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EDITORIAL
« Ένα μόνο δε μου δίνει το όνειρο.
Το όριο. Ως που να κινδυνέψω.
Γιατί τότε πια δε θα ήταν όνειρο.
Θα’ ταν γεράματα.»

Θ

Κική Δημουλά, «Συνέντευξις»

α ήθελα να σας καλωσορίσω με κουβέντες ζεστές, ήρεμες και γαλήνιες σε
αυτό το δέκατο όγδοο τεύχος του περιοδικού του Σχολείου μας. Θα ήθελα
να γεμίσω αυτή τη σελίδα με λέξεις ανέμελες, ζεστές και χαρούμενες για
όλα αυτά που κάνουν εμάς, τους εκπαιδευτικούς, ευτυχείς και υπερήφανους για αυτό που κάνουμε, γι’ αυτό που βλέπουμε να ανθίζει γύρω μας.
Και αυτό θα κάνω. ΄Εχει έρθει πλέον το τέλος της σχολικής χρονιάς και
αυτές είναι σκέψεις που δικαιολογημένα πλημμυρίζουν το μυαλό μου.
Η φετινή χρονιά υπήρξε μοναδική από πολλές σκοπιές. Στην πραγματικότητα, φέτος
ξαναμπήκαμε στις τάξεις μας, με νύχια και με δόντια αγωνιστήκαμε να ηρεμήσουμε τους εαυτούς μας και τους μαθητές μας, να τους εντάξουμε στους κανονικούς
ρυθμούς της εκπαίδευσης, να κάνουμε μάθημα ακόμα και μισοκρυμμένοι από τις
μάσκες μας, αναπνέοντας βαριά κάτω απ΄ αυτές, κοιτώντας παιδικά και εφηβικά
πρόσωπα γεμάτα απορία, γεμάτοι απορία κι εμείς για το πώς φτάσαμε σε αυτό το
σημείο. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε μικρότερους και μεγαλύτερους μαθητές να
πειθαρχήσουν ξανά στις προτροπές των καθηγητών τους, να βρουν το ρυθμό της
γνώσης και της χαράς, να μάθουν να συνυπάρχουν, διδάσκοντάς τους πώς είναι να
είσαι όχι μονάδα αλλά ομάδα!
Και όσο κι αν η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει δείχνοντας πολλές φορές το σκυθρωπό της πρόσωπο, όσο κι αν άθελά μας ερχόμαστε αντιμέτωποι με αλήθειες που
αλλοιώνουν βίαια την ψυχοσύνθεσή μας, όσο κι αν γινόμαστε θεατές δύσπεπτων
μαθημάτων ζωής, ανεξήγητων ασθενειών, ανελέητων πολέμων, άγριων συμπεριφορών, όσο κι αν αντιλαμβανόμαστε ότι δε μπορούμε απλώς να ατενίζουμε νωχελικά
ένα αβέβαιο ίσως μέλλον, οφείλουμε – ευτυχώς! - να παραδεχτούμε και να ερμηνεύσουμε μία πραγματικότητα αντιφατική αλλά και αναπόδραστη: ότι δεν υπάρχει καλό
χωρίς κακό, άσπρο χωρίς μαύρο, σύννεφα χωρίς ήλιο! Πίσω απ’ όλα είναι ο Άνθρωπος, πολυσύνθετος, πλήρης, ισχυρός, με όλη του την εσωτερική δύναμη, ικανός να
πολεμήσει ενάντια σε κάθε αδικία και σε κάθε αντιξοότητα.
Το τεύχος αυτό, επιστέγασμα μίας χρονιάς, αποτέλεσμα συνεργασίας μεγάλων και
μικρών, έρχεται ως η πιο εύγλωττη απόδειξη αυτής της αλήθειας: συμπληρώνει τα
μαθήματα ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος που έχουν παραδώσει-και που εξακολουθούν να παραδίδουν-γενναιόδωρα στις μέχρι τώρα σελίδες του διακεκριμένοι στο
χώρο τους πανεπιστημιακοί, επιστήμονες, καθηγητές, ιστορικοί και ερευνητές με
μαθήματα ζωής δια στόματος ανθρώπων που δοκιμάστηκαν σκληρά στο στίβο της
ζωής και που βγήκαν νικητές. «Η ζωή είναι γλυκιά και μαθαίνεις να αντιπαρέρχεσαι
τα πάντα. Ο στόχος μου ήταν να σταθώ ξανά όρθιος», λέει ο Γιάννης Σεβδικαλής, ο
γνωστός παραολυμπιονίκης, φιλοξενούμενος στο περιοδικό μας, αποδεικνύοντας
πως λίγα πράγματα μπορούν να μας νικήσουν! Σε δίσεκτους καιρούς, ευτυχώς, πάντοτε θα υπάρχει η ευλογία της εσωτερικής δύναμης, η ελπίδα του ονείρου πως όλα
θα πάνε καλά!
Δοδοπούλου Μαρία, Φιλόλογος
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ΤΗΕ Ω PROJECT
Student Voice:

Το διαδικτυακό περιοδικό του σχολείου μας

Τ

ο περιοδικό Student Voice (www.studentvoice.gr) συνέχισε
για τρίτη χρονιά να κυκλοφορεί με ποικίλη ύλη και πολλές συνεργασίες με σχολεία του εσωτερικού και εξωτερικού. Μαθητές
από όλα τα σχολεία είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους αλλά και να αναδείξουν θέματα και ιδέες με τον δικό
τους μοναδικό τρόπο στο πλαίσιο προγραμμάτων eTwinning.

Ενότητα Οικιακής Οικονομίας

Ο

ι μαθητές της α’ Γυμνασίου συμμετείχαν στο έργο eTwinning
«Χαρτογραφώντας τη γνώση», σε συνεργασία με μαθητές και
εκπαιδευτικούς από σχολεία της Πετρούπολης, της Θήβας,
των Ιωαννίνων και της Ορεστιάδας. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές συμμετείχαν στις εξής δραστηριότητες:

■■ Δημιουργία σχολικού λογότυπου: Οι μαθητές σχεδίασαν το
περίγραμμα του δήμου Σταμάτας, προσθέτοντας 2-3 βασικά χαρακτηριστικά μνημεία της περιοχής και στη συνέχεια διάλεξαν
αυτό που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο.
■■ Ασφάλεια στο διαδίκτυο: Οι μαθητές ενημερώθηκαν για
την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους κανόνες
καλής συμπεριφοράς, τον διαδικτυακό εκφοβισμό και την διαδικτυακή παρενόχληση. Στη συνέχεια, δημιούργησαν βίντεο
με συμβουλές για τη σωστή χρήση του διαδικτύου, βασισμένα
στις ιστορίες διαδικτύου που είχαν συντάξει οι μαθητές από τα
άλλα σχολεία.
■■ Δημιουργία συνεργατικών ηλεκτρονικών βιβλίων: Οι μαθητές ερεύνησαν, κατέγραψαν και μοιράστηκαν ήθη και έθιμα
σχετικά με τα Χριστούγεννα, τις Απόκριες και το Πάσχα που
λαμβάνουν χώρα στην περιοχή διαμονής τους ή στον τόπο καταγωγής τους.
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■■ Οικογενειακός περίγυρος - κοινωνική ευαισθητοποίηση: Οι
μαθητές γίνονται μικροί ερευνητές διαφορετικής πόλης από
τη δική τους και παρέχουν αυθεντικό υλικό στους εταίρους που
ερευνούν την πόλη τους. Έπειτα οι μαθητές ηχογραφούνται καθώς διαβάζουν τις πληροφορίες που κατέγραψαν, με αποτέλεσμα να εξοικειώνονται με νέα διαδικτυακά εργαλεία και νέους
τρόπους παρουσίασης του έργου τους.
■■ Το ταξίδι τελειώνει με την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού διαδραστικού χάρτη, στον οποίο αποτυπώνονται συνολικά οι
δραστηριότητες της κάθε πόλης καθώς και το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό.
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ανατολή Μανουηλίδου

Ενότητα Μαθηματικών

Ενότητα Φυσικών Επιστημών

Ο

Ο

ι μαθητές του Oμίλου Μαθηματικών (β’ Γυμνασίου) συμμετείχαν στο έργο eTwinning «Μαθη(μα)τική Φωνή». Στόχος
μας ήταν να διευρύνουμε τις γνώσεις μας, να διαπιστώσουμε τη σχέση των μαθηματικών με τις τέχνες, τις επιστήμες και
την καθημερινότητα και τελικά να αγαπήσουμε τα μαθηματικά
λίγο περισσότερο!
Τα παιδιά δημιούργησαν, σε συνεργασία με άλλα σχολεία, έναν
ψηφιακό τοίχο (padlet) με θέμα τα μαθηματικά που συναντούμε
καθημερινά γύρω μας και μελέτησαν θέματα όπως:

■■ τα fractals – αυτά που βρίσκουμε στη φύση, αλλά και αυτά
που κατασκευάζουμε μαθηματικά – και δημιούργησαν τα δικά
τους ξύλινα Χριστουγεννιάτικα δέντρα με δομή fractal,
■■ τα συστήματα αρίθμησης που έχουν χρησιμοποιηθεί ανά
τους αιώνες από διάφορους λαούς και διαφέρουν από το σύγχρονο δεκαδικό σύστημα περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε,
■■ τη γεωμετρία δισδιάστατων και τρισδιάστατων χαρταετών, αλλά και την κατασκευή τους με απλά υλικά,
■■ τις οφθαλμαπάτες και τη σχεδίαση τρισδιάστατων αντικειμένων στο επίπεδο,
■■ τη μελέτη και δημιουργία έργων τέχνης με τη χρήση κανόνα και διαβήτη.

ι μαθητές των τμημάτων γ2, Α3 και Α4, μέσα από το βήμα
του “The World Of Science’’, έγραψαν και την φετινή χρονιά
τα δικά τους άρθρα, παρουσιάζοντάς μας κάποιες από τις
τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. Παρακολουθώντας τις επιστημονικές έρευνες αλλά και τις τεχνολογικές εφαρμογές, μας
έφεραν κοντά σε επιστημονικά θέματα που εξελίχθηκαν κατά την
διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τέτοια θέματα ήταν τα ακόλουθα:

■■ Starship: Τι είναι το Starship και πώς θα βοηθήσει τα μελλοντικά ταξίδια στον πλανήτη Άρη
■■ Ηλιακός Άνεμος: Χάρισε άραγε ο Ηλιακός Άνεμος το νερό
στη Γη;
■■ Βαρυτικά κύματα: Πώς ο χορός των βαρυτικών κυμάτων
μας δίνει μια άλλη εικόνα για το σύμπαν;
■■ «130 ΗΛΕΚΤΡΑ» : Ο αστεροειδής με τα τρία φεγγάρια
■■ Κυβερνοασφάλεια και τηλεπικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή
‘Ένωση: Πώς ένα σύστημα δορυφόρων θα ενισχύσει την κυβερνοασφάλεια και θα στηρίξει τις τηλεπικοινωνίες στην Ε.Ε.;
■■ Tρένο Μaglev: Νέο ρεκόρ ταχύτητας από το ιπτάμενο τρένο
μαγνητικής αιώρησης.
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Άννα Παπακώστα

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Ρουσάκη
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Ενότητα Ιστορίας

Ο

ι μαθητές του τμήματος γΕ3 έλαβαν μέρος σε 9μηνο έργο
eTwinning με μαθητές από την Εσθονία, την Κροατία (2
σχολεία), τη Ρουμανία αλλά και την πόλη της Καλαμάτας,
με θέμα την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά των χωρών όλων των συνεργαζόμενων σχολείων. Κατά το α’ τετράμηνο υπήρξε και ενδοσχολική συνεργασία μεταξύ του γΕ3 και των
τμημάτων α2 και α4 στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών
και της Ιστορίας αντίστοιχα, με θέμα της υλική κληρονομιά μας,
ενώ στο β’ τετράμηνο οι μαθητές του γΕ3 είχαν την ευκαιρία να
προσεγγίσουν στοιχεία της άυλης κληρονομιάς μας διαθεματικά
στο πλαίσιο των μαθημάτων της Μουσικής και των Αγγλικών.
Για την υλοποίηση των στόχων του έργου οι μαθητές όλων των
σχολείων:
■■ έκαναν συνεργατικό καταιγισμό ιδεών για τη δημιουργία
συννεφόλεξου με θέμα τα είδη υλικής και άυλης κληρονομιάς
■■ δημιούργησαν 45 ζωγραφιές και ψηφιακές αφίσες με στόχο την ανάδειξη του λογότυπου του έργου μέσω ψηφοφορίας
■■ ανέδειξαν μέσω ψηφοφορίας τον τίτλο του έργου ανάμεσα σε
30 προταθέντες τίτλους
■■ ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα λογοκλοπής μέσω σχετικής
παρουσίασης, αλλά κυρίως μέσω ασκήσεων μετάφρασης κειμένων από τη μητρική τους γλώσσα και παράφρασης αγγλικών κειμένων
■■ ανάρτησαν εργασίες γραμμένες στα Αγγλικά σε σχέση με τα
θέματα «Μνημεία και χώροι ιστορικού και πολιτιστικού
ενδιαφέροντος στην Αθήνα» & «Στοιχεία άυλης μουσικής κληρονομιάς στην Αθήνα στις αρχές του 20ου αι.»
■■ πρότειναν στους εταίρους τους θεματολογία σχετική με στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς των χωρών τους και
ασχολήθηκαν με τα στοιχεία που τους πρότειναν οι εταίροι
από τις δικές τους χώρες
■■ αντάλλαξαν ψηφιακά παιχνίδια γνώσεων φτιαγμένα
από τους ίδιους και εμπνευσμένα από τα θέματα του έργου
(kahoot, ψηφιακό φιδάκι, σταυρόλεξα)
■■ συμμετείχαν σε δημιουργικές δραστηριότητες όπως εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, χορευτική αναπαράσταση,
τραγούδι κ.α.
Υπεύθυνοι καθηγητές: Χριστίνα Θεοχαροπούλου, Μάνος
Καρτέρης, Δημήτρης Μπελέζος & Εύα Παπακωνσταντίνου
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Ενότητα Αγγλικών

Ο

ι μαθητές των τμημάτων αΕ1 και αΕ3 επέλεξαν το θέμα
“Socio-cultural interaction” και συνεργάστηκαν με σχολείο
της Ιταλίας, ώστε να κατανοήσουν πτυχές της κοινωνικής
και πολιτιστικής επικοινωνίας.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ξένων Γλωσσών οι μαθητές:
■■ χρησιμοποίησαν ψηφιακά εργαλεία όπως το Canva για τη
δημιουργία ψηφιακής αφίσας,
■■ έδωσαν χρώμα στο σχολείο καθώς οι εικαστικές τους δημιουργίες προβλήθηκαν σε διάφορα σημεία και
■■ δημιούργησαν κουΐζ με το ψηφιακό εργαλείο Genially, το
οποίο έγινε δεκτό με ενθουσιασμό.
Υπεύθυνες καθηγήτριες:
Ανδριάνα Διονυσίου & Δήμητρα Φίλη

Ενότητα Γαλλικών

Ο

ι μαθητές των τμημάτων αF4 και γF4 συνεργάστηκαν με
μαθητές του σχολείου Alighieri-Pascoli της Ιταλίας σε ένα
έργο eTwinning αφιερωμένο στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Ξένων Γλωσσών.
Με αφορμή τη συγκεκριμένη μέρα δημιούργησαν ένα σταυρόλεξο χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο Crossword
Labs. Εν συνεχεία κλήθηκαν τόσο οι άλλες τάξεις του σχολείου
μας, όσο και οι εταίροι να το λύσουν. Για τη δημιουργία και επίλυσή του οι μαθητές αντάλλαξαν ιδέες και έκαναν έρευνα στο
διαδίκτυο για ενδιαφέρουσες πληροφορίες γύρω από τις γλώσσες που μιλιούνται στην Ευρώπη.
Στόχος του έργου ήταν πέρα από την εξάσκηση στη Γαλλική
γλώσσα, η καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η κριτική σκέψη, η
συνεργατικότητα και η δημιουργικότητα.

Ενότητα Γερμανικών

Ο

ι μαθητές των τμημάτων αD3, βD1 και ΑD1 συνεργάστηκαν
με μαθητές από την Ιταλία και ανέπτυξαν την ικανότητα
συνεργατικής γραφής και διόρθωσης. Με τη βοήθεια
ηλεκτρονικών εργαλείων:
■■ δημιούργησαν πλατφόρμα ψηφοφορίας στην οποία μπορούσαν να προτείνουν αλλά και να ψηφίσουν το θέμα του
άρθρου για το καθένα από τα δύο τεύχη του περιοδικού και
■■ παρουσίασαν τα άρθρα τους (ατομικά ή συνεργατικά) μέσω
αναρτήσεων σε κοινή πλατφόρμα.
Το πρώτο θέμα που δημοσίευσαν αφορούσε στο αγαπημένο
τους ζώο και τη φροντίδα που αυτό χρειάζεται προκειμένου να
είναι υγιές και ευτυχισμένο. Το δεύτερο θέμα ήταν οι διάφορες
δραστηριότητες που κάνουν κατά τον ελεύθερο χρόνο τους το
χειμώνα, την αγαπημένη τους εποχή, ενώ με το τρίτο θέμα ταξίδευψαν τους αναγνώστες τους στις ομορφότερες πόλεις της
Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σοφία Παπαδοπούλου
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Έρικα Θεοχάρη, Ιωάννα Καλαφάτη
Επιμέλεια άρθρου: Χριστίνα Θεοχαροπούλου,
Υπεύθυνη προγραμμάτων eTwinning
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LE MUSÉE
DU LOUVRE

REND HOMMAGE
À LA RÉVOLUTION GRECQUE DE 1821
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ ΤΙΜΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

L

e musée du Louvre avec 10 millions visiteurs annuels et
480.000 œuvres dans sa collection est le plus grand musée
d’art et d’antiquité du monde.
Depuis 2021 le musée du Louvre rend hommage à la Révolution Grecque de 1821 avec une exposition unique de peinture,
sculpture, archéologie, architecture, photographie sous le titre
«Paris-Athènes».
Les élèves de AF1 et BF1 avec l’aide de leur professeur de français
Marie Chatzifotiou ont découvert l’art et la culture à travers leur
projet sur le musée du Louvre.

O

rganisée à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution
grecque de 1821, l’exposition «Paris-Athènes. La naissance
de la Grèce moderne 1675-1919» au Musée du Louvre s’
efforce de mettre en valeur les liens unissant la Grèce et la
culture européenne, en suivant notamment le fil des relations
entre Paris et Athènes.
Histoire des relations grecque-français
Aux 17e et 18e siècles, les ambassadeurs français en route vers
la Sublime Porte découvrent en Grèce une province ottomane,
qui intéresse vivement les artistes et les intellectuels.
En 1821, la guerre d’Indépendance grecque, suscite un enthousiasme populaire au sein du monde européen.
En 1821, que la Vénus de Milo est entrée dans les collections du
Louvre. L’exposition retrace les liens culturels, diplomatiques et
artistiques unissant la Grèce et la France au XIXe siècle, mettant
en lumière la façon dont le regard des Européens sur la Grèce se
transforme avec la redécouverte de l’Antiquité grecque.
Influencé par la présence allemande et française sur son territoire, le nouvel État grec construit son identité culturelle
moderne en puisant aux sources du néoclassicisme français et
allemand. La défense du patrimoine national et la collaboration
européenne marquée par la création d’instituts archéologiques,
comme l’École française d’Athènes en 1846, sont à l’origine d’un
bouleversement des connaissances sur le passé matériel de la
Grèce.
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Les fouilles de Délos, Delphes
ou de l’Acropole sont à l’origine de la redécouverte d’une
Grèce colorée très éloignée
des canons du néoclassicisme.
Reconnaissance art
grecque moderne
À la fin du 19e siècle, les
grandes expositions universelles donnent à voir un nouvel art grec moderne, marqué par la reconnaissance de
l’identité byzantine et orthodoxe de la Grèce.
A travers la peinture, la sculpture, l’archéologie, la littérature, le costume, l’architecture, la photographie, cette exposition unique met en lumière les relations greco-françaises et
la construction de l’identité grecque moderne au contact des
nations européennes.
Koudounakos Konstantinos, Nikolakaki Andromache AF1
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LE MUSÉE DU LOUVRE

L

e Louvre est l’un des plus grands et des plus anciens musées d’art au monde. Il a été un palais royal pendant de
nombreux siècles, mais il a été transformé en musée après
la Révolution française.
Situé au centre de Paris, dans le 1er arrondissement et dans les
salles majestueuses du musée, vous trouverez plus de 35 000
œuvres d’art. Seulement 8% des œuvres appartenant au Louvre
sont exposées au public - le reste est stocké dans les entrepôts
du musée. Le nombre total d’œuvres d’art du Louvre dépasse
les 445 000 pièces. A titre indicatif, les collections permanentes
du musée occupent une superficie totale de 70 000 mètres carrés et parmi elles se trouvent les grecques, qui couvrent 25
salles ou espaces.
L’ancienne forteresse médiévale au cœur de Paris a été, pendant
deux siècles, l’un des musées les plus importants au monde - et
avec 9,7 millions de visiteurs par an, elle détient fièrement le
sceptre du musée le plus populaire et le plus grand au monde.

Pour apprécier la grandeur du musée du Louvre, voici
quelques faits impressionnants :
■■ Si vous souhaitez traverser le musée de bout en bout, vous
parcourrez au total 15 kilomètres.
■■ Alors que si vous consacrez 30 secondes à chacune des expositions du Louvre, il vous faudra environ 12 jours pour toutes
les voir.
Le musée du Louvre consomme également environ :
■■ 1 500 litres de bougie chaque mois pour entretenir les
œuvres,
■■ 6 000 sacs poubelles en plastique et
■■ 800 kilomètres de papier toilette.
Ses expositions couvrent une période chronologique qui commence dans l’Antiquité et atteint la première moitié du XIXe
siècle.
Tziagidis Aggelos, Megapanos Constantin AF1

Histoire du Musée du Louvre

D

ans le Musée du Louvre près de 35 000 objets, de la préhistoire au 21e siècle, y sont exposés sur une superficie
de 60 600 m². Avec plus de 8 millions de visiteurs chaque
année, c’est le musée le plus visité au monde.
Il est situé dans le Palais du Louvre, jadis forteresse construite
à la fin du 12ème siècle sous Philippe II. Les vestiges de la forteresse sont visibles dans le sous-sol du musée. Le bâtiment a
été agrandi plusieurs fois pour former l’actuel Palais du Louvre.
En 1682, Louis XIV choisit le château de Versailles pour y loger, laissant le Louvre principalement comme un endroit pour
afficher la collection royale. En 1692, le bâtiment a été occupé
par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, qui a tenu la première
d’une série de salons en 1699. L’Académie est restée au Louvre
pendant 100 ans. Pendant la Révolution française, l’Assemblée
Nationale a décrété que le Louvre devait être utilisé comme un
musée, afin d’afficher les chefs-d’œuvre de la nation.
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Le musée a ouvert le 10 août 1793 avec une exposition de 537
peintures, la majorité des travaux étant royal et les biens confisqués à l’église. En raison de problèmes structurels de l’immeuble, le musée a été fermé en 1796 jusqu’en 1801.
La taille de la collection a augmenté sous Napoléon et le musée
a été rebaptisé le Musée Napoléon. Après la défaite de Napoléon à Waterloo, de nombreux ouvrages saisis par ses armées
ont été restitués à leurs propriétaires d’origine.
La collection a été encore augmentée pendant les règnes de
Louis XVIII et Charles X, et pendant le Second Empire français,
le musée a gagné 20 000 pièces.
En 2008, la collection est répartie entre huit départements de
conservation: Antiquités égyptiennes, Antiquités orientales,
Antiquités grecques, étrusques et romaines, Arts de l’Islam,
sculpture, les arts décoratifs, des peintures, estampes et dessins.
Chavenetidi Dimitra BF1

Α

l’origine du Louvre existait un château fort, construit par
le roi Philippe Auguste en 1190, et qui occupait le quart
sud-ouest de l’actuelle Cour carrée.
Aujourd’hui, le musée de Louvre est le plus populaire
musée d’art. Le musée a beaucoup d’œuvres d’art célèbres du
monde entier par exemple Aphrodite de Milos, Mona Lisa, la
Victoire de Samothrace, Les Noces de Cana et beaucoup plus.

Le Jardin des Tuileries

Lorsque je l’ai visité avec ma famille j’ai été surprise par l’éventail d’œuvres d’art que le musée possédait mais aussi pour les
nombreux tableaux que je connaissais déjà du fait de leur notoriété. C’était vraiment une expérience inoubliable que j’aimerais revivre.

Il est situé à côté du Louvre et de la Place de la Concorde. Autrefois, il était celui du palais des Tuileries, ancienne résidence
royale et impériale, aujourd’hui disparu. Depuis 1914, le jardin
est classé au titre des monuments historiques.

L

e Jardin des Tuileries c’est un parc parisien crée au 16e
siècle, à l’emplacement d’anciennes tuileries qui lui ont
donné son nom. C’est un très important monument pour
les Français.

Paschalidou Nefeli BF1

Le Jardin de la Céramique

L

e Jardin de la Céramique est bordé par le Palais du Louvre
au sud-est, la rue Rivoli au nord-est, la place de la Concorde
au nord-ouest et la Seine au sud-ouest. C’est le plus ancien
jardin de Paris et c’était autrefois le jardin privé du Palais
de la Céramique Le jardin est orné de magnifiques statues de
marbre.
Le jardin abrite également de nombreuses statues d’Aristide
Mayol, l’un des sculpteurs les plus célèbres du XXe siècle, et
les sculptures d’Augustin Caïn. Depuis 1998, l’espace accueille
de nouvelles sculptures contemporaines d’Auguste Rodin, Henry Moore, Roy Liechtenstein et bien d’autres. Les expositions
temporaires font partie intégrante de la vie et du rythme du
jardin. Le jardin s’étend sur 25,5 hectares, mesure environ 360
mètres de long et 210 mètres de large et est la plus grande place
publique de la ville
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Neoclassicisme

N

éoclassicisme était un mouvement culturel occidental dans les arts décoratifs et visuels, la littérature, le
théâtre, la musique et l’architecture qui s’est inspiré
de l’art et de la culture de l’antiquité classique

Le néoclassicisme est né à Rome en grande partie grâce
aux écrits de Johann Joachim Winckelmann, à l’époque
de la redécouverte de Pompéi et d’Herculanum, mais sa
popularité s’est répandue dans toute l’Europe alors qu’une
génération d’étudiants en art européens terminait leur
Grand Tour et retournait d’Italie dans leur pays d’origine
avec des idéaux gréco-romains nouvellement redécouverts
Lolis Georges, Kriemadi Anta AF1

Rocaille

L

e rococo est un mouvement artistique européen
du XVIIIe siècle touchant l’architecture, les arts
décoratifs, la peinture et la sculpture. Il se développe de 1715 à 1780 en France et ensuite dans le
Saint-Empire romain germanique, puis en Europe du
Sud, à la suite du mouvement baroque.
Les peintures sont caractérisées par de nombreuses
couleurs pastel et des formes incurvées. Les peintres
décorent leurs tableaux d’anges chérubins et de tous
les symboles de l’amour. Le portrait est aussi un style
très en vogue.
Certaines peintures représentent des scènes coquines
et lestes pour l’époque. Le but de ce mouvement est
de faire oublier la réalité, qui est le déclin d’une gloire
passée, grâce à des représentations de scènes légères,
de gaietés, de joie de vivre … Les peintures évoquent
souvent des scènes pastorales et des promenades de
couples aristocratiques.
Lolis Georges, Kriemadi Anta AF1

Υπεύθυνη Καθηγήτρια / Professeur responsable:
Marie Chatzifotiou, Professeur FLE
Sources
https://www.louvre.fr/en/what-s-on/exhibitions/paris-athens
https://www.grecehebdo.gr/actualites/culture/2828-bicentenaire-dela-r%C3%A9volution-grecque-paris-ath%C3%A8nes-la-naissance-de-lagr%C3%A8ce-moderne-1675-1919
https://www.lifo.gr/culture/eikastika/i-gennisi-tis-syghronis-elladas-1675-1919-stoloybro-kai-oi-asbestoi-desmoi-tis
https://www.louvre.fr/en/what-s-on/exhibitions/paris-athens
https://pixabay.com/fr/images/search/louvre/
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La carte de Paris – Le Louvre et le jardin
des Tuileries
https://www.google.com/maps/place/%CE%9
A%CE%AE%CF%80%CE%BF%CF%82+%CF%
84%CE%BF%CF%85+%CE%9A%CE%B5%CF
%81%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE
%BA%CE%BF%CF%8D/@48.8634916,2.3274
943,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc219db09e1
bfefc7!8m2!3d48.8634916!4d2.3274943
Le Louvre 800 ans d’histoire
https://www.louvre.fr/decouvrir/le-palais/lhistoire-du-louvre-s-expose
Visite virtuelle du musée du Louvre
https://www.youtube.com/

watch?v=06XdFaiSPEk
Visite virtuelle de Paris
https://www.facebook.com/
watch/?v=255689728827658
https://www.louvre.fr/visiter/venir-enfamille#petit-louvre
Le palais disparu des Tuileries
https://www.youtube.com/
watch?v=PX3dm7utCJ0
Visite guidée dans le jardin des Tuileries
https://www.louvre.fr/decouvrir/le-palais/
du-jardin-royal-au-jardin-public

Bundesland

Bayern

Neuschwanstein

D

ie Bundesrepublik Deutschland befindet sich in der Mitte
Europas und erstreckt sich von Norden nach Süden über
drei geographische Großregionen: über a) das Norddeutsche
Tiefland, b) die Mittelgebirgsregion und c) das Alpenvorland
und die Alpenregion. Auf dieser Fläche liegen ihre 16 Bundesländer, da sie ein Bund von verschiedenen Ländern ist.
Sie besteht nämlich aus Baden-Württemberg, aus Bayern, aus Berlin, aus Brandenburg, aus Bremen, aus Hamburg, aus Hessen, aus
Mecklenburg-Vorpommern, aus Niedersachsen, aus NordrheinWestfalen, aus Rheinland-Pfalz, aus Saarland, aus Sachsen, aus
Sachsen-Anhalt, aus Schleswig-Holstein und aus Thüringen. Berlin, die Hauptstadt von Deutschland, Bremen und Hamburg sind
sogar Stadtstaaten. Alle 16 Bundesländer können selbst Gesetze
erlassen und bei Vielem mitentscheiden. Im Bundesrat sind die
Regierungen aller Bundesländer vertreten, während der Deutsche
Bundestag das entscheidende Parlament in Deutschland ist, das
unter anderem auch den Regierungschef, also den Bundeskanzler,
wählt.

Musikmetropole bezeichnen. Denn hochrangige Musiker haben
schon vor über 200 Jahren ihre Musik dort präsentiert: Orlando
di Lasso, einer der bedeutendsten Komponisten der Hochrenaissance, war für Jahrzehnte Leiter der Hofkapelle.
Herausragende Musiktheaterstücke Richard Wagners („Tristan
und Isolde”, 1865, „Die Meistersinger von Nürnberg”, 1868) wurden in München uraufgeführt. Richard Strauss wurde in München
geboren. Mozarts „Idomeneo” trat auch in München erstmals an
die Öffentlichkeit (1781). Klassische Flaggschiffe des Münchner
Musiklebens sind drei Weltklasseorchester mit international anerkannten Dirigenten an der Spitze. Die Münchner Philharmoniker,
das Bayerische Staatsorchester und das Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks.

Musik

Β

ayern macht mit 70.542 Quadratkilometern das größte Bundesland Deutschlands aus und kann auf einige der schönsten
Städte Deutschlands stolz sein. Geschweige denn seine reiche Geschichte. Auch musikalisch gesehen hat Bayern eine
lange Tradition. Man kann München, die Landeshauptstadt, als

Richard Wagners
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Oktoberfest

Sitten und Bräuche

Β

ayern Bayern ist nicht nur für seine Berge und eine wunderschöne Natur, sondern auch für die einzigartigen Bräuche
und Traditionen bekannt. Bayern bietet eine große Vielfalt
an Bräuchen, die mit seinem religiösen und gesellschaftlichen Hintergrund zusammenhängen. Traditionsreiche Volksfeste
sind mit der Identität Bayerns eng verknüpft.
Zu den bekanntesten Volksfesten gehört das Oktoberfest, das Jahr
für Jahr Millionen Besucher lockt. Die traditionelle Kleidung auf
diesem Volksfest ist die Tracht und es werden die typischen bayerischen Spezialitäten angeboten. Erwähnenswert ist auch das
zehntätige Erdinger Herbstfest. Dieses Fest, das am letzten Freitag
im August stattfindet, gilt als das drittgrößte Volksfest in Bayern.
Bräuche gibt es überall in Deutschland. Einige Feste wie Weihnachten, Ostern oder Sankt Martin haben christlichen Ursprung
und werden fast überall gefeiert. Andere Traditionen gibt es nur
in Bayern und manche sind von Region zu Region unterschiedlich.
Eine der schönsten Zeiten des Jahres beginnt Ende November,
weil dann die Weihnachtszeit beginnt. In jeder bayerischen Stadt
gibt es zahlreiche Arbeitsmärkte mit Lebkuchen, Bratwurst, Glühwein sowie andere lokale Spezialitäten. Die bekanntesten Bräuche
in der Adventszeit sind das Paradeisl, der Adventskranz, der Adventskalender, der Christkindlmarkt, Barbarazweige, der heilige
Nikolaus und die Klöpfelnächte.
Einige der schönsten Bräuche und Traditionen durch alle Jahreszeiten sind Fensterln, der Hungerbaum, Schäfflertanz, Hoagart,
Weisertwecken, Schürze binden, Marienverehrung, Wallfahrtsorte, Bauernregeln, Bayerische Hochzeit und Fingerhakeln.
Die Anzahl der Traditionen ist in Bayern fast grenzenlos. Jede
Stadt hat ihre eigenen Bräuche, die durch die vielen Bewohner
und Vereine nicht in Vergessenheit geraten.

Die Firma BMW

D

ie BMW-Welt vereint eine futuristische Architektur mit
fesselnden Einblicken in Gegenwart und Zukunft der Mobilität. Der Besucher hat die Möglichkeit, bei den Ausstellungen in die Vielfalt der Markenwelt der BMW Group zu
tauchen und zahlreiche Veranstaltungshighlights – spannende
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Workshops oder Teambuilding-Maßnahmen - zu entdecken sowie ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot mit Blick auf
den Olympiapark zu genießen. Man kann dort die Automobilproduktion im BMW Group Werk München sowie die Tradition im
BMW-Museum entdecken. Das Museum ist ein architektonisches
Wahrzeichen der Kulturstadt München. Es gehört zu den meistbesuchten Museen Deutschlands und seit 2008 wurden mehr als
fünf Millionen Besucher registriert. Seit Mai 1973 präsentiert das
Museum seinen Besuchern aus aller Welt seine mehr als hundert
Jahre umfassende Geschichte der BMW Group.

Der Schwarzwald

Der Englische Garten

D

er Englische Garten ist eine der größten innerstädtischen
Parkanlagen der Welt. Auf einer Länge von fünfeinhalb Kilometern verbindet er einzigartig die Naturlandschaft der Isarauen
mit der Altstadt Münchens. Eine inszenierte, künstliche Natur, bis
ins kleinste Detail geplant, und doch wirkt diese Parkanlage auf
den Betrachter und Spaziergänger sehr natürlich, nicht wie ein
Garten in einer Großstadt.

D

ie Ferienregion Schwarzwald erstreckt sich über insgesamt
11.100 Quadratkilometer im Südwesten Deutschlands. Das
größte Mittelgebirge Deutschlands steht für unterschiedliche Naturlandschaften wie langgezogene Waldberge im Norden, breite
Wiesentäler im mittleren Schwarzwald und den mit baumfreien
Bergkuppen auf 1493 Meter aufsteigenden südlichen Schwarzwald.

D

er 1911 gegründete Münchner Tierpark Hellabrunn zählt
zu den renommiertesten wissenschaftlich geführten Zoos
Europas. In einem einzigartigen Naturparadies im Landschaftsschutzgebiet der Isarauen leben über 500 Tierarten. Hellabrunn
ist der erste Geozoo weltweit: Seit 1928 leben hier die Tiere nach
Kontinenten geordnet. Ein Spaziergang durch Hellabrunn ähnelt
einer Reise durch spannende Tierwelten vom Polar nach Afrika,
von Europa nach Asien und von Amerika nach Australien. In natürlichen Lebensgemeinschaften bewohnen Hellabrunns Tiere gemeinsam großzügige Anlagen.

D

as Deutsche Museum ist eines der größten naturwissenschaftlichen Museen der Welt. In mehr als 25 Abteilungen
veranschaulichen Originale und Modelle, wie Technik und Naturgesetze funktionieren. Hier kann man Technik und Naturwissenschaft nicht nur anschauen, sondern hautnah erleben.

S

ieben Wochen nach dem Tod König Ludwigs II. wurde Neuschwanstein im Jahr 1886 dem Publikum geöffnet. Der
menschenscheue König hatte die Burg erbaut, um sich aus der
Öffentlichkeit zurückzuziehen – jetzt wurde sein Refugium zum
Publikumsmagneten.
Neuschwanstein gehört heute zu den meistbesuchten Schlössern
und Burgen Europas. Rund 1,4 Millionen Menschen besichtigen
jährlich „die Burg des Märchenkönigs“. Im Sommer drängen sich
im Durchschnitt täglich mehr als 6.000 Besucher durch Räume,
die für einen einzigen Bewohner bestimmt waren. Das führt – in
Verbindung mit dem alpinen Klima und Licht – zu erheblichen Belastungen für die wertvollen Möbel und Textilien, um deren Erhalt
man sich intensiv bemüht.
Συντακτική ομάδα
Καθηγήτριες: Έρρικα Θεοχάρη, Ιωάννα Καλαφάτη,
Χαρά Σταμάτη, Ιουλία Χριστοφόρου
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Μικρά

Βιβλιοπωλεία

Κ

άθε χρόνο τα μικρά βιβλιοπωλεία ενώνουν τη φωνή τους σε μια γιορτή γεμάτη
βιβλία, συζητήσεις, δώρα και πολλές εκπλήξεις.
Στα πλαίσια της Εβδομάδας Μικρών Βιβλιοπωλείων φιλοξενήσαμε διάφορες δράσεις με
κέντρο το βιβλίο στο βιβλιοπωλείο μας Βιβλιοπρόταση.
Την Τετάρτη 25/5, η συγγραφέας Μιράντα
Βατικιώτη, καλωσόρισε τους μαθητές της
Α΄γυμνασίου στο εργαστήρι δημιουργικής
γραφής που οργανώσαμε γι’ αυτούς.
Οι μαθητές μας ήρθαν σε επαφή με τον κόσμο
της δημιουργικής γραφής με τη βοήθεια του
βιβλίου της κα Βατικιώτη “Αυτή η ιστορία δεν
είναι αληθινή”, της σειράς “Η συμμορία με τις
μπλε κάλτσες” (εκδ. Αίολος). Τα παιδιά έπαιξαν
και διασκέδασαν με τις λέξεις και έπλασαν το
δικό τους «ανάποδο» σενάριο.

Education Leader Awards

Silver

Γ

ια 7η χρονιά, ο θεσμός των Education Leaders
Awards, που διοργανώνεται από την BOUSSIAS, ανέδειξε το πανόραμα των βέλτιστων πρακτικών στην εκπαίδευση και επιβράβευσε φορείς και εκπαιδευτικούς
από όλες τις βαθμίδες και από όλες τις περιοχές της χώρας.
Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία
την Παρασκευή 3 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», με την παρουσία της Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης, κας Άννας Διαμαντοπούλου, μελών
της επιτροπής αξιολόγησης και των νικητών, ενώ παρουσιαστές της βραδιάς ήταν οι Μαρία Νικόλτσιου και Πέτρος
Κουμπλής.
Το silver award στην κατηγορία «Συμπερίληψη-Διαφορετικότητα» κέρδισε η ταινία Lego, “Let me be different”,
που δημιούργησαν οι μαθητές του γ’3 Γυμνασίου μαζί με
την καθηγήτριά τους κα Ελένη Kατσαρά.
Η ταινία επίσης κέρδισε και το βραβείο animation, στον
12ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους.
Συγχαρητήρια σε όλους!
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Echo II
H τέχνη γαληνεύει την ψυχή

Ε

ίναι η παράδοση έκθεμα στο μουσείο και βρίσκεται εκεί
μόνο και μόνο για να την κοιτάζουμε χωρίς να αγγίζουμε;
Ποιος ο ρόλος της στη ζωή μας; Πως μπορούμε να κάνουμε
χρήση και επανάχρησή της στη σύγχρονη εποχή. Αυτές είναι κάποιες από τις ερωτήσεις που έθεσε το πρόγραμμα ECHO
II: Traditions in Transition που υλοποιήθηκε από την Inter
Alia με τη συγχρηματοδότηση τη «Δημιουργική Ευρώπη» της ΕΕ
και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Το ECHO II λοιπόν, ύστερα από πρόσκληση του Γυμνασίου Λυκείου Ώθηση πραγματοποίησε εκπαιδευτικό εργαστήρι διάρκειας 40 ωρών για τους μαθητές. Με την καθοδήγηση της εικαστικού Αλκυόνης Δίβαρη δημιούργησαν τα δικά τους πρωτότυπα
έργα, εμπνευσμένα από τα έργα της φιλοξενίας καλλιτεχνών του
ECHO II στις Σπέτσες.
Προηγουμένως, με την υποστήριξη του υπεύθυνου ερευνών της
Inter Alia Νίκου Πασαμήτρου και της υπεύθυνης έργων Ρεβέκκας Κεφαλέα τα παιδιά μυήθηκαν στις έννοιες της χρήσης της
πολιτιστικής κληρονομιάς και της τέχνης και στις πρακτικές της
ψηφιοποίησης και τις άδειες χρήσης. Στη συνέχεια, τα έργα τους
ψηφιοποιήθηκαν με τα ίδια πρότυπα που ψηφιοποιήθηκαν τα
έργα των επαγγελματιών καλλιτεχνών και θα δημοσιευθούν στην
ιστοσελίδα του ECHO II (www.echo-ii.eu) με άδεια χρήσης ανοικτής πρόσβασης Creative Commons CC BY-SA 4.0.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που οι μαθήτριες και οι μαθητές
του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να μάθουν και να εκφραστούν καλλιτεχνικά.
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Δημιουργική Γραφή
Όταν οι Ερινύες κυνηγούν

Σ

το Σχολείο μας 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.
Αναμφίβολα, η υψηλού επιπέδου δημιουργικότητα και η αυτοέκφραση των
μαθητών/τριών μας στο λογοτεχνικό
πεδίο ικανοποιεί όλους, παιδιά, γονείς
και δασκάλους!
Συγχαρητήρια σε όλους!
Υπεύθυνες Προγράμματος:
Έλενα Κλαδά - Κυπαρισσία Παναγιάρη,
Φιλόλογοι

Φώτης Πεταλάς Α΄Λυκείου
16/2/22
ε όλους όσους διαβάζουν αυτό το
γράμμα θέλω να ξέρετε ότι δεν ευθύνομαι για ό,τι πρόκειται να κάνω.
Δεν φταίω εγώ και το λέω όσο πιο
ευθέως γίνεται, γιατί δεν είναι τίποτα
λιγότερο από την αλήθεια. Προσπάθησα
πολύ σκληρά να γίνω κάποια που δεν
μπορούσα. Να γίνω η σιωπηλή, παθητική, χαμογελαστή και ταπεινή σύζυγος
που θα έπρεπε. Αλλά δεν το άντεξα.

Σ

Δεν άντεξα τα στραβά μάτια. Δεν άντεξα
άλλο βράδυ να κάθομαι μόνη στον καναπέ με ένα ποτήρι γεμάτο κρασί κι έπειτα
να πέφτω για ύπνο σε ένα άδειο κρεβάτι
ξέροντας ότι ο άντρας που παντρεύτηκα
την ίδια στιγμή ξάπλωνε δίπλα σε κάποια άλλη. Σε μια νεότερη, ομορφότερη
και διασκεδαστικότερη από εμένα. Μια
από τις φοιτήτριές του. Μια μικρή ξανθομάλλα με το όνομα Αλεξία. Η καρδιά
μου δε βαστά άλλο. Δεν τόλμησα ποτέ να
του πω ότι ήξερα. Ότι γνώριζα για αυτή
την ιστορία μισό χρόνο τώρα.
Η ζωή μου είναι βαρετή: βαριέμαι να
ξυπνάω, να τρώω, να κοιμάμαι. Δεν
υπάρχει τίποτα να μου δίνει χαρά πια.
Ούτε καν ο σύζυγός μου. Μαμά, μπαμπά,
συγγνώμη που σας απογοητεύω έτσι.
Τουλάχιστον να ξέρετε ότι ήταν εντελώς
ανώδυνο.
-Μαίρη Δελόγλου Κωνσταντακάτου

20/2/22
Δήμος μπήκε ράθυμα μέσα στο
διαμέρισμά του και κλείδωσε
την πόρτα πίσω του. Στάθηκε για
μερικές στιγμές στο κατώφλι να
αφουγκραστεί. Μια εκκωφαντική ησυχία
γέμιζε το χώρο σαν ομίχλη που έκαιγε τα
αφτιά του, σχεδόν άκουγε τους κτύπους
της αδύναμης καρδιάς του. Το καθιστικό
ήταν άδειο, γυμνό από κάθε είδος ζωής
και χρώματος. Η ζωηρή ταπετσαρία είχε
αποστραγγιστεί από κάθε απόχρωση
φωτός ενώ στα έπιπλα βαριά έπεφτε η
σκιά της μοναξιάς.

Ο
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Τη σιωπή διατάραξε μια αιχμηρή βροντή
που έριξε φως φευγαλέα στο θλιβερό
σπίτι. Παχιές σταγόνες θρυμματίστηκαν
στο μπαλκόνι και η μπόρα δεν άργησε να
φτάσει. Πόσο κλισέ, σκέφτηκε ο Δήμος
με τη σκέψη να μη προκαλεί το παραμικρό χαμόγελο.
Διέσχισε αργά το δωμάτιο με τα μαύρα
ρούχα του να τον δένουν με την ατμόσφαιρα του διαμερίσματος ενώ η διάθεση να ανοίξει κάποιο φως είχε σβήσει
όπως και η όρεξή του να φάει οτιδήποτε.
Τουλάχιστον κατάφερε να φορέσει τις πιτζάμες του και να γυρίσει στο σαλόνι με
κορμί ξεχαρβαλωμένο από το βάρος της
ψυχής του. Ήταν φορές που δε το αισθανόταν καν μεταφορικά, ένιωθε πράγματι
έναν αφόρητο όγκο να φωλιάζει ανάμεσα
στα σπλάχνα του.
Σήμερα ήταν μάλλον η χειρότερη μέρα
από το συμβάν. Δεν είχε την ανάγκη
να κλάψει· τα μάτια του είχαν στερέψει
χυμούς. Ήταν η επώδυνη αίσθηση της
παρουσίας του. Ένιωθε παρείσακτος
στην κηδεία της ίδιας του της γυναίκας.
Τα βλέμματα όλων των συγγενών της
να τον καρφώνουν, να λακτίζουν και να
τρυπούν τον αυχένα του όσο βρίσκονταν
πίσω του.
Οι ψίθυροι, οι συκοφαντίες και το μίσος.
Κανείς τους δεν είχε τολμήσει να του
μιλήσει. Με τους γονείς της είχε ανταλλάξει μονάχα μια ματιά κατά τη διάρκεια
της τελετής και τραπέζι δεν ακολούθησε. Όλοι ήξεραν για το σημείωμα. Το
τελευταίο σημείωμα της Μαίρης. Όταν
το βρήκε ο Δήμος, όταν το διάβασε, σκέφτηκε ότι ίσως να το δώσει στους γονείς
της δεν ήταν ωφέλιμο για τον ίδιο.
Όμως εκείνες τις μέρες δεν μπορούσε να
σκεφτεί καθαρά. Ήταν λες και ο κόσμος
ήταν πιο θολός από ποτέ.
Σέρνοντας τα πόδια του γέμισε ένα ποτήρι με ουίσκι και καθηλώθηκε στον

καναπέ να αντικρίζει την αντανάκλασή
του στη σβησμένη τηλεόραση.
Ο ήχος της βροχής ήταν σχεδόν παρηγορητικός εκείνη τη στιγμή. Το δωμάτιο
χρωματιζόταν απαλά από το γκριζογάλανο του βραδινού ουρανού. Χύνοντας
μερικές δυνατές γουλιές στον ουρανίσκο
του προσπάθησε να κλείσει τα μάτια και
να στρέψει αλλού τη σκέψη του ακόμα κι
αν ένιωθε ότι δεν ήθελε.
Οποιαδήποτε άλλη σκέψη φαινόταν
εξουθενωτική. Αλλά κάθε φορά που
έκλεινε τα βλέφαρά του έβλεπε την ίδια
εικόνα, έβλεπε τα αστραφτερά πράσινα
πλακάκια του μπάνιου
και…
Ο Δήμος σηκώθηκε απότομα πάνω
αφήνοντας θυμωμένα το ποτήρι του στο
τραπέζι. Βρίσκοντας το θάρρος κατευθύνθηκε αποφασιστικά προς το φαρμακείο
του σπιτιού. Τράβηξε σχεδόν οργισμένα
το συρτάρι και άρχισε να ψηλαφίζει σαν
τρελός τα κουτιά με τα χάπια.
Μόλις βρήκε αυτό που ήθελε επέστρεψε
στο σαλόνι και άνοιξε το φως.
Οι δεσμίδες φωτός αποκάλυψαν την ετικέτα του μικρού χαρτόκουτου που έφερε
το όνομα Βάλιουμ.
Ο Δήμος το άνοιξε και πήρε στα χέρια
του ένα από τα μικρά θαλασσιά χαπάκια
και το τοποθέτησε στη γλώσσα του.
Ένα συνταρακτικό τρέμουλο σαν σύσπαση των χειλιών του τον έκανε να φτύσει
το ηρεμιστικό λες και το σώμα του τον
προστάτευε από μια θανάσιμη τραγική
ειρωνεία.
Έπειτα όμως έκανε το ίδιο λάθος να
κλείσει τα μάτια όπου το τοπίο των πράσινων πλακιδίων τον χτύπησε σαν σφυρί
στην κοιλιά. Διπλασίασε την ποσότητα
των χαπιών και τα παρέσυρε βιαστικά
στο στομάχι του με τα πικρά ρυάκια του
οινοπνεύματος.

Αναπαύθηκε στον καναπέ και περίμενε
υπομονετικά την ενέργεια των φαρμάκων να δράσει. Μόλις μερικά λεπτά και
μια καθησυχαστική θέρμη πλημμύρισε
το σώμα και το κεφάλι του σαν φλοίσβοι
νανουριστικών θέλγητρων.

το έκανε, ακόμα κι αν δεν ήταν εύκολο
πάντα. Τον είχαν προειδοποιήσει προτού
της κάνει πρόταση γάμου πως το να
παντρευτεί έναν διπολικό άνθρωπο δεν
ήταν καθόλου απλή υπόθεση παρά τη
θεραπεία που, υποτίθεται, ότι έπαιρνε.

Δοκίμασε ακόμα μια φορά να κλείσει τα
μάτια σε μια απελπισμένη προσπάθεια
να δραπετεύσει από τη φυλακή που
αισθανόταν πως έχτισε ο ίδιος για τον
εαυτό του. Όμως τον κορόιδεψαν και
αυτή τη φορά τα βλέφαρά του ήταν πολύ
βαριά για να ανοίξουν και τα λαχανιά
πλακάκια της τουαλέτας στροβιλίζονταν
σε μια μεθυστική, οδυνηρή σπείρα που
τον τράβηξε και τον βύθισε ξανά σε εκείνο το μακρινό απόγευμα που γράφτηκε
το τελευταίο σημείωμα της συζύγου του.

