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Βαδίζοντας προς το 
τέλος αυτής της σχολικής 

χρονιάς, ήρθε η στιγμή της 
αποτίμησης.

Η Μαθητική Κοινότητα 
του Γυμνασίου έδωσε 
μάχες καθημερινά σε 

πολλούς τομείς. Ένας απ’ 
τους καλύτερους χορούς 
των τελευταίων χρόνων, 

το φαντασμαγορικό show, 
η πετυχημένη «Ημέρα Αλληλεγγύης», η προσφορά 

βιβλίων για την ίδρυση δανειστικής Βιβλιοθήκης σε σχολείο της ορεινής Αρκαδίας στο πλαίσιο της Εξόρμησης, αποτελούν ορισμένες απ’ τις φετινές δράσεις μας που θα χαραχτούν στη μνήμη όλων. 
Βεβαίως η σχολική χρονιά δεν έχει τελειώσει ακόμα και, 
επομένως, συνεχίζουμε τη δουλειά και την προσπάθεια 

με πολύ κέφι μέχρι την 
ολοκλήρωσή της.

Ευχαριστούμε τους μαθητές 
και τις καθηγήτριες του 
ομίλου εντύπων, καθώς και κάθε άλλο συμμαθητή-

τριά μας που βοήθησαν στη 
δημιουργία του περιοδικού 

του Γυμνασίου!

Ιάσων Κιτσοπάνος
Πρόεδρος Μ.Κ.

το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί καρπό της πολύμη-νης και σκληρής δουλειάς τόσο του ομίλου εντύπων όσο και όλων των μαθητών που συνεργάστηκαν στην έκδοσή του. Αποτελεί τρανή απόδειξη του τι μπορούμε να επιτύχουμε, όταν εργαζόμαστε ενωμέ-νοι με έναν κοινό στόχο και όραμα.
Στο περιοδικό αυτό έχουμε την ευκαιρία να εκφράσουμε τις ιδέ-ες μας, να σχολιάσουμε από μια νέα οπτική γωνία την επικαιρότη-τα επιδοκιμάζοντας ή στηλιτεύοντας διάφορες ισχύουσες απόψεις. Έχουμε τη δυνατότητα να αφήσουμε ελεύθερη τη φαντασία μας και να παρουσιάσουμε τις εμπειρίες μας στο ευρύ κοινό.

προσωπικά, μου δόθηκε το έναυσμα να διαβάσω κείμενα μεγάλων προσωπικοτήτων, σημαντικών λογοτεχνών, αλλά και κείμενα που έθιγαν φλέγοντα ζητήματα της παγκόσμιας και εγχώριας σκηνής. Αισθάνθηκα την ανάγκη να μοιραστώ με τους αναγνώστες του πε-ριοδικού τις μεγάλες ιδέες και τα ιδανικά που υπήρχαν στα κείμε-να αυτά και να εκφράσω τους προβληματισμούς μου σχετικά με την πορεία της γενιάς μου. το περιοδικό αποτελεί ένα εξαιρετικό πεδίο, όπου οι μαθητές μπορούν να εκφραστούν σε μια πρώιμη μορφή κοι-νωνίας όπως αυτή του σχολείου.
τέλος,  θα ήθελα να ευχαριστήσω τις κυρίες Μπασιά και Καψοκε-φάλου, που με την ανεκτίμητη βοήθεια και την αμέριστη συμπαρά-στασή τους συνέβαλαν καταλυτικά στη δημιουργία του τεύχους που κρατάτε στα χέρια σας.

Κλείνοντας θα ήθελα να αποχαιρετήσω τον χώρο του Γυμνασίου και τους καθηγητές μου και να ενθαρρύνω τους συμμαθητές μου για το μέλλον. Μπορεί να μην είμαστε ακόμα σίγουροι για ποιον δρόμο θα πάρουμε στη ζωή μας, αλλά ο δρόμος είναι μπροστά μας. «Εμείς αυ-τό που πρέπει να κάνουμε μόνο, είναι να γρικούμε μέσα μας μια Σει-ρήνα, την ψυχή μας…».
Μάρκος Γαζέπης, Γ7

Αρχισυντάκτης

[ANOIKTEΣ EΠΙΣΤΟΛΕΣ]

Αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες,

 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 • NEA TOY ΓYMNAΣIOY 3 

π Ε Ρ ι Ε Χ Ο Μ Ε ν Α



4 NEA TOY ΓYMNAΣIOY • ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Στέφανος Δέλτα
150 χρόνια από τη γέννησή του

Ο Στέφανος Δέλτα, ο μεγάλος αυτός άνδρας, γεν-
νήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1863 από 
γονείς Φαναριώτες. Η μητέρα του μάλιστα ήταν 
το γένος Καραθεοδωρή, γόνος σπουδαίας πολι-

τικής οικογένειας. Φοίτησε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή 
και ασχολήθηκε αμέσως με το εμπόριο. Δραστήριος και ικα-
νός, πρόκοψε γρήγορα και δημιούργησε εμπορικές επιχειρή-
σεις. Το 1897 όμως τον βρήκε ο ελληνοτουρκικός πόλεμος 
και, σαν γνήσιος πατριώτης που ήταν, πήγε και πολέμησε. 
Η λήξη του πολέμου τον βρήκε εγκατεστημένο πλέον στην 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου μαζί με την οικογένειά του. το 
1895 παντρεύτηκε την Πηνελόπη Μπενάκη, κόρη του Εμ-
μανουήλ Μπενάκη, και μαζί της απέκτησε τρείς κόρες, τη 
Σοφία, σύζυγο μετέπειτα Μαυροκορδάτου, τη Βιργινία, αρ-
χινοσοκόμο, σύζυγο του πολιτικού Αλέξανδρου Ζάννα και 
γιαγιά του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του προέ-
δρου του Σχολείου μας Αλέξανδρου Σαμαρά, και την Αλε-
ξάνδρα, σύζυγο μετέπειτα του κτηματία Αντώνη παπαδό-
πουλου. Ο γάμος του με την πηνελόπη ήταν στο πλαίσιο των συμφωνιών που 
εφάρμοζε ο πατέρας της, Εμμανουήλ Μπενάκης, και γι’ αυτό πέρασε διάφορες 
κρίσεις. Η οικογένεια Δέλτα, το 1916 επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστά-
θηκε μόνιμα στην Κηφισιά.

Μαζί με τον Εμμανουήλ Μπενάκη 
ίδρυσαν το Κολλέγιο Αθηνών και θεω-
ρούνται πατέρες του Σχολείου μας. Ο 
Στέφανος Δέλτα διετέλεσε πρώτος τα-
μίας του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Κολλεγίου. Ανήσυχος, δραστήριος, δη-
μιουργικός, όπως ήταν, ασχολήθηκε με 
τα κοινά. Ως γνήσιος πατριώτης, βο-
ήθησε την πατρίδα του με προσωπι-

κή συμβολή και ευεργεσίες. Διαδραμά-
τισε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση 
της Αγροτικής τράπεζας, της οποίας 
διετέλεσε και πρώτος διοικητής. Έγινε 
μέλος του Συμβουλίου της Επιτροπής 
Αποκατάστασης προσφύγων, ενός αυ-
τόνομου οργανισμού με τεράστια πε-
ριουσιακά στοιχεία, αντιπρόεδρος και 
ευεργέτης του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού, πρόεδρος και ευεργέτης του 
πιΚπΑ, μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ελληνοαιγυπτιακού Συν-
δέσμου και σύμβουλος της τράπεζας 
της Ελλάδος.

Πέθανε το 1947 στην Αθήνα και το 
φέρετρό του ήταν σκεπασμένο με τη 
σημαία του Κολλεγίου Αθηνών.

Με αφορμή τα 150 χρόνια από τη 
γέννηση του λαμπρού αυτού ανθρώ-
που του Ελληνισμού και ευεργέτη του 
Σχολείου μας έγραψα το άρθρο αυτό, 
γιατί πιστεύω ότι αξίζει τον σεβασμό 
όλων μας. Κανένας μας δεν θα ήταν 
αυτός που είναι, αν αυτός ο δυναμι-
κός και πνευματώδης πολίτης, δεν εί-
χε εμπνευστεί την ίδρυση του Σχολείου 
μας,  υλοποιώντας έτσι το εκπαιδευτι-
κό του όραμα.

Εργάστηκε με ζήλο, συνέβαλε προ-
σωπικά και οικονομικά για το Κολλέ-
γιο, τον Ερυθρό Σταυρό, το πιΚπΑ, σε 
εποχές δύσκολες, όταν η χώρα προ-
σπαθούσε να ορθοποδήσει. 

Η προσφορά και η μεγαλοσύνη του 
ας γίνουν παράδειγμα σε όλους και ιδι-
αίτερα σε μας, τους νεότερους, στις δύ-
σκολες ώρες που περνάει η πατρίδα 
μας. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να 
έχει και άλλους Δέλτα!!!

Χάρης Δουληγέρης, Γ6Από την ομιλία του Στέφανου Δέλτα στην τελετή των εγκαινίων του Σχολείου μας.
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Στ. Δέλτα 
«Το Κολλέγιον Αθηνών»

Στα άρθρα του Στ. Δέλτα καταγρά-
φονται τα όσα συνέβαιναν τό-
τε, με μια «προφητική ματιά» - 

θα έλεγε κανείς- και στα όσα επρόκειτο 
μελλοντικά να συμβούν στο Κολλέγιο 
Αθηνών και ευρύτερα. Μέσα σ’ αυτά τα 
εβδομήντα χρόνια πολλά άλλαξαν γύ-
ρω μας. Αρκετά από όσα αναφέρονται 
σε αυτή την έκδοση, που για το Κολλέ-
γιο αποτελούσαν από τη δεκαετία του 
’30 μια πραγματικότητα, είτε είναι ακό-
μη για την πολιτεία βασικά ζητούμε-
να είτε συνιστούν όψιμες προτάσεις ή 
ενέργειές της. Και για το ίδιο το Κολλέ-
γιο ορισμένα από όσα τότε προτάθηκαν 
και εφαρμόστηκαν, μετεξελίχθηκαν στο 
πέρασμα του χρόνου, ενώ πολλά διατη-
ρούνται αυτούσια. Και τα μεν και τα δέ 
διαμόρφωσαν το πνεύμα και τη συνεχι-
ζόμενη ακμαία παράδοση του Κολλεγί-
ου, ανοίγοντας δρόμους για τον προο-
δευτικό μετασχηματισμό του Ελληνικού 
σχολείου.

Η αξία των άρθρων έγκειται σε με-
γάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι σκέψεις 
του Στεφάνου Δέλτα δεν έχουν χάσει 
την επικαιρότητά τους. Η ιδιαίτερη αξία 
τους, όμως, βρίσκεται στον τρόπο, με τον 
οποίο σχεδιάστηκε και πραγματοποιή-
θηκε το εγχείρημα «Κολλέγιο Αθηνών». 
Η διαδικασία αυτή και σήμερα αποτελεί 
φάρο στο δρόμο ανανέωσης της παιδεί-
ας μας και της παιδαγωγικής μας πρά-
ξης, σε επίπεδο σχολείου αλλά και σε 
επίπεδο εθνικό.

Αλέξανδρος Κ. Σαμαράς
πρόεδρος του Δ.Σ. 

του Ελληνοαμερικανικού 
Εκπαιδευτικού ιδρύματος

Ο μεγαλύτερος δάσκαλος είναι η ζωή, και λέω πως η εκπαίδευση του σχολείου είναι ως προς εκεί-
να που μαθαίνουμε, αφού αποφοιτήσουμε, ό,τι το αλφαβητάριο για την ακόλουθη διδασκαλία του 
σχολείου. Το αρχικό όμως εκείνο βα βα πρέπει να το διδαχθούμε καθώς πρέπει, να καταλάβουμε 
τη χρήση του και να μάθουμε να το μεταχειριζόμεθα για ν’ αποκτούμε άλλες γνώσεις. Όταν λοι-
πόν το σχολείο αναπτύσση στο μαθητή πόθο για περαιτέρω μάθηση και του εμπνέει μέθοδο για 
να την αποκτά, τότε εκτελεί τον προορισμό του. ΣτεφΑνοΣ ΔελτΑ

Η συμβολή του Στ. Δέλτα στην ίδρυση 
του Κολλεγίου Αθηνών
Απόσπασμα από την εισήγηση του Σωκράτη Κουγέα, στο πλαίσιο των συναντήσεων του 
Ελεύθερου Πανεπιστημίου Κηφισιάς, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κηφισιάς, 16/4/2013.
 […]  Η παρουσία του Δέλτα στην 
κοινωνική σκηνή όμως δεν σημα-
δεύτηκε μόνο από την καθοριστική 
συμβολή του στην ίδρυση και οργά-
νωση της Αγροτικής. Ο Στέφανος 
Δέλτα, με την απλόχερη στήριξη του 
πεθερού του Εμμ. Μπενάκη, υπήρξε 
για τα ελληνικά πράγματα ένας από 
τους βασικούς συντελεστές της προ-
σπάθειας μεταρρύθμισης του ελληνι-
κού εκπαιδευτικού συστήματος και 
της παιδαγωγικής σκέψης. Η ίδρυ-
ση του Κολλεγίου το 1927 έρχεται 
να συμπληρώσει ένα δυσαναπλή-
ρωτο κενό που άφησε η καταστρο-
φή της Σμύρνης και οι διωγμοί στην 
Κωνσταντινούπολη. τα εκεί κολλέ-
για και οι σχολές, στα οποία φοιτού-
σαν πλήθος ελλαδίτες και επτανή-
σιοι στελεχώνοντας στη συνέχεια το 
οικονομικό δυναμικό των Ελλήνων, 
περνούσαν κρίση.[….] Αυτές ήσαν οι 
συνθήκες που οδήγησαν στην ίδρυ-
ση ενός σχολείου, το οποίο ο ιδρυτι-
κός του νόμος το προστατεύει από 
κάθε πολιτική επιβουλή, που παρα-
κολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στην 

παιδεία και έχει ως στόχο να προε-
τοιμάσει άξια στελέχη που θα επαν-
δρώσουν την οικονομική και πολι-
τική ζωή του τόπου.[…] Επόμενο, 
λοιπόν, και το ίδρυμα που απλό-
χερα προικοδότησαν ο Μπενάκης 
και ο Δέλτα και εγκαινίασε ο Βενι-
ζέλος να είχε ως αρχή την ανάδει-
ξη των καλύτερων, ανεξάρτητα κα-
ταγωγής γεωγραφικής, κοινωνικής, 
οικονομικής. Στην άρση του κοι-
νωνικού και οικονομικού αποκλει-
σμού έρχεται να συμβάλει το οικο-
τροφείο και το ταμείο υποτροφιών 
του Κολλεγίου, δημιούργημα της 
συζύγου του πηνελόπης Δέλτα. […] 
Ο Μπενάκης, ο Δέλτα και όσοι άλλοι 
προσέφεραν τον εαυτό τους και την 
περιουσία τους στην οργάνωση του 
κράτους και τη θεμελίωση της αστι-
κής δημοκρατίας στην Ελλάδα, κι-
νήθηκαν με βαθιά πολιτική σκέψη  
και στρατεύτηκαν χωρίς προκατα-
λήψεις για το κοινό καλό παραμερί-
ζοντας κάθε είδους ιδιοτέλεια.

Σ. Κουγέας ’75
Καθηγητής Γυμνάσιου Κ.Α.
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Ένα μαγικό 
ταξίδι στον 
κόσμο της 
UNESCO
Το πρωί της 28ης Μαρτίου η κολλεγια-

κή αποστολή επισκέφθηκε την έδρα της 
UNESCO στο Παρίσι. Με περίσσια χαρά και 

ενθουσιασμό βρεθήκαμε στον χώρο υποδοχής. Εκ 
πρώτης όψεως, το κτήριο έμοιαζε χαώδες κι επι-
βλητικό, περιγραφή η οποία ταιριά-
ζει απόλυτα στο μεγαλείο του διε-
θνούς αυτού οργανισμού. Υπόγεια 
κτήρια συνοδεύουν το κεντρικό κτή-
ριο, μνημεία και σημαίες τονίζουν την οικου-
μενικότητά του.

Η πρέσβης κα Αικ. Δασκαλάκη, Μόνιμη Αντι-
πρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, υποδέχθη-
κε εγκάρδια την αποστολή του Σχολείου μας, αλλά 
λόγω έκτακτων συνεδριάσεων δεν ήταν δυνατόν να 
μας ακολουθήσει στην περιήγησή μας. Η πρέσβης 
προήδρευε σε διαπραγματεύσεις, μιας και η Ελλά-
δα έχει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
το τρέχον εξάμηνο (Ιανουάριος 2014-Ιούνιος 2014).

Ύστερα από τα καλωσορίσματα και τις χειραψί-
ες, η ξεναγός, μια αμερικανίδα διπλωματική υπάλ-
ληλος, μας συνόδευσε στην περιήγησή μας στα εκ-
θέματα και γενικότερα στο εξωτερικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, η έκθεση περιελάμβανε πολιτι-
στικά στοιχεία και έργα απ’ όλο τον κόσμο, εκθέμα-
τα τα οποία μας συνεπήραν και μας ταξίδεψαν σε 
λαμπρούς πολιτισμούς. Καθώς η ξεναγός αναφερό-
ταν στην έκθεση αυτή, δεν παρέλειψε να μας οδη-
γήσει σε μια μακέτα των εκτάσεων του οργανισμού. 
«Η UNESCO, όπως είπε, η οποία ιδρύθηκε με το τέ-

λος του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, αποτελεί έναν 

οικουμενικό οργανισμό 
με αμέτρητες εκφάνσεις. Σή-

μερα απαρτίζεται από 195 χώρες, οι οποίες συ-
νεργάζονται, ώστε να παγιώσουν ακόμη και στις 
υπανάπτυκτες χώρες την παγκόσμια ειρήνη και 

να διαδώσουν τη δημοκρατία». Ιδιαίτερη εντύπωση 
μας προξένησαν οι γιαπωνέζικοι κήποι με τα ανθι-
σμένα δέντρα και τις λιμνούλες και το ανάγλυφο της 
λέξης «ειρήνη», φυσικά, στη δική τους γλώσσα. Κα-
τά το τέλος της ξενάγησης θαυμάσαμε ένα μνημείο, 
το οποίο απεικόνιζε το βασικό μήνυμα της UNESCO, 
το οποίο καταγράφηκε στις διεθνείς γλώσσες: «Από 
τη στιγμή που οι πόλεμοι πηγάζουν από τον νου των 
ανθρώπων, στον νου των ανθρώπων πρέπει να οι-
κοδομηθούν οι άμυνες της ειρήνης».

«Since wars begin in the minds of men, it is in 
the minds of men that the defences of peace must 
be constructed».

Στη συνέχεια, κατευθυνθήκαμε προς την 
αίθουσα συνεδριάσεων όπου και θα γνω-
ρίζαμε τους τρεις ομιλητές μας. Αρχικά, 

υποδεχτήκαμε την κα Αικ. Στενού, Διευθύντρια 
του Διατομεακού Προγράμματος της UNESCO για 
τον πολιτισμό της ειρήνης και τη μη χρήση βίας. 
Η κα Στενού τόνισε πως η UNESCO αποτελεί έναν 
διανοητικό εγκέφαλο των εθνών, μια παγκόσμια 
πλατφόρμα διακυβέρνησης, η οποία έχει ως στό-
χο την εμπέδωση της ειρήνης μέσα από τη δύνα-
μη της διπλωματίας. Στη συνέχεια, ανέδειξε το δι-
αχρονικής σημασίας μήνυμα της UNESCO, το οποίο 

ΟΜΙΛΟΙ
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καταδεικνύει την ειρηνική διάθε-
ση και την αποφυγή της βιαιότη-
τας. «Οφείλουμε ως πολίτες να 
εδραιώσουμε μήτρες με πολιτι-
σμό και παιδεία, οι οποίες αδιαμ-
φισβήτητα προάγουν καλή διά-
θεση», ανέφερε η κα Αικ. Στενού. 
Ακολούθως, επισημάνθηκαν από την εκπρόσωπο 
της UNESCO οι πέντε τρόποι με τους οποίους ο δι-
εθνής αυτός οργανισμός λειτουργεί και ενεργεί. 
Πρώτα πρώτα, συγκροτείται ένα εργαστήρι ιδεών 
μέσα από τον ενδοπολιτιστικό διάλογο, έναν κοινό 
κορμό αξιών και ηθικών αρχών. Δεύτερον, ένα νο-
μικό θέσπισμα, μια διεθνής γλώσσα, η οποία συν-
δέει τα κοινά αυτά ιδανικά, τα οποία κατοχυρώθη-
καν με τη σύμβαση της UNESCO, το 1972. Επιπλέον, 
ο τρίτος τρόπος δράσης είναι το Clearing House, το 
οποίο δίνει λύσεις σε αρκετά θέματα. Επιπροσθέ-
τως, τέταρτος τρόπος είναι η δράση των μελών της 
στην παιδεία και στον πολιτισμό, όπου κατ’ επέκτα-
ση αναδεικνύεται η αλληλεξάρτηση και η ευθραυ-
στότητα των ίδιων των πολιτισμών μεταξύ τους. 
Κατά συνέπεια, μέσα από την εξάρτηση αυτή βελ-
τιώνονται οι ανθρώπινες σχέσεις και πραγματοποι-
είται η εξέλιξή τους σε ανθρώπους με κριτική σκέ-
ψη. Τέλος, υλοποιείται μια πλατφόρμα παγκόσμιας 
συνεργασίας, η οποία εξυψώνει τον πολιτισμό ως 
ένα βάθρο αξιών, στο οποίο στηρίζουμε τη δική μας 
υπόσταση, κατά τα λεγόμενα της κας Αικ. Στενού. 
Η ομιλήτρια έκλεισε τη διάλεξή της μέσα από μια 
αποφθεγματική ρήση του Βίκτωρα Ουγκό: «Όταν 
ανοίγεις ένα σχολείο, κλείνεις μια φυλακή» και πρό-
σθεσε «Αγκαλιάζω τον χώρο, αγκαλιάζω τον κόσμο, 
δεν απορρίπτω τη διαφορετικότητα». Ακολούθησε 
η Επιτετραμμένη της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της 
Σερβίας στην UNESCO, κα Marija Antonijevic. 

Η κυρία Marija Antonijevic, Counselor Chargee 
d’ Affaires, εκπρόσωπος της χώρας της στην 
Unesco, μας τίμησε με την παρουσία της εκφρά-
ζοντας κυρίως τις νομικές της πεποιθήσεις, εφό-
σον η ίδια σπούδασε Νομική. Αρχικά, αναφέρθηκε 
στον ρόλο των μόνιμων αντιπροσώπων, οι οποίοι 
απαρτίζουν μια διπλωματική αντιπροσωπεία που 

προστατεύει τα συμφέροντα μιας 
χώρας. Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία 
κάθε χώρας εκθέτει τις επίσημες 
θέσεις της μέσα από μια ομόφωνη 
διαπραγμάτευση. Κατόπιν συζη-
τούν για την ειρηνική συνύπαρξη 
και την καθιέρωση της συνεργασί-

ας των κρατών, έτσι ώστε το καθένα να προσφέ-
ρει οικονομική ενίσχυση και βοήθεια σε άλλες χώ-
ρες που έχουν ανάγκη. Τέλος, έδωσε λεπτομερείς 
απαντήσεις στις απορίες των μαθητών τονίζοντας 
συγκεκριμένα την αξιοπρέπεια, ως λέξη κλειδί, και 
τη συνεννόηση μεταξύ των χωρών, προκειμένου να 
ορισθούν οι πολιτικές που πρέπει να ακολουθηθούν 
για την παγίωση της ειρήνης μεταξύ των χωρών.

Τελευταίος ομιλητής ήταν ο κος Κων/νος 
Ταραράς, εμπειρογνώμονας της UNESCO 
σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε 

αντίθεση με τις προηγούμενες κυρίες, ο ίδιος προτί-
μησε μια ανοιχτή συζήτηση με εμάς, η οποία αδιαμ-
φισβήτητα μας εξέπληξε προς το καλύτερο, καθώς 
ζήτησε τη γνώμη μας πάνω στη νομοθεσία, στην 
τωρινή κατάσταση της χώρας μας, αλλά πάνω απ ό́-
λα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο ίδιος απηύθυνε 
ευχαριστίες προς την ελληνική αντιπροσωπεία και, 
αφού οι συμμαθητές μου έλυσαν τις όποιες απο-
ρίες τους, προχώρησε 
στην εκφώνηση του λό-
γου του. Ειδικότερα, μί-
λησε για τα χαρακτηρι-
στικά των δικαιωμάτων 
και πώς αυτά συνδέονται 
με τα προγράμματα και 
την εργασία της UNESCO. 
Ταυτόχρονα μας συμβού-
λεψε να προστατεύουμε 
το κάθε δικαίωμα και 
πάντοτε να απαιτούμε 
δικαίωση. «Το δικαίωμα 
πηγάζει από το Σύνταγμα μιας χώρας και συνδέε-
ται άμεσα με την υπόσταση και την απαίτη  ση προ-
στασίας του για να ασκείται νομικώς ορθά», επεσή-

μανε ο κος Ταραράς. Στη συνέχεια, είπε πως βασική 
υποχρέωση εγγύησης των δικαιωμάτων αποτελεί ο 
φορέας του κράτους, ο οποίος πραγματοποιεί τη δι-
αδικασία αυτή μέσα από συμβάσεις. Τα δικαιώματα 
χωρίζονται σε ατομικά (ελευθερία έκφρασης), πολι-
τικά (δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι), κοινω-
νικά (εκπαίδευση), τα οποία κατοχυρώνονται από 
τα Ηνωμένα Έθνη. Ακολουθούν τα οικονομικά (ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη) και τα πολιτιστικά 
(προστασία και διαφύλαξη κουλτούρας). «Η UNESCO 
συνδέεται άμεσα, εφόσον έχει, όπως και οι ίδιοι οι 
άνθρωποι, την ευθύνη να μην περιορίζεται η άσκη-
ση των δικαιωμάτων και να προωθείται η ελευθερία 
ύπαρξής τους. Τέλος, χαρακτηριστικό των δικαιω-
μάτων είναι η οικουμενικότητα, ισχύουν δηλαδή 
για όλους τους ανθρώπους. Επίσης, είναι αδιαίρε-
τα και αναφαίρετα, καθώς όλα έχουν την ίδια σημα-
σία, όλα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της προσωπι-
κότητας και στην πραγμάτωση διαφόρων σκοπών. 
«Σε περιπτώσεις κρίσης και απαραίτητης ανάδει-
ξης ορισμένων, δεν πρέπει να περιθωριοποιούνται 
τα υπόλοιπα δικαιώματα».

