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το τεύχος αυτό του περιοδικού «Τα Νέα του Γυμνασίου» αποτελεί ενσάρκωση της σκληρής δουλειάς μιας ολόκληρης σχολικής χρονιάς της συγγραφικής ομάδας. Κάθε ένας από εμάς μέσα από το άρθρο του θέλησε να μοιραστεί ένα προσωπικό του βίωμα, μία είδηση, κάτι ενδιαφέρον, δίνοντας τη δική του πινελιά.  Η προσωπικότητα κάθε παιδιού του Ομίλου σμίλευσε τη συνολική εικόνα 
του περιοδικού.

μέσα από τη συγγραφή του περιοδικού άνοιξε για εμάς ένα φωτεινό και ελπιδοφόρο μονοπάτι στη δεινή πραγματικότητα που βιώνει η χώρα μας. Όπως ακριβώς διαμορφώσαμε το περιοδικό αυτό, σύμφωνα με τα πρότυπά μας, τις απόψεις μας, τα ενδιαφέροντα και τις επιδιώξεις μας, έτσι μπορούμε να διαμορφώσουμε και ένα λαμπρό μέλλον για εμάς και τις επόμενες γενιές.
Η διαδικασία αυτή θα ήταν αδύνατη χωρίς τη βοήθεια των υπεύθυνων καθηγητριών του Ομίλου, κυριών μπασιά και Καψοκεφάλου, οι οποίες μας έδωσαν έναυσμα για εργασία και μας συμβούλευαν σε κάθε βήμα.

Θέλω να ευχηθώ στους μελλοντικούς συγγραφείς του περιοδικού να συνεχίσουν με τον ίδιο ενθουσιασμό και κέφι τη συγγραφή του, καθώς αποτελεί ουσιαστικό θεσμό του Γυμνασίου, δείχνει τη σκληρή δουλειά όλης της μαθητικής Κοινότητας και αποτελεί το ενθύμιο των σχολικών μας χρόνων.

Σήλια Γαζέπη, Γ4
Αρχισυντάκτρια

πριν από λίγους μήνες όλος ο πολιτισμένος κόσμος ένωσε τη φωνή του κάτω από το σύνθημα «Je Suis Charlie», θέλοντας να υπερασπιστεί τα θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα της ελευθερίας του λόγου και της ελευθεροτυπίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα δικαιώματα αυτά έχουν χτυπηθεί από τη βαρβαρότητα καθεστώτων, εξουσιών και φανατικών σκοταδιστών που δεν αντέχουν ούτε την κριτική, ούτε τη σάτιρα. μάλιστα, υπάρχει και η ελληνική εκδοχή του συνθήματος, όταν το 1881 η σατιρική εφημερίδα «Ραμπαγάς» καλούσε σε αντίσταση κατά της φίμωσης του τύπου, ξεκινώντας το κύριο άρθρο της με τη φράση «Είμεθα όλοι Ραμπαγάδες εν Ελλάδι».

Οι νεώτερες γενιές και βέβαια και η γενιά μου, θεωρούσαμε όλα αυτά τα δικαιώματα δεδομένα και απολύτως σεβαστά και κατοχυρωμένα. Δυστυχώς, η δολοφονική επίθεση στο γαλλικό περιοδικό έδειξε ότι το δημοκρατικό πολίτευμα τίθεται και πάλι στο στόχαστρο. το περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας, όμως, είναι η καλύτερη απάντηση ότι δεν θα τους περάσει, διότι είναι καρπός της μαθητικής Κοινότητας ενός Σχολείου που ως προμετωπίδα του έχει την καλλιέργεια αισθήματος κοινωνικής ευθύνης.

Θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές ευχαριστίες σε όσες και όσους συμμετείχαν στη δημιουργία του τεύχους, στις υπεύθυνες καθηγήτριες, κ. Ρ. μπασιά και Χ. Καψοκεφάλου, για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγησή τους, καθώς και στη Διεύθυνση του Σχολείου, που στηρίζει έμπρακτα το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και του λόγου. τέλος, θα ήθελα, ως απόφοιτη του Γυμνασίου, να ευχαριστήσω τις καθηγήτριες και τους καθηγητές μας, που μας δίδαξαν ότι το μόνο δικαίωμα που δεν έχουμε είναι αυτό του εφησυχασμού.
Σοφία Βερυκίου, Γ4

Αρχισυντάκτρια

[ANOIKTEΣ EΠΙΣΤΟΛΕΣ]

Αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες,
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Το τεύχος αυτό το αφιερώνουμε στον αγαπημένο μας καθηγητή, Μενέλαο Αλιγιζάκη.
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ΣΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΜΑΣ

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να 
αποχαιρετήσουμε τον αγαπητό σε όλους μας 

μενέλαο, ένα παλιό μέλος της οικογένειας 
του Κολλεγίου που είχαμε την ευκαιρία 

να γνωρίσουμε καλύτερα τα τελευταία 2,5 
χρόνια, οπότε και προσέφερε τις πολύτιμες 

υπηρεσίες του στο Σχολείο μας 
από ποικίλες θέσεις:

Αυτήν του καθηγητή Φυσικής, Χημείας 
και Γεωγραφίας, του καθηγητή 

συμβούλου τμήματος, του υπεύθυνου του 
κινηματογραφικού Ομίλου, του καθηγητή 

στα θερινά προγράμματα του ΕΕΙ, του 
καθηγητή του SAT.

Εκτός από τα παραπάνω, ο μενέλαος έφερε 
στο Κολλέγιο από την μ. Βρετανία όπου 

έζησε και εργάστηκε επί πολλά χρόνια, τις 
γνώσεις και εμπειρίες του από το Αγγλικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. προσδοκούσαμε 

βάσιμα ότι το αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα θα συμμετείχε ενεργά στον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που όλως 

ιδιαιτέρως μας ενδιαφέρουν.

Επιπλέον, θα σημειώσω με έμφαση ότι ήταν

ένας ιδιαίτερα καλλιεργημένος άνθρωπος 
με ευαισθησία και μουσική παιδεία που 
θα ζήλευαν επαγγελματίες του χώρου της 
μουσικής.

Όμως, πέρα και πάνω από όλα αυτά, ο 
μενέλαος ήταν ένας φιλήσυχος, ευγενής 
και ιδιαίτερα κοινωνικός άνθρωπος που 
προσέτρεχε χωρίς δεύτερη σκέψη σε βοήθεια 
όποιου τον χρειαζόταν. το αποδεικνύουν 
πέρα από κάθε αμφιβολία οι εκδηλώσεις 
αγάπης προς το πρόσωπό του όλων όσοι τον 
γνώριζαν και ιδιαίτερα των μαθητών του, 
που έβλεπαν στον μενέλαο όχι μόνο τον 
δάσκαλο, αλλά τον πατέρα, τον εμψυχωτή, 
τον πάντα διαθέσιμο σύμβουλο.

Ήταν βλέπετε από τους ανθρώπους εκείνους 
που παίρνουν χαρά από την απλόχερη 
προσφορά αγάπης προς τον συνάνθρωπο.

Ο μενέλαος δραστηριοποιήθηκε ενεργά 
στον χώρο του κοινωνικού σχολείου, έμαθε 
τη νοηματική γλώσσα για να διδάξει δωρεάν 
Φυσική και πληροφορική στα κωφάλαλα 
παιδιά ενός ιδρύματος στη μεταμόρφωση, 
είχε αναλάβει υπό την προστασία του άστεγο 
συνάνθρωπό μας που ζει κάτω από άθλιες

Μνήμη
Μενέλαου Αλιγιζάκη
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συνθήκες, περιέθαλπε από πολύ μι-
κρός πληγωμένα ζώα. Όλα αυτά περι-
ήλθαν σε γνώση μας από αντανάκλα-
ση. Όχι απευθείας, διότι ο μενέλαος 
δεν μιλούσε για την κοινωνική του 
προσφορά. Δεν μπορώ παρά να παρα-
θέσω στο σημείο αυτό αποσπάσματα 
από το ποίημα με τίτλο «προοπτικές» 
του πατέρα του, Γιώργου Αλιγιζάκη:

Λαοί και πατρίδες
γεμίζουν τη γη
που αφόρητα πάσχει
από την ποικιλία
της ανθρώπινης ράτσας
και το συνωστισμό
των πολυάριθμων θεών
που επιτείνουν τη δυσαρμονία
των συμπεριφορών μας.
Λόγια απατηλά,
έργα μιαρά,
νουθεσίες απλοϊκές
ρυπαίνουν τις ψυχές
και ναρκώνουν το νου,…

Η διδαχή της αγάπης
μάταιη ελπίδα ολοκλήρωσης
αν περιοριστεί στον άμβωνα…
Η λύση αχνοφέγγει
στα μάτια τ’ ανθρώπου
που τολμά, αγαπά
και σκέφτεται

Από το ποίημα βλέπω να αναδύεται 
καθαρά η προσωπικότητα του μενέ-
λαου. Ήταν ακριβώς έτσι: αγαπούσε 
τον συνάνθρωπο, τολμούσε να παίρ-
νει πρωτοβουλίες, σκεφτόταν πολύ και 
ελεύθερα. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να 
προσφέρει στο Σχολείο μας που υπε-
ραγαπούσε και στην κοινωνία μας όλα 
όσα θα ήθελε. με παρηγορεί όμως το 
γεγονός ότι το μήνυμα περί αγάπης και 
κοινωνικής προσφοράς που εξέπεμψε 
ήταν ισχυρό και έφθασε αναλλοίωτο 
στους πιο ευαίσθητους από τους απο-
δέκτες του, τους μαθητές μας.

Καλό σου ταξίδι αγαπητέ μας μενέ-
λαε. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγά-
πη.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε 
σκεπάσει.

Δ. Κολυβάς
Διευθυντής Γυμνασίου 

Κολλεγίου Αθηνών

Χωρίς τίτλους
τέλους
Το κουδούνι σήμανε το τέλος της χρονιάς και οι διά-
δρομοι του «Λίλα» γέμισαν από γέλια και φωνές και 
ευχές… Κι εσείς, όπως πάντα, ανάμεσα μας… Κα-
λή χρονιά, κύριε… Καλά να περάσετε… Πού ξέρε-
τε, μπορεί να συναντηθούμε στο Λονδίνο… Κι εσείς 
χαμογελάτε… Μ’ αυτό το ζεστό, παιχνιδιάρικο χα-
μόγελο. Ένα χαμόγελο που ακόμα και όταν δεν βρί-
σκεται στα χείλη σας, «κρέμεται» πάντα στη ματιά 
σας… Ακόμα κι όταν θυμώνετε, αυτό το χαμόγε-
λο δεν φεύγει απ’ τα μάτια σας. Σκέφτομαι να σας το 
πω την ημέρα της αποφοίτησης. Μαζί με ένα μεγάλο 
«ευχαριστώ». Ήταν μεγάλη τιμή για μας να σας έχου-
με δάσκαλο. Γιατί είστε μοναδικός άνθρωπος, κύριε 
«Αλίγι»… Σας μιλώ πάντα σε ενεστώτα. Δεν έχω σκε-
φτεί ποτέ τον αόριστο. Τον ενεστώτα και τον μέλλο-
ντα έχω πάντα στο μυαλό μου, όταν απευθύνομαι σε 
εσάς. Αυτό που σας κάνει μοναδικό είναι η αγάπη σας 
για εμάς. Είναι μια βαθιά αγάπη που μας την προσφέ-
ρετε απλόχερα και χωρίς διακρίσεις. Μια αγάπη που 
μας κάνει να νιώθουμε τόσο ξεχωριστοί, τόσο μονα-
δικοί, τόσο δυνατοί, τόσο αποφασισμένοι… Αυτή η 
αγάπη που μας δείχνετε, είναι η κινητήριος δύναμη 
για να πορευτούμε στον δρόμο του καλού. Με συνεί-
δηση ανατρεπτική, κοινωνική και οικολογική, όπως 
εσείς. Με σεβασμό στον άνθρωπο και στο θαύμα της 
ζωής, όπως εσείς. Με ανοχή, κατανόηση, αλληλεγ-
γύη, σεμνότητα και ταπεινότητα, όπως εσείς. Να πο-
ρευτούμε «με λογισμό και μ’ όνειρο», ως πολίτες του 
κόσμου, όπως εσείς. Κι εσείς, κύριε, όπως πάντα, θα 
είστε ανάμεσα μας… Μ’ ένα χαμόγελο κρεμασμένο 
στα μάτια σας. Ο αγαπημένος μας δάσκαλος. Στη σχέ-
ση μας, δεν υπάρχουν τίτλοι τέλους… Μόνο μαθή-
ματα ζωής… Παρόν και μέλλον…

Σοφία Βερυκίου, Γ4

Στον 
καθηγητή μου…
Κάποιοι άνθρωποι μας εμπνέουν, μας διευ-
ρύνουν τους ορίζοντες, μας φωτίζουν για 
θέματα που δεν ακούγονται στις ειδήσεις. 
Μας ανοίγουν συζητήσεις και μέσα από 
τις απόψεις τους βλέπουμε γεγονότα μέ-
σα από ένα άλλο πρίσμα, που ίσως να μην 
είχαμε ποτέ την ευκαιρία να δούμε. Ταυτό-
χρονα όμως, μας στηρίζουν κατά τη διάρ-
κεια των πιο δύσκολων χρόνων της εφηβι-
κής μας ζωής και μας συμβουλεύουν πώς 
θα συνεχίσουμε την πορεία μας. Κύριε Αλι-
γιζάκη, εσείς μας τα προσφέρατε όλα αυτά. 
Φερόσασταν σε όλους και σε καθέναν ξε-
χωριστά σαν να ήμασταν μοναδικοί και ιδι-
αίτεροι. Μας θαυμάζατε και μας στηρίζατε 
σε κάθε μας βήμα και μας καθοδηγούσατε 
στην πορεία μας. Υπήρξατε σύμβουλός μας, 
σύμμαχός μας, προστάτης μας και καλύτε-
ρος μας φίλος, μα πάνω απ’ όλα ήσασταν το 
πρότυπό μας, ο ήρωάς μας…

Θα βρίσκεστε πάντα
στις καρδιές μας,
τις σκέψεις μας
και βοηθός
στα όνειρά μας…

Σήλια Γαζέπη, Γ4



6 NEA TOY ΓYMNAΣIOY • ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Οι δράσεισ τΟυ ΟμιλΟυ UNESCO τΟυ ΓυμνάσιΟυ 
ΚΟλλεΓιΟυ άθηνών Γιά τη σχΟλιΚη χρΟνιά 2014-2015UNESCO

ΟΜΙΛΟΙ

Σ
τις 28 μαρτίου, στο πλαίσιο του πα-
νηγυριού, ο Όμιλός μας οργάνωσε συ-
ζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με θέμα 
«Η εκπαίδευση ως μέσο κοινωνικής 

συνοχής».
μέσα από τη συζήτηση με ερωτήσεις τόσο 

από το προεδρείο όσο και από το κοινό, είχαμε 
ένα γόνιμο διάλογο που κατέληξε σε ουσιαστι-
κά συμπεράσματα για την κατάσταση της εκ-
παίδευσης στη χώρα μας και τις ριζικές τομές 
που είναι απαραίτητο να γίνουν, ώστε να έχουμε 
ένα αποδοτικότερο, σαφώς καλύτερο και ανοι-
χτότερο προς όλους και όλα τα ταλέντα και τις 
δεξιότητες εκπαιδευτικό σύστημα.

μπορεί για τη φετινή χρονιά να ακυρώθηκε 
η καθιερωμένη επίσκεψη των παιδιών της Γ΄ Γυ-
μνασίου του Ομίλου στην έδρα της UNESCO, 
στο παρίσι, λόγω των επιθέσεων των μουσουλ-
μάνων στη γαλλική πρωτεύουσα, ο Όμιλός μας, 
όμως, επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη. Στο πρό-
γραμμα της εκδρομής περιλαμβανόταν η επί-
σκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, 
η επίσκεψη σε σημαντικά μνημεία και μουσεία 
της συμπρωτεύουσας και η επίσκεψή μας στον 
Οργανισμό της CEDEFOP (European Center for 
the Development of Education). Αναντίρρητα το 
ταξίδι μας στη Θεσσαλονίκη ήταν άκρως επιτυ-
χημένο και αποτέλεσε μία αξέχαστη εμπειρία.

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη του Ομίλου, τους 
μαθητές που δημιούργησαν το βίντεο, ιδιαίτερα 
τις δύο υπεύθυνες καθηγήτριες, κ. Λαπατσάνη 
και κ. τσικρά, τους δύο ομιλητές μας στο πανη-
γύρι και κάθε έναν που εργάστηκε υπέρ του έρ-
γου του Ομίλου.

Όλοι αφιερώσαμε τεράστιες ποσότητες δύ-
ναμης και καταθέσαμε ψυχή και σώμα στο «βω-
μό» του Ομίλου. Σίγουρα αποκομίσαμε γνώσεις 
και εμπειρίες που θα παραμείνουν ανεξίτηλες 
στη μνήμη μας και θα μπορούν να αξιοποιηθούν 
στη μελλοντική μας πορεία ως μαθητές και με-
τέπειτα πολίτες αυτής της χώρας και αυτού του 
κόσμου.

Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλους!!! Άντε 
και του χρόνου με τόσες και περισσότερες επι-
τυχείς δράσεις!!!

Σταμάτης Κουλούρης, Γ2
Πρόεδρος του Ομίλου Unesco

ΠΑΝΗΓΥΡΙ 2015 |ΣΥζΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥλΗΣ ΤΡΑΠΕζΗΣ:

Η εκπαίδευση ως μέσο
κοινωνικής συνοχής

Σ
τις 28 Μαρτίου 2015, στο 
πλαίσιο του πανηγυριού 
ΚΑ-ΚΨ, διοργανώθηκε 
από τον Όμιλο UNESCO 

Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών για 
άλλη μία φορά με επιτυχία η συζή-
τηση στρογγυλής τραπέζης στο Αμ-
φιθέατρο του ι.Β. με εκλεκτούς ομι-
λητές, τον Καθηγητή πανεπιστημίου 
Αθηνών και πρόεδρο του ΕΛιΑμΕπ 
Λ. τσούκαλη και τον Ακαδημαϊκό ν. 
Διαμαντούρο, μέσα από μία διεξοδι-
κή και λεπτομερή συζήτηση αναπτύ-
χθηκε το φετινό θέμα «Η εκπαίδευση 
ως μέσο κοινωνικής συνοχής». Θέμα 
αρκετά επίκαιρο και ενδιαφέρον, που 
προσέλκυσε αρκετούς γονείς και μα-
θητές ανήσυχους για το μέλλον. Αρ-
χικά παρουσιάστηκαν από το προ-
εδρείο πληροφορίες για τον διεθνή 
οργανισμό UNESCO, έγινε ανα-
φορά στην ενεργή θέση του Ομί-
λου UNESCO Γυμνασίου Κολλεγί-
ου Αθηνών, ο οποίος λειτουργεί από 
το 2002 στο Σλείο μας. προβλήθηκε 
ένα βίντεο με τις δράσεις του Ομίλου 
κατά τη σχολική χρονιά 2014-15 και 
αναγνώστηκαν τα βιογραφικά των 

δύο επίτιμων καλεσμένων μας.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με 

τις εισηγήσεις των δύο πανεπιστη-
μιακών. Ο κος Διαμαντούρος έθιξε 
πολύ σημαντικά θέματα που αφο-
ρούσαν στον μηχανισμό και στους 
γενικούς στόχους της εκπαίδευσης. 
Επίσης, αναφέρθηκε στα σύγχρονα 

προβλήματα της παιδείας στην Ελ-
λάδα και στη σχέση του εκπαιδευ-
τικού συστήματος με το σύστημα 
ηθικών αξιών που επικρατεί στη χώ-
ρα μας. Ο ομιλητής τόνισε την αξία 
της αλληλεγγύης και της κοινωνι-
κής συνοχής, την οποία οφείλει το 
εκπαιδευτικό σύστημα να προάγει. 
Επίσης, σχολίασε την ανταγωνιστι-
κότητα της παρεχόμενης εκπαίδευ-
σης στο διεθνές περιβάλλον.
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Φ
έτος ο Όμιλος UNESCO επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη. Η επι-
λογή του συγκεκριμένου προορισμού δεν ήταν τυχαία, αφού 
κοντά στη συμπρωτεύουσα βρίσκονται οι αρχαιολογικοί χώ-
ροι της Βεργίνας και της πέλλας, μνημεία τα οποία συγκατα-

λέγονται στην πολιτισμική κληρονομιά της UNESCO. Εκεί εδρεύει και ο 
οργανισμός της CEDEFOP.

Η CEDEFOP είναι ένα Ευρω-
παϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη 
της Επαγγελματικής Κατάρτισης. 
Ο Όμιλός μας είχε την ευκαιρία να 
παρακολουθήσει ομιλίες σημαντι-
κών στελεχών της CEDEFOP. Ενη-
μερωθήκαμε για θέματα, τα οποία 
στο μέλλον θα μας απασχολήσουν 
άμεσα. Η επαφή μας έγινε πιο ζω-
ντανή, επειδή είχαμε την ευκαιρία 
να θέσουμε ερωτήματα και να έχου-
με έναν δημιουργικό διάλογο. 

Επιπρόσθετα, στη Θεσσαλο-
νίκη βρίσκεται  Κέντρο UNESCO 
για τις Γυναίκες και την Ειρήνη 
στα Βαλκάνια. Κατά την επίσκεψή 
μας σε αυτά, μας έκανε την τιμή να 
μας μιλήσει η πρόεδρος της Ελλη-
νικής εθνικής επιτροπής για την 
UNESCO, κα μαρία-Αικατερίνη 
παπαχριστοπούλου -τζιτζικώστα, 
δίνοντάς μας σημαντικές πληροφο-
ρίες για τα μνημεία, τόσο της Ελ-

λάδας όσο και του εξωτερικού, τα 
οποία τελούν υπό την προστασία 
της UNESCO. 

μόλις ολοκληρώθηκε το πρό-
γραμμα, περιπλανηθήκαμε στους 
δρόμους, στις πλατείες και στα 
σημαντικότερα μνημεία της πό-
λης. Ανεβήκαμε στον Λευκό πύρ-
γο, θαυμάσαμε την υπέροχη θέα 
από τον πύργο του ΟτΕ, απολαύ-
σαμε την ατμόσφαιρα στη Ροτόντα 
και στον Άγιο Δημήτριο, ξεναγηθή-
καμε στο Αρχαιολογικό και Βυζα-
ντινό μουσείο, γνωρίζοντας τους 
θησαυρούς της Βόρειας Ελλάδας. 
Γυρίσαμε πίσω χαρούμενοι και κα-
τενθουσιασμένοι, γεμάτοι πλούσιες 
εμπειρίες και εικόνες, τις οποίες με 
τόση φροντίδα είχαν επιμεληθεί οι 
καθηγητές-συνοδοί μας, τους οποί-
ους ευχαριστούμε θερμά.

Αγγελική Σπακουρή, Γ6
Τερέζα Χανάκη, Γ6

Ακολούθως τη σκυτάλη πήρε ο κος τσούκα-
λης, ο οποίος αναφέρθηκε στο χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης στον ελληνικό χώρο. Επεσήμανε 
ότι οι Έλληνες θεωρούν την εκπαίδευση ως μέ-
σο κοινωνικής ανέλιξης. Ο  κος τσούκαλης ανα-
φέρθηκε στα μεγάλα ηθικά διλήμματα που αντι-
μετωπίζει η νέα γενιά. ποιες είναι οι προοπτικές 
μετά τα σχολικά χρόνια; Σπουδές στην Ελλάδα 
ή στο εξωτερικό;  Είναι γεγονός ότι οι Έλληνες 
φοιτητές διαπρέπουν στο εξωτερικό, η χώρα μας  
διαθέτει ικανά άτομα αλλά δυστυχώς στερείται 
σωστών δομών στην εκπαίδευση. Ο κος  τσού-
καλης κάλεσε τη νέα γενιά να αντιμετωπίσει τις 
κοινωνικές και ηθικές προκλήσεις της εποχής. 
πρότεινε σε εμάς τους νέους να εξωτερικεύσου-
με έναν κώδικα αξιών στο πλαίσιο της εσωτερι-
κής ευθύνης και μας προέτρεψε να προσεγγίζου-
με τους άλλους με πνεύμα συναίνεσης.

