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Editorial
Ο

απολογισμός κάθε σχολικής χρονιάς μας γεμίζει ικανοποίηση και περηφάνια και μας εμπνέει για το επόμενο μαγικό ταξίδι της δημιουργίας. Συμμετοχή σε μαθητικά συνέδρια και διαγωνισμούς, πολιτιστικές διαδρομές, αθλητικά
δρώμενα και εθελοντικές δράσεις, ευρωπαϊκά προγράμματα και εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό, ξεναγήσεις, διοργανώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, δημιουργικές εργασίες , πρωτότυπες δράσεις, ομιλίες, διακρίσεις , συνεντεύξεις είναι
κάποιοι κρίκοι της αλυσίδας των δράσεων που ενώνουν τη σχολική μας κοινότητα.
Σημαντική διάκριση η βράβευσή μας στα EDUCATION BYSINESS AWARDS 2017,
ως ένα από τα σχολεία με τις καλύτερες πρακτικές στην ελληνική εκπαίδευση.
Ξεχωριστός σταθμός η συνάντησή μας με τη διακεκριμένη Πανεπιστημιακό Ελένη
Γλύκατζη-Αρβελέρ, που εντυπωσίασε τους μαθητές με τον ανεμπόδιστο λόγο της
και το ακαταμάχητο χιούμορ της, καθώς και η αποκλειστική συνέντευξη που μας
παραχώρησε ο Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας και Διευθυντής της
Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Χρούσος.
Το σχολείο σε μαθαίνει πώς να μαθαίνεις, σχολίασε η κ. Αρβελέρ στη συνέντευξη που μας παραχώρησε. Πράγματι, το σχολείο πρέπει να λειτουργεί ως χώρος πειραματισμού και έρευνας, να καλλιεργεί το πνεύμα και την ψυχή, να εμπλέκει
τους μαθητές σε ομαδικές δράσεις, να τους δίνει κίνητρα μάθησης, να τους μυεί
σε νέες εμπειρίες, να καλλιεργεί τις δεξιότητές τους , να σέβεται τη διαφορετικότητά τους και τελικά να τους θωρακίζει για την ενήλικη ζωή τους. Μεγάλη η ευθύνη
να διαχειριζόμαστε εφήβους, μεγαλύτερη όμως αμοιβή τα λόγια των μαθητών μας
ότι βάλαμε κι εμείς το λιθαράκι μας στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους,
τους εμπνεύσαμε το όραμα και αποτελέσαμε θετικά πρότυπα. Δώστε στα παιδιά
σας τη δυνατότητα να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και στους εαυτούς σας την
επιλογή να μην στροβιλίζεστε στη «δίνη» της εποχής. Σε μια εποχή που κινδυνεύουμε να χάσουμε τον προσανατολισμό μας, ας μπολιάσουμε τα παιδιά μας με τις
αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του αλληλοσεβασμού, της αξιοκρατίας,
της αγάπης. Υπάρχει ανάγκη να διαμορφώσουμε ξεχωριστές προσωπικότητες με
όραμα και ελπίδα.
Αν και η Ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, όπως παρατήρησε η κ. Αρβελέρ,
εμείς, ως εκπαιδευτική κοινότητα, γράφουμε, σε κάθε μας βήμα, τη δική μας ιστορία και ευχόμαστε στους μαθητές μας να γράφουν κι εκείνοι ξεχωριστή ιστορία σε
κάθε τους επιλογή!

Έλενα Λουκοπούλου
Φιλόλογος
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Όμιλος Φυσικής
Η άλλη … Φυσική
Ο

όμιλος Φυσικής γ΄ γυμνασίου και Α΄ Λυκείου, δραστηριοποιήθηκε σε τομείς της Φυσικής που οι μαθητές δεν έχουν
την ευκαιρία να διδαχθούν σε καμία σχολική τάξη. Διερεύνησαν
τομείς όπως η φυσική στοιχειωδών σωματιδίων, η ατομική και η
πυρηνική φυσική, η αστροφυσική και η μετεωρολογία.
Κάποιες από τις βασικές δράσεις του ομίλου κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς που πέρασε ήταν οι ακόλουθες:

Ομιλία Ιατρικής Φυσικής
στο χώρο του σχολείου
Tη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 οι μαθητές του Ομίλου παρακολούθησαν ομιλία της κας Πλατώνη Π. Διδάκτορα Ιατρικής Φυσικής με θέμα «Ιατρική Φυσική». Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τις εφαρμογές της Φυσικής στην Ιατρική, για την
πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία ασθενειών καθώς και τη
βελτίωση της υγείας των ανθρώπων.

Φέραμε τον έναστρο ουρανό στο Σχολείο
Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 φιλοξενήσαμε στο
χώρο του σχολείου το Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο –
Planetarium On the Go. Το Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο
αποτελείται από μία ημισφαιρική οθόνη πλήρους θόλου (360ο),
με ένα θόλο διαμέτρου 6m και με επιφάνεια οθόνης 57τ.μ. Οι
μαθητές παρακολούθησαν στον θόλο του Πλανηταρίου την
ψηφιακή προβολή «Από τη Γη στο Σύμπαν». Ένα μοναδικό ταξίδι που προσφέρει στους μαθητές μία ολοκληρωμένη εικόνα
του αστρονομικού Σύμπαντος με τρόπο απλό, αφηγηματικό και
εντυπωσιακό.

Επίσκεψη στο Ερευνητικό Κέντρο
Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
Οι μαθητές του Ομίλου επισκέφθηκαν, τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» στο πλαίσιο του προγράμματος Αγωγής
Υγείας που συμμετέχουν, με τίτλο «Παραγωγή και Μελέτη Ηλεκτρομαγνητικών (Η/Μ) Ακτινοβολιών»
Εκεί, ξεναγήθηκαν στο Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής και ειδικότερα στον χώρο του επιταχυντή σωματιδίων. Ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα
των επιστημόνων και για τις εφαρμογές τους στην καθημερινότητα.
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Επίσκεψη στο Ερευνητικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

Πραγματοποίηση απλών πειραμάτων
μετεωρολογίας, όπως η μέτρηση υγρασίας
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
Στο πλαίσιο της δράσης «Βασικές Αρχές Μετεωρολογίας» οι μαθητές μέτρησαν την υγρασία εσωτερικού και εξωτερικού χώρου με την χρήση υγρού και ξηρού θερμομέτρου.

Πραγματοποίηση του πειράματος
του Ερατοσθένη στην αυλή του σχολείου
Οι μαθητές του Ομίλου 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, 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.

Συμμετέχοντες Μαθητές:
Γυμνασίου: Βίκτωρας Κουζέλης, Αντώνης Κυβέλλος, Μαριάνθη
Μεταξάκη, Βασίλης Νησιανάκης, Ειρήνη Σάββα, Ευθύμης Σπανόπουλος, Ελισάβετ Τσιμπούκη
Λυκείου: Ελένη Αναστασιάδου, Ανδρέας Γιαννακούρης, Βύρωνας Δασκολιάς, Μάρκος Δεληγιάννης, Παναγιώτης Δημητριάδης, Θάνος Ιγγλέζος, Σαββίνα Ιωάννου, Φανή Καραμπατέα, Μαρία Καράμπελα, Μαρία Κιοϊλόγλου, Αθανασία Κοσμίδη, Ειρήνη
Κουδουνάκου, Δημήτρης Κουφάκης, Ελένη Κωνσταντινίδου,
Αναστασία Λίτσα, Βασίλης Λουκάς, Γιάννης Μάστορας, Ιωάννα Μελά, Ηλιάνα Μελαδάκη, Μαριάννα Μπακοπούλου, Εριφύλη
Μωραίτη, Ειρήνη Παπαδάκη, Άννα Παπαδοπούλου, Ελευθερία
Πρελορέντζου, Ρήγας Σάββας, Αναστασία Σαϊτά, Ανδρέας Τρακαδάς
Υπεύθυνες Προγράμματος:
Άννα Παπακώστα, Βασιλική Θεοφάνη – Φυσικοί
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Οι μαθητές
λογοτεχνούν…
Σ

το μάθημα της Νεοελληνικής Γραμματείας εμβαθύνουμε
στην ποίηση και την πεζογραφία, ελληνική και ξένη, και τις
μελετούμε για να διδαχθούμε από αυτές. Καλλιεργούμε έναν
τρόπο συνάντησης για όλους, για όσους αγαπούν να διαβάζουν
και να γράφουν, για όλους τους φίλους του βιβλίου.
Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούμε το πρόγραμμα «Λογοποιούμε» σε Γυμνάσιο και Λύκειο και συνδέουμε τη λογοτεχνία με
άλλες μορφές τέχνης, όπως το θέατρο, τη μουσική και τον χορό.
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 παράγουν 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 «Μικρός Πρίγκιπας» του Σ. Εξιπερί, οι
μαθητές της Β΄ Γυμνασίου το «Ζητείται Ελπίς» του Αν. Σαμαράκη,
ενώ οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου το έργο «Κοσμοδρόμιο» της
Ελ. Κατσαμά.

Διακρίσεις σε Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς
4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για τον Έλεγχο
του Καπνίσματος στο πλαίσιο του 7ου Μαθητικού Συνεδρίου
«Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα», του Ερευνητικού
Εργαστηρίου “George D. Behrakis Research Lab – Hellenic
Cancer Society”: Εβελίνα Σούκου, 1ο βραβείο με το διήγημα
«Ένα γράμμα για τη μαμά».
Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός της Πανελλήνιας
Ένωσης Λογοτεχνών (κατηγορία ποίησης) : 1. Εβελίνα Σούκου,
2ο βραβείο με το ποίημα «Δεν πρόλαβες». 2. Δήμητρα Κιοϊλόγλου, 1ος έπαινος με το ποίημα «Υπάρχει ελπίδα;» 3. Ειρήνη
Κουδουνάκου, 2ος έπαινος με το ποίημα «Ζωγραφιές».

Η μαθήτρια Αιμιλία Λυμπεροπούλου
ανάμεσα στην τελική δεκάδα στον
Διαγωνισμό Ερμηνευτικής Ανάγνωσης Λογοτεχνικών Κειμένων

τας, 1ος έπαινος με το ποίημα «Εφηβικές σκέψεις» 2. Παναγιώτα
Μάστορα, 2ος έπαινος με το ποίημα «Κι ίσως δεν ήταν γραφτό».
8ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης Γυμνασίων και Λυκείων του Συνδέσμου Εκδοτών Βορείου Ελλάδος:
1. Εβελίνα Σούκου, 1ος Έπαινος με το ποίημα «Δεν πρόλαβες».
2. Παναγιώτα Μάστορα, 1ος έπαινος με το ποίημα «Κι ίσως δεν
ήταν γραφτό».
Διαγωνισμός Ερμηνευτικής Ανάγνωσης, Κολλέγιο Αθηνών
και Ψυχικού με θέμα την ποίηση του Διονύσιου Σολωμού στις
6 και 7 Μαρτίου 2017, με τις μαθήτριες Λιακέα Ιωάννα, Λυμπεροπούλου Αιμιλία, Παπαθεοδώρου Αικατερίνη, Σπυράτου Χρυσούλα και τον μαθητή Μητρούλια Κωνσταντίνο: σε σύνολο 90
μαθητών και 20 σχολείων, η μαθήτρια Λυμπεροπούλου Αιμιλία
διακρίθηκε στην τελική δεκάδα.
Αναμφισβήτητα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου εμπλέκονται στο παραπάνω πρόγραμμα και καλλιεργούν τη δημιουργική τους αυτοέκφραση.
Συγχαρητήρια σε όλους!
Συμμετέχοντες Μαθητές:
Γυμνάσιο: Παναγιώτα Μάστορα, Ανθή Μπακοπούλου, Ασημίνα
Μυλωνά-Αλεξιάδη, Νίκος Μιχιώτης, Σωτήρης Μωραΐτης, Χρυσούλα Παρθένη, Μανώλης Συντέτας, Αιμιλία Τάτα
Λύκειο: Δήμητρα Κιοϊλόγλου, Ειρήνη Κουδουνάκου, Ιωάννα-Νίκη Λιακέα, Αιμιλία Λυμπεροπούλου, Κωνσταντίνος Μητρούλιας,
Άννα Παπαδοπούλου, Αικατερίνη Παπαθεοδώρου, Χρυσούλα
Σπυράτου, Εβελίνα Σούκου, Ανδρέας Τρακαδάς, Άννα Χριστοφορίδου
Υπεύθυνες Προγράμματος:
Ελένη Κλαδά - Κυπαρισσία Παναγιάρη, Φιλόλογοι

Πανελλήνιος και Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (κατηγορία ποίησης): 1. Μανώλης Συντέ-

Ακολουθούν έργα των μαθητών:

Η Παναγιώτα Μάστορα (β3 Γυμνασίου) στη βράβευσή της
για τον 2ο έπαινο στον Πανελλήνιο και Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό της Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών

O Μανώλης Συντέτας (β1 Γυμνασίου) στη βράβευσή του
για τον 1ο έπαινο στον Πανελλήνιο και Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό της Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών
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Γράμμα για τη μαμά
Εβελίνα Σούκου

Εφηβικές Σκέψεις
Μανώλης Συντέτας
(β1 Γυμνασίου)
1ος έπαινος στον Πανελλήνιο και
Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό της
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών
Ο ήλιος αλητεύει από το χάραμα στους γύρω λόφους.
Ο μπάτης περπατά ξυπόλητος πάνω στο ξανθό ακρογιάλι
κι απλώνει το χέρι ταράζοντας
τα όνειρα της θαλασσιάς κόρης.
Μια ψυχή πλημμυρισμένη φως,
γεμάτη δύναμη και θέληση για ζωή,
με μάτια κόκκινα από το αλάτι
αγναντεύει τον ορίζοντα χωρίς μιζέρια.
Το μυαλό αλαργεύει πέρα στο ανοικτό πέλαγος.
Ψάχνει απεγνωσμένα το δικό του μονοπάτι.
Ένας δράκος ξεπηδά από το άντρο του,
καίγοντας με πύρινη φλόγα τ’ άσπρα φτερά των αγγέλων.
Παίρνω ανάσα, σκουπίζω τον ιδρώτα.
Ζωγραφίζω με το πινέλο τον κόσμο από την αρχή.
Φυτεύω ένα βιβλίο
και τ’ αγάλματα ξεπαγώνουν.
Ζεστά χέρια σφίγγουν το λαιμό του θεριού
και τα πινέλα χοροπηδούν.
Ζωγραφίζουν χαμόγελα,
Χαμόγελα παιδιών.

Και ίσως δεν ήταν γραφτό
Παναγιώτα Μάστορα
(β3 Γυμνασίου)
1ος Πανελλήνιος Έπαινος στον 8ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης Γυμνασίων και Λυκείων του
Συνδέσμου Εκδοτών Βορείου Ελλάδος & 2ος έπαινος
στον Πανελλήνιο και Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό της
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών
Κι ίσως δεν ήταν γραφτό
να δρασκελίσω σύννεφα.
Πάντα ήθελα να σημαδεύω με την καρδιά
και με έκαναν να σημαδεύω με το νου.
Πίνω γνώσεις και πληροφορίες
πλέον μόνο μηχανικά.
Μήπως πρέπει να σκίσω την συνήθεια;
Κι ίσως, μήπως να ξεκινήσω να διαβάζω
τους ανθρώπους, κι όχι να μιλάω γι’ αυτούς;
Πάντα ήθελα να διαβάζω θάλασσες
και να δρασκελίζω ηπείρους.
Κι ίσως δεν ήταν γραφτό.
Μήπως πρέπει να σκίσω τα συναισθήματα;

(Α3 Λυκείου)
1ο Βραβείο στον 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό
Διαγωνισμό για τον Έλεγχο του Καπνίσματος
Αγαπημένη μου μαμά,
Αν και ακόμα δεν έχουμε δει η μια την άλλη, νιώθω ήδη τόσο περήφανη για σένα. Με απίστευτη συγκίνηση κρυφάκουσα, από εδώ
όπου βρίσκομαι, την απόφαση σου να σταματήσεις το κάπνισμα
για χάρη μου. Φαντάζομαι ότι μετά από τόσα χρόνια που κάπνιζες
δεν ήταν πολύ εύκολο. Εγκαταλείπεις μια συνήθεια που ήταν για
σένα κάτι σαν ψυχολόγος της στιγμής, μια φευγαλέα ανόητη παρηγοριά. Όμως με την απόφαση σου αυτή μου δίνεις καταρχήν
το δικαίωμα όχι μόνο να γεννηθώ, αλλά κυρίως να γεννηθώ υγιής.
Υπάρχει σπουδαιότερο δώρο;
Με απομακρύνεις από ένα θλιβερό σύνολο χιλιάδων παιδιών που
θα χάσουν τη ζωή τους εξαιτίας μιας νοσηρής επιλογής των ενηλίκων. Μου δίνεις το δικαίωμα να ακολουθήσω όποιο δρόμο θέλω
στη ζωή, να γίνω αθλήτρια ή χορεύτρια, ορειβάτης ή κολυμβήτρια.
Δεν μ’ αναγκάζεις να ζω σε ένα καθεστώς σιωπηλής πνιγηρής
βίας εις βάρος μου. Με φέρνεις στον κόσμο ελεύθερη, όπως θα
έπρεπε να είναι όλα τα παιδιά και όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη.
Ταυτόχρονα όμως αναγνωρίζεις έμπρακτα, ξεκινώντας από
μένα την ίδια, τα δικαιώματα αυτών που ονόμασες «παθητικούς
καπνιστές».
Προστατεύοντας τη δική μου υγεία, ξεκινάς να προστατεύεις και
την υγεία όλων των άλλων γύρω σου, στο σπίτι, ή στη δουλειά, στο
εστιατόριο ή στην καφετέρια. Όχι μόνο όσων ξέρεις, της οικογένειας και των φίλων σου, αλλά και των αγνώστων που κάθονται δίπλα
σου ή εργάζονται εκεί όπου εσύ θα διασκεδάζεις.
Με αυτή σου την απόφαση κάνεις πράξη αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο στον καθένα. Αναγνωρίζεις το δικαίωμα
όλων όσων είναι θύματα του παθητικού καπνίσματος να έχουν
την υγεία τους. Το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα αυτό που δεν
σχετίζεται απλώς με την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη και ζωή, αλλά
σχεδόν ταυτίζεται μαζί της. Να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο και
εκείνοι ανεμπόδιστοι να ασχοληθούν με ό, τι τους ευχαριστεί και
τους εξελίσσει ως προσωπικότητες.
Στη μάχη ανάμεσα στο δικαίωμα σου να καπνίζεις στο σπίτι
και σε δημόσιους χώρους και στο ατομικό δικαίωμα αυτών που
δικαίως αρνούνται να εκτεθούν στους κινδύνους του παθητικού
καπνίσματος, εσύ επιλέγεις να νικήσει το κοινό καλό και όχι η προσωπική σου ευχαρίστηση.
Όσο και αν έχεις δικαίωμα να ορίζεις η ίδια τις επιλογές σου,
ακόμα και αυτή την τόσο καταστρεπτική, δίνεις προτεραιότητα
στους συνανθρώπους σου, για να μην επιβαρύνονται, ούτε να
βλάπτονται εξαιτίας σου.
Δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν αυτοί που καπνίζουν είναι περισσότεροι από τους παθητικούς καπνιστές. Σε άκουσα όμως να λες
ότι, ακόμα και αν είστε περισσότεροι, οφείλετε ως άνθρωποι και
πολίτες εσείς οι ίδιοι να προστατεύσετε το δικαίωμα μιας μειοψηφίας που συνθλίβεται μέσα στον καπνό, στη νικοτίνη και σε 250 άλλες βλαβερές ουσίες, με βαριές συνέπειες και χωρίς δυνατότητα
αντίστασης. Αλήθεια, πόσο γενναίο μού ακούστηκε αυτό!
Δεν ξέρω αν υπάρχουν νόμοι που επιβάλλουν κάτι τέτοιο, όμως
μου φαίνεται σημαντικότερο ότι εσύ σκέφτηκες, υπολόγισες και
κυρίως σεβάστηκες τους συνανθρώπους σου, χωρίς να διαβάσεις
την απόφαση κάποιου δικαστηρίου.
Έτσι δεν θα έπρεπε να κάνουν όλοι;
Σε ευχαριστώ και ανυπομονώ να με πάρεις αγκαλιά!
Με αγάπη,
το αγέννητο παιδί σου…
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Δεν πρόλαβες
Εβελίνα Σούκου
(Α3 Λυκείου)

Υπάρχει ελπίδα;
Κιοϊλόγλου Δήμητρα
(Γ1 Λυκείου)

2ο βραβείο στον Πανελλήνιο
Μαθητικό Διαγωνισμό της Πανελλήνιας
Ένωσης Λογοτεχνών / 1ος Πανελλήνιος Έπαινος στον 8ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης Γυμνασίων και Λυκείων του
Συνδέσμου Εκδοτών Βορείου Ελλάδος
Τα ξημερώματα που δεν ξημέρωσαν ποτέ.
Σταμάτησαν τα παιδικά παιχνίδια,
άδειασαν οι πλατείες από παιδιά.
Κίτρινα αστέρια στοίχειωσαν τα παιδικά τραγούδια,
μια συνεχής φασαρία, μια βίαιη σιωπή.
Και ο χρόνος περνούσε.
Και μαζί και τα τρένα αδίστακτα
πάνω σε σιδερένιες ράγες, σέρνουν τη φρίκη.
Δεν πρόλαβες να καταλάβεις, δεν πρόλαβες να παίξεις.
Τα μικρά σου χέρια σφίγγουν με πόνο την τελευταία ελπίδα.
Στα μάτια σου παλεύουν τα δάκρυα με τα «γιατί».
Στερνή παρηγοριά σου η μάνα και το χάδι του ουρανού,
αναζητώντας τα μέσα στους λάκκους του μίσους.
Η μυρωδιά μπερδεύτηκε με στάχτες.
Το σώμα της μυρίζει καμένο
και τα σκελετωμένα χέρια σου
δεν φτάνουν πια να αγκαλιάσουν τα κομμάτια της.
Πάνω τους καμιά φορά ίσως να σιγοψιθύριζες
κάποια προσευχή.
Δεν πρόλαβες να καταλάβεις, δεν πρόλαβες να παίξεις.
Ήσουν παιδί και σε έκαναν αριθμό.
Ήσουν παιδί και σε έντυσαν θάνατο.
Σε παίρνει μακριά το μίσος, η βάρβαρη οργή.
Δεν πρόλαβες να καταλάβεις, δεν πρόλαβες να παίξεις.
Ποιοι μένουν πίσω;
Ποιοι αντέχουν το ασήκωτο φορτίο της μνήμης;
Να σου επιστρέψουν χαρές και γιορτές, τα παιχνίδια και τα
παραμύθια σου.
Να σε ξαναγεννήσουν μέσα στη συγγνώμη και στην ταπείνωση.
Να ξεπλύνουν με τη θύμησή σου τον καπνό της κόλασης.
Κανένας δεν κατάλαβε τον γρίφο της ντροπής,
την τελική λύση, την ατέλειωτη σιωπή.
Όσα τότε δεν είπανε οι λυγμοί για σένα,
να φωνάξουν Τώρα και για Πάντα «ποτέ ξανά».
Για να Προλάβεις να Παίξεις και να Συγχωρήσεις.

Συμμετοχή στον Διαγωνισμό Ερμηνευτικής
Ανάγνωσης Λογοτεχνικών Κειμένων
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1ος έπαινος στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών
Ανείπωτα λόγια, μάτια θολά, δακρυσμένα.
Φωνές που δεν ακούγονται και όλοι σωπαίνουν.
Πάθη ατελείωτα και οικογένειες μισές
μια στάλα ελπίδας προσμένουν.
Μάνα, που κρατάς το παιδί στα σπλάχνα σου,
μην λυγίσεις, μην παραδοθείς.
Παρά μόνο συνέχισε...
Ποτέ δεν είναι αργά για να ελπίζεις.
Μα το βλέμμα είναι χαμηλό και τα πόδια τρέμουν.
Τριγύρω άνθρωποι ακροβατούν ανάμεσα
στη ζωή και στον θάνατο.
Στοιβαγμένες ψυχές που νιώθουν ξένες.
Ιχνηλασία σε μονοπάτια επικίνδυνα
με ακραιφνείς στόχους που ψάχνουν εξιλέωση.
Πελώρια σύρματα ορθώνονται μπροστά,
εμπόδιο στο όνειρο, παραποίηση
μιας υποτιθέμενης ελευθερίας.
Την ίδια στιγμή ιαχές κάποιων νικητών
γδέρνουν τα αφτιά, ματώνουν την καρδιά
και κλείνουν ερμητικά τα χείλη,
αδύναμα να αρθρώσουν δύο λέξεις: Υπάρχει ελπίδα;

Ζωγραφιές
Κουδουνάκου Ειρήνη
(Α3 Λυκείου)
2ος έπαινος στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών
Ένα παιδί στεκόταν όρθιο μια μέρα του Νοέμβρη.
Έπινε λίγο το νερό όσο είχε απομείνει.
Ο άνεμος το φύσαγε το κρύο το σκεπάζει.
Πάνω στη σάπια της σχεδία μ’ ένα μικρό μολύβι
ζωγράφιζε σε ένα χαρτί έναν πνιγμένο γλάρο.
Που τρεις βδομάδες έπλεε δίπλα από τη σχεδία.
Και αφού μ’ αυτό τελείωσε, τότε έπιασε τον κόσμο.
Μα δε χωρούσαν στο χαρτί η θάλασσα και ο ήλιος.
Και άλλο ένα γλάρο έπιασε,
να’ χει να ζωγραφίζει.

Δράσεις της Περιβαλλοντικής Ομάδας
Από το Α...ως το Ω… οικολογικά!

Φ

έτος ο Περιβαλλοντικός Όμιλος του Γυμνασίου δραστηριοποιήθηκε σε προγράμματα και δραστηριότητες που
στόχο είχαν την ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω σε θέματα διαχείρισης φυσικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση υλικών και τη μείωση του όγκου
των σκουπιδιών, καθώς και την κατανόηση της σημασίας της
ισορροπημένης διατροφής στην υγεία των εφήβων.

τίας της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, τις επιπτώσεις στην ποιότητα των τροφίμων αλλά και του περιβάλλοντος
που προκύπτουν κατά το ταξίδι από τον παραγωγό μέχρι τον
καταναλωτή, την αξία των βιολογικών προϊόντων και τέλος τις
σύγχρονες διατροφικές τάσεις της χορτοφαγίας, της ωμοφαγίας και των super τροφών.

Ο ‘Όμιλος συμμετείχε και φέτος στην παγκόσμια διαδικτυακή
πλατφόρμα Aspnet της UNESCO στον τομέα «Βιοποικιλότητα
και Αειφορία», στην εκστρατεία Let’s Do It Greece και σε άλλες
δράσεις.

Κάθε Τετάρτη λοιπόν, υπό τον συντονισμό των καθηγητριών
Παπαδοπούλου Καλλιόπη (Χημικός) και Κατσαμάγκα Ηρώ (Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας), οι μαθητές πραγματοποίησαν
ενδοσχολικές και εξωσχολικές περιβαλλοντικές δράσεις με
στόχο την προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο.

Παράλληλα, φέτος οι μαθητές προβληματίστηκαν σχετικά με
τη συσχέτιση των καθημερινών διατροφικών συνηθειών εξ’ αι-

Συγκεκριμένα, οι μαθητές ασχολήθηκαν βιωματικά με τα παρακάτω:
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Ενδοσχολικά:
• δημιουργία σχολικού λαχανόκηπου,
• φύτευση πατάτας σε σάκους,
• παρασκευή αρωματικού βιολογικού σαπουνιού και υγρού
κρεμοσάπουνου,
• ανακύκλωση οργανικών υλικών,
• παραγωγή βιολογικού λιπάσματος,
• καλλιέργεια αρωματικών βοτάνων και λουλουδιών,
• αποξήρανση βοτάνων και μυρωδικών,
• διατήρηση σκουληκόφαρμας,
• συλλογή παραδοσιακών σπόρων,
• παρασκευή φρέσκιας και απαστερίωτης μπύρας με την
επωνυμία «Ω»,
• παρασκευή Limoncello και σπιτικής λεμονάδας με βιολογικά
λεμόνια,
• συμμετοχή στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar του σχολείου και
πώληση βιολογικών σαπουνιών και μπύρας δικής μας παρασκευής (τα έσοδα προσφέρθηκαν στο Σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ»)
• δημιουργία 2ου τεύχους εγχειριδίου για τα βότανα με τίτλο
«Βοτανολογώντας ΙΙ»
• εργαστήρια μαγειρικής με τα λαχανικά συγκομιδής από τον
λαχανόκηπο,
• εργαστήρια μαγειρικής με χορτοφαγικές συνταγές, όπως
mousse chocolat από αβοκάντο, χορτοφαγικό club sandwich
και γάλα αμυγδάλου,
• γνωριμία με τις ελληνικές super τροφές,
• γνωριμία με τη γαστρονομία της Λατινικής Αμερικής και τα
τοπικά προϊόντα.
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Εξωσχολικά:
• συμμετοχή στη δράση Let’s do it
Greece 2016 σε συνεργασία με το
δίκτυο Μεσόγειος SOS και τον Δήμο
Μαραθώνα με καθαρισμό της παραλίας Νέας Μάκρης και συμμετοχή στην
Εβδομάδα Εθελοντισμού (27.3.20172.4.2017) φυτεύοντας άνθη και φυτά
στην αυλή του σχολείου,
• συγκέντρωση πλαστικών πωμάτων
για τον εθελοντικό σύλλογο «ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ» στο πλαίσιο της δράσης «ΕΥ.
ΣΗ.Μ.Α. – Ευαισθητοποιημένης
Ανακύκλωσης»
• 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 στα Καλάβρυτα
και στην Καλαμπάκα
• μέλος για δεύτερη χρονιά του Εθνικού Δικτύου Σχολείων
που συντονίζει το ΚΠΕ Μακρυνίτσας με θέμα: «Τα βότανα
στη ζωή μας».
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους μαθητές
για την εξαιρετική συνεργασία!

Συμμετέχοντες Μαθητές:
Ελένη Αγγελή-Αγγελάκη, Νικολέττα Αγγελή Αγγελάκη, Δανάη
Αλεξοπούλου, Κωνσταντίνος Ανδρινόπουλος, Χρίστος Αποστόλου, Αναστάσιος Βαφειάδης, Μαρία Διαμαντοπούλου, Αλέξανδρος Θεοφιλόπουλος-Γκρένιτς, Γιώργος Ιωάννου, Κωνσταντίνος Καλπούζος, Χρήστος Καρανάνος, Βαρβάρα Κατιμερτζή,
Άννυ Καλομοίρη, Ελεάννα Καρρέρ, Αντώνης Κωνσταντιανός,
Σάββας Κωνσταντινίδης, Γιούλη Λιούνη, Δημήτρης Λύρας, Ειρήνη Ματράγκα, Μαρία Ματράγκα, Βικτωρία Μαυρίκη, Αλεξάνδρα Μεγαλοκονόμου, Βασίλης Μεϊντάνης, Σωτήρης Μωραΐτης,
Χρυσούλα Παρθένη, Παναγιώτης Πάτσης, Μαριάννα Πλατανησιώτη, Γιάννης Παπαδάκης, Δήμητρα Παπαδοπούλου, Γεωργία
Πολίτη, Στέλιος Ρούλιας, Κατερίνα Σκαλτσά, Θοδωρής Σπυράτος, Εύα Τζαλακώστα, Σοφία Τορνάρου, Σωτήρης Χουντής
Υπεύθυνες Προγράμματος:
Ηρώ Κατσαμάγκα, Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας
Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Χημικός
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Ρομποτική

H

λειτουργία του Ομίλου Ρομποτικής στο Σχολείο μας συνεχίστηκε με επιτυχία για δεύτερη χρονιά. Οι μαθητές που
επέλεξαν τον συγκεκριμένο Όμιλο, έγιναν κοινωνοί των μεθόδων που ακολουθεί ο Τομέας της Ηλεκτρονικής και του Αυτοματισμού και παράλληλα εφάρμοσαν τις μεθόδους αυτές σε
συγκεκριμένες πλακέτες και μικροεπεξεργαστές.
Βασικοί στόχοι του Ομίλου, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, αποτέλεσαν καταρχάς η γνώση και η εκπαίδευση,
αλλά και η κατανόηση και εμπέδωση των θετικών συνεπειών
της συνεργατικής και ομαδικής εργασίας. Στη φετινή χρονιά ο
χωρισμός των μελών του Ομίλου σε ομάδες εργασίας δεν ήταν
αυστηρά καθορισμένος και παγιωμένος, αλλά δυναμικός. Ανάλογα δηλαδή με το ενδιαφέρον που έδειχνε ο κάθε μαθητής
αλλά και το αντικείμενο δράσης που είχε κάθε ομάδα, υπήρχε
η δυνατότητα για ευελιξία στη συνεργασία και στη δομή των
ομάδων.
Εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό του τρόπου λειτουργίας
του Ομίλου Ρομποτικής είναι και το γεγονός ότι ο ρόλος του
εκπαιδευτικού είναι συνειδητά βοηθητικός και συνεργατικός
περισσότερο, παρά καθοδηγητικός. Ο υπεύθυνος του Ομίλου
προσπάθησε να καλλιεργήσει την αλληλοδιδακτική μεταξύ των
μαθητών.
Στο πλαίσιο της καθοδηγούμενης αυτενέργειας που χαρακτηρίζει τη λειτουργία του ομίλου, ήταν λίγες οι φορές που οι
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μαθητές έχρηζαν ανάγκης αναλυτικών οδηγιών των βημάτωνενεργειών που έπρεπε να ακολουθήσουν προκειμένου να λειτουργήσουν τα κυκλώματα και τα ρομπότ που κατασκεύασαν.
Προτιμήθηκε η μεθοδολογία «δοκιμής και λάθους» από τους
μαθητές, παρά η άμεση διόρθωση των λαθών τους από τον καθηγητή. Η μεθοδολογία αυτή είναι, προφανώς, πολύ πιο απαιτητική αλλά ταυτόχρονα και πιο ουσιαστική για τους μαθητές.

Πλατφόρμες υλοποίησης
ρομποτικών εφαρμογών
Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ομίλου αξιοποιήθηκαν, όπως
και την περσινή χρονιά, οι μικροεπεξεργαστές Arduino.
Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου όμως ενισχύθηκε, καθώς σε
αυτόν προστέθηκε κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής
χρονιάς μια επιπλέον ρομποτική πλατφόρμα: το ρομπότ Lego
Mindstorms EV3.

Συμπερασματικά
Οι μαθητές οι οποίοι συμμετείχαν στον Όμιλο Ρομποτικής
εργάστηκαν σε ένα περιβάλλον δημιουργικό, ευχάριστο και
ανταποκρινόμενο στα ενδιαφέροντά τους. Η ενασχόληση με
το ρομπότ της Lego καθώς και με τα Arduino παρέχει δυνατότητες και προοπτικές για την κατασκευή ακόμη περισσότερων
έργων ρομποτικής στο άμεσο μέλλον. Το ταξίδι της δημιουργίας συνεχίζεται!

Συμμετέχοντες Μαθητές:
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Νίκος Δράκος, Αναστάσιος Ευμορφόπουλος, Δημήτρης Καραγιάννης, Παναγιώτης Κικίλιας, Φώτης Κυβέλλος, Γιάννης Λιούνης, Μάριος Μιχαηλίδης, Δημήτρης Μωραΐτης Παύλος Παγουλάτος, Κωνσταντίνος Στουραΐτης, Γιώργος Τσούτρας
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Θανάσης Χούπας, Καθηγητής Πληροφορικής
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Όμιλος Επιχειρηματολογίας
Επιχειρηματολογία
και Κριτική Σκέψη

Η

αντιλογία συχνά συγχέεται με την ανούσια ανταλλαγή λεκτικών διαξιφισμών, την εριστικότητα και την αυθάδεια.
Ωστόσο, η συγκροτημένη και ευπρεπής ανταλλαγή απόψεων,
η αντιπαράθεση επιχειρημάτων υπέρ ή/ και εναντίον μιας δεδομένης θέσης, συνεισφέρει αποφασιστικά στην πληρέστερη
κατανόηση ενός ζητήματος. Παράλληλα, φέρνει τους συνδιαλεγομένους πιο κοντά, παρέχοντάς τους έναν κοινό χώρο επικοινωνίας στο επίπεδο του λόγου, μακριά από στείρες προκαταλήψεις και φανατισμούς.
Η συγκρότηση Ομίλου Επιχειρηματολογίας στο σχολείο μας
αποσκοπεί ακριβώς στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των
μαθητών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να προπονήσουν τη σκέψη τους και να εμπλουτίσουν τον πληροφοριακό τους οπλισμό,
ενισχύοντας έμμεσα και τις επιδόσεις στο γλωσσικό μάθημα.
Ο Όμιλος λειτούργησε πρώτη φορά φέτος
και κινήθηκε σε τρεις άξονες:
α. Οι μαθητές επέλεξαν θέματα της επικαιρότητας και επιχειρηματολόγησαν, δίνοντας βάρος στη λογική διάρθρωση των
επιχειρημάτων, την πειθαρχημένη συνεργασία με τους συμμαθητές τους και την κριτική των θέσεων της αντίπαλης πλευράς.
Οι απόψεις τους αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σχολείου.
β. Πήραμε μέρος στο Φεστιβάλ Σχολείων από όλη την Ελλάδα για το επετειακό έτος Αριστοτέλη, που οργανώθηκε από
το Υπουργείο Παιδείας και την UNESCO και έλαβε χώρα στο
Υπουργείο Παιδείας, τον Δεκέμβριο 2016. Αξίζει να σημειωθεί
ότι την παρουσίαση του Ομίλου επαίνεσε η οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ.

Συμμετοχή του Ομίλου Επιχειρηματολογίας
στο Μαθητικό Φεστιβάλ Αριστοτέλη

γ. Συμμετείχαμε στους τρίτους Μαθητικούς Αγώνες Επιχειρηματολογίας, «Αντιλογίες 2017», τον Φεβρουάριο 2017,
στο 1ο ΓΕ.Λ. Παπάγου, που διοργάνωσαν η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, το 1ο ΓΕ.Λ. Παπάγου, η
Γερμανική Σχολή Αθηνών, η «Πολύτροπη Αρμονία» και η Ελληνογαλλική Σχολή «Jeanne D’ Arc». Στους Αγώνες συμμετείχαν 41 σχολεία (39 από την Περιφέρεια της Αττικής και 2 από
τη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας).
Η Επιστημονική Επιτροπή (αποτελούμενη από 23 πανεπιστημιακούς καθηγητές, συμβούλους του Ι.Ε.Π. και σχολικούς
συμβούλους) διαμόρφωσε τα θέματα στα οποία  κλήθηκαν να
επιχειρηματολογήσουν οι Ομάδες του Λόγου και του Αντιλόγου και τα οποία ήταν: Στον 1ο γύρο «Η σάτιρα δεν έχει όρια»,
στον 2ο γύρο «Το πολυπολιτισμικό μοντέλο της Ευρώπης δε
λειτουργεί» και στον 3ο γύρο «Τα αρχαιολογικά μνημεία δεν
πρέπει να διατίθενται για εμπορική εκμετάλλευση».
Οι μαθητές του Ομίλου που πήραν μέρος ήταν: Λιακέα Ιωάννα, Παπαθεοδώρου Κατερίνα, Σπυράτου Χρυσούλα, Στασινόπουλος Χρήστος, Στάμου Πηνελόπη, Στριγγλή Έλενα, Συντέτα Σταυρούλα.
Συμμετέχοντες Μαθητές:
Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Ίριδα Θεοχάρη, Κατερίνα Καραμηνά, Κωνσταντίνα Κυβέλου, Ιωάννα Λιακέα, Αιμιλία Λυμπεροπούλου, Δανάη Μεταξάκη, Χριστίνα Μιχαλιτσιάνου, Αλέξανδρος
Ναεράτος, Κατερίνα Παπαθεοδώρου, Νίκος Παπαϊωάννου,
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, Βασίλης Πέτικας, Στέφανος
Πετράτος, Μικαέλα Πολυζωγοπούλου, Χρυσούλα Σπυράτου,
Χρήστος Στασινόπουλος, Πηνελόπη Στάμου, Έλενα Στριγγλή,
Σταυρούλα Συντέτα
Υπεύθυνη
Προγράμματος
Κυπαρισσία Παναγιάρη,
Φιλόλογος

Συμμετοχή του Ομίλου Επιχειρηματολογίας στους 3ους Φιλικούς Μαθητικούς Αγώνες Επιχειρηματολογίας «Αντιλογίες»
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Η Γεωμετρία
χωράει σε ένα
κουνουπίδι!