Πλησιάζοντας πλέον προς τη λήξη της ενδι-
αφέρουσας αυτής συνάντησης, η κα Αικ. 
Στενού πρόσθεσε ορισμένες λεπτομέρει-

ες οι οποίες όχι μόνο κάλυψαν τις απορίες μας, αλλά 
έμμεσα συνέβαλαν στην αλ-
λαγή του τρόπου σκέψης και 
της κοσμοθεωρίας μας. Μεί-
ζον θέμα διαπραγμάτευσης 
αποτέλεσε ένα παράδειγμα 
ελληνικής πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, τα μαστιχόδεντρα, 
για τα οποία γίνονται διάφο-
ρες προσπάθειες, όμως δεν 
έχει γίνει ακόμη κάποια εγ-
γραφή. «Ο καθένας μπορεί 
να εγγράψει ό,τι θεωρεί εθνι-
κό, επιτυγχάνεται εδραίωση 

κι όχι διαχωρισμός» ανέφερε η κα Αικ. Στενού. Η 
UNESCO, ακόμη, δεν είναι απόλυτα θετική στη δια-
φοροποίηση των πολιτισμών, διότι τα μέλη της πι-

H UNESCO
Iδρύθηκε με το τέλος 
του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Αποτελεί έναν 
οικουμενικό οργανισμό 
με αμέτρητες εκφάνσεις. 
Σήμερα απαρτίζεται από 
195 χώρες, οι οποίες 
συνεργάζονται, ώστε να 
παγιώσουν ακόμη και στις 
υπανάπτυκτες χώρες την 
παγκόσμια ειρήνη και να 
διαδώσουν τη δημοκρατία.

Η ΠΟλιΤιΣΤικΗ κλΗρΟ νΟμιά 
ΤΗΣ ΓάλλιάΣ

Πρώτος σταθμός: μουσείο του Λούβρου
Δεύτερος σταθμός: μουσείο των Απο-
μάχων και Μαυσωλείο του Ναπολέοντα.
Επόμενος σταθμός: Βερσαλλίες
Καθημερινές επισκέψεις: Πύργος του 
Άιφελ, Αψίδα του Θριάμβου, Σηκουά-
νας, Εκκλησία της Μονμάρτης, Champs 
Elysés….

Ματίλντα Γεωργελέ, Γ1
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ΟΜΙΛΟΙ

Στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2014 διορ-
γανώθηκε από τον όμιλο UNESCO Γυ-
μνασίου και Λυκείου Κολλεγίου Αθη-

νών- Κολλεγίου Ψυχικού σε συνεργασία με 
τους ομίλους UNESCO Δημοτικού και των 
δύο σχολείων μια εξαιρετικά πετυχημένη 
εκδήλωση με θέμα «Ελληνικά Μνημεία πα-
γκόσμιας πολιτιστικής Κληρονομιάς». Θέμα 
κλασικό αλλά και πάντα επίκαιρο, μια που 
ο πολιτισμός μας είναι ο πιο σταθερός, δια-

χρονικός και ανεκτίμητος πυλώνας της εθνικής μας κληρονομιάς. Η συνεύρεση αυτή 
έδωσε σε όλους μας το έναυσμα της ανταλλαγής απόψεων και ιδεών, της δημιουργι-
κής συζήτησης και του εποικοδομητικού διαλόγου.

Αρχικά, στις 13 Φεβρουαρίου οι σύνεδροι επισκεφτήκα-
με το Δημοτικό, όπου μέσα σε κλίμα χαράς και συνεργασίας, 
χωρισμένοι σε ομάδες, συζητήσαμε διεξοδικά τις υποενότη-
τες του βασικού θέματος ανταλάσσοντας ιδέες, προβληματι-
σμούς και απόψεις. Σε ατμόσφαιρα ευγενούς άμιλλας και κα-
λής συνεργασίας, βγάλαμε πολύ ενδιαφέροντα πορίσματα, τα 
οποία εξέφραζαν τις απόψεις της ολομέλειας.

Την επομένη μέρα, Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, όλες οι 
σχολικές μονάδες συγκεντρωθήκαμε στο θέατρο Χωρέμη, 
όπου παρακολουθήσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, επιμορφω-
τική και καλλιτεχνικά εμπνευσμένη εκδήλωση με προβολή ενημερωτικών video αλ-
λά και τραγουδιών από μαθητικές ομάδες. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα εξαιρε-
τικά σημαντικά πορίσματα των ομάδων και ακολούθησαν ερωτήσεις, κρίσεις, απορίες. 
τέλος, η όλη διοργάνωση ολοκληρώθηκε με την ψηφοφορία των πορισμάτων από την 
ολομέλεια του ομίλου της UNESCO.

Η συνάντηση αυτή θεωρήθηκε απόλυτα επιτυχής. Όλοι μας, αλλά και ο καθένας 
ξεχωριστά, εντοπίσαμε στοιχεία τα οποία έδωσαν ουσία και υπόσταση σε αυτή τη δι-
οργάνωση. προβληματιστήκαμε, αναρωτηθήκαμε, μάθαμε, αλλά και ωριμάσαμε. Εί-
χαμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε πώς σε μια περίοδο η οποία σημαδεύεται από 
κρίση αξιών, ταχύτατων τεχνο-
λογικών αλλαγών και κοινωνι-
κών ανατροπών, η αξία του Ελ-
ληνικού πολιτισμού, με την ισχύ 
και τη λάμψη της διαχρονικής 
καταξίωσης, θα συνεχίσει να 
αποτελεί σταθερή πυξίδα προ-
σανατολισμού για τις ανάγκες 
της σύγχρονης κοινωνίας.

Ματίλντα Γεωργελέ, Γ1

στεύουν πως σώζουν τον άνθρω-
πο, τη σημαντικότερη οντότητα, 
και συνεπώς διαφυλάσσουν τους 
πολιτισμούς ως ένα σύνολο. «Ενώ 
προσπαθούμε να λύσουμε τις δια-
φορές που παρουσιάζονται, ανα-
καλύπτουμε ταυτοχρόνως τι μας 
ενώνει». Τέλος, μιας και το θέ-
μα που ακολούθησε συμπίπτει με 
την επικαιρότητα της χώρας μας, 
προβληματιστήκαμε σχετικά με 
την επιστροφή των μαρμάρων 
του Παρθενώνα από το Βρετανικό 
Μουσείο. Η ίδια η κα Αικ. Στενού 
μας διαβεβαίωσε πως είναι υπέρ 
της επιστροφής τους. Η σύμβαση 
του ’72, όμως, δεν έχει, όπως δή-
λωσε, αναδρομική ισχύ και οι Άγ-
γλοι σιωπούν. Πάραυτα, έγιναν κά-
ποιες συζητήσεις για δημιουργία 
αντιγράφων ή προοπτικών δανει-
σμού για τρεις μήνες, κάτι το οποίο 
διαψεύστηκε, καθώς μια τέτοια συ-
γκατάθεση από την ελληνική αντι-
προσωπεία θα επιβεβαίωνε την 
«ιδιοκτησία» των μαρμάρων από 
την Αγγλία.

Όπως όλα τα ωραία πράγμα-
τα κάποτε τελειώνουν, έτσι έφτα-
σε κι αυτή η συνάντηση στο τέλος 
της. Ακολούθησε γεύμα που παρέ-
θεσε η πρέσβης της Ελλάδας στην 
UNESCO, κα Αικ. Δασκαλάκη, στην 
αποστολή του Σχολείου μας και χαι-
ρετισμός από την ίδια και από τους 
ομιλητές με ευχές για καλή πρόοδο 
κι επιστροφή στην πατρίδα. Η επί-
σκεψη αυτή αναντίρρητα θα μείνει 
αξέχαστη σε όλη την ομάδα, καθώς 
μέσα από μια εκδήλωση μόλις τεσ-
σάρων ωρών γνωρίσαμε με μια μα-
τιά τον κόσμο των διαπραγματεύ-
σεων, τον κόσμο που μαχόταν και 
αενάως θα μάχεται για την προ-
στασία της ανθρώπινης ισότητας, 
τη διατήρηση της ειρήνης και φυ-
σικά την εξασφάλιση μιας αρμονι-
κής συμβίωσης όλων των κρατών 
μεταξύ τους δίχως στερεότυπα και 
διακρίσεις.
Ειρήνη Κωνσταντινοπούλου, Γ4

12η Συνάντηση Ομίλων UNESCO13
-14
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πληθυσμού και την εκδικητι-
κή τάση απέναντι σε οτιδή-
ποτε θεωρείτο ως απειλή για 
το έθνος τους. παράλληλα, 
με την ανακάλυψη του χρυ-
σού και των δια-

μαντιών κατά το 
δεύτερο μισό του 

19ου αιώνα, εισ-
ρέουν στη νότια 
Αφρική χιλιάδες 
ινδοί, Κινέζοι και 
Αφρικανοί εργά-
τες, για να δουλέ-
ψουν στα ορυχεία 
και στις καλλιέρ-
γειες, αλλάζοντας πλήρως 
τις δημογραφικές ισορροπίες 
στη χώρα. Η ανάγκη για προ-
στασία της κοινότητας και 
των συμφερόντων των Άφρι-

Ο Μαντέλα γεννήθη-
κε στις18 Ιουλίου του 1918 
στο τρανσκέι, στη νότιο 
Αφρική, και απεβίωσε στις 
5 Δεκεμβρίου 
2013. Γιος φυ-
λάρχου, σπού-
δασε νομική 
στο πανεπιστή-
μιο και έλαβε το 
πτυχίο του μετά 
από 50 χρόνια. 
Αρχικά απέτυχε 
στα μισά περί-
που μαθήματα, 
στη συνέχεια, 
όμως, παρακο-
λούθησε ένα δι-
ετές δίπλωμα δικαίου, το 

οποίο του επέτρεψε τε-
λικά να κάνει την πρα-
κτική του εξάσκηση και 
να ανοίξει το πρώτο δι-

κηγορικό γραφείο μαύ-
ρων στο Γιοχάνεσμπουργκ 
της νότιας Αφρικής. 

πήρε το κανονικό 
του πτυχίο, όταν 

ήταν στη φυ-
λακή, το 
1989. Το 
1944 έγινε 
μέλος του 
Αφρικανι-
κού Εθνικού 
Κογκρέσου 

(ANC) και 
εργάστηκε με 
πάθος για την 
καταπολέμη-
ση του Απαρ-
τχάιντ.

Οι ρίζες του 
Απαρτχάιντ βρί-

σκονται τρεις αιώνες πί-
σω, τον 17ο αιώνα, στον 
πρώτο αποικισμό της νο-
τίου Αφρικής από Ολλαν-

δούς. Οι από-
γονοι αυτών 
των αποίκων 
ονομάζονται 
Αφρ ι κά ν ε ρ ς 
και έχουν κοινή 
εθνική ταυτό-
τητα και θρη-
σκεία. Αργό-
τερα, έρχονται 
σε σύγκρου-
ση με τους με-
ταγενέστερους 
Άγγλους αποί-

κους και χάνουν την εξου-
σία από τα χέρια τους, με 
αποτέλεσμα την αναγκα-
στική μετανάστευ-
ση τους, τη συρ-
ρίκνωση του 

Στις 5 Αυγούστου 1962, λίγο έξω από 
την πόλη Howick στο δρόμο προς 
Γιοχάνεσμπουργκ, η αστυνομία του 
Απαρτχάιντ σταματά για έλεγχο ένα 
Austin Westminster. Ο ψηλός άνδρας 
στο κάθισμα του συνοδηγού ντυμένος 
με ένα λευκό σακάκι σοφέρ επέμεινε ότι 
ήταν ο David Motsamayi, αλλά η αστυ
νομία αμέσως αναγνώρισε τον Νέλσον 
Μαντέλα, τον πλέον καταζητούμενο 
άνδρα στη Νότια Αφρική. Πέρασε τα 
επόμενα 27 χρόνια στη φυλακή.
Το μνημείο, έργο του Marco Cianfa
nelli, σηματοδοτεί στον χώρο αυτό, 
μια εκπληκτική απόδειξη για έναν 
μοναδικό άνθρωπο που σήκωσε ένα 
έθνος στους ώμους του και δίδαξε στον 
κόσμο την αληθινή έννοια της ανοχής.

με Νόμπελ Ειρήνης
Τρομοκράτης

Έφυγε από τη ζωή ο νέλσον Μαντέλα, 
ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του 
στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαι-

ωμάτων, ένας άνθρωπος που πάλεψε με κάθε μέ-
σο το απάνθρωπο καθεστώς του Απαρτχάιντ και 
έγινε σύμβολο ειρήνης στην πατρίδα του και σε 
όλο τον κόσμο. 

Ο ιδιΟΣ ΕιΠΕ ΣΕ Ενάν λΟΓΟ ΤΟυ: 

«Πάλεψα ενάντια στην κυριαρχία των λευκών, πάλεψα 
και ενάντια στην κυριαρχία των μαύρων. Αυτό που επι-
θυμώ είναι το ιδανικό μιας δημοκρατικής και ελεύθερης 
κοινωνίας, όπου όλοι οι άνθρωποι συμβιώνουν αρμονι-
κά και απολαμβάνουν ίσων ευκαιριών. Είναι ένα ιδανικό, 
το οποίο ελπίζω να ζήσω και να το πραγματοποιήσω. 
Αλλά, αν χρειαστεί, είναι ένα ιδανικό για το οποίο είμαι 
προετοιμασμένος να πεθάνω».

ΘΕΜΑΤΑ
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Η μουσική 
νικά τον πόλεμο
Εφέτος κλείνουν 100 χρόνια από την έναρξη του Ά  Παγκοσμίου Πο-

λέμου (1914-1918). Ο πόλεμος αυτός άφησε βαθιά τα σημάδια του και 
στον χώρο της μουσικής, καθώς σπουδαίοι συνθέτες βίωσαν οι ίδιοι 

τη φρίκη, πολεμώντας στην πρώτη γραμμή. Έργα αυτών των συνθετών θα 
παιχτούν στις εκδηλώσεις μνήμης που θα πραγματοποιηθούν με τη συμπλή-
ρωση ενός αιώνα από τον Μεγάλο πόλεμο. Μέσω της μουσικής θα σταλεί 
δυνατά το μήνυμα: «ποτέ ξανά», καθώς και το πανανθρώπινο μήνυμα για 
ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

Δυο συνθέτες που έλαβαν μέ-
ρος στις εχθροπραξίες του Μεγά-
λου πολέμου ήταν ο Γάλλος Μωρίς 
Ραβέλ και ο Αυστριακός Άλμπαν 
Μπεργκ. Η δική τους κατάθεση ψυ-
χής θα ακουστεί στις 28 ιουνίου στο 
Σεράγεβο, έναν αιώνα μετά τη δο-
λοφονία εκεί του Αρχιδούκα Φρα-
γκίσκου Φερδινάνδου, που άναψε 
το φιτίλι της σύγκρουσης. Η περί-
φημη Φιλαρμονική Ορχήστρα της 
Βιέννης, υπό τον Αυστριακό αρχι-
μουσικό Φράντς Βέλσερ Μεστ, θα 
ερμηνεύσει έργα των συνθετών αυ-
τών που γράφτηκαν την περίοδο του 
Μεγάλου πολέμου.

Ο Άλμπαν Μπεργκ υπηρέτησε 
στον αυστρο-ουγγρικό στρατό στο 
διάστημα 1915-1918. Η όπερα «Βό-
τσεκ», που έγραψε την περίοδο αυ-
τή, είναι το δραματικό σχόλιο του 
συνθέτη για τη βία, την αποξένω-
ση και την απανθρωπιά του πολέ-
μου. Όπως ο ίδιος αναφέρει σε επι-
στολή που έγραψε το 1918, ο ήρωας 
της όπερας έχει «κάτι από μένα», 
αφού «πέρασα τα χρόνια του πολέ-
μου εξαρτώμενος από ανθρώπους 
που μισούσα, αιχμαλωτίστηκα, αρ-
ρώστησα, απογοητεύτηκα και στην 
κυριολεξία ταπεινώθηκα».

Εκπρόσωπος της άλλης πλευράς 
ο Ραβέλ. Ο διάσημος Γάλλος συν-
θέτης υπηρέτησε ως οδηγός. Με το 
έργο του «Ο τάφος του Κουπρέν», ο 
Μωρίς Ραβέλ τιμά τη μνήμη φίλων 
του που χάθηκαν στα χαρακώματα 
του πολέμου.

Όμως η κατάθεση του Ραβέλ για 
τη φρίκη του πολέμου δε σταματά 
εδώ. την αφορμή για ένα νέο «κατη-
γορώ» του πολέμου τού τη δίνει ο δι-
άσημος Αυστριακός πιανίστας, πά-
ουλ Βιτγκενστάιν. Ο Βιτγκενστάιν 
χάνει στον πόλεμο το δεξί του χέρι. 
Όμως δεν το βάζει κάτω. Δε λυγίζει 
και ζητάει από σπουδαίους συνθέ-
τες να του γράψουν έργα για αρι-
στερό χέρι. Ο Μωρίς Ραβέλ αντα-
ποκρίνεται και γράφει το Κοντσέρτο 
για πιάνο για Αριστερό Χέρι σε ρε 
μείζονα. το έργο δίνει την αίσθη-
ση ότι ο πιανίστας παίζει και με τα 
δύο χέρια και, παρά τη σκοτεινή του 
ατμόσφαιρα, αποτελεί μια διαχρονι-
κή μαρτυρία ότι η μουσική νικά τον 
πόλεμο. Με την ευκαιρία της αιμα-
τηρής επετείου, το Κοντσέρτο για 
πιάνο για Αριστερό Χέρι θα ερμη-
νεύσει η Φιλαρμονική Ορχήστρα 
της Δρέσδης.

Σοφία Βερυκίου, Β4

κανς και για υπεράσπιση των δικαιωμά-
των τους οδηγεί στη θέσπιση των πρώτων 
νόμων υπέρ των φυλετικών διακρίσεων 
το 1913, πάνω στους οποίους στηρίχθηκε 
όλη η πολιτική του Απαρτχάιντ. Ο όρος 
αυτός σημαίνει διαχωρισμός και διάκρι-
ση κοινωνικών ομάδων σε ξεχωριστά γε-
ωγραφικά διαμερίσματα και με διαφο-
ρετικά φυσικά και πολιτικά δικαιώματα 
βάσει φυλετικών διακρίσεων. Ήταν η επί-
σημη κρατική πολιτική που εφάρμοσαν 
οι Λευκοί στη νότιο Αφρική από τον και-
ρό της αποικιοκρατίας μέχρι τις 30 ιουνί-
ου 1991, όταν και καταργήθηκε. Την πε-
ρίοδο αυτή εφαρμόστηκαν απάνθρωποι 
νόμοι, καταστρατηγώντας οποιαδήποτε 
έννοια δημοκρατίας, ελευθερίας και ισό-
τητας για τους μαύρους.

πολλοί παρομοίασαν τον Μαντέ-
λα με τον Γκάντι. Σε αντίθεση όμως με 
τον ινδό πολιτικό ηγέτη, ο Μαντέλα δεν 

οδήγησε τους οπα-
δούς του σε μια πα-
θητική και μη βίαιη 
αντίσταση. Έγι-
νε ο πρώτος αρχη-
γός της στρατιωτι-
κής πτέρυγας του 
Εθνικού Κογκρέ-
σου της Αφρικής. 

Εμπνευσμένος από τον τσε Γκεβάρα, δη-
μιούργησε από το μηδέν μια μικρή δύνα-
μη ανταρτών, εκπαιδεύοντάς τους στην 
ανατίναξη στόχων, όπως σιδηροδρομικών 
γραμμών κ.ά. Μέσα στα επόμενα 30 χρό-
νια, οργάνωσε περισσότερες από 3.000 
επιθέσεις, στις οποίες σκοτώθηκαν του-
λάχιστον 100 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι. 
Όταν ο ένοπλος αγώνας κατά του καθε-
στώτος φούντωσε, χαρακτηρίσθηκε τρο-
μοκράτης μαζί με την οργάνωσή του, το 
Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο, και κατέ-
ληξε στη φυλακή για 27 χρόνια.

Μετά την αποφυλάκισή του το 1990, 
με την αμέριστη συμπαράσταση των άλ-
λων αφρικανικών επαναστατικών κινη-
μάτων, των διεθνών ανθρωπιστικών ορ-
γανώσεων και τη διεθνή κατακραυγή 
εναντίον του ρατσισμού, το καθεστώς 
ανακοινώνει την κατάργηση των νόμων 
του Απαρτχάιντ. Το 1993 απονεμήθηκε 
στον Μαντέλα το νόμπελ Ειρήνης και το 
1994 εξελέγη Πρόεδρος της Νοτίου Αφρι-
κής, ενώ το όνομά του παρέμεινε στον κα-
τάλογο των τρομοκρατών μέχρι το 2008.

Σήλια Γαζέπη, Β4

Μωρίς Ραβέλ Πάουλ Βιτγκενστάιν
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Στην καθημερινό-
τητά μας αναρω-
τιόμαστε συχνά τι 

θα μπορούσαμε να κά-
νουμε για να δημιουργή-
σουμε έναν καλύτερο κό-
σμο ψάχνοντας ιδέες και 
πηγές έμπνευσης. Σ άυτή 
την αναζήτηση βοηθά-
ει το TEDX, μια μη κερ-
δοσκοπική οργάνωση, 
μέσα από την οποία γί-
νεται μετάδοση γνώσης, 
πρωτοποριακών ιδεών 
και πολύτιμων προσωπι-
κών ιστοριών. το TEDX 
ξεκίνησε στην Καλιφόρ-
νια πριν από 25 χρόνια 
ως ένα συνέδριο διάρ-
κειας τεσσάρων ημερών, 
με προσκεκλημένους 
πρόσωπα που με τη θέ-
λησή τους κατάφεραν να 
πραγματοποιήσουν τα 
όνειρά τους ή πρόκειται 
να το κάνουν και γι’ αυ-
τό μιλάνε στο κοινό για 
18 λεπτά.

Το TEDXAthens εμφα-
νίστηκε για πρώτη φο-
ρά το 2009 και «στόχος 

του ήταν να δημιουργήσει 
μια ελληνική πρωτοβου-
λία που υποστηρίζει, προ-
άγει και αναδεικνύει ιδέ-
ες, δράσεις και ανθρώπινες 
ιστορίες στην ελλάδα και 
τον κόσμο», όπως γράφει 
στο πρόγραμμα. Αυτός είναι 
ο στόχος του και σήμερα και 
αυτός μάλλον θα συνεχίσει να 
είναι. Φέτος είχα την ευκαιρία 
να βρεθώ στο TEDxAthens 
2013, στις 29 και 30 Νοεμ-
βρίου, στη Στέγη Γραμμάτων 
και τεχνών. Θέμα του ήταν 
τα «Αχαρτογράφητα νερά». 
Κάποιοι απ’ τους ομιλητές 
ήταν ο Χρήστος Αλεφάντης, 
ο Yohannes Gebregeorgis, ο 
πάνος Καράν, ο Ricky Viewa, 
ο Ευγένιος τριβιζάς και άλ-
λοι. Άνθρωποι, άλλοι γνωστοί, 
άλλοι άγνωστοι, αλλά σημα-
ντικοί, ο καθένας με τον τρό-

πο του. Μίλησαν στον κό-
σμο για εμπειρίες τους και 
για το πώς βρέθηκαν αντι-
μέτωποι με το άγνωστο, εί-
τε μέσα απ’ το τραγούδι εί-
τε μέσα από λόγια είτε μέσα 
από μικρά βίντεο που είχαν 
τραβήξει οι ίδιοι.

