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Με την παρατήρηση του
σωματιδίου Higgs στο CERN
ολοκληρώθηκε μία θεωρία
που περιγράφει πολύ καλά
τη φύση. Ωστόσο, στο σύμπαν
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δεν τα έχουμε δει ακόμα
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Υπάρχουν πάρα πολλές
περιοχές με παλαιοντολογικό
ενδιαφέρον στην Ελλάδα,
τις οποίες προσπαθούμε
να τις προστατεύσουμε, να
τις μελετήσουμε και να τις
αναδείξουμε.
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Το περιοδικό διανέμεται δωρεάν.

Editorial
Σ

το φετινό ταξίδι του ΑΔΡΑΞΕ έχουμε την τιμή και τη χαρά να «συνταξιδέψουμε» με έναν Έλληνα, διακεκριμένο επιστήμονα. Είναι μαζί μας ο
Iγνάτιος Αντωνιάδης, Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών
της Γαλλίας, στο εργαστήριο θεωρητικής φυσικής υψηλών ενεργειών του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Είναι επίσης επισκέπτης καθηγητής στο Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής του ερευνητικού κέντρου Albert Einstein, του Πανεπιστημίου
της Βέρνης. Συναντήσαμε τον κ. Αντωνιάδη στο Παρίσι στο πανεπιστήμιο όπου
διδάσκει. Παρακολουθώντας τη διαδρομή και τον τρόπο σκέψης ενός τόσο φημισμένου επιστήμονα, αναδεικνύονται στοιχεία που αποτελούν φωτεινό φάρο στη
μελλοντική πορεία των μαθητών μας τόσο στην ακαδημαϊκή τους καριέρα όσο και
στην προσωπική τους ζωή.

Ξεκίνησε από την Χίο και αφοσιωμένος πάντα στον στόχο του, που ήταν να εξηγεί
τα φαινόμενα της φύσης, έφτασε στην σημερινή παγκόσμια καταξίωση. Στο διάβα
του κατέκτησε το απειροστό και το άπειρο! Ο Ιγνάτιος Αντωνιάδης μας περιέγραψε πως για να μελετήσεις τι συμβαίνει στις μικρές αποστάσεις στο μικρόκοσμο
των σωματιδίων, μπορείς να κοιτάξεις τι συμβαίνει στις μεγάλες αποστάσεις του
σύμπαντος. Τότε που το σύμπαν ήταν πολύ μικρό. Μας εξήγησε ότι η φυσική είναι
ίδια! «Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας» διέπεται από την ίδια φυσική. Είναι θαυμαστό πώς μπορεί να συνδυαστεί το απειροστό με το άπειρο. Αυτή η προσέγγιση
κρύβει πράγματι τη λύση στην αντιμετώπιση πολλών καταστάσεων. Πολλές φορές
ένα άνοιγμα του τρόπου σκέψης μας μπορεί να μας δώσει την λύση. Βγαίνοντας
από τον «μικρόκοσμό» του ο καθένας από εμάς μπορεί να δει μια άλλη οπτική
γωνία των πραγμάτων, συνδυάζοντάς τον με τη διεύρυνση που του προσφέρει ο
μακρόκοσμος. Μια απρόσμενη αντιστοιχία που τη βλέπουμε μέσω των τελευταίων
θεωριών της Φυσικής.

Ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο της συνέντευξης ήταν η στιγμή που είπε ο Ιγνάτιος
Αντωνιάδης ότι μεγαλώνοντας αλλάζουνε και τα όνειρά μας. Σίγουρα οι μαθητές
μας, όπως όλοι μας, ξεκινάνε με κάποια όνειρα! Πρέπει να πιστεύουμε στα όνειρά
μας και να προσπαθούμε να τα πραγματοποιήσουμε. Μεγαλύτερη αξία όμως έχει
η δυνατότητα να έχουμε ευελιξία και να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες και στις
ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Για αυτόν τον λόγο προτρέπουμε τους μαθητές
μας να προσπαθούν να κάνουν πράξη τα όνειρά τους αλλά να μην σταματούν να
ονειρεύονται. Σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε ηλικία! Με υπομονή και επιμονή να
προχωρούν και να εξελίσσονται θέτοντας νέους στόχους και κάνοντας νέα όνειρα.
Είναι ένα σημαντικό εφόδιο για μια ενδιαφέρουσα και ποιοτική ζωή!

Άννα Παπακώστα
Φυσικός
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Περιβαλλοντικός Όμιλος

Παρασκευή χειροποίητου βιολογικού
αρωματικού σαπουνιού

Παρασκευή φρέσκιας, αφιλτράριστης και απαστερίωτης μπύρας

Η

Περιβαλλοντική Ομάδα του σχολείου μας συμμετέχει στο
Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων ASPnet, στον τομέα «Βιοποικιλότητα και Αειφορία» ένα παγκόσμιο δίκτυο σε 177 χώρες
με 8.000 περίπου εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία εργάζονται
για την υποστήριξη της ποιοτικής εκπαίδευσης στην πράξη και
εντάσσεται στο μεγαλύτερο Πρόγραμμα της UNESCO «Εκπαίδευση για Όλους (EFA)», είναι μέλος του Εθνικού Δικτύου «Τα
βότανα της Ελλάδας» που συντονίζει το ΚΠΕ Μακρυνίτσας, του
Τοπικού Δικτύου Σχολείων ΝΑ Αττικής «Σχολικοί Κήποι¨ και του
Δικτύου «Σώστε τη Μεσόγειο SOS».
Συνεργάζεται με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε προγράμματα
με θέμα την αειφόρο ανάπτυξη, την διαχείριση των φυσικών
πόρων, την δημιουργία τράπεζας παραδοσιακών σπόρων, την
ανακύκλωση υλικών, την κομποστοποίηση κ.α., συμμετέχει στην
πανελλήνια εθελοντική δράση «Let’ s Do It Greece-Νοιάζομαι και
δρω» και μελετά τη μεσογειακή διατροφή και τα οφέλη της καταγράφοντας παραδοσιακές συνταγές του τόπου μας.

Συμμετέχει σε σχολικούς διαγωνισμούς ανακύκλωσης πλαστικών και αλουμινένιων συσκευασιών αλλά και πλαστικών
πωμάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς καθώς και σε bazaar
ενισχύοντας τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με
καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ, αλλά και άλλων φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων
όπως το Prolepsis και το Make a Wish.
Την τρέχουσα σχολική χρονιά, οι μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας πήραν μέρος σε προγράμματα και πραγματοποίησαν δραστηριότητες με στόχο την ευαισθητοποίησή τους σε
θέματα διαχείρησης φυσικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση υλικών και τη μείωση του όγκου
των σκουπιδιών, καθώς την κατανόηση της σημασίας της ισορροπημένης διατροφής στην υγεία.
Οι μαθητές ασχολήθηκαν βιωματικά με δράσεις όπως η δημιουργία λαχανόκηπου, η καλλιέργεια αρωματικών βοτάνων, η παρασκευή φρέσκιας αφιλτράριστης μπύρας, λικέρ μανταρινιού και
η παρασκευή βιολογικού σαπουνιού και χειροποίητης σοκολάτας.
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Χημικός

Καλλιέργεια Αρωματικών Φυτών και Βοτάνων - Δημιουργία Λαχανόκηπου και Ανθόκηπου
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Μεσογειακή Διατροφή

Καθαρισμός παραλίας Ν. Μάκρης

Κόμικ από τον Δημήτρη Καραγιάννη
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Φιλοζωικός Όμιλος

Δύο κουταβάκια στο σχολείο μας
από τη Στέγη Ζώων «Άγιος Φραγκίσκος της Ασσίζης»

Επίσκεψη στον
Ιππικό Όμιλο Εκάλης

Χειροποίητες λαμπάδες από φυσική κερήθρα μέλισσας
«Γλυκιά» επιχειρηματική δράση
της φιλοζωικής
ομάδας με σκοπό
την συγκέντρωση χρημάτων
για φιλοζωικές
οργανώσεις

Επίσκεψη
στο σχολείο μας της
φιλοζωικής οργάνωσης
Εθελοντές Αρωγοί
Ζώων Αγίου Στεφάνου,
με σκοπό τη συζήτηση
για την ισχύουσα νομοθεσία και τη διαχείριση
των αδέσποτων ζώων
από τους Δήμους
Υπεύθυνη Καθηγήτρια:
Ηρώ Κατσαμάγκα, Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας
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Επίσκεψη στο σχολείο μας του Αλέξανδρου
Παράσχη, Certified Behavior Consultant and
Dog Trainer, για μια εποικοδομητική συζήτηση
σχετικά με τη γλώσσα του σώματος των σκύλων και τη βασική εκπαίδευση ζώων

Όμιλος Ρομποτικής

Οι μαθητές συμμετέχουν στην ρομποτική
δημιουργία της χρονιάς: το Ρομποτικό Σκυλάκι

Υπεύθυνος Καθηγητής:
Αθανάσιος Χούπας, Καθηγητής Πληροφορικής

Χορευτικός Όμιλος

Υπεύθυνη Καθηγήτρια:
Αντωνία Τρίμπου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
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Όμιλος Αστρονομίας
Ο

Όμιλος Αστρονομίας του σχολείου μας καθώς και το Τμήμα
Αγγλικών ΑΕ2 συμμετείχαν στο διαθεματικό έργο eTwinning
“Working and Living on Mars” με σχολεία από την Κύπρο, την Ισπανία
και την Τουρκία.
Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές ασχολήθηκαν με θέματα όπως η
μορφολογία εδάφους του Άρη αλλά και η πιθανότητα γαιοπλασίας
του, μία ιστορική αναδρομή σε παρατηρήσεις για τον κόκκινο πλανήτη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, οι αποστολές που έχουν
ήδη πραγματοποιηθεί και οι πιθανές δυσκολίες μιας επανδρωμένης
αποστολής στον πλανήτη, γήινες προσομοιώσεις της ζωής στον Άρη
αλλά και οι φιλοσοφικές προεκτάσεις της μετάβασης του ανθρώπινου είδους εκεί και τέλος μία κριτική της ταινίας “Interstellar”.

Ο Όμιλος Αστρονομίας παρακολουθεί την ταινία
“The Martian”
Ομαδική παρουσίαση από τις μαθήτριες Έλενα Λουκογεωργάκη, Βικτωρία Μαυρίκη και Αιμιλία Τάτα

Οι μαθητές εργάστηκαν ατομικά ή ομαδικά για να δημιουργήσουν παρουσιάσεις που προβλήθηκαν και συζητήθηκαν ενώπιον
των συμμαθητών τους στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά και συνοδεύτηκαν από ηλεκτρονικά παιχνίδια γνώσεων φτιαγμένα από τους ίδιους.
Επίσης, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ταινία “The
Martian” και δύο ομιλίες με ειδικούς (μία στα Ελληνικά και μία στα
Αγγλικά) μέσω της πλατφόρμας 100 mentors, καθώς και να λάβουν
απαντήσεις διάρκειας 100’’ σε ερωτήματα που έθεσαν οι ίδιοι σε ειδικούς μέσω της ίδιας πλατφόρμας στα Αγγλικά. Στο πλαίσιο του Ομίλου Αστρονομίας συζητήθηκαν γενικότερα θέματα και εξελίξεις που
σχετίζονται με το διάστημα, όπως οι μαύρες τρύπες και η σκοτεινή
ύλη και έγιναν σχετικές προβολές εκπαιδευτικών βίντεο. Τέλος, οι
μαθητές του ΑΕ2 δημιούργησαν ψηφιακά σταυρόλεξα και έγραψαν
κριτικές διηγημάτων για τον Άρη που έχουν βραβευτεί από τη NASA.

Τηλεδιάσκεψη των μαθητών του Ομίλου Αστρονομίας
με τον κο Χαρμανδάρη με θέμα: Μαύρη τρύπα του Μ87
και άλλες εξελίξεις στο χώρο της Αστρονομίας.
Τηλεδιάσκεψη του τμήματος ΑΕ2 με τον κύριο Χαρμανδάρη, Καθηγητή Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο της
Κρήτης

Υπεύθυνες Καθηγήτριες:
Χριστίνα Θεοχαροπούλου, Καθηγήτρια Αγγλικών
Άννα Παπακώστα, Καθηγήτρια Φυσικής
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Όμιλος Φυσικής
Othisi physics lab

Η

εργαστηριακή εκπαίδευση και η χρήση εποπτικών μέσων
είναι αναπόσπαστα κομμάτια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γιατί συμπληρώνουν τη γνώση που δίνουν οι παραδοσιακές διδασκαλίες. Επιπλέον, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η επαφή
με σύγχρονα φαινόμενα και ζητήματα Φυσικής, συντελούν στην
αφύπνιση του πνεύματος των μαθητών με αποτέλεσμα μια πιο
δεκτική αντιμετώπιση του μαθήματος της Φυσικής, αλλά και
στην κατανόηση καθημερινών φαινομένων και εφαρμογών.
Με βάση αυτή τη λογική, στον Όμιλο Φυσικής του σχολείου
μας, οι μαθητές συμμετέχουν σε πειραματικές διαδικασίες και
διαγωνισμούς, παρακολουθούν διαλέξεις, οργανώνουν συνεντεύξεις επιστημόνων και κατασκευάζουν εποπτικές συσκευές.
Έτσι κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ακολουθώντας
τις παραπάνω αρχές, οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να δουν
τη Φυσική με μία πολύ «πειραματική» ματιά και να κατασκευάσουν τις εμπνεύσεις τους. Κάποιες από αυτές τις κατασκευές
και τις πειραματικές διαδικασίες μετατράπηκαν σε video και
αναρτήθηκαν στο κανάλι you tube, «Othisi Physics Lab», που
είναι το κανάλι του εργαστηρίου Φυσικής του σχολείου.
Τα πειράματα είναι οργανωμένα σε εκπαιδευτικές σειρές
και ο σύνδεσμος που οδηγεί στο κανάλι είναι παρακάτω:
https://www.youtube.com/channel/UCG5B8Zo5ZIbQa8fiZ63krw
Εναλλακτικά η επίσκεψη στο κανάλι μπορεί να γίνει από την
κεντρική σελίδα “https://www.youtube.com” γράφοντας στη
συνέχεια στο παράθυρο αναζήτησης: «othisi physics lab»
Υπεύθυνος Καθηγητής:
Νικόλαος Παπαδόπουλος, Φυσικός

Αυτοκινητάκι βαρύτητας

Αυτοκινητάκι με λάστιχο

Ο τροχός του Νεύτωνα

Υδραυλικό χέρι
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Όμιλος Μαθηματικών
Τ

α Μαθηματικά είναι η επιστήμη η όποια μπορεί πραγματικά
να συνδεθεί με οποιαδήποτε μορφή επιστημονικής ή καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας. Δυστυχώς οι περισσότεροι βλέπουμε τα Μαθηματικά μόνο μέσα από τις απαιτήσεις του
σχολικού προγράμματος σπουδών, αγνοώντας τις προεκτάσεις
και τις πρακτικές εφαρμογές όσων μαθαίνουμε στο σχολείο,
εστιάζοντας στις διαδικασίες, και όχι στην λογική, τη φαντασία
και την έμπνευση που συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε -άλλοτε
με δέος και άλλοτε με φόβο- «Μαθηματικά».
Στον όμιλο Μαθηματικών προσπαθήσαμε για άλλη μια χρονιά
να δούμε τα μαθηματικά λίγο πιο ολιστικά, διερευνώντας 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.
Θυμηθήκαμε λοιπόν, τις αγαπημένες μας ταινίες animation
και δημιουργήσαμε τα δικά μας κινούμενα σχέδια! Χρησιμοποιώντας τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μας, 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 το δικό μας fractal χριστουγεννιάτικο
δέντρο, δουλεύοντας τόσο με ξύλα και κόλλες όσο και με υπολογιστές!
Μιλήσαμε για την ακολουθία Fibonacci και τη Χρυσή Τομή
και ανακαλύψαμε τί κοινό έχει ένα κουκουνάρι κι ένας ανανάς
με τα έργα του Dali και του Le Corbusier.
Είδαμε αρχαία συστήματα αρίθμησης και διαπιστώσαμε ότι
πολλά από αυτά που σήμερα θεωρούνται δεδομένα, όπως η
ύπαρξη του μηδενός, το δεκαδικό σύστημα και η αξία της θέσης
ενός ψηφίου σε έναν αριθμό, δεν ήταν τελικά και τόσο προφανή!
Αναζητήσαμε τα μαθηματικά στην ζωγραφική: μελετήσαμε
πίνακες του Mondrian, του Malevich και του Escher και δημιουργήσαμε μικρογραφίες διάσημων έργων τέχνης.
Κατασκευάσαμε τις δικές μας ταινίες Möbius και εντυπωσιαστήκαμε με τη διαπίστωση ότι η απλή(;) αυτή ιδέα έχει βρει
εφαρμογή σε ιμάντες μεταφοράς βιομηχανικών προϊόντων, στον
εκτυπωτή μας, αλλά και σε έργα καλλιτεχνών όπως ο Bach και
ο Escher!
Από τον όμιλο μαθηματικών δεν θα μπορούσαν φυσικά να
λείπουν τα παιχνίδια. Μόνο που εμείς ανακαλύψαμε νικηφόρες
στρατηγικές για να μην χάνουμε ποτέ!
Σε όλα τα επιστημονικά «γιατί» του ανθρώπου, τα μαθηματικά είναι εκεί είτε με την απάντηση, είτε με έναν χάρτη προς
αυτή. Ελπίζουμε ότι μπορέσαμε και φέτος να ανακαλύψουμε ότι
η ομορφιά του ταξιδιού είναι μεγαλύτερη από τη δυσκολία του.
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Ρουσάκη, Μαθηματικός
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Λογοποιούμε

Λογοτεχνικός Όμιλος

Σ

τον Όμιλο προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στην ποίηση και
την πεζογραφία, ελληνική και ξένη, και να τις μελετήσουμε,
ώστε να δημιουργήσουμε πεδίο 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 και με
άλλες μορφές τέχνης. Οι μαθητές Γυμνασίου καλούνται να διαβάσουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς έργα ελληνικής ή/
και ξένης λογοτεχνίας και να παρουσιάσουν εντυπώσεις, απόψεις,
συναισθήματα, να παράγουν οι ίδιοι δικό τους πρωτότυπο κείμενο, να μελοποιήσουν ή να δραματοποιήσουν αποσπάσματα των
έργων, να ζωγραφίσουν.
Κατά τη φετινή χρονιά στους μαθητές της α΄ και της β΄ Γυμνασίου δόθηκαν τα βιβλία «Σοφία» της Ζωρζ Σαρή και «Παιχνίδι χωρίς κανόνες», αντίστοιχα, της Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη,
ενώ στη γ΄ Γυμνασίου το βιβλίο «Φαρενάιτ 451» του Αμερικανού
συγγραφέα Ray Bradbury.
Προσεγγίσαμε τη ζωή και το έργο Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών μέσα από τον λογοτεχνικό περίπατο αφιερωμένο στον
Κωστή Παλαμά και την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων
στην εφηβική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, με τα έργα «Ο πρίγκιπας και ο φτωχός» της Τζέμα Κένεντι, βασισμένο στο ομότιτλο
έργο του Μαρκ Τουέιν, και το «Μικρές ιστορίες για αγρίους», σύνθεση πάνω σε ιστορίες του Μπερνάρ Φριό.
Οι μαθήτριες της Α΄ Λυκείου Μπακοπούλου Ανθή, Παπαδημητρίου Μαρίζα, Παπαδογιάννη Μαρίτα, Παπαπαναγιώτου Νίκη και
Παρθένη Χρυσούλα πήραν μέρος στον Διαγωνισμό Ερμηνευτικής
Ανάγνωσης ποιητικών κειμένων του Γιώργου Σεφέρη, που συνδιοργάνωσαν τα Λύκεια των Κολεγίων Αθηνών και Ψυχικού.
Τέλος, οι μαθητές του Γυμνασίου συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία», του «Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» και του Κέντρου « HYPERLINK
«http://rfkcenter.org/» Robert F. Kennedy Human Rights», έγραψαν κείμενα που αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώματα (βλέπε
ενότητα Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία).
Αναμφισβήτητα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που οι μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου καλλιεργούν τη δημιουργική τους αυτοέκφραση και διακρίνονται στα πεδία αυτά!
Συγχαρητήρια σε όλους!
Συμμετέχοντες Μαθητές
Γυμνάσιο: Βαντίνα Αραβαντινού-Ζαφείρη, Μυρτώ Δασκαλάκη,
Ευάγγελος Κλειτσάκης, Κωνσταντίνος Κουδουνάκος, Αθανάσιος Κωστάρας, Ιωάννης Παπαθανασίου, Βασιλική Σιακανδάρη,
Όλγα Σταθοπούλου, Ελένη Φραγκιαδάκη
Λύκειο: Ειρήνη Κουδουνάκου, Εβελίνα Σούκου, Παναγιώτα
Μάστορα, Μίνα Μυλωνά-Αλεξιάδη, Σωτήρης Μωραϊτης, Άννα
Χριστοφορίδου, Ανθή Μπακοπούλου, Μαρίζα Παπαδημητρίου, Μαρίτα Παπαδογιάννη, Νίκη Παπαπαναγιώτου, Χρυσούλα
Παρθένη
Υπεύθυνες Καθηγήτριες:
Ελένη Κλαδά - Κυπαρισσία Παναγιάρη, Φιλόλογοι
Ακολουθούν έργα των μαθητών:

Από την Αμμόχωστο με Αγάπη
Ειρήνη Κουδουνάκου
Έπαινος στον διαγωνισμό με τίτλο Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια:
εκπαιδευτικές γέφυρες που συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, την Πρεσβεία της Κύπρου στην
Ελλάδα – το Μορφωτικό Γραφείο – το Σπίτι της Κύπρου, το Υπουργείο
Άμυνας και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος
Άσε με να σου πω για τη μέρα εκείνη, όταν πέθανα, χωρίς την
τύχη να πεθάνω. Και μη με σταματήσεις σαν με δεις να δακρύζω,
σαν με δεις να τρέμω. Δεν πονούν τα χωρίς ψυχή σώματα. Και τη
δική μου την έχω κρυμμένη ή, ποιος ξέρει, μπορεί και χαμένη.
Ξεκίνησε γλυκά η μέρα, μετά από πολύ καιρό. Ξύπνησα χάραμα και χάζευα το ξημέρωμα. Και τόση υπήρχε μέσα μου ανεξήγητη
ευφορία, που είπα, ίσως φωναχτά, «τούτο το κόκκινο θα ήθελα να βλέπω μια ζωή», εκείνο του ουρανού.
Τέτοια χαρά, τόσο αγνή, δεν έχω ξαναζήσει. Λίγη ώρα έτσι πέρασε,
ή ίσως και πολλή, μέχρι που άκουσα και άλλη μία ανάσα μέσα στο
δωμάτιο και έψαξα να βρω σε ποιόν ανήκει. Το πρόσωπο της μάνας μου φανέρωνε πως μέσα της έλειπε η χαρά με την οποία εγώ
είχα ξυπνήσει. Μετά από τριάντα χρόνια ξεγνοιασιάς η μητέρα μου
είχε γεράσει άλλα τριάντα μέσα σε λίγες μέρες. Και με τη βαριά
της ανάσα με ταράζει, για να μου ζητήσει να πάω για ψωμί.
Ξεκίνησα και εγώ να ανηφορίζω για τον φούρνο, με την ιδέα
να της φτιάξω το κέφι με μια ζεστή φραντζόλα. Την καλύτερη θα
ζήταγα απ’ τον κυρ Γιώργη κι θα μου την έδινε. Και αν ήταν στις
καλές του, κέρασμα κι ένα γλυκό. Μα είχε και αυτός εδώ και αρκετές μέρες μαραζώσει, περίπου όσες και η μάνα μου.
Ξέρω, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Μα πριν περάσω στα θανατικά, άσε με να σου πω για κείνη την τελευταία μέρα, που ήμουν
εφτά χρονών παιδί, ανήξερος και αθώος.
Καθώς περπάταγα, λοιπόν, είδα τον Αμπντίν, που δούλευε τα
χωράφια μας. Είχα μέρες να τον δω και πήγα να τον χαιρετήσω.
Ήτανε φίλος μου καιρό και μου έκοβε πορτοκάλια, όσα μόνος μου
δε έφτανα.
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Μα δε τον πρόλαβα, γιατί έφυγε αμέσως μόλις με είδε, σαν να
είδε άνθρωπο νεκρό ή δαιμόνιο. Και ίσως να ήταν και προφητικό
αυτό. Γιατί ήδη ξέρεις πως πέθανα λίγο μετά. Ίσως, όμως, και να
ήταν οιωνός, τον έφτιαξε άθελά του, γιατί έτρεξε από Ντροπή προς
τη γη που τον γέννησε, που ήρθε να κατακτήσει, τη γη που θα είχε
πια σαν πατρίδα του πιο πολύ και από την άλλη, από Ντροπή που
είδε στα μάτια το παιδί, που η φυλή του σε λίγο θα σκοτώσει. Εγώ
τότε σκέφτηκα πως θα είχε απλώς κάποια δουλειά. Και έτσι θυμήθηκα και τη δικιά μου και πήρα πάλι την ανηφόρα.
Για να μη σε κουράζω με τις λεπτομέρειες, πήγα και πήρα το
ψωμί και είδα τον κυρ Γιώργη και την γυναίκα του. Μάθε μόνο πως
γλυκό δεν πήρα κι ούτε με κέρασε γλυκό ξανά ο φούρναρης.
Παίρνοντας σιγά-σιγά τον δρόμο για το σπίτι, είδα κόσμο μαζεμένο στην πλατεία και λοξοδρόμησα. Ήτανε όλοι σιωπηλοί και κάτι
ακούγανε στο ραδιόφωνο. Και έτρεξα και εγώ να ακούσω, μιας κι
έμοιαζε σημαντικό. Και τότε έσκασε σα βόμβα.
Πρώτα μουρμούρισαν μεταξύ τους λιγάκι και ύστερα σιωπή.
Και πριν προλάβω εγώ να φτάσω και να ακούσω, φύγανε αυτοί.
Έτρεχαν όλοι. Άλλοι εδώ, άλλοι εκεί, άλλοι κατά πάνω μου. Εκτός
από λίγους μονάχα που σαν να είχανε παγώσει, κάτω, στο πεζούλι
της πλατείας, και δεν βάσταγε άλλο η καρδιά τους να ξανασηκωθούν. Κι άρχισα κι εγώ να τρέχω, μα δεν ήμουν πια τόσο ανέμελος.
Ίσως για αυτό με σύρανε τα πόδια μου ως το σχολείο. Εκεί είχα
παίξει το τελευταίο μου κυνηγητό. Ήθελα να ξεγελαστώ; Έπαιζα
πάλι κυνηγητό; Στην χειρότερη, απλώς θα με έπιαναν...
Στην πόρτα, όμως, σταμάτησα. Κι έπεσα κάτω στο πεζούλι και
πάγωσα. Και δίπλα μου πεσμένη ήταν η κυρία Μάρω, που ήταν
κόκκινη. Και τόση ήταν η έκπληξή μου, που αναφώνησα, ίσως με
λυγμούς, «δεν θέλω να βλέπω» το κόκκινο του αίματος.
Έμεινα έτσι λίγη ώρα ή πολλή. Ώσπου με βούτηξε ο θείος μου απ’
το μπράτσο και με σήκωσε. Με έβαλε στο αμάξι και πήγαμε σπίτι.
Εκεί είδα τα αδέρφια μου να ανοίγουν το πηγάδι και τη μάνα
μου να τρέχει από την εξώπορτα. Μόλις την είδα, μου έβαλε στην
χούφτα λύρες και κωνσταντινάτα και κοσμήματα και μου είπε
«τρέξε, ρίχτα!». Εκεί, στις χρυσές αλυσίδες μπλέχτηκε κι η ψυχή
μου και έπεσε μαζί τους. Εκεί την έχω κρυμμένη.
Στο είπα και πιο πριν. Με περιμένει ακόμα να γυρίσω, παλιά και
σκουριασμένη. Αν δε την βρήκε άλλος κανείς...
Κι ύστερα μπήκαμε στο αμάξι. Και κάθισα στην ποδιά της μάνας μου, γιατί δεν χωρούσαμε όλοι. Και όσο οδηγούσε ο πατέρας
μου κι εγώ καθόμουν δίπλα του μπροστά, έτρεχαν ακόμη άνθρωποι στον δρόμο και υψώνονταν καπνοί, και μου φαίνεται είπα, ίσως
πνιχτά, «δεν θέλω να ξαναδώ» το κόκκινο της φωτιάς. Και με έσφιξε η μάνα μου δυνατά, πρώτη φορά μετά από καιρό, μα εγώ δεν
το χάρηκα. Και οδηγήσαμε μακριά....
Πέθανε πράγματι μετά. Ούτε παντρεύτηκε, ούτε έκανε παιδιά.
Κι ούτε ανθρώπους ήθελε να βλέπει συχνά. Μα είχε ένα γέρικο
σκυλί. Το πήγαινε και το ‘φερνε στη νέα γειτονιά. Τόσο που σε
έκανε να λες «ίσως να ζει τελικά». Και ίσως να είχε κάτι ζωντανό
μέσα του βαθιά.
Και όσο του μίλαγε το βράδυ, αποκοιμιόταν και ξεχνούσε. Και
σιγά-σιγά σταμάτησε να χαϊδεύει τον μικρό ακροατή που ‘ χε στην
αγκαλιά. Κι αυτός δε γαύγισε διόλου, ούτε κουνήθηκε από κει.
Μονάχα έκλεισε και αυτός τα μάτια και πέταξαν μαζί.
Κι είδανε από ψηλά πολλά.
Το πατρικό του σπίτι και τη γειτονιά. Που είχανε πια νέους κατοίκους. Και εκείνο το πηγάδι, σφραγισμένο, όπως παλιά. Εκείνο
που ‘χει μέσα μια γέρικη καρδιά. Μέσα εκεί χώθηκε και ζει πια.
Και σαν τον βρήκαν, τον είδαν να χαμογελά.
Με ένα σκυλί στην αγκαλιά.
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Φωνή
Ειρήνη Κουδουνάκου
Διάκριση στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργικής
Γραφής που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των
Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Μόνος ταξιδευτής, μα γενναίος
τέτοιος θαρρεί πως είναι.
Γεννήθηκε απ’ το τίποτα σε ένα κλουβί.
Εκεί έμεινε και τριγυρίζει μέσα.
Περνάει από τις πόρτες στα δωμάτια και πίσω ξανά.
Παράθυρο δεν είδε ποτέ, ούτε φως,
κι ας είναι οι τοίχοι από γυαλί,
αν πράγματι υπάρχουν.
Ούτε και εσένα θα σε δει,
λέει πως δεν έχει μάτια.
Πλησίασε κοντά.
Ίσως να σου μιλήσει.
Και κράτα την ανάσα σου,
γιατί θα ψιθυρίσει.
Φοβάται, νομίζω, τη φωνή του.
Γι’ αυτό σπάνια μιλά, προσεκτικά,
κι ακουμπά το στόμα του στ’ αυτί σου.
Αυτός λέει πως κρατάει τον κόσμο.
Αλλά μου έδειξε την χούφτα του, και ήταν άδεια…

Έχω ένα όνειρο
Εβελίνα Σούκου
Έπαινος στον 7ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Εφηβικού Διηγήματος και
Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης» & Διάκριση στον Πανελλήνιο Μαθητικό
Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής που διοργανώθηκε από τη Γενική
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Ανήμποροι θεατές της φευγαλέας εικόνας,
κουβαλώντας θολές αναμνήσεις
Φυλακισμένοι σε βέβηλα πάθη μοιραίων τελμάτων
που τσαλάκωσαν την τιμή
Μάρτυρες χαμένων ουρανών,
μιας σταγόνας άνοιξης χωρίς φως
Φιλήδονοι όμηροι στην καμπή της ύπαρξης μας,
στο δέος που παραμιλά
Αναζητώντας το όνειρο που λαχανιασμένο τρέχει
στα χρόνια με ορμή
Ξεγλιστρώντας από νόρμες, κώδικες και καχύποπτα κοστούμια
Κρυμμένο σε σπηλιές, χαραγμένο σε αρχαίες κολώνες
Ακουμπισμένο σε δρόμους και πλατείες
Πληγωμένο σε ναρκοπέδια, μαξιλάρι σε κρεβάτια νοσοκομείων
Σωσίβιο σε σαπισμένες βάρκες της Μεσογείου
Σπίτι για τους ανέστιους και τους διαφορετικούς
Απάνω μου αυτό κρατώ σφιχτά σαν τελευταία ασπίδα
Απάνω μου αυτό κρατώ σφιχτά, κοφτερή λεπίδα να σκίζει εφιάλτες
Για αυτά, για τα άλλα, για τη λησμοσύνη, για το αύριο
Για να ονειρεύομαι χρωματισμένους ανθρώπινους παλμούς,
Για να ονειρεύομαι αθόρυβους ελπιδοφόρους βηματισμούς
Για να ονειρεύομαι εσένα, εμένα, εμάς,
Όλους, κληρονόμους της μεγαλύτερης ευτυχίας.

Εδώ κι Αλλού

Άνθρωποι

Ιωάννης Παπαθανασίου

Ειρήνη Κουδουνάκου

Το «Εδώ» μοιάζει άχρωμο
το «Αλλού» φαντάζει ουράνιο τόξο.
Το μυαλό οραματίζεται αυτό που τα μάτια δε βλέπουν
κι ό,τι η καρδιά ονειρεύεται.
Το ταξίδι φοβίζει, μα το άγνωστο γοητεύει.
Το τρένο φορτωμένο με πολλές μοναξιές
κι άλλες τόσες παγωμένες ψυχές.
Μα το «Αλλού» είναι σκληρό, άδικο, μια φυλακή.
Μόνη ηλιαχτίδα η φιλία, η αγάπη
και η πίστη στον Θεό που σφυρηλατεί την ασπίδα.
Τα αποτυπώματα του παρελθόντος
οδηγούν τη Νέμεση στο παρόν.
Τότε ο νόστος κάνει ολοφάνερο το σημάδι
κι η επιστροφή στο «Εδώ» γίνεται μοναδικό μονοπάτι.

Το ταξίδι
Ευάγγελος Κλειτσάκης
Οι πονεμένες ψυχές αποζητούν μια σταγόνα ήλιου
για να ξεδιψάσουν,
ένα κομμάτι θάλασσας να διασχίσουν για να σωθούν,
ένα βουνό να κόψουν στα δύο για να λυτρωθούν,
έναν άνεμο να δαμάσουν για να πορευτούν,
μια χούφτα ελληνική γη να δοκιμάσουν,
τον γαλανό ουρανό των νησιών να αδράξουν.
Κι όταν το ταξίδι ολοκληρωθεί και η Ιθάκη πατηθεί
η ελπίδα φωτίζει το όνειρο που παλεύει να γίνει ζωή.

Διάκριση στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργικής
Γραφής που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των
Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Βλέπω ανθρώπους γεμάτους. Πληθωρικούς.
Περπατούν σε πεζοδρόμια που πια δεν τους χωράνε. Στριμώχνονται στα λεωφορεία και στα τρένα. Που πια δεν τους χωράνε.
Και όλο φουσκώνουν και πληθαίνουν. Και όλο στριμώχνονται και ο
ένας πάνω στο άλλο κολλάνε.
Και όλο σε σπρώχνουν και τους σκουντάς.
Μα ούτε σ’ αγγίζουν, ούτε τους ακουμπάς. Και τους κοιτάς και
αναρωτιέσαι «πώς;» Τι μάζεψαν μέσα τους, τόσο ογκώδες και ηχηρό; Τόσο, που το ακούς να βουίζει. Όσο μόνο να ξέρεις ότι υπάρχει. Μα να φοβάσαι να το δεις.
Τρέμεις μην είναι άσχημο ή, χειρότερα, αληθινό.
Θα’ ναι γλοιώδες; Θα’ ναι σιχαμερό; Έτσι και εσύ δειλιάζεις
μπροστά σ ’αυτό. Και έτσι κοιτάς να φυλαχτείς και λες μονάχα «καλημέρα». Ρωτάς μόνο: «τι κάνεις;». Ποτέ «τι νιώθεις;». Γελάς μονάχα δίχως να κλαις ποτέ.
Ή μάλλον όχι.
Δε γελάς. Χαμογελάς με ευγένεια και καλοσύνη. Και γέμισε ο
αέρας με ευγένεια και καλοσύνη. Και γέμισαν τα στομάχια μας πίκρα και χαρά και «νιώθω», που δε μας το ζήτησε κανείς. Και πήραμε
όλοι δέκα, είκοσι, τριάντα κιλά. Όλα στο στομάχι. Και όλοι μαζί με
ευγένεια φωνάξαμε: «αδυνάτισες».
Και είσαι και εσύ.
Που τόσο αέρινα ξεγλιστράς γύρω απ’ τον κόσμο. Στα πεζοδρόμια, στα λεωφορεία και στα τρένα. Με προσοχή, ευλάβεια. Σχεδόν
ποίημα. Κι ούτε σε βλέπουν, ούτε τους κοιτάς.
Και είσαι και εσύ.
Που γυρνάς στο σπίτι αέρινα, ευλαβικά. Και σαν μπαίνεις, νιώθεις βαριά. Εσύ, που νόμισες πως είσαι άδεια, ελαφριά. Εσύ, που
ούτε κατάλαβες πώς πήρες τόσα κιλά. Εσύ, που ξέχασες πώς να
μιλάς. Εσύ, που καταπίνεις σα χάπι κάθε σου λυγμό. Εσύ, που κρύβεις σαν από ντροπή ό,τι αληθινό.
Και είναι και οι άνθρωποι που προσπερνάς.
Που τους ακούς να γουργουρίζουν και τρέχεις μακριά. Εκείνοι
που σχεδόν πετούν. Που σπίτι γυρνούν αέρινα και ευλαβικά. Και
φτάνουν πάντα μόνοι και μόνοι τρώνε και κοιμούνται μοναχοί. Και
από μέσα τους μιλούν σε ένα δωμάτιο γεμάτο κόσμο.
Και όποιον μιλήσει, τον λες τρελό*.
Χλευάζει τη σιωπή και αδειάζει την κοιλιά του. Και γεμίζει ο αέρας «νιώθω» και σκεπάζει την ευγένεια. Μα προτιμάς να λες τρεις
φράσεις: «καλημέρα, τι κάνεις, έχασες κιλά». Και από αυτόν ούτε
λέξη δεν ακούς, ούτε τους μιλάς.
Όχι από επιλογή. Αλλά γιατί πια δε μπορείς.
Τις πρόβαρες στον καθρέφτη από παιδί. Τρεις φράσεις ξανά
και ξανά, χωρίς να βαρεθείς. Και αφού τις πεις, θα υποκλιθείς και
περιμένεις ποιος θα τις ξαναπεί.
* Υποσημείωση: Τον τρελό τον κρεμάσαμε. Βρώμιζε τον αέρα.
– το Σπίτι της Κύπρου, το Υπουργείο Άμυνας και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων της Ελλάδος
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Λέμε την αλήθεια
στην εξουσία
T

ο «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» συνεργάζεται με το
Κέντρο «Robert F. Kennedy Human Rights» για την εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Λέμε την Αλήθεια
στην Εξουσία», το οποίο αποτελεί παγκόσμια αποκλειστικότητα
του «Robert F. Kennedy Human Rights» και έχει διδαχτεί σε εκατομμύρια μαθητές όλων των βαθμίδων στην Αφρική, την Ασία,
την Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, δείχνοντάς τους
ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά στον παγκόσμιο αγώνα για
δικαιοσύνη. Το Πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου
της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου
Το Σχολείο μας ως συνεργαζόμενο μέλος συμμετείχε στο 7ο
Σεμινάριο Εκπαιδευτικών όπου παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα “Τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τη ζωγραφική
του Norman Rockwell”, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με
έμπνευση από το διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Λέμε την
Αλήθεια στην Εξουσία».
Επιπλέον, οι μαθητές της α’ Γυμνασίου Ελευθερονίκη Μπαλιούση και Κωνσταντίνος Κουδουνάκος προσέφεραν τα έργα
τους στις κυρίες Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και Kerry Kennedy
αντίστοιχα, ως ένα μικρό δείγμα εκτίμησης του σπουδαίου έργου τους στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Σχεδιασμός & Συντονισμός προγράμματος:
Κ. Αρναουτάκη, Καθηγήτρια Εικαστικών
Η. Κατσαμάγκα, Kαθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας
Για μαθητές α’ Γυμνασίου

Αναμνηστική φωτογραφία, με τις κα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη
και κα Kerry Kennedy στο 7ο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών του προγράμματος «Λέμε την αλήθεια στην εξουσία».

(Aπό φωτογραφικό αρχείο του Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη).
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Γράφουμε
για τα δικαιώματα
των παιδιών
Μ

ε αφορμή τη συμμετοχή μας ως συνεργαζόμενο σχολείο στο πρόγραμμα «Λέμε
την αλήθεια στην εξουσία» του Ιδρύματος Μ. Βαρδινογιάννη, οι μαθητές των τμημάτων α1, α2, α3 και β1 Γυμνασίου στο μάθημα των Θρησκευτικών, ενημερώθηκαν για τη
Διεθνή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού. Στη συνέχεια, αναγνώρισαν τα προβλήματα
που βιώνουν καθημερινά τα παιδιά σε σχέση με τα δικαιώματά τους και πληροφορήθηκαν για τους οργανισμούς και τους φορείς υποστήριξής τους. Τέλος, εξέφρασαν με
ιδιαίτερη ευαισθησία τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς τους…

Ένας άνθρωπος διαφορετικός
μα τόσο ίδιος…

Σ

ήμερα μου ζήτησαν να μιλήσω, ενώ μέχρι χθες ζούσα στη σιωπή… Σήμερα χρειάστηκε να βγω μπροστά, ενώ μέχρι χθες επέλεγα να μένω πίσω… Σήμερα μιλάω για
μένα, ενώ μέχρι χθες έκανα πως δεν υπάρχω… Σήμερα ανοίγομαι, απευθύνομαι σε σας,
ενώ μέχρι χθες επέλεγα να κλείνομαι στη μοναξιά μου… Σήμερα βγαίνω στο φως, ενώ
μέχρι χθες γνώριζα μόνο το σκοτάδι…
Μέχρι χθες… πόσο μακρινό μα και κοντινό φαντάζει πια… Συνεχώς ηχούσαν στα αυτιά μου φράσεις αποτρεπτικές, φράσεις εμπόδια στις επιθυμίες μου… «Αφού εσύ δεν
μπορείς, άφησέ το!»… «Δεν είναι για σένα αυτό… εσύ θα κάνεις κάτι άλλο…», οι οποίες συνοδεύονταν σχεδόν πάντα από χαχανητά έως θορυβώδη κοροϊδευτικά γέλια. Όλα
αυτά με καθήλωναν και με έκαναν να νιώθω σαν παιδί ενός κατώτερου Θεού, υποβαθμισμένος. Και τότε ήθελα να εκραγώ. Με έκαναν να πιστεύω ότι δεν μπορούσα να τα
καταφέρω κι όλο αυτό με διέλυε ψυχολογικά. Δεν άντεχα να θεωρούν πως είμαι «κάτι
άλλο», κάτι τόσο διαφορετικό.
Η κάθε μου μέρα ήταν σαν να ξεκινούσε από την αρχή! Κατέβαλλα διαρκώς μεγάλες
προσπάθειες που στο τέλος κατέληγαν στο κενό… κανένα αποτέλεσμα… καμία αλλαγή...
Η σκληρότητα από τους γύρω μου ήταν το καθημερινό μου βίωμα. Ευτυχώς, έπαιρνα
πολύ αγάπη από την οικογένειά μου και τα προσφιλή μου πρόσωπα. Όμως κι αυτό γινόταν ανίσχυρο την ώρα που περπατούσα στους διαδρόμους του σχολείου με σκυμμένο
το κεφάλι, ακούγοντας αρνητικά και προσβλητικά σχόλια… «Παιδιά, ο Κωνσταντίνος σήμερα είναι πολύ… Down!».
Ένιωθα απαίσια. Ζούσα σε ένα περιβάλλον φοβικό, όπου ό,τι δεν έλαμπε δεν ήταν
χρυσός και που έκλεινε τα μάτια του στο διαφορετικό. Εγώ, όμως, ήθελα να λάμψω, να
αποδείξω σε όλους και πάνω από όλα στον εαυτό μου ότι μπορώ να το κάνω! Κάθε φορά
που κάτι με δυσκόλευε έβρισκα παρηγοριά στις σκέψεις μου. Εκείνες με ταξίδευαν στη
θαλπωρή του σπιτιού και της οικογένειάς μου, η ζεστή αγκαλιά τους με προστάτευε και
με έκανε να νιώθω ότι κι εγώ αξίζω! Κι όταν οι σκέψεις μου με εγκατέλειπαν, μόνος κι
εκτεθειμένος πια στα βλέμματα των γύρω μου γινόμουν και πάλι το «περίεργο έκθεμα»
από το οποίο όλοι απομακρύνονταν με ψιθύρους που γέμιζαν τα αυτιά και την ψυχή
αρνητισμό και ματαίωση.
Και τότε το μόνο που ήθελα να κάνω, το μόνο που με έφερνε κοντά στη γαλήνη, ήταν
να ζωγραφίζω… Να βουτώ τα πινέλα μου στις μπογιές και να σκεπάζω με τα χρώματά
τους την ασχήμια γύρω μου και να φτιάχνω έναν δικό μου κόσμο πολύχρωμο, φωτεινό,
μαγικό, ξεχωριστό… Ναι, αυτό ήταν το όνειρό μου, που πάντα ευχόμουν να γίνει πραγματικότητα, να με δικαιώσει… Κι αυτή η μέρα δεν άργησε… Το όνειρό μου έγινε αληθινό,
και μάλιστα μέσα στον ίδιο χώρο όπου ως τότε ήταν η φυλακή μου… όπου ως τότε κανείς
δεν με είχε ουσιαστικά προσέξει.