Μ

πορούν τα μαθηματικά να αποτελέσουν
πηγή έμπνευσης για σπιτικά μπισκοτάκια;
Πόση γεωμετρία χωράει σε ένα κουνουπίδι;
Πώς μπορεί λίγη χρωματιστή πλαστελίνη
να μας ταξιδέψει στον χρόνο;
Μπορούμε να δημιουργήσουμε τον κόσμο
με κύβους και πυραμίδες;
Όταν ακούμε για Μαθηματικά συνήθως έρχεται στο μυαλό
μας η άλγεβρα που μάθαμε στο γυμνάσιο ή εκείνες οι πολύπλοκες ασκήσεις γεωμετρίας που συναντήσαμε στο Λύκειο.
Στην πραγματικότητα όμως τα Μαθηματικά δεν λείπουν ποτέ
από το πλευρό μας. Είτε τα αναγνωρίζουμε είτε όχι, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Οι πιο απλές, οι
πιο θεμελιώδεις μαθηματικές έννοιες, αλλά και οι πιο συνθέτες,
οι πιο αφαιρετικές συλλήψεις ενυπάρχουν στα έργα τέχνης που
θαυμάζουμε, στα παιχνίδια που παίζουμε, στη μουσική, στο
φαγητό που μαγειρεύουμε.
Ο Όμιλος Μαθηματικών δημιουργήθηκε από αγάπη και θαυμασμό γι’ αυτήν ακριβώς την καθημερινότητα. Χωρίς την πίεση
της διδακτέας ύλης και της βαθμολογίας, η αναζήτηση των μαθηματικών μορφών που διέπουν τον κόσμο μας παύει να είναι
μάθημα και γίνεται παιχνίδι. Περνάει μέσα από την αναζήτηση
των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων του καθενός, μέσα από
την ανακάλυψη των δυνατοτήτων και των επιλογών. Αφήσαμε
λοιπόν τα μολύβια και τα τετράδια στην άκρη και πήραμε πινέλα, πλαστελίνη, μπάλες, φρούτα και ό,τι άλλο δεν είχαμε χρειαστεί ποτέ μέχρι τώρα, για να συζητήσουμε για Μαθηματικά.
Κάνοντας χαρτοκοπτική, πλάθοντας κουλουράκια, παίζοντας,
στήνοντας κατασκευές, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές καταφέρνουμε να ανακαλύπτουμε και να αποκαλύπτουμε τα μαθηματικά γύρω μας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε
όλη αυτή τη πορεία τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με ανθρώπους που μοιράζονται την ίδια αγάπη για τα Μαθηματικά, όπως ο Καθηγητής
του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημήτρης Χασάπης, αλλά και να
διδάξουν το ένα το άλλο.
Η αναζήτηση των μαθηματικών δομών σε αναπάντεχους
χώρους όπως αυτός της τέχνης, της βιολογίας ή των παιχνιδιών μάς ανοίγουν ένα παράθυρο προς τις δυνατότητες των
αντικειμένων, των εφαρμογών, των υλικών, αλλά και των ίδιων
των ενδιαφερόντων μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από
τα θέματα που συζητήσαμε μέσα στη χρονιά:

Πλατωνικά στερεά
Η φιλοσοφία συναντά τα μαθηματικά.
Αστρονομία
Μελετήσαμε συντεταγμένες και κλίμακες μέσα από διαστημικές αποστολές που αλλάζουν τα όρια του ηλιακού μας
συστήματος και εμπλουτίζουν (ή ακόμα και ανατρέπουν) τις
γνώσεις μας για το μακρινό διάστημα.
Η ταινία του Möbius
H τοπολογία γίνεται χαρτοκοπτική και βρίσκει απρόσμενες
τεχνολογικές εφαρμογές.
Τα «μαγικά» fractals
Οι αναπάντεχες ιδιότητες των αντικειμένων που δεν ορίζονται με την ευκλείδεια γεωμετρία.
Ζωγραφική και Μαθηματικά
Γνωρίσαμε το έργο του Escher, του Kandinsky και του
Mondrian, αναγνωρίσαμε τη μαθηματική του πλευρά και ζωγραφίσαμε σαν διάσημοι καλλιτέχνες!
Στον Όμιλο των Μαθηματικών επιχειρούμε να μελετήσουμε τα παραπάνω υπό πολλά διαφορετικά πρίσματα. Οι διαφορετικές απαντήσεις που μπορεί να δώσει κανείς σε ένα ζήτημα, ακόμα και οι αποτυχημένες προσπάθειες, ή τα ενδιάμεσα
προβλήματα που προκύπτουν στην πορεία, έχουν πρόσθετο
ενδιαφέρον, καθώς μας καθοδηγούν να μη σκεφτόμαστε με
περιορισμούς και στεγανά, αλλά να λειτουργούμε κριτικά, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα. Μόνο έτσι ερχόμαστε σε επαφή με
την αλήθεια ότι τα Μαθηματικά είναι το μεγαλειώδες αποτέλεσμα της συνεργασίας της φαντασίας με τη λογική. Αν τα προσεγγίσουμε δημιουργικά, μπορούν να ομορφύνουν τη ζωή μας.
Συμμετέχοντες Μαθητές:
Κωνσταντίνος Αλίμονος, Παναγιώτης Αλίμονος, Άρης Καλαποθαράκος, Μανώλης Μελαδάκης, Bασίλης Μητρούλιας, Ανθή
Μπακοπούλου, Βάιος Ντάκος, Διονύσης Σκαλτσάς, Μανώλης
Συντέτας, Θοδωρής Ταλούμης, Γιώργος Φλώρος
Υπεύθυνη Προγράμματος
Μαρία Ρουσάκη, Μαθηματικός

Χρυσή τομή και ακολουθία Fibonacci
η αγαπημένη ακολουθία της Φύσης δίνει μαθηματική λύση
στις ανάγκες των ζωντανών οργανισμών και όχι μόνο.
Συστήματα αρίθμησης
Οι διαφορετικές απαντήσεις που έχουν δοθεί κατά καιρούς
στο ζήτημα της μέτρησης, μέσα από τις ελλείψεις τους και τις
ατέλειές τους, μας προβλημάτισαν αρκετά σχετικά με θέματα
που τώρα πια θεωρούμε δεδομένα, όπως η ύπαρξη του μηδενός, η επιλογή των συμβόλων, η αξία της θέσης των ψηφίων
στους αριθμούς.
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Pets AND Animals

Μια φιλοζωική ομάδα
από τα παιδιά για τα παιδιά

Ό

ταν μια ομάδα δημιουργείται από τα παιδιά για τα παιδιά,
τότε αποτελεί τη μεγαλύτερη έμπνευση και για τον εκπαιδευτικό!
Η φιλοζωική ομάδα P.AND.A αποτέλεσε μια πρωτοβουλία
μαθητών της α’ Γυμνασίου όταν κάποιοι διαπίστωσαν πως παρόμοια συναισθήματα αγάπης για τα ζώα μοιράζονται και οι
συμμαθητές τους. Μια συνάντηση λοιπόν γνωριμίας από το
τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας ήταν η έναρξη όλου αυτού του
εγχειρήματος που έμελλε να φέρει εκπλήξεις και μοναδικές
εμπειρίες για τα παιδιά που συμμετείχαν.
Το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο κι έτσι προχωρήσαμε στη
σύσταση μιας μεγαλύτερης ομάδας η οποία έλαβε το όνομα
P. AND.A. (Pets AND Animals), το οποίο προέκυψε από τον
τίτλο αγαπημένου τραγουδιού των μαθητών και προσαρμόστηκε έπειτα από διαδικτυακή ψηφοφορία με προτάσεις όπως
P. An.D.A (Protect Animals Don’t Abuse), Panda, P.A.N.T.A.,
P. An.D. A (Protect Animals Do Adoption) και P.AND.Α (Pets
and Animals) με επικρατέστερη την τελευταία.
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Η ομάδα αλληλεπιδρούσε κυρίως διαδικτυακά μέσω emails,
της εκπαιδευτικής πλατφόρμας αλληλεπίδρασης padlet και
από κοντά σε συναντήσεις που έγιναν εντός κι εκτός σχολείου.
Επιπρόσθετα, ο μαθητής Δημήτρης Μωραΐτης δημιούργησε το
λογότυπο και κατασκεύασε και ιστοσελίδα για να ενισχύσουμε
την εξωστρέφεια της ομάδα μας.
Πρώτος μας σταθμός ήταν τα αγαπημένα άλογα των μαθητών. Επισκεφθήκαμε τον Σύνδεσμο Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδος (Σ.Θ.Ι.Ε.) στο Γουδί, όπου είχαμε την ευκαιρία να
ιππεύσουμε άλογο και να μάθουμε πως η ιππασία μπορεί να
είναι θεραπευτική για συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα και όχι μόνο. Εκεί γνωρίσαμε τη Σίσση Χρυσανθάκη, εθελόντρια του Σ.Θ.Ι.Ε. Η γνωριμία με τη Σίσση καθόρισε και τις
επόμενες δράσεις της ομάδας καθώς η φιλοζωική της δράση
ενέπνευσε τους μαθητές που την γνώρισαν!
Όταν η Σίσση μοιράστηκε μαζί μας πως προσφέρει εθελοντικά και σε ένα καταφύγιο για αδέσποτα ζώα, όλοι ξέραμε
πως η επόμενη δράση μας θα είναι εκεί. Η βοήθεια αδέσποτων

ζώων ήταν ο επόμενος στόχος μας και ο προορισμός πλέον
ήταν γνωστός. «Αυτά τα ζωάκια τις περισσότερες φορές δεν
έχουν τίποτα περισσότερο ανάγκη από μία απλή βόλτα. Να τα
πάρετε με το λουράκι και να τα πάτε μία βόλτα» μας είπε η Σίσση. Και αυτό κάναμε! Οργανώσαμε δύο επισκέψεις (8 Απριλίου
και 7 Μαΐου) στη Στέγη Αδέσποτων Ζώων «Άγιος Φραγκίσκος
της Ασσίζης».
Φροντίσαμε όμως να πάμε προετοιμασμένοι! Μαζέψαμε
τροφή από όλη τη σχολική κοινότητα, φτιάξαμε παιχνίδια για
τα σκυλάκια με παλιά υφάσματα, κάλτσες, μπαλάκια του τέννις
και ό,τι άλλο μπορούσε να μεταμορφωθεί σε παιχνίδι για σκυλάκια, πήραμε όλη μας την καλή διάθεση και επισκεφθήκαμε
τη Στέγη. Ήταν μια ανεπανάληπτη εμπειρία που γέμισε τα παιδιά με όμορφα συναισθήματα και τους έδωσε την ευκαιρία να
συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση των φιλοξενούμενων ζώων,
που πλέον ψάχνουν το νέο τους ζεστό σπιτικό.
Τέλος, η ομάδα μας συμμετείχε ως μέλος του Δικτύου Φιλόζωων Σχολείων που συντονίζει το Δίκτυο Τέχνης και Δράσης
«Οι άνθρωποι με τα μπαλόνια» για το σχολικό έτος 2016-17.

Το πιο μαγικό απ’ όλα είναι ότι η λειτουργία της ομάδας
βασίστηκε στον αυθορμητισμό, στα προσωπικά ενδιαφέροντα
των μαθητών και στον εθελοντισμό για δράση, που επέδειξαν
όσοι μαθητές συμμετείχαν συστηματικά και όσοι μαθητές από
τη σχολική κοινότητα βοηθούσαν με κάθε ευκαιρία.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κα Ηλέκτρα Κτενά, Ψυχολόγος
του τμήματος Σχολικής Ψυχολογία του Σχολείου, που εισάκουσε την αγάπη των μαθητών για τα ζώα και αποτέλεσε το
συνδετικό κρίκο για τη δημιουργία της ομάδας και τον συντονισμό από την κα Κατσαμάγκα. Την ευχαριστούμε επίσης για την
ενεργή συμμετοχή της στις δράσεις μας.
Ευχαριστούμε θερμά τη Σίσση Χρυσανθάκη, εθελόντρια
του Συνδέσμου Θεραπευτικής Ιππασίας και της Στέγης Αδέσποτων Ζώων «Άγιος Φραγκίσκος της Ασσίζης» για τη φιλοξενία και την έμπνευση που μας προσέφερε όπως και όλους
τους εθελοντές κι εργαζόμενους που ήρθαμε σε επαφή στις
δράσεις μας.
Τέλος, ευχαριστώ θερμά όλους τους μαθητές της α’
Γυμνασίου και τους γονείς τους που συμμετείχαν και συνέβαλαν με όποιον τρόπο μπορούσαν στις δράσεις της ομάδας.
Υπεύθυνη Προγράμματος - Επιμέλεια Άρθρου
Ηρώ Κατσαμάγκα, Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας
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CLA@SSIFIEDS-JOB SEARCH
E - T W I N N I N G

E

-Twinning is the community for schools in Europe. It offers
a platform to schools in order for them to communicate,
collaborate, develop projects, share and feel and be part of the
most exciting learning community in Europe. In the academic
year 2016-2017, 177923 schools run 58629 projects throughout
Europe.

INTRODUCE YOURSELF: Biteable, Storybird, Portrait Avatar Maker.
BLOG CREATION: Blogger, Wordpress, Tumblr, Weebly.
ICON CREATION: Logo Maker, Word Cloud.
FREE PICTURES: Pixabay.
INFOGRAPHICS AND POSTER CREATION: Easelly, Pictochart, Infogram.
CONTESTS PRESENTATIONS: Prezi, Genial.ly.

“CLA@SSIFIEDS-JOB SEARCH” is an e-Twinning yearly program about guidance and research in matters of career. Students
actively engage in researching the pre-requirements, post diploma education and opportunities that their own country and the
European Union offer to them.

• JOBS INFOGRAPHICS
Students form multinational teams and design infographics
about professions of their choice. In particular, teams are asked
to design the infographics, distribute contents, look for images
and insert them, research career paths in each country, research
salaries and employment rates in each sector, make interviews
and share answers.

The main aim of the program is for the students to gain insight
into the profession they intend to follow. Students cooperate with
other European schools in an attempt to develop competences
on job search and to learn about local and European opportunities regarding careers and further education. On top of career
guidance, students use 2.0 interactive web tools to realize the
activities. Last but not least, pupils interact with people from other
cultures.
PARTICIPANT SCHOOLS
Ten schools participate in the “CLA@SSIFIEDS-JOB SEARCH”
program.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Othisi, Athens, Greece.
New Kalikaratia, Halkidiki, Greece.
ETS school, Pancevo, Serbia.
ISIS “G.B.”, Campania, Italy.
ITES Valturio, Rimini, Italy.
Liceo Statale “Don Gnocchi”, Campania, Italy.
Lycee “Nelson Mandela”, St. Benoit, Island of Reunion.
IES L’om, Picassent, Spain.
Sicondary School, Cartaxo, Portugal.
Technical College of Electronics, Zduńska Wola, Poland.

• PLEASED TO MEET YOU
The program began in September 2016 with partners appearing on “zee” maps and making a small description of their
schools. Students presented themselves with a logo about the
career they intend to pursue and communicated with partners of
other schools in the forum page of the program’s platform.
• DISCOVER ICT TOOLS
Students have created video lessons in order for all the partners to become familiar with the following ICT tools:
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• CLOUDS OF TALENTS
After elaborating on the theory of multiple intelligences, students take the multiple intelligence MI test in order to verify their
inclinations and natural talents. Next, they match the findings of
the MI test with the career chart, so as to realize the types of intelligence which are dominant in each career. Finally, students take
the career assessment test which suggests professions that suit
their personality.
• A GOOD CV AND A SUCCESSFUL INTERVIEW
Students research about Eures, the European Job Mobility
Portal and also about the dos and don’ts during an interview.
• LIVE EVENTS
By means of video conferencing, we were thrilled to talk about
our culture and popular destinations, as well as about the financial problems and popular professions in each country.
Sources:
e-Twinning Home Page
e-twinning Live
Συμμετέχοντες Μαθητές:
Κατερίνα Αλεξοπούλου, Ίρις
Θεοχάρη, Ιάσωνας Καμπάκογλου, Παύλος Κουζέλης, Κωνσταντίνα Κυβέλλου, Χριστίνα Μιχαλιτσιάνου, Αλεξάνδρα
Μυρωδιά, Δανάη Παντζιαρίδη, Αθηνά Παππά, Ευθύμης
Παππάς, Μικαέλα Πολυζωγοπούλου, Σταμάτης Σαργιάνος,
Βασιλική-Αγγελίνα Τουλούπα
Υπεύθυνη Προγράμματος
Σωτηρία Παρασκευαΐδου

Χοροί Λατινικής Αμερικής
Σ

τη Λατινική Αμερική το κάθε ένα είδος μουσικής ταυτίζεται
με έναν αντίστοιχο χορό. Είναι όλοι ζωντανοί ρυθμοί με
φινέτσα και εκρηκτικότητα. Αυτό που σήμερα λέμε «λατινοαμερικάνικη μουσική» είναι ένα μείγμα παραδοσιακής μουσικής
των ιθαγενών λαών με αφρικανικά (νέγρικα) ακούσματα επηρεασμένη από την ευρωπαϊκή κυρίως ισπανική μουσική (Φλαμέγκο). Οι Latin χοροί χορεύονται συνήθως σε ζευγάρια, είναι
σε πιο γρήγορο ρυθμό από τους Ευρωπαϊκούς χορούς, είναι
περισσότερο αισθησιακοί και δίνουν μεγαλύτερο βάρος στη
σωστή ρυθμική έκφραση.
Το Αργεντίνικο Ταγκό - ίσως ο πιο δημοφιλής χορός από τη
Λατινική Αμερική - παρά την κοινή γεωγραφική καταγωγή με
τους υπόλοιπους Latin χορούς, έχει σημαντικές διαφορές στα
βήματα και το στυλ με τους υπόλοιπους χορούς της περιοχής.
Κάποιοι από τους πιο διάσημους χορούς είναι οι παρακάτω:

Tango argentino:

Son:
Γεννήθηκε στην Κούβα τον 20ο αιώνα. Είναι μείγμα της
αφρικάνικης Rumba με ισπανική λαϊκή μουσική. Χρησιμοποιεί
σαν βασικά όργανα το φλάουτο και το βιολί. Αποτελεί χορότης
ανώτερης τάξης.

Salsa:
Η συνέχεια του Son. Κατά άλλους απλά το 1973 το Son άλλαξε όνομα. Εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1940
και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 είχε γίνει πολύ δημοφιλής - ειδικά στη Ν. Υόρκη - λόγω του μεταναστευτικού
ρεύματος προς τις Η.Π.Α., Κουβανών και Πορτορικάνων. Η
μουσική της δεν είναι καθαρή μουσική τεχνοτροπία αλλά είναι μείγμα των λαϊκών ρυθμών από όλη την καραϊβική ζώνη. Η
Salsa αποτελεί δηλαδή, απόσταγμα πολλών Λατινοαμερικάνικων και Αφροκαραϊβικών χορών.

Δημιουργήθηκε στην Αργεντινή το 1890. Είναι χορός που
εξέφραζε τους εργάτες και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Είναι
εμπνευσμένη από την κουβανέζικη habanera και την τοπική
(αργεντίνικη) Milonga. Αντανακλά μια απαισιόδοξη διάθεση, μια
θλίψη για την αναπόφευκτη μοίρα.

Cha – Cha:
Η ιστορία του Cha - cha ξεκινάει το 1952 από τον Pierre
Lavalle, ιδρυτή του τμήματος Latin χορών του I.S.T.D., ο οποίος
ανακάλυψε αυτό το Κουβανέζικο στυλ του Mambo (ή Rumba
κατά άλλους) και το έφερε στην Ευρώπη. Πολλοί το ταυτίζουν
με το Mambo. Παρόλα αυτά έχει πολλά δικά του στοιχεία που
το κάνουν έναν τελείως διαφορετικό χορό. Ο ρυθμός του είναι
μέτριος και κοφτός. Είναι ένας αυθόρμητος χορός, που χωρίς
να το θέλει κανείς αφήνει τον εαυτό του και τα αισθήματα του
να παρασυρθούν από τον ρυθμό.

Bossanova:

Rumba:

Είναι η μουσική της αστικής τάξης. Περιέχει στοιχεία τζαζ
και είναι πιο αργή από την Σάμπα (Samba). Έχει ρομαντική διάθεση και είναι η μουσική της μποέμικης ζωής και της φυσικής
ομορφιάς.

Είναι ένας χορός που έχει την καταγωγή του στην Κούβα.
Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής γύρω στο 1890 στην Αβάνα. Η σημερινή του μορφή παραμένει από τα μέσα της δεκαετίας του
1940, μετά από τη συγχώνευση των δύο βασικότερων τύπων
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της Rumba (του Danzón και του Son Montuno) σε ένα ενιαίο
στυλ. Η Rumba θεωρείται από τους πιο ερωτικούς χορούς, όχι
μόνο επειδή αναδεικνύει θαυμάσια τις γραμμές του γυναικείου
σώματος, αλλά και λόγω του ρυθμού, των κινήσεων και του συναισθήματος που αποπνέουν οι χορευτές. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που το άλλο όνομα της Rumba είναι «ο χορός του έρωτα».

Mambo:
Ήδη από τις αρχές του 1930 οι ορχήστρες Λατινοαμερικάνικης μουσικής όλο και πλήθαιναν στη Βόρειο Αμερική δίνοντας μια ανακατεμένη γεύση από Ταγκό, Σάμπα και Ρούμπα
και προετοιμάζοντας το έδαφος για την ορμητική εισβολή
του Mambo!! Το Mambo είναι η εξέλιξη του Κουβανέζικου
«Danzon», το οποίο προήλθε από την Ισπανική «Contradanza».
Στην πραγματικότητα, το Mambo είναι ο χορός που παρουσιάστηκε στην Αβάνα από τον μουσικό Perez Prado το 1940,
προκειμένου να προωθήσει την ομώνυμη μουσική. Και όμως,
ξεκινώντας από την πόλη του Μεξικού, η μουσική αυτού του
ανθρώπου δημιούργησε μια πραγματική επανάσταση που εξαπλώθηκε και αγαπήθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Mambo
είναι ένας ρυθμικός χορός που απαιτεί γρήγορες και απαλές
κινήσεις.

Merengue:
Είναι ένας ζωντανός και ευχάριστος χορός που χορεύεται
από ζευγάρια. Προήλθε από τη σημερινή Δομινικανή Δημοκρατία περίπου στα μέσα του 18ου αιώνα, αν και η πραγματική καταγωγή του δεν έχει προσδιοριστεί.

Cumbia
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Bachata:
Είναι ένας ακόμα χορός που έρχεται από την περιοχή της
σημερινής Δομινικανής Δημοκρατίας - συγκεκριμένα από την
επαρχία της χώρας - και χορεύεται με την ομώνυμη μουσική
και αποτελεί εξέλιξη του Bolero, ενώ έχει δεχτεί σημαντική
επιρροή και από τη Merengue.

Cumbia:
Ονομάζεται αλλιώς «χορός της ερωτικής πολιορκίας», είναι
o παραδοσιακός χορός της Κολομβίας, αλλά είναι ευρύτατα
διαδεδομένος σε όλη τη Λατινική Αμερική (εκτός από τη Βραζιλία), με πολλές τοπικές παραλλαγές.

Samba:
Η Samba είναι ένας ζωντανός ρυθμικός χορός, ο χορός του
κεφιού και του καρναβαλιού. Είναι ένας Βραζιλιάνικος χορός
βασισμένος σε νέγρικους ρυθμούς. Σύμφωνα με ορισμένους
μελετητές, ο όρος samba γεννήθηκε στην Αγκόλα όπου για
πολλά χρόνια οι νέοι των αυτόχθονων φυλών, χόρευαν στους
φρενήρεις ρυθμούς του σέμπα για να τιμήσουν τους θεούς του
έρωτα και της γονιμότητας. Έγινε πρώτα γνωστή στο Ρίο Ντε
Τζανέιρο και αργότερα κατέκτησε όλο τον κόσμο.

Πηγές
www.pinterest.com, www.confidanceacademy.com
www.dolcevita.gr, www.amordosamba.com

Οι μαθήτριές μας με τον Thiago Soares da Silva σε πρόβα

Χορεύοντας σε ρυθμούς
Λατινικής Αμερικής στο Σχολείο μας

Τ

η φετινή σχολική χρονιά η χορευτική ομάδα του Σχολείου μας, ασχολήθηκε με χορούς από τη Λατινική Αμερική.
Οι μαθήτριες του Γυμνασίου και της Α΄Λυκείου δούλεψαν
σκληρά όλη τη χρονιά στο ρυθμό της samba, της bachata, και
του merengue. Σε αυτή μας την προσπάθεια είχαμε τον καλύτερο καθοδηγητή.

Το χορευτικό τους πρόγραμμα παρουσιάστηκε στην τελική
εκδήλωση του σχολικού έτους, το Latin America Festival.
Υπεύθυνη Καθηγήτρια
Αντωνία Τρίμπου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Ο πολύ γνωστός Βραζιλιάνος δάσκαλος latin χορών Thiago
Soares da Silva, ήταν δίπλα μας για να μας στηρίξει με τις
χορογραφίες του και το απίστευτο ταλέντο του. Μας έμαθε
πως το πιο σημαντικό όταν χορεύουμε, είναι να είμαστε χαλαροί και να νιώθουμε το ρυθμό και τον παλμό της μουσικής. Το
πιο σημαντικό δεν είναι το σώμα μας να έχει την τέλεια πόζα,
αρκεί να αισθανόμαστε όμορφα χορεύοντας.
Με πείσμα και κέφι λοιπόν οι μαθήτριες κατάφεραν να γίνουν ομάδα. Μέσα από αυτά τα καινούρια ακούσματα, μπόρεσαν να αποδώσουν, με το δικό τους προσωπικό στυλ τον
κάθε χορό. Το σημαντικότερο είναι ότι σε αυτή τη διαδρομή
περάσαμε όμορφα!

Στιγμές από τις πρόβες

Οι μαθήτριές μας με τον Thiago
Soares da Silva σε πρόβα
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ΜΟΥΣΙΚΗ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

«Μουσική είναι η απόλαυση
που νιώθει η ανθρώπινη ψυχή,
όταν μετράει χωρίς να ξέρει
πως μετράει»
Gottfried Leibniz

Γ

ια πολλούς τα Μαθηματικά θεωρούνται επιστήμη αυστηρή, λογική και «άψυχη», ενώ η Μουσική
από την άλλη συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα, τη συγκίνηση και την ίδια τη ζωή. Όμως, αυτές οι
δύο, φαινομενικά αντίθετες, έννοιες είναι αλληλένδετες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

• Πρώτον, ο ήχος που παράγεται από μία τεντωμένη
χορδή εξαρτάται από το μήκος της χορδής αυτής.

Τα Μαθηματικά και η Μουσική είναι δύο επιστήμες
που έχουν μεγάλη σχέση μεταξύ
τους. Στη σύγχρονη αντίληψη η μουσική είναι έκφραση συναισθημάτων ή συνδυασμοί ήχων και ηχοχρωμάτων ή μελέτη μουσικών οργάνων. Στην ελληνική
αντίληψη όμως (αρχαία εποχή - Βυζάντιο), η μουσική
είχε βαθύτερη υπόσταση και συνδέονταν άμεσα με τα
Μαθηματικά και τη Φιλοσοφία.

Ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι μόνο οι ακριβείς
μαθηματικές σχέσεις έδιναν αρμονικούς ήχους. Για
τους Πυθαγόρειους, αυτή η άμεση και ακριβής σχέση
Μαθηματικών και Μουσικής και ευχάριστου ψυχικού
συναισθήματος αποτελούσε τη μέγιστη απόδειξη ότι η
αλήθεια, στο ύψιστο επίπεδό της, εκφράζεται με μαθηματικές σχέσεις. Πίστευαν, μάλιστα, ότι η ψυχή μέσα
από τα Μαθηματικά και τη Μουσική μπορούσε να εξυψωθεί ώσπου να ενωθεί με το σύμπαν.

Ως προς τα Μαθηματικά σύμφωνα με τον Πυθαγόρα, τον Αριστόξενο, τον Αρχύτα, η βαρύτητα της θεωρίας της μουσικής δίνεται στις σχέσεις των αποστάσεων ανάμεσα σε δύο φθόγγους.
Ο Πυθαγόρας (572-500π.χ) φιλόσοφος ,μαθηματικός και θεωρητικός της μουσικής, υπήρξε ο πρώτος
που έθεσε τις βάσεις της επιστήμης της μουσικής με
μία επιστημονικά θεμελιωμένη θεωρία της μουσικής.
Δίδασκε ότι ο κόσμος πρέπει να ερμηνεύεται με αριθμούς και κατάφερε να αναγάγει τη μουσική σε απλές
σχέσεις ανάμεσα σε αριθμούς, όταν ανακάλυψε δύο
γεγονότα:

• Δεύτερον, οι ήχοι που είναι αρμονικοί μεταξύ τους
παράγονται από χορδές που τα μήκη τους έχουν μεταξύ τους λόγους ακέραιων αριθμών.

Παράλληλα, οι Πυθαγόρειοι συνέλαβαν με μαθηματικούς όρους την ιδέα του κοσμικού σχεδίου της φύσης
και της αρμονίας του σύμπαντος, ενώ με την εφαρμογή των ίδιων των μαθηματικών σχέσεων στη Μουσική
απέδειξαν την έννοια της αρμονίας του ήχου. Ο Πυθαγόρας και οι μαθητές του υποστήριζαν την άποψη ότι
από την περιστροφή των πλανητών παράγονται ήχοι,
ανάλογα με την απόστασή τους από τη γη, οι οποίοι
όμως δεν ακούγονται. Το σύνολο των ήχων αυτών δίνει
την «αρμονία των σφαιρών» την οποία τη συνδύαζαν
με την αρμονία της ψυχής.
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Στη νεότερη εποχή…

Η

Μουσική αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ποσοτικοποίησης ενός ποιοτικού φαινομένου μέσω των Μαθηματικών. Ο ρυθμός και η αρμονία είναι οι δύο βασικές συνιστώσες
κάθε μουσικής έκφρασης.
Ο «ρυθμός» είναι η πρώτη μουσική κατάκτηση για τον άνθρωπο, όπως ακριβώς ο αριθμός είναι η πρώτη και θεμελιώδης Μαθηματική κατασκευή. Η γενική έννοια του ρυθμού ως τακτικής
επαναλαμβανόμενης κίνησης μπορεί να παρατηρηθεί σε πολλά
φυσικά φαινόμενα τα οποία διακρίνονται από μία περιοδικότητα.
Στη Μουσική ο ρυθμός εκφράζει την οργανωμένη διαδοχή των
ήχων και των σιωπών. Ο ρυθμός ως έννοια μπορεί να παραπέμψει στον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένα διάφορα οπτικά
γεγονότα, ως «χρονομετρημένη κίνηση μέσα στον χώρο». Παράλληλα η ύπαρξη κοινής ορολογίας και λεξιλογίου κάνουν εφικτή τη γεφύρωση της έννοιας του ρυθμού με τη γεωμετρία.
Ο όρος «αρμονία» στη μουσική χρησιμοποιήθηκε ως τέχνη
του αρμονικού συνταιριάσματος των ήχων. Στη νεότερη μουσική
ορολογία η λέξη «αρμονία» χαρακτηρίζει γενικά το σύνολο των
κανόνων που διέπουν το ταυτόχρονο άκουσμα δύο ή περισσότερων φθόγγων, τη συνήχηση. Γενικότερα, ο όρος αρμονία ταυτίζεται με τη σύνδεση, το ταίριασμα των μερών ενός δομημένου
συνόλου, που ταυτόχρονα αξιολογεί θετικά τη συμμετρία, τις σωστές αναλογίες, την τέλεια εφαρμογή των δομικών στοιχείων, με
αποτέλεσμα το ωραίο. Το μουσικό μέτρο, το οποίο είναι απαραίτητο για την εκτέλεση ενός μουσικού θέματος, δηλώνεται μέσω
ενός κλάσματος, ενός αριθμού δηλαδή, ο οποίος καθοδηγεί τον
ρυθμό.
Πολλοί μουσικοί χρησιμοποιούν Μαθηματικά στη δουλειά
τους με πιο γνωστό τον Ιωάννη Ξενάκη (1922-2001). Ο Ξενάκης,
πρωτοπόρος στην αλγοριθμική σύνθεση μουσικής και στη μουσική με υπολογιστή, είχε αναπτύξει μία θεωρία ψηφιακής σύνθεσης
βασισμένη στην παραγωγή ήχων με μαθηματικές συναρτήσεις.

Η Επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ
Το φαινόμενο «Επίδραση του Μότσαρτ» προτάθηκε για πρώτη φορά μετά από επιστημονική μελέτη το 1993, οπότε δημοσιεύτηκε μία εργασία που αποτέλεσε αφετηρία μιας καινοτόμου
σειράς ερευνών που είχαν να κάνουν με την επίδραση της μουσικής στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τότε είχε διαπιστωθεί ότι οι έφηβοι που άκουσαν μια σονάτα του Μότσαρτ έφεραν καλύτερες
επιδόσεις σε δοκιμαστικά γνωστικά τεστ, σε σχέση με άλλους
έφηβους που άκουσαν κάτι άλλο ή που ήταν σε κάποιο σιωπηλό
δωμάτιο. Τέλος, ένα τελευταίο πείραμα έδειξε ότι τα παιδιά που
ακούν τη σoνάτα είχαν 27% καλύτερα αποτελέσματα στα Mαθηματικά. Αυτό οδήγησε πολλούς βρεφονηπιακούς σταθμούς στην
Αμερική να ξεκινήσουν να παίζουν κλασική μουσική για παιδιά.
Μια άλλη ομάδα όμως της Σχολής Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου της Βιέννης ανέλυσε όλες τις μελέτες από το 1993 και
μετά, προσπαθώντας να αναπαράγει το φαινόμενο Μότσαρτ και
δεν βρήκε κανένα αποδεικτικό της ύπαρξης του φαινομένου. Σίγουρα οι άνθρωποι αποδίδουν καλύτερα αν έχουν ένα ερέθισμα,
κατέληξαν.

Σκέψεις γύρω από μία καλλιτεχνική όψη
των Μαθηματικών
Όλες οι απόψεις γύρω από τον ήχο, την αρμονία και τη σύνθεση ως προς τα μαθηματικά τους πρότυπα ίσως να μην εξηγούν
πειστικά την εξέχουσα σχέση των Μαθηματικών με τη Μουσική.
Οι Henle και Reid (Henle Jim 1996 “Classical Mathematics”, Reid
Harvey 1995 “ On Mathematics and Music”) δίνουν ένα παράδειγμα με την πανταχού παρουσία των λέξεων «ομορφιά», «αρμονία»
και «κομψότητα» στη μαθηματική έρευνα. Εκεί που οι μουσικοί
αναπτύσσουν μια καλοφτιαγμένη μελωδία ή συμπληρώνουν μια
εξέχουσα αρμονία, οι μαθηματικοί ζητούν συχνά «απλές» και
κομψές αποδείξεις.
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Ενδιαφέρουσα είναι και μια ιδέα που παρουσίασε ο Henle, ο
οποίος σύγκρινε την ιστορία της Μουσικής με την ιστορία των
Μαθηματικών στηριζόμενος στα ακόλουθα τρία επιχειρήματα:
■■ Τα Μαθηματικά έχουν πολλά από τα χαρακτηριστικά μιας τέχνης.
■■ Θεωρώντας τα Μαθηματικά ως μια τέχνη, μπορούμε να διακρίνουμε καλλιτεχνικές περιόδους και στα Μαθηματικά: Αναγέννηση, Μπαρόκ, Κλασική και Ρομαντική.
■■ Αυτές οι περίοδοι συμπίπτουν και παρουσιάζουν πολλά κοινά
χαρακτηριστικά με τις αντίστοιχες μουσικές περιόδους, αλλά
είναι ιδιαίτερα διαφορετικές από τις αντίστοιχες της ζωγραφικής και της λογοτεχνίας.
Συσχετίζοντας τις έννοιες της δυαδικότητας (Μπαρόκ) της
γενικότητας(Κλασική περίοδος) και της αιωνιότητας (Ρομαντισμός) βρίσκουμε εκπληκτικές ομοιότητες ανάμεσα στην εξέλιξη
των Μαθηματικών και της Μουσικής.
Παρά τις υψηλές θεωρητικές απόψεις, που αναφέρθηκαν νωρίτερα, αυτό που είναι ίσως το πιο θεμελιώδες σημείο αναφοράς,
όταν αναζητούμε συσχετισμούς ανάμεσα στη Μουσική και στα
Μαθηματικά είναι η μουσικότητα του μαθηματικού τρόπου σκέψης που ελκύει τους μαθηματικούς στη Μουσική. Αυτό φυσικά
είναι δύσκολο να το κατανοήσουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία
σχέση με αυτό τον τρόπο σκέψης.
Ίσως όμως να ισχύει αυτό που επισημαίνει ο Reid, ότι ο βαθμός που μπορεί να καταλάβει κάποιος αυτή τη σχέση είναι ανάλογος του πόσο αυτός κατανοεί τα Μαθηματικά και τη Μουσική.

Πηγές:
www.dspace.lib.uom.gr
www.woodpecker.com
www.thalesandfriends.org
www.dn-cloudflare.pelfusion.com
www.kingofwallpapers.com
www.pixel.stalk.net
www.protonsforbreakfast.wordpress.com
www.mathlab.upatras.gr
Συντακτική Ομάδα:
Κατερίνα Γέροντα, Τόνια Γεωργαντή, Ζωή Καλαφάτη-Ματθαίου, Άννυ Καλομοίρη, Δημήτρης Καραγιάννης, Φώτης Κυβέλλος, Γιάννης Λιούνης, Δημήτρης Λύρας, Ηλέκτρα Μαγγίνα,
Μαρία Ματράγκα, Μάριος Μιχαηλίδης, Δημήτρης Μωραΐτης,
Γωγώ Παπαδοπούλου, Δήμητρα Παπαδοπούλου, Μαριάννα
Πλατανησιώτη, Μαρία Σιαπέρα, Κατερίνα Σκαλτσά, Θοδωρής
Ταλούμης, Σοφία Τορνάρου, Δέσποινα Τσούτρα
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Χαρά Τουρίκη, Μαθηματικός
Επιμέλεια φωτογραφιών
Δημήτρης Μωραΐτης

άδραξε 27

Kirigami

Έργο μαθητών kirigami

Δημιουργώ και μαθαίνω γραμμικό σχέδιο
H διαφορά του Kirigami με το Origami

Η ιστορία του kirigami

Ο

Όλα ξεκίνησαν από την πρώτη ύλη που αξιοποιούν και οι
δυο τέχνες, το χαρτί. Το χαρτί εφευρέθηκε στην Κίνα περίπου
το 100 μ.Χ. H ιστορία του origami ξεκινάει τον 6ο αιώνα μ.Χ.
κατά τον οποίο Βουδιστές μοναχοί μετέφεραν τα μυστικά του
χαρτιού στην Ιαπωνία. Έτσι άρχισε η χρήση του στην καθημερινή ζωή. Οι πολεμιστές σαμουράι αντάλλασσαν δώρα που διακοσμούνταν με “noshi”, ένα σύμβολο καλοτυχίας φτιαγμένο με
διπλωμένα φύλλα χαρτιού, ενώ σε γάμους χρησιμοποιούνταν
οrigami σε σχήμα πεταλούδας που συμβόλιζαν τη νύφη και τον
γαμπρό. Η παράδοση του οrigami μεταφέρθηκε από γενιά σε
γενιά έως τις μέρες μας, ενώ από το δεύτερο μισό του 20ου
αιώνα η αξιοποίηση του απογειώνεται αρχίζοντας να εμπνέει
σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, μαθηματικούς και επιστήμονες νανοτεχνολογίας.

ι περισσότεροι ίσως να γνωρίζουν το οrigami ή αλλιώς τη
χαρτοδιπλωτική παραδοσιακή ιαπωνική τέχνη κατασκευής αντικειμένων με το δίπλωμα ενός ή περισσότερων χαρτιών
(οri-δίπλωμα και kami-χαρτί). Το άρθρο αυτό αφορά την τέχνη
kirigami.
Το kirigami είναι επίσης Ιαπωνική τέχνη αλλά κοπής του
χαρτιού. Το όνομα της τέχνης προκύπτει από τις λέξεις kiru
(κοπή) και kami (χαρτί). Η συμμετρία είναι πολύ σημαντική για
το κιριγκάμι. Οι νιφάδες χιονιού, τα λουλούδια αλλά και οι ευχετήριες κάρτες pop up είναι όλα παραδείγματα έργων kirigami
στα οποία το χαρτί κόβεται και διπλώνεται σε συγκεκριμένες
θέσεις συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη συμμετρία του
σχεδίου.
Μολονότι ο τρόπος που επεξεργάζεται κάποιος το χαρτί είναι διαφορετικός, συχνά ο κόσμος μπερδεύει το kirigami με
το origami. Και στις δυο τέχνες αξιοποιούνται όμορφα χαρτιά
και τεχνικές διπλώματος προκειμένου να φτιάξει κάποιος λουλούδια, ζώα ή άλλα σχέδια. Η διαφορά όμως είναι ξεκάθαρη.
Στο γνήσιο origami δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσεις ψαλίδι
ή κοπίδι για να κόψεις το χαρτί. Επιπλέον στο origami δεν μπορείς να κολλήσεις τα χαρτιά μεταξύ τους. Στα έργα του kirigami
εκτός από το δίπλωμα του χαρτιού είναι αποδεκτό και να κόψεις και να κολλήσεις τα χαρτιά.
Επιπλέον, κατά περιπτώσεις μπορεί κάποιος στο kirigami να
μαρκάρει με κάποιο στύλο ή μολύβι στο χαρτί πριν κόψει. Αυτό
μπορεί να βοηθήσει πολύ τους αρχάριους να δημιουργήσουν
πιο πολύπλοκα σχέδια, παρόλο που ιστορικά στο kirigami συνιστάται η χρήση μόνο ψαλιδιού ή μαχαιριού.
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Solar cells that can track the sun

Έργα μαθητών kirigami

Το kirigami πρωτοχρησιμοποιήθηκε σε Ιαπωνικούς ναούς.
Από το 17ο αιώνα, το kirigami αναγνωρίστηκε ευρέως ως μορφή τέχνης του Ασιατικού πολιτισμού. Ιάπωνες και Κινέζοι δημιούργησαν σχέδια kirigami προκειμένου να αναπαραστήσουν
την αφθονία, την κομψότητα, την ομαλότητα, την πληρότητα
και τη σχέση του ανθρώπου με το σύμπαν.

Μολονότι το kirigami δεν είναι τόσο δημοφιλές, όσο το
origami, είναι σίγουρο πως πολλά δημιουργήματα kirigami είναι
παρόντα γύρω του και στην καθημερινότητά του, όπως ευχετήριες κάρτες, scrapbooks με παραμύθια για μικρούς και μεγάλους, περιτυλίγματα δώρων και διακοσμητικά για το σπίτι.

Kirigami και άλλες τέχνες

Γιατί να ασχοληθεί κάποιος/α
με αυτή την τέχνη;

Έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970 το kirigami δεν ήταν
ακόμα δημοφιλές στην Αμερική. Το 1962 το βιβλίο της Florence
Temko Kirigami, the Creative Art of Papercutting υπήρξε ο πρώτος οδηγός που εισήγαγε την Ασιατική Τέχνη στην Αμερική. Ο
κόσμος από τα πρώτα χρόνια που ασχολήθηκε με το kirigami
προσπάθησε και κατάφερε να το συνδυάσει με άλλες τέχνες
όπως το παραδοσιακό Ιαπωνικό θέατρο μαριονέτας, Bunraku.
Έτσι έχουν δημιουργηθεί μαριονέτες με κινούμενα μέρη μέσω
της τέχνης kirigami. Eπιπλέον, η χαρτοκοπτική Γερμανική Τέχνη Scherenschnitte συνδυάζεται με την τέχνη kirigami καταλήγοντας σε περίτεχνες, όμορφες, χάρτινες σιλουέτες.

Το kirigami αναπτύσσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα. Επίσης, βοηθάει στη χαλάρωση και για τον λόγο αυτόν
χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς. Η ενασχόληση
με το kirigami προσφέρει διαφορετικά οφέλη σε κάθε ηλικιακή
ομάδα. Στα παιδιά διδάσκει τη χαρά της δημιουργίας με την
αξιοποίηση ενός απλού φύλλου χαρτιού. Παράλληλα, συμβάλλει στο συντονισμό λεπτών κινήσεων με τα χέρια τους. Το βασικότερο είναι ότι σε επαφή με τις βασικές αρχές του γραμμικού
σχεδίου έρχονται με έναν πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο
καθώς πολύ γρήγορα διαπιστώνουν τη σημασία της ακρίβειας
στο σχέδιο και την αξία της ορθής χρήσης των δυο τρίγωνων χα-

Οι μαθητές δημιουργούν και μαθαίνουν γραμμικό σχέδιο
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ράκων για τη σχεδίαση παράλληλων ευθύγραμμων τμημάτων.
Έτσι, η τέχνη του kirigami μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο
εργαλείο κατά τη μαθησιακή διαδικασία για τη Γεωμετρία και
την Τεχνολογία αφού τα παιδιά με έναν ευχάριστο τρόπο δημιουργούν τρισδιάστατες αναπαραστάσεις χρησιμοποιώντας ένα
χαρτόνι, ένα κοπίδι και έναν μεταλλικό χάρακα. Μπορούν στη
συνέχεια να σταθούν πάνω από το δημιούργημα και να διαμορφώσουν το περίγραμμα της κάτοψης, να σταθούν πλάγια από
το δημιούργημα και να διαμορφώσουν την πλάγια όψη, μπροστά από το δημιούργημα και να σχεδιάσουν την πρόσοψη.
Στις μεγαλύτερες ηλικίες φαίνεται ότι συμβάλλει θετικά
στην πρόληψη του Αλτσχάιμερ. Επίσης, η ενασχόληση με την
τεχνική αυτή τονώνει την αυτοπεποίθηση, ιδιαίτερα των ενηλίκων, οι οποίοι βλέπουν τελικά ότι με την κατάλληλη καθοδήγηση φτιάχνουν πράγματα που δεν φαντάζονταν. Το kirigami
μπορεί να βοηθήσει κάποιον να εξασκήσει τα χέρια του, το
μυαλό του, αλλά και την ταχύτητα, την ακρίβεια, την δυνατότητα αποτύπωσης και βέβαια την υπομονή.

