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[ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ]

Αγαπητοί αναγνώστες

Η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 με πολλές προσδοκίες 
για νέες γνώσεις, εμπειρίες, εκδηλώσεις και εκδρομές με αποκορύφωμα την Εξόρμηση 
την οποία οι μαθητές της γ΄ Γυμνασίου περίμεναν με ανυπομονησία για να κλείσουν με 
ευχάριστες αναμνήσεις τον κύκλο τους στο Γυμνάσιο.

Τον Μάρτιο του 2020, όμως, η απειλή του νέου κορονοϊού Covid – 19 άλλαξε μέσα 
σε λίγες ώρες την καθημερινότητά μας. Τα σχολεία έκλεισαν, οι επαφές των ανθρώπων 
σταμάτησαν και όλοι κληθήκαμε να διαχειριστούμε μία νέα πραγματικότητα.

Μέσα σε όλη αυτή την πρωτόγνωρη και δύσκολη κατάσταση το Σχολείο μας φρόντισε, 
ώστε να διατηρήσουμε την επαφή με τα μαθήματα, τους καθηγητές και τους συμμαθητές 
μας μέσα από το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως διδασκαλίας που 
εφάρμοσε από την πρώτη στιγμή.

Έτσι και εμείς οι μαθητές του Ομίλου «Το Περιοδικό μας» καταφέραμε να κρατήσουμε 
την επικοινωνία τόσο μεταξύ μας, όσο και με την καθηγήτρια σύμβουλο, κ. Μπασιά και 
είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παραδώσουμε και φέτος σε ηλεκτρονική μορφή 
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

Στο συγκεκριμένο τεύχος θα βρείτε ποικίλα άρθρα τα οποία συντάχθηκαν με πολλή 
όρεξη μέσα σε μια δύσκολη περίοδο και αναφέρονται σε σκέψεις και προβληματισμούς 
των μαθητών πάνω σε θέματα της επικαιρότητας, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ταξίδια, 
παραστάσεις και βιβλία. Ελπίζουμε το περιοδικό μας να ικανοποιήσει και τον πιο 
απαιτητικό αναγνώστη!

Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση!
Αλεξάνδρα Μπαρκούζου, γ5
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ΧΡΟΝΙΑ!

Φέτος βιώσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, ζήσαμε στιγμές 
που θα μείνουν στην Ιστορία, δοκιμαστήκαμε ψυχικά και 
στερηθήκαμε πράγματα τα οποία μας φαίνονταν αυτονό-
ητα. Στεναχωρηθήκαμε, απογοητευτήκαμε, κλάψαμε και 

νιώσαμε φόβο, αλλά καταφέραμε να μην αποκοπούμε ο ένας από τον 
άλλον. Η συμβολή του Σχολείου υπήρξε πολύτιμη και η κολλεγιακή 
κοινότητα ξεπέρασε ενωμένη αυτή την πρωτοφανή δοκιμασία. Ωστό-
σο, το Δεκαπενταμελές Συμβούλιο πραγματοποίησε πλήθος δράσεων 
τόσο πριν από την έναρξη της πανδημίας όσο και κατά τη διάρκεια της 
δύσκολης κατάστασης που βιώσαμε.

Η φετινή χρονιά ήταν αφιερωμένη στο Περι-
βάλλον, και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιό 
μας έδρασε με αποφασιστικότητα και προσπάθη-
σε να συμβάλει με τον τρόπο του στην προστα-
σία του φυσικού περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαί-
σιο, συγκεντρώσαμε και φέτος πλαστικά καπάκια 
για να τα διοχετεύσουμε σε φορείς που προμηθεύ-
ουν με ειδικά αμαξίδια ανάπηρους συνανθρώπους 
μας οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια 
να τα αγοράσουν. Η δράση αυτή συνεχίζεται με 
τεράστια επιτυχία. Έπειτα, συνεχίσαμε τη συλλο-
γή μπαταριών στους ειδικούς κάδους ΑΦΗΣ, κα-
ταργήσαμε τη χρήση πλαστικών ποτηριών από 
μαθητές και καθηγητές και ορίσαμε υπεύθυνους 
στην κάθε τάξη οι οποίοι έλεγχαν και απενεργο-
ποιούσαν τις ηλεκτρονικές συσκευές του χώρου 
τους για την εξοικονόμηση ενέργειας. Για να πε-
ριορίσουμε τη χρήση του πλαστικού, έχουμε ζη-
τήσει από το Σχολείο και έχει δρομολογηθεί από 
τη Διεύθυνση και την Τεχνική Ύπηρεσία αντικα-
τάσταση των ψυκτών με νέες πιο λειτουργικές συ-
σκευές. Έτσι, προτρέπουμε τους μαθητές να φέρ-
νουν ατομικά παγούρια νερού τα οποία θα έχουν 
τη δυνατότητα να γεμίζουν από τους ψύκτες. Ολο-

κληρώνοντας τις περιβαλλοντικές μας 
δράσεις καταβάλλεται προσπάθεια συ-
νεχούς ευαισθητοποίησης της κοινότη-
τας του Γυμνασίου του Κολλεγίου μέσα 
από αφίσες και ανακοινώσεις από την 
περιβαλλοντική ομάδα του Δεκαπεντα-
μελούς Συμβουλίου.

Αν και η χρονιά μας είχε κύριο θέ-
μα το Περιβάλλον, οι δράσεις μας δεν 
περιορίστηκαν μόνο σε αυτό. Πιο συ-
γκεκριμένα, πριν από τα Χριστούγεννα 
διοργανώσαμε Bake Sale το οποίο πα-
ρατείναμε δύο μέρες και αναδείχθηκε 
για ακόμα μια φορά μια ιδιαίτερα επι-
τυχημένη δράση. Το ποσό των 1014€ 
που συγκεντρώθηκε το προσφέραμε 
στο Ταμείο Ύποτροφιών. Επιπλέον, δι-
οργανώθηκαν τα αθλητικά πρωταθλή-
ματα τα οποία κύλησαν ομαλά και δι-
ασκέδασαν τους συμμαθητές μας κατά 
τις περιόδους των διαλειμμάτων τους.

Ακόμα μια σημαντική δράση της φε-
τινής χρονιάς ήταν η στήριξη του Σω-
ματείου «Χαμόγελο του Παιδιού» με 
τη συγκέντρωση τροφίμων μακράς δι-
άρκειας, ειδών καθαρισμού και προ-
σωπικής υγιεινής. Στο πλαίσιο αυτό 
συμμετείχαμε στη δράση YouSmile σε 
συνέδριο που διοργανώθηκε στις 20 
Νοεμβρίου 2019 στο Ύπουργείο Παι-
δείας όπου και βραβευτήκαμε. Τέλος, 
ακόμα και περιορισμένοι στα σπίτια μας 
από το ξέσπασμα της πανδημίας, απο-
φασίσαμε να ενεργήσουμε συνδιοργα-

Ευχαριστούμε 
όλους τους 

συμμαθητές 
μας για την 

εμπιστοσύνη που 
μας έδειξαν!

Σας ευχόμαστε 
καλό καλοκαίρι!
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νώνοντας μαζί με τα 15μελή Συμβούλια 
των υπόλοιπων σχολικών μονάδων μια 
καμπάνια κατά του κορονοϊού, στηρί-
ζοντας οικονομικά τη Μονάδα Εντατι-
κής Νοσηλείας Νεογνών του Νοσοκο-
μείου Αττικόν.

Η φετινή χρονιά αποδείχθηκε δύ-
σκολη και διακόπηκε πρόωρα. Πολ-
λές από τις δράσεις που είχαμε προ-
γραμματίσει, όπως το Show 2020, μια 
αναδάσωση, καθώς και ένα αθλητι-
κό πρωτάθλημα για τις μαθήτριες, δεν 
ολοκληρώθηκαν. Αν και δε θα είχαμε τη 
δυνατότητα να τις πραγματοποιήσουμε 
φέτος, ελπίζουμε πως ένα επόμενο Συμ-
βούλιο θα καταφέρει να υλοποιήσει τις 
ιδέες μας.

Το Δεκαπενταμελές Συμβούλιο 
του Γυμνασίου Κ.Α.



Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη το διήμερο Πα-
νελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «Κωστής Πα-
λαμάς. 160 χρόνια από τη γέννησή του» στις 
23 και 24 Ιανουαρίου 2020, στο Θέατρο του 

Κολλεγίου Αθηνών. Το Συνέδριο συνδιοργάνωσαν το Ίδρυ-
μα Κωστή Παλαμά, το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο του 
Κολλεγίου Αθηνών και το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο του 
Κολλεγίου Ψυχικού, υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ 
Αθήνας, στο πλαίσιο των εορτασμών των 160 χρόνων από 
τη γέννηση του μεγάλου μας ποιητή και των 60 χρόνων από 
τη σύσταση του Ιδρύματος Κωστή Παλαμά. 

Η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στην 
παρουσίαση των εργασιών των Λυκείων και η δεύτερη στην 
παρουσίαση των εργασιών των Γυμνασίων. Συντονίστρια 
ήταν η κα Πολυάνθη Τσίγκου, Σύμβουλος του Διευθυντή/
President.

Τις εργασίες του Συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία 
τους και απηύθυναν χαιρετισμό η Ύφυπουργός Παιδείας κυ-
ρία Σοφία Ζαχαράκη, ο Διευθυντής/President του Κολλε-
γίoυ Αθηνών κ. Richard Lee Jackson, ο οποίος απήγγειλε 
στίχους από «Τη φλογέρα του βασιλιά», ο ομότιμος καθη-
γητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Γενικός Γραμματέας 
του Ιδρύματος Κωστή Παλαμά κ. Κωνσταντίνος Κασίνης, 
ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας κ. 
Αθανάσιος Φαλούκας, η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένω-
σης Φιλολόγων κα Τασούλα Καραγεωργίου και ο Συνδιευ-
θυντής του Κολλεγίου Αθηνών / Συντονιστής Σχολικών Μο-
νάδων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
κ. Απόστολος Αθανασόπουλος.

Ο Κωστής Παλαμάς αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν από 
τους σπουδαιότερους Έλληνες λογοτέχνες. Ύπήρξε πολυ-
γραφότατος, καθώς συνέγραψε έργα ποίησης, θεάτρου, κρι-
τικής, αρθρογραφίας και άλλων ειδών. Ύπερασπίσθηκε σφο-
δρά τη δημοτική γλώσσα και αποτέλεσε τον κύριο εκφραστή 

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

Κωστής 
Παλαμάς
από τη γέννησή του
160χρόνια 
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της γενιάς του 1880. Κατά τη δι-
άρκεια της ζωής του ανέλαβε τη 
θέση του γενικού γραμματέα του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Θεω-
ρείται δεύτερος εθνικός ποιητής 
της Ελλάδας μετά τον Διονύσιο 
Σολωμό, καθώς συνέθεσε ποιή-
ματα με έντονο πατριωτικό αί-
σθημα στα οποία εξαίρει το με-
γαλείο τόσο του αρχαίου όσο και 
του νεότερου Ελληνισμού.

Την πρώτη ημέρα του Συνε-
δρίου παρουσιάστηκαν εργασί-
ες μαθητών των Λυκείων και τη 
δεύτερη των Γυμνασίων. Τη δεύ-
τερη μέρα συμμετείχαν συνο-
λικά 13 Γυμνάσια από όλη την 
Αττική, συμπεριλαμβανομένου 
του Κολλεγίου Αθηνών, από την 
Κύπρο, την Κωνσταντινούπο-
λη, από το Μεσολόγγι, τον τόπο 
καταγωγής του ποιητή και από 
άλλες πόλεις της Ελλάδας.Με 
ενδιάμεσες απαγγελίες παλαμι-
κών ποιημάτων από μαθήτριες 
του Κολλεγίου Αθηνών και του 
Κολλεγίου Ψυχικού, μαθητές και 
υπεύθυνοι καθηγητές παρουσία-
σαν ποικίλες πτυχές του βίου και 
του έργου του Παλαμά: με λόγο, 
δραματοποίηση, χορό, μουσική, 
τραγούδι και εικαστικές προ-
τάσεις απέδωσαν τη βιογραφι-
κή του διάσταση, την παρουσία 

του έργου του στην εκπαίδευ-
ση, ουσιώδεις πλευρές του ποιη-
τή, του δοκιμιογράφου, του θεα-
τρογράφου, του επιστολογράφου 
Παλαμά, καθώς και τη σημασία 
του παλαμικού έργου σήμερα, 
προβάλλοντας την αξία του με-
γάλου μας δημιουργού και υπο-
γραμμίζοντας την ανάγκη να 
τον ξαναδιαβάσουμε και να τον 
εντάξουμε ουσιαστικότερα στη 
σύγχρονη ελληνική σχολική εκ-
παίδευση.

Το Κολλέγιο εκπροσώπησαν 
δύο ομάδες: μία από το Γυμνά-
σιο του Κολλεγίου Ψυχικού με 
υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Ιφι-
γένεια Μίχου και 
μία από το Γυμνά-
σιο του Κολλεγίου 
Αθηνών με υπεύ-
θυνη καθηγή-
τρια την κ. Ειρήνη 
Μπασιά. Η ομά-
δα του Κολλεγίου 
Αθηνών είχε ως 
θέμα τον Παλα-
μά στα αναλυτι-
κά προγράμματα 
του Γυμνασίου. 
Στο πλαίσιο αυ-
τού του θέματος 
οι μαθητές παρου-
σίασαν τρία από 

τα σημαντικότερα ποιήμα-
τα του σπουδαίου λογοτέχνη, 
τον Ολυμπιακό ύμνο, που πε-
ριλαμβάνεται στο βιβλίο της 
α΄ Γυμνασίου, τον Ύμνο στον 
Παρθενώνα και τους Ιάμβους 
και Αναπαίστους, που περι-
λαμβάνονται στο σχολικό βι-
βλίο Λογοτεχνίας της γ΄ Γυ-
μνασίου. Αρχικά, η ομάδα 
συνέλεξε υλικό και δημιούρ-
γησε κείμενα που παρουσι-
άζουν τα ποιήματα αυτά και 
την απήχησή τους στους μα-
θητές. Έπειτα τα επτά μέλη 
της ομάδας συγκεντρώθηκαν 
ένα Σαββατοκύριακο στο κέ-
ντρο της Αθήνας, στο Καλ-
λιμάρμαρο Στάδιο και στην 
Ακρόπολη, όπου απήγγειλαν 
τα συγκεκριμένα ποιήματα. Η 
απαγγελία βιντεοσκοπήθηκε 
και προβλήθηκε στο Συνέ-
δριο ως μέρος της εισήγησης 
του Γυμνασίου μας. Μέσω αυ-
τού του Συνεδρίου, οι μαθητές 
ήρθαν σε επαφή με την ποίη-
ση του Κωστή Παλαμά, αντι-
λήφθηκαν το μεγαλείο της και 
ανακάλυψαν διαχρονικές αξί-
ες οι οποίες επιβιώνουν μέχρι 
σήμερα.

Άρης Τσομώκος, 
Φίλιππος Φούφας, γ8

Ίαμβοι και ανάπαιστοι
Με πελέκι αστραπόμορφον
η αλύπητη Επιστήμη
χτυπάει και σπάει το Είδωλο
και το ρίχνει συντρίμμι.

O Oλυμπιακός ύμνος
Αρχαίο Πνεύμ’ αθάνατον, αγνέ πατέρα
του ωραίου, του μεγάλου και τ’ αληθινού,
κατέβα, φανερώσου κι άστραψ’ εδώ πέρα
στη δόξα της δικής σου γης και τ’ ουρανού.

Ύμνος στον Παρθενώνα
Εσύ ‘σαι, που κορόνα σου φορείς το Βράχο; Εσύ ‘σαι,
Βράχε, που το ναό κρατάς, κορόνα της κορόνας;
Ναέ, και ποιος να σ’ έχτισε μες στους ωραίους ωραίο,
για την αιωνιότητα με κάθε χάρη Εσένα;
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Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ

Στο Νομισματικό
Μουσείο Αθηνών

Την Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020, τα τμήματα G1, G5 των Γερ-
μανικών επισκέφτηκαν το Νομισματικό Μουσείο και σπίτι του Ερ-
ρίκου Σλήμαν, στην οδό Πανεπιστημίου, στο κέντρο της Αθήνας. 

Τα δύο τμήματα με συνοδούς τις κες Τσονάκα και Αλε-
βιζοπούλου, επισκεφτήκαμε το γερμανικό βιβλιοπωλείο 

Notos Plus, όπου βραβεύτηκαν τρία έργα από κάθε τμήμα 
στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού που είχε διοργανωθεί σε συ-
νεργασία με το Σχολείο. Έπειτα κατευθυνθήκαμε προς το 
Μουσείο, όπου ξεναγηθήκαμε και ακούσαμε πολλές ενδια-
φέρουσες πληροφορίες τόσο σχετικά με τον Σλήμαν και τη 
ζωή του, όσο και για τη συλλογή του Μουσείου. Στο τέλος 
απολαύσαμε ένα υπέροχο γεύμα στο Εστιατόριο «Καποδι-
στριακόν», στο κτήριο Κωστής Παλαμάς. Ήταν μια κατα-
πληκτική εμπειρία που, εκτός από διδακτικό, είχε και ψυχα-
γωγικό χαρακτήρα!

Αλεξάνδρα Μπαρκούζου, γ5

«Ήταν μια φορά στην Αθήνα...- Το παρελθόν ενός Μουσείου»

Η μαθήτρια 
Μαριαλένα 

Πετρόπουλου 
Μπότσιου, γ6 
υποδύεται τη 

Σοφία Σλήμαν



Με τη βοήθεια μιας έμπειρης ξεναγού γνωρίσαμε τα ση-
μαντικότερα εκθέματά της και την ιστορία του Αιγυπτι-

ακού πολιτισμού. Η συλλογή αυτή είναι από τις σημαντικό-
τερες παγκοσμίως, λόγω της ποικιλίας, της σπανιότητας και 
της ποιότητας των αντικειμένων που περιέχει.

Κάποια από τα πιο αξιοθαύμαστα εκθέματα που είδαμε 
ήταν τέσσερα αλαβάστρινα κανωπικά αγγεία του Ιάχμες που 
προορίζονταν για τη φύλαξη των εσωτερικών οργάνων του νε-
κρού, μετά τη διαδικασία της ταρίχευσης και προστατεύονταν 
από τους τέσσερις γιους του Ώρου. Κάθε αγγείο αντιστοιχού-
σε σε ένα από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.

Ένα άλλο έκθεμα που τράβηξε την προσοχή των περισσό-
τερων μαθητών ήταν το κοίλο άγαλμα της ιέρειας Τακουσίτ. 
Το αγαλματίδιο ήταν φτιαγμένο από κράμα χαλκού και πο-
λύτιμου μετάλλου. Διακοσμήθηκε με την τεχνική της δαμα-
σκήνωσης (σύρματα πολύτιμου μετάλλου γεμίζουν τα εγχά-
ρακτα σχέδια), αποδίδοντας παραστάσεις ιερογλυφικών και 
θεοτήτων της πατρίδας της Τακουσίτ. Η χρήση του αγάλμα-
τος ήταν τελετουργική.

Μετά την υπέροχη ξενάγηση, κατευθυνθήκαμε στο κτή-
ριο που στεγάζεται ο Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων για 
να απολαύσουμε ένα Αιγυπτιακό γεύμα, που, ενώ παρουσία-
ζε αρκετές ομοιότητες με την ελληνική κουζίνα, ήταν εμπλου-
τισμένο με ποικίλα μπαχαρικά. Μετά από μία πρώτη ματιά, 
αντιληφθήκαμε πως ο Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων δεν 
είναι ένας απλός σύλλογος, αλλά μια οικογένεια ανθρώπων 
με κοινές ρίζες που διατηρούν ζωντανές τις παραδόσεις της 
χώρας τους.

Νεφέλη Αθανασίου, γ1

Ε Θ Ν Ι Κ Ο  Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο  Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο

Συλλογή Αιγυπτιακών 
Αρχαιοτήτων
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Φέτος, ο Αρχαιολογικός-Ιστορικός Όμιλος, μαζί με όσους 
μαθητές επιθυμούσαν, επισκέφθηκε την εξαιρετική αιγυ-
πτιακή συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 
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Οι μαθητές γράφουν 
την εμπειρία τους...

κορονοϊός

Οι λέξεις δε διαθέτουν την απαραίτητη βαρύτητα, ώστε να καταφέ-
ρω να εκφράσω την αγανάκτησή μου προς εσένα. Ωστόσο, θα προ-
σπαθήσω να αποτυπώσω τις πλέον σύνθετες σκέψεις μου σε ένα και 
μόνο φύλλο χαρτί.

Τίποτα δεν μπορεί να αποκρύψει τα 
φοβισμένα και σκεφτικά πρόσωπα των 
επτά δισεκατομμυρίων αδελφών μου πά-
νω στη Γη. Οφείλω να πω πως η απρό-
σμενη άφιξή σου κατέρριψε όλα όσα 
μέχρι στιγμής θεωρούσαμε δεδομένα, 
αλλά ταυτόχρονα μάς έβαλε σε βαθιές 
σκέψεις που ίσως ποτέ δε θα είχαμε την 
ευκαιρία να στοχαστούμε. Μου είναι ει-
λικρινά αδύνατο, να αποκρύψω πως η 
όλη κατάσταση μάς ώθησε να δούμε 
τον πλανήτη μας από μία άλλη οπτική, 
θαυμάζοντας ιδιαίτερα τα μικρά πράγ-
ματα τα οποία αποδείχθηκαν να διαθέ-
τουν την πιο μεγάλη σημασία.

Ποτέ ξανά δεν είχα αντικρίσει ένα 
τόσο λαμπρό ήλιο, ποτέ ξανά δεν είχα 

αφουγκραστεί τους ήχους της φύσης, 
ποτέ ξανά δεν είχα ονειρευτεί ξα-

πλώνοντας μπροστά στην αφρώ-
δη θάλασσα, ποτέ ξανά δεν είχα 
φανταστεί πολλά χιλιάδες χαμό-
γελα να με κοιτούν γεμάτα ενέρ-
γεια. Εν τέλει αποδείχθηκε πως 
τίποτα δεν είναι αδύνατο και γι’ 

αυτό σ’ ευχαριστώ, ξένε.
Η απειλή σου προς τους αν-

θρώπους έγινε μάθημα ζωής και 
εκτίμησης. Αποφάσισες να δράσεις με 

τον πιο φρικτό τρόπο κι εμείς υπομείνα-

με. Δε σου ανοίξαμε την πόρτα, μείναμε 
σπίτι, προστατευμένοι, ενωμένοι ψυχι-
κά αυτή τη φορά. Για εμάς, όμως, τίποτα 
δεν έχει τελειώσει. Ο αγώνας επιβίωσης 
συνεχίζεται και είναι διπλός. Αγωνιζόμα-
στε καθημερινά για την υγεία τόσο τη δι-
κιά μας όσο και των συνανθρώπων μας, 
αλλά και παλεύουμε, ώστε να διατηρή-
σουμε την ισορροπημένη μας ζωή και να 
ξαναγυρίσουμε στη γνωστή μας πραγ-
ματικότητα.

Σε προειδοποιώ, λοιπόν, πως ο φό-
βος που τόλμησες να χαράξεις στα πρό-
σωπα όλων μας δε θα ξεβάψει ποτέ. Θα 
μείνει ανάμνηση, κατόρθωμα ζωής που 
θα μας οπλίζει με δύναμη κάθε φορά 
που θα αναπολούμε το παρελθόν και θα 
μας θυμίζει πως το ανθρώπινο είδος- ναι 
εμείς οι άνθρωποι -καταφέραμε κάπο-
τε να βγούμε νικητές απ’ αυτή τη μάχη.

Η ώρα σου τελειώνει πάνω στη Γη!
Σιγά-σιγά σβήνεις.
Ήρθε, λοιπόν, η δική σου στιγμή τώ-

ρα να στερηθείς, όπως εμείς, και να πο-
νέσεις, να πονέσεις βαθιά, μέχρι να νιώ-
σεις αυτά που μας έκανες να νιώσουμε 
και να χαθείς.

Χάρηκα για τη γνωριμία, αλλά αντίο 
covid, covid-19!

Χαρούλα Βιταλιώτη, γ2

Ημερολόγιο
Κορονοϊού...
Για τον Ιστορικό 
του μέλλοντος

Ξένε,
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Από τις 28 Φεβρουαρίου 2020 όλοι οι μαθητές του Γυ-
μνασίου του Κολλεγίου Αθηνών βρεθήκαμε αντιμέ-

τωποι με μία πρωτόγνωρη κατάσταση, την πανδημία του 
Covid19. Η καθημερινότητα την οποία μέχρι τό-
τε θεωρούσαμε δεδομένη και οι δραστηρι-
ότητες στις οποίες συμμετείχαμε άλ-
λαξαν άρδην. Αυτό που στην αρχή 
αντιληφθήκαμε ως ένα μικρό δι-
άλειμμα επρόκειτο να διαρκέ-
σει πολύ περισσότερο.

