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Στη Φυσική δεν
υπάρχουν δόγματα.
Αν κάτι δεν μπορεί να
αποδειχθεί, είναι λάθος.

Editorial
Α

ριστεία: μια έννοια για την οποία πολλά έχουν ακουστεί, ειπωθεί και γραφτεί τον τελευταίο καιρό. Εκφράστηκε ο προβληματισμός ότι, ενδεχομένως, η ιδέα της αριστείας οδηγεί σε διαχωρισμό των πολιτών σε δύο ταχύτητες και
στην απαξίωση του μέσου όρου. Και φυσικά, αυτός ο προβληματισμός ξεκίνησε
από την εκπαίδευση, αφού η εκπαίδευση αποτελούσε πάντα τον κατεξοχήν χώρο
επιδίωξης και ανάδειξης της αριστείας. Πρέπει, άραγε, αυτό να αλλάξει; Μήπως
πρέπει να σταματήσουμε να βραβεύουμε και να επαινούμε τους άριστους μαθητές, τις άριστες επιδόσεις, τους άριστους υπαλλήλους, τα άριστα σχολεία;
Η Αριστεία είναι μια έννοια που συναντάται από τα αρχαία χρόνια. Ετυμολογικά,
η λέξη «άριστος» είναι ο υπερθετικός του καλός – του «αγαθός» στα αρχαία – και
ορίζεται ως «ο κορυφαίος από πλευράς αξίας, ποιότητας κ.λ.π» (Γ. Μπαμπινιώτης).
Οι Αρχαίοι Έλληνες μας παρότρυναν «Αίεν Αριστεύειν» και πίστευαν στην αρετή
που ταυτιζόταν με την ηθική αριστεία. Υπό αυτή την έννοια, ο άριστος αποτελεί
παράδειγμα και δίνει όραμα στους άλλους να προσπαθήσουν να τα καταφέρουν.
Ο άριστος δεν είναι - ή δεν πρέπει τουλάχιστον να είναι - αυθάδης και αλαζόνας
αλλά σεμνός και μετριόφρων. Δε διακατέχεται από συμπλέγματα μισαλλοδοξίας
αλλά αποτελεί για όλους μια ελπίδα ότι μπορούμε «να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα». Η αληθινή αριστεία δεν είναι έννοια ανταγωνιστική. Ευνοείται από την άμιλλα
και όχι από το μότο «ο θάνατός σου, η ζωή μου». Δεν πατάει επί πτωμάτων για να
αναδειχθεί, δε χρησιμοποιεί «άλλα μέσα» για να ανέβει. Αναφύεται αβίαστα σαν
το λουλούδι μέσα στα σκίνα, χωρίς να προσδοκά να καταστρέψει ό, τι υπάρχει
γύρω του για να αναρριχηθεί. Λάμπει ως αληθινό πετράδι ανάμεσα στο κίβδηλο,
στο ψεύτικο. Πρόσφατα, ένας απόφοιτος του Σχολείου μας βραβεύθηκε σε μια
ομάδα συμφοιτητών του από τη Νομική Σχολή Αθηνών ανάμεσα σε φοιτητές εκατοντάδων Πανεπιστημίων από όλον τον κόσμο. Αυτός και άλλοι πολλοί αποτελούν
μια απόδειξη ότι το άριστο θα βρει αέρα να αναπνεύσει, θα βρει έδαφος να ανθίσει. Από τα χαμόγελα αυτών των παιδιών πήραμε κι εμείς χαρά και κουράγιο να
συνεχίσουμε να υπηρετούμε την εκπαίδευση. Και τέτοια εκπαίδευση θέλουμε να
υπηρετούμε, τέτοια παιδεία να παράγουμε.
Αν, λοιπόν, «οι δύο ταχύτητες» σημαίνουν αυτούς που προσπαθούν και κοπιάζουν
για ένα καλύτερο αύριο από τη μία, και αυτούς που δεν μπαίνουν στον κόπο να
αγωνισθούν, με την πεποίθηση ότι κάποιος άλλος θα τους το εξασφαλίσει, ώστε να
τα καταφέρουν «αβρόχοις ποσί», εμείς επιλέγουμε να είμαστε με τους πρώτους.
Με αυτούς που στηρίζονται σε ίδια μέσα και με αρετή και προσπάθεια καταφέρνουν να αναδειχθούν και να επιτύχουν τους στόχους που ονειρεύτηκαν, με αυτούς που δεν επαναπαύθηκαν στην «ήσσονα προσπάθεια». Σ’ αυτούς τους πρώην
και νυν μαθητές μας αφιερώνουμε αυτό το τεύχος. Σ΄ αυτούς που διακρίθηκαν σε
όποιο στίβο της ζωής επέλεξαν να υπηρετήσουν και που έδειξαν σε όλους εμάς το
δρόμο για να γίνουμε καλύτεροι.
Σοφία Κατσαούνη
Διευθύντρια Γυμνασίου
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Λογοτεχνικό
Εργαστήρι
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 καλλιεργήσουμε έναν τόπο 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 διάβασαν και παρουσίασαν το βιβλίο «Στο τσιμεντένιο δάσος» της
Λ. Π. Ανδρουτσοπούλου, οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου «Το ταξίδι
που σκοτώνει» του Μ. Κοντολέων, ενώ οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου το έργο «Πρόσφυγες» του Γ. Ξενόπουλου. Παράλληλα η κα
Άννα - Μαρία Βλάσση, των εκδόσεων Βλάσση, ήλθε στο σχολείο
και παρουσίασε τη ζωή και το έργο του Γ. Ξενόπουλου αλλά και
την Αθήνα της περιόδου της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Λογοτεχνικός περίπατος
για τον Γ. Σεφέρη

νεκρού αδελφού». Με τις μαθήτριες Μαρία Κομνηνού, Μυρτώ
Μαρκομιχελάκη, Σοφία Σγουρού, Εβελίνα Σούκου, Σοφία Σπυράτου και Έλενα Στριγγλή διαβάσαμε το έργο «Ρωμαίος και
Ιουλιέτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Με αφορμή και τη συμπλήρωση
400 χρόνων από τον θάνατό του τα παιδιά γνώρισαν τον Άγγλο
δραματουργό και την εποχή του και ετοίμασαν παρουσίαση και
έντυπο υλικό.

Σπουδαίες Διακρίσεις σε Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς
Μεγάλη τιμή αποτέλεσε για εννέα μαθητές του Λυκείου η
συμμετοχή τους στο Μαθητικό Ανθολόγιο Ποίησης και Διηγήματος της Πανελλήνιας Έκδοσης Λογοτεχνών 2015 και η βράβευσή
τους από το Παπαχαραλάμπειο Εκπαιδευτήριο. Οι μαθητές που
διακρίθηκαν είναι οι: Γεωργία-Μαρίνα Αλεξίου, Ελπίδα Αραβαντινού-Ζαφείρη, Εύη Αρβανίτη, Αλεξάνδρα Κατσίρη, Δημήτρης
– Ανδρέας Μπουγιούρης, Αριάδνη Παρθένη, Σαράντης Ραυτόπουλος, Σοφία Σαλούστρου, Γεωργία-Μαρία Φωτοπούλου.

Το σχολείο μας συμμετέχει στο «Λογοτεχνικό εργαστήρι και
Δημιουργική γραφή», ένα πρόγραμμα που οργανώνεται από το
Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ενώ
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου συμμετέχουν σε λογοτεχνικούς
διαγωνισμούς, με πιο πρόσφατο τον διαγωνισμό λογοτεχνικής ανάγνωσης που οργανώθηκε από το Κολλέγιο Αθηνών, με θέμα την
ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη στις 7 Μαρτίου με τις μαθήτριες Δήμητρα Κιοϊλόγλου, Ιωάννα Λιακέα, Αλεξάνδρα Μυρωδιά, Αικατερίνη
Παπαθεοδώρου, Σοφία Σαλούστρου και Χρυσούλα Σπυράτου.
Τιμήσαμε τη διεθνή ημέρα των Μεταναστών με κείμενα των Δημήτρη-Ανδρέα Μπουγιούρη και Εβελίνας Σούκου, καθώς και τη διεθνή ημέρα Ποίησης αναρτώντας στην ιστοσελίδα του Σχολείου και
κοινοποιώντας στους γονείς ανάλογα κείμενα των μαθητών μας.
Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου παρακολούθησαν σε λογοτεχνικό περίπατο στο κέντρο της Αθήνας τους σημαντικότερους
σταθμούς της ζωής του νομπελίστα ποιητή μας Γ. Σεφέρη,
ενώ οι μαθήτριες της Α΄ Λυκείου, Δανάη Μεταξάκη και Έλενα
Στριγγλή έγραψαν παραλλαγές του δημοτικού τραγουδιού «Του

Εξίσου υπερήφανοι αισθανόμαστε για τις τέσσερις μαθήτριες του Σχολείου που πρώτευσαν και διακρίθηκαν σε δύο
Πανελλήνιους Μαθητικούς Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς. Με
το ποίημα «Πορεία» η μαθήτρια Εβελίνα Σούκου (γ΄ Γυμνασίου) κέρδισε το πρώτο βραβείο στον 4ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης»
και το πρώτο βραβείο στον 7ο Πανελλήνιο Μαθητικό Ποιητικό
Διαγωνισμό του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Στον
δεύτερο διαγωνισμό διακρίθηκαν με πρώτους επαίνους η μαθήτρια Αλεξάνδρα Κατσίρη (Β΄ Λυκείου) με το ποίημα «Όταν»,
η μαθήτρια Άννα Παπαδοπούλου (γ΄ Γυμνασίου) με το ποίημα
«Προσφυγιά» και η μαθήτρια Βασιλική Σμυρνή (γ΄ Γυμνασίου)
με το ποίημα «Θάνατος». Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετοχές
σε αυτόν τον διαγωνισμό ξεπέρασαν τις 1000, ενώ το Σχολείο
μας συμμετείχε συνολικά με 10 μαθητές!

Βράβευση των μαθητών μας από το Παπαχαραλάμπειο
Εκπαιδευτήριο

Επίσκεψη κα Άννας - Μαρίας Βλάσση από τις Εκδόσεις
Βλάσση
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Επίσης, θα θέλαμε να επισημάνουμε τη σημαντική διάκριση της μαθήτριας Σοφία Σαλούστρου της Β΄ Λυκείου για τη

συμμετοχή της σε Διεθνή Διαγωνισμό Ποίησης στην ελληνική
γλώσσα με θέμα το «Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων» που
διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης της Ελλάδος. Το ποίημα της μαθήτριας εκδόθηκε σε συλλογή με τίτλο «Το Ολοκαύτωμα – Σπονδή στο μαρτύριο των Ελλήνων Εβραίων – Επιλογή
Σύγχρονης Ποίησης» και παρουσιάστηκε σε ειδική φιλολογική
εσπερίδα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης.
Τέλος, βραβείο στην κατηγορία ποιημάτων Λυκείου απέσπασε η μαθήτρια Αρβανίτη Εύη (Β΄ Λυκείου) στον διαγωνισμό του
Λογοτεχνικού Εργαστηρίου Ανατολικής Αττικής 2015 με το ποίημα «Εκεί».
Αναμφισβήτητα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και περήφανοι, καθώς όλο και περισσότεροι μαθητές εμπλέκονται στα
παραπάνω προγράμματα, προωθούν την ουσιαστική επαφή με
τα λογοτεχνικά κείμενα και καλλιεργούν τη δημιουργική τους
αυτοέκφραση.
Και του χρόνου!
Συμμετέχοντες Μαθητές:
Γυμνάσιο: Αιμιλία Τάτα, Μαριάνθη Μεταξάκη, Μαρία Κομνηνού,
Ειρήνη Κουδουνάκου, Μυρτώ Μαρκομιχελάκη, Κωνσταντίνος
Μητρούλιας, Άννα Παπαδοπούλου, Μαριάννα Πετροπούλου,
Βασιλική Σμυρνή, Εβελίνα Σούκου, Μανώλης Τσάκωνας, Άννα
Χριστοφορίδου
Λύκειο: Ιωάννα - Νίκη Λιακέα, Δανάη Μεταξάκη, Αλεξάνδρα Μυρωδιά, Αικατερίνη Παπαθεοδώρου, Σοφία Σγουρού, Χρυσούλα
Σπυράτου, Έλενα Στριγγλή, Γεωργία-Μαρίνα Αλεξίου, Ελπίδα
Αραβαντινού - Ζαφείρη, Εύη Αρβανίτη, Αλεξάνδρα Κατσίρη, Δήμητρα Κιοϊλόγλου, Δημήτρης-Ανδρέας Μπουγιούρης, Αριάδνη
Παρθένη, Σαράντης Ραυτόπουλος, Σοφία Σαλούστρου, Γεωργία - Μαρία Φωτοπούλου.
Υπεύθυνες Προγράμματος:
Ελένη Κλαδά - Κυπαρισσία Παναγιάρη, Φιλόλογοι
Ακολουθούν τα βραβευμένα έργα:

Προσφυγιά
Άννα Παπαδοπούλου
(Β2 Λυκείου)
1ος έπαινος Γυμνασίων
στον 7ο Πανελλήνιο Μαθητικό Ποιητικό Διαγωνισμό του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας
Τα δάκρυα είχαν ήδη ανακατευτεί με τον πόνο,
τον πόνο που τα προκάλεσε.
Και αυτά θόλωσαν τα μάτια μου
για να μου επιβεβαιώσουν την παρουσία του.
Μα όπως πάλευαν και γλιστρούσαν να βγουν
και όπως έγλυφαν αισθητά το πρόσωπό μου
ένιωσα ζωντανή.
Τα δάκρυα ήταν που μου το επιβεβαίωσαν
μια στιγμή που δεν ήμουν σίγουρη αν ήμουν ή όχι.
Ίσως και να το φανταζόμουν πως ζούσα.
Ή μάλλον όχι,
ίσως και να το έβλεπα σε κάποιον από τους εφιάλτες που με
στοίχειωναν.
Ή μάλλον όχι…
Κοίταξα γύρω μου και αυτό που είδα με τρόμαξε.
Έβλεπα βλέμματα, μα ήταν τόσο άδεια,
έβλεπα πόνο, και ήταν τόσος πολύς,
έβλεπα δυστυχία, και ήταν αληθινή.
Μέρος αυτής ήμουν και εγώ…
Και τότε, θυμάμαι, αναρωτήθηκα.
Μια λέξη προσπάθησα να εκφέρω,
όμως δεν τα κατάφερα,
δεν είχα την δύναμη,
δεν είχα την τόλμη
να ρωτήσω απλά «γιατί;».

Ποιητική συλλογή «Το Ολοκαύτωμα - Σπονδή
στο μαρτύριο των Ελλήνων Εβραίων»

Όταν

Θάνατος

Αλεξάνδρα Κατσίρη

Βασιλική Σμυρνή

(Β2 Λυκείου)

(Β2 Λυκείου)

1ος έπαινος Λυκείων
στον 7ο Πανελλήνιο Μαθητικό Ποιητικό
Διαγωνισμό του Συνδέσμου Εκδοτών
Βόρειας Ελλάδας

1ος έπαινος Γυμνασίων
στον 7ο Πανελλήνιο Μαθητικό Ποιητικό
Διαγωνισμό του Συνδέσμου Εκδοτών
Βόρειας Ελλάδας

Όταν δεν μπορείς να ακούσεις τις σκέψεις σου,
όταν τα ίδια σου τα όνειρα σε απογοητεύουν,
όταν το μπλε της θάλασσας θυμίζει γκρίζο,
τότε θα σε βρίσκω.
Όταν ο φόβος σου γίνει φίλος,
και η ευτυχία σου εχθρός,
όταν στον καθρέπτη σου δεν αναγνωρίζεις την φιγούρα που
σχηματίζεται,
τότε θα σε βρίσκω.
Όταν δεν θα με αναγνωρίζεις,
όταν οι στίχοι των τραγουδιών μας θα είναι φράσεις χωρίς μελωδία,
όταν τα βιβλία μοιάζουν με ανώφελες ιστορίες,
τότε θα έχεις χαθεί.

Ανοίγω τα μάτια μου... όλα γκρι.
Μια γυναίκα ουρλιάζει και μετά... σκοτάδι.
Έχασε το παιδί της, όπως και πολλές άλλες.
Στρέφω το βλέμμα μου αλλού,πάλι όλα γκρι.
Ακόμη ένας πέθανε. Θολώνω, πονάει η ψυχή μου.
Ξαφνικά ένας δυνατός θόρυβος ακούγεται
και μετά... σιωπή.
Πνίγομαι, δεν ανασαίνω, οι φωνές με πλήττουν βαθιά.
Δεν σκέφτομαι λογικά, πανικοβάλλομαι, φοβάμαι.
Ανοίγω τα μάτια μου ξανά και αντικρίζω την πραγματικότητα.
Ο θάνατος εξαπλώθηκε παντού,και στη ψυχή των ανθρώπων...
Παντού νεκροί, παντού μίσος, παντού κακία.
Και μετά το τέλος,
και μετά το τίποτα...

άδραξε 7

Εκεί
Εύη Αρβανίτη
(Β1 Λυκείου)
Βραβείο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Αττικής στο Πρόγραμμα Λογοτεχνικό Εργαστήρι
Ανατολικής Αττικής στην κατηγορία Ποιημάτων Λυκείου
Εκεί που ο αέρας πέθανε, μα τα ρούχα παραδέρνουν
σα λυσσασμένα πάνω στο κλεμμένο σου κορμί.
Εκεί που τα ιδρωμένα μάτια σου μιλούν,
γιατί το στόμα στέγνωσε και η ανάσα σβήνει.
Εκεί που το ηλιοβασίλεμα ξεφυτρώνει από τα χέρια σου
κι όχι από δυο λουλούδια.
Εκεί που οι σκέψεις χάνονται, που δεν φυσάει πια αδιαφορία.
Εκεί που ξεριζώνεις τη μέρα και θάβεις τη νύχτα.
Εκεί που εσύ είσαι ο θύτης του μυαλού σου
κι όχι το θύμα.
Εκεί που μόνο τα νεκρά ψάρια πάνε με το ρεύμα.
Εκεί που οι μόνοι καθρέπτες που υπάρχουν είναι
τα χείλη σου στα χείλη μου.
Εκεί θέλω να με πας.
Εκεί θα σε περιμένω.

Πορεία
Εβελίνα Σούκου
(γ2 Γυμνασίου)
1ο Βραβείο Γυμνασίων στον 7ο Πανελλήνιο Μαθητικό
Ποιητικό Διαγωνισμό του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας
και 1ο Βραβείο Γυμνασίων στον 4ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης»
Μπροστά βαδίζουν πρώτες και σκυφτές οι σκέψεις.
Σέρνουν πίσω τους ματωμένα πληγιασμένα πόδια.
Ασταμάτητες, χοροπηδούν σε στιγμές και αναμνήσεις, πνιγμένες σε λίμνες κόκκινες.
Σε ελπίδες θαμμένες, όνειρα πεταμένα στο μπλε κάποιου ωκεανού,
σε λευκές νύχτες γιορτής, μαύρα συντρίμμια τώρα του ανάλγητου κακού.
Ακόμα και όταν τα πόδια κοντοστέκονται και σταματούν, αυτές συνεχίζουν.
Πού και πού ακούγεται και ένας ήχος ίδιος, μονότονος και λαβωμένος
σαν κλάμα που δεν έγινε δάκρυ, σαν φωνή που δεν έγινε κραυγή.
Ψίθυροι και λόγια, σκορπισμένα μες στη βουβαμάρα του τρόμου,
κομμένες ανάσες και λέξεις μισές, φόβοι- τέρατα.
Πώς μάτωσαν οι καρδιές, πώς πληγώθηκαν τα μάτια,
πώς αθώοι, μάνες, και παιδιά έγιναν θύματα μιας άθλιας πραγματικότητας,
πώς άνθρωποι έγιναν αριθμοί, αταίριαστα γράμματα σε γλώσσες αλλόκοτες.
Οι σκέψεις όμως συνεχίζουν.
Και σέρνουν τα πόδια σε κακοτράχαλα μονοπάτια γεμάτα παγίδες, εχθρούς,
πόνους.
Ένας πηγαιμός χωρίς θέλω, ένας πηγαιμός μονάχα πρέπει.
Ένας δρόμος που ξεριζώνει χωριά, βυθίζει ζωές στο σκοτάδι του σήμερα.
Σε ποιον ουρανό θα ξημερώσουν αύριο, ποιος ήλιος θα τους ζεστάνει;
Ποια γη, ποια πόλη, ποια χώρα; Κανείς δεν τους περιμένει.
Έμειναν πίσω ασάλευτα και ρημαγμένα.
Και τα πόδια τούς πάνε όλο και πιο μακριά από εκεί
όπου το βλέμμα δεν θα φτάνει πια να αγκαλιάσει τα αγαπημένα χώματα,
μακριά, σε σπίτια συρματοπλέγματα και πατρίδες σκοτεινά πελάγη.
Και οι σκέψεις συνεχίζουν, και όπου κάποτε φτάσουν τα πληγιασμένα πόδια
μπροστά τους πάντα οι σκέψεις ασυγκράτητες θα ορμούν
να κατασπαράξουν τη λησμονιά.
Μέχρι τη στιγμή που θα βρουν λιμάνι να γαληνέψουν, λιμάνι να τους γαληνέψει,
ως τότε θα μαστιγώνουν τα πόδια, ακούραστες και βασανιστικές
μαρτύριο και μάρτυρες μαζί της δικής μας γύμνιας και ντροπής.
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Διαγωνισμός Ερμηνευτικής Ανάγνωσης Λογοτεχνικών Κειμένων με θέμα «Οδυσσέας Ελύτης ο ποιητής του Αιγαίου» στο Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού

Η αρπαγή της γυναίκας
του Διγενή (αλλιώς)
Έλενα Στριγγλή,

Α2 Λυκείου

Η μέρα είναι ηλιόλουστη κι ο ουρανός καθάριος
κι ο Διγενής μου ο γλυκός μες τα χωράφια σπέρνει.
Άχου ο Διγενούλης μου, που αγάπη του είναι η γη του,
σπέρνει , δουλεύει, συνεχώς, απ’ το πρωί ως το βράδυ.
Κι εγώ η καλή του η κυρά μ’ αγάπη περιμένω,
τον περιμένω κι ώσπου να ΄ρθει φαί τού μαγειρεύω.
Μα εκεί που είμαι μόνη μου, εκεί που μαγειρεύω,
ακούω ήχο δυνατό και προς την πόρτα τρέχω.
Ώσπου να φτάσω, σκέφτομαι, τι έγινε κει κάτω.
Ακούω βήματα , φωνές, λες να’ ναι ο Διγενής μου;
Λες να συνέβη τίποτα, κακό να τον εβρήκε;
Μήπως έχουμε πόλεμο, μήπως εχθροί είναι κι ήρθαν;
Σαν φτάνω, όμως, ξαφνικά άγνωστο αντικρίζω,
άγνωστο πάνω σε άλογο, άσπρο σαν και το γάλα.
Εσύ είσαι, λέει ο άγνωστος, του Διγενή η γυναίκα;
Εγώ είμαι, λέω περήφανη, όμως σε ποιον μιλάω;
Ανέβα πάνω στο άλογο και άσε τις συστάσεις.
Τρελή δεν είμαι, άγνωστε, ξένο ν’ ακολουθήσω.
Ανέβα συ με το καλό, αλλιώς θα σ’ ανεβάσω.
Πες μου, όμως, τι με θες, κι αν είναι, θε να ανέβω.
Αλλά ο ξένος θύμωσε και μ’ έβαλε στη σέλα.
Κι εγώ σαν είμαι αδύναμη είπα να κάνω πίσω.
Όσο γι’ αυτό που ρώτησες, άρχισε αυτός να λέει,
να σε παντρέψουν πάμε σ’ εκκλησιά με άρχοντα ρωμαλέο.
Μα τι είναι τώρα αυτά που λες; Εγώ είμαι παντρεμένη.
Κι αν έρθει ο Διγενής ο άντρας μου, άντρας ανίκητος
σκληρός, σωστό θηρίο, τότε θα δει ο άρχοντάς σου.
Σκέφτομαι, όμως, μετά, ο Διγενής δε θα ΄ρθει.
Ωιμέ, συμφορά, και τι θα γίνει τότε;
Μακάρι πουλάκι να βρεθεί, την είδηση να πάει.
Και σαν περάσαμε βουνά και κάμπους και λιβάδια
εφτάσαμε στην εκκλησιά, να γίνουνε οι γάμοι.
Αχ Διγενούλη μου καλέ, πού είσαι να με σώσεις;
Κι αρχίζει ο παπάς τα γράμματα κι ο διάκος τα βαγγέλια,
μα εγώ ακούω άλογο να τρέχει προς εμένα.
Πάψε παπά τα γράμματα και διάκο τα βαγγέλια
κι ο μαύρος μου σιλιμουντρά κι ο Διγενής είν’ κι ήρτε.
Γινότανε να ήμουνα και πιο ευτυχισμένη;
Ο μαύρος που κρυφοτάιζα αφ’ το ακριβό κριθάρι
και που τον κρυφοπότιζα μες σε αργυρή λεγένη.
Κι ο Διγενής ο άντρας μου ο πολυαγαπημένος,
που όλοι τον φοβήθηκαν και το’ βαλαν στα πόδια.
Κι ο μαύρος εγονάτισε και πάνω του με πήρε.
Και πήγαμε στο σπίτι μας να φάμε τη φακή μας.

Μαθητικά Ανθολόγια
Ποίησης και
Διηγήματος της Πανελλήνιας Έκδοσης
Λογοτεχνών

Δράσεις της Περιβαλλοντικής Ομάδας
για το σχολικό έτος 2015-2016

Κ

ατά τη σχολική χρονιά 2015-2016 ο Περιβαλλοντικός Όμιλος πραγματοποίησε μία σειρά από δράσεις με την ενεργό συμμετοχή μεγάλου αριθμού μαθητών του Γυμνασίου.

Κάθε Δευτέρα, υπό τον συντονισμό δύο καθηγητριών, οι μαθητές πραγματοποίησαν ενδοσχολικές και εξωσχολικές περιβαλλοντικές δράσεις με στόχο την προσφορά προς το κοινωνικό
σύνολο. Συγκεκριμένα, οι μαθητές ασχολήθηκαν βιωματικά με
τα παρακάτω:
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Ενδοσχολικά:
• δημιουργία σχολικού λαχανόκηπου,
• φύτευση πατάτας Νάξου σε σάκους,
• ανάποδη φύτευση ντομάτας,
• παρασκευή βιολογικού αρωματικού σαπουνιού και υγρού
κρεμοσάπουνου,
• ανακύκλωση οργανικών υλικών,
• κομποστοποίηση με γεωσκώληκες,
• παραγωγή βιολογικού λιπάσματος,
• καλλιέργεια αρωματικών βοτάνων και λουλουδιών,
• αποξήρανση βοτάνων και μυρωδικών,
• διατήρηση σκουλικόφαρμας,
• ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας με την καμπάνια
«Τίποτα δεν πάει χαμένο»,
• διοργάνωση διαγωνισμού «Ο καλύτερος ανακυκλωτής» με
στόχο την ανακύκλωση όσο γίνεται περισσότερων πλαστικών και αλουμινένιων συσκευασιών (νικητής διαγωνισμού:
Βασίλης Νησιανάκης, β’ Γυμνασίου),
• έκθεση φωτογραφίας στο σχολείο με θέμα «Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μου το Φθινόπωρο» κατά την Εβδομάδα Περιβάλλοντος (12-16 Οκτωβρίου 2015),
• συμμετοχή στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar του σχολείου και
πώληση βιολογικών σαπουνιών δικής μας παρασκευής (τα
έσοδα προσφέρθηκαν στο Σύλλογο ‘ΕΛΠΙΔΑ’) και
• δημιουργία εγχειριδίου για τα βότανα με τίτλο «Βοτανολογώντας».
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Εξωσχολικά:
• ενίσχυση της ΜΚΟ ‘Το Χαμόγελο του
Παιδιού’ με τα έσοδα από την ανακύκλωση των συσκευασιών στο πλαίσιο
του διαγωνισμού «Ο καλύτερος ανακυκλωτής»,
• συμμετοχή στις δράσεις της Εβδομάδας Περιβάλλοντος 2015,
• συμμετοχή στη δράση Let’s do it
Greece 2016 σε συνεργασία με το
δίκτυο Μεσόγειος SOS και τον Δήμο
Ωρωπού με καθαρισμό της παραλίας Ωρωπού και συμμετοχή στην Εβδομάδα Εθελοντισμού (11-15.4.2016) φυτεύοντας
άνθη και φυτά στην αυλή του σχολείου,
• συγκέντρωση πλαστικών πωμάτων για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο
για την πρόληψη αυτοκινητιστικών ατυχημάτων ανηλίκων,
• συμμετοχή στη παγκόσμια διαδικτυακή πλατφόρμα Aspnet in
Action της UNESCO στον τομέα «Βιοποικιλότητα και Αειφορία»,
• συμμετοχή στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό για τα Δάση και
τη Δασοπονία και
• πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής στην Τρίπολη Αρκαδίας.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους μαθητές για την εξαιρετική
συνεργασία!

Συμμετέχοντες Μαθητές:
Ελένη Αλεξάνδρου, Κωνσταντίνος Ανδρινόπουλος, Αναστάσης
Βαφειάδης, Ειρήνη Βαφειάδη, Άρης Γερογιάννης, Μαρία Διαμαντοπούλου, Μιχάλης Ζαγοραίος, Αλέξανδρος Θεοφιλόπουλος
– Γκρένιτς, Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Καράμπελας, Κωνσταντίνος Κουφάκης, Σάββας Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνα Μεϊντάνη, Μαρία – Ανθούλα Μεταξάκη, Βασίλης Μητρούλιας, Μιχαήλ
Μυλερός, Σωτήρης Μωραϊτης, Βασίλης Νησιανάκης, Άγγελος
Παναγέας, Ιωάννης Παπαδάκης, Αναστασία Παπαθεοδώρου,
Πάνος Πολυζωγόπουλος, Νίκος Ρούλιας, Ειρήνη Σάββα, Σοφία
Σπανουδάκη, Θοδωρής Σπυράτος, Ελισάβετ Τσιμπούκη, Βασιλική – Μαρία Φούντα, Σωτήρης Χουντής
Υπεύθυνες Προγράμματος:
Ηρώ Κατσαμάγκα, Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας
Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Χημικός
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Όμιλος Ρομποτικής

Ε

ίναι γεγονός ότι η χρήση αυτοματισμών και εφαρμογών
ρομποτικής είναι εντυπωσιακή και συνεχώς αυξανόμενη σε
πολλούς τομείς της ζωής τα τελευταία χρόνια. Για τον λόγο αυτόν το σχολικό έτος 2015 – 2016 αποφασίσαμε να εισαγάγουμε
τους μαθητές μας στον καινούργιο, χρήσιμο και εντυπωσιακό
κόσμο της Τεχνολογίας και της Ρομποτικής με τη λειτουργία
ενός Ομίλου.

Ο Όμιλος

Στο Εργαστήριο Πληροφορικής, για δύο ώρες κάθε βδομάδα, οι μαθητές οι οποίοι επέλεξαν να ασχοληθούν με τη Ρομποτική είχαν τη δυνατότητα να εντρυφήσουν στις μεθόδους που
ακολουθεί ο τομέας της ηλεκτρονικής και του αυτοματισμού
και να εφαρμόσουν αυτά που μάθαιναν σε συγκεκριμένες πλακέτες και μικροεπεξεργαστές. Έτσι, οι μαθητές διδάχτηκαν τις
βασικές αρχές του προγραμματισμού, π.χ. η διαχείριση του μικροεπεξεργαστή Arduino γίνεται με χρήση της γλώσσας C.

Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης

Ένας από τους βασικούς στόχους που είχαν τεθεί ήταν οι
μαθητές μας να κατανοήσουν τα οφέλη της συνεργατικής και
ομαδικής εργασίας. Για τον λόγο αυτόν χωρίστηκαν σε ομάδες
των 3 - 4 ατόμων και λειτουργούσαν περισσότερο ως σύνολο
παρά ως μεμονωμένοι εκπαιδευόμενοι.
Μια άλλη βασική παράμετρος του τρόπου λειτουργίας του
ομίλου ήταν το γεγονός ότι η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε δεν ήταν αυτή της πλήρους και λεπτομερούς περιγραφής
όλων των βημάτων-ενεργειών που έπρεπε να εκτελέσουν οι
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μαθητές προκειμένου να λειτουργήσουν τα κυκλώματα και τα
προγράμματά τους. Η μέθοδος που ακολουθήσαμε αφορούσε
στα εξής:
• προβολή παρουσιάσεων και video σχετικά με τις κάθε φορά
καινούργιες έννοιες που θα έπρεπε να κατανοήσουν οι μαθητές
• συζήτηση για τον τρόπο εφαρμογής των νέων γνώσεων που
αποκτήθηκαν
• προτάσεις από τον διδάσκοντα και από τους μαθητές σχετικά με την εφαρμογή προς υλοποίηση
• μεθοδολογία «δοκιμής και πλάνης» κατά τη διάρκεια υλοποίησης των διαφόρων project, για πιο ουσιαστική μάθηση, με
εποπτική συμμετοχή του διδάσκοντα

Έμφαση στην αυτονομία

Σημαντική έμφαση δόθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές προσέγγιζαν όποια προβλήματα προκύπταν κάθε φορά.
Μέρος του εκπαιδευτικού συλλογισμού υπήρξε η ακολουθία
της λογικής σειράς της ανάλυσης, σχεδίασης, υλοποίησης, δοκιμής και αξιολόγησης του έργου με τους μαθητές, ώστε εκείνοι να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν πρωτοβουλίες και να
ξεπεράσουν (ει δυνατόν) μόνοι τους τις δυσκολίες.

Συμπερασματικά

Η πρώτη επαφή των μαθητών με τη Ρομποτική αποδείχθηκε
ότι τους προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν οι προοπτικές για περαιτέρω ενασχόληση με τον εντυπωσιακό αυτόν
κόσμο της Τεχνολογίας και για δημιουργία ακόμα πιο σύνθετων
εφαρμογών Ρομποτικής την επόμενη χρονιά!

Συμμετέχοντες Μαθητές:
Χρίστος Αποστόλου, Κωνσταντίνος Καλπούζος, Χρήστος Καραντάνος, Αντώνης Κωνσταντιανός, Βασίλης Μεϊντάνης, Νίκος Μιχιώτης, Μίνα Μυλωνά, Βάιος Ντάκος, Γιάννης
Παπαδάκης, Παναγιώτης Πάτσης, Διονύσης Σκαλτσάς, Ευθύμης Σπανόπουλος, Κωνσταντίνος Στουραΐτης, Μανώλης Συντέτας, Γιώργος Φλώρος, Σωτήρης Χουντής
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Θανάσης Χούπας, Καθηγητής Πληροφορικής
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The Pennat1 Project

Ο

διαγωνισμός F1 in Schools είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί παγκοσμίως, για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος και των
γνώσεων των μαθητών γύρω από τις Φυσικές Επιστήμες, τη
Μηχανική, τα Μαθηματικά και φυσικά τις Νέες Τεχνολογίες.
Στο διαγωνισμό αυτό συμμετέχουν μαθητές από περίπου 30
χώρες του κόσμου με ηλικίες από 9 – 19 ετών και μέσα από
αυτόν έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πως λειτουργεί μια
αγωνιστική ομάδα της F1, όχι απλά παρατηρώντας, αλλά λειτουργώντας μέσα σε αυτή ως μέλος της. Πιο συγκεκριμένα οι
μαθητές οργανώνουν με τη βοήθεια ενός εκπαιδευτικού μια
αγωνιστική ομάδα F1 μοιράζοντας ρόλους και ακολουθώντας
κατά γράμμα χρονοδιάγραμμα εργασιών.
Αρχικός στόχος της ομάδας είναι η οργάνωσή της σε επίπεδο marketing και διαφήμισης, ώστε να μπορέσει να προσελκύσει χορηγούς και συνεργάτες. Στη συνέχεια το τμήμα σχεδιασμού και ανάπτυξης πρέπει να σχεδιάσει, να κατασκευάσει
και να δοκιμάσει ένα αγωνιστικό μοντέλο περιορισμένων διαστάσεων (περίπου 20 x 10 cm) το οποίο αφού κατασκευαστεί,
βαφτεί και δοκιμαστεί καλείται να τρέξει σε αγώνες με αντίστοιχα μοντέλα άλλων ομάδων. Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει βαθμολόγηση σε όλους τους τομείς (έρευνα, ανάπτυξη,
marketing, social media, κατασκευή, μηχανολογικές γνώσεις)
στους εθνικούς αγώνες που γίνονται λίγο πριν το τέλος της
σχολικής χρονιάς. Οι πρώτες ομάδες του εθνικού διαγωνισμού
θα συναντήσουν τις αντίστοιχες καλύτερες από τις υπόλοιπες
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30 χώρες, στους παγκόσμιους τελικούς που διεξάγονται το
φθινόπωρο σε μια από αυτές που συμμετέχουν και έτσι προκύπτει ο παγκόσμιος πρωταθλητής.
Το Γυμνάσιο – Λύκειο ΩΘΗΣΗ συμμετείχε φέτος για πρώτη
φορά στο διαγωνισμό F1 in Schools με τους μαθητές:
Γιώργο Αποστόλου (αρχηγό)
Γιάννη Γούλια (σχεδιαστή γραφικών)
Κωνσταντίνο Μπουράμα (μηχανικό σχεδίασης)
Κωνσταντίνα Παπαναστασίου (marketing και διαφήμιση)
Βαγγέλη Πρασόπουλο (μηχανικό κατασκευής)
Το όνομα της ομάδας μας ήταν Pennat1
από το λατινικό επίθετο pennatus, - i (φτερωτός)
με την κατάληξη -1 (αντί του – i ) για να παραπέμπει στην F1.
Όλα ξεκίνησαν με μεγάλο ενθουσιασμό από το καλοκαίρι
του 2015, οπότε και έγιναν οι πρώτες κινήσεις για την οργάνωση της ομάδας. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αλλά και
κατά τη διάρκειά της οι εργασίες συνεχίστηκαν με μεγάλο ζήλο
και ενδιαφέρον, ώστε η ομάδα να ανταποκριθεί στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών του διαγωνισμού σε συνδυασμό με τις
σχολικές υποχρεώσεις. Καθώς περνούσαν οι μήνες οι εβδομαδιαίες συναντήσεις, οι εργασίες, η επικοινωνία με μεταξύ μας
και με τους συνεργάτες μας έγιναν μέρος της καθημερινότητας μας. Δεν μπορώ να ξεχάσω την ημέρα που στην οθόνη του
υπολογιστή εμφανίστηκε μετά από πολλές ώρες δουλειάς η

τελική μορφή του μοντέλου μας. «Μάλιστα κυρίες και κύριοι,
από αυτή τη στιγμή έχουμε αυτοκίνητο», είπα και ξεσπάσαμε
σε χειροκροτήματα. Από τη στιγμή εκείνη και μετά ξεκίνησε ο
γολγοθάς της κατασκευής, της βαφής της προαρμογής στις
προδιαγραφές με ταυτόχρονες κινήσεις προώθησης της ομάδας σε επίπεδο προώθησης και διαφήμισης.
Μέσα σε αυτή την πορεία που ακολουθήσαμε μέχρι το τέλος και τη συμμετοχή στους Εθνικούς Τελικούς Αγώνες περάσαμε πάρα πολλά. Χαρές, λύπες, εντάσεις απογοητεύσεις,
νεύρα, ενθουσιασμούς. Η προσπάθεια ήταν τεράστια από όλα
τα παιδιά της ομάδας (να μην ξεχάσω εδώ να αναφέρω και τη
μαθήτρια Γεωργία Φωτοπούλου που ήταν στην αρχική σύνθεσή της ομάδας σχεδιάζοντας την αρχική μορφή του λογότυπου
της ομάδας αλλά και του portfolio των εργασιών) και συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό από την πρώτη μέχρι τελευταία μέρα.
Επίσης, τους συναδέλφους καθηγητές Μάνο Κουτσουδάκη
(Μαθηματικός) και Γιάννη Καμπίτη (Καθηγητή Τεχνολογίας) για
την υποστήριξή τους.

Η χαρά και η ικανοποίηση των παιδιών, αλλά και τα συγχαρητήρια που ακούσαμε για τις γνώσεις τους κατά τη διάρκεια
των αγώνων ήταν για μας η καλύτερη ανταμοιβή για τις προσπάθειές μας.
Ευχαριστούμε όσους πίστεψαν σ’ εμάς και όσους μας στήριξαν ψυχολογικά, υλικά και οικονομικά την ομάδα μας.
Την επόμενη χρονιά θα επιστρέψουμε ανανεωμένοι, πιο
έμπειροι και πιο έτοιμοι.
Υ.Γ.: Όπως παρατηρήσατε χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό
πρόσωπο σε όλο το κείμενο, γιατί νιώθω κι εγώ μέλος αυτής
της ομάδας που θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά και μυαλό μου. Μπράβο σας παιδιά!
Επιμέλεια Άρθρου: Νίκος Παπαδόπουλος, Φυσικός
W: pennat1.othisi.eu/
Τ: twitter.com/pennat1_F1
F: www.facebook.com/pennat1/?fref=ts

Pennat1
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Ημέρες Σταδιοδρομίας

1α

Κάνε τη σωστή επιλογή – Μάθε όσα περισσότερα μπορείς!

Ό

πως είναι γνωστό σε όλους μας, μια σημαντική στιγμή στη ζωή
κάθε νέου είναι όταν καλείται να πάρει κάποιες αποφάσεις για
τη μελλοντική επαγγελματική του δραστηριότητα. Το Σχολείο μας
και εφέτος διοργάνωσε την εκδήλωση «Ημέρες Σταδιοδρομίας», με
σκοπό να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια των μαθητών του, την περίοδο που καλούνται να εκτιμήσουν τις δυνάμεις τους και να αποφασίσουν για τη σταδιοδρομία τους. Η εκδήλωση αυτή αντικατοπτρίζει
ένα μέρος των προσπαθειών του Τμήματος Σχολικής Ψυχολογίας, το
οποίο στέκεται πλάι στους μαθητές προκειμένου να τους βοηθήσει
να βρουν τον επαγγελματικό δρόμο που ταιριάζει στις ικανότητες και
τις επιθυμίες τους. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αφορά στο
ταίριασμα του θέλω με το μπορώ.
Την περίοδο Μάρτιου – Απρίλιου 2016, στο χώρο του Σχολείου,
επαγγελματίες από όλο το φάσμα του εργασιακού χώρου, κατέθεσαν
τις εμπειρίες τους, δίνοντας μια ρεαλιστική εικόνα για τις όψεις του
επαγγέλματός τους. Οι εμπειρίες που κατέθεσαν αλλά και οι συμβουλές τους μπορούν να συνδράμουν προσφέροντας διεξόδους στον
προβληματισμό των νέων για τις σπουδές και το μελλοντικό τους
επάγγελμα.
Οι εξελίξεις στις σπουδές και στα επαγγέλματα, η αγορά εργασίας
στη σύγχρονη πραγματικότητα και οι συνθήκες που επικρατούν στον
κόσμο της εργασίας αποτέλεσαν αντικείμενα συζήτησης κατά την Εκδήλωση αυτή. Οι ομιλίες απευθύνθηκαν στους μαθητές της Α’ και Β΄
Λυκείου. Στόχος τους δεν ήταν η τελική επιλογή ενός επαγγέλματος
από τους μαθητές μας, τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά η απόκτηση βιωματικής ενημέρωσης σχετικά με τα υπάρχοντα επαγγέλματα.
Για την υλοποίηση αυτής της εκδήλωσης νιώθουμε την ανάγκη

Ε

να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους που με φιλαλληλία - έναντι των
άλλων εργασιών που απαιτεί ο ρόλος τους - συντέλεσαν στην πραγματοποίησή της. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους προσκεκλημένους ομιλητές μας που με αμέριστη εμπιστοσύνη στο όνομα του Σχολείου
μας δέχτηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη να συμμετάσχουν κάνοντας μια
εισήγηση για το επάγγελμά τους.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΩΝ
• Ντίνος Ανδριανόπουλος - Marketing
• Σωτήρης Ανυφαντής - Αρχιτεκτονική
• Γιώργος Γερόπαπας - Ιατρική - Αγγειοχειρουργική
• Μαριάτζελα Γιαχνή - Ψυχολογία
• Δήμητρα Δανδόλου-Μαυρίκη - Επιστήμη Προσχολικής Ηλικίας
• Δημήτρης Δουδουνής - Τραπεζική Διοίκηση
• Έφη Ζαχαρά - Ανθρώπινο Δυναμικό
• Γιώργος Ιωακειμίδης - Κοινωνική Εργασία
• Κατερίνα Κοντογιάννη - Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Σπύρος Λιναράς - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
• Γιώργος Μυλερός - Πολιτικός Μηχανικός & Μηχανικός
Περιβάλλοντος
• Νίκος Παπαδήμας - Οδοντιατρική
• Βασίλης Παρασκευάς - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Θεοφανώ Πασιουρτίδη - Ιατρική - Ψυχιατρική
• Μιχάλης Πάτσης - Νομική
• Νίκος Πισιμίσης - Μοριακή Βιολογία
Γεράσιμος Στανίτσας - Χημικός Μηχανικός
• Γιώργος Συντέτας - Η/Υ - Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
• Βαγγέλης Τσάκας - Η/Υ - Τηλεπικοινωνίες

υχαριστούμε πολύ τη διοίκηση του Ομίλου Υγεία για την ξενάγηση των μαθητών μας στο Διαγνωστικό και Θεραπευτικό
Κέντρο Υγεία.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον χειρουργό κ.
Γιάννη Πατούλη για την παρουσίαση του ιατρικού επαγγέλματος και τον κ. Δημήτρη Στέφο για το συντονισμό της εκδήλωσης.
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Ε

υχαριστούμε πολύ
την κα Δήμητρα
Δανδόλου - Μαυρίκη για
τη φιλοξενία των μαθητών μας στον Παιδικό
Σταθμό - Νηπιαγωγείο
Dandolina.

1β

2

3

1. α.β. Στιγμιότυπα από το Αμφιθέατρο κατά τη
διάρκεια των ομιλιών της Εκδήλωσης Ημέρες
Σταδιοδρομίας
2. Ο κ. Γ. Μυλερός παρουσιάζει το Επάγγελμα του
Πολιτικού Μηχανικού και του Μηχανικού Περιβάλλοντος
3. Ο κ. Γ. Στανίτσας κατά τη διάρκεια της εισήγησής
του για το αντικείμενο του Χημικού Μηχανικού
4. Ο κ. Σ. Ανυφαντής παρουσιάζει το επάγγελμα του
Αρχιτέκτονα
5. Ο κ. Μ. Πάτσης, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
6. Ο κ. Ν. Παπαδήμας, Οδοντίατρος
7. Ο κ. Β. Τσάκας,
Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός
8. Ο κ. Ν. Ανδριανόπουλος παρουσιάζει τα επαγγέλματα που σχετίζονται
με το Marketing και την Επικοινωνία
9. Η κ. Μ. Γιαχνή μιλάει για
το επάγγελμα του Ψυχολόγου
10. Ο κ. Ν. Πισιμίσης,
Μοριακός Βιολόγος
11. α.β. Οι εκπρόσωποι της EUROBANK,
κ. Δ. Δουδουνής και κα Ε. Ζαχαρά,
παρουσιάζουν επαγγέλματα που
σχετίζονται με την Τραπεζική Διοίκηση και τα Χρηματοοικονομικά
12. Ο κ. Γ. Ιωακειμίδης κατά τη διάρκεια της εισήγησής του
για το επάγγελμα του Κοινωνικού
Λειτουργού
13. Ο κ. Σ. Λιναράς μιλάει για το συνδυασμό των Πολυτεχνικών Σχολών
με την επιστήμη των Οικονομικών
14. Η κ. Κ. Κοντογιάννη μιλάει
για το αντικείμενο του Συμβούλου
Επιχειρήσεων
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15. O κ. Β. Παρασκευάς παρουσιάζει
τα Τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου αλλά και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρουν
16. Η κ. Φ. Πασιουρτίδη,
Παιδο-Ψυχολόγος
17. Ο κ. Γ. Συντέτας,
Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
18. Ο κ. Γ. Γερόπαπας,
Γιατρός-Αγγειοχειρουργός

Υπεύθυνη Προγράμματος:
Κατερίνα Ανδριώτη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
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Ένα βήμα
πιο μακριά
Παγκόσμια πρωτιά
της Νομικής Σχολής Αθηνών
Ομιλία του
κ. Θωμά Παπαδογιάννη – Βαρουχάκη,
αποφύτου Γυμνασίου - Λυκείου Ώθηση

Σ

τα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει ο Εκπαιδευτικός
Όμιλος ΩΘΗΣΗ να προβάλλει τις επιτυχίες των αποφοίτων
του και να διατηρήσει τον δίαυλο επικοινωνίας μαζί τους ανοιχτό, προσκαλέσαμε τους μαθητές του Σχολείου και του Φροντιστηρίου σε μία παρουσίαση, όπου μπόρεσαν να εμπλουτίσουν
τις γνώσεις τους επάνω σε έναν τομέα θεωρητικών σπουδών
που τους αφορά και να λάβουν πληροφορίες από πρώτο χέρι
από κάποιον που πέρασε από τα ίδια μονοπάτια με αυτούς, και
μάλιστα όχι πολλά χρόνια πριν. Ευχαριστούμε, λοιπόν, και πάλι
από αυτές τις σελίδες τον Θωμά Παπαδογιάννη - Βαρουχάκη
που, μέσα σε όλες τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, κατάφερε να προετοιμάσει αυτήν την παρουσίαση.
Ο Θωμάς βρέθηκε κοντά μας για να μας μιλήσει για την παγκόσμια πρωτιά που πέτυχε μαζί με ομάδα συμφοιτητών του
από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών - στην οποία
και συμμετείχε - σε διαγωνισμό που διοργανώθηκε στο King’s
College του Λονδίνου από το Center for International Legal
Studies. Αποτελεί σημαντικότατη διάκριση για την ελληνική
ομάδα, που υπερίσχυσε έναντι 50 διεθνών πανεπιστημίων. Στη
συνέχεια, ο Θωμάς απάντησε σε ερωτήσεις καθηγητών και μαθητών που παρακολούθησαν την ομιλία.
«Θα ήθελα, πριν από ο,τιδήποτε άλλο, να εκφράσω τις θερμές
μου ευχαριστίες προς την Ώθηση και τους καθηγητές της, που
μου έδωσαν τη χαρά και την τιμή να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Στους ανθρώπους αυτούς, άλλωστε, οφείλω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για τα εφόδια που μου έχουν παράσχει στην
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Ο απόφοιτος του Γυμνασίου – Λυκείου ΩΘΗΣΗ,
Θωμάς Παπαδογιάννης – Βαρουχάκης
πορεία μου προς το Πανεπιστήμιο. Είμαι βέβαιος πως χωρίς
αυτούς δεν θα είχα πετύχει ούτε τα μισά από τα λίγα που έχω
καταφέρει. Ήταν η δικιά τους επιμονή και το δικό τους μεράκι
που μου επέτρεψαν να περάσω στο Πανεπιστήμιο, παρά τις
δυσκολίες.
Ο διαγωνισμός στον οποίο συμμετείχαμε με την ομάδα του
Πανεπιστημίου μας είχε ως θέμα την επενδυτική διαιτησία,
την επίλυση δηλαδή μιας διαφοράς από έναν διαιτητή-δικαστή
τον οποίο τα αντίδικα μέρη είχαν επιλέξει. Το θέμα του διαγωνισμού αφορούσε το δίκαιο των επενδύσεων, έναν κλάδο
μοντέρνο και ανερχόμενο, ο οποίος δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί
ιδιαίτερα στην Ελλάδα.
Η δική μας υπόθεση, η οποία ήταν επηρεασμένη από πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα: μια φανταστική εταιρεία είχε επενδύσει σε μια φανταστική χώρα στον τομέα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα στα
φωτοβολταϊκά, με βάση μια συμφωνία που τα δύο μέρη είχαν
συνάψει. Η φανταστική χώρα είχε υποσχεθεί να δίνει κάποια
χρήματα κάθε μήνα στην εταιρεία, ώστε να της δώσει κίνητρο
για να προωθήσει τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας που ήταν

: Υπήρξαν κριτήρια επιλογής για αυτούς που συμμετείχαν
στην ομάδα;
Θ.Π.-Β.: Μόλις βγήκε η προκήρυξη για τον διαγωνισμό ανταποκρίθηκαν σε αυτήν γύρω στα 30 με 40 άτομα. Από την ίδια
κιόλας μέρα άρχισαν να μοιράζουν εργασίες με σκοπό να
ελαττώσουν τον αριθμό των φοιτητών, μέχρις ότου μείναμε 10
άτομα. Στη συνέχεια, ο καθηγητής χρησιμοποίησε τη φυσική
επιλογή: αύξανε διαρκώς τον όγκο της εργασίας, μέχρι να μείνουν μόνο 6 άτομα. Η λογική του ήταν ότι δε θα έδινε προσοχή
στα βιογραφικά, ο καθένας θα αποδείκνυε μέσα από τον διαγωνισμό τι αξίζει. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, η ίδια η ομάδα
βγήκε από μόνη της: στον ένα μήνα φάνηκε ποιοι μπορούσαν
πραγματικά να συνεργαστούν, ποιοι το ήθελαν πραγματικά.
Δεν ήταν θέμα ικανότητας, ήταν θέμα επιμονής.