μία ομιλία που με 
συγκίνησε πο-
λύ ήταν αυτή του 

πάνου Καράν. Γεννήθηκε 
στην Κρήτη το 1982, μεγά-
λωσε στην Αθήνα και άρ-
χισε μαθήματα πιάνου στα 
7 του χρόνια. Όνειρό του, 
όπως είπε, ήταν να παίξει 
πιάνο στο Κάρνιγκ Χολ, στο 
Λονδίνο, κάτι το οποίο και 
το κατάφερε τρεις φορές μέ-
χρι τώρα.

Τον ιανουάριο του 
2011 ίδρυσε μία ορ-
γάνωση που φέρει 

το όνομα Keys of Vhunge 
και έχει ως μότο «Μπορεί 

η μουσική να αλλάξει τον 
κόσμο; Πιστεύουμε ότι 
μπορεί». Έχει ολοκληρώσει 
έξι projects με αυτή την ορ-
γάνωση, παίρνοντας το φο-
ρητό του πιάνο και πηγαί-
νοντας στον Αμαζόνιο, την 
Ουγκάντα, τη Σιέρα Λεό-
νε και τη βορειοανατολική 
ιαπωνία. Βρέθηκε να παί-
ζει μουσική υψηλών καλλι-
τεχνών, όπως ο Chopin, σε 
παιδιά που δεν είχαν ακού-
σει ξανά κλασική μουσι-
κή, είχαν όμως τη θέληση 
να ακούσουν, την περιέρ-
γεια και την ευχαρίστηση! 
Έβλεπε παιδιά τυφλά να χο-
ρεύουν «με τον πιο ωραίο 
τρόπο που έχω δει στη 
ζωή μου», όπως είπε ο ίδιος 
στην ομιλία του, «στους 
ρυθμούς της μουσικής 
του Tchaikovsky και του 
Bach». το ταξίδι που έκανε 
και τον συγκίνησε πιο πο-
λύ όμως ήταν αυτό στη βο-
ρειοανατολική ιαπωνία τον 

Αύγουστο του 2011, λίγους 
μήνες μετά το καταστρο-
φικό τσουνάμι και σεισμό. 
Εκεί βρήκε ανθρώπους που 
άκουγαν τη μουσική που 
έπαιζε και δάκρυα κυλού-
σαν απ’ τα μάτια τους, κα-
θώς θυμούνταν τα χαμένα, 
αγαπημένα τους πρόσωπα. 
τον αγκάλιαζαν με ευγνω-
μοσύνη και του έλεγαν «ευ-
χαριστούμε που μας σκέ-
φτεσαι σε μια τέτοια ώρα» 
και αυτός, όπως είπε, ντρε-
πόταν που δεχόταν το «ευ-
χαριστώ» τους, διότι όλοι 
έχουν δικαίωμα στη μου-
σική…

μέσα από το TEDX 
Athens έμαθα και-
νούργια πράγμα-

τα, γνώρισα ανθρώπους και 
εμπειρίες που είναι θαυμα-
στές. Σίγουρα θα πάω και 
του χρόνου!

Μαρία Δήμα, Β4
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Πιο αργά να αρχίζουν τα μαθήματα στο Γυμνά-
σιο και στο Λύκειο προτείνουν γιατροί, ψυχο-
λόγοι και παιδαγωγοί, κάτι που, σύμφωνα με 

τις εκτιμήσεις τους, θα βελτίωνε την απόδοση των μα-
θητών, προστατεύοντας παράλληλα την υγεία τους.

τα περισσότερα Λύκεια στις ΗπΑ 
ξεκινούν μάθημα μεταξύ 7 και 8 το 
πρωί. Οι υποστηρικτές, λοιπόν, της κα-
θυστερημένης έναρξης ζητούν τα μα-
θήματα να ξεκινούν το νωρίτερο στις 
9, για να μπορεί το σχολικό ωράριο να 
ταιριάζει στις συνήθειες των εφήβων, 
δηλαδή το ξενύχτι και το ξύπνημα αρ-
γά το πρωί.

Ο Δρ. Βισές Καπούρ, επικεφαλής 
του ιατρικού Κέντρου Ύπνου στο πα-
νεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, αναφέρει 
ότι δεν πρόκειται για παιδαγωγικό ζή-
τημα αλλά για θέμα δημόσιας υγείας. 
τα μαθήματα το ξημέρωμα είναι πα-
ράλογα από βιολογική άποψη. Μόλις 
το παιδί μπει στην εφηβεία, το βιολο-
γικό του ρολόι τείνει να καθυστερεί και 
το σώμα ζητάει ξενύχτι και ύπνο αργά 
το πρωί. Επίσης επισημαίνει ότι όσες 
σχολικές περιφέρειες στις ΗπΑ υιοθέ-
τησαν νέα ωράρια στα σχολεία, διαπί-
στωσαν γρήγορα σημαντικές βελτιώ-
σεις σε κάθε τομέα της σχολικής ζωής.

Ο συντονιστής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευ-
σης της περιφέρειας 
του Σέιλεμ στη Βόρεια Καρολί-
να, Κεν Μπισέλ, εξηγεί ότι το σημε-
ρινό ωρολόγιο πρόγραμμα, με ωράριο 
επτά-τρεις, επινοήθηκε σε εποχή επι-
κράτησης εντελώς διαφορετικού πα-
ραγωγικού προτύπου, όταν οι γονείς 
εργάζονταν στη βιομηχανία με τέτοια 
ωράρια. Επιπλέον, λέει ότι στο σημερι-
νό σύστημα, ο χρόνος είναι ο σταθερός 
και η μάθηση είναι η μεταβλητή. Έχεις 
κάθε μέρα από τις 7 μέχρι τις 3 για να 
μάθεις, 180 ημέρες τον χρόνο. Ο 21ος 
αιώνας δε λειτουργεί, όμως, έτσι.

το παραδοσιακό σχολικό ωράριο 
δεν προσφέρει στους εφήβους τη δυ-
νατότητα να εκμεταλλευθούν τη φυσι-
κή τους έφεση, ως πρωινοί ή νυχτερι-
νοί τύποι. Ορισμένα παιδιά νιώθουν 
πιο ενεργά το πρωί, ενώ άλλα 
συγκρατούν καλύτερα όσα μά-
θουν αργότερα μέσα στην ημέ-
ρα. Σε ένα πάντως ιδανικό εκ-
παιδευτικό σύστημα, τα παιδιά 
θα μπορούσαν να επιλέγουν 

τα ίδια την ώρα προσέλευσής τους στο 
σχολείο.

ιδανικά, οι έφηβοι πρέπει να εξα-
σφαλίζουν περισσότερες από εννέα 
ώρες ύπνου. τα σημερινά σχολικά 
ωράρια υποχρεώνουν, όμως, τα παι-
διά να πέφτουν για ύπνο το νωρίτερο 
στις δέκα και μισή με έντεκα το βρά-
δυ, για να κοιμηθούν μόλις επτά ώρες.

το έλλειμμα αυτό των δύο ωρών 
λειτουργεί αθροιστικά και έχει οδηγή-
σει σε μια ολόκληρη κοινωνία παιδιών 
που στερούνται τον ύπνο. τα αποτε-
λέσματα του φαινομένου είναι η εμφά-
νιση μαθησιακών δυσκολιών, άγχους 

και προβλημάτων στη μνήμη.
Ελένη Κωστούλα, A3

     Πιο              το κουδούνι
  στα σχολεία

αργά

Σύμφωνα με έρευνα του πανεπι-
στημίου East London, σβήνοντας 
τη δίψα σου με το πιο πολύτιμο 

συστατικό της ζωής, το νερό, ενισχύεις 
τη λειτουργία του εγκεφάλου.

τα αποτελέσματα της 
βρετανικής έρευνας κα-
ταδεικνύουν ότι τα άτο-

μα που πίνουν περίπου 3 φλιτζά-
νια νερό προτού υποβληθούν 
σε μια σειρά από διαγνωστικά 
τεστ, αποδίδουν καλύτερα σε 
μία εξέταση που μετρά τον 
χρόνο αντίδρασης σε σχέση 
με αυτά που δεν ενυδατώ-
νουν τον οργανισμό τους 
με νερό. Η διαφορά είναι 
σημαντική, όταν τα άτο-

μα είναι πολύ διψασμένα. Οι ερευνητές 
υποθέτουν ότι η δίψα μπορεί να απο-

σπάσει την προσοχή από 
την τρέχουσα δρα-

στηριότητα, μειώ-
νοντας τον χρό-
νο αντίδρασης.

«Είναι πιθα-
νόν οι οργανικές 
λειτουργίες (που 

σχετίζονται με τη 
λήψη ή μη νερού) 

να επηρεάζουν την 

Το νερό μας κάνει
πιο έξυπνους
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λαγές στον εγκέφαλό μας, 
οι οποίες διαρκούν για διά-
στημα μερικών ημερών. Στο 
συμπέρασμα αυτό κατέλη-
ξαν ερευνητές από το πανε-
πιστήμιο Έμορι, που εδρεύει 
στην Ατλάντα των Ηνωμέ-

νων πολιτειών.

δεν είναι 
η πρώ-
τη φορά 

που οι επιστή-
μονες ερευνούν 
την επιρροή που 
ασκεί η ανάγνω-
ση ενός βιβλίου 
στον ανθρώπινο 
εγκέφαλο. Μά-
λιστα, διάφορες 
μελέτες έχουν 
εντοπίσει δί-
κτυα του εγκε-

φάλου, τα οποία σχετίζονται 
με την ανάγνωση ιστορι-
ών. Ωστόσο, οι μελέτες αυ-
τές έχουν εστιάσει στις δι-
εργασίες που συντελούνται 
τη στιγμή που διαβάζουμε 
μια ιστορία. Η μελέτη που 

πραγματοποί-
ησαν οι ερευ-
νητές του Έμο-
ρι διερευνά το 
«μετά». Αυτό 
που «ψάχνει» 
η έρευνα είναι 
κατά πόσο μια 
ιστορία που μας 
συναρπάζει την 
ώρα που τη δια-
βάζουμε, αφή-
νει πραγματικά 
σημάδια, επη-
ρεάζοντας μα-
κροπρόθεσμα 
τα δίκτυα του 
εγκεφάλου.

Για να διερευνήσουν το 
θέμα, οι ερευνητές ζή-
τησαν από 21 φοιτη-

τές να διαβάσουν το ιστορι-
κό μυθιστόρημα «πομπηία» 
του Ρόμπερτ Χάρις. το βι-
βλίο αφηγείται μια δυνατή 
ιστορία αγάπης την εποχή 
της καταστροφής της πό-
λης από την έκρηξη του Βε-
ζούβιου. πριν ξεκινήσει η 
ανάγνωση του βιβλίου, οι 
φοιτητές υποβάλλονταν σε 
μαγνητική τομογραφία, ενώ 
διάβαζαν κάποιο άλλο κεί-
μενο. Αυτό γινόταν για πέ-
ντε ημέρες. Στη συνέχεια, 
ζητήθηκε από τους φοιτη-
τές να διαβάζουν κάθε βρά-
δυ, για εννέα ημέρες, 30 σε-
λίδες από το βιβλίο και το 
επόμενο πρωί τους εξέτα-
ζαν στον τομογράφο. Όταν 
ολοκληρώθηκε η ανάγνω-
ση, οι φοιτητές εξετάζο-

νταν για άλλες πέντε ημέ-
ρες στον τομογράφο, αλλά 
αυτή τη φορά χωρίς να δια-
βάζουν το βιβλίο.

Τελικώς, οι επιστήμο-
νες διαπίστωσαν ότι 
η ανάγνωση του μυ-

θιστορήματος προκάλεσε 
μεταβολές στα δίκτυα του 
εγκεφάλου που συνδέονται 
με την κίνηση και τις αισθή-
σεις, οι οποίες διήρκησαν και 
πέντε ημέρες μετά την ανά-
γνωση. «Ξέραμε ότι οι καλές 
ιστορίες μπορούν να μας βά-
λουν στη θέση κάποιου άλ-
λου, με τη μεταφορική έν-
νοια. τώρα βλέπουμε ότι 
αυτό γίνεται και βιολογικά», 
λέει ο νευροεπιστήμονας και 
επικεφαλής της έρευνας, 
Γκρέγκορι Μπερνς. Και συ-
νεχίζει: «Οι νευρωνικές με-
ταβολές που παρατηρήσαμε 
στα συστήματα που συνδέ-
ονται με την κίνηση και τις 
αισθήσεις υποδηλώνουν ότι 
το να διαβάζουμε ένα μυθι-
στόρημα μπορεί να μας βά-
λει μέσα στο σώμα του πρω-
ταγωνιστή».

μπορεί να ακούγε-
ται σαν σενάριο 
ε πισ τημονικής 

φαντασίας, αλλά σίγουρα 
η συγκεκριμένη μελέτη μάς 
προκαλεί σε νέες αναγνώ-
σεις…

Σοφία Βερυκίου, Β4

Όλοι ξέρουμε ότι ένα καλό βιβλίο «ανοί-
γει» το μυαλό. Εκείνο που δεν ξέραμε 
και το αποδεικνύει πρόσφατη έρευνα, 

είναι ότι ένα καλό βιβλίο μάς επηρεάζει βαθύτε-
ρα απ’ ό,τι νομίζαμε, προκαλώντας βιολογικές αλ-

απόδοση σε διαφορετικές εργασίες, με δι-
αφορετικούς τρόπους», αναφέρει σε άρθρο 
της στην επιθεώρηση «LiveScience» η επι-
κεφαλής της έρευνας, Κάρολιν Εντμοντς, 
καθηγήτρια της σχολής Ψυχολογίας στο 
πανεπιστήμιο του East London.

προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι 
η κατανάλωση νερού μπορεί να βελτιώσει 
τη μνήμη στα παιδιά, αναφέρει το έγκυρο 
περιοδικό.

Δημ. Λεούσης, Α7

Τα μυθιστορήματα

«αλλάζουν»

το μυαλό μας…

Τελικά ένα βιβλίο 
σε κάνει να αισθάνεσαι 
...άλλος άνθρωπος!
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στην Ελλάδα το κάπνισμα με-
ταξύ των εφήβων είναι συχνό-
τερο από ποτέ, αν και υπάρχει 

πλέον η επαρκής γνώση ότι οδηγεί 
σε καρκίνο, καρδιοπάθειες, πνευμο-
νοπάθειες και αγγειακά επεισόδια. 
Δυστυχώς, σήμερα, εμφανίζεται η 
τάση να παραμένει σταθερή η ανα-
λογία των έφηβων αγοριών νέων κα-
πνιστών και να αυξάνει η αναλογία 
των κοριτσιών που πρωτοκαπνίζουν.

Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Οι 
μαθητές αρχίζουν να καπνίζουν, συ-
νήθως ,για έναν ή περισσότερους από 
τους παρακάτω λόγους:
 � Για να μιμηθούν τους γονείς ή τους 

δασκάλους τους.
 � Για να αποδείξουν ότι μεγάλωσαν.
 � Για να κάνουν ό,τι και οι φίλοι τους 

και να μην αισθάνονται απομονω-
μένοι στις παρέες τους.

 � Γιατί πέφτουν θύματα καλοστη-
μένων διαφημίσεων.

 � Γιατί δεν υπάρχει επαρκής ενημέ-
ρωσή τους για τις συνέπειες του 
καπνίσματος.
Άρα, οι γονείς και οι δάσκαλοι 

πρέπει να κατανοήσουν ότι οι ίδιοι 
αποτελούν παράδειγμα προς μίμη-
ση. Εάν λοιπόν καπνίζουν, τα παιδιά 
θα ξεκινήσουν το κάπνισμα «κλέβο-
ντας» αρχικά από τα τσιγάρα των γο-
νιών τους, καθώς το κάπνισμα στην 
εφηβική ηλικία ξεκινά ως μιμητι-
κή πράξη επιβεβαίωσης του εφήβου 
στον κοινωνικό περίγυρο. Η αντικα-
πνιστική προσπάθεια πρέπει να γί-
νει σκοπός τους προκειμένου να προ-
στατέψουν τα παιδιά τους από τις 
ολέθριες συνέπειες του καπνίσματος.

Επομένως, οι παράγοντες που 
οδηγούν τα παιδιά στο κάπνισμα εί-
ναι πολλοί και δρουν σε πολλαπλά 
επίπεδα: περιέργεια, αίσθηση ανε-
ξαρτησίας, προσπάθεια αυτοεπιβε-
βαίωσης, εξασφάλιση εκτίμησης από 
την παρέα, κοινωνικοποίηση. τα πε-
ρισσότερα παιδιά υποστηρίζουν πως 
καπνίζουν, διότι αυτό τα βοηθά να 
ξεπερνούν το stress της εφηβικής 
ηλικίας. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να 
παρουσιάσει ο γονιός εναλλακτικούς 
μηχανισμούς απόρριψης του τσιγά-
ρου στο παιδί του. πρέπει να του εξη-
γήσει τους λόγους για τους οποίους 
του απαγορεύει το κάπνισμα και να 
το προειδοποιήσει για τις συνέπειες 

Στις 28 Απριλίου, η Μαθητική Κοινότητα του Γυμνασίου, σε συνεργασία με 
το Γραφείο Συμβουλευτικής, οργάνωσε μια εκδήλωση με θέμα «Εφηβεία 
και Εξαρτήσεις: πρόληψη και Αντιμετώπιση». Ομιλητές ήταν οι ψυχίατροι 

Ηλίας τζαβέλλας και Κωνσταντίνος Σιώμος.

Στην παρου-
σίαση του 

ψυχιάτρου Ηλία 
τζαβέλλα, με 
τίτλο «Εξάρτη-
ση από το αλ-
κοόλ και άλλες 

ουσίες κατά την Εφηβεία», τονίστη-
κε ότι τις τελευταίες τρεις δεκαετίες 
η εξάρτηση των εφήβων από το αλκο-
όλ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλ-
λά και στην Ελλάδα έχει σημαντικά 
αυξηθεί. παράλληλα, ήδη από ηλικία 
13-17 ετών, σχεδόν ένας στους δέκα 
μαθητές έχει δοκιμάσει κάποια πα-
ράνομη ουσία εξάρτησης. Ακόμα, μί-
λησε για τις αιτίες που οδηγούν στις 
εξαρτήσεις, που δεν είναι και τόσο ξε-
κάθαρες, αλλά και για τις κυριότερες 
συνέπειες που δεν είναι καθόλου ευ-
καταφρόνητες, όπως για παράδειγμα 
κάποιες σοβαρές ψυχιατρικές διατα-
ραχές. Αναφέρθηκε, επίσης, στη θε-
ραπευτική αντιμετώπιση και στο πιο 
σημαντικό, στην πρόληψη!

Ο επόμενος ομι-
λητής, Κωνστα-

ντίνος Σιώμος, στην 
παρουσίασή του, με 
τίτλο «Έφηβοι και 
εξάρτηση από το δι-

αδίκτυο», μίλησε για τον εθισμό των 
εφήβων στο διαδίκτυο, που αποτε-
λεί τη μάστιγα της κοινωνίας μας έχο-
ντας μια ιδιαίτερα αυξητική τάση. το 
Διαδίκτυο έχει την ικανότητα να κα-

λύψει συγκεκρι-
μένες ψυχολογι-
κές ανάγκες ενός 
ατόμου, καθώς ο 
έφηβος ξεφεύγει 
από τις καταστά-
σεις της καθημε-
ρινής ζωής. Στην 
ομιλία του κ. Σιώ-
μου αναφέρθηκε επίσης ότι εξαρτημέ-
νος από το διαδίκτυο είναι ο άνθρωπος 
ο οποίος περνάει περισσότερο από 15 
ώρες την εβδομάδα μπροστά από τον 
υπολογιστή. παράλληλα τόνισε ότι 
εξίσου επικίνδυνα είναι και η συνομι-
λία με αγνώστους και ο διαδικτυακός 
τζόγος. Με το πέρασμα των χρόνων η 
τεχνολογία θα αναπτύσσεται ακόμη 
περισσότερο, με αποτέλεσμα την αύ-
ξηση των ψυχικών νοσημάτων και των 
τεχνολογικών εθισμών. τα περισσότε-
ρα επαγγέλματα θα αντικατασταθούν 
από ρομπότ, καθώς στόχος είναι αυ-
τά να γίνουν εξυπνότερα και από τον 
άνθρωπο.

Στο τέλος των πα-
ρουσιάσεων τέ-

θηκαν ερωτήματα 
και διατυπώθηκαν προβληματισμοί 
της Μαθητικής Κοινότητας που προ-
έκυψαν από τις συζητήσεις των τμη-
μάτων, και τα οποία απάντησαν οι δύο 
ψυχίατροι. Αναντίρρητα, η εκδήλωση 
αυτή ήταν πολύ εποικοδομητική και 
σίγουρα βγήκαμε πιο ενημερωμένοι.

Ιζαμπέλα Στεντούμη, Β3

Εξαρτήσεις
στην εφηβεία
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που θα έχει εκ μέρους του, εάν συνεχίσει 
αυτή του τη συνήθεια. Μια έρευνα έχει 
δείξει ότι τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται 
ιδιαίτερα για τον καρκίνο, τις καρδιακές 
προσβολές και τα υπόλοιπα. Άρα πρέ-
πει ο γονιός να ρίξει το βάρος στα πιο 
άμεσα αποτελέσματα του καπνί-
σματος: δύσοσμη αναπνοή, 
κίτρινα δόντια, μυρωδιά 
τσιγάρου στα μαλλιά και 
τα ρούχα, εύκολη κόπω-
ση και βήχας.

παρ’ όλα αυτά, πολ-
λοί γονείς εξακολου-
θούν να μη δείχνουν 
την απαραίτητη προ-
σοχή και σοβαρότητα στην αντικα-
πνιστική τους προσπάθεια. Εάν οι γο-
νείς κάνουν σαφείς στα παιδιά τους τις 
προσδοκίες τους, αυτά στο τέλος θα 
συμμορφωθούν με τις οδηγίες τους, παρ’ 
ότι στην αρχή μπορεί να εκφρασθούν με 
θυμό ή αγανάκτηση για τις γονικές συμ-
βουλές. Οι γονείς πρέπει να είναι βέβαι-
οι ότι, εάν καπνίζουν οι ίδιοι, τα παιδιά 
τους δεν θα δώσουν καμία προσοχή στις 
προειδοποιήσεις τους για το δικό τους 
κάπνισμα. Έχει επίσης βρεθεί ότι, εάν οι 
γονείς καπνίζουν, τα παιδιά τους θα ξε-

κινήσουν το κάπνισμα κλέβοντας από 
τα δικά τους τσιγάρα.

το πρώτο μέρος από το οποίο οι γο-
νείς θα ξεκινήσουν τις προσπάθειές τους 
είναι το σπίτι. Μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν ως μοντέλο συμπεριφοράς τα με-

γαλύτερα αδέλφια, οι φίλοι 
ή άνθρωποι τους οποίους 
τα παιδιά θαυμάζουν. Θα 
πρέπει να δοθεί έμφαση 

στο ότι αυτοί οι άνθρωποι 
δεν καπνίζουν. Επίσης εί-
ναι σημαντικό τα παιδιά 

να μετέχουν σε διάφορες 
δραστηριότητες, αθλητικές 
ή άλλες. Διότι, εάν έχουν 

κάτι να κάνουν, έχουν λιγότερο χρό-
νο για να καπνίσουν. Ακόμη, οι περισ-
σότερες από αυτές τις δραστηριότητες 
προωθούν ή συμβαδίζουν με έναν αντι-
καπνιστικό τρόπο ζωής. τέλος, το σχο-
λείο μπορεί να παίξει έναν σημαντικό 
ρόλο στην πρόληψη του καπνίσματος. 
Δυστυχώς, όμως, στην Ελλάδα το λυ-
πηρό φαινόμενο να καπνίζει η πλειονό-
τητα των καθηγητών στο σχολείο ακόμη 
και μπροστά στους μαθητές τους, μό-
νο παράδειγμα προς μίμηση δεν μπορεί 
να αποτελέσει. Διότι το κάπνισμα στην 

εφηβική ηλικία ξεκινά και ως μία μιμη-
τική ενέργεια, με την οποία ο έφηβος 
προσπαθεί να επιβεβαιωθεί στον εαυ-
τό του και τον κοινωνικό του περίγυρο. 
το κάπνισμα των καθηγητών του, μαζί 
με το κάπνισμα των γονέων του, αποτε-
λεί αναμφίβολα μια από τις ισχυρότερες 
δυνάμεις ώθησης προς την παγίωση του 
δικού του καπνίσματος.

Τελικά, η αγωγή υγείας πρέπει να 
στοχεύει όχι μόνο στην παροχή 
ενημέρωσης, αλλά κυρίως στην 

αλλαγή στάσεων των παιδιών και των 
εφήβων, αντιστρέφοντας το πρότυπο 
του καπνιστή. Με άλλα λόγια, ο καπνι-
στής που προβάλλεται από τα Μ.Μ.Ε. 
θα πρέπει να είναι ένας απλός άνθρω-
πος, άρρωστος από καρκίνο και όχι κά-
ποιος επιτυχημένος, που αναζητά τη 
διαφυγή στο τσιγάρο. Έτσι, πρέπει να 
αναθεωρηθούν τα παραδοσιακά πρό-
τυπα που ολοένα καλλιεργούνται στους 
ανθρώπους μέσω τραγουδιών και του 
ελληνικού και ξένου κινηματογράφου, 
που είχαν το τσιγάρο ως σύμβολο εξου-
σίας και αυτοπεποίθησης.