Το Σχολείο από την 
πρώτη στιγμή κατάφε-
ρε να μη χάσουμε την 
επαφή μας με την εκ-
παιδευτική διαδικα-
σία. Αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες της τε-
χνολογίας διασφάλισε 
με συνέπεια τη συνέχι-
ση της διδασκαλίας των 
μαθητών του εξ αποστά-
σεως. Το Κολλέγιο Αθη-
νών φρόντισε να μας κινητο-
ποιήσει μέσω της πλατφόρμας 
του CMS, του ManageBac και του 
IC365 αναρτώντας καθημερινά υλι-
κό από τους εκπαιδευτικούς, πάνω στο 
οποίο εργαζόμασταν από το σπίτι και για το 
οποίο αργότερα λαμβάναμε απαντήσεις και σχόλια. Πα-
ράλληλα, μας έδωσε πρόσβαση στις Βιβλιοθήκες του Σχο-
λείου και σε ηλεκτρονικό υλικό εφημερίδων, περιοδικών, 
βιβλίων και εγκυκλοπαιδειών. Ακόμη, μας ενημέρωνε κα-
θημερινά μέσω ανακοινώσεων για τους τρόπους προφύλα-

ξης έναντι του «αόρατου εχθρού» και για τη διαμόρφωση 
της κατάστασης. Πέρα από το καθημερινό εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα, το Κολλέγιο μάς παρακίνησε να συμμε-

τάσχουμε στη διαδικτυακή έκθεση «Stay at 
Home and Recreate a Masterpiece» και 

μας προώθησε ηλεκτρονικούς συν-
δέσμους προκειμένου να παρα-

κολουθήσουμε ενδιαφέρου-
σες ομιλίες TEDx.

Όλες οι παραπάνω 
ενέργειες μάς βοηθού-
σαν να παραμένουμε 
δημιουργικοί, καθώς 
και να διατηρούμε 
μία οργανωμένη και 
δομημένη μέρα. Επί-
σης μας έδιναν τη δυ-
νατότητα να βρισκό-
μαστε σε επικοινωνία 

με τους καθηγητές και 
τους συμμαθητές μας 

ενισχύοντας έτσι την 
ψυχολογία μας.

Καταφέραμε έτσι στις 18 
Μαΐου να βρεθούμε και πάλι 

στις τάξεις μας απολαμβάνοντας 
ακόμη περισσότερο τη συντροφιά της 

ευρύτερης οικογένειας του Σχολείου μας. 
Συνεχίζουμε να νιώθουμε ασφαλείς στο δεύτερο σπίτι 

μας, που μας παρέχει εκτός από γνώσεις και ένα ασφαλές 
περιβάλλον που τηρεί αυστηρούς κανόνες υγιεινής.

Αγλαΐα Κύρκου, β4

Πρόβα για το σχολείο του μέλλοντος!
Ο κορονοϊός επιταχυντής της ιστορίας;
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Η ΝΕΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ μάς ανάγκασε 
να παραμείνουμε σε καραντίνα 

στα σπίτια μας για σχεδόν τρεις μήνες, 
με σκοπό τη μείωση της εξάπλωσης 
του ιού. Το φαινόμενο αυτό της κα-
ραντίνας ήταν για όλους μας πρωτό-
γνωρο, καθώς για πρώτη φορά μείνα-
με τόσο καιρό κλεισμένοι στα σπίτια 
μας, χωρίς την ελευθερία να βγαίνου-
με έξω, όποτε θέλουμε. Στην αρχή αυ-
τής της κατάστασης, ήμουν ταραγμέ-
νη, καθώς δεν είχα κατανοήσει ακόμα 
το μέγεθος της απειλής του ιού. Στη 
συνέχεια, όμως, ξεπέρασα αυτό το άγ-
χος, αφού κατάλαβα πως αυτή η πα-
γκόσμια κρίση θα περνούσε μόνο, εάν 
ακολουθούσαμε τις οδηγίες των για-
τρών. Στην περίοδο της καραντίνας, 
ανέπτυξα μερικές νέες δεξιότητες και 
διεύρυνα τις γνώσεις μου σε πολλούς 
τομείς. Έμαθα να μαγειρεύω νέες συ-
νταγές, να κάνω γυμναστική στο σπί-
τι και να συναρμολογώ παζλ με πολλά 
κομμάτια. Πιστεύω πως ο εγκλεισμός 
των τελευταίων μηνών ήταν μία ιδιαί-
τερα ενδιαφέρουσα εμπειρία, καθώς 
ξεκουράστηκα και βίωσα μία διαφορε-
τική πλευρά της κοινωνίας μας, μιας 
κοινωνίας ενωμένης απέναντι σε έναν 
αόρατο κοινό εχθρό.

Μαριλένα Λυκιαρδοπούλου, γ4

Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΠΟΎ ΒΙΩΣΑΜΕ λό-
γω του κορωνοϊού υπήρξε μία 

πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους μας.
Η υποχρεωτική παραμονή μας 

στον περιορισμένο χώρο του σπιτιού, 
η πολύωρη επαφή με τα μέλη της οι-
κογένειάς μας και η αποχή μας από 
οποιαδήποτε περαιτέρω συναναστρο-
φή άλλαξαν ριζικά τη ζωή μας. Επι-
προσθέτως, μικροί και μεγάλοι ανα-
γκάστηκαν να υιοθετήσουν έναν νέο 
τρόπο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. 
Η παραδοσιακή εκπαίδευση με τη 
φυσική παρουσία των μαθητών αντι-
καταστάθηκε από την ηλεκτρονική 
εξ αποστάσεως διδασκαλία, η εργα-
σία των ενηλίκων πραγματοποιήθηκε, 

όπου ήταν δυνατόν, με τη χρήση ηλε-
κτρονικών μέσων και η επαφή μας με 
τα αγαπημένα μας πρόσωπα περιορί-
στηκε στην τηλεφωνική και ηλεκτρο-
νική επικοινωνία. Η νέα αυτή πραγμα-
τικότητα οδήγησε στην αναθεώρηση 
των προτεραιοτήτων μας, την ανάπτυ-
ξη νέων δεξιοτήτων ως προς τη χρή-
ση των ηλεκτρονικών εργαλείων και 
την εφαρμογή τους σε περισσότερους 
τομείς της καθημερινής μας ζωής, την 
εύρεση νέων τρόπων ψυχαγωγίας και 
την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών 
οι οποίες θα μας βοηθήσουν σημαντι-
κά στην αντιμετώπιση παρόμοιων κα-
ταστάσεων στο μέλλον.

Φίλιππος Φούφας, γ8

ΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ την αντιμετώ-
πισα σαν μια ευκαιρία να κά-

νω πράγματα που δεν προλάβαινα με 
το κανονικό μου πρόγραμμα, όπως να 
εξασκηθώ στα μουσικά όργανα που 
παίζω ή να δοκιμάσω καινούριες συ-
νταγές μαγειρικής. Ήταν ένα ωραίο 
διάλειμμα από τη ρουτίνα της καθη-
μερινότητας. Αυτό το διάστημα ανα-
κάλυψα πτυχές του εαυτού μου που 
δεν θα είχα βρει σε διαφορετικές συν-
θήκες! Δοκιμάστηκε η υπομονή και η 
δημιουργικότητά μου και νιώθω πιο 
δυνατή από ποτέ!

Κωνσταντίνα Βεκρή, γ1

ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ, τον τελυταίο 
καιρό, η καραντίνα εξαιτίας του 

COVID-19 αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της καθημερινότητάς μας, κα-
θώς έχει επηρεάσει αισθητά τη ρουτί-
να, τις συνήθειες και το πρόγραμμά 
μας. Παρόλο που αρχικά χάρηκα ιδι-
αίτερα με τη θετική και άμεση αντα-
πόκριση του κόσμου που ακολουθούσε 
πιστά τα μέτρα ασφαλείας, η αβεβαι-
ότητα για το μέλλον με τρόμαξε πολύ. 
Κατά τη διάρκεια της καραντίνας όλα 
μου φαινόντουσαν μουντά, άτονα και 
άχρωμα. Σκεφτόμουν συνεχώς διάφο-
ρα μικρά πράγματα της καθημερινό-
τητάς μου, τα οποία υπό άλλες συνθή-
κες θεωρούσα δεδομένα. Η καραντίνα 
με βοήθησε να συνειδητοποιήσω πως 
πρέπει να είμαι ευγνώμων που έχω την 
υγεία μου, την οικογένειά μου και τους 
φίλους μου. Μέσα από αυτή τη δύσκο-
λη και πρωτόγνωρη εμπειρία έμαθα να 
μη θεωρώ τίποτα δεδομένο και να εκτι-
μώ την αξία της καθημερινότητας και 
της οικογένειας.

Σμαράγδα Οικονομίδη, γ6

ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ, η περίοδος 
της καραντίνας ήταν αρκετά δύ-

σκολη για εμένα. Η συνεχής επανάλη-
ψη της ίδιας ρουτίνας κάθε μέρα και 
κυρίως η απομόνωση δεν άργησε να με 
κουράσει, αφού θεωρώ σημαντικό να 
μπορώ να βγαίνω από το σπίτι μου και 
να έχω επαφή πρόσωπο με πρόσωπο 
με τους φίλους μου. Ακόμα, όλο αυτό 
το διάστημα συνήθισα την εξ αποστά-
σεως διδασκαλία, η οποία διευκόλυνε 
τη μαθησιακή διαδικασία. Βασικό της 
ελάττωμα, όμως, είναι η έλλειψη οπτι-
κής επαφής με τους συμμαθητές και 
τους καθηγητές. Αν ξεχώριζα ένα θε-
τικό από όλη αυτήν την εμπειρία, αυ-
τό θα ήταν ότι με βοήθησε να εκτιμήσω 
πράγματα που στερήθηκα στην καρα-
ντίνα και μέχρι τώρα θεωρούσα αυτο-
νόητα.

Φίλιππος Χατζήμπεης, γ8
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ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΦΕΤΟΣ νομίζαμε 
πως ήταν η χρονιά μας, όμως, το 

2020 μάς διέψευσε! Η καραντίνα μάς 
περιόρισε για περισσότερο από ένα 
μήνα στα σπίτια μας, με μία αβεβαιό-
τητα για το μέλλον, μας έδωσε, όμως, 
την ευκαιρία να περάσουμε χρόνο με 
την οικογένειά μας, να ανακαλύ-
ψουμε νέα πράγματα για τον εαυ-
τό μας και να αλλάξουμε τον τρόπο 
που αντιλαμβανόμαστε ορισμένες 
καταστάσεις. Το γεγονός ότι ήρ-
θε η στιγμή να ζήσουμε σε μία 
νέα πραγματικότητα, να γυρί-
σουμε στο σχολείο και στην 
ρουτίνα μας, με κάνει πο-
λύ χαρούμενη! Το σίγου-
ρο είναι ότι θα βγω από την 
καραντίνα έχοντας αποκτήσει 
νέα ενδιαφέροντα και έναν νέο 
τρόπο σκέψης και άποψης για 
τη ζωή.

Νεφέλη Αθανασίου, γ1

ΟΛΑ ΑΡΧΙΣΑΝ στις 31 Δε-
κεμβρίου 2019, όταν ένα 

κρούσμα μιας πρωτόγνωρης 
ασθένειας εμφανίστηκε στη 
μακρινή πόλη Γιουχάν της Κίνας. Κα-
νείς δε θα φανταζόταν ότι αυτό θα κό-
στιζε τη ζωή σε πάνω από 300.000 αν-
θρώπους και θα νοσούσαν πάνω από 
5.000.000 συνάνθρωποί μας. Στη χώρα 
μας όλα ξεκίνησαν στις 26 Φεβρουαρί-
ου 2020, όταν επιβεβαιώθηκε το πρώτο 
κρούσμα του COVID-19 στην Ελλάδα. 
Στην αρχή κανένας δεν είχε καταλά-
βει πόσο εύκολα μεταδιδόταν και πό-

σο γρήγορα θα εξαπλω-
νόταν. Σε λιγότερο από 

ένα μήνα η Ελλά-
δα μετρούσε 800 
κρούσματα. Ευ-

τυχώς το κράτος 
α κολού θ η σ ε 
τις συμβουλές 
των επιστη-
μόνων και 
έλαβε τα κα-

τάλληλα μέτρα. Τα σχολεία έκλεισαν 
όπως και τα εμπορικά καταστήματα. 
Λίγο αργότερα η χώρα μπήκε σε γε-
νικό lockdown. Εγώ προσωπικά χαί-
ρομαι ιδιαίτερα που σήμερα η Ελλά-

δα έχει πολύ λιγότερα κρούσματα και 
θανάτους σε σχέση με άλλες χώρες και 
η ζωή αρχίζει να μπαίνει στους κανονι-
κούς της ρυθμούς. Το ημερολόγιο δεί-
χνει 18 Μαΐου 2020: Επαναλειτουργία 
μικρών καταστημάτων και σχολεί-
ων. Ελπίζω ότι όλα θα είναι σύντομα 
παρελθόν και ότι δε θα υπάρξουν 
πολλά θύματα στο μέλλον. 
Ακόμη, ελπίζω ότι σύ-
ντομα θα βρεθεί μια 
αποτελεσματική 
θεραπεία και τα 
κατάλληλα εμ-
βόλια, ώστε να 
απομακρυνθεί 
οριστικά αυ-
τός ο εφιάλ-
της.

Γιώργος
Νάκας, β5

ΟΛΟ ΑΎΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ διάβα-
σα αρκετά ενδιαφέροντα λογοτε-

χνικά βιβλία, πέρασα πολλές ώρες με 
τους γονείς μου περπατώντας στη φύ-
ση, βλέποντας ταινίες και παίζοντας 
επιτραπέζια παιχνίδια. Βρήκαμε χρόνο 
να συζητήσουμε, κάτι που μέχρι τώρα 
δεν ήταν εύκολο να γίνει. «Ουδέν κα-
κόν αμιγές καλού», λοιπόν, όπως έλε-
γαν και οι Αρχαίοι Έλληνες!

Αγάπιος Αγγελίδης, α1

ΟΛΗ ΑΎΤΗ Η ΙΣΤΟ-
ΡΙΑ με τον κορονοϊό 

θεωρώ πως με ωφέλησε. 
Μπορεί κάποιες στιγμές 

να ένιωθα μοναξιά, αλ-
λά ταυτόχρονα κατάφερα να 
κάνω πολλά πράγματα. Αρ-
χικά, ήρθα πιο κοντά με την 
οικογένειά μου. Βλέπαμε ται-
νίες, παίζαμε επιτραπέζια και 
έμαθα γενικότερα περισσό-
τερα για εκείνους. Ανέπτυξα 
τα χόμπι μου, όπως για πα-
ράδειγμα τη ζωγραφική, αλ-
λά διάβασα και βιβλία. Έμεινα 
σε επαφή με τους φίλους και 

φίλες μου μέσω των social media. Σί-
γουρα η καραντίνα άλλαξε την καθη-
μερινότητά μου και τις συνήθειες μου, 
με έκανε όμως να νιώσω πιο ώριμη!

Χρυσούλα Λάλου, γ4

ΑΎΤΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ υπήρξε 
για όλους μας πολύ δύσκο-
λη και ήταν κάτι το οποίο 

δεν το είχαμε βιώσει πο-
τέ ξανά. Οι ζωές όλων 

μας άλλαξαν δρα-
ματικά, καθώς λί-
γες μέρες πριν, το 
μεγαλύτερο μέ-
ρος του 24ώρου 
το περνούσαμε 

εκτός σπιτιού, στο 
σχολείο, στα σινεμά, 

στις πλατείες συνα-



Φίλιππος Μουσαμάς, β4
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ναστρεφόμενοι με δεκάδες άλλα άτο-
μα. Τώρα από τη μία στιγμή στην άλλη 
βρεθήκαμε κλεισμένοι στα σπίτια μας. 
Αποδείξαμε, όμως, όλοι πως μπορού-
με να σταθούμε δυνατοί και ενωμένοι 
σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Για 
εμάς τους μαθητές ήταν ακόμα πιο δύ-
σκολο, καθώς αποχωριστήκαμε το σχο-

λείο μας και τους φίλους μας. Παρόλα 
αυτά διατηρήσαμε επαφή μεταξύ μας, 
περάσαμε περισσότερο χρόνο με την οι-
κογένειά μας και υιοθετήσαμε νέες συ-
νήθειες, όπως την καθημερινή άθληση, 
κάτι που στο παρελθόν λόγω του φορ-
τωμένου προγράμματος δε μας επιτρε-
πόταν. Σίγουρα η καραντίνα αποτέλε-

σε για εμάς μια εμπειρία και μας έβαλε 
στη διαδικασία να προβληματιστούμε 
πάνω σε ουσιώδη θέματα, όπως είναι 
το απρόβλεπτο στη ζωή μας! Ας δού-
με, λοιπόν, το διάστημα αυτό ως ένα μι-
κρό ωφέλιμο διάλειμμα και ας ελπίσου-
με ότι δε θα επαναληφθεί ποτέ ξανά!

Ερινίκη Κωστούλα, γ4

ΤΟ ΚΎΡΙΟ ΘΕΜΑ της ζωγραφιάς είναι ο κορονοϊός και 
ο τρόπος που μας έχει επηρεάσει και έχει αλλάξει την 

καθημερινότητά μας. Η εικόνα μεταδίδει πολλαπλά μηνύ-
ματα, διαφορετικά για τον καθένα μας. Το πιο φανερό σύμ-
βολο είναι το λουκέτο το οποίο υποδηλώνει τον εγκλεισμό 
που υπομείναμε λόγω του κορονοϊού. Η μάσκα συμβολίζει 
τα προστατευτικά μέτρα που έπρεπε όλοι μας να λάβου-
με. Χαρακτηριστικό της ζωγραφιάς είναι το παιδί (ο Καλ-
λιτέχνης) αλυσοδεμένος πάνω στα μικρόβια τα οποία εί-
ναι εμφανή στις άκρες τις ζωγραφιάς, υποδεικνύοντας τη 
«φυλάκισή» μας λόγω του κορονοϊού. Περαιτέρω, μπορού-

με να δούμε και αρκετά αντικείμενα από τη σχολική ύλη τα 
οποία πλέον δε χρησιμοποιούμε λόγω της καραντίνας. Επι-
πρόσθετα, παρατηρούμε διάσπαρτες μπάλες ποδοσφαίρου, 
μπάσκετ και άλλων αθλημάτων τα οποία δεν μπορούμε πια 
να παίζουμε. Επίσης, κοιτώντας δεξιά της υδρογείου αντι-
κρίζουμε ένα ποδήλατο που έχει μετατραπεί σε μία από τις 
μοναδικές πηγές ψυχαγωγίας για όλους μας. Κάτω από την 
υδρόγειο προβάλλει η Μόνα Λίζα σε πολλαπλά κομμάτια. 
Αυτό φανερώνει την αποδόμηση του πολιτισμού λόγω της 
πανδημίας.

 Γιώργος Κουτνατζής, β4
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ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ τα οποία καλούμα-
στε να αντιμετωπίσουμε την πε-

ρίοδο που διανύουμε με έχουν προ-
βληματίσει πολύ. Είναι η πρώτη 
φορά που η γενιά μου αντιμετωπί-
ζει μια επιδημία, όπως αυτή του κο-
ρονοϊού, η οποία απειλεί ανθρώπινες 
ζωές και έχει προκαλέσει πολλές αλ-
λαγές στον κόσμο μας.

Η κατάσταση είναι κρίσιμη 
και φέρνει στο μυαλό μας τις 
προηγούμενες θανατηφόρες 
επιδημίες που έπληξαν σοβα-
ρά την ανθρωπότητα, όπως αυ-
τή της πανώλης. Μαθαίνουμε για 
τον «Μαύρο Θάνατο», για τα άτο-
μα που έπεσαν θύματα αυτής της 
ασθένειας και οι αριθμοί μάς σο-
κάρουν και μας οδηγούν να ευχό-
μαστε και να ελπίζουμε η ιστορία 
να μην επαναληφθεί αυτή τη φορά.

Εκτός από τις γενικές ανησυ-
χίες που μας προκαλεί η κατά-
σταση, πρέπει να αντιμετωπίσου-
με και τα μέτρα τα οποία έχουν 
ληφθεί για την αποφυγή μετάδοσης 
της ασθένειας, τα οποία λειτουργούν 
βέβαια προς όφελός μας, αλλά πολλές 
φορές είναι δύσκολο να τα συνηθίσου-
με. Για παράδειγμα, η μόνιμη καραντί-
να, την οποία είμαστε υποχρεωμένοι 
να εφαρμόσουμε, μας έχει επηρεά-
σει αναμφίβολα όλους, αφού οι μέρες 
έχουν γίνει πια μονότονες και τις περ-
νάμε μέσα σε τέσσερις τοίχους.

Τα πράγματα είναι γε-
νικώς δύσκολα και τα 
νέα γενικώς δυσά-
ρεστα. Η περίοδος 
αυτή είναι σημα-
δεμένη από πολύ 
άσχημα και επι-
βλαβή για όλους 
γεγονότα. Το μόνο 
που μπορούμε πλέ-
ον να κάνουμε είναι 

να ελπίζουμε πως η επόμενη μέρα θα 
ξημερώσει πιο φωτεινή και πως σταδι-
ακά η κατάσταση θα βελτιωθεί.

Άρης Μιχαλάς, β5

Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΗΤΑΝ για μένα μια 
πρωτόγνωρη και σίγουρα δυσά-

ρεστη εμπειρία. Στην αρχή δεν είχα 
συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει, αλ-
λά μετά από λίγες μέρες ακούγοντας 
ότι τα κρούσματα αυξάνονται, άρχι-
σα να φοβάμαι. Ήταν ένα πολύ δυσά-
ρεστο συναίσθημα το οποίο σιγά σιγά 
άρχισε να υποχωρεί. Οι μέρες περνού-

σαν και ένιωθα ότι δεν κάνω τί-
ποτα πέρα από το να δια-

βάζω. Ένιωθα άχρηστη 
χωρίς τις καθημερινές 

μου δραστηριότη-
τες και μου έλειπαν 
πολύ οι φίλες μου. 
Όμως η καραντίνα 
είχε και κάποια θε-
τικά αποτελέσμα-

τα. Για παράδειγ-
μα ένιωσα πιο κοντά 

στους γονείς μου και έκανα πράγματα 
μαζί τους. Επίσης βγήκα έξω στη φύ-
ση και περπάτησα κοντά στο σπίτι μου 
και ανακάλυψα μέρη που δεν ήξερα ότι 
υπάρχουν. Τέλος, είχα χρόνο να ασχο-
ληθώ με τον εαυτό μου, κάτι που μου 
έκανε πολύ καλό.

Αλεξάνδρα Μπαρκούζου, γ5

ΤΗ ΜΕΡΑ ΠΟΎ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ το 
πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα 
δεν ένιωσα ότι θα πρέπει να φο-

βάμαι κάτι. Μετά από τρεις 
εβδομάδες,όμως, άρχισα να 

ανησυχώ, γιατί δεν ήξε-
ρα τι ακριβώς είναι και 
τι μπορεί να προκαλέ-

σει αυτός ο ιός. Παρ όλα 
αυτά έμεινα ψύχραιμος και 
ηρέμησα περισσότερο, όταν 
κατάλαβα ότι δεν επηρεά-
ζει την Ελλάδα σε τόσο με-
γάλο βαθμό. Στο διάστημα 
που έμεινα στο σπίτι βρήκα 
την ευκαιρία να διαβάσω βι-
βλία, να δω αγαπημένες ται-
νίες και να επικοινωνήσω πε-
ρισσότερο με την οικογένειά 
μου.

Δημήτρης Χούτας, α8
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Η Κική Δημουλά ήταν μια διακεκριμένη και πολυβρα-
βευμένη ποιήτρια της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς, 

με μεγάλη απήχηση στο αναγνωστικό κοινό. Της άρεσε να 
γράφει για πράγματα που συλλαμβάνονται τη στιγμή που 
ζεις. Εμπνεύστηκε θέματα γύρω από τον άνθρωπο. Μας μί-
λησε για τον έρωτα, για τη μοναξιά, για την προδοσία, για 
την απώλεια, για τη μη-επικοινωνία και τη μη-συνεννόηση. 

