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Τα Μαθηματικά
είναι ο καλύτερος τρόπος
να τροχίζεται η ικανότητά
σου να σκέφτεσαι λογικά.

Editorial
Τ

ο 2018 ανακηρύχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας «Έτος Μαθηματικών», με
αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Ιδανική συγκυρία, λοιπόν, γι’ αυτή τη χρονιά και εξαιρετική τιμή
να φιλοξενούμε στις σελίδες του περιοδικού μας τη συνέντευξη που παραχώρησε
στους μαθητές μας ο πολυβραβευμένος παγκοσμίως Έλληνας Καθηγητής Μαθηματικών, στο πανεπιστήμιο του Cambridge, Αθανάσιος Φωκάς.
Η συνέντευξη αποτέλεσε ένα πραγματικό μάθημα ζωής για τους μαθητές αλλά και
τους καθηγητές. Ο Αθανάσιος Φωκάς ενέπνευσε με την προσωπική του πορεία,
ενώ ταυτόχρονα κατέρριψε δύο μύθους. Απέδειξε ότι ένας μαθηματικός μπορεί
να είναι παραγωγικός, ακόμα κι αν βρίσκεται σε ηλικία μεγαλύτερη των 40 χρόνων,
κάτι που αμφισβητείται ακόμα και από σπουδαίους μαθηματικούς. Ταυτόχρονα, με
την πολυδιάστατη εκπαίδευση και ενασχόλησή του έδειξε ότι μπορεί κάποιος να
εμβαθύνει στη γνώση ακόμα κι αν ασχολείται με πολλούς τομείς.

Η κατάρριψη αυτών των μύθων μάς προβληματίζει και μας φέρνει αντιμέτωπους
με το ερώτημα: μήπως βομβαρδίζουμε τα παιδιά μας με στερεότυπα και αναμενόμενες συμπεριφορές, που, αντί να τα βοηθούν να χαράξουν τη δική τους ξεχωριστή πορεία, τα οδηγούν σε κοινότοπες δράσεις και επιλογές; Σε μια εποχή έντονων
αλλαγών, μήπως η καλύτερη συμβουλή που μπορούμε να δώσουμε σε έναν νέο είναι: άδραξε κάθε ευκαιρία που σου δίνεται για προσωπική ανέλιξη, άδραξε κάθε
στιγμή που σου δίνει έμπνευση και αποτελεί αφόρμηση για να ξεχωρίσεις;
Στις σελίδες που ακολουθούν θα γίνετε συνοδοιπόροι μας στο ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης. Θα γνωρίσετε δράσεις που γέμισαν τους μαθητές μας εμπειρίες, που τους προσέφεραν κίνητρα να ανακαλύψουν και να εξελίξουν τις ικανότητές τους και μέσα από μια βιωματική προσέγγιση της γνώσης τρόχισαν το μυαλό
και την ψυχή τους. Κατά την υλοποίησή τους απολαύσαμε το γεγονός ότι πολλές
φορές από δάσκαλοι γίναμε μαθητές των μαθητών μας, αντικρίσαμε πρόσωπα ενθουσιασμένα μπροστά στις νέες εμπειρίες, ανακαλύψαμε ταλέντα που ξεχώρισαν.
Γοητευτήκαμε από τις ιδέες και τις εμπνεύσεις τους, που ξεπέρασαν πολλές φορές τη δική μας φαντασία, από τους πειραματισμούς τους και από τις πρωτότυπες
προσεγγίσεις τους.
Με την ελπίδα να απολαύσετε κι εσείς το ταξίδι μας, ανανεώνουμε το ραντεβού
μας για τη νέα σχολική χρονιά.

Μενεδιάτου Έλενα
Μαθηματικός
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Όμιλος

Επιχειρηματολογίας
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 και φέτος και κινήθηκε σε δύο 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. Συμμετείχαμε στον προκριματικό γύρο των Πανελλήνιων
Αγώνων Επιχειρηματολογίας και Αντιλογίας που διοργάνωσε το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το σχολείο
μας κατέλαβε την 21η θέση σε σύνολο 44 σχολείων της Αττικής.
γ. Συμμετείχαμε σε Αγώνες Αυθόρμητου Λόγου που διοργάνωσε το 6ο Γενικό Λύκειο Νέας Σμύρνης με τις μαθήτριες
Κουδουνάκου Ειρήνη και Σούκου Εβελίνα.
Υπεύθυνη Καθηγήτρια:
Κυπαρισσία Παναγιάρη, Φιλόλογος

Συμμετοχή
στους Πανελλήνιους Μαθητικούς
Αγώνες Επιχειρηματολογίας.
Συμμετοχή
σε Αγώνες Αυθόρμητου
Λόγου Λυκείων.
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Η Φυσική

στα χέρια των
μαθητών

Ό

ταν η Φυσική γίνεται μια συναρπαστική εμπειρία, μέσω
κατασκευών και δράσεων που κάνουν τους μαθητές να
ακονίσουν το μυαλό τους και να αποκτήσουν δεξιότητες σε
πραγματικά δικές τους ιδέες και κατασκευές, που στηρίζονται
σε Αρχές και Νόμους της Φυσικής! Η εκπαιδευτική σειρά «Πειράματα από μαθητές για μαθητές», καθώς και άλλες σειρές με
πειράματα Φυσικής ανανεώνεται συνεχώς και είναι διαθέσιμη
στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.youtube.com/channel/UCG5B8Zo5ZIbQa8fiZ63kr_w

1

Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε το “www.youtube.
com” και να πληκτρολογήσετε στο παράθυρο αναζήτησης:
«othisi physics lab».
Φυσικά μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, ώστε να
ενημερώνεστε για τα τελευταία uploads. 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.

2

Υπεύθυνος καθηγητής:
Νικόλαος Παπαδόπουλος, Φυσικός

5

4

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

3

6

Αναζήτηση καναλιού στο youtube
Μέρος της 1ης σελίδας
Κρήνη με μπαλόνι
Η κρήνη του Ήρωνα
Αμαξίδια κύλισης
Αιωρούμενη μπάλα
Ο Πύργος της πυκνότητας
Ο τροχός του Νεύτωνα
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7

Επίσκεψη της «Δάφνης»
στο Σχολείο μας, σκυλάκι
που φιλοξενούνταν στη
Στέγη Αδέσποτων Ζώων
Άγιος Φραγκίσκος της
Ασσίζης και υιοθετήθηκε
χάρη στη δράση της φιλοζωικής ομάδας.

Φιλοζωική
Ομάδα «Δάφνη»

Στιγμιότυπα από τη δράση υιοθεσίας της ομάδας στο
Christmas Bazaar του Σχολείου μας σε συνεργασία με
τη Στέγη Αδέσποτων Ζώων Άγιος Φραγκίσκος της
Ασσίζης και την ομάδα Εθελοντές Αρωγοί Ζώων
Αγίου Στεφάνου
Επίσκεψη στους χώρους της Στέγης Αδέσποτων Ζώων
Άγιος Φραγκίσκος της Ασσίζης

Συμμετοχή στο Πασχαλινό Φιλοζωικό
Bazaar που διοργάνωσε η ομάδα Εθελοντές Αρωγοί Ζώων Αγίου Στεφάνου στο
Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου με
face painting, χειροποίητες λαμπάδες από
φυσική κερήθρα, χειροποίητα παιχνίδια για
σκυλάκια και χειροποίητα κοσμήματα της
μαθήτριας Μαριάννας Παπανικολάου
Ενημέρωση – ομιλία από
ομάδα Εθελοντές Αρωγοί
Ζώων Αγίου Στεφάνου για
την ισχύουσα νομοθεσία και
τη διαχείριση των αδέσποτων
από τους Δήμους

Χειροποίητες λαμπάδες από φυσική κερήθρα μέλισσας
Υπεύθυνη Καθηγήτρια:
Ηρώ Κατσαμάγκα,
Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας
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Οι μαθητές
λογοτεχνούν…
Σ

τον Όμιλο προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στην ποίηση και την πεζογραφία, ελληνική και ξένη, και να τις μελετήσουμε, ώστε να δημιουργήσουμε έναν τόπο συνάντησης 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. Οι μαθητές Γυμνασίου διαβάζουν κατά τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς έργα ελληνικής ή/και ξένης λογοτεχνίας και παρουσιάζουν εντυπώσεις, απόψεις, συναισθήματα, παράγουν οι ίδιοι δικό
τους πρωτότυπο κείμενο και μελοποιούν ή δραματοποιούν αποσπάσματα των έργων. Κατά τη φετινή χρονιά, στους μαθητές της α΄ και
της β΄ Γυμνασίου δόθηκαν τα βιβλία «Ο Μικρός Αδελφός» και «Αμίλητη
Αγάπη», αντίστοιχα, της Λότης Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου, ενώ στη
γ΄ Γυμνασίου το ευπώλητο βιβλίο «Όταν σκοτώνουν τα κοτσύφια» της
αμερικανίδας Harper Lee. Επίσης οι μαθητές της γ’ Γυμνασίου συμμετείχαν σε λογοτεχνικό περίπατο αφιερωμένο στη ζωή του Ν. Καζαντζάκη και οι μαθητές της α’Λυκείου σε αντίστοιχη δράση για τη ζωή του
Μ. Θεοδωράκη. Τέλος, η μαθήτρια της γ’ Λυκείου Ιωάννα-Νίκη Λιακέα
συμμετείχε στον διαγωνισμό ερμηνευτικής ανάγνωσης αποσπασμάτων
από έργα του Ν. Καζαντάκη στο Κολλέγιο Αθηνών-Ψυχικού.

Διακρίσεις σε Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς

• Η Εβελίνα Σούκου, μαθήτρια της Β΄ Λυκείου, κέρδισε το
πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό
Ποίησης με τίτλο «Άθλον Ποιήσεως - Γιάννης και Λένα Κουτσοχέρα», στην κατηγορία μαθητών Λυκείων, με το ποίημα
«Δεν πρόλαβες». Το ποίημα αναφέρεται στο Ολοκαύτωμα
των Καλαβρύτων.
• Στον λογοτεχνικό διαγωνισμό στα πλαίσια του πολιτιστικού
προγράμματος «Λογοτεχνικό Εργαστήριο Ανατολικής Αττικής-Οι μαθητές διαβάζουν και γράφουν» της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής η μαθήτρια Κουδουνάκου Ειρήνη (Β3 Λυκείου) βραβεύτηκε για το
ποίημα «Ζωγραφιές» και η μαθήτρια Μάστορα Παναγιώτα
(Γ3 Γυμνασίου) για το ποίημα «Κι ίσως δεν ήταν γραφτό».
• Στον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Λογοτεχνικό και Καλλιτεχνικό
Διαγωνισμό που διοργανώθηκε από τον Ελληνικό Πολιτιστικό
Όμιλο Κυπρίων Ελλάδος η μαθήτρια Κουδουνάκου Ειρήνη
(Β3 Λυκείου) διακρίθηκε με έπαινο για το ποίημα «Φεγγαρόλουστη η νύχτα» και για τη φωτογραφία της με τίτλο «Σύνορα
αίματος».
• Στον Πανελλήνιο Μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό που διοργανώνει κάθε χρόνο η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών η
μαθήτρια Χρυσούλα Παρθένη (γ1 Γυμνασίου) βραβεύτηκε με
το τρίτο βραβείο στην κατηγορία ποιημάτων Γυμνασίου με
το ποίημα «Η σκιά του παρελθόντος».
• Με αφορμή τη συμμετοχή σε Συνέδριο για τον Εθελοντισμό
οι μαθήτριες της τρίτης Γυμνασίου Μαυρίκη Βικτωρία-Ναυσικά και Διαμαντοπούλου Μαρία έγραψαν πρωτότυπα κείμενα.
Αναμφισβήτητα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου εμπλέκονται στο παραπάνω πρόγραμμα και καλλιεργούν τη δημιουργική τους αυτοέκφραση.

12 άδραξε

Υπεύθυνες Προγράμματος:
Ελένη Κλαδά - Κυπαρισσία Παναγιάρη, Φιλόλογοι
Ακολουθούν έργα των μαθητών:

Δεν πρόλαβες
Εβελίνα Σούκου
(Β3 Λυκείου)
1ο βραβείο στον Πανελλήνιο Μαθητικό
Διαγωνισμό Ποίησης με τίτλο «Άθλον
Ποιήσεως - Γιάννης και Λένα Κουτσοχέρα»
κατηγορία μαθητών Λυκείων
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.

Και ίσως δεν ήταν γραφτό

Φεγγαρόλουστη η νύχτα

Παναγιώτα Μάστορα

Κουδουνάκου Ειρήνη

(Γ3 Γυμνασίου)
βραβείο στον Λογοτεχνικό διαγωνισμό
του πολιτιστικού προγράμματος
«Λογοτεχνικό Εργαστήριο Ανατολικής Αττικής Οι μαθητές διαβάζουν και γράφουν»
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;

Η σκιά του παρελθόντος
Παρθένη Χρυσούλα
(Γ1 Γυμνασίου)
τρίτο βραβείο στον Πανελλήνιο Μαθητικό
Λογοτεχνικό Διαγωνισμό της Πανελλήνιας
Ένωσης Λογοτεχνών
Πολεμώντας τα αγκάθια της κορνίζας
σκίζοντας τις σκιές του παρελθόντος
παλεύοντας ανάμεσα στη ψυχή και στο μυαλό
ξεχνώντας τον χρόνο που γελά.
Θυμωμένη με τα βελάκια της ζωής
που ως παιχνίδι η ίδια είχα ρίξει
καταλαβαίνω την αφεντιά των ονείρων
την αξία καρδιάς και μυαλού
ζωής και θανάτου.
Κόβοντας τις ζωγραφιές της ψυχής μου
και φτιάχνοντας καινούριες
με χρώματα γεμάτα ευθύνες και άγχη,
διαχωρίζοντας το αστείο από το σοβαρό,
τα όνειρα από την πραγματικότητα,
αφήνω το πίσω να γκρεμιστεί
και να πάρει μαζί του τη ξεγνοιασιά και τη γαλήνη.
Και βαδίζω μπροστά
μαζί με το μολύβι του παλιού
και τη σκέψη του καινούριου!

(Β3 Λυκείου)
έπαινος στον 2ο Πανελλήνιο
Μαθητικό Λογοτεχνικό και Καλλιτεχνικό
Διαγωνισμό του Ελληνικού Πολιτιστικού
Ομίλου Κυπρίων Ελλάδος
Φεγγαρόλουστη η νύχτα τόσο που απορεί κανείς
για το βαθύ σκοτάδι.
Σκοτάδι όμοιο με φτερό του κορακιού που στέκει,
στέκει επάνω στο κλαρί και τη σκηνή αγναντεύει
Σα σκελετό θα έμοιαζε το άψυχο αυτό σώμα.
Κείτεται κάτω στην πλαγιά.
Ξεψύχησε προ ολίγου.
Βουβά κλαίνε από πάνω του δεκάδες παλικάρια.
Κάθε σταγόνα πιο βαριά πλακώνει το κορμί του.
Μένει μονάχο το κλαρί, πέταξε κάτω το πουλί
πάει να δει το πτώμα.
Σαν από πάνω του περνά βλέπει τα μάτια του κλειστά
μακρύ χαμόγελο στο στόμα.
Όλοι οι στρατιώτες σιωπηλοί τα όπλα αφήσαν χάμω.
Δράμα λεν το χαμόγελο
Σε χείλι πεθαμένου.
Μα το κοράκι σαν πετά ξέρει τι είναι λευτεριά
Άξια να ΄ρθεις τα βουνά,
άξια και του τάφου.

Ζωγραφιές
Κουδουνάκου Ειρήνη
(Β3 Λυκείου)
βραβείο στον Λογοτεχνικό διαγωνισμό
του πολιτιστικού προγράμματος «Λογοτεχνικό Εργαστήριο Ανατολικής Αττικής Οι μαθητές διαβάζουν και γράφουν»
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.

άδραξε 13

Άνθρωπος
Διαμαντοπούλου Μαρία
(Γ3 Γυμνασίου)

Άστεγος στο Λονδίνο
Μαυρίκη Βικτωρία-Ναυσικά
(Γ3 Γυμνασίου)

Κυριακή 12 Ιουλίου 2004
Αγαπητό ημερολόγιο,
Σήμερα θέλω να σου εκμυστηρευτώ σκέψεις που θα χρειαστούν χρόνο να γράψω και, στο κάτω-κάτω, εσύ είσαι το πιο
κατάλληλο για να τις ακούσεις, αφού δεν έχω κανέναν άλλο να
τα εξομολογηθώ.
Αρχικά, θα ήθελα να σου εξιστορήσω πώς κυλούσαν τα
πράγματα από τότε που έχασα τους γονείς μου σε εκείνο το
μοιραίο δυστύχημα, το ατύχημα που στιγμάτισε για πάντα τη
ζωή μου. Οι μέρες περνούσαν μέσα στην ανείπωτη θλίψη και
μοναξιά. Η αγκαλιά των γονιών μου, τα τρυφερά τους λόγια
κάθε φορά που τα είχα ανάγκη, ήταν πια για εμένα μια γλυκιά
αλλά και, ταυτόχρονα, οδυνηρή ανάμνηση.
Οι άνθρωποι εδώ στο ορφανοτροφείο προσπαθούν κάθε
μέρα να με κάνουν να νιώσω καλύτερα, αλλά δεν μπορούν να
απαλύνουν τον πόνο και τη μοναξιά που έχω στην ψυχή μου.
Εδώ και λίγες μέρες όμως η κυρία Κατερίνα έρχεται καθημερινά, με βοηθάει με τα μαθήματα, παίζουμε μαζί παιχνίδια,
πηγαίνουμε βόλτα και κάνουμε ατελείωτες συζητήσεις.
Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που είχα κάποιον
να με συμβουλεύει και να ενδιαφέρεται πραγματικά για εμένα.
Νιώθω σαν κάτι να έχει αλλάξει μέσα μου. Ξυπνάω το πρωί και
νιώθω γεμάτη και δυνατή, τολμώ πια να κάνω όνειρα για τη ζωή
μου…
Δεν ξέρω αν είναι ο χρόνος που έχει περάσει από Τότε ή
η παρουσία αυτής της γυναίκας. Το σίγουρο είναι ότι με έναν
μαγικό τρόπο βγήκα από τη μιζέρια!
Δεν βλέπω τη στιγμή που θα τη δω να μπαίνει μέσα στο δωμάτιο. Το χαμόγελο της φωτίζει ολάκερο τον χώρο, η αγκαλιά
της αγγίζει την ψυχή μου, τα λόγια της απαλύνουν τον πόνο
μου. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που υπάρχουν άνθρωποι σαν την
κυρία Κατερίνα, που με ενδιαφέρον και ανιδιοτέλεια σκύβουν
πάνω από τα προβλήματα των συνανθρώπων τους και προσφέρουν ό,τι πολυτιμότερο τους έχει διδάξει η ζωή:

Το 1780 βρέθηκα με τους γονείς μου (αν μπορείς να τους πεις
«γονείς») στο λιμάνι του Λονδίνου. Με ανέλαβε η Πρόνοια. Μεγάλωσα στο ίδρυμα. Και όταν έκλεισε, για λόγους οικονομικούς,
βρέθηκα στον δρόμο. Και έκτοτε μεγαλώνω στον δρόμο.
Μεσημέρι και σήμερα. Κρύο από τότε που ήρθε ο Δεκέμβρης,
πρώτη φορά όλα τα πουλιά, χωρίς εξαίρεση, χάθηκαν. Τις νύχτες
μάλιστα πέφτει η θερμοκρασία, πολύ χαμηλότερα από τους μείον
5 βαθμούς.
Πέρασα και περνάω περιόδους μεγάλης αγωνίας για το αύριο.
Προχώρησα στην ζωή πολύ μόνος, χωρίς βοήθεια (αλλά ποιος
την έχει;). Καθώς κοιτάζω τώρα τα περασμένα, θα την έλεγα ότι
με έσωσε η επιμονή μου.
Τώρα πια-αυτές τις μέρες έκλεισα τα 30-ξέρω τι είμαι. Ξέρω
ποιοι αποδέχονται και ποιοι με αρνούνται. Με ενδιαφέρουν οι
πρώτοι και είναι λίγοι, αυτοί που συνήθως μοιραζόμαστε τα βράδια τον ίδιο ουρανό με τα άστρα, κάτω από τη γέφυρα του Ρίτσμοντ.
Όσον αφορά αυτούς που με αρνούνται, την κοινωνία ολάκερη, έχω απόλυτη συνείδηση ότι οι άνθρωποι δεν είναι στα αλήθεια
«άνθρωποι». Αυτό όμως δεν με κάνει να έχω λιγότερη αφοσίωση
στην πίστη μου, έχω περισσότερη.
Συνάμα με κάνει να υπομένω με μεγαλύτερη ψυχική γαλήνη
τους ανεκδιήγητους αστυνομικούς. Κάθε που βραδιάζει, τα περίπολα βγαίνουν παγανιά για να δικαιολογήσουν τους μισθούς τους.
Μετά από μέρες που πέρασαν με φόβο, ξημέρωσε και η σημερινή στο Τμήμα. Ένας γραμματιζούμενος, που ΄χει το γραφείο
του πλάι στην πόρτα της Ασφάλειας, μας άκουγε που μιλούσαμε
λυπητερά και μας έκανε νόημα να τον πλησιάσουμε.
- Σαν έρχονται - μας λέει - και σας φωνάζουν, εσείς να φεύγετε. Αυτό θέλουν μόνο. Και τον λόγο μου φυλάξτε τον καλά. Αυτές
τις μέρες των γιορτών πρέπει η πόλη να δείχνει «καθαρή». Γι΄ αυτό
σας διώχνουν.
Ο γραμματιζούμενος μπήκε στο γραφείο, πήρε ένα χαρτί και
κάτι σημείωσε. Όταν ξαναβγήκε, γύρισε προς εμένα και με κοίταξε κάπως συμπαθητικά και πονετικά.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ!
Κάνε κουράγιο αδελφέ-μου λέει-και πήγαινε σε αυτή την διεύθυνση. Η κυρία Παλμ κάθε απόγευμα μοιράζει φαγητό μαγειρευτό. Από την καρδιά της. Εκεί να πηγαίνετε που σας θέλουν και σας
θεωρούν ανθρώπους.

Δική σου,
Άννα

Αυτά τα λόγια και αυτή η ματιά με έκαναν να νιώσω ικανοποίηση. Κουτό συναίσθημα. Αλλά εμένα μου αρκεί.
Θυμάμαι εκείνη την ημέρα και την ανυπομονησία μου να
κατευνάσω την πείνα μου, όταν μου προσέφεραν τα χέρια της
κυρίας Παλμ ανιδιοτελώς κάτι πολύτιμο. Πολύτιμο για εμένα.
Τελικά δεν με έσωσε η επιμονή μου. Με έσωσε και η γυναίκα αυτή.
Πρέπει να έχεις αγαπήσει την ζωή και να έχεις κρατήσει μέσα
σου το παιδί που ήσουν. Όπως η κυρία Πάλμ.
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Όμιλος Μαθηματικών:
Γιατί μαθηματικά;
Τ

α μαθηματικά είναι μια επιστήμη η οποία συνήθως προκαλεί ακραία συναισθήματα, είτε φόβο και αποστροφή για
εκείνες τις ακαταλαβίστικες ασκήσεις γεωμετρίας που συναντήσαμε στο λύκειο, είτε θαυμασμό και αγάπη για το υπέροχο πάντρεμα της φαντασίας με τη λογική. Ωστόσο, όποια κι αν
είναι η άποψή μας, τα μαθηματικά είναι αναπόσπαστο κομμάτι
της καθημερινότητάς μας.
Φέτος στον Όμιλο Μαθηματικών αναζητήσαμε με τα παιδιά
της Γ΄ Γυμνασίου και της Ά Λυκείου τους δεσμούς που συνδέουν όχι μόνο τα διαφορετικά πεδία των μαθηματικών μεταξύ
τους, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους τα μαθηματικά
δίνουν ώθηση και έμπνευση σε άλλους τομείς της καθημερινής
μας ζωής και πραγματικότητας.
Μελετήσαμε λοιπόν, τις αγαπημένες μας ταινίες animation
και δημιουργήσαμε τα δικά μας κινούμενα σχέδια! Χρησιμοποιώντας τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μας και γνώσεις
από την ύλη των μαθηματικών του γυμνασίου, κάναμε παιδικές
μπάλες να χοροπηδούν χαρούμενα και δώσαμε χρώμα, σχήμα
και κίνηση σε χορταράκια του δάσους.
Μελετήσαμε τα fractals στη φύση, τη γεωμετρία και την άλγεβρα και κατασκευάσαμε τα δικά μας, δουλεύοντας τόσο με
ξύλα και κόλλες όσο και με υπολογιστές!
Αναζητήσαμε τα μαθηματικά στην ζωγραφική: μελετήσαμε
πίνακες του Mondriaan, του Malevich και του Escher, δημιουργήσαμε μικρογραφίες διάσημων έργων τέχνης στους τοίχους
του σχολείου, αλλά και συνθέσαμε μια τοιχογραφία εμπνευσμένη από το πυθαγόρειο θεώρημα και τα fractals!
Ανακαλύψαμε ότι η ταινία του Möbius, οι ιμάντες μεταφοράς βιομηχανικών προϊόντων και η μουσική του Μπαχ βασίζονται στην ίδια ιδέα!
Τα μαθηματικά είναι πολύ περισσότερο από πράξεις και
προβλήματα. Είναι η αρμονία, η τάξη, η έμπνευση που διέπει
τον κόσμο μας.
Υπεύθυνη Καθηγήτρια:
Μαρία Ρουσάκη, Μαθηματικός
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

e T w i n n i n g

Φ

έτος, η Ώθηση τιμήθηκε με την «Ετικέτα Σχολείου eTwinning
2018-2019» μετά από μία διαδικασία αίτησης δύο φάσεων.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του eTwinning «η Ετικέτα
Σχολείου eTwinning θεσπίστηκε το 2017 με στόχο την αναγνώριση και
επιβράβευση της συμμετοχής, της αφοσίωσης και της δέσμευσης
όχι μόνο επιμέρους εκπαιδευτικών του eTwinning, αλλά και ομάδων
εκπαιδευτικών και σχολικών ηγετών από το ίδιο σχολείο».
Το σχολείο μας ήταν ένα από τα 1.211 σχολεία που διακρίθηκαν
ανάμεσα στα 191.931 σχολεία-μέλη της κοινότητας eTwinning από 41
χώρες. Τα σχολεία που τιμήθηκαν με τον τίτλο αυτόν είναι πρωτοπόρα και αναγνωρίζονται ως ηγέτες σε τομείς όπως τους εξής:

Ψηφιακή πρακτική. Στο σχολείο μας, για παράδειγμα, η ψηφιακή
πρακτική περιλαμβάνει:
• πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας (και
σε άλλους καθορισμένους χώρους), η οποία ελέγχεται ανάλογα
με το επίπεδο εξουσιοδότησης του χρήστη
• ενσωμάτωση ψηφιακών πρακτικών στη διδασκαλία όλων των
μαθημάτων του σχολικού προγράμματος (π.χ. διαδραστικοί πίνακες, χρήση e-books, σύνδεση με επιλεγμένους ιστοχώρους,
δυνατότητα τηλεδιάσκεψης)
• χρήση του “portal e-othisi”, όπου αναρτώνται πληροφορίες
όπως βαθμολογίες, σχόλια καθηγητών και ανακοινώσεις, από
όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, καθηγητές, γονείς και διοικητικό προσωπικό) ανάλογα με τα δικαιώματα χρήσης που τους έχουν δοθεί.
• διαφοροποίηση της εκπαίδευσης που λαμβάνουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις τους.
Πρακτική ηλεκτρονικής ασφάλειας (eSafety). Πιο συγκεκριμένα:
• κατάρτιση σχολικού κανονισμού e-safety που αναφέρεται σε
θέματα όπως η χρήση ψηφιακών εικόνων και βίντεο, προστασία
προσωπικών δεδομένων, πνευματικά δικαιώματα, παράνομες
και ανάρμοστες συμπεριφορές σε σχέση με θέματα ηλεκτρονικής ασφάλειας.
• εισαγωγή προγραμμάτων peer mentoring ανάμεσα σε μαθητές
για θέματα ηλεκτρονικής ασφάλειας,
• ευαισθητοποίηση μαθητών, καθηγητών και γονέων μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τακτικών αναρτήσεων στον σχολικό
ιστότοπο και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σεμιναρίων και
παρουσιάσεων.
Καινοτόμες και δημιουργικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις
όπως:
• υλοποίηση προγράμματος mentoring στο πλαίσιο του οποίου οι
μαθητές συναντούν τον καθηγητή-σύμβουλό τους για να καθορίσουν τους επιμέρους προσωπικούς στόχους τους (μαθησιακούς, κοινωνικούς κ.α.) και να αποκτήσουν αυτογνωσία.
• χρήση πλατφόρμας 100mentors μέσω της οποίας επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων συνομιλούν μέσω τηλεδιάσκεψης
με μαθητές, προκειμένου να επιτευχθεί σύνδεση της σχολικής
ύλης με τον πραγματικό κόσμο.
• συνεντεύξεις διακεκριμένων επαγγελματιών από μαθητές στο
πλαίσιο της συγγραφής άρθρων για το περιοδικό «Άδραξε»
• ομιλίες από επαγγελματίες για πληθώρα θεμάτων στο σχολικό
αμφιθέατρο
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Προώθηση συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού με διάφορους τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
• υλοποίηση προγράμματος peer coaching ανάμεσα σε συναδέλφους ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας, το οποίο περιλαμβάνει
εκπαίδευση στην παρατήρηση μαθήματος και την ανατροφοδότηση από ειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη.
• διοργάνωση σεμιναρίων για καθηγητές στον χώρο του σχολείου
και ενημέρωσή τους για σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης
που υλοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• Προώθηση πρακτικών συνεργατικής μάθησης με το προσωπικό
και τους μαθητές. Για παράδειγμα:
• διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων και δράσεων (π.χ.
χριστουγεννιάτικο bazaar) από ομάδες εθελοντών μαθητών με
καθηγητές επικεφαλής
• αναβάθμιση του ρόλου του δεκαπενταμελούς συμβουλίου και
συμμετοχή υπεύθυνου καθηγητή στις συνεδριάσεις
• προετοιμασία από καθηγητές συμβούλους και συμμετοχή
μαθητών σε διασχολικά συνέδρια που προάγουν τη
συνεργατικότητα μεταξύ τους
Η Ώθηση είναι ένα από τα 86 σχολεία της Ελλάδας
που διακρίθηκαν με το βραβείο αυτό.

Πηγές:
eTwinning (2018). Απονομή βραβείων Σχολεία eTwinning 2018-2019.
Διαθέσιμο στο: https://www.etwinning.net/el/pub/highlights/2018-2019-etwinning-school-l.htm [Πρόσβαση 12 Απριλίου 2018]
ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
eTwinning (2018). To βιβλίο του eTwinning “Building a culture of
inclusion through eTwinning” (Σφυρηλατώντας μια κουλτούρα ένταξης μέσω του eTwinning) τώρα στο διαδίκτυο! Διαθέσιμο στο:
https://www.etwinning.net/el/pub/highlights/the-etwinning-book.htm
[Πρόσβαση 12 Απριλίου 2018]
Η ΟΜΑΔΑ ETWINNING ΤΗΣ ΩΘΗΣΗΣ
Διεύθυνση-Διοίκηση: Σοφία Κατσαούνη, Σοφία Συμιδαλά
Συντονισμός Ομάδας: Χριστίνα Θεοχαροπούλου
Καθηγητές: Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Ηρώ Κατσαμάγκα,
Ηλέκτρα Κτενά, Μάγδα Νικολοπούλου, Μαρία Χατζηφωτίου,
Αθανάσιος Χούπας

ΣYNΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ:

“CREATIVITY IN THE ENGLISH CLASSROOM”

Ο

ι μαθητές του τμήματος βΕ1 είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν
σε πρόγραμμα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης eTwinning με
σχολεία από την Ισπανία, την Ουκρανία και την Τσεχία στο πλαίσιο
του μαθήματος των Αγγλικών. Ο τίτλος του έργου ήταν “Creativity in
the English Classroom” και στόχος του ήταν η ενεργός συμμετοχή
των μαθητών σε επικοινωνιακές δραστηριότητες και επιμέρους
συνεργατικά έργα μέσω του κοινού ηλεκτρονικού ιστοχώρου που
μοιράζονται όλα τα μέλη του έργου (TwinSpace). Πιο συγκεκριμένα,
οι μαθητές συμμετείχαν στις ακόλουθες δραστηριότητες:

• ταχυδρομική ανταλλαγή Χριστουγεννιάτικων καρτών ανάμεσα
στα μέλη του TwinSpace
• συνεργατική δημιουργία ηλεκτρονικών σταυρόλεξων και συννεφόλεξων από μικτές ομάδες μαθητών (τα μέλη της κάθε ομάδας ήταν και από τα 4 συνεργαζόμενα σχολεία)
• συνεργατική συγγραφή ιστοριών
• συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς χώρους συζητήσεων (Forums) με
αναρτήσεις γραπτών μηνυμάτων, βίντεο, ατομικών παρουσιάσεων PowerPoint και φωτογραφιών
• συμμετοχή σε chat με μαθητές από την Ισπανία
• δημιουργία βίντεο εξολοκλήρου από τους μαθητές (συγγραφή
σχετικού κειμένου, εμφάνιση μαθητών στο βίντεο, βιντεοσκόπηση, επεξεργασία βίντεο)
Το οφέλη αυτού του συνεργατικού έργου είναι προφανή: επικοινωνία στα Αγγλικά, χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, συνεργατικότητα και γνωριμία των μαθητών με εφήβους από χώρες της
Ευρώπης με τις οποίες δεν ήταν και τόσο εξοικειωμένοι.
«Με το eTwinning μπορώ να επικοινωνώ με παιδιά από
άλλες χώρες της Ευρώπης» Θοδωρής Ταλούμης
«Η ώρα των Αγγλικών περνούσε ευχάριστα κάνοντας
δραστηριότητες στο TwinSpace» Μαριτίνα
«Το eTwinning μου άρεσε γιατί ήρθαμε σα επαφή με
παιδιά από άλλες χώρες και συζητήσαμε για πράγματα που
μας ενδιέφεραν» Μαριάννα Πλατανησιώτη
« Στο eTwinning τη φετινή χρονιά μου άρεσε περισσότερο η προσπάθεια όλων μας να επικοινωνήσουμε με παιδιά από άλλες χώρες» Μαρία

«Έμαθα τα ενδιαφέροντα των άλλων παιδιών και βελτίωσα το λεξιλόγιό μου» Δημήτρης Καραγιάννης
«Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί γνώρισα τους πολιτισμούς
άλλων χωρών»
«Μου άρεσε όλο αυτό γιατί μιλήσαμε με παιδιά από ξένες
χώρες»
«Το eTwinning μας βοήθησε να γνωρίσουμε τα Αγγλικά
εκτός μαθήματος» Ηδύλλη
«Κάναμε δραστηριότητες οι οποίες γίνονται μέσω υπολογιστή και είχαν πολύ ενδιαφέρον»
«Το TwinSpace είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μέσο με το
οποίο κάνεις εξάσκηση στην αγγλική γλώσσα και αξιοποιείς τον ελεύθερο χρόνο σου με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες» Γιούλη Λιούνη
«Στο TwinSpace παίζεις παιχνίδια τα οποία φτιάχνεις
εσύ» Φώτης Κυβέλλος
«Πήραμε πολλά ερεθίσματα και μάθαμε να μην είμαστε
προκατειλημμένοι προς άλλες χώρες. Το eTwinning είναι
φανταστική εμπειρία για κάθε παιδί.» Γωγώ
«Το eTwinning τη φετινή χρονιά ήταν μια ευκαιρία να
γνωρίσουμε καινούρια άτομα από άλλες χώρες και ταυτόχρονα να εξασκήσουμε τις δεξιότητές μας στα Αγγλικά. Γι’
αυτό ήταν μια εμπειρία που θα μου μείνει αξέχαστη.» Τόνια

Πηγές Φωτογραφιών
eTwinning (2018). To eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων της
Ευρώπης. Διαθέσιμο στο: https://www.etwinning.net/el/pub/index.
htm [Πρόσβαση 12 Απριλίου 2018]
eTwinning (2018). eTwinning Online Courses. Διαθέσιμο στο: http://
moodle.etwinning.net/ [Πρόσβαση 12 Απριλίου 2018]
Υπεύθυνη Καθηγήτρια
Χριστίνα Θεοχαροπούλου, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας
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ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚ ΑΙΩΜΑΤΑ

NORMAN
ROCKWELL

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ

Έ

χετε σκεφτεί ποτέ τι σχέση μπορεί να έχουν μεταξύ τους τα έργα του ρεαλιστή ζωγράφου Norman
Rockwell με τις 4 ελευθερίες του Franklin D. Roosevelt
που εξήγγειλε και τα ανθρώπινα δικαιώματα;
Ένα διαθεματικό project για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να
προσεγγίσουν αυτό το ζήτημα, που είναι σημαντικό
τόσο για τους ίδιους, όσο και για τον κοινωνικό τους
περίγυρο, ερευνώντας το μέσα από ένα πρίσμα καλλιτεχνικής ευαισθησίας και μελέτης της παρελθούσας
και σύγχρονης πραγματικότητας.

Σκέψεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων
«Κάποιες απαραίτητες ελευθερίες που είναι αναγκαίες για την
καλή λειτουργία της κοινωνίας»
Μελίνα Παπαδοπούλου
«Κάτι που δικαιούται κάθε άνθρωπος»
Βαγγέλης Τούτουζας
«Είναι πράξεις ή υπηρεσίες που δικαιούνται οι άνθρωποι»
Εύα Ντέτσικα
«Οφείλει να τα δίνει η κοινωνία και να τα σέβονται οι άνθρωποι»
Γιάννης Παυλίδης
«Να μην επιτρέπουμε να τα καταπατάνε»
Βαντίνα Αραβαντινού - Ζαφείρη
«Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του και
να ασκεί κάποιες πράξεις ως ενεργός πολίτης»
Αρετή Πασχαλίδου

Η ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Από την αρχαιότητα έως σήμερα οι άνθρωποι από τη φύση
τους ακολουθούσαν ορισμένους νόμους, το λεγόμενο Φυσικό
Δίκαιο. Δεν υπήρχαν αναγνωρισμένα δικαιώματα για τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είχαν δικαιώµατα απλώς και µόνο ως
µέλη µιας οµάδας, όπως η οικογένεια. Αν ανήκες στη σωστή
ομάδα ήσουν ασφαλής, αν όχι…
539 π.Χ.: Ο Κύρος ο Μέγας κατακτάει τη Βαβυλώνα και ελευθερώνει όλους τους σκλάβους και δίνει το δικαίωµα στους
ανθρώπους να επιλέξουν τη δική τους θρησκεία. Ο Κύλινδρος του Κύρου, µια πήλινη πινακίδα που περιέχει αυτές
τις εξαγγελίες σε ακκαδική σφηνοειδή γραφή, θεωρείται η
πρώτη διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην ιστορία.
Ο Κύλινδρος του
Κύρου ο οποίος
αποτελεί έκθεμα του
Βρετανικού Μουσείου του Λονδίνου

Η ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων γρήγορα εξαπλώθηκε
στην Ινδία, στην Ελλάδα και τελικά, στη Ρώµη. Οι πιο σηµαντικές εξελίξεις από τότε περιέλαβαν:
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1215: Τη Μάγκνα Κάρτα – η οποία καθιέρωσε νέα δικαιώµατα και κατέστησε το βασιλιά υποτελή στον νόµο.
1628: Αίτηση Δικαιώµατος – το οποίο προέβαλε τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες του λαού.
1689: Βρετανική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων
1776: Διακήρυξη Ανεξαρτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών – η οποία διακήρυξε το δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία και στην επιδίωξη της ευτυχίας.
1789: Η Διακήρυξη των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
και του Πολίτη – έγγραφο της Γαλλίας που καθιέρωσε το
ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2 παγκόσμιοι πόλεμοι ξέσπασαν…
Ο κόσμος μας πιο πολύ από ποτέ είχε ανάγκη για την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 1945 ιδρύεται
ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Βασικός σκοπός της
ίδρυσης του ήταν «…Να επικυρώσει την πίστη στα θεμελιώδη
ανθρώπινα δικαιώματα, στην αξιοπρέπεια και στην αξία των ανθρώπινων όντων.»
1948: Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - το πρώτο καταστατικό που δηλώνει επίσημα τα
τριάντα δικαιώματα που έχει κάθε ανθρώπινο ον υπό την
επίβλεψη της Eleanor Roοsevelt, η οποία ήταν η εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ο.Η.Ε.
Η Eleanor Roosevelt με την Οικουμενική
Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο ρεαλιστής εικονογράφος και ζωγράφος

NORMAN ROCKWELL

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
(σε απλοποιημένη έκδοση από την Νεολαία
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Διεθνώς – YHRI)

Ο ρεαλιστής εικονογράφος
και ζωγράφος Norman Rockwell

1. Είµαστε Όλοι Γεννηµένοι Ελεύθεροι και Ίσοι
2. Μην Κάνεις Διακρίσεις
3. Το ∆ικαίωµα στη Ζωή
4. Όχι Σκλαβιά
5. Όχι Βασανιστήρια
6. Έχεις Δικαιώµατα Όπου κι αν Πηγαίνεις
7. Είµαστε Όλοι Ίσοι Ενώπιον του Νόµου
8. Τα Ανθρώπινα Δικαιώµατά σου Προστατεύονται από το Νόµο
9. Όχι Άδικη Κράτηση
10. Το Δικαίωµα για Δίκη
11. Είµαστε Πάντα Αθώοι Μέχρι Αποδείξεως του Εναντίου
12. Δικαίωµα στην Ιδιωτική Ζωή
13. Ελευθερία της Μετακίνησης
14. Το Δικαίωμα στο να Αναζητάς Ασφαλή Τόπο να Ζήσεις
15. Δικαίωμα στην Εθνικότητα
16. Δικαίωμα στο Γάµο και την Οικογένεια
17. Το Δικαίωμα στην Ιδιοκτησία
18. Ελευθερία της Σκέψης
19. Ελευθερία της Έκφρασης
20. Το Δικαίωμα στις Δημόσιες Συγκεντρώσεις
21. Το Δικαίωμα στη Δημοκρατία
22. Δικαίωμα στην Κοινωνική Ασφάλιση
23. Δικαιώματα Εργαζομένων
24. Το Δικαίωμα στο Παιχνίδι
25. Φαγητό και Στέγη για Όλους
26. Το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση
27. Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
28. Ένας Δίκαιος και Ελεύθερος Κόσμος
29. Υπευθυνότητα ως προς την προστασία των δικαιωμάτων
30. Κανείς δεν μπορεί να σας Αφαιρέσει αυτά τα Δικαιώματα
«Το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση μπορούμε να το ενισχύσουμε παρέχοντας δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά χωρίς
διακρίσεις»
Μαρία Δεναξά & Αναστασία Τσιμπούκη
«Το Δικαίωμα στο φαγητό και τη στέγη για όλους μπορούμε
να το ενισχύσουμε προσφέροντας φαγητό στους άστεγους και
κάνοντας δωρεές σε όσους το έχουν ανάγκη»
Βαγγέλης Κλειτσάκης & Νικόλας Οικονομόπουλος

Ο

ρεαλιστής εικονογράφος και ζωγράφος Norman Rockwell
γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, στις 3 Φεβρουαρίου 1894 και
θεωρείται ο πατέρας του illustration. Το ταλέντο του εκδηλώθηκε σε νεαρή ηλικία, με την πρώτη του δημιουργία στην ηλικία
των 17 ετών. Το 1916 δημιούργησε το πρώτο από τα 321 εξώφυλλα για το περιοδικό «The Saturday Evening Post». Ο NR διατήρησε συνεργασία με το συγκεκριμένο περιοδικό για 47 χρόνια.
Tα πρώτα εξώφυλλα που εικονογράφησε ο N. Rockwell
για το περιοδικό «The Saturday Evening Post»

Η δεκαετία του 1930 και 1940 αποδείχθηκε η πιο εποικοδομητική περίοδος για τον ΝR. Η επιτυχία του ΝR προήλθε σε
μεγάλο βαθμό από την προσεκτική του εκτίμηση για τις καθημερινές αμερικανικές σκηνές, τη ζεστασιά της ζωής ειδικότερα
μικρών πόλεων απεικονιζόμενα με μια συγκεκριμένη γοητεία
και αίσθηση του χιούμορ. Ο κόσμος αγαπούσε τις συχνά χιουμοριστικές απεικονίσεις της αμερικανικής ζωής στα έργα του
και αγαπήθηκαν πολύ από το κοινό, αλλά δεν εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα από τους κριτικούς.
«Ίσως καθώς μεγάλωσα και βρήκα ότι ο κόσμος δεν
ήταν ο τέλειος τόπος που είχα σκεφτεί να είναι, εγώ ασυνείδητα αποφάσισα ότι αν δεν ήταν ένας ιδανικός κόσμος, θα
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έπρεπε να είναι, και γι’ αυτό ζωγράφισα μόνο τις ιδανικές
του όψεις», είπε κάποτε…
Ο ΝR όμως δεν αγνόησε σημαντικότερα ζητήματα της
αμερικάνικης κοινωνίας. Το 1943, εμπνεύστηκε από τον Πρόεδρο Franklin D. Roosevelt και ζωγράφισε τις 4 Ελευθερίες που
παρουσίασε o Πρόεδρος στο ετήσιο διάγγελμά του. Οι πίνακες
εμφανίστηκαν στο εξώφυλλο του The Saturday Evening Post
και αποδείχθηκαν απίστευτα δημοφιλείς. Οι πίνακες περιόδευσαν επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκέντρωσαν πάνω
από 130 εκατομμύρια δολάρια για την πολεμική προσπάθεια.
Οι 4 Ελευθερίες όπως τις εξέφρασε ο τότε Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Franklin D. Roosevelt
στο ετήσιο διάγγελμά του (State of the Union) προς
τους πολίτες της χώρας, στις 6 Ιανουαρίου του 1941:
• Ελευθερία της ομιλίας και της έκφρασης – παντού στον
κόσμο,
• Ελευθερία κάθε προσώπου να λατρεύει το Θεό με τον
τρόπο του – παντού στον κόσμο,
• Ελευθερία από την ένδεια / φτώχεια, που παγκοσμίως σημαίνει οικονομικούς όρους που θα εξασφαλίσουν σε κάθε
έθνος μια υγιή, εν καιρώ ειρήνης, ζωή για τους κατοίκους
- σε ολόκληρο τον κόσμο.
• Ελευθερία από τον φόβο που σημαίνει μια παγκόσμια
μείωση των εξοπλισμών σε τέτοιο σημείο και με τέτοιο
ενδελεχή τρόπο, ώστε κανένα έθνος να μην είναι σε θέση
να διαπράξει μια πράξη φυσικής επιθετικότητας ενάντια σε
οποιοδήποτε γείτονα - οπουδήποτε στον κόσμο.
«Αυτό δεν αποτελεί κάποιο όραμα μιας απόμακρης χιλιετίας. Είναι μια σαφής βάση για ένα είδος κόσμου εφικτού στο
χρόνο και τη γενεά μας. Εκείνο το είδος κόσμου που θα αποτελέσει την αντίθεση στη αποκαλούμενη «νέα τάξη» της τυραννίας που οι δικτάτορες επιδιώκουν να δημιουργήσουν μέσω των
βομβών.»
Οι 4 Ελευθερίες που εξήγγειλε ο FDR,
όπως απεικονίστηκαν από τον N. Rockwell

To αυθεντικό
χειρόγραφο
του Franklin
D. Roosevelt
για το λόγο του
αναφορικά με
τις 4 Ελευθερίες

Μετά τον θάνατο της συζύγου του, ο ΝR παντρεύτηκε για
τρίτη φορά με την Molly Punderson, μια συνταξιούχο δασκάλα. Με την ενθάρρυνση της Molly, ο Rockwell έληξε τη σχέση του με την Saturday Evening Post, η οποία περιόριζε την
απεικόνιση στα έργα του φλεγόμενων κοινωνικών ζητημάτων
και άρχισε να δημιουργεί εξώφυλλα για το Look Magazine. Η
εστίασή του άλλαξε, καθώς επικεντρώνεται πλέον περισσότερο στα κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Μεγάλο μέρος των έργων του επικεντρώθηκε σε
θέματα σχετικά με τη φτώχεια, τις φυλετικές διακρίσεις και τον
πόλεμο του Βιετνάμ.
Κάποια από τα έργα που απεικόνισαν τις ανησυχίες του NR
για τις φυλετικές διακρίσεις στην αμερικάνικη κοινωνία ήταν
“The problem we all live with” και “New kids in the
neighbourhood”.
Την τελευταία δεκαετία της ζωής του, ο ΝR δημιούργησε
ένα πλαίσιο για να εξασφαλίσει ότι η καλλιτεχνική του κληρονομιά θα ευημερούσε πολύ μετά το πέρασμα του. Το έργο
του έγινε το επίκεντρο αυτού που τώρα ονομάζεται Norman
Rockwell Museum στο Stockbridge. Το 1977-ένα χρόνο πριν
από το θάνατό του- απονεμήθηκε στον ΝR το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας από τον τότε Πρόεδρο της Αμερικής, Gerald
Ford. Στην ομιλία του, ο Ford δήλωσε: «Ο καλλιτέχνης, ο εικονογράφος και ο συγγραφέας Norman Rockwell απεικόνισε την
αμερικανική σκηνή με ασυναγώνιστη φρεσκάδα και σαφήνεια,
τα χαρακτηριστικά του καλλιτεχνικού του στυλ, τα ζωηρά και
στοργικά πορτραίτα της χώρας μας και των εαυτών μας έχουν
γίνει ένα αγαπημένο κομμάτι της αμερικανικής παράδοσης».
Ο NR πέθανε στο σπίτι του στο Stockbridge, Μασαχουσέτη,
στις 8 Νοεμβρίου 1978.
Αναλύοντας έργα του Norman Rockwell υπό το πρίσμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
1. “The problem we all live with”, 1964

“The problem we all live with”, 1964
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«Ο ΝR έκανε αυτόν τον πίνακα για να δείξει στους ανθρώπους ότι υπάρχει και το διαφορετικό και ότι δεν πρέπει να τους
κατακρίνουμε για το χρώμα τους» - Νεφέλη Πασχαλίδου
«Ο NR ήθελε με αυτόν τον πίνακα να τιμήσει τη Ruby
Βridges για όλη την ψυχολογική πίεση που πέρασε ως παιδί» Άγγελος Γιαννακούρης
Ο συγκεκριμένος πίνακας επικεντρώνεται σε ένα ιστορικό
γεγονός ενσωμάτωσης σε σχολείο το 1960 στη Ν. Ορλεάνη.
Η 6χρονη Ruby Bridges έπρεπε να συνοδεύεται από την ομοσπονδιακή αστυνομία για να εξασφαλιστεί η μεταφορά της και
εγγραφή της στο Δημοτικό Σχολείο William Frantz Elementary
School. Η Ruby ήταν η πρώτη μικρή Αφροαμερικανή που εγγράφεται στο σχολείο και η τοπική λευκή κοινότητα ήταν έντονα αντίθετη με την ενσωμάτωση «νέγρων» μαθητών στα σχολεία των «λευκών». Η απόδοση του Rockwell επικεντρώνεται
στο μικρό κορίτσι με το άψογο λευκό φόρεμα, απεικονίζοντας
την αντίθεση του οργισμένου πλήθους στον τοίχο.
Περισσότερα για την Ruby Bridges:
• Γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του
1954
• Το 1960, όταν ήταν έξι ετών, οι
γονείς της απάντησαν σε αίτημα
της Εθνικής Ένωσης για την Προώθηση των Έγχρωμων (NAACP)
και της προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν στην ενσωμάτωση του σχολικού συστήματος της
Νέας Ορλεάνης, παρόλο που ο πατέρας της δίσταζε.
• Συμμετείχε σε διαγωνισμό για να εισαχθεί σε Σχολείο των
Λευκών, στη Νέα Ορλεάνη όπου ζούσαν. Ήταν η πρώτη
χρονιά που δόθηκε η ευκαιρία συγχώνευσης των σχολείων.
• Μόνο 6 παιδιά πέρασαν το τεστ, η Ruby και η οικογένειά της
ήταν οι μόνοι που τόλμησαν να δεχτούν τη θέση.
H Ruby Bridges στο σχολείο
Την πρώτη μέρα στο σχολείο η RB πήγε συνοδευόμενη από
ομοσπονδιακούς ήταν συγκεντρωμένο έξω από το σχολείο διαμαρτυρόμενοι, ανάμεσά τους και γονείς. Πέρασε τη μέρα στο
γραφείο του διευθυντή μιας και οι γονείς των άλλων παιδιών
δεν έστειλαν τα παιδιά στο σχολείο ως ένδειξη διαμαρτυρίας
και άρα τα μαθήματα δεν έγιναν. Μια γυναίκα παρουσιάστηκε
μπροστά της με ένα μικρό φέρετρο που είχε μέσα μία μαύρη

κούκλα. Λίγες μέρες μετά …. μόνο 3 από τα 576 παιδιά γύρισαν
στο σχολείο. Τη 2η μέρα μία λευκή γυναίκα απείλησε ότι θα τη
δηλητηριάσει, οπότε δεν της επέτρεπαν να τρώει τίποτα άλλο
εκτός από φαγητό που φέρνει από το σπίτι. Μόνο μία δασκάλα,
η Barbara Henry δέχτηκε να διδάξει τη RB. Πολλοί δάσκαλοι
παραιτήθηκαν. Έμενε πάντα με τη δασκάλα της, δεν έβγαινε
διάλειμμα με τα άλλα παιδιά και αν πήγαινε σε κάποιον κοινόχρηστο χώρο, πήγαινε με συνοδεία.
Η επιμονή της Ruby και της οικογένειάς της άλλαξε τη μοίρα
πολλών Αφρομερικανών παιδιών για τις επόμενες δεκαετίες.