Αλλά εκείνος δεν είχε ακούσει κανέναν. Το σύννεφο του ενθουσιασμού και
του έρωτα θολώνει το μυαλό και κάνει
κανένα να νομίζει πως η αγάπη μπορεί
πράγματι να τα διορθώσει και να τα
λύσει όλα. Όμως υπάρχουν φορές που
η αγάπη δεν είναι αρκετή. Φορές που
νιώθεις ότι η αγάπη σου φθίνει και τα
όριά της με την δέσμευση αρχίζουν και
διαγράφονται.

***
Ο Δήμος μπήκε στο διαμέρισμά του με
τη δροσιά του ψυχρού απογεύματος
να αγκαλιάζει τα ρούχα του. Το σπίτι
έσφυζε ευθυμία και χρώμα από τα ζωηρά
φωτιστικά που αποκάλυπταν πορφυρά
μοντέρνα έπιπλα, κάδρα αφηρημένων
σχεδίων και ταπετσαρίες αξιοζήλευτες
για τη μοναδική εμφάνισή τους.
Το καθιστικό είχε γεμίσει από τη γοητευτική φωνή του Τζέρι Ράφερτι ενώ
το φολκ “Right down the line” έπαιζε
δυνατά στο πικάπ.
Ο Δημοσθένης συνοφρυώθηκε παρόλα
αυτά σκεπτόμενος πως συνήθιζαν να
βάζουν βινύλια μόνο σε ιδιαίτερες περιστάσεις όπως κάποιο δείπνο με φίλους ή
τις γιορτές.
Το προσπέρασε όμως λέγοντας στον
εαυτό του πως μάλλον η Μαίρη ήταν
στις καλές της σήμερα, γεγονός αξιοσημείωτο.
«Αγάπη μου, γύρισα.» είπε αδιάφορα
σα να επαναλάμβανε την ίδια κασέτα
–πράγμα που επί της ουσίας έκανε. Την
αγαπούσε τη γυναίκα του, πραγματικά

Ο Δήμος πετύχαινε συχνά τον εαυτό
του να κουράζεται με την υπόθεση της
Μαίρης ακόμα κι αν η κατανόησή του
στο θέμα ξεπερνούσε εκείνη το ψυχιάτρου της. Τα μανιοκαταθλιπτικά στάδια,
τα μανιακά επεισόδια και η ασταθής
συμπεριφορά δεν είχαν γίνει αντιληπτά
παρά μήνες μετά την ανταλλαγή των
στεφάνων τους.
Κι όμως ο Δήμος κατάφερε και πλέον
είχε συμπληρώσει επτά επετείους.
Παρά τα χρόνια δεν προσπάθησαν ποτέ
να κάνουν παιδί ακόμα κι αν η Μαίρη
τον πίεζε συνεχώς.
Ακόμα κι αν δεν το παραδεχόταν βαθιά
μέσα του ήξερε πως ένα παιδί θα ήταν
σαν χειροπέδη για αυτόν και τη ζωή που
έχτισε σε αυτό το διαμέρισμα.
Όσο κι αν ήθελε να γίνει πατέρας η
δέσμευση να μείνει με αυτή την γυναίκα
για τουλάχιστον δέκα οκτώ χρόνια του
προκαλούσε μια αφόρητη φαγούρα στην
καρδιά που δεν θα άντεχε.
Κι όταν η Μαίρη κουράστηκε επιτέλους
να προσπαθεί μια μακριά καταθλιπτική
περίοδος της χτύπησε την πόρτα και η
νοικοκυρά την φιλοξένησε στην καημένη
την ψυχή της ώσπου οι κουβέντες που
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αντάλλαζε με τον άντρα της σπανίως δεν
γίνονταν αντιληπτοί από τους γείτονες.
Ο Δήμος έπρεπε να βρει μια διαφυγή
και ακόμα κι αν εκείνη κατασπάραζε τη
συνείδησή του ήταν η μόνη λύση για
να μην κολλήσει την πονηρή νόσο της
κατάθλιψης ή να καταθέσει χαρτιά στον
οικογενειακό δικηγόρο που ένας θεός
ήξερε τι αντίδραση θα προκαλούσαν από
την πλευρά της Μαίρης.
Είχε κάνει δύο σχέσεις, πρώτα με μια
ανύπαντρη γυναίκα κοντά στην ηλικία
του και έπειτα με μια από τις τεταρτοετείς φοιτήτριές του που παρά την
σκανδαλώδη του φύση καθιστούσε ένα
δεσμό που τον ανακούφιζε από την
ζοφερή παρουσία που τον περίμενε σπίτι
κάθε μέρα με την ίδια έκφραση, τα ίδια
λόγια, τις ίδιες νευρικές αντιδράσεις και
το ερώτημα του πότε θα τελείωνε αυτή
η περίοδος να πλανιέται στον αέρα σαν
όξινη οσμή. Η Μαίρη ήταν ένας γρίφος
που είχε κουραστεί να προσπαθεί να
λύσει τόσα χρόνια ακόμα κι αν ήξερε
πως η ίδια δεν ευθυνόταν για αυτό που
της συνέβαινε.
Πέρασε στην κουζίνα όπου τον περίμενε
περιέργως ένας δίσκος στον πάγκο με
ένα πιάτο φαγητό καλυμμένο με αλουμινόχαρτο και ένα ύποπτο σημείωμα στο
πάνω μέρος. Το κίτρινο χαρτάκι έλεγε
λιτά: «Αν είναι κρύο βάλε το στα μικροκύματα για 1:30».
Ο Δήμος κοντοστάθηκε σα να προσπαθούσε να αφουγκραστεί κάτι πίσω από το
μουσικό υπόβαθρο. «Μαίρη; Είσαι εδώ;»
ρώτησε δυνατά αλλά καμία ανταπόκριση
δεν ήρθε από τα μέσα δωμάτια.
Για μια στιγμή ένιωσε τις τρίχες του αυχένα του να σηκώνονται όρθιες. Άφησε
κάτω τον χαρτοφύλακα και κατευθύνθηκε στην κρεβατοκάμαρα. Το κρεβάτι
ήταν άστρωτο και τα πράγματα γύρω του
ανάστατα.
Παρατήρησε το καθιερωμένο ποτήρι του
κόκκινου κρασιού μισοάδειο στο κομοδίνο. Χωρίς να το καταλάβει το βήμα του
επιταχυνόταν ενώ έλεγχε τα υπόλοιπα
δωμάτια του διαδρόμου.
«Μαίρη;» συνέχιζε να μηρυκάζει σχεδόν
σίγουρος ότι δεν θα έπαιρνε ανταπόκριση. Στράφηκε στο μπάνιο.
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Και τότε ήταν που πραγματικά τρόμαξε.
Νερά ξεχείλιζαν από τη χαραμάδα της
πόρτας και μούσκευαν το διάδρομο με
τον απόηχο μιας τρεχάμενης βρύσης να
ηχεί στο υπόβαθρο.
Ο Δήμος έτρεξε αδίστακτα προς τα εκεί
φωνάζοντας το όνομα της γυναίκας του
ενώ πάσχιζε να ανοίξει την κλειδωμένη
πόρτα. Μονάχα το γάργαρο νερό γινόταν
αντιληπτό από την άλλη μεριά ενώ οι
πανικόβλητες κραυγές του δεν προκαλούσαν καμία αντίδραση.
Και σε λίγο οι κραυγές έγιναν αναφιλητά
και ο πανικός απελπισία καθώς όλοι οι
φόβοι του για την γυναίκα του κλιμακώνονταν σε μια μεγάλη έκρηξη τρομακτικά
όμοια με τους επαναλαμβανόμενους
εφιάλτες που τον βομβάρδιζαν τον πρώτο
καιρό που πληροφορήθηκε τι ακριβώς
σήμαινε διπολικότητα.
«Μαίρη, σε ικετεύω άνοιξε την καταραμένη την πόρτα!» ούρλιαζε αλλά το ξύλο
παρέμενε ακίνητο και το νερό έρεε άφθονο κάτω από τα νοτισμένα πόδια του.
Ακόμα κι όταν επιτέλους έσπασε την
πόρτα και η εκτυφλωτική λάμψη των
γλαυκοπράσινων πλακιδίων στιγμάτισε
το μυαλό του η βυθισμένη στην μπανιέρα κοπέλα δεν σάλεψε στο παραμικρό.
Το σπασμένο ποτήρι του κρασιού και τα
λιγοστά Βάλιουμ που είχαν απομείνει
επέπλεαν στο πάτωμα μαζί με ένα μουσκεμένο σημείωμα.

Μοναχικό φως αναφαινόταν μια λεπτή
κιτρινωπή λωρίδα στο βάθος του διαδρόμου, ένα φως που είχε δραπετεύσει
από την κλειστή πόρτα του μπάνιου. Μια
λεπτή κρούστα παγερού ιδρώτα αναδύθηκε από το δέρμα του ενώ αισθάνθηκε
τα γόνατά του να μουδιάζουν απροειδοποίητα.
Παρ’ όλα αυτά, τα πέλματά του ξεκίνησαν να προχωρούν σχεδόν ακούσια προς
το φως. Και κάθε βήμα ήταν ένα παγερό
καρφί στην κοιλιά του ενώ το στόμα
του έδινε την αίσθηση μιας χάρτινης
ξηρασίας.
Τα μάτια του γουρλωμένα και γουρουνίσια κάρφωναν την δίνη του φάρου σαν
επανδρωμένου με παρωπίδες αλόγου.
Κι όταν επιτέλους έφτασε μπροστά από
το μπάνιο δεν τόλμησε να ανοίξει την
πόρτα.
Νερό κύλησε αργό και κολλώδες στα δάχτυλα των ποδιών του και δημιούργησε
μια λιμνούλα ολόγυρά του. Κανένας ήχος
δεν ξετρύπωσε από το στόμα του λες και
οι χορδές του είχαν μπλεχτεί μεταξύ σαν
τούφες άστατων μαλλιών.
Κι άλλοι υγροί ήχοι σαν βήματα αντήχησαν και τον πλησίασαν. Δύο σκιές
επιβλήθηκαν πίσω από την χαραμάδα
της πόρτας· ένα δεύτερο ζευγάρι ποδιών απέναντί του. Μια γεμάτη ανάσα
ακολούθησε, μια ανάσα που δεν άνηκε
σε εκείνον.

***
Ο Δήμος αφού επιτέλους ξύπνησε από
τον εφιάλτη του, αισθάνθηκε πως είχε
μεταφερθεί σε άλλο χώρο. Οι τοίχοι ήταν
πιο στενοί, τα έπιπλα πιο στραβά και οι
επιφάνειες πιο τραχιές.
Η μπόρα είχε κοπάσει και η σιωπή είχε
επιβληθεί ξανά στο μοναχικό σπίτι.
Τουλάχιστον έτσι νόμιζε εκείνος, καθώς
ένας υγρός ήχος συνέχιζε να αντηχεί
κάπου μακριά του. Όσο περισσότερη ώρα
περνούσε τόσο πιο αληθινός φάνταζε.
Ο Δημοσθένης διστακτικός σηκώθηκε
και περπάτησε επιφυλακτικά στο σκοτεινό διαμέρισμα όπου μια απειλητική σκιά
είχε γαντζωθεί πλέον από τα κουφώματα
κρύβοντας κάθε γωνιά, κάθε αντικείμενο,
καθετί υλικό σαν πολυπόθητο μυστικό.

Μόνο τότε ο Δημοσθένης βρήκε τις αισθήσεις του και το έβαλε στα πόδια. Με
κοφτές ανάσες και γρήγορους δρασκελισμούς ο άντρας πήδησε στην κρεβατοκάμαρα δίχως να βλέπει οτιδήποτε.
Βρήκε το κρεβάτι και έπεσε από πίσω
του κολλώντας την πλάτη του στο κομοδίνο σε μια έκρηξη από καιρό χαμένης
ευλυγισίας.
Το φεγγαρόφωτο γλιστρούσε μέσα στο
δωμάτιο με τα κλαδιά των συκιών να
απλώνονται σαν γαμψώνυχα στους
τοίχους.
Ο Δήμος μάζεψε τα πόδια του και διπλώθηκε στα δύο κουλουριασμένος σαν
μικρό παιδάκι πίσω από το κρεβάτι του.
Το κρεβάτι τους.

Ένας απότομος κρότος έκανε τον άντρα
επιτέλους να ορθώσει μια αιφνιδιαστική
κραυγή και έπειτα να βουλώσει το στόμα
του με μια τρεμάμενη παλάμη.
Ήταν απλώς ο ήχος του πικάπ που
ξεκινούσε. Η βελόνα έψαυσε την υφή του
βινυλίου. Η απαλή μουσική του “Right
down the line” απλώθηκε πάλι σε όλο το
σπίτι αυτή τη φορά χωρίς να προκαλεί
κανένα χαμόγελο. Δεν είμαι τρελός.
Δεν είμαι τρελός. Αυτό είναι νερό στα
πόδια μου και αυτή μουσική στα αφτιά
μου. Δεν είμαι τρελός.
Ανάμεσα στις σκιές των συκιών εμφανίστηκε μια καινούργια σιλουέτα, εκείνη
μιας γυναικείας κεφαλής. Ο Δήμος έκλεισε μύτη και στόμα με τα πνευμόνια του
να διαμαρτύρονται πονεμένα. Ένιωσε
πως ο ήχος των σφυγμών του ξεπερνούσε εκείνον της μουσικής.

σε άπλωσε το χέρι του και ψηλάφισε
το κομοδίνο ενώ άκουγε τα βήματα να
πλησιάζουν συνεχώς, όλο και πιο κοντά.

νια της εβδομάδας. Στο σπίτι παίζει κατ’
επανάληψη στο πικάπ το ίδιο εύθυμο
τραγούδι. «Δήμο;» φωνάζει αφηρημένα.

Το πρόσωπό του δεν ήταν λουσμένο
μονάχα με ιδρώτα αλλά και με δάκρυα.
Γιατί κλαις; ακούγεται μια απρόσωπη
φωνή στο μυαλό του. Δεν έκανες τίποτα,
σωστά; Δεν φταις εσύ. Δεν έκανες τίποτα.
Η Μαίρη ήταν άρρωστη, σωστά;
Μόνο η Μαίρη φταίει, σωστά;
Η άρρωστη, η αδύναμη.
Δεν έκανες τίποτα.
Είναι διπολική, μια τρελή.
Δεν φταις εσύ για ό,τι έκανε.
Για ό,τι θα κάνει.
Σωστά;
Γιατί κλαις, Δήμο;

Κανένα φωτιστικό δεν είναι ανοιχτό
στο σπίτι το οποίο παραμένει ασάλευτο
βυθισμένο στο σκοτάδι.

Για μια στιγμή η καρδιά του πράγματι
φώναζε σαν πιστόνι, σαν θεριό που
προσπαθούσε να διαφύγει από το κλουβί
των πλευρών του, να κρυφτεί.

Ο Δήμος πιάνει το τηλέφωνο επιτέλους
και η οθόνη φωτίζει το πρόσωπό του. Με
ιδρωμένα δάχτυλα γλιστρά στην ταμπλέτα και ψάχνει οποιοδήποτε όνομα,
οποιονδήποτε τυχαίο. Ένα άγνωστο
νούμερο καλεί. Βλέπει τη φιγούρα με το
μαύρο πρόσωπο να τον φτάνει.

Το βουητό παρατεινόταν, γινόταν πιο
ευδιάκριτο, πιο καθαρό. Έμοιαζε με τον
ήχο που έκανε ένα ρολόι τυλιγμένο σε
βαμβάκι. Δεν ήταν απλοί παλμοί φόβου,
ήταν οι παλμοί ενός κυνηγημένου, ενός
ενόχου.

Σε όλους όσους διαβάζουν αυτό το γράμμα… «Ναι, παρακαλώ, με ακούτε;» Δεν
άντεξα… «Κάποιος… κάποιος είναι στο…
θέλω βοήθεια, με κυνηγάνε.» Η φιγούρα
στέκεται απέναντί του ανενόχλητη από
το φεγγαρόφωτο.

Βήματα τον ζύγωσαν. Ο Δήμος νόμιζε
ότι τον άκουγε. Νόμιζε ότι εκείνη άκουγε
την μαρτυριάρα την καρδιά του. Αισθανόταν πως ο τρόμος έβαφε τις τρίχες
του λευκές ενώ το κρύο θέριζε το δέρμα
του και η καρδιά του ούρλιαζε από την
δυσωδία και την ενοχή.

Δεν υπάρχει τίποτα να μου δίνει χαρά
πια… Η κοπέλα προχωρά προς το μέρος
του. Η καρδιά του οργιάζει. Ο λαιμός του
κοχλάζει από τον κοπετό.

Την ενοχή που σκάλιζε τα τοιχώματα του
σώματός του από το εσωτερικό, που τον
τρυπούσε στον αυχένα σαν τα βλέμματα
των συγγενών στην κηδεία, τα βλέμματα
των γονιών όταν διάβασαν το σημείωμα.
Το τηλέφωνο, σκέφτηκε.
Το τηλέφωνο που βρισκόταν πίσω του.

Τα μάτια του είναι έτοιμα να πεταχτούν
από τις κόγχες τους ενώ τα νύχια του
ξύνουν το ξύλινο πάτωμα. Η γυναίκα
σκύβει και τον καρφώνει με τα άφαντα
μάτια της καθώς εκείνος βλέπει τα δικά
του στον μαύρο του καθρέφτη.
Ούτε καν ο σύζυγός μου.
Από την άλλη γραμμή του τηλεφώνου
απαντά μια γνώριμη γυναικεία φωνή.
«Εσύ φταις για ό,τι πρόκειται να κάνω.
Έπρεπε να με βοηθήσεις.»

Ποιον θα καλούσε; Τι θα έλεγε;

Η Μαίρη ξεκινά να ανεβάζει διακόπτες
στο ζοφερό σκηνικό με καθαρά ύποπτο
βλέμμα. Έπειτα κατευθύνεται στον διάδρομο. Νιώθει την κοιλιά της να δένεται
κόμπο παρατηρώντας τα νερά έξω από
την πόρτα του μπάνιου.
Κατευθύνεται γοργά προς τα εκεί με
ύπουλες σκέψεις να τρυπώνουν στο μυαλό της. Η μπανιέρα είχε ξεχειλίσει νερό
πλημμυρίζοντας κάθε τετραγωνικό της
πρασινοντυμένης αυτής τρύπας.
Μέσα στη μπανιέρα κάθεται ντυμένος
με τα ρούχα του πανεπιστημίου ο Δήμος
κοιτώντας το κενό. Βάλιουμ επιπλέουν
στο νερό. Η Μαίρη πανικοβάλλεται
βλέποντας τα χάπια της και το πεσμένο
ποτήρι με το ουίσκι. Αρπάζει το πρόσωπο του συζύγου της αλαφιασμένη.
«Δήμο; Δήμο κοίτα με!
Με ακούς;
Δήμο απάντα μου!
Πόσα από τα χάπια μου πήρες;
Τι έκανες;
Δήμο, τι έκανες;»
μιλάει ακατάπαυστα πανικόβλητη.
Εκείνος επιτέλους γυρνά και την κοιτάει
με μάτια πρησμένα και θαμπά ρόδινα μισοφέγγαρα κρεμασμένα από κάτω τους.
«Κάτι κακό, Μαίρη.»
λέει μεθυσμένα ενώ εκείνη φαίνεται πιο
χαμένη από ποτέ.
«Για ποιο πράγμα μιλάς, Δήμο;
Πες μου είσαι καλά;»
συνεχίζει να ρωτάει με την αδρεναλίνη
να φορτίζει το αίμα της.
«Τη λένε Αλεξία.
Και σε παρακαλώ, για το όνομα του
Θεού, μην μπεις σε αυτή την καταραμένη μπανιέρα…»

***
Η βρύση κλείνει.

Θα τον άκουγε.
Με όσο πιο αθόρυβες κινήσεις μπορού-

Η Μαίρη μπαίνει στο σπίτι κρατώντας
στα χέρια τσάντες φορτωμένες με τα ψώ-

Μουσική παίζει στο καθιστικό.
ΑΔΡΑΞΕ 2022 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΩΘΗΣΗ 25

Πρόσφυγας

Βασιλική Σιακανδάρη, Α’ Λυκείου

Α

γάπη μου, κοίτα, σου έφερα γιασεμιά. Τα πήρα από τον Μανώλη,
ξέρω την αδυναμία που τους έχεις.
Βλέπω έστρωσες τραπέζι, πάω λίγο
στο μπάνιο κι έρχομαι».
Εγώ κι η αρραβωνιαστικιά μου στο
σπιτικό μας, σ’ ένα φτωχικό, τρώμε ένα
ξεροκόμματο ψωμί με ντομάτα, το Μαράκι μου τρώει και ελιές, έγκυος βλέπεις
και θέλω ό,τι καλύτερο για εκείνη.
Είχα πάρει τις ελιές με το μεροκάματο
απ’ τα χτήματα. Απλοί και καθημερινοί
άνθρωποι, τίμιοι και εργατικοί, με όνειρα
και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο και
για μια μεγάλη οικογένεια.

Φωνάζω στη Μαρία να πάρει τη βαλίτσα
και να πετάξει μέσα κάνα ρούχο και ό,τι
λεφτά έχουμε.
Πετάω ένα σακάκι πάνω μου και βγάζω
απ’ τη ντουλάπα το πέτσινο που είχε
χαρίσει η μάνα μου στην Μαρία, της
το πέταξα πάνω της και τη βούτηξα να
φύγουμε.
Η βροχή πέφτει δυνατά απάνω στα κεφάλια μας. Είναι τόσο δυνατή σαν χαλάζι.
Φοβάμαι για τις ζωές μας, κυρίως για τη
γυναίκα μου και το μωρό μου.
Δεν είπε τίποτα κι εγώ δεν μίλησα, μόνο
που της έσφιγγα το χέρι κι έλεγα «όλα
καλά».

Καθόμαστε στο τραπέζι χαριτολογώντας.
Ξάφνου ακούμε έναν ήχο σα βόμβα.
Σαν κάτι να έσκασε και οι άνθρωποι να
αντίκρισαν τον εχθρό τους, τον χειρότερό
τους εφιάλτη.
Τρομοκρατήθηκα, πετιέμαι στο παράθυρο να δω τι γίνηκε.
Άντρες πολλοί, μόλις έβλεπαν όμορφες
γυναίκες, τις βούταγαν, τις έγδυναν και
ασελγούσαν στα κορμιά τους.
Το πετσί μου έχει σχεδόν ξεκολλήσει από
πάνω μου και δεν ξέρω τι να κάνω.
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Βλέπω το καράβι να δένει στης Σμύρνης την ακτή, μόλις το βλέπω τραβώ τη
Μαρία και μπαίνουμε μέσα.
Τρέμω μέσα μου αλλά πρέπει να είμαι
δυνατός, άντρας πράμα, να μην είμαι
σκληρός;
Σφιχταγκαλιάζω την γυναίκα μου και
έτσι όπως καθόμαστε στο κατάστρωμα
την τρίβω να ζεσταθεί. Σκέφτομαι και το
μωρό μου.
Όπως φεύγουμε, ακούμε φωνές, τσιρίδες, κλάματα. Ήθελα να τραγουδήσω στο
μωρό μου, απλά μου βγήκε: «Είσαι η

αγάπη μου, εσένα θα θυμάμαι, πάντα σε
σκέφτομαι κι όταν εκοιμάμαι».
Η Μαρία ανατριχιάζει και όσο της σιγοτραγουδώ αποκοιμιέται.
Ήταν κουρασμένη και φοβισμένη, γι’
αυτό χάρηκα που ηρέμησε. Αρχίζει να
βρέχει ακόμα πιο δυνατά, το μικρό καραβάκι χαροπαλεύει μες την φουρτούνα της
θάλασσας.
Η Μαρία ξυπνά, καυτά δάκρυα λούζουν
το κορμί της και καθόμαστε αγκαλιά.
«Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα». Φωνάζουμε όλοι μαζί, να μας
ελεήσει ο Ύψιστος.
Οι ώρες περνούν, έχει ήδη ξημερώσει και
δεν φτάνουμε.
Το καράβι χωρίζεται στα δύο.
Όχι μεταφορικά, χωρίζεται με όλη την
έννοια της λέξεως. Όπως πέφτει η δυνατή βροχή, το μικρό καράβι με τόσο βαρύ
φορτίο έσπασε.
Η Μαρία στριγγλίζει, ουρλιάζει, βογκά.
Βουτάμε και πιανόμαστε από κάτι σανίδια. Την ρωτώ και μου απαντά ότι πονά:
επτά μηνών έγκυος από το μεγάλο σοκ,
τους κραδασμούς και την ένταση την
έπιασαν οι πόνοι.

Καταμεσής το πέλαγος γεννούσε.

πέφτει, πέφτει και βουλιάζει, πέφτει και
σκοτώνεται.

Έχει κοπεί η γη κάτω απ’ τα πόδια μου.
Κοπανώ τα πόδια μου σα προπέλες για
να κρατιόμαστε στο ίδιο σημείο και εκείνη να γεννήσει.
Αλήθεια, δεν ξέρω τι λέω.
Όλα τόσο μακρινά και τόσο κρύα, μα η
εικόνα αυτή χαραγμένη για πάντα στο
μυαλό μου, μόνιμος εφιάλτης, πόνος,
πληγή.
Η γυναίκα μου γεννούσε μέσα στη
θάλασσα και χωρίς να είμαστε καν σε
καράβι.

Βλέπω το πτώμα της γυναίκας μου και
του αγέννητου παιδιού μου, και δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
Τα μαλλιά της σκέπασαν και θάμπωσαν
για πάντα την ευτυχία μου και ο τρόμος
στο πρόσωπό της ταιριασμένος με την
γαλήνη που έχει το τέλος του πόνου.
Δεν έφυγα, δεν κουνήθηκα, μένω εκεί να
πεθάνω μαζί της, αυτό θέλω, να πεθάνω!
Έχω κοκαλώσει, θέλω να πεθάνω επιτόπου, να λιώσει το κορμί μου μες τ’ αλάτι
και ο ήλιος να μην ξαναβγεί ποτέ πάνω
από το δικό μου κεφάλι.

Σα ζουρλός της λέω να σπρώξει.
Αλλά οι βουλές του Θεού είναι άλλες.
Ουρλιάζει
και μου φωνάζει ότι θα πεθάνει.
Το νερό πέφτει πάνω μας σα καταρράκτης.
Πάλεψε πολύ, πραγματική μαχήτρια,
αλλά πάλεψε με το ακατόρθωτο. Γύρω
μας μια λιμνούλα με αίμα, εγώ γυμνός
για να σκεπάσω το Μαριώ.
Μετά από ώρα, δεν ξέρω πόση, μου λέει
ότι δεν μπορεί άλλο, δεν αντέχει τους
πόνους, μέχρι που κλείνει τα μάτια και

Περνά ένα καραβάκι μ’ άλλους πατριώτες και με βλέπουν να σφαδάζω και να
θρηνώ στη θάλασσα.
Σταματούν, τους λέω ότι θέλω να πεθάνω
αλλά δεν μ’ αφήνουν.
Δεν μ’ άφησαν να σβήσω εκεί και να
πάω στην οικογένειά μου, με άρπαξαν
δύο άντρες, με έβαλαν απάνω στο σανίδι
και με πήραν.
Λιπόθυμος απάνω στο σανίδι όπως είμαι

έχω ένα κενό. Μετά από το σημείο αυτό
θυμάμαι ότι φτάνω στον Πειραιά.
Εκεί που έμενε η μάνα μου.
Πάω σπίτι, στο πατρικό μου, με παίρνει,
με ντύνει, με φροντίζει, μέχρι να συνέλθω από την πνευμονία που είχα αλλά και
από το σοκ…
Πότε δεν ξέχασα και ποτέ δεν θα ξεχάσω.
Μπορεί να έχουν περάσει τα χρόνια, ν’
άσπρισαν τα μαλλιά μου, αλλά θυμάμαι.
Θυμάμαι και ζω και αναπνέω για την
γυναίκα μου και το μωράκι μου.
Και τώρα που μιλώ, φυσάει, φυσάει και
μυρίζει γιασεμιά, και από την μικρή
χαραμάδα στα πράσινα παραθυρόφυλλα
βλέπω μια ηλιαχτίδα από το χαμόγελό
τους.
Οι φύλακες άγγελοί μου, οι άνθρωποι οι
δικοί μου.
Η γυναίκα μου με τα εύγλωττα μάτια της.
Ζουν από μέσα μου, για αυτό και εγώ
πηγαίνω βόλτες και εκδρομές.
Γι’ αυτό βρίσκω κουράγιο και ζω.
Για να γνωρίσουν οι άνθρωποί μου τον
νέο κόσμο μέσα από τα μάτια μου...!
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Ο Newton
και η πανδημία.
Στους καιρούς που ήρθαν
ή στους καιρούς
που μπορεί να έρχονται,
εάν εργάζεστε ή σπουδάζετε
από το σπίτι, ίσως χρειαστεί
να θυμηθείτε το παράδειγμα
του Νεύτωνα.
Έχοντας χρόνο και ελευθερία
να οραματισθεί μέσα σε μια
πρωτόγνωρη άνεση,
άλλαξε τη ζωή του
και κανένας δεν νοιάζεται
αν κοιμόταν μέχρι το μεσημέρι.
ή αν δούλευε φορώντας πιτζάμες.
Γιάννης Παπαδημητρίου
Φυσικός M.Sc.

Τ

ο 1665, χρονιά που ξεκίνησε η βουβωνική πανώλη (ή πανούκλα)
στην Αγγλία, και θέρισε σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού
στο Λονδίνο, ο Newton ήταν 23 χρόνων και τελειόφοιτος στο
κολέγιο Τρίνιτι του πανεπιστημίου Καίμπριτζ.

Την άνοιξη εκείνης της χρονιάς απομονώθηκε στο οικογενειακό
αγρόκτημά του στη μικρή πόλη Γούλσθορπ, σε απόσταση ασφαλείας από την τρομερή ασθένεια.
Εκεί βρήκε ένα γαλήνιο περιβάλλον που του επέτρεψε να αφοσιωθεί στη
μελέτη του. Η συγκεκριμένη περίοδος είναι γνωστή σήμερα ως anni
mirabiles, «τα θαυμαστά χρόνια».
Πηγή: Richard Westfall, «Η ζωή του Ισαάκ Νεύτωνα»,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
«Το καλοκαίρι του 1665, μια συμφορά έπληξε πολλά μέρη στην Αγγλία,
μεταξύ των οποίων και το Καίμπριτζ. Ήταν «θέλημα του Παντοδύναμου
Θεού, στη δίκαιη οργή του, να προσβάλει την πόλη του Καίμπριτζ με
την επιδημία της πανώλους», όπως το έθεσαν στο κολέγιο Emmanuel.
Αν και οι κάτοικοι του Καίμπριτζ δεν ήταν σε θέση να το γνωρίζουν, και
κάθε άλλο παρά προσπάθησαν στα επόμενα χρόνια να κατευνάσουν τη
θεία οργή, η διετής δοκιμασία ήταν και η τελευταία φορά που ο Θεός
επέλεξε αυτόν τον τρόπο για να τους τιμωρήσει.
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Τ

ην 1η Σεπτεμβρίου, οι αρχές της πόλης ακύρωσαν την εμποροπανήγυρη του Sturbridge και απαγόρευσαν κάθε δημόσια συγκέντρωση.
Στις 10 Οκτωβρίου, η Σύγκλητος του πανεπιστημίου διέκοψε τα κηρύγματα στην Great St. Mary’s και τα μαθήματα στις
δημόσιες σχολές.
Στην πραγματικότητα, στα κολέγια όλοι τα είχαν μαζέψει και είχαν φύγει πολύ νωρίτερα.
Επί οκτώ μήνες το πανεπιστήμιο ήταν σχεδόν έρημο.
Στα μέσα Μαρτίου, και αφού για έξι εβδομάδες δεν είχαν αναφερθεί θάνατοι, το πανεπιστήμιο κάλεσε τους εταίρους και τους
φοιτητές του να επιστρέψουν. Τον Ιούνιο όμως έγινε φανερό ότι
η δοκιμασία δεν είχε τελειώσει. Ακολούθησε δεύτερη έξοδος, και
το πανεπιστήμιο μπόρεσε να επαναλάβει κανονικά τη λειτουργία
του μόλις την άνοιξη του 1667.»

το κέντρο της τροχιάς τους, συμπέρανα ότι η δύναμη που κρατά
τους πλανήτες στην τροχιά τους πρέπει [να είναι] αντιστρόφως
ανάλογη προς το τετράγωνο της απόστασής τους από το κέντρο
γύρω από το οποίο περιστρέφονται: και έτσι συνέκρινα τη δύναμη που απαιτείται για να κρατηθεί η Σελήνη στην τροχιά της
με τη δύναμη της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης, και βρήκα
παρόμοια αποτελέσματα.

Ο Newton ήταν τελείως ανεξάρτητος στις σπουδές του εκείνη
την εποχή, και έτσι επέστρεψε στο σπίτι του στο Woolsthorpe.
Πρέπει να έφυγε πριν τις 7 Αυγούστου του 1665, να επέστρεψε
για λίγο το Μάρτιο του 1666, και να ξαναέφυγε για να κάνει την
τελική επιστροφή του στα τέλη Απριλίου του 1667.
Ο Newton αναφέρεται στα δύο χρόνια της πανδημίας σε ένα κείμενό του:
«Στις αρχές του έτους 1665 βρήκα τη μέθοδο της προσεγγιστικής
σειράς και τον κανόνα για την αναγωγή οποιουδήποτε διώνυμου
σε μια τέτοια σειρά. Τον Μάιο του ίδιου χρόνου βρήκα τη μέθοδο
των εφαπτομένων των Γκρέγκορυ και Slusius, και το Νοέμβριο
κατείχα την ευθεία μέθοδο των “ροών” (fluxions, παράγωγος ως
προς τον χρόνο) και τον Ιανουάριο του επόμενου χρόνου τη θεωρία περί των χρωμάτων και τον επόμενο Μάιο έφτασα στην
αντίστροφη μέθοδο των “ροών”.

Για την ιστορία του μήλου που έπεσε και ήταν η αφορμή για την
έμπνευση της θεωρίας της βαρύτητας, η εκδοχή του Κόντουιτ,
μία από τις τέσσερις διαφορετικές, έχει ως εξής:

Και τον ίδιο χρόνο άρχισα να σκέφτομαι πως η βαρύτητα εκτείνεται έως την τροχιά της Σελήνης και (έχοντας βρει πώς να
υπολογίσω τη δύναμη με την οποία [ένα] σφαιρικό σώμα που
περιστρέφεται στο εσωτερικό μιας σφαίρας πιέζει την επιφάνεια
της σφαίρας) από τον κανόνα του Κέπλερ για τις περιόδους περιφοράς των πλανητών που λέει ότι το τετράγωνο των χρόνων
αυτών είναι ανάλογο προς τον κύβο της απόστασής τους από
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Όλα έγιναν στα δύο χρόνια της επιδημίας 1665-1666. Γιατί
εκείνη την περίοδο ήμουν στην ακμή της δημιουργικής μου ικανότητας και έδινα τότε σημασία στα Μαθηματικά και τη Φιλοσοφία περισσότερο από ποτέ.»
Το μήλο και η θεωρία
της παγκόσμιας έλξης της βαρύτητας.

«Το έτος 1666 αναχώρησε ξανά από το Καίμπριτζ για το σπίτι
του, και καθώς ρέμβαζε σε έναν κήπο, του ήρθε η σκέψη ότι η
δύναμη της βαρύτητας (που έριξε ένα μήλο από το δέντρο
στο έδαφος) δεν περιοριζόταν σε μια ορισμένη απόσταση από
τη Γη, αλλά ότι η δύναμη αυτή πρέπει να εκτείνεται πολύ μακρύτερα από ό,τι κατά κανόνα πιστευόταν. Γιατί όχι μέχρι τη Σελήνη,
αναρωτήθηκε, και αν είναι έτσι, αυτό πρέπει να επηρεάζει την
κίνησή της και ίσως να τη συγκρατεί στην τροχιά της, και τότε
έκανε έναν υπολογισμό για το ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αυτή
της υπόθεσης, που δεν υπήρχε στα βιβλία …»
Στους καιρούς που ήρθαν ή στους καιρούς που μπορεί να
έρχονται, εάν εργάζεστε ή σπουδάζετε από το σπίτι, ίσως χρειαστεί να θυμηθείτε το παράδειγμα του Νεύτωνα. Έχοντας χρόνο
και ελευθερία να οραματισθεί μέσα σε μια πρωτόγνωρη άνεση,
άλλαξε τη ζωή του και κανένας δεν νοιάζεται αν κοιμόταν μέχρι
το μεσημέρι ή αν δούλευε φορώντας πιτζάμες.
Γιάννης Παπαδημητρίου, Φυσικός M.Sc.

Αναλύοντας το μηδέν
και μετρώντας

το άπειρο!
«Το τίποτα γίνεται τα
πάντα σε μία στροφή»,
Kurt Vonnegut
Το άπειρο είναι μια έννοια ιδιαίτερη
και αφηρημένη. Ο Έλληνας φιλόσοφος
Αναξίμανδρος ήταν ο πρώτος που
χρησιμοποίησε τη λέξη «άπειρον»,
που σημαίνει κάτι που δεν περιορίζεται.

Ο ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΕΙΡΟΝ

Ο

Αναξίμανδρος υποστήριξε ότι το άπειρο περιέχει και κυβερνά
τα πάντα. Το χαρα-κτήρισε «θείο», «αθάνατο» και «αιώνιο». Θεώρησε ότι ήταν η Αρχή του κόσμου και η Κατάληξή του.

Βέβαια, όταν αναφέρθηκε ο Αναξίμανδρος στο άπειρο, τα Ελληνικά Μαθηματικά δεν είχαν τόση εξέλιξη και ανάπτυξη,
ώστε να έχει ο ίδιος στο μυαλό του την έννοια του μαθηματικού απείρου.
Από την άλλη, ήθελε ίσως να χαρακτηρίσει με τη λέξη «άπειρο» αυτό που
καταλαμβάνει τεράστια έκταση ή ίσως απεριόριστη μάζα ή και κάτι που
δεν έχει όριο ή πέρας ή κάτι μεγάλο που δεν μπορεί κάποιος να γνωρίζει, να εξαντλήσει ή να καταλάβει σε βάθος…
Μεγαλειώδες άλμα στη σκέψη, για εκείνη την εποχή! Η σύλληψη της
εικόνας του κόσμου να αιωρείται, με το άπειρο να κυριαρχεί και τον
χρόνο να ισορροπεί τις δυνάμεις με τάξη, είναι άκρως επιστημονική με
φιλοσοφικές προεκτάσεις και τροφή για συζητήσεις, διατυπώσεις ερωτημάτων και αμφισβητήσεις.

Μπελέζου Αλεξάνδρα, α2
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ CANTOR
Η πρώτη μας επαφή με την έννοια του απείρου στηρίχτηκε στην
έννοια του απειροσυνόλου από τον Cantor. Ο Cantor υποστήριξε
ότι υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι να προσεγγίσει κανείς το άπειρο.
Αυτό που διαφοροποιεί τους τρόπους προσέγγισης είναι η «ταχύτητα» προσέγγισης.

το μηδέν
Η έννοια του μηδενός προκάλεσε φιλοσοφικές
διαμάχες και ερωτήματα, γιατί συνδέεται με το
«ουδέν», αλλά δεν είναι ακριβώς ίδιο με αυτό.
Πρόκειται για έναν αριθμό που ταλαιπώρησε αρκετά
τους αρχαίους προγόνους μας, αφού γέννησε το
φιλοσοφικό ερώτημα «Πώς γίνεται από το μηδέν να
γεννηθεί κάτι;».

Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΟΙ ΙΝΔΟΙ ΚΑΙ ΑΡΑΒΕΣ

Για τον Cantor υπάρχουν τα αριθμήσιμα απειροσύνολα, για τα
οποία μπορεί να αρχίσει το μέτρημα των στοιχείων τους σε
αντιστοίχιση με τα στοιχεία του συνόλου των φυσικών αριθμών
Ν, και τα υπεραριθμήσιμα απειροσύνολα, όπως το σύνολο των
πραγματικών αριθμών R, όπου η μέτρηση των στοιχείων του
γίνεται αδύνατη, γιατί ανάμεσα σε δύο πραγματικούς αριθμούς
όπως το 1 και το 2 υπάρχουν άπειροι πραγματικοί αριθμοί.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILBERT
Ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα για την κατανόηση του απείρου χρησιμοποίησε ο David Hilbert, το λεγόμενο “Ξενοδοχείο
Hilbert”. Το ξενοδοχείο αυτό έχει άπειρα δωμάτια, τα οποία είναι
όλα κατειλημμένα. Εμφανίζεται ένας ταξιδιώτης και ζητά να μείνει σε ένα δωμάτιο. Ο Hilbert όντας διευθυντής του ξενοδοχείου
βρίσκει τη λύση και προτρέπει τον ταξιδιώτη να μείνει στο δωμάτιο 1 του ξενοδοχείου, ενώ ειδοποιεί τον ένοικο του δωματίου 1
να μεταβεί στο δωμάτιο νούμερο 2, τον ένοικο του δωματίου 2 να
μεταβεί στο δωμάτιο νούμερο 3 και …. τον ένοικο του δωματίου
ν να μεταβεί στο ν+1 δωμάτιο. Την επόμενη μέρα φτάνει στο
ξενοδοχείο μια ομάδα 40 προσκόπων. Ο Hilbert μετακινεί τότε
όλους τους πελάτες κατά 40 δωμάτια, αφήνοντας έτσι κενά τα 40
πρώτα δωμάτια για τους προσκόπους. Κάθε επόμενη μέρα φτάνει
μια νέα ομάδα, αλλά ο Hilbert μετακινώντας κάθε φορά τους πελάτες του καταφέρνει να τους εξυπηρετεί στα άπειρα δωμάτια του
ξεχωριστού ξενοδοχείου του!
Όλα αυτά φαίνονται παράδοξα, κρύβουν συναρπαστική γοητεία αλλά είναι και εξαιρετικά χρήσιμα!

Πηγές
https://www.usay.gr/google
https://www.artofwise.gr
https://www.mathologic
https://www.kathimerini.gr
https://www.mathematica.gr
https://www.ted.com
https://thalesandfriends.org
εικόνες: https://medium.com/
https://www.bbvaopenmind.com/
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Το μηδέν κατά τον Πλάτωνα είναι το τέλειο, το απόλυτο, το οποίο
δεν είναι καν αριθμός αλλά μια ιδέα, ένας κύκλος από τον οποίο
θα προέλθουν και θα καταλήξουν τα πάντα.
Το μηδέν προσεγγίζεται από την απουσία. Οι Ινδοί είναι οι πρώτοι που το χρησιμοποιούν σε εξισώσεις. Στα χρόνια του Μεσαίωνα θα αντιμετωπιστεί και ως σύμβολο του διαβόλου, μέχρι να
εισβάλλει στην Αναγέννηση με τα αραβικά στοιχεία και να γίνει
απαραίτητο στους υπολογισμούς.
Η προσθήκη του ως ψηφίο στο τέλος των αριθμών αυξάνει την
αξία τους και δείχνει τον ζωτικό ρόλο που έπαιζε στην μέτρηση.
Μοναχικό σύνορο - πύλη ανάμεσα στους αρνητικούς και στους
θετικούς αριθμούς, για να φτάσει κάποια στιγμή και στη σημερινή χρήση των υπολογιστών, των τηλεφώνων που λειτουργούν με
βάση αριθμούς εκφρασμένους στο δυαδικό σύστημα με 0 και 1,
που αντιστοιχούν στο “ανοιχτό” και στο “κλειστό”.

Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΗΔΕΝ
Από μικρή ηλικία μαθαίνουμε ότι η διαίρεση του μηδενός με
οποιονδήποτε άλλον αριθμό δίνει αποτέλεσμα μηδέν, ενώ η διαίρεση οποιουδήποτε αριθμού με τον αριθμό μηδέν είναι μια πράξη που δεν ορίζεται.
Επίσης μαθαίνουμε ότι σε μια διαίρεση με σταθερό διαιρετέο,
όσο μικραίνει ο διαιρέτης το πηλίκο μεγαλώνει. Δηλαδή, μπορεί το αποτέλεσμα μιας τέτοιας διαίρεσης, ενός αριθμού με έναν
πολύ μικρό διαιρέτη που τείνει να γίνει μηδέν να δώσει ένα αποτέλεσμα απροσδιόριστα μεγάλο που τείνει … στο άπειρο!

ΜΗΔΕΝ=ΑΠΕΙΡΟ;
Τελικά, τα δύο αυτά σύμβολα - έννοιες, του μηδενός και του απείρου, συνδέονται με θεμελιώδη υπαρξιακά και επιστημονικά ζητήματα σχετικά με την αιώνια ζωή, τον χρόνο και το σύμπαν, γι’
αυτό δημιουργούν δέος στην ανθρώπινη ύπαρξη η οποία προσπαθεί να δώσει λογικές εξηγήσεις…
Συντακτική ομάδα:
Οι μαθητές του τμήματος α1 γυμνασίου: Αναγνωστοπούλου
Νίκη, Ανδρικογιαννοπούλου Μαριάννα, Δουνούκου Χριστίνα,
Ελχάη Έλλη, Ζουριδάκη Μαρίνα, Κανελλοπούλου Κατερίνα
Καθηγήτρια Σύμβουλος: Τουρίκη Χαρά, Μαθηματικός

Θρησκεία και Επιστήμη:

Η δημιουργία του κόσμου
Θρησκεία ή Επιστήμη ή μήπως τελικά Θρησκεία και Επιστήμη;
Υπάρχει χάσμα ανάμεσά τους; Υπάρχει συμβιβασμός μεταξύ τους;

Λ

ογικά ερωτήματα απασχολούν τον άνθρωπο εδώ και πολλά χρόνια σχετικά με την ύπαρξη όλων αυτών των θαυμαστών δημιουργιών και που μας περιτριγυρίζουν! Από
τον μακρόκοσμο και τα μεγάλα μεγέθη που περιλαμβάνει
έως τον μικρόκοσμο και τις απειροελάχιστες διαστάσεις
του! Από την ανθρώπινη ύπαρξη, την χλωρίδα, την πανίδα έως τους μικροοργανισμούς που δεν είναι ορατοί σε
εμάς. Οι προβληματισμοί και τα ερωτήματα ξεκινούν πολλές φορές
από την παιδική ηλικία και εξακολουθούν να μας συνοδεύουν και
στα επόμενα στάδια της ζωής μας. Οι απαντήσεις για κάποιους από
εμάς βρίσκονται στα κείμενα της Θρησκείας ενώ σε κάποιους άλλους οι απαντήσεις βρίσκονται στα επιστημονικά βιβλία.

Δημιουργείται λοιπόν η πεποίθηση ότι οι δύο αυτές οπτικές των
απαντήσεων αντικρούονται! Όμως μήπως τελικά υπάρχει συνδυασμός της Επιστήμης και της Θρησκείας και αυτή η σύγκρουση αδικεί και τις δύο πλευρές;

Μήπως αυτός ο συνδυασμός γίνεται ορατός εάν αντιληφθούμε
τους διακριτούς ρόλους Θρησκείας και Επιστήμης;
Θα δανειστούμε στο σημείο αυτό την σκέψη ενός από τους μεγαλύτερους γενετιστές στον κόσμο, του FRANCIS S. COLLINS,
Διευθυντή του Σχεδίου του Ανθρώπινου Γονιδιώματος. Σύμφωνα με τον F. COLLINS «Η δικαιοδοσία της επιστήμης είναι να
ερευνά την φύση. Του Θεού η δικαιοδοσία βρίσκεται στον
πνευματικό κόσμο, ένα βασίλειο που δεν μπορεί να εξερευνηθεί με τα εργαλεία και την διάλεκτο της επιστήμης».
Στην προσπάθεια να βρει ο καθένας την δική του εσωτερική
αλήθεια σκεφτήκαμε ότι θα ήταν χρήσιμο – στο πλαίσιο της
διαθεματικότητας των μαθημάτων των θρησκευτικών και
των επιστημονικών εξερευνήσεων ά γυμνασίου - να κάνουμε μια αναδρομή σε βασικά σημεία της δημιουργίας μέσω των
δύο αυτών προσεγγίσεων.
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Η χριστιανική διδασκαλία για τη

δημιουργία του κόσμου

Η

χριστιανική διδασκαλία για τη δημιουργία του κόσμου
βρίσκεται συμπυκνωμένη στο 1ο άρθρο του Συμβόλου της
Πίστεως: «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.», δηλαδή
πιστεύω, ως ορθόδοξος χριστιανός, σε ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, δημιουργό του ουρανού και της γης, όλου του ορατού
και του αόρατου κόσμου. Αναλυτικότερη όμως παρουσίαση του
θέματος αυτού γίνεται στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης στην
Παλαιά Διαθήκη.
ΓΕΝΕΣΙΣ (1, 1-31)

1 (Εν ἀρχῇ) Στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και
τη γη. 2 Και η γη ήταν άμορφη και έρημη· και σκοτάδι υπήρχε
επάνω στο πρόσωπο της αβύσσου. Και Πνεύμα Θεού φερόταν
επάνω στην επιφάνεια των νερών. 3 Και (εἶπεν) είπε ο Θεός:
(γενηθήτω) Ας γίνει φως· και (ἐγένετο) έγινε φως· 4 και είδε ο
Θεός το φως ότι ήταν καλό· και διαχώρισε ο Θεός το φως από το
σκοτάδι· 5 και ονόμασε ο Θεός το φως Ημέρα· και το σκοτάδι το
ονόμασε Νύχτα. Και έγινε εσπέρα, και έγινε πρωί, (ἡμέρα μία)
ημέρα πρώτη.
6 Και είπε ο Θεός: Ας γίνει στερέωμα ανάμεσα στα νερά, και ας
διαχωρίζει τα νερά από τα νερά. 7 Και δημιούργησε ο Θεός το
στερέωμα, και διαχώρισε τα νερά που ήσαν κάτω από το στερέωμα από τα νερά που ήσαν επάνω από το στερέωμα. Και (ἐγένετο)
έγινε έτσι. 8 Και ονόμασε ο Θεός το στερέωμα ουρανό. Και έγινε
εσπέρα, και έγινε πρωί, (ἡμέρα δευτέρα) ημέρα δεύτερη.
9 Και είπε ο Θεός: (συναχθήτω) Ας μαζευτούν τα νερά που είναι
κάτω από τον ουρανό σε έναν τόπο, και ας φανεί η ξηρά. Και έγινε έτσι. 10 Και ονόμασε ο Θεός την ξηρά Γη· και τη συγκέντρωση των νερών ονόμασε Θάλασσες· και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό.
11 Και είπε ο Θεός: (βλαστησάτω) Ας βλαστήσει η
γη χλωρό χορτάρι, που κάνει σπόρο, και καρποφόρο δέντρο που κάνει καρπό σύμφωνα
με το είδος του, του οποίου το σπέρμα
να είναι μέσα του επάνω στη γη. Και
έγινε έτσι. 12 Και (ἐξήνεγκεν) η γη
βλάστησε χλωρό χορτάρι, χορτάρι
που κάνει σπόρο σύμφωνα με το
είδος του, και δέντρο καρποφόρο, του οποίου το σπέρμα είναι
μέσα του, σύμφωνα με το είδος
του· και είδε ο Θεός ότι ήταν
καλό. 13 Και έγινε εσπέρα, και
έγινε πρωί, (ἡμέρα τρίτη) ημέρα
τρίτη.
14 Και είπε ο Θεός: (γενηθήτωσαν)
Ας γίνουν φωστήρες στο στερέωμα
του ουρανού, για να διαχωρίζουν την
ημέρα από τη νύχτα· κι ας είναι για σημεία,
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και καιρούς, και ημέρες, και χρόνους· 15 και ας είναι για φωστήρες στο στερέωμα του ουρανού, για να φέγγουν επάνω στη
γη. Και έγινε έτσι. 16 Και έκανε ο Θεός τούς δύο φωστήρες τους
μεγάλους, τον φωστήρα τον μεγάλο για να εξουσιάζει επάνω
στην ημέρα, και τον φωστήρα τον μικρότερο για να εξουσιάζει
επάνω στη νύχτα· και τα αστέρια· 17 και τα έβαλε ο Θεός στο
στερέωμα του ουρανού, για να φέγγουν επάνω στη γη, 18 και
να εξουσιάζουν επάνω στην ημέρα, και επάνω στη νύχτα, και να
διαχωρίζουν το φως από το σκοτάδι. Και είδε ο Θεός ότι ήταν
καλό. 19 Και έγινε εσπέρα, και έγινε πρωί, (ἡμέρα τετάρτη) ημέρα τέταρτη.
20 Και είπε ο Θεός: (ἐξαγαγέτω) Ας γεννήσουν τα νερά θαλάσσια
ζώα σε αφθονία και πουλιά που πετούν επάνω από τη γη προς
το στερέωμα του ουρανού. 21 Και δημιούργησε ο Θεός τα
μεγάλα κήτη, και κάθε έμψυχο που κινείται, τα οποία
γέννησαν με αφθονία τα νερά σύμφωνα με το είδος τους, και κάθε πουλί φτερωτό σύμφωνα
με το είδος του. Και ο Θεός είδε ότι ήταν
καλό. 22 Και ο Θεός τα ευλόγησε, λέγοντας: Αυξάνεστε και πληθύνεστε, και
γεμίστε τα νερά μέσα στις θάλασσες·
και τα πουλιά ας πληθύνονται επάνω στη γη. 23 Και έγινε εσπέρα, και
έγινε πρωί, (ἡμέρα πέμπτη) ημέρα
πέμπτη.
24 Και είπε ο Θεός: Ας γεννήσει η
γη έμψυχα ζώα σύμφωνα με το είδος
τους, κτήνη, και ερπετά και ζώα της γης
σύμφωνα με το είδος τους. Και έγινε έτσι.
25 Και έκανε ο Θεός τα ζώα της γης σύμφωνα με το είδος τους, και τα κτήνη σύμφωνα
με το είδος τους, και κάθε ερπετό της γης σύμφω-

να με το είδος του. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. 26 Και είπε
ο Θεός: Ας κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα,
σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση· και ας εξουσιάζει επάνω στα
ψάρια τής θάλασσας, κι επάνω στα πουλιά τού ουρανού, κι επάνω στα κτήνη, κι επάνω σε ολόκληρη τη γη, κι επάνω σε κάθε
ερπετό, που σέρνεται επάνω στη γη. 27 Και ο Θεός δημιούργησε
τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα· σύμφωνα με την
εικόνα τού Θεού τον δημιούργησε· αρσενικό και θηλυκό τούς δημιούργησε· 28 και τους ευλόγησε ο Θεός· και είπε σ’ αυτούς ο
Θεός: Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίστε τη γη, και κυριεύστε
την, και εξουσιάζετε επάνω στα ψάρια τής θάλασσας, κι επάνω
στα πουλιά τού ουρανού κι επάνω σε κάθε ζώο που κινείται επάνω στη γη. 29 Και είπε ο Θεός: Δείτε, σας έδωσα κάθε χορτάρι
που κάνει σπόρο, που είναι επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της
γης, και κάθε δέντρο, που έχει μέσα του καρπό, δέντρο που κάνει
σπόρο· αυτά θα είναι σε σας για τροφή· 30 και σε όλα τα ζώα
τής γης, και σε όλα τα πουλιά τού ουρανού, και σε κάθε ερπετό
που σέρνεται επάνω στη γη, και έχει μέσα του ψυχή που ζει,
έδωσα κάθε χλωρό χορτάρι για τροφή. (καὶ ἐγένετο οὕτως) Και
έγινε έτσι. 31 (καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ
ἰδοὺ καλὰ λίαν) Και είδε ο Θεός όλα όσα δημιούργησε· και να,
ήσαν πολύ καλά. Και έγινε εσπέρα, και έγινε πρωί, (ἡμέρα ἕκτη)
ημέρα έκτη.