Γεννήθηκε στην Αθήνα και το πατρικό της όνομα ήταν 
Βασιλική Ράδου. Παντρεύτηκε τον Άθω Δημουλά, πολιτικό 
μηχανικό και ποιητή, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά και 
τέσσερα εγγόνια. Μόλις τελείωσε το σχολείο η Κική Δημου-
λά, εργάστηκε ως υπάλληλος στην Τράπεζα της Ελλάδος 
και γι’ αυτό, όπως δήλωνε και η ίδια, στερήθηκε την ελεύθε-
ρη ζωή των φοιτητών, τις εξόδους και τις χαλαρές διασκεδά-
σεις. Είχε όμως ως παντοτινή παρηγοριά την ποίηση, στην 
οποία ήταν αφοσιωμένη από μικρή. Τόλμησε μάλιστα να εκ-
δώσει σε πολύ μικρή ηλικία, μόλις το 1952, τη συλλογή “Ποι-
ήματα” την οποία στη συνέχεια αποκήρυξε. Χρειάστηκαν 
δυο δεκαετίες για να κάνει τη δυναμι-
κή επιστροφή με το πολυσυζητημένο 
και βραβευμένο με το Κρατικό Βρα-
βείο Ποιήσεως “Το λίγο του κόσμου” 
μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 70. 
Όταν σε μια δημόσια συνέντευξη την 
είχαν ρωτήσει γιατί γράφει ποιήματα, 
η Κική Δημουλά απάντησε ότι δεν κα-
τάφερε να ζει ωραία. Θα προτιμούσε 
να είναι ελαφρά τραγουδίστρια, μιας 
και είχε και ωραία φωνή. Αντ’ αυτού, 
τα έργα της μπήκαν στα σπίτια πολ-
λών από εμάς και κατάφερε να σαγη-

Κική
Δημουλά

ΑΦ
ΙΕΡ

ΩΜ
Α

νέψει και να παρηγορήσει πολλούς. Εξελέγη τακτικό μέλος 
της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα της Ποίησης και εισήλθε 
στο πάνθεον των μεγάλων μας ποιητών.

Ο ποιητικός λόγος της Κικής Δημουλά ακολούθησε μία 
εξελικτική πορεία, με επιδράσεις από την καβαφική ποίηση 
στο ξεκίνημά του και με βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία 
τη λογοπλαστική τάση και την εικονοπλαστική ενάργεια. Ο 
προβληματισμός της Δημουλά, σαφώς υπαρξιακός, εκφρά-
ζει την αγωνιώδη αναζήτησή της για το νόημα της φθαρτής 
ανθρώπινης ζωής. Τα θέματα που κυριαρχούν στα ποιήμα-
τά της είναι η απουσία, η φθορά, η απώλεια, η μοναξιά και ο 
χρόνος. Η ποίηση της Κικής Δημουλά μπορεί από κάποιους 
να χαρακτηρισθεί απαισιόδοξη και από άλλους ανακουφι-
στική. Η πίστη στην ελπίδα είναι σίγουρα για όλους μας μια 
επιλογή λυτρωτική. «Το μυαλό είναι ένας Θεός που πλάθει 
τον κόσμο από την αρχή. Αναπληρώνει, αντικαθιστά, παλεύ-
ει, διορθώνει, παρακάμπτει, και κρατάει τα αφηνιασμένα και 
σπασμένα ηνία της ελπίδας. Η λογική θέλει να μας υπαγο-
ρεύσει πως ελπίδα δεν υπάρχει. Ύπάρχει ελπίδα. Ελπίζω… 
Εκείνος που κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση της ελπίδας 
είναι ο απαισιόδοξος. Δεν θα είχε τα κότσια, αλλιώς, να είναι 
απαισιόδοξος. Είναι υποκριτής.», έτσι όπως η ίδια είχε πει. 
Η Κική Δημουλά δεν έπαψε ποτέ να αγαπάει και να δοξάζει 
την ποίηση, μια αγάπη την οποία μετέφερε και στον κόσμο 
που δεν έπαψε να διαβάζει και να τιμάει τα ποίηματά της.

Η Κική Δημουλά αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές 
ποιήτριες της Ελλάδας και όλα τα έργα 
της έχουν διαχρονικό χαρακτήρα. Η Κι-
κή Δημουλά έφυγε από τη ζωή σχετικά 
πρόσφατα, στις 22 Φεβρουαρίου 2020, 
σε ηλικία 88 ετών και ήταν μια μεγάλη 
απώλεια για όλους τους αναγνώστες και 
θαυμαστές της αλλά και για όλη την Ελ-
λάδα. Ερινίκη Κωστούλα, γ4

«Βαδίζεις σε μιαν 
έρημο.  
Ακούς ένα πουλί  
να κελαηδάει.  
Όσο κι αν είναι απίθανο  
να εκκρεμεί ένα πουλί  
μέσα στην έρημο,  
ωστόσο εσύ  
είσαι υποχρεωμένος  
να του φτιάξεις  
ένα δέντρο. 
Αυτό είναι το ποίημα» 

Ορισμός που έδινε  
η σπουδαία ποιήτρια  

Κική Δημουλά



«Το Καπλάνι της βιτρίνας», «Ο Με-
γάλος Περίπατος του Πέτρου», «Η 

Μωβ Ομπρέλα» και πολλά άλλα γνωστά 
βιβλία, που οι περισσότεροι από εμάς 
έχουμε διαβάσει στην παιδική μας ηλικία, 
είναι γραμμένα από τη σπουδαία Ελληνί-
δα συγγραφέα, Άλκη Ζέη. 

Η γεννημένη στις 15 Δεκεμβρίου του 
1923 Αλκη Ζέη, έγραφε βιβλία που θεω-
ρητικά απευθύνονταν σε νέους και εφή-
βους, έγιναν όμως και τα αναγνώσματα 
αναφοράς και προσωπικής συσχέτισης 
και για τους ενηλίκους. Αυτό οφείλεται 
στο ότι με τον προσωπικό τρόπο γραφής 
της, τον κομψό και μαζί ταχύ παλλόμε-
νο τρόπο της, μετέφερε διαρκώς αληθινά 
βιώματα, πραγματικές εικόνες, τοποθε-
τημένα στην ίδια την Ιστορία. Συνειδη-
τά έγραφε για να μεταφέρει στις επό-
μενες γενιές τη γνώση της ιστορίας της 
Ελλάδας, της διαδρομής του λαού. Η Άλ-
κη Ζέη έζησε ως παιδί στη Σάμο, μαζί με 
τη μεγαλύτερή της αδελφή. Επιστρέφο-
ντας στην Αθήνα οικογενειακώς το 1937, 
φοίτησε αρχικά στην ιδιωτική Ιόνιο Σχο-
λή, όπου γνώρισε τη φίλη της και μετέπει-
τα συγγραφέα, Ζωρζ Σαρή. Η Ζωρζ Σαρή 
περιγράφει τα χρόνια που φοιτούσαν μα-
ζί και τη φιλία της με τη Ζέη στο βιβλίο 
της «Ε.Π.». Τα τελευταία τρία χρόνια του 
γυμνασίου η Ζέη πήγε στην επίσης ιδι-
ωτική Σχολή Αηδονοπούλου. Εκείνη την 

περίοδο ο θείος της, Πλάτων Σωτηρίου 
(αδελφός της μητέρας της), παντρεύτηκε 
τη γνωστή συγγραφέα Διδώ Σωτηρίου, η 
οποία βοήθησε την Άλκη Ζέη να ασχολη-
θεί με τη συγγραφή.

Ο καθαρός τρόπος γραφής της, η 
γλωσσική αρτιότητα, η κριτική στάση 
απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις, 
το χιούμορ και η διεισδυτική ματιά στα 
γεγονότα, είναι τα χαρακτηριστικά των 
έργων της Άλκης Ζέη. «Η αρραβωνια-
στικιά του Αχιλλέα», «Το καπλάνι της 
βιτρίνας» και «Ο μεγάλος περίπατος του 
Πέτρου», συμπεριλαμβάνονται στα δια-
χρονικά βιβλία της σύγχρονης ελληνικής 
λογοτεχνίας. Η Άλκη Ζέη αποτελεί πρέ-
σβειρα της σύγχρονης ελληνικής λογο-
τεχνίας στο εξωτερικό, καθώς το σύνολο 
του έργου της είναι μεταφρασμένο και κυ-
κλοφορεί σε πολλές χώρες ανά τον κό-
σμο. Η ίδια έχει επίσης μεταφράσει από 
τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ρωσικά αρ-
κετά βιβλία. Η Άλκη Ζέη έφυγε από τη 
ζωή σχετικά πρόσφατα, στις 27 Φεβρουα-
ρίου 2020, λίγες μέρες μετά από τη σπου-
δαία ποίητρια, Κική Δημουλά, σε ηλικία 
97 ετών, και ήταν μια μεγάλη απώλεια 
για όλους τους αναγνώστες και θαυμα-
στές της αλλά και για όλη την Ελλάδα.

Ερινίκη Κωστούλα, γ4
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Άλκη
Ζέη

«Από τα μικρά μου χρόνια 
ως σήμερα, έζησα 
έναν πόλεμο, 
δύο εμφύλιους πολέμους, 
δύο δικτατορίες 
και δύο προσφυγιές.
Δεν τα έζησα σαν απλός 
παρατηρητής, αλλά 
παίρνοντας ενεργό μέρος 
κάθε φορά κι έτσι και να 
ήθελα δεν θα μπορούσε 
το συγγραφικό μου έργο 
να μην επηρεαστεί από 
τα γεγονότα αυτά που 
συγκλόνισαν τον τόπο 
μας. 
Άθελά μου η ζωή μου 
μπλέχτηκε μέσα στην 
ιστορία κι έγινα κι εγώ 
ένα κομμάτι της.
Το συγγραφικό μου 
λοιπόν έργο, θέλω δεν 
θέλω, είναι γεμάτο 
ιστορία. 
Αν πέτυχα 
να κάνω τα παιδιά 
να την ακούσουν 
τουλάχιστον, 
το μέλλον θα δείξει»

Δυο σημαντικές απώλειες
για τα ελληνικά γράμματα
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Είσαι ο πρώτος Έλληνας τενίστας, 
που κατάφερε να φτάσει στο Νο5 
της παγκόσμιας κατάταξης. Πόσο 
δύσκολο είναι να φτάσει κανείς σε 
τόσο υψηλό επίπεδο και να διατηρη-
θεί εκεί;
Σίγουρα ήταν πολύ δύσκολο να 

φτάσω στο Νο5, αλλά το πιο δύσκολο 
είναι να παραμείνω εκεί, διότι είναι το 
σημείο που πρέπει να δώσω τον καλύ-
τερο μου εαυτό, ώστε να κάνω τη δια-
φορά. Όταν φτάνεις στην κορυφή, όλοι 
θέλουν να σε ξεπεράσουν, να σε κερ-
δίσουν, ξέρουν πλέον ποιος είσαι, ενώ, 
πριν δεν είχες να χάσεις τίποτα. Η ευ-
θύνη σου πλέον είναι μεγαλύτερη.

Είχες ποτέ κάποιο  πρότυπο που σε 
εμπνέει μέχρι σήμερα;
Ως πρότυπο, όταν ήμουν μικρό παι-

δί, είχαν τον  Roger Federer, ο οποίος 

έκανε απίστευτα πράγματα μέσα στο 
γήπεδο. Κατάφερα να παίξω εναντίον 
του, να είμαι στο ίδιο tour μαζί του και 
όλο αυτό μου φαίνεται απίστευτο. Εί-
ναι φοβερό! Παίζω με τα είδωλά μου 
και μαθαίνω από αυτά.

Πώς νιώθεις που ζεις τον περισσότε-
ρο καιρό μακριά από την Ελλάδα και 
την οικογένειά σου και συνέχεια τα-
ξιδεύεις;
Μου λείπει συχνά η Ελλάδα, η οι-

κογένειά μου και το σπίτι μου, αλλά 
όλες αυτές οι θυσίες που κάνω είναι μέ-
ρος της καριέρας μου. Δε θα μπορούσα 
να παίξω μόνο στην Ελλάδα τένις. Ξέ-
ρω ότι πρέπει να ταξιδέψω για να εκ-
πληρώσω το όνειρό μου.

Πώς είναι η αίσθηση να έχεις προπο-
νητή τον πατέρα σου;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

NEA ΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τσιτσιπά
με τον
Στέφανο

Ευχαριστώ πολύ τον Στέφανο Τσιτσιπά 
για τη συνέντευξη που μου παραχώρη-
σε τον Σεπτέμβριο του 2019 στο Tatoi 
Tennis Club.
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Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, 
μου έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα, 
είμαστε οι καλύτεροι φίλοι, τον εμπι-
στεύομαι και με εμπιστεύεται. Έχουμε 
πολλά κοινά και μου είναι δύσκολο να 
φανταστώ τον εαυτό μου με έναν άλ-
λο άνθρωπο να με καθοδηγεί. Πάντα ο 
πατέρας μου θα είναι αυτός που θα θέ-
λει το καλό μου. 

Ποια είναι η μεγαλύτερή σου νίκη 
ως σήμερα και ποιος ο πιο δύσκολος 
αντίπαλος που έχεις ποτέ αντιμετω-
πίσει;
Η μεγαλύτερη νίκη που έχω πετύ-

χει, είναι μάλλον η νίκη* επί του Rafael 
Nadal φέτος στη Μαδρίτη. Το ότι τον 
νίκησα σε χωμάτινη επιφάνεια το κάνει 
ακόμα πιο σπουδαίο! Κατά την άπο-
ψή μου είναι ένας από τους πιο δύσκο-
λους αντιπάλους και, όταν κερδίζεις 
τον Rafael Nadal, είναι σαν να κερδί-
ζεις δύο αντιπάλους.

Σε ποια επιφάνεια σού αρέσει να παί-
ζεις περισσότερο;
Θα έλεγα σε χωμάτινη επιφάνεια, 

γιατί μεγάλωσα παίζοντας σε αυτές, 
αλλά μου αρέσουν και οι υπόλοιπες. 
Το γρασίδι, για παράδειγμα, είναι κά-
τι ξεχωριστό και είναι μια επιφάνεια 
με μεγάλη ιστορία. Το Wimbledon, 
συγκεκριμένα, είναι από τα πιο ωραία 
τουρνουά που μπορείς να λάβεις μέ-
ρος.

Πώς είναι η ζωή σου, η ζωή ενός αθλη-
τή ο οποίος έχει φτάσει σε τόσο υψη-
λό επίπεδο; Υπάρχουν στερήσεις, πε-
ριορισμοί;
Στη δική μου ζωή δε θα το έλε-

γα. Μπορεί κάποιοι να νομίζουν πως, 
επειδή ταξιδεύεις, στερείσαι τη ζωή 
στη χώρα σου, στερείσαι τους φίλους 
σου. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πά-
ρα πολύ αυτό που κάνω, το ευχαριστιέ-
μαι. Πιστεύω πως μπορώ να πάρω πολ-
λά θετικά στοιχεία από το γεγονός ότι 
επέλεξα να παίζω τένις στη ζωή μου. 
Ταξιδεύω ανά τον κόσμο και βλέπω 

*  Αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος τίτλος που κα-
τέχει είναι το Nitto ATP Finals, που διεξήχθη 
τον Νοέμβριο 2019 στο Λονδίνο.

καινούργιες κουλτούρες. Γνωρίζω και-
νούργιους ανθρώπους, οι οποίοι με βο-
ηθάνε να γίνω εγώ ο ίδιος καλύτερος 
άνθρωπος και να διευρύνω τους ορί-
ζοντές μου. Το να ταξιδεύω και να παί-
ζω τένις είναι το καλύτερο βιβλίο που 
μπορώ να διαβάσω και θέλω να είμαι 
πάντα ένας ταξιδιώτης, ο οποίος έχει 
κάτι καινούργιο να εξερευνήσει.

Γνωρίζουμε πως στο τένις η ψυχολο-
γία του αθλητή κατά τη διάρκεια του 
αγώνα είναι πολύ σημαντική. Τι σκέ-
φτεσαι για να ενθαρρύνεις τον εαυτό 
σου, όταν βρίσκεσαι σε μειονεκτική 
θέση κατά τη διάρκεια του παιχνι-
διού;

Πολλές φορές μιλάω στον εαυτό 
μου, προσπαθώ να σκέφτομαι πάντα 
θετικά. Πιστεύω πως όχι μόνο στο τέ-
νις αλλά και στη ζωή γενικά, εάν σκέ-
φτεσαι θετικά, τα πράγματα συνήθως 
πάνε, όπως τα θέλεις. 

Πώς νιώθεις μετά από μία ήττα;
Πολύ πικραμένος! Γενικά σαν άν-

θρωπος είμαι πολύ συναισθηματικός 
και μου παίρνει πολύ καιρό να ξεπερά-
σω ήττες. Για κάποιους άλλους αθλη-
τές είναι πιο εύκολο. Προσπαθώ να 
αναλύσω το παιχνίδι, να καταλάβω τι 
δεν πήγε σωστά, τι πήγε λάθος. Κά-
τι, επίσης, που με κάνει να νιώσω κα-
λύτερα μετά από μία ήττα είναι να κά-
νω κάτι καλό για τον εαυτό μου, όπως 
ένα χαλαρωτικό μπάνιο ή να εξερευ-
νήσω την πόλη στην οποία βρίσκομαι. 
Μου αρέσει να περνάω λίγο χρόνο μό-
νος μου. Με βοηθάει να έχω καθαρή 
σκέψη για το τι θέλω να καταφέρω στο 
επόμενο τουρνουά.

Σε πόσα τουρνουά παίρνεις μέρος τον 
χρόνο;
Δεν μπορώ να απαντήσω με ακρί-

βεια. Πέρυσι αγωνίστηκα σε 32 τουρ-
νουά, φέτος αυτό θα μειωθεί νομίζω σε 
24-26.

Στον ελεύθερό σου χρόνο, εκτός από 
τένις, εκτός από προπονήσεις, με τι 
ασχολείσαι;
Μου αρέσει να βγάζω φωτογραφί-

ες και να ασχολούμαι με τη βιντεογρα-
φία, συγκεκριμένα έχω ένα Instagram 
account μόνο για τις φωτογραφίες μου. 
Είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει 
να δημιουργώ καινούρια πράγματα και 
να μαθαίνω ξένες γλώσσες. Θέλω πά-
ντα να εμπλουτίζω τις γνώσεις μου και 
να προοδεύω.

Για να φτάσει κανείς σε τόσο υψη-
λό επίπεδο στο τένις και γενικά στον 
αθλητισμό, παίζει ρόλο κατά τη γνώ-
μη σου μόνο το ταλέντο;
Όχι. Το ταλέντο είναι ένα στοι-

χείο το οποίο σε βοηθάει να φτάσεις 
εκεί που θέλεις να φτάσεις, αλλά πι-
στεύω πως, εάν δεν αφιερώσεις πολ-

Μην περιμένεις την ευκαιρία,
δημιούργησέ την!

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας 
ο Στέφανος Τσιτσιπάς παίζει τέ-
νις στο μπαλκόνι του σπιτιού του 
χρησιμοποιώντας τηγάνι αντί για 
ρακέτα και προ(σ)καλώντας τους 
φίλους του.
«Ξεκινάμε να βγαίνουμε έξω, αλλά 
συνεχίζουμε την άσκηση στο σπί-
τι...», λέει με σοβαρό ύφος ο Στέ-
φανος πριν πιάσει το τηγάνι και 
αρχίσει να παίζει. «Πάντα υπάρ-
χει τρόπος να κάνουμε αυτό που 
αγαπάμε, πάντα υπάρχει τρόπος 
να κινηθούμε! Εγώ παίζω τένις χω-
ρίς ρακέτα, εσύ;», είπε απευθυνό-
μενος στους φίλους του.
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Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε 
με το θέατρο;
Είχα κλίση στο θέατρο από πολύ μι-

κρός, γιατί από τη μια οι γονείς μου με 
πήγαιναν πολύ συχνά στο θέατρο και 
από την άλλη είχα την τύχη να πηγαί-
νω στο Σχολείο, στο οποίο φοιτάς και 
εσύ, όπου από το Δημοτικό, από την 
πέμπτη-έκτη τάξη, είχαμε θεατρικούς 
ομίλους που μας έδιναν τη δυνατότητα 
να ανεβάζουμε παραστάσεις. Και μά-
λιστα η πρώτη παράσταση στην οποία 
συμμετείχα και πολλοί συμμαθητές μου 
τη θυμούνται ακόμα και τώρα, χρόνια 
μετά, ήταν «Τα χίλια φεγγάρια» της 
Ολυμπίας Καράγιωργα, της δασκάλας 
μας των Αγγλικών, που είναι μία σημα-
ντική ποιήτρια και συγγραφέας. 

Τι θα προτείνατε σε κάποιο παιδι της 
ηλικίας μου που θέλει να γίνει ηθο-
ποιός;
Θα το συμβούλευα να προσπαθή-

σει να καταλάβει τι είναι αυτό που του 
αρέσει ανεβαίνοντας στη σκηνή και 
να συνειδητοποιήσει ότι, για να μπο-
ρέσεις να πετύχεις σε αυτή την τέχνη, 
πρέπει να είσαι αφοσιωμένος και να 
έχεις ένα κίνητρο βαθύτερο, καλλιτε-
χνικό. Κάτι άλλο που θα συμβούλευα 
τον καθένα θα ήταν να μελετάει πολύ, 
να διαβάζει ποίηση, μυθιστορήματα, 
να βλέπει ταινίες, θέατρο, να παρακο-

λουθεί την επιστήμη, τι γίνεται στην 
εποχή του. Ένα παιδί, για να μπορεί να 
γίνει ηθοποιός, δε φτάνει μόνο να εί-
ναι καλός σε αυτό που κάνει. Ο ηθο-
ποιός πρέπει να έχει μία γνώση του 
κόσμου γύρω του.

Πώς αποφασίζετε κάθε φορά ποιο 
έργο θα ανεβάσετε στο θέατρο;
Είναι πολύ δύσκολη απόφαση, για-

τί σχετίζεται με δύο βασικούς παρά-
γοντες. Ο ένας είναι να επιλέξεις μία 
ιστορία, ένα θεατρικό έργο που να σε 
ακουμπάει, να σου μιλάει, να θεωρείς 
ότι και εσύ μπορείς να μιλήσεις μέσα 
από αυτό, να λέει πράγματα που θα 
ήθελες να πεις και εσύ. Και ο άλλος 
παράγοντας έχει σχέση με μία σειρά 
από εξωτερικά στοιχεία. Δηλαδή σε 
ποιο θέατρο θα το ανεβάσεις, αν εί-
ναι μεγάλο ή μικρό, κεντρικό ή μια μι-
κρή σκηνή και, κυρίως, αν απαιτεί μι-
κρό ή μεγάλο θίασο.

Γιατί επιλέξατε να ανεβάσετε το έργο 
«Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ»;
Το «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια 

Γουλφ» είναι ένα σύγχρονο αριστούρ-
γημα. Θεωρείται modern classic. Γρά-
φτηκε το 1962 και είναι η μήτρα από 
την οποία αργότερα δημιουργήθηκαν 
πάρα πολλά έργα με την ίδια θεματική, 
δηλαδή τον σπαραγμό ενός ζευγαριού 

Μαρκουλάκη
με τον
Κωνσταντίνο

λές ώρες δουλειάς καθημερινά μέ-
σα στο γήπεδο, εάν δεν έχεις το 
σωστό mind set, εάν δεν προπονεί-
σαι σκληρά, εάν δεν ξέρεις τι θέλεις 
από τον εαυτό σου και για ποιο λόγο 
αγωνίζεσαι, δεν καταφέρνεις τίποτα! 
Πιστεύω πως η σκληρή δουλειά και 
η αυτοπεποίθηση που αποκτάς κα-
θημερινά, παίζει πρωταρχικό ρόλο 
στην εξέλιξή σου ως αθλητή.

Πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου με-
τά από 10 χρόνια;
Δεν μπορώ να τον σκεφτώ, για-

τί ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσ-
σει το μέλλον! Θα ήθελα, όμως, να 
είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος 
έχοντας δίπλα μου τους σωστούς 
ανθρώπους.

Τι θα συμβούλευες τα νέα παιδιά 
που κάνουν πρωταθλητισμό στο 
τένις;
Ο δρόμος για να φτάσουν ψηλά 

είναι πολύ δύσκολος. Να στοχεύουν 
πάντα στο να ξεπεράσουν τον εαυτό 
τους και να γίνονται η καλύτερη εκ-
δοχή του, γιατί μόνο έτσι θα προχω-
ρήσουν. Να μην κοιτάνε τι κάνουν οι 
υπόλοιποι, γιατί αυτό είναι μεγάλο 
λάθος, κατά την άποψή μου. Ο κα-
θένας έχει τη δική του προσωπικό-
τητα, τον δικό του χαρακτήρα και εί-
ναι σημαντικό να μείνουν αυτοί που 
είναι και να ξέρουν τι θέλουν. Άλλη 
μία συμβουλή είναι να ταξιδέψουν 
στο εξωτερικό και να εξερευνήσουν 
άλλα μέρη, γιατί αυτό θα τους δώ-
σει τη δυνατότητα να καλλιεργη-
θούν πνευματικά. Δεν μπορείς να 
γίνεις κορυφαίος αθλητής του τένις, 
εάν δεν βγεις από την Ελλάδα.

Ποιοι είναι οι στόχοι σου για την 
επόμενη χρονιά;
Αυτή τη στιγμή είμαι συγκε-

ντρωμένος σε αυτή τη χρονιά, την 
οποία θα προσπαθήσω να ολοκλη-
ρώσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
και να ξανασκεφτώ ως αθλητής τι θέ-
λω να καταφέρω τον επόμενο χρόνο.

