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Με αφορμή την επίσκεψή μας, με συνοδό
καθηγήτρια την κ. Μαρία Σπυροπούλου,
στην έκθεση με θέμα τον Μηχανισμό των
Αντικύθηρων, που πραγματοποιήθηκε στη
Βασιλική του Αγ. Μάρκου από τις 5 έως
τις 14 Μαρτίου 2012, μας δόθηκε η ευκαι-
ρία να γνωρίσουμε ένα από τα σημαντι-
κότερα ευρήματα της αρχαιότητας σε πα-
γκόσμια κλίμακα.

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων βρίσκεται
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην
Αθήνα και πιστεύεται ότι είναι ο πρώτος μη-
χανικός υπολογιστής και ταυτόχρονα ένα
πολύπλοκο αστρονομικό όργανο. Ακόμα πα-
ρουσιάζει ομοιότητες με ωρολογιακό σύ-στη-
μα. Βρέθηκε σε ένα ναυάγιο πλοίου, κοντά
στο νησί των Αντικυθήρων, και χρονολογείται
γύρω στα 150 - 100 π.Χ. Ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει το γεγονός ότι το ναυάγιο πραγ-
ματοποιήθηκε αρκετά χρόνια αργότερα, γύ-
ρω στο 80 με 60 π.Χ. , καθώς το πλοίο
ταξίδευε με προορισμό την Ρώμη, μεταφέρο-
ντας αγάλματα και άλλους θησαυρούς. Το
ναυάγιο το ανακάλυψαν τυχαία Συμιακοί
σφουγγαράδες γύρω στα 1990 και μαζί με
τον μηχανισμό ανέσυραν και άλλους πολύτι-
μους θησαυρούς, οι οποίοι βρίσκονται και
αυτοί στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Στις 17 Μαΐου 1902 ο αρχαιολόγος Βα-
λέριος Στάης πρόσεξε ότι ένα από τα ευρή-
ματα, που ήταν φτιαγμένο από μπρούντζο
και στηριζόταν σε ένα ξύλινο πλαίσιο, είχε
ενσω-ματωμένο έναν οδοντωτό τροχό και
επιγραφές με αστρονομικούς όρους. Βρι-
σκόταν μπροστά στην αρχαιότερη σωζόμενη
διάταξη με γρανάζια που μπορούσε να υπο-
λογίζει τη θέση του Ηλίου, τη θέση της Σελή-
νης και τις φάσεις της, καθώς επίσης και να
προβλέπει τις εκλείψεις του Ηλίου και της
Σελήνης. Ακόμα, μπορούσε να υπολογίζει

πότε γίνο-
νταν Ολυ-
μπιακοί

Αγώνες και άλλα σημαντικά γεγονότα για τη
ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Τέλος, είναι πολύ
πιθανό να υπολόγιζε τις θέσεις των πλανη-
τών στον ουρανό για συγκεκριμένη χρονική
στιγμή. Από την ημέρα του εντοπισμού του
μέχρι σήμερα έχει προβληματίσει αλλά και
ταυτόχρονα εντυπωσιάσει πολλούς ιστορι-
κούς της τεχνολογίας και της επιστήμης και
ασφαλώς θα συνεχίζει να απα-
σχολεί και να προκαλεί το εν-
διαφέρον και των επιστημόνων
του μέλλοντος.

Στα πλαίσια, λοιπόν, της επί-
σκεψής μας αυτής, γνωρίσαμε
την ιστορία του μηχανισμού
αρχικά μέσα από την παρακο-
λούθηση μιας παρουσίασης σε
μορφή βίντεο από την κ. Καλ-
λιόπη Κανάκη, καθηγήτρια
πληροφορικής του 2ου ΣΕΚ
και του 5ου ΕΠΑΛ, η οποία
είχε διάρκεια 15 λεπτών. Στη
συνέχεια επισκεφτήκαμε την
έκθεση που περιελάμβανε 20
πάνελ, δύο αλληλεπιδραστικά
μοντέλα, τρισδιάστατες αλλη-
λεπιδραστικές φωτογραφίες, οι
οποίες μας έδιναν την ευκαιρία
να δούμε πώς ήταν κατα-
σκευασμένος ο μηχανισμός από
διάφορες οπτικές γωνίες, και
τέλος μπορέσαμε να δούμε και
ένα ομοίωμα του μηχανισμού
των Αντικυθήρων, με τη συνο-
δεία ενός πεντάλεπτου βίντεο.

Κατά τη γνώμη μας η επίσκε-
ψή μας ήταν ιδιαίτερα ενδια-
φέρουσα, αφού χάρη στην τόσο
καλά οργανωμένη παρουσίαση

καταφέραμε επιτέλους να μάθουμε, με
τρόπο απλό και ελκυστικό, τι ήταν αυτός ο
πασίγνωστος μηχανισμός. Όταν μας ανακοι-
νώθηκε ότι επρόκειτο να επισκεφτούμε την
έκθεση, όλοι οι μαθητές προσπαθούσαμε να
αποσπάσουμε από την καθηγήτρια μας λίγες
πληροφορίες για το τι ακριβώς θα βλέπαμε.
Εκείνη όμως επέμενε ότι θα τα μαθαίναμε
όλα εκεί. Τελικά είχε δίκιο και φεύγοντας
από την Βασιλική του Αγ. Μάρκου μπορού-
σαμε πλέον και εμείς να μιλήσουμε με άνεση
για το τι κρύβεται πίσω από αυτόν τον μυ-
στηριώδη μηχανισμό.

Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων
Κωνσταντίνα Δαμιανάκη, Μαρία Δρακάκη
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Μία Δευτέρα, λίγο πριν κλείσουν τα σχο-
λεία, μια ομάδα παιδιών, με πρωτοβουλία
της κ. Σοφίας Βερεράκη, επισκεφτήκαμε
το κέντρο παιδιών με ειδικές ανάγκες
«Ζωοδόχος Πηγή».