Ανάλυση του κειμένου

Ε

ν ἀρχῇ: Σύμφωνα με τη Γένεση, ο Θεός δημιούργησε «εν
αρχή» τον ουρανό και τη γη. Το «εν αρχή» σημαίνει ότι προηγουμένως δεν υπήρχε χρόνος. Ο χρόνος αρχίζει με τη δημιουργία του κόσμου. Η αρχή του κόσμου συμπίπτει με την
αρχή του χρόνου. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο «εκ του μηδενός», χωρίς να προϋπάρχει ύλη, γιατί πριν από αυτή δεν υπήρχε
τίποτε παρά μόνο ο Θεός.
Ο χρόνος άρχισε από τη στιγμή που δόθηκε από τον Θεό το πρώτο
δημιουργικό πρόσταγμα, όταν εκδηλώθηκε προς τα έξω η δημιουργική θέλησή Του, η οποία σημείωσε και την αρχή της δημιουργίας του κόσμου. Από τον Θεό, που δημιούργησε τα πάντα, δημιουργήθηκε και ο χρόνος.

• Εἶπεν: Πως ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο; Η απάντηση δίνεται
με το ρήμα «είπεν», που σημαίνει «αποφάσισε» με ελεύθερη βούληση. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο «δια του Υιού», όπως αναφέρει
το Σύμβολο της Πίστεως. Την άποψη αυτή ενισχύει και ο ευαγγελιστής Ιωάννης: «…Πάντα δι΄αυτού (του Λόγου του Θεού) εγένετο…», ενώ ο Μέγας Αθανάσιος συμπληρώνει: «…Ο Πατήρ δι΄Υιού
εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα…».
Αιτία της δημιουργίας του κόσμου είναι η ελευθερία και η αγάπη
του Θεού, με σκοπό τη συμμετοχή των δημιουργημάτων, και ιδιαίτερα του ανθρώπου, στη μακαριότητα του Δημιουργού. Ο ψαλμικός στίχος επικυρώνει τα ανωτέρω ως εξής: «Πάντα ὅσα ἠθέλησεν
ὁ Κύριος ἐποίησεν ἐν τῷ οὐρανῷ καί ἐν τῇ γῇ, ἐν ταῖς θαλάσσαις
καί ἐν πάσαις ταῖς ἀβύσσοις» (Ψαλμ. 134, 6)
• Γενηθήτω καὶ ἐγένετο - συναχθήτω καὶ ἐγένετο - βλαστησάτω και ἐξήνεγκεν - γενηθήτω/σαν καὶ ἐγένετο - ἐξαγαγέτω καὶ
ἐγένετο οὕτως: Ανάμεσα στην απόφαση και τη δημιουργία του
κόσμου φαίνεται από αυτά τα ρήματα πως δε μεσολάβησε τίποτα.
• …ἡμέρα μία, …ἡμέρα δευτέρα, …ἡμέρα τρίτη, …ἡμέρα τετάρτη,
…ἡμέρα πέμπτη, … ἡμέρα ἕκτη: Ο κόσμος δημιουργήθηκε διαδοχικά σε έξι ημέρες, οι οποίες είναι φάσεις που αντιστοιχούν σε
μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ο Μέγας Βασίλειος στην Εξαήμερο
τονίζει ότι: «είτε ημέρα πούμε είτε αιώνα είναι το ίδιο», γιατί δεν
πρόκειται κατά κυριολεξία για ημέρες της εβδομάδας, αλλά για τεράστια χρονικά διαστήματα. Μέχρι την έκτη ημέρα ο Θεός είχε
τελειώσει το έργο Του και την έβδομη ημέρα σταμάτησε να δημιουργεί. Την έβδομη ημέρα την ευλόγησε και την καθαγίασε, γιατί
αυτή την ημέρα ολοκλήρωσε τη δημιουργία Του και αναπαύθηκε.
• Ουρανός, γη, ημέρα, νύκτα, ξηρά, θάλασσα, φυτά, ουράνια
σώματα, ψάρια, πτηνά, ζώα, άνθρωπος: Όπως φαίνεται από τη
διήγηση της Γενέσεως, η δημιουργία έχει δυναμικό χαρακτήρα και
ακολούθησε μια εξέλιξη από τα ατελέστερα και απλούστερα προς τα
τελειότερα και συνθετότερα. Η ζωή εμφανίζεται πρώτα στις θάλασσες και από εκεί βγαίνουν τα ερπετά στην ξηρά και τα πτηνά στον
αέρα. Κατόπιν δημιουργούνται τα θηλαστικά και τέλος ο άνθρωπος.
• καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλόν… καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ πάντα,
ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν: Με τις φράσεις αυτές επισημαίνονται η αξία και η ποιότητα του έργου του Θεού. Όλα τα
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δημιουργήματα έχουν μια αποστολή και μια θέση στη δημιουργία.
Πρόκειται για την οικολογική ισορροπία. Αν διαταραχθεί η ισορροπία, οι επιπτώσεις για τη ζωή στον πλανήτη μας θα είναι ολέθριες.
Τη δημιουργία του κόσμου από το τίποτε δε μπορούμε να την αντιληφθούμε με τη λογική. Ο άνθρωπος κατασκευάζει κάτι από ύλη
που προϋπάρχει ή από διάφορα υλικά. Δεν μπορεί εύκολα να φανταστεί δημιουργία από το τίποτε! Αυτό όμως λύνεται με την πίστη
και ο Απόστολος Παύλος το διατυπώνει με σαφήνεια:
«Με την πίστη και όχι με τις εξωτερικές αισθήσεις κατανοούμε και
γνωρίζουμε, ότι ο ορατός κόσμος, που έγινε εν χρόνῳ, δημιουργήθηκε άρτιος και αρμονικός, με λόγο και πρόσταγμα του Θεού, ώστε
όσα κτίσματα βλέπουμε τώρα να έχουν γίνει από μη υπάρχοντα
και μη φαινόμενα στις σωματικές αισθήσεις» (Εβρ. 11,3).
«Εν ολίγοις το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως εμπεριέχει δημώδη ιστορική αφήγηση της δημιουργίας, σελίδα θεολογίας που εμπνεύστηκε από το
Θεό, που αποσκοπεί να μας καταστήσει γνωστό τον Θεό, τη φύση του, τα
ιδιώματά του, τις σχέσεις του και με τον κόσμο, τον οποίο δημιούργησε,
και με τον άνθρωπο, τον οποίο έπλασε βασιλιά της δημιουργίας, καθώς
και τα καθήκοντα του ανθρώπου προς τον Θεό. Τα πάντα εκτίθενται με
μορφή κατανοητή για τους αναγνώστες κάθε εποχής, σε γλώσσα σύμμορφη προς τα φαινόμενα, προσαρμοσμένα στις αντιλήψεις και τις γνώσεις της εποχής, στο πλαίσιο των έξι ημερών της εβδομάδας, εν όψει της
αναπαύσεως του Σαββάτου, προορισμένου για τη θεία λατρεία…»
(Π.Ν. Τρεμπέλα, Απολογητικαί Μελέται τόμος Β σελ. 26-33 εκδ. ο Σωτήρ.)

Η δημιουργία του Σύμπαντος
σύμφωνα με την Επιστήμη

Κ

οσμικό Ημερολόγιο: Το κοσμικό ημερολόγιο μας δείχνει
την ιστορία του σύμπαντος συμπτύσσοντάς την σε ένα γήινο έτος. Η ‘’αρχή’’ του Σύμπαντος είναι σαν να συμβαίνει
τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου και το ‘’σήμερα’’ που
ζούμε είναι σαν να είναι την 31η Δεκεμβρίου. Ένα δευτερόλεπτο
του κοσμικού ημερολογίου αντιστοιχεί σε 500 χρόνια, μία ημέρα
αντιστοιχεί σε 40.000.000 χρόνια και ένας μήνας αντιστοιχεί σε
1.250.000.000 χρόνια. Με την βοήθεια του κοσμικού ημερολογίου μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε αρκετά καλά την χρονική
διαδοχή των γεγονότων καθώς και τα χρονικά διαστήματα που
μεσολάβησαν ανάμεσα στα διάφορα γεγονότα.

Σ

ύμπαν: Σύμπαν είναι η ολότητα του χώρου, του χρόνου και
των αντικειμένων που γνωρίζουμε ή μπορούμε να γνωρίσουμε. Τα αντικείμενα αυτά τα κατατάσσουμε σε δύο κατηγορίες: α. Σε αυτά που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις
μας π.x. καθετί που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας,
ο Ήλιος, η Σελήνη, οι αστέρες που βλέπουμε με γυμνό μάτι ή με
τηλεσκόπιο. β. Σε αυτά όπου την ύπαρξή τους την ανιχνεύουμε
έμμεσα με την βοήθεια επιστημονικών οργάνων ή νόμων της
Φυσικής π.x. τα άτομα, τα μόρια, τα στοιχειώδη σωματίδια, οι
αστέρες, οι γαλαξίες, οι μελανές οπές.
Όσο κι εάν μας κάνει εντύπωση το ορατό Σύμπαν που γνωρίζουμε είναι μόνο το 4% του σύμπαντος.
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Ας πάρουμε τα γεγονότα με την σειρά:

Η

αρχή του Σύμπαντος - Βig bang: Το σύμπαν θεωρούμε
ότι δημιουργήθηκε με την Μεγάλη Έκρηξη-Big Bang πριν
από περίπου 13,8 δις χρόνια. Δεν έχει νόημα η ερώτηση
΄΄τι υπήρχε πριν την Μεγάλη Έκρηξη;΄΄. Ο χρόνος δημιουργήθηκε μαζί με τον χώρο, την ύλη και την ακτινοβολία ακριβώς
τη στιγμή της Μεγάλης Έκρηξης. Το χαρακτηριστικό όμως είναι
η διαστολή του Σύμπαντος που ακολουθεί σε όλες της φάσης της
ιστορίας του.

Η

εποχή της ακτινοβολίας: Σήμερα μπορούμε να περιγράψουμε την εξέλιξη του Σύμπαντος 10-35 δευτερόλεπτα μετά
από την Μεγάλη Έκρηξη. Τότε δημιουργήθηκε η εποχή της
ακτινοβολίας στην οποία το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας
του Σύμπαντος βρίσκεται στα φωτόνια. Σταδιακά η θερμοκρασία
έπεσε από τους 1012Κ στους 3.000Κ και η ενέργεια των φωτονίων
ελαττώνεται δημιουργώντας ελαφρά σωματίδια. Διαρκεί περίπου
1.000.000 χρόνια.

Η

εποχή της ύλης: Δημιουργούνται τα πρώτα άτομα ύλης
διότι οι πυρήνες των ελαφρών στοιχείων παγίδευσαν ηλεκτρόνια. Έτσι δημιουργήθηκαν άτομα υδρογόνου, δευτερίου, τριτίου, ηλίου, λιθίου και βηρυλλίου. Η ακτινοβολία δεν παγιδεύεται από την ουδέτερη ύλη και αποδεσμεύεται
από αυτήν. Η θερμοκρασία του Σύμπαντος μειώνεται μέχρι την

Κοσμικό Ημερολόγιο

σημερινή τιμή 2,7Κ. Τοπικές διαταραχές της κοσμικής ύλης οδήγησαν στον σχηματισμό γαλαξιών και αστέρων ενώ σε κάποιο ή ίσως
σε κάποια πλανητικά συστήματα δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις δημιουργίας ζωής.

Ήλιο. Ένας από αυτούς είναι και ο πλανήτης που μας φιλοξενεί! Η
Γη! Η Γη μορφοποιήθηκε από υλικά που περιείχαν σε κατάλληλες
αναλογίες στοιχεία που συναντάμε στο σύμπαν.

Δ

ημιουργία του Γαλαξία μας: Δημιουργείται ο γαλαξίας μας
που ονομάζεται Milky Way και ο οποίος αποτελεί μία γαλακτόχρωμη ζώνη που διασχίζει τον ουρανό από βορειοδυτικά
προς τα νοτιοανατολικά. Η μορφή του είναι σπειροειδής και
περιλαμβάνει αστέρες, αέρια, σκόνη και ακτινοβολία. Στο κέντρο
υπάρχει μια τεράστια συγκέντρωση μάζας που αποτελεί την μαύρη
τρύπα του γαλαξία μας. Το βαρυτικό πεδίο της είναι τόσο μεγάλο,
που δεν επιτρέπει ούτε στο φως να διαφύγει!

Δ

ημιουργία του Ηλιακού μας Συστήματος και της Γης:
Πριν περίπου 4,6 δις. χρόνια δημιουργήθηκε το ηλιακό μας
σύστημα. Ο Ήλιος βρίσκεται στο κέντρο του ηλιακού μας συστήματος και περιφέρεται γύρω από την μαύρη τρύπα του
γαλαξία μας. Για να φανταστούμε το μέγεθος του γαλαξία μας
αρκεί να σκεφτούμε ότι μέχρι σήμερα ο Ήλιος, στη διάρκεια της
ύπαρξής του, έχει κάνει αυτήν την διαδρομή περίπου 20 φορές!
Επίσης γύρω από το γαλαξιακό κέντρο περιφέρονται αστεροειδείς,
κομήτες, μετέωρα και μεσοπλανητική ύλη. Το ηλιακό μας σύστημα
περιλαμβάνει 8 πλανήτες, οι οποίοι περιφέρονται γύρω από τον

Ε

μφάνιση της Ζωής: Ο σχηματισμός της Γης όμως δεν ήταν
αρκετός για την εμφάνιση ζωής πάνω στον πλανήτη. Βασική
προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα κατάλληλης θερμοκρασίας. Η
απόσταση της Γης από τον Ήλιο ικανοποιούσε αυτές τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Έτσι ένα διάλυμα από χημικές ουσίες άρχισε να
εκδηλώνει μια υποτυπώδη βιολογική δραστηριότητα. Αυτό συνέβει
πριν περίπου 3,6 δις. χρόνια κατά τον Αρχαιοζωικό και στη συνέχεια
τον Πρωτεροζωικό Αιώνα, όπου εμφανίζονται οι πρώτοι οργανισμοί.
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Ήταν το πρώτο βήμα στην μεγάλη πορεία του φαινομένου της
ζωής. Από το μέρος (μόρια) προς το όλον (κύτταρο … οργανισμός … οικοσυστήματα). Πριν από 135εκ. χρόνια στον Μεσοζωϊκό Αιώνα υπάρχουν φυτά και θηλαστικά ζώα. Πριν περίπου 2,6
εκ. χρόνια κατά τον Καινοζωϊκό Αιώνα εμφανίζεται ο άνθρωπος.
Εκατό χιλιάδες χρόνια πριν τουλάχιστον έξι «ανθρώπινα» είδη κατοικούσαν στη Γη. Σήμερα υπάρχει μόνο ένα είδος το οποίο έχει
επικρατήσει ο Ηomo sapiens sapiens. Δηλαδή εμείς!
Όλα τα προηγούμενα όμως δεν θα είχαν συμβεί εάν δεν υπήρχαν
οι παρακάτω φαινομενικά “συμπτώσεις”:
α. Υπήρξε ασυμμετρία ύλης-αντιύλης! Στις πρώτες στιγμές του
Σύμπαντος ύλη και αντιύλη δημιουργήθηκαν σε σχεδόν ισοδύναμες ποσότητες. Εάν υπήρχε πλήρης συμμετρία μεταξύ τους το
σύμπαν θα είχε εξελιχθεί μόνο σε ακτινοβολία και δεν θα είχαν
σχηματιστεί αστέρες, πλανήτες και άνθρωποι.
β. Υπήρξε η ακριβώς απαιτούμενη ταχύτητα διαστολής του
σύμπαντος! Εάν ήταν μεγαλύτερη έστω και κατά ένα εκατομμυριοστό, αστέρες και πλανήτες δεν θα μπορούσαν να σχηματιστούν.
γ. Υπήρξε το κατάλληλο μέγεθος των απαραίτητων δυνάμεων! Για παράδειγμα εάν η ισχυρή πυρηνική δύναμη ήταν λίγο πιο
μικρή τότε θα είχε σχηματιστεί μόνο υδρογόνο. Εάν ήταν λίγο πιο
μεγάλη όλο το υδρογόνο θα είχε γίνει ήλιο, οπότε δεν θα μπορούσαν να παραχθούν τα βαρύτερα στοιχεία. Η ισχυρή πυρηνική δύναμη είχε ακριβώς αυτήν την τιμή που χρειαζόταν για να παραχθεί
ο άνθρακας που είναι βασικό στοιχείο για τις μορφές της ζωής.
Υπήρξαν λοιπόν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να δημιουργηθεί το σύμπαν όπως και οι σωστές αναλογίες των απαραίτητων
στοιχείων αλλά και η ύπαρξη των απαιτούμενων παραγόντων που
βοήθησαν να αναπτυχθεί το φαινόμενο της ζωής! Όλα όμως γύρω
μας διέπονται και υπακούουν στους φυσικούς νόμους με βάση
τους οποίους λειτουργεί το Σύμπαν.

Μ

ετά από αυτές τις δύο διαδρομές που ακολουθήσαμε
μπορούμε να πούμε ότι Θρησκεία και Επιστήμη δεν συγκρούονται, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται.
Η Αγία Γραφή δεν είναι επιστημονικό βιβλίο και δεν περιγράφει με επιστημονική ακρίβεια την κοσμογονία, αλλά με τρόπο
πολύ απλό προφητεύει και εξαγγέλλει σε πρωτόγονους ανθρώπους, το Δημιουργό του σύμπαντος και την αρχή της ζωής στο
σύμπαν. Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει Ποιος και Γιατί δημιούργησε τον κόσμο.
Η επιστήμη στηρίζεται στην παρατήρηση των φαινομένων, στην
υπόθεση και στην πειραματική επιβεβαίωση των υποθέσεων.
Εξετάζει Πότε και Πως δημιουργήθηκε αυτός ο κόσμος.
Η επιστήμη ανακαλύπτει ενώ η πίστη αποκαλύπτει.
Μη λειτουργώντας λοιπόν με τον ίδιο τρόπο, θρησκεία και επιστήμη συνυπάρχουν αρμονικά, συντροφεύοντάς μας στο μεγάλο
ταξίδι αναζήτησης της προσωπικής μας κοσμοθεωρίας.
ΗΜΕΡΕΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ
ΑΙΩΝΕΣ

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

1η

«Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.» (Γεν. 1,1)

Κοσμικός
αιώνας

Δημιουργία
του Σύμπανος

2η

«Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος» (Γεν. 1,6)

Αρχαϊκός
ή Αζωικός
αιώνας

Σχηματισμός
της γης

3η

«καὶ εἶπεν ὁ Θεός· βλαστησάτω ἡ γῆ
βοτάνην χόρτου» (Γεν. 1,11)

Αρχαιοζωικός
αιώνας

Παγετώνες, Αλλαγές κλιμάτων,
Τα πρώτα φυτά

4η

«Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτωσαν
φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς» (Γεν. 1,14)

Παλαιοζωικός
αιώνας

Μεγάλα
φυτά

5η

«καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὰ κήτη τὰ
μεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν ζῴων
ἑρπετῶν» (Γεν. 1,21)

Μεσοζωικός
αιώνας

Θηλαστικά, δειόσαυροι, πτηνά,
οστεϊχθύες

6η

«Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἐξαγαγέτω ἡ γῆ...
τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ θηρία...
καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον...
ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς.»

Καινοζωικός
αιώνας

Ανάπτυξη των
θηλαστικών.
Πλούσια βλάστηση. Εμφάνιση
του ανθρώπου

(Γεν. 1,24/27)

Επιμέλεια Άρθρου:
Παπανικολοπούλου Δήμητρα, θεολόγος
Παπακώστα Άννα, φυσικός
Πηγές
http://www.myriobiblos.gr/bible
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http://www.pemptousia.gr
https://orthodoxoiorizontes.gr
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Speculations on the Evolution
of Human Intelligence
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Ιστορικά κτίρια

της Αθήνας

K

υκλοφορώντας στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας ή της Κηφισιάς έχει τύχει συχνά να παρατηρήσουμε κάποια κτίσματα με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και εμβληματική παρουσία στον χώρο.

Συνήθως όμως αγνοούμε την ιστορία τους, ακόμα
και τη σύγχρονη χρήση τους. Άλλα κτίρια επίσης μας
είναι γνωστά, είναι πολύ πιθανό να τα έχουμε επισκευθεί, δεν
έτυχε όμως ποτέ να σκεφτούμε ότι κατέχουν ιδιαίτερη σημασία
στην ιστορία της πόλης όπου ζούμε. Μπορεί επίσης να περάσουμε δίπλα από κάποιο κτήριο το οποίο δεν φαίνεται ιδιαίτερα
εντυπωσιακό, κρύβει όμως μία συγκλονιστική ιστορία.
Στο φετινό τεύχος του Άδραξε οι μαθητές των τμημάτων α2 και
α4 του γυμνασίου θα παρουσιάσουν κάποια από αυτά τα κτίσματα προσπαθώντας να ζωντανέψουν την Ιστορία που κρύβεται δίπλα μας.

Κτήριο Παλλάς Αθηνά

Τ

ο 1886 ο Σταμάτης Απέργης από την Τήνο παντρεύτηκε
την Ασημίνα Νικολάου και εγκαταστάθηκαν στο Κεφαλάρι,
όπου δημιούργησαν μια επιχείρηση, ένα μικρό καφενείο για
να προσφέρουν στους Αθηναίους απόλαυση στην πλούσια
βλάστηση και τη δροσιά της περιοχής. Λίγο αργότερα, το συγκεκριμένο καφενείο εξελίχθηκε σε εστιατόριο.

Στη συνέχεια το ζευγάρι απέκτησε το απέναντι οικόπεδο και η
επιχείρησή τους εξελίχθηκε σταδιακά σε ξενοδοχείο με δυναμικότητα 160 κλινών. Το 1921 ο μηχανικός Γιάννης Νυρδαίος σχεδίασε τους χαρακτηριστικούς τρούλους, τους οποίους αντέγραψε
από το ξενοδοχείο Νεγκρέσκο της Νίκαιας, ενώ στο ξενοδοχείο
απασχολήθηκαν γνωστοί επαγγελματίες όπως ο ζαχαροπλάστης,
Αναστάσιος Θεοδωρίδης από την Κωνσταντινούπολη. Η δεκαετία
του 1930 αποτέλεσε τη χρυσή περίοδος για το ξενοδοχείο Απέργη.
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Βίλα Καζούλη
Το 1931 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«Ανώνυμος Ξενοδοχειακή Εταιρεία Σ. Απέργης». Δύο χρόνια αργότερα, το ζευγάρι αγόρασε από τη Μονή Πετράκη νέα έκταση με
την οποία εξασφάλισε την επέκταση της επιχείρησης σε όλο το
τετράγωνο. Το 1936 ένα σιντριβάνι από τη Γερμανία τοποθετήθηκε
την είσοδο του ξενοδοχείου, το οποίο κατέλαβε μεγάλο ρολό στη
ζωή της Κηφισιάς.
Στους χώρους του φιλοξενήθηκαν σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες και εκδηλώσεις της αθηναϊκής κοινωνίας. Η περίοδος
αυτή όμως έκλεισε με το θάνατο του Σταμάτη Απέργη στις 29 Απριλίου του 1940. Στη περίοδο του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, το ξενοδοχείο Απέργη επιτάχθηκε από την Ελληνική κυβέρνηση για να
μετατραπεί σε νοσοκομείο για τους Άγγλους τραυματίες. Το 1942
οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν το κτήριο για τον ίδιο λόγο και δύο
χρόνια αργότερα, μετά την απελευθέρωση, επανήλθαν οι Άγγλοι.
Κατά τη διάρκεια της εμφύλιας σύγκρουσης των Δεκεμβριανών το
1944, το ξενοδοχείο υπέστη σημαντικές ζημιές, οι οποίες αποκαταστάθηκαν το 1948. Τότε διαμορφώθηκε η τελική διάρθρωση του
κτηρίου με την προσθήκη έξι πολυτελών δωματίων.
Κατά τη δεκαετία του 1950, το πολυτελές ξενοδοχείο συνέχισε τη
λειτουργία του κυρίως ως εστιατόριο και χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων. Οι Αθηναίοι πλέον προτιμούσαν τη διαμονή σε ξενοδοχεία στη θάλασσα και τα νότια προάστια σε αντίθεση με τις προηγούμενες δεκαετίες.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση των επισκεπτών στην
Κηφισιά. Το 1986 ωστόσο το ξενοδοχείο αγοράστηκε από τον Ιωάννη Σ. Λάτση, ο οποίος μετέβαλε τη χρήση του χώρου, ο οποίος
αξιοποιήθηκε για να φιλοξενήσει τις δραστηριότητες των περισσότερων από τις εταιρείες του ομίλου του. Το 2006 το κτήριο πέρασε
στην ιδιοκτησία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και
αποτελεί την έδρα των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος στην Ελλάδα.
Σύνταξη κειμένου: Δημήτρης Τηληγάδας

Το μέγαρο Παλλάς Αθηνά
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Σ

τη νότια είσοδο της Κηφισιάς, δίπλα από το νοσοκομείο ΚΑΤ,
εδώ και έναν περίπου αιώνα, μαγνητίζει τα βλέμματα των περαστικών ένα επιβλητικό κτίριο αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, η βίλα Καζούλη σε κτήμα έκτασης 47.000 τ.μ. Το όνομα
της προέρχεται από τον Νικόλαο Καζούλη, Έλληνα επιχειρηματία
της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. Ο Καζούλης έκτισε την ομώνυμη
βίλα το 1910 ως θερινή του κατοικία.
Ο αρχιτέκτονας του κτηρίου είναι άγνωστος, ωστόσο εικάζεται ότι
ήταν αλλοδαπός. Η βίλλα έχει σχήμα “Γ” και εμβαδόν 2.500 τ.μ.
Τον χώρο της κοσμούν περίτεχνα γλυπτά, με σημαντικότερα τα
δύο λιοντάρια στο εξωτερικό μέρος, του γλύπτη Φιλλιπότη, στον
οποίο ο Καζούλης είχε αδυναμία, αλλά και άλλες σημαντικές αρχιτεκτονικές προσθήκες, όπως κίονες, μαρμάρινες σκάλες και ένας
εντυπωσιακός τρούλος. Ο περίφημος τρούλος μάλιστα, προστέθηκε
αργότερα, το 1932, από τον Παναγιώτη Αριστόφρονα, σύζυγο της
κόρης του Ν. Καζούλη, Ιωάννας.
Κατά τη διαμονή τους στο κτήριο, η βίλα γνώρισε μέρες δόξας και
σημαντικές προσωπικότητες φιλοξενήθηκαν εκεί όπως ο βασιλιάς της Ελλάδας Γεώργιος Α’, ο βασιλιάς της Αιγύπτου Φαρούκ
και πολλοί διανοούμενοι. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής η βίλα
επιτάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως νοσοκομείο Γερμανών αξιωματικών και φρουραρχείο των Ες Ες. Στα υπόγειά της βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν πολλοί αγωνιστές της Αντίστασης. Όταν
απελευθερώθηκε η Αθήνα, αντικείμενα μεγάλης αξίας λέγεται ότι
τοποθετήθηκαν σε κιβώτια και απομακρύνθηκαν από τους Γερμανούς. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1946-1949) το κτήριο χρησιμοποιήθηκε ως νοσοκομείο και αργότερα πέρασε στον
έλεγχο του δημοσίου. Αξιοποιήθηκε για διάφορους σκοπούς, από
χώρος γυρισμάτων της γνωστής πολεμικής ταινίας «Υπολοχαγός
Νατάσσα» με πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ έως εθνικό κέντρο περιβάλλοντος.
Η βίλα επίσης συνδέεται με μια φήμη παραφυσικών μύθων
περί φαντασμάτων και άλλων φανταστικών φαινομένων, επειδή

Η πρόσοψη της βίλας Καζούλη

Μία από τις γωνίες του Μεγάρου
Μετοχικού Ταμείου Στρατού

βρίσκεται στον χώρο όπου παλαιότερα λειτουργούσε ένα τουρκικό
νεκροταφείο. Η πολύπλοκη αρχιτεκτονική της δομή, τα κρυφά περάσματα και οι σκοτεινοί διάδρομοι ενίσχυσαν για καιρό αυτές τις
μυθοπλασίες προσδίδοντας μια σκοτεινή πλευρά σε αυτό το αρχιτεκτονικό αριστούργημα.

Η πέργκολα στην ταράτσα του κτιρίου ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα μέρη του κτιρίου. Ο χώρος ήταν ιδανικός για την διασκέδαση των Αθηναίων οι οποίοι μπορούσαν να το επισκεφτούν όλο τον
χρόνο. Κατά τους θερινούς μήνες ο χώρος παρέμενε ανοικτός ενώ
τον χειμώνα έκλεινε με μια τζαμαρία και ο χώρος. Στην πέργκολα
οι επισκέπτες μπορούσαν να απολαύσουν μια εξαιρετική θέα και
να χαλαρώσουν σε ένα από τα καταστήματα που λειτουργούσαν
εκεί. Η πρωτοβουλία για την εκμετάλλευση του χώρου ανήκε σε
έναν κοσμογυρισμένο Τούρκο, τον Σαντήκ Βέη, ο οποίος για λογαριασμό της «Εταιρείας Ξενοδοχειακών Εκμεταλλεύσεων» είχε
αναλάβει τη διεύθυνση της «Πέργκολας», όπως ονομάστηκε το νέο
κατάστημα. Τα χρήματα που διατέθηκαν, δύο εκατομμύρια δραχμές, για την διαμόρφωση του χώρου και την επίπλωσή του, ήταν
ιδιαίτερα σημαντικά για εκείνη την εποχή. Κατά τη διάρκεια της
γερμανικής κατοχής το κτίριο είχε επιταχθεί από τις γερμανικές
κατοχικές δυνάμεις, οι οποίες στέγασαν υπηρεσίες τους στο εσωτερικό του.

Σήμερα, στην ανακαινισμένη πλέον Βίλλα Καζούλη στεγάζεται το
«Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης», και οι
χώροι της ανοίγουν συχνά για να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις περιβαλλοντικού και πολιτιστικού χαρακτήρα καθώς και διεθνή συνέδρια.
Σύνταξη κειμένου: Διονύσης Συνοδινός,
Δημήτρης Σιλιγάρδος, Βίκτωρ Στόκντεηλ

Μέγαρο Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Κ

ατά την εποχή του βασιλιά Όθωνα, στο σημερινό τετράγωνο
Σταδίου - Αμερικής - Πανεπιστημίου - Βουκουρεστίου, ήταν
εγκατεστημένοι οι Βασιλικοί Στάβλοι. Με την αρχή της μεγάλης ανάπτυξης της Αθήνας ωστόσο στις αρχές της δεύτερης
δεκαετίας του 20ού αιώνα, ξεκίνησαν συζητήσεις για την αξιοποίηση εκείνου του χώρου, ώστε η χρήση του να ταιριάζει στην αναπτυσσόμενη πόλη. Για να αποφασιστεί το τελικό σχέδιο του κτηρίου που θα χτιζόταν εκεί, οργανώθηκαν διάφοροι διαγωνισμοί, τον
τελικό εκ των οποίων κέρδισαν οι αρχιτέκτονες Λεωνίδας Μπόνης
και ο Βασίλειος Κασσάνδρας. Με βάση τα σχέδια αυτών οικοδομήθηκε το Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Ήταν ένα μοντέρνο, σύγχρονο
για την δεκαετία του 1920 κλασικιστικό οικοδόμημα, λιτό και επιβλητικό, με πέντε ορόφους οι οποίοι φιλοξενούσαν καταστήματα
και γραφεία. Η κατασκευή του Μεγάρου του Μετοχικού Ταμείου
Στρατού πραγματοποιήθηκε στο διάστημα πριν τον Β’ Παγκόσμιο
πόλεμο. Ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1927 και ολοκληρώθηκε το
1938. Για την εποχή του αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα κτίρια
στην Αθήνα. Η λειτουργία του ξεκίνησε 1935, οπότε οι Αθηναίοι
άρχισαν να ανακαλύπτουν όσα μπορούσε να τους προσφέρει.
Οι χώροι του φιλοξενούσαν πλήθος δραστηριοτήτων.

Μετά την Κατοχή το Μέγαρο επέστρεψε στην παλαιά του αίγλη
αλλά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 η μετακίνηση των
καταστημάτων σε άλλες περιοχές και η σταδιακή παρακμή του κινηματογράφου το οδήγησαν στην παρακμή. Εκείνη την περίοδο
η ανακαίνισή του κρίθηκε μη οικονομικά συμφέρουσα. Το κτίριο
ωστόσο κρίθηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο το 1989.
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού παραχώρησε το 2000 τη διαχείριση του κτιρίου στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία αποφάσισε την
ανακαίνισή του. Την ανακαίνιση του κτιρίου ανέλαβε η εταιρεία
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ σε αρχιτεκτονική μελέτη του Σ. Αγιοστρατίτη. Σήμερα, το μέγαρο καλύπτει έκταση 65.000 τ.µ. και στο εσωτερικό του
εργάζονται περισσότερο από 2.000 άτομα. Επιπλέον είναι ιδανικός
χώρος για ψώνια και βόλτα! Στον κεντρικό του άξονα βρίσκεται η
Στοά Σπυρομήλιου, η οποία συνδυάζει την αρχιτεκτονική της εποχής του Μεσοπολέμου με τη σύγχρονη αισθητική.
Σύνταξη κειμένου: Αλεξάνδρα Μπελέζου,
Μαρτίνα Σγούρου, Έλενα Σιακανδάρη, Μυρτώ Τζιαγκίδη,
Μαρία Τσούτση, Όλγα Χριστοπούλου
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Άποψη του εσωτερικού της Μεγάλης Βρετάνιας
Η οικία Ράλλη

Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια

Τ

ο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια είναι ένα παλιό και ιστορικό
ξενοδοχείο της Αθήνας, το οποίο ιδρύθηκε το 1866 και βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Η ιστορία του ξεκίνησε από
τον Ηπειρώτη Σάββα Κέντρο και η πρώτη του θέση ήταν στην
διασταύρωση των οδών Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας. Το 1874
το ξενοδοχείο μεταφέρθηκε στο μέγαρο Αντώνη Δημητρίου που
είχε χτιστεί το 1842 και βρίσκεται εκεί μέχρι σήμερα.
Το 1878 εισήλθε ως μέτοχος στην εταιρεία διαχείρισης του ξενοδοχείου ο Ευστάθιος Λάμψας ενώ το 1888 το κτήριο υπήρξε ένα
από τα πρώτα της Αθήνας που ηλεκτροδοτήθηκαν. Σταδιακά το ξενοδοχείο θεωρήθηκε ένα από τα καλύτερα της Εγγύς Ανατολής και
μετά το 1906 απέκτησε πανευρωπαϊκή φήμη. Το 1927 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επέκταση με πρόσοψη στη Βουκουρεστίου και
το 1930 το ξενοδοχείο επεκτάθηκε στην οδό Πανεπιστημίου. Κατά
την περίοδο των Δεκεμβριανών (1944-1941) χρησιμοποιήθηκε ως
αρχηγείο του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου και του Βρετανού στρατηγού Σκόμπι.
Στα τέλη του 1944 το Ε.Α.Μ επιχείρησε να ανατινάξει το ξενοδοχείο λόγω πληροφόρησης σχετικά με την δήθεν παρουσία του πρωθυπουργού Τρώρτσιλ. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 το κτήριο
του ξενοδοχείο κατεδαφίστηκε και αντικαταστάθηκε από νεότερο,
το οποίο είχε μεγαλύτερη έκταση αλλά διατηρούσε τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του προηγούμενου. Ενόψει των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2004 το ξενοδοχείο ανακαινίστηκε ριζικά με κόστος
90 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα θεωρείται ίσως το καλύτερο ξενοδοχείο της χώρας διατηρώντας παράλληλα την παλιά του αίγλη.
Σύνταξη κειμένου: Κωνσταντίνος Τάταρης, Πάολο Σαριδάκης,
Άγγελος Σκαρλάτος, Χρήστος Τζίτζιφας, Άγγελος Χαβενετίδης

Η Οικία Ράλλη

Η

Οικία Ράλλη του Δημήτριου είναι ένα από τα λίγα δείγματα αστικής αρχιτεκτονικής κατά την Ωθωνική περίοδο στην
Αθήνα και ήταν έργο του Σταμάτη Κλεάνθη το 1838. Πρόκειται για ένα ιστορικό κτίριο της πλατείας Κοραή και είναι
συνδεδεμένο με διάφορες φάσεις της ιστορίας της Ελλάδας.
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Έζησαν εκεί μέλη της οικογένειας Σούτσου αλλά της οικογένειας
Ράλλη. Η οικία επίσης αποτέλεσε την πρώτη έδρα της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος το 1963.
Η αρχιτεκτονική της περιόδου το 1832-1862 οπότε ήταν βασιλιάς
ο Όθωνας χαρακτηρίζεται από την αυστηρή και λιτή γραμμή και
με τονισμό του οριζόντιου άξονα και της απόλυτης συμμετρίας. Η
οικία Δημητρίου Ράλλη είναι ένα διώροφο κτίσμα με κεραμοσκεπή
και με κεντρικό μαρμάρινο εξώστη.
Η θέση του κτηρίου είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς βρίσκεται
στο πεζοδρόμιο της οδού Κοραή, απέναντι από την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Πανεπιστήμιο και την Ακαδημία Αθηνών. Ο κίνδυνος
επικειμένης κατεδάφισής του με σκοπό ανέγερσης νέας οικοδομής στα τέλη της δεκαετίας του 1980 πυροδότησε την κινητοποίηση πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων με σκοπό τη διάσωσή
του, όπως και έγινε. Σήμερα στεγάζει τα γραφεία της ασφαλιστικής
εταιρίας «Eurobank».
Σύνταξη κειμένου: Δημήτρης Κόσσυφας

Το κολαστήριο της οδού Μέρλιν

Έ

να από τα κτίρια στην Αθήνα που θυμίζει αναμφισβήτητα
την σκοτεινή εποχή που ο Ελληνικός λαός υπέφερε και
βασανίστηκε κατά τη διάρκεια της Κατοχής, βρίσκεται
στην οδό Μέρλιν 6 στο Κολωνάκι, εκεί όπου η «Γκεστάπο»
έστησε την έδρα της.

Μετά την ανάληψη της αρχής από τον Χίτλερ, η υπηρεσία Γκεστάπο μετατράπηκε από μυστική οργάνωση σε τρομοκρατική. Η Γκεστάπο εκτέλεσε σωρεία μεμονωμένων και ομαδικών εγκλημάτων,
καθώς και την εξόντωση των Εβραίων και άλλων μειονοτήτων,
όχι μόνον εντός της Γερμανίας, αλλά και στις χώρες της Ευρώπης
που είχαν περιέλθει υπό γερμανική κατοχή. Εδώ, στην οδό Μέρλιν
στην Αθήνα, ανέκρινε και βασάνιζε τους αντιφρονούντες. Εκτός
από Γερμανούς υπηρετούσαν σε αυτή και Έλληνες πράκτορες ως
διερμηνείς, βασανιστές αλλά και καταδότες, που έγιναν γνωστοί
ως οι «κουκουλοφόροι της κατοχής».

Η πρόσοψη του μεγάρου Τσίλλερ
Εσωτερική αυλή του μεγάρου Τσίλλερ

Μέγαρο Τσίλλερ
Οι άνθρωποι που συλλαμβάνονταν οδηγούνταν εκεί για ανάκριση
και βασανιστήρια και κατόπιν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στο
Χαϊδάρι, ή στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής για την άμεση εκτέλεση τους. Στην «Κομαντατούρ» (έτσι αποκαλούσαν το μέρος αυτό
οι Αθηναίοι) σημειώθηκαν και επιτόπου εκτελέσεις που υπολογίζονται γύρω στις 300.
Για να αποσπάσουν τις πληροφορίες που ήθελαν οδηγούσαν τους
Έλληνες σε μαρτυρικό και αργό θάνατο (συνήθως τους κρέμαγαν
από τα χέρια στον αέρα πάνω σε τροχαλία και τους μαστίγωναν με
αγκαθωτό συρματόσχοινο). Μεταξύ αυτών των Ελλήνων ήταν και
ο γνωστός συνθέτης Μάρκος Βαμβακάρης. Ο ίδιος μαρτυρεί σε
συνεντεύξεις του την κτηνωδία που συντελέστηκε από τη Ναζιστική Γερμανία στον ελληνικό λαό.
Σήμερα στη θέση του κτιρίου αυτού έχει χτιστεί ένα πολυκατάστημα που δεν θυμίζει σε τίποτα την φρίκη των Ελλήνων που έζησαν
εκεί μέσα. Στην είσοδο όμως του κτηρίου έχει τοποθετηθεί ένα μικρό μνημείο για να μην ξεχνάμε την δολοφονική βιαιότητα των
Ναζιστικών στρατευμάτων.
Σύνταξη κειμένου: Άγγελος Πετρόπουλος, Άγγελος Λιναρδάκης,
Θοδωρής Νησιανάκης, Ιάσονας Μαγγίνας
Τα κρατητήρια στο εσωτερικό του κτηρίου της οδού Μέρλιν

Η

οικία Τσίλλερ βρίσκεται στην Αθήνα, απέναντι από το κτίριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην οδό Μαυρομιχάλη
6. Επίσης, ήταν ιδιοκτησία της κατοικίας του Γερμανού αρχιτέκτονα Ερνστ Τσίλλερ. Πρόκειται για ένα θαυμαστό και
επιβλητικό νεοκλασικό κτίριο της πόλης. Ο Ερνστ Τσίλλερ ήταν
Γερμανός αρχιτέκτονας και πανεπιστημιακός από την Σαξονία ο
οποίος δραστηριοποιήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας του στην Ελλάδα. Υπήρξε ένας τους σημαντικότερους
και διασημότερους αρχιτέκτονες που σχεδίασε και επέβλεψε τη
κατασκευή εκατοντάδων δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων και
άφησε τη σφραγίδα του στην οικιστική φυσιογνωμία του Ελληνικού αστικού χώρου περί τα τέλη του 19ου και των αρχών του
20ου αιώνα.
Η κατοικία αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο και δεύτερο όροφο καθώς και το δώμα στο οποίο σήμερα υπάρχουν δύο νεόκτιστα
δωμάτια όπου κάποτε φιλοξενούσαν το υπηρετικό προσωπικό. Τα
συνολικά τετραγωνικά μέτρα ξεπερνάνε τα 1.000 τ.μ..
Πρόκειται για ένα μέγαρο φορτισμένο με το ιστορικό βάρος της
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Στο εσωτερικό του υπάρχουν διακοσμητικά στοιχεία υψηλής ποιότητας, τοιχογραφίες, οροφογραφίες,
τζάκια, μια ξυλόγλυπτη σκάλα που οδηγεί στο ανώγειο της κατοικίας. Το 1912 το ιστορικό κτίριο αγοράστηκε σε πλειστηριασμό
από τον Κεφαλλονίτη ιδρυτή της «Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας»
φιλότεχνο και συλλέκτη έργων τέχνης, Διονύσιο Π. Λοβέρδο, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως κατοικία του, κάνοντας ο ίδιος
παρεμβάσεις στο κτήριο.
Αργότερα, ένα μέρος του ιστορικού κτιρίου χρησιμοποιήθηκε ως
μουσείο, όπου στεγάστηκε η συλλογή του Λοβέρδου από βυζαντινές εικόνες. Το 1981 η οικία χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο
Πολιτισμού ως «έργο τέχνης» και το 1992 έγινε ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Το 2011 το υπουργείο πολιτισμού ξεκίνησε την
μελέτη για την αποκατάστασή του. Για πολλά χρόνια η ολοκλήρωση των εργασιών καθυστέρησε λόγω της κακής συντήρησης, των
πυρκαγιών, των φθορών και των λεηλασιών που είχε υποστεί. Το
2014 ξεκίνησαν τα έργα και σήμερα είναι ανοιχτό για το κοινό.
Σύνταξη κειμένου: Μιλένα Ζάετς, Ζέτα Κατσαδάκη,
Χάρις Κυρίτση, Νάγια Μισαηλίδου
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Μπουμπουλίνας 20 Εξάρχεια
χώρος βασανιστηρίων και ανακρίσεων

Σ

την αιματοβαμμένη «ταράτσα» της οδού Μπουμπουλίνας
20 στα Εξάρχεια εκατοντάδες αγωνιστές πέρασαν φρικτά
βασανιστήρια κατά τη δικτατορία 1967-1974. Ένα σπουδαίο μνημείο της αρχιτεκτονικής του μεσοπολέμου, αποτέλεσε κολαστήριο στα χρόνια της δικτατορίας. Αργότερα, τη δεκαετία του 1980 στεγάζονταν εκεί τα γραφεία του ΚΚΕ, ενώ το
1993 αποτελούσε κτήριο που άνηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού,
ενώ σήμερα στεγάζει υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Χτίστηκε το 1932 από τον αρχιτέκτονα Κυπριανό Μπίρη και
θεωρείται υπόδειγμα «πρώιμου μοντερνισμού» με δυο στοές,
τρία εσωτερικά αίθρια και 46 διαμερίσματα. Μέσα σ’ αυτό το
κτήριο γίνονταν οικτρά βασανιστήρια. Ο δήθεν ύποπτος περνούσε από το βασανιστήριο της «φάλαγγας», η οποία είχε την
εξής διαδικασία: το θύμα ξάπλωνε δεμένο σε ένα «κρεβάτι»,
χωρίς παπούτσια και το χτυπούσαν με ένα στειλιάρι ή σιδεροσωλήνα. Μέχρι και σήμερα οι βασανισμένοι έχουν στη μνήμη
τους βαθιά χαραγμένα όλα αυτά που υπέστησαν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Περικλής Κοροβέσης στο βιβλίο του
«Ανθρωποφύλακες». Ανάμεσά τους, ο Ανδρέας Λεντάκης και ο
Μίκης Θεοδωράκης, που επινόησαν τότε έναν κώδικα επικοινωνίας με χτυπήματα στον τοίχο.
Σύνταξη κειμένου: Ιωάννης Καρύστιος, Θοδωρής Κουτρουμπής
Υπεύθυνοι καθηγητές:
Ε. Παπακωνσταντίνου-Τζοβανάκη, Δ. Μπελέζος
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5 διάσημες ανακαλύψεις του

Isaac Newton

Α

κούγοντας το όνομα Ισαάκ Νεύτων (Isaac Newton) (4 Ιανουαρίου
1643 – 31 Μαρτίου 1727), φέρνουμε στο νου μας την εικόνα ενός
ανθρώπου καθισμένου στο χορτάρι, βυθισμένου στις σκέψεις του,
μέχρι τη στιγμή που ένα μήλο πέφτει στο κεφάλι του…
Το «χτύπημα» αυτό είναι μια καινούργια ιδέα για τη βαρύτητα, μια
ιδέα που οδήγησε στον νόμο της παγκόσμιας έλξης και μας βοήθησε να στείλουμε συσκευές στο διάστημα!
Ο Νεύτωνας ήταν μια πολυσχιδής προσωπικότητα και άφησε πίσω του πολλά
έργα στη Φυσική, τα μαθηματικά, τη θεολογία και την αλχημεία. Κατάφερε να
βάλει σε τάξη την επιστημονική γνώση της εποχής του και μέσω αυτής να προβάλλει ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, σε μία ταραχώδη εποχή για την Αγγλία.
Ο Νεύτωνας διατύπωσε τον νόμο παγκόσμιας έλξης και τους τρεις νόμους της
κίνησης των σωμάτων, μελέτησε τη φύση του φωτός, δημιούργησε τον απειροστικό λογισμό, κατασκεύασε το πρώτο κατοπτρικό τηλεσκόπιο, μελέτησε την
αλχημεία, έκανε θεολογικές μελέτες και πολλά άλλα. Ας δούμε πιο αναλυτικά
μερικές από αυτές.
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1. Οι τρεις νόμοι της κίνησης

Ο

ι τρεις νόμοι της κίνησης εισήχθησαν από τον Newton το
1687 στο έργο του «Philosophiae Naturalis Principia Mathematica» (Μαθηματικές αρχές στη φυσική φιλοσοφία) και
έθεσαν ένα στέρεο θεμέλιο για την ανάπτυξη της κλασικής
μηχανικής, γνωστής και ως νευτώνεια μηχανική, σε μεταγενέστερους χρόνους.
Ο δρόμος όμως που οδήγησε στην διατύπωσή τους ήταν δύσβατος. Στους τρεις αυτούς νόμους συμπυκνώνεται ο αγώνας, η
επιστράτευση φαντασίας και η αγωνία των φιλοσόφων από τον
Αριστοτέλη μέχρι τον Γαλιλαίο και τον Νεύτωνα για τη βαθύτερη
κατανόηση των σχέσεων ανάμεσα στις αλληλεπιδράσεις ενός σώματος με το περιβάλλον του και στις μεταβολές της κινητικής του
κατάστασης. Ποιοι είναι οι τρεις νόμοι;
1ος Νόμος (Νόμος
της αδράνειας):
«Ένα αντικείμενο θα παραμείνει σε ηρεμία ή θα
κινείται σε ευθεία γραμμή,
εκτός εάν ασκηθεί σε αυτό
εξωτερική δύναμη».
2ος Νόμος (Θεμελιώδης
νόμος της Μηχανικής):
«Όταν ασκείται δύναμη σε
ένα αντικείμενο, θα επιταχυνθεί και η επιτάχυνσή
του είναι ευθέως ανάλογη
της συνολικής δύναμης
που ασκείται στο σώμα
και αντιστρόφως ανάλογη
της μάζας του (Δύναμη = μάζα x επιτάχυνση)».
3ος Νόμος (Νόμος της Δράσης – Αντίδρασης):
«Για κάθε δράση, υπάρχει μια ίση και αντίθετη αντίδραση».
Σήμερα είναι εύκολο να θεωρήσουμε δεδομένους αυτούς τους
τρεις νόμους, ωστόσο οι μελετητές πάλευαν με τις θεμελιώδεις έννοιες της κίνησης για αιώνες. Όμορφοι στην απλότητά τους, οι
τρεις νόμοι του Νεύτωνα, επιτρέπουν στους επιστήμονες να κατανοήσουν την κίνηση των πάντων, από υποατομικά σωματίδια έως
σπειροειδείς γαλαξίες.

