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ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ενός ακόμη σχολικού έτους, εκδίδε-
ται το εφετινό ενισχυμένο τεύχος του περιοδικού της Μα-

θητικής Κοινότητας του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών. Η σχολική 
χρονιά 2017-2018 είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τον Αθη-
ναίο, όσο και για το Σχολείο μας γενικότερα. Κατά πρώτον, η εφε-
τινή έκδοση είναι επετειακή, αφού ο Αθηναίος κλείνει 90 χρόνια 
από την δημιουργία του. Ακόμη, εορτάζοντας την επέτειο λει-
τουργίας του Fund Drive, το Κολλέγιο έχει αφιερώσει το εφετι-
νό σχολικό έτος στις αρετές/έννοιες του εθελοντισμού, της αλλη-
λεγγύης, και της κοινωνικής προσφοράς/ευποιίας. Έτσι, δράσεις, 
ομιλίες, εκδρομές, και δραστηριότητες ήταν κατάλληλα προ-
σανατολισμένες ώστε να υποστηρίζουν τους σκοπούς αυτούς.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ, και έχοντας ως πρότυπο τις παλαι-
ότερες εκδόσεις του Αθηναίου, αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε 
άρθρα, αποσπάσματα, ομιλίες, και φωτογραφικό υλικό από τις δι-
άφορες δραστηριότητες που οργάνωσε και συμμετείχε εφέτος το 
Σχολείο μας. Η εφετινή έκδοση όμως χαρακτηρίζεται και από μια 
δεύτερη καινοτομία: η Συντακτική Επιτροπή θεώρησε αναγκαία, 
για μια καλύτερη πορεία του περιοδικού, την έκδοσή του σε έντυπη 
μορφή, με την στήριξη της Διεύθυνσης του Κολλεγίου Αθηνών. Ας 
μην λησμονούμε πως ο Αθηναίος «πηγάζει» εκ των μαθητών, πορεύ-
εται και δημιουργείται δι' αυτών, και είναι τελικά υπέρ αυτών. Μέ-
σα από το «βήμα» του Αθηναίου, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 
προβληματιστούν, να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, να διατυπώ-
σουν τις απόψεις τους, και να μοιραστούν τις εμπειρίες και τα συ-
ναισθήματά τους. Στόχος μας είναι η ενημέρωση των μαθητών και 
των υπόλοιπων αναγνωστών πάνω σε θέματα που τους ενδιαφέρουν, 
σχετικά κυρίως με την σχολική, εθνική και διεθνή επικαιρότητα.

ΟΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ, Ο Α9ΗΝΑΙ0Σ που κρατάτε στα χέρια σας 
είναι καρπός της συντονισμένης δουλειάς και επίπονης προσπάθει-
ας όλων όσοι συνετέλεσαν στη δημιουργία και την έκδοσή του. Για 
τον λόγο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους μαθητές και 
τις μαθήτριες για την άριστη συνεργασία μας, καθώς και τους κα-
θηγητές-υπευθύνους κ. Φ. Τακόπουλο, κ. Μ. Βενετάκη, και κ. Μ. 
Πουλοπούλου για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξή τους καθ’ όλη 
τη διάρκεια της χρονιάς. Ευχή όλων μας είναι να πορευτεί ο Αθηναί-
ος με το ίδιο πάθος και τον ίδιο δυναμισμό τα επόμενα χρόνια!  

Α Π Ο  Τ Ο Ν  Α Ρ Χ Ι Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Η  Τ Ο Υ  Α Θ Η Ν Α Ι Ο Υ  Ι Ω Α Ν Ν Η  Κ Α Κ Λ Α Μ Α Ν Η

Καλή ανάγνωση

χρόνια90
E D I TO R I A L
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ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ έχουν άμεση 
σχέση με την αξίωση του ανθρώπου στην 

αξιοπρέπεια και με την απαίτηση για σεβασμό 
της προσωπικότητάς του. Μπορεί μεν να είναι 
συνταγματικά κατοχυρωμένα σε αρκετές χώ-
ρες, αλλά δυστυχώς παραβιάζονται τόσο στις 
αναπτυσσόμενες όσο και στις δυτικές κοινωνί-
ες. Έτσι, παρόλο που σεβασμός για τα ανθρώπι-
να δικαιώματα υφίσταται, παρατηρούνται φαι-
νόμενα καταπάτησής τους.

Αρχικά, στις μη ανεπτυγμένες χώρες ενδέχε-
ται να μην είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα, 
αλλά σε κάθε περίπτωση, στις περισσότερες από 
αυτές παραβιάζονται κατάφωρα. Ο αναλφαβητι-
σμός, ο υποσιτισμός, και η λειψυδρία συνιστούν 
καθημερινές καταστάσεις σε αυτές τις κοινωνί-
ες, στο πλαίσιο των οποίων οι άνθρωποι στερού-
νται θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτό της εκ-
παίδευσης, του καθαρού φαγητού και του νερού. 
Δεν είναι λίγες οι φορές που σημειώνονται άθλι-
ες συνθήκες εργασίας, που, σε συνδυασμό με την 
παιδική εργασία, την δουλεία, και την πορνεία, 
αποτελούν εμπόδια για την εξασφάλιση άλ-
λων βασικών δικαιωμάτων – λ.χ. του δικαιώμα-
τος στην εργασία, στην κατώτατη μισθοδοσία. 
Εξάλλου, η εμφανής καταπάτηση των δικαιω-
μάτων της γυναίκας και η ύπαρξη της θανατι-
κής ποινής σε πολλές από αυτές τις χώρες πα-
ραπέμπουν σε μεσαιωνικές συνθήκες και έχουν 
ως αποτέλεσμα την έλλειψη του σεβασμού στο 
γυναικείο φύλο, ακόμα και στην ανθρώπινη ζωή.

Φυσικά, πολλά είναι τα αίτια αυτής της πρω-
τοφανούς παραβίασης των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων. Κατ’ αρχάς, σε ορισμένες από αυτές 
τις κοινωνίες κυριαρχούν ολοκληρωτικά καθε-

στώτα που διατηρούν τους πολίτες σε χαμηλό 
πνευματικό επίπεδο, ώστε να είναι εύκολα χει-
ραγωγήσιμοι και να μην αφυπνίζονται. Μάλι-
στα, ο θρησκευτικός φανατισμός και οι αναχρο-
νιστικές αντιλήψεις που επικρατούν, εμποδίζουν 
τους λαούς από την διεκδίκηση των δικαιωμάτων 
τους. Ακόμη, οι ισχυρότερες οικονομικά χώρες, 
με τα ποικίλα συμφέροντά τους σε περιοχές που 
καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι 
και αυτές υπεύθυνες για την καταστρατήγησή 
τους, αφού συχνά εκμεταλλεύονται φυσικές πη-
γές πλούτου και φτηνά εργατικά χέρια.

Όσον αφορά στις ανεπτυγμένες κοινωνίες, 
κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως απολαμ-
βάνουμε την ελευθερία της σκέψης και της έκ-
φρασης, το δικαίωμα του εκλέγειν-εκλέγεσθαι, 
την ανεξιθρησκία, την ισοτιμία των δύο φύλων. 
Η εξασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων έχει επι-
τευχθεί χάρη στην άνοδο του βιοτικού επιπέ-
δου, στην συνταγματική κατοχύρωση των δι-
καιωμάτων και στην ενημέρωση που παρέχεται 
για αυτά, στην εγκαθίδρυση δημοκρατικών πολι-
τευμάτων, και σε μεγάλο βαθμό χάρη στην δρα-
στηριοποίηση των Διεθνών Οργανισμών.

Ωστόσο, δεν θα είμαστε ρεαλιστές, εάν δεν 
παραδεχόμασταν ότι και στις δυτικές κοινωνίες 
τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά 
σε κάποιον βαθμό. Για παράδειγμα, παρατηρεί-
ται η εκμετάλλευση μεταναστών και προσφύγων, 
η παραπληροφόρηση και ο περιορισμός της σκέ-
ψης από τα ΜΜΕ, αλλά και φαινόμενα κοινω-
νικής παθογένειας, όπως ληστείες, δολοφονίες, 
τρομοκρατικά χτυπήματα, και πολλά άλλα. Ακό-
μη, συχνή είναι η επικράτηση της αναξιοκρατίας, 
η ανεργία, οι κοινωνικές ανισότητες και η ενδο-

Είναι σήμερα σεβαστά;

ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ, Γ5

ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ


Είναι σήμερα 

τα ανθρώπινα δικαιώματα 
ίδια για όλους τους 

ανθρώπους;
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οικογενειακή βία, φαινό-
μενα τα οποία, σε συν-
δυασμό με τα παραπάνω, 
απειλούν τα δικαιώματά 
μας στην περιουσία, την 
ελευθερία και την δικαιο-
σύνη. Η παραβίαση αυτή 
έχει τις ρίζες της στα πολι-
τικά και οικονομικά συμ-
φέροντα που κυριαρχούν, 
στον κερδοσκοπικό χαρα-
κτήρα των ΜΜΕ, αλλά και 
στην ελαχιστοποίηση του 
κοινωνικού ελέγχου. Επιπλέον, η αδιαφορία για 
τους νόμους, η αλλοτρίωση του ανθρώπου από 
τους καθημερινούς ρυθμούς, και η ηθική κατά-
πτωση θέτουν το κατάλληλο πλαίσιο για την κα-
ταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με λίγα λόγια, τα ανθρώπινα δικαιώματα εί-
ναι οι θεμελιώδεις παραδοχές και αξιώσεις του 
ανθρώπου, που είναι απαραίτητες για την ειρηνι-
κή συμβίωση των ανθρώπων και των λαών, αλλά 

και για την πρόοδο του παγκόσμιου πολιτισμού. 
Παρόλο που παρατηρείται σεβασμός σε αυτά σε 
ένα αποδεκτό επίπεδο, χρειάζεται να καταβλη-
θούν προσπάθειες, ώστε να καταστούν αδιαμφι-
σβήτητα και να μην επιβουλεύονται από αυτούς 
που τα παραβιάζουν. Ιδιαίτερα σήμερα, που οι 
περισσότερες κοινωνίες είναι πολυπολιτισμικές, 
είναι επιτακτική η ανάγκη να τους αποδοθεί ο 
ανάλογος σεβασμός. 

ΤΑ ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ 
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ 
ΘΕΜΕΛΙΏΔΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗ 
ΣΥΜΒΙΏΣΗ.

▲ 

Η αναγνώριση 
της αξιοπρέπειας, 

που είναι σύμφυτη 
σε όλα τα μέλη 

της ανθρώπινης 
οικογένειας, καθώς 

και των ίσων και 
αναπαλλοτρίωτων 
δικαιωμάτων τους 

αποτελεί το θεμέλιο 
της ελευθερίας, της 

δικαιοσύνης και της 
ειρήνης στον κόσμο.

1η πρόταση του 
Προοιμίου

της Οικουμενικής 
Διακήρυξης για 

τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα

του ΟΗΕ.
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ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΝΟΝΑ, πως η αξία ενός αγα-

θού δεν εκτιμάται στον βαθμό που πρέπει παρά 
μέχρι αυτό να χαθεί ή να αλλοτριωθεί. Η Παιδεία 
δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Σε και-
ρούς ευημερίας, ελευθερίας και δημοκρατίας, η 
πραγματική της βαρύτητα επισκιάζεται από το 
ευρύτερο πνεύμα ευμάρειας και ευδαιμονίας που 
επικρατεί. Σε πιο σκοτεινές εποχές,όμως, όπως 
θεωρώ πως είναι κατεξοχήν η σημερινή, στην 
οποία τα κρούσματα ρατσισμού και ξενοφοβί-
ας αυξάνονται καθημερινά, ο καταναλωτισμός, 
η μαζοποίηση και η προπαγάνδα κυριαρχούν, 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα καταστρατηγού-
νται βάναυσα σε πολλά σημεία του πλανήτη, η 
Παιδεία προβάλλει ως ένας υπέρλαμπρος φάρος 
μπροστά μας. Μας υπενθυμίζει και υπογραμμί-
ζει με τον πιο έντονο τρόπο πως αυτός ακριβώς ο 
«παραγκωνισμός» της βρίσκεται πίσω από τα κα-
κώς κείμενα που ταλανίζουν την κοινωνία. Ποια 
όμως είναι τα οφέλη που προσκομίζει η Παιδεία 
στο άτομο και στο κοινωνικό σύνολο, και γιατί αυ-
τά έχουν τόσο κεφαλαιώδη σημασία;

Όσον αφορά τον άνθρωπο, αρχικά, απαραί-
τητη προϋπόθεση για την όσο το δυνατόν ολο-
κληρωμένη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 
Παιδείας αποτελεί η διάκρισή τους σε δύο μεγά-
λους τομείς: τον πνευματικό και τον ηθικό.

Στα πλαίσια των πνευματικών επιδράσεων, εί-
ναι γεγονός πως η Παιδεία διευρύνει τους πνευ-
ματικούς ορίζοντες του ανθρώπου και του επιτρέ-
πει να ξεφύγει από τα στενά όρια της οικογένειας, 
της πόλης ή της χώρας του. Ερχόμενος σε επα-
φή με μακρινούς λαούς και πολιτισμούς, μα-
θαίνοντας ιστορία, και επεκτείνοντας γενικά το 
γνωστικό του επίπεδο, το άτομο επιτυγχάνει να 
απομακρύνει οριστικά και αμετάκλητα τις πνευ-
ματικές «παρωπίδες» που του έχουν τοποθετηθεί 
από το κοινωνικό περιβάλλον, και είναι σε θέση 
να αντιμετωπίσει φαινόμενα όπως ο ρατσισμός 

και η ξενοφοβία. «O φασισμός θεραπεύεται με 
το διάβασμα. Και ο ρατσισμός, με το ταξίδι» εί-
χε δηλώσει ο Ισπανός συγγραφέας και φιλόσοφος 
Μιγκέλ ντε Ουναμούνο. Πράγματι, η συνεισφορά 
της Παιδείας - με την ευρεία έννοια - στην κατα-
πολέμηση τέτοιων φαινομένων είναι καθοριστική. 
Παράλληλα, η Παιδεία αποτελεί βασική προϋπό-
θεση και για την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, 
χάρη στην οποία οι άνθρωποι δεν δέχονται άκρι-
τα της πληροφορίες που λαμβάνουν και δεν πα-
ρουσιάζονται ευεπίφοροι στις διάφορες μεταβο-
λές, αλλά αντίθετα τις επεξεργάζονται και τις 
διηθούν πριν τις αφομοιώσουν και συγκροτούν 
μια ισχυρή συνείδηση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπο-

ΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΗ
ΛΥΡΑ, Γ6

της δύναμης που καλλιεργεί την ψυχή
Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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ρούν να αποδεσμευτούν από τα δεσμά της προ-
παγάνδας και της μαζοποίησης και να πάψουν να 
λειτουργούν και να σκέφτονται κατευθυνόμενα.

Σχετικά με τον ηθικό τομέα, στην συνέχεια, εί-
ναι αδιαμφισβήτητο πως η καλλιέργεια Παιδείας 
ευαισθητοποιεί και ηθικοποιεί το άτομο, εμφυσώ-
ντας του θεμελιώδεις υψηλές αξίες όπως η αλλη-
λεγγύη, ο αλληλοσεβασμός και η δημοκρατία. Ο 
άνθρωπος, μέσω της Παιδείας, αναπτύσσει ενσυ-
ναίσθηση, την ικανότητα δηλαδή να κατανοεί και 
να συμπονεί στα προβλήματα των συνανθρώπων 
του. Αυτό τον ωθεί να μην μένει άπραγος και απα-
θής απέναντι σε φαινόμενα κοινωνικής παθογέ-
νειας, αλλά αντίθετα να λαμβάνει άμεσα δράση 
για να τα αντιμετωπίσει. Ταυτόχρονα, η Παιδεία 
απαλλάσσει τον άνθρωπο από στερεότυπα και 
προκαταλήψεις, καθιστώντας τον πιο «ανοιχτό» 
ψυχικά και καταπραΰνοντας τα πάθη του. Δεν εί-
ναι τυχαία, άλλωστε, η δήλωση του Αριστοτέλη: 
«Ο άνθρωπος είναι το πιο άγριο θηρίο. Αν λάβει 
Παιδεία, όμως γίνεται το πιο ήμερο και θείο».

Διευρύνοντας, τώρα, το οπτικό μας πεδίο στο 
επίπεδο της κοινωνίας, μπορούμε να διακρίνου-
με και να αξιολογήσουμε τις θετικές επιδράσεις 
της Παιδείας στο κοινωνικό σύνολο. Είναι γεγο-
νός πως η Παιδεία, μέσω όλων των αξιών και προ-
τύπων που ενσταλάζει στους πολίτες, αναδεικνύ-
εται σε θεμελιώδη φορέα κοινωνικοποίησης αλλά 
και σε θεματοφύλακα της ομαλής λειτουργίας της 
κοινωνίας. Παράλληλα, προωθώντας τον διάλογο 
και την επικοινωνία ως κατεξοχήν μέσα επίλυσης 
των διαφορών μεταξύ των κρατών, αποτρέπει και 
περιορίζει τις διαμάχες και τους πολέμους. Τέλος, 
η Παιδεία, διαμέσου της προώθησης της ιστορίας 
και του πολιτισμού, ανοίγει διαύλους επικοινωνί-
ας και φέρνει κοντά τους λαούς, συνεισφέροντας 
έτσι στην αποκρυστάλλωση της παγκόσμιας ει-
ρήνης και την ανάπτυξη της διεθνικής και υπερε-
θνικής συνεργασίας.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ στις θετικές επιδράσεις της 
Παιδείας στο άτομο και στην κοινωνία, καθίστα-
ται σαφές πως, ιδιαίτερα στην σημερινή εποχή, η 
καλλιέργειά της συνιστά αδήριτη ανάγκη. Το βά-
ρος αυτής της υποχρέωσης, επειδή περί υποχρέ-
ωσης πρόκειται, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο 
Άρθρο 16 του Συνάγματος του Ελληνικού Κρά-
τους, το επωμίζεται κατά κύριο λόγο η Πολιτεία 
και το Εκπαιδευτικό Σύστημα. Ορισμένοι από 
τους τρόπους που θα μπορούσε να εφαρμόσει η 
Πολιτεία για να ενδυναμώσει και να ισχυροποιή-
σει την Παιδεία είναι οι ακόλουθοι.

Αρχικά, απαραίτητη κρίνεται η ενίσχυση (της 
παροχής) Ανθρωπιστικής Παιδείας στα σχολεία, 
μέσω της αύξησης των ωρών των μαθημάτων των 
Αρχαίων, της Ιστορίας και της Κοινωνικής και Πο-
λιτικής Αγωγής. Χάρη σε αυτά τα μαθήματα, οι 
μαθητές θα γνωρίσουν και θα εξοικειωθούν από 

νεαρή ηλικία με την έννοια του Πολίτη, όπως αυ-
τή διαμορφώθηκε από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι 
σήμερα, αλλά θα ενημερωθούν και για τις «εκα-
τόμβες αίματος» που στοίχισε στο παρελθόν η 
έλλειψη Παιδείας. Δεδομένης, όμως, και της ιδι-
αίτερης και πολύπλοκης κατάστασης που επικρα-
τεί στην σύγχρονη κοινωνία, πολύ σημαντική θα 
ήταν και η βελτίωση της διδακτέας ύλης των μα-
θημάτων με στόχο την σύνδεση και ενημέρωση 
των μαθητών για την σημερινή πραγματικότητα. 
Είναι απαραίτητο οι μαθητές να γνωρίζουν το κοι-
νωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, ούτως 
ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώσουν συγκε-
κριμένη άποψη και να εξελιχθούν μελλοντικά σε 
ενεργούς πολίτες. Ταυτόχρονα, μέτρο προς την 
σωστή κατεύθυνση πιθανώς θα ήταν και η προώ-
θηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, όπως εί-
ναι για παράδειγμα οι τάξεις επιμόρφωσης ενηλί-

κων. Η καλλιέργεια Παιδείας δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να περιορίζεται στα σχολικά χρόνια. 
Αντίθετα, προκειμένου να αναπτυχθεί στον ύψι-
στο βαθμό είναι απαραίτητο να αποτελεί μια συ-
νεχή και δυναμική διαδικασία, η οποία θα/να εξε-
λίσσεται καθ’ όλη την διάρκεια ζωής των ατόμων.

ΤΕΛΙΚΑ, ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΑΦΕΣ πως η Παιδεία προ-
σκομίζει πλήθος ευεργετικών επιδράσεων, τόσο 
στο κάθε άτομο ξεχωριστά, όσο και στο κοινωνι-
κό σύνολο. Μέσω της συνολικής της επίδρασης, 
αναδεικνύεται σε θεματοφύλακα και πρωταρχικό 
πυλώνα της εύρυθμης λειτουργίας της κοινωνίας 
αλλά και της ολοκληρωμένης ανάπτυξης των ατό-
μων. Στην σημερινή ταραγμένη εποχή, η επιστρο-
φή και η πίστη στις διαχρονικές Αρχές της Παι-
δείας, ο εκσυγχρονισμός και η ενδυνάμωσή της 
σε όλα τα επίπεδα αποτελούν μονόδρομο για την 
Πολιτεία. Και αυτό γιατί η αληθινή, Ανθρωπιστι-
κή Παιδεία ίσως είναι η μοναδική μας ελπίδα. 

Η ΛΕΞΗ «ΠΑΙΔΕΙΑ» 
αναφέρεται στη 
νοητική και ψυχική 
καλλιέργεια ενός 
παιδιού, η οποία 
επιτυγχάνεται 
κυρίως μέσω της 
εκπαίδευσης.

▲

Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 
που πρέπει να 
αποκτήσει ένα παιδί 
για να είναι ενεργά 
πειθαρχικό, είναι η 
διάκριση καλού και 
κακού. Στόχος του 
δασκάλου είναι να 
διδάξει το παιδί να 
μη συγχέει το καλό 
με την αδράνεια 
και το κακό με τη 
δράση. 

Μαρία Μοντεσόρι

« Ο ΑΝΘΡΏΠΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ 
ΑΓΡΙΟ ΘΗΡΙΟ. 
ΑΝ ΛΑΒΕΙ 
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΟΜΏΣ 
ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΤΟ ΠΙΟ ΗΜΕΡΟ 
ΚΑΙ ΘΕΙΟ»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΑΘΗΝΑΙΟΣ  7 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 8



Ο ΠΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ δεν τους συμπα-
θούσε. Τους θεωρούσε άλογο εργαλείο της 

ποίησης και την ποίηση την απεχθανόταν σε τέ-
τοιο βαθμό, ώστε να θέλει ακόμα και να την εξο-
ρίσει από την ιδανική του πολιτεία. Κι όμως το 
πλατωνικό έργο περιλαμβάνει πλήθος μύθων ορι-
σμένους από τους οποίους έφτιαξε ο ίδιος ο Πλά-
τωνας, διεκδικώντας άνετα και τον τίτλο του εξαί-
ρετου μυθοπλάστη!

Οι μύθοι εντάσσονται στους πλατωνικούς δι-
αλόγους με τη μορφή μονολόγων που εξιστο-
ρούνται από κάποιο αξιόπιστο πρόσωπο πριν ή 
μετά την ανάπτυξη ενός φιλοσοφικού επιχειρή-
ματος. Ο πιο διάσημος πλατωνικός μύθος, που 
διέγειρε όσο κανένας άλλος τη φαντασία αλλά 
και την έρευνα των επερχόμενων γενιών, είναι αυ-
τός της χαμένης Ατλαντίδας. Τεράστια επίδραση 
στη σύγχρονη φιλοσοφική σκέψη, στον πολιτι-
σμό και στις τέχνες άσκησε και ο μύθος/αλλη-
γορία του σπηλαίου (Πολιτεία 514a). Για παρά-
δειγμα, ο φιλόσοφος Μάρτιν Χάιντεγκερ, μία από 
τις σημαντικότερες αλλά και πιο αμφισβητούμε-
νες προσωπικότητες του 20ού αιώνα, θεωρεί ότι 
η αλληγορία αυτή θέτει τις βάσεις της νεωτερι-
κής αντίληψης για το τι είναι αλήθεια (η ορθό-
τητα της ανθρώπινης κρίσης για τα πράγματα 
και όχι κάποια φυσική αποκάλυψη), ενώ η ται-
νία-αριστούργημα The Matrix (1999) των αδελ-
φών Wachowski, επίσης στηρίζεται στην πλατω-
νική αλληγορία. Πολύ γνωστοί πλατωνικοί μύθοι 
είναι και το δαχτυλίδι του Γύγη (Πολιτεία 359d), 
ο μύθος του ανδρόγυνου (Συμπόσιο 189d), ο μύ-
θος του Θευθ (Φαίδρος 274c), η φτερωτή ψυχή 
(Φαίδρος 246a), αλλά και οι λεγόμενοι εσχατο-
λογικοί μύθοι, όπως ο μύθος του Ηρός (Πολιτεία 
621b) που πραγματεύονται θέματα έξω από την 
ανθρώπινη εμπειρία (π.χ. της μεταθανάτιας κρί-
σης και μοίρας των ψυχών).

Πότε μπορεί να μας σώσει ο μύθος…

ΩΣΤΟΣΟ, ΠΩΣ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ το παράδοξο ο Πλάτων 
από τη μία πλευρά να επικρίνει τη μυθολογία αλ-
λά από την άλλη να χρησιμοποιεί μύθους στον 
φιλοσοφικό του λόγο;Σύμφωνα με την κυρίαρχη 
ερμηνεία, η χρήση του μύθου στους πλατωνικούς 
διαλόγους είναι αποτέλεσμα της επίγνωσης του 
Πλάτωνα ότι οι δυνατότητες του φιλοσοφικού 
λόγου δεν είναι απεριόριστες. Όταν ο φιλοσοφι-
κός λόγος, με τα έλλογα εργαλεία του, αποδει-
χθεί ανεπαρκής και αδύναμος να εκφράσει αυτό 
που επιθυμεί και άρα να πείσει και να εκπαιδεύσει, 
τότε ο μύθος καθίσταται αναγκαίος. Όμως μό-
νο ο φιλόσοφος, λόγω της προνομιακής του σχέ-
σης με τη γνώση, μπορεί να χειρίζεται σωστά τον 
μύθο και να τον μετατρέπει σε εργαλείο διδαχής 
και πειθούς. Με άλλα λόγια, μόνο η φιλοσοφική 
χρήση των μύθων είναι επιτρεπτή και μόνο τότε 
«θα μπορούσε να μας σώσει κι εμάς [η ιστορία] αν 
την πιστέψουμε» (Πολιτεία 621c). Επιπλέον, όπως 
διαβάζουμε στον Φαίδρο (277b-c) σε κάθε ψυχή 
ταιριάζει διαφορετικός λόγος. Εντός του πλαισί-
ου αυτού, η συνάντηση μύθου και λόγου («εἰκότα 
λόγον /μῡθον») όχι μόνο δεν αποτελεί αντίφαση, 
αλλά είναι απολύτως θεμιτή και δικαιώνει πλήρως 
την παραίνεση του Σωκράτη: ‘’Δεν καταλαβαίνεις, 
είπα εγώ, ότι στα παιδιά λέμε πρώτα-πρώτα πα-
ραμύθια;» (Πολιτεία 377a).

Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο δάσκα-
λος-φιλόσοφος Πλάτων επιδιώκει να γίνει και 
κοινωνικός αναμορφωτής. Επομένως, επιθυμεί 
να γίνει κατανοητός από ένα ευρύ ακροατήριο 
και για το λόγο αυτό προσέχει ιδιαιτέρως, ώστε 
τα γλωσσικά του εργαλεία να είναι εύληπτα και 
προσιτά στον καθένα. Όσες και όσοι παρακολου-
θούμε τη θεωρητική κατεύθυνση σπουδών, αντι-
ληφθήκαμε τη λειτουργία του μύθου στο έργο του 

στην πλατωνική φιλοσοφία
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΗΣ
ΣΟΦΙΑΣ 
ΒΕΡΥΚΙΟΥ, Γ1
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Πλάτωνα μέσα από την ενασχόλησή μας με τον 
πλατωνικό διάλογο Πρωταγόρας, καθώς και με 
την αλληγορία του σπηλαίου. Αποσκοπώντας 
στο συναίσθημα των αποδεκτών του, ο μύθος του 
Πρωταγόρα, μία παραλλαγή του μύθου του Προ-
μηθέα, επιδιώκει να πείσει ότι κανένας άνθρωπος 
δεν πρέπει να αποκλείεται από τη συμμετοχή στα 
κοινά. Στην αλληγορία του σπηλαίου, ο επιδιω-
κόμενος σκοπός είναι να καταστεί σαφέστερο το 
«μέγιστον μάθημα», δηλαδή η Ιδέα του Αγαθού 
και να καταδειχθεί η ανάγκη σύμπλευσης της πο-
λιτικής δύναμης με τη φιλοσοφική γνώση.

Όμως, σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς, αξί-
ζει μία ιδιαίτερη αναφορά στο μύθο της Ατλαντί-
δας. Περιλαμβάνεται στον Τίμαιο και στον ημιτε-
λή Κριτία, και εξιστορεί την ύπαρξη ενός νησιού 
που καταποντίστηκε στη θάλασσα, όταν ο Δίας 
αποφάσισε να τιμωρήσει την αλαζονεία των κα-
τοίκων του που, χάνοντας την αρετή τους, θέλη-
σαν να υποδουλώσουν όλα τα τότε γνωστά έθνη. 
Τον μύθο διηγήθηκε στον Σωκράτη, τον Τίμαιο 
και τον Ερμοκράτη ο γνωστός Αθηναίος ολιγαρ-
χικός Κριτίας, λέγοντας ότι τον άκουσε όταν ήταν 
μικρός από τον ίδιο τον Σόλωνα, που με τη σειρά 
του τον άκουσε από Αιγύπτιους ιερείς. Ήταν οι 
Αθηναίοι αυτοί που αντιστάθηκαν και σταμάτη-
σαν τους εισβολείς, αλλά το κατόρθωμά τους ξε-
χάστηκε γιατί, όπως λέει ο Αιγύπτιος ιερέας στον 

Σόλωνα, «εσείς οι Έλληνες είστε πάντοτε παιδιά» 
(Τίμαιος 22b), δηλαδή ζείτε πάντα στο παρόν, χά-
νοντας τη συνέχεια με το παρελθόν. Παρότι, κατά 
μία ερμηνεία, αποστολή του μύθου είναι να αντι-
παραβάλλει το κλέος της Αθήνας των σταθερών 
θεσμών της εποχής του Μαραθώνα, με την πα-
ρακμή της Αθήνας των ασταθών δημοκρατικών 
θεσμών του τέλους του Πελοποννησιακού πολέ-
μου, ας κρατήσουμε ως «μέγιστον μάθημα» τα 
δηκτικά λόγια του Αιγύπτιου ιερέα. 
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Κάλφας, Β., Ο μύθος του Πρωταγόρα, Διαθέσιμο 
στο Διαδίκτυο, Εγκυκλοπαίδεια του Πλάτωνα – 
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, http://n1.xtek.gr/
ime/lyceum/index.php?p=lemma&id=360&lang=1
Κάλφας, Β., Πλάτων και γλώσσα, Διαθέσιμο στο 
Διαδίκτυο, Εγκυκλοπαίδεια του Πλάτωνα – Ίδρυ-
μα Μείζονος Ελληνισμού, http://n1.xtek.gr/ime/
lyceum/index.php?p=lemma&id=361&lang=1
Κωνσταντινίδου, Ν., Ο ρόλος του μύθου στο έρ-
γο του Πλάτων, Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο, Εγκυ-
κλοπαίδεια του Πλάτωνα – Ίδρυμα Μείζονος Ελ-
ληνισμού, http://n1.xtek.gr/ime/lyceum/index.
php?p=lemma&id=75&lang=1
Ράγκος, Σ., Ο μύθος του σπηλαίου, Διαθέσιμο στο 
Διαδίκτυο, Εγκυκλοπαίδεια του Πλάτωνα – Ίδρυ-
μα Μείζονος Ελληνισμού, http://n1.xtek.gr/ime/
lyceum/index.php?p=lemma&id=136&lang=1

« ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ 
ΠΑΙΔΙΑ» 
ΔΗΛΑΔΗ 
ΖΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ 
ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, 
ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ 
ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ»

ΤΙΜΑΙΟΣ 22b

▲ 

Ο ΜΥΘΟΣ
ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ

Περιλαμβάνεται 
στον Τίμαιο και στον 

ημιτελή Κριτία, και 
εξιστορεί την ύπαρξη 

ενός νησιού που 
καταποντίστηκε 

στη θάλασσα, όταν 
ο Δίας αποφάσισε 
να τιμωρήσει την 

αλαζονεία των 
κατοίκων του που, 

χάνοντας την αρετή 
τους, θέλησαν να 

υποδουλώσουν όλα τα 
τότε γνωστά έθνη.
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&
ΑΝΕΚΑΘΕΝ Η ΠΙΣΤΗ σε μία ή περισσότερες 
ανώτερες δυνάμεις είναι χαρακτηριστικό 

του ανθρώπου. Ο Χριστιανισμός συνιστά την πιο 
εδραιωμένη μονοθεϊστική θρησκεία παγκοσμίως 
εδώ και 2.000 χρόνια. Κύριοι εκφραστές της χρι-
στιανικής πίστης είναι η Ορθοδοξία και Ο Ρω-
μαιοκαθολικισμός. Οι δύο χριστιανικές ομολογίες 
αν και βασίζονται στις όμοιες, βασικές αρχές του 
Χριστιανισμού, παρουσιάζουν σημαντικές διαφο-
ρές. Αξιοσημείωτες είναι και οι σχέσεις τους στο 
παρελθόν, όπως και οι προοπτικές για το μέλλον.

Οι διαφορές των δύο δογμάτων χωρίζονται σε 
διοικητικές και σε αυτές που έχουν θεολογικό χα-
ρακτήρα. Αρχικά, στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκ-
κλησία η διοίκηση βρίσκεται στα χέρια της Συ-
νόδου των επισκόπων (συνοδικός θεσμός) ενώ 
στην Ρωμαιοκαθολική στον Πάπα. Επιπρόσθε-
τα, οι άγιοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία τιμώνται 
ιδιαίτερα και συνιστούν παράδειγμα προς μίμη-
ση για κάθε Χριστιανό. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει 
στον Ρωμαιοκαθολικισμό στον οποίο τα κριτήρια 
αναγνώρισης ενός αγίου διαφέρουν και ακολου-
θείται μία γραφειοκρατική διαδικασία στην ανα-
γνώρισή του.

Από την άλλη πλευρά, σημαντικές είναι οι θε-
ολογικές διαφορές των δύο δογμάτων. Αρχικά, 
όσον αφορά το σύμβολο της πίστεως, οι Ρωμαιο-
καθολικοί προσέθεσαν αυθαίρετα την φράση «καὶ 
ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορευόμενο» για το Άγιο Πνεύμα, 

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ
ΓEΩΡΓIΟΥ 
ΛΥΡΑ, Α5


Ο αυτοκράτορας 
Κωνσταντίνος ο Μέγας (δεξιά) 
δίνει αυτοκρατορική εξουσία 
στον Πάπα Σιλβέστερ (αριστερά)
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το λεγόμενο Filioque, ενώ σύμ-
φωνα με την Καινή Διαθήκη ο 
Ιησούς λέει ότι το Άγιο Πνεύμα 
εκπορεύεται εκ μόνου του Πα-
τρός (Ιω. 15, 26) και στέλλεται 
δι’ Υιού στον κόσμο. Ακόμα, οι 
Ρωμαιοκαθολικοί θεωρούν τον 
Πάπα Αλάθητο, όταν αποφαί-
νεται ex Cathedral, ενώ αυτό 
δεν ισχύει για τους Ορθόδο-
ξους. Οι Ρωμαιοκαθολικοί επί-
σης έχουν επιβάλει στους ιερείς 
την καθολική αγαμία στους 
κληρικούς, ενώ στην Ορθόδο-
ξη Εκκλησία ο κληρικός είναι 
ελεύθερος να επιλέξει ανάμε-
σα στον γάμο και στην αγα-
μία. Το καθαρτήριο πυρ, στοι-
χείο που απουσιάζει από την 
Ορθόδοξη Εκκλησία είναι χα-
ρακτηριστικό της Ρωμαιοκα-
θολικής (οι ψυχές μετά θάνα-
τον καθαρίζονται από κηλίδες 
αμαρτιών που δεν είχαν καθα-
ριστεί από αυτές στην γη). Η 
Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει 
ότι η Παναγία μας γεννήθη-
κε με το προπατορικό αμάρτη-
μα και καθαρίστηκε από αυτό στον Ευαγγελισμό 
της - «Πνεύμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ» - ενώ οι 
Ρωμαιοκαθολικοί πιστεύουν πως γεννήθηκε δί-
χως αυτό - «άσπιλη σύλληψη». Επιπρόσθετα, η 
Παναγία για τους Ρωμαιοκαθολικούς ανελήφθη 
στους ουρανούς με το σώμα της άφθαρτο. Τέλος, 
οι Ρωμαιοκαθολικοί έχουν μια «αιρετική» συμμε-
τοχή στα μυστήρια της εκκλησίας μας καθώς δεν 
βαπτίζουν τους πιστούς, αλλά τους «ραντίζουν» 
(Κατά Μάρκον, Κεφ. 16, Εδάφ. 16, Κατά Ματθαίο 
Κεφ.28, Εδάφ 19).

Οι Ορθόδοξοι ήταν ενωμένοι με τους Ρωμαιο-
καθολικούς μέχρι και το 1054. Τα γεγονότα που 
προηγήθηκαν ουσιαστικά οδήγησαν στο λεγόμε-
νο «Σχίσμα» του 1054. Το 381 μετά Χριστόν, η Β’ 
Οικουμενική Σύνοδος κατέδειξε την υπερίσχυ-
ση του Επισκόπου της Κωνσταντινούπολης ένα-
ντι αυτού της Ρώμης, τα λεγόμενα «πρωτεία» τα 
οποία δημιούργησαν μια πρώτη έχθρα. Έπειτα, 
το 680 μ.Χ., παρόλο που η ΣΤ’ Οικουμενική Σύ-
νοδος αναγνώρισε πολλές καινοτομίες που είχαν 
εντάξει οι Ρωμαιοκαθολικοί στην εκκλησιαστική 
πράξη, ο Πάπας δεν έδωσε καν σημασία. Έτσι, το 
1054 συνέβη ο ολοκληρωτικός χωρισμός. Τριμε-
λής αντιπροσωπεία είχε αποσταλεί από τον Πάπα 
Λέοντα τον Ι’ η οποία προκάλεσε πολλά επεισό-
δια στην Πόλη. Συμπεριφέρθηκε με χυδαίο τρό-
πο στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας και το απο-
κορύφωμα ήταν το σημείωμα του Καρδινάλιου 

Ουμβέρτου ο οποίος αναθεμάτισε τον Πατριάρ-
χη Μιχαήλ Κηρουλάριο και όλους τους «αιρετι-
κούς» Ορθόδοξους. Το Σχίσμα ήταν, πια, γεγονός.

Πάπας και Πατριάρχης, Βατικανό και Κων-
σταντινούπολη, Ρωμαιοκαθολικοί και Ορθόδοξοι. 
Δύο δόγματα με πολλές διαφορές και μακροχρό-
νια ιστορία και μέλλον. Είναι αναμφισβήτητο λοι-
πόν ότι οι σχέσεις Ανατολή και Δύσης θα καλυ-
τερεύουν ολοένα και περισσότερο. Τέλος, όντας 
Ορθόδοξος Χριστιανός ελπίζω ότι μια μέρα, ο 
Ρωμαιοκαθολικισμός και η Ορθοδοξία θα είναι 
δύο έννοιες που δεν θα δηλώνουν αντίθεση ή 
έστω διαφορά, αλλά αρμονία, γαλήνη και κοινή 
πίστη. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
“ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ.” Τί σημαίνει ΟΡΘΟ-
ΔΟΞΙΑ;www.imilias.gr/ti-simainei-orthodoxia.
html.
Κωστόπουλος, Κύριλλος. Ο παπισμός είναι αίρεση. 
2nd ed., Πάτρα: [Ο  Συγγραφέας], 2003.
“Οι βασικές διαφορές μεταξύ Χριστιανών Ορθο-
δόξων και Καθολικών - Ορθοδοξία.” Google Sites, 
sites.google.com/site/orthodoxy1054/oi-basikes-   
diaphores-metaxy-christianon-orthodoxon-kai-
katholikon.
“Το θεμελιώδες ρήγμα που διαίρεσε τον Χριστιανι-
σμό.” Newsbeast.gr, 4 Apr. 2015,  www.newsbeast.
gr/weekend/arthro/806260/to- themeliodes- 
rigma-pou-diairese-ton-hristianismo.

▲      Χάρτης επιρροής των δύο εκκλησιών όπως διαμορφώθηκε 
μετά το Σχίσμα το 1054

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
του Οικουμενικού 

Πατριάρχη Βαρθολομαίου 
με τον Πάπα της Ρώμης 

Φραγκίσκο στην ιερή πόλη 
της Ιερουσαλήμ το 2014, σε 
ανάμνηση της συνάντησης 

των προκατόχων τους, 
Οικουμενικού Πατριάρχη 

Αθηναγόρα και Πάπα 
Παύλου Στ’, που έγινε 

πριν από μισό αιώνα στα 
Ιεροσόλυμα.

Εκείνη η συνάντηση ήταν η 
πρώτη μεταξύ Ορθοδόξων 
και Ρωμαιοκαθολικών από 

το 1054. Κατά τη συνάντησή 
τους επιτεύχθηκε η άρση 
του αναθέματος ανάμεσα 

σε Κωνσταντινούπολη και 
Ρώμη και εγκαινιάστηκε 

ένα καινούργιο πνεύμα 
συνεργασίας, συναλληλίας 
και Θεολογικού Διαλόγου. 

▼
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ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ,
που η τεχνολογία διαδρα-

ματίζει κύριο ρόλο στην ζωή μας 
και ο ηθικός κώδικας έχει παρα-
θεωρηθεί, οι άνθρωποι, και ει-
δικά οι επιστήμονες, μπορεί να 
ξεπερνούν τα όρια. Η ερώτηση 
για το αν έχουμε το δικαίωμα να 
παρεμβαίνουμε ή όχι στο DNA 
των ατόμων είναι ένα από τα πιο καίρια και αμ-
φιλεγόμενα ζητήματα του 21ου αιώνα. Υπάρχουν 
δύο απόψεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ορι-
σμένοι πιστεύουν ότι η τροποποίηση του DNA στα 
ανθρώπινα κύτταρα είναι χρήσιμη και μπορεί να 
έχει θετικά αποτελέσματα. Άλλοι, ωστόσο, υπο-
στηρίζουν ότι αυτή η παρέμβαση μπορεί να προ-
καλέσει πλήθος προβλημάτων.

Αρχικά, οι άνθρωποι που υποστηρίζουν την γε-
νετική παρέμβαση στο DNA επιδιώκουν να εξα-
λείψουν τις ασθένειες στα νεογέννητα. Υποστη-
ρίζουν έντονα ότι η δυσμορφία στο DNA, που 
παρατηρείται για παράδειγμα στο σύνδρομο 
Down, μπορεί να «θεραπευθεί» επιτυχώς με την 
αντικατάσταση των χρωμοσωμάτων που ευθύνο-
νται γι’ αυτήν από υγιή χρωμοσώματα. Μειονό-
τητες του πληθυσμού, όπως άνθρωποι που μετα-
φέρουν το υπολειπόμενο γονίδιο του αλφισμού 
και συχνά πέφτουν θύματα διακρίσεων και βίας, 
θα μπορούσαν πραγματικά να επωφεληθούν από 
αυτήν την παρέμβαση στο DNA. Σε αφρικανικές 
χώρες, όπως η Τανζανία και το Μπουρούντι, οι 
άνθρωποι με αλφισμό σκοτώνονται και τα μέρη 

του σώματος τους πωλούνται 
από γιατρούς-μάγους της φυ-
λής. Με την τροποποίηση του 
DNA όλες αυτές οι απάνθρωπες 
συμπεριφορές θα μπορούσαν να 
αποφευχθούν. Παράλληλα, μέ-
σω της γενετικής παρέμβασης 
στο DNA, οι αναπτυσσόμενες 
χώρες θα μπορούσαν να απο-

κτήσουν ταχύτερους και ευκολότερους τρόπους 
εξέλιξης. Για παράδειγμα, αν χρειάζονταν εργα-
τικά χέρια για την καλλιέργεια της γης, θα μπο-
ρούσαν να καθορίσουν το φύλο του παιδιού τους 
ως αρσενικό, επειδή τα αρσενικά είναι συνήθως 
πιο «ανθεκτικά» και μυώδη από τα θηλυκά, πρα-
κτική που θα ωφελούσε τις χώρες αυτές.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι άνθρω-
ποι απορρίπτουν τη μιτοχονδριακή τροποποί-
ηση, καθώς υποστηρίζουν ότι μπορεί να διατα-
ράξει τη φυσική σταθερότητα του κόσμου. Αν, 
δηλαδή, το ένα φύλο αυξηθεί σε αριθμό και ξε-
περάσει το άλλο (ο αριθμός των αρσενικών ξε-
περάσει τον αριθμό των θηλυκών), ενδέχεται να 
συμβούν δραματικές αλλαγές που θα μπορού-
σαν να οδηγήσουν στην ανθρώπινη εξαφάνιση 
– καθώς αν ο γυναικείος πληθυσμός μειωθεί, 
θα μειωθεί και ο αριθμός των γεννήσεων. Επι-
πλέον, με την παρέμβαση στο DNA, η γενετική 
ποικιλομορφία περιορίζεται, αφού οι γονείς θα 
μπορούν να επιλέγουν τόσο τα σωματικά, όσο 
και τα διανοητικά χαρακτηριστικά των παιδιών 
τους. Αυτό αποτελεί στην πραγματικότητα στέ-

ΤΩΝ 
ΜΑΡΙΑΣ-ΧΑΡΑΣ 
ΖΑΧΑΡΑΚΗ, Β2
   ΚΑΙ 
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΚΡΟΜΜΥΔΑ, Β3

Μήπως οι επιστήμονες βιάζονται
και έχουν ξεπεράσει τα όρια;

ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΗΘΙΚΗ
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ρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς αυ-
τή η επιλογή των γονέων και των επιστημόνων 
επηρεάζει τα άτομα που θα γεννηθούν. H μέθο-
δος αυτή δημιουργίας σχεδόν τέλειων ανθρώ-
πων, εγείρει πολλά ηθικά προβλήματα, κυρίως 
σχετικά με το αν η γενετική έχει το δικαίωμα να 
αντικαταστήσει τη φύση και «να πάρει τον ρό-
λο του Θεού» στα χέρια της.

Κλείνοντας, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρ-
χουν διακριτά όρια ανάμεσα σε όσα οι άνθρωποι 
μπορούν ή δεν μπορούν να παρέμβουν. Πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η ισορροπία του κόσμου, καθώς και 
ο σεβασμός της αξιοπρέπειας και της μοναδικό-
τητας του ατόμου. Η παρεμβολή στο DNA, ανά-
λογα με τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί, μπορεί 
να βλάψει και να καταστρέψει την ανθρώπινη φυ-
λή, αλλά μπορεί και να την ωφελήσει σε μεγάλο 
βαθμό. Οι άνθρωποι οφείλουν να αξιοποιήσουν 
την γνώση αυτή για την βελτίωση της ποιότητας 
ζωής τους και όχι για την εξουσία, το προσωπικό 
όφελος και το κέρδος. 

ΠΗΓΕΣ
“Albinism.” Wikipedia. Wikimedia Foundation, 04 
July 2017. Web. 06 July 2017.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Albinism>.
Porostocky, Art By Thomas. “Pro and Con: Should 
Gene Editing Be Performed on
Human Embryos?” National Geographic. John 
Harris, 26 June 2017. Web. 06 July 2017. <http://
www.nationalgeographic.com/magazine/2016/08/
human-gene-editing-pro-con-opinions/>.
Sakellaridis, Faye. “Genetic Phobias.” Reality 
Sandwich. Faye Sakellaridis, 12 Feb.
2013. Web. 06 July 2017. <http://realitysandwich.
com/214769/phobias-may-be-memories-passed-
down-in-genes-from-ancestors/>.
Sciences, California Academy of. “Should We 
Modify DNA in Human Embryos?”
KQED Learning. California Academy of Sciences, 
17 Feb. 2015. Web. 06 July 2017. <https://ww2.kqed.
org/learning/2015/02/17/should-we-modify-dna-
in-human-embryos/>.

▲

Η επανεγγραφή του 
DNA πλησιάζει όλο 

και περισσότερο την 
πραγματικότητα: Η 
επαναστατική αυτή 

τεχνολογία ανοίγει νέα 
σύνορα για τη γενετική και 

υπόσχεται θεραπείες για 
ανίατες ασθένειες.