Ο Γενικός Διευθυντής του Σχολείου, Ηλίας Συμιδαλάς
πολύ ακριβές. Επειδή όμως ήρθαν πολλές εταιρείες, η χώρα
αποφάσισε να σταματήσει να δίνει χρήματα, πράγμα που φυσικά δυσαρέστησε την εταιρεία, η οποία υπολόγιζε στα χρήματα
αυτά για να συνεχίσει να λειτουργεί. Έτσι, αφού δεν μπόρεσαν
να τα βρουν, η εταιρεία κατέφυγε στον διαιτητή-δικαστή για να
βρει το δίκιο της, ζητώντας δηλαδή αποζημίωση για τα χρήματα που είχε χάσει.
Από τη μία, η εταιρεία είχε δίκιο, όταν έλεγε πως δεν πήρε τα
χρήματα που της είχαν υποσχεθεί. Από την άλλη, όμως, η χώρα
είχε τα δικά της προβλήματα και δεν μπορούσε να δίνει τόσα
χρήματα, όταν οι πολίτες της «δεν έχουν να φάνε».
Στην πραγματικότητα και οι δύο είχαν δίκιο και ταυτόχρονα κανείς τους. Όπως μάθαμε εντέλει και όπως πολύ συχνά ισχύει
στη νομική και στο δίκαιο, είναι θέμα οπτικής γωνίας. Κανείς δεν
έχει απόλυτο δίκιο ή απόλυτο άδικο. Το θέμα είναι ποιος θα πείσει τελικά το δικαστή ότι έχει περισσότερο δίκιο από τον άλλο.
Εμείς ως ομάδα της Νομικής λάβαμε την φανταστική υπόθεση,
όσα δηλαδή σας περιέγραψα μόλις, κάπως πιο αναλυτικά, τα
αιτήματα της εταιρείας και τις απαντήσεις της χώρας. Δουλειά
μας ήταν να διαβάσουμε πολύ καλά τι είχε συμβεί και στη συνέχεια να βρούμε επιχειρήματα για να υπερασπιστούμε και τις
δύο πλευρές.
Συνολικά η ομάδα μας κέρδισε 8 βραβεία, μεταξύ άλλων και το
βραβείο για την καλύτερη προφορική παρουσίαση, το καλύτερο
γραπτό αλλά και την καλύτερη συνολική απόδοση, καθώς και
1.000 ευρώ χρηματικό έπαθλο, τα οποία όμως αποφασίσαμε να
δωρίσουμε στην επόμενη ομάδα που θα ταξιδέψει τον ερχόμενο Νοέμβρη στην Αργεντινή για τον επόμενο διαγωνισμό.
Για να επιτύχουμε όσα επιτύχαμε χρειάστηκε να δουλέψουμε
σκληρά από τον Μάρτη μέχρι τον Νοέμβρη. Η δουλειά ήταν
καθημερινή, πολλές ώρες την ημέρα, σε σημείο που το διάβασμα για τις Πανελλήνιες – όσο απίστευτο κι αν ακούγεται
- μας φαινόταν πλέον πολύ λίγο. Οι καλοκαιρινές μας διακοπές
ήταν περιορισμένες και οι θυσίες που χρειάστηκε να κάνουμε
ήταν πολλές. Τα όσα κερδίσαμε όμως από τον διαγωνισμό και
την προετοιμασία τα άξιζαν και με το παραπάνω. Ακαδημαϊκά,
τα όσα μας προσέφερε ο διαγωνισμός ήταν ανεκτίμητα, αφού
ήταν πρώτη φορά που ερχόμασταν σε επαφή με τη δικηγορία
σαν πράξη, είδαμε δηλαδή πως είναι να αντιμετωπίζεις μια υπόθεση και όχι να διαβάζεις γι’ αυτήν στα βιβλία. Αποκτήσαμε πολύτιμη εμπειρία και τώρα μόλις αρχίζω να βλέπω τους καρπούς
της προσπάθειάς μας».

Η. Συμιδαλάς: Μία τέτοια διαδικασία επιλογής αναδεικνύει
ποιος αντέχει στην πίεση ή ποιος μπορεί να αντεπεξέλθει σε
γνωσιολογικό επίπεδο και από εκεί και πέρα από αυτούς που
αντέχουν επελέγησαν οι έξι, ας πούμε. Όλη προσπάθεια που
έκαναν τα παιδιά κρίθηκε από άλλο κοινό, από άλλους κριτές,
γιατί αν γινόταν η ανάθεση απευθείας σε ορισμένα άτομα από
τον καθηγητή, μπορεί και να μην πετύχαιναν τίποτα. Στη ζωή
η επιτυχία δεν είναι όπως έλεγε ο Καβάφης, «σατραπεία». Είναι ο έπαινος του δήμου και των σοφιστών. Και αυτό προϋποθέτει να παράγουμε αξιόλογα πράγματα, ενδιαφέρουσες
υπηρεσίες.
: Δεδομένου ότι ουσιαστικά είχατε να ανταγωνιστείτε μεταξύ
άλλων και Αγγλικά και Αμερικάνικα Πανεπιστήμια, αυτοί που
είχαν ως μητρική γλώσσα τα Αγγλικά δεν είχαν κάποιο πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων Πανεπιστημίων, που δεν είχαν
ως μητρική γλώσσα την Αγγλική;
Θ.Π.-Β.: Εκεί που είχαν πλεονέκτημα όσοι είχαν μητρική
γλώσσα τα Αγγλικά ήταν στο ότι σε δύσκολες ερωτήσεις και σε
θέματα που δε γνώριζαν πάρα πολύ καλά λόγω του χειρισμού
της γλώσσας μπορούσαν να ξεφύγουν πιο εύκολα λέγοντας
κάτι που πιθανόν να μην καταλάβαινε ούτε ο ίδιος ο δικαστής,
ο οποίος δεν ήταν Άγγλος. Σε αυτό, πράγματι, ήταν πολύ καλοί. Αλλά, στην ουσία - και εκεί φάνηκε η διαφορά - δε μας
δημιούργησε πρόβλημα το γεγονός ότι δεν ήταν η μητρική μας
γλώσσα τα Αγγλικά. Δηλαδή, ναι μεν μπορεί να είχαν την ευχέρεια, αλλά όση ευχέρεια κι αν έχεις, αν δεν έχεις κάνει κτήμα
σου αυτό που πας να πεις, δεν πρόκειται να σου βγει καλά.
: Αυτή ήταν μία εικονική δίκη. Προφανώς, όμως, τέτοιες δίκες γίνονται και πραγματικές. Στην περίπτωση αυτή, η προϋπηρεσία αυτή που είχατε εσείς ως φοιτητές θα σας ωφελήσει
στην αγορά εργασίας, εντός και εκτός συνόρων;
Θ.Π.-Β.: Πράγματι, τέτοιες διαδικασίες γίνονται. Και μάλιστα η
Ελλάδα υπήρξε διάδικος σε τέτοιες υποθέσεις με φωτοβολταϊκά με εταιρείες που ζητούσαν χρήματα, τα οποία δεν πήραν.
Αλλά κατά πόσον αυτό μπορεί να βοηθήσει κάποιον επαγγελματικά; Αν τον ενδιαφέρει, αν τον ενδιαφέρει ο κλάδος του διεθνούς δικαίου και συγκεκριμένα το δίκαιο των επενδύσεων,
σίγουρα θα τον βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί μετά από αυτόν τον
διαγωνισμό έχει φτάσει σε ένα επίπεδο πάρα πολύ καλό: και
ακαδημαϊκά, και μέσα από τις γνωριμίες που έκανε, και από τα
άτομα που γνώρισε εκεί.
: Είναι δηλαδή «περγαμηνή»;
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Πράγματι, με προσωπική προσπάθεια του καθηγητή που μας
επέβλεπε είχαμε ό, τι χρειαστήκαμε. Ο,τιδήποτε του ζητήσαμε σε βιβλίο ή σε δημοσίευση μας το παρείχε. Κινητοποίησε
κάθε του γνωριμία, για να μπορέσουμε και εμείς να βρούμε ό,
τι χρειαζόμαστε.

Θ.Π.-Β.: Ναι, βέβαια, και είναι και εξελισσόμενος κλάδος μάλιστα. Ειδικά στην Ελλάδα, όπου η φυσιολογική οδός των δικαστηρίων κάνει 5 με 6 χρόνια για μία πρώτη απόφαση και μπορεί
να φτάσει και στη δεκαετία για να βγάλει μία τελική απόφαση,
το ειδικό δικαστήριο, με το αζημίωτο βέβαια, μπορεί να λύσει
την υπόθεση εντός ενός έτους. Επομένως, καταλαβαίνει κανείς
ότι υπάρχουν τέτοιες εταιρείες που δεν θέλουν να μπλέκουν
στη διαδικασία μίας χρονοβόρας δίκης και ότι, κατά συνέπεια,
υπάρχει πολύ έδαφος για να αναπτυχθεί ο κλάδος.
: Αυτή η επιτυχία θα σας βοηθήσει σε ακαδημαϊκό επίπεδο,
δηλαδή για ένα μεταπτυχιακό ή για ένα διδακτορικό σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, αλλά και σε επαγγελματικό. Δηλαδή,
εφόσον μπορείτε να αντεπεξέλθετε σε συνθήκες τόσο απαιτητικές για έναν δικηγόρο, θα προτιμούσατε να παραμείνετε
στην Ελλάδα των 300 ευρώ για έναν ασκούμενο ή να πάτε στο
εξωτερικό, όπου ένας δικηγόρος χαίρει της εκτίμησης που
του αξίζει και της δουλειάς που έχει κάνει;
Θ.Π.-Β.: Δεν είναι τόσο απόλυτο ότι εδώ θα πάρει κανείς 300
ευρώ και έξω θα χαίρει εκτιμήσεως, αλλά αυτό που είναι σημαντικό και που παρέλειψα να πω είναι ότι ο διαγωνισμός αυτός
σε όλους όσους συμμετείχαν και ειδικά σε όσους πήγαν καλά
- όχι απαραιτήτως σε όσους νίκησαν, αλλά σε όσους ήταν σε
καλές θέσεις - προσέφερε πλήρη υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε αυτό το δίκαιο στην Καλιφόρνια. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αν το διεκδικούσε κάποιος, από μόνο του
αυτό θα μπορούσε να του δώσει τη δυνατότητα να βρεθεί στις
ΗΠΑ και από εκεί και πέρα να κάνει την τύχη του, όπως αυτός
μπορεί. Αλλά και εκτός αυτού, και έξω από αυτήν την υποτροφία, σίγουρα ακαδημαϊκά μπορεί να σου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, γιατί αναγνωρίζεται, στην Ελλάδα λιγότερο, στο
εξωτερικό περισσότερο. Τώρα, το να το κάνεις και να βρεθείς
τελικά στην Ελλάδα, δεν είναι απαραίτητα κακό. Η εμπειρία
που προσφέρει σίγουρα είναι καλή. Το αν θα αισθανθείς εσύ
ότι έκανες πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μην ανταμειφθείς εργασιακά μετά, είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό, όμως, δεν
είναι και απόλυτο. Όπως δεν είναι απόλυτο ότι αν βρεθείς στο
εξωτερικό όντας δικηγόρος, θα είσαι και χαρούμενος.
: Είχατε να αντιμετωπίσετε πανεπιστήμια όπως το Harvard
και άλλα πολύ ισχυρά ιδρύματα. Από όσα μας έχετε πει μέχρι
τώρα, η Σχολή δεν πολυβοήθησε. Χρηματικά, δηλαδή, σε μία
Ελλάδα που βιώνει μία κρίση, εύκολο δεν ήταν. Ωστόσο, αντιμέτωποι με φοιτητές άλλων Πανεπιστημίων που δε είχαν την
ίδια αντιμετώπιση με τους Έλληνες φοιτητές, η Ελλάδα βγήκε
νικήτρια. Πώς έγινε αυτό;
Θ.Π.-Β.: Μπορεί οικονομικά πράγματι να μη μπορούμε να
συγκριθούμε με πανεπιστήμια του εξωτερικού, αλλά στο επίπεδο των σπουδών και στο επίπεδο της δουλειάς που γίνεται
μέσα στο πανεπιστήμιο - και αυτό το πιστεύω πραγματικά δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από κάθε πανεπιστήμιο του
εξωτερικού. Αυτό ισχύει, βέβαια, στο βαθμό που ο εκάστοτε
καθηγητής είναι διατεθειμένος να διαθέσει προσωπικό χρόνο.

20 άδραξε

: Το σχολείο επισκέφτηκε τη Νομική Σχολή. Πέρα από την κατάσταση της σχολής, ήταν σε κατάληψη. Σε όλα αυτά σε σχέση
με τα άλλα Πανεπιστήμια υστερούμε αρκετά σαν χώρα.
Θ.Π.-Β.: Σίγουρα δε συμβάλλει θετικά η κατάσταση που επικρατεί. Ωστόσο, το θετικό της κατάστασης του Πανεπιστημίου
σε ό, τι αφορά στη συμμετοχή στους διαγωνισμούς είναι ότι σου
δίνει τη δυνατότητα να αφιερωθείς σε πράγματα που διαφοροποιούνται από αυτά που σου χρειάζονται αποκλειστικά για τις
σπουδές. Ακριβώς επειδή δεν έχεις την υποχρεωτική παρακολούθηση και - καλώς ή κακώς - δεν έχεις το άγχος ενός φοιτητή
του εξωτερικού, που σκέφτεται ότι αν δεν περάσει την εξεταστική θα κοπεί και κατά συνέπεια θα τον διώξουν από το Πανεπιστήμιο - πράγμα που σε εμάς δεν ισχύει - έχεις τη δυνατότητα να
αφιερώσεις αρκετό χρόνο, πράγμα που δε μπορεί να κάνει ένας
φοιτητής του εξωτερικού. Άλλωστε, ο φοιτητής του εξωτερικού
έχει πιθανόν ένα δάνειο που πρέπει να πληρώνει, οπότε ποιος διαγωνισμός είναι αυτός και τι τον ενδιαφέρει τελικά; Εμείς τέτοια
άγχη δεν είχαμε. Βέβαια, θυσιάσαμε εξεταστικές. Τον Σεπτέμβρη
δώσαμε μόνο όσοι θέλαμε να τελειώσουμε και αυτό χαριστικά.
Δεν είχαμε χρόνο για τέτοια πράγματα. Αλλά δεν υστερούσαμε
σε κάτι. Και το είδαμε και στον διαγωνισμό αυτό. Ενώ, δηλαδή,
πηγαίναμε προφανώς φοβισμένοι περιμένοντας ότι θα είχαμε να
αντιμετωπίσουμε τα Πανεπιστήμια της Αγγλίας ή της Αμερικής,
τα μεγάλα ονόματα, βλέπαμε ότι η προσπάθειά μας είναι εξίσου
καλή με κάθε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, είτε αυτό λέγεται
Harvard είτε λέγεται Columbia, είτε όπως αλλιώς λέγεται.
Η. Συμιδαλάς: Συμβαίνει αυτό που λέμε και στους γονείς σας.
Γιατί μας λένε πολλές φορές «γιατί να σπουδάσει εδώ το παιδί
μας και να μην πάει στο εξωτερικό;». Υπάρχει μία παραδοξότητα
σε σχέση με τη λειτουργία των ελληνικών πανεπιστημίων. Ενώ
δηλαδή είναι, ας το πούμε, κάπως ασυντόνιστα τα πράγματα,
παράγονται εξαιρετικά καταρτισμένοι επιστήμονες. Και αυτό
φαίνεται από το γεγονός ότι οι μεταπτυχιακοί μας φοιτητές διαπρέπουν. Επομένως, κάτι υπόγειο συμβαίνει εδώ. Το ένα είναι
ότι το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό επιστημονικά, καθώς υπάρχουν μονάδες εκπαιδευτικών πολύ αξιόλογες, μπορεί να είναι
ασυντόνιστοι, αλλά είναι υψηλό το επίπεδο. Δεν παίρνεις το
πτυχίο πολύ εύκολα, αλλά επειδή δεν έχεις τη δαμόκλειο σπάθη από πάνω σου - δηλαδή δεν πέρασες αυτό το μάθημα, άρα
κόβεσαι, διώχνεσαι κλπ - έχεις το χρόνο να αναπτύξεις και ένα
σωρό άλλες δραστηριότητες και δεξιότητες. Εκεί που υστερούμε είναι το πρακτικό κομμάτι. Τόσο για τις θεωρητικές όσο και
για τις θετικές επιστήμες. Αλλά η εμπειρία του εργαστηρίου και
της πράξης είναι κάτι που αποκτάται από τη στιγμή που μπαίνεις
μέσα σε την παραγωγική διαδικασία. Οπότε δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Δε συγκρίνεται
το επίπεδο των δικών μας των μαθητών με το αντίστοιχο επίπεδο των μαθητών της Αμερικής. Απλώς, στα Πανεπιστήμιά τους
κάνουν συλλογή εγκεφάλων. Ουσιαστικά, μέσα από όλη αυτή τη
διαδικασία κάποια μεγάλα πανεπιστήμια παίρνουν ταλέντα. Δε
γίνονται τυχαία όλοι αυτοί οι διαγωνισμοί. Για τα παιδιά, δηλαδή,
είναι πολύ σπουδαίο ότι συμμετείχαν και νίκησαν. Επίσης, πολύ
σημαντικό σε σχέση με την πειθώ είναι κάτι που είπε ο Θωμάς:
μπορεί κάποιος να χειριζόταν την αγγλική γλώσσα καλύτερα,
γιατί ήταν η μητρική του γλώσσα και την κατείχε, αλλά ο δικαστής κοιτούσε την ουσία, την εγκυρότητα και την αλήθεια, όχι τις

φιοριτούρες τις εκφραστικές. Στην πειθώ λέμε ότι ένα κείμενο
που προσπαθεί να πείσει άλλοτε είναι καταπειστικό και άλλοτε
είναι γνήσια αποδεικτικό. Καταπειστικό είναι όταν προσπαθεί να
σε πείσει χωρίς ήθος, να σε πείσει ότι αυτό είναι σωστό κάνοντας
το άσπρο και μαύρο. Και μπορεί να το πετύχει: να σου κινητοποιήσει συνειρμούς, να προκαλέσει συναισθήματα κλπ. Γνήσια
αποδεικτικό είναι το κείμενο που απευθύνεται, όμως, στη λογική
σου, που σε βάζει να κινητοποιήσεις λογικούς μηχανισμούς, να
το ψάξεις. Και, όπως θα αντιληφθήκατε, αυτός που έκρινε στον
διαγωνισμό στηριζόταν εκεί κυρίως. Όχι στο καταπειστικό, αλλά
στο γνήσια αποδεικτικό κείμενο. Στο κείμενο που έχει λογική.
: Κατά πόσον το περιεχόμενο και η οργάνωση που αποκομίσατε κατά την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες εξετάσεις
σας βοήθησε στην πορεία σας ως φοιτητή;
Θ.Π.-Β.: Αυτό που έχουν να σου προσφέρουν οι Πανελλήνιες, νομίζω, είναι ότι θα σε βάλουν σε μία διαδικασία να θέσεις
στόχους μόνος σου τελικά - γιατί αν δεν το θέλεις εσύ, προσωπικά, κανείς δεν πρόκειται να σε πείσει να το κάνεις - και να
αναμετρηθείς με τον εαυτό σου, να σκεφτείς τι είσαι έτοιμος
να θυσιάσεις για να επιτύχεις. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των
Πανελληνίων και είναι χαρακτηριστικό και του διαγωνισμού και
της ζωής στο Πανεπιστήμιο. Θα σε μάθουν να είσαι πάρα πολύ
υπομονετικός, να επιμένεις σε αυτό που θέλεις και θα δεις ότι
αφού έχεις θέσει το στόχο σου, τελικά θα τον πετύχεις.
: Όταν ξεκινήσατε να δουλεύετε, είχατε ποτέ φανταστεί ότι
θα μπορούσατε να κατακτήσετε την πρώτη θέση;
Θ.Π.-Β.: Προσωπικά, όχι. Και μόνο η ιδέα των Πανεπιστημίων
που θα συμμετείχαν ήταν αρκετή για να σε κάνει να φοβηθείς
και να σκεφτείς ότι απλώς θα προσπαθήσεις και η συνέχεια θα
δείξει. Έπειτα είναι και θέμα προσωπικό, πόσο ο καθένας πιστεύει στον εαυτό του. Είναι λογικό να κρατάει κανείς κάποιες
επιφυλάξεις για την έκβαση, γιατί δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί.
Νομίζω ότι έπρεπε να διακριθούμε, αν όχι στον τελικό, τουλάχιστον κάπου στις πρώτες θέσεις.
Η. Συμιδαλάς: Θυμάμαι κάποιον διανοητή σύγχρονο, ο οποίος είχε πει ότι ο μεγάλος σκοπός στη ζωή είναι πολύ δύσκολος
σύντροφος. Είναι να μην τον συλλάβεις. Αν τον συλλάβεις, αρχίζει πλέον να γίνεται για σένα οδύνη. Πρέπει να προσπαθήσεις
να τον υλοποιήσεις. Κι αν δε φτάσεις τελικά εκεί, ο μεγάλος
σκοπός δε σε γέλασε. Σου έδωσε το ταξίδι. Και το ταξίδι είναι
πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Αλίμονο, αν δεν τολμάς. Και κάποιος άλλος είχε ρωτήσει: «Τελικά, τί είναι ρεαλισμός; Μήπως
είναι το να κυνηγάς αυτό που αρχικά φαίνεται ουτοπία;». Γιατί
πολλές φορές ανατρέπονται τα δεδομένα. Είδατε εδώ, μεγάλα
πανεπιστήμια αποκλείστηκαν, που σημαίνει ότι παίζει ρόλο και
πόση ψυχή βάζουμε, πόσο πιστεύουμε, πόσο επιμένουμε.
: Ποιες αρετές είναι απαραίτητες για ένα νομικό;
Θ.Π.-Β.: Σίγουρα η υπομονή, και αυτό είναι χαρακτηριστικό
της σχολής μας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των φοιτητών, ιδιαίτερα στα πρώτα έτη, είναι εξαιρετικά απογοητευμένοι. Διότι βρέθηκαν εκεί και δεν είναι πολύ σίγουροι γιατί.
Και αυτό είναι φυσικό. Κανείς, ή σχεδόν κανείς, δε μπαίνει στη
σχολή - απ’ όσα μπορώ να πω εγώ - λέγοντας ότι αυτό ήταν
που ήθελε να κάνει και ότι οι κόποι του δικαιώνονται. Είναι κάτι
που μεγαλώνει μέσα σου και μαθαίνεις να σου αρέσει. Αλλά
θέλει υπομονή και θέλει και τριβή. Μόνο μέσα από την τριβή
και όταν κάποιος φτάσει σε ένα επίπεδο και κατανοήσει τι είναι

Ο Θωμάς Παπαδογιάννης – Βαρουχάκης με την
Καθηγήτρια Φιλόλογο του Σχολείου, Μαρία Δοδοπούλου
αυτό που διαβάζει, θα μπορέσει να πει ότι καταλαβαίνει και ότι
του αρέσει. Πράγματι, λοιπόν, χρειάζεται υπομονή, επιμονή
και σίγουρα κριτική σκέψη. Επειδή, ωστόσο, πριν αναφερθήκαμε στις Πανελλήνιες, δυστυχώς αυτό είναι ένα μείον των
Πανελληνίων: δεν καλλιεργούν επαρκώς την κριτική σκέψη. Η
κριτική σκέψη και οι Πανελλήνιες ίσως βαδίζουν παράλληλα,
χωρίς να συναντιούνται. Η σχολή όμως χρειάζεται κριτική σκέψη. Επίσης, χρειάζεται και μαθηματική σκέψη, διότι ο νομικός
συλλογισμός, όπως και κάθε συλλογισμός, είναι μαθηματικός
συλλογισμός. Α και Β ισούται με Γ.
: Προφανώς παρακολουθήσατε και άλλες αγορεύσεις. Είδατε ποτέ την αγόρευση να υπερισχύει ποτέ των πραγματικών
επιχειρημάτων; Κατάφερε ποτέ μία ομάδα να νικήσει μόνο και
μόνο επειδή αγόρευε καλύτερα μολονότι δεν είχε ισχυρά επιχειρήματα;
Θ.Π.-Β.: Εν τέλει, δε μπορώ να πω ότι το είδα αυτό. Είναι και
θέμα στυλ, νομίζω. Τα αμερικανικά πανεπιστήμια έδιναν περισσότερη έμφαση στην αγόρευση, να βγουν και να τα πουν με
τρόπο ωραίο - περίπου, όπως θα τα βλέπαμε σε μία ταινία - να
εντυπωσιάσουν και να εστιάσουν λιγότερο στην πραγματική
δουλειά που κρυβόταν από πίσω. Όμως, όσο κι αν εντυπωσίαζαν στην αρχή αφήνοντας ένα «μούδιασμα» στους άλλους διαγωνιζομένους, όσο προχωρούσε η αγόρευση - και ο μεν φοιτητής αγόρευε, ο καθηγητής δε στεκόταν πίσω του και έκανε
ερωτήσεις, έδινε έμφαση σε λέξεις - φαινόταν αν ο λόγος ήταν
ένα απλό κέλυφος, άδειο από επιχειρήματα.
Η. Συμιδαλάς: Θα ήθελα να πω ότι το ήθος ενός αγορητή
έχει να κάνει και με την οικονομική και πολιτική θέση μίας χώρας. Πράγματι, οι Αμερικάνοι δίνουν έμφαση στην αγόρευση,
δηλαδή στο καταπειστικό κείμενο, όχι στο γνήσια αποδεικτικό.
Αυτό, όμως, συνδέεται με τον ρόλο που παίζουν διεθνώς. Γιατί
τη μανία για την αλήθεια και το δίκαιο την έχουν οι αδύναμες
χώρες, αυτές που πρέπει να υποκύπτουν στις διάφορες συμβάσεις. Οι άλλοι ξέρουν κάπως να πείθουν γενικά και να πετυχαίνουν τις ισορροπίες προς όφελος της χώρας τους. Και αυτή
η θέση διαμορφώνει ήθος και στο δίκαιο και στον λόγο που
συνδέεται με την απόδειξη.
Θ.Π.-Β.: Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτή η θέση της Ελλάδας
και του Έλληνα φοιτητή που τον οδηγεί στο να προσπαθεί το
παραπάνω, το καλύτερο. Από αυτόν ακριβώς περιμένουν να
προσπαθήσει για να τους αποδείξει την αξία του. Δεν ανήκει
στο Πανεπιστήμιο με το μεγάλο όνομα, οπότε ό, τι κι αν υποστηρίζει, τελικά θα πούνε ότι «αυτός κάτι παραπάνω ξέρει, για
να είναι σε αυτό το Πανεπιστήμιο». Εδώ πρέπει να αποδείξεις
την αξία σου, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ευχαριστούμε πολύ κ. Παπαδογιάννη – Βαρουχάκη!
Επιμέλεια Άρθρου:
Μαρία Δοδοπούλου, Φιλόλογος
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Νεανική Επιχειρηματικότητα
Φτιάχνοντας μία εικονική επιχείρηση!

M

ια ομάδα μαθητών από τη Γ΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου, στο πλαίσιο του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας υλοποίησαν 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. / J.A. Greece) έχουν σκοπό την εισαγωγή των παιδιών
στις βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας. Μέσα από μια
βιωματική μαθησιακή διαδικασία τα παιδιά προετοιμάζουν στην
είσοδό τους στο 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, οι μαθητές που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο project ιδρύσαν τη δική τους επιχείρηση και ήταν υπεύθυνοι για τη λειτουργία της. Η εταιρεία El-eat δραστηριοποιήθηκε στην κατασκευή της Snack Card, μιας χρεωστικής κάρτας
(credit card) την οποία οι μαθητές του σχολείου θα μπορούν να
τη χρησιμοποιούν στο κυλικείο του σχολείου, για άμεσες και
χωρίς καθυστέρηση συναλλαγές.
Η μαθητική εταιρία El-eat συμμετείχε και στον Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Εμπορικής Έκθεσης Trade – Fairs, που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Junior Achievement πανευρωπαϊκά. Στην έκθεση συμμετείχαν σχολεία της Αττικής αλλά και τις
υπόλοιπης Ελλάδας, ενώ οι επιχειρήσεις αξιολογήθηκαν από
κριτική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εθελοντικά στελέχη
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Και του χρόνου!
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Συμμετέχοντες Μαθητές:
Μάρκος Βροχίδης, Θάνος Ιγγλέζος, Ρουμπίνη Καπελλάκου,
Σπύρος Καρούσης, Βασίλης Λουκάς, Οδυσσέας Λούφας, Μάνος Μεγαλοκονόμος, Μαριάννα Πετροπούλου, Ρήγας Σάββας,
Χάρης Χριστοφορίδης, Ελένη Κωνσταντινίδου, Επαμεινώνδας
Νικηφόρος, Θοδωρής Ντουντούδης, Κωνσταντίνος Πρασόπουλος, Ευαγγελία Αλεξάνδρου, Σπύρος Βλάχος, Ιωάννα Γκούσκου, Κατερίνα Καραμηνά, Χριστίνα Μιχαλιτσιάνου, Παύλος
Σπανουδάκης, Χρήστος Στασινόπουλος, Νίκος Παπαϊωάννου,
Θάνος Παπιλίδης, Ευθύμιος Παππάς, Βασίλης Πέτικας, Σταμάτης Σαργιάνος, Σταυρούλα Συντέτα
Υπεύθυνες Προγράμματος:
Βασιλική Θεοφάνη – Άννα Παπακώστα, Φυσικοί
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Ελλάδα: Στέκι παράδοσης

και διατροφικής κουλτούρας

Η

γαστρονομία ενός τόπου είναι συχνά τόσο άρρηκτα συνδεδεμένη με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της τοπικής
κοινωνίας, της οικονομίας, του γεωγραφικού ανάγλυφου της
περιοχής, της τοπικής ιστορίας, που καθίσταται αναπόσπαστο
πολιτιστικό στοιχείο του τόπου.
Λαλάγγια, παραδοσιακά κρητικά παξιμάδια, γλυκά του κουταλιού από φρούτα τοπικής παραγωγής αποδεικνύουν τη σχέση της ελληνικής παράδοσης και κουλτούρας με τη διατροφή.
Στην Ελλάδα, μία από τις λίγες χώρες που διαθέτει Μουσείο
αφιερωμένο στη γαστρονομία της και διαθέτει εσωτερικό και
εξωτερικό γαστρονομικό τουρισμό, η διατροφική κουλτούρα
του λαού ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια και διατηρείται έως σήμερα. Πληροφορίες για τη διατροφική ταυτότητα της Ελλάδας
αποκαλύπτουν ευρήματα όπως επιγραφές, σερβίτσια, μαγειρικά και αποθηκευτικά σκεύη. Για παράδειγμα, οι τύποι των αμφορέων, των αγγείων που έχουν βρεθεί, παρέχουν μαρτυρίες
για το κρασί, το ελαιόλαδο και τα σιτηρά. Επιπλέον, τα φυσικά
τοπία και οι σκηνές με τρόφιμα σε ψηφιδωτά και τοιχογραφίες, απανθρακωμένα υπολείμματα τροφών που έχουν βρεθεί σε
πολλές αρχαίες πόλεις, αποτελούν πηγή πληροφοριών για την
τοπική παραγωγή και τις διατροφικές συνήθειες του λαού. Στις
μέρες μας, η ελληνική διατροφή έχει συνδεθεί με τη Μεσογειακή διατροφή λόγω κλίματος και εδαφικών συνθηκών και με τη
Μοναστηριακή διατροφή λόγω της θρησκευτικής παράδοσης
του τόπου.
Εμείς, προκειμένου να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα τη διατροφική κουλτούρα της Ελλάδας, η οποία είναι έτσι κι αλλιώς
παρούσα στο καθημερινό μας τραπέζι, πραγματοποιήσαμε τις
παρακάτω δράσεις κατά το σχολικό έτος 2015-16:
• Μελετήσαμε τη Μοναστηριακή και Μεσογειακή Διατροφή.
• Μεταμορφώσαμε μια σχολική αίθουσα σε παραδοσιακό Καφενείο – Παντοπωλείο, το οποίο λειτούργησε στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar του σχολείου, υπέρ των σκοπών του Συλλόγου ‘ΕΛΠΙΔΑ’.
• Διοργανώσαμε Food Festival, μία γιορτή αφιερωμένη στη
γαστρονομική παράδοση του τόπου μας ανά την Ελλάδα.
• Επισκεφθήκαμε το Μουσείο Ελληνικής Γαστρονομίας στου
Ψυρρή.
• Πήραμε συνέντευξη από τον ιδρυτή και εμπνευστή του Μουσείου.
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Μοναστηριακό πρότυπο διατροφής

Η

μοναστηριακή διατροφή δεν είναι μόνο αυτό που αποκαλούμε Μεσογειακή Δίαιτα. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι το ότι οι μοναχοί τρώνε ακόμη με τον παραδοσιακό
τρόπο. Στους μοναχούς δεν υπάρχει πρωινό, μεσημεριανό και
βραδινό φαγητό. Στο μοναστήρι υπάρχει η πρωινή και βραδινή
τράπεζα. Δύο γεύματα την ημέρα, γεύματα που διαρκούν περίπου είκοσι λεπτά, χωρίς θορύβους και συζητήσεις.
Στις μέρες μας, όπως εξηγεί ο μοναχός Επιφάνιος, οι καλόγεροι του Αγίου Όρους τρώνε κατά κόρον λαχανικά λόγω
νηστείας. Στα περισσότερα μοναστήρια το ψωμί είναι από σιταρένιο αλεύρι ολικής άλεσης. Οι σύγχρονοι μοναχοί, όπως και οι
παλαιότεροι, τρώνε όλα τα όσπρια εκτός από ξερά κουκιά. Σε
όλα τα μοναστήρια τρώνε ψάρια, συνήθως κατά το Σαββατοκύριακο και τις γιορτές, ενώ σπάνια καταναλώνουν παστό βακαλάο. Πίνουν επίσης ελάχιστα ρακί και καταναλώνουν αρκετά
γαλακτοκομικά και αυτά μόνο τις ημέρες που έχει κατάλυση.
Επίσης καταναλώνουν φρέσκα φρούτα, τα οποία καλλιεργούν
οι ίδιοι, αλλά και φρούτα συντηρημένα στο ψυγείο. Η διατροφή
τους περιλαμβάνει ακόμη νηστίσιμα γλυκά, σε περίοδο νηστείας και αρτύσιμα, δηλαδή με γάλα, βούτυρο και αυγά, τις ημέρες των εορτών.

Αναφερόμενος το οφέλη της μοναστηριακής διατροφής ο γέρων Επιφάνιος συνοψίζει ως εξής:
• Μειώνει τα επίπεδα χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων στο αίμα.
• Βοηθά στην καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου και της αρτηριακής πίεσης.
• Προστατεύει από την οστεοπόρωση και διάφορους τύπους
καρκίνου.
• Διαθέτει αντιγηραντικές ιδιότητες.
• Ευνοεί την καλύτερη λειτουργία του εντέρου.
• Χαρίζει μακροζωία. Οι περισσότεροι μοναχοί πεθαίνουν
μετά τα ογδόντα πέντε έως ενενήντα πέντε. Οι θάνατοι από
τα εβδομήντα έως τα ογδόντα πέντε είναι λίγοι. Υπάρχουν
όμως και αρκετοί μοναχοί που πεθαίνουν μετά τα ενενήντα
πέντε και αρκετές περιπτώσεις μοναχών οι οποίοι ζουν περισσότερο και από εκατό χρόνια.
• Προσφέρει καλή φυσική κατάσταση και ευεξία (ανύπαρκτη
σχεδόν η περίπτωση του καρκίνου παχέος εντέρου, σπάνια
η περίπτωση του καρκίνου του προστάτη, χαμηλό ποσοστό
καρδιολογικών περιστατικών, καθώς επίσης και όλων των
παθήσεων που έχουν άμεση σχέση με την καρδιά).
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Βιωματικές δράσεις
Το στέκι των φίλων

Τ

o στέκι των φίλων είναι ένα παραδοσιακό καφενείο - παντοπωλείο που επινόησαν τα παιδιά της α’ Γυμνασίου.
Αυτό λειτούργησε κατά τη διάρκεια του Χριστουγεννιάτικου
Bazaar του σχολείου, με σκοπό τα κέρδη να δοθούν υπέρ των
σκοπών του Συλλόγου ‘ΕΛΠΙΔΑ’.

Μεσογειακό πρότυπο διατροφής

Ε

ίναι κοινό μυστικό ότι η διατροφή μας είναι στενά συνδεδεμένη με την καλή υγεία και την ποιότητα ζωής. Μια σωστά σχεδιασμένη και ισορροπημένη διατροφή συμβάλλει στην
ομαλή λειτουργία του οργανισμού και χαρίζει ζωντάνια και ευεξία. Υπάρχει όμως κάποια διατροφή που να μας εξασφαλίζει
την πολυπόθητη καλή υγεία και να μας βοηθά να χτίσουμε έναν
γερό οργανισμό; Η απάντηση είναι μία: Η Μεσογειακή διατροφή. Πρόκειται για έναν τύπο διατροφής που αναπτύχθηκε πολύ
στις χώρες της Μεσογείου, οι οποίες λόγω κλίματος και εδαφικών συνθηκών βάσισαν την καθημερινή μαγειρική τους σε
μια ευρεία γκάμα από βιολογικά κυρίως προϊόντα της μάνας
γης και σε συνταγές που με την απλότητά τους αναδεικνύουν
τη γεύση, το άρωμα αλλά και τη θρεπτικότητα των υλικών. Οι
συνταγές αυτές μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις προσωπικές γευστικές προτιμήσεις, χωρίς να χάνουν τίποτα από
την αίγλη τους.
Η Μεσογειακή διατροφή σύμφωνα με μελέτες:
• Είναι πλούσια σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.
• Είναι πλούσια σε “καλά” μονοακόρεστα και πολυακόρεστα
λιπαρά οξέα και φτωχή σε κορεσμένα, σε trans λιπαρά οξέα
και χοληστερόλη, που είναι επιβλαβή για την υγεία.
• Περιλαμβάνει επαρκείς ποσότητες υδατανθράκων, βασικής
τροφής για την ομαλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.
• Προμηθεύει τον οργανισμό με φυτικές ίνες.
• Είναι υδαρής, πλούσια δηλαδή σε νερό και ηλεκτρολύτες

Στο στέκι μας μπορούσε κανείς να γευτεί έναν ελληνικό παραδοσιακό καφέ. Επίσης μπορούσε κάποιος να αγοράσει παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, όπως ζυμαρικά, σάλτσες, γαλακτοκομικά, φρέσκα όσπρια και άλλα.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη συμβολή του σε αυτή την προσπάθεια το κατάστημα «Γεύσεις Παράδοσης» (Αντύπα Μαρίνου
78, Νέο Ηράκλειο, 14121) που προμήθευσε το «Στέκι των φίλων»
με εκλεκτά παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα από παραγωγούς
όλης της χώρας.
Το παραδοσιακό καφενείο είναι ένας θεσμός που μετράει
χρόνια στην ελληνική κοινωνία. Από την ηπειρωτική Ελλάδα και τα
νησιά, παντού τα καφενεία κάνουν δήλωση φιλοξενίας, προσφέ-
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ροντας απλόχερα σε ντόπιους και ξένους όλα εκείνα τα πολιτιστικά και κοινωνικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για να γνωρίσει
κανείς καλύτερα έναν τόπο. Αποτελούσαν χώρο συνάντησης των
ανδρών για ξερή, δηλωτή, ποδοσφαιρική και πολιτική συζήτηση,
τάβλι αλλά και απόλαυση ελληνικού καφέ, χειροποίητων γλυκών
και νόστιμων μεζέδων συνοδεία τσίπουρου. Ο καφετζής έψηνε
τους καφέδες και ετοίμαζε το μεζέ που συνοδεύει το «καραφάκι»
(και παλαιότερα το «μισοκαλίκι» δηλαδή μπουκάλι μισής οκάς) με
το ούζο ή τη ρακή, στον ιδιαίτερο χώρο του, πίσω από τον ξύλινο
πάγκο. Οι θαμώνες έβγαζαν το παλτό τους, αλλά ποτέ το σακάκι.
Το σακάκι δεν το έβγαζαν ούτε το κατακαλόκαιρο. Αυτή η αυστηρή συνήθεια κράτησε έως τα τέλη της δεκαετίας του ‘50. Στην
εποχή εκείνη εκτός από καφέ, ποτά και μεζέδες πουλούσαν και
τα είδη πρώτης ανάγκης όπως λάδι, όσπρια, κονσέρβες, γαλακτοκομικά και άλλα. Δηλαδή λειτουργούσαν και ως παντοπωλεία.
«Απ’ ότι θυμάμαι τα καφενεία βρίσκονταν κοντά στις πλατείες. Πήγαινα συνήθως με τους φίλους μου για καφέ και γλυκό του
κουταλιού και συζητούσαμε για τα νέα του χωριού. Ο καφετζής
είχε μουστάκι και φορούσε άσπρη ποδιά και μας έπαιρνε παραγγελία. Το καφενείο δεν ήταν απλά ένα μέρος για να φάμε, ήταν
ένα μέρος διασκέδασης. Από όταν ήμουν μικρός, ρωτούσα τον
μπαμπά μου γιατί πάει στο καφενείο. Εκείνος μου έλεγε ότι όλη η
παρέα του χωριού ήταν εκεί. Όταν γυρνούσε μου έφερνε πάντα
λουκούμια, γι αυτό κι εγώ έλεγα το καφενείο «Λουκουμέ»! Πίναμε
όλοι τον καφέ μας, λέγαμε τα νέα μας, διαβάζαμε εφημερίδα,
παίζαμε τάβλι και κομπολόι…»
(Αναμνήσεις για τα καφενεία, από τον παππού της μαθήτριας
Ελένης Πεταλά)
Food Festival: Μία γιορτή γαστρονομίας!

Τ

ο Food Festival πραγματοποιήθηκε στις
27.1.2016 στο σχολείο από τους μαθητές της α΄ Γυμνασίου. Σε αυτή την εκδήλωση, κάθε μαθητής συμμετείχε με ένα φαγητό από τον τόπο καταγωγής του. Κάποια
από τα προϊόντα μας ήταν: δίπλες από την
Πελοπόννησο, μέλι από Ελαφόνησο, λουκάνικα από Λαμία, μπατζίνα Θεσσαλίας, φέτα
Δωδώνης, κουλούρι της νύφης και λαδόπιτα
από το Μεγανήσι, γλυκά Αρκαδίας, μάντολες από την Κεφαλλονιά και πολλά άλλα!
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1-5 Το μαθητικό καφενείο «το στέκι των φίλων»
(Γυμνάσιο - Λύκειο Ώθηση, Christmas Market)
5

Γνωριμία με το Μουσείο Ελληνικής Γαστρονομίας και συνάντηση με τον κ. Ματσουρδέλη, Απόφοιτο του σχολείου

Η

ιδέα δημιουργίας του Μουσείου Ελληνικής Γαστρονομίας
χρονολογείται το 2013 από μία ομάδα νέων ανθρώπων, οι
οποίοι διέθεταν διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο. Το Μουσείο
στεγάστηκε στην περιοχή του Ψυρρή, μόλις λίγα μέτρα μακριά
από τη Βαρβάκειο αγορά, ώστε οι επισκέψεις στο μουσείο να
συνδυάζονται και με επισκέψεις σε αυτήν. Αποστολή του είναι η
προβολή της τοπικής κουζίνας και των ιδιαίτερων στοιχείων της
φύσης και των ανθρώπων ανά περιοχή, η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας για τους επισκέπτες γύρω από τη γαστρονομία και η εκπαίδευση πάνω σε ζητήματα διατροφής, υγείας και
ευζωίας. Το όραμα της ομάδας που δημιούργησε το μουσείο
είναι η δημιουργία ενός χώρου για την ανάδειξη της ελληνικής
ιστορίας και του πολιτισμού έχοντας στο επίκεντρο την γαστρονομία, την ιστορική της εξέλιξη και την πολιτισμική της αξία.

Εμείς είχαμε τη χαρά να επισκεφτούμε το Μουσείο Ελληνικής Γαστρονομίας τον Δεκέμβριο της σχολικής χρονιάς που
πέρασε. Η επίσκεψή μας ξεκίνησε με ξενάγηση στη Βαρβάκειο
κρεαταγορά, ψαραγορά και λαχαναγορά της Αθήνας, όπου διαπιστώσαμε την ποικιλία των προϊόντων, τα κριτήρια επιλογής
κατά την αγορά και τη σημασία προτίμησης ελληνικών προϊόντων. Έπειτα, γνωρίσαμε το παλαιότερο εν λειτουργία μαγειρείο της Αθήνας, «Το Δίπορτο» και μεταφερθήκαμε στο μουσείο, όπου ξεναγηθήκαμε στην εποχιακή έκθεση που αφορά
στην Τέχνη και τη Διατροφή.
Στη συνέχεια, φτιάξαμε χριστουγεννιάτικα κουλουράκια και
κολατσίσαμε με φρέσκο κουλούρι Θεσσαλονίκης του Ψυρρή
και ελιές και ντοματίνια που επιλέξαμε προσεχτικά και αγοράσαμε στην αρχική βόλτα μας στην αγορά. Τέλος, απολαύσαμε
τα κουλουράκια μας και φτιάξαμε Χριστουγεννιάτικα στολίδια.
Σε συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας ξενάγησης στο μουσείο,
συστάθηκε μία ειδική ομάδα Δημοσιογραφίας, η οποία οργάνωσε και πραγματοποίησε συνέντευξη στον διαχειριστή του
Μουσείου και απόφοιτο του σχολείου μας, Κωνσταντίνο Ματσουρδέλη.