Αμαλία Κουτσούκου, Γ5
Γιώργος Δαρμάρος, Γ5

Επιπτώσεις
του

σε παιδιά 
και

μΠΟρΟυμΕ νά ΠΟυμΕ ΟΤι: 

Το κάπνισμα εντάσσεται σε ένα γενι-
κότερο πλαίσιο παιδείας που διακρί-
νει μία κοινωνία ως σύνολο, αλλά και 
αποτελεί ένδειξη σεβασμού προς τον 
εαυτό μας και τους συνανθρώπους 
γύρω μας. Μόνο έτσι μπορούμε να 
αντισταθούμε στον ορυμαγδό της 
διαφήμισης και της έντεχνης προώ-
θησής του.

εφήβους

καπνίσματος
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια παιδιά αποκτούν προβλήματα στην 
πλάτη λόγω του μεγάλου βάρους των σακιδίων τους. Εκα-
τομμύρια δέντρα κόβονται μόνο και μόνο για να φτιαχτούν 

βιβλία και τετράδια για τα σχολεία. Ενώ οι μα-
θητές συνεχίζουν να έχουν πόνους στην πλάτη 
ακόμα και σε μικρές ηλικίες, η τεχνολογία έχει 
δημιουργήσει συμπαγείς και ελαφριούς φορη-
τούς υπολογιστές (λάπτοπ). Μερικοί ζυγίζουν 
μόλις 900 γραμμάρια. Το ερώτημα, λοιπόν, εί-
ναι αν θα συνεχίσουμε να ταλαιπωρού-
με τις υπό διαμόρφωση ακόμη πλάτες 

μας ή θα πρέπει να σκεφτούμε την πι-
θανότητα αντικατάστασης των βαριών βιβλίων με φορητούς υπολογιστές.

παρά το γεγονός ότι οι φορητοί υπο-
λογιστές εξακολουθούν να είναι αρκετά 
ακριβοί, η τιμή του απλού φορητού υπολο-
γιστή σε σύγκριση με το κόστος των πολ-
λαπλών βιβλίων και τετραδίων είναι ση-
μαντικά λιγότερη. πολλά σχολικά βιβλία 
κοστίζουν πάνω από πενήντα ευρώ και οι 

πληροφορίες που 
περιέχουν ξεπερ-
νιούνται γρήγο-
ρα, ενώ τα σχο-
λεία και οι γονείς 
των μαθητών πρέ-
πει να ξοδεύουν 

περισσότερα χρήματα για να αγοράσουν 
τα πιο πρόσφατα βιβλία. Με τους φορη-
τούς υπολογιστές, όμως, οι εκπαιδευτικοί 
και οι μαθητές θα μπορούν πιο εύκολα να 
επεξεργαστούν τα κείμενα, όταν είναι σε 
ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, οι εκπαιδευ-
τικοί θα μπορούν να επιλέγουν πρόσθετο 
διδακτικό υλικό με επιλογή ορισμένων σε-
λίδων από τα βιβλία που βρίσκονται στο 
διαδίκτυο, αντί να αγοράζουν ολόκληρα 
βιβλία, από τα οποία χρησιμοποιούν μό-
νο ένα μέρος τους.

Αυτό θα είναι επωφελές όχι μόνο για 
τον προϋπολογισμό του σχολείου αλλά 
και για το περιβάλλον. πάνω από πενή-
ντα εκατομμύρια δέντρα κόβονται κάθε 
χρόνο, για να φτιαχτούν βιβλία στις Ηνω-
μένες πολιτείες μόνο. τέσσερα δισεκατομ-
μύρια δέντρα σε όλο τον κόσμο κόβονται 
ετησίως, για να μετατραπούν σε χαρτί, τε-
τράδια, βιβλία κτλ.

το βάρος ενός σακιδίου συχνά προ-
καλεί μακροχρόνια προβλήματα υγεί-
ας και πόνους στην πλάτη των μαθητών. 

Μαζί με τα τετράδια και τα βι-
βλία, οι μαθητές πρέπει 
επίσης να φέρνουν μολύ-
βια, στυλό, χαρτί, ανταλ-
λακτικά. Και ας μην ξε-
χνάμε ότι πολλοί μαθητές 
φέρνουν και φαγητό από 
το σπίτι. Όλα αυτά τα βά-
ρη προστίθενται, έτσι ώστε 
ο μέσος όρος του βάρους της 
σχολικής τσάντας ενός μαθη-
τή κυμαίνεται μεταξύ των 5 
με 12 κιλών (σε κάποιες πε-
ριπτώσεις παραπάνω), ενώ 
ενός laptop βρίσκεται μεταξύ 1 και 4 κι-
λών. Μια μελέτη που διεξήχθη από τον 
Brandon Macias, του τμήματος UCSD 
της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, κατέ-
ληξε στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές συ-
χνά μεταφέρουν είκοσι δύο τοις εκατό του 
σωματικού τους βάρους στα σακίδιά τους, 
όταν συνιστάται να κουβαλούν δεκαπέντε 
τοις εκατό το πολύ. Ο ειδικός της επαγ-
γελματικής και περιβαλλοντικής υγείας 
Kevin Plakes λέει: «Ένα φορτίο βιβλίων 
που χρησιμοποιείται με λάθος τρόπο, μέ-
ρα με τη μέρα, πρόκειται όντως να προ-
καλέσει προβλήματα σε μια αναπτυσ-
σόμενη σπονδυλική στήλη και πλάτη». 
Επιπλέον, το να έχει ένας μαθητής ένα 
λάπτοπ είναι πολύ πιο βολικό από το να 
έχει πολλαπλά σημειωματάρια και σχολι-
κά εγχειρίδια. Αν οι μαθητές 
κάνουν όλες τις εργασίες 
τους σε φορητό 
υπολο-
γ ισ τ ή , 
τότε δε 

θα υπάρχει πλέον 
δικαιολογία του 
τύπου «το ξέχα-
σα στο σπίτι», 
εκτός αν ξεχάσουν 
να φέρουν το λάπτοπ τους. Γιατί, όμως, να 
ξεχάσουν να το φέρουν, αν είναι ένα από 
τα ελάχιστα πράγματα που θα πρέπει να 
φέρνουν μαζί τους στο σχολείο; Επίσης, 

είναι ευκολότερο και γρηγορότερο να 
αναζητήσουν πληροφορίες και γνώ-

σεις στο διαδίκτυο από ό,τι 
στα σχολικά βιβλία.

τα σχολεία στην 
περιφέρεια του Χά-
ντσβιλ, στην Αλαμπά-
μα, έχουν πρόσφατα 
ξεκινήσει να χρησι-
μοποιούν laptops και 
iPads στη διδασκα-

λία τους. Εγκατέστη-
σαν ένα πλήθος μέ-
τρων ασφαλείας για 

την προστασία των φο-
ρητών υπολογιστών από κα-
κόβουλο λογισμικό και ένα 

φίλτρο, ώστε οι μαθητές να μην 
μπορούν να είναι σε θέση να χρησιμοποι-
ούν κοινωνικά δίκτυα ή να παίξουν κατά 
τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Για να 
αποφευχθεί η κλοπή φορητών υπολογι-
στών, εγκατέστησαν ένα πρόγραμμα, για 
να τους εντοπίζει σε περίπτωση κλοπής. 
Οι μαθητές πλήρωσαν τριάντα πέντε δο-
λάρια ως τέλος χρήσης, που είναι λιγότε-
ρο από δέκα τοις εκατό της συνολικής τι-
μής ενός laptop. Στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς, μόνο δύο υπολογιστές είχαν χα-
θεί και δεν κλάπηκε κανένας.

Η αλλαγή από τα σχολικά βιβλία σε 
φορητούς υπολογιστές θα μειώσει τα φορ-
τία στις πλάτες των μαθητών και θα έχει 
πολλαπλά οφέλη. προϋποθέτει, όμως, την 
ανάληψη ευθυνών από τους ίδιους τους μα-
θητές. Αν οι μαθητές πραγματικά θέλουν 

να αντικαταστήσουν τα 
βιβλία τους με laptop, 
θα πρέπει να επιδείξουν 
υπευθυνότητα.
Κωνσταντίνα Δεριζιώτη,

Β3

τα σχολικά βιβλία με Laptop;Θα αντικαταστήσουμε
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Στις 2 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο θέ-
ατρο του Κολλεγίου μια εκδήλωση με θέ-
μα την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο.

Ο μ ι λ η -
τές ήταν ο κ. 
Σ φ α κ ι α ν ά-
κης και οι συ-
νεργάτες του, 

οι οποίοι αρχικά τόνισαν τη με-
γάλη χρησιμότητα του Διαδι-
κτύου στις μέρες μας. Στη 
συνέχεια, όμως, αναφέρ-
θηκαν στους πολλα-
πλούς κινδύνους που 
παραμονεύουν κατά 
τη χρήση του. Για πα-
ράδειγμα, το γεγονός 
ότι, αν δημοσιεύσεις κά-
τι, δε θα μπορέσεις ποτέ 
να το αποσύρεις και το 
ότι υπάρχει πιθανότητα οι 
πληροφορίες που αντλείς 
να προέρχονται από αναξι-
όπιστες ιστοσελίδες και να 
είναι ανακριβείς. Οι ομιλητές 
αναφέρθηκαν επίσης στα προ-
βλήματα που προκαλούνται 
σε πολλούς ανήλικους, εί-
τε επειδή συνομιλούν μέσω 
Διαδικτύου με αγνώστους, 
είτε επειδή κάποιος δημο-
σίευσε προσβλητικά λόγια 
και φωτογραφίες γι’ αυτούς.

πριν από την παρουσία-
ση, πολλοί από μας πιστεύ-
αμε πως αυτές οι πράξεις 
δεν επηρεάζουν πολύ την 
ψυχολογία ενός ανθρώπου 
και γενικότερα τη ζωή του. 
Στο τέλος, όμως, διαπιστώ-

σαμε πως κάναμε λάθος! Στην 
πραγματικότητα, η ζωή πολλών 
παιδιών που πέφτουν θύματα 
παρενόχλησης στον κυβερνο-
χώρο, επηρεάζεται δραματικά. 

Μερικές φορές ζητούν να 
αλλάξουν το όνομά 
τους για να μην ανα-
γνωρίζονται, προκει-

μένου να αποφύγουν 
τη λεκτική βία και, στη 
χειρότερη περίπτωση, 
αυτοτραυματίζονται ή 

σχεδιάζουν απόπειρες 
αυτοκτονίας.

Δυστυχώς, όσο απίστευτα 
κι αν ακούγονται όλα αυτά, 

συμβαίνουν στην πραγμα-
τικότητα! Γι’ αυτό οφεί-
λουμε όλοι να είμαστε πο-

λύ προσεκτικοί, έτσι ώστε 
να μη θέτουμε τη ζωή μας σε 

κίνδυνο!
Ναυσικά Φιλίππου, Α2

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ασφαλής Πλοήγηση
στο Διαδίκτυο

Όταν είσαι on-line
μη δημοσιεύεις
τα στοιχεία σου

Μη δίνεις προσωπικά στοιχεία όπως:

‣ το όνομά σου (ή ονόματα φίλων σου)

‣  τη διεύθυνσή σου ή τη διεύθυνση  
του σχολείου σου

‣ το e-mail σου
‣ το όνομα χρήστη ή το password σου
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ΘΕΜΑΤΑ

Σάββατο, 1η Φεβρουαρίου 2014, ώρα 10:30 π.μ.

Έντονες σεισμικές δονήσεις ταλαιπώρησαν τους τελευταίους μήνες τη 
χώρα μας!

πρώτα άρχισαν να εμφανίζονται στην περιοχή της Αμφίκλειας (στο 
γνωστό ρήγμα της Αταλάντης) με ένταση περίπου 4 της κλίμακας Ρίχτερ.

Ξαφνικά, το μεσημέρι της 25ης ια-
νουαρίου, το νησί της Κεφαλλονιάς 
δέχτηκε την επίθεση του Εγκέλαδου. 
Η ένταση των 5,8 της κλίμακας Ρί-
χτερ ξαναζωντάνεψε μνήμες του 1953 
στους κατοίκους του νησιού. Ευτυχώς 
αυτή τη φορά δεν υπήρχαν θύματα, 
μόνον υλικές ζημιές. Σύσσωμη η πο-
λιτική ηγεσία της χώρας ρίχνεται στη 
«μάχη», «χτυπά καμπανάκι» και όλοι 
τρέχουν για οικονομική και ηθική βο-
ήθεια. το νησί επι-
σκέπτεται μέχρι 
και ο πρωθυπουρ-
γός της χώρας!

Και ενώ οι δο-
νήσεις συνεχίζο-
νται με μικρότε-
ρη ένταση και η 
Κεφαλλονιά προ-
σπαθεί να ξανα-
βρεί τους φυσιολο-
γικούς της ρυθμούς 
και να επουλώσει 
τα υλικά της τραύ-
ματα, ο Εγκέλαδος 
ξαναχτυπά!

Σε μια βδομά-
δα ακριβώς, πιστός στο ραντεβού 
του τρόμου! ισχυρή σεισμική δόνη-
ση μεγέθους 5,7 Ρίχτερ ταρακούνησε 
τα ξημερώματα της Δευτέρας, 3 Φε-
βρουαρίου, την Κεφαλλονιά, ενώ έγι-
νε αισθητή ακόμη και στην Αθήνα. 
Στις 05.16 ακολούθησε μία ακόμη 
ισχυρή δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών 
της κλίμακας Ρίχτερ.

το πρωί του Σαββάτου 
της 1ης Φεβρουαρίου, τρέχο-
ντας από την άλλη πλευρά 
της Ελλάδας, χτυπά την πε-
ριοχή της Αμφίκλειας, με επί-
κεντρο το χωριό Ρεγγίνι, λίγα 
χιλιόμετρα από τη λουτρόπο-
λη των Καμένων Βούρλων, 120 
χιλιόμετρα βορειοανατολι-
κά της Αθήνας. 4,9 της κλίμα-

κας Ρίχτερ δίνουν οι σεισμολόγοι στο 
νέο αυτό χτύπημα. Ευτυχώς και πά-
λι δεν υπάρχουν θύματα, μόνον υλι-
κές ζημιές.

Η Ελλάδα σείεται- κουνιέται συ-
νεχώς για δύο εβδομάδες. Όλα τα 
ρήγματα, του Κορινθιακού, της Ατα-
λάντης, του ιονίου βρίσκονται σε δι-
έγερση.

Ένας φόβος πλανιέται παντού. 
Όλοι περιμένουν τον μεγάλο σεισμό! 

Όλοι τρέμουν για 
τον μεγάλο σει-
σμό! Οι σεισμο-
λόγοι συμφωνούν, 
διαφωνούν, προ-
ειδοποιούν….

Η πολιτεία 
πρέπει να πά-
ρει τα μέτρα της, 
να δώσει οδη-
γίες, να ετοιμά-
σει προγράμμα-
τα, ιδιαίτερα για 
τα σχολεία, τα 
νοσοκομεία, τους 
οίκους ευγηρίας 
κλπ. πρέπει να 

οργανωθεί!
Γνωρίζουμε βέβαια ότι ζούμε στην 

πιο όμορφη χώρα του πλανήτη, αλ-
λά ζούμε και σε μία σεισμογενή χώρα!

«Καλύτερα το προλαμβάνειν από 
το θεραπεύειν» έλεγαν οι πρόγονοί 
μας.

Χάρης Δουληγέρης, Γ6

ΠάρΟΧΗ άμΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕιάΣ: 

Το Σχολείο μας ενδιαφέρθηκε αμέ-
σως και η ανταπόκριση των μαθη-
τών μας και των γονέων τους στο 
κάλεσμα για βοήθεια, ήταν άμεση 
και ουσιαστική. Συγκεντρώθηκαν 
μεγάλες ποσότητες τροφίμων και 
άλλων ειδών πρώτης ανάγκης για 
τους σεισμοπαθείς, καθώς επίσης 
και σημαντικό χρηματικό ποσό που 
θα διατεθεί για την αντικατάσταση 
κατεστραμμένου υλικοτεχνικού εξο-
πλισμού σε σχολεία του Ληξουρίου..

Η Ελλάδα σείεται ...
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Raphael: «Η Σχολή των Αθηνών», (15091510) τοιχογραφία , Βατικανό.

«Η γλώσσα μας ευτυχώς έχει κρατήσει μέσα στους αιώνες τη θαυμαστή 
πλαστικότητά της και η σύνθεση νέων λέξεων δε δυσκολεύει», διαπι-
στώνει ο Ιωάννης Κακριδής τον Αύγουστο του 1965, στην προσπά-
θειά του να μεταφράσει την Οδύσσεια μαζί με τον νίκο Καζαντζάκη.

Και πράγματι, στη γλώσσα αυτή 
έχουν γραφεί μοναδικά φιλοσοφικά 
και επιστημονικά δοκίμια, οι όροι της 
νομικής, της Αστρονομίας, της Φυσι-
κής των Μαθηματικών αλλά και η Αγία 
Γραφή.

Επιστημονικές έρευνες 
των Derrick de Kerckhove 
και Charles Lumsden (1998) 
υποστήριξαν ότι μόνο με-
τά τη συστηματική χρήση 
του Ελληνικού Αλφάβητου, 
των βασικών φωνηέντων 
του α,ε,ι,ο, και της γραφής 
με το δεξί χέρι, κατάφεραν 
να εντυπωθούν η ανάγνωση 
και η γραφή στο αριστερό ημισφαίριο 
του ανθρώπινου εγκεφάλου. Με αυτόν 
τον τρόπο αποτυπώνονται οπτικά και 
ακουστικά όλες οι γνώσεις, οι σκέψεις 
και τα βιώματα του ανθρώπου και με-
ταφέρονται από γενιά σε γενιά.

Η μαθηματική της δομή, η γεω-
μετρική της απεικόνιση και η μουσι-
κότητά της καθιέρωσαν την ελληνική 
γλώσσα σε όλα τα μήκη και πλάτη της 
οικουμένης και την έκαναν βάση για τη 
δημιουργία και εξέλιξη των πιο σύγ-
χρονων γλωσσολογικών σχημάτων..

Αναγνωρίζοντας τη συμβολή της 
στην πρόοδο του παγκοσμίου πνεύμα-
τος, τα σημαντικότερα πανεπιστημια-
κά ιδρύματα του κόσμου τη διδάσκουν 
στο πλαίσιο των κλασικών σπουδών. Η 
γνώση της πολλές φορές αποτελεί πλε-

ονέκτημα για την εισαγωγή κάποιου σε 
κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμμα-
τα.

πληροφορίες θέλουν τον Bill 
Gates να ωθεί τους υπαλλήλους της 
Microsoft να μάθουν Αρχαία Ελληνικά, 
ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο αποφασί-
στηκε να διδάσκεται στα δημόσια σχο-
λεία, προκειμένου τα παιδιά να έχουν 
ένα πρόσθετο διδακτικό εργαλείο στην 
εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

περίπου το 80% της σύγχρονης 
ελληνικής γλώσσας προέρχεται από 

την αρχαία ελληνική. το υπόλοιπο 
20% ακολούθησε τη βασανισμένη πο-
ρεία του Ελληνισμού μέσα στους αιώ-
νες. τον κατατρεγμό, τη συρρίκνωση 
και τις προσμίξεις, αλλά και τη σταδι-
ακή μείωση της πνευματικής καλλι-
έργειας των ανθρώπων. Ακολούθησε 
τα διοικητικά συστήματα, τους χαμέ-
νους κοινωνικούς θεσμούς, τα εκπαι-
δευτικά προγράμματα που προσαρ-
μόστηκαν πρόχειρα και αβίαστα στον 
ελληνικό λαό. Έτσι συρρικνώθηκε και 
η ελληνική γλώσσα. Στις δέκα λέξεις 
μας οι πέντε είναι ξένες, διαπιστώ-
νει ο Ελύτης.

Σε αυτή την πραγματικότητα δεν 
πρέπει να μείνουμε άπραγοι. Η 
αρχαία ελληνική γλώσσα είναι η 

πιο σημαντική μας κληρονομιά. πρέ-
πει να τη διαφυλάξουμε σαν το πιο βα-

σικό γνωστικό αντικείμενο της παιδεί-
ας μας, αν θέλουμε να θεωρούμαστε 
πολιτισμένοι και καλλιεργημένοι. Εί-
ναι ο πιο γνήσιος τρόπος να έρθουμε 
σε επαφή με τα υψηλά ιδεώδη της δη-
μοκρατίας, της ισότητας, της τιμής, της 
θυσίας, της ανιδιοτέλειας, της ανδρεί-
ας και του ηρωισμού. Σε αυτήν τη δύ-
σκολη εποχή αποτελεί ένα σημαντικό 
εργαλείο για την ανύψωση του ηθικού 
μας και τη διανοητική εξέλιξη του ελ-
ληνικού λαού.

Σήλια Γαζέπη, Β4

Αρχαία ελληνικά

Η άρΧάιά ΕλλΗνικΗ ΓλΩΣΣά: 

Η μαθηματική δομή, η γεωμετρική απεικόνιση και η 
μουσικότητα της ελληνικής γλώσσας την καθιέρωσαν 
σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης και την έκα-
ναν βάση για τη δημιουργία και εξέλιξη των πιο σύγ-
χρονων γλωσσολογικών σχημάτων..
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αρκαδία, το σκά-
φος του Δία κα-
τά μια εκδοχή, 

ο τόπος ο οποίος, σύμφω-
να με τους ιστορικούς, αποτελεί κοιτίδα 

του ελληνικού Γένους. 

Η ετήσια Εξόρμηση των μαθητών της Γ΄Γυμνασίου προ-
γραμματίστηκε να ξεκινήσει στις 27 Μαρτίου. προορισμός 
μας ήταν η ευρύτερη περιοχή της Αρκαδίας με επίκεντρο 
την τεγέα, όπου θα συναντούσαμε τα παιδιά του τοπικού 

Γυμνασίου με σκοπό όχι μόνο τη γνωριμία 
μας μαζί τους, αλλά και την παροχή υλικο-
τεχνικής στήριξης στο σχολείο τους. πα-
ράλληλα, στόχος της Εξόρμησης ήταν και 
η επαφή και γνωριμία μας με την τοπική 
ιστορία, λαογραφία και πολιτισμό.

Από νωρίς το πρωί συγκεντρωθήκα-
με μπροστά από την κεντρική πύλη του 
Μπενακείου, περιμένοντας το σχολικό 
λεωφορείο. Όταν έφτασε, φορτώθηκαν 
οι αποσκευές και  ξεκινήσαμε.

Ο πρώτος μας σταθμός ήταν 
το γραφικό χωριό της τεγέ-
ας. Εκεί είχαμε την πρώτη μας 

επαφή με τους μαθητές του τοπικού 
Γυμνασίου και στη συνεχεία ξεναγη-
θήκαμε στον αρχαιολογικό χώρο του 
ναού της Αλέας Αθηνάς. Όπως ενη-
μερωθήκαμε από την ξεναγό μας, 
πρόκειται για τον δεύτερο σε μέγε-
θος ναό της πελοποννήσου μετά τον 
ναό του Ολυμπίου Διός στην Ολυ-

Εξόρμηση 2013-2014
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μπία. Υπολογίζεται ότι χτίστηκε τον 4ο αι. π.Χ. και στέγαζε 
ένα άγαλμα της Αθηνάς από ελεφαντόδοντο, ενώ καταστρά-
φηκε από τους Γότθους τον 4ο αι. μ.Χ. Τα εναπομείναντα 
ερείπια αποτελούσαν τη θεμελίωση του ναού.

Μετά την πρώτη επαφή μας με την αρχαία τεγέα, επι-
σκεφθήκαμε το αρχαιολογικό μουσείο της περιοχής, το οποίο 
φιλοξενεί χρηστικά αντικείμενα αλλά και μέρη του ναού που 
διασώθηκαν, δεν μπορούν, όμως, να παραμείνουν εκτεθει-
μένα στο φυσικό τους περιβάλλον. Αποτελεί ένα καινοτό-
μο μουσείο, από τα πιο σύγχρονα της πελοποννήσου. Με 

υπερσύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα και διαδραστι-
κούς πίνακες γνωρίσαμε την ιστορία και τον 

πολιτισμό της αρχαίας αυτής πόλης-κρά-
τους και την εξέλιξή της ανά τους αιώνες.

Εκτός από την αρχαία πόλη, η περιο-

χή ανέπτυξε σπουδαίο λαϊκό πολιτισμό  κατά τα μαύρα χρό-
νια του τουρκικού ζυγού. Αυτή τη λαογραφία είχαμε τη μο-
ναδική ευκαιρία να γνωρίσουμε στο αντίστοιχο μουσείο, που 
στεγάζεται στο παλαιό οικοτροφείο τεγέας. Εκεί ήρθαμε σε 
επαφή με τον αγροτικό τρόπο ζωής, την ενδυμασία αλλά και 
τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν. Ένα από τα πιο σημαντι-
κά εκθέματα ήταν οι δάδες που έχουν διασχίσει την τεγέα 
κατά τις διάφορες σύγχρονες ολυμπιακές λαμπαδηδρομίες.