Αφού τελείωσαν οι ιδιαίτερα ενδιαφέρου-
σες εισηγήσεις των δύο ομιλητών, τον λόγο πή-
ραν γονείς και νέοι που με μεγάλη προσοχή εί-
χαν ακούσει τα λόγια των δύο καλεσμένων μας 
και ήταν έτοιμοι να θέσουν ερωτήσεις και απο-
ρίες. Οι περισσότερες αφορούσαν στο μέλλον 
των νέων και στη σταδιοδρομία τους.

Η συζήτηση αυτή ήταν ιδιαίτερα εποικοδο-
μητική. Γονείς, μαθητές, νέοι, καθηγητές προ-
βληματίστηκαν, αναρωτήθηκαν και έμαθαν. 
Στην κοινωνία στην οποία ζούμε, χρειάζεται να 
έχουμε επίγνωση του κώδικα αξιών, της έννοι-
ας της αυτοβελτίωσης και της συναίνεσης. μόνο 
έτσι θα προχωρήσουμε, μόνο έτσι θα πάμε μπρο-
στά, μόνο έτσι θα χτίσουμε ένα καλύτερο μέλ-
λον, γιατί όλα στηρίζονται σε ΕμΑΣ!

Έλενα Κωστούλα, Β3



Ένα βασιλόπουλο του μύθου, ο Κέφαλος, λέγεται ότι της έδωσε το όνομά 
του κι όλες οι νύμφες μαζί, την προίκισαν με ασύγκριτες ομορφιές. Ο 
λόγος για την Κεφαλονιά, το μεγαλύτερο από τα επτά στολίδια του ιό-
νιου πελάγους, που φέτος φιλοξένησε την ετήσια Εξόρμηση των μαθη-

τών της Γ’ Γυμνασίου του σχολείου μας. Η Κεφαλονιά δεν μας ήταν εντελώς άγνω-
στη. Οι Κεφαλονίτες συμμαθητές και καθηγητές μας δεν χάνουν την ευκαιρία να 
μιλούν για τον τόπο καταγωγής τους και βέβαια ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν 
για να οργανωθεί η κίνηση αλληλεγγύης του σχολείου μας, αμέσως μετά τον κα-
ταστροφικό σεισμό που έπληξε πέρυσι την Κεφαλονιά. Όσα όμως και να είχαμε 
ακούσει ή να είχαμε μάθει, δεν ήταν αρκετά μπροστά σ’ αυτά που συναντήσαμε…

με αποσκευές μας τη χαρά και την 
άσβεστη δίψα του ταξιδιώτη-εξερευνη-
τή, ξεκινήσαμε για το νησί την πέμπτη, 
στις 23/4. Φτάσαμε με πούλμαν μέχρι 
την Κυλλήνη και από εκεί επιβιβαστή-
καμε σε ferry boat. μετά από μία ώρα 
και ένα τέταρτο δέναμε στο λιμάνι του 
πόρου. πήραμε αμέσως τον δρόμο για 
την πρωτεύουσα του νησιού, το Αργο-
στόλι, κάνοντας ενδιάμεσα μια στάση 

που μας έκανε να 
νιώσουμε την 

πνοή του 

Θεού. Διότι αυτό νιώθει ο επισκέπτης 
που περνά το κατώφλι της Μονής του 
Αγίου Ανδρέα Μηλαπιδιάς. Η ονομα-
σία οφείλεται σε μια ποικιλία δέντρου 
που φυτρώνει στην περιοχή και αποτε-
λεί διασταύρωση μηλιάς με απιδιά.

Στη μονή λειτουργεί το Εκκλησια-
στικό-Βυζαντινό μουσείο που έχει ιδρύ-
σει η μητρόπολη Κεφαλονιάς και άνοι-
ξε ειδικά για εμάς, καθώς φτάσαμε μετά 
το πέρας των ωρών λειτουργίας του. 
Στην αξιόλογη συλλογή του μουσείου 

ανήκουν ξυλόγλυπτα, φορητές εικόνες 
και θρησκευτικά κειμήλια που έρχονται 
από τα βάθη των αιώνων και μας έφεραν 
κοντά στη σπουδαία τέχνη της Αγιογρα-
φίας. μάλιστα, ο υπεύθυνος του μου-
σείου μάς εξήγησε την ιδιαιτερότητα της 
συλλογής, αφού αυτή περιλαμβάνει εκ-
θέματα τόσο βυζαντινής όσο και δυτι-
κότροπης παράδοσης. Είναι ένα ακόμα 
γεγονός που μαρτυρά τις ποικίλες επιρ-
ροές που δέχτηκε το νησί κατά τη διάρ-
κεια της μακραίωνης ιστορίας του. Εί-
χε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ανάδειξη των 
διαφορών μεταξύ των δύο παραδόσεων, 
την οποία συνεχίσαμε να συζητάμε και 
αφού φύγαμε από τη μονή.

Ήταν βραδάκι πια, όταν φτάσαμε 
στο Αργοστόλι. Η πρωτεύουσα του νη-
σιού, χτισμένη αμφιθεατρικά στον κόλ-
πο του Κούταβου, ισοπεδώθηκε με τους 
σεισμούς του 1953, με αποτέλεσμα να 
χάσει κάποια από τη γοητεία του πα-
ρελθόντος. μετά την τακτοποίησή μας 

στο ξενοδοχείο, 
βγήκαμε να 

γνωρίσουμε 
την πόλη με 

Κεφαλονια
τΟ μεΓάλυτερΟ στΟλιδι τΟυ ιΟνιΟυ
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πρώτη στάση στο Φανάρι των Αγίων 
Θεοδώρων. πρόκειται για έναν φάρο 
που χτίστηκε στις αρχές του 19ου αιώ-
να, όταν το νησί ήταν υπό αγγλική διοί-
κηση. Ο φάρος καταστράφηκε ολοσχε-
ρώς από τους σεισμούς του ’53, αλλά 
ξαναχτίστηκε σύμφωνα με τα αρχικά 
σχέδια και σήμερα αποτελεί σήμα κα-
τατεθέν της πόλης. Στη συνέχεια, γνω-
ρίσαμε τη Λάση και επιστρέφοντας στο 
Αργοστόλι, ξεχυθήκαμε στους δρόμους 
με ένα και μοναδικό σκοπό. να ανακα-
λύψουμε τις ταβέρνες και τα εστιατόριά 
του, διότι τα στομάχια μας διαμαρτύρο-
νταν πλέον πολύ έντονα.

Παρασκευή 24/4: Η δεύτερη και πιο μα-
γευτική ημέρα της Εξόρμησής μας.

Η ημέρα μας ξεκίνησε με επίσκεψη 
στο Γυμνάσιο της Σάμης, όπου οι μα-
θητές των δύο σχολείων μαζί με τους κα-
θηγητές μας ανταλλάξαμε απόψεις για 
διάφορα θέματα. την επίσκεψή μας στο 
Γυμνάσιο της Σάμης σφράγισε ο αγώνας 
βόλεϊ των μαθητών των δύο σχολείων, 
που διασκέδασε αφάνταστα και τις δύο 
πλευρές. Στη συνέχεια, επισκεφτήκαμε 
όλοι μαζί το Μουσείο Ελιάς, που φιλο-
ξενείται σ’ ένα παλιό ελαιοτριβείο στα 
μακριώτικα της πυλάρου. Στον χώρο 
της έκθεσης είδαμε όλα τα μηχανήματα 

και τα εργαλεία της εποχής που χρησι-
μοποιούνταν για την παραγωγή λαδιού.

Η συνέχεια μάς επεφύλασσε τρεις 
επισκέψεις, όπου η ομορφιά της φύσης 
μά έκοψε την ανάσα:

-τριάντα χιλιόμετρα από το Αργο-
στόλι βρίσκεται η διάσημη παραλία του 
Μύρτου, που συγκαταλέγεται μεταξύ 
των ωραιότερων παραλιών όχι μόνο της 
Ελλάδας αλλά και διεθνώς. Η πλούσια 
βλάστηση, το απότομο ανάγλυφο, τα 
άσπρα βότσαλα της παραλίας και τα κα-
ταγάλανα νερά του ιονίου συνδυάζονται 
αρμονικά για να προσφέρουν ένα θέαμα 
απίστευτου κάλλους.

-Σειρά τώρα έχει η μελισσάνη, το 
Σπήλαιο των Νυμφών. Ένα μοναδι-
κό βαραθρώδες λιμνοσπήλαιο μήκους 
160μ. και πλάτους 40μ. Τα νερά της λί-
μνης έχουν βάθος που φτάνει τα 39μ., 

ενώ η ηλικία των σταλακτιτών του σπη-
λαίου φτάνει τα 20.000 χρόνια. Επιπλέ-
ον, ανασκαφές που έχουν γίνει στον χώ-
ρο, έφεραν στο φως ευρήματα του 3ου 
και 4ου π.Χ. αιώνα που πιστοποιούν τη 
λατρεία του θεού πάνα και των νυμφών. 
Εκεί, στη μελισσάνη, είχαμε μια εμπει-
ρία που θα μας μείνει αξέχαστη: μια 
υπέροχη βαρκάδα στα γαλαζοπράσινα 
νερά της λίμνης.

-Επόμενη στάση, το σπήλαιο Δρο-
γκαράτη που βρίσκεται 3χλμ. από τη 
Σάμη, σε υψόμετρο 120 μέτρων. Εδώ η 
φύση, σε ρόλο γλύπτη, διαμόρφωσε υπο-
μονετικά ένα απίστευτο έργο από στα-
λακτίτες και σταλαγμίτες ηλικίας χιλιά-
δων ετών. Ο χώρος διαθέτει ιδιαίτερη 
ακουστική και έχει φιλοξενήσει στο πα-
ρελθόν σημαντικές συναυλίες καλλιτε-
χνών υψηλής ποιότητας.

με την ομορφιά της φύσης να μας 
συντροφεύει σε κάθε μας βήμα, επιστρέ-
ψαμε αργά το απόγευμα στο Αργοστόλι, 
όπου μετά από μια σύντομη ανάπαυλα, 
οι μαθητές του σχολείου μας έπαιξαν σε 
φιλικό αγώνα μπάσκετ με τοπική ομάδα.

Σάββατο 25/4: Η τρίτη ημέρα της Εξόρ-
μησης μας έφερε στον Αίνο. το ψηλό-
τερο βουνό των Επτανήσων, που δίνει 
στο νησί την ορεινή του μορφή. Οι Ενε-

Δεν είναι υπερβολή, 
αλλά η Κεφαλονιά 
έκλεψε τις καρδιές 

όλων μας…
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Κατά το σχολικό έτος 2014-2015 το Γυμνάσιο του Κολλεγίου Αθηνών, 
το Γυμνάσιο του Κολλεγίου Ψυχικού και το 2ο Γυμνάσιο Αργοστολί-
ου συνεργάστηκαν και υλοποίησαν ένα πολύωρο διδακτικό σενάριο 
με θέμα το έργο του Γ. Δροσίνη.

Οι μαθητές και οι καθηγητές που 
ενεπλάκησαν στο πρόγραμμα γνώρι-
σαν τον ποιητή και την εποχή του, με-
λέτησαν ποιήματα και πεζά έργα του, 
εμπνεύστηκαν απ’ αυτά στη δημιουρ-
γία δικών τους καλλιτεχνικών, εικαστι-
κών και λογοτεχνικών έργων.

Η επικοινωνία και η συνεργασία 
μεταξύ των μαθητών των τριών σχο-
λείων ήταν μια προσπάθεια που ξε-
πέρασε τον τοπικό χαρακτήρα και 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μέσω 
της πλατφόρμας του CMS (Σύστημα 
Διαχείρισης Μαθημάτων) που δια-
θέτει το Κολλέγιο και που προσφέρει 
καινοτόμες δυνατότητες τόσο στους 
εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθη-
τές.

Οι συζητήσεις των μαθητών μετα-
ξύ τους αλλά και με τους καθηγητές 
έγιναν μέσα απ’ το Team Discussion 

(ομαδική συζήτηση), όπου μπορού-
σαν να εκφράζουν απόψεις και προ-
βληματισμούς και να συζητούν πάνω 
σε συγκεκριμένα θέματα που επέλε-
ξαν ύστερα απο μελέτη και ανάλυση 
ορισμένων ποιημάτων του Γ. Δροσίνη.

Οι εμπλεκόμενοι καθηγητές μπο-
ρούσαν να επέμβουν και να κατευθύ-
νουν, να διορθώσουν και να επιβρα-
βεύσουν τους μαθητές.

Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία 
για όλους, γιατί μπόρεσαν να επικοι-
νωνήσουν άριστα μεταξύ τους τρία 
σχολεία, το ένα μάλιστα εκτός Αθηνών.

εντυπώσεις Μαθητών

Κατά τη διάρκεια της φετινής 
σχολικής χρονιάς καταφέ-
ραμε να εκμηδενίσουμε τις 

αποστάσεις και να επικοινωνήσου-

O ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΟΣΙΝΗΣ

τοί ονόμαζαν το βουνό Monte Nero για τα 
σπάνια μαύρα έλατά του που καλύπτουν 
μια έκταση 1.973 εκταρίων. Ο ορεινός 
όγκος του Αίνου έχει χαρακτηριστεί από 
το 1962 Εθνικός Δρυμός κι εκείνη την ημέ-
ρα, φιλοξένησε τα παιχνίδια και το αγνά-
ντι μας.

νωρίτερα, είχαμε επισκεφτεί:
-το Κοργιαλένειο Ιστορικό και λαο-

γραφικό Μουσείο (δωρεά Ευαγγέλου τυ-
πάλδου-μπασιά). το μουσείο αναδεικνύει 
την ιστορία, τη λαογραφία και τον πολιτι-
σμό της Κεφαλονιάς, καλύπτοντας με τα 
εκθέματά του μία τεράστια χρονική περί-
οδο που ξεκινά από την Ενετοκρατία στο 
νησί και φτάνει μέχρι τους καταστροφικούς 
σεισμούς του 1953. Στο Μουσείο αυτό μά-
θαμε και για το σύντομο πέρασμα που έκα-
νε από την Κεφαλονιά ο Λόρδος μπάιρον.

-τη Μονή του Αγίου Γερασίμου, 
που βρίσκεται στους πρόποδες του Αί-
νου, κοντά στο χωριό Φραγκάτα. Η μο-
νή έχει ονοματιστεί από τους κατοίκους 
και «νέα ιερουσαλήμ» κι εκεί φυλάσσε-
ται το σκήνωμα του Αγίου, που θεωρείται 
ο προστάτης του νησιού. Σώζεται, επίσης, 
το ασκητήριό του, αλλά και τα τρία μεγά-
λα πλατάνια που φύτεψε ο ίδιος ο Άγιος, 
καθώς και τα πηγάδια και τα αλώνια που 
έφτιαξε με τα χέρια του για να εξασφαλί-
σει τα αναγκαία για τη μονή.

Κυριακή 26/4: Η ώρα του αποχαιρετισμού 
και της επιστροφής έφτασε. Οι αποσκευ-
ές μας ήταν τώρα πιο βαριές από τα μα-
ντολάτα και τα κρασιά που αγοράσαμε 
από το οινοποιείο Ρομπόλα για να τα 
κάνουμε δώρα στους αγαπημένους μας 
γονείς και φίλους. Ήταν πιο βαριές, για-
τί, εκτός από τα συναισθήματα της χα-
ράς, είχαν και τη θλίψη του αποχωρισμού. 
Αφού κάναμε μια στάση στο Κέντρο Πε-
ριβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, 
αναχωρήσαμε για το ταξίδι του γυρισμού, 
αφήνοντας ένα μέρος της καρδιάς μας σ’ 
αυτό το υπέροχο νησί και τους ανθρώπους 
του που μας πρόσφεραν μοναδικές εμπει-
ρίες και μνήμες.

Θερμές ευχαριστίες στις καθηγήτριές 
μας που μας συνόδευσαν, μας στήριξαν 
και μας φρόντισαν, αλλά και σε όλους 
τους Κεφαλονίτες που μας άνοιξαν την 
αγκαλιά τους και μας έδειξαν τους θη-
σαυρούς του τόπου τους.

Σοφία Βερυκίου

γεφυρα εΠιΚοινωνιαΣ τριων Σχολειων:

γυΜναΣιου Κολλεγιου αθηνων, 
γυΜναΣιου Κολλεγιου ΨυχιΚου, 

2ου γυΜναΣιου αργοΣτολιου
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Δεν Θελω

Δεν θέλω του κισσού το πλάνο ψήλωμα
σε ξένα αναστηλώματα δεμένο.
Ας είμαι ένα καλάμι ένα χαμόδεντρο
μα όσο ανεβαίνω, μόνος ν’ ανεβαίνω.
Δεν θέλω του γιαλού το λαμπροφέγγισμα
που δείχνεται άστρο με του ήλιου τη χάρη
θέλω να δίνω φως από τη φλόγα μου
κι ας είμαι ένα ταπεινό λυχνάρι.

με με τους συνομήλικους συμμαθητές 
μας εκτός Αθηνών μέσα απο το Team 
Discussion του CMS. πιο συγκεκριμέ-
να, οι μαθητές των δύο Κολλεγίων ανα-
πτύξαμε με τα παιδιά από το 2ο Γυμνά-
σιο Αργοστολίου έναν ζωντανό διάλογο 
και ανταλλάξαμε πολύτιμες πληροφο-
ρίες σχετικά με το ποιήμα του Γεώργι-
ου Δροσίνη «Δεν Θέλω». μέσα απο το 
Team Discussion μας δόθηκε η δυνατό-
τητα να επικοινωνούμε με τους καθη-
γητές που συμμετείχαν στο πρόγραμ-
μα. Έτσι εκείνοι μπορούσαν να λύσουν 
τις απορίες μας και φυσικά να διορθώ-
σουν και να αξιολογήσουν τις εργασίες 
μας. Ήταν μία υπέροχη εμπειρία!

Μαρλέτα Κοντού, Γυμνάσιο Κ.Α.

μου άρεσε πολύ η επικοινωνία με 
τους συμμαθητές μου μέσα απ’ το team 
Discussion. Κατάλαβα ότι η απόσταση 
δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στη δια-
τύπωση των απόψεών μας πάνω σ’ ένα 
συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να επανα-
ληφθεί!

Εβίτα Λαζαρή, Γυμνάσιο Κ.Ψ

Η εργασία με θέμα τον Γεώργιο 
Δροσίνη στην οποία συμμε-
τείχαμε ήταν μια ξεχωριστή 

εμπειρία για εμάς. μέσα από αυτή απο-
κτήσαμε πολλές γνώσεις σχετικά με τη 
ζωή και το έργο ενός πνευματικού αν-
θρώπου, ενώ παράλληλα είχαμε την ευ-
καιρία να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω 
σε αυτό το θέμα με μαθητές που φοι-
τούν σε ένα διαφορετικό σχολείο εκτός 
Κεφαλονιάς. Όχι μόνο μάθαμε να συ-
νεργαζόμαστε σαν ομάδα, αλλά με τη 
βοήθεια της τεχνολογίας γνωρίσαμε τη 
λειτουργία του Team Discussion. παρ’ 
όλο που ήταν η πρώτη φορά που ερ-
γαστήκαμε σε ένα τέτοιο πρόγραμ-
μα, καταλάβαμε πως η ύπαρξη ανά-
λογων προγραμμάτων είναι σημαντική 
και πως μας βοηθάνε να εμβαθύνουμε 
πάνω σε διάφορα θέματα με τα οποία 
ασχολούμαστε. Η οργάνωση και γενικά 
όλο το πρόγραμμα ήταν άψογο! Κλεί-
νοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
τους καθηγητές μας αλλά και τους κα-
θηγητές των Γυμνασίων του Κολλεγίου 
Αθηνών-Ψυχικού, που μας έδωσαν την 

ευκαιρία να ασχοληθούμε με ένα τόσο 
ενδιαφέρον θέμα, το οποίο θα έπρεπε 
να μας απασχολεί στη σημερινή επο-
χή: τον ρόλο των πνευματικών ανθρώ-
πων. Ελπίζουμε, στο μέλλον, να έχουμε 
τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα πα-
ρόμοιο πρόγραμμα!

Οι μαθητές του 2ου 
 Γυμνασίου Αργοστολίου

Η συνεργασία αυτή συνεχίστηκε 
με έναν διαγωνισμό που προ-
κηρύχθηκε με αφορμή το ποίη-

μα του Γ. Δροσίνη «Δεν Θέλω». Οι μαθη-
τές και των τριών σχολείων συμμετείχαν 
με ποιήματα και πεζά και τιμήθηκαν με 
έπαινο για τη συμμετοχή τους αυτή. Απ’ 
αυτούς τους μαθητές διακρίθηκαν οι: 
Δημάτου Αικατερίνη (από το Κολλέγιο 
Αθηνών) που βραβεύτηκε με το 1ο βρα-
βείο ποίησης, Τσολμεκτσόγλου Ανδρέας 
(απ’ το Κολλέγιο Αθηνών) που βραβεύ-
τηκε με το 3ο βραβείο πεζογραφίας, Χρι-
στοφοράκη Ελεάννα (απ’ το Κολλέγιο 
Ψυχικού) που βραβεύτηκε με το 3ο Βρα-
βείο ποίησης.
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μια φορά κι έναν καιρό, 
όπως λένε στα παρα-
μύθια, σε μια μακρινή 
χώρα ζούσε ο βασιλιάς 

Ελίκιος, ένας σοφός βασιλιάς που κυ-
βερνούσε με σύνεση και αγάπη τους 
υπηκόους του. Η επικράτειά του ήταν 
αχανής, τα εδάφη πλούσια, με ψηλά 
βουνά και απέραντους κάμπους, στρι-
φογυριστά ποτάμια και μεγάλες λίμνες 
που πρόσφεραν ζωή σε ζώα και φυτά, 
ενώ οι δύο μεριές της χώρας βρέχονταν 
από τη γαλάζια θάλασσα. Στο βασίλειο 
επικρατούσε ειρήνη και δημιουργικό-
τητα, οι κάτοικοι ζούσαν άνετα και αρ-
μονικά κι αγαπούσαν πολύ τον βασιλιά 
τους. Αλλά και οι γειτονικοί λαοί σέβο-
νταν τον βασιλιά Ελίκιο και θαύμαζαν 
τον τρόπο που διοικούσε τον λαό του.

Ο βασιλιάς που είχε δύο γιους, τον 
Γαέτιο και τον Οράνδιο, ήθελε να είναι 
σίγουρος ότι θα τον διαδεχόταν ο πιο 
ικανός, αυτός που θα διοικούσε με τον 

πιο σωστό τρόπο τον λαό και θα έκανε 
τη χώρα ακόμη πιο ένδοξη και δυνατή. 
Έτσι, μόλις οι γιοι του ξεπέρασαν κι οι 
δυο τα εικοσιπέντε χρόνια τους, απο-
φάσισε να κάνει μια μεγάλη δοκιμή και 
να δώσει στον καθένα τους μια επαρ-
χία να την διοικήσει για δέκα χρόνια κι 
όποιος τα κατάφερνε καλύτερα, αυτός 
θα έπαιρνε τον θρόνο! Ο βασιλιάς ήταν 
πολύ δίκαιος, γι’ αυτό φρόντισε οι δύο 
επαρχίες να έχουν ίδια έκταση, ανάλο-
γο κλίμα και έδαφος, κι από ένα μικρό 
άνοιγμα στη θάλασσα. Χίλιες οικογέ-
νειες θα ακολουθούσαν τον Γαέτιο κι 
άλλες χίλιες τον Οράνδιο και θα ήταν 
κάτω από τις διαταγές τους.