Η Ruby Bridges, ενήλικη πλέον, με τη πρώτη της δασκάλα
Barbara Henry, το 2004, στο Norman Rockwell Museum

Το πλαίσιο της σκηνής της Ruby Bridges που πάει σχολείο
σε συνδυασμό με τις σκηνές διαμαρτυρίας αναφέρθηκε έντονα στον Τύπο και στην τηλεόραση το Νοέμβριο του 1960 κι παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην επικαιρότητα μέχρι
και τη δημοσίευση της απεικόνισης του γεγονότος από τον NR,
το 1964, σε αντίστοιχο άρθρο του Look Magazine.
O πίνακας δημοσιευμένος μέσα στο Look Magazine,
στην έκθεση “The making of The Problem We All
Live With», στο Norman Rockwell Museum

Σε μια λιτή για τα δεδομένα του NR σύνθεση απεικονίζεται
το πέρασμα της μικρής Ruby από την πύλη του σχολείου σαν
ένα συμβολικό πέρασμα όλης της φυλής της σε μια νέα εποχή. Tο σταθερό της βήμα και το κατάλευκο φόρεμα έχουν την
απολυτότητα του δικαίου, ενώ οι προστατευτικές φιγούρες των
αστυνομικών μας κάνουν να αισιοδοξούμε για το μέλλον του
ταξιδιού της. Το μόνο πρόσωπο που φαίνεται στο έργο είναι
το δικό της τονίζοντας ότι η ιστορία είναι μεν προσωπική της
αλλά την παρουσιάζει ως πρέσβειρα όλων των Αφροαμερικανών. Ο ζωγράφος έχει διαλέξει να μην συμπεριλάβει καμία από
της φιγούρες των ανθρώπων που διαμαρτύρονται. Η παρουσία
τους υπάρχει από τα αποτυπώματα τους στον τοίχο. Το grafity,
το λιντσάρισμα, το οργανωμένο έγκλημα, η αποδοκιμασία είναι
εκεί. Είναι τόσο κοντά της, όσο και μακριά της. Ο ΝR απεικονίζει τα απομεινάρια της αντίδρασης του ρατσιστικού κατεστημένου σαν κάτι άψυχο που ανήκει στο παρελθόν σαν σημάδια
στον τοίχο, που δεν εμποδίζουν τα παιδικά βήματα ενός κοριτσιού που πάει σχολείο, στο σχολείο μιας νέας εποχής.
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Trivia
Στις 15 Ιουλίου 2011, ο Πρόεδρος Barack Obama συναντά
την Ruby Bridges, ενήλικη πλέον, στο Λευκό Οίκο στη συλλογή του οποίου ανήκει ο πίνακας του NR. Ο Obama, εκφράζοντας τον θαυμασμό του προς τη Ruby Bridges, αναφέρει: «Αν
δεν ήσουν εσύ τότε, δε θα ήμουν κι εγώ εδώ τώρα..»
Μετά από πρόταση της Ruby Bridges, ο Πρόεδρος Barack
Obama μετέφερε τον πίνακα στο Οβάλ Γραφείο, από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 2011. Ο ιστορικός τέχνης William
Kloss δήλωσε: «Η λέξη Nigger εκεί - σίγουρα σε σταματά …
αυτός είναι ένας πίνακας που δεν θα μπορούσε να κρεμαστεί
ακόμη και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στους δημόσιους
χώρους του Λευκού Οίκου, είμαι σίγουρος γι’ αυτό».

κατάσταση γενικής αμηχανίας, τα παιδιά προσπαθούν να εξηγήσουν στον εαυτό τους την ισότητα μεταξύ τους και να γνωριστούν
καλύτερα. Στα μάτια των παιδιών κυριαρχούν οι διαφορές που
υπάρχουν μεταξύ τους, όπως δηλαδή το χρώμα. Κάποιες άλλες διαφορές είναι το είδος και το χρώμα των κατοικίδιων, το ύψος τους,
η ηλικία τους και ο τρόπος που κοιτάει ο ένας τον άλλον. Παρ’ όλα
αυτά οι ομοιότητες μεταξύ των παιδιών είναι αυτές που τα έφεραν
κοντά. Αρχικά, είναι όλοι παιδιά, παίζουν baseball, έχουν κατοικίδια, ο τρόπος ένδυσής τους είναι παρόμοιος, δυσκολεύονται στην
προσαρμογή και έχουνε όλοι ταραγμένα βλέμματα. Προφανώς, και
οι δύο ομάδες παιδιών αισθάνονται και σκέφτονται αρκετά πράγματα. Κάποια από αυτά είναι η περιέργεια, η ηρεμία (αδιαφορία), η
ανησυχία, η ανωτερότητα, ο φόβος και η ταραχή. Ο ενήλικας που
φαίνεται να κρυφοκοιτάει από το παράθυρο συμβολίζει την παλιά
γενιά που παρατηρεί αυτή τη σκηνή προσαρμογής σε μία νέα πραγματικότητα, με πρωταγωνιστές τη νέα γενιά. Το διαφορετικό χρώμα
των κατοικίδιων ζώων υποδεικνύει την έλλειψη προκατάληψης ως
προ το χρώμα για ένα ζώο συντροφιάς, συσχετίζοντας πιθανόν παρόμοια πρόθεση από τα παιδιά για την επιλογή ενός φίλου.
Εργαστήριο σκέψης, λόγου και εικόνας
Στο πλαίσιο του διαθεματικού project, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί οργάνωσαν ένα εργαστήριο σκέψης, λόγου και εικόνας με κεντρικό θέμα τον πίνακα «New kids in the neighborhood». Οι μαθητές
παρατήρησαν τον πίνακα, ανέλυσαν τα στοιχεία του και ερεύνησαν
πληροφορίες σχετικά με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της εποχής,
έχοντας πάντα ως σημείο αναφοράς τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Στη συνέχεια, οι μαθητές σκέφτηκαν πάνω στο ερώτημα:
«Πώς θα εξελιχθεί η γνωριμία των παιδιών;»
Οι σκέψεις τους αποτυπώθηκαν με γραπτό λόγο και ζωγραφική.
Ήταν εντυπωσιακή η ρεαλιστική τους προσέγγιση και η ποικιλία
των απόψεων.
Η εξέλιξη της ιστορίας των παιδιών που απεικονίζονται στον πίνακα «New kids in the neighbourhood»
μέσω γραπτής και καλλιτεχνικής έκφραση

“New kids in the neighborhood”, 1967

2. New kids in the neighborhood, 1967
Ο Norman Rockwell στη προσπάθειά του να δείξει, μέσω
της ζωγραφικής του, τις κοινωνικές ανισότητες που επικρατούσαν εκείνη την εποχή στην Αμερική,
ανάμεσα στους λευκούς και τους μαύρους, δημιούργησε τον δημοφιλή πίνακα: «New kids in the Neighborhood».
Ο πίνακας συνόδευε το άρθρο
«Negro in the suburbs» (16 Μαΐου,
1967) του Look Magazine, που περιέγραφε ένα καινούριο κοινωνικό φαινόμενο: την κοινωνική άνοδο των Αφροαμερικανών και την προοπτική τους
για πολυτελείς συνθήκες διαβίωσης.
To άρθρο

«Και τα παιδιά συναντήθηκαν. Ήταν η πρώτη φορά που τα
άσπρα παιδιά έβλεπαν έγχρωμα παιδιά χωρίς να έχουν την προστασία των γονιών τους, και η αλήθεια είναι πως αισθάνονταν άβολα. Χωρίς να έχουν την επίγνωση του ρατσισμού που επικρατεί
στην Αμερικάνικη περιφέρεια, ο Martin ζήτησε από τον Tim, τον
Ryan και την Julian να παίξουν όλοι μαζί baseball. Τα τρία παιδιά
απάντησαν πως πρέπει να ρωτήσουν τους γονείς τους. Εκείνοι
τους μάλωσαν που συναναστράφηκαν με έγχρωμα παιδιά. Τα παιδιά όμως δεν καταλάβαιναν τη διαφορά και έφευγαν κρυφά κάθε
μέρα από το σπίτι τους και έπαιζαν με τα έγχρωμα παιδιά που είχαν γνωρίσει εκείνη τη μέρα»
Ορέστης Μαγγίνας

Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει δύο Αφροαμερικανά παιδιά τα
οποία μετακόμισαν πρόσφατα στην γειτονιά των «λευκών». Σε μία
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Εμένα με λένε… - Μαρία Δεναξά

Η συμφιλίωση της εθνικότητας - Μαριάννα Παπανικολάου

«Την εποχή που οι «λευκοί» δεν αποδέχονταν και τόσο τους
«μαύρους», δύο έγχρωμα παιδιά μετακόμισαν σε μία καινούρια
γειτονιά. Ήταν δύο αδέλφια, ένας μεγάλος αδερφός που έπαιζε
baseball και το κοριτσάκι που του άρεσε να παίζει με τη λευκή γάτα
του. Μόλις λοιπόν έφτασαν στο καινούριο τους σπίτι, δέχτηκαν μία
«επίσκεψη». Ήταν τρία «λευκά» παιδάκια, 2 αγόρια και 1 κορίτσι. Ο
μεγάλος έγχρωμος αδερφός μπήκε μπροστά από τη μικρή αδερφή για να την προστατέψει, αισθανόμενος εχθρικές διαθέσεις από
τους επισκέπτες. Ξαφνικά όμως το «λευκό» αγοράκι με τον σκύλο,
άπλωσε το χέρι του και του χαμογέλασε, δείχνοντάς του πως δε
νοιάζεται για το τι λένε οι υπόλοιποι για το χρώμα των ανθρώπων.
Ο αδερφός της μικρούλας χαμογέλασε κι εκείνος. Κάποιες μέρες
αργότερα ήταν όλοι φίλοι, ακόμα και η γάτα και ο σκύλος.»
Ελένη Θεοδωρίδου

Η «νίκη» των μαύρων - Ευγενία Αρβανιτίδη

Αδικία… - Μελίνα Παπαδοπούλου

Mία αφορμή για πόλεμο; - Γιάννης Παπαθανασίου

Η φιλία ανάμεσα στα παιδιά - Βασίλης Μυλωνάς-Αλεξιάδης

«Μία οικογένεια Αφροαμερικανών κερδίζει ξαφνικά πολλά χρήματα από τον αθλητισμό, αφού ο πατέρας ήταν πρωταθλητής στον στίβο. Τότε η οικογένεια φεύγει από την παλιά
γειτονιά και πάει σε μία άλλη με καλύτερα σπίτια. Όμως εκεί
πρέπει να αντιμετωπίσουν προβλήματα ρατσισμού. Αμέσως
μόλις η οικογένεια φτάσει στην καινούρια γειτονιά, ο Kevin
και η Ruby πάνε να παίξουν baseball. Εκεί συναντούν τρία
«λευκά» παιδιά. Κοιτάνε περίεργα τα δύο έγχρωμα παιδιά και
φεύγουν. Λίγες μέρες μετά πως ο πατέρας των «μαύρων»
παιδιών που συνάντησαν ήταν πασίγνωστος αθλητής και από
τότε έγιναν φίλοι. Όμως μπορεί αυτό να μη γινόταν αν δεν
ήταν ο πατέρας τους αθλητής…»
Βαγγέλης Τούτουζας
Το παιχνίδι ενώνει… - Κωνσταντίνα Δεναξά
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Οι νέοι φίλοι Γιάννης Ηλιακόπουλος

H συμβουλή της μητέρας στο νέγρο
παιδί της - Μαρία Ξυνοπούλου

Η αγάπη νικάει Βαντίνα Αραβαντινού-Ζαφείρη
Η μονομαχία που κατέληξε
σε παιχνίδι - Eύα Ντέτσικα

Μια διαφορετική φιλία Έλλη Ζυγούρη-Λεγάκη

Η πρόσκληση για παιχνίδι - Ανδρέας Μπέτσης

Πηγές:
Νorman Rockwell Museum: www.nrm.org
Presidential Library & Museum: www.fdrlibrary.org
Office of the United Nations High Commissioner for Human
Rights: www.ohchr.org
Youth for Human Rights: www.youthforhumanrights.org
www.biography.com
www.daughternumberthree.blogspot.gr
www.pathfinder.gr
www.reinterpellations.web.unc.edu
www.womenshistory.org
Η γνωριμία και η εξέλιξη των παιδιών - Αναστασία Τσιμπούκη

Στο project συμμετείχε όλη η Α’ Γυμνασίου
Ξεκινήσαμε το ταξίδι στην α’ Γυμνασίου πριν 9 μήνες με
αρκετό άγχος που στη συνέχεια καλλιεργήθηκε σε δημιουργικό
και μας βοήθησε σε αρκετά μαθήματα και projects. Ένα από
τα πιο ωραία projects που πήραμε μέρος είναι αυτό για την
ζωγραφική του Norman Rockwell. Mας ενδιαφέρει αρκετά διότι
μέσα από τα έργα του εκφράζει μηνύματα για την κοινωνία, τις
καταστάσεις αλλά και τις άσχημες συνθήκες που ζουν κάποιοι
άνθρωποι χωρίς εμείς να τους καταλαβαίνουμε.
Αρετή Πασχαλίδου
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Συντακτική ομάδα άρθρου:
Βασιλική-Κωνσταντίνα Αραβαντινού-Ζαφείρη, Ηλιάνα Βιολάτου, Άγγελος Γιαννακούρης, Κωνσταντίνα Δεναξά, Χρήστος
Κωνσταντίνος Διακάκης, Έλλη Ζυγούρη-Λεγάκη, Ιωάννης
Ηλιακόπουλος, Ελένη Θεοδωρίδου, Αθηνά-Μαρί ΚαρακώσταΙσκαλατιάν, Ορέστης-Δημήτριος Μαγγίνας, Ανδρέας Μπέτσης,
Βασίλειος Μυλώνας-Αλεξιάδης, Ευδοξία Ντέτσικα, Μαρία-Νεκταρία Ξυνοπούλου, Νεφέλη-Παρασκευή Πασχαλίδου, Αντιγόνη Περιστέρα, Ευάγγελος Τουτούζας
Υπεύθυνες καθηγήτριες project – Επιμέλεια άρθρου:
Κέλλυ Αρναουτάκη, Καθηγήτρια Εικαστικών
Ηρώ Κατσαμάγκα, Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας

de Victor Hugo
Tome 1: Fantine
HAC HET T E LFF
(Lire en français facile) Classique
LA LECTURE EN CLASSE
Au mois de janvier, juste après les vacances de Noël, nous
avons commencé à lire en classe, le roman de Victor Hugo «Les
misérables».
Chaque lundi, nous lisions un chapitre. On expliquait les
points difficiles, on apprenait les mots inconnus et chaque élève
faisait la lecture. Cela nous aidait à améliorer notre prononciation et à acquérir une intonation claire.
Par la suite, on présentait le résumé en utilisant le lexique
enseigné et on discutait sur les messages du chapitre. Ainsi, on
a appris qu’à la société française du 19e siècle régnait l’injustice
et la misère.
C’était une expérience magnifique qui a fait notre cours plus
intéressant et plus interactif. En effet, on a pris un goût de la
littérature française et on a voyagé à une autre époque très lointaine mais pas très différente.
Anthie Bakopoulou

VICTOR HUGO - SA BIOGRAPHIE
Victor Hugo est né le 26 Février 1802 à Besançon et il est
mort le 22 mai 1885 à Paris. C’est un poète, dramaturge, prosateur et dessinateur romantique Français. Il est considéré
comme l’un des plus importants écrivains de langue française.
Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a joué un rôle majeur dans l’histoire du 19e siècle.
Au théâtre, Victor Hugo, un des chefs du Romantisme français, écrit Cromwell, Hernani puis des œuvres dramatiques:
Ruy Blas, Lucrèce Borgia et Le Roi s’amuse.

Victor Hugo s’engage sur le problème du mal et sur la peine
de mort. Chez Hugo les préoccupations socialistes se sont
exprimées avec vigueur. Selon lui, la société française devrait
progresser et lutter pour la justice, l’éducation et les droits de
femme.
Marisa Papadimitriou & Antoine Konstantianos

LES MISÉRABLES
Victor Hugo, écrivain, poète, dramaturge et prosateur, a écrit
en 1862 son roman «Les Misérables». Ce livre est très populaire.
C’est un roman historique, social et philosophique dans lequel
on retrouve les idéaux du romantisme et ceux de Victor Hugo
concernant la nature humaine.
L’auteur décrit la vie et les problèmes en France au 19e
siècle. Après la Révolution Française, il y régnait la grande pauvreté, l’injustice et la criminalité. Au moment où Victor Hugo a
écrit les Misérables, il était en exil.
Son inspiration était basée sur la misère et la différence; il a
voulu faire un discours en faveur du peuple. En effet, le thème
principal de son roman était, donc, «le crime de la loi». Marie
Siapera & Catherine Skaltsa

Victor Hugo est aussi un poète lyrique avec des recueils
comme Odes et Ballades, Les Feuilles d’automne ou Les
Contemplations, mais il est aussi poète engagé contre Napoléon III dans Les Châtiments ou encore poète épique avec La
Légende des siècles.
Ses romans ont un grand succès populaire, surtout NotreDame de Paris et plus encore Les Misérables où il a voulu
montrer comment la société française du 19e siècle
a pu transformer des personnes bonnes et innocentes en criminels et mendiants.
Il est mort à l’âge de 83 ans et 2-3 millions de personnes
se sont déplacées pour lui rendre un dernier hommage à ses
funérailles. Son tombeau se trouve dans le Panthéon.
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FANTINE (1er tome) - RÉSUMÉ
Jean Valjean un ancien forçat, s’est retrouvé accueilli par
l’évêque Mgr. Myriel, parce qu’aucune auberge ne voulait loger
un ancien bagnard comme lui. Le crime de Jean Valjean a été
d’avoir volé, vingt ans plus tôt, un pain pour se nourrir.
Bien que Mgr. Myriel l’ait accueilli avec bienveillance, Jean
Valjean s’est enfui pendant la nuit avec les six couverts en
argent de l’évêque. Lorsque les gendarmes ont attrapé Jean
Valjean et l’ont ramené
chez l’évêque, ce dernier
a prétendu que c’est luimême qui lui avait donné
les couverts. Par cet acte
généreux Jean Valjean a
été amené à faire du bien
tout le reste de sa vie.
Des années après,
Jean Valjean qui se fait
maintenant appeler M.
Madeleine, devient le
maire de Montreuil où il a
réussi à créer des industries employant beaucoup de chômeurs. C’est
dans la ville de Montreuil
que s’est rendue Fantine
après avoir confié son enfant Cosette aux Thénardier. Elle a trouvé du travail dans un des
ateliers de M.Madeleine qui lui a permis de payer la pension
de sa fille Cosette qu’elle croyait entre de bonnes mains. Mais
les Thénardier au lieu de prendre soin de Cosette l’ont utilisée
plutôt comme leur bonne à tout faire.
Malheureusement, Fantine a été renvoyée de son boulot.
Afin de survivre et de pouvoir payer la pension des la fille, elle a
été obligée de vendre des objets personnels et de se prostituer.
Lorsqu’elle a été emprisonnée, M. Madeleine l’a aidée et lui a
promis de retrouver sa fille Cosette. Mais dans le même temps,
à la fin de première partie, M. Madeleine a été emprisonné par
l’inspecteur Javert car il a révélé sa vraie identité.
Antoine Konstantianos

LEÇONS DE MORALE
En France, après la Révolution Française et pendant tout
le 19e siècle, le peuple affrontait beaucoup de difficultés dans
la vie. Il y avait de la pauvreté et de la misère et toutes les personnes se mettaient à voler pour survivre. Nombreux étaient
ceux qui étaient arrêtés pour un petit vol et ils étaient transportés en prison. Le peuple n’était pas éduqué et on ne pouvait
pas revendiquer ses droits. L’injustice était évidente.
Sans preuves une personne pouvait être condamnée en prison ou à mort pour des petits vols. Par exemple, Jean Valjean a
volé du pain et Champmathieu a volé des pommes, et ils étaient
enfermés en prison pour toujours. Une femme sans mari
et avec un enfant était rejetée par la société. Elle ne
pouvait pas vivre bien et trouver un travail. En plus, beaucoup
de personnes exerçaient de la violence sur les femmes parce
qu’ils les considéraient inférieures aux hommes.
Dimitra Papadopoulou
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NOS IMPRESSIONS
Hélène Petala: C’est un livre émouvant qui nous a fait réfléchir et nous demander sur des sujets sociaux, comme la justice et la solidarité. Ce qui m’a impressionné c’est la vie de
Jean Valjean.
Athéna Iatrou: En général, l’histoire était imprévisible. Ce
qui m’a touché est le fait que les situations ont conduit Jean
Valjean à voler pour sa famille. C’est une histoire réaliste avec
beaucoup de messages.
Marie Siapera: Le livre est très intéressant, parce qu’il nous
initie à l’histoire de France à une époque où la peur et l’angoisse dominent.
Catherine Skaltsa: Ce qui m’a impressionné sont les
conditions de vie, le chômage, la criminalité et le fait que les
hommes allaient en prison très facilement.
Anthie Bakopoulou: Le livre est agréable. Son histoire est
unique et a beaucoup de messages. Ce qui m’a impressionné sont les difficultés que les héros principaux affrontent.
Marisa Papadimitriou: C’est un très bon livre avec de bons
messages. L’histoire est très intéressante et le héro principal
est très sympathique, poli et juste.
Antoine Konstantianos: Je crois que c’est une bonne histoire et très intéressante. Même si Jean Valjean était un criminel il était un bon homme.
Marianthi Loufa: C’est un livre intéressant. Mon héro préféré est Fantine parce qu’elle a fait toutes les choses pour
aider son enfant.

Συντακτική ομάδα:
Αθηνά Ιατρού, Αντώνης Κωνσταντιανός, Μαριάνθη Λούφα,
Ανθή Μπακοπούλου, Μαρίζα Παπαδημητρίου, Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ελένη Πεταλά, Μαρία Σιαπέρα, Κατερίνα Σκαλτσά
Καθηγητής Σύμβουλος/Επιμέλεια άρθρου:
Χατζηφωτίου Μαρία, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας

Λ Ε Ξ Ι ΚΟ ΠΑ ΡΟΥΣ ΙΑΣ ΕΙΣ
ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Λεξικό των Δυσκολιών και Λαθών: αποποιούμαι, γόπα, γραμματέας, λυπηρός, τριπλούν

Σ

ε όλους μας τυχαίνει να κάνουμε γλωσσικά λάθη κατά τη
διάρκεια μιας συνομιλίας μας ή στον γραπτό μας λόγο, όχι
μόνο όταν είμαστε κουρασμένοι, αλλά και όταν νομίζουμε ότι
έχουμε πλήρη έλεγχο του τι λέμε ή γράφουμε. Άλλες φορές,
στη ροή του λόγου μας αντιλαμβανόμαστε ότι κάνουμε κάποιο
λάθος, αλλά δεν μπορούμε να το διορθώσουμε γιατί δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το σωστό. Τα φαινόμενα αυτά τα γνωρίζουν
καλύτερα από όλους οι γλωσσολόγοι, οι οποίοι δέχονται ότι δεν
υπάρχει «ιδανικός ομιλητής». Όσο προσεκτικός και αν είναι
κανείς, βρίσκει δυσκολίες όταν μιλάει ή γράφει και κάνει λάθη.
Όπως σημειώνεται και στην εισαγωγή του Λεξικού των Δυσκολιών και των Λαθών της Ελληνικής Γλώσσας, αυτό ισχύει για
όλες τις γλώσσες και ιδιαίτερα για τα ελληνικά που έχουν πολύ
Λεξικό
των Δυσκολιών
και Λαθών:λεξιλόγιο
αποποιούμαι, με
γόπα,τεράστια
γραμματέας, λυπηρός,
τριπλούν
δύσκολο
και πλούσιο
ποικιλία
γραμματικών τύπων.
αποποιούμαι: αποποιούμαι τις ευθύνες ή αποποιούμαι των ευθυνών; Το ρήμα αποποιούμαι «αρνούμαι» είναι ελληνιστικό και παραδίδεται εξαρχής συντασσόμενο με αιτιατική,
όχι με γενική πτώση. Μερικοί ομιλητές χρησιμοποιούν το ρήμα με γενική, επειδή τη θεωρούν ως
τη «σωστή» και δήθεν σύμφωνη με την λόγια παράδοση τού ρήματος. Ωστόσο, ορθές είναι οι ακόλουθες προτάσεις: Αποποιήθηκε την κληρονομιά / κάθε ανάμειξη / τις ευθύνες του (όχι: τής κληρονομιάς / κάθε αναμείξεως / των ευθυνών του). ☛ ΡΗΜΑ 3 (Ρήματα που συντάσσονται με γενική)

αποποιούμαι: αποποιούμαι τις ευθύνες ή αποποιούμαι των ευθυνών; Το ρήμα αποποιούμαι «αρνούμαι» είναι ελληνιστικό και παραδίδεται εξαρχής συντασσόμενο με αιτιατική,
όχι με γενική πτώση. Μερικοί ομιλητές χρησιμοποιούν το ρήμα με γενική, επειδή τη θεωρούν ως
«σωστή» και δήθεναλλά
σύμφωνη
με την
παράδοση τού ρήματος.
Ωστόσο, στις
ορθές είναι
οι ακόσικότη περιβάλλον
και
τιςλόγια
γενικότερες
συνθήκες
οποίλουθες προτάσεις: Αποποιήθηκε την κληρονομιά / κάθε ανάμειξη / τις ευθύνες του (όχι: τής κληες βρίσκεται
ομιλητής.
Για
παράδειγμα,
αναφέρεται
ο
ρονομιάς / κάθεένας
αναμείξεως
/ των ευθυνών
του).
☛ ΡΗΜΑ 3 (Ρήματα
που συντάσσονταιότι
με γενική)

τύπος «χαρακτηρισθεί» έχει πιο επίσημο ύφος, σε αντίθεση με
ΠΡΟΣΟΧΗ!
τον τύπο «χαρακτηριστεί»,
που είναι πιο ανεπίσημος και καθηΣωστό: Αποποιούμαι τις ευθύνες μου, όχι *Αποποιούμαι των ευθυνών μου.
μερινός
και
άρα
οι
δύο
τύποι
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
Λεξικό των Δυσκολιών και Λαθών: αποποιούμαι, γόπα, γραμματέας, λυπηρός, τριπλούν
ανάλογα από τον χρήστη.

γόπα: γόπα ή γώπα; Η λέξη προέρχεται από το μεσαιωνικό βῶπα, το οποίο έχει την αφετηρία του
αποποιούμαι:
τις ευθύνες
ή αποποιούμαι
των ορθογραφείται
ευθυνών; Το ρήμα
αποποιστο αρχ. βῶξ / αποποιούμαι
βόαξ, -ακος «είδος
μικρού ψαριού»,
και επομένως
με -ω-:
γώπα.
ούμαι
«αρνούμαι»
είναι
Η συνηθισμένη
γραφή
γόπαελληνιστικό
(με -ο-) δενκαι
έχειπαραδίδεται
ετυμολογική εξαρχής
βάση. συντασσόμενο με αιτιατική,
όχι με γενική πτώση. Μερικοί ομιλητές χρησιμοποιούν το ρήμα με γενική, επειδή τη θεωρούν ως
τη «σωστή» και δήθεν σύμφωνη με την λόγια παράδοση τού ρήματος. Ωστόσο, ορθές είναι οι ακόλουθες προτάσεις: Αποποιήθηκε την κληρονομιά / κάθε ανάμειξη / τις ευθύνες του (όχι: τής κληρονομιάς
/ κάθε αναμείξεως
/ των ευθυνών του).
ΡΗΜΑ 3Λαθών
(Ρήματα που
συντάσσονται
με γενική)
Το Λεξικό
των Δυσκολιών
και☛ των
της
Ελληνικής

γραμματέας: Σε επίσημο ή τυπικό ύφος, καθώς και στη γλώσσα τής διοίκησης, το ουσιαστικό
Γλώσσας
έχει
ορισμένα
που (αντί
διευκολύνουν
τοναπογραμματέας
συναντάται
ενίοτε μεχαρακτηριστικά
τη λόγια γενική γραμματέως
γραμματέα), η οποία
ΠΡΟΣΟΧΗ!
τελεί τον
αρχαίο
τύπο
τού
γραμματεύς,
π.χ. τούτων
γενικού
γραμματέως.
Το ίδιο
Λεξικό
των
Δυσκολιών
και Λαθών:
αποποιούμαι,
γόπα,
γραμματέας,
λυπηρός,
τριπλούν
χρήστη.
Αρχικά,
ηγενικής
αναζήτηση
είναι
πολύ
εύκολη,
αφού
τα λάθη
Σωστό:
Αποποιούμαι
τιςουσιαστικού
ευθύνες
μου,
όχι
*Αποποιούμαι
ευθυνών
μου.
ισχύει και για το θηλυκό που εμφανίζει πρόσθετες δυσκολίες. Οι προσεκτικοί ομιλητές χρησιμοκαι ποιούν
οι δυσκολίες
δίνονται
ως
λήμματα.
Επίσης,
στα
συνθετικά
τον τύπο τής γραμματέως. ☛ ΓΕΝΙΚΗ (Γενική ενικού θηλυκών σε -έας) ☛ ΓΕΝΙΚΗ (Λόγιες γενικές
αρσενικών σεγλωσσικά
-ας / -ης)
σχόλια
αναλύονται
φαινόμενα στα οποία πολλοί ομιλητές
κάνουναποποιούμαι
λάθη καιτιςσε
αυτά
τα σχόλιατωνπαραπέμπονται
οι
αποποιούμαι:
ευθύνες
ή αποποιούμαι
ευθυνών; Το ρήμα αποποιγόπα:
γόπα
ή γώπα; είναι
Η λέξηελληνιστικό
προέρχεταικαι
απόπαραδίδεται
το μεσαιωνικόεξαρχής
βῶπα, το
οποίο έχει τηνμε
αφετηρία
του
ούμαι
«αρνούμαι»
συντασσόμενο
αιτιατική,
λέξεις
που
έχουν
παρόμοιες
δυσκολίες.
Τέλος,
δίνεται πλήθος
στο
αρχ.
βῶξ
/
βόαξ,
-ακος
«είδος
μικρού
ψαριού»,
και
επομένως
ορθογραφείται
με
-ω-:
γώπα.
όχι με γενική πτώση. Μερικοί ομιλητές χρησιμοποιούν το ρήμα με γενική, επειδή τη θεωρούν ως
Η
συνηθισμένη
γραφή
γόπα
(με
-ο-)
δεν
έχει
ετυμολογική
βάση.
παραδειγμάτων,
εποπτικών
πινάκων
και
συστηματικών
παραλυπηρός:
λυπηρός
– σύμφωνη
λυπητερός.
Υπάρχει
σημασιολογική
διαφοροποίηση
δύο
επιθέτων.
τη «σωστή»
και δήθεν
με την
λόγια παράδοση
τού ρήματος.
Ωστόσο, των
ορθές
είναι
οι ακόΤο λυπηρός
σημαίνει
περισσότερο
που προκαλεί
λύπη (π.χ.
Είναι
λυπηρό
συμβαίνουν
λουθες
προτάσεις:
Αποποιήθηκε
την αυτόν
κληρονομιά
/ κάθε ανάμειξη
/ τις
ευθύνες
τουνα
(όχι:
τής κληπομπών.
τέτοια πράγματα
στη Βουλή),/ των
ενώ ευθυνών
το λυπητερός
δηλώνει
που εκφράζει
λύπη,
ρονομιάς
/ κάθε αναμείξεως
του). ☛
ΡΗΜΑπερισσότερο
(Ρήματα πουαυτόν
συντάσσονται
με γενική)
1

3

3

τον λυπημένο, θλιμμένο (π.χ. λυπητερό τραγούδι, λυπητερή φωνή).

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σωστό: Αποποιούμαι τις ευθύνες μου, όχι *Αποποιούμαι των ευθυνών μου.

Τι περιμένει κάποιος όταν ανατρέχει σε ένα λεξικό; Μήπως
περιμένει
μία
έτοιμη
στοτοερώτημα
«ποιο του
είναι
γόπα:
γόπα
ή γώπα; Η λέξη
προέρχεται
απόαπάντηση
το μεσαιωνικό βῶπα,
οποίο έχει την αφετηρία
στο
βῶξ / βόαξ,
«είδοςπεριμένει
μικρού ψαριού»,
και καταγραφή
επομένως ορθογραφείται
-ω-:συνηθιγώπα.
τοαρχ.ορθό;»
ή -ακος
μήπως
μία
των με
πιο
Η συνηθισμένη γραφή γόπα (με -ο-) δεν έχει ετυμολογική βάση.
σμένων χρήσεων, ακόμα και αν αυτές θεωρούνται λανθασμένες από μέρος των ομιλητών μιας γλώσσας; Το συγκεκριμένο
δίλημμα μπορεί με λεξικογραφικούς όρους να περιγραφεί ως
γραμματέας: Σε επίσημο ή τυπικό ύφος, καθώς και στη γλώσσα τής διοίκησης, το ουσιαστικό
το δίλημμα ανάμεσα στη ρυθμιστικότητα και την περιγραφικόγραμματέας συναντάται ενίοτε με τη λόγια γενική γραμματέως (αντί γραμματέα), η οποία αποτελεί
τον αρχαίο τύπο γενικής τού ουσιαστικού γραμματεύς, π.χ. τού γενικού γραμματέως. Το ίδιο
τητα.
ισχύει και για το θηλυκό που εμφανίζει πρόσθετες δυσκολίες. Οι προσεκτικοί ομιλητές χρησιμοποιούν τον τύπο τής γραμματέως. ☛ ΓΕΝΙΚΗ 1 (Γενική ενικού θηλυκών σε -έας) ☛ ΓΕΝΙΚΗ 3 (Λόγιες γενικές
αρσενικών σε -αςτον
/ -ης)τίτλο του Λεξικού που παρουσιάζουμε,
Διαβάζοντας

ο
χρήστης περιμένει ότι το συγκεκριμένο λεξικό είναι ρυθμιστικό.
Όπως επισημαίνεται στην εισαγωγή, το Λεξικό των Δυσκολιών
και των
Λαθών
της Ελληνικής
Γλώσσας
λειτουργεί
«γλωσλυπηρός:
λυπηρός
– λυπητερός.
Υπάρχει σημασιολογική
διαφοροποίηση
των ως
δύο επιθέτων.
Τοσικός
λυπηρός σύμβουλος».
σημαίνει περισσότερο αυτόν
που προκαλεί
λύπη (π.χ.να
Είναι
λυπηρό να συμβαίνουν
Ο χρήστης
μπορεί
ανατρέξει
σε αυτό
τέτοια πράγματα στη Βουλή), ενώ το λυπητερός δηλώνει περισσότερο αυτόν που εκφράζει λύπη,
για
συμβουλές
γιαλυπητερό
κάθε τραγούδι,
γλωσσική
απορία
τον
λυπημένο,
θλιμμένο (π.χ.
λυπητερή
φωνή). του, όχι μόνο σε σχέση με τη σημασία μίας λέξης αλλά και για θέματα ορθογραφίας, γραμματικής, σύνταξης και ύφους. Στο λεξικό εξηγείται
επιστημονικά αλλά και με τρόπο εύληπτο πότε, για παράδειγμα,
τριπλούν: το τριπλούν – τού τριπλού. Το ουδ. τριπλούν (ενν. άλμα) τού αρχ. επιθέτου τριπλοῦς
μία λέξη
χρησιμοποιείται
λανθασμένο
τρόπο
καιο αθλητής
γιατί τού
είναι
«τριπλός»
δεν είναι
άκλιτο, αλλά σχηματίζειμε
κανονικά
γενική τού τριπλού.
Συνεπώς:
τριπλού (όχι *τού τριπλούν) – διαφορές μεταξύ τού τριπλού και τού άλματος εις μήκος κ.ά.
προτιμότερη η χρήση μιας άλλης λέξης. Ο χρήστης του λεξικού
έτσι εντοπίζει τη δυσκολία του, κατανοεί σε ποιο γλωσσικό φαινόμενο εντάσσεται και οδηγείται προς πιο σωστές γλωσσικές
επιλογές.
Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι το λεξικό έχει και
στοιχεία περιγραφικότητας, με την έννοια ότι ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις χαρακτηρίζεται μία χρήση ως λανθασμένη, σε
κάποιες άλλες δίνεται το περιθώριο στον χρήστη να διαλέξει
ανάμεσα σε κάποιες γλωσσικές επιλογές ανάλογα με το γλωσ-

Λεξικό
των ΠΡΟΣΟΧΗ!
Δυσκολιών
και
Λαθών:
αποποιούμαι,
γόπα,
τριπλούν
γραμματέας:
Σε επίσημο
ή τυπικό
ύφος,
καθώς και
στη γραμματέας,
γλώσσα τής λυπηρός,
διοίκησης,
το ουσιαστικό
Αποποιούμαι
τιςτηευθύνες
μου, όχι
*Αποποιούμαι
τωνγραμματέα),
ευθυνών μου.η οποία απογραμματέαςΣωστό:
συναντάται
ενίοτε με
λόγια γενική
γραμματέως
(αντί
τελεί τον αρχαίο τύπο γενικής τού ουσιαστικού γραμματεύς, π.χ. τού γενικού γραμματέως. Το ίδιο
ισχύει καιτο
γιατριπλούν
το θηλυκό– που
πρόσθετες
δυσκολίες.
προσεκτικοί
τριπλούν:
τού εμφανίζει
τριπλού. Το
ουδ. τριπλούν
(ενν.Οι
άλμα)
τού αρχ. ομιλητές
επιθέτου χρησιμοτριπλοῦς
1
3
ποιούν
τονδεν
τύπο
τής άκλιτο,
γραμματέως.
☛ ΓΕΝΙΚΗ
(Γενικήγενική
ενικούτού
θηλυκών
σεΣυνεπώς:
-έας) ☛ ΓΕΝΙΚΗ
«τριπλός»
είναι
αλλά σχηματίζει
κανονικά
τριπλού.
ο αθλητής(Λότού
αποποιούμαι:
αποποιούμαι
τις
ευθύνες
ή
αποποιούμαι
των
ευθυνών;
Το
ρήμα αποποιγιες γενικές
σε -ας
-ης)
τριπλού
(όχιαρσενικών
*τού τριπλούν)
– /διαφορές
μεταξύ τού τριπλού και τού άλματος εις μήκος κ.ά.
ούμαι «αρνούμαι» είναι ελληνιστικό και παραδίδεται εξαρχής συντασσόμενο με αιτιατική,
γόπα: γόπα ή γώπα; Η λέξη προέρχεται από το μεσαιωνικό βῶπα, το οποίο έχει την αφετηρία του
όχι με γενική πτώση. Μερικοί ομιλητές χρησιμοποιούν το ρήμα με γενική, επειδή τη θεωρούν ως
στο αρχ. βῶξ / βόαξ, -ακος «είδος μικρού ψαριού», και επομένως ορθογραφείται με -ω-: γώπα.
τη «σωστή» και δήθεν σύμφωνη με την λόγια παράδοση τού ρήματος. Ωστόσο, ορθές είναι οι ακόΗ συνηθισμένη γραφή γόπα (με -ο-) δεν έχει ετυμολογική βάση.
λουθες
Αποποιήθηκε
την κληρονομιά
/ κάθε ανάμειξη / τις ευθύνες
(όχι: τής
Ένα προτάσεις:
ιδιαίτερα
αξιοσημείωτο
χαρακτηριστικό
αυτούτουτου
λε-κληρονομιάς /λυπηρός
κάθε αναμείξεως
/ των ευθυνών
του).
☛ ΡΗΜΑ 3 (Ρήματα
που συντάσσονται
γενική)
λυπηρός:
– λυπητερός.
Υπάρχει
σημασιολογική
διαφοροποίηση
των δύο με
επιθέτων.

ξικού
είναι το «Ευρετήριο δυσκολιών-λαθών κατά γραμματική
Το λυπηρός σημαίνει περισσότερο αυτόν που προκαλεί λύπη (π.χ. Είναι λυπηρό να συμβαίνουν
τέτοια πράγματα
Βουλή), ενώ το λυπητερός
δηλώνει
περισσότερο
αυτόν που
εκφράζει
λύπη,
κατηγορία».
Τοστηευρετήριο
αυτό είναι
πολύ
εύχρηστο
γιατί
συΠΡΟΣΟΧΗ!
τον λυπημένο,
θλιμμένο
(π.χ.
λυπητερό
τραγούδι,
λυπητερή
φωνή). των
Σωστό:
Αποποιούμαι
τις
ευθύνες
μου,κατηγορίες,
όχι
ευθυνών
μου.
γραμματέας:
Σε
επίσημο
ή τυπικό
ύφος,
καθώς
και*Αποποιούμαι
στη γλώσσα
τής
διοίκησης,
το ουσιαστικό
γκεντρώνει
τα
διάφορα
λάθη
σε
διευκολύνοντας
γραμματέας συναντάται ενίοτε με τη λόγια γενική γραμματέως (αντί γραμματέα), η οποία αποέτσιτελεί
τον
νατούβρει
ό,τι ψάχνει.
περιέχει
πολτοναναγνώστη
αρχαίο τύπο γενικής
ουσιαστικού
γραμματεύς,Επίσης,
π.χ. τού γενικού
γραμματέως.
Το ίδιο
και για το θηλυκό
που εμφανίζει
πρόσθετες
δυσκολίες.
Οι προσεκτικοί
ομιλητές
χρησιμολέςισχύει
κατηγορίες,
πολλές
από
τις
οποίες
χωρίζονται
σε
υποκατηποιούν τον τύπο τής γραμματέως. ☛ ΓΕΝΙΚΗ (Γενική ενικού θηλυκών σε -έας) ☛ ΓΕΝΙΚΗ (Λότριπλούν:
τοαρσενικών
τριπλούν
– τού
ουδ. τριπλούν (ενν. άλμα)
τού
τριπλοῦς
γορίες,
και
είναι Ηαπλό
να
χρησιμοποιήσει
και
νααρχ.
τοεπιθέτου
κατανογιες γενικές
σε
-ας /τριπλού.
-ης)το Το
γόπα:
γόπαδεν
ή γώπα;
λέξηαλλά
προέρχεται
απόκανονικά
το μεσαιωνικό
το οποίο
έχει την οαφετηρία
«τριπλός»
είναι άκλιτο,
σχηματίζει
γενικήβῶπα,
τού τριπλού.
Συνεπώς:
αθλητής του
τού
στοκάποιος.
αρχ.(όχι
βῶξ*τού
/ βόαξ,
-ακος
«είδος
μικρού
ψαριού»,
και
επομένως
ορθογραφείται
με
-ω-:
ήσειτριπλού
τριπλούν) – διαφορές μεταξύ τού τριπλού και τού άλματος εις μήκος κ.ά. γώπα.
1

3

Η συνηθισμένη γραφή γόπα (με -ο-) δεν έχει ετυμολογική βάση.

λυπηρός: λυπηρός – λυπητερός. Υπάρχει σημασιολογική διαφοροποίηση των δύο επιθέτων.
Το λυπηρός σημαίνει περισσότερο αυτόν που προκαλεί λύπη (π.χ. Είναι λυπηρό να συμβαίνουν
τέτοια πράγματα στη Βουλή), ενώ το λυπητερός δηλώνει περισσότερο αυτόν που εκφράζει λύπη,
γραμματέας: Σε επίσημο ή τυπικό ύφος, καθώς και στη γλώσσα τής διοίκησης, το ουσιαστικό
τον λυπημένο, θλιμμένο (π.χ. λυπητερό τραγούδι, λυπητερή φωνή).
γραμματέας συναντάται ενίοτε με τη λόγια γενική γραμματέως (αντί γραμματέα), η οποία αποτελεί τον αρχαίο τύπο γενικής τού ουσιαστικού γραμματεύς, π.χ. τού γενικού γραμματέως. Το ίδιο
ισχύει και για το θηλυκό που εμφανίζει πρόσθετες δυσκολίες. Οι προσεκτικοί ομιλητές χρησιμοποιούν τον τύπο τής γραμματέως. ☛ ΓΕΝΙΚΗ 1 (Γενική ενικού θηλυκών σε -έας) ☛ ΓΕΝΙΚΗ 3 (ΛόΤαγενικές
λήμματα
αποτελούν την καλύτερη
γιες
αρσενικώνπου
σε -ας /ακολουθούν
-ης)
τριπλούν: το τριπλούν – τού τριπλού. Το ουδ. τριπλούν (ενν. άλμα) τού αρχ. επιθέτου τριπλοῦς
απόδειξη
το Λεξικό
των
Δυσκολιών
και των
Λαθών
τηςο Ελλη«τριπλός»ότι
δεν είναι
άκλιτο, αλλά
σχηματίζει
κανονικά γενική
τού τριπλού.
Συνεπώς:
αθλητής τού
τριπλού
(όχι *τού τριπλούν)
διαφορές μεταξύσύμβουλος
τού τριπλού και τού
άλματος
εις μήκος
κ.ά.
νικής
Γλώσσας
είναι –πολύτιμος
στα
χέρια
οποιου-

δήποτε
ομιλητή της γλώσσας μας:
λυπηρός: λυπηρός – λυπητερός. Υπάρχει σημασιολογική διαφοροποίηση των δύο επιθέτων.
Το λυπηρός σημαίνει περισσότερο αυτόν που προκαλεί λύπη (π.χ. Είναι λυπηρό να συμβαίνουν

τέτοια πράγματα στη Βουλή), ενώ το λυπητερός δηλώνει περισσότερο αυτόν που εκφράζει λύπη,
Συντακτική
ομάδα:
τον λυπημένο, θλιμμένο (π.χ. λυπητερό τραγούδι, λυπητερή φωνή).
Μαρίζα Παπαδημητρίου, Χρυσούλα Παρθένη

τριπλούν: το τριπλούν – τού τριπλού. Το ουδ. τριπλούν (ενν. άλμα) τού αρχ. επιθέτου τριπλοῦς
«τριπλός» δεν είναι άκλιτο, αλλά σχηματίζει κανονικά γενική τού τριπλού. Συνεπώς: ο αθλητής τού
τριπλού (όχι *τού τριπλούν) – διαφορές μεταξύ τού τριπλού και τού άλματος εις μήκος κ.ά.
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ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΠΙΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Λεξικό Απαιτητικών Λέξεων: άθυρμα, αδολεσχία, νηνεμία

• Μαμά, τι σημαίνει αυτή η λέξη;
• Δεν ξέρω, παιδί μου.

Ε

ίναι κάποιες φορές που όχι μόνο η μητέρα μας αλλά και πολλοί
άλλοι στον περίγυρό μας αγνοούν τη σημασία ή ακόμα και την
ύπαρξη κάποιων λέξεων της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Οι τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, όπως τα κινητά και το διαδίκτυο,
δίνουν έμφαση στην εικόνα και την ομιλία αλλά όχι στη γραφή, ενώ
η καθήλωση μικρών και μεγάλων μπροστά σε μία οθόνη περιορίζει
τα χρονικά
περιθώρια
για ανάγνωση
λογοτεχνίας ή άλλων βιβλίων.
Λεξικό
Απαιτητικών
Λέξεων: άθυρμα,
αδολεσχία, νηνεμία
Πολλές ξένες λέξεις έχουν παρεισφρήσει στη γλώσσα μας και οι
μαθητές όλο και περισσότερο χρησιμοποιούν Greeklish, γεγονός
άθυρμα (το) (αρχαιοπρ.)
αυτό με το οποίο παίζει κανείς· το παιχνίδι.
(κυριολ.) παιδικά ~ || (μτφ.) ~ των πολιτικών αντιπαραθέσεων
Στην αρχαία τραγωδία ενίοτε οι άνθρωποι παρουσιάζονται ως αθύρματα στη θέληση των θεών.
Ο ήρωας τού έργου συμβολίζει το καθημερινό, αλλά και αιώνιο άθυρμα τής μοίρας και τής επιθυμίας του.
 (…) κι από την άλλη
πλάστιγγα να βροντήσω κάτου,
μισητό σκήνωμα, θανάτου
άθυρμα, συντριμμένο βάζον,
εγώ, κύμβαλον αλαλάζον. (Κώστας Καρυωτάκης)
— αθυρματοποιός (ο), αθυρματοποιία (η). ☛ παίγνιο.
ΕΤΥΜ. αρχαία λ. ἄθυρμα < ἀθύρω «παίζω, διασκεδάζω».

το οποίο οδηγεί στην αποξένωση τους από την ελληνική γλώσσα.
αδολεσχία (η) (αρχαιοπρ.)
Όλα τα
έχουν
ως αποτέλεσμα
ο γλωσσικός πλούτος της
η φλύαρη
και παραπάνω
κουραστική ομιλία,
πολυλογία,
φλυαρία, βερμπαλισμός.
ελληνικής
γλώσσας
να παραμένει
ανεκμετάλλευτος
σταπομφόλυγες
σκονισμέΠολιτική
αδολεσχία,
κούφιες ρητορείες,
φτηνά λογοπαίγνια,
βερμπαλισμοί, λεκτικές
και τελικά περισσή υποκρισία χαρακτήρισαν τον λόγο τού υποψηφίου.
να ράφια των παππούδων και των γιαγιάδων. Πολλές από τις λέξεις
Η συζήτηση αυτή δεν είναι ακαδημαϊκή αδολεσχία αλλά κεντρικό πολιτικό ζήτημα και πρέπει να
που δεν
στον καθημερινό λόγο θα μπορούσαδιεξάγεται
με τηχρησιμοποιούνται
δέουσα σοβαρότητα.
Μόνο
προεκλογική
αδολεσχία
μπορεί να εξηγήσει
τέτοιες απερίσκεπτες
αμετροεπείς δηλώμε ηνα
πούμε ότι
βρίσκονται
«υπό εξαφάνιση».
Τηνκαιπροστασία
τους
σεις.
ανέλαβε το Κέντρο Λεξικολογίας που συγκέντρωσε όλες αυτές τις
— αδολεσχώ.
λέξεις στο Λεξικό των Πιο Απαιτητικών Λέξεων της Νέας Ελληνικής.
ΕΤΥΜ. αρχαία λ. ἀδολεσχία < ἀδολέσχης «φλύαρος, πολυλογάς» (αρχικά ίσως «αυτός που δεν
μιλάει ευχάριστα,
ενοχλητικός»)
< στερητικό ἀ- + θέμα
που συνδέεται
με το επίθετο
ἡδύς «ευχάΤο λεξικό
αυτό περιλαμβάνει
λέξεις
με ιδιαίτερη
βαρύτητα.
Λέριστος» + λέσχη στη σημασία «ομιλία – συνομιλία». Την ελληνιστική εποχή η λ. αδολεσχία είχε
ξεις
που
δυσκολεύουν
αρκετούς
ομιλητές
ή
δεν
τους
είναι
καθόσποραδικά και τη θετική σημασία «σκέψη, στοχασμός».
λου οικείες, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως οι πιο
απαιτητικές της Ελληνικής γλώσσας. Σε αυτό το λεξικό δεν έχουν
νηνεμία
(η)
περιληφθεί
λέξεις και σημασίες που είναι «ευρύτερα γνωστές και
η απόλυτη ηρεμία τού καιρού, που οφείλεται στο ότι δεν φυσά καθόλου άνεμος· άπνοια, μπουνάεύκολες
τσα,
γαλήνη. στη χρήση τους».
Λεξικό Απαιτητικών Λέξεων: άθυρμα, αδολεσχία, νηνεμία
Στο κέντρο
κυκλώνων
υπάρχει
περιοχή απόλυτης
νηνεμίας, που για
είναι γνωστή
ως «μάτι τού
Σε των
κάθε
λήμμα
υπάρχουν
παραδείγματα
την διευκόλυνση
κυκλώνα».
των
αναγνωστών,
ώστε
να
μπορέσουν
να
τις
χρησιμοποιήσουν
Με νηνεμία θα ταξιδέψουμε σήμερα. Κοινώς θα έχουμε θάλασσα λάδι σε όλο το ταξίδι μας.
λόγοτετρακάταρτο
τους. Τακαράβι
παραδείγματα μπορεί να είναι παρμένα από
 στο
Ένα μεγάλο
άθυρμα
(το)
(αρχαιοπρ.)
αφήνει
αγάλια
το λιμάνι
προς το
βράδυ.
λογοτεχνικά
κείμενα
(π.χ.
έργα του Παπαδιαμάντη και του Ελύτη),
αυτό
με το οποίο
Η νηνεμία
των παίζει
νερών,κανείς·
καθώς το
τηπαιχνίδι.
σχίζει,
(κυριολ.)
παιδικά
~ ||λευκών
(μτφ.) ~πανιών
των πολιτικών
αντιπαραθέσεων
γνωστές
μεταφράσεις
(π.χ.
Ομήρου)
μ’ αντιφεγγίσματα
γεμίζει.του
(Κώστας
Ουράνης) ή άλλα έργα της νεοελΣτην
αρχαία
τραγωδία
ενίοτε«απάνεμος,
οι άνθρωποι
παρουσιάζονται
ως αθύρματα
στη θέληση
θεών.
ΕΤΥΜ.
αρχαία
λ., < νήνεμος
< *νε-άνεμος
<αναδεικνύεται
στερητικό
νε- / νη-των
(πβ.
επίσης
ληνικής
γραμματείας.
Με γαλήνιος»
αυτό
τον
τρόπο
και
η διαΟ ήρωας τού
έργου
συμβολίζει
το καθημερινό, αλλά και αιώνιο άθυρμα τής μοίρας και τής επιθυνη-πενθής,
ν-ωδός,
βλ.λ.)
+ ἄνεμος.
χρονικότητα
αυτών
των
απαιτητικών
λέξεων.
Ο
μεγαλύτερος
όγκος
μίας του.
των
είναι παρμένος από Ηλεκτρονικά Σώ όμως
(…) κι από
την παραδειγμάτων
άλλη
πλάστιγγα να βροντήσω κάτου,
ματα
Κειμένων.
Πρόκειται
για συλλογές κειμένων από ποικίλες
μισητό σκήνωμα, θανάτου
πηγές
(βιβλία, βάζον,
εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο κ.τ.λ.), τα οποία
άθυρμα, συντριμμένο
εγώ, κύμβαλον αλαλάζον. (Κώστας Καρυωτάκης)
προσφέρονται
για την εύρεση αυθεντικών και όχι επινοημένων πα— αθυρματοποιός (ο), αθυρματοποιία (η). ☛ παίγνιο.
ραδειγμάτων.
ΕΤΥΜ.
αρχαία λ. ἄθυρμα < ἀθύρω «παίζω, διασκεδάζω».
Επιπλέον σημαντικά χαρακτηριστικά αυτού του λεξικού είναι οι
αδολεσχία (η) (αρχαιοπρ.)
η φλύαρη και κουραστική ομιλία, πολυλογία, φλυαρία, βερμπαλισμός.
Πολιτική αδολεσχία, κούφιες ρητορείες, φτηνά λογοπαίγνια, βερμπαλισμοί, λεκτικές πομφόλυγες
και τελικά περισσή υποκρισία χαρακτήρισαν τον λόγο τού υποψηφίου.
Η συζήτηση αυτή δεν είναι ακαδημαϊκή αδολεσχία αλλά κεντρικό πολιτικό ζήτημα και πρέπει να
διεξάγεται με τη δέουσα σοβαρότητα.
Μόνο η προεκλογική αδολεσχία μπορεί να εξηγήσει τέτοιες απερίσκεπτες και αμετροεπείς δηλώσεις.
— αδολεσχώ.
ΕΤΥΜ. αρχαία λ. ἀδολεσχία < ἀδολέσχης «φλύαρος, πολυλογάς» (αρχικά ίσως «αυτός που δεν
μιλάει ευχάριστα, ενοχλητικός») < στερητικό ἀ- + θέμα που συνδέεται με το επίθετο ἡδύς «ευχάριστος» + λέσχη στη σημασία «ομιλία – συνομιλία». Την ελληνιστική εποχή η λ. αδολεσχία είχε
σποραδικά και τη θετική σημασία «σκέψη, στοχασμός».

