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  Νέος Διευθυντής/President

σ.3 Από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 αναλαμ-
βάνει καθήκοντα Διευθυντή/President ο 

κ. Κώστας Εμμανουήλ Συνολάκης, ο οποίος δια-
δέχεται τον κ. Richard Jackson.

   De profundis

σ.4 Οι καθηγητές μας Τ. Μιχαηλίδης και Β. 
Συμεωνίδης –και οι δύο απόφοιτοι του 

Σχολείου μας– καταθέτουν τις «μαθηματικές» ε-
μπειρίες τους ως μαθητές και καθηγητές.

   Συνέντευξη

σ.6 O Ιωάννης Ρέκκας ’19, που εισήχθη στο 
ΕΜΠ με 19.008 μόρια, μιλά στον Α. Βαρ-

βαρίγο για την προετοιμασία των Πανελλαδικών, 
δίνοντας πολύτιμες συμβουλές.

   Πεζογέφυρα των ονείρων!

σ.7 10 χρόνια μετά, την κατασκευή της, μαθη-
τές αναλαμβάνουν εθελοντική δράση για 

την καθαριότητά της, ως ένδειξη σεβασμού και 
μνήμης στο πρόσωπο του αδικοχαμένου Σόλωνα.

  ...και ξαφνικά Lockdown

σ.9 Η Α. Κεχαγιά παρουσιάζει τις δυνατό-
τητες της εξ αποστάσεως ασύγχρονης 

και σύγχρονης εκπαίδευσης που αξιοποίησε το 
Σχολείο την περίοδο του Lockdown.

 Τα Γλυπτά του Παρθενώνα

σ.13 Ο Dusan Sidjanski, Πρόεδρος της 
Ελβετικής Επιτροπής για την Επα-

νένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα μας μιλά 
για την ουσία του μείζονος ζητήματος της επα-
νένωσής τους με τα Γλυπτά που βρίσκονται σε 
ελληνικό έδαφος.

ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ COVID 19 
ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

 Α ΚΟ Μ Η :   Εκδρομές σ. 10  Φιλανθρωπική Δράση σ. 12  Συνέδριο UNESCO σ. 12  Συνέδριο Κωστής Παλαμάς σ. 14 
 ΟΜΙΛΟΙ: Δραματικός σ. 14, Leadership in Communities σ. 15,  Στατιστικά Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 σ. 20

…ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ συνέβη το αναπάντεχο. Στις 28 Φεβρουαρίου, πριν από το τριήμερο της Καθα-
ρής Δευτέρας, το Σχολείο μας κλείνει προληπτικά λόγω κορωνοϊού! «Με εντολή της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκης Κεραμέως, μετά από σύσταση του Εθνικού Οργα-

νισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) οι Σχολικές Μονάδες του Κολλεγίου στο campus Ψυχικού (Γυμνάσιο 
και Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών, Γυμνάσιο και Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού και Νηπιαγωγείο «Ι.Μ. Καρράς») 
δεν θα λειτουργήσουν αύριο Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου, για προληπτικούς λόγους» γράφει η σχετική 
ανακοίνωση.

ΑΠΟ ΤΟ 1929, όταν εγκαινι-
άστηκε το Κολλέγιο, μέ-

χρι σήμερα δεν έχει διακόψει τη 
λειτουργία του, αν εξαιρέσουμε 
την περίοδο της ιταλικής εισβο-
λής, όταν οι καθηγητές του επι-
στρατεύθηκαν στο μέτωπο και 
το Μπενάκειο χρησιμοποιήθη-
κε αρχικά ως ελληνικό, μετά ως 
αγγλικό και τέλος ως γερμανι-
κό στρατιωτικό νοσοκομείο και 
στρατώνας πεζικού. Την περί-
οδο αυτή τα μαθήματα συνεχί-
στηκαν κατά διαστήματα σε πα-
λιό οίκημα της οδού Ακαδημίας 
40, γνωστού ως Κεντρικόν και σ’ 
ένα νοικιασμένο σπίτι στην οδό 
Πάρνηθος 22 στο Ψυχικό, γνω-
στό ως Παράρτημα.

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ χτύπησε το 
δεύτερο σπίτι μας, η κολ-

λεγιακή οικογένεια βρίσκεται 
υπό απειλή! Τίθεται σε εφαρμο-
γή μια δυναμική διαδικασία που 
κλείνει για προληπτικούς λό-
γους τις Σχολικές Μονάδες στο 
Campus Ψυχικού.

Το τετραήμερο 28-2 Μαρτίου 

γίνεται επιμελής καθαρισμός και 
απολύμανση σε όλες τις εγκατα-
στάσεις του ΕΕΙ και στα σχολικά 
λεωφορεία.

Με νέα ανακοίνωση το βρά-
δυ της 2ας Μαρτίου τα Σχολεία 
κλείνουν για μια ακόμη εβδομά-
δα, μέχρι την Κυριακή 8 Μαρτίου.

Στις 9 Μαρτίου επιστρέφου-
με στο Σχολείο. Όλες οι Σχολικές 
Μονάδες λειτουργούν κανονικά. 
Την εβδομάδα αυτή αναμένο-
νται να επιστρέψουν και οι μα-
θητές που βρίσκονταν σε αυ-
το-περιορισμό λόγω του ότι είχαν 

ταξιδέψει στη Β. Ιταλία.
Σε συνέχεια των προληπτι-

κών μέτρων η Διασχολική Επι-
τροπή αποφασίζει οι μαθητικές 
εκδηλώσεις που παραδοσιακά 
γίνονταν παρουσία επισκεπτών/
γονέων ως θεατών θα πραγματο-
ποιούνταν χωρίς επισκέπτες/γο-
νείς. Τα ΓΑΒΡΙΗΛΕΙΑ, τα ΔΕΛ-
ΤΕΙΑ αλλά και οι τελικές φάσεις 
των Ρητορικών Διαγωνισμών θα 
γίνονταν χωρίς την παρουσία γο-
νέων.

Την ίδια ημέρα ο Εθνικός Ορ-
› Συνέχεια στη σελ. 8
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ΕDITORIAL

Από την Αιμιλία Κεχαγιά, Γ1, Αρχισυντάκτρια των «Νέων»

Από την πληροφόρηση και την ψυχαγωγία 
στην παραπληροφόρηση και την ευτέλεια

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΠΟΡΩ εύκολα να οραματίζομαι μια κοινωνία 
δημοκρατική. Την κοινωνία για την οποία κάνουν λόγο τα 
βιβλία που χρόνια μελετάμε. Ωστόσο, κάθε φορά που προ-
σπαθώ να χτίσω νοητά αυτή την κοινωνία, χρειάζεται να 
γκρεμίσω τις κίβδηλες αξίες και τις υλιστικές νοοτροπίες 
που αποτελούν θεμέλιο της σημερινής. Κι εφόσον αποτε-
λούν θεμέλιό της, χρειάζεται να γκρε-
μιστεί ολόκληρο το οικοδόμημα για να 
αλλάξει η ίδια.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να αναφερθώ μακροσκε-
λώς στην προσφορά του Τύπου στην 
κοινωνία. Η λακωνική έκφραση «τέ-
ταρτη εξουσία», με την οποία συχνά 
χαρακτηρίζεται, φανερώνει μεστά τη 
βαρύνουσα σημασία του. Ωστόσο, αξί-
ζει να καταστεί σαφέστερο το γεγονός 
πως μέσω της ορθής λειτουργίας του 
Τύπου εκφράζονται απόψεις, οι οποί-
ες δύνανται να επηρεάσουν την κοινή 
γνώμη. Αυτό παραπέμπει άμεσα στο 
δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου, 
το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο και αλληλοεξαρτώ-
μενο με το δημοκρατικό πολίτευμα. Κατ’ αυτόν τον τρό-
πο, ασκείται κριτική στους φορείς εξουσίας, περιορίζοντας 
αυθαιρεσίες και καταπατήσεις. Ειδάλλως, θα γινόταν λό-
γος για ένα καθεστώς απολυταρχικό, βυθισμένο στη λο-
γοκρισία.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ την υπεράσπιση και όχι την υπο-
νόμευση των δημοκρατικών αρχών, η δική μας εφημερί-
δα παρουσιάζει τα γεγονότα όπως είναι, απομακρυσμέ-
να από συμφέροντα, τα οποία εκ των πραγμάτων δεν υφί-
στανται, αφού η συμμετοχή όλων μας είναι καθαρά εθελο-

Θέτις Φουρλή, Α9
Πηγές: http://www.edu4u.gr/

http://philologikitheorisi.blogspot.gr/2015/03/blog-post.htmlΠΟ
ΙΟ
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; Λάθη
στον προφορικό αλλά 
και στον γραπτό λόγο
Ο σωστή χρήση της γλώσσας, η ορθή εφαρμογή γραμματι-
κών και συντακτικών κανόνων, βοηθούν στην μετάδοση της 
πληροφορίας, χαρίζουν σαφήνεια στον λόγο, ενώ, παράλλη-
λα, δίνουν κύρος στον ομιλητή.
Παρατηρώντας τις εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο περισσότε-
ρος κόσμος καθημερινά, ένας άριστος γνώστης την ελληνικής 
γλώσσας θα εντοπίσει αρκετά γραμματικά, συντακτικά αλλά 
και νοηματικά λάθη.

Το Λάθος Το Σωστό
Τρεισήμισι χρόνια Τριάμισι χρόνια

Παρόλα αυτά Παρ' όλα αυτά
Παρεπιπτώντος Παρεμπιπτόντως

Οι μυς Οι μυες
Περηφάνεια Περηφάνια

Λάθος όνομα Λανθασμένο όνομα
Βλέπουμε τον επικεφαλή Βλέπουμε τον επικεφαλής

Στις Μία Στη μία
Αποθανατίζω Απαθανατίζω

ντική. Πολλοί με ρωτούν: «Πιστεύεις ότι πολλοί από τους 
συμμαθητές μας θα τη διαβάσουν;». Η απάντησή μου είναι 
ειλικρινής: «Όχι». Καθένας από εμάς είναι προσεκτικός και 
φειδωλός στο πού θα δαπανήσει τον λιγοστό ελεύθερό του 
χρόνο. Ωστόσο, όλοι μπορούμε να ξεκλέψουμε λίγο απ’ αυ-
τόν. Κάθε μέρα περπατάω στους διαδρόμους του Σχολεί-

ου μας και ακούω ιστορίες, απόψεις, 
σκέψεις που πρέπει να ακουστούν.

ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ-
ΝΤΑΙ στα «Νέα» αφορούν δράσεις 
που δεν απέχουν καθόλου από την 
καθημερινότητά μας, είναι γραμμένα 
από εμάς, αποτυπώνοντας τις ανησυ-
χίες και τα ενδιαφέροντά μας. Έχο-
ντας περάσει τη μισή μας ζωή, ίσως 
και περισσότερη, σε αυτό το Σχολείο, 
είναι αναμενόμενο να έχουμε και 
εμείς λόγο για τις σχολικές δράσεις 
που μας κινούν το ενδιαφέρον.

ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ να προσεγ-
γίζουμε τις «δοτές» πληροφορίες κριτικά. Το Σχολείο μας 
επιτελεί τον ρόλο του με μεγάλη επιτυχία όλα αυτά τα χρό-
νια, αφού εξοικειώνει τους μαθητές του με τον χώρο του Τύ-
που, εμφυσώντας τους αξίες οι οποίες θα τους καταστήσουν 
ενεργούς και συνειδητοποιημένους πολίτες και όχι φερέ-
φωνα άλλων προσώπων.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ, οφείλουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, να συνει-
δητοποιήσουμε την κρίση που διέρχεται ο Τύπος. Γαλου-
χημένοι με τα κατάλληλα εφόδια από το Σχολείο μας είμα-
στε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση, 
προσκαλώντας και εσάς να κάνετε το ίδιο.  

Καλή ανάγνωση!

Έχουμε την ευθύνη 
να προσεγγίζουμε 

τις «δοτές» 
πληροφορίες κριτικά 

ως ενεργοί και 
συνειδητοποιημένοι 

πολίτες
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ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ:
Αρχισυντάκτρια: Αιμιλία Κεχαγιά, Γ1
Στο τεύχος συνεργάστηκαν: Αναστάσης Βαρβαρίγος, Β1, Γιώργος Βασιλακόπουλος, Γ3, 
Μαρία-Αλεξάνδρα Βλαχογιάννη Γ3, Άγγελος Γεωργακόπουλος Γ8, Εμμέλεια Γιαννοπούλου, 
Α1, Πέτρος Κακλαμάνης Γ6, Λουκάς Καφούνης, Γ8, Ελένη Κουσιουνέλου, Α4, Δημήτρης 
Κριεζής Γ4, Αντώνης Κριεζής, Α4, Κωνσταντίνος Κύρκος, Α4, Αναστασία Μούζουλα, Β3, 
Ανδρέας Μπούλιος, Γ4, Ιωάννης Ρέκκας ’19, Αναστασία Σταυροπούλου, Β6, Ανδρέας Στρα-
τηγόπουλος, Β6, Δήμητρα Σωτηροπούλου, Α9, Θέτις Φουρλή, Α9, Ηρώ Ψαρουλάκη, Β6
Καθηγητές - Σύμβουλοι: Aναστάσιος Ιωάννου, Αθηνά Λέκκα
Τεχνικός συνεργάτης: Μιχάλης Κύρκος

Δεκαπενταμελές Μ.Σ. 2019-2020
Στα μέσα Οκτωβρίου, διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη 

του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου που μας εκπρο-
σώπησε τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Πρόεδρος Παναγιώτης Μανιάς

Αντιπρόεδρος Ζήσης Τζιαμούρτας

Γραμματέας Αναστασία Γαλερού

Υπεύθυνος οικονομικών Νικόλαος Πραστάκος

Υπεύθυνοι
Αλληλεγγύης

Αναστάσιος-Ρωμανός Βαρβαρίγος
Αικατερίνη Καραΐνδρου
Λουκάς Καφούνης
Δημήτριος Κριεζής
Μαρία-Δάφνη Μητσοτάκη
Νικόλαος Παλαιολόγος

Πανηγύρι
Αλέξανδρος-Παναγιώτης Κοντολέων
Ευάγγελος Κωνσταντινίδης

Εκδρομές
Κωνσταντίνος-Μιχαήλ Βάσιος
Λουκάς Καφούνης
Ελένη-Μελίνα Πεϊμανίδη

Εκδηλώσεις-Νεανική 
Επιχειρηματικότητα

Δημήτριος Κριεζής
Μαρία-Δάφνη Μητσοτάκη

Σχολικές 
Εγκαταστάσεις

Νικόλαος Δούσης
Νικόλαος Πραστάκος

Καλλιτεχνικά
Αικατερίνη Καραΐνδρου
Ελένη-Μελίνα Πεϊμανίδη

Πειθαρχικά
Νικόλαος Δούσης
Ευάγγελος Κωνσταντινίδης
Ελένη-Μελίνα Πεϊμανίδη

Αθλητικά
Αναστάσιος-Ρωμανός Βαρβαρίγος
Νικόλαος Παλαιολογος
Ζήσης Τζιαμούρτας

To Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνοα-
μερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Κολλέγιο Αθηνών, Κολλέγιο Ψυχικού, 
International Baccalaureate και Νηπια-

γωγείο Ι.Μ. Καρράς) και το Συμβούλιο των Επιτρό-
πων της Νέας Υόρκης (Board of Trustees) έχουν την 
χαρά και την τιμή να ανακοινώσουν ότι από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2020, ο Ακαδημαϊκός, Καθηγητής κ. 
Κώστας Εμμανουήλ Συνολάκης αναλαμβάνει τα 

καθήκοντα του Διευθυντή/President των Σχολείων του Ε.Ε.Ι. Ο κ. K.Συ-
νολάκης διαδέχεται τον κ. Richard Jackson, η θητεία του οποίου ολοκλη-
ρώνεται ευδοκίμως την 31η Αυγούστου 2020.