Kirigami και επιστήμες
Το επιστημονικό παράδειγμα που αναφέρεται στη συνέχεια
αποδεικνύει ότι το kirigami δεν είναι μονάχα μια σπουδαία εικαστική τέχνη. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι επιστήμονες εμπνέονται από διάφορες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, απλώς,
στην περίπτωση του kirigami (όπως και του origami) έχουμε μια
αξιοθαύμαστη ώσμωση της τέχνης με επιστημονικά επιτεύγματα διαφόρων τομέων, όπως η ιατρική, η αρχιτεκτονική, ο σχεδιασμός εσωτερικών χώρων και τα μαθηματικά.
Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Michigan κατάφεραν να
δημιουργήσουν μια μέθοδο για την παρακολούθηση της πορείας του ήλιου, μέσω του σχεδιασμού kirigami, χωρίς να χρησιμοποιήσουν μηχανές. Η νέα τεχνολογία που δημιούργησαν
χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκά πάνελ που έχουν σχήμα kirigami
όπως φαίνεται στην εικόνα. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι
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αυτά τα νέα φωτοβολταϊκά κύτταρα έχουν κατά 40% μεγαλύτερη απόδοση από τα συνηθισμένα. Είναι ελαφρύτερα και θα
μπορούν με ευκολία να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον στα νοικοκυριά. Όπως εξηγεί ο καθηγητής της επιστήμης υλικών και
της μηχανικής Max Shtein η ομορφιά αυτού του σχεδιασμού
είναι ότι μόνο σε μικροκλίμακα φαίνεται ότι τα ηλιακά πάνελ
έχουν χωριστεί σε μικρότερα τμήματα που ακολουθούν τη
θέση του ήλιου.

Το project των μαθητών
Οι μαθητές/τριες του τμήματος α1 γυμνασίου δημιούργησαν με επιτυχία χρησιμοποιώνας την τέχνη του kirigami τρία
έργα kirigami: «H Nιφάδα χιονιού», «O Πύργος της Βαβέλ» και
«Η τριώροφη σκάλα με στροφή 180 μοιρών και πλατύσκαλο».

Πηγές:
www.ns.umich.edu
www.origami-resource-center.com
www.origami.lovetoknow.com
www.origami-instructions.com
www.origami-art.us
Ομάδα Εργασίας
Νικολέττα Αγγελή-Αγγελάκη, Δανάη Αλεξοπούλου, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Σοφία Βροντίση, Νίκος Δράκος, Άρης
Καλαποθαράκος, Αγγελική Καραμπατέα, Ελεάννα Καρρέρ,
Βαρβάρα Κατιμερτζή, Παναγιώτης Κικίλιας, Γιούλη Λιούνη, Μαριάνθη Λούφα, Ειρήνη Ματράγκα, Παύλος Παγουλάτος, Στέλιος Ρούλιας,Όλγα Σταθοπούλου, Εύα Τζαλακώστα, Ηδύλλη
Τσαμπέρη, Γιώργος Τσούτρας
Καθηγητής Σύμβουλος:
Γιάννης Καμπίτης, Καθηγητής Τεχνολογίας

Τα μυστικά των
Σ

τις μέρες μας μια νέα τάση αναδύεται από τις ανησυχίες
των ανθρώπων για το περιβάλλον και την πανίδα της γης
μας. Είναι ένας ριζοσπαστικός τρόπος ζωής που απαγορεύει
την κατανάλωση ζωικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα γαλακτοκομικών, κρέατος και μελιού, καθώς και την ένδυση που
αποτελείται από υλικά όπως γούνα, δέρμα κλπ. Όμως, πολλοί
διατροφολόγοι ανησυχούν για πιθανούς κινδύνους αυτής της
νέας διατροφικής τάσης για την υγεία, ενώ άλλοι την επιδοκιμάζουν ως ένα πολλά υποσχόμενο μέσο που θα οδηγήσει σε
σωματική ευεξία.

Ιδεολογία των Vegan
Veganism είναι η αρχή της μη εκμετάλλευσης των ζώων ή
σε ένα συνολικότερο επίπεδο γίνεται η γενική αρχή της εναντίωσης στην καταπίεση. Από την αρχή της μη εκμετάλλευσης
των ζώων απορρέουν όλες εκείνες οι πρακτικές που χρειάζονται για την υλοποίησή της. Στην πράξη αυτό σημαίνει την
απαγόρευση κατανάλωσης ή μη χρήσης προϊόντων και συστατικών που προέρχονται από τα ζώα είτε για την τροφή μας,
την ένδυσή μας, την καθαριότητα, την προσωπική υγιεινή, την
ψυχαγωγία είτε για οποιαδήποτε άλλη ανάγκη. Η βάση αυτής
της πρότασης είναι ο τερματισμός της καταπίεσης και η αποκατάσταση των θεμελιωδών αξιών (σεβασμός της ζωής, ελευθερία, δικαιοσύνη, μη εξουσία, μη βία) για όλους, ανεξαρτήτως
είδους, δηλαδή ακόμα και για τα ζώα.
Πολλοί υποστηρικτές προσομοιάζουν το ολοκαύτωμα των
εβραίων με τις μαζικές σφαγές που εκτελούνται καθημερινά.
Συγκεκριμένα αναφέρουν πως δεν υπάρχει καμία απολύτως
διαφορά. Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης οι άνθρωποι ζούσαν
στοιβαγμένοι και σε άθλιες συνθήκες. Δούλευαν εξοντωτικά
πολλές ώρες μόνο και μόνο για να θανατωθούν στο τέλος.
Μικρά παιδιά δεν εξαιρούνταν, ούτε και οι έγκυρες. Όταν δολοφονούνταν τους έπαιρναν τα μαλλιά, όπως παίρνουν τώρα
και τη γούνα ή το τρίχωμα των ζώων. Ποιος λοιπόν ο λόγος το
ολοκαύτωμα να θεωρείται αποκρουστικά κατακριτέο, ενώ το
αντίστοιχο ολοκαύτωμα των ζώων να επιδοκιμάζεται;

Από τι αποτελείται η διατροφή των vegan;
Τι τρώνε οι vegan
Φρούτα
Λαχανικά
Ζυμαρικά (όχι χυλοπίτες)
Όσπρια
Δημητριακά
Γάλα φυτικό
Ελαιόλαδο
Ζάχαρη
Τι δεν τρώνε οι vegan
Κρέας
Γαλακτοκομικά προϊόντα
Ψάρι
Μέλι
Γλυκά που περιέχουν γάλα, βούτυρο κτλ.
Αυγά
Και οποιοδήποτε φαγητό ζωικής προέλευσης

Οφέλη
Πολλοί βλέπουν την τάση των vegan από λάθος οπτική γωνία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι με το άκουσμα της απουσίας του κρέατος στη διατροφή πολλοί σκέφτονται: «Πώς ζει
κανείς χωρίς κρέας;». Η απάντηση θα σας δοθεί παρακάτω με
τα διάφορα επιχειρήματα που αναλύουμε, αλλά για μια πρώτη
προσέγγιση αξίζει να αναφέρουμε ότι ο οργανισμός δεν στερείται βιταμινών.
Αξιοσημείωτα είναι τα οφέλη της τάσης vegan και ως
προς το περιβάλλον.
Μια διατροφή που στηρίζεται κυρίως σε λαχανικά και φρούτα σημαίνει: περιορισμός της ρύπανσης του αέρα καθώς εάν
υπάρχει μικρότερη ζήτηση σε ζωικές τροφές τα εργοστάσια δεν
θα καταναλώνουν τόση ενέργεια για την ανατροφή των ζώων
και θα μειώνεται η εκπομπή αερίων βλαβερών για το περιβάλλον
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Επίσης, ο veganism αποτρέπει την όξυνση του φαινομένου
του θερμοκηπίου. Ως γνωστόν, τα αέρια που εκλύονται από τις
αγελάδες είναι πλούσια σε μεθάνιο, το οποίο αποτελεί ένα από τα
βλαβερά χημικά στοιχεία που συμβάλλουν στην δημιουργία μίας
αέριας στρώσης έξω από την ατμόσφαιρα που φυλακίζει όλη την
ηλιακή ακτινοβολία μέσα στην Γη μας. Έτσι άμα μειωθεί η ανάγκη για παραγωγή κρέατος, ο αριθμός των αγελάδων θα ελαττωθεί, με αποτέλεσμα να μην παράγεται τέτοια ποσότητα μεθανίου.

και οι κτηνοτρόφοι καταφεύγουν συνήθως στη χρήση χημικών,
τα οποία επίσης βοηθούν στη διατήρηση του κόκκινου χρώματος
της αποσυντιθέμενης σάρκας. Επίσης, τα ζώα μπορούν να προαισθανθούν την επικείμενη σφαγή τους, συνεπώς αγχώνονται και
παράγουν περισσότερες τέτοιες ουσίες. Οπότε, τους εισχωρούν
αναισθητικά και ηρεμιστικά των οποίων τα κατάλοιπα στη συνέχεια περνάνε στον άνθρωπο κατά τη βρώση.

Οφέλη της τάσης vegan στον άνθρωπο
Η αμφισβήτηση του veganism είναι διαρκής και από ένα
μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της Γης. Αποτελεί αντικείμενο ερευνών από επιστήμονες, ενώ συχνό είναι το ερώτημα για
τη συμβολή του κρέατος στις διατροφικές μας συνήθειες. Επ’
αυτού σας ενημερώνουμε ότι όλες οι τροφές έχουν πρωτεΐνη,
ακόμα και τα φρούτα. Με την vegan διατροφή, μπορεί ο καθένας
να καλύψει τις διατροφικές του ανάγκες με μεγάλη ευκολία. Ο
κατάλληλος συνδυασμός τροφών μπορεί να μας παρέχει και τα 9
βασικά αμινοξέα που χρειαζόμαστε για να συνθέσουμε πρωτεΐνη.
Τα αμινοξέα αυτά είναι: η Ιστιδίνη, η Ισολευκίνη, η Λευκίνη, η
Λυσίνη, η Μεθειονίνη, η Φαινυλαλανίνη, η Θρεονίνη, η Τρυπτοφάνη, η Βαλίνη τα οποία μπορεί να βρει κανείς σε διάφορες φυτικές τροφές όπως τα δημητριακά και τα όσπρια. Πολλή πρωτεΐνη
έχουν τα φρούτα, οι σπόροι, οι ξηροί καρποί και τα φύτρα. Τα
φύτρα είναι μια πλήρης τροφή, καθώς έχουν όλες τις βιταμίνες
και τα μέταλλα. Επίσης είναι πλούσια σε πρωτεΐνη.

Αρνητικές Επιδράσεις της Τάσης Vegan

Υπάρχουν πολλές νοστιμότατες συνταγές για γλυκά, τούρτες, μπισκότα, κράκερ, ακόμα και πίτσα ή κρέπες ειδικά προσαρμοσμένα στη διατροφή vegan.Υπάρχουν ανά τον κόσμο πάρα
πολλά vegan εστιατόρια που σερβίρουν νοστιμότατες λιχουδιές.
Από βιολογικής άποψης, ο άνθρωπος δεν είναι «φτιαγμένος» να
τρώει κρέας. Το πεπτικό του σύστημα, δεν τον βοηθά ώστε να
αλέσει κατάλληλα τη βαριά ενεργειακά ζωικής προέλευσης τροφή, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα κατάλοιπα να παραμένουν χρόνια ολόκληρα μέσα του. Συνέπεια αυτού είναι να νοσεί το έντερο
αρχικά και κατ’ επέκταση ολόκληρο το σώμα να γεμίζει τοξίνες.
Χαρακτηριστική είναι η αίσθηση βάρους στο στομάχι και η ανάγκη για ξεκούραση μετά την κατανάλωση κρέατος σε αντίθεση
με τα χορταρικά.
Ακόμα, αποφεύγεται η εισροή βλαβερών ουσιών στο αίμα,
όπως οι τοξίνες, που αποτελούν βασική αιτία διαφόρων παθήσεων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μετά τον θάνατο ξεκινάει
η διαδικασία αποσύνθεσης της σάρκας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επικίνδυνες τοξίνες, όπως η πτωμαΐνη. Πρόκειται
για μια διαδικασία μη αναστρέψιμη, και οι μόνοι τρόποι καθυστέρησης (στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό) είναι η ψύξη του
κρέατος, η οποία τις περισσότερες φορές κρίνεται ανεπαρκής,
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Η τάση vegan είναι μια μόδα της σημερινής εποχής προκειμένου, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, να προστατέψουμε
τους ζωικούς και γενικά όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Η
δίαιτα vegan παροτρύνει τους υποστηρικτές της να αποφεύγουν
το κρέας και το ψάρι καθώς και τα προϊόντα που παράγονται από
ζωντανούς οργανισμούς, όπως το γάλα, τα αυγά κτλ. Αυτό που
δε δέχονται να κατανοήσουν οι vegan, είναι ότι με τη διατροφή
αυτή δημιουργούν στους ίδιους σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς οι τροφές δεν μπορούν να αντικατασταθούν, όπως και τα
οφέλη που προσφέρουν.
Αρχικά, η πιο ήπια παρενέργεια της vegan διατροφής είναι
η μείωση παραγωγής κολλαγόνου στις γυναίκες. Καθώς το κολλαγόνο βρίσκεται παντού στο σώμα μας μία συνηθής ερώτηση
είναι γιατί πρέπει να λαμβάνεται. Μετά, λοιπόν την ηλικία των
30 το κολλαγόνο του οργανισμού εξαρτάται κατά το μεγαλύτερο βαθμό του από την τροφή. Ακολουθώντας λοιπόν την vegan
διατροφή δε λαμβάνουμε αρκετό κολλαγόνο γι’ αυτό παρουσιάζονται και προβλήματα στην υγεία μας. Αρνητικές συνέπειες
παρατηρούνται και σε παιδία των οποίων οι γονείς τα μαθαίνουν
να ακολουθούν vegan διατροφές. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται
χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Η βιταμίνη D και μάλιστα στη μορφή
D3 υπάρχει μόνο στις ζωικές τροφές. Οι vegan υποστηρίζουν
ότι δε χρειαζόμαστε αυτή τη βιταμίνη από τις τροφές, διότι την
λαμβάνουμε με την έκθεση στον ήλιο. Η βιταμίνη D υπάρχει κυρίως στα λιπαρά ψάρια και λιγότερο στα αυγά, στο βούτυρο, το
πλήρες γάλα και γιαούρτι. Η συνιστάμενη ημερήσια δόση για τη
βιταμίνη D είναι 400IU και έρευνες έχουν δείξει ότι μικρότερη ποσότητα είναι ανεπαρκής. Χωρίς τη βιταμίνη αυτή είναι δύσκολο
να αξιοποιηθούν μέταλλα όπως το ασβέστιο, ο ψευδάργυρος και
το μαγνήσιο.
Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι vegan πάσχουν από έλλειψη βιταμίνης D και ραχίτιδα. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν
οι vegan είναι ότι σε χώρες που δεν είναι ηλιόλουστες όπως οι
μεσογειακές χώρες (π.χ. οι Βόρειες ευρωπαϊκές χώρες), οι άνθρωποι που ακολουθούν vegan δίαιτες έχουν σοβαρή έλλειψη σε
βιταμίνη D. Η ανεπάρκεια βιταμίνης D έχει συνδεθεί με αυξημένο

Συνταγή: Γάλα Αμυγδάλου
Με αφορμή την ενασχόληση μας με το θέμα του
veganism, αποφασίσαμε να εκτελέσουμε μόνοι μας μία
αρκετά γνωστή και δημοφιλή συνταγή των υποστηρικτών
του, το γάλα αμυγδάλου. Από προσωπική εμπειρία, η παραγωγή γάλακτος αμυγδάλου είναι μια αρκετά εύκολη διαδικασία, που σας παροτρύνουμε να την δοκιμάσετε και
εσείς στο σπίτι σας.
κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων νοσημάτων όπως: καρκίνο του μαστού, προστάτη και παχέος εντέρου καθώς και άλλων μορφών
καρκίνου, καρδιαγγειακές νόσους, υπέρταση, διαβήτη τύπου 2,
φλεγμονώδεις ασθένειες και διαταραχές του ανοσοποιητικού,
που μπορεί να προκαλέσουν λοιμώξεις και αυτοάνοσα νοσήματα,
όπως σκλήρυνση κατά πλάκας, διαβήτη τύπου 1 και ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ένα άλλο ψέμα των vegan είναι ότι μπορούμε να
λάβουμε τη βιταμίνη D και από τις φυτικές τροφές. Ισχύει βέβαια
ότι κάποιες φυτικές τροφές όπως το τριφύλλι και κάποια είδη
μανιταριών περιέχουν βιταμίνη D αλλά όχι στη μορφή D3 λεγόμενη cholecalciferol αλλά τη μορφή D2 λεγόμενη ergocalciferol, η
οποία δεν είναι ίδια με αυτή που λαμβάνουμε από τον ήλιο.
Ακόμα μεγαλύτερη αρνητική συνέπεια της δίαιτας vegan
αποτελεί η έλλειψη βιταμίνης Β12 στον οργανισμό. Κύρια συνέπεια της έλλειψης της βιταμίνης Β12 είναι η αναιμία αλλά και
διάφορα συμπτώματά της όπως: αδυναμία, κούραση, γρήγορο
καρδιακό ρυθμό και αναπνοή, ωχρό δέρμα, ερεθισμένη γλώσσα, μώλωπες και αιμορραγία, αναστατωμένο στομάχι, απώλεια
βάρους, δυσκοιλιότητα. Αν η έλλειψη δε διορθωθεί μπορεί να
καταστρέψει τα νευρικά κύτταρα. Αν αυτό συμβεί, οι επιδράσεις μπορεί να είναι: μούδιασμα στα δάκτυλα των χεριών και των
ποδιών, δυσκολία στο περπάτημα, αλλαγές στη διάθεση ή και
κατάθλιψη, απώλεια μνήμης, αποπροσανατολισμό και άνοια. Η
έλλειψη βιταμίνης Β12 στα βρέφη αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα
μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη του νευρικού συστήματος.
Μελέτες μάλιστα δείχνουν ότι πάνω από το 80% των vegan έχουν
έλλειψη βιταμίνης Β12. Τέλος οι vegan παρουσιάζουν έλλειψη
ψευδαργύρου. Ο ψευδάργυρος συναντάται κυρίως στα ψάρια
τα πουλερικά, στον κρόκο του αυγού και τα θαλασσινά. Οι vegan
χρειάζονται 50% περισσότερο ψευδάργυρο από ότι οι υπόλοιποι
άνθρωποι, καθώς λαμβάνουν χαμηλότερη ποσότητα ψευδαργύρου από τα δημητριακά και άλλες φυτικές τροφές. Ακόμα όσον
αφορά την οστεοπόρωση, η δίαιτα vegan φαίνεται να την επιταχύνει, καθώς τα κόκαλα χρειάζονται πρωτεΐνη και ασβέστιο, κάτι
που δε παρέχει η δίαιτα αυτή.

Επίλογος
Συνοψίζοντας, από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως
η τάση vegan αποτελεί αμφιλεγόμενο ζήτημα, που απασχολεί όχι
μόνο διατροφολόγους αλλά και απλούς ανθρώπους στις μέρες
μας. Η τάση αυτή έχει αρνητικά χαρακτηριστικά που πρέπει να
λαμβάνουμε υπόψη, αλλά επιβεβαιώνει και την αρχαία ρήση,
«Ουδέν κακό αμιγές καλού», καθώς υπάρχουν και οφέλη.

Υλικά

200 γρ. ωμά αμύγδαλα με φλούδα
Λεμόνι
Αλάτι
1 τουλπάνι
2 κ. σ. μέλι
1 κ. γ. υγρό εκχύλισμα βανίλιας

Διαδικασία

1. Μουλιάζω από την προηγούμενη μέρα τα αμύγδαλα
με 250 ml νερό περίπου σε ένα δοχείο που κλείνει με
καπάκι. Πρέπει το νερό να καλύπτει τα αμύγδαλα. Προσθέτω λίγο λεμόνι και λίγο αλάτι. Ανακατεύω ελαφρά,
κλείνω το καπάκι και αφήνω για τουλάχιστον 12 ώρες.
2. Σουρώνω τα αμύγδαλα και τα ξεπλένω ελαφρά.
3. Στο μπλέντερ χτυπάω τα αμύγδαλα σε δόσεις με 3 κούπες καθαρό νερό.
4. Κάθε φορά στραγγίζουμε στο τουλπάνι.
5. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία για όλα τα αμύγδαλα
προσθέτω στο μπλέντερ μία κούπα από το έτοιμο γάλα,
το μέλι και τη βανίλια.
6. Προσθέτω το μείγμα αυτό στο υπόλοιπο γάλα κι ανακατεύω.
Με την ψίχα αμυγδάλου που θα μείνει μπορώ να φτιάξω
τρουφάκια ή κέικ αμυγδάλου.

Πηγές:
www.animalaid.org.uk
www.dollyssister.com.au
www.humanisticecology.blogspot.gr
www.veganfoodpyramid.com
www.veganism-now.blogspot.gr
www.vegaprocity.com
www.veganstreet.com
Συντακτική Ομάδα
Ειρήνη Βαφειάδη, Άρης Γερογιάννης, Φωτεινή Ζυγούρη-Λεγάκη, Νίκος Καράμπελας, Αλίνα Κουζέλη, Κωνσταντίνα Μεϊντάνη,
Μαριάνθη Μεταξάκη, Μιχάλης Μυλερός, Βασίλης Νησιανάκης,
Νίκος Ρούλιας, Ειρήνη Σάββα, Ελισάβετ Τσιμπούκη
Καθηγήτρια Σύμβουλος
Θεοφάνη Βασιλική, Φυσικός
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José
Gervasio
Ar tigas
ο εθνικός ήρωας
της Ουρουγουάης
Την ίδια περίοδο που ο José Gervasio Artigas
χαρακτηριζόταν ως εθνικός ήρωας της Ουρουγουάης,
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν για τους Έλληνες ο
ήρωας του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1821.

Ας γνωρίσουμε λοιπόν τον

José Gervasio Artigas,
τον εθνικό ήρωα της Ουρουγουάης.

Γ

εννήθηκε το 1764 στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης και
πέθανε το 1850 στην Παραγουάη.

Κατατάσσεται στον ισπανικό στρατό ως λοχαγός στο σύνταγμα της έφιππης πολιτοφυλακής
Εγκαταλείπει τη θέση αυτή με την έκρηξη της Επανάστασης
στο Αντιβασίλειο του Ρίο ντε λα Πλάτα (το ισπανικό Αντιβασίλειο του Ρίο ντε λα Πλάτα εκτεινόταν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο που μοιράζονται σήμερα οι ελεύθερες χώρες
της Αργεντινής, της Βολιβίας, της Παραγουάης και της Ουρουγουάης)

Ο πρόξενος της Ουρουγουάης, κ. José Enrique
Sienra, παρομοίασε, κατά την επίσκεψη μας στην Πρεσβεία, τους δύο άνδρες καθώς έζησαν την ίδια περίοδο,
πρωτοστάτησαν στη δημιουργία ανεξάρτητων εθνικών
κρατών και διέπονταν από τις αξίες του θάρρους, της
ανδρείας, της πίστης στη Δημοκρατία και της ανιδιοτελούς προσφοράς.

ποταμού, όπου θα βρουν καταφύγιο και θα κατασκηνώσουν.
Αυτή η μαζική πορεία, που καταγράφηκε στην Ιστορία ως η
«Έξοδος του Ανατολικού Λαού», είναι το πρώτο αίσθημα
απόκτησης ταυτότητας ενός διάσπαρτου έως τότε πλήθους,
που η τωρινή πράξη του τον διαμορφώνει σε λαό, η πρώτη
αφύπνιση του εθνικού πνεύματος, που εκφράζεται και στους
πρώτους στίχους του του εθνικού τους ύμνου: «Οριεντάλες,
πατρίδα ή μνήμα. Ελευθερία ή ένδοξος θάνατος...».
Συγκαλείται η πρώτη Εθνική Συνέλευση στην πόλη Τρες
Κρούθες.
Αποφασίζεται η αναγνώριση Συντακτικής Βουλής.

Με την έναρξη της επανάστασης εγκαταλείπει τη θέση του
στον ισπανικό στρατό για να προσφέρει τις υπηρεσίες του
στους σκοπούς της επανάστασης. Η ύπαιθρος χώρα τάσσεται
στο πλευρό του. Συγκροτεί στρατό, ανεκπαίδευτο και όχι καλά
εξοπλισμένο, αλλά με αξιόμαχο ιππικό από γκάουτσος.
Μεγαλειώδης και ένδοξη νίκη στη Μάχη του Λας Πιέδρας (οι Πέτρες), η πρώτη μεγάλη στρατιωτική νίκη της Επανάστασης κατά του ισπανικού στρατού.
Ο Artigas και ο στρατός του προχωρούν σε μια ανεπανάληπτη, μοναδική πράξη στην ιστορία των απελευθερωτικών κινημάτων στη Ν. Αμερική. Σε μια ένωση στενή, βαθιά και μεγαλειώδη με τη μάχιμη δύναμή του (3.000 άνδρες) και την πλειοψηφία
των αμάχων του ανατολικού λαού (13.000 γέροντες γυναίκες,
παιδιά) εγκαταλείπουν τα μέρη τους, φεύγοντας από την πατρογονική γη. Υπό την καθοδήγηση του Artigas, του Αρχηγού των Ανατολικών (Jefe de los Orientales), στρατός
και λαός περνούν από την πόλη Σάλτο στην άλλη πλευρά του
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Artigas: «Η εξουσία μου απορρέει από σας (τον
λαό) και παύει από την κυρίαρχη παρουσία σας».
Εγκαθιδρύεται 10μελής κυβέρνηση με εκτελεστική εξουσία,
η οποία καταγράφεται ιστορικά ως η πρώτη κυβέρνηση της
Ουρουγουάης.
Ο Artigas στρατιωτικός διοικητής και άτυπος Πρόεδρος.
Πιστεύει στην ενοποίηση της Λατινικής Αμερικής: «Οι
λαοί της Νοτίου Αμερικής είναι στενά ενωμένοι με δεσμούς καταγωγής και αμοιβαίων συμφερόντων».
Νίκη στο Εσπινίγιο Ο Artigas «Προστάτης των Ελεύθερων Λαών»
Κοινωνικό έργο: κατάργηση τσιφλικιών - αφαίρεση γης
από όσους συνεργάστηκαν με τον εχθρό-αναδιανομή της γης

Κοινοβούλιο Ουρουγουάης

- η μόρφωση των νέων αποτελεί κοινωνικό
χρέος-κατάργηση της δουλείας - ισότητα
όλων των πολιτών, στο ίδιο επίπεδο ιθαγενείς Ινδιάνοι, λευκοί και μαύροι.

Απόσπασμα από το Κάντο Χενεράλ, σύνθεση του Χιλιανού ποιητή
Πάμπλο Νερούδα, αφιερωμένο στον Artigas:

Εισβολή των στρατευμάτων της Πορτογαλίας

Ο Artigas ανέβαινε ανάμεσα στους θάμνους κι ήταν σφοδρό το βήμα του

Ο Artigas καταφεύγει στην Παραγουάη
(Σεπτέμβριος 1820).

Ι

γιατί στις στέπες ανεβαίνοντας το κροτάλισμα της πέτρας ή της καμπάνας
έφτασε να τραντάζει τη δριμύτητα του υψιπέδου
σαν επαναλαμβανόμενη αστραπή,

Ο ηγέτης της χώρας αναγκάζει τον
Artigas να υποκύψει και να αποσυρθεί από
την πολιτική.

έφτασε να μαζεύει το ουράνιο χρώμα ξεπερνώντας τα ηχητικά κελύφη

Υπομένει τριάντα χρόνια αυτοεξορίας μέχρι τον θάνατο του (1850), ξεχασμένος από όλους και ονειρευόμενος
πάντα την πατρίδα του.

Πέρασαν ενός αιώνα οι μέρες και ξοπίσω οι ώρες της εξορίας του:

Πέντε χρόνια μετά το θάνατό του τα
λείψανά του μεταφέρονται στο Μοντεβιδέο και τίθενται στο Εθνικό Πάνθεον. Στο
κέντρο της πλατείας Ανεξαρτησίας υψώνεται σήμερα το μαρμάρινο μαυσωλείο
του Στρατηγού José Gervasio Artigas, που
στεγάζει τα λείψανά του.
Οι Οριεντάλες, οι Ουρουγουανοί, γεμάτοι ευγνωμοσύνη και χαρά ατενίζουν
τη μορφή του πνευματικού εθνοπατέρα
τους.

μέχρι να γεννηθεί μια σημαία νοτισμένη από Ουρουγουανή δροσιά.
IV
πίσω από τη ζούγκλα την πλεγμένη από χίλιους ιστούς σίδερο,
πίσω από τη σιωπή του φρούτου που σαπίζει στους βάλτους,
οι πρασιές, η βροχή που ξεσπά, η μουσική του νυκτόβιου πουλιού ουρουατού,
τα ξυπόλυτα βήματα των Παραγουανών
που μπαινοβγαίνουν από τον ήλιο στη σκιά,
η πλεξίδα του μαστιγίου, ο σφιγκτήρας,
τα κορμιά τα ροκανισμένα από σκαθάρια:
ένας σύρτης επιβάλλεται αυστηρός και αποδιώχνει
το χρώμα της ζούγκλας και το μπλαβισμένο
από το κρύο σύθαμπο έσβηνε με τις ζώνες του
τα μάτια του Artigas που έψαχναν
μέσα στην κακοτυχία τους το Ουρουγουανό φως.
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Το άγαλμα του Artigas στην Αθήνα
• Τοποθετήθηκε τη διετία 2000-01, επί δημαρχίας Δ.
Αβραμόπουλου, κατά μήκος της οδού Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια
• Γλυπτό από ορείχαλκο, κατασκευάστηκε το 1950,
πάνω στο πρότυπο έργο του γλύπτη Juan Manuel
Blanes
• Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Ουρουγουάης δώρισε τον αδριάντα στον Δήμο Αθηναίων
• Ο Artigas όρθιος, με το αριστερό του πόδι σε προβολή, κοιτάζει με ύφος μεγαλόπρεπο και στοργικό
μπροστά. Εικονίζεται με ανοιχτό σακάκι, την κάπα
ριγμένη στην πλάτη, με το δεξί χέρι ελαφρώς ανασηκωμένο να κρατά καπέλο και το αριστερό ακουμπισμένο στη λαβή του σπαθιού του. Ο γλύπτης
επιλέγει να παρουσιάσει τον Artigas ως έναν λαϊκό
άνθρωπο, ανοιχτό κι εγκάρδιο, παρά σαν έναν μεγάλο στρατηγό.
• Το έργο εδράζεται σε ένα τετράγωνο βάθρο, στην
πρόσοψη του οποίου υπάρχει η ακόλουθη ένθετη
επιγραφή:
GRAL. JOSE ARTIGAS
1764 – 1850
LIBERTADOR DE URUGUAY
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΧΟΣΕ ΑΡΤΙΓΑΣ
1764 – 1850
ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ

Πηγές:
Αντωνοπούλου Ζ., (2003), Τα γλυπτά της Αθήνας: Υπαίθρια Γλυπτική (1834 – 2004), Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα.
Γκαλεάνο Εντ., (2008), Οι Ανοιχτές Φλέβες της Λατινικής
Αμερικής, τομ. 2, Εκδόσεις Κουκκίδα, Αθήνα.
Παπαγεωργίου Θ. Γ., ΧΟΣΕ ΓΕΡΒΑΣΙΟ ΑΡΤΙΓΑΣ: Ο θεμελιωτής του έθνους της Ουρουγουάης.
Παπαγεωργίου Θ. Γ., ΧΟΣΕ ΓΕΡΒΑΣΙΟ ΑΡΤΙΓΑΣ: Λατινοαμερικανός επαναστάτης, πατέρας της Ανεξαρτησίας της
Ουρουγουάης.
www.athenssculprtures.com
Συντακτική Ομάδα
Μελίνα Αγγελοπούλου, Ελένη Αλεξάνδρου, Μιχάλης
Ζαγοραίος, Βίκτωρας Κουζέλης, Κωνσταντίνος Κουφάκης, Αντώνης Κυβέλλος, Παναγιώτης Μυλωνάς,
Αναστασία Παπαθεοδώρου, Παναγιώτης Πολυζωγόπουλος, Ευθύμης Σπανόπουλος, Σοφία Σπανουδάκη
Καθηγητές Σύμβουλοι
Παναγιάρη Κυπαρισσία - Δημήτρης Μπελέζος, Φιλόλογοι
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Ο ανδριάντας του José Gervasio Artigas στην Αθήνα

ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ

υδρογόνο!
ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ!

Κ

ατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα τα ορυκτά καύσιμα χρησιμοποιήθηκαν ως κύρια πηγή ενέργειας, κάτι το οποίο
εξακολουθεί να συμβαίνει μέχρι σήμερα. Αποτελούν μια σχετικά οικονομική λύση για την αντιμετώπιση των ανθρώπινων
αναγκών.
Με την πάροδο των ετών παρατηρείται σημαντική μείωση
των αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων, αλλά το κυριότερο
πρόβλημα είναι οι έντονες περιβαλλοντικές επιπτώσεις εξαιτίας της αλόγιστης χρήση τους. Για παράδειγμα, η χρήση του
άνθρακα δημιούργησε το φαινόμενο του νέφους, τα αέρια του
θερμοκηπίου αλλά και την όξινη βροχή. Η χρήση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου δημιούργησε το φωτοχημικό νέφος
αλλά και επιπλέον αέρια θερμοκηπίου.
Η ρύπανση του περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις της στο
παγκόσμιο κλίμα προβληματίζουν τους επιστήμονες, οι οποίοι
αναζητούν λύσεις σε νέες μορφές ενέργειας. Ξεκινώντας από
τα στερεά καύσιμα (άνθρακας), προχωρήσαμε στα υγρά καύσιμα (πετρέλαιο, βενζίνη), φτάσαμε στα αέρια καύσιμα (φυσικό
αέριο) και όλα καταδεικνύουν ότι θα καταλήξουμε στο υδρογόνο. Οι προβλέψεις πολλών επιστημόνων συγκλίνουν στο γεγονός ότι το υδρογόνο θα αποτελέσει στο άμεσο μέλλον μία
αξιόπιστη λύση στο ενεργειακό πρόβλημα. Τα αποθέματα του
υδρογόνου είναι ανεξάντλητα, ενώ κατά την καύση του με το
οξυγόνο του αέρα παράγει ενέργεια και αποβάλλει νερό!
Το υδρογόνο είναι άοσμο, άγευστο, άχρωμο και μη τοξικό αέριο. Δεν συναντάται εύκολα ελεύθερο στην ατμόσφαιρα

εξαιτίας της διαφυγής του προς το διάστημα. Σχηματίζει όμως
μεγάλο αριθμό ενώσεων και είναι ένα από τα βασικά συστατικά
του νερού. Υπάρχει στο νερό της θάλασσας, των λιμνών και
των ποταμών.
Βέβαια, απαιτούνται κατάλληλες διαδικασίες για την παρασκευή και την αποθήκευση του υδρογόνου, κάποιες από τις
οποίες έχουν αυξημένο κόστος. Έχουν χρησιμοποιηθεί πολλοί
τρόποι παρασκευής υδρογόνου. Σύμφωνα με τους ερευνητές μια ιδανική μέθοδος είναι η ηλεκτρόλυση υδατικών διαλυμάτων όπως το θαλασσινό νερό. Το γεγονός αυτό κάνει τους
επιστήμονες να πιστεύουν ότι πρόκειται για μια ανεξάντλητη
πηγή ενέργειας. Επιπλέον, η διαδικασία δεν επιβαρύνει με ρύπους το περιβάλλον.
Η δυσκολία που παρουσιάζεται στον τρόπο αποθήκευσης του υδρογόνου μετά την παρασκευή του οφείλεται στη
μικρή του πυκνότητα. Για την αποθήκευσή του απαιτούνται δοχεία μεγάλου όγκου. Η πιο κοινή μέθοδος είναι η αποθήκευσή
του σε φιάλες με συμπίεση σε πίεση μέχρι 700 bar. Αποθηκεύεται επίσης υγροποιημένο σε κρυογονικές δεξαμενές σε θερμοκρασία -253ο C.
Σήμερα το υδρογόνο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ως κύριο
καύσιμο πυραύλων αλλά και ως προωθητικό πυρηνοκίνητων
πυραύλων και διαστημικών σκαφών. Επίσης, πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν προσαρμόσει τους κινητήρες των αυτοκινήτων που παράγουν, ώστε να λειτουργούν με καύσιμο κίνησης
το υδρογόνο. Χρησιμοποιείται το υδρογόνο ως καύσιμο στις

άδραξε 37

κυψέλες καυσίμου. Η κυψέλη καυσίμου είναι μια ηλεκτροχημική συσκευή, η οποία όταν τροφοδοτείται με υδρογόνο και
οξυγόνο παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, θερμότητα και υδρατμούς.
Αυτή τη δυνατότητα χρησιμοποιούν στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.
Αν και οι επιστήμονες έχουν κάνει σημαντικά βήματα στην
αξιοποίηση του υδρογόνου ως καυσίμου, σίγουρα απαιτείται
αρκετός χρόνος ώστε να γίνει οικονομικά προσιτή η χρήση
του από όλους τους καταναλωτές. Έχει όμως επιλεγεί από την
επιστημονική κοινότητα ως η πλέον κατάλληλη λύση για την
αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων, τόσο από την άποψη
αφθονίας πόρων και περιεχομένου ενέργειας όσο και από την
άποψη της μικρής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Όσον αφορά
την ασφάλεια, το υδρογόνο αν και είναι εύφλεκτο, δε θεωρείται
περισσότερο επικίνδυνο από τη βενζίνη.

Πηγές:
Ανδρίτσος Ν., (2008), Ενέργεια και Περιβάλλον, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
Γιακουμής Ε. και Μαύρος Γ., Καύση Υδρογόνου σε Εμβολοφόρες
ΜΕΚ, Εργαστήριο ΜΕΚ και Τεχνολογίας Αυτοκινήτου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Ρακόπουλος Κ.Δ., Εφαρμογές εμβολοφόρων μηχανών εσωτερικής
καύσης. Εισαγωγή - Λειτουργία - Θερμοδυναμική, Εκδόσεις Γρ. Φούντας, Αθήνα.
Ρακόπουλος Κ.Δ., Εφαρμογές εμβολοφόρων μηχανών εσωτερικής
καύσης. Εμβάθυνση στην κατασκευή και λειτουργία, Εκδόσεις Γρ.
Φούντας, Αθήνα.
Gazgo AE, www.gazgo.gr
www.autotriti.gr
www.huffingtonpost.gr
www.motori.gr
www.netcarshow.com
Επιμέλεια Άρθρου
Άννα Παπακώστα, Φυσικός

38 άδραξε

Το Καθιερωμένο Πρότυπο

(Standard Model)
Εισαγωγή

T

ο Καθιερωμένο Πρότυπο (Standard Model) είναι η
καλύτερη θεωρία που έχουν αυτή τη στιγμή οι Φυσικοί για να περιγράψουν τα βασικά συστατικά του σύμπαντος και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της επιστήμης του εικοστού αιώνα.

κής. Στη θέση των χημικών στοιχείων του Περιοδικού
Πίνακα περιέχει τόσο τα θεμελιώδη σωματίδια τα οποία
δημιουργούν τα άτομα, από τα οποία αποτελούνται τα
χημικά στοιχεία, όσο και άλλα σωματίδια που μπορούν
να «σπάσουν» σε ακόμα μικρότερα.

Το όνομα «Καθιερωμένο Πρότυπο» (Standard
Model), αποδόθηκε στη δεκαετία του 1970 στη θεωρία των θεμελιωδών σωματιδίων και στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Ενσωμάτωσε όλα όσα ήταν γνωστά
για τα υποατομικά σωματίδια μέχρι τότε και προέβλεψε
την ύπαρξη επιπλέον σωματιδίων.

Το πλήρες Καθιερωμένο Πρότυπο χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα για να δομηθεί. Όλα ξεκίνησαν
από τον φυσικό Τζόζεφ Τζον Τόμσον (J.J. Thomson)
όταν ανακάλυψε το ηλεκτρόνιο το 1897 και έφτασε κοντά στο τέλος του το 2012, όταν οι επιστήμονες του επιταχυντή LHC (Large Hadron Collider) και των ανιχνευτών ATLAS και CMS στο CERN, βρήκαν το τελευταίο
κομμάτι που συμπληρώνει το πάζλ, το μποζόνιο Χίγκς
(Higgs boson).

Το Καθιερωμένο Πρότυπο είναι ένα είδος «Περιοδικού Πίνακα» για τα στοιχεία της Σωματιδιακής Φυσι-

universe of particles
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Μια σύντομη ιστορική αναδρομή

• Τον 5ο αιώνα π.Χ., ο Λεύκιππος και ο μαθητής του Δημόκριτος, υποστηρίζουν την άποψη ότι η ύλη αποτελείται
από αδιάσπαστα και αναλλοίωτα σωματίδια, τα άτομα.
• Τον 19ο αιώνα, ο Τζον Ντάλτον (John Dalton) δέχεται
την άποψη του Δημόκριτου για τα άφθαρτα σωματίδια της
ύλης, στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει τις χημικές αντιδράσεις.

πυρήνα σε μεγάλες αποστάσεις ώστε να μην πέφτουν στον πυρήνα λόγω έλξης. Ο Ράδερφορντ ονόμασε τον πυρήνα του ελαφρύτερου ατόμου (H, υδρογόνο)
πρωτόνιο (proton). Ο Ράδερφορντ πήρε το βραβείο
Νόμπελ το 1908.

• Το 1894, ο Τζόζεφ Τζον Τόμσον
(J.J. Thomson) ανακάλυψε το ηλεκτρόνιο (electron) πειραματικά. Για
την ανακάλυψή του αυτή ο Τόμσον
βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ
Φυσικής το 1906.

• Το 1900, ο Μαξ Πλανκ (Max Karl Ernst Ludwig Planck),
μελετώντας την ακτινοβολία που εκπέμπει ένα θερμαινόμενο σώμα (ακτινοβολία μέλανος σώματος), παρατήρησε ότι
η ενέργεια της ακτινοβολίας δεν εκπέμπεται κατά συνεχή
ροή, αλλά σε μορφή ασυνεχών αυτοτελών ποσοτήτων, που
ονόμασε κβάντα φωτός. Ο Πλανκ πήρε το βραβείο Νόμπελ
το 1918, για την ανακάλυψη των κβάντων ενέργειας.
• Το 1905, ο Αϊνστάιν (Albert
Einstein) πρότεινε ότι το φως
παρουσιάζει μια δυική φύση,
στα φαινόμενα μεγάλου μεγέθους συμπεριφέρεται ως
κύμα, ενώ στον μικρόκοσμο
συμπεριφέρεται ως σωματίδιο, το φωτόνιο, που πήρε
αυτή την ονομασία το 1926
από τον Λιούις (Gilbert
Lewis). Στον
Αϊνστάιν
απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ το 1921, για την
ανακάλυψη το νόμου του φωτοηλεκτρικού φαινομένου.
• Το 1911, ο Έρνεστ Ράδερφορντ (Ernest Rutherford) για
την εξήγηση των πειραματικών δεδομένων πρότεινε ότι το
άτομο αποτελείται από ένα πολύ μικρό πυρήνα, με
θετικό φορτίο και σχεδόν όλη τη μάζα του ατόμου,
και τα ηλεκτρόνια που στρέφονται γύρω από τον

40 άδραξε

• Το 1913, ο Νιλς Μπορ (Niels Bohr) υποθέτει ότι τα ηλεκτρόνια κινούνται γύρω από τον πυρήνα σε καθορισμένες τροχιές και ότι το άτομο ακτινοβολεί μόνο όταν
τα ηλεκτρόνια, μεταβαίνουν από μία επιτρεπόμενη ενεργειακή κατάσταση σε άλλη μικρότερης ενέργειας. Ο Μπορ
τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1922.