νηνεμία (η)
η απόλυτη ηρεμία τού καιρού, που οφείλεται στο ότι δεν φυσά καθόλου άνεμος· άπνοια, μπουνάτσα, γαλήνη.

28 άδραξε

Στο κέντρο των κυκλώνων υπάρχει περιοχή απόλυτης νηνεμίας, που είναι γνωστή ως «μάτι τού
κυκλώνα».
Με νηνεμία θα ταξιδέψουμε σήμερα. Κοινώς θα έχουμε θάλασσα λάδι σε όλο το ταξίδι μας.

άθυρμα (το) (αρχαιοπρ.)
αυτό με το οποίο παίζει κανείς· το παιχνίδι.
(κυριολ.) παιδικά πληροφορίες
~ || (μτφ.) ~ των πολιτικών
ετυμολογικές
πουαντιπαραθέσεων

Στην αρχαία τραγωδία ενίοτε οι άνθρωποι παρουσιάζονται ως αθύρματα στη θέληση των θεών.
δίνονται
σε κάθε λήμμα και τα 300
Ο ήρωας τού έργου συμβολίζει το καθημερινό, αλλά και αιώνιο άθυρμα τής μοίρας και τής επιθυκατατοπιστικά
σχόλια για τους πιο
μίας του.
 (…) κι από την
άλλη
απαιτητικούς
χρήστες.
πλάστιγγα να βροντήσω κάτου,
Τομισητό
Λεξικό
τωνθανάτου
Πιο Απαιτητικών
σκήνωμα,
άθυρμα,
βάζον,
Λέξεων
τηςσυντριμμένο
Νέας Ελληνικής
αποτελεί εφόδιο ενός πλούσιου λεξιεγώ, κύμβαλον αλαλάζον. (Κώστας Καρυωτάκης)
λογικού
οπλισμού.
Ο
ίδιος
ο
κ. ☛Μπαμπινιώτης
σε συνέντευξή του
— αθυρματοποιός (ο), αθυρματοποιία (η).
παίγνιο.
δήλωσε:
«Ένας
λόγος
που «παίζω,
εξέδωσα
αυτό το λεξικό ήταν και για να
ΕΤΥΜ. αρχαία
λ. ἄθυρμα
< ἀθύρω
διασκεδάζω».
προσφέρει κάποια ενίσχυση στους ανθρώπους που η διαχρονική
επαφή τους με τη γλώσσα και τα απαιτητικά διαβάσματά τους είναι
αδολεσχία (η) (αρχαιοπρ.)
περιορισμένα».
Πιστεύετε
ότι ο άνθρωπος
πρέπει σε κάθε ηλικία
η φλύαρη και κουραστική
ομιλία, πολυλογία,
φλυαρία, βερμπαλισμός.
να αποκτά
νέες γνώσεις
σχετικές
μελογοπαίγνια,
τη γλώσσα
και ναλεκτικές
κάνειπομφόλυγες
λιγόΠολιτική αδολεσχία,
κούφιες ρητορείες,
φτηνά
βερμπαλισμοί,
και τελικά περισσή υποκρισία χαρακτήρισαν τον λόγο τού υποψηφίου.
τερα
λάθη; Θέλετε ο λόγος σας να αποκτήσει περισσότερο κύρος;
Η συζήτηση αυτή δεν είναι ακαδημαϊκή αδολεσχία αλλά κεντρικό πολιτικό ζήτημα και πρέπει να
Γνωρίζετε
ότιτη δέουσα
ένα πλούσιο
διεξάγεται με
σοβαρότητα.λεξιλόγιο αποτελεί πολύτιμο εργαλείο
πουΜόνο
μαςη επιτρέπει
να στοχαζόμαστε
αλλά
καιαπερίσκεπτες
να επικοινωνούμε
πιο
προεκλογική αδολεσχία
μπορεί να εξηγήσει
τέτοιες
και αμετροεπείς
δηλώσεις.
αποτελεσματικά;
Τότε αυτό το λεξικό απευθύνεται σε εσάς.
— αδολεσχώ.

ΕΤΥΜ. αρχαία λ. ἀδολεσχία < ἀδολέσχης «φλύαρος, πολυλογάς» (αρχικά ίσως «αυτός που δεν
μιλάει
ευχάριστα, ενοχλητικός»)
< στερητικό
ἀ- + θέμα που συνδέεται
με το
επίθετο ἡδύς «ευχάΕυχαριστούμε
το Κέντρο
Λεξικολογίας
για την
παραχώρηση
ριστος» + λέσχη στη σημασία «ομιλία – συνομιλία». Την ελληνιστική εποχή η λ. αδολεσχία είχε
τουσποραδικά
δικαιώματος
δημοσίευσης
των
λημμάτων
που
εμφανίζονται
και τη θετική σημασία «σκέψη, στοχασμός».

στο παρόν άρθρο.

νηνεμία (η)
η απόλυτη ηρεμία τού καιρού, που οφείλεται στο ότι δεν φυσά καθόλου άνεμος· άπνοια, μπουνάτσα, γαλήνη.
Στο κέντρο των κυκλώνων υπάρχει περιοχή απόλυτης νηνεμίας, που είναι γνωστή ως «μάτι τού
κυκλώνα».
Με νηνεμία θα ταξιδέψουμε σήμερα. Κοινώς θα έχουμε θάλασσα λάδι σε όλο το ταξίδι μας.
 Ένα μεγάλο τετρακάταρτο καράβι
αφήνει αγάλια το λιμάνι προς το βράδυ.
Η νηνεμία των νερών, καθώς τη σχίζει,
μ’ αντιφεγγίσματα λευκών πανιών γεμίζει. (Κώστας Ουράνης)
ΕΤΥΜ. αρχαία λ., < νήνεμος «απάνεμος, γαλήνιος» < *νε-άνεμος < στερητικό νε- / νη- (πβ. επίσης
νη-πενθής, ν-ωδός, βλ.λ.) + ἄνεμος.

Πηγές:
Κέντρο Λεξικολογίας (2018). Κέντρο Λεξικολογίας. Διαθέσιμο στο:
http://lexicon.gr/el/flip-apetitikon/
Κέντρο Λεξικολογίας (2018). Κέντρο Λεξικολογίας. Διαθέσιμο στο:
http://lexicon.gr/el/flip-diskolion/
Προσλαλιά (2011). Προσλαλιά. Διαθέσιμο στο: http://proslalia.
blogspot.gr/2011/12/blog-post_9152.html
Το Βήμα (2018). Το Βήμα. Διαθέσιμο στο: http://www.tovima.gr/
books-ideas/article/?aid=708757
Λυχνάρι (2018). Λυχνάρι. Διαθέσιμο στο:
https://www.lichnari.gr/index.php?page=product&product_
code=9789609582087
[Πρόσβαση 25 Φεβρουαρίου 2018]
Πλαίσιο (2018). Πλαίσιο. Διαθέσιμο στο:
https://www.plaisio.gr/sxolika/vivlia/leksika/Lexiko-TonDuskolion-Kai-Ton-Lathon-Sti-Xrisi-Tis-Ellinikis.htm [Πρόσβαση 25 Φεβρουαρίου 2018]
Συντακτική ομάδα άρθρου:
Κωνσταντίνος Αλίμονος, Ανθή Μπακοπούλου
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Χριστίνα Θεοχαροπούλου, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας,
Μ.Α. στη Λεξικογραφία

«Σχολείο
και Μουσείο»
Οι μαθητές μας γίνονται
ξεναγοί για μία μέρα!
Κάθε χρόνο ένα νέο Μουσείο,
μια νέα εμπειρία!

Τ

ο βραβευμένο (Education Business Awards 2017) εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Σχολείο και Μουσείο" που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Γυμνάσιο-Λύκειο Ώθηση, πραγματοποιήθηκε και φέτος, για 4η σχολική χρονιά, το Σάββατο 21
Απριλίου 2018. Το Μουσείο που γνωρίσαμε την παρούσα χρονιά μέσα από τις ξεναγήσεις των μαθητών μας είναι το Μουσείο
Κοσμήματος "Ηλία Λαλαούνη" (Καρυατίδων & Καλλισπέρη 12,
Ακρόπολη 117 42). Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση
σε σημεία ενδιαφέροντος γύρω από την Ακρόπολη.
Ευχαριστούμε πολύ το Μουσείο Κοσμήματος "Ηλία Λαλαούνη” για την υποστήριξη και τη φιλοξενία και όλους τους
επισκέπτες. Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και τους
καθηγητές που συμμετείχαν στη δράση!
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ΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

T

α πρώτα κοσμήματα που φόρεσε ο άνθρωπος
ως στολίδια έκαναν την εμφάνισή τους κατά
τους προϊστορικούς χρόνους, περίπου 40.000 χρόνια πριν.
Τα κοχύλια, οι θαλασσινές πέτρες, τα όστρακα, οι καρποί,
τα κουκούτσια, οι πετρούλες ή ακόμη και τα δόντια ζώων
ήταν τα πρώτα ανεπεξέργαστα υλικά που διάλεξε ο άνθρω-

πος από τη φύση προκειμένου να φτιάξει τα στολίδια του.
Άνδρες και γυναίκες στολίζονταν με κύριο σκοπό την
προσέλκυση του άλλου φύλλου. Υπήρχε όμως και η εντύπωση ότι τα στολίδια είναι ένα μέσω δύναμης και επιβολής
καθώς επίσης - και σε κάποιες περιπτώσεις - φύλαξης και
προστασίας από το κακό (φυλακτά).

Σ

Τα κλασσικά χρόνια (475-330πΧ ) η χρυσοχοΐα ανθίζει ιδιαίτερα. Τα κοσμήματα εμφανίζουν συρματερό και κοκκιωτό διάκοσμο με ιδιαίτερη μορφή ανθρώπων, ζώων και λουλουδιών,
κυρίως στα βραχιόλια. Τα σκουλαρίκια και τα περιδέραια δεσπόζουν, ενώ χρησιμοποιείται για πρώτη φορά τα σχήμα του
φιδιού σε βραχιόλια και δακτυλίδια.

την Ελλάδα, τα παλαιολιθικά χρόνια, τα πρώτα στολίδια
που χρησιμοποιήθηκαν για προσωπικό στολισμό ήταν
όστρακα, τα οποία έδωσαν την θέση τους σε κοσμήματα φτιαγμένα από μέταλλα, πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους, κατά
τα τέλη της νεολιθικής περιόδου.
Αριστουργήματα μοναδικής τέχνης και τεχνικής ήταν τα κοσμήματα της Μινωικής Κρήτης, που ακόμη και σήμερα εμπνέουν τους σύγχρονους κοσμηματοποιούς.
Χρυσό κόσμημα μελισσών που φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου,
αρχαιολογικό εύρημα από τον Χρυσόλακκο, τον ταφικό περίβολο της νεκρόπολης
των Μαλίων. Έτος: 1800-1700π.Χ.
Ακολούθησαν η ανάπτυξη της μεταλλοτεχνίας, της τέχνης
της χρυσοχοΐας και της επεξεργασίας των ημιπολύτιμων λίθων
(σφραγιδογλυφία) κατά την μυκηναϊκή περίοδο (1600-1100πΧ).
Οι ανασκαφές των βασιλικών τάφων και των ταφικών κύκλων Α
και Β της Ακρόπολης των Μυκηνών, έφεραν στο φως κοσμήματα σφυρήλατα, περίτεχνα δουλεμένα, από χρυσό, ασήμι,
χαλκό και ημιπολύτιμους λίθους.

Καρφίτσα
περιόδου, 1700 π.Χ.
Βρίσκεται στο
Βρετανικό μουσείο.

Χρυσό δαχτυλίδι που βρέθηκε
σε τάφο στην Τίρυνθα. Κατασκευασμένο το 1400 π.Χ. με την τεχνική
ρεπουσσέ. Ζωόμορφοι προσκυνητές
προσφέρουν αναθήματα σε μία καθιστή θεότητα. Η παράσταση αποδίδεται με εξαιρετική λεπτομέρεια.

Κατά τη Γεωμετρική περίοδο (1100-800πΧ) η αργυροχρυσοχοΐα δεν παρουσιάζει άνθιση, εξαιτίας των επιδρομών και των
φυλετικών ανακατατάξεων που παρουσιάζονται στον ελλαδικό
χώρο. Τα κοσμήματα – χάλκινα κυρίως και σιδερένια – που σώθηκαν ήταν ελάχιστα.
Κατά την αρχαϊκή περίοδο η κυρίως Ελλάδα υπέφερε από
τους περσικούς πολέμους. Κι ενώ οι Πέρσες την εποχή εκείνη
είχαν τον έλεγχο των διαθέσιμων ποσοτήτων χρυσού στη Μέση
Ανατολή, η συνέχεια της ελληνικής κοσμηματοποιϊας δεν διεκόπη. Οι Έλληνες αργυροχρυσοχόοι προσέφεραν την τέχνη
τους στην ξένη αγορά δημιουργώντας εξαιρετικά κοσμήματα
μοναδικής τεχνικής τελειότητας.(ελληνο-σκυθικά, ελληνο-θρακικά, ελληνο-ετρουσκικά, ελληνο-κελτικά).
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Ένα ζευγάρι χρυσά βραχιόλια που στο άκρο φέρουν
κεφαλές ζώου (κριού). Βρέθηκε σε τάφο στο Κούριο
(Βρετανικό Μουσείο).
Κατά την ελληνιστική περίοδο (33027πΧ)η κοσμηματοτεχνία εξελίχθηκε σημαντικά. Μετά τις κατακτήσεις του Μ.
Αλεξάνδρου, ο πλούτος του χρυσού και η
αφθονία των πολύτιμων και ημιπολύτιμων
λίθων αξιοποιήθηκαν δημιουργικά από
τους χρυσοχόους τεχνίτες, που καθιέρωσαν την πολυχρωμία και την εγχάρακτη
διακόσμηση στα κοσμήματά τους.
Σκουλαρίκι της Ελληνιστικής περιόδου
που αναπαριστά τη φιγούρα του Έρωτα
(Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης).

Η χρυσοχοΐα της ρωμαϊκής περιόδου
συνέχισε την ελληνιστική παράδοση, παραμελώντας όμως τη λεπτή επεξεργασία
του κοσμήματος προς όφελος των πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων. Δημιουργούνται για πρώτη φορά επιστήθια
κοσμήματα (μενταγιόν) και χρησιμοποιούνται μαργαριτάρια ως επιπλέον διακοσμητικά στοιχεία.
Χρυσό μετάλλιο από αλυσιδωτό κόσμημα στήθους.
Φέρει ανάγλυφη παράσταση Έρωτα, ο οποίος κρατά το
ρόπαλο και τη φαρέτρα με τα βέλη που είχε κλέψει από
τον Hρακλή. 1ος αι. π. X .

Τα περίφημα ψηφιδωτά
του ναού του Αγίου Βιταλίου στη Ραβέννα.
Ψηφιδωτή παράσταση της αυτοκράτειρας Θεοδώρας.

Τ

α βυζαντινά κοσμήματα (330-1453) συνέχισαν την υστερορωμαϊκή τέχνη του κοσμήματος. Πληροφορίες για τη χρυσοχοΐα της Βυζαντινής περιόδου αντλούμε από τη βυζαντινή
γραμματεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 529 ο αυτοκράτορας
Ιουστινιανός εξέδωσε νόμους που όριζαν τη χρήση και τον τρόπο με τον οποίο θα φορεθεί το κάθε κόσμημα. Πολλές τοιχογραφίες και ψηφιδωτά της εποχής, αποτελούν πολύτιμες πηγές
για τη βυζαντινή κοσμηματοποιϊα.
Παρά τις προτροπές των Πατέρων της Εκκλησίας για λιτότητα στην εμφάνιση, οι βυζαντινοί, άνδρες και γυναίκες, επιδίωκαν να στολίζονται με πολύτιμα κοσμήματα. Οι τεχνίτες τα
έφτιαχναν από λεπτά φύλλα χρυσού διακοσμημένα με πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους και μαργαριτάρια. Χρησιμοποιούσαν όμως και γυαλί, χαλκό, ορείχαλκο και ασήμι. Οι δημιουργίες τους ήταν και πολυτελείς, αλλά και απλούστερες. Το
βυζαντινό κόσμημα αποτελούσε πάντα ένα ιδιαίτερο είδος καλλωπισμού και ήταν ταυτόχρονα και δηλωτικό της οικονομικής
κατάστασης του κατόχου του. Οι άνδρες φορούσαν απαραιτήτως δαχτυλίδια, που έφεραν συνήθως διακόσμηση ανάλογα με
τη χρήση τους, όπως οι γαμήλιες βέρες και τα δαχτυλίδια με
εμβλήματα που χρησίμευαν ως σφραγίδες για την κατοχύρωση
του γνήσιου της υπογραφής. Φορούσαν όμως και περιλαίμια,
περιβραχιόνια, αγκωνοβράχιλα, και περικάρπια.
Στα πόδια τους είχαν τις λεγόμενες περισκελίδες ή ποδόψελλα και χρησιμοποιούσαν ζώνες διακοσμημένες με χρυσό ή
ασήμι. Επιπλέον, απαραίτητο τμήμα της ενδυμασίας τους, αλλά
και της ενδυμασίας των γυναικών, ήταν οι πόρπες – κατασκευασμένες από χρυσό, χαλκό ή και επιχρυσωμένο χαλκό- που
στερέωναν τους μανδύες τους και θηλύκωναν τις ζώνες τους.
Ορισμένα από τα κοσμήματά τους είχαν και ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνόδευαν συγκεκριμένα αξιώματα και κοινωνικές
τάξεις. Οι γυναίκες στόλιζαν ιδιαίτερα το κεφάλι τους. Φορούσαν σκουλαρίκια (ενώτια) – απλά ή συνθετότερα - διαδήματα
(κοσμήματα κεφαλής), περόνες, καρφίδες και χρυσοποίκιλτα
δίκτυα για τα μαλλιά. Στόλιζαν το λαιμό και το στήθος με περιδέραια, αλυσιδωτά λιθοκόσμητα, με σμαραγδένιες χάντρες,
αμέθυστους, ζαφείρια και μαργαριτάρια και μακριές χρυσές
περίτεχνες αλυσίδες. Περικάρπια σε ζεύγη, δεμένα μεταξύ
τους με καβίλιες, κομψά περιβραχιόνια και δαχτυλίδια συμπλήρωναν την εμφάνισή τους. Για τη βυζαντινή των χαμηλότερων
τάξεων οι τεχνίτες φρόντιζαν να δημιουργούν κοσμήματα από
ευτελέστερα μέταλλα, προκειμένου να μην στερείται και εκείνη

τη χαρά του στολισμού. Τα κοσμήματα συνόδευαν τη βυζαντινή γυναίκα μέχρι τη νεκρική της κατοικία.
Σύμφωνα με την Δρ. Δρανδάκη Α. (1999, 20 Ιουνίου, Τα χρυσοποίκιλτα βυζαντινά. Καθημερινή, ένθετο Επτά Ημέρες): «Τα
πρώιμα βυζαντινά κοσμήματα, από τον 4ο έως τον 7ο αι., ακολουθούν ως προς τη μορφή και τις τεχνικές τα ρωμαϊκά. Ωστόσο, η οικονομική κρίση του 3ου αι. οδήγησε στη δημιουργία ελαφρότερων κοσμημάτων, συχνά από λεπτό φύλλο χρυσού, στα
οποία έμφαση δινόταν κυρίως στην περίτεχνη επεξεργασία του
υλικού παρά στο βάρος του χρυσού και τους πολύτιμους λίθους.
Ενώτια 3ος-4ος αι. που αποτελούνται από διάτρητο εξάπτυχο ρόδακα με ρουμπίνι
στο κέντρο τους, ενώ από το
κάτω μέρος τους εξαρτώνται
τρία κατακόρυφα κοκκιδωτά στελέχη με σμαράγδι και
lapis-lazuli.
Στη διακόσμηση κυριάρχησαν σχηματοποιημένα φυτικά θέματα και γεωμετρικά μοτίβα, τα οποία στα καλύτερα παραδείγματα που έχουν σωθεί αποδίδονταν µε την τεχνική του opus
interasile (διάτρητη τεχνική). Η τεχνική αυτή, γνωστή ήδη από
τους προηγούμενους αιώνες τελειοποιήθηκε στον 4ο και 5ο αι.,
και αποτέλεσε σήμα κατατεθέν για τα κοσμήματα της εποχής.
Το φύλλο χρυσού κοβόταν βάσει περίτεχνου σχεδίου, δημιουργώντας µια διάτρητη διακόσμηση τόσο λεπτοδουλεμένη, που
φτάνει να θυμίζει συρματερή. Στα θαυμάσια βραχιόλια και μετάλλια που έχουν κατασκευαστεί µε αυτό τον τρόπο, ο διάκοσμος αναδεικνύεται μέσα από το παιχνίδισμα της φωτοσκίασης
στη διάτρητη επιφάνεια. Από τα τέλη του 4ου αιώνα, στα κοσμήματα, όπως και στα κάθε
λογής αντικείμενα καθημερινής χρήσης, αρχίζουν να
κυριαρχούν τα χριστιανικά
θέματα, όπως το Χριστόγραμμα, ο σταυρός και τα
παγώνια, σύμβολα του Παραδείσου».
Βυζαντινός σταυρός
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Βυζαντινό δαχτυλίδι.

Πόρπη 6ος-7ος αι.

Χρυσά σκουλαρίκια 7ος αι.
Ενώτια 6ος-7ος αι.

Αλυσίδα 6ος-7ος αι.

Χρυσό βραχιόλι 6ος-7ος αι. από
τον θησαυρό της Μυτιλήνης.
Η μικρή διάμετρος του κοσμήματος δείχνει ότι αυτό μάλλον
ανήκε σε μικρό αγόρι.

Η παράσταση της Θεοδώρας με τον Ιουστινιανό και την ακολουθία τους στον Άγιο Βιτάλιο της Ραβέννας, παρουσιάζει την
ιδιαίτερη αισθητική των κοσμημάτων της εποχής και τη σημασία
που είχαν για την κοινωνική καταξίωση των κατόχων τους. Τα
σκουλαρίκια της αυτοκράτειρας, μακριά και πλούσια με τη σμαραγδόπετρα στο κέντρο, εντυπωσιάζουν. Εντυπωσιακά είναι και
τα κοσμήματα που φορούσαν οι γυναίκες της συνοδείας της.

Η αυτοκρατορική αυλή είχε δημιουργήσει τη δική της μόδα
που μιμούνταν οι ανώτερες κυρίως τάξεις της αυτοκρατορίας
και που διαδόθηκε και εκτός συνόρων, καθώς ο αυτοκράτορας
συνήθιζε να χαρίζει ως δώρα πολύτιμα κοσμήματα σε αξιωματούχους και πρέσβεις ξένων κρατών.

Ενώτια του 5ου αι.

Περικάρπια από χρυσό και σμάλτο 8ου ή 9ου αι. Θεσσαλονίκη.
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Η κρίση που έπληξε το Βυζάντιο από τα μέσα του 7ου έως
τα μέσα του 9ου αι. επηρέασε και την παραγωγή πολυτελών κοσμημάτων. Οι τεχνίτες χρησιμοποιούν τώρα ευτελέστερα υλικά
όπως χαλκός, μολύβι και γυαλί.

Από τα μέσα του 9ου αι. και μετά παρατηρήθηκε σχετική
ανάκαμψη και κατά τη Μακεδονική Αναγέννηση (10ος- 11ος αι. )
η αρχαιότητα εμπνέει και πάλι τους δημιουργούς κοσμημάτων.
Αυτή τη φορά όμως, θα επιλέξουν από το παρελθόν ό,τι τους
φαίνεται χρήσιμο και θα το ενσωματώσουν δημιουργικά στο
παρόν, υιοθετώντας νέες τεχνοτροπίες που οδηγούν σε καλλιτεχνική ανανέωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα
σκουλαρίκια, που ενώ κατά τη ρωμαϊκή περίοδο είναι καλαθόσχημα, τώρα επανεμφανίζονται και διατηρούν την ίδια μορφή,
πιο λιτή όμως και ιδιαίτερα κομψή. Το σμάλτο, πολύχρωμο και
αγαπημένο υλικό της μικροτεχνίας, εξελίσσεται και χρησιμοποιείται τόσο σε εκκλησιαστικά σκεύη και εικόνες, όσο και σε
πολύτιμα κοσμήματα όπως στέμματα και μοναδικά περικάρπια.
Φαίνεται, πως την τεχνική του χρυσοπερίκλειστου σμάλτου οι
χρυσοχόοι της Βασιλεύουσας τη γνώριζαν καλύτερα από κάθε
άλλον που την ίδια εποχή τη χρησιμοποιούσε στην Ασία και
στην Ευρώπη.
Με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1204, κατά
την 4η Σταυροφορία από τους Λατίνους, εξαιρετικά έργα τέχνης της βυζαντινής αργυροχρυσοχοΐας λεηλατήθηκαν. Κατά
την ύστερη βυζαντινή περίοδο, επειδή ο χρυσός χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει έκτακτες οικονομικές ανάγκες, οι τεχνίτες
εργάστηκαν πάνω στη συρματερή τεχνική και στη διάτρηση, που
απαιτούσε λιγότερο μέταλλο. Τα
φτηνά κοσμήματα ήταν πολύ λιτά
και απλά, ενώ εκείνα που προορίζονταν για τους εύπορους ήταν
επηρεασμένα από τα δυτικά πρότυπα. Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης (1453), η τέχνη
της αργυροχρυσοχοΐας θα καταφέρει να διατηρηθεί ζωντανή
κάτω από εξαιρετικά δύσκολες
συνθήκες και τον 17ο-18ο αι. θα
γνωρίσει νέα άνθιση.

Επιστήθιος σταυρός από επίχρυσο
ασήμι του 15ου αι. Το καμέο με την
προτομή του Χριστού είναι κατασκευασμένο από ίασπη. Φυλάσσεται στο σκευοφυλάκιο της μονής
Βατοπαιδίου στο Άγιο Όρος.

Σήμερα, τα βυζαντινά κοσμήματα που
σώθηκαν, κοσμούν τα ευρωπαϊκά μουσεία, τις ιδιωτικές συλλογές και τα σκευοφυλάκια δυτικών ναών και μοναστηριών.
Εμπνέουν τους σύγχρονους Έλληνες αργυροχρυσοχόους και αποτελούν προϊόν
εξαγωγής στις αγορές της υφηλίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αντανάκλασης της βυζαντινής παράδοσης στο σύγχρονο ελληνικό κόσμημα
είναι η μοναδική βυζαντινή συλλογή του οίκου Λαλαούνη.

Πηγές:
Εξερευνώντας τον κόσμο του Βυζαντίου:
Τα εν οίκω … εν δήμω: http://exploringbyzantium.gr
Το χρυσάφι της Ελλάδας. Βυζαντινή Χρυσοχοΐα:
https://www.xrysoselladas.gr
Το παλιατζίδικο των αναμνήσεων. Η ιστορία του
κοσμήματος: https://to-paliatzidiko.blogspot.gr
Το κόσμημα στο χρόνο. Βυζαντινά κοσμήματα:
https://kosmimata-stavrou.gr
Το κόσμημα από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα:
http://www.povako.gr/index.php/el/arxaia-ellada
Δρανδάκη,Α. (1999, 20 Ιουνίου), Τα χρυσοποίκιλτα
βυζαντινά. Καθημερινή, ένθετο Επτά Ημέρες.
Αρχαία ελληνικά κοσμήματα: http://www.jewelpedia.com/
Στην κοιλάδα των Μουσών. Ελληνικοί θησαυροί:
http://stinkoiladatonmouson.blogspot.gr
Βυζαντινών Ιστορικά. Η γυναίκα στο Βυζάντιο:
http://vizantinaistorika.blogspot.gr
Συντακτική ομάδα:
Δανάη Αλεξοπούλου, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, ΣοφίαΜόσχα Βροντίση, Νικόλαος Δράκος, Άρης Καλαποθαράκος,
Αναστασία Καλομοίρη, Αγγελική Καραμπατέα, Βαρβάρα Κατιμερτζή, Μαριτίνα Κερασιώτη, Παναγιώτης Κικίλιας, Πηγή-Βαρβάρα Λιούνη, Μαριάνθη-Βερόη Λούφα, Ειρήνη Ματράγκα, Μάριος-Ιορδάνης Μιχαηλίδης, Δημήτριος Μωραΐτης, Μαριάννα
Πλατανησιώτη, Όλγα Σταθοπούλου, Ευαγγελία Τζαλακώστα,
Ηδύλλη Τσαμπέρη, Γεώργιος Τσούτρας.
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Δήμητρα Παπανικολοπούλου, Θεολόγος
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ΑΘ Ε ΑΤ Ο Σ
ΚΟΣΜΟΣ
ΚΟΙΤΑΜΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ
Γη, ο κόσμος μας.
Σήμερα με τη βοήθεια ειδικών μηχανημάτων έχουμε την ικανότητα να παρατηρήσουμε κι άλλους κόσμους, που «με το ανθρώπινο μάτι» ίσως να μην μπορούν να γίνουν αντιληπτοί.
Πριν επεκταθούμε όμως σε μακρύτερους και άγνωστους κόσμους, γιατί πρώτα να μην εξερευνήσουμε
αυτόν που είναι πιο κοντά μας, τον εαυτό μας;
ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ

«Τ

ο στήθος φουσκώνει με υπερηφάνεια και νιώθετε να πλημμυρίζετε με ευτυχία από την κορυφή
ως τα νύχια. Αυτές οι δύο αισθήσεις είναι αληθινές και
ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από
την καταγωγή τους». Μπορούμε να χαρτογραφήσουμε τις αισθήσεις μας. Έρευνες αποδεικνύουν
ότι οι αισθήσεις μας είναι συνυφασμένες με ένα φάσμα ψυχολογικών αλλαγών, από τις ιδρωμένες παλάμες των αγχωμένων υποψηφίων ως την ταχυκαρδία
που προκύπτει από έναν ξαφνικό ήχο μέσα στη νύχτα.
Νεότερες έρευνες αποκαλύπτουν ότι οι συναισθηματικές μας καταστάσεις συσχετίζονται πλήρως με συγκεκριμένες σωματικές αντιδράσεις, ανεξάρτητα από την
γλώσσα ή την κουλτούρα του ατόμου.
Πάνω από 700 άτομα από την Σουηδία, την Φινλανδία και την Ταϊβάν συμμετείχαν σε ένα πείραμα με σκοπό να χαρτογραφήσουν τις σωματικές τους αισθήσεις
(αίσθηση κρύου-ζέστης) σε συνδυασμό με συγκεκρι-

μένα συναισθήματα. Οι συμμετέχοντες εκτέθηκαν σε
συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις, βίντεο, εκφράσεις προσώπου και ιστορίες. Έπειτα, ανταποκρινόμενοι στο ερέθισμα ανέφεραν τις αλλαγές που ένιωσαν
σε ορισμένες περιοχές του σώματός τους. Δημιούργησαν στον υπολογιστή δύο γενικές ανθρώπινες φιγούρες, τη μία για να σημειώνουν την αυξημένη σωματική
δραστηριότητα και την άλλη την μειωμένη. Συνεπώς, οι
συμμετέχοντες μπορούσαν να παρέχουν στους ερευνητές ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σχετικά με τις
θετικές και τις αρνητικές αντιδράσεις του σώματος
ανάλογα με τα συναισθήματα.
Παρόλο που από κάθε συναίσθημα προέκυπτε ένας
διαφορετικός χάρτης σωματικής δραστηριότητας, οι
ερευνητές διαπίστωσαν ότι ορισμένες περιοχές του
σώματος παρουσίαζαν αυξημένη δραστηριότητα. Τα
βασικά συναισθήματα, όπως ο θυμός και ο φόβος,
προκαλούσαν αύξηση θερμοκρασίας στην ανώτερη
περιοχή του στήθους, πιθανώς αντίστοιχη της αύξησης
του καρδιακού και αναπνευστικού παλμού. Η ευτυχία
ήταν το μοναδικό συναίσθημα που μπορούσε να αυξήσει την θερμοκρασία όλου του σώματος.
Τα ευρήματα ενίσχυσαν την αντίληψη των ερευνητών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας. Παρά τις διαφορές ως προς
την κουλτούρα και την γλώσσα φαίνεται ότι ο αντίκτυπος που έχουν τα συναισθήματά μας στο σώμα μας είναι αξιοσημείωτα όμοιος.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των σωματικών μας χαρτών μπορεί να
συνεισφέρει στην αντιμετώπιση συναισθηματικών διαταραχών.
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ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

M

ε την ανάπτυξη της τεχνολογίας μεγάλο ποσοστό
ατόμων του πλανήτη χρησιμοποιεί καθημερινά
ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες εκτός από το να
μας ψυχαγωγούν και να μας ενημερώνουν επιδρούν
στον ανθρώπινο οργανισμό. Τηλεόραση, ηλεκτρονικός
υπολογιστής, ηλεκτρονικά παιχνίδια, κινητό, πιστολάκι
μαλλιών, ηλεκτρική κουβέρτα, φούρνος μικροκυμάτων, εκτυπωτής είναι μερικές από τις συσκευές που
χρησιμοποιεί ο άνθρωπος καθημερινά αλλά γνωρίζει
πολύ λίγα για το ποιες είναι οι επιδράσεις τους στον
οργανισμό τους.

Στο καθημερινό μας περιβάλλον υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ακόμη κι αν στο σπίτι μας δεν έχουμε
καμία συσκευή, επηρεαζόμαστε από τα γειτονικά σπίτια όπου οι συσκευές εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά
κύματα. Όταν βάζουμε κάτι στην πρίζα, ηλεκτρικά πεδία ελευθερώνονται στον αέρα που περιβάλλει την ηλεκτρονική συσκευή. Όσο μεγαλύτερη είναι η τάση,
τόσο εντονότερο είναι το ηλεκτρικό πεδίο. Και αν
συνδέσουμε έναν υπολογιστή στο διαδίκτυο, θα δούμε
πόσες γραμμές wifi ανιχνεύονται. Όλες αυτές έρχονται
σε επαφή με το σώμα σας.
Οι επιπτώσεις των κυμάτων είναι καρκίνος (στον εγκέφαλο, στο στήθος και λευχαιμία ιδίως στα παιδιά), γενετικές ανωμαλίες, δυσλειτουργίες του αναπαραγωγικού συστήματος, νευροφυτικές διαταραχές όπως μελαγχολία,
κατάθλιψη, κόπωση, ζαλάδες, ναυτία, μειωμένη γενετήσια ορμή, διαταραχές του ανοσοποιητικού, καρδιακές
παθήσεις, προβλήματα μνήμης, διαταραχές στον ύπνο,
απώλεια ακοής και πονοκεφάλοι, μείωση ικανότητας
συγκέντρωσης, υπερκινητικότητα σε παιδιά, αρρυθμίες,
κυκλοφοριακά προβλήματα, παθήσεις ανοσοποιητικού, πρόωρος τοκετός, δυσπλασίες στο
έμβρυο, αιφνίδιος θάνατος βρεφών, Νευρολογικές ασθένειες (Altzheimer, άνοια, Parkinson),
εγκεφαλικές βλάβες.

Γιατί όμως τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι
τόσο βλαβερά για εμάς;

Ο οργανισμός μας είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός. Στο σώμα μας κυκλοφορούν ηλεκτρικά ρεύματα
τα οποία είναι απαραίτητα για τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού. Όλες οι επικοινωνίες του νευρικού συστήματος γίνονται με παλμικά ηλεκτρικά σήματα ενώ σχεδόν όλες οι βιοχημικές αντιδράσεις, από την
πέψη μέχρι την εγκεφαλική λειτουργία, περιλαμβάνουν
ηλεκτρικές διεργασίες.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ο εγκέφαλος μας να
λαμβάνει κάθε μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
σαν πληροφορία την οποία αφού επεξεργαστεί, απορρίπτει. Αυτό δημιουργεί μία υπερδραστηριότητα του
εγκεφάλου προκαλώντας προβλήματα σαν αυτά που
αναφέρθηκαν.
Είναι αναμενόμενο, επομένως, η διείσδυση ενός
ηλεκτρομαγνητικού κύματος στον οργανισμό μας και η
αλληλεπίδραση με τα πεδία του οργανισμού μας να έχει
επιπτώσεις, έστω και μακροπρόθεμα, στην υγεία μας.
Συγκεκριμένα παρατηρείται:
• Κατάρρευση του προστατευτικού φραγμού αίματοςεγκεφάλου από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
• Θραύσεις αλυσίδων DNA
• Απομάκρυνση ιόντων ασβεστίου από τις κυτταρικές
μεμβράνες
• Διέγερση σύνθεσης πρωτεϊνών του στρες
• Χρωμοσωμιακές μεταλλάξεις

Τα μέρη του σώματος που παρουσιάζουν ευαισθησία σε αυτή την ακτινοβολία είναι τα μάτια, τα γεννητικά όργανα και ο εγκέφαλος!
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ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Σ

το πλαίσιο των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων εντάσσονται και
τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα οποία στην εποχή μας έχουν
αμφιλεγόμενη δράση. Η πλειονότητα των ανθρώπων πιστεύει ότι
οι ατελείωτες ώρες που ξοδεύουν οι νέοι παίζοντας ηλεκτρονικά
παιχνίδια είναι χάσιμο χρόνου και ότι δεν έχουν αυτά τίποτα να
τους προσφέρουν. Πολλές έρευνες, ωστόσο, έχουν δείξει ότι τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν και θετικές επιπτώσεις, όπως:
• Μέσω των ηλεκτρονικών παιχνιδιών αναπτύσσονται σε μεγάλο βαθμό οι γνωστικές δεξιότητες των ανθρώπων.
Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, κάτι το οποίο μπορεί να ενισχύσει τη σχολική
επίδοση.
• Καθώς τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι πολύ ελκυστικά λόγω
των γραφικών τους, κερδίζουν την προσοχή όλων των ανθρώπων. Έτσι τα παιδιά συγκεντρώνονται στο παιχνίδι και
προσηλώνονται σε αυτό εξασκώντας την παρατηρητικότητά
τους.

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Α

ς περάσουμε τώρα σε έναν κόσμο πιο μακρινό.
Στο μυστηριώδες σύμπαν με τους άγνωστους
γαλαξίες, τα άπειρα ηλιακά συστήματα, τα βαρυτικά
κύματα και τις μαύρες τρύπες.
Τι είναι, όμως, τα βαρυτικά κύματα;

• Σε ορισμένες περιπτώσεις οι χρήστες καλούνται να επιλύσουν γρίφους και προβλήματα, προκειμένου να συνεχίσουν το παιχνίδι. Το γεγονός αυτό βοηθάει στη διεργασία
σκέψης και επίλυσης προβλημάτων.
• Δίνεται η ευκαιρία στους χρήστες να μαθαίνουν νέα πράγματα και πληροφορίες για διάφορα μέρη ή για σημαντικά
γεγονότα και ανθρώπους που άφησαν εποχή.
Τις περισσότερες φορές, όμως, οι κατασκευαστές των ηλεκτρονικών παιχνιδιών κατασκευάζουν με τέτοιο τρόπο τα παιχνίδια, ώστε δύσκολα θα μπορέσει κάποιος να τους αντισταθεί.
Για παράδειγμα, τα εξελιγμένα γραφικά κάνουν το παιχνίδι αληθοφανές και κεντρίζουν το ενδιαφέρον κάθε παίκτη.

Τα βαρυτικά κύματα είναι διαταραχές στον χωροχρόνο. Η
κίνηση, δηλαδή, των ουρανίων υλικών σωμάτων που προκαλεί
αντίστοιχες ρυτιδώσεις στον χωροχρόνο.
Ο καθηγητής Φυσικής Τζιανπέτρο Κανιόλι εξηγεί: «Είναι η
πρώτη φορά που χρησιμοποιούμε ένα εντελώς διαφορετικό
όργανο για να εξερευνήσουμε το σύμπαν. Φανταζόμασταν το
διάστημα ως κάτι που δεν αλλάζει, αλλά στην πραγματικότητα
μπορεί να παραμορφωθεί και αυτές οι παραμορφώσεις εξαπλώνονται σε όλο το σύμπαν σαν κύμα. Μια τυπική πηγή βαρυτικών
κυμάτων που μπορεί να αποκαλυφθεί είναι αυτή που δημιουργείται από την σύγκρουση δύο μαύρων τρυπών.»
Βαρυτικά κύματα από σύγκρουση Πάλσαρ

Ο βαθμός δυσκολίας που το παιχνίδι προσφέρει εθίζει
τα παιδιά. Καταβάλλουν έντονη προσπάθεια να ξεπεράσουν
όλους τους αντιπάλους και τα εμπόδια, προκειμένου να νικήσουν στο παιχνίδι. Ως αποτέλεσμα, γίνονται πιο ανταγωνιστικά
και επιθετικά, καθώς στρεσάρονται. Το στρες, ωστόσο, είναι
γνωστό ότι ευθύνεται για πλήθος αντιδράσεων στο σώμα μας,
όπως έντονη εφίδρωση, αύξηση καρδιακού παλμού και ένταση στους μύες, και συνδέεται με την έκκριση αδρεναλίνης και
κορτιζόλης.

Η σύγκρουση των άστρων νετρονίων αφήνει πολλά ίχνη: ραδιοσήματα, ορατό φως, υπεριώδες ακτίνες Χ και ακτίνες Γ. Για πρώτη φορά το 2017, οι αστροφυσικοί «άκουσαν» και «είδαν» τις πτυχώσεις, που άφησαν στον χώρο και στον χρόνο. Κατά συνέπεια,
ανιχνεύθηκαν βαρυτικά κύματα που προέκυψαν από σύγκρουση
και συγχώνευση δύο ταχέως περιστρεφόμενων άστρων νετρονίων. Αποτέλεσμα του εντυπωσιακού αυτού κοσμικού γεγονότος
ήταν η έκλυση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ακτίνων Γ. Η διεθνής αστρονομική κοινότητα μπόρεσε για πρώτη φορά, εκτός
από τα βαρυτικά κύματα, να «δει» την πολλαπλή ακτινοβολία που
επίσης δημιουργήθηκε και ταξίδεψε στο διάστημα, φθάνοντας
στη Γη.
Η σημασία της ανακάλυψης
Ως σημαντικότερη ανακάλυψη για το 2016 είχε ανακηρυχθεί
η παραγωγή βαρυτικών κυμάτων από συγχώνευση δύο μαύρων
τρυπών. Τα βαρυτικά κύματα από σύγκρουση αστέρων νετρονίων έγιναν το πιο πολυσηζητημένο θέμα του 2017. Η ανακάλυψη
αυτή ανοίγει νέους δρόμους στην αστροφυσική και στην εξερεύνηση των απαρχών του σύμπαντος. Μάλιστα, οι επιστήμονες
σκέφτονται να αυξήσουν την ευαισθησία των ανιχνευτών βαρυτικών κυμάτων, ώστε να εντοπίσουν σύγκρουση μαύρης τρύπας
και αστέρος νετρονίων και να συλλαμβάνουν ακτινοβολίες σε
υψηλότερες συχνότητες.
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Η συγκεκριμένη ανακάλυψη επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά
την γενική θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, ενώ παράλληλα
έλυσε το μυστήριο της δημιουργίας βαρέων στοιχείων στο σύμπαν. Η σύγκρουση αστέρων νετρονίων οδηγεί στη δημιουργία
στοιχείων όπως του χρυσού και της πλατίνας. Ο χρυσός και τα
άλλα βαριά στοιχεία του περιοδικού συστήματος μπορούν να
σχηματιστούν είτε κατά τη διάρκεια της έκρηξης των σουπερνόβα είτε κατά την συγχώνευση δύο άστρων νετρονίων διαμέσου
της πυρηνικής διαδικασίας r.
Τι είναι οι μαύρες τρύπες;
Μία «μαύρη τρύπα» είναι δύσκολο να κατανοηθεί από τον ανθρώπινο νου και ίσως αυτό να οφείλεται μερικώς, τουλάχιστον,
στον όρο «τρύπα». Γιατί με αυτή τη λέξη πολλοί από μας φαντάζονται κάποιο βαθούλωμα. Μία «μαύρη τρύπα» όμως είναι τελείως διαφορετική. Δεν είναι μία τρύπα σε «κάτι», γιατί είναι από
μόνη της «κάτι», είναι μία τρισδιάστατη, σφαιρική «τρύπα» ή, αν
προτιμάτε, μία στερεά «τρύπα». Είναι μία σφαίρα ύλης και όχι
ένα κενό ύλης. Αν κοιτάζαμε μέσα της, δεν θα βλέπαμε την άλλη
μεριά, αλλά θα αντικρίζαμε ένα άπειρο σκοτάδι που θα ήταν το
ίδιο απ` οπουδήποτε και αν κοιτάζαμε.
Μαύρη τρύπα ονομάζεται το σημείο του χωροχρόνου, στο
οποίο οι βαρυτικές δυνάμεις είναι τόσο μεγάλες, ώστε τίποτε
-ούτε καν τα σωματίδια και η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία,
όπως το φως- να μην μπορεί να ξεφεύγει από αυτό. Ο όρος
«μαύρη τρύπα» είναι ευρύτατα διαδεδομένος και επινοήθηκε το
1967 από τον Αμερικανό αστρονόμο και θεωρητικό φυσικό, Τζον
Γουίλερ. Δεν αναφέρεται σε τρύπα με τη συνήθη έννοια (οπή),
αλλά σε μια περιοχή του χώρου, από την οποία τίποτα δεν μπορεί
να επιστρέψει.

Μία μαύρη τρύπα είναι το σημείο εκείνο του διαστήματος,
όπου κάποτε υπήρχε ο πυρήνας ενός γιγάντιου άστρου, ένας
πυρήνας που περιείχε περισσότερο υλικό από δυόμισι ηλιακές
μάζες και ο οποίος στην τελική φάση της εξέλιξης του άστρου
έχασε την πάλη του ενάντια στη βαρύτητα, με αποτέλεσμα το
υλικό του να καταρρεύσει και να συμπιεστεί περισσότερο ακόμα και από το υλικό ενός αστέρα νετρονίων. Αν ήταν εφικτό να
συμπτυχθεί ολόκληρη η Γη σε μια ακτίνα 0,9 εκατοστών, δηλαδή
στο μέγεθος ενός κερασιού, θα είχε μετατραπεί σε μαύρη τρύπα,
καθώς η βαρύτητα της Γης θα γινόταν τόσο ακραία που η ταχύτητα διαφυγής θα έφτανε την ταχύτητα του φωτός. Παρομοίως,
αν ο Ήλιος συμπτυσσόταν σε μια ακτίνα 3 χιλιομέτρων (στα 4
εκατομμυριοστά του τωρινού του μεγέθους), θα είχε μετατραπεί
σε μαύρη τρύπα. Φυσικά, δεν υπάρχει καμία γνωστή διαδικασία
που θα μπορούσε να μετατρέψει τη Γη ή ακόμα και τον Ήλιο, σε
μαύρη τρύπα.
Πώς σχηματίζονται οι μαύρες τρύπες;
Οι μαύρες τρύπες προβλέπονται από την Γενική Θεωρία της
Σχετικότητας, η οποία όχι μόνο αναφέρει ότι οι μαύρες τρύπες
μπορούν να υπάρξουν, αλλά προβλέπει ότι σχηματίζονται στη
φύση οποτεδήποτε συγκεντρώνεται σε ένα δεδομένο χώρο
επαρκής ποσότητα μάζας, μέσω της διαδικασίας που καλείται
«βαρυτική κατάρρευση». Όσο η μάζα μέσα σε μία συγκεκριμένη
περιοχή μεγαλώνει, η δύναμη της βαρύτητας γίνεται πιο ισχυρήή στη γλώσσα της σχετικότητας ο χώρος γύρω της παραμορφώνεται όλο και εντονότερα. Όταν η ταχύτητα διαφυγής σε μια
συγκεκριμένη απόσταση από το κέντρο φθάσει την ταχύτητα
του φωτός, σχηματίζεται ένας ορίζοντας γεγονότων, μέσα στον
οποίο ύλη και ενέργεια αναπόφευκτα καταρρέουν σε ένα μοναδικό σημείο, σχηματίζοντας μία βαρυτική μοναδικότητα.
Η κατάληξη της αστρικής εξέλιξης κάποιων άστρων με μεγαλύτερη μάζα από τον Ήλιο είναι η βαρυτική κατάρρευση και ο
σχηματισμός μιας μαύρης τρύπας. Η κατάρρευση αυτή λαμβάνει
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χώρα, όταν τα άστρα εξαντλήσουν τα πυρηνικά τους «καύσιμα»,
και συνεχίζεται μέχρι να απειριστεί η πυκνότητά τους, εκτός και
αν περιστρέφονται πολύ γρήγορα.
Τί διακρίνουμε στην μαύρη τρύπα;
• τον ορίζοντα γεγονότων (το όριο της μαύρης τρύπας),
• την βαρυτική μοναδικότητα (την περιοχή στον χωροχρόνο),
• την εργόσφαιρα (η περιοχή που βρίσκεται έξω από την μαύρη
τρύπα),
• την σφαίρα φωτονίων (σφαιρική περιοχή έξω από τον ορίζοντα γεγονότων και την εργόσφαιρα όπου η βαρύτητα είναι τόσο
ισχυρή που τα φωτόνια αναγκάζονται να κινούνται σε τροχιές),
• τον δίσκο συσσώρευσης (ένας δίσκος γύρω από μια μαύρη
τρύπα όπου υπέρθερμο αέριο στροβιλίζεται με ταχύτητες πολύ
κοντά στην ταχύτητα του φωτός, μέχρι να πέσει μέσα της)
Πώς ανιχνεύονται;
Οι μαύρες τρύπες μπορούν να ανιχνευτούν με την μελέτη
φαινομένων γύρω τους, όπως η βαρυτική διάθλαση και τα αστέρια που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από χώρο όπου δεν φαίνεται
να υπάρχει εμφανής ύλη.
Τα πιο εμφανή αποτελέσματα πιστεύεται ότι προέρχονται από
ύλη που πέφτει μέσα σε μια μαύρη τρύπα, η οποία προβλέπεται
ότι συγκεντρώνεται σε ένα εξαιρετικά θερμό και γρήγορα περιστρεφόμενο δίσκο γύρω από τη μαύρη τρύπα, πριν εισέλθει σε
αυτή. Η ύπαρξη μαύρων τρυπών στο σύμπαν υποστηρίζεται και
από τις αστρονομικές παρατηρήσεις, ειδικά από τη μελέτη των
σουπερνόβα και των ακτίνων Χ που εκπέμπουν ενεργοί γαλαξίες.
Τι μπορεί να πάθει ένα αντικείμενο
που πέφτει μέσα σε μια μαύρη τρύπα;
Οτιδήποτε και αν «πέσει» μέσα σε μία «μαύρη τρύπα» «χάνεται» από το σύμπαν, γιατί η βαρύτητα εδώ είναι τόσο μεγάλη,
ώστε ούτε και αυτό ακόμη το φως να μην μπορεί να διαφύγει από
την ελκτική της δύναμη. Μ` αυτή λοιπόν την έννοια χρησιμοποιείται και ο όρος «μαύρη τρύπα». «Τρύπα», γιατί απορροφάει σαν
«διαστημική ρουφήχτρα» οτιδήποτε συναντήσει στο διάβα του…!
Εν κατακλείδι, μπορεί να κοιτάμε τον κόσμο γύρω μας αλλά
στην πραγματικότητα είναι τόσα πολλά αυτά που δεν βλέπουμε!
Κοιτάμε τον ουρανό και δε βλέπουμε τις μαύρες τρύπες, κοιτάμε
το κινητό μας και δε βλέπουμε ότι ακτινοβολεί, κοιτάμε το χέρι
μας και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αποτελείται από εκατομμύρια
κύτταρα.
Αυτή είναι η ομορφιά του ΑΘΕΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!
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Η Προεδρική
Φρουρά

Ίδρυση

Η

ιστορία των ευζωνικών ταγμάτων ξεκινά το 1867, με την
ίδρυση τεσσάρων ταγμάτων, καθένα από τα οποία διέθετε
οργανωτική δύναμη τεσσάρων λόχων. Αποστολή τους ήταν η
φύλαξη της μεθορίου. Αρχικά, τα τάγματα αυτά αποτελούνταν
από εθελοντές, υπαξιωματικούς ή οπλίτες, οι οποίοι κατάγονταν
από ορεινές περιοχές.
Στις 12 Δεκεμβρίου του 1868, ιδρύθηκε με Βασιλικό Διάταγμα
η Προεδρική Φρουρά, ως «στράτευμα αυθύρπακτον υπό την
ονομασίαν το «ΑΓΗΜΑ» αποτελούν μέρος του μονίμου στρατού και προορισμένον αποκλειστικώς για την υπηρεσίαν ημών».
Το όνομα αυτού του σώματος προήλθε είτε από το αντίστοιχο
επίλεκτο σώμα του Ξενοφώντα είτε από την επωνυμία σωμάτων
του στρατού του Μ. Αλεξάνδρου.

Τα ευζωνικά τάγματα συμμετείχαν στους Βαλκανικούς Πολέμους, στη Μικρασιατική Εκστρατεία και στον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Από το 1914 συγκροτείται η Ανακτορική Φρουρά, ως ιδιαίτερη μονάδα Ευζώνων. Από της συστάσεώς της έλαβε διαδοχικά
τις ακόλουθες ονομασίες:

• Άγημα (1868-1914)
• Ανακτορική Φρουρά (1914-1926)
• Φρουρά Σημαίας
και Φρουρά Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη (1941-1946)
• Βασιλική Φρουρά (1935-1974)
• Προεδρική Φρουρά (1974)
Σήμερα, έχει καθαρά τελετουργικό χαρακτήρα και αποστολή του Εύζωνα είναι να «φυλάττει τιμητικά τον θεσμό της
Δημοκρατίας» και να αποτίνει φόρο τιμής προς τους νεκρούς
ήρωες που υπερασπίστηκαν την ακεραιότητα της Ελληνικής
γης. Η ΠΦ αποτελεί σήμερα τη μόνη επίλεκτη ευζωνική μονάδα
του ελληνικού στρατού, με τις εξής αποστολές:
• Τιμητική φρούρηση όλο το 24ωρο στο Μνημείου του Αγνώστου
Στρατιώτη, στο Προεδρικό Μέγαρο και στην Πύλη του Στρατοπέδου.
• Έπαρση και υποστολή της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.
• Επίσημη αλλαγή Φρουράς κάθε Κυριακή στο Μνημείου του
Αγνώστου Στρατιώτη.
• Απόδοση εθιμοτυπικών τιμών στην ΑΕ Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε αρχηγούς ξένων κρατών ή αντιπροσώπων τους.
• Συμμετοχή σε εορταστικές εθνικές εκδηλώσεις εσωτερικού και
εξωτερικού.