2. Το τροχιακό κανόνι του Νεύτωνα

Η

οβίδα του Νεύτωνα ήταν ένα νοητικό πείραμα που χρησιμοποίησε ο Νεύτωνας για να υποθέσει ότι η δύναμη της βαρύτητας ήταν καθολική και η κύρια δύναμη-αιτία, στην οποία
οφείλεται η κίνηση των πλανητών. Το πείραμα αυτό εμφανίστηκε στο έργο του «De mundi systemate» που δημοσιεύτηκε το
1728 (μετά το θάνατό του).

Σε αυτό το νοητικό πείραμα ο Νεύτωνας φαντάστηκε μια πέτρα
(ή μία οβίδα) που εκτοξεύεται από την κορυφή ενός πολύ ψηλού
βουνού πάνω στη Γη και έκανε τις παρακάτω υποθέσεις:
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• Εάν δεν υπάρχει η δύναμη της βαρύτητας ή η αντίσταση
του αέρα, η πέτρα θα πρέπει να ακολουθήσει μία τροχιά που
είναι ευθεία, καθώς απομακρύνεται από τη Γη.
• Εάν όμως υπάρχει η δύναμη της βαρύτητας και δρα πάνω
στην πέτρα, αυτή θα ακολουθήσει μία καμπύλη τροχιά που
εξαρτάται από την αρχική ταχύτητα εκτόξευσης.
• Εάν η αρχική ταχύτητα είναι μικρή, η πέτρα θα πέσει πάλι
στην επιφάνεια της γης.
• Εάν η αρχική ταχύτητα έχει κατάλληλη τιμή για το ύψος
εκτόξευσης (τροχιακή ταχύτητα), τότε θα μπει σε κυκλική
τροχιά γύρω από τη Γη και θα γίνει δορυφόρος της, όπως η
Σελήνη.
• Εάν η αρχική ταχύτητα έχει τιμή μεγαλύτερη από την τροχιακή τιμή, τότε η πέτρα θα αρχίσει να απομακρύνεται από τη
Γη ακολουθώντας μια παραβολική τροχιά.
Το τροχιακό του κανόνι ήταν ένα απλό πείραμα σκέψης
που εξηγούσε πώς ένα αντικείμενο μπορεί να περιστρέφεται γύρω από ένα άλλο.

3. Ο τροχός του Νεύτωνα

Ο

Νεύτων μεταξύ του 1670 και 1672 εργάστηκε εντατικά σε
προβλήματα που σχετίζονται με την οπτική και τη φύση του
φωτός. Έδειξε ότι το λευκό φως είναι αποτέλεσμα της ανάμειξης όλων των βασικών χρωμάτων που είναι το κόκκινο, το
πορτοκαλί, το κίτρινο, το πράσινο, το κυανό, το μπλε και το ιώδες.

Για να το πετύχει αυτό, χρησιμοποίησε το λευκό φως που περνούσε μέσα από μια τρύπα στις χοντρές κουρτίνες του δωματίου
του (δέσμη λευκού φωτός) και ένα γυάλινο πρίσμα τοποθετημένο
πάνω σε μία ξύλινη βάση. H ανάλυση αυτή δεν ήταν άγνωστη,
αφού είχε ήδη επιτευχθεί από την εποχή του Γαλιλαίου, αλλά δεν
είχε οδηγήσει σε κάποιο συγκεκριμένο συμπέρασμα.
Ο Νεύτωνας ήταν αυτός που σκέφτηκε να τοποθετήσει στην πορεία του φωτός ένα δεύτερο πρίσμα, πανομοιότυπο με το πρώτο.
Το δεύτερο πρίσμα ήταν ανεστραμμένο και το φως που βγήκε
από αυτό ήταν ξανά λευκό. Με άλλα λόγια, κατάφερε να συνθέσει
ξανά το λευκό φως από ένα μείγμα φυσικών χρωμάτων.

Το συμπέρασμα του αυτό επιβεβαιώθηκε με τη βοήθεια μιας κατασκευής που ονομάστηκε «ο τροχός του Νεύτωνα». Ο τροχός
αυτός είναι ένας κυκλικός δίσκος ο οποίος έχει στην επιφάνειά
του κυκλικούς τομείς χρωματισμένους με τα χρώματα της ίριδας.
Περιστρέφοντας το δίσκο αυτό με μεγάλη ταχύτητα τα χρώματά
του αναμειγνύονται και φαίνεται λευκός. Αυτό συμβαίνει διότι
το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να διακρίνει αλλαγές σε χρονικό
διάστημα μικρότερο από το 1/16 του δευτερολέπτου. Στην ίδια
ιδιότητα του ματιού οφείλεται και η αντίληψη της κίνησης που
μας δίνει η προβολή μιας κινηματογραφικής ταινίας.

4. Παρατηρώντας από το κατοπτρικό τηλεσκόπιο

Σ

την εποχή Νεύτωνα οι κατασκευαστές τηλεσκοπίων χρησιμοποιούσαν ένα σύνολο γυάλινων φακών για να μεγεθύνουν
την εικόνα. Ο Νεύτων μέσα από τα πειράματά του γνώριζε
ότι οι φακοί διαθλούν σε διαφορετικές γωνίες τα χρώματα
δημιουργώντας μια ασαφή εικόνα για τον θεατή. Έτσι ως βελτίωση πρότεινε τη χρήση ανακλαστικών καθρεπτών στη θέση των
διαθλαστικών φακών. Αρχικά ένας μεγάλος καθρέφτης ανακλά την
εικόνα και στη συνέχεια ένας μικρότερος καθρέφτης την προβάλει
στο μάτι του θεατή. Αυτή η μέθοδος όχι μόνο παράγει μια πιο καθαρή εικόνα, αλλά επιτρέπει και τη χρήση ενός τηλεσκοπίου πολύ
μικρότερων διαστάσεων.

Προχωρώντας ακόμα περισσότερο την ανάλυση του, μετά το
πρώτο πρίσμα απομόνωσε μία – μία τις έγχρωμες ακτίνες φωτός με τη βοήθεια διαφραγμάτων. Στη συνέχεια, τοποθέτησε το
δεύτερο πρίσμα παράλληλα με το πρώτο, πιστεύοντας ότι έτσι
θα αναλύσει κάθε χρώμα σε ακόμα πιο στοιχειώδη συστατικά,
όμως προς μεγάλη του έκπληξη, παρατήρησε ότι τα χρώματα δεν
αναλύονταν περαιτέρω. Αυτή ήταν μια απόδειξη ότι το φως αποτελείται από επτά βασικά χρώματα.
Ο Νεύτων ανέτρεψε έτσι την επικρατούσα αντίληψη και
το λευκό φως είχε αναγνωριστεί πλέον ως μίγμα των επιμέρους χρωμάτων.

Ο Νεύτων κατασκεύασε πρώτος ένα πρωτότυπο κατοπτρικό τηλεσκόπιο και το παρουσίασε στη Βασιλική Εταιρεία
το 1670. Με μήκος μόλις 6 ίντσες (15 εκατοστά), η συσκευή εξάλειψε τη διάθλαση του χρώματος και καυχήθηκε για μεγέθυνση
40x. Μέχρι σήμερα, σχεδόν όλα τα αστρονομικά παρατηρητήρια
χρησιμοποιούν μια παραλλαγή του αρχικού σχεδίου του Νεύτωνα.
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5. Απειροστικός λογισμός

Ο

Νεύτωνας στην προσπάθειά του να εξηγήσει τους κανόνες με τους οποίους είναι
φτιαγμένος ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε, χρησιμοποίησε το πείραμα και τα μαθηματικά. Πρώτα σχεδίαζε τα πειράματά στο μυαλό του και στη συνέχεια τα πραγματοποιούσε στο εργαστήριό του. Η θεωρητική απόδειξη έπρεπε να γίνει με τη βοήθεια
των μαθηματικών, όμως το επίπεδο των μαθηματικών της εποχής του δεν ήταν αρκετά
προχωρημένο.
Την άνοιξη του 1665 ένα ξέσπασμα βουβωνικής πανώλης έπληξε την Αγγλία. Το Πανεπιστήμιο στο Καίμπριτζ έκλεισε ώστε να προστατευθούν φοιτητές και καθηγητές από την
πανούκλα, η οποία είχε ολέθρια αποτελέσματα στον πληθυσμό.
Ο Νεύτωνας επιστρέφοντας στο πατρικό του πέρασε 18 μήνες σε απομόνωση. Εκμεταλλευόμενος την καραντίνα στην οποία βρισκόταν ασχολήθηκε με τα πειράματα για φως και με
τα μαθηματικά. Τότε ο Νεύτωνας επινόησε τον απειροστικό λογισμό.
Ο Νεύτωνας ήταν αυτός που τον σκέφτηκε πρώτος, αλλά ο Leibniz ήταν αυτός που τον
δημοσίευσε πρώτος. Για χάρη του λογισμού όμως, η μαθηματική κοινότητα χωρίστηκε στα
δύο, σε μία διαμάχη τόσο έντονη που αν Νεύτωνας και Leibniz ζούσαν, θα συνεχιζόταν
ως σήμερα.
Ο Απειροστικός Λογισμός είναι η μαθηματική μελέτη της συνεχούς μεταβολής των τιμών
των μεταβλητών. Έχει δύο κύριους κλάδους τον διαφορικό λογισμό (σχετικά με τα ποσοστά
των αλλαγών και τις κλίσεις των καμπυλών) και τον ολοκληρωτικό λογισμό (σχετικά με τη
σώρευση των ποσοτήτων και τις περιοχές κάτω από τις καμπύλες), αυτοί οι δύο κλάδοι
συνδέονται μεταξύ τους με το θεμελιώδες θεώρημα του λογισμού. Είναι το θεμέλιο για
σχεδόν όλους τους κλάδους των σύγχρονων Μαθηματικών. Χρησιμοποιείται στη μελέτη
της κίνησης και εφαρμόζεται σε κάθε πτυχή των θετικών επιστημών, από έναν απλό υπολογισμό του εμβαδού μιας επιφάνειας μέχρι τις διακυμάνσεις των χρηματαγορών. Σήμερα
ο απειροστικός λογισμός, ένα κρίσιμο εργαλείο για μαθηματικούς, φυσικούς, οικονομολόγους και επιστήμονες που ασχολούνται με την στατιστική.
Επιμέλεια άρθρου: Παπαδημητρίου Γιάννης, Παπαδόπουλος Νικόλαος
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Η σχεσιακή οπτική της

Doreen Massey
ως εκπαιδευτικό εργαλείο για μια διαλεκτική νοηματοδότηση του χώρου

T

ο παρακάτω άρθρο αποτελεί μια σύντομη παρουσίαση
της ερευνητικής εργασίας με τίτλο “Η σχεσιακή οπτική
της Doreen Massey ως εκπαιδευτικό εργαλείο για μια
διαλεκτική νοηματοδότηση του χώρου” που εκπονήθηκε
από την τελειόφοιτη φοιτήτρια Βασιλική Αποστολάκη, με
επιβλέπουσα την επίκουρη καθηγήτρια Ειρήνη Μίχα, στη
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, τον Σεπτέμβριο του 2021.
Το άρθρο διερευνά τον κλάδου της ανθρωπογεωγραφίας και της
σχεσιακής οπτικής, για να εστιάσει στο έργο της Doreen Massey
και σε ορισμένα σημεία του, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση
μιας διαλεκτικής, υπεύθυνης και επίκαιρης στάσης απέναντι στα
χωρικά ζητήματα.

Θεωρητικές επισημάνσεις

Σ

ε αυτό το σημείο οφείλουμε να διευκρινίσουμε τον τρόπο με
τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την έννοια της θεωρίας και τις
επιπτώσεις της αντίληψής μας στο πεδίο της έρευνας. Συνεπώς, οφείλουμε να σημειώσουμε πως κάθε επιστημονική
προσέγγιση αναλύει την πραγματικότητα μέσω της θεωρίας της, η
οποία αποτελεί μια αφαιρετική προσέγγιση του πραγματικού κόσμου. Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί ένα άλμα από τη σωματοποιημένη πραγματικότητα στην αφαιρετική πληροφορία. Στο
άλμα αυτό, γίνονται παραδοχές και γενικεύσεις, καθώς καμία μορφή θεωρίας δεν μπορεί να συλλάβει την ατέρμονη πολλαπλότητα
των διαδράσεών μας στη σφαίρα του πραγματικού (Hayles, 1999).
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Στο πλαίσιο των παραδοχών της δικής μας ανάλυσης, θα θέλαμε
να επισημάνουμε πως ισχυριζόμαστε ότι, οι έννοιες της θεωρίας,
της μεθοδολογίας και της πρακτικής δεν είναι ιδεολογικά ουδέτερες, αλλά φέρουν νοηματικές συνδηλώσεις. Επιθυμούμε, λοιπόν,
να ξεκινήσουμε με δύο βασικές διαπιστώσεις, οι οποίες προκαλούν
το σχήμα της αντικειμενικότητας της επιστήμης. Πρώτον, η γνώση
ως αναπαράσταση είναι αδιαχώριστη από τη γνώση ως θέληση
(Stoliarova 2010). Σύμφωνα με το Wittgenstein, το «ξέρω» εμπεριέχει το «πιστεύω», καθιστώντας έτσι την επιστημονική θεωρία
συνδεδεμένη με την ιδεολογική πεποίθηση (Stoliarova 2010). Δεύτερον, αξίζει να σημειώσουμε πως, ακολουθώντας παρόμοια συλλογιστική, η πρακτική είναι αδιαχώριστη από τη θεωρία, καθώς
«όπως ο Foucault, υποθέτουμε ότι αυτές οι πρακτικές δεν εκφράζουν απλώς έναν εαυτό, αλλά το σφυρηλατούν και το συγκροτούν
(Daston and Galison 2007: 199)” (Stoliarova 2010). Ως εκ τούτου,
θεωρούμε πως η διαμόρφωση μιας βασικής θεωρητικής αντίληψης για το χώρο βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη διαμόρφωση
μια γενικότερης ιδεολογικής τοποθέτησης, αλλά και της ίδιας της
σχεδιαστικής, και όχι μόνο, πρακτικής.
Οι παραπάνω προβληματισμοί δε στοχεύουν στην ανακάλυψη
μιας τέλειας και πλήρους θεωρίας, αλλά μιας ανοιχτής οπτικής,
η οποία κάθε φορά ανασυντάσσεται και αναθεωρείται εσωτερικά
και εξωτερικά, με την προοπτική ότι δε θα σταθεροποιηθεί ποτέ,
αλλά διαρκώς θα εξελίσσεται. Αναζητούμε, λοιπόν, μια θεωρία που
δεν προσφέρει οριστικές εξηγήσεις ή βεβαιότητες και αποδεικνύει
πόσο απατηλή είναι η αξίωσή μας να πρεσβεύουμε απόλυτα πιστεύω (Μαντουβάλου και Μαυρίδου, 2006).

Ανθρωπογεωγραφία και η σχεσιακή οπτική

Η

σίες της αστικής ανάπτυξης, όχι για να αγνοήσει τις παγκόσμιες
διασυνδέσεις, αλλά για να συνθέσει εργαλεία, που έχουν παράλληλα τοπική και παγκόσμια υπόσταση (Vaiou και Micha, 2019, σελ.
9-11).
Από τον κλάδο της ανθρωπογεωγραφίας, επιλέξαμε τη Doreen
Massey ( αγγλίδα γεωγράφο, διανοούμενη και ακτιβίστρια) και συγκεκριμένα τρία βασικά σημεία του έργου της, που αποτελούν τις
θεμέλιες λίθους της σχεσιακής οπτικής.

Τα 3 σημεία της ανθρωπογεωγράφου Doreen Massey

Έ

ννοιες, όπως ο χώρος και ο χρόνος, αποτελούν τόσο αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας μας, “που ελάχιστα υπόκεινται σε φιλοσοφική ανάλυση” (Massey, 2001, σελ. 8).
Η φιλοσοφική ανάλυση, που έχει δε συσσωρευθεί μέχρι
σήμερα, παρουσιάζει μια εντυπωσιακή ποικιλία θεωρητικών διατυπώσεων (Massey, 2001, σελ. 18). Υπάρχει, όμως, ένα σημαντικό κοινό στοιχείο στη συντριπτική τους πλειοψηφία, που είναι, η
θεώρηση του χώρου και του χρόνου ως δίπολο. Το δίπολο χώροςχρόνος παραπέμπει, ωστόσο, σε μια σειρά από δίπολα όπως πνεύμα- σώμα, φύση- πολιτισμός, λόγος- συναίσθημα, που όπως προαναφέραμε, η ανθρωπογεωγραφία προσπάθησε να αμφισβητήσει.
Κατά την αγεφύρωτη δυτική αντιπαράθεση μεταξύ αρσενικού και
θηλυκού, ο χώρος είναι η έλλειψη χρόνου ή αλλιώς ο μη- χρόνος. Η
πρόταση της Massey, σε αυτό το σημείο, είναι να αναθεωρήσουμε
το φαντασιακό μας για το χώρο και να σκεφτούμε το χώρο μαζί με
το χρόνο, “το θηλυκό μαζί με το αρσενικό” (Καλαντίδης, 2017 σελ.
21). Προκύπτει, όμως, το ερώτημα, γιατί η εννοιολόγηση του χώρου είναι τόσο σημαντική, κι όπως προσπαθούμε να ισχυριστούμε
εμείς, τόσο εκπαιδευτική. Σύμφωνα με τη Λεοντίδου:

ανθρωπογεωγραφία αποτελεί ένα κλάδο της επιστήμης της
γεωγραφίας που υπάγεται στις κοινωνικές επιστήμες. Ειδικότερα, ο κλάδος ασχολείται με την προσέγγιση της τριάδας
χώρος/ τόπος- φύση- κοινωνία, εξετάζοντας τις σχέσεις και
τις διασυνδέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Παράλληλα, επιχειρεί να αμφισβητήσει την προσκόλληση της γεωγραφίας (και των
επιστημών εν γένει) στη διαδικασία της ταξινόμησης, της σαφούς
οριοθέτησης και της διχοτομιστικής (binary) λογικής, προσβλέποντας έτσι στην ανάδειξη του χώρου σε μεθοδολογικό εργαλείο,
ικανό να συνεισφέρει σε άλλους, λιγότερο “χωρικούς” κλάδους
(Massey et al., 1999, σελ. 4- 12).

Τα φαινόμενα έχουν ενσωματωμένη τη χωρική διάσταση, η οποία
και συντελεί στην έκβασή τους, όπως συντελεί και η οικονομική, η
κοινωνική, η πολιτική διάσταση. (...) Όλα τα φαινόμενα διαδραματίζονται στο χώρο. Αν γίνονταν κάπου αλλού, θα είχαν άλλη έκβαση γιατί ο χώρος δεν είναι αδρανής, μετασχηματίζεται και βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με τα φαινόμενα, είναι κομμάτι τους και όχι
κάτι εκεί έξω (Λεοντίδου, 2017, σελ. 9).

Το μεθοδολογικό εργαλείο της ανθρωπογεωγραφίας είναι η σχεσιακή οπτική. Πρόκειται για μια αντιουσιοκρατική προσέγγιση, με την
έννοια ότι αναγνωρίζει ότι τα πράγματα κατασκευάζονται και δεν
προϋπάρχουν, γι’αυτό και διαλεκτική, με τη βασική διαφορά, ότι
η κατασκευή αυτή δε χαρακτηρίζεται αποκλειστικά ως κοινωνική,
αλλά και ως χωρική, αναγνωρίζοντας έτσι τις υλικές και ενσώματες ταυτότητες των πραγμάτων (Massey et al., 1999, σελ.18). Έτσι,
αμφισβητεί τους παραδοσιακούς, για τη θεωρία, διαχωρισμούς του
μέσα- έξω, φύση- πολιτισμός, νους- σώμα κ.ο.κ. Ακόμη, έρχεται
σε άμεση αντίθεση με εκείνες τις προσεγγίσεις για το χώρο, που
εστιάζουν σε μακροοικονομικές διαδικασίες, και προσπαθούν να
παράξουν γενικευμένες θεωρίες και πολιτικές. Αντίθετα, εστιάζει
στις τοπικές ιδιαιτερότητες, όπως η τοπική οικονομία, οι έμφυλες
σχέσεις, η μετανάστευση, οι πολιτισμικές πρακτικές, οι διαδικα-

“ο χώρος είναι προϊόν αλληλεξαρτήσεων. Συγκροτείται μέσω αλληλεπιδράσεων, από την απεραντότητα του παγκόσμιου ως το στενά
μικροσκοπικό”.
“Ο χώρος είναι η σφαίρα της δυνατότητας να υπάρχει πολλαπλότητα”. Χώρος και πολλαπλότητα διαμορφώνονται αμοιβαία.
“ο χώρος βρίσκεται πάντα εν τω γίγνεσθαι, διαμορφώνεται συνεχώς, δεν τελειώνει ποτέ, δεν κλείνει ποτέ”(Massey, 2001, σελ.11)
Αρχικά, πρέπει να γίνει σαφές ότι το τοπικό και το παγκόσμιο
δεν είναι δύο αλληλοαποκλειόμενες έννοιες. Κατά τη Massey, ο
τόπος δεν είναι στατικός, ούτε η ρευστότητα και οι παγκόσμιες
ροές απειλητικές για εκείνον (Λεοντίδου, 2017, σελ 12). Η θέση
αυτή δεν είχε πρόθεση να ρομαντικοποιήσει τις έννοιες του τόπου
και της παγκοσμιοποίησης, αλλά να καταδείξει ότι, όπως όλες οι
ταυτότητες, έτσι και αυτή του τόπου μεταλλάσσεται και προκύπτει
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Με αυτή τη φράση, η Λεοντίδου συνοψίζει ιδιαίτερα εύστοχα τα 3
σημεία της θεωρίας της Massey αναφορικά με την εννοιολόγηση
του χώρου:

ταυτόχρονα από το “εδώ” και από το “πέρα”, από την κλίμακα του
σώματος μέχρι το παγκόσμιο σύστημα (Λεοντίδου, 2017, σελ 11).
Έτσι, όπως και για τις ταυτότητες των υποκειμένων, η ματιά αυτή
μας επισημαίνει πως κάθε τόπος δεν έχει μια μοναδική, αυθεντική
ταυτότητα, αλλά πολλαπλές και συχνά αλληλοσυγκρουόμενες μεταξύ τους, που εκτείνονται από το τοπικό έως το παγκόσμιο (Βαΐου,
Χατζημιχάλης, 2012, σελ.188-190).
Κατά δεύτερον, η έννοια της πολλαπλότητας εστιάζει στην αναγνώριση της διαφοράς, και επιθυμεί να φέρει στο προσκήνιο τις
πολλαπλές τροχιές και φωνές που συνυπάρχουν στο χώρο και το
συνδιαμορφώνουν (και αντίστροφα) (Massey, 2001, σελ. 14).
Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό το
σύστημα αλληλεξαρτήσεων, στο οποίο συνδέονται χρόνος, χώρος
και κοινωνία, δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κλειστό δηλαδή, δε θα μπορούσαν “όλα τα σημεία να σχετίζονται (ήδη) μεταξύ
τους”, αφού ο χώρος δεν μπορεί ποτέ να είναι κάτι “το περατωμένο”, όπου όλες οι αλληλοσυσχετίσεις έχουν εδραιωθεί (Massey,
2001, σελ. 12).

Επίλογος

Σ

υμπερασματικά, η Doreen Massey μας έμαθε πως “η γεωγραφία έχει σημασία”, όχι όμως με την έννοια μιας επιστήμης
που δομείται αυτόνομα και δημιουργεί το δικό της πρίσμα
ανταγωνιστικά με τις άλλες, αλλά σχεσιακά, θέτοντας διαρκώς
τα πορίσματά της υπό διαπραγμάτευση. Βέβαια, το να σκέφτεται
κανείς σχεσιακά είναι σίγουρα ευκολότερο να ειπωθεί, παρά να
πραγματοποιηθεί, αφού η σχεσιακότητα δεν αφορά, απλώς, τη
σύνδεση ήδη εδραιωμένων οντοτήτων μεταξύ τους, αλλά τη σχεσιακή σύλληψη της ίδιας τους της συγκρότησης (Massey et al.,
1999, σελ. 12). Η έκθεση των αλληλεξαρτήσεων που μας συνδέουν
μεταξύ μας και με το παγκόσμιο, δε σημαίνει, βέβαια, πως, από τη
μια μέρα στην άλλη, οι αποκλεισμοί και οι ανισότητες θα εξαλειφθούν. Όμως, οι διασυνδέσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ώστε να
μπορέσουμε να αντιληφθούμε, και να επιλέξουμε, αντίστοιχα, τη
δική μας θέση και στάση απέναντι στα χωρικά ζητήματα, έχοντας

κατά νου πως αν προσπαθήσουμε να αποσταθεροποιήσουμε τις
κυρίαρχες αφηγήσεις, θα πρέπει τελικά και εμείς οι ίδιοι να αποσταθεροποιηθούμε (Massey et al., 1999, σελ. 20-21).
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Από την Χημεία

στη Ζαχαροπλαστική
γαστρονομία

Κ

ατά τη διάρκειά των σπουδών μου ως Μηχανικός Περιβάλλοντος αποφάσισα να ασχοληθώ με την ζαχαροπλαστική. Από μικρή μου άρεσε πολύ να δοκιμάζω
διάφορα γλυκά και να πειραματίζομαι με τη ζάχαρη.
Ολοκληρώνοντάς τις σπουδές μου διαπίστωσα ότι αυτή
η επιστήμη συνδυάζεται με την τέχνη της ζαχαροπλαστική καθώς οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν
για την Παρασκευή ενός απλού γλυκού ή πιο περίπλοκου γλυκού,
προσφέρονται σε εμάς από την ίδια την φύση. Η ζαχαροπλαστική
όμως δεν τελειώνει εκεί.
Διάφορες επιστήμες χρησιμοποιούνται στη ζαχαροπλαστική με
κυρίαρχη αυτή της χημείας. Μάλιστα υπάρχουν πολλοί χημικοί ή
ακόμα και μηχανικοί οι οποίοι τελειώνοντας τις σπουδές τους, αποφάσισαν να ασχοληθούν με το πάθος τους απασχολούμενοι πλέον
στο χώρο της εστίασης.
Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Νικόλας Νικολακόπουλος,
ο οποίος είναι καθηγητής Pastry chef στην Le Monde και ταυτόχρονα Pastry chef στο ζαχαροπλαστείο «Άρτεμις». Είναι απόφοιτος
του τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχω την τιμή να συνδιαλέγομαι καθημερινά δίπλα του
ακολουθώντας τα βήματά του και να σας τον παρουσιάσω.
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Κ.Η.: Τι ερεθίσματα είχατε σε σχέση με τη μαγειρική και
κυρίως με τη ζαχαροπλαστική στη οικογένειά σας;
Ν.Ν.: Δεν είχα κανένα ερέθισμα στην οικογένειά μου, και οι
δύο μου γονείς έκαναν διαφορετικές δουλειές, θα έλεγα ότι είμαι
ο πρώτος που ασχολήθηκε με το αντικείμενο.
Κ.Η.: Σας καθοδήγησαν οι γονείς σας στην επιλογή της χημείας σαν αρχική σπουδή;
Ν.Ν.: Οι γονείς μου ήταν από εκείνους οι οποίοι ήθελαν να
περάσω σε μία σχολή, αλλά δε νομίζω πως με καθοδήγησαν
στην χημεία συγκεκριμένα. Ήταν η δική μου περιέργεια. Από
μικρός, τα δικά μου παιχνίδια ήταν δύο είδη, το πρώτο ήταν
ένα thermomix που είχαμε στο σπίτι και το δεύτερο ένα μικροσκόπιο που είχα και έκανα μικρά πειράματα, οπότε ξέρεις από
εκεί ξεκίνησε το ενδιαφέρον μου για τις φυσικές επιστήμες και
ειδικά για την Χημεία. δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα κάνω
επάγγελμα την γαστρονομία.
Κ.Η.: Πότε αντιληφθήκατε ότι θα ασχοληθείτε με τη γαστρονομική χημεία και όχι με την συμβατική χημεία (όπως είναι
στο μυαλό όλων όσων λένε ότι ασχολούνται με χημεία);

Ν.Ν.: Όπως σου είπα και προηγουμένως δεν είχα αποφασίσει
ότι θα ασχοληθώ με τον κλάδο της γαστρονομίας επαγγελματικά.
Το πήρα όμως απόφαση, δεδομένου ότι μου άρεσε πάρα πολύ,
στο δεύτερο έτος πανεπιστημίου του Χημικού, είπα: “Θα τελειώσω τη σχολή κανονικά και θα ασχοληθώ με την γαστρονομία
στη συνέχεια”. Δεν είχα αποφασίσει βέβαια εάν θα ήταν εκείνος
ο κλάδος της μαγειρικής ή της ζαχαροπλαστικής, οπότε έκανα
και τα δύο ταυτόχρονα. Ξεκινώντας βέβαια τη γαστρονομία και
όντας Χημικός δεν υπήρχε άλλος δρόμος για εμένα, έβλεπα πάντα τα πράγματα με μία πιο επιστημονική σκοπιά, από την μεριά της επιστήμης που είχα περισσότερο πρόσφατη. Ουσιαστικά
δεν ήταν συνειδητή απόφαση να ακολουθήσω έναν κλάδο πιο
χημικής “σκέψης” βγήκε, αν θέλεις, περισσότερο φυσικά.
Κ.Η.: Ποιο είναι το αγαπημένο σας υλικό και γιατί είτε αλμυρό είτε γλυκό;
Ν.Ν.: Πριν ακόμη τελειώσεις την ερώτηση δε θα μπορούσε να
είναι άλλο παρά η σοκολάτα, είναι σίγουρα το πιο αγαπημένο
μου υλικό, δεν την βλέπω απλά σαν υλικό, την βλέπω σαν την
καλλιτεχνική μου έκφραση σαν ένα μαγικό προϊόν σαν ένα
superfood σαν έμπνευση, μούσα. Περνάω καλά μαζί της περνάω
άσχημα μαζί της περνάω καλλιτεχνικές στιγμές μαζί της περνάω

στιγμές άγχους μαζί της είναι μία τέτοιου είδους σχέση γενικά.
Είναι το μοναδικό υλικό κατά το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να
απολαύσει και με τις πέντε του αισθήσεις πράγμα το οποίο είναι
πολύ σπάνιο για κάποιο τρόφιμο. Επιπλέον είναι ένα προϊόν με
πολύ μεγάλη ιστορία.
Κ.Η.: Συνδυάζεται η σοκολάτα με την χημεία;
Ν.Ν.: Ξεκάθαρα η σοκολάτα και το παγωτό είναι οι τομείς της
ζαχαροπλαστικής οι οποίοι επωφελούνται περισσότερο από την
χημεία σε σχέση με τις υπόλοιπες παρασκευές, διότι ακόμη και
για να κάνεις μία ganache η οποία έχει συγκεκριμένο χρόνο
διατηρισημότητας πρέπει να έχεις μία ανάλυση συνταγής, συγκεκριμένα ποσοστά νερού λιπαρών κλπ. Οπότε βοηθάει πάρα
πολύ.
Κ.Η.: Δύο από τις πρώτες ύλες της ζαχαροπλαστικής είναι το
κακάο και η ζάχαρη τα οποία τα παρέχει η φύση στον άνθρωπο. Υπάρχει αρκετά μεγάλη παραγωγή για την κατανάλωση τους. Στην περίπτωση την οποία τα προϊόντα τεθούν
υπό μεγάλης έλλειψης ή και εξαφάνισης, υπάρχουν κάποια
προϊόντα ή υποκατάστατα ώστε να παραμείνουν ίδια τα
γλυκά στη γεύση και την υφή τους;
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σημαντικότερο από όλα. Πολλοί άνθρωποι για παράδειγμα το να
επιλέγουν κάποιο προϊόν για να αντικαταστήσουν την ζάχαρη
ως πιο υγιεινό μέσο όπως το μέλι ή το σιρόπι σφενδάμου ή σιρόπι αγαύης ή ζάχαρη καρύδας, δεν κάνουν και πολύ καλά. Τα
προϊόντα αυτά αποτελούνται κυρίως από ζάχαρη και στην ποσότητα που τα λαμβάνουμε προκειμένου να γλυκάνουμε κάποιο
παρασκεύασμα η ποσότητα των άλλων θρεπτικών συστατικών
που δεν περιέχει ζάχαρη θεωρείται αμελητέα.

Ν.Ν.: Η σύντομη απάντηση είναι αποκλείεται! Είναι σύντομη
απάντηση γιατί τουλάχιστον όσο αναφορά το κομμάτι ζάχαρη, η
ζάχαρη δεν προσφέρει μόνο γλυκύτητα είναι δυστυχώς μεγάλη
παρανόηση αυτό, η ζάχαρη κάνει πολύ περισσότερα από το να
δίνει απλώς γλυκύτητα συνεπώς υποκατάστατα γλυκαντικά δεν
μπορούν να προσφέρουν ίδιες υφές, ίδιο χρώμα, ίδιο άρωμα
στις περισσότερες παρασκευές είτε μιλάμε για μία μαρέγκα είτε
για ένα κέικ είτε οτιδήποτε άλλο. Σε κάποιες παρασκευές μπορείς να αντικαταστήσεις την ζάχαρη με κάποιο γλυκαντικό αλλά
όχι χωρίς αυτό το κόστος. Η ζάχαρη θα ήταν ένα από τα πιο
δύσκολα πράγματα να εξαφανιστεί στον κόσμο καθότι υπάρχει
σε φυσική μορφή στα περισσότερα φρούτα οπότε είναι μάλλον
δύσκολο να χάσεις την ζάχαρη.
Το κακάο είναι ουσιαστικά μία γεύση, ένα φυτό αρκετά μοναδικό, φυτρώνει σε πολύ λίγες χώρες του ισημερινού αυτό είναι
κάτι που εν δύναμη θα μπορούσε να εκλείψει και σαφώς τότε
έχουμε χάσει κάθε τι σοκολατένιο. Υπήρχαν και για αυτό κάποια
υποκατάστατα, εδώ στην Ελλάδα παλιότερα χρησιμοποιήσανε
χαρούπι. Προφανώς εάν έχεις δοκιμάσει κάτι από χαρούπι και
κάτι από κακάο καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά, δε νομίζω ότι μπορεί εύκολα το ένα να περάσει για το
άλλο, είναι κάτι σα τον καφέ με εκείνον τον καφέ που έφτιαχναν
κάποια στιγμή από ρεβίθια. Είναι κάτι σαν υποκατάστατο του
καφέ, κάποιοι το έλεγαν ομοιοπαθητικής κλπ. Ακόμη και διατροφικά δεν είναι το ίδιο. Σίγουρα η ζάχαρη όμως θα μπορούσε
να γίνει κάτι πολύ ακριβό, λόγω της παρούσας κατάστασης στον
κόσμο όλο, αυτό σημαίνει μεγάλη υποβάθμιση στον χώρο της
ζαχαροπλαστικής για αυτό και λέγεται «Ζαχαροπλαστική».
Κ.Η.: Ποια είναι η άποψή σας για τα γλυκαντικά, πιστεύτε
ότι είναι βλαβερά για την υγεία μας;
Ν.Ν.: Τα γλυκαντικά είναι νομίζω μία αναγκαία υποκατάσταση
σε πολλές περιπτώσεις διότι βοηθούν να έχουν γλυκιά γεύση
κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να την λάβουν εύκολα, κυρίως η ομάδα των διαβητικών. Όπως στα πάντα, έτσι και η
ζάχαρη και τα γλυκά έχουν να κάνουν με το ‘μέτρο’, πράγμα που
σημαίνει οτιδήποτε καταναλώνεται με μέτρο έχει αποδειχθεί ότι
είναι ασφαλές. Οτιδήποτε υπέρ-καταναλώνεται έχει αποδειχθεί
ότι κάνει κακό ακόμη και αν είναι φυσικής προέλευσης. Πράγμα
που σημαίνει πως ανάλογα και το γλυκαντικό, το να επιμορφωθεί κάποιος σε σχέση με το τι ακριβώς καταναλώνει είναι το
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Φυσικά έχει να κάνει και με το γούστο του κάθε ανθρώπου.
Ακούς πολύ κόσμο να λέει πως δεν καταναλώνει λευκή ζάχαρη, καταναλώνει καστανή ζάχαρη γιατί είναι πιο “υγιεινό”, δεν
ισχύει κάτι ΄τέτοιο τουλάχιστον στην ποσότητα που καταναλώνουμε την ζάχαρη. Ωστόσο όσον αφορά τα τεχνικά γλυκαντικά γλυκά όπως σουκραλόζη, η στέβια, κυκλαμικό νάτριο κ.α. σε
καθημερινής ποσότητας είναι αποδεκτό, αλλά εάν κάνεις υπερκατανάλωση συνήθως θα υπάρξουν άλλα προβλήματα υγείας.
Η ζάχαρη είναι η πιο καθαρή χημική ουσία που έχουμε στην
κουζίνα και αν είναι η πιο καθαρή δηλαδή 99,9% σακχαρόζη,
σημαίνει ότι δεν έχει άλλες προσμίξεις άρα δεν προσλαμβάνω
καμία επικίνδυνη ουσία όταν την καταναλώνουμε.
Κ.Η.: Όταν μιλάμε για εξέλιξη στην ζαχαροπλαστική σε τι
αναφερόμαστε, το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει στην
μοριακή ζαχαροπλαστική ή μαγειρική αντίστοιχα είναι σωστό αυτό;
Ν.Ν.: Ζαχαροπλαστική εξέλιξη όπως και σε κάθε άλλο επάγγελμα
και σε γενικότερο τομέα ανθρώπινης ζωής, για εμένα είναι αυτό
που σε κάνει ευτυχισμένο δεν είναι εξέλιξη το να προσπαθείς να
γίνεις σαν κάποιον άλλο, εξέλιξη είναι να βρεις το εαυτό σου, να
βρεις την δική σου έκφραση, μπορείς να είσαι ικανοποιημένος
με το να εργάζεσαι σε μία μικρή croissanterie στην Γαλλία για
παράδειγμα και να φτιάχνεις τα γνήσιά σου croissant κάθε μέρα
για τον κόσμο που περνάει και τα ευχαριστιέται, χωρίς να σε ξέρει άνθρωπος ή για κάποιον άλλον άνθρωπο εξέλιξη είναι το να
καταφέρει να βγει στην τηλεόραση. Ο καθένας βάζει τους δικούς
του στόχους και εξέλιξη είναι η πορεία μέχρι να φτάσει στους
στόχους αυτούς. Όσον αφορά την εξέλιξη της ζαχαροπλαστικής
γενικότερα, θα σου έλεγα ότι θα έστρεφα την ματιά μου στην
ζαχαροπλαστική που πλέον βγάζει από το στίγμα του γλυκού
ότι είναι μια ένοχη απόλαυση, και δεν είναι κακό πολλές φορές
να είναι μία ένοχη απόλαυση ένα γλυκό. Το να έχει παραπάνω
θερμίδες λιπαρά, ζάχαρη κλπ, αν γίνεται με μέτρο. Θα πρέπει ο
περισσότερος κόσμος, οι ζαχαροπλάστες περισσότερο, να συνειδητοποιήσει ότι μπορούν να υπάρξουν γλυκά τα οποία κάνουν
και καλό! Τα λεγόμενα «λειτουργικά γλυκά» τα οποία θα μπορούσαν να παρέχουν θρεπτικά συστατικά στον οργανισμό.
Κ.Η.: Υπάρχει εξέλιξη στη ζαχαροπλαστική τα τελευταία
χρόνια τόσο στον κόσμο όσο και στην Ελλάδα; Πότε και πως
πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει αυτό στη χώρα μας;
Ν.Ν.: Όπως και με τα περισσότερα πράγματα σαφώς και υπάρχει εξέλιξη ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα, τώρα πλέον είναι και
πιο εμφανής από κάθε άλλη φορά. Παρόλα αυτά εξακολουθούμε
να είμαστε αρκετά χρόνια πίσω και κυρίως σε επίπεδο της περισσότερης πελατείας που έχουμε σήμερα στα ζαχαροπλαστεία

και στα καταστήματα εστίασης όσον αφορά το γλυκό. Ενώ στην
μαγειρική κατευθυνόμαστε στο να τρώμε κάτι πιο υγιεινό και
σαφώς καλύτερης ποιότητας από ένα junk food στην ζαχαροπλαστική κατευθυνόμαστε σε ένα πιο “αμερικάνικης” μορφής
που έχει να κάνει με πολλά μίγματα, πολλά τεχνητά προϊόντα ή
προϊόντα περιπτέρου. Από τα πιο θλιβερά πράγματα για εμένα
είναι πως ένας Έλληνας μπορεί να μη γνωρίζει για παράδειγμα
πια είναι η γεύση «σοκολάτα-φουντούκι» και θα πρέπει να του
το περιγράψω σαν Ferrero ή σαν Bueno για να το καταλάβει.
Αντίστοιχα δε θα πήγαινες σε ένα πολύ καλό μπεργκεράδικο και
να ζητήσεις ένα big-mac.
Κ.Η.: Αυτή την περίοδο γνωρίζω ότι έχετε ξεκινήσει ένα νέο
Project, ήταν όνειρό σας να πραγματοποιήσετε κάτι τέτοιο;
Ν.Ν.: Θα έλεγα ότι έχω πολλά ζαχαροπλαστικά όνειρα, δυστυχώς
ή ευτυχώς προσπαθούμε καθημερινά με αυτά, με όποια επιχείρηση συνεργάζεται ο καθένας εννοείται ότι θέλεις να βγάλεις το
καλύτερο πράγμα που μπορείς να βγάλεις από εκείνη, ταυτόχρονα
πρέπει να κάνεις υποχωρήσεις, ειδικότερα όταν έχεις να μιλήσει
και με άλλους επιχειρηματίες ή συνεργάτες. Είναι ένα όνειρο αυτό,
αλλά το μεγαλύτερο όνειρο είναι κάποια στιγμή να κάνεις κάτι στο
οποίο θα είσαι ανεξάρτητος. Θα έλεγα ότι δεν ήταν από τα πρώτα
πράγματα που σκεφτόμουν, στα πρώτα μου βήματα, μεγαλώνοντας
όμως ήταν από τα πράγματα τα οποία μου ήταν αρκετά ελκυστικά.

Όσον αφορά το project «ΆΡΤΕΜΙΣ» είναι ένας χώρος αυτή τη
στιγμή στον οποίο γίνεται μία προσπάθεια να πουληθεί ένα
πολύ ποιοτικό προϊόν, όχι απαραίτητα το πιο δημιουργικό προϊόν που θα μπορούσα να βγάλω αλλά μαζί με τον συνεργάτη μου
τον Ζήση ο σκοπός μας είναι να έχουμε ένα Καθαρό προϊόν, ένα
καθαρό ζαχαροπλαστικό προϊόν, να μπορείς να κοιτάς τον πελάτη στα μάτια και να του λες: αυτό είναι ένα γλυκό το οποίο έχει
γίνει με πολύ καλά υλικά, που έχει γίνει με τις προδιαγραφές
ενός γλυκού που είναι προσεγμένο σε όλα του τα επίπεδα και
που δεν επιβιώνει δεύτερη μέρα στην βιτρίνα. Όλα τα υλικά, για
παράδειγμα το γάλα ή η κρέμα γάλακτος που χρησιμοποιούμε
στο παγωτό είναι από την Ιερά Μονή Μακαριωτίσσης έχουμε
δηλαδή συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις πρώτες ύλες μας
και προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε Ελληνικά προϊόντα. Κάποια προϊόντα δυστυχώς ή ευτυχώς είναι πολύ υψηλότερης
ποιότητας γιατί μπορεί να μην τα παράγουμε στην Ελλάδα ή
γιατί μπορεί να υπάρχει καλύτερη παραγωγή από το εξωτερικό.
Προσπαθούμε να δουλεύουμε και με την εποχικότητα, για παράδειγμα τα sorbet μπαίνουν αληθινά φρούτα, στα παγωτά επίσης.
Χρησιμοποιούμε πολύ καλές σοκολάτες και προσπαθούμε να το
αναδείξουμε αυτό όλο σε μία τιμή ώστε να είναι προσιτή, σαφώς
ένα γλυκό από πρώτη ύλη καλής ποιότητας είναι πολύ πιο ακριβό από ένα γλυκό το οποίο το έχουμε παρασκευάσει από διάφορα μίγματα αλλά δεν προσπαθούμε να καλύψουμε την ανάγκη
κάποιου απλά για την γλυκιά γεύση, πράγμα το οποίο μπορεί
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να το καλύψει και ένα περίπτερο. Θέλουμε να προσφέρουμε μία
πολύ καλή και αξιοπρεπή ζαχαροπλαστική εμπειρία.
Κ.Η.: Ελάχιστοι γνωρίζουν τον διαγωνισμό WORLD CHOCOLATE MASTERS θα θέλατε να πείτε λίγα λόγια για την
συμμετοχή σας σε αυτόν τον διαγωνισμό, ο οποίος έλαβε
μέρος στις 16 Μαρτίου 2022;
Ν.Ν.: Ο διαγωνισμός αυτός εν συντομία αν μπορώ να το πω
είναι κάτι σαν τους Ολυμπιακούς αγώνες της σοκολάτας. Οργανώνεται από μία εταιρία σοκολάτας που ονομάζεται Barry του
ομίλου Barry Callebaut και εξετάζει τις δεξιότητες πάνω στη
σοκολάτα πολλών ζαχαροπλαστών παγκοσμίως. Ξεκινάει σαν
διαγωνισμός ο οποίος έχει δύο φάσεις, στην πρώτη φάση είναι τοπικός διαγωνισμός, αναδεικνύει τον chocolate master της
κάθε χώρας ή ευρύτερα σε κάποιες περιοχές, εδώ έγινε και για
την Ελλάδα και για την νοτιοανατολική Ευρώπη. Στη συνέχεια
οι 20 νικητές Chocolate Masters διαγωνίζονται μεταξύ τους στο
Παρίσι προκειμένου να αναδειχθούν και από εκεί υψηλότερες
θέσεις των παγκοσμίων Chocolate Masters.
Είναι ένας διαγωνισμός με πάρα πολύ αγωνία, αγωνίζεσαι με
κορυφαίους ζαχαροπλάστες από όλον τον κόσμο. Είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος ωφελείται πάρα πολύ από το πόσα χρήματα
και πόσα μπορείς να επενδύσεις πάνω σε αυτό. Ανάλογα και με
την χώρα που βρίσκεσαι μπορεί να είναι πιο γνωστός ο διαγωνισμός αυτός όπως για παράδειγμα σε χώρες που η γαστρονομική
τους κουλτούρα είναι σε πιο υψηλό επίπεδο οπότε υπάρχει και
μεγαλύτερη οικονομική υποστηριξη. Όμως πηγαίνεις στον διαγωνισμό, κάνεις ότι καλύτερο μπορείς περνάς καλά στην πορεία
αφού γνωρίζεις και κόσμο. Έχει πάρα πολλά οφέλη!
Όσον αφορά το γλυπτό με το οποίο και έλαβα μέρος στον διαγωνισμό και μου έδωσε τον τίτλο του chocolate master ήταν μία
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στικά ήταν χρησιμοποιήσουμε μία ξύλινη επιγραφή που έγραφε
«tomorrow-Αύριο δηλαδή, αυτό ήταν και το θέμα του φετινού
διαγωνισμού, το αύριο. Εμένα η έμπνευσή μου ήταν: προκειμένου να υπάρχει αύριο πρέπει να καταφέρουμε σήμερα να υπάρξει μία απόλυτη ας το πούμε συμβίωση μία απόλυτη συνέργεια
φύσης και επιστήμης και το παρουσίασα αυτό σε ένα γλυπτό με
τον εξής τρόπο. Ουσιαστικά η φύση κρατάει το αύριο στα χέρια
της, αλλά εμείς με την γνώση μας, με την επιστήμη και με την
ανθρώπινη πινελιά μας του δίνουμε χρώμα το σχηματίζουμε, το
κάνουμε καλύτερο.
Χρησιμοποίησα για αυτό το παράδειγμα το κακάο με τη σοκολάτα, γιατί είναι ένα από τα πιο περίτεχνα παραδείγματα τα οποία
δείχνουν το αποτέλεσμα μιας καλής συνέργειας μεταξύ φύσης,
γνώσης και τεχνολογίας, καθότι το κακάο είναι ένα προϊόν το
οποίο μας το δίνει η φύση μεν αλλά μέσα από την γνώση, την
τεχνολογία, την παράδοση φτιάχνουμε την σοκολάτα. Οπότε χωρίς και τα δύο δε θα είχαμε ποτέ αυτό το αξιόλογο προϊόν.
Όλα τα γλυκά και η σοκολάτα είχαν φτιαχτεί με την φιλοσοφία του ότι μπορούν να μας δώσουν θρεπτικά συστατικά στον
οργανισμό μας. Ήταν γλυκά τα οποία είχαν μεγάλη ποσότητα
αντιοξειδωτικών φυσικής προέλευση προϊόντα και ένα στοιχείο
πάντα τοπικής νότας. Πάντα η παράδοσή μας και οι γεύσεις
τις οποίες έχει κάθε τόπος είναι καλό να αναδεικνύονται, που
καλύτερα από έναν διαγωνισμό ο οποίος έχει διεθνές κοινό έτσι
ώστε να μπορέσουν να αναδειχθούν εκεί.
Κ.Η.: Σας ευχαριστώ πολύ
για τον χρόνο σας
Νικόλας
Νικολακόπουλος
Καίτη Ηλιάδη
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Διατροφή και εφηβεία:
Ποια είναι η διατροφική κατάσταση του σύγχρονου εφήβου;
Συνέντευξη
Μαρίνα Γ. Χάιδα
Κλινική Διατροφολόγος, Msc, MMedSci
Συντονίστρια Βιωματικών Ομάδων Διατροφικών Διαταραχών
Ειδικευμένη στη Χειρουργική της Παχυσαρκίας
Συνεργάτης ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Εκπαίδευση στο Ψυχόδραμα (Ψ.Υ.Κ.Α.Π.)