Ο κ.Κ. Συνολάκης, μετά την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο Αθηνών 
το 1975, συνέχισε τις σπουδές του στο California Institute of Technology 
(Caltech) από όπου έλαβε τα πτυχία Bachelor of Science (B.Sc.) in 
Engineering and Applied Science το 1978, Master of Science (M.Sc.) in 
Civil Engineering το 1979 και Doctor of Philosophy (Ph.D.) στο ίδιο αντι-
κείμενο το 1986.

Ο νέος Διευθυντής/President του Κολλεγίου εξελέγη τακτικό μέ-
λος της Ακαδημίας Αθηνών το 2016 και είναι Γραμματέας της Τάξης 
Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας. Από το 1985 είναι Καθηγητής 
Civil, Environmental and Aerospace Engineering στο Viterbi School of 
Engineering του University of Southern California (U.S.C.), ενώ το 1996 
ίδρυσε το πρώτο Κέντρο Έρευνας Τσουνάμι στο U.S.C. Υπηρέτησε ως 
Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών κατόπιν επιλο-
γής του από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας, και ως Κα-
θηγητής Φυσικών Καταστροφών και Περιβαλλοντικής Υδρομηχανικής 
στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Το 2019 επελέγη ως άμισθος Πρόεδρος της 
Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής 
Αλλαγής στην Ελλάδα.

Το ερευνητικό και το συγγραφικό του έργο είναι ευρύτατο. Έχει συγ-
γράψει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων, μελετών και άρθρων σε επιστη-
μονικά περιοδικά. Έχει διευθύνει δεκάδες αποστολές πεδίου σε όλο τον 
κόσμο, ενώ παράλληλα έχει τύχει πολλών ακαδημαϊκών και λοιπών δια-
κρίσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά το 1989 του απενε-
μήθη από τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. George Bush το Presidential Young 
Investigator Award και το 2019 έλαβε το κορυφαίο βραβείο της Αμερικα-
νικής Εταιρείας Πολιτικών Μηχανικών (ASCE) στην ακτομηχανική. Είναι 
εμπειρογνώμων διεθνούς κύρους σε θέματα Tsunami και σε άλλα φαινό-
μενα φυσικών καταστροφών.

Η σχέση του κ. Κ. Συνολάκη με το Κολλέγιο είναι στενή, αφού πέραν 
της ιδιότητάς του ως αποφοίτου, είναι και γονέας μαθήτριας του Σχολείου.

Η οικογένεια του Κολλεγίου καλωσορίζει τον κ. Κώστα Συνολάκη και 
τη σύζυγό του κ. Αικατερίνη-Λευκοθέα Κονιδάρη (LL.B., Νομική Σχολή 
Αθηνών, LL.M. Harvard Law School), Δικηγόρο/Εταίρο της Δικηγορικής 
Εταιρείας Theo V. Sioufas & Co. Law Offices. Επίσης εκφράζει τις θερ-
μές της ευχαριστίες στον κ.R.Jackson για τις σημαντικές υπηρεσίες που 
προσέφερε με την ευχή να παραμείνει πάντα κοντά στο Σχολείο μας με 
το ίδιο ενδιαφέρον.
 Νικόλαος Α. Τσαβλίρης ’66 Αλέξης Π. Μίχας ’76
 Πρόεδρος του ΔΣ του Ε.Ε.Ι. Chairman of the Board of Trustees

Νέος Διευθυντής/President ο Ακαδημαϊκός, 
Καθηγητής κ. Κώστας Εμμανουήλ Συνολάκης
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Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε 
με τα Μαθηματικά; Ως μαθητής του 
Κολλεγίου λάβατε κάποιο συγκε-
κριμένο ερέθισμα που σας οδήγη-
σε στην απόφαση αυτή;

Β.Σ.: Τα Μαθηματικά με γοήτευ-
σαν στην Β΄ Λυκείου, όταν ξεκί-
νησα την προετοιμασία μου για 
σπουδές στο εξωτερικό. Υπάρχει 
ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο 
κατά την σχολική πορεία κάθε μα-
θητή που τον σημαδεύει, κινητο-
ποιώντας τον να ξεκλειδώσει τις 
ανησυχίες που κρύβει μέσα του με 
δημιουργικό τρόπο. Το Κολλέγιο 
μου έδωσε το έναυσμα να κατα-
νοήσω ποια ήταν τα συγκεκριμένα 
στοιχεία του χαρακτήρα μου που 
με έκαναν να έχω κλίση στα μαθη-
ματικά.

Τ.Μ.: Αρχικά, πρέπει να πω ότι ως 
μαθητής του Κολλεγίου, ευτύχησα 
να έχω εξαιρετικούς καθηγητές, 
καθηγητές που μου άνοιξαν τον 
δρόμο για τα Μαθηματικά, καθώς 
ο τρόπος διδασκαλίας τους με έκα-
νε να συνειδητοποιήσω ότι θα ήθε-
λα να ασχοληθώ με τον κλάδο των 
Μαθηματικών. Παράλληλα, ακο-
λούθησα την οικογενειακή παρά-
δοση, δεδομένου ότι η μητέρα μου, 
η θεία μου, ο πρώτος μου ξάδερφός 
μου ήταν μαθηματικοί. Να σημειώ-
σω ότι ποτέ δε μετάνιωσα για την 
επιλογή μου αυτή. Νομίζω ότι εάν 
έκανα οποιοδήποτε άλλο επάγγελ-
μα, δεν θα ήμουν ευτυχισμένος.

Θεωρείτε ότι τα μαθητικά χρόνια 
στο Κολλέγιο έχουν συμβάλλει στη 
μετέπειτα σταδιοδρομία σας;

Β.Σ.: Αναμφίβολα με εφοδίασαν 
με γνώση, πείσμα αλλά και ελευ-
θερία σκέψης. Επίσης, με βοήθη-
σαν να αποκτήσω αυτοπεποίθηση, 
αφού έβλεπα ακόμη και τους πλέ-
ον χαρισματικούς συμφοιτητές μου 
στην Οξφόρδη ως ίσους. Αισθάνο-
μαι πως η κινητήριος δύναμη, η 
αφετηρία της ακαδημαϊκής πορεί-
ας μου, εντοπίζεται εδώ, στον χώ-
ρο αυτό. Το τετρατάξιο σύστημα 
στο Λύκειο, συνιστούσε έναν θε-
σμό, που βοηθούσε όσους σκόπευ-
αν να σπουδάσουν εκτός Ελλάδος. 
Το πρόσθετο έτος φοίτησης απο-
τελούσε, από ιδρύσεως του Κολ-

λεγίου, ένα χαρακτηριστικό που 
το έκανε να ξεχωρίζει από τα άλ-
λα σχολεία προσφέροντας πολύτι-
μες ευκαιρίες μάθησης.

Τ.Μ.: Σίγουρα βοήθησε στη μετέ-
πειτα σταδιοδρομία μου. Όπως εί-
πα και πριν, είχα εμπνευσμένους 
δασκάλους που μου χάραξαν νέ-
ους δρόμους σκέψης.

Ποια είναι η σχέση του Σχολείου μας 
με τα Μαθηματικά;

Β.Σ.: Η βαθιά παράδοση του Κολ-
λεγίου στα Μαθηματικά αποτελεί 
μία πραγματικότητα. Οι εμπνευ-
σμένοι καθηγητές που πάντα είχε 
το Σχολείο, αλλά και το υψηλό επί-
πεδο διδασκαλίας, το τοποθετούν 
σε εκείνα τα ιδρύματα που δύνα-
νται να δομήσουν επιστήμονες με 
στέρεες ακαδημαϊκές βάσεις. Το 
Κολλέγιο πάντα έκανε το πρόσθε-

το βήμα να δομεί σκέψεις μαθητών 
με λογική και ακρίβεια λόγου.

Τ.Μ.: Την εποχή που ήμουν μα-
θητής, και τουλάχιστον τα πρώ-
τα χρόνια που ήμουν εκπαιδευτι-
κός, το επίπεδο του Σχολείου μας, 
σε όλα τα μαθήματα, ήταν υψηλό-
τερο από τον πανελλαδικό μέσο 
όρο. Υπό αυτό το πρίσμα, εγώ έλα-
βα ουσιαστικές γνώσεις της Ελλη-
νικής Γλώσσας, ήρθα σε επαφή με 
την Ιστορία. Όλα τα μαθήματα δι-
δάσκονταν με μέθοδο που ενθάρ-
ρυνε την έρευνα, την αμφισβήτηση 
και τη διαμόρφωση επιστημονικού 
πνεύματος.

Πώς αισθανθήκατε την πρώτη φο-
ρά που ξαναγυρίσατε εδώ για να δι-
δάξετε; Τι πιστεύετε ότι έχει αλλά-
ξει; Πώς αισθάνεστε σήμερα που 
βρίσκεστε ακόμα εδώ;

Β.Σ.: Το Σχολείο μας είναι ένας χώ-
ρος που συνεχώς μεταβάλλεται, 
αναδιοργανώνεται. Είναι άλλες οι 
παραστάσεις που είχα ως μαθητής 
και άλλες οι παραστάσεις που έχω 
τώρα, ως καθηγητής. Η συγκίνηση 
της επιστροφής είναι αναμφισβή-
τητα δυνατή. Καθηγητές μου, που 
τους εκτιμώ απεριόριστα, τώρα εί-
ναι συνάδελφοί μου. Αυτό είναι ένα 
υπέροχο συναίσθημα. Το σημαντι-
κό είναι ότι το Σχολείο στο οποίο 
διδάσκω σήμερα με έχει μάθει να 
σκέφτομαι να κρίνω και να αγα-
πώ την γνώση. Δεν είναι εύκολο να 
βρεθεί ένα Σχολείο που να τα συν-
δυάζει όλα αυτά επιτυχώς.

Τ.Μ.: Ήταν μια πάρα πολύ παρά-
ξενη αίσθηση, γιατί γύρισα πίσω 
στο Σχολείο, μετά από εφτά χρό-
νια: αποφοίτησα, πήγα στη Γαλλία, 
έκανα τις σπουδές μου και το διδα-
κτορικό μου και επέστρεψα στο 
Σχολείο. Οι παλιοί καθηγητές μου 
ήταν πια συνάδελφοι, τους οποί-
ους αντιμετώπιζα με το ίδιο δέος 
με το οποίο αντιμετωπίζει κανείς 
έναν καθηγητή. Μεταξύ τους μι-
λούσαν στον ενικό, εγώ δυσκολευ-
όμουν ακόμα και αυτό να κάνω, 
ήταν παράξενη αίσθηση. Αρχικά 
είχα μαθητές τα παιδιά των καθη-
γητών μου. Αργότερα είχα μαθητές 
τα παιδιά των συμμαθητών μου και 
τώρα, πολλά χρόνια μετά, είμαι πο-
λύ ευτυχισμένος που έχω πολλούς 
μαθητές που είναι παιδιά μαθητών 
μου. Η διαδρομή αυτή έχει μια αί-
σθηση συνέχειας. Αν αθροίσουμε 
τα μαθητικά και τα διδακτικά μου 
χρόνια, είμαι μισό αιώνα στον χώ-
ρο αυτό.

Έχετε διδάξει ποτέ σε τμήματα Μα-
θηματικής Σκέψης; Αν ναι, πώς θα 
περιγράφατε την εμπειρία αυτή;

Β.Σ.: Έχω διδάξει στο Γυμνάσιο σε 
τμήματα Μαθηματικής Σκέψης. 
Είναι ένας θεσμός που δίνει στους 
μαθητές τη δυνατότητα να διευρύ-
νουν τους ορίζοντές τους πέρα από 
την ύλη του σχολείου και να κατα-
νοήσουν τη χρησιμότητα των μα-
θηματικών στην καθημερινή ζωή, 
την πολυπλοκότητα ορισμένων 
συνδυαστικών ασκήσεων και προ-
βλημάτων αλλά και το ευρύ φάσμα 
εφαρμογών οι οποίες μπορούν να 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Ο κ. Βασίλης Συμεωνίδης και ο κ. Τεύκρος Μιχαηλίδης, 

μαθηματικοί και απόφοιτοι του Σχολείου μας, μοιράζο-

νται μαζί μας τις «μαθηματικές» εμπειρίες που βίωσαν 

ως μαθητές και συνεχίζουν να βιώνουν ως καθηγητές 

στο Σχολείο μας, ενώ δίνουν τις συμβουλές τους στα 

παιδιά που σκέφτονται να ασχοληθούν επαγγελματικά 

με τον κλάδο των Μαθηματικών.

Συνέντευξη στους:  Άγγελο Γεωργακόπουλο Γ8, Πέτρο Κακλαμάνη Γ6, 
Μαρία-Αλεξάνδρα Βλαχογιάννη Γ3

NEA ΤΟΥ
ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Τ. Μιχαηλίδης και κ. Β. Συμεωνίδης
σε μία de profundis συνομιλία

Αρχικά είχα μαθητές τα παιδιά των καθηγητών μου. Αρ-
γότερα είχα μαθητές τα παιδιά των συμμαθητών μου και 
τώρα, πολλά χρόνια μετά, είμαι πολύ ευτυχισμένος που 
έχω πολλούς μαθητές που είναι παιδιά μαθητών μου. 
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Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
προκύψουν από απλούς προβλη-
ματισμούς. Είναι μία εμπειρία ξεχω-
ριστή, ένας θεσμός ο οποίος συνει-
σφέρει στο υψηλό επίπεδο παιδείας 
που προσφέρεται στο Σχολείο μας. 
Δεν πρέπει όμως να λάβει φροντι-
στηριακό χαρακτήρα για μαθημα-
τικούς διαγωνισμούς. Πρέπει να 
δίνει ευκαιρίες στους μαθητές να 
ερευνούν αλλά και να ανταποκρί-
νεται στις ευρύτερες μαθηματικές 
ανησυχίες τους.

Τ.Μ.: Πρέπει να πω ότι πολύ πριν 
αρχίσει η μαθηματική σκέψη ως 
θεσμοθετημένο πρόσθετο μάθημα 
στο Κολλέγιο, από τα πρώτα χρό-
νια που είχα έρθει στο Σχολείο, μαζί 
με άλλους συναδέλφους, προετοι-
μάζαμε στα διαλείμματα τα παιδιά 
που επρόκειτο να λάβουν μέρος 
στον Διαγωνισμό της Μαθηματικής 
Εταιρείας. Κάπως έτσι δημιουργή-
θηκε και η ιδέα να δημιουργηθεί η 
Μαθηματική Σκέψη. Παράλληλα, 
υπήρχε από το 1980, μέχρι το 2000 
περίπου, ένας μεγάλος ευρωπαϊ-
κός Διαγωνισμός Μαθηματικών, ο 
Διαγωνισμός του ECIS, στον οποίο 
συμμετείχε το Σχολείο μας, ενώ οι 
καθηγητές προετοίμαζαν τους μα-
θητές στα διαλείμματα ή ανάμε-
σα στις ώρες μαθημάτων τους. Στη 
συνέχεια, ορθώς θεσμοθετήθηκε η 
Μαθηματική Σκέψη. Αρκετές φο-
ρές έχω διδάξει στη Μαθηματική 
Σκέψη. Οπωσδήποτε είναι εξαιρε-
τικά προκλητικό και ενδιαφέρον 
να διδάσκεις σε παιδιά που έχουν 
έρθει οικειοθελώς, που έχουν έρ-
θει γιατί αγαπούν τα Μαθηματικά. 
Πραγματικά, η Μαθηματική Σκέψη 
συνιστά μια από τις ωραιότερες δι-
δακτικές αναμνήσεις μου.

Έχετε υπάρξει ο ίδιος, ως μαθητής, 
μέλος της Μαθηματικής Σκέψης; Αν 
ναι, τι πιστεύετε ότι κερδίσατε από 
αυτή;

Β.Σ.: Ενώ δεν ήμουν συστηματικά 
μαθητής της Μαθηματικής Σκέ-
ψης, υπήρξα μέλος ομάδας που 
εκπροσώπησε το Σχολείο σε Διε-
θνή Μαθηματικό Διαγωνισμό, ως 
τελειόφοιτος της Δ́  Λυκείου. Συμ-
μετοχές σε διεθνείς διαγωνισμούς, 
σε αυτήν την ηλικία, προσφέρουν 
στους μαθητές πολλαπλά οφέλη: 
εμπειρία πολύτιμη στην επίλυση 
δύσκολων προβλημάτων υπό κα-
θεστώς πίεσης χρόνου, γνωριμία με 
ξένους συνομίλικους μαθητές από 
άλλες χώρες, πνεύμα συνεργασίας.