Είμαι παιδί
Είτε ζω στην Αρμενία,
είτε στην Ινδονησία,
είμαι παιδί!
Είτε είμαι Μεξικάνος,
είτε είμαι Βραζιλιάνος,
είμαι παιδί!
Τι κι αν είμαι πρόσφυγας στη Χιλή;
τι κι αν μένω στη Νότια Αμερική;
είμαι παιδί!
Ορφανό δίχως γονιό,
ξεχνώντας τι είναι σχολειό,
είμαι παιδί!
Ζω μες το σκοτάδι
κι ονειρεύομαι της μαμάς το χάδι…
Πέφτω αργά να κοιμηθώ,
δίχως φαγητό, σαν το φτωχό.
Αντιμετωπίζω τον υποσιτισμό,
βιώνω το μαρασμό.
Ξεχνώ τι είναι το παιχνίδι,
με δάγκωσε, λες, της αδικίας το φίδι.
Ναι, γιατί είμαι παιδί,
χωρίς όρια στην ψυχή…
Και ονειρεύομαι τη μέρα
που απ΄ του πολέμου
θα φύγω τη φοβέρα!
Βαντίνα Αραβαντινού-Ζαφείρη,
β1 γυμνασίου
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Οι παρτίδες του σκακιού
Αμίλητος και προσηλωμένος στο μάθημα των Εικαστικών,
το αγαπημένο μου, περίμενα να ακούσω το θέμα για να ξεκινήσω το έργο μου. Εκείνη τη φορά η ζωντάνια της φύσης
θα ήταν ο οδηγός μας. Αμέσως, καταπιάστηκα να ανακατεύω
χρώματα και μαγεμένος να αφήνω τα σημάδια τους στον λευκό
καμβά. Σαν από μακριά αρχικά ακούγονται και πάλι οι ψίθυροι μέσα στην αίθουσα, ώσπου έγιναν πια ανυπόφοροι. Η ροή
της έμπνευσής μου σταμάτησε απότομα εξαιτίας μιας ομάδας
συμμαθητών μου, που ξεκάθαρα δεν ήξερε τι σημαίνουν όρια
και με οδήγησε να ξεπεράσω τα δικά μου. Ξεχνώντας τις συμβουλές της μητέρας μου να αντιμετωπίζω με υπομονή και αδιαφορία τα κακόβουλα σχόλια των άλλων, βούτηξα το πινέλο
μου στη μπογιά και άρχισα να ζωγραφίζω αυτήν τη φορά τον
τοίχο. Όλοι, παγωμένοι, με παρακολουθούσαν να εναλλάσσω
με μανία τα πινέλα μου, βουτώντας τα μια στο ένα χρώμα και
μια στο άλλο, και να ζωγραφίζω κάθε κενό σημείο της σοβατισμένης επιφάνειας. Ξεπετάγονταν μπροστά τους δέντρα, λουλούδια, ηλιαχτίδες που τους παρέσυραν στο δικό μου παραλήρημα. Και τότε για πρώτη φορά ένιωσα ότι υπήρχα… ότι με
είδαν… όχι μόνο με τα μάτια τους… αλλά με τη ψυχή τους… Και
τότε κατάλαβαν πως το διαφορετικό μπορεί να είναι όμορφο…
να είναι ξεχωριστό… να είναι αυθεντικό…
Αυτή ήταν η αρχή των πάντων! Από εκείνη την ημέρα άφησα το αποτύπωμά μου όχι μόνο στον χώρο του σχολείου αλλά
και στις καρδιές των άλλοτε αυστηρών κριτών μου. Θαύμασαν
το ταλέντο μου και θέλησαν να κάνουμε το σχολείο μας διαφορετικό και ξεχωριστό σαν κι εμένα, όπως μου είπαν. Μου
πρότειναν να ομορφύνω όλους τους τοίχους του σχολείου με
τα πινέλα και τις μπογιές μου, δείχνοντάς μου τελικά τον δρόμο προς τον προορισμό μου. Από εκείνη τη στιγμή ήξερα τι θα
κάνω στη ζωή μου: τον κόσμο μας πολύχρωμο, φωτεινότερο,
καλύτερο, με βοηθούς τους καμβάδες, τα πινέλα και τις μπογιές μου!
Σήμερα είμαι εδώ γι’ αυτό…
Βασιλική Σιακανδάρη, α3 γυμνασίου

Ή

ταν μια ηλιόλουστη Κυριακή, η οποία είχε ξημερώσει ψιθυρίζοντας στο αυτί μου κελαηδίσματα πουλιών. Ήταν
μονάχα 7 το πρωί και εγώ βρισκόμουν ξάγρυπνη στο κρεβάτι
μου. Σκεφτόμουν τα μελλοντικά μου σχέδια, την οικογένειά μου
και το πώς θα κατάφερνα να στήσω τη δική μου παρτίδα σκακιού, την δική μου μερίδα ζωής. Δεν μου περνούσε ούτε σαν
σκιά η σκέψη της ανατροπής ή της πιθανότητας όλα αυτά να
διαλυθούν και να χρειαστεί να τα ξαναστήσω. Αποφάσισα κάποια στιγμή να σταματήσω να ονειρεύομαι, να βγω έξω στον
αληθινό κόσμο, όπου ο κάθε παίκτης βάζει το δικό του πιόνι στη
σωστή κατά τη γνώμη του θέση. Ετοιμάστηκα λοιπόν να βγω και
να παρατηρήσω αν όλα αυτά τα όνειρα, όλες αυτές οι ελευθερίες και τα δικαιώματα που είχα φανταστεί πως θα αποκτούσα
μπορούν να γίνουν αληθινά, αν μπορούν να γίνουν ταμπλό για
τα δικά μου πιόνια.
Ξεκίνησα τον περίπατό μου έχοντας στο πίσω μέρος του
μυαλού τις σκέψεις μου. Περπατούσα και συναντούσα τοπία
αισιόδοξα που με γέμιζαν χαρά και περηφάνια για την γειτονιά
μου. Άλλοτε συναντούσα παιδικές χαρές με όλα τους τα παιχνίδια καλοδιατηρημένα, παρά την συνεχή χρήση, στις οποίες
αντηχούσαν χαρούμενες φωνές παιδιών που απολάμβαναν
την κυριακάτικη βόλτα. Χωρίς να το καταλαβαίνουν γίνονταν οι
ορισμοί της απόλυτης τέρψης και ταυτόχρονα της εφαρμογής
των παιδικών δικαιωμάτων στο μυαλό μου. Άλλοτε συναντούσα
οικογένειες με παιδιά των οποίων τα πρόσωπα ήταν φωτεινά
και ενέπνεαν αισιοδοξία σε κάθε περαστικό. Χωρίς να το γνωρίζουν, έτσι και σε εμένα χαμογέλασαν, τα μάτια τους ήλιοι λαμπεροί. Μου μίλησαν, μου ψιθύρισαν «καλημέρα» και το δικό
μου πρόσωπο φωτίστηκε από τους ήλιους τους. Άλλωστε, τι
έχουν να χάσουν αυτά τα παιδιά αν σκάσουν ένα χαμόγελο σε
έναν περαστικό. Ίσα-ίσα θα δωρίσουν ένα μερίδιο από την ευτυχία τους… Γιατί, η αλήθεια να λέγεται, δεν τους λείπει τίποτε.
Καθημερινά λαμβάνουν αμέτρητη αγάπη από τους γονείς τους,
βγαίνουν βόλτες, συναντούν νέα τοπία, γνωρίζουν καινούριους
ανθρώπους και, σίγουρα, δεν τους περνά από το μυαλό τους
η αποξένωση ή η έλλειψη όλων αυτών των προνομίων, όλων
αυτών των δικαιωμάτων… Συνέχισα να περπατώ ανέμελη, με το
κεφάλι μου σηκωμένο ψηλά και το μυαλό μου να βεβαιώνει την
ψυχή μου πως «ναι, όλα αυτά τα όνειρα θα γίνουν αληθινά…»
Κάτι όμως με τραβούσε πίσω, κάτι είχε σφηνώσει ανάμεσα στην
ψυχή και το μυαλό μου. Είχα ενδοιασμούς, σκεφτόμουν πόσες
ευκαιρίες θα έχω και αν τελικά όλο αυτό το τυχερό μοίρασμα
των ευκαιριών είναι δίκαιο και ισοζυγισμένο. Διαβεβαίωνα όμως
τον εαυτό μου πως όλες αυτές οι σκέψεις ήταν σκιές για τις
οποίες δεν υπήρχε πάντα απάντηση που να τα καλύπτει όλα….
Προχωρούσα, προχωρούσα και ξάφνου το τοπίο άλλαξε…
Σταμάτησα να βλέπω γύρω μου ευχάριστες εικόνες. Κοίταξα
φοβισμένη γύρω μου αναζητώντας τη γνωστή μου γειτονιά με
τις μεγάλες πολυκατοικίες, τα καταπράσινα δέντρα, τα πάρκα,
τις παιδικές χαρές.
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Μα όσο και αν απεγνωσμένα έψαχνα, τόσο χανόμουν. Δεν
διέκρινα πια τις φωτεινές φατσούλες των παιδιών και τίποτε δεν
με γέμιζε αισιοδοξία. Δεν ήξερα πού βρισκόμουν και η πρώτη
μου σκέψη ήταν τα όνειρα μου: Αυτός ήταν ο βασικός λόγος
της περιπλάνησης μου. Πού ήταν τώρα όλα αυτά τα πολύχρωμα όνειρα που σαν μπαλόνια πετούσαν στον ουρανό; Μάλλον
έσκασαν. Προχώρησα λίγα στενά και όλα μου φαίνονταν πιο
σκοτεινά. Ίσως ο ήλιος να μην φωτίζει αυτές τις περιοχές, σκέφτηκα. Δεν γνώριζα τι να κάνω, δεν ήξερα αν έπρεπε να μετακινήσω το άλογο ή τη βασίλισσα.

στο δικό μου μπαλόνι. Να,όμως, που το μπαλόνι έσκασε και εγώ
βρέθηκα εκτός του προστατευμένου πεδίου της γειτονιάς μου…
Δεν ήξερα… Όλοι αυτοί οι άνθρωποι υπέφεραν και εγώ
σχεδίαζα τα όνειρά μου και περιπλανιόμουν ανήξερη για να δω
αν μπορούν να γίνουν αληθινά. Πού βρίσκονται τα φωτισμένα
πρόσωπα αυτών των παιδιών που υποφέρουν; Ποιος τα άρπαξε, ποιος άρπαξε την παιδική τους ηλικία, τα δικαιώματά τους;
Γιατί;;;
Γιατί να υπάρχει όλη αυτή η διαφορά; Γιατί τα δικά μου χέρια
να είναι μαλακά και φροντισμένα και τα δικά τους σκληρά και
ταλαιπωρημένα; Γιατί εγώ να ζω στην γειτονιά με τις παιδικές
χαρές και εκείνα στον δρόμο; Ποιος το καθόρισε αυτό; Ποιος
έπαιξε τη δική τους παρτίδα σκακιού, το δικό τους μερίδιο ζωής;
Την επόμενη κιόλας ημέρα βρισκόμουν σε ένα εστιατόριο
με φίλους, χωρίς βέβαια να ξεχάσω την χθεσινή μου εμπειρία.
Τους μίλησα για τον περίπατό μου και τους ενημέρωσα για την
οργάνωση την οποία ανακάλυψα στο διαδίκτυο κατά της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλοι συζήτησαν μαζί
μου και με διαβεβαίωναν πως θα με στηρίξουν με χαρά σε αυτή
την πρωτοβουλία, να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους στα στενά, να τηρήσω την υπόσχεσή μου σε αυτή τη γυναίκα. Όλοι με έκαναν να νιώθω σίγουρη ότι θα βοηθήσουν.

Αποφάσισα να φανώ τολμηρή και να κουνήσω τη βασίλισσα.
Προχώρησα έτσι, και όλο και πυκνότερα συναντούσα δυσάρεστα τοπία. Όλα ήταν αλλιώς. Άλλοτε τώρα συναντούσα παιδιά,
μικρά παιδιά των οποίων τα χέρια ήταν σκληρά και ταλαιπωρημένα από την δουλειά. Κοίταξα τα δικά μου χέρια. Μεγάλη διαφορά, σκέφτηκα. Άλλοτε συναντούσα παιδιά καθισμένα στις
γωνίες των πεζοδρομίων, να ζητιανεύουν με το χέρι τους απλωμένο. Όχι όμως από δική τους απόφαση, όχι… Περπατούσα και
διέκρινα αχνές φιγούρες που αντιστοιχούσαν σε παιδιά τα οποία
με κουρέλια περπατούσαν επιστρέφοντας στους γονείς τους (ή
ποιος ξέρει; στα αφεντικά τους;) ένα ποσό χρημάτων. Βλέπετε,
δεν τα έκρυβαν, δεν φοβόντουσαν μήπως κάποιος τους τα αρπάξει. Μπορεί κάλλιστα να παρακαλούσαν να συμβεί ένα τέτοιο
‘’ατυχές’’ συμβάν ώστε να γλυτώσουν από την τωρινή τους κατάντια. Μόνη τους έγνοια η επιβίωση.
Στο βάθος ενός στενού παρατήρησα μια μάνα αγκαλιά με
το παιδί της που έκλαιγε, κι εκείνη να προσπαθεί να το παρηγορήσει. Ξάφνου τα μάτια της με κοίταξαν και εγώ, μη ξέροντας
τι να κάνω, της αποκρίθηκα ένα απλό «γεια». Δεν ήξερα τι να
πω και επέλεξα να της μιλήσω, όπως είχα συνηθίσει να μιλώ με
έναν φίλο. Δεν γνώριζε ελληνικά, πρόσφυγας βλέπετε. Κατάφερα όμως να καταλάβω τι μου ζητούσε. Έδειχνε απεγνωσμένα τη
σοκολάτα που είχε κυλήσει από την τσέπη μου. Της την έδωσα
και υποσχέθηκα να ξαναγυρίσω μια μέρα και να της φέρω και
άλλα τρόφιμα μαζί με γάλα για το πεινασμένο της παιδί.

Όταν όμως πήγα στα γραφεία της οργάνωσης για να ελέγξω
της συμμετοχές, στη λίστα δεν υπήρχε πουθενά κανένα όνομα
φίλου μου. Από ό,τι φαίνεται οι φίλοι μου διάλεξαν να παίξουν
την δική τους παρτίδα σκακιού και να μην νοιαστούν για τον
αν τα πιόνια του αντιπάλου κινούνται από άλλους. Βλέπετε έτσι
είναι η κοινωνία μας, μοναχική, και γι’ αυτό βρισκόμαστε όλοι
εμείς σε διαφορετική πλευρά από το ταμπλό…

Τα τοπία συνέχιζαν να μου σπαράζουν την καρδιά, μα εγώ
δεν σταματούσα να προχωρώ. Κάποιος είχε αποφασίσει για αυτούς τους ανθρώπους και εγώ ήθελα να το αλλάξω αυτό. Ένας
έμπειρος παίχτης είχε αναλάβει να κουνήσει τα πιόνια αυτών των
ανθρώπων. Δεν ήξερε. Όλες αυτές οι εικόνες μού θύμιζαν εικόνες πολέμου και εγώ είχα μάθει πως πόλεμος δεν γινόταν στη
χώρα μου. Τόσο καιρό ζούσα αλλού, στο δικό μου παραμύθι,

Ινδία, Κίνα και Κορέα…
τα παιδιά σε μια σκακιέρα
ψάχνουμε για καλοσύνη
όχι για πόλεμο, μα για ειρήνη!

Ελένη Φραγκιαδάκη, α3 γυμνασίου

Τα παιδιά
Όλου του κόσμου τα παιδιά
κάτω απ΄ την ίδια αγκαλιά
όλοι παρέα με τη συντροφιά
κι ας έχουμε
χρώματα διαφορετικά…
Γιατί μας βάζουνε σε
τέτοιους κόπους
παιδιά με τόσους στόχους;
Κι όμως τα ίδια πάλι και πάλι…
… παιδιά μέσα στη βιοπάλη…

Αθανάσιος Κωστάρας,
α1 γυμνασίου
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Για να ονειρευτούν τι;

«Γιατί κύριε δικαστά;»

Γιατί αυτά τα παιδιά δεν έχουν το δικαίωμα στην όμορφη
πλευρά της ζωής; Ποιος τα έφερε σ΄αυτόν τον κόσμο και τους
αφαίρεσε τα δικαιώματά τους; Ποιος;

Κ

αθημερινά γίνεται λόγος για τα δικαιώματα του παιδιού, τα
οποία αν και προστατεύονται από τη Διεθνή Σύμβαση για
τα δικαιώματα του παιδιού συχνά καταπατώνται. Και καταπατώνται από τους ενήλικες, τους νοήμονες, οι οποίοι υποτίθεται
ότι διδάσκουν στα παιδιά τους και στις νεότερες γενιές την αξία
του σεβασμού και την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πώς μπορεί κανείς να κοιτάξει κατάματα ένα παιδί με σωματική ή πνευματική αναπηρία χωρίς τύψεις και ενοχές; Πού είναι
τα σχολεία ειδικής μέριμνας που θα έπρεπε να υπάρχουν, ώστε
παιδαγωγοί ειδικής εκπαίδευσης να διδάξουν αυτά τα παιδιά
πώς να ενταχθούν ισότιμα στην κοινωνία; Πού είναι οι ράμπες
στους δρόμους για να ανεβούν τα αναπηρικά καροτσάκια;

Όλα τα παιδιά είναι ίσα ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, απόψεων, περιουσίας ή εμφάνισης. Έχουν
τα ίδια δικαιώματα σε μια οικογένεια, στην ιδιωτική ζωή, στην
ελευθερία λόγου, στην εκπαίδευση και στη μέριμνα για την
ανάπτυξή τους, ακόμη και αν κάποιο από αυτά έχει σωματική ή
πνευματική αναπηρία.

«Είμαι παιδί ενός κατώτερου θεού», σκέφτεται κάθε ανάπηρο παιδί που δεν μπορεί να μετακινηθεί, να μορφωθεί, να
διασκεδάσει, να κάνει κάποιο άθλημα…. «Γιατί να μην μπορώ
να χαρώ, να παίξω, να φλερτάρω;…. Γιατί καθημερινά πρέπει
να κλαίω, ψάχνοντας απαντήσεις στα ατελείωτα “γιατί” που με
πνίγουν και θολώνουν το μυαλό μου; Γιατί όχι ΚΑΙ ΕΓΩ, όπως
τα άλλα παιδιά;»

Αλήθεια, όμως, ισχύουν τα προαναφερθέντα; Τι μπορεί
ν΄απαντήσει κανείς στα εκατοντάδες παιδιά των φαναριών, τα
οποία πρέπει να μαζέψουν χρήματα μόνα τους για να επιβιώσουν; Στα αρνητικά και υπεροπτικά σχόλια κάποιων βολεμένων, οι οποίοι δεν αντέχουν να βλέπουν τα φτωχά και βρώμικα
αυτά παιδιά, γιατί τους χαλούν την «αισθητική» τους!
Ευθύνονται αυτά τα παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο, που
δεν βρίσκονται στο ασφαλές τους σπίτι με το ζεστό τους φαγητό; Τι μπορεί να απαντήσει κανείς στα παιδιά που εργάζονται
σε εκατοντάδες βιοτεχνίες και καταγώγια, δεχόμενα καθημερινά απαξίωση, ξύλο, διαταγές και προσβολές; Κάθε βράδυ
παίρνουν το κουρασμένο κορμάκι τους και το γεμάτο δάκρυα
προσωπάκι τους, για να επιστρέψουν πού;

«Κύριε δικαστά, γιατί φταίω εγώ που ο γονιός μου, ο γείτονάς μου ή ο δάσκαλός μου με κακοποίησε; Εγώ ήθελα κάθε
μέρα να ζω ανέμελα, έχοντας την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ αυτών των
ανθρώπων, τους οποίους εμπιστεύτηκα, κι όμως αυτοί μου
κατέστρεψαν το μυαλό, τη ζωή, το σώμα και τα όνειρά μου.
Δεν αντέχω άλλο να κλαίω, να πονάω και να φοβάμαι οτιδήποτε
γύρω μου! Γιατί με έφεραν στη ζωή και με υποχρεώνουν να
είμαι δυστυχισμένο; Γιατί παιδί, που σημαίνει παιχνίδι και χαρά,
δεν είμαι! Δεν έχω νιώσει όμορφα με αγάπη, θαλπωρή και
ασφάλεια. Δεν μου επιτρέπεται να κάνω όνειρα. Δεν υπάρχει
κανείς να με βοηθήσει και να με υποστηρίξει….
Φωνάζω «βοήθεια» μα η φωνή μου χάνεται στα αναφιλητά και πνίγεται στα δάκρυά μου! Είναι και αυτός ο φόβος που
δε με αφήνει να κοιμηθώ και να ξεκουραστώ λίγο! Μα πού να
κοιμηθώ; Στα παγκάκια; Σε ποιους ανθρώπους να ζητήσω βοήθεια; Σ΄αυτούς που με χτυπούν, με χλευάζουν και με κακοποιούν; Σ΄αυτούς που καθημερινά μου θυμίζουν ότι είμαι ζώο και
όχι παιδί; Είμαι μικρό, μόνο μου κι ανυπεράσπιστο! Θέλω να
ουρλιάξω! Ποιο το όφελος; Όλοι φορούν ωτοασπίδες! Κανείς
δεν ακούει! Δεν φταίω εγώ που με έφεραν σ΄έναν κόσμο σκληρό, άδικο και άτιμο! Δεν φταίω εγώ που είμαι μικρό ή ανάπηρο!
Βοηθήστε με, αγαπήστε με, δώστε μου αξία! Εσείς οι μεγάλοι ευθύνεστε και όχι εμείς τα παιδιά! Βοηθήστε μας να δούμε
ότι αξίζει να αγωνιζόμαστε, αξίζει να πολεμούμε!
Δώστε και σ΄εμάς ΑΞΙΑ! Θέλουμε να ζούμε όπως και τα
υπόλοιπα παιδιά! Δώστε μας ΑΓΑΠΗ! Όχι πια δάκρυα, όχι πια
φόβος, όχι πια απαξίωση! ΘΕΛΟΥΜΕ να μας επιτρέψετε να ζήσουμε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι στη γη!»
Ας μετατραπούν όλες αυτές οι δυστυχισμένες φωνές σε
φωνές χαράς, γέλιου, ελπίδας. Ας μετατραπούν σε ΖΩΗ!!!
Όλγα Σταθοπούλου, γ2 γυμνασίου
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Στη γωνιά του βρεγμένου πεζοδρομίου

Ε

κεί, στην γωνία του βρεγμένου πεζοδρομίου κάθε μέρα
βρίσκεται ένα μικρό παιδάκι. Μάλλον δεν είναι Ελληνόπουλο και αυτό φαίνεται από το χρώμα του δέρματός του και
από τον τρόπο που προσπαθεί να μαζέψει λεφτά. Συγκεκριμένα, παίρνει ένα μεγάλο, χειροποίητο τύμπανο, σαν αυτά που
χρησιμοποιούν στην Αφρική, και παίζει ρυθμικά, όλο ζωή και
συναίσθημα. Καμιά φορά καταφέρνει και παίρνει χρήματα για
να περάσει ευκολότερα την μέρα του μα άλλες φορές η μέρα
βγαίνει δύσκολα και βασανιστικά. Η τροφή δεν εντοπίζεται εύκολα, και όταν βρεθεί, θεωρείται γιορτή. Σχολείο δεν έχει πάει
ποτέ και πιθανό να μην ξέρει ούτε τι είναι. Είναι αναγκασμένο
να ζητιανεύει καθημερινά για να ζήσει, χωρίς να κάνει όνειρα
για το αύριο...
Ήταν Δευτέρα πρωί και το μικρό παιδάκι καθόταν όπως πάντα στο «στέκι» του. Η Ελπίδα, ένα όμορφο 14χρονο κορίτσι,
πέρασε τρέχοντας από εκεί αφού ήθελε να πάει στο σχολείο
της. Όμως κάτι της τράβηξε την προσοχή, ή μάλλον κάποιος.
Η κοπέλα είδε το αγόρι να κλαίει, με το κεφάλι κατεβασμένο
προς τα κάτω, έχοντας στα χέρια του μόλις 1 ευρώ. Η καλόψυχη κοπέλα σκέφτηκε λίγα λεπτά τι έπρεπε να κάνει... Έβγαλε
από τις φαρδιές της τσέπες κάποια ψιλά που είχε πάρει για το
δεκατιανό της στο σχολείο. Δεν σκέφτηκε όμως την πείνα της
και έδωσε τα 5 ευρώ στα μικρά χέρια του παιδιού. Τα κλαμένα
μάτια του άστραψαν από έκπληξη, το χαμόγελο του έγινε διάπλατο και η καρδιά της Ελπίδας γέμισε καλοσύνη και αγάπη!
Κοίταξε απότομα το ρολόι της, η ώρα ήταν 8:30. Είχε χάσει ήδη
την πρώτη ώρα. Μην έχοντας πια άγχος, ρώτησε τον μικρό:
-Πώς σε λένε;
-Με λένε Μπακού, αποκρίθηκε με σπαστή προφορά.
-Και τι κάνεις εδώ;
-Ζητιανεύω γιατί πρέπει να μαζέψω λεφτά για την μαμά
μου. Είναι άρρωστη και χρειάζεται γιατρό γρήγορα.

Η Ελπίδα, παρέδωσε το σακουλάκι στον Μπακού ο οποίος
έμεινε έκπληκτος. Δεν το περίμενε... δεν ήξερε καν τι να πει
και πως να την ευχαριστήσει! Το άνοιξε αργά αργά και αμέσως
το πρόσωπο του πήρε την έκφραση που περίμενε η κοπέλα...
Έτσι κι αλλιώς, ποιος δεν θα χαιρόταν αν έβλεπε ένα ολόκληρο
σακουλάκι με χαρτονομίσματα;
-Αυτά είναι για εμένα; Γιατί;
-Είναι κάποια λεφτά που μάζευα για να πάω εκδρομή με το
σχολείο μου αλλά τώρα στα χαρίζω! Όλα δικά σου!
-Θα πάρω τα λεφτά που μάζευες;
-Ναι! Το σκέφτηκα καλύτερα το πράγμα και κατέληξα στο
συμπέρασμα ότι εσύ τα έχεις περισσότερη ανάγκη! Στο κάτω
κάτω όλοι έχουμε ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες!
-Δικαιώματα;
-Ναι! Μαθαίναμε για αυτά την προηγούμενη εβδομάδα και
ξαφνικά εμφανίστηκες εσύ! Σαν κάποιος να σε έστειλε για να
δει αν όντως συμπονώ τους γύρω μου! Και έτσι, έλαβα υπόψη μου ότι όλοι έχουμε κάποια δικαιώματα, όπως την τροφή,
την ιατρική περίθαλψη και να είμαστε μαζί με τους γονείς μας!
Πάρε τα λεφτά και κάνε τα ό,τι θες! Σε χαιρετώ! Θα αργήσω...
Αντίο! είπε η Ελπίδα και αμέσως η μορφή της εξαφανίστηκε.
Όλα έγιναν σε κλάσματα δευτερολέπτων... τόσο γρήγορα!
Ο Μπακού ήταν πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος με αυτήν την καλόψυχη πράξη της Ελπίδας... Πού ξέρετε; Ίσως μια
μέρα της το ξεπληρώσει!
Μυρτώ Δασκαλάκη, α1 γυμνασίου

Η Ελπίδα πικράθηκε πολύ με τα λόγια του μικρού Μπακού.
Ήθελε να βοηθήσει αλλά δεν μπορούσε να σκεφτεί κάτι. Όσα
χρήματα κουβαλούσε του τα έχει ήδη δώσει... Της πέρασε κάτι
από το μυαλό αλλά δεν ήξερε αν έπρεπε να το κάνει.
-Θα είσαι εδώ αύριο το πρωί;
Το αγόρι απάντησε δειλά και είπε με άψυχο τρόπο «ναι!»
Η Ελπίδα χαμογέλασε ικανοποιημένη. Κάνεις όμως δεν ήξερε τι ήθελε να κάνει. Ούτε καν η ίδια καλά-καλά! Η μέρα πέρασε και για τα δύο παιδιά μες την αγωνία και την ανυπομονησία
για την επόμενη που θα ξημέρωνε ...
Ο ήλιος είχε ανατείλει σκορπίζοντας τις χρυσές του ακτίνες.
Τα μαγαζιά είχαν ήδη πιάσει δουλειά, ο κόσμος, αγουροξυπνημένος κατευθυνόταν προς την δουλειά και τα φώτα άρχισαν να
σβήνουν σιγά σιγά, το ένα μετά από το άλλο.
Ξαφνικά, μέσα στην απόλυτη πρωινή ηρεμία, εμφανίστηκε
η Ελπίδα να τρέχει λαχανιασμένη προς τον Μπακού που την
περίμενε όλο αγωνία...
Το κορίτσι, άνοιξε βιαστικά την τσάντα της και έβγαλε ένα
μικρό σακουλάκι που φαινόταν παραφουσκωμένο...σαν να έχει
κάτι βαρύ μέσα.

Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Δήμητρα Παπανικολοπούλου, Θεολόγος
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Strange fruit
Η συγκλονιστική ιστορία πίσω από το τραγούδι
Southern trees bear strange fruit
Blood on the leaves and blood at the root
Black bodies swinging in the southern breeze
Strange fruit hanging from the poplar trees

Τα δέντρα του Νότου έχουν παράξενα φρούτα
Αίμα στα φύλλα και αίμα στη ρίζα
Μαύρα σώματα αιωρούνται στην αύρα του νοτιά
Παράξενα φρούτα κρέμονται από τις λεύκες

Pastoral scene of the gallant south
The bulging eyes and the twisted mouth
Scent of magnolias, sweet and fresh
Then the sudden smell of burning flesh

Σκηνή με βοσκοτόπια του γενναίου νότου
Πρησμένα μάτια και στραβωμένα στόματα
Άρωμα από μανόλιες, γλυκό και φρέσκο
Και ξαφνικά η μυρωδιά σάρκας που καίγεται

Here is
For the
For the
Here is

Να ένα φρούτο για να μαδήσουν τα κοράκια
Να το σουρώσει η βροχή, να το ρουφήξει ο αέρας
Να το σαπίσει ο ήλιος, να το ξεφορτωθούν τα δέντρα
Αυτή είναι μια παράξενη και πικρή σοδειά

fruit for the crows to pluck
rain to gather, for the wind to suck
sun to rot, for the trees to drop
a strange and bitter crop
By Abel Meeropol

T

ο Strange fruit έχει ως θέμα, δυο ανθρώπινα σώματα που κρέμονται σε δέντρο. Mια σκηνή φρίκης εν μέσω της ειδυλλιακής
φύσης των νότιων πολιτειών. Το τραγούδι καταδικάζει την παραβίαση
των ανθρώπινων δικαιωμάτων και είναι το πρώτο που κυκλοφόρησε σε
δίσκο, για τα δικαιώματα του πολίτη.
Το ποίημα εκφράζει τη φρίκη του Abel Meeropol, Εβραίου καθηγητή με ρωσική καταγωγή, όταν ο ίδιος είδε τη φωτογραφία δυο
μαύρων που είχαν λιντσαριστεί και κρεμαστεί σε δέντρο της πόλης
Marion, της πολιτείας Indiana. Ο Abel Meeropol κυκλοφόρησε τους
στίχους το 1936 στο περιοδικό The New York Teacher, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Louis Allen, λόγω του φόβου για τυχόν αντίποινα.
Μάλιστα το ποίημα μελοποίηθηκε από τον ίδιο, αφού κανένας μουσικός δεν ήταν διατεθειμένος να τον βοηθήσει.
Το τραγούδι ερμηνεύθηκε από την Billie Holliday μετά από παρότρυνση του Μπάρνεϊ Τζόξεφσον, ιδρυτή του νυκτερινού κέντρου Café
Society στη Νέα Υόρκη, ο οποίος γοητευμένος από το τραγούδι, της
ζήτησε να το ερμηνεύσει στο κέντρο του. Η B. Holliday ανέφερε σε μία
δήλωσή της: «Την πρώτη φορά που το τραγούδησα νόμισα ότι κάναμε μεγάλο λάθος. Είχα τελειώσει και επικρατούσε απόλυτη σιωπή. Δεν
ακουγόταν τίποτα. Ξαφνικά κάποιος άρχισε να χειροκροτεί, και με μιας
όλοι άρχισαν να χειροκροτούν από παντού και να ζητωκραυγάζουν.»

Η δύναμη της επιρροής του τραγουδιού ήταν τόσο μεγάλη που
έκλεινε τις παραστάσεις της με αυτό. Μάλιστα, κάθε φορά που τραγουδούσε το Strange fruit, οι σερβιτόροι σταματούσαν και τα φώτα
έσβηναν. Λόγω της μεγάλης επιρροής του τραγουδιού και παρόλο
τον φόβο από αντίποινα που διέτρεχε, η B. Holliday πρότεινε στη
δισκογραφική της εταιρεία Columbia να το ηχογραφήσει. Εκείνη
αρνήθηκε και η B. Holliday απευθύνθηκε αμέσως στην εταιρεία
Commodare Records, που την είχε ένας φίλος της, όπου και ηχογραφούσε κομμάτια εναλλακτικού ρεπερτορίου. Τελικά η ηχογράφηση
έγινε, αφού προηγουμένως η Columbia έδωσε γραπτή άδεια μιας
ημέρας στην B. Holliday για την ηχογράφηση σε ξένο στούντιο.
Ο δίσκος έγινε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της B. Holliday,
παρ’ όλο που τo Strange fruit μπήκε στη Β’ πλευρά του δίσκου της,
αφού λόγω των στίχων του θεωρούνταν αδύνατο να αναφέρεται
στην Α’ πλευρά.
Το τραγούδι έγινε ο ύμνος του αντι-λιντσαριστικού κινήματος και
επηρέασε το κίνημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων της δεκαετίας
του 1950 - 1960.
Το 1999 το περιοδικό Time το επέλεξε ως «τραγούδι του αιώνα».

Πηγές:
http://www.wordsinthebucket.com/meaning-behind-strangefruit-billie-holiday
http://www.theguardian.com/music/2011/feb/16/protest-songsbillie-holiday-strange-fruit
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-25034438»
Σύνταξη άρθρου:
Γιάννης Χαριτάκης, Καθηγητής Μουσικής
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Σχολείο
και Μουσείο
« Ένας διάλογος για τα
ανθρώπινα δικαιώματα»

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του
σχολείου μας «Ένας διάλογος για τα ανθρώπινα
δικαιώματα», την Κυριακή 14 Απριλίου 2019, στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων της Παλαιάς Βουλής. Κατά την εκδήλωση τιμήθηκε ο Αμερικανός Φιλέλληνας Samuel G. Howe, και αναγνώστηκαν δοκίμια μαθητών του Γυμνασίου-Λυκείου Ώθηση και
του Κολλεγίου Ψυχικού, που διακρίθηκαν σε εσωτερικό διαγωνισμό του κάθε σχολείου με θέμα τη φράση του Αμερικανού
Προέδρου J.F. Kennedy: «A nation reveals itself not only by
the men it produces but also by the men it honors, the men it
remembers»
Η συγγραφή των σχετικών δοκιμίων από τους μαθητές
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής των σχολείων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Λέμε την αλήθεια στην
Εξουσία που υλοποιείται στην Ελλάδα από το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη σε συνεργασία με το Ίδρυμα Robert F.
Kennedy Human Rights και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου.
Συγκινητική υπήρξε η απαγγελία βραβευμένων ποιημάτων
μαθητών του Γυμνασίου – Λυκείου Ώθηση από την ηθοποιό,
Βιβή Πέτση, που συνοδεύτηκε από την προβολή φωτογραφικού υλικού του Γιάννη Μπεχράκη.
Παράλληλα, οι μαθητές του Γυμνασίου Ώθηση ξενάγησαν τους επισκέπτες στα εκθέματα του Εθνικού
Ιστορικού Μουσείου, στο πλαίσιο του βραβευμένου,
από τα Education Business Awards, προγράμματος
Σχολείο και Μουσείο.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η κα Holly
Metcalf, Political Officer, U.S. Embassy of Athens, ο κος Γ.Γραμματικάκης, τ. Πρύτανης Παν/μίου Κρήτης και Ευρωβουλευτής,
η κα Α. Παπαναστασίου, αναπλ. Δ/ντρια Εθνικού Ιστορικού
Μουσείου, καθώς και η Διεύθυνση του Κολλεγίου Ψυχικού.
Ευχαριστούμε θερμά το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο για τη φιλοξενία σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θερμά συγχαρητήρια σε
όλους τους μαθητές και καθηγητές που συμμετείχαν!

Ξενάγηση στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο από τους
μαθητές του Γυμνασίου Ώθηση
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Απόσπασμα από το ρητορικό δοκίμιο
του Σωτήρη Μωραΐτη
«Αν δεν υπάρχει αξιοκρατία, αν
δεν υπάρχουν μηχανισμοί κοινωνικής ιεράρχησης, αν η ίδια η μητέραέθνος δεν αναγνωρίζει το ποιόν των
παιδιών της, τότε πώς θα βρει ο λαός
τα κατάλληλα κίνητρα για να ενεργήσει, να προσφέρει και να απολάβει
την ηθική αμοιβή που αξίζει; … Το
γεγονός ότι το όνομα του Ελύτη και
του Σεφέρη μάς ακούγεται όλο και
πιο ξένο κι άγνωστο ανησυχεί ελάχιστους. Όλη η χώρα όμως αγωνιά
για το ποιος θα κερδίσει στο επόμενο ριάλιτι σόου, για το οποίο πάντες
παραμιλούν. … Αποτελεί επιτακτική
ανάγκη για την Ελλάδα να δημιουργήσει περισσότερα κλαδιά
ελιάς και δυστυχώς λίγοι το αναγνωρίζουν. Γιατί “αθλητές” έχει
να στέψει πολλούς. Τους αφήνει όμως να διαπρέψουν εκτός
συνόρων. Είναι οδυνηρό για την Ελλάδα του πολιτισμού να υφίσταται τέτοια διαρροή εγκεφάλων, να χάνονται τόσοι αξιόλογοι
άνθρωποι και το ίδιο το κράτος να παραμένει άπραγο.»

Απόσπασμα από το ρητορικό δοκίμιο
της Μαρίτας Παπαδογιάννη
«Με το να θυμόμαστε σπουδαίους προγόνους ορίζουμε στον εαυτό
μας πρότυπα προς μίμηση, τα οποία
γονιμοποιούν τη σκέψη μας αλλά
ταυτόχρονα μας ωθούν να τα ξεπεράσουμε. … Θα αποτελέσει η γενιά
μας μοχλό δημιουργίας ή καταστροφής; Είναι στα χέρια μας αν θα ανακάμψει το έθνος μας ή θα διακοπεί
η ιστορική συνέχεια και η εθνική μας
συνοχή. Ας θυμηθούμε, κλείνοντας,
τον περίφημο Επιτάφιο του Περικλή:
εκεί ο μεγάλος αυτός ηγέτης επαινεί
τους προγόνους που θεμελίωσαν τη
δύναμη της πόλης του, τους πατέρες
που δημιούργησαν το μύθο της, αλλά, περισσότερο, και τη δική
του γενιά, που όχι μόνο διατήρησε αλλά και επαύξησε, όσα παρέλαβε. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς!»

Απόσπασμα από το ρητορικό δοκίμιο
της Αναστασίας Σαΐτα
«Οι άνθρωποι που τιμά ένα
έθνος συνιστούν τα πρότυπα
που επιλέγει και τις προσδοκίες
που έχει το συγκεκριμένο έθνος
από τα μέλη του. Αν επαινούνται
αρετές του ανθρώπου όπως η
εργατικότητα, η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η ανιδιοτέλεια,
τότε ο κοινός πολίτης εξυψώνει
τις αρετές αυτές και αναγνωρίζει
πως αυτές αποτελούν τον δίαυλο
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προς την κοινωνική καταξίωση και την επιτυχία. Επιπροσθέτως, κατανοεί πως η σκληρή δουλειά και η αφοσίωση
ανταμείβονται από το κράτος. Παρόλα αυτά, σήμερα οι
υψηλόβαθμες θέσεις στηρίζονται στις κομματικές προτιμήσεις και γνωριμίες ή στην βοήθεια που προσφέρει ο στενός κοινωνικός κύκλος λόγω συμπάθειας.»

Απόσπασμα από το ρητορικό δοκίμιο
της Εβελίνας Σούκου
«Αν το έθνος δεν επιβραβεύει,
πώς θα βαδίσει προς το καλύτερο
μια κοινωνία δίχως κίνητρα; Πώς
δίχως ευαισθητοποίηση θα σπάσει η ακαμψία της σύγχρονης νοοτροπίας; Η τιμή είναι πράξη, είναι
το έργο που αναλαμβάνει και οι
συνθήκες που εξασφαλίζει η ευνομούμενη πολιτεία για όλους εμάς.
… Στην καμπή μιας εποχής απόλυτης επιρροής των μέσων και της
εικόνας, της στασιμότητας και της
καθημερινής αγωνίας για επιβίωση,
προβάλλονται αμφιλεγόμενα πρότυπα και η διανόηση απαξιώνεται.
Υποσχεσιολογίες, κενά μηνύματα γεμίζουν τις οθόνες και
τη ζωή μας, αναπαράγοντας τελικά ένα κλίμα μιζέριας,
απογοήτευσης, πνευματικής ένδειας και αδράνειας. … Τις
πταίει; Πώς να αγαπήσουμε την ευθύνη και να ανέβουμε τα
αιωρούμενα σκαλιά που ο ανθρώπινος μόχθος σχεδίασε;
Πότε η ανθρώπινη δυναμική γίνεται στεφάνι στην κώμη των
εθνών;…
Με ανθρώπους που συγκροτούν δημοκρατίες με πάθος όμοιο με εκείνων στα τείχη της Βαστίλης, με την ίδια
πίστη των ρωμαλέων σε καράβια να πλέουν σε τρικυμίες
της επαναστατημένης Ελλάδας… που αμφισβητούν την
αλλήθωρη αναχρονιστική παιδεία και ονειρεύονται άδεια
τα κελιά των φυλακών και γεμάτες τις λεωφόρους … που
ξυπνούν με τον ήχο του σπαρακτικού κλάματος ενός πρόσφυγα στην άκρη ενός παγωμένου λιμανιού … που διάβασαν έναν στίχο του Ελύτη σε κάποιο παιδί ή αποκοιμήθηκαν κατάκοποι σε ένα κακοφωτισμένο εργαστήριο, που
διδάσκουν σε Πανεπιστήμια, που μιλάνε μέσα μας χωρίς
να εκφυλίζουν τον λόγο σε κενόλογη ρητορεία. Αυτή είναι
η ποιότητα των ανθρώπων που διαπρέπουν, εξελίσσονται,
αντιστέκονται. Αυτοί μάς ανέδειξαν στο χθες, ανάλογοι θα
μάς αναδείξουν στο αύριο. … Τιμώντας το παρελθόν μας
χτίζουμε ένα μέλλον για να μας κάνει υπερήφανους, ένα
μέλλον που αξίζει να παραδοθεί στις επόμενες γενιές. Σ’
αυτό το μέλλον ανήκουμε ως μονάδες, ως έθνος.»

Ομιλία καλωσορίσματος από
τον Ηλία Συμιδαλά, Γενικό Διευθυντή

Opening Speech by Elias Simidalas,
General Director

Παρά το γεγονός πως τα τελευταία διακόσια
χρόνια έχουμε παρακολουθήσει μια συγκλονιστική σειρά από κάθε είδους επαναστάσεις
με αποκορύφωμα την μετά το Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο επανάσταση υψηλής τεχνολογίας, μια
επανάσταση που όπως χαρακτηριστικά γράφει ο ποιητής μας Οδυσσέας Ελύτης αποτελεί
«καταιγίδα που γέννησε ο νους του ανθρώπου»,
σαρώνοντας κυριολεκτικά κατεστημένες αξίες,
νοοτροπίες και θεσμούς,
Παρά το γεγονός πως ο πλανήτης Γη τείνει
να ενωθεί αποτελώντας μια ενιαία οικολογική
και ιστορική σφαίρα,
Παρά το γεγονός πως η οικονομία αυξάνεται
με γεωμετρική πρόοδο με αποτέλεσμα η ανθρωπότητα να διαθέτει σήμερα τέτοιον πλούτο
που άλλοτε υπήρχε μόνο στα παραμύθια,
Παρά το γεγονός πως η ανθρωπότητα αποκτά μέσω των διαδοχικών επιστημονικών και τεχνολογικών
επαναστάσεων υπερανθρώπινες δυνάμεις και πρακτικά απεριόριστη ενέργεια,
Το αίτημα για τη διεύρυνση των ανθρώπινων ελευθεριών
και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι και θα
είναι εσαεί επίκαιρο, εφόσον τα ανθρώπινα οράματα, οι ανθρώπινες ανάγκες και συνακόλουθα οι ανθρώπινες επιθυμίες,
ατομικές και συλλογικές, παρακολουθούν τους ρυθμούς της
κοινωνικής μεταβολής και την πολυπλοκότητα των μεταβολών που διέπουν τις σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση και με
τους όμοιούς του.
Αν, ωστόσο, με την έννοια «ανθρώπινα δικαιώματα» εννοούμε τις έλλογες ανθρώπινες επιθυμίες που αναζητούν πλήρωση και αν έλλογη επιθυμία είναι κάθε επιθυμία που πηγάζει
από τα φυσικά δίκαια του ανθρώπου αλλά και από το εκάστοτε θετό δίκαιο που εξασφαλίζει τη συνύπαρξη, τη συνοχή και
τη συνεργασία μεταξύ των ατόμων μελών μιας συντεταγμένης
πολιτείας ή μιας μικροκοινωνικής ομάδας, θα πρέπει να παραδεχθούμε πως αιώνες μετά την αρχαία αθηναϊκή συμμετοχική
δημοκρατία του 5ου αι. π.Χ., η πρώτη μεγάλη συντεταγμένη
πολιτεία που αναβίωσε τη λειτουργία της σε επίπεδο αντιπροσωπευτικό είναι αναμφισβήτητα οι ΗΠΑ. Δεν είναι, εξάλλου,
τυχαίο το γεγονός πως το πνεύμα της μεγάλης Αμερικάνικης
επανάστασης του 18ου αι. επηρέασε και το περιεχόμενο των
πρώτων «Συνταγμάτων του Αγώνα», κατά την επανάσταση του
1821.
Κι επειδή υπήρξαν αρκετοί Αμερικανοί φιλέλληνες με
πρώτο κορυφαίο τον Samuel Gridley Howe... Κι επειδή οι ΗΠΑ
αποτέλεσαν και αποτελούν τον μεγάλο κυματοθραύστη για
κάθε μορφής ολοκληρωτισμό, που κατά καιρούς αναδύεται
από τα σκοτεινά έγκατα της ιστορίας - με τα όποια συν και τα
όποια πλην φυσικά μιας ηγέτιδας δύναμης όπως θα έγραφε ο
Θουκυδίδης-, η σημερινή μας εκδήλωση «Ένας διάλογος για
τα ανθρώπινα δικαιώματα» αποτελεί μέρος του φετινού μας
αφιερώματος για τη μεγάλη δημοκρατία των ΗΠΑ.
Τα δοκίμια των μαθητών τόσο του Γυμνασίου – Λυκείου
Ώθηση, όσο και των μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών που μας
τιμούν με την παρουσία τους και τα οποία πιστεύω να τύχουν
της απαιτούμενης ανοχής και της επιείκειας σας, έχουν ως τίτλο την αποφθεγματική διαπίστωση ενός μεγάλου Αμερικανού
πολιτικού, του J.F. Kennedy:
«Ένα έθνος αποκαλύπτει τον εαυτό του όχι μόνο από
τους ανθρώπους που παράγει αλλά και από τους ανθρώπους
που τιμά, από τους ανθρώπους που θυμάται»
Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω θερμότατα τη διοίκηση
του Μουσείου για τη φιλοξενία της συγκεκριμένης εκδήλωσης
στον εμβληματικό αυτό ιστορικό χώρο που αποτελεί και ένα
από τα μεγάλα τοπόσημα της πόλεως των Αθηνών.
Σας ευχαριστώ πολύ.

Despite the fact that over the past 200
years we have witnessed an astonishing
sequence of revolutions of all kinds that
culminated in the high-technology revolution after the Second World War, a revolution which, according to our poet Odysseas
Elytis, “is a storm that the human brain has
generated”, literally sweeping away established values, attitudes and institutions,
Despite the fact that planet Earth is on
the verge of becoming a uniform ecological
and historical sphere,
Despite the fact that the economy is
growing geometrically and as a result humankind possesses so much wealth today
as can be found only in fairy tales,
Despite the fact that thanks to successive scientific and technological revolutions
humankind has acquired superhuman powers and practically inexhaustible energy,
The demand for the expansion of human liberties and
the protection of human rights is, and will always be, relevant, as long as human visions, human needs and consequently human desires, both at the individual and at
the collective level, follow the pace of social change and
the complexity of the changes that characterize man’s
relations with nature and with his fellow men.
If, however, by “human rights” we mean rational human desires which seek fulfilment; and if a rational desire
is any desire which originates from man’ s natural rights
but also from given legal rights that ensure the successful coexistence, cohesion and cooperation between all
members of a constitutionally coordinated state or microsocial group, we have to admit that centuries after
the ancient Athenian collaborative democracy of the 5th
century BC, the first constitutionally coordinated country
that revived it at the level of political representation is
undeniably the USA. Besides, it is not a coincidence that
the spirit of the American Revolution in the 18th century
influenced the content of the first “constitutions of the
struggle for independence” during the Greek revolution
in 1821.
Additionally, because there have been quite a lot of
American Philhellenes, Samuel Gridley Howe being the
leading figure… Also, because the USA was and still is
the leading power against any form of totalitarianism
which emerges from the dark bowels of history – considering all the pluses and minuses of a leading power, as
Thucydides would have written – our event today entitled “A dialogue on Human Rights” is one of our school’s
events this year dedicated to the big democracy of the
USA.
I hope that the essays written by students of our Junior and Senior High School as well as by students from
the Athens College who have honored us with their presence will be viewed with due lenience on your part. For
the sake of giving a title to all the students’ essays, I will
quote a big American politician, namely J.F. Kennedy,
who stated that:
“A nation reveals itself not only by the men it produces but also by the men it honors, the men it remembers”.
Finally, I would like to extend my warmest thanks
to the Museum administration for hosting this event in
this emblematic historical venue, which is also one of
the most significant historical landmarks of the city of
Athens.
Thank you very much.
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Σ. Κατσαούνη, Διευθύντρια
του Γυμνασίου Ώθηση

Κυπαρισσία Παναγιάρη, Φιλόλογος
Υπεύθυνη ρητορικού διαγωνισμού

Δημήτρης Μπέλεζος, Ιστορικός
Υπεύθυνος εκπ/κού προγράμματος
Σχολείο και Μουσείο

H. Metcalf, Political Officer,
U.S. Embassy of Athens

Απαγγελία βραβευμένων ποιημάτων μαθητών μας από την
Βιβή Πέτση, Ηθοποιό

Αφιέρωμα στον φιλέλληνα Samuel
G. Howe από την Ήλια Πούλιου,
Μαθήτρια Γυμνασίου Ώθηση

Εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου – Λυκείου Ώθηση
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Μ. Παπαναστασίου-Αναπλ. Δ/ντρια Εθνικού Ιστορικού Μουσείου,
H. Metcalf-Political Officer, U.S. Embassy of Athens, Σοφία
Συμιδαλά – Συνδιευθύντρια Γυμνασίου – Λυκείου Ώθηση

Οι μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών και του Γυμνασίου-Λυκείου Ώθηση
μαζί με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους επίσημους προσκεκλημένους

Α. Παπακωστοπούλου - Δ/ντρια Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού, Σ.
Δάρτζαλη-Υπεύθυνη του προγράμματος Λέμε την αλήθεια στην
εξουσία - Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Γ. Γραμματικάκης, τέως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ευρωβουλευτής, H. Metcalf, Political Officer, U.S. Embassy of Athens,
Η. Συμιδαλάς-Γενικός Δ/ντής Γυμνασίου-Λυκείου Ώθηση

Μαθητές Λυκείου Ώθηση - Συγγραφείς των ρητορικών δοκιμίων που διακρίθηκαν μαζί με τους καθηγητές τους
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Αξίζει τελικά;
Καμπάνια ευαισθητοποίησης και πρόληψης από τα παιδιά

Έ

χετε αναρωτηθεί ποτέ τις τραγικές συνέπειες του
εθισμού; Ο εθισμός είναι μια συνήθεια στην καθημερινότητα για μερικούς ανθρώπους, στην οποία καθηλώνονται και είναι δύσκολο να αντισταθούν. Ακόμα,
ο εθισμός έχει τραγικές συνέπειες, οι οποίες μπορούν
να αποβούν μοιραίες για την μελλοντική υγεία του ανθρώπου.
Όλοι μαζί συγκεντρώσαμε πληροφορίες για το κάπνισμα και το αλκοόλ και καταλήξαμε σε συμπεράσματα που ίσως δε γνωρίζατε και ούτε είχατε αναλογιστεί.
Στη συνέχεια, σκεφτήκαμε πως μπορούμε να προβληματίσουμε και να αφυπνίσουμε τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, ώστε να αποφεύγουν αυτές τις
αρνητικές συνήθειες που προκαλούν εθισμό και όχι
μόνο. Δημιουργήσαμε διαφημιστικές καμπάνιες, βίντεο, αφίσες κ.α. Ευελπιστούμε η δημιουργική μας καμπάνια ευαισθητοποίησης να αποτελέσει μια αφορμή
για ένα καλύτερο αύριο, ελεύθερο από εθισμό.
Αφίσες κινητοποίησης από τους μαθητές

Κάπνισμα
Όσα γνωρίζαμε ήδη για το θέμα:
Οι καπνιστές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να νοσήσουν
από καρκίνο του πνεύμονα.
Η νικοτίνη είναι το κύριο συστατικό του τσιγάρου που προκαλεί
εθισμό.
Το κάπνισμα προκαλεί:
• εθισμό
• σοβαρές βλάβες σε ολόκληρο τον οργανισμό
• πρόωρη γήρανση και αλλοίωση στην εμφάνιση
• εκδήλωση πολλαπλών ασθενειών
Το κάπνισμα κοστίζει.
Κάτι καινούριο που μάθαμε:
Η συνήθεια μεταφέρθηκε στην Ευρώπη και την Ασία το 1556
από την Κεντρική και Νότια Αμερική.
Υπάρχουν 4 είδη καπνιστών: οι γνώστες, οι πειραματιζόμενοι,
οι τακτικοί και οι εθισμένοι.
Ένας από τους κύριους παράγοντες που οι έφηβοι καπνίζουν
είναι η διαφήμιση και η εμπορική σύνδεση με την εικόνα
του τσιγάρου.
Η έναρξη του καπνίσματος συνδέεται με βαθύτερα πρότυπα
του καπνίσματος.
Η έναρξη του καπνίσματος στην ηλικία των 13 ετών και χαμηλότερη προσδίδει 5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα στο άτομο
να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα σε σχέση με κάποιον
που ξεκινάει στην ηλικία των 24 ετών και 15 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα σε σχέση με έναν μη καπνιστή.