το απόγευμα της ίδιας μέρας ξεκινήσαμε για μια περιή-
γηση στην τρίπολη, στην πόλη όπου «ο αγέρας και τα βου-
νά είναι γεμάτα ακόμα από την πλατιά αναπνοή του Κολο-
κοτρώνη», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Καζαντζάκης.

Η τρίπολη είναι πόλη στην οποία ακόμα ηχεί ο απόηχος 
της επανάστασης αλλά και της εμβληματικής προσωπικό-
τητας του Κολοκοτρώνη. Εκεί επισκεφτήκαμε το Μαλλια-

ροπούλειο Θέατρο, τη Μητρόπολη του Αγίου Βασιλεί-

…Εδώ το τοπίο έχει ένα όνομα, συνδέεται με μια ανάμνηση –εδώ 
ντροπιαστήκαμε, εδώ δοξαστήκαμε– αίματα ανεβαίνουν ή θεία 
αγάλματα από τα χώματα και μονομιάς το τοπίο μετουσιώνεται σε 
πλούσια πολυπλάνητη ιστορία. Νίκος Καζαντζάκης, Ταξιδεύοντας

Εξόρμηση 2013-2014
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ου, είδαμε το σπίτι που γεννήθηκε ο ποιητής Κ. Καρυωτάκης 
και θαυμάσαμε το μνημείο του Κολοκοτρώνη στην εντυπω-
σιακή πλατεία Άρεως. 

Την επόμενη μέρα επισκεφθήκαμε το Γυμνάσιο της 
τεγέας, όπου και γνωρίσαμε από κοντά τα παιδιά. 
Ήταν πρόσχαρα και ομιλητικά και μας περιέγραψαν 

την καθημερινή τους ζωή αλλά και τα ενδιαφέροντά τους. 
Ανταλλάξαμε εμπειρίες από τον σχολικό χώρο και συζητή-
σαμε τα μελλοντικά μας σχέδια, ενώ δεν κρύψαμε τις ανη-
συχίες και τους προβληματισμούς μας. Γενικά, μας άφησαν 
ένα αίσθημα ζεστασιάς και αισθανθήκαμε ότι είχαμε απο-
κτήσει νέους φίλους. Κατά την παρουσίαση που μας έκαναν 
σχετικά με τον τόπο τους, παρακολουθήσαμε συνεπαρμέ-
νοι τη νεότερη ιστορία της τεγέας να ξεδιπλώνεται μπρο-
στά στα μάτια μας.

το μεσημέρι αφήσαμε πίσω μας την 
περιοχή και κινήσαμε για το Σπήλαιο Κά-
ψια. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκει-
ται για ένα από τα πιο αξιόλογα σπήλαια 
στον ελληνικό χώρο. Απαρτίζεται από 
δύο αίθουσες: την αίθουσα των «Θαυ-
μασίων» και την αίθουσα των «Λειψά-
νων». το σπήλαιο αποτελείται από σπά-
νιους και μεγάλης ομορφιάς σταλακτίτες 
και σταλαγμίτες, οι οποίοι σε μερικά ση-
μεία ενώνονται σχηματίζοντας παραπε-
τάσματα, τις ονομαζόμενες «κουρτίνες». 
Η ομορφιά του σπηλαίου μάς μάγεψε και 
μονοπώλησε αυτή τη φορά τις συζητή-
σεις μας, καθώς το σχολικό λεωφορείο 
κατευθυνόταν προς το χωριό Λεβίδι δι-
ασχίζοντας καταπράσινες βουνοπλα-
γιές και πεδιάδες. Λίγο έξω από το Λεβίδι 
συναντήσαμε την οικογένεια Καλογρή, 
στην οποία ανήκει και το ομώνυμο βιολο-
γικό οινοποιείο. περιηγηθήκαμε στο οι-
νοποιείο και γνωρίσαμε τη μέθοδο πα-

ραγωγής του κρασιού αλλά και ορισμένες ιδιοτροπίες του, 
όπως το γεγονός ότι ωριμάζει καλύτερα, εάν στον χώρο 
ακούγεται μουσική του διάσημου συνθέτη Mozart.

τελευταία στάση της ημέρας το Αρκαδικό Μουσείο τέ-
χνης και ιστορίας, το οποίο αριθμεί πάνω από 500 χαρα-
κτικά και γκραβούρες αντίγραφα από διάσημα έργα από 
όλη την υφήλιο. 

Το Σάββατο, 29 Μαρτίου επισκεφθήκαμε το Παραδο-
σιακό τυροκομείο «Οικοφάρμα», όπου γνωρίσαμε 
βήμα-βήμα τη διαδικασία παραγωγής διαφόρων ει-

δών τυριού, όπως της παραδοσιακής φέτας, της γραβιέρας 
καθώς και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων.

Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε τη Δημητσάνα. Μετά από 
πολύωρη διαδρομή σε δύσβατους κατηφορικούς δρόμους, 
ανταμειφθήκαμε φτάνοντας στην ιερά Μονή Φιλοσόφου, 
όπου ξεναγηθήκαμε και απολαύσαμε την ιδιαιτερότητά της. 
Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε την επίσκε-
ψή μας στο υπαίθριο Μουσείο ύδροκίνησης, όπου θαυμά-
σαμε την κινητήρια δύναμη του νερού, καθώς και στην ιστο-
ρική Δημόσια Βιβλιοθήκη της Δημητσάνας.

την Κυριακή, 30 Μαρτίου κάναμε πεζοπορία  στο μονο-
πάτι των «Αρκάδων ποιμένων» στο Βαλτεσίνικο και απο-
λαύσαμε την πλούσια βλάστηση.

άναντίρρητα ήταν μια ενδιαφέρουσα Εξόρμηση, που 
δε μας προσέφερε μόνο διασκέδαση αλλά και μόρ-
φωση. Απολαύσαμε τη φύση της Αρκαδίας, μάθα-

με πολλά πράγματα για την ιστορία και τον πολιτισμό του 
τόπου, αλλά και διασκεδάσαμε με τους συμμαθητές μας και 
τους καθηγητές μας. τους ευχαριστούμε, λοιπόν, που μας 
συνόδευσαν σ’ αυτή την Εξόρμηση.

Μάρκος Γαζέπης, Γ7, 
Χάρης Δουληγέρης, Γ6, Δημήτρης Κουρίνος, Γ6

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Ο πληθυσμός 
της γης αυ-
ξάνεται ρα-
γδαία και 

τα τεχνολογικά επι-
τεύγματα διαδέχονται το ένα το άλλο. 
ταυτόχρονα, όμως, ανεβαίνουν τα επί-
πεδα ρύπανσης για τον πλανήτη μας σε 
σημείο που αρκετοί επιστήμονες ισχυ-
ρίζονται ότι στο μέλλον θα καταστούν 
απαγορευτικά. Στο πλαίσιο αυτό ανα-
ζητείται τόσο ένας εναλλακτικός τόπος 
παραγωγής πρώτων υλών όσο και συν-
θήκες για την υποστήριξη ανθρώπινης 

ζωής εκτός 
της γης, ώστε 
αυτή να απο-
φορτιστεί. Ο 
καταλληλό-
τερος πλα-
νήτης για 
π α ρ α γ ω -
γή αλλά και 
ίσως κάποια 
στιγμή για 
τη συντήρη-
ση ζωής, θεω-
ρείται πλέον ο 
Άρης. Γι’ αυτό 

και αρκετοί επιστήμονες προσπαθούν 
να λύσουν τα διάφορα προβλήματα (που 
όμως φαντάζουν απροσπέλαστα), ώστε 
να μπορέσει κάποια στιγμή να επιτευ-
χθεί η αξιοποίησή του.

ποιος όμως θα φανταζόταν ότι οκτώ 
Έλληνες φίλοι και φοιτητές Μηχανολο-
γίας, Ηλεκτρολογίας και πληροφορικής 
θα αξιοποιούσαν τον Άρη για να καλλι-
εργήσουν σπανάκι (!); Η ομάδα “Popeye 
on Mars”, όπως ονομάστηκαν, όχι μόνο 
είχε μια πρόταση η οποία θα μπορού-
σε να εφαρμοστεί άμεσα, αλλά κατάφε-
ραν με αυτή να κερδίσουν τον παγκό-
σμιο διαγωνισμό της Nasa Best Mission 
Concept, στον οποίο συμμετείχαν πάνω 
από 750 ομάδες καταθέτοντας προτά-

σεις και σχέδια παρόμοιου χαρακτήρα.
To «Popeye on Mars» αφορά ένα 

αεροπονικό θερμοκήπιο για την καλ-
λιέργεια σπανακιού σε αντίξοες περι-
βαλλοντικές συνθήκες. Η Αεροπονία 
είναι μια επιστήμη, 
η οποία μελετά την 
καλλιέργεια πρα-
σινόφυλλων φυτών 
σε συνθήκες όπου 
δεν υπάρχει καθό-
λου νερό. Επέλε-
ξαν το θερμοκήπιο, 
γιατί συνδύαζε αρ-
κετούς επιστημονι-
κούς κλάδους, όπως Φυσική, πληροφο-
ρική, Ηλεκτρολογία και Μηχανολογία, 
αλλά και επειδή κανείς δεν το είχε δο-
κιμάσει πριν και θεώρησαν ότι άξιζε η 
προσπάθεια.

Το θερμοκήπιο αυτό, βέβαια, 
δε μοιάζει σε τίπο-
τα με αυτά 
που ήδη 

γνωρίζουμε, κα-
θώς περιέχει σε 
συμπιεσμένες 
φυάλες υδρογό-
νο, το οποίο σε συν-
δυασμό με το οξυγόνο που 
παράγουν τα φυτά στη σω-
στή αναλογία δημιουργεί νε-
ρό και βοηθά τα φυτά να ανα-
πτυχθούν. Με αυτή τη λογική 
θα ήταν δυνατόν σε έναν άνυ-
δρο πλανήτη να χρησι-
μοποιηθεί η συσκευή 
αυτή για την παρα-
γωγή νερού. Η ιδέα 
αυτή, παρόλο που 

φαντάζει απλή, κάθε άλλο παρά απλή 
είναι, καθώς οι πιθανότητες εφαρμο-
γής της υπό τις συνθήκες για τις οποίες 
σχεδιάστηκε είναι ελάχιστες. Ο μόνος 
φορέας που είναι ικανός να τη συναρ-

μολογήσει και να 
τη στείλει στον 
Άρη είναι η ίδια η 
NASA. τα υλικά 
τα οποία είναι ανα-
γκαία για τη συ-
ναρμολόγηση και 
λειτουργία της εί-
ναι πανάκριβα και 
ιδιαίτερα δυσεύρε-

τα. Η μόνη δοκιμή που μπορεί να γίνει 
θα ήταν σε κάποια έρημο ή στον βυθό 
της θάλασσας.

Θα φανταζόταν κανείς ότι η συ-
σκευή αυτή θα άνοιγε «τις πύλες του 
παραδείσου» επαγγελματικά για τα 
μέλη της ομάδας. Κάθε άλλο, αφού οι 

εταιρίες δεν ενδιαφέρονται για 
αυτή τους την επιτυχία, 

καθώς η υλοποίησή 
της είναι υπερβολι-
κά ακριβή. Οι ίδιοι, 
βέβαια, όχι μόνο δε 

μετάνιωσαν για την 
επιτυχία τους, αλλά και 

προτρέπουν άλλους νέους 
να εγκαταλείψουν την πε-

πατημένη και να πρωτοτυ-
πήσουν, χωρίς να φοβούνται 

την αποτυχία. Αυτό πρέπει 
να κάνουμε και εμείς οι νέοι, 
αν θέλουμε να αντεπεξέλθου-

με στη σημερινή κρίση που 
βιώνει η Ελλάδα.

Μάρκος Γαζέπης, Γ7

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

the Marsman

 ιδΕά

Ποιος θα φανταζόταν ότι οκτώ Έλ-
ληνες φίλοι και φοιτητές Μηχανο-
λογίας, Ηλεκτρολογίας και Πληρο-
φορικής θα αξιοποιούσαν τον Άρη 
για να ...καλλιεργήσουν σπανάκι(!);.



24 NEA TOY ΓYMNAΣIOY • ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΘΕΜΑΤΑ

Στις 14 Μαρτίου του 1879, γεννήθηκε ο Γερμανός φυσικός Άλμπερτ Αϊνστά-
ιν, που βραβεύθηκε με νόμπελ ως «πατέρας» της θεωρίας της σχετικότη-
τας. Παρά ταύτα, η 14η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η «Παγκόσμια Ημέρα 

της Σταθεράς ∏» και γιορτάζεται εξαιτίας αριθμητικών συμπτώσεων! Η τιμή της 
σταθεράς ∏, το 3,14 δηλαδή, μας δίνει την ημερομηνία 14 Μαρτίου, αν το διαβά-
σουμε όπως στο εξωτερικό, όπου γράφουν πρώτα το μήνα και μετά την ημέρα.

Μάλιστα, η ημέρα γιορτάζεται με 
πάρτι σε πολλές μαθηματικές σχολές 
του κόσμου, ακριβώς στη 1.59 μετά το 
μεσημέρι, καθώς τα 1, 5 και 9 είναι οι 
τρεις αριθμοί που ακολουθούν τη στα-
θερά 3,14, η οποία στην επταψήφια εκ-
δοχή της είναι ∏=3,14159.

Ο εορτασμός της ημέρας του «π» 
καθιερώθηκε το 1988 από τον Larry 
Shaw στο Σαν Φραντσίσκο.

Γιορτάζεται δε με την …κατανάλω-
ση στρογγυλών πιτών – στα αγγλικά 
το ελληνικό γράμμα π θυμίζει την αγ-
γλική λέξη pie (πίτα) η οποία προφέ-
ρεται ως «πάι».

Κάθε χρόνο η Google αφιερώνει 

τον λογότυπό της στον αριθμό αυτόν.
τι είναι το π; Η μαθηματική σταθε-

ρά π είναι ένας πραγματικός αριθμός 
που μπορεί να οριστεί ως ο λόγος του 
μήκους της περιφέρειας ενός κύκλου 
προς τη διάμετρό του στην Ευκλείδεια 
γεωμετρία και ο οποίος χρησιμοποιεί-
ται πολύ συχνά στα Μαθηματικά, τη 
Φυσική και τη Μηχανολογία.

Ο συμβολισμός προέρχεται από το 
αρχικό γράμμα «π» (πι) της λέξης «πε-
ριφέρεια» και έχει καθιερωθεί διεθνώς, 
ενώ στο λατινικό αλφάβητο συμβολί-
ζεται ως Pi, όταν δεν είναι διαθέσιμοι 
τυπογραφικά ελληνικοί χαρακτήρες. 
το π είναι γνωστό, επίσης, ως σταθε-
ρά του Αρχιμήδη (δεν πρέπει να συγ-
χέεται με τον αριθμό του Αρχιμήδη) ή 
αριθμός του Λούντολφ.

Η ημερομηνία εμφανίζεται στο 
αμερικανικό ημερολόγιο ως 3/14 ή 
3-14, τα οποία αντιστοιχούν στα δύο 
πρώτα ψηφία του αριθμού «π». Και αν 
θέλει κανείς να είναι ακόμα πιο ακρι-
βής, τότε στις 1:59 και 26 δευτερόλε-

πτα θα γιορτάζει το «π» παράγοντας 
τα επτά πρώτα ψηφία του, ήτοι τον 
αριθμό 3,1415926.

«Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμε-
τρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση δι-
αμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν απέ-
ραντον, καί όν, φεύ, ουδέποτε όλον 
θνητοί θα εύρωσι»

 � Αεί = 3
 � ο = 1
 � Θεός = 4
 � ο =1
 � μέγας = 5
 � γεωμετρεί = 9
 � ........................

Για την απομνημόνευση των πρώ-
των λίγων δεκαδικών ψηφίων του αριθ-
μού π έχουν επινοηθεί διάφοροι μνη-
μονικοί κανόνες, ανάμεσά τους και η 
παραπάνω φράση, με την οποία μπο-
ρεί να θυμάται κανείς τα πρώτα 23 δε-
καδικά ψηφία του π.

το π, που προέρχεται από το πρώ-
το γράμμα της λέξης περιφέρεια, μας 
βοηθά, σύμφωνα με τον Ευκλείδη, να 
βρούμε τη διάμετρο του κύκλου.

τα πρώτα 50 δεκαδικά ψηφία του 
π είναι: 3,14159 26535 89793 23846 
26433 83279 50288 41971 69399 37510

Αμαλία Κουτσούκου, Γ5

είναι η Παγκόσμια 
Ημέρα του Π

14η Μαρτίου
Γιατί η



 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 • NEA TOY ΓYMNAΣIOY 25 

Επανάσταση 1866 
Τα πρώτα χρόνια 
του Ελευθερίου Βενιζέλου

Βρισκόμαστε στην Κρήτη το 
1866. Η επανάσταση των 
Κρητικών έχει μόλις αρχί-

σει και δεκάδες οικογένειες ανα-
γκάζονται να εγκαταλείψουν το 
νησί. Μεταξύ των προσφύγων εί-
ναι και ο τότε δύο ετών Ελευθέρι-
ος Βενιζέλος. Ο μέλλων εθνικός ηγέ-
της γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1864, 
στις Μουρνιές Χανίων.

[…] Οι ιστορικές πηγές μαρτυρούν 
πως ο Βενιζέλος φοίτησε τα τρία χρό-
νια της μέσης εκπαίδευσης, καθώς και 
το πρώτο έτος του Γυμνασίου, στα Χα-
νιά, παρακολουθώντας ένα διδακτικό 
πρόγραμμα που έδινε έμφαση στα αρ-
χαία ελληνικά, τα λατινικά,τα μαθη-
ματικά, τα θρησκευτικά και τα γαλλι-
κά. Όταν πλέον αποφοίτησε από την 
πρώτη τάξη του γυμνασίου το 1877, 
είχε αλλάξει σημαντικά. Είχε επιδείξει 
φιλομάθεια και μία μεγάλη αγάπη για 
τα βιβλία, κυρίως την ποίηση και την 
πεζογραφία. Στα δεκαπέντε του έβαλε 
στόχο να γίνει αξιωματικός του ελλη-
νικού στρατού, αλλά ο Έλληνας πρό-
ξενος στα Χανιά Γεώργιος Ζυγομαλάς 
τον έπεισε πως θα υπηρετούσε καλύτε-
ρα την πατρίδα, αν συνέχιζε τις σπου-
δές του και αποκτούσε γνώσεις, πα-
ρά αν περιοριζόταν στην καριέρα του 
στρατιωτικού. Ίσως χωρίς την έγκαι-
ρη παραίνεση του Ζυγομαλά, η Ελλά-
δα θα είχε απολέσει έναν εθνικό ηγέ-
τη. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως ο 
Ελευθέριος Βενιζέλος διακρινόταν και 
για τη στρατιωτική του διάνοια, όταν 
έγινε πλέον πρωθυπουργός της Ελ-
λάδας. πολλοί υποστηρίζουν πως, αν 
ο Βενιζέλος είχε ακολουθήσει τελικά 
στρατιωτική σταδιοδρομία, θα είχε γί-
νει ένας αξιόλογος στρατηλάτης που 

θα χάριζε νίκες στον ελληνικό στρατό.

Σπουδές - Σχολικά χρόνια

Το 1877 ο Κυριάκος Βενιζέλος 
στέλνει τον γιο του στην Αθή-
να με τον υπάλληλο του Ανδρέα 

νοστράκη, για να συνεχίσει τις σπου-
δές του στο ιδιωτικό σχολείο «Λύκειο 
Αντωνιάδη» ως οικότροφος, καθώς 
πίστευε ότι εκεί θα έπαιρνε καλύτε-
ρη μόρφωση. Στη σχολή Αντωνιάδη, ο 
Ελευθέριος Βενιζέλος ανταποκρίθηκε 

ανέλ-
πιστα καλά, χά-

ρη στην οξύνοια και τη φι-
λομάθειά του. Κατάφερε να 
διακριθεί ως ο καλύτερος 
μαθητής όχι μόνο της τάξης 

του αλλά και ολόκληρης της σχολής 
Αντωνιάδη, όπως υποστήριζε και ο κη-
δεμόνας του στην Αθήνα, Δημήτριος 
Φέρμπος. ιδιαίτερη έφεση έδειξε στην 
έκθεση, όπου μπορούσε με ευκολία να 
γράψει τεχνικά άρτια και σωστά δομη-
μένα κείμενα. Οι δάσκαλοί του επεσή-
μαναν την αξιόλογη ακρίβεια και λι-
τότητα της έκφρασης, που στο μέλλον 
έγινε ένα από τα αξιοσημείωτα ρητο-
ρικά του χαρίσματα ως πολιτικού. Επι-
πλέον, ήταν πολύ καλός μαθητής στις 
ξένες γλώσσες και την ιστορία.[…]

Tα νεανικά 
χρόνια του 
Ελευθερίου 
Βενιζέλου
Αποσπάσματα από τα δοκίμια των μαθητών 
που βραβεύτηκαν στο ΙΒ΄ Πανελλήνιο μαθητικό 
Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος»

1

 «
»

»



Μαθητεία στην Κρήτη

Όπως αναφέρθηκε και παρα-
πάνω, ο Ελευθέριος Βενιζέλος 
δυσανασχετούσε στη δουλειά 

του πατέρα του, πράγμα που το κατα-
λάβαιναν και όσοι τον γνώριζαν. το κα-
λοκαίρι του 1880, ο Βασίλειος Ψιλάκης, 
καθηγητής του στη Σύρο, προσπάθησε 
να πείσει τον Κυριάκο Βενιζέλο να επι-
τρέψει στον γιο του να σπουδάσει. Δυ-
στυχώς, τα επιχειρήματά του για την 
αξιοσημείωτη ευφυΐα του Ελευθέρι-
ου δεν κατάφεραν να μεταπείσουν τον 
Κυριάκο Βενιζέλο, ο οποίος χρειαζόταν 
απαραίτητα κάποιον διάδοχο στην οι-
κογενειακή επιχείρηση. Έτσι, ο Ελευ-
θέριος Βενιζέλος συνέχισε τη μαθητεία 
του στην οικογενειακή επιχείρηση μέ-
χρι και τον Σεπτέμβριο του 1881, οπότε 
και έγινε μία πολύ σημαντική συνάντη-
ση του πατέρα του με τον πρόξενο της 
Ελλάδας και φίλο του Γεώργιο Ζυγομα-
λά, ο οποίος γνώριζε τις ιδιαίτερες πνευ-
ματικές ικανότητες του Ελευθέριου. 

[…] Ο Κυριάκος 
Βενιζέλος, 

όντας πα-
τριώτης, 
πείστη-
κε από 
τα επι-
χ ε ι ρ ή -

ματα του 
Ζυγομαλά 
και έδωσε 

άδεια στο 
νγιο του να 

ξεκινήσει αμέ-
σως για την 
Αθήνα, για να 

προλάβει το φοι-
τητικό έτος. Είναι 

ευτύχημα που βρέ-
θηκε ένας άνθρω-
πος με τόσο βα-
θιά γνώση του 
χαρακτήρα του 
Κυριάκου Βενι-
ζέλου όσο ο Γε-
ώργιος Ζυγο-
μαλάς, ώστε 
να τον πείσει 
να επιτρέψει 
στον γιο του 
να σπουδάσει. 
Χωρίς την πα-

ρέμβασή του αυτή, ο Ελευθέριος Βενι-
ζέλος πιθανόν να περιοριζόταν σε έναν 
απλό καταστηματάρχη.

Φοιτητικά χρόνια
[…]Οι σπουδές του διακόπτονται 

στο τέλος του β΄ έτους, όταν καλείται 
από την οικογένεια του να επιστρέψει 
εσπευσμένα στην Κρήτη λόγω της υγεί-
ας του πατέρα του. Λίγες μέρες μετά την 
επιστροφή του, ο πατέρας του πεθαίνει 
και θάβεται στο κοιμητήριο της Αγίας 
Φωτεινής στη Χαλέπα. Μετά τον θάνα-
το του πατέρα του ο Ελευθέριος Βενιζέ-
λος είναι πλέον ανεξάρτητος και αρχη-
γός της οικογένειάς του. πλέον είχε τη 
δυνατότητα να πάρει πρωτοβουλίες που 
με τον πατέρα του εν ζωή θα ήταν ανέ-
φικτες Σίγουρα ο Κυριάκος Βενιζέλος 
ήταν εξέχων άνθρωπος και η συμβολή 
του στην ανατροφή του Ελευθερίου Βε-
νιζέλου είναι ανυπολόγιστης αξίας, αλ-
λά σε αυτό το σημείο της ζωής του Ελευ-
θέριου, αν ζούσε, θα επηρέαζε αρνητικά 
τόσο τις σπουδές του όσο και τη μετέ-
πειτα εξέλιξή του.