Ποιο ειναι το κίνητρό σου;
Μην περιμένεις την ευκαιρία, 

δημιούργησέ την!
Χαρούλα Βιταλιώτη, γ2

NEA ΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
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στο κέντρο της ιστορίας. Η Βιρτζίνια 
Γούλφ το κάνει με έναν τρόπο αριστο-
τεχνικό και ιδιαίτερο. Γιατί οι πρωτα-
γωνιστές και αγαπιούνται και ταυτό-
χρονα μισιούνται  και τρώνε τις σάρκες 
τους και είναι συνωμότες και είναι παί-
κτες και είναι πολύ έξυπνοι και κάνουν 
αστεία και φτάνουν σε ακρότητες. Τα 
κάνουν όλα! Για αυτό η Βιρτζίνια Γούλφ 
θεωρείται κλασικό αριστούργημα και 
πάντα επίκαιρο. Με ενδιέφερε πολύ το 
θέμα και ήθελα πολύ να παίξω και τους 
συγκεκριμένους ρόλους. Το έργο αυτό 
συνδέεται και με το Σχολείο, αφού δι-
δασκόμουν τη «Βιρτζίνια Γουλφ» στα 
αγγλικά, στην ύλη του advanced class 
των αγγλικών του 1987, όταν ήμουν 16-
17 χρονών, με έναν Αμερικανό εξαιρε-
τικό καθηγητή, τον G. Barns. Σκέψου 
ότι βρήκα το βιβλίο από το οποίο άρχι-
σα να δουλεύω την παράσταση. Ήταν 
το βιβλίο μου των αγγλικών του 1987, 
που το έχω ακόμα.

Ποια είναι η αγαπημένη σας σκηνή 
από το έργο «Ποιος φοβάται τη Βιρ-
τζίνια Γουλφ;»
Μπορώ να σου πω ότι αγαπώ πολύ 

το φινάλε. Όταν όλα τελειώνουν, και, 
όταν πια όλη η καταστροφή έχει συμ-
βεί. Όταν όλα τα ψέματα έχουν βγει 
στον αέρα και παρ’ όλα αυτά οι ήρω-
ες αποφασίζουν να συνεχίσουν τη ζωή 
τους μαζί.

Σας αρέσει περισσότερο να σκηνοθε-
τείτε ή να πρωταγωνι-
στείτε;
Με τα χρόνια έχω 

αρχίσει να αισθάνομαι 
ότι μου αρέσει περισσό-
τερο να σκηνοθετώ. Εί-
ναι πολύ ωραία τέχνη 
η σκηνοθεσία, γιατί  σε 
κάνει να αισθάνεσαι σαν 
ένας μικρός θεός.  Σε 
κάθε παράσταση φτιά-
χνεις ένα ολόκληρο σύ-
μπαν, από το σκηνικό 
μέχρι την ατμόσφαι-
ρα, τους ηθοποιούς, τις 
μουσικές, τον ρυθμό, τις 

παύσεις, τα πάντα! Είναι μια πολύ εν-
διαφέρουσα πνευματική διεργασία. Η 
σκηνοθεσία έχει κάτι πολύ ενδιαφέ-
ρον το οποίο, όταν το ολοκληρώνεις, 
το αποχωρίζεσαι. Η υποκριτική έχει 
κάτι δύσκολο, ότι πρέπει να συνεχί-
ζεις να παίζεις το ίδιο έργο για πολλές 
παραστάσεις. Και αυτό, πολλές φορές 
είναι ευχάριστο αλλά και δυσάρεστο 
και ψυχοφθόρο. 

Προτιμάτε να πρωταγωνιστείτε στο 
θέατρο ή στην τηλεόραση, μιας και 
πρόσφατα παίξατε στο «Λόγω Τιμής, 
20 χρόνια μετά»;
Είχα πολλά χρόνια να παίξω στην 

τηλεόραση, από το 2007, όταν εσύ 
ήσουν σαν το γιό μου, δύο χρονών. Δεν 
με ξέρεις από την τηλεόραση καθόλου. 
Εκείνα τα χρόνια, πριν από το 2007, εί-
χα παίξει σε πολλά σήριαλ και μάλιστα 
σε πολλά καλά σήριαλ. Και πρέπει να 
σου πω ότι τα ευχαριστήθηκα. Παρόλα 
αυτά η τέχνη ενός ηθοποιού ξεδιπλώ-
νεται στο θέατρο. Θα μου άρεσε πολύ 
να παίξω στον κινηματογράφο, αλλά 
στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν έχουμε 
πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή κινημα-
τογραφικών ταινιών. Όταν, όμως, μου 
δίνεται η ευκαιρία το κάνω.

Ποιος είναι ο αγαπημένος σας θεατρι-
κός συγγραφέας;
Δε θα μπορούσα εύκολα να διαλέ-

ξω, γιατί έχω αγαπήσει πολύ διαφο-
ρετικά έργα, πολλών διαφορετικών 

συγγραφέων. Δεν αγαπάω έναν συγ-
γραφέα, αγαπάω έργα. Αγάπησα πο-
λύ τον «Πουπουλένιο», αγαπάω πολύ 
τη «Βιρτζίνια Γουλφ», αγαπάω πολύ 
τον «Οιδίποδα του Σοφοκλή». Αγα-
πώ πολύ τον Σαίξπηρ και τα έργα του, 
τον Σοφοκλή περισσότερο από τους 
τρεις τραγικούς. Θαυμάζω πολύ και 
σύγχρονους συγγραφείς, όπως τον 
Μάρτιν Μακ Ντόνα που έγραψε τον 
«Πουπουλένιο», τον ΜακΦέρσον που 
έγραψε τον «Φάρο».

Ποιος ρόλος από αυτούς που έχετε 
παίξει είναι ο αγαπημένος σας;
Πάλι είναι πολύ δύσκολο να διαλέ-

ξεις, είναι σαν να διαλέγεις ανάμεσα 
στα παιδιά σου. Έχω υποδυθεί σπου-
δαίους ρόλους, τον Άμλετ στο Εθνικό 
Θέατρο, τον Ιππόλυτο, τον Οιδίποδα. 
Ίσως ο Χατούριαν Χατούριαν από τον 
«Πουπουλένιο» είναι αυτός που αγα-
πώ περισσότερο.

Ποιο ρόλο θα θέλατε να υποδυθείτε 
στο μέλλον;
Ένας ρόλος που αγαπάω και θα 

ήθελα να υποδυθώ στο μέλλον είναι ο 
Σιρανό ντε Μπερζεράκ.

Πώς ήταν να συναντάτε πάλι, 20 χρό-
νια μετά, ηθοποιούς που είχατε συ-
νεργαστεί στο παρελθόν στο σήριαλ 
«Λόγω Τιμής»;
Ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί με 

αυτούς τους ηθοποιούς, όταν δουλέ-
ψαμε μαζί στο «Λόγω Τιμής» 
ήμασταν 25-26 χρονών. Με 
τα χρόνια αλλάξαμε και γί-
ναμε διαφορετικοί, κάποιοι 
είμαστε πιο κοντινοί φίλοι, 
κάποιοι απομακρύνθηκαν. 
Αυτό που αισθάνθηκα είναι 
ότι, όταν υπάρχουν πραγ-
ματικά αληθινές σχέσεις, 
διατηρείται μία βαθιά φι-
λία, ακόμα κι αν δε βλεπό-
μαστε τόσο πολύ, ακόμα κι 
αν έχουμε αλλάξει σαν άν-
θρωποι ο καθένας από εμάς.

Αλεξάνδρα
Μπαρκούζου, γ5

Κωνσταντίνο
Ο ηθοποιός πρέπει να έχει μία γνώση 
του κόσμου γύρω του
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Ποια είναι η σχέση σας με το «Μαζί 
για το Παιδί;».
Είμαι Πρόεδρος στην ένωση Μα-

ζί για το Παιδί, όπου βοηθάμε περί-
που 35.000 παιδιά τον χρόνο, παιδιά 
που είναι σε ανάγκη, δηλαδή έρχονται 
αντιμέτωπα με τη φτώχεια, την αρρώ-
στια, την κακοποίηση ή την αναπηρία.

Ποια ήταν η αρχική ιδέα για το Μα-
ζί για το Παιδί;
Πριν από 22 χρόνια αποφασίσα-

με να ενωθούμε 10 σωματεία για να 
μπορούμε να είμαστε πιο αποτελε-
σματικοί και να βοηθάμε περισσότε-
ρα παιδιά.

Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε 
με τον εθελοντισμό;
Με τον εθελοντισμό ασχολούμαι 

εδώ και πολλά χρόνια, συγκεκριμένα 
από το 1982. Εκείνη τη χρονιά έτυχε 
να γνωρίσω τη μαμά ενός παιδιού το 
οποίο είχε σύνδρομο down και, ξεκι-
νώντας να τη βοηθάω, κατέληξα εδώ 
που είμαι σήμερα.

Ποιοι είναι οι στόχοι του Οργανι-
σμού σας;
Οι στόχοι είναι να μπορέσουμε 

να εξαπλωθούμε σε πολλά μέρη μέ-
σα στην Ελλάδα και να κάνουμε ακό-
μα περισσότερες συνεργασίες και με 
άλλα σωματεία για να μπορεί να είναι 

το έργο μας πιο ουσιαστικό και να κα-
λύπτει μεγαλύτερο αριθμό παιδιών τα 
οποία χρειάζονται βοήθεια.

Τι σας ευχαριστεί περισσότερο στη 
δουλειά σας;
Με ευχαριστεί η ουσιαστική προ-

σφορά, όπου υπάρχει ανάγκη.

Με ποιους τρόπους μπορούμε ως 
μαθητές να στηρίξουμε το έργο σας;
Με προσωπική εργασία, συμμε-

τέχοντας σε διάφορες εκδηλώσεις 
που κάνουμε και βοηθώντας είτε σε 
μπαζάρ, είτε μαζεύοντας τρόφιμα, εί-
τε φτιάχνοντας κάποια πράγματα. 
Μπορείτε ακόμα να μας στηρίξετε μέ-
σα από προγράμματα συγκέντρωσης 
πραγμάτων, στα οποία μάς έχει βοη-
θήσει και το Κολλέγιο επανειλημμένα. 
Με παιχνίδια, επίσης, μέσω του Secret 
Santa τα Χριστούγεννα, είτε τα Easter 
Bunny, είτε μαζεύοντας σχολικά είδη 
τον Σεπτέμβριο. 

Εσάς ποια είναι η σχέση μας με το 
Κολλέγιο;
Το Σχολείο αυτό, παρόλο που δεν 

είμαι απόφοιτος, το αγαπάω πάρα πο-
λύ. Εκεί πήγαν τα παιδιά μου και ελπί-
ζω τώρα να πάνε και τα εγγόνια μου. 
Πιστεύω πραγματικά ότι είναι ένα 
από τα καλύτερα σχολεία που υπάρ-
χουν.

Στηρίζοντας τα Παιδιά που έχουν Ανάγκη

Αλεξάνδρα
Μαρτίνου
με την

Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου, 
πρόεδρος της Ένωσης 

Μαζί για το Παιδί, 
είναι ένα άτομο που βάζει 

τους άλλους πάνω 
από τον εαυτό της. 

Σε μια σύντομη συνέντευξη, 
παρουσιάζει στους μαθητές  του

Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών 
τα βασικά χαρακτηριστικά 

της δουλειάς της και μας δίνει 
πληροφορίες για το πώς μπορούμε 

να ενεργοποιηθούμε 
και να βοηθήσουμε και εμείς.

NEA ΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Με ευχαριστεί η ουσιαστική 
προσφορά, όπου υπάρχει ανάγκη

Κωνσταντίνα Βεκρή, γ1



Ο πολιτισμός της Αρχαίας Αιγύπτου είναι ένας από 
τους αρχαιότερους στον κόσμο. Επηρέασε πολ-
λούς άλλους πολιτισμούς και εμπνέει εδώ και αι-
ώνες ανθρώπους από όλες τις άκρες της υφηλίου. 

Αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού και μελέτης παγκοσμίως για 
τα σημαντικά του επιτεύγματα, ενώ τα εντυπωσιακά του αρ-
χιτεκτονήματα προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρό-
νο. Αν και όλοι έχουν μία γενική ιδέα για τον πολιτισμό αυτό, 
ίσως να αγνοούν μερικές συναρπαστικές πληροφορίες.

Δεν ταριχεύονταν μόνο οι άνθρωποι αλλά και τα ζώα. 
Στην Αίγυπτο έχουν ανακαλυφθεί πάνω από 70 εκατομμύρια 
ταριχευμένα ζώα! Τα ζώα ταριχεύονταν για θρησκευτικούς λό-
γους, καθώς μουμιοποιημένες γάτες, πουλιά και άλλα ζώα θά-
βονταν στους ναούς για να τιμήσουν τις αιγυπτιακές θεότητες. 
Οι Αιγύπτιοι λάτρευαν συγκεκριμένα ζώα, γιατί πίστευαν ότι 
ήταν οι ενσαρκώσεις θεοτήτων. Αυτή η συνήθεια άκμασε κα-
τά την εικοστή έκτη δυναστεία, όπου οι άνθρωποι άρχισαν να 
μουμιοποιούν κάθε ζώο ενός συγκεκριμένου είδους ως προ-
σφορά προς τον θεό που αντιπροσώπευε.

Μεταθανάτια ζωή. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι ο 
άνθρωπος συνεχίζει να ζει στον Κάτω Κόσμο, όπως ακριβώς 
ζούσε πριν και ότι μετέφερε μαζί του το σώμα, την προσωπι-
κότητα, το πνεύμα, την ψυχή, το όνομά του και τη σκιά του. Γι’ 
αυτό και συντηρούσαν το σώμα με το τελετουργικό της μου-
μιοποίησης. Επομένως, σύμφωνα με την αιγυπτιακή αντίλη-
ψη περί θανάτου, κάθε άνθρωπος που έφερε μαζί του μετά το 
θάνατό του τα προαπαιτούμενα και υποβαλλόταν σε μουμιο-
ποίηση θα περνούσε σε έναν επουράνιο παράδεισο.

Πρώτη γυναίκα Φαραώ. Η Χατσεψούτ θεωρείται η πρώ-
τη γυναίκα Φαραώ και ανήκε στην 18η Δυναστεία της Αρχαίας 
Αιγύπτου. Η Χατσεψούτ ντυνόταν ως άντρας Φαραώ και φο-
ρούσε ψεύτικη γενειάδα. Η βασιλεία της ήταν ειρηνική με την 
κατασκευή μεγάλων έργων, όπως ο ναός της στο Ντέιρ ελ 
Μπάχρι και ασχολήθηκε με την οικονομική ανάπτυξη της 
Αιγύπτου.

Ιερογλυφικά. Τα ιερογλυφικά αποτελούν μία από τις αρ-
χαιότερες γραφές. Αν και κανείς δεν έχει μετρήσει ποτέ του τον 
ακριβή αριθμό, φαίνεται ότι υπάρχουν έως και 700 ιερογλυφι-
κά. Μερικά ιερογλυφικά με τη σημασία τους:

Μαριλένα Λυκιαρδοπούλου, γ4

ISTORYΑρχαία Αίγυπτος
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Για να φτάσεις στη σκωτσέ-
ζικη πρωτεύουσα, πρέπει να 

πάρεις το τρένο από τον κεντρι-
κό σταθμό King’s Cross στο Λον-
δίνο και να διασχίσεις το κεντρι-
κό Ηνωμένο Βασίλειο με μία πολύ 
όμορφη διαδρομή περίπου πεντέ-
μισι ωρών. Το τρένο περνάει μέσα 
από τα καταπράσινα λιβάδια της 
αγγλικής επαρχίας, τα ομοιόμορ-
φα μικρά χωριά, τους ποταμούς και 
τις λίμνες, ενώ παράλληλα διασχί-
ζει πολλές αγγλικές πόλεις όπως 
η  York και το Newcastle. Μετά 
τα σύνορα Αγγλίας και Σκωτίας, 
το τοπίο αλλάζει λίγο και γίνεται 
πιο απότομο, με γκρεμούς στη θά-
λασσα και σκούρα δάση. Καθώς το 
τρένο μπαίνει στον κεντρικό σταθ-
μό του Εδιμβούργου, το μεγαλο-
πρεπές κάστρο είναι ορατό.

Το Εδιμβούργο αποκαλεί-
ται συχνά «Αθήνα του Βορρά», 
αφού η ρυμοτομία του είναι πα-
ρόμοια με αυτή της Αθήνας. Στο 
κέντρο της πόλης και στο ψηλό-

Εδιμβούργο
και άλλες περιοχές στη Σκωτία

τερο σημείο της, βρίσκεται το 
Κάστρο του Εδιμβούργου, το 
οποίο ταυτίζεται με την Ακρό-
πολη. Από το σημείο αυτό στο 
βάθος, σε απόσταση με το κέ-
ντρο της πόλης, διακρίνεται το 
λιμάνι του Leith, το οποίο θυμί-
ζει τον Πειραιά. Άλλη ομοιότη-
τα της πόλης με την Αθήνα εί-
ναι η αξία της πολιτισμικής της 
κληρονομιάς και των θαυμα-
στών της μνημείων. Όπως προ-
ανέφερα, το παραδοσιακό με-
σαιωνικό Κάστρο δεσπόζει στον 
λόφο του κέντρου. Η κεντρική 
πλατεία του κάστρου, η πλα-
τεία του Στέμματος, περιλαμβά-
νει μεταξύ άλλων το παλάτι που 
διέμενε η βασιλική οικογένεια 
της Σκωτίας μέχρι τον Μεσαίω-
να, το δωμάτιο στο οποίο γεννή-
θηκε ο Βασιλιάς Τζέιμς ΣΤ΄ της 
Σκωτίας, καθώς και το μνημείο 
των Σκωτσέζων πεσόντων στους 
Παγκόσμιους Πολέμους. Η θέα 
είναι σαγηνευτική. Φαίνεται 
ολόκληρη η πόλη, οι δρόμοι, ο 
σταθμός και η θάλασσα στο βά-
θος. Κατεβαίνοντας από το Κά-
στρο, περπατάω στον κεντρικό 
πεζόδρομο της παλιάς πόλης, το 
Royal Mile. Σε αυτόν τον δρόμο, 

βρίσκονται τα πιο γνωστά κτί-
ρια της πόλης όπως ο Καθεδρι-
κός Ναός, η Βουλή της Σκωτίας 
και άλλα κυβερνητικά κτίρια. Ο 
πλακόστρωτος δρόμος περιβάλ-
λεται από γοτθικούς ναούς, κα-
ταστήματα με προϊόντα γνήσιου 
σκωτσέζικου μαλλιού που είναι 
το παραδοσιακό υλικό της Σκω-
τίας, ενώ παράλληλα η θάλασσα 
είναι ορατή στο βάθος. Ο δρό-
μος αυτός καταλήγει στο Παλά-
τι Holyroodhouse, την επίσημη 
κατοικία της Βασίλισσας Ελισ-
σάβετ Β’ στην πρωτεύουσα της 
Σκωτίας. Η νέα πόλη περιλαμ-
βάνει κυβερνητικά κτίρια, ξε-
νοδοχεία και έχει πολλά κομψά 
προάστια που μαζί με την παρα-
δοσιακή παλιά πόλη και τις σκω-
τσέζικες γεύσεις, όπως το σκω-
τσέζικο μοσχάρι και το κρέας 
Haggis, δίνουν μία κοσμοπολί-
τικη εικόνα στο Εδιμβούργο.

Βγαίνοντας από το Εδιμ-
βούργο, το ταξίδι μου συνεχίζε-
ται στα βόρεια της χώρας. Παίρ-
νω το τρένο και περνώ από μία 
διαδρομή στις κορυφές των χιο-
νισμένων βουνών της Σκωτίας, 
με ομίχλη και ρυάκια να τρέχουν 
από κάθε κορυφή. Κάθε τόσο το 
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χουν από κάθε κορυφή. Τα χωριά 
εκεί πάνω είναι πιο απομονωμέ-
να και οι σταθμοί τους μικρότε-
ροι, σε αντίθεση με τα χωριά της 
πεδινής χώρας. Σταδιακά, το τρέ-
νο αρχίζει την κατάβαση και μετά 
από λίγο μπαίνουμε στον σταθμό 
της Γλασκόβης. Η Γλασκόβη, αν 
και όχι πρωτεύουσα, είναι η μεγα-
λύτερη πόλη της Σκωτίας σε έκτα-
ση και πληθυσμό. Είναι σχετικά πιο 
μοντέρνα και δεν έχει την ιστορία 
του Εδιμβούργου. Παρόλα αυτά, η 
σοβαρότητα και η κομψότητά της 
την καθιστούν μοναδική. Οι μεγά-
λες πλατείες με τα επιβλητικά κτί-
ρια, οι φαρδιοί δρόμοι, ο Καθεδρι-
κός Ναός και το διάσημο μουσείο 
Kelvingrove με ενδιαφέροντα εκθέ-
ματα όλων των κατηγοριών προσ-
δίδουν μια γοητεία στην πόλη. Εκεί 
το ταξίδι μου τελειώνει. Μετά από 
κάποιες μέρες, παίρνω το τρένο και 
επιστρέφω στο Λονδίνο. Η εμπει-
ρία αυτή ήταν πραγματικά ξεχω-
ριστή. Μέσω αυτής θαύμασα πα-
νέμορφα τοπία, ένιωσα τον ρυθμό 
ζωής στις πιο κοσμοπολίτικες πό-
λεις του Βασιλείου, επισκέφθηκα 
από κοντά ιστορικά σημεία που 
είχα ακούσει προηγουμένως και 
γνώρισα τον σκωτσέζικο πολιτι-
σμό. Διαθέτοντας από μεγαλοπρε-
πείς πόλεις με τους γοτθικούς να-
ούς και κάστρα, δάση, λίμνες μέχρι 
απομονωμένα ορεινά χωριουδάκια, 
η Σκωτία είναι ικανή να ικανοποιή-
σει κάθε επισκέπτη. Ελπίζω να κα-
ταφέρω να ξαναπάω σύντομα!

Άρης Τσομώκος, γ8

τρένο σταματάει σε σταθμούς μι-
κρών τοπικών χωριών με γοτθι-
κές εκκλησίες. Το τοπίο αποπνέει 
μία αίσθηση μεγαλοπρέπειας αλ-
λά και γαλήνης. Μετά από περί-
που τρεις ώρες, φτάνω στην πό-
λη του Inverness, τη μεγαλύτερη 
πόλη της Βόρειας Σκωτίας. Η πό-
λη είναι μικρή αλλά κομψή με τον 
ποταμό Ness να τη διασχίζει. Από 
την πόλη αυτή μέχρι την απένα-
ντι μεριά του Ηνωμένου Βασι-
λείου εκτείνεται η τεράστια και 
θρυλική Λίμνη Λοχ Νες. Από το 
Inverness, λοιπόν, παίρνω το λε-
ωφορείο για να φτάσω στην άλλη 
άκρη της χώρας μετά από μία δι-
αδρομή δύο ωρών δίπλα στη Λί-
μνη. Ο δρόμος περιβάλλεται από 
βλάστηση, πυκνή αυτή τη φορά 
σε αντίθεση με τις παγωμένες 
κορυφές, και σκούρα δέντρα που 
αγκαλιάζουν την πλαγιά. Στην 
όχθη της λίμνης δεσπόζέι το με-
σαιωνικό κάστρο Urquhart.

Μετά από τη διαδρομή μέσα 
στη σκούρα λίμνη, στα απότο-
μα βουνά, στα δέντρα και με τις 
χιονισμένες κορυφές να διαφαί-
νονται στο βάθος, φτάνω στην 
άλλη μεριά της λίμνης, και συ-
νεπώς, και στην ακτή της χώ-
ρας που βρέχεται από τον Ατ-
λαντικό Ωκεανό. Εκεί διαμένω 
στο παραθαλάσσιο γραφικό χω-
ριό Fort William, στο οποίο εί-
ναι έντονη η αλιευτική δραστη-
ριότητα. Το χωριό βρίσκεται 
στις ακτές ενός κόλπου που ει-
σέρχεται στην ξηρά και έτσι εί-

ναι σχετικά κοντά σε προορι-
σμούς ορειβασίας στα βουνά και 
περιπάτου. Παρόλα αυτά, το χω-
ριό διατηρεί τον παραθαλάσσιο 
χαρακτήρα του ακόμα και στις 
γεύσεις του όπως είναι ο σκω-
τσέζικος σολομός και η παρα-
δοσιακή σούπα με θαλασσινά. 
Τα άγρια βουνά των Highlands, 
όπως αποκαλούνται, είναι ορει-
βατικοί προορισμοί και μαγευ-
τικά φυσικά τοπία. Από το χω-
ριό αυτό ξεκινά ο σιδηρόδρομος 
που χρησιμοποιήθηκε στην ται-
νία του Harry Potter και καταλή-
γει σε ένα άλλο παραθαλάσσιο 
χωριό, το Mallaig, από το οποίο 
αναχωρούν δρομολόγια για τα 
νησιά της Σκωτίας καθημερινά. 
Στη διαδρομή από το ένα χωριό 
στο άλλο διασχίζω και τη μεγά-
λη πέτρινη γέφυρα με τις καμά-
ρες, η οποία φαίνεται πολλές 
φορές στην ταινία (Glenfinnan 
Viaduct). Η θέα είναι μαγευτι-
κή. Από τη μία μεριά της γέφυ-
ρας διακρίνονται τα απότομα 
βράχια πάνω στα οποία σκάει η 
φουρτουνιασμένη θάλασσα και 
από την άλλη οι κορυφές.