• Το 1919, ο Ράδερφορντ ξεκινά τις παρατηρήσεις του στις
πυρηνικές αντιδράσεις όπως τις ονομάζουμε σήμερα. Ο
Ράδερφορντ κατάλαβε ότι υπάρχει άλλο ένα συστατικό, εκτός από τα πρωτόνια, που συγκροτεί
τους πυρήνες, και θα πρέπει να είναι ουδέτερο.
• Τον Ιανουάριο του 1932, ο Τζέιμς Τσάντγουικ (James
Chadwick) με ένα συνδυασμό πειραματικής δεξιοτεχνίας
και λογικής απέδειξε ότι η ακτινοβολία αυτή αποτελείτο από
ηλεκτρικά ουδέτερα σωμάτια που έχουν μάζα περίπου ίση
με τη μάζα του πρωτονίου. Ο Τσάντγουικ ονόμασε το νέο
σωματίδιο που ανακάλυψε, νετρόνιο (neutron). Ήταν το
σωματίδιο που όλοι υποπτεύονταν ότι υπήρχε στον πυρήνα
μαζί με το πρωτόνιο. Ο Τσάντγουικ τιμήθηκε με το
βραβείο Νόμπελ το 1935, για την ανακάλυψη του νετρονίου.
• Το 1930, ο Πολ Ντιράκ (Paul Adrien Maurice Dirac) ανακάλυψε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα σωματίδιο που είναι σε
όλα όμοιο με το ηλεκτρόνιο αλλά φέρει θετικό φορτίο. Οι
θεωρητικές προβλέψεις του επιβεβαιώθηκαν πειραματικά
το 1932, από τον Άντερσον (Carl David Anderson), κατά
τη διάρκεια μελέτης των κοσμικών ακτινών (σωματίδια με
πολύ υψηλές ενέργειες που προέρχονται από το διάστημα).
Το σωματίδιο που ανιχνεύτηκε ονομάστηκε ποζιτρόνιο
(e+) ή θετικό ηλεκτρόνιο και αποτελεί το αντισωματίδιο του
ηλεκτρονίου.

παράξενος «ζωολογικός κήπος» σωματιδίων θα μπορούσε
να κατασκευαστεί από ένα μικρό αριθμό βασικών δομικών
στοιχείων.
• Ο Μάρεϊ Γκελ-Μαν (Murray Gell-Mann), μελετώντας τις
ιδιότητες των σωματιδίων, άρχισε να τα κατατάσσει σε συμμετρικά σχήματα, εξάγωνα ή οκτάγωνα και άλλα, ανάλογα
με το φορτίο ή την παραξενιά τους (strangeness). Ο Μάρεϊ
Γκελ-Μαν τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1969,
για τη συμβολή του και τις ανακαλύψεις σχετικά με την κατηγοριοποίηση των στοιχειωδών σωματιδίων και των αλληλεπιδράσεών τους.

• Το 1964, διατυπώθηκε η θεωρία ότι όλα τα αδρόνια είναι
κατασκευασμένα από πιο στοιχειώδη σωματίδια. Την υπόθεση εισήγαγαν ταυτόχρονα, αλλά ανεξάρτητα, ο Γκελ-Μαν
στην Αμερική, και ο George Zweig στο CERN. Τα νέα αυτά
στοιχειώδη σωματίδια ο Γκελ-Μαν τα ονόμασε κουάρκ
(quarks). Το όνομα αυτό το βρήκε ο Γκελ-Μαν σε ένα στίχο
από το ποίημα του Joyce “Finnegan’s wake”, και είναι μια
λέξη που δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Προτάθηκαν 3
διαφορετικά κουάρκ, το πάνω (up), το κάτω (down) και το
παράδοξο (strange).
•
Από το τέλος της δεκαετίας του 1960 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1980, σε πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε ειδικά εργαστήρια, τους μεγάλους επιταχυντές σωματιδίων, των ΗΠΑ (SLAC και Fermilab) και της
Ευρώπης (CERN και DESY), προέκυψαν έμμεσες ενδείξεις για την ύπαρξη των κουάρκ.
•
Το 1968, τα πειράματα βαθιάς ανελαστικής σκέδασης
στο Στάνφορντ (SLAC) έδειξαν ότι το πρωτόνιο περιείχε
πολύ μικρότερα, σημειακά αντικείμενα και ως εκ τούτου
δεν ήταν στοιχειώδες σωματίδιο. Τα αντικείμενα που παρατηρήθηκαν στο SLAC αργότερα θα αναγνωριζόταν ως κουάρκ up(πάνω,u) και down(κάτω, d).

• Το 1930, ο Βόλφγκανγκ Πάουλι (Wolfgang Pauli) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κατά τη διάσπαση β θα πρέπει να
παράγεται και ένα τρίτο σωμάτιο που έχει τέτοια ενέργεια
και ορμή ώστε να ισχύουν οι αρχές διατήρησης της ενέργειας και της ορμής. Το 1933, ο Ενρίκο Φέρμι (Enrico Fermi)
ονόμασε το σωματίδιο αυτό νετρίνο (δηλαδή μικρό ουδέτερο σωματίδιο). Το 1956 ανιχνεύτηκε πειραματικά η ύπαρξη του και το 1962 ανακαλύφθηκε η ύπαρξη ενός δεύτερου
είδους νετρίνου, ενώ αργότερα πειραματικά διαπιστώθηκε
ότι υπάρχει και ένα τρίτο είδος νετρίνου.
• Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά το 1933 και μέχρι το
1947, στη Φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων είχε δημιουργηθεί ένας «ζωολογικός κήπος» σωματιδίων, με δεκάδες είδη και παραξενιές. Αναγκάστηκαν λοιπόν να αναπτύξουν νέες θεωρίες για να εξηγήσουν πως όλος αυτός ο
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Σήμερα

Φερμιόνια και μποζόνια

Η Φυσική πιστεύει σήμερα ότι όλα γύρω μας μπορούν να
περιγραφούν με τη βοήθεια των βασικών δομικών στοιχείων και
των αντισωματιδίων τους. Τα πάντα γύρω μας είναι φτιαγμένα
από τα κουάρκ και τα λεπτόνια, με τέσσερις δυνάμεις αλληλεπίδρασης.
Μια δροσοσταλίδα που
βρίσκεται πάνω στο φύλλο
ενός φυτού, αποτελείται
από πολλά μόρια νερού,
περίπου ένα δισεκατομμύριο τρισεκατομμύρια…
Κάθε μόριο αποτελείται
από ένα άτομο οξυγόνου
και δύο άτομα υδρογόνου
().
Στις αρχές του 20ου
αιώνα, τα άτομα ήταν τα
μικρότερα δομικά στοιχεία
της ύλης. Κάθε άτομο αποτελείται από έναν πυρήνα
που περιβάλλεται από ηλεκτρόνια.
Τα ηλεκτρόνια είναι λεπτόνια που δεσμεύονται
στον πυρήνα με φωτόνια,
τα οποία είναι μποζόνια.
Ο πυρήνας του ατόμου του υδρογόνου είναι απλά ένα πρωτόνιο. Τα πρωτόνια αποτελούνται από τρία κουάρκ. Στο πρωτόνιο, τα γλουόνια κρατούν τα κουάρκ ενωμένα, όπως τα φωτόνια κρατούν το ηλεκτρόνιο στον πυρήνα του ατόμου.
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Τα σωματίδια χωρίζονται σε δύο βασικές οικογένειες βάσει του σπιν (spin), του οποίου το πλησιέστερο μακροσκοπικό
ανάλογο είναι η εσωτερική στροφορμή και αποτελεί μία από τις
βασικότερες κβαντομηχανικές παραμέτρους. Τα σωματίδια με
ακέραιο σπιν ονομάζονται συλλογικά μποζόνια, ενώ αυτά με
ημιακέραιο σπιν φερμιόνια.
1. Τα μποζόνια (bosons), σωματίδια φορείς των αλληλεπιδράσεων, είναι: το φωτόνιο (ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία),
τα γλουόνια (ισχυρή αλληλεπίδραση), τα W+, W-, Z0 (ασθενής
αλληλεπίδραση) και το βαρυτόνιο (βαρυτική αλληλεπίδραση). Οι δυνάμεις που εμφανίζονται στη φύση οφείλονται σε
ανταλλαγές αυτών των σωματιδίων. Το βαρυτόνιο δεν έχει παρατηρηθεί ακόμη, οπότε δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα των
σωματιδίων.
2. Τα φερμιόνια (fermions), σωματίδια δομής της ύλης,
είναι τα λεπτόνια (leptons) και τα κουάρκ (quarks).
Τα τελευταία σωματίδια που ανακαλύφθηκαν ήταν τα W και
Z μποζόνια (W, Z bosons) το 1983, το τοπ κουάρκ (top quark)
το 1995, το ταυ νετρίνο (tau neutron) το 2000, και το μποζόνιο
Χίγκς (Higgs boson) το 2012.
Λεπτόνια
και αδρόνια
Λεπτόνια
και

ανδρόνια

Από τα αστέρια μέχρι τα ανθρώπινα σώματα, η ύλη απαρτίζεται από στοιχειώδη σωμάτια που είναι ή κουάρκ ή λεπτόνια.
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει πειραματικό δεδομένο που να συνηγορεί στο ότι τα σωματίδια αυτά έχουν περαιτέρω εσωτερική
δομή και συνεπώς είναι κυριολεκτικά στοιχειώδη. Τα λεπτόνια
είναι σε σειρά αυξανόμενης μάζας το ηλεκτρόνιο (e), το μιόνιο
(μ), το ταυ (τ) και τα αντίστοιχα νετρίνα τους (ve , vμ , vτ). Το ηλεκτρόνιο, το μιόνιο και το ταυ έχουν αρνητικό φορτίο, και από
αυτά μόνο το ηλεκτρόνιο είναι σταθερό. Όλα τα νετρίνα είναι
ουδέτερα και σταθερά.

Τα κουάρκ, αποτελούν θεμελιώδη συστατικά των αδρονίων. Μέχρι σήμερα έχουν ανακαλυφτεί 6 διαφορετικά είδη
quarks στα οποία για λόγους
αστειότητας οι φυσικοί έχουν
δώσει περίεργα ονόματα (up,
down, top, bottom, charm
strange).
Τα κουάρκ είναι σωματίδια
με μη μηδενική μάζα και κλασματικό φορτίο. Μία βασική
τους ιδιότητα είναι ο εγκλωβισμός (confinement), η εμμονή
τους δηλαδή να υπάρχουν σε
συνδυασμούς των δύο ή των τριών και γι’ αυτό προτάθηκαν
επιπλέον των τριών αρχικών, άλλα τρία κουάρκ, ώστε να δικαιολογούνται οι πειραματικές ενδείξεις. Αυτές οι σύνθετες καταστάσεις ονομάζονται μεσόνια (με συνδυασμό ενός κουάρκ με
ένα αντικουάρκ) και βαρυόνια (συνδυασμός τριών κουάρκ)
αντιστοίχως και έχουν όλα ακέραιο φορτίο. Συλλογικά ονομάζονται αδρόνια, τα δύο πιο γνωστά εκ των οποίων είναι το
πρωτόνιο και το νετρόνιο.

Μποζόνια βαθμίδας
και το μποζόνιο του Χίγκς
Μποζόνια βαθμίδας ονομάζονται στο καθιερωμένο πρότυπο τα σωμάτια που είναι φορείς δυνάμεων, αυτά δηλαδή που
ανταλλάσσουν τα λεπτόνια και τα αδρόνια όταν αλληλεπιδρούν.
Το καθιερωμένο πρότυπο βασίζεται σε τρεις τύπους αλληλεπιδράσεων, την ηλεκτρομαγνητική, την ασθενή και την ισχυρή,
κάθε μία εκ των οποίων πραγματοποιείται με την ανταλλαγή
των ανάλογων μποζονίων βαθμίδας. Ο φορέας της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης είναι το γνωστό σε όλους φωτόνιο.
Η ασθενής αλληλεπίδραση πραγματοποιείται με μεσάζοντες τα μποζόνια W+, W-, Z0. Η ισχυρή αλληλεπίδραση δρα μεταξύ των κουάρκ μόνο και έχει ως μεσάζοντες οκτώ μποζόνια
βαθμίδας που ονομάζονται γλουόνια (glouons). Η συλλογική
ονομασία «μποζόνια βαθμίδας» προέρχεται από το γεγονός
ότι όλα τα σωματίδια αυτής της ομάδας μοιράζονται κάποια
κοινά χαρακτηριστικά: είναι όλα μεσάζοντες δυνάμεων, ακέραιου spin και η δυναμική τους περιγράφεται από μία κλάση
μαθηματικών θεωριών που έχουν τις λεγόμενες συμμετρίες
βαθμίδας.
Το καθιερωμένο πρότυπο στην παρούσα του μορφή δεν
μπορεί να χωρέσει και την τέταρτη γνωστή αλληλεπίδραση, τη
βαρύτητα. Μιας και η βαρύτητα όμως μπορεί επίσης να εκφραστεί ως θεωρία βαθμίδας, εικάζεται ότι σε αυτήν την περίπτωση
οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις πραγματοποιούνται μέσω της
ανταλλαγής ενός (υποθετικού) spin-2 μποζονίου βαθμίδας που
έχει ονομαστεί βαρυτόνιο (graviton). Το μοναδικό βαθμωτό (δηλαδή, spin-0) μποζόνιο είναι το διάσημο μποζόνιο του Χίγκς, η
ύπαρξη του οποίου επιβεβαιώθηκε  πρόσφατα από το CERN.
Το μποζόνιο του Χίγκς είναι το βαρύτερο μποζόνιο που
έχει βρεθεί, το οποίο σε συνδυασμό και με το σχεδόν στιγμιαίο
χρόνο ζωής του, εξηγεί γιατί χρειάστηκαν τόσα χρόνια ώστε να
αναπτυχθεί η απαραίτητη τεχνολογία για τον πειραματικό εντοπισμό του. Η ανακάλυψη του σωματιδίου Χίγκς απάντησε στο
μεγάλο ερώτημα της σωματιδιακής φυσικής περί της ύπαρξης
μποζονίων βαθμίδας με μη μηδενική μάζα.

Αναπάντητα ερωτήματα,
Πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο
Παρά την απίστευτή επιτυχία του, το Καθιερωμένο Πρότυπο έχει σοβαρές ελλείψεις. Υπάρχουν πολλές αναπάντητες
ερωτήσεις, όπως:
«Γιατί παρατηρούμε παντού ύλη αλλά σχεδόν καθόλου αντιύλη, ενώ πιστεύουμε ότι υπάρχει συμμετρία μεταξύ τους;»,
«Τι είναι η σκοτεινή ύλη που παρατηρούμε από τα βαρυτικά
φαινόμενα στο σύμπαν;»
Oι φυσικοί σήμερα αντιλαμβάνονται ότι το 96% του σύμπαντος δεν είναι φτιαγμένο από τη συνηθισμένη ύλη και επομένως
αυτή η νέα μορφή ύλης δε χωράει στο Καθιερωμένο Πρότυπο.
Πώς θα αναβαθμιστεί το Καθιερωμένο Πρότυπο για να απαντήσει σ’ αυτά τα μυστήρια είναι ένα ανοικτό πρόβλημα, που αναμένεται να απαντηθεί από σύγχρονα και μελλοντικά πειράματα.
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Λίγα λόγια για τον Καθηγητή:
Μια ομάδα μαθητών
από την Α’ και Β’ Λυκείου,

Γεννήθηκε το 1951 στην Πάτρα.
Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

με κυρίαρχο ενδιαφέρον

Ολοκλήρωσε με άριστα τις σπουδές του το 1975. Συνέγραψε τη διδακτορική του
διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

τις Επιστήμες Υγείας,

Ακολούθησε η απόκτηση ειδικότητας στην Παιδιατρική από την Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

συνάντησαν τον Καθηγητή
Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας
και Διευθυντή της

Συνέχισε με την απόκτηση ειδικότητας στην Ενδοκρινολογία, τον Μεταβολισμό και
τον Διαβήτη, από το Κλινικό Κέντρο των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (NIH) των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Βηθεσδά του Μέριλαντ.

του Πανεπιστημίου Αθηνών,

Εξελέγη Ανώτερος Ερευνητής, επικεφαλής του Τμήματος Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και του Προγράμματος Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία.
Εν συνεχεία, εξελέγη, Διευθυντής του Κλάδου Παιδιατρικής και Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και της Ανθρώπινης Ανάπτυξης (NICHD) στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH).

Γεώργιο Χρούσο.

Ήταν ο πρώτος γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών (2001–2002).

Α’ Παιδιατρικής Κλινικής
της Ιατρικής Σχολής

Κατέχει τη θέση του επικεφαλής στην Έδρα Εφηβικής Υγείας της UNESCO.

Ακολουθεί το κείμενο της συνέντευξης:

Ειναι Καθηγητής στην Παιδιατρική, τη Φυσιολογία και τη Βιοφυσική στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Τζώρτζταουν, θέση που κατέχει μαζί με αυτή στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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: Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που μας δεχτήκατε σήμερα. Η ομάδα μας απαρτίζεται από μαθητές Α’ και
Β’ Λυκείου που ενδιαφέρονται για τον κλάδο της Ιατρικής. Ως
καθηγητής Πανεπιστημίου, πείτε μας, ποια είναι η γνώμη σας
σχετικά με την κατάσταση στις ιατρικές σχολές της Ελλάδας;
Υπάρχουν ικανοποιητικά διαθέσιμα εργαστήρια και εξοπλισμός
για τους φοιτητές;
Γ.Χ.: Εν μέρει μόνο. Η κατάσταση ήταν δύσκολη στο παρελθόν
με τις καταλήψεις, και τις απεργίες, τώρα έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολη λόγω οικονομικών δυσχερειών. Υπάρχουν, όμως, ευτυχώς
ομάδες επιστημόνων μέσα στην Ελληνική Ιατρική, οι οποίες είναι
εξαιρετικές. Κάνουν αξιόλογη έρευνα, δημοσιεύσεις και γενικά
έχουν διεθνή παρουσία. Αυτός είναι και ο λόγος που οι Ιατρικές
μας Σχολές είναι ψηλά στη παγκόσμια λίστα των Ιατρικών Πανεπιστημιακών Σχολών. Έχουν διάσημους καθηγητές, οι οποίοι συχνά
βραβεύονται για το έργο τους. Η Ιατρική της Αθήνας έχει δυστυχώς ακόμη υπερβολικά πολλούς φοιτητές. Περίπου διακόσιους
και μερικούς ακόμα από μεταγραφές. Είναι, όμως, καλύτερα από
ότι στο παρελθόν. Όταν μπήκα στην Ιατρική, ήμασταν τριακόσιοι
που εισαχθήκαμε με εξετάσεις, ενώ στο δεύτερο έτος βρεθήκαμε
1300 από μεταγραφές, κυρίως από την Ιταλία τότε, ενώ τώρα οι
μεταγραφές, σίγουρα λιγότερες, γίνονται κυρίως από Ρουμανία
και Βουλγαρία.
Ανεξάρτητα από τη Σχολή που σπουδάζει κάποιος, αυτό που έχει
σημασία είναι να μάθει καλά τη δουλειά του. Αυτό που βλέπω
τώρα στη Σχολή μας είναι ότι ένα ποσοστό φοιτητών, οι οποίοι
είναι εξαιρετικοί, εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για την μάθησή
τους και πάνε πολύ καλά στην σταδιοδρομία τους. Στο εξωτερικό
δε, κυρίως σε ευρωπαϊκές χώρες, οι απόφοιτοί μας είναι περιζήτητοι. Παιδίατροι που εκπαιδεύουμε στην Κλινική μας φεύγουν για
Γερμανία, Σουηδία, Αγγλία. Τους παίρνουν έτοιμους, με την ειδικότητα της Παιδιατρικής και τους βάζουν σε πολύ καλές θέσεις
στα νοσοκομεία. Να φανταστείτε, είχα πάει στο Πανεπιστήμιο της
Ουψάλα για μια ομιλία, το οποίο είναι μικρό και έχει επίσης ένα μικρό πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Ρώτησα πόσοι Έλληνες γιατροί
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εργάζονται εκεί, και η απάντηση ήταν «τουλάχιστον 35». Φανταστείτε, 35 σε ένα μικρό νοσοκομείο!
Η Ιατρική γενικά σού προσφέρει μια καλή ζωή ό,τι και να γίνει.
Προσφορά στον άνθρωπο, ταξίδια, μόρφωση, ικανοποιητικές οικονομικές απολαβές… Η χώρα τα επόμενα χρόνια θα περνάει την
κρίση της. Και όποιος αντέξει! Και όποιος φύγει!
: Ποια η γνώμη σας για τις σπουδές Ιατρικής στο εξωτερικό;
Γ.Χ.: Εξαρτάται. Αν πάει κανείς στο Harvard ή στο Johns Hopkins,
σίγουρα θα κάνει εξαιρετικές σπουδές. Όσον αφορά τις παθολογικές ειδικότητες και εμείς στη χώρα μας είμαστε πολύ καλοί. Εκεί
που υστερούμε είναι στις χειρουργικές, διότι η χειρουργική προχωράει τεχνικά και αν δεν πάνε οι άνθρωποι έξω να δουν και να
ασκηθούν στην νέα εγχειρητική, τότε θα μείνουν πίσω.
: Ποια χώρα της Ευρώπης θεωρείτε ακαδημαϊκά καλύτερη για
απόκτηση προπτυχιακού προγράμματος στον τομέα της Iατρικής;
Γ.Χ.: Πιστεύω η Μεγάλη Βρετανία. Έχουν πολύ καλό σύστημα
εκπαίδευσης, παρόμοιο με το Αμερικανικό, που είναι το καλύτερο
στον κόσμο. Όποιος μπορεί να εκπαιδευτεί στην Αμερική να το κάνει. Το επίπεδο γνώσεων είναι πολύ υψηλό, σου μαθαίνουν τη μεθοδολογία του πώς να ασκείς την Ιατρική σχεδόν αυτόματα. Αυτό
το βλέπω και στους ανθρώπους που έρχονται απο εκεί. Όλοι ξέρουν καλή Ιατρική και καλή Χειρουργική. Όταν επιστρέψουν, πάνε
εξαιρετικά καλά στην δουλειά τους, επαγγελματικά και οικονομικά.
Μπορώ να σας πω ότι οικονομικά μπορεί να πάνε καλύτερα απ’ ότι
αν ήταν στην Αμερική.
: Είναι προτιμότερο να κάνω την ειδικότητά μου στο εξωτερικό;
Γ.Χ.: Εάν είστε εδώ, στην Ελλάδα και διαβάζετε και πηγαίνετε στα
μαθήματά σας, είναι εξίσου καλά το προπτυχιακά μας προγράμματα με τα ξένα. Τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα είναι εξαιρετικά

στις παθολογικές ειδικότητες. Πιστεύω ότι τα καλύτερα προγράμματα βέβαια είναι αυτά της Αμερικής, και στα μέσα κάπου είναι
η Αγγλία. Η Γερμανία δε με έχει εντυπωσιάσει πολύ. Εμείς εδώ
έχουμε εξαιρετικό κλινικό υλικό και πολλά κλινικά και ερευνητικά
σεμινάρια που παρακολουθούνται συστηματικά από τους ειδικευομένους μας. Η Ιατρική που ασκείται και η διδασκαλία που προσφέρεται είναι πολύ υψηλού επιπέδου.
: Ως επαγγελματίας του χώρου υγείας, ποια προσόντα θα λέγατε ότι χρειάζεται να έχει ένας υποψήφιος ιατρός;
Γ.Χ.: Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να είναι κανείς έξυπνος, χρειάζεται να έχει IQ (Intelligence Quotient) πάνω από μία σταθερά
απόκλιση από τον μέσο όρο. Oι γνώσεις είναι πολλές, άρα χρειάζεται μνήμη. Επίσης πρέπει να έχει υψηλό EQ (Emotional Quotient),
δηλαδή να μπορεί να επικοινωνεί με τον ασθενή. Αυτοί που δεν
έχουν υψηλό EQ μπορούν να πάνε σε ειδικότητες που δεν έχουν
πολλή επαφή με τον ασθενή, π.χ. παθολογική ανατομία. Αν θέλεις πραγματικά να θεραπεύσεις τον ασθενή, πρέπει να
μπορείς να επικοινωνείς μαζί του. Τα περισσότερα νοσήματα έχουν ψυχοσωματικά συστατικά και σε αυτά ο γιατρός παίζει
τεράστιο θεραπευτικό ρόλο. Και φυσικά, ως γιατρός πρέπει να
έχεις ενάρετο βίο. Δε μπορεί να αδικείς, να λες ψέματα, να γράφεις ψέματα, η ζωή του άλλου είναι πολλές φορές στα χέρια σου.
: Ποιες οι επαγγελματικές προοπτικές μετά την αποφοίτηση
από το πανεπιστήμιο;
Γ.Χ.: Η μία προοπτική από την Ιατρική εδώ στην Ελλάδα είναι να
περιμένεις να αρχίσεις ειδικότητα, μπαίνοντας στην επετηρίδα,
που είναι ένα πολύ κακό σύστημα. Για τη δική μου κλινική, που
θεωρείται από τις καλύτερες στη χώρα, περιμένουν επτά και οκτώ
χρόνια για να αρχίσουν ειδικότητα, το οποίο είναι μεγάλη απώλεια
χρόνου. Σε αυτό το χρονικό διάστημα πάνε και δουλεύουν σε ιδιωτικά ινστιτούτα για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Τώρα λένε ότι θα
αλλάξουν το σύστημα, ώστε αυτοί που τελειώνουν με υψηλό βαθμό να προηγούνται και να μπορούν να κάνουν την ειδικότητά τους

χωρίς να χάνουν χρόνο. Το είδα το έργο, όταν ήμουν έτοιμος να
κάνω ειδικότητα. Πήρα τότε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,
και έφυγα για την Αμερική. Όταν έγινα 35 χρονών, οι συμφοιτητές
μου έκαναν ακόμα την ειδικότητά τους, ενώ εγώ ήμουν ήδη καθηγητής Πανεπιστημίου.
Καταλαβαίνω το τι σημαίνει να φύγει ένας νέος από εδώ για σπουδές. Πιστεύω, όμως, ότι καλό είναι να μη φύγει στις προπτυχιακές
σπουδές, διότι έτσι χάνει την επαφή του με τη χώρα. Είναι δύσκολο να γυρίσει, ιδίως από την Αμερική, αφενός μεν διότι υπάρχει αντίσταση από εδώ, αφετέρου διότι και ο ίδιος έχει μάθει σε
διαφορετικό τρόπο εργασίας και ζωής, σε διαφορετικό σύστημα,
σε οργανωμένη κοινωνία. Είναι όντως δύσκολο για αυτούς τους
ανθρώπους να επιστρέψουν. Μόνο όσοι έχουν πραγματικό νόστο
για τη χώρα ή έχουν προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους θα
επιστρέψουν.
: Ποια θα λέγατε ότι είναι τα «συστατικά» της επιτυχίας προκειμένου κάποιος να εξελιχθεί στον ιατρικό χώρο; Με άλλα λόγια τι θεωρείτε επιτυχία και πώς εξασφαλίζεται;
Γ.Χ.: Επιτυχία θεωρώ να έχει ο γιατρός σωστή γνώση και σωστή
προσέγγιση προς τον ασθενή, και αν είναι ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων, να είναι παραγωγικός στην ακαδημαϊκή Ιατρική, που σημαίνει έρευνα, εργασίες, ομιλίες. Το να γίνει κάποιος ακαδημαϊκός
γιατρός θέλει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Καταρχήν δεν
πρέπει να τον ενδιαφέρουν πολύ τα χρήματα. Σε όποιο Πανεπιστήμιο και αν πάει θα πληρωθεί καλά, αλλά δε θα βγάλει τα χρήματα
που θα βγάλει κάποιος που ασκεί το επάγγελμα ή χειρουργεί ιδιωτικά. Σημασία έχει, τι θέλεις. Μπορείς να κάνεις Κλινική Ιατρική
χωρίς να ασχοληθείς με ακαδημαϊκή καριέρα, απλά θα πρέπει να
ανανεώνεσαι τακτικά στη δική σου ειδικότητα. Αυτό πλέον είναι
υποχρεωτικό! Οι γιατροί πρέπει κάθε χρόνο να παρακολουθούν
ένα συγκεκριμένο αριθμό διαλέξεων, οι οποίες είναι πιστοποιημένες από τον Ιατρικό Σύλλογο. Στην Αμερική που τα ελέγχουν αυτά
αυστηρά, εάν κάποιος δεν έχει παρακολουθήσει τις απαραίτητες
διαλέξεις, χάνει την άδειά του να ασκεί το επάγγελμα. Επίσης, στην
Αμερική δεν υπάρχει τίτλος ειδικότητας δια βίου. Για να βεβαιω-
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θούν ότι οι γιατροί διαβάζουν και παρακολουθούν τις εξελίξεις,
απαιτούνται εξετάσεις κάθε πέντε έως δέκα χρόνια. Η Ιατρική
είναι επίπονη δουλειά και εάν δε σου αρέσει, δεν πρέπει
να την επιλέξεις. Είναι πολλές οι ώρες εργασίας, πολλές
οι γνώσεις που πρέπει να έχεις, ενώ είναι συνεχής η
επαφή με το συνάνθρωπο, ο οποίος υποφέρει.
: Στην Ελλάδα του σήμερα, θεωρείται ότι προσφέρονται δυνατότητες για επαγγελματική ανέλιξη;
Γ.Χ.: Όχι όσο θα έπρεπε. Υπάρχει μια ισοπέδωση, και αυτό δεν
είναι καλό για τη χώρα, η οποία δυστυχώς υπολείπεται σε αξιοκρατία. Για να δουλέψει κανείς σωστά, πρέπει η αξιοκρατία να επανέλθει.
Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι είναι καλύτερα να σπουδάσεις ιατρική
στην Ελλάδα παρά στο εξωτερικό. Το να σπουδάσεις στην Ιατρική
Σχολή της Αθήνας είναι πιο δύσκολο από τις άλλες ιατρικές σχολές της χώρας, όχι γιατί απαιτείται περισσότερη δουλειά ή γιατί
οι εξετάσεις είναι πιο δύσκολες, αλλά επειδή οι κλινικές μας είναι
γεωγραφικά διάσπαρτες και οι καθηγητές πολύ απασχολημένοι με
αποτέλεσμα να μη μαθαίνεις όσο πρέπει, αν δεν το κυνηγήσεις
προσωπικά. Έχω παρατηρήσει ότι σε μαθήματα που πρέπει να
είναι 70 φοιτητές έρχονται μόνο 15. Εάν δεν είσαι μέσα σε αυτούς
τους 15, δε θα μάθεις καλά τη δουλειά σου. Αντίθετα, σε Σχολές
της Πάτρας, της Κρήτης, κλπ, οι καθηγητές γνωρίζουν έναν – έναν
τους φοιτητές τους και μπορούν να ασχολούνται πιο πολλές ώρες
μαζί τους. Συμπερασματικά, οι Έλληνες πρέπει να αποκτούν
το πρώτο τους πτυχίο εδώ. Στη συνέχεια, αφού μάθετε πολύ
καλά Αγγλικά, ή όποια άλλη γλώσσα σας ενδιαφέρει, πηγαίνετε για
μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.
: Ποια θα λέγατε πως υπήρξε η σημαντικότερη στιγμή στη μέχρι τώρα επαγγελματική σας σταδιοδρομία;
Γ.Χ.: Δύσκολη ερώτηση. Αυτό ξεκίνησε πριν πάω στο Λύκειο.
Ήθελα να κάνω μια δουλειά που να την απολαμβάνω. Αρχικά σκεφτόμουν τη Σχολή Καλών Τεχνών, ήμουν καλός στη ζωγραφική.
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Μετά το σκέφτηκα καλύτερα και έβαλα πλώρη για την Ιατρική.
Αυτό έγινε όταν πήγαινα Α΄- Β΄ Λυκείου. Αυτή ήταν και η πρώτη
σημαντική απόφαση. Η δεύτερη σημαντική απόφαση ήταν το τι
ειδικότητα θα ακολουθούσα. Κάθε ειδικότητα έχει τα θετικά της
και τα αρνητικά της. Καταρχήν, επειδή δεν μπορούσα να ξυπνήσω
νωρίς το πρωί, αποφάσισα να μην πάω χειρουργική, παρόλο που
έπιαναν τα χέρια μου. Αποφάσισα ότι έπρεπε να κάνω μια παθολογική ειδικότητα. Έκανα ένα χρόνο Παθολογία στο Λαϊκό Νοσοκομείο και εκεί πήρα την απόφαση να ακολουθήσω την Παιδιατρική.
Η τρίτη μεγάλη απόφαση ήταν αν θα έμενα εδώ ή αν θα πήγαινα
για ειδικότητα στο εξωτερικό. Έκανα αίτηση και στην παιδιατρική
στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και έγινα δεκτός. Η τέταρτη
απόφαση αφορούσε στο άλλο δίλημμα που αντιμετώπισα, αν θα
ακολουθούσα Ακαδημαϊκή Ιατρική ή αν θα δούλευα ιδιωτικά.
Όταν ήμουν στο τελευταίο έτος της ειδικότητας στο New York
University, μου εδόθη η ευκαιρία να δουλέψω μαζί με έναν από
τους καλύτερους παιδιάτρους της Νέας Υόρκης με μεγάλα έσοδα. Αυτή η πιθανότητα δε με ενθουσίασε και αποφάσισα να κάνω
παραπέρα εξειδίκευση στην Ενδοκρινολογία, που σήμαινε ότι για
άλλα τρία χρόνια θα ήμουν μαθητευόμενος. Τα παραπάνω είναι
αποφάσεις που πρέπει να σκεφτεί κάποιος και να κάνει αυτό που
του ταιριάζει, δεδομένου ότι ο καθένας έχει δικά του ιδανικά και
ιδεώδη.
: Ποιες δυσκολίες θα λέγατε ότι καλείστε να αντιμετωπίσετε
στην καθημερινή άσκηση του επαγγέλματός σας;
Γ.Χ.: Αρχικά είναι τα επείγοντα, αυτά τα περιστατικά που αλλάζουν πολύ γρήγορα και πρέπει να παρέμβεις άμεσα. Δεύτερον,
είναι τα δύσκολα. Έχουμε αινιγματικές περιπτώσεις ασθενών στο
νοσοκομείο που δεν ξέρουμε από τι πραγματικά υποφέρουν και
τους παρακολουθούμε στενά! Άλλο ένα πρόβλημα είναι τα παιδιά που κακοποιούνται από τους γονείς τους ή από αυτούς που
τα φροντίζουν. Λόγω έλλειψης κατάλληλων δομών στη χώρα μας,
δεν έχουν πού να τα πάνε και οι εισαγγελείς τα στέλνουν στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 22 φυσιολογικά παιδιά, τα οποία

κυριολεκτικά ζουν στο νοσοκομείο. Ένα από αυτά είναι εδώ για
τρία χρόνια. Βέβαια υπάρχουν καλοί άνθρωποι, για παράδειγμα
νοσηλεύτριες του νοσοκομείου μας, που τα παίρνουν το Σαββατοκύριακο στα σπίτια τους ή τα πηγαίνουν βόλτα εκτός νοσοκομείου,
έτσι ώστε να έχουν μια αίσθηση κοινωνικής ζωής. Υπάρχουν πολλά πράγματα στην Ελλάδα που μας ενοχλούν, επειδή δεν έχουμε
καλά οργανωμένες δομές.
: Ποια χαρακτηριστικά θα προσδίδατε στον χώρο εργασίας
σας (ανταγωνισμός, συν εργατικότητα, ομαδικότητα κτλ);
Γ.Χ.: Έχω απορήσει με την υψηλή συνεργατικότητα των ανθρώπων εδώ. Μπορεί να παραπονιούνται ο ένας για τον άλλο, αλλά
συνεργάζονται πολύ καλά και η φροντίδα των ασθενών είναι εξαιρετική. Οι γιατροί και το άλλο προσωπικό εδώ δουλεύουν πάρα
πολύ και τα καταφέρνουν εξαιρετικά καλά.
Στην Παιδιατρική γενικά υπάρχει καλό κλίμα, χαρούμενο κλίμα. Θα
σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την Αμερική.
Παλιά, η Ακαδημαϊκή Παθολογία και η Ακαδημαϊκή Παιδιατρική είχαν μαζί το ετήσιο συνέδριό τους. Εγώ πάντα παρακολουθούσα
και τα δύο. Τις ημέρες που ήταν οι Παθολόγοι επικρατούσε ησυχία
και κατήφεια. Αντίθετα, οι Παιδίατροι συζητούσαν μεταξύ τους, γελούσαν, έλεγαν ανέκδοτα… Συνεπώς είναι τι σου αρέσει. Πχ. μερικοί που είναι αθλητικοί τύποι ακολουθούν την Ορθοπεδική και την
Τραυματολογία. Ο καθένας στρέφεται σε αυτό που του αρέσει.
Το καλό με την Ιατρική είναι, ότι αν τελικά δε σου αρέσει το κλασσικό επάγγελμα του γιατρού, μπορείς να κάνεις πολλά άλλα πράγματα με βάση την Ιατρική. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ενός εξαιρετικού επιστήμονα από
την Πάτρα. Δεν του άρεσε η άσκηση της Ιατρικής και ακολούθησε καριέρα σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, καταλήγοντας να
δημιουργήσει την δική του εταιρεία πολλών εκατομμυρίων. Είναι
λοιπόν γιατρός ο οποίος ασχολείται με την επιχειρηματικότητα.
Ποια επιχειρηματικότητα; Αυτή που σχετίζεται με την Ιατρική. Από
την Ιατρική μπορείς να γίνεις ψυχίατρος, επιχειρηματίας, συγγρα-

φέας… Έχεις πολλές διεξόδους, μπορείς να κάνεις διαφορετικά
πράγματα εκμεταλλευόμενος αυτά που έμαθες στην Ιατρική. Άλλο
ένα παράδειγμα είναι οι δικηγόροι που ασχολούνται με ιατρικές
πατέντες στην Αμερική. Είναι συνήθως ταυτόχρονα γιατροί και δικηγόροι.
: Θεωρείτε πως η σημερινή οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα έχει επηρεάσει τις συνθήκες εργασίας των Ιατρών;
Γ.Χ.: Δυστυχώς ναι, έχει επηρεάσει τις συνθήκες και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε αρκετό προσωπικό. Εργαζόμαστε
με το μισό νοσηλευτικό, το μισό ιατρικό και το μισό γραμματειακό προσωπικό, ενώ ταυτόχρονα δουλεύουμε με περισσότερους
ασθενείς, διότι έχουμε και τους μετανάστες. Το νοσοκομείο είναι γεμάτο με παιδάκια από Συρία και Αφγανιστάν. Το πρόβλημα
αυτό σε μια πιο οργανωμένη χώρα θα είχε λυθεί. Η Ελλάδα είναι
μια χώρα με πληθυσμό 10-11 εκατομμύρια και χρειάζεται περίπου
25.000 γιατρούς. Ξέρετε πόσους έχει; Πάνω απο 75.000 γιατρούς,
τρεις φορές πάνω απ’ ό,τι χρειάζεται. Το Ε.Σ.Υ. έχει 17.000 γιατρούς, που σημαίνει ότι μπορεί να καλύψει το 80% των αναγκών
της χώρας. Δυστυχώς υπάρχουν ιατρικά κέντρα και νοσοκομεία
τα οποία υποαπασχολούν γιατρούς, ενώ στα κεντρικά νοσοκομεία
υπεραπασχολούνται. Έπρεπε να έχει τη δύναμη το κράτος και την
ικανότητα να κάνει τις σωστές αλλαγές.
: Ποιο κομμάτι της εργασίας σας θα λέγατε πως σας ολοκληρώνει περισσότερο και σας δημιουργεί τα πιο θετικά συναισθήματα;
Γ.Χ.: Με ικανοποιεί πολύ η βιοϊατρική έρευνα. Να βλέπω καινούρια δεδομένα, να τα αναλύω, να τα συνθέτω. Αυτό που με ικανοποιεί είναι η παραγωγή νέας γνώσης. Δε θα μπορούσα ποτέ να
κάνω 100% ιατρική πράξη.
: Τι είδος συναισθήματα προκαλούνται από το εργασιακό σας
περιβάλλον και ποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας είναι
απαραίτητα για να αντεπεξέλθει κάποιος σε αυτό;
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Γ.Χ.: Πρέπει κανείς να διαθέτει ενσυναίσθηση και να
είναι ενάρετος, χαρακτηριστικά απαραίτητα για να ασκήσουμε την Ιατρική. Επίσης πρέπει να βρίσκουμε ικανοποίηση σε
αυτό που κάνουμε.
Η Ιατρική έχει, όπως η τέχνη και η επιστήμη, επίκεντρο τον άνθρωπο. Και μόνο αυτό σου δίνει ικανοποίηση.
: Σίγουρα σε όλα τα επαγγέλματα είναι απαραίτητη η συνεργατικότητα και η ομαδικότητα. Σε κάποια περισσότερο
και σε κάποια άλλα λιγότερο. Πώς θα χαρακτηρίζατε το
επάγγελμα του γιατρού; Περισσότερο ατομικό ή συνεργατικό;
Γ.Χ.: Ανάλογα με την προσωπικότητα μπορείς να επιλέξεις ό,τι
θέλεις. Μπορείς να είσαι γιατρός, να έχεις το ιατρείο σου και να
επικοινωνείς με τους άλλους ως μονάδα, αλλά μπορείς να δουλεύεις σε ακαδημαϊκό περιβάλλον ή στο Ε.Σ.Υ. όπου χρειάζεται
συνεργατικότητα και ομαδικότητα.
: Πιο συγκεκριμένα, για την ειδικότητα της χειρουργικής;
Γ.Χ.: Απόλυτη συνεργατικότητα. Εάν δεν συνεννοηθούν οι χειρουργοί και οι λοιποί παράγοντες του χειρουργείου να υπάρχει μια ιεραρχία, το σύστημα δε δουλεύει. Στη χειρουργική, τα
πράγματα αλλάζουν πολύ γρήγορα. Το χειρουργείο πρέπει να
έχει στρατιωτική ιεραρχία. Τα χειρουργικά τμήματα επιτυγχάνουν όταν λειτουργούν στρατιωτικά. Πολλές φορές δεν υπάρχει χρόνος για συζητήσεις, όπως γενικά στις παθολογικές ειδικότητες.
Σήμερα οι περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις γίνονται ενδοσκοπικά ή λαπαροσκοπικά. Αυτό απαιτεί διαφορετική εκπαίδευση από αυτή του ανοικτού χειρουργείου. Μετά από 10-15
χρόνια όλες οι εγχειρήσεις θα γίνονται έτσι. Η ενδοσκοπική και
λαπαροσκοπική χειρουργική είναι τεράστια πρόοδος. Παλιά,
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για μια επέμβαση χρειαζόταν να μείνει ο ασθενής ίσως και μία
εβδομάδα στο νοσοκομείο, ενώ τώρα την ίδια ημέρα πηγαίνει
σπίτι του.
: Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι για έναν ιατρό να διαχειριστεί τους πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους με τους
οποίους έρχεται καθημερινά σε επαφή;
Γ.Χ.: Δεν το βρίσκω δύσκολο. Γι’ αυτό είπα ότι χρειάζεται και
λίγο EQ. Θέλει συζήτηση ο ασθενής, να τον καταλάβεις, να επικοινωνήσεις μαζί του.
: Σε τι βαθμό αλλά και με πιο τρόπο πιστεύετε ότι το ιατρικό επάγγελμα έχει συνέπειες στην προσωπική ζωή ενός
γιατρού;
Γ.Χ.: Πάρα πολύ την επηρεάζει, γιατί η κάθε ειδικότητα έχει τις
δικές της ώρες, τις δικές της εφημερίες, τις δικές της αγωνίες.
Η Γενική Παιδιατρική έχει σκληρή δουλειά, πολλές εφημερίες και ευαίσθητους ασθενείς με ανήσυχους γονείς. Όλοι εδώ
στην κλινική μου πέντε-επτά νύχτες τον μήνα μένουν μέσα στο
νοσοκομείο. Άλλες ειδικότητες ή εξειδικεύσεις από την άλλη
μεριά, όπως η Ενδοκρινολογία ή η Νεφρολογία, έχουν λιγότερες εφημερίες και ξενύχτια. Οπότε, ένας τρόπος για να έχει
κάποιος μια πιο εύκολη ζωή είναι να διαλέξει ειδικότητα ή εξειδίκευση με λιγότερο φόρτο.
: Θα λέγατε ότι στη δική σας ειδικότητα έρχεστε αντιμέτωπος με τον ανθρώπινο πόνο, αγωνία ή και το φόβο; Αν ναι
πόσο θα λέγατε ότι σας επηρεάζει και σε ποιο επίπεδο;
Γ.Χ.: Δεν μπορεί να μην επηρεάζεσαι από τον πόνο και τη δυστυχία του άλλου. Και αυτό είναι πρόβλημα. Στην Αμερική που
τα λαμβάνουν υπ’ όψιν όλα αυτά, βρήκαν ότι μεγάλος αριθμός
γιατρών και νοσηλευτών αλλάζουν επάγγελμα μετά από τόσες
σπουδές. Συχνά, μετά από 10 χρόνια στη δουλειά παθαίνουν τή
λεγόμενη εππαγγελματική εξουθένωση ή burn-out.