Η Ζωοδόχος Πηγή είναι ένας μη κερδοσκοπι-
κός και μη κυβερνητικός οργανι-σμός, ο
οποίος ιδρύθηκε το 1991 από μία ομάδα γο-
νέων με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες σε
παιδιά με ειδικές ανάγκες μετά την αποφοί-
τηση τους από το ειδικό σχολείο. Σήμερα,
φιλοξενεί 50 περίπου παιδιά με αυτισμό,
νοητικά ή κινητικά προβλήματα. Μερικοί
από τους στόχους του οργανισμού είναι: α) η
αξιοποίηση στον ανώτερο δυνατό βαθμό του
δυναμικού του κάθε ατόμου, ώστε αυτό να
γίνει όσο είναι δυνατόν πιο αυτόνομο και
ανεξάρτητο, β) η κοινωνική ένταξη, γ) η ψυ-
χοκοινωνική στήριξη του ατόμου και της οι-
κογένειας, δ) η εκπαίδευση εκπαιδευτών και
γονέων και δ) η ευαισθητοποίηση και ενη-
μέρωση της κοινότητας.

Η «Ζωοδόχος Πηγή» λειτουργεί προστατευ-

μένα εργαστήρια, Υφαντικής, Μαγει-
ρικής, Κηπουρικής, Χειροτεχνίας Κε-
ραμικής και Εικαστικών Τεχνών. Με
αυτόν τον τρόπο οι καταρτιζόμενοι
εκπαιδεύονται στην παραδοσιακή
τέχνη της ύφανσης με αργαλειό αλ-

λά και σε σύγχρονες τεχνικές κοπτικής και
ραπτικής, στην καλλιέργεια εποχιακών κη-
πευτικών, στην πώληση των προϊόντων του
εργαστηρίου μαγειρικής- ζαχαροπλαστικής
με την υποστήριξη των εκπαιδευτών τους, σε
τεχνικές μπατίκ και ζωγραφικής σε ύφασμα,
ψηφιδωτού, παραγωγής χειροποίητου χαρ-
τιού, διακόσμησης κεριού, και δημιουργίας
εικαστικών συνθέσεων και κατασκευών, σε
σύγχρονες τεχνικές κεραμικής όπως στη χρή-
ση του τροχού αγγειοπλαστικής κ.α. Τα ερ-
γαστήρια, πέρα από τον εργοθεραπευτικό
τους χαρακτήρα, λειτουργούν και σε παρα-
γωγικό επίπεδο καθώς κάθε χρόνο αναλαμ-
βάνουν παραγγελίες ενός μεγάλου αριθμού
πελατών, γεγονός που συμβάλλει στην υγιή
οικονομία του οργανισμού.

Όσον αφορά την επίσκεψη μας, μείναμε έκ-
πληκτοι από τις τεράστιες ικανότητες των
παιδιών. Είδαμε παιδιά να φτιάχνουν μπο-
μπονιέρες και κάρτες με την καθοδήγηση
των ειδικών εκπαιδευτών τους και να υφαί-
νουν με αργαλειό. Ήταν όλοι φιλικοί και ευ-

πρόσδεκτοι να μας ξεναγήσουν στο χώρο
τους και να μας παρουσιάσουν τη δουλειά
τους. Ήταν μια πολύτιμη εμπειρία που μας
δίδαξε ότι τελικά όλοι οι άνθρωποι έχουν
χαρίσματα και ικανότητες. Τέλος, μας θύμισε
κάτι πολύ σημαντικό, ότι όλοι έχουν ανάγκη
από αγάπη. Κάποιοι, όμως, χρειάζονται την
εκδήλωσή της καθημερινά.

Ελευθερία Χαραλαμπάκη

Στη Ζωοδόχο Πηγή

Probably everyone has a library at
home with dozens of books or
possibly even hundreds. We buy
books because they have a unique
attraction, which works like a spell
on us and as a result we continue
loving books.

With
technological
development we
are able to read
books on the

computer only by downloading it.
This option can undoubtedly save us
some space but the thought of having
a lot of books on your shelves appeals
to most of us. Also, reading a book on
your computer screen is extremely
tiring as your eyes are focused on the
electronic screen. Moreover, as
technology is developing, people will
always search traditions and
activities which relate to the
previous years. That is the basic
reason why books will continue to be
popular in the future since they
connect us to the past.

We would surely prefer to hold a
book and read it than sit in an
uncomfortable chair in front of the
boring computer screen. Turning the
pages, listening to the sound the
pages make when being turned,
touching the paper and sensing each
page on your fingertips has a
different appeal to us than just
scrolling down the page, using the
computer mouse while making our
eyes tired because of the effort we
make to read the electronic book.
What is more, a book has the
flexibility of taking it with you
wherever you go, which the
electronic books do not. I, for
instance, would like to take my book
with me to the beach. After I finish
swimming, I would sit on my towel

and read my book while listening to
the relaxing sound of the waves.
Apart from the usage of having a
solid book, rather than an e-book, to
read in your leisure time outdoors,
we should think about educational
books as well. Students, either at
school or at college, need solid books.
Imagine being at school, studying for
a test and having to study the lessons
from a computer. How would you
have the ability to note something
written on the book or highlight it? It
seems almost impossible to me.
Having said all the above, nothing
can be more certain than the fact
that books will continue being
popular despite the technological
developments as we all prefer the
good “old” solid books.

E-books or paper books?
Emma
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Μέσα από το πρόγραμμα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Euroscola, δόθηκε μια μο-
ναδική ευκαιρία τόσο σε
εμένα, όσο και σε άλλα
παιδιά από την Ελλάδα
και το εξωτερικό, να επι-
σκεφτούμε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Η όλη εμπει-
ρία, τουλάχιστον σε εμένα,
θα μείνει αξέχαστη!