30 άδραξε

Οι έφηβοι που καπνίζουν έχουν 3 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες για κατάχρηση αλκοόλ, 8 φορές για χρήση μαριχουάνας και 22 φορές για χρήση κοκαΐνης.
Κάτι που μας έκανε εντύπωση:
Το κάπνισμα έχει 50 τρόπους να σου καταστρέψει τη ζωή μέσω
μιας ασθένειας και περισσότερους από 20 τρόπους για να
σε οδηγήσει στον θάνατο.
Οι έφηβοι των οποίων τα αγαπημένα αστέρια της showbiz καπνίζουν συχνά, είναι 16 φορές πιο πιθανό να έχουν θετική
στάση στο κάπνισμα μελλοντικά.
Περίπου το 25% των θανάτων από καρδιαγγειακές παθήσεις
συνδέεται με το κάπνισμα. Σε άνδρες 40-45 ετών το κάπνισμα αυξάνει από 3 έως 6 φορές τον κίνδυνο εκδήλωσης
θανατηφόρου καρδιακού επεισοδίου.
Ένας στους δύο μακροχρόνιους καπνιστές θα πεθάνει πρόωρα εξ’ αιτίας του καπνίσματος.
Οι άνδρες που διακόπτουν το κάπνισμα σε ηλικία 35-39 ετών
προσθέτουν κατά μέσο όρο 5 χρόνια επιπλέον στην ζωή τους.

Αφίσες κινητοποίησης από τους μαθητές

Αλκοόλ
Όσα γνωρίζαμε ήδη για το θέμα:

Κάτι που μας έκανε εντύπωση:

Η συχνή κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί ανοχή και εξάρτηση,
σωματική και ψυχική.

Το πρώτο ποτό αποτελεί αφορμή για μια αλυσιδωτή αντίδραση
που κάνει τελικά το άτομο να πιει περισσότερο.

Μίας ώρας κάπνισμα ναργιλέ ισοδυναμεί με 100 έως 200 τσιγάρα.

Ποτό με επίπεδο αλκοόλ πάνω από 20% παραμένει για μεγαλύτερο διάστημα στο στομάχι σε σχέση με ποτά που έχουν
χαμηλότερο επίπεδο αλκοόλ.

Το 50% των ατόμων που ξεκινούν το κάπνισμα στα εφηβικά
τους χρόνια θα συνεχίσουν να καπνίζουν για τουλάχιστον
15 έως 20 χρόνια.
Η εξάρτηση από το αλκοόλ είναι ύπουλη και μακροχρόνια.
Το αλκοόλ φθείρει το ήπαρ.
Το βάρος και το φύλο αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν
την αφομοίωση του αλκοόλ από τον οργανισμό.

Ο εγκέφαλος υποφέρει από τη συνεχή κατάχρηση.
Το αλκοόλ προκαλεί εκφυλισμό του ήπατος.
Δεν αναπτύσσουν κίρρωση του ήπατος όλοι όσοι πίνουν υπερβολικά αλλά προκαλούνται δυσλειτουργίες στο ήπαρ οι οποίες παραμένουν άγνωστες ή ανακαλύπτονται μελλοντικά.

Τα άτομα που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ κινδυνεύουν να νοσήσουν από καρκίνο στο στόμα, στο λάρυγγα, στον οισοφάγο, στο ήπαρ και στο παχύ έντερο.
Κάτι καινούριο που μάθαμε:
Τα όργανα που συμβάλουν στην απορρόφηση και την αφομοίωση του αλκοόλ όπως το στομάχι, το ήπαρ και το πάγκρεας
είναι ιδιαίτερα ευπαθή.
Η παρουσία του φαγητού στο στομάχι καθυστερεί την απορρόφηση του αλκοόλ.
Οι γυναίκες αφομοιώνουν μικρότερη ποσότητα αλκοόλ στο
σώμα.
Κατά τη διαδικασία σωματικής απεξάρτησης από το αλκοόλ,
εμφανίζονται συμπτώματα στέρησης όπως τρεμούλιασμα,
ταχυκαρδία, εφίδρωση, άγχος, πονοκέφαλος, αϋπνία.
Είναι πιθανή η εξασθένηση διανοητικών λειτουργιών από την
κατάχρηση αλκοόλ.
Μετά τη διακοπή της κατανάλωσης αλκοόλ, το ήπαρ μπορεί να
επανέλθει.
Στιγμιότυπα από τα γυρίσματα των διαφημίσεων που
δημιούργησαν οι μαθητές

Πηγές:
Αποστολόπουλος Κ. κ.α., (2010), Οικιακή Οικονομία – Α’ Γυμνασίου,
Εκδόσεις Διόφαντος, Αθήνα.
Χουμπουρίδου Μ, (2012), H αύξηση του καπνίσματος στους ανήλικους σε σχέση με την διαφήμιση του καπνού, Tεχνολογικό Eκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
www.bestrong.org.gr, www.iatropedia.gr
www.iator.gr, www.smokefreegreece.gr
Στο project συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της α’ Γυμνασίου στο
πλαίσιο του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας
Συντακτική ομάδα:
Μαριτίνα Αδαμάκου, Χριστίνα Αργυροπούλου, Νικόλας Βυτόγιαννης, Μυρτώ Δασκαλάκη, Γιώργος Δρίβας, Μαρίλια Ευθυμίου,
Πέτρος Καρεκλάς, Χρήστος Κόσσυφας, Χρήστος Κούμενος, Θάνος Κωστάρας, Ελεάννα Κώτση, Μαριέττα Λουκίσσα, Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, Σάββας Μαρκόπουλος, Σπύρος Μπέλλος
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Ηρώ Κατσαμάγκα, Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας
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Fahrenheit

451

Ray Bradbury

1. Η Υπόθεση
Πρόκειται για ένα δυστοπικό μυθιστόρημα επιστημονικής
φαντασίας, που θεωρείται κλασικό, και έχει ως κύριο θέμα
του την λογοκρισία. Ήρωες μια χούφτα άνθρωποι που την
αψηφούν. Και στον τίτλο η θερμοκρασία στην οποία καίγεται
το χαρτί, «Φαρενάιτ 451».
Η ιστορία εκτυλίσσεται σ’ ένα κοντινό μέλλον, σε μια κοινωνία μεταλλαγμένη από την έλλειψη καλλιέργειας, την υπερκατανάλωση, τον ατομικισμό. Σ’ ένα κόσμο καλωδιωμένο, της
ταχύτητας και της χημείας, χωρίς μνήμη, χωρίς βάθος, όπου
το να κατέχεις βιβλία συνιστά ύψιστο αδίκημα. Σύμφωνα με
τον Bradbury, ό,τι οδηγεί προς την αμφιβολία, ό,τι ακονίζει
την καρδιά και το μυαλό, διώκεται ως επικίνδυνο. Τα βιβλία
ρίχνονται στην πυρά. Καθήκον των πυροσβεστών-πυρονόμων
είναι να ανάβουν φωτιές, όχι να τις σβήνουν.
Ο τίτλος, που αναφέρεται στην πρακτική της καύσης βιβλίων, ταυτίζεται ιστορικά και συμβολικά με την καταστολή της
ελευθερίας σκέψης και λόγου σ΄ ένα μελλοντικό ολοκληρωτικό
καθεστώς. Το μυθιστόρημα χωρίζεται σε τρία μέρη: Η εστία
και η σαλαμάνδρα, Το κόσκινο και η άμμος, «Burning Βright».

2. Οι πρωταγωνιστές
Γκάυ Μόνταγκ, ο πρωταγωνιστής του βιβλίου. Είναι πυρονόμος, δηλαδή καίει βιβλία. Είναι παντρεμένος με την Λίντα
με την οποία φαίνεται να μην έχουν καλές σχέσεις. Αρχικά, ο
Μόνταγκ παρουσιάζεται ως ένας καταξιωμένος πυρονόμος,
με πάθος και ζήλο για την δουλειά του. Μέχρι την μοιραία συνάντηση με το μικρό κορίτσι δεν έχει κανέναν ενδοιασμό ως
προς τον ρόλο του. Αυτό δείχνει άνθρωπο με αγνές και αγαθές προθέσεις χωρίς ίχνος καχυποψίας. Όμως εκδηλώνει και
περιέργεια για καθετί διαφορετικό: έτσι δείχνει ενδιαφέρον
για την μικρή Κλαρίς. Τρυφερός και στοργικός ενστερνίζεται
τους φόβους της γυναίκας του και ανησυχεί, όταν η ίδια αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Μεταστρέφεται ολοκληρωτικά
και αλλάζει τη ζωή και τα έργα του, διαπιστώνοντας τον λανθασμένο προσανατολισμό στη δυστοπική κοινωνία όπου ζει.
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Κλαρίς, το μυστηριώδες μικρό κορίτσι: είναι η αιτία για να
αλλάξει την οπτική γωνία και τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα ο Μόνταγκ. Το ασπριδερό κορίτσι, ντυμένο στα λευκά
σαν χιονονιφάδα σε μια χιονοθύελλα με ερωτήσεις τις οποίες η ίδια θέτει, θα κάνει τον Μόνταγκ να την σκέφτεται διαρκώς. Παρουσιάζεται ως ένα αθώο μικρό πλάσμα με πάθος και
ενεργεία για τη ζωή.
Έχει διαφορετικό χαρακτήρα από τις άλλες γυναίκες και,
θα μπορούσαμε να πούμε, πιο αλλόκοτο από κάθε άλλη έφηβη. Στρέφει το ενδιαφέρον της σε πράγματα ονειρικά, φανταστικά, μυθικά, δηλώνοντας έτσι την πνευματική της ευφυΐα
και φαντασία. Μιλά με γνώση και σοφία. Είναι αποφασισμένη και συνειδητοποιημένη, γνωρίζοντας ότι κινδυνεύει. Είναι
ένας άγγελος χωρίς φτερά με δυναμισμό και στοργικότητα.

3. Ιδέες-μηνύματα
Παρόλο που το βιβλίο «Φαρενάιτ 451» εκδόθηκε πριν από
αρκετά χρόνια, είναι επίκαιρο και οι ιδέες και τα μηνύματα που
εξάγει ποικίλουν. Αρχικά, πληροφορεί τους αναγνώστες για
την αξία των βιβλίων και για το πόσο απαραίτητα είναι στη ζωή
των ανθρώπων, οι οποίοι τα έχουν παραμελήσει λόγω των σύγχρονων ρυθμών ζωής, με αποτέλεσμα να μην βρίσκουν χρόνο
για την ανάγνωσή τους. Ο συγγραφέας επίσης κάνει λόγο για
την επίδραση που ασκεί η τεχνολογία στη ζωή των ατόμων.
Η τηλεόραση επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι, οι οποίοι αφιερώνουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους
σε αυτή. Η επιθυμία της γυναίκας του πρωταγωνιστή να γεμίσει τους τέσσερις τοίχους του σπιτιού με οθόνες δεν είναι
τυχαία, καθώς προβάλλεται το φαινόμενο του υπερκαταναλωτισμού και η ιδέα πως όλοι νοιάζονται μόνο για τα υλικά
αγαθά. Παράλληλα, μέσω του βιβλίου εξάγεται το μήνυμα
πως τα άτομα, ενώ είναι δυστυχισμένα, θέλουν να φαίνονται
το αντίθετο. Διστάζουν να παραδεχτούν πως τους λείπει η ευτυχία και δεν γνωρίζουν τι πραγματικά μπορεί να τους κάνει
χαρούμενους, αφού δεν έχουν βρει το νόημα της ζωής.

4. Τι προσφέρει το βιβλίο
στον άνθρωπο;
Από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα, το βιβλίο αποτελεί έναν διαχρονικό τρόπο απασχόλησης αλλά και ψυχαγωγίας των ανθρώπων και συνιστά πνευματική καλλιέργεια του
μυαλού και του νου. Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο εκτός από
τις γνώσεις που προσφέρει ταξιδεύει τους αναγνώστες του
σε κόσμους μαγικούς, που ποτέ δεν είχαν φανταστεί, τους
αποφορτίζει από τις δυσκολίες της καθημερινότητας και
τους βάζει στη θέση των πρωταγωνιστών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και εκείνοι παρόμοια με αυτούς προβλήματα. Ο άνθρωπος ηρεμεί, γαληνεύει και εξημερώνεται με το διάβασμα
ενός βιβλίου. Τα παιδιά κατά την νηπιακή τους ηλικία είναι
σημαντικό να συνηθίζουν στην ανάγνωση ενός βιβλίου, ώστε
στο μέλλον να μπορούν να ανταποκριθούν στα μαθήματα
τους στο σχολείο.
Εκτός από σχολικό εφόδιο όμως, το βιβλίο αποτελεί σημαντικό εφόδιο και στη μετέπειτα ζωή των ανθρώπων. Είτε αστυνομικό, είτε λογοτεχνικό ή ρομαντικό ένα βιβλίο ψυχαγωγεί
και γαληνεύει και μας γεμίζει όμορφες εικόνες και συναισθήματα. Μέσα από τα βιβλία τους οι συγγραφείς εκφράζονται
και δηλώνουν ποιοι πραγματικά είναι. Σκοπός τους είναι το
έργο να αφυπνίσει τους νέους και τους ενήλικες υπενθυμίζοντας πως η ζωή είναι μικρή και ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα για την επόμενη μέρα. Το βιβλίο είναι ένας φίλος που μένει γιατί, όπως έχει γραφεί, «είναι ένας συμπεριπατητής χωρίς
απαιτήσεις, ένας φίλος που τον επικαλείσαι σε κάθε στιγμή
και τον εγκαταλείπεις, όταν θέλεις». Το βιβλίο δε ζητά τίποτε
από εμάς, ενώ περιμένει υπομονετικά σε ένα σκονισμένο ράφι
για να μας δώσει τις πληροφορίες του και να μας βγάλει από
αδιέξοδα.

5. Γιατί καίγονται τα βιβλία;
Τα βιβλία δεν απαγορεύονται ούτε καίγονται από την μία
στιγμή στην άλλη. Οι ίδιοι οι άνθρωποι παραμερίζουν τα βιβλία και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την κατάργησή
τους. Πότε όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο; Απάντηση στο ερώτημα αυτό μπορούμε να βρούμε, αν κοιτάξουμε τον σύγχρονο
τρόπο ζωής: τόσο οι έντονοι ρυθμοί ζωής όσο και υπερκατα-

ναλωτισμός που χαρακτηρίζουν την εποχή μας δεν αφήνουν
χρόνο στον άνθρωπο να χαλαρώσει με μια απλή δραστηριότητα όπως αυτή της ανάγνωσης ενός βιβλίου.
Στο συγκεκριμένο βιβλίο άνθρωποι κουρασμένοι γυρνούν
από την δουλειά τους χωρίς να έχουν χρόνο να συζητήσουν
ή να μελετήσουν. Παράλληλα οι κυβερνήσεις τούς θέλουν
άβουλους, να φορτώνουν τα σπίτια με οθόνες τηλεοράσεων
που παίζουν ασταμάτητα και στερώντας τους κάθε πνευματική καλλιέργεια.
Τα αποτελέσματα ποικίλα. Οικογένειά τους αποτελούν οι
χαρακτήρες των τηλεοπτικών εκπομπών, η επικοινωνία έχει
πλέον χαθεί. Κανείς δεν ακούει κανέναν. Όλοι νιώθουν μοναξιά. Το αποτελέσματα στην ψυχική υγεία είναι ιδιαιτέρως αρνητικά. Ο κόσμος αποτελείται πλέον από δυστυχισμένους ανθρώπους. Άλλοι βρίσκουν διέξοδο στα χάπια, όπως συμβαίνει
και με τη σύζυγο του πρωταγωνιστή, κι άλλοι τρέχουν με τα
αυτοκίνητά τους με ιλιγγιώδεις ταχύτητες για να ξεσπάσουν
και να αποφορτιστούν.
Μάλιστα το φαινόμενο της λήψης υπερβολικών φαρμάκων
είναι τόσο συνηθισμένο που δεν χρειάζεται η μεταφορά του
ασθενή στο νοσοκομείο, καθώς υπάρχει η δυνατότητα της
κατ’ οίκον πλύσης στομάχου… Από την συμπεριφορά των
«γιατρών» που αναλαμβάνουν την κατάσταση της συζύγου
του πρωταγωνιστή καταλαβαίνουμε πως η αξία της ανθρώπινης ζωής και ο σεβασμός προς αυτήν έχουν εκλείψει.
Ο συγγραφέας μέσα από αυτό το βιβλίο παρουσιάζει τους
φόβους του για το πώς θα καταλήξει ο κόσμος μας αν συνεχίσουμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Αν δηλαδή δεν έχουμε στόχους, αν δεν επεξεργαζόμαστε κάθε πληροφορία που
δεχόμαστε, αν αφήσουμε τη διαχείριση της ζωής μας στους
«καλούς και ικανούς ηγέτες» και αν παραμερίσουμε την αξία
της πνευματικής καλλιέργειας και του βιβλίου. Θα ζήσουμε
σε μια κοινωνία όπου τα γεγονότα παραποιούνται, οι ηλεκτρονικές συσκευές αποβλακώνουν, απουσιάζει η κριτική σκέψη
και το διαφορετικό διώκεται ή και σκοτώνεται. Ή μήπως ήδη
ζούμε;
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6. Οι μαθητές γράφουν
«Αγαπημένο μου ημερολόγιο, σήμερα ήταν μια πολύ περίεργη μέρα. Το βράδυ, φεύγοντας από την δουλειά κι έχοντας κάψει χιλιάδες βιβλία είχα πάλι αυτό το βλέμμα ικανοποίησης στο πρόσωπό μου. Μου αρέσει να καίω βιβλία, δεν
μπορώ να το αρνηθώ αυτό, όμως μια συνάντηση στον δρόμο
με έβαλε σε σκέψεις, πολλές σκέψεις.
Η δεκαεπτάχρονη Κλαρίς, μια νέα γεμάτη όρεξη για ζωή
και πολύ περίεργη να ανακαλύψει νέα πράγματα, βρέθηκε
τυχαία στον δρόμο μου και για πρώτη φορά με έκανε να
αναρωτηθώ, ποιο είναι το νόημα της ζωής μου; Για ποιον
λόγο ζω; Αγαπώ την δουλειά μου; Είμαι ερωτευμένος με τη
γυναίκα μου; Είμαι πραγματικά ευτυχισμένος; Όπως όλοι ξέρουμε, δεν αξίζει να ζει κανείς, αν δεν έχει βρει κάτι για το
οποίο θα πέθαινε.
Η μικρή μάλλον είχε καταλάβει καλύτερα από εμένα το
νόημα της ζωής. Νέα, έτοιμη να δοκιμάσει οτιδήποτε ασυνήθιστο, ονειροπόλα, γενναία, όμορφη, εκθαμβωτική, αυθόρμητη, επιπόλαιη κάποιες φορές, αλλά πάνω από όλα με το
χαμόγελο στα χείλη, όσο στραβά και αν πάνε τα πράγματα.
Μέσα από τις ερωτήσεις που μου έκανε κατάλαβα επίσης
πόσο έξυπνη και εύστροφη είναι, αλλά πάνω από όλα πόσο
εύκολα «διαβάζει» τους ανθρώπους, απλώς και μόνο κοιτώντας τους στα μάτια.
Από όλες τις ερωτήσεις της πιο πολύ με προβλημάτισε
αυτή που αναφερόταν στην ευτυχία. Αφού σκέφτηκα λίγο,
η απάντηση είναι αρνητική. Ναι, το παραδέχομαι, δεν είμαι
πραγματικά ευτυχισμένος. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω για να
νιώσω ελεύθερος επιτέλους. Όλον αυτόν τον καιρό με την
αρρώστια της γυναίκας μου έχω ταλαιπωρηθεί πολύ. Μέχρι
τώρα πίστευα πως έβρισκα καταφύγιο στην δουλειά μου,
αλλά από ό,τι φαίνεται τα προβλήματα παραμένουν.
Γυρνώντας σπίτι, το μόνο που έκανα είναι να σκέφτομαι
εκείνη και την συζήτησή μας. Μάλιστα, μου είπε πως γενικά τους πυρονόμους δεν τους συμπαθεί αλλά εμένα δεν με
φοβάται και της κάνει εντύπωση που επέλεξα αυτό το επάγ-

γελμα. Όλα αυτά σκεφτόμουν, μέχρι να φτάσω σπίτι και να
αντικρίσω το απαίσιο θέαμα. Η γυναίκα μου, αναίσθητη, έχοντας καταπιεί ένα ολόκληρο μπουκάλι χάπια και το σπίτι στην
μοίρα του.
Τρελάθηκα, πανικοβλήθηκα, δεν ήξερα τι να κάνω. Σήκωσα το τηλέφωνο και φώναξα «επείγοντα περιστατικά». Ευτυχώς γυρίσαμε σπίτι, την έβαλα στο κρεβάτι να κοιμηθεί και
θα της μιλούσα αύριο για όλα όσα έγιναν. Μην μπορώντας
να κοιμηθώ, εγώ ακόμα αναρωτιόμουν, στις μέρες που οι άνθρωποι είναι τόσο αναλώσιμοι όσο τα χαρτομάντηλα που τα
χρησιμοποιείς και μετά απλά τα πετάς, εγώ είμαι πραγματικά
ευτυχισμένος; Μόνταγκ».

Πηγές φωτογραφιών:
www.flickr.com
www.pixabay.com
Συντακτική ομάδα:
Μάριελ Βούρτση, Χαρά Καρύγιαννη, Ειρήνη Ματράγκα, Μαρία
Ματράγκα, Δήμητρα Παπαδοπούλου, Μαρία Σιαπέρα, Όλγα
Σταθοπούλου
Ζωγραφιές:
Ζωή Καλαφάτη, Αναστασία Καρελά, Γεωργία Παπαδοπούλου
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κυπαρισσία Παναγιάρη, Φιλόλογος
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ΑΡ ΘΡΟ

του αποφοίτου

Βασίλειου
Βενιανάκη
Χειρουργού Οδοντιάτρου,
MDDr.

Η ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ
ΚΑΙ Ο ΜΕΣΟΔΟΝΤΙΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τ

ο χαμόγελο είναι μια έκφραση του προσώπου μέσα από
την οποία εξωτερικεύουμε αισθήματα όπως ευχαρίστηση, ευτυχία, φιλικότητα και αποδοχή. Ίσως γι’ αυτό
πάνω από το 50% των ανθρώπων πιστεύουν ότι το χαμόγελο
είναι το πιο κρίσιμο και δυνατό σήμα που μπορούμε να εκπέμψουμε για να σχηματίσει ο άλλος μια καλή πρώτη εντύπωση για
εμάς. Για να μπορέσουμε να το διατηρήσουμε υγιές, όμορφο
και λαμπερό, είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε και να διατηρήσουμε σωστές συνήθειες στοματικής υγιεινής. Τις σωστές
τεχνικές στοματικής υγιεινής τις μαθαίνουμε άπαξ και δεν τις
ξεχνάμε ποτέ, ώστε να μας εξασφαλίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια
της ζωής μας μακροχρόνια στοματική υγεία!

της σωστής οδοντόβουρτσας, παίζει η σκληρότητα των τριχών
της. Θα πρέπει να διαθέτει απαλές τρίχες, μαλακής σκληρότητας και τόσο λεπτές ώστε να μην μπορούν να προκαλέσουν
βλάβη σε σκληρούς και μαλακούς ιστούς. Οι τρίχες αυτές μπορούν να μπουν αποτελεσματικά στην ουλοδοντική σχισμή, το
σημείο ένωσης δηλαδή δοντιών και ούλων και να αφαιρέσουν
τα βλαβερά βακτηρίδια.

Η σωστή επιλογή οδοντόβουρτσας

Τα άτομα που προτιμούν τις σκληρές οδοντόβουρτσες,
συνήθως καταβάλλουν υπερβολική πίεση στο βούρτσισμα,
ακόμα κι αν ακολουθούν μικρές κυκλικές κινήσεις, όπως συστήνουν οι οδοντίατροι. Και το κακό γίνεται χειρότερο, επειδή
νομίζουν πως βουρτσίζοντας έτσι, κάνουν καλό στα δόντια και
στα ούλα, τείνοντας τελικά να βλάπτουν την ουλοδοντική σχισμή. Οι συνέπειες έρχονται αργότερα: αύλακες και ούλα υποχωρούν σταδιακά, εμφανίζονται έτσι οι αυχένες των δοντιών
και τότε αισθανόμαστε πόνο.

Μια σωστή οδοντόβουρτσα θα πρέπει να πληρεί ορισμένα
χαρακτηριστικά. Είναι πολύ σημαντικό να διαθέτει μικρή κεφαλή για να μπορεί να προσεγγίζει κατά το βούρτσισμα κάθε περιοχή του στόματος, που με μια μεγαλύτερη κεφαλή θα ήταν
αδύνατον να καθαριστεί σωστά, όπως οι οπίσθιες, δυσπρόσιτες
περιοχές των γομφίων, των τελευταίων δηλαδή δοντιών μας
στην άνω και κάτω γνάθο. Σημαντικότατο ρόλο στην επιλογή

Αυτό είναι σημαντικό, διότι η εν λόγω περιοχή είναι πολύ ευπρόσβλητη από βακτηρίδια που ευθύνονται για τον σχηματισμό
οδοντικής πλάκας και τερηδόνας. Οι σκληρές τρίχες, σε συνδυασμό με τη λάθος τεχνική βουρτσίσματος, ευθύνονται συχνά
για την υποχώρηση των ούλων και την αποτριβή των δοντιών.
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Η σωστή τεχνική του βουρτσίσματος
Το κόλπο είναι ένα!
Τοποθετήστε τη βούρτσα σε γωνία 45° κρατώντας τη σαν
μολύβι, μισή στα ούλα και μισή στα δόντια και καθαρίστε με
μικρές κυκλικές κινήσεις, χωρίς πίεση. Αυτό είναι όλο κι όλο
που χρειάζεται. Ο νέος αυτός τρόπος βουρτσίσματος ίσως σας
πάρει λίγο χρόνο να το συνηθίσετε. Είναι όπως ο χορός, το σκι,
το τρέξιμο... τελειοποιείται με την εξάσκηση. Ζητήστε από τον
οδοντίατρο να ελέγξει την πρόοδό σας.
Μερικά χρήσιμα tips!
Προσπαθήστε να ακολουθείτε πάντα το ίδιο μοτίβο. Πρώτα την εξωτερική πλευρά των δοντιών, μετά την εσωτερική,
πρώτα τα κάτω δόντια, μετά τα πάνω και τέλος την επάνω
πλευρά τις γλώσσας. Μικρές κυκλικές κινήσεις χωρίς πίεση.

Ξεκινώντας με τα πάνω δόντια, ακουμπήστε την οδοντόβουρτσα μισή στα ούλα και μισή στα πίσω δόντια υπό γωνία 45°. Kινήστε κυκλικά την οδοντόβουρτσα με κατεύθυνση από τον γομφίο
προς τα δύο μπροστινά δόντια και μετά κατευθυνθείτε (πάντα
με μικρές κυκλικές κινήσεις) προς τον γομφίο στην άλλη πλευρά
της γνάθου. Αφιερώστε λίγο χρόνο στο κάθε δόντι, περίπου 5 με
10 κυκλικές κινήσεις. Όταν τελειώσετε με την εξωτερική πλευρά,
συνεχίστε στην εσωτερική της κάτω γνάθου κατά τον ίδιο τρόπο.
Ειδική περίπτωση αποτελεί η μέσα πλευρά από τα πάνω και τα
κάτω μπροστινά δόντια. Στις περιοχές αυτές κρατήστε την οδοντόβουρτσα όσο πιο κατακόρυφα γίνεται, ώστε να καλύπτει ένα
τμήμα ούλων και ένα τμήμα από την εσωτερική πλευρά των δοντιών. Υπό αυτή τη γωνία κινήστε την οδοντόβουρτσα με απαλές
κινήσεις δόντι-δόντι. Αυτή η περιοχή είναι πολύ στενή και δυσπρόσιτη γι’ αυτό καθαρίζεται με τον συγκεκριμένο τρόπο. Ωστόσο
απαιτεί καλό καθαρισμό, επειδή κάτω από εκεί βρίσκεται ο σιελογόνος αδένας και γι’ αυτό στην περιοχή αυτή μαζεύεται πολύ
σάλιο και αναπτύσσεται η περισσότερη πλάκα και πέτρα.
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Τα μεσοδόντια βουρτσάκια
και ο μεσοδόντιος καθαρισμός
Δυστυχώς η οδοντόβουρτσα από μόνη της, ασχέτως με το
τι λένε οι διαφημίσεις, δεν καθαρίζει ανάμεσα στα δόντια. Έτσι
υπολείμματα τροφών παραμένουν ανάμεσα σε αυτά και αποτελούν εστίες ανάπτυξης μικροβίων με τις γνωστές συνέπειες
της τερηδόνας και των νόσων των ούλων, όπως η ουλίτιδα και
σε πιο προχωρημένο στάδιο η περιοδοντίτιδα. Οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα και οδοντικό νήμα είναι τα τρία βοηθήματα για τη στοματική υγιεινή που συναντάμε συνήθως σε κάθε
μπάνιο. Όμως, τελευταία δίπλα στα παραπάνω υπάρχει και κάτι
άλλο: ένα ή περισσότερα μικροσκοπικά βουρτσάκια με χρωματιστή λαβή. Πρόκειται για τα λεγόμενα «μεσοδόντια βουρτσάκια».
Τα μεσοδόντια βουρτσάκια είναι πολύ καλύτερα από το
οδοντικό νήμα στον καθαρισμό των διαστημάτων ανάμεσα
στα δόντια για δύο λόγους. Πρώτον, διότι συχνά η έντονη
προσπάθεια που καταβάλλουμε με το οδοντικό νήμα για να
καθαρίσουμε τα μεσοδόντια διαστήματα, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στα ούλα χωρίς να το καταλάβουμε. Δηλαδή, αν χρησιμοποιούμε το νήμα με υπερβάλλον σθένος και
λάθος τεχνική, κινδυνεύουμε να κόψουμε τα ούλα μας. Αυτό
ενδέχεται να οδηγήσει σε μόλυνση, καθώς τα βλαβερά βακτηρίδια έρχονται σε επαφή με την πληγή. Δεύτερον, ακόμα και
το καλύτερο οδοντικό νήμα είναι αποτελεσματικό μόνο στο να
καθαρίζει τα μπροστινά δόντια. Η ανατομία και το σχήμα των
υπόλοιπων δοντιών δεν επιτρέπουν στο νήμα να φτάσει σε όλα
τα σημεία τους. Οι επιφάνειες των πλαϊνών και πίσω μεσοδόντιων διαστημάτων καμπυλώνουν εσωτερικά οπότε το νήμα τεντώνεται πάνω στο κενό. Συνεπώς, χρησιμοποιώντας τακτικά
νήμα, πέφτουμε στην παγίδα να νομίζουμε ότι εξασφαλίζουμε
άριστη στοματική υγιεινή, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μιας και
δεν καταφέρνουμε να καθαρίσουμε αποτελεσματικά τα μεσοδόντια κενά.
Όπως κάθε στόμα και κάθε δόντι είναι ξεχωριστό, έτσι είναι
και κάθε μεσοδόντιο κενό. Προκειμένου να εξασφαλίσετε την
τέλεια οδοντική υγιεινή, πρέπει να προσαρμόσετε τον τρόπο
καθαρισμού τους στη δική σας ανατομία, ηλικία και ικανότητα.
Ζητήστε συμβουλές από τον οδοντίατρο σας. Εκείνος αναλόγως θα σας πει ποιο μέγεθος από τα μεσοδόντια βουρτσάκια
πρέπει να διαλέξετε ώστε να καθαρίσετε αποτελεσματικά και
χωρίς να τραυματίσετε τα μεσοδόντια διαστήματά σας. Όμως
το άριστο, αποτελεσματικό και ταυτόχρονα απαλό βούρτσισμα
δεν μαθαίνεται μόνο με το διάβασμα. Τελειοποιείται με την εξάσκηση! Μην πιέζετε ποτέ το μεσοδόντιο βουρτσάκι ανάμεσα
στα δόντια. Μόνο μια φορά μέσα και μια φορά έξω, κάθε μέρα
είναι αρκετό. Ιδανικά η διαδικασία πρέπει να γίνεται στο τέλος
της ημέρας πριν ή μετά το βραδινό βούρτσισμα.

Τοποθετήστε το μεσοδόντιο βουρτσάκι στο σημείο όπου
αρχίζει το μεσοδόντιο κενό. Δώστε του μια κλίση με κατεύθυνση το κέντρο του δοντιού και σπρώξτε το ελαφρά υπό γωνία
προς το κέντρο του δοντιού. Το σύρμα στο μεσοδόντιο βουρτσάκι πρέπει να είναι πολύ λεπτό και οι τρίχες όσο πιο ντελικάτες και μακριές γίνεται. Έτσι το μεσοδόντιο βουρτσάκι μπορεί
να γεμίσει όλο το κενό ανάμεσα σε δύο δόντια απαλά και με
φροντίδα.

Αν ωστόσο το μάτωμα συνεχίζεται για καιρό, επισκεφθείτε τον
οδοντίατρό σας.

Γιατί το βράδυ;

Κατά τη διάρκεια της μέρας το σάλιο και οι κινήσεις των
χειλιών αφαιρούν υπολείμματα τροφών και πλάκα. Τη νύχτα
αντίθετα, όταν κοιμόμαστε εκκρίνεται ελάχιστο σάλιο μέσα στο
στόμα και τα χείλη δεν κινούνται σχεδόν καθόλου. Τότε λοιπόν
η πλάκα και τα βακτηρίδια μπορούν να ευδοκιμήσουν ανενόχλητα! Γι’ αυτό ιδανικά ο σχολαστικός καθαρισμός των δοντιών
και των μεσοδόντιων διαστημάτων πρέπει να γίνεται προτού
πάμε για ύπνο. Αν όλα τα παραπάνω συνδυαστούν με τη σωστή
τεχνική βουρτσίσματος, τότε έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα για τη
σωστή στοματική υγιεινή.
Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί η σπουδαιότητα της μείωσης του κινδύνου ανάπτυξης κοιλοτήτων με μια διεξοδική προσέγγιση όσον αφορά την πρόληψή τους από τον Οδοντίατρο, ο
οποίος θα εκτιμήσει τον κίνδυνο και θα εκπαιδεύσει σωστά και
ξεχωριστά τον κάθε ασθενή, τόσο σχετικά με τη σωστή χρήση
της οδοντόβουρτσας όσο και με τον μεσοδόντιο καθαρισμό.

Πηγές:

Μην σοκαριστείτε αν τα ούλα σας ματώσουν τις πρώτες
φορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα τραυματίσατε, αλλά δείχνει
ότι υπάρχει φλεγμονή εξαιτίας της κρυμμένης παλιάς πλάκας.
Πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική αντίδραση. Το μεσοδόντιο βουρτσάκι γρήγορα θα βοηθήσει στην υποχώρηση
της φλεγμονής και το αίμα θα σταματήσει. Αν μετά από μία
εβδομάδα δεν δείτε άλλο αίμα τότε τα καταφέρατε: η φλεγμονή υποχώρησε και ο κίνδυνος της περιοδοντίτιδας απετράπη.

Η δύναμη του χαμόγελου, Αφροδίτη Κακάμπουρα, Καθηγήτρια Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής, Περιοδικό White Tales, Μάρτιος 2018, Εκδόσεις Omnipress.
Οδοντίατρος και βούρτσισμα, Dr. Πένυ Σπυροπούλου Χειρ. Οδοντίατρος – Προσθετολόγος, Περιοδικό White Tales, Ιούνιος 2018,
Εκδόσεις Omnipress.
Αναδημοσίευση άρθρου από το περιοδικό Inside Dentistry, Μάιος
2017, Περιοδικό Dentorama, Δεκέμβριος/Ιανουάριος 2018.
Δικτυακός ιστότοπος : https://www.curaprox.com/gr-el/oralhealth
Δικτυακός ιστότοπος: www.kelownadentalsolutions.ca/blog/post/48/
Dental_care_during_and_after_braces_or_aligners/
Δικτυακός ιστότοπος: http://dentalopinions.blogspot.com/2012/03/
blog-post_18.html
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ΑΛΛΑΓΗ
ΩΡΑΣ,
ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΦΟΡΑ;

1

3

Κάθε χρόνο τα ξημερώματα της τελευταίας
Κυριακής του Οκτωβρίου γυρίζουμε τα ρολόγια
μας μία ολόκληρη ώρα μπροστά. Η ώρα αυτή
που κερδίζουμε τον Οκτώβριο μειώνεται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Η αλλαγή αυτή είναι ταυτόχρονη για όλα τα κράτη τα οποία έχουν
υιοθετήσει αυτό το μέτρο.
ΟΜΩΣ ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΑΥΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ;
Το βασικό πλεονέκτημα της χρήσης αυτού του
μέτρου είναι η καλύτερη αξιοποίηση του φωτός
της ημέρας με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση
ενέργειας.

Σ

την Ελλάδα η θερινή ώρα εφαρμόστηκε αρχικά το 1932,
από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, εγκαταλείφθηκε όμως γρήγορα. Αργότερα, το 1973, αποφασίστηκε η υιοθέτηση του μέτρου της θερινής ώρας από μεγάλο αριθμό κρατών
λόγω της ενεργειακής κρίσης που έπληξε την Ευρώπη. Στην
Ευρώπη επέβαλε νόμο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη θερινή
ώρα. Αν και πολλές χώρες ήταν αντίθετες , ακολούθησαν τον
νόμο, γιατί θα υπήρχε πρόβλημα συνεννόησης, αν κάθε χώρα
εφάρμοζε τη δική της ζώνη ώρας. Το νέο αυτό μέτρο πρωτοεφαρμόστηκε στην Ελλάδα το 1975. Από τότε μέχρι και σήμερα
η αλλαγή της ώρας εφαρμόζεται πιστά στη χώρα μας.
Αυτή τη στιγμή οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατανέμονται σε τρεις διαφορετικές ωριαίες ατράκτους, την ώρα της
Δυτικής Ευρώπης ( Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο)
, την ώρα της Κεντρικής Ευρώπης (17 Χώρες) και την ώρα της
Ανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Εσθονία,
Φινλανδία, Λετονία, Λιθουανία και Ρουμανία).
Η υποχρέωση αυτή της αλλαγής της ώρας θεσπίστηκε κυρίως για λόγους εξοικο- νόμησης ενέργειας. Όμως η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται είναι μικρή σε σχέση με την κατανάλωση
περισσότερου πετρελαίου για θέρμανση, ενώ οι αλλαγές αυτές
επικρίνονται όλο και περισσότερο εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία, αφού προκαλούν καταπόνηση στον ανθρώπινο οργανισμό, δυσκολίες και διαταραχές στον ύπνο και
αδυναμία συγκέντρωσης.
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Έτσι, ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλωντ Γιουνκέρ, παρουσίασε την πρόταση να τερματισθεί η υποχρέωση της αλλαγής της ώρας, με βασικό επιχείρημα ότι βλάπτει την υγεία
των πολιτών. Βασίστηκε κυρίως στο αποτέλεσμα μιας διαβούλευσης που έγινε στο διαδίκτυο στην οποία απάντησαν 4,6
εκατομμύρια άνθρωποι, το 84% των οποίων τάχθηκε υπέρ της
κατάργησης της αλλαγής της ώρας.
Η πρόταση αυτή πρέπει να υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για να τεθεί σε εφαρμογή. Στη συνέχεια, έγκειται
στα κράτη–μέλη να καθορίσουν ποια ώρα επιθυμούν να διατηρήσουν, τη θερινή ή τη χειμερινή.
Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε
πρόταση για διακοπή των εποχικών αλλαγών του χρόνου εντός
του 2019, αλλά η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού με 23
ψήφους υπέρ και 11 κατά αποφάσισε ότι η αλλαγή της ώρας
πρέπει να σταματήσει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2021
για τις χώρες που θέλουν να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή
ώρα, ενώ για τα κράτη – μέλη που επιθυμούν τη χειμερινή ώρα
η αλλαγή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου της
ίδιας χρονιάς.
Η απόφαση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού πρέπει να εγκριθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, ώστε να εγκριθεί νομοθετική πρόταση για τη διακοπή
του ισχύοντος συστήματος εξαμηνιαίων αλλαγών της ώρας μεταξύ της εποχής του καλοκαιριού και του χειμώνα.
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ΔΙ Α ΣΗ Μ Α ΡΟΛΟ ΓΙ Α
BIG BEN
Μπιγκ Μπεν είναι το ψευδώνυμο για τη μεγάλη καμπάνα και
το ρολόι στο βόρειο άκρο των ανακτόρων του Ουεστμίνστερ
στο Λονδίνο, και έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτερα, ώστε να παραπέμπει γενικά στο ρολόι ή τον πύργο του ρολογιού. Είναι το
μεγαλύτερο τεσσάρων όψεων ρολόι με καμπάνες και ο πύργος
του ρολογιού είναι ο τρίτος ψηλότερος στον κόσμο. (φ.1)
PHILADELPHIA CITY HALL
Το Δημαρχείο της Φιλαδέλφειας είναι η έδρα της κυβέρνησης για την πόλη της Φιλαδέλφειας της Πενσυλβανίας. Το
κτίριο κατασκευάστηκε από το 1871 έως το 1901 στην πλατεία
Peen.Τα κύρια εξωτερικά υλικά είναι ασβεστόλιθος, γρανίτης
και μάρμαρο. Το τελικό κόστος κατασκευής ήταν 24 εκατομμύρια δολάρια. (φ.2)
MAKKAΗ ROYAL CLOCK TOWER HOTEL
Αυτό το πολυτελές ξενοδοχείο 76 ορόφων είναι ένα από
τα ψηλότερα κτίρια στον κόσμο και στεγάζεται στον πύργο
Makkah Clock Tower, ενώ βρίσκεται μόλις 100μ. μακριά από το
μεγάλο τζαμί Μασγίντ αλ-Χαράμ της Μέκκας. (φ.3)
THE PRAGUE ASTRONOMICAL CLOCK
Το ρολόι εγκαταστάθηκε στην Πράγα για πρώτη φορά το
1410. Είναι το τρίτο παλαιότερο αστρονομικό ρολόι στον κόσμο
και το παλαιότερο που λειτουργεί ακόμα. (φ.4)
RATHAUS GLOCKENSPIEL
Το Rathaus-Glockenspiel του Μονάχoυ αποτελεί τουριστικό
αξιοθέατο στο Marienplatz, ,στην καρδιά του Μονάχου. Αποτελείται από 43 καμπάνες και 32 αριθμούς μεγέθους ζωής. Το
άνω μισό του Glockenspiel αναφέρει την ιστορία του γάμου του
τοπικού δούκα Wilhelm V με τη Ρενάτα της Λωρραίνης. (φ.5)

THE SPASSKAYA TOWER
Είναι ο κύριος πύργος στον ανατολικό τοίχο του Κρεμλίνου της Μόσχας με θέα στην Κόκκινη Πλατεία. Ο Πύργος
Spasskaya χτίστηκε το 1491 από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Pietro
Antonio Solari. (φ.6)
THE ZYTGLOGGE TOWER
Το Zytglogge είναι ένας μεσαιωνικός πύργος στη Βέρνη της
Ελβετίας. Χτισμένος στις αρχές του 13ου αιώνα έχει εξυπηρετήσει την πόλη ως πύργος Φρουράς, φυλακή, πύργος ρολογιού, κέντρο αστικής ζωής και πολιτικό μνημείο. (φ.7)
RAJABAI CLOCK TOWER
Eίναι ένας πύργος ρολογιού στη Νότια Βομβάη της Ινδίας.
Βρίσκεται στα όρια της πανεπιστημιούπολης Fort του Πανεπιστημίου της Βομβάης. Βρίσκεται σε ύψος 85 μ. (25 όροφοι).
Ο πύργος είναι μέρος του βικτοριανού και Art Deco Ensemble
της Βομβάης, το οποίο προστέθηκε στον κατάλογο των τόπων
παγκόσμιας κληρονομιάς το 2018. (φ.8)

Πηγές:
ΑΠΕ-ΜΠΕ, REUTERS / HASSAN ALI, REUTERS / CHRIS WATTIE,
PIXABAY, PINTEREST
www.fwtovoltaikaa.weebly.com
www.cnn.gr
www.kathimerini.gr
Συμμετέχοντες μαθητές:
Κατερίνα Καράμπελα, Κωνσταντίνος Κουδουνάκος, Δημήτρης
Κουσκούκης, Αρχοντία Κριεμάδη, Αλεξάνδρα Λουκοπούλου,
Σπύρος Μαλτέζος, Θοδωρής Μαρσέλος, Ξανθίππη Μαυρίκη,
Δήμητρα Μεκλή, Κάρολος Μιτακίδης, Ελευθερονίκη Μπαλιούση, Ανδρομάχη Νικολακάκη, Ελεονώρα Ντάκου, Φώτης Πεταλάς, Μιχάλης Τσεβάς
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Τουρίκη Χαρά, Μαθηματικός
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Ρήγας
Βελεστινλής:
Τα Δίκαια
του Ανθρώπου

1

3
2β
1 Χαλκογραφία του Ρήγα Φεραίου
2β Διασωθέν χειρόγραφο του έργου του «Φυσικής Απάνθισμα»
3 Ο Ρήγας Φεραίος στην φυλακή κρατούμενος των Αυστριακών Χαλκογραφία Ο. Αργυρού

Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798)
Στην Κωνσταντινούπολη, στη Βλαχία, στη Βιέννη

2α

2αΠορτραίτο του Ρήγα,
τοιχογραφία του
Θανάση Παγώνη στο
πατρικό του σπίτι στη
Δράκια Πηλίου το1870

Τα πρώτα χρόνια

Ο

Ρήγας Βελεστινλής γεννήθηκε το 1757 στο Βελεστίνο της
Θεσσαλίας, όπου βρίσκονται και τα ερείπια της αρχαίας
πόλης Φερές, από εύπορη οικογένεια. Ρήγας ήταν το βαπτιστικό του όνομα, ιδιαίτερα συνηθισμένο στην περιοχή της Μαγνησίας. Η προσωνυμία «Φεραίος» του δόθηκε αργότερα από λόγιους που ταύτισαν το Βελεστίνο με τις αρχαίες Φερές. Ο ίδιος
αργότερα στα βιβλία και στα έγγραφά του πρόσθεσε το επώνυμο «Βελεστινλής», από το όνομα της γενέτειράς του και πάντα
υπέγραφε ως «Ρήγας Βελεστινλής». Στα εφηβικά του χρόνια
(12-16), έζησε τις σφαγές και τις καταστροφές των Τούρκων
στην Πελοπόννησο, στη Στερεά και στη Θεσσαλία. Οι πληροφορίες που έχουμε για τη ζωή του Ρήγα και για τον ίδιο εν γένει
προέρχονται από τον Χριστόφορο Περραιβό, στενό συνεργάτη
και συναγωνιστή του, αφού δεν υπάρχει καμιά άλλη ουσιαστική
γραπτή μαρτυρία ή πληροφορία. Σύμφωνα με τον Περραιβό,
όταν ο Ρήγας έγινε δεκαέξι ετών, ο πατέρας του Κυρίτσης,
τον έστειλε στη Ζαγορά του Πηλίου για μια συστηματικότερη
εκπαίδευση ή και στα Αμπελάκια. Μετά την αποφοίτησή του
από το σχολείο της Ζαγοράς έγινε δάσκαλος στην κοινότητα
Κισσού Πηλίου. Αργότερα, σε ηλικία περίπου είκοσι χρονών,
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα του, γιατί σκότωσε
μετά από φιλονικία έναν Τούρκο αξιωματούχο, που καταπίεζε
την οικογένειά του.
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Λίγο μετά το 1777 βρίσκουμε τον Ρήγα στην Κωνσταντινούπολη, μετά από πρόσκληση του πρέσβη της Ρωσίας για σπουδές. Εκεί γνωρίστηκε με τους φαναριώτικους κύκλους και έγινε
γραμματικός του πρίγκιπα Αλέξανδρου Υψηλάντη, πρώην ηγεμόνα της Βλαχίας. Η επαγγελματική του ιδιότητα ως «γραμματικού», αποτέλεσε το εφαλτήριο για να μπορεί να επικοινωνεί
απρόσκοπτα με τους ισχυρούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του Ελληνισμού της Διασποράς. Στην Κωνσταντινούπολη
διεύρυνε τις σπουδές του στη γαλλική και γερμανική γλώσσα
και από εκεί μετέβη στην παραδουνάβια ηγεμονία της Βλαχίας,
όντας πλέον στην ηλικία των τριάντα χρονών. Την εποχή εκείνη
η Βλαχία και ιδιαίτερα το Βουκουρέστι ήταν κέντρο ελληνικής
πνευματικής κίνησης και συγκέντρωνε πολλούς γνωστούς λογίους. Ο Ρήγας εισήλθε στον πνευματικό κύκλο του λογίου Κανταρζή, έγινε γραμματικός των Ηγεμόνων και συμμετείχε στα
κοινά της περιοχής του αναπτύσσοντας έντονη δραστηριότητα. Τότε άρχισαν να σχηματίζονται μέσα του τα οράματα της
ανάστασης των Ελλήνων και της συντονισμένης δράσης των
λαών της Βαλκανικής κατά της σουλτανικής κυριαρχίας.
Μετά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο και την ήττα της Τουρκίας,
ο Ρήγας κατέφυγε στη Βιέννη (1790). Η Βιέννη ήταν μια από τις
πιο κοσμοπολίτικες και πιο λαμπρές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες,
κέντρο των κρισιμότερων διεθνών εξελίξεων και μεγάλη εστία
του Ελληνισμού της διασποράς. Ο άνετος τρόπος ζωής των
Ελλήνων μέσα στο ανεπτυγμένο αυτό ευρωπαϊκό περιβάλλον
δημιούργησε-παράλληλα με την ανάπτυξη των γραμμάτων- και
τις προϋποθέσεις για την επιδίωξη της πολιτικής και εθνικής
ανεξαρτησίας για τη δουλωμένη στον Οθωμανό πατρίδα. Ο Ρήγας έκανε τη Βιέννη έδρα της επαναστατικής δράσης του. Στο
σύντομο διάστημα της παραμονής του εκεί (1790-1791), τύπωσε και κυκλοφόρησε τα πρώτα του βιβλία: το «Σχολείον των
ντελικάτων εραστών», μεταφράσεις γαλλικών ρομάντζων και
το «Φυσικής απάνθισμα», μια επιλογή από φυσικές και αστρο-
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4 Ο Ρήγας απαγγέλει τον ΘΟΥΡΙΟ.
Πίνακας του Θεόφιλου
5 Η υπογραφή του Ρήγα από τον τοίχο της ταβέρνας GriechenBeisel
στη Βιέννη
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6 Ο Ρήγας Φεραίος, έργο του Χαράλαμπου Παχή (1871), ελαιογραφία
σε μουσαμά (Συλλογή Ιδρύματος Ε.
Κουτλίδη, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου)

νομικές γνώσεις της εποχής, που προοριζόταν για διδακτικό
βιβλίο. Στην «Φυσική» ο Ρήγας παρέθεσε και την επιγραμματική
φράση «όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά», που
αποτελεί την πεμπτουσία του ευρωπαϊκού και του νεοελληνικού διαφωτισμού. Η γλώσσα που χρησιμοποίησε ήταν απλή και
λιτή, ώστε να γίνεται κατανοητή από τους αναγνώστες. Ο ίδιος
τόνιζε ότι σκοπός του ήταν να ωφελήσει το γένος του να κατανοήσει το περιεχόμενο των δύσκολων θεμάτων που μελετούσε
και όχι να κάνει επίδειξη των γνώσεων του, να επισωρεύσει λέξεις αυξάνοντας σε πολλές σελίδες τα κείμενά του.
Το 1791 ο Ρήγας γύρισε στο Βουκουρέστι, όπου προγραμμάτισε σε γενικές γραμμές τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργούσε. Στη Βιέννη επανήλθε το 1796 και παρέμεινε ως το τέλος του 1797, εποχή που αρχίζει να εφαρμόζει το μεγαλόπνοο
επαναστατικό του σχέδιο για την ελευθερία της Ελλάδας και
των άλλων Βαλκανικών λαών από την Οθωμανική τυραννία. Ως
πραγματικός ηγέτης ο Ρήγας θέλησε αρχικά να προετοιμάσει
ψυχολογικά τους Έλληνες, να τονώσει το ηθικό τους και μετά
να τους ωθήσει στο μεγάλο αγώνα της Επανάστασης. Για να
αφυπνιστούν οι Έλληνες χρειάζονταν βιβλία, μηνύματα, ενθουσιασμό, ποιήματα και τραγούδια που να αγγίζουν τις καρδιές.
Έτσι ο Ρήγας προχώρησε στην εκδοτική και επαναστατική του
δραστηριότητα. Τύπωσε σε δώδεκα φύλλα τη «Χάρτα της Ελλάδος», που απεικόνιζε όλη τη Βαλκανική, από το Δούναβη ως
την Κρήτη και από το Ιόνιο ως τη Δυτική Μικρά Ασία και συνέθεσε το «Θούριο», ένα εμβατήριο κατά της σκλαβιάς, ένα φλογερό επαναστατικό σάλπισμα, που καλούσε όλους τους λαούς
της Βαλκανικής σε γενικό ξεσηκωμό. Παράνομα τύπωσε το
επαναστατικό κείμενο με τίτλο «Νέα πολιτική διοίκησις των κατοίκων της Ρούμελης, της Μ. Ασίας, των Μεσογείων νήσων και
της Βλαχομπογδανίας», που περιείχε την Επαναστατική Προκήρυξη, τα Δίκαια (= Δικαιώματα) του Ανθρώπου, το Σύνταγμα
και το Θούριο. Για τη σύνταξη του κειμένου ο Ρήγας βασίστηκε
μερικώς στα γαλλικά επαναστατικά συντάγματα.