Ποια όμως είναι τα όρια 
της επεξεργασίας γονιδίων 

του ανθρώπου; Σήμερα 
υπάρχουν ανησυχίες ότι η 

ταχεία έρευνα μπορεί να 
ξεπεράσει την ασφάλεια και 

την ιατρική δεοντολογία
Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι αυτό 
των Κινέζων ερευνητών 

που τόλμησαν να 
επεξεργαστούν γονίδια σε 

ανθρώπινα έμβρυα, ένα 
εργαστηριακό πείραμα 

που δεν λειτούργησε καλά 
και αύξησε την προοπτική 

της ημέρας που θα 
μεταβάλλει την ανθρώπινη 

κληρονομικότητα 
- περνώντας το 

τροποποιημένο DNA στις 
μελλοντικές γενιές.

ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ DNA 
ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΏΡΕΣ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ 
ΤΑΧΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟΥΣ 
ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ.
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Η ΛΗΞΗ ΤΟΥ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ση-
ματοδότησε την αποκατάσταση μιας 

εύθραυστης ισορροπίας μεταξύ των αμε-
ρικανικών και των σοβιετικών βλέψε-
ων. Η κατάρρευση της Ιαπωνίας το 
1945 επέτρεψε στη Σοβιετική Ένω-
ση να καταλάβει το βόρειο τμήμα 
της Κορέας. Οι Αμερικανοί απάντη-
σαν αμέσως εισβάλλοντας στο νότιο 
άκρο της. Προκειμένου να αποφευ-
χθεί ο πόλεμος, οι δύο πλευρές συμφώ-
νησαν τον χωρισμό της χώρας με σύνορο 
την τριακοστή όγδοη γραμμή του Ισημε-
ρινού. Το 1947, στη Γενική Συνέλευση του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), δια-
κηρύχθηκε η ανάγκη διεξαγωγής εκλογών 
σε όλη την κορεατική επικράτεια για την επι-
λογή ενιαίας κυβέρνησης. Ωστόσο, 
οι Σοβιετικοί αντιτάχθηκαν στην 
συγκεκριμένη απόφαση, αποτρέ-
ποντας τη συμμετοχή της Βορείου 
Κορέας σε αυτή. Συνεπώς, τον Σε-
πτέμβριο του 1948, οι κομμουνιστές 
του βορείου τμήματος εγκαθίδρυ-
σαν την Λαοκρατική Δημοκρατία 
της Κορέας. Μερικούς μήνες νωρί-
τερα, το Μάιο του 1948, συγκροτή-
θηκε με τη στήριξη των Αμερικανών 
η Δημοκρατία της Κορέας, γνωστή 
και ως Νότια Κορέα. Προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος μιας ενο-
ποιημένης κομμουνιστικής Κορέ-
ας, ξεκίνησαν οι συζητήσεις μεταξύ 

του Στάλιν και του Κιμ Ιλ Σανγκ για 
την παροχή στρατιωτικού εξοπλι-
σμού στη Βόρεια Κορέα, ώστε εκεί-

νη να εισβάλει στο έδαφος της Νότι-
ας (1949). Την ίδια περίοδο, έπειτα από 

την εδραίωση του κομμουνισμού στην Κί-
να, η σύναψη συνθήκης φιλίας μεταξύ του 

Στάλιν και του Μάο Τσε Τούγκ, ηγέτη των 
κομμουνιστών της Κίνας, οδήγησε στη δη-

μιουργία μιας Παγκόσμιας Κομμουνιστι-
κής Συμμαχίας. Επομένως, λόγω της κι-
νεζικής υποστήριξης και της αδυναμίας 
των Αμερικανών να διασφαλίσουν τα 
συμφέροντά τους στην Ασία, η Σοβιε-

τική Ένωση θεώρησε πως υπήρχαν ευνο-
ϊκές συνθήκες για την επίτευξη του σκοπού. 

Η αποχή της Σοβιετικής αντιπροσωπείας από το 

ΤΩΝ
ΜΑΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Γ6
   ΚΑΙ
ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ
ΟΡΜΠΙΖΟ, Γ6

Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
ΔΥΟ ΚΟΣΜΏΝ


Χωρισμός της Κορέας
με την 38η γραμμή
του Ισημερινού

Κυριακάτικος τύπος: 
Διακήρυξη Κορεατικού 
Πολέμου
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Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Ιούνιο του 
1950 επέτρεψε στον Πρόεδρο Τρούμαν να εξα-
σφαλίσει την έγκριση του ΟΗΕ για την εισβολή 
της Αμερικής στην Κορέα. Έτσι, ο πόλεμος μετα-
ξύ Βορείου και Νοτίου Κορέας, στον οποίο εμπλέ-
χθηκαν έμμεσα οι Ρώσοι και άμεσα οι Αμερικα-
νοί, ήταν πια αναπόφευκτος και ξέσπασε στις 25 
Ιουνίου του 1950.

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ έπειτα από 
την λήξη του Β΄ Παγκοσμίου αποδίδεται με τον 
όρο “περιορισμός” (“containment”). Με την παρο-
χή οικονομικής βοήθειας στα ευρωπαϊκά κράτη και 
με την υποστήριξη αντικομμουνιστικών καθεστώ-
των, οι ΗΠΑ επεδίωκαν την οριοθέτηση της σοβι-
ετικής επιρροής. Λόγω διαφόρων εξελίξεων στην 
Ευρώπη και στην Ασία, δεν αισθάνονταν πως πε-
τύχαιναν τον στόχο τους. Συγκεκριμένα, η επικρά-
τηση του κομμουνιστικού ηγέτη Μάο Τσε Τούγκ 
στην Κίνα, οι εμφύλιοι πόλεμοι μεταξύ φιλοδυτι-
κών και φιλορωσικών παρατάξεων στην Ελλάδα 
και σε άλλες χώρες – σε συνδυασμό με την δημι-
ουργία από τους Σοβιετικούς της δικής τους πυ-
ρηνικής βόμβας, δεν ενέπνεαν εμπιστοσύνη στην 
εξωτερική τους πολιτική. Παράλληλα, η πολιτι-
κή κατάσταση στο εσωτερικό της μεγάλης αυτής 
υπερδύναμης ευνοούσε δραστικότερες παρεμβά-
σεις στα ζητήματα άλλων χωρών. Το Ρεπουμπλι-
κανικό Κόμμα, με πρωτεργάτη τον γερουσιαστή 
Μακ Κάρθυ, φαινόταν αποφασισμένο να διεξάγει 
έρευνες με στόχο τον εντοπισμό ατόμων με φιλο-
σοβιετικά αισθήματα, ασκώντας πίεση στην κυ-
βέρνηση των Δημοκρατικών να επιδείξει μηδενική 
ανοχή απέναντι στον κομμουνισμό. Και ο ίδιος ο 

Τρούμαν θεωρούσε πως η αμερικανική επέμβαση 
ήταν αναγκαία, ώστε να αναχαιτιστεί η επεκτατι-
κότητα της Ρωσίας. Ωστόσο, επιθυμούσε να απο-
φύγει την απευθείας σύγκρουση με τον Στάλιν. Για 
αυτό, απέφευγε να κατονομάσει τους Σοβιετικούς 
ως υπαίτιους για την επικράτηση σοσιαλιστικών 
κυβερνήσεων και περιοριζόταν στην επισήμανση 
του κινδύνου που διέτρεχε η δύση από τον κομμου-
νισμό. Στην αποφυγή της μετωπικής διένεξης με 
την Ρωσία συνέβαλε η απόφασή του να εξασφαλί-
σει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας για 

Προπαγανδιστικό σκίτσο
του 1960 


Κύκλοι της Ουάσινγκτον 

δεν πιστεύουν ακόμα
ότι ο ηγέτης της Πιον Γιάνγκ 
είναι έτοιμος για συμφωνία.

Ο Κιμ  διαθέτει σήμερα 
30 πυρηνικούς βαλλιστικούς 

πυραύλους ικανούς να 
πλήξουν στόχους στις ΗΠΑ.

▲

Αντι-κομμουνιστική προπαγάνδα ’50- '60 για να 
σταματήσει η εξάπλωση της κόκκινης απειλής
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την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων του ΟΗΕ. 
Εφόσον η Ρωσία και η Κίνα απείχαν από την ψη-
φοφορία, ο Τρούμαν κατόρθωσε να πείσει τα υπό-
λοιπα μέλη για την αναγκαιότητα του πολέμου και 
με τον τρόπο αυτόν να καλύψει νομικά την αμερι-
κανική επέμβαση.

ΑΠΟΤΟΚΟΣ της ιμπεριαλιστικής πολιτικής της 
Σοβιετικής Ένωσης υπήρξε η προσπάθεια εξά-
πλωσης του κομμουνισμού στην Ευρώπη και την 
Ασία. Σε σχέση με το κορεατικό ζήτημα, κύρια 
επιδίωξη αποτελούσε η ενοποίηση της Κορέ-
ας κάτω από την κομμουνιστική εξουσία. Ο Κιμ 
Ιλ Σανγκ, ο ιδρυτής του καθεστώτος της Βόρει-
ας Κορέας, φοβόταν το ενδεχόμενο εισβολής της 
Νότιας Κορέας στην Χερσόνησο του Wonjin, η 
οποία ορίζει το σύνορο μεταξύ των δύο χωρών. Ο 
Στάλιν αρχικά φάνηκε απρόθυμος να συνδράμει 
την βορειοκορεατική κυβέρνηση, αφού τα ρωσι-
κά στρατεύματα μόλις είχαν αποχωρήσει από την 
χώρα το 1948. Έπειτα από τις αλλεπάλληλες νί-
κες του κομμουνισμού, με κυριότερη εκείνη των 
Κινέζων κομμουνιστών, ο ηγέτης των Σοβιετικών 
έκρινε αναγκαία την ενίσχυση σε εξοπλισμό και 
ανθρώπινο δυναμικό του στρατού της Βόρειας 
Κορέας, ώστε να εδραιωθεί η σοβιετική κυριαρ-
χία στην περιοχή. Κατόπιν, τον Απρίλιο του 1950, 
εξουσιοδότησε τον Κιμ να επιτεθεί στα αμερικα-
νικά στρατεύματα που βρίσκονταν στον νοτιοκο-
ρεατικό έδαφος. Λαμβάνοντας υπόψη την ταυτό-
χρονη έκδηλη επιθετικότητα των Αμερικανών, η 
ένοπλη σύρραξη φάνταζε αναπόδραστη για τους 
Σοβιετικούς. Σαφώς, και οι ίδιοι έκριναν πως η 
μετωπική σύγκρουση με τις ΗΠΑ θα ήταν κατα-
στροφική. Για τον λόγο αυτό, ενώ τήρησαν την 
υπόσχεσή τους στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας 
για παροχή βοήθειας, απέφυγαν να στείλουν δικά 
τους στρατεύματα. Έτσι, δεν επέτρεπαν την εκδή-
λωση οποιασδήποτε αφορμής που θα οδηγούσε 
στην ανοικτή διαμάχη μεταξύ των δύο υπερδυνά-
μεων. Εξάλλου, εάν η εκστρατεία ήταν επιτυχής, 
η Σοβιετική Ένωση θα επωφελούνταν οικονομικά 
από τα πολυάριθμα λιμάνια στο νότιο άκρο της 
Κορέας. Σε περίπτωση αποτυχίας, οι Σοβιετικοί 
δεν θα θυσίαζαν στρατεύματα ανώφελα και θα 

μπορούσαν να αναμειχθούν σε 
άλλες εμφύλιες διαμάχες μετα-
ξύ φιλοδυτικών και σοσιαλιστι-
κών παρατάξεων. Επομένως, ο 
Στάλιν θεώρησε την έμμεση 
υποστήριξη της Βόρειας Κορέ-
ας ως την πιο λυσιτελή στάση 
για τα σοβιετικά συμφέροντα.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ, ο Κορεατι-
κός Πόλεμος υπήρξε η πρώτη 
από αρκετές συγκρούσεις με-
ταξύ της Αμερικής και της Ρω-
σίας στο πλαίσιο του Ψυχρού 
Πολέμου. Η επιδίωξη και των 
δύο πλευρών να ενοποιήσουν 
την χώρα υπό το καθεστώς της 
επιθυμίας τους δεν υλοποιήθηκε. Αποτέλεσε μία 
από τις αιματηρότερες συρράξεις μετά από τους 
Παγκόσμιους Πολέμους, αφού κόστισε τη ζωή 
1,3 εκατομμυρίων ανθρώπων. Με τον τερματι-
σμό του πολέμου δημιουργήθηκε η Αποστρατιω-
τικοποιημένη Ζώνη που ορίζεται από τον τριακο-
στό όγδοο παράλληλο του Ισημερινού. Παρά την 
πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1989, η δια μάχη 
μεταξύ Βορείου και Νοτίου Κορέας συνεχίζεται 
και στη σημερινή εποχή, απειλώντας την ασφά-
λεια του πληθυσμού των δύο χωρών αλλά και πι-
θανώς ολόκληρου του πλανήτη. 
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Ο ΚΟΡΕΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΜΙΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΜΑΤΗΡΟΤΕΡΕΣ ΣΥΡΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ, ΑΦΟΥ 
ΚΟΣΤΙΣΕ ΤΗ ΖΏΗ 1,3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΏΝ ΑΝΘΡΏΠΏΝ

▲

Ομιλία του Κιμ Ιλ Σανγκ 
στην Μόσχα (1950).

Από βίντεο-ντοκουμέντο
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟ 
να σκεφτεί κανείς πώς ένας 
υπολογιστής οδηγεί αυτοκίνη-
το. Η εικόνα που έχει ένας υπο-
λογιστής για τον κόσμο είναι 
πολύ διαφορετική από την δική 
μας. Εμείς αντιλαμβανόμαστε 
δύο πεζούς να πέφτουν από-
τομα στις ρόδες του αυτοκινή-
του και φρενάρουμε. Βλέπουμε 
δρόμους, χωματόδρομους, γέ-
φυρες, φανάρια, βροχή, χιόνι. 
Οι υπολογιστές παίρνουν σή-
ματα από ραντάρ που μετράνε 
κάποιες αποστάσεις. Και βλέ-
πουνε RGB εικόνες από πίξελς, 
που δείχνουν την ένταση του 
κόκκινου, του πράσινου, του 

μπλε. Από πί-
ξελς μέχρι του 
σημείου να κα-
ταλαβαίνεις τι 
περιέχει η εικόνα και την σημασία 
του καθενός από αυτά τα περιε-
χόμενα, η απόσταση είναι μεγά-
λη. Μειώνεται βέβαια δραματι-
κά τα τελευταία 5 χρόνια, με την 
ανάπτυξη της τεχνητής νοημο-
σύνης και των νευρονικών αλγο-
ρίθμων βαθιάς μάθησης. Αντί να 
προγραμματίζουμε τι να κάνουν 

οι υπολογιστές, τους προγραμματίζουμε πώς να 
μαθαίνουν. Είναι πολλά όμως που δεν καταλαβαί-
νουν ακόμα οι υπολογιστές. Μια σακούλα στον 
δρόμο, μήπως είναι πέτρα ή το αντίθετο; Ακόμα 
και αν καταλάβουν ότι αυτό που κυλάει στον δρό-
μο είναι μια μπάλα, θα σκεφτούν ότι πίσω τους 
ίσως τρέχει ένα παιδί; Όχι, αν δεν τους προγραμ-
ματίσεις να μάθουν. Βλέπω στο YouTube το βί-
ντεο όπου το αυτο-οδηγούμενο αυτοκίνητο της 
Τέσλα πέφτει με φόρα πάνω σε ένα φορτηγό που 
βρίσκεται σταματημένο στη δεξιά λωρίδα κυκλο-
φορίας. Φαίνεται περίεργο για ένα αυτοκίνητο με 
12 ραντάρ να μην δει ολόκληρο φορτηγό. Το είδε 
μάλλον, αλλά δεν ήξερε τι να κάνει, μια και κα-

νείς δεν του χε πει ότι μπορεί ένα φορτηγό να εί-
ναι σταματημένο στην αριστερή λωρίδα της λε-
ωφόρου, αφού απαγορεύεται. Και για να τα μάθει 
από μόνο του πρέπει να το δει να συμβαίνει και 
να το αντιμετωπίσει πολλές φορές στα δεδομένα 
εκμάθησης των αλγορίθμων.

ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ αρκετά ηθικά διλήμματα. 
Έβλεπα πρόσφατα ένα βίντεο από το μάθημα 
Law 101 στο Χάρβαρντ. Οδηγείς ένα λεωφορείο 
στην κατηφόρα και αντιλαμβάνεσαι ότι χάλα-
σαν τα φρένα. Στο τέλος του δρόμου είναι 5 ερ-
γάτες που κάνουν δουλειές. Δεξιά έχει ένα δρο-
μάκι όπου περπατάει μια μητέρα με δύο παιδιά. 
Τι κάνεις, στρίβεις δεξιά για να σκοτώσεις μόνο 
τρεις αντί για πέντε, ή όχι; Εδώ δεν μπορούμε 
να αποφασίσουμε εμείς, μπορεί να αποφασίσει ο 
προγραμματιστής; Και έστω ότι υπάρχει αριστε-
ρά και ένα δρομάκι αδιέξοδο, στρίβεις εκεί για να 
σκοτωθείς μόνο εσύ; Ποιος θα αγόραζε ένα αυ-
τοκίνητο προγραμματισμένο σε κάποια στιγμή 
να σκοτώσει και δεν θα έμπαινε σε πειρασμό να 
το χακάρει; 

ΤΟΥ 
ΑΝΔΡΕΑ

ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ, Α1

Πήγαινέ με όπου θέλεις ταξιτζή…
DRIVERLESS CAR

Το αυτοκινούμενο όχημα της Google

Κάτι σαν αυτό που 
θα «οδηγήσω»...

Οι πολυάσχολοι τώρα 
μπορούν να κερδίσουν 

πολλές παραγωγικές 
ώρες κάθε μέρα 

δουλεύοντας αντί να 
οδηγούν κατά την 

καθημερινή μετακίνηση 
τους.
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ΜΙΑ «ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ» είναι πραγματικά ένα 
από τα πιο μυστηριώδη ουράνια αντικείμε-

να στο σύμπαν. Πολλοί μάλιστα υποστηρίζουν 
ότι στο εσωτερικό της δεν ισχύουν οι νόμοι της 
φυσικής, και δεν έχουν καμία υπόσταση. Κι όμως, 
η σύγχρονη επιστήμη και η θεωρία της σχετι-
κότητας του φυσικού Άλμπερτ Αϊνστάιν έχουν 
αποδείξει την θεωρητική υπόσταση της μαύρης 
τρύπας. Έτσι, μια μαύρη τρύπα μπορεί να γίνει 
αντιληπτή μόνο από την επίδραση που έχει αυ-
τή στην περιοχή γύρω από αυτήν και σε κάποιο 
γειτονικό της άστρο.

Η μαύρη τρύπα, λόγω της υπόστασής της, φαί-
νεται από τον ορίζοντα γεγονότων της. Ο ορίζο-
ντας γεγονότων ονομάζεται έτσι, γιατί οι πληρο-
φορίες δεν μπορούν να βγουν παρά έξω, και έτσι 
είναι αδύνατο να προσδιοριστεί, αν συνέβη κάτι, 
μέσα σε μία μαύρη τρύπα. Συνειδητοποιούμε λοι-
πόν, ότι ο όρος αυτός δεν αναφέρεται σε τρύπα με 
τη συνήθη έννοια (οπή) όπως νομίζουμε, αλλά σε 
μια περιοχή του χώρου, από την οποία τίποτα δεν 
μπορεί να επιστρέψει αφού μπει.

Μία μαύρη τρύπα είναι το σημείο εκείνο του δι-
αστήματος, όπου κάποτε υπήρχε ο πυρήνας ενός 
γιγάντιου άστρου, ένας πυρήνας που περιείχε πε-
ρισσότερα υλικά από δυόμισι ηλιακές μάζες και ο 
οποίος στην τελική φάση της εξέλιξης του άστρου 
έχασε την πάλη του ενάντια στη βαρύτητα, με 
αποτέλεσμα τα υλικά του να καταρρεύσουν και 
να συμπιεστούν περισσότερο ακόμα και από τα 
υλικά ενός αστέρα νετρονίων. Αυτή η συμπίεση 
οδηγεί σε μία τεράστια έκρηξη που ονομάζεται 

σουπερνόβα και εν τέλει η βαρύτητα υπερέχει, 
κάνοντας την μάζα να καταρρεύσει δημιουργώ-
ντας μια μαύρη τρύπα. Αν η Γη συμπιεζόταν στο 
μέγεθος ενός νομίσματος, θα είχε μετατραπεί σε 
μία μαύρη τρύπα. Παρομοίως, και ο Ήλιος.

Όταν δημιουργηθεί μία μαύρη τρύπα, μπο-
ρεί να μεγαλώσει απορροφώντας επιπλέον υλι-
κά. Όλες οι μαύρες τρύπες απορροφούν αέριο και 
σκόνη από τα σώματα που τις περιτριγυρίζουν, 
όπως και κοσμικές ακτίνες. Μπορούν επίσης να 
αναπτυχθούν με την συγχώνευση με ένα άλλο 
σώμα, αστέρι ή μαύρη τρύπα. 

ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ

ΤΩΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, Γ6
   ΚΑΙ 
ΘΑΝΑΣΗ 
ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, Γ8

Μαύρη τρύπα ονομάζεται η 
συγκέντρωση αρκετά μεγάλης 

μάζας σε μια πολύ μικρή 
περιοχή του χώρου, ώστε η 

δύναμη της βαρύτητας να 
μην επιτρέπει σε οτιδήποτε 

να ξεφεύγει από αυτήν, παρά 
μόνο μέσω της κβαντικής 

συμπεριφοράς. Ο όρος 
«μαύρη τρύπα» είναι ευρύτατα 
διαδεδομένος και επινοήθηκε 

το 1967 από τον Αμερικανό 
αστρονόμο και θεωρητικό 

φυσικό Τζον Γουίλερ. Το 
βαρυτικό πεδίο είναι τόσο 

δυνατό, ώστε η ταχύτητα 
διαφυγής από αυτό ξεπερνά 

την ταχύτητα του φωτός. 
Δηλαδή τίποτα, ούτε καν το 
φως, δεν μπορεί να ξεφύγει 

από τη βαρύτητα της μαύρης 
τρύπας, εξ ου και η λέξη 

«μαύρη».


Η πρώτη παρατήρηση των 
βαρυτικών κυμάτων έγινε 
στις 14 Σεπτεμβρίου 2015 
και ανακοινώθηκε από τις 

συνεργασίες LIGO και Virgo 
στις 11 Φεβρουαρίου 2016. 

Περιοχές του χώρου
στις οποίες τίποτα
δεν μπορεί να βγει
όταν εισέλθει
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ΑΝ Η ΓΗ 
ΣΥΜΠΙΕΖΟΤΑΝ 
ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΕΝΟΣ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ, 
ΘΑ ΕΙΧΕ 
ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ 
ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΥΡΗ 
ΤΡΥΠΑ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΡΥΠΑΣ υπάρχει η 
«βαρυτική μοναδικότητα», μια περιοχή στην 
οποία οι νόμοι της φυσικής δεν ισχύουν, γιατί 
οι συνθήκες είναι τόσο ακαραίες. Σύμφωνα με 
το Principle of Cosmic Censorship, το ότι δεν 
ισχύουν οι νόμοι της φυσικής μέσα στον ορίζοντα 
γεγονότων δεν έχει επίδραση έξω από την μαύρη 
τρύπα. Το μέγεθος μίας μαύρης τρύπας, προσδιο-
ριζόμενο από την ακτίνα του ορίζοντα γεγονότων, 
ή της ακτίνας Schwarzschild, είναι ανάλογο της 
μάζας Μ, όπου rsh είναι η ακτίνα Schwarzschild 

και MSun η μάζα του ήλιου.
Η ακτίνα Schwarzschild εί-

ναι ανάλογη της μάζας της 
μαύρης τρύπας (Μ). Η ακτίνα 
Schwarzschild μιάς μαύρης τρύ-
πας μίας ηλιακής μάζας, είναι 
3  ∙ 105 εκατοστά (cm). Έτσι, για 
μαύρες τρύπες ηλιακής μάζας 3, 
ισχύει ο εξής τύπος για τις ακτί-
νες τους:

Ο Ορίζοντας Γεγονότων είναι το 
σημείο το οποίο σηματοδοτεί τα 
όρια της μαύρης τρύπας. Στον ορί-
ζοντα των γεγονότων, η ταχύτητα 
με την οποία ένα σώμα χρειάζεται 
να ξεφύγει είναι μεγαλύτερη από 
την ταχύτητα του φωτός.
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Η BΑΡΥΤΙΚΗ MΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ, όπως προβλέ-
πεται από τον νόμο της σχετικότητας, είναι μια 
επιφάνεια η οποία σχηματίζεται μέσα σε όποιο 
αστέρι πέσει πέρα από κάποιο σημείο (ακτίνα 
Schwarzschild). Έτσι, είναι μια τοποθεσία στον 
χωρο-χρόνο όπου το βαρυτικό πεδίο του ουράνι-
ου σώματος είναι ίσο με άπειρο. Αφού τέτοιες πο-
σότητες γίνονται άπειρες με την μοναδικότητα, 
οι νόμοι του φυσικού χωρο-χρόνου δεν μπορούν 
να ισχύουν. Όσο ισχυρές και να είναι οι μαύρες 
τρύπες, κάποια στιγμή στο μέλλον θα εξατμι-
στούν τελείως, σε μια διαδικασία επονομαζόμε-
νη Ακτινοβολία του Hawking. Πριν καταλάβου-
με το φαινόμενο αυτό, πρέπει να καταλάβουμε 
τι γίνεται στον κενό χώρο. Στον κενό χώρο, ει-
κονικά σωματίδια σχηματίζονται και αλληλοεξο-
ντώνονται. Όταν συμβαίνει αυτό, στην άκρη μιας 
μαύρης τρύπας, το ένα σωματίδιο θα είναι μέσα 
στην τρύπα ενώ το άλλο απ’ έξω. Η διαδικασία 
αυτή συνεχίζεται και έτσι η τρύπα χάνει ενέργεια. 
Όταν χάσει όλη της την ενέργεια, θα συρρικνω-
θεί και θα καταλήξει σε μία μεγάλη έκρηξη, ίση 
με ένα δισεκατομμύριο εκρήξεις πυρηνικών βομ-
βών. Ασφαλώς και αυτή η διαδικασία είναι πολύ 
αργή και πιθανότατα θα χρειαστεί περισσότερο 
από ένα googol ετών για να ολοκληρωθεί. 
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ΟΣΟ ΙΣΧΥΡΕΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ,
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΘΑ ΕΞΑΤΜΙΣΤΟΥΝ!

▲ 

Μέχρι τώρα,  
οι πληροφορίες για 
το Σύμπαν βασίζονται 
στην φωτεινή και 
ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία. Τον 
Φεβρουάριο του 2016 
ανακοινώθηκε επισήμως η 
ανίχνευση μιας νέας μορφής 
ακτινοβολίας, της βαρυτικής
η οποία είχε προβλεφθεί πριν 
100 χρόνια με την Γενική 
Θεωρία της Σχετικότητος του 
Αϊνστάιν το 1916, και έκτοτε 
αναζητείται. 
Σύμφωνα με αυτήν, το 
Σύμπαν καμπυλώνεται 
στον Χώρο-Χρόνο υπό την 
επίδραση της βαρύτητoς 
η οποία δημιουργεί 
βαρυτικά κύματα. Αυτά 
όμως ήταν πολύ δύσκολο 
να ανιχνευθούν διότι 
και η βαρύτητα είναι η 
ασθενέστερη από τις 
4 θεμελιώδεις φυσικές 
δυνάμεις (Ισχυρή Πυρηνική, 
Ασθενής Πυρηνική, 
Ηλεκτρομαγνητική, 
Βαρυτική).

Οι Μαύρες τρύπες αποτελούν σημεία άπειρης πυκνότητας, 
που σημαίνει ένα υπαρκτό τίποτα (χωρίς διαστάσεις) 
κατάσταση στην οποία δεν ισχύουν οι φυσικοί νόμοι
και επομένως αδυνατούμε να εξηγήσουμε. 
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ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ η θέση των ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων έναντι των βενζινοκίνητων και 

πετρελαιοκίνητων ενισχύεται συνεχώς και οι πω-
λήσεις τους έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση. 
Την τελευταία διετία, μάλιστα, έχει σημειωθεί με-
γάλη πρόοδος στον τομέα της αυτονομίας, κα-
θώς τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα που κυκλοφο-
ρούν στην αγορά μπορούν να καλύψουν αστικές 
και ημιαστικές μετακινήσεις, χάρη στην αυτονο-
μία 300 έως 400 χιλιομέτρων. Έχει έρθει, όμως, η 
ώρα της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση;

Το κύριο πλεονέκτημα των ηλεκτρικών αυ-
τοκινήτων είναι η μηδενική εκπομπή καυσαερί-
ων, γεγονός που μπορεί να συμβάλει καθοριστι-
κά στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των 
πόλεων. Επιπλέον, συμβάλλουν στη μείωση της 
ηχορύπανσης, αφού είναι σχεδόν αθόρυβα όταν 
κινούνται. Πετυχαίνουν, επίσης, καλύτερες οδη-
γικές επιδόσεις σε σχέση με τα αντίστοιχα βεν-
ζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα και 
θεωρείται ότι είναι πιο ευχάριστα στην οδήγηση. 
Τέλος, το κόστος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
είναι πολύ μικρότερο από αυτό της βενζίνης και 
του πετρελαίου κίνησης, ενώ επιπλέον εξοικονό-
μηση χρημάτων προκύπτει από τις μικρότερες 
ανάγκες συντήρησης και επισκευών.

Τα παραπάνω πλεονεκτήματα, όμως, δεν 
μπορούν να υπερσκελίσουν τα σημαντικά μειο-
νεκτήματα της ηλεκτροκίνησης. Όπως προανα-
φέρθηκε, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία εί-
ναι διαθέσιμα στην αγορά διαθέτουν αυτονομία 

με την οποία μπορούν να καλύψουν αστικές και 
ημιαστικές μετακινήσεις, όχι όμως και υπεραστι-
κές, δηλαδή δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται 
για μεγάλα ταξίδια. Ακόμη, ο χρόνος φόρτισης 
είναι πολύ μεγάλος, αφού για μία πλήρη φόρτι-
ση απαιτούνται τουλάχιστον επτά με οκτώ ώρες. 
Επιπλέον, τόσο η παραγωγή των ίδιων των οχη-
μάτων, όσο και του ρεύματος που καταναλώνουν, 
αφήνουν μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, 
καθώς η εξόρυξη λιθίου, το οποίο χρησιμοποιεί-
ται στις μπαταρίες των αυτοκινήτων, είναι επι-

βλαβής για το περιβάλλον, ενώ από την παραγω-
γή του απαιτούμενου ηλεκτρικού ρεύματος από 
μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκλύονται στην 
ατμόσφαιρα πολύ μεγάλες ποσότητες καυσαερί-
ων. Σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί το κόστος 
αγοράς. Οι τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων εί-
ναι αρκετά υψηλές, παρά τις φοροελαφρύνσεις 
και τις κρατικές επιδοτήσεις, οι οποίες στην χώρα 
μας περιορίζονται σε μηδενικά τέλη κυκλοφορί-
ας, γεγονός που τα καθιστά δυσπρόσιτα για μεγά-
λο μέρος των καταναλωτών. Τέλος, μέχρι στιγμής 
δεν υπάρχει ανεπτυγμένο δημόσιο δίκτυο φόρτι-
σης, η δε διαθέσιμη γκάμα μοντέλων είναι μικρή.

Γίνεται αντιληπτό ότι η ώρα των ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων δεν έχει φτάσει ακόμη. Ωστόσο, τα 
μειονεκτήματα που προαναφέρθηκαν ισχύουν 
στην παρούσα φάση και αναμένεται να αντιμετω-
πιστούν στο άμεσο μέλλον μέσω της εξέλιξης και 
της προόδου της τεχνολογίας στην οποία επεν-
δύουν συνεχώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες. 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ:
ήρθε η ώρα;

ΤΟΥ
ΑΝΔΡΕΑ

ΤΣΟΛΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ, Α9

▲

Nissan Leaf, 
το δημοφιλέστερο 
ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο 
παγκοσμίως
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ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ, το οικοδόμημα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης θεμελιώθηκε, στον απόηχο 

του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου, πάνω σε ένα σύνο-
λο βασικών αξιών, οι οποίες προέκυψαν από τον 
συγκερασμό και την συνένωση τριών διαφορετι-
κών κόσμων: του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού, 
του Ρωμαϊκού Δικαίου και της Χριστιανικής Πνευ-
ματικότητας. Από την ημέρα της ίδρυσής της, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως 
ονομαζόταν εκείνη την εποχή, επωμίστηκε ένα 
επαχθές βάρος, ένα θεμελιώδες καθήκον: να προ-
σφέρει σε όλους τους πολίτες της ειρήνη και ευ-
ημερία, αλλά και να επιτύχει, μέσα από τον αν-
θρωπισμό, την συνένωση όλων των ευρωπαϊκών 
λαών, με απώτερο στόχο την Ευρωπαϊκή Ολοκλή-
ρωση.

Σήμερα ωστόσο, το ευγενές και μεγαλεπήβολο 
αυτό εγχείρημα κινδυνεύει άμεσα να υπονομευ-
τεί. Η ραγδαία τεχνική πρόοδος, η οποία εκδη-
λώνεται με ποικίλα μέσα και επηρεάζει με ακόμα 
περισσότερους τρόπους την σημερινή κοινωνία, 
απειλεί να εκτροχιάσει την Ευρωπαϊκή Ολοκλή-
ρωση και να απομακρύνει την Ευρώπη από τις θε-
μελιώδεις αξίες της, από τις πηγές της.

Ο πιο απειλητικός κίνδυνος που απορρέει από 
την ανεξέλεγκτη τεχνική πρόοδο, αρχικά, δεν θα 
μπορούσε παρά να είναι η έκπτωση των ηθικών 
αξιών. Οι Ευρωπαίοι σήμερα, παραδομένοι στην 
πλειονότητά τους στην δίνη του καταναλωτισμού 
και της υπερπροσφοράς αγαθών, η οποία κατέ-
στη δυνατή εξαιτίας της τεχνικής προόδου, έχουν 
θέσει στο περιθώριο τις πιο υψηλές αρετές, όπως 
την πνευματική καλλιέργεια, την εγκράτεια και 
την κριτική σκέψη, και έχουν αναγάγει σε πρω-
ταρχική αξία και σκοπό το χρήμα και όσα αυτό 
προσπορίζει. Ο ψυχικός και πνευματικός τους κό-
σμος, πλέον, τείνει να εκφυλιστεί σε έναν κενό πε-
ριεχομένου και νοήματος δούλο της κατανάλω-
σης. Το σύνθετο «είναι» τους δεν απέχει πολύ από 

το να μετατραπεί σε 
ένα απλοϊκό «έχειν». 
Αν η προσκόλληση 
αυτή έχει εκ πρώτης 
όψης αποκλειστικά 
πνευματικές συνέ-
πειες, στην πραγμα-
τικότητα κρύβει πολύ 
σημαντικότερες προ-
εκτάσεις. Κι αυτό, 
γιατί αλλοτριώνει τον 
άνθρωπο τόσο από 
τον ίδιο του τον εαυτό 
όσο και από τους γύ-
ρω του, τον καθιστά 
ανάλγητο απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα, 
αδιάφορο για τον συνάνθρωπο, πρόθυμο τελικά 
να ενεχυριάσει τη δημοκρατία και την ελευθερία 
του προκειμένου να ικανοποιήσει τις καταναλω-
τικές του ανάγκες. Αν μια τέτοια εξέλιξη δεν εί-
ναι για τον Ευρωπαίο Πολίτη, τον Άνθρωπο που 
γέννησε και μεταλαμπάδευσε σε όλον τον κόσμο 
τις Αξίες της πνευματικής και ηθικής ελευθερίας 
και ανεξαρτησίας, μέγιστη ντροπή, τότε τι είναι;

Παράλληλα, διόλου αμελητέες δεν είναι και οι 
επιπτώσεις της ταχύτατης τεχνικής προόδου στο 
φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης. Συνιστώντας 
μία από τις πιο εύφορες αλλά και πράσινες ηπεί-
ρους του πλανήτη, η Ευρώπη ανέκαθεν παρουσί-
αζε μεγάλη ποικιλία φυσικού πλούτου, χλωρίδας 
και πανίδας, καθώς και μαγευτικά τοπία. Η ανε-
ξέλεγκτη ανέγερση εργοστασίων, όμως, η οποία 
πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια με ολοέ-
να και αυξανόμενους ρυθμούς εξαιτίας της τεχνι-
κής προόδου, ρυπαίνει το φυσικό περιβάλλον με 
απίστευτους ρυθμούς. Ταυτόχρονα, η αποψίλωση 
των δασών, η υπεραλίευση, το παράνομο κυνή-
γι, καθώς και η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, 
για να καλυφθούν οι ανάγκες της υπερκατανα-

ΕΥΡΏΠΗ & ΑΛΟΓΙΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ:
Εξ ορισμού αντίθετες 
έννοιες

ΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΗ
ΛΥΡΑ, Γ6

▲

Η ΕΥΡΩΠΗ ΝΥΧΤΑ 
ΣΕ ΒΑΘΥ ΣΚΟΤΑΔΙ!
Η ραγδαία τεχνική 
πρόοδος απειλεί 
να εκτροχιάσει την 
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 
και να απομακρύνει 
την Ευρώπη από τις 
θεμελιώδεις αξίες της, 
από τις πηγές της.
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λωτικής κοινωνίας, αποτελούν διαφορετικές εκ-
φάνσεις του ίδιου προβλήματος. Σύμφωνα με επί-
σημες έρευνες, τα τελευταία πενήντα χρόνια έχει 
εξοντωθεί το 83% των ψαριών της Μεσογείου. Εάν 
δεν αλλάξει άμεσα η κατάσταση, θα εξοντωθούν 
ακόμη περισσότερα…

Με βάση τα προηγούμενα στοιχεία και δεδο-
μένα, καθίσταται σαφές πως η άμεση εφαρμογή 
μέτρων αποτελεί αδήριτη και φλέγουσα ανάγκη. 
Η πιο ισχυρή και αποτελεσματική αντίδραση, δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι ακούει σε αυτό το όνομα: 
Ανθρωπιστική Παιδεία. Οι Ευρωπαίοι Πολίτες, 

ΤΑ «4 ΔΕΛΤΑ» Ο ΠΥΡΗΝΑΣ 
ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΑΪΚΗΣ ΙΔΕΑΣ: 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΙΑΛΟΓΟΣ, 
ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ 
& ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΏΝ ΑΓΑΘΏΝ

προκειμένου να είναι σε θέση να απαγκιστρω-
θούν από τα θέλγητρα της τεχνικής προόδου, εί-
ναι απαραίτητο να ενστερνίζονται και να αφομοι-
ώνουν από νεαρή ηλικία τις ανθρωπιστικές αξίες, 
και κυρίως την πνευματική ελευθερία και την κρι-
τική σκέψη. Το βάρος και η ευθύνη αυτής της «με-
ταρρύθμισης» πέφτει βέβαια και στους γονείς, δεν 
παύει όμως να αφορά κατά κύριο λόγο το εκπαι-
δευτικό σύστημα. Το σύγχρονο σχολείο, πλέον, 
οφείλει να επαναπροσδιορίσει τους στόχους και 
το περιεχόμενό του, δίνοντας έμφαση στην πα-
ροχή ανθρωπιστικής παιδείας μέσω της αναλυτι-
κής διδασκαλίας του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, της 
Ιστορίας, της Τέχνης και των διάφορων Ευρωπα-
ϊκών Γλωσσών, με προεξάρχουσα βέβαια την Ελ-
ληνική. Μόνο έτσι θα συνειδητοποιήσουν οι νέοι 
της Ευρώπης τι πραγματικά σημαίνει η λέξη «Ευ-
ρωπαίος», αλλά και ποια βαρύνουσα ιστορική ευ-
θύνη φέρει ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ αντιμετώπισης 
του προβλήματος πιθανώς θα ήταν και η παρο-
χή ίσων κινήτρων για την ανάπτυξη του τεχνι-
κού και πνευματικού πολιτισμού. Προγράμματα 
πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα 
η ανταλλαγή μαθητών ανάμεσα σε Ευρωπαϊκές 
χώρες, οι διεθνικές εκθέσεις Τέχνης, οι θεατρικές 
παραστάσεις, αλλά και οι Ευρωπαϊκές Ολυμπιά-
δες, είναι ανάγκη να οργανώνονται σε πολύ πιο 
μεγάλη βάση αλλά και να ενεργοποιούν περισσό-
τερα άτομα σε σχέση με την σημερινή τους μορ-
φή, έτσι ώστε να αναζωπυρώσουν το ενδιαφέρον 
των Ευρωπαίων για τον πολιτισμό και το πνεύμα, 
αντισταθμίζοντας την μέχρι τώρα μονοπωλιακή 
τεχνική πρόοδο. Μια μικρή φλόγα είναι αρκετή, 
στη ψυχή κάθε Ευρωπαίου, του ανθρώπου που 
δημιούργησε το θέατρο και τον αθλητισμό, ώστε 
αυτός να καταστεί ξανά ο πιο ένθερμος υποστη-
ρικτής του πολιτισμού.

Δημοκρατία, Διάλογος, Δικαιώματα του Αν-
θρώπου και Διανομή των Αγαθών. Οι τέσσερις 
αυτές Αρχές, γνωστές και ως «Τέσσερα Δέλτα», 
εντοπίζονται στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ιδέας 
και καταδεικνύουν τον απώτερο στόχο, τη βασική 
επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην μακρό-
χρονη πορεία της, η Ένωση κλήθηκε να αντιμετω-
πίσει πλήθος εμποδίων και δυσκολιών στο δρόμο 
προς την επίτευξη του σκοπού της. Όλα ανεξαι-
ρέτως, όμως, τα ξεπέρασε. Στο τέλος, η άνευ μέ-
τρου τεχνική πρόοδος δεν είναι παρά ένα από αυ-
τά. Και είναι βέβαιο, πέρα από κάθε αμφιβολία, 
πως ο Ευρωπαίος Πολίτης, όπως άλλωστε έκανε 
και με κάθε κατάσταση ή συνθήκη που παραβία-
ζε το μέτρο, θα την αντιμετωπίσει. Και αυτό, γιατί 
είναι διαποτισμένος με τη φιλοσοφία και την κο-
σμοθεωρία των Αρχαίων Ελλήνων, η οποία συνο-
ψίζεται στον εξής λόγο του Πρωταγόρα: «Πάντων 
χρημάτων μέτρον Άνθρωπος». 
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Tο τίμημα
που είμαστε - δεν είμαστε 

διατεθειμένοι 
να καταβάλουμε

στην εποχή των «ψυχρών οικειοτήτων» 
και της «ρευστής αγάπης»

ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ … ΤΟΝ ΕΡΏΤΑ;

Ο ΕΡΏΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟΣ
ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ



Ο ΚΡΟΑΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ και ακτιβιστής, 
Srecko Horvat και η Ελληνολιβανέζα ποιή-

τρια και εικαστικός, Etel Adnan, μιλούν χωρίς φό-
βο αλλά με πάθος για τον έρωτα στα χρόνια του 
ναρκισσισμού, τη ριζοσπαστικότητά του, το τίμη-
μα που δεν είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσου-
με γι’ αυτόν και τις συνέπειές του «Μέχρι να με 
χωρίσει ο θάνατος», ήταν ο τίτλος μιας διαφήμι-
σης που φιγουράριζε στην γυαλιστερή σελίδα του 
περιοδικού γνωστής αεροπορικής εταιρείας που 
εκτελεί δρομολόγια και στα πιο μακρινά σημεία 
του κόσμου. Λάθος θα έγινε, ήταν η πρώτη σκέ-
ψη του 35χρονου Κροάτη φιλόσοφου, συγγραφέα 
και πολιτικού ακτιβιστή, Srecko Horvat, όταν ξε-
φυλλίζοντας το περιοδικό, έπεσε πάνω στη συ-
γκεκριμένη διαφήμιση. «Μέχρι να μας χωρίσει ο 
θάνατος», είναι το σωστό. Το ξέρουν όλοι, πα-
ντρεμένοι ή όχι. Κι όμως! Δεν ήταν λάθος! Ήταν 

η διαφήμιση για μια ιδιαίτερη υπηρεσία που προ-
σφέρει ταξιδιωτικό γραφείο του Κιότο σε γυναί-
κες που επιθυμούν ένα «σόλο» γάμο. «Οι “σόλο 
γάμοι”», έγραφε η διαφήμιση, «προσφέρουν στις 
γυναίκες μία ιδανική γαμήλια ημέρα, χωρίς την 
ταλαιπωρία ενός αληθινού γάμου». Και γιατί κά-
ποια να θέλει ένα σόλο γάμο; - αναρωτήθηκε ο 
νεαρός φιλόσοφος, για να καταλήξει στο συμπέ-
ρασμα ότι οι «σόλο γάμοι» του Κιότο αποτελούν 
μία ακραία έκφραση ναρκισσισμού.

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΥ. Ο ναρκισσι-
σμός, που ο άγιος των γραμμάτων μας, Αλέξαν-
δρος Παπαδιαμάντης, αποκαλεί «αυτολατρεία», 
είναι μια νόσος πολύ παλιά που όμως στις μέρες 
μας έχει λάβει διαστάσεις πανδημίας. Μάλιστα, 

η γενιά μας έχει χαρα-
κτηριστεί από πολλούς 
«γενιά του ναρκισσι-
σμού», όπως και η ίδια 
η εποχή μας, η εποχή 
του ύστερου καπιτα-
λισμού. Η πανδημία 
των selfies, τα εκατομ-
μύρια των ανθρώπων 
που χρησιμοποιούν το 
Tinder, το Grindr και άλλες dating apps ή social 
media είναι για πολλούς εκφράσεις της κουλτού-
ρας του ναρκισσισμού.

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ; Για τον Srecko Horvat, αυ-
τή η σύγχρονη πανδημία αποτελεί την απόδει-
ξη ότι «οι άνθρωποι έχουν χάσει την ικανότητά 
τους να βλέπουν ένα άλλο πρόσωπο, να σχετί-

ζονται με έναν άλλο άνθρωπο – 
αλλά και το ανάποδο, να σχετίζο-
νται με τον εαυτό τους μέσα από 
έναν άλλον άνθρωπο». Ωστόσο, 
δεν ήταν οι «σόλο γάμοι» που έκα-
ναν τον Srecko Horvat να γράψει 
το βιβλίο «The radicality of love» 
(2014), αλλά η διαπίστωση ότι το 
ζήτημα του έρωτα ήταν εντελώς 
απόν από τις εξεγέρσεις και τα κι-
νήματα που συγκλόνισαν τα πρώ-
τα χρόνια της νέας χιλιετίας. Από 
την πλατεία Ταχρίρ στο Ταξίμ, 
από το πάρκο Ζουκότι στην Που-
έρτα δελ Σολ, από το Σάο Πάολο 
στο Χονγκ Κονγκ, από την Αθήνα 
στο Σεράγεβο έλειπε η επίγνωση 
ότι δεν μπορούμε να φανταστού-
με ένα διαφορετικό και καλύτερο 
κόσμο χωρίς να αποκαταστήσου-
με την έννοια του έρωτα ή με άλ-
λα λόγια χωρίς να ξαναβρούμε τον 
έρωτα.

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟΝ! Ο έρωτας εί-
ναι πάντα πολιτικός και το ίδιο ριζοσπαστικός και 
ανατρεπτικός όσο και η επανάσταση. Αυτός εί-
ναι και ο λόγος που όλες οι σπουδαίες επανα-
στάσεις του 20ου αιώνα επιχείρησαν να ελέγξουν, 
να επέμβουν, να καταπιέσουν ή και να απαγο-
ρεύσουν ακόμα όχι μόνο τον έρωτα αλλά και την 
επιθυμία. Ο Horvat αντλεί επιχειρήματα ανατρέ-
χοντας στην Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, 
στις εξεγέρσεις του ’68 στη Γαλλία και στη Γερ-
μανία αλλά και στην Ιρανική Επανάσταση του 
1979. Στο οδοιπορικό του συναντάμε προσωπικό-
τητες που σφράγισαν την ιστορία: Τον Λένιν και 
την Αλεξάνδρα Κολοντάι, τον Τσε Γκεβάρα και το 
δίλημμά του έρωτας ή επανάσταση και πολλούς 
άλλους και άλλες. Μέσα από αποσπάσματα 

ΤΗΣ
ΣΟΦΙΑΣ

ΒΕΡΥΚΙΟΥ, Γ1

Συνέβη στην Glee 
στο Sex and The 

City, και τώρα 
στην Ιαπωνία οι 

γυναίκες μπορούν 
να παντρευτούν τον 

εαυτό τους! Αλλά 
είναι αυτός ο γάμος 

απελευθερωτικός, 
ή ένας 

καταθλιπτικός 
παραλογισμός; 

▼
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λόγων που έχουν εκφωνήσει, γραμμάτων που 
έχουν στείλει στους αγαπημένους και τις αγα-
πημένες τους, ιστοριών που διηγούνται άλλοι γι’ 
αυτούς, νιώθουμε τον φόβο τους απέναντι στον 
έρωτα, ίσως επειδή οι ίδιοι ερωτεύτηκαν πολύ. Η 
Αλεξάνδρα Κολοντάι, μία από τις μεγαλύτερες 
φυσιογνωμίες της Οκτωβριανής Επανάστασης 
και στενή φίλη του Λένιν, θα πει ότι ο θάνατος 
της αγαπημένης του, της πιανίστα Ινέσσα Αρμάν, 
επίσπευσε τον θάνατο του ίδιου του Λένιν.

