόνο 30 θηλυκές σε αναπαραγωγική ηλικία. Η απώλεια έστω και λίγων απ’ αυτών θα μπορούσε να
σημάνει το τέλος για όλο τον πληθυσμό.

Φάλαινα
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Φώκια

Φώκιες
Μονάχους μονάχους

Η μεσογειακή φώκια είναι από τα μεγαλύτερα είδη φωκιών στον
κόσμο και το μήκος της φτάνει στα 2-3 μέτρα ενώ το βάρος της
κατά μέσο όρο είναι 250 κιλά. Σήμερα έχει κηρυχθεί είδος κρισίμως κινδυνεύον με αφανισμό. Αποτελεί το υπ’ αριθμόν 1 απειλούμενο θαλάσσιο θηλαστικό της Ευρώπης και συγκαταλέγεται στα
πλέον απειλούμενα είδη του πλανήτη. Από τα 600 περίπου άτομα
που έχουν απομείνει παγκοσμίως τα μισά ζουν και αναπαράγονται
στη χώρα μας.

Παγόφιλος ο γροιλανδικός

Η φώκια αυτή έχει 1,8 μ. μήκος κι έχει ανοιχτό γκρίζο χρώμα.
Η αρσενική έχει μια μαύρη λωρίδα, σε σχήμα πετάλου, κατά μήκος των πλευρών και της πλάτης της. Η λωρίδα αυτή υπάρχει και
στα θηλυκά αλλά είναι λιγότερο έντονη. Τα νεογέννητα είναι μόνο
80 εκατοστά μήκος κι έχουν ένα πλούσιο λευκό τρίχωμα, που πέφτει μετά ένα μήνα, για να αντικατασταθεί διάστικτο, σε χρώμα
πιο σκούρο γκρίζο και μαύρο. Ολόκληρες γενιές της περίφημης
φώκιας της Γροιλανδίας πεθαίνουν λόγω της κλιματικής αλλαγής
που συρρικνώνει τους πάγους της Αρκτικής. Αν και το είδος δεν
κατατάσσεται στα απειλούμενα, η κλιματική αλλαγή απειλεί και
τους τρεις πληθυσμούς του είδους στον Καναδά, τη Γροιλανδία
και στις ακτές της Ρωσίας.

Ψάρια
Τόνος

Ο τόνος είναι γνωστό ωκεάνιο ψάρι της οικογένειας των Σκομβριδών. Οι τόνοι έχουν σώμα υδροδυναμικό και συμπαγές και
μπορούν να φτάσουν σε μεγάλες ταχύτητες, μέχρι 70 χιλιόμετρα
την ώρα.
Ο τόνος παίζει κύριο ρόλο και στη θαλάσσια τροφική αλυσίδα.
Βρίσκεται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας, κάτι που σημαίνει
ότι η εξαφάνισή του θα είχε καταστροφικές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Ο τόνος είναι μεταναστευτικό ψάρι και θεωρείται ευαίσθητος στην αλιευτική πίεση.
Όλοι οι πληθυσμοί τόνου έχουν φτάσει στο όριο εκμετάλλευσής τους και πολλοί από αυτούς μειώνονται με γρήγορους ρυθμούς. Ο ερυθρός τόνος κινδυνεύει με εξαφάνιση στη Μεσόγειο.

Μονάχους μονάχους

Γλώσσα

Η γλώσσα είναι επίπεδο ψάρι. Γεννιέται με το συνηθισμένο
σχήμα που έχουν τα περισσότερα ψάρια και μεγαλώνοντας αρχίζει
να γέρνει και να ακουμπάει στον βυθό. Η πλευρά που ακουμπάει
κάτω γίνεται πλακέ και άσπρη. Η γλώσσα αλιεύεται κυρίως με τράτες βυθού. Αυτή η μέθοδος αλιείας πιάνει ένα μεγάλο αριθμό από
άλλα θαλάσσια είδη που ζουν στο βυθό της θάλασσας. Οι τράτες
βυθού πιάνουν πολλές γλώσσες που δεν έχουν φτάσει σε ηλικία
αναπαραγωγής, στερώντας έτσι από τους πληθυσμούς τη δυνατότητα ανανέωσης.

Ξιφίας

Ο ξιφίας είναι ψάρι μεταναστευτικό, αρπακτικό και ανήκει
στους μεγάλους θηρευτές. Η διάρκεια ζωής του δεν ξεπερνά τα
9 χρόνια, γεγονός που καθιστά τον ξιφία ευάλωτο στην αλιευτική
πίεση. Λόγω της υπεραλίευσης, οι πληθυσμοί του ξιφία έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ όλο και συχνότερα αλιεύονται νεαροί ξιφίες
που δεν έχουν φτάσει σε ηλικία αναπαραγωγής, με αποτέλεσμα οι
πληθυσμοί να μην ανανεώνονται.
Οι πληθυσμοί στο Βόρειο Ατλαντικό έχουν χαρακτηριστεί ως
«απειλούμενοι με εξαφάνιση». Ο ξιφίας βρίσκεται στην κορυφή
της τροφικής αλυσίδας, όπου έχει ρόλο ρυθμιστή των πληθυσμών
άλλων ειδών, επομένως η εξαφάνισή του θα είχε καταστροφικές
συνέπειες στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Κοκκινόψαρο

Τα κοκκινόψαρα ζουν στον Ανατολικό και Δυτικό Ατλαντικό.
Αργούν να ενηλικιωθούν και ζουν πολλά χρόνια, χαρακτηριστικό
που τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα στην αλιευτική πίεση.
Οι πληθυσμοί τους έχουν
μειωθεί δραματικά και βρίσκονται στα χαμηλότερα
ιστορικά επίπεδα. Η αλιεία με
τράτες βυθού καταστρέφει
επίσης το βυθό της θάλασσας και επιφέρει ένα μεγάλο
ποσοστό αλίευσης άλλων θαλάσσιων ειδών, τα οποία ξαναρίχνονται στη θάλασσα νεκρά.

Σολωμός

Ο σολωμός είναι ψάρι σαρκοφάγο και μεταναστευτικό. Το
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι γεννιέται στα γλυκά νερά
των ποταμών όπου περνάει τα πρώτα 1-6 χρόνια της ζωής του.
Στη συνέχεια μεταναστεύει στη θάλασσα αλλά μετά επιστρέφει
στους ποταμούς για να αναπαραχθεί. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν τους σολωμούς ιδιαίτερα
ευάλωτους στην αλιευτική
πίεση.
Οι πληθυσμοί που απομένουν έχουν συρρικνωθεί σημαντικά. Ο σολωμός
απειλείται επίσης επειδή
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πιάνεται κατά την αλιεία άλλων ειδών. Κάθε χρόνο μεγάλοι αριθμοί
σολωμών ξεφεύγουν από τις υδατοκαλλιέργειες και ζευγαρώνουν
με άγρια άτομα.

Φυτά

Βέβαια, στους ωκεανούς μπορεί κανείς να συναντήσει μια
πληθώρα από φυτά διαφόρων ειδών, οι πληροφορίες των οποίων
αξίζει να σημειωθούν.

Φύκη

Είναι φωτοσυνθετικοί φυτικοί οργανισμοί, οι οποίοι δεν έχουν
φύλλα, βλαστούς και ρίζες. Δεν σχηματίζουν σπέρματα, άνθη ή
καρπούς. Η οργάνωσή τους είναι πρωτόγονη. Συγκεκριμένα, στις
κατώτερες ομάδες είναι πολύ απλή, ενώ στις ανώτερες περισσότερο πολύπλοκη. Αντί για σπέρματα, σχηματίζουν σπόρια. Οι κύκλοι ζωής ορισμένων φυκών είναι πολύπλοκη. Τα φύκη μπορούν
να χρησιμοποιηθούν στις παρακάτω περιπτώσεις:
• ως βιοκαύσιμα και έτσι μπορούν να αποτελέσουν μια αειφόρο πηγή ενέργειας,
• σε βιοαναλύσεις για να ελεγχθούν θρεπτικές και τοξικές ουσίες των υδάτων,
• ως φάρμακα, επειδή αποτελούν πηγές ουσιών με πιθανές
αντικαρκινικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες, και
• στη διατροφή.
Τα είδη τους είναι:
• Χλωροφύκη: Συνήθως έχουν πράσινο χρώμα και αναπτύσσονται σε ρηχά νερά. Η χλωροφύλλη αποτελεί τη κύρια φωτοσυνθετική τους χρωστική. Η χλωροφύκη Ulva αναπτύσσεται
σε βρώμικα νερά.
• Φαιοφύκη: Συνήθως έχουν καστανό χρώμα και στην Ελλάδα
μπορεί να φτάσουν το 1 μέτρο ύψος. Η φουκοξανθίνη αποτελεί τη κύρια φωτοσυνθετική τους χρωστική. Τα φαιοφύκη
Cystoseira αναπτύσσονται σε καθαρά νερά.

Kelp

Είναι μία άλγη, χρώματος καφέ, η οποία συναντάται κοντά στις
βραχώδεις ακτές του ωκεανού. Το φυτό αυτό αναπτύσσεται πολύ
γρήγορα προς την επιφάνεια του νερού. Οι κύστες αερίου, οι οποίες περιέχονται σε κάθε φύλλο, όχι μόνο προσφέρουν σταθερότητα στο φυτό, αλλά και το βοηθούν να παραμένει κάθετο.
• αποτελεί ασφαλή πηγή ιωδίου και, μάλιστα, καλύτερη για το
σώμα από τη σύνθετη μορφή,
• χρησιμοποιείται για την τόνωση της ανάπτυξης των μαλλιών,
καθώς συμβάλλει στην αύξηση της τρίχας, την οποία κάνει
ισχυρότερη και πιο χοντρή, και
• είναι γεμάτο με απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως ο σίδηρος, το ασβέστιο και κάλιο, γεγονός που το καθιστά σημαντικό συστατικό για τις γυναίκες.

42 άδραξε

Ροδοφύκη

Συνήθως έχουν κόκκινο χρώμα και αναπτύσσονται σε ρηχά,
αλλά και σε βαθιά νερά. Η φυκοερυθρίνη αποτελεί την κύρια φωτοσυνθετική τους χρωστική. Κάποια ροδοφύκη είναι εδώδιμα και
καλλιεργούνται σε χώρες της ΝΑ Ασίας. Η ασβεστοποίηση του
θαλλού αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα μερικών ροδοφυκών.
Ανήκουν στη κατηγορία των μακροφυκών.

Φυτοπλαγκτόν

Είναι οι αυτότροφοι μικροσκοπικοί οργανισμοί, οι οποίοι κατά
τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης παράγουν οξυγόνο από τον ήλιο
και από τα ανόργανα συστατικά του νερού, στο οποίο κατοικούν.
Αυτό αποτελεί τη βάση της τροφικής αλυσίδας όλων των υδάτινων
οικοσυστημάτων, καθώς αποτελεί τροφή για μια σειρά από οργανισμούς. Ο ποσοτικός προσδιορισμός τους πραγματοποιείται στο
μικροσκόπιο σε ειδικούς θαλάμους. Υποστηρίζεται ότι υπάρχουν
περίπου 5000 είδη θαλάσσιου φυτοπλαγκτού, τα οποία προέρχονται από απομακρυσμένες φυλογενετικές ομάδες. Το φυτοπλαγκτόν βρίσκεται κυρίως στον Ειρηνικό Ωκεανό στις ακόλουθες
ομάδες:
• Κυανοβακτήρια
• Χλωροφύκη
• Διάτομα
• Δινομαστιγωτά
• Απτόφυτα
• Χρυσοφύκη
• Κρυπτομονάδες
Οι κατηγορίες, ανάλογα με το μέγεθος των οργανισμών, είναι:
• Πίκο-φυτοπλαγκτόν
• Νάνο-φυτοπλαγκτόν
• Μίκρο-φυτοπλαγκτόν
• Μέσο-φυτοπλαγκτόν
• Μάκρο-φυτοπλαγκτόν

Ποσειδώνια

Είναι γένος μονοκοτυλήδονων ανθοφόρων φυτών. Φυτρώνει στο βυθό της θάλασσας της Μεσογείου και των νοτιοδυτικών
ακτών της Αυστραλίας. Γενικότερα, το βάθος στο οποίο φυτρώνει
η ποσειδωνία επηρεάζεται από τη διαύγεια του νερού και φτάνει
στα 1-35 μ. Ο καρπός της επιπλέει και η σταθερότητα του φυτού
οφείλεται στα υπόγεια ριζώματα. Το χρώμα της είναι πράσινο και
όσο περνάνε τα χρόνια μεταβάλλεται σε καφέ. Τις κυριότερες
απειλές της αποτελούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες και δύο
είδη άλγης.
Δυστυχώς στις μέρες μας, τόσο τα ζώα όσο και τα φυτά των
ωκεανών, κινδυνεύουν σε μεγάλο βαθμό κυρίως λόγω της ρύπανσης, φαινόμενο που αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια
και απειλεί να αφανίσει πολλά είδη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα.

Η ρύπανση των υδάτων αποτελεί στις μέρες μας ένα διαρκώς
οξυνομένο πρόβλημα, αποτέλεσμα πολλαπλών δραστηριοτήτων
και συσσώρευσης λαθών που έχουν γίνει είτε από άγνοια, είτε από
αμέλεια, είτε από λανθασμένα πρότυπα ανάπτυξης, είτε από την
αναζήτηση παράνομου κέρδους. Έτσι, η Μεσόγειος είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητη στη ρύπανση.
Ως κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στην αύξηση της ρύπανσης των θαλασσών θεωρούνται:
• η αστικοποίηση
• η συγκέντρωση πολλών βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε
περιορισμένες γεωγραφικά περιοχές
• η καθιέρωση της χρήσης πετρελαίου ως κύρια μορφή ενέργειας
• η αλματώδης αύξηση των μέσω θαλάσσης μεταφορών του
πετρελαίου, των προϊόντων του καθώς και άλλων χημικών
φορτίων
• η καθιέρωση της χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και
διάφορων άλλων συνθετικών ουσιών τα οποία μέσω των επιφανειακών ή υπόγειων ροών καταλήγουν στη θάλασσα
Ανάλογα με την προέλευση τους, οι πηγές ρύπανσης διακρίνονται:
• στις χερσαίες πηγές (αποχετεύσεις, βιομηχανίες, ναυπηγία,
διυλιστήρια, κτλ.),
• στα πλοία κάθε είδους και τα ατυχήματα στις υποθαλάσσιες
δραστηριότητες,
• στα λιμάνια και στις μαρίνες όπου λείπει η επαρκής και κατάλληλη υποδομή για την παραλαβή των κάθε είδους πετρελαιοειδών μειγμάτων, απορριμάτων και λυμάτων των πλοίων, και
• στις αποχετεύσεις λυμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα
χωρίς καμία επεξεργασία μέσω των δημοτικών – κοινοτικών
αποχετευτικών δικτύων και στα βιομηχανικά απόβλητα.
Μια από τις σοβαρότερες απειλές για τις ελληνικές θάλασσες
και ακτές είναι η ρύπανση από βιομηχανικά απόβλητα και διαρροές
πετρελαίου. Η οικιστική και βιομηχανική ανάπτυξη κατά μήκος των
ακτών αποτελεί σημαντική πηγή θαλάσσιας ρύπανσης. Καταστροφικές συνέπειες έχει και η υπερβολική χρήση λιπασμάτων, αφού
μέσω των επιφανειακών απορροών και των υπόγειων υδροφορέων μεταφέρεται στη θάλασσα νερό με υψηλή περιεκτικότητα σε
θρεπτικές ουσίες, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα των ευτροφισμό των θαλασσών μας.
Επιπλέον, η ρύπανση από πετρελαιοειδή λόγω ατυχήματος ή
ανθρώπινης αμέλειας αποτελεί μία από τις σοβαρότερες αιτίες
ρύπανσης των θαλασσών. Καθώς το πετρέλαιο είναι ελαφρότερο
από το νερό επιπλέει στην επιφάνεια του μειώνοντας στο ελάχιστο
την ανανέωση του νερού με το οξυγόνο του αέρα. Ταυτόχρονα
εμποδίζει τις ακτίνες του ήλιου να εισχωρήσουν βαθιά στη θάλασσα για τη φωτοσύνθεση, προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας του

νερού και υπερβολική ανάπτυξη μικροοργανισμών. Έτσι, η χλωρίδα και η πανίδα καταστρέφεται.
Τέλος, στην Ελλάδα η υπεραλίευση έχει παίξει σημαντικό ρόλο
στη μόλυνση και καταστροφή των θαλασσών. Παράλληλα, η χρήση μη επιλεκτικών αλιευτικών εργαλειών ευθύνεται για τον θάνατο
πολλών θαλάσσιων θηλαστικών πχ. δελφινιών και χελωνών ετησίως, που μπλέκονται σε αυτά και πνίγονται. Πραγματική μάστιγα
αποτελεί για τη χώρα μας και η παράνομη αλιεία.
Αν και εξαιτίας των ανθρώπων μειώνεται με ταχύτατους ρυθμούς ο πληθυσμός των ψαριών, δεν παύουν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας διατροφής.
Το ψάρι ήταν ανέκαθεν βασικό προϊόν στη διατροφή μας και
θεωρείται παγκόσμιο πρότυπο τα τελευταία χρόνια. Καθώς το βιοτικό επίπεδο βελτιώνεται παγκοσμίως, η τάση για υγιεινή διατροφή
έχει αυξήσει τη ζήτηση αυτής της μοναδικής τροφής τα τελευταία
χρόνια: το ψάρι δίνει πρωτεΐνη καλής ποιότητας, μια σειρά από
πολύτιμες βιταμίνες και στοιχεία και αποτελεί τη μόνη φυσική πηγή
των πολύτιμων Ω3 λιπαρών, που προστατεύουν το καρδιαγγειακό
σύστημα, ενώ συγχρόνως είναι φτωχό σε λιπαρά.
Κι ενώ η ζήτηση όλων των ψαριών αυξάνεται διαρκώς, τα αποθέματα ιδιαίτερα της Μεσογείου μειώνονται εξαιτίας της υπεραλίευσης και της ρύπανσης των νερών. Έτσι δυστυχώς πολλά είδη
τείνουν να εξαφανιστούν με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η τροφική αλυσίδα.
Το ψάρι αποτελεί μια πολύτιμη και απαραίτητη διατροφική
αξία. Είτε πρόκειται για άπαχα ψάρια, όπως η πέρκα, είτε για λιπαρά ψάρια, όπως οι σαρδέλες, ως τροφή, τα ψάρια πρέπει να
περιλαμβάνονται στην διατροφική αλυσίδα μας, αφού αποτελούν
εξαιρετική πηγή πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμινών
και μεταλλικών στοιχείων. Συνεπώς η ζωή στον ωκεανό μας είναι
απαραίτητη μιας και τα ψάρια αποτελούν βάση στην ανάπτυξη των
οργανισμών.

Πηγές:
www.wikipedia.org
http://www.phycology.gr
http://www.nearhus.gr

http://www.estia.hua.gr
http://www.econews.gr
http://www.greenpeace.org

Συντακτική Ομάδα:
Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Κωνσταντίνου Κυβέλλου, Δήμητρα Παπακώστα, Ισμήνη Πατρικίου, Βασίλης Πέτικας, Στέφανος
Πετράτος, Μικαέλα Πολυζωγοπούλου, Στέφανος Σαργιάνος, Σοφία Σγουρού, Χρυσούλα Σπυράτου, Ελένη Στριγγλή, Χάρης Ταλούμης, Θωμάς Τζιρακιάν, Σίλια Τουλούπα
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Βασιλική Θεοφάνη, Φυσικός
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Οφέλη των
Διαστημικών Εφαρμογών
στην Καθημερινότητα

Συστήματα GALILEO / EGNOS
Σύστημα COPERNICUS
Οι συστοιχία 30 δορυφόρων
που αποτελούν το σύστημα GALILEO
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H

εξερεύνηση του Διαστήματος αποτελεί μία αστείρευτη
πηγή γνώσης προς όφελος του ανθρώπου. Η χώρα μας
από το 2005 είναι ένα από τα 20 μέλη του Ευρωπαικού Οργανισμού Διαστήματος (ESA). Μέχρι σήμερα η ESA έχει μία
σειρά από πρωτιές στην εξερεύνηση του Ηλιακού Συστήματος
αλλά και του μακρινού διαστήματος. Η αποστολή της Rosetta
με την προσεδάφιση του PHILAE στον κομήτη 67P το 2014,
η προσεδάφιση ενός διαστημικού σκάφους στον Τιτάνα το
2005, η συνάντηση με τον κομήτη του Halley το 1986, η φωτογράφηση μακρινών γαλαξιών και η τοποθέτηση πλήθους
τεχνητών δορυφόρων σε τροχιά γύρω από τη Γη είναι μερικά
παραδείγματα της «διαστημικής εποχής» που έχει ανατείλει
στην Ευρώπη.
Ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων Επιστημόνων συμμετέχει
ενεργά στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του Ευρωπαικού
Διαστημικού Προγράμματος.

Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ένα μεγάλο λάθος που γίνεται από το ευρύ κοινό. Θεωρούν πολλοί ότι ένα Διαστημικό Πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά στη εξερεύνηση του Διαστήματος. Κι
όμως οι εφαρμογές ενός Διαστημικού Προγράμματος «αγγίζουν»
σε μεγάλο βαθμό την ζωή όλων μας! Πολλοί τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, από τις τηλεπικοινωνίες και την τηλεόραση
μέχρι τις μετεωρολογικές προβλέψεις και τα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά συστήματα βασίζονται σε διαστημικά συστήματα και
τεχνολογίες. Πόσο έχουμε συνειδητοποιήσει άραγε το μέγεθος
αυτού του πλήθους των εφαρμογών που χρησιμοποιούμε καθημερινά; Πόσο έχουμε καταλάβει ότι η καθημερινότητά μας είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με την ύπαρξη αυτών των συστημάτων;
Τα συστήματα που περιλαμβάνει η Ευρωπαική Διαστημική
Πολιτική και τα οποία προσφέρουν τόσες πολλές εφαρμογές
είναι τα εξής:
• τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης GALILEO/EGNOS
• το σύστημα γεωσκόπησης COPERNICUS.

Σύστημα GALILEO
Τ

ο σύστημα GALILEO είναι ένα δορυφορικό σύστημα ραδιοπλοήγησης που είναι ακόμα σε εξέλιξη. Στην καρδιά
αυτού του συστήματος θα βρίσκεται ένας αστερισμός από
30 δορυφόρους οι οποίοι θα είναι σε τροχιά γύρω από τον
πλανήτη σε ύψος περίπου 24.000 χιλιόμετρα. Χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα μπορούμε να προσδιορίσουμε τη θέση
μας πάνω στη Γη με απόκλιση μερικών μέτρων. Το μόνο που
χρειαζόμαστε είναι ο επίγειος δέκτης να λάβει ταυτόχρονα
τα σήματα τουλάχιστον 4 δορυφόρων, τις ακριβείς τροχιές
των οποίων έχει αποθηκευμένες στην μνήμη του. Το σύστημα
GALILEO ήρθε να προστεθεί στα δύο παλαιότερα συστήματα
πλοήγησης: το αμερικανικό GPS και το ρωσικό GLONASS.
Ο τρόπος λειτουργίας του δεν διαφέρει σε τίποτα σχεδόν από το ευρύτερα γνωστό σε όλους μας GPS. Μία από τις
αιτίες δημιουργίας του είναι η κάλυψη κενών που αφήνουν τα
άλλα δύο υπάρχοντα συστήματα πλοήγησης.

Απογείωση του πυραύλου Soyuz
από το διαστημοδρόμιο της Ευρώπης
στην γαλλική Γουιάνα (27 Μαρτίου 2015)

Tοποθέτηση του 7ου και του 8ου δορυφόρου
GALILEO στον πύραυλο Soyuz λίγο
πριν την εκτόξευση τους (24 Μαρτίου 2015)
Από την μία πλευρά το ρωσικό GLONASS χρησιμοποιείται
μόνο για στρατιωτικούς σκοπούς, ενώ, από την άλλη πλευρά, το
αμερικανικό GPS παρουσιάζει προβλήματα αξιοπιστίας, ακρίβειας και ασφάλειας καθώς δίνει κι αυτό προτεραιότητα στη
χρήση στρατιωτικών σκοπών. Στόχος, λοιπόν, του GALILEO
είναι να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της Ευρώπης σε μία απαραίτητη τεχνολογία εντοπισμού θέσης και πλοήγησης.
Σε αντίθεση με το αντίστοιχο αμερικανικό και ρωσικό πρόγραμμα, το GALILEO είναι υπό μη στρατιωτικό έλεγχο. Οι
πιο εκτεταμένες χρήσεις του είναι όμοιες με του GPS. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι έχει μεγαλύτερη ακρίβεια
στίγματος. Με βάση τον σχεδιασμό του προγράμματος μέχρι
το 2020 θα επιτευχθεί η πλήρης επιχειρησιακή ικανότητα του
GALILEO, όταν θα έχει αναπτυχθεί η συστοιχία των 30 δορυφόρων που αποτελούν όλο το σύστημα. Τότε θα παρέχονται
εξαιρετικά ακριβή δεδομένα εντοπισμού θέσης για μη στρατιωτική χρήση στους πολίτες ολόκληρης της Ευρώπης.
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Σύστημα GALILEO εφαρμογές:
Τηλεπικοινωνίες
Εκτός από το γεγονός ότι μπορούμε να εντοπίζουμε την
θέση κάποιου, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο ακόμα και σε περιοχές απομονωμένες και δύσβατες. Είναι δυνατή η εκτέλεση τεχνικών, όπως η πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών μέσω της πρόσβασης στο
διαδίκτυο.
Έρευνες διάσωσης και παροχή βοήθειας
Το πλεονέκτημά του είναι ότι μειώνει τον χρόνο παρέμβασης των σωστικών συνεργείων. Επίσης, βοηθά άτομα με
προβλήματα υγείας, όπως τύφλωση, νόσο Alzheimer, στις μετακινήσεις τους.
Έρευνα και επιστήμη
Η θαλάσσια έρευνα, η έρευνα σε περιοχές όπου η διαμονή
είναι δύσκολη, όπως η Αρκτική & η Ανταρκτική, η έρευνα για
φυσικούς πόρους όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο και μεταλλεύματα γίνεται με ακρίβεια από μεγάλο ύψος.
Μεταφορές
Όλα τα είδη των μεταφορών – εναέριες, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές, οδικές – γίνονται με μεγαλύτερη άνεση και ακρίβεια.
Αναψυχή
Πεζοπορία, ορειβασία, αλιεία, κυνήγι, ναυσιπλοία είναι τομείς όπου το σύστημα GALILEO προσδίδει στους συμμετέχοντες μεγαλύτερη ακρίβεια στίγματος και μετρήσεων.
Τοπογραφικές μελέτες
Παρακολουθήσεις μετακινήσεων και παραμορφώσεων
ορεινών όγκων και λιθοσφαιρικών πλακών, εντοπισμός ρηγμάτων, παρακολούθηση φραγμάτων και καναλιών οδηγούν σε
πρόληψη των συνεπειών πολλών φυσικών καταστροφών.

Σύστημα EGNOS

Το σύστημα GALILEO
παρέχει εξαιρετική ασφάλεια
στις μεταφορές

Δασοκομία
Πολλές εφαρμογές οδηγούν στον εντοπισμό και στην εξέλιξη των μετώπων μιάς πυρκαγιάς. Βοηθούν στον εντοπισμό
και στον ψεκασμό περιοχών που πλήττονται από επικίνδυνα
έντομα για την χλωρίδα.
Γεωργία
Εφαρμογές οδηγούν στην καλύτερη διαχείριση της Γης,
όπως η προσαρμογή των σπόρων ή των φυτοφαρμάκων ανάλογα με το είδος του εδάφους και πότισμα ανάλογα με τις
ιδιαιτερότητες του εδάφους σε νερό. Έτσι, θα είναι η σοδειά
παραγωγικότερη και με μικρότερο κόστος.

Ευρωπαικό σύστημα πλοήγησης

Τ

ο EGNOS είναι ένα πρόγραμμα που αυξάνει την ποιότητα
των υφισταμένων συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης
βελτιώνοντας την ακρίβεια τους από 10 μέτρα σε δύο περίπου
μέτρα. Αποστέλλει, επίσης, προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις
βλάβης των συστημάτων. Το 2014 εκτοξεύτηκε ένας δορυφόρος αντικατάστασης, ο οποίος εξασφαλίζει τη συνέχιση της
υπηρεσίας EGNOS για τα επόμενα 12 χρόνια.

Σύστημα COPERNICUS
Τ

ο COPERNICUS είναι σύνολο σύνθετων συστημάτων τα
οποία συγκεντρώνουν δεδομένα για τη Γη μέσω δορυφόρων και αισθητήρων που βρίσκονται στο έδαφος, τον ουρανό και την θάλασσα. Ο βασικός στόχος της λειτουργίας του
είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το πως αλλάζει
το κλίμα του πλανήτη και η μελέτη περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκύπτουν κατά την διάρκεια της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρατήρηση
της κατάστασης των ωκεανών και της χημικής σύστασης της
ατμόσφαιρας.