7 Αναμνηστική πλάκα
στον πύργο Νεμπόισα,
στον οποίο ο Ρήγας
Φεραίος βρήκε φρικτό
θάνατο
8 Ο πύργος Νεμπόισα στο
Βελιγράδι
9 Η ταβέρνα των ελλήνων
στην Βιέννη, που σύχναζαν οι Έλληνες την εποχή του Ρήγα Φεραίου.

Τα Δίκαια του Ανθρώπου
Πολυσύνθετη προσωπικότητα ο Ρήγας, με έντονες ανησυχίες και ιδεολογικούς προσανατολισμούς, συνέταξε πρώτος
την πλέον ολοκληρωμένη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία υιοθετήθηκαν σχεδόν αυτούσια το 1948 από
την οικουμενική διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου (ΟΔΔΑ). Παρόλο που επηρεάστηκε από τη Γαλλική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δεν αντέγραψε
δουλικά το περιεχόμενό τους, αλλά το προσάρμοσε, όχι μόνο
με βάση το Ελληνικό Κοινοτικό Δίκαιο – που προϋπήρχε της
Γαλλικής Επανάστασης και του οποίου οι ρίζες βρίσκονταν
στην παλαιά Δημοκρατική Ελλάδα – αλλά και με βάση την ελληνική και βαλκανική πραγματικότητα. Συγκλονίζουν οι μεστές σε
οικουμενικό ανθρωπισμό και δημοκρατικότητα πρωτοποριακές
του ιδέες για τα «Δίκαια του Ανθρώπου», που περιέχουν 35 άρθρα (έναντι 17 της Γαλλικής Διακήρυξης) και καλύπτουν όλα τα
θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κι ενώ η Γαλλική Επανάσταση κατοχύρωσε τα ατομικά δικαιώματα, ο Ρήγας προχώρησε πιο πολύ καθώς οραματίστηκε την αναγνώριση συλλογικών
ανθρώπινων δικαιωμάτων ανεξάρτητα από διακρίσεις φυλής,
χρώματος και θρησκείας.

άδραξε 41

Απόσπασμα από το επαναστατικό κείμενο
Άρθρον 1. Ο σκοπός όπου απ’ αρχής κόσμου οι άνθρωποι συμμαζώχτηκαν από τα δάση την πρώτη φορά, δια να κατοικήσουν όλοι
μαζί κτίζοντας χώρες και πόλεις, ήταν για να αλληλοβοηθιούνται
και να ζούνε ευτυχισμένοι, και όχι να αλληλοτρώγονται ή να ρουφά το αίμα τους ένας. Τότε έκαμαν βασιλέα για να αγρυπνεί για
τα συμφέροντά τους, για να είναι βέβαιοι στην απόλαυση των φυσικών δικαίων, τα όποια δεν έχει την άδεια να τους τα αφαιρέσει
κανένας επί της γης.
Άρθρον 2. Αυτά τα φυσικά δίκαια είναι: πρώτον το να είμαστε όλοι
ίσοι και όχι ο ένας ανώτερος από τον άλλο· δεύτερο να είμαστε ελεύθεροι, και όχι ο ένας σκλάβος του άλλου· τρίτο να είμαστε σίγουροι
στη ζωή μας και κανένας να μη μπορεί να μας την πάρει άδικα και
κατά τη φαντασία του· και τέταρτον την περιουσία που κατέχουμε
κανένας να μη μπορεί να μας την αγγίξει, αλλά να είναι δική μας και
των κληρονόμων μας.
Άρθρον 3. Όλοι οι άνθρωποι, Χριστιανοί και Τούρκοι, κατά φυσικό
λόγο είναι ίσοι. Όταν φταίξει κάποιος, οποιασδήποτε θρησκείας και
αν είναι, οποιασδήποτε κατάστασης, ο νόμος είναι ο αυτός για το
πταίσμα και αμετάβλητος· ήτοι δεν τιμωρείται ο πλούσιος λιγότερο
και ο πτωχός περισσότερο για το αυτό σφάλμα, άλλα ίσια ίσια.
Άρθρον 4. Ο νόμος είναι εκείνη η ελεύθερη απόφαση που συντάχθηκε με την συγκατάθεση όλου του λαού· ήτοι όλοι θέλουμε ότι ο φονιάς να φονεύεται, αυτός λέγεται νόμος, και είναι ο ίδιος για όλους
μας στην απόδοση δικαιοσύνης· και πάλι άλλος που υπερασπίζεται,
ήτοι όλοι θέλουμε να εξουσιάζουμε την περιουσία μας, κανένας λοιπόν δεν έχει την άδεια να μας πάρει δυναστικά τίποτα. Αυτός είναι
νόμος, επειδή μονάχοι μας το δεχόμαστε και το θέλουμε. Ο νόμος
υπάρχει έτσι ώστε πάντοτε να προστάζει ό,τι πράγμα είναι δίκαιο και
ωφέλιμο στη «συγκοινωνία» της ζωής μας και να εμποδίζει εκείνο
που μας βλάπτει.
Άρθρον 5. Όλοι οι συμπολίτες να δύνανται να έχουν πρόσβαση στις
αξίες και τα δημόσια αξιώματα. Τα ελεύθερα γένη δε γνωρίζουν καμίαν αιτία προτίμησης στις εκλογές τους, παρά τη φρόνηση και την
προκοπή· δηλαδή ο καθένας, όταν είναι άξιος και προκομμένος για
μία δημόσια εργασία, να μπορεί να την αποκτήσει· απεναντίας δε,
μη όντας άξιος αλλά χυδαίος, δεν πρέπει να του δίδεται γιατί, μη
ξέροντας πως να την εκτελέσει, προσκρούει και βλάπτει το κοινό με
την αμάθεια και την ανεπιδεξιότητά του.
Άρθρον 6. Η ελευθερία είναι εκείνη η δύναμη που έχει ο άνθρωπος
στο να κάμνει όλα εκείνα ώστε να μη βλάπτει τα δίκαια του γείτονά
του. Αυτή έχει ως θεμέλιο τη φύση, γιατί φυσικά αγαπάμε να είμαστε
ελεύθεροι· έχει ως κανόνα τη δικαιοσύνη, γιατί η δίκαιη ελευθερία
είναι καλή· έχει ως φύλακα το νόμο, γιατί αυτός προσδιορίζει έως
πού πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Το ηθικό σύνορο της ελευθερίας
είναι τούτο το ρητό: Μην κάμνεις στον άλλο εκείνο που δεν θέλεις
να σου κάμνουν.
Άρθρον 7. Το δίκαιο του να φανερώνουμε τη γνώμη μας και τους
συλλογισμούς μας, τόσον με την τυπογραφία, όσο και με άλλον
τρόπον· το δίκαιον του να συναθροιζόμαστε ειρηνικά· η ελευθερία
κάθε είδους θρησκείας, Χριστιανισμού, Τουρκισμού, Ιουδαϊσμού,
και τα λοιπά, δεν εμποδίζονται με την παρούσα (σ.σ προτεινόμενη)
διοίκηση. Όταν εμποδίζονται αυτά τα δίκαια, είναι φανερό πως αυτό
προέρχεται από τυραννία, ή πως είναι ακόμη ενθύμηση του εξοστρακισθέντα δεσποτισμού τον οποίο αποδιώξαμε.
Άρθρον 8. Η ασφάλεια είναι εκείνη η προστασία η οποία δίνεται απ’
όλο το έθνος και το λαό στον κάθε άνθρωπο για τη φύλαξη του υποκειμένου του, των δίκαιών του και των υποστατικών του· δηλαδή,
όταν βλάψει ένα μόνον άνθρωπο, ή πάρει άδικα τίποτε απ’ αυτόν,
όλος ο λαός πρέπει να σηκωθεί κατ’ επάνω εκείνου του δυνάστη και
να τον αποδιώξει.
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Άρθρον 9. Ο νόμος έχει χρέος να διαφεντεύει την κοινή ελευθερία
όλου του έθνους και εκείνη του κάθε ανθρώπου, κάτοικου σε τούτη
την αυτοκρατορία, εναντίον της καταπίεσης και της καταδυνάστευσης των διοικητών. Όταν αυτοί διοικούν δίκαια, να τους διαφεντεύει·
αν δε άδικα, να τους αποβάλλει.
Άρθρον 10. Κανένας άνθρωπος να μην εγκαλείται σε απολογία, να
μη συλλαμβάνεται από τους ανθρώπους της δικαιοσύνης και να μη
φυλακίζεται με άλλο τρόπον, παρά καθώς ορίζει ο νόμος· δηλαδή,
όταν αποδειχτεί φταίχτης ο άνθρωπος και όχι κατά την φαντασία και
τη θέληση του κριτή. Κάθε κάτοικος όμως, όταν κλιθεί στην κρίση,
ή νόμιμα συλληφθεί από τους υπηρέτες της δικαιοσύνης, πρέπει να
υποταχτεί αμέσως και να πηγαίνει να κριθεί· γιατί, αν αντισταθεί και
δεν θέλει να πηγαίνει στη δικαιοσύνη, γίνεται φταίχτης· και είναι μεγάλο σφάλμα όταν ο νόμος καλεί κάποιον άνθρωπο, και εκείνος αντιστέκεται με το κακό και δεν υπακούει να πηγαίνει, όντας σίγουρος
ότι δεν τιμωρείται, αν είναι αθώος.
Άρθρον 11. Κάθε επιχείρημα δυνάστη το οποίο ήθελε κάμνει εναντίον
ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έφταιξε, και χωρίς προσταγή του νόμου να θέλουν να τον καταδικάσουν, εκείνο φαίνεται πως είναι μόνον
από το κεφάλι του κριτή και έργο τυραννικό· ο άνθρωπος λοιπόν
τον οποίον θέλουν να καταδυναστεύσουν με αυτόν τον τρόπον, έχει
δίκιο και άδεια να αντισταθεί με όλη του τη δύναμη, να το αποβάλλει
με βία και να μην υποταχθεί.
Άρθρον 12. Εκείνοι οι οποίοι εκδίδουν προσταγές, ή τυχόν θα τις υπογράψουν, ή τυχόν θα τις εκτελέσουν, ή τυχόν θα βάλουν άλλους να
τις τελειώσουν, λέγοντας τους πως είναι πράγματα αναγκαία, χωρίς
να έχει γνώση η διοίκηση, είναι φταίχτες και πρέπει να τιμωρούνται
αυστηρά.
Άρθρον 13. Κάθε άνθρωπος ο οποίος φαίνεται πως είναι αθώος, αν
τον συκοφαντήσουν πως έφταιξε, μέχρι να βεβαιωθεί πως είναι φταίχτης, και είναι ανάγκη να συλληφθεί από τούς ανθρώπους της δικαιοσύνης, κάθε αυστηρότητα, όπως δέσιμο, ύβρεις, ξυλοδαρμοί, οι
οποίοι δεν είναι αναγκαίοι δια την κατακράτηση του ανθρώπου εκείνου, μέχρι να κριθεί, να απαγορεύονται, και μόνον αφού αποδειχτεί
φταίχτης, τότε να του εφαρμόζεται η τιμωρία, κατά πως προβλέπει
ο νόμος.
Άρθρον 14. Κανένας άνθρωπος να μην κρίνεται και να μην τιμωρείται
αλλιώς, παρά αφού ομολογήσει όλα του τα επιχειρήματα και αφού
κατά τούς νόμους κλιθεί στην κρίση· και τιμωρείται τότε μόνον, όταν
είναι ένας νόμος καμωμένος προτού να έχει κάμνει εκείνος το πταίσμα. Ο νόμος μάλιστα ο οποίος φτιάχτηκε να τιμωρήσει εγκλήματα
τα οποία είχαν γίνει κατά τον καιρό όπου αυτός δεν είχε συσταθεί,
λέγεται τυραννία· και το να τιμωρεί ένας νέος νόμος παλαιά εγκλήματα λέγεται ανομία. Λοιπόν ένας άνθρωπος πήρε το βόδι ενός άλλου, και μέχρι τη στιγμή κατά την οποία το πήρε δεν υπήρχε κανένας
νόμος που να εμπόδιζε αυτήν την αρπαγή, εκδόθηκε έπειτα νόμος
να μην αρπάζει ένας του άλλου πράγματα· ο άρπαγας δίνει πίσω το
βόδι, μα όχι γιατί υποχρεώθηκε από το νόμο, επειδή αυτός δεν ήξερε
πως η αρπαγή ήταν κακή.
Άρθρον 15. Ο νόμος πρέπει να προσδιορίζει σωφρονισμούς ακριβώς
και αποδεικτικά αναγκαίους· οι σωφρονισμοί αυτοί να είναι ανάλογοι
με το έγκλημα και ωφέλιμοι στην κοινή διαβίωση (“συγκοινωνία”) των
πολιτών. Ήτοι, αν έδειρε κάποιον άλλο, να δαρθεί μα όχι να αποκεφαλιστεί.
Άρθρον 16. Το δίκαιο του να εξουσιάζει καθένας ειρηνικά τα υποστατικά του είναι εκείνο το όποιον ανήκει σε κάθε κάτοικο· συνεπώς να
τα χαίρεται, να τα μεταχειρίζεται κατά την θέλησή του, να απολαμβάνει τα εισοδήματά του, τον καρπό της τέχνης του, της εργασίας
του και της φιλοπονίας του, χωρίς να μπορέσει ποτέ κανένας να του
πάρει με τη βία ούτε ένα λεπτό.

«Δίκαια του Ανθρώπου»
Άρθρον 17. Να μην είναι εμποδισμένο στους κατοίκους κανένα είδος
εργασίας, τέχνης, γεωργίας, εμπόριο, ή οποιονδήποτε επιχείρημα
ωφέλιμο στην κοινή διαβίωση· η φιλοπονία όλων των πολιτών μπορεί
να εκτείνεται σε όλες τις τέχνες και τις μαθήσεις.
Άρθρον 18. Κάθε άνθρωπος να μπορεί να δουλεύσει σε έναν άλλον
ως υπηρέτης, προσφέροντας τον καιρόν του στη χρήση εκείνου, δεν
μπορεί όμως να πωλήσει τον εαυτόν του, μήτε άλλος να τον πωλήσει, επειδή και το υποκείμενό του δεν είναι σε μόνη την εξουσία
του εαυτού του, άλλα και της πατρίδος. Ο νόμος δε γνωρίζει καμίαν
υποδούλωση μήτε σκλαβιά και στους ίδιους τους δούλους· σώζεται
μόνο μία υπόσχεση, να φροντίζει ο υπηρέτης για την εργασία του,
και να είναι ευγνώμων προς εκείνον ο οποίος τον πληρώνει μισθό, ο
οποίος δεν επιτρέπεται ούτε να τον βρίσει, ούτε να τον δείρει· αναιρεί όμως την συμφωνία, τον πληρώνει έως εκείνη τη στιγμή και τον
αποβάλλει.
Άρθρον 19. Κανένας δε θα στερηθεί το παραμικρότερο μέρος των
κτημάτων του χωρίς τη θέλησή του· αν όμως πρόκειται για δημόσια
ανάγκη, όπως όταν ζητάει η πατρίδα τον κήπο του για να κάμνει αγορά ή άλλο κανένα κτήριο, τότε να αποτιμάται ο κήπος, να πληρώνεται ο ιδιοκτήτης, και έτσι να γίνεται η αγορά ή το κτήριο.
Άρθρον 20. Κάθε δόσιμο έχει να γίνεται μόνο για το δημόσιο όφελος
και όχι για αρπαγές του ενός και του άλλου. Όλοι οι υπήκοοι έχουν
το δίκαιο να συντρέξουν στη φορολογία (στο ρίψιμο του τεφτεριού),
να αγρυπνούν στο σύναγμα των δοσιμάτων και να παίρνουν λογαριασμό απ’ εκείνον όπου τα σύναξε.
Άρθρον 21. Οι δημόσιες συνδρομές και ανταμοιβές είναι ένα ιερό
χρέος της πατρίδας. Το κοινό χρωστά μία βοήθεια προς τους δυστυχείς συμπολίτες, τόσον στο να τους προμηθεύει να έχουν να
εργάζονται, όσο και να δώσει τρόπον ζωής σ’ εκείνους οι οποίοι
δεν μπορούν πλέον να δουλεύουν· όπως, ένας γεωργός μην έχοντας βόδια κάθεται αργός· η πατρίδα έχει χρέος να του δώσει και
να τον συντρέχει, ώστε να τα πληρώσει· ένας σακατεύτηκε εις τον
υπέρ πατρίδας πόλεμο· αυτή πρέπει να τον ανταμείψει και να τον
θρέφει όσο ζει.
Άρθρον 22. Όλοι χωρίς εξαίρεση έχουν χρέος να γνωρίζουν γράμματα· η πατρίδα πρέπει να ιδρύσει σχολεία σε όλα τα χωριά για τα αρσενικά και τα θηλυκά παιδιά. Από τα γράμματα γεννιέται η προκοπή,
με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη. Να εξηγούνται οι παλαιοί
ιστορικοί συγγραφείς, εις δε τις μεγάλες πόλεις να διδάσκεται η γαλλική και η ιταλική γλώσσα, η δε αρχαία ελληνική να είναι απαραίτητη.
Άρθρον 23. Η κοινή επιβεβαίωση και σιγουριά του κάθε πολίτη συνίσταται στην ενέργεια όλων των πολιτών. Ήτοι να στοχαζόμαστε πως,
όταν πάθει ένας τίποτα κακό, να αγγίζονται όλοι, και προς τούτο πρέπει να βεβαιώσουμε στον καθένα την μεταχείριση και την προφύλαξη
των δικαίων του. Αυτή η σιγουριάς θεμελιώνεται πάνω στην αυτεξουσιότητα τού έθνους, ήτοι όλο το έθνος αδικείται, όταν αδικείται ένας
μόνος πολίτης.
Άρθρον 24. Αυτή η αυτεξουσιότητα δεν έχει το κύρος, αν τα όρια των
δημοσίων αξιωμάτων δεν είναι φανερά προσδιορισμένα από το νόμο
και αν δεν είναι αποφασισμένο ρητά το να δίδουν λογαριασμό όλοι
οι αξιωματούχοι.
Άρθρον 25. Η αυτοκρατορία είναι θεμελιωμένη στο λαό. Αυτή είναι
μία, αδιαίρετη, απροσδιόριστη και αναφαίρετη. Δηλαδή ο λαός μόνον μπορεί να προστάζει, και όχι ένα μέρος ανθρώπων ή μία πόλη·
και μπορεί να προστάζει για όλα χωρίς κανένα εμπόδιο.
Άρθρον 26. Κανένα μέρος του λαού δε μπορεί να ενεργήσει τη δύναμη όλου του έθνους· κάθε μέλος όμως του αυτοκράτορα λαού, συναγόμενο, έχει δίκαιον να πει το θέλημά του με μία σωστή ελευθερία.

σε επιμέλεια και γλωσσική
προσαρμογή του Γιώργου Πρίμπα

Άρθρον 27. Κάθε άνθρωπος ο οποίος ήθελε αρπάξει την αυτοκρατορία και την εξουσία του έθνους ευθύς να φυλακίζεται από τούς
ελεύθερους άνδρες, να κρίνεται και να τιμωρείται κατά το νόμο.
Άρθρον 28. Ένα έθνος έχει το δίκαιο πάντοτε να μετασχηματίσει και
να μεταλλάξει τη νομοθεσία του· τα πρόσωπα μιας γενιάς δεν δικαιούνται να καθυποτάξουν στους νόμους τους τα πρόσωπα τα οποία
θα γεννηθούν μετά από αυτά.
Άρθρον 29. Κάθε πολίτης έχει ένα ίσο δίκαιο με τους άλλους στο να
συντρέχει να γίνεται ένας νόμος, ή να ονοματίσει τους αξιωματούχους, τους βουλευτές, τους στρατηγούς και τους επιτρόπους του
έθνους.
Άρθρον 30. Τα δημόσια αξιώματα υφίστανται για τόσο καιρό όσο θέλει και κρίνει εύλογο η διοίκηση. Αυτά δεν πρέπει να θεωρούνται ως
ξεχωριστές τιμές, μήτε ως ανταμοιβές, αλλά ως χρέη απαραίτητα
των πολιτών στο να δουλεύσουν για την πατρίδα τους.
Άρθρον 31. Τα εγκλήματα των επιτρόπων τού έθνους και των αξιωματούχων ποτέ δεν πρέπει να μένουν ατιμώρητα. Κανένας δεν έχει
το δίκαιο να στοχάζεται τον εαυτόν του απαραβίαστο περισσότερο
από τους άλλους. Ήτοι, όταν σφάλει μεγάλος ή μικρός, ο νόμος τον
αντιμετωπίζει άφευκτα κατά το σφάλμα του, ας είναι και ο πρώτος
αξιωματούχος.
Άρθρον 32. Το δίκαιο του να υποβάλει ο κάθε πολίτης έγγραφη αναφορά και να διαμαρτύρεται για καμίαν ενόχληση η οποία του γίνεται
προς εκείνους όπου έχουν την εξουσία του έθνους στο χέρι τους,
δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο , ούτε να
του ισχυριστούν πως δεν είναι καιρός ή τόπος, αλλά οποία ώρα και
αν προσέρχεται ο παραπονούμενος πολίτης να γίνεται δεκτή η αναφορά του.
Άρθρον 33. Το να αντιστέκεται ο κάθε πολίτης, όταν τον καταθλίβουν
και τον αδικούν, είναι αποτέλεσμα των ανωτέρω αναφερθέντων δικαίων του, γιατί κανένας δεν αντιστέκεται όταν ξέρει πως θα δικαιωθεί με τη συνδρομή του νόμου.
Άρθρον 34. Όταν ένας μόνος κάτοικος του βασιλείου τούτου αδικηθεί, αδικείται όλο το βασίλειο· και πάλι όταν το βασίλειο αδικείται ή
πολεμείται, αδικείται και πολεμείται ο κάθε πολίτης. Γι’ αυτό δεν μπορεί ποτέ κανείς να πει ότι ή τάδε χώρα πολεμείται, δε με μέλει, γιατί
εγώ ησυχάζω στην δικήν μου· αλλά εγώ πολεμούμαι, όταν η τάδε
χώρα πάσχει ως μέρος του όλου όπου είμαι. Ο Βούλγαρος πρέπει
να κινείται, όταν πάσχει ο Έλληνας, και τούτος πάλιν για εκείνον, και
αμφότεροι για τον Αλβανό ή το Βλάχο.
Άρθρον 35. Όταν η διοίκηση βιάζει, αθετεί, καταφρονεί τα δίκαια του
λαού και δεν εισακούει τα παράπονά του, το να κάμνει τότε ο λαός, ή
κάθε μέρος του λαού, επανάσταση, ν’ αρπάξει τ’ άρματα και να τιμωρήσει τους τυράννους του, είναι το πλέον ιερόν απ’ όλα τα δίκαιά του
και το πλέον απαραίτητο απ’ όλα τα χρέη του. Αν βρίσκονται όμως σε
τόπο όπου είναι περισσότεροι τύραννοι, οι πλέον ανδρείοι πατριώτες και φιλελεύθεροι πρέπει να πιάσουν τα περάσματα των δρόμων
και τα ύψη των βουνών, μέχρι να ανταμωθούν πολλοί, να πληθύνει
ο αριθμός τους, και τότε ν’ αρχίσουν την επιδρομή κατά των τυράννων, ορίζοντες για κάθε δέκα ανθρώπους ένα δέκαρχο, για κάθε
πενήντα πεντηκόνταρχο, για κάθε εκατό εκατόνταρχο· ο χιλίαρχος
να έχει δέκα εκατοντάρχους και ο στρατηγός τρεις χιλίαρχους· ο δε
αρχιστράτηγος πολλούς στρατηγούς. Τα χρέη των πόλεων, των πολιτειών, των χωρών και των κατά μέρος πολιτών τα οποία χρωστούνε
ληφθέντα προ πέντε χρόνων, και σε αυτό το διάστημα πληρωνόταν ο
τόκος στους δανειστές, η παρούσα διοίκηση τα αναιρεί, και οι δανειστές δεν έχουν να ζητούν εις το έξης ούτε κεφάλαιο ούτε υπόλοιπα
από τους οφειλέτες, ωσάν να εξοφλήθηκαν τα δάνεια τους, γιατί αυτοί διπλασιάζουν τα κεφάλαια τους μες σε πέντε χρόνια.
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Οι πρωτοποριακές ιδέες του Ρήγα
για την εκπαίδευση
Στο άρθρο 22 των Δικαίων του ανθρώπου παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι αντιλήψεις του Ρήγα για την εκπαίδευση των νέων:
«Όλοι, χωρίς εξαίρεσιν, έχουν χρέος να ηξεύρουν γράμματα. Η
Πατρίς έχει να καταστήση σχολεία εις όλα τα χωρία δια τα αρσενικά και θηλυκά παιδία. Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή, με
την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη. Να εξηγούνται οι παλαιοί
ιστορικοί συγγραφείς εις δε τας μεγάλας πόλεις να παραδίδεται η
γαλλική και η ιταλική γλώσσα η δε Ελληνική [=αρχαία Ελληνική] να
είναι απαραίτητος.» Όλοι πρέπει να γνωρίζουν γράμματα και να
μορφώνονται, γιατί η μόρφωση είναι σημαντική για τον άνθρωπο.
Για πρώτη φορά καταχωρίζεται σε Σύνταγμα διάταξη για την εκπαίδευση και των κοριτσιών καθιερώνοντας έτσι έμμεσα και την
ισότητα των δύο φύλων. Η μακρόχρονη συμβίωση του ελληνικού
γένους με τους Οθωμανούς και τις απόψεις τους για τη θέση της
γυναίκας στην κοινωνία, είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της
σχεδόν από την εκπαίδευση και τον περιορισμό του ρόλου της
στο σπιτικό περιβάλλον. Ο Ρήγας καθιστά σαφές πως σ΄ ένα χριστιανικό έθνος η ισοτιμία περιλαμβάνει δικαιωματικά και τα δύο
φύλα. Κι ενώ η Πατρίδα έχει την υποχρέωση να φτιάξει σχολεία
σε όλα τα μέρη της επικράτειας για την εκπαίδευση των παιδιών,
ο Ρήγας τονίζει παράλληλα και το «χρέος» του κάθε ανθρώπου
να μαθαίνει γράμματα. Η ενεργητική, προσωπική προσπάθεια του
καθενός στην απόκτηση της γνώσης είναι εξαιρετικής σημασίας
για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Επίσης, κανείς δεν
πρέπει να ξεχνά πως «εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή»,
θέση που είναι πάντα διαχρονική. Ο Ρήγας συνδέει την πρόοδο με
τη μόρφωση. Το έθνος προκόβει, όταν βασίζεται στην ανάπτυξη
των «γραμμάτων», της μόρφωσης, που εν συνεχεία θα οδηγήσει
και στην ανάπτυξη και των άλλων παραμέτρων της κοινωνίας. Η
πνευματική ανάπτυξη κάνει τα έθνη να λάμπουν και να διατηρούνται στο χρόνο. Επιπλέον, η γνώση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας είναι ουσιαστικής σημασίας για τους νέους, γιατί τους βοηθά
να μελετούν τα κείμενα των προγόνων τους, που είναι ανεξάντλητα
σε νοήματα και διδάγματα. Οι «παλαιοί ιστορικοί» θα πρέπει να
εξηγούνται και να αναλύονται στους νέους με τα ανάλογα παραδείγματα, προκειμένου να τους ενισχύουν στην ιστορική τους μνήμη και να αυξάνουν την εθνική τους αυτογνωσία και αυτοσυνειδησία. Τέλος, επειδή στα ταξίδια του οι ξένες γλώσσες τον βοήθησαν
ιδιαίτερα στην επικοινωνία και το εμπόριο, ο Ρήγας προτρέπει στη
διδασκαλία των δύο γλωσσών, της γαλλικής και της ιταλικής.
Μελετώντας το άρθρο 22 συμπεραίνουμε πως ο Ρήγας προπορευόταν της εποχής του, διατυπώνοντας ιδέες που δεν ήταν
καταγεγραμμένες στο Γαλλικό Σύνταγμα του 1793. Η υποχρεωτική εκπαίδευση όλων των παιδιών, η μη εξαίρεση, δηλαδή, των
κοριτσιών αναγνωρίζει στη γυναίκα-μητέρα την μεγάλη της παιδευτική δύναμη στη διάπλαση και ανατροφή των παιδιών της και
θέτει τα στοιχειώδη για την ισότητα ανδρών-γυναικών. Ο ρόλος
της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και πρόοδο του ατόμου και της
κοινωνίας είναι πρωταρχικής σημασίας.
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10 Εξώφυλλο λαϊκής έκδοσης, εικονογραφημένο από τον Σωτήριο Χρηστίδη, από το βιβλίο του Α. Δούρβαρη, Σωτήριος
Χρηστίδης (1858-1940) (Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού
και Ιστορικού Αρχείου, Αθήνα 1993).
11 Η υπέρεια κρήνη των Φερών. Έγχρωμη χαλκογραφία
Edward Dodwell (Βιβλιοθήκη της Βουλής).
12 Η συνοικία του Ρήγα στο Βουκουρέστι: ο ποταμός Νταμπόβιτσα (Βιβλιοθήκη Ρουμανικής Ακαδημίας, Βουκουρέστι).
13 Ο Ρήγας Φεραίος. Έργο του Σωτήριου Χρηστίδη (Βιβλιοθήκη της Βουλής).

Η πρωτοποριακή θέση του Ρήγα
για τη θανατική ποινή
Το 1797 ο Ρήγας εναντιώνεται στη θανατική ποινή σχεδόν δύο
αιώνες πριν την κατάργησή της «εσχάτης των ποινών» από την
Ελλάδα και από άλλες χώρες της Ενωμένης Ευρώπης. Κι ενώ
γνώριζε τις απόψεις των συγγραφέων της εποχής του για την
επιβολή της θανατικής ποινής σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, στο
άρθρο 27 των «Δικαίων του Ανθρώπου» προτείνει: «Κάθε άνθρωπος, οπού ήθελεν αρπάσει [=σφετεριστεί] την αυτοκρατορίαν
και την εξουσίαν του έθνους, ευθύς να φυλακώνεται από τους
ελευθέρους άνδρας, να κρίνεται, και κατά τον νόμον να παιδεύεται [=τιμωρείται]». Δηλαδή, αντικαθιστά τη θανατική καταδίκη
με φυλάκιση και προβάλει την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής.
Στο άρθρο 13 συνιστά, κατά τη σύλληψη και προφυλάκιση του
πολίτη για κάποιο αδίκημα, την αποφυγή κάθε ενέργειας (βασανιστήριο) που προσβάλλει την προσωπικότητα του συλληφθέντα.
Ο ανθρωπισμός που διέπει το στοχασμό του αμβλύνει την αυστηρότητα και σκληρότητα του νόμου: « Κάθε άνθρωπος οπού φαίνεται πώς είναι αθώος, αν τον συκοφαντήσουν πώς έπταισεν, εν
όσω να βεβαιωθή πώς είναι πταίστης, και είναι ανάγκη να πιασθή
από τους ανθρώπους του κριτηρίου, κάθε αυστηρότης, καθώς
δέσιμον, υβρισμοί, δαρμοί, οπού δεν είναι αναγκαία δια την κατακράτησιν του ανθρώπου εκείνου, εν όσω να κριθή, να είναι εμποδισμένα, και μόνον αφού αποδειχθή πταίστης, τότε να γίνεται
αρχή της τιμωρίας εις το υποκείμενόν του, καθώς διαλαμβάνει
ο Νόμος». Ακούραστος αγωνιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
ο Ρήγας χαρισματικός στο πνεύμα, σέβεται την ανθρώπινη υπόσταση και υπερασπίζεται την αξία της ζωής και της ελευθερίας.

«Ο συ μισείς ετέρω μη ποιήσης»
Ο Ρήγας καθιστά νομική επιταγή την ηθική επιταγή, πεμπτουσία του Χριστιανισμού, «ο συ μισείς ετέρω μη ποιήσης». Στο άρθρο 6 καθορίζεται το σύνορο της ελευθερίας: «Η Ελευθερία είναι
εκείνη η δύναμις οπού έχει ο άνθρωπος εις το να κάμη όλον εκείνο, οπού δεν βλάπτει εις τα δίκαια των γειτόνων του. Αυτή έχει
ως θεμέλιον την φύσιν, διατί φυσικά αγαπώμεν να είμεθα ελεύθεροι έχει ως κανόνα την δικαιοσύνην, διατί η δικαία ελευθερία
είναι καλή έχει ως φύλακα τον Νόμον, διατί αυτός προσδιορίζει,
έως που πρέπει να είμεθα ελεύθεροι».

Το μαρτυρικό τέλος του Ρήγα
Τον Δεκέμβριο του 1797 ο Ρήγας αναχώρησε από τη Βιέννη με σκοπό να κατέβει στην Ελλάδα. Κρίνει πως έχει ωριμάσει
ο χρόνος για τον ξεσηκωμό του γένους και τον συντονισμό του
αγώνα. Προτού ξεκινήσει από τη Βιέννη για την πατρίδα, προαποστέλλει στην Τεργέστη κιβώτια με όλο το επαναστατικό υλικό.
Παραλήπτης ήταν ο έμπιστος φίλος του και έμπορος Αντώνιος
Κορωνιός, ο οποίος θα τα έστελνε στην Ελλάδα. Το γράμμα που
συνόδευε το επαναστατικό υλικό, έπεσε στα χέρια του Δημήτρη
Οικονόμου, συνεργάτη του Κορωνιού. Ο Οικονόμου, αφού διάβασε το γράμμα και άνοιξε τα κιβώτια, επειδή φοβήθηκε μήπως
μπλεχτεί σ΄αυτήν τη συνωμοτική κίνηση, πήγε στην αστυνομία.
Όταν ο Ρήγας έφθασε ανυποψίαστος στην Τεργέστη στις 19 Δεκεμβρίου του 1797, συνελήφθη από τους αυστριακούς αστυνομικούς και φυλακίστηκε. Ταυτόχρονα έγιναν συλλήψεις και πολλών
συνεργατών του, τόσο στην Τεργέστη, όσο και στη Βιέννη.
Η σύλληψή του, ακριβώς τη στιγμή που επιχειρούσε να πραγματώσει το μεγάλο του όραμα, τον συγκλόνισε. Στη φυλακή της
Τεργέστης αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με μαχαίρι και χρειάστηκε να περάσουν δύο μήνες περίπου μέχρι να αναρρώσει.
Στις 14 Φεβρουαρίου του 1798 οδηγήθηκε σιδηροδέσμιος στην
Βιέννη. Στις επίμονες ανακρίσεις του για το ποιοι είναι οι συνεργάτες του ο Ρήγας απαντούσε περήφανα: «Συνεργάτες μου είναι
το έθνος όλον, όλοι οι Έλληνες που ποθούν τη λευτεριά…». Στο
μεταξύ, η αυστριακή κυβέρνηση ειδοποίησε την τουρκική και κατόπιν ανταλλαγής εγγράφων ο Ρήγας και οι σύντροφοί του παραδόθηκαν στους Τούρκους. Στις 10 Μαΐου του 1798 οδηγήθηκαν
στο Βελιγράδι και φυλακίστηκαν στον πύργο Νεμπόισα, παραποτάμιο φρούριο του Βελιγραδίου. Εκεί, ύστερα από εντολή του
σουλτάνου, επί σαράντα πέντε ημέρες βασανίστηκαν ανελέητα.
Στις 24 Ιουνίου του 1798 στραγγαλίστηκαν, τα σώματά τους ρίχτηκαν στον Δούναβη και τα πτώματά τους δε βρέθηκαν ποτέ.
Ο Ρήγας στάθηκε γενναίος μέχρι την τελευταία στιγμή. Πρόβαλε αντίσταση στον Τούρκο δεσμοφύλακά του που προσπάθησε να τον μεταφέρει και με δυνατές γροθιές του τσάκισε τα
πλευρά. Πριν αφήσει την τελευταία του πνοή βροντοφώναξε στα
τούρκικα: «Έτσι πεθαίνουν τα παλικάρια! Αρκετό σπόρο έσπειρα.
Αυτός θα βλαστήσει και το γένος μου θα μαζέψει το γλυκό καρπό
του!». Ο καρπός της λευτεριάς ωρίμασε και ο άτυχος Εθνεγέρτης δεν τον γεύτηκε. «Η σύλληψη και ο θάνατος του Ρήγα δεν
υπήρξε απλά μια εθνική τραγωδία για τους Έλληνες. Ο χαμός του
μπορεί να θεωρηθεί ως υπερεθνική και πανανθρώπινη απώλεια».
(Ενεπεκίδης. «Ρήγας Βελεστινλής, επιστροφή από το θρύλο στην
ιστορία»).

Αντί επιλόγου
Ο Γεώργιος Τερτσέτης, προλογίζοντας τα Απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη, γράφει για τον Ρήγα: «Ο Ρήγας Φεραίος
εστάθη ο μέγας ευεργέτης της φυλής μας, το μελάνι του θα είναι
πολύτιμο ενώπιον Θεού, όσο το αίμα του άγιο…». Πράγματι, ο
σπουδαίος αυτός άνδρας, ο φωτισμένος βάρδος της ελευθερίας του γένους μας, θυσιάστηκε για τα εθνικά και πανανθρώπινα
ιδανικά. Τα «Δίκαια του Ανθρώπου» αποτελούν την επιτομή του
απόλυτου σεβασμού της ανθρώπινης ύπαρξης. Στη σκέψη του,
τα κλασσικά δικαιώματα, η ισότητα, η ελευθερία, η προσωπική
ασφάλεια και η ιδιοκτησία είναι αδιαπραγμάτευτα. Το κήρυγμά
του δεν συνοψίζεται μόνο στο «Ως πότε παλληκάρια» και στο
«καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή», αλλά και στο «Όποιος
ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά».
«Αντικειμενικά το έργο του Ρήγα, τελικά, δεν ήταν μόνο για
εκείνη την ιστορική στιγμή της ζωής του, αλλά και για κάθε εποχή, έχει διαχρονικότητα. Μέσα από το έργο του διαπιστώνονται
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14 Ο Κοραής και ο Ρήγας βοηθούν την Ελλάδα να εγερθεί.
Ελαιογραφία σε χαρτόνι. Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. (Συλλογή
Αλέξανδρου Ξύδη).
15 Πορτρέτο Α. Κριεζή

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας του: διαφωτιστής, επαναστάτης, πολιτικός και στρατιωτικός νους, εθνεγέρτης, μάρτυρας και οραματιστής μιας δημοκρατικής πολιτείας
στο Βαλκανικό χώρο. Ο Ρήγας μπορεί να γίνει οδηγός, για να
μπορέσουμε εμείς οι σημερινοί να πορευτούμε σωστά». (Δ. ΑΠ.
Καραμπερόπουλος: Μηνύματα και διδάγματα του Ρήγα Βελεστινλή μέσα από τα έργα του/ Επιστημονική Εταιρεία μελέτης
Φερών- Βελεστίνου- Ρήγα, Αθήνα 2014)

Πηγές:
Ο Ρήγας πίσω από τον Βελεστινλή: http://www.kathimerini.gr/807583/
interactive/epikairothta/hgetes/rhgas-velestinlhs
Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798): http://www.pemptousia.gr/2011/ 05/
rigas-velestinlis-1757-1798/
Η Επαναστατική Προκήρυξη για τα Δίκαια του Ανθρώπου και του Πολίτη. Άρθρα 35: https://averoph.wordpress.com/2013/06/24/
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μηνύματα και διδάγματα του Ρήγα Βελεστινλή μέσα από τα έργα του: http://www.karaberopoulos.gr/el/
arthra-gia-velenstinli/arthra-mhnumata-didagmata-thga-belestinli/
Τα επαναστατικά, ριζοσπαστικά «δίκαια» του Ρήγα Βελεστινλή, πρόδρομος της Οικουμενικής Διακήρυξης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα
του ανθρώπου: http://www.antibaro.gr/article/6892
Η πρωτοποριακή θέση του Ρήγα Βελεστινλή το 1797 εναντίον της
θανατικής ποινής: http://www.elliniki-gnomi.eu/protoporiaki-thesitou-riga-velestinli-1797-enantion-tis-thanatikis-pinis/
Ρήγας Φεραίος: http://rigas-feraios.gr/?page_id=202
Ρήγας Φεραίος: εθνομάρτυρας και πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821: https://www.timesnews.gr/
«Ποια ήταν η καταγωγή και το όνομα του Ρήγα Φεραίου;»: https://
www.sakketosaggelos.gr/Article/3472/
Η Ελληνική Δημοκρατία του Ρήγα: πολυεθνική, δημοκρατική, φιλελεύθερη - του Αριστόβουλου Μάνεση: http://aftercrisisblog.
blogspot.com/2014/03/blog-post_25.html
Συντακτική ομάδα:
Φωτεινή Μπαλιούση, Λάουρα Μπορομπόκα, Κλεάνθη Παπαδοπούλου, Ήλια Πούλιου, Γρηγορία Ράμμου, Δήμητρα Σακκά,
Κωνσταντίνα Σακκά, Βασιλική Σιακανδάρη, Μαρία Σωτηροπούλου, Ελένη Φραγκιαδάκη, Ελευθερία Χατζηκωνσταντινίδη
Ερευνητική ομάδα:
Νικόλαος Μεκλής, Αλέξανδρος Μιτακίδης, Ιωάννης Σπηλιόπουλος, Ελευθέριος Στασινόπουλος, Άγγελος Τζιαγκίδης, Ανδρέας- Παύλος Τσίμαρης
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Δήμητρα Παπανικολοπούλου, Θεολόγος
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η Ιστορία της
ΤΟ Η ΧΟΧΡ Ω ΜΑ
Η ΙΣΤ Ο ΡΙ Α

Η

μουσική της Jazz εμφανίστηκε γύρω στα τέλη του 19ου
αιώνα στη Νέα Ορλεάνη και αποτέλεσε την εξέλιξη της
μουσικής των Αφρικανών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Αμερική ως σκλάβοι. Πρόκειται για ένα μείγμα πολλών ειδών μουσικής, που συνδυάζουν στοιχεία από την Αφρική και τη Δυτική
Ευρώπη.
Στην Αμερική εκείνης της εποχής καθαρές μορφές Αφρικανικής μουσικής συναντάμε στα λαϊκά τραγούδια αλλά κυρίως
στην τελετουργική ή θρησκευτική μουσική, γνωστή ως Spiritual.
Η Νέα Ορλεάνη ήταν το πολιτισμικό χωνευτήρι και δικαίως
χρίζεται η γενέτειρα της Jazz λόγω της κρεολικής κουλτούρας.
Οι Κρεολοί προήλθαν από τις Δυτικές Ινδίες και μιλούσαν γαλλικά και ισπανικά. Κατάφεραν να αναρριχηθούν στις υψηλότερες κοινωνικές τάξεις της Νέας Ορλεάνης, κατά τη διάρκεια
του 19ου αιώνα. Πολλοί εξ αυτών είχαν κλασική μουσική παιδεία σε αντίθεση με τους μαύρους, που ζούσαν απομονωμένοι
στη δυτική πλευρά της πόλης.
Το 1894 και το 1898 ψηφίστηκαν δύο νομοθετικά διατάγματα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη γέννηση της Jazz μουσικής. Εξαιτίας αυτών, οι φυλετικές διακρίσεις εντάθηκαν και
τα πολιτικά δικαιώματα των Κρεολών ελαττώθηκαν σημαντικά,
αναγκάζοντας τους περισσότερους να μετακομίσουν στη δυτική πλευρά της πόλης, όπου ζούσε ο μαύρος πληθυσμός. Ήταν
η στιγμή που η εκλεπτυσμένη και αυστηρή μουσική παιδεία των
Κρεολών θα συναντούσε τα μπλουζ, τα γκόσπελ και τον αυτοσχεδιασμό της αφρικανικής μουσικής κουλτούρας.

Ο ΟΡ ΙΣ Μ Ο Σ
Υπάρχει γενικά μεγάλη δυσκολία να οριστεί η Jazz στο σύνολό της. Ένας ορισμός που διευκρινίζει εν μέρει το περιεχόμενό της είναι ότι πρόκειται για μία μουσική στην οποία ο μουσικός εκτελεί μελωδικές παραλλαγές, αυτοσχεδιάζοντας πάνω
σε μία δεδομένη αρμονική αλλά και ρυθμική βάση.
Ο Φίλιπ Κάρλς, συγγραφέας αλλά και διευθυντής του περιοδικού «Jazz Magazine», είχε αναφέρει: «η έννοια της Jazz
δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στη μουσική. Αν προσπαθήσουμε να την ερμηνεύσουμε αποκλειστικά με μουσικολογικούς
όρους, τότε παραβλέπουμε το πιο σημαντικό της σημείο, το
βασικό της κλειδί, ότι πάνω από όλα η Jazz είναι μια στάση
ζωής, ένας τρόπος να αντιμετωπίζεις τον κόσμο και τη καθημερινή ζωή».
Επίσης ένας σπουδαίος συνθέτης και πιανίστας της Jazz, ο
Τελόνιους Μονκ (Thelonious Monk, 1917-1982) είχε πει:
«Η Τζαζ είναι Ελευθερία»
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Ένα κύριο χαρακτηριστικό που συνετέλεσε στη διαμόρφωση του ηχοχρώματος της Jazz ήταν πως οι περισσότεροι οργανίστες (εάν όχι όλοι) ήταν αυτοδίδακτοι και έτσι η τεχνική του
παιξίματός τους ήταν κάπως ανορθόδοξη. Είναι ενδιαφέρον να
αναφερθεί επίσης πως στην προσπάθειά τους να βρουν το δικό
τους στυλ στην έκφραση αλλά και στον ήχο, χρησιμοποιούσαν
τα μουσικά όργανα ως ανθρώπινες φωνές.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ένα από τα βασικά δομικά στοιχεία της jazz είναι ο αυτοσχεδιασμός. Ο μουσικός παίζει και συνθέτει ταυτόχρονα. Για
αυτό τον λόγο η jazz - ο «ήχος της έκπληξης» όπως την είχε
περιγράψει ο Louis Armstrong – δεν μπορεί να καταγραφεί,
αφού έτσι θα πάψει να είναι αυτοσχεδιαστική και θα χάσει την
ελευθερία προσαρμογής της. Για παράδειγμα, εάν βάλουμε
μια παρτιτούρα μπροστά σε ένα οργανίστα κλασσικής μουσικής και σε ένα τζαζ μουσικό, θα εκτελέσουν το μουσικό αυτό
κομμάτι τελείως διαφορετικά. Ο jazz μουσικός θα «ξεφύγει»
από την παρτιτούρα, αφήνοντας την φαντασία αλλά και τα συναισθήματά του ελεύθερα. Παρ’ όλα αυτά, οι μουσικοί της jazz
πρέπει να ξέρουν τη δομή του κομματιού πριν ξεκινήσουν να
παίζουν (αλλιώς θα «χαθούν» μέσα στον αυτοσχεδιασμό). Κάθε
jazz μελωδία είναι χτισμένη σε μια δομή από προκαθορισμένες
συγχορδίες που συνοδεύουν τη μελωδία.
Ένας εύστοχος παραλληλισμός είναι πως η jazz είναι σαν
ένα σάντουιτς. Η πρώτη συγχορδία μοιάζει με το πάνω κομμάτι
του ψωμιού και η τελευταία με το κάτω. Στη μέση όμως είναι
το πιο σημαντικό, υπάρχει η ελευθερία, η ελευθερία του κάθε
καλλιτέχνη να δημιουργήσει αυτοσχεδιάζοντας.