Η ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ …APPASIONATA. «Ο έρωτας 
ενοχλεί», έγραφε στις 5 Νοεμβρίου 1873 ο Τολ-
στόι. Αλλά γιατί ενοχλεί; Ίσως επειδή είναι «ένας 
κομμουνισμός για δύο»; Μήπως επειδή όταν ερω-
τεύεσαι βρίσκεις τη δύναμη να καταπιείς τη ναρ-
κισσιστική σου εικόνα; Μήπως επειδή ο αυθορ-
μητισμός και η ενέργεια που απαιτεί ο έρωτας 
έρχεται σε αντίθεση με την πειθαρχία και την 
προσήλωση στον σκοπό; Αυτήν την ένταση με-
ταξύ πειθαρχίας και αυθορμητισμού την εξηγεί 
ένα περιστατικό που διηγείται ο Μαξίμ Γκόρ-
κυ και μας παραθέτει ο Horvat: Ακούγοντας την 
Appasionata του Μπετόβεν στο σπίτι του Γκόρ-
κυ, ο Λένιν είπε: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο μεγα-
λειώδες από την Apassionata. Μου έρχεται να πω 
ευγενικές ανοησίες και να χαϊδέψω τρυφερά τους 
ανθρώπους που, ζώντας σ’ αυτήν τη βρωμερή κό-
λαση, μπορούν και δημιουργούν κάτι τόσο όμορ-
φο. Όμως πρέπει να τους σπάσουμε το κεφάλι, να 
τους χτυπήσουμε ανελέητα, παρότι οι αρχές μας 
δεν επιτρέπουν τη βιαιοπραγία». Έτσι, μία Επανά-
σταση που στην αρχή εισήγαγε τους πλέον ριζο-
σπαστικούς νόμους χειραφέτησης κατέληξε πολύ 
γρήγορα να θεωρεί τον έρωτα επικίνδυνο και να 
καταργεί τους νόμους που η ίδια είχε προωθήσει.

Ναι, ο έρωτας είναι επικίνδυνος. Το εξηγεί με 
έναν μοναδικό τρόπο η Ελληνολιβανέζα ποιήτρια 
και εικαστικός, Etel Adnan (1925), στο βιβλίο της 
«Το τίμημα που δεν είμαστε διατεθειμένοι να κα-
ταβάλουμε για τον έρωτα» (2016). Όπως γράφει, 

ο έρωτας (κάθε είδους έρωτας, όχι μόνο για αν-
θρώπινα πλάσματα αλλά και για ένα βουνό 
ή ένα δέντρο ή για τη θάλασσα) «μπορεί, και 
όντως κινητοποιεί ολόκληρη την ανθρώπινη 

ύπαρξη. (…) Φέρνει την εξερεύνηση, τη διακιν-
δύνευση, την επανάσταση στη ζωή του καθε-
νός. Μπορεί να σε οδηγήσει στην κορυφή των 
Ιμαλαΐων, στη ράχη ηφαιστείου, μέσα σε σπή-
λαια ή εργαστήρια. Θα σου αποκαλύψει τον 
ίδιο σου τον εαυτό. Εμπνέει καλλιτέχνες, ποι-
ητές και φιλοσόφους. Ανοίγει δρόμους για την 
κατανόηση του κοσμικού μεγαλείου».

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΙ-
ΜΗΜΑ. Μέσω της Etel Adnan ερχόμαστε και πά-
λι στο σημείο εκκίνησης: στους «σόλο γάμους» 
του Κιότο και στην απουσία του ζητήματος του 
έρωτα από τις πρόσφατες κοινωνικές αναταρα-
χές. Ερχόμαστε και πάλι στο σημείο που βρισκό-
μαστε σήμερα: Στην εποχή του ναρκισσισμού που 
άλλοι την έχουν αποκαλέσει εποχή των «ψυ-
χρών οικειοτήτων» (cold intimacies) και της 
«ρευστής αγάπης» (liquid love). «Οι άνθρωποι 
φοβούνται όλο και περισσότερο να ερωτευτούν», 
λέει ο Horvat.

Και μ’ αυτήν τη διαπίστωση συμφωνεί απόλυ-
τα η Etel Adnan γράφοντας ότι δεν είμαστε έτοι-
μοι να πληρώσουμε το τίμημα για τον έρωτα, τον 
όποιο έρωτα, ίσως επειδή το θεωρούμε «δυσθεώ-
ρητα μεγάλο». Ας πάρουμε για παράδειγμα τον 
έρωτα για τη φύση. Η υπεράσπιση αυτού του έρω-
τα «θα απαιτούσε ριζική αλλαγή του τρόπου ζωής 
μας, θα απαιτούσε να απαρνηθούμε πολλές από τις 
ανέσεις μας, από τα παιχνίδια, τα γκάτζετ και πά-
νω απ’ όλα την πολιτική και θρησκευτική μας μυ-
θολογία. Θα έπρεπε να δημιουργήσουμε έναν νέο 
κόσμο (όχι έναν Θαυμαστό Καινούργιο Κόσμο!).»

«Τι θα γίνει όμως αν δεν αναλάβουμε αυτό 
το ρίσκο;» - αναρωτιέται η Ελληνολιβανέζα ποι-
ήτρια. «Η απάντηση είναι απλή: μην καταβάλ-
λοντας το τίμημα για την αλλαγή του κόσμου, ο 
κόσμος θα αλλάξει με τον δικό του τρόπο, θα αλ-
λάξει ούτως ή άλλως, κι εμείς θα απολέσουμε τη 
δυνατότητα που διαθέτουμε να τον κατευθύνου-
με στο δρόμο που θεωρούμε ωφέλιμο, και το τί-
μημα θα είναι εν τέλει πολύ υψηλότερο, ενώ θα 
είναι πλέον και πολύ αργά!».

Να είναι άραγε ένα πρώτο βήμα οι λιγότερες 
selfies; 

TO TIMHMA
«Mην καταβάλλοντας το 
τίμημα για την αλλαγή 
του κόσμου, ο κόσμος 
θα αλλάξει με τον δικό 
του τρόπο, θα αλλάξει 
ούτως ή άλλως, κι 
εμείς θα απολέσουμε 
τη δυνατότητα που 
διαθέτουμε να τον 
κατευθύνουμε στον δρόμο 
που θεωρούμε ωφέλιμο, 
και το τίμημα θα είναι εν 
τέλει πολύ υψηλότερο, 
ενώ θα είναι πλέον και 
πολύ αργά!».

Etel Adnan
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ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, η γεωγραφι-
κή περιοχή της Μακεδονίας αποτελεί τόπο 

ακμαίο. Το εύφορο έδαφός της, τα ψηλά όρη και η 
πρόσβαση της στο Αιγαίο πέλαγος συνιστούν με-
ρικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Όπως 
είναι φυσικό, πολλοί λαοί και ομάδες ανθρώπων 
επιδιώκουν την κυριαρχία της, έστω και μερική. 
Υπάρχει όμως, ένας άλλος καθοριστικός παρά-
γοντας ο οποίος καθιστά την Μακεδονία «μήλον 

της έριδος»: η πλούσια και μακρόχρονη ιστορία 
την οποία θέλουν πολλοί να σφετεριστούν.

Οι εντάσεις στις μέρες μας δεν παύουν να 
υπάρχουν. Η διαμάχη ανάμεσα στον Ελληνικό 
λαό και αυτόν των Σκοπίων περί της ονομασί-
ας του κράτους των δεύτερων γίνεται για άλλη 

μια φορά (από το 1991) ιδιαίτερα αισθητή. Αξι-
οσημείωτο είναι το γεγονός ότι η όλη αντιπαρά-
θεση των δύο κρατών στηρίζεται στην ονομασία 
της, την οποία διεκδικούν τα Σκόπια. Πιστεύουν 
πως διεκδικώντας το όνομα αυτομάτως αυτό συ-
νεπάγεται πως κατέχουν την πολιτιστική κληρο-
νομιά και την ιστορία της. Εντούτοις, ισχύει ακρι-
βώς το αντίθετο.

Μία ιστορική αναδρομή θα μπορούσε να μας 
διαφωτίσει. Το 334 π.Χ. ο Αλέξανδρος Γ΄ -ή όπως 
αποκαλείται- ο Μέγας ξεκίνησε την εκστρατεία 
του κατά των Περσών, του κοινού εχθρού. Ιδιαί-
τερο στοιχείο του στρατού που ηγούνταν ήταν 
η πολυπολιτισμική πανσπερμία του. Πράγματι, 
οι άνδρες του Αλέξανδρου ήταν στην μειοψηφία 
τους Μακεδόνες καθώς το στράτευμα αποτελού-
ταν από Ιλλυριούς, Παίονες, Θεσσαλούς, Αθηναί-
ους και άλλους. Κατά την διάρκεια της εκστρατεί-
ας του, ο Αλέξανδρος θέλησε να μετατρέψει τις 
πόλεις τις οποίες κατακτούσε σε κυψέλες του ελ-
ληνισμού και της ελληνικής παιδείας. Συνοπτικά, 
το Μακεδονικό πνεύμα, από την Πέλλα μεταδό-
θηκε σε ολόκληρο τον -έως τότε- γνωστό κόσμο.

Με γνώμονα την ιστορία θα πρέπει να κα-
ταπολεμήσουμε τις αντι-
παραθέσεις μας σήμερα. 
Αν και το μεγαλύτερο μέ-
ρος της Μακεδονίας ήταν 
και είναι Ελληνικό, η γεω-
γραφική της έκταση περι-
λαμβάνει μέρος των νότι-
ων Βαλκανίων, μέρος της 
Αλβανίας και της Βουλ-
γαρίας. Οι αξίες τις οποίες 
πρεσβεύει το Μακεδονικό 
Πνεύμα, το οποίο από τα 
χρόνια του Φιλίππου του 
Β’ έως και σήμερα παρα-
μένει κατά βάση το ίδιο, 

απευθύνεται σε όλους μας, είτε είμαστε Έλληνες 
είτε Σλάβοι. Δεν πρέπει να βλέπουμε τί μας δια-
χωρίζει αλλά τί μας ενώνει. Άλλωστε, ο ίδιος ο 
Αλέξανδρος επέλεξε να χρησιμοποιήσει άνδρες 
στο στράτευμά του από διαφορετικές περιοχές 
και λαούς. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
«Το Μήλον της Έριδος»

ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΛΥΡΑ, Α5

▲

Η Γεωγραφική Έκταση 
της Μακεδονίας τα 
χρόνια του Φιλίππου

Η Αυτοκρατορία του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 
στο μεταίχμιο της
▼
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MARIA CALLAS
(1977-2017)
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40 χρόνια
από τον
θάνατό της



ΤΑ ΒΙΟΛΙΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ γλυκά και απαλά να παίζουν. Η Τόσκα ξεσπάει στον απολογητικό της θρή-
νο. Απευθύνεται στη ζωή. «Εγώ που δεν έβλαψα ζωντανή ψυχή, εγώ που με το χέρι μου ανα-

κούφισα κάθε πόνο που συνάντησα». Συνεχίζει το τραγικό της κρεσέντο μπροστά στον Διευθυντή 
της Αστυνομίας του καθεστώτος, Σκάρπια. Προσπαθεί να τον πείσει να απελευθερώσει τον αγαπη-
μένο της Καβαραντόσι, ο οποίος διώκεται για τα δημοκρατικά του φρονήματα. Αναφωνεί με τραγι-
κότητα που έρχεται από τα βάθη της ψυχής της: «Έζησα για την τέχνη! Έζησα για τον έρωτα!». Λί-
γο αργότερα ο αγαπημένος της δεν πρόκειται να αποφύγει την εκτέλεση.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1964. Η Μαρία στέκεται μπροστά 
στο κοινό του Covent Garden. Ερμηνεύει την Τό-
σκα σε σκηνοθεσία Φράνκο Τζεφιρέλι. Παράλλη-
λα, είναι και η πρώτη φορά που το BBC μεταδί-
δει ζωντανά απόσπασμα από όπερα, στην οποία 
πρωταγωνιστεί η Κάλλας με την απευθείας ανα-
μετάδοση της δεύτερης πράξης. 5 Ιουλίου 1965. Η 
παραγωγή της Τόσκα του Τζεφιρέλι επαναλαμ-
βάνεται. Η Κάλλας θριαμβεύει. Και αμέσως μετά 
αποσύρεται. Δεν ανεβαίνει ποτέ ξανά σε σκηνή 
μεγάλου λυρικού θεάτρου σε κάποιον γυναικείο 
οπερατικό ρόλο. Είναι οι τίτλοι τέλους μιας μονα-
δικής στην ιστορία λυρικής αοιδού. Την κατάληξη 
αυτή είχε προοικονομήσει η κατάρρευσή της επί 
σκηνής στην Τρίτη πράξη της Νόρμα του Μπελ-
λίνι στην όπερα του Παρισιού στις 29 Μαΐου 1965.

Δώδεκα χρόνια αργότερα η Κάλλας θα περά-
σει οριστικά στην ιστορία. Στις 16 Σεπτεμβρίου 
1977 πεθαίνει από καρδιακή προσβολή στο δια-
μέρισμά της στο Παρίσι, όπου είχε απομονωθεί. 
Είναι μόλις 54 ετών. Σε αυτά τα δώδεκα χρόνια 
έχει βιώσει τον απόλυτο έρωτα δίπλα στον Αρι-
στοτέλη Ωνάση, την σύγκρουση με τον πρώτο 
σύζυγό της Μενεγκίνι, που αρνούνταν να της πα-
ραχωρήσει διαζύγιο, την προσοχή του Τύπου, που 
παρακολουθεί στενά και ενοχλητικά την προσω-
πική ζωή της, την τραγική κατάρρευση ύστερα 
από την απόρριψη του Ωνάση, η οποία επικυρώ-
θηκε με τον γάμο του με την Τζάκι Κένεντι τον 
Ιούλιο του 1968. Η Κάλλας δεν αγγίζει ποτέ ξα-
νά το απόγειό της. Επιδίδεται σε μία περιοδεία 
με τον Τζουζέππε Ντι Στέφανο, στην οποία μαζί 

ερμηνεύουν άριες από διάφορες όπερες. Στις 11 
Δεκεμβρίου του 1974 ολοκληρώνεται και αυτός ο 
κύκλος στην Ιαπωνία.

Η ιστορία για την Κάλλας άρχισε να μετράει 
από τις 2 Δεκεμβρίου 1923. Η Μαρία Σοφία Άν-
να Καικιλία Καλογεροπούλου γεννιέται στη Νέα 
Υόρκη, κόρη του φαρμακοποιού Γεωργίου Καλο-
γερόπουλου από τον Μελιγαλά Μεσσηνίας και 
της Ευαγγελίας Δημητριάδη. Οι γονείς της 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Vissi d’arte!
Vissi d’amore!

ΤΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗ

ΚΟΥΛΟΥΡΗ, Γ1 Στον ρόλο της Νόρμα του Μπελλίνι
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υπήρξαν οικονομικοί μετα-
νάστες στην Αμερική. Ψήγ-
ματα του ταλέντου της Ντί-
βας άρχισαν να διαφαίνονται 
σε πολύ μικρή ηλικία, όταν 
στα έντεκά της έτη απέσπα-
σε το πρώτο βραβείο σε δια-
γωνισμό παιδικών φωνών. Το 
1937 θα συνεχίσει τη σπουδή 
της στη μουσική στο Εθνικό 
Ωδείο, καθώς θα ακολουθή-
σει τη μητέρα της πίσω στην 
Αθήνα μετά το διαζύγιο των 
γονιών της. Δάσκαλοί της εί-
ναι η Μαρία Τριβέλλα (τρα-
γούδι), η Ήβη Πανά (πιάνο) 
και ο Γεώργιος Καρακαντάς 
(μελοδραματική). Στο πλαί-
σιο μια παράστασης μαθητών 
του Ωδείου θα ερμηνεύσει και 
τον πρώτο της οπερατικό ρό-
λο, την «Σαντούτσα» στην 
όπερα του Μασκάνι «Κα-
βαλερία Ρουστικάνα». Δυο 
χρόνια αργότερα εγγράφεται στο Ωδείο Αθηνών 
στην τάξη του τραγουδιού της Ελβίρα ντε Ιντάλ-
γκο, κοντά στην οποία γνώρισε την υψηλή τεχνι-
κή των ρόλων του ιταλικού ρομαντικού ρεπερτο-
ρίου. Το 1940 προσλήφθηκε στη Λυρική Σκηνή 
του τότε Βασιλικού Θεάτρου και το 1941 πρωτο-
εμφανίστηκε ως «Βεατρίκη» στην οπερέτα «Βοκ-
κάκιος» του Σουπέ. Πρωταγωνίστησε επίσης στην 
Τόσκα (1942, 1943), στον «Κάμπο» του Ντ’Αλ-
μπέρ (1944, 1945), στην «Καβαλερία Ρουστικά-
να» (1944), στην όπερα του Μανώλη Καλομοί-
ρη, ο «Πρωτομάστορας» (1944), στον «Φιντέλιο» 
του Μπετόβεν (1944) και την οπερέτα «ο Ζητιά-
νος Φοιτητής» του βιεννέζου συνθέτη Καρλ Μι-
λέκερ (1945).

ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1945 επιστρέφει στη Νέα 
Υόρκη, για να προωθήσει τη διεθνή της καριέρα. 
Τα πρώτο σημαντικό της βήμα έγινε στις 2 Αυ-
γούστου 1947 στην Αρένα της Βερόνα, έναν από 
τους σπουδαιότερους λυρικούς χώρους της Ιταλί-
ας. Αν και στραμπούληξε στη γενική δοκιμή τον 
αστράγαλό της, η Κάλλας ερμήνευσε σχεδόν θρι-
αμβικά την Τζοκόντα στην ομώνυμη όπερα του 
Αμίλκαρε Πονκιέλι. Στη Βερόνα γνώρισε και τον 
σύζυγό της, τον βιομήχανο Τζιανμπατίστα Με-
νεγκίνι, τον οποίο παντρεύτηκε στις 21 Απριλί-
ου 1949. Έκτοτε αρχίζει μια ανεπανάληπτη καριέ-
ρα για την Κάλλας. Διέπρεψε κυρίως σε ρόλους 
του ιταλικού «Μπελ Κάντο». Το 1951 «άλωσε» 
την Σκάλα του Μιλάνου, άντρο της ανταγωνί-
στριάς της, Ρενάτα Τεμπάλντι με τους Σικελι-
κούς Εσπερινούς του Βέρντι. Επόμενος σταθμός 

η Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης. Εκεί το 
φαινόμενο Μαρία Κάλλας ξεδιπλώθηκε σε ολό-
κληρο το μεγαλείο του το 1956. Το ιδιαίτερο αλ-
λέγκρο ταπεραμέντο της Κάλλας φάνηκε όχι μό-
νο στη σύγκρουσή της με την Τεμπάλντι ή στην 
μετέπειτα σύγκρουσή της με μερίδα του Τύπου 
αλλά και στην επιβολή της πάνω στον διευθυ-
ντή της Metropolitan Opera, Ράντολφ Μπινγκ, 
ο οποίος αναγκάστηκε να συμφωνήσει και να της 
καταβάλει το μεγαλύτερο ποσό που είχε ποτέ 
πληρώσει ο θίασος σε λυρικό καλλιτέχνη. Βέβαια, 
ο ίδιος θα παραδεχτεί πως η πρώτη εμφάνιση της 
Κάλλας στην “MET” ήταν η πιο συναρπαστική 
βραδιά της ζωής του.

1964 στο Covent Garden ερμηνεύοντας την 
Τόσκα σε σκηνοθεσία Φράνκο Τζεφιρέλι. 
Όταν παρακολουθεί κανείς τις εκτελέσεις της, 
εντυπωσιάζεται από το γεγονός ότι η ίδια δεν 
τραγουδά μόνο με τη φωνή της, αλλά και με τα 
χέρια, το σώμα, τις εκφράσεις του προσώπου της.

Από την παράσταση 
Νόρμα του Μπελίνι στην 
Επίδαυρο τον Αύγουστο 
του 1960 σε σκηνοθεσία 
Αλέξη Μινωτή και 
σκηνικά - κοστούμια του 
Γιάννη Τσαρούχη. Στο 
κέντρο διακρίνεται η 
Μαρία Κάλλας στον ρόλο 
της Νόρμα.
ΦΩΤ.: ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

▼
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ της Κάλλας στην Ελλάδα 
πραγματοποιήθηκαν το 1957, το 1960 και το 1961. 
Το 1957 η εμφάνισή της έγινε στο Ηρώδειο στο 
πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, ενώ το καλοκαίρι 
του 1960 τραγούδησε Νόρμα στην Επίδαυρο και 
το 1961 Μήδεια πάλι στην Επίδαυρο. Αξιοσημεί-
ωτη ήταν η συνεργασία της με τον Αλέξη Μινω-
τή και τον Γιάννη Τσαρούχη για το ανέβασμα μί-
ας νέας παραγωγής της Μήδειας του Κερουμπίνι 
στην όπερα του Ντάλλας το 1958. Αυτή η χρονιά 
αποτελεί και την έναρξη της σταδιακής πτώσης 
της Κάλλας. Για δέκα συναπτά έτη (1948-1958) 
μεσουρανούσε σε όλα τα λυρικά θέατρα της Ευ-
ρώπης. Η μεγάλη απώλεια όμως βάρους, που κυ-
ριολεκτικά μεταμόρφωσε την εικόνα της, και η 
τάση της να επιδίδεται σε φωνητικούς ακροβα-
τισμούς, ερμηνεύοντας εκ διαμέτρου αντίθετους 
ρόλους σε μια σεζόν ή σε ένα ρεσιτάλ είχαν σο-
βαρές επιπτώσεις στην ποιότητα της φωνής της, 
περιορίζοντας την έκτασή της, και αδυνατίζοντας 
τις υψηλές νότες.

Η Κάλλας μπορεί να μην διέθετε την πιο γλυ-
κιά φωνή ανάμεσα σε άλλες σύγχρονές της λυ-
ρικές μονωδούς. Ωστόσο από το 1948 μέχρι και 
το 1965 το λυρικό θέατρο βίωσε μία επανάσταση 
που ανέβασε τον πήχη για κάθε ρόλο που τραγου-
δούσε και που έκτοτε δεν ξεπεράστηκε. Το επί-
πεδο της δραματικής της ερμηνείας ήταν πραγ-
ματικά αξεπέραστο, ακολουθώντας ευλαβικά τις 
οδηγίες της αυθεντικής παρτιτούρας του συνθέ-
τη. Η Κάλλας συνδύαζε ασύγκριτο δραματικό 
ταλέντο, πολύ προσωπικό και σπάνιο ηχόχρωμα 
φωνής και την τελειότητα της δεξιοτεχνικής φω-

νητικής εκτέλεσης. Είχε το θείο δώρο μιας εξαιρε-
τικά μεγάλης σε όγκο και έκταση φωνής, με σκού-
ρο μεστό ηχόχρωμα και πάνω από όλα δραματική 
έκφραση. Όταν παρακολουθεί κανείς τις εκτελέ-
σεις της Κάλλας, εντυπωσιάζεται από το γεγο-
νός ότι η ίδια δεν τραγουδά μόνο με τη φωνή της, 
αλλά και με τα χέρια, το σώμα, τις εκφράσεις του 
προσώπου της. Ήταν η απόλυτη Ντίβα της όπε-
ρας. Και παρόλο τον θάνατό της, από τον οποίο 
συμπληρώθηκαν σαράντα έτη το 1977, η Κάλλας 
έχει κερδίσει μία θέση στο πάνθεον της τέχνης, 
μία ανάμεσα στους αθανάτους. 

ΠΗΓΕΣ
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Η ΚΑΛΛΑΣ ΣΥΝΔΥΑΖΕ 
ΑΣΥΓΚΡΙΤΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΤΑΛΕΝΤΟ, ΠΡΟΣΏΠΙΚΟ 
ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΟ ΗΧΟΧΡΏΜΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΦΏΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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VINCENT
van Gogh

ΕΝΑΣ «ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΣ» ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
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ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΥΣΤΑ το όνομά του. Πολλοί πίνακές του έχουν χαρακτηρίσει αναμφί-
βολα την καθημερινότητά μας. Η τεχνική του έχει επηρεάσει αρκετούς μεταγενέστερους καλ-

λιτέχνες. Ο Βίνσεντ βαν Γκογκ ήταν αναντίρρητα ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της 
εποχής του. Οι περισσότεροι πίνακές του, αν και διακρίνονται από τα όμορφα και έντονα χρώματά 
τους, κρύβουν από πίσω μία ταλαιπωρημένη προσωπικότητα, μία «βασανισμένη» ψυχή.

1853-1873 (ΖΑΝΤΕΡΤ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ)
Ο Βίνσεντ βαν Γκογκ γεννήθηκε 

στο χωριό του Μπρανμπάντ, Ζου-
ντερτ στις 30 Μαρτίου 1853. Ήταν 
γιος του προτεσταντικού υπουργού 
Θεόδωρου Βαν Γκογκ και της Άννας 
Καρμπέντος. Η οικογένειά του ήταν 
πολυπληθής και αποτελούνταν από 
άλλα πέντε αδέρφια. Ο Βίνσεντ και ο 

Τεό (Theo), ο μικρότερός του αδελφός, 
ανέπτυξαν μία ισχυρή αδελφική σχέ-
ση η οποία κράτησε μέχρι και τον θά-
νατό τους.

Η οικογένεια Βαν Γκογκ έκανε συ-
χνά βόλτες γύρω από το Ζάντερτ, 
στην ύπαιθρο, δημιουργώντας έτσι 

στον Βίνσεντ μία μεγάλη αγάπη για τη 
φύση.

ΕΝΑΣ «ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΣ» ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
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ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Β5

To 1866 σε ηλικία 13 ετών.


Ο λόφος

της Μονμάρτης 
(1886) 


Ηλιοτρόπια. 

Επανάληψη της 
4ης εκδοσης 

(κίτρινο φόντο)
(1889) 



Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑ
Σε ηλικία έντεκα ετών, ο Βίνσεντ μεταφέρθηκε 

από το σχολείο του χωριού στο Ζαντέρτ, σε ένα 
οικοτροφείο στο Zevenbergen. Ήταν αρκετά δυ-
στυχισμένος εκεί και ήθελε να επιστρέψει σπίτι 
του. Στα δεκατρία του φοίτησε σε ένα γυμνάσιο 
στο Τίλμπουργκ, όπου έδειξε έφεση στις ξένες 
γλώσσες. Παρόλα αυτά, εγκατέλειψε το σχολείο 
στη μέση του δεύτερου ακαδημαϊκού του έτους 

1864. Barn & Farmhouse. Ένα από τα πρώτα του έργα. 

La Chambre à Arles
Musée d'Orsay, Paris

Εκκλησίες στο Petersham 
& Turnham Green
Νοέμβριος 1876

Πρώτη εκδοχή Οκτώβριος 1888

Δεύτερη εκδοχή Σεπτέμβριος 1889

Τρίτη εκδοχή Σεπτέμβριος 1889

(1867-68) για άγνωστους λόγους. Ο Βίνσεντ δεν 
επέστρεψε ποτέ ξανά στο σχολείο.

1873-1881 (ΑΓΓΛΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ). Κατά τη 
διάρκεια της διαμονής του στο Λονδίνο, ο Βίν-
σεντ, επισκέφθηκε το Βρετανικό Μουσείο καθώς 
και την Εθνική Πινακοθήκη, όπου τα έργα που 
του κίνησαν το ενδιαφέρον ήταν αυτά από «αγρο-
τικούς ζωγράφους», όπως ο François Millet και ο 
Jules Breton. Επίσης, διάβαζε τα πάντα, από οδη-
γούς μουσείων και περιοδικά έως λογοτεχνία και 
ποίηση.

1881-1889 Σε αυτή τη χρονική περίοδο, ο Βίν-
σεντ βαν Γκογκ καλλιεργούσε τις καλλιτεχνικές 
του ικανότητες, ερχόταν σε επαφή με σπουδαίους 
ζωγράφους της εποχής του (Adolphe Monticelli, 
Paul Gauguin κ.α.) και σιγά σιγά εδραίωνε την 
καλλιτεχνική του ταυτότητα. Επηρεάστηκε, προ-
βληματίστηκε, αντιμετώπισε διάφορες δύσκολες 
καταστάσεις μεταξύ των οποίων ήταν η απόρριψη 
από τους γονείς του, η χωρίς ανταπόδοση αγά-
πη, διάφορες ψυχικές ασθένειες που τον οδήγη-
σαν στην κατάθλιψη, στο κάπνισμα και στον αλ-
κοολισμό.
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▼ Οι πατατοφάγοι (1885)

Τον Ιούλιο, ο 
Βαν Γκογκ έγρα-
ψε ότι είχε απορρο-
φηθεί «στην απέ-
ραντη πεδιάδα των 
λόφων, απεριόρι-
στη όπως η θάλασ-
σα, ένα διακριτικό 

κίτρινο». Είχε αρχίσει να γοητεύεται από τα χω-
ράφια τον Μάιο, όταν το σιτάρι ήταν νεαρό και 
πράσινο. Τον Ιούλιο περιέγραψε στον Τεό «τε-
ράστια χωράφια σιταριού υπό ταραχώδεις ουρα-
νούς». Έγραψε επίσης ότι αντιπροσώπευαν την 
«θλίψη και την ακραία μοναξιά» του και ότι οι 

«καμβάδες λένε ό,τι δεν μπορώ να πω με 
λόγια, δηλαδή πόσο υγιή και αναζωογο-
νητική βρίσκω την ύπαιθρο».

1890 (ΘΑΝΑΤΟΣ). Σε αυτήν την περίο-
δο, ο Βίνσεντ βαν Γκογκ είχε ασχοληθεί 
αποκλειστικά με τη ζωγραφική του μετά 
από τη νοσηλεία του σε ένα νοσοκομείο. 
Όμως, το γεγονός πως ο αδερφός του, Τεό, 
σκεφτόταν να δημιουργήσει τη δικιά του 
επιχείρηση, με υψηλό οικονομικό ρίσκο, 
και το ότι ο ίδιος συχνά πάθαινε νευρι-
κούς κλονισμούς τον οδήγησαν στην αυ-
τοκτονία. Τον Ιούλιο του 1890, ο Βίνσεντ 

βαν Γκογκ, καθώς 
διέσχιζε ένα χωρά-
φι από σιτάρι, αυ-
τοπυροβολήθηκε 
και υπέκυψε στα 
τραύματά του δύο 
μέρες μετά, αφή-
νοντας πίσω του 
πάνω από οκτα-
κόσιους πενήντα 
πίνακες (850) και 
σχεδόν χίλια τρια-
κόσια (1.300) έργα 
σε χαρτί. 

Τι μας γοητεύει στην 
Έναστρη Νύχτα (1889); 

Μας γοητεύουν οι 
στροφές του χρώματος 

που απεικονίζουν όμορφα 
τον νυχτερινό ουρανό; 

Είμαστε αιχμαλωτισμένοι 
από την ιστορία ενός 

βασανισμένου καλλιτέχνη; 
Είναι τα τολμηρά χρώματα 

και η προσεκτικά 
ισορροπημένη σύνθεση; 

Είναι ακριβώς η τέλεια 
σύνδεση μεταξύ αφαίρεσης 

και ρεαλισμού; Το τόσο 
πραγματικό αλλά και 

τόσο αφηρημένο; Μπορεί 
να είναι λίγο από όλα 

αυτά όμως εδώ φαίνεται 
πόσο αξιοσημείωτη είναι 

η Στατική Νύχτα και η 
καριέρα του van Gogh.

Ο τάφος του Βίνσεντ βαν Γκογκ
Ωβέρ-συρ-Ουάζ, Γαλλία
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Η ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ και τα πεδία αντιπαράθεσης των 
γηγενών με τους μικρασιάτες πρόσφυγες.

«Σα μπήκαμε στο πλοίο ήκανα το σταυρό μου και πέταξα το 
κλειδί του σπιτιού μου στη θάλασσα»… Μ’ αυτά τα λόγια η 
Κλειώ Νικολήνταγια αποχαιρετούσε για πάντα την πατρική 
γη και έπαιρνε τον πικρό δρόμο της προσφυγιάς. Μαζί με άλ-
λους πολλούς, εκατοντάδες χιλιάδες απελπισμένους και κατα-
τρεγμένους, θα αναζητούσε την σωτηρία στην μητέρα Ελλά-
δα. Αλλά και εκεί, αφού σώθηκαν από την φωτιά του πολέμου, 
θα βίωναν άλλη μια μεγάλη πίκρα. [1] Ανεπιθύμητοι στη χαμέ-
νη πατρίδα, ανεπιθύμητοι και στη νέα πατρίδα.

Είναι αλήθεια, ότι η αθρόα άφιξη των προσφύγων στην Ελλά-
δα από τον Σεπτέμβριο του 1922, δεν δοκίμασε μόνο τις αντοχές 
του ελληνικού κράτους ως προς τις δυνατότητες αποκατάστα-
σής των ξεριζωμένων, αλλά και το DNA της ελληνικής κοινω-
νίας, καθώς ένα μεγάλο μέρος της, θα αντιμετώπιζε αρνητικά 
τους νεοφερμένους, φτάνοντας στο σημείο να τους αποκαλεί 
«πρόσφηγκες» και όχι πρόσφυγες.

ΞΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΟΛΗ. Πώς όμως έγινε πράξη αυτή η αντιπα-
ράθεση προσφύγων - γηγενών; Η πρώτη της εμφάνιση έγινε με 
τις επιτάξεις δημόσιων κτιρίων αλλά και ιδιωτικών ακινήτων για 
την προσωρινή στέγαση του προσφυγικού πληθυσμού που κα-
τέκλυσε τη χώρα. Ειδικά στην πρωτεύουσα, η άφιξη δεκάδων 
χιλιάδων εξαθλιωμένων ανθρώπων προκάλεσε εκ των πραγμά-
των μία βίαιη ανατροπή όλων των μέχρι τότε δεδομένων.

Μικρασιάτες πρόσφυγες όπως αποτυπώθηκαν στον φακό
της Νέλλης Σουγιουτζόγλου

ΟΤΑΝ
ΗΡΘΑΝ
ΟΙ …

«ΠΡΟΣΦΗΓΚΕΣ»

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΗΣ 
ΣΟΦΙΑΣ

ΒΕΡΥΚΙΟΥ, Γ1
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Δεν υπήρξε δημόσιο κτίριο και χώρος που να μην επιτάχθηκε 
για την προσωρινή στέγαση των προσφύγων. Σχολεία, υπηρε-
σίες, στρατώνες, θέατρα, λουτρά, εργοστάσια, αποθήκες, υπό-
στεγα, πλατείες, δεν υπήρξε χώρος που να μην χρησιμοποιή-
θηκε για την προσωρινή στέγαση των προσφύγων. Πρόσφυγες 
εγκαταστάθηκαν ακόμα και στο Εθνικό Θέατρο, στο θέατρο 
Ολύμπια, στο Ζάππειο Μέγαρο, στα Παλαιά Ανάκτορα, στο 
Πολυτεχνείο, στο αεροδρόμιο Γουδίου, στον σταθμό Λαρίσης, 
στα υπόγεια του υπουργείου Επισιτισμού… Στα ξενοδοχεία επι-
τράπηκε να τοποθετούνται κλίνες ακόμα και στους διαδρόμους. 
«Οι της καλλιτέρας κοινωνικής τάξεως πρόσφυγες» εγκαταστά-
θηκαν στις χαρτοπαικτικές λέσχες, καταβάλλοντας ανάλογο μί-
σθωμα. [2] Η Αθήνα δεν ήταν πλέον η ίδια πόλη.  
Για να αντιληφθούμε καλύτερα το μέγεθος του προβλήματος, 
αρκεί να σημειώσουμε ότι το 1920 ο πληθυσμός της Αθήνας δεν 
ξεπερνούσε τους 297.276 κατοίκους. [3] Στις αρχές Δεκεμβρίου 
του 1922, ο πληθυσμός της πόλης είχε φτάσει στα 367.276 άτο-
μα, αφού, όπως προκύπτει από ανακοίνωση του δημάρχου Αθη-
νών, είχαν καταφύγει στην Αθήνα περίπου 70.000 πρόσφυγες οι 
οποίοι διέμεναν σε 130 πρόχειρους καταυλισμούς, διάσπαρτους 
σε ολόκληρη την πόλη. Συνολικά, σύμφωνα με την απογραφή 
του 1928, στην πρωτεύουσα είχαν εγκατασταθεί 129.380 πρό-
σφυγες, αριθμός τεράστιος σε σχέση με τον γηγενή πληθυσμό, 
που τότε αριθμούσε τους 329.831 κατοίκους (131.810 γηγενείς 
και 198.021 εσωτερικοί μετανάστες).
Ο αριθμός όμως των προσφύγων, που κατέφυγαν στην Αθήνα 
τα πρώτα χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, θα πρέ-
πει να ήταν πολύ υψηλότερος, αν ληφθεί υπόψη το υψηλό ποσο-«ΠΡΟΣΦΗΓΚΕΣ»

στό θνησιμότητας που αποδεκάτιζε τον προσφυγικό πληθυσμό, 
λόγω των άθλιων συνθηκών διαβίωσης και των ασθενειών. [4]

Το γεγονός ότι όλοι οι δημόσιοι χώροι είχαν καταληφθεί από 
πρόσφυγες, ότι τα σχολεία είχαν διακόψει τη λειτουργία τους 
και ότι τίποτα δεν ήταν πλέον όπως παλιά, σε συνδυασμό με 
την ανατροπή των αριθμητικών δεδομένων, ήταν από μόνα τους 
αρκετά για να προκαλέσουν την αντίδραση και την εχθρότη-
τα των γηγενών έναντι των προσφύγων. Άλλωστε, για τους γη-
γενείς οι πρόσφυγες δεν ήταν Έλληνες, αλλά «τουρκόσποροι», 
«τουρκογεννημένοι», «γιαουρτοβαφτισμένοι»…
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ΞΕΝΟΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΠΙΤΙ. Οι σχέσεις γη-
γενών – προσφύγων οξύνθηκαν ακό-
μα περισσότερο όταν η επιτακτική 
ανάγκη της στέγασης των προσφύγων 
προκάλεσε το νομοθετικό διάταγ-
μα της 22ας Νοεμβρίου 1922 με θέμα: 
«Περί επιτάξεως κατοικουμένων 
ή οπωσδήποτε χρησιμοποιουμέ-
νων ακινήτων», [5] το οποίο ανάγκα-
σε πολλούς γηγενείς να συγκατοική-
σουν με οικογένειες προσφύγων. Η 
αναγκαστική συγκατοίκηση θα προ-
καλούσε έντονες αντιδράσεις και δι-
αμαρτυρίες από την πλευρά πολλών 
γηγενών.

Για να αποφευχθούν μεγαλύτερες 
εντάσεις ή ακόμη και αναταραχές, οι 
αρμόδιες αρχές οδηγήθηκαν στη λύση 
της δημιουργίας προσφυγικών συνοι-
κισμών εκτός του μέχρι τότε οικιστι-
κού ιστού της Αθήνας και του Πειραιά, 
δίνοντας προτεραιότητα στη στέγαση 
εκείνων των προσφύγων που διέμεναν 
στα επιταγμένα σπίτια των γηγενών, 
αλλά και στους επιταγμένους δημόσι-
ους χώρους, όπως τα σχολεία.

Ακόμη κι έτσι όμως, η δημιουργία 
συνοικισμών απαιτούσε την εξεύρεση 
κατάλληλων εκτάσεων τις οποίες δεν 
διέθετε το δημόσιο, με αποτέλεσμα να 
υιοθετηθεί η πολιτική των αναγκαστι-
κών απαλλοτριώσεων ιδιωτικών ιδιο-
κτησιών. Έτσι, άνοιξε ένα ακόμη πεδίο 
αντιπαράθεσης, ειδικά στις περιπτώ-
σεις εκείνες όπου θίγονταν τα συμφέ-
ροντα μικροϊδιοκτητών γης, που ένιω-
θαν ότι οι νεοφερμένοι κατέστρεφαν 
τους κόπους της ζωής τους και σφετε-
ρίζονταν τις περιουσίες τους.
Χαρακτηριστικό του κλίματος είναι δημοσίευμα της εφημερί-
δας «Εμπρός», στις 21 Ιουλίου 1928, με αφορμή τις απαλλοτρι-
ώσεις στην περιοχή Κοπανά, στα σύνορα Βύρωνα - Υμηττού. 
Σύμφωνα με την εφημερίδα, «απειλείται αιματοχυσία», καθώς 
το «κράτος των προσφύγων» στερεί από τους γηγενείς τις ιδιο-
κτησίες τους για να τις προσφέρει στους διάφορους «Αρπαξό-
γλου και Αποζημιωσόγλου», οι οποίοι τις πουλούν εκ νέου «προς 
50 και 60 δραχ. τον πήχυν» για να αποκομίσουν κέρδη. Όπως 
αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, οι γηγενείς κάτοικοι του 
Κοπανά είναι «αποφασισμένοι να αποκρούσουν δια των όπλων, 
κάθε νέαν επιδρομήν των πειρατών αυτών της ξηράς», προκει-
μένου να μην μεταβληθούν «εις δουλοπαροίκους» των ψηφοφό-
ρων των Βενιζελικών. [6]

«ΤΟ ΠΑΖΑΡΕΜΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ» ΚΑΙ 
ΤΟ «ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΟΝ». Καθώς τα οι-
κήματα, για την ακρίβεια τα δωμάτια, 
που κατασκευάζονταν στους συνοικι-
σμούς δεν έφταναν για να στεγάσουν 
όλους τους πρόσφυγες, ένα όργιο δι-
αφθοράς και χρηματισμού στήθη-
κε από ορισμένους υπαλλήλους, 
που εκμεταλλεύονταν το ποιοι πρό-
σφυγες θα είχαν προτεραιότητα. Τέ-
τοια φαινόμενα βάθαιναν περισσότε-
ρο το χάσμα προσφύγων – γηγενών 
και συχνά κατέληγαν σε βίαιες ενέρ-
γειες και επεισόδια. Χαρακτηριστική 
είναι η μαρτυρία του πρόσφυγα Πα-
ναγιώτη Σταμπούλου για έναν Κρήτα 
υπάλληλο του Ταμείου Περίθαλψης 
στον οποίο είχε ανατεθεί «η διεύθυν-
σις στεγάσεως προσφύγων». Αυτός 
ο «κατεργάρης», όπως τον αποκαλεί 
ο Π. Σταμπούλος, «χρηματίζετο από 
τους πλουσίους Αθηναίους των οποί-
ων τα μέγαρα είχαν επιταχθεί για τους 
πρόσφυγας. Γι’ αυτό εις τα παραπήγ-
ματα του καταυλισμού μας μετέφερε 
τις οικογένειες των επιταγμένων σπι-
τιών των Αθηναίων». Επιπλέον, εκ-
μεταλλευόταν κάποιες από τις γυ-
ναίκες που κατέκλυζαν καθημερινά 
το γραφείο του «και κατόπιν μερι-
κές από αυτές προηγούντο στην Στέ-
γασιν». Βλέποντας αυτό «το παζάρε-
μα της Στεγάσεως», «μια μέρα έχασα 
την υπομονή μου, μπήκα στο γραφεί-
ον του δια της βίας, (…) πήρα ένα βα-
ρύ μελανοδοχείον και το πέταξα στα 
μούτρα του.» [7]

Παρόλα αυτά το έργο της αποκα-
τάστασης προχωρούσε και δημιουρ-

γούσε νέα δεδομένα. Η ανέγερση συνοικισμών μπορεί να εκτό-
νωσε σιγά σιγά τις έντονες προστριβές που δημιουργούσε το 
μέτρο της επίταξης, όμως ο χωροταξικός διαχωρισμός γηγε-
νών – προσφύγων, έτσι όπως προέκυψε με την αποκατάσταση, 
θα λειτουργούσε ανασταλτικά στη διαδικασία ενσωμάτωσης 
του προσφυγικού πληθυσμού, σπρώχνοντας τους πρόσφυγες 
στο περιθώριο και συντηρώντας κάθε είδους αρνητικό στερε-
ότυπο και προκατάληψη γι’ αυτούς.