Ο βασιλιάς Ελίκιος φώναξε τους 
δύο γιους του, τους ανακοίνωσε την 

Τα κείμενα
1ΒραΒειο

ΠοιηΣηΣ

γυμνάσιο Κολλεγίου αθηνών

Η δύναμη
της ψυχής σου

Η ζωή σου ένα όνειρο, ζήσ’ το
Βασίσου στις δικές σου δυνάμεις,
στα δικά σου πόδια,
στη δική σου ζωή,
στα δικά σου όνειρα.

Η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, δώρο,
απόκτησέ το,
πίστεψέ το,
πίστεψε στον εαυτό σου,
στις ικανότητές σου,
στις δεξιότητές σου.

Η αξιοπρέπεια, σκοπός,
πέτυχέ τον,
κατάφερέ τον,
ζήσε με αξιοπρέπεια.

Ο εαυτός σου μοναδικός,
αγάπησέ τον,
άκουσέ τον,
νιώσε τη μοναδικότητά του.
Μα πάνω απ’ όλα,
γνώρισέ τον
και στηρίξου σ’ αυτόν.

Αικατερίνη Δημάτου, Γ7

3ΒραΒειο
ΠεΖογραφιαΣ

γυμνάσιο Κολλεγίου αθηνώνΠοιος θα γίνει Βασιλιάς

του Κ.Α. και Κ.Ψ. που βραβεύτηκαν:
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απόφαση και εξήγησε τους λόγους που 
τον οδήγησαν σ’ αυτή. Οι δύο αδελφοί 
ενθουσιάστηκαν με την ιδέα του βασι-
λιά πατέρα τους και δέχθηκαν με χαρά 
τη μεγάλη πρόκληση, γιατί, αν και στο 
βάθος ένιωθαν κάποια ανησυχία, πί-
στευαν κι οι δυο ότι θα τα καταφέρουν.

Ο βασιλιάς για να τους βοηθήσει 
στο ξεκίνημα, πρόσφερε στον καθέ-
να από τους γιους του δέκα χιλιάδες 
χρυσά νομίσματα. Ο Γαέτιος, ο μεγα-
λύτερος, τα δέχθηκε με χαρά. Ήταν σί-
γουρα μια γερή βάση το ποσό αυτό για 
να στηριχθεί και να αρχίσει να πραγ-
ματοποιεί τα όνειρά του. πόσα πράγ-
ματα δεν θα μπορούσε να κάνει με τα 
χρήματα αυτά! Αντίθετα, ο μικρότερος 
γιος, ο Οράνδιος, ευχαρίστησε τον πα-
τέρα του, αλλά δεν δέχθηκε τα χρήμα-
τα. προτίμησε να στηριχθεί στις δικές 
του και μόνο αποκλειστικά δυνάμεις. 
Ο Ελίκιος έκρυψε ένα χαμόγελο ικανο-
ποίησης για τον μικρό του γιο αλλά και 
την ανησυχία του για τον μεγάλο γιο 
που πάντοτε του άρεσαν τα μεγαλεία.

την ίδια κιόλας μέρα, τα δύο 
αδέλφια πήραν την ευχή 
του βασιλιά πατέρα τους 
και της βασίλισσας μητέρας 

τους, αποχαιρετίστηκαν μεταξύ τους 
και ξεκίνησαν με τους ακολούθους και 
τον λαό τους για τις επαρχίες τους, στα 
δύο άκρα της χώρας.

Ο Γαέτιος αμέσως χρησιμοποίησε 
τα χρήματα που του διέθεσε ο πατέ-
ρας του για να χτίσει ένα μεγαλόπρε-
πο παλάτι και όμορφα κτίρια για την 
πόλη του. τη στόλισε με πλατείες και 
σιντριβάνια, έφτιαξε μια όμορφη μαρί-
να για να βρίσκουν καταφύγιο τα σκά-
φη που αγόρασε και μοίρασε ένα μέ-
ρος των χρημάτων στον λαό του για 
να ζουν άνετα. Όλοι οι κάτοικοι ήταν 
πολύ ευχαριστημένοι. Έχτισαν όμορ-
φα ψηλά σπίτια, που γρήγορα σκεπά-
στηκαν από κισσούς, τριανταφυλλιές 
και άλλα αναρριχητικά φυτά, και έφε-
ραν όλων των ειδών τα εξωτικά φυτά 
για τους κήπους τους. Αγόρασαν αγέ-
ρωχα άλογα για τις μετακινήσεις τους, 
φορούσαν πολύχρωμα μεταξωτά ρού-
χα και γέμιζαν τα τραπέζια τους με κά-
θε λογής αγαθά που προμηθεύονταν 
από την υπόλοιπη χώρα. Οι μεγάλοι δι-

ασκέδαζαν, ταξίδευαν στις γειτονικές 
χώρες και τα παιδιά έπαιζαν με τα πιο 
όμορφα παιχνίδια. Ο Γαέτιος οργάνω-
νε λαμπρούς αθλητικούς αγώνες με κα-
λεσμένους από όλες τις χώρες του κό-
σμου που θαύμαζαν την ομορφιά της 
επαρχίας του, τα κτίρια και τους φαρ-
δείς δρόμους της πόλης με τον λαμπε-
ρό φωτισμό και τα πλούτη των κατοί-
κων.

Στην επαρχία του Οράνδι-
ου, όλα ήταν διαφορετικά. 
Οι κάτοικοι με τις συμβου-
λές του άρχοντά τους, άρ-

χισαν με κόπο να καλλιεργούν τη γη 
που μέχρι τότε ποτέ δεν είχε καλλιερ-
γηθεί, να κυνηγούν και να ψαρεύουν 
για να βρούνε την τροφή τους μέχρι να 
μαζέψουν την πρώτη σοδειά. Έχτισαν 
πρόχειρα ξύλινα καλύβια για να στε-
γαστούν. τα βράδια, μετά τον κόπο της 
ημέρας μαζεύονταν κατάκοποι και με 
το φως του λυχναριού, συζητούσαν με-
ταξύ τους κι έλεγαν ιστορίες στα παι-
διά τους. Ήταν όμως δύσκολη η ζωή 
τους και πολλές φορές παραπονιό-
ντουσαν στον Οράνδιο. Αυτός τους 
εμψύχωνε και τους έλεγε να κάνουν 
υπομονή, γιατί σύντομα θα γεύονταν 
τους καρπούς των κόπων τους. Ο άρχο-

ντας Οράνδιος πίστευε όλα όσα έλεγε 
και προσπαθούσε κι ο ίδιος μαζί με τον 
λαό, δούλευε πιο σκληρά απ’ όλους, κι 
έτσι κι οι κάτοικοι άρχισαν κι αυτοί να 
προσπαθούν ακόμη πιο πολύ, χαρού-
μενοι που τα κατάφερναν με τις δυνά-
μεις τους. Όλοι δούλευαν, άνδρες και 
γυναίκες, ακόμη και τα παιδιά βοηθού-
σαν μετά το σχολείο. Και μέρα με τη 
μέρα έβλεπαν τους καρπούς των δικών 
τους προσπαθειών.

τα πρώτα χρόνια πέρασαν, 
πιο γρήγορα κι εύκολα για 
την επαρχία του Γαέτιου, πιο 
δύσκολα και κουραστικά για 

την επαρχία του Οράνδιου. Όμως τα 
πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Στην 
επαρχία του Γαέτιου, τα χρήματα κά-
ποια στιγμή τελείωσαν. Οι κάτοικοι 
που ήθελαν να συνεχίσουν την άνετη 
ζωή τους απαιτούσαν από τον άρχο-
ντά τους να βρει τρόπο για να το κα-
ταφέρουν. Εκείνος τότε σκέφτηκε να 
επισκεφθεί τους γείτονες βασιλείς και 
να τους ζητήσει να του δανείσουν τα 
χρήματα που είχε ανάγκη. Γύρισε στη 
χώρα με τρεις χιλιάδες χρυσά νομί-
σματα, κι όλοι τον υποδέχθηκαν με με-
γάλη χαρά κι ανακούφιση. τα χρήμα-
τα έφτασαν για μερικά χρόνια ακόμη. 

ΒραΒειο
ΠεΖογραφιαΣ

ναι! ο γ. Δροσίνης συγκινεί και σήμερα

Στο ερώτημα για το αν το έργο του Γ. Δροσίνη μπορεί σή-
μερα να προκαλέσει συγκίνηση σε έναν νέο άνθρωπο, θα 
απαντούσα χωρίς κανέναν δισταγμό ναι! Ο Δροσίνης συ-

γκινεί με το έργο του αλλά και με τη στάση ζωής του! Συγκινεί η 
πρωτοπορία του που δεν μολύνθηκε από φανατισμούς. Συγκινεί 
η αγάπη του για τον τόπο μας και τις παραδόσεις του! Συγκινεί 
ο αγώνας του για τη μόρφωση του λαού μας και της νέας γενιάς!

Ο Δροσίνης συγκινεί, όταν με τους στίχους του με παρακινεί 
να βλέπω με τα μάτια της ψυχής. «Ό,τι δε βλέπουν ανοιχτά βλέ-
πουν κλειστά τα μάτια», λέει ο ποιητής στα «Κλειστά Βλέφαρα».

ναι, ο Δροσίνης συγκινεί με την αρετή, τη σεμνότητα, την 
εντιμότητά του, όταν δηλώνει:

Ας είμαι ένα καλάμι,ένα χαμόδεντρο.
μα όσο ανεβαίνω, μόνος ν’ ανεβαίνω.
Συγκινεί, γιατί τόλμησε να κουνήσει την ανθισμένη αμυγδαλιά 

γεμίζοντας πέταλα ομορφιάς τη ζωή μας…Ας βρούμε την τόλμη 
να το κάνουμε κι εμείς. Αυτό μας διδάσκει. Γι’ αυτό μας συγκινεί…

Σοφία Βερυκίου
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Όμως όχι για πάντα, κι όπως οι κάτοι-
κοι είχαν μάθει ότι δεν μπορούσαν να 
στηρίζονται στις δυνάμεις τους, ακό-
μη και οι λιγοστές προσπάθειές τους 
δεν έφταναν για να ξεπληρώσουν τα 
χρέη τους. Γρήγορα η ζωή τους υπο-
βαθμίστηκε, τα κτίρια και το στάδιο 
των αγώνων άρχισαν να καταρρέουν, 
και οι κισσοί να πνίγουν τα σπίτια που 
είχαν καιρό να συντηρηθούν. Η επαρ-
χία τους κατέρρεε πραγματικά κι οι 
κάτοικοι για πρώτη φορά άρχισαν να 
πεινούν. Φόβος άρχισε να επικρατεί 
στην ψυχή τους, ότι θα χάσουν τα πά-
ντα και θα υποδουλωθούν στους γει-
τονικούς λαούς.

Εν τω μεταξύ πλησίαζαν τα δέ-
κα χρόνια από την ημέρα που 
ο βασιλιάς Ελίκιος ξεκίνησε 
τη μεγάλη δοκιμή με τους 

δυο γιους του. Ο Γαέτιος, που πάντο-
τε πίστευε ότι άξιζε να γίνει βασιλιάς, 
κατάλαβε ότι το όνειρό του να φτά-
σει ψηλά δεν θα πραγματοποιούνταν. 
Αγαπούσε όμως τους υπηκόους του κι 
ήθελε να τους σώσει από τη φτώχια και 
τον εξευτελισμό κι έτσι αποφάσισε να 
ζητήσει βοήθεια από τον αδελφό του. 
Από τον Οράνδιο, που πάντοτε τον 
υποτιμούσε γιατί, αν και βασιλόπουλο, 
από παιδί δεν του άρεσαν τα πλούτη 
και τα μεγαλεία, αλλά συνέχεια προ-
σπαθούσε να αποδείξει ότι μπορούσε 
και μόνος του να τα καταφέρει.

Όταν έφτασε στην επαρχία του 
Οράνδιου, ο Γαέτιος πραγματικά 
έμεινε έκπληκτος. Σε όλη την επαρ-
χία έβλεπε αγρότες να ασχολούνται 
με τα χωράφια τους, δένδρα, ελιές 
και αμπέλια φορτωμένα με καρπούς. 
Στα λιβάδια αγελάδες έβοσκαν αμέ-
ριμνα και οι βοσκοί φύλαγαν πρόβατα 
και γίδια. μέσα στην ανθισμένη φύ-
ση συναντούσε παντού κυψέλες ενώ 
στα δάση άκουγε τα χτυπήματα των 
υλοτόμων. Κι όταν έφτασε στην πό-
λη, είδε όμορφα καλοβαλμένα σπίτια 
και μια αγορά που ήταν γεμάτη κίνη-
ση και ζωή. Ο Οράνδιος είχε αγοράσει 
μεταξοσκώληκες από μακρινές χώρες 
και έμαθε στους κατοίκους την τέχνη 
επεξεργασίας μεταξιού. Σύντομα οι 
κάτοικοι άρχισαν να εμπορεύονται τα 
μεταξωτά υφάσματα και έφεραν χρή-
ματα στην επαρχία τους. μαζί μ’ αυ-

τά εμπορεύονταν λάδι, μέλι και κρασί. 
Ο Οράνδιος κατασκεύασε ένα ασφα-
λές λιμάνι για να πηγαινοέρχονται τα 
εμπορικά πλοία που κατασκευάζονταν 
στο ναυπηγείο της επαρχίας του και 
που όλο πλήθαιναν. Ο Γαέτιος έβλεπε 
τα κτίρια, τα σχολεία, το νοσοκομείο 
και το θέατρο της πόλης κι απορούσε 
πώς τα κατάφερε ο αδελφός του. πιο 
πολύ όμως απορούσε που έβλεπε αν-
θρώπους γελαστούς σε αντίθεση με 
τους δικούς τους υπηκόους που τους 
έτρωγε το άγχος και η γκρίνια.

Ο Οράνδιος χάρηκε πολύ που εί-
δε μετά από τόσα χρόνια τον αδελφό 
του και του εξήγησε ότι το μυστικό της 
επιτυχίας ήταν ένα τραγουδάκι που εί-
χαν μάθει όταν ήτανε παιδιά «Δεν θέ-
λω του κισσού το πλάνο ψήλωμα…» Ο 
Γαέτιος το αναπόλησε με συγκίνηση. 
Ο Οράνδιος εξιστόρησε στον αδελφό 
τους τις προσπάθειές του και τις προ-
σπάθειες του λαού του και του εξήγησε 
πώς όλοι μαζί στηρίχθηκαν αποκλει-
στικά και μόνον στις δικές τους δυνά-
μεις και τη δική τους σκληρή δουλειά. 
Έτσι τα χρήματα έφταναν για όλους κι 
από αυτά που περίσσευαν ο Οράνδιος 
χάρισε στον αδελφό του όσα χρειαζό-
ταν για να ξεπληρώσει τα χρέη του. Ο 
Γαέτιος κατάλαβε το σφάλμα του και 
ζήτησε από τον Οράνδιο να τον βο-
ηθήσει να αλλάξει ο ίδιος και ο λαός 
του, αυτός το υποσχέθηκε και κράτη-
σε τον λόγο του.

Σε λίγο καιρό ο Οράνδιος και 
ο Γαέτιος παρουσιάστηκαν 
στον βασιλιά Ελίκιο. Ο βα-
σιλιάς, που ήξερε τι συνέβαι-

νε στις δύο επαρχίες, γιατί όλα αυτά τα 
χρόνια έστελνε κρυφά απεσταλμένους 
που του έφερναν πληροφορίες, χάρη-
κε, όταν είδε μαζί τους δυο γιους του.

Ο Ελίκιος έδωσε το στέμμα και 
το σκήπτρο στον Οράνδιο, ο οποίος 
ζήτησε απο τον πατέρα του να κάνει 
αντιβασιλιά τον Γαέτιο που είχε πια 
αλλάξει. Έτσι κι έγινε και το βασίλειο 
συνέχισε να προοδεύει και η χώρα να 
μην κινδυνεύει ποτέ από κανέναν.

Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς κα-
λύτερα, όπως γίνεται στα παραμύθια.

Κι όμως όλα αυτά δεν συμβαίνουν 
μοναχά στα παραμύθια…

Ανδρέας Τσολμεκτσόγλου, Α2

Ξαναβρίσκοντας
τη χαμένη ελπίδα

Γιατί όμως,
σαν κοιτώ πίσω
να βλέπω γλυκιές στιγμές
χαμόγελα, αγάπη, έμπνευση
τιτιβίσματα, φύση, πατρίδα
και σαν κοιτώ μπροστά
αντί για τον δρόμο να ξανοίγεται μπρο-
στά μου
να τελειώνει απότομα…
νιώθω φόβο, ανατριχιάζω
βλέπω καμένη γη και ξεραϊλα
μα παράδοξα και απρόσμενα
κάτι μέσα μου μου λέει «προχώρα»
και γω υπακούω
προχωράω, ξεπερνάω εμπόδια
εξελίσσομαι, χαίρομαι
δεν έμεινα στάσιμος
αν και θα ήταν πιο έυκολο ·
προχώρησα και τα κατάφερα
τα κατάφερα μόνος
δεν στηρίχτηκα σε πλάτες άλλων
όπως ο περήφανος κισσός
αλλά μόνος, σαν δεντρί στη μέση της 
ερήμου
άνθησα!
Και τότε είδα τη φωνή που άκουσα
να παίρνει μορφή
να γίνεται ένα κατάλευκο περιστέρι
να ανοίγει τα φτερά του
και σαν το ρώτησα το όνομά του
«ΕΛΠΙΔΑ» μου απάντησε και ξανοί-
χτηκε στον ουρανό
ξανοίχτηκε για να το δουν όλοι
και να προσπαθήσουν ό,τι φαντάζει δύ-
σκολο στην αρχή
αλλά ποτέ αδύνατο!!

Χριστοφοράκη Ελεάννα,
Κολλέγιο Ψυχικού
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3ΒραΒειο
ΠοιηΣηΣ

γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού
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ΠανελληνιοΣ ΜαθητιΚοΣ ΔιαγωνιΣΜοΣ ΔοΚιΜιου

2ο Βραβείο
Κυρίες και κύριοι,

Είναι μεγάλη τιμή για μένα αυ-
τή η διάκριση και θα ήθελα να 
ευχαριστήσω θερμά το Εθνι-
κό Ίδρυμα «Ελευθέριος Βενιζέ-

λος» που με τις πρωτοβουλίες του, μας 
δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον 
άνθρωπο που με το έργο και το όρα-
μά του, σφράγισε τη νεότερη ιστορία 
της Ελλάδας.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μεταξύ 
όλων των άλλων, ήταν και ένας ένθερ-
μος ευρωπαϊστής. Ο τίτλος αυτός δεν 
του δόθηκε εκ των υστέρων, κατά την 
αποτίμηση δηλαδή του έργου και της 
δράσης του, όπως συμβαίνει σε άλλες 
περιπτώσεις, αλλά … εν θερμώ! Ο Βε-
νιζέλος χαρακτηρίστηκε ευρωπαϊστής 
από τους συγχρόνους του καιρού του, 
όταν αναδείχτηκε σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο, ως ένας από τους πρώιμους υπέρμα-
χους της ιδέας της Ενωμένης Ευρώπης.

Ο σπουδαίος αυτός ηγέτης, με την 
ιδιότητα του πρωθυπουργού, κατά την 
τετραετία 1928-1932, θα αγκαλιάσει με 
θέρμη το Σχέδιο μπριάν, που αποτέ-
λεσε την πρώτη προσπάθεια πολιτικής 
εφαρμογής του οράματος της Ενωμέ-
νης Ευρώπης. μάλιστα, ως «πραγμα-
τοποιός» από τη φύση του, ο Βενιζέ-
λος θα αναλάβει ενεργό δράση για την 
προώθηση «της Ευρώπης των πατρί-
δων», καθώς ο μεγάλος πόλεμος έχει 
αποδείξει και στον ίδιο ότι «οι νικηταί 
είναι τόσον πτωχοί, όσον και οι ηττη-
μένοι».

Δυστυχώς, το ευρωπαϊκό όραμα που 
προβλήθηκε από φωτισμένους ηγέτες 

της εποχής, μεταξύ των οποί-
ων και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, 
έμεινε ανεκπλήρωτο. πολλοί πα-
ράγοντες οδήγησαν την Ευρώπη και 
συνολικά την ανθρωπότητα στη δί-
νη ενός νέου παγκοσμίου πολέμου. 
Όμως, ο σπόρος που έριξαν αυτοί οι 
πρωτοπόροι άνθρωποι, ρίζωσε, άνθισε 
και κάρπισε, ώστε σήμερα να αποτελεί 
συνείδηση ότι η Ευρώπη είναι το κοινό 
μας σπίτι. Η συμβολή του Ελευθέριου 
Βενιζέλου ήταν τεράστια. με τη «σω-
φροσύνη της παρωχημένης ηλικίας», 
αλλά και «τη χάρη μιας αιώνιας νεότη-
τας», πρόβαλε την ιδέα της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης και συνέβαλε καθοριστικά, 
ώστε η Ελλάδα να «δει» τον εαυτό της 
ως αναπόσπαστο κομμάτι της Ενωμέ-
νης Ευρώπης.

Κυρίες και κύριοι,

Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
και πάλι το Εθνικό Ίδρυ-
μα «Ελευθέριος Βενιζέ-

λος» και να ευχηθώ το όραμα 
του Βενιζέλου να είναι και σή-
μερα οδηγός στην εθνική μας 
προσπάθεια για μια Ευρώπη 
των λαών και της αλληλεγ-
γύης.

Σοφία Βερυκίου,Γ4

Έπαινοι
4ος Έπαινος: Σταμάτης Κουλούρης
6ος Έπαινος: ναταλία Αλιπράντη
8ος έπαινος: Σήλια Γαζέπη

για τον
ελευθέριο Βενιζέλο

Ο πρωτοπόρος ευρωπαϊστής
ελευθέριος Βενιζέλος

Η Σοφία Βερυκίου παραλαμβάνει το 2ο Βρα-
βείο του Διαγωνισμού από τον Θεόδωρο Φορ-
τσάκη, βουλευτή της Ν.Δ., πρώην πρύτανη 
του ΕΚΠΑ και απόφοιτο του Σχολείου μας.