Για το λόγο αυτό, στα μεγάλα Πανεπιστήμια, όπως πχ. το Johns
Hopkins, διδάσκουν μαθήματα διαχείρισης του στρες και συμπόνοιας με αρχές. Δηλαδή ο γιατρός πρέπει να συμπονάει τον
ασθενή χωρίς, όμως, να υποφέρει ο ίδιος. Γιατί αν υποφέρει,
δεν μπορεί να πάρει τις σωστές αποφάσεις και έτσι επηρεάζει
αρνητικά τον ασθενή. Αυτή η επίκτητη ιδιότητα της συμπόνοιας
με αρχές μαθαίνεται και η Ιατρική τη χρειάζεται.
Η Ιατρική είναι επάγγελμα με χρόνιο stress. Στην Αμερική οι
γιατροί πεθαίνουν περίπου 7 χρόνια πριν από τους άλλους
επαγγελματίες. Συνεπώς, αν κάποιος πάει στην Ιατρική πρέπει
να το ξέρει αυτό και να φροντίζει τον εαυτό του, να αθλείται, να
τρώει σωστά, να κοιμάται σωστά.
: Με αφορμή το παρεμβατικό πρόγραμμα «Διαχείριση του
στρες και προαγωγή της υγείας» που έτρεξε φέτος στο σχολείο μας από την κ. Κουράκου, θα θέλαμε να μας πείτε κατά
πόσο τα επίπεδα του στρες στους εφήβους που καταγράφονται σήμερα, έχουν αυξητική τάση με την πάροδο των
χρόνων; Τι προβλέπετε για την επόμενη δεκαετία;
Γ.Χ.: Δυστυχώς έχουν, γιατί αισθάνονται το τι συμβαίνει γύρω
τους, βλέπουν τις δυσκολίες που έχουν οι γονείς τους. Το δεύτερο είναι ότι κοιτάνε επαγγελματικά μπροστά και δε βλέπουν
φως. Βλέπουν τους ανθρώπους που έχουν τελειώσει τις σπουδές τους να είναι άνεργοι.

: Υπάρχει διαφορά στα επίπεδα του στρες που καταγράφονται στους εφήβους στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της
Ευρώπης;
Γ.Χ.: Ναι, είναι σχετικά υψηλά τα επίπεδα στην Ελλάδα και
φταίει γι’ αυτό το ακαδημαϊκό σύστημα με τις εισαγωγικές
εξετάσεις. Χάνει ο νέος την πυξίδα του στη χώρα μας. Ο νέος
έχει από τη μια το σχολείο που υπολειτουργεί κι από την άλλη
το φροντιστήριο που του μαθαίνει πώς να περνάει τις εξετάσεις. Τα τρία χρόνια προ των εξετάσεων τα παιδιά είναι πολύ
στρεσαρισμένα. Χάνουν την γενική παιδεία που πρέπει να λάβουν από το σχολείο, δεν αθλούνται, δεν κοιμούνται σωστά και
αποκτούν στενή γνώση χωρίς ανθρωπιστικό αντίκρισμα. Δεν
υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Οι κόρες μου πήγαιναν σε ένα καλό
ιδιωτικό σχολείο της Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ. Ποτέ δεν πέρασαν
αυτό το άγχος που περνάνε τα παιδιά εδώ. Κάνανε τα μαθήματά τους στο σχολείο, αθλούνταν σωστά, κοιμούνταν κανονικά,
ούτε φροντιστήριο πηγαίνανε, ούτε ιδιαίτερα μαθήματα είχαν.
Μάθανε μια χαρά αυτά που έπρεπε να ξέρουν και έδωσαν επιτυχείς εξετάσεις για το πανεπιστήμιο χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία. Στην Ελλάδα δεν είναι έτσι. Γιατί όμως να μην είναι;
: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Καθηγητά!

Συνεπώς ναι, οι Έλληνες έφηβοι και παιδιά είναι στρεσαρισμένα. Η ψυχιατρική μας κλινική που ασχολείται με την εφηβεία και
το στρες έχει βρει ότι τα προβλήματα του στρες στους εφήβους έχουν αυξηθεί 5-6 φορές και συνεχίζουν να έχουν αυξητική τάση.

Συμμετέχοντες μαθητές:
Α΄ Λυκείου: Βύρωνας Δασκολιάς, Μαρία Κιοϊόγλου, Μαρία Κομνηνού, Βασίλης Λουκάς, Μαριάννα Μπακοπούλου, Ειρήνη
Παπαδάκη, Άννα Παπαδοπούλου, Μάνος Τσάκωνας
Β΄ Λυκείου: Εύα Αλεξάνδρου, Αθηνά Παππά, Νίκος Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου

: Ποιος θα λέγατε ότι είναι ο πιο επιβαρυντικός παράγοντας στρες στους εφήβους;

Επιμέλεια Άρθρου
Βασιλική Θεοφάνη, Φυσικός

Γ.Χ.: Η επαγγελματική τακτοποίηση στο μέλλον.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας
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Θεωρείται σήμερα από τις πλέον εξέχουσες πανεπιστημιακές προσωπικότητες, ιδιαίτερα στη
Βυζαντινολογία, με πολύ μεγάλο αριθμό σχετικών
διαλέξεων και ομιλιών εντός και εκτός Ελλάδας.
Υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του τμήματος
Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και η
πρώτη γυναίκα πρύτανης του Πανεπιστημίου της
Σορβόνης στην 700 χρόνων ιστορία του.
Τη συναντήσαμε στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών στην Πλάκα, στο οποίο είναι πρόεδρος, και μας κέρδισε από την πρώτη στιγμή με το
χιούμορ της. Η κ. Αρβελέρ αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι ο άνθρωπος μπορεί να γερνάει σωματικά, το μυαλό όμως μπορεί να παραμείνει ακμαίο.
Η ζωή της γεμάτη γνώσεις και εμπειρίες, οι ιδέες
της σύγχρονες και προοδευτικές. Χωρίς ιδιαίτερη
προσπάθεια διεγείρει το ενδιαφέρον και την προσοχή του ακροατή. Ας αφήσουμε όμως την ίδια να
μας παρουσιάσει τον εαυτό της.
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Συνέντευξη στην

Ελένη
Γλύκατζη
Αρβελέρ
: Κατά πόσο η καταγωγή σας και οι μνήμες από τα βιώματα της
παιδικής σας ηλικίας έπαιξαν ρόλο στην επιλογή των σπουδών
σας αλλά και την ακαδημαϊκή σας καριέρα;
Ε.Α.: Όταν ήμουν μικρό παιδί, άκουγα στο σπίτι μου ότι υπάρχουν
δυο κακές γυναίκες, η πολιτική και η ιστορία. Οι γονείς μου είχαν
έρθει λόγω της μικρασιατικής καταστροφής, διωγμένοι από τους
Τούρκους και ήταν βενιζελικοί, όπως όλοι οι πρόσφυγες. Εγώ λοιπόν είπα: την πολιτική θα την «αφήσω έξω» όμως την ιστορία, δεν θα
την αφήσω να με νικήσει. Το ότι οι γονείς μου ήταν από τη Μ. Ασία
με έκανε να διαλέξω το Βυζάντιο. Γιατί το Βυζάντιο ήταν η αυτοκρατορία η οποία είχε για κέντρο τη Μ. Ασία. Ο Κων/νος ο Πορφυρογέννητος είχε γράψει: «και είναι η Πόλις η πρωτεύουσα όλου του κόσμου
από όπου αρχίζει η Ανατολή και η Δύση». Η Κωνσταντινούπολη ήταν
το κέντρο αλλά οι δύο βασικές επαρχίες ήταν η Θράκη και η Μ.
Ασία, που σήμερα ονομάζεται Ανατολία από εμάς γιατί το κέντρο
του κόσμου πάντοτε εξακολουθεί να είναι η Κωνσταντινούπολη.
: Σε ποια χρονική περίοδο φύγατε από την Ελλάδα; Η Γαλλία
αποτέλεσε προσωπική επιλογή συνέχισης των σπουδών σας και
γιατί;
Ε.Α.: Όταν έχεις περάσει τη γερμανική κατοχή δεν πας στη Γερμανία. Έκανα χρόνια γερμανικά, γράφω, διαβάζω γερμανικά, δεν τα
έχω μιλήσει ποτέ. Δεν άνοιξα το στόμα μου να πω ούτε καλημέρα.
Δεν θα πήγαινα πουθενά αλλού. Μιλάμε για το σωτήριο έτος 1951
και ήταν επιλογή μου για δύο λόγους. Η Γαλλία ήταν η μόνη αυτοκρατορία που ήταν πνευματική, δηλαδή σε όλο τον κόσμο τότε η
Γαλλία ήταν το κέντρο των τεχνών, ο μόνος δημοκρατικός χώρος.
Οι Άγγλοι είχαν διώξει τότε και τον Τσώρτσιλ, είχαν βέβαια εκλέξει
τους Εργατικούς, οι Γάλλοι όμως είχαν 25% κομμουνιστικό κόμμα.
Η Γαλλία ήταν ακριβώς η αριστερή χώρα με τη μεγάλη αντίσταση
και το μεγάλο πολιτισμό. Και τύχαινε να ξέρω και λίγα γαλλικά. Επιπλέον, το πιο σοβαρό απ’ όλα, είχα μια υποτροφία γαλλική γιατί δούλευα στη Γαλλική Ακαδημία. Η κα Μερλιέ είχε κάνει ένα ίδρυμα Μικρασιατικών Σπουδών και για μένα οι μικρασιατικές σπουδές ήταν
οι σπουδές της οικογένειάς μου.
: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η πολύπειρη περιήγησή σας στο
εξωτερικό επηρέασε το ακαδημαϊκό σας έργο και ποιοι πιστεύετε ότι ήταν οι δύο πιο σημαντικοί σταθμοί που το σφράγισαν
μετά τη Γαλλία;

Ε.Α.: Έχω περάσει από πολλά πανεπιστήμια, ως και η Γερμανία
στο τέλος για τις Βυζαντινές σπουδές ήταν ένας βασικός σταθμός.
Οι Αμερικάνοι μόλις άρχιζαν να μαθαίνουν… Αγγλία, Γερμανία και
Η.Π.Α. ήταν οι τρεις σημαντικοί σταθμοί εκτός από τη Γαλλία. Ήξερα καλά Ιταλικά αλλά δεν πήγα ποτέ στη Ρώμη για σπουδές, πήγαινα
πάντα για να δω τη Ρώμη. Από τα μεγάλα σχολειά εκείνη την εποχή η Σορβόνη ήταν το μεγάλο Πανεπιστήμιο, ούτε ήξερε κανείς για
Harvard. Τα πράγματα έχουν αλλάξει τώρα γιατί απλούστατα ξέρετε
μόνο αγγλικά και όχι γαλλικά. Τα γαλλικά πια δεν τα ξέρει κανένας
εδώ πέρα. Για αυτό σήμερα όλοι θεωρούν ότι μεγάλο Πανεπιστήμιο
είναι το Harvard.
: Πού συναντήθηκαν και που διαχωρίστηκαν οι ρόλοι και οι ευθύνες της οικογενειακής και ακαδημαϊκής σας καριέρας;
Ε.Α.: Παντρεύτηκα πολύ αργά, 33 χρονών, αυτό σημαίνει ότι είχα
ολόκληρη ζωή πριν. Πάντοτε βρισκόμουν σ’ ένα συγκεκριμένο κύκλο μέσα, δηλαδή δεν ξέφυγα από ανθρώπους οι οποίοι είχαν τα
ίδια ενδιαφέροντα με μένα. Διατείνομαι ότι ο μεγαλύτερος ρατσισμός είναι ο εσωτερικός, δηλαδή με ποιον κάνεις παρέα και γιατί
κάνεις μ’ αυτόν και όχι με άλλον. Το ότι αποκλείεις ορισμένους ανθρώπους είναι ένα είδος ρατσισμού. Κινήθηκα στον ίδιο κύκλο πάντοτε, επομένως η ιδιωτική μου ζωή, η επαγγελματική μου ζωή και
η καριέρα μου ήταν στο ίδιο πλαίσιο. Μεγάλη ιστορία ο γάμος μου.
Δεν έψαχνα να βρω τον πλούσιο. Τώρα πως βρήκα τον πλούσιο;
Γίνεται η μεγάλη ιστορία της Ουγγαρίας, η επανάσταση της Βουδαπέστης, δηλαδή η πρώτη επανάσταση εναντίον των Σοβιετικών. Ενώ
οι Γάλλοι είχαν 25% κομμουνιστές μέχρι εκείνη την εποχή, με την
ιστορία της Βουδαπέστης άρχισαν και διαγράφονταν από το κομμουνιστικό κόμμα οι πάντες.
Υπήρχε ένας νεαρός κύριος ο οποίος μάζευε υπογραφές εναντίον των Σοβιετικών και υπέρ των Ούγγρων. Αυτός ο νεαρός έγινε
άντρας μου μετά. Είχε σπουδάσει φυσικές επιστήμες και ήταν πολύ
φίλος με την Μποβουάρ, με τον Αραγκόν, και στον πρώτο του γάμο
είχε για κουμπάρο τον Ελιάρ. Αυτός λοιπόν μάζευε υπογραφές και
ήρθε να με βρει για να μπορέσω να μαζέψω τις υπογραφές των
πανεπιστημιακών. Την συνέχεια την ξέρετε. Έτσι, παντρεύτηκα άνθρωπο με μεγάλη προίκα, γιατί αυτός ο νεαρός άνηκε σε μια οικογένεια που είχαν ένα ολόκληρο εργοστάσιο παραγωγής ελαστικών για αεροπλάνα και αυτοκίνητα. Δεν πήγε ποτέ να δουλέψει στο
εργοστάσιο αυτό γιατί δεν ήθελε να εξαρτάται από την οικογένειά
του. Κάποια στιγμή πήγε να δουλέψει στην Kodak και είπε στον

διευθυντή της Kodak «Με πληρώνετε λιγότερο από έναν σερβιτόρο
στο καφενείο», και του απαντά ο διευθυντής της Kodak «Βεβαίως
γιατί δεν μπορείς να είσαι σερβιτόρος. Ξέρεις να είσαι σερβιτόρος;».
Έτσι λοιπόν παντρεύτηκα άντρα με προίκα κι αυτό με έκανε να
λέω σήμερα ότι τουλάχιστον απ’ το ελληνικό κράτος δεν έχω πάρει ούτε ένα φράγκο.
: Έχετε συναναστραφεί τις μεγαλύτερες προσωπικότητες
της σύγχρονης πολιτικής και τέχνης. Θα ξεχωρίζατε κάποια
προσωπικότητα από τον κάθε χώρο και γιατί;
Ε.Α.: Από τους πολιτικούς η μόνη η οποία με εξέπληξε ήταν η Ίντιρα Γκάντι, κόρη του Νεχρού, πρώτου πρωθυπουργού της ανεξάρτητης Ινδίας. Αρχηγός τότε των Ινδιών, δηλαδή 1.000.000.000
ανθρώπων, ήταν ο άνθρωπος που μου είπε «θα ‘ρθείτε να μιλήσουμε για τους νέους, δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι, με ενδιαφέρουν
μόνο οι νέοι». Μόλις είχε σκοτωθεί ο γιός της από αεροπορικό
δυστύχημα και έχω μια συνέντευξη με την Ίντιρα για τους νέους
ανθρώπους, την οποία δεν έχω δημοσιεύσει ποτέ. Κάποτε πρέπει
να το κάνω. Ήταν και Γάλλοι δημοσιογράφοι μαζί που τη ρωτούσαν αν θα αγοράσει γαλλικά αεροπλάνα, αυτή όμως δεν τους
απαντούσε, συνέχιζε τη συζήτηση για τα παιδιά. Από τους Έλληνες ξεχωρίζω τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που ενώ θα έπρεπε
να τον ξέρω από την Γαλλία, τον γνώρισα στην Ελλάδα. Κανένας
δεν τόλμησε ποτέ να του ζητήσει ρουσφέτι. Έχετε κυβερνήσεις
που ενδιαφέρονται να βάλουν στις διάφορες θέσεις τους δικούς
τους. Ο Κ. Καραμανλής δεν ήξερε τι θα πει ρουσφέτι. Αυτό για
την Ελλάδα, για μένα, είναι από τα πράγματα που με έχουν καταπλήξει. Ο άνθρωπος που ενδιαφερόταν, με λίγη μόρφωση, να
γίνει αυτός ο τόπος ο ευρωπαϊκός. Είναι αυτός ο οποίος είπε το
«ανήκομεν εις την Δύσιν». Το μεγάλο πρόβλημα το ελληνικό ήταν
πάντα αν είμαστε Ανατολή ή Δύση.
Ο κ. Καραμανλής δήλωσε ότι ανήκουμε στη Δύση και όταν έγιναν
αυτά που έγιναν είπε και το περίφημο, που είναι πάντα επίκαιρο,
«το φρενοκομείον η Ελλάς». Αυτούς τους δύο ξεχωρίζω από τους
πολιτικούς. Από τους καλλιτέχνες, πρέπει να πω πρώτα για τους
Γάλλους. Ήμουν πολύ φίλη με τον Αραγκόν γιατί ήταν αυτός που
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έγραψε όλη τη γαλλική ποίηση για τη γαλλική αντίσταση, ωραιότατα ποιήματα. Από τους Έλληνες τώρα, όταν ερχόμουνα εδώ
η παρέα μου ήταν η παρέα της αντίστασης. Ήμουν επονίτισσα.
Στην αντίσταση ήταν η Άννα Συνοδινού, η μεγάλη τραγωδός, που
την έκανε άλλωστε Υπουργό ο Καραμανλής. Όλοι νόμιζαν ότι η
Άννα ήταν δεξιά. Η Άννα ήταν μία από τις μεγαλύτερες επονίτισσες του Παγκρατίου. Ο άλλος φίλος μου ήταν ο Μ. Χατζιδάκις,
όλοι νόμιζαν ότι ήταν δεξιός, ήταν επονίτης κι αυτός μαζί με τον
Πασσαλάρη, το δημοσιογράφο, που κι αυτός τώρα είναι δεξιός. Ο
Μάνος έχει γράψει ένα Ορατόριο για την Αντίσταση το οποίο δεν
ξέρει κανένας. Εγώ, αν είχα καλή φωνή, θα σας το τραγουδούσα
αλλά ξέρω τα λόγια «Δεν είμαστε σκλάβοι, δεν είμαστε δούλοι, στα
στήθη η καρδιά μας ελεύθερη χτυπά….», λόγια του Χατζιδάκι και
μουσική Χατζιδάκι. Πρέπει κάποιος που χειρίζεται τα αρχείο του
Χατζιδάκι, να ψάξει να βρει αυτό το Ορατόριο. Είναι το πρώτο
πράγμα που έγραψε ο Χατζιδάκις.
Ο Δασκαλάκης και οι αδελφοί Δεσποτόπουλοι, ο Αλέξανδρος
ο μεγάλος ιστορικός και ο Κωνσταντίνος ο φιλόσοφος, έπαιζαν
βόλεϊ με τα αδέλφια μου. Μαζί τους έπαιζε επίσης βόλεϊ και ο
Παπούλιας, ο μετέπειτα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι δύο
Δεσποτόπουλοι μιλούσαν μεταξύ τους Λατινικά για να μην καταλαβαίνουν οι αντίπαλοι τι λένε. Από τους μουσικούς ξεχωρίζω
περισσότερο το Χατζιδάκι από το Θεοδωράκη, γιατί πιστεύω ότι
ο Θεοδωράκης είναι εκφραστής όλου του προοδευτικού κινήματος της Ελλάδας, ενώ ο Χατζιδάκις για μένα είναι εκφραστής της
ελληνικής ψυχής, είναι λίγο διαφορετικό. Φίλος μου ήταν και ο
Κούνδουρος που πέθανε πρόσφατα.
: Υπήρξε κάποια προσωπικότητα που λειτούργησε ως πρότυπο για εσάς; Κι αν ναι ποια;
Ε.Α.: Μόνο οι δάσκαλοί μου. Είχα δύο άριστα στο Πανεπιστήμιο,
μου τα έδωσαν ο Μαρινάτος και ο Ζακυθηνός. Ο Μαρινάτος ήταν
ο καθηγητής της προϊστορικής αρχαιολογίας και ο Ζακυθηνός
ο καθηγητής της βυζαντινής ιστορίας. Και οι δύο Κεφαλλονίτες.
Με πιάνει ο Μαρινάτος και μου λέει «ποιον από τους δύο Κεφαλλονίτες θα ακολουθήσετε;» και του απάντησα: «αυτόν που είναι και

Μικρασιάτης», δηλαδή τα Βυζαντινά. Οι δύο αυτοί καθηγητές μου
ήταν οι καλύτεροι. Δεν μπορείτε επίσης να φανταστείτε τι μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ γάλλων ακαδημαϊκών και Ελλήνων.
Φτάνω στο Παρίσι το 1953 φοιτήτρια, με πιάνει ο μεγαλύτερος
καθηγητής από το χέρι και με πηγαίνει στην Εθνική Βιβλιοθήκη
του Παρισιού και μου δείχνει πως πρέπει να κάτσω, τι πρέπει να
ζητήσω, τι πρέπει να κάνω, έμεινε μαζί μου ώρες και το έκανε με
όλους τους φοιτητές του. Μιλάμε βέβαια για μεταπτυχιακά και
όχι για το πρώτο έτος των προπτυχιακών. Αν στη Γαλλία πήγαινες
σε ένα σεμιναριακό μάθημα χωρίς να μιλήσεις σε έδιωχναν γιατί
το φροντιστήριο δεν το έκανε ο καθηγητής, εσύ το έκανες. Ο καθένας μας έκανε μια δουλειά και εκεί ο καθηγητής διόρθωνε. Οι
Γάλλοι καθηγητές και πάρα πολλοί φίλοι με τους οποίους γινόταν
μεγάλη κουβέντα συνέβαλαν στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς μου.
Με την ευκαιρία να σας πω ένα πράγμα, να τα παρατήσετε όλα
αυτά τα ηλεκτρονικά (κινητά και tablet) και να κάνετε κουβέντα
μεταξύ σας. Όταν θα γίνει κουβέντα μεταξύ σας όχι για να ακούσεις τον εαυτό σου αλλά για να ακούσεις τι λένε οι άλλοι, όταν
θα κάνεις κουβέντα με κάποιον σίγουρος γιατί έχεις δίκιο σ’ αυτό
που λες όταν το λες, αλλά να ακούς και τον άλλον σα να έχει δίκιο ο άλλος, τότε μόνο θα μπορείς να λες ότι προχωράς στη ζωή
δηλαδή όχι μόνο να λες αλλά και να ακούς. Και αυτή τη στιγμή
νομίζω πάρα πολύ λίγοι από τους νέους ξέρουν να ακούνε. Τώρα
αν ξέρουν και να μιλήσουν…
: Πώς αισθάνεστε μετά από κάθε βράβευσή σας;
Ε.Α.: Στην αρχή, νόμιζα ότι ήταν πάρα πολύ σπουδαίο. Όταν με
αναγόρευσαν ιππότη της λεγεώνας της τιμής ήμουν περήφανη
σα σκεπάρνι. Μετά αρχίσανε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε βραβεία. Τα έχω μαζέψει δεν ξέρω σε πόσα κουτιά, τα οποία πήρε το
πανεπιστήμιο της Κρήτης γιατί έκανε ένα ίδρυμα το οποίο ονόμασαν «Ελένη Αρβελέρ». Η κόρη μου λέει: «τι κηδεία έχει να γίνει»,
γιατί στη Γαλλία έχουν στις κηδείες κάτι μαξιλάρια στα οποία τα
βάζουν όλα τα παράσημα. Εγώ όμως της απαντώ ότι έχω αποφασίσει να με κάψουν. Εκείνο που μου προκαλεί ευχαρίστηση και

δεν θα το πιστέψετε, είναι ότι καμιά φορά με βρίζουν, γιατί εάν
όλοι ήταν υπέρ μου κάτι δεν θα είχα κάνει καλά. Ο Αισχύλος γράφει «ουκ επίζηλος ο αφθόνητος πέλει», που σημαίνει ότι αυτόν που
δεν τον φθονούν δεν πρέπει να τον ζηλεύεις. Αυτό κατά κάποιο
τρόπο είναι ένας τρόπος ζωής. Τώρα βέβαια να μην αντιστρέψουμε και τα πράγματα, με βρίζουν που με βρίζουν, αλλά τέλος
πάντων να σταματήσουν κιόλας. Όλη η Χρυσή Αυγή με βρίζει,
γιατί είχα συντάξει μία επιστολή εναντίον της, την οποία υπέγραψαν όλοι οι διανοούμενοι. Οπότε όλη η Χρυσή Αυγή με βρίζει
αλλά θα ήμουν πιο λυπημένη αν δεν με έβριζαν.
: Ποιο θεωρείτε το σημαντικότερο βιβλίο σας;
Ε.Α.: Τώρα θα σας εκπλήξω. Τα ποιήματά μου και θα σας πω
γιατί. Τα άλλα μου βιβλία είναι επιστημονικά. Μια μέρα μου λέει ο
Γ. Αρσένης που ήταν Υπουργός παιδείας, «κα Αρβελέρ, να έρθετε
να δούμε τι κάνουμε με τα σχολικά εγχειρίδια» και του απάντησα:
«Ποια εγχειρίδια; Έχετε γράψει τίποτα αληθινό μέσα στα εγχειρίδια
ιστορίας;» ’
Ο,τι σας μαθαίνουν είναι ένα μεγάλο ψέμα. Να αρχίσω; Πρώτον
ότι ο Μ. Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη
στην Πόλη. Πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το Μ. Κωνσταντίνο ώσπου η Πόλις να γίνει πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεύτερον, πώς, του λέω, θα γράψω ότι όταν το 1391
η μόνη πόλις η οποία έχει μείνει Βυζαντινή στη Μικρά Ασία είναι
η Φιλαδέλφεια και όταν ο Σουλτάνος Βαγιαζήτ κάνει μια εκστρατεία εναντίον της, πολεμάει μαζί του ο Μανουήλ ο Παλαιολόγος,
ο αυτοκράτωρ του Βυζαντίου; Το γράφεις αυτό στα σχολικά βιβλία; Γράφεις για τα παιδιά ότι η Εκκλησία έσωσε όλο το Γένος,
όταν ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος δηλαδή αυτοκράτορας, βρίσκεται πάνω στα τείχη της Πόλης και φωνάζει «δεν
θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι», δεν βρίσκεται κανένας και τον σκοτώνουν οι Τούρκοι; Γράφεις ότι την ίδια
στιγμή στη Μονή του Παντοκράτορος ο Γρηγόριος Σχολάριος (ο
μετέπειτα πατριάρχης του Γένους) έχει τοιχοκολλήσει ανάθεμα
εναντίον του Κωνσταντίνου γιατί είχε κάνει ενωτική λειτουργία με
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τους καθολικούς την προηγούμενη Κυριακή μέσα στην Αγία Σοφία; Και ποιος πολεμάει μαζί με τον Κωνσταντίνο εναντίων των
Τούρκων; Ο Τζουστινιάνι, δηλαδή ο Γενοβέζος ο οποίος είναι
καθολικός και δίπλα του είναι ο Ισίδωρος του Κιέβου, κι αυτός
καθολικός, σταλμένος από τον Πάπα. Μόνο παπικοί γύρω από
τον Κωνσταντίνο τον τελευταίο Παλαιολόγο. Έχουνε κάνει Άγιο
το Νεκτάριο στην Αίγινα. Ποιος είναι ο Νεκτάριος; Είναι ένας από
αυτούς που ρίξανε ανάθεμα εναντίον του Βενιζέλου, όταν στα
Νοεμβριανά έγινε ο μεγάλος διχασμός. Άγιος ο Νεκτάριος, δεν
έχω καμία αντίρρηση αλλά γιατί η Εκκλησία δεν έχει κάνει ούτε
όσιο τον τελευταίο Παλαιολόγο; Και γιατί η Εκκλησία έχει πάρει
το δικέφαλο αετό; Ο Δικέφαλος αετός ήταν ακριβώς το σύμβολο
του Βυζαντίου το οποίο έπρεπε να το έχει πάρει μια πολιτεία και
όχι η Εκκλησία.
Το Δικέφαλο Αετό τον πήρανε Αλβανοί, Ρώσοι, Πολωνοί, Αυστροούγγροι, πλην ημών. Κι εμείς ως Εκκλησία, το βάλαμε σε υπέρθυρα νησιωτικά, σε κάτι άμφια και όλοι νομίζαμε ότι ο Δικέφαλος
Αετός ήταν το σήμα του Βυζαντίου. Το σήμα του Βυζαντίου ήταν
ο μονοκέφαλος ρωμαϊκός αετός, δηλαδή ο αυτοκρατορικός αετός της Ρώμης. Όταν όμως το 1261 ο Μιχαήλ Παλαιολόγος ανακατέλαβε την Πόλη έκανε τον αετό δικέφαλο, γιατί το κράτος του
κατείχε μεν τη Μ. Ασία, ως Αυτοκρατορία της Νίκαιας, αλλά δεν
κατείχε εδάφη στη Δύση. Ήθελε ο αυτοκρατορικός αετός, ο ρωμαϊκός, να κοιτάζει και Ανατολή και Δύση. Και από τότε, την εποχή των Παλαιολόγων, έγινε ο αετός Δικέφαλος. Δεν είχε κανένα
λόγο να τον πάρει η Εκκλησία το Δικέφαλο Αετό, έπρεπε να τον
είχε ως σύμβολο το κράτος, η Πολιτεία. Με φωνάζει μια μέρα ο
Γ. Παπανδρέου ο οποίος ήταν τότε Υπουργός Παιδείας και μου
λέει «έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τη Ροτόντα στη Θεσσαλονίκη,
δεν αφήνουν τους αρχαιολόγους να μπουν μέσα οι εκκλησιαστικοί
παράγοντες. Τι να κάνουμε;», του απαντάω: «κ. Υπουργέ, έχετε το
σθένος να χτυπήσετε το χέρι σας πάνω στο τραπέζι και να πείτε πως
ό,τι ανήκε στην Εκκλησία θα παραμείνει στην Εκκλησία αλλά ό,τι ανήκε στην Βυζαντινή αυτοκρατορία θα ελέγχεται από την Πολιτεία; Αν
το κάνετε και ο Άθως είναι αυτοκρατορικός, και το Δαφνί και ο όσιος
Λουκάς και η Νέα Μονή Χίου, όσο για την Ροτόντα είναι ανάκτορο.
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Οπότε είναι η Πολιτεία που αποφασίζει και όχι η Εκκλησία». Μου
απάντησε «καλά ευχαριστώ» και ξέρετε τη συνέχεια. Η Εκκλησία
χάριν ακριβώς στο Σχολάριο που είχε εναντιωθεί στον Παλαιολόγο κράτησε τα πάντα.
: Από την πλούσια βιβλιοθήκη σας ποιο βιβλίο θα ξεχωρίζατε;
Ποιο ιστορικό ή άλλο εγχειρίδιο θεωρείτε αναγκαία παρακαταθήκη στα πλαίσια της προσωπικής μόρφωσης ενός μαθητή
Λυκείου;
Ε.Α.: Σ’ έναν άνθρωπο που έχει κάνει την καριέρα του έξω, που
διαβάζει Ιταλικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά μην τα ρωτάτε
αυτά. Αν επιμένετε θα σας πω ότι ξεχωρίζω τον Ρίλκε. Όποιος
ξέρει γαλλικά να διαβάσει Ρεμπό. Αν ξέρετε αγγλικά να διαβάσετε
Όντεν. Δεν είναι περίεργο ότι σας λέω περισσότερο για ποιητές.
Από ελληνικά να διαβάσετε Παλαμά, γιατί αν ξέρεις καλά Παλαμά, ξέρεις την ελληνική ιστορία. Όταν διαβάσεις τη «Φλογέρα του
Βασιλιά», ξέρεις όλο το Βυζάντιο. Οι μεγαλύτεροι ποιητές μας,
είναι αυτοί που δεν ήξεραν καλά ελληνικά όπως ο Σολωμός. Ο
Κάλβος έζησε έξω. Ο Καβάφης έζησε έξω. Ο Σεφέρης έχει ζήσει
κυρίως έξω, ως διπλωμάτης. Όχι ότι δεν γνώριζαν καλά ελληνικά
αλλά είναι αυτοί οι οποίοι αντιλαμβάνονταν την ελληνοσύνη απέναντι σε έναν άλλο πολιτισμό. Ο Σολωμός, ο Κάλβος, ο Καβάφης,
ο Σεφέρης, είναι ακριβώς οι άνθρωποι οι οποίοι είδαν την ελληνοσύνη απέναντι σε Άγγλους, σε Ιταλούς, σε Γάλλους. Ποιόν θα
ξεχώριζα εγώ από όλους αυτούς;
Για τους μαθητές θα έλεγα Σεφέρης και Παλαμάς. Από πεζογράφους θα συνιστούσα τον Γ. Θεοτοκά, ειδικά την Αργώ, και τον
Κοσμά Πολίτη. Αν θέλετε να διασκεδάσετε και πραγματικά να καταλάβετε ποιά ήταν και η ζωή και τα ωραία
ελληνικά, αυτούς πρέπει να διαβάσετε.
: Πιστεύετε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται; Γιατί πρέπει να
μαθαίνουμε ιστορία;
Ε.Α.: Ο Χέγκελ έγραψε ότι η ιστορία δεν ωφελεί σε τίποτα και κανέναν. Εγώ προσθέτω ότι η ιστορία εκδικείται όποιον δεν την ξέ-

ρει. Και να καταλάβουμε τι εννοώ. Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, και
το υιοθέτησε μετά και ο Καβάφης, γράφει: «ανέγνως ουκ έγνως,
ει έγνως ουκ κατέγνως», δηλαδή αν διάβασες, δεν κατενόησες και
αν κάτι κατάλαβες, δεν το έχεις κάνει δικό σου, δεν έχει περάσει
μέσα σου. Κάποτε δίδασκα στη Σορβόννη «Τι είναι ιστορία;» και
φτάνω στον πίνακα και βλέπω γραμμένο: «Η ιστορία είναι αυτό που
κάνει μπορντέλο τη γεωγραφία». Ο ωραιότερος ορισμός για την
ιστορία. Προσέξτε: η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, είναι ψέματα
αυτό, γιατί κάθε εποχή είναι τελείως άλλο πράγμα. Δηλαδή και τα
ίδια πράγματα να γίνουν, αλλιώς θα τα αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι της κάθε εποχής. Η κάθε ιστοριογραφία γράφεται την εποχή
που γράφεται. Δεν αφορά μόνο αυτό που λέει αλλά και την εποχή
που γράφεται. Και την ιστορία την γράφουν μόνο οι νικητές. Δεν
ξέρουμε νικημένους να έχουν γράψει ιστορία. Οπότε η ιστορία
δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται με τους ίδιους νικητές πάντοτε.
Άλλη εποχή, άλλες γνώσεις, άλλοι άνθρωποι, άλλα αποτελέσματα. Οπότε η άποψη ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται είναι κάτι που
βρήκαμε για εύκολη λύση, όπως βρίσκουμε για εύκολη λύση
και αυτό που λέγεται: «Γιατί υποφέρουμε; Γιατί μας ψεκάζουν!».
Η συνωμοσιολογία είναι η ευκολότερη λύση για οτιδήποτε συμβαίνει. Συνωμοσιολογία, ψεύτικη αλήθεια, η μετα-αλήθεια, τώρα
έχει γίνει της μόδας. Την έχετε ακούσει την έννοια μετα-αλήθεια,
post-truth σε καλά ελληνικά; Σημαίνει το να επαναλαμβάνεις ένα
ψέμα συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Και καταλήγει να είναι αλήθεια. Και δίνουμε ως απόδειξη το brexit. Τι λέγανε για το brexit
αυτοί που ήταν υπέρ του brexit; Ότι τα λεφτά που δίνουμε για την
Ευρώπη, θα αξιοποιηθούν καλύτερα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όταν έγινε το brexit, αποδείχθηκε ότι αυτό δεν ίσχυε αλλά όλοι
είχαν πιστέψει τη μετα-αλήθεια. Έχει επίσης ειπωθεί ότι η ιστορία
επαναλαμβάνεται ως φάρσα.
Εγώ νομίζω ότι απλώς πρέπει να ξέρεις καλά την ιστορία, γιατί το παρελθόν δεν είναι ουδέποτε παρελθόν.
Τα γεγονότα, τα νευρώδη γεγονότα, γίνονται και περνούν αλλά
υπάρχουν τα φαινόμενα, τα οποία είναι οι νοοτροπίες, η διάρκεια
των πραγμάτων. Και αυτή η διάρκεια των πραγμάτων στηρίζεται