Η ομάδα: 24 μαθητές Β΄ και Γ΄
Λυκείου -11 από
Ηράκλειο, απ’ αυ-
τούς οι 6 από το
σχολείο μας! Ιάσο-
νας Μουρέλλος,
Μάνος Σηφάκης,
Ραφαέλα Καπετα-
νάκη, Απόστολος
Σπανός, Ελένη
Μπατσίδη κι ο
γράφων, Θοδωρής
Κρασανάκης. Οι
υπόλοιποι ήταν 9
από Χανιά, 3 από
το Ρέθυμνο και 1
από το Λασίθι·
τέλος, οι 2 συνοδοί,
Χριστίνα Αποστο-
λάκη από
Ηράκλειο και
Γιώργος Κοτσι-
φάκης από Χανιά.

Όλοι μαζί μαζευ-
τήκαμε στην Αθήνα
από όπου πήραμε
το αεροπλάνο για
Ζυρίχη. Περάσαμε
μάλιστα πάνω από
την οροσειρά των
Άλπεων. Μόλις
φτάσαμε, επιβιβα-
στήκαμε στο πούλμαν του πρα-
κτορείου. Πρώτα κάναμε μια σύ-
ντομη βόλτα στα περίχωρα της
Ζυρίχης, κάνοντας σύντομη
στάση στην ομώνυμη λίμνη της.
Αυτό που έκανε περισσότερη αί-
σθηση είναι ότι, ενώ τις πόλεις
τόσο της Ζυρίχης όσο και του
Στρασβούργου διατρέχουν με-
γάλα ποτάμια, το εμφιαλωμένο
νερό είναι πανάκριβο (μέχρι και
7€ το μπουκαλάκι του μισού λί-
τρου, ενώ ίδια ήταν και η τιμή
και για ένα μπουκάλι σα-
μπάνια!!). Μετά, φύγαμε από τη
Ζυρίχη και πήραμε το δρόμο για
Στρασβούργο. Είχε κίνηση και
ήταν κάπως μεγάλη η απόσταση.
Κάναμε μια στάση για φαγητό
και μετά συνεχίσαμε φτάνοντας
στο ξενοδοχείο τελικά το βράδυ.
Ήταν κουραστικό το ταξίδι, όμως
μπορέσαμε να γνωριστούμε κα-
λύτερα και με τα υπόλοιπα παι-

διά.

Η επόμενη ημέρα ήταν αφιερω-
μένη στο Ευρωκοινοβούλιο, από
τις 8:30 που φτάσαμε μέχρι τις
18:00 που φύγαμε. Δύσκολα
μπορούν να αποτυπωθούν τα αι-
σθήματα που είχα… Από έξω ήδη
το κτίριο ήταν επιβλητικό. Και η
ομίχλη, που πλανιόταν από το
πρωί, του έδινε έναν αέρα μυ-
στηρίου. Αρχικά μπήκαμε μέσα

στην αίθουσα του Ευρωκοινοβου-

λίου και κάτσαμε στις θέσεις
όπου κάθονται τις άλλες φορές οι
Ευρωβουλευτές. Ακολούθησε
ομιλία από 4 εκπρόσωπους του
προγράμματος Euroscola, οι
οποίοι μας είπαν γενικά πράγμα-
τα για το κτίριο αυτό, αλλά και
γενικότερα για την Ευρωπαϊκή
Ένωση (πώς είναι οργανωμένος ο
θεσμός αυτός, ποιοι συμμετέχουν
στις συνεδριάσεις που γίνονται,
ποιους αντιπροσωπεύουν, πώς
μπορούν να ενταχθούν καινούρια
κράτη μέλη και πώς αυτό επηρε-
άζει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και
άλλα πολλά). Έπειτα, μας δόθη-
κε ευκαιρία να απευθύνουμε
ερωτήσεις στους εκπρόσωπους
του προγράμματος. Όπως ήταν
αναμενόμενο, οι περισσότερες
αφορούσαν την επικαιρότητα.
Αξιοσημείωτο είναι ότι τη μεγα-
λύτερη συμμετοχή και δραστη-
ριοποίηση είχαμε τα παιδιά της

Κρήτης (ως αντιπρόσωποι της
Ελλάδας).

Μετά, κατά τις 14:00 κάναμε
διάλειμμα και πήγαμε στην κα-
φετέρια, όπου μας έδωσαν «φα-
γητό» (άγευστα μακαρόνια με
κρέας και, για να δώσει γεύση,
λίγη σάλτσα). Εκείνο το διάστη-
μα έλαβε χώρα και ο διαγωνι-
σμός Euro game, κατά τον οποίο
έπρεπε να συγκροτήσουμε

ομάδες των τεσσάρων
ατόμων με κάθε μέλος
από διαφορετική χώρα
και με αυτή την ομάδα

να συμπληρώσουμε 27 ερωτήσεις

κάθε μία από τις οποίες
ήταν σε διαφορετική
γλώσσα!! ! (Η δική μου

ομάδα αποτελούνταν από έναν
Γάλλο, έναν Φιλανδό και μια
Ισπανίδα). Τελειώνοντας και πα-
ραδίνοντας τις απαντημένες ερω-
τήσεις, μαζευτήκαμε σε ομάδες
(ο χωρισμός είχε γίνει σε ομάδες
των τεσσάρων πριν την αναχώρη-
σή μας από την Κρήτη σε τρα-
πέζιο, κύκλο, τρίγωνο, βέλος και
κύκλο) και ασχοληθήκαμε με το
θέμα που είχε η καθεμιά (και το
οποίο το ξέραμε ήδη, πριν φύ-
γουμε από την Κρήτη). Εκεί,
αφού αποφασίσαμε ποιος θα πε-
ριγράψει στο Ευρωκοινοβούλιο
αυτά που θα συζητούσαμε, χωρι-
στήκαμε σε ομάδες των 10
ατόμων σε καθεμία από τις
οποίες θα έπρεπε να υπάρχουν
παιδιά από τρεις τουλάχιστον
εθνικότητες.