Όταν πλέον έμεινε μόνος στην κε-
φαλή της οικογενειακής επιχείρησης, ο 
Ελευθέριος Βενιζέλος αποφάσισε να πα-
ραμείνει στην Κρήτη για δύο χρόνια και 
να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του κα-
ταστήματος. Κατά τη διάρκεια των δύο 
αυτών χρόνων ο Ελευθέριος Βενιζέλος 
εργαζόταν στο κατάστημα και στον 
ελεύθερο χρόνο του μελετούσε σημει-
ώσεις που του έστελναν οι συμφοιτητές 
του. Το 1885 πούλησε τελικά το οικογε-
νειακό κατάστημα και εγκαταστάθηκε 
οριστικά στην Αθήνα, όπου και ασχολή-
θηκε αποκλειστικά με τις σπουδές του 
και με τη μεγάλη του αγάπη, την πο-
λιτική.[…]

Αξιοσημείωτη στιγμή των φοιτητι-
κών του χρόνων ήταν και η συνέντευξη 
που πήρε από τον Joseph Chamberlain 
το Νοέμβριο του 1886. Ο Βρετανός πο-
λιτικός, που αργότερα έγινε υπουργός 
αποικιών στη χώρα του, είχε επιστρέψει 
από ένα ταξίδι στην Ανατολή και είχε 
δηλώσει στην εφημερίδα «Ακρόπολη» 
πως οι Κρήτες ενδιαφέρονταν να απε-
λευθερωθούν, αλλά όχι και να ενωθούν 
με την Ελλάδα. Η δήλωση αυτή ξεσή-
κωσε θύελλα αντιδράσεων και οργανώ-
θηκε μία πενταμελής αντιπροσωπεία, 
στην οποία συμμετείχε και ο Ελευθέριος 

Βενιζέλος, για να συναντήσει τον βρε-
τανό πολιτικό και να του αναλύσει το 
Κρητικό ζήτημα. Στην συνάντηση αυ-
τή ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατείχε ηγε-
τική θέση. Μετά τη συνέντευξη, το πε-
ριεχόμενο της δημοσιεύθηκε στη «νέα 
Εφημερίδα». Χάρη σε αυτό το ντοκουμέ-
ντο, το οποίο αντικατόπτριζε τη βαθιά 
γνώση των συντακτών του για το Κρητι-
κό ζήτημα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανα-
γνωρίστηκε στον δημοσιογραφικό κό-
σμο της Αθήνας ως ο εξουσιοδοτημένος 
εκπρόσωπος της Κρήτης. Όταν τον ια-
νουάριο του 1887 ο Ελευθέριος Βενιζέ-
λος αποφοίτησε από την νομική σχολή 
του πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν πλέον 
ελεύθερος να ανοίξει τα φτερά του και 
να ασχοληθεί με την μεγάλη του αγά-
πη, την πολιτική.

Στράτος Τσακαλίδης, Γ7
Ά Βραβείο

* * *

άδιαμφισβήτητα ο Ελευθέρι-
ος Βενιζέλος ανήκει στο ιδε-
ατό εθνικό πάνθεο των Με-
γάλων Ελλήνων. πολυσχιδής 

προσωπικότητα, με πολλά χαρίσματα, 
ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία, τη 
δικηγορία, τη διπλωματία και την πολι-
τική. Ανδρώθηκε και ωρίμασε μέσα από 
ηρωικές εξάρσεις και συνθλιπτικούς 
συμβιβασμούς, που επηρέασαν βαθιά 
την καθολική του θεώρηση και στάθη-
καν η ρεαλιστική αφετηρία για τη με-
ταγενέστερη συνεισφορά του στον απε-
λευθερωτικό αγώνα της Ελλάδας.

Ο Βενιζέλος γεννήθηκε τον Αύγου-
στο του 1864 στις Μουρνιές της Κρήτης.

[…] Στα μαθητικά χρόνια που ακο-
λούθησαν (1877-1880), επέδειξε άριστες 
επιδόσεις και απέσπασε κολακευτικά 
σχόλια από συνομήλικους και εκπαιδευ-
τικούς. Όλοι είχαν να πουν κάτι για την 
ευφυΐα του και το σπινθηροβόλο πνεύ-
μα του, για τη φιλομάθεια και την ευχέ-
ρεια που έδειχνε στην απορρόφηση των 
καινούργιων γνώσεων, ακόμα και όταν 
παρακολουθούσε το βεβαρημένο διδα-
κτικό πρόγραμμα της ιδιωτικής εμπορι-
κής σχολής «Λύκειον Αντωνιάδη» στην 
Αθήνα(1876). Αγαπούσε τα θεωρητικά 
μαθήματα, ιδιαίτερα τα Αρχαία Ελλη-
νικά- μία από τις καλύτερες μεταφρά-
σεις του Θουκυδίδη ανήκει στον ενήλι-
κα Ελευθέριο Βενιζέλο - τα Λατινικά και 
τις ξένες γλώσσες.
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Άγαλμα του
Ελευθερίου Βενιζέλου 
στον προαύλιο χώρο
της Βουλής
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πρόσχαρος και ομιλητι-
κός, συνέπαιρνε τους συνο-
μιλητές του με την επιχειρη-
ματολογία του, που παρά το 
νεαρό της ηλικίας του αντα-
νακλούσε την αυτοπεποί-
θηση που τον διακατείχε. 
Μέσα στις συζητήσεις του 
αλλά και στις επιστολές που 
αντάλλασσε με τον πατέρα 
του εντυπωσίαζε η πρόωρη 
ενασχόλησή του με την πο-
λιτική σκηνή της Ελλάδας 
και της ευρύτερης περιοχής 
των Βαλκανίων. Ειδικότε-
ρα, η επιστολογραφία ήταν 
ο τρόπος με τον οποίο επι-
κοινωνούσε με τους περισσότερους γνω-
στούς, φίλους και αργότερα πολιτικούς 
του εταίρους, χρησιμοποιώντας με περη-
φάνια τις νεόκοπες γλωσσικές του γνώ-
σεις. Μέσα στα κείμενα αυτά φαίνεται η 
εξαιρετική ικανότητά του στη χρήση του 
γραπτού λόγου, η διαύγεια της σκέψης 
του και ο έντονος ψυχισμός του.

Ολοκληρώνοντας τις γυμνασιακές 
του σπουδές, επέστρεψε στην Κρήτη 
το1880, προκειμένου να εργασθεί στην 
οικογενειακή επιχείρηση, υπακούοντας 
στην πατρική επιθυμία. το μυαλό του 
όμως είχε μείνει πίσω στην Αθήνα και 
στους φίλους του, που είχαν αρχίσει ήδη 
τις πανεπιστημιακές τους σπουδές στη 
νομική Σχολή, απώτερος στόχος και του 
ίδιου του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο πατέ-
ρας του όμως ήταν απόλυτα αντίθετος 
με αυτή την προοπτική.

[…] Έτσι ο νεαρός Βενιζέλος έμεινε 
στην Κρήτη για έναν ακόμα χρόνο, όπου 
εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρη-
ση με μεγάλη ευσυνειδησία. Στο διάστη-
μα αυτό έμαθε πολλά για τις εμπορικές 
συναλλαγές και για τις οικονομικές δια-
πραγματευτικές μεθόδους, αφουγκρα-
ζόμενος ταυτόχρονα τα πάθη της τοπι-
κής κοινωνίας.

Το 1881 και μετά από παρέμβα-
ση του Έλληνα πρόξενου Γ. Ζυγομαλά 
εγκατέλειψε την Κρήτη για να σπουδά-
σει στη νομική Σχολή Αθηνών. προσπα-
θώντας πάντα να κρατήσει ανοιχτό τον 
δίαυλο με τον πατέρα του και την Κρή-
τη, ακολούθησε τη διαίσθησή του, που 
τον καλούσε να συμμετάσχει στα πολιτι-
κά δρώμενα. Αν και νεότατος ακόμα, εί-
χε σχηματίσει μία σαφή πολιτική άποψη 
που δεν δίσταζε να διατυπώσει ανοιχτά.

[…]Μέσα στον πανεπιστημιακό χώ-
ρο ανέπτυξε έντονη κοινωνική και πο-
λιτική δράση. Φύση κοινωνική, συγκέ-
ντρωσε γρήγορα γύρω του ένθερμους 
υποστηρικτές και φίλους. Δεινός ρήτο-
ρας, με έγκυρη και αναλυτική προσέγγι-
ση, χωρίς λεκτικές υπερβολές ή στόμφο, 
χρησιμοποιούσε δομημένα επιχειρήμα-
τα, στατιστικά και νομικά στοιχεία για 
να στηρίξει τις θέσεις του. Η ρητορι-
κή του έφεση υπογραμμιζόταν και από 
τα σωματικά του γνωρίσματα, τη στά-
ση του σώματος, την κίνηση των χεριών 
και τη φωνή του, που είχε την απαλό-
τητα του βελούδου και την αποφασιστι-
κότητα του μετάλλου. Αυτά ήταν και τα 
βασικά χαρακτηριστικά των μεταγενέ-
στερων κοινοβουλευτικών του αγορεύ-
σεων, που έχουν μείνει στην ιστορία. 
Η γλαφυρότητα των περιγραφών του 
και το απαράμιλλο χιούμορ του μάγευ-
αν και συγκινούσαν. Ακόμα και η ευγε-
νική του φυσιογνωμία με τα γλυκά γα-
λαζοπράσινα μάτια, τα 
κυματοειδή του μαλλιά 
και το «τριανταφυλ-
λένιο πρόσωπο» διευ-
κόλυναν στην επίτευ-
ξη του σκοπού του, που 
παρέμενε πάντα ο ίδιος: 
η ενημέρωση της κοινής 
γνώμης για το Κρητικό 
ζήτημα.

[…]Ήταν πολύ νω-
ρίς για να συμβεί κάτι. 
Επιστρέφοντας στην 
Κρήτη μετά τις σπου-
δές του το 1888, ο νεα-
ρός δικηγόρος ασχολή-
θηκε παράλληλα με τη 

δημοσιογραφία εκδίδοντας την τοπι-
κή εφημερίδα «Λευκά Όρη» μαζί με 
τους παιδικούς του φίλους Κ. Φού-
μη, Χ. πωλογεωργάκη και ι. Μοά-
τσο, μέσα στην οποία ανέπτυξε εν-
δελεχώς όλες τις πολιτικές του θέσεις.
[…] Ο Βενιζέλος, οξυδερκής και προ-
ορατικός, διέβλεπε ότι η λύση δεν 
βρισκόταν στα χέρια των Κρητικών 
και παρακινούσε τους συμπατριώ-
τες του για φρόνιμες και ρεαλιστικές 
αποφάσεις. «Η πραγματοποίησις των 
εθνικών μας πόθων δεν εξαρτάται τό-
σον εκ των ιδικών μας πράξεων, όσον 
από την συνδρομήν των διεθνών πε-
ριστάσεων, αίτινες διαφεύγουν της 
ιδικής μας επιρροής.» Με μοναδικές 

προσωπικές στιγμές αυτές που ζούσε με 
την αγαπημένη του γυναίκα Μαρία, είχε 
μπει πια ανεπιστρεπτί στον δημόσιο βίο.

[…]. Με την εμφάνιση του Ελευθε-
ρίου Βενιζέλου η Ελλάδα απόκτησε μια 
θέση στον γεωπολιτικό χάρτη και έγινε 
αιτία έριδος μεταξύ των ισχυρών δυνά-
μεων της εποχής. Απόκτησε έναν ηγέ-
τη, που δεν υπολειπόταν σε τίποτε, ούτε 
σε καλλιέργεια, ούτε σε γνώσεις, ούτε σε 
διπλωματική ικανότητα των υπολοίπων 
Ευρωπαίων ηγετών. Μπορούσε να καθί-
σει μαζί τους στο τραπέζι των διαπραγ-
ματεύσεων, όπως καθόταν μαζί τους στα 
σπίτια τους στη Χαλέπα της Κρήτης και 
να διαπραγματευτεί επί ίσοις όροις. 
Ήξερε ότι έπρεπε να δώσει. Ήταν ρεαλι-
στής, γι αυτό προσπάθησε να κερδίσει 
για την Ελλάδα αυτό που ήταν πιο κο-
ντά στο υπέρτατο όραμα: την προσάρ-
τηση των εδαφών της Μακεδονίας, της 
Θράκης και την επέκταση του ελληνικού 
κράτους στα σημερινά του σύνορα. πα-

ράλληλα, το ένδοξο επα-
ναστατικό παρελθόν της 
πατρίδας του παραχω-
ρούσε τη θέση του στον 
ευρωπαϊκό προσανατο-
λισμό του ελεύθερου ελ-
ληνικού κράτους.

[…]Ένας εθνικός ηγέ-
της, ταγός στην υπηρε-
σία της πατρίδας του, για 
τον οποίο μεγάλη σχολή 
υπήρξε η Κρήτη. Σε αυτή 
τη σκληρή γη διδάχθηκε 
ότι η ελευθερία δεν προ-
σφέρεται. Κατακτάται!

Μάρκος Γαζέπης, Γ7
Β΄ Βραβείο

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ομιλών στα εγκαίνια του Μπενα
κείου Διδακτηρίου στις 25 Μαΐου 1929.
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το 2013 ανακηρύχτη-
κε έτος Κωνσταντίνου 
Καβάφη, τιμώντας τον 
Αλεξανδρινό ποιητή, 

που με το ιδιότυπο έργο του κατέ-
λαβε δικαιολογημένα μια από τις 
πιο σημαντικές θέσεις στη νεοελ-
ληνική ποίηση. τα ποιήματά του 
διακατέχονται από έντονη συμβο-
λική και υπαινικτική διάθεση, αντι-
κατοπτρίζοντας τις αντίρροπες τά-
σεις που κυριαρχούσαν μέσα του: 
το αίσθημα της υπερηφάνειας και 
της αξιοπρέπειας ενός Έλληνα με 
βαρύ ιστορικό παρελθόν και αυ-
τό της απαισιοδοξίας και της μα-
ταιότητας της ανθρώπινης ύπαρ-
ξης. τα ποιήματά του αποπνέουν 
την ατμόσφαιρα της πόλης που τον 
γέννησε, τον ανέθρεψε και τον ενέ-
πνευσε, μιας πόλης που υπήρξε το 
χωνευτήρι πολλών λαών στο μακρύ 
της παρελθόν και το σταυροδρόμι 
σημαντικών πολιτισμών.

Η Αλεξάνδρεια έφτασε στην 
υψηλότερη ακμή της επί προεδρί-
ας Γ. Αβέρωφ (1885-1900) και Εμμ. 
Μπενάκη (1901-1911), όταν κατά-
φερε να βελτιώσει σημαντικά τις 

υποδομές της με καινούργιες σχο-
λές, μεριμνώντας ιδιαίτερα για την 
τεχνική και επαγγελματική κατάρ-
τιση του πληθυσμού της και φρο-
ντίζοντας με ευαισθησία τις ανί-
σχυρες οικονομικά οικογένειες 
δημιουργώντας νοσοκομεία, ορ-
φανοτροφεία, συσσίτια απόρων 
και γηροκομεία.

Μαζί με την οικονομική άνθη-
ση έρχεται και η πνευματική. Εκ-
δίδονται καινούργιες εφημερίδες 
και λογοτεχνικά περιοδικά, που 
προσελκύουν πνευματικούς αν-
θρώπους από κάθε γωνιά της ελ-
ληνικής επικράτειας. το περιοδι-
κό «νέα Ζωή» αποτέλεσε σημείο 
αναφοράς για τους δημοτικιστές 
της εποχής, παλαμά, πολέμη, Κα-
βάφη, Ξενόπουλο, Καζαντζάκη, 
Βάρναλη.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, με 
έντονη την αίσθηση της εθνικής 
τους συνείδησης και της πολιτιστι-
κής τους κληρονομιάς, ανέδειξαν 
για μια ακόμα φορά τον ανθρωπο-
κεντρικό χαρακτήρα του ελληνικού 
πνεύματος.

Μάρκος Γαζέπης, Γ7

ΤΑ ΚΕΡΙΑ: «Εμπρός κοιτάζω τα αναμμένα μου κεριά»
Όσα δεινά και αν υφίσταται ένας άνθρω-

πος, οφείλει να βρει το κουράγιο καθώς και το 
ψυχικό σθένος, ούτως ώστε να συνεχίσει τη 
ζωή του στοχεύοντας σε ένα καλύτερο μέλλον.

Άρης Παντέχης

πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος και η ζωή! 
Ο ποιητής θέλει να κοιτάζει τα αναμμένα του 
κεριά, δηλαδή το μέλλον που έρχεται και το 
οποίο ο ίδιος θέλει να αντιμετωπίσει με αισι-
οδοξία!

Αλεξία Καλαμίτση

το μέλλον για τον αισιόδοξο ποιητή δια-
γράφεται ελπιδοφόρο!

Γιώργος Μαυριγιαννάκης

Ο ποιητής παρατηρώντας τα χρυσά, λα-
μπερά κεριά γεμίζει με δύναμη που χρησιμο-
ποιεί για να αντιμετωπίσει τους φόβους του 
παρελθόντος. τα κεριά του μέλλοντος ακτι-
νοβολούν ελπίδα και αισιοδοξία προοικονο-
μώντας μια θετική εξέλιξη στη ζωή του αν-
θρώπου.

Φρισήρας Στέφανος

Ο άνθρωπος, όσες άσχημες στιγμές και 
αναποδιές κι αν βρει μπροστά του, πρέπει να 
κοιτάζει αισιόδοξα και ελπιδοφόρα το μέλλον 
του!

Νίκος Τζουγκαράκης

ΤΑ ΤΕΙΧΗ: «Ανεπαισθήτως με έκλεισαν από τον κόσμον έξω»
Οι άνθρωποι έχουν αποκλείσει τον ποιη-

τή και, επομένως, εκείνος με τη σειρά του δεν 
μπορεί να κάνει ταξίδια που πάντα επιθυμού-
σε, να αποκτήσει περισσότερες εμπειρίες και 
γενικότερα να έρθει σε επαφή με τον αληθι-
νό κόσμο!

Παναγιώτης Παπαδημητρίου

Ο ποιητής συνειδητοποιεί αυτό που πολ-
λοί προτιμούν να αγνοούν, ότι δηλαδή, είτε το 
θέλουμε είτε όχι, δεν είμαστε και δεν υπήρξα-
με ποτέ πραγματικά ελεύθεροι.

Λευτέρης Δούκας

τα τείχη αυτά δε δημιουργήθηκαν ξαφνι-
κά, αλλά προϋπήρχαν. Γι’ αυτόν τον λόγο ο 
ποιητής δεν κατάλαβε ότι χτίζονταν και τώ-
ρα συνειδητοποίησε ότι ο άνθρωπος δεν εί-
ναι ελεύθερος να πράττει ό,τι θέλει και όπο-
τε το θέλει.

Πάνω σ’ έναν στίχο 
του Κ.Π.

Καβάφη!

Οι Έλληνες 
της Αιγύπτου:

Κ.Π. Καβάφης



Νεφέλη Συρμαλή
ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ: «Και τώρα τι θα γί-
νει πια χωρίς βαρβάρους».

Όλη η κενότητα των ανθρώπων σε 
μια εποχή παρακμής! Οι Ρωμαίοι χαρα-
κτηρίζονται από έλλειψη ενεργητικότη-
τας και η ζωή τους έχει νόημα μόνο απ’ 
τους βαρβάρους που θα φέρουν μία αλ-
λαγή.

Χρήστος Χατζής

Η ζωή χωρίς βαρβάρους είναι ανού-
σια και βαρετή. Όταν υπάρχουν βάρβα-
ροι, ο κόσμος απασχολείται και ξεχνιέ-
ται αντιμετωπίζοντάς τους! Έτσι η ζωή 
αποκτά νόημα, αφού οι περιπέτειες και 
οι δυσκολίες τής δίνουν μια πληρότητα!

Στελλίνα Βελλή

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ. «Τιμή σε εκείνους όπου στη ζωή τους όρι-
σαν και φυλάγουν Θερμοπύλες».

πρέπει ν’ αποδίδουμε μεγάλη τιμή 
σε όποιον αφιερώνει τη ζωή του σ’ έναν 
μεγάλο σκοπό. Αυτός ο σκοπός μπορεί 
να είναι τόσο ιερός, όσο η θυσία για την 
πατρίδα.

Εβίνα Κουτσουβέλη

Θα πρέπει να τιμούμε τους ανθρώ-
πους που έχουν θέσει στη ζωή τους κά-
ποιες σημαντικές αρχές, κάποιους πολύ-
τιμους σκοπούς και που φροντίζουν να 
τους υπερασπιστούν με κάθε τρόπο.

Νικόλας Διαμαντής

Ο στίχος αυτός αναφέρεται σε όλους 
εκείνους οι οποίοι στέκουν φρουροί στις 
επάλξεις των υψηλών αξιών της ζωής. 
Σε αυτούς πρέπει να δοθούν τιμές, αφού 
αγωνίζονται για την ελευθερία, την αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια!

Νικος Παπακωσταντής

ΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝ». «Σαν έτοιμος από και-
ρό, σαν θαρραλέος αποχαιρέτα την την Αλεξάνδρεια που 
φεύγει».

Αυτή η φράση μάς θυμίζει το γνωμι-
κό «τα πάντα ῥεῖ» δηλαδή ότι πρέπει να 
αποδεχόμαστε και να παίρνουμε θετικά 
την κάθε αλλαγή που γίνεται στη ζωή 
μας με όλες τις συνέπειές της και να ατε-
νίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία.

Εμμανουήλ Βασιλειάδης

ΔΕΗΣΙΣ: «Ξεύροντας πως δε θα ‘ρθει πια ο υιός που 
περιμένει»

Η μητέρα, χωρίς να γνωρίζει για τον 
χαμό του γιου της στη θάλασσα, προσεύ-
χεται και δέεται στην παναγιά να τον έχει 
καλά και να ευλογήσει το ταξίδι του.

Δημήτρης Μαμάκος

ΟΙ ΤΡΩΕΣ: «Μα πάντα κάτι βγαίνει και μας σταματά».
Η ζωή είναι γεμάτη εμπόδια και δυσκο-

λίες, τα οποία μπορούν να εμφανισθούν 
κάθε στιγμή. Εμείς πρέπει να μάθουμε να 
τα ξεπερνάμε και να μην τα αφήνουμε να 
καθυστερούν την πρόοδό μας.

Νίκος Σταθάς

Στη ζωή μας πάντα θα υπάρχει κάτι 
να μας εμποδίζει να κάνουμε αυτό που 
θέλουμε, αφού συναντάμε αμέτρητες 
δυσκολίες!

Κατερίνα Παπαχρονοπούλου

Η ζωή είναι γεμάτη με εμπόδια και 
δυσκολίες, τα οποία εμφανίζονται στις 
πιο απρόσμενες στιγμές, ακόμα κι αν 
νομίζουμε ότι όλα πάνε καλά. Καλό εί-
ναι να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετώ-
πισουμε.

Νίκος Δασκαλόπουλος

Ο άνθρωπος ξεκινάει τη ζωή του με 
ελπίδες, σχέδια, όνειρα και στόχους. 
Δυστυχώς όμως, κάποιο εμπόδιο συχνά 
ανατρέπει και ματαιώνει τις προσπά-
θειές του!

Ευαγγελία Τσαΐρη

ΙΘΑΚΗ. «Η Ιθάκη σου έδωσε το ωραίο ταξίδι».
Στο ποίημα «ιθάκη» ο Κ. π. Καβά-

φης, με τον χαρακτηριστικό διδακτισμό 
του, δηλώνει ότι αυτό που μας γεμίζει 
πλούτο, εμπειρίες και γνώσεις είναι το 
ταξίδι, ο δρόμος προς τον στόχο!

Όλγα Κεφάλα

ΙΘΑΚΗ. «Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, ήδη θα 
το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν».

Η ιθάκη συμβολίζει την επίτευξη 
ενός στόχου μας και το ταξίδι συμβο-
λίζει τον δρόμο για να τον πετύχου-
με. Η πείρα και η γνώση που αποκτάμε 
στην προσπάθειά μας κάνουν την πο-
ρεία προς τον στόχο πολύ πιο σημαντι-
κή από τον ίδιο τον στόχο.

Αντώνης Κριεζής

Ακόμα κι αν κάποιος δεν έχει φτάσει 
τον στόχο του, έχει αποκομίσει πολλές 
γνώσεις και εμπειρίες, ώστε να θεωρεί-
ται κερδισμένος. Σημασία δεν έχει τόσο 
ο προορισμός όσο το ταξίδι!

Φανή Κανόνη

ΙΘΑΚΗ. «Πάντα στο νου σου νά’χεις την Ιθάκη».
Ο ποιητής προσωποποιεί την ιθάκη, 

σα μια ελπίδα του ανθρώπου. Κάθε άν-
θρωπος έχει τη δικιά του, ξεχωριστή ιθά-
κη, για να φτάσει το καλύτερο. Όταν το 
φτάσει, απολαμβάνει τα καλά, χωρίς να 
αποζητά κι άλλα.

Ανδρέας Κομνηνός

ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ: «Έτσι οι επιθυμίες μοιάζουν που επέρασαν 
χωρίς να εκπληρωθούν»

Ο ποιητής αναπολεί το παρελθόν 
και τις ευκαιρίες απόλαυσης που έμει-
ναν ανεκπλήρωτες!

τα όνειρα του ανθρώπου που δεν 
πραγματοποιήθηκαν ποτέ!

Σωσάννα Γουλάκου

Ο ποιητής αναφέρεται στις ανικανο-
ποίητες επιθυμίες μας. τονίζει τη θλίψη, 
την απογοήτευση που ακολουθεί, όταν 
οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες μας ει-
σβάλλουν στις σκέψεις μας.

Ειρήνη Κωνσταντινοπούλου

ΣΤΑ 200 Π.Χ.: «ΠΛΗΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ».