στο παρελθόν και οργανώνει το μέλλον. Η Φρανσουά Σαγκάν,
η οποία ήταν έξυπνη και καλή δημοσιογράφος, έγραψε κάποτε:
«πρέπει να μάθουμε τι μας επιφυλάσσει το παρελθόν». Από τη στιγμή που έχουμε αυτή τη γνώση, κατανοούμε ποια είναι τα κριτήρια
και ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι κινούν την ιστορία. Ποιοι
είναι οι παράγοντες; Οι παράγοντες της σημερινής ιστορίας είναι
ο κύριος Τσίπρας; Λάθος! Οι παράγοντες αυτήν τη στιγμή είναι
η αγορά, η οικονομία, ούτε καν η κυρία Λαγκάρντ, ούτε η κυρία
Μέρκελ. Αν δεν ξέρεις λοιπόν ιστορία, ποιοι είναι οι παράγοντες
οι οποίοι τη διαμορφώνουν, δεν μπορείς να καταλάβεις την εποχή σου. Επομένως, η ιστορία είναι χρήσιμη για να σε βοηθάει
να ξέρεις ποιοι είναι, να το πω σε «καλά ελληνικά», οι «decision
makers», ποιοι δηλαδή παίρνουν τις αποφάσεις. Πρέπει όμως να
γνωρίζεις πολύ καλά ιστορία και θα σας δώσω ένα παράδειγμα:
όλοι μιλάνε για παγκοσμιοποίηση. Γιατί είναι κακή η παγκοσμιοποίηση; Γιατί σήμερα δεν έχει κέντρο. Όταν υπήρχε η ρωμαϊκή
παγκοσμιοποίηση, «κάθε γη βατή και κάθε θάλασσα πλωτή ήταν
Ρώμη», υπήρχε ένας νόμος, ένα κέντρο, γνώριζαν και αποφάσιζαν. Τώρα υπάρχει μια μεγάλη ακυβερνησία και στον κυβερνοχώρο, στο διαδίκτυο, μια απόλυτη αδυναμία να εμφανιστεί η
δημοκρατική πολιτεία μέσα στην απεραντοσύνη και από την άλλη
μια τελείως ανεξέλεγκτη διαγωγή των αγορών. Έχοντας υπόψη
όλα αυτά μπορούμε να πάρουμε τις αποστάσεις ή τις αποφάσεις
οι οποίες θα επιτρέψουν να αντιμετωπιστεί καλύτερα το μέλλον.
Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται αλλά καλό είναι να την ξέρεις και
να την καταλαβαίνεις.
: Είναι γεγονός ότι πολλά παιδιά θεωρούν την ιστορία σήμερα βαρετή και ανούσια. Τι πιστεύετε εσείς ότι θα μπορούσε
να γίνει για να βελτιωθεί η ιστορία;
Ε.Α.: Με το δίκιο τους. Το μεγαλύτερο έγκλημα της παιδείας είναι
ότι έχετε ως εργαλείο γνώσης την παπαγαλία. Όταν λοιπόν αρχίζουν στο μάθημα της ιστορίας «τότε έγινε αυτό….» με μια ημερομηνία από πάνω, την οποία ο μαθητής ξεχνάει και με ένα όνομα
που δεν του λέει τίποτα, γιατί να έχει ενδιαφέρον; Το θέμα είναι
ότι κανείς απ’ τους δασκάλους σας, και το λέω ξεκάθαρα, δεν
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έχει καταλάβει ότι η ιστορία είναι ατομική ιστορία του καθενός.
Αν το μάθημα της ιστορίας άρχιζε με την ερώτηση «ποια είναι στη
ζωή σας τα πράγματα που σας έκαναν εντύπωση;» και απαντούσε για παράδειγμα ο μαθητής ότι τον ενδιαφέρει η Κατοχή και
συνεχιζόταν το μάθημα με αυτό το αντικείμενο ή αν παρουσιάζονταν οι γνώσεις σαν παραμύθι και όχι σαν γνώση παπαγαλίστικη, με ημερομηνίες και ονόματα, θα κέρδιζε το ενδιαφέρον του
μαθητή. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, θα σας πω ιστορικά
γεγονότα που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Το 838 ο αυτοκράτορας
Θεόφιλος έχει αποφασίσει να παντρευτεί την ωραιότερη γυναίκα
του Βυζαντίου και κάνει καλλιστεία. Τις μαζεύει όλες, βλέπει την
ωραιότερη, της δίνει το μήλο και της λέει «εκ γυναικός τα μάλα»
δηλαδή από την γυναίκα προέρχονται όλα τα κακά σκεπτόμενος
την Εύα, και απαντάει η κυρία «και εκ γυναικός τα κρείττω», δηλαδή και από την γυναίκα προέρχονται τα καλύτερα, σκεπτόμενη
την Παναγία. Της παίρνει τότε το μήλο, γιατί ήθελε ωραία γυναίκα
αλλά όχι και έξυπνη, και το δίνει δίπλα, στη δεύτερη. Η πρώτη
ήταν η Κασσιανή, η οποία μετά έγινε μοναχή, ονομάστηκε Κασσία
και αργότερα Κασσιανή. Η δεύτερη ήταν η Θεοδώρα, η Αγία Θεοδώρα. Η Αγία Θεοδώρα έγινε αυτοκράτειρα αλλά ήταν εικονόδουλη, λάτρευε τις εικόνες ενώ ο Θεόφιλος όχι. Μια μέρα λοιπόν
οι μίμοι του παλατιού λένε στον Θεόφιλο: «ξέρετε αυτοκράτορα,
η αυτοκράτειρα λατρεύει νινία και κουκλία», δηλαδή κούκλες και
νινιά, γιατί τη βλέπανε που φιλούσε τις εικόνες. Ο αυτοκράτορας
δεν έκανε τίποτα αρχικά.
Η Θεοδώρα ασχολούνταν επίσης και με ναυτιλιακές κυρίως επιχειρήσεις, αγόραζε δηλαδή και πουλούσε πλοία. Την κατηγόρησε
ο Θεόφιλος μια μέρα λέγοντας «αν κάνουμε εμείς επιχειρήσεις, τι
θα κάνουν οι άλλοι;», αλλά εκείνη συνέχισε. Στον ιππόδρομο, όπου
ο λαός μπορούσε να κατηγορήσει τους μεγάλους, εμφανίστηκαν
δύο μίμοι. Ο ένας είχε ένα καραβάκι και είπε στον άλλο: «κατάπιε
το λεμβίδιον» και απάντησε ο άλλος «ου δύναμαι». Επέμενε ο πρώτος «κατάπιε το λεμβίδιον», «ου δύναμαι» απάντησε ο δεύτερος.
«Δεν μπορείς να καταπιείς ένα καραβάκι όταν η αυτοκράτειρα έχει
καταπιεί το υπερωκεάνιο της χήρας;» σχολίασε ο πρώτος. Η Θεοδώρα πράγματι είχε αγοράσει, για ένα κομμάτι ψωμί, μια κου-
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μπαρέα (μεγάλο πλοίο) από μια χήρα. Γελάει λοιπόν όλος ο ιππόδρομος, φασαρία, κακό, σηκώνεται ο Θεόφιλος και φεύγει από
το κάθισμα. Ο Θεόφιλος βέβαια επέστρεψε τα χρήματα στη χήρα
και επισκέφτηκε την Κασσιανή. Ο χρονικογράφος που γράφει για
την Κασσιανή σημειώνει: «Και ήχον αλόγων ακούσασα, τω φόβω τη
μονή εκρύβη» δηλαδή άκουσε η Κασσιανή να έρχονται άλογα, είχε
πάει να τη δει ο Θεόφιλος, και κρύφτηκε. Είχε αφήσει όμως στο
κελί της τον ύμνο που έγραφε. Ποιος είναι ο ύμνος; Είναι αυτός
που ακούτε τη Μεγάλη Τρίτη, «Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή…». Αν τον διαβάσετε φαίνεται ότι είναι ανακόλουθος, δηλαδή αυτό που ακολουθεί δεν είναι αυτό που περιμένεις
αλλά ούτε και η σύνταξη είναι ίδια. Ο Θεόφιλος, πηγαίνοντας στο
μοναστήρι, βρίσκει τον ύμνο ατέλειωτο και τον ολοκληρώνει. Από
τον Θεόφιλο άλλωστε έχουμε πολλούς άλλους ύμνους.
Επιστρέφει μετά η Κασσιανή στο κελί της, δε διορθώνει αυτά
που έγραψε ο Θεόφιλος αλλά γράφει δύο λέξεις παραπάνω. Αν
λοιπόν σας τα έλεγαν έτσι, δε θα τα ξεχνούσατε ποτέ. Η Ιστορία πρέπει να ειπωθεί αλλιώς. Αλλά για να ειπωθεί αλλιώς πρέπει
να γνωρίζουν ιστορία οι δάσκαλοί σας αλλά αυτό είναι μια άλλη
ιστορία…
: Πιστεύετε ότι τα βιβλία της Ιστορίας σήμερα παίρνουν
θέση, δηλαδή δεν κρατάνε την ουδετερότητά τους;
Ε.Α.: Όταν ο Γ. Αρσένης μου ζήτησε να δω τα εγχειρίδιά σας,
αρνήθηκα. Στη Γαλλία δεν έχουμε επίσημα εγχειρίδια. Για να διδάξουμε τη Γαλλική επανάσταση, υπάρχουν αυτοί που λένε ότι οι
επαναστάτες είχαν δίκιο και οι άλλοι που λένε ότι ήταν εγκληματίες και αφήνουμε τα παιδιά να καταλάβουν τι συνέβη. Αν εγώ άρχιζα να διδάσκω θα έλεγα: «Παιδιά, σας διδάσκουν τον Δεκάλογο,
έτσι; Τις δέκα εντολές. Μία από τις εντολές είναι «ου φονεύσεις».
Και κατεβαίνει ο Μωυσής με τον Δεκάλογο και λέει «σκοτώστε όλους
όσοι κάνουνε τα είδωλα!». Οι Γάλλοι επαναστάτες το 1789 έχουν
ως αίτημα την κατάργηση της θανατικής ποινής και είχαν στήσει την καρμανιόλα!». Δεν έχω κοιτάξει κανένα εγχειρίδιο, ούτε
θα κοιτάξω, αλλά θυμάμαι το 1968 όταν βρισκόμουν με τους

φοιτητές και συζητούσα κατάλαβα ότι ήθελαν έξυπνους δασκάλους, τίποτε άλλο. Τώρα πού θα τους βρούμε είναι άλλο θέμα.
: Πως σχολιάζετε τον περιορισμό των διδακτικών ωρών των
αρχαίων ελληνικών στο σχολείο; Θεωρείτε ότι ο περιορισμός
της επαφής των μαθητών με την αρχαία ελληνική γλώσσα
στην εκπαίδευση, με τη μείωση των διδακτικών ωρών της
διδασκαλίας της, είναι αίτημα των καιρών ή υποκρύπτει την
προοδοπληξία των Νεοελλήνων;
Ε.Α.: Έτσι όπως διδάσκονται τα αρχαία, καλύτερα να μη σας τα
διδάξουν. Τι ξέρετε; Το Έρως ανίκατε μάχαν, τη ροδοδάκτυλο
ηώ…. Άλλο η γλώσσα και άλλο τα κείμενα. Για τη γλώσσα διατείνομαι ότι, αν δεν ξέρεις την ιστορία της γλώσσας, δεν μπορείς
να προχωρήσεις και η ιστορία της νεοελληνικής γλώσσας αρχίζει
από τα Ευαγγέλια, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Η βάση
της νεοελληνικής γλώσσας είναι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη.
Διατείνομαι ότι πρέπει να αρχίσεις από την σημερινή λογοτεχνία,
όπως π.χ. τον Γ. Θεοτοκά, να προχωρήσεις προς τα πίσω, δηλαδή να διαβάσεις π.χ. τον Μακρυγιάννη, να προχωρήσεις ακόμα
πιο πίσω διαβάζοντας ένα βυζαντινό κείμενο, το οποίο μπορεί να
είναι από τον Πτωχοπρόδρομο, για να φτάσεις μετά στην Καινή
και την Παλαιά Διαθήκη. Αυτό είναι υποχρεωτικό για να ξέρεις
όλη τη γλώσσα στην εξέλιξή της. Αλλά για να την ξέρεις, πρέπει
να ξέρεις και το συντακτικό και τη γραμματική. Αλλά να σου λένε
ότι θα μάθεις και Αντιγόνη και Όμηρο, αυτά είναι τα αστεία πράγματα. Δεν είμαι σαν τον Μαρωνίτη. Ο Μαρωνίτης έλεγε ότι πρέπει
να μεταφραστούν τα πάντα.
Στη Γαλλία κάνουμε τα αρχαία ελληνικά στο τέλος του Πανεπιστημίου, δηλαδή μόνο σε αυτούς που θέλουν να τα μάθουν. Δεν
είναι υποχρεωτικό μάθημα. Δεν μπορεί να σε υποχρεώνουν να
μάθεις πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνεις. Ακόμα και το πολύ
απλό «Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνι, χρυσοφόρων
Μήδων εστόρεσαν δύναμιν» μετάφραση θέλει, για να μην πω ότι
θέλει μετάφραση και το «Τη Υπερμάχω». Δεν ξέρουμε ποιος το
έχει γράψει, ίσως ο Σέργιος, αλλά για μένα ήταν ο μόνος εθνικός
ύμνος που θα έπρεπε να έχει η Ελλάδα.

: Αν ήσασταν στην ηλικία μας τι θα επιλέγατε να σπουδάσετε;
Θα κάνατε τις ίδιες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές;
Ε.Α.: Ήμουν στην ηλικία σας την εποχή της κατοχής. Το όνειρό
μου ήταν να πάω στο Πολυτεχνείο, να γίνω πολιτικός μηχανικός.
Αλλά για να πας στο Πολυτεχνείο έπρεπε να έχεις κάνει φροντιστήριο. Φτωχόπαιδο εγώ, πήγα εκεί που θα μπορούσα να μπω
χωρίς να έχω κάνει φροντιστήριο. Επιπλέον, οι εισακτέοι ήταν 60
αγόρια και 30 κορίτσια μόνο, αν και τα κορίτσια ήταν καλύτερα
από τα αγόρια. Μπήκα στη σχολή 13η, γρουσούζικος αριθμός
αλλά δεν πειράζει. Μια μέρα έρχονται γάλλοι δημοσιογράφοι και
μου λένε «κ. Αρβελέρ τι θα θέλατε να είστε αν δεν είστε αυτό που είστε;» Τους απαντάω: «pontifex, γεφυροποιός». Αν ήμουν πολιτικός
μηχανικός, θα έκανα γέφυρες, ίσως του Ρίο, η ωραιότερη γέφυρα της Ελλάδας. Οπότε μπήκα εκεί που μπορούσα να μπω. Δεν
ήταν επιλογή μου. Εσείς όμως προσέξτε, και το λέω σοβαρά, όχι
μόνο να διαλέξετε τι θα κάνετε, αλλά ως νέοι τη σημερινή εποχή,
πρέπει να είστε, θα το πω πάλι σε «καλά ελληνικά», «recyclable».
Επειδή δεν θα κάνετε ποτέ στη ζωή σας την ίδια δουλειά, πρέπει
να είστε έτοιμοι να μπορείτε ακριβώς να κάνετε την προσαρμογή
σε άλλη δουλειά, αλλά για να μπορέσετε να το κάνετε αυτό, πρέπει ακριβώς να μην είστε προσκολλημένοι στα παπαγαλίστικα,
αλλά να έχετε κρίση, να είστε σίγουροι γι’ αυτό που λέτε, αλλά να
σέβεστε και τους άλλους γιατί και αυτοί είναι σίγουροι για αυτό
που λένε. Εσείς λοιπόν πρέπει να διαλέξετε πώς θα μάθετε να
μαθαίνετε. Το μόνο σύνθημα του σχολείου είναι «apprendre à
apprendre» δηλαδή «εκπαιδεύεσαι στο να μαθαίνεις». Τίποτα άλλο.
Λέω σε όλα τα γαλλάκια: «Μέχρι εικοσιπέντε χρονών, αν οι γονείς
σας έχουν την δυνατότητα, να τους εκμεταλλευτείτε. Αν από τα εικοσιπέντε σας και μετά, αρχίζετε και ζητάτε χαρτζιλίκι από τον πατέρα,
κάθεστε με τη μάνα και τα αδέρφια, κάτι δεν κάνετε σωστά».
: Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε σχετικά με όσα διαβάσαμε
πριν λίγες μέρες για το αίτημα της Gucci να χρησιμοποιηθεί η
Ακρόπολη για επίδειξη μόδας και την άρνηση του κράτους να
το επιτρέψει. Ποια είναι η θέση σας;
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Ε.Α.: Έρχεται μια μέρα αυτός που έχει τη Louis Vuitton, ο Αρνό,
και μου λέει: «κα Αρβελέρ, θέλω τη Σορβόννη για να κάνω επίδειξη
μόδας». Τον έδιωξα. Εγώ είμαι υπέρ της επίδειξης μόδας, αλλά
χωρίς ακροατήριο. Το πρόβλημα δεν ήταν ότι θα ανέβαιναν τα
μοντέλα πάνω στην Ακρόπολη αλλά ότι θα ήταν και η πελατεία
του κυρίου Gucci, η οποία θα έδινε ποιος ξέρει πόσα χρήματα για
εισιτήριο, όλοι αυτοί οι πλούσιοι που τον συντηρούν.
Είμαι αντίθετη με αυτό. Είμαι υπέρ του να ανέβουν τα μοντέλα
πάνω, να βγουν φωτογραφίες, να τραβήξουν βίντεο και να κάνει ο Gucci με αυτά ό,τι θέλει. Διαφωνώ όμως να ανεβάζει τις
πέντε κυρίες που δεν ξέρουν τι είναι η Ακρόπολη αλλά θα του
δώσουν δεν ξέρω πόσα ευρώ. Σημασία έχει πώς το κάνεις, για
ποιον σκοπό το κάνεις, με ποιους το κάνεις. Όταν ανεβαίνουν και
βάζουν πανό επάνω στην Ακρόπολη είναι καλύτερο; Εσείς δεν
είχατε γεννηθεί, αλλά εγώ το θυμάμαι πολύ καλά, νομίζω ήταν
το 1951, είχε έρθει ο Dior και έκανε επίδειξη στην Ακρόπολη. Τα
μοντέλα του ανέβηκαν επάνω. Είναι οι ωραιότατες φωτογραφίες
μπροστά στο Ερέχθειο. Τότε το Ερέχθειο είχε τις Καρυάτιδες τις
πραγματικές, όχι τις ψεύτικες που έχει σήμερα. Οι φωτογραφίες
της Νέλλης, η οποία είναι με χορεύτριες επάνω στον Παρθενώνα,
είναι επίσης καταπληκτικές. Αλλά χωρίς πελάτες από κάτω που
πληρώνουν. Η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να πούμε ναι στον
Gucci αλλά υπό όρους.
: Προφανώς γνωρίζετε ότι υπάρχει, ειδικά τον τελευταίο καιρό, έντονη μεταναστευτική δραστηριότητα και προς τη χώρα
μας και γενικά σε όλο τον κόσμο. Με βάση τις εμπειρίες σας
πώς σχολιάζετε τα επεισόδια στα ελληνικά σχολεία με τους
γονείς που αντιδρούν για την παρουσία προσφυγόπουλων;
Πώς κρίνετε τη μεταναστευτική πολιτική του κράτους;
Ε.Α.: Είναι απολύτως σίγουρο ότι η μετανάστευση είναι μια εμπειρία τραυματική. Και αυτοί που έρχονται και αυτοί που τους υποδέχονται βρίσκονται σε μια σύγκρουση πραγμάτων, πολιτισμών,
ανθρώπων. Η μόνη πραγματική διαγωγή σε αυτά τα πράγματα
είναι να πετύχεις την ένταξη και την ενσωμάτωση των ξένων σε
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έναν πολιτισμό που είναι δικός σου. Αυτό σημαίνει, όπως έκαναν οι Βυζαντινοί εκχριστιανισμό, να κάνει η σύγχρονη Ελλάδα
εξελληνισμό και μετά ένταξη στην κοινωνία. Ο εξελληνισμός δεν
είναι να τους κάνεις Έλληνες, είναι να μάθουν ελληνικά. Οπότε
με το να αντιδρούν οι γονείς απέναντι στα παιδιά των προσφύγων
κάνουν διπλό έγκλημα. Πρώτον, αποφεύγουν τον εξελληνισμό,
να μαθαίνουν δηλαδή λίγα ελληνικά τα παιδιά που είναι εκεί και
όταν θα μεγαλώσουν, όπου κι αν μεγαλώσουν, να ξέρουν ότι οι
Έλληνες τους έμαθαν κάτι.
Το δεύτερο λάθος είναι απέναντι στα δικά τους παιδιά, γιατί τα
μαθαίνουν να είναι εναντίον κάθε άλλου διαφορετικού. Η διαφορετικότητα αυτή τη στιγμή έχει καταντήσει να είναι ο λόγος της
μη ένταξης και γιατί; Γιατί τώρα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα.
Το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι μόνο διαφορετικοί αυτοί που έρχονται, είναι ότι θέλουν να επιβάλουν τη διαφορετικότητα εκεί
που έρχονται. Στη μεν Ελλάδα δεν έχουν τον καιρό να το κάνουν,
μόλις ήρθαν, στη Γαλλία όμως που υπάρχουν πάνω από πέντε
εκατομμύρια Άραβες υπάρχει ένας κοινοτισμός, όπως π.χ στα
σχολεία.
Όταν ήμουν πρύτανης, έρχονταν οι γονείς και μου έλεγαν «τι
κάνουμε τώρα; Τα παιδιά μας δε μπορούν να προχωρήσουν. Τα
αραβάκια είναι περισσότερα από ότι τα γαλλάκια….» Εκεί υπάρχει
πρόβλημα. Η δική μου θέση είναι να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε τον εξελληνισμό. Αυτό κάπου θα φανεί αργότερα, αλλά
αυτό το πράγμα όμως για να γίνει είναι από αυτά τα φαινόμενα διαρκείας που θα κρατήσει καιρό και για να κρατήσει καιρό
πρέπει να σκεφτούμε ένα πράγμα: ποιοι είναι οι βάρβαροι της
Ευρώπης; Σκεφτείτε ότι οι βάρβαροι της Ευρώπης, στον 4ο αιώνα, ήταν οι Φράγκοι, οι Γότθοι, οι Βησιγότθοι, οι Βάνδαλοι κ.λπ.
Ποιοι είναι αυτοί τώρα; Ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός πολιτισμός.
Βέβαια δεν θα περιμένουμε δέκα αιώνες για να βελτιωθούν τα
πράγματα. Σας λέω λοιπόν για ακόμη μια φορά ότι το πρόβλημα
είναι η αλλοδοξία, το ότι δεν είναι χριστιανοί. Και οι Έλληνες πρόσφυγες υπέφεραν όταν ήρθαν, κάτι ξέρω κι εγώ ως προσφυγάκι,
αλλά οπωσδήποτε υπήρχε κάποια κοινή παράδοση. Χωρίς κοινή

: Έχετε νιώσει ποτέ άβολα για την ελληνική καταγωγή σας σε
σχέση με τα όσα λέγονται και ακούγονται για τους Έλληνες;

λο Έλληνα και δυστυχώς όχι πολιτικό αλλά πνευματικό παράγοντα, δεν θα πω φυσικά το όνομα, να λέει ότι 29 Μαΐου «γιορτάζουμε» την πτώση της Πόλης. Οι γάλλοι φοιτητές μου τέτοια μέρα,
μέχρι πριν λίγα χρόνια, μου έστελναν πάντοτε συλλυπητήριο
τηλεγράφημα γιατί έπεσε η Πόλη. Εδώ στην Ελλάδα ρωτάω «τι
έγινε 29 Μαϊου;» και κανένας δεν γνωρίζει. Θα σας πω τι έγραψε
ένας πολύ μεγάλος τούρκος δημοσιογράφος: «Γιατί οι Τούρκοι
γιορτάζουμε κάθε χρόνο μετά από τόσους αιώνες την πτώση της
Πόλης; Είναι σαν να λέμε σε όλο τον κόσμο ότι δεν ήταν δική μας,
την πήραμε με τη βία και ότι ίσως κάποτε αναγκαστούμε να την επιστρέψουμε». Αυτά λένε οι Τούρκοι. Εμείς εδώ τι κάνουμε στις 29
Μαΐου; ... τίποτα. Ρωτώ κάποτε έναν καλόγερο: «πότε γιορτάζει η
Αγία Θεοδοσία;» και δεν γνώριζε. Μετά τον ρωτάω: «πότε έπεσε
η Πόλη;», αυτό το γνώριζε και του λέω «καλά δεν ξέρεις ότι είναι
την ίδια μέρα;» και μου απάντησε: «..είναι περισσότερο πολιτικό γεγονός παρά θρησκευτικό». Καλά έλεγε ο Τσαρούχης: «είχαμε μια
αυτοκρατορία και θέλαμε να τη χάσουμε», τη χάσαμε του λέω γιατί
κανένας πια δεν μιλάει για Ρωμιοσύνη. Εμείς κάναμε τη ρωμιοσύνη ελληνοσύνη, μολονότι οι Κύπριοι ακόμα λένε «η ρωμιοσύνη
είναι του κόσμου σύγκαιρη» δηλαδή όσο ζει ο κόσμος θα ζει και η
ρωμιοσύνη.

Ε.Α.: Ποτέ αλλά οι άνθρωποι φέρονται διαφορετικά τώρα σε σχέση με το παρελθόν. Εμένα δεν με ένοιαζε και ούτε με νοιάζει
γιατί είχα πάντα τον κύκλο μου.

: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε κυρία Πρύτανη!

παράδοση και με μια διαφορετικότητα που θέλει να μείνει διαφορετική, τα πράγματα είναι δύσκολα.
: Πιστεύετε ότι ο λόγος που δεν θέλουν οι ξένοι να αφομοιωθούν έχει να κάνει με θρησκευτικές ιδεολογίες;
Ε.Α.: Αν θέλουν να μείνουν μουσουλμάνοι ας μείνουν. Διηύθυνα
κάποτε την Επιτροπή Βιοηθικής στην Γαλλία. Ήρθαν μουσουλμάνοι και μου είπαν: «Δεν μπορούμε να τρώμε μεταλλαγμένες ντομάτες», τους ρωτάω «γιατί;» και μου λένε: «γίνονται μεταλλαγμένες με
μόρια χοίρου και εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να τρώμε χοίρο», και
τους απάντησα «μην τρώτε ντομάτες». Το άλλο που μου λένε: «γιατί τα φαρμακεία να έχουν σταυρό;» και ρωτάω «γιατί να μην έχουν;»,
μου λένε «τα δικά μας φαρμακεία γιατί να έχουν σταυρό;», και τους
ρωτάω «εσείς έχετε φαρμακεία;». Όταν λοιπόν φτάνουμε σε τέτοιου είδους διενέξεις και έχεις και ανθρώπους που παίρνουν το
καλάσνικοφ και σκοτώνουν τον οποιονδήποτε, δεν είναι το ίδιο
πράγμα.

: Αποτιμώντας τη διαδρομή σας αν θέλατε να κρατήσετε στη
μνήμη σας δύο ξεχωριστές στιγμές που δεν θα τις ανταλλάσσατε με τίποτα ποιες θα ήταν αυτές;
Ε.Α.: Ο γάμος μου και η γέννηση της κόρης μου.
: Τελειώνοντας θα θέλατε να προσθέσετε κάτι που σας έχει
κάνει εντύπωση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια;
Ε.Α.: Ξέρετε τι έγινε 29 Μαΐου; 29 Μαΐου, Αγίας Θεοδοσίας η
μέρα, έπεσε η Πόλη. Άκουσα εδώ από το ραδιόφωνο πολύ μεγά-

Συντακτική Ομάδα:
Κατερίνα Αλεξοπούλου, Διαμαντής Αρβανιτίδης, Ιάσονας Καμπάκογλου, Κατερίνα Καραμηνά, Κωνσταντίνα Κυβέλλου, Αιμιλία Λυμπεροπούλου, Αλεξάνδρα Μυρωδιά, Νίκος Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, Αθηνά Παππά, Βασίλης Πέτικας,
Χρυσούλα Σπυράτου, Πηνελόπη Στάμου, Έλενα Στριγγλή, Σταυρούλα Συντέτα, Μικαέλα Πολυζωγοπούλου
Υπεύθυνοι Καθηγητές:
Ελένη Λουκοπούλου, Φιλόλογος
Δημήτρης Μπελέζος, Ιστορικός
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Πρόγραμμα:

«Σχολείο
και Μουσείο»
Οι μαθητές μας γίνονται
ξεναγοί για μία μέρα!

Έ

να σπουδαίο εκπαιδευτικό γεγονός έλαβε χώρα στις αίθουσες του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών (Ι. Παπαρρηγοπούλου 5-7, Αθήνα), το Σάββατο 1η Απριλίου. Oι μαθητές του Σχολείου μας ξεναγήσαν τους επισκέπτες στους
χώρους του Μουσείου σε μία εκδήλωση που σκοπό είχε να
αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε της έννοιες
της Εκπαίδευσης και της Μάθησης.
Αφήνοντας κατά μέρος τον παραδοσιακό εκπαιδευτικό
ρόλο του παθητικού δέκτη μέσα στο στενό περιθώριο της
αίθουσας διδασκαλίας, οι μαθητές της Ώθησης ανέλαβαν τη
θέση του ξεναγού και για μία ημέρα παρουσίασαν τη μόνιμη
έκθεση του Μουσείου της Πόλεως Αθηνών στους συμμαθητές,
τους γονείς και σε όλους του επισκέπτες του Μουσείου.
Απώτερος στόχος του προγράμματος ήταν να διαπιστώσουν τόσο οι μαθητές όσο και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ότι
η γνώση δεν είναι μία βαρετή διαδικασία αποστήθισης αλλά μια
διαδικασία ανοικτής αλληλεπίδρασης, άσκησης πολλαπλών δεξιοτήτων και πρωτίστως ένα ερέθισμα για την κατανόηση του
κόσμου και του ίδιου μας του εαυτού.
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Η δράση αυτή διοργανώθηκε για 3η χρονιά από το Σχολείο
λόγω της σπουδαιότητάς της καθώς αποτελεί ένα βιωματικό
ταξίδι στην Ιστορία και στην Τέχνη τόσο για τους μαθητές όσο
και για τους γονείς και φίλους του Σχολείου που συμμετέχουν
στις ξεναγήσεις.

Education
Business
Awards 2017
Το Γυμνάσιο-Λύκειο Ώθηση βραβεύθηκε στα Education
Business Awards 2017 με μετάλλιο, ως ένα από τα σχολεία με
τις καλύτερες πρακτικές στην ελληνική εκπαίδευση! Tο βραβείο αφορούσε το πρόγραμμα «Σχολείο και Μουσείο». Το πρόγραμμα βραβεύτηκε για την ενότητα Εκπαιδευτικές επισκέψεις του διαγωνισμού και έλαβε το αργυρό βραβείο το οποίο
ήταν το ανώτερο που δόθηκε φέτος σε αυτή την κατηγορία.

Ευχαριστούμε θερμά το Μουσείο της
Πόλεως των Αθηνών για τη φιλοξενία και
συνεργασία και όλους τους μαθητές της
β’ Γυμνασίου για την επαγγελματική παρουσία τους, ως ξεναγοί!
Υπεύθυνοι Προγράμματος:
Κέλλυ Αρναουτάκη, Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών
Έλενα Κλαδά, Φιλόλογος
Δημήτρης Μπελέζος, Ιστορικός
Δήμητρα Παπανικολοπούλου, Θεολόγος
Δήμητρα Φίλη, Καθηγήτρια Αγγλικών
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Οι πειρατές
της ξηράς
Ένα από τα πιο
ενδιαφέροντα εκθέματα
στο Μουσείο της
Πόλεως των Αθηνών

Τ

ο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών αποτελεί μία πραγματική κιβωτό τέχνης και ιστορίας. Ανάμεσα από τα πολλά ενδιαφέροντα εκθέματα που φυλάσσονται στο εσωτερικό
του ξεχωρίσαμε έναν πίνακα του Γάλλου ζωγράφου Monfort.
Το έργο αυτό μας εντυπωσίασε λόγω της ποιότητας του σχεδίου, της πολυμέρειας της σύνθεσης και της ιδιαιτερότητας
του θέματος. Πρόκειται για ένα έργο του ρεύματος του οριενταλισμού, στο οποίο εμφανίζεται μία ομάδα πειρατών από τις
ακτές της Ελλάδας. Η ιδιαιτερότητά αυτής της ομάδας κακοποιών ωστόσο βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν διαθέτουν δικό
τους πλοίο αλλά δρουν στην ξηρά, παρασύροντας τα σκάφη
σε απόκρημνες ακτές.

Η πειρατεία στη Μεσόγειο
Θέμα του πίνακα είναι η πειρατεία, μία δραστηριότητα η
οποία άνθησε στη Μεσόγειο και ειδικά στις ελληνικές ακτές
από την αρχαιότητα. Αιτία για αυτό ήταν το φτωχό έδαφος
πολλών περιοχών γύρω από τη Μεσόγειο, το οποίο καθιστούσε ασύμφορη ή και αδύνατη την ενασχόληση με τη γεωργία.
Γι’ αυτό μεγάλο μέρος των κατοίκων αναγκαζόταν να στραφεί
προς της θάλασσα, όπου εκτός από το εμπόριο και την αλιεία
μία άλλη λύση ήταν η απασχόληση στην πειρατεία. Η πειρατεία
μάλιστα πολύ συχνά αποτελούσε το περισσότερο κερδοφόρο
από τα επαγγέλματα που συνδέονταν με τη θάλασσα. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα δεν αντιμετωπιζόταν αρνητικά αλλά
θεωρείτο από κάποιες κοινωνίες ως μία αποδεκτή απασχόληση. Από την αρχαιότητα ως και το 19ο αιώνα μ.Χ. η πειρατεία σε
διάφορα σημεία της Μεσογείου θεωρείτο επιλήψιμη μόνο όταν
στρεφόταν κατά των συμπολιτών ή συμπατριωτών των πειρατών. Η πειρατεία με θύματα ξένους αντίθετα γινόταν συνήθως
αποδεκτή. Για αυτό οι διάφορες πράξεις βίας με θύματα ταξιδιώτες και κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών περιγράφονται
στα κείμενα με διφορούμενους όρους.
Η πρώτη προσπάθεια περιορισμού της πειρατικής δραστηριότητας έγινε σύμφωνα με τον Θουκυδίδη κατά την περίοδο
της βασιλείας του Μίνωα, ο οποίος προσπάθησε να περιορίσει
τη δράση των πειρατών στο Αιγαίο. Παράλληλα ωστόσο υπάρχουν και αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι ίδιοι οι Κρήτες
του Μίνωα ήταν φοβεροί πειρατές, επομένως η προσπάθειά
τους να περιορίσουν την πειρατική δραστηριότητα ίσως να
αποσκοπούσε απλά στο να περιορίσει τον ανταγωνισμό στη λεηλασία των ακτών και των θαλάσσιων μεταφορών.
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Το εξώφυλλο του έργου της
Δάφνης ντι Μωριέ «Η ταβέρνα της Τζαμάικα»
Αιώνες αργότερα, κατά τον 7ο αιώνα π.Χ. στο Αιγαίο κυριάρχησαν οι Σάμιοι, οι οποίοι έδρασαν ανάλογα επιχειρώντας
επιδρομές οι ίδιοι και ταυτόχρονα καταδιώκοντας τους αντίπαλους πειρατές.
Μετά την ίδρυση της συμμαχίας της Δήλου κατά τον 5ο
αιώνα π.Χ., οι Αθηναίοι προσπάθησαν να επιβάλουν την κυριαρχία τους στο Αιγαίο στρεφόμενοι κατά των δύο σημαντικότερων πειρατικών κέντρων του αρχιπελάγους, τα οποία βρίσκονταν στη Σκύρο και τη Θρακική Χερσόνησο. Τον επόμενο αιώνα
ωστόσο, το 362 και 361 π.Χ., οι Αθηναίοι έπεσαν θύματα πειρατικών επιδρομών από πειρατές που προκάλεσαν σημαντικές
απώλειες στους χρηματιστές του Πειραιά. Μετά τον 4ο αιώνα
π.Χ. η δύναμη της Αθήνας περιορίστηκε και την καταδίωξη των
πειρατών ανέλαβε η Ρόδος. Την ίδια περίπου περίοδο λόγω του
πολέμου ανάμεσα στους Αθηναίους και τον βασιλιά Φίλιππο Β΄
της Μακεδονίας, οι στρατοί των ελληνικών πόλεων και κρατών
κατακλύστηκαν από μισθοφόρους.
Όταν οι άνθρωποι αυτοί δεν έβρισκαν εργασία ως μισθοφόροι, οργανώνονταν σε πειρατικές συμμορίες. Ειδικά οι Κρήτες
και οι Αιτωλοί εξελίχθηκαν σε ανελέητους πειρατές, οι οποίοι
σε κάποιες περιπτώσεις προσέφεραν και τις υπηρεσίες τους
ως μισθοφόροι στα βασίλεια της ελληνιστικής εποχής (3ος έως
1ος αιώνας π.Χ.). Σημαντική προσπάθεια για την καταστολή της
πειρατείας κατέβαλαν και οι Ρωμαίοι, οι οποίοι διατύπωσαν νομικές απόψεις σύμφωνα με τις οποίες η πειρατική δραστηριότητα ήταν σε κάθε περίπτωση αδικαιολόγητη.
Σύμφωνα μάλιστα με τη ρωμαϊκή νομική άποψη οι πειρατές χαρακτηρίζονταν «κοινοί εχθροί του ανθρώπινου γένους»,
οι οποίοι διαχωρίζονταν από τους «δίκαιους εχθρούς», στους
περιλαμβάνονταν κράτη και φυλές που είχαν το δικαίωμα να
υπερασπιστούν τον εαυτό τους από επιθετικές ενέργειες. Κατά
την περίοδο της ρωμαϊκής κυριαρχίας οι πειρατές της Μεσογείου είχαν τα ορμητήριά τους στην Κιλικία, τη Λιγουρία, τις
Ιλλυρικές ακτές, την Κρήτη και την Αιτωλία. Οι πειρατές αυτοί
έμοιαζαν με το πειρατικό πρότυπο που έχουμε οι περισσότεροι
στο μυαλό μας, δηλαδή διέθεταν σκάφη με τα οποία αιχμαλώτιζαν άλλα πλοία για να αποσπάσουν το φορτίο τους.

Παλαιά έκδοση του βιβλίου
του Ιουλίου Βερν για τους πειρατές του Αιγαίου

Η αφίσα της ταινίας του Χίτσκοκ, η οποία βασίστηκε
στο μυθιστόρημα «Η ταβέρνα της Τζαμάικα»

Οι ναυαγιστές
Από την αρχαιότητα όμως εμφανίστηκε και ένα άλλο είδος
πειρατείας, αυτό που εφάρμοζαν οι αποκαλούμενοι ναυαγιστές. Οι ναυαγιστές δεν διέθεταν δικά τους πλοία αλλά έστηναν
ενέδρες για τα εμπορικά σκάφη στις ακτές. Για να παραπλανήσουν τον κυβερνήτη και να προκαλέσουν το ναυάγιο, άναβαν
φωτιές σε βραχώδεις ακτές. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση ότι εκεί που βρίσκονταν υπήρχε κάποιο
ασφαλές λιμάνι. Σύμφωνα μάλιστα με τη μυθολογία, από τους
πρώτους ναυαγιστές υπήρξε ο Ναύπλιος, βασιλιάς και ιδρυτής
του Ναυπλίου. Σύμφωνα με την παράδοση ο Ναύπλιος υπήρξε
χαρακτηριστική περίπτωση τυχοδιώκτη, πειρατής, ναυαγιστής
και ανδραποδιστής συγχρόνως. Προσπαθούσε δηλαδή να καταλάβει πλοία είτε με επίθεση, είτε προκαλώντας ναυάγια και
στη συνέχεια έπαιρνε το φορτίο τους και κυρίως αιχμαλώτιζε
το πλήρωμα, τα μέλη του οποίου πουλούσε (εξανδραπόδιζε)
ως σκλάβους. Στη συνέχεια η πρακτική αυτή αναφέρεται ως
συνήθης μεταξύ των κατοίκων παράλιων περιοχών, οι οποίοι
δεν είχαν άλλους πόρους επιβίωσης. Κατά περιόδους εκδίδονταν διατάξεις σε βάρος των ναυαγιστών, χωρίς ωστόσο να
καταστεί δυνατή η οριστική καταστολή της δράσης τους. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικές είναι οι αυστηρές ποινές που καθόρισε
για τους ναυαγιστές ο βυζαντινός αυτοκράτορας Ανδρόνικος
Κομνηνός τον 12ο αιώνα. Σύμφωνα με αυτές, όσοι καταδικάζονταν ως υπεύθυνοι για την πρόκληση ναυαγίου θα απαγχονίζονταν από τα κατάρτια του βυθισμένου πλοίου. Ιδιαίτερα δραστήριοι ναυαγιστές ήταν οι Μανιάτες. Η Μάνη χαρακτηρίζεται
από το ιδιαίτερα φτωχό έδαφος, το οποίο ανάγκασε σε κάποιες
περιπτώσεις τους κατοίκους της να ασχοληθούν με άλλες δραστηριότητες για να επιβιώσουν. Κέντρο αυτής της δραστηριότητας ήταν το Οίτυλο, στο νότιο άκρο της Μάνης.
Η δράση των Μανιατών ναυαγιστών περιγράφεται από τον
Ιούλιο Βερν στο μυθιστόρημά του «Οι Πειραταί του Αιγαίου»,
βιβλίο το οποίο έχει κυκλοφορήσει και με τους τίτλους «Το
Αιγαίο στις φλόγες» ή «Το Αρχιπέλαγος στις φλόγες». Το μυ-

θιστόρημα αυτό κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο γαλλικό
πρωτότυπο το 1884, με τον τίτλο «L’ archipel en feu» από τον
οίκο Χετζέλ. Πρόκειται για μια εξαιρετικά καλογραμμένη ιστορία, η οποία συνδυάζει μία ενδιαφέρουσα περιπετειώδη και
ταυτόχρονα αισθηματική πλοκή με έναν έναν ύμνο στον αδάμαστο ηρωισμό και το πατριωτικό αίσθημα των Ελλήνων επαναστατών του 1821. Ο Ιούλιος Βερν τοποθετεί την υπόθεση των
«Πειρατών του Αιγαίου» στο πλαίσιο των ιστορικών γεγονότων
που διαδραματίσθηκαν λίγο πριν από τη ναυμαχία του Ναυαρίνου. Με αυτό τον τρόπο προβάλλει και το φιλελληνισμό των
ξένων εθελοντών που βοήθησαν τους Έλληνες αγωνιστές να
εκδιώξουν τους Τούρκους από το Αιγαίο. Πρωταγωνιστής στην
ιστορία αυτή είναι ο φοβερός κουρσάρος Σακρατίφ. Η αντιπαράθεσή του με την αγωνίστρια μάνα του Ανδρονίκη, το νεαρό
Γάλλο φιλέλληνα Ανρί ντ’ Αλμπαρέ και την όμορφη Ατζίν Ελιτσούντο καταγράφεται μέσα από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ηρωικές γυναίκες που
έλαβαν μέρος στον Αγώνα. Ο Βερν αναφέρει ονομαστικά τη
Μπουμπουλίνα και τη Μαντώ Μαυρογένους, ενώ εμφανίζει στο
πρόσωπο της Ανδρονίκης και τη δική του ηρωίδα, στην οποία η
αγάπη κι η θυσία για την πατρίδα είναι τα πιο ευγενικά και ιερά
αισθήματά της. Μέσα από τις σελίδες του μυθιστορήματος η
Ανδρονίκη αναδεικνύεται ως μία γυναίκα με μεγάλη αγωνιστική
καρδιά αλλά τραγική μοίρα.
Η δράση των ναυαγιστών έχει εμπνεύσει επίσης ένα ακόμα
σημαντικό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας, «Το πανδοχείο
της Τζαμάικα», της Δάφνης Ντι Μωριέ. Η υπόθεση σε αυτό το
μυθιστόρημα εξελίσσεται στην περιοχή της Κορνουάλης, στο
νοτιοδυτικό άκρο της Βρετανίας. Εκεί βρίσκεται το κακόφημο
πανδοχείο της Τζαμάικα, το οποίο αποτελεί ορμητήριο ναυαγιστών, τη δράση των οποίων αποκαλύπτει μία νεαρή ορφανή
κοπέλα της περιοχής. Το μυθιστόρημα αυτό σκηνοθετήθηκε
σε ταινία από τον διάσημο σκηνοθέτη Χίτσκοκ και αποτέλεσε
μεγάλη εμπορική επιτυχία. Η ταινία αυτή μάλιστα ήταν η τελευταία αυτού του σκηνοθέτη στη Βρετανία επειδή μετά από αυτή
υπέγραψε συμβόλαιο με αμερικανικές εταιρείες παραγωγής
και εγκαταστάθηκε στο Χόλυγουντ.
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Ο πίνακας
του Monfort

Ο πίνακας του Monfort με παράσταση Ελλήνων πειρατών
Προσχέδιο του Monfort, το οποίο σχεδίασε στην προσπάθεια
να οριστικοποιήσει τη μορφή που θα είχε ο πίνακας των πειρατών
Ο πίνακας που αποτέλεσε το έναυσμα για αυτό το άρθρο
παρουσιάζει μία πολυμελή ομάδα πειρατών σε μία βραχώδη
ακτή. Μέσω της ποικιλίας των ενδυμάτων και των στάσεων των
μορφών που απεικονίζονται στον πίνακα ο ζωγράφος πετυχαίνει να αναδείξει το ταλέντο του μέσω της απεικόνισης πλήθους
διαφορετικών στοιχείων.
Δημιουργός του πίνακα είναι ο Antoine Alphonse
Monfort, ζωγράφος του 19ου αιώνα, ο οποίος σπούδασε στη
Σχολή Καλών Τεχνών στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Στο διάστημα από το 1827 ως το
1828 πραγματοποίησε ένα ταξίδι στην Ελλάδα και τη Συρία, το
οποίο αποτέλεσε σημαντική πηγή έμπνευσης για το έργο του.
Δέκα χρόνια αργότερα επανέλαβε το ταξίδι του στην Ανατολή,
φτάνοντας πλέον ως την Ερυθρά θάλασσα. Περισσότερα από
900 έργα του, κυρίως σχέδια και παραστάσεις σε ακουαρέλες,
σώζονται στα αρχεία του Λούβρου ενώ στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας φυλάσσεται ένα χειρόγραφο με τις αναμνήσεις
από τα ταξίδια του.
Ο πίνακας του Monfort ανήκει στο αισθητικό ρεύμα του
οριενταλισμού, όρος ο οποίος αποδίδει μία καλλιτεχνική τάση
του 19ου αιώνα με αφετηρία τη νοσταλγία της Ανατολής και
τη λατρεία στοιχείων που θεωρούνταν τότε εξωτικά και παράδοξα. Ως καλλιτεχνικό και ιδεολογικό ρεύμα ο οριενταλισμός
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ανήκει στη γενικότερη τάση του Ρομαντισμού. Σύμφωνα με την
αντίληψη που αναπαράγει ο οριενταλισμός, η Ανατολή εξάπτει
τη φαντασία και πυροδοτεί το πάθος. Περισσότερο σημαντικός
εκπρόσωπος αυτού του ρεύματος ήταν ο Ντελακρουά, γνωστός στην Ελλάδα για τους πίνακές του με φιλελληνικά θέματα,
σχετικά κυρίως με τη σφαγή της Χίου και την πολιορκία του
Μεσολογγίου.