Ο Κωνσταντίνος Ματσουρδέλης διαθέτει σπουδές στην επιχειρηματικότητα, στην Αγγλία στο Πανεπιστήμιο του Lancaster.
Πριν από αυτό είχε περάσει στο ελληνικό πανεπιστήμιο, στο
Πανεπιστήμιο του Πειραιά, αλλά επέλεξε να μην ολοκληρώσει
εκεί και να πάει στο εξωτερικό. Ας γνωρίσουμε καλύτερα τον
Κωνσταντίνο Ματσουρδέλη, το όραμα του Μουσείου Ελληνικής Γαστρονομίας αλλά και ποια στοιχεία συνέβαλαν στην επιτυχία του Μουσείου:
: Κ. Ματσουρδέλη, θα θέλαμε αρχικά να σας ευχαριστήσουμε
για την όμορφη ξενάγηση στο Μουσείο Ελληνικής Γαστρονομίας και για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση μας για
συνέντευξη. Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στην Αγγλία
είχατε ασχοληθεί με την ελληνική γαστρονομία σε ένα ελληνικό εστιατόριο. Τι ακριβώς κάνατε και γιατί την εγκαταλείψατε
και επιστρέψατε στην Ελλάδα και μάλιστα σε μια περίοδο που
η οικονομική κατάσταση της χώρας ήταν δύσκολη;
Κ.Μ.: Είχα την τύχη να συνεργαστώ με έναν επιχειρηματία ο
οποίος μόλις ξεκινούσε ένα ελληνικό εστιατόριο στην περιοχή
του Lancaster. Το γεγονός ότι το έζησα από το ξεκίνημά του
με βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβω τι είναι αυτό που αγαπάνε οι ξένοι στην ελληνική κουζίνα. Είναι τελείως διαφορετικό
αυτό που πιστεύουμε ότι θα αρέσει στους ξένους και αυτό που
πραγματικά εκείνοι εντοπίζουν και αγαπάνε στην ελληνική κουζίνα. Επέλεξα το 2012 να επιστρέψω από την Αγγλία γιατί ήθελα
να ξεκινήσω κάτι δικό μου, κάτι το οποίο θα αξιοποιούσε τη
γνώση μου πλέον σε αυτό που είδα να συμβαίνει στο εστιατόριο με τους ξένους και θα απευθυνόταν πάλι στους ξένους που
επισκέπτονται την Ελλάδα. Άρα με αυτό το στόχο επέστρεψα
και ενάμιση με δύο χρόνια μετά είχα καταφέρει να ξεκινήσω την
προσπάθεια, το Μουσείο Ελληνικής Γαστρονομίας.
: Τι είναι αυτό που σας γοητεύει περισσότερο στην ελληνική
γαστρονομία;
Κ.Μ.: Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ζούμε σε μία χώρα που
έχει πάρα πολύ μεγάλο diversity, δηλαδή εναλλαγές από περιο-
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χή σε περιοχή. Είναι μοναδικό ότι σε μία τόσο μικρή χώρα έχεις
τη νησιωτική παραγωγή, έχεις βουνά και κάμπους και όλα αυτά
τόσο συμπυκνωμένα, δηλαδή μπορεί ακόμα σε ένα νησί, όπως
στη Χίο, να υπάρχουν 3-4 διαφορετικές κουζίνες. Διαφορετική
είναι στα παραλιακά χωριά, διαφορετική στα βουνά, διαφορετική στον κάμπο της Χίου… Εντοπίζεις διαφορές, εντοπίζεις
όμως στην κουζίνα της και τις έντονες ιστορικές αλλαγές που
έχουν συμβεί σε αυτόν τον τόπο.
Το γεγονός ότι η ελληνική κουζίνα είναι τόσο επηρεασμένη από
τη μικρασιάτικη είναι μοναδικό σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο.
Έχουμε γεύσεις, έχουμε υλικά, τεχνικές μαγειρικής που μας
κάνουν τελείως διαφορετικούς από οποιονδήποτε άλλο στην
Ευρώπη. Έχουμε και δυτικές επιρροές και ανατολικές. Είμαστε
ένα σταυροδρόμι πολιτισμού, υλικών και φυσικά γεύσεων.
: Κερδίσατε σε ένα διαγωνισμό για τη επιχειρηματική σας
ιδέα και το έπαθλο ήταν χρηματικό. Μιλήστε μας γι αυτόν το
διαγωνισμό.
Κ.Μ.: Έχουμε κερδίσει σε 2 διαγωνισμούς το 2013 και 2014. Ο
πρώτος διοργανωνόταν από τη Eurobank και είχε ως στόχο να
μαζέψει 20 επιχειρηματικές ιδέες από όλους τους τομείς της
οικονομίας. Αφού μας επέλεξε, μας παραχώρησε ένα κτίριο
όπου στεγαζόμασταν κι εκεί γινόντουσαν οι διάφορες ζυμώσεις, οι διάφορες πρώτες ενέργειες για να στήσεις μια επιχείρηση, όπως να κάνεις τη νομική της μορφή, το επιχειρηματικό
πλάνο, δηλαδή να καταγράψεις ποιοι είναι οι στόχοι σου, ποιοι
οι πόροι που χρησιμοποιείς. Υπήρχε κι ένα χρηματικό έπαθλο
σε αυτό το διαγωνισμό.
Μετά ένας άλλος διαγωνισμός που αξίζει κι αυτός να αναφερθεί
ήταν ενός επενδυτικού fund, όπως λέγεται, όπου επιχειρηματίες και παράγοντες του τομέα του τουρισμού μας έδωσαν και
αυτοί ένα χρηματικό έπαθλο, γιατί θεώρησαν ότι αυτή η ιδέα
πρέπει να υποστηριχθεί. Πολύ σημαντική η συμβολή των διαγωνισμών από το 2012 και μετά βλέπουμε ότι γίνονται όλο και
περισσότεροι, γιατί η κοινωνία, οι εταιρείες, οι άνθρωποι της
επιχειρηματικότητας προσπαθούν να ανακαλύψουν το ταλέ-

28 άδραξε

ντο, την πρωτοτυπία, την καινοτομία και να την ενθαρρύνουν.
Οπότε ο διαγωνισμός είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος για
να το κάνεις αυτό.
: Πώς επιλέξατε το κτίριο που θα στεγάσετε το μουσείο και
γιατί την περιοχή του Ψυρρή ως τοποθεσία ίδρυσης του Μουσείου;
Κ.Μ.: Το κτίριο μας το λατρεύουμε. Ψάχναμε ένα κτίριο κοντά
στη Βαρβάκειο αγορά. Το κτίριο βρέθηκε και είχε τις προδιαγραφές που θέλαμε Δεν είχαμε πολλές σκέψεις. Με το που το
είδαμε, είπαμε αυτό είναι. Το ξέραμε από την πρώτη μέρα.
: Ποιος είναι ο επαγγελματικός σας ρόλος στο Μουσείο;
Κάθε μέλος της ομάδας έχει αναλάβει ένα δικό του ρόλο;
Κ.Μ.: Η ομάδα τώρα έχει έξι άτομα πέρα από αυτούς που
δουλεύουνε για το εστιατόριο. Συνολικά απασχολούμαστε 12
άτομα σε αυτή την επιχείρηση. Δεν γίνεται να μην έχει ο καθένας το ρόλο του. Μπορώ να σου πω ότι στο ξεκίνημα, οι ρόλοι
είναι λίγο πιο δυσδιάκριτοι, δηλαδή μπορεί να χρειαστεί ένας
manager όπως εγώ να κάνει και κάποια δουλειά που ξεφεύγει
από το γνωστικό του πεδίο. Αυτό είναι υποχρεωτικό – αναγκαστικό, δεν είναι το σωστό αλλά συμβαίνει σε μία καινούρια προσπάθεια. Όλοι προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για να στηρίξουν την ανάπτυξη της επιχείρησης.
Μετά όμως από 2 χρόνια λειτουργίας που έχουν περάσει, έχουμε διακριτούς ρόλους και ο καθένας το αντικείμενό του. Εγώ
προσωπικά, γιατί ήταν το πρώτο σκέλος της ερώτησης, έχω τον
ρόλο να προάγω το όραμα του Μουσείου, την ιδέα δηλαδή, να
εμψυχώνω τους συνεργάτες μου και να τους δίνω κίνητρο να
είναι παραγωγικοί. Έχω την ευθύνη των οικονομικών, δηλαδή
να φροντίζω όποια δραστηριότητα κάνουμε να έχει οικονομικό αποτέλεσμα, να μπορούμε να πληρώνουμε τα έξοδά μας,
το προσωπικό μας, το κτίριο μας, τους λογαριασμούς μας…
Και από κει και πέρα ρόλος μου είναι επίσης να βρίσκω και
καινούριους συνεργάτες που να αναλαμβάνουν την ανάπτυξη

του Μουσείου. Ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, να γινόμαστε καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε και να κάνουμε και καινούρια
πράγματα.
: Αν δεν είχατε δημιουργήσει το μουσείο τι δουλειά φαντάζεστε τον εαυτό σας να κάνει;
Κ.Μ.: Είμαι πεπεισμένος ότι θα ήμουν στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, γιατί μπήκα συνειδητά σε αυτό. Το σκεφτόμουν από μικρός ότι θέλω να δημιουργώ πράγματα. Μπορώ να
σου πω ότι αν δεν είχα γυρίσει στην Ελλάδα και είχα μείνει στην
Αγγλία, αυτό που έβλεπα ως προοπτική μου ήταν πάλι στον επιχειρηματικό κλάδο αλλά ίσως σε μία ιδέα που είχε περισσότερο
να κάνει με την τεχνολογία. Είχα ήδη ξεκινήσει να συνεργάζομαι με μία εταιρεία τεχνολογίας πριν κάνω τη μετάβασή μου και
γυρίσω από την Αγγλία στην Ελλάδα και νομίζω κάτι αντίστοιχο
θα έκανα μέχρι σήμερα.
: Ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή της εκάστοτε θεματολογίας των εκθέσεων του Μουσείου;
Κ.Μ.: Αρχικά όλες μας οι εκθέσεις θέλουμε να έχουν θεματολογία γύρω από τη διατροφή. Το κομμάτι της διατροφής είναι
τεράστιο γιατί εκτός από την ίδια τη γεύση που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να την παρουσιάζουμε μέσα από το εστιατόριο,
έχεις να ασχοληθείς και με τον πολιτισμό γύρω από το τραπέζι,
τον πολιτισμό της παραγωγής της τροφής, την τέχνη. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε μία έκθεση για την τέχνη και τη διατροφή, ενώ αργότερα θα ξεκινήσουμε μία φωτογραφική έκθεση
με έργα που αναδεικνύουν την κλιματολογική αλλαγή και πώς
αυτή επηρεάζει τη διατροφή. Μετά θα ακολουθήσουν εκθέσεις
για κουζίνες τοπικές, όπως πριν που έδωσα το παράδειγμα για
τη Χίο και τη διαφορετικότητα και νομίζω οι εκθέσεις αυτές για
τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι κυρίαρχες. Τώρα έχουμε ξεκινήσει με την Πρέβεζα και τη Μεσσηνία, για να αρχίσουμε να
καταγράφουμε το γαστρονομικό χάρτη της Ελλάδας και να τον
παρουσιάζουμε μέσα από εκθέσεις. Τώρα γιατί να επιλέξουμε
την Πρέβεζα και όχι την Κρήτη; Απλά σε κάποιες περιοχές ανακαλύπτουμε πως έχουν κάνει περισσότερη δουλειά προς την
κατεύθυνση που μας ενδιαφέρει. Δηλαδή μπορεί να έχει γίνει
ήδη μία έρευνα για την τοπική γαστρονομία, την οποία αξιοποιούμε και παρουσιάζουμε μέσα από το Μουσείο. Άρα αυτά είναι
τα κριτήριά μας.
: Πώς επιλέγετε τους συλλέκτες ή τους καλλιτέχνες που σας
προσφέρουν τα εκθέματα;
Κ.Μ.: Η κάθε έκθεση έχει δικό της χαρακτήρα. Ενίοτε κάνουμε
λαογραφική προσέγγιση, δηλαδή με αντικείμενα από συλλογές
άλλων μουσείων που μας παρέχουν και έχουν να κάνουν με
την καθημερινότητα των ανθρώπων. Άλλες εκθέσεις έχουν να
κάνουν με την τέχνη. Η επιλογή γίνεται πάντα από ειδικούς. Συνεργαζόμαστε με τον εκάστοτε υπεύθυνο έκθεσης, ο οποίος
έχει ρόλο να βρει τα εκθέματα, να τα τεκμηριώσει όπως λέμε,

δηλαδή να ξέρει για το κάθε έκθεμα γιατί είναι εκεί, τι κάνει,
ποια είναι η ιστορία του, από πού προέρχεται και μετά υπεύθυνος μουσειολόγος φροντίζει ώστε όλα αυτά τα εκθέματα να
δένουν σε μία κοινή εμπειρία. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο
το πώς επιλέγεις ένα έκθεμα, είναι και πώς το αξιοποιείς. Αν
είσαι πολύ επιτυχημένος στο πρώτο κομμάτι και βρεις εξαιρετικής ποιότητας εκθέματα, δε σημαίνει ότι και η έκθεσή σου θα
είναι αντίστοιχα εντυπωσιακή. Μπορεί να αποτύχεις στο π’ως
θα τα συνδυάσεις. Μπορώ να σου δώσω και ένα αντίθετο παράδειγμα ότι ολόκληρες εκθέσεις έχουν στηθεί πάνω σε πολύ
λίγα ή και καθόλου εκθέματα. Σε μία έκθεση, λοιπόν, αυτό που
σε ενδιαφέρει περισσότερο είναι να διηγηθείς, να αφηγηθείς
μία ιστορία. Τα αντικείμενα είναι εκεί απλά για να σου δίνουν
ερεθίσματα και να σε βοηθούν στην εξιστόρηση αυτών που
έχεις να παρουσιάσεις. Και έτσι το αντιμετωπίζουμε πλέον στα
μουσεία.
: Η πρώτη σας έκθεση ήταν εμπνευσμένη από τη μοναστηριακή διατροφή. Γιατί επιλέξατε τη λιτή διατροφή των μοναχών
και όχι κάτι πιο εντυπωσιακό;
Κ.Μ.: Αρχικά, για μένα δεν υπάρχει κάτι πιο εντυπωσιακό από
την αυθεντική έκφραση της κουζίνας των μοναστηριών. Και τι
είναι αυτό που το κάνει εντυπωσιακό; Εντυπωσιακό είναι που
μπορείς να δημιουργήσεις τόσο νόστιμα πιάτα με τόσο ταπεινά
υλικά. Στη Μοναστηριακή διατροφή απουσιάζει το κρέας. Αυτό
υποχρέωσε τους μοναχούς να βρουν δημιουργικές συνταγές,
νόστιμες συνταγές, υγιεινές συνταγές με τα λαχανικά, με τα
όσπρια και το ψάρι. Άρα βλέπουμε ότι μπορεί να στερούνται
του κρέατος αλλά είναι τόσο επιτυχημένα και τόσο γευστικά
τα πιάτα τους, που αυτό την κάνει από μόνο του εντυπωσιακή. Ένα άλλο στοιχείο που μας άρεσε πολύ στη Μοναστηριακή
διατροφή είναι ότι σε πολλά μοναστήρια φροντίζουν να είναι
αυτόνομοι, δηλαδή να παράγουν μόνοι τους την τροφή που
καταναλώνουν, στο βαθμό του εφικτού πάντα. Έτσι, βλέπουμε
τους ίδιους ανθρώπους να συμμετέχουν σε όλο τον κύκλο της
τροφής, είναι οι παραγωγοί, είναι οι μάγειρες… κάνουν όλο τον
κύκλο μέσα στο μοναστήρι, εσωτερικά. Αυτό συντελεί σε μία
διαφορετική ποιότητα, διότι όταν έχεις παραγάγει μόνος σου
την τροφή, όταν την έχεις μαγειρέψει ο ίδιος, δημιουργείται μεγαλύτερος σεβασμός στην τροφή και ίσως είναι και εκείνο το
στοιχείο που δίνει τόση αξία στη Μοναστηριακή κουζίνα.
: Το Μουσείο έχει διαδραστικό χαρακτήρα. Σε ποιες ηλικίες
απευθύνεται;
Κ.Μ.: Ένα μουσείο πρέπει να έχει μεγάλο εύρος κοινού, γιατί
καμία ομάδα δεν πρέπει να αποκλείεται από τη δυνατότητα να
έχει πρόσβαση στο υλικό του μουσείου. Μάλιστα η σύγχρονη
μουσειολογία λέει ότι απαγορεύεται να βάλεις κάτι σε ένα μουσείο αν ένα 10χρονο παιδί δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτό
δείχνει πόσο ανοιχτός και πόσο προσβάσιμος πρέπει να είσαι.
Η πληροφορία δεν πρέπει να είναι εκεί για να εντυπωσιάζει
τους γνώστες αλλά να δίνει ερέθισμα στους ανθρώπους που
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έρχονται με εξερευνητικό χαρακτήρα. Άρα γενικά ίσως χρειάζεται να προσαρμόζουμε την πληροφορία για να γίνεται αντιληπτή σε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες, αλλά έχουμε πολύ
ευρεία στόχευση. Αν ήταν μία άλλου είδους επιχείρηση, θα ξεκινούσαμε με την υπόθεση ότι ο πελάτης μας είναι ηλικίας 30
με 40, μεσαίων – υψηλών εισοδημάτων … αλλά αυτό δεν ισχύει
σε ένα μουσείο. Στο εστιατόριο μας ίσως έχουμε να επιλέξουμε
πιο συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων στους οποίους απευθυνόμαστε.
: Επισκέπτονται το μουσείο και ξένοι τουρίστες;
Κ.Μ.: Το 80% των επισκεπτών μας είναι ξένοι. Τα στατιστικά
που βγάλαμε για το 2015 μας έδειξαν ότι από το ποσοστό των
ξένων το 40% περίπου είναι Γάλλοι. Έχουμε φοβερή απήχηση στη γαλλική αγορά. Μπορεί να είναι και υψηλότερο, γιατί
προς τα μέσα του καλοκαιριού αυξήθηκε αυτό. Έχουμε ένα
25% Αμερικανών και μετά ένα 35% άλλων εθνικοτήτων, έχουμε
πολλούς Αυστραλούς και Ευρωπαίους. Λιγότερο μας επισκέπτονται οι Ασιάτες, γιατί δεν έχουν την κουλτούρα του φαγητού που θα ήταν ενδιαφέρον για εκείνους και υπάρχουν ακόμα
αγορές που μπορεί ακόμα να μη μας έχουν ανακαλύψει, γιατί
έρχονται με πολύ συγκεκριμένους τρόπους που επισκέπτονται
την Αθήνα, όπως η ρώσικη αγορά, που από φέτος έχουμε κάνει
κάποιες συμφωνίες και πιστεύουμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ
μεγάλη αύξηση των Ρώσων επισκεπτών.
: Τι τους κάνει περισσότερη εντύπωση;
Κ.Μ.: Αρχικά αυτό που παρουσιάζουμε και ο τρόπος που παρουσιάζουμε τη γαστρονομία, δηλαδή ο συνδυασμός της αγο-
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ράς, του μουσείου και του εστιατορίου δεν είναι πρωτοποριακός μόνο για τα ελληνικά δεδομένα αλλά είναι και σε παγκόσμιο
επίπεδο πρωτοποριακός. Άρα τους εντυπωσιάζει η ιδέα, η σύλληψη της ιδέας, η εμπειρία που παρέχουμε. Από κει και πέρα
αυτό που έχουμε καταλάβει, ότι πραγματικά εντυπωσιάζει τους
ξένους στην ελληνική κουζίνα είναι το πώς με τόσο απλά υλικά
καταφέρνουμε να έχουμε ένα τόσο νόστιμο αποτέλεσμα. Το
συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας στην κουζίνα είναι η ποιότητα της πρώτης ύλης και αυτό το οφείλουμε στους αγρότες
μας, στους κτηνοτρόφους μας, στους ψαράδες μας και εννοείται στο φυσικό μας περιβάλλον που ακόμα μας προσφέρει
απλόχερα τόσο καλής ποιότητας υλικά. Και σαν αποτέλεσμα
αυτών των υπέροχων υλικών έχουμε και τόσο καλή κουζίνα.
Αυτό εντυπωσιάζει από μόνο του ως στοιχείο.
: Ποια είναι γενικά τα μελλοντικά σας σχέδια και οι προσδοκίες σας για το Μουσείο;
Κ.Μ.: Έχω ένα συρτάρι με τους συνεργάτες μου που μέσα
γράφουμε σε διάφορα χαρτιά, σχέδια ή μεγαλύτερες ιδέες
τις οποίες επειδή έχει φτάσει στο σημείο να είναι δύσκολο να
τις διαχειριστούμε όλες μαζί, απλά τις καταγράφουμε και τις
αφήνουμε στην άκρη. Μία φορά στους δύο μήνες ανοίγουμε
αυτό το συρτάρι και θυμόμαστε ιδέες που είχαμε και θέλαμε να
τις υλοποιήσουμε και βλέπουμε: «το καταφέραμε, το κάναμε
αυτό;». Πολλές φορές δεν το καταφέρνουμε. Ποια είναι τα σχέδια μας όμως; Πρώτα απ’ όλα, θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι
σε αυτό που κάνουμε. Έχουμε πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Είναι καινούρια η ομάδα, είναι φρέσκια η ιδέα και δουλεύουμε συνέχεια στο πώς να κάνουμε το προϊόν μας καλύτερο.
Από κει και πέρα, όταν νιώσουμε ασφαλείς με αυτό το προϊόν,

όταν έχει φτάσει στο επίπεδο που θέλουμε, θα αρχίσουμε να
σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να το παρουσιάσουμε σε περισσότερους ανθρώπους, σε άλλες αγορές και πώς θα αρχίσουμε
να κάνουμε νέα πράγματα.
: Θα σας άρεσε η ιδέα κάποια στιγμή να επεκτείνετε την επιχείρησή σας στην Πόλη ή να εξελίξετε τις δράσεις του Μουσείου;
Κ.Μ.: Μια πολύ ωραία ιδέα αυτή! Θα μας ενδιέφερε να ασχοληθούμε ανάπτυξη στο εξωτερικό είτε είναι στην Κωνσταντινούπολη, είτε είναι στο Παρίσι που συγκεκριμένα μας έχει ζητηθεί
να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Είναι ακόμα λίγο νωρίς για εμάς να
κάνουμε επέκταση στο εξωτερικό. Θέλουμε, δηλαδή, να λειτουργήσουμε ακόμα κάποια χρόνια, για να ενδυναμώσουμε και την
ομάδα μας και τις γνώσεις μας, και μετά να είμαστε έτοιμοι να
κάνουμε πιο δυναμική είσοδο σε άλλες αγορές. Αλλά πάντα πρέπει να σκέφτεσαι και το μέλλον… πού θέλεις να είσαι σε 5 χρόνια;
Και αν με ρωτάς ναι! Θέλω να βρίσκομαι και στην Κωνσταντινούπολη, θέλω να βρίσκομαι και στο Παρίσι σε 5 χρόνια από τώρα.
: Φοιτήσατε στο Γυμνάσιο – Λύκειο ΩΘΗΣΗ. Ποια είναι η καλύτερη ανάμνηση και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε κατά τη
σχολική σας ζωή;
Κ.Μ.: Εγώ είχα την τύχη να είμαι εδώ τα δύο τελευταία χρόνια του σχολείου, Β και Γ Λυκείου, η οποία είναι γενικά μία περίοδος που είσαι πολύ συγκεντρωμένος στις πανελλήνιες και
δυστυχώς το εκπαιδευτικό σύστημα δε σου αφήνει και πολλά
περιθώρια να κάνεις κάτι άλλο εκτός από πολύ σκληρή προετοιμασία για τις πανελλήνιες. Όχι βέβαια πως δεν υπάρχουν
ωραίες και ευχάριστες στιγμές... Δε θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη
μέρα στην Ώθηση. Μου άρεσε πάρα πολύ το πόσο διαφορετικός είναι ως χώρος αρχικά. Είχε τύχει πριν να είμαι σε ένα
δημόσιο σχολείο και το να μπω σε έναν τόσο όμορφο και περιποιημένο χώρο...Και από κει και πέρα το γεγονός ότι ήμασταν
μικρές τάξεις έδινε τη δυνατότητα να συζητάς πάρα πολύ και
με τον καθηγητή και με τους συμμαθητές σου. Άρα ήταν μία
εντελώς διαφορετική νοοτροπία σχολείου από αυτή που είχα
συνηθίσει. Και φυσικά η καλύτερη στιγμή ήταν όταν είχαν τελειώσει και οι πανελλήνιες και πήραμε τα αποτελέσματά μας
και θυμάμαι συγκεκριμένα η δική μας η χρονιά είχε φέρει φοβερά αποτελέσματα και ήμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι.
: Κ. Ματσουρδέλη, σας ευχαριστούμε πολύ!
Επίλογος

M

ια χρονιά γεμάτη γαστρονομικές εμπειρίες, ύμνος στην
ελληνική παράδοση και κουλτούρα, ύμνος στην ελληνική
κουζίνα… Ας γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Άλλωστε
διακρίνεται για τη νοστιμιά της, τη συμβολή της στην ευζωία,
την ποιότητα και απλότητα των υλικών της.

Ελληνική κουζίνα, «ένα σταυροδρόμι πολιτισμού, υλικών και φυσικά γεύσεων» (Κ. Ματσουρδέλης)
Ελλάδα, ένα στέκι παράδοσης και διατροφικής κουλτούρας…
Εκτός από τον κ. Κωνσταντίνο Ματσουρδέλη, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλη την ομάδα του Μουσείου Ελληνικής
Γαστρονομίας για την έμπνευση επιχειρηματικότητας και την
μοναδική γαστρονομική εμπειρία!
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Ποιος ήταν
ο Δημήτρης Καμπέρος
(γνωστός και ως ...
Τρελοκαμπέρος!)

Πολεμική αεροπορία

Ο Δημήτριος Καμπέρος

... στο αεροπλάνο

Από τον μαθητή Αντώνη Κωνσταντιανό,
το γένος Καμπέρου - δισέγγονος Δ. Καμπέρου

σιμοποιούμε ακόμη και σήμερα για να χαρακτηρίσουμε κάποιον
ασυγκράτητο και ατρόμητο.

Γ

Ο Πειραιώτης αεροπόρος μετέτρεψε το πρώτο στρατιωτικό
αεροπλάνο σε υδροπλάνο το 1912, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο
ρεκόρ ταχύτητας στη διαδρομή Ύδρα-Φάληρο. Στον Α’ Βαλκανικό
Πόλεμο εκτελούσε αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από τον εχθρό
ρίχνοντας βόμβες χειρός μετατρέποντάς το σε βομβαρδιστικό.
Επικίνδυνα ακροβατικά σηματοδότησαν τον ατίθασο χαρακτήρα
του, το ακούραστο πνεύμα, την εργατικότητά του, και το πηγαίο
του χιούμορ. Λες και έδινε ζωή σ’ αυτό το «συρματένιο πουλί».
Άνθρωπος και αεροπλάνο γίνονταν ένα και έσχιζαν τους αιθέρες
προκαλώντας θαυμασμό και δέος! Τον εκτίμησαν και τον θαύμασαν για την προσήλωσή του στο καθήκον.
Ο Καμπέρος συνέχισε να μάχεται και στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, από όπου βγήκε επίσης άθικτος, έχοντας πρώτα δώσει σπουδαίες μάχες στον αέρα.

εννημένος στην Ύδρα το 1883, από οικογένεια αγωνιστών του
1821, και μεγαλωμένος στον Πειραιά, ο νεαρός Δημήτρης Καμπέρος εισήλθε πρώτος στη Σχολή Ευελπίδων στο γύρισμα του αιώνα απ’ όπου αποφοίτησε το 1905 ως ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού, με την 5η τάξη των Ευέλπιδων. Λίγα χρόνια μετά, το 1911,
η συμφωνία της κυβέρνησης Βενιζέλου με την αντίστοιχη γαλλική
για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού στρατεύματος, οδήγησε στη
δημιουργία αεροπορικής υπηρεσίας στους κόλπους του Στρατού
και ο Δημήτριος Καμπέρος έγινε ο πρώτος Έλληνας Στρατιωτικός
Αεροπόρος, ο οποίος με δίμηνη μόλις εκπαίδευση, τόλμησε όχι
μόνο να πετάξει αλλά να πολεμήσει στους Βαλκανικούς Πολέμους!
Υπήρξε ο πρώτος στρατιωτικός αεροπόρος - θρύλος για τα
κατορθώματά του τόσο σε πόλεμο όσο και σε περίοδο ειρήνης.
Η μόνη του «τρέλα» ήταν η περιφρόνησή του για τον κίνδυνο και
η λαχτάρα του να κατακτήσει τους αιθέρες. Με ενθουσιασμό και
τόλμη, ο «τρελο-Καμπέρος» έσπασε τα ρεκόρ της εποχής του.
Χάρη στα ριψοκίνδυνα ακροβατικά του στον αέρα και στις τολμηρές πτήσεις που έκοβαν την ανάσα του μαγεμένου πλήθους,
έμεινε στην ιστορία με την έκφραση «τρελοκαμπέρος» που χρη-
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Αργότερα έγινε υποδιοικητής και διοικητής της Σχολής Ικάρων.
Όλον αυτό τον καιρό εξακολουθούσε τις παράτολμες επιδείξεις,
μέχρι και σε μεγάλη σχετικά ηλικία. Τον Ιούλιο του 1934, λίγο πριν
αποχωρήσει από την ενεργό δράση, έκανε μια αξέχαστη «αντεπίδειξη», με αεροπλάνο Ε9 Αβρό των 180 ίππων, ως απάντηση στην

Το αεροπλάνο του Δ. Καμπέρου
στο Πολεμικό Μουσείο Αθήνας

Απογείωση Δ. Καμπέρου

επίδειξη που είχαν πραγματοποιήσει, με περίτεχνες ακροβασίες,
Άγγλοι αεροπόροι. Από το ρεπορτάζ της εποχής έχει καταγραφεί
ότι «μεταξύ των άλλων ο κ. Καμπέρος έκαμεν επανειλημμένως
κατακορύφως το σχήμα οκτώ, ανόρθωσιν και ανάποδο λούπινγκ,
λούπινγκ με βραδείαν περιστροφήν και σπινάρισμα καθώς και πτήσιν ανάστροφον». Η εφημερίδα σημειώνει ότι τέτοιους ελιγμούς
μόνο ο Γάλλος Ντετρουαγιέ είχε κατορθώσει, αλλά με πολύ ισχυρότερο αεροπλάνο.
Ο Καμπέρος πέθανε το 1942 στην Κατοχή, από ασφυξία λόγω
διαρροής φωταερίου στο σπίτι του ενώ κοιμόταν.
Ο Νότης Καμπέρος, αδελφός του Δημήτρη, ήταν ανώτατος
αξιωματικός του Ναυτικού, αλλά θα μείνει στην ιστορία επειδή είναι συνιδρυτής του Ολυμπιακού και μάλιστα ο… νονός του, δηλαδή αυτός που πρότεινε να ονομαστεί έτσι!
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Ματωμένα

ιαμάντια

Η αφανής δυστυχία
πίσω από τη λάμψη των κοσμημάτων

Η αστάθεια και η ανέχεια στην Αφρική
έχουν προκαλέσει το πρόβλημα των
«ματωμένων διαμαντιών»

Σ

το Δυτικό κόσμο τα διαμάντια θεωρούνται απόδειξη
αιώνιας αγάπης. Συνδέονται συνήθως με δακτυλίδια
αρραβώνων, τα οποία συμβολίζουν τη σταθερότητα της σχέσης του ζευγαριού. Είναι, επίσης, ιδιαίτερα ακριβά. Λόγω της
συμβολικής τους σημασίας όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρούνται απαραίτητο στοιχείο ενός αρραβώνα ή γάμου.
Οι περισσότεροι υποψήφιοι σύζυγοι μάλιστα δεν προσπαθούν
να κάνουν οικονομία στο θέμα της απόκτησης ενός δακτυλιδιού με διαμάντι. Αντίθετα θεωρούν ότι αυτό είναι ένα πολύτιμο
αντικείμενο και προσπαθούν να αγοράσουν το ακριβότερο που
μπορούν ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητές τους. Κάθε
μέρα στον Δυτικό κόσμο χιλιάδες ζευγάρια αρχίζουν την κοινή
τους ζωή με ένα διαμάντι. Συνήθως όμως κανείς δεν σκέφτεται
τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό, το ενδεχόμενο το σύμβολο της ευτυχίας τους να έχει συνδεθεί με εκτεταμένη δυστυχία.
Σε πολλές περιοχές της Αφρικής ολιγομελείς ομάδες εμπόρων
εκμεταλλεύονται με τον πιο ανήθικο τρόπο τους ανθρώπους
χρησιμοποιώντας πρωτόγνωρες μεθόδους βίας, προκειμένου
να βρεθεί η πρώτη ύλη που θα στολίσει τους πλούσιους αυτού
του πλανήτη. Κάποιοι από τους πλούσιους αυτούς ίσως να είμαστε και εμείς και να φέρουμε εν αγνοία μας την ευθύνη για
εκτεταμένη δυστυχία.

Περιγραφή του προβλήματος
Το Σεπτέμβριο του 2015 το περιοδικό Time δημοσίευσε μία
ιστορία που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη λάμψη και την
ευδαιμονία που περιβάλουν τα διαμαντένια κοσμήματα που
πωλούνται στις πλούσιες χώρες. Ήταν η ιστορία του Mbuyi
Mwanza, ενός 15χρονου από τη Νοτιοδυτική Δημοκρατία του
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Αν και τα διαμάντια αποτελούν ένα από τα ακριβότερα εμπορεύσιμα είδη, οι άνθρωποι που εργάζονται στην εξόρυξή τους
αμείβονται με ελάχιστα χρήματα

Kongo. Αντί να βρίσκεται στο σχολείο, όπως συμβαίνει με τους
συνομηλίκους του στον ανεπτυγμένο κόσμο, ο Mbuyi είναι αναγκασμένος να εργάζεται φτυαρίζοντας και κοσκινίζοντας φορτία με χαλίκι σε μικρά ορυχεία. Η δουλειά αυτή είναι εξαντλητική, και ο Mbuyi ταλαιπωρείται από πόνους στην πλάτη. Δεν
έχει όμως άλλη επιλογή. Εγκατέλειψε το σχολείο πριν από τρία
χρόνια προκειμένου να εργαστεί με σκοπό να συντηρήσει την
οικογένειά του. Κανένας άλλος στην οικογένεια δεν μπορούσε
να αναλάβει αυτή την ευθύνη, επειδή ο πατέρας του είναι τυφλός ενώ η μητέρα του τους εγκατέλειψε πολλά χρόνια πριν.
Παρότι εξαιρετικά σκληρή, η εργασία στα ορυχεία αποτελούσε
τη μοναδική διαθέσιμη απασχόληση στο μικρό του χωριό.
Στοιχεία όπως η εργασιακή ασφάλεια και η τακτική καταβολή μισθού του είναι άγνωστες έννοιες. Πληρώνεται μόνο όταν
ανακαλύπτει κάποια πολύτιμη πέτρα μέσα στα χώματα που κοσκινίζει. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να περάσουν εβδομάδες εργασίας χωρίς καμία αμοιβή. Όταν τον ανακάλυψαν οι δημοσιογράφοι του Time, o Mbuyi εργαζόταν ήδη χωρίς κανένα κέρδος
επί τρεις μήνες, στη διάρκεια των οποίων τα χρέη του για φαγητό και για τα φάρμακα για τον πατέρα του συσσωρεύονταν.
Μοναδική του ελπίδα ήταν να ανακαλύψει σύντομα κάποιο
διαμάντι. Μια μεγάλη πέτρα, ίσως ενός καρατιού, θα μπορούσε να του εξασφαλίσει 100 δολάρια, ποσό ικανοποιητικό για να
ονειρευτεί ακόμα και την επιστροφή του στο σχολείο. Για τον
Mbuyi τα διαμάντια δεν συμβολίζουν την ευτυχία και τη λάμψη
όπως συμβαίνει στον κόσμο μας. Συνδέονται αντίθετα με κάτι
περισσότερο καθημερινό αλλά και περισσότερο πολύτιμο πρακτικά, το φαγητό του ίδιου και της οικογένειάς του. Γνωρίζει
τουλάχιστον άλλα δώδεκα παιδιά από την κοινότητα που έχουν
αναγκαστεί να δουλέψουν στα ορυχεία για να επιβιώσουν.

Εξόρυξη διαμαντιών στη Sierra Leone

Ορυχείο διαμαντιών σε εμπόλεμη ζώνη του Kongo

Διάφορες ένοπλες ομάδες σε χώρες της Αφρικής
εκμεταλλεύονται στην εξόρυξη διαμαντιών για να χρηματοδοτήσουν τη δράση τους και υποχρεώνουν τον πληθυσμό στις περιοχές
που ελέγχουν να εργάζεται στην εξόρυξη των πολύτιμων πετραδιών μέσα σε άθλιες συνθήκες και με ελάχιστη / ανύπαρκτη αμοιβή

Αφίσα κατά
της διακίνησης
διαμαντιών από
εμπόλεμες περιοχές
της Αφρικής

Τα βρώμικα διαμάντια του πολέμου
Όσο όμως και αν αυτό ακούγεται φρικτό, υπάρχουν και
χειρότερα. Ο Mbuyi εργάζεται με δική του επιλογή, όσο είναι
δυνατό να το γράψουμε αυτό λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες έσχατης ένδειας μέσα στις οποίες ζει. Έχει ωστόσο τη
δυνατότητα να ελπίζει ότι αν σταθεί τυχερός και ανακαλύψει
ένα μεγάλο διαμάντι μπορεί να αλλάξει τη ζωή του ή έστω να
βελτιώσει πρόσκαιρα τις συνθήκες ζωής της οικογένειάς του.
Υπάρχουν αντίθετα πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι σε διάφορες
εμπόλεμες ζώνες στην Αφρική που δεν έχουν ούτε αυτό. Είναι
αναγκασμένοι να εργάζονται σε ορυχεία που ελέγχουν ομάδες
ενόπλων, τα μέλη των οποίων πίσω από την κάλυψη διαφόρων
ιδεολογικών στόχων καλύπτουν τη στυγνή εκμετάλλευση των
ανθρώπων και της γης.
Στα ορυχεία αυτά, όλα τα κέρδη παρακρατούνται από τα
μέλη των ενόπλων ομάδων και οι εργαζόμενοι συντηρούνται
μόνο με τα απολύτως απαραίτητα για να συνεχίσουν να εργάζονται. Δεν έχουν, φυσικά, τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν
την εργασία τους ενώ σε περίπτωση που αποπειραθούν αν
δραπετεύσουν αντιμετωπίζουν φρικτά αντίποινα τόσο οι ίδιοι
όσο και οι οικογένειές τους. Η ιστορία αυτών των «ματωμένων»
διαμαντιών συνοψίζει τις ματωμένες πτυχές της ίδιας της ανθρώπινης ιστορίας. Η δυσάρεστη αλήθεια είναι ότι μέρος από
τα διαμάντια που καταλήγουν στα πολυτελή κοσμηματοπωλεία
του ανεπτυγμένου κόσμου είναι «βρώμικα», αποκτήθηκαν δηλαδή με αίμα και μέρος από τα κέρδη της πώλησής τους προορίζεται να χρηματοδοτήσει νέες αιματοχυσίες. Κεντρικό αντικείμενο της εκμετάλλευσης σε αυτή τη διαδικασία αποτελούν
όπως πάντα οι πιο ευάλωτοι, οι πιο ανίσχυροι, οι όποιοι στην πε-

ρίπτωση των ματωμένων διαμαντιών της Μαύρης Ηπείρου είναι
οι άνθρωποι που ζουν εκεί μέσα σε μία τεράστια αντίφαση. Από
τη μία ζουν σε περιοχές με ανυπολόγιστο φυσικό πλούτο, από
την άλλη όμως ο πλούτος αυτός δεν έφερε την ευτυχία αλλά
πόλεμο, δυστυχία, εκμετάλλευση, ακόμα και νομιμοποίηση της
δουλείας. Πάρα πολλοί άνθρωποι στον ανεπτυγμένο κόσμο
κρατάμε στα χέρια μας αίμα χωρίς οι ίδιοι να το συνειδητοποιούμε. Κρατάμε το αίμα παιδιών, ενηλίκων, αντρών και γυναικών,
το αίμα ανθρώπων που υποφέρουν στον πόλεμο. Κρατάμε στα
χέρια μας ένα διαμαντένιο κόσμημα, το οποίο όμως ευθύνεται
για την δυστυχία πολλών και τον θάνατο άλλων τόσων. Αγοράζοντας ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι είναι πιθανόν τα λεφτά που
πληρώνουμε να χρησιμοποιηθούν για να αγοραστούν όπλα και
πυρομαχικά που θα αφαιρέσουν ανθρώπινες ζωές. Είναι πιθανό τα λεφτά μας να στηρίξουν καθεστώτα που θα αφαιρέσουν
δικαιώματα και ελευθερίες, ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Είναι
επίσης πιθανό τα λεφτά μας να καταλήξουν σε κρυφούς τραπεζικούς λογαριασμούς διεφθαρμένων πολιτικών, εγκληματιών
πολέμου και πολεμοκάπηλων στρατιωτικών.

Ποια μπορεί να είναι η λύση;
Η σκληρή αυτή πραγματικότητα για πολλούς συμπολίτες
μας στον ανεπτυγμένο κόσμο μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα
και μοναδικό τρόπο, με το να σταματήσουμε να αγοράζουμε
διαμάντια ή να προτιμήσουμε τεχνητά αντίγραφά τους. Η πρακτική αυτή ωστόσο δεν θα σταματούσε τα προβλήματα που
κρύβονται πίσω από τη διαδικασία εξόρυξης των διαμαντιών.
Δυστυχώς, ο εύκολος τρόπος δεν είναι πάντα ο καλύτερος.
Σταματώντας τις αγορές αυτών των προϊόντων γυρίζουμε απλά
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Αναζήτηση διαμαντιών
στην όχθη ενός ποταμού
στη Sierra Leone

την πλάτη στους δυστυχισμένους της Αφρικής χωρίς να τους
βοηθάμε. Σε μια ακραία φτωχή χώρα όπως το Kongo μάλιστα,
όπου πάνω από τον μισό πληθυσμό ζει με λιγότερο από 1,25
δολάρια την ημέρα, τα πράγματα μπορούν να γίνουν χειρότερα. Καλύτερη λύση θα αποτελούσε ο αυστηρός έλεγχος των
διαμαντιών που κυκλοφορούν στις αγορές των ανεπτυγμένων
χωρών και η εξασφάλιση ότι δεν προέρχονται από περιοχές
όπου παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή είναι μία
εργασία που πρέπει κυρίως να αναλάβουν οι εταιρίες επεξεργασίας και πώλησης διαμαντιών. Οι εταιρίες ωστόσο δεν πρόκειται να κινητοποιηθούν αν πρώτα δεν πιεστούν αρκετά από
τους πελάτες τους.
Στην εποχή μας οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίσουν
από ποιο μέρος της θάλασσας προήλθε το ψάρι στο πιάτο
τους, να επιλέξουν μια δίκαιη συναλλαγή για αγορά ρουχισμού,
η οποία θα ωφελήσει τόσο αυτούς που καλλιεργούν βαμβάκι
για τη δημιουργία τους όσο και τις ράφτρες που τα έραψαν. Η
προέλευση ωστόσο ενός από τα ίσως πιο πολύτιμα αντικείμενα
που μπορεί να αγοράσει ένας καταναλωτής σε όλη του τη ζωή
παραμένει βυθισμένη στην αβεβαιότητα με αποτέλεσμα πολύ
συχνά οι άνθρωποι που κάνουν τη δύσκολη δουλειά να ξεθάβουν αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα από τη γη να είναι και αυτοί
που επωφελούνται λιγότερο. Ο μόνος τρόπος επομένως να ξεπλυθεί το αίμα από τα διαμάντια του πολέμου είναι να υπάρξει
μια διαδικασία πιστοποίησης για δίκαιες συναλλαγές που θα
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επιτρέπει σε έναν συνειδητό πελάτη να αγοράσει τα διαμάντια
του Κονγκό με καθαρή συνείδηση, όπως αγοράζει έναν καφέ
ως πιστοποιημένο προϊόν δίκαιου εμπορίου.
Η συνολική απόρριψη των διαμαντιών που προέρχονται
από την Αφρική εξάλλου είναι άδικη για τους πολλούς εργάτες
που απασχολούνται σε νόμιμα ορυχεία, τα οποία πληρούν όλες
τις προϋποθέσεις. Ορυχεία αυτού του είδους λειτουργούν σε
αφρικανικές χώρες όπως η Botswana και η Namibia. Και οι δύο
αυτές χώρες έχουν αναπτύξει αξιόπιστες μεθόδους καταγραφής της εργασίας και έχουν επιβάλει αυστηρούς κανονισμούς
ασφαλείας τόσο στις οργανωμένες επιχειρήσεις εξόρυξης όσο
και στους αδαμαντωρύχους οι οποίοι δραστηριοποιούνται αυτόνομα.
Η Sierra Leone επίσης, η χώρα που συνδέθηκε περισσότερο με την έννοια των «ματωμένων διαμαντιών» λόγω της
ομώνυμης ταινίας του 2006, έχει επίσης βελτιωθεί παρόλο που
το πρόσφατο ξέσπασμα της ασθένειας του έμπολα έχει καθυστερήσει σημαντικά αυτή την πρόοδο. Σημαντικό στοιχείο σε
αυτή τη διαδικασία πιστοποίησης των «καθαρών» διαμαντιών
αποτελεί η οργάνωση των αδαμαντωρύχων σε συνεταιρισμούς
με τρόπο ανάλογο αυτού που εφαρμόστηκε σε άλλες περιπτώσεις δίκαιου εμπορίου, όπως η μεταβολή αγροτών παραγωγών
καφέ από θύματα μεγαλεμπόρων σε συνεργάτες στο νόμιμο
εμπόριο. Οι συνεταιρισμοί αυτοί μπορούν όχι μόνο να συγκε-

Σε πολλές χώρες της Αφρικής
επικίνδυνες ένοπλες ομάδες
χρηματοδοτούν την εγκληματική
τους δράση μέσω της εξόρυξης
διαμαντιών σε ορυχεία

Ορυχείο που ελέγχεται
από ένοπλη ομάδα στο Kongo

ντρώσουν πόρους για καλύτερο εξοπλισμό αλλά και να ρυθμίσουν τις τιμές σύμφωνα με τις παγκόσμιες αγορές και όχι με
βάση αυτά που προσφέρουν οι τοπικοί αγοραστές.
Μέχρι όμως να επικρατήσει η χρήση ενός διεθνώς πιστοποιημένου συστήματος το οποίο θα εξασφαλίζει ότι τα διαμάντια
που πωλούνται στον αναπτυγμένο κόσμο δεν προέρχονται από
εμπόλεμες ζώνες ή από περιοχές που χαρακτηρίζονται από
εκμετάλλευση ανθρώπινων δικαιωμάτων, έλλειψη σεβασμού
στην περιβαλλοντική ισορροπία και αδιαφορία για την εφαρμογή δίκαιων αμοιβών και ασφαλών συνθηκών εργασίας στις δραστηριότητες εξόρυξης διαμαντιών, οι ευσυνείδητοι καταναλωτές οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους.

Το παγκόσμιο εμπόριο διαμαντιών
σε αριθμούς
• Συνολικά κέρδη από το εμπόριο διαμαντιών σε όλο τον
κόσμο: 81,4 δισεκατομμύρια δολάρια
• Σύνολο εργαζομένων στην παραγωγή, επεξεργασία και
εμπορία διαμαντιών σε όλο τον κόσμο: 10 εκατομμύρια
άνθρωποι
• Το 65% των διαμαντιών που εξορύσσονται σε όλο τον
κόσμο προέρχονται από την Αφρική.

Ανήλικοι εργάζονται στην εξόρυξη
διαμαντιών σε ορυχείο της
Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας

Πηγές:
http://time.com/blood-diamonds/
http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/business-and-humanrights/oil-gas-and-mining-industries/conflict-diamonds
http://www.diamondfacts.org/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/conflict-diamonds/
www.brilliantearth.com/conflict-free-diamonds/
http://apogeospatial.com/diamond-mining/
Συντακτική Ομάδα:
Μάρκος Δεληγιάννης, Ειρήνη Κουδουνάκου, Μυρτώ Μαρκομιχελάκη, Άννα Παπαδοπούλου, Άννα Χριστοφορίδου, Εβελίνα
Σούκου
Ερευνητική Ομάδα:
Ανδρέας Γιαννακούρης, Βύρων Δασκολιάς, Κωνσταντίνος Εκίζανας, Σαββίνα Ιωάννου, Μαρία Καράμπελα, Μαρία Κομνηνού,
Δημήτρης Κουφάκης, Ελένη Κωνσταντινίδου, Νίκος Μπεργούνης, Επαμεινώνδας Νικηφόρος, Θοδωρής Ντουντούδης, Κωνσταντίνος Πρασόπουλος, Βασιλική Σμυρνή, Μάνος Τσάκωνας
Καθηγητής Σύμβουλος:
Δημήτρης Μπελέζος, Φιλόλογος
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Τυχαιότητα και Αιτιοκρατία

Κ

άποιοι ισχυρίζονται ότι τα πάντα στη ζωή
είναι αλληλένδετα, αλληλοεξαρτώμενα∙
ότι τα στοιχεία που συνθέτουν τον κόσμο
ορατό και αόρατο, καθοδηγούνται από μία μυστηριώδη παρουσία που κινεί τα νήματα και ορίζει τα
όσα συμβαίνουν ή πρόκειται να συμβούν.
Αν, υποθέσουμε, λοιπόν ότι τα πάντα είναι
προκαθορισμένα και ότι εμείς οι άνθρωποι λειτουργούμε ως «μαριονέτες», σε ένα προκαθορισμένο πλαίσιο, τότε οι διάφορες συμπτώσεις
αναπόφευκτα μας εκπλήσσουν ως προς το νόημα και την αιτιότητά τους. Αν και κάποια σημεία
περνούν απαρατήρητα, κάποια άλλα μας στιγματίζουν και στις περιπτώσεις αυτές μοιάζουν με
φωτεινές πινακίδες επιλογών και κατευθύνσεων,
σαν να μεταφέρουν σημάδια δυσερμήνευτα.

Τυχαιότητα και Επιστήμη

Η

φιλοσοφία και οι θετικές επιστήμες έχουν, μέσα στους αιώνες, ασχοληθεί με το φαινόμενο των συμπτώσεων. Η έννοια της τύχης έχει αποτελέσει θέμα προς συζήτηση, διαμάχη και
έρευνα.
Με το πέρασμα των χρόνων πολλοί επιστήμονες μελέτησαν τη
διαμάχη μεταξύ ελεύθερης βούλησης - τυχαιότητας, και της προκαθορισμένης πορείας των πραγμάτων.
Από τις θετικές επιστήμες, η επιστήμη των Μαθηματικών έχει
περισσότερο ασχοληθεί με το παρόν θέμα. Συγκεκριμένα, ο ιδιαίτερος κλάδος που ασχολείται με την ανάλυση τυχαίων φαινομένων
ονομάζεται «Θεωρία των Πιθανοτήτων».
Γύρω στο 1620 ο Γαλιλαίος έγραψε τη διατριβή μιας ανακάλυψης σχετικής με τα ζάρια, η οποία χρησιμοποιούσε ένα πρώιμο
πιθανολογικό μοντέλο. Αργότερα, το 1654, ο Blaise Pascal ενδιαφερόμενος για το φαινόμενο του τζόγου, ξεκίνησε να αλληλογραφεί με τον Pierre de Fermat. Στη μεταξύ τους επικοινωνία, τέθηκε
μεγάλο μέρος των θεμελίων της «Θεωρίας των Πιθανοτήτων». Το
στοίχημα του Pascal είναι αξιοσημείωτο για την πρώιμη χρήση της
έννοιας του Απείρου και την πρώτη επίσημη χρήση της Θεωρίας
των Αποφάσεων. Το έργο του Pascal και του Pierre de Fermat επηρέασαν το έργο του Gottfried Leibnitz στον απειροστικό λογισμό,
το οποίο με τη σειρά του έδωσε έναυσμα για την ανάλυση πιθανοτήτων και της τυχαιότητας.
Παρά το γεγονός ότι η ελίτ των επιστημόνων στα Μαθηματικά σημείωνε προόδους στην κατανόηση της τυχαιότητας τον 17ο
αιώνα, ο λαός εξακολούθησε να βασίζεται στους μάντεις με την
ελπίδα να δαμάσει την τύχη.

Γενιές επιστημόνων όμως μεγάλωσαν, σκέφθηκαν και δημιούργησαν με βάση την αρχή της Αιτιοκρατίας, δηλαδή υποστήριζαν την ύπαρξη της αιτιότητας, την καθολική αιτιώδη και νομοτελειακή συνάφεια των φαινομένων. Υποστήριζαν ότι όλα όσα
συμβαίνουν γύρω μας ακολουθούν το δόγμα αίτιο – αποτέλεσμα,
εστιάζοντας στην αιτιοκρατική συνέχεια των πραγμάτων.
Ωστόσο, δεν ήταν λίγοι οι επιστήμονες που αρνήθηκαν να πιστέψουν σε ένα πιθανοκρατικό κόσμο. Ο μεγάλος Albert Einstein,
ένας εκ των αντιφρονούντων, διατύπωσε τη φράση που έμεινε
στην ιστορία «δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Θεός παίζει ζάρια».