Πηγές
Μανασής, Θ. Το παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης
και πλοήγησης GALILEO της Ευρωπαικής Υπηρεσίας Διαστήματος και σύγκρισή του με το GPS, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Διαδικτυακοί τόποι: http://europa.eu, http://www.esa.int/ESA
Επιμέλεια Άρθρου:
Άννα Παπακώστα, Φυσικός
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Μυστηριώδη Ευρήματα

A

ρχαιολογικά ευρήματα που κρύβουν μυστήρια και

Οι παρακάτω αρχαιολογικές ανακαλύψεις

έχουν εμπνεύσει πολλές θεωρίες γύρω από τη

φέρει να κρατήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού

ύπαρξή τους. Τα μυστηριώδη, αινιγματικά αρχαία ευρήμα-

και των επιστημόνων με «εμφανίσεις» σε εξώφυλλα πε-

τα έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο για να σαγηνεύουν το κοινό.

ριοδικών και άλλα μέσα ενημέρωσης χρόνο με το χρόνο,

Ίσως, επειδή έχουν αποτελέσει την αφορμή για πληθώρα

εμπνέοντας ολοένα και περισσότερες θεωρίες γύρω από

από ενδιαφέρουσες εξηγήσεις γύρω από το πώς και γιατί

την ύπαρξή τους.

δημιουργήθηκαν.
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έχουν κατα-

Στόουνχεντζ (Stonehenge)

Τ

ο προϊστορικό μνημείο, γνωστό ως Stonehenge, είναι ένα
από τα πιο διάσημα σε ολόκληρο τον κόσμο. Το νεολιθικό,
μεγαλιθικό μνημείο χτίστηκε πριν από περίπου 4000 χρόνια. Πέρα
από το γεγονός ότι ήταν ένα εντυπωσιακό επίτευγμα για τους
πρωτόγονους ανθρώπους που το κατασκεύασαν, οι αρχαιολόγοι
δεν γνωρίζουν πολλά περισσότερα γύρω από αυτό.

Το Στόουνχεντζ και ο περιβάλλων χώρος του προστέθηκαν
στον κατάλογο της UNESCO για την Παγκόσμια Πολιτισμική Κληρονομιά το 1986. Μέχρι σήμερα μελετητές από όλον τον κόσμο
υποστηρίζουν πως το μνημείο είτε χτίστηκε από Μυκηναίους , είτε
από Ρωμαίους είτε από Βρετανούς, ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν
την κατασκευή του ακόμα και από εξωγήινους πολιτισμούς.

Πρόκειται για έναν κύκλο μεγαλίθων, δηλαδή κυκλικές ή οβάλ
σχήματος περιοχές με διακριτά χαρακτηριστικά τους το κυκλικό ανάχωμα και την τάφρο που το περιβάλλει. Παρόλο που το
Στόουνχεντζ ως μνημείο είναι σύγχρονο άλλων τυπικότερων, το
σύνολό του δεν είναι δυνατόν να καταχωρηθεί σε κάποια κατηγορία. Μορφολογικά έχει μακρινή μόνον συγγένεια με τους υπόλοιπους λίθινους κύκλους των βρετανικών νήσων, ενώ τα περίφημα
τρίλιθά του το καθιστούν μοναδικό.

Τα μόνα σίγουρα στοιχεία για την ανέγερσή του και τη χρήση του είναι ότι, σύμφωνα με την πετρογραφική ανάλυση των
ογκόλιθων, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι αυτοί οι μονόλιθοι
λαξεύτηκαν και μεταφέρθηκαν από λατομεία της Ουαλίας και
της νοτιοδυτικής Αγγλίας, ενώ οι αρχαιολόγοι υπολόγισαν ότι το
μνημείο παρέμεινε σε χρήση για 1500 χρόνια περίπου ως λατρευτικός χώρος και ως αστρονομικό παρατηρητήριο.

Νησί του Πάσxα
Ν

ησί της Πολυνησίας που βρίσκεται στον Ειρηνικό Ωκεανό
και είναι επαρχία της Χιλής. Το όνομα «Νησί του Πάσχα»
οφείλεται στον Ολλανδό θαλασσοπόρο Γιάκομπ Ρόγκεβεν, ο
οποίος έφτασε εκεί το Πάσχα του 1722. Το νησί παρουσιάζει αρχαιολογικό ενδιαφέρον εξαιτίας της ύπαρξης των μνημειακών διαστάσεων λαξευμένων μορφών, των ταφικών τους μνημείων που
αποδίδονται σε γηγενείς αρχαιότερων εποχών.
Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν τα γιγάντια λίθινα αγάλματα ή
Μοάι, τα οποία πολλές φορές απεικονίζουν θεούς των αρχαίων
κατοίκων του νησιού, ύψους δέκα μέτρων, πολλά από τα οποία
είναι ημιτελή και χρονολογούνται από τον 8ο αιώνα π.Χ.
Το 1995 η UNESCO χαρακτήρισε την περιοχή ως Μνημείο
Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Είναι ασαφές γιατί οι κάτοικοι του νησιού του Πάσχα κατασκεύαζαν αγάλματα σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Το πώς κατασκευάζονταν είναι σχεδόν γνωστό: κάθε άγαλμα φτιαχνόταν στο λατομείο. Η μαλακή ηφαιστειακή τέφρα ήταν τέλειο υλικό για τη
γλυπτική αγαλμάτων, ενώ για τη μετακίνησή τους χρησιμοποιούσαν γιγαντιαίους κορμούς φοινίκων για να τα κυλάνε στο έδαφος.
Το περίεργο της υπόθεσης
Αν ρωτήσετε τους σημερινούς κατοίκους του νησιού σχετικά με την ονομασία των αγαλμάτων θα σας απαντήσουν ότι στη
γλώσσα τους τα ονομάζουν «mata kita rane» ομοιότητα με την
ελληνική φράση «μάτια που κοιτάνε τον ουρανό».

Πυραμίδες

Πυραμίδες της Αιγύπτου

Πυραμίδες της Γκίζας

Ο

Οι πυραμίδες της Γκίζας είναι ένα σύμπλεγμα πυραμίδων που
βρίσκεται στη Νεκρόπολη της Γκίζας. Η κατασκευή χρονολογείται στο 2580 π.Χ. Στην αρχαία Νεκρόπολη της Γκίζας ανήκουν:
η Πυραμίδα του Χέοπα, γνωστή και ως «η Μεγάλη Πυραμίδα», η
λίγο μικρότερη Πυραμίδα του Χεφρήνου και η σχετικά μετρίου
μεγέθους Πυραμίδα του Μυκερίνου.

ι πυραμίδες είναι βασιλικοί τάφοι για τους Φαραώ της Αιγύπτου. Διακρίνονται από το χαρακτηριστικό κωνικό τους
σχήμα και από το επιβλητικό μέγεθός τους. Κατασκευασμένη με
απόλυτη ακρίβεια, σκοπός της πυραμίδας ήταν να «στεγάσει»
το νεκρό Φαραώ κατά τη διάρκεια της μεταθανάτιας ζωής του.
Η γενικότερη μορφή των πυραμίδων ερμηνεύεται από πολλούς
ερευνητές ως μια σκάλα που οδηγεί στον ουρανό. Παρότι οι μελέτες που έχουν γίνει χρονολογούν την κατασκευή των πυραμίδων περίπου το 2800 π.Χ., τα ευρήματα αποδεικνύουν πως είναι
παλαιότερες.
Για το χτίσιμο της πυραμίδας χρειαζόταν ένα στέρεο και
σκληρό υλικό. Έτσι, οι Αιγύπτιοι έφτιαχναν τις πυραμίδες με
κομμάτια δολερίτη, ένα είδος πολύ σκληρής πέτρας. Οι εργάτες, αφού δούλευαν την πέτρα, χρησιμοποιούσαν σφήνες για
να σταθεροποιήσουν τους ογκόλιθους μεταξύ τους.

Η πυραμίδα του Χέοπα είναι οι μεγαλύτερη από όλες και αποτελεί ένα από τα επτά αρχαία θαύματα του Κόσμου. Ο Χέοπας
βασίλεψε για 22 χρόνια και 11 μήνες ακριβώς και σύμφωνα με
τους ιστορικούς έφτιαξε την πυραμίδα ώστε να «βασιλέψει εκεί
μετά τον θάνατό του, στον κόσμο των νεκρών». Η πυραμίδα του
Χέοπα αποτελείται από 2.300.000 ογκόλιθους βάρους από 3 ως
18 τόνους. Λαμβάνοντας υπόψη τον τεράστιο αριθμό ογκόλιθων
που χρησιμοποιήθηκε, υπολογίζεται ότι η κατασκευή της πυραμίδας αυτής διήρκησε τουλάχιστον 62 χρόνια. Είναι μνημείο αφιερωμένο στους μαθηματικούς αριθμούς π(=3,14) και φ(=1.618),
τη γνωστή Χρυσή Τομή και η ακρίβεια κατασκευής του αποτελεί
αξιοσημείωτο στοιχείο.
Μαθηματική σκέψη
Το ύψος της πυραμίδας 147,649 μέτρα και το μήκος κάθε
πλευράς είναι 231,927 μέτρα. Ο λόγος της περιμέτρου (δηλαδή 4*231,927=927,708) προς το ύψος της πυραμίδας μας δίνει
6,283 δηλαδή 2π.

Πηγές
http://www.hellinon.net/
https://www.aegean.gr/
http://el.wikipedia.org/
http://www.mistiria.com/ancienthistory/
Συντακτική Ομάδα:
Εύα Αλεξάνδρου, Πάνος Βιτσεντζάτος, Σπύρος Βλάχος, Ιωάννα
Γκούσκου, Ανδρέας Ζαγοραίος, Ίρις Θεοχάρη, Κατερίνα Καραμηνά, Βαγγέλης Μαλούχος, Χριστιάνα Μιχαλιτσιάνου, Αλεξάνδρα Μυρωδιά, Αικατερίνη Παπαθεοδώρου, Παύλος Σπανουδάκης, Γιάννης Τουρής
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Χαρά Τουρίκη, Μαθηματικός

Συνέντευξη με τον

Πέτρο Θέμελη
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Λίγα λόγια για τον Πέτρο Θέμελη...
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, γιος του φιλόλογου και υπερρεαλιστή ποιητή Γεωργίου Θέμελη. - Το 1959 έλαβε πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας από τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 1972 διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο
του Mονάχου.
Το 1962 προσελήφθη ως επιστημονικός βοηθός στην Αρχαιολογική
Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
Το διάστημα 1963-1980 ήταν Επιμελητής και Έφορος Αρχαιοτήτων
στις Αρχαιολογικές Περιφέρειες Hλείας-Μεσσηνίας, Αττικής, Εύβοιας, Φωκίδος-Λοκρίδος και Αιτωλοακαρνανίας.
Το διάστημα 1977-1980 ήταν Διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου
των Δελφών.
Το διάστημα 1980-1984 διετέλεσε Προϊστάμενος της Eφορίας Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας.
Από το 1984 είναι Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο.
Από το 1986 είναι Διευθυντής των ανασκαφών για την αναστύλωση
της αρχαίας Μεσσήνης, για την οποία έχει συγγράψει μέχρι τώρα 3
βιβλία και αρκετά επιστημονικά άρθρα.
Έχει λάβει μέρος σε ανασκαφές στη Βεργίνα, στην Πέλλα, στην Ολυμπία, στους Δελφούς, στην Ερέτρια, Ελεύθερνα και αλλού.
Το 2005 τιμήθηκε με τον Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος από τον
τότε Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κ. Στεφανόπουλο.
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: Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε
να μας παραχωρήσετε αυτή τη συνέντευξη. Ο λόγος για τον
οποίο μας γεννήθηκε η επιθυμία να σας γνωρίσουμε είναι
το γεγονός ότι διαθέτετε ένα μακροχρόνιο και πολυδιάστατο
έργο ως ένας από τους κορυφαίους αρχαιολόγους της χώρας.
Θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια για τις σπουδές σας και τον
λόγο ο οποίος σας κατηύθυνε προς την αρχαιολογία;
Π.Θ.: Κατά σύμπτωση χθες εκδόθηκε αυτό το μικρό βιβλιαράκι με τίτλο «Βιώματα από τη Μακεδονία, Βεργίνα, Πέλλα, Δερβένι». Περιέχει δικά μου βιώματα και έχει εκδοθεί από την κα
Ηρώ Διαμαντούρου, στα πλαίσια μιας σειράς μικρών βιβλίων με
εμπειρίες αρχαιολόγων (Εκδόσεις Αρχείο). Μέσω αυτών των βιβλίων προβάλλεται το παρελθόν της αρχαιολογικής έρευνας στη
χώρα αλλά και προσωπικά στοιχεία, όπως το γιατί αποφάσισαν
να επιλέξουν αυτόν τον επιστημονικό κλάδο. Εδώ λοιπόν, κατά
σύμπτωση, υπάρχει μία παράγραφος σχετική με αυτό που ρωτήσατε: «Το καλοκαίρι του 1956 βρέθηκα στην ανασκαφή του ανακτόρου της Βεργίνας ύστερα από πρόσκληση του Χαράλαμπου
Μακαρόνα, τότε έφορου αρχαιοτήτων Δυτικής Μακεδονίας, τον
οποίο είχα γνωρίσει στη σχολή ξεναγών Θεσσαλονίκης, ως φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Είχα βάλει πλώρη για φιλόλογος, έντονα επηρεασμένος από τους
φωτισμένους δασκάλους μου Γιάννη Κακριδή, Στυλιανό Καψωμένο, Αγαπητό Τσοπανάκη, Νικόλαο Πολίτη, Νικόλαο Ανδριώτη
– κορυφαίους φιλολόγους και γλωσσολόγους, μορφές εκείνης
της εποχής - όμως η πρώτη εκείνη επαφή μου με την ύπαιθρο, το
χώμα, την ανασκαφή γενικότερα με συνεπήρε. Σαν παιδί της πόλης αγνοούσα τη γοητεία της ζωής στη φύση. Η στροφή προς την
αρχαιολογία είχε συντελεστεί». Συνεπώς, ο αρχικός στόχος μου
ήταν να γίνω φιλόλογος, όπως ο πατέρας μου. Μου άρεσαν τα
αρχαία ελληνικά, οι λέξεις, η ετυμολογία. Είχα αγοράσει το λεξικό
Liddell Scott της αρχαίας ελληνικής και καθόμουν μόνος μου στο
σπίτι ερμηνεύοντας τα κείμενα με τη βοήθεια του λεξικού. Αυτό
το λεξικό το έχω ακόμα. Μαζί με αυτό μου έμεινε η αγάπη για
τα αρχαία γράμματα και την αρχαία γλώσσα. Τη γνώση αυτή τη
χρησιμοποιώ και ως αρχαιολόγος για την ανάγνωση των επιγρα-

φών, οι οποίες αποτελούσαν σημαντικό στοιχείο για κάθε αρχαία
πόλη και παραμένουν σημαντικό κομμάτι και της αρχαιολογικής
έρευνας.
: Μπορείτε να μας εξηγήσετε ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο της αρχαιολογίας;
Π.Θ.: Το αντικείμενο της αρχαιολογίας είναι πολύπλοκο. Καταρχάς εμείς οι αρχαιολόγοι μελετάμε τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος δηλαδή τα τείχη, τις πέτρες, τα λίθινα αγάλματα, τις επιγραφές, όχι όμως για να μελετήσουμε αυτές καθαυτές τις πέτρες
αλλά για να βρούμε πίσω από αυτές τον άνθρωπο που τις κατασκεύασε. Επομένως αναζητούμε τον άνθρωπο της εποχής εκείνης, το πως ζούσε και πως σκέφτονταν, τον άνθρωπο δημιουργό.
Αυτή είναι μια κοινωνική διάσταση της αρχαιολογίας και έτσι θα
πρέπει να την βλέπουμε, όχι απλά ως «σκάψιμο». Μας ενδιαφέρει
το κοινωνικό περιβάλλον του παρελθόντος αλλά και του σήμερα. Δεν μπορούμε να αδιαφορούμε για το παρόν ή τις τοπικές
κοινωνίες, διότι υπάρχουν αναλογίες. Στη συνέχεια μελετάμε τα
ευρήματα που είναι τα υλικά, χειροπιαστά κατάλοιπα. Βρίσκουμε
αγγεία, νομίσματα, αγάλματα τα οποία αναλύουμε τεχνοτροπικά,
φωτογραφίζουμε, καταγράφουμε, αποθηκεύουμε και συντηρούμε. Είναι μία διαδικασία τεράστια και κοπιώδης. Δουλεύουμε στην
ύπαιθρο, αλλά μετά τη μελέτη αυτών των πραγμάτων και την καταλογογράφηση, προχωράμε πιο πέρα στην ερμηνεία των πραγμάτων μέσα από την κοινωνική και ιστορική τους διάσταση.
: Θέλετε να μας πείτε για κάποιες ανασκαφές στις οποίες
λάβατε μέρος;
Π.Θ.: Ξεκίνησα τις ανασκαφές στη Μακεδονία. Έχοντας κρατήσει την πίστη στην φιλολογία, έκανα στροφή στην αρχαιολογία.
Ύστερα κατέβηκα στο νότο και έμεινα στην Αθήνα για ένα διάστημα. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο γνώρισα μορφές της
αρχαιολογίας και ανθρώπους προοδευτικούς όπως τον Χρήστο
Καρούζο, Διευθυντή του Μουσείου και τη γυναίκα του Σέμνη Καρούζου, που με επηρέασαν. Μετά κατέβηκα στην Ολυμπία. Για

μένα η αρχαία Ολυμπία ήταν το μεγάλο σχολείο. Αποτελεί έναν
από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Εκεί γνώρισα τους Γερμανούς αρχαιολόγους, οι οποίοι από
το 1875 μέχρι σήμερα σκάβουν εκεί, μελετούν τα ευρήματα, εκδίδουν τόμους. Καλλιέργησα τα γερμανικά μου και αργότερα
έκανα σπουδές στη Γερμανία επειδή με παρακίνησαν αυτοί οι
άνθρωποι. Έχω φίλους ακόμα, ανθρώπους της δικής μου γενιάς
που έγιναν καθηγητές Πανεπιστημίων στη Γερμανία. Υπάρχει μία
διεθνής αρχαιολογική κοινότητα που κρατάει την αρχαιολογία
ψηλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί αν ήμασταν εμείς οι αρχαιολόγοι «κλειστοφοβικοί» δεν θα είχε ενδιαφέρον η επιστήμη μας και
δεν θα μπορούσε να προωθηθεί η έρευνα.
: Πώς νιώθετε όταν ανακαλύπτετε κάτι κατά την διάρκεια
μιας ανασκαφής;
Π.Θ.: Αυτή είναι η ζωή μου, αν δεν πάω στην ανασκαφή δεν
αισθάνομαι καλά όταν κλείνομαι στην Αθήνα τον χειμώνα, «καταπλακώνομαι» σωματικά και ψυχικά ενώ όταν πάω στο ύπαιθρο
και δουλεύω εκεί, έστω με κρύο, με σκόνη, με ζέστη, με ήλιο, μου
κάνει καλό. Η αρχαιολογία πρέπει να μοιράζεται στα δύο, στην
ύπαιθρο, με σκληρή δουλειά εκεί και στο γραφείο. Δεν μπορείς
να είσαι μόνο «αρχαιολόγος της πολυθρόνας», πρέπει να είσαι και
αρχαιολόγος στο χώρο γύρω από τα πράγματα που τα αγαπάς,
τα μελετάς, τα ανασκάπτεις, τα φέρνεις δηλαδή στο φως. Αυτό
θα πει ανασκάπτω, φέρνω στο φως. Τα πράγματα αυτά τα συντηρώ, τα προσέχω, τα προστατεύω για να μην καταστραφούν. Αν
φέρεις κάτι στην επιφάνεια έχεις μεγάλη ευθύνη πώς θα το αντιμετωπίσεις για να μην καταστραφεί. Πρέπει να το συντηρείς για
πάντα! Εκεί είναι το πρόβλημα. Το κράτος πρέπει εκεί να ρίξει το
βάρος, η κάθε κυβέρνηση να βοηθάει για να μπορούμε να έχουμε
τα μέσα να τα συντηρούμε.
: Περιγράψτε μας μία μέρα στην ανασκαφή.
Π.Θ.: Η ζωή στην ανασκαφή είναι σαν ένα κοινόβιο. Ξυπνάμε
πρωί-πρωί όλοι μαζί. Αν κάποιος δεν βρίσκεται στην ώρα του στην
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ανασκαφή, δύσκολο να παραμείνει στην ομάδα. Μία-δυο φορές
μπορεί να συγχωρεθεί το γεγονός ότι ξύπνησε αργά αλλά πρέπει
να είναι εκεί στις 07:00 – 15:00. Και πρέπει να είναι με την ομάδα
πάντοτε. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένα χωριστό ανασκαφικό τομέα. Σε κάθε ανασκαφικό τομέα έχουμε τέσσερις νεαρούς ή νεαρές αρχαιολόγους, έναν επικεφαλής και μόνο δύο εργάτες. Οι
χωριστοί τομείς συγκεντρώνονται τα απογεύματα και συζητούν.
Ο επικεφαλής της ανασκαφής καθορίζει τους τομείς, ενημερώνεται, αναθέτει ευθύνες, μιλάει στους νέους αρχαιολόγους και
στους συνεργάτες του και τους λέει τι βρήκαν οι άλλοι τομείς.
Το απόγευμα επιστρέφουν στο χώρο του εργαστηρίου ή του
μουσείου, ανάλογα, απλώνουν τα ευρήματα, τα καθαρίζουν, τα
φωτογραφίζουν, τα καταγράφουν μέχρι τις 21:00 το βράδυ. Μετά
δειπνούν και κοιμούνται καθώς δεν υπάρχει περιθώριο για τίποτα
άλλο. Το πρωί όμως πρέπει όλοι να είναι στην ώρα τους. Και αυτό
δεν αντέχεται για πολύ. Για δύο μέχρι τέσσερις εβδομάδες μόνο,
οπότε και υπάρχει πολύ ένταση. Μετά αλλάζει η ομάδα.
: Μπορείτε να μας μιλήσετε για το έργο σας στην αρχαία
Μεσσήνη;
Π.Θ.: Το διάστημα που εργάζομαι εκεί είναι τεράστιο, σε λίγο
συμπληρώνω τριάντα χρόνια, το ένα τρίτο ενός αιώνα. Όταν
αναλαμβάνεις ένα χώρο όπως η αρχαία Μεσσήνη, δηλαδή μία
ολόκληρη πόλη, πρέπει να θέσεις ένα πρόγραμμα για τη συστηματοποίηση της έρευνας. Πρέπει να αγοραστεί γη. Πρέπει να
πείσεις τους κατοίκους ότι έχει σημασία η περιοχή και ότι από
αυτή τη διαδικασία θα ωφεληθούν και εκείνοι τα μέγιστα. Εμείς
καταφέραμε μέχρι τώρα να αγοράσουμε 400 στρέμματα μέσα
στα οποία βρίσκεται το κέντρο της αρχαίας πόλης και μπορούμε
άνετα να συνεχίσουμε τις ανασκαφές εμείς και μία άλλη γενιά
αρχαιολόγων. Εκτός από την αγορά γης έγινε τοπογράφηση όλης
της περιοχής, μελέτη των αρχείων του παρελθόντος και των αρχαίων συγγραφέων, ιδίως του Παυσανία, του γνωστού αρχαίου
περιηγητή ο οποίος πέρασε από εκεί το 2ο αιώνα μ.Χ. και άφησε
μία περιγραφή της πόλης. Χωρίς αυτόν θα ήμασταν τυφλοί. Σε
κάθε ανασκαφή, αφού συγκεντρωθεί αυτή η γνώση, επιλέγεις τη
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θέση όπου θα σκάψεις για πρώτη φορά. Αρχίζεις να σκάβεις και
μετά σταδιακά απλώνεσαι. Η Μεσσήνη είναι μία πόλη η οποία μας
βοήθησε πάρα πολύ γιατί μέσα από τα αγροτεμάχια εξείχαν τοίχοι και μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από αυτούς. Πριν από εμένα
είχε προηγηθεί και ένας άλλος αρχαιολόγος και μετέπειτα πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Θεμιστοκλής Σοφούλης. Ακολούθησαν ο Γεώργιος Οικονόμος και κυρίως ο Αναστάσιος Ορλάνδος.
Η Μεσσήνη λοιπόν είναι μία πόλη άκρως σημαντική για τα ελληνικά πράγματα και μπορεί συγκριθεί μόνο με πόλεις της Μικράς
Ασίας, όπως η Έφεσος ή η Πριήνη, πόλεις μεγάλων διαστάσεων
με κολοσσιαία οικοδομήματα. Έχει μία όψη μεγαλειώδη και τώρα
αναστηλώνεται, σηκώνονται τα μνημεία όρθια, αναδεικνύεται η
τρίτη διάσταση και αυτό κάνει τη διαφορά. Δεν φαίνονται ερείπια
επίπεδα στο χώμα, όπως σε άλλες πόλεις που έχετε ίσως επισκεφτεί ή δει σε εικόνες. Η Πέλλα για παράδειγμα είναι μία πόλη
όπου πρέπει να πας από πάνω να δεις τα θεμέλια. Στη Μεσσήνη
όμως η πόλη ανεβαίνει ψηλά. Μέσα σε 25 – 30 χρόνια έγινε μία
πόλη επισκέψιμη. Σε σύγκριση με την Ολυμπία που είναι μία «γερασμένη κυρία» 200 ετών, η Μεσσήνη είναι μία «νεαρή γυναίκα»
25 ετών, της οποίας το «πρόσωπο» βελτιώνεται συνεχώς. Ωριμάζει σιγά σιγά αλλά παραμένει νέα. Αν όμως δεν πάει κανείς να δει
την Αρχαία Μεσσήνη από κοντά, ό,τι και να πούμε θα είναι λίγο.
: Μπορείτε να μας παρουσιάσετε το έργο του σωματείου
Διάζωμα;
Π.Θ.: Το Διάζωμα ιδρύθηκε για να βοηθήσει τους αρχαιολόγους, κατά κύριο λόγο αυτούς της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, να
φέρνουν στην επιφάνεια, να αναστηλώνουν και να θέτουν στη
διάθεση του κόσμου τους αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης, δηλαδή τα θέατρα, τα στάδια, τα βουλευτήρια. Η Μεσσήνη
έχει τρία τέτοια οικοδομήματα: το μεγάλο θέατρο, ένα τεράστιο
στάδιο και ένα μικρό ωδείο, το οποίο εμείς αποκαλούμε μικρό
θέατρο. Το Διάζωμα έχει ως πρόεδρο το Σταύρο Μπένο, πρώην
πολιτικό, ο οποίος μας εμπνέει με το πάθος του. Το Διάζωμα
έχει επίσης πολλά μέλη, πλέον είναι περίπου 500. Διαθέτει επίσης χορηγούς οι οποίοι καταβάλουν χρήματα για να γίνουν μελέ-

τες αναστήλωσης. Εμείς προσφέρουμε αυτές τις μελέτες στους
αρχαιολόγους της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Προσλαμβάνουμε
τους αρχιτέκτονες γιατί μπορούμε να το κάνουμε εύκολα ως ιδιωτικό σωματείο, αναθέτουμε τη μελέτη σε όποιον θέλουμε και
πληρώνουμε με χρήματα από τους χορηγούς και τα μέλη μας.
Βοηθάμε επίσης συμβουλευτικά όσοι έχουμε εμπειρία, γιατί κάποια μέλη είμαστε αρχαιολόγοι και αρχιτέκτονες. Εγώ έχω την
τιμή να είμαι αντιπρόεδρος στο Διάζωμα. Μιλάμε επίσης με τις
τοπικές αρχές αυτή είναι η επιτυχία του Διαζώματος: μπορεί να
καλλιεργήσει καλές σχέσεις, μεταξύ αρχαιολόγων και τοπικής
αυτοδιοίκησης, οι οποίες σχέσεις δεν ήταν ποτέ ως τώρα καλές.
: Σχετικά με όσα είπατε, στις μέρες μας χρησιμοποιούνται
πολλά αρχαία θέατρα για σύγχρονες παραστάσεις. Ποια είναι η σημασία της χρησιμοποίησής τους και τι απαντάτε σε
όσους υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να βλάψει τα μνημεία;
Π.Θ.: Υπάρχει πράγματι αυτή η άποψη, η οποία θα έλεγα ότι χαρακτηρίζει μία συντηρητική προσέγγιση της αρχαιολογίας αλλά
σταδιακά μειώνεται. Η άποψη αυτή λέει: αφήστε τα ερείπια πεσμένα κάτω, μη χρησιμοποιείτε τα θέατρα. Οι υποστηρικτές αυτής της θέσης προβάλλουν μία ρομαντική άποψη για την προβολή του παρελθόντος, να αφήσουμε τα αρχαία πεσμένα μέσα στη
φύση και το χώμα. Αυτό όμως σημαίνει ότι το αρχαίο μνημείο
είναι στην ουσία εξαφανισμένο, όταν είναι πεσμένο κάτω, καταστρέφεται, δεν έχει μορφή, είναι διαλυμένο, δεν το καταλαβαίνει
κανένας, δεν έχει διδακτικό χαρακτήρα. Το ζητούμενο είναι να
προστατεύσεις τα αρχαία, να τα σηκώσεις όρθια γιατί σου λένε
«σήκωσέ με, σε παρακαλώ δεν μπορώ να κείτομαι κάτω, δώσε
μου τη μορφή που έχω χάσει και, αν μπορείς, χρησιμοποίησέ
με». Αν δεν χρησιμοποιήσεις τα αρχαία είναι σαν ένα κενό κέλυφος, σαν να φτιάξω εγώ αυτό το δωμάτιο όπου βρισκόμαστε και
να το κρατήσω κλειστό, δεν είναι σωστό. Και βυζαντινή εκκλησία
να ήταν θα έπρεπε να να επιτρέπεται να ανάψει ένα κερί, ας «καπνίσει» λίγο η οροφή, δεν πειράζει, θα καθαριστεί.
Τα αρχαία μνημεία πρέπει να χρησιμοποιούνται όχι μόνο για
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αρχαίες παραστάσεις όπως το αρχαίο δράμα, ας μην είμαστε
προσκολλημένοι μόνο σε αυτό, αλλά και για τη μοντέρνα δημιουργία, σύγχρονο θέατρο, μουσική, κλασική αλλά και σύγχρονη.
Το στάδιο της Αρχαίας Μεσσήνης γεμίζει με 10.000 ανθρώπους.
Γιατί τα σύγχρονα στάδια να γεμίζουν και τα αρχαία όχι; Είναι
πολύ ωραίο μέσα σε ένα αρχαίο θέατρο να ακούγεται μουσική,
ειδικά όπερα. Η όπερα, εξάλλου, είναι συνέχεια της αρχαίας τραγωδίας. Αυτή η διαδικασία αποδίδει έσοδα στην τοπική κοινωνία.
Η Αρχαία Μεσσήνη, πλέον, έχει μία αύξηση τουρισμού κατακόρυφη. Όταν πήγα εγώ για πρώτη φορά δεν είχα μέρος για να
φάω και να κοιμηθώ. Τώρα διαθέτει ξενοδοχεία και εστιατόρια
αυτό θα πει ανάπτυξη χάρη στα αρχαία. Αυτή είναι η οικονομική
διάσταση, εισπράττει λεφτά το κράτος, τα μνημεία ζωντανεύουν, εντάσσονται στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

να δείτε στην πρώην Γιουγκοσλαβία, στην Αδριατική, στα άλλα
κράτη πως έχουν τα κάστρα τους. Τα χρησιμοποιούν, μέχρι και
εστιατόρια μπορούν να βάλουν μέσα, οργανώνουν εκδηλώσεις.
Μπορεί να γίνει Υπουργός Πολιτισμού κάποιος που να καταλαβαίνει από αυτά και να προχωρήσει την υπόθεση της ανάπτυξης μέσω των μνημείων. Γιατί οι ξένοι τουρίστες, αναζητούν κάτι
άλλο, όχι μόνο ήλιο, σουβλάκι και συρτάκι, όπως λέγαμε παλιά
ή το μουσακά. Θέλουν να βλέπουν μνημεία και πολιτισμό. Αν
είμαστε έτοιμοι εμείς, θα μπορούμε να τους πάμε και σε κάστρα
και σε αρχαία μνημεία και σε βυζαντινές εκκλησίες. Αυτό είναι το
θέμα, να φτάσουμε εκεί.