Φεύγοντας από τα βόρεια, 
κατευθύνομαι νότια στον τελι-
κό μου προορισμό, τη Γλασκό-
βη. Για να φτάσω εκεί, παίρνω το 
επαρχιακό τρένο το οποίο δια-
σχίζει τις κορυφές. Η βλάστηση 
πάλι εξασθενεί λόγω του κρύου. 
Ύπάρχει πολλή ομίχλη και κά-
θε τόσο εμφανίζεται μία λίμνη, 
ενώ διακρίνονται ρυάκια να τρέ-
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Το Ελσίνκι είναι η 
πρωτεύουσα της 

Φινλανδίας και μία από 
τις ομορφότερες πόλεις 
της βόρειας Ευρώπης. Η 
μικρή αυτή πόλη, με πλη-
θυσμό ένα εκατομμύριο 
κατοίκους, γοητεύει τον επισκέ-
πτη με τη μοναδική ομορφιά της. 
Μία από τις μεγαλύτερες ιδιομορ-
φίες του Ελσίνκι είναι η εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική της, 
η οποία αποτελεί ένα μείγμα μο-
ντέρνου, ρώσικου, art nouveau και 
νεοκλασικού στυλ. Ιδιαίτερα εντυ-
πωσιακές είναι επίσης οι εκκλησί-
ες της πόλης, όπως ο λουθηρανικός 
καθεδρικός ναός, ο ρώσικος ναός 
Ουσπένσκι και η εκκλησία Τεμπε-
λιαούκιο, η οποία διαθέτει πέτρι-
νους τοίχους και χάλκινη οροφή με 

Μόναχο
Η καρδιά της Γερμανίας

Το Μόναχο, μια από τις με-
γαλύτερες και πιο πρωτοπο-

ριακές πόλεις της Γερμανίας, είναι 
αναμφισβήτητα ένα σημαντικό οι-
κονομικό και πολιτισμικό κέντρο.

Το Μόναχο προσφέρει στον 
ταξιδιώτη αξέχαστες εμπειρίες και 
έντονες συγκινήσεις. Έχει συνδεθεί 
πλήρως με το Deutsches Museum, 
το μεγαλύτερο μουσείο τεχνολογί-
ας στον κόσμο. Για τους ταξιδιώ-
τες που ενδιαφέρονται για το πώς 
μοιάζει ο πρώτος ηλεκτρονικός 
υπολογιστής ή πώς ένιωθαν οι με-
ταλλωρύχοι μέσα στα ασφυκτικά 
ορυχεία, το μουσείο τεχνολογίας 
του Μονάχου είναι ο ιδανικός προ-
ορισμός. Μια άλλη ενδιαφέρουσα 
δραστηριότητα για όποιον επισκε-
φτεί το Μόναχο είναι μία βόλτα 
στον ζωολογικό κήπο Hellabrum. 

180 παράθυρα. Άλλα σημαντικά 
μνημεία είναι το φρούριο Σουο-
μενλίνα, το οποίο χτίστηκε από 
τους Σουηδούς μετά τον μεγάλο 
βόρειο πόλεμο και βρίσκεται σε 
ένα μικρό νησί κοντά στην πό-
λη, το μνημείο Σιμπέλιους προς 

τιμήν του ομώνυμου Φινλανδού 
συνθέτη, ο εντυπωσιακός ζωο-
λογικός κήπος, ο οποίος επίσης 
βρίσκεται πάνω σε ένα μικρό νη-
σί και το μουσείο μοντέρνας τέ-
χνης Κιάσμα.

Φίλιππος Φούφας, γ8

Ο επισκέπτης μπορεί να παρα-
τηρήσει στον ζωολογικό κήπο 
εκατοντάδες είδη ζώων, να γευ-
ματίσει σε μία από τις πολλές κα-
ντίνες που διαθέτει το πάρκο και 
να αγοράσει αναμνηστικά από το 
κατάστημα του κή-
που. Ακόμη για τους 
λάτρεις των αυτοκι-
νήτων η πόλη βρί-
σκεται λίγα χιλιό-
μετρα μακριά από 
το μουσείο της με-
γάλης αυτοκινητο-

βιομηχανίας BMW.
Το Μόναχο διαθέτει όμορφα 

αξιοθέατα που αξίζει ο κάθε τα-
ξιδιώτης να δει, να παρατηρήσει 
αλλά, κυρίως, να θαυμάσει.

Γιώργος Νάκας, β5

Ελσίνκι
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Έναν εξαιρετικό προορισμό 
στην κεντρική Ευρώπη απο-

τελεί η Πράγα.  Χτισμένη τον Με-
σαίωνα, η τσεχική πρωτεύουσα δεν 
έχει πασίγνωστα αξιοθέατα, όπως οι 
δημοφιλέστεροι ευρωπαϊκοί προο-
ρισμοί, αλλά χαρακτηρίζεται από 
την υπέροχη αρχιτεκτονική της. 
Διαθέτοντας πολύχρωμα μπαρόκ 
κτήρια και πανέμορφες εκκλησί-
ες γοτθικού ρυθμού μέχρι μεσαιω-
νικά παλάτια και κλασικές πλατεί-
ες, η πόλη μπορεί να ικανοποιήσει 
και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. 

Η Γέφυρα του Καρόλου, η 
Πλατεία της Παλιάς Πό-
λης και ο Καθεδρικός Να-
ός του Αγίου Βίτου είναι 
μερικά μόνο από όσα έχει 
να προσφέρει. Είναι σί-
γουρο πως μία απόδραση 
στη μαγευτική αυτή πό-
λη, οποιαδήποτε εποχή 
του χρόνου, θα μείνει αξέ-
χαστη σε κάθε επισκέπτη. 
Εξάλλου, αρκεί μόνο μία 
βόλτα στην Πράγα, για να 
κερδίσει οποιονδήποτε!

Φίλιππος Χατζήμπεης, γ8

Πράγα

Βερολίνο
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Το Βερολίνο είναι μία  από 
τις πιο μεγάλες πόλεις της 

Γερμανίας, ένα καταπληκτικό  μέ-
ρος με απίστευτα αξιοθέατα.  Οι 
μέρες εκεί περνάνε γρήγορα, γε-
μάτες με απίστευτες αναμνήσεις  
για  κάθε άνθρωπο που επισκέ-
πτεται αυτή την υπέροχη πόλη. 
Καθώς μπαίνεις στην πόλη, βλέ-
πεις σε κάθε δρόμο ένα παλιό πα-
λάτι ή  ένα αρχαίο κάστρο που 
κρύβει μέσα του απίστευτες ιστο-
ρίες . Το Βερολίνο φημίζεται ακό-
μα για τα μικρά μαγαζιά του  κα-
θώς και τις καφετερίες και τα εστιατόριά  του. Επιπρόσθετα 
είναι μια πόλη με ανθρώπους από όλον τον κόσμο που σπου-
δάζουν  ή  ψάχνουν για δουλειά,  κάτι που κάνει τον επισκέ-
πτη να νιώθει μία οικειότητα, ακόμα και αν το  επισκέπτεται 
για πρώτη φορά. 

Δημήτρης Χούτας, α8



 z Πυρσός, δάδα: Ο πυρσός που κρατά στο δεξί χέ-
ρι συμβολίζει τη διαφώτιση του κόσμου και «φω-
τίζει» στον λαό τον δρόμο για την ελευθερία.

 z Ακτίνες στο στέμμα της: Οι επτά ακτίνες στο στέμ-
μα του αγάλματος λέγεται ότι αντιπροσωπεύουν τις 
επτά ηπείρους ή τις επτά θάλασσες. Παρόλα αυ-
τά, σύμφωνα με άλλη εκδοχή, οι ακτίνες αποτελούν 
φωτοστέφανο και προβάλλουν τη διάδοση του πο-
λιτισμού και μία μεγαλειώδη, «θεϊκή» κατά κάποιο 
τρόπο, όψη του έργου.

 z Πλάκα: Η πλάκα που κρατά στο αριστερό της 
χέρι γράφει το εξής: July IV, MDCCLXXVI που 
είναι η ημερομηνία της αμερικανικής ανεξαρτη-
σίας (4 Ιουλίου 1776). Τονίζει την τήρηση των 
νόμων.

Άγαλμα 
της Ελευθερίας

 z Σπασμένες αλυσίδες και κεφαλή 
τσεκουριού: Βρίσκονται στα πό-
δια της γυναίκας και συμβολίζουν 
το τέλος της τυραννίας, κάθε μορ-
φής υποταγής και καταπίεσης και 
την έναρξη μίας γόνιμης περιόδου.

 z Κίνηση στο πόδι του αγάλματος: 
Ουσιαστικά είναι μία λεπτομέρεια 
που σχεδιάστηκε για αισθητικούς 
λόγους και δείχνει ότι το άγαλμα 
είναι «οδηγός» του λαού στο μονο-
πάτι της ελευθερίας, το οποίο φω-
τίζει με τον πυρσό!

 z Ελληνικό στοιχείο αγάλματος: 
Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, το 
άγαλμα έχει και ελληνικά στοιχεία. 
Εκτός από τα ρούχα του, το δεύ-
τερο δάχτυλο του ποδιού της είναι 
μακρύτερο από το μεγάλο, έχει δη-

λαδή το αρχαίο ελληνικό πόδι και 
φοράει σανδάλια.

Άρης Τσομώκος, γ8

Συμβολισμοί
& γενικά 
χαρακτηριστικά
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νημεία του Κόσμου

Το επιβλητικό αυτό κτίσμα ήταν δώρο της Γαλλίας 
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προκειμένου 

να εξασφαλιστεί διεθνής φιλία μεταξύ των δύο κρατών. 
Ήταν πρόταση του Γάλλου πολιτικού Εντουάρ ντε Λαμπου-
λέ και σχεδιαστές του υπήρξαν ο Φρεντερίκ Μπαρτολντί 
και ο διάσημος μηχανικός Γκουστάβ Άιφελ. Είναι κατασκευ-
ασμένο από λεπτά φύλλα χαλκού και η φλόγα του πυρσού 
που κρατάει καλύφθηκε το 1986 με φύλλα χρυσού 24 κα-
ρατίων. Αρχικά, κατασκευάστηκε στο Παρίσι, μεταφέρθηκε 
στη Νέα Ύόρκη, συναρμολογήθηκε ξανά και εγκαινιάστηκε 
το 1886. Τη χρονιά εκείνη αποτελούσε την ψηλότερη κατα-
σκευή της πόλης. Πρόκειται για το άγαλμα μιας γυναίκας 
που φορά μανδύα και κρατά έναν πυρσό και μία πλάκα. Λέ-
γεται ότι το πρόσωπο της γυναίκας διαμορφώθηκε σύμφω-
να με τη μητέρα ενός από τους σχεδιαστές. Κοιτά νοτιοανα-
τολικά και όλα τα πλοία που μπαίνουν στο λιμάνι έχουν τη 
δυνατότητα να το θαυμάσουν. Αντιπροσωπεύει την Ελευ-
θερία, όπως μαρτυρά και το όνομά του, τη Δημοκρατία, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την ελπίδα. Αποτελεί το χαρα-
κτηριστικότερο σύμβολο της Νέας Ύόρκης και κατ’ επέκτα-
ση των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκτός όμως από τον γενικό 
συμβολισμό κρύβει και πολλούς επί μέρους:

M



Βουλή των Ελλήνων. Έμβλημα της νεότερης Αθήνας και σύμ-
βολο της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Βουλή των Ελλήνων είναι ένα 

από τα παλαιότερα δημόσια κτίρια της πρωτεύουσας. Το κτήριο χτίστη-
κε την περίοδο 1836-1843 σε σχέδια του Φρίντριχ φον Γκέρτνερ, επίσημου 
αρχιτέκτονα της Βαυαρίας. Το κτήριο αποτέλεσε την κατοικία του βασι-
λιά Όθωνα και της Αμαλίας το 1843. Ύστερα από αρκετά χρόνια, το 1909, 
ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε ολοκληρωτικά την κεντρική πτέ-
ρυγα. Το 1918 η Βουλή μετατρέπεται σε νοσοκομείο τραυματιών πολέμου. 
Δέκα χρόνια μετά αποφασίζεται η κατασκευή του μνημείου του άγνωστου 
στρατιώτη μπροστά από το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων προς τιμην 
των πεσόντων στους πολέμους.

Γιώργος Νάκας, β5

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών άνοιξε τις πύλες του για πρώτη φορά το 1991 και 

έγινε ισχυρός πόλος έλξης της πολιτιστικής ζωής της Αθήνας. 
Η κύρια αίθουσα συναυλιών του Μεγάρου, που ονομάζεται «αί-
θουσα Χρήστος Λαμπράκης» έχει χωρητικότητα περίπου 2.000 
ατόμων. Το Μέγαρο φημίζεται για τους μεγάλους πολυελαίους 
του. Ο ένας από αυτούς έχει ύψος 14 μέτρα.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα από 
τα νεότερα αξιοθέατα της πρωτεύουσας είναι το Κ.Π.Ι.Σ.Ν, όπου 

στεγάζεται η νέα Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος καθώς και η Εθνική 
Λυρική Σκηνή. Το Ίδρυμα φημίζεται για το θεόρατο πάρκο του όπου 
μπορεί κανείς να ασχοληθεί με διάφορες δραστηριότητες. Είναι το 
πρώτο έργο του Ιταλού αρχιτέκτονα Renzo Piano στην Ελλάδα. Το 
τιτάνιο αυτό έργο διήρκεσε από το 2008 έως το2016. Το ΚΠΙΣΝ άνοι-
ξε τις πύλες του τον Αύγουστο του 2016 και παραδόθηκε στην ελλη-
νική κοινωνία στις 23 Φεβρουαρίου 2020.

Μουσείο Ακρόπολης. Με αρχιτέκτονα τον 
Joel Rutten και συνεργαζόμενο αρχιτέκτονα 

στην Ελλάδα τον Μιχάλη Φωτιάδη (και τους συνερ-
γάτες του), το Μουσείο Ακρόπολης αξιοποιεί το φως 
και, ως δείγμα σύγχρονης αρχιτεκτονικής, εντάχθη-
κε πλήρως στον ιστό της Αθήνας. Το Μουσείο εγκαι-
νιάστηκε στις 20 Ιουνίου 2009 έπειτα από εργασίες 
που κράτησαν έξι χρόνια.
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τήρια

της Αθήνας

Εμβληματικά

ΚΠύργος των Αθηνών. Ο Πύργος 
των Αθηνών είναι το ψηλότερο κτή-

ριο στην Ελλάδα. Έχει ύψος 102 μέτρα. Ο 
ουρανοξύστης χτίστηκε τη χρονική διάρ-
κεια 1970-1973 με σχέδια των αρχιτεκτό-
νων, Ιωάννη Βικέλα και Ιωάννη Κυμπρίτη. 
Ο Πύργος των Αθηνών έχει 25 ορόφους, 
όπου στεγάζονται κυρίως γραφεία.



Ζ ούμε σε μια 
εποχή στην οποία 
παρατηρείται 
αντιπαράθεση 

ανάμεσα σε αυτό που 
πρεσβεύουν οι ηθικές 
αξίες και σε αυτό 
που διακηρύσσει η 
κοινωνία. Καθημερινά 
η ανθρωπότητα 
υποφέρει από πολέμους, 
έλλειψη ανοχής στη 
διαφορετικότητα και 
υπερκατανάλωση υλικών 
αγαθών. Είναι αναντίρρητα 
αποδεκτό πως οι ηθικές 
αξίες είναι αναγκαίες 
για όλους μας και ιδίως 
τους νέους. Ηθικές αξίες, 
όπως ο σεβασμός, η 
υπομονή, η σταθερότητα 
και η υπευθυνότητα, 
αποτελούν αναπόσπαστες 
προϋποθέσεις για τον 
ενεργό και δυναμικό 
ρόλο που καλείται να 
διαδραματίσει ο νέος 
στην πολύπλοκη και 
πολυμορφική κοινωνία του 
σήμερα.

Η δημιουργικότητα 
συνιστά 
μια από τις 
σημαντικότερες 

αξίες, αφού για να 
μπορέσουν οι νέοι 
να επιτύχουν στην 
επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία καλούνται 
να είναι δημιουργικοί. 
Άλλωστε, η σταθερότητα 
και η προσήλωση των 
ανθρώπων στον στόχο 
τους αποτελεί ένα 

σημαντικό εφόδιο για την 
επιτυχία. Επιπρόσθετα, 
η κοινωνικότητα είναι 
καθοριστικής σημασίας 
για τους νέους, διότι δεν 
είναι δυνατόν να επιτύχει 
κάποιος στη ζωή του 
χωρίς να έχει τη δεξιότητα 
να συναναστρέφεται με 
τους συνανθρώπους του. 
Ταυτόχρονα, η συνεργασία 
είναι εργαλείο για την 
επιτυχία, επειδή πολλοί 
στόχοι δεν μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω της 
ατομικής εργασίας, αλλά 
απαιτούν ομαδικό πνεύμα. 
Είναι γεγονός πως η 
συνδρομή στα προβλήματα 
του συνανθρώπου μας 
μπορεί να συντελέσει 
στην ευημερία της 
κοινωνίας. Ακόμα, άλλη 
μία αναφαίρετη ηθική 
αξία για τους νέους είναι η 
δικαιοσύνη, επειδή γεννά 
ασφάλεια δικαίου και μας 

προτρέπει να γίνουμε 
καλύτεροι άνθρωποι. Μέσω 
αυτής ανταμειβόμαστε 
για τις καλές πράξεις μας 
και τιμωρούμαστε για τα 
ατοπήματα μας. 

Π εραιτέρω, σπου-
δαία ηθική αξία 
είναι η ειλικρί-
νεια, αφού οι 

άνθρωποι οι οποίοι είναι φι-
λαλήθεις παραμένουν αξι-
οπρεπείς καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της ζωής τους. Τέλος, η 
υπευθυνότητα καθίσταται 
μια από τις κύριες αξίες για 
τους νέους, γιατί οι περισ-
σότεροι έχουν συνηθίσει να 
στηρίζονται στους γονείς 
τους και, όταν αναπόφευ-
κτα βγαίνουν από τον δικό 
τους μικρόκοσμο, έρχονται 
αντιμέτωποι με την πραγ-
ματικότητα και διαπιστώνε-
ται η ανεπάρκειά τους στην 
αντιμετώπιση δύσκολων 

καταστάσεων.
Για να μπορέσουν να 

καλλιεργηθούν αυτές 
οι αξίες στους νέους, το 
σχολείο και η  οικογένεια 
οφείλουν να συνεισφέρουν 
στην εκμάθηση των ηθικών 
αξιών, ώστε να ξεπερνούν 
τις αντιξοότητες που θα 
συναντήσουν. Το σχολείο 
είναι το πλέον αρμόδιο να 
βοηθήσει τους νέους να 
συνειδητοποιήσουν ότι ο 
σκοπός τους στη ζωή δεν 
είναι η απόκτηση υλικών 
αξιών αλλά ηθικών. Τον 
σπουδαιότερο ρόλο, όμως, 
επιτελεί η οικογένεια. Οι 
γονείς είναι εκείνοι που θα 
μάθουν στα παιδιά ποιες 
είναι οι πραγματικές αξίες 
της ζωής και πώς μπορεί 
να επιτευχθεί η ευτυχία 
χωρίς το ανελέητο κυνήγι 
του χρήματος και της 
δόξας, καθώς αξίες όπως 
η γενναιοδωρία, η φιλία, η 
ελευθερία, η δικαιοσύνη και 
η ειρήνη είναι απαραίτητες 
για όλους και όλες μας.

Σ υμπεραίνουμε, 
επομένως, ότι 
η υιοθέτηση 
ηθικών αξιών 

από όλους είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη διάπλαση της 
προσωπικότητας και 
την πρόοδο του ατόμου 
αλλά και για τη δίκαιη και 
εύρυθμη λειτουργία της 
κοινωνίας.

Γιώργος Κουτνατζής, β4
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ΗΘΙΚEΣ ΑΞIΕΣ
και η έλλειψή τους
στην εποχή μας

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
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Ποια σημαντικά χαρακτηριστικά
της προσωπικότητας την οριοθετούν;

Γ ια την επιτυχία στη ζωή απαιτούνται, βέβαια, η εκπαίδευση, η εμπειρία και η επάρκεια στον επαγγελματικό το-
μέα της ζωής του κάθε ανθρώπου. Ωστόσο, είναι η προσωπικότητα αυτή που επηρεάζει καθοριστικά τις επιτυ-
χίες. Ύπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που τα συναντάμε πιο συχνά στους ανθρώπους 
που επιτυγχάνουν στην επαγγελματική τους ζωή. Είναι σημαντικό να δούμε ορισμένα από τα σημαντικά χαρα-

κτηριστικά της προσωπικότητας των επιτυχημένων επαγγελματιών, διότι μπορεί έτσι να αντλήσουμε κάποια διδάγματα 
που θα μας βοηθούν διαχρονικά στην επίτευξη των στόχων μας:

Αυτογνωσία

Στον δρόμο της επιτυχί-
ας είναι πρωταρχική προϋ-
πόθεση να αντιλαμβάνεται 
κάποιος καλά τα δυνατά 
και αδύνατα σημεία του, τα 
ενδιαφέροντά του, το τι θέ-
λει στη ζωή του και το πώς 
θα ήθελε να τον βλέπουν οι 
συνάνθρωποι και η οικογέ-
νειά του.

Αυτοπειθαρχία
Χωρίς τήρηση των αποφά-
σεων που λαμβάνει ο ίδιος 
ο άνθρωπος για τον εαυ-
τό του και για την επίτευξη 
των στόχων του δεν μπορεί 
να υπάρχουν επιτυχίες.
Στη ζωή είναι πάρα πολ-
λοί οι πειρασμοί και οι πε-
ρισπασμοί, που αποσπούν  
την προσοχή ή κλέβουν 
τον πολύτιμο χρόνο που 
απαιτείται για την επίτευξη 
των στόχων. Αυτός που δεν 
μπορεί να αυτοπειθαρχεί, 
δεν θα καταφέρει να φτά-
σει στους στόχους του.

Αυτοπεποίθηση
Η αυτοπεποίθηση πρέ-
πει να βασίζεται σε στέρε-
ες και αποδεδειγμένες βά-
σεις. Η αυτοπεποίθηση δεν 
αποκτιέται εύκολα. Χρει-
άζεται κόπος, εκπαίδευ-

ση και εμπειρίες. Χωρίς αυ-
τοπεποίθηση δεν έρχεται 
η επιτυχία. Γι’ αυτό ο επι-
τυχημένος επαγγελματί-
ας επενδύει χρόνο και κό-
πο, για να αποκτήσει και να 
καλλιεργήσει την αυτοπε-
ποίθηση, διότι θα του είναι 
ένα εξαιρετικό εφόδιο στον 
αγώνα της ζωής.

Ενθουσιασμός 
για ένα όραμα

Τα άτομα που έχουν ένα 
όραμα για ένα συγκεκρι-
μένο αντικείμενο, για μια 
ιδέα ή κοινωνική αποστολή 
μπορούν με τον ενθουσια-
σμό που τους χαρακτηρίζει 
να εμπνέουν, να ευαισθη-
τοποιούν και να κινητοποι-
ούν και άλλους.
Οι άνθρωποι μπορούν να 
διαισθάνονται τον ενθου-
σιασμό, το ενδιαφέρον και 
την πίστη, που κάποιο άτο-
μο πιθανόν να έχει για την 
πραγματοποίηση κάποιου 
οράματος, στόχου ή μιας 
αποστολής. Σίγουρα αυ-
τός, που μπορεί και εμπνέ-
ει τους άλλους χάρις στον 
μετρημένο, ισοζυγισμένο 
και αγνό ενθουσιασμό του, 
αλλά και χάρις στις πρά-
ξεις του, θα έχει ένα βασικό 
εφόδιο για την επιτυχία.

Θετική προσέγγιση 
και αισιοδοξία
Η αισιοδοξία και η θετική 
προσέγγιση είναι βασικά 
χαρακτηριστικά της προ-
σωπικότητας των πετυχη-
μένων ανθρώπων, σε όλους 
τους τομείς των δραστηριο-
τήτων τους.
Η πίστη για θετική εξέλι-
ξη των προσπαθειών, για 
την επίτευξη των στόχων 
κάποιου ανθρώπου συνο-
δεύεται συνήθως από τρό-
πους σκέψης που βοηθούν 
στο να αντιμετωπίζονται 
αποτελεσματικά τα αναπό-
φευκτα εμπόδια κάθε δρά-
σης που εμφανίζονται στον 
δρόμο προς την επιτυχία.