Πολλοί μαθητές εκφράζουν τη δυ-
σαρέσκειά τους απέναντι στα Μα-
θηματικά. Αν είχατε την ευκαιρία 
να μιλήσετε στους μαθητές σας για 

ένα μόνο πράγμα από τον κόσμο 
των Μαθηματικών, ώστε να τους 
κάνετε να τα αγαπήσουν, ποιο θα 
ήταν αυτό;

Β.Σ.: Πιστεύω πως ο τομέας των 
Πιθανοτήτων και της Συνδυαστι-
κής προσφέρεται όσο κανένας άλ-
λος για να κεντρίσει το ενδιαφέρον 
των μαθητών για να Μαθηματικά. 
Σίγουρα πρόκειται για τομέα με 
πολλές προκλήσεις και δυσκολίες. 
Οι πιθανότητες είναι αναπόσπα-
στο κομμάτι της καθημερινής μας 
ζωής και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί 
να αφήσει κανέναν αδιάφορο. Ειδι-
κότερα, η άντληση παραδειγμάτων 
εφαρμογής των πιθανοτήτων από 
την καθημερινή μας πραγματικό-
τητα αποτελούν χρυσωρυχείο. Αυ-
τό συμβαίνει διότι η διαίσθησή μας 
πολλές φορές δεν μας επιτρέπει να 
εκτιμήσουμε αριθμούς στο σωστό 
τους πλαίσιο. Για παράδειγμα, ένα 
πολύ διάσημο πρόβλημα είναι το 
λεγόμενο «Παράδοξο των Γενεθλί-
ων». Δεν πρόκειται για πραγματι-
κό παράδοξο, αλλά για ένα αποτέ-
λεσμα το οποίο διαισθητικά δεν το 
αποδέχεται εύκολα κάποιος: σε μία 
τυχαία ομάδα 23 ατόμων, η πιθανό-
τητα να βρεθούν τουλάχιστον δύο 
άτομα με την ίδια μέρα γενεθλίων 
είναι περίπου 50%. Εκπληκτικό!

Τ.Μ.: Εδώ μου βάζετε δύσκολα. Δι-
ότι δεν μπορείς από τη μια στιγμή 
στην άλλη, η αντιπάθεια, που έχει 
προκύψει πιθανότατα από κάποια 
πίκρα, από κάποια αποτυχία, από 
κάποια προκατάληψη, να μετατρα-
πεί σε αγάπη. Πιστεύω ότι το βασι-
κό κλειδί για να διαπρέψει κανείς 
στα Μαθηματικά, και όταν λέω 
διαπρέψει δεν εννοώ υποχρεωτι-

κά να βραβευτεί σε Διαγωνισμούς, 
αλλά να μπορεί να λύνει τα προ-
βλήματα που του τίθενται, είναι η 
αγάπη. Αυτή όμως χτίζεται σταδι-
ακά, αναζητώντας την πύλη μαθη-
ματικής εισόδου του κάθε μαθη-
τή. Πιστεύω ότι ο καθένας κρύβει 
τα Μαθηματικά μέσα του, ωστόσο 
πρέπει να βρούμε την κατάλληλη 
πύλη. Ένα παιδί με καλλιτεχνικές 
ανησυχίες και ταλέντο στο σχέδιο 
και στη ζωγραφική, έχει μέσα του 
τα Μαθηματικά. Όμως πρέπει να 
του τα μεταδώσεις με διαφορετικό 
τρόπο. Ένα παιδί που αγαπάει τη 
Λογοτεχνία έχει μέσα του Μαθη-
ματικά. Όμως πρέπει να του τα με-
ταδώσεις με διαφορετικό τρόπο. Σε 
αυτό υστερεί όχι μόνο το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και το 
παγκόσμιο.

Τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα παιδί 
που θέλει στο μέλλον να ασχοληθεί 
με τα Μαθηματικά;

Β.Σ.: Να πειραματίζεται με όλα τα 
προβλήματα, όσο αφελή, εύκολα ή 
δύσκολα και να φαίνονται. Να μην 
φοβάται το στυλό και το χαρτί. Να 
λύνει πολλές ασκήσεις. Να γνωρί-
ζει πως τα Μαθηματικά και η Λογι-
κή αποτελούν την βάση για τα πε-
ρισσότερα πράγματα στη ζωή μας. 
Ποτέ δεν θα μετανιώσει για την 
επένδυση που έκανε στον εαυτό 
του. Η ομορφιά των Μαθηματικών 
θα του φανερωθεί αργά ή γρήγορα.

Τ.Μ.: Η συμβουλή μου είναι αρ-
κετά ξεκάθαρη. Αρχικά, πρέπει να 
εξοικειωθεί με τα Μαθηματικά, όχι 
μόνο εστιάζοντας στη σχολική του 
επίδοση στο μάθημα αυτό αλλά 
ερχόμενος σε επαφή με εξωτερικά 
αναγνώσματα, εκθέσεις ζωγραφι-

κής, ταινίες, διαλέξεις. Εάν κατα-
λάβει ότι αγαπά τα Μαθηματικά, 
τότε πρέπει οπωσδήποτε να κά-
νει σπουδές στα Μαθηματικά, για-
τί δεν θα γίνει ευτυχισμένος, πα-
ρά μονάχα με τα Μαθηματικά. Τα 
Μαθηματικά, αν θέλει κανείς να τα 
υπηρετήσει μέχρι το τέλος ως κα-
θαρά Μαθηματικά, είναι ένα βαρύ 
φορτίο, το οποίο όμως σου δίνει αυ-
τοεκτίμηση. Πάντως, αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η μαθηματική προπαί-
δεια, ακόμα και ένα προπτυχιακό 
των Μαθηματικών, αποτελεί μια 
στέρεα και ισχυρή βάση για να χτί-
σει πάνω σε αυτή τη σταδιοδρομία 
του σε πολλούς κλάδους, τη Γενετι-
κή, τα Οικονομικά, την Αρχιτεκτο-
νική, τη Φυσική, τη Μηχανολογία. 
Άρα, θα προέτρεπα ένα παιδί να 
ακολουθήσει τον κλάδο των Μαθη-
ματικών. Σε ένα παιδί που το σκέ-
φτεται αλλά διστάζει, θα έλεγα: 
«Μη διστάζεις, γιατί αν είσαι ευτυ-
χισμένος με τα Μαθηματικά, τίπο-
τα άλλο δε θα σου δώσει τη χαρά 
που θα σου δώσουν αυτά».

Από όλα τα χρόνια που βρίσκεστε 
στο Σχολείο είτε ως μαθητής εί-
τε ως καθηγητής, ποια είναι η πιο 
όμορφη και ποια η πιο αστεία ανά-
μνησή σας;

Β.Σ.: Δύσκολη ερώτηση. «Ο κύ-
κλος με την κιμωλία» του Μπρεχτ, 
που ανεβάσαμε με τον Θεατρικό 
Όμιλο, όταν ήμουν τελειόφοιτος, 
ήταν κάτι που θα θυμάμαι για πά-
ντα. Ο Θεατρικός Όμιλος μπο-
ρεί να προσφέρει εμπειρίες ζωής 
σε έναν μαθητή. Όσο για αστείες 
αναμνήσεις, θα αρκεστώ στην πιο 
πρόσφατη: κατά τη διάρκεια μα-
θήματος στη Β΄ Λυκείου, πολλοί 
μαθητές ήθελαν να διαβάσουν Βι-
ολογία, λόγω αναμενόμενου δια-
γωνίσματος. Κάθε βιβλίο Βιολογίας 
που έβλεπα σε θρανίο μαθητή, το 
έπαιρνα και το άφηνα στην έδρα. 
Είχε μαζευτεί ένας σωρός βιβλίων 
στην έδρα. Όμως, καθώς έγραφα 
στον πίνακα, κάποιος τα πήρε και 
τα ξαναμοίρασε στους κατόχους 
τους. Υπήρχαν παντού ανοιχτά βι-
βλία Βιολογίας! Η σκηνή με εμένα 
να μαζεύω τα βιβλία επαναλήφθη-
κε εν μέσω γέλιων. Επιστρέφοντας 
στο γραφείο μου, με το πέρας της 
διδακτικής ώρας, βρήκα ένα ανοι-
χτό βιβλίο Βιολογίας να με περιμέ-
νει.

Τ.Μ.: Η πιο αστεία ανάμνησή μου 
ήταν κατά τα πρώτα χρόνια της δι-
δασκαλίας μου στο Σχολείο. Δίδα-
σκα στη Δ́  Λυκείου και τους έβα-
λα διαγώνισμα. Την ώρα που τα 

Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο κατά την 
σχολική πορεία κάθε μαθητή που τον σημαδεύει, κινη-
τοποιώντας τον να ξεκλειδώσει τις ανησυχίες που κρύ-
βει μέσα του, με δημιουργικό τρόπο. 

➔
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Πιστεύεις ότι το Κολλέγιο συνέβαλε στη διαμόρφωση 
της προσωπικότητάς σου;

Πιστεύω ότι το Κολλέγιο σίγουρα διαδραμάτισε ση-
μαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς 
μου. Διάφορες εξωτερικές δραστηριότητες με έκα-
ναν να αναπτυχθώ ως άτομο και οι καθηγητές μου 
με βοήθησαν να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου και να 
διαμορφώσω τον χαρακτήρα μου. Το Κολλέγιο απο-
τέλεσε το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο έδρασα 
και δημιούργησα φιλίες.

Πώς ήταν τα μαθητικά σου χρόνια; Ποιες στιγμές θα σου 
μείνουν αξέχαστες;

Τα μαθητικά μου χρόνια ήταν πολύ ωραία. Έκανα 
πολλούς φίλους και περάσαμε καλά. Αμέτρητες εί-
ναι οι στιγμές που θα μου μείνουν αξέχαστες, κυρί-
ως αναπάντεχα και αστεία συμβάντα στη τάξη κα-
θώς και η εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη!

Τι σε ώθησε να επιλέξεις την επιστήμη των Ηλεκτρονι-
κών Υπολογιστών ως αντικείμενο σπουδών;

Πάντα μου άρεσαν τα Μαθηματικά και η Φυσική. 
Στο Λύκειο άρχισε να με ενδιαφέρει και η Πληροφο-
ρική, οπότε επέλεξα αυτή τη Σχολή επειδή συνδυά-
ζει και τα τρία μαθήματα. Προβληματιζόμουν μήπως 
επιλέξω κάποια άλλη Σχολή, όπως το Μαθηματικό 
Τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι είχα συμμετάσχει σε 
πολλούς διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας.

Ποια θεωρείς ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που πρέ-
πει κανείς να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της προε-
τοιμασίας του για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις;

Για τους περισσότερους μαθητές η μεγαλύτερη δυ-
σκολία είναι το άγχος, οι λιγοστές ώρες ξεκούρασης 
και ύπνου. Για μένα ήταν το να οργανωθώ κατάλλη-
λα και να μελετήσω σωστά. Ιδιαίτερα με δυσκόλευ-
σε το μάθημα της Έκθεσης, καθώς είναι ένα μάθημα 
πιο μακριά από τα ενδιαφέροντά μου.

Θεωρείς πώς υπάρχει συγκεκριμένος δρόμος για να 
φτάσει κανείς στην επιτυχία;

Ο καθένας ορίζει την επιτυχία για τον εαυτό του. 
Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι για να φτάσει 
κάποιος εκεί που θέλει και πολλές φορές η δυσκο-
λία κρύβεται στο να καταλάβει κανείς τι πραγματι-
κά θέλει. Οπότε, εάν το καταφέρει αυτό, η επιτυχία 
είναι θέμα χρόνου!

Πώς αξιοποιούσες τον ελεύθερο χρόνο σου;

Συνήθως κοιμόμουν ή ξεκουραζόμουν. Εάν μου πε-
ρίσσευε χρόνος, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, τον δι-
οχέτευα σε αθλητικές δραστηριότητες. Πάντα, βέ-
βαια, διέθετα χρόνο για τους φίλους μου.

Ποια ήταν η ψυχολογική σου κατάσταση κατά το χρονι-
κό διάστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων;

Σε αντίθεση με πολλούς, δεν είχα αγχωθεί, παρά μό-
νο την πρώτη ημέρα που εξεταζόμουν στο μάθημα 
της ΄Εκθεσης. Ωστόσο, κατάφερα να ξεπεράσω το 
άγχος αυτό, δίνοντας τον καλύτερο μου εαυτό.

Αποφάσισες να παραμείνεις στην Ελλάδα για σπουδές. 
Σκοπεύεις να φύγεις κάποια στιγμή στο εξωτερικό;

Προσωπικά, δεν σκεφτόμουν την επιλογή του εξωτε-
ρικού, διότι δεν ήθελα να σπουδάσω εκτός Ελλάδας. 
Επίσης, μου ήταν πιο εύκολο να παραμείνω εδώ, κα-
θώς θα έμενα κοντά στην οικογένειά μου και στους 
φίλους μου. Βέβαια, δεν αποκλείω την πιθανότητα 
στο μέλλον να συνεχίσω τις σπουδές μου στο εξω-
τερικό.

Τι θα συμβούλευες τους μαθητές;

Θα τους έλεγα να μην τα βάλουν ποτέ κάτω. Να κυ-
νηγούν τα όνειρα τους. Να αρπάζουν κάθε ευκαι-
ρία που τους δίνεται και να επικεντρώνονται στον 
στόχο τους.

Πώς φαντάζεσαι το επαγγελματικό σου μέλλον λαμβά-
νοντας υπόψη την οικονομική κρίση;

Η αλήθεια είναι πως δεν το έχω σκεφτεί καθόλου αλ-
λά ελπίζω ότι θα μπορέσω να αποκατασταθώ επαγ-
γελματικά. Ευελπιστώ οτι οι σπουδές που επέλεξα 
θα μπορέσουν να μου ανοίξουν επαγγελματικούς 
δρόμους. Πάντα υπάρχει και η εναλλακτική του εξω-
τερικού, εάν και δεν θα την προτιμούσα.

Τι συμβουλή θα έδινες στους φετινούς υποψηφίους αλ-
λά και στους μαθητές των άλλων τάξεων που σύντομα 
θα βιώσουν την προετοιμασία για την εισαγωγή τους 
στα πανεπιστημιακά ιδρύματα;

Θα τους συμβούλευα να μην αγχωθούν καθόλου για 
τις Πανελλήνιες, αφού δεν σηματοδοτούν το τέλος 
του κόσμου. Επίσης, θα πρέπει να ακούν τους καθη-
γητές τους οι οποίοι είναι έμπειροι, έχουν πολλά να 
τους προσφέρουν και μπορούν να τους οδηγήσουν 
στην επιτυχία. Όταν έρθει η στιγμή των Πανελλα-
δικών Εξετάσεων, να έχουν ακμαίο ηθικό και να δώ-
σουν τον καλύτερο τους εαυτό!