Ω

αναζήτησης. Στην πραγματικότητα, η εφηβεία έχει μία υπαρξιακή
: Ποια είναι η καταλληλότερη διατροφή που χρειάδιάσταση που μπορεί να είναι δύσκολη και συγκρουσιακή, αλλά έχει
ζεται να ακολουθεί ένας έφηβος;
και μία μαγεία…
Μ.Χ.: Η διατροφή των εφήβων οφείλει να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά λόγω του εξαιρεΩ: Αυξήθηκαν τα ποσοστά διατροφικών διαταραχών στους
τικά γρήγορου ρυθμού ανάπτυξης του σώματος. Η αύξηση
εφήβους κατά τη διάρκεια της καραντίνας λόγω της πανδητων οστών, των μυών, καθώς και η έναρξη εμμήνου ρύσεως
μίας;
στα κορίτσια απαιτούν μία διατροφή πλούσια σε ασβέστιο
Μ.Χ.: Η πανδημία με την κοινωνική της απομόνωση και το μακρο(γαλακτοκομικά προϊόντα, πχ. γάλα, γιαούρτι, κρέμα), σίδηρο (κρέας,
σκελές lock down του περσινού χειμώνα πυροδότησε μία πληθώρα
ψάρι, συκώτι, ξηροί καρποί, κρόκος αυγού, πράσινα φυλλώδη λαχακαθημερινών έντονων συναισθημάτων, άνευ προηγουμένου και μανικά- πχ. σπανάκι), βιταμίνες (λαχανικά- φρούτα) και μονοακόρεστα
ζικά, σε όλους μας. Το φυσικό περιβάλλον ενός
λιπαρά οξέα σε ωμή ιδανικά μορφή (πχ. ελαιεφήβου είναι η καθημερινότητα του σχολείου, τα
όλαδο). Το νερό παίζει έναν σημαντικό ρόλο,
φιλαράκια, οι καθηγητές, η τάξη, οι συναισθημακαθώς η αφυδάτωση συντελεί στον εγκλωβισμό
Η μεσογειακή
τικές συνδέσεις. Απουσία όλων αυτών, ο έφηβος
του λίπους σε κυτταρικό επίπεδο, ενώ η ενυδιατροφή με 3 έως
κλείστηκε στο δωμάτιό του, μπροστά σε οθόνες
δάτωση βοηθάει εντυπωσιακά στον έλεγχο του
5 γεύματα ημέρα
και έζησε ψηφιακά στο μεγαλύτερο μέρος της
σωματικού βάρους. Η μεσογειακή διατροφή με
καθημερινότητάς του. Η θλίψη, η «βαρεμάρα», το
3 έως 5 γεύματα ημέρα αποτελεί την ιδανική
αποτελεί την ιδανιαίσθημα της ματαιότητας, ο θυμός, η παραίτηση
συνθήκη για να «φτάσει» το σώμα του εφήβου
κή συνθήκη για να
και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας επηρέασε
στο μέγιστο ύψος που μπορεί με επάρκεια θρετην εμφάνιση διατροφικών διαταραχών (πχ. παπτικών συστατικών για την υγεία των μυών και
«φτάσει» το σώμα
ανορεξία) και «μπέρδεψε» τον έφηβο να
των οστών.
του εφήβου στο μέγι- χυσαρκία,
κινείται στα άκρα.
στο ύψος που μπορεί
Ω: Τι προβλήματα μπορεί να φέρει μία ανΩ: Ποια είδη διατροφικών διαταραχών μποθυγιεινή διατροφή για τους εφήβους;
με επάρκεια θρεπτιρούν να αντιμετωπίσουν οι έφηβοι;
Μ.Χ.: Πέραν των προβλημάτων υγείας λόγω
κών συστατικών για Μ.Χ.: Οι διατροφικές διαταραχές κατατάσσονται
του Δυτικού τρόπου ζωής και διατροφής, και
σε 3 είδη:
άρα την απομάκρυνσή μας από το αποδεδειγμέτην υγεία των μυών
α) Νευρική Ανορεξία - η διατήρηση του βάρους
να ανώτερο μοντέλο της Μεσογειακής διατροκαι των οστών.
στα κατώτερα φυσιολογικά επίπεδα (στη καλύτερη
φής, η αλήθεια είναι ότι τον έφηβο δεν τον απαπερίπτωση), με διαστρεβλωμένη εικόνα σώματος.
σχολεί η υγεία του με την έννοια που συμβαίνει
Συνοδεύεται απο έντονο φόβο για αύξηση βάρους
σε μεγαλύτερες ηλικίες. Τα κίνητρα του εφήβου
και αλλαγή σχήματος του σώματος, επιδιώκοντας μία παιδική σιλουγια σωστή διατροφή δεν αφορούν το σάκχαρο ή τα αναπνευστικά
έτα. Η απουσία φαγητού συνδέεται συχνά με την ψευδαίσθηση του
προβλήματα (συνοδά νοσήματα παχυσαρκίας), αλλά την όμορφη
αυτοελέγχου.
εικόνα του, την αποδοχή από τον μικρόκοσμό του και τους φίλους
β) Νευρική Βουλιμία - χαρακτηρίζεται από υπερβολική κατανάλωτου, την αποφυγή κοινωνικής απομόνωσής του. Άρα, είναι εύλογο
ση τροφής με μία αίσθηση επιτακτικότητας και μία ταραχή τη στιγμή
να πούμε ότι το κύριο πρόβλημα της ανθυγιεινής διατροφής στους
που συμβαίνει, και αμέσως μετά ακολουθούν αντισταθμιστικές συεφήβους αφορά το αποτύπωμα στο σώμα του, το οποίο επηρεάζει
μπεριφορές (πχ. εμετός, υπερβολική γυμναστική, αφαγία, καθαρτικά
τον ψυχισμό του, την αυτοπεποίθηση, την αποδοχή και τη κοινωχάπια), «ξεφορτώνοντας» έτσι τη τροφή με στόχο τον έλεγχο του βάνικότητά του. Στην εφηβεία προσπαθώ να «βρω τη ταυτότητά μου»
ρους, με δυνητικά επικίνδυνες συνέπειες.
και το σώμα που φιλοξενεί την ύπαρξή μου είναι μέρος αυτής της
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αντιμετώπιση ή διαχείριση του παιδιού με διατροφική διαταραχή.
γ) Διατροφικές Διαταραχές μη προσδιοριζόμενες διαφορετικά - εδώ περιλαμβάνονται οι διαταραχές σίτισης που δεν πληρούν
Ω: Γίνεται να επηρεαστεί η συμπεριφορά ενός εφήβου από τη
τα επιστημονικά πρωτόκολλα και κριτήρια για να χαρακτηριστούν
διατροφή του; Κι αν ναι, πως;
όπως το α και το β. Η «Ορθορεξία» (κατανάλωση υγιεινών/καθαΜ.Χ.: Δεν γίνεται να μην επηρεαστεί. Μοιραία, τα συναισθήματα
ρών τροφών με έναν εμμονικό τρόπο), η «Αδηφαγική διαταραπου εμπλέκονται (είτε σαν αίτια είτε σαν συνέπειχή» -Binge Eating Disorder- (υπερκατανάλωση
ες) από τη διατροφική του διαταραχή θα επηρεάτροφής με επιτακτικότητα, συνοδευόμενη από
σουν τη συμπεριφορά του. Όταν νοιώθω ντροπή,
συναισθήματα απέχθειας, τύψεων και ντροπής,
Στην εφηβεία
ζήλεια, θυμό, αίσθημα αδικίας, σύγκρουση μέσα
χωρίς να αντισταθμίζεται όπως στη νευρογενή
προσπαθώ
μου, κάνω έναν αγώνα, πχ. να μη κάνω εμετό ή
βουλιμία) και τέλος το «Σύνδρομο Νυχτερινής
να μη φάω κάτι λαχταριστό που τρώνε όλοι δίΥπερφαγίας» (παύση βραδινού ύπνου με υπερνα «βρω την
πλα μου, πως γίνεται να μην επηρεαστώ? Μπορεί
φαγία σε φαγητά πλούσια σε λιπαρά, ζάχαρη,
ταυτότητά μου»
να απομονωθώ κοινωνικά για να μην έχω πειρααϋπνία, ανησυχία και συναισθηματικό βύθισμα
σμούς, μπορεί να εκνευριστώ ή να θυμώσω πολύ
τη νύχτα), αποτελούν τις 3 υποκατηγορίες διακαι το σώμα
με κάτι που δεν είναι τόσο σημαντικό, μπορεί να
τροφικών διαταραχών.
που φιλοξενεί
κάνω εκρήξεις θυμού ή ζήλειας, μπορεί να νοιώτην ύπαρξή μου
θω ένα «βύθισμα», μία θλίψη, μία ανελέητη βαρεΩ: Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι διμάρα και να μη ξέρω γιατί…Μπορεί να με ρωτούν
άφορες διατροφικές διαταραχές που μπορεί
είναι μέρος αυτής
τα φιλαράκια στο σχολείο «τί έχεις?» κι εγώ να
να αντιμετωπίσουν οι έφηβοι;
της αναζήτησης.
εκνευρίζομαι ή να βυθίζομαι ή απλά να μη ξέρω
Μ.Χ.: Πολύ ουσιαστική αυτή η ερώτηση. Το
να απαντήσω και να νοιώθω ανεπαρκής. Πολλά
πρώτο και πιο σημαντικό είναι τα αίτια. Είναι
τα «μπορεί»…
το/τα «Γιατί?» Εδώ χρειάζεται μία διάθεση κατ’
αρχήν από τους γονείς να δούν, να ασχοληθούν, να δώσουν χρόΩ: Πολλοί έφηβοι δεν καταναλώνουν πρωινό γεύμα. Ποιες είνο και να νοιώσουν, να συνδεθούν (ή να προσπαθήσουν να συνναι οι συνέπειες αυτού;
δεθούν) με το παιδί τους. Συζητήσεις, προσπάθεια για κατανόηση,
Μ.Χ.: Το πρωϊνό γεύμα είναι ένα καύσιμο για το αμάξι-σώμα μου.
συχνή προσπάθεια για σύνδεση, αποδοχή, επίγνωση και έκφραση
Και είναι και μία απόλαυση που συνδέεται με τον ψυχισμό μου.
συναισθημάτων χωρίς ταμπού μέσα στην οικογένεια είναι το χρυΗ πρώτη απόλαυση της ημέρας! Η απουσία του μπορεί να φέρει
σό δισκοπότηρο για να προσχωρήσει η οικογένεια σε οποιαδήποτε
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Ακριβώς επειδή η εφηβεία συνδέεται με μία συναισθηματική πολυπλοκότητα και μία υπαρξιακή αναζήτηση, οι πυροδότες μπορεί να
είναι πολλοί και διαφορετικοί, ανάλογα με τη προσωπικότητα και τις
«ποιότητες», τις δυναμικές δηλ, του κάθε παιδιού. Η μη-πίστη στον
εαυτό μου, η μη-αποδοχή από τους δικούς μου, η μη ουσιαστική επικοινωνία στην οικογένειά μου, η μη- έκφραση των συναισθημάτων
μου από μικρή ηλικία, η κλειστότητα, τα συναισθηματικά «ταμπού»
μεγαλώνοντας σε μία Ελληνική οικογένεια, το
«φαίνεσθαι» και το πόση αξία μου δίνω τελικά,
πυροδοτούν τα «πειράματα» με το σώμα μου
πηγή
στην εφηβεία.

σωματική εξάντληση, δυσθυμία «downίλα»- ας μου επιτραπεί ό όρος,
καθώς και εκνευρισμό. Επίσης, αν μείνω ώρες νηστικός/ή, μοιραία
θα καταναλώσω μεγαλύτερες ποσότητες το μεσημέρι/ απόγευμα,
επηρεάζοντας το βάρος μου, φλερτάροντας με τον φαύλο κύκλο της
βουλιμίας (δεν νοιώθω καλά- τρώω πολύ- δεν νοιώθω καλά επειδή έφαγα πολύ- ξανατρώω για να απαλύνω το δύσκολο συναίσθημα
κ.ο.κ).
Ω: Ποιο είναι το μέγιστο κακό (εκτός του
θανάτου) που μπορεί να πάθει ένας έφηβος
από μία διατροφική διαταραχή;
Μ.Χ.: Πέραν της σωματικής βλάβης (πχ. αμηνόρροια στα κορίτσια, προβλήματα οδοντιατρικής φύσεως, πρόβλημα μεταβολικό), ξεκάθαρα η
σύνδεση με τον εαυτό. Δηλ. η χαμηλή αυτοπεποίθηση, έντονα καθημερινά, δύσκολα διαχειρίσιμα,
συναισθήματα και συμπεριφορές (πχ. ντροπή,
θυμός, εκνευρισμός, φόβος, ζήλεια, βαθιά θλίψη,
υπονόμευση εαυτού, γνωριμία με τον «εσωτερικό
μου σαμποτέρ» σε αρκετά νεαρή ηλικία, κτλ…).

Η
για τις διατροφικές
διαταραχές μπορεί
να είναι κάποιο
άλυτο συναίσθημα
που σχετίζεται με
χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη αξίας ή καταπιεσμένο
τραύμα.

Ω: Πώς ξεκινούν οι διατροφικές διαταραχές
στους εφήβους; Από πού πηγάζουν;
Μ.Χ.: Εξαιρετικά ουσιώδης ερώτηση, εξαιρετικά
δύσκολο να απαντηθεί σε λίγες γραμμές.
Η πηγή μπορεί να είναι κάποιο άλυτο συναίσθημα που σχετίζεται
με χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη αξίας ή καταπιεσμένο τραύμα. Οι
άνθρωποι στρεφόμαστε συχνά στην προσπάθεια να ελέγχουμε την
πρόσληψη τροφής ή να «τρώμε τα συναισθήματά τους» αντί να αντιμετωπίζουμε το υποκείμενο πρόβλημα που δεν είναι συνειδητό.
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Ω: Η εμμονή με τα υγιεινά τρόφιμα (νευρική
ορθορεξία) μπορεί να προκαλέσει προβλήματα;
Μ.Χ.: Η νευρική ορθορεξία έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό την κοινωνική απομόνωση ή την
αίσθηση ότι «δεν με καταλαβαίνουν». Την καθημερινή αίσθηση ότι «τη σπάω στη παρέα» γιατί
εγώ δεν μπορώ να ακολουθήσω εξόδους σε καταστήματα «γρήγορου φαγητού» και στα γεύματα
με τη παρέα, μετράω τις μπουκιές μου, αφαιρώ
από το γεύμα μου τις τροφές που θεωρώ ότι με
βλάπτουν και αυτή η διατροφική συμπεριφορά
ξεκινά σιγά σιγά να με προσδιορίζει και να νοιώθουν εκνευρισμό οι δικοί μου, κυρίως η οικογένειά μου, που απλά
δεν κατανοεί τι ακριβώς που συμβαίνει. Ούτε εγώ το κατανοώ στη
πλήρη διάστασή του αυτό που κάνω. Και αυτό με μπερδεύει και μπορεί να γίνει βασανιστικό στη καθημερινότητά μου. Τέλος, η υπερβολική απώλεια βάρους μπορεί επίσης να είναι ένα πρόβλημα.

Ω: Μπορεί να ξεπεράσει κάποιος μία διατροφική διαταραχή
πραγματικό νοιάξιμο για αυτό που συμβαίνει αλλά και διακριτικά.
χωρίς τη συμβουλή κάποιου ειδικού;
Μ.Χ.: Όχι. Γιατί, όμως, όχι? Ο ειδικός επειδή δεν εμπλέκεται συναιΩ: Ποια είναι τα εμφανή συμπτώματα που μπορεί ο οποιοσσθηματικά με τον έφηβο (τον κατανοεί, τον συμβουλεύει, συνδέεται
δήποτε να αντιληφθεί για κάποιον που έχει διατροφική διαμαζί του, αλλά δεν τον αγαπά, δεν έχει προσδοκίες από αυτόν όπως
ταραχή;
πχ. οι γονείς του), είναι πιο εύκολο να προσεγγίσει την πηγή του
Μ.Χ.: Πέραν του σωματικού, που από κάποια στιγμή και μετά,
προβλήματος, χωρίς να τον κρίνει. Με μία αποδοχή λόγω του ρόαπλά φαίνεται (υπερβολική απώλεια ή αύξηση κιλών), τα συμπτώλου του. Ο κατάλληλος ειδικός υγείας που έχει
ματα στη συμπεριφορά μπορεί να είναι: η κοιμία αποδοχή, μία κατανόηση, μία σχέση εμπινωνική απομόνωση, ο έντονος εκνευρισμός και
Ο κατάλληλος ειδικός εκρήξεις θυμού που δεν υπήρχαν παλαιότερα, το
στοσύνης και μία καλή σύνδεση με τον έφηβο,
υγείας που έχει μία
είναι, ίσως, ο καταλληλότερος «συνοδός» του
αίσθημα της ντροπής ή της αδικίας, το «κλείσιεφήβου για να αντιμετωπίσει και να διαχειριμο» στον εαυτό, η υπερβολική ενασχόληση με το
αποδοχή, μία καταστεί τη διατροφική του διαταραχή.
φαγητό και το επιτακτικό τρέξιμο στη τουαλέτα
νόηση, μία σχέση
αμέσως μετά το γεύμα.
εμπιστοσύνης και
Ω: Ποιο είναι το ποσοστό εφήβων παγκοσμίως που πάσχουν από διατροφικές διαΩ: Σας ευχαριστούμε θερμά.
μία καλή σύνδεση
ταραχές;
με τον έφηβο, είναι,
Μ.Χ.: Ο επιπολασμός της Παγκόσμιας ΔιατροΣυντακτική Ομάδα:
ίσως, ο καταλληλόφικής Διαταραχής αυξήθηκε από 3,4% σε 7,8%
Γιώργος Αγγελόπουλος, Σωκράτης Αθανασίου,
τερος «συνοδός» του Σύλια Βοσυνιώτη, Κατερίνα Γεωργιοπούλου,
από το 2000 έως το 2019. Ακόμα, δεν έχουμε
επιστημονικά δεδομένα από το διάστημα του
Παναγιώτης Γιαλέρνιος, Τόνια Δανιηλίδου,
εφήβου για να διαCovid. Όταν θα έχουμε, θα έχουν σίγουρα, μεΜελίνα Δημοπούλου, Ελένη Δράκου, Θωμάς
χειριστεί τη διατρογάλο ενδιαφέρον και θα αποτελέσουν τροφή
Ζακυνθινός, Θοδωρής Θεοδόσης, Θεοδώρα
φική του διαταραχή. Καντζάβελου, Λυδία Κοτζαμπουγιούκου,
για σκέψη και παραπάνω έρευνα.
Χρήστος Κυρίτσης, Εμμανουέλα Λαμπρίδη,
Βασίλης Μίντζολης, Γιάννης Μπιλτσάρης, Γιάννης Προδρόμου,
Ω: Τι πρέπει να κάνει ο οικογενειακός και κοινωνικός περίγυΜάιρα Σιαμάτρα – Τσιγαρίδη, Γιάννης Φύσσας.
ρος του ατόμου που πάσχει από διατροφική διαταραχή;
Μ.Χ.: Κατ’ αρχήν να έχει ανοιχτά τα μάτια να το δει εγκαίρως.
Υπεύθυνη καθηγήτρια:
Να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον/την έφηβο/η χωρίς
Χριστίνα Μπορομπόκα, Φιλόλογος
να τον/την κρίνει. Με μία αποδοχή. Με μία αγκαλιά. Με ένα
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Γιάννης Σεβδικαλής
Συνέντευξη
Ομάδα μαθητών και μαθητριών από την Γ΄ γυμνασίου συνομίλησε
με τον πέμπτο Παραολυμπιονική Γιάννη των 400 μέτρων T62 στο Τόκιο.

Λ

ίγα λόγια για τον Γιάννη
ο Έλληνας αθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στους
O Γιάννης Σεβδικαλής, ο 21χρονος –τότε- σερβιτόρος
Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο στον τελικό των 400 μέκινούμενος με ποδήλατο στις γραμμές του τρένου στην
τρων T62 όπου τερμάτισε στην πέμπτη θέση με χρόνο 52.51. Η
Κωνσταντινουπόλεως, δεν πρόσεξε, ούτε άκουσε το
επίδοση του αποτελεί νέο Πανελλήνιο ρεκόρ.
τρένο που ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα
να τον παρασύρει και να χάσει και τα δύο του πόδια,
Ο Γιάννης Σεβδικαλής έχει κερδίσει και το θεατρικό στοίχημα,
παραδίδει μαθήματα ζωής.
αφού μετρά ήδη μία εμφάνιση στο Αρχαίο Θέατρο της ΕπιδαύΟ διπλός ακρωτηριασμός δεν τον απογοήτευσε, ούτε τον καθήρου. Το καλοκαίρι του 2016, συμμετείχε ως μεταμοντέρνος Ολύλωσε σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Αντίθετα, ευγνώμων που είχε
μπιος Δίας στις Όρνιθες και όπως εξήγησε ο σκηνοθέτης του έρκερδίσει το στοίχημα της ζωής, μετέτρεψε την αδυναμία του, σε
γου, Νίκος Καραθάνος, τον επέλεξε γιατί είναι η απτή απόδειξη
δύναμη. Αρωγός στην προσπάθεια του Γιάννη, η ιδιωτική πρωτου μηνύματος της κωμωδίας του Αριστοφανή, της πίστης στο
τοβουλία για την οικονομική του ενίσχυση. Αμέσως μετά το ατύαπίστευτο.
χημα, με την βοήθεια φίλων και γνωστών διοργανώθηκε μεγάλη
συναυλία στον Βοτανικό, που διαδόθηκε και από τα social media
(μέσα κοινωνικής δικτύωσης) με τη συμμετοχή είκοσι καλλιτεΩ: Κύριε Σεβδικαλή, καλησπέρα. Το σχολείο μας, μας έχει
χνών, όπου συγκεντρώθηκε ένα σεβαστό οικονομικό ποσό.
μάθει να αποδεχόμαστε οτιδήποτε διαφορετικό εντάσσοντάς
Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών άνοιξε ειδικό τρατο στο σύνολο χωρίς διακρίσεις, ενώ διαθέτει και κάποιες
πεζικό λογαριασμό και κάλεσε τον κόσμο να
βασικές προδιαγραφές για τα άτομα με ειστηρίξει την αγορά τεχνητών μελών και την
δικές ανάγκες. Συνεπώς, η επίσκεψή σας
όταν το μυαλό μας
αποκατάσταση του νεαρού παιδιού. Ο κόσμος
θα μπορέσει να διαδόσει τον τρόπο σκέσκέφτεται την αρνη- ψης του σχολείου μας. Θα θέλαμε να σας
ανταποκρίθηκε και μέσα σε 19 μέρες συγκεντρώθηκαν σχεδόν σαράντα χιλιάδες ευρώ.
τική πλευρά, να μην ρωτήσουμε, λοιπόν, πως νιώσατε κατά τη
Έτσι, καλύφθηκαν τα έξοδα για τα πρόσθετα
διάρκεια του ατυχήματος και μετά;»
το βάζουμε κάτω,
μέλη.
Γ.Σ.: Όταν έγινε το ατύχημα δεν είχα λιποαλλά να λέμε
Μέχρι τις αρχές του 2014 περπατούσε με δεθυμήσει, όπως συνήθως συμβαίνει. O ορπως ακόμα κι αν
κανίκια. Την άνοιξη του ίδιου έτους, με παρόγανισμός μας έχει ένα μηχανισμό που όταν
τρυνση φίλου του, αποφάσισε να ξεκινήσει
γίνεται ένα σοβαρό ατύχημα καταλαβαίνει
δεν μπορούμε
πορεία πρωταθλητισμού. Άλλωστε, από μικρή
ότι είναι επικίνδυνα τα πράγματα, οπότε λινα αλλάξουμε μια
ηλικία είχε επαφή με τον ερασιτεχνικό αθληποθυμάει, για να μην έχει πολλές λειτουργίες
κατάσταση, τουλάχι- να επιτελέσει. Ενώ είχα χτυπήσει πολύ στα
τισμό, αφού έπαιζε μπάσκετ στον Τρίτωνα,
ενώ, μέχρι τα 21 του χρόνια, το τρέξιμο και η
στον να μάθουμε να πόδια μου, δεν είχε γίνει απευθείας ακρωκολύμβηση ήταν μέρος της καθημερινότητάς
τηριασμός. Γενικά, σε όλο μου το σώμα είχα
ζούμε με αυτή.
του. Και τα κατάφερε.
τραυματιστεί αλλά πιο πολύ στους αστραγάλους. Επειδή, όμως, ο οργανισμός μου ήταν
Συμμετείχε για πρώτη φορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
δυνατός, δε λιποθύμησα, γι’ αυτό και θυμάμαι τα πάντα από το
ΑΜΕΑ αγωνιζόμενος στον δίσκο και έριξε βολή στα 23,58 μ.
ατύχημα. Έλεγα στον εαυτό μου: «Γιάννη δεν μπορεί να φύγεις
Πολύ σύντομα, ακολούθησε και το ντεμπούτο του σε διεθνείς
έτσι, δεν γίνεται να πεθάνεις, δεν πρέπει να πεθάνεις. Πώς την
διοργανώσεις, και συγκεκριμένα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2014
πάτησες έτσι;». Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας τονίσω ότι
στο Γκροσέτο της Ιταλίας. Σήμερα, είναι ήδη κάτοχος δύο Παστον δρόμο και στη ζωή γενικότερα, πρέπει να προσέχουμε δινευρωπαϊκών ρεκόρ στο ακόντιο F43 και στο άλμα εις μήκος,
πλά και τριπλά, να έχουμε τα μάτια μας δεκατέσσερα. Είναι πολύ
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σημαντικό να προσέχουμε πρώτα εμείς τη ζωή μας και στη συνέχεια να προσέχουμε και τις ζωές των άλλων. Άμα αυτά τα δύο
συμβούν όλοι θα είμαστε μια χαρά. Το ζήτημα είναι ότι δεν πρέπει πάντα να αφήνουμε τη μοίρα μας στους άλλους, πρέπει και
εμείς να δρούμε σωστά και να προσέχουμε. Άμα είστε σωματικά
και ψυχικά υγιείς μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Βέβαια, από τις
δυσκολίες μαθαίνουμε, ωστόσο δεν πρέπει να
παίζουμε και να ρισκάρουμε με τη ζωή μας.

τε! Είμαι καλά. Θα την βρούμε την άκρη!». Ήμουνα χαρούμενος,
που υπήρχαν άνθρωποι εκεί, που ήμουνα ζωντανός και που
έμαθα ότι μπορώ να περπατήσω. Οπότε το ένα έφερε το άλλο
και δε λυπήθηκα ποτέ, δεν είπα ποτέ «γιατί σε μένα;». Είπα στον
εαυτό μου ότι θα προσπαθήσω λίγο λίγο τη φορά, για να φτάσω
εκεί που μπορώ.

Η προσαρμογή
μου! Δεν ήταν αδύνατη! Δεν ήταν
ακατόρθωτη! Σαφέστατα, δεν ήταν και
εύκολη! Στην αρχή
ειδικά, έπρεπε να
παλέψω με τον
εαυτό μου και να
πιστέψω ότι μπορώ
να τα καταφέρω.

Μετά από το ατύχημα λοιπόν, αφού κατάλαβα ότι ήμουν ζωντανός, συνειδητοποίησα τη
σοβαρότητα της κατάστασης και ότι θα μπορούσα να είχα πεθάνει. Είδα, όμως, την θετική πλευρά: ότι δηλαδή είμαι ακόμα ζωντανός.
Δεν έμεινα στο αρνητικό κομμάτι, στο ότι
είχα δηλαδή χτυπήσει ή στο τι θα κάνω μετά
ή πώς θα περπατήσω. Ποτέ δε τα σκέφτηκα
αυτά. Πραγματικά, είμαστε φτιαγμένοι για να
θέλουμε να ζήσουμε. Ως άνθρωποι έχουμε
εξελιχθεί τόσο, που θα πρέπει όταν το μυαλό
μας σκέφτεται την αρνητική πλευρά, να μην
το βάζουμε κάτω, αλλά να λέμε πως ακόμα
κι αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε μια κατάσταση, τουλάχιστον να μάθουμε να ζούμε με
αυτή.
Οπότε, την επόμενη μέρα, ξυπνώντας, όταν κατάλαβα ότι ήμουν
ζωντανός και πριν μάθω ότι είχα ακρωτηριαστεί, βλέπω τους
γονείς μου και κάποιους φίλους μου και παρόλο τον πόνο μου,
το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να χαμογελάσω στους δικούς
μου και να τους πω: «μαμά μπαμπά, όλα καλά! Μην ανησυχεί-

Ω: Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των φίλων
και της οικογένειάς σας όταν έμαθαν για
το ατύχημα;

Γ.Σ.: Αυτό γενικά έχει να κάνει με τον άνθρωπο αλλά στη δική μου περίπτωση φυσικά
ανησύχησαν, τρόμαξαν και δεν μίλαγαν. Τους
έβλεπα ότι ήταν πολύ στενοχωρημένοι και
λυπημένοι. Δεν ήξεραν τι να πουν, πώς να
αντιδράσουν. Και εκεί είναι που κατάλαβα ότι
πρέπει να τους καθησυχάσω. Να τους δείξω
ότι είμαι ζωντανός, ότι είμαι καλά, παρ’ όλο
που υπήρχε μια δυσκολία εκείνη τη στιγμή.
Έπρεπε να τους πω ότι ένιωθα τυχερός στην
ατυχία μου. Τυχερός που είμαι ζωντανός. Δεν
ήξεραν, όμως, αν τους έλεγα την αλήθεια ή
προσποιούμουν. Οπότε έπρεπε να περάσει
πάρα πολύς χρόνος για να καταλάβουν ότι όντως ήμουνα καλά.
Αλλά πάντα ήταν εκεί! Στα δύσκολα με στήριξαν πολύ οι δικοί
μου άνθρωποι, η οικογένεια μου και οι φίλοι μου. Ήταν δίπλα
μου σε ό,τι χρειαζόμουν, γιατί -κακά τα ψέματα-, η αρχή είναι
πολύ δύσκολη. Στο να καταφέρεις, δηλαδή, να κάνεις τα πρώτα
σου βήματα με τα προσθετικά πόδια. Πρέπει να έχεις υπομονή
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και επιμονή, τόσο εσύ όσο και οι δικοί σου άνθρωποι, που σε
βοηθάνε κάθε μέρα. Όταν, λοιπόν, εγώ κατάφερα να είμαι αυτάρκης και να μπορώ να κάνω σε καθημερινή βάση μόνος μου
πράγματα ξεκίνησα τον αθλητισμό, ξεκίνησα να πετυχαίνω και
ήμουν χαρούμενος. Μόλις άρχισαν να ξεπερνούνται οι δυσκολίες, τότε πραγματικά οι γονείς μου κατάλαβαν ότι είμαι καλά και
καθησυχάστηκαν.

μου τόσο πρακτικά όσο και χρονικά. Παρ’ όλ’ αυτά έχω βρει τους
ρυθμούς μου και τους τρόπους να τα αντιμετωπίζω όλα αυτά και
όλα βαίνουν καλώς.

Δεν ήταν εύκολη η προσαρμογή μου! Δεν ήταν αδύνατη! Δεν
ήταν ακατόρθωτη! Σαφέστατα, δεν ήταν και εύκολη! Στην αρχή
ειδικά, έπρεπε να παλέψω με τον εαυτό μου και να πιστέψω ότι
μπορώ να τα καταφέρω. Δεν είχα ιδέα για τα προσθετικά μέλη,
δεν είχα ιδέα για τον ακρωτηριασμό. Έπρεπε να έρθω σε επαφή
Ω: Πόσο άλλαξε η ζωή́ σας μετά το ατύχημα; Ήταν εύκολη η
με νέες πληροφορίες και εμπειρίες και να μάθω να πορεύομαι
προσαρμογή σας μετά την αποκατάστασή;
με αυτές στην καθημερινότητα μου. Ο στόχος δεν
θα επιτευχθεί ποτέ την επόμενη μέρα ή την μεΓ.Σ.: Σαφέστατα η ζωή μου άλλαξε ! Παρ
Έχω παρατηρήσει
θεπόμενη. Χρειάζεται υπομονή αλλά και επιμονή.
’όλο που ‘χω βρει τους ρυθμούς μου, σίπως όταν κάποιος
Όταν είμαστε ενεργοί και κάθε μέρα προσπαθούμε
γουρα έχω δυσκολίες με τα προσθετικά
νιώθει καλά
να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, αυτό που θέλουμε,
μέλη, αφού πρόκειται για μια αναπηρία.
αυτό που περιμένουμε, τότε θα φτάσουμε και στην
Αναπηρία τι σημαίνει; Αναπηρία δεν σημε τον εαυτό του
επίτευξη του στόχου μας.
μαίνει ότι έχω ακρωτηριαστεί, αλλά το
εξωτερικεύει
ότι δεν έχω εύκολη πρόσβαση σε πολλά
αυτή την ενέργεια
πράγματα, όπως έχει ένας συνηθισμέΩ: Υπάρχει κάτι που σας έχει λείψει περισσότεκαι δεν επιτρέπει
νος άνθρωπος. Δεν μπορώ εύκολα να
ρο από́ τη ζωή́ σας πριν το ατύχημα;
στους
μείνω όρθιος για πολλή ώρα, δεν μπορώ
εύκολα να ανέβω σκάλες. Όταν δεν έχω
«κακοπροαίρετους» Γ.Σ.: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορώ να σας
τα πόδια μου δεν μπορώ ούτε να περνα τον επηρεάσουν πω πως δε μου ‘χει λείψει τίποτα. Πώς έφτασα,
πατήσω , ούτε να τρέξω εύκολα. Μπορώ
όμως, σ’ αυτή την παραδοχή; Πρώτον, έχω αποδεμε οποιονδήποτε
να τα κάνω, αλλά με διαφορετικό τρόπο
χτεί αυτό που μου συμβαίνει. Είναι πλέον, η ταυτρόπο.
πλέον. Επίσης, στη ζωή μου χρειάζομαι
τότητα μου ! Δεν είπα ποτέ: «Γιατί σ’ εμένα;». Δεν
περισσότερο χρόνο για απλές καθημεριείπα ποτέ: «Αχ! Γιατί τα πόδια μου είναι έτσι; Γιατί
νές συνήθειες. Για παράδειγμα μέσα στη μέρα χρειάζομαι 3 με
δεν μπορώ να κάνω αυτό; Γιατί δεν μπορώ να κάνω εκείνο;».
4 ώρες να σκουπίσω τα πόδια μου εφόσον πρέπει να τα πλένω
Είναι γεγονός ότι, για να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες, πρέπει
περισσότερο από μια φορά, για να υπάρχει καθαριότητα. Επίνα τις αποδεχτούμε και να βρούμε τρόπους να τις επιλύσουμε
σης, πρέπει να αφαιρώ κατά διαστήματα τα προσθετικά μέλη
ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό αποκαι να ξεκουράζομαι, γιατί πέφτουν πολλές πιέσεις στα πόδια
τέλεσμα, γιατί ο χρόνος περνάει. Κι εσείς, αγαπητά μου παιδιά,
μου λόγω της πολύωρης χρήσης τους. Άρα έχει αλλάξει η ζωή
που είστε τώρα μικρά, όσο μεγαλώνετε τόσο περισσότερο θα μα-
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θαίνετε και θα βρίσκετε τρόπους να γίνεστε καλύτεροι άνθρωποι και να αντιμετωπίζετε ό,τι και να συμβεί στη ζωή σας. Δεν
πρέπει να τα παρατάτε, αλλά να προσπαθείτε για την δική σας
ευτυχία. Αυτό είπα κι εγώ στον εαυτό μου : «Θα κάνω ό,τι μπορώ
για να είμαι καλά εγώ αλλά και οι δικοί μου άνθρωποι. Θα κάνω
ό,τι είναι εφικτό για να λύσω το πρόβλημα μου κι αν δεν μπορώ
να το λύσω, τουλάχιστον να το αποδεχτώ και να ζήσω με αυτό!».
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι ευτυχισμένος ! Δεν ανησυχώ για τίποτα! Έχω μάθει να μην αγχώνομαι και να μη φέρνω
προβλήματα στη ζωή μου που δεν είναι σημαντικά, όπως το να
προλάβω ένα λεωφορείο.
Ω: Μπορείτε να μας περιγράψετε την καθημερινή σας ρουτίνα;
Γ.Σ.: Όταν ξυπνάω πρέπει να βάλω τις κάλτσες σιλικόνης. Είναι
οι κάλτσες που φοράω κάτω από την επιγονατίδα και το πόδι για
μισή ώρα, ώστε να συνηθίσει το πόδι μου. Γιατί αν βάλω κατευθείαν την θήκη θα ερεθιστεί, θα με πονάει και δεν θα μπορώ να
περπατήσω. Οπότε έχω ένα πρόγραμμα κινήσεων που πρέπει
να ακολουθώ, για να προλάβω οτιδήποτε με δυσκολέψει στην
καθημερινότητά μου. Μετά σηκώνομαι, βάζω τα πόδια μου,
τρώω το πρωινό μου, χρησιμοποιώ τα μέσα μεταφοράς και πηγαίνω στην προπόνηση μου. Κάπως έτσι κυλάει ζωή μου μέχρι
να επιστρέψω στο σπίτι μου αργά το απόγευμα, για να ξεκουραστώ. Και η δική μου ξεκούραση ισοδυναμεί με την αφαίρεση
των προσθετικών μελών, οπότε καταλαβαίνετε ότι στο χώρο του
σπιτιού μου έχω και ένα αναπηρικό αμαξίδιο, για να κινούμαι,
όταν δε φοράω τα πόδια μου. Όπως εσείς βγάζετε τα ρούχα σας
και τα παπούτσια σας, εγώ βγάζω τις προσθήκες.

Ω: Έχετε βιώσει ποτέ τον ρατσισμό (π.χ. σας μιλούν/κοιτούν
ποτέ περίεργα);
Γ.Σ.: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή! Να σας πω την αλήθεια, πιστεύω πως ο ρατσισμός σε μεγάλο βαθμό είναι μέσα μας. Αν
εμείς έχουμε αποδεχτεί τον εαυτό μας όπως είναι, χωρίς να μας
ενδιαφέρει τι θα πουν οι άλλοι, δεν θα επηρεαστούμε. Αλλάζουμε ότι θέλουμε εμείς οι ίδιοι να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε.
Έτσι οτιδήποτε βρίσκεται έξω από τον εαυτό μας δε μας επηρεάζει και δε μας απασχολεί. Έχω παρατηρήσει πως όταν κάποιος
νιώθει καλά με τον εαυτό του εξωτερικεύει αυτή την ενέργεια
και δεν επιτρέπει στους «κακοπροαίρετους» να τον επηρεάσουν
με οποιονδήποτε τρόπο. Και επειδή έχω πλήρως αποδεχτεί τον
εαυτό μου δεν έχω δεχτεί και ποτέ ρατσισμό. Να έχει υπάρξει
κάποιος που με έχει λυπηθεί; Ίσως! Να έχω δει κάποια περίεργη
ματιά; Ναι. Αλλά δεν το αφήνω να με επηρεάσει. Όντως η εικόνα μου δεν είναι κάτι που βλέπει κανείς κάθε μέρα, οπότε είναι
φυσιολογικό να προκαλεί την περιέργεια. Όμως, επειδή ενσωματώθηκα αμέσως στον περίγυρό μου, άρχισε και ο ευρύτερος
κόσμος να το αποδέχεται πιο εύκολα.
Ω: Πώς προέκυψε η επαφή σας με τον αθλητισμό;
(Τι σας παρότρυνε;)
Γ.Σ.: Εγώ όταν ήμουνα μικρός προσπαθούσα να βρω αυτό που
μου αρέσει να κάνω καθημερινά και το οποίο θα μου αποφέρει χρήματα, γιατί δεν κάνεις μια δουλειά μόνο για τα χρήματα,
θες και να σου αρέσει, για να μην αισθάνεσαι ότι δουλεύεις.
Συνειδητοποίησα, λοιπόν, πως πάντα μου άρεσε ο αθλητισμός,
Η γυμναστική, η βιολογία ήταν τα αγαπημένα μου μαθήματα

ΑΔΡΑΞΕ 2022 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΩΘΗΣΗ 65

ρείς να γίνεις και πρωταθλητής, δηλαδή επαγγελματίας αθλητής!» Και λέω: «Αυτό είναι!». Πέρασαν τα χρόνια, πέρασα δύσκολα για να βγάλω χρήματα. Δεν έκανα αυτό που ήθελα, αλλά
το να πετύχω το όνειρό μου ήταν πάντα στο πίσω μέρος του
μυαλού μου. Ήθελα να μαζέψω χρήματα, να σπουδάσω. Μετά
Απ’ ότι καταλαβαίνετε εκ των υστέρων, το άθλημα που με κέρδιτο ατύχημα, άνοιξαν οι πόρτες και ήρθε η ευκαιρία να ακολουσε τελικά είναι ο στίβος, αλλά δεν πρόλαβα να το καταλάβω πριν
θήσω το όνειρο μου. Ξεκίνησα να αθλούμαι πρώτα για μένα,
ενηλικιωθώ. Και επειδή δεν τα κατάφερνα καλά και στο σχολείο,
για την υγεία μου (σωματική και ψυχική) και
έπρεπε τελειώνοντας το λύκειο να βγω έξω να
για να δω αν είμαι και καλός. Και τελικά, καδουλέψω, για να βγάλω χρήματα και να βοΠαρ’ όλο που
τάλαβα ότι όχι μόνο μου άρεσε αλλά ήμουν
ηθήσω στο σπίτι μου. Δούλεψα, λοιπόν, ως
συχνά δεν κάνουμε και καλός, και μέρα με τη μέρα πετύχαινα όλο
σερβιτόρος. Ωστόσο, πάντα μέσα μου υπήρχε
και περισσότερα πράγματα φτάνοντας εδώ
η ανάγκη για τον αθλητισμό. Επιθυμούσα να
αυτό που μας αρέπου είμαι τώρα. Οπότε ξαναλέω, μια δύσκολη
γίνω ή αθλητής ή γυμναστής ή κάτι παρεμσει, αλλά γνωρίζου- στιγμή μπορεί να είναι η ευκαιρία για να σας
φερές. Ήμουν πάντα άνθρωπος που ήθελε να
φέρει πιο κοντά στον στόχο σας!
δουλεύει και να πετυχαίνει, είχα φιλοδοξίες.
με ότι μας φέρνει
Ήμουν ευγενικός, ήμουν καλός στη δουλειά
ένα βήμα πιο κοντά Ω: Ποιες δυσκολίες συναντάτε κατά την
μου ως σερβιτόρος και γενικά σε όλους τους
στο στόχο μας
τομείς της ζωής μου πάντα μ’ αρέσει να πετυδιάρκεια της προπόνηση σας;
χαίνω με ό,τι ασχολούμαι. Και παρ’ όλο που
δεν πρέπει
συχνά δεν κάνουμε αυτό που μας αρέσει, αλλά
Γ.Σ.: Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες. Βέβαια,
να τα παρατάμε.
γνωρίζουμε ότι μας φέρνει ένα βήμα πιο κοόπως είπαμε, κάθε δυσκολία άμα δεν μπορείς
ντά στο στόχο μας δεν πρέπει να τα παρατάμε.
να την αλλάξεις, την υπομένεις, την αποδέχεΑγαπήστε αυτό που κάνετε, γιατί θα σας οδηγήσει στο στόχο σας
σαι και προσπαθείς να κάνεις ότι καλύτερο μπορείς. Δεν απογοκαι ας μην είναι αυτό που πραγματικά σας ενδιαφέρει εκείνη τη
ητεύεσαι! Πάντα προσπαθείς! Ποτέ δε σταματάς να προσπαθείς.
στιγμή. Μόνο έτσι θα πετύχετε αν δεν έχετε όλα τα απαραίτητα
Αυτό είναι το πιο σημαντικό! Αλλά οι δυσκολίες που συναντάω
εφόδια-προσόντα.
γενικότερα είναι στο στάδιο, όπου προπονούμαι, γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. Επίσης, σημαντικό ζήτημα είναι
Και ξαφνικά… γίνεται το ατύχημα και λες τώρα να ξεκινάει μια
η ανεπαρκής οικονομική στήριξη του κράτους για έναν αθλητή
δύσκολη περίοδος! Έλα όμως, που έρχεται ένας άνθρωπος στο
του δικού μου επιπέδου. Ωστόσο, μαθαίνω να συνυπάρχω με
νοσοκομείο και μου λέει: «Ξέρεις κάτι Γιάννη, όχι μόνο μπορείς
αυτές, κάνοντας ότι μπορώ για να πραγματοποιήσω τα όνειρά
να περπατήσεις, μπορείς και να αθληθείς κι αν είσαι καλός, μπομου.
στο σχολείο. Μεγαλώνοντας ήθελα να γίνω αθλητής. Δεν έτυχε
όμως, ούτε να το κυνηγήσω, ούτε να βρω το άθλημα που μου
ταίριαζε.
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Ω: Ετοιμάζεστε για τους επόμενους Παραολυμπιακούς;
Γ.Σ.: Ένας αθλητής πάντα ετοιμάζεται για τον επόμενο αγώνα.
Εννοείται πως ο στόχος μου αυτή τη στιγμή είναι οι επόμενοι
Παραολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι το 2024. Μέχρι να φτάσουμε, όμως, στους αγώνες πρέπει κάθε μέρα να ακολουθούμε ένα
πρόγραμμα και κάθε μέρα να κοιτάμε να είμαστε καλύτεροι από
την προηγούμενη μέρα. Εγώ έχω μάθει ένα τρόπο να συγκρίνω
τις δύσκολες μέρες με τις παλιές πιο δύσκολες ή τις περσινές.
Δηλαδή, φέτος, σήμερα, με την ίδια μέρα πέρυσι είμαι καλύτερος; Είμαι καλύτερος, άρα πάω καλά. Δεν είμαι; Κάτι κάνω λάθος. Γυρνάω πίσω και κοιτάω ποιο είναι το λάθος και προσπαθώ
να το διορθώσω. Έτσι πρέπει να κάνετε κι εσείς . Αυτοκριτική ,
ώστε να βρίσκετε τρόπους να γίνεστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα.
Αυτό κάνει και ένας αθλητής. Συνεχώς ακολουθεί ένα πρόγραμμα, τρέχει, γίνεται καλύτερος, ετοιμάζεται για τους αγώνες και
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Σε οποιονδήποτε τομέα,
λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος για να πετύχει κάποιος!
Ω: Tί αποκομίσατε από την εμπειρία σας στην Επίδαυρο;
Γ.Σ.: Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, πραγματικά μοναδική! Εγώ
είμαι αθλητής και όχι ηθοποιός, αλλά αυτά τα δύο επαγγέλματα
μοιάζουν πάρα πολύ. Ο ηθοποιός με τον αθλητή είναι και οι
δύο ψυχαγωγοί. Γιατί βλέπουμε ποδόσφαιρο; Γιατί παρακολουθούμε θέατρο; Γιατί μας αρέσει, ψυχαγωγούμαστε. Ψυχαγωγία
είναι να διαβάζω βιβλία, να βλέπω ταινίες / σειρές, να παρακολουθώ αθλητικά γεγονότα. Παρακολουθώ έναν αθλητή στο πώς
αγωνίζεται , παρακολουθώ έναν ηθοποιό στο πώς παίζει σε μια
παράσταση. Και οι δυο αναμένουν την ανταπόκριση του κόσμου. Έτσι, κατάλαβα ότι υπάρχει μια σύνδεση. Όταν μου έγινε
η πρόταση, δεν αρνήθηκα κατευθείαν. Μίλησα με τους συντελεστές, τον σκηνοθέτη, για να με κατευθύνουν. Είδα ότι δεν είναι
πολύ δύσκολο αυτό που μου ζητούσαν και έτσι το τόλμησα χωρίς κανέναν ενδοιασμό, χωρίς κανέναν φόβο. Είχα την τύχη και
την τιμή να συμμετέχω σε μια καταπληκτική παράσταση που
έλαβε χώρα στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Ήμουν μάλιστα
διπλά τυχερός, γιατί την ίδια χρονιά κατάφερα να συμμετάσχω
σε δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις : στην Ολυμπιάδα και στην

Επίδαυρο. Και δεν ξέρω αν αυτό το συναίσθημα το έχει ζήσει
κάποιος άλλος άνθρωπος - μπορεί να είμαι και ο μόνος- αλλά η
Επίδαυρος μου έδωσε πραγματικά το απόλυτο πλεονέκτημα να
αγωνιστώ στην Ολυμπιάδα χωρίς άγχος, λέγοντας στον εαυτό
μου: «Έκανα τον ηθοποιό μπροστά σε 12.000 άτομα! Στο γήπεδο
κάνω αυτό που αγαπάω, αυτό που προπονούμαι καθημερινά,
άρα δεν χρειάζεται να αγχώνομαι για τίποτα!».
Ω: Ποια η στάση σας για τη ζωή μετά το ατύχημα; Τι θα
συμβουλεύατε έναν νέο σήμερα;
Γ.Σ.: Η στάση μου για τη ζωή είναι πάντα αισιόδοξη. Ό,τι κι αν
συμβαίνει στη ζωή συμβαίνει για κάποιο λόγο. Και αυτός ο λόγος να ξέρετε πάντα είναι για το καλό μας. Αν είμαστε καλοπροαίρετοι προς τους άλλους και προς τον εαυτό μας και παλεύουμε
προς το καλύτερο , τότε όλα γίνονται για καλό ακόμα και τα δύσκολα. Αν όμως, δεν είμαστε σωστοί άνθρωποι, δεν προσέχουμε
τον εαυτό μας, η ζωή μας το ανταποδίδει πίσω αυτό το κακό,
για να μάθουμε, να παραδειγματιστούμε και να αλλάξουμε. Τα
δύσκολα και τα αρνητικά στη ζωή κάτι θέλουν να μας πουν. Είτε
θέλουν να μας διορθώσουν, είτε να μας πουν πώς πρέπει να
τα αντιμετωπίσουμε, για να γίνουμε καλύτεροι. Οφείλουμε να
είμαστε πάντα θετικοί και αισιόδοξοι, να λύνουμε τα προβλήματα μας με χαμόγελο και με καθαρό μυαλό και να βοηθάμε όσο
μπορούμε, και τον εαυτό μας και τους γύρω μας.
Ω: Σας ευχαριστούμε θερμά
Συντακτική ομάδα:
Λήδα Αλεξοπούλου, Ελένη Γερογιάννη, Νίκος Γερογιάννης,
Αθηνά Γιαλαντζή, Άγγελος Γκότσης, Μάριος Κεντούρης, Χρήστος Κλειτσάκης, Κρύστα Κολλινιάτη, Χριστίνα Κυπριάδου,
Γιώργος Ντέτσικας, Κωνσταντίνος Πανέτας, Μαρίλια Σταθοπούλου, Σωτήρης Σαμιώτης, Βένια Σφίχτη, Ανδρέας Τζαβάρας,
Κων/νος Φίλιος, Γιάννης Χατζούδης
Υπεύθυνες καθηγήτριες:
Ελένη Κατσαρά, Θεολόγος,
Χριστίνα Μπορομπόκα, Φιλόλογος
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16 γυναικοκτονίες
στην Ελλάδα το 2021 και τελειωμό δεν έχουν…
Συνέντευξη
Αναστασία Χαλκιά
Διδάκτωρ Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
Επιστημονική συνεργάτιδα του ΠΜΣ Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
Υπηρετεί σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού
στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Ω

: Γιατί επιλέξατε να ασχοληθείτε με τον κλάδο της
εγκληματολογίας;

Ω: Ο κλάδος με τον οποίο ασχολείστε σας επηρεάζει συναισθηματικά́ και ψυχολογικά́;

Α.Χ.: Επέλεξα τον κλάδο της εγκληματολογίας, γιατί η
εγκληματολογία είναι μια επιστήμη στην οποία συναντώνται πολλές επιστήμες: όπως η κοινωνιολογία, η
νομική, η ψυχολογία, η ανθρωπολογία. Συνεπώς είναι
μια σύνθεση της γνώσης άλλων επιστημονικών πεδίων τα οποία
συναντιούνται στην εγκληματολογία και δίνουν μια τελείως διαφορετική οπτική για το έγκλημα. Αυτή η συνάντηση των επιστήμων, όταν ήμουν στην ηλικία στην οποία κλήθηκα να απαντήσω
τι θα επιλέξω, με κέρδισε το ότι εξασκώντας αυτό το επάγγελμα
μπορώ να εφαρμόζω αυτή την επιστήμη όσο γίνεται πιο συνθετικά στο πεδίο της επιστήμης.