Μετά το πέρας των συζητήσεων,
συγκεντρωθήκαμε στην αίθουσα

του Κοινοβουλίου. Ακολούθησε η
παρουσίαση των θεμάτων της
κάθε ομάδας από τον εκλεγμένο
«ομιλητή» της. Και πάλι το σχο-
λείο μας έδωσε το στίγμα του.
Από τους έξι μαθητές που πα-
ρουσίασαν τις ιδέες της ομάδας
τους, οι δύο ήταν από το σχολείο
μας { ο Ιάσονας και ο Μάνος} )
Για κάθε θέμα που παρουσια-
ζότανε ακολουθούσαν οι όποιες
απορίες ή ασάφειες είχαν δη-
μιουργηθεί στους μαθητές του
ακροατηρίου (με την προϋπόθεση
πάντα ότι οι τελευταίοι ακούγα-
νε τις παρουσιάσεις). Επίσης γι-
νόντουσαν και «debates» πάνω

στα διάφορα
θέματα, όπου κα-
λούμασταν να
απαντήσουμε με
ένα «ναι», «όχι»
ή «ουδέτερο».
Μετά από αυτή
την εμπειρία της
εφαρμογής της
δημοκρατίας,
ανακοινώθηκαν τα
αποτελέσματα του
παιχνιδιού.

Κατά έναν πολύ
περίεργο λόγο η
ομάδα μου ήταν
μέσα στις τέσσε-
ρις πρώτες(! ! !).
Και αν αυτό σας
φαίνεται παράξε-
νο φανταστείτε,
ότι κερδίσαμε και
το παιχνίδι! ! ! Και
το κορυφαίο όλων
είναι ότι ο Γάλλος,
που ήξερε τόσα
αγγλικά όσα ξέρω
εγώ κινέζικα και

έτσι έπρεπε να του τα μετα-
φράζω στα γαλλικά, ήταν αυτός
που έδωσε τη μια και μοναδική,
αλλά νικητήρια απάντηση στην
τελευταία ερώτηση, «Ποιος είναι
ο πληθυσμός του Στρασβούρ-
γου». (Και σε περίπτωση που
έχετε την απορία και δεν θα
μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ
εξαιτίας της, είναι περίπου
271.000 κάτοικοι. Η μέρα στο
Ευρωκοινοβούλιο ολοκληρώθηκε
με τον Ευρωπαϊκό Ύμνο. Έτσι,
γεμάτοι ενθουσιασμό και νέες
εμπειρίες, επιστρέψαμε στο ξε-
νοδοχείο. Η επόμενη μέρα ήταν
αφιερωμένη στα αξιοθέατα της
πόλης.

Αρχικά μας πήγανε στον Καθε-
δρικό Ναό του Στρασβούργου,
μετά μας κάνανε ξενάγηση στο
εσωτερικό του Καθεδρικού Ναού
του Στρασβούργου και στο τέλος
παρακολουθήσαμε τον τρόπο με
τον οποίο λειτουργεί το ρολόι
του Καθεδρικού Ναού του

Τριήμερο στο Στρασβούργο

Θοδωρής Κρασανάκης
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Στρασβούργου. Ο ναός έδειχνε
σε πλήρη έκταση τις καλλιτεχνι-
κές και επιστημονικές δυνατότη-
τες του ανθρώπου. Το επιβλητικό
μέγεθος που διέπει κάθε κατα-
σκεύασμα των περασμένων
αιώνων έδινε και εδώ το παρόν
του. Παράλληλα, οι ανάγλυφες
παραστάσεις που κυριαρχούσαν
μεταδίνανε μια ζωντάνια στο
χώρο και αναβίωναν ιστορίες.
Χαρακτηριστική είναι η ανάγλυ-
φη απεικόνιση ενός σκύλου.
(Σύμφωνα με την παράδοση, κα-
θώς ο ιερέας έκανε την ακολου-
θία, ο σκύλος του άρχισε να γα-
βγίζει τόσο δυνατά που
χρειάστηκε να διακοπεί η λει-
τουργία και να επαναληφθεί. Και
από ευγνωμοσύνη προς το σκύλο
που χάρη σε αυτόν θα ξαναγι-
νόταν η λειτουργία, σκαλίστηκε η
μορφή του στη βάση της σκάλας
που οδηγεί στη θέση του ιερέα).

Και αν το μέγεθος του ναού σε
έκανε να νιώθεις ασήμαντος, ο
μηχανισμός του αστρονομικού
ρολογιού του σε αφήνει άφωνο.

Με ενδείξεις για τα λεπτά, την
ώρα, τη μέρα της βδομάδας (που
αναπαρίστανται με θεούς από τη
μυθολογία), το μήνα και το έτος
(τι πρωτότυπο για ένα ρολόι!),
αλλά και για τη φάση της σελή-
νης, τις εποχές, τη θέση των πλα-
νητών, ακόμη και τα ζώδια. Ταυ-
τόχρονα, υπάρχουν και φιγούρες
που τίθενται σε κίνηση διαφορε-
τικές ώρες τη μέρα. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα είναι τέσσερις
φιγούρες που παρουσιάζουν τα
στάδια της ζωής (από την βρεφι-
κή ηλικία μέχρι τα βαθιά γε-
ράματα) να παρελαύνουν μπρο-
στά από το Θάνατο με την
εναλλαγή να γίνεται κάθε τέταρ-
το (καλύπτοντας έτσι μία ώρα).
Μπορέσαμε να παρακολουθή-
σουμε αυτή την εναλλαγή και
μπορώ να πω ότι δίπλα στην αί-
σθηση του μεγαλειώδους, δε-
σπόζει και αυτή του μυστηρίου.
Προσωπικά ανατρίχιασα και, αν
και δεν μπορώ να το πω με βε-
βαιότητα, δεν πρέπει να οφείλε-
ται στην υγρασία που είχε.. .