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Συνέντευξη του Ιωάννη Ρέκκα΄19 στον Αναστάση Βαρβαρίγο, Β1

O μαθητής Ιωάννης Ρέκκας συγκέντρωσε την 
υψηλότερη βαθμολογία, ανάμεσα στους μαθητές του 
Κολλεγίου Αθηνών, κατά τη σχολική χρονιά 2018-

2019. Εισήχθη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 
έχοντας συγκεντρώσει 19.008 μόρια. Στη συνέντευξη που 
μας παραχώρησε για τα «Νέα του Κολλεγίου» μοιράζεται 
μαζί μας τις εμπειρίες του από το Σχολείο, τα μελλοντικά του 
σχέδια καθώς και πολύτιμες συμβουλές για τους μελλοντικούς 
υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

παιδιά έγραφαν το διαγώνισμα, το 
έλυνα και εγώ, για να ελέγξω εάν 
είναι πράγματι κατάλληλο για τα 
παιδιά. Εάν η λύση του απαιτού-
σε τον ίδιο χρόνο περίπου με αυ-
τόν που θα χρειαζόμουν εγώ, αυτό 
θα σήμαινε πως δεν ήταν κατάλλη-
λο για τους μαθητές μου. Έλυσα τις 
ασκήσεις του διαγωνίσματος, μά-
ζεψα τα γραπτά, έβαλα και το δικό 
μου ανάμεσα στα άλλα, πήγα στο 
σπίτι μου, τα διόρθωσα, έφτασα στο 
δικό μου και μου «έβαλα» 18, γιατί 
δε μου άρεσε ο τρόπος που είχε λυ-
θεί η άσκηση. Δεν ήξερα ότι ήταν 
το δικό μου, δεν είχα βάλει όνομα 
ούτε αναγνώρισα τον γραφικό μου 
χαρακτήρα. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι έκοψα και μια μονάδα γιατί ο 
«μαθητής» είχε ξεχάσει να γράψει 
το όνομά του και γύρισα στην τά-
ξη να μοιράσω τα γραπτά. Αναρω-
τιόμουν ποιος δεν έχει πάρει γρα-
πτό και όλοι είχαν πάρει γραπτό. 
Παιδεύτηκα τουλάχιστον ένα μή-
να να βρω σε ποιόν ανήκει αυτό το 
περισσευούμενο γραπτό. Όταν το 
κατάλαβα, βεβαίως, έσκασα στα 
γέλια. Επίσης, νιώθω πολύ όμορφα 
όταν αντικρύζω τη λάμψη στα μά-
τια ενός παιδιού. Μου έχει τύχει να 
αποδεικνύω, για παράδειγμα, την 
ισοδυναμία της αλγεβρικής και της 
τριγωνομετρικής μορφής του εσω-
τερικού γινομένου. Όταν τελείωσα 
την απόδειξη, γύρισα και είδα στα 
μάτια ενός παιδιού μια τέτοια ικα-
νοποίηση, που είπα: «Αυτή είναι η 
δουλειά μου, αυτή είναι η ζωή μου»!

Πείτε μας ένα μαθηματικό αστείο.

Β.Σ.: Συζητούν δύο φοιτητές και 
λέει ο πρώτος: «Πίστευα πως η συ-
σχέτιση συνεπάγεται και αιτιότητα. 
Όμως παρακολούθησα ένα μάθη-
μα στατιστικής και τώρα δεν το πι-
στεύω πια». Αποκρίνεται ο άλλος: 
«Φαίνεται πως το μάθημα βοήθη-
σε». Και απαντάει ο πρώτος «Δεν 
ξέρω…. Μάλλον».

Τ.Μ.: Ήταν μια φορά τρεις άν-
θρωποι καθισμένοι σε ένα πάγκο, 
ένας βιολόγος, ένας μαθηματικός 
και ένας φυσικός κοιτάζοντας την 
πόρτα ενός σπιτιού. Κάποια στιγμή 
έρχονται δύο άνθρωποι και μπαί-
νουν μέσα στο σπίτι. Μετά από λί-
γο βγαίνουν τρεις άνθρωποι από το 
σπίτι. Επικρατεί πανικός. Ο φυσι-
κός λέει: «Ρε παιδιά, μήπως ήταν 
λανθασμένες οι αρχικές μετρή-
σεις»; Ο βιολόγος λέει: «Καλά, πό-
τε προλάβαν μέσα σε λίγη ώρα και 
αναπαρήχθησαν»; Ο μαθηματικός 
λέει: «Όχι ρε παιδιά, αν μπει τώρα 
ένας μέσα, θα είναι άδειο το σπίτι».
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Στις 11 Δεκεμβρίου 2019, 
οι μαθητές του τμήματος 
Α9, μαζί με εκπροσώπους 
του Δεκαπενταμελούς 

Μαθητικού Συμβουλίου του Λυ-
κείου Κολλεγίου Αθηνών, επισκε-
φτήκαμε την Πεζογέφυρα «Γέφυ-
ρα Παιδιών - Γέφυρα Πεζών», στη 
Λεωφόρο Κηφισίας, την οποία δι-
ασχίζουν καθημερινά εκατοντάδες 
μαθητές. Στο πλαίσιο του Service 
as Action του Προγράμματος ΜYP 
αναλάβαμε τον καθαρισμό της Πε-
ζογέφυρας, ενώ παράλληλα, ενη-
μερωθήκαμε για τα έργα συντήρη-
σης που θα πραγματοποιηθούν.

Σκοπός αυτής της επίσκεψης 
ήταν όχι μόνο να συνεισφέρουμε 
στην συντήρηση της Πεζογέφυρας αλλά και να τιμήσουμε την μνήμη του 
μαθητή του Σχολείου μας, Σόλωνα, ο οποίος έχασε άδικα την ζωή του, πριν 
από δέκα χρόνια, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο σημείο αυτό. Το πο-
λύτιμο αυτό έργο πραγματοποιήθηκε με αφορμή το συμβάν αυτό. Στις 11 
Δεκεμβρίου 2009, μαθητές του Κολλεγίου και άλλων γειτονικών σχολεί-
ων κινητοποιήθηκαν και συγκεντρώθηκαν στο σημείο, ζητώντας την κα-

τασκευή μίας γέφυρας για την προ-
στασία των πεζών.

Μαζί μας ήταν υπεύθυνοι της 
περιφέρειας, καθώς και οι γονείς 
του Σόλωνα. Ο πατέρας του μας μί-
λησε για το πόσο σημαντικό είναι 
να οδηγεί κανείς προσεκτικά αλλά 
και να διασχίζει συγκεντρωμένος 
τον δρόμο. Μας είπε ότι πρέπει να 
οδηγούμε «σαν να πρόκειται να εμ-
φανιστεί στο επόμενο στενό ένας 
Σόλωνας.» Με αυτόν τον τρόπο, θα 
φροντίζουμε για την ασφάλεια των 
πεζών, ακόμα και όταν δεν υπάρχει 
μία πεζογέφυρα για να τους προ-
στατεύσει. Έπειτα ενημερωθήκαμε 
για το πώς μπορούμε να ενημερώ-
σουμε την περιφέρεια αν δούμε κά-

ποιον να βανδαλίζει την Πεζογέφυρα αλλά και πόσο σημαντικό είναι να 
τη διατηρούμε καθαρή εμείς οι ίδιοι που την χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Ας μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη μας τα λόγια του πατέ-
ρα του Σόλωνα, Ας μείνει χαραγμένη η μορφή του Σόλωνα. Ας αποδεί-
ξουμε ότι ενστερνιζόμαστε τις αρχές του σεβασμού και της προσφοράς.

Δήμητρα Σωτηροπούλου, Α9

2009. Πλησιάζει νέα δεκαετία. Νέα όνειρα, νέοι στόχοι, νέες προκλήσεις. Ωστόσο, εί-
ναι η τελευταία φορά που ο δεκαπεντάχρονος συμμαθητής μας, Σόλων Καρυδάκης, δι-
ασχίζει τη Λεωφόρο Κηφισίας, το βράδυ της τετάρτης Δεκεμβρίου 2009.

2019. Πλησιάζει νέα δεκαετία. Νέα όνειρα, νέοι στόχοι, νέες προκλήσεις. Ωστόσο, πί-
σω από αυτή τη χρονολογία κρύβεται μια αλήθεια που κανείς μας, μικρός ή μεγάλος, 
δεν δύναται να σβήσει, να παραμορφώσει, να ξεχάσει.

Κάθε μέρα διασχίζω την «πεζογέφυρα 
των ονείρων» ακούγοντας μουσική. Τα λε-
πτά, οι ώρες περνούν. Είναι η ώρα να δια-
σχίσω και πάλι τη γέφυρα, αυτή τη φορά 
όμως, πριν ανέβω τις γκρίζες σκάλες, στέ-
κομαι σε μια επιγραφή: «Για τον Σόλωνα». 
Προχωρώ, και δεν μπορώ να 
μην παρατηρήσω τα γκρά-
φιτι και τους βανδαλισμούς 
στο δάπεδο και τα τζάμια, 
τα συνθήματα στον καθρέ-
φτη του ασανσέρ. Θυμώνω. 
Αυτή η πεζογέφυρα κουβα-
λά μια ιστορία και μια αλή-
θεια που όλοι πρέπει να 
γνωρίζουν.

Η κολλεγιακή οικογέ-
νεια γνωρίζει το ζήτημα 
και δεν παραμένει με τα χέρια της δεμέ-
να, ακριβώς όπως έκανε και δέκα χρόνια 
πριν. Τα 3.000 άτομα που διασχίζουν κα-
θημερινά την πεζογέφυρα, η οποία τους 
εγγυάται ασφάλεια, η οποία μια δεκαετία 
πριν δεν ήταν διόλου δεδομένη, οφείλουν 
να σέβονται και να εκτιμούν το έργο το 
οποίο τους εξασφαλίζει τη ζωή!

Η γέφυρα κατασκευάστηκε σε χρόνο 
ρεκόρ –σε δύο μονάχα έτη– και εγκαινιά-
στηκε το 2011, με πρωτοβουλία μελών της 
κοινότητας του Κολλεγίου καθώς και του 

πατέρα του Σόλωνα, Φαίδωνα Καρυδά-
κη. Φορέας εκτέλεσης και χρηματοδότη-
σης είναι το Κολλέγιο, ενώ χρηματοδότης 
του έργου αναλαμβάνει ο κ. Γ. Προκοπίου. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος 
Service as Action του MYP, την Τετάρ-

τη 11 Δεκεμβρίου, μαθητές 
και μέλη του Δεκαπενταμε-
λούς Μαθητικού Συμβουλί-
ου του Κολλεγίου Αθηνών, 
σε συνεργασία με την Περι-
φέρεια Αττικής, η οποία έχει 
αναλάβει τη συντήρηση του 
έργου, αναδεικνύουν τη λει-
τουργική σημασία του έρ-
γου, όχι μόνο για τους ίδιους 
αλλά και για ολόκληρη την 
περιοχή, εμπνέουν το σεβα-

σμό που όλοι οφείλουμε να επιδεικνύουμε, 
μα πάνω απ’ όλα, αποδίδουν φόρο τιμής 
στο πρόσωπο του Σόλωνα, στο πρόσω-
πο κάθε παιδιού, κάθε ανθρώπου που έχει 
χάσει τη ζωή του εξαιτίας ενός αυτοκινη-
τιστικού δυστυχήματος. Παρόντες ήταν 
και οι γονείς του Σόλωνα, οι οποίοι μίλη-
σαν για τη σημασία της Οδικής Αγωγής. 
Από την Περιφέρεια Αττικής παρέστησαν 
οι κ.κ. Λουκία Κεφαλογιάννη, Αντιπερι-
φερειάρχης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών, 
Ελένη Βελγάκη, Προϊστάμενη Γενικής Δ/
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ΠΑΝΈΛΛΑΔΙΚΈΣ

Εγκαινιάστηκε η Γέφυ-
ρα Παιδιών-Γέφυρα 
Πεζών στη Λεωφόρο 
Κηφισίας. Ένα πρότυ-

πο και καινοτόμο έργο, «δημι-
ούργημα αγάπης, δημιούργη-
μα ψυχής». 

›Η σημασία του έργου αυτού 
είναι πολύπλευρη. Η Γέφυ-

ρα ολοκληρώθηκε σε χρόνο-
ρεκόρ και τα εγκαίνιά της έγι-
ναν στις πέντε το απόγευμα, 
την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 
του 2011, παρουσία του Αρχι-
επισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου, 
πολιτειακών παραγόντων, των 
ευεργετών και των συντελεστών 
του έργου, μαθητών, γονέων και 
εκπαιδευτικών και καλύφθηκε 
από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρω-
σης. 

›Κατά την τελετή των εγκαινί-
ων - μετά τον αγιασμό από τον 

Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθη-
νών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυ-
μο- μίλησε ο Πρόεδρος του ΔΣ του 

Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύματος Αλέξανδρος Κ. Σα-
μαράς, ο οποίος αναφέρθηκε στα 
κύρια χαρακτηριστικά της γέφυρας 
Πεζών-παδιών. 

Αποστολή 
στο Cern
Μια άκρως ενδιαφέρουσα επίσκεψη - 
ξενάγηση στους χώρους του CERN, 
στην περιοχή της Γενεύης, όπου με τη 
βοήθεια των αποφοίτων κ.κ. Ι. Παπα-
φιλίππου και Μ. Κορατζίνου παρακο-
λουθήσαμε πως εξελίσσεται το «πείρα-
μα του κόσμου».

 Στη σελίδα 13

Το νέο 
Λύκειο 
Τι αλλαγές προβλέπονται στη λει-
τουργία του Νέου Σχολείου; Πώς θα 
συμβάλλει στην προετοιμασία των 
μαθητών, έτσι ώστε να μπορούν να 
αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες ανά-
γκες και συνθήκες ζωής; Σε τι πλαίσιο 
κινούνται οι αλλαγές που προβλέπει 
το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μά-
θησης και Θρησκευμάτων; 

 Στη σελίδα 10-11

Ups & Downs
Νέα στήλη. Τι αρέσει και τι δεν αρέσει 
στους συμμαθητές μας.

 Στη σελίδα 12

Τεχνολογία
Καλώς ήλθατε στο Cyberspace. Η ανα-
καινισμένη αίθουσα 017 είναι πλήρως 
εξοπλισμένη να μας μεταφέρει στον 
κόσμο της εικονικής πραγματικότητας

 Στη σελίδα 4

Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΝΕΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑ
ΜΕΛΕΣ Μ.Σ., ΚΑΘΩΣ 
ΔΕΝ ΛΕΙΠΟΥΝ ΟΙ ΙΔΕΕΣ 
ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ.

 Στη σελίδα 3

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ιδιαίτερα απαιτητικά και «για 
καλά διαβασμένους» χαρα-
κτηρίστηκαν από πολλούς τα 

θέματα των φετινών Πανελλαδι-
κών Εξετάσεων, κάτι που επιβεβαι-
ώνεται άλλωστε από τους αισθητά 
χαμηλότερους μέσους όρους που 
καταγράφηκαν πανελλαδικά σε 
σύγκριση με άλλες χρονιές.

›Παρ’ όλα αυτά, για ακόμη μια 
χρονιά, το Κολλέγιο Αθηνών 

σημείωσε υψηλότατα ποσοστά 
επιτυχίας αποδεικνύοντας έτσι 
τη μεθοδικότητα και συστημα-
τικότητα με την οποία γίνεται η 
προετοιμασία των υποψηφίων. 

›Στο σημείο αυτό, αξίζει να το-
νισθεί η συμβολή των καθη-

γητών, όπως επίσης και η ατομι-
κή προσπάθεια των μαθητών, που 
εργάστηκαν σκληρά για να επιτύ-
χουν τους στόχους τους.

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε  Α Κ Ο Μ Η

Καθαρισμός
Γέφυρας Πεζών - Γέφυρας Παιδιών

νσης Αναπτυξιακού Προγραμμα-
τισμού Έργων & Υποδομών. Όλοι 
τους ενημέρωσαν τους μαθητές 
για τις προσπάθειες της Περιφέ-
ρειας να διατηρήσει σε άρτια κα-
τάσταση τον υλικοτεχνικό εξοπλι-
σμό του έργου και εξέφρασαν την 
ελπίδα η πρωτοβουλία των μαθη-
τών να αποτελέσει σημείο αναφο-
ράς και για άλλες πεζογέφυρες της 
πόλης.

Όταν χάθηκε ο Σόλωνας ήμα-
σταν οκτώ ετών. Στα δεκαοκτώ μας, 
μπορεί ακόμη να είναι δύσκολο να 
κατανοήσομυε τον κόσμο, ωστό-
σο είμαστε σε θέση να προβλημα-
τιστούμε, να ευαισθητοποιηθούμε. 
Δεν αφήνουμε τη μνήμη του Σόλω-
να στη λήθη, την κρατάμε ως την 
πιο δυνατή αλήθεια. Αποτελεί μια 
πρόκληση-πρόσκληση προς όλους, 
μικρούς και μεγάλους, να αναλογι-
στούμε το κόστος και τη σημασία 
της ανθρώπινης ζωής και να πρά-
ξουμε ανάλογα από εδώ και στο 
εξής. Για μια καλύτερη και πιο λει-
τουργική κοινωνία, η οποία δεν θα 
θρηνεί την τραγική απώλεια των 
μελών της... Για να εξακολουθούν 
να χτίζονται τα όνειρα των παιδιών 
της...