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ JAZZ
Α. Ragtime (1880-αρχές 1900)
Γύρω στα 1890 εμφανίζεται ένα είδος μουσικής που ονομάζεται «ragtime». Tο ράγκταϊμ αποτέλεσε το πρώτο στιλ χορευτικής jazz. Το χαρακτηριστικό του είναι ο συγκοπτόμενος
ρυθμός. Σύμφωνα με τον Μάρσαλ Στερνς αποτελεί ένα είδος
που κατάγεται από το μενουέτο και το εμβατήριο.
B. Dixeland (1917-1920)
H ονομασία του είδους αυτού προέρχεται από την «Original
Dixieland Jazz Band”, ένα συγκρότημα από τη Νέα Ορλεάνη.
Ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς της Dixieland
μουσικής ήταν ο Louis Armstrong. Γεννήθηκε το 1901 στη Λουιζιάνα της Νέας Ορλεάνης. Άρχισε να παίζει κορνέτα σε ηλικία
μόλις 13 ετών. Θεωρείται «ο πρέσβης» της Jazz μουσικής και
έχει χαρακτηριστεί ως μεγαλοφυΐα της jazz και «ο μεγαλύτερος

τρομπετίστας όλων των εποχών». Ο Armstrong ήταν αυτός που
τελειοποίησε τον αυτοσχεδιασμό της τζαζ όπως τον ξέρουμε
μέχρι και σήμερα.
Άλλος ένας μουσικός – σταθμός της Dixieland μουσικής
ήταν και ο Edward Kennedy «Duke» Ellington (1899-1974). Άρχισε να σπουδάζει πιάνο σε ηλικία επτά ετών αλλά η πρώτη του
επαφή με την jazz ήταν ως έφηβος. Όντας πιανίστας, συνθέτης αλλά και μαέστρος ο Ellington δημιούργησε τη μεγαλύτερη
jazz ορχήστρα (Big Band), που τροφοδότησε την εποχή της
«swing». Συνέχισε να ηγείται της μπάντας του αλλά και να συνθέτει γι’ αυτή μέχρι τον θάνατό του.
Γ. Swing (1935-1945)
Το swing αποτελεί ουσιαστικά έναν ενδιάμεσο σταθμό ανάμεσα στην παραδοσιακή και στη μοντέρνα jazz. Η ονομασία του
προέρχεται από το αγγλικό ρήμα swing που σημαίνει «κουνιέμαι». Το swing ως στυλ της jazz εμφανίστηκε για πρώτη φορά
κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, δηλαδή λίγο μετά το
1920 στο Σικάγο, με στόχο να εξυψώσει το ηθικό όλων των ανθρώπων στην Αμερική μέσω της αισιόδοξης αίσθησής της.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1930, μια εποχή γνωστή ως
«swing» εποχή, ο χορός swing έγινε ο εθνικός χορός. Ένα από
τα θετικά στοιχεία της swing, αποτέλεσε το γεγονός ότι στις
ορχήστρες, για πρώτη φορά, βλέπουμε λευκούς και νέγρους
μουσικούς μαζί. Αυτό ήταν μια νίκη στις φυλετικές διακρίσεις
των Αμερικανών.
Δ. Bebop (1940-1950 )
Στις αρχές της δεκαετίας του 1940, οι τζαζ μουσικοί αναζητούσαν νέες κατευθύνσεις για να εξερευνήσουν. Έτσι δημιουργήθηκε ένα νέο στυλ jazz, που ονομάζεται Bebop. Η Bebop
μουσική είχε γρήγορους ρυθμούς, σύνθετες μελωδίες και
πολύπλοκες αρμονίες. Οι μπάντες σταματούν πλέον να είναι
μεγάλες, καθώς δεν απευθύνονταν σε χορευτικά ακροατήρια,
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους μουσικούς για ακόμα περισσότερο αυτοσχεδιασμό. Ένας από τους κύριους εκπρόσωπους της είναι ο τρομπετίστας Dizzy Gillespie. H Bibop μουσική
θεωρήθηκε «η jazz των διανοούμενων».
Ε. Cool Jazz (1940-1950)
H Cool Jazz αναπτύχθηκε στα τέλη του 1940 περίπου την
ίδια εποχή με την Βebop. Με επιρροές από συνθέτες του 20ού
αι. όπως τον Igor Stravinsky και τον Cold Debussy, η μουσική
αυτή ήταν πιο εκλεπτυσμένη, ατμοσφαιρική και συγκρατημένη.
Κυριότεροι εκπρόσωποι αυτής, ο Milew Daviw και ο Gil Evans.
ΣΤ. Free Jazz (δεκαετία του 1960)
H Free Jazz (Φρι τζαζ) έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την
προσπάθησα των μουσικών να αλλάξουν, να διευρύνουν και να
σπάσουν τη μουσική σύμβαση της jazz, συχνά με την απόρριψη της σταθερής εξέλιξης των συγχορδιών αλλά και των παραδοσιακών ρυθμών της. Κοινό χαρακτηριστικό των εκπροσώπων
ήταν η δυσαρέσκειἀ τους για περιορισμούς δίνοντας πολλές
φορές την αίσθηση του «οργανωμένου χάους».

Τελόνιους Μονκ
(Thelonious Monk, 1917-1982)

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΖΑΖ;
Οι πρώτες αναφορές στη Τζαζ μουσική στην Ελλάδα γίνονται σε μια παρτιτούρα του 1924, με τίτλο «Ο έρως χρόνια δεν
κοιτά» την οποία υπογράφει ο Γρηγόρης Κωνσταντινίδης. Ο
ίδιος συνέθεσε την επιθεώρηση «Πρωτευουσιάνα». Ουσιαστικά
όμως η τζαζ κάνει την είσοδό της στην Ελλάδα μετά το 1940,
με ηχογραφήσεις, εκπομπές ραδιοφώνου και μουσικά σύνολα.
Ένας από τους πιο σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες της
Τζαζ μουσικής είναι ο Γιώργος Μουζάκης, ο οποίος και έχει μελοποιήσει αλλά και συνθέσει περισσότερα από 450 τραγούδια,
όπως «Βίρα τις άγκυρες», «Μάμπο Μπραζιλέϊρο», «Ένας φίλος
ήρθε από τα παλιά», «Σου σφυρίζω»...
Η τζαζ μπορεί να εκφράσει πολλά και διαφορετικά συναισθήματα, από τον πόνο μέχρι τη χαρά και δεν είναι λίγοι
αυτοί που την χαρακτηρίζουν ως «κλασσική μουσική της
Αμερικής».

Πηγές:
www.uraniaonearth.gr/είδη-της-τζαζ/
www.getgreekmusic.gr/uparxei-elliniki-jazz-mousiki/
americanhistory.si.edu/smithsonian-jazz/education/what-jazz
www.musicnotes.com/now/tips/an-introduction-to-jazz-theory/
www.bbc.com/bitesize/guides/zys9kqt/revision/1
teacher.scholastic.com/activities/bhistory/history_of_jazz.htm
www.picryl.com/media/portrait-of-thelonious-monk-mintonsplayhouse-new-york-ny-ca-sept-1947-4
Συντακτική Ομάδα:
Βασιλική-Κωνσταντίνα Αραβαντινού-Ζαφείρη, Άγγελος Γιαννακούρης, Κωνσταντίνα Δεναξά, Χρήστος-Κωνσταντίνος Διακάκης, Εμμανουήλ Εμμανουήλ, Έλλη Ζυγούρη-Λεγάκη, Ιωάννης
Ηλιακόπουλος, Ελένη Θεοδωρίδου, Αθηνά-Μαρί ΚαρακώσταΙσκαλατιάν, Γιώργος Κουσίδης, Ορέστης-Δημήτριος Μαγγίνας,
Ανδρέας Μπέτσης, Βασίλειος Μυλώνας-Αλεξιάδης, Ευδοξία
Ντέτσικα, Μαρία-Νεκταρία Ξυνοπούλου, Νεφέλη-Παρασκευή
Πασχαλίδου, Αντιγόνη Περιστέρα, Παναγιώτα Προφήτη
Καθηγητής Σύμβουλος:
Γιάννης Χαριτάκης, Καθηγητής Μουσικής
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Des personnalités

françaises
Gabrielle Chasnel, dite « Coco Chanel »

est une créatrice de mode, grande couturière française,
née le 19 août 1883 et morte le 10 janvier 1971 à Paris.
Célèbre pour ses créations de haute couture ainsi que
pour les parfums portant son nom, elle est à l’origine de la
maison Chanel, « symbole de l’élégance française »
Rapidement, Coco Chanel met une touche masculine
dans ses dessins. Son but est de libérer les mouvements de
la femme et de moderniser les tenues. C’est elle qui popularise le port du jersey et les cheveux courts. Faisant toujours
preuve de simplicité et d’élégance dans ses créations, elle
parvient à envahir la mode des années 1920 et accroît sans
cesse sa popularité.
Marie Denaxa & Ellie Legaki-Zygouri

Edith Piaf

était une chanteuse française, la présence la plus importante sur la scène française de la Bobite. Elle est née le 19
décembre 1915. Son vrai nom était Edith Giovanna Gassion.
Des chansons telles que La vie en rose (1946) et Non, je ne
regrette rien (1960) l’ont rendue célèbre et en ont fait la chanteuse française la plus populaire. En mars 1937, Édith Piaf
entame sa carrière de music-hall à l’ABC à Paris avec l’appui
de l’impresario Émile Audiffred, où elle devient immédiatement une immense vedette de la chanson française, aimée du
public et ses chansons sont diffusées à la radio. C’est à cette
époque qu’elle rencontre Danielle Bonel, cette dernière deviendra sa secrétaire et confidente tout au long de sa carrière.
Star de la fin des années 1930, Piaf triomphe à Bobino,
ainsi qu’au théâtre en 1940, dans Le Bel Indifférent , une pièce
spécialement écrite pour elle par Jean Cocteau et qu’elle interprète avec succès en compagnie de son compagnon du
moment, l’acteur Paul Meurisse (rôle muet). Toujours avec
Paul comme partenaire, elle joue dans le film Montmartresur-Seine de Georges Lacombe (1941). Elle est décédée le 10
octobre 1963, usée par les excès, l’alcool, la morphine, et les
souffrances de toute une vie.

Marianne Platanisioti

Πηγές
https://www.linternaute.fr/lifestyle/biographie/1777374-cocochanel-biographie-courte-dates-citations/
Tout Aznavour, edi8, 23 novembre 2017
Edith Piaf « la Môme », chanteuse légendaire
Édith Piaf reste, 100 ans après sa naissance, un symbole de la France
Συντακτική Ομάδα:
Κωνσταντίνα Δεναξά, Μαρία Δεναξά, Έλλη Λεγάκη-Ζυγούρη,
Βαγγέλης Κλειτσάκης, Μαριάννα Πλατανησιώτη

Charles Aznavour

né sous le nom de Shahnourh Varinag Aznavourian
le 22 mai 1924 à Paris et mort le 1er octobre 2018 à Mouriès,
est un auteur-compositeur-interprète, acteur et écrivain franco-arménienAu cours de sa carrière musicale, commencée
dans les années 1940, il a enregistré près de mille deux cents
chansons interprétées en plusieurs langues : en français, anglais, italien, espagnol, allemand, arménien, napolitain , russe
et dernièrement en kabyle. Il a écrit ou coécrit plus de mille
chansons, que ce soit pour lui-même ou d’autres artistes.
Il est l’un des chanteurs français les plus connus en dehors du monde francophone, décrit comme « la divinité de la
pop française ».
Sans renier sa culture française, il représente l’Arménie
dans plusieurs instances diplomatiques internationales à partir de 1995 et obtient la nationalité arménienne en 2008.
Konstantina Denaxa & Vaggelis Klitsakis
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Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Ειρήνη Λιβανίου, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας

ΠΙΚΕΡΜΙ:

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η παρουσία του ανθρώπου στη Γη γράφει τις τελευταίες λέξεις μιας ιστορίας που ξεκίνησε πριν από 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια.
Βασικό βοήθημα για να γνωρίσουμε
μερικές στιγμές από το παρελθόν, είναι τα απολιθώματα.

Μουσείο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας ΕΚΠΑ

Κ

ρυμμένοι βαθιά μέσα στο υπέδαφος της Αττικής δεν
υπάρχουν μόνο αρχαιολογικοί θησαυροί. Στους πρόποδες του Πεντελικού έχουν βρεθεί παλαιοντολογικά ευρήματα
με τεράστια επιστημονική σημασία, τα πικερμικά ευρήματα,
που κοσμούν τις προθήκες του Γεωλογικού και Παλαιοντολογικού Μουσείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και πολλών
ξένων μουσείων.
Αν η Ελλάδα είναι γνωστή στους ξένους αρχαιολόγους για
την Ακρόπολη, άλλο τόσο είναι γνωστή στους γεωεπιστήμονες
για το Πικέρμι.

Δρ Γ. Θεοδώρου, Ομότιμος Καθηγητής
Παλαιοντολογίας – Στρωματογραφίας ΕΚΠΑ
Η επιστήμη της Παλαιοντολογίας μελετάει τη ζωή κατά
το παρελθόν και δίνει απαντήσεις για την εξέλιξή της στη
Γη, που ξεκινά πριν από 3,2 δισεκατομμύρια χρόνια ή και
περισσότερο, με τους πρώτους ικανούς να φωτοσυνθέσουν
οργανισμούς, οι οποίοι εμπλούτισαν την ατμόσφαιρα με το
απαραίτητο για τη ζωή οξυγόνο.
Πριν από 500 εκατομμύρια χρόνια, υπήρχε μόνο μια μεγάλη θάλασσα, η Πανθάλασσα και μια μεγάλη ήπειρος, η
Παγγαία. Ένας τεράστιος κόλπος στα ανατολικά της Παγγαίας ονομάστηκε Τηθύς, από την οποία προέκυψε η σημερινή Μεσόγειος Θάλασσα και το Αιγαίο Πέλαγος. Η Παγγαία
σταδιακά τεμαχίστηκε και τα τμήματά της κινήθηκαν προς
διάφορες κατευθύνσεις. Η Αιγηίδα είναι η μεγάλη παλαιά
ξηρά στη θέση του σημερινού Αιγαίου.
Εξαιτίας ενός πρωτοφανούς θερμού επεισοδίου πριν,
από 7,3-5,3 εκατομμύρια χρόνια η Μεσόγειος αποξηράνθηκε τελείως με αποτέλεσμα την εναπόθεση εβαποριτών,
δηλαδή στρωμάτων γύψου πάνω από θαλάσσια μειοκαινικά
στρώματα, που αποτελούν και την καλύτερη απόδειξη της
κλιματικής αλλαγής της εποχής που είναι γνωστή ως Πικέρμιο, Τουρώλιο ή Μεσσήνιο.
Εκείνη την εποχή στην Αιγηίδα υπήρχε πλούσια πανίδα,
αποτελούμενη από ζώα που έφτασαν στην περιοχή μας από
πολύ μακριά, καθώς πολλά κατόρθωσαν να περάσουν από
τη Β. Αμερική στην Ευρασία.
Επιστήμονες σε όλο τον κόσμο καταβάλλουν προσπάθεια να φέρουν στο φως αποδείξεις της ύπαρξής τους και
να τα μελετήσουν. Οι απαντήσεις βρίσκονται καλά κρυμμένες μέσα στα πετρώματα της Γης.
Θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε μερικές από τις σελίδες της ιστορίας της Γης που γράφτηκαν στην Αττική και
συγκεκριμένα στο Πικέρμι, λίγο έξω από την Αθήνα.»
(Θεοδώρου Γ. & Ρουσιάκης Σ., 2017)
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Ακολουθούν, εκλεκτικά, στοιχεία που συγκεντρώθηκαν
από περισσότερες από τετρακόσιες δημοσιεύσεις που αφορούν στο Πικέρμι:
• 1835: πρώτη ανακάλυψη της τοποθεσίας από τον Άγγλο
ιστορικό J. Finlay.
• 1838: εύρεση απολιθωμένης γνάθου πιθήκου που έζησε πριν
από εκατομμύρια χρόνια και οστών άλλων ζώων από Βαυαρό
στρατιώτη ο οποίος τα μετέφερε στο Μόναχο στον καθηγητή
Α. Wagner για εξέταση.
• 1838-1852: ανασκαφές στο Πικέρμι και μεταφορά πικερμικών ευρημάτων στη Βαυαρική Ακαδημία στο Μόναχο από
τους καθηγητές Α. Wagner, Lindermayer και J. Roth
• 1853: o καθηγητής Ηρ.Μητσόπουλος πραγματοποιεί την
πρώτη ελληνική ανασκαφή και μεταφέρει τα ευρήματα στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών
• 1855-1862: ανασκαφές της Γαλλικής Ακαδημίας υπό τους
Gaudry και Lartet και μεταφορά των ευρημάτων στο Παρίσι
• 1882: ανασκαφή της Ακαδημίας του Βερολίνου υπό τον
W.Dames και μεταφορά των ευρημάτων στο Πανεπιστήμιο
του Βερολίνου
• 1885: ανασκαφή της Ακαδημίας της Βιέννης υπό τους
Νeumayr και L.von Tausch
• 1888: ιδιωτική ανασκαφή του Πρίγκηπα της Ορλεάνης
• 1895: ιδιωτική ανασκαφή του Γάλλου Michalet
• 1901: ανασκαφές από τους A. Smith- Woodsward και Θ. Σκούφο και μεταφορά των ευρημάτων στο Βρετανικό Μουσείο
• 1901-1911: ανασκαφές του Θ.Σκούφου για λογαριασμό του
Πανεπιστημίου Αθηνών
• 1912: τελευταία μεγάλη ανασκαφή από τον Ο. Αbel
• 1971: εντοπισμός νέας θέσης ανασκαφών στο Κισδάρι Πικερμίου κατά τη διάρκεια μηχανικής εκσκαφής με σκοπό τη
λήψη αργίλου για κατασκευή τούβλων
• 1971-1988: ανασκαφές του Μουσείου Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του ΕΚΠΑ, υπό τον καθηγητή Ν. Συμεωνίδη, σε
συνεργασία με επιστήμονες από πολλές χώρες της Ευρώπης.
• 2009 - σήμερα: ανασκαφές υπό τον καθηγητή Γ. Θεοδώρου και συνεχείς εργασίες με στόχο την προστασία και διατήρηση του τόπου ανασκαφών.
Κισδάρι Πικερμίου

Κρανίο πικερμικής
ύαινας

Απολίθωμα κεφαλής πικερμικού ιππάριου

Γιγαντιαία χερσαία χελώνα

Η Πικερμική πανίδα

Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί από τις δύο τοποθεσίες
του Πικερμίου περισσότερα από σαράντα διαφορετικά είδη, με
ονόματα που θυμίζουν άμεσα την Αττική ή την Ελλάδα όπως
τα Mesopithecus Pentelicu, Mastodon pentelici, Pliocervus
penteliki, Ancylotherium pemtelicum, Giraffa attica, Felis attica,
Pliohyrax graecus κ.α.
Στην περιοχή του Πικερμίου έζησε μία πλουσιότατη πανίδα από χορτοφάγα και σαρκοφάγα ζώα του κάμπου ή του
δάσους. Τα σαρκοφάγα ζώα περιλαμβάνουν αντιπροσώπους
από τις περισσότερες οικογένειες της τάξης αυτής, όπως Μαχαιρόδοντες, Ύαινες, προγονικές μορφές άρκτων και ειδών
που περιλαμβάνει τις σημερινές νυφίτσες, τα κουνάβια και τις
ενυδρίδες.Επίσης συναντάμε την οικογένεια των Χοίρων, των
Ελαφιών, των Καμηλοπαρδάλεων καθώς και την οικογένεια των
Βοοειδών, όπως και την οικογένεια των Αλόγων, των Ρινόκερων
και την υπερ—οικογένεια των Χαλικοθηρίων, είδος εξαφανισμένο σήμερα.
Τα πρωτεύοντα παρουσιάζονται στην πικερμική πανίδα με
το είδος Mesopithecus Pentelicum που είναι ο πληρέστερα
γνωστός απολιθωμένος κερκοπίθηκος, ενώ τα ερπετά παρουσιάζονται με έναν ενδιαφέροντα εκπρόσωπο, την Testudo cf.
Schafferi Szalai που είναι η μεγαλύτερη χερσαία χελώνα που
έχει βρεθεί σε ευρωπαικό έδαφος μέχρι σήμερα και το μήκος
της έφτανε τα 2,5 μ.

Έχουν βρεθεί φίδια και μικρόσωμες χελώνες όπως επίσης
πτηνά – φασιανοί, γερανοί, πελαργοί και μία στρουθοκάμηλος.
Η εικόνα που θα έδιναν σ΄έναν θεατή, σύμφωνα με τον
καθηγητή Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας Δρ. Γ Θεοδώρου, είναι η εικόνα μιας σημερινής αφρικανικής σαβάνας,
με προβοσκιδωτά, ελέφαντες, με καμηλοπαρδάλεις και πιθήκους, με ποικιλία από αντιλόπες και άλλα βοοειδή, χοίρους, με
σαρκοφάγα, με ρινόκερους, με πτηνά, γιγαντιαίες χελώνες και
ούτω καθεξής.

Ευρήματα 7.200.000 ετών στο Πικέρμι

Σαβάνα

Ευρήματα 7.200.000 ετών στο Πικέρμι

Πηγές
Χάρτης εξάπλωσης
της Πικερμικής Πανίδας
Κρανίο πικερμικού
πιθήκου

Θεοδώρου Γ. & Ρουσιάκης Σ., 2017, Τα άγρια ζώα της Αττικής και
της Εύβοιας, Αρχαιολογία και Τέχνες, 124 (B’)σελ. 92-105
Θεοδώρου Γ. & N. Συμεωνίδης, Ιστορία της απολιθωμένης ζωής
στο Πικέρμι Αττικής, Αττικό τοπίο και περιβάλλον
Υπεύθυνη Καθηγήτρια:
Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Χημικός
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Συνέντευξη στον

Γεώργιο
Θεοδώρου
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Ο Γεώργιος Θεοδώρου είναι Ομότιμος Καθηγητής Παλαιοντολογίας – Στρωματογραφίας του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ.
Οι μαθητές της α’ Γυμνασίου τον συνάντησαν στην ανασκαφή στο Πικέρμι και μίλησαν μαζί του για θέματα Παλαιοντολογίας.
: Κύριε καθηγητά, πείτε μας λίγα λόγια για τις σπουδές και
το έργο σας.
Γ.Θ.: Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Το τμήμα στο
οποίο φοίτησα λεγόταν Φυσιογνωστικό και στη συνέχεια διαχωρίστηκε σε Γεωλογικό και Βιολογικό ενώ τελευταία δημιουργήθηκαν τα τμήματα Περιβάλλοντος. Τα τμήματα αυτά είναι
απαραίτητα, ειδικά στη χώρα μας, η οποία είναι εξαιρετικά ποικιλόμορφη με πολύ πλούσια χλωρίδα, πανίδα και γεωλογία. Η
Ελλάδα είναι πολύ ιδιαίτερος τόπος τόσο γεωλογικά, όσο και
περιβαλλοντικά. Για παράδειγμα αν πάει κανείς στο Βίκο θα
συναντήσει τέσσερις με πέντε χιλιάδες διαφορετικά είδη φυτών, ενώ σε μία τεράστια δασική έκταση στη Γερμανία θα βρει
πέντε, δέκα, πενήντα διαφορετικά είδη το πολύ. Στην Ελλάδα
έχουμε τρομερή βιοποικιλότητα, γεγονός που ισχύει από πολλά
εκατομμύρια χρόνια πριν μέχρι σήμερα.
Έτσι λοιπόν έχω σπουδάσει Φυσιογνωσία και στη συνέχεια
ασχολήθηκα με τη Γεωλογία. Έπιασα στα χέρια μου το πρώτο
Πικερμικό κόκκαλο ως δευτεροετής φοιτητής πριν από αρκετά
χρόνια και έχοντας οργανώσει ανασκαφές σε πολλές περιοχές
της Ελλάδας (Τήλο, Πικέρμι, Κερασιά, Βραώνα) και την Κύπρο,
συνεχίζω την έρευνα και τη μελέτη των απολιθωμένων σπονδυλόζωων της περιοχής μας ενώ παράλληλα διδάσκω Παλαιοντολογία, Στρωματογραφία, Προσδιορισμό Απολιθωμάτων, Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών και Γεωλογικά Μνημεία στο τμήμα
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Έχω οργανώσει
εκθέσεις και Μουσεία (Αχίλλειο, Πόρος, Κερασιά Ευβοίας, Ρέθυμνο, Σπίτι της Κύπρου και Πικέρμι) με σκοπό την ανάδειξη
και προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς και ιδιαιτέρως
των απολιθωμάτων σπονδυλόζωων.

: Πως αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την Παλαιοντολογία;
Γ.Θ.: Αν πας σε τρεις ανασκαφές, μετά το αποφασίζεις μόνος σου. Ο κανόνας λέει ότι όσα παιδιά είναι κοντά μου στις
ανασκαφές, ξαναέρχονται. Θα σταματήσουν να έρχονται μόνο
όταν οι υποχρεώσεις από τη ζωή δεν τους το επιτρέπουν, δηλαδή βρουν μια δουλειά ή φύγουν μακριά.
: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Παλαιοντολογίας και Αρχαιολογίας;
Γ.Θ.: Η διαφορά μεταξύ παλαιοντολογικής και αρχαιολογικής
ανασκαφής δεν έχει να κάνει με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται. Τόσο εμείς οι Γεωλόγοι Παλαιοντολόγοι, όσο και οι
Αρχαιολόγοι δουλεύουμε με παρόμοιο τρόπο με μία διαφορά
ως προς τα ευρήματα. Ο Αρχαιολόγος συλλέγει αντικείμενα
που έφτιαξε ο άνθρωπος ή βρίσκει κτίρια που έκτισε πάλι ο άνθρωπος. Ο Παλαιοντολόγος βρίσκει ζώα που δεν έχει δει ποτέ
κανένας άνθρωπος πριν από τον ερευνητή που κάνει την ανασκαφή. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διαφορά.
: Πως γνωρίζετε την ηλικία των απολιθωμάτων;
Γ.Θ.: Υπάρχουν κάποιες μέθοδοι απόλυτων χρονολογήσεων
οι οποίες είναι πολύ ακριβές, σχεδόν απαγορευτικές, οπότε
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με οκτακόσιους τίτλους περίπου. Αν θελήσετε να βρείτε τη
λέξη Πικέρμι μέσα σε κείμενα ξένων ερευνητών μη με ρωτήσετε πόσες φορές θα τη βρείτε, είναι χιλιάδες. Επιπλέον θα
βρείτε Πικερμικά ευρήματα σε συλλογές και μουσεία σε όλο
τον κόσμο.
: Πως μπόρεσαν να πάρουν τα ευρήματα αυτά;
Γ.Θ.: Το 1830 που είχαμε τυχαία τα πρώτα ευρήματα στο
Πικέρμι, η Ελλάδα πάσχιζε να σταθεί στα πόδια της και δεν
υπήρχε καμία πρόβλεψη από το κράτος για την προστασία των
ευρημάτων. Μόλις το 1932 δημιουργήθηκε ο πρώτος ελληνικός
νόμος που απαγόρευε τη λαθραία ανασκαφή. Η μόνη θετική
πλευρά είναι ότι με τον τρόπο αυτό το Πικέρμι έγινε γνωστό σε
ολόκληρο τον κόσμο.
δεν τις εφαρμόζουμε συχνά. Αυτό που κυρίως κοιτάζουμε είναι πόσο εξελιγμένος είναι ο οργανισμός. Για παράδειγμα αν
βρούμε ένα ιππάριο (σ.σ. προϊστορικό άλογο) με τρία δάκτυλα
και ένα άλογο με ένα δάκτυλο, ξέρουμε ότι εξελικτικά το ιππάριο είναι παλαιότερο του αλόγου. Αυτό είναι ένα απλοποιημένο
παράδειγμα που το εφαρμόζουμε σε όλα τα είδη και σε όλα
τα γνωρίσματά τους. Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι αυτός ο τύπος
είναι πιο εξελιγμένος, πιο «μοντέρνος» από τον άλλο, άρα είναι
νεότερος.
: Δηλαδή καταλαβαίνετε την ηλικία από το ίδιο το εύρημα
και όχι από το βάθος.
Γ.Θ.: Ακριβώς, το βάθος δεν έχει σημασία. Μπορεί να βρούμε
πολύ παλιά ευρήματα πολύ κοντά στην επιφάνεια.
: Γιατί το Πικέρμι είναι μια πολύ σημαντική τοποθεσία για
την Παλαιοντολογία;
Γ.Θ.: Το Πικέρμι αποτελεί μία περιοχή όπου καθημερινά αποκαλύπτονται παλαιοντολογικά ευρήματα 7.200.000 ετών και
είναι μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές παλαιοντολογικές θέσεις
που μελετήθηκε σε μεγάλο βαθμό, δίνοντας πολλά νέα στοιχεία για τη Διεθνή επιστήμη. Αν ψάξετε τώρα να βρείτε τη λέξη
Πικέρμι σε τίτλους δημοσιεύσεων, θα τη βρείτε σε εξακόσιους

54 άδραξε

: Πώς ήταν το Πικέρμι επτά εκατομμύρια χρόνια πριν;
Γ.Θ.: Κλείστε τα μάτια και φανταστείτε μία πεδιάδα όπως είναι
η σαβάνα στην Αφρική με μία σκόρπια βλάστηση. Αυτό μας το
δείχνουν τα ζώα που ζουν εδώ, αφού το Πικέρμι έχει ζώα του
κάμπου και ζώα του δάσους. Τα ελάφια ζουν στο δάσος, ενώ
τα ιππάρια ζουν στον κάμπο. Έχουμε μια ανάμειξη πανίδων.
Το Πικέρμι λοιπόν πριν από επτά εκατομμύρια χρόνια είναι ένα
ανοικτό περιβάλλον με αραιή δασώδη κάλυψη και λίμνες γύρω
από τις οποίες μαζεύονται τα ζώα για να πιούν νερό, ακριβώς
ίδια εικόνα με αυτή που έχουμε σήμερα από την Αφρική. Στο
Πικέρμι ζουν ακόμη δεινοθήρια που είναι πρόγονοι των ελεφάντων, τέσσερα με πέντε είδη καμηλοπαρδάλεων ένα από τα
οποία ονομάζεται διεθνώς ελλαδοθήριο, ρινόκεροι με κέρατα
και χωρίς (ακεραθήρια), αιλουροειδή, μεγάλες χελώνες, γαζέλες πίθηκοι κ.α.
: Υπάρχουν άλλες περιοχές στη Ελλάδα με Παλαιοντολογικό ενδιαφέρον;
Γ.Θ.: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές με Παλαιοντολογικό
ενδιαφέρον στην Ελλάδα τις οποίες προσπαθούμε να τις προστατεύσουμε, να τις μελετήσουμε και να τις αναδείξουμε. Πρώτα
έρχεται η προστασία, στη συνέχεια η μελέτη και τέλος η ανάδειξη

προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και ολόκληρης της χώρας
γενικότερα. Πικερμικά ευρήματα έχουμε στη Σάμο, στη Βόρεια
Εύβοια και λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον έχουμε σπήλαια με πολύ σπουδαίο υλικό. Για παράδειγμα στην Ελλάδα και
πιο συγκεκριμένα στο νησί της Τήλου έζησαν οι τελευταίοι ελέφαντες της Ευρώπης. Ήταν νάνοι ελέφαντες και εξαφανίστηκαν
μόλις πριν από τέσσερις χιλιάδες χρόνια. Στην Κύπρο έζησαν
οι τελευταίοι ευρωπαϊκοί ιπποπόταμοι, οι οποίοι εξαφανίστηκαν
πριν από έντεκα χιλιάδες χρόνια. Ίσως στην Ελλάδα να έχουμε
μία μορφή προανθρώπου παλαιότερου είδους από αυτά της
Αφρικής. Λέω ίσως, γιατί υπάρχουν οι πρώτες ενδείξεις και χρειάζεται αρκετή δουλειά ακόμη για να γίνουν αποδείξεις.
: Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον;
Γ.Θ.: Θα ήθελα να γίνει εδώ στο Πικέρμι ένα Μουσείο και ένα
Παλαιοντολογικό Πάρκο. Όχι φυσικά για μένα αλλά για τον
τόπο. Γιατί ένα πάρκο σημαίνει ποικίλες δραστηριότητες, πολλές θέσεις εργασίας, τουριστική ανάπτυξη. Αφού έχουμε το
θησαυρό γιατί να μην τον αξιοποιήσουμε;
: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο, τις
γνώσεις και τα ερεθίσματα που μας δώσατε σήμερα. Ευχόμαστε να είστε καλά και να συνεχίσετε ακούραστος το
σημαντικό έργο σας για τη μελέτη και ανάδειξη του παλαιοντολογικού παρελθόντος της περιοχής μας. Να ξέρετε ότι
για εμάς αποτελείτε ένα φωτεινό φάρο που μας δείχνει το
δρόμο της επιστήμης και της γνώσης στη ζωή που περιμένει
να την εξερευνήσουμε.
Συμμετέχοντες μαθητές στη συνέντευξη:
Αθανάσιος Κωστάρας, Ελευθερονίκη Μπαλιούση, Κλεάνθη Παπαδοπούλου, Ήλια Πούλιου, Κωνσταντίνα Σακκά, Βασιλική Σιακανδάρη, Άγγελος Τζιαγκίδης, Ελένη Φραγκιαδάκη
Υπεύθυνοι καθηγητές:
Νικόλαος Παπαδόπουλος, Φυσικός
Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Χημικός
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Αφιέρωμα στη

Νίκη Γουλανδρή
« Ποια ψυχή να φεύγει τάχα
και μυρίζει τόσο δυνατά ο αέρας,
που άλλο δεν αντέχω»
Οδυσσέας Ελύτης

Μία ακόμη σπουδαία Ελληνίδα
τεράστιου πνευματικού διαμετρήματος
έφυγε από τη ζωή.
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Απόσπασμα
από τη συνέντευξή της

στο μαθητικό περιοδικό Άδραξε

(Τεύχος 3, 2007)

Σ

την Κηφισιά, στην οδό Λεβίδου 13, ξεχωρίζει ένα νεοκλασικό
κτίριο του 19ου αιώνα που από το 1964 δραστηριοποιείται
στην «προώθηση των Φυσικών Επιστημών και την ταυτόχρονη
ευαισθητοποίηση του ανθρώπου, ώστε δια της γνώσης να επανέλθει στο σεβασμό της φύσης ως μοναδικής πηγής ζωής».
Ο λόγος, φυσικά, για το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, με ιδρυτή τον αείμνηστο Άγγελο Ν. Γουλανδρή και πρόεδρο
σήμερα την κα Νίκη Γουλανδρή. Τα 43 συναπτά έτη λειτουργίας
του Μουσείου συμπίπτουν τόσο με την επιδείνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, όσο και με την όξυνση του εφησυχασμού και της αδιαφορίας των περισσοτέρων. Επομένως, το έργο
του Μουσείου θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό, αφού η ανάγκη
για εγρήγορση, μελέτη και αντίσταση φαντάζει επιτακτικότερη
από ποτέ.
Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας σε συνδυασμό με
την πρόσφατη ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης ΓΑΙΑ στην Κηφισιά, στην οδό
Όθωνος 100, δημιούργησαν έναν πυρήνα εξειδικευμένης περιβαλλοντικής έρευνας και παράλληλης ενημέρωσης του κοινού.
Με γνώμονα, λοιπόν, τη νέα παιδεία αυτοσυνειδησίας και αναθεώρησης της σχέσης Ανθρώπου και Φύσης, το Μουσείο έδωσε προτεραιότητα στη μελέτη της χλωρίδας, ελληνικής και
μεσογειακής, με χιλιάδες δείγματα στη συλλογή του. Ιδιαίτερη
φροντίδα επέδειξε το Μουσείο και στις συλλογές Χερσαίας
Ζωολογίας, τις οποίες επιμελούνται τα εργαστήριά του. Αξιοσημείωτες επίσης είναι και οι ορυκτολογικές, πετρολογικές
και παλαιοντολογικές συλλογές. Τα 100.000 και πλέον δείγματα που αποτελούν τη συλλογή του Υδροβιολογικού Τμήματος αποτελούν ένα αρχείο που συχνά συμβάλλει στις ειδικές
ζωογεωγραφικές μελέτες σε διεθνές επίπεδο.

Το Εργαστήριο Βιοαναλυτικής Χημείας, αλλά και το
Εργαστήριο Οικολογίας Εδάφους και Βιοτεχνολογίας αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της εποχής για έλεγχο των
σχέσεων διατροφής και υγείας και για προστασία των φυσικών
πόρων και της ποιότητας του περιβάλλοντος. Τα συγκεκριμένα
τμήματα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα όργανα υποστήριξης. Τέλος, οι υπηρεσίες που προσφέρει το Μουσείο με τη Βιβλιοθήκη, το Πωλητήριο αλλά και το Εστιατόριο, συντάσσονται
με τη γενικότερη Πολιτιστική Πολιτική του κέντρου ΓΑΙΑ και
του Μουσείου. Με πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες, αλλά και τη
Σφαίρα, μέσα από την οποία παρουσιάζονται εικόνες από το Διάστημα με εκπληκτική ευκρίνεια, οι επισκέπτες κάθε ηλικίας είναι σε θέση να ενημερωθούν για ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα.
Με διεθνείς διακρίσεις, διεθνείς δημοσιεύσεις, και με συνεργασίες με Πανεπιστήμια και επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας,
το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας συνεχίζει με αμείωτο
ρυθμό, ένταση και ενδιαφέρον το έργο του. Η συνέντευξη της
προέδρου κας Νίκης Γουλανδρή, και επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο τα προλεχθέντα.

Κα Γουλανδρή: Πρέπει να σας πω ότι θεωρηθήκαμε επί χρόνια περιθωριακοί. Μας θεωρούσαν ότι ήμασταν εκτός πραγματικότητας.
Όταν ερχόταν το αυτοκίνητο του μουσείου, το ερευνητικό και ξεφόρτωνε τα δέματα με τις συλλογές των φυτών, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτά για μάς ήταν τόσο πολύτιμα. Προέρχονταν
από περιοχές που τότε ήταν εκτός επιστημονικής προσέγγισης.

: Κατά την επίσκεψή μας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
εντυπωσιαστήκαμε από την πλούσια συλλογή του φυσικού
πλούτου της Ελληνικής φύσης. Πως ξεκίνησε η ιδέα της ίδρυσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και τι ήταν αυτό που καθορίστηκε ως αφορ
Κα Γουλανδρή: Όταν παντρεύτηκα ήμουν περίπου ένα χρόνο
μεγαλύτερη από εσάς· για την οικογένειά μου ήταν σοκ να παντρευτώ τόσο νέα. Είχα, όμως, ήδη προκαθορισμένες τις σκέψεις μου είχα την τύχη να συναντήσω έναν άνθρωπο, ο οποίος
προσδιόρισε το σκοπό της ζωής μας. Έτσι η ζωή μας ξεκίνησε
με ορισμένο στόχο, ορισμένη κατεύθυνση την οποία αναπτύξαμε
από κοινού. Θέλαμε η ζωή μας να είναι χρήσιμη και χωρίς ιδιοτέλεια. Έτσι επιλέξαμε να αφοσιωθούμε στο φυσικό περιβάλλον
που διαισθανόμεθα ότι θα αποτελούσε στο μέλλον το βασικό
πρόβλημα του πλανήτη και της ζωής.
: Αυτή η πρωτοβουλία σας μαζί με τον Άγγελο Γουλανδρή
σίγουρα ήταν πρωτοποριακή γι’ αυτή την εποχή. Θεωρήσατε ότι ήταν πρόσφορο το έδαφος; Δηλαδή οι Έλληνες αυτής
της εποχής ήταν έτοιμοι να τη δεχθούν και τελικά ποια ήταν
η ανταπόκριση;
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: Ποιο ήταν το έρεισμα για την ίδρυση του κέντρου Γαία; Τι
σας προσανατόλισε;
Κα Γουλανδρή: Πλησιάζοντας το 2000, ο Άγγελος θεώρησε ότι
θα έπρεπε να παρουσιάσουμε τον προβληματισμό τον κόσμου,
τις μεγάλες απώλειες που ήσαν πια ορατές στο παγκόσμιο οικοσύστημα. Συνεργαστήκαμε, με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του
Λονδίνου, στο οποίο εργάζονται περίπου 600 επιστήμονες και ειδικοί μουσειολόγοι, με έναν εκπληκτικό μηχανισμό. Μελετήσαμε
από κοινού τα σύγχρονα προβλήματα, τις προκλήσεις του αιώνα
μας: Την ενέργεια, το νερό, το έδαφος, την ρύπανση της ατμόσφαιρας, αλλά και την διατροφή κ.ά. Έτσι, είμαστε οι πρώτοι που
δημιουργήσαμε ένα Μουσείο του μέλλοντος, που απευθύνεται
στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Συνήθως τα Μουσεία αναδεικνύουν το παρελθόν γιατί είναι όλη η ιστορία της ζωής. Όμως
πρέπει να ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Αυτή ήταν
η προοπτική του Μουσείου.
: Την ιδέα της Γαίας όπως την έχει σκεφτεί ο Ισαάκ Ασίμωφ
την έχετε υπόψη σας; Είχε φανταστεί τη Γαία ως έναν πλανήτη, όπου όλα τα στοιχεία, βιοτικά και αβιοτικά είναι ζωντανά
και επικοινωνούν· ζωντανοί οργανισμοί και ανόργανα υλικά
έχουν κοινή συνείδηση.
Κα Γουλανδρή: Η ιδέα αυτή υπάρχει ήδη από τον Όμηρο. Εμείς
περιοριστήκαμε στις ελληνικές πηγές. Στον ομηρικό ύμνο η γαία
γεννά, τρέφει, ελέγχει και ρυθμίζει τα πάντα· με άλλα λόγια υπάρχει αυτορρύθμιση.
: Ο Άγγελος Γουλανδρής, αν και κατάγεται από την Άνδρο,
είναι «γέννημα θρέμμα» της Κωνσταντινούπολης μέχρι να
μεταναστεύσει η οικογένειά του στην Αθήνα. Στη συνέχεια
έφυγε για το Παρίσι, όπου συνέχισε εκεί τις σπουδές του και

έκανε τις πρώτες του φιλίες, που διατήρησε σε όλη
του τη ζωή. Πώς επέδρασαν
αυτά τα διαφορετικά μέρη
στη νοοτροπία του και στην
προσωπικότητά του;
Κα Γουλανδρή: Η ερώτηση
αυτή, με συγκινεί ιδιαίτερα.
Έχετε πάει καθόλου στην
Κωνσταντινούπολη; Είναι συγκλονιστική για έναν Έλληνα
η επίσκεψη και μόνο στην
Κωνσταντινούπολη.
: Ποια στοιχεία είχε περισσότερο; Στοιχεία πατριωτισμού, ανθρωπισμού;
Κα Γουλανδρή: Κοιτάξτε, ο πατριωτισμός του Έλληνα διαφέρει
από κάθε εθνικισμό. Αισθάνεσαι το χρέος μην διακοπεί η συνέχειά σου. Η Κωνσταντινούπολη ήταν το κέντρο, στο οποίο κυριάρχησε επί χίλια χρόνια η ελληνική γλώσσα και η ορθοδοξία. Δεν
είναι εύκολο να εγκαταλείπεις τέτοια μέρη. Στο Παρίσι μετά ήταν
κέντρο διαφωτισμού. Έκανε καλές φιλίες.
: Ποιες ήταν οι επιρροές που δεχθήκατε κατά την παιδική
σας ηλικία από την οικογένειά σας και το περιβάλλον σας;
Κα Γουλανδρή: Μεγάλωσα σε μια αυστηρή οικογένεια, αλλά με
ελευθερία σε ότι αφορούσε, τη γνώση και την παιδεία. Ήταν πολύ
ανοιχτοί οι γονείς μας σε αυτά. Με την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως η οικογένεια, έφυγε και ήρθε στην Ελλάδα. Της δόθηκε ένα μεγάλο κτήμα στην Κεφαλλονιά, το οποίο έχουμε ακόμα,
όπου και περνούσαμε μικρές τα καλοκαίρια μας. Το κτήμα ήταν
ωραίο με ελαιώνες και αμπέλια. Έτσι γνώρισα από μικρή όλα τα
είδη των σταφυλιών και άλλων φρούτων. Ήξερα αυτή την πολυμορφία που τώρα δεν υπάρχει, με άλλα λόγια γνώριζα το φυσικό τρόπο λειτουργίας του καλοκαιριού. Ο πολύ ζεστός μήνας
ο Αύγουστος, η ζέστη, τα τζιτζίκια, τα έντομα, οι πεταλούδες
πάνω από τα αγριολούλουδα και έπειτα τα πρωτοβρόχια, τα
πρώτα κυκλάμινα και η μυρωδιά του χώματος, όλα αυτά ήταν

εντυπώσεις-αισθήσεις, οι οποίες μου έμειναν σε όλη μου τη
ζωή, πάντα τις αναφέρω και είμαι ευγνώμων σε αυτή τη ζωή.
: Και ο σύζυγός σας αλλά και εσείς ασχοληθήκατε παράλληλα με τη ζωγραφική. Τι πιστεύετε ότι ήταν αυτό που ώθησε
τον Άγγελο Γουλανδρή να εκφραστεί καλλιτεχνικά; Για εσάς η
ζωγραφική υπήρξε τρόπος έκφρασης μόνο ή παράλληλα και
έρευνας;
Κα Γουλανδρή: Είχα σπουδάσει ζωγραφική. Όταν όμως άρχισα
να ενδιαφέρομαι για το φυτικό κόσμο της χώρας, αποφάσισα να
αφιερωθώ στα ελληνικά φυτά.. Για μένα, επομένως, η ζωγραφική είναι συγκεκριμένη, ενώ για τον Άγγελο η απασχόληση με
τη ζωγραφική ήταν καταφύγιο και πνευματική άσκηση. Εκείνος
ζωγράφιζε γεωμετρικά· ζωγράφιζε πέραν της πραγματικότητας,
ζωγράφιζε φυσικούς νόμους ή ακόμα και υπερβατικά.
: Ξεχωρίζετε κάποια προσωπικότητα που να αποτελεί ακέραιο παράδειγμα πνευματικού ανθρώπου στη χώρα μας;
Κα Γουλανδρή: Έχω γνωρίσει πολλές σημαντικές προσωπικότητες. Στην Ελλάδα θεωρώ τον Χατζιδάκι, μια μορφή ολοκληρωμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ήταν πλήρης και το ήθος του
ακέραιο. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει αναδείξει πολύ αξιόλογες
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Κα Γουλανδρή: Νομίζω ότι πάντα η παιδεία, η εκπαίδευση που
προέρχεται από το σπίτι, από το σχολείο, από το περιβάλλον και από
την επικοινωνία που έχουμε είναι το βασικότερο. Τα μαζικά μέσα
είναι απογοητευτικά, δηλαδή οι προκλήσεις που δημιουργούν για
τα νέα παιδιά και τα μοντέλα που τους προβάλλουν είναι τραγικά.

προσωπικότητες είτε επιστημονικές και ερευνητικές, είτε καλλιτεχνικές. Πολύ σημαντική θα είναι η επίδραση του Φώτη Καφάτου, επικεφαλής του Συμβουλίου Έρευνας της Ευρώπης, με
την να ενίσχυση νέων ανθρώπων που προάγουν νέες ιδέες στις
κοινωνικές, ανθρωπιστικές και θετικές επιστήμες.. Με αυτόν τον
τρόπο, θα μπορέσει η Ευρώπη να συναγωνισθεί τις Η.Π.Α. στην
έρευνα και να αναδείξει τις ικανότητες της. Παράλληλα, πράγμα
πολύ σημαντικό, θα δίνονται υποτροφίες σε όσους παρουσιάζουν καινοτόμες ιδέες ώστε να έχουν δυνατότητα να τις αναπτύξουν. Ζείτε σε μια δύσκολη εποχή. Είναι και η εποχή σας.
Εσείς καλείστε να αναμορφώσετε τον κόσμο, με νέες αξίες –
νέες ισορροπίες – πολιτισμού βασισμένου στη Φύση. Η Φύση,
με τις ισορροπίες της και τις άπειρες δυνατότητές της θα είναι το καινούργιο αυγό του Κολόμβου που είναι μπροστά στα
μάτια μας και δεν το έχουμε δει ακόμα. Σε αυτό τον κόσμο θα
ζήσετε εσείς.
: Η οικολογική συνείδηση των Ελλήνων σε αντίθεση με αυτήν
των Ευρωπαίων δεν είναι στον ίδιο βαθμό ανεπτυγμένη. Έχει
κατά την άποψή σας μερίδιο ευθύνης η εκπαίδευση των νέων
ή πιστεύετε ότι είναι και θέμα νοοτροπίας;
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: Ποιο είναι το όραμά σας για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
και το Κέντρο Γαία και πώς πιστεύετε να επεκτείνετε τις δραστηριότητές σας;
Κα Γουλανδρή: Το Κέντρο Γαία μαζί με το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας διευρύνουν τις δραστηριότητές τους, που απαιτούν
συνεχώς νέους χώρους. Σήμερα διαθέτουν 18 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Όμως όπως συμβαίνει σε όλα τα Μουσεία, ο χώρος
τους, όσο μεγάλος και αν είναι, δεν επαρκεί. Αναζητούμε χώρο
για προέκταση, καθώς επεκτείνουμε την ερευνητική και εκπαιδευτική μας δραστηριότητα. Νέες εκθέσεις όπως αυτή που μόλις
άρχισε για το Νερό από το Deutsches Museum του Μονάχου,
καλύπτουν ήδη τους διαθέσιμους χώρους, ενώ αναμένεται στο
εγγύς μέλλον μεγάλη έκθεση για το κλίμα.
: Υπάρχει σε εσάς η δυνατότητα να επισκεφτεί κάποιος τα
ερευνητικά κέντρα; Εγώ θυμάμαι ότι στο Λονδίνο υπάρχουν
κάποια ειδικά tours στα οποία βλέπεις αποθήκες του Μουσείου και κέντρα στα οποία υπάρχουν πράγματα, τα οποία δεν
έχουν εκτεθεί ακόμη και είναι πολύ ενδιαφέροντα.
Κα Γουλανδρή: Κατά καιρούς τις Κυριακές, επιτρέπουμε τέτοιες
επισκέψεις στα ερευνητικά εργαστήρια, αλλά τις καθημερινές
το αποφεύγουμε, γιατί οι εργαστηριακοί μας χώροι είναι περιορισμένοι. Είναι εργαστήρια εξοπλισμένα με τα πλέον σύγχρονα
όργανα γεγονός που έχει προσελκύσει Έλληνες επιστήμονες από
το εξωτερικό.
: Είστε δραστήριος χαρακτήρας. Υπάρχει κάποιο όραμα που
δεν έχετε εκπληρώσει ακόμη;
Κα Γουλανδρή: Κοιτάξτε, η φιλοδοξία μας, ας την πούμε φιλοδοξία, ήταν εντεταγμένη σε αυτό το σκοπό. Το ερώτημα πρέπει
να είναι αν είμαι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα που έχουμε
φέρει. Θα σας έλεγα εν μέρει.