Α.Χ.: Ωραία ερώτηση! Η αλήθεια είναι ότι έχω έρθει σε επαφή με
καταστάσεις που ήταν πραγματικά δύσκολες, όπως το προσφυγικό κατά την περίοδο 2015-2016, καθώς και με πολλά προβλήματα,
πολλές εντάσεις, πολλές συγκρούσεις πλήρως δικαιολογημένες
ανάμεσα σε οικογένειες αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Πραγματικά, όμως, κάποιες καταστάσεις σε φέρνουν σε πολύ δύσκολη
κατάσταση. Όχι μόνο να φοβηθείς αλλά και να στεναχωρηθείς
ως άνθρωπος! Αυτό που σκέφτομαι είναι το εξής: ότι επειδή δεν
βλέπω κάτι, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή ο ανθρώπινος
πόνος και η δυστυχία υπάρχουν γύρω μας συνέχεια.

Ω: Όταν ξεκινήσατε αυτό το επάγγελμα αισθανθήκατε κάποιο φόβο σχετικά με το πώς
θα διαχειριζόσασταν κάποιες υποθέσεις;

Είναι καθήκον και
υποχρέωση όλων
μας να μειώσουμε
τον φόβο που προκύπτει μέσα από
τις προκαταλήψεις.
Τώρα αν το έχω
καταφέρει εγώ σαν
άνθρωπός ?
Ναι πιστεύω πως το
έχω καταφέρει σε
σημαντικό βαθμό

Α.Χ.: Όχι. Με κάποιες ομάδες πληθυσμού είτε
είναι στην φυλακή είτε είναι πρόσφυγες υπάρχουν κακώς οι προκαταλήψεις, πως απειλούμαστε από αυτούς τους λαούς. Αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες μπορούν να μας προκαλέσουν
πολλά συναισθήματα, όπως φόβο. Ωστόσο,
εγώ προσωπικά που έχω έρθει σε επαφή με
τέτοιες ομάδες και έχω διεξάγει και έρευνες,
οι οποίες είναι ελεγχόμενες, δεν θα έλεγα ότι
μου προκαλούν φόβο ή ανασφάλεια. Η στάση
μου ως άνθρωπός αλλά και ως επιστήμονας
είναι πως προσπαθώ πάντα να αποβάλω όλες
τις προκαταλήψεις, τις προλήψεις και τα στερεότυπα, αλλιώς δεν κάνω καλά την δουλειά μου. Είναι καθήκον
και υποχρέωση όλων μας να μειώσουμε τον φόβο που προκύπτει
μέσα από όλες αυτές τις προκαταλήψεις. Τώρα αν το έχω καταφέρει εγώ σαν άνθρωπός? Ναι πιστεύω πως το έχω καταφέρει σε
σημαντικό βαθμό, γιατί δεν επιτρέπω και δεν θέλω ο φόβος να με
κυριεύει ούτε σε κρίσιμες καταστάσεις ούτε στην καθημερινότητά
μου, πόσο μάλλον να επιδρά στην εργασία μου.
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Με αυτήν την απαισιόδοξη στάση ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυστυχίες, ανισότητες, αδικίες σε αυτόν τον κόσμο που δεν τις γνωρίζουμε, δεν τις βιώνουμε στο σύνολό τους, δεν
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Αν τις λαμβάναμε
πάντα υπόψιν μας θα ήμασταν πάντα σε μια
ψυχολογική κατάσταση, μη διαχειρίσιμη; Όχι!
Εγώ θεωρώ, λοιπόν, το ότι δεν τις βλέπω δεν
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Κάποιες φορές
έρχομαι αντιμέτωπη πρόσωπο με πρόσωπο
με ορισμένες από αυτές τις ανισότητες και
τις αδικίες και τις δύσκολες περιπτώσεις, και
εκεί πάλι με την επιστημονική μου ιδιότητα
καλούμαι να διαχειριστώ την κατάσταση όσο
καλύτερα μπορώ με βάση την ιδεολογία, την
ευθύνη και το καθήκον που έχω. Συνεπώς, θα
πρέπει να διαχειριστώ την όποια ψυχολογική
υπόθεση.

Ω: 16 γυναικοκτονίες σημειώθηκαν στην Ελλάδα το 2021
και 137 γυναίκες δολοφονούνται κάθε μέρα παγκοσμίως.
Γιατί ο αριθμός των γυναικοκτονιών είναι τόσο υψηλός;
Α.Χ.: Όντως ο αριθμός των γυναικοκτονιών είναι υψηλός! Για
αρχή όμως, θέλω να αναφερθούμε γενικά στις ανθρωποκτονίες.
Στο σύνολο των ανθρωποκτονιών, οι άντρες είναι σε μεγαλύτερο

αλλά από ένα σημαντικό τμήμα αυτής. Σήμερα, υπάρχει μεγαλύβαθμό θύματα από ότι οι γυναίκες, αλλά αν μιλήσουμε αποκλειτερη προβολή, υπάρχει ένα ενδιαφέρον από νεότερους ανθρώστικά για τις γυναίκες που δολοφονούνται, παρατηρούμε ότι οι
πους για το τι συμβαίνει, μια διαφορετική κοινωνική σήμανση
περισσότερες από αυτές δολοφονούνται από άτομα που είναι ή
για το φαινόμενο των γυναικοκτονιών. Δεν λέμε πια ότι οι γυναινυν ή τέως σύντροφοι ή μέλη της οικογένειας τους. Αυτό το στοικοκτονίες είναι ένα έγκλημα πάθους από έρωτα, από ζήλια.
χείο είναι κάτι που δεν συμβαίνει μόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά
αν το δούμε ιστορικά είναι ένα φαινόμενο που έχει έρεισμα και
Αντίθετα, του δίνουμε μια μυθιστορηματική
παρατηρείται από πολύ παλιά.
χροιά. Λέμε : «… την αγαπούσε», «… τελικά η
Δηλαδή, η γυναίκα είναι θύμα σε σημαντικό
Η γυναικοκτονία
ζήλια του, ο έρωτάς του, το πάθος της στιγμής
βαθμό του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας.
ουσιαστικά, είναι
τον οδήγησαν σε αυτήν την πράξη». Κάπως,
Επομένως, ο αριθμός είναι υψηλός αλλά δεν
έτσι προσεγγίζουμε λοιπόν, αυτό το φαινόμεμπορούμε να πούμε ότι είναι πιο υψηλός σε
το αποκορύφωμα
νο. Ένα είναι βέβαιο, ότι οι έμφυλες ανισότησχέση πάντα με κάποιες προηγούμενες χρομιας χρόνιας,
τες και η κατώτερη θέση των γυναικών έναντι
νιές. Σύμφωνα μάλιστα, με κάποια στατιστικά
αυτής των ανδρών στο πλαίσιο της πατριαρχίαπό την αστυνομία: το 2015 23 γυναίκες σκοσυνήθως, συναιας οδηγούν στη γυναικοκτονία, δηλαδή στην
τωθήκαν από άντρες, οι 8 από αυτές στο ενσθηματικής κακοκλιμάκωση μιας συνεχούς κατάστασης βίας
δοοικογενειακό πλαίσιο, το 2016 21 γυναίκες
ποίησης γυναικών στο συντροφικό, οικογενειακό και κοινωνικό
σκοτώθηκαν από άντρες και οι 11 από αυτές
πλαίσιο που παρατηρείται σε αυτές τις σχέστο οικογενειακό πλαίσιο, το 2018 21 γυναίη οποία συμβαίνει
σεις.
κες σκοτώθηκαν απο άντρες και 10 από αυτές
ακριβώς λόγω της
στο ενδοοικογενειακό πλαίσιο.
θέσης που έχουν
Η γυναικοκτονία ουσιαστικά, είναι το αποΒλέπουμε, λοιπόν, ότι ο αριθμός είναι πάνω
κορύφωμα μιας χρόνιας, συνήθως, συναικάτω ο ίδιος . Το διαφορετικό είναι η επικαιρόοι γυναίκες στην
σθηματικής κακοποίησης γυναικών η οποία
τητα και ο τρόπος που αυτή προβάλλεται από
κοινωνία
συμβαίνει ακριβώς λόγω της θέσης που έχουν
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο αριθμός είοι γυναίκες στην κοινωνία και σε όλες τις κοιναι υψηλός ούτως ή άλλως και αποτελεί ένα
νωνίες ιστορικά μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της πατριαρχίας, όπου
φαινόμενο που δυστυχώς έχει διάρκεια στο χρόνο και σταθερά
τα προνόμια κατά κύριο λόγο συγκεντρώνονται στους άντρες και
χαρακτηριστικά.
που στο πλαίσιο αυτό η γυναίκα αποτελεί ένα αγαθό μαζί με τα
υπόλοιπα που βρίσκονται στην κατοχή των ανδρών και γι’ αυτό
Ποια είναι, όμως, η διαφορά τότε και σήμερα; Η απάντηση είναι
μπορεί, μεταξύ άλλων, να υποστεί και κακοποίηση βαριάς μορφής
ότι εμείς ως άνθρωποι έχουμε αρχίσει να το βλέπουμε με νέα
πέρα απο την κοινωνική, λεκτική, ψυχολογική.
οπτική και να του δίνουμε άλλη σημασία, επικρατεί δηλαδή, μια
Η γυναίκα κακοποιείται συστηματικά και κάποια στιγμή φτάνει
κοινωνική συνειδητοποίηση όχι από το σύνολο της κοινωνίας
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στο σημείο να χάσει το υπέρτατο αγαθό, τη ζωή της. Σε σχέση,
λοιπόν με περασμένους αιώνες τα δεδομένα σήμερα είναι περισσότερο έκδηλα και ορατά, γιατί έχουμε πλέον περισσότερες δυνατότητες και η πρόσβασή μας στην εκπαίδευση, πραγματικά, έχει
συμβάλλει σε διαφοροποιημένες στάσεις και σε καλύτερες προοπτικές για το μέλλον. Γι’ αυτό πιστεύω ότι κάποια μέρα, αν συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει γύρω μας, θα
έχουμε μικρότερα στίγματα της πατριαρχίας.
Κλείνοντας αυτή την απάντηση, θα ήθελα να
επιστήσω την προσοχή στο πως εμείς οι γυναίκες καλλιεργούμε την πατριαρχία στους
εαυτούς μας. Άθελα μας συμβαίνει, γιατί από
μικρή ηλικία έχουμε εσωτερικεύσει μέσα απο
την κοινωνικοποίησή μας τα κοινωνικά πρότυπα και τους ρόλους και έχουμε αποκτήσει κι
εμείς σεξιστικά κριτήρια.
Ω: Ποια γυναικοκτονία σας προβληματίζει
ή σας έχει προβληματίσει περισσότερο;

Ω: Υπάρχουν ενδείξεις πριν την εκτέλεση μιας γυναικοκτονίας;

Η ανθρωποκτονία
τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη,
η οποία είναι η
ανώτατη ποινή
καθώς η ανθρώπινη ζωή αποτελεί
θεμελιώδες στοιχείο και για αυτό
τιμωρείται με την
υψίστη ποινή όλων
των ποινών.

Α.Χ.: Οι ανθρωποκτονίες που αφορούν νεαρές
κοπέλες. Γιατί; Λόγω της νεαρής ηλικίας που
έχουν και ο θύτες αλλά και τα θύματα, προβληματίζουν την ανθρωπότητα. Έχουν εσωτερικεύσει σε μεγάλο βαθμό αυτά τα κυρίαρχα, τοξικά πρότυπα που
έχουν φτάσει στο σημείο ο ένας να χάσει τη ζωή του και ο άλλος
να ζει χωρίς την επαφή με τον έξω κόσμο. Τέτοιες γυναικοκτονίες αποτελούν ενδείξεις και μας προβληματίζουν. Μας κάνουν να
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ση στον νέο. Το φαινόμενο της ανθρωποκτονίας επιβάλλεται να
μειωθεί ξεκινώντας από τους νέους ανθρώπους. Γιατί είναι πραγματικά κρίμα να πεθαίνουν νέοι άνθρωποι χωρίς ουσία.

Α.Χ.: Ναι. Οι ενδείξεις που υπάρχουν είναι η
συνεχής σεξουαλική βία και η χρόνια κακοποίηση των γυναικών από τους συντρόφους
τους. Αυτές είναι σοβαρές ενδείξεις, διότι αν
συμβαίνει μια από αυτές τότε υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να οδηγηθεί κάποιος σε
σοβαρό βαθμό στην γυναικοκτονία. Άρα, η γυναικοκτονία δεν είναι το μόνο που θα πρέπει
να λάβουμε υπόψιν μας.

Σε αυτό που θα πρέπει να δώσουμε εξίσου μεγάλη σημασία είναι στο τι συμβαίνει πριν από μια γυναικοκτονία. Με αυτό
τον τρόπο θα μπορούμε να βοηθήσουμε τις
γυναίκες που βρίσκονται σε αυτό το πλαίσιο της κακοποίησης. Υπάρχουν, επίσης
και πολλοί οργανισμοί που μπορούν να τις
βοηθήσουν ώστε να συνειδητοποιήσουν
τη βία που δέχονται και να τις ενισχύσουν και οικονομικά ειδικότερα όταν η πλειοψηφία των κακοποιημένων δεν έχει αρκετούς οικονομικούς πόρους και είναι εξαρτώμενη από τους
άντρες τους. Τέλος, όλοι έχουμε ακούσει τη φράση «τη σκότωσε εν βρασμώ». Αυτή η φράση είναι στα αλήθεια ένας μύθος,

γιατί μια τέτοια πράξη είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής
και χρόνιας κακοποίησης.
Ω: Έχουν όλοι οι γυναικοκτόνοι κοινό προφίλ;
Α.Χ.: Κοιτάξτε, δεν είναι ένα το προφίλ των δραστών. Δεν έχουν
όλοι το ίδιο. Αρχικά, κάποιοι δεν έχουν καν ποινικό μητρώο. Σίγουρα βέβαια, είναι πιο βίαιοι και πιο κακοποιητικοί και έχουν
υιοθετήσει στη συμπεριφορά τους τα πρότυπα της πατριαρχίας.
Επομένως, θα έλεγα πως το κοινό τους στοιχείο είναι πως όλοι
έχουν ασπαστεί περισσότερο την πατριαρχία και έχουν οδηγηθεί
στο πιο ακραίο της σημείο θεωρώντας την γυναίκα ένα ακόμα
αγαθό που έχουν, ένα ακόμα τμήμα της ήδη υπάρχουσας ιδιοκτησίας τους.
Ω: Οι δράστες ομολογούν την πράξη τους ή προσπαθούν να
έχουν ελαφρυντικά;

η οποία είναι η ανώτατη ποινή καθώς η ανθρώπινη ζωή αποτελεί
θεμελιώδες στοιχείο και για αυτό τιμωρείται με την υψίστη ποινή όλων των ποινών. Παρόλο που ονομάζεται ισόβια, η φυλάκιση των δραστών στην ουσία αντιστοιχεί στα δεκαπέντε (15) έτη.
Έτσι και αλλιώς, η ανθρωποκτονία τιμωρείται με την ανώτερη
των ποινών και δεν πιστεύω πως υπάρχει κάποια καταλληλότερη.
Ω: Σας ευχαριστούμε θερμά.

Α.Χ.: Συνήθως οι δράστες όταν δεν είναι στο πλαίσιο μιας οργανωμένης εγκληματικότητας, δηλαδή δεν είναι ένας διακανονισμός συμμοριών, αλλά ούτε όταν έχουν κάποιο άλλο κίνητρο,
όπως οικονομικό, τα ποσοστά της ομολογίας είναι πολύ υψηλά.
Αρκετά συχνά, οι δράστες παραδίνονται από την αρχή και ομολογούν αρκετά γρήγορα. Εκεί που παρατηρείται διαφορά είναι
στους βιαστές οι οποίοι προσπαθούν να καλύψουν τα ίχνη τους
και να έχουν ελαφρυντικά.

Συντακτική Ομάδα
Νίκος Αθανασίου, Λευτέρης Αλεξόπουλος, Λήδα Αλεξοπούλου,
Αλέξανδρος Βλάχος, Νεφέλη Βούλγαρη, Αθηνά Γιαλαντζή,
Μάριος Κεντούρης, Χριστίνα Κυπριάδου, Άγγελος-Ιωάννης
Μέγγος, Γιώργος Ντέτσικας, Κωνσταντίνος Πανέτας, Μαρίλια
Σταθοπούλου, Βένια Σφίχτη, Κωνσταντίνος Φίλιος, Ρώμη Φλέρη,
Μαρία Χαλόφτη-Τζούμα, Ορφέας Χριστόγιαννης.

Ω: Ποια πιστεύετε είναι η πιο σωστή τιμωρία των δραστών;
Α.Χ.: Καταρχάς η ανθρωποκτονία τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη,

Υπεύθυνη Καθηγήτρια
Χριστίνα Μπορομπόκα, Φιλόλογος
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Συνέντευξη
Δημήτρης Καρυπίδης
Στις 12 Νοεμβρίου 2021, οι μαθητές του Α3 Λυκείου, στο μάθημα των Θρησκευτικών, ευαισθητοποιήθηκαν για τα άτομα με αναπηρία και μέσω του προγράμματος
100 mentors συνομίλησαν διαδικτυακά με τον παρολυμπιονίκη κολύμβησης Δημήτρη Καρυπίδη. Στο τέλος της επικοινωνίας τους με τον αθλητή, οι μαθητές μας
συγκινημένοι υποκλίθηκαν στο μεγαλείο της ψυχής του θαυμάζοντας ταυτόχρονα
και τη δύναμη της θέλησής του.

Λ

ίγα λόγια για τον Δημήτρη
Ήθελαν ο Δημήτρης να μην νιώθει μόνος, να μην είναι απομοO Δημήτρης Καρυπίδης, συνεπής στο ραντεβού του
νωμένος και γενικά τον στήριξαν πάρα πολύ, με ειλικρίνεια και
με τους μαθητές μας, τους συστήθηκε και τους μίλησε
αγάπη. Τότε στα σχολεία δεν υπήρχε το φαινόμενο του εκφοαρχικά για την καταγωγή του, την εμφάνιση της ασθέβισμού, όπως σήμερα, και τα παιδιά ήταν μεταξύ τους φιλικά,
νειάς του και τα παιδικά του χρόνια.
υποστηρικτικά και αυτό είχε ως συνέπεια να νιώθουν όμορφα
Γεννήθηκε στο Τοµσκ της Σιβηρίας το 1989 από Ελκαι να είναι ευτυχισμένα. κάτι που ο Δημήτρης το βίωσε και το
ληνίδα μητέρα και Ρώσο πατέρα, όπου κι έζησε τα
εκτίμησε μεγαλώνοντας. Αργότερα, στο γυμνάσιο και στο λύκειο,
πρώτα 4 χρόνια της ζωής του. Το 1993 ήρθε µε τη μητέρα του
οι φίλοι του και οι συμμαθητές του συνέχισαν να είναι δίπλα του
στην Ελλάδα κι έκτοτε είναι μόνιμος κάτοικος Αλεξανδρούπολης.
και να τον στηρίζουν στα πάντα. Ο Δημήτρης
Αμέσως μετά τη γέννησή του οι γιατροί αντιπέρασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
λήφθηκαν ότι πάσχει από ατελή οστεογένεση
Ήθελα πάντα
Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίβαριάς μορφής τύπου ΙΙΙ. Η ατελής οστεογέου Θράκης.
νεση είναι µία διαταραχή που χαρακτηρίζεται
να κάνω ό,τι
Έχοντας καλή σχέση με την τεχνολογία, εργάαπό τη θραύση των οστών, συχνά µε ελάχιστη
κάνουν και οι υπόζεται από τα δεκαεφτά του σε δουλειές γραή καμία προφανή αιτία. Τα κατάγματά του
λοιποι γύρω μου
φείου. Πάντα ήθελε να είναι παραγωγικός και
μέχρι την εφηβεία ανέρχονταν σε εκατοντάανεξάρτητος οικονομικά και ποτέ δεν κρύδες και λόγω των καταγμάτων αυτών υπήρμε διαφορετικό
φτηκε πίσω από την αναπηρία του. Ποτέ δεν
χε μεγάλη παραμόρφωση των οστών. Γι’ αυτό
τρόπο.
βρήκε μια δικαιολογία για να μην κάνει αυτό
χρειάστηκε να υποβληθεί σε 50 και πλέον διΜε τον δικό μου
που ήθελε.
ορθωτικές επεμβάσεις. Η πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, αφού εξέτασε τον Δημήτρόπο.
Ενασχόληση του Δημήτρη
τρη, αποφάσισε ότι πάσχει από λειτουργική
µε τον αθλητισμό
παραπληγία λόγω βαρύτατης μορφής ατελούς
Μετά από πολλά χρόνια φυσικοθεραπειών και κολυμπώντας στη
οστεογένεσης µε ποσοστό >80% εφ’ όρου ζωής. Ωστόσο, αυτό
θάλασσα µόνο το καλοκαίρι, τον Οκτώβριο του 2012 ξεκίνησε
δεν στάθηκε εμπόδιο στο να ζήσει μια ζωή πολύ όμορφη, όπως
συστηματικά την κολύμβηση µε σκοπό την απώλεια βάρους, την
όλα τα παιδιά της ηλικίας του. Όπως ο ίδιος τόνισε, εισέπραξε
εκγύμναση των άκρων και βεβαίως τη βελτίωση της ποιότητας
μεγάλη αγάπη από το περιβάλλον του και σε καμία περίπτωση
ζωής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ενασχόληση του Δημήτρη µε
δεν αισθάνθηκε άσχημα.
τον αγωνιστικό αθλητισμό μετά από παρότρυνση του προπονηΦοίτησε κανονικά στο δημοτικό σχολείο και στα διαλείμματα,
τή του Γιώργου Τυλιγαδά και την έναρξη της κολυμβητικής του
επειδή δεν μπορούσε να βγει έξω, οι συμμαθητές του έμεναν
καριέρας. Το όμορφο ταξίδι της κολύμβησης κλείνει φέτος μια
μαζί του και του έκαναν παρέα, με βάρδιες, ανά ημέρα, ανά
δεκαετία με πολλές συμμετοχές και επιτυχίες. Στον αθλητισμό
εβδομάδα, με τη θέλησή τους, χωρίς κανείς να τους αναγκάσει.
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2015: Στο διεθνές meeting «IDM Berlin 2015», κατέκτησε
έζησε στιγμές όμορφες, δύσκολες με πολύ κόπο, κλάμα, συγκίνη2 χρυσά και 2 ασημένια μετάλλια στα αγωνίσματά του, κάση, ικανοποίηση, χαρά. Τώρα, κοιτά μπροστά, τους παραολυμπινοντας πολύ καλές επιδόσεις στα 50 και 100µ ύπτιο που είναι
ακούς στο Παρίσι και όλα του τα όνειρα και οι στόχοι βρίσκονται
και τα μοναδικά ολυμπιακά αγωνίσματα της κατηγορίας του για
εκεί.
τους Παραολυµπιακούς αγώνες του Ρίο της Βραζιλίας, που του
Το καθημερινό του πρόγραμμα είναι ασφυκτικό. Κολυμπάει,
δίνουν σίγουρη πρόκριση στους αγώνες αυτούς.
εργάζεται και γι΄αυτό το λόγο δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τις
Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης
σπουδές του. Ελπίζει στο άμεσο μέλλον να το
ΑµεΑ που πραγματοποιήθηκε στην Γλασκόβη
καταφέρει κι αυτό. Προτεραιότητά του ήταν
Αν κάτι το θέλουΣκωτίας κατέλαβε την 5η θέση στα 50µ
πάντα ο αθλητισμός. Όταν έπρεπε να επιλέξει,
με πολύ, αν έχουμε της
ύπτιο και την 4η θέση στα 100 ύπτιο.
επέλεξε να αφοσιωθεί πλήρως στον αθλητισμό
όνειρα και στόχους,
2016: Στην 10η Διεθνή Κολυμκαι στη δουλειά του για να μπορεί να ζει με
βητική
Συνάντηση Ατόμων µε Αναπηρίαξιοπρέπεια.
αν αυτό που θέλουες που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο στην
με να πετύχουμε το Νάουσα, κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια σε
Αγωνιστική κατηγορία - International
σκεφτόμαστε συνέ- ισάριθμα αγωνίσματα (50 & 100µ ύπτιο) µε
Paralympic Committee (IPC)
Η αγωνιστική κατηγορία του Δημήτρη είναι η
χεια, η δύναμη που χρόνους πολύ κοντά στα ατομικά του ρεκόρ.
Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΚολύμS1, η οποία είναι η κατηγορία της βαρύτερης
έχουμε μέσα μας
βησης ΑµεΑ που πραγματοποιήθηκε στο
μορφής αναπηρίας, πιστοποιημένη διεθνώς
– και δεν μπορούμε Funchal της Πορτογαλίας συμμετείχε στα
από την IPC στο Aix-en-Provence της Γαλλίας
το 2014, στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας το 2018
να την αντιληφθού- τρία αγωνίσματα που είχε όρια συμμετοχής,
ισάριθμα νέα ατομικά ρεκαι στο Funchal της Πορτογαλίας το 2021.
με – μας ωθεί να τα πραγματοποιώντας
κόρ και το κυριότερο πιστοποίησε τα όρια έχοκαταφέρουμε.
ντας δικαίωμα συμμετοχής και στα 2 παραοΔιακρίσεις του Δημήτρη
λυµπιακά αγωνίσματα που έχει η αγωνιστική
2013: Στην πρώτη συμμετοχή του σε Πατου κατηγορία (S1), τα 50 και τα 100µ ύπτιο Ανδρών. Αναλυτικά
νελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης ΑµεΑ, κατέκτησε χρυοι επιδόσεις και οι θέσεις του:
σό μετάλλιο µε τον σύλλογό του (Ηρόδικος) στο ομαδικό αγώνι1. 100µ ύπτιο: 3΄06΄΄46 (4ος - νέο ατομικό ρεκόρ)
σμα 4x50µ ελεύθερο.
2. 50µ ύπτιο: 1΄28΄΄79 (5ος - νέο ατομικό ρεκόρ)
2014: Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης ΑµεΑ
3. 200µ ελεύθερο: 6΄36΄΄17 (6ος - νέο ατομικό ρεκόρ)
του 2014, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 50µ ύπτιο
Στο διεθνές meeting «IDM Berlin 2016», κατέκτησε 4 χρυσά
κατηγορίας S1, που ήταν και το πρώτο του μετάλλιο σε ατομικό
και 2 ασημένια μετάλλια στην κατηγορία του S1.
αγώνισμα.
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Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης ΑµεΑ που πραγΗ χρονιά έκλεισε µε συμμετοχή στους Παραολυµπιακούς
ματοποιήθηκε στο Λονδίνο κατέλαβε την 3η θέση στα 50µ &
Αγώνες του Ρίο που ήταν και ο μεγαλύτερος στόχος του Δημή100µ ύπτιο.
τρη. Συμμετοχή σε δύο αγωνίσματα και αντίστοιχους τελικούς,
2020: Στο 1ο Διεθνές Meeting Κολύμβησης Ατόμων µε
ο απολογισμός ήταν µία 5η (50µ ύπτιο) και µία 6η θέση (100µ
Αναπηρίες ‘’ΦΙΛΙΠΠΟΣ’’ που πραγματοποιήθηκε στην Θεσύπτιο).
σαλονίκη, κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια σε ισάριθμα αγωνίσμα2017: Στην 11η Διεθνή Κολυμβητική Συνάντηση Ατόμων
τα (50 & 100µ ύπτιο).
µε Αναπηρίες που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στην ΠτολεμαΣτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης ΑµεΑ 2020 που
ΐδα, κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια σε ισάριθμα αγωνίσματα (50
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια
& 100µ ύπτιο) µε χρόνους πολύ κοντά στα ατομικά του ρεκόρ.
σε ισάριθμα αγωνίσματα (50 & 100µ ύπτιο) µε ένα ατομικό ρεΣτο διεθνές meeting «IDM Berlin 2017», κατέκτησε 1 χρυσό,
κόρ.
4 ασημένια και 1 χάλκινο μετάλλιο στην
2021: Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
κατηγορία του S1 µε ένα Πανελλήνιο και
Θα πρέπει
Κολύμβησης ΑµεΑ που πραγματοποιήθηκε
τρία ατομικά ρεκόρ.
να είμαστε πάρα
στο Funchal της Πορτογαλίας κατέλαβε την 4η
Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβηπολύ ευγνώμονες
θέση στα 50µ & 100µ ύπτιο στην κατηγορία S1.
σης ΑµεΑ που πραγματοποιήθηκε στο ΜεΣτο διεθνές meeting «IDM Berlin 2021», καξικό κατέκτησε δύο ασημένια μετάλλια
που είμαστε καλά
τέκτησε 2 χρυσά μετάλλια στην κατηγορία του
στα 50µ ύπτιο και 100µ ύπτιο.
και συνεχίζουμε
S1 µε δύο ατομικά ρεκόρ.
2018: Στην 12η Διεθνή Κολυμβητική
να ζούμε όσο πιο
Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης
Συνάντηση Ατόμων µε Αναπηρίες που
ΑµεΑ 2021 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήπραγματοποιήθηκε στην Πτολεμαΐδα, κατέελεύθερα γίνεται.
να, κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια σε ισάριθμα
κτησε 2 χρυσά μετάλλια σε ισάριθμα αγωΚαι με υπομονή.
αγωνίσματα (50 & 100µ ύπτιο) µε ένα ατομικό
νίσματα (50 & 100µ ύπτιο) µε ένα ατομικό
Η υπομονή
ρεκόρ.
ρεκόρ.
Στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του Τόκιο
Στο διεθνές meeting «Lignano Sabbiadoro
είναι αρετή.
κατέλαβε την 4η & 5η θέση στα 100µ & 50µ
2018 World Para swimming World
ύπτιο µε πολύ μεγάλα ατομικά ρεκόρ.
Series», κατέκτησε την 1η θέση στα 50µ & 100µ ύπτιο και την
2η θέση στα 50µ & 100µ ελεύθερο στην κατηγορία του S1.
Διεθνείς Διακρίσεις
Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης ΑµεΑ που
µε την Εθνική και Παραολυµπιακή Ομάδα
πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο κατέλαβε την 3η θέση στα
50µ & 100µ ύπτιο.
- Glasgow 2015 - IPC Swimming World Championships
2019: Στην 13η Διεθνή Κολυμβητική Συνάντηση Ατό50m backstroke S1 – 5th
μων µε Αναπηρίες που πραγματοποιήθηκε τον στην Πτολεμα100m backstroke S1 – 4th
ΐδα, κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια σε ισάριθμα αγωνίσματα (50
- Funchal 2016 - IPC Swimming European Open Championships
& 100µ ύπτιο) µε ένα ατομικό ρεκόρ.
Στο διεθνές meeting «Lignano Sabbiadoro 2019 World Para
50m backstroke S1 – 5th
swimming World Series», κατέκτησε την 1η θέση στα 50µ &
100m backstroke S1 – 4th
100µ ύπτιο στην κατηγορία του S1.
200m freestyle S1 – 6th
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- Rio 2016 Paralympic Games
50m backstroke S1 – 5th
100m backstroke S1 – 6th
- Mexico City 2017 - World Para Swimming Championships
50m backstroke S1 – 2nd
100m backstroke S1 – 2nd
- Dublin 2018 - World Para Swimming European Championships
50m backstroke S1 – 3rd
100m backstroke S1 – 3rd
- London 2019 - World Para Swimming Championships
50m backstroke S1 – 3rd
100m backstroke S1 – 3rd
- Madeira 2021 - World Para Swimming European Open Championships
50m backstroke S1 – 4th
100m backstroke S1 – 4th
- Tokyo 2021 Paralympic Games
50m backstroke S1 – 5th
100m backstroke S1 – 4th
Τα κίνητρα του Δημήτρη
Οι μαθητές μας ρώτησαν τον Δημήτρη από που αντλεί δύναμη
και ποια είναι τα κίνητρά του.
Ο Δημήτρης απάντησε:
«Μεγάλωσα με αγάπη, σε πολύ ωραίο και υποστηρικτικό περιβάλλον με φίλους, με οικογένεια. Ποτέ η μητέρα μου δεν ένιωσα
να με «κρύβει», να νιώθει άσχημα, άβολα ή να ντρέπεται για μένα.
Ήθελα πάντα να κάνω ό,τι κάνουν και οι υπόλοιποι γύρω μου με
διαφορετικό τρόπο. Με τον δικό μου τρόπο.
Όταν οι φίλοι μου έκαναν ορειβασία πήγαινα κι εγώ και πάντα
βρισκόταν τρόπος για να ανέβω στο βουνό, είτε με αμαξίδιο είτε
με το να με πάρουν στα χέρια. Βέβαια, υπάρχουν στιγμές που όλοι
μας απογοητευόμαστε και νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα, όμως αν κάτι το θέλουμε πολύ, αν έχουμε όνειρα
και στόχους, αν αυτό που θέλουμε να πετύχουμε το σκεφτόμαστε
συνέχεια, η δύναμη που έχουμε μέσα μας – και δεν μπορούμε να

την αντιληφθούμε – μας ωθεί να τα καταφέρουμε. Ό,τι μας κάνει
χαρούμενους και ευτυχισμένους μπορούμε να το γράψουμε σ΄ένα
κομμάτι χαρτί, να το κολλήσουμε στον τοίχο μπροστά από το κρεβάτι, ώστε όταν ξυπνάμε το πρωί να είναι το πρώτο πράγμα που
βλέπουμε και διαβάζουμε. Αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε όρεξη
και διάθεση, να νιώθουμε δυνατοί….
Όταν εγώ δυσκολεύομαι, σκέφτομαι ό,τι ωραίο έχω καταφέρει μέχρι τώρα και οραματίζομαι το Παρίσι, τους φίλους μου, την οικογένειά μου και όλα αυτά που μου δίνουν θάρρος και δύναμη. Είναι
πολύ παρηγορητικό να είμαστε εδώ, ενώ κάποιοι άνθρωποι είναι
στα νοσοκομεία και παλεύουν για τη ζωή τους. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες που είμαστε καλά και συνεχίζουμε
να ζούμε όσο πιο ελεύθερα γίνεται. Και με υπομονή. Η υπομονή
είναι αρετή.»

Αντί επιλόγου
Σ΄αυτό το σημείο τελειώνει η διδακτική ώρα, χτυπάει το κουδούνι και η συνάντησή μας με τον Δημήτρη έχει φτάσει στο τέλος
της. Τον ευχαριστούμε για τον πολύτιμο χρόνο που μας αφιέρωσε, του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Παρίσι και τον αποχαιρετούμε με θαυμασμό και αγάπη.
Η γνωριμία μας μαζί του ήταν ένα μάθημα ζωής!
Συμμετέχοντες μαθητές:
Μαρία Βελετάκου, Ανδρέας Θεοφίλου, Χρήστος Κόσσυφας,
Κωνσταντίνος Κουδουνάκος, Ιωάννης Κυβέλλος, Αλεξάνδρα
Λουκοπούλου, Γεώργιος Λώλης, Κωνσταντίνος Μεγαπάνος,
Ελευθερονίκη Μπαλιούση, Φωτεινή Μπαλιούση, Ανδρομάχη
Νικολακάκη, Κλεάνθη Παπαδοπούλου, Χρυσοβαλάντω Παριανού, Βασιλική Σιακανδάρη, Άγγελος Τζιαγκίδης, Ελευθέριος
Τράκος, Μιχαήλ Τσεβάς.
Καθηγήτρια Σύμβουλος:
Δήμητρα Παπανικολοπούλου, Θεολόγος
Υπεύθυνη Προγράμματος 100mentors:
Άννα-Μαρία Οθωναίου, Σύμβουλος Σχολικής Σταδιοδρομίας
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Βαριέμαι ή δυσκολεύομαι;
Μαθησιακές Δυσκολίες
_ Ναι, διάβασα, τα τελείωσα, σου λέω!
_ Πότε πρόλαβες; Ούτε μισή ώρα δεν κάθισες!
_ Δεν είχαμε πολλά.
_ Από το σχολείο μου είπαν ότι σπάνια πηγαίνεις προετοιμασμένος.
_ Διάβασα σου είπα! Στο σχολείο πολλές φορές βαριέμαι και
δεν συμμετέχω γι’ αυτό σου τα λένε αυτά.

Δ

εν είναι λίγες οι φορές που παρόμοιες στιχομυθίες λαμβάνουν χώρα καθημερινά μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων
σχετικά με τις υποχρεώσεις των μαθητών. Ποιοι όμως είναι
εκείνοι οι παράγοντες που κινητοποιούν έναν μαθητή να
είναι συνεπής και ποιοι οι παράγοντες που βυθίζουν ένα παιδί
στην αδράνεια, στην πλήξη και εν τέλει, στην ασυνέπεια; Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να κατανοήσουμε τον τρόπο που
λειτουργούν τα παιδιά με δυσκολίες, τη φύση των μαθησιακών
δυσκολιών, που οφείλονται και τι είδους βοήθεια χρειάζονται οι
μαθητές.

ακριβώς συμβαίνει κι όχι να επαναπαυόμαστε επικρίνοντάς το
για την ασυνέπεια όσον αφορά στα καθήκοντά του.

Όταν ένα παιδί δε διαβάζει, δε σημαίνει ασφαλώς ότι έχει μαθησιακή δυσκολία αλλά όταν ένα παιδί αρνείται πεισματικά, οι
αντιδράσεις του είναι έντονες, τα παρατάει εύκολα, απογοητεύεται, θα πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση για να ξέρουμε τι

Κάνοντας αρχικά μια μικρή ιστορική αναδρομή, θα αναλύσουμε
τη φύση των μαθησιακών δυσκολιών, την αιτιολογία, τα διαγνωστικά κριτήρια αλλά και πώς επηρεάζουν τον εγκέφαλο και τη
σκέψη μας.

Φέτος, περισσότερο από άλλες χρονιές, ερχόμαστε αντιμέτωποι
με παιδιά που έχουν χάσει τη «σειρά» τους, δυσκολεύονται να
προσαρμοστούν στις συνθήκες του σχολείου, στα διαγωνίσματα
και στις υποχρεώσεις τους και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό
στα 2 πρωτόγνωρα χρόνια της καραντίνας που μας έμαθε να λειτουργούμε με διαφορετικό τρόπο, όσο και αν δεν ήμασταν προετοιμασμένοι γι’ αυτό.
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Ιστορικά στοιχεία

Ε

δώ και 2.500 χρόνια πριν, ο Αριστοτέλης συνέδεσε τη μάθηση
με τις καθημερινές, πρακτικές ανάγκες του ανθρώπου, αλλά
και με τα ανώτερα πνευματικά του ενδιαφέροντα. Από τότε
πολλές θεωρίες έχουν εστιάσει και μελετούν τους τρόπους της
μάθησης, τα είδη της αλλά και τους παράγοντες που συντελούν
στην καταγραφή των πληροφοριών στον ανθρώπινο εγκέφαλο.
Η μάθηση θα λέγαμε ότι συντελείται με πολλούς τρόπους, όπως
κοινωνική μάθηση, μιμητική, συστηματική, προγραμματισμένη
κ.τ.λ. Η μάθηση είναι ένας από τους πυλώνες για την εξέλιξη του
ανθρώπου, την προσωπικότητά του, τις απόψεις και τις στάσεις
ζωής που θα υιοθετήσει.
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες, που συντελούν στη
μάθηση είναι η γλώσσα, η οποία μας επιτρέπει να επικοινωνούμε,
να αλληλοεπιδρούμε, να διαβάζουμε, να επεξεργαζόμαστε, να κατανοούμε και συνολικά να εξελισσόμαστε.
Εδώ και πολλές δεκαετίες οι ερευνητές ασχολούνται με τη μάθηση, τους τρόπους πρόσληψης και επεξεργασίας ερεθισμάτων, τα
σημεία του εγκεφάλου που χρησιμοποιούμε κατεξοχήν στις διαδικασίες μάθησης αλλά και τι συμβαίνει στις περιπτώσεις που
άτομα αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε θέματα μάθησης, μνήμης,
αντίληψης, κατανόησης, επεξεργασίας κ.τ.λ. Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας τομέας που έχει απασχολήσει σε έντονο βαθμό τον
ερευνητικό χώρο.
Όπως αναφέρει η Τζιβινίκου, επίκουρη καθηγήτρια με ειδίκευση
στις μαθησιακές δυσκολίες και τις διδακτικές προσεγγίσεις, μεμονωμένοι επιστήμονες αλλά και ομάδες επιστημόνων έχουν προσπαθήσει να ορίσουν την έννοια και τη φύση των μαθησιακών
δυσκολιών. Οι ορισμοί που έχουν δοθεί κατά το πέρασμα των χρόνων, έχουν αλλάξει, έχουν διαμορφωθεί ενώ ορισμένοι παραμένουν οι ίδιοι. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για έναν σύνθετο όρο που
δύσκολα μπορεί να καλυφθεί με έναν ορισμό. Οι έρευνες ωστόσο,
συγκλίνουν σε ορισμένα αποδεκτά σημεία, ότι δηλαδή οι μαθησιακές δυσκολίες αφορούν σε νευροψυχολογικά χαρακτηριστικά
στη γλώσσα, στη γνωστική ανάπτυξη, επηρεάζουν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του ατόμου δια βίου καθώς και άλλα σημεία που θα
μελετήσουμε πιο κάτω.

Ορισμός

είναι «είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην
πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού
νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της
ζωής.
Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και
κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις μαθησιακές
δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους μαθησιακές δυσκολίες. Αν
και οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (πχ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση,
σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως
οι πολιτισμικές διαφορές, η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, δεν
είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων».

Αιτιολογία

Σ

τον παρακάτω πίνακα βλέπουμε μια παλαιότερη έρευνα του
ΚΕΔΔΥ Αχαΐας, που δείχνει τα ποσοστά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες που προσήλθαν για αξιολόγηση στην
αντίστοιχη υπηρεσία. Μπορούμε να διακρίνουμε τη σημαντική αύξηση των περιστατικών με μαθησιακές δυσκολίες από το
2003 έως το 2011 (931 και 1665 αντίστοιχα).

ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΑΓΩΓΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

2003-04
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2004-05
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253

299
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2005-06
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335
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2006-07

88

357

345
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2007-08
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466

1105

2008-09

184

574

542

1300

2009-10

252

715

668

1634

2010-11

251

693

721

1665

ΣΥΝΟΛΟ
2003-11

1224

3961

3608

8783

Σ

Στατιστικά στοιχεία Μαθησιακών Δυσκολιών στο νομό Αχαΐας 2003-2011 - Πηγή: Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και
Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) Αχαΐας.

Οι Μαθησιακές δυσκολίες κατά τον Samuel Kirk, (αμερικανός
ψυχολόγος και εκπαιδευτικός που αφιέρωσε τη ζωή του στους
τρόπους εκπαίδευσης των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες),

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες στους οποίους μπορεί να οφείλονται
οι μαθησιακές δυσκολίες ενός παιδιού. Η Παγκόσμια Οργάνωση
Υγείας εσωκλείει τις πιθανές αιτίες των μαθησιακών δυσκολιών
σε 5 ομάδες ή στο συνδυασμό τους. 1) δυσκολίες που οφείλονται
σε διαταραχές συμπεριφοράς, ψυχιατρικά προβλήματα (ψυχώσεις,

τις μέρες μας, ακούμε πολύ συχνά τον όρο «Μαθησιακές Δυσκολίες». Σε τι ακριβώς όμως αναφέρεται ο όρος αυτός, ποια
η διαφορά τους από τα μαθησιακά κενά, τι χαρακτηριστικά
έχουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και πως θα μπορούσαμε να τις ορίσουμε, είναι ερωτήματα που καλούμαστε να
απαντήσουμε για να έχουμε μια πιο ακριβή και σαφή εικόνα των
μαθησιακών δυσκολιών αλλά και των διαχωρισμών τους.
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νευρώσεις κτλ.), 2) Νοητική στέρηση (οριακή, ήπια, μέτρια, βαριά), 3) Αισθητηριακές αναπηρίες, κινητικές δυσκολίες, χρόνια
νοσήματα (που σχετίζονται δηλαδή με ιατρικές καταστάσεις), 4)
Ψυχοκοινωνικά προβλήματα όπως δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, φτωχό σε ερεθίσματα περιβάλλον και 5) οι ειδικού τύπου
μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία κ.ο.κ.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Ν.3699/2008, άρθ. 3 παρ. 4, μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται όσοι παρουσιάζουν:
■■ νοητική αναπηρία,
■■ αισθητηριακές αναπηρίες όρασης
(τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση),
■■ αισθητηριακές αναπηρίες ακοής
(κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες,
■■ χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα,
■■ διαταραχές ομιλίας-λόγου,
■■ ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία,
■■ δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία
■■ σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής
με ή χωρίς υπερκινητικότητα,
■■ διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού),
■■ ψυχικές διαταραχές και
■■ πολλαπλές αναπηρίες.
Όπως αναφέρει η Τζιβινίκου, επίκουρη καθηγήτρια με ειδίκευση
στις μαθησιακές δυσκολίες και τις διδακτικές προσεγγίσεις, μεμονωμένοι επιστήμονες αλλά και ομάδες επιστημόνων έχουν προσπαθήσει να ορίσουν την έννοια και τη φύση των μαθησιακών
δυσκολιών. Οι ορισμοί που έχουν δοθεί κατά το πέρασμα των
χρόνων, έχουν αλλάξει, έχουν διαμορφωθεί ενώ ορισμένοι παραμένουν οι ίδιοι. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για έναν σύνθετο όρο
που δύσκολα μπορεί να καλυφθεί με έναν ορισμό.
Οι έρευνες ωστόσο, συγκλίνουν σε ορισμένα αποδεκτά σημεία, ότι
δηλαδή οι μαθησιακές δυσκολίες αφορούν σε νευροψυχολογικά
χαρακτηριστικά στη γλώσσα, στη γνωστική ανάπτυξη, επηρεάζουν

τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του ατόμου δια βίου καθώς και άλλα
σημεία που θα μελετήσουμε πιο κάτω.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ
Νευροψυχολογικές - Αναπτυξιακές ∆υσκολίες µάθησης
Βιογενετικές
Αντιληπτικοκινητικές
Οπτικής Ανάπτυξης
Ακουστικής Ανάπτυξης

Μνήµης
Προσοχής

∆υσκολίες Ακαδηµαϊκής Επίδοσης
Ανάγνωση

Γραφή

Ορθογραφία Μάθηση

Γνωστικές
Λειτουργίες

Κοινωνικές ∆υσκολίες
Χαµηλή
Αυτοεκτίµηση

Αντιδραστική
Συµπεριφορά

Έλλειψη κινήτρων
& ενδιαφέροντος

Μελετώντας τις υπάρχουσες έρευνες θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τα πιθανά αίτια μαθησιακών δυσκολιών στους κάτωθι παράγοντες:
Α) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Δυσλειτουργία στο Περιφερειακό ή στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ)
Ήπιες εξελικτικές βλάβες του εγκεφάλου
Νευρολογικές διαταραχές
Διαταραχές που ξεκινάνε πριν από τη γέννηση
Β) ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Ο Γενετικός – γονιδιακός παράγοντας παίζει ρόλο στην κληρονομικότητα.
Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Τραυματικές εμπειρίες κατά την πρώτη παιδική ηλικία
ΑΔΡΑΞΕ 2022 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΩΘΗΣΗ 79

Στρατηγική των ματιών κατά την ανάγνωση - τυπικού αναγνώστη

Στρατηγική των ματιών κατά την ανάγνωση - δυσλεξικού αναγνώστη

Κάθε είδους πίεση των γονέων
Ανεπαρκής διδασκαλία
Ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα
Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες
Χρήση αλκοόλ, τσιγάρων ή ναρκωτικών κατά την διάρκεια της
εγκυμοσύνης

σχολική επίδοση ή δραστηριότητες της καθημερινής ζωής
που απαιτούν αντίστοιχες δεξιότητες.
■■ Γ. Αν υπάρχει αισθητηριακό ελάττωμα, οι αναγνωστικές
δυσκολίες / η δυσκολία στη γραπτή έκφραση / οι δυσκολίες
στα μαθηματικά είναι μεγαλύτερες από αυτές που συνήθως
το συνοδεύουν.
■■ Δ. Επιπλέον, θα πρέπει οι δυσκολίες στους τομείς αυτούς
(ανάγνωση, γραπτή, έκφραση, μαθηματικά) να παρατηρούνται επίμονα για τουλάχιστον 6 μήνες.

Κριτήρια Διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών

Π

αρακάτω, θα δούμε πως διαμορφώνονται τα κριτήρια των
μαθησιακών δυσκολιών βάσει της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας (DSM-V) και βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ICD-10).