Αφού ολοκληρώθηκε η ξενάγηση
βγήκαμε από το ναό, από την πί-
σω πόρτα (όπως και ήταν ανα-
μενόμενο για να αποφύγουμε το
πλήθος … θαυμαστών και παπα-
ράτσι που μας περίμενε) και
αφού μας έδωσαν οδηγίες για το
πώς να μην χαθούμε και να
βρούμε το δρόμο για το ξενοδο-
χείο, μας άφησαν να κάνουμε
βόλτα στο κέντρο του Στρα-
σβούργου.

Μια βόλτα και μόνο ήταν αρκετή
για να καταλάβουμε το βιοτικό
επίπεδο: καθαρή πόλη, ευρεία
χρήση του ποδηλάτου, ειδικοί
δρόμοι για ποδήλατα (με δύο
λωρίδες μάλιστα) και οδηγοί που
σέβονται πεζούς και ποδηλάτες.
Πώς λέμε Ελλάδα; Ε, καταλάβα-
τε… Με αυτόν τον τρόπο έκλεισε
και η τελευταία μας μέρα στο
Στρασβούργο. Αρκετά κουρα-
σμένοι, αλλά περισσότερο χαρού-
μενοι και ενθουσιασμένοι, την
επόμενη μέρα πήραμε το δρόμο
του γυρισμού στη Ζυρίχη. Η δια-
δρομή δεν παρουσίασε τίποτε το

σπουδαίο είτε λόγω της ομίχλης
είτε λόγω της νύστας μας είτε
λόγω του συνδυασμού τους.
Έτσι, μετά από περίπου ένα τρί-
ωρο δρόμου, φτάσαμε στο αερο-
δρόμιο της Ζυρίχης όπου και
επιβιβαστήκαμε στο αεροπλάνο
για Αθήνα. Όταν φτάσαμε, πή-
γαμε με λεωφορείο στον Πειραιά
για να επιβιβαστούμε στο πλοίο
που θα μας γυρνούσε Ηράκλειο,
αφού πρώτα αποχαιρετίσαμε τα
παιδιά από το Ρέθυμνο και τα
Χανιά τα οποία θα πήγαιναν με
πλοίο κατευθείαν στα Χανιά.

Με την άφιξη στο Ηράκλειο θα
τελείωναν όλα. Θα τελείωναν,
όμως; Με βαλίτσες γεμάτες σου-
βενίρ και ένα μυαλό γεμάτο με
αναμνήσεις και εμπειρίες, τίποτε
δεν τελείωσε. Ξανά και ξανά,
επικεντρώνοντας κάθε φορά εκεί
που ο καθένας μας ήθελε, «πα-
τούσε το replay» της εκδρομής.
Και ξανά και ξανά έκανε
«rewind»…

«Λεφτά υπάρχουν» ακουγόταν
το φθινόπωρο του 2009. «Εγ-
γυώμαι και δεσμεύομαι!», «Δι-
πλασιάζει τις αγροτικές συ-
ντάξεις ο Γιώργος», «Αυξήσεις
στήριγμα για τους συνταξιού-
χους» ήταν κάποιοι από τους τί-
τλους εφημερίδων που προανήγ-
γειλαν το «όραμα» για την
Ελλάδα της νέας εποχής. Όμως,
λίγους μήνες μετά τη θριαμβευτι-
κή του νίκη με το συντριπτικό
43,9% του συμμετέχοντος εκλο-
γικού σώματος, συνειδητοποιεί
ότι «λεφτά δεν υπάρχουν». Και
κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα.

Το οικονομικό χρέος της Ελλάδας
έρχεται να συμπληρώσει το
πρώτο μνημόνιο του 2010 και το
δεύτερο του 2012 που υπέγραψε

η τότε κυβέρνηση με το ΔΝΤ και
την Ε.Ε. αποκρύπτοντας από

τους
πο-

λίτες τα πραγματικά μέτρα που
θα ακολουθήσουν. Αρχική ιδέα
του πρώτου μνημονίου ήταν να
στηρίξει την Ελλάδα με 110 δις.
Ευρώ. Με άλλα λόγια η Ελλάδα
προσπαθεί να ξεχρεώσει τους
δανειστές της παίρνοντας άλλα
δάνεια ένας φαύλος κύκλος. Πο-
ρείες, διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις.
Οι φωνές, όμως, των αγανακτι-

σμένων πολιτών δε ακούστηκαν.

Βρισκόμαστε στο 2012, όπου σε
χαλεπούς καιρούς κρίσης, η Ελ-
λάδα αγωνίζεται να βγει από το

οικονομικό αδιέξοδο.
Μια οικονομική κρίση,
όπως είναι λογικό,

έχει πάρα πολλές συνέπειες σε
αρκετούς τομείς, και ιδιαίτερα
στον οικονομικό. Μειώσεις μι-
σθών, επιβολή δυσβάστακτων
φόρων και αύξηση του ποσοστού
ανεργίας στο 22% γονατίζουν
καθημερινά τον Έλληνα πολίτη.
Ωστόσο, κανείς δεν αναφέρεται
στις κοινωνικές αλλά και στις
ψυχολογικές επιπτώσεις της. Οι
άνθρωποι νιώθουν άγχος, φόβο
και ανασφάλεια για το τι μέλλει
γενέσθαι, αντιμετωπίζουν προ-

βλήματα στις διαπροσωπικές
σχέσεις τους, προβλήματα κα-
τάθλιψης κ.α.. Και το σημαντι-
κότερο το φαινόμενο της θνησι-
μότητας έχει αυξηθεί καθώς το
ποσοστό των αυτοκτονιών έχει
φτάσει στο ζενίθ.