Θεωρία των Πιθανοτήτων (και μη)
Η «Θεωρία των Πιθανοτήτων» μελετά τυχαία γεγονότα, όπως
η ρίψη ενός ζαριού. Διαπιστώνεται, όμως, ότι ακόμα και τέτοια
τυχαία γεγονότα παρουσιάζουν κάποια προβλέψιμα στατιστικά
μοτίβα.
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Albert Einstein

Blaise Pascal

Το τυχαίο στην καθημερινότητά μας
Συμπτώσεις συμβαίνουν καθημερινά στη ζωή μας. Υπάρχουν, όμως, «τυχερές» μέρες ή «τυχεροί» άνθρωποι;
Η τύχη αποτελεί μια ενδιαφέρουσα οπτική του ρίσκου και
της σύμπτωσης. Όλοι μας θυμόμαστε μέρες που μας συνέβησαν «καλά» πράγματα και μέρες που μας συνέβησαν λιγότερο
«καλά» και αυτό το αποδίδουμε στην τύχη.
Η έννοια της αυτοεκπληρούμενης προφητείας αφορά στην
πεποίθηση ότι αν κάποιος πιστέψει ότι ένα θετικό σενάριο θα
εξελιχθεί, τείνει να συμπεριφέρεται με έναν περισσότερο θετικό, αντίστοιχα, τρόπο, όντας πιο αισιόδοξος.
Μια «τυχερή» μέρα μας κάνει να έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Η πίστη στην τύχη έχει μια χρήσιμη λειτουργία: μας βοηθά να αισθανόμαστε πιο αισιόδοξοι, όταν οι περιστάσεις είναι πέρα από τον έλεγχό μας και να αντιμετωπίζουμε με
«επιτυχία» γεγονότα της καθημερινής ζωής.

Τύχη και τζόγος
Ο τζόγος στηρίζεται στην επιθυμία του ανθρώπου να ρισκάρει και την ελπίδα να κερδίσει μεγάλα χρηματικά ποσά. Τα
τυχερά παιχνίδια βασίζονται σε ανεπτυγμένα μαθηματικά και
υπάγονται στους νόμους των πιθανοτήτων.
Το άτομο που είναι εξαρτημένο από τον τζόγο δεν μπορεί
να αντισταθεί στην ανάγκη του να παίξει και η ικανοποίηση της
ανάγκης αυτής τροφοδοτεί ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη να συνεχίσει.

Μία λέξη, χίλια νοήματα
Ποιος λοιπόν κινεί τα νήματα και επιτρέπει στις συμπτώσεις
να συμβαίνουν; Υπάρχει αιτιατή σχέση μεταξύ τύχης και προσωπικής επιλογής - ελεύθερης βούλησης;
Η ελληνική γλώσσα είχε ανέκαθεν διαφορετικές λέξεις για

Pierre de Fermat

να περιγράψει την τυχαιότητα. Η μοίρα, το πεπρωμένο, το γραφτό, η τύχη, το τυχερό αποτελούν απόπειρες περιγραφής της
ίδιας έννοιας.
Άραγε, είναι όλα αυτά παντοδύναμα απέναντι στον Άνθρωπο;
Έχουμε τελικά τη θέση μαριονέτας που οι κινήσεις μας είναι συγκεκριμένες και προκαθορισμένες;
Πώς γίνεται τόση μαεστρία σε φαινομενικά ασύνδετα γεγονότα να είναι ενορχηστρωμένη τυχαία;
Μήπως οι αρνητές της αιτιοκρατίας που διέπει τις συμπτώσεις έχουν δώσει το χαρακτηρισμό αυτό σε όσα αδυνατούν να
εξηγήσουν;
Και κάπως έτσι, με τη χαοτική φύση του τυχαίου, η ζωή
μπορεί να μπει σε μία … τάξη.

Πηγές:
https://el.wikipedia.org
http://scienceandtechnolohyk.
blogspot.gr
www.psychology.net
http://users.sch.gr

http://thesecretrealtruth
http://www.iefimerida.gr
http://hard-coreworld
http://www.chemeng.upatras.gr

Συντακτική Ομάδα:
Ελένη – Μερόπη Αγγελή – Αγγελάκη, Χρίστος Αποστόλου, Αναστάσιος Βαφειάδης, Μαρία Διαμαντοπούλου, Κωνσταντίνος
Καλπούζος, Χρήστος Καρανάνος, Ελισάβετ Κουστένη, Αντώνης
Κωνσταντιανός, Σάββας Κωνσταντινίδης, Κρυσταλλία Μασώνου,
Βικτωρία Μαυρίκη, Βασίλης Μητρούλιας, Νίκος Μιχιώτης, Ασημίνα Μυλωνά – Αλεξιάδη, Σωτήρης Μωραΐτης, Βάιος Ντάκος,
Γεωργία Πολίτη, Κωνσταντίνος – Ελευθέριος Στουραΐτης, Αιμιλία
Τάτα
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Χαρά Τουρίκη, Μαθηματικός
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Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (I.S.S.)
Ο γύρος της Γης σε 90 λεπτά!
Μία υπόθεση
επιστημονικής πραγματικότητας
ε ένα χώρο, που εδώ και 15,5 χρόνια βρίσκεται σε
Σ
ύψος περίπου 400 km πάνω από την επιφάνεια της
Γης, έξι πρωταγωνιστές (αστροναύτες) «κατοικούν». Το
«σπίτι» τους δεν είναι ιδιαίτερα άνετο, είναι όμως φιλόξενο και διαθέτει εξαιρετική θέα! Προσφέρει στους «ένοικους» του τη δυνατότητα να απολαμβάνουν 16 ανατολές
και 16 δύσεις του Ήλιου μέσα σε 24 ώρες! Έτσι, κάνουν
τον γύρο της Γης σε 90 λεπτά συμπληρώνοντας με αυτόν
τον τρόπο 16 περιστροφές μέσα σε μία ημέρα!
Τα παραπάνω, ίσως, μοιάζουν με την υπόθεση μίας
ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Ωστόσο, το λαμπερό
«φωτάκι» στον Αττικό ουρανό που κινείται κάθε βράδυ

φανερώνει ότι εδώ αυτή η υπόθεση αποτελεί την πραγματικότητα!
Αυτό το «φωτάκι» είναι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (International Space Station - I.S.S.) μέσα στον
οποίο ζουν και εργάζονται οι πρωταγωνιστές αστροναύτες. Οι άνθρωποι στη Γη μπορούν να τον διακρίνουν δια
γυμνού οφθαλμού τις νυχτερινές ώρες καθώς ομοιάζει
με ένα αστέρι που κινείται στον ουρανό από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά. Η διάρκεια της διέλευσης είναι
σύντομη (3 - 4 λεπτά) αλλά ταυτόχρονα επαρκής για την
υπενθύμιση της ύπαρξης και της σημασίας του σταθμού
αυτού.
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Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (I.S.S.)

Ο

I.S.S. είναι ένας ερευνητικός σταθμός που βρίσκεται σε
τροχιά γύρω από την Γη από το Νοέμβριο του 2000 και
έχει, έως σήμερα, φιλοξενήσει περισσότερους από 200 αστροναύτες. Αποτελεί κοινό πρόγραμμα των διαστημικών οργανισμών N.A.S.A. (Η.Π.Α.), Roscosmos (Ρωσία), J.A.X.A. (Ιαπωνία), C.S.A. (Καναδάς), E.S.A. (Ευρώπη) και άλλων - συνολικά
15 – συνεργαζόμενων χωρών.
Η ταυτότητα του I.S.S. περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

Μάζα:

450 τόνοι

Διαστάσεις:

51 m x 109 m x 20 m

Ύψος τροχιάς:

320 - 347 km

Μέση ταχύτητα:

27744 km / h

Χρόνος μίας περιφοράς
γύρω από τη Γη:

90 min

Μέγιστος αριθμός
6
φιλοξενούμενων αστροναυτών:
Μέσος χρόνος διαμονής
ενός αστροναύτη:

6 μήνες

Ο κύριος σκοπός του εγχειρήματος ήταν η πραγματοποίηση
πολύτιμων ερευνητικών πειραμάτων, καθώς η έρευνα στον I.S.S.
πραγματοποιείται σε άλλο επίπεδο από εκείνο της Γης. Όπως έχει
δηλώσει ο διοικητής του σταθμού Scott Kelly, «μέσω της συμμετοχής των αστροναυτών στα πειράματα προσπαθούμε να μάθουμε
όσα πρέπει να γνωρίζουμε ζώντας σε χαμηλή τροχιά, σε συνθήκες μικροβαρύτητας προκειμένου να ταξιδέψουμε μακριά από την
Γη, για παράδειγμα στον Άρη». Έρευνες πραγματοποιούνται στον
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τομέα της φυσικής, της βιολογίας, της αστρονομίας, της μετεωρολογίας, της τεχνολογίας και των κοινωνικών επιστημών.
Στα 15,5 χρόνια της συνεχούς τροχιάς του I.S.S. περισσότερα
από 1.700 πειράματα έχουν πραγματοποιηθεί γύρω από ζητήματα
όπως:
• Οι αστροναύτες καλλιέργησαν στον διαστημικό σταθμό το
πρώτο «διαστημικό μαρούλι» το οποίο απόλαυσαν μπροστά
στις κάμερες αποκαλώντας το «φοβερό και φρέσκο». Έτσι,
έγινε ένα σημαντικό βήμα στην καλλιέργεια φυτών σε συνθήκες μικροβαρύτητας που θα χρειαστεί σε μελλοντικά μακρινά ταξίδια στο Διάστημα. Επίσης, για πρώτη φορά στην
ιστορία της ανθρωπότητας οι αστροναύτες είδαν να ανθίζει
λουλούδι (η πανέμορφη πορτοκαλί Ζίνια) άνθισε στον σταθμό! Το επόμενο βήμα είναι η καλλιέργεια ντομάτας που προγραμματίζεται για το έτος 2018.
• Πραγματοποιώντας ένα πείραμα στη βιολογία, μελέτησαν
την επίδραση της μικροβαρύτητας στην ανάπτυξη ζώων που
εξαρτώνται από μικρόβια. Συγκεκριμένα, ένα είδος καλαμαριού εμβολιάστηκε με τα συμβιωτικά του βακτήρια που
βρέθηκαν σε τροχιά και παρατήρησαν ότι τα βακτήρια αποίκησαν κανονικά στους ιστούς των καλαμαριών.
• Για να μελετηθούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ακτινοβολίες εκτός πλανήτη, στάλθηκαν στον σταθμό παγωμένα
έμβρυα ποντικών. Με την επιστροφή τους, τα εμφύτευσαν
σε παρένθετες μητέρες προκειμένου να μελετήσουν την
ανάπτυξη καρκίνου ή τυχόν γονιδιακές μεταλλάξεις εξαιτίας
της έκθεσής τους στην ακτινοβολία.
• Χρησιμοποιήθηκε ο ρομποναύτης, ένα ανθρωποειδές με
δύο χέρια που ελέγχεται με τηλεχειρισμό ακόμη και από την
Γη. Μετά από τις πρώτες δοκιμές, θα αποκτήσει και πόδια
ώστε να πραγματοποιεί εργασίες τόσο εντός όσο και εκτός
του σταθμού.

• Για να αντιμετωπιστεί η απώλεια οστικής πυκνότητας των
αστροναυτών και ταυτόχρονα να αυξηθεί η μυϊκή μάζα, πειραματίζονται χρησιμοποιώντας ειδικές συσκευές ενδυνάμωσης των αστροναυτών.
• Προκειμένου να μελετηθεί η επίπτωση της απομόνωσης και
του περιορισμού στην υγεία και στην ηθική συγκρότηση των
μελών του πληρώματος, ζητήθηκε από τα μέλη του πληρώματος μια καταγραφή των αντιδράσεων τους σε ημερολόγιο
τρεις φορές εβδομαδιαίως. Από την έρευνα αυτή προέκυψαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για το πόσο επηρεάζεται
η συμπεριφορά των μελών του πληρώματος σε τέτοιες συνθήκες διαβίωσης.
• Το Alpha Magnetic Spectrometer είναι ένα πείραμα που σκοπό έχει την κατανόηση της προέλευσης των κοσμικών ακτινών και της σκοτεινής ύλης. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται,
σε συνεργασία με το CERN, με τα αποτελέσματα άλλων
πειραμάτων προκειμένου να επαληθεύσουν την υπάρχουσα
θεωρία.
• Πειράματα σε θερμοκρασία κοντά στο απόλυτο μηδέν, βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της δομής της ύλης αλλά
και στην κατασκευή νέας γενιάς ηλεκτρονικών συσκευών.
Η ζωή των έξι αστροναυτών που φιλοξενούνται περιοδικά
στον σταθμό φυσικά δεν είναι εύκολη. Πραγματοποιείται σε ένα
περιβάλλον μικροβαρύτητας και απαιτεί μεγάλη εκπαίδευση ώστε
να μπορέσουν οι αστροναύτες να αντιμετωπίσουν την έλλειψη
βαρύτητας αλλά και τις εξαιρετικές συνθήκες διαβίωσης μακριά
από την Γη. Αυτός είναι κι ο λόγος της εξαμηνιαίας παραμονής
τους στον σταθμό. Το περιβάλλον μοιάζει με το υδάτινο γι΄αυτό οι
αστροναύτες εκπαιδεύονται μέσα σε μεγάλες πισίνες. Στον I.S.S.
βλέπουμε αιωρούμενες σταγόνες νερού που γίνονται αφορμή για
«παιχνίδι» των αστροναυτών οι οποίοι αντί να περπατούν σπρώχνουν τον εαυτό τους και περιφέρονται στον αέρα. Κοιμούνται
κατά μέσο όρο 5-6 ώρες την ημέρα και περνούν τις ώρες εργασίας τους συμμετέχοντας στα πειράματα.
Στον ελεύθερο χρόνο τους κάνουν εργασίες συντήρησης του
σταθμού, γυμναστική και ακούνε μουσική διότι παίζει μεγάλο ρόλο
στην ψυχική τους υγεία σε αυτές τις συνθήκες. Από τις πιο ευχάριστες στιγμές τους, είναι οι διαστημικοί περίπατοι. Έχουν τρία γεύματα την ημέρα ενώ η ώρα του φαγητού είναι πολύ σημαντική για
την κοινωνικοποίηση του πληρώματος. Χρησιμοποιούν μια κουζίνα
για να ζεσταίνουν το φαγητό, ένα ψυγείο - καταψύκτη και ένα
τραπέζι. Για να μπορούν να βρίσκονται σε καθιστική θέση υπάρ-

χουν λουριά ώστε να στερεώνουν τα πόδια τους. Συχνά, ωστόσο,
τρώνε ενώ αιωρούνται! Συνήθως καταναλώνουν κατεψυγμένο,
κονσερβοποιημένο φαγητό ή ξηρή τροφή. Τα τρόφιμα παραλαμβάνονται από την Γη με διαστημικά φορτηγά - οχήματα. Μεγάλη
προσοχή δίνεται στην χρήση του νερού γιατί είναι πολύ ακριβή η
μεταφορά του από την Γη. Με την χρήση συριγγών ενυδατώνουν
την αποξηραμένη τροφή και τα ροφήματα. Γι΄αυτό τον λόγο χρησιμοποιούν οδοντόπαστες που δε δημιουργούν αφρό, ενώ για την
προσωπική τους υγιεινή χρησιμοποιούν υγρά μαντηλάκια. Κοιμούνται τυλιγμένοι σε υπνόσακο, στερεωμένοι στον τοίχο. Για να μην
ενοχλούνται από τους θορύβους των μηχανημάτων, χρησιμοποιούν ωτοασπίδες. Εντός του σταθμού, χρησιμοποιούν ελαφρύ ρουχισμό διότι διατηρείται με κλιματισμό η κατάλληλη θερμοκρασία.
Η πίεση εντός του σταθμού διατηρείται στα ίδια επίπεδα με την
Γη. Όταν, όμως, κάνουν διαστημικούς περιπάτους φορούν ειδικές
διαστημικές στολές, βάρους 160 kg, ώστε να προστατεύονται από
τις ακραίες συνθήκες.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των αστροναυτών αν και είναι δύσκολη η διαμονή στον σταθμό, είναι μαγικό να βρίσκεσαι εκεί!
Οπως μαγικό είναι όταν φτάνεις εκεί ψηλά κι ανοίγεις την πύλη,
να βλέπεις να ζουν μέσα εκεί άνθρωποι που έρχονται να σε καλοσωρίσουν!
Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος το μέγεθος της προσφοράς του Διαστημικού σταθμού σε πολλούς τομείς της έρευνας. Πίσω όμως απ΄αυτό το γεγονός βρίσκονται οι επίπονες και
διαρκείς προσπάθειες έξι αστροναυτών, που υπομένοντας τον κίνδυνο, την «ζαλάδα» του διαστήματος, τους περιορισμούς και την
έλλειψη προσωπικών ανέσεων, ζουν το όνειρό τους συντελώντας
στον στόχο του ανθρώπου να εποικήσει το διάστημα, ξεφεύγοντας
από τα όρια της Γης.

Πηγές:
https://www.nasa.gov/
http://www.esa.int/ESA
http://www.scienceinschool.org/
Επιμέλεια Άρθρου:
Άννα Παπακώστα, Φυσικός
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Η άγνωστη ωφελιμότητα
των βλαστοκυττάρων
Η

έρευνα σε ανθρώπινα βλαστοκύτταρα εμβρυϊκά ξεκίνησε
το 1998 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Τι είναι, τέλος πάντων, τα βλαστοκύτταρα;
Τα βλαστοκύτταρα είναι κύτταρα που αναπαράγονται διαρκώς και έχουν την ικανότητα να μετατραπούν σε οποιοδήποτε
άλλο είδος κυττάρου στο σώμα ενός οργανισμού (π.χ. σε μυϊκό,
ερειστικό, νευρικό κλπ κύτταρο).

Που υπάρχουν τα βλαστοκύτταρα;
Τα βλαστοκύτταρα βρίσκονται στο αίμα που περνάει από
τον πλακούντα στο μωρό μέσω του ομφάλιου λώρου. Ακόμα και
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μετά τη γέννα, ωστόσο, τα βλαστοκύτταρα υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό, ήδη από την εμβρυακή φάση. Tα βλαστοκύτταρα προέρχονται από ένα έμβρυο στο στάδιο της βλαστοκύστης, δηλαδή από ένα έμβρυο πέμπτης ημέρας, περίπου 100
κυττάρων. Από αυτά τα 100 κύτταρα, τα 30-34 είναι ολοδύναμα
βλαστοκύτταρα, δηλαδή μπορούν να σχηματίσουν οποιονδήποτε
ιστό του σώματος.
Τα βλαστοκύτταρα βρίσκονται και στο αίμα των ενηλίκων
και εκεί είναι υπεύθυνα για την ανανέωση των κατεστραμμένων
ιστών. Ωστόσο, τα βλαστοκύτταρα των ενηλίκων μπορούν να
διαφοροποιηθούν κυρίως σε κύτταρα των ιστών στους οποίους
εδρεύουν αλλά όχι σε κάθε τύπο ιστού, όπως τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα. Συνεπώς, εάν βρίσκονται στον εγκέφαλο, βοηθούν
στην ανάπλαση των κυττάρων του εγκεφάλου, εάν εδρεύουν στο
ήπαρ, αποκαθιστούν τις βλάβες του ήπατος κ.ο.κ.

Ποια είδη βλαστοκυττάρων υπάρχουν;
Τα βλαστοκύτταρα διακρίνονται
ανάλογα με την προέλευση τους σε:
• Παντοδύναμα: Είναι τα κύτταρα του εμβρύου που προκύπτουν αμέσως μετά τη γονιμοποίησή του. Κάθε ένα από τα
βλαστοκύτταρα αυτά μπορεί να μετατραπεί σε οποιοδήποτε
κύτταρο.
• Ολοδύναμα: Είναι τα κύτταρα που αντλούνται από το έμβρυο 4-5 ημέρες μετά τη γέννησή του. Όπως και τα παντοδύναμα βλαστοκύτταρα, μπορούν να πάρουν τη μορφή
οποιουδήποτε κυττάρου του οργανισμού.
• Πολυδύναμα: Είναι τα κύτταρα των ενηλίκων που βρίσκονται στους ζωτικούς ιστούς του σώματός τους (εγκέφαλος, συκώτι, μυοσκελετικό σύστημα, μυελός των οστών
κ.α.) και μπορούν να συσταθούν εκ νέου μόνα τους.
• Ομφαλοπλακουντιακού αίματος: Πρόκειται για μια
επιμέρους κατηγορία των πολυδύναμων βλαστοκυττάρων.
Λόγω της αιμοποιητικής τους λειτουργίας, μπορούν να μετατραπούν σε ερυθρά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια, καθώς
και σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Έρευνες
έχουν δείξει ότι οι δυνατότητες της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι πολύ μεγάλες και ότι μπορούν, υπό κατάλληλες
συνθήκες, να ωριμάσουν σε κύτταρα ενός άλλου ιστού και
να λειτουργήσουν και ως ολοδύναμα.

Ποια είναι η χρησιμότητα
των βλαστοκυττάρων;
Όταν τραυματιζόμαστε ή αρρωσταίνουμε, τα κύτταρά μας
τραυματίζονται ή πεθαίνουν. Τότε, τα βλαστοκύτταρα ενεργοποιούνται. Τα βλαστοκύτταρα έχουν το ρόλο να επισκευάζουν τραυματισμένους ιστούς και να αντικαθιστούν άλλα κύτταρα όταν
αυτά πεθαίνουν. Έτσι, τα βλαστοκύτταρα μας κρατούν υγιείς και
εμποδίζουν την πρόωρη γήρανση. Αναπαράγονται διαρκώς, δεν
διαφοροποιούνται σε άλλους κυτταρικούς τύπους του ανθρώπινου οργανισμού παρά μόνο κατόπιν επεξεργασίας.
Στην περίπτωση που τα βλαστοκύτταρα είναι σε θέση να δημιουργήσουν υγιείς και λειτουργικούς ιστούς, τότε εφαρμόζεται
η λεγόμενη κυτταρική θεραπεία, η οποία απευθύνεται σε ασθένειες, όπως:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Καρδιοπάθεια
Εγκεφαλικό επεισόδιο
Σακχαρώδης διαβήτης
Alzheimer’s
Parkinson’s
Οστεοαρθρίτιδα
Ρευματοειδής αρθρίτιδα
Μυοπάθεια βαρείας μορφής
Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης
Εγκαύματα
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Εάν τα κύτταρα προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της απόρριψής τους (όπως συμβαίνει
στις περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων).
Πολλοί γονείς, ακόμα και στην Ελλάδα, αποφασίζουν να
διαφυλάξουν τα βλαστικά κύτταρα των νεογέννητων παιδιών
τους σε ιδιωτικές τράπεζες βλαστοκυττάρων, στις οποίες πληρώνουν ένα σημαντικό ποσό με σκοπό να εξασφαλίσουν την
προστασία της υγείας των ίδιων των παιδιών αλλά και όλης της
οικογένειας από ενδεχόμενες παθήσεις.
Είναι ενδιαφέρον ότι στην Ελλάδα υπάρχει το 20%
των ιδιωτικών τραπεζών βλαστοκυττάρων που λειτουργούν παγκοσμίως! Ο ετήσιος τζίρος φτάνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ!
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Υπάρχουν κίνδυνοι;
Τα βλαστοκύτταρα έχουν την ικανότητα να αναπαράγονται
μόνα τους, δηλαδή να δημιουργούν πανομοιότυπα αντίγραφα
(κλώνους) του εαυτού τους. Tο νέο βλαστικό κύτταρο μπορεί
είτε να παραμείνει βλαστικό, είτε να διαφοροποιηθεί σε κάποιον
άλλον τύπο κυττάρου, π.χ. δέρματος ή αίματος. Όμως, ως προς
το χαρακτηριστικό του αυτόνομου πολλαπλασιασμού τους, τα
βλαστικά κύτταρα ομοιάζουν πολύ με τα καρκινικά κύτταρα.
Kατά συνέπεια, τίθεται το ζήτημα του κατά πόσο μπορούν τελικά
να ελεγχθούν και να μη δράσουν ανάλογα με τα καρκινικά.
Για παράδειγμα, δημοσίευμα του επιστημονικού εντύπου
Nature αναφέρει ότι η υποτροπή του καρκίνου του μαστού μπορεί να προκαλείται από προσφάτως ανακαλυφθέντα σπάνια βλα-

στοκύτταρα, τα οποία μεταμορφώνονται εξαιτίας γενετικών λαθών σε “εργοστάσιο παραγωγής όγκων”.
Αξίζει να σημειωθεί ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες το βλαστοκύτταρο δημιουργεί υγιή ιστό. Ωστόσο, πιστεύεται ότι γενετικά λάθη, πιθανόν συνδυαστικά με εξωτερικές επιρροές, μπορεί
να μετατρέψει το βλαστοκύτταρο ή ένα θυγατρικό κύτταρο σε
ελαττωματικό.

Άρα...;
Είναι γεγονός ότι οι έρευνες στους τομείς της εμβρυολογίας,
της ιστολογίας και άλλων κλάδων της γενετικής ιατρικής εξελίσσονται καθημερινά σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχει έδαφος για
αισιοδοξία ότι τα επόμενα χρόνια, η αξιοποίηση των βλαστοκυττάρων θα φέρει σημαντική βελτίωση στην υγεία και την ευημερία
ανθρώπων που νοσούν, ακόμα και από μη υπο-μελετημένες παθήσεις. Ας ευχηθούμε, όμως, αυτό το πολύτιμο δώρο της ζωής
να μη γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης και κατάχρησης στη διαχείρισή του και να αντιμετωπιστεί με την πρέπουσα σοβαρότητα
και υπευθυνότητα.

Πηγές
https://el.wikipedia.org
http://www.imommy.gr
https://www.ipscell.com
http://www.hatzirafail.gr
Συντακτική Ομάδα:
Φαίνη Καραμπατέα, Κωνσταντίνος Μητρούλιας, Εριφύλη Μωραΐτη, Νίκος Ορφανός, Μαρία Πετροπούλου
Ερευνητική Ομάδα:
Ελένη Βαβαδάκη, Μάρκος Βροχίδης, Πορφύριος Γιαλίτσης,
Θάνος Ιγγλέζος, Κωνσταντίνος Καλοκάθης, Ρουμπίνη Καπελλάκου, Σπύρος Καρούσης, Ζωή Καρρέρ, Ιωάννα Κομνηνού,
Βασίλης Λουκάς, Οδυσσέας Λούφας, Μάνος Μεγαλοοικονόμος, Ειρήνη Παπαδάκη, Ρήγας Σάββας, Μιχάλης Στεφανίδης,
Χάρης Χριστοφορίδης
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Βασιλική Θεοφάνη, Φυσικός
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Iδιαίτερες ευχαριστίες στον
κ. Ιωάννη Σκαρέντζο για την
εξαιρετική ξενάγηση στην
Ακαδημία Αθηνών.
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Συνέντευξη στο

Δημήτρη
Νανόπουλο
Η συντακτική ομάδα του Άδραξε επέλεξε ως κεντρικό πρόσωπο του τρέχοντος τεύχους τον Καθηγητή Δημήτρη Νανόπουλο, τ. Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες
επιστήμονες με υψηλές διακρίσεις και διεθνή αναγνώριση.

Λίγα λόγια για το Δημήτρη Νανόπουλο:
• Γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 1948 στην Παλλήνη Αττικής.
• Ξεκίνησε τις σπουδές του το 1967, με την εισαγωγή του στο Φυσικό Τμήμα
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Αποφοίτησε το 1971 και συνέχισε τις σπουδές του με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Sussex, στο Brighton της Αγγλίας.
• Έλαβε το διδακτορικό του το 1973 πάνω στη Φυσική των Υψηλών Ενεργειών
και το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς άρχισε να εργάζεται ως ερευνητής στο
ερευνητικό κέντρο CERN στη Γενεύη της Ελβετίας.
• Ως ερευνητής, εκτός από το CERN, εργάστηκε στην Ecole Superieure στο
Παρίσι και στο Πανεπιστήμιο του Harvard στις Η.Π.Α.
• Το 1986 έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin και το 1989
στο Πανεπιστήμιο Texas A&M, όπου από το 1992 είναι Διακεκριμένος
(Distinguished) Καθηγητής και από το 2002 κατέχει την έδρα Mitchell/Heep
της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών.
• Το 1989 έγινε Διευθυντής του Τμήματος Αστροσωματιδιακής Φυσικής του
Κέντρου Προχωρημένων Ερευνών (HARC) στο Houston, Texas, όπου διευθύνει ερευνητικό τμήμα του World Laboratory με έδρα τη Λωζάνη.
• Από το 1988 είναι Εταίρος (Fellow)της American Physical Society και από
το 1992 Μέλος της Italian Physical Society.
• Το 1996 του απονεμήθηκε ο Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής της Ελληνικής Δημοκρατίας.
• Το 1997 εξελέγη Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
• Δύο φορές, το 1999 και το 2005, απέσπασε το βραβείο του Ιδρύματος Ερευνών της Βαρύτητας, που εδρεύει στη Μασαχουσέτη των Η.Π.Α.
• Το 2006 του απονεμήθηκε το διεθνές βραβείο του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Το 2009 του απονεμήθηκε το βραβείο Enrico Fermi
από την Ιταλική Εταιρία Φυσικής (SIF).
• Έχει συγγράψει πάνω από 675 πρωτότυπες εργασίες και 15 βιβλία, ενώ επιπλέον έχει πάνω από 43.500 αναφορές
Ακολουθεί το κείμενο της συνέντευξης:

: Κύριε Καθηγητά η παρουσία μας εδώ, στο γραφείο σας στην
Ακαδημία Αθηνών, αποτελεί για εμάς μεγάλη τιμή και χαρά. Είστε ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της Ελληνικής
επιστήμης στο εξωτερικό, με διεθνή αναγνώριση και εξαιρετικά
σημαντικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Ξεκινώντας τη συζήτηση μαζί σας, θα θέλαμε να πάρουμε τα πράγματα από την
αρχή και να μας πείτε λίγα λόγια για την παιδική σας ηλικία και
τα όνειρά σας ως νέος.
Δ.Ν.: Κατ’ αρχάς είμαι χαρούμενος που είσαστε εδώ, καθώς μου
αρέσει πολύ να επικοινωνώ με νέο κόσμο. Θα σας πω για τα παιδικά
μου χρόνια. Η γενιά μου ανδρώθηκε κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950. Ήταν περίεργα χρόνια. Η Ελλάδα δεν ήταν όπως
ήταν πριν λίγα χρόνια, αλλά ούτε όπως είναι σήμερα. Παρόλο που
αυτά τα χρόνια ήταν δύσκολα, γινόταν μια μεγάλη προσπάθεια απ’
όλο τον κόσμο να καλυτερεύσει η χώρα. Όλοι όσοι γεννηθήκαμε
στα μέσα του προηγούμενου αιώνα μεγαλώσαμε ομαλά. Ο πόλεμος
είχε τελειώσει, είχαμε να φάμε κι, όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο,
αυτό τότε ήταν το πιο σημαντικό. Έτσι, ασχοληθήκαμε αναπόσπαστα με αυτό που ήθελε να κάνει ο καθένας από εμάς.
Στην παιδική μου ηλικία, κατά τα χρόνια του Δημοτικού, κύριο χαρακτηριστικό μου ήταν ένα είδος εσωτερικής μοναξιάς. Αν φαινόμουν
εξωστρεφής, δεν ήμουν. Ίσως ακόμα δεν είμαι αλλά δίνω αυτή την
εικόνα.
Ως τα δεκαπέντε μου χρόνια, με ενδιέφερε μόνο το παιχνίδι. Δεν
είχα ασχοληθεί με τίποτα άλλο. Παιχνίδι κανονικό, στο δρόμο, όχι
στα multimedia. Στην τρίτη Γυμνασίου ήρθα σε επαφή με τη Φυσική
και ανακάλυψα ότι μου άρεσε. Έτσι, από εκείνη την ηλικία, ξεκίνησε
η αγάπη προς τη Φυσική και από εκεί και πέρα επικεντρώθηκα σε
αυτή. Έκτοτε, ήξερα τι θα ήθελα να κάνω στη ζωή μου: να σπουδάσω Φυσική. Ωστόσο, η πιο δύσκολη στιγμή, ίσως, στη ζωή μου ήταν
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να πετύχω στις εξετάσεις για το πανεπιστήμιο καθώς δεν είχα άλλο
τρόπο να το καταφέρω. Ο πατέρας μου ήταν ένας απλός άνθρωπος και η οικογένειά μου ήταν μια φυσιολογική οικογένεια. Δεν ήταν
καθηγητές πανεπιστημίου ή εργοστασιάρχες και έτσι για μένα η
επιτυχία στο πανεπιστήμιο ήταν μονόδρομος κατά κάποιο
τρόπο, γιατί διαφορετικά δεν ξέρω τι προοπτικές θα υπήρχαν για
μένα. Μετά την είσοδο στο πανεπιστήμιο, οι προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές δεν ήταν για μένα κάτι το δύσκολο - χωρίς
βέβαια να είναι εύκολο - καθώς ήξερα που πήγαινα. Είναι περίεργο
για ένα νέο δεκαεπτά - δεκαοχτώ ετών να πρέπει να αποφασίσει για
το υπόλοιπο της ζωής του. Σήμερα, βέβαια, υπάρχει δυνατότητα
πληροφόρησης μέσω της τηλεόρασης ή του internet, σε αντίθεση
με παλαιότερα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να σκεφτείτε καλά τι θέλετε
να κάνετε, αφού για πολλούς από εσάς, όπως και για μένα, αυτή η
απόφαση αποτέλεσε επιλογή ζωής.
: Το σχολείο και η οικογένεια είναι σημαντικοί παράγοντες που
επηρεάζουν τη μαθησιακή εξέλιξη ενός παιδιού. Ποια ήταν τα
ερεθίσματα που αντλήσατε ώστε να ξυπνήσει μέσα σας το ενδιαφέρον για τη Φυσική;
Δ.Ν.: Ο πατέρας μου είχε σπουδάσει γαλακτοκομική στα Ιωάννινα
και είχε μια μεγάλη αγάπη για τα βιβλία, που τη μετέφερε και σ’
εμένα. Στον ελεύθερο του χρόνο δεν πήγαινε ποτέ στο καφενείο,
προτιμούσε να κάθεται στο σπίτι και να διαβάζει. Ακόμη, πήγαινε με
μητέρα μου κινηματογράφο και θέατρο, κάτι που οι άνθρωποι δεν
το συνήθιζαν ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, αλλά είχε συγκεκριμένη
ιδεολογία και για αυτό το λόγο το έκανε.
Ήμουν μικρό παιδί ακόμα, αλλά μπορώ να θυμηθώ τον πατέρα μου
να κάθεται και να διαβάζει καθημερινά διάφορα βιβλία, ιστορικά και
άλλα. Εκείνη την εποχή υπήρχε το Λεξικό του Ηλίου που ήταν χαρακτηριστικό για τη γενιά μας και σίγουρα το θυμούνται οι άνθρωποι
της ηλικίας μου. Το λεξικό αυτό κυκλοφορούσε σε τεύχη και μόλις
έφερνε ο πατέρας μου στο σπίτι ένα καινούργιο τεύχος, καθόμουν
οκλαδόν στην κουζίνα και το διάβαζα όλο, από την αρχή ως το τέλος. Κάπου - κάπου τον ρωτούσα, γιατί δεν ήξερα όλες τις λέξεις
που διάβαζα, και εκείνος μου απαντούσε. Ο πατέρας μου μετέφερε
την αγάπη του για το διάβασμα και τα βιβλία.

Ως αναφορά στην επαφή μου με τη Φυσική, τα ερεθίσματα που
έλαβα ήταν από το σχολείο. Εκεί, είχα έναν πολύ καλό καθηγητή,
τον Βαγγέλη Τσιγκούνη, ο οποίος κατάλαβε γρήγορα ότι αγαπούσα
τη Φυσική. Έτσι, καθόταν μαζί μου στο διάλειμμα μέσα στην τάξη,
για να εξηγήσει και να απαντήσει στις απορίες μου. Θυμάμαι ότι
κάναμε μάθημα για την ηλεκτρική αντίσταση και το Νόμο του Ohm
και καταλάβαινα ότι αυτά που κάναμε ήταν φαινομενολογικά. Τότε,
είχα αποφασίσει τι θέλω να κάνω αλλά ήθελα να μάθω περισσότερα
για το θέμα, να εμβαθύνω τις γνώσεις μου. Έτσι εγώ ρωτούσα,
εκείνος εξηγούσε και η διαδικασία αυτή έπαιξε μεγάλο
ρόλο στη μαθητική μου πορεία.
Εκείνη την εποχή αν ένας μαθητής ήταν καλός σε Φυσική και Μαθηματικά, πήγαινε στο Πολυτεχνείο. Εγώ, όμως, δεν ήθελα να πάω στο
Πολυτεχνείο— έτσι, μια μέρα ανακοίνωσα στους γονείς μου ότι θέλω
να γίνω Φυσικός. Εκείνοι αρχικά ξαφνιάστηκαν αλλά στη συνέχεια
αποδέχτηκαν την επιλογή μου.
: Δηλαδή ο πατέρας σας δεν είχε καταλάβει την κλίση σας προς
τη Φυσική;
Δ.Ν.: Όχι, αλλά είχε αναγνωρίσει ότι ήμουν καλός στα Μαθηματικά,
καθώς από τότε που ήμουν μικρός, του ζήταγα να μου βάζει να
λύνω προβλήματα μαθηματικών. Έτσι, έγραφα και έκανα αριθμητική πριν πάω στο Δημοτικό. Ύστερα, επειδή μου φαινόταν εύκολο
να κάνω προσθέσεις και αφαιρέσεις, του ζητούσα να μου βάζει να
κάνω διαιρέσεις. Είχα μανία με τις διαιρέσεις. Θυμάμαι, ακόμη, μια
ιστορία από εκείνη την εποχή: στο Χαρβάτι ένας Γερμανός έφερε
κάτι μεγάλα μηχανήματα και ο πατέρας μου επέβλεπε την εγκατάστασή τους. Κάποια στιγμή, λοιπόν, εκείνος εξηγούσε κάτι στους
εργάτες και η εξήγηση είχε σχέση με το φαινόμενο της επαγωγής
στη Φυσική. Τότε εγώ, που ήμουν παρόν στο συμβάν, ρώτησα αν
μπορεί να συμβεί η αντίστροφη διαδικασία. Ο Γερμανός εντυπωσιάστηκε γιατί αυτό που μου ήρθε στο μυαλό αποτελούσε νόμο της
Φυσικής. Από μικρή ηλικία, υπήρχε περιέργεια μέσα μου.
: σείς ο ίδιος, είχατε καταλάβει ότι είχατε κλίση προς τη Φυσική;
Δ.Ν.: Δεν ήξερα τι είναι η Φυσική. Ήξερα απλά ότι μου αρέσουν
τα προβλήματα, ότι μου αρέσει να ασχολούμαι με αυτά. Ρωτούσα

συνεχώς τον πατέρα μου για τ’ αστέρια, το φεγγάρι, το σύμπαν, χωρίς βέβαια να ξέρω τη σημασία της λέξης. Εκείνος μου απαντούσε
«τώρα δεν ξέρω, αλλά είμαι σίγουρος ότι όταν μεγαλώσεις εσύ μια
μέρα θα καταλάβεις».
: Ως φοιτητής έχετε φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο
Πανεπιστήμιο του Sussex, στο Brighton της Αγγλίας. Ως καθηγητής έχετε εργαστεί σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, στο Wisconsin
και στο Texas. Από την εμπειρία σας, πιστεύετε ότι η ποιότητα σπουδών που προσφέρουν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια είναι
ανταγωνιστική των Ξένων Πανεπιστημίων;
Δ.Ν.: Τελείωσα το σχολείο το 1966 και το Πανεπιστήμιο το 1970. Το
1971 έφυγα για την Αγγλία. Εκείνη την εποχή πραγματικά μαθαίναμε
«γράμματα». Στο «Πρακτικό» (σ.σ.: η σημερινή ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών) κάναμε όλα τα φιλολογικά μαθήματα, νεοελληνική γλώσσα, ιστορία, ακόμη και ιστορία της τέχνης. Στα θετικά
μαθήματα, όπως στα μαθηματικά, κάναμε παραγώγους, θεωρία
συνόλων και άλλα που ήταν ιδιαίτερα προχωρημένα για εκείνη την
εποχή. Στο Πανεπιστήμιο, στις προπτυχιακές σπουδές, μαθαίναμε
πάλι «γράμματα» γιατί υπήρχε σεβασμός αλλά και κάποιος φόβος
από τους φοιτητές προς τους καθηγητές. Έτσι, μας μάθαιναν να
σκεφτόμαστε. Όταν πήγα στο Sussex, ήμουν μαζεμένος γιατί εκεί
στο τμήμα μου ήταν άνθρωποι από το Cambridge, την Οξφόρδη
κ.τ.λ. Στην αρχή τους μίλαγα, αυτοί δεν καταλάβαιναν τι έλεγα κι
εγώ νόμιζα ότι έφταιγε ο χειρισμός της γλώσσας, παρόλο που ήξερα
καλά αγγλικά. Στη συνέχεια, όμως, κατάλαβα ότι ήμουν πολύ πιο
μπροστά από αυτούς, αφού συνειδητοποίησα ότι δεν είχαν ακούσει
καν τις έννοιες που εγώ είχα διδαχθεί. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο
συμβαίνει και τώρα, δηλαδή ότι «γράμματα» μαθαίνουν μέχρι και το
πτυχίο. Άρα, μέχρι εκεί είναι πολύ καλό το σύστημα.
Στην Αμερική, όταν κάνω μάθημα σε πρωτοετείς φοιτητές και αναφέρω την έκφραση «το άτομο του Bohr», σε αρκετές περιπτώσεις
βλέπω να με κοιτάζουν περίεργα. Τότε ρωτάω: «πόσοι από εσάς
έχετε ακούσει για το άτομο του Bohr;». Μέσα σε μία τάξη σαράντα
περίπου ατόμων βλέπω να σηκώνουν χέρι μόλις τέσσερις με πέντε
φοιτητές. Αυτό μου φαίνεται πολύ περίεργο, αφού για «το άτομο
του Bohr» είχαμε μιλήσει από Γυμνάσιο.

άδραξε 51

Εκεί που γίνεται η διαφορά στην εκπαίδευση είναι κατά τη μετάβαση
στις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Εκεί μπορώ να πω
ότι έχει ηγετικό ρόλο η Αμερική. Φυσικά, αυτά που λέω αφορούν
ένα μέσο Πανεπιστήμιο της Αμερικής, αφού στα σπουδαία Πανεπιστήμια όπως το Harvard ή το Princeton γίνεται πολύ προσεκτική
επιλογή υποψηφίων. Έτσι, δεν θα πρέπει να έχουμε τόσο παράπονο
για την ποιότητα σπουδών στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο, ή ακόμα και
μέχρι το πτυχίο, όσο για τις σπουδές μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου, οι οποίες, ωστόσο, με τα χρόνια βελτιώνονται.
: Η διαδρομή Χαρβάτι – Harvard έγινε με όχημα τη φαντασία και
οδηγό τη λογική ή με όχημα τη λογική και οδηγό τη φαντασία;
Δ.Ν.: Στη διαδρομή μου από το Χαρβάτι στο Harvard με συνόδευσε
ένα περίεργο μίγμα φαντασίας και λογικής. Είμαι υπέρ της φαντασίας. Εμείς οι Έλληνες έχουμε ανεπτυγμένη την φαντασία, η οποία
μας έχει βοηθήσει πολύ. Ωστόσο, η φαντασία από μόνη της δεν αρκεί. Στη Φυσική και στα Μαθηματικά, χρειάζεται η λογική να δαμάζει
την φαντασία.
Ο Einstein έλεγε ότι, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα ενός επιστήμονα
είναι η φαντασία. Όμως, αυτό το πλεονέκτημα πρέπει να το δαμάζει, διότι η φαντασία είναι σαν ένα άγριο άλογο που μπορεί να σε
τραβήξει σε περίεργες περιοχές. Η Φυσική είναι μια πειραματική
επιστήμη που στο τέλος ένας επιστήμονας πρέπει να αποδεικνύει
αυτά που λέει. Για παράδειγμα, εάν προτείνω ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο υπάρχει ένα σωματίδιο το οποίο όμως πειραματικά
δεν εντοπίζεται, τότε το μοντέλο μου είναι λάθος και η θεωρία έχει
τελειώσει όσο ενδιαφέρον κι αν ήταν το μοντέλο.
Στη Φυσική δεν υπάρχουν υποκειμενικές εκτιμήσεις. Η φύση υποδεικνύει τι θα κάνουμε.
Εκτός όμως από την φαντασία και τη λογική, βασικό ρόλο στην πορεία ενός ανθρώπου παίζει και η φιλοδοξία. Το να θέλει να πετύχει
κάτι μεγάλο στη ζωή του. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα εξαιρετικών μυαλών, που δεν έχουν το χαρακτηριστικό να αναζητούν συνεχώς κάτι καινούργιο, το drive, όπως το ονομάζουν οι Αμερικάνοι.
Εκτός από το ταλέντο, λοιπόν, χρειάζεται και η φιλοδοξία. Παρά
τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε, πρέπει να θέτουμε στόχους
ώστε να πετύχουμε ένα σημαντικό έργο.

52 άδραξε

: Το 1966, διαβάζοντας τους τόμους του Feynman, επιλέξατε
το δρόμο της θεωρητικής Φυσικής και στη συνέχεια το 1972,
διαβάζοντας την ανάλυση του Weinberg κατασταλάξατε στο να
ακολουθήσετε το δρόμο των ενοποιημένων θεωριών. Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η επιστημονική σας πορεία, εάν δεν είχατε
έρθει σε επαφή μ’ αυτό το επιστημονικό έργο;
Δ.Ν.: Δεν πιστεύω σε τίποτα συμπτωματικό. Πιστεύω ότι η μοίρα
μας είναι ο χαρακτήρας μας. Μερικές φορές, όμως, συμβαίνουν κάποια γεγονότα που κάνουν κάποιον να αναρωτιέται.
Όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο, αγόρασα το βιβλίο του Feynman, το
διάβασα και μου άλλαξε τον κόσμο μου. Ο Feynman ένιωσε μεγάλη
χαρά όταν γνωριστήκαμε και του είπα πόσο πολύ με είχε επηρεάσει
το περιεχόμενο του βιβλίου και η φωτογραφία στο εξώφυλλό του.
Ακόμα και τώρα το έχω στη βιβλιοθήκη μου κι αν κάτι θέλω να θυμηθώ, ενώ έχω πιο σύγχρονα βιβλία, ξέρω ακριβώς σε ποια σελίδα
θα το βρω στο εκπληκτικό βιβλίο του Feynman. Είναι πραγματικά
απίστευτο το γεγονός ότι ένα βιβλίο γραμμένο πριν από 50 χρόνια
είναι τόσο διαχρονικό! Για αυτό το λόγο προτείνω στους δικούς μου
φοιτητές, αλλά και στους μεταπτυχιακούς να διαβάσουν οπωσδήποτε αυτό το βιβλίο.
Ο Weinberg ήταν η αιτία για τη λήψη της απόφασης να ασχοληθώ με
τις ενοποιημένες θεωρίες. Πήρα το Physics Today, δώρο από τον
πατέρα μου και διάβασα για το θέμα αυτό. Ενθουσιάστηκα! Ανακοίνωσα στον επόπτη μου την απόφασή μου και αυτός μου απάντησε
ότι το «νεκροταφείο» της Φυσικής είναι γεμάτο με θεωρίες από ενοποιημένες θεωρίες και ότι θα χάσω έξι μήνες από τη διδακτορική
μου έρευνα. Εγώ, όμως, αποφάσισα να προχωρήσω και τελικά δεν
διαψεύστηκα.
Καμιά φορά, σκέφτομαι ότι αν είχα πάει στρατιώτης μετά το πανεπιστήμιο, ίσως να μην ήμουν παρόν στην αρχή του επιστημονικού
κύματος της γενιάς μου το 1971. Ο λόγος που δεν πήγα στρατιώτης,
ήταν το γεγονός ότι ήμουν ομογενής, καθώς ο πατέρας μου καταγόταν από τη Βόρεια Ήπειρο. Συνεπώς, κάποια γεγονότα της ζωής
σκιαγραφούν τη μοίρα ενός ανθρώπου.
: Έχετε πει σε συνέντευξή σας στην εφημερίδα Καθημερινή,
ότι το χαρακτηριστικό της μοντέρνας Φυσικής είναι η αβεβαιό-

τητα. Εφόσον όλες οι θετικές επιστήμες βασίζονται σε πειραματικές αποδείξεις που οδηγούν σε βεβαιότητα, αυτή η δήλωση
δεν μοιάζει αντιφατική;
Δ.Ν.: Η αβεβαιότητα την οποία συζητάμε στη Φυσική είναι συγκεκριμένη αβεβαιότητα. Εμείς είμαστε μακροσκοπικές οντότητες και
έχουμε μια συγκεκριμένη αίσθηση του κόσμου που ζούμε. Είμαστε
όμως καρικατούρες της πραγματικότητας, διότι τα βασικά στοιχεία από τα οποία είμαστε φτιαγμένοι είναι μικροσκοπικά σωματίδια όπως τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια. Τα σωματίδια αυτά έχουν
νόμους, οι οποίοι είναι πολύ διαφορετικοί από τους νόμους τους
οποίους αισθανόμαστε εμείς στο μακρόκοσμο.
Μακροσκοπικά για να περιγράψουμε την κίνηση ενός σώματος,
χρειαζόμαστε τη θέση του, αλλά και την ορμή του στη θέση αυτή.
Σύμφωνα με την αρχή της αβεβαιότητος του Heisenberg δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τη θέση και την ορμή ενός σωματιδίου
την ίδια χρονική στιγμή. Τα πράγματα στον μικρόκοσμο δεν είναι
μαύρο ή άσπρο με την έννοια του Αριστοτέλη, όπως συμβαίνει στο
μακρόκοσμο. Αν έχουμε κάποιο «σφάλμα» στον προσδιορισμό της
ταχύτητας, θα έχουμε κάποιο «σφάλμα» και στον προσδιορισμό της
θέσης του σωματιδίου. Αυτό σημαίνει ότι το μόνο που μπορούμε να
πούμε είναι η πιθανότητα να βρεθεί το σωματίδιο σε κάποια θέση
μια δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό γίνεται με την βοήθεια συγκεκριμένων εξισώσεων και είναι πειραματικά αποδεδειγμένο. Η κβαντομηχανική είναι αποδεδειγμένη πειραματικά. Για την ακρίβεια τα
πράγματα έγιναν αντίστροφα, αφού ήταν τόσα πολλά τα πειραματικά δεδομένα που δεν μπορούσαν να ερμηνευθούν με την κλασική
Φυσική, ώστε αναγκαστήκαν οι επιστήμονες να δουν και αυτή την
καινούργια θεωρία, την Κβαντική Φυσική.
Η Κβαντική Φυσική θεωρείται περίεργη θεωρία. Μπορεί κάποιος να
ισχυριστεί ότι βλέπει ένα ακίνητο σωματίδιο σε μία συγκεκριμένη
θέση. Αν όμως χρησιμοποιούσαμε ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο θα
βλέπαμε ότι αυτό δεν είναι ακίνητο, ότι κουνιέται. Μπορεί να έχει
συγκεκριμένη θέση, αλλά έχει απροσδιόριστη ταχύτητα, αφού το
κούνημα που κάνει είναι τόσο μικρό σε σχέση με αυτό που εμείς
μπορούμε να δούμε. Δεν είναι περίεργη, λοιπόν, η κβαντική
θεωρία, περίεργοι είμαστε εμείς, επειδή εμείς είμαστε
μακροσκοπικοί.