Αιμιλία Κεχαγιά, Γ1

Η πεζογέφυρα των ονείρων!

Δέκα χρόνια 
πριν, μαθητές 
κλείνουν τη 
λεωφόρο Κηφισίας 
ως ένδειξη 
διαμαρτυρίας. 

Δέκα χρόνια 
μετά, μαθητές 
αναλαμβάνουν 
εθελοντική δράση 
καθαριότητας της 
πεζογέφυρας, ως 
ένδειξη σεβασμού 
και μνήμης στο 
πρόσωπο του 
αδικοχαμένου 
Σόλωνα.

E Φ H M E P I Δ A  T H Σ  M A Θ H T I K H Σ  K O I N O T H T A Σ  T O Y  Λ Y K E I O Y  T O Y  K O Λ Λ E Γ I O Y  A Θ H N Ω N

XPONOΣ 44ος • TEYXOΣ 1 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010TOY KOΛΛEΓIOY

ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
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STUDENTS
AGAINST COVID-19

γανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) 
ενημερώνει ότι γονέας μαθήτριας του 
IB είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα κο-
ρωνοϊού.

Αποφασίζεται για προληπτικούς 
λόγους να κλείσει πάλι το Σχολείο από 
10 έως 22 Μαρτίου 2020. Κάποιοι θα 
σπεύσουν να πουν: θα τα ξαναπούμε 
μετά το Πάσχα…

Το ΠΑΝΗΓΥΡΙ, η κορυφαία εκ-
δήλωση της Μαθητικής Κοινότητας, 
που ήταν προγραμματισμένο για τις 
3-5 Απριλίου 2020 ματαιώνεται.

Στην κρίσιμη αυτή συγκυρία και 

προκειμένου οι μαθητές να μη χάσουν 
την επαφή τους με την εκπαιδευτική 
διαδικασία τα αντανακλαστικά του 
Σχολείου είναι άμεσα.

Στις 10 Μαρτίου επιστρατεύονται 
CMS και Managebac στην ασύγχρο-
νη διδασκαλία με ανάθεση εργασιών 
στους μαθητές.

Στις 18 Μαρτίου εγκαινιάζεται πα-
ράλληλα και η σύγχρονη διδασκα-
λία. Χρησιμοποιώντας το Microsoft 
Teams, για τα εξεταζόμενα μαθήματα 
και τα Αγγλικά, κάθε τάξη λειτουργεί 
μέσα στο σπίτι κάθε μαθητή.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία υπο-

στηρίζεται με την πρόσβαση, μέσω του 
Ebook Central, σε χιλιάδες ψηφιακά 
βιβλία στα αγγλικά, στην ηλεκτρονική 
εγκυκλοπαίδεια World Book, στη βά-
ση δεδομένων INFOTRAC που προ-
σφέρει ηλεκτρονικές εκδόσεις εφη-
μερίδων, περιοδικών και βιβλίων για 
ποικίλα θέματα όπως επιστήμες, ιστο-
ρία, λογοτεχνία, περιβάλλον κ.ά.

Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των 
μαθητών το Σχολείο παρέχει φορη-
τούς υπολογιστές laptops σε όσους δεν 
έχουν την απαιτούμενη υποδομή υπο-
λογιστών στο σπίτι τους.

Τα μαθήματα σταματούν τη Μεγά-
λη Τρίτη 14 Απριλίου, για μία εβδο-
μάδα για τις διακοπές του Πάσχα, και 
επαναλαμβάνονται την Τετάρτη 23 
Απριλίου.

Στις 4 Μαΐου λήγουν τα περιορι-
στικά μέτρα. Η χώρα βγαίνει σταδια-
κά από την καραντίνα. Οι άνθρωποι 
αναζητούν την «κανονικότητα».

Στις 11 Μαΐου οι μαθητές της Γ Λ́υ-
κείου επιστρέφουν στις φυσικές τάξεις 
τους και μια εβδομάδα μετά, στις 18 
Μαΐου, ακολουθούν οι μαθητές της Ά  
και Β΄ Λυκείου. Η διδασκαλία γίνεται 
εκ περιτροπής σε δύο υπο-τμήματα. 
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή το μισό 
τμήμα και Τρίτη-Πέμπτη το άλλο μισό.

Όλη αυτή η νέα πραγματικότη-
τα οδηγεί στο σημαντικό δίδαγμα 
που ονομάζεται ατομική ευθύνη. Στο 
πλαίσιο της ατομικής ευθύνης τηρού-
με αυστηρούς κανόνες προσωπικής 
υγιεινής και φροντίζουμε να έχουμε 
αποστάσεις, τουλάχιστον δύο μέτρων 
από τους γύρω μας. Μόνον έτσι θα 
καταπολεμήσουμε τον αόρατο εχθρό. 
Με αισιοδοξία, μένουμε υγιείς, μένου-
με ασφαλείς.

Κωνσταντίνος Κύρκος, Α4

Καθώς οι συνθήκες δεν 
επέτρεψαν στις Μαθη-
τικές Κοινότητες του 

Σχολείου μας να ολοκληρώ-
σουν τις δράσεις κοινωνικής 
προσφοράς που είχαν προ-

γραμματιστεί για τη φετινή 
χρονιά, τα μέλη των κοινο-
τήτων δεν θα μπορούσαν να 
μείνουν αμέτοχα απέναντι 
στον «αόρατο εχθρό» και κι-
νητοποιήθηκαν άμεσα, από 
το σπίτι. Γι’αυτό τον λόγο, θέ-
λοντας να εκφράσουν την 
ευγνωμοσύνη που αισθανό-
μαστε όλοι μας προς όλους 
αυτούς που αγωνίζονται για 
την προάσπιση της υγείας 
μας, κάλεσαν ολόκληρη την 
Κολλεγιακή κοινότητα να 
συνδράμει στη συγκέντρω-
ση χρηματικού ποσού για 
την ενίσχυση της Μονάδας 
Εντατικής Νοσηλείας Νεο-
γνών (ΜΕΝΝ) της Γ’ Παιδιατρι-
κής Κλινικής του Πανεπιστη-
μιακού Γενικού Νοσοκομείου 
«Αττικόν». Εκεί νοσηλεύο-
νται νεογνά, οι μητέρες των 
οποίων έχουν προσβληθεί με 
τον νέο κορωνοιό. Για να δι-
ευκολυνθεί η διαδικασία, δη-
μιουργήθηκε συγκεκριμένη 
πλατφόρμα στην ιστοσελίδα 
του σχολείου μας, μέσω της 
οποίας μπορούσε κανείς να 
συμβάλει στην προσπάθεια. 
Η ανταπόκριση ήταν αναμε-
νόμενα άμεση.

Αιμιλία Κεχαγιά, Γ1

› Συνέχεια από τη σελ. 1

Διαδικτυακή Εικαστική Έκθεση

Το Διασχολικό 
Τμήμα Καλλιτε-
χνικών του Κολ-

λεγίου Αθηνών διορ-
γάνωσε διαδικτυακή 
εικαστική έκθεση με 
έργα των μαθητών του 
Γυμνασίου και τμημά-
των Εικαστικών της Ά  
Λυκείου με θέμα την 
ανακατασκευή ενός 
αριστουργηματικού ει-
καστικού έργου.

Εκκινώντας από μια πρωτότυπη σύνθεση σπουδαίων καλλιτεχνών, οι μα-
θητές δημιούργησαν ένα νέο έργο, στο οποίο έχουν προσδώσει σύγχρονη 
οπτική και σημασία. Γιατί συμβαίνει αυτό; Η απάντηση είναι απλή. Όπως και 
στις περιπτώσεις των μουσικών διασκευών, ένας εικαστικός καλλιτέχνης δημι-
ουργεί αναπαραγωγές, γιατί θέλει να εκφράσει με τον δικό του λόγο και τρό-
πο μια ιδέα ή έννοια που έχει ήδη παραχθεί στο παρελθόν. Επίσης, με αυτόν 
τον τρόπο ανοίγει ένα δημιουργικό διάλογο με την καλλιτεχνική παράδοση 
και τους εκπροσώπους της.

Τα «εγκαίνια» της διαδικτυακής έκθεσης των μαθητών στην ιστοσελίδα 
του Σχολείου μας, προγραμματίζονται στα τέλη Μαΐου 2020.

Κωνσταντίνος Κύρκος, Α4

Το Κολλέγιο χωρίς τη φυσική παρουσία των μαθητών. Τα μαθήματα όμως συνεχίζονται κανονικά.
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...Όλα κυλούσαν ομαλά. Οι μέρες στο 
Σχολείο γίνονταν λιγότερο κρύες, 
οι συζητήσεις στην τάξη συνέχιζαν 

και το άγχος για την προετοιμασία των εξετά-
σεων κορυφωνόταν. Κανείς ποτέ δεν μπορούσε 
να φανταστεί, τότε, κάπου μέσα στον Φλεβάρη, 
ότι η καθημερινότητά του θα άλλαζε ριζικά, ότι 
θα βρισκόταν αποκλεισμένος μαζί με την υπό-
λοιπη χώρα, ότι η ζωή του δε θα ήταν η ίδια έπει-
τα από αυτές τις εξελίξεις. Ότι πλέον θα απο-
λάμβανε ακόμα και τις πιο μικρές στιγμές σαν 
να ήταν μεγάλες.

 Η εξάπλωση του κορωνοιού δεν άργησε να 
εκδηλωθεί και στη χώρα μας. Ήταν θέμα χρόνου, 
άλλωστε, αφού πολύ νωρίς χαρακτηρίστηκε ως 
πανδημία και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας. Οι περισσότεροι πανικοβάλλονται, με-
ρικοί αδιαφορούν, άλλοι ενδιαφέρονται μονά-
χα για την επιρροή του ιού στον δικό τους το-
μέα. Οι αντιδράσεις και οι στάσεις διαφέρουν 
και ίσως αγγίζουν τα άκρα, ωστόσο το Κολλέ-
γιο υιοθετεί μια παραδειγματική προσέγγιση, η 
οποία στηρίζει τη συνέχιση της καθημερινότη-
τας των μαθητών, και ιδίως των τελειοφοίτων.

  Μόλις μια εβδομάδα μετά το κλείσιμο των 
σχολείων, το Κολλέγιο επιστράτευσε πλατφόρ-
μες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, 
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών σε όλες τις 
σχολικές βαθμίδες. Την εξ αποστάσεως σύγχρο-
νη εκπαίδευση των μαθητών της Γ’ Λυκείου πολύ 
σύντομα ακολούθησαν τα διαδικτυακά μαθήμα-
τα και για τις μικρότερες τάξεις. Χρησιμοποιώ-
ντας, λοιπόν, την εφαρμογή Microsoft Teams, 
πραγματοποιείται εξ αποστάσεως διδασκαλία 

στα αντικείμενα στα οποία οι μαθητές εξετάζο-
νται γραπτώς στις προαγωγικές και στις απολυ-
τήριες εξετάσεις. Παράλληλα, μέσω της πλατ-
φόρμας του CMS, του ManageBac και του IC365, 
για τους μαθητές όλων των τάξεων και αναρτά-
ται καθημερινά υλικό από τους εκπαιδευτικούς 
πάνω στο οποίο οι μαθητές δύνανται να εργα-
στούν από το σπίτι τους, ενώ σε έναν δεύτερο 
χρόνο, να λάβουν απαντήσεις για τυχόν απορί-
ες τους αλλά και σχόλια.

 Ωστόσο, οι προσπάθειες του Σχολείου για 
την προσαρμογή σε έναν νέο, φυσιολογικό τρό-
πο ζωής δεν σταματούν εκεί, αλλά συμπληρώ-
νονται με τη δράση των Βιβλιοθηκών του. Μέ-
σω της ιστοσελίδας τους, έχει ενεργοποιηθεί η 
βάση E-Book Central, η οποία δίνει τη δυνα-
τότητα σε όλους τους μαθητές όλων των τάξε-
ων να έχουν πρόσβαση σε χιλιάδες ψηφιακά βι-
βλία στην αγγλική γλώσσα. Ακόμη, οι μαθητές 
έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαί-
δεια World Book αλλά και στη βάση δεδομένων 
INFOTRAC, μέσω της οποίας διατίθεται πλούσιο 

ηλεκτρονικό υλικό, εφημερίδες, περιοδικά αλ-
λά και βιβλία για θεματικούς κύκλους μεγάλου 
εύρους, από θέματα ιστορίας μέχρι θέματα που 
αφορούν το περιβάλλον και την επιστήμη. Ένα 
σημαντικό παράδειγμα της προσφοράς των Βι-
βλιοθηκών, με αφορμή τον εορτασμό της 25ης 
Μαρτίου, ο οποίος φέτος δεν πραγματοποιή-
θηκε λόγους αντικειμενικών δυσκολιών, είναι η 
αποστολή πλούσιου γραπτού αλλά και οπτικο-
ακουστικού υλικού στους μαθητές αναφορικά με 
την εθνική εορτή.

 Παράλληλα, το τμήμα Συμβουλευτικής του 

Σχολείου βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία με 
τους γονείς των μαθητών, στέλνοντας ενημερω-
τικά φυλλάδια αναφορικά με τους τρόπους προ-
σέγγισης και διαχείρισης της κρίσης.

 Συμπερασματικά, είναι εμφανές ότι η επί-
δραση του κορωνοιού έχει στιγματίσει την καθη-
μερινότητα όλων, πόσο μάλλον των μαθητών, οι 
οποίοι πέρα από το άγχος που δημιουργεί η κρί-
ση, βιώνουν το επιπρόσθετο άγχος της επιτυχί-
ας στις εξετάσεις. Στηρίζοντας τους μαθητές του 
ακόμα κι από απόσταση, το Κολλέγιο αξιοποι-
εί τις δυνατότητες της τεχνολογίας στον υψη-
λότερο βαθμό, και νωρίτερα από άλλα σχολεία 
της Ελλάδας διασφαλίζει με συνέπεια και ασφά-
λεια τη συνέχιση της διδασκαλίας των μαθητών 
εξ αποστάσεως. Σε μια εποχή που όλα μοιάζουν 
αβέβαια, το Κολλέγιο επιβεβαιώνει ότι είναι ένας 
σταθερός παράγων στην προστασία και διασφά-
λιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση και στην 
παροχή ευκαιριών στους μαθητές του, ανοίγο-
ντας ακόμη ένα παράθυρο ελπίδας.

Αιμιλία Κεχαγιά, Γ1

Στους ρυθμούς
του κορωνοϊού
…και το
Σχολείο μας

Στηρίζοντας τους μαθητές του 
ακόμα κι από απόσταση, το 

Κολλέγιο αξιοποιεί τις δυνατότητες 
της τεχνολογίας στον υψηλότερο 

βαθμό, και διασφαλίζει με συνέπεια 
και ασφάλεια τη συνέχιση της 

διδασκαλίας των μαθητών 
εξ αποστάσεως. 
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Πέντε ημέρες που αξίζουν όσο χίλιες!

Δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν έχει παρευρεθεί ποτέ σε συζητήσεις που αφορούν 
την πενθήμερη εκδρομή των σχολικών του χρόνων. Όπως κάθε μαθητής, έτσι και εγώ, ανυπομονού-
σα να ζήσω αυτή τη μοναδική εμπειρία. Ομοίως και οι συμμαθητές μου, γεμάτοι ενθουσιασμό, ανέ-
μεναν την πενθήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη.

Κάπως έτσι, φτάνουμε στην ημέ-
ρα άφιξής μας στη Θεσσαλονίκη. 
Ξεναγηθήκαμε στον ιστορικό χώ-
ρο της Βεργίνας, στην πρώτη πρω-
τεύουσα του Μακεδονικού Βασιλεί-
ου, στη σημερινή κωμόπολη όπου ο 
καθηγητής αρχαιολογίας Μανώ-
λης Ανδρόνικος ανακάλυψε τους 
τόπους ταφής Μακεδόνων βασιλέ-
ων. Πιο συγκεκριμένα, θαυμάσαμε 
το ταφικό μνημείο του Φιλίππου Β ,́ 
πατέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου, 
συνειδητοποιώντας για άλλη μια 
φορά ότι οι κατακτήσεις του απο-
τέλεσαν τον θεμέλιο λίθο της Ελλη-
νιστικής Εποχής.