άδραξε 41

Η επιλογή και η εκπαίδευση των Ευζώνων
Οι άνδρες που επιλέγονται να υπηρετήσουν στην ΠΦ ονομάζονται «Εύζωνες». Τη λέξη «Εύ-ζωνος», που σημαίνει καλά
ζωσμένος, τη συναντούμε στα έργα του Ομήρου ο οποίος αποκαλούσε «Εύζωνους» τους πολύ ψηλούς και καλά ζωσμένους
πολεμιστές που έφεραν ελαφρύ οπλισμό και είχαν άριστη σωματική διάπλαση και ευρωστία.
Οι Εύζωνες είναι κληρωτοί στρατεύσιμοι και επιλέγονται για να
υπηρετήσουν στην ΠΦ με βάση τα εξής κριτήρια:
Ανάστημα 1,88 και άνω (με ανώτατο τα 2,05)
Άριστη σωματική διάπλαση
Άριστη Ψυχοπνευματική Κατάσταση
Χαρακτήρας και Ήθος
Πίστη προς την Αποστολή του Εύζωνα
Προ της τοποθέτησής τους στην Προεδρική Φρουρά, υπηρετούν για ένα διάστημα σε μονάδες εκστρατείας και μετά την παρουσίασή τους υφίστανται νέα
συμπληρωματική εκπαίδευση, σε αντικείμενα και ειδικά
καθήκοντα που έχουν άμεση σχέση με την αποστολή
τους.
Η βασική εκπαίδευση διαρκεί ένα μήνα και είναι
πολύ δύσκολη. Βασίζεται κυρίως στην άσκηση της
σωματικής αντοχής και στο «χτίσιμο» ατσαλένιας προσωπικότητας κατά την ώρα της υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια
της εκπαίδευσης καθορίζονται και τα «ζευγάρια». Οι Εύζωνες
χωρίζονται σε ζευγάρια, για να υπάρχει συγχρονισμός, και μέχρι το τέλος της θητείας τους στη Φρουρά εκτελούν μαζί την
υπηρεσία. Οι εκπαιδευτές τους είναι παλαιοί Εύζωνες που βρίσκονται πια στο τέλος της θητείας τους και έχουν την ανάλογη
εμπειρία.

Η Ευζωνική Στολή
Η κατασκευή μιας ευζωνικής στολής δεν είναι απλή διαδικασία βιομηχανικής παραγωγής. Κατασκευάζεται και συντηρείται
από το πολιτικό προσωπικό της Προεδρικής Φρουράς στα εργαστήρια που βρίσκονται μέσα στο στρατόπεδό της. Είναι εξ’
ολοκλήρου χειροποίητη και έχει μεγάλο κόστος και χρόνο κατασκευής, λόγω της ποιότητας και της σπανιότητας των υλικών. Η
κατασκευή μιας στολής απαιτεί περίπου 80 ημέρες.
Ανάλογα με την περίοδο του χρόνου, την αποστολή και την
εκδήλωση, ο Εύζωνας μπορεί να κληθεί να φορέσει μία από τις
παρακάτω στολές:
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α) Επίσημη Ευζωνική στολή
β) Χειμερινός ντουλαμάς
(στολή Μακεδονικού Αγώνα)
γ) Θερινός ντουλαμάς
(στολή Βαλκανικών Πολέμων)
δ) Κρητική στολή
ε) Ποντιακή στολή

Τα απάρτια της Ευζωνικής στολής είναι:
Φάριο. Το χαρακτηριστικό κάλυμμα της
κεφαλής είναι κατασκευασμένο από χοντρή κόκκινη τσόχα. Στο μέτωπο βρίσκεται καρφωμένο το μεταλλικό εθνόσημο.
Στο φάριο είναι προσαρμοσμένος ο μαύρος
μεταξένιος θύσανος, η φούντα που πέφτει στον
δεξιό ώμο του Εύζωνα εν είδει δακρύου. Το κόκκινο
και το μαύρο χρώμα συμβολίζουν τις θυσίες, το αίμα,
το πένθος και τα δάκρυα των Ελλήνων στον βωμό της
ελευθερίας κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας.
Περισκελίδα. Παντελόνι μακρύ κόκκινο για τους
Αξιωματικούς και σορτσάκι λευκό για τους Οπλίτες.
Μάλλινες κάλτσες. Είναι βαμβακερές και λευκές. Οι Οπλίτες χρησιμοποιούν συνολικά τέσσερις (δύο για κάθε πόδι) για να υπάρχει τέλεια
εφαρμογή και εικόνα. Και εδώ το χρώμα είναι
λευκό. Συγκρατούνται τεντωμένες με τη ζώνη
ανασπάστου.
Ζώνη λουστρινίου. Η ζώνη αυτή, αν και είναι μικρή σε μέγεθος, αποτελεί το βασικότερο εξάρτημα της στολής, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του όρου «Εύζωνας». Η ζώνη
των Οπλιτών είναι κατασκευασμένη από μαύρο λουστρίνι και δένει με μεταλλική πόρπη στο ύψος της μέσης, πάνω από τη φέρμελη. Στο μπροστινό της τμήμα προσαρτώνται δεξιά και αριστερά
δερμάτινες φυσιγγιοθήκες.
Επικνημίδες (καλτσοδέτες). Είναι κατασκευασμένες από
μετάξι και φοριούνται κάτω από το γόνατο, στο ύψος που αρχίζει
η κνήμη. Έχουν δύο φούντες από μετάξι και συμβολίζουν και αυτές, όπως και ο θύσανος, τα δάκρυα και το πένθος των υπόδουλων Ελλήνων.
Τσαρούχια. Πρόκειται για τα υποδήματα του Οπλίτη. Είναι
κόκκινου χρώματος και κατασκευασμένα από δέρμα. Στη σόλα
κάθε τσαρουχιού, ανάλογα το μέγεθος, υπάρχουν 60 έως 120
καρφιά (προκαδούρες). Αυτό κάνει ιδιαίτερα εντυπωσιακή την κίνηση των Ευζώνων, ειδικά την ώρα των Βημάτων. Κατά μέσο όρο
το κάθε τσαρούχι ζυγίζει 3,5 κιλά. Πλέον χαρακτηριστικό κομμάτι
είναι οι μαύρες φούντες που καταλήγουν στη μύτη του τσαρουχιού. Θεωρείται πως η αρχική τους χρήση ήταν να κρύβονται σε
αυτές μικρά κοφτερά αντικείμενα που θα μπορούσαν αιφνιδιαστικά να τραυματίσουν τον εχθρό σε μία «σώμα με σώμα» μάχη.
Άλλη άποψη είναι ότι οι φούντες προστάτευαν τα δάχτυλα των
ποδιών από το χιόνι και τα κρυοπαγήματα.

Όπλο. Το όπλο που χρησιμοποιείται είναι το Μ1 Garrand. Είναι
το πιο δύσκολο κομμάτι λόγω της σωματικής πίεσης που ασκείται
στο σώμα. Για να είναι επιβλητική η κίνηση του Εύζωνα, στην κίνηση του «επ΄ώμου», ο Εύζωνας χτυπά με μεγάλη δύναμη το όπλο
στον ώμο του για να προκληθεί θόρυβος.
Ο χειμερινός ντουλαμάς, χρώματος σκούρο μπλε,
αποτελεί φόρο τιμής στους Μακεδονικούς αγώνες του
ελληνισμού. Φοριέται κατά την ευζωνική υπηρεσία τις
καθημερινές της χειμερινής περιόδου. Ο ντουλαμάς κουμπώνει στο στήθος με δύο μη παράλληλες σειρές από 14
επιμεταλλωμένα κουμπιά. Όλα τα κουμπιά μαζί σχηματίζουν ένα κανονικό τραπέζιο. Κάτω από τη μέση
καταλήγει σε μία φουστανέλα με 44 πτυχώσεις.
Ο θερινός ντουλαμάς, μπεζ χρώματος, αποτελεί
φόρο τιμής στους Βαλκανικούς Πολέμους. Φοριέται στην
ευζωνική υπηρεσία τις καθημερινές της θερινής περιόδου. Κουμπώνει με μία κατακόρυφη σειρά από πέντε λεία
μπρούτζινα κουμπιά. Ο γιακάς φέρει ένα επίγραμμα από
μπλε τσόχα σε κάθε πλευρά του. Ο ντουλαμάς στο κάτω
μέρος σχηματίζει «φουστανέλα» με 42 πτυχές.
Η πλέον ξεχωριστή στολή είναι η επίσημη ευζωνική ή αλλιώς, τα λευκά. Φοριέται στην ευζωνική υπηρεσία τις Κυριακές,
τις επίσημες εορτές και αργίες, σε τελετές για απόδοση τιμών και
καταθέσεις στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και
σε εκδηλώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο.
Η επίσημη ευζωνική στολή είναι πιο σύνθετη φορεσιά με
περισσότερα κομμάτια ρουχισμού από τον απλό ντουλαμά. Τα
«λευκά» παίρνουν το όνομά τους από την ύπαρξη της παραδοσιακής λευκής φουστανέλας και του ευζωνικού υποκαμίσου. Το
πουκάμισο, ο Υποδήτης, είναι κατασκευασμένο από λευκό χασέ
(βαμβακερό ύφασμα), με μεγάλο άνοιγμα μανικιών. Η Φουστανέλα είναι κατασκευασμένη από ύφασμα μήκους 30 μέτρων και
βάσει της λαϊκής παράδοσης έχει 400 πιέτες- μία για κάθε χρόνο
σκλαβιάς. Αποτελείται από δύο μέρη, τα φύλλα, τα οποία κλείνουν περιμετρικά, σχηματίζοντας από ένα ημικύκλιο. Κάθε φύλλο
στερεώνεται με δύο κορδόνια και με μία δερμάτινη ζώνη. Με τη
ζώνη αυτή ο Εύζωνας μπορεί να ρυθμίσει
το μήκος της φουστανέλας. Το μήκος της
φουστανέλας πρέπει να είναι τέτοιο ώστε,
στην στάση προσοχής, να είναι στο ίδιο
ύψος με τα ακροδάχτυλα του Εύζωνα.
Μπροστά από τη φουστανέλα, πέφτει η
Σημαία, μια σειρά από 174 μπλε και λευκά κρόσσια που συμβολίζουν στον γαλανό ουρανό της ελεύθερης Πατρίδας και
τον αφρό των κυμάτων της θάλασσας. Η
Σημαία δένει στη μέση με κορδόνι. Το πιο
σημαντικό και εντυπωσιακό κομμάτι της
στολής αυτής είναι η Φέρμελη, το γιλέκο

δηλαδή των Ευζώνων. Είναι κατασκευασμένη από λευκό μάλλινο
ύφασμα και έχει πλούσια διακοσμητικά κεντήματα υψηλής λαογραφικής αξίας. Τα μανίκια της φέρμελης, πλούσια σε διακοσμητικά σχέδια, πλέον δεν φοριούνται, αλλά πέφτουν στην πλάτη.
Η στολή των Αξιωματικών, όπως την ξέρουμε σήμερα, καταργήθηκε το 1941 και επανήλθε το 1968. Αν και
οι δύο στολές (του Οπλίτη και του Αξιωματικού) μοιράζονται τα παραπάνω απάρτια, η στολή του Αξιωματικού
έχει επιπλέον και τα εξής:
• το φάριο που μαζί με το εθνόσημο φέρονται και τα
διακριτικά του βαθμού του στελέχους,
• τον θύσανο που είναι πιο κοντός και προσαρμοσμένος επί του φαρίου με διάκοσμο από χρυσή κλωστή,
• τη φέρμελη, κατασκευασμένη από βαθυκόκκινο βελούδινο ύφασμα και κεντημένη με χρυσή κλωστή,
• τα στιβάλια (κόκκινα μποτάκια, αντί τσαρουχιών), τα
οποία σκεπάζονται από χρυσοκόκκινες περικνημίδες
(=τουζλούκια),
• τη δερμάτινη ζώνη με χρυσή μεταλλική φυσιγγιοθήκη,
• τη σπάθα, πιστό αντίγραφο των οπλαρχηγών του 1821.
Αν και η σημερινή Προεδρική Φρουρά έχει μόνο τελετουργικό, εθιμοτυπικό χαρακτήρα, αυτό δεν μειώνει την αποστολή του
Εύζωνα ακόμα και στις μέρες μας. Ο σημερινός Εύζωνας παραμένει τιμητικά όλο το 24ωρο στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και αποδίδει με σεβασμό τις προβλεπόμενες τιμές στη Σημαία μας κατά την έπαρση και υποστολή της στον Ιερό Βράχο της
Ακρόπολης, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης ολόκληρου του έθνους
προς τους ήρωες του παρελθόντος. Μένει άγρυπνος φρουρός
και χτυπά δυνατά τα πόδια του για να ακούν οι πρόγονοί μας ότι
είμαστε ελεύθεροι.
Ευχαριστούμε θερμά την Ανθυπασπιστή κ. Δήμητρα Ψυχογυιού, που υπηρετεί στην Προεδρική Φρουρά, για την ξενάγηση στους χώρους του Στρατοπέδου της ΠΦ και την πολύτιμη
βοήθειά της να συνταχθεί το συγκεκριμένο άρθρο.
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Σκοτεινή ύλη
και σκοτεινή ενέργεια

Η ύλη αυτή ονομάζεται «σκοτεινή ύλη» και κατά κάποιο τρόπο συμπληρώνει το έλλειμα μάζας (ύλης) που
εμφανίζεται. Η σκοτεινή ύλη αποτελεί περίπου το 25%
του σύμπαντος.

Σ

τη γειτονιά της Γης μας υπάρχουν πολλά μικρά
και μεγάλα ουράνια σώματα σε συνεχή κίνηση
και μπορούμε να δούμε κάποια από αυτά, ακόμα και με γυμνό μάτι, στο νυχτερινό ουρανό. Τα πιο
κοντινά κινούνται γύρω από τον Ήλιο και αποτελούν το
ηλιακό μας σύστημα. Ορισμένα πιο μακρινά συγκροτούν, μαζί με το ηλιακό σύστημα, το γαλαξία μας. Πολλοί γαλαξίες μαζί σχηματίζουν σμήνη γαλαξιών και όλα
αυτά μαζί δεν είναι τίποτε άλλο παρά το γνωστό μας
σύμπαν. Η ύλη που βρίσκεται στο σύμπαν έχει μάζα,
αλληλεπιδρά με ελκτικές βαρυτικές δυνάμεις και είναι
διάσπαρτη στον φαινομενικά κενό ενδιάμεσο χώρο
του διαστήματος. Η γνωστή μας ύλη αποτελεί περίπου
το 5% του σύμπαντος.
Μελετώντας την κίνηση των αστεριών και κάνοντας μαθηματικούς υπολογισμούς μπορούμε έμμεσα
να υπολογίσουμε τη μάζα τους, χρησιμοποιώντας νόμους της Φυσικής. Επιπλέον, γνωρίζοντας την ταχύτητα ενός αστεριού, μπορούμε να υπολογίσουμε τη
μάζα όλων των αστεριών αλλά και των νεφελωμάτων
που βρίσκονται ανάμεσα στο αστέρι και στο κέντρο
του γαλαξία στον οποίο βρίσκονται, λόγω της βαρυτικής τους αλληλεπίδρασης. Έτσι, υπολογίζοντας την
ύλη που περιλαμβάνεται στο εσωτερικό ενός γαλαξία,
παρουσιάζεται ένα έλλειμα μάζας αφού η μετρήσιμη
ύλη δεν φαίνεται να είναι ικανή να συγκρατήσει στις
τροχιές τους τα αστερία του γαλαξία, με τις ελκτικές
δυνάμεις που ασκούνται, ειδικά αυτά που είναι πιο
απομακρυσμένα από το κέντρο του. Αυτό σημαίνει ότι
στο γαλαξία μας υπάρχει περισσότερη ύλη από αυτή
που μπορούμε να δούμε και να υπολογίσουμε.

Στο τέλος του προηγούμενου αιώνα οι επιστήμονες
πίστευαν ότι μειώνεται συνεχώς ο ρυθμός με τον οποίο
απομακρύνονται μεταξύ τους οι γαλαξίες (μετά το Big
Bang), αφού αλληλεπιδρούν με βαρυτικές δυνάμεις οι
οποίες είναι ελκτικές. Μετά το τέλος του 1990 όμως
παρατηρήθηκε εντελώς το αντίθετο! Σύμφωνα με πολύ
δύσκολους και χρονοβόρους υπολογισμούς, διαπιστώθηκε ότι οι γαλαξίες βρίσκονται πολύ πιο μακριά απ’
ότι υπολογίζαμε, σαν να δέχονται μία ξεχωριστή δύναμη που τους κάνει να απωθούνται αντί να έλκονται. Η
δύναμη αυτή αποδόθηκε σε μία αόρατη «ουσία» που
υπάρχει παντού στο σύμπαν, η οποία χαρακτηρίστηκε
με τον όρο «σκοτεινή ενέργεια». Αυτή αποτελεί περίπου το 70% του σύμπαντος.

Το περιεχόμενο του Σύμπαντος όπως μετρήθηκε από το WMAP
και υπολογίστηκε από επιστημονική ομάδα της NASA/WMAP
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Η γνωστή ύλη

Ο

ι βασικές καταστάσεις της ύλης που μπορούν να αντιληφθούν οι αισθήσεις μας είναι η Στερεή, η Υγρή και η Αέρια.
Για πρώτη φορά στα τέλη του 19ου αιώνα ο Άγγλος φυσικός Ουίλιαμ Κρουκς (William Crookes, 17 Ιουνίου 1832 – 4 Απριλίου 1919),
πειραματιζόμενος με τους σωλήνες κενού αναφέρει μια νέα τέταρτη, αόρατη τότε, κατάσταση της ύλης που ακτινοβολεί μέσα
στους σωλήνες κενού. Αργότερα το 1928 ο Irving Langmuir ονόμασε αυτή τη νέα (τέταρτη) μορφή της ύλης Πλάσμα.

Η πέμπτη κατάσταση της ύλης είναι το συμπύκνωμα Bose Einstein (Bose - Einstein condensate, BEC). Αυτή είναι μια κατάσταση της ύλης ενός αραιού αερίου μποζονίων που έχει ψυχθεί
σε θερμοκρασίες κοντά στο απόλυτο μηδέν (0 K ή -273.15 °C).
Υπ’ αυτές τις συνθήκες, πολλά από τα μποζόνια καταλαμβάνουν την ίδια κβαντική κατάσταση. Αυτή η κατάσταση της ύλης
προβλέφθηκε από τους Satyendra Nath Bose(Μπόζε) και Albert
Einstein (Αϊνστάιν) το 1925. Τα συμπυκνώματα είναι ρευστά σε
εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες που παρουσιάζουν ιδιότητες
που δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητές, όπως η υπερευστότητα και η υπεραγωγιμότητα. Τα φαινόμενα αυτά είναι κβαντικής
φύσης και οφείλονται στο ότι τα ρευστά αυτά βρίσκονται στην
κατάσταση ελάχιστης ενέργειας. Χρειάστηκαν 70 χρόνια για να
πραγματοποιηθεί η συμπύκνωση BEC το 1995 από τους Έρικ
Κορνέλ και Καρλ Βίμαν στο Εργαστήριο NIST του Πανεπιστημίου
Μπόλντερ στο Κολοράντο, ψύχοντας άτομα Ρουβιδίου. Μοιράστηκαν το βραβείο Νόμπελ 2001 μαζί με τον Βόλφγκανγκ Κέτερλε (Wolfgang Ketterle) του MIT για την ανακάλυψή τους.
Καθώς προσπαθούσαμε να συμβιβαστούμε με τις νέες καταστάσεις της ύλης και τις ιδιότητές τους ήρθαν να προστεθούν
και νέες καταστάσεις όπως αυτή ενός αστέρα νετρονίων ή μιας
μαύρης τρύπας. Όλες αυτές οι μορφές ύλης όμως, αν και παράξενες μπορούσαν να περιγραφούν από το «Καθιερωμένο Πρότυπο» (Standard Model) των στοιχειωδών σωματιδίων. Η σημερινή
μας θεωρία για τα στοιχειώδη σωματίδια δεν μπορεί να εξηγήσει
την ύπαρξη της σκοτεινής ύλης.
Αυτή η νέα επανάσταση ξεκίνησε μάλλον ήρεμα. Το 1933 ο
Fritz Zwicky (Ζβίκι, Εικόνα 2), αστρονόμος του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Καλιφόρνιας, εργαζόμενος στο αστεροσκοπείο
του όρους Γουίλσον, παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο σχετικά με
την κίνηση μιας ομάδας γαλαξιών, σε απόσταση δεκάδων εκατομμυρίων ετών φωτός από εμάς. Οι σχετικές τους ταχύτητες
ήταν τόσο μεγάλες, ώστε η τυπική βαρυτική έλξη λόγω της ορατής ύλης στο εσωτερικό των γαλαξιών δεν θα έπρεπε να επαρκεί
για τη συγκρότησή τους. Ωστόσο η συγκράτηση υπάρχει. Εκείνα
τα χρόνια δεν δόθηκε η απαιτούμενη προσοχή στις παρατηρήσεις του Zwicky.

Εικόνα 4: Vera Rubin

Εικόνα 2: Fritz Zwicky

Σκοτεινή ύλη
Τη δεκαετία του 1960 άρχισε να αναδύεται η πραγματική σημασία των παρατηρήσεων του Zwicky. Η αστρονόμος Vera Rubin
(Βέρα Ρούμπιν, Εικόνα 4) μετά από εκτεταμένες έρευνες παρουσίασε καμπύλες περιστροφής γαλαξιών οι οποίες δεν ταυτίζονται με τις προβλέψεις της Νευτώνειας μηχανικής. Σύμφωνα με
την κλασική μηχανική η ταχύτητα περιστροφής σαν συνάρτηση
της απόστασης από το κέντρο περιστροφής θα είναι:
Στο δικό μας Κοπερνίκειο πλανητικό σύστημα οι ταχύτητες
περιστροφής των πλανητών γύρω από τον Ήλιο μειώνονται με
την απόσταση όπως φαίνεται και στην Εικόνα 5.
Εάν ένας γαλαξίας στρέφονταν σαν ένα στερεό σώμα τότε
οι ταχύτητες περιστροφής θα έπρεπε να αυξάνονται με την απόσταση. Για την νευτώνεια μηχανική οι ταχύτητες περιστροφής θα
έπρεπε αρχικά να αυξάνουν και έπειτα στα εξωτερικά τμήματα
του γαλαξία θα έπρεπε να ξεκινούν να μειώνονται, όπως γίνεται
και με το παράδειγμα του πλανητικού μας συστήματος όπως φαίνεται και στο διάγραμμα της Εικόνας 6.
Οι παρατηρήσεις του Ζβίκι αρχικά και αργότερα της Βέρας
Ρούμπιν και άλλων δείχνουν ότι οι ταχύτητες στα εξωτερικά μέρη
των γαλαξιών παραμένουν μεγάλες και σχετικά σταθερές (Εικόνα
7), οπότε η βαρυτική έλξη της ορατής ύλης στο εσωτερικό των
γαλαξιών δεν θα έπρεπε να επαρκεί για την εξήγησή της περιστροφής τους.

Εικόνα 5:
Οι ταχύτητες
περιστροφής
των πλανητών
του ηλιακού μας
συστήματος.
Παρατηρούμε ότι
όσο απομακρυνόμαστε από τον
Ήλιο η ταχύτητα
περιστροφής
μειώνεται.

Όλα αυτά μας οδήγησαν στο αναμφισβήτητο συμπέρασμα
ότι στα συστήματα αυτά φαίνεται να υπάρχει και κάτι άλλο, του
οποίου η μάζα είναι αρκετά μεγάλη ώστε να επιτυγχάνεται η βαρυτική συγκράτηση. Συνεπώς η βαρυτική έλξη αυτής της «σκοτεινής ύλης» καθορίζει την κίνηση των αστέρων στους γαλαξίες,
των γαλαξιών στα γαλαξιακά σμήνη, και τελικά του ίδιου του σύμπαντος.
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Εικόνα 6: Πρόβλεψη της ταχύτητας περιστροφής των σωμάτων
σε γαλαξία για την νευτώνεια μηχανική.

NASA/CXC/SAO

Σκοτεινή ενέργεια
Η σκοτεινή ενέργεια, όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή,
είναι μια υποθετική μορφή ενέργειας που βρίσκεται διασκορπισμένη σε ολόκληρο το σύμπαν και θεωρούμε ότι με την ύπαρξή
της μπορούμε να εξηγήσουμε το γεγονός ότι το σύμπαν διαστέλλεται με επιταχυνόμενο ρυθμό. Η φύση της σκοτεινής ενέργειας
αποτελεί ένα μυστήριο αφού φαίνεται να εμφανίζει ομοιογένεια,
χωρίς να έχει μεγάλη πυκνότητα. Παράλληλα αλληλεπιδρά μόνο
με βαρυτικές δυνάμεις.
Το 1998 δύο διαφορετικές ομάδες αστρονόμων ερευνούσαν
για μακρινούς σούπερ νόβα, με στόχο να μετρήσουν τον ρυθμό με τον οποίο ελαττώνεται η διαστολή του σύμπαντος. Από τη
έρευνα τους προέκυψε ότι η διαστολή του σύμπαντος επιταχυνόταν αντί να επιβραδύνεται και αυτό τους συγκλόνισε. Πραγματικά τα πρώτα εννέα δισεκατομμύρια χρόνια μετά τη μεγάλη
έκρηξη, η βαρυτική δύναμη της ύλης επιβράδυνε τη διαστολή
του σύμπαντος, ενώ τα τελευταία πέντε δισεκατομμύρια χρόνια η
διαστολή του σύμπαντος επιταχύνεται, αφού η απωστική δύναμη
της σκοτεινής ενέργειας υπερέβη την ελκτική δύναμη της ύλης.
Η σκοτεινή ενέργεια έχει εμφανιστεί πολλές φορές στην κοσμολογία. Πρώτα από τον Einstein οι υπολογισμοί του οποίου
έδειχναν ότι ένα σύμπαν που περιείχε μόνο ύλη δεν μπορούσε
να παραμένει στατικό χωρίς την μαθηματική πρόσθεση του μιας
επιπλέον ποσότητας.
Στη συνέχεια περί το 1980 αναπτύχθηκε η θεωρία του πληθωρισμού, σύμφωνα με τη οποία το αρχικό σύμπαν υφίσταται μια

Εικόνα 7: Σύγκριση της καμπύλης περιστροφής του γαλαξία
NGC 3198, από το THINGS με πρόσφατους προσδιορισμούς
από τη βιβλιογραφία. Όλες οι καμπύλες έχουν διορθωθεί σε
απόσταση 13,80 Mpc. Τα σύμβολα και οι αναφορές αναφέρονται στο σχήμα (de Blok, n.d.).

σύντομη περίοδο εκθετικά επιταχυνόμενης διαστολής. Ο πληθωρισμός αποδείχτηκε μια πολύ πετυχημένη θεωρία που επιλύει
πολλά παράδοξα που σχετίζονται με το μοντέλο του Big bang και
οι προβλέψεις της συμφωνούν με τις μετρήσεις της δομής σε
πολύ μεγάλη κλίμακα καθώς και με τις μετρήσεις της κοσμικής
ακτινοβολίας υποβάθρου.

Πηγές:
de Blok, W. e. (n.d.). http://inspirehep.net/record/799171?ln=el. (W. e.
de Blok, Εκδότης) Ανάκτηση 04 06, 2018, από INSPIRE HEP: http://
inspirehep.net/record/799171/plots
Krauss, L. (2005). ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ, η πεμποτουσία του σύμπαντος.
ΑΘΗΝΑ: ΤΡΑΥΛΟΣ.
Liddle, A. (2003). An introduction to modern cosmology (Second
edition ed.). West Sussex: WILEY.
NASA/WMAP, S. t. (2008, Μάρτιος 1). Universe content pie chart.jpg.
Ανάκτηση από www.commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dark_
matter?uselang=el#/media/File:Universe_content_pie_chart.jpg:
www.map.gsfc.nasa.gov/media/080998/index.html
www.physics4u.gr/blog
www.physics.ntua.gr/POPPHYS/60/dark_energy.html
Συντακτική Ομάδα:
Νικόλαος Παπαδόπουλος, Φυσικός
Ιωάννης Παπαδημητρίου, Φυσικός MSc.
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Quilling
Η τέχνη του χαρτιού

Τι είναι το quilling;
Το quilling είναι η τέχνη του χαρτιού. Με αυτή την τεχνική κατασκευάζουμε έργα τυλίγοντας λωρίδες χαρτιού, τις
οποίες τοποθετούμε σε καμβά για να αναδεικνύονται πιο
εντυπωσιακές είτε αποδίδοντας μια αναπαράσταση (π.χ. ένα
φάρο, ένα δέντρο) είτε ως διακοσμητικό (π.χ. σκουλαρίκια).
Η ιστορία του quilling

Η

τέχνη του quilling ξεκίνησε με την ανακάλυψη του χαρτιού
στην Κίνα. Ωστόσο, άλλες πηγές αναφέρουν ότι η πρακτική του quilling ξεκίνησε στην αρχαία Αίγυπτο. Μάλιστα πολλοί
ισχυρίζονται ότι η τεχνική ξεκίνησε για την κατασκευή κοσμημάτων τυλίγοντας χρυσά ή ασημένια σύρματα. Η τεχνική του
να φτιάχνεις όμορφα σχήματα και σχέδια από λεπτές λωρίδες
χαρτιού, δεν είναι καθόλου βέβαιο σε ποια χώρα πρωτοξεκίνησε. Δεν θα ήταν λάθος να ισχυριστεί κάποιος ότι η τέχνη αυτή
έχει μια πολυπολιτισμική αφετηρία. Έγινε δημοφιλής στην Ευρώπη στα τέλη του 16ου –αρχές 17ου αιώνα. Kατά τη διάρκεια
της Αναγέννησης, Γάλλοι και Ιταλοί μοναχοί χρησιμοποίησαν το
quilling για να διακοσμήσουν καλύμματα βιβλίων και θρησκευτικά αντικείμενα. Το πιο συνηθισμένο χαρτί ήταν λωρίδες χαρτιού που κόπηκαν από τις επιχρυσωμένες άκρες των βιβλίων.
Αργότερα, κατά το 18ο και 19ο αιώνα, η τεχνική αυτή έγινε μια
αρκετά δημοφιλής ενασχόληση στις γυναίκες, οι οποίες συνήθιζαν να διακοσμούν με λωρίδες χαρτιού έπιπλα και κεριά.
Υλικά απαραίτητα για quilling
Για να αξιοποιήσετε την τεχνική quilling χρειάζεστε σχετικά
απλά υλικά και εργαλεία και εκτός των άλλων θα περάσετε το
χρόνο σας πολύ ευχάριστα. Για να φτιάξετε ένα quilling, αρκεί
να πάρετε λεπτές λωρίδες χαρτιού οι οποίες πρέπει να τυλιχθούν και να κολληθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργηθούν σχήματα.
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Αντί για έτοιμες λεπτές λωρίδες μπορείτε να φτιάξετε λωρίδες από χαρτιά εκτυπωτή, τα οποία ανάλογα με αυτό που
θέλετε να αποδώσετε, καλό είναι να είναι διαφορετικού χρώματος. Ένας εύκολος τρόπος για το τύλιγμα του χαρτιού είναι
με την χρήση μιας οδοντογλυφίδας. Διαφορετικά μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε μια βελόνα ή ακόμα και ένα μολύβι. Καλύτερο αποτέλεσμα όμως θα πετύχετε χρησιμοποιώντας ειδικό
εργαλείο τυλίγματος.

Αφού τυλίξετε τη λωρίδα χαρτιού μπορείτε ανάλογα με το
σχήμα που θέλετε να πετύχετε (φύλλο, μάτι, πέταλο, δάκρυ,
κ.α.) να απλώσετε λευκή κόλλα atlacol ή κόλλα χειροτεχνίας
στο άκρο του ρολού και στη συνέχεια να διαμορφώσετε το
σχήμα αφήνοντας το ρολάκι χαλαρό μέχρι το μέγεθος που
χρειάζεστε. Υπάρχουν διάφορα αντικείμενα που μπορούν να
σας βοηθήσουν στα μεγέθη. Μπορείτε για αυτό το σκοπό να
αξιοποιήσετε μικρά καπάκια, δακτυλίδια από κουρτίνες, κουμπιά, κρίκους και ροδέλες. Μπορείτε επίσης εναλλακτικά να διαμορφώσετε ένα πλέγμα από οδοντογλυφίδες και στο κέντρο
του πλέγματος να αφήσετε το ρολάκι να πάρει το μέγεθος και
το σχήμα που χρειάζεστε για το έργο σας.

To project των μαθητών
Οι μαθητές του τμήματος γ2 γυμνασίου αφού πειραματίστηκαν με τη δημιουργία διαφόρων σχημάτων quilling δημιούργησαν με την τεχνική αυτή καπελάκια σε διάφορα χρώματα.

Πηγές:
www.toftiaxa.gr
www.mypaperquilling.com
www.ftiaxto.gr
www.littlecirclesshop.net
www.pinterest.com
www.etsy.com
Συμμετέχοντες μαθητές:
Χρήστος Καρανάνος, Αντώνης Κωνσταντιανός, Σάββας Κωνσταντινίδης, Κρυσταλλία Μασώνου, Μανώλης Μελαδάκης, Βασίλης Μητρούλιας, Νικόλαος Μιχιώτης, Βάιος Ντάκος, Ελένη
Πεταλά, Φιλίππα Πετρόγλου, Γεωργία Πολίτη, Γεωργία Ράμμου, Κωνσταντίνος – Ελευθέριος Στουραΐτης, Αγγελική – Παρασκευή Σφίχτη, Αιμιλία Τάτα
Καθηγητής Σύμβουλος:
Γιάννης Καμπίτης, Καθηγητής Τεχνολογίας

άδραξε 49

Ταξίδι στο βάθος του χρόνου

με ένα Τηλεσκόπιο!

Τηλεσκόπιο Αρίσταρχος

Η

μελέτη του σύμπαντος αποτελεί ένα κοσμολογικό
πρόβλημα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους από
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αντικειμενικός σκοπός
είναι η κατανόηση της εξέλιξής του σύμπαντος αλλά και της
δημιουργίας του. Ένα ταξίδι στον χρόνο ίσως αποκάλυπτε μυστικά και θεωρίες που προβληματίζουν τον άνθρωπο από τις
πρώτες στιγμές της παρουσίας του στον φιλόξενο πλανήτη Γη.
Το άγνωστο πάντα συναρπάζει και προκαλεί. Κι αν ένα ταξίδι στο μέλλον είναι σήμερα ανέφικτο, δεν συμβαίνει το ίδιο
με ένα ταξίδι στο παρελθόν. Υπάρχουν πολύ κοντά μας, δίπλα
μας θα λέγαμε, τρόποι με τους οποίους μπορούμε να ΄΄δούμε΄΄
βαθιά πίσω στο χρόνο!
Αρκούν μία ξάστερη νύχτα με καθαρό ουρανό και ένα τηλεσκόπιο, από αυτά που η σύγχρονη επιστήμη μας παρέχει,
ώστε να κάνουμε ένα συναρπαστικό ταξίδι στο μακρινό παρελθόν. Ο καθαρός ουρανός και η ξάστερη νύχτα χρειάζονται
για να είναι ευδιάκριτο το φως που εκπέμπουν τα ουράνια σώματα είτε πηγάζει από τα ίδια είτε προέρχεται από ανάκλαση
του φωτός που εκπέμπεται από ένα άλλο σώμα. Το τηλεσκόπιο χρειάζεται γιατί συλλέγει αυτό το φως! Κι αν η διάμετρος
του μπροστινού φακού του τηλεσκοπίου είναι μεγαλύτερη,
τότε συλλέγουμε περισσότερο φως και βλέπουμε ακόμη βαθύτερα στον χρόνο!
Κοιτώντας ψηλά στον ουρανό με γυμνό μάτι μπορούμε να
δούμε αστέρια που βρίσκονται μόνο στον δικό μας γαλαξία. Το
πιο μακρινό σημείο αμυδρής οπτικής επαφής του ανθρώπου
με γυμνό μάτι είναι ο γαλαξίας της Ανδρομέδας, που φαίνεται ως μια γαλακτώδης μουτζούρα στον ουρανό και απέχει 2.2
εκατ. έτη φωτός από τη Γη. Εκτός όμως από τον Γαλαξίας μας
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που είναι μια τεράστια συλλογή σκόνης, αερίων και αστεριών,
στο Σύμπαν υπάρχουν τουλάχιστον μισό τρισεκατομμύριο γαλαξίες με περίπου 250 δισεκατομμύρια αστέρια ο καθένας.
Με ένα μικρό τηλεσκόπιο διαμέτρου μπροστινού φακού 10cm
μπορούμε να διακρίνουμε αντικείμενα σε απόσταση πάνω από
100 εκατ. έτη φωτός. Είναι τεράστια η διαφορά της απόστασης
στην οποία μπορούμε να δούμε σε σχέση με το γυμνό μάτι, δεδομένου ότι το ένα έτος φωτός είναι ίσο με 10 τρισεκ. χιλιόμετρα. Καθώς όμως το φως ΄΄τρέχει΄΄ με πεπερασμένη ταχύτητα,
περίπου 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, συμπεραίνουμε
ότι για να φτάσει το φως στα μάτια μας απαιτείται πολύς χρόνος. Κοιτώντας λοιπόν με το τηλεσκόπιο βλέπουμε εικόνες από
το παρελθόν των ουρανίων σωμάτων. Το ταξίδι στο παρελθόν
είναι πλέον γεγονός.
Την δυνατότητα αυτή μας την δίνουν τα οπτικά τηλεσκόπια
που έχουν εγκατασταθεί σε συγκεκριμένα σημεία της χώρας
μας είτε για ερευνητικούς σκοπούς είτε για καθαρά εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα τηλεσκόπια μας ανοίγουν τις πύλες τους,
ανοίγοντας ταυτόχρονα το παράθυρο στο παρελθόν μας.
Ξεκινώντας την παρουσίαση των τηλεσκοπίων που μπορούμε να επισκεφτούμε να τονίσουμε και πάλι ότι για καλύτερο
οπτικό αποτέλεσμα πρέπει να αποφύγουμε την φωτορύπανση,
δηλαδή τον υπερβολικό τεχνητό φωτισμό των πόλεων. Γι΄αυτόν
τον λόγο η θέση εγκατάστασης των τηλεσκοπίων είναι τέτοια
που να είναι ευνοϊκότερες οι συνθήκες παρατήρησης του έναστρου ουρανού.
Τα τρία μεγαλύτερα τηλεσκόπια της Ελλάδας βρίσκονται
κατά σειρά μεγέθους στην Αχαία, στην Κρήτη και στην Κορινθία και είναι τα εξής:

Τηλεσκόπιο Αρίσταρχος

Τηλεσκόπιο Αρίσταρχος

Τηλεσκόπιο Αρίσταρχος
στο Αστεροσκοπείο Χελμού στην Αχαία
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών)

Τηλεσκόπιο Σκίνακας

Βρίσκεται σε υψόμετρο 2.453m στο όρος Χελμός, με διάμετρο πρωτεύοντος κατόπτρου 2.3m, ύψος 8.4m και συνολικό
βάρος 34 τόνων. Κατασκευάστηκε το 2007 και είναι το νεότερο
και μεγαλύτερο τηλεσκόπιο της χώρας μας. Ταυτόχρονα είναι το
μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στα Βαλκάνια και το δεύτερο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στη ηπειρωτική Ευρώπη. Υπάρχει η δυνατότητα
να κάνει παρατηρήσεις τηλεχειριζόμενο από τις κεντρικές εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου στην Αθήνα.

Τηλεσκόπιο Σκίνακας
στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα στην Κρήτη
(Πανεπιστήμιο Κρήτης).

Τηλεσκόπιο Σκίνακας

Βρίσκεται σε υψόμετρο 1.752m στην κορυφή Σκίνακας
του όρους Ψηλορείτης λίγα μόνο χιλιόμετρα από τα Ανώγεια
κι έχει διάμετρο πρωτεύοντος κατόπτρου 1.29m. Αποτελεί το
δεύτερο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο της χώρας μας. Λειτουργεί
από το 1995 με την συνεργασία του Πανεπιστημίου της Κρήτης
και του Ινστιτούτου Max Plank της Γερμανίας.

Τηλεσκόπιο Κρυονερίου

Τηλεσκόπιο Κρυονερίου
στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου στην Κορινθία
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών).
Βρίσκεται σε υψόμετρο 930m στο όρος Κυλλήνη κοντά
στον οικισμό Κρυονερίου Κορινθίας, με διάμετρο πρωτεύοντος
κατόπτρου 1.23m. Κατασκευάστηκε το 1975 και αποτελεί το
τρίτο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο της χώρας μας. Σε συνεργασία
με την Ευρωπαική Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) καταγράφει
προσκρούσεις μετεωριτών στη Σελήνη.
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Αστεροσκοπείο Πεντέλης
Δύο μικρότερα τηλεσκόπια βρίσκονται στην Κεφαλλονιά και
στην Κορινθία και είναι τα ακόλουθα:

Τηλεσκόπιο «Ανδρέας Μιχαλιτσιάνος»
στο Αστεροσκοπείο Εύδοξος
στην Κεφαλλονιά

Τηλεσκόπιο Νewall

Βρίσκεται σε υψόμετρο 1070m στο όρος Αίνος της Κεφαλλονιάς κι έχει διάμετρο πρωτεύοντος κατόπτρου 0.6m.
Έχει κυρίως εκπαιδευτική χρήση.
Τηλεσκόπιο Newall
στην Πεντέλη Αττικής
Τηλεσκόπιο Αστεροσκοπείου Στεφανίου
στην Κορινθία
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο)
Βρίσκεται σε υψόμετρο 830m στο Αστεροσκοπείο Στεφανίου Κορινθίας, με διάμετρο πρωτεύοντος κατόπτρου 0.3m.
Φιλοξενείται εκεί από το 1971 και συμμετέχει στη διεξαγωγή
φωτοηλεκτρικών παρατηρήσεων. Θεωρείται κορυφαίο τηλεσκόπιο όσον αφορά παρατηρήσεις αστέρων εκλάμψεων.
Θα αναφερθούμε σε αυτό το σημείο στα δύο τηλεσκόπια
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που βρίσκονται στην περιοχή της Αθήνας και είναι ανοιχτά και προσβάσιμα για όλους
εμάς σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Να σημειώσουμε ότι
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών θεμελιώθηκε το 1842, δύο
χρόνια νωρίτερα από την ίδρυση του πρώτου Αμερικανικού
Αστεροσκοπείου στο Χάρβαρντ.

Βρίσκεται σε υψόμετρο 500m στον λόφο Κουφός της Πεντέλης, με διάμετρο πρωτεύοντος κατόπτρου 0.63m, ύψος 9m
και συνολικό βάρος 9 τόνων. Όταν κατασκευάστηκε στις αρχές
της δεκαετίας του 1870 ήταν το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στον
κόσμο! Σήμερα χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Τηλεσκόπιο Δωρίδη
στο Θησείο Αθήνας
Βρίσκεται σε υψόμετρο 109m στο λόφο Νυμφών στο Θησείο της Αθήνας, με διάμετρο πρωτεύοντος κατόπτρου 0.4m.
Εγκαταστάθηκε στο πρώτο κτίριο του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών που σήμερα στεγάζει τα ινστιτούτα Αστρονομίας και
Αστροφυσικής, Γεωδυναμικού, Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπισης. Σήμερα χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Τηλεσκόπιο Δωρίδης

Αστεροσκοπείο Εύδοξος

Τηλεσκόπιο Στεφανίου
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Τέλος ένα ακόμα τηλεσκόπιο που υπάρχει στην Αθήνα είναι
αυτό που έχει εγκατασταθεί στο Γεροσταθοπούλειο Πανεπιστημιακό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Γεροσταθοπούλειο τηλεσκόπιο
στην περιοχή Ζωγράφου Αττικής
Βρίσκεται σε υψόμετρο 250m στην Πανεπιστημιούπολη
Ζωγράφου, με διάμετρο πρωτεύοντος κατόπτρου 0.4m. Τοποθετήθηκε το 2000 στην ταράτσα του τμήματος Φυσικής του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποτελεί το
μοναδικό πλήρως ρομποτικό τηλεσκόπιο.
Γεροσταθοπούλειο Τηλεσκόπιο

Εκτός από τα τηλεσκόπια που έχουν εγκαταστήσει τα αντίστοιχα Αστεροσκοπεία, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη
ανάπτυξη της ερασιτεχνικής αστρονομίας. Πολλοί από εμάς
ανακαλύπτουμε τον μικρό ή τον μεγάλο παρατηρητή του ουρανού που κρύβουμε μέσα μας!
Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η αστροπαρατήρηση μας
περιμένει. Ειδικά στη χώρα μας όπου στο μεγαλύτερο μέρος
του έτους ο ουρανός είναι καθαρός. Μπορούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα για να μελετήσουμε τον νυχτερινό ουρανό βλέποντας εκατομμύρια χρόνια πίσω!

Πηγές:
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Σιμόπουλος Διονύσιος: Ελληνικά Τηλεσκόπια
www.eugenfound.edu.gr
Tζουγανάτος Λευτέρης: Τα μεγαλύτερα ελληνικά τηλεσκόπια
www.astro.noa.gr
noa.gr
kryoneri.astro.noa.gr
skinakas.physics.uoc.gr
observatory.phys.uoa.gr
helmos.astro.noa.gr
spacegates.wordpress.com
Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία
Ματσόπουλος Θεοφάνης
Charmandaris V. Hellenic Astronomical Society
spacegates.wordpress.com
SKAI Kairos
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας www.gsrt.gr
www.archaiologia.gr
www.enikos.gr
Γαζέας Κοσμάς
www.mapio.net

Συγγραφή άρθρου:
Άννα Παπακώστα, Φυσικός
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Mobility
Challenges
in Athens
Have you ever wondered why you see so few
people with disability in the streets of Athens? Or
perhaps why people have to walk in the middle of
the street instead of on the pavement? Is it because
there are no people with disability in Athens or, most
probably, because being able to move around in
the maze of this modern urban area is more of a
feat than anything else?

A

thens is home to a large percentage of the inhabitants of
Greece. As such, it presents a number of acute difficulties
for most people regardless of whether they have some sort of
disability or not.

Athens accessible and people-friendly. We should all help open
up the city to everybody who wishes to socially participate in the
life of this vivid cultural capital. We simply need to think carefully,
raise public awareness and come up with viable solutions.

People with disability, the sightless or partially sighted, the
deaf or those who are hard of hearing, parents pushing prams
or walking while holding their children’s hands, people with a
broken leg, elderly people with limited walking abilities, all face
severe problems in their effort to move around a city that shows
them its inhumane face every single minute.

Let’s make a concerted effort to change our street
culture so that we can all live our life to the full:

Mobility is a right which everybody has. A right that should
ensure safe and independent accessibility to all public areas
for all people no matter what individual physical characteristics
each person has.

• Think twice before parking your vehicle on the pavement, on
ramps, on tactile pathways or on parking spaces for the disabled
• Remove all objects or obstructions that block free walking
on the pavements
• Help keep all pavements and public areas clean
• Abide by the laws that protect the rights of people with disability

Who is to blame for this situation? Is it simply the government officials, legislators, architects, planners, builders who
wish to design a world only for the young, agile, not very tall and
non disabled? Or, perhaps, the citizens who cannot realise how
uncomfortable it feels to be confined into a house just because
somebody has parked their car on the pavement outside or on
the tactile ground surface indicators for the people with vision
impairment?
The multi-faceted problem of mobility and navigation concerns everybody. So, we are all responsible for this situation
and we can all contribute to its amelioration in order to render
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• Educate those around you to make them realize how important it is to respect the rights of all the people and act as a
role model for them by showing respect and patience
• Allow guide dogs to enter your business
• Urge bus drivers to stop and use wheelchair lifts for the
people with disability
• Ask with politeness before you offer your help to anybody
who may need it

• Provide clear and accurate access information to anybody
who asks for it
• Look for volunteer opportunities in your area
• Put pressure on local authorities to make all public buildings
accessible, construct curb ramps, repair all damaged or dysfunctional equipment and surfaces (e.g. items, holes, staircases, pavements etc.), mark obstructions with tactile marking
• Press the authorities to install indicators of pedestrian
crossings, ticking devices on traffic lights, tactile tiles as well
as tactile maps for the blind or partially sighted and mark
such areas appropriately
• Use the social media to raise public awareness
• Break down the barriers of prejudice and distrust
• Report cases of discrimination or lack of respect
• Make sure laws on accessibility are enforced
Remember that a society which respects people
in need will always be eager to help you if need be.

Πηγές:
Heward, L.W. (2011). Παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μία εισαγωγή στην
ειδική εκπαίδευση (στ’ έκδοση) (μτφ. Χ.Λυμπεροπούλου). Αθήνα:
Τόπος. (έτος έκδοσης πρωτοτύπου 2009)
Κουρή, Μ. (2014). Πώς είναι να γεννιέσαι, να μεγαλώνεις και να ζεις
τυφλός; Διαθέσιμο στο: www.vice.com/gr
Πατσιλίβας, Γ. (2015). Ένας τυφλός είναι πάνω απ’ όλα άνθρωπος.
Συνέντευξη με τη Νικολέττα Μπακοπάνου. Διαθέσιμο στο: www.
lifonomy.wordpress.com
Χαραλαμπάκης, Μ. (2011). 20 Ερωτήσεις. Οι τυφλοί πολίτες αντιμετωπίζουν δεκάδες εμπόδια στις μετακινήσεις. Διαθέσιμο στο www.
tanea.gr
Debatingeurope.eu, (2016). How can cities be made more accessible
for disabled people? Διαθέσιμο στο: www.debatingeurope.eu
www.skep.gr
United Nations Organisation, (2003). Accessibility for the disabled. A
design manual for a barrier free environment. Διαθέσιμο στο: www.
un.org
WikiHow.com, (2015). How to help those who have a disability.
Πηγές φωτογραφιών:
www.raxtades.blogspot.com/2012/12/made-in-greece.html
www.cyclades24.gr/2015/12/anasxo-parkarisma-syros-limani-amea
www.giannis-papagiannis.gr/sevasmos-sta-atoma-me-eidikesanagkes
Συντακτική ομάδα:
Βασίλης Μητρούλιας, Βάιος Ντάκος, Χρυσούλα Παρθένη, Ναταλία Σολωμού, Μανώλης Συντέτας
Καθηγητής Σύμβουλος / Επιμέλεια Άρθρου:
Φωτεινή Κοκκίνου, Καθηγήτρια Aγγλικής Γλώσσας
Επιμέλεια φωτογραφιών:
Βασίλης Μητρούλιας
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STEPHEN HAWKING:
Ένα σπουδαίο μυαλό
πέρασε στην αιωνιότητα

Ο Stephen πριν
αποκτήσει τη νόσο

Ο Stephen στο γάμο του με την
Jane την οποία την γνώρισε στο
πανεπιστήμιο λίγο πριν αποκτήσει
τη νόσο του

O

Stephen William Hawking συγκαταλέγεται στους κορυφαίους επιστήμονες του 20ού αιώνα. Πρώτη φορά απευθύνθηκε στο κοινό με ένα βιβλίο, όπου περιγράφονται με απλό
τρόπο τα όρια των γνώσεων της ανθρωπότητας για τη φύση
του Χρόνου και του Σύμπαντος. Ήταν βρετανός θεωρητικός
φυσικός, κοσμολόγος, συγγραφέας και Διευθυντής Ερευνών
στο Κέντρο Θεωρητικής Κοσμολογίας στο Πανεπιστήμιο του
Κέιμπριτζ. Ήταν παράλυτος από τα είκοσι του χρόνια μέχρι το
θάνατο του (14 Μαρτίου 2018), καθώς έπασχε από μία αρρώστια του νευρομυικού συστήματος και ήταν καθηλωμένος σε
αναπηρική πολυθρόνα. Αλλά το πνεύμα του, ελεύθερο, γενναίο
και δυνατό, ταξίδευε στον απέραντο ωκεανό του Διαστήματος.

Σύμφωνα με τη Γενική Σχετικότητα, καθώς μια
μαύρη τρύπα «καταπίνει»
για πάντα τα φωτόνια και
τα σώματα που θα βρεθούν
μέσα στην «εμβέλεια» του
πανίσχυρου βαρυτικού της
πεδίου, καταστρέφει για πάντα και τις περισσότερες πληροφορίες που είναι κωδικοποιημένες σε αυτά. Έτσι, από εκείνη τη στιγμή κι έπειτα αυτές οι
πληροφορίες δεν μπορούν να ανακτηθούν από έναν εξωτερικό
παρατηρητή.

Μεταξύ των σημαντικών επιστημονικών εργασιών του ήταν
μια συνεργασία με τον Ρότζερ Πένροουζ επάνω σε θεωρήματα
βαρυτικής μοναδικότητας στα πλαίσια της γενικής θεωρίας της
σχετικότητας και η θεωρητική πρόβλεψη ότι οι μαύρες τρύπες
εκπέμπουν ακτινοβολία.

Αν και αρχικά ο SH υποστήριζε πως οι πληροφορίες χάνονται για πάντα, στην
πορεία διαπίστωσε πως είχε
κάνει λάθος.

O Χόκινγκ ήταν ο πρώτος που εξέθεσε μια κοσμολογία που
εξηγήθηκε από μια ένωση της γενικής θεωρίας της σχετικότητας και της κβαντικής μηχανικής. Ήταν φανατικός υποστηρικτής της ερμηνείας πολλών κόσμων της κβαντικής μηχανικής.
Ο Χόκινγκ είχε συντάξει εργασίες εκλαϊκευμένης επιστήμης,
στις οποίες συζητά τις θεωρίες και την κοσμολογία του γενικά.

«Είναι σαν να κάψει
κανείς μία εγκυκλοπαίδεια»,
είπε στην ομιλία του.

Το βιβλίο του «Το Χρονικό του Χρόνου» έμεινε στη λίστα με
τα best-seller της Βρετανικής Sunday Times για 237 εβδομάδες σπάζοντας ρεκόρ.