Για πολλά χρόνια στο παρελθόν λέγανε ότι η αρχή της αβεβαιότητας
«τινάζει στον αέρα» τη Φυσική, όμως, αυτό δεν συμβαίνει καθώς οι
λύσεις είναι προσδιορισμένες. Απλώς πρέπει να μιλάμε για πιθανότητες. Για παράδειγμα, αφήνουμε ένα ηλεκτρόνιο σε ένα σημείο Α
με δεδομένες αρχικές συνθήκες και θέλουμε να βρούμε ποια είναι η
πιθανότητα να το δούμε μετά από λίγο σε ένα σημείο Β. Εάν αυτή η
πιθανότητα είναι 35%, σημαίνει ότι εάν κάνουμε εκατό φορές το ίδιο
πείραμα με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες, τότε θα πρέπει να το βρούμε στο σημείο Β 35 φορές. Έτσι, δεν χάνεται η επιστημονικότητα
αφού τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, απλά έχουμε αλλάξει το τι
μετράμε και το τι εννοούμε ότι είναι ποσοτικό, μετρήσιμο.
: Ένας μεγάλος ακόμα Καθηγητής Φυσικής, ο κ. Βόγλης, ρωτούσε τους μαθητές του αν υπάρχει τάξη μέσα στο χάος. Μήπως
μπορείτε το απαντήσετε εσείς για εμάς;
Δ.Ν.: Στη Φυσική, η λέξη «χάος» έχει συγκεκριμένο νόημα. Όταν
λένε οι φυσικοί, «χαοτικά συστήματα» θεωρούν ότι τα συστήματα
αυτά δεν είναι προσδιορίσιμα. Και πάλι, όμως, ξέρουν το πώς εξελίσσονται τα συστήματα αυτά. Για παράδειγμα, σε ένα κλασικό σύστημα που έχει μια πολυπλοκότητα, εάν δώσουμε κάποιες αρχικές
συνθήκες θα εξελιχθεί ακολουθώντας πολλές διαφορετικές διαδρομές. Το ίδιο ισχύει και στην Κβαντική Φυσική.
Δεν ξέρω εάν υπάρχει τάξη στο χάος, αλλά αυτό που ξέρω είναι
ότι υπάρχει τάξη στις αρχικές εξισώσεις που έχουν δημιουργήσει
τα πάντα. Το χάος είναι ένα κομμάτι από ορισμένα υποσυστήματα
αυτών των καταστάσεων.
Σήμερα έχουμε φτάσει στο συμπέρασμα ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Αν πηγαίναμε χρονικά προς τα πίσω θα ήταν όλο και πιο μικρό και θα γινόταν μικρότερο από τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια.
Αυτό σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή του σύμπαντος, ισχύουν οι νόμοι
του μικρόκοσμου και, άρα, οι νόμοι της αβεβαιότητας. Η αρχή της
αβεβαιότητας δεν υπάρχει μόνο για τη θέση και την ορμή. Υπάρχει
και για την ενέργεια και τον χρόνο. Γνωρίζουμε ότι ζούμε σε ένα
σύμπαν που η ολική του ενέργεια είναι μηδέν. Το έχετε συνειδητοποιήσει; Έχουμε μετρήσει ότι το σύμπαν στο οποίο ζούμε έχει ολική
ενέργεια μηδέν. Και πως υπάρχουμε εμείς αφού είμαστε μηδέν; Το
μηδέν αυτό είναι δυναμικό μηδέν. Όπως ξέρετε, το μηδέν μπορώ να
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το γράψω ως το αποτέλεσμα του 3 μείον 3, του 8 μείον 8. Εάν κάποιος πάρει το ένα 8άρι και πάει στην περιοχή Α και κάποιος άλλος
πάρει το άλλο 8άρι και πάει στην περιοχή Β, τότε μπορούν να δραστηριοποιηθούν ξεχωριστά ο ένας από τον άλλο, αν και η συνολική
τους ενέργεια είναι μηδέν. Συνεπώς, το σύμπαν έχει προέλθει από
μία διακύμανση του «τίποτα»! Είμαστε μία ανακατανομή του τίποτα!
Όλα στηρίζονται στην αρχή της αβεβαιότητας.
: Κατά τη διάρκεια της έρευνας προκύπτει μια μεγάλη ανακάλυψη. Τα συναισθήματα είναι έντονα και το σώμα βρίσκεται σε υπερδιέγερση. Αποτελεί στόχο μία μεγάλη βράβευση, π.χ. το Nobel;
Δ.Ν.: Είναι μεγάλη η χαρά για έναν θεωρητικό φυσικό όταν ανακαλύπτει κάτι που δεν το έχει σκεφτεί κανένας μέχρι τώρα. Αυτή
η ικανοποίηση δεν περιγράφεται. Όλο το χρυσάφι του κόσμου δεν
συγκρίνεται με το συναίσθημα της πρωτόγνωρης ανακάλυψης. Από
εκεί και πέρα, τα άλλα πράγματα είναι επακόλουθα.
Για παράδειγμα, αυτό που συνέβη με τα βαρυτικά κύματα αποτέλεσε μια μεγάλη ανακάλυψη. Τη θεωρία των βαρυτικών κυμάτων δια-
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τύπωσε ο Einstein 100 χρόνια πριν. Ωστόσο, η πειραματική επιβεβαίωση των βαρυτικών κυμάτων αποτέλεσε μια σπουδαία ανακάλυψη
που πραγματοποιήθηκε από τρεις φυσικούς (δύο πειραματικούς και
έναν θεωρητικό), σήμερα 75 ετών και άνω. Αυτοί αποτελούν ένα χαρακτηριστικό βραβείο Nobel, που ακόμα κι αν δεν το πάρουν φέτος
λόγω χρονικών περιορισμών, θα το πάρουν σίγουρα τον επόμενο
χρόνο. Αυτοί οι επιστήμονες είπαν δεν δουλέψανε σε αυτή την εργασία έχοντας ως στόχο το βραβείο. Το Nobel είναι, απλά, το «κερασάκι στην τούρτα»!
Το πρόβλημα είναι με ποιο τρόπο, με τη δουλειά σου επηρεάζεις τη
σκέψη του κόσμου, των συναδέλφων σου, όπως ανοίγεις δρόμους
και σε ακολουθούν. Το βραβείο καλό είναι να έρθει. Το σημαντικότερο, όμως, είναι η πρωτόγνωρη χαρά της ανακάλυψης. Δεν νομίζω
κανένας να σκέφτεται ότι «θα γράψω ένα paper και θα πάρω το
βραβείο Nobel». Ούτως ή άλλως, με τον καιρό η αίγλη του συγκεκριμένου βραβείου έχει ξεφτίσει όπως και πολλά άλλα πράγματα στον
κόσμο. Το βραβείο Nobel στην Φυσική δίνεται σε διάφορα πράγματα: έχει πάρει το βραβείο ο Feynman, ο Heisenberg, ο Einstein, ο
Bohr και πολλά μεγάλα ονόματα της Φυσικής, αλλά το έχουν πάρει
και αυτοί που έφτιαξαν το compact disk (CD). Δεν έχω τίποτε εναντίον του CD και μου αρέσει να ακούω μουσική, αλλά το θεωρώ
μια μικρότερη επιστημονική ανακάλυψη. Μάλιστα, ο ένας από τους
δύο εφευρέτες, που τον αναζητούσαν σε ένα νησί της Καραϊβικής
όπου είχε αποσυρθεί για συνταξιοδότηση για να του παραδώσουν
το βραβείο, ρώτησε με απορία «γιατί μου δίνετε αυτό το βραβείο;».
Ο άνθρωπος δεν είχε σκεφτεί ότι με την ανακάλυψη αυτής τεχνολογικής εφαρμογής θα έπαιρνε Nobel! Πιστεύω ότι το ειδικό βάρος
μιας τεχνολογικής ανακάλυψης είναι διαφορετικό από αυτό μιας θεωρητικής ανακάλυψης, όπως είναι τα βαρυτικά κύματα.
: Στις 10 Δεκεμβρίου 2013 ο Peter Higgs παρέλαβε μαζί με τον
François Englert το NobelΦυσικής 2013. Η ομιλία του Higgs διήρκησε 29 λεπτά και σ’ αυτή περιέγραψε την προσωπική του
ιστορία σχετικά με τη θεωρία του και το μποζόνιο. Η ομιλία του
έκλεισε με τη φράση «το 1976 οι Ellis, Gaillard και Νανόπουλος παρότρυναν τους πειραματικούς φυσικούς του CERN να
αναζητήσουν το μποζόνιο Higgs όπως το προέβλεπε η θε-

ωρία. Ήταν η αρχή μιας μεγάλης πειραματικής έρευνας, η
οποία κορυφώθηκε με την ανακοίνωση του CERN τον Ιούλιο
του 2012». Εσείς αισθανθήκατε τότε κάποιου είδους δικαίωση;
Δ.Ν.: Βέβαια, ένιωσα ένα είδος δικαίωσης. Όπως είπα και για τα
βαρυτικά κύματα,το ίδιο ισχύει και με το σωματίδιο του Higgs. Την
εποχή που γράψαμε αυτό το paper, το 1975 και το 1976 δημοσιεύθηκε, ήταν μόλις μερικά χρόνια από το 1972 που πήγα στο Sussex
και ξεκίνησα την έρευνα δηλαδή ένα μικρό χρονικό διάστημα γιατί
τότε ξεκίνησαν οι ενοποιημένες θεωρίες και τα πράγματα δεν ήταν
τόσο εύκολα όπως τώρα που όλοι λένε «κοίτα οι μάγκες ανακάλυψαν το σωματίδιο Higgs». Τότε που δούλευα στο CERN, περάσαμε δια πυρός και σιδήρου καθώς εισπράτταμε μία αμφισβήτηση
από τους συναδέλφους που λέγανε «κοίτα τώρα με τι ασχολούνται
αυτοί». Δεν ήτανε ότι μετά την ανακοίνωση του paper βγήκαν όλοι
και πανηγυρίζανε για το πως θα βρούμε το σωματίδιο Higgs. Η
δικαίωση ξεκίνησε από εκεί αλλά με τα χρόνια που περάσανε αυτή
η θεωρία έγινε το κατεστημένο και η γενιά μου έγινε η κεντρική
σχολή της Φυσικής.
Κάποιοι είπαν ότι η ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs ήταν μικρότερης σημασίας από εκείνη των βαρυτικών κυμάτων. Δεν μου αρέσει
να κάνω συγκρίσεις επιστημονικών ανακαλύψεων, γιατί είναι σα να
λες «ποιος ηθοποιός σου αρέσει περισσότερο: ο Laurence Olivier ή
ο Richard Burton;». Η επιλογή είναι καθαρά υποκειμενική.
Τα βαρυτικά κύματα ήταν μία πολύ μεγάλη ανακάλυψη αλλά δεν
υπήρχε κανένας λογικός φυσικός που αμφισβητούσε την ύπαρξη
τους. Αντίθετα, για το σωματίδιο Higgs υπήρχαν και σοβαροί επιστήμονες, οι οποίοι είχαν διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές
θεωρίες οπότε κατά κάποιο τρόπο ησυχάσαμε πάρα πολύ με την
ανακάλυψη του και μάλιστα ανακουφιστήκαμε όχι μόνο για την ανακάλυψη του αλλά και για τη συγκεκριμένη μάζα που βγήκε τα 126
GeV. Αυτή η τιμή σημαίνει πολλά για αυτά που θα ακούσετε σήμερα
στο CERN γιατί το πρόγραμμα συνεχίζεται. Αναμένεται να γίνουν
μεγάλες ανακαλύψεις στο CERN αυτό το καλοκαίρι και ο
πρόδρομος των ανακαλύψεων ήταν το σωματίδιο Higgs.
: Μετά την ανακάλυψη του μποζονίου Higgs, σε ποια κατεύθυνση έχει στραφεί η επιστημονική σας έρευνα σήμερα;

Δ.Ν.: Ασχολούμαι και με το CERN στο LHC σε σχέση με τις προβλέψεις για την θεωρία. Η θεωρία σήμερα λέει ότι είμαστε σε ένα
«frame», κάτι σαν τη μπάλα που παίζεται στο τραπέζι. Υπάρχουν
διάφορες περιοχές και σκεφτόμαστε «που θα κάτσει η μπάλα,
στην μια περιοχή ή στην άλλη;» ανάλογα με τα μοντέλα. Κάποιοι
λένε ότι «η μάζα του σωματιδίου είναι 126 GeV αλλά εγώ προτείνω
σύμφωνα με το μοντέλο ότι θα πρέπει να βρεθεί σε αυτή ή στην
άλλη περιοχή», ενώ ένας άλλος φυσικός προτείνει με το δικό του
μοντέλο ότι θα πρέπει να βρεθεί σε μία διαφορετική περιοχή. Άρα,
περιμένουμε να βρούμε τα υπερσυμμετρικά σωματίδια - η ύπαρξη
των οποίων είναι πολύ σημαντική - και μετά θα αρχίσουν οι διαφωνίες μεταξύ των φυσικών για τα διάφορα μοντέλα.
Μία άλλη ενασχόλησή μου αφορά στην Κοσμολογία όπου και εκεί
γίνονται πολύ μεγάλες ανακαλύψεις αυτή την εποχή. Έχουμε το
διαστημικό τηλεσκόπιο του Planck. Αυτές οι δύο περιοχές
της Φυσικής συνδέονται πια, δηλαδή το πολύ μικρό που
ασχολείται το CERN, με το πολύ μεγάλο που ασχολείται
το διαστημικό τηλεσκόπιο. Το αρχικό σύμπαν λόγω της διαστολής του ήταν πάρα πολύ μικρό, δηλαδή είχε ενέργειες κοντά
σε αυτές που ασχολείται σήμερα το CERN. Μελετώντας λοιπόν το
σύμπαν μέσα από τα φωτόνια της ακτινοβολίας όπως ήταν στην
αρχή το περιβάλλον και οι αλληλεπιδράσεις - αυτά μπορούμε να
τα δούμε και στο CERN - σημαίνει ότι έχουμε δύο πραγματικά
κομμάτια στα χέρια μας για να κάνουμε ελέγχους της θεωρίας.
Καταρχάς, μπορούμε να δούμε αυτά που βλέπουμε από τη μια μεριά εάν ταιριάζουν με την άλλη, δηλαδή μια αλληλεπίδραση σωματιδίων στο CERN εάν έχει τα ίδια αποτελέσματα με αυτά που βλέπουμε μελετώντας τις ακτινοβολίες από την αρχή του σύμπαντος,
και έπειτα σε δεύτερη φάση να δούμε αν ισχύουν και οι τρέχουσες
θεωρίες. Αρχίζει το παιχνίδι να γίνεται πολύπλοκο και ενδιαφέρον
γιατί τα βάζουμε όλα μαζί στην τελική ευθεία η οποία βέβαια θα
τραβήξει εσαεί.
: Ίσως είναι αδύνατο να φτάσουμε στην τελική γνώση, γιατί όσο
εμείς προχωράμε προς τον πυρήνα αυτού του πολυσύμπαντος,
τόσο αυτό διαστέλλεται επ’ άπειρον. Αυτό σημαίνει ότι θα πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στον πυρήνα, αλλά δεν θα φτάνουμε
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ποτέ ακριβώς εκεί, όπως συμβαίνει με την προσέγγιση 0,9999..9
= 1. Συμφωνείτε;
Δ.Ν.: Εγώ πιστεύω ότι δεν μας μένει κάτι να μάθουμε για την αρχή
του σύμπαντος. Υπάρχουν βασικά θέματα και υπάρχουν και δευτερεύοντα θέματα. Για παράδειγμα, τα επιφαινόμενα της ατομικής
Φυσικής - που έχει τελειώσει για εμάς τους θεωρητικούς το 1925
έχοντας γράψει τις εξισώσεις που την περιγράφουν- δεν έχουν τελειώσει πάντα θα βγαίνουν καινούργια πράγματα, όπως π.χ. το laser.
Έτσι τώρα για την περιγραφή του σύμπαντος, θα έχουμε ένα σετ
από εξισώσεις για τις οποίες θα λέμε «πάρτε αυτές τις εξισώσεις
πηγαίνετε σε μια γωνιά του σύμπαντος κάντε ένα πείραμα και θα
δείτε το αποτέλεσμα που προβλέπουν οι εξισώσεις».
Αυτά τα οποία λέω ταιριάζουν με τη δική μου φιλοσοφία για το σύμπαν, αλλά δεν είναι «δικά μου»— αν μιλήσετε με τον Hawking, με
τον Witten και άλλους φυσικούς, εκείνοι θα σας μεταφέρουν τις
ίδιες απόψεις: δε συζητάμε πλέον για το θεωρητικό περίγραμμα, το
«framework», της θεωρίας, αλλά για τις λεπτομέρειες αυτής.
Δεν εννοώ ότι η Φυσική τελείωσε και δεν υπάρχουν πράγματα για
να ανακαλυφθούν. Κάποιοι από εσάς, αν γίνετε φυσικοί, θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με την πειραματική επιβεβαίωση της ύπαρξης
των άλλων συμπάντων που είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εργασία.
Στην ανακοίνωση για την πειραματική επιβεβαίωση των βαρυτικών
κυμάτων στη συνέντευξη τύπου, εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος της
ομάδας επιστημόνων που κατασκεύασε το πείραμα μια Ελληνίδα
φυσικός, η Βίκυ Καλογερά. Αυτό δείχνει ότι και Έλληνες επιστήμονες και σε αυτό το τομέα είναι εντός «παιχνιδιού».
: Ίσως άμα μάθουμε το 100% του πολυσύμπαντος με την σκοτεινή ενέργεια, να έρθει και το τέλος του δικού μας σύμπαντος,
αφού όπως λέτε η γνώση είναι δύναμη και όταν αυτή φτάσει στα
όρια της, γιατί να μην χαλάσει την αρμονία των εξισώσεων με την
οποία λειτουργεί το πολυσύμπαν με αποτέλεσμα τη καταστροφή
του. Πιστεύω ότι η φύση έχει άμεσο συσχετισμό με τα μαθηματικά όποτε τα πάντα πρέπει να αποδεικνύονται με εξισώσεις
και θεωρήματα Εσείς τι πιστεύετε ότι θα γίνει μόλις μάθουμε το
100% για το πολυσύμπαν μας;
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Δ.Ν.: Ο Fermi λέει κάτι πολύ ωραίο: «λένε όλοι ότι η γνώση είναι
δύναμη αλλά σας λέω ότι για πολλούς αιώνες η άγνοια δεν θα σημαίνει αδυναμία». Σκεφτείτε το αυτό το πράγμα: η αγνοία δεν θα
σημαίνει αδυναμία. Προηγουμένως όταν έλεγα για εξισώσεις, δεν
εννοούσα τις εξισώσεις αυτού του σύμπαντος, γιατί πιστεύουμε
ότι είμαστε ένα από τα δυνατά σύμπαντα. Άρα οι εξισώσεις που
ψάχνουμε μέσα από τη θεωρία των υπερχορδών ή των μεμβρανών
-αυτές θεωρούνται ότι είναι το ίδιο τώρα- είναι να βρούμε ποια είναι
η βασική εξίσωση που τα παράγει όλα αυτά. Ο λόγος που φθάσαμε
να πούμε για πολυσύμπαντα, παρόλο που οι άνθρωποι είχαν μιλήσει
για πολυσύμπαντα από πιο παλιά - υπήρχαν στοχαστές όπως πάντα
που όμως δεν τους δίναμε μεγάλη σημασία - είναι διότι μέσα από
την θεωρία των υπερχορδών είδαμε ότι είχαμε πάρα πολλές λύσεις,
ενώ πιστεύαμε στην αρχή ότι θα μας δώσει μια λύση που θα ήταν
αυτό το σύμπαν.
Στην αρχή όταν ξεκινήσαμε να βλέπουμε λύσεις διαφορετικές είχαμε τρομάξει γιατί λέγαμε ότι εμείς αλλού το πηγαίναμε και αυτό
αλλού μας πάει. Μας πήρε καιρό για να καταλάβουμε μέσα από
αυτές τις εξισώσεις, ότι οι εξισώσεις ήταν μοναδικές αλλά οι λύσεις
πολλές, δηλαδή καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η φύση δουλεύει
λίγο διαφορετικά από ό,τι περιμέναμε. Η μοναδικότητα είναι στις
εξισώσεις αλλά οι λύσεις είναι πολλές, αυτό μας πήρε λίγο καιρό
να το χωνέψουμε. Άρα όταν ακούτε αυτό για σύμπαντα θα λέτε «τι
τρελαμάρες είναι αυτές που μας λέει αυτός εδώ ο άνθρωπος. Πως
ήρθε αυτό το νούμερο;». Αυτό είναι απλά γιατί όταν κάποιος ψάχνει
και κάνει μια κατανομή των λύσεων σημαίνει ότι κάθε μια λύση από
αυτές αντιστοιχεί και σε ένα σύμπαν.
Στις θεωρίες των υπερχορδών από τις οποίες βγήκαν και οι θεωρίες των μεμβρανών αναγκαστικά από αυτοσυνέπεια ζούμε σε ένα
κόσμο με δέκα διαστάσεις. Δέκα ή έντεκα διαστάσεις, ο ακριβής
αριθμός δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή, εμείς όμως ξέρουμε ότι
δεν ζούμε σε δέκα διαστάσεις αλλά σε τέσσερις, τρεις ο χώρος και
μία ο χρόνος. Κοιτάξτε τώρα τι έχει κάνει η φύση: ο τρόπος που διπλώνουν οι έξτρα διαστάσεις είναι τέτοιος ώστε να είναι πάρα πολύ
μικρές και δεν μπορούμε να τις παρατηρήσουμε. Μιλάμε για μια
τάξη μεγέθους , είκοσι τάξεις μεγέθους μικρότερες από την τάξη
μεγέθους του πυρήνα! Άρα δεν το βλέπετε. Το σύμπαν διαστέλ-

λεται αυτές,όμως, πρέπει να παραμένουν διπλωμένες και ο τρόπος
που διπλώνουν μας λέει ποιοι είναι οι φυσικοί μας νόμοι. Άρα αν
κάνει κανείς μια ανακατανομή των τρόπων διπλώματος των έξτρα
διαστάσεων, κάνει και μια κατανομή των συμπάντων.
Τα μαθηματικά μας λένε ότι υπάρχουν 253 τρόποι που συμπλέκονται και είναι συμβατοί με τη θεωρία των υπερχορδών και λόγω της
ιδιότητας της «parity», δηλαδή του ειδώλου στον καθρέπτη, υπάρχουν άλλοι 253 τρόποι που μας δίνουν σε σύνολο το 506. Σε αυτούς
τους τρόπους, όμως, μπορούμε να βάλουμε στη θεωρία «φορτία»,
10 στον αριθμό, που με τις κατανομές με τη συνδυαστική μας δίνουν το 10506. Αυτές οι πολλές λύσεις αντιστοιχούν σε διαφορετικά
σύμπαντα, δηλαδή σύμπαντα τόσο διαφορετικά από το δικό μας,
που μπορεί να μην υπάρχουν ακόμα και φωτόνια. Το δικό μας σύμπαν είναι ένα από τα πολλά τυχαία σύμπαντα που υπάρχουν. Μη
νομίζετε ότι η φύση ενδιαφερόταν να φτιάξει το δικό μας σύμπαν,
εμάς που μελετάμε αυτή τη στιγμή όλα αυτά! Είναι τυχαίο γεγονός
ότι βρεθήκαμε εδώ τώρα.
: Έχετε δηλώσει πως ίσως δεν θα μπορέσει ποτέ να ελεγχθεί
από την επιστήμη η ανθρώπινη βούληση και πως κάτι τέτοιο δεν
θα ήταν μόνο κατάργηση του δικαιώματος περί ελευθερίας της
σκέψης αλλά και η απόλυτη επιστημονική δημιουργία του τρόμου. Αν κάποια θεωρία σας απηχούσε σε αυτό το ζήτημα και
έθετε τις προδιαγραφές για την δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού ή οποιουδήποτε άλλου με τεράστιο κόστος στην ανθρωπότητα πως θα δρούσατε, θα το αποκαλύπτατε μη αναλογιζόμενος
τις συνέπειες; (παράδειγμα Einstein–πυρηνική βόμβα).
Δ.Ν.: Η επιστήμη δεν αποσκοπεί στην κατάργηση της ελεύθερης
βούλησης του ανθρώπου αλλά στην διευκόλυνση αυτής. Η γνώση
αυτή βγάζει σε ένα εντελώς καινούργιο επίπεδο, μπορεί να αλλάζει
και την ηθική, γιατί βλέπουμε ότι μπορούμε να εξηγήσουμε τα πάντα από την αρχή. Ο κόσμος πέρασε από διάφορα στάδια στην ιστορία, την πολιτική ή τη θρησκεία. Τα στάδια αυτά όταν τα πέρναγε
ήταν χρήσιμα— δηλαδή όταν έλεγε ο Μωάμεθ στους πιστούς να μην
τρώνε χοιρινό και απαγόρευε τα οινοπνευματώδη ποτά, δεν ήταν ότι
είχε κάποια φιλοσοφική σκέψη που τον ωθούσε, αλλά διαπίστωνε
ότι τα γουρούνια ήταν εστίες βρωμιάς και πρόκλησης ασθενειών

και το ίδιο συνέβαινε και με τις επιπτώσεις του ποτού και γι’ αυτό
προσπάθησε να τα περιορίσει δια της απαγόρευσης.
Φθάσαμε όμως σήμερα να μη χρειαζόμαστε ένα Μωάμεθ να μας
λέει τι πρέπει να κάνουμε, γιατί καταλαβαίνουμε πλέον όλοι τι συμβαίνει. Η ανθρωπότητα προχώρησε και η επιστήμη βοήθησε προς
αυτή την κατεύθυνση. Την ίδια στιγμή, μέσω της τεχνολογίας, έχει
καλυτερεύσει τις συνθήκες διαβίωσης. Θεωρώ την επιστήμη
αρωγό για τον άνθρωπο και την εξέλιξη του και όχι μέσο
που θα τον κάνει δέσμιο μέσα στην εξέλιξη της. Στη Φυσική δεν υπάρχουν δόγματα. Αν κάτι δεν μπορεί να αποδειχθεί, είναι λάθος. Για παράδειγμα, ο Einstein ήταν φανατικά
εναντίον της κβαντομηχανικής. Αυτό ήταν λάθος του, γιατί η κβαντομηχανική «δουλεύει». Ο Feynman έλεγε «ποτέ μη πιστεύετε κανέναν, ούτε εμένα. Να τα αποδεικνύεται όλα μόνοι σας. Αυτή είναι
η επιστήμη. Δεν είναι δογματική». Αυτό που θέλουμε είναι ο άνθρωπος να απελευθερωθεί από τα δεσμά του να προχωρήσει μπροστά.
: Το 1998 υπήρξε κίνηση από μέλη ΔΕΠ του Φυσικού τμήματος
του Πανεπιστημίου Αθηνών για την μετάκλησή σας στο Φυσικό
Τμήμα, η οποία δεν έγινε δεκτή από το εκλεκτορικό σώμα που
κλήθηκε να αποφασίσει. Παρόλα αυτά, σήμερα είστε μέλος της
Ακαδημίας Αθηνών. Πώς θα σχολιάζατε τα παραπάνω γεγονότα
σε συνδυασμό με τη γενικότερη ελληνική νοοτροπία που συνοψίζεται μέσω της έκφρασης «η αριστεία είναι ρετσινιά»;
Δ.Ν.: Αρνήθηκαν αφού είχα γίνει ακαδημαϊκός. Ήταν μια δεδομένη κατάσταση και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είχαν συγκεκριμένες
απόψεις. Προσωπικά πιστεύω ότι τους βγήκε σε κακό. Ήταν λάθος
αυτό που έκαναν και όχι για μένα. Το χειρότερο που έκαναν είναι
ότι ακούστηκε στους Έλληνες του εξωτερικού και αυτό αποτέλεσε
ανασταλτικό παράγοντα στο να γυρίσουν πίσω.
: Μέχρι και πέρυσι δηλώνατε ότι δε σας έχει γίνει πρόταση για
να εκλεγείτε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, μια πρόταση που, όπως δηλώσατε, δεν θα απορρίπτετε, αποκλείοντας
όμως το ενδεχόμενο να εγκαταλείψετε την επιστήμη σας. Αν σας
γινόταν αυτήν τη στιγμή μια αντίστοιχη πρόταση ποια θα ήταν η
ενδεχόμενη απάντησή σας;
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Δ.Ν.: Σήμερα βρισκόμαστε σε πολύ περίεργη κατάσταση. Όταν τα
είχα πει αυτά βρισκόμασταν σε άλλη κατάσταση. Αυτό δε σημαίνει
ότι σε δύσκολες καταστάσεις πρέπει να κρυβόμαστε αλλά αντιθέτως, να βοηθάμε. Η πρόταση για Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι
μια μεγάλη τιμή και αν μου προταθεί κάτι τέτοιο θα το σκεφτώ πολύ
σοβαρά. Δεν το αποκλείω, όπως έχω αποκλείσει άλλες προτάσεις
από διάφορους πολιτικούς χώρους. Τη Φυσική, όμως, δεν πρόκειται
να την αφήσω.
: Η ενασχόλησή σας με τη Φυσική, η οποία σας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τους φυσικούς νόμους έχει προκαλέσει
τον σκεπτικισμό σας σχετικά με τη θρησκεία;
Δ.Ν.: Ο επιστήμονας έχει υποχρέωση να λέει τα πράγματα όπως
είναι. Δεν μπορεί ό,τι ανακαλύπτει να μην το συγκρίνει με ορισμένα
δεδομένα που έχει. Από την άλλη, εκείνοι που ασχολούνται με τις
γραφές, τις ερμηνεύουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Όταν γράφτηκαν, αυτά είχαν μια συμβολική αξία. Αυτό που κάνει η επιστήμη
είναι να δώσει όσο μπορεί μια περισσότερο αντικειμενική εξήγηση
των πραγμάτων. Αν αυτά που έχουμε βρει μέχρι σήμερα είναι σωστά, χρειάζεται ο καθένας να σκεφτεί τι θέση θα πάρει σχετικά.
Σε προσωπικό επίπεδο, ανεξάρτητα με τη σχέση μου με τη Φυσική, δεν ήμουν ιδιαίτερα ένθερμος με τη θρησκεία από τη δικιά μου
εσωτερική αναζήτηση. Δεν βρέθηκα στη θέση να έχω ερωτηματικά.
Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει η ανοχή. Ο καθένας έχει
διαφορετική εσωτερική ανάγκη, δηλαδή ο καθένας έχει τον εσωτερικό του κόσμο, τις εσωτερικές του πεποιθήσεις.
Είναι σημαντικό, όμως, η θρησκεία να μην κάνει κάποιον να αλλάξει
τον τρόπο ζωής που θα ήθελε, αλλά και η επιστήμη να μη του δημιουργεί αλαζονεία. Ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει τον εσωτερικό του δρόμο λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις εξελίξεις που συμβαίνουν. Μπορεί να έχει τις προσωπικές του απόψεις αλλά χρειάζεται
να έχει και ανοχή.
: Μέσα από το βιβλίο σας «Στον τρίτο βράχο από τον Ήλιο»
φαίνεται όχι μόνο η αγάπη και η αφοσίωσή σας στην επιστήμη,
αλλά και η βαθύτερη σχέση σας με την τέχνη. Η τέχνη λειτουργεί
στη ζωή σας συμπληρωματικά;
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Δ.Ν.: Η τέχνη και γενικότερα η κουλτούρα, βοηθάει πάρα πολύ. Τη
φαντασία μου μπορεί να την έχει βοηθήσει περισσότερο ο Fellini,
παρά ο Einstein μέσα από περίπλοκες, βέβαια, διαδρομές. Δεν πρέπει να δημιουργούμε μονοδιάστατους ανθρώπους. Όσα βραβεία
Nobel και να έχεις λάβει, όσες εξισώσεις και να έχεις
βγάλει, νομίζω ότι χάνεις τη ζωή εάν δεν καταλάβεις γενικότερα τι είναι ο άνθρωπος, η ηθική, η λογοτεχνία,
ο κινηματογράφος, το θέατρο. Όλο αυτό μαζί είναι ζωή.
Είναι ένα απαραίτητο συμπλήρωμα που μας κάνει να αισθανόμαστε
περισσότερο όμορφα.
Δεν θα ακούσετε πολλούς καλλιτέχνες να λένε αντίστοιχα πράγματα για την επιστήμη. Ισχυρίζονται ότι οι επιστήμονες είναι μια
ομάδα ανθρώπων που μεταξύ τους καταλαβαίνουν αυτά που λένε
και κανείς άλλος δεν μπορεί να τα καταλάβει. Ένας επιστήμονας,
όμως, μπορεί να καταλάβει μια παράσταση ή ένα έργο τέχνης,
αλλά και να εκφράσει τη γνώμη του σε σχέση με αυτό. Συνεπώς και
εδώ χρειάζεται ανοχή. Στην πολιτιστική επανάσταση που θα γίνει
πάλι, όπως με την επανάσταση του Διαφωτισμού, η επιστήμη θα
χρησιμοποιηθεί.
Οι πραγματικά μορφωμένοι καλλιτέχνες παρακολουθούν την εποχή τους και εξελίσσονται μαζί της, όπως έκανε για παράδειγμα ο
Picasso. Στην εποχή του όλοι οι επιστήμονες μιλούσαν για τις τέσσερις διαστάσεις, με αφορμή τις θεωρίες του Einstein. Εκείνος για
να το καταλάβει αυτό έκανε μαθήματα. Αρχικά νόμιζε ότι οι τέσσερις διαστάσεις ήταν χωρικές.
Αυτό που προσπαθούσε να κάνει στα έργα του, ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας του να καταλάβει πως κάποιος που ζει στις
τέσσερις βλέπει τις τρεις διαστάσεις. Αν δείτε τα κεφάλια των ανθρώπων στους πίνακες του θα καταλάβετε τι εννοώ. Καθώς ήταν
προχωρημένος άνθρωπος, προσπάθησε να εφαρμόσει τις εξελίξεις
της εποχής του στη ζωγραφική του. Άλλοι ζωγράφιζαν σύμφωνα
με ένα σύστημα που είχε τελειώσει. Για το λόγο αυτό ο Picasso έχει
μείνει γνωστός μέχρι σήμερα, ενώ άλλοι ζωγράφοι της εποχής του
λησμονήθηκαν.
Είμαι λοιπόν υπέρ της τέχνης και σας παροτρύνω να είστε και εσείς υπέρ της τέχνης. Η τέχνη ομορφαίνει τη ζωή
και μας κάνει πιο δημιουργικούς, καθώς δεν μας δίνει την εξίσωση

αλλά μας βοηθάει να σκεφτούμε την εξίσωση. Μας κάνει πιο ολοκληρωμένους.
: Έχετε αναφέρει σε συνέντευξη σας τόσο την αγάπη σας για
τον κινηματογράφο, όσο και συγκεκριμένα για την «εξαιρετική»
όπως χαρακτηρίσατε ιδέα της ταινίας «The theory of everything»,
της κινηματογραφικής δηλαδή αναπαράστασης της ζωής και πορείας του μεγάλου επιστήμονα Stephen Hawking. Πώς θα σας
φαινόταν αν γινόταν μια αντίστοιχη πρόταση και σε εσάς;
Δ.Ν.: Το βιβλίο αυτό έγινε πολύ καλή ταινία, πολύ συγκινητική. Το
βιβλίο πάντως είναι γραμμένο από τη γυναίκα του και όχι από τον
ίδιο. Δεν ξέρω αν έχω κάνει στη ζωή μου πράγματα για να τα κάνουν ταινία. Όσον αφορά στο βιβλίο, αποφάσισα να τυπώσουμε το
βιβλίο που έγραψα διότι το είδα σαν ένα είδος ταξιδιού και όχι σαν
βιογραφία. Απευθύνομαι περισσότερο στους νέους για να δούνε ότι
μπορούν να ξεκινούν απ’ όπου θέλουν και να φτάνουν όπου θέλουν.
Το βασικό νόημα ήταν αυτό.
: Κλείνοντας τη συζήτησή μας, θα θέλαμε να σκεφτείτε μια
φράση που θα χαρακτηρίζει τη ζωή και το έργο σας.
Δ.Ν.: Θα έλεγα ότι μακάρι να μπορούσα να ζήσω και άλλη
μια ζωή για να ξανακάνω τα ίδια πράγματα με τη Φυσική. Πρέπει να προσπαθούμε να μη γινόμαστε παθητικοί δέκτες
των πραγμάτων. Δεν μπορούν όλοι να ανακαλύψουν καινούργιους
νόμους, είναι και ζήτημα τύχης αλλά δε σημαίνει ότι κάποιος είναι
είτε το μηδέν είτε το άπειρο. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα πραγμάτων που μπορεί κάποιος να κάνει και να είναι ευχαριστημένος. Αυτό
που πρέπει όλοι να κάνουμε είναι να αφήσουμε κάτι πίσω. Κάθε
μυαλό είναι ξεχωριστό μυαλό. Είμαστε όλοι ιδιαίτεροι. Κάθε
μυαλό έχει την ιδιαιτερότητά του και τη μοναδικότητά
του, απλά ο καθένας πρέπει να βρει τον κατάλληλο τρόπο έκφρασης. Άλλος μπορεί να εκφραστεί μέσα από την τέχνη,
άλλος μέσα από τα γράμματα. Μη νομίζετε ότι όλοι πρέπει να γίνουμε Einstein ή DaVinci. Ας κάνει ο καθένας μας τη δουλειά του όσο
καλύτερα μπορεί, αφήνοντας εντελώς την ιδιοτέλεια. Στην Ελλάδα
αυτό πληρώνουμε σήμερα, την απίστευτη ιδιοτέλεια που περάσαμε
τα τελευταία χρόνια. Ας το αλλάξουμε, επιτέλους, αυτό.

: Ευχαριστούμε πολύ κ. Νανόπουλε!
Επιμέλεια Άρθρου:
Νικόλαος Παπαδόπουλος, Φυσικός
Συνεργάτες:
Βασιλική Θεοφάνη, Γιάννης Παπαδημητρίου, Παπακώστα Άννα,
Φυσικοί
Συμμετέχοντες Μαθητές:
Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Ανδρέας Γιαννακούρης, Μάρκος
Δεληγιάννης, Κωνσταντίνος Καλοκάθης, Κωνσταντίνος Μητρούλιας, Εριφύλη Μωραΐτη, Νίκος Ορφανός, Άννα Παπαδοπούλου,
Στέφανος Πετράτος, Θωμάς Τζιρακιάν, Μανώλης Τσάκωνας,
Άννα Χριστοφορίδου
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Βλάσης
Φρυσίρας
Ένας άνθρωπος
Χίλια Πρόσωπα
Είναι σπάνιες οι στιγμές που δίνεται η ευκαιρία σε κάποιον να συναντήσει μια προσωπικότητα λαμπερή, έναν πραγματικά
σημαντικό άνθρωπο. Μια τέτοια εμπειρία
είχαν την τιμή και τη χαρά να βιώσουν οι
μαθητές Γυμνασίου της ΩΘΗΣΗΣ όταν
γνώρισαν το συλλέκτη Βλάση Φρυσίρα.

Ο

κ. Φρυσίρας μας υποδέχτηκε στο φιλόξενο χώρο του
Μουσείου το οποίο ίδρυσε ο ίδιος. Το Μουσείο Φρυσίρα
στεγάζεται σε μια όμορφη γωνιά του ιστορικού κέντρου της
Αθήνας, στην οδό Μονής Αστερίου 3 στην Πλάκα. Εγκαινιάστηκε στις 27 Νοεμβρίου 2000 από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, και στις 4 Δεκεμβρίου
2000 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, τότε Δήμαρχος Αθηναίων,
κήρυξε την έναρξη της λειτουργίας του.
Οι συλλογές που φιλοξενεί απαρτίζονται από έργα ζωγραφικής, σχεδίων, γλυπτικής και χαρακτικών Ευρωπαίων καλλιτεχνών.
Αποτέλεσμα της συνάντησης των μαθητών του σχολείου με
εκείνον αποτελεί η συνέντευξη που ακολουθεί, στην οποία ο
κ. Φρυσίρας, γεμάτος διάθεση να συνομιλήσει με τους μαθητές, διηγήθηκε με το δικό του, μοναδικό τρόπο, την ιστορία της
περιπλάνησής του μέσα στο χώρο της τέχνης και εξήγησε το
αστείρευτο πάθος του για αυτή.

: Κ. Φρυσίρα, θα θέλατε να μας παρουσιάσετε τον εαυτό σας
και το Μουσείο;
Β.Φ.: Από την εμπειρία μου, θεωρώ ότι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή είναι η αυτογνωσία. Αυτή πηγάζει από το χρόνο,
την πείρα και τη μόρφωση. Η μόρφωση είναι ένα βασικό στοιχείο, ίσως ο πιο βασικός παράγοντας, που κάνει τον άνθρωπο
να δει πράγματα που δεν θα έβλεπε. Γιατί το βασικό στοιχείο
του ανθρώπου είναι ο εγωισμός, που είναι πολύ δύσκολο να το
παρακάμψει.
Θα σας κάνω λοιπόν μια επιγραμματική παρουσίαση του εαυτού μου. Γεννήθηκα σε ένα χωριό, στο Μικρό Βάλτο Κορινθίας.
Η οικογένειά μου ήταν σχετικά ευκατάστατη αλλά είχαμε την
ατυχία κατά τον πόλεμο να μας κάψουν το σπίτι οι Γερμανοί
κατά την Κατοχή και να βρεθούμε κυριολεκτικά στη στάχτη.
Μεγάλωσα με πολύ αντίξοες και δύσκολες συνθήκες, μέσα στις

στάχτες, με κακουχίες και φτώχεια. Ο πατέρας μου ήταν στο
αλβανικό μέτωπο, τραυματίας πολέμου. Μέσα στα χέρια του
και στα πόδια του ήταν θραύσματα και κομμάτια όλμων. Όλα
αυτά με ‘σκλήραναν’, με έκαναν να αντιμετωπίσω τη ζωή με
μεγαλύτερη δύναμη.
Ήμουν από τους πολύ καλούς μαθητές, από τους καλύτερους
ίσως. Μπήκα στο πανεπιστήμιο. Δεν έγινα όμως ζωγράφος,
όπως επιθυμούσα. Έγινα δικηγόρος και πέτυχα να δημιουργήσω ένα από τα καλύτερα δικηγορικά γραφεία σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Μέσα από αυτό το δικηγορικό γραφείο έφτιαξα και το
Μουσείο.
Όταν συνταξιοδοτήθηκα, πριν από έξι χρόνια άρχισα να διαβάζω λογοτεχνία, κλασική και σύγχρονη πεζογραφία και ποίηση. Σας διαβεβαιώνω ότι μέσα σε αυτά τα πέντε με έξι χρόνια,
έχω διαβάσει γύρω στα 1.400 βιβλία λογοτεχνίας, και άρχισα
να αισθάνομαι διαφορετικός άνθρωπος. Σκέπτομαι πλέον πιο
ψύχραιμα, συνειδητοποίησα την αξία της δεύτερης σκέψης,
μπορώ όταν αποφασίζω για κάτι να αποφύγω τις άμεσες και εν
θερμώ επιλογές και να καταλήγω μέσω ορθολογικής σκέψης
στην καλύτερη απάντηση στα διάφορα προβλήματα.
: Ποιο ήταν το πρώτο έργο τέχνης που αγοράσατε;
Β.Φ.: Το πρώτο έργο τέχνης που αγόρασα ήταν μία παράσταση του Χριστού με το ακάνθινο στεφάνι. Το είχε φτιάξει ένας
γείτονάς μου όταν ήμουν φοιτητής, το 1963. Ο δημιουργός του
δεν ήταν ζωγράφος, ήταν ελαιοχρωματιστής αλλά είχε ταλέντο
και ζωγράφιζε, κυρίως θρησκευτικές εικόνες. Τα έργα του μου
άρεσαν επειδή και τα δικά μου τα βιώματα είχαν σχέση με τις
εκκλησιαστικές εικόνες. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι η Εκκλησία και η θρησκεία ανά τους αιώνες έχουν εμπνεύσει τους
μεγαλύτερους ζωγράφους και έτσι δημιουργήθηκαν τα μεγαλύτερα αριστουργήματα.
: Είχατε τότε αποφασίσει ότι θα γίνετε συλλέκτης;
Β.Φ.: Όχι. Για να αποφασίσει κανείς να γίνει συλλέκτης πρέπει

να συντρέχουν πολλά πράγματα. Πρώτον, πρέπει να «έχει το
μικρόβιο», δηλαδή να έχει μια τάση να μαζεύει πράγματα∙ και
συλλέκτες δεν είναι μόνο αυτοί που μαζεύουν έργα τέχνης.
: Υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι σας βοήθησαν να δημιουργήσετε
το Μουσείο;
Β.Φ.: Η οικογένεια μου ήταν το βασικότερο στήριγμα σε αυτό
το έργο και ιδίως η γυναίκα μου. Αντιλαμβάνεστε ότι η συλλεκτική δραστηριότητα είναι μια μεγάλη απασχόληση για έναν
άνθρωπο, απαιτεί χρόνο και χρήματα που ξοδεύονται σε αυτή
την κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα που βλέπετε προέκυψε σε
βάρος κάποιων οικονομικών ανέσεων και απολαύσεων της οικογένειας.
: Με ποιο σκεπτικό κάνετε τις επιλογές έργων για το Μουσείο; Γιατί επιλέγετε νέους καλλιτέχνες και γιατί έργα με ανθρωποκεντρική διάθεση;
Β.Φ.: Οι συγκεκριμένες επιλογές αφορούν τον σκοπό του
Μουσείου, όπως αυτός παρουσιάζεται στο καταστατικό του.
Υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή ζωγραφική.
Επομένως, οι επιλογές μου πρέπει να στρέφονται σε αυτό το
κομμάτι, δηλαδή να μην είναι κατασκευές ή video. Όλα τα έργα
της συλλογής έχουν κέντρο τον άνθρωπο γιατί αυτή είναι η δική
μου φιλοσοφία: πιστεύω σε αυτόν.
: Υπάρχει κάποιο έργο που ξεχωρίζετε στη συλλογή σας;
Β.Φ.: Η προσωπική μου επιλογή στα έργα είναι διαφορετική
από αυτά που επιλέγω για το Μουσείο. Οπωσδήποτε υπάρχουν
κάποια πράγματα τα οποία μου αρέσουν περισσότερο από τα
άλλα. Αυτά όμως ανήκουν στη σφαίρα της προσωπικής μου
επιλογής. Από την άλλη, οφείλω ως υπεύθυνος του Μουσείου
να μαζεύω πράγματα τα οποία πρέπει να υπάρχουν σε αυτό,
άσχετα αν μου αρέσουν ή όχι. Στο Μουσείο πρέπει να παρουσιάζονται κάποιες τάσεις ζωγραφικής γιατί πρέπει να μπαίνει ο
κόσμος και να βλέπει τι συμβαίνει στην τέχνη.
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: Τι κερδίσατε από την επαφή σας με τους ανθρώπους της
τέχνης;
Β.Φ.: Ο μεγαλύτερος πλούτος που απέκτησα από αυτή την
περιπέτεια, μία διαδρομή πενήντα χρόνων περίπου, ήταν η
γνωριμία με πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους, τον Ρουστέν,
τον Κρεμονίνι, τον Πίτερ Μπλέικ, τον Μπότσογλου, τον Σκουλάκη, τον Κεσσανλή, τον Λάππα, ο οποίος ήταν στενός μου φίλος και ένας από τους καλύτερους γλύπτες της χώρας. Τρεις
σημαντικούς γλύπτες έβγαλε η Ελλάδα: το Χαλεπά, τον Τάκι
και το Λάππα, ο οποίος είχε βρει έναν δικό του ιδιαίτερο τρόπο
δημιουργίας. Έπαιρνε το μέταλλο, του έβαζε επάνω τριμμένο
ύφασμα, το έβαφε σε μία ορισμένη θερμοκρασία και τότε τα
δύο αυτά στοιχεία κολλούσαν και ενώνονταν σε ένα σώμα.
Είναι καλό κανείς να συναναστρέφεται ανθρώπους οι οποίοι
έχουν μία πολύ σημαντική στάση ζωής. Ανθρώπους που δεν
πιστεύουν στην κατανάλωση ή στο χρήμα, αλλά στις ανθρώπινες αξίες. Προσπαθείτε να συναναστρέφεστε ανθρώπους
λίγο μεγαλύτερους από εσάς, οι οποίοι θα έχουν περισσότερη
εμπειρία.
Εγώ πάντοτε είχα μια απόσταση δέκα ετών με τους φίλους
μου. Έκανα παρέα με μεγαλύτερους ανθρώπους και μου άρεσε αυτό γιατί έβρισκα πάντοτε περισσότερο ενδιαφέρον σε
αυτά που μου έλεγαν, επειδή κουβαλούσαν μια εμπειρία ζωής.
Θυμάμαι για παράδειγμα το Γιώργο Σαββίδη. Ήταν φιλόλογος
και λογοτέχνης, ο βασικός μελετητής του Καβάφη, του οποίου κληρονόμησε και τη βιβλιοθήκη. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος
που έγραψε κείμενο για τη συλλογή μου, μια επιφυλλίδα στην
εφημερίδα Βήμα. Θα θυμάμαι πάντα αυτό που μου έλεγε: «μη
μιλάς ποτέ για τον εαυτό σου, ούτε για το έργο που έχεις κάνει, μην προβάλλεσαι. Όταν κάποιοι άλλοι ασχοληθούν με αυτό
που έχεις κάνει, τότε θα είσαι σίγουρος ότι αυτό αξίζει».
Όταν φτάσουν οι άλλοι να το πούνε, τότε αποκτά σημασία και
αξία. Τέτοιες κουβέντες, με ανθρώπους φιλοσοφημένους βελτιώνουν τη ζωή, και όταν μπεις σε αυτό το δρόμο τον ακολουθείς, σου αρέσει. Αυτός είναι ο πλούτος από αυτή τη διαδρομή.
: Αν μπορούσατε να ταξιδέψετε πίσω στο χρόνο, σε ποια
εποχή θα θέλατε να βρεθείτε;
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Β.Φ.: Διαβάζω αυτή την περίοδο το βιβλίο ενός Γάλλου συγγραφέα, του Ερίκ Φοτορινό. Η υπόθεση έχει σχέση με τη
μνήμη. Υπάρχει μια ασθένεια που λέγεται Κόρσακοφ. Είναι
παραπλήσια με το Αλτσχάιμερ αλλά πλήττει νεότερες ηλικίες
ανθρώπων. Οι γεροντότεροι χάνουν τη μνήμη τους όταν πάσχουν από Αλτσχάιμερ. Το Κόρσακοφ, είναι απώλεια μνήμης
σε ηλικίες 30-50 ετών. Τι συμβαίνει όμως σε αυτή την περίπτωση: ενώ στο Αλτσχάιμερ ο ασθενής δεν μπορεί να συμπληρώσει τίποτα, είναι μηδέν η μνήμη του, στο Κόρσακοφ φτιάχνει
μύθους και αναπληρώνει αυτό που δεν θυμάται. Ο αφηγητής,
ο πρωταγωνιστής του βιβλίου είναι γιατρός, ο οποίος προσβλήθηκε και απώλεσε τη μνήμη του, την οποία αναπληρώνει όπως
αυτός θέλει. Στα κενά της μνήμης, βάζει αυτά που θα ήθελε να
του συμβούν.
Αν γύρναγα πίσω στο χρόνο, θα ήθελα να βρεθώ στη δεκαετία
του 1980. Θα ήθελα να ξαναζούσα το τρέξιμο για να μαζεύω
έργα, κατά τη διάρκεια του οποίου είχα την ευκαιρία να έρχομαι σε επαφή με καλλιτέχνες, νέους αλλά και καταξιωμένους.
Αυτή υπήρξε η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου.
Θυμάμαι επίσης έντονα ένα ταξίδι που έχω κάνει στη Βόρεια
Κορέα. Αν και έχω γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσμο, αυτή η
εμπειρία με συγκλόνισε. Το ταξίδι προέκυψε τυχαία, δεν μπορεί εξάλλου να πάει κάποιος εκεί εύκολα. Στις περισσότερες
περιπτώσεις δεν μπορεί κανείς να πάει εκεί καθόλου. Εγώ πήγα
εκεί με έναν φωτογράφο, τον Γιάννη Κοντό. Μετέπειτα μάλιστα
φιλοξένησα εδώ στο Μουσείο μία έκθεσή του.
Ήταν φωτογράφος, πολεμικός ανταποκριτής, φωτογράφιζε τις
πρώτες γραμμές του πολέμου. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είχε ήδη λάβει τριάντα με σαράντα βραβεία φωτογραφίας από αποστολές στην πρώτης γραμμή διαφόρων πολεμικών
συγκρούσεων. Ένα από τα θέματά του είχε συγκλονίσει τον
κόσμο. Ήταν στη Σομαλία όπου είχε καθίσει κάποιες μέρες
και είχε φωτογραφίσει τη ζωή ενός Σομαλού εικοσιπεντάχρονου νέου, του οποίου είχαν κόψει τα δυο του χέρια. Ο Γιάννης είχε πάει εκεί και φωτογράφιζε τον Σομαλό επί μία εβδομάδα. Από την ώρα που ξυπνούσε, πως ντυνόταν, ποιος τον
βοηθούσε, πως έτρωγε, συγκλονιστική εμπειρία. Αυτές οι δέκα
φωτογραφίες που επέλεξε να δημοσιοποιήσει (υπάρχουν στην
ιστοσελίδα του Μουσείου) έλαβαν βραβείο. Όταν τον είδα σε