: Έχετε πει κάπου ότι εσείς και ο σύζυγός σας δεν ζήσατε ποτέ τυχαία, πάντα υπήρχε κάποιος σκοπός σε ό,τι και αν
κάνατε. Αναρωτιόμαστε πώς το εννοείτε αυτό; Για εσάς ποιο
κίνητρο, ποιος σκοπός διέπει τη ζωή σας;
Κα Γουλανδρή: Ο άνθρωπος και όλη η ζωή. Είμεθα το τελευταίο δημιούργημα στην εξέλιξη της ζωής. Δισεκατομμύρια χρόνια
χρειάστηκαν για να φθάσουμε σε αυτό το σημείο της πνευματικής εξέλιξης και της τεχνολογίας. Η τεχνολογία – η φωτιά - δώρο
του Προμηθέα στον άνθρωπο, με την προϋπόθεση όμως να μην
υπερβεί το μέτρο. Γι’ αυτό λέω ότι χρειάζεται μεγάλη φροντίδα
για τη συντήρηση της ζωής, η οποία βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με τη ζωή του ίδιου του ανθρώπου.
: Τι οραματίζεστε ως ιδανικό για τον κόσμο;
Κα Γουλανδρή: Την ενότητα του ανθρώπου, θεωρώ ότι πρέπει
να την κατευθύνει η αλληλεγγύη, ο σεβασμός των δικαιωμάτων
του πλησίον μας και η δυνατότητα αξιοπρεπούς ζωής, σε συνθήκες υγείας, επιβίωσης, παιδείας.
: Ποια είναι η σχέση σας με το Θεό και τη θρησκεία γενικά;

Κα Γουλανδρή: Σε όλη τη διαδρομή της ζωής μου, σε κάθε σημαντικό σταθμό ή εκπλήρωση ενός οράματος, αισθανόμουν μια
δύναμη να με στηρίζει, σαν ανταμοιβή στην πίστη μου στην ανώτερη δύναμη του Θεού.
: Δεν γίνεται, απλά να προστατεύσουμε το περιβάλλον επειδή το χρειαζόμαστε; θα πρέπει αυτό να ενταχθεί στις πολιτιστικές μας δομές;
Κα Γουλανδρή: Αυτό είναι το ιδανικό. Είναι ανάγκη υπαρξιακή.
: Ένας νέος δώδεκα, δεκατεσσάρων χρόνων θεωρεί ότι
δεν υπάρχουν αξιόλογες προτάσεις για το τι μπορεί να κάνει.
Όταν περάσει και δει ένα Μουσείο όπου γίνεται σοβαρή δουλειά μπορεί να επηρεαστεί;
Κα Γουλανδρή: Να ξέρετε ότι ένα Μουσείο μπολιάζει τους νέους
με αξίες. Ως τώρα άμεση εκδήλωση μεγάλης περιβαλλοντικής
συνείδησης δεν είχαμε στη χώρα μας, αλλά πολλοί από αυτούς
οι οποίοι μπολιάστηκαν κάποτε δεν μένουν αδρανείς, έχουν το
στοιχείο της ανησυχίας. Μεγάλη προσέλευση νέων είχαμε τις μέρες που δείχνουμε το φιλμ του Αλ Γκορ.
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Προσωπείο
Προσωπείο
Γενιές ανθρώπων μεγάλωσαν έχοντας ριζώσει το ψέμα στην ζωή τους.
Μια πλειονότητα αυτών έχει αντικαταστήσει τον αληθινό της εαυτό,
αποποιούμενοι την αυθεντικότητα της ύπαρξης τους, γεγονός, πρακτική η οποία ζωντάνευε την επιθυμία κυριαρχίας.

Η

εποχή μας είναι πλασματική, κανείς δεν είναι ό,τι φαίνεται
και κανείς δεν κατάφερε να είναι ο καλός χαρακτήρας,
σε αυτό το τελικά άδοξο και αδιάκοπο θεατρικό έργο που άπαντες συμμετέχουμε. Η μάσκα έγινε ένα με το πρόσωπο και το
ανθρώπινο είδος κατέληξε έρμαιο της υπερδύναμης της υποκρισίας. Υποδουλωμένοι σε αυτή την παγίδα, δεν είναι πολύ
εύκολο να αδιαφορήσουμε για την ειλικρίνεια; Να γυρίσουμε
την πλάτη στην γνησιότητα και την αυθεντικότητα; Η απαράμιλλη σημασία αυτών που τόσο πολύ ξεχνάμε όμως θα υπενθυμίζει πάντα το είναι της, ως γενεσιουργός αιτία για εκείνα τα
όμορφα, τα αυθόρμητα, τα σπουδαία που το προσωπείο μας
έχει εξαλείψει.
Ο άνθρωπος διαχρονικά, συνηθίζει να απεμπολεί την αλήθεια και αναλώνεται σε ένα μακρύ και επίπλαστο ψέμα, μη μπορώντας να διακρίνει την τεράστια αντίφαση μεταξύ των δύο. Οι
έννοιες αυτές συνυπάρχουν και αλληλοεξαρτώνται. Η ισχυρή
αντίθεση τους δεν κάνει τις εκφάνσεις τους ακραίες συνέπειες πάντα, καθώς πίσω από μια αλήθεια κρύβεται ένα ψέμα και
αντιστρόφως. Πόσες φορές έχουμε προσποιηθεί ότι συμπαθούμε κάποιον, όταν τον αγκαλιάζουμε ή του μιλάμε εγκάρδια,
ως ασπίδα όμως της αντιπάθειας, που ακόμη δεν κέρδισε την
ευγενική συστολή που μας διακατέχει; Ή συνάμα πόσες φορές
έτυχε να προσεγγίσουμε τον συνομιλητή, φίλο, δάσκαλο, εργοδότη, πατέρα, μάνα, για τον οποίο δεν αισθανόμαστε τίποτα
από αυτά που εκδηλώσαμε, θυσιάζοντας το αληθινό μας είναι στο βωμό του κέρδους και του συμφέροντος; Η καταφυγή
σε μια πλαστή παρουσίαση του εαυτού μας διευκολύνει, περνάει στο υποσυνείδητο μας ως έπαθλο θεατρικότητας. Στην
πραγματικότητα βέβαια είναι απλώς ο απόλυτος ανθρώπινος
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νιχιλισμός να υποστηρίξει, να διαφωνήσει, να κερδίσει με την
αξία του. Παράλληλα, είναι κυνικό να επενδύει ο καθένας στην
προσπάθεια να απολυτρωθεί από το ψεύδος. Είναι τόσο δεδομένη και κυρίαρχη η ύπαρξη του σε οποιαδήποτε πτυχή του
βίου, διότι μερίδες ανθρώπων έμαθαν να το χρησιμοποιούν για
κάθε ακόρεστη επιθυμία- πολιτικοί για την ψήφο, μαθητές για
τον βαθμό, επιχειρηματίες για το κέρδος, φίλοι για τον θαυμασμό. Συνεπώς, η επιθυμία συνδέεται με την υιοθέτηση ψεύτικης συμπεριφοράς.
Η ασύστολη έπαρση καθιέρωσης του προσωπείου είναι και
καθρέφτης άλλων παραγόντων. Η ισχύς της κοινής γνώμης και
του συντηρητισμού της, η άκριτη και ακραία - σε ορισμένες περιπτώσεις - αφομοίωση και μίμηση στερεοτύπων, προσβάλλει
την ατομική ελευθερία. Ωθεί το άτομο σε μια αψυχολόγητη και
απερίσκεπτη συμπεριφορά, την οποία εμπλουτίζει και συνθέτει με το ψέμα, επιδιώκοντας να ταυτιστεί, να ενσωματωθεί, να
ομογενοποιηθεί και να αποδεχτεί. Επιπλέον, η ανασφάλεια, η
ευθυνοφοβία, η μειονεξία αποτελούν κίνητρα για τον άνθρωπο
να βγάλει προς τα έξω κάτι όχι απλώς όμορφο, αλλά το ομορφότερο, κάτι όχι απλώς πλούσιο, αλλά το πλουσιότερο. Ο προβληματισμός τίθεται εδώ, είναι δυνατόν να διογκώνει κανείς
ένα κύμα ψεύδους για να φανεί ή τελικά μετατρέπεται σε ένα
ψυχρό ψεύτη, που έχει πείσει και τον ίδιο του τον εαυτό για
αυτά που λέει και δείχνει; Και από την άλλη, μπορεί ο οποιοσδήποτε να εξισορροπήσει αυτά τα επίπεδα μέσα του; Να συνειδητοποιήσει το ρόλο του, να διαχωρίσει τους στόχους του και
πάνω από όλα να αποδεχτεί και να αγαπήσει τον εαυτό του; Να
αποδεσμευτεί από αυτή την ανούσια και άτυπη αναγκαιότητα
να αρέσει, να ξεχωρίζει, να κερδίζει εις βάρος του άλλου;

Συμπερασματικά, αν και όλα φαντάζουν ψεύτικα, ακόμα
και αν πάψαμε να αναγνωρίζουμε πρόσωπα, ακόμα και αν
εμείς οι ίδιοι άσκοπα ψάχνουμε το μέσα μας, οφείλουμε να
σταθούμε στα πόδια μας. Να αναζητήσουμε την αλήθεια, να
την φορέσουμε και να την εκτιμήσουμε. Να δούμε πέρα από
την πλασματικότητα, τι κρύβεται, πόσα κρύβουμε, πόσο όμορφος είναι ο κόσμος που σέβεται την διαφορετικότητα, που
ενσωματώνει το κακό, και το μετατρέπει χωρίς να το αλλάζει
επιφανειακά. Εκεί είναι και η πραγματική ουσία. Στην προσωπική αναζήτηση και κατανόηση των αδυναμιών, των τρωτών
σημείων, και όχι στην άγονη και φτωχή επικάλυψη τους.
Παρόλα αυτά, ο άνθρωπος εθελοτυφλεί. Προσπαθεί να βάλει την αλήθεια στη ζωή του, όταν το ίδιο το ψέμα ταλανίζει την
ψυχή του και την ετεροκατευθύνει. Η σημασία της ειλικρίνειας
ατομικά έγκειται καταρχάς στην αναμφίβολη διεξαγωγή υγιούς
διαλόγου. Το άτομο συσφίγγει τις σχέσεις του, εμπιστεύεται
και το εμπιστεύονται ευκολότερα. Αποβάλλεται από τις διαπροσωπικές συναναστροφές η καχυποψία και καλλιεργείται η
εχεμύθεια, υπερνικά το πραγματικό ενδιαφέρον και η αγάπη
και τελικά προωθείται η γνήσια φιλία. Άλλωστε, στατιστικά, το
παιδί, ο νέος τείνει να επιλέγει για φίλους του, άτομα, με τα
οποία νιώθει καλά, νιώθει ο εαυτός του, νιώθει ότι μπορεί να
μιλήσει και να εμπιστευτεί. Για αυτό και η σωστή επιλογή φίλου,
ξεπλένει σιγά-σιγά τα χρώματα με τα οποία βάψαμε το προσωπείο που φορέσαμε. Επιπροσθέτως, η αλήθεια συμβάλλει στην
ψυχική ισορροπία. Το άτομο δεν αναλώνεται στην κατασκευή
μιας σκέψης, ενός γεγονότος ή μιας πληροφορίας, και έτσι
αποβάλλει την αγωνία, τις τυχόν τύψεις και το άγχος του. Ηρεμεί ψυχικά και αποκόπτει τον αρνητισμό και το συναισθηματικό βάρος. Εκτός των άλλων, η ευθύτητα και η τιμιότητα στο
λόγο και συνάμα η δυνατότητα να πείθεις μέσω αυτών, είναι,
στάσεις αντίθετες στην ενδεχόμενη αμφισβήτηση. Προάγουν
και αποτελούν έκφανση της αξιοπρέπειας, που με τη σειρά του
συνίσταται κοινωνική και προσωπική αναγνώριση και κύρος.

Συγγραφή: Εβελίνα Σούκου, Γ’ Λυκείου
Καθηγητής Σύμβουλος:
Γιώργος Διαμαντόπουλος, Φιλόλογος

Βέβαια, η καταλυτική συμβολή της αλήθειας στον άνθρωπο,
συνεπάγεται ηθικοποίηση και χειραφέτηση. Δηλαδή, καθώς
ένας άνθρωπος μαθαίνει να διακατέχεται από ηθικές αξίες, με
την ανιδιοτέλεια ή την δικαιοσύνη, μαθαίνει κιόλας να κρίνει
ορθά τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του, λαμβάνοντας ευθύνες και συνειδητοποιώντας τα όρια του. Επομένως,
χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, σέβεται και αντιμετωπίζει τον άνθρωπο, ως χαρακτήρα και ψυχή και όχι ως σώμα.
Διαπλάθεται και αντιλαμβάνεται ορθότερα, ανακαλύπτοντας
την περιττή συνήθεια σε ενοχές, τύψεις και υποκρισία. Τέλος,
μέσω της ειλικρινούς στάσης, προάγεται η αξιοπιστία και η
εγκυρότητα, καθίσταται εφικτή η σύγκριση και εμπλοκή σε μια
πληροφορία. Το άτομο απαγκιστρώνεται από τη μάστιγα και
τους μονόδρομους της πολιτικής και διαφημιστικής εξουσίας,
με αποτέλεσμα να μην μένει άβουλο και να μην μαζοποιείται.
Κοινωνικά, η αλήθεια αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για
αξίες και συμπεριφορές που έχουμε λάβει ως αυτονόητες και
δεδομένες. Η ειλικρίνεια είναι έκφραση της γνήσιας δημοκρατίας, καθώς στα πλαίσια της αναπαράγεται γόνιμος διάλογος
και αντίλογος. Παράλληλα, στις συναναστροφές με το σχολείο,
την οικογένεια, τους φίλους, η ειλικρινής αντιμετώπιση αποτρέπει διαφωνίες, αντιπαραθέσεις και διαπληκτισμούς που
απαξιώνουν το άτομο, του προκαλούν σύγχυση και όξυνση
των κοινωνικών προβλημάτων. Εν κατακλείδι, σε κάθε πτυχή
της κοινωνικής μας ζωής, από τον οικογενειακό ιστό μέχρι την
στάση απέναντι σε κοινωνικές ομάδες, η αλήθεια ανοίγει τις
πόρτες αυτής της παραγωγικής και έντιμης συνύπαρξης.
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Συνέντευξη στον

Ιγνάτιο
Αντωνιάδη

Ο Ιγνάτιος Αντωνιάδης είναι Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας, στο εργαστήριο
θεωρητικής φυσικής υψηλών ενεργειών του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Είναι επίσης επισκέπτης καθηγητής
στο Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής του ερευνητικού
κέντρου Albert Einstein, του Πανεπιστημίου της Βέρνης.
Στο παρελθόν ήταν μόνιμο μέλος του CERN όπου διατέλεσε Διευθυντής του Τμήματος Θεωρητικής Φυσικής, και
καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής στην Πολυτεχνική Σχολή
του Παρισιού (École Polytechnique).
Ακολουθεί το κείμενο της συνέντευξης:

: Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Αποτελεί εξαιρετική τιμή
για εμάς η σημερινή συνάντηση και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που δεχθήκατε να πραγματοποιηθεί. Η ομάδα
μας απαρτίζεται από μαθητές της Α’ Λυκείου με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στις Φυσικές Επιστήμες. Αρχίζοντας τη συζήτησή μας, θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για τη ζωή σας,
ξεκινώντας από την παιδική ηλικία και φτάνοντας μέχρι την
σημερινή ακαδημαϊκή σας καταξίωση.
Ι.Α.: Γεννήθηκα στη Χίο. Μεγάλωσα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασα στο Μαθηματικό τμήμα Αθηνών και έκανα
το διδακτορικό μου στη Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών
στο Παρίσι. Αρχικά εργάσθηκα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της
Γαλλίας, στη συνέχεια πήγα για τρία χρόνια στο Πανεπιστήμιο
του Stanford στην Αμερική και για δύο χρόνια στο CERN στην
Γενεύη. Τα επόμενα δώδεκα χρόνια εργάσθηκα στην École
Polytechnique στο Παρίσι, μετά επέστρεψα για δεκαπέντε χρόνια στο CERN και τέλος επέστρεψα στο Sorbonne Université
στο Παρίσι, όπου βρίσκομαι μέχρι σήμερα.
: Ποια ήταν τα ερεθίσματα τα οποία σας οδήγησαν να ασχοληθείτε με τις θετικές επιστήμες;
Ι.Α.: Μου άρεσαν τα Μαθηματικά αλλά πάντα στο μυαλό μου
είχα να ασχοληθώ με την Θεωρητική Φυσική.
: Ξεκινήσατε τις σπουδές σας από το Μαθηματικό τμήμα.
Ποιες αναζητήσεις σάς ώθησαν να συνεχίσετε στον τομέα
της Θεωρητικής Φυσικής και συγκεκριμένα στη θεωρία των
χορδών;
Ι.Α.: Πάντα ήθελα να εξηγώ τα φαινόμενα της φύσης. Όταν πλέον ξεκίνησα την έρευνα, ήθελα να μελετήσω πολλά ενδιαφέροντα θέματα αλλά σε μεγαλύτερο βάθος. Ένα από αυτά τα
θέματα ήταν η κβαντική βαρύτητα και η θεωρία των χορδών.
: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν να φύγετε από την
Ελλάδα και να συνεχίσετε την καριέρα σας στο εξωτερικό;
Τι αισθάνεστε όταν και σήμερα ένας μεγάλος αριθμός επιστημόνων εγκαταλείπει την χώρα μας και αναζητά ευνοϊ-

κότερες συνθήκες σπουδών και διαβίωσης στο εξωτερικό;
Ι.Α.: Τελείωσα τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την περίοδο της μεταπολίτευσης. Οι συνθήκες που επικρατούσαν στην
Ελλάδα ήταν αρκετά δύσκολες. Ο λόγος που πήρα την απόφαση να φύγω για το Παρίσι ήταν ότι δεν υπήρχαν οι αντίστοιχες
μεταπτυχιακές σπουδές στην χώρα μας, αφού επιπλέον ήθελα
να αλλάξω κατεύθυνση σπουδών από το πεδίο των μαθηματικών στο πεδίο της φυσικής.
: Είχατε φανταστεί στην αρχή των σπουδών σας ότι θα φτάνατε σε αυτό το υψηλό επίπεδο αναγνώρισης και καταξίωσης;
Ι.Α.: Πολλά πράγματα στο ξεκίνημα τα σκεφτόμαστε ιδεαλιστικά
ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δεν είχα φανταστεί
αυτή την εξέλιξη.
: Μπορείτε να μας περιγράψετε με λίγα λόγια το status της
θεωρητικής φυσικής σήμερα; Σε ποια ερωτήματα έχουμε
απαντήσει και ποιες είναι οι προκλήσεις για τη θεωρητική
φυσική των υψηλών ενεργειών τον 21ο αιώνα;
Ι.Α.: Σκοπός της θεωρητικής φυσικής των υψηλών ενεργειών
είναι να μελετήσει τη δομή της ύλης και τις στοιχειώδεις αλληλεπιδράσεις σε πολύ μικρές αποστάσεις της ύλης. Υπάρχουν
δύο τρόποι για να γίνουν αυτές οι μελέτες. Ο πρώτος τρόπος
είναι να χρησιμοποιήσουμε επιταχυντές σωματιδίων, ώστε
τα σωματίδια να αποκτήσουν υψηλή ενέργεια. Όσο μεγαλύτερη
ενέργεια έχουν τα συγκρουόμενα σωματίδια, τόσο μικρότερες
αποστάσεις μπορούμε να μελετήσουμε. Σήμερα, για παράδειγμα στο CERN μελετάμε αποστάσεις που είναι χίλιες φορές
μικρότερες από την ακτίνα του πρωτονίου. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω της κοσμολογίας, μελετώντας το σύμπαν.
Ο λόγος είναι ότι πριν από δισεκατομμύρια χρόνια το σύμπαν
ήταν πολύ μικρό άρα οι νόμοι που επικρατούσαν τότε είναι ίδιοι
με τους νόμους που εξετάζουμε την μικροφυσική σήμερα. Οι
δύο αυτοί τρόποι φαίνονται διαφορετικοί, γιατί ο πρώτος κοιτάζει πολύ μικρές αποστάσεις ενώ ο δεύτερος τον ουρανό. Στην
πραγματικότητα η φυσική είναι ίδια διότι οι παρατηρήσεις
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που κάνουμε σήμερα από πολύ μακρινά σημεία έρχονται από
το μακρινό παρελθόν εφόσον το φως χρειάστηκε να ταξιδέψει
δισεκατομμύρια χρόνια μέχρι να φτάσει σε εμάς. Παράλληλα
με τις μετρήσεις από τους πειραματικούς φυσικούς, έχουμε τη
θεωρητική φυσική με σκοπό να περιγράψει τις μετρήσεις
και τα φαινόμενα που γίνονται σε μικρές αποστάσεις,
είτε μέσω των σωματιδίων είτε μέσω της κοσμολογίας. Επιπλέον όμως, η θεωρητική φυσική, πρέπει να δημιουργεί θεωρίες οι οποίες να προβλέπουν καινούργια φαινόμενα.
Εάν αυτά παρατηρηθούν, τότε από μοντέλο-θεωρία θα γίνει μια
πραγματική θεωρία. Σήμερα έχουμε απαντήσει σε πολλά σημαντικά ερωτήματα. Όσον αφορά τα φαινόμενα της μικροφυσικής γνωρίζουμε ότι διέπονται από τρεις αλληλεπιδράσεις, οι
οποίες είναι οι ηλεκτρομαγνητικές, οι ασθενείς και οι ισχυρές
αλληλεπιδράσεις. Έχουμε καταφέρει να περιγράφουμε αυτές
τις αλληλεπιδράσεις με μια θεωρία που ενοποιεί την κβαντομηχανική με την ειδική θεωρία της σχετικότητας του Einstein.
Επίσης μέσω της κοσμολογίας έχουμε καταφέρει να εξηγούμε το σύμπαν με την γενική θεωρία σχετικότητας του Einstein.
Υπάρχει όμως ακόμα μια μεγάλη πρόκληση! Είναι η πρόκληση της ενοποίησης της βαρύτητας με τις υπόλοιπες
αλληλεπιδράσεις. Η θεωρία των χορδών δίνει το μαθηματικό
πλαίσιο γι’ αυτή την ενοποίηση χωρίς όμως να υπάρχει ακόμα η
αντίστοιχη πειραματική επαλήθευση.
: Έχετε διατελέσει μέλος του CERN καθώς και διευθυντής
του τμήματος θεωρητικής φυσικής του CERN για πολλά χρόνια. Πώς θα ήταν σήμερα ο κόσμος εάν δεν είχε δημιουργηθεί το CERN; Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του;
Ι.Α.: Το CERN είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ερευνητικό κέντρο από πολλές απόψεις. Εξαιτίας του CERN συγκεντρώθηκαν και συνεργάστηκαν επιστήμονες από πολλές ευρωπαϊκές
χώρες, έχοντας ως κοινό σκοπό την κατασκευή και την λειτουργία του μεγάλου επιταχυντή, για τη μελέτη της φυσικής
των μικρών αποστάσεων. Το γεγονός ότι υπάρχει το CERN
μας παρέχει επίσης τη δυνατότητα προοπτικής της έρευνας σε
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μόνιμη βάση. Τα πειράματα απαιτούν χρόνο και προγραμματισμό για την πραγματοποίησή τους. Για παράδειγμα, υπήρχε
πλάνο για πειραματικές εγκαταστάσεις και σε άλλες χώρες,
όπως στην Αμερική, το οποίο σταμάτησε για οικονομικούς λόγους. Για πολλά χρόνια η Αμερική δεν έχει συγκεκριμένο πειραματικό κέντρο σε αυτόν τον τομέα. Είναι πολύ σημαντική αυτή
η προοπτική που μας δίνει το CERN. Τα επιστημονικά επιτεύγματα του CERN είναι πάρα πολλά. Στα μεγαλύτερα επιτεύγματά του συγκαταλέγεται η θεμελίωση της θεωρίας που περιγράφει τις τρεις αλληλεπιδράσεις, ιδιαίτερα με την τελευταία
ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs. Ταυτόχρονα όμως με την
πρόοδο στην σωματιδιακή φυσική το CERN βοηθά την πρόοδο
και σε άλλους τομείς! Για παράδειγμα η ιδέα του internet και η
ανακάλυψη του World Wide Web ξεκίνησε από το CERN, ώστε
να στέλνονται πολλά δεδομένα σε επιστήμονες που βρίσκονται
σε διαφορετικές χώρες και η δυνατότητα στιγμιαίας επικοινωνίας μεταξύ τους για να τα μελετήσουν.
: Υπάρχει ένας απλουστευμένος τρόπος να εξηγήσουμε
την επίδραση του σωματιδίου Higgs στην απόκτηση μάζας
των σωματιδίων;
Ι.Α.: Το πεδίο Higgs είναι ένα σταθερό πεδίο που καλύπτει
όλο το σύμπαν και η μάζα του κάθε σωματιδίου δημιουργείται
μέσω της αλληλεπίδρασής του με το πεδίο Higgs. Εάν η μάζα
είναι μηδέν, δεν υπάρχει αλληλεπίδραση.
: Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι είναι η θεωρία των χορδών;
Ι.Α.: H θεωρία πεδίων βασίζεται στην ιδέα ότι το σωμάτιο είναι κάποιο αντικείμενο που δεν έχει διαστάσεις, δηλαδή είναι
ένα σημείο. Έτσι η στοιχειώδης δομή της ύλης αποτελείται από
σωμάτια που στην ουσία είναι σημεία. Η θεωρία χορδών ξεκίνησε αντικαθιστώντας την έννοια του σημειακού σωματιδίου με
αντικείμενα που έχουν μια διάσταση. Θα αναρωτηθεί κάποιος
τι πετυχαίνουμε με αυτό; Όπως ξέρετε, η χορδή πάλλεται και
οι παλμοί της χορδής αντιστοιχούν σε κύματα με συγκεκριμένο μήκος κύματος. Στην κβαντική θεωρία αυτά τα κύματα
αντιστοιχούν σε σωμάτια εξαιτίας του δυϊσμού σωματιδίου και

κύματος. Έτσι οι ταλαντώσεις της χορδής στην κβαντική θεωρία δίνουν σωμάτια. Τα σωμάτια αυτά έχουν κάποιες ιδιότητες (μάζα, φορτίο κ.α.). Η θεωρία των χορδών είχε
μελετηθεί αρχικά με σκοπό να περιγράφει τις ισχυρές αλληλεπιδράσεις. Προσπαθούσαν οι επιστήμονες να περιγράψουν
με τους παλμούς της χορδής το φάσμα των σωματιδίων που
παρατηρούνται από τις ισχυρές αλληλεπιδράσεις. Πάντα όμως
υπήρχε στο φάσμα της χορδής ένα σωμάτιο που δεν είχε μάζα,
το οποίο είχε τις ίδιες ιδιότητες με ένα βαρυτικό κύμα. Έτσι
προτάθηκε ότι η θεωρία των χορδών μπορεί να είναι θεωρία της κβαντικής βαρύτητας, γιατί περιέχει στο φάσμα
της το βαρυτόνιο το οποίο αντιστοιχεί στο βαρυτικό κύμα.
: Γιατί δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, πέρα από τον χώρο
και τον χρόνο, το πλήθος των διαστάσεων που απαιτείται
από την θεωρία των χορδών; Υπάρχει κάποιο παράδειγμα
που μας βοηθά να απεικονίσουμε έναν κόσμο περισσότερων διαστάσεων από αυτόν που ζούμε;
Ι.Α.: Ας φανταστούμε ένα κόσμο που ζει σε δυο διαστάσεις,
δηλαδή σε ένα επίπεδο που έχει όμως κάποιο μικρό πάχος που
αντιστοιχεί σε μία επιπλέον διάσταση. Σε κάθε σημείο του επιπέδου υπάρχει μια πολύ μικρή κατεύθυνση που δεν μπορούμε
να τη δούμε. Ομοίως στον δικό μας κόσμο των τριών διαστάσεων, αν υπάρχουν επιπλέον διαστάσεις, είναι τόσο μικρές που
δεν μπορούμε να τις δούμε με τα μέσα τεχνολογίας που έχουμε αυτή τη στιγμή. Όπως προαναφέραμε στο CERN μελετάμε αποστάσεις που είναι χίλιες φορές μικρότερες από την ακτίνα του πρωτονίου. Άρα αν υπάρχουν
διαστάσεις μικρότερες από αυτήν, δεν μπορούμε να
τις δούμε. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι με τη μελέτη
της θεωρίας των χορδών και των επιπλέον διαστάσεων, αντιληφθήκαμε πως θα μπορούσε να υπάρχουν διαστάσεις
που να είναι πολύ πιο μεγάλες από αυτές που σας
προανέφερα και παρόλα αυτά να μην μπορούμε ακόμα να τις παρατηρήσουμε. Για παράδειγμα, αν τα σωμάτια
που μας αποτελούν και οι αλληλεπιδράσεις τους ήταν τέτοιες
που μας υποχρέωναν να ζούμε σε ένα κόσμο τριών διαστά-

σεων έτσι ώστε να μην μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτόν,
τότε θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε την επιπλέον
διάσταση μόνο μέσω της βαρύτητας. Τα βαρυτικά κύματα θα μπορούσαν να βγαίνουν από τον τρισδιάστατο χώρο
μας, αλλά εμείς όχι. Αυτή είναι η ιδέα των μεμβρανών. Πειραματικά έχει βρεθεί ότι μια επιπλέον διάσταση που επικοινωνεί
με εμάς μόνο μέσω της βαρύτητας θα μπορούσε να είναι της
τάξεως του εκατοστού του χιλιοστού που είναι σχεδόν μακροσκοπική διάσταση. Παρόλα αυτά δεν είναι παρατηρήσιμη, γιατί
δεν έχουμε μελετήσει την βαρύτητα σε αυτές τις αποστάσεις.
Υπάρχει μια πρόταση που λέει ότι ο τρισδιάστατος κόσμος μας
και η φυσική με την οποία τον παρατηρούμε μπορεί να εξηγηθεί μελετώντας μια θεωρία σε μια διάσταση παραπάνω η οποία
περιέχει μόνο τη βαρύτητα.
: Τι είναι η ολογραφία και που χρησιμεύει;
Ι.Α.: Σε μία φωτογραφία απεικονίζεται μια πληροφορία τριών
διαστάσεων σε δυο διαστάσεις. Εδώ δημιουργείται το εξής ερώτημα: βλέποντας μια φωτογραφία μπορούμε να περιγράψουμε
την πληροφορία που μας δίνει για τις τρεις διαστάσεις από τις
οποίες προέρχεται; Σίγουρα δεν είναι προφανές ότι μπορούμε!
Η ιδέα της ολογραφίας προτάθηκε μέσα από την μελέτη των
μαύρων τρυπών. Στις μαύρες τρύπες υπάρχει συσσώρευση πληροφορίας, διότι υπάρχει μια περιοχή γύρω από τη μαύρη τρύπα
στην οποία ο χωρόχρονος αλλάζει και τελικά η πληροφορία δεν
μπορεί να βγει έξω από αυτήν. Η πληροφορία συσσωρεύεται
στην περιοχή αυτή που λέγεται ορίζοντας της μαύρης τρύπας
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και υλοποιεί την ιδέα της ολογραφίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέσω της ολογραφίας αναζητούμε τον τρόπο με
τον οποίο κάποιος που ζει σε μια διάσταση λιγότερη,
μπορεί να μελετήσει τις πληροφορίες που επικρατούν
σε ένα κόσμο που έχει μια διάσταση παραπάνω.
: Αν και ο χρόνος είναι μια σύμβαση, πόσο κοντά πιστεύετε
ότι μπορούμε να φτάσουμε στη στιγμή μηδέν της δημιουργίας;
Ι.Α.: Λέγοντας «στιγμή μηδέν» έρχεται στο μυαλό η μεγάλη
έκρηξη του σύμπαντος. Το πρόβλημα της μεγάλης έκρηξης είναι παρόμοιο με αυτό των μαύρων τρυπών. Κοιτώντας πίσω στο
σύμπαν οδηγείται κανείς σε μια περιοχή όπου το σύμπαν ήταν
πολύ μικρό, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τότε ίσχυαν οι ίδιοι
νόμοι που ισχύουν σήμερα σε πολύ μικρές αποστάσεις. Αν όμως
προσπαθήσουμε να πάμε ακόμα πιο πίσω φτάνουμε σε ένα παράδοξο, σε ένα κομμάτι του χωροχρόνου που δεν μπορούμε
να περιγράψουμε τους νόμους της φύσης. Το ίδιο πρόβλημα
αντιμετωπίζουμε και στην μελέτη των μαύρων τρυπών. Το πιο
πιθανό είναι ότι αυτές οι ανωμαλίες του χωροχρόνου είναι
πλασματικές διότι προσπαθούμε να τις εξηγήσουμε
χωρίς να ξέρουμε ποια είναι η θεωρία της φυσικής που
ισχύει σε αυτές τις συνθήκες.
: Το σύμπαν αποτελείται κατά 95% από σκοτεινή ύλη και
σκοτεινή ενέργεια, ενώ η συνήθης ύλη αποτελεί μόνο το
5% του σύμπαντος. Τελικά πόσο καλά γνωρίζουμε τον κόσμο μας;
Ι.Α.: Είναι γεγονός ότι δεν τον γνωρίζουμε! Η ύπαρξη της σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας έγινε διότι επιβάλλαμε τις εξισώσεις της θεωρίας της γενικής σχετικότητας στην
εξέλιξη του σύμπαντος. Είναι μια θεωρία που έχουμε ελέγξει
ότι ισχύει παντού εκεί που μπορούμε να την ελέγξουμε. Υποθέτουμε όμως ότι ισχύει και σε μεγάλες αποστάσεις, όταν δηλαδή
κοιτάζει κάποιος πολύ μακριά στο σύμπαν. Για να εξηγήσουμε
λοιπόν τις παρατηρήσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να υποθέσουμε την ύπαρξη «νέων ουσιών» όπως είναι η σκοτεινή ύλη και
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η σκοτεινή ενέργεια. Στο σύμπαν παρατηρούμε πράγματα που δεν τα έχουμε δει ακόμα στους επιταχυντές.
Η ύπαρξη της σκοτεινής ύλης δείχνει ότι υπάρχουν σωμάτια
που δεν έχουν παρατηρηθεί ακόμα διότι δε διασπώνται! Όσον
αφορά την σκοτεινή ενέργεια, η ύπαρξή της οφείλεται πιθανά
στην κοσμολογική σταθερά που χρησιμοποίησε ο Einstein στις
εξισώσεις του.
: Είναι γνωστό ότι ο Einstein υποστήριξε ότι ο Θεός δεν παίζει ζάρια στο σύμπαν. Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετοί επιστήμονες οι οποίοι έχουν αναγνωρίσει τον παράγοντα της
τύχης στην εξέλιξη του Σύμπαντος. Ποια είναι η θέση σας
σχετικά με αυτό;
Ι.Α.: Στη Φυσική υπάρχουν νόμοι με τους οποίους προσπαθούμε να εξηγήσουμε την φύση. Για τη δημιουργία κάποιου αστέρα ή γενικότερα του σύμπαντος παίζουν ρόλο και οι αρχικές
συνθήκες που επικρατούν. Μπορεί για κάποια φαινόμενα
οι αρχικές συνθήκες να είναι θέμα τύχης.
: Κάποιοι άνθρωποι αναρωτιούνται σε τι ωφελεί πρακτικά
την καθημερινότητα μας η γνώση του κόσμου που μας περιβάλλει. Τι θα απαντούσατε σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι η
θεωρητική φυσική έχει δυσανάλογα μικρή πρακτική αξία σε
σχέση με το κόστος των πειραμάτων στο CERN αλλά και σε
άλλα ερευνητικά κέντρα;
Ι.Α.: Συμφωνώ ότι το κόστος φαίνεται μεγάλο, αλλά συγκρίνοντάς το με τα ποσά που δαπανώνται σε άλλους τομείς, όπως για
παράδειγμα στους πολεμικούς εξοπλισμούς, δεν θα έλεγα ότι
τελικά είναι μεγάλο. Εντούτοις, οι επιστήμονες προσπαθούν να
βρουν νέους τρόπους επιτάχυνσης και ανίχνευσης σωματιδίων
που να έχουν χαμηλότερο κόστος. Για παράδειγμα, παλαιότερα
οι επιταχυντές ήταν μόνο επιταχυντές ηλεκτρονίων, στη συνέχεια δημιουργήθηκαν επιταχυντές πρωτονίων και τώρα συζητείται η κατασκευή επιταχυντή μιονίων. Με αυτό τον τρόπο ο
επιταχυντής που υπάρχει στο CERN θα μπορούσε να βρίσκεται
πάνω σε ένα τραπέζι. Επίσης το κόστος έχει σχέση και με
την προσφορά της έρευνας, της θεωρητικής και της

πειραματικής φυσικής, στην ανθρωπότητα. Για παράδειγμα οι εφαρμογές της κβαντομηχανικής βρίσκονται
παντού. Η θεωρία της γενικής σχετικότητας εφαρμόζεται στα
κινητά τηλέφωνα. Πιστεύω λοιπόν ότι μετά από μερικά χρόνια η
εφαρμογή της θεωρίας των χορδών θα είναι αρκετά ρεαλιστική.

πρέπει αυτή η πληθωριστική θεωρία να συσχετισθεί με τις θεωρίες που περιγράφουν την υπόλοιπη φυσική. Τα ενδιαφέροντά
μου λοιπόν αυτήν την περίοδο εστιάζονται στον συνδυασμό της
κοσμολογίας και της θεωρίας που περιγράφει τις υπόλοιπες
γνωστές αλληλεπιδράσεις.

: Πού εστιάζονται τα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα αυτήν
την περίοδο;
Ι.Α.: Με την παρατήρηση του σωματιδίου Higgs στο
CERN ολοκληρώθηκε μια θεωρία που περιγράφει
πολύ καλά την φύση, το λεγόμενο καθιερωμένο πρότυπο. Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή την στιγμή δεν
υπάρχουν πειραματικές ενδείξεις για το τι υπάρχει σε πιο μικρές αποστάσεις. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν προβλήματα
που δείχνουν ότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια! Για παράδειγμα
η σκοτεινή ύλη δε φαίνεται να είναι κομμάτι αυτής της ολοκληρωμένης θεωρίας. Δεν ξέρουμε αυτή την στιγμή σε ποιες αποστάσεις μπορούν να παρατηρηθούν αυτά τα νέα φαινόμενα.
Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με την σύνδεση της θεωρίας που
προβλέπει την γενίκευση του καθιερωμένου πρότυπου με την
κοσμολογία. Η κοσμολογία προβλέπει μια περίοδο που το σύμπαν επιταχύνθηκε πολύ γρήγορα. Με βάση τις εξισώσεις του
Einstein και υποθέτοντας ότι η ύλη και η σκοτεινή ύλη είναι αυτές που υπάρχουν αυτή την στιγμή, βρίσκουμε ότι το σύμπαν
είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις παρατηρήσεις που γίνονται.
Δηλαδή βλέπουμε πράγματα που προέρχονται από
ένα σύμπαν που θα έπρεπε να ήταν πολύ μεγαλύτερο.
Ένας από τους τρόπους για εξηγήσουμε αυτή την παρατήρηση
είναι υποθέτοντας ότι το σύμπαν επιταχύνθηκε πολύ γρήγορα
σε μια περίοδο της δημιουργίας του. Η θεωρία που περιγράφει αυτό το φαινόμενο ονομάζεται θεωρία του πληθωρισμού
και περιγράφεται υποθέτοντας ότι υπάρχει κάποιο σωμάτιο που
ονομάζεται πληθωριστικό σωμάτιο και το οποίο ήταν το βασικό
συστατικό του σύμπαντος την περίοδο που το σύμπαν είχε αυτή
την απότομη ανάπτυξη. Το ερώτημα είναι αν αυτό το σωμάτιο
υπάρχει πραγματικά ή είναι ένας προσεγγιστικός τρόπος για να
περιγράψει κάποιος αυτή την περίοδο. Αν όντως υπάρχει, θα

: Τι είναι αυτό που σας λείπει από την Ελλάδα και από την
άλλη πλευρά τι είναι αυτό που σας πληγώνει από την Ελλάδα;
Θα σας ενδιέφερε να επιστρέψετε κάποια στιγμή για μόνιμη
εγκατάσταση;
Ι.Α.: Είχα σκεφτεί παλαιότερα να γυρνούσα στην Ελλάδα αλλά
τελικά δεν γύρισα. Με την Ελλάδα έχω σχέσεις ερευνητικές
αλλά και οικογενειακές και την επισκέπτομαι συχνά. Αυτό που
με πληγώνει περισσότερο είναι βέβαια η οικονομική κρίση.
: Κάνοντας έναν απολογισμό στη μέχρι τώρα πορεία σας,
πόσο κοντά ήταν τα όνειρά σας σε σχέση με τη σημερινή
σας καταξίωση.
Ι.Α.: Δύσκολη ερώτηση! Διότι τα όνειρα αλλάζουν κάποιες φορές! Στην αρχή κάνεις κάποια όνειρα μετά βλέπεις την πραγματικότητα και συνεχίζεις κάνοντας άλλα όνειρα. Οπότε όσο
μεγαλώνουμε αλλάζουν και τα όνειρα μας.
: Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία μας! Θα χαρούμε πολύ στην πρώτη ευκαιρία που θα έρθετε στην Ελλάδα να σας φιλοξενήσουμε με μεγάλη χαρά στον
χώρο του σχολείου μας!
Συμμετέχοντες μαθητές:
Δημήτριος Βυτόγιαννης, Ελένη-Μαρία Δρακούλη, Αφροδίτη Δραχτίδου, Δημήτριος Κωνσταντίνου, Κρυσταλλία Μασώνου, Εμμανουήλ Μελαδάκης, Βασίλειος Μητρούλιας, Ανθή Μπακοπούλου,
Ασημίνα Μυλωνά-Αλεξιάδη, Σωτήριος Μωραΐτης, Βάιος Ντάκος,
Μαρία Παπαδόγιαννη, Νίκη Παπαναγιώτου-Κουτούλα, Χρυσούλα-Ευγενία Παρθένη, Γεωργία Πούπαλου, Εμμανουήλ Συντέτας
Επιμέλεια άρθρου: Άννα Παπακώστα, Φυσικός
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Ε Λ ΛΗΝΕΣ
άνθρωποι ή
απάνθρωποι;

Τ

ο προσφυγικό ζήτημα έχει εκλάβει ανησυχητικές διαστάσεις
στην εποχή μας. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί
μια αυξημένη εισροή προσφύγων από χώρες της Μέσης Ανατολής και του Γ’ κόσμου προς την Ευρώπη. Οι πολεμικές συρράξεις
στην Συρία, η μαζική έξοδος των μουσουλμάνων Rohingya από
το Μιανμάρ, λόγω της δίωξής τους (η οποία έχει χαρακτηριστεί
ως η κορύφωση της προσφυγής κρίσης στην εποχή μας) είναι
μόνο κάποια από τα αμέτρητα γεγονότα που προϊδεάζουν για τις
εξαθλιωτικές συνθήκες διαβίωσης στις χώρες αυτές. Οι χώρες
υποδοχής έχουν επιδείξει διαφορετικές πολιτικές σχετικά με το
ζήτημα. Για παράδειγμα, η Γερμανία καλωσόρισε τους πρόσφυγες, καθώς αποτελούσαν αξιοποιήσιμο εργατικό δυναμικό ενώ,
η Ιταλία αρνείται μέχρι στιγμής παθητικά να τους δεχτεί. Πώς,
όμως, η Ελλάδα, ένας βασικός πόλος έλξης για τους πρόσφυγες
από την Ανατολή, έχει χειριστεί αυτή την σύγχρονη κρίση;
Ασφαλώς, έχουν υπάρξει κάποιες θετικές συμπεριφορές
της Ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους πρόσφυγες. Σημαντική
ήταν η δράση των μητροπόλεων της Εκκλησίας και διαφόρων Μη
Κυβερνητικών Οργανισμών, που, οργανώνοντας συσσίτια, εκδηλώσεις για την συλλογή ρούχων, τροφίμων και προϊόντων υγιεινής και παρέχοντας δωρεάν στέγη σε καταυλισμούς ή διαμερίσματα, στήριξαν πάρα πολλούς προσφυγές στην προσπάθειά
τους για επιβίωση σε μια άγνωστη για αυτούς χώρα. Τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης έχουν καταβάλλει αξιόλογες προσπάθειες, διοργανώνοντας τηλεμαραθωνίους αγάπης και αλληλεγγύης
για την συλλογή χρημάτων για τους πρόσφυγες, προβάλλοντας
διαφημίσεις που ευαισθητοποιούν την Ελληνική Κοινή Γνώμη για
την τραγική αυτή κατάσταση και ενημερώνοντας τους πολίτες
με την προβολή ντοκιμαντέρ που σχετίζονται με το ζήτημα, καθώς και μέσω των ενημερωτικών δελτίων ειδήσεων.
Φυσικά, δεν είναι αμελητέα η συμβολή Παγκόσμιων Οργανισμών και των αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. Οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα, μια διεθνής οργάνωση με πολλούς Έλληνες εθελοντές
που παρέχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους άπο-
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ρους ανθρώπους που καταφθάνουν στην χώρα υποδοχής συχνά
βαριά τραυματισμένοι. Ανάλογη είναι και η συμβολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μέσω των οργάνων του. Η UNICEF έχει
δώσει τεράστιο αγώνα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των
παιδιών στην εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες χώρες και προσφέρει στα προσφυγόπουλα όλα τα απαραίτητα μέσα (τετράδια,
δωρεάν μαθήματα, ψυχολογική υποστήριξη), ώστε να ξεπεράσουν τις τραυματικές εμπειρίες που βίωσαν και να εξελιχθούν
ηθικοπνευματικά. Ακόμη, το United Nations’ High Commition on
Refugees (UNHCR), ένα άλλο όργανο των Ηνωμένων Εθνών,
ασχολείται αποκλειστικά με την αποκατάσταση των προσφύγων
και την ομαλή ένταξή τους στις χώρες υποδοχής.
Υπάρχουν και πολλά περιστατικά ατομικής, ανιδιοτελούς,
δράσης, που δίνουν ένα τόνο ελπίδας στο τοπίο απανθρωπιάς
και εγκατάλειψης που αποπνέουν οι προσφυγικοί καταυλισμοί.
Αρχικά, αρκετοί Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν προσφερθεί να
κάνουν μαθήματα της νεοελληνικής γλώσσας σε παιδιά και
ενήλικες πρόσφυγες, χωρίς κόστος, ώστε να μπορέσουν να
επικοινωνήσουν με τους κατοίκους και να ενταχθούν ομαλότερα στην κοινωνία. Ακόμη, χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα
διαφόρων ψαράδων σε ακριτικά νησιά, κυρίως του Αιγαίου, που
αποτελούν σημεία εισροής προσφύγων. Αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά μάχονται με αυταπάρνηση και ανυστεροβουλία για να
περισυλλέξουν ανθρώπους από τα παγωμένα και συχνά μανισμένα νερά, που φτάνουν με τις πλημμυρισμένες από το μακρύ
ταξίδι βάρκες κινδυνεύοντας να πνιγούν. Υπερκαλύπτουν, έτσι,
την έλλειψη της ακτοφυλακής σε πλοία και ανθρώπινο δυναμικό, σώζοντας τις ζωές πολλών προσφύγων. Στις ίδιες περιοχές,

υπάρχουν και άτομα που στεγάζουν και περιθάλπουν τους πρόσφυγες αυτοβούλως και με δικά τους έξοδα, αναμένοντας ως
μοναδικό αντάλλαγμα την ευχαρίστηση της προσφοράς.
Υπάρχει, βέβαια και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Απέναντι στους καθημερινούς ήρωες, που ασπάζονται τον ουμανισμό
και την συλλογικότητα, βρίσκονται εκείνοι που υιοθετούν την
ακριβώς αντίθετη στάση.
Δυστυχώς, αυτοί που δρουν με μίσος η με απάθεια προς
τους πρόσφυγες είναι η πλειοψηφία, όχι μόνο στην χώρα μας,
αλλά και στην υπόλοιπη υφήλιο. Υπάρχει μια γενικότερη έξαρση
εθνικιστικών και συντηρητικών ιδεολογιών, ακόμη και στις ανεπτυγμένες χώρες που διαθέτουν δημοκρατικά καθεστώτα και
υποδειγματική παιδεία, όπως η Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη ή η
Αμερική. Ακόμη και χώρες που προέβαλαν ανέκαθεν μετριοπαθείς θέσεις, όπως η Σουηδία, έχουν αρχίσει να γνωρίζουν άνθιση
ρατσιστικών κινημάτων.
Η Ελλάδα έχει ακολουθήσει την ίδια πορεία. Ως αποτέλεσμα,
συχνά προκύπτουν βιαιοπραγίες εναντίον προσφύγων από ακραίες εθνικιστικές παρατάξεις. Υπάρχει, όμως, και μια γενικότερη