: Σύμφωνα με αυτά που είπατε πριν για την οικονομική διάσταση, τι απαντάτε σε όσους υποστηρίζουν ότι η διάσωση και
η ανάδειξη των αρχαιοτήτων σε περίοδο οικονομικής κρίσης
είναι πολυτέλεια;

Π.Θ.: Όχι. Καταρχήν η θέαση δεν του προκαλεί φθορά. Βέβαια,
δεν επιτρέπεται ο κόσμος να πατάει σε σημεία που είναι ευαίσθητα πρέπει να υπάρχουν πινακίδες, να διαβάζει και να καταλαβαίνει. Και τα μόνα μνημεία πάνω στα οποία μπορεί και πρέπει να
πατάει και να κάθεται ο άνθρωπος είναι τα θέατρα και τα στάδια,
διότι είναι μεγαλύτερο το όφελος της χρήσης και πολύ λιγότερο
το θέμα της φθοράς. Αν, όμως, ένα μνημείο βρίσκεται σε κακή
κατάσταση και τίθεται δίλημμα να το καταστρέψουμε ή να το
χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να το στερεώσουμε πρώτα, να το φέρουμε σε μια κατάσταση που να αντέχει στατικά. Αυτό κάνουμε
και στο Διάζωμα, τεκτονικές, στατικές μελέτες με μηχανικούς,
στερεώνουμε το μνημείο και μετά το ανοίγουμε για χρήση.

Π.Θ.: Είναι λάθος αυτή η θέση. Έχω αγανακτήσει να μιλάω με
πολιτικούς. Καμιά φορά λέω και σκληρά πράγματα σε επιφυλλίδες και σε κείμενα που γράφω για τους πολιτικούς μας. Όχι
μόνο για τους πολιτικούς του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και
για άλλους που δεν καταλαβαίνουν τι θα πει πολιτισμός, ο όποιος
φέρνει χρήματα. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης πρέπει να
ρίξουμε το βάρος στον πολιτισμό. Χρήματα εισρέεουν από τον
πολιτισμό στα ταμεία αυτή τη στιγμή. Η Κνωσός έχει χιλιάδες επισκέπτες. Δείτε και τι γίνεται στην Ακρόπολη, και στο μουσείο και
στο βράχο. Η Αρχαία Μεσσήνη επίσης. Που πάνε αυτά τα χρήματα; Το κράτος δεν ωφελείται εν μέσω κρίσης; Δεν το έχουν,
όμως, καταλάβει ακόμα. Αλλά θα το καταλάβουν όλες οι κυβερνήσεις. Μπορούμε να ζήσουμε από τα μνημεία. Όχι μόνο με τα
μνημεία της κλασικής αρχαιότητας. Εγώ είμαι κλασικός αρχαιολόγος, αλλά αγαπάω και τα μεσαιωνικά, τα τούρκικα, τα λαϊκά
μνημεία. Μου αρέσουν τα μεσαιωνικά κάστρα, όπως η Μεθώνη
και η Κορώνη. Αν πάτε να δείτε, όμως, είναι έρημα. Πηγαίνετε
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: Πιστεύετε ότι η τουριστική ανάδειξη ενός μνημείου μπορεί
να του προκαλέσει φθορά;

: Ποια πιστεύετε πως είναι η σημασία της γνώσης του πολιτισμού της Αρχαίας Ελλάδας στη σημερινή εποχή;
Π.Θ.: Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Θεωρώ γενικά
πως η γνώση του παρελθόντος μέσα από τα κείμενα και τα μνημεία είναι ένα είδος αυτογνωσίας και εξυπηρετεί την ιστορική
μνήμη. Χωρίς παρελθόν δεν υπάρχει ούτε παρόν ούτε μέλλον
σε κανέναν λαό. Το παρελθόν άλλωστε είναι παρόν για εμάς· το
αγγίζουμε, το βλέπουμε. Ίσως είναι δύσκολο να το κατανοήσει

κανείς, αλλά υπάρχει μέσα στην καθημερινότητά μας το κατάλοιπο του παρελθόντος και πιστεύω ότι η εθνική συνείδηση στηρίζεται πάνω στα ίδια τα ιστορικά μνημεία, και δεν ξυπνάει χωρίς
να συνδεθεί κανείς με το παρελθόν.

το ενδιαφέρον μετράει, θα ξεχωρίσουν αυτοί που έχουν πάθος
για τη δουλειά τους. Οπότε ναι, και η αρχαιολογία θέλει θυσίες.

: Θεωρείται ότι τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα ανταποκρίνονται στον παραπάνω στόχο;

Π.Θ.: Γιατί όχι; Έχω πάρα πολλούς μαθητές, φοιτητές που έχουν
σπουδάσει αρχαιολογία. Άλλοι είναι στο εξωτερικό, άλλοι είναι
εδώ, δουλεύουν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Έστω και αν είναι
τα πράγματα δύσκολα σήμερα, νομίζω ότι αν έχεις καλή επίδοση, μάθεις γλώσσες, κάνεις διδακτορικό, πας στο εξωτερικό και
γυρίσεις ώριμος, θα βρεις δουλειά.

Π.Θ.: Κατά τη γνώμη μου όχι. Θα πρέπει να υπάρξει αναδιαμόρφωση των σχολικών προγραμμάτων, ώστε τα παιδιά να έρχονται
σε επαφή με πολλά αντικείμενα. Οι δάσκαλοι συνήθως δεν είναι
καλά ενημερωμένοι και επιδεικνύουν αδιαφορία. Λίγοι είναι οι
δάσκαλοι που γνωρίζουν κάτι πιο ουσιαστικό και το μεταφέρουν
στα παιδιά. Δεν υπάρχει ακόμη ουσιαστική επαφή των παιδιών
με τα αρχαία μνημεία του παρελθόντος. Το βλέπω και σε πολλά
σχολεία που έρχονται στην Αρχαία Μεσσήνη, στα οποία τα παιδιά
απλά διαχέονται στα ερείπια χωρίς να καταλαβαίνουν την αξία
τους και οι εκπαιδευτικοί συνοδοί κάθονται στην καφετέρια.
: Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ικανότητες πρέπει να διαθέτει κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με την αρχαιολογία;
Π.Θ.: Χρειάζεται να αντέχει λίγο τη ζέστη! Πρέπει να αγαπήσει
αυτή τη δουλειά, δεν είναι μια δουλειά που θα τον κάνει εκατομμυριούχο, θα του δώσει όμως τα μέσα να ζήσει. Πρέπει να
αγαπά την έρευνα και τη μελέτη του παρελθόντος, τα υλικά
κατάλοιπα. Θέλει μελέτη στο γραφείο και αντοχή στο ύπαιθρο,
αυτά τα δύο.
: Άρα απαιτεί και κάποιες θυσίες…
Π.Θ.: Πολλές θυσίες. Καμιά φορά απομονώνεσαι πολλές ώρες
εκεί και μέρες ή και μήνες και η οικογένειά σου ίσως να δυσανασχετεί καμιά φορά, αλλά και άλλα επαγγέλματα είναι έτσι. Όλα
τα επαγγέλματα θέλουν θυσίες και σκληρή δουλειά, αλλά κυρίως
αφοσίωση και ενδιαφέρον για αυτό που κάνεις. Σήμερα όλα τα
επαγγέλματα, δυστυχώς, οικονομικά είναι ισοπεδωμένα, οπότε

: Θα μας συνιστούσατε να σπουδάσουμε αρχαιολογία;

: Παρατηρώντας την βράβευσή σας από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, μπορείτε να μας περιγράψετε το συναίσθημα
που νιώθετε όταν το έργο σας αναγνωρίζεται από την πολιτεία, και γενικότερα από άλλους φορείς;
Π.Θ.: Η συγκεκριμένη διάκριση για το αρχαιολογικό, αλλά και
το διδακτικό μου έργο, με χαροποίησε πολύ. Είναι ιδιαίτερο το
συναίσθημα όταν λαμβάνεις μια διάκριση, ειδικά αν είναι ξεχωριστή. Παρόλα αυτά, δεν μπορώ να σταματήσω εκεί. Κάθε φορά
που πηγαίνω στον αρχαιολογικό χώρο, αισθάνομαι ότι ξεκινάω
κάτι καινούργιο.
Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Καθηγητά!
Συντακτική Ομάδα:
Εύα Αλεξάνδρου, Ίρις Θεοχάρη, Αλεξάνδρα Μυρωδιά, Δήμητρα Παπακώστα,
Ισμήνη Πατρικίου, Βασίλης Πέτικας, Στέφανος Πετράτος, Σοφία Σγουρού, Χρυσούλα
Σπυράτου, Παύλος Σπανουδάκης, Έλενα
Στριγγλή, Σύλια Τουλούπα, Χάρης Ταλούμης, Γιάννης Τουρής.
Υπεύθυνος Καθηγητής:
Δημήτρης Μπελέζος, Ιστορικός
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Αφηγήσεις
Ολυμπιονικών
Το σχολικό έτος 2014-2015, είχαμε
την τιμή της επίσκεψης στο χώρο
του Σχολείου δύο Ολυμπιονικών
αθλητών: του Ολυμπιονίκη της κωπηλασίας κ. Βασίλη Πολύμερου και
της Ολυμπιονίκους της υδατοσφαίρισης κ. Αγγελικής Καραπατάκη.
Ας μάθουμε λίγα πράγματα για τον
κάθε ένα και ας τους ζητήσουμε να
μας μιλήσουν για την εμπειρία τους
στο χώρο του αθλητισμού:

Βασίλης Πολύμερος

Ο

Βασίλης Πολύμερος γεννήθηκε στις 20.2.1976 στο Βόλο
και είναι πρωταθλητής στο αγώνισμα διπλό σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών, με συμμετοχές σε Ολυμπιακούς αγώνες
και με κατάκτηση, μαζί με τον συναθλητή του, Νίκο Σκιαθίτη,
χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα
το 2004 και ασημένιου μεταλλίου στους Αγώνες του Πεκίνου
το 2008.

: Κύριε Πολύμερε, πώς ξεκινήσατε κωπηλασία;
Β.Π.: Ως παιδί, είχα ασχοληθεί με διάφορα αθλήματα, ωστόσο
κανένα από αυτά δεν με είχε πραγματικά κερδίσει. Ώσπου, στη
γ’ Γυμνασίου, συνάντησα έναν προπονητή που με προέτρεψε
να δοκιμάσω κωπηλασία. Μαγεύτηκα αμέσως! Άρχισα να κάνω
εντατική προπόνηση, κάθε μέρα στις 06:00, ώστε να πηγαίνω
μετά στο σχολείο.

Οι μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου Αλεξάνδρα Μυρωδιά, Μικαέλα
Πολυζωγοπούλου, Δήμητρα Παπακώστα, Ίριδα Θεοχάρη και
Κατερίνα Παπαθεοδώρου πήραν συνέντευξη εκ μέρους του
συνόλου των μαθητών για το περιοδικό μας:

: Πότε ήρθαν οι πρώτες διακρίσεις και επιτυχίες;
Β.Π.: Οι πρώτες διακρίσεις ήρθαν σχετικά γρήγορα, δηλαδή
σε λιγότερο από ένα χρόνο. Συμμετείχα αμέσως στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το δεύτερο χρόνο κατάφερα να πάρω
χρυσό μετάλλιο.
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που ο αθλητής κάνει σωστά ότι πρέπει, εκτός αν το άτομο αυτό
έχει προδιάθεση για τραυματισμούς στο σημείο αυτό.

: Μιλήστε μας λίγο για τις εμπειρίες σας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Β.Π.: Πάντα είχα θαυμασμό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες,
καθώς είναι η μέγιστη αθλητική διοργάνωση. Στην αρχή έβλεπα
τη συμμετοχή μου σε αυτούς ως ένα άπιαστο όνειρο. Τελικά,
όμως κατάφερα να γίνω και εγώ ένας από τους συμμετέχοντες
αθλητές σε Ολυμπιακή διοργάνωση. Έχω πάρει μέρος σε τρεις
Ολυμπιάδες. Στην πρώτη από αυτές, το 1996 στην Ατλάντα,
ήμουν νεαρός σε ηλικία και ήταν για μένα μια πρωτόγνωρη και
ανεπανάληπτη εμπειρία, το να είμαι κομμάτι ενός τόσο σημαντικού εκπονήματος. Κατόπιν, πήρα μέρος στους Ολυμπιακούς
Αγώνες στην Αθήνα το 2004 και στο Πεκίνο το 2008.
: Είναι δύσκολο ή εύκολο άθλημα η κωπηλασία;
Β.Π.: Η κωπηλασία θεωρείται ευρέως ως το πιο δύσκολο άθλημα, μετά το σκι αντοχής, και αυτό διότι απαιτεί πλήθος δεξιοτήτων. Ένας καλός κωπηλάτης χρειάζεται να έχει δυνατή καρδιά,
αντοχή, καλή τεχνική και μυϊκή δύναμη. Χρειάζεται, δηλαδή, να
είναι ουσιαστικά τριαθλητής!
: Θα παροτρύνατε τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με το άθλημα αυτό, κι αν ναι, ποια ηλικία θεωρείτε εσείς κατάλληλη;
Β.Π.: Εννοείται ότι παροτρύνω τους νέους να γνωρίσουν το
άθλημα και κατόπιν να το δοκιμάσουν, ακόμα και αν τελικά
δουν ότι δεν τους ταιριάζει. Όσον αφορά την ιδανική ηλικία για
να ξεκινήσει ένα παιδί κωπηλασία, θα έλεγα πως αυτή είναι στα
12-15 έτη. Παιδιά κάτω των 12 ετών δεν μπορούν να ασχοληθούν με αυτό λόγω ανατομίας.
: Ο χαρακτήρας του αθλήματος της κωπηλασίας είναι μοναχικός. Πιστεύετε πως όλοι μπορούν να ασχοληθούν με
αυτό;
Β.Π.: Εξαρτάται, διότι ναι μεν είναι ατομικό άθλημα αλλά υπάρχουν και ομαδικά αγωνίσματα στην κωπηλασία, όπως αυτό με
το οποίο ασχολήθηκα εγώ. Συνεπώς, σημαντικό ρόλο παίζει
με ποιο είδος κωπηλασίας πρόκειται να ασχοληθεί κανείς. Στο
ατομικό, απαιτείται πλήρης συγκέντρωση και ο αθλητής εισπράττει την επιτυχία ή την αποτυχία μόνος του. Στο ομαδικό,
πρέπει επίσης να είναι αφοσιωμένος και να επενδύσει το 100%
της δυναμικής του, έχοντας πάντα όμως το συνεργατικό πνεύμα που απαιτείται.
: Υπάρχει μεγάλη κούραση και σωματική καταπόνηση στο
άθλημα σας;
Β.Π.: Στην προπόνηση παιδιών, η όλη διαδικασία πραγματοποιείται υπό παιγνιώδη μορφή, οπότε δεν υπάρχει καταπόνηση.
Στόχος είναι να μάθουν τα παιδιά τη σωστή τεχνική και να καλλιεργήσουν την αντοχή τους.
Όταν πρόκειται για αθλητές της Εθνικής ομάδας, η κούραση
είναι σαφώς μεγαλύτερη, καθώς μεγαλύτερες είναι και οι απαιτήσεις της προπόνησης. Γενικότερα, όμως, η κωπηλασία θεωρείται ως άθλημα αρκετά ασφαλές.
: Επιβαρύνεται η μέση ενός κωπηλάτη;
Β.Π.: Η καταπόνηση της μέσης είναι ένας μύθος από τη στιγμή

: Πως νομίζετε ότι μπορεί να διαδοθεί το άθλημα της κωπηλασίας, ευρύτερα και να ασχοληθούν με αυτό περισσότεροι
νέοι;
Β.Π.: Κατά την γνώμη μου η κωπηλασία είναι ένα άθλημα το
οποίο δεν είναι αρκετά δημοφιλές. Παρόλα αυτά, τα τελευταία
χρόνια διεξάγονται προσπάθειες έτσι ώστε να γίνει γνωστό.
Εγώ προσωπικά έχω την τύχη να συμμετέχω στην Ομοσπονδία Κωπηλασίας, όπου ακολουθείται πρόγραμμα επισκέψεων
στα σχολεία προκειμένου να προσεγγίσουμε νέα άτομα και
να μεγαλώσει η βάση του αθλήματος. Στις εγκαταστάσεις του
Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου ιδρύσαμε ένα σωματείο, όπου
σχολεία πραγματοποιούν εκπαιδευτικές εκδρομές και έτσι
μπορούν να γνωρίσουν το άθλημα αυτό.
: Σκεφτήκατε ποτέ να τα παρατήσετε;
Β.Π.: Η πρώτη φορά που σκέφτηκα να τα παρατήσω ήταν την
δεύτερη χρονιά που ήμουν αθλητής διότι ο προπονητής μου,
πάνω στην προπόνηση, μου μίλησε πολύ σκληρά με αποτέλεσμα να με αποθαρρύνει. Εκείνη την στιγμή θεώρησα πολύ προσβλητικό να μου μιλήσει με αυτόν τον τρόπο, βέβαια αργότερα
κατάλαβα πως δεν είχε στόχο να με κάνει να αισθανθώ άσχημα,
αλλά να με βοηθήσει να βελτιωθώ. Αυτή ήταν και η μοναδική
φορά που σκέφτηκα να τα παρατήσω μιας και αργότερα άρχισαν οι επιτυχίες. Πάντα προσπαθούσα να θέσω τον πήχη πιο
ψηλά από αυτό που είχα ήδη πετύχει, όσο δύσκολο και αν ήταν.
Μετά βέβαια από 20 χρόνια σκληρής δουλειάς, αποφάσισα ότι
ήρθε η ώρα να αποσυρθώ. Αυτή ήταν μία δύσκολη απόφαση.
: Τι έχετε αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια ως αθλητής;
Β.Π.: Έχω αποκομίσει πολύ ωραίες στιγμές με πάρα πολλούς
συναθλητές μου, ενώ ταυτόχρονα έχω αποκτήσει πολλούς φίλους, με τους οποίους διατηρώ ακόμα επαφή. Επιπλέον, αυτά
τα χρόνια έχω ταξιδέψει σχεδόν σε όλον τον κόσμο, με αφορμή
τους αγώνες. Για παράδειγμα, έχω
επισκεφτεί το Πεκίνο, την Αμερική,
την Αυστραλία αλλά και την Ιαπωνία. Είμαι επίσης περήφανος για
τον τίτλο του Ολυμπιονίκη και τα
μετάλλια που έχω κερδίσει.
: Ποιά στιγμή θα σας μείνει αξέχαστη από όλες τις αθλητικές
σας εμπειρίες;
Β.Π.: Μία στιγμή, η οποία θα μου
μείνει αξέχαστη είναι τότε που κέρδισα το μετάλλιο του 2004. Ένιωσα τυχερός και ευλογημένος που
κατάφερα να αποκτήσω την νίκη
αυτή, πόσο μάλλον τη στιγμή που
οι Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν στην
πατρίδα μου. Η συγκίνηση που
ένιωσα όταν αντίκρισα το πλήθος,
που ζητωκραύγαζε από χαρά και
περηφάνια είναι απερίγραπτη!
Σας ευχαριστούμε πολύ
κ. Πολύμερε!
Επιμέλεια Άρθρου:
Αντωνία Τρίμπου,
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
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Αγγελική Καραπατάκη

Η

Αγγελική Καραπατάκη γεννήθηκε στις 19.2.1975 και είναι
πρώην διεθνής αθλήτρια της υδατοσφαίρισης. Με την
Εθνική ομάδα γυναικών έχει πραγματοποιήσει σημαντικές συμμετοχές, με κυριότερη αυτήν στους θερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες του 2004, που διεξήχθησαν στην Αθήνα, στους οποίους και με το εθνόσημο κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Σήμερα
υπηρετεί στην Ακτοφυλακή του Πολεμικού Ναυτικού.
Οι μαθητές της β’ Γυμνασίου Βάσω Σμυρνή, Άννα Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος Πρασόπουλος και Νίκος Μπεργούνης πήραν συνέντευξη από την κα Καραπατάκη, για το Άδραξε.
: Ποια θεωρείτε την μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας σας;
Α.Κ.: Αναμφισβήτητα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004,
αφού από τη χώρα μας ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί αγώνες και ταξιδεύουν κάθε τέσσερα χρόνια σε όλον τον κόσμο. Θα έπρεπε
να είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό.
: Ακολουθούσατε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, πόσες
ώρες την ημέρα κάνατε προπόνηση και τι επιπτώσεις είχε
αυτό στον οργανισμό σας;
Α.Κ.: Ακολουθούσαμε συγκεκριμένη διατροφή ως ομάδα,
αλλά κάναμε και κάποιες ατασθαλίες! Όμως αυτές δεν είχαν
μεγάλες επιπτώσεις πάνω μας, καθώς μετά από οκτώ και δέκα
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ώρες προπόνηση την ημέρα, είχαμε τη δυνατότητα στη διατροφή μας. Μπαίναμε στην πισίνα το πρωί, βγαίναμε το μεσημέρι
για να κολατσίσουμε και στη συνέχεια ξαναμπαίναμε το απόγευμα και καθόμασταν μέχρι το βράδυ. Ήταν εξαντλητικά.
: Είχατε κάποιο άσχημο βίωμα στην καριέρα σας;
Α.Κ.: Ήμουν στο Ναύπλιο για ένα σημαντικό αγώνα και κάναμε
κοινή προπόνηση με την αντίπαλη ομάδα. Μία κοπέλα από την
αντίπαλη ομάδα κατά τη διάρκεια της προπόνησης με τραυμάτισε στο μάτι. Μεταφέρθηκα άμεσα στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Εκεί βρέθηκαν άνθρωποι που με φρόντισαν με προσοχή
και ενδιαφέρον. Όμως, τέλος καλό, όλα καλά: ο αγώνας εξελίχθηκε και είχαμε μια νίκη, παρά τα δυσάρεστα συμβάντα που
είχαν προηγηθεί.
: Τι θα συμβουλεύατε τα νέα παιδιά;
Α.Κ.: Μη παρατάτε ποτέ τα όνειρά σας, γιατί με σκληρή προπόνηση και προσπάθεια όλα μπορούν να γίνουν και να καταφέρετε ό,τι προσδοκάτε. Αν έχετε πίστη, όλα μπορούν να συμβούν.
Σας ευχαριστούμε πολύ κα Καραπατάκη!
Επιμέλεια Άρθρου:
Μαρία Ρουσάκη, Μαθηματικός

Πετώντας επάνω από τη Γερμανία!

U

Unsere Schüler haben auch in diesem Jahr weitere Seiten sowohl der deutschen Kultur als
auch Deutschlands untersucht und entdeckt.
Manches davon, was sie entdeckt haben, präsentieren sie in diesem Artikel. Die Schüler führen uns durch
die deutsche Musik in den letzten Jahrzehnten, stellen
uns deutsche Maler vor, sie präsentieren uns deutsche
Erfindungen, die die Welt geändert haben, und dann
landen sie uns in Deutschland und sie geben uns Informationen von ihrer Reise zum Ruhrgebiet. Deutschland
lernt man weit entfernt vom Fernseher besser. Viel
Spaß beim Flug!

Ο

Oι μαθητές του Σχολείου μας μπήκαν για άλλη μια χρονιά στη διαδικασία να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν και άλλες πτυχές, τόσο του γερμανικού πολιτισμού
όσο και της Γερμανίας ως χώρας. Κάποια από τα ευρήματά τους
τα παραθέτουν σε αυτό το άρθρο. Οι μαθητές μάς ξεναγούν στον
κόσμο της γερμανικής μουσικής των τελευταίων δεκαετιών, μας
γνωρίζουν γερμανούς ζωγράφους, μας παρουσιάζουν γερμανικές
εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο και μας προσγειώνουν στη
Γερμανία, παρουσιάζοντάς μας λεπτομέρειες από το ταξίδι τους
στην περιοχή του Ρουρ. Τη Γερμανία, άλλωστε, τη γνωρίζει κανείς
καλύτερα, όταν σηκώνεται από την τηλεόραση. Ας απολαύσουμε
την πτήση!
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Die deutsche Musik von 1970 bis heute

Η Γερμανική μουσική από το 1970 έως σήμερα

1970-1979

1970 – 1979

Kraftwerk ist eine deutsche Band aus Düsseldorf, die 1970 von
Ralf Hütter und Florian Schneider gegründet wurde. Kraftwerk
ist vor allem durch Pionierarbeit auf dem Gebiet des Elektropop
bekannt geworden. Musikstücke von Kraftwerk beeinflussten
zahlreiche Musikstile wie Synth-Pop, Electro-Funk, Detroit Techno und übten ebenfalls entscheidenden Einfluss auf die Anfänge
des Hip-Hop aus. Die New York Times bezeichnete Kraftwerk
1997 als die „Beatles der elektronischen Tanzmusik“.

Οι Kraftwerk είναι γερμανικό συγκρότημα από το Ντίσελντορφ.
Ιδρύθηκε το 1970 από τον Ralf Hütter και τον Florian Schneider
και είναι γνωστό κυρίως για την πρωτοποριακή εργασία του στον
χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Διάφορα τραγούδια του συγκροτήματος επηρέασαν μουσικά ρεύματα, όπως τα EBM, Techno,
Electro Funk και την ποπ μουσική της δεκαετίας του ‚80 και ‚90.
Το περιοδικό New York Times τούς χαρακτήρισε το 1997 τους
Beatles της ηλεκτρονικής μουσικής.
Arabesque ist eine deutsche Popmusikgruppe aus der EuroDisco-Phase. Sie ist im Jahr 1977 gegründet und setzte sich ursprünglich aus den drei Sängerinnen Michaela Rose, Karen Ann
Tepperis (bis 1978) und Mary Ann Nagel (bis 1978) zusammen.
Das Gesangstrio feierte besonders in Japan Erfolge, denn
über 6 Million Albums wurden
dort verkauft. Zwei von den
Liedern der Gruppe sind ‘’Take
me don’t break me’’ (1980)
und ‘’Marigot Bay’’.
Οι Arabesque ήταν ένα διάσημο ντίσκο συγκρότημα από
τη Γερμανία. Ιδρύθηκε το 1977
και αποτελείται από τις Σάντρα
Κρετού (έγινε μέλος το 1979),

Jasmin Vetter και Michaela Rose. Oι Arabesque ήταν ιδιαίτερα
δημοφιλείς στην Ιαπωνία, πουλώντας πάνω από 6 εκατομμύρια
δίσκους εκεί. Δύο από τα τραγούδια τους είναι τα ‘’Take me don’t
break me’’ (1980) και ‘’Marigot Bay’’.