ένα ντοκιμαντέρ τον κάλεσα και του πρότεινα να κάνουμε μια
έκθεση. Μου είπε τότε ότι ήθελε να πάει στη Βόρεια Κορέα,
σε ένα καθεστώς όπου δεν μπορεί να εισέλθει εύκολα ξένος.
Συμφώνησα να πάω μαζί του. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο
ταξίδι. Δεν υπάρχει εκεί πρεσβεία ή άλλη υπηρεσία υποστήριξης. Αν κάποιος επισκέπτης αρρωστήσει, δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Οι άνθρωποι ήταν πεινασμένοι— ο πιο παχύς ήταν 30
κιλά. Οι μετακινήσεις γίνονταν με παλιά ρωσικά φορτηγά. Το
αεροπλάνο με το οποίο μετακινηθήκαμε ήταν ένα Τουπόλεφ
του 1940. Ήταν ένα επικίνδυνο ταξίδι αλλά το θυμάμαι επειδή
ήταν διαφορετικό από όλα τα άλλα.
: Πως σχολιάζετε την αισθητική της κοινωνίας μας;
Β.Φ.: Αυτή είναι μία σημαντική ερώτηση. Η κοινωνία μας στερείται αισθητικής. Τι σημαίνει η λέξη αισθητική; Αισθητική είναι οι επιλογές που κάνουν οι άνθρωποι: από την μουσική που
ακούνε, από το ντύσιμο που επιλέγουν, από τη συμπεριφορά
που έχουν, από την προσέγγιση στα κοινά πράγματα κλπ. Δείγμα αισθητικής για παράδειγμα, είναι το σηκωθούμε ενώ καθόμαστε στο λεωφορείο για να καθίσει ένας άνθρωπος που έχει
ανάγκη.
Αυτή η συμπεριφορά διαμορφώνει την ευρύτερη αισθητική
μας. Η πλειοψηφία των Ελλήνων ακούει «σκυλάδικα», μία μουσική με στίχο αλητήριο. Με αυτούς τους στίχους, η αισθητική
είναι ανάλογη. Στην κλασική μουσική, οι μεγάλοι συνθέτες από
τον Μπετόβεν και τον Μότσαρτ ως τους νεότερους, όπως τον
Βάγκνερ, χρησιμοποιούσαν στίχους των μεγαλύτερων ποιητών, όπως του Γκαίτε. Για αυτό ο κόσμος τραγουδούσε τα
έργα τους.
Η δική μου γενιά είχε την τύχη να ζήσει με τον Χατζιδάκι και τον
Θεοδωράκη, οι οποίοι μελοποίησαν τραγούδια που έγραψαν
ποιητές όπως ο Ελύτης και ο Σεφέρης, ο Γκάτσος και ο Λαπαθιώτης. Αυτόματα, όταν τραγουδάμε το τραγούδι του Θεοδωράκη με τους στίχους του Ελύτη ή του Σεφέρη, μαθαίνουμε και
το αντίστοιχο ποίημα, το οποίο είναι σπουδαίο: είναι καθρέπτης
της ζωής μας και μας κάνει καλύτερους. Έτσι, αποκτάμε καλύτερη αισθητική χωρίς να το συνειδητοποιούμε.
: Πιστεύτε ότι η λειτουργία του Μουσείου έχει συμβάλει στη
βελτίωση της αισθητικής;
Β.Φ.: Ναι. Παλιότερα, λόγω της άγνοιας, όταν οι άνθρωποι
έφτιαχναν ένα καινούριο σπίτι, αγόραζαν έπιπλα και, στη συνέχεια, πήγαιναν στο κορνιζάδικο της γειτονιάς και αγόραζαν
κάποια κακά έργα, τα οποία έφτιαξαν κάποιοι ζωγράφοι αντιγράφοντας άλλα κακά έργα. Όταν όμως δημοσιοποιούνται οι
συλλογές τέχνης Μουσείων, όπως αυτό, ο κόσμος μπορεί να
τα επισκεφτεί και να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να αποκτήσει το έργο ενός νέου ζωγράφου από τη Σχολή Καλών Τεχνών.
Μάλιστα, αυτό το πρωτότυπο έργο μπορεί να το αποκτήσει σε
ανάλογο κόστος με το κακό αντίγραφο ενός έργου από το μαγαζί της γειτονιάς.
Όταν συνειδητοποιήσει κανείς όλα αυτά, θα βελτιώσει την αισθητική του και δεν θα μπορεί πλέον να αγοράσει το κακό, θα
θέλει να αγοράσει το καλύτερο. Έτσι φτιάχνεται η αισθητική
του ανθρώπου, με τη γνώση και την εμπειρία. Ένα πρωτότυπο έργο ενέχει την ελπίδα ότι κάποτε θα γίνει διάσημο και θα
έχει μεγάλη οικονομική αξία. Για παράδειγμα, ο Τσαρούχης ως
μαθητής ζωγράφιζε από τότε πολύ καλά. Τα έργα του εκείνης
της περιόδου έχουν σήμερα μεγαλύτερη αξία από αυτά που

έφτιαξε μετά. Δε θα στάθηκε τυχερός αυτός που είχε αγοράσει
ένα από τα πρώτα έργα αυτού;
: Ποιο θα θέλατε να είναι το μέλλον του Μουσείου σας;
Β.Φ.: Το Μουσείο Φρυσίρα θα ήθελα να συνεχίσει να είναι ένα
παράθυρο ελευθερίας για τους νέους καλλιτέχνες. Φέτος έχω
προκηρύξει ξανά ένα βραβείο ευρωπαϊκής ζωγραφικής. Το είχα
διακόψει για μερικά χρόνια αλλά το επανέφερα.
Είναι συγκινητικό το πόσοι νέοι ζητούν να συμμετάσχουν. Αυτή
είναι η αποστολή του Μουσείου μου: να παρέχει την ευκαιρία
στους νέους να συναγωνιστούν με άλλους, να επιλεγούν, να
βραβευτούν και να πάνε μπροστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό!
: Θα θέλατε να ζήσετε σε κάποια άλλη χώρα εκτός από την
Ελλάδα;
Β.Φ.: Θα ήθελα πολύ να περνούσα ένα μέρος του χρόνου μου
στο Παρίσι. Η πόλη αυτή αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι από τη
ζωή μου. Οι άνθρωποι, τα μνημεία, τα μουσεία της συνθέτουν
μια κουλτούρα ανοιχτή, ένα στοιχείο που εμείς οι Έλληνες
έχουμε πια απωλέσει.
Οι άνθρωποι στο Παρίσι είναι πιο ανοιχτοί, δηλαδή θα σε χαιρετήσουν, θα σου πουν «καλημέρα» και θα σε ρωτήσουν τι
κάνεις. Επίσης, εκεί έζησαν πολλοί σημαντικοί Έλληνες, τους
οποίους γνώρισα: ο Καστοριάδης, ο Αξελός, ο Πετρόπουλος,
λογοτέχνης και λαογράφος. Το Παρίσι με ελκύει— θα ήθελα να
πέρναγα εκεί λίγο χρόνο από την ζωή μου.
: Με βάση τη μακρά και πολυδιάστατη εμπειρία σας, τόσο
στον πολιτισμό όσο και στη νομική πρακτική, πώς θα σχολιάζατε την ελληνική πραγματικότητα;
Β.Φ.: Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα είναι δύο
χώρες: η μεγάλη και η μικρή Ελλάδα. Στη μεγάλη Ελλάδα, συγκαταλέγονται οι άνθρωποι της διαφθοράς, της διαπλοκής και
του παρακράτους. Στη μικρή Ελλάδα, συγκαταλέγεται ο πνευματικός κόσμος της χώρας, οι αγνοί άνθρωποι, όσοι είναι έντιμοι, μορφωμένοι, έχουν περισσότερο ανεπτυγμένο το εμείς και
λιγότερο το εγώ. Είναι τόσο δυνατή αυτή η μικρή Ελλάδα που
καταφέρνει και κρατιέται στα πόδια της.
: Σας ευχαριστούμε κ. Φρυσίρα!
Γεμάτοι θαυμασμό για το όνειρο που κατόρθωσε να πραγματοποιήσει και την προσφορά του στον πολιτισμό, μαθητές και
καθηγητές ευχαριστήσαμε τον κύριο Φρυσίρα και αποχωρήσαμε από το χώρο του Μουσείου χαρούμενοι και πιο φωτεινοί,
έχοντας αποκομίσει μια εμπειρία ζωής. Η γνωριμία με τον κ.
Φρυσίρα μας είχε χαρίσει λίγο από το φως που δε σβήνει ποτέ:
αυτό της γνώσης.
Υπεύθυνοι Καθηγητές:
Δημήτρης Μπελέζος, Φιλόλογος
Δήμητρα Φίλη, Καθηγήτρια Αγγλικών
Ομάδα Συνέντευξης:
Ελένη Αλεξάνδρου, Κωνσταντίνα Μεϊντάνη, Μαριάνθη Μεταξάκη, Βασίλης Νησιανάκης, Αναστασία Παπαθεοδώρου, Ειρήνη
Σάββα, Ευθύμης Σπανόπουλος, Σοφία Σπανουδάκη, Ελισάβετ
Τσιμπούκη
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Πρόγραμμα:

«Σχολείο
και Μουσείο»
Ξενάγηση από μαθητές
στο Μουσείο Φρυσίρα

Τ

ην Κυριακή 17 Απριλίου 2016 οι μαθητές του Γυμνασίου
ΩΘΗΣΗ ξενάγησαν τους συμμαθητές, τους γονείς τους
και τους φίλους του σχολείου στην έκθεση ζωγραφικής του
Μουσείου Φρυσίρα με τίτλο Elles. Θέμα της έκθεσης ήταν
έργα Ευρωπαίων γυναικών καλλιτεχνών.
Η εκδήλωση αποτέλεσε την αφετηρία ενός νέου εκπαιδευτικού προγράμματος του σχολείου, το οποίο ονομάζεται
«Σχολείο και Μουσείο». Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην
ανάπτυξη των επικοινωνιακών, ερευνητικών και δημιουργικών
δεξιοτήτων των μαθητών. Πυρήνα του προγράμματος αποτελεί
η επαφή των μαθητών με ένα Μουσείο.
Για την έναρξη αυτής της δραστηριότητας επιλέξαμε το
Μουσείο Φρυσίρα, τη συλλογή του οποίου εθελοντές μαθητές
μελέτησαν σε συνεργασία με το προσωπικό του χώρου και στη
συνέχεια ανέλαβαν να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν σχετική ξενάγηση.
Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές είχαν συνεχή
επικοινωνία με τους υπευθύνους της έκθεσης και επισκέφθηκαν το χώρο για την προετοιμασία της εκδήλωσης.
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Οι μαθητές και οι καθηγητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα επιθυμούν να ευχαριστήσουν ιδιαίτερα τους επιμελητές της
έκθεσης, την κα Τέση Κανακάρη και τον κ. Δημήτρη Μίληση,
για το χρόνο που αφιέρωσαν στην αποσαφήνιση των αποριών
τους και την επιτυχημένη ολοκλήρωση της εκδήλωσης.
Επίσης, ιδιαίτερα επιθυμούν να ευχαριστήσουν τον ιδρυτή
του Μουσείου κ. Βλάση Φρυσίρα. Εκτός από την εμπιστοσύνη
που έδειξε στους μαθητές του σχολείου ΩΘΗΣΗ με την παραχώρηση του χώρου, περισσότερο πολύτιμες υπήρξαν οι συμβουλές του και κυρίως το παράδειγμά του. Ο κ. Φρυσίρας στα
μάτια των μαθητών μας αποτελεί πρότυπο δημιουργικότητας
και ευαισθησίας.
Τέλος, ευχαριστούμε τους μαθητές, τους γονείς και τους
φίλους του σχολείου οι οποίοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση.

Το έργο ανήκει στην μαθήτρια της
β' Γυμνασίου, Σοφία Σπανουδάκη
και είναι βασισμένο στη ζωγραφική της Κάλλης Καστώρη.

Υπεύθυνοι Προγράμματος:
Καλλιόπη Αρναουτάκη, Καθηγήτρια Εικαστικών
Δημήτρης Μπελέζος, Φιλόλογος
Δήμητρα Φίλη, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας
Συμμετέχοντες Μαθητές (Ξεναγοί):
Μαριάνθη Μεταξάκη, Βασίλης Νησιανάκης, Ειρήνη Σάββα, Ελισάβετ Τσιμπούκη, Ρουμπίνη
Καπελλάκου, Σπύρος Καρούσης, Κωνσταντίνος
Μητρούλιας, Εριφύλη Μωραΐτη, Νίκος Ορφανός, Μαριάννα Πετροπούλου, Χάρης Χριστοφορίδης, Μάρκος Δεληγιάννης, Σαβίνα Ιωάννου,
Μαρία Κομνηνού, Ειρήνη Κουδουνάκου, Μυρτώ
Μαρκομιχελάκη, Νίκος Μπεργούνης, Άννα Παπαδοπούλου, Βάσω Σμυρνή, Εβελίνα Σούκου,
Μανώλης Τσάκωνας, Άννα Χριστοφορίδου
Έκαναν εργασίες:
Ειρήνη Βαφειάδη, Άρης Γερογιάννης, Μιχάλης Ζαγοραίος, Καράμπελας Νίκος, Κωνσταντίνος Κουφάκης, Μιχάλης Μυλερός, Άγγελος
Παναγέας
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Μάνος Χατζιδάκις
Παντοτινά νέος, διαχρονικά παρών
Τ

ο απόγευμα της 15 Ιουνίου 1994 άρχισε το ταξίδι του προς
τα άστρα ένας καλλιτέχνης ευαίσθητος, αντισυμβατικός,
λάτρης της νεότητας, του καινούριου και του αυθεντικού. Με
σύμμαχο την ευγενή και ασυμβίβαστη φύση του, δίδαξε το βαθύτερο νόημα της τέχνης μέσα από τα ακραία οράματά του.
Πέρασε στην αιωνιότητα ένας κορυφαίος διαφωτιστής που
περιείχε μέσα του, όπως ο ίδιος έλεγε: χιλιάδες αντιθέσεις και
όλες τις δυσκολίες του θεού. Ο λόγος για τον διεθνούς εμβέλειας μουσικοσυνθέτη, Μάνο Χατζιδάκι.
Ας πιάσουμε όμως το νήμα της ιστορίας από την αρχή…
Γεννημένος στις 23 Οκτωβρίου 1925 στην Ξάνθη, έρχεται
από πολύ νωρίς σε επαφή με τη μουσική τέχνη. Μόλις τεσσάρων ετών, αρχίζει τα μαθήματα πιάνου και παράλληλα μαθαίνει
βιολί και ακορντεόν. Πατέρας του ήταν ο Γεώργιος Χατζιδάκις
από το Μύρθιο Ρεθύμνου, δικηγόρος. Η μητέρα του Αλίκη (Βασιλική), το γένος Αρβανιτίδου καταγόταν από την Αδριανούπολη. «Από τη μητέρα μου», όπως έλεγε ο ίδιος, «κληρονόμησα
όλους τους γρίφους που από παιδί μ΄απασχολούν και μέχρι
σήμερα κάνω προσπάθειες να τους λύσω. Χωρίς τους γρίφους
της δε θα ‘μουν ποιητής…».
Εγκαθίσταται οριστικά στην Αθήνα με τη μητέρα του το
1932 έπειτα από το χωρισμό των γονέων του. Το 1938, ο πατέρας του πεθαίνει σε αεροπορικό δυστύχημα. Ζώντας μέσα
σε μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες και ενώ έχει αρχίσει ο Β’
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Παγκόσμιος πόλεμος ο νεαρός Χατζιδάκις αναγκάζεται να κάνει μια σειρά από χειρωνακτικά επαγγέλματα. Εργάζεται ως
φορτοεκφορτωτής στο λιμάνι, παγοπώλης στο εργοστάσιο Φιξ,
υπάλληλος σε φωτογραφείο και βοηθός νοσοκόμος στο 401
στρατιωτικό νοσοκομείο.
Παράλληλα, επεκτείνει τις μουσικές του γνώσεις παρακολουθώντας ανώτερα θεωρητικά μαθήματα και ξεκινά σπουδές
Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις οποίες όμως δεν θα
ολοκληρώσει ποτέ. Την ίδια περίοδο, συνδέεται με άλλους καλλιτέχνες και διανοούμενους της γενιάς του μεσοπολέμου, μεταξύ των οποίων , οι ποιητές Νίκος Γκάτσος, Γιώργος Σεφέρης,
Οδυσσέας Ελύτης, Άγγελος Σικελιανός και ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης. Ο Νίκος Γκάτσος, θα παραμείνει μέχρι το τέλος της ζωής του, ο μεγάλος δάσκαλος και ακριβός του φίλος.
Κατά την τελευταία περίοδο της Κατοχής συμμετείχε ενεργά
στην Εθνική Αντίσταση μέσα από τις γραμμές της ΕΠΟΝ, όπου
γνώρισε τον Μίκη Θεοδωράκη, με τον οποίο σύντομα ανέπτυξε
ισχυρή φιλία. Αν και είχε λάβει άρτια μουσική παιδεία και καλλιέργεια ο ίδιος χαρακτηριστικά έγραψε:
«Στην κατοχική περίοδο συνειδητοποίησα πόσο άχρηστα
ήτανε τα μαθήματα της Μουσικής, μια και μ’ απομάκρυναν
ύπουλα απ’ τους αρχικούς μου στόχους που ήταν να επικοινωνήσω, να διοχετευθώ και να εξαφανιστώ, γι’ αυτό και τα σταμάτησα ευθύς μετά την Κατοχή. Έτσι δεν σπούδασα σε Ωδείο και
συνεπώς εγλύτωσα απ’ το να μοιάζω με τα μέλη του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.» Μ. Χ.

Τα πρώτα έργα

Ο Χατζιδάκις εμφανίζεται για πρώτη φορά ως συνθέτης το
1944, σε ηλικία 19 ετών, με τη συμμετοχή του στο έργο «Τελευταίος Ασπροκόρακας», στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν.
Στη σχολή του Θεάτρου Τέχνης, ο Χατζιδάκις θα παρακολουθήσει
και μαθήματα υποκριτικής, αν και τελικά ο ίδιος ο Κουν θα τον
προτρέψει να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη μουσική. Η συνεργασία
του με το Θέατρο Τέχνης θα αποδειχθεί ιδιαίτερα παραγωγική και
θα διαρκέσει περίπου δεκαπέντε χρόνια. Το 1946, καταγράφεται η
πρώτη του εργασία για τον κινηματογράφο, στην ταινία «Αδούλωτοι Σκλάβοι».

Τα ρεμπέτικα

Την ίδια περίοδο, ο Χατζιδάκις ανακαλύπτει το ρεμπέτικο τραγούδι και γίνεται ο πρώτος που θα το μελετήσει σε βάθος και θα
κατανοήσει την αξία του. Επισημαίνει τη γνησιότητα και αυθεντικότητα του παλιού λαϊκού τραγουδιού και υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να στραφεί το ελληνικό κοινό σε αυτό. Η θέση του αυτή
προκαλεί μεγάλη αναστάτωση και ποικίλες αντιδράσεις στον πνευματικό κόσμο της εποχής.
«Κάποτε θα κοπάσει η φασαρία γύρω τους κι αυτά θα συνεχίσουν ανενόχλητα το δρόμο τους. Ποιος ξέρει τι καινούργια ζωή
μας επιφυλάσσουν τα «νωχελικά 9/8» για το μέλλον. Όμως εμείς
θα ’χουμε πια για καλά νοιώσει στο μεταξύ τη δύναμή τους. Και θα
τα βλέπουμε πολύ φυσικά και σωστά να υψώνουν τη φωνή τους
στον άμεσο περίγυρό μας και να ζουν πότε για να μας ερμηνεύουν
και πότε για να μας συνειδητοποιούν το βαθύτερο εαυτό μας.» Μ.
Χ. (απόσπασμα από τη διάλεξη που έδωσε στις 31 Ιανουαρίου 1949
στο Θέατρο Τέχνης)

Μπαλέτο - Μουσική για το αρχαίο δράμα Έργα για πιάνο και κιθάρα - Όπερα - Ορχήστρα, Σύνολα οργάνων

Το 1950 γίνεται ιδρυτικό στέλεχος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Ελληνικού Χοροδράματος της Ραλλούς Μάνου, όπου
παρουσιάζει τα τέσσερα μπαλέτα του, «Μαρσύας», «Έξι Λαϊκές
Ζωγραφιές», «Το Καταραμένο Φίδι» και «Ερημιά».
«Το καταραμένο φίδι» γράφτηκε από τον Οκτώβριο του ΄49
ως τον Γενάρη του ΄50. Περιείχε τις τότε έντονες μουσικές μου

εμπειρίες, τις τότε φανατικές απόψεις μου για την μουσική και την
διάθεση μου να εναντιωθώ στο κλίμα ευπρέπειας και σοβαροφάνειας που πάντοτε καταδυνάστευε τη χώρα μας. Ακόμη, προσπάθησα με το έργο αυτό να σατιρίσω την εθνική μας περιπέτεια μετά
τον Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που σαν άλλοι καραγκιόζηδες,
φανταστήκαμε την συμμετοχή μας στον συμμαχικό αγώνα σημαντικότερο απ΄ την αλήθεια του κι ετοιμαστήκαμε να εισπράξουμε
τα αγαθά που μας υπόσχονταν οι σύμμαχοι. Και η πραγματικότητα
μας ξύπνησε με καρπαζιές, όπως στον Καραγκιόζη...» Μ.Χ.
Την ίδια εποχή, η τραγωδός Μαρίκα Κοτοπούλη αναθέτει στον
Χατζιδάκι τη σύνθεση της μουσικής για τις «Χοηφόρους» από την
«Ορέστεια» του Αισχύλου. Αυτή είναι η απαρχή της ενασχόλησης
του Χατζιδάκι με το αρχαίο δράμα. Μερικές από τις τραγωδίες και
κωμωδίες για τις οποίες θα γράψει μουσική είναι η «Μήδεια», ο
«Κύκλωπας», οι «Βάκχες», οι «Εκκλησιάζουσες», η «Λυσιστράτη»
και οι «Όρνιθες». Το 1950 ο Χατζιδάκις συνεργάζεται με τον Άγγελο Σικελιανό προκειμένου να συνθέσει τη μουσική για την τελευταία τραγωδία του ποιητή «Ο Θάνατος του Διγενή».
Γράφει σημαντικά μουσικά έργα για πιάνο και κιθάρα, όπως
«Για μια μικρή λευκή αχιβάδα», «Λυρική σουίτα», «Ιονική σουίτα»,
«Σουίτα για βιολί και πιάνο», ενώ αργότερα συνθέτει τη «Ρυθμολογία» καθώς και τη « Σουίτα για κιθάρα».
Το 1964 συνθέτει τα καταπληκτικά ορχηστρικά « Το χαμόγελο
της Τζοκόντας» και «Δεκαπέντε Εσπερινοί» , διασκευή δεκαπέντε
τραγουδιών.
«Με ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥΣ συλλέγω την σκορπισμένη
ευαισθησία μου και σας την παραδίδω έτσι όπως γεννήθηκε, στ΄
αληθινό της βάθρο, εκεί που οι έμποροι δεν θα μπορούν να της
χαλάν την όψη...» M.X.
Συνθέτει ακόμα τρία έργα για όπερα τα οποία όμως μένουν
ανολοκλήρωτα και ανέκδοτα.
Το 1966 ο Μάνος Χατζιδάκις πηγαίνει στις ΗΠΑ, όπου ανεβάζει στο Broadway με τον Jules Dassin και τη Μελίνα Μερκούρη
τη θεατρική διασκευή του «Ποτέ την Κυριακή» με τον τίτλο «Illya
Darling». Θα παραμείνει εκεί μέχρι το 1972 και η μουσική του αντίληψη θα επηρεαστεί σημαντικά από την pop μουσική. Έτσι γεννιέται ο κύκλος τραγουδιών «Reflections» με το συγκρότημα New
York Rock and Roll Ensemble. To 1972, τον πιο σκοτεινό χρόνο
της χούντας, επιστρέφει στην Αθήνα και ιδρύει το μουσικό καφέ

στιγμές που είναι σκέτα άνθρωπος, χωρίς την βία του Χρόνου, χωρίς
την αγωνία του Χώρου, χωρίς την φθορά της Τάξης του. Μόνο σ΄ αυτές του τις στιγμές ο Λαός δέχεται και εκπέμπει σωστά. Όλα τ΄ άλλα
είναι φιλολογία...» M.X.

Το, αρχικά ανεπιθύμητο, Όσκαρ

- θέατρο «Πολύτροπο». Είναι η εποχή που ο Χατζιδάκις επιδιώκει
περισσότερο από ποτέ την ποιότητα. Η ωριμότητα στο έργο του
είναι εμφανής και σηματοδοτείται από την ηχογράφηση του έργου
«Ο Μεγάλος Ερωτικός».

Ο Μάνος και ο κινηματογράφος.

Αναρίθμητα είναι τα τραγούδια με τα οποία πλαισιώθηκαν ταινίες τόσο του ελληνικού όσο και του ξένου κινηματογράφου. Είναι
μια παραγωγική εποχή του συνθέτη καθώς εργάζεται ακατάπαυστα
και δημιουργεί τραγούδια και μουσική που μένει αλώβητη και ζωντανή μέσα στα χρόνια χάρη στην ευαισθησία, την ομορφιά, την
αθωότητα και το ρομαντισμό που εκφράζουν. «Τα κλωτσοσκούφι»,
«Γαρύφαλλο στ’ αυτί», «Το χρυσόψαρο», «Αγάπη που ΄γινες δίκοπο
μαχαίρι», «Εφτά τραγούδια θα σου πω», «Ο μήνας έχει δεκατρείς»
είναι μόνο μερικά από τα τραγούδια μέσα από τα οποία γίνεται
γνωστός στο ευρύ κοινό. Ο ίδιος δεν επιθυμούσε τη δημοτικότητα
αυτή η οποία προήλθε από την ενασχόλησή του με τον κινηματογράφο. Είχε μάλιστα πει χαρακτηριστικά για την εποχή του Φίνου:
«Έτσι κέρδιζα τα προς το ζην, μαθαίνοντας συγχρόνως τέλεια
την τέχνη του κινηματογράφου. Εκείνο τον καιρό- τον καιρό του
Φίνου- τα αξιόλογα πρόσωπα στον ελληνικό κινηματογράφο ήσαν
οι τεχνικοί και μόνο μ’ αυτούς μπορούσε κανείς να πει δυο τρεις
κουβέντες σοβαρές και ενδιαφέρουσες. Το ’καλλιτεχνικό προσωπικό’, ηθοποιοί, σκηνοθέτες και σεναριογράφοι ήσαν μάλλον ένα
προλεταριάτο της συμφοράς, που άγγιζε πολλές φορές τα όρια
του γελοίου.» Μ. Χ.

Το θέατρο

Αναπόσπαστο κομμάτι του αστείρευτου ταλέντου του είναι και
η μουσική που γράφει για σημαντικές παραστάσεις όπως η «Οδός
Ονείρων», παράσταση ορόσημο, με το Δημήτρη Χορν σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Με τη μουσική του επενδύει ακόμα παραστάσεις
όπως: «Η αυλή των θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλλη , «Η ηλικία της νύχτας» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, «Η μπόρα πέρασε» της
Margaret Kenned, «Θάψτε τους νεκρούς» του Irving Shaw, «Καπετάν Μιχάλης» του Νίκου Καζαντζάκη, «Λεωφορείον ο πόθος» του
Τennessee Williams, κ.ά. Για το «Απόψε Αυτοσχεδιάζουμε» που
ανέβηκε στο Θέατρο Αθηνών το 1961 είπε:
«Σκοπός μου ετούτη τη φορά, και μ΄ αφορμή ένα θαυμάσιο έργο,
ίσως το πιο θαυμαστό του Pirandello, είναι να φτιάξω πάλι τραγούδια,
μα που να πηγαίνουν πιο μπροστά, απ΄ ότι μέχρι τώρα έχω φτιάξει...
Τώρα αν τα τραγούδια μου αυτά είναι λαϊκά ή όχι, το θέμα χωράει
συζήτηση. Γιατί, τι συνηθίσαμε να λέμε λαϊκό και τι είναι πραγματικά
λαϊκό; Και για να εξηγηθούμε, όταν λέω κάτι λαϊκό δεν το εννοώ και
για τον Λαό. Κατά σύμπτωση, ο Λαός κάθε άλλο παρά λαϊκός είναι.
Τα μπουζούκια, οι μπαγλαμάδες και οι ζουρνάδες, είναι η συνήθεια
του.
Εμένα μ΄ ενδιαφέρουν εκείνες οι λίγες, οι μοναδικές του στιγμές
που ζει, χωρίς καλά-καλά να καταλαβαίνει την αλήθεια του. Είναι οι
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Το 1960 κερδίζει Το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για «Τα Παιδιά του Πειραιά» από την ταινία «Ποτέ την Κυριακή» του Jules Dassin με πρωταγωνίστρια την Μελίνα Μερκούρη.
Ο ίδιος δεν ταξίδεψε ποτέ στην Αμερική για να παραλάβει το χρυσό αγαλματίδιο. Κατά τη διάρκεια της τελετής ρωτάει η ηθοποιός Jayne Meadows: «Είναι στην αίθουσα ο κ. Μάνος Χατζιδάκις;»
Εκείνος όμως απουσίαζε, εκφράζοντας έτσι την αντίθεσή του στο
θεσμό. Επίσης θεωρούσε ότι το τραγούδι αυτό, μέσω του οποίου
έγινε διεθνώς γνωστός, ήταν εξαιρετικά απλοϊκό και σε καμία περίπτωση αντιπροσωπευτικό του τεράστιου έργου του.
Το αγαλματίδιο εστάλη από την Αμερικανική Ακαδημία ταχυδρομικώς αλλά χάθηκε. Στην πραγματικότητα ο Χατζιδάκις φωτογραφήθηκε με το Όσκαρ της Κατίνας Παξινού, το οποίο του παραχώρησε η ίδια για τη φωτογράφιση. Ήταν το Όσκαρ Β’ Γυναικείου
Ρόλου, που είχε κερδίσει για την ερμηνεία της στην ταινία «Για
ποιον χτυπά η καμπάνα» (1943).
Η Ακαδημία έφτιαξε ένα αντίγραφο στο οποίο χάραξαν το όνομα του συνθέτη και του το ξαναέστειλε. Δεν τοποθετήθηκε σε καμία
περίοπτη θέση αλλά στο πάτωμα, στην πόρτα του γραφείου του.
«Τώρα μπορώ να το κρατήσω, γιατί συμβολικά και πρακτικά
μου κρατάει την πόρτα ανοιχτή. Πάλεψα χρόνια για ν’ αφαιρέσω
αυτό τον ’τίτλο τιμής’ από την πλάτη μου, μα, αν δεν το κατάφερα
αυτό, ο αγώνας με βοήθησε να ξαναγίνω νέος ή, να ξαναγίνομαι
νέος κάθε φορά που ο χρόνος μου πετούσε μια επίσημη υπενθύμιση της παρουσίας του.» Μ. Χ.
Αργότερα, συμφιλιωμένος με τη βράβευση, δήλωσε συγκινημένος για την ξεχωριστή τιμή που του έγινε, ευχαριστώντας τον
τόπο του για την έμπνευση, που τον οδήγησε να συνθέσει αυτό το
τραγούδι.

Διεύθυνση ορχήστρας - Τρίτο Πρόγραμμα
ελληνικής Ραδιοφωνίας - Γραπτά κείμενα

Υπήρξε διευθυντής ορχήστρας στην Εθνική Λυρική Σκηνή, της
Πειραματικής ορχήστρας Αθηνών, της Μικρής Ορχήστρας Αθηνών καθώς και της Ορχήστρας των Χρωμάτων.
Το 1979 καθιερώνει τις «Μουσικές Γιορτές» στα Ανώγεια της
Κρήτης, ενώ την περίοδο 1981-2 διοργανώνει αγώνες ελληνικού
τραγουδιού στην Κέρκυρα, για νέους συνθέτες. Το 1985 εκδίδει
το περιοδικό «Το Τέταρτο» επιδιώκοντας να σχολιάσει την πολιτική
κατάσταση μέσα από το καλλιτεχνικό πρίσμα. Την ίδια χρονιά δημιουργεί τη δισκογραφική εταιρεία «Σείριος» και παρουσιάζει επιλεγμένα έργα και καλλιτέχνες στη μπουάτ «Σείριος» της Πλάκας. Τότε
αναδεικνύονται καλλιτέχνες όπως ο Λουδοβίκος των Ανωγείων, η
Έλλη Πασπαλά, η Αφροδίτη Μάνου, ο Ηλίας Λιούγκος, ο Βασίλης
Λέκκας κ.ά. Στις 3 Ιουνίου 1990 διευθύνει την Ορχήστρα των Χρωμάτων σε συνεργασία με τη μουσική ιδιοφυία Άστορ Πιατσόλα στο
θέατρο Ηρώδη του Αττικού σε μια συναυλία εξόχως σημαντική.
Έγραψε δύο ποιητικές συλλογές: «Μυθολογία» και «Μυθολογία Δεύτερη». Από τα γραπτά του, ξεχωρίζει το βιβλίο «Τα σχόλια του Τρίτου» όπου εμπεριέχονται τα εβδομαδιαία ραδιοφωνικά
σχόλια του, την περίοδο που ήταν διευθυντής του Τρίτου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, καθώς και «Ο καθρέφτης
και το μαχαίρι».
Το ύφος του συνθέτη ήταν πάντα λυρικό και ο λόγος του άλλοτε λιτός και περιεκτικός και άλλοτε χειμαρρώδης, αινιγματικός και
καυστικός. Αλλά πάντα επίκαιρος. Είναι ο λυρισμός και ο ρομαντισμός του, που μας λείπει. Είναι η σοφία, η κρυμμένη στα λόγια και

στα τραγούδια του. Τραγούδια που άντεξαν στο χρόνο, που ακόμα
μας εμπνέουν και μας συγκινούν.
«… Σκόρπισα τα λαχεία μου στους γαλαξίες και στο άπειρο.
Έτσι δεν θα ΄ναι δυνατό κανείς να ξαναδημιουργήσει, να πράξει το
καλό - που λεν - ή το κακό. Σπατάλη η απόφασή μου, μα ο κόσμος
πάει για να χαθεί. Το λέω για να τ΄ ακούν οι νέοι, και να σκορπίσουν
τα λαχεία τους κι αυτοί, όπου μπορέσουν κι όπου βρουν. Να μην τ΄
αφήσουν κέρδος στους πολλούς. Έτσι τουλάχιστον, θα κατακτήσουμε τη δυνατότητα να μας φοβούνται. Ποιους; Εμάς, τους ποιητές. Μια και δεν είναι δυνατό να μας εντάξουν στα συρτάρια τους,
σ΄ ό,τι μπορούν να ελέγξουνε και να προβλέψουν οι ανερχόμενοι
πολλοί. Τους φοβερίζει η άρνησή μας να δεχτούμε φάκελο, κατάταξη, τάξη κι αριθμό. Τους φοβερίζει η άρνησή μας να ενταχθούμε
στις ομάδες αυτών που όταν κοιμούνται, τα χέρια τους είναι από
μέσα ή απ΄ έξω από το πάπλωμα. Γιατί τα χέρια τα δικά μας την
ώρα του ύπνου, ζωγραφίζουν ελεύθερα τους ανέμους, με χρώματα και με σχηματισμούς πτηνών, και μας τοποθετούν παντοτινά μες
στους αιώνες, με την αθάνατη κι ερωτική μορφή του Λαχειοπώλη τ΄
Ουρανού» (Απόσπασμα από το βιβλίο Τα σχόλια του τρίτου)
Αγαπούσε την Ελλάδα και τους Έλληνες βαθιά και γι αυτό θύμωνε με το λαϊκισμό που εκφραζόταν μέσα από την «παραδημοσιογραφία», όπως συνήθιζε να λέει.
«Ταξίδεψα πολύ και αυτό με βοήθησε ν’ αντιληφθώ πώς η βλακεία δεν ήταν αποκλειστικόν του τόπου μας προϊόν, όπως περήφανα ισχυρίζονται κι αποδεικνύουν συνεχώς οι έλληνες σωβινιστές
και της εθνικοφροσύνης οι εραστές.» Μ. Χ.
«Δε μ’ αρέσει να παριστάνω τον πολύ Έλληνα. Θέλω να είμαι
όσο είμαι. Καιρός είναι η έννοια Έλληνας να δώσει τη θέση της
στην έννοια άνθρωπος. Και τότες πιστεύω πως θα συνδεθούμε με
μια πιο βαθιά παράδοση που, κατά σύμπτωση, είναι κι αυτή γνησίως ελληνική.» Μ. Χ.
«Νιώθω Έλληνας αν αυτό σημαίνει Ευρωπαίος. Κι Ευρωπαίος,
αν αυτό συμπεριλαμβάνει την ελληνικότητά μου.» Μ. Χ.
Δεν δίσταζε να θίξει τα κακώς κείμενα και να εκφράσει τις τολμηρές σκέψεις του με παρρησία. Η Μαρία Ρεζάν διηγείται το παρακάτω περιστατικό με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Μάνο
Χατζιδάκι: «Μια μέρα που τρώγαμε με τον Καραμανλή άρχισε να
μιλάει ο Μάνος και δε σταματούσε. Και για όλα έφταιγε το Ελληνικό Δημόσιο. Άκουγε ο Σερραίος, που του είχε μεγάλη αδυναμία,
όπως και του Τάκη Χορν, αλλά κάποια στιγμή δεν άντεξε. Γύρι-

σε και του είπε: «Αμάν, βρε Μάνο μου. Κοντεύεις να μου βγάλεις
σκάρτους τους μισούς υπουργούς μου…» Ατάραχος ο Μάνος, συνεχίζοντας το φαγητό του, απάντησε (με την ιδιαίτερη άρθρωσή
του): «Λάθος, κύγιε πγόεδγε. Όχι, τους μισούς. Όλους…».
Οι απόψεις του χαρακτηρίστηκαν αιρετικές και ανεδαφικές.
Αντιμετωπίστηκε από πολλούς με εχθρότητα τόσο για τις πολιτικές
πεποιθήσεις του, όσο και για την προσωπική του ζωή. Αν μελετήσει
κανείς το έργο του αντιλαμβάνεται, μέσα από την ευστοχία των παρατηρήσεών του, τη διορατικότητα ενός καθαρού μυαλού απαλλαγμένου από ιδεοληψίες, εμμονές, προκαταλήψεις και δογματισμούς.
«Γιατί η παράδοση έχει αξία μονάχα όταν δεν στηρίζεται στην
αναπαράσταση, αλλά στην καθημερινή και δίχως επιτήδευση ζωή
μας. Όταν δηλαδή το κληροδότημα χρησιμοποιείται φυσικά, και δίχως την ανάγκη επεξήγησης. Τότε μονάχα οφείλει να υπάρχει. Διαφορετικά, Θα ‘ναι καλό να εξαφανιστεί μέσα στον Χρόνο, κι ας
έχουμε πιο δεύτερες συνήθειες αποκτήσει. Γιατί η ποιότητα της
κληρονομιάς ανήκει στη ζωντανή ύλη που περιέχουμε, κι όχι στο
ήθος ή στο ύφος αλλοτινών καιρών. Να λοιπόν γιατί τα γκρεμισμένα δεν πρέπει να τα κλαίμε. Και να γιατί θα πρέπει να επιλέγουμε
αυτά που συνυπάρχουνε και ζουν μαζί με μας και τον καιρό μας,
κι όχι αυτά που υπήρξαν κάποτε με τους δικούς μας. Και μες από
τις άπειρες και διαφορετικές επιλογές, ίσως βρεθεί το αληθινό μας
εκμαγείο, που θα προσφέρει στους απόγονους σαφήνεια, μέτρο και
περισυλλογή. Κι αυτό είναι χρέος υπέρτατο και προπατορικό.» Μ. Χ.

Επίλογος

Το ίχνος του Χατζιδάκι παραμένει βαθύ και ισχυρό. Είναι πηγή
έμπνευσης για νέους ανθρώπους και δημιουργούς, ακόμα και για
εκείνους που δεν είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Η μουσική του,
με την ανθεκτικότητα της στο χρόνο, το εύρος, το βάθος και την
αμεσότητά της, γίνεται πηγή συγκινήσεων και μέσο έκφρασης της
ψυχής και του νου.
Α δ ι α φ ο ρ ώ για την δόξα. Με φυλακίζει μες τα πλαίσια που καθορίζει εκείνη κι όχι εγώ.
Π ι σ τ ε ύ ω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και
μας εκφράζει εκ βαθέων, κι όχι σ’ αυτό που κολακεύει
τις επιπόλαιες και βιαίως αποκτηθείσες συνήθειές μας.
Π ε ρ ι φ ρ ο ν ώ αυτούς που δεν στοχεύουν στην
αναθεώρηση και στην πνευματική νεότητα, τους εύκολα «επώνυμους» πολιτικούς και καλλιτέχνες, τους εφησυχασμένους συνομηλίκους, την σκοτεινή και ύποπτη
δημοσιογραφία καθώς και την κάθε λογής χυδαιότητα.

Πηγές
Μάνος Χατζιδάκις, Ο καθρέφτης και το μαχαίρι, Ίκαρος,
Αθήνα, 1988
Μάνος Χατζιδάκις, Τα σχόλια του
Τρίτου, Εξάντας, Αθήνα, 1980
http://antikleidi.com/
http://www.efsyn.gr/

http://www.thetoc.gr/magazine/
http://www.hadjidakis.gr/
homeweb.htm
http://www.sansimera.gr/
biographies/147
https://www.youtube.com/
watch?v=RHzady94aScΒ

Συντακτική Ομάδα:
Αναστάσιος Βαφειάδης, Μαρία Διαμαντοπούλου, Σάββας Κωνσταντινίδης
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Δήμητρα Φίλη, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας
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ΙΔ’ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός
Δοκιμίου Ελευθέριος Βενιζέλος:

1 ο Βραβείο και 6 ος Έπαινος

Η

μαθήτρια Εβελίνα Σούκου της γ2 Γυμνασίου κέρδισε το 1ο Βραβείο
(1500€) και ο μαθητής της γ2 Γυμνασίου Μανώλης Τσάκωνας έλαβε τον
6ο Έπαινο στον ΙΔ’ Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου Ελευθέριος Βενιζέλος που προκήρυξε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος
Κ. Βενιζέλος, στοχεύοντας στην ανάδειξη της προσωπικότητας, του έργου και
της εποχής του Ελευθερίου Βενιζέλου, με θέμα: «Η Προσωρινή Κυβέρνηση
Θεσσαλονίκης (1916-1917) και ο ρόλος της στις εσωτερικές εξελίξεις».
Καθηγήτρια Σύμβουλος: Έλενα Λουκοπούλου, Φιλόλογος

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας 2016: Βραβείο Τραγουδιού

Τ

ο Γυμνάσιο – Λύκειο ΩΘΗΣΗ έλαβε μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
και τη Γαλλική Πρεσβεία και κατάφερε να διακριθεί ανάμεσα σε περισσότερα από
250 σχολεία πανελλαδικώς. Το θέμα του φετινού διαγωνισμού ήταν «Η γεύση των
λέξεων» (Le goût des mots). Συγκεκριμένα, οι μαθητές της α’ Γυμνασίου κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν τις 10 λέξεις της Γαλλοφωνίας προκειμένου να παρουσιάσουν σε Γάλλους συνομήλικους τους την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Με
δική τους πρωτοβουλία δημιούργησαν ένα τραγούδι, μέσα από το οποίο έκαναν
μία σύντομη παρουσίαση βασικών συνταγών, γεύσεων και γαστρονομικών προϊόντων της Ελλάδας. Με φαντασία, δημιουργικότητα και διάθεση για δουλειά οι
μαθητές εργάστηκαν ομαδικά, έφτιαξαν τους δικούς τους στίχους και ερμήνευσαν μοναδικά το τραγούδι με τίτλο Le tour de la Grèce, «ταξιδεύοντας» τους
ακροατές στα όμορφα μέρη της Ελλάδας.
Συμμετέχοντες Μαθητές: Γεωργία Πολίτη, Ασημίνα Μυλωνά - Αλεξιάδη,
Αντζελίνα Σφίχτη, Κρίστα Μασώνου, Διονύσης Σκαλτσάς, Σωτήρης Χουντής,
Βικτωρία - Ναυσικά Μαυρίκη, Κωνσταντίνος Στουραΐτης, Αντώνης Κωνσταντιανός, Ελισάβετ Κουστένη, Μιχάλης Ζαγοραίος
Ευχαριστίες: Προς τον Καθηγητή Μουσικής του Σχολείου, Ηλία Κοτζιά, για τη
βοήθειά του!
Υπεύθυνη Προγράμματος: Αναστασία Κοράλλη, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας

5 ος Μαθητικός
Διαγωνισμός

Διαγωνισμός Euroscola
Πρόκριση στην Τελική Φάση

Τ

ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε στο Στρασβούργο την ημερίδα
Euroscola στις 13 Μαΐου 2016 για μαθητές Λυκείου από τις χώρες – μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτού διεξήχθη διαγωνισμός για την επιλογή
των συμμετεχόντων μαθητών με θέμα «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την Συνθήκη της Λισαβόνας έχει πιο ενισχυμένο ρόλο στην διαμόρφωση
της Ευρώπης. Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη και
πως μπορεί να ακουστεί δυνατότερα η φωνή του στην Ευρώπη». Στο διαγωνισμό συμμετείχαν οι μαθητές της Β’ Λυκείου Δήμητρα Κιοϊλόγλου και Γιάννης Δασκολιάς, ο οποίος προκρίθηκε
στην τελική φάση και ταξίδεψε στο Στρασβούργο.
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Λεξικομαχίας

Τ

ην Τρίτη 5 Μαΐου 2016, στο πλαίσιο της
εκδήλωσης Presentation Day πραγματοποιήθηκε ο 5ος Μαθητικός Διαγωνισμός Λεξικομαχίας, με νικήτριες τις μαθήτριες της β’
Γυμνασίου Μαριάνθη Μεταξάκη, Ειρήνη Σάββα και Ελισάβετ Τσιμπούκη.
Υπεύθυνη Προγράμματος:
Χριστίνα Θεοχαροπούλου,
Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός
«Λέμε όχι στο τσιγάρο»:
Συμμετοχή

76ος Πανελλήνιος
Διαγωνισμός Μαθηματικών:
Πρόκριση στην Τελική Φάση

Τ

ο Γυμνάσιο – Λύκειο ΩΘΗΣΗ δίνει το παρόν για άλλη μία φορά
μέσω των μαθητών του στον 76ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθηματικών, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν οι μαθητές Ευθύμης Σπανόπουλος της β’ Γυμνασίου, Μάρκος Δεληγιάννης της γ’ Γυμνασίου
και Κωνσταντίνα Ξένου της Γ’ Λυκείου. Οι μαθητές Μάρκος Δεληγιάννης και Κωνσταντίνα Ξένου ήταν δύο από τους δεκαέξι μαθητές
από όλα τα σχολεία της Ανατολικής Αττικής που προκρίθηκαν στην
3η φάση του Μαθηματικού Διαγωνισμού Αρχιμήδης!