Αυτό σημαίνει πως οι μαύρες τρύπες είναι οι καλύτεροι
«σκληροί δίσκοι» στο σύμπαν, όπως είπε χαρακτηριστικά. «Ένα
από τα μεγαλύτερα μυστήρια, που προσπαθούμε σκληρά να
εξιχνιάσουμε, είναι με ποιον τρόπο μπορούν να αποθηκεύουν
τόσο όγκο πληροφοριών», κατέληξε.

«Οι πληροφορίες δεν έχουν χαθεί, αφού βρίσκονται στις
στάχτες. Ωστόσο, είναι δύσκολο να ανακτηθούν».

Η θεωρία του για τις μαύρες τρύπες
«Οι μαύρες τρύπες δεν είναι τελικά τόσο… μαύρες, ενώ,
παρόλο που εγκλωβίζουν ακόμη και το φως, ενδεχομένως
αφήνουν κάποια δίοδο διαφυγής – η οποία μάλιστα πιθανόν να
οδηγεί και σε κάποιο άλλο σύμπαν.»
«Οι μαύρες τρύπες δεν είναι αιώνιες φυλακές, όπως νομίζαμε κάποτε. Υπάρχει η δυνατότητα διαφυγής, πιθανόν μέσω
ενός άλλου σύμπαντος».
Μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις του Βρετανού φυσικού
ήταν ότι προέβλεψε θεωρητικά πως οι μαύρες τρύπες εκπέμπουν
ακτινοβολία, η οποία έχει ονομαστεί «ακτινοβολία Χόκινγκ».
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Πηγή:
Stephen Hawking, Το Χρονικό του Χρόνου, Εκδόσεις: Κάτοπτρο
Σύνταξη άρθρου:
Ελένη-Μαρία Δρακούλη, μαθήτρια Γ’ Γυμνασίου
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Βασιλική Θεοφάνη, Φυσικός

Beliebte Sportarten

in Deutschland und in Griechenland
Leichtathletik

Leichtathletik ist sehr verbreitet, nicht nur in Griechenland,
sondern auch auf der ganzen Welt. Wegen der Attraktivität, der
Vielfalt und der Vielzahl ihrer Disziplinen ist sie das Herzstück der
Olympischen Spiele. Leichtathletik, die zu den ältesten Sportarten gehört, hatte früher den Namen „Volksturnen‘‘ und es gab
folgende Disziplinen: Laufen, Springen und Werfen, die auch für
die Kleinkinder natürliche Bewegungsformen sind. Es handelt
sich um einen individuellen Sport, außer dem 4-mal-100-MeterStaffellauf und dem 4-mal-400-Meter-Staffellauf. Die griechische
Mannschaft hat sehr viele Erfolge und Siege nach Griechenland
gebracht. Die bekannteste griechische Stabhochspringerin und
Olympiasiegerin ist Katerina Stefanidi, die auch Welt- und Europameisterin ist. Rosmarie Ackermann ist eine ehemalige deutsche Hochspringerin, die als erste Frau die Höhe von 2 Metern
übersprang und 1976 die Goldmedaille gewann.
Συντάκτης: Δημήτρης Μωραΐτης

Reiten

Gymnastik, Ruhe und Natur sind drei Gründe, warum man
Reiten mag. Man kann den Alltag und seine Verpflichtungen
vergessen, die Natur genießen und Sport in der frischen Luft
treiben. Reiten ist eine sehr alte Sportart, obwohl es erst seit
1912 zu den Olympischen Spielen gehört. Bereits bei den Olympischen Spielen in der Antike wurden Pferderennen im Hippodrom von Olympia veranstaltet. Es gibt viele Reitarten, wie zum
Beispiel Springen, Dressur, Jagdreiten oder Galopprennen. Als
Ausrüstung sind verschiedene Arten von Satteln zu finden, sodass der Reiter einen möglichst komfortablen und sicheren Sitz
hat. Natürlich darf ein Reithelm nicht fehlen.
Συντακτική ομάδα:
Πηγή-Βαρβάρα Λιούνη, Ιωάννης Λιούνης

Tennis

Tennis ist ein Rückschlagspiel, das von 2 oder 4 Spielern
gespielt wird. Man braucht einen Tennisschläger und Bälle, um
Tennis zu spielen. Man spielt gegen eine andere Person, allein
oder zusammen mit einem anderen Spieler gegen zwei Personen. Tennis ist eine weltweit bekannte Sportart. Seit 1988 wird
Tennis auch in den Olympischen und Paralympischen Spielen
gespielt. Beide Männer und Frauen können diese Sportart treiben. In Griechenland wird seit 1986 Tennis gespielt. Man kann
nicht nur auf Tennisplätzen, sondern auch in Sporthallen Tennis

spielen. Tennis ist ein sehr interessanter Sport und alle sollten
es probieren.
Συντακτική ομάδα
Μαρία Παπαδογιάννη, Παναγιώτης Παπαδογιάννης

Wasserball

Die Geschichte des Wasserballs hat 1900 als Zurschaustellung von Kraft und Schwimmfähigkeit begonnen. Es geht um
eine sehr schwierige Sportart, weil man dauernd schwimmen
und sich bewegen muss. Wasserball trägt auch zur geistigen
Entwicklung der Personen bei und fördert den Teamgeist.Vor allem in Europa, in Kanada und in Australien ist diese Sportart populär. Am Spiel nehmen 2 Mannschaften teil. Jede Mannschaft
besteht aus 7 Spielern und das Spiel dauert circa 30 Minuten.
Bei uns in Griechenland hat die Frauenmannschaft das beste
Ergebnis erreicht. 2004 gewann sie die silberne Medaille. Die
griechische Mannschaft spielte gegen Italien und verlor 10-9.
Trotzdem sangen alle Zuschauer die Nationalhymne, jubelten
und schwenkten die Fahnen.
Συντακτική ομάδα:
Ζωή Καλαφάτη-Ματθαίου, Σοφία Τορνάρου

Πηγές:
Wasserballecke: www.wasserballecke.de/blog/2014/12/16/dsvfrauen-vs-griechenland
Alles über Pferde und Reiten: www.meinepferde.eu
SV Westfalen: www.svwestfalen.de/index.php/wasserball/
wasserballregeln
Lernspaß für Kinder: www.lernspass-fuer-kinder.de/themenuebersicht/sport/beliebte-sportarten/tennis/inPage/230/
allgemeine-informationen
Olympia Lexikon: www.olympia-lexikon.de/Leichtathletik
Επιμέλεια φωτογραφιών:
Ζωή Καλαφάτη-Ματθαίου, Πηγή-Βαρβάρα Λιούνη, Ιωάννης
Λιούνης, Δημήτρης Μωραΐτης, Μαρία Παπαδογιάννη, Παναγιώτης Παπαδογιάννης, Σοφία Τορνάρου
Καθηγήτριες Σύμβουλοι:
Έρρικα Θεοχάρη - Χαρά Σταμάτη, Καθηγήτριες Γερμανικών
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Επιστήμη, Τέχνη
και Μαθηματικά
στην Αρχαία Κίνα
Στη μακρά ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης η Κίνα
αποτελεί έναν από τους τέσσερις αρχαίους πολιτισμούς στον κόσμο που έκαναν μεγάλες ανακαλύψεις
στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανολογία.
Οι κινεζικές τεχνολογικές εφευρέσεις και επιστημονικές ανακαλύψεις περιλαμβάνουν όλα τα πεδία,
όπως μαθηματικά, φυσική, χημεία, αστρονομία, ιατρική, μηχανολογία. Από τον 2ο αιώνα π.Χ. έως και τον
14ο αιώνα μ.Χ. η Κίνα ήταν η πιο προηγμένη χώρα στον

κόσμο επιστημονικά και τεχνολογικά και κατά πολύ
ανώτερη από τη μεσαιωνική Ευρώπη. Ωστόσο, η μετατόπιση του κέντρου βάρους της επιστήμης και της τεχνολογίας στον σύγχρονο κόσμο σε συνδυασμό με την
επικράτηση του δυτικού πολιτισμού είχε ως αποτέλεσμα να ξεχαστούν τα πρώιμα τεχνολογικά επιτεύγματα
και ο σημαντικός ρόλος που διαδραμάτισε η ανάπτυξη
της επιστήμης και της τεχνολογίας της αρχαίας Κίνας
στην πρόοδο του παγκόσμιου πολιτισμού.

Ο π ρώτ ος σε ι σμ ογράφο ς

Τυ π ογρ α φί α - Κα τα σ κ ευή χα ρτ ι ού

Η

Η

τυπογραφία, όπως την γνωρίζουμε σήμερα, αποτελεί ουσιαστικά ανακάλυψη των Κινέζων. Στην ανακάλυψη της
τυπογραφίας στην Κίνα συνέβαλαν τόσο η εφεύρεση του χαρτιού την περίοδο της Δυναστείας Χαν(206 π.Χ-220 μ.Χ.)όσο και
η εξάπλωση του Βουδισμού (2ος αιώνα μ.Χ.).
Κατά παράδοση οι Κινέζοι χρονολογούν την εφεύρεση του
χαρτιού στα 105 μ.Χ., όταν ο μεγάλος αξιωματούχος της Αυλής, Τσάι Λουν, κατασκεύασε χαρτί από διάφορα υλικά, όπως
ο φλοιός δέντρων ,παλιά κουρέλια ή και κομμάτια μετάξι, τα
οποία πολτοποιούσε μέσα στο νερό. Κατόπιν έχυνε τον πολτό
επάνω σε μια πλάκα και το φύλλο που προέκυπτε με αυτόν τον
τρόπο να στέγνωνε στον ήλιο.
Το χαρτί, λοιπόν, ήταν το πλέον κατάλληλο υλικό λόγω της
αντοχής και του χαμηλού κόστους του.
Από την άλλη, η πρακτική των Βουδιστών να κάνουν πολλά
αντίγραφα ιερών κειμένων και προσευχών ώθησε τους Κινέζους στην ανακάλυψη νέων μηχανικών μέσων αναπαραγωγής
του. Τα αρχαιότερα δείγματα της Κινεζικής τυπογραφίας είναι
ανάγλυφα τυπωμένα γράμματα και ζωγραφιές σε ξύλινη επιφάνεια και χρονολογούνται στο 200 μ.Χ.
Πολύ αργότερα, στα μέσα του 11ου αιώνα, ο Bi Sheng
εφηύρε τα κινητά τυπογραφικά στοιχεία. Αυτό οδήγησε στην
ολοκληρωμένη τυπογραφική διαδικασία
της κατασκευής κινητών στοιχείων της στοιχειοθέτησης και
της εκτύπωσης.

58 άδραξε

πρώτη προσπάθεια καταγραφής σεισμών έγινε με
την εφεύρεση του πρώτου σεισμογράφου το 132 π.Χ.
Η συσκευή επινοήθηκε κατά
τη Δυναστεία των Han, ήταν
εξαιρετικά ακριβής για την ανίχνευση των σεισμών και μπορούσε να καταγράψει σεισμούς
από πολύ μεγάλη απόσταση.
Η συσκευή – σεισμογράφος
ήταν ένα γιγάντιο μπρούτζινο
δοχείο με διάμετρο περίπου έξι
μέτρα. Οκτώ δράκοι με το κεφάλι προς τα κάτω βρίσκονταν
περιμετρικά του δοχείου ως ένδειξη των σημείων του ορίζοντα. Στο στόμα κάθε δράκου υπήρχε μια μικρή χάλκινη μπάλα.
Κάτω από τους δράκους υπήρχαν οκτώ χάλκινοι βάτραχοι με
ορθάνοιχτα στόματα. Όταν γινόταν σεισμική δόνηση, η μπάλα έφευγε από το στόμα του δράκου και έπεφτε στο στόμα
του βατράχου. Ο ήχος της μπάλας που χτυπούσε έδινε ένδειξη
στους παρατηρητές για το επίκεντρο του σεισμού.
Η π ρώτ η π υ ξί δα στ ον κό σ μο

Η

πυξίδα είναι μία από
τις τέσσερις μεγάλες
εφευρέσεις της αρχαίας
Κίνας. Το «Σινάν», ο κυβερνήτης του Νότου, της Δυναστείας των Han (206 π.Χ.
– 220μ.Χ.), ήταν η πρώτη
πυξίδα στον κόσμο και
αποτελούνταν από ένα
κομμάτι μαγνητικό ορυκτό, λαξευμένο σε σχήμα
κουτάλας, η οποία έδειχνε πάντα προς το Νότο,
και από μία τετράγωνη
μπρούτζινη πλάκα η οποία αντιπροσώπευε τη Γη. Κατά τη Δυναστεία των Song (960-1279μ.Χ.) εμφανίστηκε ένα νέο είδος
πυξίδας η οποία χρησιμοποιήθηκε ευρέως στη ναυσιπλοΐα.

Σ φαι ρ ι κό ς αστρ ο λάβος

Ο

σφαιρικός αστρολάβος ήταν ένα όργανο αστρονομικών
παρατηρήσεων το οποίοδημιουργήθηκε κατά την περίοδο
των Αντιμαχόμενων Βασιλείων (475-221 π.Χ.) και τελειοποιήθηκε μεταξύ του 11ου και του 12ου αιώνα. Ο αστρονόμος Guo
Shoujing δημιούργησε το 1276 έναν απλοποιημένο αστρολάβο, ο οποίος αποτέλεσε προϊόν προηγμένης τεχνολογίας παγκοσμίως για εκείνη την εποχή.
Στην Ευρώπη εφευρέθηκαν παρόμοια όργανα περίπου τριακόσια χρόνια αργότερα.
Κ ι νεζ ι κά Μ αθη μ α τι κά

Μ

ια ιδιαιτερότητα των κινεζικών Μαθηματικών είναι η χρήση
του δεκαδικού συστήματος ταξινόμησης θέσης, οι λεγόμενοι «ράβδοι αριθμών», στους οποίους διαφορετικοί αλγόριθμοι χρησιμοποιήθηκαν για τους αριθμούς από το ένα (1) μέχρι
το δέκα (10) και επιπρόσθετα άλλοι αλγόριθμοι για τις δυνάμεις
του δέκα (10). Οι ράβδοι αριθμών επιτρέπουν την αναπαράσταση των αριθμών όσο μεγάλοι και αν είναι αυτοί και επίσης προσφέρονται για την εκτέλεση υπολογισμών στον κινεζικό άβακα.
Το παλαιότερο υπαρκτό έργο πάνω στη Γεωμετρία προέρχεται από τη φιλοσοφική σχολή Mohist.
Το 212 π.Χ. ο αυτοκράτορας Qin Shi Huang διέταξε να καούν όλα τα βιβλία της αυτοκρατορίας Qin. Μετά την καύση των
βιβλίων, η δυναστεία των Χαν παρήγαγε μαθηματικό έργο. Το
πιο σημαντικό από αυτά είναι τα εννέα κεφάλαια της μαθηματικής τέχνης. Αποτελείται από 246 λεκτικά προβλήματα που
σχετίζονται με τη γεωργία, τις επιχειρήσεις, καθώς και τη χρήση της γεωμετρίας για τον υπολογισμό υψών, ανοιγμάτων και
περιλαμβάνει υλικό σχετικά με ορθογώνια τρίγωνα και μια καλή
προσέγγιση του αριθμού Π. Περιλαμβάνει επίσης μαθηματικές
αποδείξεις για το Πυθαγόρειο θεώρημα και μαθηματικούς τύπους για την απαλοιφή Gauss.
Το υψηλό επίπεδο των κινεζικών μαθηματικών εμφανίζεται
το 13ο αιώνα με το σημαντικότερο κείμενο από εκείνη την περίοδο να είναι η Υψηλή Οπτική των τεσσάρων στοιχείων του Chu
Shih – Chieh (1280-1303) που διαπραγματεύεται την επίλυση
εξισώσεων ανωτέρου βαθμού.
Οι Κινέζοι επίσης έκαναν χρήση συνδυαστικών διαγραμμάτων, γνωστών ως «μαγικά τετράγωνα» και «μαγικοί κύκλοι». Από
το 16ο ως το 18ο αιώνα περισσότερες μαθηματικές ιδέες εισέρχονται από τα σύνορα της Κίνας, παρά αναχωρούν.

Κα λ λ ι γρα φ ί α

Σ

την αρχαία αλλά και στη σύγχρονη Κίνα η καλλιγραφία θεωρείται μία από τις υψηλότερες μορφές τέχνης. Είναι μια
μορφή αφηρημένης τέχνης εξαιρετικής σημασίας για τους λαούς της Ανατολής. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αρχαία Κίνα
μέσω του γραφικού χαρακτήρα στην καλλιγραφία μπορούσαν
να κατανοήσουν στοιχεία της προσωπικότητας του ανθρώπου.
Γι’ αυτό τον λόγο η καλλιγραφία αποτελούσε βασικό κριτήριο
επιλογής για τους ανθρώπους που θα συγκροτούσαν την αυτοκρατορική αυλή! Η καλλιγραφία στην κινέζικη γλώσσα είναι μια
αυστηρή μορφή τέχνης που απαιτεί σιγουριά και αυτοπεποίθηση από τον καλλιτέχνη.
Είναι φανερό ότι η καλλιγραφία είναι αναπόσπαστο κομμάτι
της πολιτιστικής κουλτούρας της Κίνας και συνδέεται άμεσα
και με τη ζωγραφική. Για τον καλλιτέχνη η καλλιγραφία είναι μια
διανοητική άσκηση που απαιτεί μεγάλη πειθαρχία.

Πηγές:
www.mixanitouxronou.gr
www.ancient-origins.net
www.pathfinder.gr
www.herakleidonmuseum.gr
www.siountrischool.gr
www.thalesandfriends.org
Συντακτική ομάδα:
Μαρία Δεναξά, Βαγγέλης Κλειτσάκης, Γιάννης Παπαθανασίου,
Αρετή Πασχαλίδου, Μελίνα Παπαδοπούλου, Γιάννης Στάθης,
Δήμητρα Συνοδινού, Αλεξάνδρα Τζώρτσου, Αχιλλέας Χριστογιάννης
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Χαρά Τουρίκη, Μαθηματικός
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Shanghai
Guangzhou
Nanjing
Τρεις κινεζικές πόλεις ανάμεσα
στο παρελθόν και στο μέλλον

Η αλματώδης ανάπτυξη της Κίνας κατά τις τελευταίες
δεκαετίες στηρίχθηκε στα αστικά της κέντρα. Οι μεγάλες
κινεζικές πόλεις αποτελούν τα βιομηχανικά, οικονομικά και
πολιτιστικά κέντρα για την ανάδειξη της χώρας σε μία από
τις ισχυρότερες στον κόσμο. Οι περισσότερες από αυτές
τις πόλεις όμως διαθέτουν μακραίωνη ιστορία και υπήρξαν
από παλιά σημαντικά αστικά κέντρα, ακόμα και σε εποχές
κατά τις οποίες άλλες σύγχρονες μεγαλουπόλεις δεν υπήρχαν ή αποτελούσαν ταπεινούς οικισμούς με ελάχιστους κατοίκους. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε την ιστορία τριών
ιστορικών κινεζικών πόλεων, της Σανγκάης, της Γκουανγκτζόου και της Ναντζίνγκ, οι οποίες στη σύγχρονη εποχή
αποτελούν δυναμικά αναπτυσσόμενα αστικά κέντρα.

Παλαιός κινεζικός χάρτης της Σανγκάης
και των οχυρώσεών της (17ος αιώνας)

Shanghai (Σανγκάη)

Σ

τη σύγχρονη εποχή η Σαγκάη είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Κίνας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της διεθνούς οικονομίας και διαθέτει ένα από τα
περισσότερο δραστήρια λιμάνια για τη διεξαγωγή του παγκόσμιου εμπορίου. Η ανάπτυξή της οφείλεται κυρίως στη θέση
της, στο σημείο συνάντησης του μεγάλου ποταμού Γιανγκ Τσε
με τον Ειρηνικό ωκεανό. Τη θέση της πόλης με τη θάλασσα
αποδεικνύει και το όνομά της, αφού η φράση «σανγκ χάι» στα
κινέζικα σημαίνει «πάνω στη θάλασσα». Αποτελεί επί αιώνες μία
από τις βασικές πύλες επικοινωνίας της κινεζικής ενδοχώρας
με τον υπόλοιπο κόσμο, αν και η ιστορία της είναι σχετικά σύντομη σε σχέση με τη μακρά ιστορική πορεία της Κίνας.
Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή χρονολογούνται στην 5η με 4η χιλιετία π.Χ., οπότε δημιουργούνται
εκεί οι πρώτοι οικισμοί. Ως το 10ο αιώνα μ.Χ. ωστόσο στο σημείο όπου έχει αναπτυχθεί η σύγχρονη πόλη βρίσκονταν μόνο
κάποια μικρά χωριά, οι κάτοικοι των οποίων ασχολούνταν κυρίως με το ψάρεμα και το εμπόριο. Οι οικισμοί αυτοί ευνοούνταν
από τη θέση τους στις εκβολές του ποταμού Γιανγκ Τσε, το
διοικητικό κέντρο της περιοχής ωστόσο βρισκόταν νοτιότερα,
στην πόλη Χουάνκγ Τζου. Σταδιακά ωστόσο η περιοχή της Σανγκάης απέκτησε μεγαλύτερη σπουδαιότητα και τον 11ο αιώνα
μ.Χ. ο κεντρικός οικισμός της αναγνωρίστηκε ως πόλη. Κατά
τους αιώνες που ακολούθησαν η πόλη αυτή αναπτύχθηκε και
σταδιακά επεκτάθηκε ενσωματώνοντας τους γειτονικούς οικισμούς.
Τη σταδιακή ανάπτυξη της πόλης αποδεικνύει η κατασκευή
ενός οχυρωματικού περιβόλου για την προστασία της κατά
το 16ο αιώνα. Το τείχος αυτό είχε μήκος πέντε χιλιόμετρα και
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Γενική άποψη του κέντρου της Σανγκάης με τους σύγχρονους
ουρανοξύστες, δείγμα της οικονομικής ανάπτυξης

Τμήμα του εμπορικού κέντρου της Σανγκάης
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O «κύκλος του Γκουανγκτζόου» είναι το υψηλότερο κτήριο
με κυκλικό σχήμα στον κόσμο με ύψος 138 μέτρα

Παγόδα του 17ου αιώνα στη Γκουανγκτζόου

πάχος δέκα μέτρα. Η κατασκευή του επιβλήθηκε λόγω των
συχνών επιδρομών Ιαπώνων πειρατών κατά της πόλης. Κατά
το 17ο αιώνα η πόλη απέκτησε ένα λαμπρό ναό αφιερωμένο
στις θεότητες που τη προστάτευαν, στοιχείο που συνηθιζόταν
μόνο για πρωτεύουσες επαρχιών. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι, αν και η Σανγκάη δεν διέθετε ακόμα πολιτική σημασία,
είχε αναδειχθεί σε ένα από τα σημαντικά οικονομικά κέντρα
της κινεζικής αυτοκρατορίας. Τον ίδιο αιώνα η Κίνα άνοιξε τα
λιμάνια της στο υπερπόντιο εμπόριο και η Σανγκάη απέκτησε
τελωνείο. Οι εξελίξεις αυτές ανέδειξαν τελικά την πόλη, κατά τη
διάρκεια του 18ου αιώνα, στο σημαντικότερο εμπορικό λιμάνι
τη βόρειας Κίνας.
Η ανάπτυξη και η στρατηγική θέση της πόλης προσέλκυσαν
το ενδιαφέρον των Δυτικών χωρών, οι οποίες από το 19ο αιώνα
άρχισαν να εκμεταλλεύονται την παρακμή της Κινεζικής αυτοκρατορίας για να επεκτείνουν την οικονομική τους διείσδυση
στην περιοχή. Κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και οι ΗΠΑ κατόρθωσαν να επιβάλλουν
στην κεντρική κινεζική κυβέρνηση την παραχώρηση εμπορικών
προνομίων στα μεγαλύτερη λιμάνια της χώρας, μεταξύ αυτών
και στη Σανγκάη. Κατά το δεύτερο μισό του ίδιου αιώνα ανάλογα προνόμια εξασφάλισε και η Ιαπωνία. Οι παραχωρήσεις
αυτές περιλάμβαναν την παραχώρηση ζωνών για αποκλειστική
οικονομική εκμετάλλευση και εγκατάσταση από τους πολίτες
αυτών των χωρών. Οι ζώνες αυτές ουσιαστικά βρίσκονταν έξω
από τον έλεγχο της κινεζικής κυβέρνησης, η οποία διατήρησε την εξουσία της στο εσωτερικό της παλαιάς οχυρωμένης
πόλης. Σταδιακά μάλιστα αναπτύχθηκαν τοπικές κοινότητες
Ευρωπαίων και Αμερικανών οι οποίοι ήταν εγκατεστημένοι
στην περιοχή για πολλές γενιές. Την ανάπτυξη αυτών των κοινοτήτων ενίσχυσαν και οι πολιτικές εξελίξεις, όπως η Ρωσική
Επανάσταση, η οποία επέφερε τη μετακίνηση πολλών Ρώσων
οπαδών του τσαρικού καθεστώτος προς τη Σανγκάη. Μαζί
τους μετακινήθηκαν και πολλοί Εβραίοι της Ρωσίας, η κοινότητα των οποίων ενισχύθηκε κατά τη δεκαετία του 1930 λόγω
των ναζιστικών διώξεων στην ηπειρωτική Ευρώπη. Είναι χαρα-

62 άδραξε

κτηριστικό ότι εκείνη την εποχή στη Σανγκάη ήταν εγκατεστημένοι περίπου 20.000 Ρώσοι και πάνω από 30.000 Εβραίοι. Την
ίδια περίοδο η πόλη ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη στον κόσμο
σε πληθυσμό και εκτός από την εμπορική δραστηριότητα είχε
αναπτύξει και αξιόλογη βιομηχανία, λόγω της παρουσίας φθηνού εργατικού δυναμικού το οποίο εργαζόταν σε εργοστάσια
που ανήκαν κυρίως σε Ιάπωνες ή Δυτικούς.
Κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα η κινεζική κυβέρνηση που επιβλήθηκε μετά την ανατροπή του αυτοκρατορικού
θεσμού προσπάθησε να ανακτήσει τον έλεγχο της πόλης και
να την αναδείξει σε ένα από τα σημαντικά αστικά κέντρα της
χώρας. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου έγιναν προσπάθειες για
την εφαρμογή ενός φιλόδοξου σχεδίου αστικής ανάπλασης
του κέντρου της πόλης. Ο παλαιός οχυρωματικός περίβολος
κατεδαφίστηκε το 1912 με εξαίρεση ένα μικρό τμήμα του και
άρχισε η κατασκευή νέων δημοσίων κτηρίων και σιδηροδρομικών γραμμών για τη σύνδεση της πόλης με την κινεζική ενδοχώρα. Τα έργα αυτά τερματίστηκαν ωστόσο όταν ο ιαπωνικός
στρατός κατέλαβε τη Σανγκάη το 1937. Ακολούθησε μία περίοδος κατοχής κατά την οποία ο κινεζικός πληθυσμός υπέφερε
σημαντικά. Η κατάσταση ήταν καλύτερη στις περιοχές που βρίσκονταν υπό διεθνή έλεγχο λόγω των παλαιών παραχωρήσεων
σε ξένες δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου ωστόσο καταλήφθηκαν και αυτές οι περιοχές και διαπράχθηκαν πολλά εγκλήματα πολέμου από τις ιαπωνικές δυνάμεις.
Κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, μετά την επικράτηση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Κίνα, μεγάλο μέρος
των επιχειρήσεων που βρίσκονταν στην πόλη μετακινήθηκε
προς το Χονγκ Κονγκ που βρισκόταν υπό βρετανική κυριαρχία.
Η Σανγκάη ωστόσο παρέμεινε ένα από τα μεγάλα βιομηχανικά
και εμπορικά κέντρα της χώρας. Την ανάπτυξη της πόλης ενίσχυσαν οι οικονομικές αλλαγές που αναγκάστηκε να υιοθετήσει η κινεζική κυβέρνηση από τα τέλη του 20ου αιώνα, οι οποίες οδήγησαν στην αποκατάσταση της κυρίαρχης θέσης που
κατείχε και παλαιότερα η Σανγκάη στην παγκόσμια οικονομία.

Μία από τις νέες συνοικίες της Γκουανγκτζόου που δημιουργήθηκαν στα τέλη του 20ου αιώνα.
Στην περιοχή αυτή πριν το 1980 υπήρχαν μόνο ορυζώνες.

Γενική άποψη της Γκουανγκτζόου

Guangzhou

(Γκουανγκτζόου ή Καντόνα)

Σ

τη σύγχρονη εποχή η πόλη Γκουανγκτζόου αποτελεί το
μεγαλύτερο και περισσότερο σημαντικό οικονομικό και βιομηχανικό κέντρο τη νότια Κίνα. Κατά το παρελθόν η πόλη κατείχε ανάλογη σημασία για αιώνες και ήταν γνωστή με το όνομα
Καντόνα. Η εμπορική της ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στη γεωγραφική της θέση. Η πόλη βρίσκεται στις εκβολές του «ποταμού των μαργαριταριών», στα κινέζικα Ζου Τζιάνγκ, ο οποίος
διασχίζει μεγάλο μέρος των νότιων επαρχιών της χώρας. Το
πρώτο όνομα της πόλης φαίνεται ότι ήταν Παν Γιου. Στα τέλη
του 2ου π.Χ. αιώνα μετονομάστηκε από Παν Γιου σε Γκουανγκτζόου. Στους αιώνες που ακολούθησαν η Κίνα αναστατώθηκε πολλές φορές από εσωτερικές έριδες και η κεντρική
εξουσία της αυτοκρατορικής διοίκησης αμφισβητήθηκε συχνά
και σε κάποιες περιπτώσεις κατέρρευσε. Παρά την πολιτική
αναστάτωση ωστόσο η εμπορική κίνηση της πόλης παρέμεινε
σταθερή όπως και η πολιτική της σημασία. Η Γκουανγκτζόου
παρέμεινε πάντα πρωτεύουσα της ευρύτερης επαρχίας της.
Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, όταν η κεντρική εξουσία ήταν
αρκετά αδύναμη ή είχε τελείως καταλυθεί, η πόλη αναδείχθηκε
σε έδρα αυτόνομου βασιλείου.
Η Γκουανγκτζόου εξελίχθηκε στο σημαντικότερο εμπορικό
λιμάνι στης νότιας Κίνας και αποτελούσε την πύλη επικοινωνίας της χώρας με τη Μέση Ανατολή. Η πόλη αναφέρεται σε
αραβικές πηγές και φαίνεται ότι Αραβες και Πέρσες έμποροι
έφταναν με τα πλοία τους ως το λιμάνι της. Οι έμποροι από τη
Μέση Ανατολή που δραστηριοποιούνταν στην πόλη φαίνεται
ότι δεν ήταν μόνο μουσουλμάνοι αλλά και χριστιανοί καθώς και
Εβραίοι, με αποτέλεσμα το λιμάνι της να αποτελεί ένα κέντρο
συνάντησης πολιτισμών και θρησκειών. Οι Κινέζοι ωστόσο δεν
ξεχώριζαν τους εμπόρους που προέρχονταν από τη Δύση και
τους αποκαλούσαν όλους με τον γενικό όρο «ντασί». Φαίνεται
επίσης ότι οι έμποροι από τη Μέση Ανατολή δεν εμφανίζονταν
στην πόλη μόνο περιστασιακά αλλά ήταν εγκατεστημένοι εκεί,

όπως αποδεικνύεται από αναφορές ότι είχαν φέρει μαζί και
τις γυναίκες τους. Κατά το 14ο αιώνα επισκέφτηκε την πόλη ο
γνωστός περιηγητής από το Μαρόκο Ιμπν Μπατούτα, ο οποίος
εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από τις λιμενικές εγκαταστάσεις και
τα ναυπηγεία της πόλης. Λίγες δεκαετίες αργότερα, στις αρχές
του 15ου αιώνα έφτασαν στο λιμάνι της πόλης Πορτογάλοι εξερευνητές και ίδρυσαν εκεί εμπορικές αντιπροσωπείες.
Οι Πορτογάλοι μετέτρεψαν αρχικά στη γλώσσα τους το
όνομα Γκουανγκτζόου σε Καντάο. Η λέξη αυτή έμοιαζε και
με την ιαπωνική εκδοχή του ονόματος της πόλης, που ήταν
Καντόν. Οι Πορτογάλοι στα μέσα του 15ου αιώνα πέτυχαν να
τους παραχωρηθεί η περιοχή του Μακάο, στο δυτικό τμήμα
της εισόδου στον κόλπο που σχηματίζεται από τις εκβολές του
ποταμού Ζου Τζιάνγκ. Κατά την περίοδο που ακολούθησε οι
Πορτογάλοι απόλαυσαν για μία μακρά περίοδο το μονοπώλιο
στην εμπορική σύνδεση της Κίνας με την Ευρώπη. Η περίοδος
αυτή συνεχίστηκε ως το 17ο αιώνα, οπότε εξαπλώθηκε ως τη
νότια Κίνα η δραστηριότητα των Ολλανδικών εμπορικών σκαφών. Η κεντρική κυβέρνηση της Κίνας μάλιστα από την περίοδο αυτή εφάρμοσε περισσότερο ευνοϊκή πολιτική υπέρ των
Ευρωπαίων εμπόρων και τους Ολλανδούς ακολούθησαν σύντομα Γάλλοι και Αγγλοι. Παράλληλα δραστηριοποιήθηκαν και
εμπορικές αποστολές και από χώρες με λιγότερο εκτεταμένη
δραστηριότητα στο διεθνές εμπόριο, όπως η Δανία, η Σουηδία,
η Αυστρία και η Πρωσία. Η Καντόνα – Γκουανγκτζόου είχε πλέον εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά λιμάνια σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Ισχυρότεροι από τους νεοφερμένους Ευρωπαίους εμπόρους αναδείχθηκαν, οι Βρετανοί, οι οποίοι δημιούργησαν στην
πόλη μία βάση για τη μεταφορά κινεζικών προϊόντων σε όλη
την αυτοκρατορία τους. Με αυτό τον τρόπο οι Βρετανοί δεν
περιορίστηκαν στην μεταφορά προϊόντων προς την Ευρώπη αλλά κυριάρχησαν στο εμπόριο μεταξύ της Κίνας και των
βρετανικών κτήσεων της Ινδίας. Η βρετανική κυριαρχία στην
ευρύτερη περιοχή ενισχύθηκε κατά το 19ο αιώνα, οπότε ο
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Η πόλη της Ναντζίνγκ τη νύκτα

βρετανικός στόλος νίκησε την Κίνα κατά τους πολέμους του
οπίου με αποτέλεσμα να τεθεί υπό βρετανικό έλεγχο το Χονγκ
Κονγκ στο ανατολικό τμήμα του κόλπου που σχηματίζουν οι
εκβολές του ποταμού Ζου Τζιάνγκ. Η νέα αυτή πόλη συγκέντρωσε ένα μέρος από την εμπορική κίνηση που κατευθυνόταν
ως τότε στην Καντόν – Γκουανγκτζόου, χωρίς όμως να μειώσει
αισθητά τη σημασία της.
Κατά τον 20ο αιώνα η Γκουανγκτζόου αποτέλεσε όχι μόνο
οικονομικό αλλά και πνευματικό κέντρο της νότιας Κίνας σε μία
εποχή κατά την οποία οι κάτοικοι της χώρας προβληματίζονταν
για το ποια θα πρέπει να είναι η αντίδρασή τους στην οικονομική και στρατιωτική διείσδυση των Ευρωπαϊκών χωρών και
της Ιαπωνίας στη χώρα τους. Η Γκουανγκτζόου υπήρξε επίσης
κέντρο για τη διάδοση δυτικών ιδεών στην κινεζική ενδοχώρα
και εκεί δραστηριοποιούνταν ξένοι ιεραπόστολοι αλλά και υποστηρικτές σοσιαλιστικών και κομμουνιστικών ιδεών. Κατά τον
Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο η πόλη κατακτήθηκε από τους Ιάπωνες
και στη συνέχεια κατά τον κινεζικό εμφύλιο που ακολούθησε
αποτέλεσε ένα από τα ισχυρότερα κέντρα της αντίστασης στην
επέκταση του κομμουνιστικού κινήματος του Μάο.
Στα τέλη του 20ου αιώνα η πόλη αναδείχθηκε σε μία από τις
ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές της Κίνας. Η εξέλιξη αυτή
οφειλόταν στη γειτνίαση με το Χονγκ Κονγκ αλλά και στον ορισμό της πόλης ως ειδικής οικονομικής ζώνης όπου ίσχυε ένα
οικονομικό καθεστώς περισσότερο φιλελεύθερο οικονομικά
από αυτό της υπόλοιπης Κίνας με αποτέλεσμα την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων και την ταχύτατη ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα. Στη σύγχρονη εποχή η Γκουανγκτζόου είναι
σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις το μεγαλύτερο αστικό κέντρο
του κόσμου με πληθυσμό περίπου 45 εκατομμύρια. Η εκτίμηση αυτή συνυπολογίζει στον πληθυσμό της κεντρικής πόλης
και τους κατοίκους όλων των προαστίων και των πόλεων δορυφόρων που έχουν αναπτυχθεί στο δέλτα του ποταμού Ζου
Τζιάνγκ και είναι ενδεικτική της ανάπτυξης που χαρακτηρίζει
αυτή την πόλη, που έχει καθιερωθεί για μία ακόμα φορά στην
ιστορία της ως ένα παγκόσμιο εμπορικό και οικονομικό κέντρο.
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Nanjing (Ναντζίνγκ)

Η

Ναντζίνγκ βρίσκεται στην ανατολική Κίνα, στις όχθες του
ποταμού Γιανγκτσέ, βορειοδυτικά της Σανγκάης. Η περιοχή αυτή υπήρξε για όλη τη διάρκεια της κινεζικής ιστορίας
ένα από τα σημαντικότερα κέντρα ανάπτυξης της οικονομίας
και του πολιτισμού. Γι’ αυτόν το λόγο, η Ναντζίνγκ γνώρισε περιόδους μεγάλης ακμής και αποτέλεσε κατά διαστήματα πρωτεύουσα της Κίνας ή μεγάλων τμημάτων της. Στη Δύση είναι
γνωστή και με την ονομασία Νανκίνγκ.
Σύμφωνα με την κινεζική παράδοση, ο πρώτος οικισμός
στην περιοχή δημιουργήθηκε στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. και
αποτέλεσε έδρα του ανεξάρτητου βασιλείου του Βου. Λίγες δεκαετίες μετά την ίδρυσή της, την πόλη κατέλαβαν οι δυνάμεις
ενός γειτονικού βασιλείου. Αν και έπαψε να είναι πρωτεύουσα,
παρέμεινε σημαντικό οχυρό και οικονομικό κέντρο της περιοχής. Τους αιώνες που ακολούθησαν η πόλη συνέχισε να αναπτύσσεται. Το 229 μ.Χ. ορίστηκε ξανά πρωτεύουσα του βασιλείου του Βου, το οποίο δημιουργήθηκε μετά από διάσπαση της
κινεζικής αυτοκρατορίας. Το 280 η πόλη κατελήφθη ξανά από
ένα εχθρικό βασίλειο, χωρίς και πάλι να χάσει τη σπουδαιότητά της, αφού σύντομα ορίστηκε εκ νέου πρωτεύουσα. Το 317,
μετά από μια μακρά σειρά πολέμων μεταξύ των αντίπαλων κρατών στα οποία είχε διαιρεθεί η Κίνα, μέλη της δυναστείας Τζιν
εγκαταστάθηκαν στη Ναντζίνγκ. Με ορμητήριο την πόλη, εξάπλωσαν την κυριαρχία τους σε όλη τη νότια Κίνα, οπότε η έδρα
τους εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα του
αρχαίου κόσμου με καταγεγραμμένα 280.000 νοικοκυριά μέσα
στην έκτασή της, σύμφωνα με κινεζικές εκτιμήσεις. Στις αρχές
του 6ου αιώνα, όμως, η εχθρική δυναστεία των Σούι κατέλαβε
το βασίλειο της Ναντζίνγκ και ισοπέδωσε την πρωτεύουσά του.
Η Ναντζίνγκ αναπτύχθηκε ξανά κατά τον 10ο αιώνα, οπότε
αναδείχθηκε ξανά σε πρωτεύουσα ενός μικρού βασιλείου και
εξελίχθηκε ως κέντρο παραγωγής υφασμάτων. Αν και το βασίλειο αυτό διαλύθηκε σύντομα και όλη η Κίνα υποτάχθηκε στους
Μογγόλους, η Ναντζίνγκ συνέχισε να αναπτύσσεται ως βιοτε-

Μετά την κατάργηση του αυτοκρατορικού αξιώματος και την ίδρυση
της Κινεζικής Δημοκρατίας το 1912, η
Ναντζίνγκ ορίστηκε έδρα του νέου καθεστώτος. Αν και τα επόμενα χρόνια η
πρωτεύουσα μεταφέρθηκε προσωρινά
στο Πεκίνο, ο Κινέζος ηγέτης Τσανγκ
Κάι Σεκ ανακήρυξε πρωτεύουσα ξανά
τη Ναντζίνγκ το 1927.
Ως πρωτεύουσα της Κίνας, η πόλη
κυριεύτηκε από τους Ιάπωνες τον Δεκέμβριο του 1937, οπότε ακολούθησε
συστηματική σφαγή των κατοίκων της.
Σύμφωνα με στοιχεία διεθνών οργανισμών, ο αριθμός των θυμάτων ανήλθε
σε 300.000 – 350.000. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η
Ναντζίνγκ υπήρξε έδρα μίας κινεζικής
κυβέρνησης ελεγχόμενης από τους Ιάπωνες. Μετά την παράδοση της Ιαπωνίας, η πόλη ορίστηκε εκ νέου έδρα της
κινεζικής κυβέρνησης υπό τον Τσανγκ
Κάι Σεκ.
Ωστόσο, στον κινεζικό εμφύλιο που
ακολούθησε, η Ναντζίνγκ κατελήφθη
το 1949 από τις δυνάμεις των κομμουνιστών, ενώ ο Τσανγκ Κάι Σεκ και οι οπαδοί του κατέφυγαν στην Ταϊβάν. Η κινεζική πρωτεύουσα μεταφέρθηκε πλέον
στο Πεκίνο και η Ναντζίνγκ μεταβλήθηκε σε σημαντικό επαρχιακό κέντρο.
Στη σύγχρονη εποχή, αποτελεί ένα
από τα σημαντικότερα κέντρα της ταχύτατα αναπτυσσόμενης κινεζικής οικονομίας.

Σύγχρονος ουρανοξύστης στη Ναντζίνγκ

χνικό και εμπορικό κέντρο. Η πόλη έφτασε στην ακμή της τον
14ο αιώνα, αφού αναδείχθηκε σε πρωτεύουσα όλης της Κίνας το
1368, κατά την αρχή της κυριαρχίας της δυναστείας των Μινγκ.
Για την προστασία της κατασκευάστηκε ένα από τα μεγαλύτερα σε έκταση οχυρωματικά έργα του κόσμου, μεγάλο μέρος
του οποίου σώζεται μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Για την ανέγερσή του χρησιμοποιήθηκαν 200.000 εργάτες, οι οποίοι απασχολήθηκαν για 21 χρόνια. Το 1421, ωστόσο, η κινεζική πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στο Πεκίνο και η σημασία της Ναντζίνγκ
περιορίστηκε. Μετά από δύο αιώνες όμως, το 1644, μέλη της
δυναστείας των Μινγκ κατέφυγαν ξανά στη Ναντζίνγκ, όταν
έχασαν τον έλεγχο του Πεκίνου κατά τη διάρκεια μίας εξέγερσης. Την επόμενη χρονιά η πόλη κατελήφθη από τις δυνάμεις
της νέας δυναστείας των Μαντσού, χωρίς να υποστεί σοβαρές
συνέπειες, αν και οι νέοι κατακτητές ισοπέδωσαν το παλαιό αυτοκρατορικό ανάκτορο.
Στους αιώνες που ακολούθησαν η Ναντζίνγκ παρέμεινε σημαντικό διοικητικό και εμπορικό κέντρο. Τον 19ο αιώνα υπήρξε επίκεντρο της σύγκρουσης του κινεζικού κράτους με τους
Βρετανούς και φιλοξένησε την τελετή υπογραφής της συνθήκης, η οποία σφράγισε το τέλος των εχθροπραξιών (συνθήκη
της Ναντζίνγκ, 1842).

Πηγές:
www.shanghai.gov.cn
www.shanghaieye.com.cn
www.english.gz.gov.cn
www.britannica.com/place/Guangzhou
www.english.nanjing.gov.cn
www.nanjing.jiangsu.net

Συντακτική Ομάδα:
Δημήτρης Καραγιάννης, Νίκος Λαψάτης, Δημήτρης Λύρας,
Μαρία Ματράγκα, Γεωργία Παπαδοπούλου, Δήμητρα Παπαδοπούλου, Μαρία Σιαπέρα, Κατερίνα Σκαλτσά, Θοδωρής Ταλούμης, Σοφία Τορνάρου
Καθηγητής Σύμβουλος:
Δημήτρης Μπελέζος, Ιστορικός
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Συνέντευξη στον

Αθανάσιο
Φωκά
Σύντομο βιογραφικό:
• Γεννήθηκε το 1952 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.
• Αποφοίτησε πρώτος από την Αεροναυπηγική του
Imperial College και έκανε διδακτορικό στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Caltech.
Παρόλο που αποφοίτησε στους 3 πρώτους από την
Ιατρική του Πανεπιστημίου του Miami, αποφάσισε να
επιστρέψει στα Μαθηματικά.
• Το 1995 ανέλαβε την έδρα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Imperial College. Από το 2002 μέχρι και
σήμερα κατέχει την έδρα της Μη Γραμμικής Μαθηματικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Cambridge.
Το 2015 ανακηρύχθηκε επισκέπτης καθηγητής από το
University of Southern California.
• Το 2002 τιμήθηκε με το βραβείο Naylor που είναι το
πιο σημαντικό βραβείο για τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και τη Μαθηματική Φύση στο Ηνωμένο Βασίλειο.
• Έχει βραβευθεί με το Αριστείο της Ακαδημίας Αθηνών, με το Αριστείο του Ιδρύματος Μποδοσάκη, έχει
παρασημοφορηθεί από τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας και είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας
Αθηνών. Έχει ανακηρυχθεί Επίτιμος Διδάκτορας σε
αρκετά ελληνικά πανεπιστήμια και είναι εταίρος του
ιδρύματος Guggenheim.
Ακολουθεί το κείμενο της συνέντευξης:
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: Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε γι’ αυτή τη συνάντηση στην Ακαδημία Αθηνών.
Η ομάδα μας αποτελείται από μαθητές της γ’ Γυμνασίου, A’
και Β’ Λυκείου, του Γυμνασίου – Λυκείου «Ώθηση», που ενδιαφέρονται για τις σχολές του Πολυτεχνείου αλλά και τις
επιστήμες υγείας. Θα μπορούσατε να κάνετε μία αναδρομή
στη ζωής σας;
Α.Θ.: Η ζωή μου άρχισε στην Κεφαλονιά. Ήμουν πολύ καλός
μαθητής, αλλά στην προτελευταία τάξη του τότε γυμνασίου,
τώρα λυκείου, ανακάλυψα ότι έχω ένα ταλέντο το οποίο δεν είχε
σχέση με τα μαθηματικά: ήμουν πολύ καλός τερματοφύλακας.
Για έναν χρόνο η κύρια απασχόλησή μου ήταν το ποδόσφαιρο.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην διαβάζω και επίσης να πάρω
διαγωγή κοσμία, το οποίο τότε θεωρούνταν μέγιστο πρόβλημα. Ο πατέρας μου, για να με «σώσει» από το ποδόσφαιρο, με
έστειλε τον τελευταίο χρόνο του λυκείου στην Αθήνα, όπου πήγαινα φροντιστήριο και επανήλθα στον παλιό μου ρυθμό. Έγινα
πάλι πολύ καλός μαθητής, και έδωσα εξετάσεις για πολιτικός
μηχανικός στο Πολυτεχνείο, αλλά απέτυχα. Επειδή νόμιζα πως
είχα γράψει καλά και δεν έβλεπα τρόπο βελτίωσης, αποφάσισα
να φύγω αμέσως για την Αγγλία. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν ήξερα αγγλικά. Στην Αγγλία οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες, γιατί
δεν ήξερα τη γλώσσα και δεν είχα χρήματα. Κατάφερα όμως,
μαθαίνοντας τριακόσιες περίπου λέξεις την ημέρα, να μάθω αγγλικά σε τρεις μήνες και μετά άρχισα να κάνω τα Α levels. Πήγα
σε ένα κολέγιο και, ενώ άρχισα ένα course δύο χρόνων, στον
πρώτο μήνα μετακινήθηκα στο course του ενός χρόνου. Τελείωσα πολύ γρήγορα την κανονική ύλη και έπειτα ασχολήθηκα με
το λεγόμενο «special paper in applied mathematics». Είχα καταλάβει ότι έχω κάποια κλίση στα μαθηματικά, επειδή όμως τότε
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επικρατούσε η άποψη ότι τα μαθηματικά είναι άχρηστα, αποφάσισα να γίνω μηχανικός. Ρώτησα ποιοι μηχανικοί χρησιμοποιούν
τα περισσότερα μαθηματικά και μου είπαν οι αεροναυπηγοί και
οι ηλεκτρολόγοι μηχανολόγοι. Θεώρησα την αεροναυπηγική πιο
ενδιαφέρουσα και αποφάσισα να πάω στο Imperial, επειδή έμαθα ότι είχε την καλύτερη αεροναυπηγική της Αγγλίας. Τότε ήταν
δυσκολότερο να πάρεις καλούς βαθμούς από ότι είναι σήμερα.
Μου έκανε προσφορά το Imperial για τρία C και πήρα τρία A.
Έτσι, άρχισε η ζωή μου στο Imperial. Σε αυτή την πρώτη φάση
της ζωής μου, που κράτησε τρία χρόνια, είχα μεγάλο ανταγωνισμό με κάποιον πολύ καλό μαθητή. Στην Αγγλία τότε, όπως
και σε πολλά πανεπιστήμια ακόμα και σήμερα, έχεις εξετάσεις
μόνο μία φορά το χρόνο και αυτές καθορίζουν τον βαθμό σου.
Γνώριζα ότι οποιοδήποτε λάθος έκανα στις εξετάσεις θα μου
κόστιζε την πρώτη θέση, το οποίο φυσικά δεν έχει μεγάλη σημασία α posteriori, αλλά τότε ήταν σημαντικό για εμένα. Αυτό
μου δημιουργούσε μεγάλο άγχος στις εξετάσεις. Τελικά, τελείωσα πρώτος και πήρα μια υποτροφία από το Imperial (κάτι
που ήταν δύσκολο τότε) για να κάνω διδακτορικό στην αεροδυναμική. Θεώρησα ότι επειδή θα ακολουθούσα θεωρητική
αεροδυναμική, θα έπρεπε να ξέρω περισσότερα μαθηματικά
και έτσι αποφάσισα να πάω στην Αμερική για έναν χρόνο, με
στόχο να πάρω Μaster σε εφαρμοσμένα μαθηματικά, και να γυρίσω στο Imperial όπου κατάφερα και κράτησα την υποτροφία
για τον επόμενο χρόνο. Πήγα στο Caltech, γιατί έμαθα ότι το
τμήμα εφαρμοσμένων μαθηματικών είχε γεννηθεί από το τμήμα αεροναυπηγικής. Εκεί όμως κατάλαβα ότι μου άρεσαν τα
μαθηματικά περισσότερο, οπότε έμεινα για διδακτορικό στο
Caltech, και δεν γύρισα στο Imperial. Στο Caltech είχα κάνει κάποια εργασία σε μια περιοχή που λέγεται συμμετρίες. Σε αυτή
την περιοχή είχε εργαστεί και ο Israel Gelfand, ένας από τους
μεγαλύτερους μαθηματικούς του 20ου αιώνα. Αποφάσισα να
του στείλω την εργασία μου, η οποία θεωρούσα ότι ήταν πολύ
καλή, και η οποία, όντως, έχει σήμερα γύρω στις 2000 αναφορές. Επειδή είδα ότι η διεύθυνσή του ήταν τμήμα βιολογίας και
όχι μαθηματικών, θεώρησα ότι ο Gelfand κάνει μαθηματική βιολογία. Σκέφτηκα ότι ίσως αυτή να είναι η επιστήμη του μέλλο-

ντος και, κατά συνέπεια, ότι θα έπρεπε να μάθω και βιολογία.
Η ιατρική στην Αμερική είναι 4 χρόνια, τα δύο πρώτα χρόνια
βασικές επιστήμες (ανατομία, φυσιολογία κλπ) και τα άλλα δύο
κλινική ιατρική. Έμαθα, όμως, ότι υπήρχε ένα πρόγραμμα ιατρικής που έκανες τις βασικές επιστήμες σε έξι μήνες μόνο, οπότε
σκέφτηκα να πάω εκεί. Είχα ήδη γίνει αναπληρωτής καθηγητής,
οπότε πήρα μια άδεια άνευ αποδοχών. Η σχολή ήταν εξαιρετικά
επίπονη, αλλά άρχισε να μου αρέσει η ιατρική κι έτσι αποφάσισα
να μείνω. Τελείωσα την ιατρική στους τρεις πρώτους και μου
έδωσε το Stanford προσφορά να συνεχίσω για ειδικότητα. Τότε
δημιουργήθηκε ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα αποφάσεως για
μένα, αν θα μείνω στην ιατρική ή αν θα γυρίσω στα μαθηματικά.
Τελικά, αποφάσισα να γυρίσω στα μαθηματικά. Κι αυτό ήταν το
τέλος των σπουδών μου. Επέστρεψα το ‘95 στο Imperial ως καθηγητής Μαθηματικών. Πάντα υπάρχει η επιθυμία να γυρίσεις
στο πρώτο σου πανεπιστήμιο και είχα δηλώσει ότι θα μείνω στο
Imperial, εκτός κι αν μου κάνει προσφορά το Cambridge. To
2002 έφτιαξε το Cambridge μια έδρα για μένα και πήγα εκεί,
όπου είμαι και μέχρι σήμερα. Επίσης, το 2015, με ανακήρυξε το
USC επισκέπτη καθηγητή και έτσι κάθε χρόνο βρίσκομαι, για
αρκετούς μήνες, πάλι στο Los Angeles. Αυτή είναι με λίγα λόγια
η ακαδημαϊκή μου ζωή.
: Έχετε τιμηθεί με πολλές διακρίσεις και βραβεία. Για ποιο
αισθάνεστε περισσότερο δικαιωμένος;
Α.Θ.: Tο πιο σημαντικό βραβείο που έχω πάρει είναι το Νaylor
Prize το 2000, το οποίο, μάλιστα, το είχε πάρει το 1999 ο
Stephen Hawking. Aυτό ήταν για εμένα έκπληξη, γιατί δεν περίμενα ότι θα πάρω αυτό το βραβείο, που είναι το πιο σημαντικό
στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και στη μαθηματική φυσική στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά, επίσης, γιατί το βραβείο αυτό δίνεται
κάθε δυο χρόνια, οπότε κανονικά το επόμενο έπρεπε να δοθεί το 2001, αλλά αποφάσισαν να το δώσουν το 2000 λόγω του
millennium. Η Ελλάδα με έχει τιμήσει ποικιλοτρόπως. Για παράδειγμα, το 2004, η Ακαδημία μου έδωσε το αριστείο και λίγους
μήνες μετά έγινα Ακαδημαϊκός. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Κ. Στεφανόπουλος, μου έδωσε κάποιο παράσημο, ενώ το Πολυ-