Επιμονή 
συνοδευόμενη 
από σκληρή δουλειά, 
χωρίς παρορμητικότητα 
και με υπομονή
Οι δυσκολίες, οι αποτυχί-
ες, οι κακουχίες και κάθε 
είδους εμπόδια, απρόβλε-
πτα και μη απρόβλεπτα, 
είναι αναπόφευκτο μέ-
ρος της κάθε ανθρώπι-
νης προσπάθειας προς την 
επίτευξη οποιουδήποτε 
σημαντικού στόχου. Ο επι-
τυχημένος άνθρωπος αντέ-
χει. Ξέρει καλά ότι θα δη-

μιουργούνται στον δρόμο 
του εμπόδια, τα περιμέ-
νει και προετοιμάζεται να 
τα αντιμετωπίζει. Η προο-
πτική ανάλυσης των εμπο-
δίων και των κινδύνων που 
τον περιμένουν του επιτρέ-
πει να παραμένει ψύχραι-
μος στις αντιξοότητες.

Ήθος, με συνέπεια 
και ειλικρίνεια
Η συνέπεια, η ειλικρίνεια, 
η τιμιότητα, η ευσυνειδη-
σία και οι υγιείς αρχές του 
ήθους και του δικαίου εί-
ναι απαραίτητες συνιστώ-
σες για μια διαρκή και κα-
λά θεμελιωμένη επιτυχία 
στη ζωή. Ο επιτυχημένος 
άνθρωπος είναι δίκαιος με 
όλους. Η επιτυχία χωρίς 
δικαιοσύνη και σεβασμό 
προς τον συνάνθρωπο δεν 
είναι πραγματική αλλά πα-
ροδική και χωρίς αξία.

Κοινωνική δικτύωση
Η επιτυχία στη ζωή του κά-
θε επαγγελματία απαι-
τεί εκπαίδευση, προσόντα, 
ικανότητες και επάρκεια 
στον τομέα του. Ωστόσο η 
δικτύωση σε κοινωνικό και 
επαγγελματικό επίπεδο εί-
ναι πάρα πολύ σημαντική, 
με τεράστιο ρόλο στην επί-

ΕΠΙΤΥΧIA ΣΤΗ ΖΩH
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τευξη των στόχων. Η δικτύωση, δηλαδή 
η ανάπτυξη και καλλιέργεια εποικοδο-
μητικών σχέσεων με άλλους ανθρώπους, 
με στόχο τη διασκέδαση και την αλλη-
λοβοήθεια αποτελεί θεμελιώδες χαρα-
κτηριστικό της κοινωνίας των ανθρώ-
πων. Χωρίς ορθή κοινωνική δικτύωση 
οι πιθανότητες επιτυχιών στη ζωή λιγο-
στεύουν.

Προσήλωση στον στόχο
Η προσήλωση στον στόχο είναι κύριο 
χαρακτηριστικό της προσωπικότητας 
των επιτυχημένων ανθρώπων. Το να ξέ-
ρει καλά κάποιος το τι θέλει να πετύχει 
και προς ποια κατεύθυνση θέλει να κινη-
θεί είναι το πρώτο βήμα του μεγάλου και 
δύσκολου δρόμου προς την επιτυχία. Η 
προσήλωση στον στόχο, χωρίς αποπρο-
σανατολισμό και απώλεια ενέργειας σε 
άσκοπες κινήσεις, αποτελεί ένα σημα-
ντικό πλεονέκτημα της προσωπικότητας 
των επιτυχημένων ανθρώπων.

Καλή ακρόαση των άλλων 
και η συμπάθεια
Ο αποτελεσματικός επαγγελματίας ξέρει 
και ακούει καλά και προσεκτικά τους συ-
νομιλητές του. Γνωρίζει ότι οι άνθρωποι 
με τους οποίους συναναστρέφεται μπορεί 
να είναι πηγή γνώσεων. Η ικανότητα κα-
τανόησης και συμπάθειας προς τους άλ-
λους προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες 
στο άτομο που διψά για επιτυχίες.

Προσαρμοστικότητα με ευελιξία
Η ακαμψία στη ζωή μπορεί να έχει κό-
στος. Όμως το ίδιο ισχύει και για την ευ-
ελιξία. Η προσαρμοστικότητα είναι ικα-
νότητα του ατόμου να αλλάζει τον τρόπο 
δράσης ή κατεύθυνσης ανάλογα με τις 
εξελίξεις που του συμβαίνουν. Η επιλο-
γή της σωστής στάσης εξαρτάται ανάλο-
γα με το κάθε πρόβλημα που προκύπτει, 
είναι θέμα κρίσης της κάθε προσωπικότη-
τας. Είναι η κρίση αυτή, σε σχέση με την 
προσαρμοστικότητα, που παίζει καθορι-
στικό ρόλο στην επιτυχία στη ζωή.
Είναι βέβαια αδύνατο να εφαρμοστούν 
όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας που οδηγούν έναν άν-
θρωπο σε επιτυχίες. Ωστόσο, η μελέτη και 
η ανάλυση του τρόπου σκέψης των επιτυ-
χημένων ανθρώπων μπορεί να προσφέρει 
πολλά σε όλους όσοι επιθυμούν έντονα 
να πετυχαίνουν στην επαγγελματική τους 
ζωή. Ερινίκη Κωστούλα, γ4

Α διαμφισβήτητα, ο Νίκος Κα-
ζαντζάκης αποτελεί τον κα-
τεξοχήν Έλληνα λογοτέχνη 
δεμένο με τη γενέτειρά του, 

την Κρήτη. Πολλά από τα έργα του, 
όπως ο «Καπετάν Μιχάλης», έχουν γί-
νει σύμβολα της κρητικής ψυχής. Πα-
ρόλα αυτά, ο Καζαντζάκης φαίνεται 
να θέλγεται και από πολλούς ξένους 
πολιτισμούς, άλλοτε της Δύσης και 
άλλοτε της Ανατολής. Ο ίδιος αναφέ-
ρει σε ένα γράμμα του στον φίλο του 
Παντελή Πρεβελάκη, πως αισθάνεται 
σαν σύντροφος και οπαδός του Οδυσ-
σέα, όχι του ομηρικού, αλλά του δαντι-
κού, ο οποίος αποφασίζει να συνεχίσει 
την περιπλάνησή του ακόμα και μετά 
την επιστροφή του στην Ιθάκη για να 
γνωρίσει νέους πολιτισμούς. Μία από 
τις χώρες που πραγματικά γοήτευσε 
τον συγγραφέα με τον λαμπρό πολι-
τισμό της ήταν η Ιταλία. Στο βιβλίο 

του «Αναφορά στον Γκρέκο», ο Καζα-
ντζάκης αναφέρει: «Να ’σαι νέος, είκο-
σι πέντε χρονών, γερός, να μην αγα-
πάς κανένα πρόσωπο ορισμένο, άντρα 
ή γυναίκα, που να σου στενεύει την 
καρδιά και να μη σε αφήνει να αγα-
πήσεις με ίση αφιλοκέρδεια και σφο-
δρότητα τα πάντα, και να οδοιπορείς 
πεζός, ολομόναχος, μ’ ένα δισάκι στον 
ώμο, από την μιαν άκρα ως την άλλη, 
στην Ιταλία, και να’ναι άνοιξη και να 
μπαίνει το καλοκαίρι και να’ρχουνται, 
φορτωμένοι φρούτα και βροχές, ο χι-
νόπωρος και ο χειμώνας -θαρρώ ο άν-
θρωπος θα’ταν αναίδεια να θέλει με-
γαλύτερη ευτυχία». Ο Καζαντζάκης 
επισκέφθηκε πολλές φορές την Ιταλία 
και μελέτησε σε βάθος την ιστορία και 
τον πολιτισμό της. Ακόμα, μετέφρασε, 
συχνά χρησιμοποιώντας την κρητική 
ντοπιολαλιά, πληθώρα έργων σπου-
δαίων Ιταλών συγγραφέων τα οποία 
επηρέασαν σημαντικά τη σκέψη του, 
όπως τα «Decameron» του Βοκάκιου, 
La Calandria» του Bibbiena, «Questa 
sera si recita a soggeto» του Pirandello, 
«Ο ηγεμόνας» του Machiavelli και κυ-
ρίως, ο ακρογωνιαίος λίθος της δυτι-
κής διανόησης, η «θεία κωμωδία» του 
Δάντη. Τέλος, ένα από τα σημαντικό-
τερα μυθιστορήματα του Καζαντζά-
κη είναι «Ο φτωχούλης του Θεού», το 
οποίο πραγματεύεται τη ζωή του Ιτα-
λού Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης.

Φίλιππος Φούφας, γ8

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
& ΙΤΑΛΙΑΠομπηία

Προχθές, για να «γιορτάσω» 
τα γενέθλιά μου, πήγα στην Πο-
μπηία, μια ώρα μακριά από την 
Νάπολη. Μια πολιτεία να φα-
νταστείς σαν το Ηράκλειο, με 
δρόμους και σπίτια χωρίς στέ-
γες. Γύριζα ολημέρα τα στενά 
σοκάκια, έμπαινα στα σπίτια 
-οι αυλές, τα δωμάτια, οι τοιχο-
γραφίες, τα περβολάκια- μόνο 
οι σπιτονοικοκύρηδες έλειπαν.

Ν. Καζαντζάκη, Επιστολές 
προς Γαλάτεια, ο.π., σ. 244



Το μπλε, το χρώμα του 
ωκεανού, συνδέεται συχνά 
με την αίσθηση της ηρεμί-
ας! Έτσι εκείνοι που το αγα-
πούν είναι συχνά σε θέση 
να βρουν την ειρήνη και 
την ηρεμία σε μέρη, όπου 
άλλοι δεν μπορούν. Οι άν-
θρωποι που αγαπούν να 
φορούν μπλε λέγεται πως 
είναι ευχάριστοι σαν παρέα 
και εχέμυθοι.

Οι άνθρωποι των οποίων 
το αγαπημένο χρώμα είναι 
κόκκινο είναι εξωστρεφείς, 
τολμηροί, θέλουν να κά-
νουν καλή εντύπωση στους 
άλλους και έχουν αυτοπε-
ποίθηση.

Παρόλο που πολλοί πι-
στεύουν ότι το να σου αρέ-
σει το πράσινο σημαίνει ότι 
αγαπάς τη φύση, σύμφω-
να με την ψυχολογία των 
χρωμάτων, όσοι αγαπούν 
το πράσινο θέλουν να αι-
σθάνονται ασφαλείς με 
τις επιλογές τους. Για αυ-
τούς η μεγαλύτερη ανησυ-
χία τους είναι ο τρόπος που 
τους βλέπουν οι γύρω τους 
και θέλουν να είναι επιτυ-
χημένοι. Είναι επίσης πολύ 
κοινωνικοί.

Εκείνοι που λατρεύουν το 
πορτοκαλί τείνουν να εί-
ναι το κέντρο της προσο-
χής και διατηρούν την παι-
δική τους διάθεση ακόμα 
και ως ενήλικες. Είναι φι-
λικοί και έχουν υπερβολι-
κή φαντασία.

Όσοι αποκαλούν το μαύ-
ρο αγαπημένο τους χρώ-
μα τείνουν να είναι από-
λυτα ρεαλιστές και έχουν 
την ανάγκη να έχουν τον 
έλεγχο σχεδόν στα πάντα. 
Η ρεαλιστική τους άποψη 
για τον κόσμο κρατάει υπό 
έλεγχο την απαισιοδοξία 
τους.

Χρειάζεται ένα συγκεκρι-
μένο είδος προσωπικότη-
τας, ώστε κάποιος να προ-
τιμά το κίτρινο από όλα τα 
άλλα χρώματα. Περιλαμ-
βάνει ένα επίπεδο αισιο-
δοξίας που οι περισσότεροι 
άνθρωποι ηλικίας άνω των 
10 ετών δεν έχουν. Λόγω 
αυτής της αισιοδοξίας και 
του ιδεαλισμού που έρχε-
ται μαζί με αυτό, οι άνθρω-
ποι που αγαπούν το κίτρι-
νο, μερικές φορές μπορούν 
να παρεξηγηθούν από τους 
άλλους εύκολα.

Οι άνθρωποι που έλκονται 
από το μωβ αντιμετωπί-
ζουν τον κόσμο με έναν δι-
αφορετικό τρόπο με βάση 
τα δικά τους ιδανικά. Τεί-
νουν να είναι μυστήριοι και 
πολλές φορές συμπεριφέ-
ρονται με τρόπο δυσνόητο 
για τους γύρω τους.

Νεφέλη Αθανασίου, γ1

Τα πάντα γύρω μας αποτελούνται από χρώματα, ο κόσμος που βλέπουμε είναι οτιδήποτε άλλο εκτός 
από το ασπρόμαυρο. Χρώμα είναι η ποιότητα ενός αντικειμένου ή μιας ουσίας σε σχέση με το φως που 
ανακλάται από το αντικείμενο. Εκτός από αυτό, το χρώμα είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό ψυχολογικό ερ-
γαλείο που χρησιμοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο. Σχεδόν όλοι έχουν ένα αγαπημένο χρώμα. Ακό-
μα και όσοι δεν έχουν συγκεκριμένη προτίμηση, τους ελκύουν κάποια χρώματα περισσότερο από άλλα.

Η Ψυχολογία των χρωμάτων
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Χαρούλα Βιταλιώτη, γ2

TravelInfluencers
Καθώς αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο, οι travel influencers 
έγιναν ένα νέο είδος σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πάνω από 
το 40% των ανθρώπων 18-33 ετών, λαμβάνουν υπόψη το Instagram 
προκειμένου να επιλέξουν το επόμενο ταξίδι τους. Σύγχρονοι περι-
πλανώμενοι συνεχίζουν να ανεβάζουν πανέμορφες εικόνες για να προ-
σελκύσουν ακόλουθους αποκομίζοντας ταυτόχρονα μεγάλα κέρδη.

Murad Osmann
4.1 MILLION FOLLOWERS 

Ρώσος Φωτογράφος

Μία γυναικεία 
πλάτη κι ένα χέρι 

να τραβά τον φωτογρά-
φο προς μια μαγευτική 
κατεύθυνση. Μια φω-
τογραφία που τραβή-

χτηκε αυθόρμητα για πρώτη φορά στη 
Βαρκελώνη το 2011 και έχει εμπνεύσει 
χιλιάδες νέους μέχρι και σήμερα. Για τον 
Murad και τη γυναίκα του Nataly «το σω-
στό κοστούμι είναι το 50% της επιτυχίας» 
κάθε ανάρτησης. Μέσα από την εντατι-
κή δουλειά τους έχουν κερδίσει εντυπώ-
σεις παγκοσμίως αποκομίζοντας τερά-
στια κέρδη. Έχουν καταφέρει να γράψουν 
2 βιβλία, που αφορούν στις φωτογραφι-
κές τους μεθόδους, να αποκτήσουν την 
δική τους τηλεοπτική εκπομπή στη ρωσι-
κή τηλεόραση και μία σειρά κοσμημάτων.

Chris Burkard
3.5 MILLION FOLLOWERS

Επαγγελματίας Φωτογράφος

Σε ένα από 
τα ταξίδια 

του στην Ισλαν-
δία, όπου φωτογράφιζε σέρφερ, μυήθηκε στο Instagram. 

Έχει επισκεφθεί τη χώρα 27 φορές, αιχμαλωτίζοντας κάθε φορά ολο-
ζώντανες εικόνες του απόμακρου αυτού τόπου. Οι εικόνες του, οι 
οποίες ταξιδεύουν μέσα σε δευτερόλεπτα σε όλο τον κόσμο μέσω του 
Instagram, μετατρέπονται σε έργα τέχνης της μακρινής και παγωμένης 
Ισλανδίας. Ένας τυπικός φωτογράφος μετατράπηκε σε έναν από τους 
πιο ακριβοπληρωμένους επαγγελματίες στον τομέα, δίνοντας ομιλίες 
Ted Talk παγκοσμίως, με πάνω από 2 εκατομμύρια θεάσεις.

The Bucket List 
Family

1.9 MILLION FOLLOWERS 
Δημοσιογράφοι με έμφαση  
στο οικογενειακό ταξίδι

Αυτό που το 2015 ξεκίνησε ως 
ένα ταξίδι στον κόσμο για 5-6 

μήνες, έγινε τρόπος ζωής για μια πε-
νταμελή οικογένεια και πλήρης απα-
σχόληση για τους γονείς. Αφού ο 
Garrett, ο πατέρας της οικογένειας, 
απέκτησε 54 εκατ. δολάρια πουλώντας 
τη δική του εφαρμογή στο Snapchat, 
αναχώρησε μαζί με την οικογένειά του 
για το εξωτερικό. Αυτή η περιπέτεια 
τούς κέρδισε και από τότε έχουν επι-
σκεφθεί οικογενειακά 62 χώρες, έχο-
ντας ως μόνιμη βάση τη Χαβάη. Έχουν 
επίσης κλείσει συμφωνίες με πασίγνω-
στες εταιρίες, ενώ κατάφεραν να μαζέ-
ψουν 50.000 δολάρια για την ανέγερ-
ση σχολείου στο Νεπάλ.



Ο άνθρωπος πίσω 
από τον θρύλο

Kobe Bryant
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Παγκόσμιο σοκ έχει προκα-
λέσει ο τραγικός θάνατος του 

Κόμπι Μπράιαντ και της 13χρονης 
κόρης του, Τζιάνα, που σκοτώθη-
καν πριν λίγες ημέρες, κατά τη συ-
ντριβή ελικοπτέρου στο Καλαμπά-

σας της Καλιφόρνια. Συμπαίκτες, 
φίλοι, πολιτικοί και χιλιάδες φανς κα-

τέκλυσαν τα social media με συλ-
λυπητήρια. Ο «Black Mamba»  

υπήρξε ένας από τους κορυ-
φαίους παίκτες στην ιστορία 
του NBA, με 18 all star εμφα-
νίσεις κατά τη διάρκεια της 
20χρονης καριέρας του στο 
κορυφαίο πρωτάθλημα μπά-
σκετ του κόσμου. Στην τροπαι-
οθήκη του ξεχωρίζουν 5 πρω-
ταθλήματα NBA, 2 τίτλοι MVP 

τελικών και ένας κανονικής περιόδου 
(2008), δύο χρυσά μετάλλια σε Ολυ-
μπιακούς Αγώνες με τις ΗΠΑ. Έπαιξε 
με τα νούμερο 8 και 24 στους Lakers 
και η ομάδα απέσυρε και τα νούμερα 
από τις φανέλες, κάτι που δεν επανέ-
λαβαν για κανέναν παίκτη στην ιστο-
ρία τους. Το 2018 κέρδισε Όσκαρ για 
την ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού 
μήκους «Dear Basketball». Είχε καταφέ-
ρει να γίνει θετικό πρότυπο για εκατομ-
μύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Στις 29 Νοεμβρίου 2015 ανακοίνωσε 
ότι θα αποσυρθεί από την ενεργό δρά-
ση στο τέλος της σεζόν με μία συγκι-
νητική επιστολή στο theplayerstribune.
com.  Είναι πραγματικά συγκλονιστική 
και αξίζει να τη θυμόμαστε: 

«Αγαπημένο μου μπάσκετ,

Από τη στιγμή που φόρεσα τις κάλτσες του πατέρα μου και ξεκίνησα νοητά 
να εκτελώ νικητήρια σουτ στο θρυλικό Western Forum, ήξερα πως ένα πράγ-

μα ήταν αληθινό. Σε ερωτεύθηκα. Σε αγάπησα τόσο, που σου έδωσα τα πάντα. 
Το μυαλό και το κορμί μου, το πνεύμα και την ψυχή μου. Ήμουν ένα εξάχρονο 
παιδί που σε αγάπησε έντονα. Δεν είδα ποτέ το τέλος του τούνελ. Είδα μόνο 
τον εαυτό μου να βγαίνει τρέχοντας από αυτό. Έτρεξα πάνω κάτω σε κάθε παρ-

κέ για να κυνηγήσω κάθε μπαλιά. Μου ζήτησες να παλέψω και σου 
έδωσα την καρδιά μου, γιατί μου προσέφερες πολλά περισσότερα.

Έπαιξα με ιδρώτα και με πόνο, όχι μόνο, επειδή η πρόκληση 
με καλούσε, αλλά κι επειδή ΕΣΥ με φώναζες. Έκανα τα πάντα για 
ΕΣΕΝΑ, γιατί έτσι πρέπει να κάνεις, όταν κάποιος σε κάνει να αι-
σθάνεσαι τόσο ζωντανός, όσο εσύ με άφησες να νιώσω. Έδωσες σε 
ένα εξάχρονο παιδί το Laker Dream και για πάντα θα σε αγαπώ. 

Όμως, δεν μπορώ να σε αγαπώ τόσο αρρωστημένα για πολύ ακό-
μα. Αυτή η χρονιά είναι ό,τι μου έχει απομείνει για να σου δώσω. Η 

καρδιά μου μπορεί να αντέξει το σφυροκόπημα, το μυαλό μου θα το 
διαχειριστεί, όμως το σώμα μου ξέρει πως ήρθε η στιγμή να πω αντίο. Και 

είμαι εντάξει. Είμαι έτοιμος να σε αφήσω να φύγεις. Θέλω να το γνωρίζεις τώ-
ρα, ώστε και οι δυο να αδράξουμε κάθε στιγμή που μας απόμεινε. Τα καλά και 

τα άσχημα. Δώσαμε ο ένας στον άλλον όσα είχαμε. Γνωρίζουμε και οι δυο, πως 
ό,τι κι αν κάνω μετά, θα είμαι πάντα αυτό το παιδί με τις γυρισμένες κάλτσες, 
τον κάδο με τα σκουπίδια στη γωνία και τα πέντε δευτερόλεπτα. Η μπάλα εί-
ναι στα χέρια μου. 5... 4... 3... 2... 1.  Πάντα θα σε αγαπώ, Kobe»

Άννα Παπαθανασίου, γ6



Μένω
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Από μια συγκεκριμένη ηλικία και μετά ο μαθητής αρχίζει να ανα-
ρωτιέται αν θα μείνει στην Ελλάδα για τις σπουδές του ή αν θα 

πάει στο εξωτερικό. Ύπάρχουν βέβαια πολλοί παράγοντες που επηρε-
άζουν τη δύσκολη απόφασή του. Παραμένοντας στην Ελλάδα ο φοι-
τητής έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει εύκολα στο σπίτι του, αν το 
έχει ανάγκη, εφόσον μπορεί να σπουδάσει σε πανεπιστήμιο κοντά 

του. Επιπλέον, το κόστος είναι χαμηλότερο, αν επιλέξει να μείνει 
στη χώρα του, διότι δε θα χρειαστεί να πληρώνει τη διαμονή του 
στον ξένο τόπο αλλά και τις μετακινήσεις από τη μια χώρα στην άλ-

λη, κάθε φορά που επιθυμεί να δει την οικογένεια και τους φίλους του. 

 Επιπροσθέτως στην Ελλάδα ο φοιτητής νιώθει λιγότερη ανασφά-
λεια, διότι επικοινωνεί χρησιμοποιώντας τη μητρική του γλώσσα, 

με την οποία είναι απόλυτα εξοικειωμένος. Παρόλα αυτά 
όμως, παραμένοντας στην Ελλάδα, δεν έχει τη δυνατό-

τητα να διευρύνει τον κύκλο των γνωριμιών του και 
εκτός των συνόρων της χώρας και να γνωρίσει νέ-

ους πολιτισμούς.
Ένας βασικός λόγος επιλογής σπουδών στο 

εξωτερικό είναι η καλή φήμη πολλών πανεπι-
στημίων και η ιδέα πως η αποφοίτηση από 
αυτά θα εξασφαλίσει στον καθένα μια καλή 
εργασία. Αν ο μαθητής επιλέξει να φοιτήσει 
στο εξωτερικό, τότε θα γνωρίσει τη νέα χώ-
ρα, τον πολιτισμό της και τον τρόπο ζωής 
των κατοίκων της. Θα γινει αυτομάτως πιο 
υπεύθυνος, διότι θα αναλάβει όλες τις ευ-
θύνες της καθημερινής ζωής και θα αντιμε-
τωπίσει πολλές δυσκολίες μόνος του. Επί-
σης, θα μάθει πολύ καλά τη γλώσσα της 
χώρας στην οποία θα εγκατασταθεί. Όμως 
τα έξοδα θα είναι πολύ περισσότερα από 
αυτά των σπουδών στην Ελλάδα. Μένω 
ή φεύγω, λοιπόν;

Έλενα Μπετροσιάν, γ5

ή φεύγω

Να σπουδάσω 
στην Ελλάδα 
ή στο εξωτερικό; 

Ένα κρίσιμο ερώτημα 
το οποίο θα κληθούμε να 
απαντήσουμε σύντομα
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Όλες οι απαντήσεις δόθηκαν από 
φοιτητές που επισκέφτηκαν την 

Ελλάδα με το πρόγραμμα Erasmus.