1980-1989

1980-1989

Die Toten Hosen sind eine Musikgruppe aus Düsseldorf, die
im Jahr 1982 gegründet wurde. Die Band Die Toten Hosen spielt

Rockmusik mit Elementen aus dem Punkrock. Sie ist eine der
kommerziell erfolgreichsten deutschen Bands mit Wurzeln im
Punkrock.
Οι Die Toten Hosen είναι ένα μουσικό συγκρότημα από το
Ντίσελντορφ, το οποίο ιδρύθηκε το 1982. Παίζει ροκ μουσική
με στοιχεία από το πανκ ροκ. Είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα
εμπορικά συγκροτήματα της Γερμανίας με ρίζες στο πανκ ροκ.
Die Ärzte ist eine deutschsprachige Band aus Berlin. Sie gehört neben der Band Die Toten Hosen zu den kommerziell erfolgreichsten deutschen Musikgruppen mit Wurzeln im Punkrock.
Die Band Die Ärzte wurde im Jahr 1982 gegründet. Zwischen
1988 und 1993 war sie
getrennt.
Οι Die Ärzte είναι ένα
γερμανικό
συγκρότημα
από το Βερολίνο. Μαζί
με τους Die Toten Hosen
ανήκουν ανάμεσα στα
πιο επιτυχημένα εμπορικά
γερμανικά συγκροτήματα
με ρίζες στον πανκ ροκ.
Ιδρύθηκαν το 1982. Μεταξύ 1988 και 1993 είχαν
διαλυθεί.

Alphaville ist eine deutsche
Synthie-Pop-Gruppe aus Münster. Die Band wurde im Jahr
1983 gegründet. Durch Lieder
wie „Big in Japan“ und „Forever
Young“ wurde sie international
bekannt.
Οι Alphaville είναι ένα γερμανικό synth pop συγκρότημα
από το Münster. Το συγκρότημα
ιδρύθηκε το 1983. Έγινε διεθνώς γνωστό μέσα από τραγούδια,
όπως το „Big in Japan“ και το „Forever Young“.
Die Fantastischen Vier, auch Fanta4, sind eine deutsche HipHop-Band aus Stuttgart. Im Jahr 1986 wurde sie erst als „Terminal Team“ gegründet und ab 1989 als „Die Fantastischen Vier“.

Band Hansi Kürsch geschrieben,
der vor allem aus den Werken
von Schriftstellern G. P. P. Tolkien,
Stephen King, George P. P. Martin und Michael Moorcock, sowie
von verschiedenen traditionellen Legenden inspiriert wurde.
‘’Nightfall in Middle-Earth’’ und
‘’Imaginations from the Other
Side’’ sind ihre berühmtesten Lieder.
Οι Blind Guardian είναι ένα γερμανικό μουσικό συγκρότημα
που ιδρύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ‚80 στη δυτική Γερμανία. Το συγκρότημα ασκεί μεγάλη επιρροή στο χώρο του Heavy
Metal, ιδιαίτερα στα ιδιώματα του Speed Metal και Power Metal.
Οι στίχοι των τραγουδιών τους γράφονται από τον τραγουδιστή
του συγκροτήματος Χάνσι Κουρς, ο οποίος εμπνέεται κυρίως από
έργα των συγγραφέων Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν, Στίβεν Κινγκ, Τζωρτζ Ρ.Ρ.Μάρτιν και Μάικλ Μούρκοκ όπως επίσης από διάφορους παραδοσιακούς θρύλους. Tα „Nightfall in Middle-Earth“ και „Imaginations
from the Other Side“ είναι τα διασημότερα τραγούδια τους.

1990-1999

1990-1999

Οι Die Fantastischen Vier, ή αλλιώς Fanta4, είναι ένα γερμανικό χιπ-χοπ συγκρότημα από τη Στουτγκάρδη. Το 1986 ιδρύθηκε πρώτα ως „Terminal Team“ και από το 1989 ονομάζεται „Die
Fantastischen Vier”.
Fancy, der am 7. Juli 1946 in München geboren ist, ist ein deutscher Musiker, Sänger
und Musikproduzent. In den 80er Jahren hatte
er internationalen Erfolg mit verschiedenen
Euro-Disco-Hits. Einer von seinen Hits ist das
Lied ‘’Slice me nice’’, das im Jahr 1984 produziert wurde und den zweiten Platz in den
schweizerischen Charts gewonnen hat.
Ο Fancy, ο οποίος γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου
1946 στο Μόναχο, είναι ένας Γερμανός μουσικός, τραγουδιστής και παραγωγός. Στη δεκαετία του 1980 είχε διεθνή επιτυχία με διάφορες επιτυχίες στην
ευρωπαϊκή ντίσκο σκηνή. Μία από τις επιτυχίες του είναι το τραγούδι ‚‘Slice me nice‘‘, το οποίο γράφτηκε το 1984 και κέρδισε τη
δεύτερη θέση στα charts της Ελβετίας.
Blind Guardian ist eine 1984 gegründete deutsche MetalBand aus Krefeld und Meerbusch. Die Gruppe verfügt über einen
großen Einfluss auf Heavy Metal, vor allem auf Speed Metal
und Power Metal. Die Texte ihrer Lieder sind vom Sänger der

Schiller ist eine Band, die das
Hauptprojekt des Christopher
von Nteylen -ein deutscher Komponist der Elektroszene- ist. Der
Name der Band stammt aus
dem bekannten deutschen Dichter Friedrich Schiller. Die vierte
Sammlung von Schiller mit dem
Titel „Tag und Nacht“ war in Griechenland sehr beliebt.
Το μουσικό συγκρότημα Schiller
είναι το κυρίως εγχείρημα του
Κρίστοφερ φον Ντέυλεν, ενός
Γερμανού συνθέτη ηλεκτρονικής μουσικής. Το όνομα του συγκροτήματος προέρχεται από τον
γνωστό Γερμανό ποιητή Φρίντριχ
Σίλερ. Η τέταρτη συλλογή των
Schiller τιτλοφορείται „Tag und
Nacht“ και ήταν πολύ δημοφιλής
στην Ελλάδα.
Das Paradoxon ist eine 10-köpfige Musikband, die intensive Bedeutung in griechisch-deutsche Musik gab. Die Band präsentiert
Lieder von der griechischen Musiktradition. Die Musikgruppe Paradoxon nahm an zahlreichen Konzerten in Ausstellungen, poetischen
Veranstaltungen und Vorträgen in
verschiedenen Ländern teil.
Το Παράδοξον είναι ένα 10μελές, μουσικό σχήμα που δίνει έντονη σημασία στην ελληνογερμανική
μουσική. Παρουσιάζει τραγούδια
της ελληνικής μουσικής παράδοσης της υπαίθρου και αυτής των
αστικών κέντρων. Το μουσικό σχήμα Παράδοξον έχει συμμετάσχει
σε πολλές συναυλίες, σε μουσικά
πλαίσια εκθέσεων, ποιητικών βραδιών, ομιλιών σε διάφορες χώρες.
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Enigma ist der Name einer Musikgruppe von elektronischer Musik, die
1990 Michel Cretu in Zusammenarbeit mit Künstlern wie David Fairstein und Frank Peterson begann.
Bisher haben sie 7 Studio-Alben
veröffentlicht. Die Musik von Enigma gehört zur new age und ambient
Tedenz und hat einen großen Erfolg weltweit präsentiert.
Enigma είναι το όνομα ενός μουσικού σχήματος που παίζει
ηλεκτρονική μουσική, το οποίο ξεκίνησε το 1990 ο Μισέλ Κρετού με
τη συνεργασία άλλων καλλιτεχνών, όπως ο Ντέιβιντ Φέρσταϊν και
ο Φρανκ Πέτερσον. Μέχρι τώρα έχουν κυκλοφορήσει 7 στούντιο
άλμπουμ. Η μουσική των Enigma χαρακτηρίζεται ως new age και
ambient, και έχει κάνει τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο.

Rammstein ist eine deutsche Industrial-Metal-Band, die 1994
in Berlin gegründet wurde. Sie singen überwiegend in Deutsch,
aber einige Lieder sind in Englisch, Russisch, Französisch und
Spanisch. Bis 2005 hatten sie 10 Millionen Alben verkauft. Obwohl die Songs auf Deutsch sind, haben die Rammstein weltweit
großen Erfolg. Der Bandname ist nach dem Unfall in der Base
Ramstein.
Oι Rammstein είναι ένα γερμανικό industrial-Metal συγκρότημα,
το οποίο ιδρύθηκε το 1994 στο Βερολίνο. Τραγουδούν κυρίως
στη γερμανική γλώσσα, αλλά κάποια τραγούδια τους είναι και
στα αγγλικά, ρωσικά, γαλλικά και ισπανικά. Μέχρι το 2005 είχαν
πουλήσει 10 εκατομμύρια δίσκους. Παρόλο που τα τραγούδια είναι
στα γερμανικά, το συγκρότημα έχει επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Το
όνομα του συγκροτήματος είναι εμπνευσμένο από το ατύχημα στη
βάση Ράμσταϊν.

2000

2000-…

Monrose ist eine deutsche
Mädchengruppe.
Dank der deutschen Talent - Show „Popstars“,
wurde sie 2006 gegründet. Ihre Musik ist Pop,
Dance-Pop und R&B. Die
Monrose haben großen
Erfolg in Deutschland, in
der Schweiz, in Öster-
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reich, in der Türkei, in Polen, in den Niederlanden und in Tschechien.
Οι Monrose είναι ένα γερμανικό γυναικείο συγκρότημα. Δημιουργήθηκαν χάρη στο γερμανικό Talent Show “Popstars” το
2006. Το είδος μουσικής τους είναι pop, dance-pop και R&B.
Οι Monrose έχουν μεγάλη επιτυχία σε Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία,
Τουρκία, Πολωνία, Ολλανδία και Τσεχία.
In-Legend ist eine deutsche Band, die im Jahr 2010 gegründet
wurde. Sie machen Heavy-Metal und Klavier-Metal Musik.
Οι In Legend είναι ένα γερμανικό συγκρότημα που ιδρύθηκε
το 2010. Το είδος μουσικής τους είναι heavy-metal και pianometal.

Tokio Hotel ist eine deutsche Band, die im Jahr 2001 in Magdeburg, Deutschland gegründet wurde. Die Band hat vier Singles
und zwei Alben veröffentlicht, die den ersten Platz der deutschen
Charts erreicht haben und fast 5 Millionen CDs und DVDs verkauft
haben. Ihre Musik ist Rock, Pop-Rock und Glam-Rock.
Οι Tokio Hotel είναι ένα γερμανικό
συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο
Μαγδεβούργο της Γερμανίας το 2001.
Το συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει
τέσσερα singles και δυο δίσκους
που ανέβηκαν στην πρώτη θέση των
επιτυχιών στην χώρα τους, έχοντας
πουλήσει σχεδόν 5 εκατομμύρια CD
και DVD. Το είδος της μουσική τους
είναι ροκ, ποπ-ροκ και glam rocκ.
Van Canto ist eine deutsche Band,
die im Jahr 2006 gegründet wurde.
Sie besteht aus fünf Sängern und
einem Schlagzeuger Die Einflüsse
von Van Canto stammen aus Heavy
Metal, Power Metal und Symphonic
Metal.
Οι Van Canto είναι ένα γερμανικό
συγκρότημα που ιδρύθηκε το 2006
και αποτελείται από πέντε τραγουδιστές και έναν ντράμερ. Οι επιρροές των Van Canto προέρχονται από
το heavy metal, το power metal και
το συμφωνικό metal.

Deutsche Malerei im 19. Und 20. Jahrhundert

Ζωγραφική στη Γερμανία τον 19ο και 20ο αιώνα
chüler der deutschen Abteilung haben sich mit
deutschen Künstlern beschäftigt, über ihr Leben und ihre Arbeit informiert und sie haben
auch Werke von ihnen in dem Museum Kunstpalast in
Düsseldorf bewundert.

S

αθητές του γερμανικού τμήματος μελέτησαν γερμανούς καλλιτέχνες, αναζήτησαν πληροφορίες για τη ζωή
και το έργο τους και θαύμασαν από κοντά κάποια έργα
τους στην επίσκεψή τους στο μουσείο τέχνης Kunstpalast στο
Ντίσελντορφ.

Μ

Caspar David Friedrich
Caspar David Friedrich gebar war ein deutscher Maler des 19. Jahrhunderts. Er war am 5. September 1774 geboren und starb am 7.
Mai 1840. Er war einer der wichtigsten Vertreter der Romantik.
Er war in Greifswald an der Ostsee geboren, Sohn von Adolphe,
der Talgkerzengießer und Talgseifensieder war. Im Alter von sieben Jahren verlor er seine Mutter. Als er 14 Jahre alt war, verlor er
seinen Bruder, der beim Versuch, den ins Wasser gefallenen Caspar David zu retten, ertrank. Mit 16 wurde er vom akademischen
Zeichenlehrer Johann Gottfried Quistorp ausgebildet. Im Jahr 1798
zog er nach Dresden.
Der tief religiöse Glaube und seine Liebe für die deutsche Landschaft waren seine Hauptquellen seiner Inspiration. Er war introvertiert und deprimiert, aber er war auch ein Patriot und ein
Familienmensch.

August Macke
August Macke (* 3. Januar 1887 in Meschede, Hochsauerland; †
26. September 1914 bei Perthes-lès-Hurlus, Champagne) war
ein deutscher Maler und einer der führenden Mitglieder der
deutschen Expressionist-Gruppe Der Blaue Reiter.
Er lebte während einer besonders innovativen Zeit für deutsche
Kunst, in der die wichtigsten deutschen Expressionistischen
Trends entwickelten, und sah auch die Ankunft Pionieravantgardebewegungen in Deutschland, die den Rest von Europa geprägt
hatten. Wie ein wahrer Künstler in seiner Zeit, konnte Macke in
seine Malerei die Elemente der Avantgarde integrieren, die ihn
am meisten interessierten.
Seine Karriere endete abrupt mit seinem frühen Tod an der Front
während des Ersten Weltkriegs im September 1914.

Κάσπαρ Ντάβιντ Φρίντριχ
O Κάσπαρ Ντάβιντ Φρίντριχ ήταν Γερμανός ζωγράφος του 19ου
αιώνα. Γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1774 και πέθανε στις 7
Μαΐου 1840. Θεωρείται ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους
του ρομαντισμού.
Γεννήθηκε στο Γκράϊφσβαλντ της Βαλτικής, γιος του Αδόλφου,
ιδιοκτήτη εργοστασίου σαπωνοποιίας και κηροποιΐας. Σε ηλικία
επτά ετών έχασε τη μητέρα του και στα 14 τον αδελφό του, που
πνίγηκε σε προσπάθεια να τον σώσει. Στα 16 του μαθήτευσε
στον Γιόχαν Γκούφριτ Κβίστορπ, πανεπιστημιακό καθηγητή καλών
τεχνών. Το 1798 εγκαταστάθηκε στη Δρέσδη.
Η βαθιά θρησκευτική του πίστη κι η αγάπη του για τη γερμανική
ύπαιθρο αποτέλεσαν βασική πηγή έμπνευσής του. Χαρακτηρίστηκε
εσωστρεφής και μελαγχολικός, αλλά ήταν επίσης πατριώτης κι
αφοσιωμένος οικογενειάρχης.

άδραξε 65

Άουγκουστ Μάκε
Ο Άουγκουστ Μάκε (3 Ιανουαρίου 1887 - 26 Σεπτεμβρίου
1914) ήταν Γερμανός ζωγράφος και ένα από τα κύρια μέλη της
γερμανικής εξπρεσιονιστικής ομάδας Der Blaue Reiter (O Γαλάζιος
Καβαλάρης).
Έζησε κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα καινοτόμου εποχής για τη
γερμανική τέχνη, οπότε αναπτύχθηκαν οι κυριότερες γερμανικές
εξπρεσιονιστικές τάσεις και πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία
η άφιξη των πρωτοποριακών αβάν-γκαρντ κινημάτων που
διαμορφώθηκαν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ως ένας αληθινός
καλλιτέχνης της εποχής του ο Μάκε ήξερε πώς να ενσωματώσει
στη ζωγραφική του τα στοιχεία της avant-garde σκηνής που τον
ενδιέφεραν περισσότερο.
Η σταδιοδρομία του έληξε άδοξα με τον πρόωρο θάνατό του στο
μέτωπο, κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Σεπτέμβριο του

ένα χρόνο πριν. Αυτός είναι το πρώτο τους παιδί, ενώ η κόρη τους
Gisela ακολούθησε το 1936.
Ο Γκέρχαρντ Ρίχτερ είναι Γερμανός ζωγράφος, γλύπτης και
φωτογράφος. Διετέλεσε καθηγητής ζωγραφικής στην Ακαδημία
Τέχνης στο Ντίσελντορφ από το 1971 έως το 1993.
Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες του 20ου και του
21ου αιώνα. Ξεκίνησε την επίσημη σταδιοδρομία του το 1962. Το
έργο του καλύπτει μια περίοδο από σχεδόν έξι δεκαετίες. Το στιλ
των έργων του αφορά ζωγραφική κάθε τεχνοτροπίας: ρεαλιστική,
υπερρεαλιστική, ποπ αρτ, μονοχρωμία, αφηρημένη χειρονομία.
Ο Ρίχτερ είναι σήμερα ο πιο γνωστός εν ζωή ζωγράφος.
Wilhelm Heinrich Otto Dix
Wilhelm Heinrich Otto Dix wurde am 2. Dezember 1891 in Untermhaus geboren und war ein deutscher Maler und Grafiker. Im

1914

1914.
Gerhard Richter
Gerhard Richter ist am 9. Februar 1932 in Dresden geboren.
Seine Eltern Horst und Hildegard Richter hatten im Jahr zuvor
geheiratet. Gerhard ist ihr erstes Kind, die Tochter Gisela folgt
1936.
Gerhard Richter ist ein deutscher Maler, Bildhauer und Fotograf.
Er war von 1971 bis 1993 Professor für Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf.
Gerhard Richter ist einer der bedeutendsten Künstler des 20.
und 21. Jahrhunderts. Er begann seine offizielle Tätigkeit im Jahr
1962. Sein Werk umfasst einen Zeitraum von nahezu sechs Jahrzehnten. Sein Kunststil betrifft Realismus, Hyperrealismus, Pop
Art, Monochromie, Abstrakte Kunst.
Er ist einer der bekanntesten Maler, der noch im Leben ist.
Γκέρχαρντ Ρίχτερ
Ο Γκέρχαρντ Ρίχτερ γεννήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 1932 στην
Δρέσδη. Οι γονείς του, Horst και Hildegard Richter, παντρεύτηκαν
Jahr 1910 begann er sein Studium an der Kunstgewerbeschule
in Dresden. Dix meldete sich im ersten Weltkrieg als Freiwilliger
in der deutschen Armee. 1922 zog er nach Düsseldorf und im selben Jahr heiratete er Martha Koch, mit der er drei Kinder bekam.
Als die Nazis im Jahr 1933 die Macht in Deutschland übernahmen, begann die Säuberung der deutschen Kunst von modernistischen Elementen. Dix wurde von den Nazis entarteter Künstler
charakterisiert und wurde von seiner Position als Dozent an der
Akademie zu Dresden entlassen. Dix kehrte nach dem Krieg nach
Dresden. Εr hat Preise sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland gewonnen und starb in Singken im Juli 1969.
Βίλελμ Χάινριχ Ότο Ντιξ
Ο Βίλχελμ Χάινριχ Όττο Ντιξ γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου
του 1891 στο Ούντερμχαους της Γερμανίας και ήταν Γερμανός
ζωγράφος και χαράκτης. Το 1910 ξεκίνησε σπουδές στην Ακαδημία
Καλών Τεχνών της Δρέσδης. Όταν ξέσπασε ο Α‘ Παγκόσμιος
Πόλεμος, ο Ντιξ κατατάχτηκε με ενθουσιασμό ως εθελοντής στον
γερμανικό στρατό. Το 1922 μετακινήθηκε στο Ντίσελντορφ και
την ίδια χρονιά παντρεύτηκε τη Μάρθα Κοχ, με την οποία απέκτησε
τρία παιδιά. Όταν οι Ναζί πήραν την εξουσία στη Γερμανία το
1933, ξεκίνησαν την εκκαθάριση της γερμανικής τέχνης από τα
μοντερνιστικά στοιχεία. Ο Ντιξ χαρακτηρίστηκε εκφυλισμένος
καλλιτέχνης και απολύθηκε από τη θέση του διδάσκοντα στην
Ακαδημία της Δρέσδης. Ο Ντιξ επέστρεψε μετά τον πόλεμο στη
Δρέσδη. Βραβεύτηκε τόσο στην Ανατολική όσο και στη Δυτική
Γερμανία και πέθανε στο Σίνγκεν τον Ιούλιο του 1969.
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Deutsche Erfindungen, die die Welt geändert haben

Γερμανικές εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο
Motorrad
Das Motorrad ist ein zweirädriges Fahrzeug, das eine ähnliche
Form wie das Fahrrad hat. Es bewegt sich mit der Brennkraftmaschine. Das Patent für das erste Motorrad erhielt Gottlieb
Daimler im Jahr 1885. Die Motorräder transportieren höchstens
zwei Personen.
Μοτοσικλέτα
Η μοτοσικλέτα είναι δίτροχο όχημα, που έχει παρόμοιο σχήμα με
το ποδήλατο. Κινείται με μηχανή εσωτερικής καύσης. Το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας για το πρώτο μηχανοκίνητο δίκυκλο δόθηκε στον
Γκότλιμπ Ντάιμλερ το 1885. Οι μοτοσυκλέτες χρησιμεύουν για την
γρήγορη μετακίνηση μέχρι δυο ατόμων.

Krankheit kann von pharmazeutischen Substanzen erfolgreich
werden, die die Symptome dieser Krankheit verursachen, wenn
Sie zu einem gesunden Körper erreicht werden. Die Homöopathie ist Pseudowissenschaft.
Ομοιοπαθητική
H Ομοιοπαθητική είναι μια μέθοδος εναλλακτικής ιατρικής που
επινοήθηκε το 1796 από τον Σάμουελ Χάνεμαν. Η θεραπεία μιας
ασθένειας μπορεί να επιτευχθεί με χρήση φαρμακευτικών ουσιών
που είναι ικανές να προκαλέσουν τα συμπτώματα αυτής της ασθένειας, όταν χορηγηθούν σε έναν υγιή οργανισμό.

Airbag
Der Airbag, auch als zusätzliches Rückhaltesystem (Zusatzrückhaltesystem / SRS) bekannt, ist ein passives Sicherheitssystem
von modernen Autos. Zuerst stellte der Ford 1971 eine experimentelle Serie von Fahrzeugen mit Airbags her. Die Airbags
tragen dazu bei, dass die Leute im Auto bei einer Kollision geschützt werden.
Αερόσακος
Ο αερόσακος (airbag), γνωστός και ως συμπληρωματικό σύστημα συγκράτησης (supplementary restraint system / S.R.S.), είναι
ένα σύστημα παθητικής ασφάλειας των νεότερων και σύγχρονων
αυτοκινήτων. Πρώτη η Ford, το 1971, κατασκεύασε έναν πειραματικό στόλο οχημάτων με αερόσακους. Οι αερόσακοι βοηθούν
για την προστασία των ατόμων μέσα στο αμάξι σε περίπτωση σύγκρουσης.

Radiologie ist das medizinische Spezialgebiet, das sich mit der
Anwendung elektromagnetischer Strahlen zu diagnostischen,
therapeutischen und wissenschaftlichen Zwecken befasst, die
mit den inneren Organen und anderen Körperteilen zu tun hat.
Wilhelm Röntgen entdeckte die Strahlung 1895 und bezeichnete
sie X-Strahlung.
Aκτινολογία
Ακτινολογία ονομάζεται η ειδικότητα της Ιατρικής που ασχολείται
με την εφαρμογή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για διαγνωστικούς, θεραπευτικούς και επιστημονικούς σκοπούς, οι οποίοι αφορούν τα εσωτερικά όργανα ή άλλα μέρη του σώματος. Ο Βίλχελμ
Ρέντγκεν ανακάλυψε την ακτινοβολία το 1895 και την ονόμασε
ακτίνες Χ.

Zahnpasta
Ιm Jahr 1907 entstand die Zahnpasta zum ersten Mal und im
Jahr 1917 wurde sie in Mayenburg vom Apotheker Ottomar
Heinsius perfektioniert. Sie wird als Abführmittel benutzt und
schützt die Zähne.
Οδοντόπαστα
Η οδοντόπαστα δημιουργήθηκε αρχικά το 1907 και τελειοποιήθηκε το 1917 στο Mayenburg από τον φαρμακοποιό Ottomar
Heinsius. H χρήση της οδοντόπαστας είναι καθαρτική και τη χρησιμοποιούμε για την υγιεινή του στόματος.
Homöopathie
Homöopathie ist eine alternative Medizin-Methode, die von Samuel Hahnemann 1796 erfunden wurde. Die Behandlung einer

Radiologie

Dynamo
Dynamo ist der Motor, der Strom erzeugt, indem die mechanische Energie in elektrische umgewandelt wird. Dynamos waren
die ersten elektrischen Generatoren, die Energie für die Industrie
liefern konnten. Das Funktionsprinzip der elektromagnetischen
Generator wurde 1831-1832 von Michael Faraday entdeckt. Der
moderne Dynamo wurde 1867 von Werner von Siemens patentiert.
Δυναμό
Το Δυναμό είναι η μηχανή που παράγει ηλεκτρικό ρεύμα
μετατρέποντας τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική. Τα δυναμό
ήταν οι πρώτες ηλεκτρικές γεννήτριες, οι οποίες ήταν ικανές να
παρέχουν ενέργεια για τη βιομηχανία. Η αρχή λειτουργίας της
ηλεκτρομαγνητικής γεννήτριας ανακαλύφθηκε γύρω στο 18311832 από τον Μάικλ Φαραντέι. Ο Βέρνερ φον Ζίμενς πατένταρε
το πρώτο μοντέρνο δυναμό το 1867.
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Typographie
Typographie ist die Kunst der Gestaltung des geschriebenen
Wortes und Bilder auf Papier, Stoff, Metall oder anderen Materialien mit Hilfe von technischen Mitteln. Typografie begann
im 15. Jahrhundert mit der Erfindung der flachen Presse von
Gutenberg. Johannes Gutenberg entwickelte die ersten mobilen
Schriften aus Legierung von Blei, Zinn und Antimon in Mainz.
Das erste gedruckte Buch war die Bibel.
Τυπογραφία
Τυπογραφία είναι η τέχνη της αποτύπωσης του γραπτού λόγου
και των εικόνων σε χαρτί, ύφασμα, μέταλλο ή άλλο υλικό με τη
βοήθεια τεχνικών μέσων. Η τυπογραφία ξεκίνησε τον 15ο αι. με
την εφεύρεση του επίπεδου πιεστηρίου από τον Γουτεμβέργιο.
Ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος κατασκεύασε τα πρώτα κινητά
τυπογραφικά στοιχεία από κράμα μολύβδου–κασσίτερου–
αντιμονίου στη Μαγεντία (σημερινό Μάιντς της Γερμανίας). Το
πρώτο βιβλίο που τύπωσε ο Γουτεμβέργιος ήταν η Βίβλος.
MP3
MP3 wurde 1982 am Fraunhofer-Institut in Deutschland entwickelt. Es ist ein Dateienformat, mit dem man digital gespeicherten Audiodaten komprimieren kann. MP3 ist das dominierende Verfahren zur Speicherung und Übertragung von Musik
auf Computern, Smartphones, im Internet und auf tragbaren
Musikabspielgeräten (MP3-Player).
MP3
Το MP3 αναπτύχθηκε το 1982 στο γερμανικό Ινστιτούτο Fraunhofer. Πρόκειται για μια μορφή αρχείου, το οποίο μπορεί να συμπιέζει
ψηφιακά αρχεία ήχου. Το MP3 είναι η βασική διαδικασία για την
αποθήκευση και τη μεταφορά μουσικής σε υπολογιστές, smartphones, στο Διαδίκτυο και σε φορητές συσκευές αναπαραγωγής
μουσικής (MP3 players).
Reformation
Reformation war eine religiöse Bewegung, die im 16. Jahrhundert in Europa auftrat. Sie wurde 1517 in Deutschland von Martin Luther entwickelt. Reformation hat Protestantismus als dritten wichtigen Zweig des Christentums gegründet.
Μεταρρύθμιση
H Μεταρρύθμιση ήταν ένα θρησκευτικό κίνημα που εμφανίστηκε
στην Ευρώπη τον 16ο αιώνα. Αναπτύχθηκε το 1517 στην
Γερμανία από τον Μαρτίνο Λούθηρο. Η Μεταρρύθμιση ίδρυσε τον
Προτεσταντισμό ως τρίτο μεγάλο κλάδο του Χριστιανισμού.
Telefon
Johann Philipp Reis (1834–1874) gelang es erstmals, eine funktionierende elektrische Fernsprechverbindung aufzubauen. Im
Zuge seiner Erfindung hatte er auch das Kontaktmikrophon entwickelt und das Wort „Telephon“ eingeführt. Zwischen 1858 und

1863 entwickelte er drei verschiedene verbesserte Prototypen
seines Telefons.
Τηλέφωνο
Ο Γιοχαν Φιλιπ Ράις (1834-1874) κατάφερε για πρώτη φορά να
φτιάξει ένα ηλεκτρικό μηχάνημα τηλεπικοινωνίας. Κατά την πορεία
της ανακάλυψής του είχε ανακαλύψει το μικρόφωνο επικοινωνίας
και είχε λανσάρει τη λέξη «Τηλέφωνο». Ανάμεσα στο 1858 και το
1863 ανακάλυψε τρία διαφορετικά βελτιωμένα πρωτότυπα του
τηλεφώνου του.
Relativitätstheorie
Die allgemeine Relativitätstheorie wurde von Albert Einstein
am 25. November 1915 in der Preussischen Akademie der Wissenschaften entwickelt. Diese Theorie (kurz RAT) beschreibt die
Wechselwirkung zwischen Materie einersteits und Raum und
Zeit andererseits. Dank diesen revolutionaeren Erfindung ist die
Erweiterung des newtonischen Gravitiongesetzes vestaendlich
geworden. Darueber hinaus sind nicht nur viele andere Wissenschaftler auf die RAT angewiesen,um ihre unerklaerliche Theorien zu formulieren , sondern auch der ganze Welt. Deshalb ist die
RAT fuer unsere Auffassungsvermoegen des Welts guenstig.
Θεωρία της σχετικότητας
Η γενική θεωρία της Σχετικότητας (συντομ.ΓΘΣ) ανακαλύφθηκε
από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν στις 25 Νοεμβρίου 1915 στην
Επιστημονική Ακαδημία της Πρωσίας. Η θεωρία αυτή περιγράφει
την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ύλη από τη μία πλευρά και τον
χώρο και τον χρόνο από την άλλη. Χάρη στην επαναστατική αυτή
ανακάλυψη έγινε κατανοητός ο νόμος της βαρύτητας του Νεύτωνα.
Επιπλέον, όχι μόνο πολλοί άλλοι επιστήμονες εξαρτήθηκαν στην
ΓΘΣ, για να σχηματίσουν τις ανεξήγητές τους θεωρίες, αλλά και
όλος ο κόσμος. Γι’ αυτό η ΓΘΣ είναι απαραίτητη για την αντίληψή
μας στον κόσμο.
Periodensystem
Das Periodensystem (Langfassung Periodensystem der Elemente, abgekürzt PSE) ist eine Liste, die alle chemischen Elemente,
die im Planeten sind, umfasst. Es wurde am Anfang von dem
Russen Wissenschaftler Dimitry Mendeleev entwickelt, und einige Monate später von dem Deutschen Lothar Meyer.
Περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων
Ο περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων είναι ένας κατάλογος,
ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα χημικά στοιχεία που υπάρχουν
στον πλανήτη. Δημιουργήθηκε αρχικά από τον Ρώσο επιστήμονα
Ντιμίτρι Μεντελέγιεφ (1869) και λίγους μήνες αργότερα από τον
Γερμανό Lothar Meyer.
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Schulreise nach Deutschland

Εκπαιδευτική εκδρομή
στη Γερμανία

D

ie Schüler der deutschen Abteilung sowie auch sie, die die AG
Literatur besucht haben, haben in diesem Jahr zusammen mit
der Deutschlehrerin Sofia Lymperopoulou und der Griechischlehrerin
Kiparissia Panagiari an einer Schulreise nach Deutschland teilgenommen. Die Schüler hatten die Gelegenheit, verschiedene Städte
im Bundesland Nordrhein-Westfalen (Oberhausen, Düsseldorf, Recklinghausen, Mülheim, Duisburg, Essen) zu besichtigen und in Kontakt
zu verschiedenen kulturellen Veranstaltungen und zum alltäglichen
Leben in Deutschland zu kommen.
Im Program der Schulreise standen:
• Besuch und Führung durch Düsseldorf und das Museum Kunstpalast: Die Schüler haben Kunstwerke der Maler Caspar David Friedrich, August Macke, Gerhard Richter και Wilhem Heinrich Otto Dix
gesehen.
• Besuch des UNESCO-Welterbe Zollverein, bekannt als die schönste Zeche der Welt.
• Besuch der Stadt Oberhausen, wo an diesen Tagen die internationalen Kurzfilmtage durchgeführt wurden.
• Führung durch das Filmmuseum in Düsseldorf, wo die Schüler
vieles über die Entstehung und die ersten Schritte der Kunst des
Kinos erfahren haben und die ersten Filme von Walt Disney, den
Brüdern Lumière und G. Méliès gesehen haben.
• Besuch des Landschaftsparks in Duisburg und Teilnahme an Naturaktivitäten.