τη σχολική χρονιά 2014-2015 ο Θε-
ατρικός Όμιλος του Γυμνασίου του 
Κολλεγίου Αθηνών ανέβασε την 
παράσταση -ESCape- στο Θέατρο 

Κολλεγίου Αθηνών-Ψυχικού. το έργο πήρε το 
όνομά του (ESCape) από το πλήκτρο esc που 
υπάρχει στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή 
και σημαίνει δραπετεύω, ξεφεύγω. την παρά-
σταση παρακολούθησαν μαθητές, γονείς και 
καθηγητές στις 10-11 και στις 13 Μαΐου. Τα 
κείμενα γράφτηκαν από τους μαθητές του Θε-
ατρικού Ομίλου Γυμνασίου, Λυκείου και κά-
ποιους απόφοιτους. πιο συγκεκριμένα, εργά-
στηκαν 46 παιδιά, ηλικίας 12 έως 25 ετών, που 
τα ένωνε η δημιουργικότητα του θεάτρου. τη 
σκηνοθεσία την είχε αναλάβει η κυρία Αγγε-
λική Γκιργκινούδη. το έργο αναφέρεται στον 
εθισμό στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στο δι-

αδίκτυο, κάτι που πλέον επικρατεί σε όλο τον 
κόσμο. Η παράσταση ήταν χωρισμένη σε 8 
σκηνές. Ξεκινούσε από την πρώτη επαφή, όταν 
ένα παιδί αντί να κάθεται να παίζει Lego, μπά-
λα ή άλλα παιχνίδια, αφοσιώνεται όλη την ώρα 
μπροστά σε μια οθόνη. Οι ενδιάμεσες σκηνές 
δείχνουν, σταδιακά, τον ψυχικό κατήφορο που 
παίρνει το εθισμένο παιδί στη ζωή του. τελειώ-
νοντας με την 8η σκηνή, το παιδί μένει μόνο 
και μετά από μεγάλη προσπάθεια μπορεί να 
ξαναβρεί τον παλιό του εαυτό. Όλα τα παιδιά 
του Θεατρικού Ομίλου, μετά από ατελείωτες 
πρόβες, κατάφεραν και εντυπωσίασαν το κοι-
νό. Όλα τα παιδιά είχαν τον ίδιο στόχο, να πε-
ράσουν το μήνυμα στους συμμαθητές τους ότι 
το να κάθεσαι διαρκώς μπροστά από μια οθό-
νη δεν είναι φυγή αλλά αδιέξοδο.

Αναστασία Γαλερού

Τα παιδιά του Θεατρικού Ομίλου:
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ΘΕΑΤΡΟ



νεφέλη Αγγελάκη
Φαίδρα Αγγελάκη

Βίβιαν Αναγνώστου
Γιώργος Αραβώσης

Δημήτρης Βανός
Ειρήνη Βουζάκη

Αναστασία Γαλερού
Βανέσσα Δαρμανή

Θεανώ Δημοπούλου
Χριστίνα Ζορμπά

Ελένη Κανελλοπούλου
νίκος Καρανίκας

μελίνα Κερτσικώφ
Αιμιλία Κεχαγιά
Δημήτρης Κούκιας
Φανή Κουτεντάκη
Κλειώ μπισκίνη
Κριστίν παλαντζιάν
νικόλαος πολλάλης-Σπινάρης
Λάμπρος Ρουκουνάκης
Έλια Σαββίδη
Αλέξανδρος τσαχαγέας
Αργυρώ Χατζηελευθεριάδου

Τα παιδιά του Θεατρικού Ομίλου:
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΚυριακή, 10 Μαίου 2015 - Ώρα 20:00

Θεατρο Κολλεγίου, Ψυχικό

ESCESCape

Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού

Σκηνοθεσία: Αγγελική Γκιργκινούδη
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το Γυμνάσιο Κολλεγίου Αθηνών συμμετείχε φέτος στο πρόγραμμα κα-
τά του σχολικού εκφοβισμού, Comenius Regio, που έχει εκπονήσει η 
Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Β΄ Αθήνας σε συνεργασία με ανάλογους 
φορείς στην Κύπρο. το πρόγραμμα Comenius Regio Ελλάδας- Κύ-

πρου αφορά στα έτη 2013-2015. Αξίζει να αναφέρουμε πως η ελληνική πρότα-
ση πάνω στο προσχέδιο του προγράμματος, καθώς αυτό διοργανώνεται υπό 
την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πό-
ρους, απέσπασε την πρώτη θέση ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη με συνολική βαθ-
μολογία 99, 5/100.

το ελληνικό σχέδιο, που βρίσκε-
ται πλέον αυτή τη χρονιά στην τελευ-
ταία φάση υλοποίησης του, είναι, όπως 
προαναφέραμε, τριετούς διάρκειας. το 
πρώτο έτος, το 2013, αφιερώθηκε στην 
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση γο-
νέων για την έγκαιρη και σωστή αντι-
μετώπιση φαινομένων σχολικού εκφο-
βισμού. 

την επόμενη χρονιά έλαβε χώρα η 
εκπαίδευση των καθηγητών, ενώ φέ-
τος ήρθε η σειρά των μαθητών Λυ-
κείων και Γυμνασίων. Κύρια βάση του 
προγράμματος είναι η ιδέα του peer 
to peer education. Έτσι, λοιπόν, σύμ-
φωνα με την παραπάνω ιδέα, οι μαθη-
τές που θα έχουν λάβει την παραπάνω 
εκπαίδευση και θα έχουν συμμετάσχει 
στο πρόγραμμα, θα λειτουργήσουν ως 

μέντορες και προπομποί στην υπόλοι-
πη μαθητική κοινότητα μεταδίδοντας 
στον φίλο ή συμμαθητή ή διπλανό τους 
τα μηνύματα του Comenius Regio. Οι 
τελευταίοι, με τη σειρά τους, θα τα με-
ταδώσουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο 
στον διπλανό, φίλο, συμμαθητή…

το Γυμνάσιό μας εκπροσώπησε μία 
εξαμελής ομάδα μαθητών, συνοδευό-
μενη από τις καθηγήτριες της μαθη-
τικής Κοινότητας, κ. Γερονικολού και 
κ. Βρανοπούλου. Η ομάδα απαρτιζό-
ταν από τρείς μαθητές της Γ´ τάξης, 
δύο της Β´ και έναν της Ά  Γυμνασίου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ορ-
γανώθηκαν τέσσερις συναντήσεις σε 
δύο groups των 240 μαθητών σε Γυ-
μνάσια του Αμαρουσίου και της Αγί-
ας παρασκευής. 

Κατά την πρώτη συνάντηση μάς 
δόθηκαν βασικές οδηγίες, εκφράσαμε 
τις ιδέες που μας γέννησε το λογότυ-
πο της δράσης αυτής και μας διασαφη-
νίστηκαν οι βασικές αρχές, στόχοι και 
ιδέες του Comenius Regio. 

Στη δεύτερη συνάντηση παρουσι-
άστηκαν τα αποτελέσματα της συνά-
ντησης στο ύπουργείο παιδείας. Στη 
συγκεκριμένη συνάντηση όλος ο χρό-
νος καταναλώθηκε στην παρουσίαση 
των καλλιτεχνικών δράσεων συνερ-
γαζόμενων σχολείων με την ερμηνεία 
τραγουδιών από τα σχολεία-πυρήνες, 
στα οποία τόσο οι στίχοι όσο και η μου-
σική είχαν γραφεί από μαθητές. μά-
λιστα, σε ένα σημείο της εκδήλωσης, 
αναφέρθηκαν οι θεραπευτικές δράσεις 
του τραγουδιού στην επούλωση «ψυ-
χικών πληγών». 

Στην τρίτη συνάντηση οι μαθητές 
κλήθηκαν να εκμυστηρευθούν γρα-
πτά σε χαρτί, φυσικά ανώνυμα, εμπει-
ρίες που μπορεί να είχαν ως παρατηρη-
τές, θύματα ή και θύτες σε περιστατικά 
σχολικού εκφοβισμού. Ακόμα, τους ζη-
τήθηκε να γράψουν σκέψεις και συ-
ναισθήματα για το φαινόμενο του 
bullying, να γράψουν συνθήματα αλ-

ΣυΜΜετοχη του Σχολειου ΜαΣ Στο ΠρογραΜΜα COMENIUS REGIO

Παιδιά, παιδεία!  Όχι Βία!

COMENIuS REGIO ΕΛΛΑΔΑΣ- ΚΥΠΡΟΥ
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λά και να αξιολογήσουν το σκεπτικό 
και τη λειτουργία του προγράμματος. 

Στην τέταρτη και τελευταία συνά-
ντηση παρουσιάστηκαν τα αποτελέ-
σματα της τρίτης συνάντησης και στη 
συνέχεια χωριστήκαμε σε ομάδες ανά-
λογα με την τάξη στην οποία ανήκου-
με. Εκεί μας δόθηκε σε χαρτί η περι-
γραφή ενός φανταστικού περιστατικού 
bullying. μέσα από αυτό, αναλύσαμε 
πρόσωπα, καταστάσεις, κίνητρα και 
συμπεριφορές. Στο τέλος, προβληματι-
στήκαμε, έτσι ώστε να παρέχουμε ιδέες 
με αφορμή το συγκεκριμένο φανταστι-
κό φαινόμενο, οι οποίες θα λειτουργή-
σουν ως αντίδοτα στο γενικότερο φαι-
νόμενο του bullying.

Χρειάζεται να αναφέρουμε πως, 
εκτός από τα δύο κύρια σώματα μαθη-
τών, υπήρξαν και η οργανωτική και η 
κριτική επιτροπή. Ύστερα από τη δεύ-
τερη συνάντηση, ένα μέλος της ομά-
δας του Σχολείου μας επιλέχθηκε ως 
μέλος της κριτικής επιτροπής. τα μέ-
λη της κριτικής και της οργανωτικής 
επιτροπής, αλλά και τα μέλη που ήταν 
υπεύθυνα για τις καλλιτεχνικές δρά-
σεις βραβεύθηκαν στην Ελληνοαμερι-
κανική Ένωση με ευρωπαϊκό βραβείο 
πρωτοποριακής Δράσης- Καλύτερης 
πρακτικής, Best Practice.

πλέον βρισκόμαστε σε αναμονή 
για την έκδοση των οριστικών συμπε-
ρασμάτων και οδηγιών για το σύνο-
λο των σχολικών μονάδων της χώρας. 
Αξίζει να τονίσουμε πως πρέπει όλοι να 
δώσουμε το παρόν σε αυτήν την προ-
σπάθεια για την καταπολέμηση του 
σχολικού εκφοβισμού και να εναρμο-
νιστούμε εμείς οι ίδιοι με όσες οδηγί-
ες μάς δοθούν, που αδιαμφισβήτητα 
θα είναι για το καλό το δικό μας και 
των συνανθρώπων-συμμαθητών μας. 
Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε 
τη σπουδαιότητα του φαινομένου του 
bullying αλλά και την κρισιμότητα της 
κατάστασης, που απαιτεί την κινητο-
ποίηση όλων. Και μάλιστα οι πρώτοι 
που θα πρέπει να το κάνουν αυτό, εί-
μαστε εμείς, μαθητές ενός Σχολείου, 
που όντας καινοτόμο, έχει ήδη ανα-
πτύξει σε ευρεία κλίμακα τον θεσμό 
των ύπευθύνων Ευημερίας werlfare 
officers, για την προστασία των αδύ-
ναμων συμμαθητών μας.

Σταμάτης Κουλούρης, Γ2

Μουσική
Η μουσική συναντάται παντού 

στην καθημερινότητά μας. μας 
βοηθάει να αποκαλύπτουμε τις 

πιο βαθιές πτυχές της ψυχής μας και μας 
προκαλεί συναισθήματα όπως λύπη, χα-
ρά, γαλήνη…

Ακόμη, μας συντροφεύει σε όλες τις 

στιγμές της ζωής μας και είναι τρόπος 
επικοινωνίας, δηλαδή μία παγκόσμια 
γλώσσα που ενώνει τους ανθρώπους. 
Έρευνες έχουν αποδείξει πως έχει ευερ-
γετικές ικανότητες ως προς την καταπο-
λέμηση του πόνου. Επιπρόσθετα, βοη-
θάει στη βελτίωση της μνήμης.

Ειπώθηκαν για τη μουσική:

Εκεί που τελειώνει η 
ισχύς των λέξεων αρχί-
ζει αυτή της μουσικής.

ΡίΧΑΡΝΤ ΒΑΓΚΝΕΡ

Αν η μουσική είναι 
η τροφή της αγάπης, 
παίξε κι άλλο.

ΓΟυίΛίΑΜ ΣΑίΞΠΗΡ

Η μουσική ξεπλένει την 
ψυχή από την σκόνη 
της καθημερινότητας.
ΜΠΕΡΘΟΛΝΤ ΟυΕΡΜΠΑΧ

Παγκόσμια ημέρα Μουσικής

Η παγκόσμια Ημέρα μουσικής κα-
θιερώθηκε το 1982. Σήμερα απο-

τελεί ένα ευρωπαϊκό γεγονός που διε-
ξάγεται κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου σε 

22 χώρες της Ευρώπης. Εκεί συγκεντρώ-
νονται ερασιτέχνες και επαγγελματίες 
μουσικοί, οι οποίοι παρουσιάζουν συ-
ναυλίες με κάθε είδους μουσική.

το ώδείο του σχολείου μας
το Ωδείο του Σχολείου μας προσφέ-

ρει μουσική παιδεία στους μαθητές, οι 
οποίοι διδάσκονται από καθηγητές με 
πλούσια διδακτική εμπειρία. Επιπλέον, 
όσοι από αυτούς το επιθυμούν προετοι-
μάζονται, ώστε να ακολουθήσουν την 
τέχνη της μουσικής σε πανεπιστημιακό 
επίπεδο. τέλος, στους μαθητευόμενους 
δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν 
σε συναυλίες που γίνονται κατά τη διάρ-

κεια του σχολικού έτους. Η εμπειρία αυ-
τή ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους και 
καλλιεργεί τα ερεθίσματά τους.

Οι μουσικές εκδηλώσεις του σχολείου μας
Κάθε χρόνο, στις 7 Μαρτίου, στο 

Θέατρο του Σχολείου μας πραγματο-
ποιείται το «Κονσέρτο της Άνοιξης», 
στο οποίο λαμβάνουν μέρος η College 
Symphony Orchestra και οι χορωδίες. 
Στο Θέατρο Χωρέμη, επίσης, το πρό-
γραμμα «Δημιουργία παιδικής Όπε-
ρας» του Δημοτικού Κολλεγίου Αθη-
νών παρουσίασε το έργο «Εμ-φίλιος 
πόλεμος». Αντίστοιχα, στην είσοδο του 
κτηρίου Davis, και στη Βιβλιοθήκη του 

Κολλεγίου οι μαθητές της 3ης Γυμνασί-
ου: Σ. Γαζέπη, Σ. Βερυκίου, Σ. Κουλού-
ρης, Δ. μπιλή, έπαιξαν βιολί, κιθάρα και 
φλάουτο. Γενικά στο Σχολείο μας πραγ-
ματοποιούνται ποικίλες μουσικές εκδη-
λώσεις στη διάρκεια του χρόνου, πολ-
λές από τις οποίες παρουσιάζονται στο 
Χριστουγεννιάτικο Bazaar και στο πα-
νηγύρι.

Έλλη Ευαγγελοπούλου, Α5
Δήμητρα Τροβιά, Α5



20 NEA TOY ΓYMNAΣIOY • ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

το φετινό σχολικό έτος είναι αφιερωμένο στην καλλιτεχνική παράδοση 
και προσφορά του Κολλεγίου σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. Για τον 
λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια του έτους, διοργανώθηκαν πλείστες εκδη-
λώσεις και αφιερώματα στους καλλιτέχνες εργαζόμενους, πρώην εργα-

ζόμενους ή αποφοίτους του Σχολείου. 
Αξιοσημείωτη είναι η διαπίστωση 

πως το Κολλέγιο είχε παρουσία σε πολ-
λούς και διαφορετικούς τομείς της τέ-
χνης όπως αυτόν της ζωγραφικής, της 
χαρακτικής, του θεάτρου, της συγγρα-
φής και της μουσικής. Στο πλαίσιο αυ-
τό, το μαθητικό Συμβούλιο διοργάνωσε 
στις 27 Απριλίου στο Θέατρο του Κολ-
λεγίου εκδήλωση προς τιμήν καλλιτε-
χνών του Σχολείου μας που δεν ζουν 
πια. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι: Κά-
ρολος Κουν, μίνως Δούνιας, Δημήτρης 

Χορν, Βασίλης Χάρος, Γιώργος Σεβαστί-
κογλου, Αλέξης Σολωμός και Κώστας 
μαλάμος. Φυσικά από την παρουσία-
ση δε θα μπορούσε να απουσιάζει η με-
γάλη μορφή της συζύγου του ιδρυτή του 
Σχολείου μας, πηνελόπης Δέλτα. Η εκ-
δήλωση, αν μη τι άλλο, αποτέλεσε ση-
μαντικό γεγονός, αφού πραγματευόταν 
ένα θέμα, όπως η καλλιτεχνική προσφο-
ρά του Σχολείου μας, άγνωστο σε πολ-
λούς από μας. 

το Κολλέγιο άφησε και αφήνει το 

στίγμα του ανεξίτηλο και στον καλλι-
τεχνικό τομέα της χώρας. Εμείς, όντας 
μαθητές αυτού του Σχολείου και κλη-
ρονόμοι αυτού του σπουδαίου φορτίου 
καθώς και εκπρόσωποι αυτού του εξαι-
ρετικού φορέα πολιτισμού, οφείλουμε 
να μην αγνοούμε αυτή την κληρονομιά. 
Αντίθετα επιβάλλεται να την αναγνω-
ρίζουμε, να την τιμούμε, να τη σεβόμα-
στε και να τη χρησιμοποιούμε ως βά-
ση και πηγή έμπνευσης για περαιτέρω 
πρόοδο και δημιουργία όχι μόνο στον 
επιχειρηματικό κλάδο ή τον τομέα των 
Επιστημών αλλά και στον χώρο της τέ-
χνης!

Σταμάτης Κουλούρης,
Μέλος του Μαθητικού Συμβουλίου

εΚΔηλωΣη για την
Καλλιτεχνική Παράδοση του Κολλεγίου
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Ο κόσμος υπήρξε θεατής σε ένα από τα πιο βίαια και άδικα εγκλήματα τα οποία έχουν διαπραχθεί τα τελευταία χρό-
νια. Αδίστακτοι δράστες σκότωσαν στο όνομα του θρησκευτικού φανατισμού 12 αθώους δημοσιογράφους και ταυ-
τόχρονα έφεραν ένα καίριο πλήγμα σε ένα από τα τελευταία προπύργια της ελευθερίας του λόγου. Στην ελευθερία 
του τύπου και ειδικότερα στον εικαστικό χώρο της έντυπης δημοσιογραφίας που χρόνια τώρα απεικόνιζε με σατιρι-

κό και ταυτόχρονα καυστικό τρόπο τα τελευταία θέματα της επικαιρότητας. Στη γελοιογραφία.

Αναμφισβήτητα η γελοιογραφία με τη διπλή γλώσσα που 
χρησιμοποιεί, τη γλώσσα της εικόνας και τη γλώσσα των λέξε-
ων αποκτά αμεσότητα και ευρύ κοινό. μεγαλοποιεί από τη φύση 
της τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κυρίως τα ελαττώματα 
του γελοιογραφούμενου είτε αυτά αφορούν στην εξωτερική του 
εμφάνιση είτε στις πολιτικές του απόψεις, προκειμένου να ανα-
δείξει κάποιο στοιχείο και ταυτόχρονα να αφυπνίσει την κριτική 
σκέψη. Ως θέματά της λαμβάνονται συνήθως άστοχες φράσεις, 
αποτυχημένα έργα, ή υποσχέσεις, κινήσεις ακόμα και ενδυμα-
τολογικές προτιμήσεις πολιτικών ανθρώπων. Η αξία της γελοιο-
γραφίας βρίσκεται στο ευρηματικό, λεπτό και οξύ πνεύμα, συν-
δυαζόμενο με σαφήνεια και απλότητα, έτσι ώστε να προκαλείται 
αυθόρμητα στον παρατηρητή εύθυμη διάθεση αλλά παράλλη-
λα προβληματισμός και αφύπνιση. Δίνει καίρια και συνοπτικά 
αυτονόητες σκέψεις, που δύσκολα γράφονται σε πολιτικές ανα-
λύσεις. προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό της χρησιμοποιεί 
πολύ συχνά την υπερβολή, τη διακωμώδηση που 
πολλές φορές φτάνει στα όρια της γελοιοποίησης.

Και εδώ εγείρεται το ερώτημα, ποια είναι τα 
όρια της σάτιρας και σε ποιο σημείο περιορί-
ζεται η ελευθερία του λόγου; Αναντίρρητα, η 
ελευθερία της έκφρασης και διάδοσης των 
απόψεων αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 
της προσωπικότητας του ανθρώπου. Και 
με αυτή την έννοια απόψεις νοούνται οι 
ιδέες, οι προβληματισμοί, τα μηνύματα, οι 
ειδήσεις, οι εμπειρίες. Η κατάργηση ή, έστω, ο 
περιορισμός της ελευθερίας του λόγου θίγει επομέ-
νως την ίδια την ανθρώπινη προσωπικότητα… Αν ο άνθρω-
πος δεν έχει την ελευθερία να σκέπτεται, όπως επιθυμεί, και 

να ανταλλάσσει τις σκέψεις και τις ιδέες του με τους άλλους, εί-
ναι αδύνατον να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Η ελευθερία της έκφρασης όμως ασκείται υπό την επιφύλα-
ξη των γενικών κανόνων που ισχύουν για όλους τους πολίτες. 
Επομένως δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία εξύβρισης, διάδο-
σης ψευδών ειδήσεων, προσβολής προσωπικών δεδομένων και 
εξευτελισμός προσωπικών πεποιθήσεων.

Όπως ισχύουν οι συνταγματικές εγγυήσεις για το δημοσιο-
γραφικό επάγγελμα, δηλαδή το δικαίωμα στην ανωνυμία, το δι-
καίωμα στην επιλογή της ύλης, το δημοσιογραφικό απόρρητο, 
η απαγόρευση της λογοκρισίας, έτσι ισχύουν και για το κοινό η 
ορθή χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, ο σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και των πολιτικών και θρησκευ-
τικών πεποιθήσεών τους. πάνω από όλα πρέπει να υπάρχει σε-
βασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Δεν είναι λίγες οι φορές που πίσω από τη σάτιρα κρύβονται 
κοινωνικές ομάδες με ακραίες και βίαιες απόψεις, οι οποίες δε 
μένουν στην απλή αναπαραγωγή ειδήσεων, απόψεων και σχο-

λίων εστιασμένων στη σάτιρα. Δεν είναι λίγες οι φορές που 
η σάτιρα αγγίζει τα όρια της προσβολής, της δυσφήμι-

σης και της εξύβρισης. το ερώτημα των ορίων έρχε-
ται και πάλι στην επιφάνεια.

Η ελευθερία της έκφρασης πρέπει, λοι-
πόν, να αποτελέσει ασπίδα της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, τη βάση για μια κοινωνία που 
σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, που επι-

διώκει τον διάλογο και τη συναίνεση, και θα 
καταδείξει την αξία της προσωπικότητας του 

ανθρώπου.
Σήλια Γαζέπη, Γ4

Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και 
της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρα-
νομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας
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ο τριακονταετής αγώνας για την   επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα

Η επιστροφή των Γλυπτών του παρθενώνα στη 
γενέτειρά τους δεν αποτελεί μόνο υπόθε-
ση των Ελλήνων αλλά ολόκληρου του πολι-
τισμένου κόσμου. Η Διεθνής εκστρατεία για 

τον επαναπατρισμό των γλυπτών ξεκίνησε πριν τριάντα 
χρόνια από τη μελίνα μερκούρη με το βασι-

κό επιχείρημα ότι η περίπτωση των Γλυπτών 
του παρθενώνα είναι μοναδική, αφού 

πρόκειται για «διαμελισμό μνημείου»!
Στον πολυετή αυτόν αγώνα της 
Ελλάδας, κατά καιρούς συστρα-

τεύονται προσωπικότητες 
των γραμμάτων και της 

τέχνης, όπως πρόσφα-
τα ο «αστέρας» του 

Χόλιγουντ, τζορτζ 
Κλούνεϊ και η εντυ-
πωσιακή σύζυ-
γος του, δικηγόρος 

Αμάλ Αλαμουντίν, οι 
οποίοι έστρεψαν ξανά 

τους προβολείς της δη-
μοσιότητας στο ελληνι-
κό αίτημα για επιστρο-
φή των Γλυπτών.