Οι αρχηγικές τάσεις των Ελλήνων, από 
παλιά, είχαν αρνητικές συνέπειες στις 
μεταξύ τους σχέσεις!

Φωτεινή Τσιγώνη

Από τους μαθητές του τμήματος Γ4
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τα από κακή συνεννόηση μεταξύ του πληρώματος 
και του καπετάνιου, οι πειρατές καταφέρνουν να τον 
απαγάγουν και να απομακρυνθούν με τη σωσίβια 

λέμβο. Η πρόθεσή τους είναι να ζητήσουν 
λύτρα για την παράδοση του καπετάνιου. 
το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας μάς πα-
ρουσιάζει τη σκληρή διαμάχη μεταξύ του 
Αμερικανού καπετάνιου και του Σομαλού 

αρχηγού κάποια μίλια μακριά από τις αφρι-
κανικές ακτές.

Η ταινία αυτή μου άρεσε ιδιαίτερα, καθώς 
με τη συναρπαστική της πλοκή μου κρά-

τησε αμείωτο το ενδιαφέρον. το βασικό 
συναίσθημά μου ήταν η αγωνία, συναί-
σθημα που προκαλούν όλες οι ταινί-
ες δράσης. τη συνιστώ ανεπιφύλακτα!

Γιάννης Κακλαμάνης, Β4

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Η ταινία “Captain Phillips” είναι μια αμερι-
κανική ταινία περιπέτειας, διάρκειας 134 
λεπτών. Σκηνοθέτης ο Paul Greengrass. 
πρωταγωνιστές ο τομ Χανκς, Κάθριν Κί-

νερ, Μπαρκχαντ Αμπντι και Μάικλ τσέρνας. Η ται-
νία αφορά ένα πραγματικό γεγονός που έλαβε χώ-
ρα το 2009.

Ο καπετάνιος Phillips μαζί 
με το πλήρωμά του ξεκινούν 
με το φορτηγό πλοίο Maersk 
Alabama και πλέ-
ουν στα ανοιχτά των 
ακτών της Αφρικής.

Μικρός αριθ-
μός Σομαλών πει-
ρατών καταλαμβάνει 
με άνεση το πλοίο, κα-
θώς διαθέτουν όπλα. 
Ένα μέρος της 

περιπέτειας εξελίσσεται στα καταστρώματα 
του πλοίου, ενώ αργότερα, ύστερα 
από διαπραγματεύσεις, οι 
πειρατές αποχωρούν έχο-
ντας κερδίσει ένα ποσό 
χρημάτων. Ωστόσο, έπει-

Freedom Writers
Βρισκόμαστε στο “Long Beach” της Καλλιφόρνιας, το 

1994. Μια γυναίκα, η Έριν Γκρούελ, μόλις ξεκινά-
ει τη δουλειά της ως καθηγήτρια Λογοτεχνίας στο 
“Woodrow Wilson Highschool”. Ένα γνωστό σχο-

λείο, που πριν 2 χρόνια εφάρμοσε ένα πρόγραμμα παίρνο-
ντας μαθητές δίχως φυλετικές διακρίσεις, γεγονός το οποίο, 
κατά πολλούς καθηγητές, έχει καταστρέψει το σχολείο. παρ’ 
ότι η Έριν είναι υπέρ του προγράμματος αυτού, δεν είναι έτοι-
μη να αντιμετωπίσει τους μαθητές της. τα παιδιά αυτά είναι 
φτωχά, δίχως κανέναν στο πλάι τους για να τους συμπαρα-
σταθεί. Μερικά από αυτά είναι και μέλη συμμοριών, άλλοι 
Αφροαμερικανοί, άλλοι Ασιάτες και άλλοι ισπανόφωνοι. Οι 

πρώτες μέρες της Έριν στη δουλειά είναι καταστροφικές μέ-
χρι που, με αφορμή το ολοκαύτωμα, η Έριν θα πείσει τα παι-
διά να αρχίσουν να γράφουν τα δικά τους ημερολόγια, όπως 
η Άννα Φρανκ. Έτσι, ενώνονται μεταξύ τους και καταφέρ-
νουν να δείξουν στον κόσμο ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα 
δικαιώματα τόσο στη ζωή όσο και στη μάθηση. ποτέ πριν δεν 
τους είχε δοθεί η ευκαιρία να μελετήσουν κάτι και να ασχολη-
θούν με τον εαυτό τους και τους άλλους χωρίς να βρίσκονται 
στο περιθώριο. Η Έριν τούς βοήθησε να πατήσουν στα πόδια 
τους και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και θέληση για ζωή.

Γιώργος Κοκκίνης, Γ7



Η ταινία “El Greco” έχει ως θέμα την αυτοβιο-
γραφία του γνωστού Έλληνα καλλιτέχνη, Δο-
μήνικου Θεοτοκόπουλου. Είναι η επική ιστορία 
του ασυμβίβαστου καλλιτέχνη και υπερασπι-

στή της ελευθερίας, El Greco (ο Έλληνας).
Ο El Greco γεννήθηκε στην Κρήτη, η οποία εκείνη 

την περίοδο βρισκόταν υπό βενετική κυριαρχία. Αρχικά, 
ασχολιόταν με την αγιογραφία και πουλούσε τους πίνα-
κές του στον πλειστηριασμό, έτσι ώστε να μπορεί να εξα-
σφαλίσει τα προς το ζην. Ο πατέρας του ηγείτο της αντί-
στασης εναντίον του κατακτητή και επέλεγε να έχει στο 
πλευρό του τον μικρό αδελφό του Δομήνικου, Μανούσο. 
Στα 20 χρόνια του, ο El Greco αναπτύσσει μια σχέση με 
την κόρη του βενετού Δούκα της Κρήτης, Φραντσέσκα. 

Στο διάστημα αυτό 
εκδηλώνονται πολ-
λές επιθέσεις κατά 
των αντιστασιακών 
και ο πατέρας του 
αποφασίζει να τον 
στείλει στη Βενετία 
μαζί με τον νικολό, 
έναν άνθρωπο που 
τον πρόσεχε. Βρί-
σκει δουλειά στο 
εργαστήριο του τι-
σιάνο, του τότε κα-
λύτερου ζωγράφου. 
Εκεί είναι που θα 
μάθει τον χαμό του 
πατέρα του και που 
θα ξεσπάσει σε με-
γάλο θρήνο.

Η Φραντσέσκα 
τον επισκέπτεται συχνά κρυφά από τον πατέρα της, μέ-
χρι που τελικά υποκύπτει στις διαταγές του και γίνεται 
μοναχή για να αποφύγει τον γάμο της με έναν ευγενή. 
Στη Βενετία ο El Greco γνωρίζεται με έναν επίσκοπο της 
ισπανικής εκκλησίας, 
τον νίνιο ντε Γκεβά-
ρα, ο οποίος τον πεί-
θει πως στην ισπανία 
θα έχει μέλλον. Αρχικά 
ο El Greco ζει στη Μα-
δρίτη, όπου από την 
πρώτη κιόλας στιγμή 
έρχεται σε αντίθεση με 
την εκκλησία για τον 
τρόπο που ζωγραφίζει. 
Γνωρίζεται με την κόρη 

ενός ευγενή με το όνομα Χερόνυμα ντε Λα Κουέβας, η οποία 
είναι γοητευμένη από τους πίνακές του. Χωρίς να παντρευτούν, 
αποκτούν έναν γιο, τον Γεώργιο Μανώλη («Χόρχε Μανουέλ» 
στα ισπανικά). Στο μεταξύ, ο πρώην φίλος του, Γκεβάρα, γίνε-
ται ο χειρότερός του εχθρός, καθώς πλέον κατέχει το αξίωμα 
του Μεγάλου ιεροεξεταστή και η ιερά Εξέταση είχε την πλή-
ρη εξουσία εκείνη την εποχή. Στο τολέδο, λοιπόν, ο αγαπη-
μένος του φίλος, νικολός, πεθαίνει και ο El Greco μένει μό-
νος του με τον γιο του και τη γυναίκα του. Καταδικάζεται, στη 
συνέχεια, από την ιερά Εξέταση, αλλά γλιτώνει εξαιτίας της 
κοινωνικής του θέσης, της φήμης του και των αριστοκρατικών 
γνωριμιών που είχε.

Χαρακτηριστικό σε αυτή 
την ταινία είναι η τεχνική «in 
medias res» που συναντάμε 
και στον Όμηρο, ο ηρωισμός 
και το ενδιαφέρον που προ-
καλεί στον θεατή. Επίσης, 
φαίνεται, και η κατάσταση 
της Ευρώπης εκείνα τα χρό-
νια. Η ταινία είναι ελληνικής 
παραγωγής, με πολλούς Έλ-
ληνες ηθοποιούς να παίζουν!

Νικόλας Τζανέτος Αλευράς, 
Γ7
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«Μνημείων Άνδρες» είναι η ται-
νία που αφηγείται την ιστορία μιας 
«επίλεκτης ομάδας» των Συμμά-
χων, που στη διάρκεια του Β’ Πα-
γκόσμιου Πολέμου είχε σαν απο-
στολή να σώσει τα κλεμμένα 
καλλιτεχνικά και πολιτιστικά αντι-
κείμενα από τα χέρια των ναζί και 
να τα επιστρέψει στους νόμι-
μους ιδιοκτήτες τους. Πόση σχέση μπορεί να έχει το σενάριο αυτής της ταινίας με τη δι-

κή μας εθνική διεκδίκηση για την επιστροφή των «γλυπτών του 
παρθενώνα» από τη Μ. Βρετανία;

Ο λόρδος Έλγιν με ένα «φιρμάνι» στις αρχές του 19ου αιώνα 
απέσπασε όσα κομμάτια μπόρεσε από τον παρθενώνα, μαζί με μία από τις 
Καρυάτιδες, για να τα βάλει ντεκόρ στην εξοχική του κατοικία.

Ένας χολιγουντιανός 
σταρ, ο τζόρτζ Κλούνει, 
προωθώντας την ταινία του 
«Μνημείων Άνδρες», έδωσε 
συνέντευξη τύπου και, σε 
ερώτηση ελληνίδας δημο-
σιογράφου σχετικά με την 
επιστροφή των «γλυπτών» 
στην Ελλάδα, δε δίστασε να 
δηλώσει: «είναι σωστό και 
δίκαιο το αίτημα της ελλη-

νικής πλευράς να επιστραφούν τα μάρμαρα στον τόπο τους». Η απάντη-
σή του είχε μεγάλη απήχηση παγκόσμια και πρόσφερε ένα ανέλπιστο δώ-
ρο στους υποστηρικτές του ελληνικού σκοπού και στην ίδια την Ελλάδα.

τα τελευταία χρόνια στη σταυροφορία της επιστροφής των «γλυπτών» 
έχουν συμμετάσχει πολλοί άνθρωποι των Γραμμάτων και των τεχνών, Έλ-
ληνες και ξένοι.

Εγώ, ένας 15χρονος Έλληνας μαθητής, ευχαριστώ όλους αυτούς τους 
ανθρώπους που αγωνίζονται για την επιστροφή της πολιτισμικής μου κλη-
ρονομιάς στη χώρα μου. τους ευχαριστώ εκ μέρους όλων των ελλήνων!!! 
και προσκαλώ τον ύπουργό πολιτισμού της Μ. Βρετανίας, τον Δήμαρχο 
του Λονδίνου, τη Βρετανική Επιτροπή για την Επιστροφή των Μαρμάρων 
του παρθενώνα, τους Εκπροσώπους της UNESCO σε ένα ταξίδι ανάμεσα 
στο πλήθος των ελληνικών αρχαιοτήτων που διατηρούνται άφθαρτες κάτω 
από τον μεσογειακό ελληνικό ήλιο. τους προσκαλώ για μια βόλτα στον ιε-
ρό βράχο της Ακρόπολης την άνοιξη, να ανηφορήσουν σιγά-σιγά, να λου-
στούν από τον αττικό ήλιο και να νιώσουν το μεγαλείο του αττικού ουρα-
νού! να σταθούν μπροστά στις Καρυάτιδες να ακούσουν το ΚΑτΗΓοΡΩ 
τους για την αρπαγή της μιας κόρης…

Όταν θα ζήσουν όλα αυτά, θα καταλάβουν ότι τα «γλυπτά», για να ζω-
ντανέψουν, χρειάζονται τη γη τους, τη χώρα τους, τον ήλιο, τον αττικό ου-
ρανό και όχι μια μουντή, ανήλιαγη, τεχνητά φωτισμένη αίθουσα του μεγα-
λοπρεπούς Βρετανικού Μουσείου.

«ελπίζω να δω τα Μάρμαρα πίσω στην Αθήνα προτού πεθάνω. Αν 
όμως έρθουν αργότερα, εγώ θα ξαναγεννηθώ»

Μελίνα Μερκούρη, Υπουργός Πολιτισμού, 1982
Χάρης Δουληγέρης, Γ6

Μνημείων  Άνδρες

Eίναι σωστό και δίκαιο το αίτη-
μα της ελληνικής πλευράς να 
επιστραφούν τα μάρμαρα στον 

τόπο τους. 
– GEORGE CLOONEY
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μια από τις πιο πολυσυζη-
τημένες και πολυβραβευ-
μένες ταινίες της χρονιάς 
είναι ο «Οδηγός Διαπλο-

κής» (American Hustle) του David O’ 
Russell, στην οποία πρωταγωνιστούν 
οι Christian Bale, Bradley Cooper, Amy 
Adams, Jeremy Renner και Jennifer 
Lawrence.

πρόκειται για μια ταινία βασισμέ-
νη σε αληθινά γεγονότα, που προκύ-
πτουν από τις επιχειρήσεις του FBI κα-
τά τις δεκαετίες του ’70 και του ’80 με 
σκοπό το «ξεσκέπασμα» των «βρώμι-
κων» πολιτικών και την εξυγίανση της 
διοίκησης του κράτους. Συγκεκριμένα, 
αφηγείται την ιστορία ενός ζευγαριού 
μικροαπατεώνων, που ασχολούνται με 
την πώληση κλεμμένων ή πλαστών έρ-
γων τέχνης και τον δανεισμό χρημάτων 
σε απελπισμένους επενδυτές. Όλα πη-
γαίνουν καλά μέχρι τη στιγμή που συλ-
λαμβάνονται από το FBI και αναγκά-
ζονται να βοηθήσουν το σώμα στην 
αποκάλυψη και σύλληψη σημαντικών 
προσώπων της αμερικανικής πολιτικής 
σκηνής. Μην έχοντας άλλη επιλογή, 
συνεργάζονται και τελικά πετυχαίνουν 

τη σύλληψη όλων εκεί-
νων των πολιτικών που 
είχαν στοχοποιηθεί ως 
διεφθαρμένοι. Μεταξύ 
αυτών συμπεριλαμβά-
νεται και ο δήμαρχος 
του Atlantic City, που, 
προκειμένου να βρουν 
στοιχεία εναντίον του, 
γίνονται φίλοι του, δι-
εισδύοντας στην προ-
σωπική του ζωή. Σταδιακά αποκτούν 
μια ζεστή και ανθρώπινη σχέση μαζί 
του, με αποτέλεσμα να στεναχωρηθούν, 
όταν τελικά το FBI αποδεικνύει την ενο-
χή του και τον συλλαμβάνει. Μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης 
αφήνονται ελεύθεροι. το ζευγάρι, με-
τανοημένο και ευαισθητοποιημένο από 
τον πόνο και τη δυστυχία που είχε προ-
καλέσει σε οικογένειες με τις οποίες είχε 
έρθει αρκετά κοντά και είχε αναπτύξει 
φιλικές σχέσεις, σταματάει τις παράνο-
μες δραστηριότητές του.

Ένα έργο με έντονη δράση και 
απρόοπτες εξελίξεις, το οποίο διεγεί-
ρει το ενδιαφέρον του θεατή. Με πο-
λύ εύστοχο τρόπο δίνεται μέσα από τα 

σκηνικά και τις ενδυματολογικές επιλο-
γές του σκηνοθέτη η ατμόσφαιρα χλι-
δής και πλούτου της εποχής του ’80, 
μιας ατμόσφαιρας που αποπνέει έντο-
να τη δυσοσμία της διαφθοράς, της δι-
απλοκής και των πελατειακών σχέσεων 
στα ανώτατα κοινωνικοπολιτικά κλιμά-
κια. τα φανταστικά στοιχεία, που έχουν 
προστεθεί στην αληθινή ιστορία, εξυ-
πηρετούν στην έντεχνη μεταφορά των 
αρχείων του FBI σε σενάριο για τη με-
γάλη οθόνη. 

προσωπικά το έργο αυτό μου άρε-
σε πολύ και θα το πρότεινα ανεπιφύλα-
κτα σε όλους.

Μάρκος Γαζέπης, Γ7

Η κλέφτρα 
των Βιβλίων
Ο σκηνοθέτης της 

ταινίας αυτής 
μας μεταφέρει 
στη Γερμα-

νία πριν και κατά τη δι-
άρκεια του Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Ο τίτλος παραπέ-
μπει στην ηρωίδα, Λίζελ, η οποία ήταν αγράμματη, καθώς δεν 
είχε πάει στο σχολείο.

Η ταινία επικεντρώνεται στην ιστο-
ρία της μικρής Λίζελ, ενός ξεχωριστού 
κοριτσιού με μεγάλο κουράγιο, που δί-
νεται για υιοθεσία σε ανάδοχη οικογέ-
νεια στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του 
Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Η προσαρμο-
γή της στη νέα ζωή είναι δύσκολη, αφού 
η μητριά της και οι συμμαθητές της κά-
νουν τη ζωή της δύσκολη και άσχημη. 

Με τη βοήθεια του καλόκαρδου πα-
τριού της και του Μαξ, ενός νεαρού 
Εβραίου πρόσφυγα, τον οποίο η οικο-
γένεια κρύβει στο σπίτι τους, μαθαίνει 
γραφή, ανάγνωση και λογοτεχνία. Για 
τη Λίζελ και τον Μαξ, το βιβλίο έγινε ο 
μοναδικός τρόπος διαφυγής από τη βί-
αια κατάσταση που επικρατούσε. Έτσι, 
η Λίζελ πέρασε μερικά χρόνια της ζωής 

της ζώντας πολλές περιπέτειες μαζί με 
την οικογένειά της και με τους φίλους 
της και έμαθε να είναι πιο κοινωνική.

Αυτή η ταινία ήταν μοναδική και ιδι-
αίτερα συγκινητική, διότι μας μετέφε-
ρε στο πώς έζησε τον πόλεμο ο άμαχος 
πληθυσμός και ιδιαίτερα τα παιδιά.

Ιζαμπέλα Στεντούμη, Β3
Φανή Κουτεντάκη, Β3

Οδηγός διαπλοκής
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Ο στρατηγός Μάκμπεθ, ξάδελφος του βασιλιά της Σκοτίας 
ντάνκαν, έχει πάει να καταστείλει μία επανάσταση. Γυρίζει 
νικητής και τροπαιούχος μαζί με τον φίλο του Μπάνκο, με τον 
οποίο συζητάνε για τον καιρό. Στον δρόμο τους συναντάνε 
τρεις μάγισσες που προφητεύουν ότι ο Μάκμπεθ θα γίνει βα-
σιλιάς και ότι βασιλιάδες θα γίνουν και οι απόγονοι του Μπάν-
κο. παρακινούμενος τότε από την αχαλίνωτη φιλοδοξία του ο 
Μάκμπεθ συλλαμβάνει ένα σατανικό σχέδιο: να σκοτώσει τον 
ντάνκαν και να πάρει τον θρόνο.

Μ’ ένα γράμμα εκμυστηρεύεται τα σχέδιά του στη γυναίκα 
του, τη λαίδη Μάκμπεθ, κι εκείνη περισσότερο σατανική και 
φιλόδοξη, συμφωνεί μαζί του. Έτσι, όταν ο ντάνκαν έρχεται 
να τους επισκεφτεί στον πύργο τους, αποφασίζουν να πραγ-
ματοποιήσουν τον σκοπό τους.

Μόλις ο βασιλιάς πέφτει να κοιμηθεί, μεθούν τους δύο 
φρουρούς του και ο Μάκμπεθ παίρνει τα μαχαίρια τους και δο-
λοφονεί μ’ αυτά τον κοιμισμένο ντάνκαν. Έπειτα τα βάζει κοντά 
στους δύο ανύποπτους φρουρούς, για να ενοχοποιηθούν αυ-
τοί για το στυγερό έγκλημα. Ένα χτύπημα στην εξώπορτα κά-
νει τον Μάκμπεθ και τη λαίδη ν’ αποσυρθούν τρομοκρατημέ-
νοι στα διαμερίσματά τους, για να επιστρέψουν σε λίγα λεπτά, 
φαινομενικά ατάραχοι, και να υποδεχτούν τους ξαφνικούς επι-
σκέπτες, τον Μακντάφ και τον Λένοξ, δύο άλλους Σκοτσέζους 
ευπατρίδες της Αυλής. Ο Μακντάφ ζητά να δει επειγόντως τον 
βασιλιά και τότε αποκαλύπτεται η τρομερή δολοφονία.

Όλοι υποθέτουν πως οι δύο μεθυσμένοι φρουροί είναι οι 
φονιάδες και ο Μάκμπεθ τους σκοτώνει αμέσως, για να μη φα-
νερωθεί η αλήθεια. Στο μεταξύ, οι δύο γιοι του δολοφονημέ-
νου βασιλιά, ο Μάλκολμ και ο ντόναλμπαιν, νιώθοντας μία 
απειλή να τους τριγυρίζει, το σκάνε και εξαφανίζονται από τη 
Σκοτία. Έτσι μένει ελεύθερο το πεδίο για τον Μάκμπεθ που, 
σαν πρώτος ξάδελφος του ντάνκαν ανακηρύσσεται βασιλιάς.

Διατηρώντας όμως στη μνήμη του την προφητεία των μα-
γισσών ότι ο φίλος του, στρατηγός Μπάνκο, θα αποκτήσει τέ-
κνα που θα γίνουν βασιλιάδες, πληρώνει επαγγελματίες κα-
κούργους και τους βάζει να δολοφονήσουν τον Μπάνκο και τον 
γιο του. Η απόπειρά τους πετυχαίνει κατά το ήμισυ. Ο Μπάνκο 
σκοτώνεται, αλλά ο γιος του, ο Φλινς, κατορθώνει να ξεφύγει.

Ο Μάκμπεθ το πληροφορείται οργισμένος και τρομοκρα-
τημένος μαζί. Αρχίζει να βλέπει φαντάσματα και η παράξενη 
συμπεριφορά του γίνεται αντιληπτή και ύποπτη σε όσους τον 
παρακολουθούν. Εφιάλτες έχει επίσης και η λαίδη Μάκμπεθ.

Αποφασισμένος να δώσει ένα τέλος στις τύψεις συνειδή-
σεως που βασανίζουν και τους δύο, ο Μάκμπεθ πηγαίνει και 
βρίσκει εκ νέου τις τρεις μάγισσες ζητώντας να του πουν ό,τι 
ξέρουν για το μέλλον. Εκείνες τον συμβουλεύουν να φυλάγε-
ται από τον Μακντάφ, τον καθησυχάζουν όμως λέγοντάς του 
πως δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από οποιονδήποτε άνθρωπο 
βγαλμένο από τη μήτρα της μάνας του και ότι δεν πρόκειται 
να ηττηθεί.

Ο Μάλκολμ συγκεντρώνει στρατό μαζί με τον Μακντάφ 
και τον Σίγουαρντ και κινείται κατά του Μάκμπεθ. Ο Μάκ-
μπεθ αντιλαμβανόμενος τον ερχομό του Μάλκολμ, παρατηρεί 
τα κλαδιά από τα δέντρα του δάσους Μπέρναμ που κρατούσε 
στα χέρια του ο στρατός και αρχίζει να κατανοεί τη σημασία 
της προφητείας των μαγισσών. Εν τω μεταξύ, η Λαίδη Μάκ-
μπεθ καταλαμβάνεται από τρομερές νευρικές κρίσεις, σηκώ-
νεται από το κρεβάτι της και ως υπνοβάτης αντιλαμβάνεται 
ότι τα χέρια της είναι αιματοβαμμένα και πεθαίνει.

Η μάχη κορυφώνεται με τη δολοφονία του νεαρού Σίγου-
αρντ και με την αντιπαράθεση μεταξύ του Μακντάφ και του 
Μάκμπεθ. Ο Μακντάφ αποκεφαλίζει τον Μάκμπεθ κι έτσι εκ-
πληρώνει την τελευταία από τις προφητείες των μαγισσών.