Σ’ αυτήν τη «δαιμονοποίηση» των προσφύγων καθοριστικό 
ρόλο έπαιξαν κυρίως οι αντιβενιζελικές εφημερίδες της εποχής, 
που καλλιεργούσαν το φόβο και το μίσος.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

Μικρασιάτες πρόσφυγες όπως αποτυπώθηκαν 
στον φακό της Νέλλης Σουγιουτζόγλου
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Η ΑΘΗΝΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ «ΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΦΘΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΑΣ»… 
Σε πολλά ρεπορτάζ της εποχής, οι προσφυγικοί συνοικισμοί εμ-
φανίζονται ως εστίες μεταδοτικών ασθενειών, κυρίως της φυμα-
τίωσης. Πράγματι, η φυματίωση και άλλες ασθένειες θέριζαν τον 
προσφυγικό πληθυσμό, καθώς οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης ευ-
νοούσαν την ανάπτυξή τους. Όμως, το θέμα για τον αντιβενιζε-
λικό Τύπο δεν ήταν να καταδειχτούν οι συνθήκες αυτές, ώστε 
να βελτιωθούν, αλλά να μείνουν οι πρόσφυγες μακριά από το 
υγιές τμήμα του πληθυσμού. Ενδεικτικό είναι το ρεπορτάζ της 
εφημερίδας «Εμπρός»:

«Το γεγονός όσον και αν είνε θλιβερόν δια τους πρόσφυγας θα εί-
χεν ολιγώτερον σημασίαν, αν δεν εξεδηλούτο ένα φαινόμενον. Ότι 
δηλαδή όσοι δύνανται να εξοικονομήσουν κάποιο περίσσευμα (…) 
εγκαθίστανται εις τας Αθήνας με τους ασθενείς των, μεταφυτεύ-
οντες ούτω τα μικρόβια των νόσων εις τον πληθυσμόν της πρω-
τευούσης (…) Αν δεν κινηθούν (οι αρμόδιοι) προβλέπω μεν τάχι-
στα επερχομένην την ημέραν καθ’ ην – δεν φαιδρολογούμεν – ο 
άλλος πληθυσμός της Ελλάδος θα αναρτίση εις τα πρόθυρα των 
Αθηνών πινακίδας “πόλις της φθίσεως και της χολέρας”.»[8]. Για 
την αντίδραση και τους φορείς της, η καταστροφολογία και η 
καλλιέργεια πανικού υπήρξε πάντοτε η προσφιλέστερη μέθοδος.
Επιπλέον, εκτός από απειλή για τη δημόσια υγεία, οι πρόσφυγες 
εμφανίζονταν και ως απειλή για την ηθική τάξη. Τα διαφορετικά 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους, ο ανοιχτός τρόπος της ζωής 
και ο χαρακτήρας τους, «τρομοκρατούσαν» τον ντόπιο πληθυ-
σμό, καθώς, με τη βοήθεια πάντα μερίδας του Τύπου, παρουσιά-

ζονταν ως αδιάσειστα στοιχεία ηθικής έκπτωσης και παρακμής. 
Ο φόβος απέναντι στο διαφορετικό που έφερναν οι πρόσφυ-
γες αποτυπώθηκε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στα λόγια 
του εκδότη της «Καθημερινής» Γεωργίου Βλάχου: «Το σύμβο-
λο της Παλαιάς Ελλάδος εκπορθείται και βεβηλώνεται από 
την “προσφυγικήν αγέλην”. Η Αθήνα δεν είναι πια η πόλη μό-
νο των “καθαρών” Ελλήνων, αλλά και πόλη των προσφύγων». [9]

ΟΙ «ΒΡΩΜΕΡΟΙ ΑΜΑΝΕΔΕΣ» ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙ-
ΚΗ». Όπως είναι αυτονόητο, η πολιτισμική ετερότητα των προ-
σφύγων θα γινόταν ένα ακόμη πεδίο αντιπαράθεσης. Η διαφο-
ρετική μουσική, κυρίως ο αμανές, το αρνητικό στερεότυπο της 
φιλήδονης Ανατολίτισσας και η χρήση της τουρκικής γλώσσας 
από τουρκόφωνους αλλά και ελληνόφωνους πρόσφυγες απο-
τέλεσαν τα κύρια αίτια της πολιτισμικής αντιπαράθεσης προ-
σφύγων – γηγενών.
«Οι βρωμεροί αμανέδες», γράφει η εφημερίδα «Θάρρος», «ευρή-
καν εις την Ελλάδα μίαν δευτέραν πατρίδα, ενώ η εθνική μουσι-
κή των Ελλήνων (τα δημοτικά τραγούδια) πηγαίνει περίπατον».[10] 

 Ήταν τέτοια η αντίδραση στους αμανέδες που το Νοέμβριο 
του 1937, η δικτατορία του Μεταξά τους απαγόρευσε ως «ανα-
χρονιστικά άσματα». Άλλωστε, η μουσική των προσφύγων δεν 
«απειλούσε» μόνο την εθνική μουσική αλλά και τους «παλαιο-
ελλαδίτες» δημιουργούς και ερμηνευτές, καθώς όπως επισημαί-
νει ο Μανόλης Αθανασάκης, ελάχιστοι απ’ αυτούς «μπορούσαν 
να επιβιώσουν και να διακριθούν σ’ αυτό το ανταγωνιστικό πε-
ριβάλλον».[11]

ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ. Με την έλευση των προσφύγων 
η αστική όψη της Αθήνας τροποποιήθηκε αισθητά. Για πρώτη φορά, στην Αθήνα κατασκευάστηκαν πολυκατοικίες προκειμένου να 
επιλυθεί το πρόβλημα της στέγασης του προσφυγικού πληθυσμού. - Προσφυγικά Λεωφ. Αλεξάνδρας. Η πόλη απέκτησε νέες συνοικίες 
που μαρτυρούσαν τις καταβολές των προσφύγων όπως η Νέα Σμύρνη, η Νέα Φιλαδέλφεια, η Νέα Ιωνία, η Καισαριανή, η Κοκκινιά, 
ο Περισσός, το Περιστέρι, ο Κορυδαλλός, το Κερατσίνι, η Αμφιθέα, η Καλογρέζα, η Καλλιθέα, η Δραπετσώνα, τα Σφαγεία και το 
Δουργούτι. Αντίστοίχα στη Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκαν οι συνοικίες Καλαμαριά, Σαράντα Εκκλησιές, Νέα Βάρνα, Νέο Κορδελιό. 
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«ΚΑΘΕ ΓΟΝΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ» ΤΗ ΛΑΓΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ… Εκεί-
νο όμως που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον για να εμφανίσει τους 
πρόσφυγες ως απειλή για τα «χρηστά ήθη» της Παλαιάς Ελλά-
δας ήταν το στερεότυπο της προκλητικής προσφυγοπούλας, μιας 
ύπουλης δηλαδή γυναίκας, που χρησιμοποιεί τα θέλγητρά της 
για να ξεμυαλίσει και να «τυλίξει» νέους και αλκίμους γηγενείς σε 
ένα «κερδοφόρο» γάμο, προκειμένου να ξεφύγει από την αθλιό-
τητα των προσφυγικών συνοικισμών. Αυτή η αντίληψη καταγρά-
φεται ιδιαιτέρως παραστατικά στην παρακάτω περιγραφή για τη 
ζωή στον προσφυγικό συνοικισμό της Κοκκινιάς που είχε γίνει το 
κέντρο διασκέδασης όχι μόνο του Πειραιά αλλά και της Αθήνας: 
«Εδώ […] πέφτει πολύ χρήμα. Όλοι οι νέοι της Αθήνας και του 
Πειραιά έρχονται για να διασκεδάσουν. Έχουν ξετρελαθεί με τα 
κορίτσια, τις προσφυγοπούλες. Τις βρίσκουν πιο όμορφες και πιο 
εξελιγμένες. Στην αρχή ήρθαν για διασκέδαση και να βρουν κα-
μία καμωματού. Όμως γρήγορα τους τυλίγει κάποια και παντρεύ-
ονται. Οι ντόπιοι έχουν κατατρομάξει για τα παιδιά τους. Τα 
χάνουν από το δικό τους περιβάλλον. Κάθε γονιός φοβάται μην 
τυχόν πάρει ο γιος του καμία προσφυγοπούλα δίχως προίκα».[12]

ΜΑΣ ΠΗΡΑΝΕ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ… 
Τελικά, η συνεχώς εντεινόμενη αντιπαλότητα γηγενών – προ-
σφύγων θα μεταφερόταν και στους χώρους εργασίας. Για κά-
ποιους θα αποτελούσε και επιθυμητή εξέλιξη, καθώς χιλιάδες 
πρόσφυγες που στην πλειοψηφία τους ήταν γυναίκες και ανήλι-
κα παιδιά, προερχόμενοι από αγροτικές κοινότητες και στερού-
μενοι οποιασδήποτε ταξικής και συνδικαλιστικής συνείδησης, 
ήταν αναγκασμένοι να εργαστούν ακόμη και για ένα κομμά-
τι ψωμί. Την ανέχεια και την αδυναμία αυτή εκμεταλλεύτηκαν 
άπληστοι εργοδότες, με αποτέλεσμα αυτές οι μάζες των απελ-
πισμένων να χρησιμοποιηθούν ακόμη και ως απεργοσπάστες 
ενάντια στις διεκδικήσεις των ντόπιων εργατών. Για τους γηγε-
νείς εργάτες, οι πρόσφυγες αυτοί δεν ήταν μόνο οι «Αρπάξο-
γλου» των σπιτιών αλλά και των δουλειών. Από την δική τους 
πλευρά, βέβαια, οι πρόσφυγες αντιλαμβάνονταν την αντιπα-
ράθεσή τους με τους γηγενείς εργάτες ως την άσκηση του δι-
καιώματος στην εργασία, την οποία τους «αρνούνταν» οι γη-
γενείς που την κατείχαν. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 
της γενικής απεργίας στο λιμάνι του Πειραιά, τον Αύγουστο 
του 1923, την οποία έσπασαν πρόσφυγες απεργοσπάστες. Δε-
δομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός λιμενεργατών κατάγονταν 
από τη Μάνη, οι πρόσφυγες «είδαν» το «σπάσιμο» της απεργί-
ας με καθαρά πολιτισμικούς όρους, ως «σπάσιμο» δηλαδή του 
«μανιάτικου μονοπωλίου» στο λιμάνι.[13]

ΤΟ ΔΙΠΟΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ - ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ. Τελευταίο σημα-
ντικό πεδίο αντιπαράθεσης προσφύγων – γηγενών υπήρξε η 
πολιτική. Η σχεδόν απόλυτη ταύτιση των προσφύγων με τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο συνιστούσε ένα τεράστιο πρόβλημα για το 
Λαϊκό Κόμμα. Οι αντιβενιζελικοί κατηγορούσαν τους βενιζελι-
κούς ότι εξαγόραζαν την ψήφο των προσφύγων, επιδιώκοντας 
«την εγκαθίδρυσιν της προσφυγικής δικτατορίας (…) ήτις αυ-

τομάτως προκαλείται οσάκις η μια μερίς της χώρας δεν σέβεται 
τα ιστορικά και αναμφισβήτητα δικαιώματα της ετέρας». (Από 
άρθρο του βουλευτή Αθηνών του Λαϊκού κόμματος Κων/νου 
Δεμερτζή.) [14] Ήταν τόσο μεγάλη η πολιτική απειλή που αντι-
προσώπευαν οι πρόσφυγες, ώστε όταν το 1933 το Λαϊκό Κόμμα 
κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές, ένα από τα πρώτα μέτρα που 
πήρε ήταν η αλλαγή του εκλογικού νόμου για να αποδυναμώσει 
την προσφυγική ψήφο. Συγκεκριμένα, απέσπασε τις προσφυγι-
κές συνοικίες της Αθήνας και του Πειραιά από τις εκλογικές πε-
ριφέρειες των δύο μεγάλων Δήμων και τις ενέταξε εκλογικά στο 
Νομό Αττικοβοιωτίας, όπου διακυβεύονταν μόλις τρεις κοινο-
βουλευτικές έδρες σε σχέση με τις 31 σε Αθήνα και Πειραιά. [15] 
Σταδιακά, η απογοήτευση των προσφύγων αλλά και τα μεγάλα 
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της δεκαετίας του 1930 
οδήγησαν ένα μεγάλο τμήμα του προσφυγικού κόσμου να αμ-
φισβητήσει συνολικά το αστικό πολιτικό σύστημα, να εγκατα-
λείψει το βενιζελικό στρατόπεδο και να στραφεί σε ριζοσπαστι-
κότερες πολιτικές εκφράσεις. [16] 
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Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ δεν προκάλε-
σε αρχικά έντονη ανησυχία, καθώς οι δρα-

στηριότητες του ανθρώπου δεν διετάρασσαν την 
ισορροπία της φύσης. Εντούτοις, από τις αρχές 
του 19ου αιώνα έως και σήμερα, έχει παρατηρη-
θεί έντονα το φαινόμενο της καταστροφής του 
περιβάλλοντος: Ο σύγχρονος άνθρωπος, πασχί-
ζοντας να μεγιστοποιήσει το κέρδος του, δεν εν-
διαφέρεται κατά πόσον οι δραστηριότητες που 
πραγματοποιεί σε καθημερινή βάση είναι επιβλα-
βείς για τη φύση.

Όσο η ανθρωπότητα επιμένει στην καταστρο-
φή του οικοσυστήματος, τόσο πιο πολλές αντι-
δράσεις σημειώνο-
νται. Η επιστήμη της 
οικολογίας εξελίσσε-
ται και οι άνθρωποι 
ευαισ θητοποιού-
νται στην προστα-
σία του περιβάλλο-
ντος. Πολλοί είναι 
αυτοί που έχουν υιο-
θετήσει την ιδέα της 
ανακύκλωσης και 

την εφαρμόζουν στη ζωή τους. Παράλληλα, η 
εξοικονόμηση της ενέργειας έχει αποτελέσει έναν 
από τους πρωταρχικούς στόχους του ανθρώπου, 
ενώ η αναζήτηση και η χρήση εναλλακτικών πη-
γών ενέργειας τον απασχολεί όλο και περισσότε-
ρο. Τέλος, οι συνεχώς αυξανόμενες φιλοζωικές 
οργανώσεις μελετούν για την καλύτερη μεταχεί-
ριση των ζώων. Όμως ο δρόμος για τη διατήρηση 
ενός υγιούς περιβάλλοντος είναι ακόμα μακρύς…

Αφού αναλογιστήκαμε τη σοβαρότητα του οι-
κολογικού προβλήματος και προβληματιστήκαμε 
για τη θέση της οικολογίας στην καθημερινότητά 
μας, αποφασίσαμε να απευθύνουμε ένα ερωτημα-

τολόγιο στους μαθη-
τές και τους καθηγη-
τές του σχολείου μας. 
Το ερωτηματολόγιο 
αυτό περιελάμβανε 
9 ερωτήσεις σε σχέ-
ση με τη ρύπανση 
του περιβάλλοντος, 
την κακοποίηση των 
ζώων και την οικολο-
γική συνείδηση.

ΕΝΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ
για ανθρώπους και για ζώα

ΤΩΝ
ΠΕΤΡΟΥ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ, Α3
KAI

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, Α1

The time will come
when men will look

upon the mudrer of animals
as they now look

upon the murder of men
Leonardo da Vinci
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TΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

1.

3.

5.

2.

4.

6.

Ρίχνετε τα απορρίμματα στο έδαφος;

Κάνετε ανακύκλωση

Έχετε συμμετάσχει σε κάποια οικολογική 
δραστηριότητα, όπως δεντροφύτευση, 
καθαρισμό, ή άλλες ενδοσχολικές δράσεις;

Μετακινείστε συχνότερα με

Είστε κατά της κακοποίησης των ζώων

Το αυτοκίνητό σας λειτουργεί με:

πάντα (0%)
ποδήλατο (1%)

αδιάφορος

φυσικό αέριο

πόδια

όχι

υβριδικό

ποτέ

περιστασιακά

ναι

Μ.Μ.Μ.

εξαρτάται

πετρέλαιο

συχνά

όχι

ναι

μερικές φορές

όχι

αυτοκίνητο/ 
μοτοσικλέτα

έκανα, αλλά έχω
 σταματήσει (2%)

ναι

βενζίνη

53%

25%

42%

11%

23%

36%

50%

58%

70%

75%

73%

17%

8%6%

7%
5%

12%

11%

15%
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ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να κάνουμε όλοι 
μας σε καθημερινή βάση για να 
προστατέψουμε το περιβάλλον:

1. Να μετακινούμαστε εμείς 
και η παρέα μας με ένα 
μόνο αυτοκίνητο, ώστε να 
εξοικονομούμε ενέργεια

2. Να ψωνίζουμε ηλεκτρονι-
κά όσο μπορούμε, για να 
μην ξοδεύεται ενέργεια 
στις μετακινήσεις.

3. Όταν ψωνίζουμε, να χρη-
σιμοποιούμε μια τσάντα 
πολλών χρήσεων και όχι 
πολλές πλαστικές μιας 
χρήσεως.

4. Να χρησιμοποιούμε πα-
γούρι και όχι πλαστικό 
μπουκαλάκι για το νερό. 
Έτσι μειώνεται σημαντι-
κά ο όγκος των απορριμ-
μάτων.

5. Να προσπαθούμε να επι-
σκευάζουμε χαλασμένα 
αντικείμενα αντί να τα 
πετάμε.

6. Να προτιμούμε να ανοί-
γουμε το παράθυρο αντί 
να χρησιμοποιούμε κλι-
ματισμό ή ανεμιστήρα.

7. Να μην γυμναζόμαστε 
σε όργανα που απαιτούν 
ηλεκτρική ενέργεια. Αντι-
θέτως, μπορούμε να βγού-
με έξω για τρέξιμο ή για 
ποδήλατο.

8. Να ελέγχουμε συστημα-
τικά για διαρροές νερού.

9. Να μην πετάμε ή χάνου-
με τις σχολικές μας ση-
μειώσεις̇  να τις κρατάμε, 
ώστε να μην χρειάζεται 
στο μέλλον να φτιάξουμε 
καινούργιες χρησιμοποι-
ώντας ακόμα περισσότε-
ρο χαρτί.

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ

9 συμβουλές

7.

8.

σβήνετε τα φώτα ενός
χώρου στο σπίτι σας, όταν
δεν βρίσκεστε σε αυτόν;

Έχετε / είχατε κατοικίδια;

συνήθως το ξεχνώ όχι (2%)

όχι

μερικές φορές

ναι

ναι

63%

61%

14%

37%

23%
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ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ έχει συμβεί να πάμε 
στο Super Market με σκοπό να αγοράσου-

με για παράδειγμα γάλα και τελικά να γεμίζου-
με ένα ολόκληρο καλάθι με πράγματα. Δεν τρέ-
φω κανένα μίσος προς τα Super Market και για 
κανέναν λόγο το άρθρο αυτό δεν αφορά τα ψώ-
νια του καθενός.

Παρακάτω θα αναλύσω ένα σημαντικό πρό-
βλημα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος, 
του οποίου το μέγεθος δεν έχει γίνει ακόμη αντι-
ληπτό από την πλειονότητα των καταναλωτών. 
Αυτό δεν είναι άλλο από την υπερκατανάλωση.

Βλέπετε οι περισσότερες κοινωνίες σήμερα 
μπορούν να χαρακτηριστούν εικοσιτετράωρες. 
Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες των κοινωνιών αυ-
τών είναι σε θέση να ψωνίσουν, να τρώνε έξω και 
να απολαύσουν άλλες μορφές ψυχαγωγίας όλο 
το εικοσιτετράωρο χωρίς κανένα εμπόδιο. Οι έν-
νοιες πρωί, μεσημέρι και βράδυ σε λίγο θα πά-
ψουν να υπάρχουν όσον αφορά στην ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρ-
χει κανένα όριο ως προς το πότε μπορεί να κα-
ταναλώσει ο καθένας μας.

Όμως δεν είναι αυτός ο κύριος λόγος που 

δημιουργήθηκε το πρόβλημα αυτό. Όπως είναι 
λογικό κάθε άνθρωπος έχει ορισμένες ανάγκες, 
απαραίτητες για την επιβίωσή του. Με την εξέ-
λιξη της τεχνολογίας δημιουργούνται συνέχεια 
νέα προϊόντα που ικανοποιούν αποτελεσματι-
κότερα την ίδια ανάγκη.

Τότε με την κατάλληλη διαφημιστική υπο-
στήριξη, ασυνείδητα, οδηγούμαστε στην κατα-
νάλωση. Οι διαφημίσεις, προβάλλοντας πρό-
τυπα, δημιουργούν πλασματικές ανάγκες, με 
αποτέλεσμα να καταναλώνουμε ακόμη περισ-
σότερο. Εκμεταλλεύονται την τάση του ανθρώ-
που για μίμηση, για να μας χειραγωγήσουν.

ΕΠΙΣΗΣ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ που έχει 
διογκώσει ακόμη περισσότερο την κατανάλω-
ση είναι η παγκοσμιοποίηση. Όταν πηγαίνουμε 
ταξίδι σε μία ξένη χώρα, βλέπουμε τα ίδια μα-
γαζιά που βλέπουμε και στην χώρα μας, όπως 
και σε κάθε άλλη παγκοσμιοποιημένη χώρα. Τα 
ίδια επώνυμα ρούχα, τα ίδια εστιατόρια. Έτσι, 
όχι μόνο απειλείται η εθνική ταυτότητα του κά-
θε λαού αλλά παράλληλα οδηγεί τους ανθρώ-
πους, να καταναλώνουν οπουδήποτε. Έτσι, χά-

«ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΏΝ 
ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΛΗΣΤΙΑ ΟΛΏΝ ΜΑΣ»

 ΜΑΧΑΤΜΑ ΓΚΑΝΤΙ

Η ΜΑΝΙΑ ΤΟΥ
SUPER MARKET

ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΚΙΟΚΑ, Α2

υποκατάστατο της ψυχαγωγίας;
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νεται η μοναδικότητα των προϊόντων της κάθε 
χώρας αφού επισκιάζεται από τα προϊόντα που 
προωθούν οι πιο ισχυρές - επώνυμες συνήθως - 
επιχειρήσεις και οι καταναλωτές όπου κι αν βρί-
σκονται τους είναι πολύ εύκολο να αγοράσουν 
αυτό που τους είναι είδη γνωστό.

ΟΜΩΣ, ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ να σταματήσουμε να κατα-
ναλώνουμε σε τόσο μεγάλο βαθμό;

Οι περισσότεροι θα σκέφτονταν πως η μεγά-
λη κατανάλωση επηρεάζει αποκλειστικά το πε-
ριβάλλον. Όμως αυτό δεν ισχύει καθώς εκτός 
από περιβαλλοντικά δημιουργούνται και κοινω-
νικά προβλήματα.

Πρέπει να αντιληφθούμε πως, παίρνοντας 
τη μερίδα του λέοντος των φυσικών πόρων του 
πλανήτη στερούμε από τις φτωχότερες χώρες τα 
προς το ζην. Σήμερα, το 80% των πόρων κατανα-
λώνεται από μόλις το 17% του παγκόσμιου πλη-
θυσμού. Γενικότερα, υπάρχει μία «ροή» προμη-
θειών, από τις βόρειες προς τις νότιες χώρες, οι 
οποίες προμήθειες χρησιμοποιούνται από τους 
λίγους, αντί να προσφέρονται σε φτωχότερες 
χώρες για να λύσουν μείζονα προβλήματα επι-
βίωσης και υγείας.

Όσον αφορά στο περιβάλλον, πιστεύω όλοι 

ξέρουμε πως οι πόροι του πλανήτη είναι περι-
ορισμένοι. Με το να καταναλώνουμε περισσό-
τερο, απλώς συνεισφέρουμε στην γρηγορότερη 
εξάντληση τους.

Συνεχίζοντας, θα αναλύσω μερικούς από τους 
πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να 
περιορίσουμε το πρόβλημα αυτό. Ο περιβαλλο-
ντολόγος Dr. Ehrlich χωρίζει την επίδραση του 
ανθρώπου πάνω στη γη σε τρείς τομείς. Τον 
πληθυσμό, την κατανάλωση και τον τρόπο που 
παράγουμε αγαθά. Ο μόνος τρόπος για να αντι-
μετωπίσουμε το πρόβλημα είναι να εστιάσουμε 
στον τρόπο που παράγουμε. Η τεχνολογία εί-
ναι το κλειδί. Πρέπει να βρεθούν τρόποι, ώστε 
τα πάντα να είναι ανακυκλώσιμα και κυρίως ο 
τρόπος που παράγουμε, δηλαδή τα εργοστάσια 
να είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον.

ΤΕΛΟΣ, ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, κυρίως των μεγάλων 
δυνάμεων πρέπει να λάβουν αυστηρά μέτρα 
ώστε κάθε χώρα να έχει αυτάρκεια υλικών αγα-
θών. Μόνο αν αντιληφθούμε το ίδιο πρόβλη-
μα και μετέπειτα τις συνέπειες τόσο στο περι-
βάλλον όσο και στην κοινωνία θα μπορέσουμε 
τελικά να παραδώσουμε έναν «υγιή» πλανήτη 
στους απογόνους μας. 

▲ 

Ο μόνος τρόπος για 
να αντιμετωπίσουμε 
το πρόβλημα είναι 
να εστιάσουμε 
στον τρόπο που 
παράγουμε. 
Η τεχνολογία 
είναι το κλειδί.
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ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ: το Acquire δεν είναι 
το αγαπημένο μου επιτραπέζιο παιχνίδι. Και 

βασικός λόγος γι’ αυτό είναι γιατί συνήθως είμαι 
από τη μεριά των ηττημένων. Πράγματι, εννιά 
στα δέκα παιχνίδια τα κερδίζει ο αδερφός μου, 
που είναι δύο χρόνια μικρότερός μου. Και μάλλον 
όχι τυχαία ή συγκυριακά, αφού οι διαφορά μας εί-
ναι συνήθως χαοτική. Εντάξει, όχι χαοτική, αλλά 
αρκετά μεγάλη, τέτοια που να καθιστά τις νίκες 
του αδιαμφισβήτητες, ενίοτε θριαμβευτικές. Οι 
αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: εγώ συγκεντρώ-
νω ένα ποσό της τάξης των $ 30,000 ενώ εκείνος 
συνήθως περισσότερα από $ 55,000. Μπορεί να 
έχουμε διαφορετική αντίληψη του παιχνιδιού… 
Σε ποιον όμως αρέσουν τα παιχνίδια στα οποία 
συνήθως χάνει;

Μπορεί λοιπόν να μην μου αρέσει η τελική έκ-
βαση των περισσότερων παιχνιδιών Acquire, αυτό 
όμως δεν με εμποδίζει από το να αναγνωρίσω την 
σπάνια ποιότητα και την σαφή ανωτερότητά του 
ως προς τα άλλα παιχνίδια. Και η ανωτερότητά 
του αυτή εντοπίζεται σε διάφορα επίπεδα, όπως 
είναι το προσφιλές, ρεαλιστικό, και επίκαιρο περι-
εχόμενό του, αφού πρόκειται για μάχη στον χώρο 
των μετοχών και του χρηματιστηρίου, ο πρωτό-
γνωρος ανταγωνισμός που αναπτύσσεται μεταξύ 
των παικτών, το πλήθος των διαφορετικών στρα-
τηγικών που μπορούν να οδηγήσουν στη νίκη, η 

απαιτούμενη δόση τύχης που είναι πραγματικά 
«τόσο - όσο», οι αμήχανες στιγμές της χρεοκοπί-
ας – δεν την έχω αποφύγει ποτέ – οι αποφάσεις 
της τελευταίας στιγμής, οι αναπάντεχες ανατρο-
πές, και όλες οι μικρές λεπτομέρειες που, αν δεν 
τις προσέξεις ή δεν τις προβλέψεις, μπορούν να 
σου κλέψουν την «σίγουρη» νίκη από τα χέρια (ή 
να κρίνουν για ένατη φορά τον ίδιο τελικό νικητή, 
όπως συμβαίνει στη δική μου περίπτωση).

Εδώ θα ταίριαζε υπέροχα μια κλισέ φράση του 
στυλ «η αγωνία διατηρείται αμείωτη μέχρι το τέ-
λος», έτσι ώστε να συγχυστεί τελείως ο άτυχος 
αναγνώστης, νομίζοντας πως τελικά διαβάζει την 
κριτική μιας χολιγουντιανής ταινίας που μόλις έκα-
νε πάταγο στους κινηματογράφους, και όχι ενός 
καθωσπρέπει επιτραπέζιου παιχνιδιού. Μια τέ-
τοια φράση όμως, δεν θα απείχε και πολύ από την 
πραγματικότητα. Όσοι δεν συμφωνήσετε μαζί μου 
όταν αρχίσετε να παίζετε Acquire, τότε σας προκα-
λώ να έρθετε να με βρείτε. Γιατί θα είστε εσείς που 
γνωρίζετε ήδη πολύ καλά το παιχνίδι, και γι’ αυτό 
θα ήθελα να σας δω να πετυχαίνετε αυτό που εγώ 
κατορθώνω μόνο με συχνότητα 1/10…

ACQUIRE ΛΟΙΠΟΝ. Ας ξεκινήσουμε από το όνο-
μά του. Πραγματικά είναι από τα στοιχεία του 
παιχνιδιού που λάτρεψα. Στα ελληνικά αντι-
στοιχεί στο ρήμα «αποκτώ» και πρόκειται μάλ-

ΕΙΣΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ. Ένας επιχειρηματίας με σοβαρό αρχικό κεφάλαιο, έτοιμος να προχωρήσεις σε γενναίες επενδύσεις, για να με-
γιστοποιήσεις το κέρδος σου. Αυτός είναι άλλωστε και ο μοναδικός σκοπός. Να είσαι εσύ ο πλουσιότερος. Α ναι, ασχολείσαι με ξενο-
δοχεία: μάλιστα, ο τομέας στον οποίο «επιχειρείς» είναι αυτός των πολυτελών – και λιγότερο – ξενοδοχείων. Ιδρύεις, χτίζεις, μεγαλώ-
νεις, αναβαθμίζεις, επεκτείνεις. Οι μετοχές του ξενοδοχείου σου ανεβαίνουν – ίσως και επικίνδυνα. 

Θα ρισκάρεις; Πρέπει να αποκτήσεις τις περισσότερες, αλλιώς δεν έχεις τον πρώτο λόγο. Γι’ αυτό αγοράζεις. Αγοράζεις, ελπίζοντας 
πως η επένδυσή σου θα είναι κερδοφόρα στο μέλλον. Ιδρύεις και δεύτερο ξενοδοχείο, για να «σπάσεις» την υπερβολική πίεση γύρω 
από το πρώτο. Για να διοχετεύσεις το ενδιαφέρον του χρηματιστηρίου και σε μια δεύτερη ιδιοκτησία. 

Τώρα μπορείς να παίζεις σε «δύο ταμπλό», να κινείσαι απρόβλεπτα. Ο χρόνος όμως τρέχει. Θα σου φέρουν οι πολύπλοκες στρατη-
γικές την πολυπόθητη νίκη; Ποτέ δεν ξέρεις. Τα πάντα είναι αβέβαια μέχρι το τέλος. Αναρωτιέσαι γιατί; Για ποιον λόγο; Γιατί στο παι-
χνίδι αυτό, φυσικά, δεν είσαι μόνος… 

ΝΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΜΕ»;
Αναλαμβάνετε το ρίσκο;

ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ, Γ5
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λον για τα ξενοδοχεία, τις μετοχές, τα κέρδη που 
κάποιος «αποκτά» στη διάρκεια του παιχνιδιού. 
Αλλά εμένα για άλλο λόγο μου άρεσε. Μικρός, 
φυσικά, δεν καταλάβαινα πολύ καλά τί σημαίνει 
“acquire” ή τί σχέση έχει με το ίδιο το παιχνίδι – 
χώρια που ακόμα δυσκολεύομαι να το προφέρω. 
Το πρώτο «κλικ» έγινε όταν έμαθα ένα από τα 
αγαπημένα μου ρήματα της γαλλικής γλώσσας, 
το “acquerir”. Αγαπημένο, διότι είναι ρήμα γ´ τά-
ξης, δύσκολο στην εμπέδωσή του, αλλά εξαιρε-
τικά κομψό στη χρήση του. Τότε κατάλαβα πως 
“Acquire” = “Acquerir” = «Αποκτώ». Και τα υπό-
λοιπα, όπως θα λέγαμε στα αγγλικά τώρα, έγι-
ναν ιστορία…

Οι δυνατότητες του παιχνιδιού; Αμέτρητες. Οι 
παίκτες ξεκινούν με ένα αρχικό κεφάλαιο, ορι-
σμένα αριθμημένα τετραγωνάκια (χτίσιμο..) τα 
οποία μόνο αυτοί βλέπουν (τυχαιότητα..), και τα 
οποία θα κληθούν να τοποθετήσουν με τη σειρά 
τους στο – αρχικά άδειο – ταμπλό, που έχει τις 
θέσεις για όλα τα αριθμημένα τετραγωνάκια. Ξε-
νοδοχείο ιδρύει όποιος τοποθετήσει τετραγωνά-
κι «δίπλα» σε άλλο τετραγωνάκι, με τέτοιο τρό-
πο ώστε να δημιουργείται αυτό που αποκαλούμε 
«αλυσίδα» δύο ή παραπάνω τετραγώνων. Επιλέ-
γει μία από τις επτά διαθέσιμες ονομασίες ξενο-
δοχείων, κερδίζει μια δωρεάν μετοχή για το ξε-
νοδοχείο που ίδρυσε, ενεργοποιώντας έτσι όλες 
τις διαθέσιμες μετοχές αυτής της ιδιοκτησίας – 
σε όλους τους παίκτες. Μετά την τοποθέτηση τε-
τραγώνου, ο παίκτης έχει το δικαίωμα να αγο-
ράσει έως και τρεις μετοχές, εάν φυσικά έχει και 
την οικονομική δυνατότητα. Στο τέλος της σει-

ράς του παίρνει στην τύχη ένα 
από τα γυρισμένα τετραγωνά-
κια, ώστε να έχει πάντα έξι στη 
διάθεσή του.

Το παιχνίδι προχωράει, τα 
χρήματα επενδύονται, οι αλυ-
σίδες ξενοδοχείων επεκτείνο-
νται, και φυσικά, οι μετοχές 
γίνονται όλο και πιο ακριβές. 
Πλέον, είναι κρίσιμη η επιλο-
γή των τριών μετοχών που θα 
αγοράσεις. Θες να έχεις την 

πρωτοκαθεδρία σε μια αλυσίδα ή να διαδραμα-
τίζεις δευτερεύοντα ρόλο σε πολλά ξενοδοχεία; 
Η απάντηση δεν είναι προφανής, αφού εξαρτά-
ται από τις ειδικές συνθήκες του κάθε παιχνιδιού. 
Και όσο μεγαλώνουν οι αλυσίδες, μπορεί από το 
πουθενά να αποκτήσεις εκείνο το χρυσό τετραγω-
νάκι που «ενώνει» δύο ξενοδοχεία. Το μικρότερο 
τότε «χάνει» και γίνεται μέρος του μεγαλύτερου, 
ενώ οι έχοντες μετοχές για τη μικρότερη αλυσίδα 
κερδίζουν χρήματα ανάλογα με το πλήθος αυτών. 
Και όσο νομίζεις πως θα βγεις κερδισμένος, επει-
δή εσύ ελέγχεις το πότε θα γίνει η «ένωση», άλ-
λο τόσο πρέπει να φοβάσαι τον διπλανό σου που 
μελετά προσεκτικά τις αγορές σου, εντοπίζει μο-
τίβα στις αποφάσεις σου, και ίσως μπορεί να προ-
βλέψει τις επόμενες κινήσεις σου. Και φυσικά να 
προετοιμαστεί κατάλληλα, ώστε να βγει αυτός 
κερδισμένος. Όσο περί «μπλόφας», πάλι μεγάλη 
κουβέντα ανοίγουμε…

Οι κανόνες και οι τακτικές δεν σταματούν εδώ, 
αλλά σκοπός μου δεν είναι να σας μάθω το παι-
χνίδι στο πλαίσιο ενός άρθρου. Αυτό είναι αδύνα-
τον. Όπως άλλωστε και κάθε παιχνίδι, πρέπει να 
δοκιμάσεις να παίξεις πολλές φορές το Acquire, 
για να καταλάβεις την ουσία του. Σκοπός μου εί-
ναι να σας πείσω πως το Acquire είναι ένα σοβαρό 
επιτραπέζιο παιχνίδι που αξίζει κανείς να γνωρί-
σει. Ένα παιχνίδι που προσφέρεται για ένα όμορ-
φο βράδυ με την παρέα, αφού συνδυάζεται με συ-
ναρπαστικές στιγμές και συναισθήματα. Και αυτό 
σας το διαβεβαιώνω εγώ, που σπανίως νικάω: αυτό 
νομίζω του δίνει ακόμα μεγαλύτερη και πιο αυθε-
ντική αξία, ότι δηλαδή ψυχαγωγείσαι και διασκε-
δάζεις το ίδιο ποιοτικά, είτε νικάς, είτε δεν νικάς.

Και αυτό, θαρρώ, πως καθιστά το παιχνίδι μο-
ναδικό. Είναι διασκεδαστικό και συγχρόνως ευ-
φυές, καθώς σε προκαλεί να προβλέψεις, να ρι-
σκάρεις, να κάνεις λάθη, να παίξεις συντηρητικά, 
αμυντικά, ή επιθετικά, να μπλοφάρεις, να χάσεις, 
αλλά στο τέλος, σε κάθε περίπτωση, να κερδίσεις. 
Και στο τέλος πάντα κερδίζεις, γιατί εξασκείς την 
αντίληψή σου, την κριτική σου, την κρίση σου, 
αφού αναδιαμορφώνεις διαρκώς τη σκέψη σου 
και την τακτική σου με βάση την επιτυχία των 
προηγούμενων επιλογών σου. Και έτσι βελτιώνε-
σαι, εσύ και ο νους σου. Γίνεσαι συνεχώς καλύτε-
ρος. Τελικά, αντίπαλος είναι μόνο ο εαυτός σου. 
Νικάς όταν τον ξεπερνάς. 

Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ 
ΨΥΧΑΓΏΓΕΙΣΑΙ
ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ, ΕΙΤΕ ΝΙΚΑΣ,
ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΝΙΚΑΣ

Το παιχνίδι είναι 
διασκεδαστικό και 

συγχρόνως ευφυές, 
καθώς σε προκαλεί 

να προβλέψεις, 
να ρισκάρεις, να 
κάνεις λάθη, να 

παίξεις συντηρητικά, 
αμυντικά, ή επιθετικά, 

να μπλοφάρεις, να 
χάσεις, αλλά στο τέλος, 

σε κάθε περίπτωση, 
να κερδίσεις
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ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ η Πολιτική Ορθότητα είναι η χρήση κοινωνικής πίεσης με σκοπό την αποφυγή 
χρήσης λέξεων και έκφρασης απόψεων οι οποίες θεωρούνται από κάποιους προσβλητικές ή 

επιβλαβής. Φαινομενικά, η πολιτική ορθότητα έχει καλές προθέσεις. Δυστυχώς, αυτό που δεν εί-
ναι ξεκάθαρο στην επιφάνεια είναι οι κίνδυνοι που επιφυλάσσει. Η Πολιτική Ορθότητα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως πρόφαση για λογοκρισία, ή για καταπάτηση του συνταγματικού δικαιώματος 
της ελεύθερης έκφρασης. Και αν αυτό φαίνεται υπερβολικό ή απίθανο η πραγματικότητα αποδει-
κνύει το αντίθετο.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑ υπήρχε στην Ευρώπη 
και στον Καναδά χρόνια προτού η ιδέα φτάσει 
στις ΗΠΑ. Το βασική πρόβλημα της Πολιτικής 
Ορθότητας είναι η ασάφεια που την περιβάλλει. 
Πλήθος λέξεων ή φράσεων που μόλις πριν μερι-
κούς μήνες θεωρούνταν πολιτικά ορθές, σήμερα 
μπορεί χαρακτηριστούν ρατσιστικές, σεξιστικές, 
ομοφοβικές. Σήμερα υπάρχουν νόμοι κατά της 
βλασφημίας σε 48 χώρες. Αν και αυτό μπορεί να 

είναι αναμενόμενο από Θεοκρατούμενες χώρες 
της Μέσης Ανατολής ή στο Βατικανό, όχι μόνο 
δεν υπάρχει στο Βατικανό, το μεγαλύτερο κέ-
ντρο της Καθολικής Εκκλησίας, αλλά υπάρχει 
σε «ανεπτυγμένες» χώρες της Δύσης. Στον Κα-
ναδά, τo Ηνωμένο Βασίλειο ή και την Ελλάδα, 
κάποιος που κακολογεί την εκκλησία ή την θρη-
σκεία αντιμετωπίζει ποινή που αρχίζει από υψη-
λά πρόστιμα έως και φυλάκιση. Η απαγόρευση 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑ:
ο δρόμος προς τον 
αυταρχικό δεσποτισμό

ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗ
ΤΡΟΒΙΑ, Γ9
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της κριτικής της θρησκείας δεν καταπατά απλά 
το δικαίωμα του ελευθέρου λόγου αλλά καθι-
στά την εκκλησία ανεπηρέαστη από την κριτι-
κή. Η Πολιτική Ορθότητα μπορεί πολλές φορές 
να αγγίζει τα όρια του παραλόγου όπως για πα-
ράδειγμα η στιγμή που ένας Αμερικανός Γερου-
σιαστής αντιτέθηκε στην χρήση του επιστημονι-
κού όρου «μαύρη τρύπα» εξαιτίας της εμπλοκής 
του επιθέτου «μαύρη». 

Ο ίδιος ο ορισμός της Πολιτικής Ορθότητας 
είναι εύπλαστος. Ακόμα και αυτοί υπέρ της Πο-
λιτικής Ορθότητας, σπάνια μπορούν να αποφα-
σίσουν τι είναι πολιτικά ορθό και τι όχι, ενώ πα-
ράλληλα υποστηρίζουν νομοθεσία που τιμωρεί 
τον μη πολιτικά ορθό λόγο. Αυτή η ιδεολογία 
μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη, κα-
θώς μία φράση μπορεί να είναι νόμιμη την μία 
μέρα αλλά να απαγορευθεί την αμέσως επόμε-
νη. Κάτι τέτοιο θα υπονόμευε ανεπανόρθωτα 
τον ελεύθερο λόγο.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ της πολιτικά ορθής 
ιδεολογίας είναι το πώς αντιμετωπίζει τους πο-
λιτικούς αντιπάλους της. Δεν έχει ιδιαίτερη ση-
μασία αν η Πολιτική Ορθότητα προέρχεται από 
την ακροαριστερά ή την ακροδεξιά· οι συνέπει-
ες είναι οι ίδιες. Πλέον όλοι φοβούνται μήπως 
τους αποδοθούν ετικέτες όπως: «ρατσιστής», 
«αντισημίτης» ή κάτι παρόμοιο καθώς μπορεί 
να αποβεί καταστρεπτικό για την επαγγελμα-
τική τους σταδιοδρομία. Η Πολιτική Ορθότη-
τα όταν επικαλείται υπονομεύει άμεσα τις από-
ψεις της «πολιτικά μη-ορθής» πλευράς. Όμως, 
όσο ελκυστική και αν φαίνεται αυτή η λειτουρ-
γία σε όποιον χρησιμοποιεί αυτό το οικτρό επι-

χείρημα σε μία διαφωνία, είναι το ίδιο επιβλαβής 
στην κοινωνία με την λογοκρισία την οποία βλέ-
πουμε στο βιβλίο του Τζωρτζ Όργουελ «1984». 
Η επίκληση της Πολιτικής Ορθότητας δεν αντι-
κρούει επαρκώς κανένα επιχείρημα. Αντιθέτως, 
επιτίθεται στο ήθος και την αξιοπιστία του ομι-
λητή με μόνο κριτήριο το συναίσθημα. Αν αυτό 
το φαινόμενο συνεχιστεί, θα δημιουργήσει μία 
κοινωνία χωρίς αντικειμενικές αλήθειες, όπου η 
συναισθηματική ακεραιότητα έχει μεγαλύτερη 
υπόληψη από τα πολιτικά δικαιώματα.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ-
ΤΑ με την Πολιτική Ορθότητα. Πρώτα έρχεται η 
αδυναμία της να οριστεί αντικειμενικά και με ένα 
γενικά αποδεκτό ορισμό. Αυτό από μόνο του κα-
θιστά την σύνταξη δίκαιης νομοθεσίας που την 
αφορά αδύνατη. Ακόμη και αν δημιουργούνταν 
τέτοια νομοθεσία θα ήταν γεμάτη «παραθυρά-
κια» και παραβιάσεις του Συνταγματικού δικαί-
ου. Δεύτερον, η χρήση της Πολιτικής Ορθότητας 
ως αντεπιχείρημα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για 
την καριέρα αυτού που το λαμβάνει χωρίς όμως 
να εκπληρώνει τον αρχικό σκοπό της, την κατάρ-
ριψη δηλαδή του αρχικού επιχειρήματος. Όπως 
είπε και ο Τζόρνταν Πήτερσον, διδάκτωρ ψυχο-
λογίας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο «Θεωρώ 
τον ελεύθερο λόγο ως προαπαιτούμενο για μία 
πολιτισμένη κοινωνία, επειδή «ελευθερία του λό-
γου» σημαίνει πως μπορούμε να μαχόμαστε με 
λέξεις. Αυτό σημαίνει. Δεν σημαίνει πως οι άν-
θρωποι μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις εύ-
θυμα και ευγενικά. Σημαίνει πως μπορούμε να 
εμπλεκόμαστε σε μάχη με λέξεις· στο πεδίο των 
ιδεών.  

Μπορεί να μην 
συμφωνώ ούτε με 
μία λέξη από όσα 
λές, αλλά δεν θα 
πάψω και με το 
τίμημα της ζωής 
μου ακόμα να 
υπερασπίζομαι το 
δικαίωμά σου να 
λες ελεύθερα όσα 
πρεσβεύεις.
Fr. Voltaire

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΠΏΣ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ 
ΜΑΧΟΜΑΣΤΕ 
ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΛΑΚΗΣ



ΕΝΑΣ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ και σκηνοθέτης. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλά-
κης. Ο κ. Μαρκουλάκης όντας απόφοιτος του σχολείου μας, του Κολλεγίου Αθη-

νών, δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν την επίδραση του Σχολείου μας στην 
επαγγελματική του ζωή, αλλά και στη ζωή του καθώς και την μαγεία της ηθοποιίας μέ-
σα από τα μάτια του.

Πώς και γιατί αποφασίσατε να γίνετε ηθοποιός;

«Από πολύ μικρό παιδί, από τα χρόνια 
του δημοτικού ήδη ήμουνα στις παραστά-
σεις του Κολλεγίου, του Μποδοσακείου, και 
μάλιστα είχαμε κάνει μια παράσταση που 
πολλοί ακόμα συνομήλικοι μου (εγώ τελεί-
ωσα το 1988) το θυμούνται ακόμα που ήταν 
με τη δασκάλα μας τότε των Αγγλικών που 
λέγεται Ολυμπία Καράγιωργα και ήτανε 
ποιήτρια και μεταφράστρια. Είχε γράψει 
ένα θεατρικό έργο που λεγότανε «Χιλιάδες 
Φεγγάρια» και το ανεβάσαμε στην ΣΤ΄ Δη-
μοτικού και είχε τρομερή επιτυχία μέσα στο 
σχολείο. Παίζανε τα παιδιά της ΣΤ΄ Δημοτι-
κού και εγώ έκανα τον Τζόουκερ. Με συγκι-
νεί, γιατί πολλοί συμμαθητές μου ακόμα και 
σήμερα, που έχουν περάσει τόσα χρόνια τη 
θυμούνται αυτήν την παράσταση, έχουνε 
μνήμη αυτής της παράστασης. Λοιπόν δεν 
ξέρω ακριβώς να στο εξηγήσω, πάντως ξέ-
ρω ότι από παιδί με ενδιέφερε πάρα πολύ, 
μου άρεσε πάρα πολύ. Πολλά άλλα πράγ-
ματα σκεφτόμουν να κάνω και εγώ και μου 
έλεγαν οι γονείς μου - νομικά, διπλωματία, 
τέτοια πράγματα-αλλά τελικά αποφάσισα 
μετά, μέσα στα χρόνια του Λυκείου, να κά-
νω αυτό που πραγματικά επιθυμούσα πο-
λύ».

Το Σχολείο μας σας έχει επηρεάσει στο να γίνετε ηθο-
ποιός, ίσως και αυτή η παράσταση που παίξατε στο 
Δημοτικό;

«Όχι, το σχολείο δεν με έχει επηρεάσει 
μόνο λόγω αυτής της παράστασης. Μετά, 
συνέχισα να είμαι στους Θεατρικούς Ομί-
λους, είχαμε ανεβάσει και άλλες παραστά-
σεις στα Αγγλικά, είχαμε μια επαφή. Τότε 
το Σχολείο, σε ένα βαθμό πιστεύω και τώρα, 
βοηθούσε πολύ τα παιδιά να αναπτύξουν 
μια σειρά από δεξιότητες που μπορεί να 
ήτανε έξω-ακαδημαϊκές. Αν ήσουν καλός 
σε κάποια τέχνη, στη φωτογραφία, στο θέ-
ατρο, σε κάποιο άθλημα- στον στίβο ή στο 
κολύμπι- είχε τη δυνατότητα το κάθε παι-
δί έξω από την τάξη και από τους βαθμούς 
να αναπτύξει τις δεξιότητές του και πιθα-
νόν και να αριστεύσει. Αυτό νομίζω είναι η 
μεγάλη ειδοποιός διαφορά αυτού του Σχο-
λείου από τα υπόλοιπα σχολεία. Οπότε όχι 
απλά με επηρέασε αλλά και με βοήθησε, 
ακριβώς επειδή ήταν ένα περιβάλλον στο 
οποίο αυτό που επιθυμούσα και αυτό στο 
οποίο είχα μια κλίση μπορούσε να ανθίσει».

Γνωρίζοντας ότι είστε πατέρας, βλέπετε διαφορές στο 
σχολείο ανάμεσα στα χρόνια που πηγαίνατε εσείς και 
στα χρόνια του σήμερα;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΛΑΚΗΣ ΚΑΝΏ ΘΕΑΤΡΟ
ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ
Ήμουν πάντα στον
Δραματικό Όμιλο

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΣΤΗΝ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΑΛΕΡΟΥ, Α2
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«Δεν το παρακολουθώ από κοντά, παρακο-
λουθώ όσο μπορεί να παρακολουθήσει ένας γο-
νιός το σχολείο. Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι, 
σε σχέση με τότε, έχει γιγαντωθεί και ήταν και 
τότε ήδη πολύ μεγάλο, αλλά ταυτοχρόνως δια-
πιστώνω ότι γίνονται τρομερά βήματα εκσυγ-
χρονισμού τόσο των εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων, όσο και των εγκαταστάσεων και ελπίζω 
και πιστεύω πως παραμένει ένα κορυφαίο σχο-
λείο, το οποίο δίνει την δυνατότητα στους μα-
θητές του να πάρουν μια συνολική ματιά ζωής, 
να βρούν τις δεξιότητές τους και τις ικανότητές 
τους και αυτά που αγαπούν και να τους βοηθή-
σει να βρούν το δρόμο τους στη ζωή. Αυτό είναι 
που πρέπει να κάνει, δηλαδή, ένα σχολείο εκτός 
από το να σε βοηθήσει να μπεις στο πανεπιστή-
μιο έτσι στεγνά. Αυτό που πρέπει να κάνει ένα 
σχολείο είναι να μπορεί να σου δώσει μια συνο-
λική ματιά του κόσμου και τρόπο να σκέφτεσαι, 
να σε μάθει καλά να σκέφτεσαι».

Σε ένα παιδί που θέλει να γίνει ηθοποιός, γνωρίζοντας ότι στις 
μέρες μας η ηθοποιία είναι ένα επάγγελμα στο οποίο δύσκο-
λα βρίσκει κανείς επαγγελματική αποκατάσταση, τι συμβου-
λές θα δίνατε;

«Ναι. Κοίτα, μιλάς σε έναν ηθοποιό που τα 
πάει καλά και υπάρχουν και πολλοί ηθοποι-
οί που τα πάνε καλά. Επίσης, υπάρχουν πάρα 
πολλοί τομείς στην Ελλάδα που επαγγελματι-
κά είναι πολύ δύσκολα σήμερα, ιδίως για εσάς 
που είστε 15 με 18 ετών, ειδικά αν σκεφτείς ότι 
τα τελευταία δέκα χρόνια είμαστε σε μια περί-
εργη κατάσταση. Εσύ έχεις μεγαλώσει ακούγο-
ντας ότι η χώρα σου βρίσκεται σε μια κρίση. Τα 
παιδιά της δικής σου της γενιάς μεγαλώσανε ξέ-
ροντας ότι η χώρα τους βρίσκεται σε μια κρίση. 
Λοιπόν, νομίζω ότι σε κάθε εποχή θα έδινα τη 
συμβουλή που έδωσα και σε εσένα στην αρχή, 
δηλαδή το να ασχοληθεί κανείς με το θέατρο, το 
να ασχοληθεί κανείς με οποιαδήποτε τέχνη, αλ-
λά ειδικά με το θέατρο είναι πρωταθλητισμός. 
Μπορεί να μας αρέσει πολύ να παίζουμε τένις, 
αλλά από το να παίζεις τένις ερασιτεχνικά με 
τους φίλους σου τα σαββατοκύριακα στο να εί-
σαι επαγγελματίας παίκτης του τένις υπάρχει 
μια πολύ μεγάλη διαφορά. Μπορεί να σου αρέ-
σει πάρα πολύ το θέατρο, να βλέπεις ίσως και 
να παίζεις σε θεατρικές ομάδες, αλλά από αυτό 
μέχρι το να γίνεις επαγγελματίας ηθοποιός και 
να ζήσεις από αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη δια-
φορά. Είναι πολύ γοητευτική δουλειά, είναι γο-
ητευτική ζωή, είναι συχνά πολύ δύσκολη αλλά 
να σου πω την αλήθεια πολλές ζωές είναι πολύ 
δύσκολες. Γενικά, η ενήλικη ζωή είναι μια δύσκο-
λη ζωή. Είναι πολυτελής, με τον εξής τρόπο: πο-
λυτελής όχι οικονομικά αλλά επειδή επιτρέπει 
στους ανθρώπους να έχουν μια πολύ μεγάλη δό-

ση ελευθερίας και αυτό που κάνει είναι να ασχο-
λείται με την ύπαρξη και να ασχολείται και με 
τον άνθρωπο, με τα προβλήματα των ανθρώπων. 
Η ζωή του ηθοποιού έχει πάρα πολλά θετικά αλ-
λά το κεντρικό χαρακτηριστικό για να την δια-
λέξει και να την αποφασίσει κάποιος είναι νο-
μίζω να την θέλει πάρα πολύ, να μην μπορεί να 
κάνει αλλιώς. Δηλαδή, όταν με ρωτάνε παιδιά 
που θέλουν να γίνουν ηθοποιοί «εσείς τι γνώμη 
έχετε» και τα λοιπά, τους λέω: «μπορείς να κά-
νεις κάτι άλλο στη ζωή σου;» εάν μου απαντή-
σουνε «ναι» τους απαντώ «τότε κάνε κάτι άλ-
λο», αν μου απαντήσουνε «όχι» τότε τους λέω 
«τότε πρέπει να δοκιμάσεις».