Ας δούμε, όμως, 
πώς εξελίσσεται αυτός 
ο αγώνας μέσα στην 

τριακονταετία και πώς 
από τη μελίνα μερκούρη 

και τον Ζυλ ντασέν, φτάσαμε στον 
τζορτζ Κλούνεϊ και την Αμάλ Αλαμου-

ντίν…
Το 1982 η Μελίνα Μερκούρη προσέρχεται στη 

Γενική Διάσκεψη της UNESCO και για πρώτη φορά 
εξηγεί ότι τα Γλυπτά του παρθενώνα, τα οποία βρί-
σκονται στο Βρετανικό μουσείο, δεν αποτελούν ένα 
αυθύπαρκτο «έργο τέχνης», όπως, για παράδειγμα η 
Αφροδίτη της μήλου ή η νίκη της Σαμοθράκης που 
βρίσκονται στο μουσείο του Λούβρου, αλλά προέρ-
χονται από τον τεμαχισμό και κατακερματισμό ενός 
και του αυτού μνημείου.

Η μελίνα, με την εκρηκτική της παρουσία, από 
το παρίσι όπου βρίσκεται, απευθύνεται στα διε-
θνή MME για να τους επιστήσει την προσοχή: 
«πρέπει να καταλάβετε τι σημαίνουν τα μάρ-
μαρα του παρθενώνα για μας. Είναι το καμάρι 

μας. Είναι οι θυσίες μας. Είναι το υπέρτατο σύμ-
βολο ευγένειας. Είναι φόρος τιμής στη δημοκρατι-
κή φιλοσοφία. Είναι η φιλοδοξία και το όνομά μας. 
Είναι η ουσία της ελληνικότητάς μας».

Στην αρχή, η μελίνα αγωνίζεται μόνη, με συ-
μπαραστάτες τον σύζυγό της και διάσημο σκη-
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νοθέτη, Ζυλ ντασέν, και μια 
ομάδα αρχαιολόγων και αν-
θρώπων από τον χώρο των 
Γραμμάτων και των τεχνών. 
Όσο και εάν φαίνεται παρά-
δοξο, η μελίνα με τον Ζυλ δη-
μιουργούν τον πρώτο «πυρή-
να» στο Λονδίνο. μια ομάδα 
διανοούμενων φίλων της Ελ-
λάδας ιδρύουν τη «Βρετανική 
Επιτροπή για την Επιστροφή 
των μαρμάρων του παρθε-
νώνα». Ο καθηγητής Robert Browning, 
επίτιμος διδάκτωρ κλασικής φιλολογί-
ας του πανεπιστημίου του Λονδίνου και 
πρώτος πρόεδρος της Επιτροπής, δηλώ-
νει λίγα χρόνια μετά: «Από την αρχή εί-
χαμε πεισθεί ότι ο δρόμος για την επιτυ-
χία δεν θα ήταν η σύσταση μιας μεγάλης 
οργάνωσης αλλά, αντίθετα, η επιδίω-
ξη εκτεταμένων επαφών με πολιτικούς, 
δημοσιογράφους, πανεπιστημιακούς, 
συγγραφείς, νομικούς και άλλους, που 
θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κοι-
νή γνώμη και πάνω απ’ όλα τη θέση του 
Κοινοβουλίου, αφού μόνο το Κοινοβού-
λιο μπορούσε να αποφασίσει για την επι-
στροφή των μαρμάρων στην Ελλάδα».

Ανάλογες Επιτροπές διανοουμένων 
συστήνονται στην Αυστραλία και τον 
Καναδά…

Τον Οκτώβριο του 1984 η Ελλάδα 

υποβάλλει επίσημο 
αίτημα για την επιστροφή των Γλυ-

πτών του παρθενώνα και τον Απρί-
λιο του ίδιου έτους η βρετανική πλευ-
ρά απορρίπτει το ελληνικό αίτημα.

Από το 1987 η επιστροφή των Γλυ-
πτών του παρθενώνα έχει ενταχθεί 
στην επίσημη ατζέντα των θεμάτων 
της UNESCO και συζητείται ανά δι-
ετία στις συνεδριάσεις της Διακυβερ-
νητικής Επιτροπής.

Ωστόσο, καθώς τα χρόνια περνούν, 
ολοένα και περισσότεροι σκεπτόμενοι 
πολίτες απ’ όλον τον κόσμο, εκφρά-
ζουν την αντίθεσή τους στο να παρα-
μένουν τα Γλυπτά στη μουντή και πα-
γερή αίθουσα Duveen του Βρετανικού 
μουσείου.

το 2002 δεκατέσσερις Βρετανοί 
βουλευτές, ανάμεσά τους και ο πρώ-
ην υπουργός και πρόεδρος του τμήμα-
τος πολιτισμού της Βουλής των Κοινο-
τήτων, τόνι μπανκς, ζητούν από την 
αγγλική κυβέρνηση να επιστρέψει τα 
Γλυπτά… Η κίνηση ονομάζεται «ύπο-
στηρικτές του παρθενώνα 2004».

Αστραπιαία ήταν η αντίδραση από 
τον τότε διευθυντή του Βρετανικού 
μουσείου, Ρόμπερτ Άντερσον, ο οποί-
ος με άρθρο του στους «Times», ξεκα-
θαρίζει ότι «τα μάρμαρα δεν φεύγουν 
από το μουσείο»! το ίδιο έτος και ενώ 
προχωράει η ανέγερση του μουσείου 
της Ακρόπολης, η ελληνική κυβέρνηση 

κάνει «στροφή» στη στρατηγική της, 
διατυπώνοντας την πρόταση του δα-
νεισμού των Γλυπτών για 100 χρόνια! 
το Βρετανικό μουσείο απορρίπτει 
και την πρόταση του μακροχρόνιου 
δανεισμού!

Τον Ιούνιο του 2009 εγκαινιάζε-
ται το νέο μουσείο της Ακρόπολης. 
με τη λειτουργία του καταρρίπτε-
ται αυτομάτως το επιχείρημα του 

Βρετανικού μουσείου περί μη ασφα-
λούς φύλαξης των Γλυπτών του παρ-
θενώνα στην Αθήνα! Κατά την τελετή 
των εγκαινίων, ο τότε υπουργός πολι-
τισμού και μετέπειτα πρωθυπουργός, 
Αντώνης Σαμαράς, σε μια συμβολική 
κίνηση που μεταδόθηκε σε ολόκληρο 
τον κόσμο, τοποθετεί κομμάτι μαρμά-
ρου που επεστράφη από το μουσείο 
του Βατικανό, στη μετόπη του παρ-
θενώνα.

Ο αγώνας για την επιστροφή των 
Γλυπτών είναι μακρύς και δύ-

σκολος. Η μελίνα είχε απόλυτη επί-
γνωση των δυσκολιών, γι’ αυτό και κά-
ποια στιγμή δηλώνει: «Ελπίζω να δω 
τα μάρμαρα πίσω στην Αθήνα προ-
τού πεθάνω. Αν όμως έρθουν αργότε-
ρα, εγώ θα ξαναγεννηθώ…»! Και μαζί 
της και η Ελλάδα! 

Σοφία Βερυκίου, Γ4

ο τριακονταετής αγώνας για την   επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα
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το νέο έκθεμα του μμουσείου δεν εί-
ναι αρχαίο. Είναι ένα διόραμα της 
Ακρόπολης όπως ήταν στα χρόνια 
της ακμής της, φτιαγμένο εξ ολο-

κλήρου από Lego. Οι κεντρι κές σκηνές δράσης 
λαμβάνουν χώρα στο Ηρώδειο, όπου ο’Ελτον 
τζον δίνει συναυλία, όπως ακριβώς το 2000, 
στον παρθενώνα, με τον λόρδο Έλγιν να έχει 
σκαρφαλώσει σε μια σκαλωσιά αφαιρώντας 
κομμάτια από τις μετόπες, αλλά και στη γω-
νιά όπου ο μέ γας Αλέξανδρος προσφέρεται 
να κάνει στον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Διογέ-
νη τον Κυ νικό ό,τι χάρη θέλει, για να λάβει την 
απάντηση: «να καθίσεις στην άκρη, 
γιατί μου κρύβεις τον ήλιο».

Δημιουργός της μακέτας είναι ο 
Ράιαν μακ νατ, μοναδικός πιστο-
ποιημένος κατα σκευαστής της Lego 
στο νότιο ημισφαίριο, που ζει και ερ-
γάζεται στην Αυστραλία. το πολυ-
βραβευμένο του portfolio περιλαμ-
βάνει, εκτός από την τριλογία των 
ιστορικών μνημείων του Κολοσσαί-
ου, της Ακρόπολης και της πομπη-
ίας, ψηφιδωτά από ταινίες με τον 
τζέιμς μποντ, διάσημους ουρανοξύ-

ακρόπολη από

στες, μέχρι και μοντέλα εμπορικών 
πλοίων, αεροπλάνων και αυτοκι-
νήτων. Όταν επικοινωνήσαμε μα-
ζί του, κατασκεύαζε το μεγα λύτερο 
λουλούδι από Lego στον κόσμο, με 
αφορμή μια έκθεση κηπουρικής. 
«Η σημα ντικότερη δυσκολία που 
αντιμετώπισα στην περίπτωση 
της Ακρόπολης», μας λέει ο ίδιος, 
«ήταν ότι έπρεπε να προσαρμόσω 
τους ναούς, τα μνημεία, τα κτίρια 
και τα αγάλ ματα σε ένα χώρο εξαι-
ρετικά μικρών διαστάσεων». την 
έμπνευσή του άντλησε από το βι-
βλίο «παρθενώνας» της Βρετα-
νίδας πανεπιστημιακού κλασικής 
αρχαιολογίας μέρι μπέαρντ, ενώ 
συνεργάστηκε στενά με τους ιστο-
ρικούς του μουσείου Nicholson 

του Σίδνεί, Κρεγκ μπάρκερ και 
μάικλ τέρνερ.

Αφού η μακέτα εκτέθηκε για 
ένα χρόνο στο μουσείο Nicholson, 
μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου 
έγινε και πάλι δεκτή με μεγάλο εν-
θουσιασμό από τους επισκέπτες, 
μι κρούς και μεγάλους. «Ήταν τι-
μή μου να μεταφερθεί το έργο στον 
τόπο καταγωγής του. Στο μέλλον, 
θα ήθελα πολύ να μεταφέρω στον 
μαγικό κόσμο των Lego αρχαιοελ-
ληνικά αγάλματα, όπως τον έφιπ-
πο ανδριάντα του μεγάλου Αλε-
ξάνδρου», μας λέει ο δη μιουργός 
της, ενώ ο μάικλ τέρνερ, διευθυ-
ντής του μουσείου, συμπληρώ-
νει: «Όταν επικοινώνησε μαζί μας 
το μουσείο της Ακρόπολης για να 
εξετάσουν κατά πόσο θα μπορού-
σαν να τη δανεισθούν, εμείς τους 
είπαμε «όχι απλώς μπορείτε να τη 
δανειστεί τε, σας τη χαρίζουμε!».

Σύντομα, στον χώρο του μου-
σείου θα διοργανωθούν εργαστή-
ρια, που θα δώσουν την ευκαιρία 
στα παιδιά να πειραματιστούν με 
τα αγαπημένα τους τουβλάκια αλ-
λά και να επεκτείνουν τις γνώσεις 
τους για το κορυφαίο αρχαιολογι-
κό μνημείο της χώρας.

Ηλέκτρα Νικολοπούλου, Α2
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«Graffiti» είναι η αναγραφή κειμένου όπως συνθημάτων ή ζωγραφικής σε 
επιφάνειες που συνήθως βρίσκονται σε δημόσιους χώρους (συνήθως σε τοίχους). 
τα graffiti είναι ένα κράμα οπτικής και λεκτικής έκφρασης, που ενσωματώνει 
το αισθητικό με το ακαλαίσθητο, το φανταχτερό με το ευφυές, το απαγορευμέ-
νο με την αστική παράδοση. Εκφράζει την προσωπική αγωνία που μετατρέπε-
ται σε συλλογική, την ανωνυμία με την τεχνική που μαρτυρεί την ιδεολογική 
τοποθέτηση, η οποία πασχίζει να αφυπνίσει, να τέρψει, να προκαλέσει, να προ-
βληματίσει. παρέχει την ευκαιρία σε περιθωριακές ομάδες να εκφραστούν, σε 
παράτολμα ή αμφιλεγόμενα μηνύματα να διατυπωθούν και αναδεικνύει στη δη-
μόσια σφαίρα ειδήσεις, περιστατικά, απόψεις, συνθήματα, που αγνοήθηκαν από 
τα μ.μ.Ε. Οι ελληνικοί όροι που περιγράφουν εν μέρει το γκράφιτι είναι τοιχο-
γράφημα, ακιδογράφημα. Στην αργκό των γκραφιτάδων η πράξη τού να κάνεις 
γκράφιτι λέγεται συνήθως «βάψιμο».

To γκράφιτι που σημαδεύει τις επι-
φάνειες της πόλης είναι ο απόγονος 
των συμβόλων και εικόνων που βρέ-
θηκαν στις σπηλιές της προϊστορικής 
περιόδου και στόχο είχαν την υπενθύ-
μιση της ανθρώπινης ύπαρξης στον 
χώρο αλλά και την επικοινωνία. Η τέ-
χνη αυτή του εφήμερου ή αλλιώς η τέ-
χνη του δρόμου, σε κάθε μορφή της κα-
τακλύζει τα τελευταία χρόνια όλο και 
περισσότερο τον αστικό πολεοδομικό 
χώρο.

To graffiti στη σύγχρονη Ελλάδα 
μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει από 
την περίοδο της κατοχής με συνθήμα-
τα κατά των Γερμανών. Αργότερα, στη 
μεταπολεμική περίοδο και ιδιαίτερα 

στη χούντα, το σύνθημα πήρε τη μορ-
φή της αντίστασης. Η μεταπολίτευση 
χαρακτηρίστηκε από πολιτικά ή αναρ-
χοαυτόνομα συνθήματα. Σήμερα ρα-
τσιστικά, οικολογικά, θρησκευτικά, 
αθλητικά, αναρχικά συνθήματα συνε-
χίζουν την παρουσία τους στους τοί-
χους των ελληνικών πόλεων.

Graffiti με εικόνες εμφανίζονται το 
1990 στα τρένα των ΗΣΑΠ και 
του ΟΣΕ. το μετρό «παίρνει σει-
ρά», αποτελώντας τη μεγαλύ-
τερη πρόκληση για τους πα-
ράνομους writers. τα έργα 
τους, όμως, δεν εμφανίστη-
καν ποτέ μπροστά στα μάτια 
των επιβατών, αφού τα βα-

γόνια αποσύρονταν και καθαρίζονταν 
αμέσως.

τέλος, θα έλεγα ότι αναμφισβήτη-
τα τα γκράφιτι είναι η τέχνη του δρό-
μου. Είναι κραυγές αποτυπωμένες συ-
νήθως με σπρέι από ομάδες νέων που 
επιθυμούν να δώσουν το στίγμα τους 
στην ανώνυμη μουντάδα της πόλης. 
πολλοί είναι αυτοί που δεν τους αρέ-
σουν και τα θεωρούν μουντζούρες, θε-
ωρούν τους γκραφιτάδες «βάνδαλους» 
που καταστρέφουν την αισθητική όψη 
της πόλης και τα έργα τους «βρομιές» 
στους τοίχους των κτιρίων. Από την 
άλλη μεριά, το γκράφιτι αναγνωρίζε-
ται πλέον από ένα μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού, ειδικά από τις νεότερες 
ηλικίες, ως μορφή τέχνης. Οι δημοτι-
κές αρχές των πόλεων βρίσκονται συ-
χνά σε δίλημμα. Στη Λειψία, για παρά-
δειγμα, αποφάσισαν να ανακηρύξουν 
διατηρητέα κάποια γκράφιτι, που εί-
χαν κατά τη γνώμη αρκετών, καλλι-

τεχνική αξία. Αντίθετα, όλοι 
είναι σύμφωνοι ότι επιβάλ-
λεται η απομάκρυνση των 
γκράφιτι από μνημεία, δη-

μόσια γλυπτά και χώρους 
πολιτιστικού και ιστορι-
κού ενδιαφέροντος.

Άννα-Κατερίνα Λελεδάκη, Γ4

αστική τέχνη
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Πολλοί άνθρωποι αγαπούν τα πτηνά, αλλά είναι σπάνιο αυτή η «αγάπη» 
να βρει ανταπόκριση. Όμως η οκτάχρονη Gabi Mann από το Σιάτλ εί-
ναι πιο τυχερή από τους περισσότερους. Η Gabi ταΐζει τα κοράκια στον 
κήπο της και αυτά τις φέρνουν «δώρα» ως αντάλλαγμα. Όλα αυτά τα 

αντικείμενα τα αποθηκεύει σ’ ένα κουτί και είναι η πιο πολύτιμη συλλογή της.

«μπορείτε να δείτε, αλλά μην αγ-
γίζετε», είπε χαράκτηριστικά, όταν μας 
άνοιξε το κουτί. Στο εσωτερικό του 
κουτιού υπήρχαν σειρές των μικρών 
αντικειμένων σε διαφανείς πλαστικές 
σακούλες.

μια σακουλίτσα περιέχει μικρά 
κομμάτια καφέ γυαλιού που έχουν 
υποστεί λείανση λόγω της θάλασσας. 
«Χρωματιστό γυαλί μπύρας», τα περι-
γράφει η Gabi.

Κάθε αντικείμενο βρίσκεται στην 
ατομική του συσκευασία και κατηγο-
ριοποιημένο. Η Gabi τραβά ένα μαύρο 
φερμουάρ από ένα σακουλάκι με ετικέ-
τα και μας το δείχνει. «το έχουμε κρα-
τήσει σε καλή κατάσταση», λέει, προ-
τού εξηγήσει ότι αυτό το αντικείμενο 
είναι ένα από τα αγαπημένα της. Επί-
σης στο κουτί υπάρχει μια μικρογρα-
φία μιας ασημένιας μπάλας, ένα μαύρο 
κουμπί, ένας μπλε συνδετήρας, μια κί-
τρινη χάντρα, ένα ξεθωριασμένο μαύ-
ρο κομμάτι αφρολέξ, ένα μπλε κομμάτι 
Lego, και ο κατάλογος των αντικειμέ-
νων συνεχίζεται. πολλά από αυτά είναι 
βρώμικα, αλλά για την Gabi αυτά τα 
πράγματα είναι πιο πολύτιμα και από 
το χρυσό. Κάθε στοιχείο αυτής της συλ-
λογής ήταν ένα δώρο στη Gabi από τα 
κοράκια. Η Gabi κρατάει μια μαργαρι-
ταρένια χρωματιστή καρδιά που είναι 
και το αντικείμενο που έχει τη μεγαλύ-
τερη αξία στην περίεργη αυτή συλλο-
γή της και όπως λέει η μικρή: «έτσι μου 
δείχνουν πόσο μ’ αγαπάνε.»

Η σχέση της Gabi με τα κοράκια 

ξεκίνησε κατά λάθος το 2011. Εκεί-
νη ήταν τεσσάρων χρονών και συνή-
θιζε να ρίχνει διάφορα τρόφιμα από 
το μεσημεριανό της στον δρόμο προς 
τη στάση του λεωφορείου. Σύντομα, 
τα κοράκια την περίμεναν κάθε από-
γευμα ελπίζοντας ότι η Gabi θα τα τα-
ΐσει. Τη μητέρα της Gabi, Λίζα, δεν την 
ένοιαζε που τα κοράκια κατανάλωναν 
τα περισσότερα από τα σχολικά γεύ-
ματα που ετοίμαζε για την Gabi. «μου 
αρέσει που αγαπάει τα ζώα και που εί-
ναι πρόθυμη να μοιραστεί», λέει, ενώ 
παραδέχεται ότι ποτέ δεν είχε προσέ-
ξει τα κοράκια, μέχρι που η κόρη της 
άρχισε να ενδιαφέρεται. «Ήταν ένα εί-
δος μεταμόρφωσης. Δεν σκέφτηκα πο-
τέ για τα πουλιά.»

Το 2013 η Gabi και η Lisa άρχισαν 
να προσφέρουν τροφή καθημερινά, και 
όχι απλώς να πετούν διάφορα αποφά-
για. Κάθε πρωί γεμίζανε το birdbath 
στην αυλή με φρέσκο νερό και «εφο-
δίαζαν» τις ταΐστρες με φιστίκια. Ακό-
μα, η Gabi έριχνε χούφτες από τροφή 
για σκύλους στο γρασίδι. Καθώς ερ-
γάζονταν, κοράκια συγκεντρώνονταν 
στις τηλεφωνικές γραμμές, κράζοντας. 
Όταν είχαν πια υιοθετήσει αυτήν τη 
ρουτίνα, τα δώρα άρχισαν να εμφανί-
ζονται. τα κοράκια έτρωγαν 
όλα τα φιστίκια από την 
ταΐστρα και μετά άφη-
ναν γυαλιστερά μπιχλιμπίδια 
στον άδειο δίσκο: ένα σκουλαρίκι, 
ένα μεντεσέ, μια γυαλισμένη πέ-
τρα. Σποραδικά εμφανίζονταν κά-

τι λαμπερό και αρκετά μικρό να χωρέ-
σει στο στόμα ενός κόρακα.

μια φορά ήταν ένα μικρό κομμάτι 
μετάλλου με τη λέξη «καλύτερη» τυ-
πωμένο πάνω του. «Δεν ξέρω αν εξα-
κολουθούν να έχουν το μέρος που λέ-
ει «φίλη», η Gabi γελάει, διασκεδάζει 
με τη σκέψη ότι ένα κοράκι μπορεί να 
φοράει ένα κολιέ που να συμπληρώνει 
τη φράση «καλύτερη φίλη». Δεν παρα-
δίδουν όλα τα κοράκια λαμπερά αντι-
κείμενα. μερικές φορές δίνουν το είδος 
του δώρου που θα έδιναν στον σύντρο-
φό τους. Έτσι, σε κάποιους ανθρώπους, 
τα δώρα τους είναι νεκρά πουλιά.

Η Λίζα, η μαμά της Gabi, φωτο-
γραφίζει τακτικά τα κοράκια και κά-
νει διαγράμματα συμπεριφοράς με τις 
αλληλεπιδράσεις τους. το πιο κατα-
πληκτικό δώρο ήρθε μόλις πριν από 
λίγες εβδομάδες, όταν έχασε ένα κα-
πάκι του φωτογραφικού φακού σε ένα 
κοντινό σοκάκι, ενώ φωτογράφιζε έναν 
φαλακρό αετό, ο οποίος έκανε κύκλο 
πάνω από τη γειτονιά.

Η Gabi με τη Λίζα δεν χρειάστηκε 
να το ψάξουν, καθώς βρισκόταν στην 
άκρη του birdbath. το επέστρεψαν τα 
κοράκια! Η Λίζα συνδέθηκε στον υπο-
λογιστή της και είδε τι είχε καταγρά-
ψει η κάμερα των πουλιών. ύπήρχε το 
κοράκι, όπως και η ίδια υποψιαζόταν. 
«μπορείτε να δείτε να το φέρνει στην 
αυλή. το πηγαίνει στο birdbath και ξο-
δεύει πραγματικά πολύ χρόνο για να 
ξεπλύνει το καπάκι του φακού.»

«Είμαι σίγουρη ότι ήταν εκ προθέ-
σεως» χαμογελάει η Λίζα. «μας πα-

ρακολουθούν όλη την ώρα. 
Είμαι σίγουρη ότι ήξεραν 
ότι έπεσε. Είμαι σίγουρη 

ότι αποφάσισαν ότι ήθελαν 
να το επιστρέψουν.»