Ο

ι μαθητές του τμήματος Γερμανικών και του Λογοτεχνικού Ομίλου του Γυμνασίου συμμετείχαν σε εκπαιδευτική εκδρομή στη
Γερμανία με τη συνοδεία της Καθηγήτριας Γερμανικής Γλώσσας, κας
Σοφίας Λυμπεροπούλου και της Φιλολόγου, Κυπαρισσίας Παναγιάρη. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν πόλεις της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας (Oberhausen, Düsseldorf, Recklinghausen,
Mülheim, Duisburg, Essen) και να έρθουν σε επαφή με πολιτιστικά
δρώμενα αλλά και την καθημερινή ζωή της περιοχής.
Στο πρόγραμμα της εκδρομής συμπεριλαμβάνονταν:
• Ξενάγηση στο Ντίσελντορφ και επίσκεψη στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης: οι μαθητές είδαν έργα των Caspar David Friedrich,
August Macke, Gerhard Richter και Wilhelm Heinrich Otto Dix,
ζωγράφους που γνώρισαν και σε project του μαθήματος.
• Επίσκεψη στο Ζeche Zollverein, γνωστό ως το ομορφότερο επισκέψιμο ορυχείο-μουσείο, αναγνωρισμένο από την UNESCO ως
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Επίσκεψη στην πόλη Oberhausen, όπου διεξαγόταν το διεθνές
φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους.
• Ξενάγηση στο μουσείο κινηματογράφου του Düsseldorf, όπου οι
μαθητές παρακολούθησαν τη γένεση και τα πρώτα βήματα της τέχνης του κινηματογράφου, καθώς και πρώιμα φιλμ και κατασκευές
του Walt Disney, των αδελφών Λυμιέρ και του Ζ. Μελιές.
• Επίσκεψη στο Landschaftspark στο Duisburg και περιβαλλοντικές
δράσεις στην περιοχή.
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Internationale kurzfilmtage Oberhausen

Διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους

D

ie internationalen Kurzfilmtage Oberhausen wurden
1954 gegründet und gelten als das älteste Kurzfilmfestival der Welt. Die finden jährlich in der deutschen
Stadt Oberhausen statt. Das Festival organisiert einen
internationalen, einen deutschen und einen internationalen Kinder- und Jugendfilmwettbewerb sowie den
MuVi-Preis für das beste deutsche Musikvideo. Berühmte Filmdirektoren wie Wim Wenders, George Lucas, Roman Polanski und Martin Scorsese haben am Festival
teilgenommen.
Unsere Schüler haben in diesem Schuljahr Oberhausen
besucht und sind mit dem kulturellen Geschehen in der
Stadt in Kontakt gekommen.

Τ

ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του
Ομπερχάουζεν καθιερώθηκε το 1954 και θεωρείται
ένα από τα Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους με την
μεγαλύτερη παράδοση παγκοσμίως. Διοργανώνεται ετησίως στην γερμανική πόλη Ομπερχάουζεν. Το φεστιβάλ
είναι εξειδικευμένο σε ταινίες μικρού μήκους μυθοπλασίας και πειραματικές, γυρισμένες σε φιλμ ή σε βίντεο. Διάφοροι διάσημοι σκηνοθέτες όπως οι Βιμ Βέντερς, Τζορτζ
Λούκας, Ρόμαν Πολάνσκι και Μάρτιν Σκορτσέζε έχουν
συμμετάσχει στο φεστιβάλ.
Μαθητές του σχολείου μας επισκέφθηκαν αυτή τη χρονιά
το Ομπερχάουζεν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ και ήρθαν σε επαφή με τα καλλιτεχνικά δρώμενα της πόλης.
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Unser Kurzfilm: Erich ist verschwunden

Η δική μας ταινία μικρού μήκους: Ο Έριχ εξαφανίστηκε

D

ie Schüler unserer Schule haben unter der Betreuung ihrer
Deutschlehrerin Sofia Lymperopoulou ihren eigenen deutschsprachigen Kurzfilm mit griechischen Untertiteln gedreht. Sie
wurden Protagonisten, Regisseure, Produzenten und Cutter, und
haben den Kurzfilm Erich ist verschwunden gedreht. Der Film
basiert auf ein Literaturbuch, das sie im Unterricht gelesen haben, und ist ein Krimi, das das Verschwinden eines Jugendlichen
betrifft. Familie und Polizei suchen nach ihm. Wo ist er bloß?
Der Film nahm an einem griechischen Kurzfilmwettbewerb für
Jugendliche teil und wurde auch auf einer panhellenischen Konferenz mit dem Titel Innovation in der sekundären Ausbildung
präsentiert.
Es handelt sich um eine wunderbare Arbeit, worauf die Schüler
sehr stolz sind. Bravo!

Ο

ι μαθητές του Σχολείου γύρισαν τη δική τους γερμανική ταινία
μικρού μήκους με ελληνικούς υπότιτλους υπό την καθοδήγηση
της Καθηγήτριάς τους, κας Σοφίας Λυμπεροπούλου. Έγιναν
πρωταγωνιστές, σκηνοθέτες, παραγωγοί και μοντέρ και γύρισαν
την 20λεπτη ταινία Ο Έριχ εξαφανίστηκε. Η ταινία βασίζεται σε
ομώνυμο λογοτεχνικό βιβλίο, το οποίο οι μαθητές διάβασαν στα
πλαίσια του μαθήματος των Γερμανικών, και πρόκειται για μια
αστυνομική ταινία, η οποία αφορά στην εξαφάνιση ενός νέου. Η
οικογένειά του και οι αστυνομία τον αναζητούν. Τι μπορεί να έχει
συμβεί;
Η ταινία έλαβε μέρος σε ελληνικό μαθητικό διαγωνισμό ταινιών
μικρού μήκους και παρουσιάστηκε σε πανελλήνιο συνέδριο με τίτλο
Καλές πρακτικές και καινοτομία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Πρόκειται για μια εξαιρετική δουλειά, για τη οποία οι μαθητές
είναι περήφανοι. Συγχαρητήρια!

Hauptredakteurin:
Sofia Lymperopoulou, Deutschlehrerin
Επιμέλεια Άρθρου:
Σοφία Λυμπεροπούλου, Καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας
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1 Η σημαία της Ρωσίας
2 Το εθνόσημο της Ρωσίας με τον
δικέφαλο αετό
3 Το κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Λομονόσοφ: το Πανεπιστήμιο
αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα
και παλαιότερα της Ρωσίας
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Νοερό
ταξίδι στη

Ρωσία
Γνωριμία
με τη μεγαλύτερη χώρα
του πλανήτη

4
5
4. Το ρωσικό αλφάβητο σε σύγκριση με το ελληνικό και το λατινικό. Στον κάτω κύκλο βρίσκεται το ρωσικό αλφάβητο, στον άνω
αριστερά το ελληνικό και στον άνω δεξιά το λατινικό. Στο κέντρο
βρίσκονται τα γράμματα που είναι κοινά και στα τρία αλφάβητα.
Και στα ενδιάμεσα τα γράμματα που είναι κοινά σε δύο από τα
τρία αλφάβητα. Είναι εμφανές πόσα κοινά γράμματα υπάρχουν
μεταξύ του ελληνικού και του ρωσικού, στοιχείο που διευκολύνει
την εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας από τους Έλληνες.

Η

Ρωσία συνδέεται με την Ελλάδα για πολλούς λόγους, ιστορικούς, θρησκευτικούς, οικονομικούς. Για αυτό μας γεννήθηκε το ενδιαφέρον να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Μετά από
έρευνα στο διαδίκτυο και μία πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη στο
Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο της Ρωσικής Πρεσβείας συγκεντρώσαμε υλικό για να μία συνοπτική παρουσίαση αυτής της
χώρας. Προτιμήσαμε να προβάλουμε όχι τόσο αυτά που είναι ιδιαίτερα γνωστά αλλά όσα οι περισσότεροι από εμάς αγνοούσαμε
ενώ αποδείχθηκαν τελικά εξαιρετικά ενδιαφέροντα.
Σύντομη παρουσίαση της χώρας
Το όνομα Ρωσία προέρχεται από το λαό των Ρως, ένα μεσαιωνικό έθνος, το οποίο κατά τους ερευνητές δημιουργήθηκε
από το συνδυασμό των ανατολικών Σλάβων με τους Βίκινγκς
που προήλθαν από τη Σκανδιναβία. Η Ρωσία (στην κυριλλική
γραφή Россия), είναι γνωστή επίσης με την επίσημη ονομασία
Ρωσική Ομοσπονδία. Είναι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο με
έκταση 17.075.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα και καλύπτει το βόρειο τμήμα της Ευρασίας και περισσότερο από το ένα όγδοο
της επιφάνειας του πλανήτη. Είναι επίσης η ένατη σε πληθυσμό
χώρα παγκοσμίως, με πάνω από 143 εκατομμύρια κατοίκους,
σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις. Το πολίτευμα της Ρωσίας
αποκαλείται Ομοσπονδιακή Προεδρική Δημοκρατία και η χώρα
διαιρείται σε 89 ομοσπονδιακά κρατίδια. Λόγω της έκτασής της
η Ρωσία συνορεύει με πολλές χώρες. Από τα βορειοδυτικά ως
τα νοτιοανατολικά η Ρωσία έχει κοινά σύνορα με τη Νορβηγία, τη Φιλανδία, την Εσθονία, την Λετονία, τη Λιθουανία, την
Πολωνία, τη Λευκορωσία, την Ουκρανία, τη Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, την Κίνα, την Μογγολία και τη Βόρεια
Κορέα ενώ το ανατολικό της τμήμα βρίσκεται κοντά στα θαλάσσια σύνορα της Ιαπωνίας και της Αμερικάνικης Πολιτείας
της Αλάσκα.
Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Μόσχα, νόμισμα το ρούβλι και
επίσημη γλώσσα είναι η ρωσική αν και ομιλούνται επίσης διάφορες τοπικές γλώσσες. Η σημαία της Ρωσίας είναι τρίχρωμη
και αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες, λευκή στην κορυφή, μπλε στη μέση και κόκκινη στο κάτω μέρος.
Αν και η Ρωσία φημίζεται για το δριμύ ψύχος, στην πραγματικότητα το κλίμα της εμφανίζει μεγάλη ποικιλία λόγω της εκτεταμένης έκτασης της χώρας, η οποία καλύπτει διάφορες κλιματικές ζώνες. Η ποικιλία του κλίματος στη Ρωσία εξαρτάται σε
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5 Χάρτης της Ρωσίας, στον οποίο φαίνεται η αχανής
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8 Η είσοδος του Μουσείου Ερμιτάζ

γενικές γραμμές από την τοπογραφία και την απόσταση κάθε
περιοχής από τις θαλάσσιες ακτές και την Αρκτική. Στο βόρειο
τμήμα, το οποίο βρίσκεται κοντά στην Αρκτική επικρατεί πολικό
ψύχος. Το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της χώρας ωστόσο βρίσκεται στην εύκρατη ζώνη και νοτιότερα το κλίμα γίνεται
περισσότερο ζεστό. Στις ακτές του Ευξείνου Πόντου μάλιστα
μοιάζει με το μεσογειακό.
Η ρωσική γλώσσα
Η ρωσική γλώσσα έχει συνδεθεί με το μύθο ότι η εκμάθησή της
είναι δύσκολη. Η αντίληψη αυτή στηρίζεται κυρίως στο ότι η
ρωσική γράφεται με ένα διαφορετικό αλφάβητο, το κυριλλικό
και η προφορά της στηρίζεται στη χρήση πολλών συμφώνων.
Στην πραγματικότητα ωστόσο είναι μία γλώσσα την οποία οι
Έλληνες μπορούν να μάθουν με σχετική ευκολία, επειδή τα περισσότερα από τα γράμματα του κυριλλικού αλφαβήτου μοιάζουν με τα ελληνικά και το λεξιλόγιό της χρησιμοποιεί πολλές
λέξεις με ελληνική προέλευση. Η γνώση της ρωσικής εξάλλου
αποτελεί πολύτιμο εφόδιο στην εποχή μας επειδή η ρωσική είναι μία από τις περισσότερο διαδεδομένες γλώσσες παγκοσμίως. Σε αριθμό ανθρώπων που τη γνωρίζουν και τη χρησιμοποιούν ως μητρική γλώσσα κατατάσσεται στην πέμπτη θέση στον
κόσμο μετά την κινέζικη, την ισπανική, την αγγλική και τη Χίντι.
Ομιλείται εκτός από τη Ρωσία και σε πολλές χώρες της ανατολικής Ευρώπης και της κεντρικής Ασίας και αποτελεί μία από
τις έξι επίσημες γλώσσες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Οι στενές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ Ρωσίας και
Ελλάδας τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δώσει μεγάλη ώθηση
στη μελέτη της ρωσικής γλώσσας στη χώρα μας και ο αριθμός
των Ελλήνων που ενδιαφέρονται για την εκμάθησή της έχει αυξηθεί σημαντικά.
Η ρωσική γλώσσα συνδέθηκε με την ελληνική λόγω του εκχριστιανισμού των Ρως από τη Βυζαντινή αυτοκρατορία κατά τον
11ο αιώνα. Μέσω αυτής της διαδικασίας διείσδυσαν στα ρώσικα
πολλές ελληνικές λέξεις, όχι μόνο από τη σφαίρα της θρησκείας αλλά και από την καθημερινή ζωή, την τέχνη, τις επιστήμες
και τις ονομασίες ζώων και φυτών. Σύμφωνα με πολλούς επιφανείς Ρώσους γλωσσολόγους, η επαφή της ρωσικής με την
ελληνική γλώσσα υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη όχι μόνο
της γλώσσας αλλά και του πολιτισμού της Ρωσίας. Τον 11ο αιώνα μέσω του εκχριστιανισμού η αρχαία ελληνική γλώσσα άνοιξε
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στη ρωσική τις πύλες του λεξιλογίου και της γραμματικής της.
Στην ελληνική γλώσσα οι Ρως βρήκαν ορολογία και ιδέες που
σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να αναπτύξουν χωρίς
βοήθεια μέσα από μία ιδιαίτερα κοπιαστική διαδικασία. Όπως
σωστά παρατηρήθηκε από πολλούς ανθρώπους των επιστημών και των γραμμάτων «η ελληνική υιοθέτησε τη ρωσική και
τη γλίτωσε από τη διαδικασία της αργής εξέλιξης που επιφέρει
ο χρόνος».
Εκτός από την ελληνική, όπως είναι φυσικό, η ρωσική στο πέρασμα των αιώνων επηρεάστηκε στο λεξιλόγιο και το ύφος και
από άλλες γλώσσες της δυτικής και κεντρική Ευρώπης όπως
η λατινική, η πολωνική, η ολλανδική, η γερμανική, η γαλλική
και η αγγλική. Αποτέλεσμα αυτής της μακραίωνης διαδικασίας
δανεισμού είναι τα σύγχρονα ρωσικά να διαθέτουν ένα μεγάλο
απόθεμα λεξιλογίου προερχόμενου από άλλες γλώσσες. Οι περισσότερες από αυτές τις λέξεις χρησιμοποιούνται στην πολιτική, την επιστήμη, και την τεχνολογία. Σημαντικός σταθμός για
την εξέλιξη και τη διάδοση της ρωσικής στάθηκε και η πολιτική
κυριαρχία της Σοβιετικής Ένωσης σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και της Ασίας κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.

7

Το Κρεμλίνο και το μουσείο του Ερμιτάζ,
δύο σύμβολα της Ρωσίας
Το αρχιτεκτονικό σύνολο του Κρεμλίνου της Μόσχας αποτελεί σύμβολο της ρωσικής πρωτεύουσας και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς
της UNESCO. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο οχυρό, το οποίο
μέσα από τον εντυπωσιακό οχυρωματικό περίβολο με τα εκτεταμένα τείχη και τους ψηλούς προμαχώνες περιλαμβάνει διάφορα κοσμικά και εκκλησιαστικά κτίρια διαφόρων εποχών και
μουσειακούς χώρους. Τα κτήρια του Κρεμλίνου διαμορφώθηκαν σταδιακά από τα τέλη του 15ου ως τον 20ο αιώνα, το
αρχιτεκτονικό τους σύνολο όμως χαρακτηρίζεται από αρμονία
και διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Το Κρεμλίνο υπήρξε
το κέντρο της εξουσίας στη Ρωσία από τα τέλη του μεσαίωνα
ως το 1712, οπότε η πρωτεύουσα της χώρας μεταφέρθηκε στην
Αγία Πετρούπολη. Και μετά από αυτή τη μεταφορά ωστόσο
συνέχισε να αποτελεί το διοικητικό, πνευματικό και κοινωνικό
κέντρο της Μόσχας. Τον 20ο αιώνα η Μόσχα έγινε ξανά πρωτεύουσα, αυτή της φορά της Σοβιετικής Ένωσης και η έδρα

8

άδραξε 75

9
της σοβιετικής κυβέρνησης μεταφέρθηκε στο Κρεμλίνο. Στη
σύγχρονη εποχή το Κρεμλίνο διατηρεί την αίγλη του τόσο πολιτιστικά όσο και πολιτικά. Αποτελεί το σημαντικότερο αξιοθέατο
της Μόσχας και στο εσωτερικό του βρίσκεται η έδρα του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Ενώ η Μόσχα συνδέεται με το Κρεμλίνο, η Αγία Πετρούπολη,
δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Ρωσίας και παλαιά πρωτεύουσα
φιλοξενείτο Ερμιτάζ, το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου και
ένα από τα παλαιότερα. Τα εκθέματα του Ερμιτάζ καλύπτουν
όλη την ανθρώπινη ιστορία. Τα αρχαιότερα από αυτά περιλαμβάνουν λαμπρά δείγματα από τους αρχαίους πολιτισμούς της
Αιγύπτου, της Ελλάδας και της Ρώμης. Στις αίθουσες του Ερμιτάζ εκθέτονται επίσης έργα από τις διάφορες περιοχές που
αποτελούσαν επαρχίες της τεράστιας ρωσικής αυτοκρατορίας
κατά το 19ο και τον 20ο αιώνα και έργα διάσημων νεότερων
καλλιτεχνών. Ο συνολικός αριθμός των έργων που ανήκουν
στις συλλογές του Ερμιτάζ ξεπερνούν τα 3.000.000. Η αρχική
συλλογή δημιουργήθηκε κατά το 18ο αιώνα από την αυτοκράτειρα της Ρωσίας Αικατερίνη Β΄ και εμπλουτίστηκε αργότερα
από τους διαδόχους της και την κυβέρνηση της Σοβιετικής
Ένωσης. Το σημαντικότερο από τα εκθέματα όμως είναι το ίδιο
το κτήριο που στεγάζει το μουσείο, το οποίο αποτελεί ένα από
τα λαμπρότερα ανάκτορα που χρησιμοποιούσαν παλαιότερα οι
αυτοκράτορες της Ρωσίας.
Μπάμπουσκες
Οι Μπάμπουσκες («μπάμπουσκα» στα ρώσικα σημαίνει γιαγιά) είναι κούκλες φτιαγμένες από ξύλο, τοποθετημένες η μία
μέσα στην άλλη και συνήθως καθεμία κρύβει μέσα της έξι με
επτά μικρότερες φιγούρες. Κάθε κούκλα απαρτίζεται από δύο
κομμάτια τα οποία όταν ανοίγουν προκύπτει στο εσωτερικό η
επόμενη κούκλα μέχρι την τελευταία η οποία είναι συμπαγής
και ονομάζεται «σπόρος». Είναι ζωγραφισμένες με παράσταση
ενδυμάτων που απεικονίζουν παραδοσιακά ρώσικα φορέματα
σε πολύ όμορφα χρώματα και με έντονα μάτια. Οι Ρώσοι αποκαλούν αυτές τις κούκλες Ματριόσκες, λέξη που προέρχεται
από το γυναικείο όνομα Ματριόνα, το οποίο αποδίδεται πολύ
συχνά σε κοπέλες από τη ρωσική ύπαιθρο. Μια άλλη εκδοχή
υποστηρίζει ότι το όνομα αυτό προέρχεται από τη λέξη ματ
(στην κυριλλική γραφή мать) που σημαίνει μητέρα, καθώς η κούκλα συμβολίζει τη γονιμότητα.
Η προέλευση της δημιουργίας αυτού του είδους κούκλας έχει
συνδεθεί με δύο πιθανές έννοιες. Η πρώτη συνδέεται με την
γονιμότητα. Σύμφωνα με αυτή την αυτή τη ερμηνεία η μεγαλύτερη κούκλα είναι η πρόγονος και ακολουθούν οι απόγονοί της.
Η δεύτερη θεωρία είναι παραπλήσια με την πρώτη και αφορά
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στην εξέλιξη του ανθρώπου από τη γέννηση μέχρι τα γηρατειά.
Ένας ρωσικός θρύλος επίσης αναφέρει ότι οι αρχαίοι λαοί,
επειδή παντρεύονταν από πολύ μικρή ηλικία πίστευαν ότι όταν
ένα κορίτσι γεννιέται έχει ήδη ένα άλλο μωρό μέσα στη κοιλιά
του και αυτό πάλι άλλο και ούτω καθεξής. Γι’ αυτό και οι κούκλες αυτές συναντιούνται πάντα σε γυναικεία μορφή.
Για να κατασκευαστεί μια αυθεντική μπάμπουσκα χρειάζεται
ξύλο καλής ποιότητας το οποίο πρέπει να είναι ταυτόχρονα ανθεκτικό και ελαφρύ και φυσικά μεγάλη μαεστρία. Την ιδέα της
κατασκευής αυτού του είδους κούκλας είχε στα τέλη του 19ου
αιώνα ο Βασίλι Ζβεντότσκιν από τη Μόσχα, ο οποίος εργαζόταν σε έναν εκδοτικό οίκο για παιδιά. Το πρώτο αυθεντικό μοντέλο ζωγραφίστηκε από έναν διάσημο εικονογράφο παιδικών
βιβλίων, τον Σεργκέι Μαλιούτιν, ο οποίος σχεδίασε μία γυναικεία μορφή παχουλή και γελαστή με την παραδοσιακή ρώσικη
φορεσιά. Η πρώτη αυτή κούκλα αποτελείτο από οχτώ κομμάτια. Δύο χρόνια αργότερα η πρώτη αυτή ματριόσκα εκτέθηκε
στη Διεθνή Έκθεση στο Παρίσι και έτσι ξεκίνησε το «ταξίδι» της
στον υπόλοιπο κόσμο σαν σύμβολο της Ρωσίας.
Στη σύγχρονη εποχή οι μπάμπουσκες εμφανίζονται σε διάφορες μορφές και όχι μόνο σε αυτή της χαρωπής χωριατοπούλας. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 οι επισκέπτες της
Ρωσίας πρωτεύουσας μπορεί να αγοράσουν από τις υπαίθριες
αγορές της Μόσχας παραλλαγές που απεικονίζουν φιγούρες
της σύγχρονης εποχής όπως τους Beatles, τον Elvis Presley,
το Harry Potter ή σειρές από ιστορικές προσωπικότητες όπως
Αμερικανοί ή Ρώσοι πρόεδροι. Κάποιες μπάμπουσκες επίσης
εμφανίζονται με περισσότερα κομμάτια, τα οποία μπορεί να
φτάσουν ως τα 13, 15 ακόμα και 20 ή περισσότερα. Ολόκληρες
οικογένειες ασχολούνται με την κατασκευή αυτής της κούκλας
στη Ρωσία και υπολογίζεται ότι το σύνολο των καλλιτεχνών που
εργάζονται σε αυτό τον τομέα ξεπερνά τα 30.000 άτομα. Πολλοί από αυτούς ωστόσο κινδυνεύουν άμεσα να μείνουν χωρίς
δουλειά, αφού στις μέρες μας οι κινέζικες απομιμήσεις έχουν
κατακλύσει την αγορά με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η αυθεντική ματριόσκα, της οποίας οι πωλήσεις έχουν μειωθεί κατά
90%.
Ρωσία και διάστημα
Η Ρωσία έχει συνδεθεί με την εξερεύνηση του διαστήματος και
στη σύγχρονη εποχή εξακολουθεί να κατέχει σημαντική θέση
σε αυτό τον τομέα. Η σύγχρονη Ρωσία ουσιαστικά συνεχίζει
το διαστημικό πρόγραμμα της Σοβιετικής Ένωσης, το οποίο
παλαιότερα σημείωσε σημαντικές επιτυχίες, όπως η εκτόξευση
δορυφόρου και η πρώτη αποστολή ζώου και ανθρώπου στο
διάστημα. Η πρώτη επιτυχής εκτόξευση δορυφόρου στην ιστο-
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ρία ήταν η αποστολή του σοβιετικού τηλεκατευθυνόμενου δορυφόρου Σπούτνικ, στις 4 Οκτωβρίου 1957. Ο Σπούτνικ διέθετε
δύο συσκευές αποστολής ραδιοσημάτων μέσω των οποίων συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τη σύσταση της ατμόσφαιρας.
Ένας σοβιετικός σκύλος επίσης, η Λάϊκα, έγινε το πρώτο ζώο
που τέθηκε σε τροχιά στις 3 Νοεμβρίου 1957. Λίγο αργότερα
πραγματοποιήθηκε η πρώτη επανδρωμένη πτήση στο διάστημα με το σκάφος Βοστόκ 1, το οποίο μετέφερε τον 27χρονο
κοσμοναύτη Γιούρι Γκαγκάριν γύρω από τη Γη για 108 λεπτά.
Την 12η Απριλίου 1961, ημέρα ιστορική για την ανθρωπότητα ο
Γκαγκάριν βρέθηκε σε τροχιά γύρω από την υδρόγειο. Αυτή η
ημερομηνία εορτάζεται ως τη σύγχρονη εποχή στη Ρωσία ως
«Ημέρα του Κοσμοναύτη». Αν και το σοβιετικό διαστημικό πρόγραμμα τέθηκε στο περιθώριο μετά τη διάλυση της Σοβιετικής
Ένωσης, η Ρωσία προσπαθεί πλέον να καλύψει το χαμένο έδαφος και η κυβέρνησης της Μόσχας επενδύει δισεκατομμύρια
επιδιώκοντας την αναβίωση της παγκόσμιας κυριαρχίας της
στα διαστημικά ταξίδια.
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Επίσκεψη στο Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του άρθρου για τη Ρωσία το
τμήμα μας (β2 γυμνασίου) επισκέφτηκε στις 5 Μαρτίου 2015 το
Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στο χώρο αυτό μας υποδέχθηκε θερμά
και μας ενημέρωσε σχετικά με τη Ρωσία η κα Ρουσοπούλου,
Καθηγήτρια Ρωσικής Γλώσσας. Στη συνέχεια, μας προσφέρθηκε μικρό γεύμα στο οποίο δοκιμάσαμε εξαιρετικά δείγματα της
ρωσικής γαστρονομίας.
12