Πανελλήνιος Μαθητικός
Διαγωνισμός Βιολογίας:
Συμμετοχή

Η

Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων σε συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας διοργάνωσε τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Βιολογίας για μαθητές Λυκείου.
Συμμετέχοντες Μαθητές: Εύα Aλεξάνδρου, Κατερίνα Αλεξοπούλου, Ίριδα Θεοχάρη, Αλεξάνδρα Μυρωδιά, Ιωάννα Λιακέα, Κατερίνα Παπαθεοδώρου, Νίκος Ανδριανός, Ιάσωνας Καμπάκογλου,
Θάνος Παπιλίδης, Νίκος Παπαϊωάννου, Μικαέλα Πολυζωγοπούλου
(Α’ Λυκείου), Καλλιόπη Καλαφάτη - Ματθαίου, Θοδωρής Κεμενές, Ειρήνη Κωνσταντιανού, Δημήτρης Λέφας, Ειρήνη Περουλιού
(Β’ Λυκείου), Μαρία Ζαπάντη, Ίριδα Κωνσταντοπούλου, Χριστίνα
Μπούκουρα, Βαγγέλης Τσισκάκης (Γ’ Λυκείου)

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής:
Έπαινος

Ο

μαθητής Μανώλης Συντέτας της α’ Γυμνασίου έλαβε έπαινο
για την επίδοσή του στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής
2016 της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.

Ο

ι μαθητές της α’ Γυμνασίου Γιάννης Παπαδάκης
και Μανώλης Συντέτας συμμετείχαν στο διαγωνισμό για την πρόληψη εναντίον του καπνίσματος «Λέμε
όχι στο τσιγάρο» εικονογραφώντας comics. Τα έργα
τους είχαν ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού
γύρω από τις συνέπειες του καπνίσματος για μία καλύτερη ζωή.
Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Ηρώ Κατσαμάγκα, Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας

Ενδοσχολικοί Εικαστικοί Διαγωνισμοί

Σ

το πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Bazaar, οι μαθητές της α’ Γυμνασίου διαγωνίστηκαν στο σχέδιο για το
γούρι του 2016. Τα νικητήρια σχέδια ήταν το puzzle της
μαθήτριας Βικτώριας Μαυρίκη, η καρδιά της μαθήτριας
Μαρίας Διαμαντοπούλου, το κλειδί της μαθήτριας Φιλίππας Πετρόγλου και η γάτα της μαθήτριας Ελένης Αγγελή
– Αγγελάκη. Τα έσοδα από τις πωλήσεις διατέθηκαν υπέρ
των σκοπών του Συλλόγου «Ελπίδα».

Ε

πίσης, οι μαθητές του Γυμνασίου – Λυκείου του σχολείου διαγωνίστηκαν ενδοσχολικά στο σχέδιο της μαθητικής μπλούζας
για το σχολικό έτος 2015 – 2016. Νικήτρια του
διαγωνισμού αναδείχθηκε η Κατερίνα Καραμηνά, μαθήτρια της Α’ Λυκείου.
Καθηγήτρια Σύμβουλος: Καλλιόπη Αρναουτάκη,
Καθηγήτρια Εικαστικών

Και εις ανώτερα!
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Αγώνες

Επιχειρηματολογίας
Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

3

Π

ριν την έναρξη του έτους 2015 – 2016, αποχαιρετώντας το
προηγούμενο σχολικό έτος, οι μαθητές του Λυκείου ενεπλάκησαν σε Αγώνες Επιχειρηματολογίας, μία εκδήλωση λήξης
που αφορούσε στην αντιλογία.
Η αντιλογία συχνά συγχέεται με την ανούσια ανταλλαγή λεκτικών διαξιφισμών, με την εριστικότητα και την αυθάδεια. Ωστόσο,
η συγκροτημένη και ευπρεπής ανταλλαγή απόψεων, η αντιπαράθεση επιχειρημάτων υπέρ και εναντίον μιας δεδομένης θέσης, συνεισφέρει συνήθως αποφασιστικά στη σφαιρικότερη αντιμετώπιση
και, τελικά, στην πληρέστερη κατανόηση ενός ζητήματος. Παράλληλα, φέρνει τους συνδιαλεγομένους πιο κοντά μεταξύ τους,
παρέχοντάς τους έναν κοινό χώρο επικοινωνίας στο επίπεδο του
λόγου, μακριά από στείρες προκαταλήψεις και φανατισμούς.
Η διοργάνωση αγώνων επιχειρηματολογίας - αντιλογίας (αγγλ.
όρος: debate) αποσκοπεί ακριβώς στην προώθηση και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των νέων, δίνοντάς τους την ευκαιρία
να διαγωνιστούν μέσα σε ένα αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο κανόνων. Οι κανόνες τούς επιτρέπουν να αναπτύξουν τις ικανότητές
τους στη λογική διάρθρωση των επιχειρημάτων, την πειθαρχημένη
συνεργασία με τους συμπαίκτες τους και την κριτική, με σεβασμό
και κατανόηση, των θέσεων της αντίπαλης ομάδας. Πρόκειται, φυσικά, για ένα εργαλείο ανάπτυξης της ελεύθερης κριτικής σκέψης,
και όχι για όχημα προώθησης οποιωνδήποτε συγκεκριμένων απόψεων ή προσωπικών φιλοδοξιών.
1. Ο κ. Ηλίας Συμιδαλάς, Φιλόλογος,
Γενικός Διευθυντής του Σχολείου
2. Η κα Σοφία Κατσαούνη, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας,
Διευθύντρια Γυμνασίου του Σχολείου
3. Η κ. Κυπαρισσία Παναγιάρη, Φιλόλογος,
Επιμέλεια Διαγωνισμού – Εκδήλωσης
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Οι ομάδες που διαγωνίστηκαν αποτελούνταν από τους μαθητές
της Α΄ Λυκείου:
Γεωργία-Μαρίνα Αλεξίου – Δήμητρα Κιοϊλόγλου
Ελπίδα Αραβαντινού-Ζαφείρη – Χριστίνα Καραγιάννη
Γιάννη Δασκολιά – Κωνσταντίνο Μπουράμα
Κωνσταντίνα Παπαναστασίου – Σοφία Σαλούστρου
Ειρήνη Περουλιού – Σαράντη Ραυτόπουλο
Όλγα Πετράτου – Κατερίνα Φραγκιαδάκη
Στον τελικό των αγώνων προκρίθηκαν οι ομάδες των Γιάννη Δασκολιά – Κωνσταντίνο Μπουράμα και Κωνσταντίνας Παπαναστασίου – Σοφίας Σαλούστρου, οι οποίες και ισοβάθμησαν σύμφωνα με
τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής.
Η κριτική επιτροπή αποτελούνταν από:
• τον Θεοφιλέστατο Θεοδώρητο Πολυζωγόπουλο - Επίσκοπο
Ναζιάνζου, Βοηθό Επίσκοπο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών,
• τη κα Φωτεινή Ασδεράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά,
• τη Μαρία Γιαγιάννου, Αρθρογράφο για θέματα τέχνης και πολιτισμού, Επιμελήτρια Εικαστικών Εκθέσεων και Συγγραφέα,
• τη Τιτίκα Καραβία, Λέκτορα Καθηγήτρια Φιλολογίας Ανοιχτού
Πανεπιστημίου Κύπρου, και
• τον Χάρη Λαμπρόπουλο, Δρ. Οικονομικών Ανθρωπίνων Πόρων
της London School of Economics & Political Science, Επίκουρο
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ευχαριστούμε τους κριτές για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό!
Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές!
Επιμέλεια Άρθρου: Κυπαρισσία Παναγιάρη, Φιλόλογος

Οι

Αγώνες Λόγου

ως απόπειρα στράτευσης των μαθητών στον Ορθό Λόγο

Κ

αλησπέρα, καλό καλοκαίρι και ένα μεγάλο
«ευχαριστώ» για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση.
Οι αγώνες λόγου, ρητορικοί διαγωνισμοί,
αγώνες επιχειρηματολογίας και αντιλογίας, αποτελούν για το Σχολείο μας από τον πρώτο χρόνο
ίδρυσής του, «θεσμό» ουσίας.
Θεσμό ουσίας, γιατί υπηρετούν την ανάγκη
βελτίωσης της επικοινωνιακής δεξιότητας των μα1
θητών μας, ασκώντας τους στην παραγωγή κειμένων αλλά και στην αντιπαράθεση επιχειρημάτων.
Θεσμό ουσίας, εφόσον η διαδικασία αυτή προϋποθέτει:
μεγάλο εύρος πληροφορητικότητας,
πολυεπίπεδο διακειμενικό οπλισμό,
επαρκή γνώση του κώδικα της γλώσσας,
υψηλό δείκτη αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, μεγάλη κινητικότητα συνειρμών.
Θεσμό ουσίας, γιατί σ’ έναν κόσμο φοβερών ανταγωνισμών με κίνητρο
τη δίψα για διάκριση, δύναμη και επιβολή, όπου εδώ και χιλιάδες χρόνια
οι εκάστοτε εξουσιαστικές ομάδες πολιτικές ή οικονομικές επιβάλλονται
και κυριαρχούν διαβουκολώντας τις ανθρώπινες μάζες, με τον μύθο, την
πειθώ και τη βία,
• σ’ έναν κόσμο, όπου ανέκαθεν η τέχνη της πειθούς, επειδή διαστρέφεται από τους μνηστήρες της εξουσίας, αντί να φωτίζει,
συσκοτίζει την αλήθεια και, αντί να ελευθερώνει πνευματικά,
χειραγωγεί προβάλλοντας τον άδικο λόγο ως δίκαιο και το δίκαιο λόγο ως άδικο,
• σ’ έναν κόσμο που δαιμονοποιεί την ισχύ και σχετικοποιεί σκόπιμα την αλήθεια,
• σ’ έναν κόσμο που παράγει σοφούς με νου τερατώδη ικανούς
για τα μεγαλύτερα εγκλήματα,
• σ’ αυτόν τον κόσμο λοιπόν των δαιμόνων, των τεράτων, αλλά
ευτυχώς και των ανθρώπων, μόνο με τον Ορθό Λόγο μπορούμε
να νικήσουμε τα τέρατα.
Το σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο εξάλλου, επιτάσσει όσο ποτέ άλλοτε
την απόκτηση υψηλής επικοινωνιακής δεξιότητας και για τους ακόλουθους δύο βασικούς λόγους:
Ζούμε σε μια εποχή μεταβατική με κυρίαρχο γνώρισμα τις τεράστιες ανακατατάξεις σε όλα τα επίπεδα (γεωπολιτικό, οικονομικό,
πολιτικό). το παλιό πνευματικό εποικοδόμημα με τις αξίες που στήριξαν
λαούς, κοινωνικές ομάδες και άτομα τους τελευταίους δύο αιώνες μάλλον καταρρέει με πάταγο, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα την επίταση
της ιδεολογικής σύγχυσης και τον αμοραλισμό. Κυριαρχεί με άλλα λόγια, η αντίληψη του «όλα επιτρέπονται» ή αλλιώς «anything goes». Το
«όλα επιτρέπονται» σημαίνει, βεβαίως, ότι τίποτα δεν απαγορεύεται και
ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να πράττει και να λέει ό,τι θέλει, αρκεί να
μην παραβιάζει τον ποινικό και τον συνταγματικό κώδικα. Αυτή δυστυχώς είναι η σιωπηρή τακτική της μετανεωτερικής εποχής μας, η οποία
κυριαρχεί σε όλες τις πολιτικές και οικονομικές εκφάνσεις της εξουσίας αλλά και της κοινωνικής πρακτικής των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτής,
λοιπόν, της μεταμοντέρνας επιταγής τελούνται και νομιμοποιούνται
όλες οι παρεκκλίσεις, οι αποκλίσεις και εν πολλοίς οι εκτροπές από την
εφαρμογή «του ορθού λόγου». Ο οποιοσδήποτε μπορεί να προσβάλει
τους όρους του ορθού λόγου χωρίς καμιά συνέπεια, καθώς αυτό δεν

α.

θεωρείται παραβίαση κανενός νόμου. Αυτή ωστόσο η πραγματικότητα
μας οδηγεί στη διαπίστωση πως ο εκάστοτε πολιτικός δεν οφείλει να λέει
την αλήθεια ή να αποδεικνύει με επιχειρήματα όσα ισχυρίζεται, καθότι ο
λόγος του προσλαμβάνεται ως αληθής απλώς και μόνο από την ισχύ που
του προσδίδει η θέση και η εξουσία του. Από τη στιγμή όμως που ο
πολιτικός λόγος απαλλάσσεται από την ευθύνη του να λογοδοτεί στην αλήθεια, αυτομάτως εδραιώνεται και ένας αναληθής κόσμος. Υπό αυτό το πρίσμα η υποχρέωση απόδειξης της
αλήθειας ακυρώνεται μέσα στο ευρύ πλαίσιο της ανοχής του
«όλα επιτρέπονται». Το «όλα επιτρέπονται» γίνεται συνεπώς
εργαλείο στα χέρια της εκάστοτε εξουσίας για τη στρέβλωση
ή την απόκρυψη της αλήθειας. Η κριτική σκέψη εξοβελίζεται.
Ο σύγχρονος πολίτης μιας δημοκρατίας μαθαίνει να σκέφτεται διαζευκτικά επιλέγοντας την Α ή Β ή Γ άποψη για το Χ, Ψ
πρόβλημα με μηχανισμούς σκέψης προκατασκευασμένους. Ο
μηχανισμός συζευκτικής σκέψης αδρανοποιείται.

β.

Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από τα σύγχρονα
ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την τεχνολογική δηλαδή επανάσταση του διαδικτύου.
Ας μου επιτραπεί στο σημείο αυτό μια μικρή παρένθετη
αναφορά στον περιβόητο διάλογο του Πλάτωνα, το Φαίδρο:
Υπάρχει ένα σημείο, όπου ένας Αιγύπτιος Θεός, ο Θαμούς, συζητάει με
κάποιον Θευθ, ο οποίος έχοντας εφεύρει τα γράμματα και τη γραφή,
πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο είχε κάνει τους Αιγύπτιους σοφότερους
και με καλύτερο μνημονικό.
Σε αυτόν ο Θαμούς αντιτείνει ότι η εφεύρεσή του θα φέρει λήθη,
αφού το μνημονικό τους θα πάψει να ασκείται και οι άνθρωποι δεν θα
ανακαλούν κάτι στη μνήμη τους από μέσα τους αλλά από κάποια ξένα
σημάδια και ό,τι, επομένως, δεν βρήκε της μνήμης το φάρμακο,
αλλά της υπενθύμισης.
Από ό,τι φαίνεται κάτι ανάλογο συμβαίνει σήμερα με την τεχνολογική
επανάσταση του διαδικτύου. Η αδιαμφισβήτητα τεράστιες δυνατότητές
του με το στο έπακρο διευρυμένο πεδίο των πληροφοριών εμπεριέχουν
και ορισμένους κινδύνους, που αφορούν άμεσα την κριτική ικανότητα του ανθρώπου. Όντας αντιμέτωπος ο σύγχρονος άνθρωπος με ένα
απέραντο πλήθος πληροφοριών και απόψεων μπαίνει σε έναν πειρασμό
ευκολίας να υιοθετεί για την ερμηνεία τους νοητικά σχήματα προκατασκευασμένα που επιμελώς διάφοροι μηχανισμοί παραπληροφόρησης
επεξεργάζονται. Έτσι η ικανότητά του να αξιολογεί μια άποψη μειώνεται
και διευκολύνεται η άκριτη προσφυγή σε έτοιμες πληροφορίες, σε υιοθεσία ερμηνειών που του προσφέρονται έτοιμες, σε αποδοχή δάνειας
γνώσης.
Το μόνο όπλο που διαθέτει ο άνθρωπος για να αντιμετωπίσει την παραπάνω πραγματικότητα είναι η συνεχής διεύρυνση των γνώσεων και η
ενδυνάμωση των νοητικών του δεξιοτήτων, που θα τον βοηθήσουν να διυλίσει το πλήθος των πληροφοριών και των ποικίλων θέσεων που διατυπώνονται για τις διαστάσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Αυτήν την
ανάγκη φιλοδοξούμε και εμείς να υπηρετήσουμε και οι συγκεκριμένοι
αγώνες αποτελούν μια από τις ταπεινές μας απόπειρες. Αν, όπως διακήρυσσε ο Πλούταρχος, «το μυαλό ενός νέου ανθρώπου δεν είναι
ένα δοχείο που χρειάζεται απλώς γέμισμα, αλλά ένα ξύλο που
χρειάζεται ανάφλεξη», εμείς οι δάσκαλοι έχουμε χρέος και ευθύνη
να την προκαλέσουμε.
Ηλίας Συμιδαλάς Γενικός Διευθυντής
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παρουσιάσεις

Ε κ θ έ σ ε ι ς
Το πείραμα
του Ερατοσθένη
Τ

η Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016, περισσότεροι από 8000 μαθητές και 800 εκπαιδευτικοί από 400 σχολεία της χώρας, την
ώρα ακριβώς που μεσουρανούσε ο Ήλιος, με πολύ απλά μέσα,
ακολούθησαν πιστά τα βήματα και τους συλλογισμούς του μεγάλου πανεπιστήμονα Ερατοσθένη, όπως έγιναν το 240 π.Χ.(!)
Οι σύγχρονοι “Γεω-μέτρες” μαθητές στερέωσαν κατακόρυφα ράβδους ή άλλα αντικείμενα, μέτρησαν το ύψος τους και το
μήκος της σκιάς τους και, στη συνέχεια, με απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς και με τη βοήθεια κατάλληλων εφαρμογών
των Νέων Τεχνολογιών (Google Earth, SunCalc κ.ά.) υπολόγισαν την περιφέρεια και την ακτίνα της Γης.
Οι μαθητές της γ΄ Γυμνασίου του σχολείου μας συμμετείχαν
με εξαιρετική επιτυχία σε αυτή την δράση!
Καθηγήτρια Σύμβουλος: Άννα Παπακώστα, Φυσικός

74 άδραξε

Ψηφιακή
Επανάσταση
στη Στέγη
Τ

ο Δεκέμβρη του 2015 οι μαθητές της Α΄
Λυκείου επισκέφτηκαν την έκθεση Digital
Revolution (Ψηφιακή Επανάσταση) στη Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση.
Η πρωτοποριακή έκθεση Digital Revolution
παρουσιάζει την επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εξέλιξη των Τεχνών, του design, της
μουσικής, της μόδας, του κινηματογράφου και
των videogames. Το μέλλον είναι εδώ και είναι
φτιαγμένο από αλγόριθμους και pixels.
Η έκθεση Digital Revolution αποτυπώνει την
εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας, συγκεντρώνοντας για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο ένα πολυσυλλεκτικό φάσμα από εικαστικούς καλλιτέχνες,
κινηματογραφιστές, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές,
μουσικούς και προγραμματιστές παιχνιδιών, που
χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα για να διευρύνουν τα δημιουργικά όριά τους.
Μία πολύτιμη εμπειρία τέχνης!
«Ήταν η πρώτη φορά που παρακολούθησα μία
έκθεση για την εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων, από το χθες στο σήμερα.
Εντυπωσιάστηκα από τη μεθοδολογία δημιουργίας μίας ψηφιακής σκηνής!»
Σίλια Τουλούπα
«Μία εμπειρία διαφορετική ως προς το διαδραστικό της χαρακτήρα! Γίναμε μέρος της έκθεσης
και παρακολουθήσαμε τα εκθέματα από μία διαφορετική οπτική γωνιά!»
Σταυρούλα Συντέτα
Ευχαριστούμε πολύ τη μαθήτρια Σίλια Τουλούπα για τις φωτογραφίες από το προσωπικό της
αρχείο.
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παρουσιάσεις

Ο μ ι λ ί ε ς
Ομιλία για την Τράπεζα
Μυελού των Οστών

Τ

η Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Σχολείου ομιλία από τη Γενική Γραμματέα
του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ, κα Κ. Φιλιππίδου, καθώς και εκπροσώπου από την Τράπεζα Μυελού των
Οστών με σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με
την κοινωνική προσφορά του Συλλόγου.
Την ομιλία παρακολούθησαν οι μαθητές του Γυμνασίου και
της Α΄ Λυκείου.

Ομιλία
για την πρόληψη
του καρκίνου
του μαστού

Τ

η Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 το Άλμα Ζωής επισκέφθηκε την ΩΘΗΣΗ πραγματοποιώντας μία ομιλία για γυναίκες
με στόχο την έγκυρη ενημέρωση για την πρόληψη και έγκαιρη
διάγνωση του καρκίνου του μαστού.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές ένας ιατρός ειδικός σε θέματα καρκίνου του μαστού, μία κοινωνική λειτουργός
και μία εθελόντρια του Συλλόγου με εμπειρία της νόσου.

Ομιλία
για τη σημασία
της καλής
διατροφής

Τ

ο Τμήμα Φυσικής Αγωγής προσκάλεσε στο
σχολείο την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 τη
διαιτολόγο κα Ειρήνη Μπαρμπαρούτση για να
μιλήσει στους μαθητές της Γ’ Λυκείου για τη
σημασία της καλής διατροφής. Διοργάνωση:
Βασίλης Λώλης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

76 άδραξε

Presentation Day
Τ

ην Τρίτη 10 Μάϊου 2016, οι μαθητές του σχολείου παρουσιάζουν τις εργασίες μίας ολόκληρης χρονιάς.
Το πρόγραμμα του Presentation Day περιλάμβανε παρουσιάσεις (λογοτεχνικό εργαστήρι, βιβλιοπαρουσιάσεις, λεξικομαχίες), εκθέσεις (εικαστικών, περιβαλλοντικής ομάδας,
ιστορικού σπουδαστηρίου, τεχνολογίας, formula 1, ρομποτικής,
κατασκευών, οικιακής οικονομίας), μουσικά δρώμενα, βραβεύσεις και απονομές.
Το φωτογραφικό αφιέρωμα θα συμπληρώσει την εικόνα της
ημέρας αυτής!

Η Διεύθυνση του Γυμνασίου - Λυκείου Ώθηση παραδίδει το
ποσό που συγκεντρώθηκε ως δωρεά στην κα Ρίτα Πίκρου
- Μωραϊτάκη, εκπρόσωπο του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με
Καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ.
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συνέδρια
33η Συνδιάσκεψη Επιλογής

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Νέων Ελλάδας

Ο

ι μαθήτριες της Α΄ Λυκείου Δανάη Μεταξάκη και Αλεξάνδρα Μυρωδιά έλαβαν μέρος στην 33η Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας (European Youth Parliament) που
διεξήχθη στις 22-24 Απριλίου 2016 στην Αθήνα.
Την πρώτη ημέρα της συνδιάσκεψης, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε δραστηριότητες δόμησης των ομάδων (team building), ενώ τη
δεύτερη ημέρα τα μέλη των επιτροπών εργάστηκαν για τη διαμόρφωση ψηφισμάτων προτείνοντας λύσεις σε θέματα που απασχολούν τους
πολίτες της Ευρώπης σήμερα. Υπό το γενικό θέμα «Changing Europe:
From people to politics», οι μαθητές αντάλλαξαν απόψεις που αφορούσαν την κλιματική αλλαγή, τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας
με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την προστασία των προσωπικών δεδομένων
των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την υιοθέτηση κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου χορήγησης ασύλου σε πρόσφυγες, την ισλαμοφοβία και τη
ρητορική μίσους που σταδιακά αναπτύσσεται στην Ευρώπη.
Την τελευταία ημέρα, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης,
κάθε επιτροπή παρουσίασε το ψήφισμά της και έγινε μια εποικοδομητική
ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων πάνω
στις προτεινόμενες λύσεις. Ήταν μία τριήμερη συνδιάσκεψη που, αν και απαιτούσε
πολλές ώρες δουλειάς και φυσικής παρουσίας, χάρισε στους συμμετέχοντες πολύτιμη
εμπειρία, πολλούς νέους φίλους και όμορφες
αναμνήσεις.
Συμμετέχοντες Μαθητές:
Δανάη Μεταξάκη, Αλεξάνδρα Μυρωδιά
Υπεύθυνη Προγράμματος:
Χριστίνα Χριστοπούλου,
Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας

Συνέδριο με θέμα

Η

το Βυζάντιο

ΩΘΗΣΗ την Τρίτη 5 Απριλίου 2016
συμμετείχε σε Μαθητικό Συνέδριο
υπό την εποπτεία της Ελένης Αρβελέρ
με θέμα «Το Βυζάντιο ανάμεσα στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη Ελλάδα». Το
συνέδριο διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών και η Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας σε συνεργασία με τα
Εκπαιδευτήρια Δούκα και 2ο ΓΕ.Λ. Αμαρουσίου. Οι μαθήτριες Ελπίδα Αραβαντινού - Ζαφείρη, Εύη Αρβανίτη, Αλεξάνδρα
Κατσίρη, Αμάντα Λιναρά, Κωνσταντίνα
Παπαναστασίου και Σοφία Σαλούστρου
της Β’ τάξης του Λυκείου παρουσίασαν
δεκάλεπτη προβολή ντοκιμαντέρ με θέμα
«Η συμβολή του Βυζαντίου στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας των
σλαβικών λαών».
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Συνάντηση Αριστούχων Μαθητών:

Η Φυσική μαγεύει

Η

Ένωση Ελλήνων Φυσικών διοργάνωσε για
έβδομη χρονιά τη συνάντηση αριστούχων
μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου με τίτλο «Οι μαθητές συναντούν τη Φυσική και η Φυσική τους
μαγεύει». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 1820 Δεκεμβρίου 2015 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ και
στο ΤΕΙ Αθηνών.
Συμμετέχοντες Μαθητές:
Γυμνάσιο (Γ): Μάρκος Δεληγιάννης, Ιωάννα Κομνηνού, Μαρία Κομνηνού, Ειρήνη Κουδουνάκου,
Οδυσσέας Λούφας, Κωνσταντίνος Μητρούλιας,
Εριφύλη Μωραίτη, Νίκος Ορφανός, Άννα Παπαδοπούλου, Βάσω Σμυρνή, Άννα Χριστοφορίδου,
Χάρης Χριστοφορίδης
Λύκειο (Α): Κατερίνα Αλεξοπούλου, Ιωάννα Γκούσκου, Ίριδα Θεοχάρη, Κατερίνα Καραμηνά, Ιωάννα Λιακέα, Χριστίνα Μιχαλιτσιάνου, Αλεξάνδρα
Μυρωδιά, Νίκος Παπαιωάννου, Κατερίνα Παπαθεοδώρου, Βασίλης Πέτικας, Έλενα Στριγγλή
Υπεύθυνη Προγράμματος:
Άννα Παπακώστα, Φυσικός

1ο Συνέδριο
Μαθητών
της Μεσογείου

Τ

ο Ιδιωτικό Γυμνάσιο – Λύκειο ΩΘΗΣΗ συμμετείχε στο 1ο
Συνέδριο Μαθητών της Μεσογείου που πραγματοποιήθηκε στην Τεργέστη στις 26-27 Οκτωβρίου 2015 υπό τη διοργάνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, με τη συμμετοχή
290 μαθητών από ελληνικά, ιταλικά και σλοβενικά σχολεία με
θέμα «Δημοκρατία-Ανθρώπινα Δικαιώματα-Ανεκτικότητα».
Στόχος της διοργάνωσης, η οποία γίνεται σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών
της Βενετίας, την Κοινότητα Ελλήνων Ορθοδόξων Τεργέστης
καθώς και του Πανεπιστημίου της Τεργέστης – Νεοελληνική
γλώσσα, ήταν να καταδείξει ότι η απάντηση σε αυτήν την δύσκολη πραγματικότητα είναι η πίστη στους νέους ανθρώπους,
στο όραμα, την αισιοδοξία, την ευαισθησία και τη δημιουργικότητα τους.
Συμμετέχοντες Μαθητές:
Ελπίδα Αραβαντινού - Ζαφείρη, Εύη Αρβανίτη, Αλεξάνδρα Κατσίρη, Αμάντα Λιναρά, Δημήτρης Μπουγιούρης, Κωνσταντίνα
Παπαναστασίου, Όλγα Πετράτου, Σοφία Σαλούστρου, Κατερίνα Φραγκιαδάκη, Γεωργία Φωτοπούλου
Συνοδοί Καθηγήτριες:
Έλενα Λουκοπούλου, Φιλόλογος,
Χαρά Τουρίκη, Μαθηματικός
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συνέδρια
18ο συνέδριο

DSAMUN

23-25 Οκτωβρίου 2015

Τ

ο Γυμνάσιο – Λύκειο ΩΘΗΣΗ συμμετείχε στο 18ο Συνέδριο
DSAMUN, που πραγματοποιήθηκε 23-25 Οκτωβρίου 2015
στη Γερμανική Σχολή Αθηνών, υπό την αιγίδα της Γερμανικής
Πρεσβείας.
Το DSAMUN αποτελεί προσομοίωση των συνεδριάσεων των
Ηνωμένων Εθνών, στην οποία συμμετέχουν μαθήτριες και μαθητές απ’ όλο τον κόσμο και διεξάγεται σύμφωνα με τον κανονισμό
της Χάγης. Μέσω του θεσμού αυτού δίνεται η ευκαιρία όχι μόνο
στους μαθητές της ΓΣΑ και των υπόλοιπων ελληνικών σχολείων
αλλά και σε εφήβους απ’ όλο τον κόσμο, να γνωρίσουν από τη
μία πλευρά τον τρόπο λειτουργίας του ΟΗΕ, να λάβουν μέρος
σε πολιτικές συζητήσεις και από την άλλη να μάθουν να λειτουργούν μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Εντυπώσεις από τους μαθητές μας
που έλαβαν μέρος

“

Φέτος συμμετείχα για δεύτερη φορά στο «Μοντέλο των
Ηνωμένων Εθνών της Γερμανικής Σχολής Αθηνών», το οποίο
κατά την άποψη μου ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον από το προηγούμενο…
Το MUN υπήρξε μια ευκαιρία για μένα- και για όλους όσοι
λαμβάνουν μέρος- να ενημερωθώ και να συμμετάσχω στις παγκόσμιες εξελίξεις και στα μείζονα κοινωνικά ζητήματα, που απασχολούν ολόκληρη την ανθρωπότητα, υποστηρίζοντας τη θέση
της χώρας που εκπροσωπώ αλλά και να ωριμάσω κοινωνικά και
πολιτικά αφυπνίζοντας τους βαθύτερους μηχανισμούς συλλογιστικής και την κριτική μου ικανότητα, καθώς στο συνέδριο αυτό
απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πνευματική εγρήγορση, η
επιχειρηματολογία και η ετοιμότητα, εφόσον η διεξαγωγή ενός
debate μπορεί πολλές φορές να είναι ιδιαίτερα απαιτητική, ιδίως
όταν αφορά αμφιλεγόμενα ζητήματα.
Ως πρέσβης της Συρίας κλήθηκα να εμβαθύνω στα κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
κάτοικοι της χώρας που αποτελούν απόρροια κυρίως του πολέμου που ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνειδητοποίησα ότι ο
πόλεμος της Συρίας-και γενικότερα οι πόλεμοι που ακόμη δεν
έχουν κριθεί- επηρεάζουν όλη την ανθρωπότητα και τις σχέσεις
μεταξύ κρατών και ως εκ τούτου δεν πρέπει να παραμένουμε
απαθείς, αλλά να κινητοποιούμαστε και να συμμετέχουμε ενεργά σε διάφορες εκδηλώσεις ήδη από την εφηβική ηλικία, με σκοπό την εύρεση λύσεων για καίρια παγκόσμια προβλήματα. Το
MUN αποτελεί μία αντίστοιχη δραστηριότητα, καθώς συζητούνται ζητήματα της επικαιρότητας.
Συμμετέχοντας στο Political Committee συζήτησα με συνομηλίκους μου ζητήματα, όπως οι τρομοκρατικές επιθέσεις της ορ-

γάνωσης Boko Haram, η ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή της
Νότιας και Ανατολικής Ασίας, καθώς και η χρήση μέσων παρακολούθησης των πολιτών από τις κυβερνήσεις. Ως εκπρόσωπος της
Συρίας, μίας χώρας που αποτελεί τα τελευταία χρόνια εμπόλεμη
ζώνη, βρέθηκα πολλές φορές απέναντι σε διλλήματα όσον αφορά
τη στάση της χώρας απέναντι στα συγκεκριμένα προβλήματα, με
αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνουν πολλές φορές υποχωρήσεις
και συμβιβασμοί. Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται και στην καθημερινή ζωή όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δυσκολίες και πρέπει να πάρουμε καθοριστικές αποφάσεις. Μέσω του MUN αντιλήφθηκα ότι οι υποχωρήσεις είναι αναγκαίες για την εδραίωση της
ισορροπίας των σχέσεων μεταξύ των κρατών.
Στη διάρκεια του debate διέκρινα άτομα που διαθέτουν τα
κατάλληλα γνωρίσματα για να εξελιχθούν σε πραγματικούς διπλωμάτες και ίσως να αποτελέσουν αρωγό στην επίλυση μακροχρόνιων ζητημάτων. Επιπλέον, οφείλω να αναφερθώ και στους
φίλους που απέκτησα μέσα από το συγκεκριμένο συνέδριο. Φίλοι που είναι διασκορπισμένοι σε διάφορα σημεία του πλανήτη από την Ισπανία μέχρι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το
Χονγκ Κονγκ. Ο κοινός στόχος και το αίσθημα του «συνανήκειν»
συνέβαλε στο να διατηρηθούν αυτές οι φιλικές σχέσεις παρ’όλο
που γνωριζόμασταν μόνο τρεις μέρες.
Συνεπώς, παροτρύνω όλους τους συνομηλίκους μου συμμετάσχουν σε ανάλογες δράσεις, γιατί αν προσδοκούμε μεταβολές στις σύγχρονες κοινωνικές συντεταγμένες, οφείλουμε ως
ενεργά μέλη της κοινωνίας να κινητοποιούμαστε απέναντι σε
κρίσιμα όχι μόνο εθνικά αλλά και παγκόσμια ζητήματα από την
εφηβική ηλικία.
Ειρήνη Περουλιού, Β’ Λυκείου

”

“

Πάντοτε επιθυμούσα να συμμετάσχω σε ένα Συνέδριο Ηνωμένων Εθνών και γι’αυτό το λόγο, ένιωσα απαράμιλλη χαρά και
ενθουσιασμό μόλις μου προσφέρθηκε η ευκαιρία αυτή.
Στο DSAMUN συγκεντρώνονται μαθητές από μία μεγάλη
πληθώρα κρατών (κυρίως φιλόδοξοι διπλωμάτες και πολιτικοί),
προκειμένου να διαπραγματευθούν διάφορα μείζονα ζητήματα,
για τα οποία απαιτείται άμεση επίλυση. Στη δική μου επιτροπή
ασχοληθήκαμε με θέματα που κυμαίνονται σε κοινωνικό και ανθρωπιστικό επίπεδο, όπως, για παράδειγμα, την προστασία των
δημοσιογράφων σε εμπόλεμες περιοχές. Οφείλω να ομολογήσω ότι εντυπωσιάστηκα από την άνεση και την αυτοπεποίθηση
ορισμένων μελών της επιτροπής μου, την ισχυρή τους επιχειρηματολογία, την ευγλωττία, τη σαφήνεια και την ορθότητα του
λόγου τους.
Στην αρχή με διακατείχε το άγχος για το αν θα μπορούσα
να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις και αδυνατούσα να κατανοήσω πλήρως τις όλες διαδικασίες. Με την πάροδο των ημερών,
ωστόσο, απέκτησα μία σαφέστερη εικόνα αναφορικά με τις συζητήσεις, το debate, την ψηφοφορία.
Το DSAMUN με βοήθησε να ασκώ την πειθώ μου με τρόπο
αποτελεσματικό και λογικό, να διευρύνω τους ορίζοντές μου,
να οξύνω την κριτική μου ικανότητα. Εκτός από τις γνώσεις που
αποκόμισα, το συνέδριο αυτό ακόμη μου παρείχε την δυνατότητα να αναπτύξω σχέσεις με άτομα αλλοεθνή και να γνωρίσω σε
βάθος ποικίλους πολιτισμούς. Συνεπώς, η συμμετοχή στο MUN
αποτέλεσε για μένα μια αξέχαστη και μοναδική εμπειρία! Το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους, ιδίως σε όσα άτομα αποσκοπούν
στο να ασχοληθούν με το χώρο της διεθνούς διπλωματίας.

”

Ειρήνη Εύα Αλεξάνδρου, Α’ Λυκείου

“

Το DSAMUN είναι ένα μοντέλο Ηνωμένων Εθνών στο οποίο
οι μαθητές που συμμετέχουν καλούνται να αναλάβουν το ρόλο
του διπλωμάτη ενός κράτους που ανήκει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Πιο συγκεκριμένα, οφείλουν να κάνουν έρευνα σε
διεθνή θέματα και να προετοιμάσουν ψηφίσματα, τα οποία θα
συμπεριλαμβάνουν βιώσιμες λύσεις για τα ζητήματα που έχουν
αναλάβει οι μαθητές. Ύστερα, με διαδικασίες ψηφοφορίας τα
ψηφίσματα τροποποιούνται, εγκρίνονται ή απορρίπτονται.
Το MUN είναι μία εμπειρία που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και
επωφελής για όσους έχουν σκοπό να γίνουν διπλωμάτες στο
μέλλον, καθώς έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε συνέδρια προσομοίωσης ενός διακυβερνητικού οργανισμού. Αλλά
και για όσους δε σκοπεύουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με
αυτό, το συστήνω ανεπιφύλακτα, διότι τα οφέλη που προσφέρει δεν περιορίζονται εκεί. Δίνεται η δυνατότητα εξάσκησης της
αγγλικής γλώσσας, καθώς οι μαθητές που συμμετέχουν στο
συνέδριο προέρχονται από διαφορετικές χώρες και επομένως
επικοινωνούν με τη χρήση της αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον, οι
μαθητές κάνουν νέες γνωριμίες και έρχονται σε επαφή με άλλες
κουλτούρες. Σε όλους τους μαθητές του λυκείου το προτείνω
ως μια αξέχαστη και μοναδική εμπειρία.

”

Ίρις Θεοχάρη, Α’ Λυκείου

“

Το συνέδριο MUN, που είναι μία προσομοίωση των διεθνούς δράσης Ηνωμένων Εθνών, δίνει την ευκαιρία να συμμετάσχει κανείς ενεργά σε ολιγομελείς ομάδες, αντίστοιχες των
συμβουλίων των Ηνωμένων Εθνών. Τα συμβούλια στο συνέδριο
αυτό απαρτίζονται από μαθητές και φοιτητές και πραγματεύονται ζητήματα που αφορούν την οικονομία, την πολιτική και άλλους τομείς.
Το συμβούλιο στο οποίο πήρα εγώ μέρος ήταν το Youth
Assembly. Κύριος στόχος ήταν, αφού ερευνήσαμε ενδελεχώς
τα αίτια και τις συνέπειες του ζητήματος που μας είχε ανατεθεί,
να προτείνουμε λύσεις, οι οποίες πιθανώς θα βελτιώσουν την
κατάσταση. Ακολούθησε διαρκές debate, στο οποίο καθένας
είχε δικαίωμα να μιλήσει και να τεθεί υπέρ ή κατά των διαφόρων
προτεινόμενων λύσεων και κατόπιν ψηφοφορία για την έγκριση
ή την απόρριψη καθεμιάς από αυτές. Έτσι, το τελικό σχέδιο λύσεων που προέκυψε ήταν αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς και
είχε την έγκριση της πλειοψηφίας των μελών.
Συνολικά, θα χαρακτήριζα τη συμμετοχή μου στο συνέδριο
αυτό ως εμπειρία που με ωφέλησε σε πολλά. Κατ’αρχάς μου
δόθηκε η ευκαιρία να εξασκήσω την αγγλική γλώσσα μέσα από
έναν τρόπο ιδιαίτερο. Ακόμη, η επιτυχής προσομοίωση μιας
πραγματικής συνεδρίασης των Ηνωμένων Εθνών βοήθησε εμένα αλλά κι όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες να κατανοήσουμε το πνεύμα και τη λειτουργία των συνεδριάσεων αυτών. Το
σημαντικότερο, όμως, πιστεύω ότι ήταν η γνωριμία και συνεργασία με συνομηλίκους μου από όλο τον κόσμο. Αν μου δινόταν η
ευκαιρία, θα συμμετείχα ξανά χωρίς δεύτερη σκέψη.

”

Αλεξάνδρα Μυρωδιά, Α’ Λυκείου

“

Η προσφορά του MUN στο μέλλον μου είναι ανυπολόγιστη. Αρχικά, πρέπει να αναφέρω πως σκεπτόμενος τη συμμετοχή μου στις συνεδριάσεις του MUN, είχα προσχηματίσει μια
λάθος εικόνα στο μυαλό μου. Εξαπατούμενος πως θα έπρεπε
να κατέχω σε μέγιστο βαθμό την αγγλική γλώσσα, αιφνιδιάστηκα
ευχάριστα από την πραγματικότητα, συνειδητοποιώντας πως οι
σκέψεις μου ήταν ουτοπικές.
Εκτός από την ευχαρίστηση να συνεργάζομαι με άτομα της
ηλικίας μου, απέκτησα εξαιρετικά χρήσιμες γνώσεις για την
επαγγελματική μου κατάρτιση. Επιπροσθέτως, εξοικειώθηκα περισσότερο με την προφορική χρήση της αγγλικής γλώσσας και
γνώρισα επίκαιρες και σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί σε διάφορες χώρες παγκοσμίως, γεγονός
που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Αν μου δινόταν για δεύτερη
φορά η ευκαιρία να συμμετάσχω σε ένα παρόμοιο συνέδριο, θα
δεχόμουν χωρίς δεύτερη σκέψη εφόσον ήταν μια αξιοθαύμαστη
εμπειρία.
Νίκος Παπαϊωάννου, Α’ Λυκείου

”

“

The experience of going to the MUN Conference this year
was a really great one for me, one which is very unlikely to ever
forget. I should mention, though, that the days before the conference I wasn’t actually very keen to attend. However, I am happy
to admit I was wrong. And I’m happy to have been persuaded
by my teachers to go through this amazing experience, truly lifechanging for a high school student.
In fact, lobbying, forming our resolutions and then debating
on them, I had a really great time, getting to learn how the UN are
organised, forming a stable opinion on a number of matters and
representing a blown-apart country, Syria, which I really loved
supporting against all those who want to destroy it. It is interesting that though on the way to the conference I was grumpy- to say
the least- the moment I set foot there I felt I was in the right place.
The whole conference suited me really well, with my personal
highlight being speaking in the General Assembly and getting
the support of the United States. At the end, on Sunday afternoon, I was disappointed to leave and let the MUN moments become memories. Ever since, I’ve been trying to get people on
board for participating in the next conference.

”

Κωνσταντίνος Μπουράμας, Β’ Λυκείου

Συμμετέχοντες Μαθητές:
Εύα Αλεξάνδρου, Ίρις Θεοχάρη, Κωνσταντίνος Μπουράμας, Αλεξάνδρα Μυρωδιά, Νίκος Παπαϊωάννου, Ειρήνη
Περουλιού
Υπεύθυνες Προγράμματος:
Φωτεινή Κοκκίνου - Χριστίνα Χριστοπούλου, Καθηγήτριες
Αγγλικής Γλώσσας
Επιμέλεια Άρθρου:
Χριστίνα Χριστοπούλου, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας
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συνέδρια
16ο Μαθητικό
Συνέδριο

UNESCO

Λίγα λόγια για τη διαδικασία

Γ

ια 16η συνεχή χρονιά, η συμμετοχή του σχολείου ΩΘΗΣΗ στις εργασίες του Διήμερου Μαθητικού Συμποσίου
UNESCO έδωσε στους μαθητές τη χαρά της ενεργούς διάδρασης με συνομηλίκους και την εξαγωγή ασφαλών πορισμάτων
μέσα από δημοκρατικό διάλογο.

Με κύριο θέμα «Στοχεύοντας στην αειφορία μέσω της εκπαίδευσης», οι μαθητές ξεκίνησαν ένα ταξίδι εξερεύνησης εννοιών. Στην πορεία προσπάθησαν να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν τις περίπλοκες παραμέτρους του θέματος. Ανέπτυξαν
έντονη επιχειρηματολογία σε ζητήματα όπως:
• η προστασία του περιβάλλοντος
• η οικονομική ανάπτυξη
• η κοινωνική συνοχή
• η λειτουργία των θεσμών
Μέσα από ζωηρές συζητήσεις και δημιουργική αντιλογία κατανόησαν τη σημασία της έννοιας αειφορίας καθώς και την άρρηκτη σχέση αυτής με το περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία και τη λειτουργία των θεσμών. Κατέληξαν σε συμπεράσματα
και πρότειναν λύσεις.
Σε ένα δυναμικό και σύγχρονο σχολείο όπως η ΩΘΗΣΗ, θεωρούμε καθήκον και ηθική οφειλή να προσανατολίζουμε τους
μαθητές μας σε εκπαιδευτικές δράσεις. Πιστεύουμε ότι το όραμα ενός καλύτερου κόσμου μπορεί να είναι εφικτό μόνο μέσα
από την παιδεία και την καλλιέργεια που προσφέρει το σχολείο.
Ο σημερινός μας μαθητής είναι ο μελλοντικός πολίτης. Ο άνθρωπος που θα έχει αναπτύξει αντανακλαστικά, αυτός που θα
έχει προικισθεί με γνώσεις και απόψεις. Θα είναι ο πολίτης μιας
κοινωνίας την οποία θα έχει προσπαθήσει να βελτιώσει ο ίδιος
βάζοντας ένα μικρό λιθαράκι στο οικοδόμημα.
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Την πρώτη ημέρα του Συμποσίου το κάθε σχολείο παρουσιάζει καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών. Στη συνέχεια πραγματοποιείται διάλογος και
αργότερα τους δίνεται η δυνατότητα να διασκεδάσουν στην
εκδήλωση που πραγματοποιείται το απόγευμα της πρώτης μέρας.
Τη δεύτερη μέρα οι μαθητές συγκεντρώνονται στην ολομέλεια και αφού ακούσουν το πόρισμα της κάθε ομάδας το
ψηφίζουν ή το απορρίπτουν.
Πριν τη λήξη του Συμποσίου τα εγκεκριμένα από την ολομέλεια πορίσματα, δημοσιεύονται στα Πρακτικά και προωθούνται στο Υπουργείο Παιδείας και σε άλλους οργανισμούς
και εκπαιδευτικές αρχές.
Το σχολείο μας φέτος παρουσίασε βίντεο το οποίο επιμελήθηκε η μαθήτρια Μυρωδιά Αλεξάνδρα, ενώ σημαντική ήταν
η βοήθεια των μαθητών Θοδωρή Κεμενέ και Δημήτρη Μπουγιούρη. Επίσης, οι μαθήτριες Κατερίνα Αλεξοπούλου, Ίρις Θεοχάρη και Μικαέλα Πολυζωγοπούλου, τραγούδησαν με συνοδεία πιάνου το τραγούδι «People help the people».

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

UNESCO
Associated
Schools

Εντυπώσεις από τους μαθητές μας
που έλαβαν μέρος

“

Ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία η συμμετοχή μου σε αυτό
το συμπόσιο και πιστεύω πως όσα έμαθα θα με βοηθήσουν ιδιαίτερα στη ζωή μου. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας
δείξατε για αυτό το σημαντικό συμπόσιο

”

Κατερίνα Αλεξοπούλου, Α΄ Λυκείου

“

«Μια εμπειρία αρκετά ενδιαφέρουσα, η οποία θα μου μείνει
αξέχαστη για πολλούς λόγους».

”

Εύη Αρβανίτη, Β’ Λυκείου

“

«Ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία και ευχαριστώ πολύ την
αγαπητή κα Φίλη, η οποία ασχολήθηκε με το πρόγραμμα και μας
πρότεινε».

”

Αλεξάνδρα Κατσίρη, Β΄ Λυκείου

“

«Προσωπικά το συνέδριο αυτό κέντρισε το ενδιαφέρον
μου και ενθουσιάστηκα όταν άκουσα και άλλους μαθητές και
μαθήτριες να έχουν τις ίδιες ιδέες και απόψεις που έχω κι εγώ.
Επίσης, το γεγονός ότι πολλά παιδιά προβληματίζονται με την
αειφορία και την ανισότητα που επικρατεί σε ορισμένες ομάδες
της κοινωνίας. Μπορώ μόνο να ελπίζω ότι στο μέλλον αυτές οι
ιδέες θα ακουστούν και οι άνθρωποι θα αναλάβουν δράση για
έναν καλύτερο και ασφαλέστερο κόσμο».

”

Δημήτρης Μπουγιούρης, Β΄ Λυκείου

“

«Περάσαμε πολύ ωραία και αποκτήσαμε όμορφες αναμνήσεις. Η φιλική, ουσιαστική συζήτηση με συνομηλίκους μας,
η έρευνα πάνω στο μείζον ζήτημα της αειφορίας, αλλά και η
εξάσκηση στη λειτουργία επίσημων συνεδριάσεων ήταν μόνο
μερικές από αυτές. Όλα τα παιδιά ήταν απόλυτα συνεργάσιμα
και η διοργάνωση λειτούργησε αρκετά καλά. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και στις καθηγήτριές μας για την πολύτιμη καθοδήγησή
τους».

”

Αλεξάνδρα Μυρωδιά, Α’ Λυκείου

Συμμετέχοντες Μαθητές:
Κατερίνα Αλεξοπούλου, Εύη Αρβανίτη, Γιάννης Δασκολιάς, Ίρις Θεοχάρη, Αλεξάνδρα Κατσίρη, Θοδωρής Κεμενές, Αλεξάνδρα Μυρωδιά, Δημήτρης Μπουγιούρης, Μικαέλα Πολυζωγοπούλου, Σταυρούλα Συντέτα
Υπεύθυνες Προγράμματος:
Ηρώ Κατσαμάγκα, Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας
Δήμητρα Φίλη, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας
Επιμέλεια Άρθρου:
Δήμητρα Φίλη, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας
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Αθλητικές Δράσεις
Συμμετρέξαμε

Τ

ο Γυμνάσιο – Λύκειο ΩΘΗΣΗ συμμετείχε σε αγώνα
δρόμου που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», την Κυριακή
27 Σεπτεμβρίου 2015, στο Ζάππειο. Μία εμπειρία ζωής,
για έναν σκοπό υπέρ της ζωής!