το κορίτσι
που παίρνει
δώρα
από τα πτηνά

Άρτεμις Κρομμύδα, Β8



Πράγματι. Η ενδυμασία αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο της εξω-
τερικής εμφάνισης ενός ανθρώπου. μάλιστα επηρεάζει ιδιαίτερα την 
πρώτη εντύπωση που δίνεται, αφού αναμφισβήτητα η ενδυμασία προ-
βάλλει τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα και τον ψυχισμό του ατό-

μου.
Ανατρέχοντας στο παρελθόν, συ-

ναντάμε τον άνθρωπο καλυμμένο με 
προστατευτικά εύκαμπτα υλικά προ-
κειμένου να αντεπεξέλθει στις αντί-
ξοες καιρικές συνθήκες ήδη από την 
παλαιολιθική εποχή. Ακόμα και τότε, 
όμως, οι ενδυματολογικές του επιλογές 
συνέτειναν στην ανάδειξη της ομορ-
φιάς, της ρώμης και της επιβολής του. 
με την πάροδο του χρόνου, τη βελτί-
ωση των συνθηκών διαβίωσης και την 
πνευματική του εξέλιξη, η ενδυμασία 
δεν αποτελούσε μόνο μέσο προστασίας 
του, αλλά και στοιχείο που υποδήλωνε 
το κοινωνικό σύνολο και το πολιτισμικό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσε. με 
την άνοδο του βιοτικού επιπέδου η εν-
δυμασία εξελίχθηκε σε μορφή τέχνης. 
μαζί με άλλες εφαρμοσμένες τέχνες, 
όπως την κεραμική, την επιπλοποι-
ία, την κοσμηματοποιία αποτέλεσαν 
πηγές καλλιτεχνικής δημιουργίας και 
εξέφραζαν την εποχή στην οποία ανα-
πτύχθηκαν, παράγοντας αντικείμενα 
με διαφορετική αισθητική προσέγγι-
ση και ιδεολογικό συμβολισμό.

Στην αρχαιότητα το ένδυμα χα-
ρακτηρίζεται από τη λιτότητά του και 
όπως λέει ο Όμηρος: «είναι λαμπερό, 
λευκό και μακρύ». Στη Βυζαντινή επο-
χή υποδήλωνε την οικονομική κατά-

σταση του ατόμου, το επάγγελμα, την 
ηλικία και το φύλο του. τα μεσαία και 
κατώτερα στρώματα φορούν κατά κα-
νόνα λινά ή μάλλινα ρούχα, πιο κοντά 
σε μήκος σε σχέση με αυτά της ανώ-
τερης τάξης, για να έχουν μεγαλύτε-
ρη ελευθερία κινήσεων. Η ανώτερη τά-
ξη φορά μακριά ενδύματα από ακριβές 
πρώτες ύλες.

με την εμφάνιση των θρησκευτι-
κών δογμάτων, ο ρουχισμός επιφορτί-
ζεται με την ευθύνη της ανάδειξης του 
ηθικού και ενάρετου βίου, τόσο των πι-
στών όσο και των κληρικών. Βέβαια, η 
ιεραρχία και η οργάνωση νομοθετικής 
και εκτελεστικής εξουσίας αντικατο-
πτριζόταν πρωτίστως στα ενδύματα 
των επιμέρους αξιωματούχων.

Στον 20ό αιώνα η ενδυμασία απο-
κτά ιδιαίτερη σημασία καταλήγοντας 
να γίνει πρωταρχικό μέσο έκφρασης 
του ανθρώπου τόσο σε επικοινωνιακό 
όσο και πολιτισμικό επίπεδο. Η σχέση 
ενδυμασίας και τέχνης γίνεται μάλιστα 
τόσο στενή, ώστε ο σχεδιασμός ενδυ-
μάτων γίνεται ένας ζωτικός τομέας της 
οικονομίας, ενώ παράλληλα οι σχεδι-
αστές εμπνέονται από έργα τέχνης. 
Σύγχρονες ενδυματολογικές επιλο-
γές στον δυτικό πολιτισμό εκφράζουν 
κοινωνικές ανατροπές και πρωτοστα-

τούν σε κοινωνικούς αγώνες. το παντε-
λόνι, το μαύρο φόρεμα ή το μαντήλι 
στην περίπτωση των γυναικών, όπως 
το κουστούμι, το ράσο ή το καπέλο 
στην περίπτωση των ανδρών, η ενδυ-
μασία των Hippies τη δεκαετία του ‘60 
και των Rappers στα Ghetto της Αμερι-
κής, έγιναν σύμβολα που φανερώνουν 
την κοινωνική, την οικογενειακή κατά-
σταση, τη θρησκεία, την ιδεολογία.

Ως σύμβολα πια λειτουργούν για 
την αναπαράσταση μιας ιδέας, είτε αυ-
τή είναι η εθνική συνείδηση ή η κοινω-
νική ταυτότητα του ανθρώπου. Αποτε-
λούν μήνυμα του ανθρώπου προς τον 
κοινωνικό του περίγυρο. Είναι μήνυ-
μα του ψυχισμού του, της σκέψης του, 
της συναισθηματικής του κατάστασης, 
αλλά ταυτόχρονα και μέσο έκφρασης 
των αντιλήψεών του. Ως σύμβολα βο-
ηθούν στη διατύπωση της θέσης κάθε 
ανθρώπου για την πολιτική, την κοινω-
νία, την παιδεία, τη θρησκεία και κάθε 
ηθική αξία.

Ως σύμβολα δεν πρόκειται να επι-
φέρουν τη δικαίωση των απόψεών μας. 
Χρειάζεται ευσυνειδησία, δύναμη και 
θέληση για να επιτευχθεί ο σκοπός αυ-
τός. Αν όμως δεχθούμε ότι ο τρόπος 
ένδυσης είναι μια προσωπική επιλο-
γή, τότε πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι 
είναι ένας σημαντικός τρόπος έκφρα-
σης και ελευθερίας της προσωπικότη-
τας κάθε ανθρώπου.

Σήλια Γαζέπη, Γ4

CasualSmart

Dr
ess

cod
e:

«Αν σωπαίναμε και δε μιλούσαμε,
τα ρούχα μας και το σώμα μας
θα πρόδιδαν τη ζωή που ζούμε».

Shakespeare. “Coriolanius”
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Λένε ότι μια φωτογραφία αξίζει χίλιες λέξεις. Όμως η φωτογραφία του 
13χρονου Αφροαμερικανού Vidal Chastanet σίγουρα αξίζει πολύ πε-
ρισσότερα. Ο Vidal δεν είναι ούτε ηθοποιός, ούτε μοντέλο, ούτε παιδί-
θαύμα, ούτε ανήκει σε κάποια βασιλική οικογένεια. Είναι ένα «δέντρο» 

που μεγαλώνει μέσα στις κακουχίες μιας φτωχής και επικίνδυνης γειτονιάς του 
μπρούκλιν. μια μέρα ένας διάσημος φωτογράφος, ο Brandon Stanton, που δι-
ατηρεί ένα blog με τον τίτλο «Άνθρωποι της νέας ύόρκης», έπεσε πάνω σ’ αυ-
τό το 13χρονο δέντρο και το φωτογράφησε. 

Ο φακός του Stanton «έπιασε» ένα 
σχεδόν αδιόρατο χαμόγελο στο πρό-
σωπο του Vidal, που φωτογραφήθηκε 
με φόντο τα πολυώροφα και ομοιόμορ-
φα μπλοκ διαμερισμάτων της γειτονιάς 
του.

το μέλλον των παιδιών αυτής της 
γειτονιάς είναι δυστυχώς προδιαγε-
γραμμένο από τη φτώχεια και τη βι-
αιότητα της καθημερινότητάς τους. 
Ούτε τα ίδια ούτε και οι άλλοι έχουν 

ιδιαίτερες προσδοκί-
ες απ’ αυτά. ύπάρχει 
όμως ένας άνθρω-
πος σ’ αυτή τη γει-
τονιά που πιστεύ-
ει σ’ αυτά και στις 
δυνατότητες τους. 
Ο άνθρωπος αυ-
τός είναι η Nadia 
Lopez, η διευθύ-
ντρια του σχολεί-
ου του Vidal. Και ο 

Vidal μίλησε στον φωτογράφο γι’ αυ-
τήν και για το όνειρο της.

Η Nadia Lopez δε συμβιβάζεται με 

τις κυρίαρχες αντιλήψεις που βλέπουν 
τα παιδιά του σχολείου της ως χαμένες 
υποθέσεις. πιστεύει βαθιά ότι η γνώ-
ση είναι το ισχυρότερο όπλο και αγω-
νίζεται για να το πιστέψουν και οι μα-

θητές της! Ο Vidal την πίστεψε κι όταν 
ο φωτογράφος τον ρώτησε ποιος είναι 
ο άνθρωπος που τον έχει επηρεάσει 
περισσότερο απ’ όλους, εκείνος, χω-
ρίς δισταγμό, απάντησε ότι είναι η δι-
ευθύντρια του σχολείου του. Ο Vidal 
πίστεψε σ’ αυτήν γιατί εκείνη είχε πι-
στέψει προηγούμενα σ’ αυτόν! «Η δι-
ευθύντρια μας λέει ότι κάθε φορά που 
κάποιος από εμάς εγκαταλείπει το 
σχολείο, χτίζουν ένα καινούριο κελί 
στις φυλακές», είπε ο Vidal στον φω-
τογράφο και του διηγήθηκε όλα όσα 

ΕΙΠΕ:

«Η διευθύντριά 
μας λέει ότι 
κάθε φορά που 
κάποιος από εμάς 
εγκαταλείπει το 
σχολείο, χτίζουν 
ένα καινούριο κελί 
στις φυλακές...»

Μια φορά κι έναν
καιρό ένας
φωτογράφος
βρήκε ένα
δέντρο στο
Μπρούκλιν
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Ο θάνατος του εικοσάχρονου Βαγγέλη Γιακουμάκη, που συ-
γκλόνισε ολόκληρη την Ελλάδα, έφερε στο προσκήνιο το 
φαινόμενο του ενδοσχολικού εκφοβισμού, γνωστό σε όλους 
ως «bullying». Σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα πρό-

σφατης έρευνας που διεξήχθη φαίνεται ότι το πρόβλημα αυτό παίρνει 
τεράστιες διαστάσεις. πρόκειται για ένα φαινόμενο που, ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια, παρουσιάζει σημαντική έξαρση προκαλώντας ανη-
συχία τόσο στην κοινωνία όσο και στην εκπαιδευτική κοινότητα. τα 
ποσοστά της έρευνας είναι ενδεικτικά για το μέγεθος του προβλήμα-
τος και βοηθούν να αντιληφθούμε περισσότερα στοιχεία σχετικά με 
το θέμα και τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτό.

Αρχικά, σχετικά με το προφίλ των θυμάτων, φαίνεται ότι πρόκει-
ται κυρίως για παιδιά που διακρίνονται από ανικανότητα να αμυνθούν. 
πρόκειται για άτομα που το οικογενειακό τους περιβάλλον παρου-
σιάζει συχνά σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα τα παιδιά να αι-
σθάνονται ανασφαλή, ανυπεράσπιστα, με χαμηλή αυτοεκτίμηση και 
αίσθημα κατωτερότητας που τα μετατρέπουν σε εύκολο στόχο. με-
γάλο ποσοστό των θυμάτων παρουσιάζει κακή επί-
δοση στα μαθήματα. Οι περισσότεροι από αυ-
τούς μίλησαν για την εμπειρία τους κυρίως 
σε φίλους ενώ, όσοι προτίμησαν να μη μι-
λήσουν, το έκαναν είτε από ντροπή εί-
τε από φόβο. Η κυριότερη μορφή εκ-
φοβισμού που δέχονται είναι η χρήση 
κοροϊδευτικών ονομάτων και ακολου-
θούν οι χειρονομίες, τα σπρωξίματα, τα 
χτυπήματα.

τα στοιχεία που σχετίζονται με το 
προφίλ του θύτη δείχνουν ότι πρόκει-
ται για παιδιά που προέρχονται από 
οικογένειες με προβλήματα όπως αλ-
κοολισμός, εθισμός, κακή σχέση παι-
διών-γονέων και προβλήματα με τον νόμο. το μεγα-
λύτερο ποσοστό δραστών είναι αγόρια με μειωμένη σχολική επίδοση 
και άσχημες σχέσεις με καθηγητές και συμμαθητές.

Η συμπεριφορά των παιδιών που είναι μάρτυρες και παρατηρητές 
σε επεισόδια εκφοβισμού είναι συνήθως θετική απέναντι στο θύμα, 
στην πλειοψηφία τους επιλέγουν να το βοηθήσουν προσπαθώντας να 
τερματίσουν τον εκφοβισμό ή να ζητήσουν από τον δράστη να σταμα-
τήσει. ύπάρχουν όμως και περιπτώσεις μαθητών που αγνοούν το περι-
στατικό είτε γιατί φοβούνται είτε γιατί δεν ξέρουν πώς να παρέμβουν.

Επειδή το φαινόμενο είναι σύνηθες, η πλειοψηφία των μαθητών της 
χώρας μας ζητούν περισσότερη πληροφόρηση ή ενημέρωση μέσω ται-
νιών και ομιλιών, όμως θεωρούν σημαντικότερο να πληροφορούνται 
από τους ίδιους τους καθηγητές τους.

Για τη σωστή αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού είναι απαραί-
τητη η ενδυνάμωση του ρόλου των καθηγητών οι οποίοι αποτελούν 
και τον σημαντικότερο παράγοντα για την αντιμετώπιση του σχολι-
κού εκφοβισμού.

ίζαμπέλα Στεντούμη, Γ3

Μικροί θύτες
Μεγάλα θύματα

κάνει η Nadia Lopez για να τους ανοίξει νέ-
ους δρόμους και ορίζοντες. «μια φορά ζήτη-
σε από όλους τους μαθητές να σηκωθούν όρ-
θιοι και μας είπε, στον καθέναν από εμάς, ότι 
είμαστε σημαντικοί», είπε ο 13χρονος.

Ο φωτογράφος εντυπωσιάστηκε από τα 
λόγια του παιδιού για το έργο της διευθύ-
ντριας και θέλησε να τη γνωρίσει. Στη συνά-
ντηση τους, η Nadia Lopez του μίλησε για το 
σχολείο που διευθύνει (το Mott Hall Bridges 
Academy) και για το πώς, κόντρα στον άνε-
μο, προσπαθεί να κάνει τα παιδιά αυτά να 
ονειρευτούν έναν άλλο, πιο φωτεινό κόσμο 
και ζωή και να αγωνιστούν για να το πετύ-
χουν. «Αυτή η γειτονιά» λέει η διευθύντρια 
του σχολείου, «δεν περιμένει και πολλά από 
τα παιδιά». Όμως και έξω από τη γειτονιά η 
ίδια αντίληψη υπάρχει. «Όταν λες στους αν-
θρώπους ότι είσαι από το Brownsville, ζαρώ-
νουν το πρόσωπό τους» συνεχίζει η Lopez. 
«Όμως εμείς στο σχολείο, έχουμε υψη-
λές προσδοκίες από τα παιδιά». Κι αυτές οι 
προσδοκίες και ο σεβασμός αντανακλώνται 
ακόμα και στο χρώμα του σχολείου που είναι 
το μωβ. «το μωβ» λέει η διευθύντρια «είναι 
το χρώμα της βασιλείας» και η Lopez ακόμα 
και μέσα απ’ αυτό το συμβολισμό προσπα-
θεί να δείξει στους μαθητές της πόσο ξεχω-
ριστοί είναι.

το όνειρο της Lopez είναι να επισκε-
φθούν οι μαθητές της μεγαλύτερης τάξης το 
πανεπιστήμιο του Harvard για να διευρύ-
νουν τους ορίζοντές τους και να αποκτήσουν 
φιλοδοξίες. τα περισσότερα από τα παιδιά 
δεν έχουν βγει ποτέ πέρα από τη φτωχή και 
επικίνδυνη γειτονιά τους. Η φωτογραφία του 
Vidal αυτό το όνειρο υπηρέτησε. Μέσα σε 
μία εβδομάδα από την ημέρα που η φωτο-
γραφία του «ανέβηκε» στο Διαδίκτυο, συ-
γκεντρώθηκε για το σχολείο το ποσό του 1,2 
εκ. δολαρίων! Δεν ήταν κυρίως προνομιού-
χοι ή εταιρείες που έσπευσαν να ενισχύσουν 
το σχολείο του Vidal, αλλά άνθρωποι του μό-
χθου που έδωσαν από 1 έως 40 δολάρια.

με τα χρήματα αυτά θα μπορέσουν να 
οργανωθούν πολλά ταξίδια στο Harvard, 
ενώ θα χρηματοδοτηθούν θερινές δραστη-
ριότητες δέκα χρόνων για τα παιδιά και υπο-
τροφίες για τους καλύτερους μαθητές. Και 
ένας απ’ αυτούς είναι και ο Vidal, που συ-
ναντήθηκε ακόμα και με τον πρόεδρο των 
ΗπΑ.

Η συγκεκριμένη ιστορία που μοιάζει με 
παραμύθι δε μας δείχνει μόνο τη δύναμη που 
μπορεί να έχει μια φωτογραφία, αλλά και τη 
δύναμη ενός δασκάλου που, ξεπερνώντας 
όλες τις δυσκολίες, εμπνέει ένα παιδί!

Σοφία Βερυκίου, Γ4
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Σε πρόσφατη έρευνα, η χώρα μας βρέθηκε να καταλαμβάνει μια απ’τις 
τελευταίες θέσεις ανάμεσα στις χώρες τις Ευρώπης, όσον αφορά την 
υποδομή που παρέχει στα άτομα που παρουσιάζουν κάποιου είδους 
αναπηρία. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν σημαντικές ελλείψεις στους 

δημόσιους χώρους, γεγονός που καθιστά δύσκολη έως αδύνατη τη μετακίνηση 
και τη δραστηριοποίησή τους.

ύπάρχουν πάρα πολλοί άνθρω-
ποι ανάμεσά μας στους οποίους η ζωή 
δεν εξελίχθηκε ομαλά και είτε εκ φύ-
σεως είτε από κάποιο ατυχές γεγο-
νός, αντιμετωπίζουν προβλήματα κι-
νητικά, προβλήματα όρασης, λόγου 

ή επικοινωνίας. Κάποιοι από αυτούς 
απογοητεύονται και παραδίνονται σε 
απαισιόδοξες σκέψεις και συναισθή-
ματα. ύπάρχουν όμως και αρκετοί οι 
οποίοι δεν πτοούνται και αντιμετωπί-
ζουν την ατυχία τους αυτή ως αφορμή 
για να εκδηλώσουν την αγωνιστικότη-
τα και τη δύναμή τους. Δεν εγκαταλεί-
πουν ούτε τη ζωή ούτε τις δραστηριό-
τητές τους εξαιτίας του προβλήματος, 
αλλά προσπαθούν να τις βιώσουν μέ-
σα από το πρόβλημά τους. Δεν επιδι-
ώκουν να απομονωθούν από το υπό-
λοιπο κοινωνικό σύνολο ούτε θέλουν 
οι άλλοι να τους αντιμετωπίζουν μειο-
νεκτικά και φυσικά δεν επιθυμούν να 
προκαλούν τον οίκτο των υπολοίπων. 
πολύ περισσότερο αντιδρούν στην 
οποιαδήποτε ρατσιστική, απέναντί 
τους, συμπεριφορά και αντιμετώπιση.

Αυτό όμως που τελικά φαίνεται να 
τους πληγώνει περισσότερο, είναι η 
αδιαφορία τόσο της πολιτείας όσο και 
των απλών πολιτών απέναντι στις ιδι-

αίτερες ανάγκες και προβλήματα που 
πρέπει να ξεπερνούν καθημερινά για 
να διευκολύνουν τη ζωή τους. πολλοί 
από εμάς, δείχνοντας ασυνείδητη συ-
μπεριφορά, σταθμεύουμε στις ειδικές 
διαβάσεις των αναπήρων,ενώ παράλ-
ληλα, πολλά κτήρια, δημόσια και ιδι-
ωτικά, δεν διαθέτουν τις κατάλληλες 
υποδομές διευκόλυνσης της πρόσβα-
σης σε αυτά ανθρώπων με αναπηρία. 
Εξάλλου, εκτός αυτού, πολλοί προ-
σπερνούμε τα άτομα αυτά με αδιαφο-
ρία και χωρίς καμιά διάθεση να τους 
προσφέρουμε τη στοιχειώδη εξυπηρέ-
τηση ακολουθώντας τη δική μας «γρή-
γορη ταχύτητα».

Για τη διευκόλυνση των 
ανθρώπων αυτών έχει δη-
μιουργηθεί ο ΣΚΕπ (Σύν-
δεσμος Κοινωνικής Ευθύ-
νης για παιδιά και νέους).

Αν κάποιοι αναρωτιούνται, λοιπόν, 
γιατί στη χώρα μας δεν συναντούμε σε 
δημόσιους χώρους πολλούς ανθρώπους 
με αναπηρία, η απάντηση είναι ότι η 
απουσία τους δεν αποτελεί προσωπι-
κή τους επιλογή αλλά είναι αποτέλε-
σμα της συμπεριφοράς τόσο της πολι-
τείας όσο και όλων μας απέναντί τους.

ίζαμπέλα Στεντούμη, Γ3

Η Μonika Κuszynska εκπροσώπησε την Πο-
λωνία στην eurovision τραγουδώντας στο 
αναπηρικό της καρότσι το «Ξύπνα και ζήσε!», 
ενώ η Φινλανδία εκπροσωπήθηκε από το συ-
γκρότημα μουσικής πανκ PKn, τα μέλη του 
οποίου πάσχουν από σύνδρομο Down.

Άνθρωποι 2 ταχυτήτων
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γιάννης αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας μπασκε-
τμπολίστας που κατάφερε να κάνει το όνειρό 
του πραγματικότητα. Είναι 19 χρο-
νών, έχει έναν μικρότερο αδελφό 

15 χρονών, έναν ακόμα πιο μικρό 12 χρο-
νών και έναν μεγαλύτερο 22 χρονών. Ήρ-
θε στην Ελλάδα ως μετανάστης από τη Νι-
γηρία και το μεγαλύτερο διάστημα της 
ανάπτυξής του το πέρασε εδώ. Τα πρώ-
τα χρόνια πουλούσε CD και καθάριζε τα 
τζάμια αυτοκινήτων στον δρόμο. Μόλις 
έγινε 16, ξεκίνησε το μπάσκετ και απο-
δείχθηκε μεγάλο ταλέντο. Έτσι, μετά 
από δύο χρόνια, παίζοντας στον 
Φιλαθλητικό, έκανε το όνειρό 

του πραγματικότητα και στόχευε να επιλεγεί από κάποια 
ομάδα του ΝΒΑ. Τελικά, τον Ιούνιο του 2013, επιλέχθηκε 
στο νούμερο 15 του NBA DRAFT απ’την ομάδα καλοθο-

σφαίρισης, Μιλγουόκι Μπακς. Στην πρώτη του χρονιά 
απέδειξε γιατί τον επέλεξαν, πηγαίνοντας και στο Rising 

Stars Challenge αλλά και στο Skill Challenge. Τώρα δια-
νύει μία εξαιρετική δεύτερη σεζόν βάζοντας 

15 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Θα ξαναεκπρο-
σωπήσει τη χώρα μας (πάλι) στο Rising stars 
challenge και στο Dunk Contest. Έτσι, μαζί με 

τον Κώστα Παπανικολάου, τον Nick Καλάθη 
και τον Κώστα Κουφό βοηθάνε τις ομά-
δες τους να νικάνε και να είναι ένα βή-
μα πιο κοντά στα playoffs.