αποστροφή προς τους αλλοδαπούς από το πλήθος τη Ελλήνων
πολιτών. Αυτή, ακόμη και αν δεν εκφράζεται με πράξεις, αλλά
μόνο με απαξιωτικά βλέμματα και μια αδιάφορη στάση, υποσκάπτει τα θεμέλια της κοινωνίας μας δημιουργώντας ρατσιστικές
και αντιδημοκρατικές αντιλήψεις. Σοκαριστικό είναι πως υπάρχουν γονείς που αρνούνται στα προσφυγόπουλα την φοίτηση στο
ίδιο σχολείο με τα παιδιά τους, προτάσσοντας το επιχείρημα ότι
αποτελούν φορείς ασθενειών και εγκληματικής συμπεριφοράς,
απόψεις άκρως στερεοτυπικές, που τρέφουν το εθνικιστικό κίνημα στην χώρα μας. Τραγικό είναι ένα περιστατικό που έλαβε
χώρα πριν λίγα χρόνια κατά το οποίο μια αλλοδαπή αριστούχος,
σημαιοφόρος απαξιώθηκε και κατακρίθηκε προκλητικά στη διάρκεια της σχολικής παρέλασης λόγω της καταγωγής της, γεγονός
που αποδεικνύει την ελλιπή παιδεία και ανθρωπιστική κουλτούρα
ενός ανησυχητικά μεγάλου μέρους του Ελληνικού πληθυσμού.
Τέλος, είναι γνωστό πλέον πως πολλές τοπικές κοινωνίες αρνούνται και διαμαρτύρονται για την εγκατάσταση προσφυγικών καταυλισμών στις περιοχές τους, φοβούμενοι την υποβάθμιση του
τόπου και την άνοδο της εγκληματικότητας.
Εν κατακλείδι, η κοινωνία μας έχει δείξει μεν κάποια θετική
ανταπόκριση στην προσφυγική κρίση, η πληθώρα, ωστόσο των
αντιδράσεων ήταν εξοργιστική. Δεν χρειάζεται να γίνουν μέγιστα και δαπανηρά έργα. Αυτό που εκλείπει από την κοινωνία μας
είναι ανθρωπιστική παιδεία που θα την στρέψει προς τον ακτιβισμό και θα την απομακρύνει από την αμάθεια, ύστατη αιτία
της ύπαρξης ακραίων ιδεολογιών. Οι απλοί πολίτες, όμως, δεν
πρέπει να επαναπαύονται, να περιμένουν το σύστημα να αλλάξει μόνο του αλλά καλούνται να φέρουν εκείνοι την αλλαγή.
Εξάλλου, δεν υπάρχει δικαιολογία για την απανθρωπιά.
Συγγραφή: Ειρήνη Κουδουνάκου, Γ’ Λυκείου
Καθηγητής Σύμβουλος:
Γιώργος Διαμαντόπουλος, Φιλόλογος
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Συνέντευξη στον
Α Ρ Θ ΡΟ
της αποφοίτου

Σοφίας
Παραστατίδου
Φοιτήτριας στο Τμήμα Μουσικών
Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιώργο
Μαυροειδή
Ο Γιώργος Μαυροειδής
γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967.
Σε ηλικία δέκα ετών, ξεκίνησε μαθήματα κιθάρας
με τον κορυφαίο δάσκαλο, σολίστα και συνθέτη Δημήτρη Φάμπα, στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών,
από όπου το 1989 πήρε το δίπλωμα κλασσικής κιθάρας, με άριστα παμψηφεί και Α’ βραβείο.
Παρακολούθησε μαθήματα με το Roberto Aussel και σεμινάρια με τους Leo Brouwer, Jesus
Castrobaldi, Carlos Molina, Joseph Urshalmi και
Γ. Χατζηνίκο.
Σπούδασε επίσης ανώτερα θεωρητικά έως και δίπλωμα σύνθεσης με τους Τ. Κουβαρά, Στ. Καλλιανό, Μ. Τραυλό και Κ. Μπάρλα.
Συμμετείχε ως τενόρος στις χορωδίες του Εθνικού
Ωδείου και του Δήμου Αθηναίων.
Από το 1977, μέχρι και σήμερα εμφανίζεται σε
συναυλίες άλλοτε ως σολίστ, άλλοτε ως μουσικός
σε διάφορα σύνολα και άλλοτε ως συνθέτης, στιχουργός και τραγουδιστής.
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: Καλησπέρα κύριε Γιώργο Μαυροειδή, ενόψει μιας εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Η κιθάρα στην Ευρώπη
στον 20ο αιώνα», ήρθα σε επικοινωνία μαζί σας.
Γ.Μ.: Καλησπέρα και από μένα κυρία Σοφία Παραστατίδου.
Πείτε μου με ποιον τρόπο θα μπορούσα να βοηθήσω στην
πραγματοποίηση αυτής της εργασίας.
: Αρχικά, θα ήθελα να συζητήσουμε για εσάς προσωπικά.
Απ’ όσο γνωρίζω ήσασταν μαθητής του Δημήτρη Φάμπα.
Γ.Μ.: Του υπέροχου Δημήτρη Φάμπα. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός, διότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησα. Και πηγαίνοντας στο Εθνικό ωδείο, στην πλατεία Βάθη, ένα παιδάκι εγώ
τότε 10 ετών, θυμάμαι με τρεμάμενα πόδια ανέβηκα τα σκαλιά
του ωδείου και πήγα και συνάντησα στην αίθουσα διδασκαλίας,
έναν γοητευτικό άνθρωπο, ο οποίος ακτινοβολούσε. Αμέσως
συνειδητοποιούσε κανείς ότι κάτι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Ότι κάποια ενέργεια βρίσκεται μέσα του. Και θυμάμαι
το όμορφο χαμόγελό του, πώς με καλοδέχτηκε και αφού εγώ
άρχισα πλέον να συνειδητοποιώ ότι η κιθάρα είναι ένα όργανο
που θέλει μελέτη–πράγμα που στα δύο-τρία πρώτα μαθήματα
δεν το είχα καταλάβει–αρχίσαμε να δενόμαστε με τον δάσκαλο. Δενόμασταν χρόνο με τον χρόνο όλο και περισσότερο. Ο
Δημήτρης Φάμπας για μένα ήταν όχι μόνο ο δάσκαλος που μου
μάθαινε την κιθάρα, που αργότερα αγάπησα και εγώ με τον ίδιο
τρόπο. Βέβαια, δεν ξέρω, το πάθος του δάσκαλου είναι μάλλον
αξεπέραστο, αν σκεφτούμε ότι εκείνος μπορεί να κοιμόταν και
ελάχιστα προκειμένου να μελετάει, να γράφει, να ηχογραφεί.
Και θυμάμαι ότι μου έδωσε τόσα πολλά πράγματα. Μου χάραξε έναν δρόμο στη ζωή μου και από εκεί που εγώ ξεκινούσα
να ασχοληθώ με το τραγούδι και γι’ αυτό πήγα εκεί, ξαφνικά
βλέπω έναν άνθρωπο να χειρίζεται με έναν τρόπο την κιθάρα,
που ήταν άγνωστος μέχρι εκείνη την εποχή σε εμένα. Φυσικά
άκουγα τους θείους μου, με τα υπέροχα ηχοχρώματά τους που
παίζανε και πόσο πολύπλοκα πολλές φορές συνόδευαν τα τραγούδια τους, με δύσκολες συγχορδίες, σύνθετες. Ο Δημήτρης
Φάμπας όμως, ερχόταν από την άλλη πλευρά να μου δείξει ότι
υπήρχε μία κιθαριστική τέχνη που ερχόταν από τους δασκάλους του, τον μεγάλο Andrerés Segovia και τον Emilio Pujol,
που ήταν σημαντικές προσωπικότητες· που καθόρισαν με τη
διδασκαλία τους την τεχνική από τη μία πλευρά, πάρα πολύ σημαντική όμως πλευρά. Δηλαδή όλες οι παλιές ηχογραφήσεις,
όλοι οι σπουδαίοι κιθαριστές άκουσαν αυτά τα ακούσματα και
προχώρησαν. Ειδικά του Andres Segovia, γιατί όπως αναφέρ-

θηκα στον Emilio Pujol, έγραψε σπουδαία βιβλία για τεχνική. Ο
Segovia όμως μάς άφησε σπουδαία δείγματα από ηχογραφήσεις και όχι μόνο. Ο δάσκαλος, λοιπόν, για μένα σήμαινε πάρα
πολλά. Στη ζωή μου έπαιξε καθοριστικό ρόλο, θα ήταν σαν να
λέγαμε ένας «δεύτερος πατέρας». Ήταν ο μέντοράς μου.
: Ποιοι καλλιτέχνες από τον χώρο της κιθάρας σάς επηρέασαν περισσότερο στο επίπεδο της ερμηνείας; Όσον αφορά,
δηλαδή, στα ακούσματά σας.
Γ.Μ.: Εννοείται πως ο δάσκαλός μου είναι ο πρώτος γιατί μας
έπαιζε –απέναντι όπως ήμασταν πολλές φορές– με έναν μαγικό
τρόπο. Σίγουρα μπορώ να πω ότι στο επίπεδο της ερμηνείας
έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και το άκουσμα των ηχογραφήσεων του Andrés Segovia, γιατί ως δάσκαλος του δασκάλου
μου ήταν ένα πρότυπο, από το οποίο ακούγαμε πολλές φορές
τα έργα πριν καν τα ερμηνεύσουμε. Επίσης, καθοριστικό ρόλο
στην ερμηνεία έπαιξε και ο Roberto Aussel, ένας από τους μεγαλύτερους κιθαριστές μέχρι και σήμερα, με τον οποίο κάναμε
για κάποιο χρονικό διάστημα μάθημα. Είχαμε κάνει μία τάξη
από 15 περίπου μαθητές και ερχόταν ανά δίμηνο περίπου από
το Παρίσι που κατοικούσε τότε. Μας είπε πάρα πολλά πράγματα για τον τρόπο της ερμηνείας. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να
κάνουμε έναν μικρό διαχωρισμό, γιατί πολλές φορές όταν μιλάμε για την λέξη «ερμηνεία» ίσως να παραβλέπουμε την λέξη
«έκφραση». Δηλαδή, η έκφραση είναι κάτι διαφορετικό πολλές
φορές. Η ερμηνεία, όπως λέει και ο μεγάλος μουσικός μας,
ο Λεωνίδας Καβάκος, είναι η μεταφορά ενός μηνύματος. Εγώ
λέω ότι η έκφραση είναι ο προσωπικός τρόπος, πλέον, με τον
οποίο προσεγγίζει κάποιος ένα όργανο.
: Πάνω σε αυτό, πιστεύετε πως οι συνθήκες πάνω στις
οποίες πραγματοποιείται η εκτέλεση της μουσικής, και κατ’
επέκταση και η ερμηνεία ουσιαστικά, μπορούν να επηρεάσουν τελικά το ερμηνευτικό αποτέλεσμα του κάθε εκτελεστή; Δηλαδή, αν είναι σε ρεσιτάλ, ζωντανή ηχογράφηση,
ηχογράφηση σε στούντιο κλπ.
Γ.Μ.: Απόλυτα θα επηρεάσουν. Διότι, καταρχήν θα πρέπει
να σκεφτούμε ότι αν θα πρέπει να παίξουμε σε μια αίθουσα
συναυλιών το πρώτο πράγμα είναι ότι η ανταπόκριση που θα
έχουμε στον ήχο μας, η αμεσότητα που θα επιστρέψει στο
αυτί μας θα έχει κάποια καθυστέρηση χρονική. Η θερμοκρασία, η οποία μπορεί να παγώσει τα δάχτυλα, ή η υγρασία της
αίθουσας ή τα φώτα που υπάρχουν μπορεί να ξεχορδίσουνε τις
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χορδές. Η κιθάρα είναι πολύ ευαίσθητο όργανο. Η υγρασία ή
η θερμοκρασία μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο
δονείται το καπάκι της κιθάρας, άρα και την απόσταση που ο
ήχος θα πρέπει να καλύψει προκειμένου να μπορέσει να έρθει
στο αφτί μας για να συγκρίνουμε, τελικά, αυτό που έχουμε στα
χέρια μας εκείνη την ώρα. Το πώς θα ακουστεί. Όλα αυτά δημιουργούν αρκετά προβλήματα.
: Όσον αφορά στην τεχνική, μπορείτε να επιλέξετε μερικά
από τα σημαντικότερα στοιχεία, ως δάσκαλος, για τη σωστή
τοποθέτηση των χεριών ή του σώματος;
Γ.Μ.: Ναι. Οι τεχνικές είναι πολλές, όπως είναι πολλές και οι
σχολές. Πιστεύω ότι κατ’ αρχάς θα πρέπει να αφομοιώνει κανείς όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Δηλαδή, να αντλεί
από όλες τις τεχνικές που υπάρχουν και παράλληλα να βγάζει
και δικές του, παρατηρώντας το σώμα του. Πώς ανταποκρίνεται; Τι είναι αυτό που τον δυσκολεύει; Και είναι πολύ σημαντική διαδικασία αυτή, γιατί μπορεί κανείς να μάθει πάρα πολλά
πράγματα για τον εαυτό του, αλλά και όχι μόνο, να τα βγάλει και
προς τα έξω και να πατήσει, ας πούμε σε κάποιες τεχνικές που
υπάρχουν, αλλά να βγάλει και δικές του τεχνικές, οι οποίες να
γεφυρώνουνε όλες τις τεχνικές που υπάρχουν.
: Μπορείτε να μας πείτε περιληπτικά τα πιο βασικά για αυτό
το θέμα. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί τους περισσότερους μαθητές και είναι η αμέσως επόμενη ερώτηση
που ήθελα να σας κάνω για την αποφυγή των τραυματισμών
και την επίτευξη της σωστής τεχνικής κατά τη διάρκεια ενός
μαθήματος. Τι πιστεύετε; Γιατί οι τραυματισμοί είναι ένα
πολύ συχνό φαινόμενο ειδικά στις μέρες μας;
Γ.Μ.: Καταρχήν, όπως μου έλεγε κι εμένα ο δάσκαλός μου,
θα πρέπει να κάνουμε με διαλείμματα τη μελέτη. Δηλαδή, να
ξεκινάμε από νωρίς τη μελέτη μας, αλλά να κάνουμε διαλείμματα. Θα έλεγε κανείς ανά μία ώρα κάποιο τέταρτο ή ανά 45
λεπτά κάποιο τέταρτο. Βέβαια τι γίνεται, το σώμα μας μας προειδοποιεί. Κι όσο ερευνούμε νέες τεχνικές, είμαστε σαν τους
αθλητές, οι οποίοι αναζητούν τα όριά τους διαρκώς, δηλαδή
ένας σολίστας θα λέγαμε ότι είναι ένας αθλητής ο οποίος κα-
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θημερινά εξασκείται. Απλώς επειδή οι αθλητές κάνουν τα μεγαλύτερά τους επιτεύγματα μέχρι την ηλικία των 20- 20τόσο
ετών, εμείς ζούμε με αυτόν τον πρωταθλητισμό μέχρι το τέλος
της ζωής μας ή τέλος πάντων και λίγα χρόνια πριν φύγουμε.
Μπορούμε, λοιπόν, όταν υπάρχει μία υποψία ενόχλησης, πριν
γίνει ενόχληση κάτι, εκεί να σταματάμε. Αυτό μπορεί να μας
βοηθήσει να επιστρέψουμε σε λίγη ώρα και να μην έχει γίνει τίποτα. Εάν η υποψία ενόχλησης γίνει ενόχληση, τότε χρειάζεται
πολύ μεγαλύτερο χρόνο για να επιστρέψουμε σε αυτό και αν
επιμείνουμε, τότε κινδυνεύουμε πραγματικά να αφήσουμε για
καιρό το όργανο από τα χέρια μας.
Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει, επίσης, το όργανο το ίδιο στην
αποφυγή των τραυματισμών. Δηλαδή, μια κιθάρα η οποία είναι
σκεβρωμένη για παράδειγμα, δηλαδή απέχει η χορδή από την
ταστιέρα πολύ και κάπου στο μέσον χρειάζεται να βάζουμε μεταβαλλόμενη δύναμη, την οποία δεν μπορούμε να την υπολογίσουμε. Αυτό μπορεί να μας δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλα
προβλήματα στα χέρια. Άρα, ευτυχώς σήμερα που υπάρχουν
όργανα με πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδους μέσα όπου ρυθμίζεται η ταστιέρα και έτσι έρχονται πιο κοντά οι χορδές.
Πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη ότι βγαίνουν από τα
εργοστάσια με πολύ ψηλά τον επάνω καβαλάρη. Ο επάνω καβαλάρης της κιθάρας –που είναι κοντά στα κλειδιά– πρέπει να
ρυθμιστεί χαμηλά, γιατί αυτή η δύναμη που βάζουμε εκεί δεν
πάει πουθενά στην ουσία. Απλά επιβαρύνει πάρα πολύ τα χέρια. Και κάποιοι αυτό δεν το ξέρουν. Και παλιά λέγανε: «Είναι
σκληρή η κιθάρα, θα πάμε στον κάτω καβαλάρη να τον χαμηλώσουμε». Ενώ το πρόβλημα ξεκινούσε από πάνω. Το ενεργό
ύψος της χορδής δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 –περίπου– χιλιοστά από το δωδέκατο τάστο που είναι η οκτάβα. Επίσης, η επιλογή των χορδών, το διαμέτρημα ή η σκληρότητα που μπορεί
να έχουν παίζουν ρόλο.
Το κάθε όργανο πρέπει να έχει τη χορδή που του ταιριάζει.
Επειδή η κιθάρα μας δεν έχει πολύ μεγάλο ήχο σε ένταση, προσπάθησαν –όλα αυτά τα τελευταία χρόνια–να βγάλουν μια κατασκευή με όσο το δυνατόν περισσότερο ήχο από το όργανο
αυτό, λόγω του ότι μπαίνει σε μία αίθουσα συναυλιών.
Από την άλλη, οι κατασκευαστές των χορδών χρησιμοποίησαν

καινούργια υλικά, πιο εύηχα, ανθρακονήματα, τα οποία όμως
αύξησαν την τάση και κατά μία έννοια επιβάρυναν και τα δικά
μας δάχτυλα, αλλά και τα καπάκια των οργάνων. Δηλαδή, όλη
την κατασκευή την πίεσε αυτό το πράγμα, γιατί αυξήθηκε η
τάση της χορδής. Τώρα βέβαια, ο Segovia έλεγε ότι «η κιθάρα
έχει όσο ήχο της χρειάζεται». Και εγώ αυτό θα έλεγα. Πολλές
φορές, ακόμη και σήμερα, ακούμε πολλές παλιές ηχογραφήσεις που έχουνε, θα λέγαμε, έναν άλλο ήχο, μιας άλλης εποχής.
Ήτανε πιο μαλακές οι χορδές και κάποια άλλα πράγματα που
έπαιζαν ρόλο.
Για να μη μακρηγορήσω, πρέπει να προσέχει κανείς να κάνει
τα διαλείμματά του και η υποψία ενόχλησης να είναι αρκετή
για να αφήσει εκείνη την ώρα την κιθάρα από τα χέρια του ή
οποιοδήποτε άλλο όργανο που κρατάει και θα προσέξει να είναι πολύ καλά ρυθμισμένο το όργανό του. Γιατί, είτε κάποιος
το κάνει σαν χόμπι μαζί με κάποια άλλη δουλειά ή επιστήμη,
ενδεχομένως, είτε είναι η ζωή του η ίδια, πρέπει να έχει πάντα
ως στόχο να φυλάξει τις δυνάμεις του για να μελετάει και να
παίζει μέχρι τα βαθιά γεράματα και αυτό θα το κάνει μόνο αν
κρατήσει δυνάμεις. Και πρέπει να κρατάμε δυνάμεις. Για μετά.
: Τώρα, όσον αφορά στη διδασκαλία, εσείς ως δάσκαλος
κιθάρας εντοπίζετε στον τρόπο διδασκαλίας σας κάποια
στοιχεία από τη μαθητεία δίπλα στον Δημήτρη Φάμπα;
Γ.Μ.: Εννοείται. Το μόνο βέβαια που δεν κατάφερα, θα έλεγα,
μέχρι σήμερα –πράγμα που είχε ο δάσκαλός μας– ήταν να μας
πείθει να μελετάμε πάρα πολλές ώρες. Όλα τα άλλα στοιχεία
που μου έδωσε τα φρόντισα με τον καιρό και προσπάθησα να
τα θυμάμαι και με ευλάβεια, θα έλεγα, τα δίνω και στους μαθητές μου. Μαζί με την μελέτη που κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Την
καθημερινή μου μελέτη. Είναι, δηλαδή, τα συμπεράσματα που
βγάζω για την επίλυση των προβλημάτων. Πολλές φορές δίνω
έτοιμη μία λύση σε κάποιο πρόβλημα γνωρίζοντας ότι: «Ξέρεις
κάτι, κάνε αυτό. Το πρόβλημα που έχεις δεν είναι αυτό που
νομίζεις, αυτό που φαίνεται. Έχει ξεκινήσει από πιο πριν. Πάμε
λίγο πιο πριν να δεις τι έχει συμβεί.»

Ο δάσκαλος μάς είχε πει πάρα πολλά πράγματα και σίγουρα
μας έδωσε αρκετά στοιχεία, ας πούμε, όσον αφορά στην ερμηνεία των έργων. Τώρα από εκεί και πέρα ο κάθε δάσκαλος
προχωρώντας, προχωράει και ίδιος συνέχεια και αναζητά πώς
θα βοηθήσει περισσότερο τους μαθητές του. Πώς θα τους
φροντίσει. Πάντα με μία «δροσιά» πρέπει ο δάσκαλος να περιβάλλει τον μαθητή.
: Θα θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο στο τέλος είτε για το
δάσκαλό σας είτε για εσάς….
Γ.Μ.: Όχι, για μένα δεν έχω εγώ κάτι να πω. Ίσως κάποτε να
πούνε κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Για τον δάσκαλό μου σας είπα,
κάθε μέρα τον σκέφτομαι μετά από τόσα χρόνια. Μείναμε αγαπημένοι και ζω καθημερινά με τη σκέψη του. Ειδικά τόσα χρόνια που πλησιάζω και εγώ σιγά σιγά σε μία ηλικία που τον είχα
συναντήσει.
: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και
τις απαντήσεις που μου δώσατε και εύχομαι να πετύχετε
όλα όσα ονειρεύεστε για εσάς και για τους μαθητές σας.
Γ.Μ.: Επίσης η ίδια ευχή είναι και από εμένα για εσάς.
: Ευχαριστώ πολύ!
Βιβλιογραφία:
Τάσος Κολυδάς, Δημήτρης Φάμπας: πρωτεργάτης της ελληνικής
σχολής κιθάρας, Panas Music Papagrigoriou-Nakas, Αθήνα, 2017
Επιβλέπων καθηγητής:
Τάσος Κολυδάς, Δρ. Μουσικολογίας
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Berlin ist eine Reise wert
Gendarmenmarkt Berlin

Gendarmenmarkt Berlin

E

ine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Berlin ist der
Gendarmenmarkt und zwar wird als der schönste Platz in
Berlin bezeichnet. Hier befindet sich ganz in der Mitte gelegen
das Konzerthaus, das „eingerahmt wird, einerseits vom Französischen Dom und auf der anderen Seite vom Deutschen
Dom. Dieser Platz ist bereits im Jahre 1688 entstanden. Der
Kuppelturm „Französischer Dom“ am Gendarmenmarkt bietet
eine in 40 Metern Höhe gelegene Aussichtsterrasse mit einem
tollen Panoramablick auf zahlreiche Bauwerke des historischen Stadtkerns. Im Dezember findet hier der interessanteste Weihnachtsmarkt statt und es geht um den einzigen Markt,
der den Gegenwert von 1 Euro fordert.

Das Brandenburger Tor

Schloss Charlottenburg

I

m Berliner Stadtteil Charlottenburg befindet sich auch das
gleichnamige Schloss Charlottenburg, eines der schönsten Zeugnisse preußischer Architektur. Es wird Ende des
siebzehnten Jahrhunderts (1695-1699) erst unter dem Namen
Lützelburg erbaut, im Stil des Barocks. Nach dem Tod seiner
Frau, der Königin Sophie Charlotte, nannte es der damalige
König, Friedrich I., in Schloss Charlottenburg um. Zu seiner
heutigen Form hat Friedrich Wilhelm der Zweite beigetragen.
Er fand diesen Ort, an dem seine schöngeistige und hochgebildete Großmutter Sophie Charlotte gelebt hatte, sehr
bezaubernd. Er forderte seinen Architekten Knobelsdorff auf,
das Schloss für seine Bedürfnisse im Stil des Rokoko zu erweitern. Sehr schön ist auch der barocke Schlossgarten, wo
man sich heute erholen kann. Heutzutage ist das Schloss ein
Museum, in dem es zahlreiche Gemälde, sowie die Wohnung
Friedrichs, des Großen gibt.
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Schloss Charlottenburg

Schloss Charlottenburg

Das Brandenburger Tor

D

as Brandenburger Tor ist das bekannteste Wahrzeichen
von Berlin. Es geht um das ehemalige Stadttor von Berlin, das sich im westlichen Teil der Berliner Innenstadt befindet.
Das Brandenburger Tor wurde von König Friedrich Wilhelm
II von Preußen als Zeichen des Friedens in Auftrag gegeben
und von Carl Gotthard Langhans von 1788 bis 1971 gebaut. Es
sollte ein Symbol des Friedens darstellen. Nach dem Zweiten
Weltkrieg hat es erhebliche Schäden erlitten und es wurde von
2000 bis 2002 restauriert. Es erinnert ein wenig an griechische
Tempelbauten wie die Akropolis mit ihren Säulen. Das Tor besteht aus zwölf dorischen Säulen. An den Seiten sind jeweils
Torhäuser gebaut. Oben auf dem Tor sieht man heute Victoria,
die römische Göttin des Sieges, die in einem Wagen steht, der
von vier Pferden gezogen wird, die Quadriga.

fünf Museen, die ein zugkräftiger touristischer Anziehungspol
sind, liegen in der historischen Mitte Berlin und gehören seit
1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe. In den bekannten Museen
finden sich einzigartige Sammlungen mit Exponaten, die unterschiedliche Themen von der Antike bis zur Gegenwart betreffen. Im Pergamonmuseum, dem Alten Museum, dem Neuen
Museum, dem Bodenmuseum und in der neuen Nationalgalerie
kann man Kunst, Geschichte, ägyptische Schätze, Skulpturen
der Archaik bis hin zum hellenistischen Zeitalter genießen. Man
soll natürlich das Ischtar-Tor, eines der Sieben Weltwunder der
Antike und die berühmte Büste der Nofretete, Hauptgemahlin
des Königs von Ägypten Echnaton, nicht verpassen. Aufgrund
aller diesen Schätze und noch vieler mehr ist Berlin, sicher eine
Reise wert!

Quellen:

Museumsinsel

D

ie Hauptstadt Deutschlands fasziniert ihre Gäste als einzigartige Kulturmetropole. Der Höhepunkt der imposanten Museumslandschaft ist die weltbekannte Museumsinsel,
die eine der wichtigsten Museumskomplexe der Welt ist. Die
Museumsinsel

www.berlin.de/museum/3109074-2926344-museumsinsel-berlinmitte.html
www.museumsportal-berlin.de/de/planen-organisieren/museumsquartiere/die-museumsinsel/
www.bahn.de/regional/view/regionen/berlin_brbg/erlebnis/kultur/
museumsinsel-berlin.shtml
www.brandenburg-gate.de
www.berlin.sehenswuerdigkeiten-online.de
www.stadtfuehrer-berlin.de/schloss-charlottenburg.htm
www.de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Charlottenburg
Georg Schramm: Lassen Sie es mich so sagen. Dombrowski
deutet die Zeichen der Zeit. Karl Blessing-Verlag, München 2007.
S. 98
Ab durch die Mitte! Ein Führer durch Berlins historische Mitte. Bebra Verlag, Berlin 2017, S. 123
Ribbe, Wolfgang und Jürgen Schmädeke. Kleine Berlin-Geschichte. Hg. Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (LZ) in Verbindung mit der Historischen Kommission zu Berlin. Berlin: Stapp
Verlag Wolfgang Stapp, 1988.
Wächter, Hans-Christof und Toma Babovic. Schönes Berlin. 5. Aufl.
Hamburg: Ellert und Richter, 1995.
Συντακτική Ομάδα:
Γιώτα Αρβανίτη, Έρρικα Θεοχάρη, Ιωάννα Καλαφάτη, Χαρά
Σταμάτη, Καθηγήτριες Γερμανικής γλώσσας
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Το Καπιτώλιο
της Ουάσινγκτον

H πρόσοψη του Καπιτωλίου.

Σύμβολο της αμερικανικής δημοκρατίας
και του νεοκλασικισμού
Το κτήριο του Καπιτωλίου στην πρωτεύουσα
Μ
των ΗΠΑ στεγάζει τις υπηρεσίες της νομοθετικής
εξουσίας αυτής της χώρας, δηλαδή τη Βουλή των
Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Με τον επιβλητικό όγκο του αποτελεί σύμβολο της δημοκρατίας
ενώ η χρήση στοιχείων από την αρχαία ελληνική
Τέχνη στο εσωτερικό και το εξωτερικό του αναδεικνύει τη σύνδεση της σύγχρονης δημοκρατίας με το πολίτευμα της αρχαίας Αθήνας.

ετά την επιτυχία της Αμερικανικής Επανάστασης και τη
δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτειών στα τέλη του 18ου
αιώνα, το νεοσύστατο κράτος αποφάσισε να δημιουργήσει μια
ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, την Ουάσινγκτον. Το 1792, μετά
από πρόταση του υπουργού Εξωτερικών Τόμας Τζέφερσον
(Thomas Jefferson), προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τον σχεδιασμό των δύο σημαντικότερων κτιρίων της νέας πόλης, του
προεδρικού μεγάρου και του κοινοβουλίου. Τελικά προκρίθηκε
το σχέδιο του Ουίλιαμ Θόρντον (William Thornton), ενός Άγγλου γιατρού ο οποίος ασχολείτο με τη ζωγραφική και την αρχιτεκτονική.
Ο Θόρντον αποτελούσε ουσιαστικά μία από τις πολυμαθείς
προσωπικότητες που είχαν διαμορφωθεί από το πνευματικό
κίνημα του Διαφωτισμού. Αν και είχε σπουδάσει στη Σκωτία,
κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ευρώπη είχε επισκεφτεί το Παρίσι και επηρεάστηκε από την αρχιτεκτονική της
γαλλικής πρωτεύουσας. Το σχέδιο που κατέθεσε για το αμερικανικό κοινοβούλιο συνδύαζε στοιχεία από την ανατολική όψη
του Λούβρου και τον θόλο του Πανθέου (Pantheon). Ωστόσο,
η ολοκλήρωση της κατασκευής του Καπιτωλίου πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη ομάδας αρχιτεκτόνων, μεταξύ των
οποίων ήταν οι Μπέντζαμιν Λατρόμπ (Benjamin Latrobe) και
Τσαρλς Μπούλφιντς (Charles Bulfinch).

Το εσωτερικό της αίθουσας συνεδριάσεων
της Βουλής των Αντιπροσώπων.
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Ουσιαστικά, τα τελικά σχέδια συντάχθηκαν λαμβάνοντας
υπόψη και τα πρακτικά ζητήματα που έθετε το αμερικανικό
σύνταγμα, το οποίο προέβλεπε τη λειτουργία δύο νομοθετικών
σωμάτων: της Γερουσίας, στην οποία κάθε πολιτεία αντιπροσωπευόταν από δύο μέλη, και της Βουλής των Αντιπροσώπων,
όπου κάθε πολιτεία έστελνε αντιπροσώπους ανάλογα με τον
πληθυσμό της. Έτσι, σύμφωνα με τα σχέδια, το κτίριο θα διέθετε ένα κεντρικό θόλο που θα πλαισιωνόταν από δύο πτέρυγες. Μία για τη φιλοξενία της Γερουσίας στη βόρεια πλευρά και
μία για τη Βουλή στη νότια.

Η αρχική μορφή του κτηρίου.

Το εσωτερικό του θόλου.
Η πτέρυγα της Γερουσίας ολοκληρώθηκε έως το 1800, ενώ
στην πτέρυγα της Βουλής τα έργα συνεχίστηκαν έως το 1811.
Από το 1807, ωστόσο, και τα δύο νομοθετικά σώματα συνεδρίαζαν στο κτίριο. Ο θόλος που διέθετε τότε το Καπιτώλιο ήταν
χαμηλότερος από τον σύγχρονο και είχε κατασκευαστεί από
ξύλο. Το Καπιτώλιο υπέστη εκτεταμένες ζημιές λίγα χρόνια
μετά την ολοκλήρωσή του, όταν το 1814 ο βρετανικός στρατός κατέλαβε και πυρπόλησε την Ουάσιγκτον, κατά τη διάρκεια
ενός αγγλοαμερικανικού πολέμου.
Οι ζημιές από την πυρπόληση του κτιρίου αποκαταστάθηκαν μετά από λίγες δεκαετίες, όμως οι χώροι του κρίθηκαν
ανεπαρκείς, επειδή είχε αυξηθεί ο αριθμός των πολιτειών που
αποτελούσαν την Ένωση και επομένως και ο αριθμός των αντιπροσώπων που συγκεντρώνονταν στο εσωτερικό του.
Κατά τη δεκαετία του 1850 πραγματοποιήθηκε επέκταση
των δύο πτερύγων με την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Τόμας
Γουόλτερ (Thomas Walter). Η επέκταση ήταν τόσο εκτεταμένη
ώστε διπλασιάστηκε το μήκος του κτιρίου και ο κεντρικός θόλος φαινόταν δυσανάλογα μικρός σε σύγκριση με το συνολικό
μέγεθος του Καπιτωλίου. Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε να
αντικατασταθεί ο θόλος από έναν ψηλότερο, ο οποίος διατηρείται μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Η κάτοψη του κτηρίου.
Ο νέος θόλος κατασκευάστηκε από σίδηρο, με τριπλάσιο
ύψος από τον προηγούμενο και διάμετρο 30 μέτρα. Στην κορυφή του δεσπόζει το άγαλμα της ελευθερίας, ενώ εσωτερικά
κοσμείται με την παράσταση της αποθέωσης του Ουάσινγκτον.
Κατά τον 20ό αιώνα πραγματοποιήθηκαν μικρότερης κλίμακας
μεταβολές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του κτιρίου, το
οποίο πλέον θεωρείται ένα από τα περισσότερο γνωστά οικοδομήματα στον πλανήτη και επίσης ένα από τα χαρακτηριστικά
σύμβολα της αμερικανικής δημοκρατίας.

Πηγές:
www.visitthecapitol.gov
www.en.wikipedia.org/wiki/United_States_Capitol
www.aoc.gov/history-us-capitol-building
www.britannica.com/topic/United-States-Capitol
Συντακτική Ομάδα:
Γεωργία Πούπαλου, Μίνα Μυλωνά - Αλεξιάδη, Σωτήρης Μωραΐτης
Καθηγητής Σύμβουλος: Δημήτρης Μπελέζος, Ιστορικός
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Flat Iron
Building

Το κτίριο Flatiron (Φλάταϊρον) είναι ένας από τους
ιστορικούς και περισσότερο πρωτότυπους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης. Έλαβε αυτό το όνομα
λόγω του ιδιαίτερου σχήματός του, το οποίο παραπέμπει στο μηχάνημα που χρησιμοποιείται για το
σιδέρωμα των ρούχων. Αποτελεί έναν από τους παλιότερους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης και στη
σύγχρονη εποχή θεωρείται ένα από τα ιστορικά
μνημεία αυτής της μεγαλούπολης και έχει δώσει
το όνομά του και στην περιοχή που το περιβάλει.

Τ

ο Flatiron βρίσκεται στο Μανχάταν, σε κάποια όμως απόσταση από το κέντρο της πόλης όπου βρίσκονται οι περισσότεροι από τους ουρανοξύστες. Το οικόπεδο όπου βρίσκεται ο ουρανοξύστης αποκαλείτο Flatiron ήδη από τα μέσα
του 18ου αιώνα λόγω του τριγωνικού σχήματός του. Ο χώρος
αποτελούσε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της Νέας
Υόρκης επειδή στην κορυφή ενός κτιρίου που βρισκόταν εκεί ο
ιδιοκτήτης του ακινήτου είχε δημιουργήσει μία επιφάνεια στην
οποία προβάλλονταν διαφημιστικά μηνύματα. Η εφημερίδα
των Times της Νέας Υόρκης προέβαλε εκεί για διαφημιστικούς
λόγους τις βασικές ειδήσεις της και κατά τη διάρκεια των εκλογών προσέφερε συνεχή ενημέρωση για τα αποτελέσματα. Το
1901 ωστόσο το οικόπεδο αγοράστηκε από μία μεγάλη κατασκευαστική εταιρία η οποία ανήκε στον όμιλο που είχε δημιουργήσει ο Τζώρτζ Φούλερ (George Fuller), ο οποίος θεωρείτο
και «πατέρας του ουρανοξύστη». Η εταιρία αυτή σκόπευε να
δημιουργήσει εκεί ένα κτίριο για την εγκατάσταση των γραφείων της διοίκησής της. Προς τιμή του ιδρυτή του ομίλου της ο
νέος ουρανοξύστης θα ονομαζόταν «κτίριο Φούλερ», οι κάτοικοι της γύρω περιοχής ωστόσο αποκάλεσαν το νέο οικοδόμημα Flatiron και τελικά αυτό το όνομα επικράτησε.

Α ρχ ι τ ε κ τ ον ι κ ή :
Το σχέδιο του νέου κτιρίου δημιούργησε ο αρχιτέκτονας
Ντάνιελ Μπέρνχαμ (Daniel Burnham), ο οποίος προερχόταν
από το Σικάγο. Το σχέδιό του αποτελούσε εφαρμογή των αρχών της σχολής του Σικάγο για τον σχεδιασμό ουρανοξυστών
στη Νέα Υόρκη. Τα υψηλά κτίρια της Νέας Υόρκης διέθεταν
βάση ευρύτερη από το υψηλότερο σημείο τους. Στο Σικάγο
αντίθετα τα υψηλά κτίρια διατηρούσαν την ίδια έκταση σε
όλους τους ορόφους από τη βάση ως την κορυφή, ώστε να
εξασφαλίζεται μεγαλύτερη εκμετάλλευση του χώρου. Για διακοσμητικούς λόγους η αρχιτεκτονική του Σικάγο διαχώριζε την
πρόσοψη της βάσης και του ανώτερου μέρους του κτιρίου από
τους ενδιάμεσους ορόφους. Με αυτό τον τρόπο τα κτίρια αποκτούσαν μία όψη ανάλογη με τους αρχαιοελληνικούς κίονες,
στους οποίους επίσης διακρινόταν η βάση και το κιονόκρανο
από το κύριο μέρος του στύλου.
Για την πρόσοψη ο σχεδιαστής επέλεξε ένα συνδυασμό νεοκλασικών και αναγεννησιακών στοιχείων. Κάποια στοιχεία του
αρχικού σχεδίου που δημιούργησε ο Μπέρνχαμ όμως τελικά
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Άποψη του κτηρίου από το απέναντι πεζοδρόμιο.
δεν υλοποιήθηκαν, ίσως για οικονομικούς ή άλλους πρακτικούς λόγους. Σε αυτά περιλαμβάνονταν η τοποθέτηση ενός
ρολογιού στην πρόσοψη και εξαιρετικά πλούσια διακόσμηση
στην κορυφή του κτιρίου. Η ηγεσία της κατασκευάστριας εταιρίας επίσης επέβαλε κάποιες μεταβολές στο ισόγειο του κτιρίου για να εξασφαλίσει μεγαλύτερα κέρδη από την εμπορική
εκμετάλλευση του χώρου. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής
επίσης αποφασίστηκε η προσθήκη ενός ακόμα ορόφου, με
αποτέλεσμα το κτίριο τελικά να διαθέτει 21 επίπεδα αντί για 20
που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο. Λόγω της μη αρχικής πρόβλεψης για τον πρόσθετο όροφο, οι ανελκυστήρες ανέρχονται
ως τον 20ο όροφο και από εκεί πρέπει οι ένοικοι να χρησιμοποιήσουν διαφορετικό ανελκυστήρα για τον επόμενο όροφο.
Μία άλλη ιδιαιτερότητα του κτιρίου είναι ότι δεν υπάρχουν τουαλέτες για όλους σε κάθε όροφο. Ανδρικές τουαλέτες υπάρχουν μόνο στους ορόφους με μονό αριθμό και γυναικείες σε
αυτούς με ζυγό.
Η κατασκευή του κτιρίου ολοκληρώθηκε το 1902 και προκάλεσε ανάμεικτα σχόλια μεταξύ των αρχιτεκτόνων της εποχής. Θετικά αντιμετωπίστηκε η διακόσμηση της πρόσοψης με
πήλινα ανάγλυφα σχέδια, αρνητικά ωστόσο σχολιάστηκε ο μεγάλος αριθμός των παραθύρων, ο οποίος σύμφωνα με κάποιες
κριτικές δεν άφηνε περιθώριο για την τοποθέτηση επίπλων
στους τοίχους και θα γέμιζε τον χώρο με υπερβολικό φως, ειδικά στο σημείο όπου το κτίριο σχημάτιζε την οξεία γωνία του.
Οι περισσότεροι ωστόσο θεώρησαν αυτό το ιδιαίτερο κτίριο
ένα σύμβολο του δυναμισμού της Νέας Υόρκης και της ανάπτυξης των ΗΠΑ. Χαρακτηριστικό είναι ότι η οξεία απόληξή του
παρομοιάστηκε με πλοίο που φέρνει το μέλλον.

Το ανώτερο τμήμα του κτηρίου.

Χρήσεις του κτηρίου:
Μεταξύ των πρώτων χρηστών του κτιρίου ήταν η ίδια η κατασκευάστρια εταιρία, η οποία κατέλαβε τον 19ο όροφο και
πολλοί εκδοτικοί οίκοι, οι οποίοι εξειδικεύονταν στην έκδοση
λαϊκών περιοδικών. Για αυτόν το λόγο στον 21ο όροφο εγκαταστάθηκαν κυρίως γραφίστες και σχεδιαστές που συνεργάζονταν με αυτά τα περιοδικά. Υπήρξε επίσης και πλήθος άλλων
γραφείων, κυρίως εταιρειών, ενώ εκεί στεγάστηκε και το προξενείο της Ρωσικής αυτοκρατορίας. Στο ισόγειο λειτούργησαν
εμπορικά καταστήματα και στο υπόγειο ένα εστιατόριο με χωρητικότητα 1.500 θέσεων. Το μεγαλύτερο μέρος της πελατείας
του εστιατορίου κατά της εργάσιμες ώρες από προερχόταν
από τους εργαζόμενους στο κτίριο και τη γύρω περιοχή, ενώ
τα βράδια συγκεντρώνονταν εκεί οι πελάτες των θεάτρων από
το Μπροντγουέι ή οι θεατές των αγώνων πυγμαχίας στη γειτονική πλατεία Μάντισον. Η περιοχή ωστόσο δεν θεωρείτο από
τις καλύτερες της Νέας Υόρκης, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες
με αποτέλεσμα η απόδοση των ενοικίων για τους χώρους του
κτιρίου να μην είναι η αναμενόμενη. To 1911 το εστιατόριο στο
υπόγειο άλλαξε ιδιοκτήτη και μετατράπηκε σε πολυτελή χώρο
συνεστιάσεων με 400 καθίσματα. Το νέο εστιατόριο ωστόσο
απέκτησε φήμη ως χώρος συγκέντρωσης ομοφυλόφιλων.
Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου το κεντρικό κατάστημα του ισογείου παραχωρήθηκε στο Αμερικανικό
Άποψη της γωνίας στην οποία καταλήγει το κτήριο.

Το κτήριο όπως φαίνεται στη συμβολή
των λεωφόρων όπου βρίσκεται.
Ναυτικό και αξιοποιήθηκε ως στρατολογικό γραφείο και χώρος για την προώθηση ομολόγων με σκοπό την ενίσχυση των
αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια της ποτοαπαγόρευσης τη δεκαετία του 1920 το εστιατόριο στο υπόγειο
έκλεισε, λόγω της μείωσης των πελατών, οι οποίοι δεν μπορούσαν να καταναλώσουν ποτά στον χώρο. Το 1946 πραγματοποιήθηκαν κάποιες μεταβολές στο κτίριο. Η σημαντικότερη από
αυτές αποτελούσε την τοποθέτηση νέων θυρών στις εισόδους.
Περισσότερο σημαντικές μεταβολές πραγματοποιήθηκαν στα
τέλη του 20ου αιώνα, οπότε αντικαταστάθηκαν και οι ανελκυστήρες του κτιρίου. Το κτίριο Flatiron παραμένει στις καρδιές
των ντόπιων και τουριστών. Το κτήριο-ορόσημο εξακολουθεί
να λειτουργεί ως ένα λειτουργικό γραφείο όπου ορισμένες μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ως έδρα με τελευταία ανακαίνιση το 2005 και το 2009, μια ιταλική επιχείρηση που βασίζεται στη Ρώμη, Sorgente Group S.p.A., , αγόρασε ένα μερίδιο
50% στο κτίριο Flatiron. Η εταιρεία, η οποία έχει διάφορα ιστορικά κτήρια στη Γαλλία και την Ιταλία, σχεδιάζει τη μετατροπή
του σε ξενοδοχείο πολυτελείας και παγκόσμιας κλάσης.

Πηγές:
amateurtraveler.com/the-flatiron-building-new-york-city/
www.en.wikipedia.org/wiki/Flatiron_Building
www.history.com/topics/landmarks/flatiron-building
www.archdaily.com/109134/ad-classics-flatiron-building-danielburnham
Συντακτική Ομάδα:
Νικόλ Νικολάου, Νίκη Παπαπαναγιώτου, Θοδωρής Κατέρος,
Διονύσης Σκαλτσάς
Καθηγητής Σύμβουλος: Δημήτρης Μπελέζος, Iστορικός
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Τμήμα της παραλίας
της Βοστώνης.

Βοστώνη & Ντιτρόιτ
Η ιστορία των ΗΠΑ μέσα από δύο σημαντικές μεγαλουπόλεις
Στο πλαίσιο του αφιερώματος του σχολείου
μας στις ΗΠΑ οι μαθητές του Γυμνασίου μας
ασχολήθηκαν με την ιστορία αυτής της χώρας.
Στην αναζήτησή τους εντόπισαν δύο πόλεις η
πορεία των οποίων είναι ενδεικτική της ιστορικής εξέλιξης αυτής της χώρας. Οι πόλεις αυτές
είναι η Βοστώνη, μία από τις πρώτες πόλεις που
δημιουργήθηκαν στις ακτές των ΗΠΑ από τους
Ευρωπαίους αποίκους, και το Ντιτρόιτ, μία βιομηχανική πόλη, η οποία υπήρξε σύμβολο της
οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ και αποτέλεσε
για δεκαετίες το παγκόσμιο κέντρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το 1770 ξέσπασαν ταραχές ανάμεσα στους κατοίκους και τη
φρουρά της. Οι ταραχές αυτές αποτέλεσαν προοίμιο της Αμερικανικής επανάστασης που ακολούθησε. Τρία χρόνια αργότερα μία ομάδα κατοίκων εισέβαλε σε τρία εμπορικά σκάφη που
βρίσκονταν στο λιμάνι και πέταξε το τσάι που μετέφεραν στη
θάλασσα. Η ενέργεια αυτή αποτέλεσε αντίδραση στην οικονομική και φορολογική πολιτική των Βρετανών και έχει αποτυπωθεί
στη συλλογική μνήμη των Αμερικανών ως ένα κορυφαίο γεγονός
στην πορεία προς την επανάσταση κατά της βρετανικής κυριαρχίας. Όταν ξέσπασε η επανάσταση το 1774 η Βοστώνη υπήρξε
επίκεντρο των στρατιωτικών εξελίξεων, λόγω της σημασίας της
ως λιμανιού και πολιορκήθηκε για 11 μήνες ώσπου η βρετανική φρουρά αναγκάστηκε να υποχωρήσει τον Μάρτιο του 1775.
Μετά την επανάσταση και τη δημιουργία των ΗΠΑ η Βοστώνη
αναδείχθηκε σημαντικό εμπορικό λιμάνι και για κάποια χρόνια
υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα στον κόσμο.

Η

Η Βοστώνη μετατράπηκε σε ένα σημαντικό βιομηχανικό κέντρο. Παράλληλα εξελίχθηκε και σε κέντρο του αγώνα για την
κατάργηση της δουλείας στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ και στην
πόλη βρήκαν καταφύγιο πολλοί δούλοι που είχαν δραπετεύσει
από τους ιδιοκτήτες τους. Η ανάπτυξη αυτή έφερε και μετανάστες από την Ευρώπη, οι οποίοι άλλαξαν την εικόνα της πόλης, η οποία διατηρούσε σε μεγάλο βαθμό την παράδοση των
πουριτανών. Στη Βοστώνη μάλιστα εκδόθηκε το 1892 η πρώτη
ελληνόφωνη εφημερίδα στην αμερικανική ήπειρο με το όνομα
«Νέος Κόσμος». Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα η
βιομηχανική παραγωγή της Βοστώνης μειώθηκε και η πόλη άρχισε να παρακμάζει. Στα μέσα του αιώνα όμως οι δημοτικές αρχές
οργάνωσαν και άρχισαν να εφαρμόζουν ένα φιλόδοξο σχέδιο
ανάπλασης, το οποίο εφαρμόστηκε παρά τις αντιδράσεις και
απέδωσε καρπούς από τη δεκαετία του 1970, οπότε η οικονομία
της πόλης άρχισε να ανακάμπτει. Παράλληλα η πόλη φιλοξενεί
σημαντικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξή της.

Βοστώνη, πρωτεύουσα της πολιτείας της Μασαχουσέτης,
είναι ένα από τα παλαιότερα αστικά κέντρα στο έδαφος
των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με ανασκαφικές έρευνες
προέκυψε ότι στην περιοχή υπήρξαν κατά το παρελθόν κάποιοι
οικισμοί ινδιάνων ήδη από το 5.000 π.Χ., η πόλη όμως ιδρύθηκε
το 1630 από Άγγλους αποίκους.
Ο αρχικός οικισμός των αποίκων δημιουργήθηκε στην άκρη
μίας χερσονήσου η οποία συνδεόταν με την υπόλοιπη ακτή
μόνο μέσω ενός στενού ισθμού. Οι πουριτανοί οργάνωσαν με
αυστηρότητα αλλά και μεγάλη αποτελεσματικότητα την κοινότητά τους. Το 1635, πέντε χρόνια μετά την ίδρυση της πόλης,
λειτούργησε σε αυτή το πρώτο δημόσιο σχολείο με την ονομασία Λατινικό Σχολείο, το οποίο αποτελεί το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα δημόσιου χαρακτήρα στην Αμερική. Η θέση της
πόλης και το καλό φυσικό λιμάνι της βοήθησαν την ανάπτυξη
του εμπορίου της και η Βοστώνη αποτελούσε τη μεγαλύτερη
πόλη της περιοχής ως τα μέσα του 18ου αιώνα.
Γενική άποψη του λιμανιού της Βοστώνης.
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Μία από τις γραφικές συνοικίες της Βοστώνης.

Γενική άποψη της όχθης όπου βρίσκεται το κέντρο του Ντιτρόιτ
με έναν από τους υψηλότερους ουρανοξύστες της πόλης.