Ο δικέφαλος αετός ως εθνόσημο της Ρωσίας
Η Ρωσία χρησιμοποιεί ως εθνόσημο ένα σύμβολο
που είναι ιδιαίτερα γνωστό στους Έλληνες, το δικέφαλο αετό. Η χρήση αυτού του συμβόλου υιοθετήθηκε αρχικά στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα,
μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους
Οθωμανούς Τούρκους. Εκείνη την εποχή ο τσάρος
της Ρωσίας Ιβάν Γ΄ παντρεύτηκε τη Σοφία Παλαιολογίνα, μία από τις απογόνους της τελευταίας αυτοκρατορικής
δυναστείας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Μέσω αυτού του
γάμου θεωρήθηκε ότι η Ρωσία αναδείχθηκε σε διάδοχο του βυζαντινού κράτους και η Μόσχα αποκλήθηκε «τρίτη Ρώμη», ως
συνεχιστής της αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με αυτή την άποψη η
Κωνσταντινούπολη ήταν η δεύτερη Ρώμη, όπου διατηρήθηκαν
οι παραδόσεις της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας μετά τη διάλυσή
κατά το τέλος της αρχαιότητας και τελικά το ρόλο αυτό ανέλαβε
η Μόσχα. Στο κέντρο του δικέφαλου αετού εμφανίζεται η παράσταση του Αγίου Γεωργίου και στο πάνω μέρος τρία στέμματα,
τα οποία συμβολίζουν την ενότητα του ρωσικού κράτους. Το
σύμβολο με το δικέφαλο αετό χρησιμοποιήθηκε από το ρωσικό
κράτος από το 15ο αιώνα ως τη Ρωσική επανάσταση το 1917.
Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το σφυροδρέπανο, σύμβολο της Σοβιετικής Ένωσης. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής
Ένωσης και τη δημιουργία της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποφασίστηκε να επανέλθει σε χρήση το παλαιό αυτό σύμβολο.
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Μπάμπουσκες
Ο Σοβιετικός κοσμοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν,
ο πρώτος άνθρωπος που πέταξε στο διάστημα
Επίσκεψη στο Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο

Πηγές:
https://el-gr.facebook.com/rcnkgreece (σύνδεσμος του Πολιτιστικού και Επιστημονικού Κέντρο της Ρωσικής Πρεσβείας στην Αθήνα)
http://www.greece.mid.ru/gr/ (ιστοσελίδα της Ρωσικής Πρεσβείας στην Αθήνα)
http://el.wikipedia.org
https://ieonline.microsoft.com
http://e-globbing.blogspot.gr
http:// tvxs.gr
Συντακτική Ομάδα:
Βύρωνας Δασκολιάς, Σπύρος Καρούσης, Μαρία Κομνηνού,
Ειρήνη Κουδουνάκου, Μυρτώ Μαρκομιχελάκη, Κωνσταντίνος
Μητρούλιας, Νίκος Μπεργούνης, Εριφύλη Μωραΐτη, Επαμεινώνδας Νικηφόρος, Θοδωρής Ντουντούδης, Νίκος Ορφανός,
Ειρήνη Παπαδάκη, Άννα Παπαδοπούλου, Άλεξ Παπά, Μαριάννα Πετροπούλου, Κωνσταντίνος Πρασόπουλος, Ρήγας Σάββας,
Βασιλική Σμυρνή, Εβελίνα Σούκου, Μιχάλης Στεφανίδης, Άννα
Χριστοφορίδου
Καθηγητής Σύμβουλος:
Δημήτρης Μπελέζος, Φιλόλογος
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12ήμερη Εκδρομή
σε Αγγλία και Γαλλία
Σ

την προσπάθειά μας να συμβάλουμε στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των
μαθητών μας, οργανώσαμε τον Ιούλιο του 2014 δωδεκαήμερη εκδρομή σε Αγγλία - Γαλλία εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
Συμμετείχε ένας μεγάλος αριθμός μαθητών Γυμνασίου (28 άτομα) τους οποίους
συνόδευσαν 3 καθηγητές.
Η διαμονή στην Αγγλία έγινε σε φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου του Bristol,
όπου τα παιδιά παρακολούθησαν ένα πενθήμερο πρόγραμμα μαθημάτων προσαρμοσμένο στο γνωστικό επίπεδο του κάθε μαθητή με αυτόν τον τρόπο. Είχαν την ευκαιρία
να εξασκήσουν την αγγλική γλώσσα, να έρθουν σε επαφή με μαθητές άλλων εθνικοτήτων, να ανταλλάξουν πολιτιστικές και πολιτισμικές εμπειρίες αλλά και να μυηθούν στην
καθημερινότητα των ευρωπαίων συμπολιτών μας.
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Παράλληλα, ξεναγήθηκαν στην όμορφη πόλη του Bristol,
στο γραφικό Bath, στα φημισμένα πανεπιστήμια της Οξφόρδης, και φυσικά στο Λονδίνο. Εκεί, παρακολούθησαν τη φαντασμαγορική παράσταση «Το φάντασμα της Όπερας», επισκέφθηκαν το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων της Madame
Tussaud, το Βρετανικό Μουσείο, ανέβηκαν στο «London Eye»
και περιηγήθηκαν στη βρετανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια
της διήμερης διαμονής μας.
Την όγδοη μέρα αναχωρήσαμε με το TGV για το Παρίσι.
Κατά την τετραήμερη διαμονή μας στην «Πόλη του Φωτός»
είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στις γραφικές συνοικίες
της, αλλά και να επισκεφθούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα :
τον Πύργο του Άιφελ, την Παναγία των Παρισίων, τη Μονμάρτη, τις Βερσαλλίες, τον Κήπο του Λουξεμβούργου, το μουσείο
του Λούβρου, την Αψίδα του Θριάμβου, το Πανεπιστήμιο της
Σορβόννης.
Η βόλτα με το καραβάκι στο Σηκουάνα ήταν μαγευτική, ενώ
οι μετακινήσεις μας με το μετρό έδωσαν την ευκαιρία στους
μαθητές μας να γευθούν για λίγο την καθημερινότητα των Γάλλων και να γνωρίσουν τη βραδινή ζωή της πόλης στις όχθες του
ποταμού, στο quartier Marais, στο quartier Latin, στo Champs
Élysées.
Σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής μας τα παιδιά συνεργάζονταν άψογα διασφαλίζοντας την τήρηση του προγράμματος,
επεδείκνυαν ευθύνη και σοβαρότητα κατά τις μετακινήσεις
μας, συνδιαλέγονταν στα αγγλικά και στα γαλλικά, όποτε χρειαζόταν, ως εκκολαπτόμενοι ευρωπαίοι πολίτες.
Τέλος, επέστρεψαν στην Αθήνα έχοντας στις αποσκευές
τους πλούσιες πολιτιστικές και πολιτισμικές εμπειρίες, από
ένα ταξίδι που τους άνοιξε τους ορίζοντες και τους πρόσφερε
ψυχαγωγία και γνώση!
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Υπεύθυνες Καθηγήτριες:
Σοφία Κατσαούνη, Χριστίνα Χριστοπούλου,
Καθηγήτριες Αγγλικής Γλώσσας
Μαρία Χατζηφωτίου, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας
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Έρευνα στη Γενεύη
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Επίσκεψη στο CERN
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Έρευνα στη Γενεύη
Επίσκεψη στο CERN
H

παράδοση συνεχίστηκε και φέτος για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά: το Σχολείο μας πραγματοποίησε στις
18-21/12/2014 εκπαιδευτική επίσκεψη στο ερευνητικό κέντρο
CERN που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Γενεύης στα
σύνορα Γαλλίας και Ελβετίας. Στην εκδρομή αυτή έλαβαν μέρος οι μαθητές του Ομίλου Φυσικής του Σχολείου, καθώς και
μαθητές της Α΄ Λυκείου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Φυσική.
Η επίσκεψή μας στο CERN ξεκίνησε το πρωί της 19ης Δεκεμβρίου 2014 από τις εγκαταστάσεις του ανιχνευτή CMS,
όπου κατεβήκαμε 100 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Γης
για να δούμε τον ανιχνευτή από κοντά. Στη συνέχεια ακολούθησαν παρουσιάσεις, ομιλίες, ξενάγηση στο χώρο του ανιχνευτή
ATLAS, 3D παρουσίαση της κατασκευής του ανιχνευτή ATLAS
και επίσκεψη στο χαρακτηριστικό ξύλινο θόλο «Globe».
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας μας στη Γενεύη επισκεφθήκαμε την παλιά πόλη με τα μεσαιωνικά κτίρια (καθεδρικό
ναό, δημαρχείο), τους πλακόστρωτους δρόμους, το πάρκο
του πανεπιστημίου με το γιγαντιαίο μνημείο των προτεσταντών
και την υπαίθρια σκακιέρα, καθώς και τη σύγχρονη πόλη με τα
πολλά εμπορικά μαγαζιά και τα τραμ, το λουλουδένιο ρολόι και
το μεγαλύτερο σιντριβάνι της Ευρώπης.
Το εξαιρετικό διαδραστικό μουσείο του Ερυθρού Σταυρού
στη Γενεύη ήταν ο επόμενος σταθμός μας, πριν ξεκινήσουμε
για τη Λωζάνη που βρίσκεται κι αυτή στη λίμνη Λε Μαν, σε απόσταση 64 χιλιομέτρων από τη Γενεύη. Εκεί επισκεφθήκαμε την
καταπληκτική βιβλιοθήκη του πολυτεχνείου της πόλης (EPFL),
καθώς και το νεόκτιστο μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων.
Η τελευταία μέρα περιλάμβανε την ολοήμερη εκδρομή στη
Ζυρίχη όπου επισκεφθήκαμε τους χώρους του πολυτεχνείου
(ΕΤΗ), το οποίο είναι ένα από τα σπουδαιότερα του κόσμου.
Εκεί μας μίλησαν Έλληνες επιστήμονες και φοιτητές, κάνοντας
μια περιήγηση στον περιβάλλοντα χώρο και στη συνέχεια στην
πόλη.
Αυτό το τετραήμερο ταξίδι χάρισε στους συμμετέχοντες μαθητές πρωτόγνωρες εμπειρίες μέσα από τη ζωή και την εργασία φοιτητών και επιστημόνων. Έτσι, άνοιξε τον δρόμο της επιστήμης στους μαθητές, μαζί με την ευκαιρία να ζήσουν στους
ρυθμούς τριών από τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους Γιάννη Μήτσουλα, Ειρήνη Κουκοβίνη Πλατιά, Ανδρομάχη Τσίρου (CERN) και
Γιώργη Δαριβιανάκη (ETH) για την πολύτιμη βοήθειά τους κατά
τη διάρκεια της επιμορφωτικής εκδρομής μας στη Γενεύη!
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Επιμέλεια Άρθρου:
Νικόλαος Παπαδόπουλος, Φυσικός
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Οδοιπορικό στο Άουσβιτς
Τιμητική Διάκριση στην Ιστορία

«Βίωμα ζωής»

Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος
διοργάνωσαν μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας βίντεο με θέμα
«Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι». Ανάμεσα
στους πρωτεύσαντες μαθητές διακρίθηκαν οι μαθήτριες της
Α’ Λυκείου του Σχολείου μας, Κωνσταντίνα Παπαναστασίου,
Σοφία Σαλούστρου και Γεωργία Φωτοπούλου, οι οποίες ταξίδεψαν στην Πολωνία (1-3.5.2015) για να συμμετέχουν σε ειδικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας,
που περιλάμβανε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κρατικό Μνημείο
και Μουσείο του Άουσβιτς στην Πολωνία.
Το video επενδύθηκε με μουσική που συνέθεσαν οι μαθητές Αλέξανδρος Ρούντος, Κωνσταντίνα Παπαναστασίου και
Αλεξάνδρα Μυρωδιά, με την καθοδήγηση του κ. Νίκου Ελεύθερα, Καθηγητή Μουσικής.

Η σελίδα της ιστορίας βάφτηκε με μαύρο μελάνι, όταν
συντελέστηκε μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες του περασμένου αιώνα. Θεωρήσαμε πως η ανάγκη συμμετοχής σε
ένα διαγωνισμό, με θέμα «Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων», ήταν
επιτακτική, ιδίως στην σημερινή εποχή, όπου τα φαινόμενα του
ρατσισμού αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, τόσο στην ελληνική όσο και στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή κοινωνία.
Μια επίσκεψη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης του Άουσβιτς είναι, με βεβαιότητα πια, μια ανεκτίμητη
εμπειρία για κάθε άνθρωπο. Μια εμπειρία που χαράζεται στο
μυαλό σου. Είναι τότε που καταλαβαίνεις την ουσιαστικότητα
της ελευθερίας και της διαφύλαξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανεκτικότητας και της ιδέας της δημοκρατίας και
παράλληλα την φρίκη του ρατσισμού και του ναζισμού, που
δηλητηρίασαν τις ψυχές τόσων ανθρώπων, ώστε να διαπράξουν αυτά τα εγκλήματα και έριξαν το μαύρο πέπλο τους πάνω
από ολόκληρη την Ευρώπη, οδηγώντας στο θάνατο τόσους
αθώους ανθρώπους. Ευελπιστούμε αυτή η εκδρομή να είναι,
για όλους τους επισκέπτες, η αφόρμηση να κατανοήσουν τα
ιδανικά της ελευθερίας και να εμποδίσουν «την κοιλιά της φρίκης να παιδογονήσει και πάλι» (Μπρεχτ).
Λίγο πριν φτάσουμε στο Άουσβιτς, λίγο πριν περάσουμε την
«πύλη του θανάτου», μας ήρθαν στο μυαλό τα λόγια του επιζήσαντα κ. Ισαάκ Μιζάν: «Η επίσκεψη σας σε αυτόν τον τόπο
θα είναι βίωμα ζωής, ανεξίτηλα χαραγμένο στο μυαλό και στην
καρδιά σας». Η αλήθεια είναι πως δεν διαψεύσθηκε. Αντικρίζοντας τα σκουριασμένα γράμματα της πύλης, που εκατομμύρια
άνθρωποι είδαν λίγο πριν παραδοθούν στην μοίρα που είχαν
ορίσει για αυτούς οι Ναζί, ο οίκτος και ο πόνος μας κατέκλυσαν και ένα μεγάλο «γιατί» που δεν ειπώθηκε ποτέ. «Η εργασία
απελευθερώνει», μια φράση ειρωνική που παίρνει άλλη διάσταση, αν σκεφτεί κανείς ότι στοίχισε τη ζωή έξι εκατομμυρίων ανθρώπων. Την τραγική ειρωνεία έρχεται να συμπληρώσει η απαράμιλλη ομορφιά του τοπίου. Το κόκκινο τούβλο των Blocks
έρχεται σε απόλυτη αρμονία με την καταπράσινη βλάστηση.

Υπεύθυνη Δράσης:
Έλενα Λουκοπούλου, Φιλόλογος
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Σταθήκαμε έξω από το δέκατο Block, που παρά το πέρας του
χρόνου, στεκόταν αναλλοίωτο να θυμίζει σε όλους την κτηνωδία σε βάρος τόσων ψυχών. Κοιταχθήκαμε μεταξύ μας. Τόσος
πόνος στοιβαγμένος σε ένα στρατόπεδο 40τ.χμ. Είχαμε όμως
αποφασίσει να γνωρίσουμε το «εργοστάσιο θανάτου».
Πήραμε βαθιά ανάσα και αφεθήκαμε στην τραγική εξιστόρηση του θανάτου 6.000.000 ψυχών. Νιώσαμε απέχθεια στο
άκουσμα των βασανιστηρίων που υποβάλλονταν μικρά παιδιά,
προς ικανοποίηση της επιστημονικής ή μήπως και σαδιστικής
περιέργειας του γιατρού Mengele! Η απέραντη αισχύνη δεν
είχε ακόμα τελειώσει. Μας περίμενε η αμέτρητη οδύνη, όταν
θα διασχίζαμε τους θαλάμους αερίων. Τα γκρι δωμάτια, αν και
τώρα θύμιζαν έκθεμα σε μουσείο, αν στεκόσουν για ένα λεπτό
να αναλογιστείς, τι συνέβαινε σε αυτούς τους τοίχους, πόσες
ψυχές είχαν στοιβαχτεί σε αυτό το χώρο και μέσα σε 10 λεπτά είχαν ελευθερωθεί από τα δεσμά των επαναλαμβανόμενων
μαρτυρίων, το θέαμα ήταν αποκρουστικό. Την απόλυτη φρίκη
όμως αισθάνεται κανείς όταν αντικρίζει τους φούρνους, τα λεγόμενα κρεματόρια. Τα άψυχα σώματα εκατομμυρίων ανθρώπων μεταφέρονταν εκεί καθημερινά, με σκοπό την πλήρη αποσύνθεση τους. Ένα απόλυτα οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης,

από ένα πλήθος αιμοσταγών Ναζιστών για μερικά εκατομμύρια
«μειονότητες».
Η παρουσία μας στο χώρο, που εκατομμύρια άνθρωποι
άφησαν την τελευταία τους πνοή πριν από επτά δεκαετίες,
μόνο ρίγος προκαλεί... Άραγε, πώς μπορεί να αισθανθεί κάποιος στην θέα επτά τόνων μαλλιών; Το μίσος εξανεμίζεται και
το διαδέχεται ο αποτροπιασμός στην όψη των χιλιάδων προσωπικών αντικειμένων των κρατουμένων. Πώς μπορεί να μην
αντηχούν στο μυαλό σου οι κραυγές τρόμου και απελπισίας τόσων ψυχών, ακόμα και αν τώρα ακούγεται μόνο ο ψίθυρος των
επισκεπτών; Πώς μπορεί κάποιος να επισκεφτεί το «εργοστάσιο θανάτου» και να μην βαφτεί η παλέτα των συναισθημάτων
με μαύρο μελάνι; Στα αλήθεια, φαντάζει σκηνικό από ταινία.
Το συρματόπλεγμα πλαισιώνει τα «σπίτια» των εκατομμυρίων
βασανισμένων ψυχών και η απεραντοσύνη του καταγάλανου
ουρανού σκεπάζει το αχανές, ναζιστικό στρατόπεδο.
Η ξενάγηση είχε λάβει τέλος.
Μέσα μας όμως όλα είχαν αρχίσει...
Επιμέλεια Άρθρου:
Κωνσταντίνα Παπαναστασίου, Σοφία Σαλούστρου,
Γεωργία Φωτοπούλου (Α’ Λυκείου)
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Ρητορικός
Διαγωνισμός

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

5

4

Στις 30 Ιουνίου 2014 διεξήχθη ο 13ος Ρητορικός Διαγωνισμός με
θεματική ενότητα «Ελλάδα – Ευρώπη».
Οι μαθητές της Α’ Λυκείου κλήθηκαν να διερευνήσουν τις σχέσεις της
Ελλάδας με την Ευρώπη αλλά και το Ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας μας. Σε
μια Ευρώπη που γερνά δημογραφικά και ταλανίζεται από οικονομικά και
κοινωνικά προβλήματα, σε μια Ευρώπη αναπτυγμένου Βορρά και προβληματικού Νότου (pigs), όπου αυξάνεται ανησυχητικά το ποσοστό των νεοναζιστικών μορφωμάτων, εκφράζεται έντονος ευρωσκεπτικισμός.
Στο πλαίσιο αυτό διαγωνίστηκαν τέσσερις μαθητές με τα δοκίμιά τους:
• Μαρία-Έθελ Γουλιάμου: Σκέψεις για τη δημοκρατική Ελλάδα
στην Ευρώπη των πολιτικών και της πολιτικής
• Γιώργος Ορφανός: Η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρώπη
• Χρυσούλα Σταυροπούλου: Ευρώπη των λαών ή των τραπεζών;
• Μαρία-Ζαχαρούλα Χουντή: Ποια Ευρώπη θέλουμε;
Για τους λαούς ή τις τράπεζες;
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1. Ο κ. Ηλίας Συμιδαλάς, Φιλόλογος,
Γενικός Διευθυντής του Σχολείου
2. Η κα Σοφία Κατσαούνη, Καθηγήτρια Αγγλικής
Γλώσσας και Διευθύντρια Γυμνασίου του Σχολείου
3. Ο κ. Χαράλαμπος Γαζής, Μαθηματικός
και Διευθυντής Λυκείου του Σχολείου
4. Η κα Σοφία Συμιδαλά, Ψυχολόγος, Υπεύθυνη
του Τμήματος Σχολικής Ψυχολογίας του Σχολείου
5. Η κα Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Χημικός,
Καθηγήτρια του Σχολείου

Νικήτρια του διαγωνισμού αναδείχθηκε
η μαθήτρια Μαρία-Έθελ Γουλιάμου.
Υπεύθυνη Εκδήλωσης:
Κυπαρισσία Παναγιάρη, Φιλόλογος
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Αγαπητοί γονείς, μαθητές και εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι
Σας καλωσορίζουμε στον 13ο Ρητορικό Διαγωνισμό του Σχολείου μας με πρωταγωνιστές τους
μαθητές της Α’ τάξης του Λυκείου.
Φετινό θέμα του διαγωνισμού το μείζον πολιτικό πρόβλημα του καιρού μας «Ελλάδα και Ευρώπη».
Ευρώπη, μία γεωγραφική περιοχή από τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια όρη, που τους τελευταίους αιώνες υπήρξε εργαστήρι, που γέννησε ό,τι πιο ευγενές
και μεγαλειώδες και ταυτόχρονα ό,τι πιο απεχθές και
χαμερπές μπορούσε να δημιουργήσει η ανθρωπότητα. Απ’ τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώμα1
τα μέχρι το φασισμό και τα βασανιστήρια! Από την
ελευθερία και την αξιοπρέπεια μέχρι την αποικιοκρατία και τον εξανδραποδισμό. Μέσα στην Ευρώπη όλα αυτά συνυπάρχουν εν δυνάμει. Είναι ζήτημα ιστορικών συγκυριών και κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών
η επικράτηση της φωτεινής ή της σκοτεινής πλευράς του πολιτισμού της.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δημιουργήθηκε στα μέσα του 20ου αιώνα, προφανώς αποτελεί μέρος της φωτεινής πλευράς του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Αποκρυσταλλώνει τους συσχετισμούς των δυνάμεων μεταξύ των ευρωπαϊκών
χωρών, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί μία κατασκευή που τείνει να ξεπεράσει
τα εθνικά κράτη και να αποτελέσει μία ξεχωριστή οντότητα. Κατά την εξέλιξή
της, περισσότερο από μισό αιώνα, φαίνεται ότι δημιούργησε μια δυναμική
που έπεισε όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν, ιδίως
μετά την κατάρρευση των χωρών του λεγόμενου «υπαρκτού σοσιαλισμού».
Είναι άραγε προδιαγεγραμμένο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Υπό τις παρούσες συνθήκες σίγουρα όχι!
•Τα εθνικά κράτη που διατηρούν σημαντικές αρμοδιότητες σε κρίσιμους τομείς εθνικής κυριαρχίας όπως άμυνα, εξωτερική ή δημοσιονομική πολιτική είναι φυσικό σε στιγμές κρίσιμες να επιδιώκουν αποκλειστικά την εξυπηρέτηση
των εθνικών τους συμφερόντων, όταν αυτά αποκλίνουν μεταξύ τους. Υπάρχει,
ωστόσο, και το ενδεχόμενο η Ε.Ε να εξελιχθεί σε μια ομοσπονδία κρατών που
να περιλαμβάνει από τον Ατλαντικό ωκεανό μέχρι τον Ειρηνικό όλες τις χώρες
της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης.
•Το ίδιο πιθανό στο μέλλον, όμως, είναι και το ενδεχόμενο της χαλάρωσης
των δεσμών μεταξύ των εθνικών κρατών-μελών της Ε.Ε, αν τα συμφέροντά
τους μακροχρονίως δεν μπορεί να συγκλίνουν.
Με αυτά, συνεπώς, τα δεδομένα η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η
Ε.Ε στο μέλλον εξαρτάται κυρίως από την επικράτηση στο εσωτερικό της μιας
πολιτικής που θα εξυπηρετεί όλες τις χώρες που την αποτελούν. μιας πολιτικής που θα την καθιστά όλο και περισσότερο ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΘΝΩΝ – ΚΡΑΤΩΝ με ενιαίο σύνταγμα και ως εκ τούτου θεσμικό πλαίσιο, και όχι ηγεμονία,
πράγμα που καταφανώς συμβαίνει σήμερα, εφόσον με την ακολουθούμενη
πολιτική εξυπηρετούνται κυρίως οι βόρειες χώρες-μέλη συμπεριλαμβανομένης και της Γερμανίας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς και στην πιο ειδυλλιακή της εκδοχή
δεν μπορεί να κρύψει τον πολιτικό λειτουργισμό που εμπεριέχεται στον
πυρήνα της. Και αυτό, γιατί δεν οικοδομήθηκε σε στέρεες πολιτικές βάσεις. Στην ουσία αποτελεί μέχρι στιγμής ένα επιτυχημένο πείραμα εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας.
Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός πώς η οικονο-

μική ένωση των χωρών μελών αποτελεί την αναγκαία συνθήκη, το πρώτο
βήμα, που αλλάζει, όπως θα έλεγαν οι κοινωνιολόγοι, τη βάση, την υποδομή
των χωρών μελών της Ένωσης. Αρκεί, όμως, μόνο αυτό για να μετατραπεί η
Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμπολιτεία κρατών και όχι ηγεμονία των ισχυρών
οικονομιών του Βορρά στις οικονομίες του Νότου, τη στιγμή μάλιστα που
έχουμε συλλειτουργία εθνικών οικονομιών διαφορετικών ταχυτήτων; Αναμφίβολα όχι! Χρειάζεται και η ικανή συνθήκη που δεν είναι άλλη από τη διαμόρφωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού εποικοδομήματος, μιας ενιαίας υπερδομής, που χωρίς να καταργεί την εθνική ιδιοπροσωπεία κάθε χώρας μέλους,
θα δημιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο θεσμικής λειτουργίας, εξασφαλίζοντας την
ισονομία και την ισοπολιτεία των χωρών μελών της Ένωσης και των πολιτών
τους. Είναι, με άλλα λόγια, απαραίτητη και η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ.
Θα τα καταφέρει, άραγε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει και το επόμενο βήμα; Είναι προγραμματισμένη και διατεθειμένη να αντιμετωπίσει τις
θύελλες που παράγει η συγκεκριμένη έλλειψη;
Ο Ευρωσκεπτικισμός πάντως που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στις
χώρες του Νότου και η εξ αυτού πηγάζουσα δυσφορία οφείλεται σε αυτήν
ακριβώς την επ’ αόριστον αναβολή της πολιτικής ενοποίησης. Το πρόβλημα, συνεπώς, είναι η εφαρμοζόμενη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
όχι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε η ιδέα της Ευρώπης.
Όσο για μας, για τη χώρα μας και το λαό της, η όψη της οικονομικής
κρίσης που τείνει να γίνει αξιακή και κατ’ επέκταση πολιτική είναι προϊόν συνδυασμού δύο στρεβλών ιστορικά πραγματικοτήτων. Από τη μια το παραπάνω μοντέλο ευρωπαϊκής πολιτικής που θέτει σε πρώτη μοίρα την ευημερία
των αριθμών και όχι των ανθρώπων και από την άλλη, το σαθρό κρατικό
μας μόρφωμα, που επί δεκαετίες εκτρέφει τον κομματισμό, τη διαπλοκή που
σε αρκετές περιπτώσεις αγγίζει τα όρια του δοσιλογισμού, τον λαϊκισμό, τον
ωχαδερφισμό, τις αδιάφορες εξουσίες.
Ο λόγος των ποιητών είναι ο μόνος νομίζω που μπορεί να αποτυπώσει
με απόλυτη τραγικότητα τη συγκεκριμένη πραγματικότητα: «ψυχές», έγραφε
προφητικά ο Γιώργος Σεφέρης, «μαραγκιασμένες από τις δημόσιες αμαρτίες… καιρός του σπείρειν και του θερίζειν. σαν έρθει ο θέρος προτιμούν τα
δρεπάνια να σφυρίξουν σε άλλο χωράφι».
Και αλλού πάλι ο ίδιος ο ποιητής στο επίγραμμά του ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ «τραυματισμένο κορμί, τραυματισμένος ο τόπος, τραυματισμένος ο καιρός».
Και αυτός ο σακάτικος Σεφερικός μεταπολεμικός καιρός επανεμφανίζεται μέσα στην ποιητική ιδιόλεκτο της μεγάλης σύγχρονης ποιήτριάς μας, της
Κικής Δημουλά: «λες να πουλήθηκε και ο ύστατος καλός και δημόσιος καιρός
στο βαρύ χειμώνα; αν και είναι Αύγουστος ακόμα στα μισά του σχεδόν».
Γιατί είναι θλιβερό έπειτα από τέτοια βαθιά οικονομική και θεσμική κρίση
οι πνευματικοί και πολιτικοί ταγοί του τόπου να μην θορυβούνται και να μην
τολμούν το γενναίο βήμα της διάρρηξής τους με τα παλιά, θεμελιωμένα συμφέροντα. Και επειδή το κακό έχει πάντα και την καλή του πλευρά, ίσως τώρα
να έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια Ελλάδα πραγματικά
Ευρωπαϊκή, μια Ελλάδα που να μπορεί να στέκεται στην κοινωνία των άλλων
χωρών ισότιμα, μια Ελλάδα που θα πάψει «να μας πληγώνει, όπου και αν κοιτάζουμε». Προσωπικά θέλω να πιστεύω πως η ελληνική κοινωνία ωρίμασε ξαφνικά, σαν να ξύπνησε από έναν εφιάλτη. Θέλω να πιστεύω πως αρχίζει σιγά σιγά,
διστακτικά να βλέπει στον καθρέπτη της ιστορίας το αληθινό της πρόσωπο.
Ηλίας Συμιδαλάς Γενικός Διευθυντής

Οι αξιότιμοι κριτές
Οι άνθρωποι που μας έκαναν την τιμή να παρευρεθούν ως μέλη της κριτικής επιτροπής του 13ου Ρητορικού Διαγωνισμού ήταν:
από αριστερά προς δεξιά
• Η κα Μαρία Κουτσαύτη, Σύμβουλος Διαχείρισης Σταδιοδρομίας, Διευθύνουσα Σ.ΕΠ. & Ε-Career Associates - Director NBCC Greece
• Η κα Φωτεινή Ασδεράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά
• Η κα Μαρία Παυλή - Κορρέ, Εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών ενηλίκων στο
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο
• Ο κ. Νίκος Φωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής στην Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
• Η κα Ανθή Χατζηπέτρου, Υπεύθυνη του Τομέα Εκπόνησης Πολιτικών
και Εφαρμογών Προγραμμάτων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με
Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
• Ο κ. Διονύσης Χιόνης, Καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

άδραξε 89

1
2

οι μουσικοί μας

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.