Σήμερα, Μάιος - Ιούνιος του
2012, όλα τα κόμματα έχουν
επιστρατευτεί για την προεκλο-
γική τους εκστρατεία με σκοπό
την ανάδειξη αυτοδύναμης κυ-
βέρνησης και μετά τη αποτυχία
της προσπάθειας αυτής, η Ελ-
λάδα ετοιμάζεται για δεύτερες
εκλογές, δαπανώντας άκριτα
υπέρογκα ποσά, ενώ στη διπλανή
μας πόρτα υπάρχουν άνθρωποι
που πεινούν και ζητούν βοήθεια.

Περί πολιτικής

Ελευθερία Χαραλαμπάκη

Άννα Χατζάκη

Ποιό είναι το είδωλο σου; Πιθα-
νότατα κάποιος που χοροπηδάει
και τραγουδάει, που φιγουράρει
στην πλειοψηφία των teen
magazines και διακοσμεί τους
τοίχους του δωματίου του δικού
και του καλύτερου-ης σου φίλου-
ης. Αλλά για πόσο καιρό η αφίσα
αυτή θα μένει άθιχτη; Για πόσο
καιρό θα είναι γυαλιστερή με
έντονα χρώματα; Κάποτε θα σκι-
στεί, θα ξεθωριάσει ή θα επι-
λέξεις μόνος να την κατεβάσεις.

Έπεσε στα χέρια μου ένα
απόσπασμα από το βιβλίο «τα
χίλια πρόσωπα του ποδοσφαί-
ρου» του Εντουάρντο Γκαλεάνο.
Οι άσσοι του ποδοσφαίρου, η
κλασσική τους ιστορία. Γεννιού-
νται και μεγαλώνουν αγκαλιά με
μια μπάλα σε φτωχογειτονιές και

χαμόσπιτα. Το ταλέντο αστεί-
ρευτο και αρχίζει να αχνοφαίνε-
ται το πλοίο της δόξας και της
φήμης. Ο καπετάνιος ή μάνατζερ
εγγυάται δόξα, επιτυχία και πο-
λύ χρήμα, το οποίο έχει στερηθεί
στα παιδικά χρόνια. Ο κόσμος
ζητωκραυγάζει. Αλλά τι θα γίνει
όταν μπερδέψει στα κορδόνια
του, πέσει και τα φτερά στα
πόδια βραχούν, αέρας δε φυσάει
και το σεσουάρ έχει χαλάσει;
Τότε, εκείνοι που άλλοτε χειρο-
κροτούσαν τώρα αποδοκιμάζουν.
Αλλά έτσι είναι τα είδωλα. Από
τη μία στιγμή στην άλλη πετάγο-
νται από το ζενίθ στο ναδίρ.
Διότι τίποτα δε μένει για πάντα.
Έτσι είναι τα είδωλα.

Οι νέοι, κυρίως, τα επιλέγουν, τα
λατρεύουν, τα θεοποιούν και τα

μιμούνται. Τον τρόπο που
ντύνονται, που εκφράζονται,
που μιλούν, που τρώνε,
ακόμα και πως κάνουν τη
χωρίστρα στα μαλλιά τους.
Κριτήρια τους η εμφάνιση, η
γνώμη των άλλων, η προβολή
του από τα μέσα. Πολλά. Ο κα-
θένας τα ορίζει σύμφωνα με το
χαρακτήρα και τις απόψεις του,
βασιζόμενος πάντα στο πρότυπο
που ορίζει η κοινωνία, σε συν-
δυασμό με τις προτιμήσεις του
συνόλου. Επιπλέον η ψυχική συ-
μπάθεια στο πρόσωπο κάποιου
μπορεί να αποτελέσει βασικό
κριτήριο. Είναι πολύ πιθανό ση-
μαντικό ρόλο να πρέπει να παί-
ζουν οι πράξεις και οι αντιλή-
ψεις του «ειδώλου».
Περισσότερο το είναι παρά το
φαίνεσθαι, όπως συνηθίζεται.

Έτσι κι αλλιώς τα είδωλα είναι
εφήμερα και ευεπίφορα. «κάθε
είδωλο υπόκειται στο νόμο της
φθοράς». Στην αρχή τα media
τρελαίνονται, πουλάνε στο νεα-
νικό κοινό, τυπώνουν μπλουζάκια
και αυτόγραφα και στο τέλος
μένουν σκονισμένα στα ράφια
μιας αποθήκης σ’ έναν πα-
ράδρομο της εθνικής οδού. Τίπο-
τα δε μένει για πάντα. Έτσι είναι
τα είδωλα.

Τι είδωλο έχει το
μενού σήμερα;
Μαρία Πιτσούλη
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Μιλώντας για το
βιβλίο

Ελίζ: Είναι γνωστό ότι κατά τη
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου είχαν δημιουργηθεί
δύο δυνατές αντίπαλες παρα-
τάξεις: οι αριστεροί με τις επι-
μέρους οργανώσεις τους, όπως
ήταν το ΕΑΜ και το ΚΚΕ, και
οι δεξιοί ή εθνικόφρονες, οι
οποίοι είχαν την υποστήριξη των
Βρετανικών και των Αμερικανι-
κών δυνάμεων. Ακόμα και πριν
από το τέλος του Β’ Παγκοσμί-
ου Πολέμου, υπήρχε έντονη δια-
μάχη μεταξύ των δύο αυτών
παρατάξεων για το ποιος θα
αναλάμβανε την εξουσία σε μια
απελευθερωμένη Ελλάδα. Η
διαφωνία αυτή οδήγησε σε εμ-
φύλιο πόλεμο, κατά τη διάρκεια
του οποίου σημειώθηκαν φοβε-
ρές πράξεις, όπως δολοφονίες,
σφαγές, λεηλασίες, εμπρησμοί,
ακόμα και βιασμοί, και από τις
δύο πλευρές. Επίσης, πολλοί
προσκείμενοι στις αριστερές και
κομμουνιστικές παρατάξεις και
ιδεολογίες, διώχτηκαν και ανα-
ζήτησαν πολιτικό άσυλο στις
κοντινές φιλοκομμουνιστικές
χώρες. Όσοι δεν κατάφεραν να
διαφύγουν, κυνηγήθηκαν και
κατέφυγαν στα βουνά.