τεχνείο καθώς και έξι ακόμα πανεπιστήμια με έχουν ανακηρύξει
επίτιμο διδάκτορα. Είχα πάντα το ερώτημα αν αξίζω όλα αυτά
τα βραβεία. Δεν ήμουν ποτέ σίγουρος αν ήμουν πραγματικά
καλός, κατά συνέπεια, αν δικαιούμουν αυτά τα βραβεία ή όχι.
Τους τελευταίους μήνες, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που
πίστεψα ότι είμαι καλός, οπότε τώρα αισθάνομαι πως δικαίως
πήρα αυτά τα βραβεία.
: Τι άλλαξε τους τελευταίους μήνες;
Α.Θ.: Έλυσα με τη βοήθεια ενός προγενέστερου μαθητή μου,
του Κωστή Καλημέρη, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα
στην ιστορία των μαθηματικών, με το οποίο ασχολούμουν τα τελευταία 10 χρόνια. Επίσης, τον Ιούνιο, έκανα μια εγχείρηση στην
Αμερική για κάποιο εκ γενετής πρόβλημα με την καρδιά μου.
Την τρίτη μέρα μετά την εγχείρηση, όταν ήμουν ακόμη στην
εντατική, υπαγόρευσα στη Ρεγγίνα, τη γυναίκα μου, κάτι που το
ονόμασα «Highlights of my career» (Οι κορυφαίες στιγμές της
καριέρας μου). Τότε, για πρώτη φορά, συνειδητοποίησα ότι είχα
πράγματι καινοτόμες ιδέες σε πολλές διαφορετικές περιοχές.
: Τι θεωρείτε εσείς επιτυχία; Έχετε κάποιες συμβουλές;
Α.Θ.: Στο USC, κάθε χρόνο, βγάζoυν ένα περιοδικό και το τελευταίο του τεύχος είχε για εμένα ένα άρθρο, «Τhe seven secrets
of a beautiful mind» (Τα εφτά μυστικά ενός ωραίου μυαλού).
Kαι ένα από τα εφτά μου μυστικά είναι ότι: «I protect my time as
much as I protect my children» (προστατεύω το χρόνο μου όσο
προστατεύω τα παιδιά μου). Είναι πολύ σημαντικό να έχεις άπειρο σεβασμό για το χρόνο σου. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που
έχω πετύχει πολλά στη ζωή μου, χωρίς ποτέ να ήμουν αυτό που
λένε στην Αμερική nerd. Όταν ήμουν νέος, είχα εμπλοκή με την
πολιτική, είχα έντονη κοινωνική δραστηριότητα, έζησα μια γεμάτη ζωή. Παρόλα αυτά, είχα επιτυχίες στην καριέρα μου, επειδή είχα αυτή την παθολογική αντιμετώπιση του χρόνου. Οι νέοι
έχουν τώρα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που εγώ δεν το είχα:
να αντιμετωπίσουν τον πειρασμό όλων αυτών των ηλεκτρονικών συσκευών. Είχα δώσει μια ομιλία πρόσφατα, στην Πρώτη
Ψυχιατρική Κλινική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και την ώρα που
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μιλούσα χτύπησε το κινητό μου. Τους εξήγησα ότι η μόνη μου
δικαιολογία είναι ότι στην Αγγλία δεν έχω κινητό, οπότε δεν έχω
την εμπειρία να το κλείνω. Ο εγκέφαλος έχει πολύ μεγάλη πλαστικότητα και συνεχώς αλλάζει και προσαρμόζεται. Παλιά είχαν
γίνει μετρήσεις στους ταξιτζήδες του Λονδίνου και βρήκαν ότι ο
ιππόκαμπός τους, που αποθηκεύει μνήμες απαραίτητες για να
βρίσκεις διευθύνσεις, ήταν πιο μεγάλος από τον ιππόκαμπο των
άλλων ανθρώπων. Τώρα, για πρώτη φορά, έκαναν ανάλογες μετρήσεις σε παιδιά και βρήκαν ότι ο ιππόκαμπός τους είναι πιο
μικρός αφού απλώς ακολουθούν τα google maps. Ο εγκέφαλος
χρειάζεται ηδονή. Υπάρχει μια περιοχή στον εγκέφαλο η οποία
όταν νιώθεις ευχαρίστηση, ευδαιμονία και τα λοιπά εκκρίνει
ντοπαμίνη. Στη δική μου τη γενιά η απόλαυση απαιτούσε μια
ολόκληρη διαδικασία. Για παράδειγμα έπρεπε να διαβάσεις ένα
βιβλίο, να το τελειώσεις, να το καταλάβεις, να κάνεις ερωτήσεις.
Τώρα αρχίζει ο εγκέφαλος και προσαρμόζεται σε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο ηδονής: στο internet βλέπεις μια εικόνα,
η οποία έχει ωραία χρώματα, αυτό σε ευχαριστεί, και παίρνεις
έτσι ένα quantum ντοπαμίνης, μετά γρήγορα πηγαίνεις σε άλλη
εικόνα και ούτω καθεξής. Ίσως δεν έχεις πλέον την πειθαρχία
να καθίσεις να ολοκληρώσεις ένα βιβλίο, γιατί ζητάς τη γρήγορη
απόλαυση. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα δημιουργήσει τελικά
πρόβλημα. Βέβαια, μπορεί να ανταπαντήσει κάποιος ότι η κοινωνία πάντα λύνει τα προβλήματα που δημιουργεί η ίδια, αλλά
προσωπικά ανησυχώ.
: Ποια θεωρείται τη σημαντικότερη επιστημονική ανακάλυψη των τελευταίων ετών και ποια πιστεύετε ότι θα είναι η
επόμενη;
Α.Θ.: Στη Φυσική η παρατήρηση βαρυτικών κυμάτων είναι
πολύ σημαντική. Τον Kip Thorne τον είχα καθηγητή όταν ήμουν
στο Caltech. Είχε δώσει μια ομιλία στο δικό μας τμήμα, στο
Cambridge, στο τμήμα εφαρμοσμένων μαθηματικών και θεωρητικής Φυσικής, και, όταν τελείωσε την ομιλία του, ήμουν σίγουρος ότι θα έπαιρνε το επόμενο βραβείο Νομπέλ. Στη φυσική
των στοιχειωδών σωματίων έχουν γίνει θαυμαστά πειράματα
στο CERN, αλλά, από θεωρητική άποψη, δεν έχει γίνει τα τε-
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λευταία 50 χρόνια κάτι σημαντικό. Η ιατρική είναι ο χώρος που
θα δούμε τις περισσότερες εφαρμογές από μεγάλες ανακαλύψεις, ιδιαίτερα στην ανοσολογία και δια μέσου gene editing. Βέβαια, όλα αυτά στηρίζονται στην τεχνολογία η οποία, σε μεγάλο
βαθμό, στηρίζεται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, υπάρχει
δηλαδή αυτή η συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων
επιστημών.
: Ποια πιστεύετε ότι είναι τα όρια του ανθρώπινου μυαλού;
Α.Θ.: Δεν μπορώ να απαντήσω ποια είναι τα όρια του ανθρώπινου εγκεφάλου. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οπωσδήποτε ο
εγκέφαλος εξελίσσεται. Υπάρχει, όπως ανέφερα, η πλαστικότητα του εγκεφάλου και το ερώτημα είναι πώς αυτές οι τρομακτικές αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στον τρόπο
ζωής μας, θα επηρεάσουν τον εγκέφαλο. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος γενικά και ο εγκέφαλος ειδικότερα έχουν την ικανότητα
τόσο γρήγορης προσαρμογής, οπότε δεν μπορώ να προβλέψω
ποια θα είναι η εξέλιξη του εγκεφάλου, όμως ανησυχώ. Υπάρχει το θεμελιώδες ερώτημα τι είναι συνείδηση για το οποίο δεν
έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει κάτι
εξίσου ανεξιχνίαστο, όσο η συνείδηση και αυτό είναι το ασυνείδητο, όπου μάλιστα κρύβεται άπειρη γνώση: ο εγκέφαλός μας
γνωρίζει πολύ περισσότερα από ό,τι μας ενημερώνει. Προσωπικά, οι πιο καλές σκέψεις μου είναι την ώρα που ξυπνάω, όπου
ίσως ανοίγει ένα μικρό παράθυρο στο ασυνείδητο. Σε αυτές τις
ελάχιστες στιγμές βρίσκω λάθη κι επίσης πολλές φορές συνειδητοποιώ καινούριες ιδέες. Άλλη έκφραση της μεγάλης σημασίας του ασυνείδητου είναι η διάθεσή μου: όταν ξυπνάω το πρωί
σε πολύ καλή διάθεση, συχνά αυτό συνοδεύεται με τη λύση
ενός προβλήματος, που σημαίνει ότι ήδη ο εγκέφαλός μου γνώριζε τη λύση, απλώς δεν είχα ενημερωθεί ακόμα. Ο Φρόυντ,
βέβαια, τόνισε τη σημασία του ασυνείδητου αλλά τόνισε κυρίως
τις παθολογικές καταστάσεις. Για να κατασκευάσεις μια εικόνα
του εγκεφάλου με αξονικό τομογράφο, χρησιμοποιείς μαθηματικά. Αυτή η ανακατασκευή είναι πολύ δύσκολη και είναι αδύνατη χωρίς τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο γιατρός που βλέπει
μία τέτοια εικόνα δε γνωρίζει πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί

αυτή η ανακατασκευή. Ανάλογα, όταν κι εγώ βλέπω το πρόσωπο κάποιου, αγνοώ όλους τους υπολογισμούς τους οποίους κάνει ο εγκέφαλος για αυτήν την ανακατασκευή, γιατί είναι ασυνείδητοι. Άρα, υπάρχει πολύ μεγάλη πληροφορία στο ασυνείδητο.
Ο εξαιρετικός Έλληνας νευροφυσιολόγος Νίκος Λογοθέτης, ο
οποίος πριν από ένα-δυο χρόνια τιμήθηκε με το αριστείο της
Ακαδημίας Αθηνών, έχει μελετήσει το πρόβλημα του binocular
rivalry (διοφθαλμικού ανταγωνισμού): αν δείξεις στα δύο μάτια
ενός ανθρώπου δύο διαφορετικές εικόνες, για παράδειγμα ένα
σπίτι και ένα ποτάμι, ο άνθρωπος αυτός δε βλέπει ποτέ και τα
δύο, βλέπει ή το ένα ή το άλλο. Γιατί η συνείδηση χρειάζεται πάντα ολοκλήρωση, δηλαδή πρέπει να δώσει μια σαφή απάντηση.
Ο Ν. Λογοθέτης μελέτησε αυτό το φαινόμενο σε πιθήκους σε
επίπεδο ατομικών νευρώνων, και είδε ότι ασυνείδητα ο πίθηκος
έχει πλήρη πληροφορία, δηλαδή ο εγκέφαλός του γνωρίζει ότι
στο ένα μάτι είναι το σπίτι και στο άλλο μάτι το ποτάμι, που
σημαίνει ότι το ασυνείδητο έχει περισσότερη πληροφορία. Αυτό
είναι αξιοθαύμαστο, είναι μία από τις πολλές ενδείξεις ή και αποδείξεις αν θέλετε, ότι ο εγκέφαλος μας γνωρίζει πολύ περισσότερα από αυτά που μας ενημερώνει.
: Με τι ασχολείστε σε θεωρητικό επίπεδο αυτή την περίοδο;
Α.Θ.: Ένα από τα χαρακτηριστικά μου είναι ότι ασχολούμαι με
πολλά προβλήματα συγχρόνως. Αυτή την περίοδο ζω μια ονειρεμένη ζωή: πριν 2 χρόνια και 2 μήνες πήρα μία υποτροφία, η
οποία πληρώνει πλήρως το μισθό μου στο Cambridge για πέντε
χρόνια, και, κατά συνέπεια, είναι σαν να είμαι σε άδεια μετά
αποδοχών, που σημαίνει ότι δεν έχω διδακτικές υποχρεώσεις,
ούτε καμία άλλη υποχρέωση, άρα μπορώ να ασχολούμαι μόνο
με αυτό που μου αρέσει δηλαδή η έρευνα. Αυτή η υποτροφία
στηρίζεται σε τρείς περιοχές. Η μία περιοχή είναι μία μέθοδος
που ανακάλυψα το 1997 για την λύση μερικών διαφορικών εξισώσεων, η οποία ονομάζεται τώρα στην Wikipedia μέθοδος
Φωκά, και η οποία είναι όντως πολύ σημαντική. Eίναι μια μέθοδος που θα μπορούσαν να είχαν ανακαλύψει οι μεγάλοι, ο
Laplace, o Fourrier, o Cauchy, αλλά δεν την ανακάλυψαν. Η
δεύτερη περιοχή είναι η ερευνητική μου δραστηριότητα εδώ

στο κέντρο στην Ακαδημία Αθηνών αλλά και στο Cambridge,
σχετικά με ιατρικές απεικονίσεις, και η τρίτη είναι η ανάλυση
μιας πολύ σημαντικής συναρτήσεως που λέγεται συνάρτηση
ζήτα του Riemann. Αυτά ήταν τα τρία προβλήματα με τα οποία
είχα πει ότι θα ασχοληθώ και μεταξύ αυτών, τα τελευταία 10
χρόνια, το 80% του χρόνου μου ήταν το τελευταίο, το οποίο
ουσιαστικά λύθηκε τον περασμένο μήνα. Συγχρόνως ασχολούμαι και με ένα πρόβλημα φυσικής, το οποίο είχε αρχίσει ένας
συνάδελφός μου εδώ στην Ακαδημία Αθηνών, ο κύριος Βαγενάς, και αυτό αποτελεί τώρα την κύρια ενασχόλησή μου. Πρέπει να τονιστεί ότι αυτό το πρόβλημα της φυσικής είναι ίσως
πολύ σημαντικό. Για τους ανωτέρω λόγους αυτή η περίοδος
είναι επιστημονικά, κατά πολύ, η πιο σημαντική περίοδος της
ζωής μου. Ελπίζω ότι τα πρόσφατα αποτελέσματά μου θα βοηθήσουν να καταρριφθούν αρκετοί μύθοι. Ένας μύθος είναι ότι
ένας μαθηματικός δεν μπορεί να λύσει σημαντικά προβλήματα,
παρά μόνο όταν είναι 25 ή 30 ή 35 χρονών. «Mathematics is a
game for young people», έλεγε ο Ηardy. Εγώ άρχισα να ασχολούμαι με την ζήτα συνάρτηση Riemann πριν 10 χρόνια, δηλαδή σε ηλικία 55 ετών. Άλλος μύθος είναι ότι δεν μπορείς να
ασχολείσαι με πολλές περιοχές, υπάρχει αντίφαση υποτίθεται
μεταξύ βάθους και πλάτους, δηλαδή αν κάποιος ασχολείται με
πολλά, δεν μπορεί να εμβαθύνει. Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ
πλάτους και βάθους, επιτρέψτε μου μια προσωπική μαρτυρία.
Πριν 30 - 35 χρόνια κατάλαβα ότι είναι απαραίτητο να παίρνεις
time off από τα μαθηματικά, για να ξεκουράζεις τον εγκέφαλό
σου. Οπότε κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα και επίσης το καλοκαίρι, έχω συνολικά επτά εβδομάδες χωρίς να δουλεύω. Οι
εβδομάδες αυτές, όμως, είναι επίσης πολύ πειθαρχημένες:
διαβάζω βιβλία μόνο σε τρεις, τώρα, και παλιά σε τέσσερις περιοχές. Τώρα διαβάζω οτιδήποτε έχει σχέση με τον εγκέφαλο,
τη ζωγραφική και τη μουσική, ενώ παλιά διάβαζα και για την
φιλοσοφία των αρχαίων ελλήνων. Σαν αποτέλεσμα, έχω αρκετές γνώσεις σε αυτές τις περιοχές και πολλοί με θεωρούν
πολυμαθή. Το ερώτημα είναι κατά πόσο είναι σημαντικό να είσαι πολυμαθής, ιδιαίτερα στην σημερινή εποχή που υπάρχει η
τάση για εξειδίκευση. Η απάντηση είναι προφανής: τι σημαίνει
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ασχολείται με την πολυπλοκότητα και η κλασσική μουσική είναι πιο πολύπλοκη από τη λαϊκή μουσική, ακόμα και από την
έντεχνη λαϊκή μουσική, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
ένας μαθηματικός αγαπά περισσότερο την κλασσική μουσική.
Υπάρχει, επίσης, πολύ ενδιαφέρουσα σχέση μεταξύ μαθηματικών και ζωγραφικής. Για παράδειγμα, ο επιφανής Αμερικανός
Εξπρεσιονιστής Jackson Pollock ζωγράφιζε με έναν περίεργο
τρόπο εξαιρετικά πολύπλοκους πίνακες. Πριν μερικά χρόνια
ένας μαθηματικός, ο Taylor, ανέλυσε τους πίνακες του Pollock
από την άποψη της γεωμετρίας των fractals και έδειξε ότι, όχι
μόνο, είναι όντως fractal αυτοί οι πίνακες, αλλά και ότι η fractal
διάσταση τους άλλαζε όσο ωρίμαζε ο Pollock. Γνωρίζοντας τον
θαυμασμό του Mondrian για τα έργα του Pollock, σκέφτηκα
ότι, ίσως, τα δέντρα που ζωγράφιζε ο Mondrian στην αρχή της
καριέρας του, να είναι fractal. Πραγματικά, κάναμε μια εργασία με τον καθηγητή Μπούντη και δείξαμε ότι τα πρώτα έργα
του Mondrian στηρίζονται σε fractal γεωμετρία και, μάλιστα, με
διάσταση ανάλογη με την προχωρημένη περίοδο του Pollock.
κατανόηση; Κατανόηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η διασαφήνιση σχέσεων, η ανακάλυψη καινούργιων σχέσεων μεταξύ
αυτού που θέλεις να κατανοήσεις και οτιδήποτε άλλου. Προφανώς, αν έχεις πολυμάθεια, σε βοηθά να βρίσκεις σχέσεις με
πολλές διαφορετικές περιοχές. Έτσι, αποκτάς πολύ βαθύτερη
κατανόηση του συγκεκριμένου φαινομένου. Με τα ανωτέρω
προσπαθώ να τονίσω ότι είναι μύθος ότι δεν μπορείς
να έχεις πολυμάθεια και συγχρόνως να κάνεις σημαντικές ανακαλύψεις.
: Σχετίζονται τα μαθηματικά με την τέχνη και πως;
Α.Θ.: Φυσικά και σχετίζονται τα μαθηματικά με την τέχνη.
Υπάρχουν διαφορετικές απαντήσεις στο ερώτημά σας. Η πιο
προφανής απάντηση είναι η σχέση μεταξύ μουσικής και μαθηματικών, η οποία είναι γνωστή ήδη από την εποχή του Πυθαγόρα. Μου αρέσει πολύ η κλασική μουσική και ιδιαίτερα η
όπερα. Αυτό ισχύει για πολλούς μαθηματικούς και, κατά τη
γνώμη μου, δεν είναι τυχαίο: ο εγκέφαλος του μαθηματικού
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: Τα περισσότερα παιδιά πιστεύουν ότι δε τους χρειάζονται
τα μαθηματικά, τι έχετε να τους πείτε;
Α.Θ.: Μπορείς να απαντήσεις στο ερώτημα αυτό σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ότι τα μαθηματικά
είναι ο καλύτερος τρόπος να τροχίζεται η ικανότητά
σου να σκέφτεσαι λογικά. Αυτό είναι σημαντικό, ανεξάρτητα με τι τομέα θα ασχοληθείς: όσο πιο λογικός είσαι τόσο
καλύτερα. Το δεύτερο επίπεδο είναι αυτό για το οποίο δίνουν
μεγάλο έπαινο στον Γαλιλαίο Γαλιλέι, ο οποίος είχε γράψει ένα
περίφημο κείμενο στο οποίο αναφέρει: «ανοίγουμε αυτό το τεράστιο βιβλίο, το σύμπαν, το οποίο όμως είναι γραμμένο σε
μία γλώσσα που αντί για γράμματα έχει τρίγωνα, κύκλους κλπ
και, αν δε γνωρίζεις μαθηματικά, δε μπορείς να το διαβάσεις».
Όντως, για κάποιο μυστήριο τρόπο, οι νόμοι της φύσης εκφράζονται σε μαθηματική γλώσσα και, κατά συνέπεια, αν θέλεις να
καταλάβεις τη φύση, δεν έχεις άλλο τρόπο πάρα να ασχοληθείς με τα μαθηματικά. Το τρίτο επίπεδο το κατανόησα τώρα
τελευταία: τα μαθηματικά είναι σημαντικά, γιατί εκφράζουν την

πιο σημαντική, ίσως, ιδιότητα του εγκέφαλου, η οποία είναι η
ικανότητά του για αφαίρεση. Στις επιστήμες η αποθέωση της
αφαίρεσης γίνεται στα μαθηματικά. Τα τελευταία χρονιά, έχω
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι κάτι είναι σημαντικό, τότε και
μόνο τότε, αν έχει άμεση σχέση με την λειτουργία του εγκεφάλου, και αυτή η σχέση μαθηματικών και εγκεφάλου αποτελεί,
κατά την γνώμη μου, την ουσία των μαθηματικών.
: Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της εξειδίκευσης σήμερα για την
επιστημονική κοινότητα;
Α.Θ.: Κατανοώ την ανάγκη για εξειδίκευση, γιατί αφενός μεν
είναι απαραίτητο να γίνεις κάπου ειδικός, αφετέρου δε λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι υπάρχει συσσώρευση γνώσης, άρα δεν
έχεις άλλο τρόπο παρά να αφιερώσεις πολύ χρόνο προς μια
συγκεκριμένη κατεύθυνση. Από την άλλη μεριά, όλοι οι φορείς
που δίνουν χρήματα για την έρευνα τονίζουν την διεπιστημονικότητα στην έρευνα, κατανοούν δηλαδή ότι τα εργαλεία, τα
οποία αναπτύσσει μια συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να είναι
χρήσιμα για μια άλλη, και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να
υπάρχει επαφή μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων. Δεν υπάρχει
απλή απάντηση στην ερώτησή σας. Ίσως εγώ ήμουν τυχερός
στη ζωή μου, από την άποψη ότι είχα αυτή την ικανότητα να
προφυλάσσω τον χρόνο μου. Απέφευγα να είμαι σε επιτροπές, ελαχιστοποιούσα οτιδήποτε δεν είχε σχέση με την έρευνά
μου, οπότε στη ζωή μου είχα πολύ χρόνο να αφιερωθώ στην
έρευνα. Γνώριζα ότι έχω κάποια κλίση στα μαθηματικά, από την
άλλη μεριά, όμως, υπήρχε η άποψη ότι τα μαθηματικά δεν είναι
σημαντικά, οπότε πάντα προσπαθούσα να κάνω κάτι διαφορετικό. Έτσι σπούδασα αεροναυπηγική και μετά ιατρική, πάντα
όμως, χρησιμοποιούσα τα μαθηματικά σαν σημαντικό εργαλείο
σε αυτές τις περιοχές. Τι σημαίνει επιτυχία ή πώς μπορείς να
πετύχεις; Πιστεύω ότι τα στοιχεία για να πετύχει ένα άτομο είναι
κοινά, ανεξάρτητα αν είναι, για παράδειγμα, επιχειρηματίας ή
αν είναι επιστήμονας. Χρειάζεται μία σειρά από χαρακτηριστικά, τα οποία είναι πολλά, και αυτός είναι ο λόγος, κατά την γνώμη μου, που είναι λίγα τα άτομα που είναι πολύ επιτυχημένοι.
Προφανώς χρειάζεται το άτομο να έχει κάποιο βαθμό ευφυΐας,

χρειάζεται να δουλεύει πάρα πολύ. Χρειάζεται να έχει πολύ μεγάλη ψυχολογική δύναμη, χρειάζεται επίσης να είναι αισιόδοξο.
Σε αυτά τα 7 μυστικά, που ανέφερα προηγουμένως, είχα πει
ότι είναι ηθική μας υποχρέωση να έχουμε θετική αντιμετώπιση της ζωής. Το δώρο της ζωής είναι απίστευτο. Ίσως
όμως σε κάθε ειδικό τομέα να χρειάζεσαι και κάτι παραπάνω.
Ο Carl Louis ο αθλητής, ο οποίος έσπασε διάφορα ρεκόρ σε
διάφορες περιοχές πέτυχε γιατί, προφανώς, είχε τα στοιχεία
που ανέφερα προηγουμένως. Επίσης, χωρίς καμία αμφιβολία,
είχε ανταγωνιστικότητα η οποία είναι ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Πέρα από αυτά όμως, κατά μεγάλη πιθανότητα, οι μυς
του έχουν κάποιο πλεονέκτημα λόγω γενετικής προδιάθεσης.
Ανάλογα, ίσως, και ο δικός μου εγκέφαλος να έχει μία γενετική
προδιάθεση, να είμαι καλός στα μαθηματικά. Πιστεύω ότι για
να φτάσεις στο πάνω - πάνω επίπεδο ίσως χρειάζεσαι κάποια
γενετική προδιάθεση στην περιοχή με την οποία ασχολείσαι.
: Έχετε ζήσει και σπουδάσει στο εξωτερικό. Τι δυνατότητες
σας δόθηκαν που δεν θα είχατε στην Ελλάδα; Μπορείτε να
κάνετε μια σύγκριση μεταξύ ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων;
Α.Θ.: Σύγκριση δεν μπορώ να κάνω, γιατί δεν έχω υπάρξει σε
ελληνικό πανεπιστήμιο. Το θέμα δεν είναι μόνο οι δυνατότητες
αλλά και το περιβάλλον στο οποίο εργάζεσαι. Η δική μου ζωή
ήταν πάντα μια ζωή ηρεμίας. Δεν είχα να αντιμετωπίσω καταλήψεις, πηγαίνω στο πανεπιστήμιο με τα πόδια. Δεδομένης της παθολογίας μου με τον χρόνο, αποκλείεται να μπορούσα να ζήσω
στην Ελλάδα. Επίσης, οι δολοπλοκίες είναι ξένες με τον τρόπο
που εγώ έζησα και ζω. Γενικά τις συνθήκες στις οποίες έζησα
τις θεωρώ ιδανικές, άρα είχα τεράστιο πλεονέκτημα. Είμαι πραγματικά θαυμαστής αυτών που παραμένουν στην Ελλάδα και συνεχίζουν να παράγουν έργο. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες,
όχι μόνο λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά κυρίως του τρόπου
που είναι δομημένη η κοινωνία. Το να κάνεις μια κατάληψη στο
σχολείο θεωρώ ότι είναι χαμένος χρόνος μάθησης, δεν μπορώ
να το δεχτώ. Από την άποψη αυτή είμαι τυχερός που απέτυχα
στο Πολυτεχνείο και έτσι αναγκάστηκα να φύγω.

: Είστε της άποψης ότι η νέα γενιά πρέπει να ζητά επαγγελματική αποκατάσταση στο εξωτερικό ή μπορεί να διαπρέψει
και στην Ελλάδα;
Α.Θ.: Παλιά βλέπαμε εκτός Ελλάδας πολύ καλούς μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τέλειωνε κάποιος το Πολυτεχνείο και πήγαινε
στην Αμερική. Ήταν σε πολύ καλό επίπεδο, ίσως και σε καλύτερο από κάποιον που είχε τελειώσει το ΜΙΤ ή άλλα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Πολλοί έμεναν Αμερική ή Ευρώπη,
ορισμένοι γύριζαν. Τώρα βλέπουμε παιδιά πολύ καλά τα οποία
φεύγουν αμέσως μετά το λύκειο. Το ερώτημα είναι να φύγουν ή
να μείνουν; Η πιο εύκολη και ειλικρινής απάντηση που μπορώ να
σας δώσω, είναι να φύγουν αλλά να κρατήσουν μέσα τους την
Ελλάδα με την ελπίδα ότι θα γυρίσουν και θα προσφέρουν. Ίσως
να ρωτήσετε: εγώ γύρισα; Και ναι και όχι. To 2004 με εξέλεξε η
Ακαδημία Αθηνών Τακτικό Μέλος, είμαι Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του ιδρύματος Λασκαρίδη, οπότε έρχομαι
συχνά στην Ελλάδα λόγω αυτών των υποχρεώσεων. Έχω ένα
κέντρο στην Ακαδημία Αθηνών, στο οποίο μελετούμε ιατρικές
απεικονίσεις. Προσπαθώ να δίνω ομιλίες σε Πανεπιστήμια και σε
σχολεία. Άρα, σε κάποιο βαθμό, έχω γυρίσει. Πρέπει η Ελλάδα
να βρει τρόπο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε
να μπορούν πολλοί σημαντικοί επιστήμονες, οι οποίοι θέλουν
να γυρίσουν στην Ελλάδα, να επιστρέψουν. Αν βελτιωθούν οι
συνθήκες, ίσως αυτό να γίνει δυνατό. Θυμάμαι κάποτε είχα μια
συζήτηση με έναν καθηγητή Ιατρικής, ο οποίος τώρα είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, και μου είπε: «Θανάση, εγώ γύρισα
στην Ελλάδα, εσύ γιατί δε γυρίζεις;» Η απάντησή μου ήταν ότι
το κύριο καθήκον ενός επιστήμονα είναι να προσφέρει στην επιστήμη. Η επιστήμη δεν έχει χώρα. Πιστεύω ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία μόνο εγώ μπορώ να λύσω και, κατά συνέπεια,
αυτό πρέπει να είναι το κυρίως καθήκον μου, να λύσω αυτά τα
προβλήματα που μόνο εγώ μπορώ να λύσω. Αυτή είναι κατά τη
γνώμη μου σωστή άποψη, αλλά πρέπει να συνδυάζεται και με
συγκεκριμένη προσφορά προς την Ελλάδα.
: Είσαστε ένας πολύ επιτυχημένος άνθρωπος με πολλά ενδιαφέροντα. Πριν αναφέρατε ότι στο παρελθόν είχατε εν-
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διαφέρον για την πολιτική και είπατε ότι πρέπει να γίνουν
κάποιες αλλαγές, για να γυρίσουν οι επιστήμονες στην Ελλάδα. Αν σας δινόταν η ευκαιρία να βρίσκεστε σε μια πολιτική θέση, τι θα κάνατε;
Α.Θ.: Δε θα βρισκόμουν ποτέ σε μια τέτοια θέση. Μια παρατήρηση στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, ότι είμαι επιτυχημένος. Είμαι πολύ πιο ικανοποιημένος για το πώς είμαι ως
άνθρωπος, παρά για το τι έχω πετύχει επιστημονικά. Ιδιαίτερα,
τα τελευταία χρόνια, έχω παθολογική σχέση με την αλήθεια και
μεγάλη ευαισθησία στην έννοια της δικαιοσύνης. Άρα, αισθάνομαι ότι έχω ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό, το οποίο θεωρώ
επίτευγμα, γιατί δεν ήμουν πάντα έτσι. Στη ζωή σου κάνεις επιλογές και η επιλογή μου είναι ότι έχω δύο πυλώνες, οι οποίες
είναι η οικογένεια μου και η επιστήμη. Είμαι πλήρως αφιερωμένος και στους δύο και δεν έχω χρόνο για τίποτα άλλο. Μου
έχουν γίνει διάφορες προτάσεις, αλλά θα συνεχίσω να αρνούμαι. Προφανώς κατανοώ τα πολιτικά θέματα, αλλά επιλέγω να
μην συμμετέχω. Το τι μπορεί να γίνει, είναι από πολύ απλό μέχρι
εξαιρετικά δύσκολο. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα:
ξέρετε ότι οι αρχαίοι έλληνες είχαν πολύ βαθιά γνώση και κατανόηση της έννοιας της φιλίας. Στη βιβλιογραφία τα τελευταία
χρόνια δεν έχει ασχοληθεί κανείς ουσιαστικά με την έννοια της
φιλίας, διότι το θέμα της φιλίας βρίσκεται σε αντίφαση, σε κάποιο βαθμό, με την καλή οργάνωση της κοινωνίας: αν είσαι με
κάποιον φίλος, θα είναι δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις σωστά
μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο, και αυτό είναι κατά τη γνώμη μου
ένα από τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα. Επίσης, εμείς οι
Έλληνες είμαστε συναισθηματικοί. Η ελληνική κοινωνία είναι
μια μικρή κοινωνία. Ιδιαίτερα στην Αθήνα όλοι γνωρίζονται με
όλους και αυτό δυσκολεύει την υλοποίηση επίπονων αλλαγών.
Οι σχέσεις φιλίας που υπάρχουν και η συναισθηματικότητα
των Ελλήνων κάνουν πολύ πιο δύσκολη οποιαδήποτε υλοποίηση κάποιας απόφασης. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα, για
να καταλάβετε ότι τα προβλήματα είναι πολλά για την Ελλάδα. Έχω προφανώς απόψεις, παίρνω καμιά φορά θέση, αλλά
αποφεύγω τις συνεντεύξεις. Στις δέκα φορές που μου ζητάνε
συνέντευξη δίνω μία, και αυτή τη μία τη δίνω μόνο για έναν

λόγο, για τους νέους. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο για τους νέους
να δουν ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος να φτάσουν στην ευτυχία, εκτός αυτού που προτείνεται κυρίως από τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης.
: Πως διαχειρίζεστε την έννοια του θανάτου;
Α.Θ.: Δεν έχω αρχίσει ακόμα να τη διαχειρίζομαι. Εδώ και δυόμισι χρόνια έχασα τον αδερφό μου, ο οποίος ήταν, πράγματι,
μεγάλη μορφή. Ο Γεράσιμος ψηφίστηκε Μητροπολίτης Κεφαλληνίας από την Ιερά Σύνοδο, αλλά, πριν ενθρονιστεί, εκοιμήθει.
Στο μνημόσυνο που έγινε το καλοκαίρι στην Κεφαλονιά, έκανα
μια τοποθέτηση προσπαθώντας να εξηγήσω πώς και γιατί ο Γεράσιμος έζησε την ζωή που έζησε. Ανέφερα λοιπόν εκεί, το
περίφημο, που είχε πει ο μέγας Shostakovich. Ο Shostakovich
ήταν ιδιοφυής στη μουσική, όπως ο Mozart. Ενώ τα κείμενα
του Beethoven ήταν σβησμένα, ξαναγραμμένα, ξανασβησμένα,
ξαναγραμμένα, ο Mozart έγραφε κατευθείαν αυτά που άκουγε
στον εγκέφαλό του, το ίδιο και ο Shostakovich, ο οποίος μάλιστα δεν θεωρούσε τη μουσική του τόσο σημαντική, επειδή
ακριβώς την έγραφε με ευκολία. Ο Shostakovich, λοιπόν, όταν
παρουσίασε την 14η συμφωνία του είπε: «Ο άνθρωπος πρέπει
να ζει την ζωή του με τέτοιο τρόπο ώστε, όταν φτάσει η στιγμή
του θανάτου, να μην νιώσει οξύ πόνο ότι την σπατάλησε, ούτε
και τύψεις ότι θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερα στην
κοινωνία, αλλά δεν το έκανε». Ο ίδιος, μάλιστα, είπε ότι, μετά
από αυτές τις σκέψεις, η αντιμετώπιση που είχε προς τον θάνατο ήταν πιο εύκολη. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας
πω για τον θάνατο.
: Ξεκινήσατε από ένα σημείο φτάσατε κάπου. Γυρνάτε
ποτέ στην Κεφαλονιά; Στον μαθητή που αγαπούσε το ποδόσφαιρο;
Α.Θ.: Ο εγκέφαλος κάνει συνεχώς συνειρμούς και όσο πιο ευφυής είσαι τόσο οι συνειρμοί αυτοί είναι περισσότερο απόμακροι.
Ίσως, μπορούμε να ορίσουμε την ευφυΐα ως την ικανότητα να
κάνεις γρήγορους και μακρινούς συνειρμούς. Πολύ συχνά είμαι
πίσω στην Κεφαλονιά. Αν με ρωτήσετε τι αποζητώ από τη νεαρή

μου ζωή, είναι το ποδόσφαιρο και τη φωνή του πατέρα μου, που
ήταν ένας εξαιρετικός τενόρος. Κάθε φορά που τραγουδούσε
με ένα βαρύτονο ένα ντουέτο από την όπερά του Βέρντι που
λέγεται «Η δύναμη του πεπρωμένου» έκλαιγα. Αποζητώ τις υπέροχες βραδιές με τον πατέρα μου αλλά και το ποδόσφαιρο. Ο
καλύτερος φίλος μου με τον οποίον στο Caltech έπαιξα την καλύτερη μπάλα της ζωής μου, παίζει ακόμα ποδόσφαιρο και έτσι,
κάθε φορά που πηγαίνω στο Los Angeles, μπαίνω στον πειρασμό να παίξω πάλι ποδόσφαιρο, αλλά μέχρι τώρα αντιστέκομαι.
Η νοσταλγία με την γλυκιά θλίψη της είναι ένας από τους λόγους
που η ζωή είναι υπέροχη.
: Σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας.
Συντακτική Ομάδα
Μάρκος Δεληγιάννης, Μαρία-Χριστίνα Κοντογιάννη, Κωνσταντίνος Μητρούλιας, Ανθή Μπακοπούλου, Μαριάννα Μπακοπούλου,
Εριφύλη Μωραΐτη, Βασίλειος Νησιανάκης, Νικόλαος Ορφανός,
Άννα Παπαδοπούλου, Αναστασία Σαΐτα, Εμμανουήλ Τσάκωνας,
Ελισάβετ Τσιμπούκη, Άννα Χριστοφορίδου
Καθηγητές Σύμβουλοι
Έλενα Μενεδιάτου - Μαρία Ρουσάκη - Χαρά Τουρίκη, Μαθηματικοί
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Συνέντευξη με τον
άνθρωπο πίσω από
τα βιβλιοπωλεία

Θοδωρή
Βασιλόπουλο
Γνωρίσαμε τον κύριο Θοδωρή Βασιλόπουλο,
τον άνθρωπο πίσω από τα βιβλιοπωλεία Ευριπίδης στο κατάστημά του στην Κηφισιά.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε φανερό ότι μιλούσαμε με έναν επιχειρηματία με
μακρά εμπειρία, με κύριο χαρακτηριστικό τη
δυνατότητα να οραματίζεται πέρα από το εφήμερο.
Ένας βιβλιοπώλης εξάλλου δεν είναι ένας
απλός έμπορος, επειδή έχει να διαχειριστεί
ένα προϊόν το οποίο περιλαμβάνει όνειρα,
σκέψεις, ιδέες, πράξεις, ο παλμός της σύγχρονης κοινωνίας και τα ίχνη της παρουσίας των
περασμένων γενεών.
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: Τι σημαίνει βιβλίο για εσάς;
Θ.Β.: Σε προσωπικό επίπεδο είναι γνώση, απόλαυση, ξεκούραση,
καλύτερη διαχείριση της καθημερινότητας μου, βελτίωση του εαυτού μου. Σε επίπεδο ανάμνησης, είναι μια μυρωδιά που διαπερνά
όλα μου τα χρόνια. Το βιβλίο έχει το δικό του άρωμα. Το άρωμα
αυτό υπήρξε από τα παιδικά μου χρόνια, τόσο στον εργασιακό χώρο
των γονέων μου όσο και γενικότερα στον δικό μου εργασιακό χώρο
και στον χώρο του σπιτιού μου. Θεωρώ ότι ήμουν τυχερός που «γεννήθηκα μέσα στα βιβλία». Το βιβλίο ήταν αυτό που μου άνοιξε πάρα
πολλές ενοράσεις του μυαλού μου, αυτό το οποίο με έκανε καλύτερο άνθρωπο και αυτό που μου δίνει καθημερινά ευχαρίστηση. Είναι
πολύ σημαντικό να ασχολείσαι με κάτι που αγαπάς.

ζει πλέον, διαδεχθήκαμε τον πατέρα μας και το 1985 δημιουργήσαμε το αμέσως επόμενο και μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο από αυτό που
είχε ο πατέρας μας. Το 1998 φτιάξαμε το βιβλιοπωλείο «Ευριπίδης
στη στοά», το οποίο ήταν και παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία. Ήταν επίσης ένα τόλμημα για την εποχή του και για την
περιοχή του, επειδή δεν ήταν στο κέντρο της Αθήνας αλλά σε ένα
προάστιο. Φανταστείτε δηλαδή ότι ενώ το μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο
στην ευρύτερη περιοχή ήταν 100 τετραγωνικά εμείς ξεκινήσαμε να
φτιάχνουμε ένα βιβλιοπωλείο 1000 τετραγωνικών προσθέτοντας
στο εμπόρευμα εκτός από τα ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία. Το
2012 φτιάξαμε και το βιβλιοπωλείο στην Κηφισιά, φροντίζοντας να
έχουμε την ίδια λογική ως προς την λειτουργία του χώρου.

: Ποιο πιστεύετε ότι είναι το σημαντικότερο όφελος από το διάβασμα ενός βιβλίου;
Θ.Β.: Σαφέστατα το ότι διαμορφώνει, ανοίγει νέους ορίζοντες, διαπαιδαγωγεί, ψυχαγωγεί, αλλάζει την καθημερινότητα, δίνει εναύσματα για συζητήσεις, για περισσότερη κοινωνικοποίηση, μας φέρνει πιο κοντά. Η ανάγνωση είναι μια ανάγκη του ανθρώπου η οποία
έχει ξεκινήσει από τα αρχαία χρόνια. Στην ουσία ο πρώτος άνθρωπος που άρχισε να χαράζει τους τοίχους ένα βιβλίο έγραψε, για να
το βρει ο επόμενος και να μεταφέρει τη γνώση στην επόμενη γενιά.

: Πώς έχει επηρεάσει το επάγγελμά σας η σύγχρονη τεχνολογία;
Θ.Β.: Η τεχνολογία είναι βοηθός στο επάγγελμα του βιβλιοπώλη
όπως και στα περισσότερα επαγγέλματα. Φανταστείτε ότι τα παλαιότερα χρόνια όλος αυτός ο πλούτος βιβλίων, τίτλων συγγραφέων κ.τ.λ. ήταν στο μυαλό του βιβλιοπώλη ο οποίος δεν μπορούσε
να θυμηθεί αν έχει ένα συγκεκριμένο βιβλίο, πού το έχει, ούτε να
διαχειριστεί εύκολα τις παραγγελίες του. Σε κάθε περίπτωση ο βιβλιοπώλης ήταν αναγκασμένος να καταναλώσει πολύ περισσότερο
χρόνο της ημέρας του σε πράγματα που η τεχνολογία απλοποίησε.
Υπάρχουν πλέον εμπορικά προγράμματα για τα βιβλιοπωλεία, βάσεις δεδομένων για αναζητήσεις τόσο στην ελληνική όσο και την ξενόγλωσση βιβλιογραφία,. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι παλαιότερα όταν άνοιγαν τα σχολεία, το βράδυ παραμέναμε 4-5 ώρες
μετά το κλείσιμο του καταστήματος για να μπορέσουμε να βρούμε
τι είχαμε πουλήσει και τι παραγγελίες έπρεπε να γίνουν. Τώρα αυτό
γίνεται αυτόματα. Βέβαια, κανένα μηχάνημα δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον βιβλιοπώλη· χρειάζεται πάντα γνώση του αντικειμένου και ενδιαφέρον για αυτό, επειδή οι υπολογιστές δεν λύνουν
όλα τα προβλήματα.

: Τι σας ώθησε να ανοίξετε αυτά τα βιβλιοπωλεία;
Θ.Β.: Τόσο όσο εγώ και η αδελφή μου είμαστε συνεχιστές μιας
ιστορίας που ξεκίνησε το 1955 όταν ο πατέρας μας, ο Ευριπίδης Βασιλόπουλος, άνοιξε το πρώτο του βιβλιοπωλείο στο Χαλάνδρι. Μας
άρεσε το αντικείμενο της δουλειάς από τα παιδικά μας χρόνια τα
οποία περάσαμε μέσα στο βιβλιοπωλείο επειδή οι γονείς εργάζονταν και οι δύο στο βιβλιοπωλείο και δεν είχαν που να μας αφήσουν.
Για αυτό οι παιδικές μου αναμνήσεις είναι να βρίσκομαι σε κάποιο
σημείο του μαγαζιού με τα αδέλφια μου και να ξεφυλλίζουμε βιβλία
για να περάσει η ώρα μέχρι να γυρίσουμε με τους γονείς μας στο
σπίτι. Αυτό μας έκανε να αγαπήσουμε τα βιβλία και να καταλάβουμε
από πολύ νωρίς πως λειτουργεί η αγορά τους. Μεγαλώνοντας και
τελειώνοντας τις σπουδές μου, είχα προσωπικά κατασταλάξει ότι
αυτό θα ήταν το αντικείμενο της εργασίας μου για τα χρόνια που
έρχονται. Φρόντισα να μεθοδεύσω τις γνώσεις που είχα αποκτήσει
από τις σπουδές μου σε συνδυασμό με την εμπειρία που είχα αποκτήσει και τις γνώσεις που είχα από προσωπικά αναγνώσματα. Σε
εμένα και τα αδέρφια μου άρεσε να ταξιδεύουμε και να φωτογραφίζουμε βιβλιοπωλεία στο εξωτερικό για να λάβουμε ερεθίσματα.
Όταν επομένως ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τον καινούργιο Ευριπίδη
αντλήσαμε στοιχεία έμπνευσης μέσα από ένα μεγάλο αρχείο φωτογραφιών από τα βιβλιοπωλεία που είχαμε επισκεφτεί.
Το 1982 ξεκινήσαμε εγώ και ο αδελφός μου, ο οποίος δυστυχώς δεν

: Σε τι βαθμό έχει επηρεάσει τις πωλήσεις του βιβλιοπωλείου
σας η χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων; Φοβάστε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το μέλλον των
βιβλιοπωλείων;
Θ.Β.: Το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι η σημαντικότερη εφεύρεση μετά
την τυπογραφία και όπως κάθε τι καινούργιο φόβισε πάρα πολύ
κόσμο. Η εμφάνισή του θεωρήθηκε μία απειλή για τα βιβλιοπωλεία
αλλά ταυτόχρονα και για τους εκδότες, τους συγγραφείς και όλη
τη μεγάλη ομάδα επαγγελμάτων που ζει από το βιβλίο, δηλαδή
τυπογράφους, βιβλιοδέτες, ο διορθωτές και επιμελητές κειμένων.
Όλοι αυτοί «ταρακουνήθηκαν» γιατί στην ουσία θεωρήθηκε ότι ο
καθένας θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα βιβλίο χωρίς να έχει
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ανάγκη όλους τους άλλους. Θεωρήθηκε επίσης ότι θα άλλαζε και ο
τρόπος αγοράς, δηλαδή ενώ προηγουμένως ήσουν υποχρεωμένος
να πας να αναζητήσεις το φυσικό βιβλίο από τον βιβλιοπώλη και να
το ξεφυλλίσεις, προέκυψε η δυνατότητα με ένα κλικ να το έχεις στο
σπίτι σου. Με την πάροδο του χρόνου όμως επικράτησε η άποψη
ότι τελικά το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι μία παράλληλη αγορά, η οποία
δεν χρειάζεται να δημιουργεί φόβο στον χώρου του. Οι προσδοκίες
για την αγορά του ηλεκτρονικού βιβλίου στην αρχή ήταν τεράστιες,
επειδή το ηλεκτρονικό βιβλίο φαινόταν να ταιριάζει περισσότερο με
τον γρήγορο σύγχρονο τρόπο ζωής, τη διαμόρφωση των σπιτιών, το
εσωτερικό των οποίων δεν διαθέτει χώρο για βιβλιοθήκες ή και τον
τρόπο που πηγαίνουμε διακοπές χωρίς να χρειάζεται να κουβαλήσουμε μια βαλίτσα με βιβλία. Το ηλεκτρονικό βιβλίο επίσης βοήθησε
πάρα πολύ σε διάφορες κατηγορίες ανάγνωσης, ειδικά σε διάφορα
επαγγέλματα όπως οι γιατροί ή οι δικηγόροι και γενικά διευκόλυνε
την πρόσβαση σε βιβλία αναφοράς τα οποία χρησιμοποιούνται σε
διάφορα επιστημονικά πεδία αλλά και στην εκπαίδευση. Λόγω αυτών των αντιλήψεων εμφανίστηκαν έρευνες οι οποίες υποστήριζαν
ότι το 2017 οι πωλήσεις ηλεκτρονικών βιβλίων θα ξεπερνούσαν αυτές των φυσικών βιβλίων. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το 2006 ότι η διεθνής έκθεση της Φρανκφούρτης που γίνεται κάθε Σεπτέμβρη είχε
ως βασικό τίτλο μία εκφοβιστική φράση, «The end of reading, the
end of book». Οι διάφορες ηλεκτρονικές πλατφόρμες τότε έδιναν
στοιχεία τρομακτικής ανάπτυξης πωλήσεων, για τα οποία αργότερα
αποκαλύφθηκε ότι δεν ήταν απόλυτα ακριβή. Άλλες έρευνες επίσης
δείχνουν ότι η αφομοίωση από την ανάγνωση ενός φυσικού βιβλίου
είναι ανώτερη από αυτή ενός ηλεκτρονικού βιβλίου επειδή εστιάζεται περισσότερο στις αισθήσεις. Στο φυσικό βιβλίο εκτός από την
όραση συμμετέχουν οι περισσότερες αισθήσεις, όπως η όσφρηση,
η αφή ακόμα και η ακοή στο ξεφύλλισμα των σελίδων και όσες περισσότερες αισθήσεις συμμετέχουν τόσο περισσότερη η αφομοίωση αυτού που διαβάζεις. Η πραγματικότητα εξάλλου αποδεικνύει
ότι η κίνηση των ηλεκτρονικών βιβλίων από πλευράς πωλήσεων παγκοσμίως είναι χαμηλή και βρίσκεται γύρω στο 10% του συνολικού
τζίρου του βιβλίου. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι το ενδιαφέρον για
τα ηλεκτρονικά βιβλία μειώνεται ενώ η ζήτηση για το φυσικό έντυπο
βιβλίο αυξάνεται συνεχώς. Στην Ελλάδα οι πωλήσεις ηλεκτρονικών
βιβλίων είναι σχεδόν μηδαμινές, ουσιαστικά ανύπαρκτες.
: Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα βιβλιοπωλεία στις μέρες μας;
Θ.Β.: Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα βιβλιοπωλεία και οι εκδότες είναι το ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη της βιβλιο-
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φιλίας. Και αυτό συμβαίνει παρότι κατά τα χρόνια που πέρασαν το
βιβλίο γνώρισε τρομερή ανάπτυξη τόσο από πλευράς εκδοτικής,
εμφανίστηκαν δηλαδή καλύτερες εκδόσεις ως προς τη μετάφραση και την εικόνα του βιβλίου σε συνδυασμό με πολύ μεγαλύτερη
ποικιλία τίτλων και παράλληλα αναπτύχθηκαν πολύ καλύτερα βιβλιοπωλεία. Δυστυχώς ωστόσο δεν μπορέσαμε όλοι μαζί να αναπτύξουμε την αναγνωσιμότητα στην Ελλάδα και οι στατιστικές λένε ότι
μόλις 2% των Ελλήνων έχουν διαβάσει πάνω από 4 βιβλία το χρόνο,
το οποίο είναι τραγικό.
: Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων που έχουν καλύτερη σχέση με το βιβλίο και που νομίζετε ότι οφείλεται αυτό;
Θ.Β.: Τα στοιχεία που δημιουργούν καλύτερες σχέσεις με το βιβλίο
είναι το μορφωτικό και το οικονομικό επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει
βέβαια ότι μια οικογένεια που οι γονείς δεν είναι μορφωμένοι θα
αποκλείσουν τα παιδιά τους από την ανάγνωση. Η οικογένεια μπορεί
να δημιουργήσει ομάδες αναγνωστών και ένα σημαντικό στοιχείο
είναι και το οικονομικό. Ζούμε σε μια κατάσταση που πολλοί άνθρωποι δεν έχουν να αγοράσουν τα καθημερινά ακόμα και για την
επιβίωση. Για αυτούς τους ανθρώπους το βιβλίο αποτελεί πολυτέλεια. Μια κοινωνία αντίθετα η οποία έχει ευμάρεια έχει σίγουρα και
μεγαλύτερο δείκτη ανάγνωσης.
: Σύμφωνα με την εμπειρία σας τι χαρακτηριστικά πρέπει να
διαθέτει ένα βιβλίο για να έχει απήχηση στο ελληνικό κοινό;
Θ.Β.: Πρώτα από όλα πρέπει να είναι γραμμένο σε σωστά Ελληνικά
και επίσης να έχει κάτι να πει στον αναγνώστη, κάτι το οποίο να
ξεπερνά το εφήμερο και το τοπικό, να μιλά στην ψυχή και στο συναίσθημα του, να είναι βιωματικό να δίνει ερεθίσματα για σκέψη. Πρέπει επίσης να είναι κατανοητό, γιατί μπορείς να γράψεις ένα βιβλίο
και να μπορείς να το διαβάσεις μόνο εσύ και να το καταλάβεις. Αν
οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν, δεν φταίνε οι άλλοι, φταις εσύ που
δεν έγραψες με τον κατάλληλο τρόπο. Το δικό μου πιστεύω είναι ότι
αν διαβάσεις ένα βιβλίο ή ακόμα και μια παράγραφο δύο φορές και
δεν την καταλάβεις τότε δεν είναι δικό σου το λάθος, είναι το λάθος
αυτού που το έγραψε.
: Πόσο έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις των Ελλήνων αναγνωστών
σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια;
Θ.Β.: Σήμερα υπάρχουν πολύ περισσότερες θεματολογίες για να
διαλέξει κανείς. Παλαιότερα περιοριζόμασταν μόνο στο μυθιστόρημα και κυρίως στο μεταφρασμένο. Έλληνες συγγραφείς υπήρχαν

πάρα πολύ λίγοι και εκδίδονταν λίγα βιβλία Ελλήνων συγγραφέων.
Κάθε εποχή επίσης έχει και τα δικά της αναγνώσματα. Οι προτιμήσεις αλλάζουν σύμφωνα με τα διλήμματα κάθε εποχής, μεταφέρονται στη λογοτεχνία και στον τρόπο σκέψης. Τα ερεθίσματα που
δίνει η κοινωνία είναι συνήθως και ερεθίσματα εξερεύνησης του βιβλίου που θα διαβάσουμε. Για αυτό υπάρχουν περίοδοι που διαβάζουμε μόνο λογοτεχνία ή περίοδοι όπως τώρα, που η ανάγνωση της
λογοτεχνίας έχει περιοριστεί και διαβάζουμε περισσότερα βιβλία
που αναλύουν τα γεγονότα που μας οδήγησαν εδώ, είτε ιστορικά,
είτε πολιτικά, είτε οικονομικά. Σαφέστατα η λογοτεχνία παραμένει
ο βασιλιάς της ανάγνωσης σε κάθε περίοδο αλλά κατά καιρούς κάποιος κλάδος της ανάγνωσης, είτε η ιστορία, είτε η πολιτική, είτε η
οικονομία, είτε το δοκίμιο, για ένα διάστημα ανθίζει περισσότερο
από όσο παλαιότερα.
: Που πιστεύετε ότι οφείλεται η σημερινή αρνητική στάση των
νέων απέναντι στα βιβλία;
Θ.Β.: Όλοι μας ξεκινήσαμε να μας διαβάζουν βιβλία από πολύ μικρή
ηλικία και να έχουμε το βιβλίο μέσα στην οικογένειά μας σαν μία καθημερινή απασχόληση. Εγώ θυμάμαι, όπως και εσείς φαντάζομαι να
έχετε αντίστοιχες αναμνήσεις, ότι τα μικρά παιδιά δέχονται ως δώρα
βιβλία περισσότερο από όσο παιχνίδια ή οτιδήποτε άλλο. Ξαφνικά
όμως όταν τα παιδιά πλέον βρίσκονται στο σχολείο, στο δημοτικό
και αργότερα στο γυμνάσιο και το λύκειο, συμβαίνει μια αποκοπή
από το βιβλίο στο σπίτι, ίσως επειδή οι περισσότεροι γονείς θεωρούν ότι το σχολείο μπορεί να παρέχει στα παιδιά τους τη γνώση και
την αγάπη του βιβλίου, ίσως γιατί τα παιδιά θεωρούν ότι αυτό που
διαβάζουν στο σχολείο τους είναι αρκετό, ίσως και γιατί υπάρχει
δυστυχώς μια αντίληψη ότι ο μαθητής πρέπει να αξιοποιήσει το διάβασμά του στα σχολικά βιβλία έτσι ώστε να έχει καλύτερο βαθμό, να
πετύχει στις εξετάσεις στην τάξη, στις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο,
αγνοώντας ότι το διάβασμα βοηθά πολύ περισσότερο τον καθένα
στο να επιτύχει τους στόχους του. Ένα άλλο αρνητικό στοιχείο είναι
το γεγονός ότι τα παιδιά είναι πολύ πιεσμένα, δεν έχουν καθόλου
ελεύθερο χρόνο, φορτώνονται συνεχώς με δραστηριότητες, δεν
τους δίνεται η ευκαιρία να χαλαρώσουν. Για όλους αυτούς τους
λόγους οι νέοι μέχρι τα 25 έχουν αποκόπτονται συνήθως από τα
βιβλία και ασχολούνται μόνο με τα αναγνώσματα που τους δίνονται
για την σχολική και επαγγελματική κατάρτιση από το πανεπιστήμιο
ή το σχολείο. Από τα 25 και μετά πολλοί άνθρωποι αρχίζουν και
αναζητούν το βιβλίο ξανά αλλά έχουν χάσει ένα σημαντικό χρονικό
διάστημα.

: Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας σας στον επιχειρηματικό
τομέα;
Θ.Β.: Το θέμα είναι ότι αν το αποκαλύψω θα το διαδώσετε... Σοβαρολογώντας ωστόσο σας λέω ότι τέτοιο μυστικό δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση στις επιχειρήσεις και πιστεύω σε κανένα επάγγελμα.
Το σημαντικό είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις, να το κάνεις τίμια,
να έχεις όραμα για αυτό που κάνεις, να μην εφησυχάζεις, να προσπαθείς πάντα για το καλύτερο, να σέβεσαι αυτούς στους οποίους
απευθύνεσαι και αυτούς με τους οποίους συνεργάζεσαι. Η σωστή
επιλογή συνεργατών και ο σεβασμός στον πελάτη αποτελούν βασικά στοιχεία.
: Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο που θέλει να ασχοληθεί με τη
συγγραφή;
Θ.Β.: Να μην απωλέσει ποτέ την επαφή με την ανάγνωση. Σε τίποτα
στη ζωή δεν υπάρχει παρθενογένεση. Για να δημιουργήσει κανείς
κάτι πρέπει να έχει τα ανάλογα ερεθίσματα πάνω στα οποία θα πατήσει για να δημιουργήσει κάτι νέο.
: Σας ευχαριστούμε πολύ.
Στη συνέντευξη συμμετείχαν οι μαθητές:
Κωνσταντίνος Αλίμονος, Μαρία-Ελένη Δρακούλη, Αθηνά Ιατρού,
Ανθή Μπακοπούλου, Ασημίνα Μυλωνά, Σωτήρης Μωραΐτης, Μαρία – Γεωργία Παπαδημητρίου, Χρυσούλα Παρθένη
Καθηγητής Σύμβουλος: Δημήτρης Μπελέζος, Ιστορικός
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Συνέντευξη στην

Αθηνά
Κακούρη
Μία επιτυχημένη συγγραφέας συνομιλεί με τους
μαθητές της Ώθησης.
Η Αθηνά Κακούρη γεννήθηκε το 1928 στην Πάτρα
και έχει διακριθεί ως συγγραφέας, μεταφράστρια
και δημοσιογράφος.
Το 1952 διακρίθηκε στον διαγωνισμό μετάφρασης αμερικανικών διηγημάτων που προκήρυξαν
οι εκδόσεις Ίκαρος. Οι μεταφράσεις της έχουν
επανειλημμένως βραβευθεί, ενώ το μυθιστόρημά
της «Πριμαρόλια» τιμήθηκε με το Βραβείο Νικηφόρου Βρεττάκου και το μυθιστόρημα «Θέκλη» με το
Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος και το Βραβείο
της Ακαδημίας Αθηνών.
Η γνωριμία της κας Κακούρη με το Σχολείο μας ξεκίνησε στην περσυνή ξενάγηση από τους μαθητές
μας στο Μουσείο Πόλεως Αθηνών. Η κα Κακούρη
ενδιαφέρθηκε για αυτή την εκπαιδευτική πρωτοβουλία της Ώθησης και παρακολούθησε την ξενάγηση ενώ στη συνέχεια δώρισε στη βιβλιοθήκη
μας μία σειρά από ενδιαφέροντα βιβλία.
Φέτος επισκέφτηκε το Σχολείο μας και είχε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με μία ομάδα μαθητών του
Γυμνασίου.
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: Πώς ξεκινήσατε να γράφετε; Τι αποτέλεσε το βασικό ερέθισμα για εσάς;
Α.Κ.: Ένα ταξίδι στο Ισραήλ. Στο τέλος της δεκαετίας του 1940
είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω με ένα εμπορικό πλοίο το οποίο
έκανε στάσεις σε διάφορα λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου.
Στο λιμάνι της Χάιφα το πλοίο αναγκάστηκε να παραμείνει για
εννέα ημέρες επειδή υπήρχε πολύ κίνηση και δεν γινόταν να
ξεφορτώσει νωρίτερα. Αυτή η καθυστέρηση ξέρετε είναι καταστροφή για ένα εμπορικό πλοίο, για εμένα όμως ήταν μία μεγάλη ευκαιρία να δω τη χώρα. Το Ισραήλ εκείνη την εποχή είχε
μόλις δημιουργηθεί και μου γεννήθηκε η επιθυμία να γράψω
για να παρουσιάσω όσα έβλεπα, ειδικά τον τρόπο που οργανωνόταν αυτό το νέο κράτος.
: Αντιμετωπίζετε τη συγγραφή ως επάγγελμα ή ως ανάγκη
έκφρασης της σκέψης και της ψυχής σας;
Α.Κ.: Δεν μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει τη συγγραφή στην
Ελλάδα ως επάγγελμα, επειδή στη χώρα μας ο κόσμος δεν
διαβάζει αρκετά. Δεν υπάρχει επίσης μια συστηματική πρόνοια
του κράτους για να αυξήσει το αναγνωστικό κοινό. Έχουμε
σχετικά πολύ μικρό αναγνωστικό κοινό σε σχέση με άλλες χώρες, όπως οι αγγλόφωνες για παράδειγμα.
: Κατά τη γνώμη σας, γίνεται ένα ιστορικό μυθιστόρημα να
είναι εντελώς αντικειμενικό;
Α.Κ.: Για εμένα η λέξη αντικειμενικό είναι λάθος. Η σωστή λέξη
είναι πιστό. Αυτό που έχω υποχρέωση να κάνω σε ένα ιστορικό
μυθιστόρημα είναι να αναπαραστήσω μία κατάσταση όσο το
δυνατόν πιο πιστά ως προς το τι συνέβη τότε - όπως π.χ. τα
αγγλικά φιλμ εποχής παρουσιάζουν τούς ανθρώπους πιστά, με
τα ρούχα τους, τον τρόπο πού εκινούντο, πού μιλούσαν κλπ...
Το αν θα περιγράψει ο συγγραφέας με περισσότερη συμπάθεια την μία πλευρά ή την άλλη, σε μια σύγκρουση όπως π.χ.
ο Πόλεμος Βορείων και Νοτίων, αυτό είναι δικαίωμα του. Άρα
η αντικειμενικότητα δεν είναι η σωστή επιδίωξη αλλά η πιστότητα, να παρουσιάζει δηλαδή το κείμενο τους ανθρώπους να
λειτουργούν όπως λειτουργούσαν οι άνθρωποι τότε και κυρίως
να βοηθήσει τον αναγνώστη να το καταλάβει τί συνέβη τότε, τί
κινούσε τούς ανθρώπους, πώς σκέφτονταν.
Δεν κάνουμε καλή δουλειά όταν βάζουμε στο στόμα ανθρώπων μιας περασμένης εποχής γνώμες πού έχουμε εμείς σήμερα. Η δουλειά μας σε κάθε αναδρομή της ιστορίας είναι να
προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το γιατί έγινε κάποτε το τάδε

ή το δείνα. Αυτή νομίζω ότι είναι η πραγματική πρόκληση στον
συγγραφέα.
: Σε τι δίνετε μεγαλύτερη σημασία για την συγγραφή ενός
ιστορικού βιβλίου, στην έμπνευση ή στην γνώση;
Α.Κ.: Αυτή η έμπνευση εμένα μου φαίνεται ύποπτο πράγμα. Τι
θα πει έμπνευση; Σου έρχεται μια καλή ιδέα για το θέμα ενός
μυθιστορήματος, ή για κάποια στροφή στην πλοκή ή για την
εξέλιξη των χαρακτήρων...Όλα αυτά είναι και λίγο έμπνευση.
Αλλά δεν αξίζουν τίποτα εάν δεν στηρίζονται πάνω στις γνώσεις – στις πολλές γνώσεις πού πρέπει να συγκεντρώσεις πριν
αρχίσεις να γράφεις. Αντίστροφα μάλιστα: Καθώς μελετάς μια
εποχή, καθώς βυθίζεσαι στην ατμόσφαιρα και τα προβλήματα
μιας εποχής, γεννιούνται στο μυαλό σου και το κυρίως θέμα, με
το οποίο θέλεις να ασχοληθείς, και οι χαρακτήρες – παραπλήσιοι με άτομα πού έζησαν τότε και για τα οποία διαβάζεις, - και
τα επεισόδια. Εάν δεν τα σεβαστείς όλα αυτά, αν δεν τα χρησιμοποιήσεις ως δομικό του υλικό του μυθιστορήματος, τότε δεν
θα έχεις γράψει ένα καλό μυθιστόρημα, θα έχεις γράψει ένα
πρόχειρο μυθιστόρημα.
: Πόσο σημαντική θεωρείτε τη γνώση της ιστορίας για έναν
νέο σήμερα;
Α.Κ.: Μία κοινωνία που αγνοεί την ιστορία είναι σαν έναν άνθρωπο ο οποίος πάσχει από τη νόσο Αλτζχάιμερ, έχει χάσει την
επαφή με όλα τα προηγούμενα επομένως δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις εμπειρίες για να δημιουργήσει κάτι νέο.
Όλοι οι κλάδοι της επιστήμης, όλες οι δραστηριότητες χρειάζονται την ιστορία ως γνώση των προηγουμένων πάνω στα
οποία θα πατήσουν για να εξελιχθούν.
: Είναι σημαντικό για τους Έλληνες να γνωρίζουν την ιστορία άλλων χωρών του εξωτερικού;
Α.Κ.: Όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν ένα μέτρο και κανείς
δεν έχει απεριόριστες δυνάμεις. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι δυνατό να ασχολούνται όλοι αποκλειστικά με την ιστορία,
χρειάζεται επομένως κάποια ιεράρχηση της ιστορικής γνώσης.
Ως βάση πρέπει να έχουμε τη δική μας ιστορία, να τη γνωρίζουμε καλά, καθώς μάλιστα αυτή εμπλέκεται με τα συμφέροντα
όλων τρων σημαντικών Δυνάμεων του κόσμου. Δεν είμαστε
μία απομονωμένη χώρα, βρισκόμαστε σε ένα νευραλγικό σημείο. Επομένως, μαθαίνοντας την ελληνική ιστορία, αναγκαστικά μαθαίνουμε και τι έγινε στο εξωτερικό. Ύστερα βέβαια, σε
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δευτερεύοντα ρόλο, υπάρχει τη δυνατότητα να εξερευνήσει
κανείς και άλλους πολιτισμούς. Αν όμως κάποιος δεν γνωρίζει
πρώτα καλά την εθνική του ιστορία και τους ανταγωνισμούς
των μεγάλων δυνάμεων που εξελίχθηκαν και εξελίσσονται διαρκώς γύρω μας, τότε δεν μπορεί να καταλάβει και τίποτα
άλλο.- είναι στην ουσία, ανάπηρος.
: Τι θεωρείτε ότι θα έπρεπε να αλλάξει στον τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας στα σχολεία;
Α.Κ.: Κάποια στιγμή πρέπει να καθίσουν οι ιστορικοί μας και να
αποφασίσουν μεταξύ τους πως θα διδάξουμε την Ιστορία στα
παιδιά. Είναι αδύνατο να διδαχθεί ολόκληρη η ελληνική ιστορία παρουσιάζοντας αναλυτικά τα πάντα: τα μυκηναϊκά χρόνια,
τα κλασικά, την ελληνιστική εποχή, το Βυζάντιο, την τουρκοκρατία, την Επανάσταση, το νεότερο ελληνικό κράτος... Εδώ
χρειάζεται να κάτσουν σοφοί άνθρωποι κάτω με αγάπη για την
πατρίδα μας και την ιστορία της και για εσάς τους νέους και να
επιλέξουν, να αποφασίσουν δηλαδή τι πρέπει να θυμούνται οι
μαθητές από όλη αυτή την αρχαιότατη και μακραίωνη Ιστορία
μας, πού πρέπει να επικεντρωθεί η γνώση η οποία θέλουμε να
συνοδεύει τούς μαθητές σέ όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Και
πάντως, νομίζω πως πρέπει να δοθεί έμφαση στην καλή γνώση
της νεότερης ιστορίας μας, από το 1821 και μετά.
: Ποια είναι το πιο αγαπητά σας πρόσωπα στη νεότερη ιστορία;
Α.Κ.: Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο Χαρίλαος Τρικούπης, ο Γεώργιος Θεοτόκης και ο Ιωάννης Μεταξάς. Αυτοί νομίζω ήταν
άνθρωποι οι οποίοι εργάστηκαν με αυτοθυσία για τον τόπο. Ο
μεν Καποδίστριας δολοφονήθηκε και δεν ξέρουμε πως θα αποχωρούσε από τη πολιτική σκηνή. Ο Τρικούπης σεβόταν πάντα
τους θεσμούς. Κάποτε ήρθε σε διάσταση με το βασιλιά για την
πτώχευση της χώρας (δίκαιο υπήρχε και από τις δύο μεριές).
Παρά τη διάσταση απόψεων όμως ο Τρικούπης σεβάστηκε το
πολίτευμα και τους θεσμούς, δεν του ήρθε η ιδέα ότι επειδή
συγκρούστηκε με ένα θεσμό έπρεπε να μιμηθεί τον Σαμψών
και να ρίξει το ναό, να τα γκρεμίσει όλα για προκειμένου να
επιβάλει την πολιτική του. Αυτό θα έπρεπε νομίζω να τονίζεται
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πάντοτε,- τι σημαίνει κοινοβουλευτικός άνδρας - και ο Τρικούπης υπήρξε μεγάλος κοινοβουλευτικός άνδρας. Δεν έγινε ποτέ
όργανο κανενός και σεβάστηκε αυτό το μικρό κράτος το οποίο
προσπαθούσε να φτιαχτεί. Του έχω μεγάλη εκτίμηση και απέραντο θαυμασμό.
: Ως γυναίκα που μεγαλώσατε σε μια δύσκολη περίοδο για
την Ελλάδα, τι πιστεύετε για τον ρόλο των σύγχρονων γυναικών;
Α.Κ.: Το θέμα αυτό απαιτεί πολύ συζήτηση. Δεν νομίζω ότι
στην Ελλάδα η γυναίκα ήταν γενικώς καταπιεσμένη. Ήταν
φορτωμένη πάρα πολλές δουλειές αλλά καταπιασμένη δεν νομίζω ότι ήταν πάντοτε και σέ όλες τίς περιοχές. Μια τάση που
έχουμε, να λέμε ότι εφόσον η γυναίκα ήταν καταπιεσμένη στην
Ευρώπη άρα ήταν και εδώ, είναι λανθασμένη. Μας λείπουν μελέτες, πολλές μελέτες, για τη δράση των Ελληνίδων. Ξέρουμε
πάντως ότι σε όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, σε πολλές
περιοχές της χώρας μας οι γυναίκες αναλάμβαναν την ευθύνη
της οικογένειας, επειδή οι άντρες ταξίδευαν για εμπορικούς λογούς και απουσίαζαν μήνες και χρόνους. Αυτό απαιτεί πρόνοια,
γνώση οικονομίας, διοικητικό, θάρρος, δυνατότητα επιβολής,
δυναμισμό, πολιτικότητα. Γυναίκες, σαν την Μπουμπουλίνα και
τις Σουλιώτισσες, πολέμησαν στην Επανάσταση. Κυρίως όμως
οι Ελληνίδες –ισάξια και ισότιμα με τούς Έλληνες - συντήρησαν
την γλώσσα μας, την οικογένεια, την προσήλωση στη θρησκεία
μας, τίς λαϊκές τέχνες και τον λαϊκό μας πολιτισμό, και το έκαναν με σκληρή, ατέλειωτη σκληρή δουλειά και χωρίς γκρίνια. Ο
ρόλος τους υπήρξε απολύτως καθοριστικός και υμνήθηκε από
σπουδαίους ποιητές, όπως ο Παλαμάς. Τα πράγματα όμως
πλέον αλλάζουν παγκοσμίως και αυτό αποτελεί πρόκληση και
για τις Ελληνίδες. Αυτό που κυρίως πρέπει να προσέξουν είναι
να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις ιδιαίτερα στον επαγγελματικό
χώρο χωρίς όμως να εγκαταλείψουν αυτά που τους παραδόθηκαν. Σαφώς είναι δύσκολο αυτό! Αλλά για αυτό είναι οι άνθρωποι, για να έχουν δύσκολα πράγματα να αντιμετωπίσουν.
Χωρίς αυτά – την πρόσκληση της δυσκολίας- τι ενδιαφέρον θα
είχε η ζωή;

: Έχοντας ζήσει στο εξωτερικό, ποιο χαρακτηριστικό πιστεύετε ότι διαφοροποιεί τους Έλληνες από τους άλλους
λαούς;
Α.Κ.: Δεν πιστεύω σε αυτές τις σχηματοποιήσεις. Οι ίδιοι οι Έλληνες λέμε συχνά ότι έχουμε στο DNA μας την τάση να τσακωνόμαστε. Αν διαβάσετε την ιστορία και άλλων λαών θα δείτε
ανάλογες συμπεριφορές. Και στη Ρωσία τσακώνονται συνέχεα
μεταξύ τους και ανάλογα φαινόμενα παρατηρήθηκαν και στην
ιστορία της Αγγλίας και σε όλες, μα όλες τις άλλες χώρες. Βέβαια είναι πολύ ωραία και βολική αποφυγή των ευθυνών μας να
λέμε ότι δεν μπορούμε να πάψουμε να τσακωνόμαστε γιατί η
έρις είναι στο DNA μας. Πιστεύω όμως ότι δεν αληθεύει.
Αν κοιτάξουμε και το παρελθόν, για παράδειγμα την Ελληνική
επανάσταση, θα δούμε ότι κατά τον πρώτο χρόνο της έχουμε
ένα θαύμα: ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων, που δεν
είχαν κάτι κοινό συνεργάστηκαν πάρα πολύ καλά μεταξύ τους
και θαυματούργησαν. Αντί όμως να τονίζουμε αυτά τα καλά,
αυτή την άρτια συνεννόηση που είναι αναγκαία και στις μέρες
μας και πρέπει να την απαιτήσουμε από τους ηγέτες μας, συνεχίζουμε να λέμε διάφορα.
: Τι θα συμβουλεύατε τους νέους της εποχής να ακολουθήσουν: καριέρα ή οικογένεια;
Α.Κ.: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να τα διαφοροποιήσουμε. Υποθέτω βέβαια ότι ρωτάτε από τη μεριά των γυναικών,
γιατί για τους άντρες δεν υπήρχε ποτέ αυτό το θέμα. Η ευκολία
της γκρίνιας μας παρασύρει και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει
ότι στην Ελλάδα η πρόοδος των γυναικών ήταν ραγδαιότατη.
Τη δεκαετία του 1890 εγγράφεται η πρώτη γυναίκα φοιτήτρια
στην Ιατρική σχολή, η Αγγελική Παναγιωτάτου. Και τη δεκαετία
του 1930 επί δικτατορίας του Μεταξά αυτή η κυρία Παναγιωτάτου γίνεται η πρώτη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο. Αυτή η
διαδρομή βέβαια πέρασε και δυσκολίες, υπήρξαν και κάποιοι
άντρες που λέγανε βλακείες για να την ειρωνευτούν όταν πήγαινε στο μάθημα. Το θέμα όμως είναι ότι δεν εμποδίστηκε να
σπουδάσει και όχι μόνο σπούδασε αλλά έκανε καριέρα και έγινε καθηγήτρια. Η εξέλιξη αυτή συνέβη μέσα σε μια μόνο γενιά.

Πρέπει νομίζω να εκτιμούμε τα καλά πράγματα που έχουν συμβεί εδώ γιατί αλλιώς θα πάψουν να μας συμβαίνουν.
: Σας ευχαριστούμε πολύ.
Συντακτική Ομάδα:
Κωνσταντίνος Αλίμονος, Ζωή Καλαφάτη Ματθαίου, Αγγελική
Καραμπατέα, Ελεάννα Καρρέρ, Ειρήνη Ματράγκα, Μαρία Ματράγκα, Ηλέκτρα Μαγγίνα, Βασίλης Μητρούλιας, Ανθή Μπακοπούλου, Γωγώ Παπαδοπούλου, Χρυσούλα Παρθένη, Κατερίνα
Σκαλτσά, Όλγα Σταθοπούλου
Καθηγητής Σύμβουλος:
Δημήτρης Μπελέζος, Ιστορικός
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Καλώς ορίζοντας
τους…100mentors

Γ

ια ακόμα μια χρονιά, το Σχολείο μας, ως πρωτοπόρο στην
αξιοποίηση καινοτόμων «εργαλείων» για τη μαθησιακή διαδικασία, βρέθηκε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστεί με την ηλεκτρονική πλατφόρμα 100mentors, επιτυγχάνοντας την εφαρμογή
μεθόδων διδασκαλίας που είναι επικεντρωμένες στο μαθητή,
έτσι ώστε να εμπλουτίσουν τα ταξίδι του στην μάθηση.
H 100mentors λοιπόν, είναι μία SaaS (Software as a Service)
εταιρεία που σκοπό έχει να ενδυναμώσει τους νέους να πάρουν
πιο συνειδητές αποφάσεις για την ζωή τους δημιουργώντας ένα
ασφαλές περιβάλλον μέσα από το οποίο μπορούν να ενημερωθούν για τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές αποφάσεις τους.
Την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, οι μαθητές μας, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς
από όλο τον κόσμο. Οι 100mentors αποτέλεσαν ένα εργαλείο για
τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών μας καθώς έδωσε την ευκαιρία να συνδεθούν, on-demand, με υψηλόβαθμα στελέχη και ανθρώπους πρότυπα.
Επιπλέον, ήταν ένα εργαλείο και για τους καθηγητές μας,
το οποίο μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν για να ενισχύσουν
την διδασκαλία τους, συνδέοντας την τάξη τους με ακαδημαϊκούς, οι οποίοι εκπροσώπησαν διαφορετικούς τομείς και
επιστήμες.
Κατ’ επέκταση η πλατφόρμα 100mentors μας επέτρεψε να
δημιουργήσουμε μια σφαιρική προσέγγιση στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό.

2,000+ μέντορες
• Άνθρωποι πρότυπα από τον επιχειρηματικό κόσμο:
Μέντορες που εκπροσωπούν διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος διαφωτίζουν τους μαθητές σχετικά με τις τάσεις της βιομηχανίας και μοιράζονται τις εμπειρίες τους καθοδηγώντας
τους στο επαγγελματικό τους ταξίδι.
• Εκπρόσωποι πανεπιστημίων: Admissions & recruitment
officers, καθηγητές, φοιτητές και απόφοιτοι μοιράζονται την
εμπειρία τους και καθοδηγούν τους μαθητές στην προσπάθειά τους να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο των ονείρων τους.
Επιμέλεια άρθρου:
Κατερίνα Ανδριώτη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

84 άδραξε

Μία ξεχωριστή
εμπειρία...
EUROSCOLA:
από τις μαθήτριες
Εβελίνα Σούκου – Άννα Παπαδοπούλου,
που προκρίθηκαν
στον Διαγωνισμό EUROSCOLA
και ταξίδεψαν στο Στρασβούργο

Το πρόγραμμα ΕUROSCOLA

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώσει στους
νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν τον
χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει στο Στρασβούργο την ημερίδα EUROSCOLA.
Το πρόγραμμα αφορά μαθητές λυκείου, πανελλαδικώς, με
απώτερο σκοπό την πολιτική ευαισθητοποίηση και κινητοποίησή τους. Μαθητές ανά την περιφέρεια, διαγωνίζονται συντάσσοντας ένα γραπτό δοκίμιο πάνω σ’ ένα συγκεκριμένο θέμα,
επιδιώκοντας να το προσεγγίσουν καλύτερα, να προτείνουν και
να συγκινήσουν ώστε να κερδίσουν μια από τις 24 θέσεις που
οδηγούν στο Στρασβούργο. Οι μαθητές αυτοί θα αποτελέσουν
τελικά την ελληνική ομάδα, η οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα
μας στο πρόγραμμα και στην ημερίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το σχολικό έτος 2016-2017, θεματικός άξονας του διαγωνισμού ήταν «Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια: πολιτικά δικαιώματα και
συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης», όπως ορίζεται
στο Άρθρο 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η
ευρωπαϊκή ιθαγένεια αποτελεί το πρώτο βήμα στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ποια δικαιώματα απορρέουν
από την ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη και πώς αυτά συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας;»
Κάθε μαθητής-διαγωνιζόμενος με τη σχολική υποστήριξη,
την ατομική αναζήτηση και εμβάθυνση αλλά και το ενδεικτικό
υλικό που ο ίδιος ο φορέας πρότεινε, ακόμα και σε στενά χρονικά περιθώρια, είχε τη δυνατότητα προετοιμασίας και μελέτης
του θέματος. Σύμφωνα με το επίπεδο αγγλικών και γαλλικών ή
γερμανικών καθώς και τις σχολικές επιδόσεις και κυρίως με τη
βαθμολόγηση της έκθεσης, οι μαθητές διεκδικούν μια θέση,
θέση που θα εξασφαλίσει την απόλυτη εμπειρία και διάκριση,
θέση που τελικά σε ταξιδεύει σε μια θέση στο Κοινοβούλιο, στην
όμορφη πόλη του Στρασβούργου. Στόχοι του διαγωνισμού,
πέρα από την ευκαιρία ζωντανής συμμετοχής στην κατεξοχήν
αρχή της ευρωπαϊκής πολιτικής, είναι η διεύρυνση γνωστικών
οριζόντων, η γνωριμία και επαφή με την ευρωπαϊκή κουλτούρα, η τόνωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, η αλληλεπίδραση,
η ομαλή και γόνιμη προσπάθεια πολιτικοποίησης και ενεργούς
στάσης απέναντι στην κρίσιμη ευρωπαϊκή πραγματικότητα, η
οποία έχει ανάγκη από νέα και παραγωγικά μυαλά.

Η δική μας προσωπική εμπειρία

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την πρόκριση στον διαγωνισμό, δεν ξέραμε αν υπερίσχυε η χαρά και ο
ενθουσιασμός ή το άγχος και η αγωνία για αυτή τη μοναδική
πρόκληση και πρόσκληση αντιπροσώπευσης ενός σπουδαίου
συνόλου. Περιγράφοντας την εμπειρία μας αξίζει να την μοιραστούμε συνοπτικά μαζί σας, μεταφέροντάς σας σε αυτό το
υπέροχο και μορφωτικό ταξίδι.
Φτάνοντας στο μαγευτικό Στρασβούργο και περπατώντας
στα πέτρινα δρομάκια, με ποτάμια να τα διασχίζουν και τα σπίτια μιας άλλης εποχής, οι λέξεις απόλυτη ομορφιά και γραφικότητα δεν αρκούν για να το περιγράψουν. Μετά από μια ξενάγηση κάτω από τη βροχή και το δείπνο σε γαλλικό εστιατόριο,
η επιστροφή στο ξενοδοχείο φάνταζε μάλλον δυσάρεστη. Το
επόμενο ξημέρωμα θα έφερνε μαζί του την ισχυρότερη και δυνατότερη στιγμή και επιβράβευση της προσπάθειάς μας. Θα
ξημέρωνε η μέρα επίσκεψης και παρουσίας μας στον χώρο του
Ευρωκοινοβουλίου. Εισερχόμενες στο κτήριο ο θαυμασμός
ήταν ο μέγιστος και οι εντυπώσεις απερίγραπτες. Το πρόγραμμα περιλάμβανε γνωριμία με τα παιδιά των υπολοίπων χωρών
και επιλογή θέσης στην κεντρική αίθουσα. Ύστερα θα ακολουθούσε ομιλία βασικών στελεχών και πολιτικών και κατάθεση
ερωτημάτων στα πλαίσια ενός πολύγλωσσου και παραγωγικού
διαλόγου. Μετά, ήταν η σειρά του γεύματος και του παιχνιδιού
ερωτήσεων με ένα ερωτηματολόγιο γραμμένο σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, που προϋπόθετε τη γνωριμία και τη συνεργασία με τις αντιπροσωπευτικές ομάδες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο μέρος αποτελούνταν από την
από κοινού εκπόνηση και σύνταξη κειμένου με προτεινόμενες
καινοτόμες ιδέες, απευθυνόμενες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
αναφορικά με ένα συγκεκριμένο θέμα που κάθε μαθητής είχε
προεπιλέξει. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών έγινε η παρουσίαση των προτάσεων στον κεντρικό χώρο συνεδριάσεων
και η συζήτηση και ψήφιση ή μη, από τους μαθητές-ευρωβουλευτές. Το πρόγραμμα έληξε με τον ύμνο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ένα τεράστιο χειροκρότημα που έκρυβε συγκίνηση
και υπερηφάνεια.
Αναμφίβολα όμως το πολυτιμότερο δώρο αυτής της
εμπειρίας, ήταν η ελπίδα για μια Ευρώπη που ονειρεύεται,
προσπαθεί, ενώνει, οραματίζεται και μοχθεί. Μια Ευρώπη
όλων μας, μια Ευρώπη φάρο ιδεών και προόδου!

Σύνταξη άρθρου:
Εβελίνα Σούκου,
Άννα Παπαδοπούλου,
Μαθήτριες Β’ Λυκείου

άδραξε 85

Ζυρίχη – Πολυτεχνείο ΕΤΗ

Ταξίδι επιστήμης
στην Ελβετία

Ζυρίχη
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Λωζάνη
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Γενεύη

Καταρράκτες Ρήνου

Ζυρίχη
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Βέρνη - Μουσείο Einstein

Λουκέρνη – Ξύλινη Γέφυρα

Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου

Ελβετική επαρχία

CERN
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Εξερευνώντας
το «κέντρο» της Ευρώπης:
To Σχολείο μας
στο Ευρωκοινοβούλιο
στο Στρασβούργο
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Meet the world
Το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που
δημιουργήθηκε και υλοποιείται κάθε χρόνο
στο Γυμνάσιο – Λύκειο ΩΘΗΣΗ

Τ

ο Σχολείο μας βραβεύθηκε στα Education Leaders
Awards 2018 με αργυρό μετάλλιο, ως ένα από τα σχολεία με τις καλύτερες πρακτικές στην ελληνική εκπαίδευση
για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Meet the World» στην ενότητα Βέλτιστη Μαθησιακή Διαδικασία του διαγωνισμού.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διεξάγεται για τρίτη συνεχή
χρονιά στην ΩΘΗΣΗ, με φετινό αφιέρωμα στην Κίνα και τίτλο
«Encounter China». Η συνεργασία ξεκίνησε με εκπαιδευτικούς
φορείς της κινέζικης επαρχίας Hangzhou στην ανατολική Κίνα.
Ομάδα καθηγητών από τη συγκεκριμένη επαρχία επισκέφτηκε
το σχολείο μας για ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Ακολούθησε επίσκεψη ομάδας μαθητών από το σχολείο
της παραπάνω επαρχίας, με σκοπό τη γνωριμία με τους μαθητές μας και την συμμετοχή τους στο καλοκαιρινό φεστιβάλ
– θεσμός του Σχολείου μας, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στον
πλούσιο κινέζικο πολιτισμό. Βασικός στόχος της εκδήλωσης
ήταν η προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ δύο
λαών, που αποτελούν θεματοφύλακες δύο μεγάλων αρχαίων
πολιτισμών, η γνωριμία των επισκεπτών με τα ήθη και τα έθιμα της Κίνας, καθώς και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα
εθελοντισμού και αλληλεγγύης. Η διοργάνωση του φεστιβάλ
αποτέλεσε αντίδωρο της φετινής συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς φορείς της επαρχίας Hangzhou.
Η Διευθύντρια Γυμνασίου,
Σοφία Κατσαούνη και
η Καθηγήτρια - Υπεύθυνη του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος “Meet the
World”, Αντωνία Τρίμπου
στη βράβευση Education
Leaders Awards 2018

Κατά τα έτη 2015-2016 και 2016-2017 το πρόγραμμα ήταν
αφιερωμένο στην Αφρική με τίτλο «Mama Africa» και στη Λατινική Αμερική με τίτλο «Latin America Festival» αντίστοιχα.
Ως σημαντικότεροι στόχοι του προγράμματος θεωρούνται
η βιωματική κατάκτηση της γνώσης, η ανάπτυξη πνεύματος αυτονομίας στους μαθητές και, πρωτίστως, η ανίχνευση και καλλιέργεια πολλαπλών κοινωνικών, πνευματικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρούμε ότι
αποτελεί την καλύτερη έκφραση και υλοποίηση του Οράματος
του Σχολείου μας, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι μαθητές αναπτύσσουν και αξιοποιούν τις δεξιότητές τους στο έπακρο, σε
ένα περιβάλλον πολύπλευρης παιδείας, προσωπικής ευημερίας και ακαδημαϊκής επιτυχίας.

Επίσκεψη κινέζων καθηγητών
από την επαρχία Hangzhou
στο σχολείο μας
για ανταλλαγή
καλών πρακτικών
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Christmas Bazaar 2017

Μ

ια εξαιρετική πρωτοβουλία των μαθητών του Γυμνασίου-Λυκείου
‘ΩΘΗΣΗ’ έλαβε χώρα το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου. Οι μαθητές, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ, διοργάνωσαν
ένα διαφορετικό Χριστουγεννιάτικο Bazaar, τα έσοδα του οποίου διατέθηκαν
αποκλειστικά για την ενίσχυση του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ.

Την εκδήλωση αγκάλιασαν οι χριστουγεννιάτικες μελωδίες της χορωδίας
των μαθητών του Σχολείου μας, της Χορωδίας των μαθητών της Σχολής Μάνου, της Χορωδίας των Εκπαιδευτηρίων Καλάνδρου και της μπάντας Jazz
Trio Live.
Οι μικροί μας απασχολήθηκαν στο εργαστήρι Ζαχαροπλαστικής, στολίζοντας Cupcakes, ενώ στο Παιχνιδοχωριό έπαιξαν Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια
και ετοίμασαν το Γράμμα για τον Άγιο Βασίλη παρέα με τον Παιδικό Σταθμό
και Νηπιαγωγείο 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!
Κάθε χρόνο, οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου εμπνέονται από κάτι που βρίσκουν ενδιαφέρον και σχεδιάζουν μόνοι τους τα γούρια, υπό την καθοδήγηση
της Καθηγήτριας Καλλιτεχνικών, κας Κέλλυ Αρναουτάκη. Τα γούρια στη συνέχεια διατίθενται στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Σχολείου. Έτσι και φέτος οι
μαθητές εμπνεύστηκαν τα γούρια από σύμβολα των Χριστουγέννων. Τα σχέδια
που ξεχώρισαν για τα γούρια του 2018 είναι:
• Ρόδι, εμπνευσμένο από τις μαθήτριες Ευγενία Αρβανιτίδη, Κωνσταντίνα
Δεναξά, Ελένη Θεοδωρίδου και Αλεξάνδρα Τζώρτσου
• Γιάντες, εμπνευσμένο από τη μαθήτρια Ευγενία Αρβανιτίδη
• Εmotocon, εμπνευσμένο από τη μαθήτρια Μαριάννα Παπανικολάου
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Βράβευση του Σχολείου μας από
τον Σύλλογο ΕΛΠΙΔΑ, για τη
συνεισφορά του στο έργο του
Συλλόγου, με το Christmas Bazaar
που διοργάνωσε και το ποσό που
προσέφερε. Ιδιαίτερες ευχαριστίες
στην κα Ελευθερία - Ρίτα Πικρού
Μωραϊτάκη που αποτελεί τον κύριο
σύνδεσμο του Σχολείου μας με τον
Σύλλογο ΕΛΠΙΔΑ. Ευχόμαστε κάθε
επιτυχία στο σπουδαίο έργο τους,
στο οποίο θα είμαστε με όλες μας
τις δυνάμεις πάντα αρωγοί τους.

1. Η χορωδία της Σχολής Μάνου
2. H Χριστουγεννιάτικη χορωδία του Σχολείου μας
3. H χορωδία των Εκπαιδευτηρίων Καλάνδρου
4. Εργαστήρι για μικρά παιδιά, με την ομάδα του Παιδικού Σταθμού-Νηπιαγωγείου Dandolina
5. Η παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου ανακοινώνει τα δώρα της Λαχειοφόρου Αγοράς
6. Jazz Trio Live (Γιάννης Παπαδόπουλος στο πιάνο, Αποστόλης Παρασκευαΐδης στο μπάσο και Λεωνίδας Σαραντόπουλος στο φλάουτο)
7. Othisi Escape Room που διοργανώθηκε από την Α’ Λυκείου σε ένα διαφορετικό escape game για να σώσουμε … τη γυναίκα του Άγιου Βασίλη, με
κατασκευή χορηγία της ISOBOX by KMS BUILDINGS A.E.
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Γ

ια 2η συνεχή χρονιά, το Σχολείο μας διοργάνωσε ένα πολιτισμικό φεστιβάλ για τη γιορτή λήξης του σχολικού έτους.
Έπειτα από τον σταθμό της Αφρικής, η επόμενη χρονιά ήταν
αφιερωμένη στη Λατινική Αμερική.
Βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η γνωριμία των επισκεπτών με τα ήθη και τα έθιμα των χωρών της Λατινικής Αμερικής, καθώς και η ευαισθητοποίηση σε θέματα εθελοντισμού
και αλληλεγγύης.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν χορευτικά δρώμενα από καταξιωμένους χορευτές και ζωντανή μουσική από την μπάντα Martha
Moreleon Trio Latino, ενώ οι μικροί μας φίλοι σαν επίδοξοι
πειρατές της Καραϊβικής αναζήτησαν τον χαμένο θησαυρό παρέα με τον Παιδικό Σταθμό – Νηπιαγωγείο Dandolina.
Η εκδήλωση ενίσχυσε οικονομικά με τα έσοδά της τους
σκοπούς του μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Μέριμνας και
Προστασίας Μητέρας και Παιδιού «Κιβωτός του Κόσμου».

Κάθε χρονιά μια νέα πολιτισμική εμπειρία!

5
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1. Η μπάντα Martha Moreleon Trio Latino σε ρυθμούς latin
2. Εκθέσεις φωτογραφίας της Στέλλας Παπαγιάννη και Χρήστου Θωμαΐδη και έκθεση ζωγραφικής της Jacqueline
Schoina πλαισίωσαν την εκδήλωση
3. Εικαστικό σχέδιο, ειδικά για το Latin America Festival από τον
μαθητή μας Φώτη Κυβέλλο
4. Eργασίες των μαθητών μας εμπνευσμένες από τον πολιτισμό
χωρών Λατινικής Αμερικής
5. Zumba Team Δήμου Ωρωπού με τη Σταυροπούλου Λυδία
6. Η χορευτική ομάδα του Σχολείου με την κα Αντωνία Τρίμπου (Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής)
7. Ντέμη Αρτίκου και Παναγιώτης Κορμάς από τη Σχολή
Χορού Ballare
8. O Βραζιλιάνος χορευτής Thiago Soares da Silva
9. Ευχαριστήρια επιστολή από την Κιβωτό του Κόσμου
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Αυτή τη χρονιά
στηρίξαμε….

ΙΔΡΥΜΑ Χ.Σ.Κ «ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ»

Σ

ύμφωνα με το καταστατικό ο σκοπός λειτουργίας του
Ιδρύματος, διατυπώνεται παρακάτω: «…προς παροχήν
ηθικής, πνευματικής ή και υλικής ενισχύσεως εις ανήλικα
κορίτσια στερούμενα καταλλήλου οικογενειακού περιβάλλοντος ή και συνθηκών δυναμένων να διαμορφώσουν ηθικήν
προσωπικότητα και διατρέχοντα ηθικούς κινδύνους…».
Μαθητές, γονείς και καθηγητές συγκέντρωσαν καινούρια είδη ένδυσης και υπόδησης τα οποία παραδόθηκαν στο
Ίδρυμα, δίνοντας χαρά στα δεκαεφτά παιδιά του ιδρύματος.
Υπεύθυνη καθηγήτρια:
Δήμητρα Παπανικολοπούλου

Τ

ο Σχολείο μας για τέταρτη συνεχή χρονιά συμμετείχε στο πρόγραμμα αναδοχής παιδιού της ActionAid Hellas προσφέροντας
ελπίδα για μια καλύτερη ζωή στον Sibomana Anasthase, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την οικογένειά του και τους ανθρώπους της περιοχής όπου ζει.
Επιπλέον, στήριξε το πρόγραμμα της Παγκόσμιας Ημέρας Επισιτισμού (16 Οκτωβρίου), της Παγκόσμιας Ημέρας
Νερού (22 Μαρτίου) και έλαβε μέρος στη Μαθητική Εβδομάδα Δράσης 2018, μια εκστρατεία από μαθητές όλου του
κόσμου … για τα παιδιά όλου του κόσμου.
Υπεύθυνες καθηγήτριες:
Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Δήμητρα Παπανικολοπούλου

Πλημμυροπαθείς
του Δήμου Μάνδρας

Φ

έτος, το Σχολείο μας, στα πλαίσια στήριξης και αλληλεγγύης
προς τους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας Αττικής, συγκέντρωσε λάδι και
σχολικά είδη, που όπως μας ενημέρωσε ο υπεύθυνος κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου, είχαν άμεση ανάγκη.
Υπεύθυνη καθηγήτρια:
Δήμητρα Παπανικολοπούλου

Μ

ε κεντρικό σύνθημα «Φαγητό, νερό, σχολεία, αγάπη και φιλία
για όλα τα παιδιά», το σχολείο μας έλαβε μέρος στο Πανελλήνιο
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της UNICEF « Σχολεία Υπερασπιστές των
Παιδιών 2017-2018», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων. Ένα
πρόγραμμα που κέρδισε
την αγάπη αμέτρητων εκπαιδευτικών, μαθητών και
γονέων καθώς ευαισθητοποίησε τους μαθητές για τα
προβλήματα των συνομήλικών τους στον κόσμο.
Υπεύθυνες καθηγήτριες:
Καλλιόπη Παπαδοπούλου,
Δήμητρα Παπανικολοπούλου
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Η μαθήτρια Όλγα Σταθοπούλου
μοιράζεται την εμπειρία της:
Επίσκεψη στη Χριστιανική Στέγη Κοριτσιού
«Αγία Άννα»
Την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 αντιπροσωπεία μαθητών του γυμνασίου Ώθηση, με επικεφαλής την καθηγήτριά
μας κα Παπανικολοπούλου Δήμητρα, επισκεφθήκαμε το
ίδρυμα «Αγία Άννα», το οποίο φιλοξενεί παιδιά 4-19 ετών των
οποίων οι οικογένειες κρίθηκαν ακατάλληλες για την ανατροφή αυτών των παιδιών. Ακατάλληλες να προσφέρουν αγάπη,
αφοσίωση, στέγη, τροφή και μόρφωση όπως οι άλλες οικογένειες τριγύρω τους.
Μπήκαμε στον χώρο που στεγάζει αυτά τα παιδιά με ανάμεικτα συναισθήματα, αμηχανίας, φόβου, λύπης και πολλά
ερωτηματικά. Γιατί αυτά τα παιδιά να μην έχουν τα ίδια προνόμια με τα υπόλοιπα;
Συναντήσαμε παιδιά που έσκυβαν το κεφαλάκι τους συνεσταλμένα αλλά και παιδάκια που περίμεναν ανυπόμονα να
τους δώσουμε τα δωράκια τους, παιδάκια που άστραφταν τα
ματάκια τους από χαρά, ακόμη και αν κρύβονταν πίσω από
κάποια υπεύθυνη του ιδρύματος. Στην αρχή ντροπαλά. Μετά
ξεθάρρεψαν. Μας έδειξαν τα δωμάτιά τους, τα κρεβατάκια
τους, τα παιχνίδια τους. Ζούσαν όλα μαζί ανεξαρτήτως εθνικότητας. Καρδούλες γεμάτες από την αγάπη και την αφοσίωση των παιδαγωγών τους. Εκτιμούν τα πάντα, ακόμη κι αν
έχουν νιώσει περιφρόνηση, αΤι μεγαλείο η ψυχούλα τους!!!
Δάκρυα κύλησαν από τα μάτια μου. Γιατί αυτά τα παιδάκια να
μην μπορούν να νιώσουν την αγκαλιά της μαμάς και του μπαμπά, το χαμόγελο του αδερφού ή της αδερφής, να νιώσουν
θαλπωρή στο δικό τους σπίτι;
Πόσο τυχεροί είμαστε όλοι οι υπόλοιποι; Το γνωρίζουμε
άραγε; Δεν πρέπει να το παραβλέπουμε επειδή το θεωρούμε
δεδομένο. Δεν είναι!
Αγαπήστε, βοηθήστε, νιώστε αγαλλίαση και ευγνωμοσύνη
για την οικογένειά σας. Η οικογένεια είναι τα ΠΑΝΤΑ!

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.

Βραδιά
Ερευνητή 2017
ο
1 & 3ο Βραβείο

Έρευνα
Τι ψάχνεις
Τι βρίσκεις
Η έρευνα θα πει
Το νόημα της ζωής
με έρευνα θα βρεις

Τ

o Σχολείο μας και φέτος συμμετείχε στη Βραδιά του
Ερευνητή που διοργάνωσε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με φοιτητές και διδάκτορες του ΕΜΠ και να ανταλλάξουν
γνώσεις και απόψεις κάνοντας πειράματα, ενώ παράλληλα, παρακολούθησαν διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως
και μουσικά δρώμενα.
Ομάδα μαθητών του Σχολείου μας συμμετείχε και στον διαγωνισμό της Βραδιάς «Η έρευνα με λέξεις αλλά...αλλιώς», όπου
κλήθηκαν να περιγράψουν την έρευνα με τον δικό τους τρόπο.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν και ιδιαιτέρως στη Ζέτα Ράμμου και Αιμιλία Τάτα (μαθήτριες Γ’ Γυμνασίου) που απέσπασαν το 1ο Βραβείο και 3ο
Βραβείο αντίστοιχα.
Ακολουθεί το ποίημα της Ζέτας Ράμμου για την Έρευνα
που απέσπασε το 1ο Βραβείο:

Τα ρήματα της Έρευνας
Ψάχνω, Ανακαλύπτω, Βρίσκω, Μαθαίνω, Διατυπώνω,
Επεξεργάζομαι, Εκφράζω, Διαδίδω, Εφαρμόζω, Σκέφτομαι,
Εξελίσσω, Επιτυγχάνω, Αποτυγχάνω, Πειραματίζομαι,
Αυτοσχεδιάζω, Στοχάζομαι
Αυτό είναι έρευνα
Καθηγητής Σύμβουλος:
Γιάννης Καμπίτης, Καθηγητής Τεχνολογίας

Διαγωνισμός
Συγγραφής
Ιστορικού Δοκιμίου
1ο Βραβείο

Ο

μαθητής Σωτήρης Μωραΐτης (Γ΄ γυμνασίου) του Σχολείου μας έλαβε το 1ο
βραβείο (χρηματικό έπαθλο 1500€) στον 16ο
Διαγωνισμό Ιστορικού Δοκιμίου που διοργάνωσε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με θέμα «Η
συμβολή της Ελλάδας στη νίκη κατά τον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο».
Καθηγητής Σύμβουλος:
Δημήτρης Μπελέζος, Ιστορικός

Βραβεία στην
35 Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα
η

O

μαθητής Μάρκος Δεληγιάννης (Β’ Λυκείου) έλαβε ένα από τα
4 βραβεία «Α» στη διαγωνιστική φάση «Ευκλείδης» και ένα από
τα 9 βραβεία «Γ» που δόθηκαν στην τελική διαγωνιστική φάση «Αρχιμήδης» της 35ης Εθνικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας που διαγωνίστηκε. Με αυτό το βραβείο προκρίθηκε στον τέταρτο διαγωνισμό «ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ», με σκοπό την επιλογή των ομάδων που
θα συμμετάσχουν στις Βαλκανιάδες και στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα.
Ο μαθητής Μανώλης Συντέτας (Γ’ Γυμνασίου) έφτασε επιτυχώς στην τελευταία φάση της 35ης Εθνικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας, «Αρχιμήδης» και έλαβε ένα από τα 9 βραβεία «Β» που δόθηκαν
πανελλαδικά στη Γ’ Γυμνασίου για τον διαγωνισμό «Ευκλείδης».
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Διακρίσεις

στον Μαθηματικό
Διαγωνισμό «Καγκουρό»

Ο

ι μαθητές μας Μανώλης Συντέτας (Γ’ Γυμνασίου) και Μάρκος Δεληγιάννης (Β’ Λυκείου) διακρίθηκαν για την επίδοσή τους στον
Μαθηματικό Διαγωνισμό «Καγκουρό», ο
οποίος είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός διασκεδαστικός διαγωνισμός στον
κόσμο, με συμμετοχή πάνω από 6,5
εκατομμύρια μαθητών από 70 χώρες.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
2 ο Βραβείο
στον Διαγωνισμό EUSO 2018

Ο

ι μαθητές Μάρκος Δεληγιάννης, Κωνσταντίνος Μητρούλιας, Άννα
Χριστοφορίδου (Β’ Λυκείου) κατέκτησαν το 2ο βραβείο στο διαγωνισμό EUSO
2018 (Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για συμμετοχή στην
16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα
Φυσικών Επιστημών), ο οποίος
είναι ένας ευρωπαϊκός εργαστηριακός διαγωνισμός στα μαθήματα των θετικών επιστημών
(Φυσική, Χημεία, Βιολογία).
Καθηγητής Σύμβουλος:
Νίκος Παπαδόπουλος, Φυσικός

Ο

ι μαθητές του σχολείου μας είχαν τη χαρά να συμμετέχουν
φέτος στον αμερικανικό διαγωνισμό «The World Scholar’s
Cup» που διοργανώθηκε από το Yale University, στην
Αθήνα, στις 23-24 Φεβρουαρίου.  
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει οµαδικό debate, συνεργατική
έκθεση, γραπτό “test” και οµαδική συµµετοχή σε test: Οι μαθητές έπρεπε να συνεργαστούν για την επίλυση απαιτητικών
ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, πριν τελειώσει ο χρόνος.
Οι μαθητές προετοιμάστηκαν με τη βοήθεια των καθηγητών
τους μελετώντας την προτεινόμενη βιβλιογραφία σε θέματα
ιστορίας, λογοτεχνίας κ.τ.λ. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους για το διαγωνισμό πραγματοποιήθηκαν στο αμφιθέατρο του σχολείου μας ομιλίες μέσω της πλατφόρμας 100
mentors, σχετικές με τα αντικείμενα εξέτασης του διαγωνισμού.
Οι μαθητές μας πέτυχαν υψηλή βαθµολογία και προκρίθηκαν για να συμμετέχουν το καλοκαίρι κατ’ επιλογήν σε ένα από
τα τρία Global Rounds του διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθούν στη Barcelona, στη Kuala Lumpur και στη Melbourne.
Όλοι κατάφεραν να κερδίσουν πολύτιμες εμπειρίες και ικανότητες και ένα μικρό Αλπάκα, που ήταν και το σύμβολο του
διαγωνισμού!
Οι μαθητές μας μιλούν για την εμπειρία τους:
Σωτήρης Μωραϊτης: Ένα ξεχωριστό ταξίδι, μακριά από κάθε
τι ακαδημαϊκό, που προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα προσέγγισης της πραγματικότητας μέσω μιας διαφορετικής οπτικής γωνίας. Η λέξη που θα μπορούσε να περιγράψει
αυτή την εμπειρία είναι «πάθος». Πάθος να υποστηρίξεις το

Διάκριση

στο διαγωνισμό Euroscola 2017

Ο

ι μαθήτριες του Λυκείου Εβελίνα Σούκου και
Άννα Παπαδοπούλου διαγωνίστηκαν με κατάθεση
εργασίας και επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στην ημερίδα
Euroscola που διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της οποίας ταξίδεψαν στο Στρασβούργο
της Γαλλίας. Συγχαρητήρια επίσης στις μαθήτριες Άννα
Χριστοφορίδου, Ειρήνη Κουδουνάκου και Μαρία
Κιοϊλόγλου για την υψηλή τους κατάταξη στα αναπληρωματικά μέλη.