Ο Γιώργος Γιαννακούρης (1), η Ναυσικά Λιάπη (2) και
η Έλλη Παναγιωτοπούλου (3) στο πιάνο και η Λυδία
Αθανασίου (4) στα φωνητικά, δημιούργησαν μία ζεστή
ατμόσφαιρα για τον 13ο Ρητορικό Διαγωνισμό.
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ΘΕΜΑ: « Σκέψεις για τη δημοκρατική Ελλάδα στην
		 Ευρώπη των πολιτικών και της πολιτικής »

Η μαθήτρια Μαρία-Έθελ Γουλιάμου γράφει:

«Θ

α έλθει μια μέρα που
όλα τα έθνη αυτής της
ηπείρου, χωρίς να χάσουν τον
ιδιαίτερο χαρακτήρα τους ή την
ένδοξη ατομικότητά τους, θα
συνενωθούν σε μια ανώτερη
οντότητα και θα συναποτελέσουν την ευρωπαϊκή αδελφότητα. Θα έλθει μια μέρα που
δεν θα υπάρχουν πια άλλα πεδία μαχών, εκτός από τα πεδία
των ιδεών. Θα έλθει μια μέρα,
όπου οι σφαίρες και οι βόμβες
θα αντικατασταθούν από τις ψήφους». Ο Βίκτωρ Ουγκώ διατύπωσε
αυτά τα προφητικά λόγια το 1849. Κι όμως έναν αιώνα μετά οι αισιόδοξες όσο και ουτοπικές προβλέψεις του δεν έχουν υλοποιηθεί.
Οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζονται στην ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη δημοκρατία, τον σεβασμό και την
ισότητα φαίνεται ότι κλονίζονται σήμερα περισσότερο από ποτέ.
Παρά το γεγονός ότι το αναγνωρισμένο πολίτευμα της Ευρώπης είναι η δημοκρατία, οι περισσότεροι πολίτες κάθε άλλο παρά
ελεύθεροι είμαστε. Βιώνουμε μια περίοδο σκλαβιάς, διαφορετικού
είδους, που αφορά στο πνεύμα, και το χειρότερο είναι ότι τα ίδια
τα θύματά της δεν είμαστε καν σε θέση να το αντιληφθούμε, αφού
η έλλειψη κριτικής σκέψης είναι ίσως η βασικότερη αιτία αυτής της
αδυναμίας. Είμαστε όλοι, ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες, επιβιβασμένοι
στο καράβι του Σεφέρη ΑΓΩΝΙΑ 937, που δεν είναι άλλο από την
Ελλάδα, και ταξιδεύουμε χωρίς κάποιο προορισμό, χωρίς κάποιον
στόχο. «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει» έλεγε ο ποιητής και πράγματι η διαχρονικότητα και η υψηλή αξία της ελληνικής
γλώσσας, το ένδοξο αρχαίο παρελθόν και τα ιδεώδη του, το αρχαίο
μεγαλείο, φαίνεται να ανήκουν σε μια άλλη Ελλάδα που δεν ταλανιζόταν από την παρακμή, τον αποπροσανατολισμό, την άγνοια. Αλλεπάλληλες εικόνες που αναδεικνύουν την αδράνεια και τη συλλογική
δυστοκία ξεπηδούν από παντού, καθιστώντας ακόμα πιο έντονη την
αντίθεση ανάμεσα στο μυθοποιημένο παρελθόν και το ταπεινό παρόν της σύγχρονης Ελλάδας. Η αγωνία του ποιητή δικαιολογημένη.
Λίγους μήνες μετά την έκδοση του ποιήματος είχε επιβληθεί στην
Ελλάδα η Δικτατορία του Μεταξά. Το ποίημά του, πιο επίκαιρο από
ποτέ, δείχνει ότι ίσως και εμείς πρέπει να είμαστε ανήσυχοι για έναν
επικείμενο «πόλεμο», αν δεν έχει ήδη αρχίσει. Πόλεμο που δεν κυριαρχείται από το αίμα και τις σωματικές απώλειες, αλλά «πόλεμο» με
οικονομικές συνέπειες, πιο ύπουλο και σαφώς πιο επικίνδυνο.
Εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης που περνάει η χώρα μας πολλοί σε Ελλάδα και Ευρώπη δίνοντας έμφαση στον ατομισμό, απο-

ξενώνονται από τους γύρω τους. Ο άνθρωπος ήταν ανέκαθεν ένα
εγωκεντρικό ον, στις μέρες μας όμως η αδιαφορία, η αναλγησία και
η έλλειψη συμπόνιας είναι πιο έντονες από ποτέ. Όπως έλεγε και ο
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ «η γενιά μας θα πρέπει να απολογηθεί όχι τόσο
για τις κακές πράξεις των μοχθηρών ανθρώπων, αλλά για την αποτρόπαιη σιωπή των καλών». Διότι πρέπει να παραδεχθούμε ότι δεν
κάνουμε κάτι για να αλλάξει η κατάσταση, παρά μένουμε άπραγοι και
παθητικοί μες στον φόβο που κυριαρχεί για ό,τι συμβαίνει γύρω μας.
Έτσι χάνουμε την ελευθερία μας, καθώς δεν έχουμε την παρρησία,
το θάρρος να διαφοροποιηθούμε. Την ίδια στιγμή όμως στην Ευρώπη η δημοκρατία πλήττεται από ακραίες ιδεολογίες, όπως ο νεοναζισμός ο οποίος στηρίζεται, κατά τη γνώμη μου, ακριβώς εκεί: στην
απόγνωση των πολλών για την παρούσα κατάσταση και στον φόβο
ή την ανοχή των υπολοίπων. Ο φασισμός δεν είναι θεωρία, σκέψη,
αναρχία, είναι παράσταση με πρωταγωνιστές εμάς τους ίδιους, οι
οποίοι προτιμάμε μία αργή και σιωπηλή υποταγή παρά μια ριζοσπαστική αντίδραση. Υποταγή και παθητικότητα λοιπόν. Και όμως δεν
είναι τίποτα να πεθάνεις. Είναι τρομακτικό να μην ζεις (Ουγκώ).
Δεν πρέπει να μας κάνει, λοιπόν, εντύπωση που αυτή τη στιγμή
στην Ευρώπη οι δημαγωγοί επιβιώνουν και καθοδηγούν και οι λαϊκιστές ηγέτες αναδεικνύονται σε «χαρισματικές» προσωπικότητες.
Ο μαγνητισμός που ασκούν στις μάζες φτάνει σε σημείο προσωπολατρίας. Και λέω «μάζες», διότι εκεί αναφέρονται. Ο μεγαλύτερος
εχθρός τους είναι η σκέψη, η κριτική ικανότητα, η αμφισβήτηση. Γι’
αυτό ακριβώς η δημοκρατία μας πλήττεται και τείνει να μετατραπεί
σε πολίτευμα των ισχυρών, επειδή ασκείται άμεσα από τους δημαγωγούς και φαινομενικά από μια πλειοψηφία που παραμένει αδρανής,
αφού χαρακτηρίζεται πολιτικά αμόρφωτη. Μόνο όταν η δημοκρατία
ασκηθεί από ενεργούς πολίτες, θα καταστεί πραγματικά ισχυρό πολίτευμα.
Δεν χρειάζεται, λοιπόν, καν να προβληματιστώ και να αναρωτηθώ αν πιστεύω ότι οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης ενδιαφέρονται
για το παρόν και το μέλλον της γενιάς μου, γιατί η απάντηση είναι
προφανής.
Πιστεύω, όμως, στη δύναμη που κρύβει η νέα γενιά και στην
ανατροπή που μπορεί να φέρει. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό,
όμως, είναι η μάθηση που οδηγεί στη γνώση. Λύση λοιπόν δεν αποτελεί μόνο η αρωγή και η φιλανθρωπία, αλλά η γνώση, ώστε τα μέλη
μιας κοινωνίας να διαθέτουν πνευματική ισχύ και να μπορούν να ορίζουν τις συνθήκες της ζωής τους. Άλλωστε, η πνευματική ελευθερία
είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική. Οφείλω να επισημάνω ότι,
αν και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα στερήσει η ζωή από τον
καθένα μας, την ικανότητα για κριτική σκέψη δεν μπορεί να μας την
στερήσει κανείς».
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Δράσεις του Τμήματος Θετικών Επιστημών
της Ώθησης για το σχολικό έτος 2014 - 2015

Η Φυσική μαγεύει!

H

Συμμετοχή στη 13η Ευρωπαϊκή
Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών
Συνεχίζοντας την επιτυχή παρουσία του Σχολείου μας στην προκριματική φάση της Ολυμπιάδας Φυσικών Επιστημών EUSO οι μαθητές της Β’
Λυκείου Ιάκωβος Αλετράς, Στέφανος Σαργιάνος και Γιώργος Γιαννακούρης κατάφεραν να προκριθούν στην Πανελλήνια Φάση του Διαγωνισμού
η οποία στη συνέχεια θα οδηγήσει ένα Σχολείο από την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό EUSO 2015.
Συγχαρητήρια στα παιδιά και στους καθηγητές που τους προετοίμασαν!

Ώθηση μαγεύεται από τη Φυσική!
H Ένωση Ελλήνων Φυσικών συνεχίζοντας τις
προσπάθειες των τελευταίων ετών, διοργάνωσε για
έκτη συνεχή χρονιά τη συνάντηση αριστούχων μαθητών Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου και Α’, Β΄ και Γ΄ Λυκείου
του σχολικού έτους 2014 στις 19-20-21 Δεκεμβρίου
2014 με σκοπό την άμεση επαφή των συμμετεχόντων μαθητών με Διακεκριμένους Πανεπιστημιακούς Δασκάλους ώστε να κατανοήσουν σε βάθος
θέματα Σύγχρονης Φυσικής, να εισαχθούν στην
σύγχρονη επιστημονική γνώση και μέθοδο, καθώς
και στις έννοιες που την συγκροτούν αποκτώντας
κριτική και συνδυαστική σκέψη.
Οι μαθητές του Σχολείου που συμμετείχαν ήταν
οι: Ιάκωβος Αλετράς, Πέτρος Βιτάλης, Γιώργος
Γιαννακούρης, Ιωάννα Γκούσκου, Έθελ Γουλιάμου,
Στρατής Ζωγραφάκης, Ίριδα Θεοχάρη, Γιώργος
Καλημέρης, Θάνος Λέντης, Χριστίνα Μιχαλιτσιάνου, Αλεξάνδρα Μυρωδιά, Βασίλης Πέτικας, Μικέλα
Πολυζωγοπούλου, Στέφανος Σαργιάνος, Χρήστος
Σταμάτης, Σίσσυ Σταυροπούλου, Γιώργος Συρογιαννόπουλος, Γιάννης Τουρής.

Συμμετοχή στον 11ο
Πανελλήνιο Διαγωνισμό

Βιολογίας

Ο
75ος Πανελλήνιος
Μαθητικός Διαγωνισμός

στα Μαθηματικά

Τ

ο Ιδιωτικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ώθηση έδωσε το παρόν στον 75ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά, που πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα και διοργανώθηκε από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.
Οι μαθητές Μάρκος Δεληγιάννης, Ανδρέας Γιαννακούρης, Επαμεινώνδας Νικηφόρος, Άννα Παπαδοπούλου, Παρασκευή Σούκου, Χαράλαμπος
Χριστοφορίδης, Άννα Χριστοφορίδου (β’ Γυμνασίου), Στέφανος Πετράτος,
Σταμάτης Σαργιάνος (γ’ Γυμνασίου) και Ιωσήφ Παναγιωτόπουλος (Β’ Λυκείου), συμμετείχαν στην πρώτη φάση του Διαγωνισμού με τίτλο «Θαλής».
Οι μαθητές Μάρκος Δεληγιάννης και Άννα Παπαδοπούλου (β’ Γυμνασίου) και ο μαθητής Ιωσήφ Παναγιωτόπουλος (Β’ Λυκείου) προκρίθηκαν στη
δεύτερη φάση του Διαγωνισμού με τίτλο «Ευκλείδης».
Η μαθήτρια Άννα Παπαδοπούλου (β’ Γυμνασίου) προκρίθηκε στην τρίτη φάση του Διαγωνισμού με τίτλο «Αρχιμήδης».
Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές μας!

96 άδραξε

ι φίλοι της Βιολογίας συμμετείχαν στον 11ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας που διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων
(ΠΕΒ) στις 31 Ιανουαρίου 2015 και δοκίμασαν τις δυνάμεις τους σε μία ημέρα επιστήμης και εκπαίδευσης με αξιόλογες διακρίσεις στο σύνολο των 1.044
συμμετεχόντων.
Από την Α΄ Λυκείου συμμετείχαν οι μαθητές Γεωργία Αλεξίου (35η Θέση), Αλεξάνδρα Κατσίρη (53η
Θέση), Δημήτρης Λέφας (41η Θέση), Κωνσταντίνα
Παπαναστασίου (43η Θέση), Σοφία Σαλούστρου
(50η Θέση), Παρασκευή Αρβανίτη (52η Θέση), Σοφία Ράπτη (77η Θέση).
Από τη Β’ Λυκείου συμμετείχε η Χριστίνα Μπούκουρα (52η Θέση).

Συμμετοχή στον 29ο
Πανελλήνιο Διαγωνισμό

στη Χημεία

Τ

ο Ιδιωτικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ώθηση έδωσε το
παρόν στον 29ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό στη Χημεία, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 28.3.2015 και διοργανώθηκε από την Ένωση
Ελλήνων Χημικών. Η μαθήτρια της Γ’ Λυκείου Άντζυ
Μερκούρη έλαβε την 51η Θέση στο Διαγωνισμό.

14ο Μαθητικό Συμπόσιο UNESCO

Η Εκπαίδευση ως μέσο Κοινωνικής Συνοχής

Μ

ε αυτή τη ρήση του παγκοσμίου φήμης συγγραφέα ξεκίνησε φέτος το ταξίδι των μαθητών μας στη γνώση και τη
σοφία, η διαδρομή στα δύσκολα μονοπάτια του διαλόγου και
της ανταλλαγής απόψεων.
Το 15ο Διήμερο Μαθητικό Συμπόσιο υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Παιδείας και της UNESCO διεξήχθη στις 26
και 27 Φεβρουαρίου με θέμα «Η Εκπαίδευση ως μέσο
Κοινωνικής Συνοχής» και υποθέματα:
• Εκπαίδευση με πυρήνα τον άνθρωπο
• Εκπαίδευση ενάντια στις προκαταλήψεις
• Κατευθύνσεις και πολιτικές στην εκπαίδευση του μέλλοντος
Το εξαιρετικά περίπλοκο αλλά και ενδιαφέρον θέμα της
εκπαίδευσης αποτέλεσε αφορμή για συζητήσεις υψηλού επιπέδου και κινητοποίησε τους μαθητές από 22 ιδιωτικά και δημόσια σχολεία της Αττικής να αναλάβουν ενεργό ρόλο στις
κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας προτείνοντας
λύσεις σε χρόνια προβλήματα, πιθανά μέτρα αντιμετώπισης
και δράσεις για ένα σχολείο πιο αποτελεσματικό και ελεύθερο
από προκαταλήψεις.
Η επικοινωνία και ο δημοκρατικός διάλογος, η άρτια προετοιμασία των μαθητών, η δημιουργικότητα αλλά και η πληθώρα ιδεών αποτελούν κάποια στοιχεία της εκπαιδευτικής αυτής
διαδικασίας στην οποία η ΩΘΗΣΗ δίνει τον παρόν κάθε χρόνο
με το ίδιο αμείωτο ενδιαφέρον.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την καλλιτεχνική παρουσίαση
(video) επιμελήθηκε ο μαθητής της Β’ Λυκείου, Βασίλης Αθανασίου. Σημαντική επίσης ήταν η συνδρομή της μαθήτριας
Μαρίνας Σκεμπετζή, της Β’ Λυκείου η οποία συμμετείχε στο
video που προετοίμασαν οι μαθητές.
Είμαστε περήφανοι, διότι η ΩΘΗΣΗ είναι από τα πρώτα
σχολεία που ενστερνίστηκαν τα κοινωνικοπολιτικά ιδανικά και τις πολιτιστικές αρχές της UNESCO. Με αδιάλειπτη
συμμετοχή στις εργασίες των Συμποσίων από το 2000, συνεχίζουμε να στηρίζουμε το θεσμό επιμόρφωσης και να
αναβαθμίζουμε με πάθος και δημιουργικότητα την πολύπλευρη εκπαιδευτική μας προσπάθεια.
Συμμετέχοντες Μαθητές:
Έθελ Γουλιάμου, Μαρία Ζιώγα, Γιώργος Καλημέρης, Αργύρης Ντάρας, Νεφέλη Ντουρουντάκη

Υπεύθυνη Προγράμματος:
Δήμητρα Φίλη,
Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας
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Συμμετοχή στο

18

o
A M U N
Το Σχολείο μας έλαβε μέρος στο 18ο Μοντέλο Ηνωμένων
Εθνών Αθήνας, που έγινε στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος
Ευγενίδου στις 27-29 Μαρτίου 2015. Μία ομάδα μαθητών του
Σχολείου, αποτελούμενη από παιδιά που είχαν συμμετάσχει
ξανά σε συνέδριο MUN αλλά και από καινούρια μέλη, εκπροσώπησε την Ινδία και την Πορτογαλία στην προσομοίωση του
έργου των Ηνωμένων Εθνών. Κάποιοι μαθητές που έλαβαν
μέρος μοιράζονται τις εντυπώσεις τους:

Π

ηγαίνοντας στο Ευγενίδειο Ίδρυμα το πρωί της Παρασκευής για την προσομοίωση των Ηνωμένων Εθνών, με είχε κυριεύσει η περιέργεια καθώς και η αμφιβολία για τις δυνατότητές
μου στην αγγλική γλώσσα. Σε συνδυασμό με την μηδενική μου
εμπειρία σε αυτού του είδους τα δρώμενα, ένιωθα λίγο άγχος.
Αυτό το συναίσθημα γρήγορα έφυγε, βλέποντας την απλότητα
και την ευχάριστη διάθεση και των υπόλοιπων συμμετεχόντων.
Το Συνέδριο Model United Nations ξεκίνησε με μία παρουσίαση
των πρεσβευτών κάθε χώρας, η οποία διήρκεσε 3 ώρες. Μετά το
πέρας της εναρκτήριας τελετής, άρχισε το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, αυτό της διαπραγμάτευσης και της αναζήτησης συμμαχιών. Έπειτα από αυτό, ως συμμαχία πλέον, ξεκινήσαμε τη σύνταξη
ψηφισμάτων σχετικά με τον τρόπο μεταχείρισης των προσφύγων
από τη Συρία, λόγω της εμφύλιας διαμάχης που μαίνεται στην περιοχή. Η συζήτηση συνεχίστηκε και την δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου, οπότε και ήρθε προς ψήφιση στην επιτροπή. Την τρίτη
ημέρα συζητήθηκε το 2ο θέμα, που αφορούσε το δικαίωμα στο
νερό και την υγιεινή, και ψηφίστηκε και το θέμα που θα εκπροσωπούσε την επιτροπή μας στη γενική ολομέλεια. Συνολικά, η
συμμετοχή μου στο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών ήταν από τις πιο
ενδιαφέρουσες εμπειρίες της ζωής μου. Έκανα νέους φίλους και
γνωριμίες και έθεσα τις βάσεις για την συνέχιση της συμμετοχής
μου σε άλλα Model United Nations.
Γιάννης Δασκολιάς, Α’ Λυκείου

Α

γωνία για το άγνωστο, ανησυχία για το αν θα μπορούσα να
ανταπεξέλθω στην πρόκληση, περιέργεια για το τι θα ζούσα
εκεί. Αυτά ήταν τα τρία βασικά συναισθήματα που ένιωσα πριν
ξεκινήσουν οι διαδικασίες του AMUN.
Ενθουσιασμός για τις διαδικασίες, ικανοποίηση για την προσπάθειά μου και την προσπάθεια των άλλων παιδιών. Συγκίνηση
για το πόσο λίγο τελικά κράτησε. Αυτά ήταν τα συναισθήματα
που ένιωσα με τη λήξη του.
Στιγμές που δεν θα ξεχάσω και που μου έδωσαν την ευκαιρία
να ονειρευτώ, να βρω τη δύναμη να παλέψω με σκοπό να τις ζήσουμε όλοι εμείς, που βρεθήκαμε εκεί σε διάσταση πραγματική.
Σταθήκαμε εκφραστές δεδομένων και κυρίαρχων καταστάσεων προβάλλοντας θέσεις χωρών από όλο τον κόσμο. Βάλαμε
βάσεις για φιλίες και κοινωνικές επαφές. Γοητευμένη από τη διαδικασία, ελπίζω όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, και μαζί με αυτά
και εγώ, να υπερασπιστούμε κάποια στιγμή θέσεις και ιδανικά
των χωρών μας απαλλαγμένα από κοινωνικές συμβατικότητες,
προκαταλήψεις, συμφέροντα.
Αν, λοιπόν, καταφέρουμε να γίνουμε πνευματικά αυτόφωτοι, απαλλαγμένοι από αυθεντίες και από ασφυκτικά πλαίσια της
μονομέρειας και των συμφερόντων, μπορεί να είμαστε και εμείς
κάποιοι από αυτούς που θα δώσουν ώθηση για έναν πιο δίκαιο,
πιο ορθό, πιο ουσιαστικό τρόπο άσκησης εξουσίας.
«Νέος θα πει να είσαι αυθόρμητος, να μείνεις κοντά στις πηγές της ζωής, να μπορείς να ορθώνεσαι και να τραντάζεις τις αλυσίδες ενός φθαρμένου πολιτισμού, να τολμάς αυτό που οι άλλοι
δεν έχουν κουράγιο να επιχειρήσουν», λέει ο Thomas Mann.
Νομίζω ότι όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο AMUN υποστήριξαν με τον καλύτερο τρόπο την άποψη αυτή.
Δήμητρα Κιοϊλόγλου, Α΄ Λυκείου

Ή

ταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που συμμετείχα στο συνέδριο του MUN. Η γνωριμία με μαθητές άλλων σχολείων,
η εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας και η μέριμνα των καθηγητριών του Σχολείου μας έκαναν την εμπειρία αυτή μοναδική!
Ιάκωβος Αλετράς, Β΄ Λυκείου
Συμμετέχοντες Μαθητές:
Ιάκωβος Αλετράς, Εύη Αρβανίτη, Γιάννης Δασκολιάς, Δήμητρα
Κιοϊλόγλου, Ιάσωνας Μαξιμιάδης, Κωνσταντίνα Παπαναστασίου, Σίσσυ Σταυροπούλου
Υπεύθυνες Προγράμματος:
Φωτεινή Κοκκίνου - Χριστίνα Χριστοπούλου,
Καθηγήτριες Αγγλικής Γλώσσας
Επιμέλεια Άρθρου:
Χριστίνα Χριστοπούλου, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας
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eTWINNING 2015

Συμμετέχουσες Μαθήτριες:
Εύη Αρβανίτη, Δήμητρα Κιοϊλόγλου

Οι μαθητές του τμήματος α2 Γυμνασίου συμμετέχουν τη φετινή χρονιά στο πρόγραμμα eTwinning. Το eTwinning είναι μια
Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές
ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση σύγχρονων εργαλείων, συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στους μαθητές διαφορετικών σχολείων την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις
απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.
Το σχολείο συνεργασίας μας βρίσκεται στη Νορβηγία, στην
πόλη Oppeid και ονομάζεται Hamarøy Sentralskole. Η επικοινωνία γίνεται με παραδοσιακά (αλληλογραφία) και σύγχρονα (email,
ανταλλαγή powerpoint) μέσα. Ο βασικός σκοπός ήταν η πολιτισμική ανταλλαγή πληροφοριών. Επιμέρους στόχοι ήταν η ανάπτυξη
κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, η ενθάρρυνση των μαθητών
για επικοινωνία σε άλλη γλώσσα, με μαθητές που διαθέτουν διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Επιπλέον, οι μαθητές
γνώρισαν καλύτερα τα τοπικά ήθη και έθιμα και πληροφορήθηκαν
για τον πολιτισμό μιας άλλης χώρας. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό
επίτευγμα της παρούσας δράσης ήταν η ανάπτυξη αυτογνωσίας,
καθώς οι μαθητές κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις προσωπικότητες τους, τις συνήθειες τους, τα χόμπυ τους ακόμα και τα συναισθήματά τους μέσα από την αλληλογραφία με τους καινούργιους
φίλους τους.
Ευχαριστούμε πολύ τους φίλους μας από τo Oppeid Νορβηγίας: Elise, Charlotte, Mathilde, Victoria, Adeleide, Erica, Zuhail,
Jersey

Υπεύθυνη Προγράμματος - Επιμέλεια Άρθρου:
Χριστίνα Χριστοπούλου, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας

Υπεύθυνη Προγράμματος:
Ηρώ Κατσαμάγκα, Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας

Συμμετοχή στην 31η Εθνική
Συνδιάσκεψη Επιλογής Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας
Οι μαθήτριες Εύη Αρβανίτη και Δήμητρα Κιοϊλόγλου συμμετείχαν στην 31η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του
Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
Την πρώτη ημέρα της συνδιάσκεψης οι συμμετέχοντες είχαν
την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους μέσω δραστηριοτήτων
teambuilding, ενώ τις επόμενες δύο ημέρες έλαβαν μέρος σε συζητήσεις στις επιτροπές τους προκειμένου να καταλήξουν σε ένα
ψήφισμα ανά επιτροπή. Τα ψηφίσματα παρουσιάστηκαν την τελευταία ημέρα της Συνδιάσκεψης στη Γενική Ολομέλεια προκειμένου να επικυρωθούν ή όχι από το σύνολο των συμμετεχόντων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται προσομοιώνουν αυτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι συζητήσεις διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.