Τ

ο Ντιτρόιτ είναι μια ιστορική βιομηχανική μεγαλούπολη
η οποία απασχόλησε πρόσφατα την επικαιρότητα λόγω
των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισε. Υπήρξε ένα
από τα πιο σημαντικά κέντρα της παγκόσμιας βιομηχανίας. Η
ανάπτυξη του έχει ταυτιστεί με την επέκταση της χώρας αυτής
προς τη δύση, γι’ αυτό και είναι μια από τις ιστορικές πόλεις
των Η.Π.Α. Ο πρώτος οικισμός στην περιοχή δημιουργήθηκε
το 1701. Ο πρώτος οικισμός έλαβε το όνομά του από τη γαλλική
λέξη Detroit που σημαίνει στενό , επειδή στην περιοχή υπάρχει
το πέρασμα ανάμεσα σε δύο λίμνες. Ο λόγος για τον οποίο
δημιουργήθηκε αυτός ο οικισμός ήταν η διευκόλυνση του
εμπορίου με τους ιθαγενείς της περιοχής. Η άφιξη των πρώτων Γάλλων στην περιοχή πραγματοποιήθηκε το 1670. Ήταν
μία ομάδα ιεραποστόλων οι οποίοι ανακάλυψαν εκεί ένα τοτέμ
και το κατέστρεψαν με ένα τσεκούρι. Εκεί φυτεύτηκαν αργότερα δώδεκα αχλαδιές οι οποίες εκπροσώπευαν τους δώδεκα
αποστόλους και αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία του
μεγαλύτερου πάρκου της μελλοντικής μεγαλούπολης.
Αρχικά η πόλη δημιουργήθηκε από 100 αποίκους αργότερα
όμως ο πληθυσμός του αυξήθηκε σε 800. Βασική τους ασχολία
ήταν το εμπόριο γούνας με τους ιθαγενείς. Μέχρι τα μέσα το
18ου αιώνα το Ντιτρόιτ είχε εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους οικισμούς στις γαλλικές αποικίες της βόρειας Αμερικής.
Το 1760 παραδόθηκε από τη φρουρά του στους βρετανούς. Οι
νέοι κυρίαρχοι του οικισμού αντιμετώπισαν μία εξέγερση των
ιθαγενών μετά από 3 χρόνια. Το Ντιτρόιτ την περίοδο αυτή πολιορκήθηκε μα δε καταλήφθηκε. Σε αντίθεση με τους ιθαγενείς
που κατόρθωσαν να καταλάβουν διάφορα γειτονικά χωριά. Η
νίκη των Βρετανών εξασφάλισε την παραμονή του στην περιοχή. Το 1783, μετά το τέλος της Αμερικανικής επανάστασης, το
Ντιτρόιτ παραχωρήθηκε στις ΗΠΑ. Στο διάστημα από το 1794
μέχρι το 1796 οι αρχές των ΗΠΑ επενέβησαν και επέβαλαν τον
έλεγχό τους στην περιοχή και στους απείθαρχους ιθαγενείς.
Το 1796 ένας ιεραπόστολος γαλλικής καταγωγής ίδρυσε στην
πόλη ένα σχολείο το οποίο αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Παράλληλα λειτούργησε
στη πόλη το πρώτο τυπογραφείο και εκδόθηκε εφημερίδα.
Το 1805 το μεγαλύτερο μέρος των κτιρίων της πόλης κυλίστηκε στις στάχτες και καταστράφηκε από πυρκαγιά. Η φωτιά
ωστόσο συνέπεσε χρονικά με μια θετική εξέλιξη για το Ντιτρόιτ,
την ανάδειξη της περιοχής του Μίσιγκαν σε αυτόνομη περιοχή. Πρωτεύουσα της περιοχής ορίστηκε το Ντιτρόιτ και έτσι
άνοιγε ο δρόμος για τη δημιουργία μιας νέας πολιτείας των
ΗΠΑ. Λίγα χρόνια αργότερα η πόλη καταλήφθηκε προσωρινά
από τους Βρετανούς ανάμεσα στο διάστημα 1812 ως το 1815,
οπότε μαινόταν ένας πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και της Βρετανίας. Όταν όμως αποχώρησαν οι Βρετανοί άρχισε η ανάπτυξη
της πόλης με βάση τα φιλόδοξα σχέδια που είχαν δημιουργηθεί
μετά την καταστροφή του 1805.Κατά τα μέσα του 19ου αιώνα
το Ντιτρόιτ ανήκε σε έναν από τους σημαντικούς σταθμούς
στο δρομολόγιο των μαύρων σκλάβων που δραπέτευσαν από

τις πολιτείες του Νότου και κατευθύνονταν στον Καναδά για
να εξασφαλίσουν την ελευθερία τους. Ακόμη ενισχύθηκε η βιομηχανική δραστηριότητα .Επίσης το Ντιτρόιτ υπήρξε αγαπημένος προορισμός πολλών καθολικών επειδή εκεί αντιμετώπιζαν λιγότερες προκαταλήψεις σε βάρος τους. Επιπλέον πολλοί
Έλληνες μετανάστες κατέφυγαν στο Ντιτρόιτ. Τα αυτοκίνητα
όμως σύντομα έκαναν την εμφάνισή τους μέσο του εργοστασίου αυτοκινήτων του Χένρυ Φόρντ. Με τη βοήθεια άλλης μιας
βιομηχανίας του Τζένεραλ Μότορς το Ντιτρόιτ αναδείχθηκε σε
παγκόσμιο κέντρο αυτοκινητοβιομηχανίας. Στη βιομηχανική
ανάπτυξη της πόλης βοήθησε και ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος
και το Ντιτρόιτ αποκλήθηκε «οπλοστάσιο της δημοκρατίας»,
επειδή εκεί κατασκευάστηκε μεγάλο μέρος από τα υλικά που
χρησιμοποίησαν οι Σύμμαχοι για να νικήσουν τις δυνάμεις του
Άξονα.

Σχέδιο της πόλης του Ντιτρόιτ το 1889.

Πηγές:
www.bostonhistory.org/
www.en.wikipedia.org/wiki/History_of_Boston
www.bos-gw.rays-place.com/bos/index.htm
www.historyofmassachusetts.org/a-brief-history-of-early-boston/
www.en.wikipedia.org/wiki/History_of_Detroit
www.historydetroit.com/
www.hsmichigan.org/
www.localhistories.org/detroit.html
Συντακτική Ομάδα:
Μαρία Δεναξά, Αρετή Πασχαλίδου, Μελίνα Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα Τζώρτσου, Δήμητρα Συνοδινού, Αναστασία Τσιμπούκη
Καθηγητής Σύμβουλος: Δημήτρης Μπελέζος, Iστορικός
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Ταξίδι
Ελβετία
και στη Γαλλία
στην

Βέρνη - Άποψη της πόλης

Γ’ Γυμνασίου

Gruyeres

Η τετραήμερη στην Ελβετία ήταν αναμφίβολα
μια καταπληκτική εμπειρία. Ακόμα μπορώ να θυμηθώ τις καλύτερες στιγμές με τους συμμαθητές
και τους καθηγητές μου από τις περιηγήσεις μας
στις μεγαλύτερες πόλεις, στα μεγαλύτερα ελβετικά αξιοσημείωτα τοπωνυμία και στο μεγαλύτερο
κέντρο πυρηνικών ερευνών στον κόσμο, το Cern.
Εκεί ταξιδεύει κανείς στο κέντρο της Φυσικής και
βλέπει ένα νέο ορίζοντα του ανθρώπινου κόσμου.
Φυσικά δεν έλειπαν και οι πλάκες με τους φίλους, εξάλλου πάντα μια εξερεύνηση στον κόσμο
θέλει καλή παρέα. Στην Ζυρίχη, στην Γενεύη και
σε οποιαδήποτε πόλη και χωριό επισκεφτήκαμε,
δημιουργήσαμε μοναδικές αναμνήσεις. Αναμνήσεις που μας βοήθησαν να έρθουμε ακόμα πιο
κοντά ο ένας στον άλλον, δημιουργώντας σχέσεις
που σπάνε το φράγμα του χρόνου. Είναι πάντως
σίγουρο πως αυτό ταξίδι μας στο εξωτερικό θα
μείνει αξέχαστο!
Νίκος Δράκος, Γ’ Γυμνασίου

Γενεύη – Ρολόι

Βέρνη - Σπίτι Αινστάιν

Palace I’lle

Eπίσκεψη στο Cern

Βέρνη - Ρολόι

ΕΤΗ Ζυρίχη
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Ταξίδι
στο Παρίσι
και στις
Βρυξέλλες
Α’ Λυκείου

Το άγαλμα της Jeanne d’Arc
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Ευρωκοινοβούλιο

Η Νίκη της Σαμοθράκης, Μουσείο Λούβρου

Grand-Place, Πλατεία Βρυξελλών

Βόλτα στον Σηκουάνα
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Ταξίδι
στη
Σκωτία
Holyrood Abbey

Μ

ία ξεχωριστή ταξιδιωτική, εκπαιδευτική και πολιτιστική
εμπειρία είχαν οι μαθητές του Γυμνασίου μας που συμμετείχαν στην εκδρομή στο πανεπιστήμιο Queen Margaret του
Εδιμβούργου τον Ιούλιο του 2018.
Με τον σταθμό του τραίνου δίπλα στο campus του πανεπιστημίου και τη διαδρομή για το Εδιμβούργο να διαρκεί
ελάχιστα λεπτά, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε την
πρωτεύουσα της Σκωτίας πολλές φορές. Θαυμάσαμε τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης που συνυπάρχει αρμονικά με το μοντέρνο μέρος της, περπατήσαμε στο Royal
Mile που συνδέει το κάστρο του Εδιμβούργου με τα Ανάκτορα του Holyrood, περιηγηθήκαμε στα θαυμάσια εκθέματα του
Εθνικού Μουσείου της Σκωτίας και χαλαρώσαμε στους φροντισμένους κήπους της Princes Street.
Τα πρωινά ήταν αφιερωμένα στα μαθήματα, ενώ τα απογεύματα περιελάμβαναν διάφορες δραστηριότητες τόσο
εντός όσο και εκτός campus. Μία απολαυστική δραστηριότητα έλαβε χώρα στην παραλία του Portobello, όπου οι μαθητές
έπρεπε να συλλέξουν πληροφορίες για την περιοχή ρωτώντας
τους περαστικούς, οι οποίοι με πολλή χαρά και προθυμία βοήθησαν να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο. Ανάλογη εμπειρία είχαν και στο κέντρο του Εδιμβούργου, όπου έχοντας ένα
φακελάκι τσάι οι μαθητές προσπάθησαν -και κατάφεραν- να
το ανταλλάξουν με φαγητό για να το προσφέρουν σε έναν
άστεγο.
Οι εικόνες από τη Σκωτία συμπληρώθηκαν με εκδρομές
στη Γλασκώβη, που μας εντυπωσίασε με τη ζωντανή της
ατμόσφαιρα και το βιομηχανικό της design, στο κάστρο του
Στέρλινγκ αλλά και με μία κρουαζιέρα στη λίμνη Λόμοντ.
Το ταξίδι στη Σκωτία ήταν πλούσιο σε εικόνες και συναισθήματα και σίγουρα μία εξαιρετικά θετική εμπειρία για όλους.
Σύνταξη άρθρου:
Χριστίνα Χριστοπούλου, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας
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Stirling Centre

Auschwitz
Εκπαιδευτική
Επίσκεψη στο
Κρατικό Μουσείο
και Μνημείο
του Άoυσβιτς
(Auschwitz)
στην Πολωνία

Σ

το πλαίσιο συμμετοχής μας και διάκρισης στον διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους (βίντεο) με θέμα
«Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι», σχολικού έτους
2018-2019, η ομάδα μας συμμετείχε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, σε συνεργασία με
τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιελάμβανε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κρατικό Μνημείο και Μουσείο
του Άουσβιτς στην Πολωνία. Η αποστολή έλαβε χώρα κατά το
διάστημα 7-9 Απριλίου 2019, αφού είχε ήδη προηγηθεί προπαρασκευαστικό σεμινάριο του Εβραϊκού Μουσείου για τους
συμμετέχοντες, 44 μαθήτριες και μαθητές και 5 συνοδοί καθηγητές από σχολεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Κρήτης και Αττικής. Η σύνθεση της εργασίας μας αποδείχθηκε πιο απαιτητική από όσο περιμέναμε, με πολλές ώρες
έρευνας και μεγάλη εναλλαγή συναισθημάτων.
Ξημερώματα 7 Απριλίου, με το άγχος να κυριαρχεί, ξεκίνησε η ανεπανάληπτη εμπειρία: γνωριμία με τις άλλες αποστολές, άφιξη στην Πολωνία, ξενάγηση στην Εβραϊκή συνοικία της
Κρακοβίας και στο μαγευτικό ιστορικό κέντρο της πόλης. Την
επόμενη ημέρα, 8 Απριλίου, επισκεφτήκαμε το στρατόπεδο
συγκέντρωσης και εξόντωσης του Άουσβιτς. Παρά το γεγονός ότι όλοι οι μαθητές είχαμε ασχοληθεί με το Ολοκαύτωμα
κανείς δεν ήταν πραγματικά έτοιμος γι’ αυτό που ακολούθησε. Ο χώρος, σε συνδυασμό και με τον ηλιόλουστο καιρό,
δεν πρόδιδε τις φρικαλεότητες που συνέβησαν εκεί. Νιώσαμε
ρίγος αντικρίζοντας την πύλη του Άουσβιτς Ι, τα blocks των
κρατουμένων, φρίκη και τρόμο στη θέα των χιλιάδων προσωπικών αντικειμένων των κρατουμένων. Τελευταίος σταθμός τα
κρεματόρια και οι θάλαμοι αερίων που μας γέμισαν θυμό και
αγανάκτηση. Συγκλονισμένοι φτάνουμε στον επόμενο προορισμό, το στρατόπεδο Άουσβιτς ΙΙ- Μπίρκεναου. Η διασωθείσα
επιβλητική πύλη του στρατοπέδου, η συνειδητοποίηση του μεγέθους του από το παρατηρητήριο, οι ράγες των τρένων μεταφοράς των κρατουμένων λειτούργησαν καθηλωτικά. Δέος μας
συνεπήρε στον τελευταίο χώρο επίσκεψης με τις οικογενειακές φωτογραφίες των θυμάτων που αναγκάστηκαν να ζήσουν
αυτό τον εφιάλτη. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία που μας έκανε
να αναλογιστούμε τον δικό μας ρόλο στην αποτροπή τέτοιων
οδυνηρών καταστάσεων στο μέλλον.
Συμμετέχοντες μαθητές: Ανθή Μπακοπούλου, Μαρίζα
Παπαδημητρίου, Χρυσούλα Παρθένη
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Έλενα Λουκοπούλου, Ιστορικός
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Christmas Bazaar 2018

Τ

ο Christmas Bazaar του Σχολείου μας έδωσε…
ώθηση στο πνεύμα των γιορτών και στήριξε
τον Σύλλογο ΕΛΠΙΔΑ και ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑ!
Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε, στις εγκαταστάσεις
του Σχολείου μας, ένα πρωτοπόρο χριστουγεννιάτικο bazaar, το οποίο δίνει
κάθε χρόνο έμφαση στις τέχνες, τη δημιουργία και την κοινωνική προσφορά.
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες μαθητικών
χορωδιών και μουσικά lives.
Τα έσοδα διατέθηκαν για την ενίσχυση του Συλλόγου Φίλων Παιδιών
με Καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ και παράλληλα, την ημέρα του bazaar, το σχολείο μας
υπήρξε Κέντρο Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών στηρίζοντας
τον Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ.

9

* Ευχαριστούμε θερμά όλους τους χορηγούς μας
για τη συμβολή τους σε αυτή την προσπάθεια!
Το πνεύμα των Χριστουγέννων έδωσε την έμπνευση και τα παιδιά σχεδίασαν τα γούρια του 2019. Τα σχέδια για το γούρι προκύπτουν από project των
μαθητών της Α’ Γυμνασίου, στο μάθημα των Εικαστικών και με τη βοήθεια της
Καθηγήτριας Εικαστικών του Σχολείου, κας Αρναουτάκη, μετατρέπονται σε
καλούπια και αποστέλλονται σε χυτήριο. Ευχαριστούμε την εταιρεία αμπαλάζ
για την ευγενική χορηγία της συσκευασίας.
Τα βραβευμένα σχέδια για το έτος 2019 είναι:
• Καρδιά, σε σχέδιο της Μαυρίκη Ξανθίππης
• Δέντρο της ζωής, σε σχέδιο της Ντάκου Ελεονώρας
• Κορώνα, σε σχέδιο της Μεκλή Δήμητρας, Μπαλιούση Ελευθερονίκης και
Πεταλά Φώτη
• Άγκυρα, του Μεκλή Νικόλα
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1. Kοσμήματα κυκλαδίτικου τύπου από
την Αναστασία Ρήνα, μαθήτρια της Α’ Λυκείου
2. To γούρι της χρονιάς
3. Ενημέρωση & εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού
των οστών από το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ
4. Xmas Jazz Live με τους
Τέρη Βακιρτζόγλου στη φωνή, Ντίνος Μάνος στο
κοντραμπάσο και Γιάννης Παπαδόπουλος στο πιάνο
5. Γράμμα στον Άγιο Βασίλη, με την ομάδα του
Παιδικού Σταθμού-Νηπιαγωγείου Dandolina
6. Χειροποίητα σαπούνια
από τον Περιβαλλοντικό Όμιλο του Σχολείου μας
7. Η χορωδία της Σχολής Μάνου
8. H Χριστουγεννιάτικη χορωδία του Σχολείου μας
9. Escape room από ομάδα μαθητών της Α’ Λυκείου
με την ευγενική χορηγία της ISOBOX by KMS
BUILDINGS A.E.
10. Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Υιοθεσίας με
τους τους Εθελοντές Αρωγούς Ζώων Αγίου
Στεφάνου, την Επιτροπή Ζωοφιλίας Δήμου
Κηφισιάς, την Επιτροπή Αδέσποτων Δήμου
Διονύσου, την Eco-librium, τους Φιλόζωους Εθελοντές Εκάλης και το Καταφύγιο
Ζώων Άγιος Φραγκίσκος της Ασσίζης.
11. Εργαστήρι ρομποτικής από τη City lab
12.		Μπύρα «Ωμέγα» από τον Περιβαλλοντικό
Όμιλο του Σχολείου μας
13. H χορωδία των Εκπαιδευτηρίων
Καλάνδρου

11
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Encounter China

Ένα φεστιβάλ
για την Κίνα
9

Ο

ι μαθητές του σχολείου μας, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς της
επαρχίας Hangzhou στην ανατολική Κίνα, διοργάνωσαν ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στον πλούσιο κινέζικο πολιτισμό με την παρουσία μαθητών και καθηγητών
από το Hangzhou Tourism Vocational School. 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.
Εργαστήρια κινέζικης καλλιγραφίας και κεραμικής, κατασκευής μασκών, καθώς και το θεματικό εργαστήρι «Ο δρόμος του μεταξιού» που διοργανώθηκε από τον Παιδικό Σταθμό – Νηπιαγωγείο
“Dandolina”, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών.
Επιπλέον, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν πολιτιστικά δρώμενα, όπως the Chinese Umbrella Dance, the Tea
Making Ceremony, the Shaolin Performance.
Η εκδήλωση ενίσχυσε το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis, για την προσφορά υγιεινών γευμάτων σε μαθητές που έχουν ανάγκη.

1
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1:

H μαθήτρια Λυκείου Άννα Χριστοφορίδου
εμπνεύστηκε από την παράδοση του κινέζικου δράκου
και σχεδίασε ένα πολύ όμορφο σκίτσο το οποίο
τυπώθηκε στα t-shirt για την ημέρα της εκδήλωσης.

2: Δημήτριος Λινός, Καθηγητής Χειρουργικής
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
3: Βέρα Δηλάρη, Συντονίστρια δικτύου
Συνεργαζομένων Σχολείων AspNet UNESCO.
4: QuiLin, Πρόεδρος του Ιδρύματος
συνεργασίας Ελλάδας Κίνας με την οποία
έγινε η αδερφοποίηση με τα Σχολεία
11

5: Βασίλης Παπαλυμπέρης, Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ανοιχτής
Καινοτομίας, Επιστήμης και Πολιτισμού
6: Chen Ji Ping, General Manager
of China Classification Society
7: Υπογραφή συμφώνου αδελφοποίησης
του Γυμνασίου – Λυκείου Ώθηση και
του Hangzhou Tourism Vocational School.
8: Σοφία Κατσαούνη, Διευθύντρια Γυμνασίου ΩΘΗΣΗ
& Zhu Chengshen, Διευθυντής Hangzhou Tourism
Vocational School
9: Shaolin Performance από τον Αθλητικό Σύλλογο Σαολίν
Γου Κουνγκ Βορείων Προαστείων
10: Tea Ceremony, Duet, Μαθητές από την Κίνα
11: Umbrella Dance, Μαθήτριες Γυμνασίου - Λυκείου Ώθηση

12

7

2

3

12: Μελοποιημένη λυρική ποίηση με τους Α. Μαρκαντωνάτου αρχαία ελληνική λύρα, Π. Καπερνέκας - ελληνικοί και κινέζικοι αυλοί, Α. Χιώτη - φωνή

8

4

10

5

6
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17

13: Shaolin Performance από τη Σχολή «Η πηγή του Νεαρού
Δάσους»
14: Eagle Claw Kung Fu Performance από τον Α.Σ. Αετός Γαλατσίου
15: Dream Paradise, Chorus, Μαθητές από την Κίνα
16: Εργαστήρι μαγειρικής υγιεινών γευμάτων από το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής
Ιατρικής Prolepsis
17: Εργαστήρι κινέζικης καλλιγραφίας από τη Μαργαρίτα Μιχαλάκη, Καθηγήτρια κινέζικης γλώσσας
18: Paper Cutting workshop από Κινέζους μαθητές
19: Face Masks Workshop από Κινέζους μαθητές
20: Ευχαριστήρια ζωγραφιά για τη δωρεά μας στο Ινστιτούτο
Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis

18

19
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Αυτή τη χρονιά
στηρίξαμε….

O

ι μαθητές μας, δείχνοντας τηv ευαισθησία
τους στα παιδιά που στερούνται βασικών αγαθών, στήριξαν και φέτος τη δράση της
actionaid: «Η δύναμη είναι
στο χέρι σου», αγοράζοντας
βραχιολάκια!!
Η στήριξή τους είναι ουσιαστικής σημασίας. Συγχαρητήρια στους μαθητές μας!

Η δική μου εμπειρία και πιστεύω όλων των συμμαθητών
μου που συμμετείχαν σ΄αυτή τη δράση, ήταν συγκινητική,
καθώς αντικρίσαμε ένα άλλου είδους σπίτι, γεμάτο όμως με
ζεστασιά και θαλπωρή ίδια με αυτή που νιώθουμε στο δικό
μας σπίτι. Έπειτα, τα λόγια της καλόγριας που ανέλαβε να μας
μιλήσει, μίλησαν στην καρδιά μου και μου απομυθοποίησαν
την απόμακρη, ψυχρή εικόνα ενός ιδρύματος. Μας εξήγησε
πως τα παιδιά εκεί ζουν μια ζωή σαν τη δική μας με αγάπη,
όχι από γονείς, αλλά από άλλες εξίσου στοργικές «μητέρες»,
τις καλόγριες.
Επιστρέψαμε στο σχολείο με συναισθήματα ανάμεικτα, με
συγκίνηση, χαρά και παράλληλα προβληματισμένοι για τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της εποχής μας. Τέλος,
αντιληφθήκαμε την αξία της οικογένειας, σε κάθε της μορφή,
και κυρίως της εθελοντικής προσφοράς.

Λύρειο Ίδρυμα

Ελένη Φραγκιαδάκη, α3 γυμνασίου

Τ

ο σχολείο μας, στα πλαίσια της φιλανθρωπικής του δράσης, στήριξε φέτος τα παιδιά του Λυρείου Ιδρύματος,
που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, τα οποία φιλοξενούνται προσωρινά στο Ζάννειο
Ίδρυμα (Λεωφ. Θησέως 131 Εκάλη). Οι μαθητές μας επισκέφθηκαν το χώρο που φιλοξενούνται πριν τα Χριστούγεννα και
πριν το Πάσχα, οπότε τους πρόσφεραν τις λαμπάδες τους.
Οι μαθητές μας γράφουν για την επίσκεψή τους
στο Λύρειο Ίδρυμα:
Πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, μιας γιορτής προσφοράς, η φιλανθρωπική ομάδα του σχολείου μας αποφάσισε να συνεισφέρει στο έργο των καλογριών του Λυρείου Ιδρύματος με τη συγκέντρωση τροφίμων πρωινών γευμάτων, για
όλα εκείνα τα παιδιά που η τύχη δεν τους έχει εξασφαλίσει
μια ζωή σαν τη δική μας. Στο σχολείο μας συγκεντρώθηκαν
πολλά τρόφιμα, τα οποία αποφασίσαμε να δωρίσουμε τα ίδια
τα μέλη της φιλανθρωπικής ομάδας.
Έτσι, στις 19 Δεκεμβρίου 2018 επισκεφθήκαμε το κτήριο
στη Δροσιά, που στεγάζεται προσωρινά το Λύρειο Ίδρυμα,
μετά τις φονικές πυρκαγιές στο Μάτι, με όλη μας την καλή
διάθεση και νιώθοντας ευχαριστημένοι διότι αποτελούμε εξαίρεση από τον περισσότερο κόσμο που αυτές τις γιορτινές μέρες μονάχα λαμβάνει, δεν δίνει.
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Φέτος το σχολείο μας αποφάσισε να στηρίξει και να ενισχύσει το έργο του Λυρείου Ιδρύματος. Για αρχή οι μαθητές
και οι δάσκαλοι μάζεψαν διάφορα τρόφιμα για το πρωινό των
παιδιών, καθώς πληροφορηθήκαμε ότι αυτά χρειάζονται περισσότερο. Αφού δεκάδες τρόφιμα συγκεντρώθηκαν, το σχολείο με κλήρωση επέλεξε 11 μαθητές της α΄ και β΄ γυμνασίου
να προσφέρουν τα τρόφιμα στο ίδρυμα. Αυτό, κατά την γνώμη μου, ήταν μια τεράστια τιμή για όσα παιδιά συμμετείχαν.
Αφού φτάσαμε στο Ζάννειο ίδρυμα, όπου στεγάζεται σήμερα
προσωρινά το Λύρειο, μετά την ολοκληρωτική καταστροφή
που υπέστη κατά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Μάτι, η αδελφή
Φωτεινή μας μίλησε. Μας είπε για το αξιοθαύμαστο έργο που
γίνεται σε αυτό το μέρος , πως τα παιδιά τα μεγαλώνουν, τα
σπουδάζουν και τα παντρεύουν και όταν γίνουν επιτυχημένοι
επαγγελματίες πάντα φροντίζουν να βοηθούν το ίδρυμα με
κάθε τρόπο. Για αυτό τον λόγο η αδελφή προτιμάει να αποκαλεί αυτό το μέρος μια «μεγάλη οικογένεια», παρά ένα ίδρυμα.
Αν και σε αυτή την επίσκεψη τα συναισθήματα μου κλονίστηκαν για λίγο θα ξαναέκανα αυτή την δράση πολλές φορές
ακόμα…..
Κωνσταντίνος Κουδουνάκος, α2 γυμνασίου
Υπεύθυνες καθηγήτριες:
Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Δήμητρα Παπανικολοπούλου

οι εκδόσεις μας

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΔΡΥΤΕΣ):

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ,

Η. ΣΥΜΙΔΑΛΑΣ,

Ι. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ.

ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Ι.

ΚΑΚΑΒΑΣ Β.

Διαγωνισμός
Γαλλοφωνίας 2019

Σ

τα πλαίσια του εορτασμού Γαλλοφωνίας 2019, οι μαθητές
μας κλήθηκαν ωα δημιουργήσουν με διάφορες τεχνικές 4
φανταστικά δέντρα με πολύ ιδιαίτερες ιδιότητες. Η φαντασία
των παιδιών καθώς και το πνεύμα της ομαδικής δουλειάς που
τα διακρίνει απέδωσαν!
Συμμετέχοντες μαθητές:
Μυρτώ Δασκαλάκη, Γιώργος Δρίβας, Πέτρος Καρεκλάς, Χρήστος Κούμενος, Ελένη Κώτση, Μαριέττα Λουκίσα, Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, Αλεξάνδρα Λουκοπούλου, Σάββας Μαρκόπουλος, Ήλια Πούλιου, Γρηγορία Ράμμου, Ελένη Φραγκιαδάκη
Υπεύθυνες καθηγήτριες:
Αγάπη Αθανασίου & Σοφία Παπαδοπούλου, Καθηγήτριες Γαλλικής Γλώσσας

Μαραθώνιοι Ανάγνωσης
για τη Γαλλοφωνία
«Ο γύρος του κόσμου
σε 80 λέξεις»

Μ

ε αφορμή τον εορτασμό της Γαλλοφωνίας 2019, οι μαθητές μας Δανάη Αλεξοπούλου, Δήμητρα Μεκλή, Νικόλαος
Μεκλής και Δήμητρα Παπαδοπούλου και συμμετείχαν στους
Μαραθωνίους Ανάγνωσης, με ποιήματα του Beaudelaire και
του Joachim du Bellay και με αποσπάσμα από τον Μικρό Πρίγκηπα «Petit Prince» του Saint Exupéry
Υπεύθυνες καθηγήτριες:
Μαρία Χατζηφωτίου & Σοφία Παπαδοπούλου,
Καθηγήτριες Γαλλικής Γλώσσας

Επισκεφθείτε τη σελίδα www.othisi.gr/sxoleio/nea
για περισσότερες συμμετοχές και διακρίσεις σε διαγωνισμούς.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Διαγωνισμός σύνθεσης χαρτών

«Αγαπάμε τους χάρτες - We love maps»

Τ

ο σχολείο μας συμμετείχε δημιουργικά στον Παγκόσμιο Παιδικό Χαρτογραφικό Διαγωνισμό Barbara Petchenik, «Αγαπάμε τους χάρτες- We love maps». Το έργο των μαθητριών Ελευθερονίκης Μπαλιούση και Δήμητρας Μεκλή με τίτλο
«All around the world», επιλέχθηκε για να αποτελέσει μέρος της
ελληνικής συμμετοχής του Παγκόσμιου Διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στο Τόκυο, το καλοκαίρι του 2019.
Συμμετέχοντες μαθητές: Δήμητρα Μεκλή, Ελευθερονίκη
Μπαλιούση, Ελένη Θεοδωρίδου, Ηδύλλη Τσαμπέρη
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Χημικός

Διαγωνισμός Καρδιοπνευμονικής
Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ)

Ο

ι μαθήτριες μας Δανάη Αλεξοπούλου & Σοφία Τορνάρου συμμετείχαν στο Kids Save Lives Championship που αποτελεί
έναν πρωτότυπο και διασκεδαστικό διαγωνισμό όπου μαθητές σχολείων που εκπαιδεύτηκαν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος
Εκπαίδευσης Μαθητών Σχολικής Ηλικίας στην Καρδιοπνευμονική
Αναζωογόνηση Kids Save Lives συναγωνίζονται σε δεξιότητες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης με τη βοήθεια ειδικών προπλασμάτων και υπό την καθοδήγηση πιστοποιημένων εκπαιδευτών. Οι
μαθήτριες μας κατάφεραν να φτάσουν στους ημιτελικούς, επιτυγχάνοντας μέχρι και ποσοστό 99% επιτυχίας στην τεχνική ΚΑΡΠΑ.
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ηρώ Κατσαμάγκα, Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας

Ο

ι μαθητές του σχολείου μας είχαν τη χαρά να συμμετέχουν
φέτος στον αμερικανικό διαγωνισμό «The World Scholar’s
Cup» που διοργανώθηκε στην Αθήνα.
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.
Η εμπειρία ήταν μοναδική για μαθητές και καθηγητές και τα αποτελέσματα μας έκαναν περήφανους. Oι μαθητές μας πέρασαν
επιτυχώς στην επόμενη φάση του διαγωνισμού Global Round.
Συμμετέχοντες μαθητές:
Νικόλαος Δράκος, Ελένη - Μαρία Δρακούλη, Αγγελική Καραμπατέα, Παναγιώτης Κικίλιας

Ο Μαθηματικός
Διαγωνισμός Καγκουρό
στην ΩΘΗΣΗ
Διάκριση μαθητών μας στο Μαθηματικό
Διαγωνισμό «Ο Θαλής» και πρόκριση στην 36η
ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ «Ο Αρχιμήδης»

Ο

ι μαθητές μας Μάρκος Δεληγιάννης, Παναγιώτης Κικίλιας
και Εμμανουήλ Συντέτας διακρίθηκαν στον 78ο Πανελλήνιο
Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ», που πραγματοποιήθηκε και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ». Επιπλέον, ο μαθητής Μάρκος Δεληγιάννης
διαγωνίστηκε στη 2η φάση του Μαθηματικού Διαγωνισμού «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» και προκρίθηκε στην επόμενη φάση, την 36η ΕΘΝΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ».

Τ

o σχολείο μας αποτελεί κάθε χρόνο εξεταστικό κέντρο
για τον Μαθηματικό Διαγωνισμό ΚΑΓΚΟΥΡΟ.
Η φιλοσοφία του διαγωνισμού βασίζεται στην αρχή ότι
τα μαθηματικά ανήκουν σε όλους, γιατί καλλιεργούν
τη σκέψη και προσφέρουν πνευματική ικανοποίηση.
Τα θέματα δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις μαθηματικών και απευθύνονται σε μαθητές
από τη Β’ Δημοτικού μέχρι τη Γ’ Λυκείου.
Υπεύθυνη καθηγήτρια:
Χαρά Τουρίκη, Μαθηματικός
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συνέδρια
Model United Nations:
An opportunity not to be missed

T

here is no reason why a teacher should stress the importance of participating in an event like a Model United
Nations (MUN) conference when students who have already
attended one or two are so willing to describe their first-hand
experience. Selected students from our school had the opportunity to attend two MUN conferences this year: the 21st
Deutsche Schule Athen Model United Nations Conference
(DSAMUN Conference) held from 19 to 21 October 2018 at Germaniki Scholi Athinon and the 3rd American College of Athens
Model United Nations Conference (ACGMUN Conference)
hosted by Pierce-ACG from 5 to 7 April 2019. And even though
taking part in a conference which simulates the work done in
the main UN committees and agencies is by no means an easy
venture even for seasoned MUNers, not to mention first timers,
all of our students made headway in debating and global politics. Delegates are required to have spent long hours of preparation ahead of a conference, but also to be proficient users of
English and highly skilled communicators so as to make their
mark in their committees. Personally, I would like to thank my
colleague Ms Christopoulou, an experienced MUN Advisor, for
initiating me into the MUN world and the students who cooperated with me so eagerly before and during both conferences.
Electra Betchavas:
This year I attended my first MUN conference in the American College of Athens, which, I have to say, was a remarkable
experience. It was a life changing experience, which made me
realise many aspects of my personality and what I want to do
later in life. It changed my perspectives on various ideas, topics
and people and it taught me how decisions on various issues
around the world are made, how to take part in high-level formal
debate and how different cultures and ideas can be brought
together to achieve a mutual goal. What really stood out to me
was the fact that your speech can change someone’s whole
perceptive on the topic and how someone else’s speech can
have the same effect on you.
The MUN taught me how to be patient, to listen to various ideas, how to share my ideas and how to take objective decisions
when it comes to voting for or against a resolution or amendment. As for the experience that the organising school offered
us, it was amazing as well.
The chairs were extremely
friendly and helpful. The
atmosphere in the committees was really warm
and fun. We could both
have a great time and work
hard on the resolutions or
while debating. The conference was really well
organised and extremely
well planned. What made
a difference to me was the
presidents and how they
handled situations during the conference. Their

“
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passion for and dedication to the MUN deeply inspired me and
I cannot leave out the Secretary General, whose love for the
conference personally made my MUN experience unforgettable.

”
“

Vassilis Nisianakis:
In October 2018, I participated in the DSAMUN. This was
my second time as a delegate at an MUN conference. Our
school represented Italy and I was more than pleased to be the
ambassador of the country. It was quite a good experience, as
I learned a lot about issues I did not know anything about, I met
new people from other countries and I surpassed myself during
debate time. The event was perfect in all ways. I would surely
take part in another conference like that in the future.

”

Marita Papadogianni:
In general, MUN is a great opportunity to learn how to handle
situations, be polite and diplomatic under any circumstances
and also to socialise. However, the most important benefit, in
my opinion, is that participants become aware of issues and
ideas that they may have never heard of before.
Both MUN conferences that I attended this year were really
interesting and fun. I got to meet many other students my age
and listen to their ideas and thoughts on topics of primary
importance. On top of this, I was motivated to study, research
into and learn facts about issues which I was uninformed about
or even totally unaware of. All the work that is needed in order
to participate is often very tiring and many hours of research
are needed but, in the end, the experience is totally worth it.
I learnt how the UN works and what its role is but also how to
carry out serious research into topics such as the security of a
country, its economy and culture, human relationships, national
and international legislation and disarmament.
In my opinion, all students whose level of proficiency in
English is high can and should participate in such an event as
the benefits are numerous.
In conclusion, I strongly recommend it to anyone who
is willing to dedicate some hours of their free time to the

“

preparation for an MUN conference and to cooperate both with
other students and the advisors, who I would like to thank for
all their hard work as without them we would probably have
not been able to cope with all the work needed. It would be my
pleasure to attend at least one more conference.

”

Niki Papapanagiotou:
This year I had the chance to participate in the 3rd ACGMUN. It was my second and, I think, my best MUN experience.
Personally, I have always been nervous about speaking in public, especially in another language, but I have always wanted to
overcome this ‘fear’. Well, through this experience I think I have
made it.
On a more general note, during an MUN conference you
have the chance to acquire new knowledge about the world,
which will surely help you in the future. What is more, an MUN
conference is an excellent opportunity to exercise your public speaking skills. But what makes this experience even more
worthwhile is that you meet other teenagers your age from all
around the world, share your thoughts and cooperate with them
towards a common goal.
My MUN experience this year included all the above. All participants were thoroughly informed, friendly, knew how to work
but also knew how to have fun with each other, so everything
ran smoothly. I hope I will have the chance to participate in such
events in the near future and I would urge everyone to try it. It is
a unique experience!

“

certain clauses in the proposed resolutions, but when we were
out of the conference room we all became friends, both the
delegates and the chairs.
These events teach teenagers how to express their own
world-changing ideas and defend their rights while remaining
diplomatic and this is a very important skill for any young
person to acquire. I am really looking forward to my next MUN
conference!!!

”

Συντακτική Ομάδα:
Ηλέκτρα Μπετχαβά, Βασίλης Νησιανάκης, Μαρίτα Παπαδογιάννη, Νίκη Παπαπαναγιώτου, Γεωργία Πούπαλου
Υπεύθυνες Καθηγήτριες AMUN:
Χριστίνα Θεοχαροπούλου & Χριστίνα Χριστοπούλου, Καθηγήτριες Αγγλικής γλώσσας
Επιμέλεια άρθρου:
Χριστίνα Θεοχαροπούλου, Καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας

”

Georgia Poupalou:
Μy MUN experience was unforgettable. I was very anxious
as it was my first MUN conference and that was why my feet
were trembling when I got into the conference room. However,
I soon felt relieved as we started forming alliances during the
lobbying procedure and when we wrote our new resolution
with the other delegates. Our cooperation was perfect, our
performance was excellent and all our resolutions were passed.
As delegates, we tried to represent our countries in the best
possible way by putting forward arguments in favour or against

“

5ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό
Συνέδριο στο Βελιγράδι

Τ

ο Σχολείο μας συμμετείχε στο 5ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο
στο Βελιγράδι με θέμα “Όποιος επιστημονικά συλλογάται, συλλογάται ελεύθερα” στις 16-20 Νοεμβρίου 2018. Η ομάδα μας με “φρέσκια και πρωτότυπη εργασία” συμμετείχε δυναμικά.
Συμμετέχοντες Μαθητές: Μαρίτα Παπαδογιάννη, Χρυσούλα Παρθένη, Μαριλού Δρακούλη, Ελένη Πεταλά, Μαρία Διαμαντοπούλου,
Νάντια Ζούπα, Χριστίνα Κοντογιάννη Παναγιώτα Μάστορα, Μαριάνθη
Μεταξάκη, Αναστασία Παπαθεοδώρου, Ναταλία Σολωμού, Χριστιάνα
Σολωμού
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Έλενα Λουκοπούλου, Ιστορικός & Κυπαρισσία Παναγιάρη, Φιλόλογος

Επίσκεψη στον τόπο μαρτυρίου του διαφωτιστή
και επαναστάτη Ρήγα Βελεστινλή.
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συνέδρια
39η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας
(39th National Selection Conference of EYP Greece)

Ο

ι μαθητές της A λυκείου Ασημίνα Μυλωνά-Αλεξιάδη και Σωτήρης Μωραΐτης είχαν μία εξαιρετική εμπειρία λαμβάνοντας μέρος στην 39η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας που διεξήχθη στις 19-22 Απριλίου στην Αθήνα.
Υπό το γενικό θέμα ‘Youth employment in Europe: Ensuring effective infrastructure to provide
young people with equal and ample opportunities’, οι μαθητές χωρίστηκαν σε επιτροπές και συζήτησαν θέματα που αφορούν στους νέους της Ευρώπης σήμερα, όπως τις ψηφιακές δεξιότητες
που θα πρέπει να αποκτούν οι μελλοντικοί εργαζόμενοι, το φαινόμενο του brain drain και τα μέτρα
που θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να προστατευθούν τα πιο ασθενή κράτη από την απώλεια
ανθρώπινου δυναμικού χωρίς να εμποδίζεται η ελεύθερη διακίνηση ανάμεσα στα κράτη-μέλη, οι
Ευρωεκλογές και η αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων ανθρώπων για τη συμμετοχή στα κοινά.
Την πρώτη ημέρα της συνδιάσκεψης, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε δραστηριότητες
δόμησης των ομάδων (team-building), όπου μέσω παιχνιδιών και ομαδικών δραστηριοτήτων γνωρίστηκαν με τα μέλη της ομάδας τους ενώ τις δύο επόμενες ημέρες τα μέλη των επιτροπών
εργάστηκαν για τη διαμόρφωση ψηφισμάτων. Την τελευταία ημέρα, κατά τη διάρκεια της γενικής
συνέλευσης, κάθε επιτροπή παρουσίασε το ψήφισμά της και έγινε μια εποικοδομητική ανταλλαγή
απόψεων και επιχειρημάτων πάνω στις προτεινόμενες λύσεις.
Η συμμετοχή στην Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές, αφού μέσα από τη συνεργασία και τη συζήτηση αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της νέας εποχής, εργάζονται από κοινού
και ταυτόχρονα κάνουν καινούριους φίλους και διευρύνουν τους ορίζοντές τους.

Συμμετέχοντες μαθητές: Ασημίνα Μυλωνά-Αλεξιάδη, Σωτήρης Μωραΐτης
Υπεύθυνη καθηγήτρια - Επιμέλεια άρθρου: Χριστίνα Χριστοπούλου, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας

ΙΘ’ Μαθητικό Συμπόσιο UNESCO
του Δικτύου Λυκείων Αττικής
του Προγράμματος Συνεργαζομένων Σχολείων
(ASPnet) UNESCO, 21-22 Φεβρουαρίου 2019
Θέμα: Βιώσιμη ανάπτυξη.
Κατανοώντας τους στόχους,
οραματιζόμαστε το μέλλον.

Τ

ην πρώτη ημέρα του Συμποσίου το κάθε σχολείο παρουσιάζει καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών. Έπειτα οι μαθητές-σύνεδροι χωρίζονται
σε μικρές ομάδες όπου παραθέτουν, εξηγούν και αναλύουν
τα επιχειρήματά τους. Το απόγευμα της πρώτης μέρας. πραγματοποιείται εκδήλωση. Τη δεύτερη μέρα του συμποσίου οι
μαθητές συγκεντρώνονται στην ολομέλεια και αφού ακούσουν
το πόρισμα της κάθε ομάδας το ψηφίζουν ή το απορρίπτουν.
Πριν τη λήξη του Συμποσίου τα εγκεκριμένα από την ολομέλεια πορίσματα, δημοσιεύονται στα Πρακτικά και προωθούνται και σε άλλους οργανισμούς και εκπαιδευτικές αρχές.
Το σχολείο μας φέτος παρουσίασε θεατρικό δρώμενο βασισμένο στην τεχνική ρητορικής και θεάτρου. Στις αρχές της
δεκαετίας του 1980, ο Εdward de Bono εφηύρε τη μέθοδο των
έξι Σκεπτόμενων Καπέλων. Το μοντέλο σχεδιάστηκε ουσιαστικά για να βοηθήσει στην εκούσια αναζήτηση και εκτίμηση διαφορετικών οπτικών. Φορώντας ένα από τα καπέλα, τα παιδιά
παίζουν διαφορετικούς ρόλους και θέτουν εαυτούς σε υποθετικές συνθήκες και καταστάσεις. Καθένα από τα καπέλα διαθέτει διαφορετικό χρώμα, το οποίο και περιγράφει την οπτική
που υιοθετεί εκείνος που το φοράει.

104 άδραξε

Συμμετέχοντες μαθητές: Κωνσταντίνος Αλίμονος, Ανδρέας
Γεραιουδάκης, Μαριλού Δρακούλη, Αθηνά Ιατρού, Ειρήνη Κοκκίνου, Ηλέκτρα-Δέσποινα Μπετχαβά, Βασίλης Νησιανάκης, Μαρίζα Παπαδημητρίου, Μαρίτα Παπαδογιάννη, Χρυσούλα Παρθένη
Υπεύθυνη Καθηγήτρια & Υπεύθυνη Συντονισμού του Προγράμματος Συνεργαζομένων Σχολείων (ASPnet) UNESCO:
Δήμητρα Φίλη, Καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας

Αθλητικές Δράσεις

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

Συμμετοχή στον αγώνα δρόμου που διοργανώνει κάθε χρόνο το Άλμα Ζωής

Ομάδα παραδοσιακών χορών στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου
Εσωτερικό Πρωτάθλημα Ping – Pong

Εσωτερικό πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου

Υπεύθυνοι Καθηγητές:
Αντωνία Τρίμπου - Βασίλης Λώλης - Μιχάλης Ντουσμάνης,
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
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Εκδήλωση αποφοίτησης
γ’ Γυμνασίου 2018
Χαιρετισμός της κ. Σοφίας Κατσαούνη προς τους απόφοιτους

Ε

ικόνες γεμάτες χαμόγελα παιδικά και εφηβικά, στιγμές ξεχασμένες και αξέχαστες…
Τρία χρόνια σχολικής ζωής, τρία σημαντικά χρόνια εφηβικής νιότης. Σημαντικά για όσους τα ζουν, σημαντικά
για όσους τους διαχειρίζονται. Χρόνια δύσκολα αλλά και
ωραία. Γιατί η εφηβεία είναι μια δύσκολη αλλά και όμορφη
περίοδος στη ζωή όλων μας.
Δύσκολη γιατί έχει αμέτρητα σκαμπανεβάσματα.
Χαρά, λύπη, ευτυχία, δυστυχία, γέλια-κλάματα. Η εφηβεία
μοιάζει με συναισθηματικό roller-coaster και για τους επιβαίνοντες αλλά και για τους παρατηρητές που προσπαθούν
να τους ακολουθήσουν…
Όμορφη γιατί είναι ενδιαφέρουσα, γιατί είναι ζωντανή,
πολύχρωμη με μουσικές και ήχους, με σκέψεις και μικρές
επαναστάσεις. Άλλωστε τι πιο όμορφο από την αναζήτηση
του εαυτού μας και της θέσης του στον κόσμο (κάτι που
κάνουν κατά κόρον οι έφηβοι). Τι πιο όμορφο από το συναισθηματικό και πνευματικό ταξίδι στα βάθη του εαυτού
μας; Επίπονο αλλά γεμάτο συναισθήματα και σοφία. Και
στο τέλος του τούνελ, το φως. ένα φως αναζωογονητικό
σαν το φως της αυγής. Της αυγής μιας ενήλικης ζωής που
τους ανοίγεται μπροστά τους με χιλιάδες προκλήσεις που
πρέπει να αντιμετωπίσουν. Και θα τις αντιμετωπίσουν με
ό,τι εφόδια έχουν στις βαλίτσες τους από την οικογένεια
και από το σχολείο.
Η συγκεκριμένη γ’ Γυμνασίου ήταν από τις αγαπημένες
μου. Τους ξεχώρισα απ’ όταν πρωτοήλθαν στο σχολείο στην
α’ γυμνασίου… ήταν τάξη με ενδιαφέρον και ενδιαφέροντα,
με ισχυρές μονάδες αλλά και ισχυρή συλλογικότητα.
Τους παραδίδουμε, λοιπόν, στα στιβαρά χέρια του Λυκείου, μιας βαθμίδας που θα τους φέρει ακόμη πιο κοντά
στα όνειρά τους: Και τους εύχομαι να τα πραγματοποιήσουν και να τα ζήσουν. Να ζήσουν μια ζωή ενδιαφέρουσα,
αλλά και με ήθος. Εύχομαι να επενδύσουν το πνευματικό
και ηθικό κεφάλαιο που διαθέτουν με τον καλύτερο τρόπο.

1

2

Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι το μόνο που δε χάνεται σε κανένα χρηματιστήριο, το μόνο στο οποίο δεν μπορεί κανείς να επιβάλει κούρεμα και controls. Πάνω απ’ όλα
τους εύχομαι, επειδή η ζωή είναι μία, να την ζήσουν με
τον τρόπο που εκείνοι επιθυμούν, να περπατήσουν στους
δρόμους που οι ίδιοι επέλεξαν και χάραξαν, ώστε να μην
τη νιώθουν «σα μια ξένη, φορτική». Να ζήσουν τη ζωή τους
«το δικό τους τρόπο», όπως μελωδικά μας προτρέπει ο
Frank Sinatra….
Σοφία Κατσαούνη
Διευθύντρια Γυμνασίου

1,2: Oι μαθητές μιλούν για την εμπειρία τους
στο Γυμνάσιο
3.: Σοφία Κατσαούνη, Διευθύντρια Γυμνασίου
4.: Δημήτρης Μπελέζος, Ιστορικός
5.: Κυπαρίσσια Παναγιάρη, Φιλόλογος
6.: Αθανάσιος Τροβιάς, Φιλόλογος

3
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15 χρόνια
οι μαθητές μας
γράφουν…

Σπουδές στο εξωτερικό
μέσω Εθνικού Απολυτηρίου

Το 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 τον βαθμό του απολυτηρίου τους.
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