Παράλληλα, επισκεφθήκαμε 
τον Άγιο Νικόλαο Νάουσας, ένα 
μαγευτικό φυσικό τοπίο γεμάτο ρυ-
άκια και πλάτανους. Ασφαλώς κα-
τά τη διάρκεια της παραμονής μας 
στην Θεσσαλονίκη, μας δόθηκε η 
δυνατότητα να περιηγηθούμε στην 

όμορφη αυτή πόλη και να εξερευνή-
σουμε τις ομορφιές της.

Ενδιαφέρουσα ήταν η επίσκεψή 
μας στο Κέντρο Διάδοσης Επιστη-
μών και Μουσείο Τεχνολογίας και 
Μουσείο Τεχνολογίας (NOESIS). 
Μέσω των προσομοιωτών κίνησης 
και των προβολών στο Πλανητάριο 
ενημερωθήκαμε για τα σπουδαιότε-
ρα τεχνολογικά επιτεύγματα. Ταυ-
τόχρονα, γοητευτήκαμε από την 
υπερπλήρη συλλογή των συλλεκτι-
κών αυτοκινήτων που διαθέτει το 
Μουσείο.

Η πενθήμερη εκδρομή περιε-
λάμβανε και εξορμήσεις εκτός Θεσ-
σαλονίκης. Επισκεφθήκαμε την 
πανέμορφη Καβάλα, την τέταρτη 
μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας, 
με περισσότερους από πενήντα χι-
λιάδες μόνιμους κατοίκους. Το λι-
μανάκι της με τα γαλανά νερά, σε 
συνδυασμό με τα νεοκλασικά σπίτια 

της μας εντυπωσίασε. Η πόλη δια-
τηρεί τη γραφικότητά της. Τα σοκά-
κια της καταλήγουν στο επιβλητικό 
κάστρο και στο φρούριο της Καβά-
λας, με την υπέροχη θέα προς την 
θάλασσα, το βουνό και την πόλη. Η 
επίσκεψή μας στην Καβάλα έγινε 
ακόμα πιο απολαυστική, όταν γευ-
τήκαμε τα φρέσκα ψαράκια της πε-
ριοχής. 

Μία ακόμα δραστηριότητα που 
μας προσέφερε σημαντικές γνώσεις 
ήταν η επίσκεψη μας στον Αρχαι-
ολογικό χώρο των Φιλίππων, ένα 
Μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς της UNESCO. 
Ο οικισμός αναπτύχθηκε 360 χρό-
νια πριν την γέννηση του Ιησού 
Χριστού και αποτελεί το μέρος που 
έχτισε ο Απόστολος Παύλος 
την πρώτη χριστιανική εκ-
κλησία επί ευρωπαϊκού 
εδάφους.

Το πρόγραμμα της εκδρομής 
διαμορφώθηκε με τέτοιο τρόπο, 
ώστε ο χρόνος ξεκούρασης αλλά 
και διασκέδασης να επαρκεί για 
τη δημιουργία υπέροχων αναμνή-
σεων. Καθένας από εμάς, απόλαυ-
σε τις στιγμές με τους φίλους του. 
Εξάλλου, η πενθήμερη εκδρομή 
μας δίνει την ευκαιρία να έρθουμε 
πιο κοντά με συμμαθητές μας που 
δεν γνωρίζαμε καλά έως τότε. Πολ-
λές παρέες αποκτούν νέα μέλη, ενώ 
άλλες δένονται πιο ουσιαστικά.

Τελικά, πράγματι έχουν δίκιο 
εκείνοι που στο άκουσμα της πεν-
θήμερης εκδρομής διακατέχονται 
από συναισθήματα ευφορίας. Η εκ-
δρομή αυτή μας σημαδεύει ανεξί-
τηλα, αφού δημιουργούμε δυνατές, 
γνήσιες και διαχρονικές αναμνή-
σεις με τους καθηγητές και τους φί-
λους μας.

Λουκάς Καφούνης Γ8

Η φετινή τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Β’ Λυκείου διαδραματίστηκε σε πε-
ριοχές στο νότιο άκρο της Πίνδου. Στην μεγάλη αυτή οροσειρά που όχι μόνο 
ρυθμίζει το κλίμα της ηπειρωτικής Ελλάδας και πλουτίζει την πολύτιμη πανί-
δα και χλωρίδα της, αλλά και που κρύβει στους πρόποδες και στα οροπέδιά της 

χωριά και κωμοπόλεις που αποτελούν πολιτισμικά κέντρα της χώρας.

Επιβιβαστήκαμε 
στα λεωφορεία το 
πρωί για να αρχίσει 
το οδικό ταξίδι μας 
προς την Θεσσα-

λία. Πρώτος σταθμός μας ήταν το 
Περτούλι, ένα γραφικό, ορεινό χω-
ριό του νομού Τρικάλων, κτισμένο 
σε υψόμετρο 1150 μέτρων, με μόλις 
73 κατοίκους. 

Ο ορεινός δρόμος προς το χωριό 
αυτό ήταν πραγματικά υπέροχος. 
Ομίχλη σκέπαζε το ελατόδασος της 
Πίνδου. 
Όσο ανεβαίναμε, η ομίχλη αραίωνε, 

ενώ άρχισε να χιονίζει. Όταν φθά-
σαμε στο Περτούλι, βαδίσαμε προς 
μία από τις ταβέρνες του χωριού και 
αφού φάγαμε, είχαμε την ευκαιρία 
να περιηγηθούμε ανάμεσα στα πέ-
τρινα παραδοσιακά σπίτια του χω-
ριού, θαυμάζοντας τις γύρω χιονι-
σμένες κορυφές.

Το απόγευμα φθάσαμε στο ξε-
νοδοχείο. Γιορτάσαμε την Τσικνο-
πέμπτη με μουσική και χορό στον 
χώρο του ξενοδοχείου.

Οδοιπορικό
Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή 2020, Β́  Λυκείου

Πέμπτη

20
Φεβρουαρίου
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“A” Association

Το “Α” Association είναι ο αθλητικός 
σύνδεσμος των μαθητών του Κολλε-
γίου Αθηνών. Ο σύνδεσμος διοικεί-
ται από το Προεδρείο, ένα επταμε-

λές συμβούλιο ικανών αθλητών εκλεγμένο από 
τα μέλη. Η ευγενής άμιλλα, το φίλαθλο πνεύμα, 
ο υγιής συναγωνισμός –και όχι ανταγωνισμός– 
διαπνέουν τα μέλη του “Α”. 

Για την ένταξη των υποψηφίων μαθητών 
στον Σύνδεσμο είναι αναγκαίο να πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις. Οι υψηλές αθλητικές 
διακρίσεις, το άριστο ήθος, το ομαδικό και φί-
λαθλο πνεύμα, η σωστή συμπεριφορά στο μά-
θημα Φυσικής Αγωγής και ο ενστερνισμός των 
αρχών του «ευ αγωνίζεθαι». Παράλληλα απα-
ραίτητη είναι η έγκρισή τους από το Τμήμα Φυ-

σικής Αγωγής και τη Διεύθυνση του Σχολείου, 
με κριτήρια την ακαδημαϊκή επάρκεια και την 
πρέπουσα συμπεριφορά.

Βασικό καθήκον του Συνδέσμου, είναι η δι-
οργάνωση όλων των αθλητικών Κολλεγιακών 
δραστηριοτήτων, εντός και εκτός Σχολείου. Φέ-
τος, ως “A” Association, επιδιώξαμε αφενός την 
ομαλή διεξαγωγή όλων των εσωτερικών και εξω-
τερικών αθλητικών αγώνων του Σχολείου μας 
και αφετέρου την διοργάνωση καινοτόμων εκ-
δηλώσεων. Αφιερώνοντας χρόνο και δείχνοντας 
έμπρακτο ενδιαφέρον για το “A”, το φετινό Προ-
εδρείο, πρωτοτύπησε και θέλοντας να ευαισθη-
τοποιήσει το μαθητικό κοινό για την προστασία 
του περιβάλλοντος, οργάνωσε μία «Οικολογι-
κή Σκυταλοδρομία», έναν αγώνα αποκομιδής 

των πλαστικών και κάθε λογής σκουπιδιών από 
campus μας. Στην σκυταλοδρομία συμμετείχαν 
πολλοί μαθητές των σχολικών μονάδων μας.

Βέβαια, ο Σύνδεσμός μας είχε πολλές ακόμη 
αρμοδιότητες. Μερικές από αυτές ήταν η διοργά-
νωση του Μαραθωνίου, των εσωτερικών αγώνων 
Γυμνασίου και Λυκείου, του μαθητικού αγώνα 
Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού κ.λπ.

Αδιαμφισβήτητα, είμαστε πολύ υπερήφανοι 
που φέτος καταφέραμε με τις ιδέες να διευρύνου-
με τις δράσεις του “A” Association. Ενισχύσαμε 
το φίλαθλο πνεύμα και την περιβαλλοντική συ-
νείδηση και ευελπιστούμε τέτοιες δράσεις να συ-
νεχίσουν να αποτελούν θεσμό του Σχολείου μας.

Λουκάς Καφούνης, Γ8, εκλεγμένο μέλος  
του Προεδρείου του “A” Association

Όταν ξημέρω-
σε η δεύτερη 
ημέρα της εκ-
δρομής ξεκι-
νήσαμε για τα 

Μετέωρα, το σύμπλεγμα πε-
λώριων βράχων που θαρρεί κα-
νείς ότι κρέμεται από τον ουρα-
νό. Καρδιά της φύσης, αρτηρία 
της Ορθοδοξίας. Τα Μετέωρα 
αποτελούν το δεύτερο σημαντι-
κότερο μοναστικό συγκρότη-
μα της Ελλάδος, μετά το Άγιον 
Όρος. Το άγριο και απροσπέλα-
στο τοπίο αποτέλεσε πρόσφο-
ρο χώρο για τους Χριστιανούς 
ασκητές από τον 11ο κιόλας αι-
ώνα. Έτσι, επάνω στους θεό-
ρατους βράχους είναι κτισμέ-
να σήμερα πολλά μοναστήρια. 
Εμείς επισκεφθήκαμε δύο γυ-
ναικεία μοναστήρια. Αρχικά, 
επισκεφθήκαμε την Ιερά Μο-
νή Ρουσσάνου που κτίστηκε 
τον 13ο - 14ο αιώνα. Το καθο-
λικό της είναι αφιερωμένο στη 
Μεταμόρφωση του Σωτήρος, 
όμως προστάτιδα του Μονα-
στηριού είναι η Αγία Βαρβάρα. 
Αφού προσκυνήσαμε, ξεκινή-
σαμε για τη δεύτερη, μεγαλύτε-
ρη σε έκταση, Μονή του Αγίου 
Χαραλάμπους. Ο ναός κτίστη-
κε το 1798, είναι αφιερωμένος 
στον Άγιο Χαράλαμπο και εκεί σώ-
ζεται η ιερά κάρα του Αγίου. Η επί-
σκεψη αυτή στα δύο Μοναστήρια 
αποτέλεσε πηγή ψυχικής γαλήνης, 
ευκαιρία προσκυνήματος αλλά και 
σημείο υπενθύμισης της αγάπης 
που πρέπει να δείχνουμε στο συ-
νάνθρωπό μας, όπως επέδειξαν σε 
όλους μας οι μοναχές.

Στη συνέχεια, αφήσαμε πίσω τα 

Μετέωρα και ανεβήκαμε στο ορει-
νό χωριό της Ηπείρου, το Μέτσοβο. 
Η ανάβασή μας έγινε από τον δρό-
μο «Κατάρα». Στο Μέτσοβο, χωριό 
γενέτειρα του μεγάλου εθνικού ευ-
εργέτη Γ. Αβέρωφ, επισκεφθήκαμε 
την Πινακοθήκη που φιλοξενού-
σε μία συλλογή 250 πολύτιμων έρ-
γων που σύλλεξε κάποτε ο ίδιος ο 
Γ. Αβέρωφ. Ύστερα, είχαμε την ευ-

καιρία να περιηγηθούμε ελεύθε-
ρα στο γραφικό αυτό χωριό και να 
απολαύσουμε εδέσματά του σε κά-
ποιες από τις ταβέρνες του. Όσοι 
μαθητές επιθυμούσαν, είχαν τη δυ-
νατότητα να επισκεφθούν τη Μο-
νή Αγίου Νικολάου, που κτίστηκε 
τον 14ο αιώνα και σώζεται όπως 
ακριβώς ήταν τον 17ο, ενώ άλλοι 
περπάτησαν στο χωριό και σε μο-

νοπάτια γύρω από αυτό, ανα-
πνέοντας τον καθαρό βουνίσιο 
αέρα. Τελειώσαμε τη μέρα αυ-
τή με μία χαλαρή βραδινή έξο-
δο στην Καλαμπάκα, δίπλα στα 
φωτισμένα Μετέωρα.

Έφτασε, λοιπόν, 
η τελευταία ημέ-
ρα της τριήμερης 
εκπαιδευτικής 
εκδρομής μας. 

Αφού ετοιμαστήκαμε για το 
ταξίδι της επιστροφής μας, κι-
νήσαμε για μία τελευταία φορά 
προς την Καλαμπάκα. Εκεί επι-
σκεφθήκαμε το μουσείο Φυσι-
κής Ιστορίας. Μας μίλησαν για 
πολλά είδη ζώων, τόσο της ελ-
ληνικής όσο και της παγκόσμι-
ας πανίδας. 

Μετά από την επίσκεψη 
στο μουσείο, ξεκίνησε το ταξί-
δι της επιστροφής. Κάναμε μία 
μικρή στάση στα Τρίκαλα. Εκεί 
χτυπά η καρδιά του σύγχρονου 
νεοελληνικού πολιτισμού. Τα 
Τρίκαλα είναι μία πόλη πλή-
ρως εκσυγχρονισμένη, τεχνο-
λογικά ανεπτυγμένη, «πρά-
σινη», με ποδηλατοδρόμους. 
Πόλη πρότυπο για την υπόλοι-
πη χώρα. Δυστυχώς απολαύσα-
με την πόλη των Τρικάλων μόνο 

για λίγη ώρα. Ύστερα, επιβιβαστή-
καμε και πάλι στα λεωφορεία και 
πήραμε το δρόμου της επιστρο-
φής. Κάπως έτσι, τελείωσε η όμορ-
φη αυτή τριήμερη εκπαιδευτική εκ-
δρομή της Β’ Λυκείου, γεμίζοντάς 
μας με όμορφες αναμνήσεις, ψυχι-
κή γαλήνη.

Ανδρέας Στρατηγόπουλος, Β6

Σάββατο

22
Φεβρουαρίου

Παρασκευή

21
Φεβρουαρίου

ΘΕΣΜΟΙ
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Την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019 το τμήμα Α1 επισκέφθηκε τον Ιερό 
Nαό του Αγίου Σπυρίδωνος, με σκοπό να συνεισφέρει στο καθημε-
ρινό συσσίτιο που πραγματοποιεί η Μητρόπολη της Νέας Ιωνίας.