Χρήστος Κούγιας, Α5



Σε μόλις δύο χρόνια από σήμερα τα πρώτα ιπτάμενα αυ-
τοκίνητα θα είναι διαθέσιμα προς πώληση. μάλιστα και 
για όσους κολλάνε στην κίνηση η εταιρεία Terrafugia έχει 
τη λύση: έχει στα σκαριά ένα μοντέλο που θυμίζει ταινί-

ες επιστημονικής φαντασίας, αφού απογειώνεται και προσγειώνε-
ται κάθετα! 

Απίστευτο κι όμως αληθι-
νό! το κοντινό μέλλον μάς επι-
φυλάσσει τα πρώτα ιπτάμενα 
αυτοκίνητα που θα απογειώνο-
νται και θα προσγειώνονται κά-
θετα, λόγω των ανατρεπόμε-
νων εκτοξευτήρων! Η εταιρεία 
Terrafugia ανακοίνωσε ότι βρί-
σκεται σε εξέλιξη η κατασκευή 
του πρωτότυπου μοντέλου της 
TF-X, το οποίο θα διατίθεται από 
το 2025. Η Terrafugia συμμετέ-
χει εδώ και επτά χρόνια σε εκθέ-
σεις με τα πρωτότυπα ιπτάμενα 
οχήματά της, όπως στην έκθεση 
αυτοκινήτων της νέας ύόρκης. 
Για πρώτη φορά, όμως, παρου-
σίασε το σχέδιο ενός οχήματος 
το οποίο θα χωράει μέσα σε ένα 
γκαράζ και θα μπορεί να απο-

γειώνεται από οποιοδήποτε ση-
μείο, χωρίς να χρειάζεται διάδρο-
μο απογείωσης.

το TF-X θα μοιάζει με ένα 
μικρό τετραθέσιο αεροπλάνο με 
φτερά που θα διπλώνονται και 
τέσσερις τροχούς που θα του επι-
τρέπουν να προσγειώνεται και 
να χρησιμοποιείται σαν ένα κα-
νονικό αυτοκίνητο. Επίσης, σύμ-
φωνα με την Terrafugia, το TF-X 
θα διαθέτει υβριδικούς ηλεκτρι-
κούς κινητήρες. Η τιμή αγοράς 
αναμένεται να φτάσει τα 279.000 
δολάρια. Ακόμα θα έχει αυτονο-
μία άνω των 800 χιλιομέτρων, 
ενώ υπολογίζεται ότι η ταχύτη-
τά του θα φτάνει τα 320 χιλιόμε-
τρα την ώρα. το ιπτάμενο αυτό 
αυτοκίνητο, το οποίο επίσης δια-

θέτει δύο επιβατικούς αερόσακους και αλεξίπτωτο για 
ολόκληρο το όχημα, έκανε πέρυσι την πρώτη του δο-
κιμαστική πτήση για οκτώ λεπτά στα 1.400 πόδια. Βέ-
βαια, εκτός από τα χρήματα, οι επίδοξοι αγοραστές του 
θα πρέπει να ξέρουν και να πιλοτάρουν!

Στυλιανή Κατσιανάκη, Β8
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τα αυτοκίνητα του μέλλοντος
θα μοιάζουν με αεροπλάνα!!!



Το ποδήλατο έχει γίνει το must των τελευταίων ετών και οι εταιρείες ποδηλάτων «τρίβουν τα χέρια τους», οι σχεδιαστές 
«βάζουν τα δυνατά τους» και η τεχνολογία έχει θέσει τις υπηρεσίες της στη διάσωση του ποδηλάτη και του ποδήλα-
του (από σύστημα που ενημερώνει το αυτοκίνητο πότε ένας ποδηλάτης βρίσκεται σε σημείο που δεν τον βλέπει («τυ-
φλό σημείο»), ώστε να προσέξει, κράνη που προειδοποιούν για επερχόμενη σύγκρουση, μέχρι πετάλια που ειδοποιούν 

πού βρίσκεται το κλεμμένο ποδήλατο, κλειδαριές που δεν ανοίγουν κ.λπ.).

Γνωστοί stars και πολιτικοί, στέλνοντας το μήνυμα της 
άθλησης στους θαυμαστές τους, βάζουν τις κάσκες τους, τις 
φόρμες και τα αθλητικά τους, για να κάνουν την καθημερινή 
τους βόλτα ή τις μετακινήσεις τους με ποδήλατο.

Και βέβαια η ποδηλασία προσφέρει «ταχύτητα» στις σημε-
ρινές πόλεις, «ευελιξία» και «καλή φυσική κατάσταση».

την άποψη φαίνεται να συμμερίζονται ολοένα και περισ-
σότεροι Αθηναίοι που επιλέγουν το ποδήλατο για μετακίνη-
ση, αναψυχή και άθληση!

Οι μελετητές της πόλης πάντοτε συμφωνούσαν ότι οι δρό-
μοι δεν είναι μόνο ένα δίκτυο μεταφορών, αλλά και δίκτυο επι-
κοινωνιών, όταν βεβαίως θεωρήσουμε ότι επικοινωνούμε με 
τους συνανθρώπους μας και το περιβάλλον στο οποίο κινού-
μαστε σε κάθε στιγμή που βρισκόμαστε σε «κοινόχρηστους» 
χώρους. Η επικοινωνία κάνει την πόλη αντιληπτή στον κάτοι-
κο. Γι αυτό όμως η πόλη απαιτείται να βελτιώσει την «εικόνα» 
της και τις υποδομές της.

Ο λόγος, λοιπόν, για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων έχει αυ-
ξηθεί, «η βιώσιμη κινητικότητα» ακούγεται συνεχώς και οι λά-
τρεις της ποδηλασίας όλο και αυξάνουν, όπως αυξάνουν και οι 
περιπατητές. Η πόλη, όμως, για να διαθέσει τους κοινόχρηστους 
χώρους των δρόμων σε πεζό και ποδηλάτη, θα τους «κλέψει» 
από το αυτοκίνητο και μάλιστα από το ι.Χ. Όσο όμως και να 
κατασκευάσουμε ποδηλατοδρόμους λένε οι σύγχρονοι συγκοι-
νωνιολόγοι, δεν πρέπει να ξαναπέσουμε στην ίδια λογική του 
προηγούμενου αιώνα, κατά την οποία κατασκευάζονταν όλο και 
περισσότεροι δρόμοι στη υπηρεσία της «κυριαρχίας» του αυτοκι-
νήτου και να αρχίσουμε να κατασκευάζουμε ποδηλατοδρόμους.

τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι, αν ο στόχος είναι οι πόλεις να 
γίνουν «ανθρώπινες», τότε όλες οι ενέργειες θα πρέπει να είναι 

προσανατολισμένες σ΄ αυτόν τον στόχο. Άρα μειώνουμε την τα-
χύτητα του αυτοκινήτου, μειώνουμε τον «όγκο» των αυτοκινήτων 
που κινούνται στους δρόμους βελτιώνοντας έτσι σημαντικά και 
τον αέρα της πόλης, αφού δημιουργούμε λιγότερους ρύπους, δι-
αχειριζόμαστε την κυκλοφορία με σύγχρονες μεθόδους τεχνολο-
γίας, προωθούμε τις «συνδυασμένες μεταφορές», δηλαδή την εύ-
κολη μετάβαση από το ένα δίκτυο στο άλλο, δίνουμε χώρο στον 
πεζό και στον ποδηλάτη- άρα δημιουργούνται έτσι τα δίκτυα κί-
νησης για ποδήλατα και πεζούς-, αυξάνουμε την ποιότητα και τη 
λειτουργικότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς και με όλα αυ-
τά συμβάλλουμε στο να ανέβει η «ποιότητα ζωής» στην πόλη.

Η τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκίνητων προοδεύει στην 
κατασκευή του ηλεκτρικού αυτοκίνητου, του καθαρού από αέ-
ριους ρύπους, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη σε κάποιες πόλεις. 
Η τηλεματική ενημερώνει για την καλύτερη διαχείριση της κυ-
κλοφορίας και οι σχεδιαστές ποδηλάτων προσφέρουν ποδήλα-
τα για πόλη και ύπαιθρο, ενώ βεβαίως το δίκτυο των δρόμων 
προσφέρει συνεχώς «οδικό χώρο» στο ποδήλατο και στον πεζό.

Ας ελπίσουμε ότι σύντομα οι Ελληνικές πόλεις, εκτός από 
αγώνες ποδηλασίας, θα ενσωματώσουν στη λογική της καθη-
μερινής μετακίνησης το γοητευτικό πο-
δήλατο και το περπάτημα.

μήπως ήρθε η ώρα να το σκεφτείς 
και συ; Όταν ειδικά πρόκειται 
για μετακινήσεις σε ακτίνα 
λίγων χιλιομέτρων, το ποδή-
λατο και το περπάτημα χα-
ρακτηρίζεται από ασύγκριτα 
πλεονεκτήματα.

Αικατερίνη-Άννα Λελεδάκη, Γ4

Η γοητεία

του ποδηλάτου
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σύγχρονες αντιλήψεις για μετακίνηση



Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την 
πρώτη αποστολή της NASA στον Άρη 
και ήδη οι φήμες φουντώνουν για νέο εν-
δεχόμενο ταξίδι, που σχεδιάζει να πραγ-

ματοποιήσει η NASA, σε συνεργασία με την ιδιω-
τική ολλανδική εταιρεία «Mars One».

Αναλυτικότερα, η NASA φιλοδοξεί να στείλει 
στον «Κόκκινο πλανήτη» μέχρι το 2023, τουλά-
χιστον έναν άνθρωπο, σε μια προσπάθεια να δη-
μιουργήσει την πρώτη ανθρώπινη αποικία στον 
Άρη. μέσα απ’την αποστολή αυτή, η NASA ευ-
ελπιστεί να συλλέξει σημαντικά στοιχεία για 
τη δομή αλλά και τις συνθήκες που επικρα-
τούν στην επιφάνεια του πλανήτη.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα 
άτομα, τα οποία φυλοδοξούν να είναι τα πρώ-
τα ανθρώπινα όντα που θα πατήσουν το πόδι 
τους στον Άρη, έχει οριστεί να ξεκινήσει αυτό 
το καλοκαίρι.

Απ’ ό,τι φαίνεται, πολλοί είναι αυτοί που 
επιθυμούν να εγκαταλείψουν μόνιμα τη «μη-
τέρα Γη» και να αποικίσουν στον Άρη, καθώς 

ήδη υπάρχουν περίπου 40.000 ενδιαφερόμενοι 
για την αποστολή αυτή.

Ωστόσο δεν μπορούν όλοι να γίνουν αστρο-
ναύτες, αφού όποιος υποβάλλει αίτηση θα πρέπει 

να είναι απολύτως υγιής, να μην έχει καμία εξάρτηση 
από ναρκωτικά, αλκοόλ ή τσιγάρο, να μην έχει πρό-

βλημα στις αρθρώσεις, η όρασή του να είναι άψογη, 
αλλά και να μην έχει καμία ψυχική διαταραχή.

Γιάννης Νίνος, Γ3

νέα αποστολή 
στον Άρη
από τη NASA



Ο ψηλότερος άνδρας του κόσμου, ο τούρκος Σουλ-
τάν Κιοσέν, συνάντησε στο Λονδίνο για πρώτη φο-
ρά τον κοντύτερο άνδρα παγκοσμίως, τον τσάντρα 

μπαχαντούρ ντάνγκι από το νεπάλ.
Ο ένας έχει ύψος 2,51 μέτρα, ο άλ-

λος δεν φτάνει παρά μόλις 54,6 εκατο-
στά ύψος.

Η συνάντηση οργανώθηκε από τους 
υπεύθυνους του Βιβλίου των Ρεκόρ Γκί-
νες με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών 
από την καθιέρωση της «Ημέρας των 
Ρεκόρ».

«Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω 
από κοντά τον ψηλότερο άνδρα του 
κόσμου. Ήμουν περίεργος να συναντή-
σω το ακριβώς αντίθετό μου» δήλωσε ο 
Ντάνγκι, 75 ετών, που φόραγε μια πα-
ραδοσιακή στολή του νεπάλ. «Αναρω-
τιόμουν σε ποιο ύψος θα έφθανα» είπε 
από την πλευρά του ο Σουλτάν Κιοσέν, 
32 ετών, ενώ εξήγησε ότι το μεγάλο του 
ύψος τού προκαλεί προβλήματα υγείας.

Οι δύο άντρες φωτογραφήθηκαν 
στο κέντρο της πόλης, σε εξωτερικό χώ-

ρο, σ’ έναν κήπο 
που βρίσκεται 
κοντά στο πα-
λάτι του Ουέ-
στμινστερ, όπου 
και ήπιαν μαζί 
τσάι.

Και άλλα
ρεκόρ…

Ο νικ Στο-
μπέρι από την 
Καλιφόρνια έχει τη μεγαλύτερη σε μή-
κος γλώσσα (10,1 εκατοστά).

Η Ίνκε Σίκφερ κατάφερε να πετά-
ξει με τα πόδια της ένα βέλος σε από-
σταση 6,10 μέτρων. Το ρεκόρ απαίτη-
σε από την Ίνκε να χειριστεί το τόξο με 
τα πόδια της την ώρα που στηριζόταν 
στα χέρια της.

Ο Francisco Domingo Joaquim από 
την Αγκόλα διαθέτει στόμα φάρδους 
16,99 εκατοστών. Το Παγκόσμιο ρεκόρ 
Γκίνες καταγράφηκε στις 16 Μαρτίου 
του 2010.

Άρτεμις Κρομμύδα, Β8
Στέλλα Κατσιανάκη, Β8

ο ψηλότερος άνθρωπος στον κόσμο συναντήθηκε με τον πιο κοντό

προσπαθήστε να μαντέ-
ψετε πού βρίσκεται η παραλία της φω-
τογραφίας. Σε κάποια χώρα της μεσογείου; Σε 
ένα εξωτικό νησί; τίποτα από τα παραπάνω! 

Βρίσκεται στη Σκωτία. Απίστευτο κι όμως αληθινό! ύπάρ-
χουν φοίνικες στη νότια Αγγλία και τη δυτική Σκωτία. μά-
λιστα οι τουριστικοί οδηγοί της Σκωτίας προβάλλουν το 
ασυνήθιστα ζεστό κλίμα της περιοχής και την ποικιλία βλά-
στησης της περιοχής.

Κι όλα αυτά χάρη στο Ρεύμα του 
Κόλπου (Gulf stream), ένα ισχυρό, 
θερμό και ταχύ ρεύμα του Ατλαντι-
κού Ωκεανού που δημιουργείται στον 
Κόλπο του μεξικού, βγαίνει στον 
ωκεανό από τα στενά της Φλόριντα 
και ακολουθεί τις ανατολικές ακτές 
των ΗπΑ, πριν διασχίσει τον Ατλα-

ντικό Ωκεανό. Στη συνέχεια 
χωρίζεται στα δύο και το βόρειο τμήμα κατευ-
θύνεται προς τη Βόρεια Ευρώπη, ενώ το νότιο ανακυκλώ-
νεται ανοιχτά της Δυτικής Αφρικής. το Ρεύμα του Κόλπου 
επηρεάζει το κλίμα της ανατολικής ακτής των ΗπΑ και του 
Καναδά, αλλά και αυτό της Δυτικής Ευρώπης, της ιρλανδί-
ας και της νορβηγίας.

Στο περίφημο Ρεύμα του Κόλπου λοιπόν οφείλονται οι 
ήπιοι χειμώνες της νοτιοδυτικής Αγγλίας, οι λεμονιές του 
ντεβονσάιρ, και, φυσικά, οι φοίνικες της δυτικής Σκωτίας, 
η οποία βρίσκεται στο μέσον του Ρεύματος. Χωρίς την ευ-
νοϊκή επίδρασή του τα Βρετανικά νησιά και η νορβηγία θα 
ήταν μια παγωμένη τούνδρα. Γι’ αυτό, λοιπόν, μην ξαφνια-
στείτε, αν δείτε φοίνικες στη δυτική Σκωτία!

Ανδρέας Τσολμεκτσόγλου, Α2

αΠιΣτευτο Κι οΜωΣ αληθινο

φοίνικες στη Σκωτία!
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

INTA
του Πάβελ Παβλικόφσκι

ςτις 10 Ιουλίου του 1941, 
οι πολωνοί κάτοικοι 
του χωριού Γεντβά-
μπνε στη βορειοανατο-

λική πολωνία, δολοφόνησαν με 
απάνθρωπο τρόπο 1.600 Εβραί-
ους συγχωριανούς τους, τα δύο 
τρίτα του πληθυσμού. Δεκαέξι 
χρόνια αργότερα, γεννήθηκε ο 
πάβελ παβλικόφσκι, ο σκηνο-
θέτης της ταινίας, στη Βαρσο-
βία, όπου έζησε ως τα δεκατέσ-
σαρά του χρόνια, μέχρι που η 
οικογένειά του αναγκάστηκε να 
καταφύγει στη Γερμανία και στην ιτα-
λία και τελικώς να εγκατασταθεί μό-
νιμα στη μεγάλη Βρετανία, όπου ζει 
μέχρι σήμερα. Η ταινία «Ίντα» είναι η 
πρώτη του ταινία με πολωνικό θέμα και 
η πρώτη ταινία που γυρίζει εκεί ο ίδιος, 
παρ’ όλη την πολωνική καταγωγή του. 
Σε μια συνέντευξη είπε: «με την Ίντα 
επέστρεψα στο παρελθόν, στα χρόνια 
του ’60 και της παιδικής μου ηλικίας».

Η ταινία είναι ένα αληθινό αρι-
στούργημα. Γυρισμένη ασπρόμαυ-
ρη, με την κάμερα εξαιρετικά λιτή και 
σχεδόν ακίνητη, η ταινία θυμίζει περισ-
σότερο ένα ερασιτεχνικό γύρισμα, μια 
καταγραφή που σου δίνει την αίσθη-
ση της εποχής εκείνης, χωρίς περιττά 
στολίδια και χωρίς κανένα εξωραϊσμό 
της ιστορίας. Ο παβλικόφσκι ανέφε-
ρε: «Οι εικόνες εκείνης της περιόδου 
έχουν μείνει στη μνήμη μου ασπρόμαυ-
ρες. Κι ενώ η ταινία είναι ρεαλιστική, 
ήθελα να έχει κάτι το αχρονικό, η ιστο-
ρία της να ξεφεύγει από τα συγκεκρι-
μένα χρονικά πλαίσια, και πιστεύω πως 
το ασπρόμαυρο αποδίδει πάντοτε πι-
στότερα αυτή την αίσθηση». Η ταινία 
αναφέρεται στη σφαγή των Εβραίων 
από μια διαφορετική σχετικά οπτική 
γωνία, από την πλευρά ενός ορφανού 
κοριτσιού, της Άννας, που ζει, από όταν 
γεννήθηκε, σε ένα γυναικείο καθολι-
κό μοναστήρι. Λίγο καιρό πριν ορκι-
στεί μοναχή, όμως, ενημερώνεται για 
μια εν ζωή συγγενή της, την αδερφή 

της μητέρας της, την Βάντα Γκρούς. Η 
θεία αυτή είναι γύρω στα σαράντα πέ-
ντε, δικαστίνα, που πίνει και καπνίζει 
ασταμάτητα και κοιμάται κάθε βράδυ 
με όποιον τύχει. Αφού φύγει για λίγο 
καιρό από το μοναστήρι για να βρει τη 
θεία της, ανακαλύπτει πως ανήκει σε 
οικογένεια Εβραίων, ότι το πραγματι-
κό της όνομα είναι Ίντα Λεμπερστάιν 
και ότι οι γονείς της δολοφονήθηκαν 
από κάποιους συγχωριανούς τους, οι 
οποίοι αρχικά τους είχαν κρύψει από 
τους Γερμανούς. Οι δύο γυναίκες, αφού 
γνωριστούν, ξεκινούν ένα ταξίδι προς 
το χωριό που ζούσε η οικογένειά τους, 
για να ανακαλύψουν τι απέγιναν τελι-
κώς οι δύο γονείς της Ίντας.

Οι δύο γυναίκες φτάνουν στο χω-
ριό και βρίσκουν το σπίτι τους να κα-
τοικείται από μια άλλη οικογένεια του 
χωριού. Η Βάντα Γκρούς υποπτεύεται 
πως ο πατέρας της οικογένειας, που 
μαθαίνουν πως είναι ετοιμοθάνατος 
στο νοσοκομείο, έχει σκοτώσει την οι-
κογένειά της. Η τραγωδία ολοκληρώ-
νεται, όταν ανακαλύπτουν ότι οι πο-
λωνοί συγχωριανοί τους, μαζί με την 
αδερφή της Βάντας και τον άντρα της, 
σκότωσαν και το μικρό αγοράκι που το 
είχε εμπιστευτεί στην αδερφή της για 
να φύγει στην Αντίσταση. Αφού γυρί-
σουν πίσω στην πόλη, ο γιος, ο οποίος 
μένει με την οικογένειά του στο σπίτι 
των Λεμπερστάιν βρίσκει την Ίντα, της 
ομολογεί ότι αυτός και όχι ο πατέρας 

του σκότωσε την οικογέ-
νειά της και κλείνει μα-
ζί της μια συμφωνία: να 
της δείξει τον τάφο των 
γονιών της με τον όρο 
ότι δεν θα του πάρει το 
σπίτι. Η Ίντα συμφωνεί.

Οι δυο γυναίκες 
πράγματι οδηγούνται 
σε έναν τάφο μέσα στο 
δάσος όπου βρίσκουν 
και ξεθάβουν τα κόκκα-
λα των δικών τους, τα 
οποία παίρνουν για να 
τα θάψουν στο εγκατα-
λελειμμένο εβραϊκό νε-
κροταφείο. πάνω από 
τον ανοικτό τάφο ένα 
ερώτημα φαίνεται να 
συγκλονίζει και τις δύο 

γυναίκες, το οποίο η Ίντα εκφράζει ρη-
τά: Και εγώ γιατί ζω;

το ερώτημα αυτό θα αποδειχθεί 
αβάστακτο και για τις δύο γυναίκες. Η 
Βάντα Γκρούς θα γυρίσει στο σπίτι της 
και θα αυτοκτονήσει πέφτοντας από το 
παράθυρο. Η Ίντα θα γυρίσει στο μο-
ναστήρι, αλλά δεν θα μπορέσει να ορ-
κιστεί. Θα φύγει, θα πάει στην πόλη 
στο σπίτι της θείας της όπου θα δοκι-
μάσει για ένα διάστημα να ζήσει όπως 
εκείνη: να πίνει, να καπνίζει και να κά-
νει έρωτα με άντρες. Αλλά ούτε εκεί 
βρίσκει αυτό που ζητάει.

Η ταινία τελειώνει δείχνοντας την 
Ίντα, που έχει φύγει από την πόλη και 
περπατάει αντίθετα προς τα αυτοκίνη-
τα και τη ζωή σε ένα επαρχιακό δρόμο, 
μάλλον για να επιστρέψει στο μοναστή-
ρι. Φαίνεται ότι η φρίκη του ολοκαυτώ-
ματος που τους έχει αποκαλυφθεί έχει 
αφήσει τη ζωή των δύο γυναικών άδεια, 
χωρίς κανένα νόημα. Όπως γράφει ο Στ. 
Ζουμπουλάκης: «Η καθεμιά φεύγει από 
τον κόσμο με τον δικό της τρόπο. Η Βά-
ντα φεύγει από τον κόσμο αυτοκτονώ-
ντας, η Ίντα φεύγει από τον κόσμο πη-
γαίνοντας να κλειστεί στο μοναστήρι. 
Οι θύτες μόνο συνεχίζουν απρόσκοπτα 
την κανονική ζωή, αφού «ό,τι έγινε έγι-
νε». Τα θύματα, οι επιζώντες της φρί-
κης, μετά την ακραία αποκάλυψη, δεν 
μπορούν εύκολα να ασκήσουν την πα-
νάρχαιη συνήθεια της ζωής».