Πηγές:
www.archaiologia.gr
www.athenscitymuseum.gr
www.cine.gr

www.orientaliste.free.fr
www.nationalgallery.gr

Στη διαχείριση και παρουσίαση ως ξεναγοί, του παρόντος υλικού στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών
συμμετείχαν οι μαθητές:
Σάββας Κωνσταντινίδης, Βάιος Ντάκος, Σωτήρης Μωραΐτης,
Διονύσης Σκαλτσάς
Υπεύθυνος Καθηγητής – Επιμέλεια Άρθρου
Δημήτρης Μπελέζος, Ιστορικός

Διαθρησκειακή έκθεση φωτογραφίας
για τον αλληλοσεβασμό στη διαφορετικότητα

Π

έντε φωτογράφοι, που πιστεύουν σε διαφορετική θρησκεία, συνεργάζονται και ενώνουν το ταλέντο τους δημιουργώντας μία μοναδική έκθεση φωτογραφίας που φιλοξένησε
το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών. Ο Αλμπέρτο Μοδιάνο, ο
Μπέργκε Αραμπιάν, η Εμινέ Ουλκερίμ, ο Μιγκιρντίτς Αρζιμπιάν
και ο Νικόλαος Μαγγίνας, στην έκθεση τους με τίτλο «Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή», μέσα από τις φωτογραφίες τους
επικοινωνούν με το κοινό την πίστη τους, την αγάπη και την
διάθεση κατανόησης προς τον πλησίον. Η έκθεση είναι γεμάτη εικόνες. Εικόνες ηχηρές, με πρωταγωνιστές θρησκευτικούς
λειτουργούς και πιστούς ανθρώπους, που λατρεύουν το Θεό
με τη δική τους παράδοση και τα δικά τους έθιμα, ζώντας όμως
όλοι στην ιστορική Πόλη, την Κωνσταντινούπολη.
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, είναι οι τρεις ιερές ημέρες των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών. Η Παρασκευή για το
Ισλάμ, το Σάββατο για τον Ιουδαϊσμό και η Κυριακή για τον Χριστιανισμό. Ημέρες προσευχής, έκφρασης σεβασμού και αγάπης προς τον Θεό Δημιουργό και το ξεχωριστό δημιούργημά
του, τον άνθρωπο.
Οι φωτογράφοι, αν και ανήκουν σε διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες (Εβραϊκή, Αρμένικη Χριστιανική, Τουρκική Μουσουλμανική, Ρωμαίικη-Ορθόδοξη Χριστιανική), δείχνουν απόλυτο και ειλικρινή σεβασμό ο ένας την παράδοση του άλλου
και συμπράττουν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης.

Ταξιδεύουν από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα για να
μεταφέρουν τις μοναδικές εικόνες από την θρησκευτική ζωή
των κοινοτήτων τους, που «αιχμαλώτισαν» με τον φωτογραφικό
τους φακό.
Η δομή των σύγχρονων κοινωνιών είναι πολυπολιτισμική,
πολυφυλετική και πολυθρησκευτική. Ο σεβασμός της θρησκευτικής ετερότητας στο πλαίσιο της σύγχρονης συνείδησης της νέας πολιτιστικής πραγματικότητας καλλιεργείται και
οδηγεί στην ειρηνική συνύπαρξη των ετερόδοξων και των αλλοεθνών. Οι φωτογράφοι προβάλλουν τη διαθρησκειακή επικοινωνία και αποδεικνύουν πως η ευαισθητοποίηση προς τη
θρησκεία και τις θρησκευτικές διαστάσεις της ζωής φέρνουν
τους ανθρώπους κοντά. Δεν χρησιμοποιούν τον λόγο, αλλά την
δύναμη της πραγματικότητας μέσα από την εικόνα. Χρησιμοποιούν την γλώσσα της «ρεπορταζιακής» φωτογραφίας ως το
μέσο επικοινωνίας τους.
Οι φωτογραφίες, 125 στο σύνολο (25 από τον κάθε φωτογράφο), αποτυπώνουν με έναν ξεχωριστό τρόπο την σημασία
του διαλόγου με το «διαφορετικό». Η έκθεση, πρωτοπαρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο 2015 στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας
στην Κωνσταντινούπολη και εγκαινιάστηκε στο Μουσείο της
Πόλεως των Αθηνών-Ίδρυμα Βούρου Ευταξία, όπου και παρέμεινε έως τις 9 Απριλίου 2017, με στόχο να μεταφερθεί και
σε άλλες ελληνικές πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη, αλλά και στο
εξωτερικό.
Στη διαχείριση και παρουσίαση ως ξεναγοί, του παρόντος υλικού στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών
συμμετείχαν οι μαθητές:
Χρυσούλα Παρθένη, Νικόλαος Μιχιώτης
Υπεύθυνη Καθηγήτρια - Επιμέλεια Άρθρου
Δήμητρα Παπανικολοπούλου, Θεολόγος
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Αγλαΐα
Αρχοντίδου
Αργύρη
Διευθύντρια του Μουσείου
της Πόλεως των Αθηνών

«Η ιστορία είναι
συμπυκνωμένος
πολιτισμός»

Η

κα Αγλαΐα Αρχοντίδου-Αργύρη είναι αρχαιολόγος και κατάγεται από τη Λέσβο. Σπούδασε Αρχαιολογία στο Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Ως αρχαιολόγος παρακολούθησε πολλά σεµινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό
για την Μουσειολογία και την υποβρύχια αρχαιολογία. ∆ιοργάνωσε Αρχαιολογικά Συνέδρια στην Αθήνα, την Μυτιλήνη και τη
Χίο. Έχει επίσης συµµετάσχει µε ανακοινώσεις σε πολλά συνέδρια εντός και εκτός Ελλάδος.
Εργάσθηκε ως έκτακτη αρχαιολόγος στην αρχαιολογική Εφορεία της Ρόδου και ως Επιµελήτρια και Έφορος Αρχαιοτήτων
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στις Αρχαιολογικές Εφορείες
Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Συλλογών, Εναλίων Αρχαιοτήτων, Ναυπλίου, Μυτιλήνης και στις Κεντρικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισμού. Έχει µεγάλο ανασκαφικό και µουσειακό έργο στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου Λήµνο, Λέσβο, Χίο και Ψαρά.
Οργάνωσε έξι αρχαιολογικούς χώρους, πέντε Μουσεία, Συλλογές και πολλές περιοδικές εκθέσεις στα νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου και στο εξωτερικό. Έχει δώσει διαλέξεις σε Πανεπιστήµια της Ευρώπης, Καναδά και Αιγύπτου, σε Μουσεία
και σε πολιτιστικούς Συλλόγους στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Έχει δηµοσιεύσει πολλά επιστηµονικά άρθρα και έχει επιµεληθεί πολλών αρχαιολογικών εκδόσεων. Χρηµάτισε Πρόεδρος
του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων επί πολύ. Η Προεδρεία
της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας τίµησε το έργο της µε την απονοµή
του τίτλου «Grande Ufficiale (Prima Classe) Dell’ Ordine Della
Stella Solidarieta Italiana». Από το Νοεµβρίου 2008 είναι ∆ιευθύντρια του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών – Ιδρύµατος
Βούρου-Ευταξία.
: Κα Αρχοντίδου θα θέλατε να μας παρουσιάσετε τον εαυτό σας;
Α.Α.: Είμαι αρχαιολόγος καριέρας. Έχω δουλέψει επί πολλά
χρόνια στην αρχαιολογική υπηρεσία, σε ανασκαφές και σε
μουσεία. Δούλεψα στο βορειοανατολικό Αιγαίο ως διευθύντρια
και είχα στην αρμοδιότητα μου τα νησιά Λήμνο, Λέσβο, Χίο,
Ψαρά και Οινούσσες. Από τις σπουδαιότερες ανασκαφές και
τα ωραιότερα ευρήματα και πιο σημαντικά που έχω κάνει ήταν
στα Ψαρά: ένας οικισμός μυκηναϊκός και ο τάφος ενός ήρωα.
Βρίσκομαι στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών εδώ και εννέα
χρόνια. Είμαι γιαγιά δύο χαριτωμένων κοριτσιών (της Αγλαΐας
και Αφροδίτης).
Ως αρχαιολόγος έχω συμμετάσχει σε συνέδρια, έχω γράψει
διάφορα άρθρα και βιβλία. Βρίσκομαι στη θέση της διευθύντριας του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, επειδή είχα μεγάλη
εμπειρία καθώς έχω εργαστεί σε πέντε μουσεία. Εδώ φροντί-
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ζω, ώστε να τηρηθεί ένα πρόγραμμα, οργανώνοντας εκθέσεις,
εκδηλώσεις, φροντίζοντας για τις καταγραφές όλου του υλικού, οργανώνοντας τη βιβλιοθήκη και δίνοντας μεγαλύτερη
έμφαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Διότι πιστεύω ότι το
μουσείο έχει παιδευτικό χαρακτήρα και η εκπαίδευση για τον
πολιτισμό πρέπει να αρχίζει από νωρίς, από την παιδική ηλικία.
Εδώ οι εκπαιδευτές μας είναι εξαιρετικοί, είναι ειδικευμένοι, ξέρουν πολύ καλά το αντικείμενο τους και βελτιώνονται συνεχώς
μελετώντας και παρακολουθώντας σεμινάρια.
Έχω ασχοληθεί με τον αρχαίο πολιτισμό και τώρα με τον νεότερο πολιτισμό, με την ιστορία της νεότερης Ελλάδας καθότι
εδώ ήταν το πρώτο παλάτι μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος όταν η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους.
: Πόσο σημαντικό πιστεύετε πως είναι το παρελθόν και η
ιστορία μας για την εξέλιξη του ανθρώπου στην σύγχρονη κοινωνία;
Α.Α.: Πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σπουδαίο. Άνθρωποι
που ξέχασαν την ιστορία τους, δεν μπορούν να προχωρήσουν.
Η αξία της γνώσης του παρελθόντος αναδεικνύεται ακόμα και
μέσα από το μικρό κύτταρο που είναι η οικογένεια. Ο άνθρωπος θέλει να γνωρίζει ποιος είναι ο πατέρας του, η μητέρα του,
ποιος ήταν ο παππούς και ο προπάππους του, τι ήταν αυτοί,
πώς ήταν, πώς τους λέγανε, τι επαγγέλματα εξασκούσαν, ποιο
ήταν το βιοτικό τους επίπεδο ποια αντικείμενα χρησιμοποιούσαν στο σπίτι, πώς μαγείρευαν. Όλα αυτά είναι το παρελθόν
μας, είναι μία μικρή ιστορία της οικογενείας μας, του εαυτού
μας. Από εκεί και πέρα φτάνουμε στο έθνος, σε μεγάλες ομάδες. Αν δεν ξέρεις την ιστορία σου δεν μπορείς να προχωρήσεις.
Η ιστορία τι είναι; Συμπυκνωμένος ο πολιτισμός. Όλα αυτά
που είπα, η τέχνη, η ζωγραφική, η γλυπτική, η αρχιτεκτονική,
όλες οι τέχνες γενικότερα, η μουσική, εκφράζουν ακριβώς την
ιστορία και την καθημερινότητα του ανθρώπου, πώς διασκεδάζει, με ποιο τρόπο εκφράζεται τι είδους μουσική ακούει και τι
άκουγαν παλιότερα. Επομένως ο πολιτισμός και η ιστορία του
πολιτισμού παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο στο να πάμε εμείς
ένα βήμα παραπέρα. Για να φτάσουμε στο φεγγάρι περάσαμε
πάρα πολλά στάδια. Καλό είναι να μην επαναλαμβάνονται τα
λάθη του παρελθόντος. Ως ανθρωπότητα θα πρέπει να το δούμε αυτό, να μην επαναλάβουμε τα λάθη αλλά στηριζόμενοι στα
σωστά να πάμε παρακάτω.
: Πιστεύετε πως η αξία ενός αρχαιολόγου αναγνωρίζεται στις
μέρες μας;
Α.Α.: Πιστεύω ναι. Επειδή τυχαίνει να είμαι η ίδια αρχαιολόγος
καθώς και η κόρη μου και ο σύζυγός της, αλλά και κάνοντας
μια δουλειά σαράντα χρόνια σχεδόν, πιστεύω ότι αναγνωρίζεται. Δουλεύω από φοιτήτρια γιατί ήθελα να γίνω αρχαιολόγος.
Τότε μπορούσαμε να επιλέξουμε από την αρχή τι θέλαμε να
κάνουμε, μιας και εγώ ήμουν η τελευταία γενιά που τα πρό-

λαβε αυτά. Αναγνωρίζεται και από τον κόσμο, καθώς εγώ το
εισπράττω. Όπου πω ότι είμαι αρχαιολόγος εισπράττω θετική
αντιμετώπιση. Ως αρχαιολόγος όμως ήταν πιο εύκολο να εξελιχθείς και να αναγνωρισθείς. Είναι η μόνη επιστήμη και έρευνα
μέχρι τώρα η οποία καθιστά τον επιστήμονα ισάξιο με τους επιστήμονες του εξωτερικού. Δηλαδή ο Γερμανός, ο Αμερικάνος,
ο Γάλλος αρχαιολόγος δεν είναι καλύτερος από εμάς, δεν έχει
να «πουλήσει» τίποτα παραπάνω, να το πω πιο απλά, από αυτό
που μπορεί να «πουλήσει» ένας Έλληνας αρχαιολόγος. Μεγάλα
ονόματα και από εκεί αλλά μεγάλα ονόματα και από μας, και με
αυτό εννοώ μεγάλη καριέρα.
Ο αρχαιολόγος είναι υποχρεωμένος να κάνει μερικά πράγματα
και να δυσαρεστήσει ανθρώπους. Γίνεται αυτό αντιληπτό όταν
ο αρχαιολόγος βρίσκεται στην αρχαιολογική υπηρεσία διότι η
πρώτη του υποχρέωση, και στη Ελλάδα ή και στην Ιταλία όπου
υπάρχουν αρχαιότητες, είναι να προστατέψει τα μνημεία από
την καταστροφή της λεγόμενης ανάπτυξης, η οποία δεν είναι
αντιληπτή αμέσως από τον άνθρωπο. Πολλοί θα κάνουν αρνητική κριτική και θα ρωτήσουν: «γιατί καταστράφηκε αυτό
ή εκείνο» ή «γιατί δεν προστατεύθηκε το τάδε νεκροταφείο;»
Όταν όμως είναι το οικόπεδο του και του λες «Σταμάτα! Δεν
προχωράς αν δεν σκάψουμε πρώτα και μετά θα δούμε τι θα
γίνει», τότε γίνεσαι ο χειρότερος, «ο καθυστερημένος» που δεν
θέλεις την πρόοδο, που ματαιώνεις το κυβερνητικό πρόγραμμα. Όλα αυτά τα έχω ζήσει. Η αξία του επιστήμονα όμως δε
χάνεται. Αντιθέτως αναγνωρίζεται όταν ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Επιπρόσθετα πρέπει να είσαι καλά καταρτισμένος.
Οι ξένοι αρχαιολόγοι κάνουν συστηματικές ανασκαφές και σκάβουν ένα πολύ μικρό κομμάτι. Έπειτα μελετούν τα ευρήματα
στο πανεπιστήμιο με εκατό βοηθούς επί ένα χρόνο και τον επόμενο έρχονται, συνήθως με αρκετά χρήματα. Αντιθέτως εμείς
δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Τρέχουμε να σώσουμε ό,τι
μπορούμε και αυτά να τα παρουσιάσουμε σε κάποιο επιστημονικό συνέδριο ισάξια με τον Γερμανό, τον Άγγλο, τον Γάλλο, τον
Αμερικάνο, τώρα και τον Κινέζο, τον Ρώσο και να μπορέσουμε
να σταθούμε σε αυτό. Συνέδριο σημαίνει κριτική και συζήτηση.
Είναι πολύ σημαντικό να έχεις την ικανότητα να τεκμηριώνεις
όσα παρουσιάζονται.
: Ποια στοιχεία του επαγγέλματος, σας δίνουν τη μεγαλύτερη
ικανοποίηση; Ποια είναι αυτά που σας δυσαρεστούν;

Α.Α.: Πράγματι, δεν έχουμε δώσει έμφαση στη νεότερη ιστορία. Μιλούμε συνήθως για την κλασική αρχαιότητα, την αρχαία
Αθήνα. Αυτή είναι που επηρέασε και εκεί βασίστηκε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Τη στιγμή που οι χώρες της Νότιας Ευρώπης όπως η Γαλλία και η Ιταλία πέρασαν από την περιπέτεια
του Μεσαίωνα, την Αναγέννηση και τη Γαλλική Επανάσταση,
η Ελλάδα ήταν ένα έθνος υπόδουλο, χωρίς βούληση. Αργήσαμε αρκετά να γίνουμε ελεύθερο κράτος και να χαράξουμε την
πορεία μας. Επομένως, ο νεότερος ελληνικός πολιτισμός, δεν
έχει να διηγηθεί πολλά. Η νεότερη ιστορία δεν είναι τόσο εντυπωσιακή όσο η αρχαία.
: Θα μας συμβουλεύατε να ασχοληθούμε με την αρχαιολογία
ή την ιστορία;
Α.Α.: Η δουλειά που μπορείς να κάνεις, μπορεί να είναι προσοδοφόρα, ενώ ταυτόχρονα εξασκείς και το χόμπι σου, το οποίο
μπορεί να το έχεις σπουδάσει. Δεν είναι αρκετό το: «ασχολούμαι με» χωρίς να έχεις κάποιες σπουδές. Μπορεί να σπουδάσεις αρχαιολογία ή ιστορία και να κάνεις εμπόριο. Θα το κάνεις
αλλιώς από ότι αν ξεκινούσες χωρίς να έχεις σπουδάσει τίποτα.
Είναι δύσκολο το επάγγελμα του ιστορικού ή του αρχαιολόγου
με την έννοια ότι δεν είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρα. Σε άλλα
κράτη, οι ιστορικοί και οι αρχαιολόγοι οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, προετοιμάζονται
από το πρώτο έτος, ίσως και πιο πριν, όπως στην Κίνα, και
προωθούνται από τότε, ώστε να προσλαμβάνονται ως σύμβουλοι στο υπουργείο εξωτερικών σε πολλές χώρες. Αυτό δεν
συμβαίνει στη χώρα μας, καθώς οι θέσεις των ιστορικών και
των αρχαιολόγων είναι σχετικά περιορισμένες, όπως συμβαίνει
βέβαια και με πολλά άλλα επαγγέλματα. Αφού όμως ρωτάτε,
εγώ λέω ναι, κάντε κλασικές σπουδές αλλά δείτε ότι έχετε και
την ικανότητα να κάνετε και άλλη δουλειά, γιατί η μόρφωση και
η γνώση είναι κτήμα σας. Δεν μπορεί να σας το πάρει κανείς.
Μπορεί κάποιος να σας αφαιρέσει όλα τα υλικά αγαθά. Λύρες,
κοσμήματα, τα κτήματα, ασημικά. Ό,τι όμως έχετε στο κεφάλι
σας, στο μυαλό και στη καρδιά σας, δηλαδή στο χαρακτήρα
σας, δεν μπορούν να τα πάρουν. Επομένως και εγώ λέω ΝΑΙ
στις ανθρωπιστικές σπουδές, γιατί διαμορφώνουν τον άνθρωπο διαφορετικά.

Α.Α.: Υπάρχει πολύ μεγάλη ευθύνη και πολύ μεγάλη αγωνία να
τηρηθεί το πρόγραμμα και να επιβιώσει το μουσείο. Υπάρχει
μέριμνα ώστε να μην γίνει κάποια καταστροφή, να είναι όλοι
ικανοποιημένοι και οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες. Είναι μεγάλης σημασίας να έχεις ένα ευπρόσωπο μουσείο, οι εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται να έχουν απόλυτη επιτυχία. Όλα αυτά
παίζουν τον ρόλο τους, θετικό και αρνητικό.

Συντακτική ομάδα
Κωνσταντίνος Αλίμονος, Κρυσταλία Μασώνου, Βασίλειος Μητρούλιας, Ανθή Μπακοπούλου, Αντζελίνα Σφίχτη

: Πιστεύετε ότι η νεότερη ιστορία της Αθήνας την οποία παρουσιάζει το Μουσείο έχει παραμεληθεί λόγω του κλασικού
παρελθόντος της πόλης;

Καθηγητές Σύμβουλοι
Δημήτριος Μπελέζος, Φιλόλογος
Δήμητρα Φίλη, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας

Συνεργάστηκαν επίσης:
Εμμανουήλ Μελαδάκης, Ελένη Πεταλά, Κωνσταντίνος Στουραΐτης, Αιμιλία Τάτα
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Εικόνες Επιστήμης
από την Ελβετία
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Εικόνες Επιστήμης από την
Ελβετία
Ο

ι πρακτικές που ακολουθούμε για την πολύπλευρη εκπαίδευση των μαθητών μας δεν περιορίζονται στα στενά
όρια μιας σχολικής τάξης. Τα ξεπερνούν, όπως και τα σύνορα
της χώρας μας, ώστε να φτάσουν οι μαθητές μας στη Γενεύη
και στα σύνορα Γαλλίας – Ελβετίας όπου βρίσκεται το CERN,
το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο Φυσικής στον κόσμο.
Η εκδρομή στην Ελβετία έχει διττό χαρακτήρα, εκπαιδευτικό και τουριστικό. Ο πρώτος εκδηλώνεται μέσα από επισκέψεις – ξεναγήσεις και ενημερώσεις στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης (ΕΤΗ), στο Πολυτεχνείο της Λοζάνης (EPFL) και φυσικά σε
πολλά σημεία στις εγκαταστάσεις του CERN (Control Center,
AMS POCC, Alice experiment, Globe κ.α.). Ο δεύτερος εκδηλώνεται μέσα από τις επισκέψεις – ξεναγήσεις και περιηγήσεις
σε πόλεις της Ελβετίας, όπως η Ζυρίχη, η Βέρνη, η Λωζάνη, η
Γενεύη και το Γαλλικό μεσαιωνικό χωριό Ιβουάρ.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η «αποστολή» της
Ώθησης έφτασε νωρίς το πρωί στη Ζυρίχη στις 26 Ιανουαρίου
2017 και ο πρώτος σταθμός της ήταν το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στους χώρους
του, αλλά και να καθίσουμε στα έδρανα των αμφιθεάτρων που
τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί μεγάλοι επιστήμονες που
έχουν τιμηθεί με βραβεία «Nobel», μεταξύ των οποίων και ο
Albert Einstein. Δεύτερος σταθμός ήταν η παλιά πόλη της Ζυρίχης με τα παραδοσιακά της κτίρια και την υπέροχη όψη της
λίμνης.
Συνεχίζοντας, επισκεφτήκαμε την Βέρνη, την πρωτεύουσα
της Ελβετίας, με την καταπληκτική παλιά πόλη και τους ατελείωτους σκεπαστούς πεζόδρομους. Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι ολόγυρα, όχι μόνο δεν εμπόδισαν την ξενάγηση, αλλά μας έδωσαν εικόνες που μένουν χαραγμένες στη
μνήμη για πάντα. Η διαδρομή για τη Γενεύη και το ξενοδοχείο,
ολοκλήρωσε την πρώτη μέρα.
Η επόμενη μέρα μας βρήκε νωρίς το πρωί στη ρεσεψιόν
του CERN, όπου και ξεκίνησε η επίσκεψή μας στις εγκαταστάσεις του φιλόξενου ερευνητικού κέντρου. Η πρώτη παρουσίαση – ενημέρωση για τα στοιχειώδη σωματίδια, το Big Bang,

Πολυτεχνείο Ζυρίχης

Πολυτεχνείο Λωζάνης – Βιβλιοθήκη
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Πολυτεχνείο Ζυρίχης
Επιμέλεια Άρθρου:
Νικόλαος Παπαδόπουλος, Φυσικός

Γενεύη
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Μεσαιωνικό χωριό - Yvoire

τα πειράματα που γίνονται, τους ερευνητές που συμμετέχουν,
ιστορικά στοιχεία και επιτεύγματα που έχουν προκύψει από
το CERN, μας εντυπωσίασε όλους. Στη συνέχεια και μέχρι το
απόγευμα ξεναγηθήκαμε σε διάφορες εγκαταστάσεις, όπως
το SM18, το CERN Control Center, το AMS POCC, το πείραμα
ALICE, η διαδραστική έκθεση Μικρόκοσμος, η καταπληκτική
έκθεση στην εντυπωσιακή ξύλινη σφαίρα «Globe» και φυσικά
το εστιατόριο του CERN που αποτελεί χώρο συνάντησης και
ανταλλαγής ιδεών για τους ερευνητές του.
Γεμάτοι από εντυπωσιακές «επιστημονικές εικόνες» στο
χώρο παραγωγής τους, αφήσαμε το CERN και ξεκινήσαμε την
πρώτη (εσπερινή) περιήγησή μας στην πόλη της Γενεύης. Η
Γενεύη είναι μια πολύ όμορφη πόλη και συνδυάζει αρμονικά το
παλιό με το καινούριο. Από την παλιά πόλη με τα παραδοσιακά
κτίρια και τους πεζόδρομους, μέχρι τη σύγχρονη πόλη με τα
τεράστια κτίρια των διεθνών οργανισμών και τους αυτοκινητόδρομους. Είναι μια πόλη με χαμηλούς ρυθμούς καθημερινότητας και υψηλό επίπεδο ζωής και ασφάλειας. Η επιστροφή στο
ξενοδοχείο και η ξεκούραση ήταν απαραίτητες για να ανακτήσουμε δυνάμεις για την επόμενη μέρα.
Η τρίτη μέρα ξεκίνησε με χαλαρούς ρυθμούς. Πρωινός περίπατος και ψώνια στη Γενεύη, ξενάγηση και ένας υπέροχος
ήλιος που έκανε το τοπίο μαγευτικό. Συνεχίζοντας την ημέρα
πήραμε τον αυτοκινητόδρομο και φτάσαμε στη δεύτερη μεγάλη πόλη της λίμνης Λε Μαν, τη Λωζάνη.
Πρώτος σταθμός μας εκεί ήταν το καταπληκτικό μουσείο
των Ολυμπιακών Αγώνων, με ενθύμια, πληροφορίες και πολλές
διαδραστικές δραστηριότητες από όλες τις σύγχρονες Ολυμπιάδες και φυσικά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας
το 2004. Δεύτερος και πολύ σημαντικός σταθμός μας ήταν η
βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου της Λωζάνης (EPFL), το κτίριο
Rolex Center. Το κτίριο αυτό είναι μοναδικό στον κόσμο. Η αρχιτεκτονική του είναι ανυπέρβλητη και η αίσθηση που προσδίδει
σε όσους βρίσκονται μέσα σ’ αυτό δεν μπορεί να περιγραφεί
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με λόγια. Είναι ένας χώρος δημιουργικής εργασίας και έμπνευσης. Είναι ένας χώρος που όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα
ήθελαν να έχουν και οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να το
καταλάβουν δια ζώσης.
Η μέρα, ή μάλλον αργά το απόγευμα, μας βρήκε να περπατάμε στην παλιά πόλη της Λωζάνης με τους πολλούς λόφους
και τις πολλές γέφυρες που τους συνδέουν. Η Λωζάνη είναι
άλλη μια πανέμορφη πόλη της Ελβετίας που συνδυάζει επιστημονικότητα και τουριστικό ενδιαφέρον. Η επιστροφή στο ξενοδοχείο σήμανε το τέλος της τρίτης μέρας.
Το πρωί της τελευταίας μέρας (29 Ιανουαρίου 2017), αφού
αφήσαμε το ξενοδοχείο, φτάσαμε πάλι στη Γενεύη όπου επισκεφθήκαμε το Μουσείο του Ερυθρού Σταυρού, ένα 100% διαδραστικό μουσείο που όταν τελειώνει η περιήγηση θέλεις να
το ξαναδείς από την αρχή. Συνεχίζοντας, ακολουθήσαμε την
παραλίμνια διαδρομή που οδηγεί στο μεσαιωνικό χωριό Ιβουάρ που βρίσκεται στην επικράτεια της Γαλλίας. Η πρώτη σκέψη που μας ήρθε στο μυαλό φτάνοντας στην κεντρική πύλη
του χωριού, είναι ότι εδώ έχει σταματήσει ο χρόνος, αφού όλα
γύρω θυμίζουν σκηνικό ταινίας εποχής με ιππότες κάστρα και
πριγκίπισσες. Όμως είναι πέρα για πέρα αληθινά, όπως και ολόκληρη η εκδρομή στην Ελβετία η οποία ολοκληρώνεται με την
επιστροφή μας στη Γενεύη και την αναχώρηση για την Αθήνα
αργά το απόγευμα.
Ύστερα από πολλές επισκέψεις στο CERN και γενικότερα
στην Ελβετία, αυτό που μπορώ με βεβαιότητα να πω είναι ότι
αυτή η εκπαιδευτική εκδρομή αφήνει σε όλους μια πολύ γλυκιά
γεύση επιστήμης και αναψυχής, με ερεθίσματα που αποτελούν
αφορμή για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία και αναμνήσεις που
κρατούν για μια ζωή.
Επιμέλεια Άρθρου:
Νικόλαος Παπαδόπουλος, Φυσικός

Ζυρίχη

Ζυρίχη

Λωζάνη - Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων
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Ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο
Ιούλιος 2016
K

άθε χρόνο το Σχολείο μας οργανώνει ένα ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο
για τους μαθητές του Γυμνασίου. Το περσινό καλοκαίρι, στις 11-20 Ιουλίου, επισκεφτήκαμε το πανεπιστήμιο του Reading. Εκεί οι μαθητές είχαν
την ευκαιρία να βιώσουν την εμπειρία της ζωής σε ένα campus, να παρακολουθήσουν μαθήματα για την αγγλική κουλτούρα και γλώσσα και να λάβουν
μέρος σε δραστηριότητες μαζί με μαθητές από άλλες χώρες. Στον ελεύθερό
τους χρόνο οι μαθητές απόλαυσαν βόλτες σε ένα καταπράσινο περιβάλλον,
στη λίμνη του Whiteknights campus, στα μαγαζάκια της περιοχής αλλά και
στο εμπορικό κέντρο στην καρδιά της πόλης.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιήθηκαν δύο εκδρομές. Η πρώτη ήταν στην περίφημη Πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης. Εκεί, κάναμε περιήγηση της πόλης, είδαμε πολλά από
τα διεθνούς κύρους κολλέγια και κάναμε βαρκάδα (punting) στον ποταμό
Cherwell, απολαμβάνοντας, έτσι, τη θέα των Κολλεγίων από μία διαφορετική
σκοπιά.
Η δεύτερη εκδρομή μας έγινε στην πόλη του Bath, με τα περίφημα ρωμαϊκά λουτρά. Μετά από την επίσκεψή μας στα λουτρά με την εξαιρετική
αρχιτεκτονική, απολαύσαμε την ηλιόλουστη μέρα ανακαλύπτοντας τις ομορφιές της πόλης, ανάμεσα στις οποίες ήταν η γέφυρα Pulteney και οι υπέροχοι
κήποι Parade Gardens.
Την ημέρα της αναχώρησής μας, λίγο πριν τη μετάβασή μας στο αεροδρόμιο του Heathrow, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε τη γραφική πόλη
του Windsor. Το περίφημο Windsor Castle, κατοικία της βρετανικής βασιλικής οικογένειας για περίπου 1000 χρόνια, εντυπωσίασε τους μαθητές με
την πολυτελή διακόσμηση, τις μεγαλοπρεπείς αίθουσες, τα εξαιρετικά έργα
τέχνης.
Στο τέλος του ταξιδιού μας η κούραση από το εντατικό πρόγραμμα των
10 ημερών στο Ηνωμένο Βασίλειο, έμοιαζε τόσο μικρή μπροστά στις εικόνες,
εμπειρίες και αναμνήσεις που θα μείνουν στη μνήμη μας για πολύ καιρό.
Επιμέλεια άρθρου:
Χριστίνα Χριστοπούλου, Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας
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«Σταδιο-διαδρομές»
Βιωματικές Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
σε Πανεπιστημιακούς Φορείς

Σ

το πλαίσιο της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας των μαθητών του Σχολείου μας, πραγματοποιήθηκαν για την φετινή
σχολική χρονιά, εκπαιδευτικές επισκέψεις στα κορυφαία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα των Αθηνών.  

Επίσης, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδεικτικά
ακαδημαϊκά μαθήματα, ειδικά διαμορφωμένα για μαθητές Α’ &
Β’ Λυκείου προκειμένου, με βιωματικό τρόπο, να αντιληφθούν
ακόμα καλύτερα το επιστημονικό αντικείμενο της κάθε Σχολής.

Στόχος των επισκέψεων ήταν οι μαθητές μας να ενημερωθούν από ακαδημαϊκούς καθηγητές του κάθε Ιδρύματος για το
εκπαιδευτικό περιεχόμενο των τμημάτων αλλά και για τις επαγγελματικές διεξόδους που το κάθε ένα προσφέρει στην αγορά
εργασίας.

Τέλος, τους δόθηκε η δυνατότητα να ξεναγηθούν στους χώρους των Πανεπιστημίων αλλά και να επισκεφτούν τα Εργαστήρια της κάθε Σχολής, εμπλεκόμενοι με ενεργό τρόπο στην εκπαιδευτική - επιστημονική διαδικασία.

Οι Πανεπιστημιακοί φορείς που οι μαθητές επέλεξαν για να επισκεφτούν ήταν:

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:
Στους μαθητές μας δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτούν κάθε
ένα από τα Εργαστήρια των τμημάτων του ΕΜΠ καθώς και να
ενημερωθούν για το ερευνητικό έργο που παράγει το Πολυτεχνείο. Επίσης, πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση
όλων των τμημάτων του ΕΜΠ, από τον κ. Β. Αγγελή, Σύμβουλο
Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΜΠ, η οποία
συνοδεύτηκε από ανοιχτή συζήτηση αναφορικά με απορίες &
διευκρινίσεις για την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, το επαγγελματικό αντικείμενο αλλά και την εργασιακή απορροφητικότητα που
το κάθε τμήμα προσφέρει.
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Η Ιατρική Σχολή
του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών:
Οι μαθητές επισκέφτηκαν τον Τομέα της Ιατρικής Φυσικής του
τμήματος όπου έγινε επίδειξη του Προσομοιωτή Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. Επίσης, ξεναγήθηκαν στο Μουσείο Ανθρωπολογίας του συγκεκριμένου τομέα καθώς και στα αμφιθέατρα.
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Η Νομική Σχολή του
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών:
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μάθημα 2ου Εξαμήνου:
«Ευρωπαϊκό Συνταγματικό & Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο», από τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Παύλο-Μιχαήλ Ευστρατίου.
Τέλος, οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους
και στις εγκαταστάσεις του Τμήματος της Νομικής.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιά :
Οι μαθητές παρακολούθησαν το Εικονικό Μάθημα,
Διοίκησης Επιχειρήσεων, από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου κ. Ν. Γεωργόπουλο.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση
όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου η οποία συνοδεύτηκε από ανοιχτή συζήτηση αναφορικά με απορίες και διευκρινίσεις για την ακαδημαϊκή εκπαίδευση
που προσφέρει το κάθε τμήμα.
Τέλος, οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους και
στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.
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Το Πάντειο Πανεπιστήμιο
Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών:
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών
Επιστημών: Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το μάθημα «Εκπαιδευτική Ψυχολογία»,
του Τμήματος Ψυχολογίας, από την Υπότροφη Διδάκτωρ Άννα Τουλουμάκου.
Επίσης, οι μαθητές ενημερώθηκαν, από ακαδημαϊκό
εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου, για το αντικείμενο
σπουδών όλων των τμημάτων του Παντείου.
Τέλος, οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους και
στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Υπεύθυνη Προγράμματος
Κατερίνα Ανδριώτη,
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
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Σπουδές στην επαρχία :
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προκατάληψη ή φόβος
για το άγνωστο;
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Ε

ίναι γεγονός ότι εμείς οι Αθηναίοι έχουμε αρκετά στερεότυπα
και προκαταλήψεις για τις σπουδές στην επαρχία. Οι περισσότεροι έχουμε την εντύπωση πως οι σχολές είναι πάντα καλύτερες στην πρωτεύουσα ανεξαρτήτως τμήματος. Και ομολογώ πως
είχα ακριβώς την ίδια αντίληψη μέχρι που πέρασα στην επαρχία και
άλλαξαν οι αντιλήψεις μου ριζικά.
Το όνειρο μου ήταν να σπουδάσω Ιατρική στην Αθήνα και όταν
βγήκαν τα αποτελέσματα ότι πέρασα Ιατρική στην Πάτρα, τα κλάματα ήταν η πρώτη μου αντίδραση που διήρκησε για μέρες. Δεν
πίστευα πως θα επιτύχω τους στόχους μου αποφοιτώντας από μια
σχολή στην επαρχία. Με αρκετά στερεότυπα στο μυαλό μου ξεκίνησα να φοιτώ στην επαρχία χωρίς να συνειδητοποιούσα τι συμβαίνει γύρω μου για αρκετό καιρό. Αυτό λοιπόν που δεν είχα καταλάβει ακόμα, ήταν ότι απογαλακτιζόμουν από τους γονείς μου και
πράγματι ενηλικιώθηκα.
Ίσως τελικά η ενηλικίωση να μην είναι η μέρα που γίνεσαι 18
ετών, αλλά η μέρα που θα μείνεις για πρώτη φορά στο δικό σου
σπίτι, θα το φροντίσεις, θα ψωνίσεις για αυτό, θα καθαρίσεις, θα
μαγειρέψεις και θα προγραμματίσεις τα οικονομικά σου για τον
μήνα. Τότε μόνο θα συνειδητοποιήσεις ότι αρχίζεις να ενηλικιώνεσαι.
Οι σπουδές στην επαρχία αποδείχθηκαν για μένα ιδανικές. Οι
επαρχιακές πόλεις, όντας πιο μικρές, είναι περισσότερο οργανωμένες και έχουν πολλές φορές πιο ανανεωμένα προγράμματα
σπουδών από την πρωτεύουσα. Οι καθηγητές των πανεπιστημίων
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είναι διακεκριμένοι στο εξωτερικό και οι περισσότεροι με διεθνή
καριέρα, οι οποίοι εκτίμησαν τα επαρχιακά πανεπιστήμια και αποφάσισαν να εργαστούν στον τόπο τους.
Το πανεπιστήμιο μου, όπως και πολλά άλλα στην επαρχία, ξεκίνησε να λειτουργεί κανονικά την προγραμματισμένη ημερομηνία χωρίς καθυστερήσεις, ενώ τα αντίστοιχα τμήματα στην Αθήνα
ήταν κλειστά λόγω καταλήψεων και απεργιών.
Η ζωή στην επαρχία είναι πολύ όμορφη και διαφορετική, κάτι
που ομολογουμένως δεν περίμενα. Οι φοιτητικές πόλεις σε γεμίζουν με εμπειρίες, φιλίες, και χαμόγελα που πιστεύω δεν μπορούν
να βρεθούν τόσο εύκολα σε μια μεγάλη πόλη όπως η Αθήνα. Ακόμα και στην πιο απομακρυσμένη επαρχιακή πόλη θα βρεις Αθηναίους φοιτητές και γνωστούς με τους οποίους θα γυρνάς πίσω
στην πόλη σου τα Σαββατοκύριακα και τις γιορτές. Όλοι μαζί πηγαίνουμε στη σχολή, όλοι μαζί τρώμε, όλοι μαζί διαβάζουμε και
βγαίνουμε και είμαστε ευχαριστημένοι από την σχολή μας και με
το παραπάνω. Όλοι είμαστε δεμένοι σαν μια οικογένεια κάτι το
οποίο δεν το νιώθεις εύκολα σε μια χαοτική πόλη όπως η Αθήνα.
Όταν κάποιος εισαχθεί σε μια σχολή στην επαρχία θα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος εκτός Αθηνών, ο οποίος
τον περιμένει να τον εξερευνήσει!
Αιμιλία Κανελλοπούλου
Απόφοιτος του Γυμνασίου - Λυκείου «ΩΘΗΣΗ»
Φοιτήτρια στην Ιατρική Σχολή Πατρών
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Μία παλιά φωτογραφία της Γαλλίας του 1930 ξαναζωντανεύει από τους μαθητές του Σχολείου μας.

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας 2017:
Αργυρό Μετάλλιο

Τ

ο Γυμνάσιο-Λύκειο ΩΘΗΣΗ διακρίθηκε πανελλαδικώς κερδίζοντας το αργυρό μετάλλιο
στο Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας 2017 που διοργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και η Πρεσβεία
της Γαλλίας στην Ελλάδα.
Συμμετέχοντες Μαθητές:
Μελίνα Αγγελοπούλου Μιχάλης Ζαγοραίος, Αντώνης Κωνσταντιανός, Κρύστα Μασώνου, Ασημίνα
Μυλωνά-Αλεξιάδη, Γεωργία Πολίτη, Διονύσης
Σκαλτσάς,Ατζελίνα Σφίχτη, Σωτήρης Χουντής
Υπεύθυνη Προγράμματος:
Αναστασία Κοράλλη,
Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας
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Mαρτυρίες Μαθητών:
- Ήταν ένα απίστευτο υπερθέαμα, πολύ καλά οργανωμένο και με τέλεια δώρα! (Ατζελίνα Σφίχτη)
- Ήταν μία αξέχαστη εμπειρία και περάσαμε υπέροχα!
(Κρύστα Μασώνου)
-Η εμπειρία στο Γαλλικό Ινστιτούτο ήταν αξέχαστη. Βρεθήκαμε ανάμεσα σε τόσους ανθρώπους
με τους οποίους μοιραζόμασταν κοινά ενδιαφέροντα. Ακόμα μου δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσω
μπροστά σε πολύ κόσμο, γεγονός που θα με βοηθήσει να αντιμετωπίσω παρόμοιες καταστάσεις
στο μέλλον, όταν θα κληθώ να μιλήσω μπροστά
σε κοινό, στο μελλοντικό μου επάγγελμα. Δε θα το
ξεχάσω ποτέ! (Ασημίνα Μυλωνά-Αλεξιάδη)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΙΕ’ Πανελλήνιος Μαθητικός
Διαγωνισμός Δοκιμίου
Ελευθέριος Βενιζέλος:

1 ο Βραβείο

Ο

μαθητής Παναγιώτης Μυλωνάς της γ Γυμνασίου τιμήθηκε
με το 1ο Βραβείο (1500€) για τη συμμετοχή του σε διαγωνισμό που διοργάνωσε 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 Συνθήκη της Λωζάνης» (1923).

77ος Πανελλήνιος
Μαθητικός Διαγωνισμός
στα Μαθηματικά

Ο βραβευμένος μαθητής Αντώνης Κυβέλλος και ο
καθηγητής Γιάννης Καμπίτης στη Βραδιά του Ερευνητή.

Τ

ο Γυμνάσιο – Λύκειο Ώθηση έδωσε το παρόν στον 77ο
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά που
διοργανώθηκε από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.
Οι μαθητές της β’ Γυμνασίου, Αθηνά Ιατρού και Μανώλης Συντέτας, ο μαθητής της γ’ Γυμνασίου, Αντώνης
Κυβέλλος και ο μαθητής της Α Λυκείου, Μάρκος Δεληγιάννης, προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού
με τίτλο «Ευκλείδης». Ο μαθητής μας Μάρκος Δεληγιάννης προκρίθηκε στην τρίτη φάση του διαγωνισμού με τίτλο
«Αρχιμήδης» στον οποίο συμμετείχαν ογδόντα μαθητές
από όλη την Ελλάδα!