Πεζοπορία στην Πάρνηθα

Ο

ι δραστηριότητες στη φύση ξεκίνησαν για το σχολικό έτος 2015-6 με μια πεζοπορία στους πρόποδες της Πάρνηθας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
18 Οκτωβρίου 2015. Αφετηρία της διαδρομής ήταν ο χώρος κοντά στην πηγή
Μπαχούνια, στην περιοχή της Βαρυμπόμπης, και η διάρκεια
της προσδιορίστηκε
στις 3 ώρες περίπου.

Τουρνουά Ποδοσφαίρου

Σχολικοί Αγώνες Καλαθοσφαίρισης

Τ

ομάδα του Γυμνασίου – Λυκείου ΩΘΗΣΗ συμμετείχε στους Πανελληνίους Σχολικούς Αγώνες Καλαθοσφαίρισης και κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι την ομάδα
της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, ενώ έχασε στο δεύτερο παιχνίδι από την ομάδα του Καπανδριτίου.

ο Τμήμα Φυσικής Αγωγής του Σχολείου διοργάνωσε Εσωτερικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015. Αφορούσε τους μαθητές του
Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου και περιλάμβανε μικρής
διάρκειας παιχνίδια αλλά και
διαγωνισμούς με δώρα και
μουσική.
Επίσης, η ομάδα ποδοσφαίρου του σχολείου συμμετείχε στους Πανελληνίους
Σχολικούς Αγώνες Ποδοσφαίρου σε έναν ενδιαφέροντα
αγώνα, που έληξε με νικητή
την ομάδα του Κρυονερίου.

Τουρνουά Ping Pong

Δ

ιοργανώθηκε και φέτος στο σχολείο μας το εσωτερικό πρωτάθλημα ping pong για τους μαθητές του
Γυμνασίου και της A’ Λυκείου.
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Η

Ποδηλατοδρομία
στην Ακρόπολη

Τ

ο Τμήμα Φυσικής Αγωγής του
Σχολείου διοργάνωσε ποδηλατοδρομία γύρω από την Ακρόπολη την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015.
Μία εμπειρία μοναδική για τους μικρούς και μεγάλους ποδηλάτες!

Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου

Ο

ι μαθητές του σχολείου συμμετείχαν στην Α΄ φάση
των Πανελλήνιων Αγώνων Ανωμάλου Δρόμου για τα
Λύκεια και στους Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ για τα Γυμνάσια
που πραγματοποιήθηκε στον Σχινιά την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016.
Η παρουσία του σχολείου στους αγώνες υπήρξε σημαντική, καθώς οι μαθητές του κατέκτησαν υψηλές θέσεις.
Συγκεκριμένα, η μαθήτρια Ιωάννα Λιακέα έλαβε την 3η
θέση στα 3 χλμ. κοριτσιών Λυκείου, ενώ οι μαθήτριες Κρυσταλία Μασώνου και Ελισάβετ Κουστένη έλαβαν την 2η
και 5η, αντίστοιχα, θέση στα 2 χλμ. κοριτσιών Γυμνασίου.

Παραδοσιακοί Χοροί

Η

χορευτική ομάδα του σχολείου μας παρουσίασε
και τη σχολική χρονιά 2015 - 2016 τη δουλειά της
στις σχολικές γιορτές της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης
Μαρτίου και στις αντίστοιχες παρελάσεις.

Υπεύθυνοι Καθηγητές:
Αντωνία Τρίμπου - Βασίλης Λώλης - Μιχάλης Ντουσμάνης,
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
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Christmas
90 άδραξε

Market
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Christmas Market

Κ

άθε χρονιά, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, το Γυμνάσιο – Λύκειο
ΩΘΗΣΗ διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο Bazaar για τους μαθητές
και τους φίλους του σχολείου. Τη χρονιά 2015-6, οι μαθητές διοργάνωσαν μία σειρά από επιμέρους δράσεις που παρουσιάστηκαν το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015 στο χώρο του σχολείου.
Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν
υπέρ των σκοπών του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ».
To πρόγραμμα των δράσεων περιλάμβανε:
• Γούρια φιλοτεχνημένα από τους μαθητές μας με έμπνευση από το
όραμα του Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ
• Εργαστήριο κατασκευής αρωματικών σαπουνιών από τον σχολικό
βοτανόκηπο
• Το στέκι των φίλων*: παραδοσιακό ελληνικό καφενείο, παντοπωλείο
και γαλακτοπωλείο
• Christmas Factory: Χριστουγεννιάτικα στολίδια και μπισκοτόσπιτα
• Αλεύρι και ζάχαρη: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής για τους μικρούς
μας φίλους
• Biblioteca: Βιβλία διαβασμένα και αγαπημένα σε πολύ χαμηλή τιμή!
• Petit Paris: Γαλλικό κιόσκι για κρέπες, ζεστή σοκολάτα και καφέ
• Othisifest: Γερμανικό κιόσκι για hotdogs, Glühwein και βάφλες
• Ήχοι Χριστουγέννων: Μουσική και χριστουγεννιάτικη χορωδία από
τους μαθητές του Σχολείου μας, την Χορωδία των μαθητών της Σχολής Μάνου και τη Χορωδία του Δήμου Κηφισιάς
• Μικροί θησαυροί για τη γυναίκα
• Μοναδικά είδη σπιτιού από την εταιρεία - χορηγό στολισμού της εκδήλωσης, lovelyhome.gr
• Λαχειοφόρος αγορά
Και του χρόνου με υγεία και ευχές
για τα παιδιά όλου του κόσμου!

*

Ευχαριστούμε θερμά την κα Κατερίνα Βαφειάδη, ιδιοκτήτρια του
καταστήματος Γεύσεις Παράδοσης για
τη βοήθειά της στην οργάνωση του μαθητικού καφενείου.
Όλα τα προϊόντα που διατέθηκαν
στο καφενείο προέρχονται από Έλληνες παραγωγούς και μπορείτε να τα
προμηθευτείτε στην εξής διεύθυνση:
Γεύσεις Παράδοσης
Μαρίνου Αντύπα 78,
Νέο Ηράκλειο
Τηλ: 2102713491
www.facebook.com/GeuseisParodosis/
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Ευχαριστούμε πολύ τους χορηγούς μας για την ευγενική υποστήριξη στη
διοργάνωση της εκδήλωσης και τη συμμετοχή τους στη λαχειοφόρο αγορά.
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Δράσεις του Τμήματος
από τη σχολική χρονιά

Πρόγραμμα κατά του στρες

Τ

ο Τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας προσκάλεσε
τις ερευνήτριες Μαρία- Δέσποινα Καλλια-

ντά και Χρυσούλα Κατσίρα, του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η επιστήμη του στρες
και η προαγωγή της υγείας» της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την υλοποίηση του πρωτοπόρου
παρεμβατικού προγράμματος διαχείρισης του
στρες για βελτίωση της ψυχικής ανθεκτικότητας
με τη βοήθεια της μεθόδου της Πυθαγόρειας Αυτογνωσίας.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στους μαθητές
της α΄ Γυμνασίου ενώ τα αποτελέσματα αυτής για
τον κάθε μαθητή παρουσιάστηκαν στους γονείς
στο αμφιθέατρο του σχολείου μετά το τέλος του

Picnic
για νέους
μαθητές

προγράμματος.

Τσάι γνωριμίας

Τ

η Δευτέρα, 14 Σεπτέμβρη 2015,
διοργανώθηκε ένα picnic γνωριμίας και παιχνιδιού στον κήπο του
σχολείου για τους μαθητές της α’ Γυμνασίου.
Στόχος της δράσης, η οποία πραγματοποιείται, στην αρχή κάθε χρονιάς,
είναι η εξοικείωση με τους συνομηλίκους και η ενίσχυση της συνεργασίας
και της ομαδικότητας.

Τ

η Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου
2016 στο café Αμμωνίτες του
Μουσείου Γουλανδρή διοργανώθηκε τσάι γνωριμίας για τις μητέρες
των μαθητών της α’ Γυμνασίου.
Πρόκειται για ένα ετήσιο γεγονός, που αφορά στην ανάπτυξη
δεσμών επικοινωνίας μεταξύ των
κηδεμόνων των μαθητών.

Επίσκεψη στη Διεύθυνση
Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος

Τ

ην Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 οι μαθητές της γ’ Γυμνασίου
επισκέφθηκαν τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-

τος για να ευαισθητοποιηθούν γύρω από τη θεματική της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο.
Μία επίσκεψη ιδιαίτερα ουσιαστική, καθώς η βιωματική ενημέρωση
αποτέλεσε τον πιο άμεσο τρόπο προσέγγισης ενός τόσο σοβαρού
και επίκαιρου ζητήματος.
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Σχολικής Ψυχολογίας
2015 - 2016

Πρόγραμμα κατά του
Σχολικού Εκφοβισμού

Τ

ο Τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας υλοποίησε το Πρόγραμμα
«Λέμε όχι στον σχολικό εκφοβισμό» που διοργανώθηκε

από το Βρετανικό Συμβούλιο και το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
Στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος, δύο ομάδες
μαθητών του σχολείου (Κωνσταντίνος Ανδρινόπουλος και Αλέξανδρος Θεοφιλόπουλος, Χρυσούλα Παρθένη και Ελένη Πεταλά) συμμετείχαν με παρουσιάσεις powerpoint και με video σε
διαγωνισμό με θέμα τη σχολική βία.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του σχολείου
βιωματικές συναντήσεις με θέμα τον «Σεβασμό προς τη διαφορετικότητα» για την α’ , β’ και γ’ Γυμνασίου με επισκέπτες τον κ.
Cliff Parry, Ακαδημαϊκό Διευθυντή του Βρετανικού Συμβουλίου
και τον Ολυμπιονίκη του Handball, κ. Δημήτρη Καφφάτου.
Μία θαυμάσια δράση που ενθουσίασε όλους τους μαθητές!

Μόνο θετικές
σκέψεις

Τ

ο Τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας διοργάνωσε το πρόγραμμα «Μόνο θετικές σκέψεις: Συμβουλευτική πριν τις εξετάσεις» για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου,
ενόψει των πανελλαδικών εξετάσεων.
Στις ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής ανταποκρίθηκε περίπου το 50% των
τελειόφοιτων μαθητών.
Υπεύθυνες Δράσεων:
Σοφία Συμιδαλά – Ελένη Παπαδομαρκάκη,
Ψυχολόγοι
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ΚΟΝΓΚΟ

Επίσκεψη του κ. Julien Makalufils

Interview avec Monsieur Julien Makalufils

Ο

D

κ. Julien Makalufils, ο πρώτος εισακτέος του 2015 στο
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, ένας νέος άνθρωπος πραγματικός μαχητής της
ζωής, επισκέφτηκε το σχολείο τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016.
Ο κ. Makalufils γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Γιος πολιτικού που διώχθηκε για τις πεποιθήσεις του υπέρ της δημοκρατίας, έχασε μέσα στη δίνη του
πολέμου τους γονείς και τρία από τα αδέρφια του. Ήλθε στην
Ελλάδα το 2011 και μετά από μήνες περιπετειών κατέληξε στο
Κέντρο Προστασίας του Παιδιού στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Εκεί
ξεκίνησε αμέσως να πηγαίνει σχολείο και να μαθαίνει Ελληνικά.
Τέσσερα χρόνια αργότερα αρίστευσε στις Πανελλήνιες εξετάσεις με 18.500 μόρια.
Οι μαθητές του Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον την παρουσίαση του κ. Makalufils
για τη χώρα του, κατά την οποία τους μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για διάφορες πτυχές του πολιτισμού και της εκπαίδευσης
της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Επίσης, αναφέρθηκε με
πόνο στον πόλεμο που μαστίζει την περιοχή και περιέγραψε
τις φοβερά αντίξοες συνθήκες στις οποίες μεγαλώνουν τα
παιδιά εκεί. Στο τέλος της παρουσίασής του, οι μαθητές τού
απηύθυναν ποικίλες ερωτήσεις για την καθημερινότητα και τις
συνήθειες των ανθρώπων στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,
αλλά και για τον πόλεμο και τα εμπλεκόμενα ξένα συμφέροντα.
Μέσα από τις απαντήσεις του, ο κ. Makalufils μίλησε στα παιδιά
για πανανθρώπινες αξίες, όπως την ισότητα μεταξύ όλων των
ανθρώπων πάνω στη γη, τη σημασία της εκπαίδευσης για τη
ζωή του κάθε ανθρώπου και την αξία του να θέτουμε υψηλούς
στόχους και να τους επιδιώκουμε με υπομονή και επιμονή.

ans le cadre du festival «Mama Africa» dédié au Continent
d’ Afrique Julien (un jeune refugié Congolais de 20ans) est
venu à notre école OTHISI pour présenter le Congo, son pays
natal, et informer nos élèves sur la situation géo - politique,
économique et sociale qui y règnent.

Καθηγήτρια Σύμβουλος – Επιμέλεια Επίσκεψης:
Χριστίνα Θεοχαροπούλου, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας

: Vous êtes satisfait de vos études en Grèce?
J.M.: Oui, bien que je préférais être à l’école Polytechnique.

96 άδραξε

Ά la suite de sa présentation, a eu lieu une interview en
français par les élèves qui étudient la langue française dans notre
établissement.
Nous citons ci-dessous quelques extraits de cet entretien:
: Quel est le système éducatif au Congo?
J.M.: Au Congo, l’ école n’ est pas ouverte à tous car elle est
payante. Les profs sont très sévères et les règlements très
stricts.
: Apprendre le grec, c’ est facile pour vous?
J.M.: Non, c’est très difficile mais je n’ ai pas le choix. Je dois
vivre en Grèce, donc, j’ apprends la langue.
: Comment est votre vie en Grèce?
J.M.: J’ ai fait face à une vie difficile. Au début je n’ avais pas à manger, à boire, je ne parlais pas la langue mais maintenant c’est bien.
: Combien de langues on apprend à Congo?
J.M.: Congo c’ est le 1er pays francophone du monde mais on
apprend aussi le swahili, l’anglais et plusieurs d’autres.

: Quelle est votre musique préférée?
J.M.: La reggae car les paroles mettent en relief la vérité, passent
des messages au monde.
: Au Congo, est - ce qu’ il y a des Universités ou tout est
ruiné à cause de la guerre?
J.M.: Au Congo il y a la plus grande Université de l’ Afrique Centrale mais on rencontre un grand manque de courage de la part
des étudiants.
: Quels sont les sentiments d’ avoir une guerre civile dans
votre pays?
J.M.: Du regret, de l’inquiétude, de la peur, des pleurs, des soucis. C’est l’ une des plus mauvaises choses qu’ on pourrait avoir
dans la vie. Il y a de l’ atrocité insupportable, des enfants orphelins, de la misère! L’argent ne peut jamais remplacer les parents
morts! Au Gongo, on ne se dit jamais «Au revoir», «Θα τα πούμε
αύριο». On se dit «Si Dieu le veut on peut se revoir demain» car
chaque jour on a plein de victimes de guerre.

: Quels sont les changements qu’on souhaite au Gongo?
J.M.: Avoir de la liberté, de la paix, le droit à une bonne vie, à l’amour.
: Est-ce qu’ il y a l’égalité des droits entre les deux sexes?
J.M.: Oui, Congo c’est le premier pays africain qui promulgue les
droits de la femme.
Nous remercions notre invité et tous nos élèves de leur effort!
Journalistes:
Sotiris Chountis, Marie - Athena Metaxaki (1ère du collège), Vaso
Smyrni, Nontas Nikiforos, Helene Vavadaki (3ème du collège),
Basile Loukas, Constantin Mitroulias, Nicolas Orfanos (3ème du
collège), Catherine Karamina, Nicolas Papathanasiou (1ère du
Lycée)
Les professeurs de la section:
Marie Chatzifotiou, Dionisis Giannacopoulos, Anastasie Koralli,
Agapi Athanasiou

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
Επίσκεψη της κας Μερώ Κεσεσίογλου

Ύ

στερα από πρόσκληση, το σχολείο μας είχε την τιμή να
υποδεχτεί την Πρόξενο στην Ελλάδα της Ακτής Ελεφαντοστού, κα Μερώ Κεσεσίογλου. Η κοινωνική και φιλανθρωπική
δράση της στην χώρα που εκπροσωπεί αλλά και σε ολόκληρη
την Αφρική έχει υπάρξει πολύ μεγάλη. Η κα Κεσεσίογλου άνοιξε
την καρδιά της και μίλησε για την Ήπειρο που την κέρδισε πριν
από 30 χρόνια και στην οποία έχει αφιερώσει όλη της τη ζωή!

Λίγα λόγια για την Ακτή Ελεφαντοστού

• Η Ακτή Ελεφαντοστού βρίσκεται στον κόλπο της Γουινέας
στην δυτική Αφρική. Ήταν Γαλλική Αποικία μέχρι το 1960,
οπότε και έγινε ανεξάρτητο κράτος.
• Έχει πληθυσμό περίπου 25 εκ.
• Πρωτεύουσά της είναι το Γιαμουσσούκρο.
• Το κλίμα είναι τροπικό με τη μέγιστη θερμοκρασία να φθάνει περίπου τους 45ο C.

.

• Επίσημη γλώσσα είναι η γαλλική αλλά στη χώρα μιλούν και
άλλες 70 διαλέκτους.
• Οι κάτοικοι πιστεύουν σε αρκετές θρησκείες. Υπάρχουν
Χριστιανοί, Μωαμεθανοί, Ινδουιστές, αλλά όλοι είναι Ανιμιστές, δηλαδή πιστεύουν στις ψυχές των προγόνων τους και
για το λόγο αυτό τους τιμούν ιδιαίτερα.
• Η χώρα είναι πρώτη στον κόσμο σε παραγωγή κακάο και
τέταρτη σε καφέ. Υπάρχει επίσης μεγάλη παραγωγή μπανάνας και εξόρυξη διαμαντιών και χρυσού. Ωστόσο, οι πόλεις
της χώρας δεν έχουν οικονομική ελευθερία και εξαρτώνται
από τους αποικιοκράτες. Στα γαλλικά εργοστάσια, που
έχουν ιδρυθεί από τους Ευρωπαίους, δουλεύουν οι άνθρωποι για 1 € την ημέρα.
• Σήμερα επικρατεί στη χώρα εμφύλιος πόλεμος.
Οι συνθήκες διαβίωσης στην Ακτή Ελεφαντοστού είναι πολύ
δύσκολες: παρά τον τεράστιο φυσικό πλούτο της χώρας, οι
κάτοικοι είναι πάμπτωχοι και υποφέρουν. Οι ελλείψεις σε τρόφιμα,
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ορφανός, γιατί έτσι έχω τροφή, στέγη, εκπαίδευση και αγάπη,
σε αντίθεση με τα παιδιά που ζουν με τις οικογένειές τους, τα
οποία αγωνίζονται για να επιβιώσουν».

νερό και φάρμακα είναι οι πιο βασικές. Σε πολλές περιπτώσεις οι
άνθρωποι τρώνε μία φορά την εβδομάδα. Τις υπόλοιπες μέρες
προσπαθούν να κλέψουν, αν τα καταφέρουν από τις φυτείες, με
ρίσκο τον ξυλοδαρμό, αν τους πιάσουν. Αυτά που κλέβουν είτε
τα τρώνε, είτε τα πουλάνε για να αγοράσουν άλλα απαραίτητα
είδη για τις οικογένειές τους. Επίσης, οι θανατηφόρες ασθένειες,
όπως το AIDS και η ελονοσία, θερίζουν τον πληθυσμό λόγω
έλλειψης φαρμάκων ή σε άλλες περιπτώσεις λόγω έλλειψης
χρημάτων για να τα αγοράσουν.

Η δράση της κας Μερώ Κεσεσίογλου
Η κα Κεσεσίογλου έχει δραστηριοποιηθεί στην Αφρική επί
30 χρόνια και είναι Πρόξενος της Ακτής Ελεφαντοστού τα 25
από αυτά. Ξεκίνησε τον εθελοντισμό, όταν ήταν φοιτήτρια στην
Ελβετία. Κατά τα πρώτα χρόνια, βρέθηκε στην κεντρική Αφρική
και συγκεκριμένα σε ένα λεπροκομείο, όπου οι επικρατούσες
συνθήκες ήταν απάνθρωπες. Το γεγονός αυτό υπήρξε καταλυτικό: τότε αποφάσισε να ξεκινήσει τη δράση της. Επιστρέφοντας από την Αφρική, ευαισθητοποίησε τις συμφοιτήτριές
και ξεκίνησε τη φιλανθρωπική της δράση, πουλώντας αρχικά τα
βιβλία της, προκειμένου να μαζευτούν χρήματα και να σταλούν
στο λεπροκομείο.
Έως σήμερα, στην Ακτή Ελεφαντοστού, η κα Κεσεσίογλου
μαζί με μία μεγάλη ομάδα εθελοντών από κάθε γωνιά του κόσμου, έκτισε σχολεία, ορφανοτροφεία, λεπροκομεία και κέντρα υγείας.
Συνολικά, η Πρόξενος έχει βοηθήσει στην δημιουργία 17
ιδρυμάτων σε χώρες της Αφρικής.

Έμφαση στην εκπαίδευση
Κατά την επίσκεψή της στο σχολείο, η κα Κεσεσίογλου τόνισε ότι σε μία χώρα μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στον
τομέα της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με εκείνη, η εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό εργαλείο με το οποίο οι άνθρωποι μπορούν
να προφυλαχθούν από τη φτώχεια και άλλους κινδύνους. Στα
σχολεία που έφτιαξε διδάσκεται - εκτός από την γλώσσα του
εκάστοτε τόπου - και η ελληνική, καθώς και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.
Είχε παρατηρηθεί ότι συχνά τα παιδιά δεν είχαν δυνάμεις να
παρακολουθήσουν το σχολείο λόγω ασιτίας. Για το λόγο αυτό,
ξεκίνησε και η παροχή συσσιτίων στους μαθητές στο πλαίσιο
του σχολικού ωραρίου.
Στην Αφρική είθισται να πηγαίνει στο σχολείο μόνο το πρώτο αγόρι της οικογένειας, ενώ τα κορίτσια αναγκάζονται να
δουλεύουν στα χωράφια.
«Εκπαιδεύοντας ένα κορίτσι, εκπαιδεύουμε έναν λαό. Εκπαιδεύοντας ένα αγόρι, εκπαιδεύουμε μία μονάδα!», υποστηρίζει η κα Κεσεσίογλου.

Ένα μήνυμα αγάπης
Λόγω των ασθενειών και του εμφύλιου πολέμου, ένας μεγάλος αριθμός παιδιών είναι χωρίς οικογένεια. Κάποια από αυτά
έχουν βρει καταφύγιο στο ορφανοτροφείο «Ελλάς». Ένα από
τα παιδιά αυτά έγραψε σε ένα ποίημα: «Είναι ωραίο να είμαι
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Κλείνοντας, παραθέτουμε τα λόγια της ίδιας της κας Κεσεσίογλου:
«Έστω και τώρα μπορούμε να αναστήσουμε την ελπίδα και
να χαρίσουμε δικαίωμα στην ζωή και στην αγάπη. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο αυτό, θα φταίμε εμείς
οι ίδιοι. Μέσα στην βία και στην ανέχεια που βασιλεύει, πρέπει
να δίνουμε το μήνυμα της αγάπης, της αλληλεγγύης και της
συμπαράστασης. Γεννηθήκαμε για να δίνουμε και να παίρνουμε αγάπη. Όπως λέει και ο Βικτώρ Ουγκώ, ’’η πιο μεγάλη ευτυχία στη ζωή μας είναι αυτή που μας δίνει την αντίληψη πως μας
αγαπούν’’. Η αγάπη δεν έχει σύνορα, δεν έχει χρώματα, δεν
έχει περιορισμούς. Ο πολιτισμός χωρίς αγάπη είναι νεκροταφείο. πρέπει να αγαπάμε και ιδίως αυτούς που δεν έχουν αγαπηθεί. Σε μια εποχή ατομισμού, το αγκάλιασμα της φτώχειας
και η αγωνία για τον πόνο του άλλου πρέπει να αποτελέσει, όχι
μία μεμονωμένη πράξη, αλλά μία στάση ζωής. Είκοσι εννέα
εκατομμύρια άνθρωποι στην Αφρική αντιμετωπίζουν το μέλλον
μοιρολατρικά, σαν να είναι οποιαδήποτε προσπάθεια από μέρους τους, μάταιη. Η μοίρα των ανθρώπων μπορεί να αλλάξει,
αρκεί τα όνειρα να συναντούν τη δράση!»

Ελληνική Δράση Αφρικής
Η κα Μερώ Κεσεσίογλου έχει ιδρύσει τη μη κυβερνητική
οργάνωση Ελληνική Δράση Αφρικής (Greek Action in Africa),
που λειτουργεί από το 1980 και έργο της είναι η υποστήριξη και
ενίσχυση όλων των κέντρων που έχουν ήδη δημιουργηθεί αλλά
και η σύσταση νέων.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.actionafrica.gr/
Για την οικονομική ενίσχυση της οργάνωσης:
https://fundrazr.com/actionafrica?ref=sh_b5ba82
Συντακτική Ομάδα:
Ελένη Βαβαδάκη, Σαββίνα Ιωάννου, Φαίνη Καραμπατέα, Μαρία
Καράμπελα, Ζωή Καρρέρ, Ιωάννα Κομνηνού, Ειρήνη Κουδουνάκου, Εριφύλη Μωραΐτη, Ειρήνη Παπαδάκη, Άννα Παπαδοπούλου, Άννα Χριστοφορίδου
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Αντωνία Τρίμπου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

Μ

ία ομάδα μαθητών της Α’ Λυκείου του Σχολείου
είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Τρίτη 15
Δεκεμβρίου 2015 τα γραφεία της Πρεσβείας της Νοτίου Αφρικής και να μάθουν περισσότερα για το πώς λειτουργεί μια Πρεσβεία σε καθημερινή βάση. Ο Πρέσβης
και οι διπλωμάτες της Πρεσβείας καλωσόρισαν τους
μαθητές, έκαναν μία σύντομη παρουσίαση της χώρας
και απάντησαν σε ερωτήσεις. Στο τέλος της επίσκεψης
οι μαθητές είχαν μια σαφή εικόνα της Νοτίου Αφρικής
και την εκπροσώπηση της στην Ελληνική Δημοκρατία.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Ο

ι μαθητές της α’ Γυμνασίου επισκέφτηκαν το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου,
όπου παρακολούθησαν μία διαδραστική παρουσίαση για την παλαιά και τη
σύγχρονη Αίγυπτο, καθώς και τη σχέση
της με την Αρχαία Ελλάδα.
Οι ομιλητές ήταν ο κ. Ηλίας Πίτσικας, Παιδαγωγός και ο κ. Αριστοτέλης
Λαδογιάννης, Αρχαιολόγος.

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

Ο

ι μαθητές της α’ Γυμνασίου
επισκέφτηκαν την Πρεσβεία
της Αιθιοπίας, όπου ενημερώθηκαν
για τα ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία της χώρας. Ομιλήτρια ήταν η
Πρέσβης κα Τερίνα Αρμενάκη – Καλογεροπούλου, η οποία συνεπήρε
μαθητές και καθηγητές με την παρουσίασή της για τη χώρα.

Τ

ο αφιέρωμα στην Αφρική
ολοκληρώνεται με την κορυφαία εκδήλωση για τη σχολική χρονιά 2015- 2016, Mama
Africa, που θα πραγματοποιηθεί
στο χώρο του Σχολείου την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016.
Θα είμαστε όλοι εκεί!
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στροφή σ μπορεί να γίνει με
Η
ην Ελλάδ
τίτλου στ
να σας τα
ροφανή
ν
ύ
φοιτοι,
π
γώ
ω
ο
ό
α
ν
τ
κ
π
ο
α
ια
τ
νο
ια
ς
χ
ο
ε
α
ό
υ
ίπ
κ
μ
π
τ
ι
α
μεταπ
στις
τη διάρ
υ
ε
ονο και επ
γαπημένο
η
ο
ίμ
λ
ετ
ν
θ
ό
έ
επ
’
μ
έλ
ν
έ
θ
υ
εξ
ρ
α
ε
το
κ
π
αντεπ
υ με
ν θα
γιατί
εξειδικ
Σ’ εσάς πο
θώσατε να
γία, φες σπουδώ
ρικό. Να
ρ
α
ε
λο
τ
το
σ
ο
μ
ν
κα
ξω
ο
ώ
ε
α
κ
κή
ο
νι
νι
ια
τ
γε
ή σ
τημ
ταία χρό
κολων, κατά
ν πανεπισ
κάθε τρόζήτηση.
δύο τελευ
ιαίτερα δύσ
νεχή ανα
ας που με
ρωτογενώ
ιδ
σ
υ
π
ν
σ
ίς
ε
στην
τω
!
νε
σ
ς
γε
γο
ε
ει
τ
σ
ς
εύ
ί στόχοι
ίσκεσ
εγάλο
απαιτή
και στου
πει να βρ
οι υψηλο
ουρα ένα μ
εων, αλλά
ίγ
τι
γούν
σ
σ
ό
η
ά
ι
δ
ε
ετ
ζε
ο
ετ
ξί
εξ
υ
σ
α
ο
ν
,
τινώ
πάτια π
γές σας
λο ταιδητοποιή
ο
νο
ά
ο
νε
ιλ
εγ
υ
μ
μ
σ
επ
ς
τα
ς
α
ι
να
τι
Ν
ν
«έ
να
ά
:
3ο
αν εί
ει πώς
, με π θο
πο στήριξα
δύσκολα κι
ίλερ, γράφ
λο ταξίδι
ή δουλειά
ο
ά
Μ
σ
ρ
ι
εγ
ό
ρ
η
μ
,
λ
έν
η
κ
Χ
μ
το
σ
ο
ς
τή
ε
,
α
έας
επισ
ασ
τοί μ
Ο συγγραφ
προς το
πλου» και γι
ίναι εφικ
ρεία σας
έναν μικρό
’ αυτούς, ε
ο
σ
ό
π
π
ση και
α
η
ω
ι
έ
ν
η
π
ζε
ηματικοί
ά
σ
ε
χί
γ
ύ
ξίδι αρ
ρκή ορ
ρή πλε
μαστε ευρ
ο νου η
α
ικ
τ
εί
π
μ
ε
ς
ια
ό
ι
γ
ια
α
λα
κ
Μ
α
ς
.
μ
α
ενώ ω
γνωχουμε από
ντο άλ
αρχίζει τώρ
στεριές, ά
νοήσετε ότι
λληλα πάσ
να απέρα
ά
ς
τα
έ
ρ
ε
,
α
λ
κα
π
ολ
ιο
α
,
ά
μ
ς
Ν
ή
ί,
ο
:
τ
θ
ο
4ο
με πά
οι άλλοι μπ
ουραν
πανεπισ
ύουμε ότι
σας, νέοι
ε πράγματα
τε
οι
μ
υ
ία
ισ
α
ε
π
ρ
νο
ρ
:
ά
ο
α
ι
κά
π
ει
ι
κα
κεινα
χώρα κα
ηττοπάθ
αίος
ή
ρ
ρ
τη
ω
ικ
,
μ
γη
…
ο
ς
λό
ια
ε
έν
μ
ιο
μ
σ
να
σ
μαστε
μμής εί ι
αιολογη
μια αδικα
στες θάλα
ν σας,
ς όχι, ότι εί
ρώτης γρα
πόλυτα δικ
εί
π
α
λω
ι
ς
ό
εμ
να
ς
ό
τη
ά
εί
χέ
η
λλ
α
μ
α
ευ
θ
επιστή
τες οι
ρούν,
τε και
ες. Κι αυτ
ωστες χώρ
ινοτομία, η
Θα μου πεί
χία, γλυκύτα μο διεθνούς κρίσης,
ρ
υ
κα
ιιτ
εύ
η
ερ
ά
,
επ
μ
ικ
η
ές
Α
μ
τι
ία
νο
πρω
ι οικο
ν κόσ
ο και τα
σπουδα
μας σε ένα
ζωή αποτες
ο αγώνας,
ωπαϊκά όσ
αλύτερες κα
ς
ρ
νε
κή
εγ
κέ
η
τι
μ
ευ
τι
λι
λλ
ς
π
ο
Έ
τι
ο
τα
π
ο
ι
α
ς
ο
ρ
υ
γι
οι π
ρυφαίο
θές. Τόσ
ονομική κα
κο
η
ικ
λ
;
ό
ο
α
α
π
η
α
όμως ποιες
ι
ντ
ιε
ς
ά
α
δ
ία
π
τα
ίν
ο
ι γεμά
πιεί τα
ρά στο
δεν ε
δα της οπ
λεί να κατα
ι η προσφο
ιστήμια είνα
ει
π
π
κα
ν
υ
σε μια Ελλά
νε
α
α
το
ξη
τω
υ
Π
ρ
ο
ν,
α
π
κό
,
π
κα
τι
τω
κάνι
αιμά
ελμα
η άμμο
ίων η ύ
χώρα «των
ι
σει το επαγγ 6ετία;
ς, των οπο
λεί κινούμεν
τη
ιά
τα
νε
δ
ο
εί
τή
μ
ο
χε
υ
σ
α
γν
τή
’
α
σ
ισ
να
α
α
επ
ας νέος
τερέωμ
η επί μία
θελημέν
σ
η
έν
εσ
φ
εί
κό
ν»
ύ
ρ
τι
ο
τω
ν
ά
νη
π
ά
τη
χν
μ
π
ευ
υ
Πώς
ι των
ου σ
θνές ερ
ου γνωρίζει
δουλειά
υπάτων κα
τα ΜΜΕ, π
μια χώρα π
άτων, των
τες να βρει ίων οι
ο και από
μ
τη
σ
υ
ό
α
υκόλησης
νό
ο
η
α
τρ
μέλλον σε
β
σ
ιθ
ια
π
ευ
δ
ς
ίδ
ι
σης κα
των οπο
σιάσει τι
την εκπα
κω
εκ
λα
ό
π
π
λά
ς
α
β
α
υ
ρα που
ο
λλ
ο
γο
π
ο
σ
ρ
α
π
τό
μαστε η χώ
μαζικής
Πώς θα
μύρια ανέ
εί
μ
α
εν
το
έσ
δ
α
μ
ι
εκ
ν
κα
ύ
2
ν, λες
ποια πόλη
ει για 1,
καταντο
ς ανθρώπω
ι του «σε ό
ν;
όταν ακού
ίω
να
ώ
κα
ρ
ει
ετ
υ
ς
σ
κυ
9
α
χί
ν
2
τί
ρ
ω
α
ν
α
τω τω
των νέ
ι σπουδαίο
αξιοκρ
στε να
400.000 κά
οπλιστεί, ώ
έννοια της
ετή, εκεί κα
ρ
εξ
ν
α
τη
να
ν
ε
ει
τη
σ
η
α
έπ
ρ
γι
νν
γέ
και
αβεία
όδια θα π
ύνται».
βιογραφικό
μεγάλα βρ
Με ποια εφ
ίκες γεννιο
υπάρχουν
α ελκυστικό
να
αρέσει
έν
γυ
υ
ι
ς
το
ω
κα
υ
ίρ
ο
ες
π
κα
τό
άνδρ
φτιάχνει εγ
εί, ώστε αυ
άνθρωποι,
α κατευθυνθ τα προς το ζην;
θ
ο
κει.
δ
ά
κλ
ως,
ν
ι
που σας ανή
σε ποιο
ονα κα
Ας είναι, όμ
ύριο, η ζωή
ι οικονομισει ταυτόχρ
α
λί
κα
α
ν
το
φ
ω
σ
ν,
νί
α
ο
λο
εξ
μ
μνη
ήταν, πλην
να του
» το μέλ
σκολες λόγω
«Άξιον εστί
άγματα δεν
ύ
ρ
δ
π
ι
θε
κα
τα
ν
,
α
τε
,
λλωσ
. Όμως, κά
Απαντήσεις
τη χώρα, ά
οτέ ρόδινα
ν:
τη
π
τις
υ
ύ
ε
χο
ν,
το
μ
ρ
.
υ
ε
ά
τω
α
ο
Σ
π
ά
σ
ντ
υ
μ
ή
ά
,
να μετρ
κεί για π
ν διαλειμ
ρ
α
ώ
κής κρίσης
ια
γι
ικ
δ
ρ
η
ε
σ
το
δ
η
μ
ισ
η
κλ
εσ
να ανα εργεί
ι πρό
μικρών
χώρα η ύφ
συνάμα κα
μην δημιου
χές μας, για
ι
ο
να
ντ
να
α
εί
με
υ
ς
ο
α
1ο: Σε καμιά
τι
π
λί
ε
ς
μ
δυσκο
γασία
φοποιήσου
Τι χρει
ξήσου
ι αγορά ερ
ες θέσεις.
ς, για να αυ
, για να μορ
χε
α
εν
ιο
ρ
μ
μ
α
ά
ό
ς
π
β
έβ
ει
υ
β
ει
μ
υ
α
μ
ι
εν
νά
α
το
υ
δ
το κα
γιο.
ρώ»
2ο: Δ
ς και καλά
το καινούρ
ε το άγνωσ
ι των «μπο
πασχόληση
«θέλω» κα
ε πάνω του
τρηθούμε μ
ι υπομ
ν
ο
υ
ο
τω
ν»
υ
ίσ
ή
ευκαιρίες α
φ
χτ
δίας, που
ζο
α
ά
ρ
να
στό και
ου «αγο
τή καταγρ
ο Ν. Καββα
ι
π
σ
,
ευ
ιο
ν
ς
ρ
ω
ο
Σ
ι
τή
π
τω
το
ι;
ιη
τή
ο
το
τα
ιο
π
α
άζε
η δεξ
ταξιδιού κα
ημένος
λεψη γι
ς, απόκτησ
σσας, του
ές
άλος, αγαπ
ωστή πρόβ
λα
εχ
σ
ά
εγ
σ
ά
θ
μ
ο
ια
ρ
ς
μ
ς
ερ
π
ι
π
τη
να
ξε
καθενός σα
κα
το
ς
Έ
ά
ξης σ
οιητή
πο να
δότες, αλλ
τια
νέο άνθρω
της ανάπτυ
λώς ένας π
το
ψήφιοι εργο
οτρέπει το
και τα μά
ν το τρένο
εν είναι απ
ρ
υ
δ
ε
π
ο
κατακτήσει
τ
σ
ε
ν,
χ
να
λέ
ι
έ
κώ
τε
τι
ο
κα
α
υ
π
ν
υ
α
να
ι
το
α
ε
ν
,
ς
θ
π
ι
τω
έ
τέ
ο
ρ
ς
λέ
δ
τη
κλά
θα π
νατό
», του ει
της ζωή
αυτό και
αμμένες δυ
υ καρχαρία
γρ
το
γε
ό
τα
ρ
τε
κα
φ
ς
μέλλον. Για
απο
στο
σει τι
τά.
ς σπουδές
νήτη».
ρεψε πάνω
σας ανοικ
πιστημιακέ
ύνατο. «Χό
μια
ζώο του πλα
δ
νε
α
α
α
γι
π
κό
τι
ει απ’
κη
ές
εκ
ή
ικ
σ
νθ
νθ
α
α
υ
β
σ
ιο
ι
π
ο
νή
συντροφεύ
α
τί
το
α
ικ
υ
ε
γι
ο
σ
ν
π
α
,
τη
μ
τό
κη
ή
ι
ά
υ
ή
π
α
κα
ο
«Δ
ι
νθ
υ
α
ς
Κ
ευχή του
η προτρ
ανή σ
χι όμω
είναι και η
χος, τούτη
δρομία. Ικ
αναγκαία ό
,
τί
ή
ιο
ν
το
σ
δ
ζω
τη
ή
ο
τα
τε
υ
ν
r
ς
σ
ο
ύ
e
το
μ
st
λο
ύ
τε
Το
ματική
το ma
ου και όπο
τη δική
η επαγγελ
σπουδές,
ρεύετε, όπ
υς
χρόνια και
ο
ς
χο
α
νέ
κά
α
σ
τι
ν
η
ς
υ
«Ν
ιτ
ο
ς
κέ
ο
ίξ
επιτυχημέν
ά
α
φ
χι
ανο
τα
τί.
ος εσ
οι μεταπτυ
ούν να σας
Άξιον γαρ εσ
μού μου πρ
αποτελούν
ι που μπορ
ποχαιρετισ
καρχαρία».
α
να
υ
εί
το
τά
ό
υ
ρ
Α
τε
.
ό
το φ
διδακτορικ
οντες.
φιλόχρειαστεί, σ
τικούς ορίζ
ε πως ένας
ετ
ίζ
ρ
ω
γν
επαγγελμα
ρεί να
ράδειγμα
ας.
ημιών μπο
εσάς για πα
ιδαλάς
σε όλους σ
γικών ακαδ
γω
τυχιαα
π
α
Πόσοι από
ιδ
Ηλίας Συμ
α
ετ
π
μ
Καλή τύχη
ν
ς
τω
χο
ς
το
χο
κά
ύ
θυντής
ι
ο
υ
χι
είνα
ών ή
Γενικός Διε
λογος ή πτυ υτιλιακή εταιρεία αν
ν οργανισμ
κώ
α
λι
τι
υ
να
ε
να
g
εργαστεί σ
το marketin
σπουδών σ
ού;
ικ
μ
να
υ
δ
κού τίτλου
υ
χανικός ή
νθρώπινο
α
η
σ
η
ίκ
χημικός μη
ιο
ή
ς
κό
στη δ
τι
λι
ο
ας π
ίζετε πως έν
Πόσοι γνωρ
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πουλου,
υ Παπαδό
ο
ίκ
Ν
.
κ
,
ικής
γητή Φυσ
του Καθη ου 2015
ς
ό
μ
ισ
τ
ε
Χαιρ
σας.
ους τ
ς, καλημέρα
ς αποφοίτ
ώ την
προς του
φοι καθηγητέ ι τη χαρά να αποχαιρετ
ελ
άδ
υν
σ
ι
κα
κα
ές
μή
ντ
τι
ν
θυ
τη
ίς, διευ
ατί έχω
για
υ παιδιά, γονε σημαντική για μένα, γι
τάλαβα ότι
Αγαπητά μο
λύ
πο
ι
να
εί
ετάσεων, κα
α
οεξ
ρ
σ
ν
μέ
πο
ίω
ή
υ
.
ιν
ην
λο
ερ
λλ
ΣΗ
γά
Η σημ
πολύ με
των πανε
είου ΩΘΗ
ς
ός
υκ
τε
Λ
εν
υ
όν
α
ς
το
ία
υχ
όμ
ιτ
15
υχ
ακ
ιτ
επ
ι
ά της επ
σας είνα
με τους
τάξη του 20
ό
κατάσταση
βάνει τη χαρ άς και τις οικογένειες
απ
ν
αμ
α
τη
ολ
ερ
ας
απ
ότ
ς
ντ
σ
Κοιτώ
από εσ
ν, τα περισ
σχολείο μα
να
ώ
θέ
το
ετ
ν
κα
ιά
ώ
α
ον
γι
λλ
χρ
πο
ακόμη μια
Η χαρά αυτή σμα των προσπαθειών
θητών του.
μου εικόστού των μα ού αποτελεί το επιστέγα
α στο μυαλό νούργια
ερ
έφ
ι
αφ
κα
η,
ο
ρ
χρόν
. Και
μεγαλύτε
ους από εσάς
ερά πίσω στο
άσαμε μαζί.
ταξίδεψα νο ώρισα τους περισσότερ σχολείο, δίνοντας στους
ς
μέ
τα οποία περ
αμ
γρ
ς
στο
ωτογν
αυτές τι
ίπου, όταν πρ ς σας τρέχοντας παντού
Γράφοντας
ία
ι χρόνια περ
ικ
έξ
ηλ
ό
ς
απ
τη
κά σε όλες
ιν
ια
πρ
.
νες
τη ζωντάν
ομές και γενι ι φυσικά
χαμόγελα
ι
τε
δρ
κα
χα
εκ
εί
δα
ς,
τε
ει
κά
σ
τό
εσ
τα κα
, εκδηλώ
πρωτάκια
εποχής φρ
με τα μαθήμα οποία στην
αγωνισμούς
εκείνης της
τέχετε σε δι ίου. Η καθημερινότητα
,η
με
«μεγάλους»
πω
υμ
σ
να
α
να
σ
ε
λμού
χίσατ
ντας
σχολε
ημένη θα το
ία. Ξεπερνώ
Σιγά – σιγά αρ τες της κοινωνίας του
υνήθεια, αγαπ για τη φετινή σας επιτυχ καλύτερα και
τη
σ
ιό
ρ
α
μι
τη
ε
ασ
ιν
δρ
έγ
ση
τις
καμε
τεστ
ου έγινε η βά
τες γνωριστή για πάντα χαραγματα και τα
τα διαγωνίσ με την πάροδο του χρόν διδακτικές δραστηριότη
ει
ίν
με
θα
ι
τσ
ι
ω
Έ
νητικό κέεξέλιξη της κα ητα και μέσα από τις εξ ν για μια ολόκληρη ζωή.
και στο ερευ ωνισμό
ύη
νε
ότ
Γε
ιν
ου
ρ
τη
ήσ
σ
με
ατ
ατικό διαγ
αμε μαζί
την καθη
που θα κρ
στον πειραμ
αγματοποιήσ
αμε μνήμες
άς
πρ
σ
εσ
υ
γή
ό
ρ
πο
απ
η
ου
ψ
μι
δη
άδας
ίσκε
ο του
τριμελούς ομ
ήμη μου η επ
μένη στη μν θώς και η επιτυχία μιας φάση.
ζωή στο χώρ
ν κοινή μας
από
κα
ια
ε
τη
,
ήν
ό
N
ύμ
R
λλ
απ
E
θο
νε
C
νη
κά
ο
πα
κι
τι
ρ
ντ
ς περιστα
τοχή στην
λω να συγ
τα
με
θέ
ον
υμ
δε
σ
έρ
ί
τη
ατ
αφ
γι
αν
EUSO με
α ώρες
νω όμως
α να μιλάω γι
Δε θα το κά
οκαλεί να τη
Θα μπορούσ αστεία, άλλα σοβαρά.
έρχονται.
υ
πο
ρά και σας πρ ε είναι ένα
τά
νη
αυ
πο
λα
με
τι
άλ
μά
με
υ,
σχολείο
να χαρού
κλείνει το
φοιτήσετ
ι! Η ζωή σας
ρασαν, θέλω
ωποι,
τα οποία θα
αυτά που πέ ιπόν, είστε πια απόφοιτο σας. Τα πανεπιστήμια σ
λύτεροι άνθρ θηκα
τε
νε
γί
να
α
λο
κα
σ
τε
το
οι
σ
μέ
ώ
ε
τε
ς,
,
έλιξης
Πιστέψ
ια, εμεί
που έχετ
τυξης και εξ
ο το πάθος
σχολικά χρόν ίνετε μέσα από
κής σας ανάπ ι επαγγελματίες. Στα
ζήσετε με όλ
θα
πι
ω
μα
οσ
να
ι
πρ
κα
ς
λά
ς κα
ο τη
ακόμα στάδι νοι και ικανοί επιστήμονε καινούργιες γνώσεις, αλ
ε
μέ
άτ
σ
ορροφ
! Φτιάξτε τον
πιο καταρτι
με πώς να απ
τα όλα σωστά ετε εσείς!
ε
ξα
ντ
δά
δι
κά
ι
,
κα
ας
σ
ν
γητές
ν άλλω
να επιτύχ
ούς
ό τα λάθη τω ε εμείς, προσπαθήστε
.
άς, τους παλι
τα λάθη σας από αυτά, καθώς και απ
αμ
εσ
ύχ
α
οτ
γι
απ
οι
υ
αν
πο
ήφ
Ό
όν
ρ
.
ιπ
πε
νο
λο
πι
τε
ε
σ
ώ
είμα
ανθρ
Μάθετ
απάμε και θα
ορφο και πιο
ι πολύ χαρού
κόσμο πιο όμ α σας! Πάντα θα σας αγ
υδές. Θα είμα γνώσης και
πο
πλ
σ
δί
ς
τε
λέ
σ
κα
ι
μα
Θα εί
λια της
ομία κα
που στα θεμέ
λή σταδιοδρ
μας μαθητές. σε όλους σας υγεία, κα σας, γνωρίζοντας ότι κά
ς
όν
Εύχομαι λοιπ ω τα νέα και τις επιτυχίε θαράκι!
θαίν
ό λι
κρ
μι
α
έν
ώ
μενος να μα
εγ
σας έβαλα κι
της σοφίας
.
τώ
ισ
Σας ευχαρ
λα,
ίκου Πάλ
χολείου Ν
Σ
υ
ο
τ
υ
οίτο
του αποφ
ν ΕΜΠ
ην ομιλία
τ
Μηχανικώ
ό
ν
π
ω
α
γ
ό
α
λ
μ
ο
σ
ν
α
α
χ
π
σ
η
ό
Μ
Απ
»
τος
τοποίησέ το
ου Τμήμα
και πραγμα
νουν αυτό
φοιτητή τ
το
κά
έ
σ
να
ι
γη
να
νή
εί
αυτό, κυ
ν τάξεων
ω
α
ρ
γι
τε
ε
ό
σ
ι πιστεύω
ρ
α
ζή
ικ
Κ
μ
ς,
ν.
ν
ποιήσου
παιδιά τω
ου αγαπά
λο
π
υ
τα
σ
τό
η
το
υ
ω
α
σ
να
ώ
ες
ν
δ
«Βρ
ω να
σίσουν. Ούτε
σπαθήσου
βουλή που έχ
ν να αποφα
υ
ουν, να προ
γα
λο
σ
α
εί
γή
υ
φ
ο
ο
νη
π
υ
«Η μόνη συμ
κυ
νεις αυτό
του οποίο
και να το
κά
ει
ει
ν
σ
α
ά
έσ
β
ρ
ς,
α
ω
ιο
να
ς
ρ
ντ
ι
υ
ή
ή είνα
που το
νές κριτ
δευτερευό
ρη ανταμοιβ
ι το πιο ευγε
ήμα. Αυτά,
ή. Η κυριότε
ιβ
ιστεί, κάτι
ο
ότι αυτό είνα κατάσταση, ούτε το χρ
ρ
μ
α
χα
ντ
ευ
α
ν
ε
επιπλέο
τι που σ
απο
ία
ή
κά
μ
ιν
ις
ς
ερ
ω
νε
μ
ν
κά
υ
θη
θο
κα
έρ
έρα θα
γρήγορα θα
α άλλη μία μ
πάς, αργά ή
ροντας ότι γι
ξέ
.
ς
ή
α
γμ
ντ
τι
σ
λώ
γε
κάθε
ξυπνάς χαμο
ει νόημα σε
κάτι που δίν
ς».
ς,
ο
ά
π
εθ
γα
έγ
α
μ
υ
ό
ο
π
ι οικονομικ
να
εί
εν
δ
α
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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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