Οι εφημερίδες της εποχής,
ανάλογα με τον ιδεολογικό προ-
σανατολισμό τους, δημοσίευαν
ως «ανδραγαθήματα» της κάθε
παράταξης τις εκτελέσεις που
λάμβαναν χώρα, παράνομα και
νόμιμα, σε καθημερινή βάση.

Ελένη: Πολλά ξερονήσια, όπως
είναι η Μακρόνησος και η
Γυάρος, έγιναν τόποι «φιλοξενί-
ας» των ανταρτών, ενώ τα παι-
διά τους συγκεντρώνονταν στις
περίφημες παιδουπόλεις. Επί-
σημα, το ΕΑΜ και το ΚΚΕ κη-
ρύχτηκαν παράνομα από την
κυβέρνηση στα τέλη της δεκαε-
τίας του ’40. Η οποιαδήποτε
σχέση του κάθε απλού αν-
θρώπου με μέλη της παράνομης
αριστεράς ήταν αρκετή για να
τον οδηγήσει σε φυλάκιση έως
και εξορία, και σε αρκετές πε-
ριπτώσεις, σε θανατική καταδί-

κη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
τον κοινωνικό αποκλεισμό και,
συνεπώς, την αγανάκτηση των
φιλοαριστερών και κομμουνι-
στών Ελλήνων. Διάχυτος ήταν ο
φόβος και το κλίμα μίσους και
εθνικού σπαραγμού και κατά τη
διάρκεια της επόμενης δεκαπε-
νταετίας. Η αστάθεια και η έλ-
λειψη σοβαρότητας και πολιτι-
κής συνέπειας διέκριναν και την
πολιτική σκηνή. Αυτή η αδυνα-
μία σχηματισμού σταθερής και
αποδεκτής από το λαό κυβέρ-
νησης οδήγησε στην κατάλυση
της δημοκρατίας και στην επι-
βολή δικτατορικού καθεστώτος
την 21η Απριλίου του 1967, όταν
μπλόκα τεθωρακισμένων στή-
θηκαν στο κέντρο της Αθήνας
καταλαμβάνοντας στρατηγικά
σημεία για να επιτευχθεί με
απόλυτη ακρίβεια το στρατιω-
τικό πραξικόπημα.

Ελίζ: Το καθεστώς αυτό προ-
χώρησε σε ραγδαίες εκκαθαρί-
σεις και στην ανατροπή θεσμών
με τις ακροδεξιές του αντιλή-
ψεις, θέτοντας υπό τον απόλυτο
έλεγχό του την παιδεία, την δη-
μόσια διοίκηση και την καθημε-
ρινή ζωή εκατοντάδων χιλιάδων
πολιτών. Η λογοκρισία και ο
ολοκληρωτικός έλεγχος δεν
επέτρεπαν να ακούγεται καμία
φιλελεύθερη φωνή.

Ελένη: Μέσα σε αυτό το κλίμα
μεγαλώνει η Μαριλένα Βλα-
χάκη, και οι εικόνες αυτές εγ-
γράφονται μέσα της και γίνο-
νται ο τρόπος ζωής που την
στοιχειώνει.

Ε.Λ. - Ε.Μ.

Σιλάνς σιλβουπλέ: το
χτες και το σήμερα

Στο βιβλίο Σιλάνς σιλβουπλέ,
μεταξύ άλλων περιγράφεται η
καθημερινή ζωή μέσα από τα
μάτια ενός μικρού κοριτσιού
στην επαρχία της Κρήτης την
δεκαετία του ’60. Ανάμεσα σε
εκείνη την γενιά και τη σημερι-
νή, μεσολαβούν αρκετές δεκαε-
τίες, οι οποίες «κουβαλάνε» μα-
ζί τους κοινωνικές, πολιτικές
και τεχνολογικές αλλαγές.
Αποτέλεσμα αυτών, αποτελούν
οι διαφορές ανάμεσα σε αυτές
τις γενιές, αλλά παράλληλα
υπάρχουν κάποιες «διαχρονικές»
ομοιότητες αναμέσά τους.

Γενικότερα, κάνοντας αναδρομή
στο παρελθόν παρατηρούμε ότι
τα περασμένα χρόνια υπήρχαν
πολλές δυσκολίες σε διάφορους
τομείς της ζωής. Παραδείγματος
χάρη, οι γονείς ήταν σίγουρα πιο
αυστηροί και απαιτητικοί από τα
παιδιά τους. Αυτό ήταν αποτέλε-
σμα των έντονων φρονημάτων και
συχνά πολιτικών, και όχι μόνο,
ιδεολογιών τους. Οι ιδεολογίες
τότε ήταν πιο «απόλυτες», διότι
ειδικά την δεκαετία του ’60 στην
Ελλάδα, κυριαρχούσαν συνεχείς
πολιτικές αναταραχές.

Επίσης, τα οικονομικά των οικο-
γενειών ήταν αρκετά πιο περιορι-
σμένα, γεγονός που κάποιες φο-
ρές είχε αρνητικές συνέπειες στην
καθημερινή ζωή των νέων. Έπει-
τα, η ελληνική κοινωνία τότε έκα-
νε τα πρώτα της βήματα προς
την ουσιαστική αποδοχή και
ισότητα της γυναίκας. Έτσι, τα
κορίτσια δεν είχαν πλήρως απο-

κτήσει ελευθερία βούλη-
σης ως προς την ερωτική
ζωή τους. Συγκεκριμένα,
τους απαγορεύονταν ρητά
οι όποιες σχέσεις με
αγόρια. Οι γονείς, ειδικά
στην επαρχία, προσπα-
θούσαν να τα «αποκατα-
στήσουν» όσο πιο σύντο-
μα μπορούσαν, για να μην
έχουν προβλήματα αρ-
γότερα.