Εκτός από το ταλέντο τι άλλα προσόντα πρέπει να έχει κάποιος 
για να επιτύχει σαν ηθοποιός;

«Το ταλέντο είναι μια πολύ επικίνδυνη έν-
νοια, γιατί δεν έχει ένα πάρα πολύ καλό- καθα-
ρό ορισμό. Θα λέγαμε το ταλέντο είναι η φυσι-
κή κλίση σε κάτι, μια φυσική ευκολία να φτάνεις 
ένα αποτέλεσμα ενώ οι άλλοι δε μπορούν να 
φτάσουν ή πολύ πριν φτάσουν οι άλλοι. Ένα παι-
δί δηλαδή που έχει ταλέντο στο μπάσκετ είναι 
ένα παιδί το οποίο από την κατασκευή του έχει 
αλτική ικανότητα, πηδάει πολύ ψηλά ή έχει πο-

▲

Η Δασκάλα μου των 
Αγγλικών η κ. Ολυμπία 
Καράγιωργα είχε 
γράψει ένα θεατρικό 
έργο που λεγόταν 
«Χιλιάδες Φεγγάρια» 
το οποίο ανεβάσαμε 
στην ΣΤ΄ Δημοτικού και 
είχε τρομερή επιτυχία 
μέσα στο σχολείο. 
Παίζανε τα παιδιά της 
ΣΤ΄ Δημοτικού και εγώ 
έκανα τον Τζόουκερ. 
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λύ μεγάλη ταχύτητα ή έχει πάρα πολύ καλή δυ-
νατότητα ευλυγισίας. Υπάρχει λοιπόν το ταλέ-
ντο, η φυσική κλίση. Αλλά η φυσική κλίση από 
μόνη της είναι αυτή που θα σου χτυπήσει το κα-
μπανάκι ότι μπορεί να σε ενδιαφέρει πολύ να 
κάνεις αυτό. Συνήθως η φυσική μας κλίση μας 
οδηγεί να ασχοληθούμε με αυτό στο οποίο εί-
μαστε καλοί, το νιώθουμε, το αναγνωρίζουμε, 
αρχίζουμε να το κάνουμε, οι άλλοι μας λένε εί-
σαι καλός να το κάνεις αυτό- τραγουδάς ωραία- 
και συνεχίζουμε να τραγουδάμε, αλλά η τέχνη 
συνολικά όπως και το θέατρο θέλει πάρα, πάρα 
πολλή δουλειά, θέλει εμμονική ενασχόληση και 
θέλει, επειδή στο θέατρο χρησιμοποιούμε τους 
εαυτούς μας σαν εργαλείο- άρα το σώμα και την 

προσωπικότητά μας, να μπορείς να καλλιεργείς 
τον εαυτό σου συνέχεια. Γενικά, χρειάζεται δη-
λαδή να είσαι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδό 
σου πνευματικά και ψυχικά, όσο καλύτερος άν-
θρωπος γίνεσαι και όσο βαθύτερος, τόσο περισ-
σότερο βοηθιέσαι και ως ηθοποιός και ως σκη-
νοθέτης και ως καλλιτέχνης. Δηλαδή το ταλέντο 
από μόνο του είναι το καμπανάκι που μπορεί να 
σου χτυπήσει και να σου πει «για δοκίμασε αυ-
τό», «σε αυτό μάλλον θα είσαι καλός». Από εκεί 
και πέρα χρειάζονται πολλά άλλα πράγματα και 
πολλή δουλειά».

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που διαθέσα-
τε για την παραχώρηση της συνέντευξης. 


Σε ρόλο αφηγητή στο 

κλασικό έργο 
«Ο Πέτρος και ο 

Λύκος»  στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών

   «Ο ΦΑΡΟΣ». 
Το θρίλερ–
μαύρη κωμωδία 
του Κόνορ 
Μακφέρσον, 
σε σκηνοθεσία 
Κωνσταντίνου 
Μαρκουλάκη 
που ανέβηκε 
εφέτος στο 
Θέατρο Αθηνών.

ΟΤΑΝ ΜΕ ΡΏΤΑΝΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ 
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΗΘΟΠΟΙΟΙ «ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΓΝΏΜΗ ΕΧΕΤΕ» 
ΤΟΥΣ ΛΕΏ: «ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ
ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΖΏΗ ΣΟΥ;» 
ΕΑΝ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ «ΝΑΙ» ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΏ 
«ΤΟΤΕ ΚΑΝΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ», 
ΑΝ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ «ΟΧΙ» ΤΟΤΕ ΤΟΥΣ ΛΕΏ 
«ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙΣ».
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ΤΗΝ ΕΦΕΤΙΝΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ του Δρα-
ματικού Ομίλου του Κολλεγίου Αθη-

νών αποτέλεσε το έργο του Γιάννη Καλα-
βριανού, Γιοι και Κόρες. Η παράσταση 
βασίζεται σε συνεντεύξεις ηλικιωμένων αν-
θρώπων, οι οποίοι καλούνται να αφηγηθούν 
μία ιστορία που σφράγισε την ζωή τους σε 
σχέση με ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός. 
Μία μίξη ιστορικού ντοκουμέντου και της 

καθημερινής πραγματικότητας. Η παρά-
σταση γίνεται ένα μωσαϊκό των άγνωστων 
ιστοριών που έγραψε η ζωή παράλληλα με 
την επίσημη ιστορία της χώρας. Η πρώτη 
μετανάστευση στην Αμερική, ο Β´ Παγκό-
σμιος Πόλεμος, ο Εμφύλιος, η ανέγερση του 
Τείχους στο Βερολίνο, η Χούντα, η άνοδος 
του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και οι Ολυμπια-
κοί Αγώνες της Αθήνας, πέρα από κεφάλαια 

ΓΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΡΕΣ
Δ ΡΑ Μ ΑΤ Ι Κ Ο Σ  Ο Μ Ι Λ Ο Σ  ΛΥ Κ Ε Ι Ο Υ  Κ Ο Λ Λ Ε Γ Ι Ο Υ  Α Θ Η Ν Ω Ν

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΒΡΙΑΝΟΥΠΑΝΗΓΥΡΙ • 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΤΗΣ 
ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Γ1

54 ΑΘΗΝΑΙΟΣ •ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΑΘΗΝΑΙΟΣ  54 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 8



ΓΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΡΕΣ

της καταγεγραμμένης ιστορίας 
των σχολικών βιβλίων, αποτέ-
λεσαν γεγονότα που άλλαξαν 
τις ζωές των ανθρώπων, που 
όμως συνέχισαν να αναζητούν 
ό,τι αναζητούμε όλοι και σε κά-
θε εποχή, την ευτυχία. Αυτό 
ακριβώς προσπάθησε να απο-
δώσει η σκηνοθέτρια, Αγγελι-
κή Γκιργκινούδη, ότι δηλαδή οι 
άνθρωποι που μαρτύρησαν την 
αλήθεια τους δεν παρέθεσαν 
απλώς γεγονότα, αλλά κατέ-
θεσαν το πνεύμα και την ψυχή 
που τα συνόδευε. Έχει, πλέον, 
βραδιάσει και ο καφές έχει τε-
λειώσει. Οι ηρωίδες μας γελούν 
και ανακουφισμένες παίρνουν 
«το δρόμο της εξόδους τους».
 

Σ Υ Ν Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ε Σ

Σκηνοθεσία: Αγγελική Γκιργκινούδη ■ Επιμέλεια κίνησης: Άλκηστις Πολυχρόνη ■ Σκηνικά - κοστούμια: Αντώνης Βασιλά-
κης ■ Μουσική διδασκαλία: Άννα Λάκη ■ Επιμέλεια φωτισμών: Νίκος Ζορμπάς ■ Χειρισμός φωτισμών - ήχου: Βασιλική 
Μπαρδάνη ■ Βοηθός σκηνοθέτη: Αναστασία Γαλερού ■ Φωτογραφίες: Μιχάλης Κύρκος ■ Video art: Σοφία Σφυρή ‘08
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ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 24-26 Νοεμβρίου του 2017 
πραγματοποιήθηκε το 6ο Μαθητικό Συνέ-

δριο Επιστήμης και Τεχνολογίας (ACSTAC), στο 
Κολλέγιο Ανατόλια στην Θεσσαλονίκη. Δεκαεν-
νέα μαθητές και μαθήτριες από την Β’ και την Γ’ 
Λυκείου εκπροσώπησαν το σχολείο μας παρου-
σιάζοντας τις εργασίες τους που είχαν τη μορφή 
εισηγήσεων (12), κατασκευών (2), και αφισών (1). 
Η εργασία του μαθητή της Γ’ Λυκείου Σ. Κουλού-
ρη με τίτλο «Από τα οράματα του Leibniz στις 
ανακαλύψεις του Turing» βραβεύτηκε με 1ο βρα-
βείο στο πεδίο των Μαθηματικών, και η εργασία – 
κατασκευή των μαθητών της Β’ Λυκείου Χ. Θεο-

χάρη, Μ.-Α. Μπολώτα και Π. Τσιμπού με τίτλο 
«Project IN.EX.A Intelligent Exoskeleton Arm» 
βραβεύτηκε με το 1ο βραβείο στον τομέα των κα-
τασκευών.

Το ACSTAC είναι ένα μαθητικό συνέδριο που 
στόχο έχει να λειτουργήσει ως εκπαιδευτική προ-
σομοίωση ενός επιστημονικού συνεδρίου: οι μα-
θητές καλούνται να επιλέξουν ένα θέμα, να κά-
νουν έρευνα, να υποβάλλουν την εργασία τους, 
και φυσικά να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Στο 
πλαίσιο του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες έχουν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις πολύ ενδι-
αφέρουσες παρουσιάσεις και εργασίες άλλων μα-

ACSTAC
6ο Μαθητικό Συνέδριο ACSTAC στη Θεσσαλονίκη

ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ 

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ, Γ5

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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ΑΦΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ το πρωί της 
Παρασκευής, εγκατασταθήκαμε στο ξενοδοχείο μας 
στην περιοχή του Πανοράματος. Το μεσημέρι πήγα-
με στο Κολλέγιο Ανατόλια για την πρώτη μέρα του 
συνεδρίου, όπου κάποιοι μαθητές μας παρουσίασαν 
τις εργασίες τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Όπως 
και τις υπόλοιπες δύο μέρες, είχαμε την ευκαιρία να 
επιλέξουμε τις συνεδρίες που θα παρακολουθούσα-
με ανάλογα με τα ενδιαφέροντα μας. 

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε η τελετή 
έναρξης του ACSTAC, ενώ το πλούσιο πρόγραμ-
μα του συνεδρίου, πέρα από ποικίλες παρουσι-
άσεις εργασιών, περιελάμβανε ενδιαφέρουσες 
ομιλίες καθώς και εντυπωσιακά Workshops στα 
οποία όλοι οι σύνεδροι είχαν τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν. 

Την Κυριακή έλαβε χώρα η τελετή λήξης, στο 
πλαίσιο της οποίας βραβεύτηκαν οι διακριθείσες 
εργασίες στον εκάστοτε επιστημονικό τομέα. Με-
τά την λήξη του συνεδρίου και πριν αναχωρήσου-
με για Αθήνα, μπορέσαμε να γευτούμε – έστω και 
για λίγο – τη μαγεία της Θεσσαλονίκης, παίρνο-
ντας ως ενθύμια τους περιπάτους στους όμορφους 
δρόμους της και τις νόστιμες λιχουδιές της… 

θητών, να εκφράσουν απορίες, να 
συζητήσουν, και έτσι να έρθουν 
σε επαφή, να γνωρίσουν καλύ-
τερα, και να εμβαθύνουν περισ-
σότερο σε επιστημονικά θέμα-
τα και προεκτάσεις αυτών. Οι 
μαθητικές εργασίες έχουν ορι-
σμένο θέμα που προέρχεται από 
τους κλάδους των Μαθηματικών, 
της Πληροφορικής, της Βιολογί-
ας, της Χημείας, και της Φυσικής, 
αλλά μπορούν να είναι και δια-
θεματικές, συνδυάζοντας τις Αν-
θρωπιστικές Επιστήμες με τους 
παραπάνω τομείς.

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, (οι τίτλοι 
των) εργασιών που παρουσιά-
στηκαν από εμάς, τους μαθητές 
και μαθήτριες του Λυκείου του 
Κολλεγίου Αθηνών, είναι οι ακό-
λουθοι:

«Από τα οράματα του Leibniz 
στις ανακαλύψεις του Turing» (Σ. 
Κουλούρης)

“Project IN.EX.A Intelligent 
Exoskeleton Arm” (Χ. Θεοχάρη, 
Μ.-Α. Μπολώτας, Π. Τσιμπός)

“The Effects of Gamma Radiation on the 
Bioluminescence of Living Organsims” (Χ. Αλτ, 
Γ. Αραβώσης)

“How the financial crisis in Greece has affected 
the health of citizens” (Α. Ξυδιά)

«Βαβυλωνιακά και Αιγυπτιακά Μαθηματικά» 
(Σ. Σταϊκόπουλος, Δ. Τροβιάς)

«Ε.ΒΙ.Ε – ένας Εξειδικευμένος ΒΙοεκτυπω-
τής Εγκαυμάτων πρώτου βαθμού άνω και κάτω 
άκρων» (Χ. Μάρκου, Ι. Πάσχος)

«Η διαστολή του σύμπαντος και η σταθερά 
Hubble» (Ε. Καρυαμπά, Δ. Μπιλή, Κ. Ορμπίζο)

“A platform supporting refugee access to 
education and social integration through 
e-collaboration with peers in the host country: 
Design considerations” (Μ. Αγγέλικα-Νικήτα)

“To Net Or Not To Net?” (Η. Γκέλμπεση, Ι.-Δ. 
Μητρέλια)

“Application of Graph Theory and 
Combinatorics in Real Life Problems” (Β. Χρι-
στοδούλου)

“From Mapping the Earth to Finding a Possible 
Shape of the Universe” (Ε.-Π. Κυριαζή)

«Κυκλοειδής Καμπύλη» (Ι. Κακλαμάνης).

outside 
the box

Think

24-26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2017



Η ΠΟΛΥΣΧΙΔΗΣ ΦΥΣΗ του λαμπρού φι-
λοσόφου, επιστήμονα και μαθηματικού 

Gottfried Leibniz είχε πάντοτε την σπάνια ικα-
νότητα να υπερβαίνει τα στενά όρια της σκέψης 
της εποχής της. Αναμφίβολα, ένας επιστήμονας 
τέτοιου διαμετρήματος δε θα μπορούσε να μη 
συλλάβει έννοιες και ιδέες που σημάδεψαν την 
επιστημονική σκέψη και αποτέλεσαν το προοί-
μιο σημαντικότατων επιτευγμάτων. Μία τέτοια 
ιδέα ήταν και το όραμά του για έναν Calculus 
Ratiocinator, για έναν «Λογισμό της Συναγω-
γής». Ο Leibniz οραματίστηκε μία τεχνητή 
γλώσσα, στην οποία θα κωδικοποιηθεί το σύ-
νολο της ανθρώπινης γνώσης. Αυτή η άλγεβρα 
της Λογικής θα καθόριζε με κατάλληλη κωδικο-
ποίηση αυστηρούς κανόνες χειρισμού των λογι-
κών εννοιών κατά το πρότυπο της άλγεβρας και 
του χειρισμού των αριθμών. Θέλοντας να κατα-
στήσει το αίτημά του σαφέστερο, ο Leibniz ζή-
τησε οι λογισμοί αυτής της γλώσσας να μπορούν 
να διεκπεραιωθούν από ισχυρές υπολογιστικές 
μηχανές. Οι υπολογιστικοί κανόνες θα μπο-
ρούσαν να αποκαλύψουν κάθε λογική αλλη-
λεξάρτηση ανάμεσα στις προτάσεις αυτής της 
γλώσσας. Πάνω στα θεμέλια, που πρώτος έθε-
σε ο Leibniz, επένδυσε ο Γερμανός μαθηματικός 
Gottlob Frege διακόσια έτη αργότερα με την έκ-

δοση της γλώσσας, που επεδίωκε ο Leibniz, μίας 
«γλώσσας τύπων, βασισμένης στο πρότυπο της 
γλώσσας της αριθμητικής, προορισμένης για τη 
θεωρητική σκέψη», της Begriffsschrift (Εννοιο-
γραφία). Ο Frege ανέπτυξε έτσι μια μαθηματι-
κή αντιμετώπιση της λογικής, δημιουργώντας 
ταυτόχρονα μια καινούργια γλώσσα. Το 1936 ο 
Hilbert διατύπωσε το Entscheidungsproblem 
αναζητώντας πεπερασμένες υπολογιστικές δι-
αδικασίες με τις οποίες ήταν δυνατό να διαπι-
στωθεί, με δεδομένες κάποιες προϋποθέσεις και 
ένα προτεινόμενο συμπέρασμα εκπεφρασμένα 
στη γλώσσα της λογικής του Frege, αν από τις 
προϋποθέσεις αυτές μπορούμε να καταλήξου-
με στο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Ουσιαστι-
κά, ο Hilbert αναζητούσε έναν αλγόριθμο πρω-
τοφανούς εμβέλειας, που θα αυτοματοποιούσε 
την επίλυση οποιουδήποτε μαθηματικού προ-
βλήματος ή ανθρώπινου συλλογισμού. Το όρα-
μα του Leibniz φαινόταν επιτέλους να παίρ-
νει σάρκα και οστά! Ωστόσο, ο Alan Turing 
απέδειξε ότι δεν υπάρχει ο αλγόριθμος του 
Entscheidungsproblem, καταδικάζοντας την 
ιδέα του Calculus Ratiocinator. Η διαπίστωση 
αυτή, όμως, τον οδήγησε σε μία σπουδαία ανα-
κάλυψη, ένα μοντέλο για τον υπολογιστή γενι-
κής χρήσης. 

ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ LEIBNIZ
ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ TURING 

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ACSTAC

Ο άνθρωπος που 
είναι εφοδιασμένος 
με χαρτί, μολύβι, 
γόμα και αυστηρή 
πειθαρχία, στην 
πραγματικότητα 
είναι μια 
αδιαμφισβήτητη 
υπολογιστική 
μηχανή

ALLAN TOURING

Εκείνοι που 
επικαλούνται 

την ειρήνη 
για να κάνουν 

πόλεμο, 
αναμφίβολα 

δεν σκέφτονται 
παρά την 

ειρήνη των 
νεκροταφείων.

GOTTFRIED 
LEIBNIZ

ΤΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ, Γ1

Gottfried Leibniz Alan Turing 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ είναι να σχεδι-
άσουμε και να κατασκευάσουμε ένα ευφυή/

έξυπνο εξωσκελετικό σύστημα που να βοηθάει/
υποστηρίζει την κίνηση του αγκώνα/βραχίονα. 
Το σύστημα που προτείνουμε παρακολουθεί και 
επεξεργάζεται δεδομένα που παρέχονται από 
μια ηλεκτρομυογραφική συσκευή η οποία συν-
δέεται στον δικέφαλο μυ, που βρίσκεται στο μέ-
σο του άνω χεριού. Η επιφανειακή ηλεκτρομυ-
ογραφία είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται 
για τη μέτρηση των διακυμάνσεων της (ηλεκτρι-
κής) τάσης που παράγεται από έναν συστελλό-
μενο σκελετικό μυ. Τοποθετήσαμε ηλεκτρόδια 
στο δέρμα του χρήστη, πάνω από τον δικέφα-
λο, και χρησιμοποιήσαμε μια ειδική πλακέτα 
κυκλωμάτων, για να ενισχύσουμε το παραγό-
μενο (ίσως εκπεμπόμενο) σήμα. Έπειτα, χρησι-
μοποιήσαμε τους αναλογικούς ακροδέκτες εισό-
δου ενός μικροελεγκτή, για να το μετρήσουμε. 
Έτσι, δημιουργήσαμε μια απεικόνιση/χαρτογρά-
φηση έτσι, ώστε κάθε μέτρηση να αντιστοιχεί σε 
μια ακέραια τιμή μεταξύ του 0 και του 1023. Σχε-
διάσαμε και κατασκευάσαμε μια ηλεκτρομηχα-
νική συσκευή, τα βασικά μέρη/εξαρτήματα της 
οποίας περιλαμβάνουν δύο κύριους άξονες ενω-

μένους/συνδεδεμένους από ένα σημείο άρθρω-
σης. Προσαρμόζεται στον βραχίονα και το άνω 
μέρος του χεριού του χρήστη και ακολουθεί την 
περιστροφική κίνηση του αγκώνα του. Οι τοπο-
θετημένοι dc κινητήρες περιστρέφουν τον πρώ-
το άξονα σχετικά/ως προς τον άλλο. Επιλέξαμε 
μετά ένα μέλος της ομάδας μας, για να εκτελέ-
σει μια διαδικασία βαθμονόμησης η οποία υπο-
λογίζει μια ακέραια τιμή που αντιστοιχεί στην 
κίνηση του δικέφαλού του υπό ελάχιστη πίεση. 
Η τιμή αυτή χρησιμοποιείται ως κατώτατο όριο 
και συμβολίζεται με Ω. Όταν το σύστημα λαμ-
βάνει μια σειρά από μετρήσεις που υπερβαίνουν 
την τιμή Ω, ενεργοποιεί τους dc κινητήρες που 
βοηθούν τον χρήστη, περιστρέφοντας τον βρα-
χίονά του πιο κοντά ή πιο μακριά από το πάνω 
μέρος του χεριού του. Το σύστημα αναμένεται 
να έχει πολλές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομέ-
νων: (α) Βιομηχανική χρήση, βοηθώντας προ-
σωπικό που εργάζεται με βαριά φορτία, (β) Ια-
τρική χρήση, βοηθώντας ασθενείς που πάσχουν 
από μερική αναπηρία κίνησης αγκώνα, (γ) Χρή-
ση στα πλαίσια οποιασδήποτε δραστηριότητας 
που απαιτεί έντονη κίνηση του ανθρώπινου σώ-
ματος. 

INTELLIGENT
EXOSKELETON
ARM
Project IN.EX.A

ΤΗΣ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ 

ΘΕΟΧΑΡΗ Β3, 
ΤΟΥ 

ΜΑΞΙΜΟΥ-ΑΓΙ 
ΜΠΟΛΩΤΑ Β4 

ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΤΣΙΜΠΟΥ Β6

24-26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2017ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η κατασκευή μας 
μπορεί να βρει 
εφαρμογή στη 

βιομηχανία, την 
Ιατρική και σε κάθε 

δραστηριότητα 
που απαιτεί 

έντονη κίνηση 
του ανθρώπινου 

σώματος.
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΥΣ ομίλους στους 
κόλπους του σχολείου μας, ο όμιλος MUN του 

Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών διέγραψε, κατά τη 
σχολική χρονιά 2017-2018, καταπληκτική πορεία. 
Βασικό γνώρισμα του ομίλου είναι η δυνατότη-
τα που προσφέρει στους μαθητές του να συμμε-
τέχουν σε συνέδρια MUN (Model United Nations) 
που διοργανώνονται σε ετήσια βάση από διάφορα 
σχολεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρόκει-
ται στην ουσία για συνέδρια που προσομοιάζουν 
την λειτουργία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
(UN), στο πλαίσιο των οποίων οι μαθητές αναλαμ-
βάνουν τον ρόλο των διπλωματών μιας χώρας ή 
ενός διεθνούς οργανισμού με στόχο, μέσα από τον 
διάλογο και την ανταλλαγή επιχειρημάτων, να εξα-
σφαλίσουν τα συμφέροντα του φορέα που εξυπη-
ρετούν.

ΤΗΝ ΕΦΕΤΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ, οι μαθητές και μαθήτρι-
ες του ομίλου εκπροσωπήσαμε το Κολλέγιο Αθη-
νών συνολικά σε 5 συνέδρια MUN. Συγκεκριμένα, 
κατά χρονολογική σειρά, το σχολείο μας συμμετεί-
χε στο DSAMUN (Γερμανική Σχολή Αθηνών), στο 
CGSMUN (Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα), στο 
THIMUN (Χάγη, Ολλανδία), στο ACMUN (Κολ-
λέγιο Anatolia, Θεσσαλονίκη), και στο ACGMUN 

(Κολλέγιο Pierce). Ειδικά για τo THIMUN, ένα από 
τα πιο φημισμένα συνέδρια παγκοσμίως. Οι οκταμε-
λείς – συνήθως – αποστολές του Κολλεγίου έπρεπε 
να εκπροσωπήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα την 
χώρα που ανατέθηκε στο σχολείο μας στο εκάστοτε 
συνέδριο. Όλοι οι μαθητές μας ήταν διπλωμάτες της 
ίδιας χώρας, αλλά συμμετείχαν ο καθένας στις συζη-
τήσεις διαφορετικών επιτροπών και υποεπιτροπών 
(Political Committee, Disarmament Committee, 
Environmental Committee, κλπ.) που φιλοξενού-
σε το κάθε συνέδριο, όπως ακριβώς συμβαίνει στα 
πραγματικά συνέδρια των Ηνωμένων Εθνών. Κατά 
τη διάρκεια του συνεδρίου, κάθε μια από αυτές τις 
επιτροπές έχει στην ατζέντα της δύο με τρία κρίσιμα 
θέματα της διεθνούς επικαιρότητας, τα οποία συνή-
θως βρίσκουν τις εμπλεκόμενες χώρες διχασμένες. 
Έτσι λοιπόν και στο MUN, οι μαθητές – διπλωμάτες 
καλούνται να γνωρίζουν τις θέσεις της χώρας που 
εκπροσωπούν, να είναι έτοιμοι να τις υποστηρίξουν 
με επιχειρήματα και να απαντήσουν σε ερωτήσεις, 
και φυσικά να διαμορφώσουν τις κατάλληλες συμ-
μαχίες με τις χώρες εκείνες με τις οποίες έχουν κοι-
νά συμφέροντα, επιδιώξεις, και ιδεολογίες, ή ακόμα 
και κοινούς εχθρούς.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ MUN στα οποία συμμετεί-
χε εφέτος το Κολλέγιο Αθηνών, ιδιαίτερη αναφορά 
αξίζει στην δραστηριοποίηση του ομίλου μας στο 
Πανηγύρι 2018. Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρό-
νια, το Σάββατο 17 Μαρτίου έλαβε χώρα το MINI-
MUN, συνέδριο μικρής διάρκειας στο οποίο συμ-
μετέχουν όλοι οι μαθητές – μέλη του ομίλου. Το 
θέμα που συζητήθηκε αφορούσε την πολύ επίκαι-
ρη διαμάχη ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν 
για την περιοχή του Κασμίρ. Με πρωτοβουλία της 
μαθήτριας της Β’ Λυκείου και έμπειρης MUNer Ευ-
αγγελίας Τσάκαλη, αμέσως μετά έλαβε χώρα, για 
πρώτη φορά, σύντομη προσομοίωση δίκης του ICJ 
(International Court of Justice), όπως συμβαίνει 
και στα οργανωμένα συνέδρια MUN όπου συμμε-
τέχουμε. Ήταν μια όμορφη ιδέα που έδωσε διαφο-
ρετική πνοή στον όμιλό μας και που ελπίζουμε να 
ενισχυθεί περαιτέρω τις επόμενες χρονιές.

Παράλληλα με το MINI-MUN και καθ’ όλη τη 
διάρκεια του τριημέρου, όσοι παρευρέθηκαν στο 

ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ 

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ, Γ5

ΡΕΚΟΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ! 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑ MUN

Όλα τα μέλη 
μας μπορούν να 
συμμετέχουν σε 

συνέδρια MUN (Model 
United Nations) που 
διοργανώνονται σε 

ετήσια βάση από 
διάφορα σχολεία 

στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. 

ΟΜΙΛΟΣ MUN ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
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Πανηγύρι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν την 
αίθουσα του ομίλου στο ισόγειο του Μπενακείου. 
Εκεί βρισκόμασταν, με εναλλαγές βάρδιας, όλοι οι 
μαθητές και μαθήτριες του ομίλου MUN Γυμνασίου 
και Λυκείου, όπου και εξηγήσαμε σε όσους μας επι-
σκέφτηκαν το νόημα και το περιεχόμενο του MUN, 
παρουσιάζοντας συνοπτικά την εφετινή δουλειά 
μας και δείχνοντας ενδεικτικές φωτογραφίες και 
λοιπά αναμνηστικά που έχουμε κρατήσει από τη 
συμμετοχή μας στα εφετινά συνέδρια.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, στην ίδια αίθουσα πραγματοποι-
ήθηκε έκθεση βασισμένη στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα «Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία», η 
οποία ήταν αποτέλεσμα της άρτιας συνεργασίας 
μεταξύ των ομίλων MUN Λυκείου και Γυμνασίου, 
UNESCO Λυκείου, και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών. Το πρόγραμ-
μα αυτό, που αποτελεί πρωτοβουλία του Κέντρου 
“Robert F. Kennedy Human Rights”, και που εισή-
χθη στην Ελλάδα από το Ίδρυμα Μαριάννα Βαρ-
δινογιάννη, έχει ως σκοπό την εμβάθυνση των 
Ελλήνων μαθητών σε θέματα σεβασμού των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, στο πνεύμα αυτό, οι 
μαθητές που συνεργάστηκαν, ετοίμασαν σύντομες 
εργασίες για ιστορικά πρόσωπα και υπερασπιστές 
της ελευθερίας, της ειρήνης, και της δημοκρατίας, 
τις οποίες και ανήρτησαν στους μεγάλους πίνακες 
που είχαμε τοποθετήσει στην αίθουσά μας.

Αναλογιζόμενοι την πορεία του ομίλου MUN 
την εφετινή χρονιά, από τις εβδομαδιαίες συνα-

ντήσεις, μέχρι τα συνέδρια και την ισχυρή παρου-
σία μας στο Πανηγύρι, αισθανόμαστε όλοι περή-
φανοι για την προσπάθεια που καταβάλλαμε και 
τους καρπούς της δουλειάς μας. Προσωπικά, είχα 
την ευκαιρία να συμμετάσχω σε τρία από τα εφε-
τινά συνέδρια MUN, καθώς και στο MINI-MUN, το 
οποίο, ως τελειόφοιτος, ήταν και το τελευταίο μου 
μαθητικό συνέδριο. Στα συνέδρια αυτά, πέρα από 
σοβαρή ενασχόληση με κρίσιμα ζητήματα των και-
ρών μας, το πιο όμορφο που θεωρώ ότι αποκομί-
ζει κάποιος είναι η μοναδική ευκαιρία που έχει να 
γνωρίσει συνομηλίκους του με παρόμοιες ανησυ-
χίες, σκεπτικό και στόχους, και αυτό ισχύει ακόμη 
περισσότερο όταν οι μαθητές αυτοί προέρχονται 
από μακρινές χώρες και σχολεία.

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ εκ μέρους όλων των 
μελών του MUN όσους έκαναν το εφετινό ταξίδι 
του ομίλου μας πραγματικότητα, και κυρίως τους 
καθηγητές – συμβούλους του ομίλου κ. Ν. Παλά-
ντζα, κ. Β. Φωτακίδου, και κ. Μ. Σεϊτανίδη, οι οποί-
οι μας συνόδευσαν και μας καθοδήγησαν σε όλα 
τα συνέδρια, μας στήριξαν αδιάλειπτα στις προ-
σπάθειές μας, και φρόντισαν έτσι ώστε η εφετινή 
πορεία του ομίλου να είναι αντάξια του ονόματός 
του. Ελπίζω κι εγώ με τη σειρά μου να γίνει ακόμα 
μεγαλύτερο το ενδιαφέρον και να αυξηθεί κι άλλο 
η συμμετοχή των μελών του ομίλου στα διάφορα 
συνέδρια. Εύχομαι καλή συνέχεια στον όμιλο, τα 
μέλη του, και τους συμβούλους του για τα επόμε-
να χρόνια! 

Από την έκθεση 
βασισμένη στο 
εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «Λέμε 
την Αλήθεια 

στην Εξουσία», 
η οποία ήταν 

αποτέλεσμα της 
άρτιας συνεργασίας 
μεταξύ των ομίλων 

MUN Λυκείου 
και Γυμνασίου, 

UNESCO Λυκείου, 
και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων 
Γυμνασίου του 

Κολλεγίου Αθηνών. 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ δεκαέξι μαθητών και μαθη-
τριών του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλε-

γίου Ψυχικού έλαβε μέρος στο εφετινό συνέδριο 
The Hague International Model United Nations - 
THIMUN 2018. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε 
κατά το διάστημα 28 Ιανουαρίου – 3 Φεβρουαρίου 
στο World Forum Convention Center, στο κέντρο 
της Χάγης, με τη συμμετοχή 3200 μαθητών και κα-
θηγητών από 200 σχολεία και από 101 διαφορετι-
κές χώρες, κοντινές όπως η Νορβηγία, αλλά και μα-
κρινές όπως η Αυστραλία, η Κίνα και ο Ισημερινός.

Το πενταήμερο συνέδριο THIMUN πραγματο-
ποιείται ετησίως στα τέλη Ιανουαρίου στη Χάγη. 
Πρόκειται για προσομοίωση των Ηνωμένων Εθνών 

που επιτρέπει σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης να αναλάβουν τον ρόλο διπλωματών 
μιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισμού.

Στην αντιπροσωπεία του Κολλεγίου Αθηνών 
συμμετείχαν εφέτος οι μαθητές: Ναταλία Αλιπρά-
ντη, Μαρία Αγγέλικα Νικήτα, Γεώργιος Αραβώσης, 
Γεώργιος Μπελιώτης, Ιωάννα Ζερβάκη, Δημήτρης 
Κριεζής, Χένες Αλτ και Στέφανος Σταϊκόπουλος 
(επικεφαλής της αντιπροσωπείας). Την αποστο-
λή συνόδευσαν οι καθηγητές κ. Μαρίνα Σεϊτανίδη 
και κ. Νικήστρατος Παλάντζας. Η μαθήτρια της Β´ 
Λυκείου Ευαγγελία Τσάκαλη έλαβε μέρος ως δικα-
στής στο Διεθνές Δικαστήριο (International Court 
of Justice-ICJ).

ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ

ΝΙΚΗΤΑ, Β1

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤHIMUN ΣΤΗ ΧΑΓΗ

Το World Forum Convention Center, στο κέντρο της Χάγης

Επιστρέψαμε 
πλουσιότεροι 

σε εμπειρίες  και 
γεμάτοι  ανεξίτηλες 

αναμνήσεις.

THIMUN 2018
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Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ του σχολείου μας συμμετείχε στην 
πλειονότητα των επιτροπών εκπροσωπώντας την 
Μποτσουάνα και τον Οργανισμό Βιομηχανικής 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations 
Organization fοr Industrial Development-UNIDO). 
Συγκεκριμένα, οι παρακάτω έξι μαθητές εκπρο-
σώπησαν την Μποτσουάνα ως εξής: Η Ναταλία 
Αλιπράντη στην Επιτροπή Κοινωνικών, Ανθρωπι-
στικών και Πολιτισμικών Υποθέσεων, η Μαρία Αγ-
γέλικα-Νικήτα στην Υποεπιτροπή 2 για το Περι-
βάλλον, ο Γεώργιος Αραβώσης στην Υποεπιτροπή 
1 για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ο Γεώργιος Μπελιώ-
της στην Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, η Ιωάν-
να Ζερβάκη στην Υποεπιτροπή 1 για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, και ο Δημήτρης Κριεζής στην Υποε-
πιτροπή 2 του Ειδικού Συνεδρίου. Οι μαθητές Χέ-
νες Αλτ και Στέφανος Σταϊκόπουλος συμμετείχαν 
στην Υποεπιτροπή 1 για το Περιβάλλον και στην 
Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, αντίστοιχα, εκ-
προσωπώντας τον οργανισμό UNIDO.

Η εφετινή διοργάνωση THIMUN ήταν ξεχωρι-
στή, γιατί σφράγισε μισό αιώνα διεξαγωγής του 
συνεδρίου αυτού που αποτελεί πλέον θεσμό. Την 
επίσημη έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυ-
ξε, τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου, ο βασιλιάς της Ολ-
λανδίας Willem Alexandre, ο οποίος, ως μαθητής, 
λάμβανε και ο ίδιος μέρος στο THIMUN. Οι εναρ-
κτήριες ομιλίες ασχολήθηκαν με ζητήματα όπως η 
εκπαίδευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η κοι-
νωνία των πολιτών, υπό το πρίσμα του θέματος του 
εφετινού συνεδρίου, την «οικοδόμηση της κοινωνί-
ας των πολιτών μέσω της εκπαίδευσης».

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ στις επιτροπές ξεκίνησε την Τρίτη. 
Με την πρόοδο των εργασιών, τις επόμενες μέρες 
γινόταν όλο και πιο και συναρπαστική. Οι ομιλητές 
έκαναν πολύ εύστοχες και αποτελεσματικές ειση-
γήσεις̇  παράλληλα υπέβαλλαν πολλαπλές εποικο-
δομητικές τροπολογίες, και ήταν πάντα πρόθυμοι 
να υποστηρίξουν την άποψή τους. Κατά τη διάρ-
κεια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την δυ-
νατότητα να παρακολουθήσουν δύο εμπνευσμένες 
ομιλίες. Στην πρώτη ομιλία, η πριγκίπισσα Mabel 
της Ολλανδίας παρουσίασε τους στόχους και το 
όραμα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσής της, Girls 
Not Brides. Ως ακτιβίστρια των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων, η ομιλήτρια παρουσίασε τη δράση της ορ-
γάνωσης και τον στόχο της να αντιμετωπίσει και να 
εξαλείψει το ζήτημα του παιδικού γάμου, αλλάζο-
ντας τη νοοτροπία που θεωρεί τον παιδικό γάμο 
ως κοινωνικό κανόνα. Στην δεύτερη παρουσίαση, 
δύο φοιτητές ιατρικής από την Αγγλία, συζήτησαν 

το έργο τους στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής ορ-
γάνωσης Naya Qadam Trust. Τα μέλη της οργά-
νωσης ασχολούνται με τη δημιουργία προσθετι-
κών άκρων για τους άπορους ακρωτηριασμένους 
στο Μπαγκλαντές, χρησιμοποιώντας τοπικά υλικά, 
όπως σωλήνες αποστράγγισης και ελαστικά από 
καουτσούκ. Και οι δύο ομιλίες υπογράμμισαν ότι, 
αν οι νέοι άνθρωποι επιστρατεύσουν τις δυνάμεις, 
τον ενθουσιασμό και την ενέργειά τους στον αγώ-
να για την ευημερία του συνόλου, ο πλανήτης μας 
μπορεί να ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον.

Καθ’ όλη την διάρκεια της εβδομάδας, οι συμ-
μετέχοντες μαθητές αξιοποίησαν την ευκαιρία να 
γνωριστούν και να συναναστραφούν με συνομηλί-
κους τους από κάθε γωνιά του πλανήτη, να εξοικει-
ωθούν με νέες μεθόδους συζήτησης και συγγραφής 
ομιλιών, να εκφραστούν δημιουργικά, να ανταλλά-
ξουν απόψεις σε θέματα διεθνούς σημασίας, και να 
αλληλεπιδράσουν σε ένα πραγματικά διαφορετι-
κό, πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, στον περιορισμένο ελεύθερο χρόνο, οι 
μαθητές του σχολείου μας μπορέσαμε να περιηγη-
θούμε στη Χάγη, μια μεγαλoπρεπή βασιλική πόλη, 
έδρα του ολλανδικού κοινοβουλίου και της κυβέρ-
νησης, γεμάτη με πρεσβείες και αρχοντικά, πρά-
σινες λεωφόρους και πάρκα. Απολαύσαμε κάποια 
από τα γνωστότερα έργα του Χρυσού Αιώνα της 
ολλανδικής ζωγραφικής στα ατμοσφαιρικά δωμά-
τια του μουσείου Μauritshuis, ενώ στο μουσείο του 
Escher θαυμάσαμε έργα του ζωγράφου, γνωστά για 
τις οφθαλμαπάτες και τις εναλλαγές προοπτικής.

Επιστρέψαμε από τη Χάγη πλουσιότεροι σε 
εμπειρίες και γεμάτοι ανεξίτηλες αναμνήσεις. 

Συμμετείχαν
3.200 

μαθητές και 
καθηγητές 

από 200 
σχολεία και 

από 101 
διαφορετικές 

χώρες

Η εφετινή διοργάνωση THIMUN ήταν ξεχωριστή, 
γιατί σφράγισε μισό αιώνα διεξαγωγής του 

συνεδρίου αυτού που αποτελεί πλέον θεσμό 

Η αντιπροσωπεία 
του Σχολείου μας 

εκπροσώπησε την 
Botswana
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ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19 και την Παρασκευή 20 Απρι-
λίου του 2018 οι μαθητές του ομίλου Unesco 

του Κολλεγίου Αθηνών είχαμε την ευκαιρία να 
παραβρεθούμε στο 41ο Παγκύπριο Συμπόσιο 
Δικτύου Εταιρικών Σχολείων UNESCO με θέ-
μα «Πολιτιστική κληρονομία: Όταν το παρελ-
θόν συναντά το μέλλον». Την πρώτη ημέρα όλοι 
οι συμμετέχοντες μαθητές συγκεντρωθήκαμε στο 
θέατρο του Πανεπιστημίου Ιατρικής της Κύπρου, 

όπου απηύθυναν χαιρετισμό σημαντικές προσωπι-
κότητες μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Παιδείας 
της Κύπρου. Στη συνέχεια, τα σχολεία της Κύπρου 
παρουσίασαν εισηγήσεις και ακολούθησε συζήτη-
ση. Στο τέλος της ημέρας πραγματοποιήθηκαν βι-
ωματικά εργαστήρια με κεντρικό άξονα το θέμα 
του Συμποσίου. Τα εργαστήρια αυτά καθοδηγού-
νταν από καθηγητές, επιστήμονες και ηθοποιούς. 
Μέσα από δραστηριότητες και συζήτηση οι μαθη-
τές του κάθε εργαστηρίου κατέληξαν σε πορίσμα-
τα. Την δεύτερη μέρα τα εργαστήρια είχαν περισ-
σότερο διαδραστικό χαρακτήρα, ήρθαμε σε επαφή 
με την τεχνολογία και ενημερωθήκαμε για το ωρο-
λόγιο πρόγραμμα των τοπικών σχολείων. Νωρίς το 
μεσημέρι έγινε η τελετή λήξης στην διάρκεια της 
οποίας μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου διάβασαν 
ποιήματα και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς που 
αναδείκνυαν την πολιτιστική κληρονομιά της Κύ-
πρου. Το Συμπόσιο έληξε με την παρουσίαση των 
πορισμάτων, τα οποία είχαν συντάξει οι μαθητές 
του κάθε εργαστηρίου χωριστά. 

Συνοδοί καθηγητές:
Παναγιώτης Τσίρος, Τεύ-

κρος Μιχαηλίδης
Μαθητές:

Γάτος Μ. Ζαχαροπούλου Ν. 
Καραδήμας Π. Κυριάκος Γ. 

Λούκας Σπ. Μιγάδης Μ. Μι-
χόπουλος Φ. Νικολόπουλος 
Π. Ξυπνητός Γ. Παναγιώτου 
Π. Πρωτόγερος Α. Σόρογκα 

Ε. Στίκα Δ. Τσαντίλα Λ.

ΤΗΣ
ΑΝΝΑΣ ΜΑΡΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ, Α5

ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 19 - 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
41Ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ UNESCO
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ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 Φε-
βρουαρίου 2018 ο όμιλος UNESCO του Λυ-

κείου του Κολλεγίου Αθηνών -Ψυχικού συμμετείχε 
στο ΙΗ΄Μαθητικό Συμπόσιο του Δικτύου Λυκείων 
Αττικής του Προγράμματος Συνεργαζόμενων Σχο-
λείων ASPnet UNESCO, που έλαβε χώρα στη Λεό-
ντειο Σχολή Νέας Σμύρνης. Το Σχολείο μας ειδικό-
τερα εκπροσώπησε μια 10μελής ομάδα μαθητών του 
ομίλου υπό τη επίβλεψη του κ. Τσίρου, της κ. Λέκ-
κα και της κ. Στριπέλη υπευθύνων καθηγητών συμ-
βούλων του ομίλου.

Το εναρκτήριο λάκτισμα έδωσαν οι χαιρετισμοί 
των διοργανωτών, της Γενικής Διευθύντριας της 
ΛΣΝΣ και των εκπροσώπων του Υπουργείου Παι-
δείας και της Ελληνικής Επιτροπής UNESCO του 
Υπουργείου Εξωτερικών. Στη συνέχεια ακολούθησε 
το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, που περιελάμβανε τις 
παρουσιάσεις και τα δρώμενα καλλιτεχνικού χαρα-
κτήρα κάθε Σχολείου, (βίντεο, χορογραφίες, θεατρι-
κά σκετσάκια κλπ), με άξονα περιεχομένου το θέμα 
του συμποσίου.Η ομάδα του Σχολείου μας συγκε-
κριμένα δημιούργησε ένα βίντεο που εξηγούσε εν-
δελεχώς το ρόλο του σχολείου, της πολιτείας και των 
διεθνών φορέων στην ολιστική και ανθρωποκεντρι-
κή εκπαίδευση. Κατόπιν, μετά από ένα γεύμα στην 
τραπεζαρία του Λεοντείου Λυκείου, οι μαθητές όλων 
των συμμετεχόντων σχολείων χωρίστηκαν σε επιτρο-
πές, οι οποίες, ανταλάσσοντας απόψεις, κατέληξαν 
σε πορίσματα σχετικά με το θέμα του συμποσίου. 
Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της κάθε επιτροπής 
προχώρησαν στη σύνταξη πορισμάτων και η ημέρα 
ολοκληρώθηκε με δεξίωση που διοργάνωσε η Λεό-
ντιος Σχολή προς τιμήν των Συνέδρων.

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ο Πρόεδρος κάθε επιτροπής 
ανέβηκε στο βήμα στο αμφιθέατρο, παρουσίασε το 
πόρισμα της επιτροπής του και δέχθηκε ερωτήσεις 
σχετικά με αυτό. Τέλος διενεργήθηκε ψηφοφορία 
για την έγκριση του κάθε πορίσματος και κηρύχθη-
κε το τέλος του Συνεδρίου.Την Πέμπτη 8 και την 
Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου διεξήχθη το ΙΗ΄Μαθη-
τικό Συνέδριο, με θέμα: Ολιστική και Ανθρωποκε-
ντρική Εκπαίδευση.

Την πρώτη μέρα, οι μαθητές εκπροσώπησαν 
τους ομίλους UNESCO γυμνασίων και λυκείων του 
Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού 
στην Κάντζα, στο δημοτικό του σχολείου μας, όπου 
συνάντησαν τον όμιλο UNESCO του δημοτικού. Η 

θερμή υποδοχή στο θέα-
τρο περιελάμβανε χαιρετι-
σμούς από τη διευθύντρια 
του δημοτικού Κ. Μέγα. 
Στη συνέχεια, οι μαθητές 
χωριστήκαμε σε ομάδες 
συγκροτούμενες από μέλη 
όλων των σχολικών μονά-
δων και συζητήσαμε σχε-
τικά με το θέμα της συνά-
ντησης. Αφού καταλήξαμε 
σε ορισμένα συμπεράσμα-
τα, ο πρόεδρος και ο γραμ-
ματέας κάθε επιτροπής συ-
νέταξαν το τελικό κείμενο. 
Ύστερα συγκεντρωθήκαμε 
όλοι στο θέατρο, όπου πα-
ρακολουθήσαμε μία εξαι-
ρετική ταινία με θέμα σχε-
τικό με την εκπαίδευση και 
το πώς πρέπει αυτή να εί-
ναι. Η μέρα ολοκληρώθη-
κε με ένα συλλογικό γεύ-

μα στην τραπεζαρία και την αναχώρησή μας για 
το Ψυχικό.