Ήταν η Ελλάδα η πρώτη σας 
επιλογή για την ανταλλαγή 
του προγράμματος;

Ναι- 66,7%
Όχι- 33,3%

Επέλεξα να έρθω στην Ελλά-
δα επειδή…

Μου αρέσει η χώρα .................... 35,1%
Ήθελα να σπουδάσω σε αυτό
το πανεπιστήμιο ........................... 8,7%
Μου αρέσει το κλίμα-  ...............38,6%
Δεν είχα άλλη επιλογή ................ 1,7%
Έχω οικογένεια/φίλους εδώ ........ 5,3%
Η χώρα μού κίνησε
την περιέργεια............................... 1,7%
Μου αρέσει η ιστορία
και η κουλτούρα της χώρας ........ 8,7%

Θα μένατε ποτέ στην Ελλά-
δα για μεγάλο χρονικό διά-
στημα στο μέλλον;

Ναι- 47,4%
Όχι- 52,6%

Ποιες λέξεις σάς έρχονται 
στο μυαλό, όταν ακούτε τη 
λέξη Ελλάδα;

Νόστιμο φαγητό
Νησιά
Θάλασσα
Ήλιος
Ωραίο κλίμα
Μυθολογία
Οικονομική κρίση
Ακρόπολη
Όμορφη χώρα
Φιλικοί άνθρωποι

Ποιο είναι, κατά την άποψή 
σας, το δυνατότερο σημείο 
της Ελλάδας;

Στην ερώτηση αυτή υπήρχαν αρ-
κετές διαφορετικές απαντήσεις, αφού 
η χώρα μας διακατέχεται από πλη-
θώρα θετικών στοιχείων. Πολλοί θε-
ωρούν ότι η ομορφιά της, στην οποία 

συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό τα νη-
σιά και τα αξιοθέατα, είναι το σημαντι-
κότερο χαρακτηριστικό της. Επιπλέον, 
από τις απαντήσεις των φοιτητών δε 
θα μπορούσε να λείπει και η αναφορά 
στην ένδοξη ιστορία και στην κουλτού-
ρα της Ελλάδας, η οποία έχει τις ρίζες 
της στην αρχαιότητα. Τέλος, αρκετοί 
από τους φοιτητές εξέφρασαν τον θαυ-
μασμό τους και για την ελληνική κου-
ζίνα.

Τι πιστεύετε για τους Έλλη-
νες;

Η συντριπτική πλειοψηφία των 
ξένων φοιτητών έχει σχηματίσει στο 
μυαλό τους μία πολύ θετική εικόνα 
για τους Έλληνες. Πιστεύουν πως οι 
περισσότεροι Έλληνες χαρακτηρίζο-
νται από την ανεξάντλητη προθυμία 
τους να βοηθήσουν και από το ότι είναι 
πάντα φιλόξενοι και ευγενικοί. Δεν εί-
ναι λίγοι αυτοί που νομίζουν πως είμα-
στε ένας λαός με αρκετά ανοιχτόμυα-
λους ανθρώπους. Κάποιοι πρόσθεσαν 
την εκτίμηση που τρέφουν για την πε-
ρηφάνια των Ελλήνων, αλλά και την 
ικανότητά τους να απολαμβάνουν και 
να εκτιμούν τις χαρές της ζωής.

Ποια είναι η πιο σημαντική 
διαφορά ανάμεσα στη χώρα 
σας και την Ελλάδα;

Πολλοί φοιτητές ανέφεραν πως 
στον τόπο από τον οποίον προέρχονται 
τα πράγματα είναι πιο οργανωμένα και 
αυστηρά, σε αντίθεση με την Ελλάδα, 
όπου είναι πιο χαλαρά. Επιπλέον, όσοι 
ήταν από κάποια χώρα της βόρειας ή 
της κεντρικής Ευρώπης θεώρησαν πως 
η μεγαλύτερη διαφορά βρίσκεται στο 
κλίμα και στις διατροφικές συνήθειες, 
αφού η χώρα μας σε αυτούς τους τομείς 
είναι ξεχωριστή. Αρκετοί δήλωσαν πως 
η χώρα τους δεν έχει τόσους μαγευτι-
κούς προορισμούς και τόσα όμορφα 
νησιά. Τέλος, αρκετοί εξέφρασαν την 
έκπληξή τους για τον φιλικό χαρακτή-
ρα των Ελλήνων, οι οποίοι είναι πάντα 
φιλόξενοι και ευγενικοί.

Φίλιππος Χατζήμπεης, γ8

Μια σχεδόν 
αόρατη 
Εκκλησία

Στο Λιμβούργο του Βελγίου, βρί-
σκεται μια σχεδόν διαφανής με-

ταλλική εκκλησία σχεδιασμένη από 
το αρχιτεκτονικό δίδυμο Gijs-Van 
Vaerenbergh.

Το συγκεκριμένο πρότζεκτ των νε-
αρών αρχιτεκτόνων Pieterjan Gijs και 
Arnout Van Vaerenbergh, με την ονο-
μασία «reading between the lines˝ (Δια-
βάζοντας ανάμεσα από τις γραμμές), 
ολοκληρώθηκε το 2011 και έχει ως στό-
χο τον προβληματισμό των ανθρώπων 
σχετικά με τον τρόπο χρήσης των εγκα-
ταλελειμμένων κτισμάτων της περιοχής.

Η κατασκευή ύψους 10 μέτρων 
αποτελείται από 100 στρώσεις χάλυ-
βα, όπου το κάθε επίπεδο είναι ομοιό-
μορφα τοποθετημένο με τη μορφή κα-
μπαναριού και με τέτοιο τρόπο, που η 
οπτική διαφοροποιείται ακόμα και με 
την παραμικρή κίνηση του θεατή.

Το κτίσμα μπορεί να μοιάζει δια-
μπερές, αλλά, επειδή αποτελείται από 
χάλυβα, ζυγίζει γύρω στους 30 τόνους.

Νεφέλη Αθανασίου, γ1

 ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 

Τι πιστεύουν οι ξένοι φοιτητές 
για την Ελλάδα;

1
2

3

4

5

6

7
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Οι διαπιστώσεις από τη χωρίς μέτρο εκμετάλλευ-
ση της Φύσης από τον Άνθρωπο είναι εφιαλτι-
κές. Δυστυχώς, η κατάσταση που δημιουργεί-
ται στο περιβάλλον, με δική μας ευθύνη, δείχνει 
ότι σε λίγες δεκαετίες η μορφή της γης θα είναι 

εντελώς διαφορετική από τη σημερινή.

«Τα τελευταία 100 χρό-
νια ο πληθυσμός της γης τε-
τραπλασιάστηκε και έχει ξε-
περάσει τα 7 δισεκατομμύρια 
κατοίκους. Ο ρυθμός αύξησης 
του πληθυσμού έφτασε τον δι-
πλασιασμό ανά 40 χρόνια. Τα 
τελευταία χρόνια οι εκπομπές 
της βιομηχανίας αυξήθηκαν 40 
φορές και η χρήση της ενέργει-
ας 16 φορες. Τον 20ό αιώνα η 
ανθρωπότητα χρησιμοποίησε 
δεκαπλάσια ενέργεια από όλη 
όση είχε χρησιμοποιήσει στα 
προηγούμενα χίλια χρόνια. 
Τα τελευταία χρόνια τα αέρια 
του θερμοκηπίου έχουν αυξη-
θεί κατά 30%, το διοξείδιο του 
άνθρακα και το μεθάνιο κατά 
100%, για να φθάσουν τις υψη-
λότερες τιμές των προηγούμε-

νων 15 εκατομμυρίων ετών. 
Τα τελευταία σαράντα χρό-
νια καταστρέψαμε όσο όζον 
παρήγαγε η φύση μέσα σε 1,5 
δισεκατομμύρια χρόνια. Τον 
τελευταίο αιώνα απελευθε-
ρώσαμε στην ατμόσφαιρα τό-
σο διοξείδιο του άνθρακα όσο 
χρειάστηκε η φύση να απομα-
κρύνει μέσα σε 1 δισεκατομ-
μύριο χρόνια στα πρώτα στά-
δια της φωτοσύνθεσης». Δεν 
υπάρχουν λόγια για να περι-
γράψει κανείς πώς ο σύγχρο-
νος άνθρωπος καταστρέφει το 
θείο δώρο της Φύσης.

Πρόσφατα ο Ακαδημαϊ-
κός Χρήτος Ζερεφός περιέ-
γραψε τις επιπτώσεις από την 
κλιματική αλλαγή και στη χώ-
ρα μας, που είναι όντως τρομα-

κτικές. «Ύπάρχουν 
περιοχές με μεγά-
λη δυσκολία», είπε 
ο κ. Ζερεφός επι-
καλούμενος αδη-
μοσίευτα στοιχεία 
από την τελευ-
ταία έκθεση της 
Επιτροπής Μελέ-
της της Κλιματι-
κής Αλλαγής, που 

έχει συστήσει η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Στα μοντέλα που με-
λετήθηκαν υπάρχουν δυσμε-
νείς προβλέψεις για περιοχές 
της Πελοποννήσου. Διαπιστώ-
νεται ακόμα ότι από τη μείωση 
των βροχοπτώσεων η Δυτική 
Ελλάδα και ένα μεγάλο μέρος 
της Ανατολικής Ελλάδας θα 
αντιμετωπίσουν πρόβλημα με 
την ερημοποίηση και την ξη-
ρότητα που θα επικρατήσει.

Ταυτόχρονα, όπως πρό-
σθεσε, θα αυξηθούν οι δασικές 
πυρκαγιές, καθώς «η επικίνδυ-
νη περίοδος του καλοκαιριού 
θα διευρυνθεί σε περισσότερες 
από 40 ημέρες, έναντι 20 που 
είναι σήμερα».

Το ερώτημα είναι αν μπο-
ρούν να αποφευχθούν όλα 
αυτά. Η απάντηση είναι ότι 
μπορούν, αν ο άνθρωπος συ-
νειδητοποιήσει ότι οφείλει να 
κάνει δραστική αλλαγή στον 
τρόπο ζωής του. Όλοι μας πρέ-
πει να προσαρμόσουμε την 
καθημερινότητά μας σε μια 
κοινωνία απαλλαγμένη από 
ορυκτά καύσιμα, να εκμεταλ-
λευθούμε την Τεχνολογία και 
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας και, όπως λέει ο Χρ. Ζε-
ρεφός, «μπορούμε να εξα-
σφαλίσουμε τη διαιώνιση του 
ανθρώπινου είδους, με λιγότε-
ρους πολέμους και με λιγότερο 
αίμα για το πετρέλαιο».

Άννα Παπαθανασίου, γ6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εμείς τι κάνουμε;
Το κλίμα αλλάζει. Η φύση κινδυνεύει!

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΌΝΊΑ 
ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΜΕ ΌΣΌ ΌΖΌΝ 
ΠΑΡΉΓΑΓΕ Ή ΦΥΣΉ ΜΕΣΑ ΣΕ 
1,5 ΔΊΣΕΚΑΤΌΜΜΥΡΊΑ ΧΡΌΝΊΑ
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Η μάχη για την κλιματική αλλαγή είναι σήμερα το μεγαλύτερο κί-
νημα παγκοσμίως. Ανά πάσα στιγμή, σε κάθε σημείο του πλα-
νήτη βγαίνουν άνθρωποι για να διαμαρτυρηθούν, δίνοντας τη 
μάχη κατά της εξάντλησης των φυσικών πόρων, της κατασπα-
τάλησης του νερού, της αποψίλωσης των δασών, της υπεραλί-

ευσης, της χρήσης πλαστικών, της ανόδου της θερμοκρασίας.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν 
ότι η Γη απειλείται από τον έκτο στην 
ιστορία της αφανισμό, ο οποίος δεν θα 
προκληθεί από γεωλογικά φαινόμενα, 
όπως οι προηγούμενοι, αλλά από τον 
άνθρωπο, και μάλιστα με πολύ μεγα-
λύτερη ταχύτητα.

Αυτό που συμβαίνει σήμερα θυμί-
ζει τη δεκαετία του 1940, όταν ο να-
ζισμός και ο φασισμός κυριαρχούσαν 
παντού οδηγώντας τον πολιτισμό σε 
αφανισμό. Χρειάστηκε τότε όχι μόνον 
πολιτικό θάρρος αλλά και θάρρος από 
όλους για την υπεράσπιση του πολιτι-
σμού. Σήμερα κινδυνεύει πάλι το μέλ-
λον της ανθρωπότητας και πρέπει να 
υιοθετήσουμε την ίδια τάση, να πούμε 
ότι δεν αποδεχόμαστε αυτή την κατά-
σταση και να δράσουμε ατομικά, συλ-
λογικά και κρατικά. Η μάχη μπορεί να 
θυμίζει τον αγώνα του Δαβίδ με τον Γο-
λιάθ, όπου στη θέση του πρώτου είναι 
τώρα οι εθελοντές και οι ακτιβιστές, ενώ 
στη θέση του δεύτερου κυβερνήσεις και 
εταιρείες με συμφέροντα. Η μάχη όμως 
αυτή πρέπει να δοθεί. Ίσως φαίνεται ου-
τοπία, αλλά στην ιστορία οι μεγάλες 
αλλαγές ξεκίνησαν από ουτοπίες.

Άλλωστε, σύμφωνα με τα όρια της 
ανατροπής, ακόμα και το 20-25% που 
ζει διαφορετικά μπορεί να αλλάξει το 
σύνολο. Και «δι-
αφορετικά» ση-
μαίνει ότι η σχέ-
ση μας με το 
περιβάλλον πρέ-
πει να περάσει 
από τη λογική 
της ποσότητας 
(υπεραλίευση, 
υ π ε ρ κ α τ α ν ά-
λωση κρέατος, 
σπατάλη νερού) 
στη λογική της 
ποιότητας (αει-
κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι -
α-περμακουλ-
τούρα, βιώσιμη 
διαχείριση).

Πρέπει να 
αφου γ κραζό-
μαστε τη φύ-
ση, η οποία μας 
στέλνει μηνύμα-
τα. Δυστυχώς, 
εμείς θέλουμε 

να «σκοτώσουμε» τον αγγελιαφόρο. 
Οι συνέπειες από τις καταστροφικές 
φωτιές στον Αμαζόνιο, στην Αφρική 
και στην Αυστραλία, το λιώσιμο των 
πάγων στον Αρκτικό ωκεανό, η μολυ-
σμένη ατμόσφαιρα σε πολλές πόλεις, η 
αναγκαστική μετανάστευση λόγω κλι-
ματικής αλλαγής είναι μηνύματα που 
δεν πρέπει να αγνοήσουμε...

Αγλαΐα Κύρκου, β4

ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΑΦΌΥΓΚΡΑΖΌΜΑΣΤΕ 
ΤΉ ΦΥΣΉ, Ή ΌΠΌΊΑ ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΕΊ 
ΜΉΝΥΜΑΤΑ. ΔΥΣΤΥΧΏΣ, ΕΜΕΊΣ 
ΘΕΛΌΥΜΕ ΝΑ «ΣΚΌΤΏΣΌΥΜΕ» 
ΤΌΝ ΑΓΓΕΛΊΑΦΌΡΌ.

Η μάχη για την κλιματική αλλαγή

Περιβαλλοντική «βόμβα»
 η φωτιά στο δάσος του Αμαζόνιου

που αποτελεί τον πνεύμονα 
του πλανήτη μας.

4.000 εστίες φωτιάς σε δύο ημέρες!



Η πιο μοναχική φάλαινα στον κόσμο
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Σύμφωνα με την Red 
List of Threatened 

Species, το ένα πέμπτο του 
ζωικού βασιλείου απειλεί-
ται με εξαφάνιση. Η συνε-
χής επέμβαση του ανθρώ-
που στη φύση έχει επιφέρει 
δραματικά αποτελέσμα-
τα στο φυσικό περιβάλ-
λον. Στον Ελλαδικό χώρο, 
με στόχο την προστασία 
των απειλούμενων ειδών 
και τη διατήρηση της βιο-
ποικιλότητας του οικοσυ-
στήματος, δραστηριοποιεί-

ται η WWF Ελλάδος. Ύπό 
την αιγίδα της WWF, όλο 
και περισσότερες περιβαλ-
λοντικές οργανώσεις έχουν 
κινητοποιηθεί, ώστε να δια-

φυλάξουν τον φυσικό πλού-
το της χώρας μας. “Η μάχη 
για τη διατήρησή τους εί-
ναι η ίδια μάχη για να κρα-
τήσουμε την επαφή μας με 
τη φύση ζωντανή. Τα ζώα 
αυτά είναι εξίσου ισχυρές 
παρουσίες στη φυσική ζωή 
του πλανήτη μας. Τα προ-
στατεύουμε, γιατί μαζί τους 
προστατεύουμε ολόκληρα 
τα σπάνια οικοσυστήμα-
τα που τα στηρίζουν”, επι-
σημαίνει η WWF. Η Μεσο-
γειακή φώκια (monachus 

monachus), οι θαλάσσιες χε-
λώνες Caretta caretta, ο αι-
γαιόγλαρος και η Οχιά της 
Μήλου είναι μερικά από τα 
σπάνια είδη τα οποία συνα-
ντώνται μόνο στην Ελλάδα 
και κινδυνεύουν με εξαφά-
νιση. Είναι απαραίτητο να 
διατηρήσουμε τη βιοποικι-
λότητα της χώρας μας, που 
αδιαμφισβήτητα αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της 
φυσικής μας κληρονομιάς 
για τις επόμενες γενιές.

Σμαράγδα Οικονομίδη, γ6

Η πιο μοναχική φάλαινα στον κό-
σμο είναι ένα από τα μεγάλα μυ-

στήρια του ζωικού βασιλείου. Τραγου-
δάει ένα τραγούδι όπως κανένας άλλος. 
Μερικοί λένε ότι περιπλανιέται μόνη 
της στον Ειρηνικό Ωκεανό, ψάχνοντας 
για το ταίρι της, ενώ είναι πιθανό να μην 
πάρει ποτέ κάποια απάντηση στο κάλε-
σμά της. Κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα 
αν η φάλαινα είναι αρσενική ή θηλυκή, 
ποιο είναι το είδος της ή ακό-
μα και αν εξακολουθεί να ζει. 
Η τελευταία σειρά ηχογρα-
φήσεων του καλέσματός της 
έγινε το 2004.

Το κάλεσμα της φάλαινας 

καταγράφηκε για πρώτη φορά το 1989 
από τον Γουίλιαμ Γουάτκινς του Ωκε-
ανογραφικού Ινστιτούτου Γουντς Χολ 
στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, όταν τα-
ξινομούσε ηχογραφήσεις φαλαινών από 
τη δεκαετία του 1980. Οι ηχογραφήσεις 
πραγματοποιούνταν από το Αμερικα-
νικό Ναυτικό με στόχο τον εντοπισμό 
εχθρικών υποβρυχίων στον βόρειο Ει-
ρηνικό και στη συνέχεια παραδίδο-
νταν στους επιστήμονες. Το 
ιδιαίτερο αυτό τραγού-
δι ήταν σε συ-

χνό-

τητα 52 Hertz. Για τα ανθρώπινα αυτιά 
αυτό είναι χαμηλές μπάσες νότες, αλλά 
είναι σημαντικά υψηλότερο από το κά-
λεσμα της μπλε φάλαινας, η οποία τρα-
γουδά μεταξύ 10 και 40 Hz.

Το τραγούδι του 52 ακούγεται σχε-
δόν κάθε χρόνο, καθώς η φάλαινα κι-
νείται στον Βόρειο Ειρηνικό, από την 

Καλιφόρνια μέχρι τις Αλεού-
τιες Νήσους κοντά στην Αρ-
κτική. Το μόνο που μπορούν 

να συμπεράνουν οι βιολόγοι 
είναι ότι πρόκειται για αρσενι-

κό, αφού οι θηλυκές φάλαινες δεν 
τραγουδούν!

Νεφέλη Αθανασίου, γ1

Απειλούμενα Είδη

Η Μεσογειακή φώκια
(monachus monachus)

Η θαλάσσια χελώνα
Caretta caretta

Ο αιγαιόγλαρος Η Οχιά της Μήλου



Το θεατρικό έργο του Έντουαρντ Άλμπι ανέβηκε φέτος για μία ακόμα φο-
ρά στη σκηνή του θεάτρου, στις 12 Οκτωβρίου 2019, σε σκηνοθεσία Κων-

σταντίνου Μαρκουλάκη.

Η παράσταση αναφέρεται σε ένα 
ζευγάρι, τον Τζορτζ και τη Μάρθα. Ο 
Τζόρτζ είναι καθηγητής Ιστορίας στο 
Πανεπιστήμιο και η γυναίκα του, Μάρ-
θα, είναι η κόρη του πρύτανη του πα-
νεπιστημίου. Ένα βράδυ μετά τα μεσά-
νυχτα τούς επισκέπτονται στο σπίτι 
τους ο Νικ και η Χουέι, ένα νεαρό ζευ-
γάρι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ο 
Τζορτζ και η Μάρθα, μιας και δεν ήταν 
και το πιο αγαπημένο ζευγάρι, ανταλ-
λάσσουν προσβολές και θυμούνται δυ-
σάρεστες ιστορίες από το παρελθόν. 
Στο τέλος η Μάρθα παραδέχεται ότι 
είναι ευτυχισμένη μόνο με τον άντρα 
της, τον Τζόρτζ, παρ’ όλες τις δυσκο-
λίες που βιώνουν στη σχέση τους. Οι 
ηθοποιοί που πρωταγωνιστούν είναι ο 
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Μα-
ρία Πρωτόπαππα, ο Προμηθέας Αλει-
φερόπουλος και η Ντάνη Γιαννακοπού-
λου. Μέσα σε ένα ζεστό χώρο γεμάτο 
βιβλία, όπου δεσπόζει ένας αμερικανι-
κός καναπές της δεκαετίας του ’60, ξε-

τυλίγεται το κουβάρι των ανθρωπίνων 
σχέσεων των δύο ζευγαριών μέσα από 
τις τέσσερις καθηλωτικές για τον θεα-
τή ερμηνείες των ηθοποιών.

Η σκηνοθετική παρέμβαση, που 
στοχεύει στην ανάδειξη του κάθε ρό-
λου, αποτυπώνεται στις απλές κινήσεις 
και στον τρόπο που οι ηθοποιοί εκδη-

λώνουν τα συναισθήματά τους χωρίς 
να κουράζουν τον θεατή. Σημαντι-
κό ρόλο παίζει ο φωτισμός αλλά και η 
μουσική υπόκρουση στις στιγμές έντο-
νης φόρτισης και αποφόρτισης του σε-
ναρίου. Η σοβαρότητα, η θλίψη, το γέ-
λιο και ο φόβος να ζήσει κανείς χωρίς 
ψευδαισθήσεις, μέσα από ένα εξαιρε-
τικό κείμενο, κρατούν αμείωτο το ενδι-
αφέρον του θεατή για 120 .́ Μια παρά-
σταση που αξίζει όλοι να δουν!

Αλεξάνδρα Μπαρκούζου, γ5

Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;
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ΘΕΑΤΡΟ

ΘΕΑΤΡΟ



Αφανείς 
Ηρωίδες

Η ταινία 
« Α φ α ν ε ί ς 

Ηρωίδες» (Hidden 
Figures) αποκαλύ-
πτει την άγνωστη 
και αληθινή ιστο-
ρία μίας μοναδικής 
ομάδας Αφροαμε-
ρικανίδων μαθη-

ματικών, που άλλαξε την πορεία της 
ιστορίας προς το καλύτερο.

Όλοι μπορούν να ονομάσουν 
τους γενναίους αστροναύτες που 
συμμετείχαν στην αποστολή Apollo 
και πήγαν πρώτοι στο διάστημα: 
Τζον Γκλεν, Άλαν Σέπαρντ και Νιλ 
Άρμστρονγκ, αλλά σχεδόν κανείς δε 
γνωρίζει την Κάθριν Τζόνσον, την 
Ντόροθι Βον και τη Μαίρη Τζάκ-
σον, παρόλο που η συμβολή τους 
στον τομέα της επιστήμης ήταν κα-
θοριστική.

Στην ψυχροπολεμική εποχή των 
’60s, οι ΗΠΑ βλέπουν τον Γιούρι 
Γκαγκάριν να γίνεται ο πρώτος άν-
θρωπος που στάλθηκε στο διάστη-
μα. Η κυβέρνηση πιέζει για άμεσα 
αποτελέσματα. Τρεις από τις αφρο-
αμερικανίδες επιστήμονες που δου-
λεύουν στη σκιά των συναδέλφων 
τους, η Κάθριν Τζόνσον (Ταράτζι Π. 
Χένσον), η Ντόροθι Βόγκαν (Οκτά-
βια Σπένσερ) και η Μαίρη Τζάκσον 

(Τζανέλ Μονά), θα παίξουν ρόλο-κλει-
δί προκειμένου να λυθούν σημαντικές 
αστοχίες του διαστημικού προγράμμα-
τος και να στείλουν τον πρώτο Αμερι-
κανό αστροναύτη στο διάστημα.