Οι μαθητές μεταφέρθηκαν με το 
σχολικό λεωφορείο στην εκκλησία, 
όπου τους περίμενε ο πατέρας Γρη-
γόριος. Αρχικά, τα παιδιά περιηγη-
θήκαν στον χώρο του ναού. Εκεί, ο 
ιερέας τους έδωσε γενικές πληροφο-
ρίες για την εκκλησία και την Μη-
τρόπολη. Λίγο αργότερα, οι μαθητές 
οδηγήθηκαν στον χώρο εκδηλώσε-
ων. Εκεί, είχαν την ευκαιρία να γνω-
ρίσουν κάποιες από τις εθελόντρι-
ες του ναού, που είναι αρμόδιες για 
την παρασκευή του φαγητού. Είναι 
γεγονός ότι οι εθελοντές της χρι-
στιανικής κοινότητας διαδραματί-
ζουν καθοριστικό ρόλο, αφού χωρίς 
αυτούς, η διεξαγωγή του συσσιτί-
ου δεν θα ήταν εφικτή. Στη συνέ-
χεια, προσήλθαν οι πρώτοι άνθρω-
ποι στην εκκλησία, προκειμένου να 
παραλάβουν το φαγητό τους. Οι 
μαθητές είχαν ήδη χωριστεί σε δύο 
ομάδες για τη διευκόλυνση της δι-
αδικασίας. Η κάθε ομάδα είχε δια-

φορετική αρμοδιότητα. Πιο συγκε-
κριμένα, η μια ομάδα είχε αναλάβει 
τη διανομή του φαγητού και η άλλη 
την παράδοση των αρτοποιημάτων. 
Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως 
όλα τα τρόφιμα προσφέρονται στον 
ναό από τους εθελοντές. Το συσσί-
τιο διήρκησε μία ώρα, οι προσελθό-
ντες ήταν περίπου πενήντα και το 
φαγητό κάλυψε τις ανάγκες όλων.

Είναι πολύ σημαντικό όλοι να 
μυηθούν στην αξία της φιλανθρω-
πίας. Οι μαθητές του Α1, μέσω της 
συμμετοχής τους στο κοινωνικό έρ-
γο του ναού, κατανόησαν βαθύτερα 
την αξία αυτή και κατάλαβαν πως 
ο καθένας μας πρέπει να βοηθά τον 
συνάνθρωπό του που βρίσκεται σε 
ανάγκη και να μην επαναπαύεται. Η 
παραπάνω επίσκεψη αγάπης συνι-
στά για όλους μας ένα μάθημα ζωής.

Εμμέλεια Γιαννοπούλου, Α1

Στις 19 Δεκεμβρίου 2019, το 
τμήμα Α4 του Λυκείου επι-
σκέφθηκε τον Ιερό Ναό Αγί-

ου Νικολάου Φιλοπάππου. Προ-
σφέραμε στο συσσίτιο που πραγ-
ματοποιείται εκεί καθημερινά τυπο-
ποιημένα τρόφιμα, όπως ρύζι, φα-

σόλια, μακαρόνια και ελαιόλαδο.
Ο ηγούμενος του Ναού μας 

μίλησε για το έργο της εκκλησί-
ας αλλά και για τα οικονομικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
πολλές οικογένειες της περιοχής. 
Παράλληλα, μερικοί μαθητές  σέρ-

βιραν φαγητό κατά τη διάρκεια 
του συσσιτίου.

Η ενεργός συμμετοχή μας στην 
ανιδιοτελή δράση του συσσιτίου 
μας ευαισθητοποίησε για την συμ-
βολή της εκκλησίας στη βελτίω-

ση της καθημερινής ζωής των άπο-
ρων συνανθρώπων μας. Επιπλέον, 
πληροφορηθήκαμε για τα ουσια-
στικά προβλήματα των ανθρώπων 
αυτών και τη ψυχολογική κατάστα-
ση στην οποία βρίσκονται εξαιτί-
ας της ανέχειάς τους, ενώ παράλ-
ληλα προβληματιστήκαμε για την 
ποιότητα ζωής των ευάλωτων ομά-
δων των συμπολιτών μας. Βγήκα-
με πολλαπλά κερδισμένοι από την 
επίσκεψή μας αυτή, αφού στάθη-
κε αφορμή για να περιορίσουμε σε 
σημαντικό βαθμό, τόσο την μεμψι-
μοιρία μας για καθετί που δεν δι-
αθέτουμε, όσο και το αίσθημα της 
κομπορρημοσύνης.

Ελένη Κουσιουνέλου, Α4
Αντώνης Κριεζής,Α4

Την Πέμπτη και 
Παρασκευή 6-7 
Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ 

2020, οργανώθηκε το 18ο 
Μαθητικό Συνέδριο Ομί-
λων UNESCO των μαθη-
τών Δημοτικού, Γυμνασί-
ου και Λυκείου Κολλεγί-
ων Αθηνών και Ψυχικού. 
Η πρώτη ημέρα του Συ-
νεδρίου έλαβε χώρα στις 
εγκαταστάσεις του Δη-
μοτικού Κολλεγίου Αθη-
νών στην Κάντζα. Αρχικά, 
χωρίστηκαν όλοι οι μαθη-
τές σε ομάδες. Συζήτησαν 
και έγραψαν το πόρισμά 
τους. Το φετινό θέμα ήταν 
η κλιματική αλλαγή.

Την δεύτερη ημέρα του 
Συνεδρίου συγκεντρώθηκαν όλοι 
οι μαθητές των Ομίλων UNESCO 
στο Campus του Ψυχικού. Πα-
ρουσίασαν τα πορίσματά τους 
στο θέατρο Χωρέμη. Ύστερα από 
την παρουσίαση των πορισμάτων 
ακολούθησε ψηφοφορία έγκρισής 
τους. 

Αναπτύχθηκε γόνιμος διάλο-
γος και ουσιαστικός προβληματι-
σμός. Εξάλλου, η προστασία του 
περιβάλλοντος είναι ένα ζήτημα 
που μας προβληματίζει όλους και 
απαιτεί άμεσα την κινητοποίησή 
μας.

Θέτις Φουρλή, Α9

Φιλανθρωπική δράση

Aγ
γε

λικ
ήΚ

ου
βε

λά

«Μαθαίνω, δρω 
για την κλιματική αλλαγή»

18η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
Ο Μ Ι Λ Ω Ν  U N E S C O  Κ Ο Λ Λ Ε Γ Ι Ο Υ Α Θ Η Ν Ω Ν

6-7  
Φεβρουαρίου 2020

Συμμετέχουν Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού

Επίσκεψη αγάπης Συνέδριο UNESCO
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Στο πλαίσιο της ομιλίας του Dusan Sidjanski, Προέδρου της Ελβετικής Επιτροπής για την Επανένωση 
των Γλυπτών του Παρθενώνα και Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Γενεύης, είχαμε την 
ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί του, σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε την ουσία του μεί-
ζονος ζητήματος της επανένωσης των μαρμάρων του Παρθενώνα. Ο ίδιος με μεγάλη προθυμία δέ-

χτηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις μας επιλύοντας τις απορίες μας ενώ δεν παρέλειψε να ενθαρρύνει τη νέα γε-
νιά για τη λήψη άμεσης δράσης απέναντι στο ζήτημα.

Πώς σας γεννήθηκε το ενδιαφέρον 
για τον ελληνικό πολιτισμό και ιδι-
αίτερα για τα μάρμαρα του Παρθε-
νώνα;

Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο βρισκόμουν στο Dubrov nik 
της Κροατίας. Πέρασα έναν χρόνο 
μελετώντας την ελληνική, τη ρωσι-
κή, τη σερβική και τη γαλλική γλώσ-
σα. Έτσι, γεννήθηκε το ενδιαφέρον 
μου για μεγάλα φιλοσοφικάέργα, 
όπως αυτά του Σωκράτη, του Πλά-
τωνα και του Αριστοτέλη και γενικό-
τερα των στωικών φιλοσόφων. Έπει-
τα, στο πανεπιστήμιο, στη Λωζάννη, 
είχα πολλούς Έλληνες φίλους. Εκεί-
νοι, από τότε, έδειχναν μεγάλο ενδι-
αφέρον για τη Μακεδονία και για το 
πώς γίνεται να υπάρχουν «δύο Μα-
κεδονίες».

Ποια είναι η σχέση σας με την Ελ-
λάδα;

Ήρθα στην Ελλάδα για πρώτη 
φορά το 1954. Το 1956 παντρεύ-
τηκα την Κατερίνα Σφακιανάκη. 
Πέρασα έναν χρόνο εδώ, κατά τον 
οποίο καθημερινά παρακολουθού-
σα μάθημα εκμάθησης ελληνικών. 
Η μητέρα μου μού έλεγε: «Γιατί κά-
νεις μαθήματα; Η ελληνική γλώσσα 
δεν είναι μεγάλη γλώσσα, ποιος ξέ-
ρει ελληνικά στον κόσμο;». Εγώ της 
απαντούσα ότι δεν μπορώ να πε-
ράσω δυο μέρες σε έναν τόπο και 
να μην καταλαβαίνω τι λένε οι γη-
γενείς, να μην έχω άμεση επαφή με 
τους ανθρώπους. 

Ποια στάση πρέπει να υιοθετήσει ο 
κόσμος απέναντι σε αυτό το θέμα;

Έχω ταξιδέψει, έχω δει τον κό-
σμο και έχω συνειδητοποιήσει την 
αξία της Ευρώπης. Με τον Ελβε-
τό καθηγητή Denis de Rougemont 
έχουμε καταλήξει ότι ο διεθνής δι-
άλογος είναι πολύτιμος και συνιστά 
τη μόνη προσέγγιση για να δημι-
ουργήσουμε έναν ειρηνικό κόσμο. 
Η Ελλάδα για μένα έχει κεντρικό 
ρόλο. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε 
περήφανοι για τον Πλάτωνα και 
εμείς να μην ενεργούμε. Δεν πρέπει 
να λέμε ότι εμείς είμαστε περήφα-

νοι για ό,τι οι άλλοι έπραξαν. Εμείς 
τι θα κάνουμε; Αυτό είναι το ερώ-
τημα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό για 
εμένα να περνάμε αυτό το μήνυμα 
για το Ευρωπαϊκό σύμβολο.

Ποια, κατά τη γνώμη σας, πρέπει 
να είναι η στάση των νέων απένα-
ντι στο ζήτημα;

Η αντίδραση της νεολαίας είναι 
απαραίτητη. Είστε ενήμεροι για το 
κλιματικό πρόβλημα και τις επι-
πτώσεις του στο μέλλον. Εγώ δεν 

θα είμαι εκεί, αλλά εσείς θα είστε.
Αναφέρατε ότι υπάρχει διαφορά 
μεταξύ της νομιμότητας (legality) 
και της ηθικής υποχρέωσης (moral 
pressure). Μπορείτε να μας εξηγή-
σετε τη διαφορά;

Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα. 
Εάν η Ελλάδα ακολουθήσει τη νο-
μική οδό, ακόμα και αν έχει δίκιο, 
θα ηττηθεί. Έτσι, αρνούμαι οποια-
δήποτε δικαστική κίνηση.

Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, η 

καλύτερη λύση που θα μπορούσε 
να δοθεί;

Η μόνη πιθανή λύση είναι πολ-
λαπλές πιέσεις στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης. Πρέπει, επίσης, να δι-
εξαχθεί μια έρευνα στην Αγγλία και 
να εξαχθούν συμπεράσματα για το 

πώς έχει διαμορφωθεί η κοινή γνώ-
μη. Η κοινή γνώμη τότε ήταν υπέρ 
της επανένωσης. Πρέπει να εντοπί-
σουμε ποια είναι η άποψή τους σχε-
τικά με το ζήτημα, μετά την κρίση 
του Brexit. Είναι πιθανό να έχουν 
υιοθετήσει απόψεις πιο εθνικιστι-
κών μοντέλων, ως αποτέλεσμα αυ-
τής της κρίσης.

Παρακολούθησα με μεγάλο 
ενδιαφέρον τη συγκίνηση με την 
οποία ο κ. Sidjanski αναφέρθη-
κε στα μάρμαρα του Παρθενώνα 
χρησιμοποιώντας το «εμείς», αντί 
για το «εγώ» ή το «αυτοί». Οφεί-
λουμε, ως νέοι Έλληνες, να συνει-
δητοποιήσουμε το τι διακυβεύεται 
και να μην αφήσουμε την αδιαφο-
ρία να κυριεύσει τη λογική και τον 
πατριωτισμό. Η κατάλληλη στιγ-
μή έχει φθάσει για να επιφέρουμε 
μια πραγματική και ριζική αλλα-
γή. Γιατί Ελλάδα, δίχως τα μάρμα-
ρα του Παρθενώνα μέσα στα σύνο-
ρά της, δεν νοείται.

Αιμιλία Κεχαγιά Γ1, 
Δημήτρης Κριεζής Γ4

Υ.Γ.  Η συνέντευξη παραχωρήθηκε με 
πρωτοβουλία της Αιμιλίας Κεχαγιά, 
έπειτα από άδεια της Διεύθυνσης.

Dusan Sidjanski: «Είναι συλλογικός ο αγώνας
για την επανένωσή των Μαρμάρων του Παρθενώνα»
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Β. Μαυρογεωργίου και Κ. Γάκη

ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ

Ένα έργο που πραγματεύεται τις επιπτώσεις που επιφέρουν οι πολεμικές 
συγκρούσεις αλλά και η μεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών. Οι-
κείες εικόνες από την καταστροφή του περιβάλλοντος και τη φρίκη του 
πολέμου. Ωστόσο, παρατηρεί κανείς μια σημαντική διαφοροποίηση. Η 

αφήγηση αυτή τη φορά γίνεται από την οπτική των ζώων. Με αφορμή μια βόμβα που 
εκρήγνυται στον ζωολογικό κήπο, τα ζώα τρέπονται σε φυγή. Τέσσερα εξημερωμέ-
να λιοντάρια, λοιπόν, καλούνται να κυνηγήσουν προκειμένου να επιβιώσουν. Πώς 
αντιδρούν στις προκλήσεις που τους επιφυλάσσει το αμφίβολο μέλλον;

Πώς δουλέψαμε
«Είναι συγκινητικό πως η επανασύν-

δεση με έναν τόπο, μια ομάδα, ένα πρό-
σωπο, γεννά τόσα πολλά συναισθήμα-
τα. Με αφορμή τον Θεατρικό Όμιλο, 
επιστρέφουμε στο Σχολείο, στην παιδι-
κή και εφηβική μας ηλικία...».

Απόφοιτοι του Σχολείου μας, που ως 
καλλιτέχνες μας βοηθούσαν με το μερά-
κι τους στις 
πρόβες, εί-
παν σχεδόν 
ομόφωνα τα 
π α ρ α π ά ν ω 
λόγια. 

Είναι συ-
γ κ ιν ητ ικό ς 
ο τρόπος με 
τον οποίο  η 
Αγγελική κα-
ταφέρνει να 
ενώνει τους 
ανθρώπους. 
Μαθητές που 
ακούγαμε σε 
αστείες ιστο-
ρίες, μαθητές 
που βλέπα-
με σε φωτο-
γραφίες και θεατρικές παραστάσεις, εί-
ναι τώρα δίπλα μας ως επαγγελματίες, 
πρόθυμοι να μας βοηθήσουν. 

Μας διηγούνται τις δικές τους ιστορί-
ες και μας μεταδίδουν τις γνώσεις τους. 
Από μαθητές, μεταμορφώνονται σε δα-
σκάλους. Άλλοτε ως μουσικοί ή χορευ-
τές, άλλοτε ως ηθοποιοί ή βοηθοί και άλ-
λοτε πάλι ως θεατές, είναι εκεί να μας 
χαρίσουν την αγάπη και το χαμόγελό 
τους. Να εμψυχώσουν την ομάδα τους, 
την ξεχωριστή και μεγάλη μας Οικογέ-
νεια. 

Γιατί τελικά, ακόμη και όταν φύγου-
με, θα συνεχίσουμε να ανήκουμε εδώ· 
στον Θεατρικό Όμιλο. Ίσως επειδή είναι 
η ομάδα που μας φρόντισε, μας ωρίμασε 
και μας απελευθέρωσε. Ίσως επειδή απο-
τελεί μια από τις καλύτερές μας αναμνή-
σεις ως παιδιά…

Πως συνεχίσαμε
κορωνοϊού παρόντος

Το έργο αυτό, που εκτυλίσσεται σε 
καιρό πολέμου, αποδείχθηκε ακόμη πιο 
επίκαιρο απ’ όσο είχαμε φανταστεί.. 
Πράγματι, ξέσπασε ένας αλλιώτικος πό-
λεμος… Τα κρυφά και απομονωμένα κα-
ταφύγια είναι τώρα τα ίδια μας τα σπί-
τια. Και όπως τα αιχμάλωτα λιοντάρια 

του ζωολογικού κήπου προσπαθούν να 
ελευθερωθούν, έτσι και όλοι εμείς δίνου-
με μάχη για να ανακτήσουμε την ελευθε-
ρία μας. Σταδιακά, λοιπόν, ταυτιστήκα-
μεμε ακόμη περισσότερο με τους ρόλους 
του έργου μας. Μπορεί να μην είχαμε στη 
διάθεσή μας τον χώρο, τα κοστούμια και 
τα φώτα, όμως αυτό δεν μας εμπόδισε να 
σμίξουμε ως ομάδα και να συνεχίσουμε 
–έστω και εξ αποστάσεως– πιο δυναμι-
κά μα και πιο επίμονα. Όσο απρόβλεπτη 
και αν είναι η περίσταση που βιώνου-
με, θα κάνει τον κύκλο της, θα τελειώ-
σει. Και τότε, ευχόμαστε να έχουν αλλά-
ξει κάποιες συνήθειες όλων μας. Να έχετε 
εκτιμήσει όλοι, όπως και εμείς, την ου-
σιαστική επαφή, την απλή χειραψία, την 
αγκαλιά. Ας βγούμε μέσα από όλο αυτό 
καλύτεροι άνθρωποι... Και όλα τα άλλα, 
θα έρθουν! 