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, το συμπόσιο φιλοξενήθηκε στο 
Μπενάκειο και συγκεκριμένα στο θέατρο Χωρέ-
μη. Η έναρξη έγινε από τους μικρούς φίλους της 
UNESCO, που μας παρουσίασαν ένα καλλιτεχνι-
κό πρόγραμμα με δρώμενα επί σκηνής, προσεγγί-
ζοντας την ολιστική και ανθρωποκεντρική εκπαί-
δευση με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Έπειτα, ακολούθησε 
η ανακοίνωση των πορισμάτων. Ο πρόεδρος κάθε 
επιτροπής παρουσίασε το πόρισμά της και δέχθη-
κε σχετικές απορίες. Κλείνοντας, ακολούθησε ψη-
φοφορία για την έγκριση ή απόρριψη των πορισμά-
των. 

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

22-23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ο Όμιλός μας 
δημιούργησε ένα 

βίντεο, με θέμα 
την προσφορά 

του σχολείου, της 
πολιτείας και των 

διεθνών φορέων σε 
αυτού του είδους 
την εκπαίδευση

ΤΗΣ
ΝΑΤΑΛΙΑΣ 

ΣΤΑΜΟΥ, Α8

ΙΗ΄ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ASPNET UNESCO
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ΣΤΙΣ 19 ΚΑΙ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ μαθητές της Ά  Λυ-
κείου του Ομίλου UNESCO συμμετείχαν στο 

6o Παναρσακειακό Συ-
νέδριο στα Αρσάκεια-
Τοσίτσεια Σχολεία Εκά-
λης που είχε ως θέμα «Σε 
έναν κόσμο που αλλάζει 
Το Δικαίωμα στην Εκ-
παίδευση και η Εκπαί-

δευση στα Ανθρώπινα δικαιώματα». Οι μαθητές 
Αισώπου Νεφέλη, Δεληγιάννη Έλλη, Ευαγγελο-
πούλου Έλλη, Κωνσταντάκη Άννα Μαρία, Μαθιο-
πούλου Θεοδώρα, Μιχαλάκης Φάνης, Πραστάκου 
Αιμιλία, Σαρσέντη Σόνια, Στάμου Ναταλία, Στε-
νός Παναγιώτης, Τροβιά Δήμητρα,Φλωροπούλου 
Αριάννα και Κυριάκου Δήμητρα υπό την καθοδή-
γηση των καθηγητών κ. Α. Λέκκα, κ. Α. Στριπέλη 
και κ. Π. Τσίρο παρουσίασαν μια ομιλία με θέμα 
την διεύρυνση των τρόπων ενσωμάτωσης διαφό-
ρων μορφών ετερότητας στο σχολείο, την ευθύ-

νη της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας 
για την ένταξη 
του Άλλου αλλά 
και την ευθύνη 
του νέου «μαθη-
τή» στη διαδικα-
σία ένταξης του 
Άλλου. Το Συνέ-
δριο ξεκίνησε με 
τις προσφωνή-
σεις και τους χαι-
ρετισμούς από 
τους διοργανω-
τές του, ενώ στη 
συνέχεια παρου-
σιάστηκαν ομιλί-

ες από τα σχολεία που συμμετείχαν με θέμα διά-
φορες παραλλαγές της έννοιας του Άλλου στον 
σχολικό χώρο. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 
ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και να διερευνήσουν τον 
ρόλο του σχολείου στην προάσπισή τους. 

ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

19 - 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΣΤΗ ΝΑΠΟΛΗ     ΣΤΟ 4Ο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΤΙΣ 16-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
2017, μαθητές και μαθή-

τριες της Β’ Λυκείου του Κολ-
λεγίου Αθηνών επισκέφτηκαν 
τη Νάπολη της Ιταλίας και 
συμμετείχαν στο 4ο Μεσογει-
ακό Μαθητικό Συνέδριο με θέ-
μα «Ελληνορωμαϊκός Πολιτι-
σμός και Ευρωπαϊκή Ιδέα: Από 
την συνείδηση της Ιστορίας 
στην διαμόρφωση της Ευρώ-
πης των Αξιών». Το συνέδριο 
διοργανώθηκε από το Ελληνι-
κό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας 
(Τεργέστη) σε συνεργασία με 
την Ελληνική Κοινότητα Νεα-
πολέως και Καμπανίας (Νάπο-
λη), υπό την αιγίδα της Πρε-
σβείας της Ελλάδος στην Ρώμη 
και του Δήμου Νεαπόλεως.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Βασιλική του San Giovanni 
Maggiore, στην Νάπολη (18-19 Νοεμβρίου 2017) και συμμετείχαν συνο-
λικά 35 ελληνικά και ιταλικά σχολεία. Στο πλαίσιο των εργασιών, οι μα-
θητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας προετοίμασαν και παρουσίασαν 
μια εισήγηση με θέμα: «Αρχαία Ελλάδα και Ρώμη: Ο πολίτης και η ιδεολο-
γική σύνδεσή του με την Πολιτεία. Σύντομη συγκριτική εξέταση» (Αλτ Φί-
λιππος Χένες, Βιδάλη Αθηνά, Δημοπούλου Αγγελική, Ζαχαράκη Μαρία 
Χαρά, Καρβούνη Βασιλική, Σαραντόπουλος Ανδρέας, Σιέμπου Καλλιό-
πη, Σιώζιου Θεοδώρα, Σκάγιαννη-Λαμπράκη Βασιλεία, Τσιμπός Παναγιώ-

6Ο ΠΑΝΑΡΣΑΚΕΙΑΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ UNESCO

ΤΩΝ
ΑΝΝΑΣ ΜΑΡΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗ Α5
ΚΑΙ

ΔΗΜΗΤΡΑΣ
ΤΡΟΒΙΑ Α9
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της, Φιλίππου Ναυσικά Αναστασία). Υπεύθυνος 
για τη σύνταξη της εισηγήσεως και την προετοι-
μασία των συμμετεχόντων μαθητών ήταν ο κ. Δ. 
Λάππας, ενώ την αποστολή συνόδευσαν επίσης 
ο κ. Γ. Καραμπάτης και ο Διευθυντής Λυκείου του 
Κολλεγίου Αθηνών, κ. Δ. Τσελέντης ως μέλος της 
Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου πραγματοποι-
ήθηκε πλήθος παρουσιάσεων από άλλα σχολεία 
με θέματα σχετικά με την κοινωνική διάρθρωση, 
την οικονομική ζωή, τη γλώσσα και τον πολιτι-
σμό Ελλάδας και Ρώμης. Μέσω της ώσμωσης των 
Ελλήνων και των Ιταλών μαθητών και του γόνι-
μου διαλόγου, είχαμε τη δυνατότητα να ανταλλά-
ξουμε απόψεις και ιδέες και να προβληματιστούμε 
σχετικά με τη σύγχρονη δομή της κοινωνίας και 
του κράτους μας.

Εκτός από τις εισηγήσεις που παρακολουθή-
σαμε, είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στη 
Νάπολη, αλλά και στην πόλη της Ρώμης. Κατά 
την παραμονή μας στην Ιταλία, επισκεφτήκαμε 
την πανέμορφη Ρώμη, περνώντας από το Κολοσ-
σαίο, την Piazza Navona, την Piazza Venezia και 
τη Fontana di Trevi. Ανεβήκαμε, επίσης, στο ηφαί-
στειο του Βεζούβιου και θαυμάσαμε την Πομπη-
ία, τη Ρωμαϊκή πόλη που θάφτηκε κάτω από τις 
στάχτες του Βεζούβιου, οδηγώντας πολλούς κα-
τοίκους της σε θάνατο από ασφυξία. Οι πλούσι-
ες επαύλεις, οι τοιχογραφίες, η αγορά, οι ναοί, οι 
κρήνες και τα καταστήματα ζωντάνεψαν την πό-
λη αυτή στα μάτια μας.

Επισκεφτήκαμε, επιπλέον, την Ποσειδωνία, 
αρχαία ελληνική αποικία της Κάτω Ιταλίας, όπου 
είδαμε τους τρεις μεγαλοπρεπείς ναούς, ενώ 
απολαύσαμε μια λεπτομερή ξενάγηση στο Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Νάπολης, ένα από τα σημα-
ντικότερα μουσεία της Ιταλίας, που περιλαμβάνει 

κυρίως ευρήματα από ανασκαφές της Πομπηίας 
και του Ερκολάνο.

Η επίσκεψη στη Νάπολη σε συνδυασμό με τη 
συμμετοχή μας στο Συνέδριο απο-
τέλεσαν για όλους μια αξέχαστη 
εμπειρία. Το ταξίδι αυτό ήταν μια 
ευκαιρία να καλλιεργήσουμε τις 
γνώσεις μας, να έρθουμε σε επαφή 
με έναν νέο πολιτισμό και να συνα-
ναστραφούμε ανθρώπους μιας δια-
φορετικής κουλτούρας. Μέσω της 
αλληλεπίδρασης αυτής αντιληφθή-
καμε το πλήθος των κοινών χαρα-
κτηριστικών που συνδέουν την χώ-
ρα μας με την Ιταλία και βιώσαμε τη 
σημασία της ρήσης «Una faccia, una 
razza». 

ΣΤΗ ΝΑΠΟΛΗ     ΣΤΟ 4Ο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνορωμαϊκός Πολιτισμός και Ευρωπαϊκή Ιδέα:
Από την συνείδηση της Ιστορίας στην διαμόρφωση 
της Ευρώπης των Αξιών.

Επίσκεψη στην Ποσειδωνία 
(Paestum) 

16-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΤΟΥ
ΑΝΔΡΕΑ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Β5



ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, μα-
θητές και μαθήτριες της Β´ 

Λυκείου του Κολλεγίου Αθη-
νών επισκέφτηκαν το Πολιτι-
στικό Ίδρυμα του Ομίλου Πει-
ραιώς, το οποίο στεγάζεται στον 
Ταύρο, με αφορμή την πραγμα-
τοποίηση Μαθητικού Συνεδρίου 
Σύγχρονης Ιστορίας με θέμα «Η 
Ελλάδα στον 20ο αιώνα». Το συ-
νέδριο τελούσε υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων και συν-
διοργανώθηκε από το Πολιτιστι-
κό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και 
τα Εκπαιδευτήρια Δούκα. Σε αυ-
τό συμμετείχαν συνολικά 8 σχο-
λεία, δημόσια και ιδιωτικά, από 
πολλές περιοχές της Αθήνας, και 
πιο συγκεκριμένα τα Εκπαιδευ-
τήρια Δούκα, το 1ο Γενικό Λύ-
κειο Ταύρου, το 6ο Γενικό Λύ-
κειο Περιστερίου, το Πρότυπο 
Λύκειο Αναβρύτων, το Πρότυπο 
Γενικό Λύκειο Βαρβακείου Σχο-
λής, το Λεόντειο Λύκειο Πατη-
σίων, το 3ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου και το Λύ-
κειο του Κολλεγίου Αθηνών.

Το σχολείο μας εκπροσώπησαν οι μαθητές Αλτ 
Φίλιππος Χένες, Βιδάλη Αθηνά, Δημοπούλου, Αγ-
γελική, Ζαχαράκη Μαρία Χαρά, Καρβούνη Βασι-
λική, Σαραντόπουλος Ανδρέας, Σιέμπου Καλλιό-
πη, Σκάγιαννη-Λαμπράκη Βασιλεία και Τσιμπός 
Παναγιώτης, οι οποίοι, υπό την καθοδήγηση του 
κ. Δημήτρη Λάππα, προετοίμασαν και παρουσία-
σαν εισήγηση με θέμα: «Η υποτίμηση της δραχμής 
το 1953: αιτίες, στόχοι, αποτελέσματα».

Για την υλοποίηση όλων των εργασιών, οι μα-
θητές και οι μαθήτριες από όλα τα συμμετέχοντα 
σχολεία συγκεντρώθηκαν στο Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς για πρώτη φορά τον Φεβρουά-
ριο του 2018. Ξεναγήθηκαν στον χώρο του Ιδρύμα-
τος και ενημερώθηκαν για το Ιστορικό Αρχείο του 

Ομίλου και κατανόησαν την με-
γάλη αξία του για την ιστορική 
έρευνα. Επιπλέον, το Ιστορικό 
Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύ-
ματος Ομίλου Πειραιώς προμή-
θευσε τα σχολεία με σχετικό με 
την αντίστοιχη εισήγηση αρχει-
ακό υλικό. Έτσι, όλοι είχαμε την 
ευκαιρία να γίνουμε μικροί ιστο-
ρικοί, να μελετήσουμε αυτούσια 
κατάλοιπα του παρελθόντος και 
να βγάλουμε τα δικά μας συμπε-
ράσματα πάνω σε θέματα που 
αφορούν την ιστορία της Νεό-
τερης Ελλάδας.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙ-
ΟΥ, παρακολουθήσαμε πλήθος 
παρουσιάσεων από άλλα σχο-
λεία με θέματα σχετικά με την 
αγροτική αποκατάσταση των 
προσφύγων της Μικρασιατικής 
Καταστροφής, την εγκατάστα-
σή τους στην περιοχή του Ταύ-
ρου, την δράση της UNRRA και 
το σχέδιο Μάρσαλ.

Η μελέτη του Ιστορικού Αρχείου του Πολιτιστι-
κού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και η συμμετο-
χή μας στο Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας ήταν μια 
αξέχαστη εμπειρία. Μας δόθηκε η ευκαιρία να ερ-
γαστούμε σε ένα ιστορικό πεδίο εξαιρετικά ενδια-
φέρον, αλλά και αρκετά άγνωστο για τους περισ-
σότερους από εμάς.

Ενδεικτικά και μόνο παραθέτουμε μικρά απο-
σπάσματα της εργασίας μας:

Κατά τη δεκαετία του 1940 η Ελλάδα είχε γνω-
ρίσει πόλεμο, τριπλή ξένη κατοχή, πείνα, υπερπλη-
θωρισμό και εμφύλιο σπαραγμό. Η λήξη του εμ-
φυλίου πολέμου το 1949 άφησε σωρούς ερειπίων. 
Δέκα έτη πολεμικών συγκρούσεων, ένα εκατομ-
μύριο νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι, εκτεταμένες 
καταστροφές στις βασικές υποδομές, υποσιτι-
σμός, υπερπληθωρισμός, κατάρρευση του νομι-

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ 2017-2018

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ

ΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΗ, Β3
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σματικού και τραπεζικού συστήματος, φτώχεια και 
μαζική ανεργία. Κατά συνέπεια, ήταν απαραίτη-
το να υπάρξει πρώτα ανοικοδόμηση (δηλαδή απο-
κατάσταση των καταστροφών της προηγούμενης 
δεκαετίας) και κατόπιν επιδίωξη της οικονομικής 
ανάπτυξης, η οποία θα διασφάλιζε την άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου του λαού.

Ωστόσο, όπως σημείωνε ο Paul A. Porter, επικε-
φαλής της Αμερικανικής Οικονομικής Αποστολής 
στην Ελλάδα το 1947, «[…] η πρώτη ημέρα εργα-
σίας στην Αθήνα επιβεβαιώνει τις εντυπώσεις που 
αποκομίζει κανείς διαβάζοντας τις αναφορές και 
τα έγγραφα στην Ουάσινγκτον. Έχουμε ένα φτω-
χό λαό με μια ανίκανη κυβέρνηση και ένα πολιτικό 
σύστημα το οποίο απαιτεί από τους υπουργούς να 
έχουν ως κύριο μέλημά τους την παραμονή στο αξί-
ωμα, παραμελώντας τα προβλήματα της ανοικοδό-
μησης και την επαναδραστηριοποίηση του εμπορί-
ου και των συναλλαγών».

«Δεν υφίσταται εδώ κράτος σύμφωνα με τα δυ-
τικά πρότυπα. Αντ’ αυτού υπάρχει μια χαλαρή ιε-
ραρχία ατομιστών πολιτικών, μερικών χειρότερων 
από άλλους, που είναι τόσο απασχολημένοι με τον 

ατομικό τους αγώνα για εξουσία που δεν έχουν το 
χρόνο, αν υποθέταμε ότι είχαν την ικανότητα, να 
αναπτύξουν μια οικονομική πολιτική». […]

Ο Porter δεν διστάζει να κατακεραυνώσει τον 
τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος της 
εποχής, μιλώντας για καιροσκόπους πολιτικούς 
που νέμονταν την εξουσία, ενώ εντυπωσιάζει η 
ακρίβεια με την οποία προσδιορίζει τα ιδιαίτερα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής νοοτρο-
πίας.

Πάντως, από το 1949 έως το 1952 η προσπάθεια 
ανασυγκρότησης επικεντρώθηκε στην ανάκτηση 
των προπολεμικών επιπέδων της οικονομίας. Οι 
εξαγωγές της χώρας ήταν ελάχιστες, τα φορολο-
γικά έσοδα ανεπαρκή και η εμπιστοσύνη στη δραχ-
μή ανύπαρκτη. Τη θέση του εθνικού νομίσματος 
ως κύριου μέσου συναλλαγών κατείχε η χρυσή λί-
ρα Αγγλίας, με αποτέλεσμα οι καταθέσεις να είναι 
μηδαμινές και η αποταμίευση να μη λειτουργεί ως 
πηγή άντλησης κεφαλαίων και δημιουργίας πιστώ-
σεων1. 

1  Βλ. Porter P., Ζητείται ένα θαύμα για την Ελλάδα, 
Μεταμεσονύκτιες εκδόσεις, Αθήνα 2006

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Από την 
παρουσίαση 

της εισήγησής μας 
με θέμα:

 «Η υποτίμηση 
της δραχμής 

το 1953: 
αιτίες, στόχοι, 

αποτελέσματα».

ΑΘΗΝΑΙΟΣ  69 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 8



Ο ΘΕΟΤΟΚΑΣ τονίζει την ανάγκη για την 
απελευθέρωση της σκέψης στον κόσμο της 

νόησης. Μη θέλοντας να περιορίσει τη σκέψη 
των αναγνωστών και των μελετητών του αναφέ-
ρει: «Δεν πρόκειται να διατυπώσω θεωρίες και να 
υποστηρίξω ένα σύστημα αξιών».

Ο Θεοτοκάς υπογραμμίζει πως η μόνη ελπίδα 
της Ελλάδας για ανάπτυξη είναι οι νέοι. Ειδικότε-
ρα, επισημαίνει πως η πνευματική ζωή της Ελλά-
δας πρέπει να επιστρέψει στη νιότη. Μόνο αυτή 
έχει ψυχή, δίψα και πίστη στη ζωή. Μόνο οι νέ-
οι μπορούν να δώσουν στη πνευματική ζωή την 
ελευθερία που αναζητά χωρίς περιορισμούς και 
πρότυπα. Οι νέοι είναι αποφασισμένοι να γεμί-
σουν την ύπαρξή τους όσο περισσότερο μπορούν. 

Να την αισθανθούν όσο το δυνατόν βαθύτερα. 
Έχουν το χάρισμα να βρίσκουν την ομορφιά. Άρα 
μπορούν να βρουν και την τέχνη. Η αθεράπευτη 
ανησυχία τους τούς ανοίγει νέους ορίζοντες. Κα-
ταργεί τα όρια που έχουν τεθεί.

Επικρίνοντας τους πνευματικούς οδηγούς, 
υποστηρίζει πως «υποτάσσουν πολλά πνεύματα 
που έχουν ανάγκη να στηριχτούν σε μια αλύγι-
στη αλήθεια. Αλλά τους νέους δεν μπορούν να 
τους υποτάξουν. Είναι οι δημιουργοί του μέλλο-
ντος, οι οποίοι θα ελευθερώσουν την ατομικότη-
τά τους από τους δογματισμούς και το πλήθος, 
θα ανακαλύψουν τον ιδιαίτερο νόμο τους και θα 
τον ακολουθήσουν». Γενικεύοντας, εξηγεί πως «η 
εφηβικότητα αυτή του έθνους μας είναι η μεγα-

Ο ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΤΑΓΜΑ   ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η παρούσα εργασία 
αποτελεί μέρος 

της εισήγησης των 
μαθητών του Λυκείου 

του Κολλεγίου Αθηνών 
Μαθητές Ν. Αισώπου, Χ. 

Ζορμπά, Π. Κακλαμάνης, 
Στ. Κουλούρης, Φ. 

Σαμέλλα και Αικ. 
Σπανού, στο 6ο Διεθνές 
Μαθητικό Συνέδριο «Ο 
Κωνσταντινουπολίτης 

Γιώργος Θεοτοκάς», 
Κωνσταντινούπολη, 

14-18 Μαρτίου 2018.

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ελεύθερο Πνεύμα: Προϋποθέσεις μίας ουσιαστικής πρωτοπορίας
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Ο ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΤΑΓΜΑ   ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
λύτερη αξία μας και η σπουδαιότερη εγγύηση του 
μέλλοντος μας». Εκφράζει, με αυτόν τον τρόπο, μια 
ελπίδα για ανάκαμψη την οποία θα φέρουν οι νέοι.

Η αληθινή πνευματική ζωή χαρακτηρίζεται από 
το Ελεύθερο Πνεύμα. Οι Έλληνες χρειάζεται να 
φροντίσουμε να διαφυλάξουμε την ανεξαρτησία του 
πνεύματός μας. Ο μόνος τρόπος για να ολοκληρω-
θεί η καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων είναι 
με το να ανατρέψουμε καθορισμένα όρια και κατε-
στημένες αξίες, «να σπάσουμε την παράδοση». Ο 
Θεοτοκάς καταλήγει παραθέτοντας μια πρόκληση 
για όλους τους νέους σύμφωνα με την οποία «δεν 
πρέπει να ικανοποιούμαστε από τις αλήθειες που 
μας προσφέρουν, πρέπει να ερευνούμε».

ΤΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΝΕΥΜΑ» υπήρξε κατά κύριο λόγο 
ένα αισθητικό – πνευματικό δοκίμιο, χωρίς φιλο-
δοξίες να αποτελέσει τη «Βίβλο» ενός νέου εκσυγ-
χρονιστικού προτάγματος για τη χώρα. Ωστόσο, ο 
Θεοτοκάς διακατεχόταν από το φιλελεύθερο πνεύ-
μα. Για αυτό τον λόγο, παρατηρούμε στο «Ελεύθε-
ρο Πνεύμα» ιδέες που συνιστούν σπερματικά στοι-
χεία μιας φιλελεύθερης κουλτούρας.

Η έμφασή του στη σημασία της ατομικότητας 
του ατόμου, το περίφημο «Δαιμόνιό» του, η σθενα-
ρή αντίστασή του απέναντι στις ανελεύθερες ιδεο-
λογίες του μαρξισμού και του εθνικισμού, οι οποί-
ες διακρίνονται από κατακριτέα κλειστότητα, οι 
λιγοστές -πλην όμως- υπαρκτές του αναφορές για 
τον περιορισμένο ρόλο του κράτους και το άνοιγμα 
στην ατομική πρωτοβουλία σε εκφάνσεις της πνευ-
ματικής ζωής συγκροτούν, έστω και σε αδρές γραμ-
μές, χωρίς να είναι απαραίτητα τέτοια η στόχευση 
του Θεοτοκά, ένα φιλελεύθερο πρόταγμα.

Και φυσικά η υλοποίηση αυτού του φιλελεύθερου 
προτάγματος έχει ανάγκη τους νέους. Η ανεξαρτη-
σία του πνεύματος, η εφηβικότητά τους, η αδέσμευ-
τη ψυχή τους, το δικό τους «Δαιμόνιο» θα καταστεί 
η πηγή μιας ουσιαστικής πρωτοπορίας για τον τόπο.

Μπορεί ο φιλελευθερισμός στην Ελλάδα να 
«γεννήθηκε» μέσα από τον Νεοελληνικό Διαφωτι-
σμό, να μην κατόρθωσε να εδραιωθεί και να διαμορ-
φώσει την πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνί-
ας μετεπαναστατικά, κατάφερε όμως να εκφρασθεί 
με τον ουσιαστικότερο τρόπο με την ένταξη της Ελ-
λάδας στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και 
σε αυτήν την μακρόχρονη πορεία του φιλελευθερι-
σμού στη χώρα ο Θεοτοκάς αποτελεί ένα σημαντι-
κό πνευματικό κεφάλαιο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, 14-18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
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Οδοιπορικό 
στην Πόλη, έναν 
τόπο ξεχωριστό, 

γεμάτο αντιθέσεις, 
φυσικές ομορφιές 

και πολιτισμό 
που συνεχίζει να 

γοητεύει κάθε 
επισκέπτη. 
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ΕΚΤΙΜΩ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΔΙΚΟ όσοι ισχυρίζο-
νται ότι το μέλλον αυτού του κόσμου είναι τα παι-

διά, οι νέοι άνθρωποι. Πιστεύω ότι ο ισχυρισμός αυτός 
θα γινόταν βεβαιότητα για όσους θα είχαν την ευκαι-
ρία να συμμετάσχουν ή να παρακολουθήσουν το Συ-
νέδριο για τον Κωνσταντινουπολίτη Γεώργιο Θεοτοκά, 
που διοργάνωσαν το Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντι-
νουπόλεως σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια Μα-
ντουλίδη στη Θεσσαλονίκη υπό την αιγίδα του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη στις 14 
με 18 Μαρτίου 2018.

Εάν ισχύουν τα παραπάνω, τότε θα έπρεπε να αντι-
λαμβάνομαι τον εαυτό μου εξαιρετικά τυχερό και ευ-

τυχή, καθώς μου δόθηκε η ευκαιρία ως μαθητής τό-
σο να συμμετάσχω με την εισήγηση της σχολικής μου 
μονάδας στο Συνέδριο όσο και να παρακολουθήσω 
τις εισηγήσεις, που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμ-
μα του Συνεδρίου, από τα υπόλοιπα σχολεία, αλλά και 
από Πανεπιστημιακούς, να λάβω μέρος σε συζητήσεις 
στρογγυλής τραπέζης καταθέτοντας τους προβλημα-
τισμούς μου, να διευρύνω το φάσμα των γνώσεων μου, 
να εξασκήσω την κριτική μου σκέψη.

Ο Γεώργιος Θεοτοκάς (1906-1966) συγκαταλέγεται 
στις εξέχουσες προσωπικότητες των γραμμάτων και 
του πνεύματος για την χώρα μας τον περασμένο αιώνα. 
Ταγμένος με πίστη και αταλάντευτα στον σκοπό κάθε 

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ

ΤΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, Γ1

Οι νέοι έχουν 
το ένστικτο της 

ελευθερίας μέσα 
τους, την τάση να 
αμφισβητούν, να 
μην περιορίζουν 

την σκέψη τους, να 
θέτουν στόχους. 

Ταυτόχρονα έχουν 
την πνευματική και 

φυσική δύναμη, 
ώστε να τους 

υπηρετήσουν.

αναφορες
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Την φλόγα της 
δημιουργίας τη 
συντηρούν οι 
ανυπόταχτοι, οι 
ανικανοποίητοι, 
οι τυχοδιώκτες 
της ψυχής και 
του πνεύματος.

Γ. ΘΕΟΤΟΚΑΣ

διανοουμένου, σκοπό, που έχει μόχθο πολύ και αγώνα 
και δεν είναι άλλος από το να θίγει όσα θεωρεί κακώς 
κείμενα στην εποχή του και να αφυπνίζει τους δέκτες 
του, ο Θεοτοκάς υπήρξε φορέας καινοτόμων ιδεών. Οι 
ιδέες του αυτές αντικατοπτρίζονται, κατά τη δική μου 
εκτίμηση, με εξαιρετικά γλαφυρό τρόπο στο Ελεύθερο 
Πνεύμα. Στο έργο του αυτό, ο στοχαστής επικρίνει εκεί-
να τα στοιχεία, τα οποία θεωρεί πως κρατούν την Ελ-
λάδα αγκυλωμένη και εγκλωβισμένη στην πνευματική 
ένδεια και την εθνική στασιμότητα. Είναι προς το τέ-
λος του Ελεύθερου Πνεύματος, που αναδεικνύει τη νε-
ανικότητα και την εφηβικότητα σε βασικές προϋποθέ-
σεις για μια ουσιαστική συλλογική πρωτοπορία. Οι νέοι, 
αποφαίνεται ο Θεοτοκάς, έχουν το ένστικτο της ελευ-
θερίας μέσα τους, την τάση να αμφισβητούν, να μην πε-
ριορίζουν την σκέψη τους, να θέτουν στόχους. Ταυτό-
χρονα έχουν την πνευματική και φυσική δύναμη, ώστε 
να τους υπηρετήσουν.

Η ιδέα αυτή του Θεοτοκά βρήκε την καλύτερη εφαρ-
μογή της για τέσσερις ημέρες, κατά τις οποίες διεξήχθη 
το Συνέδριο στην «καρδιά» του Πέραν, στην Πόλη, στις 
εγκαταστάσεις του Ζωγραφείου Λυκείου. 200 μαθητές 
και συμμαθητές αφιέρωσαν τις πνευματικές τους δυ-
νάμεις για να επαναφέρουν στη μνήμη τον πάντα επί-
καιρο Θεοτοκά. Οι εισηγήσεις, που παρήγαγαν υπό την 
καθοδήγηση Πανεπιστημιακών – Επιστημονικών Συμ-
βούλων και φιλολόγων, ήταν εξαιρετικές.

Παράλληλα, όλη αυτή η πνευματική ζύμωση εκτυλί-
χθηκε με φόντο μία από τις πιο αγαπημένες πόλεις του 
κόσμου, την Πόλη. Η Πόλη για εμάς τους Έλληνες έχει 
ιδιαίτερο συμβολισμό και ιστορικό «βάρος». Μπορέσα-
με να αισθανθούμε το μεγαλείο της πολυπολιτισμικής 
πραγματικότητας του 19ου και των αρχών του 20ου αιώ-
να περπατώντας στη μεγάλη λεωφόρο του Πέρα, την 
περίφημη Ιστικλάλ. Νιώσαμε δέος, όταν επισκεφθήκα-
με την Αγιά Σοφιά. Συγκινηθήκαμε μπροστά στην φυ-
σική ομορφιά των Πριγκιποννήσων. Μαγευτήκαμε από 
τη μυστηριακή ατμόσφαιρα του Βοσπόρου. Μας δια-
πέρασε ρίγος, όταν όλοι μαζί ψάλαμε το «Τη Υπερμά-
χω Στρατηγώ» στο Ναό των Ταξιαρχών στο Μέγα Ρεύ-
μα και στον Ναό της Θεολογικής Σχολής στη Χάλκη. 
Νιώσαμε κατάνυξη με τους βυζαντινούς ύμνους του Φα-
ναρίου στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Και 
φυσικά είχαμε τη μεγάλη τιμή να ακούσουμε την Α.Θ.Π., 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Κ.Κ. Βαρθολομαίο, αυτήν 
την λαμπρή πνευματική προσωπικότητα, να απευθύνε-
ται σε όλους εμάς, τους φορείς της ελπίδας, και να μας 
συμβουλεύει πατρικά. Ξεχωρίζω από την ομιλία Του την 
αναφορά Του στους μεγαλυτέρους που στέρησαν από 
εμάς, τα παιδιά, τις μπάλες ή την εξοχή και αντί αυ-
τού μας πρόσφεραν κινητά, οθόνες υπολογιστών και μια 
ζωή στις σύγχρονες τσιμεντουπόλεις. Είναι αυτά τα λό-
για του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, που αποτυπώ-

νουν το μεγάλο δράμα του σύγχρονου ανθρώπου μαζί 
και του νέου. Συνίσταται στην αδυναμία μας να ζήσουμε 
την απτή πραγματικότητα, καταφεύγοντας στην εικονι-
κή πραγματικότητα, τον πλασματικό κόσμο, το θέαμα. 
Έτσι, απομακρυνόμαστε από την πραγματική επικοινω-
νία με τον συνάνθρωπο, επιλέγουμε, αντί να συζητού-
με με τον διπλανό μας, να περνούμε χρόνο μπροστά σε 
μία οθόνη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τελικά 
να απομονωνόμαστε. Ανατρέχω αυτή τη στιγμή με τη 
μνήμη μου στα λόγια του Guy Debord: «χρειάζεται πλέ-
ον να κάνουμε την πραγματικότητα θέαμα, για να την 
βιώσουμε». Απομακρυνόμαστε από την πραγματικότη-
τα, την ίδια στιγμή που η κρισιμότητά της μας απαιτεί 
παρόντες και ενεργούς.

ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ τους συνομηλίκους μου, που 
θα λαχταρούσαν να συμμετάσχουν στο συνέδριο. Τους 
συμβουλεύω να αρχίσουν να προετοιμάζονται για το 
επόμενο συνέδριο, που είναι αφιερωμένο στον Αντώνη 
Σαμαράκη. Απευθύνομαι όμως κυρίως στους συνομη-
λίκους μου που επιλέγουν να απέχουν από τέτοια συ-
νέδρια. Εκ πρώτης όψεως ίσως να τους φαίνονται αδιά-
φορα ή επώδυνα. Σε τέτοια συνέδρια όμως ο νέος έχει 
την ευκαιρία να καλλιεργήσει δεξιότητες, να επεξεργα-
στεί ένα σύνολο πληροφοριών, να θέσει στον εαυτό του 
ερωτήματα, να «σπάσει» την πληροφορία σε τμήματα 
και να την ανασυνθέσει με βάση την κριτική του σκέψη, 
να την καταστήσει κτήμα του, να καλλιεργήσει το κρι-
τικό του αισθητήριο. Και ταυτόχρονα, να αναλάβει ευ-
θύνες, να διαχειριστεί μια παρουσίαση μπροστά σε ένα 
ακροατήριο και να το πείσει για τα λεγόμενα του. Αυτή 
η πνευματική εργασία είναι στάδιο για την απόκτηση 
ευρύτερης παιδείας και κατ’ επέκταση για την προετοι-
μασία του νέου να αναλάβει τις ευθύνες, που απορρέουν 
από τον ρόλο του πολίτη. Τους καλώ λοιπόν να το ξανα-
σκεφτούν. Ο μόνος δρόμος για την οικοδόμηση ενός κα-
λύτερου κόσμου, ενός πιο ανθρώπινου μέλλοντος είναι 
η ενεργοποίηση του πολίτη, η δική μας κινητοποίηση. 
Γιατί, όπως επισήμαινε και ο Θεοτοκάς: «την φλόγα της 
δημιουργίας τη συντηρούν οι ανυπόταχτοι, οι ανικανο-
ποίητοι, οι τυχοδιώκτες της ψυχής και του πνεύματος».

Το Συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη απέδειξε πως 
η Ρωμιοσύνη της Πόλης αντέχει. Και για αυτό αξίζουν 
πολλά μπράβο και πολλές ευχαριστίες στους ακού-
ραστους διοργανωτές του Συνεδρίου, τον κ. Γ. Δερμι-
τζόγλου και την Κα. Α. Χασιώτη. Απέδειξε ακόμα πως 
εμείς οι νέοι οφείλουμε να στοχεύουμε σε μια ευρύτε-
ρη παιδεία, σε μια παιδεία που θα έχει στον πυρήνα της 
τον άνθρωπο. Αυτό θα είναι το όπλο μας, για να είμα-
στε ενεργοί. Γιατί πρέπει να είμαστε ενεργοί, πρέπει να 
οραματιζόμαστε έναν καλύτερο κόσμο. Το χρωστάμε 
σε όσους περιμένουν από εμάς, αλλά κυρίως στους εαυ-
τούς μας. 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ. «Ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν 
διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν 

ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν» (Ματθ. 20,28), 
ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί 
αλλά για να υπηρετήσει. Το σημαντικότερο πα-
ράδειγμα εθελοντισμού για την Εκκλησία είναι η 
Σταύρωση του Χριστού. Ο Υιός και Λόγος του Θε-
ού έδρασε χωρίς ατομισμό και ιδιοτέλεια, θυσιάζο-
ντας τον εαυτό του για την σωτηρία των ανθρώπων. 
Άλλωστε, το ύψιστο επίπεδο του εθελοντισμού εί-
ναι η αυτοθυσία. Αυτό έκανε και ο ίδιος ο Χριστός, 
ο οποίος με τον θάνατό του θεμελίωσε τις ιδέες του 
Χριστιανισμού. Έχοντας ως πρότυπο την εθελοντι-
κή προσφορά αυτή, ο χριστιανισμός διδάσκει τον 
εθελοντισμό, ο οποίος με χριστοκεντρικό περιεχό-
μενο ονομάζεται Διακονία (δηλαδή η ανιδιοτελής 
προσφορά). Η Εκκλησία προκειμένου να προσφέ-
ρει απλόχερα όλες τις υπηρεσίες της, δεν κάνει δια-
κρίσεις, αλλά αγαπά χωρίς όρια, αντιμετωπίζοντας 
όλους τους ανθρώπους με όμοιο τρόπο. Άλλωστε, 
“Αυτός που αγαπά τον Θεό δεν μπορεί παρά να 
αγαπά όλα τα έργα του”.

Η προσφορά της Εκκλησίας βασίζεται στην δι-
δασκαλία του Ιησού Χριστού και βιώνεται από τα 
μέλη της μέσα από την έμπρακτη εφαρμογή της. 
Ειδικότερα, ο Χριστός κήρυττε πως «ἐφ’ ὅσον ἐποι-
ήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, 
ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. 25,40). Με άλλα λόγια, κά-
θε φορά που κάποιος διακονεί τον διπλανό του εί-
ναι σαν να βοηθά τον ίδιο τον Χριστό. Εκτός όμως 
από τις παραινέσεις του Χριστού, με την πάροδο 

Η εργασία αποτελεί 
μέρος της εισήγησης 
των μαθητών της Α΄ 

Λυκείου Ν. Αισώπου, 
Ν. Αποστολίδου, 
Π. Κακλαμάνη, Δ. 

Κριεζή, Ν. Σκάγιαννη-
Λαμπράκη, Κ. 

Σπανού, Φ. Σαμέλα, Β. 
Χριστοδούλου

των χρόνων δόθηκαν από τους Πατέρες της Εκκλη-
σίας κάποιες επεξηγήσεις αναφορικά με το νόημα 
της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού, οι οποίες δεν 
βασίζονταν μόνο στη θεωρία, αλλά και στην κοι-
νή λογική. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Μέ-
γα Βασίλειο, διατυπώθηκε η συμβουλή πως «εάν 
θέλεις, έχεις για αποθήκες τα σπίτια των φτωχών. 
Θησαύρισε για τον εαυτό σου θησαυρούς στον ου-
ρανό. Αυτά που αποθηκεύονται εκεί ούτε ο σκόρος 
τα κατατρώει, ούτε η σήψη τα καταστρέφει, ούτε 
οι ληστές τα καταληστεύουν. Ο πεινασμένος λειώ-
νει, ο γυμνός ξεπαγιάζει, ο χρεώστης πνίγεται από 
τα χρέη και εσύ αναβάλλεις την ελεημοσύνη για 
το μέλλον;»1. Επιπλέον, παραινετικά είναι τα λόγια 
των Πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι τονίζουν πως 
«Όλοι οι χριστιανοί είμαστε συναρμοσμένοι στο σώ-
μα του Χριστού. Όταν πάσχει ένα μέλος, συμπάσχει 
όλο το σώμα». Εξάλλου, «Ποιος μπορεί να ονομά-
ζεται χριστιανός και να αδιαφορεί στην πρόκληση; 
Στις μέρες μας που περισσεύει η ευμάρεια των πλου-
σίων, που πλεονάζει ο πόνος των κακοπραγούντων; 
Μια ματιά γύρω μας αρκεί για να αποτελέσει βοε-
ρή πρόκληση και ισχυρή πρόσκληση».

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ. 
Σύμφωνα με την Εκκλησία, ο αληθινός εθελοντής 
είναι αυτός που είναι διατεθειμένος να διακονήσει 
(να ασκήσει εθελοντισμό) με κόπο και μόχθο, θυσί-

1  Παιδαγωγική ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου τόμος 
Β’Ματθ. 6,20, 2, σ. 76, 1.

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ   ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ
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ες και δάκρυα, αγρυπνία και θυσιαστική προσφορά, 
με ακρογωνιαίο λίθο την πίστη του στο Θεό. Είναι 
αυτός που εμπνέεται από τις αλληλέγγυες και εθε-
λοντικές πράξεις των Αγίων και ακολουθεί «εθελο-
ντικά» τον Σταυρωμένο σωτήρα, που διακονεί τους 
συνανθρώπους. Ο αληθινός πιστός, αναγνωρίζει, 
κατανοεί και εφαρμόζει την ευσπλαχνία προς τον 
συνάνθρωπο, η οποία είναι ανώτερη από κάθε αρε-
τή, σημαντικότερη κι από τη νηστεία, την προσευχή 
ενώπιον του Θεού και αγαπά πραγματικά και οντο-
λογικά τον συνάνθρωπο.

Οι εθελοντές, με τις ενέργειές τους από την Αρ-
χαία εποχή, έχουν θέσει τις βάσεις για την αποτελε-
σματικότερη εφαρμογή του εθελοντισμού στις μέ-
ρες μας, τον οποίο οφείλουμε να εφαρμόζουμε σε 
καθημερινή βάση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βιβλικής ιστορίας, ήδη 
από την εποχή της Παλαιάς και της Καινής Δια-
θήκης, υπάρχουν αναρίθμητα παραδείγματα πρά-
ξεων εθελοντισμού και φιλανθρωπίας. Αξιοση-
μείωτη είναι η διήγηση στο βιβλίο της Γενέσεως, 
για την φιλοξενία που επέδειξε ο Αβραάμ, στους 
τρεις αγγέλους προσφέροντάς τους φαγητό δίχως 
αντάλλαγμα. Η εισφορά της Δεκάτης, στην Πα-
λαιά Διαθήκη, όπου οι Ισραηλίτες προσέφεραν το 
ένα δέκατο του εισοδήματός τους για φιλανθρω-
πία. Ακόμη, ίδιος ο Χριστός δίδαξε την παραβολή 
του καλού Σαμαρείτη, στην οποία τονίζει ότι πρέ-
πει να ελεούμε τον πλησίον μας ανεξάρτητα από 
την θρησκεία, την εθνικότητα ή την οικονομική του 
κατάσταση. Πάνω απ’ όλα όμως, ο Χριστός έδειξε 

έμπρακτα την φιλανθρωπία του όταν θυσιάστηκε 
για την σωτηρία των ανθρώπων. Αμέτρητες ήταν 
και οι πράξεις αλληλεγγύης και εθελοντισμού των 
Αγίων Αποστόλων, των Πατέρων και των Αγίων την 
Εκκλησίας. Για παράδειγμα, αξιοσημείωτα είναι τα 
έργα αγάπης των Αγίων. Η Αγία Ταβιθά ή Δόρκας, 
όπως μας πληροφορούν οι Πράξεις των Αποστό-
λων, εκτός των άλλων της έργων, ίδρυσε ένα ίδρυ-
μα για απροστάτευτες χήρες που ήταν μέλη της εκ-
κλησίας της Ιόππης και τους μάθαινε την υφαντική 
τέχνη. Σπουδαία ήταν και η συνεισφορά των Αγί-
ων Αναργύρων, οι οποίοι ήταν γιατροί που προσέ-
φεραν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους, εφαρμό-
ζοντας σε καθημερινή βάση το «δωρεάν λάβετε, 
δωρεάν δότε». Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή, που πα-
ραλάβαμε και απολαμβάνουμε όλα τα αγαθά του 
επίγειου κόσμου, χωρίς να προσπαθήσουμε για να 
τα κερδίσουμε, οφείλουμε να προσφέρουμε σε αυ-
τούς που έχουν ανάγκη ό,τι περισσότερο μπορούμε, 
χωρίς βέβαια να περιμένουμε αντάλλαγμα. Κορυ-
φαίο παράδειγμα εθελοντικής προσφοράς αποτελεί 
ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος ίδρυσε την Βασιλειά-
δα, η οποία απαρτιζόταν από πλήθος φιλανθρωπι-
κών ιδρυμάτων όπως: νοσοκομείο, ορφανοτροφείο, 
γηροκομείο και χώρο για την φροντίδα των φτω-
χών, των άρρωστων και των ξένων. Εξίσου σημα-
ντικό ήταν το έργο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, 
ο οποίος έθεσε ως σκοπό της ζωής του να διδάξει 
στους σκλαβωμένους Έλληνες τα Άγια Γράμματα, 
χτίζοντας πολλά σχολεία και εκκλησίες.

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ   ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Με τον ίδιο τρόπο, 
που παραλάβαμε 

και απολαμβάνουμε 
όλα τα αγαθά 
του επίγειου 

κόσμου, χωρίς να 
προσπαθήσουμε για 

να τα κερδίσουμε, 
οφείλουμε να 
προσφέρουμε 
σε αυτούς που 
έχουν ανάγκη 

ό,τι περισσότερο 
μπορούμε, 

χωρίς βέβαια 
να περιμένουμε 

αντάλλαγμα.
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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟ-

ΤΑΣΕΙΣ. Αν και ο εθελοντισμός υπήρχε από τα αρ-
χαία χρόνια, όπως είδαμε, δυστυχώς στην πατρίδα 
μας το ποσοστό των εθελοντών ανέρχεται μόλις στο 
1,2% των πολιτών. Αυτό είναι δείκτης της φιλοδο-
ξίας και της ανθρώπινης απληστίας, που οφείλεται 
στο γεγονός ότι στην σημερινή κοινωνία το προσω-
πικό κέρδος κάθε είδους κυριαρχεί στους βασικούς 
σκοπούς ζωής πολλών ανθρώπων.

Παρόλα αυτά, στην σημερινή εποχή έχουν γίνει 
σημαντικά βήματα για την βελτίωση της ζωής πολ-
λών συνανθρώπων μας. Έχουν ιδρυθεί οργανώσεις 
και υπηρεσίες, οι οποίες συμβάλλουν αποτελεσμα-
τικά και έμπρακτα σε αυτόν τον αγώνα. Τα τελευ-
ταία χρόνια η παρουσία του εθελοντισμού γίνεται 
όλο και πιο αισθητή. Χαρακτηριστικά δείγματα αυ-
τής της παρουσίας είναι η αύξηση του αριθμού ορ-
γανώσεων, η υποστήριξη αυτών και η υλοποίηση 
προγραμμάτων καθώς και η αφύπνιση του επιστη-
μονικού ενδιαφέροντος για το θέμα. Είναι σημαντι-
κό να τονιστεί ότι η αλληλεγγύη και ο αλτρουισμός 
φαίνονται να επανέρχονται.

Το χριστιανικό μήνυμα του εθελοντισμού ενσαρ-
κώνεται σε κάθε εποχή εντός του ενοριακού φιλαν-
θρωπικού έργου των Ιερών Μητροπόλεων. Στην 
εποχή μας, όμως, το έργο αυτό λαμβάνει νέες μορ-
φές, όπως για παράδειγμα η εθελοντική οργάνω-
ση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που ιδρύθηκε 
το 2010. Η Αποστολή έχει δημιουργήσει Πρότυπο 
Περιβαλλοντικό Κέντρο στην Πάρνηθα, μονάδα 
επανένταξης ουσιοεξαρτημένων ατόμων, μονά-
δα φροντίδας και αγωγής αυτιστικών παιδιών, μο-
νάδα φροντίδας κατάκοιτων, στέγες ηλικιωμένων, 
και οργανώνει συνεχώς συσσίτια όπως και παραδό-
σεις τροφίμων στα σπίτια ανθρώπων και οικογενει-
ών που βρίσκονται σε ανάγκη. Οι μερίδες φαγητού 

που μοιράζονται καθημερινά σήμερα είναι παρα-
πάνω από 10.000. Μια άλλη δομή κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης που δημιουργήθηκε από την Εκκλησία 
είναι το Κέντρο για την Στήριξη της Οικογένειας 
(ΚΕΣΟ), που ασχολείται με την προστασία και στή-
ριξη οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη, και ιδι-
αίτερα με τις μονογονεϊκές οικογένειες. Προσφέρει 
προσωρινή στέγη σε άστεγες οικογένειες, παρέχει 
ψυχολογική υποστήριξη και ιατροφαρμακευτικές 
υπηρεσίες σε όποιον το χρειάζεται με τη βοήθεια 
των εθελοντών γιατρών, ανάμεσα σε άλλες εξίσου 
σημαντικές δράσεις.

Πώς μπορούμε, όμως, εμείς, σήμερα, στη δική 
μας κοινωνία να αποκτήσουμε αλληλέγγυα στά-
ση προς τον πλησίον, μέσω του εθελοντισμού; Την 
απάντηση εντοπίζουμε στην Εις Ματθαίον Ομιλί-
αν και στην Εις Ανδριάντας Ομιλιάν του Ιερού Χρυ-
σοστόμου, η οποίες, όπως κάθε δίδαγμα του Χρι-
στιανισμού, κατέχουν διαχρονική αξία: «Ο καθένας 
πρέπει να χρησιμοποιεί τα χαρίσματα που έχει προς 
το κοινό συμφέρον. Είτε σοφία έχεις, είτε εξουσία, 
είτε πλούτο, είτε οποιοδήποτε άλλο χάρισμα, μην 
το χρησιμοποιείς για να βλάψεις τους συνανθρώ-
πους σου, ούτε για να καταστρέψεις τον εαυτό σου». 
Αντιθέτως, «μάθε την φιλοπονία και τον αλτρουι-
σμό από τη μέλισσα, η οποία κοπιάζει και ταλαι-
πωρείται κάθε μέρα περισσότερο για τους άλλους 
παρά για τον εαυτό της. Έτσι και συ άνθρωπε μην 
επιδιώκεις το συμφέρον σου, αλλά το συμφέρον των 
άλλων, και είτε μαζεύεις χρήματα, να τα ξοδεύεις 
για τους άλλους, είτε έχεις το χάρισμα του λόγου, 
να το θέσεις στη διάθεση αυτών που έχουν ανάγκη, 
είτε έχεις κάποιο άλλο προσόν, γίνε με αυτό χρήσι-
μος στους μη έχοντες». 