επιχείρημά σου, να το επιβάλλεις και να πείσεις μέχρι και τον
αντίπαλο πως έχεις κερδίσει. Και αν αυτό δεν γίνει έχεις κερδίσει εμπειρία και γνώση μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και
ανταγωνισμού και πάνω από όλα έχεις κατανοήσει βιωματικά
τι σημαίνει επιχειρηματολογία.
Ασημίνα Μυλωνά – Αλεξιάδη: Το WSC ήταν μία εκπληκτική
εμπειρία. Έμοιαζε με μία τεράστια γιορτή. Γνωρίσαμε νέες
προσωπικότητες και αποκομίσαμε εμπειρίες που συνέβαλαν
στη διεύρυνση των οριζόντων μας και τον εμπλουτισμό της
ζωής μας με νέες γνώσεις.
Νίκος Δράκος: Ο διαγωνισμός WSC στον οποίο συμμετείχα
εκπροσωπώντας το σχολείο μου, μου πρόσφερε μοναδικές
εμπειρίες και συναισθήματα. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε σε διάστημα δύο ημερών με αρκετά απαιτητικό πρόγραμμα. Νέα γνωστικά αντικείμενα, νέες διαδικασίες υλοποίησης στόχων, νέοι εκπαιδευτικοί ορίζοντες. Η συμμετοχή μου
αυτή, σίγουρα κρίνεται επιτυχημένη, γεμίζοντας με αισιοδοξία
για τον επόμενο διαγωνισμό. Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου που συνέβαλαν στην υλοποίηση
της προσπάθειας μου.
Ζέττα Ράμμου: Συμμετέχοντας στο WSC κατάφερα να βελτιώσω την αγγλική μου γλώσσα, καθώς και να έρθω σε επαφή
με νέα παιδιά και να δημιουργήσω νέες γνωριμίες, μερικές
από τις οποίες είχαν μητρική τους γλώσσα την αγγλική. Το
πιο σημαντικό για εμένα είναι ΄τοι κατάφερα να περάσω στον
επόμενο γύρο στο εξωτερικό, όπου θα γνωρίσω καινούργια
άτομα. Το WSC ήταν μία πολύ ευχάριστη εμπειρία που θα είναι αρκετά χρήσιμη στη ζωή μου.

άδραξε 105

συνέδρια
1st Αnavryta Model Lyceum Model
United Nations Conference (AMLMUN)

Τ

ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (γνωστό και ως «MUN») είναι ένα
εκπαιδευτικό συνέδριο - προσομοίωση των οργάνων και των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Συμμετέχοντες Μαθητές: Άννα Χριστοφορίδου, Ειρήνη Κουδουνάκου, Άννα Παπαδοπούλου, Ελένη Βαβαδάκη, Ελισάβετ Τσιμπούκη,
Βασίλης Νησιανάκης, Μαριάνθη Μεταξάκη
Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Χριστίνα Θεοχαροπούλου - Φωτεινή
Κοκκίνου - Χριστίνα Χριστοπούλου, Καθηγήτριες Αγγλικής Γλώσσας

ΙΗ’ Μαθητικό Συμπόσιο UNESCO
Ολιστική Ανθρωποκεντρική Εκπαίδευση

4ο Μεσογειακό Μαθητικό Συνέδριο
στη Νεάπολη

Τ

ο Σχολείο μας συμμετείχε στο 4ο Μεσογειακό Μαθητικό Συνέδριο
στη Νεάπολη της Ιταλίας, 18 – 19 Νοεμβρίου 2017, με θέμα «Ελληνορωμαϊκός Πολιτισμός και Ευρωπαϊκή Ιδέα: Από τη συνείδηση της
Ιστορίας στη διαμόρφωση της Ευρώπης των Αξιών».
Η παρουσία της ομάδας μας στο Συνέδριο συγκινητική και πρωτότυπη με τις προβολές, το γκρεκάνικο τραγούδι και το κόμικ με τους
προβληματισμούς των μαθητών ως προς το μέλλον της Ευρώπης. Το
σενάριο και την εικονογράφηση του κόμικ επιμελήθηκαν οι μαθήτριες
της Β’ Λυκείου Κουδουνάκου Ειρήνη & Χριστοφορίδου Άννα.
Συμμετέχοντες Μαθητές: Ελένη Βαβαδάκη, Ρουμπίνη Καπελλάκου, Ζωή Καρρέρ, Μαρία Κιοϊλόγλου, Ειρήνη Κουδουνάκου, Δημήτρης Κουφάκης, Ελένη Κωνσταντινίδη, Αναστασία Λίτσα, Κωνσταντίνος Μητρούλιας, Ηλιάνα Μελαδάκη, Μαριάννα Μπακοπούλου, Νίκος
Ορφανός, Άννα Παπαδοπούλου, Αναστασία Σαϊτα, Δήμητρα Σκαρτάδου, Εβελίνα Σούκου, Χάρης Χριστοφορίδης, Άννα Χριστοφορίδου
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Έλενα Λουκοπούλου, Ιστορικός & Κυπαρισσία Παναγιάρη, Φιλόλογος

Συμμετοχή σε Μαθητικό Συνέδριο
για τον Εθελοντισμό

Τ

ο Σχολείο μας, ως μέλος του δικτύου Aspnet UNESCO, συμμετέχει κάθε χρόνο στο Μαθητικό Συμπόσιο UNESCO. Οι μαθητές
μας παρουσίασαν θεατρικό δρώμενο με τίτλο τον 4ο από τους 17
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης: Ποιοτική Εκπαίδευση και αντάλλαξαν
απόψεις επί του θέματος με τους συνομήλικούς τους για την εγγραφή του πορίσματος της ομάδας τους.
Ελένη Αναστασιάδου: Η ολιστική εκπαίδευση είναι μια αναγκαιότητα στην εποχή μας. Η διερεύνηση των δυνατοτήτων των ελληνικών σχολείων να εφαρμόσουν ένα ανθρωποκεντρικό και ολιστικό
σύστημα διαπαιδαγώγησης και η επικοινωνία με άτομα της ηλικίας
μας ήταν εμπειρία εξαιρετικά επιμορφωτική.
Ειρήνη Κουδουνάκου: Στο ΙΗ’ Μαθητικό Συμπόσιο μας δόθηκε η
ευκαιρία γνωριμίας με συνομηλίκους με κοινό ενδιαφέρον τη βελτίωση των συνθηκών της εκπαίδευσης σήμερα. Ήταν μοναδική εμπειρία
η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων. Η συμμετοχή μας αποτέλεσε
πηγή έμπνευσης και μας οδήγησε σε δημιουργικό προβληματισμό.
Άννα Χριστοφορίδου: Η συμμετοχή μας στο συμπόσιο μας έδωσε τη δυνατότητα να διερευνήσουμε το θέμα της εκπαίδευσης από
διάφορες οπτικές γωνίες. Ήταν εξαιρετικά γόνιμος ο δημοκρατικός
διάλογος με τους συνομηλίκους μας.
Συμμετέχοντες Μαθητές: Ελένη Αναστασιάδου, Ειρήνη Κουδουνάκου, Βασίλης Νησιανάκης, Χάρης Χριστοφορίδης, Άννα Χριστοφορίδου
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Δήμητρα Φίλη, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας

106 άδραξε

Τ

ο Σχολείο μας συμμετείχε σε Συνέδριο για τον Εθελοντισμό με
παρουσίαση εργασιών που είχαν θέμα: Εθελοντισμός - Συμβολή και Προβληματισμοί - Οι μαθητές γράφουν.
Συμμετέχοντες Μαθητές: Μαρία Διαμαντοπούλου, Χριστίνα Κοντογιάννη, Παναγιώτα Μάστορα, Βικτωρία-Ναυσικά Μαυρίκη, Κωνσταντίνα Μεϊντάνη, Αναστασία Παπαθεοδώρου
Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Σοφία Κατσαούνη,
Διευθύντρια Γυμνασίου & Κυπαρισσία Παναγιάρη, Φιλόλογος

37th National Selection Conference of
European Youth Parliament Greece

Ο

ι μαθητές A’ Λυκείου Ελισάβετ Τσιμπούκη και Βασίλης Νησιανάκης έλαβαν μέρος στην 37η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στις 30/3-1/4 στην Αθήνα. Στην συνδιάσκεψη έλαβαν
μέρος 110 μαθητές. Ο μαθητής Βασίλης Νησιανάκης διακρίθηκε,
λαμβάνοντας την 15η θέση, γεγονός που του επιτρέπει να συμμετάσχει σε διεθνή fora καθώς και σε περιφερειακές και εθνικές
συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων που λαμβάνουν
χώρα ανά την Ευρώπη.
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Χριστοπούλου,
Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας

Τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας
Τ

α τελευταία χρόνια κρίνεται επιτακτική η ανάγκη τα σχολεία
να επαναπροσδιορίσουν τους εκπαιδευτικούς στόχους και την
στρατηγική τους, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες του
21ου αιώνα. Το νέο εκπαιδευτικό μοντέλο απαιτεί στροφή σε ένα
πιο βιωματικό μοντέλο επεξεργασίας και εφαρμογής της γνώσης. Οι
ανάγκες της νέας γενιάς επιβάλλουν μια τελείως διαφοροποιημένη
διαχείριση των μαθητών από τους καθηγητές σε σχέση με το παρελθόν, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας, της εξατομίκευσης
και της αυτονομίας, ενώ ταυτόχρονα η αναγνώριση και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του κάθε μαθητή αποτελεί προτεραιότητα σε
κάθε σχολικό πλαίσιο. Η νέα αυτή πραγματικότητα προϋποθέτει την
συνεχή διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής στρατηγικής μέσω της
Συνεχούς Εκπαιδευτικής Ανάπτυξής (Lam and Yuen 2004). H Συνεχής Εκπαιδευτική Ανάπτυξη ορίζεται ως «οι τυπικές και μη τυπικές
ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς να εμβαθύνουν τις γνώσεις και
τις δεξιότητές τους, με στόχο να προσαρμόσουν την πρακτική τους
προς όφελος των μαθητών» (Bubbs and Earley, 2010).
Στο Γυμνάσιο Λύκειο Ώθηση, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια σχολική κουλτούρα τέτοια που να βασίζεται στις αρχές
που διέπουν έναν «Οργανισμό Μάθησης» (Learning Organization)
όπως αυτός ορίζεται από τους Kools, M. and Stoll L. (2016). Ένας
«Οργανισμός Mάθησης» μπορεί να προσαρμόζεται σε αλλαγές του
εξωτερικού περιβάλλοντος, να εφαρμόζει καινοτόμα προγράμματα
και να συμβάλλει σημαντικά στην προσωπική ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα κάθε μέλους του.
Η πορεία προς την διαμόρφωση ενός«Οργανισμού Μάθησης»
περιλαμβάνει τους ακόλουθους άξονες:
• Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος με επίκεντρο την μάθηση
των μαθητών
• Δημιουργία προγραμμάτων συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης για όλα τα μέλη του οργανισμού
• Ενίσχυση της ομαδικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των
μελών του οργανισμού
• Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας
• Ενσωμάτωση προγραμμάτων που προωθούν την ανταλλαγή
γνώσεων
• Συνεργασία με εξωτερικούς φορείς και μεγαλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα
• Ανάπτυξη μοντέλου κατανεμημένης εκπαιδευτικής ηγεσίας
Βασιζόμενοι στα παραπάνω, το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 υπήρξε μία χρονιά επαναπροσδιορισμού του οράματος και της αποστολής καθώς και δημιουργίας νέων προγραμμάτων με στόχο την βελτίωση και εξέλιξη όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας.
Σοφία Συμιδαλά
Ψυχολόγος
MSc in Developmental Psychopathology, Reading University
MBA in Educational Leadership, UCL
Όραμα-Αποστολή Γυμνασίου Λυκείου Ώθηση
Ένα σχολείο ως «Οργανισμός Μάθησης» έχει ένα κοινό όραμα
και μία αποστολή που του δίνει μια αίσθηση κατεύθυνσης και λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη για την επίτευξη ατομικών και σχολικών στόχων.
Σύμφωνα με τον Mintzberg, «η κουλτούρα είναι η ιδεολογία του
οργανισμού, η οποία περιλαμβάνει τις αντιλήψεις και τις συνήθειες
του και το διαφοροποιεί από τους άλλους οργανισμούς’. Επίσης οι
Hoy και Miskel (2008) θεωρούν ότι ‘η κουλτούρα είναι ένα σύστημα κοινού προσανατολισμού που κρατούν τα μέλη του οργανισμού
μαζί και του δίνουν μια ξεχωριστή ταυτότητα. Οι προσανατολισμοί
είναι αξίες, κανόνες, μύθοι, συμπεριφορές και σιωπηρές παραδοχές».
Στα πλαίσια, λοιπόν, διαμόρφωσης ενός «Οργανισμού Μάθησης» που συμπορεύεται με τις ανάγκες της εποχής, επαναπροσδιορίσαμε συλλογικά το Όραμα και την Αποστολή του Σχολείου τα
οποία και σας παραθέτουμε.

Το όραμά μας…
Το όραμά μας είναι να εργαζόμαστε συνεργατικά για
να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι μαθητές θα αναπτύξουν
και θα αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους στο έπακρο, σε
ένα περιβάλλον πολύπλευρης παιδείας, προσωπικής ευημερίας και ακαδημαϊκής επιτυχίας.
Η Αποστολή μας…
Με επίκεντρο τον μαθητή, ενθαρρύνουμε την προσωπική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του κάθε ατόμου, σε ένα
περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα και προκλήσεις, με
φροντίδα και κάθε μορφής υποστήριξη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜA «Peer-Coaching»

Π

ιστεύοντας στα οφέλη που μπορεί να έχει η Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Peer-Coaching». Στο εγχείρημα αυτό, την
εποπτεία είχε το τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας και η Δρ. Πολυάνθη Τσίγκου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Κολλεγίου Αθηνών.
Σύμφωνα με την Δρ. Πολυάνθη Τσίγκου, «αν και η λέξη μέντορας είναι ελληνικής προέλευσης, στην Ελλάδα έχουν γίνει ελάχιστες
προσπάθειες για την αξιοποίηση του μέντορα στην εκπαίδευση. Αντιθέτως, σε πολλές χώρες το mentoring και coaching αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε όλη τη διάρκεια
επιστημονικής τους κατάρτισης και της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
Κατά το σχολικό έτος 2017-18 το Γυμνάσιο Λύκειο Ώθηση ανέπτυξε πρόγραμμα mentoring-coaching με συμμετοχή της πλειονότητας
των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί κατά ζεύγη πραγματοποίησαν
επισκέψεις ο ένας στην τάξη του άλλου με σκοπό την παρατήρηση
της διδασκαλίας, την ανάδειξη των δυνατών σημείων της και τον αναστοχασμό πάνω σε διδακτικές και παιδαγωγικές πρακτικές και τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας και της μάθησης των μαθητών. Στο
τέλος της σχολικής χρονιάς οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν την φάση
αυτή του προγράμματος και έθεσαν τους στόχους για την επόμενη
σχολική χρονιά».
Το πρόγραμμα προϋποθέτει πνεύμα συναδελφικό, εποικοδομητικό και αποσκοπεί στην ενίσχυση των συναδελφικών σχέσεων μέσα στο
σχολικό περιβάλλον που αποτελεί μια κοινότητα μάθησης. Τα μέλη
της κοινότητας μάθησης έχουν ένα κοινό όραμα, εργάζονται μαζί και
στηρίζουν ο ένας τον άλλο, βρίσκουν τρόπους, μέσα στην κοινότητά
τους και έξω απ’ αυτή, να ερευνούν την πρακτική τους και μαζί να
μαθαίνουν νέες και καλύτερες προσεγγίσεις, που θα ενδυναμώσουν
τη μάθηση των μαθητών τους (Bolam et al, 2005)’.
Δρ. Πολυάνθη Τσίγκου
Εντυπώσεις από καθηγητές
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Peer-Coaching»
Η διαδικασία αλληλοπαρατήρησης αποτέλεσε μία πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία με αμοιβαία οφέλη τόσο για τον παρατηρητή,
όσο και για τον παρατηρούμενο. Διαπίστωσα πόσο σημαντικό είναι
να ενισχύω ή να «μιμηθώ» καλά παραδείγματα του συναδέλφου
και να αναστοχαστώ πρακτικές που μπορεί να παρουσιάζουν αδυναμίες.
Καθηγητής/-τρια
Η εμπειρία ήταν πολύ εποικοδομητική και για τους δυο μας καθώς ενίσχυε τη συνεργατικότητα και την αυτοπεποίθηση μας, δημιούργησε πολύ θετικά συναισθήματα και αποτέλεσε έναυσμα για
περαιτέρω προσπάθεια αυτοβελτίωσης.
Καθηγητής/-τρια
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «MENTORING»

Σ

το πλαίσιο εξατομικευμένης καθοδήγησης και ανάπτυξης της
προσωπικής ευημερίας (well-being) των μαθητών σχεδιάστηκε και
υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Mentoring»
Έχει παρατηρηθεί ότι τα προγράμματα «Mentoring» έχουν αυξηθεί
σημαντικά λόγω της ανάγκης των εφήβων για καθοδήγηση και υποστήριξη από κάποιον ενήλικα κατά την διάρκεια της ανάπτυξής τους. Σε έρευνα που διεξήχθη το 2011 στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 5.000 προγράμματα
«Mentoring» που απευθύνονταν σε 3 εκατομμύρια εφήβους. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της έρευνας οι έφηβοι που συμμετείχαν σε πρόγραμμα
«Mentoring» επιδείκνυαν θετικά οφέλη σε αντίθεση με τους μη συμμετέχοντες εφήβους που επιδείκνυαν πτώση σε συμπεριφορικούς, κοινωνικούς,
συναισθηματικούς και ακαδημαϊκούς τομείς. Φαίνεται λοιπόν, ότι τα προγράμματα «Mentoring» μπορούν να δράσουν τόσο προληπτικά όσο και
ενισχυτικά στους παραπάνω τομείς της ανάπτυξης των εφήβων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα, καθώς
και την σχολική κουλτούρα που θέτει τον κάθε μαθητή στο επίκεντρο, το
Τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας σχεδίασε το πρόγραμμα «Mentoring».
Συγκεκριμένα, κάθε Καθηγητής αναλαμβάνει το ρόλο του Μέντορα (Συμβούλου) για 8-10 μαθητές. Οι συναντήσεις με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά
πραγματοποιούνται κάθε μήνα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί μία σχέση εμπιστοσύνης και υποστήριξης σε πολλά επίπεδα. Ο Μέντορας, παρακολουθώντας την εξέλιξη του μαθητή, είναι σε θέση να γνωρίζει τις δυνατότητες
και δεξιότητές του και να θέτουν από κοινού ρεαλιστικούς στόχους τόσο
σε μαθησιακό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Αξίες όπως η γνησιότητα,
η άνευ όρων αποδοχή, η ενθάρρυνση, η εμπιστοσύνη και η υποστήριξη
αποτελούν κεντρικό ρόλο στη μεντορική σχέση.
Επιπροσθέτως, έχοντας την πεποίθηση ότι το Σχολείο και η οικογένεια
οφείλουν να λειτουργούν συμπληρωματικά για την επίτευξη της ομαλής
και υγιούς ανάπτυξης του μαθητή, ο Μέντορας αποτελεί ένα πρόσωπο
αναφοράς και σύνδεσης της οικογένειας με το Σχολείο.
Για να ανταποκριθούν οι Καθηγητές στο ρόλο του Μέντορα εκπαιδεύτηκαν σε τεχνικές coaching και ενεργητικής ακρόασης και παράλληλα πραγματοποιείτο εποπτεία σε μηνιαία βάση από το Τμήμα Σχολικής
Ψυχολογίας του Σχολείου.
Στα πλαίσια της εφαρμογής ερευνητικών προγραμμάτων στο Σχολείο,
ο θεσμός του Μέντορα απέκτησε και ερευνητικό χαρακτήρα με στόχο
αφενός την αξιολόγηση και την αποτελεσματικότητά του και αφετέρου τη
θεμελίωσή του στο σχολικό πλαίσιο. Η Έρευνα με τίτλο «ΚαθηγητέςΣύμβουλοι: ενθαρρύνοντας την προσωπική ευημερία και ακαδημαϊκή επιτυχία των εφήβων» συμμετείχε στο 6ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στη Θεσσαλονίκη.
Ερευνητικό πρόγραμμα «Mentoring» 2017-2018
«Καθηγητές-Σύμβουλοι: ενθαρρύνοντας την προσωπική ευημερία και
ακαδημαϊκή επιτυχία των εφήβων»
Συμιδαλά Σοφία, Κτενά Ηλέκτρα, Κουράκου Αλεξάνδα
Γυμνάσιο Λύκειο Ώθηση
ΣΤΟΧΟΙ
• Αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα του θεσμού
“Καθηγητή- Συμβούλου”
• Θεμελίωση του προγράμματος στο σχολικό πλαίσιο
Βελτίωση στους παρακάτω τομείς
• Ευημερία των μαθητών
• Ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών
• Ικανότητα αυτορρύθμισης
• Ψυχική ανθεκτικότητα
• Αυτοεκτίμηση
• Αντιλαμβανόμενο στρες των μαθητών

Τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας
Γυμνάσιο Λύκειο Ώθηση
Σοφία Συμιδαλά Ψυχολόγος - Γνωσιακή Ψυχοθεραπεύτρια,
MSc Developmental Psychopathology, Reading University
MBA Educational Leadership, University College London,
s.simidala@othisi.edu.gr
Κτενά Ηλέκτρα Ψυχολόγος - Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια,
MSc in Mental Health Studies, King’s College London
e.ktena@othisi.edu.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• Οι “Καθηγητές-Σύμβουλοι” συνέβαλαν σημαντικά στον επαναπροσδιορισμό των στόχων των μαθητών
• Οι 6-8 συναντήσεις των μαθητών Γυμνασίου και οι 3-6 για τους μαθητές Λυκείου προσέφεραν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τον θεσμό.
• Σημειώθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των αρχικών και
τελικών μετρήσεων τόσο στη Νεοελληνική Γλώσσα όσο και στα Μαθηματικά.
• Παρατηρήθηκε θετική γραμμική σχέση μεταξύ αυτοεκτίμησης και
τελικής αξιολόγησης στη Νεοελληνική Γλώσσα.
• Παρατηρήθηκε ότι όλοι οι ψυχολογικοί συντελεστές, η ανθεκτικότητα, η διαχείριση του περιβάλλοντος και η ακαδημαϊκή επίδοση,
φέρουν στατιστικά σημαντική σχέση με την ηλικία.
• Αρνητική γραμμική σχέση σημειώθηκε μεταξύ αντιλαμβανόμενου
στρες και ηλικίας.
• Βελτιώθηκε το αντιλαμβανόμενο στρες, η προσωπική ευημερία, η
ικανότητα αυτορρύθμισης, η αυτοεκτίμηση και η ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών.
Με την συμβολή της Αλεξάνδρας Κουράκου, Φιλολόγου, ΜSc Διαχείρισης Στρες και Προαγωγής Υγείας, Συστημικής Συμβούλου
Εντυπώσεις από Μαθητές
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Mentoring»
Φέτος ήμουν ιδιαίτερα τυχερή διότι το Σχολείο μου παρείχε τη
δυνατότητα να επισκέπτομαι τον Καθηγητή-Σύμβουλό μου. Ο θεσμός
αυτός είναι χρήσιμος γιατί μπορώ να συζητάω ζητήματα που με απασχολούν και προβλήματα με φίλους και καθηγητές. Ο Καθηγητής-Σύμβουλος, ειδικά για την α’ Γυμνασίου, είναι απαραίτητος γιατί με βοήθησε να νιώσω οικία με το καινούριο περιβάλλον και σιγουριά γιατί ξέρω
ότι δίπλα μου έχω κάποιον που θα με στηρίξει και θα με εμψυχώσει.
Μαθήτρια α’ Γυμνασίου
Θεωρώ πως ο ρόλος του Καθηγητή-Συμβούλου είναι πολύ σημαντικός. Φέτος είναι η πρώτη μου χρονιά στο Σχολείο και γι’ αυτό χρειάστηκα κάποιον για να μοιραστώ τις σκέψεις μου και να βρω λύσεις στα
προβλήματά μου. Απευθύνθηκα, λοιπόν, στο Σύμβουλό μου και εκείνος με βοήθησε να κάνω ένα βήμα μπροστά. Είμαστε τυχεροί σε αυτό
το Σχολείο που εκτός από τους φίλους μας έχουμε και έναν ενήλικα
που μπορούμε να εμπιστευτούμε και να συμβουλευτούμε.
Μαθήτρια α’ Γυμνασίου
Εντυπώσεις από Καθηγητές Συμβούλους
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Mentoring»
Η εμπιστοσύνη που μου έδειξαν τα παιδιά, αλλά και οι γονείς τους,
συζητώντας μαζί μου και εκφράζοντάς μου όχι μόνο τα προβλήματα
που τους απασχολούσαν αλλά και τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντά
τους, με έκανε να αισθανθώ πολύ όμορφα και μου έδωσε ισχυρό κίνητρο στην προσπάθειά μου να συμβάλλω στην βελτίωση της προσωπικής
κατάστασης και της μορφωτικής απόδοσης των παιδιών στο σχολείο.
Καθηγητής/-τρια Σύμβουλος
Στα πλαίσια του ρόλου μου ως καθηγήτρια-σύμβουλος προσπάθησα να βοηθήσω τους μαθητές και τις μαθήτριες της ομάδας μου να
συνειδητοποιήσουν συγκεκριμένες μαθησιακές αδυναμίες και τυχόν
λανθασμένες σχολικές συμπεριφορές που αναστέλλουν την πρόοδο
τους. Μέσω της επικοινωνίας μου με τα παιδιά προσπάθησα να τα βοηθήσω να θέσουν δικούς τους στόχους και να αξιολογήσουν ανατροφοδοτικά την πορεία των προσπαθειών τους.
Καθηγητής/-τρια Σύμβουλος
Βιβλιογραφία
Bolam, R., McMahon, A., Stoll, L., Thomas, S., Wallace, M., Greenwood,
A., Hawkey, K., Ingram, M., Atkinson, A. & Smith, M. (2005). Creating and
Sustaining Effective Professional Learning Communities (Research Report
RR637 NCSL, DfES, GTC). Nottingham: DfES.
Bubb, S. & Earley, P. (2010), Helping Staff Develop in Schools, London, Sage.
Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2008). Educational Administration. Theory,
Research, and Practice. New York: McCraw-Hill.
Kools, M. & Stoll, L. (2016), What Makes a School a Learning Organisation,
OECD Education Working Papers, No. 137, OECD Publishing, Paris.
Lam, S. F., & Yuen, M. (2004). Continuing professional development in school
psychology: Perspective from Hong Kong. School Psychology International,
25(4), 480-494.

Αθλητικές Δράσεις

Εσωτερικό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Γυμνασίου και Λυκείου
Παραδοσιακοί χοροί από τους μαθητές του
Σχολείου μας στο Πν. Κέντρο Αγ. Στεφάνου

Συμμετοχή σε αγώνες ανώμαλου δρόμου
για τα σχολεία της Ανατολικής Αττικής

Συμμετοχή στον αγώνα δρόμου
που διοργανώνει κάθε χρόνο
το Άλμα Ζωής

Εσωτερικό Πρωτάθλημα Ping – Pong

Εξόρμηση στο Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων
μαζί με μαθητές της Ώθησης και της Σχολής Μάνου

Εκδρομή στον Ιστιοπλοϊκό όμιλο στο
Πόρτο Ράφτη για ιστιοπλοΐα και SUP

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2017

Εκδρομή στον Ιστιοπλοϊκό όμιλο στο Πόρτο Ράφτη για ιστιοπλοΐα και SUP
Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας

Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας
Υπεύθυνοι Καθηγητές:
Αντωνία Τρίμπου - Βασίλης Λώλης - Μιχάλης Ντουσμάνης,
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
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εν Ταύ
ας πούμε
λο
ς
σ
ιά
ια
δ
ε
να
ν
το
έ
α
σ
γι
ιγ
και
αγικός
ήμερα
ως θεός,
της «Ιφ
παίδευση.
α ζήσεις
ιπόν, και σ
ν κάθε αξία
μεγάλος τρ
ν
υ
ο
λο
ο
ια
,
σ
ει
γ
ώ
ίώ
σ
ο
σ
εδ
εδ
ύ
μ
ι
π
ρ
σ
ν κό
τε…,
διακη
λλά και ωδ
ν να ισο
Είμαστε όλο
νονα, «στο
νο χαρές α
που πετύχα
που τείνου
ό
έμ
ν
μ
μ
ι
ια
ώ
ο
ρ
γα
ρ
ιρ
να
Α
ή
π
α
εί
τ
κ
ν
,
η
ή
ν
υ
εν
το
δ
ρ
με
δηλα
ζωή δ
υγχα
ρια πο
πείσμα τω
, τα όποια,
νητός». Η
ριστείας, σ
υ
υγχαρητή
θ
α
σ
ίο
ί
ς
β
,
ω
υ
ερ
…
’
π
τε
το
λ
το
α
λ
η
ώ
κ
α
γκες
ν πρ
αντίληψ
ονειρευτή
νούν οι ανά
κήσατε στο
ήρια που
νες, που γε
ής…!
ρια που νι
ή
ζω
τ
ς
η
συγχαρητ
ρ
τη
α
ι
χ
α
κ
γ
α
σης
τε…, συ
βλήματα.
βλήματα, θ
ση της γνώ
ονούμε,
αγωνιστήκα
χωρίς προ
την κατάκτη
ς, ματαιοπ
ν
,
ω
α
τα
ία
μ
γι
ή
ό
φ
,
ο
ή
να
ς
σ
ω
ζω
λη
γώ
π
αν η
η και
ε μια Ε
τε. Μή
ευγενή α
ρά, η γνώσ
ου τα λέμε,
θα που πεί
στο κενό σ
χα
π
τα
ν
η
τά
υ
ώ
,
υ
εν
ο
α
δ
α
εδ
χί
έσ
έν
ι
π
λα
μ
Α
α
τυ
ό
α
Κ
Η ευ
παρ
άτων.
Ωραία
οσπάθειες
ς, βαρετή.
ργίας, που
ν προβλημ
ι φος μας οι πρ
ήταν, όντω
ις των
υψηλής ανε
ετώπιση τω
ι
ξε
ιμ
στυχείς κα
α
υ
τά
κ
ντ
μήπως όλε
δ
α
ς
ς
ι,
η
ν
τι
ο
σ
ίσ
ρ
τη
ρ
%
κ
ό
χυ
5
π
σ
ς
4
α
νί
ή
ι
υ
α
ικ
α
ε
μ
το
ντ
μ
θου
έρχο
λάδα οικονο πάνω από τα επίπεδα
με, τότε νιώ
ς
κά
ιμετωπίζου
α,
ντ
ελ
α
θ
ή
ερώτημα τη
α
θ
,
νει πεισματι
ι άτοπες
αναπάντητο
ηνα
ο
ι.
ρ
εί
νό
ο
ς
τε
ο
έν
’
α
μ
ρ
μ
λύ
σ
α
ισ
τε
ά
β
ες
ύ
ικ
εγ
μ
ορ
βαθ
νέων;
οι ανησυχί
ς, πως το
ς μου αναφ
ιο είναι το
ο, η
ριστώ πως
Είναι γεγονό
οιες σκέψει
εται στο π
π
τή, ωστόσ
ά
έρ
υ
κ
φ
Α
Δε θα ισχυ
ω
.
να
σ
ς
α
ά
α
ρ
μ
ς
φ
ς
τα
εκ
ξη
τη
ς
ρ
ληό
α
α
β
π
σ
π
ο
ω
ύ
ρ
ρ
ανθ
εδώ το
νεση π
μα της
ωστόσο, να
διαρκής γέ
ει από αυτό
ής, το νόη
σ
τη
η
ζω
νί
ι
ν
α
ς
ύ
το
κ
ε
τη
ιτο
ν
μ
δ
σ
α
υ
μ
μάτω
ς, συνι
εση δε
ψη έχο
αυτό.
ροή προβλη
γοητεία τη
χώρα η ύφ
τ’ επανάλη
τε
νη
ο
ή
ία
ο
π
φ
μ
μ
ή
υ
α
ρ
ρ
κ
ιδ
κ
ο Κάτι που κα
τέ
τ
ε
α
ν
σ
ο
τη
πως
1
πώς,
αποτελούν
το γεγονός
της. Συνε
ίθεται
ματισμών
ί όποια
βήμα είναι
νοήματός
γε
υ
ρ
μα που τ
υ
το
η
ιο
λ
μ
ία
β
η
σ
ό
δ
.
υ
ρ
α
ο
η
π
μ
ντ
η
ά
ι
ρ
στη
π
να
α
τε
α
υ
ίν
ύ
ε
γι
ο
ε
βαθ
ς απα
αρκεί
ακτήσ ι
μβεί
γασίας π
ες ευκαιρίε
ουμε κατ
α μας συ
χ
νέ
ν
ι αγορά ερ
έ
πι,
ί
ε
η
ε
α
σ
ρ
υ
σ
ο
τα
ο
ό
ο Δεν υπάρχε
σ
π
π
μ
2
μάτων
ική κατά
ς.
και όλα
μ
η
ει
λ
η
νο
β
έσ
ο
σ
θ
ο
υ
ικ
ρ
ο
ή
ίλ
ες
π
π
η
εν
ζω
α
στη
ειβόμ
σματ
επιπρος ε
κι αν είναι
οπτική δίνει
ποιητικά αμ
ρωπαϊκής
ι αποτελέ
υ
η
α
νο
ιε
α
ίν
έν
δ
ε
ικ
ς
ιμ
ς
α
ρ
ε
ς
σ
μ
τη
α
εκ
υ
ς
μ
ο
ν ιδέα
ζωή
ιαφέρ
πτυχι, η συγκ
σχόληση
ς πολύ ενδ
θίσουμε στη
ς αριθμός
αυτόχρονα
ία
Τ
νη
λο
μ
.
υ
ά
ν
σ
τα
α
εγ
σ
κ
μ
να
η
λι
ά
ς
ά
θ
κ
ει
λύ
και μ
ς. Ένα
ευνητι
3ο Πρέπ
ρόκλησης
ωπαϊκά ερ
κινητικότητα
οίο είμαία μορφή π
ελιμ
εί από ευρ
Τ
θ
η
…
στημονικής
φ
ές
ο
κ
ρ
τι
ρ
νίδι, στο οπ
π
ο
ο
ιχ
π
ο
α
α
π
ρ
.
η
π
α
ς
δ
η
ή
έν
ές
σ
ι
ικ
ή είνα
έκαπρόκλη
άλλη επιλο
εξαιρετ
ούχων έχει
τυχώς, η ζω
δυση, που
εν έχουμε
ρήσεις με
Δ
έν
ευ
ει
ή
ιχ
ε.
επ
ς
μ
η
επ
υ
ρ
ι
ο
χώ
α
τε
κ
έχ
τυ
ετ
ταν
Δυσ
κέντρα
η ασφαλέσ
οι να συμμ
η 20ετία, ή
νύεται πως
ό έχει
ν παρένθετ
υποχρεωμέν αιτηθούμε.
τη
τε
σ
τά
α
κά αποδεικ
κ
ως το κακ
ια
ρ
νο αν πα
όψη μας π
ν της…
ο
κή οικογένε
π
μ
ιώ
υ
νι
α κάλί
ιδ
ε
γι
λη
Α
α
υ
μ
.
υ
π
ο
υ
ελ
ο
π
ο
ν
γή
η
π
νε
ου να έχ
ια γενιά
λήματα
μ
β
πουδές τω
λλ
ο
,
σ
ά
ρ
ls
ς
π
εξ
ia
τι
α
n
σ
ει
Τ
n
η
.
e
έπ
σ
μας τις
ρον Mill
λευρά
Θα πρ
η επένδυ
αλλαν πάνω
μένη, πιο π
καλή του π
ν λεγόμενω
έβ
ιγ
ν
τω
ελ
επ
τη
ι
ν.
ά
εξ
ι
α
α
νι
κ
κ
ιο
γε
ν
π
α
α
,
πάντ
ύθηκ
ς νέες
για το μέλλο
ύμενες
4ο Είστε η
υς δεν επιλ
μένη με τι
ι σύμμαχοι
τις προηγο
α
ω
γο
κ
εν
ό
ει
ι
δ
λό
π
ικ
,
α
λο
ς
ο
ς
α
υ
ει
εξ
ς
κ
το
ιο
σ
α
έρ
ο
τη
π
ίσμ
πίτι
αι δά
διαφ
ς, πιο
υ ίδιου νομ
ει σαν το σ
,
τους, γίνοντ
στις αλλαγέ
ως όψεις το
τρέσυνέπειές
κατάκτηση
αντιμετωπίζ
ία
υ
εν
χή
σαρμόσιμη
ερ
ο
δ
θ
νε
π
υ
υ
ευ
ά
ο
σ
νι
,
π
ελ
α
,
γε
η
εί
υ
ι
ρ
ο
α
ια
ο
κ
μ
τύ
π
,
α
ικ
χί
δ
χή
ες
ια
συνε
των
Η ευτυ
τεχνολογί
τητα του δ
σταση, μα
μενη γενιά
θα
σμια κοινό
τελούν κατά
ν προηγού
ή
ο
δ
π
τη
ει
α
ε
επ
υν στο αν
μ
την παγκό
υ
η
ο
σ
γενιά π
ιξη.
λα καταλήγο ωπική μας
ς σε σχέ
ια
έλ
ό
μ
τε
εξ
ι,
ά
τε
π
τα
χή
ίσ
τα
τι
γε
Ε
νε
υ
ό
ύ
υ
.
α
ο
σ
από
φει
ροσ
ν ακ
ή μου
στά μέτρα
ος στην π
ντικό και α
Χ και τη δικ
ύμε
πικά
Όσο ρομα
έχει πιο σω
ενεργό μέλ
το
η
υ
Generation
ουμε να ζο
ίσ
τε
ο
ρ
σ
έξ
κ
α
ό
ιλ
μ
π
ν
α
επ
εί
τη
ι
α
σ
α
θ
να
α
ετ
ν
ε
ρ
α
έσ
μ
ύ
ή
μ
υ
σ
,
ο
α
ε
ή
ι ζω
ολίεπιλέξ
μεγάλωσ
, δεν παρ
πιο κοσμοπ
υ ονομάζετα αν θεατές.
«θέλω» της
ς μια γενιά
όκληση, πο
ίε
ρ
,σ
ρ
π
ς
ρέπει εσύ
α
το
μ
η
εμείς για τα
ρ
ς
ή
ς
ανατολής «π
κενολόγε
τα της ζω
ς
ι
τη
νό
α
κ
ς
γο
ό
τα
ς
γε
φ
α
ό
ο
μ
χ
σ
τα
ς
ορά
ύμμα
είπε κάποιο
εσένα».
έρετε. Σ
«Τη ζωή»
τή να ζει
υσικό
τα καταφ
υ
τισσα.
φ
α
α
ι
ς
ν
χ
μία.
ω
ό
ς
ι
ς
ώ
α
ο
κ
χρόν
σταδιοδρο
αλάς
, συνεπ
να τη ζεις
ιδεαλιπάθεια ο
υχα. Καλή
σ
ψ
υ
λίας Συμιδ
Μπορείτε
ο
ο
λό
ρ
Η
τ
ο
π
ι
ό
α
ν
μ
μ
η
ισ
τ
χο
μ
ν
α
εύ
ή
ν
υντής
τ
υ
το
θ
υ
δ
υ
ς
α
α
Σα
με το
αι μετ
σας σ’
Γενικός Διε
ιάτα σας
ογενείς κ
ν
τ
ω
α
ρ
τ
π
,
ς
ς
ο
α
μέγεθ
ουδές σ
και οι σπ
ν
σμού σας
οχή μεγάλω
είναι μια επ
ς.
ς
ο
έ
α
δ
κ
μ
ίο
ια
χή
ερ
χ
ο
π
υ
ί
τ
π
. Η επ
ποτελε
τελευταίο
αλλαγών. Α
ν
λω
ά
εγ
Και κάτι
μ
ς
και συνεπώ
άδραξε 111
ανατροπών

Μ

άτου,
Όλγας Πετρ
υ
ο
ίτ
θηνών
ο
φ
ο
π
της Α
επιστήμιο Α
ν
ία
α
ιλ
Π
μ
Ο
ό
κ
ν
ια
τη
τρ
από
. Κάποιο
και Καποδισ
Απόσπασμα
στόχος σας
ής, Εθνικό
ο
ικ
ά
κ
τρ
τι
Ια
ισ
ς
ε
ια
λ
ποκ
ε τις εργαφοιτήτρ
θα δώσει α
να τελειώσετ
ε
ς
α
ετ
σ
ίν
α
β
ιά
ε
λα
θ
ο
ά
σεις για ένα
θα πρ
ν προσπ
ε επειδή δεν
μένες υποσχέ
η
ετ
ρ
σ
η
Νόημα στη
ή
φ
χτ
α
ε
νυ
σ
ξε
πό τα όνειρά
βρείτε
πορεί να
θείτε μόνο α
ετε δε θα το
σ
τη
α
χί
βράδυ που μ
νε
κρ
υ
σ
να
ε
να
αγορεύει
ρέσετ
κουράγιο
αν ασθενή, να
ένει. Θα μπο
έν
ιμ
ί
γε
ερ
σίες σας, το
ρ
π
υ
ς
ο
α
ιρ
σ
υ
χε
ναφέρει ότι
ύ να
λοκαίρι πο
ολο Κοέλο α
ού σας εαυτο
ά
ικ
Π
ντ
αξέχαστο κα
Ο
λο
…
ελ
ο
μ
ξι
υ
γοτά
της λογικής,
εικόνα το
δια σε ένα ερ
ς» η πλευρά
ει
χέ
σ
σ
ή
σας, από την
ά
κτ
ετ
τα
ελ
μ
κα
συγγραφέα
να το
τήριο, να
ή οπτική του
υνωμοτεί για
ικ
σ
ντ
ν
σε ένα δικασ
α
α
μ
π
ο
μ
ρ
ύ
Σ
τη
ύει
συμβαίνουν
πολύ, το
όκειται, όσα
υλος αντικρο
ρ
ο
π
π
όταν θες κάτι
τε
νό
ύ
α
ο
Ν
ι
.
Δ
κα
σας, φτάποτέ
Φυσικής
ι στα χέρια
συνωμοτήσει
α
ει
ίν
ο καθηγητής
ε
έχ
ία
εν
χ
δ
υ
ν
α
ιτ
«το Σύμπ
ρωπο». Η επ
απαντώντας
υν με τον άνθ
νο
κά
να
ν
υ
ο
γύρω μας έχ
ιστέψετε.
νει να το π

νίτη,
κευής Αρβα
σ
α
ρ
α
Π
,
υ
ο
Αθηνών
οφοίτ
νεπιστήμιο
ιλία της Απ
α
μ
Π
Ο
ν
ό
κ
τη
ια
ό
τρ
π
α
δισ
Απόσπασμα
ό και Καπο
μία μικρή ανα
ικής, Εθνικ
ου να κάνω
μ
μ
ο
ρ
Ν
τε
α
ς
ια
έψ
ρ
τρ
νώ
ιτ
α
ή
φ
ς, επ
φοιτ
νια. Ήμουν εμ από την
υ του παντό
ό
ισ
μ
χρ
ή
3
το
ιν
ι
ρ
π
να
λείο
αρχή εί
ς μία φράση
αυτό το σχο
Και καθώς η
δε
ράτησα όμω
ου μέρα σε
γκ
μ
υ
σ
τη
,
ώ
χή
ρ
ολείο που
ρ
π
α
ν
ίναι ένα σχ
καινούρια
δρομή στη
ε
ν
Η
ότι
τη
Σ
ν
τέ
Η
ο
τή
Θ
π
υ
Ω
α
υα
η γι’
ε. «Η
ατι, δεν πίστε
γμ
ά
κετά αγχωμέν ιδαλά που με καθησύχασ
ρ
ος
Π
έτ
ε.
φ
π
εί
ν
λά»,
έδειξα
Συμ
έξυπνα μυα
πραγματικά
ί
ομιλία του κ.
υ
ε
ο
γ
π
ρ
ιά
ιε
λ
ιδ
λ
α
α
π
λλά κ
ροσωπώντας
συλλέγει α
ερα εδώ εκπ
μ
ή
σ
ν
υ
ο
μ
θα βρισκό
.
ό του εαυτό
τον καλύτερ

Γούλια,
ίτου Γιάννη
ο
φ
χνείο
ο
π
Α
υ
όβιο Πολυτε
μιλία το
Ο
τσ
ε
ν
Μ
τη
ό
ό
ικ
π
ν
α
βην, Εθ
Απόσπασμα
, να αμφισ
ν Μηχανικώ
τά
σ
ω
γ
ω
ό
σ
λ
ε
ο
ν
μ
α
υ
χ
σεις
ιλέγο
φοιτητή Μη
υν έτοιμες λύ ύμε, να επ
ο
ο
σ
γ
ώ
ο
δ
λ
ς
ο
α
ξι
μ
α
ο
να
ν να
φορετικά πρ
Η μάθαμε
ας απέφυγα
τα άπειρα δια
καθηγητές μ
Στην ΩΘΗΣ
ι
ι
ι
ιο
κα
Ο
ίδ
.
α
ι
α
ο
ερ
ν
ε
θ
έ
μ
μ
υ
εύ
ηριω
επιλύο
αστε ελ
μ
να
τό
ς
φ
ώ
π
κε
σ
ν
υ
τούμε τεκμ
να
ξο
ν.
ά
υν
ονικών αξιώ
ς ενθαρρύνο
αν να μας διδ
οάσπιση διαχρ φροντιστήστη ζωή. Μα
και προτίμησ
ρ
ι
π
α
ν
ντ
τη
ζο
σ
ιά
σ
ες
υ
παρο
τητες, ταγμέν
αλλά και στο
βλήματα που
ς με
στο σχολείο
ς προσωπικό
τε
ς,
ά
ω
νι
φ
ο
τό
χρ
υ
α
εξοπλισμό μα
ς
ή
ν
τε
ιν
το
σ
σ
ι
ερ
α
π
ς
ντ
ύ
να είμασ
τη
ια
ρκο
Αντιτά τη διάρκε
οποίοι δεν α
ν μαθημάτων.
τω
ς
λη
ύ
ς
Ειδικότερα κα λευρό μας καθηγητές οι
α
ευρεί
υν και
το π
αιτητικής και
ενθαρρύνο
π
ν
α
ς
το
τη
α
ν
η
,
ριο, είχαμε σ
ψ
τή
λυ
τη
η
ι εις πέρας
την ταχεία κά
ουν το μαθ
πιβραβεύσ
ου να φέρε
γνώσεις και σ
ε
ν
έ
».
α
ν
ιμ
ι
ε
τώ
ο
κ
ισ
μ
ο
ρ
υ
ρ
α
θ
π
χ
πρό
«ευ
άγιο
θέτως, είναι
ίτητο κουρ
ένα μεγάλο
α
,
ρ
ν
α
ό
π
ιπ
α
ο
λ
το
ε
ουν
ς οφείλουμ
να του δώσ
λή του. Του
το
σ
ο
π
α
η
λ
δύσκο

ς Παιδαη, φοιτήτρια
έν
θ
ρ
α
Π
ς
θηνών
ιάδνη
οφοίτου Αρ
νεπιστήμιο Α
π
α
Α
Π
ς
κό
τη
ια
ία
τρ
ιλ
και Καποδισ
ς
από την Ομ
ο, παίρνοντα
Απόσπασμα
ευσης, Εθνικό
ίδ
α
κπ
Ε
ς
συγκεκριμέν
κή
ο
τι
ρ
ο
ε.
τε
μ
μ
ό
η
α
σ
Δ
ψ
ισ
ύ
λέ
α
ερ
γωγικο
ής μας και π
λιγότερο ή π
έναν στόχο,
λοιπο της ζω
ό
ε
π
μ
υ
τών μας
ά
η
γ
νι
το
ο
η
ει
θ
χρ
ίσ
α
ρ
κ
η των
θα καθο
σ
ς
η
Αρχίσαμε τη
ω
γ
ή
έν
δ
μ
ο
ο
θ
εχ
α
δ
νκ
πεποίθηση
που εν
ιστοι…Με τη
ρκετή αυτο
π
α
σ
μία απόφαση
ε
ύ
δ
μ
,
με.
α
σ
ες
λί
τή
ο
κ
Και συνεχίσα
ε αμφιβ
α, απο
ή δουλειά.
Ξεκινήσαμε μ ρυθμό, ένα πρόγραμμ
ρ
η
τη,
λ
κ
ίω
σ
λε
τε
τη
ζε α
υμε
αν
, η ύλη φάντα
α συνεχίσο
ο
ν
βρήκαμε έν
λλ
ητε
ά
β
σ
ο
το
ώ
φ
α
ι
ς
ιο
α
έν
άπο
τές μ
αν το
πλησίαζαν. Κ
ες
στις ικανότη α διαγωνίσματα διαδέχοντ
έρ
ά
μ
π
ι
σ
Ο
ο
ε.
ρ
σ
π
νού
υν
με. Τ
νειρα θέλο
ι ο καιρός περ
ό
α
Κουραστήκα
Κ
τα
το
ν.
η
ά
τα
λ
νό
λ
ζό
ια
Α
δ
ια
ε.
να
απλασ
παρατήσουμ
λειάς θα ήτα
το άγχος πολλ
τήκαμε να τα
υς μήνες δου
φ
ο
τας.
σ
κε
τη
σ
τό
ι
ιό
ό
ιο
π
τα
ο
α
α
π
α
μ
αι ύστερ
ημα της
Κ
θ
θήκαμε, κά
.
ίσ
ς
α
ο
θ
το
ά
σ
π
ε
ι
μ
ου
ονή κα
ή να υποκύψ
θεια, υπομ
πελπιστούμε
α
να
ε
μ
υ
ο
σ
να τολμή

φοιτητή
ποστόλου,
Α
υ
ο
γ
ρ
ιώ
Γ
Αθηνών
ίτου
ανεπιστήμιο
του Αποφο
Π
ία
ό
ιλ
ικ
μ
μ
Ο
ο
ν
ν
ο
τη
ικ
από
μου το
νολογίας, Ο
Απόσπασμα
σα στο μυαλό ύσα
μης και Τεχ
ύ
τή
λο
ισ
κα
π
Ε
να
α
ς
,
ή
κ
ο
Διοικητι
τα παρατήσω
αι προσπαθ
α δύναμη κ
στο σημείο να
ν
ς ότι
υ
ιρ
να
ο
α
τα
λ
π
λ
Έ
έφ
ά
.
υ
ει
ς
ο
π
στου
χα θέσ
εί
τά
ς
ε
ιο
μ
ίδ
ι
Κάθε φορά
α
ο
κ
υ
ο
υ
ένα από τα
ν στόχο π
εαυτό μο
υτό είναι και
α
τε
κίνητρο και το ρώτα σε μένα, στον
σ
ω
λλ
Ά
πάντα εκεί
ρω.
ω π
τα καταφέ
ι οποίοι ήταν
ο
α
,
ν
υ
ο
ι
να αποδείξ
μ
α
κ
ίς
νε
ω
υς γο
ψυχολόγος
να πετύχ
ργούσε σαν
λάβει από το
υ
ω
ο
ιτ
έχ
ναι μπορώ
λε
υ
ο
ς
π
ο
έτ
τα
τα παιδιά
ίως φ
α μαθήμα
συνέχεια…Για ι στον
θηγητή που ιδ
τη
κα
ε
α
σημαντικότερ
θ
γι
κά
ο
ι
γι
ά
κα
ρ
νο
ρα, αλλά
δίνοντας κου
γκεντρωμέ
την κρίσιμη ώ
το ηθικό και
ένοι και συ
ς
μ
α
ξέρετε.
ιω
ντ
σ
ίς
νο
ο
ε
ώ
σ
φ
ψ
ε
α
μόνο
είνετε
ς
Μ
ω
.
π
και φίλος ανυ
λη
ό
τά
τε
κυ
ψ
σ
ρος όφεδουλέ
ν φέτος τη
οιήστε τα π ρύβει.
ά σας και
π
ο
τι
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14 χρόνια οι
μαθητές μας
γράφουν…

Τ

ο Τμήμα Διασύνδεσης με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, μέσω του προγράμματος Studying Abroad, προσφέρει σε μαθητές και αποφοίτους
του Γυμνασίου Λυκείου Ώθηση, υποστήριξη σε θέματα εκπαιδευτικής ανάπτυξης, σχεδιασμού σταδιοδρομίας, και διερεύνησης διαθέσιμων προγραμμάτων σπουδών στο εξωτερικό, διευρύνοντας έτσι τις επιλογές τους.
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν κανονικά τα μαθήματα του Ενιαίου Λυκείου και να λάβουν μέρος στις Εθνικές Εξετάσεις, ενώ
παράλληλα, έχουν την επιλογή να εισαχθούν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, είτε με το βαθμό πρόσβασής τους είτε με το βαθμό απολυτηρίου τους.
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα Διασύνδεσης Studying Abroad
studyingabroad@othisi.edu.gr
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Το σχολείο του
μέλλοντος, σήμερα.

Ένα ξεχωριστό σχολείο,
για κάθε παιδί ξεχωριστά!
Ω Θ Η Σ Η Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο / ΛΥ Κ Ε Ι Ο
Μαρμαρά 7, T.K. 145 75, Σταμάτα Αττικής, Δήμος Διονύσου
Τηλ.: 210 8144137-8 e-mail: school@othisi.edu.gr
www.othisi.gr