Το Ιδιωτικό Γυμνάσιο – Λύκειο ΩΘΗΣΗ
έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό για τον Εορτασμό της Γαλλικής
Γλώσσας και Γαλλοφωνίας, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2015 με θέμα «Μια πρόσκληση σε ταξίδι».
Συγκεκριμένα, οι μαθητές κλήθηκαν να προσκαλέσουν γάλλους
μαθητές στον τόπο τους χρησιμοποιώντας τις 10 λέξεις της Γαλλοφωνίας 2015. Έχοντας ως σημείο αναφοράς τις ομορφιές της Ελλάδας και ως βασικό στόχο την προώθηση θεματικών ταξιδιών που

αναδεικνύουν τον τοπικό της πλούτο, οι μαθητές δημιούργησαν
video με θέμα «Voyage gastronomique à Mesa Mani» («Γαστρονομικό ταξίδι στη Μέσα Μάνη»), προκειμένου να παρουσιάσουν τα
τοπικά προϊόντα της περιοχής.
Τα παιδιά εργάστηκαν ομαδικά και προσέγγισαν το θέμα με βιωματικό τρόπο. Εργάστηκαν με πάθος και καλή διάθεση.
Ένα μεγάλο μπράβο για την προσπάθειά τους!
Συμμετέχοντες Μαθητές:
Μάρκος Δεληγιάννης, Ζωή Καρρέρ, Ρουμπίνη Καπελλάκου, Ειρήνη
Παπαδάκη, Φαίνη Καραμπατέα, Σπύρος Καρούσης, Κωνσταντίνος
Μητρούλιας, Κωνσταντίνος Καλοκάθης, Θοδωρής Ντουντούδης,
Μαρκομιχελάκη Μυρτώ, Οδυσσέας Λούφας
Υπεύθυνη Προγράμματος:
Αναστασία Κοράλλη, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας
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Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Κωπηλασίας

Τ

ην Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014, οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου
του σχολείου μας επισκέφθηκαν τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις κωπηλασίας, στον υδροβιότοπο του Σχινιά. Με την καθοδήγηση των προπονητών της Ομοσπονδίας και του Ολυμπιονίκη
κ. Β. Πολύμερου, γνώρισαν τα αθλήματα του κανόε-καγιάκ και
της κωπηλασίας, σε εκπαιδευτικά σκάφη και προπονητήρια.

CAMP Ολυμπιακής Παιδείας και Αθλημάτων

Η

α’ και η γ’ τάξη του Γυμνασίου συμμετείχε στο ημερίσιο
Camp Ολυμπιακής Παιδείας και Αθλημάτων «Ο πρωταθλητής», στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.), στις 14
Οκτωβρίου 2014.
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32ος Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών

Μ

αθητές, γονείς και καθηγητές του Σχολείου ΩΘΗΣΗ
συμμετείχαν, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2015, στον
Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας στα 5 km.
Παραθέτουμε την εμπειρία του μαθητή μας, Δημήτρη Κουφάκη:
Η εμπειρία μου στο Μαραθώνιο
Η υπερπληθής συμμετοχή ήταν αξιοθαύμαστη και μας έκανε να νιώσουμε ιδιαίτερα ξεχωριστά συναισθήματα.
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ήταν πολύ ενδιαφέρον το
γεγονός ότι, όπου γύριζε το μάτι σου, έβλεπες ανθρώπους
τόσο διαφορετικούς μεταξύ τους, μα με ένα κοινό σκοπό.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σχολείο μας, επειδή έγινε η
αφορμή να βιώσουμε κάτι τόσο ξεχωριστό!
Δημήτρης Κουφάκης, β’ Γυμνασίου

Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου

Τ

ην Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015, οι μαθητές του Σχολείου συμμετείχαν στην α’
φάση των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων σε
Ανώμαλο Έδαφος, στο πευκόφυτο δάσος της
παραλίας του Σχινιά.

Trekking

Τ

ο Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
και το Σάββατο 26 Απριλίου
2015, μαθητές και γονείς απόλαυσαν έναν περίπατο στον Δρυμό
της Πάρνηθας, με αφετηρία μας
το καταφύγιο στη θέση Φλαμπούρι. Η διαδρομή εύκολη, η φύση
υπέροχη! Μετά το αναζωογονητικό περπάτημα, οι συμμετέχοντες
παρακολούθησαν μάθημα yoga!
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Αθλητικά Δρώμενα

Αθλητικές Ομάδες

Ποδοσφαιρική Ομάδα

Η

ποσοσφαιρική ομάδα του Σχολείου
συμμετείχε στο Πανελλήνιο Σχολικό
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Λυκείων.

Ομάδα Καλαθοσφαίρισης

Η

ομάδα καλαθοσφαίρισης του Σχολείου συμμετείχε στο Πανελλήνιο Σχολικό
Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Λυκείων.

Πρωτάθλημα Ping Pong

Δ

ιεξήχθει και φέτος το εσωτερικό
μας πρωτάθλημα Ping Pong. Οι
μαθητές αγωνίστηκαν ανά τάξη και οι
νικητές παρέλαβαν ως έπαθλο, εκτός
από τον έπαινό τους και μία ρακέτα!

Χορευτική Ομάδα
Παραδοσιακοί Χοροί

Η

χορευτική ομάδα του σχολείου μας παρουσίασε χορούς από την Ήπειρο και το Αιγαίο στις παρελάσεις
της 28ης και 25ης αντίστοιχα, αλλά και σε δύο Φεστιβάλ
Παραδοσιακών Χορών. Tο Γυμνάσιο ΩΘΗΣΗ έλαβε τιμητικό έπαινο για τη συμμετοχή του στη Γιορτή Παραδοσιακών
Xορών (29.4.2015) και στο 4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Γυμνασίων
Δήμου Διονύσου (12.5.2015).

Ο

Μοντέρνοι Χοροί

ι χορεύτριες και χορευτές
μας συνοδεύουν τις περισσότερες εκδηλώσεις του σχολείου
μας με χορογραφίες ανάλογες με
το εκάστοτε θέμα.
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Συναντήσεις με Ολυμπιονίκες αθλητές

Τ

η φετινή σχολική χρονιά, είχαμε την τιμή να επισκεφθούν το
σχολείο μας και να μιλήσουν στους μαθητές μας δύο σπουδαίοι Ολυμπιονίκες. Ο Βασίλης Πολύμερος, δις Ολυμπιονίκης στην
κωπηλασία, με αργυρό και χάλκινο μετάλλιο, και η Αγγελική Καραπατάκη, Ολυμπιονίκης στην υδατοσφαίριση με αργυρό μετάλλιο.
Και οι δύο αθλητές μας μίλησαν για την αξία της άσκησης, για τον
Ολυμπισμό και για το «ευ αγωνίζεσθαι».

Εκδρομή Ομίλων

Σ

τις 13 Μαρτίου 2015, η Περιβαλλοντική Ομάδα, ο Όμιλος Tae kwοn Do, o Χορευτικός
Όμιλος, ο Όμιλος Μουσικής και ο Ποδοσφαιρικός
Όμιλος του Σχολείου μας, πραγματοποίησαν τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Καλαμάτα, συνοδευόμενοι από τους υπεύθυνους καθηγητές.
Οι μαθητές παρακολούθησαν σεμινάριο στο
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας, με θέμα «Ελιά – Λάδι: Ιστορία και Αειφορία», συμμετείχαν σε αθλητική δραστηριότητα, σε
συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Καλαμάτας
Tae kwon Do Παναγιωτόπουλος και έπαιξαν φιλικό αγώνα με την ποδοσφαιρική ομάδα ΔΑΝΑΟΣ
της Ε.Π.Σ. Μεσσηνίας. Επίσης, περιηγήθηκαν στα
ιστορικά κάστρα της Πύλου, της Μεθώνης και της
Καλαμάτας, επισκέφτηκαν την παλιά πόλη της Καλαμάτας (Αρχαίες Φαρές) και απόλαυσαν τα εξαιρετικά τοπικά μεσσηνιακά προϊόντα.
Και του χρόνου!
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Παγκόσμιο Κύπελλο
Βραζιλίας 2014
Στιγμές που θα θυμόμαστε

Οι μεγάλες αποκαλύψεις

Το τελευταίο Παγκόσμιο κύπελλο μας άφησε με πολλές συγκινήσεις: θριάμβους, απογοητεύσεις, αποκαλύψεις. Ας δούμε
τα πιο αξιοσημείωτα γεγονότα, που θα θυμόμαστε για καιρό…

Αρκετοί, πολλά υποσχόμενοι παίκτες, πραγματοποίησαν
εξαιρετικές εμφανίσεις στα γήπεδα της Βραζιλίας, τις οποίες
και εξαργύρωσαν με μεταγραφή σε μεγάλες ομάδες. Χάμες
Ροντρίγκες (πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 6 γκολ),
Τόνι Κρόος και Κέιλορ Νάβας κόστισαν στη Ρεάλ Μαδρίτης
συνολικά 72 εκατομύρια ευρώ, ενώ αποκτήθηκε ως δανεικός
ο Χαβιέρ Ερνάντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Εκπληκτικές
εμφανίσεις και από τους Πωλ Πογκμπά, Σερντάν Σακίρι, Άνχελ
Ντι Μαρία και Μάνουελ Νόιερ, με τον τελευταίο να είναι υποψήφιος για την Χρυσή Μπάλα.

Ο Γερμανικός θρίαμβος
Όντας ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί για την κατάκτηση
του τρόπαιου, η σταθερή και συμπαγής Γερμανία ήταν αδιαμφησβήτητα η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης, το μεγαλείο
της οποίας ξεχώρισε στον αλησμόνητο ημιτελικό με την οικοδεσπότισσα Βραζιλία (7-1): οι γερμανοί δεν άφησαν περιθώριο
αντίδρασης στους βραζιλιάνους, οι οποίοι, απώντος του ηγέτη
Νεϊμάρ, έδειξαν κάκιστο πρόσωπο, αναγκάζοντας τους απαρηγόρητους θεατές να αποχωρούν από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, και τελικά αποκλείστηκαν με σκυμμένο το κεφάλι από το
‘’δικό’’ τους Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Ελληνική συμμετοχή
Έχοντας δεχθεί αυστηρή κριτική πριν από το Μουντιάλ, η
εθνική «έσβησε» την αποκαρδιωτική εμφάνιση στην πρεμιέρα με την Κολομβία και με το «τυχερό» πέναλτι του Σαμαρά
στην εκπνοή του αγώνα με την Ακτή Ελεφαντοστού, προκρίθηκε για πρώτη φορά στους «16». Η εθνική, πραγματοποιώντας
καλές εμφανίσεις, ξεπέρασε τις προσδοκίες και έφτασε στην
ίσως μεγαλύτερη επιτυχία, μετά τον θρίαμβο στην Πορτογαλία
το 2004. Δυστυχώς, η ευκαιρία για μεγαλύτερη διάκριση σταμάτησε πάνω στο εμπόδιο της Κόστα Ρίκα, αλλά η στιγμή της
πρόκρισης θα μείνει χαραγμένη στην μνήμη όλων μας.

Οι σημαντικές απουσίες
Αρκετοί ταλαντούχοι παίκτες απουσίασαν από το τελευταίο
Παγκόσμιο Κύπελλο. Κάποιοι απέτυχαν να προκριθούν, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά, λόγω της μακράς αγωνιστικής περιόδου. Ρανταμέλ Φαλκάο, Φρανκ Ριμπερί, Ράφαελ Φαν Ντερ
Φάαρτ, Γκάρεθ Μπέιλ και Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς οι σημαντικότεροι απόντες από μια διοργάνωση, που θα ήταν διαφορετική με
την συμμετοχή τους.

Το Ισπανικό «Βατερλό»
Η κάτοχος του τρόπαιου Ισπανία απέτυχε παταγωδώς να
υπερασπιστεί τον τίτλο της, γνωρίζοντας οδυνηρές ήττες από
Ολλανδία και Χιλή, με συνέπεια να αποχαιρετήσει την διοργάνωση από την πρώτη κιόλας φάση, γεγονός για το οποίο στοχοποιήθηκαν παίκτες και προπονητής. Η αδιάφορη νίκη επί της
Αυστραλίας, στην τελευταία αγωνιστική επισκιάστηκε από τις
προηγούμενες κακές εμφανίσεις και κάπως έτσι φαίνεται ότι
κλείνει ένας κύκλος για μια ομάδα, που είχε γράψει ιστορία τα
προηγούμενα χρόνια, κατακτώντας διαδοχικά 3 μεγάλες εθνικές διοργανώσεις (1 Μουντιάλ και 2 Euro).

«Μικρές» εκπλήξεις
Αρκετές εκπλήξεις μας επιφύλασσε το τελευταίο Μουντιάλ.
Η αποτυχία ορισμένων φαβορί για την πρόκριση στους ‘’16’’
(Αγγλία, Ιταλία, Βοσνία, Ρωσία) έδωσε την ευκαιρία σε μικρότερες ομάδες να διακριθούν, αρκετές για πρώτη φορά στην
ιστορία τους. Η Κόστα Ρίκα αποτέλεσε την μεγαλύτερη έκπληξη, ξεπερνώντας Ουρουγουάη, Ιταλία, Αγγλία και Ελλάδα για να
φτάσει μέχρι τους προημιτελικούς, όπου αποκλείστηκε από την
Ολλανδία. Επίσης, Νιγηρία και Αλγερία ξεπέρασαν τα δύσκολα εμπόδια της φάσης των ομίλων, φτάνοντας ως τους ‘’16’’
όπου και αποκλείστηκαν από Γαλλία και Γερμανία αντίστοιχα.
Αξιοσημείωτη και η εμφάνιση του Ιράν, το οποίο δυσκόλεψε
ιδιαίτερα την φιναλίστ Αργεντινή (ηττήθηκε 1-0 με πανέμορφο
γκολ του Μέσι στα τελευταία λεπτά).
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Η ασταμάτητη Ολλανδία
Παρά τις σημαντικές απουσίες, η Ολλανδία, υπό την καθοδήγηση του μεγάλου Λουίς Φαν Χάαλ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Οι «οράνιε» πρωταγωνίστησαν με τις νίκες τους απέναντι σε Ισπανία
(5-1), Χιλή, Αυστραλία, Μεξικό και Κόστα Ρίκα, χάνοντας την
πρόκριση στον τελικό από την Αργεντινή, στην διαδικασία των
πέναλτι. Επίσης κέρδισαν και την Βραζιλία, στον αγώνα για την
τρίτη θέση (3-0).

Ασταμάτητο ενδιαφέρον
Η διοργάνωση αδιαμφισβήτητα ξεχείλιζε από ενδιαφέρον
και αγωνία, όπως αρμόζει σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε 64
αγώνες σημειώθηκαν 171 τέρματα (2,67 ανά παιχνίδι), 8 παρατάσεις και 4 διαδικασίες πέναλτι σε 16 αγώνες νοκ-άουτ. Καλύτερος παίκτης αναδείχθηκε ο Λιονέλ Μέσι, πρώτος σκόρερ
ο Χάμες Ροντρίγκες, καλύτερος τερματοφύλακας ο Μάνουελ
Νόιερ και καλύτερος νεαρός παίκτης ο Πωλ Πογκμπά.

Παρασκήνιο της προετοιμασίας
Παρά τον ενθουσιασμό του υπόλοιπου κόσμου για το Μουντιάλ, ο βραζιλιάνικος λαός εξέφρασε ανοιχτά την διαφωνία
του, για την διοργάνωσή του από την Βραζιλία, ζητώντας την
ανάθεσή της σε άλλη χώρα, προκειμένου να μην γίνουν περικοπές των πόρων για την υγεία, την εκπαίδευση και τις υποδομές.
Οι παρακλήσεις και οι διαδηλώσεις, κατά του Μουντιάλ και της
ΦΙΦΑ (οι οποίες δυστυχώς δεν εισακούστηκαν), αποτέλεσαν το
πιο μελανό σημείο του βραζιλιάνικου Μουντιάλ. Σε όλη τη Βραζιλία, επεκτάθηκαν οι διαδηλώσεις εναντίον της διοργάνωσης
και των κεφαλαίων που δαπανήθηκαν για το Μουντιάλ, ενώ
έλειπαν οι επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες. Οι διαδηλώσεις,
από τις οποίες δεν έλειψαν τα επεισόδια, δεν ήταν μεν τόσο
μεγάλες, όσο οι τεράστιες αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις
των προηγούμενων μηνών, αλλά «ταρακούνησαν» σχεδόν κάθε
πόλη στην επικράτεια της Βραζιλίας. Εκτός από τους δημόσιους πόρους για το Μουντιάλ, οι διαδηλώσεις στηλίτευαν και
τα εργατικά δυστυχήματα στα εργοτάξια των σταδίων: εννέα
εργάτες σκοτώθηκαν στα έργα εν όψει του Μουντιάλ.

Ειδικότερα
για το Goal-Line technology ...
Η τεχνολογία αυτή προσδιορίζει και οπτικοποιεί την ακριβή
θέση της μπάλας σε σχέση με τη γραμμή του τέρματος, και έχει
σαν στόχο την εξάλειψη του ανθρώπινου λάθους, όταν ο διαιτητής καλείται να αποφασίσει, αν ένα γκολ έχει σημειωθεί ή όχι,
σε περιπτώσεις που αυτό δεν είναι σαφές οπτικά. Στη συνέχεια
το αυτοματοποιημένο σύστημα, που παρακολουθεί τη μπάλα,
στέλνει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο ειδικό ρολόι – δέκτη του
διαιτητή. Η πληροφορία μεταδίδεται σε χρόνο μικρότερο του
ενός δευτερολέπτου, γεγονός που εξασφαλίζει την άμεση απόκριση του διαιτητή. Με αυτό τον τρόπο δεν υπάρχουν διακοπές
ή παρεμβάσεις άλλης μορφής στο παιχνίδι.
Το τελευταίο Μουντιάλ ήταν ξεχωριστό.
Ας ελπίσουμε το επόμενο να είναι το ίδιο απολαυστικό και
χορταστικό!
Συγγραφή Άρθρου:
Παύλος Σπανουδάκης, γ1 Γυμνασίου
Τμήμα Φυσικής Αγωγής:
Αντωνία Τρίμπου - Βασίλης Λώλης - Μιχάλης Ντουσμάνης,
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

Αστεία και παράξενα
Πολλές αστείες και παράξενες στιγμές μας άφησε το Μουντιάλ. Από τη δαγκωματιά του Λουίς Σουάρες, ως τον «ιπτάμενο» Φαν Πέρσι, τα σπρέι των διαιτητών, το Goal-Line technology
και τους απαρηγόρητους Βραζιλιάνους θεατές στον ημιτελικό
με την Γερμανία. Ας δούμε το σχετικό photostory:

άδραξε 105

Επιπλέον δράσεις και events
από τη σχολική χρονιά 2014 - 2015
Η χρονιά ξεκινά με picnic
για νέους μαθητές...
Το σχολικό έτος 2014 – 2015 ξεκίνησε για
τους μαθητές της α’ Γυμνασίου με picnic στον
κήπο του Σχολείου! Με πνεύμα συνεργατικό, οι
μαθητές μας οργάνωσαν το διατροφικό menu και
συμμετείχαν σε παιχνίδια με στόχο τη γνωριμία,
την αλληλοϋποστήριξη και την ψυχαγωγία!

Το Χαμόγελο του Παιδιού
στην ΩΘΗΣΗ
Στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας του
Σχολείου μας με το Χαμόγελο του Παιδιού, οι ψυχολόγοι - συνεργάτες του κ. Στέφανος Αλεβίζος
και κ. Παύλος Σαλίχος πραγματοποίησαν στις 5
Δεκεμβρίου 2014 βιωματικό εργαστήρι με θέμα
το σχολικό εκφοβισμό.
Ευχαριστούμε θερμά το Χαμόγελο του Παιδιού και ιδιαίτερα τον κ. Στέφανο Αλεβίζο και κ.
Παύλο Σαλίχο για τη διεξαγωγή βιωματικής δράσης γύρω από το σχολικό εκφοβισμό.

Email: info@othisi.edu.gr
WEB: www.o thisi .gr

ΜΑΡΜΑΡΑ 7-9, ΣΤΑΜΑΤΑ
Τηλ.: 210 8144137-8

Εφηβεία:

Πρόσκληση και Πρόκληση

Μια οµιλία για Γονείς από τον

∆ρ. Αλέξη Μορντώ

... και τσάι για μητέρες!
Στις 6 Οκτώβρη 2015, οι μητέρες των μαθητών του Σχολείου συναντήθηκαν με στόχο τη
γνωριμία ή την επανασύνδεση για ένα απογευματινό event στο ξενοδοχείο Life Gallery!

Το Σχολείο μας, ένας
ανάδοχος γονέας!
Με πρωτοβουλία των καθηγητριών του
Σχολείου Καλλιόπης Παπαδοπούλου
(Χημικού) και Δήμητρας Παπανικολοπούλου (Θεολόγου), οι μαθητές της α’
Γυμνασίου του Σχολείου συμμετείχαν
τον Μάιο του 2015 στο Πρόγραμμα
Αναδοχής Παιδιού της ActionAid Hellas
προσφέροντας ελπίδα για μια καλύτερη
ζωή σ’ ένα παιδί του αναπτυσσόμενου
κόσμου, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα
την οικογένειά του και τους ανθρώπους
της περιοχής όπου ζει. Έτσι, υιοθέτησαν
τον Anasthase, τεσσάρων ετών, από την
Ρουάντα!
Μαθαίνουμε τα παιδιά να υποστηρίζουν
ενεργά μία ανθρωπιστική προσπάθεια!

Κλινικό Ψυχολόγο-Ψυχοθεραπευτή

Πρόσκληση για γονείς
Σάββατο 7 Μαρτίου 2015
11:00 – 13:00
Αµφιθέατρο Γυµνασίου-Λυκείου Ώθηση

Παράλληλες ∆ράσεις Γνωριµίας
για παιδιά 10-13 ετών
Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται
βιβλία από τις Εκδόσεις Πεδίο και Τόπος.

∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι τη ∆ευτέρα 2 Μαρτίου 2015
Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 8144137-8
∆ευτέρα - Παρασκευή, 08:00 – 15:00.
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Το Τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας διοργάνωσε στις 7 Μαρτίου 2015
ομιλία ευαισθητοποίησης για τους γονείς των μαθητών του Σχολείου
από τον ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή Dr. Αλέξη Μορντώ. Ο τίτλος
της ομιλίας ήταν «Εφηβεία: Πρόσκληση και Πρόκληση» και αφορούσε
στην περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων της σωματικής, νοητικής και συναισθηματικής ανάπτυξης του εφήβου με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη επικοινωνία, στήριξη και οριοθέτηση.

Στο Κέντρο της Γης!
Σ

τις 19 Μαρτίου 2015 οι μαθητές της β’ Γυμνασίου επισκέφτηκαν το Κέντρο της Γης, που εδρεύει στο πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Α. Τρίτση. Η διδακτική επίσκεψη
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος
της Οικιακής Οικονομίας.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συμμετείχαν ονομάζεται «Ταξίδι
στο Κέντρο της Γης» και βασικοί του στόχοι ήταν οι μαθητές να
εξοικειωθούν με την έννοια του οικοσυστήματος, των σχέσεων των
οργανισμών, και τη σημασία διατήρησης τους, να αντιληφθούν το
ρόλο των φυτών στη φύση, την προσφορά τους στον άνθρωπο και
τη σημασία διατήρησης, φύτευσης ή καλλιέργειας αυτών και να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι σε συλλογικές δραστηριότητες
και πρακτικές για την άρση προβλημάτων.
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Εργαστήρι
χαρταετού
Σ

τις 18 Φεβρουαρίου 2015, το Σχολείο σε
συνεργασία με την εταιρεία Δρω διοργάνωσε εργαστήρι δημιουργίας χαρταετού για
τους μαθητές της α΄ Γυμνασίου. Ένας δημιουργικός τρόπος να υποδεχτεί κανείς την Καθαρά
Δευτέρα!
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Μασκαράτα
Σ

τις 20 Φεβρουαρίου 2014, ήταν η μέρα του Αποκριάτικου party στο Σχολείο. Οι μαθητές ντύθηκαν
μασκαράδες, χόρεψαν με το γαϊτανάκι και είδαν ζωντανή παράσταση Καραγκιόζη από τον κ. Άθω Δανέλλη του Αθηναϊκού Θίασου Σκιών.
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Christmas
110 άδραξε

Market

Οι µαθητές του Ιδιωτικού
Γυµνασίου-Λυκείου

διοργανώνουν

υπέρ των σκοπών του

Make-A-Wish

(Κάνε-Μία-Ευχή-Ελλάδος)

Σάββατο 13 Δεκεµβρίου 2014
11:00 – 15:00
Πώληση Χριστουγεννιάτικων Ειδών
Μουσικοχορευτικά Δρώµενα
Θεατρικός Αυτοσχεδιασµός
Workshops
Ο στολισµός
είναι χορηγία της

ΜΑΡΜΑΡΑ 7-9, ΣΤΑΜΑΤΑ
Τηλ.: 2 1 0 81 441 3 7- 8
Email: info@othisi.edu.gr
WEB: w w w .oth i s i .g r

χορηγοί

ΔΗΟ Guesthouses
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Christmas Market
H Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Christmas Market
πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2014 στο χώρο
του Σχολείου με μεγάλη συμμετοχή μαθητών, γονέων και
φίλων του Ιδιωτικού Γυμνασίου – Λυκείου ΩΘΗΣΗ.
Οι επισκέπτες μπορούσαν να απολαύσουν εδέσματα από τα περίπτερα Γαλλικό Bistrot, Othisifest, Γη και
Γεύση, Γεύσεις παράδοσης, να αγοράσουν Μικρούς
θησαυρούς και retro αντικείμενα από το Vintage Shop,
να συμμετάσχουν στο εργαστήρι ζαχαροπλαστικής
Gingerland, να παρακολουθήσουν τον Θεατρικό Αυτοσχεδιασμό από τα παιδιά του θεατρικού ομίλου, τη Χριστουγεννιάτικη Χορογραφία από τα παιδιά του χορευτικού ομίλου, υπό τους ήχους μουσικής από τα παιδιά του
Μουσικού Ομίλου.
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Othisi Open Day
16:00-16:30 Αµφιθέατρο
Ο γέρος και η θάλασσα, Ε. Χέµινγουεϊ: Βιβλιοπαρουσίαση (β’ Γυµνασίου)
16:30-17:00 Βιβλιοθήκη
Το Λογοτεχνικό Εργαστήρι παρουσιάζει... (β’ & γ’ Γυµνασίου, Α’ Λυκείου)
17:00-17:30 Αµφιθέατρο
Ο κύριος µου, Ζ. Σαρή: Βιβλιοπαρουσίαση (α’ Γυµνασίου)
17:00-17:30 Αίθουσα Εικαστικών
Λεξικοµαχίες: 4ος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός (β’ Γυµνασίου)
17:30-18:00 Αµφιθέατρο
Ο µατωµένος γάµος, Φ.Γ.Κ Λόρκα: Βιβλιοπαρουσίαση (γ’ Γυµνασίου)
18:15-19:00 Χώρος Εκδηλώσεων
4 Εποχές: Θεατρικός αυτοσχεδιασµός, Θεατρικός Όµιλος
19:00-19:30
Μουσική µε Άνοιξη
19:30-19:45 Γήπεδο ποδοσφαίρου
Του Αιγαίου οι χοροί: Παραδοσιακοί χοροί, Χορευτικός Όµιλος
19:45-20:15 Αµφιθέατρο
Ο ‘Εριχ εξαφανίστηκε - Ταινία µικρού µήκους, Κινηµατογραφικός Όµιλος
20:15-20:30 Γήπεδο ποδοσφαίρου
Dance Acrobatics: Χορευτικό από µαθήτρια Α’ Λυκείου
Λευκό µε µπλε: ∆ρώµενο από τον Χορευτικό Όµιλο
Θάλασσα, κείµενο µαθήτριας β’ Γυµνασίου
Τα κύµατα: Χορογραφία από το Χορευτικό Όµιλο
20:30-21:00
Μουσική µε Καλοκαίρι

Εκδηλώσεις

Food for thought
Γλυκές Γεύσεις
Αλµυρές Γεύσεις
∆ιακοσµήστε το παγωτό και το cupcake σας

Εκθέσεις

Εικαστική Στοά

Ζωγραφική
Τεχνολογία
Ιστορικό Σπουδαστήριο

Περίπτερα
Green Store: Περιβαλλοντικός Όµιλος
New Generation: Εικονική Επιχείρηση
UNESCO και Γαλλοφωνία
Model United Nations / European Youth
Parliament
Κυκλοφορώ ασφαλώς στην πόλη µου:
Project α1 Γυµνασίου
Άσε την καρδιά σου να χτυπήσει δυνατά:
Project α2 Γυµνασίου
Ηλιακό ρολόι: Κατασκευή του Οµίλου
Φυσικής
Βγάλτε µία C=λ+fie (φωτογραφία σύνθεσης µέσω ανάκλασης): Όµιλος Φυσικής

ΑΘΛΟπαιχνίδια

Project: Κυκλάδες

Ping Pong
Τοξοβολία

Gamiﬁcation: Εκπαιδευτικό παιχνίδι µε
θέµα τις Κυκλάδες, project Α’ Λυκείου

Badminton

Workshop: Κυκλαδικά Ειδώλια

ΜΑΡΜΑΡΑ 7-9, ΣΤΑΜΑΤΑ
Τηλ.: 2 1 0 8 1 4 4 1 3 7 - 8

Οι µαθητές του Γυµνασίου-Λυκείου

Email: info@othisi.edu.gr
WEB: w w w . o t h i s i . g r

διοργανώνουν

Παρασκευή 8 Μαΐου 2015
16:00 - 23:00
Εκθέσεις ∆ιαγωνισµοί Παιχνίδια Party
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β' λυκείου

α' λυκείου

οι εκδόσεις μας

β'γ' λυκείου

γυμνάσιο

πρότυπο σύστημα

προετοιμασίας υποψηφίων
για τα Α.Ε.Ι.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΔΡΥΤΕΣ):

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ,

Η. ΣΥΜΙΔΑΛΑΣ,

Ι. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ.

ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Ι.

ΚΑΚΑΒΑΣ Β.
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