Δυστυχώς, όμως, εμείς σήμερα, όχι μόνο δεν 
υπολογίζουμε τους άλλους, όχι μόνο δεν καταδεχό-
μαστε να αφιερώσουμε ελάχιστο από τον χρόνο μας 
για να γίνουμε εθελοντές, αλλά πολλές φορές, στον 
βωμό του συμφέροντος και της ωφέλειας, θα γίνου-
με επιβλαβείς στους άλλους καθώς αξιοποιούμε τις 
ικανότητές μας για την προσωπική μας ανάδειξη. 
Νομίζουμε ότι αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία, 
στην πραγματικότητα όμως, ο ελεήμων άνθρωπος 
είναι που αξίζει πάρα πολύ. Ας αντιστρέψουμε, λοι-
πόν, την κατάσταση αυτή, και ας εφαρμόσουμε τις 
αρχές του Χριστιανισμού στη ζωή μας. Ας γίνουμε 
εθελοντές για να βοηθήσουμε τους άλλους. Ας αξι-
οποιήσουμε τις ικανότητες και τα χαρίσματά μας 
για να ομοιάσουμε έστω και ελάχιστα στον Χριστό. 
Ας γίνουμε και εμείς αυτή η μέλισσα, που μάχεται 
για τον σεβασμό των υπολοίπων, και όχι για το δι-
κό της συμφέρον. 

Ο καθένας πρέπει 
να χρησιμοποιεί 

τα χαρίσματα 
που έχει προς το 
κοινό συμφέρον. 
Είτε σοφία έχεις, 

είτε εξουσία, 
είτε πλούτο, είτε 

οποιοδήποτε άλλο 
χάρισμα, μην το 

χρησιμοποιείς για 
να βλάψεις τους 
συνανθρώπους 
σου, ούτε για να 

καταστρέψεις τον 
εαυτό σου

Από την
Εις Ματθαίον Ομιλίαν

Μάθε την 
φιλοπονία και 

τον αλτρουισμό 
από τη μέλισσα, 
η οποία κοπιάζει 

και ταλαιπωρείται 
κάθε μέρα 

περισσότερο 
για τους άλλους 

παρά για τον 
εαυτό της. Έτσι 
και συ άνθρωπε 

μην επιδιώκεις το 
συμφέρον σου, 

αλλά το συμφέρον 
των άλλων, και είτε 
μαζεύεις χρήματα, 
να τα ξοδεύεις για 
τους άλλους, είτε 
έχεις το χάρισμα 

του λόγου, να 
το θέσεις στη 

διάθεση αυτών 
που έχουν ανάγκη, 

είτε έχεις κάποιο 
άλλο προσόν, γίνε 
με αυτό χρήσιμος 
στους μη έχοντες.

Από την 
Εις Ανδριάντας Ομιλιάν 
του Ιερού Χρυσοστόμου

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ
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ΣΤΙΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ, νωρίς το πρωί ταξιδέψαμε 
στο υπέροχο νησί της Κρήτης. Σκοπός μας 

η εκπροσώπηση του Σχολείου μας στο 4ο Πανελ-
λήνιο Μαθητικό Θεολογικό Συνέδριο: «Η θεολο-
γία διαλέγεται με τον σύγχρονο κόσμο». Η ομάδα 
μας αποτελούνταν από εννέα μαθητές: την Μάρ-
θα Δημητράτου, την Ελένη Δήμου, την Κάσση 
Τσακαγιάννη, τον Αλέξανδρο Λώρα, τον Γιώργο 
Σακελαρόπουλο, τον Δημήτρη Λεούση, τον Κων-
σταντίνο Γκιόκα και τον Ευάγγελο Κωνσταντινί-
δη. Αλλά και τους δύο θεολόγους του Σχολείου 
μας κ. Φ. Τακόπουλο και κ. Κ. Τσιώρη.

Οι εργασίες του Συνεδρίου πραγματοποιήθη-
καν στο Συνεδριακό Κέντρο Ν. Καζαντζάκης. Εκεί 
το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα είχε 
μία εξαιρετική παρουσία και από τους δύο εκπρο-
σώπους του, το Κολλέγιο Αθηνών και το Κολλέγιο 
Ψυχικού, ενώ δεχτήκαμε συγχαρητήρια από τον 
Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν τέσσερις ερ-
γασίες μας: 1) Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, 

ιστορία-συστήματα-προοπτικές (Ε. Κωνσταντινί-
δης και Κ. Γκιόκας), 2) Το προσφυγικό ζήτημα και 
η δράση της Εκκλησίας (Ε. Δήμου, Ι. Ζερβάκη, Κ. 
Τσακαγιάννη), 3) Οι τρεις νέοι Όσιοι του Αθωνι-
κού Μοναχισμού (Δ. Λεούσης, Α. Λώρας, Γ. Σα-
κελλαρόπουλος, Α. Σαραντόπουλος, Α. Ταπρα-
ντζής) και 4) Ορθοδοξία, Ρωμαιοκαθολικισμός και 
Προτεσταντισμός, θεολογικές διαφορές και διά-
λογος (Μ. Δημητράρου, Γ. Λύρας, Α. Χατζηελευ-
θεριάδου).

Την Κυριακή, τελευταία μέρα του ταξιδιού, 
αφήσαμε το ξενοδοχείο νωρίς, εκκλησιαστήκαμε 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά και αναχωρήσαμε 
για το ενυδρείο της Κρήτης το οποίο προσέθεσε 
μία ακόμη ευχάριστη εμπειρία σε αυτό το ταξίδι.

Συμπερασματικά, η συμμετοχή σε ένα τόσο ση-
μαντικό Συνέδριο ήταν τιμή για όλους μας. Αλλά 
το πιο σπουδαίο από όλα ήταν οι φιλίες που δη-
μιουργήθηκαν και οι στιγμές που μοιραστήκαμε 
τόσο με τους συμμαθητές αλλά και τους καθηγη-
τές μας που θα μας ακολουθούν για μία ζωή. 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΛΕΓΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ

Κρήνη Μοροζίνι, 
Ηράκλειο

ΣΤΟ 4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ16-17 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, Α5
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ΔΙΑΝΥΟΝΤΑΣ ΠΛΕΟΝ το τρίτο έτος μας ως 
ενεργά μέλη του Ομίλου και έχοντας απο-

κτήσει μία σφαιρική άποψη για την προσφορά του 
ομίλου σε εμάς του μαθητές, θα θέλαμε να μοιρα-
στούμε κάποιες σκέψεις μας….

Η ιδέα που είχαμε ως μαθητές της Ά  Λυκείου για 
τον όμιλο ήταν αρκετά επιφανειακή, ωστόσο με-
τά από τρία χρόνια συνεχούς παρουσίας μας στον 
όμιλο, ενσωματωθήκαμε γρήγορα στην οικογένεια 
του ομίλου. Μέσα από εργασίες, που μας ανατέθη-
καν για κοινωνικά κυρίως θέματα, που άπτονται 
συγχρόνων προβληματισμών, αλλά και λάβαμε πο-
λύτιμες γνώσεις για την Εκκλησία και το κοινωνι-
κό της έργο. Επίσης, μέσω των επισκέψεων σε δι-

εθνείς οργανισμούς στην έδρα τους, στην Γενεύη 
και το Στρασβούργο ενημερωθήκαμε για το πολυ-
διάστατο έργο τους, από εργαζομένους σε αυτούς 
για τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους, όπως για 
παράδειγμα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. 

Ο ΟΜΙΛΟΣ για μία ακόμη χρονιά επισκέφθηκε την 
πόλη του Στρασβούργου και της Γενεύης. Η επίσκε-
ψη διήρκεσε τέσσερις ημέρες και συμμετείχαν σα-
ράντα μαθητές από το Λύκειο του Κολλεγίου Αθη-
νών. Ο Αρχιμανδρίτης π. Χρ. Συμεωνίδης, ο κ. Φ. 
Τακόπουλος, η κ. Μ. Βενετάκη και η Αναπληρώ-
τρια Διευθύντρια του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών 
κ. Μ. Τσιτσά συνόδευσαν τους μαθητές.

ΤΩΝ 
ΣΤΕΛΛΑΣ 

ΓΕΡΟΝΤΗ Γ1, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΤΣΟΥΝΗ, Γ4 
ΚΑΙ 

ΕΥΗΣ 
ΓΑΤΣΟΥΛΗ, Β1

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
▲ Από την ξενάγηση στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΝΕΥΗ
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Η εκπαιδευτική επίσκεψη του Ομίλου περιλάμ-
βανε επισκέψεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (WWC), στην 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυ-
γες (UNHCR), στον Διεθνή Οργανισμό Μετανά-
στευσης (IOM), στον Διεθνή Οργανισμό Ηνωμέ-
νων Εθνών, στο Μουσείο του Ερυθρού Σταυρού, 
στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθο-
δόξου Θεολογίας στο Chambésy και παρακολού-
θηση της Θείας Λειτουργίας. Επιπλέον, εκτός από 
σπουδαίους χώρους που στεγά-
ζονται όλα τα προαναφερθέ-
ντα, απολαύσαμε εξίσου όμορ-
φα αξιοθέατα σε πόλεις όπως το 
Στρασβούργο, τη Βέρνη, τη Βα-
σιλεία και τη Γενεύη (Καθεδρι-
κός Αγίου Πέτρου, σπίτι Καπο-
δίστρια, Πανεπιστήμιο).

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΕΠΙΣΚΕ-

ΨΗ ήταν «εμπειρία ζωής»! Μια 
ευκαιρία να γνωρίσουμε νέους 
πολιτισμούς και να συνανα-
στραφούμε με ανθρώπους δια-
φορετικής κουλτούρας. Αντλή-
σαμε πολλές γνώσεις για τις 
οικουμενικές σχέσεις και προ-
βληματιστήκαμε για τις δυσκο-
λίες της σύγχρονης κοινωνίας 

(προσφυγικό, μεταναστευτικό). Οι επισκέψεις μας 
σε μουσεία και οργανισμούς αποτέλεσαν ένα ανα-
ντικατάστατο είδος βιωματικής εκπαίδευσης, κα-
θώς αντιληφθήκαμε τη σπουδαιότητα στην αλλη-
λεπίδραση που υπάρχει μεταξύ των λαών και των 
ανθρώπων και πώς τελικά όσο διαφορετικοί και αν 
είμαστε ως άνθρωποι στη διάρκεια της ζωής μας, 
όλοι έχουμε την ίδια «αρχή» και το ίδιο «τέλος». 
Είναι μια εκπαιδευτική επίσκεψη που πραγματικά 
όλοι αξίζει να πραγματοποιήσετε! 

Οι επισκέψεις 
μας σε μουσεία 

και οργανισμούς 
αποτέλεσαν ένα 

αναντικατάστατο 
είδος βιωματικής 

εκπαίδευσης, καθώς 
αντιληφθήκαμε τη 

σπουδαιότητα στην 
αλληλεπίδραση που 

υπάρχει μεταξύ
των λαών

24-28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ στο Περιβόλι της Παναγίας, 
το Άγιο Όρος, ήρθε ως επιστέγασμα και ολο-

κλήρωση του πολιτιστικού προγράμματος «Άγιον 
Όρος: ιστορία, παράδοση, πολιτισμός». Η Αθωνι-
κή Πολιτεία αποτελεί το σημαντικότερο ορθόδοξο 
καταφύγιο ασκητικής ζωής και πνευματικής ανά-
τασης. Το ταξίδι ξεκίνησε από την Ουρανούπολη, 
το επίνειο του Αγίου Όρους, όπου παραλάβαμε το 
«Διαμονητήριο», το έγγραφο που μας επιτρέπει την 
τετραήμερη παραμονή μας στο Άγιον Όρος.

Κατά την πορεία μας χωριστήκαμε σε δυο ομά-
δες, η πρώτη ομάδα με επικεφαλής τους καθηγητές 
μας κ. Φ. Τακόπουλο και κ. Α. Ιωάννου και η δεύ-
τερη με επικεφαλής τους κ. Κ. Τσιώρη και κ. Αλ. 
Μαναρίδη. Επιβιβαστήκαμε στο «Αγία Άννα», το 
ταχύπλοο που μεταφέρει τους προσκυνητές στην 
χερσόνησο του Άθω. Πλησιάζοντας στο Περιβό-
λι της Παναγιάς αναρωτιόμαστε τι να ήταν άραγε 
αυτό που έσπρωξε τον άνθρωπο εκεί; Ήταν η πί-
στη στον Θεό και στην ψυχή; Η αδυναμία συμβίω-

σης με τον κόσμο το δικό μας; Οι ενοχές για κάποια 
ανομήματα, που θέλησε να κρύψει κάτω από το ρά-
σο με την ελπίδα μιας συγχώρεσης από τον Δημι-
ουργό του; Ή μήπως θέλησε να φτάσει τον ουρανό;

Αφού ελλιμενιστήκαμε, η πρώτη ομάδα έφτα-
σε στην Ιερά Μόνη Γρηγορίου και η δεύτερη στην 
Ιερά Μονή Καρακάλλου, απ’ όπου και ξεκίνησε το 
προσκύνημα μας. Πρώτη δραστηριότητα αποτέλε-
σε η πεζοπορία προς την Μόνη Σίμωνος Πέτρας. 
Ένα ονειρικό μονοπάτι παράλληλο προς την ακτο-
γραμμή με μαγευτική θέα. Βλέποντας την «σκαρ-
φαλωμένη» αυτή μόνη χτισμένη από θαύμα, ένα 
τεράστιο αρχιτεκτονικό επίτευγμα, όλοι μας κο-
ντοστάθηκαμε παρατηρώντας με δέος, αισθανό-
μενοι την πνευματική και θρησκευτική ανάταση. 
Το επόμενο πρωί συμμετείχαμε στην πρωινή ακο-
λουθία και στην Θεία Λειτουργία, ακολούθησε η 
καθιερωμένη τράπεζα, ενώ με το πέρας της τρα-
πέζης βοηθήσαμε στα διακονήματα, τις εργασίες 
των μοναχών. Την επόμενη ημέρα η πρώτη ομά-

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
▲ Στην Ιερά Μονή Καρακάλλου

Η Αθωνική Πολιτεία 
αποτελεί το 

σημαντικότερο 
ορθόδοξο καταφύγιο 

ασκητικής ζωής 
και πνευματικής 

ανάτασης. 

Το Άγιον Όρος. 
είναι το κομμάτι 

της ελληνικής γης, 
ο προμαχώνας της 
Ορθοδοξίας, που 

κρύβει πνευματικούς, 
ιστορικούς και 
καλλιτεχνικούς 

θησαυρούς.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 
ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΤΟΥ
ΑΡΗ 

ΣΠΑΡΤΑΛΗ, Β6
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δα μετέβη στις Καρυές, την πρωτεύουσα του Αγί-
ου Όρους, όπου προσκυνήσαμε το Πρωτάτο, όπου 
φυλάσσεται η εφέστιος εικόνα της Παναγίας «Άξι-
ον Εστίν», την σκήτη του Αγίου Ανδρέα. Κατά την 
πεζοπορία προς την Μόνη Ιβήρων, ακολουθήσαμε 
ένα κατάφυτο μονοπάτι, μέσω του οποίου περά-
σαμε από το ασκητήριο του Αγίου Παϊσίου. Φτά-
νοντας στην Μόνη Ιβήρων, προσκυνήσαμε την 
Παναγία την Πορταΐτισσα, θαυμάσαμε την βυζα-
ντινή αρχιτεκτονική, όπως αποτυπωνόταν στους 
τρούλους των εκκλησιών και τα παλαιά τμήματα 
των οχυρωματικών έργων που κατασκευάστηκαν 
για προστασία από τους πειρατές. Ακολούθησε ο 
Εσπερινός και πριν την κατάκλιση, οι μοναχοί μας 
ξενάγησαν στους θησαυρούς της Μονής, στα θρη-
σκευτικά αντικείμενα και στα εικονίσματα ανεκτί-
μητης καλλιτεχνικής και πολιτιστικής αξίας.

Αφιερώσαμε την τελευταία ημέρα του προ-
σκυνήματος στην Ιερά Μονή Καρακάλλου, 
στην οποία είδαμε τα αμπέλια των μοναχών, κα-
θώς και τον Πύργο στο εσωτερικό της Μονής με 
το σύνολο των θησαυρών που κατέχει. Τέλος, 
με minibus κινηθήκαμε στους χωματόδρομους 
της χερσονήσου παρατηρώντας την θέα κατευ-
θυνόμενοι προς την Δάφνη από όπου και μέσω 
θαλάσσης αποχωρήσαμε από το Άγιον Όρος. 
Έτσι ολοκληρώθηκε το προσκύνημα μας σ’ αυτό 
το κομμάτι της ελληνικής γης, τον προμαχώνα της 
Ορθοδοξίας, που κρύβει πνευματικούς, ιστορικούς 
και καλλιτεχνικούς θησαυρούς.

Η δεύτερη ομάδα από την Μονή Καρακάλλου 
κατευθύνθηκε στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος με 
μία ενδιάμεση στάση στον Μυλοπόταμο, τον αρ-
χαίο αμπελώνα της Μονής Μεγίστης Λαύρας, όπου 
όσοι ήθελαν προμηθεύτηκαν καλό και φθηνό αγιο-
ρείτικο κρασί. Επόμενο κατάλυμα ήταν η Ιερά Μο-

νή Παντοκράτορος. Εδώ είχαμε την ευκαιρία να 
βοηθήσουμε στην προετοιμασία του φαγητού και 
να γίνουμε δεκτοί με μεγάλη εγκαρδιότητα από τον 
ηγούμενο της Μονής Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ. Ξε-
χωριστή ήταν η συνάντηση που είχαμε και οι δύο 
ομάδες μαζί το Σάββατο το πρωί με τον πατέρα Ευ-
θύμιο, ασκητή στην έρημο της Καψάλας. Στη συ-
νέχεια ακολούθησε η επίσκεψή μας στην Αθωνιά-
δα σχολή και ένας μικρός ποδοσφαιρικός αγώνας 
με τους μαθητές της Σχολής.. Το τελευταίο βράδυ 
του προσκυνήματός μας μείναμε στην Ιερά Μο-
νή Ιβήρων,όπου προσκυνήσαμε την Θαυματουργή 
Εικόνα της Παναγίας και ξεναγηθήκαμε στο πολύ 
σπουδαίο Σκευοφυλάκιο της Μονής,. Έτσι την Κυ-
ριακή μετά την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία και 
την τράπεζα πήραμε το δρόμο της επιστροφής για 
το λιμάνι της Δάφνης, γεμάτοι εμπειρίες και εντυ-
πώσεις από το Περιβόλι της Παναγίας, που θα μας 
συνοδεύουν για πάντα… 

ΕΠΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
στις Καρυές με 

τον Πρωτεπιστάτη 
του Αγίου 

Όρους πατέρα 
Χριστοφόρο 

Ιβηρίτη στην Ιερά 
Επιστασία του 
Αγίου Όρους.

ΕΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ
στην Ιερά Μονή 

Ιβήρων.

ΚΑΤΩ
στην Ιερά Μονή 
Σίωμνος Πέτρας.

19-22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
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ΕΞΌΡΜΗΣΗ

ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, έτσι και εφέτος, ομάδα 
μαθητών και μαθητριών του Λυκείου του Κολ-

λεγίου Αθηνών συμμετείχε σε τριήμερη εξόρμηση 
με προορισμό, αυτή την φορά, τη νήσο της Κω. Οι 
εξορμήσεις είναι, στην ουσία, επισκέψεις του Σχο-
λείου μας, σε ετήσια βάση, με σκοπό την οικονο-
μική και υλική στήριξη ορισμένου σχολείου της 
επαρχίας, το οποίο συνήθως αντιμετωπίζει σοβα-
ρά προβλήματα, λόγω φυσικών καταστροφών που 
έχει υποστεί. Η Εξόρμηση, θεσμός πια του σχολεί-
ου μας, είχε ξεχωριστή σημασία τη εφετινή χρονιά: 
το Κολλέγιο έχει αφιερώσει το σχολικό έτος 2017-
2018 στις αρετές της αλληλεγγύης, της κοινωνική 
ευποιίας και συλλογικής προσφοράς.

Φέτος, ορίστηκε ως σχολείο – αποδέκτης της 
στήριξης του Κολλεγίου Αθηνών το Λύκειο Ζηπα-
ρίου στην Κω, που έχει πληγεί σοβαρότατα από τον 
πρόσφατο σεισμό που υπέστη το νησί. Με έσοδα 
που συγκεντρώθηκαν από το εφετινό Πανηγύρι, το 
Κολλέγιο Αθηνών ενίσχυσε το Λύκειο Ζηπαρίου σε 
οπτικοακουστικό υλικό, με τέσσερις φορητούς υπο-
λογιστές, έναν προβολέα, και μια οθόνη προβολής 
τοίχου. Στην εφετινή εξόρμηση στην Κω συμμετεί-
χαν τριάντα τρεις μαθητές, κυρίως από την Α’ Λυ-
κείου, μαζί με εκπροσώπους του 15μελούς συμβου-

λίου/ της Μαθητικής Κοινότητας. Την αποστολή 
συνόδευσαν ο κ. Δ. Τσελέντης, Συνδιευθυντής και 
Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών, η κα Τσι-
τσά, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Λυκείου Κολλε-
γίου Αθηνών και οι εκπαιδευτικοί Αρχιμανδρίτης 
π. Χρ. Συμεωνίδης, Δ. Γκαβέρας και Ε. Χαρατσής.

ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 19/4 φτάσαμε αεροπορι-
κώς στην Κω και εγκατασταθήκαμε στο ξενοδο-
χείο μας. Έπειτα, επισκεφτήκαμε το Ασκληπιείο της 
Κω και, χάρη στον ξεναγό μας, μάθαμε ενδιαφέρο-
ντα στοιχεία για την ιστορία και την χρήση αυτού 
στις παλαιότερες εποχές. Μετά το μεσημέρι ήμα-
σταν ελεύθεροι να περπατήσουμε, να γευματίσου-
με, ή να ξεκουραστούμε, απολαμβάνοντας φυσικά 
την πόλη και την όμορφη θάλασσα.

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, μετά από σύντομη ξενάγηση 
εντός «ρωμαϊκής οικίας» (“Casa Romana”), επισκε-
φτήκαμε το Λύκειο Ζηπαρίου. Εκεί, μαθητές και κα-
θηγητές μας περίμεναν ανυπόμονα στο προαύλιο 
του σχολείου, επιφυλάσσοντάς μας μια θερμότα-
τη υποδοχή. Μετά τους σύντομους χαιρετισμούς 
από τη διεύθυνση και τους εκπροσώπους του κάθε 
σχολείου, είχε έρθει η ώρα για το πραγματικό νό-

ΣΤΗΝ ΚΩ
ΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ 
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ, Γ5

Η Εξόρμηση, ως θεσμός του Σχολείου μας, είχε ξεχωριστή σημασία 
τη εφετινή χρονιά μια και το Κολλέγιο έχει αφιερώσει 
το σχολικό έτος 2017-2018 στις αρετές της αλληλεγγύης, 
της κοινωνική ευποιίας και συλλογικής προσφοράς.

Το Λύκειο του 
Κολλεγίου Αθηνών 

ενίσχυσε το 
Λύκειο Ζηπαρίου,  

που είχε πληγεί 
σοβαρότατα από 

τον πρόσφατο 
σεισμό.
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19 – 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ημα της εξόρμησης. Πολύ γρήγορα δεθήκαμε, γί-
ναμε δηλαδή ένα «σώμα»: γνωριστήκαμε μεταξύ 
μας, συζητήσαμε, γελάσαμε, παίξαμε – ποδόσφαι-
ρο, μπάσκετ, βόλεϊ – και φροντίσαμε να κρατήσου-
με επαφή τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά. Είχαμε κι 
εμείς την ευκαιρία, με τη σειρά μας, να ζήσουμε, 
έστω και για λίγο, τη σχολική ζωή σε ένα μακρι-
νό ελληνικό νησί και να συνειδητοποιήσουμε πως 
οι συμμαθητές μας, παρά τις όποιες δυσκολίες, 
έχουν συγκροτήσει μια δυναμική μαθητική ομά-
δα με δημιουργικότητα, προοπτικές, και πολύ κέφι. 
Έμπρακτη απόδειξη του αληθινού δεσίματός μας 
ήταν οργάνωση, με δική μας πρωτοβουλία, επιπλέ-
ον συνάντησης με τους καινούργιους φίλους μας, 
το ίδιο βράδυ, στην πόλη της Κω.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, το πούλμαν μας οδήγησε στο ορεινό 
χωριό Ζια, ένα μικρό και γραφικό χωριό που προ-
φέρει πανέμορφη θέα όλης τη πόλης της Κω, της 
θάλασσας, και των γύρω νησιών. Έπειτα γευματί-
σαμε στην πόλη, αναχωρήσαμε για το αεροδρόμιο, 
και από εκεί πίσω στην Αθήνα.

ΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Μαθητικής Κοινότητας, αυτή 
έτυχε να είναι η πρώτη μου συμμετοχή σε εξόρμη-
ση με το σχολείο, και μπορώ να πω με σιγουριά πως 
πρόκειται για εμπειρία ζωής, αφού συνδυάζει το τα-
ξίδι και την εκδρομή με την εκτέλεση αγαθού σκο-
πού και με την δημιουργία δεσμών φιλίας με συνο-

μήλικούς μας που, πιθανόν, να μην είχαμε ποτέ την 
ευκαιρία να γνωρίσουμε. Ως μαθητής όμως της Γ’ 
Λυκείου και τελειόφοιτος, αυτή ήταν και η τελευ-
ταία μου εκδρομή με το σχολείο μας. Αξίζει πραγ-
ματικά να συμμετάσχει καθένας στις εξορμήσεις 
του σχολείου, αλλά και στις επισκέψεις-εκδρομές 
γενικότερα, είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερι-
κό. Σίγουρα θα διαβάσατε – ή θα διαβάσετε – για 
πολλές από αυτές στο τεύχος που κρατάτε στα χέ-
ρια σας. Κάθε μια από αυτές είναι από μόνη της 
εμπειρία ζωής: προσφέρει μαγικές στιγμές και συ-
ναισθήματα, που θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμέ-
να στις μνήμες σας… 

Η Εξόρμηση αποτελεί 
εμπειρία ζωής, αφού 
συνδυάζει το ταξίδι 

και την εκδρομή 
με την εκτέλεση 

αγαθού σκοπού και 
με την δημιουργία 
δεσμών φιλίας με 

συνομήλικούς μας που, 
πιθανόν, να μην είχαμε 

ποτέ την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε.



ΑΘΗΝΑΙΟΣ  84 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 8

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εφετινής σχολικής 
χρονιάς 2017-18 πραγματοποιήθηκαν πο-

λυάριθμες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με τη συμ-
μετοχή της College Symphony Orchestra.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Κολλεγίου Αθη-
νών-Κολλεγίου Ψυχικού (College Symphony 
Orchestra - CSO) ιδρύθηκε το 2009 από τον μαέ-
στρο, καθηγητή μουσικής του Κολλεγίου και συν-
θέτη κ. Δημήτρη Μηνακάκη. Στη CSO συμμετέχουν 
μαθητές και απόφοιτοι του Κολλεγίου, καθώς και 
σπουδαστές του Ωδείου του Κολλεγίου Αθηνών- 
Κολλεγίου Ψυχικού. Καθοριστικό παράγοντα στην 
εξέλιξη της Ορχήστρας αποτέλεσε η σύσταση, το 
2012, της Junior College Symphony Orchestra, η 
οποία απευθύνεται στους μαθητές των δύο Δημο-
τικών Σχολείων του Ε.Ε.Ι και αποτελεί το φυτώριο 
της CSO. Σήμερα οι δύο Ορχήστρες έχουν περισ-
σότερα από 70 μέλη με μαέστρο τον καθηγητή μου-
σικής του σχολείου και βιολονίστα Δημήτρη Πα-
παγιαννάκι. Η CSO συμμετέχει συστηματικά στις 
εκδηλώσεις του σχολείου, όπως στο Κονσέρτο της 

Άνοιξης, την Ημέρα της Μουσικής, το Μπαζάρ, το 
Πανηγύρι, εκπαιδευτικές συναυλίες.

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γί-
νει και στα άλλα μουσικά σχήματα του Κολλεγίου, 
όπως η Unplugged Orchestra Rock Band, η Ορ-
χήστρα πνευστών, η Μπάντα κρουστών, η Παιδι-
κή μπάντα κρουστών Drumsticks, όπως επίσης 
και στις Χορωδίες του Κολλεγίου, που καλύπτουν 
πλήθος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, πολλές από 
αυτές σε σύμπραξη με την Oρχήστρα, σε όλη τη 
διάρκεια του σχολικού έτους.

Η ΕΦΕΤΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ CSO ξεκίνησε με την καθιε-
ρωμένη συμμετοχή της στη Χριστουγεννιάτικη Δι-
ασχολική Γιορτή, στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτι-
κου Μπαζάρ, στις 3 Δεκεμβρίου 2017. Η Ορχήστρα, 
μαζί με αυτή των Δημοτικών αλλά και τη Χορωδία, 
ερμήνευσε έργα των Shimomura, Sibelius, καθώς 
και παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα κομμάτια, δί-
νοντας τον εορταστικό τόνο και μεταφέροντας το 
χαρμόσυνο μήνυμα των Χριστουγέννων.

ΤΟΥ
ΑΝΔΡΕΑ

ΤΣΟΛΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ, Α9

COLLEGE SYMPHONY ORCHESTRA
Μια χρονιά γεμάτη μουσική

ΩΔΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Η εφετινή χρονιά 
αποτέλεσε ορόσημο 

για την College 
Symphony Orchestra. 
Έδωσε τη δυνατότητα 

στους μαθητές - 
μουσικούς της 

να συμπράξουν 
με καταξιωμένους 

επαγγελματίες, 
και να συνεργαστούν 

μεταξύ τους 
σε ένα ενιαίο σύνολο
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ παρακολούθησαν 
και οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου «Ιωάννης 
Καρράς», οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν 
σε επαφή με τα όργανα μιας oρχήστρας, αλλά και 
να τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια 
υπό τους ρυθμούς της. Ήταν μια πολύ ευχάριστη 
εμπειρία για όλους.

ΣΤΙΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ το Θέατρο του Κολλεγίου φι-
λοξένησε μια ξεχωριστή εκδήλωση-ορόσημο για 
την Ορχήστρα και όλο το Κολλέγιο. Ήταν μια 
βραδιά πολιτισμού και ανθρωπιάς. Η Εθνι-
κή Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, η College 
Symphony Orchestra και η Χορωδία του Κολ-
λεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού, ένωσαν 
τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν το Σύλλο-
γο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ». Στο 
πρώτο μέρος η CSO και η Χορωδία του Κολλεγί-
ου ερμήνευσαν έργα των Branduardi, Gummerson 
και Jenkins. Στη συνέχεια η Ορχήστρα συμπράτ-
τοντας με μουσικούς της Ορχήστρας της ΕΡΤ ερ-
μήνευσε έργα των Shore και Sibelius, καταλήγο-
ντας με την «Ωδή στη Χαρά» του Beethoven. Στο 
Β΄ μέρος η Ορχήστρα της ΕΡΤ ερμήνευσε έργα των 
Respighi και Bizet, υπό τη μουσική διεύθυνση του 
Αναστάσιου Συμεωνίδη. Η εκδήλωση αυτή, με 
σκοπό να στείλει ένα μήνυμα συμπαράστασης 
σε παιδιά που μάχονται για τη ζωή τους, θα μεί-
νει αξέχαστη στα παιδιά της Ορχήστρας.

ΣΤΙΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ, πραγματοποιήθηκε το καθιε-
ρωμένο ετήσιο «Κονσέρτο της Άνοιξης» με τη 
συμμετοχή και των Χορωδιών του Κολλεγίου. Το 
πρόγραμμα της Ορχήστρας περιλάμβανε ποι-
κίλα έργα, κλασικής μουσικής (Vivaldi, Rossini, 
Offenbach), σύγχρονα, όπως τραγούδια των 
Beatles και αποσπάσματα από τη μουσική του J. 
Williams για την ταινία «Star Wars», αλλά και 
ονειρικές συνθέσεις του Μάνου Χατζιδάκι.

ΣΤΙΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ, η Ορχήστρα πραγματοποίησε 
την πρώτη της εμφάνιση εκτός του Campus του 
Ψυχικού, στον Πολυχώρο Ω2 του εμβληματικού 
κτηρίου του Ωδείου Αθηνών. Η CSO συμμετείχε 
στα εγκαίνια της έκθεσης «IB Arts», στην οποία 
παρουσιάστηκαν τα καλλιτεχνικά δημιουργήμα-
τα των μαθητών του Προγράμματος IB, στο πλαί-
σιο του μαθήματος Arts.

Η ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΛΕΙΣΕ με μια συναυλία για όλους στο 
μεσημβρινό διάλειμμα της Πέμπτης 17 Μαΐου 
2018 στην Charles Bookis Plaza. Ήταν ο καλύτε-

ρος αποχαιρετισμός και μια μελωδική ανάσα πριν 
τις εξετάσεις.

Η εφετινή χρονιά αποτέλεσε ορόσημο για την 
College Symphony Orchestra. Έδωσε τη δυνατό-
τητα στους μαθητές μουσικούς της να συμπρά-
ξουν με καταξιωμένους επαγγελματίες, διεύρυνε 
τους ορίζοντές τους, τους έδωσε τη δυνατότητα να 
συνεργαστούν μεταξύ τους σε ένα ενιαίο σύνολο, 
όπως επίσης να συνεργαστούν και με άλλους μα-
θητές του σχολείου στο πλαίσιο σημαντικών εκ-
δηλώσεων για το Κολλέγιο, προώθησε δεξιότη-
τες ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης, μα πάνω απ’ 
όλα τους χάρισε μοναδικές στιγμές χαράς και ικα-
νοποίησης για τα αποτελέσματα των προσπαθει-
ών τους. Το ραντεβού ανανεώνεται για την επό-
μενη σχολική χρονιά με περισσότερη μουσική και 
καινούριες ιδέες! 

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΔΙΔΑΞΏ
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ, 
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.
ΠΡΏΤΙΣΤΏΣ ΟΜΏΣ ΜΟΥΣΙΚΗ,
ΑΦΟΥ ΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ              ΠΛΑΤΏΝ

Στον Πολυχώρο 
Ω2 του 

εμβληματικού 
κτηρίου του 

Ωδείου Αθηνών
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«Θα στηρίξουμε το μέλος [της κοινωνίας] που είναι πραγματικά άρρωστο στην ψυχή ή στο σώμα με την αγάπη και την 
εύνοια που αρμόζει στον Πατέρα», υπογραμμίζει ο Μέγας Βασίλειος.

Σεβαστοί καθηγητές, αγαπητοί συμμαθητές, κυρίες και κύριοι,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΕΥΓΝΩ-
ΜΩΝ για την προσοχή και το εν-

διαφέρον που δείχνετε για το αδιαμφι-
σβήτητο φιλανθρωπικό έργο των Τριών 
Ιεραρχών, το οποίο αποτελεί και το θέ-
μα της σημερινής εκδήλωσης. Μου είναι 
ωστόσο δύσκολο, στα στενά όρια μιας 
ομιλίας, να αναδείξω την αλληλεγγύη 
που επέδειξαν οι τρεις αυτοί μέγιστοι 
φωστήρες της Εκκλησίας μας, καθώς οι 
γνώσεις που απαιτούνται υπερβαίνουν 
τη μαθητική μου ιδιότητα. Είναι γνωστό, 
κυρίες και κύριοι, πως η εύρυθμη λει-
τουργία της κοινωνίας ανέκαθεν στηρι-
ζόταν στις αρμονικές σχέσεις μεταξύ των 
μελών της. Σημαντικότατο ρόλο για την 
επίτευξη αυτής της λειτουργικής συνύ-
παρξης των ανθρώπων διαδραματίζουν 
η φιλανθρωπία και η αλληλεγγύη. Αυ-
τές είναι και το μέσον για την αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων του σύγχρονου 
κόσμου. Παράδειγμα προς μίμηση απο-
τελούν οι Τρεις Ιεράρχες, με τα λόγια και 
τα έργα τους.

Ζούμε σε έναν κόσμο που μαστίζε-
ται από ποικίλες κοινωνικές ανισότη-
τες. Έναν κόσμο που έχει θεοποιήσει το 
χρήμα, που δίνει έμφαση στο έχειν και 
όχι στο είναι. Ζούμε σε έναν κόσμο, όπου 
το ατομικό συμφέρων κυριαρχεί επί του 
συλλογικού, όπου η φτώχεια και η ανέ-
χεια αποτελούν τον κανόνα, ενώ η ευζω-
ία την εξαίρεση. Ζούμε σ’ έναν κόσμο, 
όπου κάποιοι άγχονται για τη μεγιστο-
ποίηση της σωματικής και της ψυχικής 
τους ευχαρίστησης, ενώ άλλοι απελπι-
σμένοι πασχίζουν απλώς να επιβιώσουν. 

Και μένουμε εντούτοις άπραγοι. Σε τέ-
τοιο κόσμο όμως, ζούσαν και ο Γρηγόρι-
ος ο Θεολόγος, ο Βασίλειος ο Μέγας και 
ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και δεν έμει-
ναν άπραγοι. Έθεσαν ως στόχο ζωής τη 
συμπαράσταση προς τον συνάνθρωπο 
που την έχει ανάγκη και την υπεράσπι-
ση των φτωχών λαϊκών τάξεων. «Ο πει-
νασμένος λειώνει, ο γυμνός ξεπαγιάζει, 
ο χρεώστης πνίγεται από τα χρέη και συ 
αναβάλλεις την ελεημοσύνη για το μέλ-
λον;» ερωτά ο Μέγας Βασίλειος.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ, κυρίες 
και κύριοι, μπορούμε να δείξουμε όλοι 
μας ως σύνολο, αλλά και ο καθένας ξε-
χωριστά. «Η ελεημοσύνη δεν αφορά μό-
νο τους πλουσίους, αλλά και τους φτω-
χούς», λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος̇  

«η αξία της δεν είναι ανάλογη με το 
ποσό που προσφέρεται, αλλά με τη 
δυνατότητα και την προαίρεση αυ-
τού που το προσφέρει», υπογραμμί-
ζει. Αυτή η στάση ζωής είναι διαχρονι-
κή: Έστω και μικρή να είναι η προσφορά, 
σε συνδυασμό με τη συμβολή όλων, έχει 
τη δύναμη να εξισορροπήσει τις κοινω-
νικές ανισότητες, να νικήσει την αδικία 
και να δώσει ελπίδα στον συνάνθρω-
πο. Για αυτό, όπως υποδεικνύει ο Θεο-
λόγος, «άπλωσε τα χέρια σου, όχι στον 
ουρανό, αλλά στα χέρια των φτωχών». 
Αυτό έκαναν πράξη οι τρεις ποιμένες 
της Εκκλησίας μας: ο Μέγας Βασίλει-
ος και ο Άγιος Ιωάννης ίδρυσαν νοσο-
κομεία, περιέθαλψαν ασθενείς, βοήθη-
σαν τους μη έχοντες, καθιέρωσαν αυτό 
που αποκαλούμε «κοινωνικές υπηρεσί-
ες». Ο δε Γρηγόριος ο Θεολόγος αγωνί-
στηκε με τον λόγο, για να περιορίσει το 
κακό και την αδικία. Αυτούς οφείλουμε 
να θαυμάζουμε και να μιμούμαστε, γιατί 
όπως τα δεινά της ιστορίας εμφανίζονται 
ξανά και ξανά, έτσι και οι φιλανθρωπι-
κές πράξεις των ανθρώπων ανά την ιστο-
ρία οφείλουν να επαναλαμβάνονται από 
εμάς και τα παιδία μας.

Σε τι συνίσταται, όμως, η ύψιστη αυ-
τή σημασία της κοινωνικής ευποιίας στις 
μέρες μας; Η αλληλεγγύη ωφελεί τό-
σο αυτόν που την δέχεται, όσο και αυ-
τόν που την προσφέρει. Πολλές φορές 
βοηθώντας τον πλησίον που υποφέρει, 
του δίνουμε ελπίδα και προάγουμε τη 
σωματική αλλά και την πνευματική του 
υγεία. Επιφέρουμε την ειρήνη και κατα-

ΡΗΤΟΡΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΘΕΜΑ:

Ο καθένας πρέπει να χρησιμοποιεί τα χαρίσματα που έχει προς το κοινό συμφέρον, είτε σοφία είτε εξουσία ή 
πλούτο ή οποιοδήποτε άλλο χάρισμα διαθέτει. Ι. Χρυσοστόμου, Εἰς Ματθαῖον ὁμιλία ΟΖ, 3, PG 58, 706

Οι Τρεις Ιεράρχες με τον λόγο και το έργο τους προβάλλουν την φιλανθρωπία και την αλληλεγγύη ως ύψι-
στη προσωπική και συλλογική αξία. Ποια η σημασία αυτής της στάσης ζωής για την αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων στον σύγχρονο κόσμο;

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, Α3
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πολεμούμε την ανισότητα μεταξύ των 
φυλών και τον ρατσισμό. Όπως ο Χρυ-
σόστομος τάχθηκε κατά της δουλείας, 
έτσι και εμείς οφείλουμε να περιορίσου-
με τον ρατσισμό έναντι ανθρώπων που 
θεωρούνται κατώτεροι. Να συμπαρα-
σταθούμε σε όσο το δυνατόν περισσό-
τερους έχουν ανάγκη: «Τόσους αδικείς, 
όσους θα μπορούσες να βοηθήσεις και 
δεν τους βοηθάς», τονίζει ο Άγιος Βασί-
λειος. Μεγάλη, όμως, είναι και η χαρά 
αυτού που βοηθάει· όπως αναφέρει και 
ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, «πολύ περισ-
σότερο χαίρεται αυτός που δίνει απ’ ότι 
οι άλλοι που παίρνουν». Ασκώντας την 
αρετή της ελεημοσύνης, κάνουμε μικρά 
βήματα για να πλησιάσουμε στην ύψιστη 
μορφή τελειότητας, τη θέωση. Γιατί «την 
φιλανθρωπία χαίρεται ο Θεός περισσό-
τερο απ’ όσο όλα τα άλλα, διότι είναι δώ-
ρο δικό του, δώρο καθαρό, που προκα-
λεί την ανταπόδοση του Θεού», εξηγεί ο 
Θεολόγος. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, 
είμαστε σε θέση να ομοιάσουμε περισ-
σότερο στην εικόνα του Θεού, αλλά και 
να αντιμετωπίσουμε την αδικία, τον ρα-
τσισμό, τον πόλεμο και την καταπάτηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ, θα ήθελα να επανέλθω στη 
σημασία της φιλανθρωπίας: Ο Σολομών, 
αιώνες πριν τη γέννηση του Ιησού, ανα-
φέρει: «Όποιος ελεεί φτωχό, δανείζει τον 
Θεό». Ο ίδιος ο Ιησούς, αργότερα, εξηγεί 
πως αυτός που έκανε πράξεις για να βο-
ηθήσει τον πλησίον του που ταλαιπωρεί-
ται, τις έκανε για τον ίδιο τον Θεό. Τετρα-
κόσια χρόνια μετά, ο Μέγας Βασίλειος 
αναφέρει ότι «ο ελεήμονας μοιάζει με την 
πολύκαρπη ελιά: όσο πιο άφθονη ελεη-
μοσύνη σκορπίζει, τόσο πιο θαλερός και 
καρποφόρος γίνεται». Εμείς, σήμερα, κα-
λούμαστε να θέσουμε τις βάσεις για έναν 
νέο κόσμο. Έναν κόσμο που θα δίνει έμ-
φαση στο είναι και όχι στο έχειν. Έναν 
κόσμο, όπου το συλλογικό συμφέρον θα 
επικρατεί επί του ατομικού. Έναν κόσμο, 
όπου η ευτυχία των ανθρώπων θα απο-
τελεί τον κανόνα και η φτώχεια την εξαί-
ρεση. Γιατί έτσι θα διαιωνίσουμε το έργο 
των Τριών Ιεραρχών.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

ΡΗΤΟΡΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΘΕΜΑ:

«Αλλά όποιες και αν είναι οι πολιτικές αποφάσεις, ο αγώνας των Ελλήνων έχει 
καταστεί κοινός αγώνας όλων των εθνών. Φαίνεται πως τα αθάνατα ονόματα 
των Σπαρτιατών και των Αθηναίων κέρδισαν τη συμπάθεια όλου του κόσμου. 
Σε όλα τα μέρη της Ευρώπης έχουν συσταθεί Επιτροπές για τη βοήθεια των Ελ-
λήνων, οι συμφορές και τα ανδραγαθήματα των οποίων έστρεψαν την προσο-
χή όλων στην ελευθερία τους…».
FRANÇOIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND, Υπόμνημα περί της Ελλάδος Η συμβο-
λή των Φιλελλήνων στον αγώνα του ελληνικού έθνους για την ανεξαρτησία.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ εδώ προ-
κειμένου να γιορτάσουμε την απελευ-
θέρωση των Ελλήνων από τους Οθω-
μανούς, την αποτίναξη του τουρκικού 
ζυγού για τη σύσταση Ελληνικού Κρά-
τους. Εκ των πραγμάτων, η 25η Μαρτί-
ου αποτελεί ενδεχομένως την πιο ση-
μαντική ημερομηνία στην ιστορία της 
Νεότερης Ελλάδας, ως αφετηρία της 
εθνικής παλιγγενεσίας. Έχοντας την 
τιμή να αναπτύξω τις απόψεις μου σε 
μια τέτοια περίσταση παρά τη μαθητι-
κή μου ιδιότητα, θα επιχειρήσω να το-
ποθετηθώ πάνω στο ζήτημα με τη δέ-
ουσα επιμέλεια.

Αδιαμφισβήτητα, η μελέτη των γε-
γονότων του ’21 από την Επανάσταση 
στη Μολδοβλαχία μέχρι τη θριαμβευ-
τική νίκη των Ελλήνων μας απασχο-
λεί από την πρωτοβάθμια κιόλας εκ-
παίδευση. Ως μαθητές, από τις πρώτες 
τάξεις του δημοτικού γνωρίζουμε τον 
Κολοκοτρώνη, τον Κανάρη, τον Μπό-
τσαρη, την Μπουμπουλίνα και το σύ-
νολο των ηρώων της Επανάστασης. Δι-
δασκόμαστε στο μάθημα της ιστορίας 
τα κατορθώματά τους που οδήγησαν 
σε νίκες καθοριστικές για την έκβαση 
του Αγώνα. Ωστόσο, αυτό που μάλλον 
αγνοούμε ή για το οποίο αναρωτιόμα-
στε είναι το γιατί η επανάσταση έλαβε 
χώρα τη συγκεκριμένη χρονική περίο-
δο, έπειτα από τέσσερις αιώνες Τουρ-
κοκρατίας, καθώς και ποιες συνθήκες 
τη βοήθησαν να ανθίσει και -εντέλει- 
να πραγματωθεί.

Εάν αναλογιστούμε τις κοινωνικο-

πολιτικές συνθήκες της εποχής εκεί-
νης, μπορούμε εύκολα να συμπερά-
νουμε τη δεινή θέση των Ελλήνων. Ο 
ελληνικός λαός διένυε το δικό του Με-
σαίωνα, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη ζού-
σε το απόγειο της Αναγέννησης. Όσο ο 
Ευρωπαίος προόδευε αφήνοντας πίσω 
τον σκοταδισμό του Μεσαίωνα, ο Έλ-
ληνας ήταν αμόρφωτος και φαινομε-
νικά ανίσχυρος απέναντι στον Σουλ-
τάνο. Παρ’ όλα αυτά, οι Έλληνες ήταν 
προικισμένοι με θέληση, την αρετή που 
σε υποχρεώνει να νικήσεις, όταν η λο-
γική σου λέει πως έχασες.