Αναστασία Μούζουλα, Β3

Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε 
στις 23 και 24 Ια-
νουαρίου 2020 το 

Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο 
για τον Κωστή Παλαμά, με αφορ-
μή τα 160 χρόνια από τη γέννηση 
του ποιητή και τα 60 χρόνια από τη 
δημιουργία του Ιδρύματος Κωστή 
Παλαμά. Η εκδήλωση έλαβε χώρα 
στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθη-
νών, με συνδιοργανωτές τα Γυμνά-
σια και Λύκεια Κολλεγίου Αθηνών 
και Κολλεγίου Ψυχικού, σε συνερ-
γασία με το Ίδρυμα Κωστή Παλα-

μά, υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Β’ Αθήνας. Μαθητές από 16 Λύκεια και 13 Γυμνάσια 
της Ελλάδας, της Κύπρου και της Κωνσταντινούπολης συμ-
μετείχαν σε αυτό το ποιητικό ταξίδι. Οι μαθητές απήγγειλαν 
παλαμικά ποιήματα και μέσα από τον χορό, τη μουσική, το 
τραγούδι, τη δραματοποίηση και διάφορες άλλες εικαστικές 

προτάσεις παρουσίασαν πολλαπλές πτυχές του έργου του. 
Ταυτόχρονα, τονίστηκε η πολύπλευρη προσωπικότητα του 
ποιητή ως δοκιμιογράφου και επιστολογράφου. Υπογραμμί-
στηκε, μάλιστα, η παρουσία του έργου του στην εκπαίδευ-
ση και επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ένταξης της ποίησης 
του Παλαμά στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Τέλος, μαθη-
τές και συντονιστές καθηγητές ήρθαν σε επαφή με πανεπι-
στημιακούς δασκάλους και μελετητές του παλαμικού έργου. 
Η εκδήλωση δεν θα είχε καταστεί εφικτή και επιτυχημένη 
χωρίς τη συνδρομή των υπεύθυνων καθηγητών και των μα-
θητών που εργάστηκαν για την υλοποίησή της.

Ηρώ Ψαρουλάκη, Β6

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Δ Ρ Α Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ  Ο Μ Ι Λ Ο Σ

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
160 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ

Κωστής Παλαμάς
160 χρόνια από τη γέννησή του

23-24 Ιανουαρίου 2020
Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών

Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Yπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας
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Ο όμιλος Leadership in Communities στις Βρυξέλλες

Ομάδα 25 μαθητών του Ομίλου Leadership in Communities του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών πραγμα-
τοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στις Βρυξέλλες, στην Έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission), στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Council of European Union) και 
σε άλλα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα, από την Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020, μέχρι την Κυριακή, 2 

Φεβρουαρίου 2020. Την εκπαιδευτική αποστολή συνόδευσαν ο Διευθυντής του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών, κ. 
Χ. Κωνσταντόπουλος, ο Καθηγητής-Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Φ. Τακόπουλος και οι εκπαιδευτικοί κ. Δ. Αλε-
ξάκη και κ. Δ. Κολυβάς.

Συ να ν τ ηθήκαμ ε 
όλοι στον Διεθνή 
Αερολιμένα Αθη-
νών «Ελ. Βενιζέ-
λος» στις 6:30 το 

πρωί και η πτήση μας αναχώρησε 
στις 8:30. Όταν φτάσαμε στην πό-
λη των Βρυξελλών περιηγηθήκαμε 
για λίγο μέσα στην πόλη, ερχόμε-
νοι σε μια πρώτη επαφή με το δι-
άχυτο ευρωπαϊκό πνεύμα της πό-
λης. Εξερευνήσαμε  τον κόσμο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
Parlamentarium, το μεγαλύτερο 
κέντρο επισκεπτών κοινοβουλίου 
σε όλη την Ευρώπη. Έπειτα από ένα 
σύντομο γεύμα συναντηθήκαμε με 
Έλληνες ευρωβουλευτές στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, την κ. Ε. Βόζε-
μπεργκ, τον κ. Μ. Κεφαλογιάν-
νη και τον κ. Στ. Κυμπουρόπουλο, 
οι οποίοι με επαγγελματισμό, πά-
θος και όραμα για την αποστολή 
τους ως ευρωβουλευτές μας μίλη-
σαν για το έργο τους. Επιλύσαμε 
απορίες αναφορικά με τους ευρω-
παϊκούς θεσμούς και συζητήσαμε 
για σύγχρονα προβλήματα. Στη 
συνέχεια, συναντηθήκαμε με  τον 
απόφοιτο ’97 του Κολλεγίου Αθη-
νών, κ. Ι. Παλαιολόγο, ανταποκρι-
τή της Εφημερίδας « Καθημερινή» 
στις Βρυξέλλες.

Το επόμενο πρωί 
ξυπνήσαμε με με-
γάλη ανυπομονη-
σία, καθώς σε λίγες 
ώρες, θα επισκε-

πτόμασταν το μεγαλύτερο Θε-
σμικό Όργανο της Ευρώπης, την 
Commission, ενώ παράλληλα θα 
γνωρίζαμε τον Αντιπρόεδρό της, 

κ. Μ. Σχοινά. Συναντηθήκαμε στην 
αίθουσα που συνεδριάζει το Κολ-
λέγιο των Επιτρόπων, συζητώντας 
για τα θέματα που απασχολούν τα 
μέλη της Commission, απολαμ-
βάνοντας έναν ιδιαίτερα παραγω-
γικό διάλογο για πολλά επίκαιρα 
ζητήματα. Ο κ. Σχοινάς παρουσία-
σε διεξοδικά την κοινοτική αρχιτε-
κτονική, τις κεντρικές πολιτικές κα-
τευθύνσεις της Επιτροπής για την 
επόμενη πενταετία, μίλησε για το 
χαρτοφυλάκιό του (προώθηση του 
ευρωπαϊκού τρόπου ζωής), ενώ ο κ. 
Χ. Μπούζουρας, εκ μέρους της Γε-
νικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων, ανα-
φέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή ως πολιτικό εκτελεστικό όργανο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολού-
θησε εποικοδομητικός διάλογος 
με τους μαθητές. Ύστερα από αυ-
τή την εκπαιδευτική συνάντη-
ση, επισκεφτήκαμε την European 
Economic and Social Committee, 
όπου και παρακολουθήσαμε μια 
εξαιρετική παρουσίαση για τη λει-
τουργία του θεσμού από την Εκ-
πρόσωπο Τύπου της Επιτροπής, κ. 
Κ. Σερίφη. 

Στη συνέχεια, επισκεφτήκα-

με το κτήριο Justus Lipsius, στο 
οποίο στεγάζεται το Council of the 
European Union. Παρακολουθή-
σαμε την εισήγηση της κ. R. Gabar, 
εκπροσώπου της Γραμματείας 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με θέμα: “The European 
Council and its Strategic Agenda”, 
συνομιλήσαμε μαζί της για θέμα-
τα λειτουργίας του Συμβουλίου 
και ξεναγηθήκαμε στην αίθουσα 
της Ολομέλειας του Συμβουλίου, 
στο κτήριο Justus Lipsius. Το από-
γευμα της ίδιας ημέρας, η αποστο-
λή ολοκλήρωσε την επίσκεψή της 
στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς συ-
ναντώντας τη Γενική Διευθύντρια 
της European Civil Protection and 
Humanitarian Aid Operation της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Π. Μί-
χου, η οποία είχε διεξοδική συζή-
τηση μαζί μας για τις δράσεις της 
Επιτροπής. 

Μετά από την επίσκεψη αυτή, 
έλαβε τέλος το εκπαιδευτικό σκέ-
λος της εξόρμησής μας. Περπα-
τήσαμε για λίγο ακόμη στην πόλη 
και το βράδυ απολαύσαμε τη βόλ-
τα μας στην Grand Place, στο κέ-
ντρο των Βρυξελλών, θαυμάζοντας 
τα επιβλητικά, αρχοντικά κτήρια. 

Παρασκευή
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Το πρόγραμμα της 
τρίτης ημέρας ήταν 
γεμάτο, καθώς θα 
επισκεπτόμασταν 
και θα εξερευνού-

σαμε νέες πόλεις. Πρώτη στη λί-
στα ήταν η De Haan, μια πανέμορ-
φη πόλη, με παραδοσιακά σπιτάκια 
και στενά σοκάκια. Περπατήσαμε 
φτάνοντας μέχρι την παραλία με 
τις αμμοθίνες, αντικρίζοντας τη 

Βόρεια Θάλασσα. Αναχωρήσαμε 
για τον επόμενο προορισμό, την 
υπέροχη Μπρύζ. Πώς να περιγρά-
ψει κανείς αντικειμενικά την Bruges 
(Μπρύζ) χωρίς να παρασυρθεί από 
την ομορφιά της; Πραγματικά μια 
πόλη ρομαντική, με ποτάμια και 
επιβλητικά παλιά κτήρια. Αργά το 
απόγευμα επιστρέψαμε στο ξενο-
δοχείο και το βράδυ αποφασίσα-
με να επισκεφτούμε, για ακόμη μια 
φορά, την Grand Place. Εκείνη τη 
βραδιά ήρθαμε σε επαφή με το γνή-
σιο ευρωπαϊκό πνεύμα των Βρυξελ-
λών, καθώς γνωρίσαμε δύο παρέες 
Ελλήνων, στην ίδια ηλικία με εμάς. 

Αναχωρήσαμε από 
το ξενοδοχείο κά-
ναμε μια γρήγορη 
επίσκεψη στην πό-
λη Louvain (Λου-

βέν), θαυμάζοντας την τεράστια 
εκκλησία και την απίθανη πανεπι-
στημιακή βιβλιοθήκη. Αναχωρώ-
ντας για  το αεροδρόμιο, κάναμε 
όλοι τον δικό μας απολογισμό: βι-
ώσαμε μια ανεπανάληπτη εμπειρία 
που θα μείνει για πάντα χαραγμένη 
στο μυαλό μας!

Αναστασία Σταυροπούλου, Β6

Σάββατο

1
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Κυριακή

2
Φεβρουαρίου
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Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Ε Σ

Για ακόμη μια φορά, οι από-
φοιτοι του σχολικού έτους 
2018-19 του Κολλεγίου 

Αθηνών διέπρεψαν σε όλα τα ακα-
δημαϊκά πεδία. Το Σχολείο μας 
καλλιεργώντας αξίες, όπως η επι-
μονή, η συνέπεια και η εργατικότη-
τα, συνετέλεσε στην επιτυχία των 
μαθητών του, οι οποίοι πράγμα-
τι ανταμείφθηκαν με την εισαγω-
γή τους στις σχολές της επιλογής 
τους. Στα στατιστικά στοιχεία είναι 
διακριτή η υπεροχή των αποφοίτων 
του Κολλεγίου Αθηνών, σε σχέση 
με τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Συνολικά, στις Πανελλαδικές 
εξετάσεις έλαβαν μέρος 119 μαθη-
τές, εκ των οποίων το 97,5% εισήλ-
θε σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα. Μάλιστα, το 65,2% εισήχθη 
σε Πανεπιστήμια της Αθήνας και 
του Πειραιά, το 7,8% στην Πάτρα 
και το 9,6% στη Θεσσαλονίκη. Επί-
σης, αξίζει να σημειωθεί ότι 14 μα-
θητές εισήχθησαν στο Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο, 8 μαθητές σε 
άλλες Πολυτεχνικές Σχολές (Ναυ-
πηγών, Χημικών Μηχανικών, Μη-
χανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών & Μηχανικών 
Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανι-
κών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), 
7 μαθητές σε Σχολές Ιατρικής και 
Φαρμακευτικής και 8 μαθητές σε 
Νομικές σχολές.

Όσον αφορά την Ομάδα Προ-
σανατολισμού Θετικών Σπουδών, 
σημειώθηκε μέση διαφορά 4.1 μο-
νάδων στα 20, υψηλότερα από τον 
Πανελλαδικό μέσο όρο. Στα Μα-
θηματικά παρουσιάστηκε διαφορά 
5.3 μονάδων ανάμεσα στον Πανελ-
λαδικό μέσο όρο και τον μέσο όρο 
των μαθητών του Κολλεγίου Αθη-

νών. Στη Φυσική, οι μαθητές του 
Κολλεγίου Αθηνών αναδείχθηκαν 
με μέσο όρο 15.9, δηλαδή με 4.5 μο-
νάδες άνω του Πανελληνίου μέσου 
όρου. Επίσης, στη Βιολογία ο μέ-
σος όρος έφτασε τις 17.1 μονάδες, 
με απόκλιση 4.2 μονάδων από τον 
γενικό μέσο όρο. Τέλος, στη Χη-
μεία σημειώθηκε διαφορά 3.7 μο-
νάδων μεταξύ του μέσου όρου και 
του γενικού μέσου όρου.

Στην Ομάδα Προσανατολισμού 
Ανθρωπιστικών Σπουδών, παρου-
σιάστηκε μέση διαφορά 3.6 μονά-
δων άνω του Πανελλαδικού μέσου 
όρου. Συγκεκριμένα, στα Αρχαία 
Ελληνικά, ο μέσος όρος του Σχολεί-
ου μας άγγιξε τις 15.2 μονάδες, με 
διαφορά 3.6 μονάδων από τον γενι-
κό μέσο όρο. Στα Λατινικά, ο μέσος 
όρος έφτασε τις 16.1 μονάδες, δη-
λαδή 3.4 μονάδες άνω του Πανελ-

λαδικού μέσου όρου. Επιπλέον, στο 
μάθημα της Ιστορίας καταγράφηκε 
διαφορά 4.5 μονάδων.

Επιτυχίες από τους μαθητές ση-
μειώθηκαν και στην Ομάδα Προσα-
νατολισμού Σπουδών Οικονομίας 
και Πληροφορικής, με μέση δια-
φορά 3.8 μονάδων υψηλότερα από 
τον Πανελλαδικό μέσο όρο. Ανα-
λυτικότερα, η διαφορά πάνω από 
τον Πανελλαδικό μέσο όρο αγγί-
ζει τις 3.2 μονάδες στα Μαθηματι-
κά, ενώ στην Ανάπτυξη Εφαρμογών 
σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 
αγγίζει τις 5 μονάδες. Τέλος, στις 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας οι μα-
θητές του Κολλεγίου με μέσο όρο 
15.1 στα 20 ξεπέρασαν τον Πανελ-
λήνιο μέσο όρο κατά 4.3 μονάδες.

Το σχολικό έτος 2018-2019 έφε-
ρε το Κολλέγιο Αθηνών, για άλ-
λη μια φορά, στην κορυφή. Από 
τη πλευρά μας, ευχόμαστε στους 
αποφοίτους καλή σταδιοδρομία, 
και αντίστοιχα, στους φετινούς τε-
λειοφοίτους, καλή επιτυχία.

Γιώργος Βασιλακόπουλος,Γ3 
Ανδρέας Μπούλιος, Γ4

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019
 

Οι άριστες επιδόσεις των μαθητών αποτυπώνονται σαφέστερα στο ακόλουθο διάγραμμα:
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