Συγκεκριμένα, το DSM-V
(διαγνωστικό εγχειρίδιο της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας)
κατατάσσει τις μαθησιακές δυσκολίες ως εξής:
■■ Διαταραχή ανάγνωσης (δυσλεξία)
■■ Διαταραχή μαθηματικών
■■ Διαταραχή γραπτής έκφρασης
Ενώ το ICD-10
(διαγνωστικό εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας)
■■ Ειδική Διαταραχή Ανάγνωσης (δυσλεξία)
■■ Ειδική Διαταραχή Ορθογραφίας
■■ Ειδική Διαταραχή Αριθμητικών Ικανοτήτων
■■ Μικτή Διαταραχή Σχολικών Ικανοτήτων
Σύμφωνα με το DSM – V, τα κριτήρια για να μιλήσουμε για διαταραχή της ανάγνωσης, της γραπτής έκφρασης ή των μαθηματικών
(Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες) είναι:
■■ Α. Η επίδοση στην ανάγνωση / στην γραπτή έκφραση ή στα
μαθηματικά, μετρούμενη με ατομικά χορηγούμενες σταθμισμένες δοκιμασίες της ακρίβειας, είναι σημαντικά κατώτερη
από το αναμενόμενο, δεδομένων της χρονολογικής ηλικίας
του ατόμου, της μετρηθείσας νοημοσύνης και της εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στην ηλικία.
■■ Β. Η διαταραχή στο κριτήριο Α παρεμποδίζει σημαντικά τη
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Μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση

Σ

το παρόν άρθρο θα εστιάσουμε κυρίως στις δυσκολίες της
ανάγνωσης καθώς είναι από τους πυλώνες της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και στην ουσία είναι η βάση για την επεξεργασία
και την κατανόηση. Η ανάγνωση δεν είναι εγγενής ιδιότητα
του παιδιού αλλά την αποκτά μέσω εκπαίδευσης. Η ανάγνωση είναι στην ουσία το να αναγνωρίζουμε και να μεταφέρουμε έναν κώδικα συμβόλων σε κώδικα ήχων (γραφήματα σε φωνήματα). Αυτή
είναι μία διαδικασία που χρειάζεται εκπαίδευση και χρόνο για να
μπορέσει να αποκτηθεί. Έπειτα, θα μπορεί να γίνει η αποκωδικοποίηση του κειμένου ανάγνωσης προς επεξεργασία και κατανόηση
αυτού. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά βήματα για να φτάσουμε στο επίπεδο του ¨έμπειρου¨ αναγνώστη. Θα πρέπει να έχουμε κατακτήσει
τη φωνολογική ενημερότητα (να διακρίνουμε δηλαδή όλους τους
ήχους των φωνημάτων), να υπάρχει επαρκής ανάπτυξη της γλώσσας, καθώς και ικανότητα να αναγνωρίζουμε οπτικά σύμβολα.
Μελέτες πάνω στις κινήσεις του οφθαλμού έχουν δείξει, ότι ο
τρόπος που εστιάζουν οπτικά στις λέξεις τα παιδιά με δυσλεξία
ή δυσαναγνωσία διαφέρει από το μέσο όρο των ατόμων που δεν
έχουν δυσλεξία ή δυσαναγνωσία. Κατά το διάβασμα τα μάτια μας
εκτελούν μικρές, ακούσιες, απότομες κινήσεις, που ονομάζονται
σακκαδικές. Αυτές οι κινήσεις γίνονται κυρίως από τα αριστερά
προς τα δεξιά και το βλέμμα παραμένει εστιασμένο στο ίδιο σημείο
για 10 με 50 εκατοστά του δευτερολέπτου, διάστημα αρκετό για να
αντιληφθεί ο εγκέφαλος μια λέξη ή μια ομάδα λέξεων. Έχει παρατηρηθεί ότι οι σακκαδικές κινήσεις στα άτομα με δυσλεξία έχουν
μικρότερο εύρος και μεγαλύτερο χρόνο εστίασης στο ίδιο σημείο,

Πως ένας δυσλεξικός
αντιλαμβάνεται αυτό που βλέπει.
Παραδείγματα

κάτι που δείχνει την αδυναμία τους να αναγνωρίσουν μεγάλα τμήματα λέξεων. Αντίστοιχος ρυθμός σακκαδικών κινήσεων παρατηρείται και σε φυσιολογικά άτομα, όταν διαβάζουν ένα πολύπλοκο
και δυσνόητο τεχνικό κείμενο.
Η Δυσαναγνωσία αφορά σε δυσκολίες σε σχέση με την αναγνωστική ικανότητα του κάθε παιδιού. Οι δυσκολίες αυτές στηρίζονται, κυρίως, στην ελλειμματική ικανότητα φωνολογικής αποκωδικοποίησης των ήχων και των γραμμάτων.
Σύμφωνα με την Frith, εξειδικευμένη στις γνωστικές νευροεπιστήμες, η εκμάθηση της ανάγνωσης γίνεται μέσα από το λογογραφικό, από το αλφαβητικό και από το ορθογραφικό στάδιο. Η
μετάβαση γίνεται διαδοχικά για να μπορέσει το παιδί να κατακτήσει τις αντίστοιχες γλωσσικές δεξιότητες. Στο λογογραφικό στάδιο, το παιδί βλέπει το πρώτο γράμμα της λέξης και, ακολούθως,
απομνημονεύει την οπτική εικόνα που λαμβάνει καθώς και τα
περιφερικά στοιχεία της λέξης. Δεν μπορεί, ακόμα, να αναγνωρίσει όλα τα γράμματα. Για το λόγο αυτό, η ανάγνωση, πιθανότατα,
να μην είναι ακριβής. Στο αλφαβητικό στάδιο το παιδί καλείται
να αποκωδικοποιήσει τη γραφημική αναπαράσταση της λέξης
και να προχωρήσει στη γραφοφωνημική αντιστοιχία, αρχικά με
αργό ρυθμό. Αναγνωρίζει, δηλαδή, την αντιστοιχία γραφήματος
– φωνήματος, συνδυάζει τους ήχους με τα γράμματα. Τέλος, στο
ορθογραφικό στάδιο, γίνεται σωστή ανάγνωση σύνθετων λέξεων,
για τις οποίες δεν είναι επαρκής μόνο η σύνδεση φωνήματος –
γραφήματος, δεδομένου ότι οδηγεί σε λάθη. Σε αυτή τη φάση, το
παιδί μπορεί να κατανοήσει τη δομή του γραπτού λόγου και να
την εφαρμόσει την ώρα που διαβάζει.
Υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις διδασκαλίας της ανάγνωσης, η
προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» (bottom-up approach), ),
η προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω» (topdown approach) και
η αλληλεπιδραστική προσέγγιση (interactive approach). Αυτές οι
προσεγγίσεις βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση και επεξεργασία του ακουστικού μηνύματος. Η πρώτη προσέγγιση πηγαίνει
από το μέρος στο όλον, έχοντας δηλαδή αναγνωρίσει τα φωνήματα, προχωράμε στην αναγνώριση των λέξεων και των νοημάτων
τους ούτως ώστε να κατανοήσουμε ολόκληρο το κείμενο. Η δεύτερη προσέγγιση ακολουθεί μία πορεία από το όλο προς τα μέρη.

Σε αυτή την προσέγγιση η επεξεργασία του μηνύματος γίνεται
σε ένα ανώτερο επίπεδο αφού για να εξάγουμε συμπεράσματα
συνδυάζουμε προηγούμενες γλωσσικές γνώσεις και εμπειρίες.
Η τρίτη προσέγγιση είναι ένας συνδυασμός των δύο προηγούμενων που στόχο έχει τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας της
ανάγνωσης.
Έρευνες έχουν δείξει ότι το νόημα της λέξης είναι εκείνο που
επηρεάζει την αναγνώριση των γραμμάτων και όχι αντίστροφα,
όπως θα περιμέναμε. Σύμφωνα με το μοντέλο αλληλεπίδρασης,
η αναγνώριση των γραμμάτων, των συστατικών της λέξης εξαρτάται και από μηχανισμούς bottom – up (που ξεκινούν από το
ερέθισμα) αλλά και από μηχανισμούς top – down (που καταλήγουν στο ερέθισμα).
Το παιδί που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αναγνωστική του
ικανότητα εμφανίζει πολλά από τα κάτωθι χαρακτηριστικά στις
πρώτες τάξεις του δημοτικού αλλά και μετά ανάλογα τη σοβαρότητα των δυσκολιών.
■■ Αργό ρυθμό ανάγνωσης
■■ Παύσεις
■■ Παρατονισμούς
■■ Αγνόηση σημείων στίξης
■■ Παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάγνωση πολυσύλλαβων
λέξεων.
■■ Παρουσιάζει δυσκολίες σε λέξεις που βλέπει για πρώτη φορά.
■■ Δεν ολοκληρώνει την ανάγνωση σε ικανό χρόνο.
■■ Προσθέτει επιπρόσθετους φθόγγους ή συλλαβές στις λέξεις
που διαβάζει.
■■ Παραλείπει ή επαναλαμβάνει τις μικρές λέξεις του κειμένου.
■■ Ακολουθεί την καθρεφτική ανάγνωση μονοσύλλαβων λέξεων
(π.χ. αν-να).
■■ Δεν μπορεί να βρει την κεντρική ιδέα του κειμένου που διαβάζει και να την αποδώσει προφορικά ή γραπτά.
■■ Κομπιάζει την ώρα της ανάγνωσης.
■■ Δε χρωματίζει τη φωνή του
■■ Δεν έχει ροή η ανάγνωσή του
■■ Χάνει τη σειρά του κειμένου, ακόμα και αν την ακολουθεί με
τον δείχτη του δαχτύλου.
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■■ Διαβάζει λάθος τις λέξεις, χωρίς ο ίδιος να το καταλαβαίνει.
■■ Δεν προφέρει σωστά τα φωνήεντα και τα συμπλέγματα συμφώνων μέσα στις λέξεις (π.χ, χόνω αντί χάνω και βέπω αντί βλέπω).
■■ Παρουσιάζει δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση των ήχων,
κυρίως των δίψηφων συμφώνων (π.χ. στ-τσ-τζ).
■■ Αντικαθιστά λέξεις που ξεκινούν με το ίδιο γράμμα ή έχουν
την ίδια κατάληξη (π.χ. πόδι αντί παιδί ή χαρίζω αντί χωρίζω).
Η ανάγνωση θεωρείται από τις θεμελιώδεις γνωστικές ικανότητες
που πρέπει να κατακτήσει ένα παιδί, όχι μόνο για να μπορεί να
διαβάζει σωστά ένα κείμενο αλλά γιατί αυτό θα του δώσει την δυνατότητα να επεξεργαστεί, να κατανοήσει σε βάθος, να αποδώσει
το περιεχόμενο αυτού που διαβάζει. Ένα παιδί με κοπιώδη ανάγνωση δεν δύναται να αποκωδικοποιήσει το νόημα του κειμένου
που διαβάζει καθώς, μην έχοντας αποκτήσει τον μηχανισμό της
ανάγνωσης, το βάρος της προσοχής πέφτει εκεί και δε μπορεί να
δώσει σημασία στο περιεχόμενο. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε το άτομο με δυσαναγνωσία με τον αρχάριο οδηγό που προσπαθεί να μάθει να χειρίζεται το αυτοκίνητο, ενώ εμείς του ζητάμε να
φτάσει στον προορισμό. Όλη η προσοχή του οδηγού δίνεται στο
να χειριστεί το όχημα, μην έχοντας την άνεση και την ευκολία να
παρακολουθήσει τα σήματα, το δρόμο, τα φανάρια για να φτάσει
με ασφάλεια στον προορισμό. Το αποτέλεσμα είναι το άτομο με τη
δυσαναγνωσία να μην καταφέρει να αντιληφθεί αυτό που διαβάζει,
να αργήσει να ολοκληρώσει την ανάγνωση, να κοπιάσει και τελικά
να μην έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα ποσοτικά και ποιοτικά.
Η αναγνωστική κατανόηση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη του
λεξιλογίου, την κυριολεκτική κατανόηση (να εντοπίζει την κεντρική ιδέα), την ερμηνευτική κατανόηση (να αντιλαμβάνεται δηλαδή
σε βάθος το νόημα), την κριτική κατανόησης και την αντανάκλαση
– αποτίμηση (να μιλήσει δηλαδή για τα συναισθήματα που ένιωσε
ο ίδιος διαβάζοντας). Συνοψίζοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την αναγνωστική κατανόηση, βάσει των ερευνητικών αποτελεσμάτων, θα λέγαμε ότι είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Η συναγωγή συμπερασμών και προηγούμενη γνώση
Η μνήμη
Η αναγνώριση λέξεων
Η ακουστική κατανόηση
Το λεξιλόγιο
Η μορφοσυντακτική ενημερότητα και κατανόηση των προτάσεων
Το κειμενικό είδος : σημαντικές ιδέες και ιεραρχική δομή
Η καθοδήγηση της κατανόησης και στρατηγικές κατανόησης
Ο αναγνώστης: στόχοι και κίνητρα»

Οι μαθητές λοιπόν, με δυσκολίες στην ανάγνωση αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με αποτέλεσμα την ελλειμματική κατανόηση, ενώ
στην πραγματικότητα δεν έχουν δυσκολίες στην κατανόησή τους
αυτή καθαυτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να μπορέσουμε να αποσαφηνίσουμε αν τυχόν υπάρχει έλλειμμα και στην κατανόηση, διαβάζουμε εμείς στο παιδί το κείμενο και ζητάμε να μας πει το νόημα.
Το ευτύχημα, παρόλες τις δυσκολίες των παιδιών αυτών, που γνωρίζουμε ότι επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους, την αυτοπεποίθησή
τους και πολλούς άλλους τομείς, είναι ότι πλέον, υπάρχουν εξειδικευμένα και αποτελεσματικά προγράμματα παρέμβασης μέσω των
οποίων μαθαίνουν πιο εύκολα, εντοπίζουν και αντιλαμβάνονται
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καλύτερα τις δυσκολίες και μπορούν να φτάσουν σε ένα πολύ καλό
επίπεδο με στόχο να κατακτήσουν τη μάθηση.

Ανακεφαλαίωση

Ο

ι ειδικού τύπου μαθησιακές δυσκολίες, όπως η δυσλεξία, έχουν
νευρολογική βάση. Για την πληρέστερη κατανόησή τους, δεν θα
μπορούσαμε να αρκεστούμε σε έναν ορισμό καθώς, η δυσλεξία
καλύπτει ένα μεγάλο εύρος των γνωστικών μας λειτουργιών
(ανάγνωση, γραφή, έκφραση κ.ο.κ.). Το μοντέλο της Frith επιχειρεί
να επεξηγήσει όλο το φάσμα των δυσκολιών αυτών και στηρίζεται
στην παραδοχή ότι η δυσλεξία εξηγείται από γνωστικές δυσλειτουργίες προκαλούμενες από αντίστοιχες βλάβες του εγκεφάλου. Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν δυσπλασίες στον φλοιό του εγκεφάλου των
ατόμων με δυσλεξία, που δεν υπάρχουν στους εγκεφάλους των μη
δυσλεκτικών, που πιθανότατα, ευθύνονται για τα ελλείμματα στο φωνολογικό τομέα, στην ταχύτητα επεξεργασίας και στην εργαζόμενη
μνήμη. Όσον αφορά στην ανάγνωση, το πιο σταθερό εύρημα είναι
μία περιοχή (6p21.3-22) στον κοντό βραχίονα του χρωμοσώματος 6,
η οποία αποτελεί σημείο - δείκτη για τη δυσλεξία.
Μελέτες πάνω στη νευρολογική παθολογία των ατόμων με δυσλεξία,
στηρίζουν ότι υπάρχει δυσλειτουργία της εγκεφαλικής νήσου. Πρόκειται για μία γέφυρα, που συνδέει την περιοχή Werniche, η οποία
εμπλέκεται στη διαδικασία αναγνώρισης λέξεων, με την περιοχή
Broca, η οποία χωρίζει τις λέξεις σε τμήματα και δημιουργεί νοερή
εικόνα του ήχου τους. Έρευνες έχουν δείξει ότι στους ενήλικες με
δυσλεξία αυτές οι δύο περιοχές λειτουργούν μεμονωμένα γι’ αυτό και
τα άτομα αυτά για να αναγνωρίσουν μία λέξη πρέπει πρώτα να σκεφτούν ποια είναι αυτή η λέξη και να μετατρέψουν την γραπτή μορφή
της σε ηχητική, διαδικασία που στους μη δυσλεκτικούς γίνεται αυτόματα. Γι’ αυτό το λόγο, στη θεραπευτική παρέμβαση χρησιμοποιούνται πολυαισθητηριακές μέθοδοι που στόχο έχουν να παρακινήσουν
την ταυτόχρονη λειτουργία και των δύο περιοχών.
Συμπερασματικά, ένα άτομο θεωρείται ότι παρουσιάζει δυσκολίες
ανάγνωσης όταν έχει φυσιολογική όραση, δε μπορεί όμως να διακρίνει και να κατανοήσει το γραπτό ή τυπωμένο λόγο. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να οφείλονται σε κάποια εξελικτική βλάβη ή «αγενεσία»,
που εμφανίζεται στα πρώτα στάδια της εμβρυακής ανάπτυξης στον
Γωνιώδη Έλικα του Επικρατούντος Ημισφαιρίου του Εγκεφάλου.
Το θετικό μέσα από όλες τις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα,
είναι ότι οι ερευνητές συμφωνούν στο γεγονός ότι οι μαθησιακές
δυσκολίες είτε είναι δυσλεξία, είτε δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία
κ.ο.κ., μπορούν να δουλευτούν και με την κατάλληλη θεραπευτική
αντιμετώπιση να μειωθούν σε σημαντικό βαθμό οι δυσκολίες των
ατόμων αυτών. Πολλές φορές συναντούμε παιδιά με δυσλεξία και οι
δυσκολίες τους ποσοτικά και ποιοτικά (ανάγνωση, έκφραση, αφήγηση, περιγραφή, λεξιλόγιο κ.ο.κ.) διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό.
Κλείνοντας, η αποτελεσματικότερη μέθοδος θα έλεγα πως είναι
η έγκαιρη ενημέρωση, παρέμβαση και η συνεργασία όλων όσων
εμπλέκονται στην εκπαίδευση του παιδιού. Κάθε παιδί έχοντας τη
δική του προσωπικότητα χρειάζεται και διαφορετική προσέγγιση,
δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης, αποδοχής και ασφάλειας.
Ελπίδα Καρδαρά, Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

Μαθηματικός όμιλος
Τι σχέση έχουν τα μαθηματικά με την Καθαρά Δευτέρα; Πόση
γεωμετρία χωράει σε ένα κουνουπίδι; Πώς μπορούμε να
σχεδιάσουμε ένα τρίγωνο με τρεις ορθές γωνίες; Μπορούμε να
προσθέσουμε ένα δάχτυλο με έναν βάτραχο; Ποιος ήταν ο Ευπαλίνος
και γιατί έχει σήραγγα με το όνομά του;

Π

όσο αδικούμε τα Μαθηματικά όταν τα
συνδέουμε μόνο με βαρετές πράξεις
και προβλήματα! Τα Μαθηματικά δεν
λείπουν ποτέ από το πλευρό μας. Είτε
τα αναγνωρίζουμε είτε όχι, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Οι πιο
απλές, οι πιο θεμελιώδεις μαθηματικές έννοιες, αλλά και οι πιο συνθέτες, οι πιο αφαιρετικές συλλήψεις ενυπάρχουν στα έργα τέχνης
που θαυμάζουμε, στα παιχνίδια που παίζουμε, στη μουσική που ακούμε, στο φαγητό που
μαγειρεύουμε.
Ο Όμιλος Μαθηματικών ασχολείται με αυτά
ακριβώς τα υπέροχα καθημερινά Μαθηματικά! Χωρίς την πίεση της διδακτέας ύλης και
της βαθμολογίας, η αναζήτηση των μαθηματικών μορφών που διέπουν τον κόσμο μας παύει να είναι μάθημα και γίνεται εξερεύνηση.
Περνάει μέσα από τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του καθενός, μέσα από την ανακάλυψη των δυνατοτήτων και των επιλογών,
μέσα από τις διάφορες επιστήμες και τέχνες,
μέσα από απρόβλεπτα υλικά, εργαλεία και κατασκευές.

Μερικοί ενδεικτικοί σταθμοί της φετινής μας
πορείας ήταν:
■■ Η Χρυσή τομή και η ακολουθία Φιμπονάτσι – η αγαπημένη ακολουθία της φύσης
δίνει μαθηματική λύση στις ανάγκες των
ζωντανών οργανισμών και όχι μόνο.
(math6)
■■ Τα συστήματα αρίθμησης – οι διαφορετικές απαντήσεις που έχουν δοθεί κατά
καιρούς στο ζήτημα της μέτρησης, μέσα
από τις ελλείψεις τους και τις ατέλειές
τους, μας προβλημάτισαν αρκετά σχετικά
με θέματα που τώρα πια θεωρούμε δεδομένα, όπως η ύπαρξη του μηδενός, η επιλογή των συμβόλων και η αξία της θέσης
των ψηφίων στους αριθμούς. (math2)
■■ Τα Πλατωνικά στερεά – όπου η Φιλοσοφία συναντά τα Μαθηματικά.
■■ Τα «μαγικά» Fractals – οι αναπάντεχες
ιδιότητες των φυσικών, ή και μαθηματικών
αντικειμένων, που δεν ορίζονται με την ευκλείδεια γεωμετρία, αλλά μας ενέπνευσαν
να δημιουργήσουμε τα δικά μας ξύλινα
Χριστουγεννιάτικα δέντρα.(math5)

■■ Η γεωμετρία των
χαρταετών – η
παράδοση σε δύο
ή και τρεις διαστάσεις (math7)
■■ Οι οφθαλμαπάτες
και η σχεδίαση
τρισδιάστατων αντικειμένων στο επίπεδο. (math1, 3,4)
■■ Οι καρδιοειδείς – ή αλλιώς η προπαίδεια
στο ποτήρι μας!
Τα Μαθηματικά είναι το μεγαλειώδες αποτέλεσμα της συνεργασίας της φαντασίας
με τη λογική. Οι διαφορετικές απαντήσεις
που μπορεί να δώσει κανείς σε ένα ζήτημα,
ακόμα και οι αποτυχημένες προσπάθειες, ή
τα ενδιάμεσα προβλήματα που προκύπτουν
στην πορεία, έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς μας καθοδηγούν να μη σκεφτόμαστε με
περιορισμούς και στεγανά, αλλά να λειτουργούμε κριτικά, να κάνουμε συσχετισμούς, να
διευρύνουμε τους ορίζοντές μας… να αγαπάμε τα Μαθηματικά λίγο περισσότερο!
Υπεύθυνη καθηγήτρια:
Μαρία Ρουσάκη, Μαθηματικός

ΑΔΡΑΞΕ 2022 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΩΘΗΣΗ 83

Περιβαλλοντικός όμιλος
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)».

Ε

ίναι 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».
Συμμετέχει σε σχολικούς διαγωνισμούς
ανακύκλωσης πλαστικών και αλουμινένιων συσκευασιών, συνεργάζεται με το
Δήμο Διονύσου στην ανακύκλωση-συγκέντρωση πλαστικών πωμάτων- καπακιών για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου, καθώς και σε bazaar ενισχύοντας
τις ανάγκες της Πανελλήνιας Ένωσης
Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων Παιδιών
– Νοητικά Υστερούντων.
Την τρέχουσα σχολική χρονιά, οι μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας ενημερώθηκαν για τα είδη των φυτών και των
ζώων του τόπου μας και των κινδύνων
που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, συνειδητοποίησαν την ουσιαστική περιβαλλοντική προσφορά των
μελισσών στη φύση για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας, ευαισθητοποιήθηκαν σε
θέματα διαχείρισης φυσικών πόρων και
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προστασίας του περιβάλλοντος και κατανόησαν τη σημασία της ισορροπημένης
διατροφής στην υγεία.
Οι μαθητές ασχολήθηκαν βιωματικά με
δράσεις όπως η δημιουργία κομποστοποίησης και λαχανόκηπου, η καλλιέργεια
αρωματικών βοτάνων, η παρασκευή αρωματικού ελαιόλαδου, φρέσκιας απαστερίωτης βιολογικής μπύρας, λικέρ ροδιού,
βιολογικού σαπουνιού και η δημιουργία
χριστουγεννιάτικων στολιδιών και πασχαλινών λαμπάδων. Εξέδωσαν ενημερωτικό φυλλάδιο για την περιβαλλοντική
προσφορά των μελισσών και δημιούργησαν βίντεο για τα ζώα υπό εξαφάνιση
στην Ελλάδα.
Τέλος, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Webex, υλοποίησαν επίσκεψη στο
εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα
του ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου με θέμα: Κάμπος Χίου, «Περιδιαβαίνοντας το μυροβόλο δάσος των εσπεριδοειδών».
Υπεύθυνη καθηγήτρια:
Παπανικολοπούλου Δήμητρα, Θεολόγος

Όμιλος eTwinning-Student Voice
Ο Όμιλός μας για μία ακόμη χρονιά προσέφερε τον συντονισμό που
χρειάζεται για την υλοποίηση έργων eTwinning στο σχολείο μας και
τη δημιουργία αναρτήσεων για το ηλεκτρονικό μας περιοδικό Student Voice.

Μ

αθητές από την α΄ Γυμνασίου μέχρι
την Α’ Λυκείου διέθεσαν χρόνο για
να επιμεληθούν κείμενα, να στήσουν
παιχνίδια, να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, να κάνουν διαδικτυακή έρευνα, να
συνεργαστούν σε ομάδες, ακόμα και να φτιάξουν μπισκότα (!) για τους σκοπούς των έργων
eTwinning που υλοποιήθηκαν και φέτος στο
σχολείο μας. Τα παιδιά ανέλαβαν ποικίλους
ρόλους, όπως αυτούς του φωτογράφου, του
μεταφραστή και του σκιτσογράφου, και ανέπτυξαν δεξιότητες στη χρήση νέων τεχνολογιών, στην επικοινωνία αλλά και στη διαχείριση
του χρόνου.

Η ευελιξία του Ομίλου eTwinning-Student
Voice επιτρέπει στα μέλη όλης της σχολικής
κοινότητας να συμμετάσχουν ενεργά στη δημιουργία του περιοδικού μας στο βαθμό που
εκείνα επιθυμούν και με τον τρόπο που το
κάθε μέλος μπορεί. Ελπίζουμε ότι την επόμενη σχολική χρονιά οι υγειονομικές συνθήκες
να μας επιτρέψουν να εργαζόμαστε χωρίς περιορισμούς για τον κοινό στόχο που έχουμε
θέσει: την καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων
των μαθητών σε μία εποχή που απαιτεί προσαρμοστικότητα αλλά και φαντασία, οργάνωση αλλά και δημιουργικότητα.

Υπεύθυνη καθηγήτρια:
Χριστίνα Θεοχαροπούλου,
Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας
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Όμιλος εθελοντισμού
Οι μαθητές του ομίλου Εθελοντισμού στήριξαν
τη φετινή σχολική χρονιά την οργάνωση και
τελικά τη διεξαγωγή του χριστουγεννιάτικου
bazaar του σχολείου μας, βάζοντας όλη την
καλλιτεχνική τους διάθεση στόλισαν το σχολείο
και βοήθησαν στη δημιουργία στολιδιών και
διακοσμητικών τα οποία πουλήθηκαν διαδικτυακά και τα έσοδα δόθηκαν στην ΠΕΓΚΑΠ.ΝΥ
για τη στήριξη των σκοπών της.

Π

αρακολούθησαν ομιλίες της ETHELON, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης και έμαθαν για τον εθελοντισμό,
τους τρόπους που μπορούμε να βοηθήσουμε ή να γίνουμε
οι ίδιοι εθελοντές. Έμαθαν επίσης για δράσεις που ήδη
τρέχουν καθώς και για προβλήματα που αντιμετωπίζουν ειδικές
κατηγορίες ανθρώπων και παιδιών.
Τέλος ετοίμασαν όλοι μικρές εργασίες αφιερώματα στη Γαλλία,
παρουσιάζοντας τους πιο αντιπροσωπευτικούς καλλιτέχνες,
αθλητές, ηθοποιούς, μνημεία, φυσικές ομορφιές και κυρίως
κλασσικά φαγητά και ποτά που μπορεί να γευτεί όποιος επισκεφθεί τη Γαλλία.
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αντωνία Τρίμπου,
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
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Όμιλος Προγραμματισμού και Ρομποτικής
To μάθημα της Πληροφορικής στο σύγχρονο σχολείο
έχει πολλαπλό ρόλο. Αφενός σκοπεύει στην εξοικείωση
των μαθητών με τον προγραμματισμό και τα νέα
προγραμματιστικά περιβάλλοντα, αφετέρου στην κατάλληλη
αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανοίγοντας
νέους ορίζοντες στους μαθητές, τόσο μέσω της απόκτησης
θεωρητικών γνώσεων, όσο και πρακτικά μέσω της
υλοποίησης εφαρμογών και projects.

Μ

ε γνώμονα αυτό το γεγονός
λοιπόν, προσπαθήσαμε να μεταδώσουμε στους μαθητές τις
γνώσεις μας, να τους δείξουμε
κάποια πρακτικά πράγματα πάνω στις
εφαρμογές και πάνω απ’ όλα προσπαθήσαμε να τους κάνουμε να αγαπήσουν
το αντικείμενο του προγραμματισμού
και της Πληροφορικής, έτσι ώστε να θελήσουν να ασχοληθούν με αυτό.

O στόχος των δραστηριοτήτων είναι
οι μαθητές να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού, να
αποκτήσουν έναν προγραμματιστικό
τρόπο σκέψης, και μέσω του συγκεκριμένου περιβάλλοντος, να είναι σε θέση
να αναπτύσσουν εφαρμογές κινητών
συσκευών. Στις εργασίες μας αναλύουμε τον τρόπο που λειτουργεί το App
Inventor.

Στα πλαίσια του ομίλου Πληροφορικής
εστιάσαμε στο προγραμματιστικό περιβάλλον App Inventor, το οποίο είναι
ιδανικό για σχεδιασμό και ανάπτυξη
εφαρμογών για κινητές συσκευές με λογισμικό Android.

Οι μαθητές ανέπτυξαν στο περιβάλλον
App Inventor τις παρακάτω εφαρμογές:
Magic 8 Ball App, Quiz Game App,
Tourist Guide App, Music App, Roll
Dice App.

Υπεύθυνη καθηγήτρια:
Αναστασία Μαυρίδη,
Καθηγήτρια Πληροφορικής
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Όμιλος
Επιχειρηματολογίας
Φέτος στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε ο όμιλος
επιχειρηματολογίας. Ο όμιλος βασίστηκε σε μία «πρόκληση» πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Οι μαθητές
χωρίστηκαν σε 2 ομάδες συμμετέχοντας στην «πρόκληση» έχοντας σαν απώτερο σκοπό τους να αποδείξουν με
διάφορα επιχειρήματα την ορθότητα της άποψής τους.

Ο

ι δύο ομάδες έμαθαν να χρησιμοποιούν τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Η πρώτη ομάδα τασσόταν υπέρ της πρόκλησης
ενώ η δεύτερη ομάδα αντέκρουε την «πρόκληση».
Η διαδικασία της επιχειρηματολογίας πραγματοποιούταν
πάντα με δύο θέσεις.
Ένα παράδειγμα τέτοιου θέματος που συζητήθηκε φέτος ήταν:
«Η υποχρεωτικότητα του εμβολίου κατά του κορωνοϊού για το κοινό καλό». Μετά από κλήρωση η μία ομάδα υποστήριξε την πρώτη
θέση, δηλαδή τα υπέρ ενώ αντίστοιχα η άλλη ομάδα τα κατά.
Πιο συγκεκριμένα ο κάθε ομιλητής λάμβανε το βήμα για 5 λεπτά.
Κατά τη διάρκεια του λόγου του, μπορούσε να δεχθεί έως 3 ερωτήσεις 10 δευτερολέπτων. Κατά τη διάρκεια του έτους, ο όμιλος
λάμβανε χώρα εντός της σχολικής αίθουσας, με εξαίρεση τους καλοκαιρινούς μήνες που οι μαθητές συναγωνιζόντουσαν στο αμφιθέατρο του προαύλιο χώρου.
Αναλυτικότερα η διαδικασία περιγράφεται στην παρακάτω εικόνα

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ελένη Κατσαρά, Θεολόγος
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Συνέδρια
• 17th Costeas-Geitonas School
Model United Nations (CGSMUN),
16-18 December 2021
• 5th American College of Greece
Model United Nations (ACGMUN),
8-10 April 2022

O

Helen Fragiadaki earned the title of ‘Best Delegate’ in both the CGSMUN and the ACGMUN conferences this year. Such an award is given to
students who have thoroughly researched their topics and thus gained
a deep understanding of the issues discussed in their committees. ‘Best
delegates’ participate fully during debate time and have excellent public
speaking skills.
Congratulations Helen!

ur school’s participation in two
MUN conferences this year has
been marked by a number of
notable facts. First, our youngest delegates were 13 years
old, which was remarkable taking into account the high level of English required and the difficulty of the topics discussed.

Leda Alexopoulou (ACGMUN)

Second, there was a large number of participants: three delegations, of an average of seven students each, got to finally
take part in these demanding conferences.

O

Third, quite a few students from our
school became the main submitters of a
number of resolutions - and one even received the ‘Best Delegate Award’.
This could have been anticipated, at
least to some extent, given some of our
students’ experience of previous MUN
conferences, but it is also evidence of
their excellent preparation and debating
skills. Finally, this year all the teachers
of our school’s English department became MUN advisors, offering valuable
guidance and encouragement to our students during their preparation for the
conferences.
We would like to thank everyone, students and teachers alike, who worked
to make our participation in these two
MUN conferences such a meaningful
and rewarding experience.

verall, I could confidently say that
this year’s MUN conference was a
success. Most people participated
actively in the discussions. Teamwork may have been chaotic at first but in
the end the delegates were able to figure the
procedure out, communicate and cooperate. To be honest the debate was somewhat
different than what I had expected and had
been presented with in the past, though it
too was extremely interesting.
The chairs were most polite and helpful,
the instructions were direct and swift, their
comments on point. Despite the fact that
I still believe it was not at all what I had
expected, I cannot admit that it was not an
exciting experience.

Katerina Christoforidou
(CGSMUN, ACGMUN)

D

uring the past school year, I was given the opportunity to participate in
MUN conferences for the first time.
More specifically, I had the chance to
take part in the CGSMUN online conference as a delegate of the Republic of Korea

in the World Health Organization but also
in the ACGMUN online conference as a
delegate of the Republic of Indonesia in the
Economic & Financial Committee.
Overall, I would describe MUN as a demanding but extremely meaningful experience. While preparing for and during
both conferences, I had the opportunity to
enhance my knowledge and comprehension
of considerable interesting issues, communicate and cooperate with other delegates
-primarily peers of mine- previously unknown to me, develop my debating skills,
become familiar with formal language and
terminology, practise or probably improve
my English, and consequently broaden my
horizons and obtain useful and memorable experiences.

Xakousti Diakomanoli-Priggi
(CGSMUN, ACGMUN)

T

his year I was lucky to be able to
participate in two MUN conferences.
In the first MUN conference I represented the Republic of Korea while in
the second one I represented the Republic
of Indonesia and was selected to be this
country’s ambassador.
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Συνέδρια
In both MUN conferences I had to prepare
several resolutions, all of which needed
many hours of work. Thankfully, with the
help of the teachers assigned to assist us, I
managed to refine my arguments and prepare the final versions of my resolutions.
As for the conference itself, it was very
tiring both physically and mentally, especially because we had to constantly make
sure that our contributions to the discussions reflected the policies followed by the
country we represented.

Helen Fragiadaki
(CGSMUN, ACGMUN)

L

To sum it up, attending MUN conferences
has lots of benefits, like meeting new people
and learning about other countries. Thus, I
would encourage you to try the experience
yourself.

ast year, I took part in two MUN conferences and I got severely addicted to
the feeling of expressing myself along
with debating! So, the natural corollary was to continue participating in such
conferences this year, too. As a delegate
of the Republic of Korea during the CGSMUN, I was called to identify the causes of
severe issues that plague today’s world and
subsequently discover effective methods to
tackle them. The one topic I distinguished
was that of managing workplace monitoring as I hadn’t realized how invasive this
parameter can actually be. Then, as the
ambassador of Egypt during ACGMUN,
I was intrigued to acquaint myself with
more tangible problems including that of
biowarfare. Undoubtedly, I felt confident
that I could refute nearly any argument
and I was more than happy when the
chairs recognized my performance in their
ending speeches. Can’t wait for next year!

Ellie Elchai (ACGMUN)

Electra Kostopoulou (ACGMUN)

A

aking part in the MUN was a very difficult experience but it was also a fun
way of improving your English level.
Personally, I believe that is was very
nice and would gladly take part next year.

The conference lasted 3 days. The first day
was rather difficult each time, because we
met new people. But soon things become
easier. The second day is more packed with
things to do, while the last day is almost
like the second day, only a bit shorter.

MUN conference is, in my opinion,
an experience that everyone should
have. It was my first conference and
although I was anxious, I managed
to have a great time. During debate time,
everyone was excited and nervous.

T

Ioanna Politi (ACGMUN)
We got the chance to discuss one topic and
one resolution from each committee. I personally think that debate time gives all the
delegates the chance to open their mind to
current and serious topics, which have previously been discussed by world leaders.
One of my favorite parts about the conference was the gossip box. For those who do
not know what that is, it is a box where the
delegates get to write whatever they want
anonymously. Lastly, MUN conferences
bring people together who sometimes form
a strong bond with each other. I would like
to thank my teachers for recommending,
and giving me the chance to participate in
this year’s ACGMUN conference.
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S

tudents are often given an opportunity to participate in a MUN conference. I personally believe that the
experience and the information that
a student gains throughout a MUN conference are definitely worth the time one
spends preparing and there are some things
that you could not have learned in a better way. However, a MUN conference is
not only about learning information about
your country and listening to what other
delegates have to say, but it is also about
learning how to support your arguments in
a debate or work together in a team.
As far as the ACGMUN is concerned, my
personal experience was amazing and it is

something I am really looking forward to
doing again next year. It was really well
organized and I had a lot of fun. Working
with other students as delegates gave us
the chance to meet new people with some
of whom I have still kept in touch. Unfortunately, the conference was held online and
that was the only drawback but due to covid
it was something inevitable as the regulations were to protect and provide safety to
everyone.
To sum up, I believe that a MUN conference
is something that all students should attend
at least once because they really have many
interesting things to learn and discuss but
the most important thing is that they have a
great time. In conclusion, I would definitely
recommend it to anyone who is willing to do
the preparation work and wants to have fun
while broadening their horizons.
Ariadni Safari-Mouchtouri
(CGSMUN, ACGMUN)

A

n amazing experience! Coming in
contact with so many different peers
from around the country while representing a country previously unknown to me, may sound like very hard
work but it is in fact very rewarding. It is
problem solving in practice with the cooperation of many others who are willing to
listen and work on solutions.
The way you reason and pinpoint causes
,reactions and suggestions offers you a
unique opportunity to organize your
thoughts and thus come up with proposals
and possible solutions. The language barrier is easy to overcome. We all want to listen
and understand. Join this great effort! I’ve
already done this twice. You won’t regret it!

Vasso Siakandari
(CGSMUN, ACGMUN)

T

his year I attended two MUN conferences. I believe that MUN in general
is extremely unique. I am really happy that I managed to attend such an
amazing but also demanding and competitive conference. All the hard work, the
preparation and the numerous resolutions

I prepared are integral parts of this unique
experience from which I would not change
a thing. Debating, trying to understand different cultures, researching topics I did not
even know existed, coming to the defense of
my country and talking in a formal context
are only some of the skills I obtained.
Leading up to the conference, I was extremely scared and anxious even though I
loved the experience last year. The feeling
of contradicting the arguments of other delegates, stating your own points and seeing
that every single article you read was worth
it is indescribable. While participating in a
MUN conference you understand that we
are still young but we are eager to change
our future and live in a better world. It is
a once in a lifetime experience and I really hope that in the future I will have the
chance to attend a face-to-face MUN.
Maria Sotiropoulou (ACGMUN)

T

his year I decided to take part in a
MUN conference in order to gain experience and see what a simulation of
a conference in the United Nations is
like. So, I participated in the ACGMUN as
the delegate of Egypt in the Environmental
Commission and the experience did not disappoint me. The procedure of making resolu-

tions and debating on them was remarkable
and I did not expect it to be so engaging. Although it was my first time attending this
kind of conference and it was difficult to understand the procedure at first, I found it enjoyable participating and telling my opinion
or defending my resolution and being active.
All delegates were so friendly and overall, it
was a memorable experience.
Evelina Tzavara (ACGMUN)

M

y MUN experience was amazing
and I loved every single part of it.
At first, I was terrified and I did
not think that I would manage to
complete my preparation. It took me hours
and hours of working and researching but
in the end, it was all worth it and I really
enjoyed it.
The conference was pretty tiring but to be
honest it was not boring at all. Everyone
was trying their best and we had very interesting conversations. I loved every part
of the process and I will definitely do it
again.

Υπεύθυνες Καθηγήτριες:
Χριστίνα Θεοχαροπούλου, Χριστίνα
Χριστοπούλου, Καθηγήτριες Αγγλικής
Γλώσσας

43η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής

Ο

ι μαθητές της Β λυκείου, Κωνσταντίνος
Ζαμάνης και Βασίλης Μπέτσης, συμμετέχουν στην 43η Εθνική Συνδιάσκεψη
Επιλογής, ένα τετραήμερο πρόγραμμα
προσομοίωσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων
Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης, οι
μαθητές χωρίζονται σε Επιτροπές και εμπλέκονται σε δραστηριότητες δόμησης ομάδας
(Teambuilding) και εργασίες επιτροπών, κατά τις οποίες συζητούν τις ιδέες τους πάνω
σε καίρια ευρωπαϊκά ζητήματα προκειμένου να καταρτίσουν ένα ψήφισμα.
Την τελευταία ημέρα της Συνδιάσκεψης, κατά τη διάρκεια της Γενικής Ολομέλειας, τα
ψηφίσματα συζητούνται και μετά από εκτενή διάλογο τίθενται σε ψηφοφορία. Η συμμετοχή σε αυτού του είδους τις διοργανώσεις είναι μία μοναδική εμπειρία καθώς οι
μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται, να συζητούν θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
και να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις.

Κ’ Μαθητικό Συμπόσιο
Δικτύου Λυκείων Αττικής

Τ

ην Παρασκευή 6 Μαΐου 2022, η
ΩΘΗΣΗ συμμετείχε στο Κ’ Μαθητικό Συμπόσιο του Δικτύου Λυκείων Αττικής του προγράμματος Συνεργαζόμενων Σχολείων ΑSPnet
UNESCO, το οποίο είχε φέτος επετειακό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώθηκαν 20 χρόνια ύπαρξης του θεσμού.
Αναλύοντας την ηθική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, οι μαθητές της Α’
Λυκείου Δρίβας Γεώργιος, Λουκόπουλος
Κωνσταντίνος, Φραγκιαδάκη Ελένη και
Χριστοφορίδου Αικατερίνη εκπροσώπησαν επάξια το σχολείο μας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην υπεύθυνη
συντονίστρια του προγράμματος κα Φίλη
Δήμητρα και στην καθηγήτρια Πληροφορικής κα Μαυρίδη Αναστασία για την πολύτιμη βοήθεια κατά τον συντονισμό της
εκδήλωσης.

Η’ Διασχολικοί Αγώνες
Ρητορικής Τέχνης Γυμνασίων

Τ

ο Σχολείο μας συμμετείχε στους
Η’ Διασχολικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Γυμνασίων-Λυκείων
2022που διοργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα - Λιναρδάτου
με τη συμμετοχή του Διαπανεπιστημιακού - Διατμηματικού Π.Μ.Σ. «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση», στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2022.

Η ομάδα της Α΄ Λυκείου αποτελούνταν
από τους: Καρεκλά Π., Κωστάρα Θ., Μιτζάλη Αγγ., Μπαλιούση Ελ., Σιακανδάρη Β., Φραγκιαδάκη Ελ.
Συγχαρητήρια σε όλους και όλες!
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Βραβεύσεις - Διακρίσεις
Διάκριση στον 8ο Διεθνή Μαθητικό
Διαγωνισμό «Το σχολείο αφηγείται»

Τ

ο σχολείο μας διακρίθηκε
στον 8ο Διεθνή Μαθητικό
Διαγωνισμό «Το σχολείο
αφηγείται», που διοργανώθηκε από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
και Διάσωσης Σχολικού Υλικού
(ΕΚΕΔΙΣΥ) και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning
Βραβείο για τον Φιλελληνισμό

Η

μαθήτρια της Β’ Λυκείου Χαρά Κουκά βραβεύτηκε με
έπαινο για τη συμμετοχή της στον μαθητικό διαγωνισμό
της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό και του
Φιλελληνικού Μουσείου, με θέμα «Ο Φιλελληνισμός, η συμβολή του στην απελευθέρωση της Ελλάδας και στην Ευρωπαϊκή
ενοποίηση», στο πλαίσιο του εορτασμού της 25ης Μαρτίου και
της επετείου των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε
τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 στο Μουσείο Φιλελληνισμού.
Συγχαρητήρια Χαρά!
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K

ατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς, οι μαθητές
των Αγγλικών τμημάτων βΕ1 και γΕ4 του σχολείου μας ένωσαν τις δυνάμεις τους με μαθητές από την Ιταλία και τη Ρουμανία, για να υλοποιήσουν το έργο “Soft Skills” στο πλαίσιο
του προγράμματος eTwinning. Το έργο έλαβε Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και τα προϊόντα της
συνεργασίας τους. Η θεματολογία περιλάμβανε τα Δικαιώματα του
Παιδιού, την κλωνοποίηση, ταξίδια ανά τον κόσμο, ασκήσεις αισιοδοξίας κ.ά. Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν!

Τ

ο Σχολείο μας έλαβε Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning για
το έργο που υλοποίησε με τίτλο «What’s up? radio» κατά το
σχ. έτος 2020-21. Η ιδέα του έργου βασίστηκε στην παιδαγωγική αξιοποίηση των podcasts
στο πλαίσιο του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας. Οι μαθητές και οι
μαθήτριες της α΄ Γυμνασίου συνεργάστηκαν τόσο ενδοσχολικά όσο
και εξωσχολικά με τα σχολεία των
εταίρων και γνώρισαν τη διαδικασία έρευνας, παρουσίασης, ηχογράφησης, επεξεργασίας, δημοσίευσης
και προώθησης ενός podcast με
εναλλαγή ρόλων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Παράλληλα, είχαν
την ευκαιρία να συνεργαστούν με
μαθητές από άλλες χώρες, να μοιραστούν ενδιαφέροντα, αλλά και να
παράγουν podcasts από κοινού.

Λογοτεχνικές Διακρίσεις

Ο

μαθητής της Α΄ Λυκείου Φώτης
Πεταλάς έλαβε τον 1ο ειδικό έπαινο διάκρισης για το πεζογράφημα
του «Όταν οι Ερινύες κυνηγούν»
στον 10ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης “Γρηγόρης
Πεντζίκης», που διοργανώνει ο Επιστημονικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Εκπαιδευτικός Κύκλος», σε συνεργασία με
το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ). Συγχαρητήρια Φώτη!
Η μαθήτρια της Α΄ Λυκείου Βάσω Σιακανδάρη έλαβε λογοτεχνική διάκριση για
το διήγημά της «Πρόσφυγας» στον Ηλε-

Διαγωνισμός ΕΛΣΤΑΤ

κτρονικό Διαγωνισμό Διηγήματος, που
διοργανώνει για ένατη συνεχόμενη χρονιά η Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας «Ο Τόπος μου». Συγχαρητήρια Βάσω!

Η

ομάδα +ΣΚΕΨΗ, αποτελούμενη από
τους μαθητές Αθανασίου Νικόλαο, Αλεξοπούλου Λήδα και Διακομανώλη Πρίγγη Ξακουστή της
γ γυμνασίου, με υπεύθυνη καθηγήτρια την
Μενεδιάτου Έλενα, προκρίθηκε στη 2η
φάση του 5ου διαγωνισμού της ΕΛΣΤΑΤ.
Συγχαρητήρια παιδιά!

Πρώτη θέση του
πρωταθλήματος ΕΣΠΑΑΑ
για την Σφίχτη Βένια
με την ομάδα της Κ18
του ΑΟΔ Μεταμόρφωσης

Η

μαθήτρια του γ3 Σφίχτη Βένια, είναι
μέλος της ομάδας βόλεϊ της Μεταμόρφωσης. Οι αθλήτριες Κ18 του
ΑΟΔ Μεταμόρφωσης κατέκτησαν
την πρώτη θέση του πρωταθλήματος
ΕΣΠΑΑΑ και την συμμετοχή τους στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα .
Χρυσή πρόκριση έγινε επίσης και στο
Final4 του Πανελληνίου Πρωταθλήματος
Κοριτσιών Κ18, για την ομάδα ΑΟΔ Μεταμόρφωσης, εκεί που θα διεκδικήσει το
Πρωτάθλημα Ελλάδος.

ΑΟΔ Μεταμόρφωσης: (Πολύζος) Σανιώτη,
Κατσιμάνη, Σπαντιδάκη, Σταυριανού, Κανακάρη, Φωτουλάκη, Μπόμπολη (λ) /Δελέρνια (λ) Γαλανοπούλου, Κακούρη, Σφίχτη,
Χριστοδουλίδη, Δημήτρουλα, Τρίκκα.
ΑΔΡΑΞΕ 2022 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΩΘΗΣΗ 93

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Επίσκεψη στην ένωση ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ

Σ

το πλαίσιο της κοινωνικής διασύνδεσης και των ημερών των
Χριστουγέννων, η χορωδία του σχολείου μας μαζί με τον υπεύθυνο καθηγητή μουσικής κ. Μάνο Καρτέρη και την καθηγήτρια
κ. Δήμητρα Παπανικολοπούλου επισκέφτηκε την (Πανελλήνια
Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων παιδιών - Νοητικά υστερούντων) ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ.
Οι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου μας ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ, συμμετείχαν μαζί με τα άτομα της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ σε δύο εικαστικά δρώμενα / χειροτεχνίες και στο τέλος όλοι
μαζί τραγουδήσαμε παραδοσιακά κάλαντα από την Πελοπόννησο και
την Ικαρία καθώς και κάποια γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια!
Ευχαριστούμε τα μέλη και το προσωπικό της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ για τη φιλοξενία και τα όμορφα χριστουγεννιάτικα εδέσματα που μας πρόσφεραν.

Προσφορά Αγάπης

Σ

τις 19/11/21 αντιπροσωπεία μαθητών του γυμνασίου Ώθηση επισκέφθηκε τη Χριστιανική Στέγη Κοριτσιού «Αγία Άννα» και πρόσφερε τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης που συγκεντρώθηκαν στο σχολείο μας για την ενίσχυση του Ιδρύματος.

Η κ. Βουζάτου Χριστιάννα, φιλόλογος-ειδική παιδαγωγός, υποδέχθηκε
τους μαθητές μας και τους ενημέρωσε για το πολυεπίπεδο έργο και
τους στόχους της Στέγης, τονίζοντας πως όλα τα παιδιά πρέπει να
χαίρουν ίσης μεταχείρισης και να απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες και
δικαιώματα.
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δήμητρα Παπανικολοπούλου.
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Διαδικτυακά
Εφηβεία & Διαδίκτυο – Ο ρόλος του γονέα

Τ

Η πρώτη μας συνάντηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021 ώρα 10:30 π.μ. με θέμα «Εφηβεία & Διαδίκτυο – Ο
ρόλος του γονέα». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και
δεν στόχευε στη στείρα θεωρητική ενημέρωση αλλά στην έναρξη
διαλόγου με εξειδικευμένους ανθρώπους για όσα έχουμε ανάγκη

να γνωρίζουμε
γονείς και εκπαιδευτικοί για
την βέλτιστη
δυνατή πλαισίωση των παιδιών σε κάθε θέμα, που μπορεί να
αντιμετωπίζουν.
Η προσκεκλημένη ομιλήτρια του Σαββάτου είναι η κυρία Δάρα
Μαρία, ψυχολόγος, με ειδίκευση στην Ψυχολογία της Παιδικής
Ανάπτυξης και εκπρόσωπος της Γραμμής Βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου saferinternet4kids.gr
Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν και αναλύθηκαν ήταν η κοινωνική δικτύωση και οι ανάγκες που καλύπτει, ο ρόλος του γονέα
στην ανατροφή των παιδιών στο διαδίκτυο, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η πρόληψη, το Sexting, πώς η πανδημία, άλλαξε τη σχέση
των παιδιών με το διαδίκτυο, πότε μιλάμε για εθισμό κ.α.

Μαθησιακές δυσκολίες ειδικού και μη
ειδικού τύπου, διάγνωση και διαχωρισμός

2o Διαδικτυακό
Μαθηματικό Φεστιβάλ.

ο Γυμνάσιο – Λύκειο «Ώθηση» οργάνωσε κύκλο ομιλιών
ώστε να ενδυναμώσει τις σχέσεις γονέων και Σχολείου αλλά
και να υποστηρίξει τους γονείς στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Στα πλαίσια ενημέρωσης γονέων
αλλά και εκπαιδευτικών, προσκεκλημένοι ομιλητές μίλησαν για
καθημερινά ζητήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων
όπως η εφηβεία, η σχολική καθημερινότητα, το διαδίκτυο, οι εξετάσεις, το άγχος, οι εθισμοί, οι παραπτωματικές συμπεριφορές,
οι μεταβατικές περίοδοι, οι αλλαγές στο σώμα και τη σκέψη κ.α.

Σ

Σ

το πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την οργάνωση επιμορφωτικών ενδοσχολικών προγραμμάτων-σεμιναρίων σε συγκεκριμένα παιδαγωγικά ζητήματα,όπως οι μαθησιακές
ιδιαιτερότητες, η σχολική επίδοση καθώς και στη χρήση
ΤΠΕ για την υποστήριξη της διδασκαλίας, πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακή ομιλία από την κα Καρδαρά Ελπίδα, εκπαιδευτική
ψυχολόγο, με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες ειδικού και μη ειδικού τύπου, διάγνωση και διαχωρισμός».
Ο στόχος της παρουσίασης ήταν να κατανοήσουμε τη φύση των
εκάστοτε μαθησιακών δυσκολιών, να αντιληφθούμε τα αίτια και
τα συμπτώματα, ώστε να κάνουμε στοχευμένες παρεμβάσεις.