Στο υποψήφιο για δύο Όσκαρ 
φιλμ του Μέλφι (καλύτερης ταινίας, 
διασκευασμένου σεναρίου), ο πυρή-
νας έχει να κάνει ασφαλώς με τη μάχη 
κατά των διακρίσεων. Οι τρεις «αφα-

νείς» ηρωίδες δεν είναι μόνο γυναί-
κες σ’ ένα κυρίως ανδροκρατούμενο 
περιβάλλον, αλλά και μαύρες, σε μια 
ταραχώδη περίοδο, όπου οι φυλετι-
κές διακρίσεις παρέμεναν άκαμπτες 
και ο αγώνας για τα πολιτικά δικαιώ-
ματα των μαύρων εδραιώνονταν προ-
κειμένου να ανατρέψει τους ρατσιστι-
κούς νόμους.

Νεφέλη Αθανασίου, γ1
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ



Η Lucasfilm και ο J.J.Abrams 
που επιστρέφει στη σκηνο-

θεσία, ενώνουν για μια ακόμη φο-
ρά τις δυνάμεις τους για ένα επικό 
ταξίδι σε έναν γαλαξία πολύ, πο-
λύ μακριά. Στη νέα ταινία STAR 
WARS: SKYWALKER Η ΑΝΟ-
ΔΟΣ, τον επίλογο του θρυλικού 
έπους, θα γεννηθούν νέοι θρύλοι 
και θα δοθεί η τελευταία μάχη για 
την ελευθερία. Η Ρέι, ο Πο, ο Φιν 
και οι φίλοι τους επιστρέφουν για 
να βάλουν ένα τέλος στις μέρες 
του Πρώτου Τάγματος. Η Ρέι έχο-
ντας γίνει μαθητευόμενη της Λέ-
ια ξεκινάει με τη βοήθεια των συ-
ντρόφων της να καταστρέψει το 
Πρώτο Τάγμα, το οποίο έχει σκο-
πό να καταστρέψει ολόκληρους 
γαλαξίες με νέο, πιο ισχυρό στρα-
τό. Η βάση του Τάγματος, όμως, 
βρίσκεται σε μυστική τοποθεσία 
που υπάρχει μόνο σε έναν χάρτη 
που είναι κρυμμένος σε έναν δυ-
σπρόσιτο πλανήτη. Όταν κατα-
φέρουν να φτάσουν στη μυστι-
κή τοποθεσία του τάγματος, η Ρέι 
θα έρθει αντιμέτωπη με μία αιφ-
νιδιαστική αλήθεια. Θα καταφέ-
ρουν να καταστρέψουν το Πρώτο 
Τάγμα και κατά συνέπεια να σώ-
σουν όλο τον κόσμο;

Μαριλένα
 Λυκιαρδοπούλου, γ4
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Αδιαμφισβήτητα, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης υπήρξε 
ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες πεζογράφους 
και εξαιρετικός μελετητής των ηθών της εποχής του 
και της ανθρώπινης ψυχολογίας. Επηρεασμένος από 

τον Ντοστογιέφσκι, ο Παπαδιαμάντης φέρνει συχνά τους ήρω-
ές του αντιμέτωπους με το πρόβλημα του κακού.

Μεγάλο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει η σημαντική επιρ-
ροή που άσκησε το μυθι-
στόρημα του Ντοστογιέφσκι 
«Έγκλημα και τιμωρία», το 
οποίο ο Παπαδιαμάντης μετέ-
φρασε πρώτος στα Ελληνικά 
το 1889, στη νουβέλα του σκια-
θίτη συγγραφέα «Η φόνισσα». 
Στη «φόνισσα», το κατά πολ-
λούς σπουδαιότερο έργο του 
Παπαδιαμάντη, κεντρική ηρω-
ίδα είναι η Φραγκογιαννού, μία 
ηλικιωμένη χήρα η οποία πνί-
γει τη νεογέννητη εγγονή της 
και στη συνέχεια σκοτώνει άλ-
λα τρία κοριτσάκια. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο θεωρεί ότι λυτρώνει 
τόσο τα παιδιά, τα οποία όντας 
κορίτσια, θα υπέφεραν κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους λόγω 
των απαρχαιωμένων και βασα-
νιστικών κοινωνικών θεσμών 
και αντιλήψεων, όσο και τους 
γονείς τους, οι οποίοι θα έπρε-
πε να εξασφαλίσουν την προί-
κα τους. Ο Παπαδιαμάντης 
συσχετίζει τον πρόβλημα του 
κακού με το ζήτημα της θεοδι-
κίας, καθώς η Φραγκογιαννού 
θεωρεί τον εαυτό της συνερ-
γό του Θεού. Εκ πρώτης όψε-
ως, οι πράξεις της, παρ’ ότι φρι-
κτές, φαντάζουν ανιδιοτελείς, 

μιας και οι φόνοι διαπράττο-
νται χωρίς κάποιο προσωπικό 
κίνητρο ή υλικό όφελος. Ωστό-
σο, η Φραγκογιαννού στην 
πραγματικότητα προσπαθεί 
να σκοτώσει τη δική της τραυ-
ματική παιδική ηλικία, καθώς 
μεγάλωσε με μία μητέρα ιδι-
αίτερα σκληρή και έναν πα-
τέρα ουσιαστικά ανύπαρκτο, 
ενώ επίσης παντρεύτηκε έναν 
άνδρα τον οποίο δεν αγαπού-
σε και αδικήθηκε από τους γο-
νείς της, αφού δεν έλαβε την 
προίκα που της αναλογούσε. Η 
έλλειψη αυτή αγάπης δεν της 
επέτρεψε να συνάψει ποτέ υγι-
είς σχέσεις με άλλους ανθρώ-
πους, γεγονός που της προκά-
λεσε εσωτερική μοναξιά και 
απομόνωση και την οδήγησε 
εντέλει στα αποτρόπαια αυτά 
εγκλήματα.

Στο μυθιστόρημα «Έγκλη-

μα και Τιμωρία» του Φιοντόρ 
Ντοστογιέφσκι, ένας φτωχός 
πρώην φοιτητής της Νομι-
κής ονόματι Ρόντια Ρομάνο-
βιτς Ρασκόλνικοφ αποφασίζει 
να σκοτώσει και να ληστέψει 
μία ηλικιωμένη πλούσια τοκο-
γλύφο. Παρόλα αυτά, το υλικό 
κέρδος δεν αποτελεί την πραγ-
ματική αιτία του εγκλήματος. 
Ο Ρασκόλνικοφ θεωρεί ότι μία 
τέτοια πράξη θα είναι επωφε-
λής για την κοινωνία, καθώς η 
ηλικιωμένη τοκογλύφος εκμε-
ταλλεύεται και καταπιέζει του 
φτωχούς, ανήμπορους ανθρώ-
πους, ενώ τα λεφτά της μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για 
αγνούς σκοπούς. Μάλιστα, για 
να δικαιολογήσει τον εκ προ-
μελέτης αυτό φόνο σε ηθικό 
και κοινωνικό επίπεδο, ανα-
πτύσσει μία θεωρία σύμφω-
να με την οποία οι άνθρωποι 

Το πρόβλημα του κακού στη «Φόνισσα» και το «Έγκλημα και τιμωρία»
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ΤΖΕΙΝ ΟΣΤΙΝ 

Περηφάνια και 
Προκατάληψη

Το μυθιστόρημα «Πε-
ρηφάνια και Προκα-

τάληψη» της Τζέιν Όστιν 
είναι ίσως το πιο αγαπη-
μένο του είδους του. Η 
υπόθεση διαδραματίζεται 
στους κοσμικούς κύκλους 
της επαρχιακής Αγγλίας, 
στις αρχές του 19ου αιώ-
να. Πρωταγωνίστρια εί-
ναι η δυναμική και έξυπνη 
Ελίζαμπεθ, κόρη της οικο-
γένειας Μπένετ. Όπως συ-
νηθιζόταν την εποχή εκεί-
νη, η μητέρα της, η κυρία 
Μπένετ, ζει με την αγωνία 

να παντρέψει τις 5 κόρες 
της με τους κατάλληλους 
συζύγους. Επίσης, σημα-
ντικό ρόλο παίζει ο υπε-
ρήφανος κύριος Ντάρσυ 
και η καλόκαρδη αδελφή 
της, Τζέιν. Με τον μονα-
δικό της γλαφυρό τρόπο 
η Τζέιν  Όστιν μάς μετα-
φέρει άριστα την ατμό-
σφαιρα της Αγγλικής με-
σοαστικής και κατώτερης 
αριστοκρατικής κοινωνίας 
των αρχών του 19ου αιώνα. 
Οι συνήθειες σε μια περισ-
σότερο ελεγχόμενη κοινω-
νία από τη δική μας, οι ξε-
κάθαρα ξεχωριστοί ρόλοι 
των δύο φύλων, η αγωνία 
των νεαρών κοριτσιών της 
εποχής για έναν καλό γά-

μο είναι μόνο η επιφάνεια. 
Μέσα από τις συναισθη-
ματικές μεταπτώσεις των 
δύο μεγαλύτερων αδελ-
φών και τις, συχνά με κω-
μικά στοιχεία, περιπέτειές 
τους μέχρι την επίτευξη 
του στόχου τους, που δεν 
είναι άλλος από μια ευ-
τυχισμένη οικογένεια και 
επομένως μια ευτυχισμένη 
ζωή, βλέπουμε την επιβρά-
βευση των καλών τρόπων 
και της ευγένειας. Η Τζέιν 
Όστιν είναι μια διαχρονι-
κή συγγραφέας, αγαπημέ-
νη από πολλούς ανθρώ-
πους από όλο τον κόσμο, 
γιατί τα μυθιστορήμα-
τά της είναι διαποτισμένα 
από χαρακτηριστική ευ-

αισθησία και σταθερή και 
αταλάντευτη προσήλωση 
στις αξίες της οικογενεια-
κής αλληλεγγύης (η αγά-
πη μεταξύ των αδελφών), 
της προστασίας της αξιο-
πρέπειας, της απλότητας 
και της αγάπης που υπερ-
νικούν την υπερηφάνεια 
και την προκατάληψη.

Μαριλένα Λυκιαρδοπούλου, γ4

Βιβλίο
Διαβάσαμε και σας προτείνουμε...



διακρίνονται σε «κοινούς», οι 
οποίοι απλώς εξασφαλίζουν 
τη διατήρηση του είδους, 
και «εξαιρετικούς», οι οποίοι 
«έχουν το δικαίωμα να κάνουν 
κάθε έγκλημα και να παραβαί-
νουν με κάθε τρόπο τον Νόμο, 
κατά κύριο λόγο, επειδή είναι 
εξαιρετικοί» και χωρίς τους 
οποίους δεν μπορεί να υπάρ-
ξει πρόοδος. Μάλιστα, ανα-
φέρει ότι η μανιχαϊστική διά-
κριση ανάμεσα στο καλό και 
το κακό αποτελεί απλούστατα 
ένα κατάλοιπο της θρησκείας 
και στην πραγματικότητα δεν 
υφίσταται. Κατ’ αυτόν τον τρό-
πο, ο Ρασκόλνικοφ ουσιαστικά 
αντιτάσσεται σε μία άδικη και 
άνιση κοινωνία, αλλά εξερευ-
νεί, επίσης, τα όρια της ύπαρ-
ξής του, μιας και προσπαθεί να 
υπερβεί την καταθλιπτική με-
τριότητα των απλών ανθρώ-

πων και να αποδείξει πως ανή-
κει στους «εξαιρετικούς».

Οι δύο συγγραφείς φέρ-
νουν τους ήρωές τους αντιμέ-
τωπους με το πρόβλημα του 
κακού και αναλύουν διεξοδικά 
το θέμα του ιδεοληπτικού φό-
νου, αναδεικνύοντάς τον εντέ-
λει σε πράξη υβριστική, καθώς 
οι άνθρωποι δεν έχουν το δι-
καίωμα να αφαιρούν τη ζωή 

άλλων για τον οποιονδήποτε 
λόγο. Στην προσπάθειά τους 
να αποδώσουν δικαιοσύνη, οι 
δύο ήρωες οδηγούνται στην 
παράνοια και υπερβαίνουν τα 
ανθρώπινα όρια. Βέβαια, αξίζει 
να σημειωθεί ότι εντοπίζουμε 
ορισμένες διαφορές, μιας και ο 
Ρασκόλνικοφ εντέλει μετανο-
εί και ξεκινάει μία νέα ζωή μα-
ζί με τη Σόνια (ηρωίδα του βι-

βλίου), ενώ η Φραγκογιαννού 
βρίσκει τραγικό τέλος και πνί-
γεται. Επιπλέον, τα θύματα της 
Φραγκογιαννούς είναι απολύ-
τως αθώα, ενώ η ηλικιωμένη 
τοκογλύφος πράγματι εκμε-
ταλλευόταν τους απλούς και 
φτωχούς ανθρώπους. Τέλος, η 
περίπτωση της Φραγκογιαν-
νούς αποτελεί ένα παράδειγ-
μα θεοδικίας, σε αντίθεση με 
την περίπτωση του Ρασκόλνι-
κοφ, η οποία τείνει προς την 
αυτοδικία.

Συμπερασματικά, τα δύο 
αυτά σπουδαία έργα του Πα-
παδιαμάντη και του Ντοστο-
γιέφσκι παρουσιάζουν δύο 
μορφές διαχρονικές και τρα-
γικές, προβάλλοντας έτσι τη 
σύγκρουση του καλού και του 
κακού, η οποία ανέκαθεν δίχα-
ζε την ψυχή των ανθρώπων.

Φίλιππος Φούφας, Γ8

«Κατά τη γνώμη μου, αν οι ανακαλύψεις του 
Κέπλερ και του Νεύτωνα από ορισμένα περιστα-
τικά ήταν αδύνατο να γίνουν γνωστές χωρίς τη 
θυσία ενός, δέκα, εκατό κτλ, ανθρώπων που θα 
στέκονταν εμπόδιο σε αυτές τις ανακαλύψεις ή 
θα αντιδρούσαν στην εργασία των δύο σοφών, 
τότε ο Νεύτων θα είχε το δικαίωμα ή μάλλον 
το καθήκον να παραμερίσει αυτούς τους δέκα ή 
εκατό ανθρώπους για να κάνει γνωστές τις ανα-
καλύψεις του σε όλη την ανθρωπότητα» 

(Έγκλημα και Τιμωρία, εκδ. ΓΚΟΒΟΣΤΗ, σελ 327).
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ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΕΡΝ 

Ταξίδι στο 
Κέντρο της Γης

Ο Ιούλιος Βερν, ο θε-
μελιωτής της επιστη-

μονικής φαντασίας, είναι 
ο συγγραφέας αυτού του 
μυθιστορήματος, το οποίο 
συναρπάζει μικρούς και 
μεγάλους. Η ιστορία ξε-
κινά σε ένα σπίτι στο Αμ-
βούργο, όταν ο καθηγη-
τής Λίντενμπροκ, ένας 
εκκεντρικός επιστήμονας 

με πολλές γνώσεις και ιδι-
οκτήτης του σπιτιού, επι-
στρέφει κρατώντας ένα 
βιβλίο γραμμένο στα Ρου-
νικά. Μετά από πολλές 
προσπάθειες που έγιναν 
για τη μετάφρασή του, 
μαζί με τον ανιψιό του τον 
Άξελ, αποδεικνύεται πως 
το έγγραφο αυτό περιέχει 
οδηγίες για ένα ταξίδι με 
προορισμό το κέντρο της 
Γης! Ο καθηγητής με μο-
ναδικό συνοδό τον ανιψιό 
του ξεκινά τις προετοιμα-
σίες για να πραγματοποι-
ήσει αυτό το ταξίδι που 
ξεπερνά κάθε επιστημο-
νικό προηγούμενο. Πρώ-
τος σταθμός η Ισλανδία, 
όπου βρίσκουν έναν οδη-
γό, τον Χανς, που θα τους 
συνοδεύσει στο υπόλοι-
πο ταξίδι. Μαζί ξεκινούν 
την κατάβαση για το Κέ-
ντρο της Γης, μέσα από τον 
κρατήρα ενός ηφαιστείου. 
Στη διαδρομή προς το Κέ-
ντρο της Γης θα αντιμετω-
πίσουν πολλές δυσκολίες, 

όπως την έλλειψη νερού 
και τροφίμων, θα συνα-
ντήσουν πρωτόγνωρα τέ-
ρατα και πλάσματα και θα 
πρέπει να διασχίσουν έναν 
υπόγειο ωκεανό. Θα κατα-
φέρουν να ανακαλύψουν 
το Κέντρο της Γης; Και, αν 
το πετύχουν, θα μπορέ-
σουν να επιστρέψουν στην 
επιφάνεια; Ένα μυθιστόρη-
μα γεμάτο περιπέτεια και 
αγωνία, το οποίο, συνδυ-
άζοντας την επιστημονι-
κή γνώση με τη φαντασία, 
συναρπάζει τον αναγνώ-
στη και κρατά αμείωτο το 
ενδιαφέρον του από την 
αρχή μέχρι το τέλος.

Μαριλένα Λυκιαρδοπούλου, γ4

ΤΖΩΝ ΜΠΟΙΝ

Το αγόρι στην κο-
ρυφή του βουνού 

Βρισκόμαστε στο 
Παρίσι του 1936. Ο 

επτάχρονος Πιερό ζει ευ-

τυχισμένος με τους γονείς 
του, τη Γαλλίδα μητέρα 
του και τον Γερμανό πα-
τέρα του, ώσπου μια μέ-
ρα ο πατέρας του εξαφα-
νίζεται μυστηριωδώς και 
αργότερα μαθαίνει ότι 
έχει πεθάνει σε σιδηρο-
δρομικό ατύχημα. Η μη-
τέρα του πεθαίνει κι αυτή 
μετά από λίγο καιρό από 
φυματίωση. Τότε το αγό-
ρι αναγκάζεται να μείνει 
για λίγο με τον καλύτερό 
του φίλο και γείτονα, Αν-
σέλ. Στη συνέχεια 
αφήνει πίσω του το 
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Παρίσι για να εγκατα-
σταθεί σε ένα ορφανο-
τροφείο στην Ορλεάνη. 
Μετά από κάποιους μή-
νες, λαμβάνει ένα γράμ-
μα από την αδελφή του 
πατέρα του, Μπίατριξ, 
η οποία εργάζεται ως οι-
κονόμος σε ένα πλούσιο 
σπίτι στο Σάλτσμπουργκ 
της Αυστρίας και τον κα-
λεί να μείνει μόνιμα εκεί. 
Στο σπίτι, στην κορυ-
φή του βουνού του Σάλ-
τσμπουργκ, η θεία του 
του λέει να χρησιμοποι-
εί τη γερμανική εκδοχή 
του ονόματός του, να μην 
αλληλογραφεί με τον φί-
λο του, να είναι πολύ ευ-
γενικός με τον κύριο και 
άλλους σημαντικούς κα-
νόνες. Ο Πιερό σύντομα 
ανακαλύπτει ότι ο κύρι-
ος είναι ο ίδιος ο Αδόλ-
φος Χίτλερ, με τον οποίο 
αναπτύσσει στενό δεσμό 
και,όπως φαίνεται, στα-
διακά αποκτά μία δια-
φορετική συνείδηση των 
πραγμάτων και αποδέχε-
ται τις αλλαγές της νέας 
του ζωής. Το αγόρι μεγα-
λώνει σε έναν καινούρ-
γιο κόσμο ξεχνώντας την 
παλιά του ζωή. Το μυθι-
στόρημα αναφέρεται 
στην ψυχική αλλοτρίω-
ση του αγοριού και στην 
επίδραση που είχε αυτή 
στους γύρω του. Πρόκει-
ται για μία συναρπαστική 
ιστορία με δράση αλλά 
και ζωντανές περιγραφές 
χαρακτήρων που μαγνη-
τίζει τον αναγνώστη και 
κρατάει αμείωτο το ενδι-
αφέρον του. Η ιστορική 
αναφορά στην εποχή του 
Β΄ Παγκοσμίου πολέμου 
την κάνει ιδιαίτερα ενδι-
αφέρουσα και διδακτική, 
ενώ τα ηθικά και ιστορι-
κά συμπεράσματα παρα-
μένουν επίκαιρα.

Άρης Τσομώκος, γ8

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

Όφις και Κρίνο

Το «Όφις και Κρί-
νο» αποτελεί το 

πρώτο βιβλίο του Νί-
κου Καζαντζάκη και εκ-
δόθηκε το 1906 υπό το 
φιλολογικό ψευδώνυμο 
«Κάρμα Νιρβαμή». Την 
ίδια χρονιά ο σπουδαί-
ος ποιητής Κωστής Πα-
λαμάς έγραψε στο περι-
οδικό «Παναθήναια» για 
το βιβλίο: «Αλλ’ εν ταυ-
τώ ελπίζω ότι ο όφις αυ-
τός ο δολερός και το κρί-
νον αυτό (…) δεν είναι 
παρά αι πρώται εκδηλώ-
σεις της ευαισθησίας νε-
αρού λογοτέχνου, όστις 
με τον καιρόν θα δημι-
ουργήση έργα ωραία και 
υγιή, ομού συγκινούντα 
και ευεργετούντα,  ανυ-
ψώνοντα και καθαρίζο-
ντα την ψυχήν, ως είναι 
τα γεννήματα της άρτιας 
και ιδεώδους Τέχνης». 
Πράγματι, όπως προέ-
βλεψε με την οξυδέρκειά 
του ο Κωστής Παλαμάς, 
το ερωτικό αυτό βιβλίο 
αποτελεί τον προάγγε-
λο της οικουμενικής λο-
γοτεχνικής δημιουργίας 
του Νίκου Καζαντζά-
κη. Η πλοκή αφορά την 
ερωτική σχέση ενός νε-
αρού ζωγράφου, λάτρη 
του ωραίου και της ηδο-

νής, με μία νεαρή γυναί-
κα. Κατά τη διάρκεια του 
βιβλίου, το οποίο έχει 
ημερολογιακή μορφή, ο 
συγγραφέας εκφράζει τις 
υπαρξιακές του αγωνίες 
σχετικά με τον έρωτα, 
τη ζωή και τον θάνατο. 
Στο τέλος του βιβλίου, 
ο νεαρός ζωγράφος κα-
λεί την αγαπημένη του 
στο σπίτι του, όπου περ-
νούν μια ερωτική νύχτα 
σε ένα δωμάτιο γεμάτο 
κρίνα και ρόδα, και έπει-
τα πεθαίνουν από ασφυ-
ξία λόγω του αρώματος 
των λουλουδιών. Πη-
γή έμπνευσης του Κα-
ζαντζάκη για το βιβλίο 
αυτό υπήρξε η σχέση με 
μία Ιρλανδέζα, κόρη κα-
θολικού πάστορα και δα-
σκάλα αγγλικών, ονόμα-
τι Kathleen Forde.

Φίλιππος Φούφας,γ8

GASTON LEROUX

Το Φάντασμα 
της Όπερας

Tο Φάντασμα της 
Όπερας είναι ένα 

γαλλικό μυθιστόρημα 
του συγγραφέα Gaston 
Leroux, το οποίο αρχικά 
δημοσιεύθηκε το 1909 ως 
κομμάτι μιας σειράς στο 
περιοδικό Le Gaulois. Το 
μυθιστόρημα βασίστηκε 
σε πραγματικά ιστορικά 

γεγονότα που συνέβη-
σαν στην Όπερα του Πα-
ρισιού, κατά τη δεκαετία 
του 1800 και σε αστικούς 
θρύλους της περιοχής.

Η Όπερα του Πα-
ρισιού κλονίζεται από 
τον θυμό και τη θλίψη 
του φαντάσματος που 
παραμονεύει στις σκι-
ές και στα υπόγεια. Κα-
νείς δεν έχει δει τη μορ-
φή του, αλλά μία νεαρή 
και ταλαντούχα τραγου-
δίστρια έχει ακούσει τη 
φωνή του. Με το μυστή-
ριο φάντασμα ως μέντο-
ρα και δικό της άγγελο 
της μουσικής, η Κριστίν 
Ντααέ αναδεικνύεται 
σε διάσημη ντίβα. Όταν 
όμως εμφανίζεται ο υπο-
κόμης Ραούλ Ντε Σανί, 
μαγεμένος από τη φω-
νή της Κριστίν, το Φά-
ντασμα πλημμυρίζει από 
ζήλια και ζητά εκδίκη-
ση. Η Κριστίν εξαφανί-
ζεται το ίδιο βράδυ που 
δολοφονείται ο αδερφός 
του Ραούλ και ο νεαρός 
υποκόμης προσπαθεί να 
λύσει το μυστήριο και να 
ελευθερώσει την αιχμά-
λωτη Κριστίν. Η ένταση 
και η ανησυχία του για 
την τραγουδίστρια τον 
οδηγούν στον υπόγειο 
λαβύρινθο της Όπερας, 
από τον οποίο οι παρεί-
σακτοι δε βγαίνουν ποτέ 
ζωντανοί...

Το έργο του Λερού 
και οι χαρακτήρες του 
από την εγωίστρια πρί-
μα ντόνα, Καρλόττα, μέ-
χρι τον μυστηριώδη Πέρ-
ση, παλιό γνώριμο τού  
Έρικ, έχουν γίνει αθάνα-
τοι μέσα από τις αμέτρη-
τες ταινίες και θεατρικές 
παραστάσεις που έχουν 
γυριστεί.

Νεφέλη Αθανασίου, γ1



Καλό Καλοκαίρι!