Βαγγέλης Καψάλης, Γ1
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πρόσφατα είδα μια ταινία στον κινηματογράφο που λε-
γόταν ο Δικαστής. Ο ήρωας του φιλμ είναι ένας με-
γαλοδικηγόρος της μεγαλούπολης που ζει χρόνια ξε-
κομμένος από την επαρχιακή γενέτειρά του και από 

την οικογένειά του. Στην πιο κρίσιμη καμπή της προσωπικής του 
ζωής, ο δικηγόρος υποχρεώνεται να επιστρέψει πίσω στο πατρικό 
του σπίτι, για να παραστεί στην κηδεία της μητέρας του. Εκεί κα-
λείται να υπερασπιστεί τον πρώην δικαστή πατέρα του, ο οποίος 
είναι άρρωστος και κατηγορείται για ανθρωποκτονία.

Η ταινία αναφέρεται στις οικογενειακές σχέσεις και στο πώς 
μπορεί ο οικογενειακός δεσμός και πιο συγκεκριμένα ο πα-
τρικός δεσμός να διαταραχθεί από ένα εφηβικό λάθος. Στην 
πορεία ο ήρωας καταφέρνει να συσφίξει τους δεσμούς με την 
εναπομείνασα οικογένειά του, να έρθει ξανά σε επαφή με τις 
ρίζες του, να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του και, κυρίως, 

να επανασυνδεθεί με έναν πατέρα από τον οποίο για χρό-
νια παρέμενε αποξενωμένος.

πρόκειται για μία έντονη συγκινησιακά ταινία με 
πολύ καλές ερμηνείες από τους πρωταγωνιστές της. 
προτείνω σε όλους τους αναγνώστες μας να τη δουν.

Άρτεμις Κρομμύδα, Β8

το Αμερικανικό πολεμικό 
ναυτικό στέλνει τον Κρις 
Κάιλ στο ιράκ με μία μόνο 
αποστολή: να προστατεύσει 

τους συμπατριώτες και συμπολεμιστές 
του. Η σκοπευτική του δεινότητα σώ-
ζει αμέτρητες ζωές στο πεδίο μάχης και 
μετά από πολλά θαρραλέα κατορθώ-
ματα, κερδίζει τον τίτλο του “Θρύλου”.

Η φήμη του, όμως, εξαπλώνεται μέ-

χρι το εχθρικό στρατόπεδο, καθιστώ-
ντας τον πρωταρχικό τους στόχο. την 
ίδια στιγμή δίνει μία εξίσου δύσκολη 
μάχη στην προσπάθειά του να είναι 
καλός σύζυγος και πατέρας από την 
άλλη μεριά του κόσμου.

παρά τον 
κίνδυνο και το 
τίμημα της από-
στασης από την 
οικογένειά του, 
ο Κρις εκτελεί 
το καθήκον του 
στο ιράκ, συμ-
μ ε τ έ χ ο ν τ α ς 

σε τέσσερις 
στρατιωτικές 

αποσ το-
λές, κά-
νοντας πράξη το σύνθημα 
του Αμερικανικού πολεμι-
κού ναυτικού, να “μην αφήνει 

κανένα στρατι-
ώτη πίσω”. Δυ-

στυχώς για τον 
ίδιο, επιστρέ-

φοντας στη 

σύζυγό του (Σιένα μίλερ) και τα παι-
διά του, συνειδητοποιεί πως δεν μπορεί 
να αφήσει τον πόλεμο πίσω του.

Σε σκηνοθεσία του βραβευμένου 
με Όσκαρ Κλιντ Ίστγουντ (MILLION 
DOLLAR BABY, GRAN TORINO, J. 

EDGAR), ο ΕΛΕύΘΕΡΟΣ ΣΚΟπΕύ-
τΗΣ βασίζεται στην ομώνυμη αυτο-
βιογραφία του Κρις Κάιλ. το βιβλίο 
αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία στις ΗπΑ, 
μένοντας για 18 εβδομάδες στη λίστα 
των bestseller των New York Times και 
13 από αυτές στην κορυφή.

Χαράλαμπος Λάλος, Β3

ο Δικαστής

ελεύθερος Σκοπευτής



 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 • NEA TOY ΓYMNAΣIOY 37 

ΘΕΑΜΑ

Όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος…. το μεγάλο θέατρο, ο κόσμος, τα φώ-
τα, το χειροκρότημα…

το να συμμετέχω στη μελωδία της Ευτυχίας υπήρξε κάτι πρωτό-
γνωρο και ξεχωριστό για μένα, καθώς ήταν η πρώτη πραγματική εμπει-

ρία μου σε ανάλογες συνθήκες και με επαγγελματίες του χώρου με τον οποίο θέ-
λω να ασχοληθώ.

Όλη η κούραση που βίωσα τους τε-
λευταίους 6 μήνες άξιζε τον κόπο και 
με το παραπάνω, γιατί πέρασα απίθανα 
και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία για 
μένα. Όταν φίλοι και συγγενείς με ρω-
τούσαν αν κουράζομαι και πώς τα βγά-
ζω πέρα με το πρόγραμμά μου, το πρώ-
το πράγμα που μου ερχόταν στο μυαλό 
ήταν η ευτυχία που ένιωθα, όταν ανέβαι-
να στη σκηνή και το πόσο τυχερός εί-
μαι που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Βέ-
βαια τόσο η οικογένεια και οι φίλοι μου, 
όσο και οι δάσκαλοι και της μελωδί-
ας άλλα και του σχολείου καθώς και τα 
υπόλοιπα μέλη του θιάσου και της πα-
ραγωγής, με στήριξαν και με βοήθη-
σαν να βελτιωθώ και να παλέψω για 
να καταφέρω να πραγματοποιήσω 
το όνειρό μου. το πιο σημαντικό 
που μου προσέφερε αυτή η εμπει-
ρία, ήταν η δημιουργία καινούριων 
και καλών φίλων με τους οποί-
ους μοιραζόμαστε το ίδιο ενδι-
αφέρον, από παιδιά ηλικίας 4 
ετών έως ενήλικες και έμπει-
ρους ηθοποιούς, τους οποίους 
έχω σαν παράδειγμα και έχω 
δεθεί πολύ μαζί τους. με τον 
καιρό το δύσκολο πρόγραμ-
μα άρχισε να γίνεται κα-
θημερινότητα, καθώς έκα-
να αυτό που μου άρεσε με 
ευχάριστη παρέα. Οι πρό-
βες καθημερινές. Η εικό-
να καταπληκτική. μουσι-
κή ακουγόταν απο παντού 
καθώς και μέτρημα από τη 
δασκάλα χορού. Οι πλαστικές 
καρέκλες στοιβαγμένες σε σει-
ρά με σκόρπιες ζωγραφιές που 
ζωγραφίζαμε σε κάθε διάλειμ-
μα. Για τα μεγαλύτερα παιδιά, 

βέβαια, ήταν αδύνατον να ζωγραφίζουμε 
σε κάθε διάλειμμα, αφού είχαμε και πολ-
λά μαθήματα, τα οποία διαβάζαμε στις 
πρόβες. Γενικά επικρατούσε μια χαρού-
μενη ατμόσφαιρα, γεμάτη με τραγούδι, 
χορό και θέατρο.

τα παιδιά χωριστήκαμε σε τρεις 
ομάδες, καθώς παίζαμε σε τριπλή δια-
νομή. Φοβερή η αίσθηση του να πηγαί-
νεις στο θέατρο μια ώρα πριν την πα-
ράσταση, να χαιρετάς τους συνεργάτες 
σου, να ανεβαίνεις στα καμαρίνια (τα 
παιδιά είχαμε το δικό μας καμαρίνι) για 
να αλλάξεις, να βάλεις μικρόφωνο και 
να σου φτιάξουν τα μαλλιά! Οι παρα-

στάσεις δεν ήταν πολλές σε αριθ-

μό αλλά δε με ένοιαζε, γιατί περνούσα 
τέλεια, όταν βρισκόμουν πάνω στη σκη-
νή κάνοντας αυτό που αγαπώ. Και η ευ-
χαρίστηση αυξανόταν, καθώς διέκρινα 
συγγενείς και φίλους στο κοινό να με 
καμαρώνουν. Και η ευχαρίστηση κορυ-
φωνόταν στο χειροκρότημα.

Εννοείται, βέβαια, πως υπήρχαν και 
δύσκολες στιγμές. Στιγμές έντασης και 
στενοχώριας. Στιγμές αδικίας. Αυστη-
ρότητα! Σκληράδα! Όχι μόνο από τους 
ανθρώπους της μελωδίας αλλά και 
από τους γονείς μου. Στιγμές ανησυ-
χίας, επειδή σημείωσα μεγάλο αριθμό 
απουσιών, γιατί δεν μπορούσα να σηκω-
θώ απο το κρεβάτι. Στιγμές τσακωμών 
ανάμεσα σε φίλους. Στιγμές σαν… «Δεν 
μπορώ άλλο!» ή… «τα παρατάω!!!!!». 
Αλλά και στιγμές συγκίνησης. Στιγμές 
που δε θέλαμε να φύγουμε απο το θέα-
τρο και αναγκάζονταν να μας βγάλουν 

έξω οι ταξιθέτες για να κλείσουν. 
Στιγμές χαράς!

με το κλείσιμο της αυλαίας, 
εγώ προσωπικά θα κρατήσω 
μόνο τα θετικά και μόνο τις 
χαρούμενες στιγμές και θα 
αφήσω τα υπόλοιπα να μεί-

νουν σαν μαθήματα ζωής.
Στη μελωδία της Ευ-

τυχίας πέρασα απλά υπέ-
ροχα! Θα μου λείψει το 
θέατρο που κάναμε τις 

παραστάσεις, θα μου λεί-
ψουν στα σίγουρα οι ηθο-

ποιοί, (τους φίλους μου 
θα τους βλέπω, ευτυχώς), 
θα μου λείψουν οι δάσκα-

λοι που τόσα μου δίδαξαν 
και με βοήθησαν να γίνω 

καλύτερος, μα πάνω απ’ όλα 
θα μου λείψουν τα τραγούδια 
που τόσο αγάπησα, που τόσο 
κουράστηκα να μάθω, που τό-
σο ένιωσα. Δε θα ξεχάσω πο-
τέ τη «μελωδία της Ευτυ-
χίας» ούτε και κανέναν από 
τους συντελεστές της!

Δημήτρης Βανός, Α1

η εμπειρία μου από τη
Μελωδία της ευτυχίας
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΑΟΛΑ ΚΑΠΡΙΟΛΟ

Με τα μάτια 
του άλλου…

Εκδόσεις Καλέντη

Πρ ό σ φ α -
τα διάβα-
σα ένα βι-

βλίο με τίτλο «Με 
τα μάτια του άλ-
λου». Το βιβλίο αυ-
τό αναφέρεται στο 
επίκαιρο θέμα της 

διαφορετικότητας και ειδικότερα 
του ρατσισμού. Ακόμα στο βιβλίο 
αυτό με ρεαλισμό και τρυφερότη-
τα, προβάλλεται το μήνυμα της ταύ-
τισης και υπογραμμίζεται η αξία της 
ανθρώπινης ζωής και η έννοια της 
ισότητας. Επίσης, το βιβλίο αναδει-
κνύει τον σεβασμό στον συνάνθρω-
πο, τη συμφιλίωση και την ενότη-
τα πέρα από χρώματα, εθνικότητες, 
κοινωνικές ιδιαιτερότητες και προ-
καταλήψεις.

Κάποιο βράδυ ο νεαρός Λού-
κα γίνεται μάρτυρας μιας τραγικής 
σκηνής, όταν τέσσερις νεαροί βά-
ζουν φωτιά σε έναν μετανάστη. Ο 
Λούκα παρακολουθεί σοκαρισμένος, 
δίχως να αντιδράσει. Την επόμενη 
μέρα, νιώθοντας ενοχές, καταφέρ-
νει να εντοπίσει τον άντρα στο νοσο-
κομείο όπου νοσηλεύεται. Πρόκειται 
για τον Ράτζιβα από τη Σρι Λάνκα, 
έναν λαθρομετανάστη που ζει που-
λώντας τριαντάφυλλα. Η απόφα-
σή του να βοηθήσει τον Ράτζιβα θα 
τον οδηγήσει στους δρόμους της 
πόλης, εκεί όπου θα πάρει τη θέση 
του πλανόδιου πωλητή και θα βιώ-

σει τον φόβο και τα εχθρικά βλέμμα-
τα για καθετί ξένο και διαφορετικό. 
Η περιπέτειά του θα του χαρίσει μια 
ανεκτίμητη φιλία που θα τον «μετα-
μορφώσει», κάνοντάς τον να δει τον 
κόσμο με τα μάτια του άλλου…

Είναι μια ιστορία που υπερα-
σπίζεται την ανθρώπινη αξιοπρέ-
πεια και υπενθυμίζει την επίκαιρη 
αναγκαιότητα της αλληλεγγύης, 
της κατανόησης και της ανοχής. 
Το βιβλίο απευθύνεται στο εφηβι-
κό αναγνωστικό κοινό (12+), ευ-
ελπιστώντας να συγκινήσει και τον 
κόσμο των ενηλίκων. Τέλος, η σκλη-
ρότητα του γεγονότος γύρω από το 
οποίο πλέκεται η ιστορία καθώς 
και οι «φωνές» των ηρώων της αγ-
γίζουν τον πόνο, ενώ η αισιόδοξη 
κατάληξη λειτουργεί παρηγορητι-
κά όσο και λυτρωτικά ως αποκατά-
σταση της ισορροπίας.

Στέλλα Κατσιανάκη, Β8

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ

Ένα παιδί 
μετράει τα άστρα

Εκδόσεις Δωρικός

Το βιβλίο 
του Με-
νέλαου 

Λ ο υ ν τ έ μ η , 
«Ένα παιδί 
μετράει τα 
άστρα», είναι 
ένα από τα 

ωραιότερα βιβλία που έχουν γρα-
φτεί και σας το συστήνω ανεπιφύ-
λακτα. Το βιβλίο εξιστορεί τις περι-
πέτειες του νεαρού Μέλιου Καδρά 

σε ένα ταξίδι με προορισμό τη γνώ-
ση. Ο Μέλιος είναι ένα ορφανό και 
φτωχό αγόρι, το οποίο δεν έχει τη 
δυνατότητα να πάει στο σχολείο, 
που είναι άλλωστε και το μοναδι-
κό όνειρο που ποθούσε στον κό-
σμο. Ένας καλός δάσκαλος θα αντι-
ληφθεί την επιθυμία του Μέλιου για 
μάθηση και θα του δώσει κάποια βι-
βλία. Ήρθε όμως η μέρα που οι δρό-
μοι τους θα χωρίσουν, καθώς ο Μέ-
λιος πέρασε σε ένα σχολείο στην 
πόλη. Έτσι, λοιπόν, φεύγει απο το 
χωριό ολομόναχος με κίνητρό του 
τη δίψα του για μάθηση και κατευ-
θύνεται σε μια πόλη, όπου δεν γνω-
ρίζει κανέναν και δεν έχει πού να 
μείνει. Στο μυθιστόρημα αυτό, ο νε-
αρός Μέλιος έρχεται αντιμέτωπος 
με την αγάπη, την αδικία, την αν-
θρωπιά, την έχθρα αλλά και την κα-
λοσύνη που του επιφυλάσσει η ζωή 
και με πείσμα και αποφασιστικότη-
τα ξεπερνάει τα προβλήματα. Είναι 
ένα βιβλίο που θα σας διδάξει δια-
χρονικές αλήθειες για τη ζωή και θα 
σας κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι 
και την τελευταία σελίδα.

Πολυχρονοπούλου Κατερίνα, Β5

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ

Ζητείται Ελπίς
Εκδόσεις Ψυχογιός

Φέ τ ο ς 
στις δι-
ακοπές 

των Χριστου-
γέννων επέλε-
ξα να διαβάσω 
ένα βιβλίο από 

τα προτεινόμενα της λίστας που μας 

είχε δώσει η καθηγήτριά μας του Ομί-
λου της Λογοτεχνίας. Πρόκειται για 
τη συλλογή διηγημάτων «Ζητείται 
ελπίς» του Αντώνη Σαμαράκη. Από 
αυτό το βιβλίο είχα διαβάσει πέρυσι 
ένα διήγημα και μου είχε φανεί πο-
λύ ενδιαφέρον. Αυτή η συλλογή δι-
ηγημάτων περιλαμβάνει διηγήμα-
τα με την ίδια κεντρική ιδέα: το πώς 
ο άνθρωπος αλλοιώνεται, χάνει τον 
εαυτό του και ξεχνάει ποιος πραγμα-
τικά είναι μέσα από διάφορες κατα-
στάσεις είτε είναι πόλεμος είτε είναι η 
καθημερινότητα, η επανάληψη και η 
ρουτίνα της ζωής στην πόλη. Οι ιστο-
ρίες-διηγήματα είναι κατά τη γνώμη 
μου μαθήματα ζωής, τα οποία μας δι-
δάσκουν πως δεν πρέπει να χάνουμε 
την ταυτότητά μας και δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ποιοι πραγματικά είμαστε, 
γιατί, όταν το καταλάβουμε και θέ-
λουμε να γυρίσουμε πίσω στον πραγ-
ματικό μας εαυτό ίσως να είναι πολύ 
αργά και να μην μπορούμε να αλλά-
ξουμε το παραμικρό.

Τα διηγήματα του Σαμαράκη 
διδάσκουν ότι ο άνθρωπος, μπο-
ρεί, αν προσπάθησει, να μην παρα-
συρθεί από τα «πρέπει» της κοινω-
νίας και την εξουθενωτική ρουτίνα 
της ζωής, ότι μπορεί σε έναν πόλε-
μο να αφήσει στην άκρη το καθή-
κον του ως στρατιώτης και να κά-
νει το καθήκον του ως άνθρωπος, 
ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγμα-
τα. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα αυτό 
το βιβλίο, καθώς είναι σχετικά απλό 
στη γραφή του, με πολλά μηνύμα-
τα, τα οποία θα σας κάνουν να προ-
βληματιστείτε, αλλά παράλληλα εί-
ναι και ένα ευχάριστο βιβλίο για να 
περάσετε δημιουργικά την ώρα σας.

Αμαλία Χρονοπούλου, Β5

 >> ΒΙΒΛΙΟ
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ΑΛΚΗ ΖΕΗ

Ο Μεγάλος 
περίπατος 

του Πέτρου
Εκδόσεις Κέδρος

Ένα βιβλίο 
που διά-
βασα εί-

ναι «Ο μεγά-
λος περίπατος 
του Πέτρου» 
της Άλκης Ζέη. 

Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο 
που μου άρεσε πολύ. Ο περίπατος 
του Πέτρου ξεκινά στις 28 Οκτω-
βρίου του 1940 και τελειώνει στις 
19 Οκτωβρίου του 1944. Στον πε-
ρίπατο του Πέτρου βλέπουμε αυτά 
τα δύσκολα χρόνια γεμάτα πείνα, δι-
ωγμούς, φόβο, θάνατο. Όμως παρ’ 
όλο που τα χρόνια αυτά ήταν πολύ 
δύσκολα, ο Πέτρος τα αντιμετωπίζει 
όλα γεμάτος αισιοδοξία και αθωό-
τητα χάρη στην παιδική του ηλικία. 
Ο Πέτρος, αν και εννιάχρονο αγόρι, 
καταφέρνει να ξεπερνά τις δυσκολί-
ες που του παρουσιάστηκαν.

Μέσα απ’ το βιβλίο κατάλαβα 
πως ο πόλεμος αλλάζει πολύ τους 
ανθρώπους. Ο Πέτρος, για παρά-
δειγμα, έχει θάρρος και κάνει πρά-
ξεις ηρωισμού, αν και ειναι μικρός. 
Σε άλλα σημεία φαίνεται πως οι άν-
θρωποι χάνουν την ανθρωπιά τους, 
όπως ο παππούς που έκλεβε ακόμα 
και από τα εγγόνια του.

Αυτό το βιβλίο μας δείχνει πως 
ο πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν. Σας 
προτείνω να το διαβάσετε, γιατί εί-
ναι ένα βιβλίο που θα σας ταξιδέψει 
και ταυτόχρονα σας μαθαίνει την 
ιστορία της χώρας μας στα σκλη-
ρά χρόνια της Γερμανικής κατοχής.

Λυδία Τσαντίλα, Β5

ΤΖΟΝ ΜΠΟΪΝ

Το αγόρι
με τη 

ριγέ πιτζάμα
Εκδόσεις Κέδρος

Ο Μπρούνο 
είναι ένα 
παιδί εν-

νιά χρονών που 
ζει με την αδερ-
φή του, την Γκρέ-

τελ, τη μητέρα του, τον Ναζί πατέρα 
του και το προσωπικό του σπιτιού. 
Μια μέρα του 1943 ο Φύρης (Φύ-
ρερ) αναγκάζει τον εκλεκτό διοι-
κητή (τον πατέρα του Μπρούνο) 
και την οικογένειά του να μετακο-
μίσουν σε ένα σπίτι στο Άουσβιτς, το 
οποίο είναι δίπλα στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης. Ο Μπρούνο από το 
παράθυρο του δωματίου του βλέ-
πει το συρματόπλεγμα και μην ξέ-
ροντας περί τίνος πρόκειται και λό-
γω του ότι έχασε όλους τους φίλους 
του αποφάσισε να το εξερευνήσει, 
μιας και η εξερεύνηση έξω από το 
σπίτι ήταν η μόνη του ασχολία. Τε-
λικά φτάνει σε ένα σημείο του συρ-
ματοπλέγματος, όπου η επιτήρη-
ση είναι χαλαρή. Εκεί συναντά ένα 
εβραιόπουλο που κατά σύμπτωση 
είχε γεννηθεί την ίδια μέρα με αυ-
τόν, τον Σμούελ. Ανάμεσα στα αγό-
ρια αναπτύσσεται μια φιλία, αν και 
τους διαχωρίζει το συρματόπλεγ-
μα. Ακόμα όμως υπάρχει ο φόβος ο 
πατέρας του Μπρούνο να μάθει αυ-
τήν την (κατά τη γνώμη του) απρε-
πή πράξη του. Τη συνέχεια την αφή-
νω σε σας. Θα σας συγκινήσει!!!

Γιώργος Καβουσανός, Γ4

Ευχαριστούμε την 
κα Νταβαρίνου και τον 

Λογοτεχνικό Όμιλο

Το Φως
Όποια στιγμή

Κι αν κλείσω τα μάτια
Η σκέψη αυτή

Θα μένει τα βράδια

Θα ψάχνω απεγνωσμένα
Την ευτυχία ποιος κρύβει

Τι θέλει από μένα
Και πόσο τη δίνει

Κι όμως πρέπει εγώ να τη χτίσω
Για να την αγαπήσω

Να την βρω
Σε αυτό το λεπτό

Δε θα ζήσω
Θα το τραγουδήσω
Με μάτια κλειστά

Και χέρια ζεστά

Ακουμπώ την καρδιά
Και χάνομαι σιγά

Την αίσθηση να βρω
Που ψάχνω από καιρό

Εκείνο άσε με να δω
Και θα σου το πω

Το φως το φως το φως αν βρω
Μάτια θα λάμπουν στον ουρανό
Κι αν το χέρι μου πάντα κρατάς

Θα πετάς θα πετάς
Άλκηστις Μπουτσιούκου, Γ6