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και η ακατανί-
κητη επιθυμία του Έλληνα για ελευ-
θερία σύντομα απέκτησαν πνευματι-
κό υπόβαθρο. Ο Διαφωτισμός, κίνημα 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΚΑΛΗ, Β6
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που χαρακτηριζόταν από την απόρρι-
ψη κάθε αυθεντίας και την κριτική κά-
θε υφιστάμενης γνώσης σε συνδυασμό 
με το Κοινωνικό Συμβόλαιο του Ζαν 
Ζακ Ρουσσώ και του Τζον Λοκ έδωσαν 
το έναυσμα για εθνικές εξεγέρσεις σε 
όλη την Ευρώπη, με την ελληνική να 
μην αποτελεί εξαίρεση. Πώς όμως οι 
υποδουλωμένοι, αγράμματοι Έλληνες 
ήρθαν σε επαφή με την ιδεολογία που 
ασπάζονταν οι Διαφωτιστές;

ΤΟ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ και πολυσήμαντο αυ-
τό έργο ανέλαβαν οι φιλέλληνες, ξέ-
νοι υπήκοοι που έτρεφαν βαθιά αγά-
πη για τη χώρα μας και τον πολιτισμό 
της. Ο όρος «φιλέλλην» απαντά για 
πρώτη φορά στον Ηρόδοτο και αφο-
ρά ξένους ηγεμόνες που αγαπούσαν 
τους Έλληνες. Τον 19ο αιώνα, ο κλα-
σικισμός και ο απαράμιλλος θαυμα-
σμός του αρχαιοελληνικού πολιτισμού 
ευνόησαν την ανάπτυξη του φιλελλη-
νισμού, ενώ ο ρομαντισμός, δηλαδή η 
πρόκληση ισχυρής συγκίνησης μέσω 
της τέχνης έδωσε επιπρόσθετη ώθηση 
στο κίνημα. Η προσφορά των φιλελλή-
νων στην Επανάσταση του 1821 υπήρξε 
καταλυτική. Κατ’ αρχάς, η υλική συνει-
σφορά ξένων σε είδη πρώτης ανάγκης 
για τον άμαχο πληθυσμό και κυρίως σε 
τρόφιμα ήταν συγκινητική. Παράλλη-
λα, η συμβολή ξένων στρατευμάτων και 
στόλων σε μάχες εναντίον των Οθωμα-
νών άλλαξε σε ένα βαθμό τον ρου της 
ιστορίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η Ναυμαχία του Ναβαρίνου, 
γεγονός μείζονος σημασίας για την τε-
λική έκβαση του Αγώνα της Ελληνικής 
Ανεξαρτησίας.

Η ηθική στήριξη των φιλελλήνων 
αποτελεί επίσης έναν παράγοντα που 
χρήζει επισήμανσης, καθώς τόνωσε τον 
πατριωτισμό των Ελλήνων, τροφοδο-
τώντας έτσι περαιτέρω τον Αγώνα. Ο 

Βίκτωρ Ουγκώ υπήρξε ένας από τους 
πλέον όψιμους Ευρωπαίους διανοού-
μενους που έλαβαν φιλελληνική στάση 
στο ελληνικό ζήτημα, όντας ένας από 
τους συνεπέστερους των υποστηρικτών 
του νεότευκτου Ελληνικού Κράτους. Η 
ποιητική του συλλογή «Ανατολίτικα» 
είναι εμπνευσμένη από την ελληνική 
επανάσταση και περιλαμβάνει το περί-
φημο «Ελληνόπουλο», το «Ναβαρίνο» 
και το «Les têtes du serail» που σχετί-
ζεται με την Έξοδο του Μεσολογγίου. 
Φανερά συγκινημένος από τον αγώ-
να των Ελλήνων, ο Ουγκώ ήταν πεπει-
σμένος ότι «Δεν είναι τίποτα να πε-
θαίνεις, τρομακτικό είναι να μη ζεις» 
ρήση στην οποία αντικατοπτρίζεται η 
αυτοθυσία των Ελλήνων αγωνιστών.

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ θα ήταν παράλειψη 
να μην αναφερθώ ιδιαίτερα στον μέγι-
στο των φιλελλήνων, τον Λόρδο Μπά-
ιρον. Ο νεαρός ρομαντικός ποιητής 
συμπαραστάθηκε έμπρακτα στους πο-
λιορκημένους του Μεσολογγίου παρα-
μένοντας μέσα στην πόλη και -τελικά- 
αφήνοντας εκεί την τελευταία του πνοή 
στα 37 του χρόνια από υψηλό πυρετό. 
Ο ίδιος είχε δηλώσει για την Ελλάδα: 
«Της έδωσα το χρόνο μου, την περιου-
σία μου, την υγεία μου –και τώρα της 
δίνω και τη ζωή μου!». Μάλιστα, αξίζει 
να σημειωθεί πως τόσο ο Μπάιρον όσο 
και ο Ουγκώ είχαν εκφράσει την έντο-
νη δυσαρέσκειά τους για ό,τι αφορά την 
αφαίρεση των μαρμάρων του Παρθενώ-
να από τον Έλγιν. Η απήχηση του βυ-
ρωνικού έργου στην ευρωπαϊκή λογο-
τεχνία συνέβαλε στην καλλιέργεια του 
φιλελληνικού ρεύματος, ιδίως μετά τον 
θάνατό του. Στις μέρες μας, όπου οι πα-
νανθρώπινες αξίες υποχωρούν με την 
παγκοσμιοποίηση και η χώρα μας είναι 
αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότε-
ρες κρίσεις στην ιστορία της, τα μηνύ-

ματα που πηγάζουν από την ποίηση, τις 
ιδέες, την αγωνιστικότητα και την εθε-
λοθυσία για την ελληνική ανεξαρτησία 
του σπουδαίου αυτού φιλέλληνα, είναι 
επίκαιρα, φέρνουν τον Μπάιρον στον 
21ο αιώνα και αυτός μας δείχνει το δρό-
μο για νέους αγώνες.

Συλλήβδην, η συμβολή των φιλελλή-
νων στον αγώνα του ελληνικού έθνους 
για την ανεξαρτησία ήταν σπουδαία 
και πολύτιμη, ενώ η αυταπάρνηση και 
η αφοσίωση σε ένα έθνος ανθρώπων, 
που η Ελλάδα δεν ήταν η πατρίδα τους 
εξακολουθεί να προξενεί το θαυμασμό. 
Για τον λόγο αυτό θα ήθελα να κλείσω 
τον λόγο μου με την ευχή όλοι μας να 
αγαπάμε τη χώρα μας και ποτέ να μην 
υποτιμάμε τις δυνατότητές της. Ο πα-
τριωτισμός, άλλωστε, είναι όταν η αγά-
πη για τους δικούς σου ανθρώπους έρ-
χεται πρώτη. Στον εθνικισμό, αντίθετα, 
το μίσος για τους άλλους έρχεται πρώ-
το. Εάν ξένοι υπήκοοι αγάπησαν την 
Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να θυ-
σιαστούν για αυτήν, τότε κι εμείς οφεί-
λουμε να αγωνιζόμαστε για την Ελλάδα 
σε οποιαδήποτε περίσταση, σε οποιοδή-
ποτε χρόνο, έχοντας στο νου μας τους 
στίχους του Τάσου Λειβαδίτη:

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
Θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα 

οποιοδήποτε πρωινό
Να μπορείς να σταθείς μπροστά στα έξι 

τουφέκια
Σα να στεκόσουνα μπροστά σε ολάκε-

ρο το μέλλον
Να μπορείς απάνω από την ομοβροντία 

που σε σκοτώνει
Εσύ να ακούς τα εκατομμύρια των 

απλών ανθρώπων που τραγουδώ-
ντας πολεμάνε για την ειρήνη.

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
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Σεβαστοί καθηγητές, αγαπητοί συμμαθητές, κυρίες και κύριοι,

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΕΟΙ συνηθίζουμε στα 
όνειρα που κάνουμε να επιζητού-

με την κοινωνική και επαγγελματική 
καταξίωση και την οικογενειακή ευμά-
ρεια. Σπάνια αφιερώνουμε τις σκέψεις 
μας στον ανθρώπινο πόνο. Για ποιον λό-
γο, άλλωστε, να περιλαμβάνουμε στα 
προσωπικά μας όνειρα την αλληλεγγύη 
ή την αυταπάρνηση; Τα λόγια του Αλ-
βέρτου Σβάιτσερ παρέχουν την απάντη-
ση στο ερώτημα: «Δεν υπάρχουν ήρωες 
παρά στην αυταπάρνηση και τον πό-
νο. Χάρη στον ιδεαλισμό της νεότητας 
ο άνθρωπος ανακαλύπτει την αλήθεια». 
Για εμάς μάλιστα τους μαθητές του Κολ-
λεγίου, η υπηρεσία στο κοινωνικό σύ-
νολο και η αλληλεγγύη, ως στάση ζωής 
που επιτρέπει την προσωπική και συλλο-
γική ευδαιμονία δεν απορρέει μόνο από 
την νεανική μας φύση, αλλά και από την 
κολλεγιακή μας ταυτότητα. Γιατί έχουμε 
γαλουχηθεί σε ένα σχολείο, το Κολλέγιο, 
που ανέδειξε την καλλιέργεια πνεύματος 
αλληλεγγύης και την κοινωνική προσφο-
ρά σε αναπόσπαστες αρχές του ήδη από 
την ίδρυσή του.

Η αλληλεγγύη τοποθετείται στα θεμέ-
λια κάθε βιώσιμου κοινωνικού οικοδομή-
ματος, καθώς διαμορφώνει τις προϋπο-
θέσεις για ταυτόχρονη ατομική ευημερία 
και συλλογική ευδαιμονία. Πρωτίστως, η 
αλληλεγγύη είναι ένα μέσο προς την ηθι-
κή τελείωση, αφού η μέριμνα για την ευ-
ημερία του άλλου και του συνόλου απο-
τελεί ύψιστο ηθικό καθήκον, που βρίσκει 
ικανοποίηση μέσα από την κοινωνική 
ευποιία. Ο άνθρωπος που δεν παραμέ-

νει απαθής μπροστά στην κακοδαιμο-
νία των συνανθρώπων του είναι προικι-
σμένος με ευγενές ήθος, εντιμότητα και 
ευαισθησία. Παράλληλα όμως, κυρίες 
και κύριοι, η αλληλεγγύη συνεισφέρει 
τις σπουδαιότερες υπηρεσίες στο σύνο-
λο. Οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα 
να αναπτυχθούν με τρόπο αυτόνομο και 
αξιοπρεπή, αφού η αλληλοβοήθεια και 
η συνεργασία τους εξασφαλίζουν τους 
αναγκαίους εξωτερικούς όρους για μια 
αξιοπρεπή διαβίωση. Αυτή η διαβίωση 
επιτρέπει σε όλα τα μέλη της κοινωνίας 
να αναπτύξουν τα πνευματικά τους χα-
ρίσματα και να σφυρηλατήσουν υψηλό 
ήθος. Έτσι, καθίστανται πολίτες ελεύθε-
ροι, ίσοι και ευσυνείδητοι.

Η σκέψη του Αριστοτέλη, κυρίες και 
κύριοι, σε αυτό το σημείο είναι διαφωτι-

στική. Η ιδανική πολιτεία έχει ως σκο-
πό την επιδίωξη υψηλών επιτευγμάτων, 
που είναι καρπός της αγαθής συνεργα-
σίας και της αλληλεγγύης. Ο ίδιος ορα-
ματίζεται το πρότυπο της κοινωνίας των 
πολιτών, στην καρδιά του οποίου εμφω-
λεύει η πρόταξη του συλλογικού συμφέ-
ροντος και η αλληλεγγύη. Και σε ένα τέ-
τοιο είδος πολιτικής κοινωνίας η ατομική 
ευπραγία του πολίτη είναι ένα βήμα προς 
την συλλογική ευπραγία της πόλης, ενώ 
η ευδαιμονία του συνόλου καθιστά εφι-
κτή την ικανοποίηση των αναγκών του 
πολίτη. Αυτό το πρότυπο της κοινωνίας 
των πολιτών πρέπει να κληρονομήσου-
με, υιοθετώντας ως πυρήνα του την ίδια 
την αλληλεγγύη, εάν θέλουμε να ευημε-
ρήσουμε συλλογικά και ατομικά.

Ωστόσο, η αλληλεγγύη δεν είναι μια 
δράση που επιβάλλεται. Η αλληλεγγύη 
εκφράζει την αυτόβουλη επιλογή του αν-
θρώπου να ενεργοποιηθεί από κοινού με 
συνανθρώπους προσφέροντας εθελοντι-
κά τις υπηρεσίες του στην κοινωνία των 
πολιτών. Επομένως, οι δράσεις αλληλεγ-
γύης είναι καρπός ατομικής συνείδησης 
και ελεύθερης προαίρεσης. Τέτοιες δρά-
σεις χρειάζεται να επιτελούνται με τρό-
πο σταθερό και αμετάβλητο, εάν όντως 
θέλουν να είναι αποτελεσματικές και ου-
σιαστικές.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο, κυρίες και 
κύριοι, στην ευαισθητοποίηση μας και 
στην προσήλωσή στο αγαθό της αλλη-
λεγγύης, ως μαθητές του Κολλεγίου, δι-
αθέτουμε το προβάδισμα. Από την αρχή 
της λειτουργίας του το Κολλέγιο δημι-

ΡΗΤΟΡΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΧΑΟΥΛΑΝΤ

ΘΕΜΑ:

Ἀπὸ θεληματικὲς στερήσεις συχνὰ οἱ μαθητὲς συνάζουν χρήματα γιὰ τὸ Ταμεῖο Ὑποτροφιῶν ἢ γιὰ φιλανθρωπικοὺς 
σκοπούς. Ἔτσι συνηθίζουν ἀπὸ μικροί, νὰ ἐκπληροῦν ὄμορφα καὶ ἀπίεστα τὶς κοινωνικὲς ὑποχρεώσεις τοῦ πολίτου.

Στεφάνου Δέλτα, Τὸ Κολλέγιον Ἀθηνῶν Ἵδρυσις, Δρᾶσις καὶ Νέαι Κατευθύνσεις τοῦ Προγράμματός του

Η αλληλεγγύη ως αποτέλεσμα παιδείας, ατομικής ευαισθησίας και ελεύθερης επιλογής είναι δράση για 
την διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας και καλύτερης κοινωνίας. Ποια η διαχρονική συμβολή του 
Κολλεγίου στην καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς;

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Γ1
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ούργησε μια παράδοση αλληλεγγύης και κοινω-
νικής προσφοράς, που συνεχίζει ενενήντα χρόνια 
μετά να υπηρετεί με την ίδια συνέπεια. Την ιδέα 
του χρέους απέναντι στην κοινωνία, που δοκιμά-
ζεται, προάγει κάθε κολλεγιακή μονάδα μέσα από 
το δικό της μετερίζι. Την αλληλεγγύη υπηρετούν 
όσοι μαθητές, μέλη της Ορχήστρας ή του Δραμα-
τικού Ομίλου, διοργανώνουν εκδηλώσεις, με σκο-
πό να συγκεντρωθούν χρήματα για το Ταμείο Υπο-
τροφιών. Την αλληλεγγύη υπηρετεί η Μαθητική 
Κοινότητα, που συλλέγει χρήματα ή είδη πρώτης 
ανάγκης με σκοπό να τα παρέχει σε σεισμοπαθείς, 
πλημμυροπαθείς, σε ευαγή ιδρύματα, οίκους ευγη-
ρίας, ορφανοτροφεία, συσσίτια. Γιατί όλοι έχου-
με αποφασίσει να ταχθούμε συνειδητά, ελεύθερα 
και αταλάντευτα στον υψηλό σκοπό της κοινω-
νικής προσφοράς. Εντυπωσιακό είναι επίσης εάν 
αντιληφθούμε ότι την ίδια ιδέα της αλληλεγγύης 
πρέσβευαν στο παρελθόν τα Μαθητικά Συμβού-
λια στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης με την ανέ-
γερση είκοσι δύο σχολείων ανά την επικράτεια ή 
οι μαθητές του οικοτροφείου, που με το θεσμό των 
«λιτών γευμάτων», εξοικονομούσαν χρήματα για 
κοινωνικούς σκοπούς.

Αποκορύφωμα φυσικά αυτής της συλλογικής 
προσπάθειας που συντελείται στο σχολείο είναι το 
Ταμείο Υποτροφιών. Βασισμένο στις απόψεις του 
Δέλτα πως «δεν είναι σωστό…η εκπαίδευση και η 
μόρφωση που δίνει το Κολλέγιο να καταντά ένα 
είδος προνομίου της ευπορούσης τάξεως» το Τα-
μείο Υποτροφιών επιτρέπει σε συμμαθητές μας να 
καταστούν ολοκληρωμένες προσωπικότητες όπως 
κάθε απόφοιτος του Κολλεγίου διαθέτοντας ήθος, 
αξιοπρέπεια, αριστεία και ανθρωπισμό.

Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας 
υπενθυμίσω τα λόγια ενός μεγάλου ανθρωπιστή: 
«Η ιδέα του Σεβασμού στη ζωή είναι το θεμέλιο 
της ηθικής. Περιλαμβάνει κάθε τι που μπορεί να 
εκδηλωθεί σαν συμπόνοια στους δυστυχείς, σαν 
συμμετοχή στην κοινή χαρά και προσπάθεια». Η 
αλληλεγγύη συνιστά αναγκαία συνθήκη, προκει-
μένου ως κοινωνίες να εξέλθουμε από το σημερι-
νό τέλμα. Και το Κολλέγιο διαχρονικά ταγμένο με 
την ύλη, το πνεύμα και την ψυχή του στον στόχο 
της αλληλεγγύης δεν παραλείπει να υπενθυμίζει 
πως καθήκον καθενός από εμάς είναι η κοινωνική 
προσφορά. Γιατί η αλληλεγγύη είναι ζήτημα αν-
θρώπινης αξιοπρέπειας. Γιατί ο αγώνας για μια δί-
καια και αλληλέγγυα κοινωνία δεν σταματά ποτέ. 
Γιατί όσο λίγοι και αν είμαστε αριθμητικά ως μο-
νάδες στον κολλεγιακό χώρο, είμαστε αμέτρητοι 
στις δυνάμεις μας. Γιατί «όταν οι άνθρωποι σφίγ-
γουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο»!

Σας ευχαριστώ πολύ! 

S P E E C H  C O N T E S T
DELTA

TOPIC:

This year, the annual College theme is: “Societal good, solidarity, 
and collective volunteerism.”

“The Institution of the Fund Drive Committees in support of the 
College Scholarship Program as a timeless paradigm.”

“Volunteering is the ultimate exercise in democracy. You vote in elections 
once a year, but when you volunteer, you vote every day about the kind of 
community you want to live in.” — Author Unknown

WORDS:
COMMUNITY COMMITMENT DIFFERENCE ENGAGEMENT HANDS

THE NEW COMMUNITY
The last few years, 
millions of refu-

gees have set foot on 
the Greek shores, hop-
ing to f lee from con-
flict and violence. How-
ever, soon they realized 
the bitter future that lies 
ahead. People and coun-
tries turn their backs on 
them, and the refugees 
are either left helpless 
or taken advantage of. A 
crude example of such 
mistreatment is a new 
law that allows Danish 
authorities to seize valu-
ables from asylum seekers. And as we are wondering if our world 
is drained of humanity, Ai WeiWei, a Chinese artist and activ-
ist, closed his exhibition in Denmark in protest of this new law, 
stating: “I cannot co-exist, I cannot stand in front of these people 
and see these policies.” So maybe, there is still hope, and if there 
is, it springs from people like Ai WeiWei, people who care, peo-
ple who volunteer. Ladies and gentlemen, volunteering paves the 
way for a humane community and offers the opportunity for per-
sonal growth, both to those who help others and to those in need.

Volunteers don’t just benefit others. They benefit themselves. 
Volunteering gives a purpose that is worth fighting for. Just con-
sider all the misguided youth that turn to drugs or crime, unable 
to determine what the meaning of life is. Well, doing good is the 
ultimate goal because by being there, by offering a warm meal or 
blanket, you immediately get a smile, a glimpse of hope that there 
is so much more…because there is. The new interesting individu-
als you meet, the skills you get, the bounty of emotions that over-
whelm you, turn you into a new person with perspective.

Volunteering alleviates the pain of those in need, as well. There 
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are so many people all over the globe, lacking basic 
necessities like food, shelter, and protection. Volun-
teering for them is equivalent to life. It is also their 
only source of reassurance, the knowledge that they 
are not utterly on their own but part of a community 
that cares. Volunteering gives them a new chance to 
try and change, not only their future but the world’s 
future. As Nicole Kidman, famous actress and Good-
will Ambassador of UN Women, observed: “I have 
met women who had to overcome enormous obsta-
cles, yet who went on to help others and organize to 
achieve social change.” From her words, it is evident 
that, through volunteering, previously marginalized 
groups flourish and do their part to build a better 
world, a new community.

This new community, ladies and gentleman, that I 
am referring to is one that consists of people who vol-
unteer. Starting off with the trivial things and moving 
onto life-changing decisions, volunteering reflects the 
face of this community. It is the community’s heart, 
allowing blood to rush in and revitalize all other parts, 
even the pinky of a hand; it is like the old lady who 
waters her plants everyday so that her grandchild can 
play in her garden. This new community breathes free-
dom and democracy because people don’t just talk but 
take action, and by the things they do, they choose 
their future every single day.

Although the above is far too utopian, the College 
community was founded upon such ideals, the ideal 
of volunteerism. Upon building this school, Stephanos 
and Penelope Delta established the Scholarship Pro-
gram, donated the initial capital, and kept on giving 
until their deaths. This was their attempt to help all 
children, regardless of their economic status, attend 
a great school. Their legacy has lived on with the Par-
ents Fund Drive, where over 1,400 parents have com-
mitted their resources and time and have raised over 
10.3 million Euros over the last 25 years, by facilitat-
ing events like the Christmas Bazaar and on-campus 
concerts that rely solely on volunteers from the HAEF 
community. Moreover, the Alumni Fund Drive, run 
by graduates of the school, makes donations so that 
young people can have the same opportunities they 
had. It is often said that: “The scholarship program is 
the College.”

Ladies and Gentlemen, volunteering is a way of life 
and the means to achieve the new community where 
people live in harmony. I would like to think that this 
place exists already in our hearts, and so it would be 
easy to express it. I am well aware, though, that change 
is a slow and painful process. Let volunteering be the 
bandage that holds us people united and makes our 
community strong.

Thank you. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ που πατάμε το 
πόδι μας στο Λύκειο, γνωρίζουμε, 

οι περισσότεροι από εμάς, ποια κατεύ-
θυνση θα ακολουθήσουμε στο μέλλον. 
Ο ένας επιθυμεί να γίνει δικηγόρος, η 
άλλη γιατρός. Συνήθως μεγάλο ρόλο 
σε αυτές τις αποφάσεις παίζουν οι γο-
νείς, οι οποίοι μας καθοδηγούν συνη-
δειτά ή ασυνείδητα προς μία συγκε-
κριμένη κατεύθυνση. Ωστόσο, πάντα 
υπάρχουν μαθητές που δεν έχουν κα-

τασταλάξει. Είναι φυσιολογικό για οποιονδήποτε να μην γνωρίζει τι 
θέλει ακριβώς να ακολουθήσει ή και να αλλάξει γνώμη στην πορεία 
της μαθητικής του ζωής.

Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός πώς κάθε άτομο γνωρίζει τις δυ-
νατότητες του και τις αδυναμίες του, όπως για παράδειγμα αν είναι 
καλός στα μαθηματικά ή στην έκθεση. Φυσικά, οι περισσότεροι λό-
γω των ικανοτήτων τους σε κάποιο μάθημα, είναι εύκολο να κατευ-
θυνθούν προς τη θεωρητική ή τη θετική κατεύθυνση ανάλογα. Παρ’ 
όλα αυτά, δεν είναι ασυνήθιστο ένας μαθητής να είναι το ίδιο ικανός 
σε μαθήματα διαφορετικής κατεύθυνσης. Μπορεί, για παράδειγμα να 
είναι καλός ταυτόχρονα και στη φυσική και στα αρχαία. Σε εκείνη την 
περίπτωση σημαντικό κριτήριο επιλογής της κατεύθυνσης είναι ποιό 
μάθημα ελκύει πιο πολύ τον μαθητή. Όμως, σε τέτοιες περιπτώσεις ο 
μαθητής μπορεί να βρεθεί σε δίλημμα και συνεπώς σε ψυχολογική πί-
εση, αγωνία και αβεβαιότητα, με ό,τι αυτά μπορεί να συνεπάγονται.

Βέβαια, και αργότερα στη σταδιοδρομία του θα προκύπτουν συ-
νεχώς νέα διλήμματα. Θα έρθει και η εποχή που θα πρέπει να γίνει 
και η επιλογή ενός μεγαλύτερου στόχου, μίας καριέρας. Πάλι ο μα-
θητής θα έρθει αντιμέτωπος με την αγωνία του άγνωστου. Ίσως να 
αισθανθεί χαμένος και φοβισμένος.

Ένα βιβλίο που θα μπορούσε να προσφέρει στήριξη σε κάποιον ο 
οποίος βρίσκεται σε μία τέτοια δύσκολη θέση είναι το βιβλίο του Κα-
θηγητή του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Δημήτρη Μπου-
ραντά, το «Όλα σου τα έμαθα, μα ξέχασα μία λέξη». Πρόκειται για 
την ιστορία μίας φοιτήτριας της Οικονομικής Σχολής, που βρίσκεται 
σε ένα αδιέξοδο, με το μέλλον της σκοτεινό, χωρίς κάποια φιλοδο-
ξία. Στο δεύτερο έτος του πανεπιστημίου η πρωταγωνίστρια γνωρί-
ζει το νέο της καθηγητή που της ανακινεί τις ανησυχίες της. Σταδι-
ακά, με την βοήθειά του, η πρωταγωνίστρια χτίζει το μέλλον της με 
μία νεοφερμένη αισιοδοξία που ανακάλυψε μέσω της αναζήτησης 
των ικανοτήτων της.

Ένα τέτοιο βιβλίο είναι πάντα χρήσιμο για οποιονδήποτε. Πέρα 
από τις ιδέες και τις ιστορίες του με τις οποίες μας ψυχαγωγεί, κρύ-
βονται μυστικά και συμβουλές για το πώς να ζήσουμε την ζωή μας 
ή να αξιοποιήσουμε τις ικανότητές μας. Ο Καθηγητής Μπουραντάς 
με το ιδιαίτερο ταλέντο της συγγραφικότητάς του μας προσδίδει μια 
αίσθηση αισιοδοξίας καθώς μας αποδεικνύει μέσω του βιβλίου του 
πως ποτέ δεν υπάρχει αδιέξοδο κατά την διάρκεια της αναζήτησης 
των επιλογών μας… 

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ, Β5
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Σύγκρουσις

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Β1

Έπαινος στον Β' Πανελλήνιο Μαθητικό 
Λογοτεχνικό και Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό 2017-18

ΗΤΑΝ ΤΡΙΤΗ. Σαν σήμερα θυμάμαι την ημέρα που με-
γάλωσα. Ήταν η μέρα που πήρα μια πέτρα στο χέρι μου 

και την έσφιξα όσο σφιχτά έσφιγγα την αδερφή μου. Με όση 
στοργή έσφιγγα την αδερφή μου, με άλλο τόσο μίσος έσφιγ-
γα αυτήν την πέτρα. Και κάθε μέρα πονούσα, και αυτή ού-
τε που ράγιζε. Και ας μην είχε κανένα αποτέλεσμα, συνέχι-
ζα να το κάνω κάθε μέρα. Κάθε μέρα συνήθιζα να πηγαίνω 
στο ίδιο σημείο όπου είχα κρύψει την πέτρα, σαν φυλακτό, 
και την έσφιγγα με όλο μου το μίσος και όλη μου την ορ-
γή. Με όλο μου το είναι. Και κάθε μέρα άλλαζε χρώμα, γι-
νόταν ένα έντονο κόκκινο που αντικατόπτριζε τα λαμπερά 
της μάτια. Μετά, όμως, από πολύ πόνο, δεν ένοιωθα τίπο-
τα. Μέσω αυτής της πέτρας γνώρισα τις δυνατότητές μου. 
Και ποτέ δεν πίστευα ότι έχω τις ικανότητες να γίνω κλέ-
φτης. Όμως εγώ, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, είχα κά-
τι να χάσω. Κάτι που άξιζε πιο πολύ από την ελευθερία μου. 
Μια μέρα που με κοίταξε με τα λαμπερά της μάτια, λύγισα. 
Κλαίγοντας, μου έδειξε την πέτρα. Και αμέσως κατάλαβα. 
Θυμάμαι, ήταν η ίδια εικόνα πριν την τελευταία θέαση των 
γονιών μου. Μου έδειξαν ένα άδειο μπουκάλι κρασί. Και 
εγώ κατάλαβα αμέσως, όχι γιατί είμαι διάνοια, αλλά γιατί 
είχα συναίσθηση, γιατί τους καταλάβαινα. Συμμεριζόμουν 
επί μήνες το μήνυμά τους και τελικά πήρα την απόφαση να 
αγγίξω αυτήν την πέτρα. Έξι εβδομάδες μετά από εκείνη 
τη στιγμή, μετά από πολλή σκέψη, πήρα την αδερφή μου 
και φύγαμε. Τρέξαμε στο βουνό, εγώ κρατώντας εκείνο το 
μπουκάλι κρασί και εκείνη κρατώντας την πέτρα, που πλέ-
ον από μακριά έμοιαζε με μια πληγή.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΗΝΕΣ πέρασαν δύσκολα, αλλά πέρασαν. Ειδικά 
εκείνος ο χειμώνας, δεκαεννέα εβδομάδες μετά την αποχώ-
ρηση των γονιών μου, ήταν ο πρώτος χειμώνας που έπρεπε 
μόνος μου να προστατεύσω την αδερφή μου. Όμως προσαρ-
μοστήκαμε. Σκληραγωγηθήκαμε. Η Αλκμήνη, έτσι την ελέ-
γανε, έγινε πιο δυνατή από εμένα. Όσο και αν προσπαθού-

σα να την προστατεύσω, εν τέλει αυτή προστάτευε εμένα. 
Εγώ όμως συνέχισα να την βοηθάω από αίσθημα εγωισμού. 
Ο πατριωτισμός της ξεπερνούσε το δικό μου. Γιατί είχε φι-
λότιμο. Είχε κάτι που εγώ πάντοτε προσπαθούσα να απο-
κτήσω. Και όσο και αν την αγαπούσα, ήλπιζα να είμαι εγώ 
ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μου…

ΠΡΟΠΟΝΟΥΜΑΣΤΑΝ στις δοκιμασίες της φύσης, και ταυτό-
χρονα μαθαίναμε ο ένας τον άλλον καλύτερα, παθιαζόμα-
σταν με την κοινή μας δραστηριότητα, και για πρώτη φορά, 
μιλούσαμε. Όταν κάναμε την πρώτη μας «έφοδο», εισβάλ-
λαμε σε ένα Τούρκικο στρατόπεδο και αρπάξαμε όσα μπο-
ρούσαμε. Εγώ με την μυική μου μάζα, και αυτή με την ευφυία 
της που κατά πολύ ξεπερνούσε την δικιά μου, ήμασταν μία 
ομάδα με πολλά πλεονεκτήματα, αλλά ένα τεράστιο μειονέ-
κτημα: Νοιαζόμασταν ο ένας για τον άλλον. Η αδερφή μου 
ήταν η μόνη που είχα σε αυτόν τον κόσμο, και την χρειαζό-
μουν για να εκδικηθώ τους προγόνους μου. Αυτή όμως δεν 
με χρειαζόταν. Είχε μεγαλύτερη ταχύτητα από εμένα και δεν 
είχε ανάγκη την σωματική δύναμη για να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις που είχε ορίσει ο κόσμος για αυτήν. Η υπεροχή 
μου στην ωριμότητα ήταν η μόνη που είχε σημασία. Οκτώ 
χρόνια ήταν αρκετά για να με διαφοροποιήσουν από αυτήν.

ΤΟ ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ του κρασιού δεν είχε τόσο υλι-
κή χρήση όσο πνευματική. Μια μέρα, όταν ήμουν μικρός 
και η μητέρα μου ήταν έγκυος στην αδερφή μου, ο πατέ-
ρας μου δούλευε στο χρυσορυχείο και ένας άρρωστος άν-
θρωπος, ίσως υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών, 

Ferdinand Victor Eugene Delacroix, «Εφιππος Έλληνας αγωνιστής»
(1856).
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επιτέθηκε με ένα μαχαίρι, 
και εγώ πήρα ένα μπουκάλι 
κρασί, το έσπασα στο κεφάλι 
του και όταν μετά άρχισε να 
ωρύεται και να κραδαίνει το 
μαχαίρι του δεξιά-αριστερά 
αναγκάστηκα να μπήξω το 
μπουκάλι κρασί στο στήθος 
του. Μαζί μας κουβαλούσα-
με αυτό το μπουκάλι κρασί, 
την πέτρα, δύο ακονισμένα 
μαχαίρια, και ένα ημερολό-
γιο. Το ημερολόγιο ήταν επί-
σης ένα υλικό αγαθό, άχρη-
στο για την αντίσταση που 
προβάλλαμε, όμως χρήσι-
μο για την μελλοντική ανά-
γνωση των γεγονότων από 
την σκοπιά των φτωχών βιο-
παλαιστών. Από τότε που το 
βρήκα στον δρόμο, εκεί που 
ζούσαμε, έγραφα κάθε μέρα 
σε αυτό τι γινόταν, πως αντι-
μετωπίζαμε τις δυσκολίες της 
φτώχειας ταυτόχρονα με αυ-
τές της υποταγής, αλλά από 
μία πρόταση κάθε μέρα. Μία 
πρόταση στην οποία έβαζα 
τόσο συναίσθημα, αγάπη, μί-
σος, παρηγοριά.

ΗΤΑΝ ΔΩΔΕΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ και 
η Αλκμήνη είχε πέσει σε βα-
θιά κατάθλιψη. Ίσως αυτό την οδήγησε εκεί. Την οδήγησε 
στον θάνατο, τέσσερις μέρες μετά, δολοφονημένη, σωρια-
σμένη σαν ένα ακόμα κουρέλι στις πέτρινες πλάκες ενός κτη-
ρίου. Είχε ξαπλώσει με την πλάτη της στον τοίχο του κτηρίου, 
που από γκρι πλέον ήταν ένα σκούρο κόκκινο. Είχε γείρει το 
κεφάλι της προς τα κάτω, και ήταν χλωμή. Η δυναμική γυναί-
κα που μου έδινε θάρρος και δύναμη, όπως και στο παρελθόν 
η μητέρα μας, ο χαρακτήρας που προτίμησε να αντισταθεί 
στην αδικία και στην υποταγή, ο άνθρωπος που δεν φοβό-
ταν την μοίρα της, την αντιμετώπισε. Παρατήρησα την μετά-
βαση ενός ανθρώπου γεμάτου ζωή, σε έναν άνθρωπο που τα 
έχει παρατήσει, που δεν έχει τα ίδια πιστεύω, σε έναν άνθρω-
πο με ακατάστατα μαλλιά, κοκκινισμένα, βλέμμα ανένδοτο 
και μια έκφραση ουδέτερη. Όλο της το μεγαλείο είχε συσσω-
ρευτεί σε ένα μικρό κοριτσάκι, περιθωριοποιημένο στον τοί-
χο, απομονωμένο και αδύναμο, το κοριτσάκι που ήξερα πριν 

την γνωρίσω κατά την απομό-
νωση και την αντίσταση. Γιατί 
τότε άλλαξε, όπως και εγώ. Ο 
πόλεμος μας εξαγρίωσε.

ΜΟΛΙΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑ, ένιωσα το 
αίσθημα του πόνου, για πρώ-
τη φορά. Ένα αίσθημα πό-
νου, και συνάμα μίσους. Τό-
τε πραγματικά ένιωσα μίσος 
για τους Οθωμανούς. Αν και 
ήθελα πολύ να βρω τον δολο-
φόνο, αυτό δεν θα την έφερ-
νε πίσω στη ζωή. Ούτε ο θυ-
μός ούτε η αυτολύπηση θα 
την έφερναν πίσω. Ανίχνευ-
σα όλο το μέρος, και έψαξα 
για ίχνη, όμως δεν βρήκα κα-
νένα στοιχείο. Ξέρω πως δεν 
είχε παρατήσει την ζωή, και 
συνεπώς δεν ήταν αυτοκτο-
νία. Ήθελε ακόμα να τελέ-
σει τον σκοπό της, όπως και 
εγώ, ο οποίος ήταν η εκδίκηση 
των προγόνων μας. Την πήρα 
στα χέρια μου και έτρεξα. Την 
έθαψα, και μαζί της έθαψα το 
μπουκάλι και το ημερολόγιο. 
Την πέτρα δεν την έθαψα μα-
ζί της. Η πέτρα ήταν αυτή που 
με κρατούσε δυνατό τόσο και-
ρό, και είμαι σίγουρος ότι δεν 
θα ήθελε να την θάψω. Θα 

ήθελε να αντισταθώ, να πολεμήσω.

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΚΑΝΑ. Δεν επηρεάστηκα από την απώλειά μου. 
Μία εβδομάδα και δύο μέρες μετά τον θάνατό της, κηρύχθη-
κε η επανάσταση, την ημέρα των γενεθλίων της. Ίσως να ήταν 
κάτι συμβολικό. Λένε πως ο άνθρωπος που δεν έχει τίποτα να 
χάσει, είναι ο πιο επικίνδυνος. Και τότε το παρατήρησα αυ-
τό. Το παρατήρησα μέσα μου, είχα εξαγριωθεί και δεν έδει-
χνα έλεος. Πλέον δεν ήξερα τι σήμαινε έλεος. Δεν χρειαζό-
μουν παγίδες για να επιτελέσω τον σκοπό μου. Ό,τι έκανα 
το έκανα με ωμά χέρια. Με μίσος και με πόνο.

ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ αποσπάσματα από το ημερολόγιό μου. Αυ-
τά είναι εμπειρίες που γράφω μέσω ενός νεαρού αγοριού. Εί-
ναι αξιοθαύμαστο το ότι τα θυμάμαι τόσο καλά στην ηλικία 
μου, αν σκεφτεί κανείς πως είμαι 225 ετών. 

Ferdinand Victor Eugene Delacroix, «Η Ελλάδα πάνω στα ερείπια 
του Μεσολογγίου» (1826).
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27 Iουνίου 1906, 2 μ.μ.
Κ.Π. Καβάφης

Σαν το ’φεραν οι Xριστιανοί να το κρεμάσουν
το δεκαεφτά χρονώ αθώο παιδί,
η μάνα του που στην κρεμάλα εκεί κοντά
σέρνονταν και χτυπιούνταν μες στα χώματα
κάτω απ’ τον μεσημεριανό, τον άγριον ήλιο,
πότε ούρλιαζε, και κραύγαζε σα λύκος, σα θηρίο
και πότε εξαντλημένη η μάρτυσσα μοιρολογούσε
«Δεκαφτά χρόνια μοναχά με τα ’ζησες, παιδί μου».
Κι όταν το ανέβασαν την σκάλα της κρεμάλας
κι επέρασάν το το σκοινί και το ’πνιξαν 
το δεκαεφτά χρονώ αθώο παιδί, 
κ’ ελεεινά κρεμνιούνταν στο κενόν 
με τους σπασμούς της μαύρης του αγωνίας 
το εφηβικόν ωραία καμωμένο σώμα, 
η μάνα η μάρτυσσα κυλιούντανε στα χώματα 
και δεν μοιρολογούσε πια για χρόνια τώρα· 
«Δεκαφτά μέρες μοναχά», μοιρολογούσε, 
«δεκαφτά μέρες μοναχά σε χάρηκα, παιδί μου».

(Από τα Κρυμμένα Ποιήματα 1877;

-1923, Ίκαρος 1993)

Ο κόσμος έξω από το ποίημα,
ο κόσμος μέσα στο ποίημα

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Γ1

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ: στη 1 το μεσημέρι της Πέμπτης 
28ης Ιουνίου του 1906, σε μια γωνία της «αυτοκρατορί-

ας που ποτέ ο ήλιος δεν έδυε», φώτισε τον φόνο. Μέσα στο 
ποίημα: ο ίδιος ο ήλιος στέκεται πάνω από την κρεμάλα, μια 
αντίστροφη σταύρωση μιας και αυτή την φορά δεν υπάρχουν 
«οι άλλοι», αλλά «τόφεραν Χριστιανοί να το κρεμάσουν το 
δεκαεφτά χρονώ αθώο παιδί», ο αμνός του Θεού, ο επί ξύλου 
κρεμάμενος. Ο ίδιος ήλιος αλλά άγριος, όπως και η ψυχή της 
γυναίκας που σαν λύκος, σαν θηρίο ουρλιάζει στη μάνα που 
μοιρολογεί, μιας και ο γιος της ακόμα ζει· το συναίσθημα έχει 
ακροατή, έχει ελπίδα, έχει δικαίωμα. Και μετά η εκτέλεση, η 
διαχείριση του φόνου ολόκληρη. Από την απόφαση του δικα-
στηρίου της προηγούμενης μέρας του τίτλου, από την αρχή 
μέχρι το τέλος σε μια πρόταση, με μια ανάσα (την τελευταία), 
χωρίς τελεία, χωρίς ρυθμό και δισταγμό, χωρίς τον χρόνο να 
προλάβουμε να σταματήσουμε την πράξη, να την συνηθίσου-
με, μέχρι το «χρόνια τώρα» που δεν μοιρολογούσε πια, που εί-
ναι χρόνια μετά. Σαν το πέσιμο του κορμιού στην κρεμάλα να 
προκάλεσε μια κοσμική έκρηξη, αντίστροφη κι αυτή, η άλλη 
μεριά το Bing Bang, όπου το σύμπαν καταρρέει σε μια μαύρη 
τρύπα και ο χρόνος συμπιέζεται και που τα 17 χρόνια γίνονται 
17 μέρες. Ο χρόνος έξω από το ποίημα, ο χρόνος μέσα στο ποί-
ημα. Γιατί εκεί που η κραυγή της μάνας ηχούσε στα αυτιά μου 
σαν κύκνειο άσμα της ύπαρξής της, μόνο το τέλος δεν σήμα-
νε. Όπως η θεωρία για μια ταχύτητα πέραν του φωτός, όπου 
ο χωροχρόνος διαστέλλεται, έτσι που ο χρόνος αφήνει πίσω 
του το φως να εκτελέσει τη δοσμένη διαδρομή, του ενώ αυ-
τός ταυτίζει το σημείο αναφοράς του με το παρόν του (το τέ-
λος της γνώσης). Έτσι ακριβώς το ουρλιαχτό της μάνας ξεγε-
λά τον ήλιο της μέρας εκείνης και καταφέρνει και ακούγεται 
σήμερα στις ειδήσεις, στα ραδιόφωνα καταφέρνει να ηχεί μέ-
σα από άρθρα, συνεντεύξεις και μαρτυρίες που διάβασα χθες.

Και εγώ, μέσα στον κόσμο της γραφής, του ποιήματος με-
τράω τις γραμμές των στίχους, του χειρόγραφου, 17 κι αυτές 
σαν τα χρόνια και τις μέρες… Εκτός από εκείνη την μεταγε-
νέστερη προσθήκη μιας γραμμής, ανάμεσα στον 12ο και 13ο 
στίχο, αυτή «με τους σπασμούς της μαύρης του αγωνίας». 
Κι έτσι εγώ, έξω πια από τον κόσμο της γραφής, κρατάω αυ-
τόν τον στίχο για δικό μου, για εμάς, για πάντα. 

ΛΟΓΟΣ & ΕΚΦΡΑΣΗ
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«Ταμπέλα»

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗ, Γ6

Τη γυναίκα καθισμένη στη γωνία
Σκυμμένη
Ψιθυρίζοντας στον εαυτό της
Δακρυσμένη

Θα τη θυμάμαι

Να της δίνω ψωμί
Και να τη βλέπω να το θρυμματίζει
Για τα πουλιά

Τα μάτια της γυάλιζαν

Κρατούσε μια ταμπέλα σκληρή
«Είμαι βετεράνος πολέμου»

Ψάχνοντας στους δρόμους τη νύχτα
Τραγουδούσε στα πουλιά
Να τα ταΐσει
Να τους κρατήσει
και να της κρατήσουν
Συντροφιά

Και αν αυτά δεν εμφανιζόταν;

Η φωνή της λύγιζε από την ένταση
Κλειδωμένοι μύες
Μηχανικές κινήσεις
Τι έχει ζήσει αυτή η ψυχή;
Τι εγκλήματα έχουν τα μάτια της αντικρίσει; 

Πες το

ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗ, Β1

Πες το σιγά, πες το δυνατά
Πες το όπως θες.
Η ψυχή θα το νιώσει.
Εδώ καταλαβαίνει τη Σιωπή…

Πες το ολόκληρο, πες το μισό
Πες μόνο ένα γράμμα.
Η ψυχή θα το νιώσει.
Εδώ διαβάζει τ’ Άστρα…

Πες το με τα μάτια, πες το με τα χείλη
Πες το με μια κίνηση.
Η ψυχή θα το νιώσει.
Εδώ μιλάει με το Όνειρο…

Πες το,
αν το νιώσεις…
Πες το!

Πες το όπως θες, η ψυχή θα το νιώσει.
Σ’ αγαπώ
Μη φοβάσαι
Πες το! 
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Η Φωτιά των ανθρώπων

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ, Α3

Τριγυρνάω γυρεύοντας
τη φωτιά των ανθρώπων
που ανάψαμε τρέμοντας
τη σκιά των κατόπτρων

Και σταματάω σκεπτόμενος
«Μα φωτιά είν’ εχάθη;
Αφού την είδα ερχόμενος
απ’ του σκότους τα βάθη»

Και μαραζώνω πεσμένος
«Πώς εκλείψαν οι ανθρώποι
κ’ είμαι για όλους χαμένος
σαν την Ιθάκια Πηνελόπη»

Όμως μια φλόγα εισέρχεται
μες το ψυχρό κορμί μου
και λέει ενώ ετοιμάζεται
να σβήσει την ψυχή μου

«Άνθρωπε, ανθρώπους δεν θα βρεις
Τον κόσμο αυτόν, το ψέμα
μετά δικής τους εντολής
χρωμάτισα με αίμα» 

Γένεσις

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΡΑΒΩΣΗ, Β1

Τυχαία τα αστέρια στον νυχτερινό ουρανό;
Ζάρια παίζει πάλι
Στον δικό Του απόλυτα ισορροπημένο κόσμο:
Η άρτια ατέλεια της τελειότητας.

Τυχαία τα αστέρια στον νυχτερινό ουρανό;
Ψάχνω στο δημιούργημα Του
Να βρω τα δημιουργήματα του Ευκλείδη
Ποτέ όμως δεν μπορώ να αντιστοιχίσω.

Τυχαία τα αστέρια στον νυχτερινό ουρανό;
Τυχαία θα βρέξει, θα χιονίσει,
θα χαλάσει του αγρότη την σοδειά;
Τυχαία η μοναδικότητα της ύπαρξης μας;
Περίπου.

Σαν χιονονιφάδα,
Τυχαία μα συμμετρική
Χάος
Που περιμένει να εξερευνηθεί
Και, ίσως, να ταξινομηθεί.
Αυτό το Χάος βαφτίζεται Ζωή.

Τυχαία τα αστέρια στον νυχτερινό ουρανό;
Ας είναι. 

ΛΟΓΟΣ & ΕΚΦΡΑΣΗ
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Τρικυμίες

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΡΑΒΩΣΗ, Β1

Στο στόμα η αλμύρα της θάλασσας
στην πλάτη μου το βάρος ιαχών πολλών προγόνων
χαροπαλεύω, πνίγομαι
ανάγκη για μια ανάσα
ανάγκη να επιπλεύσω
χτυπιέμαι μες στα κύματα λίγο πριν καταρρεύσω

Χαμένος.
σπουργίτι που έφυγε και δεν γύρισε πίσω
μια κουτσοδόντα Αφροδίτη
αδέσποτο σκυλί χωρίς ιδιοκτήτη

Αλλαγή.
στα χέρια σφίξε το κουπί
πρόχειρη σχεδία καμωμένη από ωρολόγια προγράμματα
κάτω από τα πανιά μας όνειρα
οι αμφιβολίες στο αμπάρι…

Της βαρύτητας Φυγάς
της ύπαρξης ο Άρχοντας
του εαυτού μου Βασιλιάς
Ενώ παλιά, πάλευα θαλάσσια κήτη στη Στεριά.      

Κλέφτες και Αρματολοί

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΡΑΒΩΣΗ, Β1

Βραβεύτηκε στον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό 
Διαγωνισμό ΕΠΟΚ.

Με εμβατήριο το χτύπο της καρδιάς
ψιθυρίζει η κραυγή της Λευτεριάς

Τους άνδρες κυνηγούν οι τύψεις
Η ανδρεία τους κατάρα:
Στην εξορία τους έστειλε
Τον ύπνο τους τον πήρε

Από ψηλά με λύπηση
Με το κεφάλι μες στα σύννεφα
οι κλέφτες βλέπουν
μικρούς, μικρούς ανθρώπους
να έρπονται στο χώμα το τραχύ
νωπό ακόμα από το αίμα

Αδέρφια, μέχρι να φύγει ο εχθρός
Βάψτε όλα τα περιστέρια μαύρα

Γιατί χίλιες φορές του Τούρκου το σπαθί
παρά του Τούρκου η αλυσίδα
Χίλιες φορές ταϊσμένοι στα σκυλιά
παρά τα ξένα να ταΐζεις.                           
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Το σχολικό έτος 2017-2018 είναι αφιερωμένο
στην κοινωνική ευποιία, στην αλληλεγγύη

και στον συλλογικό εθελοντισμό
με πρότυπο τον θεσμό των Επιτροπών Fund Drive για την

στήριξη-ενίσχυση του προγράμματος υποτροφιών του Κολλεγίου
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