Βραδιά του Ερευνητή,

«Η Έρευνα με λέξεις
…αλλά αλλιώς»
1ο Βραβείο
και Τιμητικός Έπαινος

Ο

μαθητής Αντώνης Κυβέλλος, της γ’ Γυμνασίου βραβεύτηκε για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό “Η Έρευνα με
λέξεις…αλλά αλλιώς” στη Βραδιά του Ερευνητή στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επίσης, στον ίδιο διαγωνισμό συμμετείχε και ο μαθητής μας Βασίλης Νησιανάκης της γ’ Γυμνασίου
και του απονεμήθηκε τιμητικός έπαινος.
Καθηγητής Σύμβουλος: Γιάννης Καμπίτης, Καθηγητής Τεχνολογίας

Μαθηματικός Διαγωνισμός
«Καγκουρό»:

Βράβευση

Ο

ι μαθητές Δημήτρης Μωραΐτης της α’ Γυμνασίου, Μανώλης Συντέτας της β’ Γυμνασίου και Έλενα Στριγγλή
της Β’ Λυκείου διακρίθηκαν και βραβεύθηκαν στο Μαθηματικό Διαγωνισμό «Καγκουρό».
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Διαγωνισμός
«Δυνατότητες και προοπτικές
των επαγγελμάτων μέσα από
το Διαδίκτυο»

Έπαινος

Ο

μαθητής Νίκος Μιχιώτης έλαβε έπαινο για τη συμμετοχή
του στο διαγωνισμό «Δυνατότητες και προοπτικές των
επαγγελμάτων μέσα από το Διαδίκτυο» που διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού προετοίμασε μία παρουσίαση με θέμα το επάγγελμα των
ονείρων του “Ειδικός ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπου”.
Καθηγητής Σύμβουλος: Γιάννης Καμπίτης, Καθηγητής Τεχνολογίας

5ος Πανελλήνιος
Διαγωνισμός Φυσικής της
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών:

Βιολογίας

Η

Βράβευση

Ο

Πανελλήνιος Μαθητικός
Διαγωνισμός

μαθητής της β’ Γυμνασίου Μανώλης Συντέτας βραβεύτηκε για την επίδοσή του στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής που διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων
Φυσικών.
Καθηγητής Σύμβουλος: Νίκος Παπαδόπουλος, Φυσικός

Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων διοργάνωσε τον
13 Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας για μαθητές
Λυκείου. Οι μαθητές μας Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, Νικόλαος Παπαϊωάννου,Αθηνά Παππά, Ευαγγελία
Αλεξάνδρου και Κατερίνα Αλεξοπούλου κατατάχθηκαν στη
10η, 11η, 11η, 14η και 70η θέση αντίστοιχα σε σύνολο συμμετεχόντων 898 μαθητών πανελληνίως!
Καθηγήτριες Σύμβουλοι:
Βασιλική Θεοφάνη - Καλλιόπη Παπαδοπούλου,
Καθηγήτριες Βιολογίας

Ενδοσχολικοί Εικαστικοί
Διαγωνισμοί

Ο

Στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Bazaar, οι
μαθητές της α’ Γυμνασίου διαγωνίστηκαν στο
σχέδιο για το γούρι του 2017. Φέτος, πηγή έμπνευσης αποτέλεσαν τα παλιά παιχνίδια. Τα νικητήρια
σχέδια ήταν το ποδήλατο, εμπνευσμένο από τη
μαθήτρια Ειρήνη Ματράγκα, το ντόμινο, εμπνευσμένο από τους μαθητές Ελεάννα Καρρέρ και Γιούλη Λιούνη, το pacman, εμπνευσμένο από τους
μαθητές Γιάννη Λιούνη, Μάριο Μιχαηλίδη, Κατερίνα
Σκαλτσά και Θοδωρή Ταλούμη και το έτος 2017,
εμπνευσμένο από τη μαθήτρια Άννυ Καλομοίρη.
Τα έσοδα από τις πωλήσεις διατέθηκαν υπέρ των
σκοπών του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο
«Ελπίδα»
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Καλλιόπη Αρναουτάκη, Καθηγήτρια Εικαστικών

Και εις ανώτερα!
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συνέδρια
20η Ετήσια Σύνοδος του Μοντέλου
Ηνωμένων Εθνών Αθήνας

(AMUN)

Τ

ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (γνωστό και ως «MUN») είναι
ένα εκπαιδευτικό συνέδριο - προσομοίωση των οργάνων και
των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην 20η Ετήσια Σύνοδο του Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών Αθήνας (AMUN), οι
μαθητές μας εκπροσώπησαν τις χώρες του Ισραήλ και της Ζιμπάμπουε. Στις επιτροπές τους συζήτησαν θέματα που σχετίζονταν με την πολιτική, την οικονομία, τον αφοπλισμό, τη διεθνή μεταναστευτική κρίση, τα πολιτική, τον πολιτισμό και την επιστήμη.

Οι μαθητές μας μιλούν για την εμπειρία τους:
Άννα Χριστοφορίδου:
Μέσα από την εμπειρία μου στο AMUN κατάλαβα πως η διαδικασία αυτή δεν περιορίζεται σε ένα πιστοποιητικό ή στο γεγονός ότι εξασκεί κανείς την αγγλική γλώσσα. Όχι, το AMUN ήταν
μία ευκαιρία που δόθηκε στον καθένα μας να ανακαλύψει μέσω
της έρευνας κουλτούρες, πολιτισμούς, κοινωνικοπολιτικές ιδεολογίες χωρών, πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω μας. Όλη αυτή η
θέληση για γνώση είναι αυτή που δημιουργεί φιλίες και εμπειρίες
αξέχαστες, είναι αυτή που σου αφήνει τη γλυκόπικρη γεύση όταν
η εμπειρία τελειώνει. Είναι αυτή η χαρμολύπη που νιώθει κανείς
που του δόθηκε η ευκαιρία να ξεφύγει για τρεις ημέρες από τον
μικρόκοσμό του και να βγει στον κόσμο των μεγάλων, όπου σαν
μικρή κυρία ή μικρός κύριος ντυμένοι στα καλά τους ρούχα καλούνται να αντιμετωπίσουν προβλήματα παγκοσμίων διαστάσεων. Τέλος πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πράγμα που με έκανε να
καταλάβω το AMUN είναι η κούραση αλλά και η χαρά που νιώθει
κανείς όταν εργάζεται πάνω σε κάτι που έχει αγαπήσει.

“

”

Συμμετέχοντες μαθητές:
Αλεξάνδρα Μυρωδιά, Ειρήνη Κουδουνάκου, Μαρία Κιοϊλόγλου,
Άννα Χριστοφορίδου, Άννα Παπαδοπούλου, Νίκος Ορφανός,
Κωνσταντίνος Μητρούλιας, Βασίλης Λουκάς

Ειρήνη Κουδουνάκου:
Εκείνη την πρώτη μέρα που έπρεπε να μιλήσω μπροστά
σε κόσμο, τα χέρια μου έτρεμαν, ήλπιζα να με ξεχάσουν. Όταν
στάθηκα πίσω από το μικρόφωνο, έβλεπα αμέτρητα μάτια να με
εξετάζουν, ήθελα να εξαφανιστώ. Έτσι κύλησε ολόκληρη η ημέρα, ένιωθα απροετοίμαστη, κατώτερη. Στο τέλος ήμουν σίγουρη
ότι θα ήταν ένα μεγάλο, βασανιστικό σαββατοκύριακο. Παρόλη
την απογοήτευσή μου, την επόμενη ημέρα ήρθα με ανανεωμένη
διάθεση και αισιοδοξία και έβαλα όλες τις δυνάμεις μου να ξεπεράσω το άγχος, να σηκωθώ να μιλήσω, να μην κάνω λάθη ή έστω
να προσπαθήσω. Και το έκανα. Και αφού σήκωσα την πλακέτα
μου και έλαβα τον λόγο, οι δύο μέρες πέρασαν πιο γρήγορα από
όσο μπορούσα να φανταστώ. Τελικά κατέληξε να είναι μία από
τις πιο συναρπαστικές εμπειρίες της ζωής μου. Την Κυριακή το
απόγευμα, φεύγοντας από το πρώτο μου MUN, ήμουν αποφασισμένη να παλέψω για να μην είναι το τελευταίο.

“

”

Άννα Παπαδοπούλου:
Το AMUN ήταν μία ιδιαίτερα ευχάριστη εμπειρία για εμένα.
Η επαφή μου με το αντικείμενο και οι γνώσεις που αποκόμισα
τόσο από την προσωπική μου προετοιμασία όσο και από την ίδια
τη διαδικασία ήταν ανεκτίμητες, άκρως επίκαιρες και χρήσιμες.
Πιστεύω πως ο σκοπός τα διοργάνωσης αυτής, δηλαδή η προσπάθεια να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά προβλήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα
πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και προσωπικά αποκόμισα πολλά
οφέλη όχι μόνο ως προς τις γενικές γνώσεις αλλά και τη βελτίωση του επιπέδου μου στην αγγλική γλώσσα.

“

”

Υπεύθυνες Καθηγήτριες AMUN:
Φωτεινή Κοκκίνου-Χριστίνα Χριστοπούλου,
Καθηγήτριες Αγγλικής Γλώσσας

ΙZ’ Μαθητικό Συμπόσιο

UNESCO

ΣΥΝΑΝΗΚΩ, ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ, ΣΥΜΠΟΡΕΥΟΜΑΙ
Θεσμικό και αξιακό πλαίσιο: Κατακτήσεις και Προοπτικές

Η

Η ετήσια συμμετοχή του Λυκείου ΩΘΗΣΗ στις εργασίες
του διήμερου Μαθητικού Συμποσίου UNESCO ήταν για
μια ακόμη χρονιά μια ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική εμπειρία για μαθητές και καθηγητές. Έχοντας ως βασικό θέμα: «Συνανήκω, συνυπάρχω, συμπορεύομαι», οι μαθητές ανέπτυξαν επιχειρηματολογία και αντάλλαξαν απόψεις με δημιουργικό
και δημοκρατικό τρόπο καταλήγοντας σε σπουδαίες ιδέες και
προτάσεις. Το Σχολείο μας συμμετείχε στο καλλιτεχνικό μέρος

της εκδήλωσης με το τραγούδι «Titanium» και με παράλληλο
χορευτικό δρώμενο που εμπνεύστηκαν από το φετινό θέμα
του Συμποσίου.
Συμμετέχοντες μαθητές
Κατερίνα Αλεξοπούλου, Παναγιώτης Βιτσεντζάτος, Ίρις Θεοχάρη, Ιωάννα Λιακέα, Αλεξάνδρα Μυρωδιά, Κατερίνα Παπαθεοδώρου, Αθηνά Παππά, Μικαέλα Πολυζωγοπούλου, Σταυρούλα Συντέτα
Υπεύθυνη Προγράμματος
Δήμητρα Φίλη, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας
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συνέδρια
2ο Μαθητικό
Μεσογειακό
Συνέδριο

Τ

ο Σχολείο μας συμμετείχε στο 2ο Συνέδριο Μαθητών της
Μεσογείου που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, υπό τη
διοργάνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, την ΟΕΛΜΕ Κύπρου και
την έδρα UNESCO. Το θέμα του συνεδρίου ήταν «Σχεδιάζοντας το σύγχρονο υπόδειγμα της πατρίδας μου. ΠολιτισμόςΚοινωνία-Ελευθερία. Η οπτική των νέων».
Οι μαθητές συμμετείχαν με δύο εισηγήσεις με θέμα «Το
σύγχρονο σχολείο, ως φορέας της κοινωνικής και ηθικής αγωγής» και «Το σχολείο και κυρίως ο θεσμός των κοινοτήτων ως
φορείς πολιτικής παιδείας, σε συνάρτηση με το δικαίωμα ψήφου στα 17».
Συμμετέχοντες Μαθητές:
Κατερίνα Αλεξοπούλου, Ίριδα Θεοχάρη, Ιάσονας Καμπάκογλου, Κατερίνα Καραμηνά, Κωνσταντίνα Κυβέλλου , Παύλος
Κουζέλης, Δανάη Μεταξάκη, Αλεξάνδρα Μυρωδιά, Άννα Παπαδοπούλου, Κατερίνα Παπαθεοδώρου, Νίκος Παπαϊωάννου,
Αθηνά Παππά, Ευθύμης Παππάς, Βασίλης Πέτικας, Στέφανος
Πετράτος, Μικαέλα Πολυζωγοπούλου, Εβελίνα Σούκου, Χρυσούλα Σπυράτου, Πηνελόπη Στάμου, Χρήστος Στασινόπουλος, Έλενα Στριγγλή, Σταυρούλα Συντέτα, Θωμάς Τζιρακιάν
Συνοδοί Καθηγήτριες:
Έλενα Λουκοπούλου - Κυπαρισσία Παναγιάρη, Φιλόλογοι

35η Εθνική Συνδιάσκεψη
Επιλογής του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος

(EYP)

Ο

μαθητής Δημήτρης Κουφάκης συμμετείχε στις εργασίες της 35ης
Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων
Ελλάδος που έλαβε χώρα στις 7-10 Απριλίου 2017. Οι 121 μαθητές που έλαβαν μέρος, χωρισμένοι σε 10 επιτροπές, κατέληξαν σε 10 ψηφίσματα τα
οποία συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας στις εγκαταστάσεις
της Παλιάς Βουλής. Μέσα από τη διαδικασία της Εθνικής Συνδιάσκεψης οι
συμμετέχοντες όχι μόνο πρότειναν λύσεις, αλλά ανέλαβαν και διάφορους
ρόλους προκειμένου να υπερασπιστούν το ψήφισμά τους (προετοιμασία
defence speech, απάντηση σε ερωτήσεις/σχόλια/παρατηρήσεις, sum up
speech). Παράλληλα, μελέτησαν τα ψηφίσματα των υπόλοιπων επιτροπών
και ετοίμασαν σχόλια και ερωτήσεις, ακολουθώντας το μοντέλο εργασίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.
Συμμετέχων Μαθητής
Δημήτρης Κουφάκης
Υπεύθυνη προγράμματος:
Χριστίνα Χριστοπούλου, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας
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Μαθητικό Συνέδριο:
Φυσικές Επιστήμες και Ηθική

στον Αριστοτέλη

Τ

ο σχολείο μας συμμετείχε, με μαθητές της Β΄ Λυκείου, στο Μαθητικό
Συνέδριο με θέμα «Φυσικές Επιστήμες και Ηθική στον Αριστοτέλη».
Οι θεματικοί άξονες που διαπραγματεύτηκαν οι μαθητές μας αναφερόταν στην Ηθική του Αριστοτέλη και ο άλλος στις Φυσικές Επιστήμες όπου
οι μαθητές συνέθεσαν και παρουσίασαν ένα διάλογο ανάμεσα στον Αριστοτέλη και το Γαλιλαίο.
Συμμετέχοντες Μαθητές:
Ίρις Θεοχάρη, Κωνσταντίνα Κυβέλλου, Αλεξάνδρα Μυρωδιά, Νικόλαος
Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, Αθηνά Παππά, Βασίλης Πέτικας, Μιχαέλα Πολυζωγοπούλου, Χρυσούλα Σπυράτου, Πηνελόπη Στάμου, Έλενα Στριγγλή, Σταυρούλα Συντέτα
Υπεύθυνη Καθηγήτρια
Βασιλική Θεοφάνη, Φυσικός
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Παρεμβατικό πρόγραμμα
διαχείρισης στρες
Τ

ο τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας του Γυμνασίου – Λυκείου Ώθηση σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η Επιστήμη του στρες και η Προαγωγή
της υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και με την ερευνήτρια
Κουράκου Αλεξάνδρα, πραγματοποίησε ένα παρεμβατικό πρόγραμμα διαχείρισης στρες μέσω της καινοτόμου και πολλά υποσχόμενης τεχνικής «Πυθαγόρειος Αυτογνωσία».
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την ενεργή συμμετοχή των
μαθητών της Α’ Γυμνασίου, αποσκοπώντας στη μείωση του στρες,
του άγχους, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της πνευματικής
και σωματικής ευεξίας. Ενισχύοντας το γνώθι σαυτόν και υιοθετώντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής, το αφοπλιστικό στρες (distress)
εξαλείφεται και το εποικοδομητικό στρες (eustress) θεμελιώνεται.
Το παρεμβατικό πρόγραμμα διαχείρισης στρες διήρκησε 2 μήνες σε κάθε τμήμα. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης οι μαθητές
διδάχθηκαν τη διαφραγματική αναπνοή ως προαγωγό της βασικής
τεχνικής «Πυθαγόρειος Αυτογνωσία». Η διαφραγματική αναπνοή αποτελεί μία από τις βασικότερες και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές διαχείρισης στρες, η οποία συμβάλλει στην
καταστολή του συμπαθητικού συστήματος, μείωση ταχυκαρδίας,
ταχυπαλμίας, ταχύπνοιας και ενίσχυση του οξυγόνου στον εγκέφαλο, αποσκοπώντας στην ηρεμία και στη διαυγή σκέψη.
Η «Πυθαγόρειος Αυτογνωσία» συνιστά μία καινούρια
τεχνική, η οποία στηρίζεται στην αρχαία φιλοσοφία περί ψυχής,
πνεύματος και σώματος και κατά κόρον στις θεωρίες του Πυθαγόρα. Ως απόρροια, οι θεωρίες αυτές προσαρμόστηκαν στο
σύγχρονο τρόπο ζωής και στην ηλικία των παιδιών με τη μορφή
αρετών, όπως συνεργατικότητα, φιλαλήθεια, συμβολή στο γενικό καλό, επιδιώκοντας την πνευματική και σωματική ευεξία του
ατόμου μέσω της βελτίωσης της καθημερινής ρουτίνας, άσκησης,
διατροφής, ύπνου, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και μείωση του
άγχους και του στρες. Οι αρετές αυτές διδάσκονταν με διαδραστικό τρόπο, ούτως ώστε να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κατανοητές
στους μαθητές.
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Έχοντας ως εργαλεία τις διαφραγματικές αναπνοές και τις
αρετές, οι μαθητές καλούνταν να κάνουν ανασκόπηση της ημέρας
τους και των πράξεων τους και έπειτα να προβούν σε αξιολόγηση
των ενεργειών τους.
Δίνοντας τα κατάλληλα εφόδια, οι έφηβοι αρχίζουν να αξιολογούν καλύτερα τις αντιδράσεις τους και κατ’ επέκταση τον εαυτό τους. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα άγχους και
στρες, να τα καταπολεμούν και να τα μετατρέπουν σε κινητήριο
δύναμη.
Ενδεικτικά ορισμένα από τα ευρήματα του παρεμβατικού προγράμματος, τα οποία υποδεικνύουν την ανάγκη ύπαρξης προγραμμάτων διαχείρισης στρες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, φέροντας ολιστικό χαρακτήρα
προσέγγισης.
Graph 1

Graph 2

Graph 1. Μείωση άγχους
Graph 2. Ενίσχυση θετικών συναισθημάτων,
μείωση αρνητικών συναισθημάτων
Επιμέλεια Άρθρου
Αλεξάνδρα Κουράκου, Ερευνήτρια του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η Επιστήμη του στρες και η Προαγωγή
της υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθλητικές Δράσεις

Συμμετοχή στον 8ο Αγώνα δρόμου «Greece Race
for the Cure» που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»

Συμμετοχή στους αγώνες ανώμαλου δρόμου Ανατολικής Αττικής
Συμμετοχή στη Γιορτή Παραδοσιακών Χορών
που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για τα σχολεία Ανατολικής Αττικής

Πεζοπορία στο φαράγγι
του ποταμού Μυλαόντα

Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα
Καλαθοσφαίρισης και Ποδοσφαίρου

Ski & Snowboard στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Αθλητική Εκδρομή στις εγκαταστάσεις
του Ολυμπιακού Σταδίου

Παραδοσιακοί χοροί από τους μαθητές
στη σχολική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
και της 25ης Μαρτίου

OAKA

OAKA

Υπεύθυνοι Καθηγητές:
Αντωνία Τρίμπου
Βασίλης Λώλης
Μιχάλης Ντουσμάνης,
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
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Christmas
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Bazaar
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Christmas Bazaar

Κ

άθε χρονιά, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, το Γυμνάσιο – Λύκειο Ώθηση διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο Bazaar για τους μαθητές και τους φίλους του
Σχολείου. Το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς 2016-17, οι μαθητές διοργάνωσαν μία
σειρά από επιμέρους δράσεις που παρουσιάστηκαν το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου
2016 στο χώρο του σχολείου.
Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν υπέρ των σκοπών του Συλλόγου
Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ».
Η εκδήλωση περιλάμβανε τις παρακάτω δράσεις:
• Γούρια φιλοτεχνημένα από τους μαθητές μας εμπνευσμένα από παλιά και αγαπημένα παιχνίδια
• Αρωματικά βιολογικά σαπούνια από τον Περιβαλλοντικό Όμιλο
• Christmas Store, χριστουγεννιάτικα στολίδια κατασκευασμένα από τους
μαθητές μας και εμπνευσμένα από τα Μαθηματικά
• Biblioteca, βιβλία διαβασμένα και αγαπημένα απέκτησαν μια νέα ζωή
• Παιχνιδούπολη, παζλ, σβούρες και κατασκευές γίνονται έξυπνα εκπαιδευτικά δώρα.
• Παραδοσιακό Μεζεδοπωλείο «Το στέκι των Φίλων», η ελληνική παράδοση και τα παραδοσιακά προϊόντα της ελληνικής γης συνυπάρχουν για μία
ξεχωριστή γευστική εμπειρία
• Παντοπωλείο «Γεύσεις Παράδοσης», προϊόντα μικρών Ελλήνων παραγωγών στο ελληνικό μας Παντοπωλείο. Με γεύση Ελλάδας…
• Γαλακτοζαχαροπλαστείο, γλυκές γεύσεις το χθες με το σήμερα!
• Street Food, η χειροποίητη μπύρα «Ω» του Περιβαλλοντικού ομίλου και ζεστά Hot Dogs & Sandwiches, από τη Γερμανόφωνη ομάδα του Σχολείου συνθέτουν αυτή τη γευστική εμπειρία
• Petit Paris, το γαλλικό μας κιόσκι, όπου μπορείτε να απολαύσετε κρέπες
από τη Γαλλόφωνη ομάδα του Σχολείου.
• Waffles House, μια γλυκιά γευστική πρόταση
• Christmas Bar, ζεστά cocktail με χριστουγεννιάτικα αρώματα για μικρούς
και μεγάλους. Ζεστή σοκολάτα με μπαχαρικά, Gluhwein, Hot Βutter Rum και
πολλά άλλα…
• Λαχειοφόρος Αγορά, με πλούσια δώρα από τους χορηγούς μας
Εργαστήρια για παιδιά
• Εργαστήρι «Το Μαγικό Ζαχαροπλαστείο», εργαστήρι ζαχαροπλαστικής για
τους μικρούς μας φίλους
• Εργαστήρι κατασκευής Χριστουγεννιάτικης Κάρτας, ευχές αγάπης, χαράς και
δημιουργίας με πρωτότυπες χριστουγεννιάτικες κάρτες, με την ομάδα του
Παιδικού Σταθμού-Νηπιαγωγείου Dandolina
Και του χρόνου με υγεία και ευχές
για τα παιδιά όλου του κόσμου!
* Ευχαριστούμε θερμά όλους τους χορηγούς μας
για τη συμβολή τους σε αυτή την προσπάθεια!
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Η χορωδία της Σχολής Μάνου
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1. H ερμηνεύτρια Βασιλική Καρακώστα
με τη Χριστουγεννιάτικη χορωδία του Σχολείου μας
2. H Χριστουγεννιάτικη χορωδία του Σχολείου μας
3. H χορωδία των Εκπαιδευτηρίων Καλάνδρου

2

98 άδραξε

3

άδραξε 99

H

λήξη της σχολικής χρονιάς 2015 – 2016 για το Γυμνάσιο
– Λύκειο της Ώθησης είχε γεύση από Αφρική. Η χρονιά
ήταν αφιερωμένη στη Μαύρη Ήπειρο, με πολλές δράσεις όπως
επισκέψεις στις Πρεσβείες των χωρών της Αφρικής, ξεχωριστοί
ομιλητές καλεσμένοι στο Σχολείο μας οι οποίοι μοιράστηκαν
μαζί μας εμπειρίες και υποστηρικτικές δράσεις για την Αφρική. Επιπλέον, οι μαθητές κατασκεύασαν αφρικάνικα μουσικά
όργανα, σχεδίασαν χάρτες με ιδιαίτερη δημιουργικότητα και
χόρεψαν με τους ρυθμούς της αφρικάνικης μουσικής. Οι μαθητές διοργάνωσαν μια γιορτή αφιερωμένη στην Μαύρη Ήπειρο σε συνεργασία με πρεσβείες, προξενεία και κοινότητες της
Αφρικής.
Βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η γνωριμία των
επισκεπτών με τα ήθη και τα έθιμα της Αφρικής καθώς και η
ευαισθητοποίηση σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης.
Την εκδήλωση πλαισίωσαν χορευτικά δρώμενα και αφρικανικοί ρυθμοί, ενώ ζωντανή μουσική από το συγκρότημα Τα
κρουστά της Τάκη καθώς και εργαστήρι κρουστών για μικρούς και μεγάλους δημιούργησε ατμόσφαιρα από Αφρική!
Παράλληλα οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακά αφρικανικά πιάτα και κρασιά.
Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν για την ενίσχυση της
μη κυβερνητικής οργάνωσης Greek Action in Africa.
Κάθε χρονιά μια νέα πολιτισμική εμπειρία!

Έκθεση ζωγραφικής από τον Παιδικό Σταθμό – Νηπιαγωγείο Dandolina
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H χορευτική ομάδα του Σχολείου μας σε Αφρικάνικους ρυθμούς

Έκθεση χειροποίητων μουσικών
οργάνων από μαθητές του Σχολείου
μας και της Σχολής Μάνου

Ζωντανή μουσική από το συγκρότημα «Τα κρουστά της Τάκη»
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Νύχτες
Χριστουγέννων
Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι στους θρύλους
και τις παραδόσεις από όλο τον κόσμο

Τ

ο Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016, η χορωδία μας
πήρε μέρος στην καταπληκτική παράσταση “Νύχτες των Χριστουγέννων”. Η παράσταση αποτέλεσε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι
στους Θρύλους και τις Παραδόσεις απ’ όλο τον κόσμο, στο οποίο οι
μαθητές του Σχολείου μας ανέλαβαν το μουσικό φινάλε με παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Η οργάνωση της παράστασης πραγματοποιήθηκε από τους
Music Mates (Καλλιτεχνική Ομάδα Συνδυασμένων Τεχνών) και βασικός σκοπός ήταν να ενισχύσει τον Οργανισμό Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) και τον Σύλλογο “ΦΛΟΓΑ”.
Ιδιαίτερα ευχαριστήρια στην κα Ρίτα Μωραΐτακη που εμπνεύστηκε την συνένωση όλων των συμμετεχόντων της παράστασης και
βοήθησε ώστε η ευχή των πέντε παιδιών να ολοκληρωθεί! Τους Music
Mates που μας ταξίδεψαν με το υπέροχο πιάνο τους και ιδιαιτέρως
την κα Αλίνα Ραγιά για τη συνολική οργάνωση της παράστασης και
τα κείμενα! Την κα Μαίρη Λαδά και την ομάδα της για τα εξαιρετικά
χορευτικά! Την υπέροχη ερμηνεύτρια Βασιλική Καρακώστα που
αγκάλιασε τα παιδιά μας με τόση αγάπη και έδωσε στην παράσταση από την λάμψη της! Τους μαθητές του Γυμνασίου-Λυκείου
Ώθηση και τον μαέστρο μας Αρβανίτη Θανάση που κλείσανε την
παράσταση με μια μαγική συναυλία με κάλαντα από όλες τις μεριές
της Ελλάδας!
Συγχαρητήρια σε όλους, αξίζουν το πιο θερμό χειροκρότημα!
Συμμετέχοντες μαθητές
Χορωδία
Αλεξοπούλου Δανάη, Διαμαντοπούλου Μαρία, Εκίζανας Κωνσταντίνος, Θεοχάρη Ίρις, Καρρέρ Ελεάννα, Κυβέλλος Φώτης, Λιακέα
Ιωάννα, Λούφα Μαριάνθη, Μαγγίνα, Ηλέκτρα, Μαυρίκη Βικτωρία,
Μητρούλιας Κωνσταντίνος, Μιχιώτης Νίκος, Νησιανάκης Βασίλης,
Παγουλάτος Παύλος, Παπαδημητρίου Μαρίζα, Παπαδοπούλου Γεωργία, Παπαθεοδώρου Κατερίνα, Πολυζογωπούλου Μικαέλα, Σιαπέρα, Μαρία, Σταθοπούλου Όλγα, Τζαλακώστα Εύα, Τσαμπέρη Ηδύλλη
Ορχήστρα
Κυβέλλος Αντώνης (Βιολί)
Μυρωδιά Αλεξάνδρα (Κιθάρα)
Τρακαδάς Ανδρέας (Ποντιακή Λύρα)
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Η μουσικοχορευτική παράσταση «Νύχτες Χριστουγέννων»
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

H ερμηνεύτρια Βασιλική Καρακώστα
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1. H κα Σοφία Κατσαούνη, Φιλόλογος
και Διευθύντρια Γυμνασίου του Σχολείου
2. Ο κ. Μάνος Κουτσουδάκης,
Μαθηματικός του Σχολείου
3. Ο κ. Δημήτρης Μπελέζος,
Καθηγητής Ιστορίας του Σχολείου
4. Εβελίνα Σούκου, Απόφοιτος Γυμνασίου
5. Δημήτρης Κουφάκης,
Απόφοιτος Γυμνασίου και πρόεδρος του 15μελούς
μαθητικού συμβουλίου Γυμνασίου 2015-2016
6. Νίκος Ορφανός και Μανώλης Τσάκωνας,
απόφοιτοι Γυμνασίου
1
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7. Η κα Έλενα Κλαδά, Φιλόλογος

2

3

4

5
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2015-2016

         

Λόγος αποφοίτησης
από τη μαθήτρια Εβελίνα Σούκου

Τ

ρία χρόνια περίπου πριν,
πρωτοήρθαμε εδώ, ντροπαλά «πρωτάκια» με φοβισμένα
μάτια και αμήχανα χαμόγελα,
σήμερα όμως γύρω μας υπάρχουν μόνο λαμπερά πρόσωπα,
φωτισμένα με ελπίδα και προσδοκίες.
Η αλήθεια είναι, πως τότε
η αποφοίτηση φάνταζε στο
μυαλό μας σαν κάτι μακρινό,
ως επίλογος ενός τεράστιου
βιβλίου που θα αργούσε να τελειώσει… Χωρίς καν να το καταλάβουμε ξεφυλλίσαμε τα πυκνογραμμένα κεφάλαια του, γεμάτα χιλιάδες στιγμές, όμορφες, άσχημες, αξέχαστες αναμνήσεις, φιλίες και
στενούς δεσμούς, εκδρομές, διαγωνίσματα, επιτυχίες και αποτυχίες, τους πρώτους έρωτες, συμπάθειες και αντιπάθειες, ζήλειες και
ανταγωνισμούς, γιορτές και τιμωρίες, όλα αυτά, όλοι εσείς, πτυχές
μιας ακόμα ασυγκράτητα υπέροχης χρονιάς. Μαλώσαμε, γελάσαμε,
απογοητευτήκαμε, μάθαμε, γνωρίσαμε ο ένας τον άλλον, μα πάνω
από όλα γνωρίσαμε καλύτερα τον ίδιο μας τον εαυτό. Βελτιωθήκαμε
ως μαθητές και κυρίως βελτιώσαμε τους χαρακτήρες μας.
Σ’ αυτή την τριετία που άλλοτε μας κούρασε, άλλοτε μας στεναχώρησε, άλλοτε μας έδωσε χαρά και δύναμη, αλλάξαμε παρέες,
αλλάξαμε εμείς, ανακαλύψαμε ταλέντα, αδυναμίες, ανακαλύψαμε
εμάς, καταφέραμε όμως να μείνουμε συνοδοιπόροι, καθηγητές, γονείς και μαθητές μια γερή αλυσίδα, μια ζεστή αγκαλιά.
Από τις εξετάσεις μέχρι την διήμερη εκδρομή, από τα δίωρα
διαγωνίσματα μέχρι τα πάρτυ, μαζί χτίσαμε αναμνήσεις, μαζί όλοι να
χειροκροτούμε στην επιτυχία και να παρηγορούμε στην αποτυχία. Η
αγάπη που μας ενώνει είναι αυτό που μας κάνει μοναδικούς.
Με ένα πρόγραμμα δύσκολο και μια καθημερινότητα γεμάτη
απαιτήσεις, η ΩΘΗΣΗ ποτέ δεν σταμάτησε να μας θυμίζει να θέτουμε στόχους, να κάνουμε σχέδια και όνειρα. Όνειρα που επανέρχονταν δυνατότερα όταν απογοητευόμασταν και χάναμε την πίστη
στον εαυτό μας, καλώντας μας να σταθούμε στα πόδια μας και να
μετατρέψουμε τις δυσκολίες σε αγαπημένη πρόκληση.
Ανεκτίμητο στήριγμα η συνεργασία, η ενθάρρυνση, η πίστη των
καθηγητών σε όλους μας. Χωρίς καμία εξαίρεση νιώθαμε ότι μπορούμε να τους μιλήσουμε, να τους εμπιστευτούμε και να μοιραστούμε μαζί τους κάθε ανασφάλεια, κάθε δυσκολία. Η προσωπικότητα
καθενός καθηγητή ξεχωριστά, πηγή έμπνευσης, κίνητρο για το καλύτερο.

Δεν είμαι σίγουρη ότι τελικά θα εκφράσω όλα τα συναισθήματά
μου για αυτό το Σχολείο. Είμαι όμως απόλυτα βέβαιη ότι με τη φοίτηση σε αυτό το Γυμνάσιο, γινόμαστε κάθε μέρα και περισσότερο
ικανοί να σχεδιάσουμε το μέλλον μας, να μάθουμε να σκεπτόμαστε,
να μάθουμε να δρούμε. Να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, τους γύρω
μας, τη μάθηση, την προσπάθεια…
Στο νέο οικοδόμημα του Λυκείου, τα θεμέλια του Γυμνασίου είναι παραπάνω από ικανά για να στηρίξουν εμάς, τους αγώνες, τα
όνειρα και τις ελπίδες μας. Στα επόμενα δειλά μας βήματα, εκεί που
ο χρόνος στενεύει, τα μαθήματα πληθαίνουν και η ψυχική και σωματική κούραση αυξάνεται, να θυμάστε ότι έχουμε ο ένας τον άλλο και
όπως ξεπεράσαμε και νικήσαμε κάθε εμπόδιο, έτσι θα αντιμετωπίσουμε και τις επόμενες τρικυμίες. Στα μονοπάτια του νέου αυτού ταξιδιού, με προορισμό το μέλλον, μην ξεχνάτε, ό,τι ζήσαμε, ζει μέσα
μας και μας συνοδεύει σε οποιοδήποτε γνωστό ή άγνωστο δρόμο
τραβήξουμε.
Δεν ήταν ούλα εύκολα, δεν ήταν όλα όμορφα, δεν ήταν όλα τέλεια, κλείνοντας όμως τα μάτια και αναπολώντας το ταξίδι αυτό, ως
συμμαθητές, ως φίλοι ως οικογένεια, αν μια λέξη αρκεί να περιγράψει όλα όσα νοιώθουμε, είναι μονάχα αυτή ευγνωμοσύνη. Ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστούμε για τις εμπειρίες και τις στιγμές. Για
τις νίκες και τις ήττες. Τις χαρές και τις λύπες. Ευχαριστούμε τους
καθηγητές και το σχολείο. Ευχαριστούμε τους αφανείς ήρωες, τους
γονείς μας που ακόμα και με δυσκολίες και προσωπικό κόστος μας
έδωσαν την ευκαιρία να ανήκουμε στη στέγη της ώθησης.. Με πλήρη επίγνωση πως τους χρωστάμε ό,τι είμαστε και καταφέραμε να
γίνουμε, ας κλειδώσουμε τρυφερά στη μνήμη μας όσα περάσαμε
μαζί, ας αγκαλιάσουμε κάθε καινούρια ευκαιρία και ας ευχηθούμε
τα φτερά που με τόσην αγάπη έραψαν στους ώμους μας γονείς και
καθηγητές, να μας ταξιδέψουν στα ομορφότερα τοπία που κρυφά
ονειρευόμαστε.
Και αν κάποιοι ανακουφιστήκατε που απέφυγα την αγαπημένη μου
λογοτεχνία, λυπάμαι αλλά θα σας απογοητεύσω...
Θα κλείσω με στίχους – όχι του Καβάφη που θα στοιχηματίζατε αλλά του Γιώργου Σεφέρη:
Το σπουδαίο δεν είναι ν’ αλλάξουμε τη ζωή μας,
ονειροπολώντας μιαν άλλη πιο ενδιαφέρουσα,
αλλά να κάνουμε να λαλήσει τούτη η ζωή όπως μας δόθηκε
την καθημερινή, την ταπεινή, την ανθρώπινη,
όπου το καθετί που μπορούσε να γυρέψουμε πρέπει να υπάρχει.
Εβελίνα Σούκου
Απόφοιτη Γυμνασίου 2016
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ατ
θα
μα
λμ
ας
αγ
γε
ντ
πι
ήκ
η
αι
Τελειώνο
ληνικής πρ
ήκες επαγ
επιτυχημέν αετία όχι! Οι βασικές πανε κάτι τέτοιο. Ικανή συνθ
σύγχρονης ελ
Ιδανικές συνθ
ό στίβο δεν είν
για
οσ
τον καμβά της νόμαστε, οργανωνόμαστε. αγγελματικό και κοινωνικ όποιων δυσκο:
παρένθετη εικ ως και την ικανή συνθήκη δή ή το διδακτορικό σας.
ση
τω
ν
επ
ίσ
χω
η διαπ
λα
όμ
μενους στον τείτε για την υπέρβαση τω
λοιπόν να αγ
αναγκαία όχι
ς, το master δη ι από την προηγούμεν εσα με το βασιισ
υς νεοεντασσό
άμ
ς σας σπουδέ
τε
στασης για το χουν… Αξίζει, όμως, να αγων
μεταπτυχιακέ ερώτημα που προκύπ σπουδών που συνδέονται ντες;
εις».
άρ
υπ
.
να
ση
ν
βρεις, τη φτιάχν
ο
ίζο
τό
ξίω
κώ
δυνα
2ο: Δεύτερ και ποια είδη μεταπτυχια
ης «αν δεν τη
ική σας κατα
τημονικούς ορ
ύτ
ωπ
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Ελ
επ
οσ
δ.
ς
πρ
Ο
ν
ου
ς
νέ
τη
μα
ε
ιητής
λιών για
Γνωρίζετε πόσα ς βοηθούν να ανακαλύψετ
ακηρύσσει ο πο
σα
«Την Άνοιξη» δι
λάς
κό σας πτυχίο
ατα.
μ
ίγ
δε
α
Ηλίας Συμιδα ής
ρ
ντ
κάποια πα
θυ
α.
κά
ευ
υχ
τι
κή
Δι
ικ
όψ
τι
ός
ολ
ισ
δε
ι
νικ
υρ
εν
Γε
την το
ουμε
Σας το εύχομα
Ας αναφέρ 1
φυσικής με που θα τον βοιούχος της
α
Παράδειγμ ορεί να έχει ένας πτυχ MBA στον τουρισμό πράγμα ο. Εξάλλου ένα
μπ
α
ηλά αμειβόμεν
οκληρώσει έν
ον
Ποια σχέση
Άμεση, εάν ολ ριμένο χώρο ως στέλεχος υψ σεις εργασίας όχι μόνο στ
;
ία
αν
ηχ
ομ
θέ
βι
εκ
ει
γκ
ών
συ
ο
ειδ
στ
κλ
ι
ξε
θε
υ
ηθήσει να εισέλ η «Γεωργική Μηχανική» το
στ
μεταπτυχιακό
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Χ
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τριακό Παν
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α
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α
α
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σ
ι
α
α
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πείσμα και
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ρ
ρ
ά
θ
ι
ε
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α ταξίδι πο
ε βάση τ
ν
μ
έ
ι
ς
α
υ
ίν
ο
ε
χ
ς
ό
ταξίδι δε
νιε
ε στ
Οι πανελλή
πό αυτό το
α
να θέτετ
α
τό
σ
έ
υ
μ
α
ε
ι’
Γ
ίτ
α.
χθε
ροσπάθεια
καλή παρέ
σα θα διδα
ας, όσο η π
ό
σ
ό
ό
π
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α
δ
ο
τα
σ
ο
τίπ
σας για το
αι τό
σας, γιατί
ε τον εαυτό
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ίτ
ξί
ε
α
ιν
ή
α
κ
π
τι
ε
α
α
μ
γ
ητό απο.Ν
στο επιθυμ
θα έχει πρα
το πετύχετε
τά
α
ν
ν
ο
κ
ια
γ
ιο
π
τε
α
, γιατί τα
άλ
κατε
που καταβ
ονειρεύεστε
ποίο βρεθή
ο
α
ν
το
α
σ
λ
ό
η
ρ
ό
ά
π
α
.
,χ
ώσετε ζωή
. Μα πάνω
κάθε βήμα
οποία θα δ
αμογέλατε
χ
τα
α
σ
Ν
.
τά
α
υ
μ
α
σ
ι
τέλε
α είνα
κάνετε τώρ
όνειρα που

τής Ορμάτη, φοιτη
τα
Σ
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το
σ
ή
θηνών
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υ Αποφοίτο
πιστημίου Α
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α
ία
Π
ιλ
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μ
ο
Ο
ικ
ν
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νο
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ήσεων Οικο
Απόσπασμα
σης Επιχειρ
η
ίκ
ιο
ή. Βλέπω
Δ
ι
α
κ
ν συγκινητικ
γάνωσης
τα
ή
ν
τώ
γη
ανησύκαθη
ατικοί φίλοι,
τήριξη των
σ
γμ
α
η
ρ
π
χη
ν
ά
α
μ
σ
ύχω. Τους
θηκαν
ιπόν τη
ς για να πετ
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«Σε αυτή λο
υ
π
το
ή
τό
γμ
υ
τι
σ
εα
από τις
τον
υτή τη
ά που πέρα
ν και οι ίδιοι
ικ
π
α
πρόσωπα α
σ
ω
α
σ
ο
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ρ
π
π
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ν
ι
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ν ένα
ένα κα
αν μέτριο α
χαριστώ ένα
έν
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ό
π
ς
α
υ
ι
α
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κ
ι
α
ιλογή….
εμένα
λλά κ
πρώτη του επ
ν
χρωστάω πο υ χάρισαν, πίστεψαν σε
τη
σ
χε
υ
έτ
ραίτητα
ώς π
μο
υ, όχι απα
τή που τελικ
ο
γνώσεις που
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σ
ω
ή
εγ
γ
ν
ο
α
ιλ
έν
α μέλος
αναν
ην επ
νιώθω ακόμ
ς
μαθητή με έκ ι να πετυχαίνεις στ
ω
π
γώ
λο
ο
ι, ομ
μια συναρίνα
Εν κατακλείδ
Επιτυχία ε
ου χαρίσατε
.
π
ή
ς
λ
ά
ο
χ
εσ
σ
ς
υ
η
όλο
ουμε πάλι
βαθμ
ούμε να ζήσ
ξεχάσω ποτέ
σε υψηλό
εθ
α
ρ
θ
β
εν
να
Δ
.
ξα
υ
α
θ
χολείο
ίγουρος πως
αυτού του σ
ή και είμαι σ
ζω
ή
κ
λι
χο
σ
παστική
γμές.»
όμορφες στι
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νέες

εκδόσεις

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΔΡΥΤΕΣ):

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ,

Η. ΣΥΜΙΔΑΛΑΣ,

Ι. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ.

ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Ι.

ΚΑΚΑΒΑΣ Β.

προηγούμενα
τεύχη
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