τις 6 και 7 Απριλίου πραγματοποιήθηκε το 2o Διαδικτυακό Μαθητικό Μαθηματικό Φεστιβάλ. Μαθητές
από όλη την Ελλάδα έχουν καταθέσει ήδη τα δρώμενά τους.
Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου Κουσκούκης Δημήτρης, Μαλτέζος
Σπύρος, Μπαλιάν Μαρί και Σταματίου Μυρτώ με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Μενεδιάτου Έλενα ετοίμασαν βίντεο με θέμα «Ανώτερα Μαθηματικά πίσω από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι».

Ομάδα Δράσης: Διονυσίου Α., Θεοφάνη Β., Καρτέρης Ε.,
Ντουσμάνης Μ., Παπαδοπούλου Κ., Φίλη Δ.

Η Φυσική Μαγεύει

Τ

ο τριήμερο 17-19 Δεκεμβρίου 2021 καθηγητές
του τμήματος Φυσικής
του σχολείου μας, μαζί
με μαθητές του γυμνασίου
και του λυκείου, συμμετείχαν
στην εκδήλωση της Ένωσης
Ελλήνων Φυσικών «Η Φυσική μαγεύει», παρουσιάζοντας πρωτότυπες πειραματικές διατάξεις και παρακολουθώντας
διαλέξεις διακεκριμένων επιστημόνων από το CERN και άλλα
επιστημονικά ιδρύματα στους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
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Christmas
Bazaar 2022
Τα παιδιά προσφέρουν στα παιδιά!

Ό

ταν τα παιδιά αποφασίζουν να δράσουν, τίποτα
δεν μπορεί να τα σταματήσει! Για αυτό φέτος, το
Christmas Bazaar μας, έγινε online.
Όπως κάθε χρόνο, οι μαθητές του ΓυμνασίουΛυκείου ΩΘΗΣΗ βάζουν τις ιδέες και τη δημιουργικότητά τους και ετοιμάζουν μοναδικά χριστουγεννιάτικα
αντικείμενα, με στόχο να συγκεντρώσουν χρήματα και
να βοηθήσουν άλλα παιδιά.
Φέτος όμως, σε συνεργασία με τους καθηγητές τους, δημιούργησαν και το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσα από το
οποίο βρήκαμε τις δημιουργίες τους.
Τα έσοδα από τις πωλήσεις διατέθηκαν στην Πανελλήνια
Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων Παιδιών – Νοητικά Υστερούντων, για να στηρίξουμε το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας που βρίσκεται στην
Άνοιξη. Έτσι, οι μαθητές μας αποκτούν δεσμούς με την
τοπική κοινωνία και ευαισθητοποιούνται γύρω από το
νόημα της κοινωνικής προσφοράς.
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Μπύρα OMEGA

Γ

ια άλλη μια χρονιά, οι μαθητές του σχολείου
μας παρασκεύασαν φρέσκια, απαστερίωτη,
βιολογική μπύρα.
Φέτος ήταν οι μαθητές της Α1 Λυκείου,
που με ιδιαίτερη φροντίδα έφτιαξαν την μπύρα
OMEGA, η οποία διατέθηκε στο χριστουγεννιάτικο bazaar του σχολείου μας.
Η μπύρα μας και τα υπόλοιπα προϊόντα που με
τόση αγάπη και προσπάθεια έφτιαξαν τα παιδιά
αγοράστηκε από τον σύνδεσμο που έφτιαξαν τα
παιδιά και εσείς με αγάπη συμβάλατε στον σκοπό μας.
Όλα τα έσοδα διατέθηκαν στην Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων Παιδιών Νοητικά Υστερούντων.
Υπεύθυνη καθηγήτρια:
Παπαδοπούλου Κ., Χημικός
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Αποκριάτικο
Πάρτυ

Τ

ο σχολείο μας φέτος μπόρεσε μετά από δύο χρόνια
πανδημίας να διοργανώσει τον μήνα Μάρτιο αποκριάτικο πάρτυ στο χώρο του σχολείου.

Τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου ανά τάξη μεταμφιέστηκαν επιλέγοντας συγκεκριμένο θεματικό πλαίσιο. Εμπνεύστηκαν από ταινίες, συγκεκριμένες χρονικές
περιόδους και από πρόσωπα της επικαιρότητας και διαγωνίστηκαν για το ποιο τμήμα ήταν πιο δημιουργικό και
ευφάνταστο, με βραβείο μία μονοήμερη εκδρομή.
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Γιορτή Λήξης

Γ

νώσεις, δημιουργία, φαντασία, έμπνευση, έκφραση, συνεργασία, δεξιότητες, ταλέντα, βιώματα, συναισθήματα.
Με μια λέξη… ΣΧΟΛΕΙΟ.
Μια ακόμη σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος
της και όλοι μαζί γιορτάσαμε το κλείσιμό της
σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο
χώρο του σχολείου. Στη γιορτή παρουσιάστηκαν οι εργασίες, οι δημιουργίες και οι συμμετοχές των παιδιών
σε διάφορες δράσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Μαθητές, καθηγητές και γονείς έκαναν πειράματα και
έπαιξαν παιχνίδια και οι πιο μικροί μας φίλοι συμμετείχαν σε καλλιτεχνικό εργαστήρι. Μετά τις παρουσιάσεις των Ομίλων και των Προγραμμάτων, η χορωδία του
σχολείου, υπό την καθοδήγηση του μουσικού κ. Μάνου
Καρτέρη πήρε τη σκυτάλη και μας χάρισε όμορφες στιγμές με τις μελωδικές φωνές των παιδιών.
Όπως ήταν φυσικό, η εκδήλωση
εξελίχθηκε σ’ ένα μεγάλο πάρτι στην αυλή του σχολείου
με πολλή μουσική, χορό και
πλούσια εδέσματα. Εκεί όλοι
μαζί, παλιοί και νέοι μαθητές, εκπαιδευτικοί, και γονείς
ευχηθήκαμε καλό καλοκαίρι
και αποχαιρετήσαμε μια ακόμη σχολική χρονιά πλούσια σε
γνώσεις, δημιουργία, βιώματα, και
συναισθήματα.
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Εκδήλωση Βράβευσης

Αποφοίτων 2021
Ποσοστό επιτυχίας στα Α.Ε.Ι.:
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96,3%

Η νέα σχολική χρονιά
για εμάς ξεκινάει με έναν αποχαιρετισμό …..

Κ

άθε φορά που διοργανώνουμε την Τελετή Βράβευσης
των επιτυχόντων, αποφοίτων - πλέον - του σχολείου μας,
αισθανόμαστε σα να βρισκόμαστε στην αποβάθρα ενός
σταθμού για να αποχαιρετίσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα: χαρά, λύπη,
αγάπη, ανησυχία αλλά πάνω απ΄ όλα νοσταλγία για όσα μοιραστήκαμε τόσα χρόνια, μεγάλοι εμείς, παιδιά αυτά, μέσα σε αίθουσες που μοιάζουν με κιβωτούς ιστοριών, προσωπικών στιγμών,
καταθέσεων ψυχής.
Γιατί μπορεί ο στόχος των παιδιών να είναι ψυχρός και άκαμπτος, σκληρός και αμετακίνητος … η επιτυχία σε μία καλή σχολή. Τα χρόνια, όμως, που πέρασαν πάνω σε ένα θρανίο, πίσω
από ένα βιβλίο, μπροστά από ένα πίνακα ήταν γεμάτα με συναισθηματική φόρτιση και συγκινήσεις, που δύσκολα ξεχνιούνται!
Σε αυτήν την περίσταση, πάντως, οι πιο γλαφυροί παρουσιαστές
των εύκολων και των δύσκολων στιγμών τους στην πιο ουσιαστική ίσως μάχη της μαθητικής τους πορείας και οι πιο ενδεδειγμένοι αφηγητές εκ μέρους όλης της μαθητικής κοινότητας
που δοκιμάστηκε μέσα από το θεσμό των Πανελληνίων Εξετάσεων υπήρξαν οι επιτυχόντες και οι πρωτεύσαντες στην κάθε
κατεύθυνση, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν με την ιδιότητα πλέον
του φοιτητή στον προαύλιο χώρο του Σχολείου μας, για να πανηγυρίσουμε την επιτυχία τους.

«

Μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε τους μέχρι πρόσφατα συμμαθητές μας χωρίς το χαρακτηριστικό άγχος των Πανελληνίων να
διαγράφεται στο πρόσωπό τους, χωρίς τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα να είναι τα μόνα θέματα συζήτησης.»
καταθέτει ο Μαγγανάς Σωτήρης, πρώτος επιτυχών του Σχολείου μας στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.
«Ήταν μία χρονιά όπου το άγχος των
εξετάσεων πολλαπλασιάστηκε εξαιτίας της κοινωνικής απομόνωσης.
Για κάποιους από εμάς υπήρξε κίνητρο για περαιτέρω προσήλωση
στον στόχο. Προσωπικά ήμουν
αρκετά τυχερός και ευνοήθηκα
από την όλη κατάσταση: καμία
ανάγκη μετακίνησης, σπιτικό φαγητό, οκτάωρος ύπνος. Συνολικά διαμορφώθηκε ένα περιβάλλον ιδανικό
για προσωπική μελέτη»
συνεχίζει, για να καταλήξει:
«Σε ελάχιστες μέρες ξεκινώ τις σπουδές μου στην Ιατρική Αθηνών και
θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παράγοντες που επέτρεψαν την εκπλήρωση ενός ονείρου!»
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Το λόγο πήρε η Μυλωνά - Αλεξιάδη Μίνα, που σημείωσε αξιόλογη επιτυχία περνώντας πρώτη από το Σχολείο μας από το
1ο πεδίο των θεωρητικών σπουδών στη Νομική Σχολή Αθηνών,
σημειώνοντας ότι

«

στον καιρό του εγκλεισμού και της
πανδημίας, με την κοινωνία μας
να βιώνει αλλεπάλληλες αλλαγές
κληθήκαμε να υπερκεράσουμε
πολλαπλά εμπόδια, προκειμένου
να φτάσουμε στη δική μας «Ιθάκη». Ακάματοι συμπαραστάτες,
άοκνοι συνοδοιπόροι και φαροφύλακες ελπίδας στο ταξίδι
αυτό υπήρξαν οι καθηγητές μας.
Με υπομονή και επιμονή μας βοήθησαν να κατανοήσουμε, ήδη από
τα χρόνια του Γυμνασίου, το περιεχόμενο της φράσης «η γνώση είναι δύναμη», να
κατακτήσουμε τη γνώση αυτή και να την μετατρέψουμε σε πάθος. Οι
ίδιοι κατέστησαν τη διανοητική απορία απαρχή του ελεύθερου, απολυτρωμένου από πνευματικές αγκυλώσεις και δογματισμούς στοχασμού. Με σύνεση και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε μαθητή
κατόρθωσαν να διαπλάσουν κριτικά σκεπτόμενους πολίτες, ικανούς
να κατανοήσουν το κοινωνικο-πολιτικό γίγνεσθαι και να καταστούν
αρωγοί κι όχι ουραγοί των εξελίξεων. Μα περισσότερο από όλα οι καθηγητές του σχολείου μας έμαθαν να αναγνωρίζουμε τις δυνατότητες
μας και να τις αξιοποιούμε στο έπακρο προκειμένου να επιτύχουμε
τους στόχους μας. Μας έμαθαν να ονειρευόμαστε, να αγωνιζόμαστε,
να ελπίζουμε.»

«Για τις συμμαθήτριες και τους συμμαθητές, που άφησα για το τέλος,
δεν θα εκφράσω ευχαριστίες, αλλά τη χαρά μου που τόσα χρόνια τα
περάσαμε μαζί και μοιραστήκαμε τις χαρές , τις λύπες και τα άγχη
που από κοινού αντιμετωπίσαμε προκειμένου να ανταποκριθούμε σε
ένα σχολείο που προσπαθώντας να μας εξοπλίσει με τα περισσότερα
δυνατά προσόντα, καθίσταται απαιτητικό. Παρά τις όποιες δυσκολίες,
το ταξίδι μας ήταν όμορφο. Κλείνοντας εύχομαι σε όλους μας, όποια
πορεία κι αν ακολουθήσει ο καθένας, το επόμενο ταξίδι να είναι
ακόμα καλύτερο και ευτυχισμένο.»

O Θοδωρής Σπυράτος, που πέτυχε στο Τμήμα Oργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνας, πρώτος στο
Σχολείο μας από το 4ο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών,
αναφέρει πως από την προσπάθεια που έκαναν τα παιδιά

«

δεν μπορεί να παραλειφθεί και ο αναπάντεχος ερχομός της πανδημίας, την οποία κάθε άνθρωπος βίωσε
διαφορετικά. Για εμάς,»
λέει,
«τους μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου
μπορεί με μια πρώτη ματιά να φάνταζε αδιανόητη η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, αφού μεγάλο μέρος
της εξεταστέας ύλης θα διδασκόταν
από τον υπολογιστή, όμως ο εγκλεισμός μάς ανάγκασε να επικεντρωθούμε στον στόχο μας και να προσπαθήσουμε για το βέλτιστο αποτέλεσμα.»
Κλείνοντας το λόγο του, σημείωσε:

Η Ιατρού Αθηνά, επιτυχούσα στη Σχολή Χημικών Μηχανικών
Αθήνας, πήρε τη σκυτάλη για να μιλήσει για τα συναισθήματα
που βίωσε σε μία προσπάθεια που την οδήγησε να περάσει πρώτη από το Σχολείο μας στο 2ο πεδίο της
Θετικής Κατεύθυνσης.

«

Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας θερμά όλους ανεξαίρετα τους καθηγητές μας, για
τις συνεχείς προσπάθειες που
κατέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια,
ώστε να μας δώσουν, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, όλα εκείνα τα πνευματικά και πολιτιστικά
εφόδια που θα μας βοηθήσουν σε
όλη την υπόλοιπη ζωή μας.
Αυτούς που στάθηκαν δίπλα μας σε
κάθε δυσκολία και ανέχθηκαν τις όποιες
παιδικές μας αταξίες. Που παρά τα στενά πλαίσια που θέτει το εκπαιδευτικό σύστημα και τις δύσκολες συνθήκες των τελευταίων δύο ετών
προσπάθησαν να κινηθούν πέρα από αυτά, και να διευρύνουν τους
ορίζοντές μας»
για να καταλήξει:

104 ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΩΘΗΣΗ | ΑΔΡΑΞΕ 2022

«Παραδίδουμε με τη σειρά μας τη σκυτάλη στους επόμενους τελειοφοιτους του σχολείου και εύχομαι οι κόποι και η προσπάθειά τους
να ανταμειφθούν. Τίποτα δεν τελειώνει εδώ, κάτι νέο μόλις ξεκίνησε!»
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Υπεύθυνες Alumni Mentorship Program:
Οθωναίου Άννα Μαρία, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Παπανικολοπούλου Δήμητρα, Θεολόγος

MENTORSHIP PROGRAM

Συνομιλία με την απόφοιτο

Άλκηστις
Καντεράκη
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Ω

: Πείτε μας μερικά πράγματα για την επαγγελματική σας σταδιοδρομία

σύστημα εκπαίδευσης συνεργατών με όλες τις αυστηρές διαδικασίες του προτύπου και ελέγχοντας την τήρησή του. Σήμερα,
κατά βάση, εργάζομαι στην εταιρεία ως Financial & Marketing
Director, με κύριες αρμοδιότητες την διαχείριση των Οικονομικών για τα ενεργά Project της εταιρείας και την καθοδήγηση σε
θέματα εξώστρεφης παρουσίας μας.

Α.Κ.: Λόγω της απασχόλησής μου στην οικογενειακή
επιχείρηση ήδη από τα χρόνια μου ως φοιτήτρια, δεν
υφίσταται για μένα η γραμμή εκκίνησης της πρώτης εργασιακής
εμπειρίας τελειώνοντας το πανεπιστήμιο. Ανεξάρτητα από αυτό,
Βέβαια, μέσα στα χρόνια, η βελτίωση των δεξιοτήτων μου στο
μέσα στην εταιρεία έχω αλλάξει αρκετές φορές ρόλο και θέση.
κομμάτι της οπτικοποίησης σε συνδυασμό με το υπόβαθρό μου
Ξεκίνησα να κάνω γραμματειακή υποστήριξη ολοκληρώνοντας
ως Μηχανικός Περιβάλλοντος μου επέτρεψε
απλές δουλειές γραφείου. Οι βασικές μου αρνα αναλάβω εξωτερικές δουλειές ιδιωτικών
μοδιότητες ήταν η οργάνωση του γραφείου
επιχειρήσεων και ευρωπαϊκών ερευνητικών
και των αρχείων μας, ο προγραμματισμός και
Οι Πανελλήνιες
προγραμμάτων.
η διοργάνωση επερχόμενων εκδηλώσεων και
εξετάσεις
σεμιναρίων. Αργότερα, ανέλαβα υπεύθυνη του
δεν είναι το τέλος.
Ω: Ποια είναι τα επαγγελματικά σας σχέγραφείου πωλήσεων της εταιρείας ακινήτων
δια για το μέλλον;
μας στα Χανιά και βρισκόμουν εκεί για μεγάΑν δεν τα
λα χρονικά διαστήματα. Τότε, χρειάστηκε να
καταφέρουμε,
Α.Κ.: Θα ήθελα με την ολοκλήρωση της Διέρχομαι σε επαφή με πελάτες, να παρουσιάζω
δακτορικής μου Διατριβής να καταπιαστώ πετα ακίνητα, να συζητάω μαζί τους και, κυρίως,
δεν ήρθε το τέλος.
ρισσότερο με την ιδιότητά μου ως Μηχανικός
να διαχειρίζομαι αντιρρήσεις και προβλήμαΑν περάσουμε
Περιβάλλοντος στα πεδία δράσης της εταιρείτα. Ήμουν υπεύθυνη για τα άτομα που δούσε μια σχολή που
ας. Να συνεργαστώ με τους ανθρώπους που
λευαν σε εμάς και για την ολοκληρωμένη εκαπαρτίζουν τις τεχνικές ομάδες έργων και
παίδευσή τους. Στο μεταξύ, μπαίνοντας στον
δεν είναι στους
να συνεισφέρω με την γνώση μου πάνω στα
ψηφιακό κόσμο, άρχισα να μαθαίνω πώς να
στόχους μας,
«πράσινα» ακίνητα και στην εφαρμογή νέων,
διαχειρίζομαι το Site μας, να κάνω αλλαγές
αναδυόμενων μεθόδων.
και να ψάχνω εργαλεία ώστε να συστηματοδεν είναι το τέλος.
ποιήσω το πελατολόγιο και το Follow-up.
Ω: Ποια είναι η πιο σημαντική στιγμή/
περίοδος στην επαγγελματική σας διαδρομή;
Σχεδόν μια δεκαετία πριν, μπήκαν τα Social Media όχι μόνο
στην ζωή μας αλλά και στην δουλειά μας. Έτσι, άρχισα να βρίσκω
Α.Κ.: Η πιο σημαντική περίοδος ήταν στα τέλη του 2018, όταν
τρόπους να τα εναρμονίζω στο δικό μας τρόπο λειτουργίας. Ξεδουλεύαμε για πολλούς μήνες ποικίλα project με διαφορετικές
κίνησα να μαθαίνω video editing (έβλεπα πως η οπτικοποίηση
ομάδες εργασίας, και έπρεπε όλα να είναι έτοιμα για να παρουέχει μεγάλη δυναμική) ενώ ταυτόχρονα παρακολούθησα σχετισιαστούν στο Gala που διοργανώναμε για τον εορτασμό των 21
κές εκπαιδεύσεις για το Marketing και τα Social Media. Το 2018
χρόνων λειτουργίας της εταιρείας μας στο Μεγάλη Βρετάνια.
ανέλαβα Υπεύθυνη Διαχείρισης ISO 29990, εφαρμόζοντάς το στο
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Θυμάμαι ότι, είχα πάρα πολύ άγχος, γιατί χρειαζόταν ακριβής
προγραμματισμός και οργάνωση σε πολλά διαφορετικά επίπεδα.
Εκείνη την περίοδο ξεκουραζόμουν ελάχιστα, η ημέρα μου ήταν
γεμάτη τηλεφωνήματα και meetings. Αισθανόμουν μεγάλη ευθύνη απέναντι στους συνεργάτες μας, αλλά και απέναντι στην
εταιρεία, που είχε επενδύσει οικονομικά σε όλο αυτό. Θυμάμαι
ότι, όταν ολοκληρώθηκε εκείνο το εγχείρημα, ένιωθα τεράστια
ικανοποίηση με το αποτέλεσμα και που εν τέλει είχα καταφέρει
να συνθέσω «ένα παζλ με χίλια κομμάτια».
Η πιο σημαντική στιγμή ήταν λίγο καιρό αργότερα, όταν σε ένα
συνέδριο με προσκεκλημένους από όλη την Ελλάδα, βραβεύτηκα
για την συνεισφορά μου στην εταιρεία και την υποστήριξή μου
στην δραστηριότητα των συνεργατών για σχεδόν μια δεκαετία.
Ω: Ποιο στοιχείο της επαγγελματικής σας καθημερινότητάς σας αρέσει περισσότερο;
Α.Κ.: Ενδιαφέρουσα ερώτηση! Λόγω της θέσης μου στην ομάδα πωλήσεων χρειάζεται συχνά να επικοινωνώ με άτομα από
όλο τον κόσμο, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα ακίνητά
μας. Ως εκ τούτου, αναζητούμε από ποια χώρα είναι, τι επάγγελμα κάνουν, τι ενδιαφέροντα έχουν, και προσαρμόζουμε την
απάντησή μας βάσει της εικόνας που έχουμε σχηματίσει. Η διαδικασία αυτή έχει μεγάλο ενδιαφέρον και σε οδηγεί σε ένα διαπολιτισμικό ταξίδι που πραγματικά, απολαμβάνω πολύ. Πέραν
τούτου, είναι μια από τις διεργασίες που δουλεύουμε μαζί με
την project manager και τον άνθρωπο που κάνει data analysis,
άρα η ομαδική δουλειά είναι κάτι που πάντα με γοήτευε στον
εργασιακό χώρο, και όταν συμβαίνει, φέρνει πάντα περισσότερα
αποτελέσματα. Οπότε, αυτή η αίσθηση στο τέλος μιας ημέρας
είναι υπέροχη και την αναζητώ.
Ω: Πείτε μας δυο λόγια για την εμπειρία σας ως μαθητής
στο σχολείο μας
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Α.Κ.: Ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Αρχικά δυσκολεύτηκα πολύ
να εναρμονιστώ με τον απαιτητικό ρυθμό και τις υψηλές απαιτήσεις του σχολείου. Ήρθα από Δημόσιο Σχολείο στην Β’ Λυκείου,
οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είχα συνηθίσει σε άλλο πλαίσιο και
παρότι ήμουν επιμελής μαθήτρια, ένιωθα ότι είμαι πολύ πίσω
συγκρίνοντας τον εαυτό μου με τα υπόλοιπα παιδιά. Φυσικά, η
προετοιμασία του καλοκαιριού με βοήθησε πάρα πολύ να καλύψω το κενό αυτό και οι καθηγητές με υποστήριξαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο! Στην συνέχεια, το σύστημα εκπαίδευσης και
τα επαναλαμβανόμενα διαγωνίσματα, δημιουργούν μια ρουτίνα
(από την οποία δεν μπορείς να ξεφύγεις...) με αποτέλεσμα να
έχεις συνέχεια μια εικόνα του πού βρίσκεσαι, να μην αφήνεις
εκκρεμότητες, και, κυρίως, να γνωρίζεις ακριβώς ποια είναι τα
κενά σου για να τα καλύψεις. Επομένως, ένιωθα ασφάλεια, ότι
ξέρω σε ποιο σημείο είμαι και ποια πρόοδο έχω κάνει από την
τελευταία φορά, σε σύγκριση με τους στόχους μου.
Ω: Σε σχέση με την αντιμετώπιση των Πανελλήνιων εξετάσεων έχετε κάποια συμβουλή;
Α.Κ.: Ως μαθητές κάνουμε μια λανθασμένη θεώρηση στο ζήτημα αυτό. Αντιμετωπίζουμε τις Πανελλήνιες εξετάσεις σαν το τέλος του κόσμου. Στα μάτια μου - πλέον - είναι μια ακόμη «μάχη»
από τις πολλές που θα κληθούμε να δώσουμε στην ζωή μας.
Άρα:
Οι Πανελλήνιες εξετάσεις δεν είναι το τέλος.
Αν δεν τα καταφέρουμε, δεν ήρθε το τέλος.
Αν περάσουμε σε μια σχολή που δεν είναι στους στόχους μας,
δεν είναι το τέλος.
Οι Πανελλήνιες εξετάσεις είναι η Αρχή μιας υπέροχης νέας
ζωής που μας οδηγεί σε νέα ανεξερεύνητα μονοπάτια. Ακόμη
και αν δεν πετύχουμε εκεί που θέλουμε, ανοίγονται μπροστά
μας εκατοντάδες νέοι δρόμοι για να επιλέξουμε. Αυτό που θα
συμβούλευα όλους/ες είναι να δίνουν το 100% του εαυτού τους
για την επίτευξη του στόχου που έχουν θέσει. Είναι σημαντι-

κό εφόδιο την στιγμή των εξετάσεων να νοιώθουν ότι από την
πλευρά τους έχουν κάνει όλα όσα τους αναλογούσαν και με το
παραπάνω.

δεν θα σας πω «Να μην έχετε». Δυστυχώς, είναι αναπόφευκτο.
Όμως, όταν το άγχος ελέγχεται, λειτουργεί θετικά, γιατί συντελεί
στην ετοιμότητα. Και όταν η ετοιμότητα συναντά και λίγη τύχη…
τότε η επιτυχία είναι δεδομένη!

Ω: Αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω θα αλλάζατε κάτι στις
επιλογές σας;

Επιπρόσθετα, θα ήθελα να μοιραστώ το εξής. Να διαβάζετε. Να
επιδιώκετε να έχετε σφαιρική άποψη και γνώση για τα πράγματα που συμβαίνουν. Να γνωρίζετε βασικές πληροφορίες για την
Α.Κ.: Ναι! Φυσικά! Αν μιλάμε για την περίοδο του σχολείου και
σύγχρονη ιστορία, τους πολιτισμούς του κόσμου, να αναζητάτε
της προετοιμασίας, θα είχα αγκαλιάσει περισσότερο τις αδυνατα νέα στις εφημερίδες, ακόμη και στις ενότητες που αναλύουν
μίες μου. Θα είχα προσαρμόσει τον στόχο στις δυνατότητές μου
πράγματα που την δεδομένη στιγμή σας φαίνονται μη χρήσιμα.
και θα αντιμετώπιζα τις Πανελλήνιες σαν μια θετική συνθήκη,
Αυτό θα σας βοηθήσει με δύο τρόπους: Αρχιοπότε θα εξεταζόμουν για όσα έχω μάθει, και
κά, αποκτάτε κρίση και συνθετική ικανότητα,
όχι σαν μια αγχωτική εξέταση που καθορίζει
Δεν υπάρχει ποτέ
κάτι που σίγουρα αποτελεί όπλο στην φαρέτο μέλλον μου.
τρα σας για τις εξετάσεις. Ταυτόχρονα, εκένας δρόμος
παιδεύεστε να σκέφτεστε πολύπλευρα και να
Ω: Έχετε κάποια συμβουλή για τους μαγια την επιτυχία.
χτίζετε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Η
θητές;
Καθένας από εσάς
σύγχρονη κοινωνία είναι σύνθετη και ο σύγχρονος άνθρωπος οφείλει να προσαρμόζεται
Α.Κ.: Πρώτα απ’ όλα, σε ό,τι αφορά τις Πανελθα χαράξει
σε αυτή την πολυπλοκότητά της. Η δική μας
λήνιες θα αναφέρω τα αυτονόητα: Στην επιτον δικό του δρόμο
γενιά νιώθω ότι γαλουχήθηκε με την αρχή
τυχία συντελούν παράγοντες όπως η σωστή
της εξειδίκευσης, να γίνεις γιατρός με εξειδίπροετοιμασία, η αυτοπεποίθηση του ατόμου
και θα γράψει
κευση στην τάδε υπό-εξειδίκευση.
ότι κατέχει την γνώση, υπομονή, επιμονή,
την δική του
προσήλωση στον στόχο, ηρεμία, οργάνωση
ξεχωριστή ιστορία!
Η δική μου παρότρυνση, από την πορεία μου
και μεθοδικότητα. Βρείτε έναν άνθρωπο που
ως σήμερα, είναι πως πρέπει συνεχώς να
να εμπιστεύεστε, είτε από την οικογένειά σας,
διευρύνουμε τις γνώσεις μας και σε άλείτε από τους καθηγητές και ειδικούς συνερλες πτυχές της επιστήμης μας. Για παράδειγμα, ένας ιατρός
γάτες του σχολείου, και ζητήστε την γνώμη και την καθοδήγησή
πρέπει να αντιλαμβάνεται τις κοινωνικές ανισότητες των ατότους. Σημαντικό είναι, επίσης, να έχετε μια συγκεκριμένη ρουμων στην πρόσβαση στην υγεία. Να ξέρει πώς να διαχειριστεί
τίνα ξεκούρασης και ψυχαγωγίας. Κλείνοντας, θα σας προέτρεανθρώπους που έχουν άλλη θρησκεία, πολιτισμό και κουλτούρα.
πα την ώρα της μελέτης να έχετε το κινητό σας σε λειτουργία
πτήσης (και κατά προτίμηση έξω από τον χώρο μελέτης σας).
Τέλος, να θυμάστε: δεν υπάρχει ποτέ ένας δρόμος για την
Οι συνεχείς ειδοποιήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
επιτυχία. Καθένας από εσάς θα χαράξει τον δικό του δρόδιασπούν την προσοχή και έτσι χάνετε πολύτιμο χρόνο και
μο και θα γράψει την δική του ξεχωριστή ιστορία!
ενέργεια, ενώ η μνήμη δεν λειτουργεί σωστά. Όσο για το άγχος,
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Αλέξανδρο
Κεσίσογλου

Ω

: Πείτε μας μερικά πράγματα για την επαγγελματική
Ω: Πείτε μας δυο λόγια για την εμπειρία σας ως μαθητής στο
σας σταδιοδρομία
σχολείο μας.
Α.Κ.: Από παιδί θυμάμαι τον εαυτό μου να μπλέκεται μέσα
Α.Κ.: Στην Ώθηση ήρθα στην πρώτη Λυκείου. Δεν μπορώ να πω
στα υφάσματα. Aυτή ήταν η δουλειά των γονιών μου. Ασχοότι ως μαθητής τα χρόνια αυτά μου άρεσαν. Ήμουν πολύ ανώριλούνταν με το εμπόριο και την κατασκευή ρούχων, οπότε θα
μος για να καταλάβω τι γίνεται στον κόσμο και ποιος είναι ο ρόλος
πει κανείς, πώς θα μπορούσα εγώ να μην ασχοληθώ με αυτό το αντιτου σχολείου και αντιδρούσα συνέχεια. Βέβαια χάρις το σχολείο
κείμενο, αφού στην Ελλάδα τα παιδιά συνηθίζουν να ακολουθούν τα
αυτό και με την ανοχή των καθηγητών μου -σε πολλά πράγματαβήματα των γονιών τους. Παρόλα αυτά, ήθελα να κατακτήσω κάτι
έφτασα εδώ που είμαι σήμερα και αυτό σημαίνει πολλά!
δικό μου, κάτι για εμένα χωρίς να σταματήσω βέβαια να ασχολούμαι
και με την δουλειά που έμαθα και έζησα από παιδί. Έτσι σπούδασα
Ω: Σε σχέση με την αντιμετώπιση των Πανελλήνιων εξετάΠολιτικές Επιστήμες, οι οποίες μου άνοιξαν τους πνευματικούς μου
σεων έχετε κάποια συμβουλή;
ορίζοντες και με έκαναν να αγαπήσω τις ανθρωπιστικές επιστήμες
Α.Κ.: Όλες οι εξετάσεις με άγχωναν πάντα. Θυμάμαι τον εαυτό
γενικότερα. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Ασχολήθηκα ξανά με το εμπόμου να τρέμω μερικές φορές και να κολλάει το μυαλό μου σε απλά
ριο το οποίο ενέχει μεγάλο ρίσκο και εκεί διαπίστωσα ότι ήθελα και
πράγματα. Μετά από πολλές εξετάσεις στην ζωή μου ακόμη μεκάτι ακόμη. Ήθελα να μην σταματήσω να εξελίσσομαι και έτσι επέλερικές φορές αγχώνομαι. Αυτό έχει να κάνει και με τον άνθρωπο.
ξα να ασχοληθώ με την επιστήμη που πάντα ονειρευόμουν, την ΝοΌμως είναι ένας διαγωνισμός, πρώτα με τον εαυτό σου γιατί σου
μική. Παράλληλα ασχολούμαι με τις αγροτικές καλλιέργειες, με την
δείχνει τι γνωρίζεις και τι ξέρεις να απαντήσεις και μετά για μια
κατασκευή ρούχων με την επιστήμη που σπουδάζω και με ό,τι άλλο
θέση που θα εξασφαλίσει τις σπουδές σου και κατ’ επέκταση την
μπορώ, για να έχω πάντα μια ολοκληρωμένη οπτική του τι σημαίνει
διεύρυνση του μυαλού σου.
το κάθε αντικείμενο. Γιατί, αν δεν ασχοληθείς με
διάφορα πράγματα δεν θα μάθεις ποτέ να τα εκτιΩ: Αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω θα αλλάμάς. Το κάθε τι έχει την δική του αγάπη και τις
ζατε κάτι στις επιλογές σας;
Να αγαπάτε
δικές του δυσκολίες.
Α.Κ.: Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Τα λάθη μου ήταν και
τον εαυτό σας
είναι δικά μου όσο και οι σωστές επιλογές μου
ακόμη και με
Ω: Ποιο στοιχείο της επαγγελματικής σας
και επιτυχίες μου. Ποτέ δεν θα άλλαζα κάτι, γιακαθημερινότητάς σας αρέσει περισσότερο;
τί ακόμη και τα λάθη μας μπορούν να μας διτα λάθη του, γιατί
Α.Κ.: Πολλοί θα το θεωρήσουν περίεργο ή ακόμη
δάξουν, ώστε την επόμενη φορά να κάνουμε τις
έτσι τα αναγνωρίζετε σωστές επιλογές. Μια συμβουλή που θα επακαι βαρετό, όμως για έμενα είναι η ρουτίνα μου.
Η καθημερινότητα μου, τα απλά πράγματα, όπως
ναλάβω, να αγαπάτε τον εαυτό σας ακόμη
και μπορείτε
το να ακούσω ένα τραγούδι που μου αρέσει στο
και με τα λάθη του, γιατί έτσι τα αναγνωρίνα τα διορθώσετε
αυτοκίνητο ή στην δουλειά. Το να ανταλλάσσω
ζετε και μπορείτε να τα διορθώσετε. Πάντα θα
δύο κουβέντες με έναν περαστικό, με έναν γνωυπάρχουν ευκαιρίες στην ζωή σας. Ποτέ μην
στό. Πάντα τα απλά πράγματα είναι αυτά που αγαπώ περισσότερο,
μετανιώνετε για ό,τι κάνατε λάθος.
γιατί μπορώ και τα κάνω κάθε μέρα, ενώ άλλοι άνθρωποι δεν έχουν
αυτή τη δυνατότητα. Έτσι, ευχαριστώ την κάθε ημέρα που με
Ω: Έχετε κάποια συμβουλή για τους μαθητές;
καλωσορίζει να ζω την καθημερινότητα μου.
Α.Κ.: Πολλές αλλά είναι δύσκολο να τις απαριθμήσω. Ίσως η πιο
βασική από όλες είναι να ακούν το θέλω τους και την καρδιά τους.
Ω: Ποια είναι τα επαγγελματικά σας σχέδια για το μέλλον;
Αυτό μας κάνει ανθρώπους και διαφορετικούς από όλους τους άλΑ.Κ.: Σχέδια δεν κάνω ποτέ. Γιατί τα σχέδια λένε πως όταν τα κάνεις
λους, «τους άχρωμους».
ο Θεός σε βλέπει και γελά! Έχω κάποιους μακροχρόνιους στόχους,
Μην φοβάστε τα συναισθήματα σας, βγάλτε τα και αφήστε
ναι, αλλά αποφεύγω τα σχέδια για το μέλλον. Προτιμώ να ζω το
τα να σας καθοδηγήσουν. Η ζωή είναι μία και σύντομη, γι’
παρόν σαν να είναι κάθε ημέρα ξεχωριστή, σαν να είναι η
αυτό μην ξεχνάτε να τη ζείτε και να χαίρεστε την κάθε στιγτελευταία.
μή της.

110 ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΩΘΗΣΗ | ΑΔΡΑΞΕ 2022

MENTORSHIP PROGRAM

Συνομιλία με την απόφοιτο

Λυδία
Σταυροπούλου

Ω

Ω: Ποιο στοιχείο της επαγγελματικής σας καθημερινότητάς
: Δώστε μας κάποιες πληροφορίες για την επαγγελματισας αρέσει περισσότερο;
κή σας σταδιοδρομία
Λ.Σ.: Η επαφή και η επικοινωνία με τα παιδιά καθώς επίσης ότι δεν
Λ.Σ.: Η επαγγελματική μου σταδιοδρομία στα πρώτα της βήμαείναι ποτέ το ίδιο. Κάθε μέρα μαθαίνω κάτι καινούργιο κι αυτό με
τα ήταν περισσότερο προσανατολισμένη στον αθλητικό χώρο, με
μαγεύει.
πολύωρες προπονήσεις για τα πρωταθλήματα και τις εξετάσεις.
Παράλληλα, η εισαγωγή μου στην Αγγλική φιλολογία δεν ήταν ακριβώς
Ω: Ποια είναι τα επαγγελματικά σας σχέδια για το μέλλον
όνειρο ζωής, αλλά ικανοποιούσε τη φιλομάθειά μου για την ξενόγλωσση
Λ.Σ.: Θα ήθελα να κάνω ένα δεύτερο μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευλογοτεχνία. Αργότερα, στα 19 μου χρόνια, κάνοντας μαθήματα αγγλικών
τική ψυχολογία καθώς και διδακτορικό στις Μαθησιακές Δυσκολίες.
σε παιδάκια -για να μπορώ να υποστηρίζω το χορό- ανακάλυψα έναν
κόσμο πολύ δημιουργικό και με πολλές ευαισθησίες.
Ω: Πείτε μας δυο λόγια για την εμπειρία σας ως μαθητής στο
Έτσι, στράφηκα προς τη διδακτική με απόλυτη αφοσίωση και στόχο για
σχολείο μας
προσωπική εξέλιξη. Τα πρώτα χρόνια εργαζόμουν σε ένα φροντιστήριο
Λ.Σ.: Στην Ώθηση πήγα το 2003 και βρήκα το σχολείο στα πρώτα του
Αγγλικών στον Ωρωπό με υψηλό ενδιαφέρον στη διδακτική παιδιών νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου, κάνοντας παράλληλα και ιδιαίτεχρόνια. Θεωρώ την ποιότητα των καθηγητών καθοριστικό παράγορα μαθήματα. Οι Κυριακές μου ήταν αφιερωμένες είτε στο να κάνω μεντα στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς μου και τους ευχαριστώ
ταφράσεις, είτε σε σεμινάρια. Στα σεμινάρια αυτά είχα την ευκαιρία να
για την υπομονή και την επιμονή τους. Η Ώθηση ξεχωρίζει για την
γνωρίσω εξαιρετικούς συναδέλφους που μου έδωσαν έμπνευση και με
προσωποποιημένη προσέγγιση καθώς με “σήκωσε” όταν αποπροενθάρρυναν να εφαρμόσω καινούργιες μεθοδολογίες. Το 2019 αποφάσανατολίστηκα από το στόχο μου και με στήριξε δίνοντας μου την
σισα πως ήταν η ώρα να ξεκινήσω το μεταπτυχιαευκαιρία να συμμετάσχω σε μαθητικά συνέδρια.
κό μου και να εξελίξω τις ακαδημαϊκές μου γνώσεις
Αποφοιτώντας από την Ώθηση ήμουν ήδη έτοιμη
Νιώθοντας ακόμη
καθώς επίσης και να στραφώ προς την εκπαίδευση
ακαδημαϊκή πολίτης. Θα ευχαριστώ το σχολείο
μαθήτρια,
καθηγητών. Το 2020, ένα μήνα πριν την πρώτη καμια ζωή για τα εφόδια και την αγάπη που πήρα.
ραντίνα, μετακόμισα στην Αθήνα, καθώς ένιωσα
η συμβουλή μου
την ανάγκη να εξελιχθώ επαγγελματικά σε ένα πιο
Ω: Σε σχέση με την αντιμετώπιση των Παπρος στους μαθητές νελλήνιων εξετάσεων έχετε κάποια συμβουεταιρικό περιβάλλον και να δω το επάγγελμα μου
υπό ένα άλλο πρίσμα. Έτσι άρχισα να εργάζομαι ως
λή;
είναι να αφεθούν
εξετάστρια προφορικών στα Αγγλικά σε μια εταιΛ.Σ.: Είναι μια καλή πρώτη ευκαιρία προς την
στην ομορφιά
ρεία που διεξάγει εξετάσεις διαδικτυακά σε όλο τον
τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά όχι και η μοναδική
της ακαδημαϊκής
κόσμο. Το γεγονός ότι μιλούσα με ανθρώπους απ’
(ευτυχώς!). Προσωπικά θα ήθελα να το είχα βιώόλο τον κόσμο καθημερινά και ότι ήμουν επαγγελσει με λιγότερο άγχος και βάρος αλλά σίγουρα η
και προσωπικής
ματικά ενεργή σε καιρούς πανδημίας μου έδωσε
επιτυχία μου στις Πανελλήνιες ήταν μια πρώτη
εξέλιξης.
ώθηση και έμπνευση να συνεχίσω σε ακόμα πιο
γερή δόση αυτοπεποίθησης και προσωπική απόδυναμική και δημιουργική θέση, εκείνη του ακαδηδειξη ότι όταν αφοσιώνομαι τα καταφέρνω.
μαϊκού υπεύθυνου στην εταιρεία Express Publishing, η οποία εκδίδει
βιβλία Αγγλικών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Ω: Αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω θα αλλάζατε κάτι στις επιλογές σας;
Λ.Σ.: Θα ήταν άδικο να το κάνω αυτό γιατί οι επιλογές μου, επιτυχηΩ: Ποια είναι η πιο σημαντική στιγμή/περίοδος στην επαγμένες ή μη, με έφεραν εδώ που είμαι σήμερα.
γελματική σας διαδρομή;
Λ.Σ.: Η πιο σημαντική στιγμή ήταν όταν παρακολούθησα για πρώΩ: Έχετε κάποια συμβουλή για τους μαθητές;
τη φορά ένα παγκόσμιο συνέδριο καθηγητών που διεξαγόταν τότε
Λ.Σ.: Νιώθοντας ακόμη μαθήτρια, καθώς η γνώση δεν σταματά ποτέ,
στην Ελλάδα κατόπιν προτροπής μιας συμφοιτήτριάς μου. Εκεί είδα
θα τους έλεγα να αφεθούν στην ομορφιά της ακαδημαϊκής και προδιδακτικές μεθόδους που δεν τις είχα φανταστεί και μαγεύτηκα από
σωπικής εξέλιξης. Προσωπικά αγαπώ τον κύκλο του Learn – Unlearn
τον κόσμο της διδακτικής. Αυτό το συνέδριο ήταν ορόσημο για τη
- Relearn!
μετέπειτα πορεία μου.
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Ειρήνη
Χριστάκη
Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
απόφοιτος του τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφής
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου της Αθήνας

Ω

: Πείτε μας μερικά πράγματα για την επαγγελματική σας σταδιοδρομία

και το προσωπικό μου blog με θέμα την διατροφή και τον τρόπο
ζωής. Στα ενδιαφέροντά μου ανήκει το τρέξιμο και το τρίαθλο
αντοχής. Μάλιστα έχω τερματίσει σε περισσότερους από 10 μαραθωνίους και σε πολλούς αγώνες τριάθλου.

Ε.Χ.: Είμαι Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, απόφοιτος του τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφής του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου της Αθήνας. Πραγματοποίησα μέΩ: Ποια είναι η πιο σημαντική στιγμή/ περίοδος στην
ρος των σπουδών μου στο Πολυτεχνείο του Μονάχου της Γερεπαγγελματική σας διαδρομή;
μανίας στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών
erasmus. Το 2007 εργάστηκα στο ερευνητικό
Ε.Χ.: Σαφέστατα η πιο σημαντική στιγμή είκέντρο της Καρλσρούης στο πρόγραμμα μελέναι η ολοκλήρωση της διδακτορικής μου διΗ διαρκής
της του οξειδωτικού στρες στον άνθρωπο και
ατριβής, καθώς αποτελεί και ένα από τα πιο
του ρόλου των λιποπρωτεϊνών στο πλαίσιο
δύσκολα project που έχω ολοκληρώσει μέχρι
υποστήριξη
της πρακτικής μου άσκησης.
τώρα.

και η συμπόρευση
με ανθρώπους
που προσπαθούν
και πετυχαίνουν
τους στόχους τους
είναι από τις
πιο ευχάριστες
εμπειρίες αυτής
της εργασίας.

Ολοκλήρωσα την πρακτική μου άσκηση σε
δημόσια νοσοκομεία της Αθήνας για 1 χρόνο
και συνέχισα τις σπουδές μου στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας με τίτλο «Έλεγχος του
Στρες και Προαγωγή της Υγείας» κατά το ακαδημαικό έτος 2009-2010. Από το 2010 μέχρι
σήμερα εργάζομαι σε Ιδιωτικό Πολυιατρείο
ως Κλινική Διαιτολόγος- Διατροφολόγος, ενώ
από το 2013 μέχρι το 2021 ήμουν επιστημονική συνεργάτις του Ιατρείου Παιδικής Παχυσαρκίας της Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου
Παίδων «Η Αγία Σοφία» και υποψήφια διδάκτωρ της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ. Ολοκλήρωσα το διδακτορικό μου τον Ιούνιο
του 2021, ενώ τον Νοέμβριο του 2020 ίδρυσα το προσωπικό μου
διαιτολογικό γραφείο.

Τα τελευταία χρόνια συμμετείχα με διαλέξεις σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια, δημοσίευσα τις επιστημονικές μου μελέτες σε
διεθνή περιοδικά, αρθρογραφώ τακτικά στον τύπο ενώ διατηρώ
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Στη μέχρι τώρα διαδρομή μου, πιστεύω ότι
η κλινική πράξη και η επιστημονική γνώση
έχουν σημαντική αξία μόνο εάν βρίσκουν
εφαρμογή, και αυτό πιστεύω ότι προσπάθησα
να κάνω.
Ω: Ποιο στοιχείο της επαγγελματικής σας
καθημερινότητάς σας αρέσει περισσότερο;

Ε.Χ.: Ο διαιτολόγος-διατροφολόγος καλείται
να στηρίξει ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους και να πετύχουν τους στόχους τους
για την υγεία τους, είτε αυτοί έχουν να κάνουν με το βάρος, είτε
έχουν να κάνουν με άλλους δείκτες υγείας.
Η διαρκής υποστήριξη και η συμπόρευση με ανθρώπους
που προσπαθούν και πετυχαίνουν τους στόχους τους είναι από τις πιο ευχάριστες εμπειρίες αυτής της εργασίας.
Έχοντας δουλέψει αρκετά και με παιδιά και τις οικογένειές τους,
μπορώ να πω ότι η επαφή με τα παιδιά μου αρέσει ιδιαιτέρως.

Ω: Ποια είναι τα επαγγελματικά σας σχέδια για το μέλλον;

Ε.Χ.: Αυτό που λέω πάντα για τις εξετάσεις είναι ότι δεν σταματούν ποτέ, καθώς δεν είναι οι τελευταίες εξετάσεις που δίνουμε. Αυτές που έπονται για την επαγγελματική μας ανέλιξη είναι
ατελείωτες! Όμως, μην εξαντλήστε και μην εγκαταλείπετε όσα
αγαπάτε για να δώσετε εξετάσεις.

Ε.Χ.: Έχοντας υπάρξει αρκετά ανοιχτή σε όσα φέρνει το μέλλον
είχα την τύχη μέχρι τώρα να ανοίξουν για εμένα εξαιρετικές
επαγγελματικές πόρτες. Για αυτό και από εδώ και πέρα παραμένω αρκετά ανοιχτή για όσα έπονται.
Μιας και έχουν περάσει λίγοι μόνο μήνες από την ολοκλήρωΜην ξεχνάτε ότι η καλή διάθεση και η έμπνευση που μας προσφέρουν οι αγαπημένες μας δραστηριότητες, μπορούν να μας
ση του διδακτορικού μου, ακόμα το πλάνο δεν είναι σαφές.
στηρίξουν εξαιρετικά στην απόδοσή μας στο
Από την μια πλευρά η τεχνολογία τρέχει με
διάβασμα και στις εξετάσεις.
έντονο ρυθμό- οπότε θεωρητικά θα μπορούσε
Να κάνετε αυτό που
κανείς να στραφεί στον ψηφιακό κόσμο στααγαπάτε και θα βρεδιακά- από την άλλη πλευρά όμως η ανάγκη
Ω: Αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω θα αλλάγια ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία είναι
ζατε
κάτι στις επιλογές σας;
θεί πάντα ο τρόπος
κάτι που έχουμε όλο και περισσότερο ανάγκη.
να πετύχετε τους στό- Ε.Χ.: Νομίζω ότι θα είχα δώσει περισσότερο
Παράλληλα, μου είναι τελείως ξεκάθαρο ότι ο
άνθρωπος μέσα στην επόμενη 20ετια θα χρειχρόνο στην επιστήμη, περισσότερο διάβασμα
χους σας. Αν βρεθεί
αστεί να εντάξει περισσότερη κίνηση στον
χρόνια των σπουδών μου και θα καθυκάποιο εμπόδιο στην στα
τρόπο ζωής του. Για αυτό και σκέφτομαι να
στερούσα λίγο την ένταξή μου στην αγορά ερδιαδρομή σας, θα εί- γασίας, ώστε να αποκομίσω όσο το δυνατόν
ιδρύσω ένα πολυχώρο που θα επικεντρώνεται
στην αλλαγή του τρόπου ζωής του ανθρώπου
ναι για να σας κάνει περισσότερα. Βέβαια, όταν ολοκληρώνουμε
και θα συμβάλλει στην ενίσχυση της φυσικής
κάποια στάδια σπουδών, ανυπομονούμε να
πιο ευέλικτους, πιο
του κατάστασης.
αρχίσουμε να μαθαίνουμε πράγματα στην
πράξη, αλλά η επιλογή μου να κάνω τις μεδυνατούς και τελικά
ταπτυχιακές μου σπουδές δουλεύοντας, μου
Ω: Πείτε μας δυο λόγια για την εμπειρία
πιο αποτελεσματιστέρησε ένα μικρό κομμάτι και από τα δύο.
σας ως μαθήτρια στο σχολείο μας
κούς στην προσπάΚέρδισα βέβαια πολλά.
Ε.Χ.: Ήμουν από του πολύ τυχερούς μαθητές
θειά σας να κατακτήτης Ώθησης, καθώς βρέθηκα σε μια σχολική
Ω: Έχετε κάποια συμβουλή για τους μασετε όσα ονειρεύεστε. θητές;
τάξη με πολύ υψηλό επίπεδο καθηγητών, αλλά
και με εξαιρετικούς συμμαθητές. Μου ταίριαξε πολύ αυτό το περιβάλλον και φυσικά με βοήθησε πολύ να πεΕ.Χ.: Να κάνετε αυτό που αγαπάτε και θα βρεθεί πάντα ο
τύχω τους στόχους μου.
τρόπος να πετύχετε τους στόχους σας. Αν βρεθεί κάποιο
εμπόδιο στην διαδρομή σας, θα είναι για να σας κάνει πιο
ευέλικτους, πιο δυνατούς και τελικά πιο αποτελεσματικούς
Ω: Σε σχέση με την αντιμετώπιση των Πανελλήνιων εξετάστην προσπάθειά σας να κατακτήσετε όσα ονειρεύεστε.
σεων έχετε κάποια συμβουλή;
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