Φωτεινή Τσιτσιρίγκου, Α8

ΜάκμπεθΗ υπόθεση αφορά την 
αναρρίχηση 
του στρα-
τηγού Μάκ-

μπεθ στον θρόνο της 
Σκοτίας, αφού φο-
νεύσει τον βασι-
λιά ντάνκαν και 
τον στρατηγό 
Μπάνκο. Συνερ-
γός και υποκινη-
τής των εγκλημα-
τικών ενεργειών είναι 
η σύζυγος του Μάκμπεθ. 
Στη συνέχεια εκείνη αυτοκτο-
νεί υπό το βάρος των τύψεων κι 
εκείνος εκτελείται από τον ευγε-
νή Μακντάφ, ο οποίος υπερασπίζε-
ται τα δικαιώματα του Μάλκολμ, 
γιου του ντάνκαν.
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Η ταινία είναι βασισμένη σε ένα best seller και εξιστορεί τη δραματική άνοδο και πτώ-
ση ενός χρηματιστή (Leonardo di Caprio) της Wall Street στη ν. ύόρκη. Ο Σκορ-
τσέζε περιγράφει την ταραχώδη προσωπική του ζωή: Parties, διακίνηση ναρκωτι-
κών, εθισμός στο αλκοόλ, ανούσια hobbys. Η καταστροφική πορεία ξεκινάει, όταν 

δέχεται να συνεργαστεί σε μια απάτη με χρηματιστηριακούς τίτλους, για να αποκομίσει αμύ-
θητα κέρδη. Συλλαμβάνεται, καταδικάζεται, φυλακίζεται.

Η ταινία δείχνει πού μπορεί να καταλήξει ένας άνθρωπος χωρίς ηθικές αξίες και πνευ-
ματικά ενδιαφέροντα, όταν 
αυτοσκοπός του γίνεται η 
απόκτηση πλούτου και η 
ευζωία.

Δυνατή σκηνοθεσία, 
εξαιρετικές ερμηνείες και 
ένα σενάριο, ναι μεν κοινό-
τοπο αλλά πάντα επίκαιρο.

Δημήτρης Κουρίνος, Γ6

To ‘‘CATS’’ δημιουργήθηκε από 
τον κορυφαίο συνθέτη Andrew 
Lloyd Weber. Είναι από τις πιο 
ελκυστικές και ωραία συνδεδε-

μένες συναντήσεις μουσικής, χορού, τρα-
γουδιού και ποίησης στην ιστορία του 
μιούζικαλ. Επίσης αναδείχτηκε το από-
λυτο θεατρικό φαινόμενο: απ’ την πρε-
μιέρα, το 1981, ως σήμερα, το έχουν δει 
50.000.000 θεατές και έχει παιχτεί σε 300 
πόλεις σε όλον τον κόσμο. Η κριτική απο-
θέωσε την παράσταση και την τίμησε, με-
ταξύ άλλων, με επτά βραβεία Tony, δύο 
βραβεία Laurence Olivier και δύο βρα-
βεία Grammy, ενώ το περίφημο τραγούδι 
Memory, έχει εκτελεστεί από τους σπου-
δαιότερους ερμηνευτές του 20ού αιώ-
να! παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 
1981 στο West End του Λονδίνου, όπου 
και παιζόταν ασταμάτητα για 21 χρόνια! 

Το 1982 πήγε στο Broadway και συνέχισε 
την εκπληκτική του επιτυχία για 18 χρό-
νια, ως το 2000. Στην επιτυχία του CATS, 
πέρα από την απερίγραπτη εκπληκτική 
καθοδήγηση του σπουδαίου σκηνοθέτη, 
Trevor Nunn, ξεχώρισαν και οι πρωτο-
ποριακές, γεμάτες δυναμισμό και φαντα-
στικές χορογραφίες της Gillian Lynne, η 
οποία τιμήθηκε γι’ αυτή την κορυφαία 
δουλειά της με το βραβείο Laurence 
Olivier - την αντίστοιχη βρετανική διά-
κριση του Tony.

Η Υπόθεση του Μιούζικαλ
Η υπόθεση του θεατρικού μιούζι-

καλ CATS είναι βασισμένη στην ποιητι-
κή συλλογή του T.S. Eliot. το εκπληκτι-
κό σκηνικό είναι ένας σκουπιδότοπος, 
όπου μαζεύονται οι Jellicle Cats για να 
παίξουν και να ξανασυναντηθούν. Είναι 
η νύχτα του καθιερωμένου ετήσιου χο-
ρού των Jellicle Cats και ο αρχηγός τους, 
ο γερο-Deuteronomy θα ανακοινώσει τη 
γάτα που θα ξαναγεννηθεί και θα ζήσει 
μια νέα ζωή στο Heavyside Layer. Η ανα-
κοίνωση θα γίνει ακριβώς πριν από την 
αυγή. Όσο περιμένουν, οι γάτες διασκε-
δάζουν (και εμείς μαζί τους) διηγούμε-
νες παλιές ιστορίες για τις πιο διάσημες 
και δημοφιλείς γάτες της ράτσας τους. Κι 
εμείς τις παρακολουθούμε με αγωνία πε-
ριμένοντας να έρθει η αυγή και ο γερο- 
Deuteronomy να ανακοινώσει τη γάτα 
που θα ξαναγεννηθεί…

Αντιγόνη Αναγνωστοπούλου, Α3
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ΘΕΑΜΑ

Με αφορμή μια παράσταση στο Μέγαρο
ΑΜΕΑ: Άτομα με Ειδικές Ικανότητες

Τον νοέμβριο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών μια φαντασμαγορική παρά-
σταση από την κινεζική ομάδα κωφάλαλων χο-
ρευτριών, China Disabled People’s Performing Art 

Troupe, με τη μουσική υπόκρουση τυφλού πιανίστα. Οι χο-
ρεύτριες εκτέλεσαν πλήρως συγχρονισμένα την προκαθορι-
σμένη χορογραφία, υπό την καθοδήγηση τεσσάρων ανθρώ-
πων που τους την υποδείκνυαν. Η ομάδα αυτή μπόρεσε να 
λειτουργήσει αποτελεσματικά παρά τις ιδιαιτερότητές της.

Δυστυχώς, στην Ελλάδα τα άτο-
μα με ειδικές ανάγκες συναντούν πολ-
λές δυσκολίες στην καθημερινότητά 
τους. τα προβλήματα προσαρμογής 
στην κοινωνία εμφανίζονται ήδη από 
την παιδική ηλικία. Η εκπαίδευση δεν 
είναι προσβάσιμη, καθώς μόνο το 7% 
των παιδιών αυτών φοιτούν σε κάποιο 
ιδιωτικό ή δημόσιο σχολείο. Η είσοδός 
τους σε πανεπιστήμιο είναι αδύνατη, δι-
ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υπο-
δομές, προσωπικό και εποπτικά μέσα 
όπως ράμπες, βιβλία Μπράιγ για τους 

τυφλούς και διερμηνείς για κωφούς. Στη μετέπειτα ζωή οι 
δυσκολίες δεν εκλείπουν. Η επαγγελματική ζωή τούς επι-
φυλάσσει προβλήματα, όπως η έλλειψη προσανατολισμού 
για επαγγέλματα προσβάσιμα σε ΑΜΕΑ, ενώ η αστική ζωή 
της Ελλάδας δεν είναι διαμορφωμένη για να υποδεχτεί τα 
άτομα αυτά. Οι υπηρεσίες της κοινότητας και τα μέσα μα-
ζικής μεταφοράς δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένα για 

τη χρήση τους από λιγότερο ευκίνητα άτο-
μα. τα πεζοδρόμια είναι ιδιαίτερα στενά για 
την εύκολη μετακίνηση αναπηρικών οχημά-
των και οι διάδρομοι από τις πλάκες για την 
καθοδήγηση τυφλών διακόπτονται, ενώ άλ-
λοτε είναι ανύπαρκτοι.

το πιο σημαντικό όμως είναι ότι τα άτο-
μα με ειδικές ανάγκες βιώνουν καθημερινά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι Έλληνες πο-
λίτες δε δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό, 
ούτε είναι ακόμα πρόθυμοι να συμπεριλά-
βουν τα άτομα αυτά στον κοινωνικό τους 
περίγυρο. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που 
με απόλυτη αδιαφορία καταστρατηγούνται 
τα ελάχιστα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
εξυπηρέτησή τους στην Ελλάδα. Δείγμα πο-

λιτισμένου κράτους όμως δεν είναι μόνο η ιστορία και η 
παράδοσή του, αλλά και η αξιοπρεπής διαβίωση όλων των 
κοινωνικών ομάδων του και ο σεβασμός προς όλους τους 
πολίτες του και ειδικότερα προς αυτούς που είναι άμεσα 
εξαρτημένοι από τις παροχές του. Κάθε πολίτης θα έπρεπε 
να έχει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες. το κράτος κρίνεται 
υπεύθυνο για την πνευματική και σωματική ανάπτυξη των 
πολιτών. Στην ανάπτυξη αυτή συμπεριλαμβάνεται η λει-
τουργία σχολικών μονάδων, κέντρων αθλητισμού, ωδείων 
και κοινόχρηστων χώρων κατάλληλα διαμορφωμένων για 
ευρεία χρήση. Η μέριμνα του κράτους είναι σημαντική, δι-
ότι μόνο μέσα από μια ευαισθητοποιημένη εκπαίδευση και 
από ισχυρά θεσμικά μέτρα μπορεί να διασφαλισθεί το κοι-
νωνικό κύρος και να αναγνωρισθεί ο ρόλος των ανθρώπων 
αυτών στην εύρυθμη λειτουργία μιας κοινωνίας.

Σήλια Γαζέπη, Β4



 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 • NEA TOY ΓYMNAΣIOY 37 

Καθώς η 
αυλαία έπεσε, μα-

ζευτήκαμε όλοι, αμί-
λητοι, γύρω από το μικρό 
«μπαρ» της εισόδου, για να 
μας μιλήσει για 
τις ιδέες του, ο 
ίδιος ο σκηνοθέ-
της. Ο κ. Λιβα-
θινός απάντη-
σε ειλικρινά και 
ρεαλιστικά στην 
κάθε ερώτηση 
που του τέθη-
κε και πράγμα-

τι μας έκανε να καταλάβουμε 
το έργο καλύτερα και ταυτό-
χρονα μας έβαλε σε σκέψεις 

γύρω από το έπος. το θεα-
τρικό άρεσε σε όλους και 
τους κίνησε το ενδιαφέ-
ρον, ακόμα κι αν κάποιοι 

δε συμφώνησαν με την 
πρωτοτυπία του σκηνοθέτη. 
Στο τέλος της βραδιάς ο κα-
θένας μπορεί να πήρε άλλη 
κατεύθυνση, αλλά όλοι είχα-
με το υπέροχο θεατρικό στο 
μυαλό μας!

Ελισάβετ Λοβέρδου, Β8

Την Κυριακή, 6 
Απριλίου συγκε-
ντρωθήκαμε εί-
κοσι παιδιά 

και πέντε καθηγήτρι-
ες στο θέατρο Χώρα για να 
παρακολουθήσουμε το έπος 
του Ομήρου «ιλιάδα». Ήταν 
μια απόφαση που πήρε όλο 
το τμήμα μας μαζί με την κα-
θηγήτριά μας, κυρία Κωστα-
λά. Καθώς περιμέναμε την 
παράσταση να ξεκινήσει, μέ-
σα στο μικρό θέατρο της Κυ-
ψέλης, όλοι παρατηρήσαμε 
προσεκτικά το σκηνικό: μαύ-
ροι τοίχοι, χαμηλός φωτισμός, 
αίσθηση θανάτου και πολέ-
μου, που ταίριαζαν απόλυτα 
στο νόημα και περιεχόμενο 
του έπους. το τρίτο κουδούνι 
όμως χτύπησε, πριν το κατα-
λάβουμε, και οι ηθοποιοί ξεχύ-

θηκαν στη 
σκηνή, δίνο-
ντας ζωή σε όλους 
τους αγαπημένους 
μας χαρακτήρες του 
Ομήρου. Από τον Αγα-
μέμνονα και τον Αχιλλέα, 
στον Έκτορα και τον πρίαμο, 
όλοι οι ηθοποιοί ερμήνευσαν 
καταπληκτικά τον ρόλο τους. 
Οι πρωτότυπες σκηνοθετι-
κές ιδέες του Στάθη Λιβαθι-
νού μας κράτησαν με κομμένη 
την ανάσα μέχρι την τελευ-
ταία πνοή του μεγάλου τρώα 
ήρωα, παρά τη διάρκεια των 
τεσσάρων ωρών του έργου.

Το αγαπημένο μιούζικαλ, Annie, με τους Μιχάλη Χατζηγιάννη, Κατερίνα παπουτσάκη, Αργύρη 
Αγγέλου, ιωάννα πηλιχού, Μίρκα παπακωνσταντίνου, Άννα παναγιωτοπούλου -εναλλάξ στον 
ρόλο της Μις Χάνιγκαν- 15 κοριτσάκια καθώς και ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών, σε σκηνοθε-
σία της Θέμιδας Μαρσέλλου, παρουσιάστηκε φέτος στην Ελλάδα.

το συγκεκριμένο 
μιούζικαλ ανέβηκε για πρώ-
τη φορά στο Μπρόντγουεϊ 
το 1977 και από τότε δεν 
έχει σταματήσει να παίζεται 
σε διάφορα θέατρα του κό-

σμου. Μεταφέρθηκε με από-
λυτη επιτυχία στον κινηματο-
γράφο το 1982 από τον Τζον 

Χιούστον.
Η ιστορία του διαδραματίζε-

ται στη Νέα Υόρκη του 1930, αμέσως μετά το οικο-
νομικό κραχ, που άφησε άνεργους εκατοντά-

δες χιλιάδες Αμερικανούς. Η γραμματέας 
ενός δισεκατομμυριούχου επιλέγει ένα 

ορφανό κοριτσάκι, για να φιλοξενη-
θεί στην έπαυλη του αφεντικού της.

πρόκειται για τη μικρή Άννυ, 
που περνάει δύσκολα στο ορφα-
νοτροφείο, εξαιτίας της δεσπο-
τικής διευθύντριας. Η πρόταση 

αυτή την κάνει ευτυχισμένη, αφού 
τη μεταφέρει σε έναν παραμυθένιο 
κόσμο. Ο αυστηρός πλούσιος ευαι-
σθητοποιείται από τη γλυκιά προσω-
πικότητα της Άννυ και θέλει να την 
υιοθετήσει. Όμως, η μικρή πιστεύει 
ότι οι γονείς της ζουν και του ζητά-
ει να τους ψάξει. Εκείνος αποφασίζει 
να δώσει μια μεγάλη αμοιβή στους 
γονείς, στην περίπτωση που εμφανι-
στούν, και τότε ξεκινούν τα προβλή-

ματα. Η κακιά διευθύντρια οργανώνει μια σκευωρία με 
τον, επίσης, κακό αδελφό της και την αδίστακτη φίλη του, 
που θέτει σε κίνδυνο το αθώο κορίτσι. Όμως, στο τέλος, 
όλα μπαίνουν στη θέση τους, αφού η αγάπη είναι πάντα 
πιο δυνατή.

Η συγκεκριμένη παράσταση μπορώ να πω πως ήταν 
πολύ συγκινητική αλλά συγχρόνως και χαρούμενη, αφού 
μεταδίδει ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για ένα 
καλύτερο αύριο, μία καλύτερη ζωή!

Ελένη Κωστούλα, A3

Το Μιούζικαλ

 >>   ΘΕΑΤΡΟ  
Μια Κυριακή στην Τροία…
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 ΓΙΩΤΑ ΦΩΤΟΥ 

Κώδικας 99
Εκδόσεις Ψυχογιός

Ο Γιάννης, ένας 
έφηβος του 
οποίου η ζωή δε 

διαφέρει από τη ζωή κάθε 
έφηβου συνομήλικού του, 
πηγαίνει στη Γ’ γυμνασίου. 
Καλός και επιμελής μαθη-

τής, έξυπνος, ανοιχτόμυαλος και δι-
ορατικός. Στο δημόσιο σχολείο όπου 
πηγαίνει, δε λείπουν οι συνηθισμένες 
προκαταλήψεις που αφορούν τους 
καλούς μαθητές, τα παιδιά τα οποία 
κατάγονται από ξένη χώρα, καθώς 
και τα παιδιά με κάποιο πρόβλημα. 
Ένα από τα λίγα πράγματα που τον 
απασχολούν είναι το μάθημα της Φυ-
σικής και, ειδικότερα, ο καθηγητής, 
ο κύριος Μπόνιας. Ο καθηγητής της 
Φυσικής δεν εκτιμάει και δε συμπαθεί 
ιδιαίτερα τον Γιάννη, ο οποίος επιδιώ-
κει με κάθε δυνατό τρόπο να «του γε-
μίσει το μάτι». Μια μέρα λοιπόν, κατά 
τη διάρκεια του μαθήματος της Φυ-
σικής, ο κύριος Μπόνιας παρουσιάζει 
στους μαθητές τον ακόλουθο γρίφο:

«Πρέπει να ψήσουμε τρία μπι-
φτέκια όσο το δυνατό πιο γρήγορα. 
Η σχάρα μας χωράει μόνο δύο μπι-
φτέκια τη φορά και κάθε πλευρά του 
μπιφτεκιού απαιτεί πέντε λεπτά για 
να ψηθεί. Ποιος είναι ο ελάχιστος χρό-
νος στον οποίο μπορούν να ψηθούν 
και τα τρία μπιφτέκια;»

Τους έδωσε διορία έως το από-
γευμα της ίδιας μέρας. Ο Γιάννης δεν 

μπόρεσε να λύσει τον γρίφο μέχρι το 
απόγευμα, αλλά όταν γύρισε στο σπίτι 
του και κοίταξε την ηλεκτρονική αλ-
ληλογραφία του, έλαβε ένα μυστηρι-
ώδες μήνυμα, η υπογραφή του απο-
στολέα του οποίου ήταν: «Κώδικας 
ενενήντα εννιά». Στο γράμμα αυτό, ο 
αποστολέας έδινε ένα κρυπτογραφη-
μένο κείμενο με το υστερόγραφο ότι 
το κείμενο αυτό περιείχε τη λύση του 
γρίφου του Μπόνια.

Μπερδεμένος ο Γιάννης σκέφτε-
ται να λύσει τον γρίφο με τα μπιφτέ-
κια, ώστε να κάνει εντύπωση στον κα-
θηγητή του, κάτι το οποίο κατορθώνει 
με επιτυχία. Ωστόσο, του έχει γίνει 
έμμονη ιδέα να ανακαλύψει, όχι μό-
νο την αποκρυπτογράφηση του κει-
μένου, αλλά και την ταυτότητα του 
αποστολέα του μυστηριώδους μηνύ-
ματος, η οποία σίγουρα είναι κάποιου 
συμμαθητή του.

Έπειτα από αρκετές περιπέτει-
ες, οι οποίες διαφέρουν από τις συ-
νηθισμένες σε άλλα βιβλία, ο Γιάννης, 
χρησιμοποιώντας όλα τα στοιχεία που 
του ήταν διαθέσιμα, πέτυχε να απο-
κρυπτογραφήσει το μήνυμα και να 
ανακαλύψει την ταυτότητα του αγνώ-
στου. Η τελευταία μάλιστα ανακάλυ-
ψη ήταν και εκείνη που τον άφησε 
άναυδο και άφωνο. Η Ρένια, συμμα-
θήτρια του Γιάννη, κορίτσι με αρκετά 
προβλήματα ανάγνωσης και εκμάθη-
σης νέων όρων, κορίτσι υποτιμημένο 
και περιφρονημένο από τους συμμα-
θητές της λόγω των δυσλεξικών προ-
βλημάτων της, ήταν εκείνη η οποία 
βρήκε τη λύση του γρίφου και έστει-

λε το κρυπτογραφημένο μήνυμα μέ-
σα στο καθορισμένο χρονικό διάστη-
μα που είχε δώσει ο κύριος Μπόνιας.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά εν-
διαφέρον βιβλίο και αυτό οφείλεται 
στο ότι πραγματεύεται ένα μεγάλο 
μέρος των προβλημάτων που συνα-
ντώνται σε όλα τα σχολεία όπως το 
bullying, η λεκτική βία κλπ. Μάλι-
στα, η κατάληξη αυτή της ιστορίας 
περνάει στον αναγνώστη το μήνυμα 
πως δεν πρέπει να υποτιμούμε καθό-
λου τους συνανθρώπους μας οι οποίοι 
έχουν κάποια προβλήματα και μειονε-
κτήματα. Ακόμη, μετά την ανάγνωση 
του βιβλίου, ο αναγνώστης σχηματί-
ζει άποψη επί των θεμάτων τα οποία 
θίγονται στην ιστορία και τα οποία 
παρουσιάζονται αναλυτικότατα από 
ποικίλες οπτικές γωνίες.

Γιάννης Κακλαμάνης, Β4

ΤΟΜ ΧΑΡΠΕΡ

Ο Τάφος του Αχιλλέα
Εκδόσεις Λιβάνη

Ενα βιβλίο 
του συγ-
γ ρ α φ έ α 

Τομ Χάρπερ που 
ανήκει στην ξέ-
νη λογοτεχνία. Η 
πλοκή του αφορά 
θέματα που σχετί-

ζονται με την Αρχαιολογία και τον Β’ 
Παγκόσμιο πόλεμο.

Επί τρεις χιλιάδες χρόνια ο πιο 
επικίνδυνος θησαυρός στον κόσμο 
ήταν χαμένος. Τώρα ο κώδικας που 

αποκαλύπτει το μέρος όπου βρίσκε-
ται πρόκειται να σπάσει…

Ο Σαμ Γκραντ είναι ένας απότα-
κτος πρώην στρατιωτικός των Ειδι-
κών Δυνάμεων και επαγγελματίας 
τυχοδιώκτης με το δικό του βρόμικο 
παρελθόν. Κατέχει όμως ένα μυστικό. 
Την ημέρα που οι Γερμανοί εισέβαλαν 
στην Κρήτη, ένας ετοιμοθάνατος Άγ-
γλος αρχαιολόγος τού εμπιστεύτηκε 
τη μεγαλύτερη ανακάλυψη που έκα-
νε στη ζωή του: κείμενα γραμμένα σε 
μια μυστηριώδη γραφή, τα οποία εί-
χε βρει σε μια σπηλιά στην Κρήτη. Η 
αποκρυπτογράφησή τους θα μπορού-
σε να οδηγήσει σ’ έναν από τους με-
γαλύτερους θησαυρούς στην Ιστορία. 
Ο θησαυρός αυτός, όμως, είναι ταυτό-
χρονα και εξαιρετικά επικίνδυνος. Τον 
θέλουν τόσο η CIA όσο και οι Ρώσοι. 
Με τη βοήθεια του Άρθουρ Ριντ, ενός 
ευφυέστατου καθηγητή της Οξφόρ-
δης, της Μαρίνας, μιας όμορφης Ελ-
ληνίδας αρχαιολόγου και ηρωίδας της 
Αντίστασης, ενός πράκτορα των Βρε-
τανικών Μυστικών Υπηρεσιών κι ενός 
ανθρώπου της CIA, ο Γκραντ θα μπει 
σ’ ένα λαβύρινθο αρχαίων λατρειών, 
λησμονημένων μυστηρίων και χαμέ-
νων πολιτισμών. Όμως, τα χρονικά 
περιθώρια στενεύουν ολοένα και πε-
ρισσότερο…

Μια ιστορία καταιγιστικής δρά-
σης και αγωνίας. Στα μυστικά του 
μακρινού παρελθόντος ίσως κρύβε-
ται το κλειδί για τις συγκρούσεις και 
τα παιχνίδια εξουσίας των ισχυρών 
του σύγχρονου κόσμου.

Νικόλας Τζανέτος-Αλευράς, Γ7

 >>   ΒΙΒΛΙΟ  
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Κλασικός
Μαραθώνιος
Αθηνών

Την Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 
2013 πραγματοποιήθηκε ο 
31ος Κλασικός Μαραθώνιος 

Αθηνών. Ο Κλασικός Μαραθώνιος 
Αθηνών δεν είναι μόνο ένα αθλητικό 

γεγονός διεθνούς εμβέλειας, 
είναι και ένας δύσκολος 
αγώνας δρόμου, μια σκληρή 
διαδρομή 42.195 μέτρων για 
λίγους, που έχουν αφιερώσει 
χρόνια για την κατάλληλη 
προετοιμασία και έχουν 
κοπιάσει πολύ. περισσότερο 
από οτιδήποτε άλλο, ο 
Κλασικός Μαραθώνιος της 
Αθήνας είναι η γέφυρα που 
ενώνει τον θρύλο με την 
ιστορία και αναδεικνύει τη 
δύναμη της ανθρώπινης 
θέλησης και ψυχής. Αποτελεί 
μια δεξαμενή αξιών, 
κοινωνικής συνείδησης, 
περιβαλλοντικής 
ευαισθησίας, φιλίας και 
αλληλεγγύης, τώρα πιο 
επίκαιρων από ποτέ.

το Σχολείο μας συμμετείχε 
στον αγώνα αυτό με καθηγητές, μαθητές 
και αποφοίτους, φτάνοντας τελικά 
τους 1022 (δρομείς, μαθητές, γονείς, 
απόφοιτοι, εργαζόμενοι). Φίλοι του 
Κολλεγίου – Δρομείς συμμετείχαν και 
στους τρεις «παράλληλους» δρόμους 
των 10.000 μ., 5.000 μ. και 1.000 μ. (για 
μικρά παιδιά). Ήταν μια μεγάλη γιορτή 
που χάρηκαν όλοι οι δρομείς από όλο 
τον κόσμο, ανάμεσά τους και τα μέλη 
του Σχολείου μας. Από τον Μαραθώνιο 
αυτό συγκεντρώθηκε ένα ικανοποιητικό 
ποσό, το οποίο διατέθηκε στο ταμείο 
ύποτροφιών.
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