Έτσι, το κορίτσι βίαια με-
τέβαινε από την παιδική
στην ενήλικη ζωή. Πολλά
κορίτσια είχαν ψυχολογι-
κά προβλήματα, χωρίς να
τα μαρτυρούν προφανώς,
λόγω αυτού του «κατα-
ναγκαστικού έργου».

Επιπλέον, σήμερα είμαστε
αρκετά προνομιούχοι,
όσον αφορά τις επικοινω-
νίες και τη μόρφωση. Τυ-
χαίνει να έχουμε στην

διάθεσή μας πληθώρα μέσων
επικοινωνίας, όπως το Διαδίκτυο,
τα οποία μας έχουν βοηθήσει σε
μεγάλο βαθμό, ειδικά τα παιδιά
και τους εφήβους. Κάτι τέτοιο
δεν συνέβαινε τότε. Οι ευκαιρίες
μάθησης και διεύρυνσης του
πνεύματος ήταν, το λιγότερο, πε-
ριορισμένες. Τα παιδιά δεν είχαν
τέτοιες δυνατότητες, μόνο όταν
προέρχονταν από ευκατάστατη
οικογένεια. Επιπρόσθετα, πα-
λιότερα, τα παιδιά ήταν πιο
εξοικειωμένα με τη φύση και το
περιβάλλον καθώς συνηθιζόταν
πολλές οικογένειες να ζουν στην
επαρχία, γεγονός που αντιτίθεται
στα σημερινά δεδομένα.

Παρά τις διαφορές, υπάρχουν και
κάποια κοινά σημεία ανάμεσα σε
αυτές τις γενιές. Η αντιμετώπιση
όλων αυτών που συμβαίνουν
γύρω τους, αλλά και μέσα στο
σώμα τους, προκαλεί στα παιδία
σύγχυση και θλίψη, άγχη, αγωνίες
και ίσως τάσεις φυγής. Τα παιδιά
είναι υπερευαίσθητα και δυσκο-
λεύονται πολλές φορές να αντε-
πεξέλθουν στα δεδομένα της
πραγματικότητας.

Επιπρόσθετα, τα παιδιά έχουν
διαχρονικά την ανάγκη της οικο-
γενειακής θαλπωρής, αγάπης και
ασφάλειας. Οι γονείς είναι υπεύ-
θυνοι για τη δημιουργία αυτών
των συναισθημάτων, που κάνουν
τα παιδιά ευτυχισμένα. Τέλος, το
παιχνίδι τα γεμίζει χαρά, ακόμα
και στις πιο αντίξοες συνθήκες,
και το έχουν ανάγκη καθημερινά.

Μαρία Βλαχάκη: Σιλάνς Σιλβουπλέ

Ιωάννα Καρτσωνάκη
Ελίζ Λοππινέ

Μαρίνα Ματζουρανάκη
Ελένη Μπατσίδη

Η Μαρινέλλα Βλαχάκη γεννήθη-
κε στα Χανιά όπου ζει κι ερ-
γάζεται. Από το 2000 έχει
ιδρύσει και διευθύνει την Εται-
ρεία Τέχνης «Βιολέττα». Σκο-
πός του φορέα είναι η οργάνω-
ση ποικίλων πολιτιστικών
εκδηλώσεων, με έμφαση στις
θεατρικές παραγωγές που βα-
σίζονται σε λογοτεχνικά κείμε-
να. Έχουν εκδοθεί βιβλία της
(ποίηση, μυθιστόρημα, παραμύ-
θι). Ως ηθοποιός έχει δουλέψει
στο θέατρο και την τηλεόραση.
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Η μικρή αφηγήτρια έθαψε στη
δικτατορία τα παιδικά γραπτά
της και τα έφερε πάλι στο φως
30 χρόνια μετά. Το χαρακτηρι-
στικό στοιχείο από τον πρόλο-
γο είναι η τελευταία φράση
για τα γραπτά αυτά: «Ίσως
δεν μιλούν μόνο για
μένα». Πράγματι
ανώνυμα, και καμιά
φορά σχεδόν άχρονα,
αν και οι ιστορικές
συνθήκες είναι ορα-
τές και πανταχού
παρούσες στο κείμε-
νο, ξετυλίγεται το
νήμα της ιστορίας
όλης της οικογένειας,
της ιστορίας δηλαδή
της μικρής αφηγή-
τριας η οποία στον
επίλογο είναι πια
ενήλικη και αποφα-
σίζει να ξεκινήσει
τότε την δική της,
προσωπική αναζήτη-
ση της ευτυχίας και
της ολοκλήρωσης,
μετά από τις βασα-
νιστικές περιπέτειες
της προηγούμενης
ζωής της.

Ας δούμε λίγο την
πλοκή έτσι όπως τη
συνθέτουν τα εκατό
μικρά κεφάλαια του
μυθιστορήματος. Ένα
μικρό κορίτσι που δεν
κατονομάζεται, όπως
και κανένα από τα
πρόσωπα ή τους
χώρους, ζει σε κάποιο
χωριό και πολύ νωρίς
βιώνει την απώλεια
των γονιών της, πρώτα
του πατέρα και μετά
της μητέρα της. Στο
θάνατο της μητέρας
μάλιστα η μικρή, σχε-
δόν παρούσα, βιώνει
τραγικές στιγμές που
την σημαδεύουν ορι-
στικά. Ακολουθεί η
υιοθεσία της ορφανής
και ο χωρισμός της
από τα αδέλφια της.
Η ζωή σε αυτήν την
άλλη, νέα οικογένεια
οι πολιτικές συνθήκες,
η συντηρητική οικογε-
νειακή ζωή της επαρχίας αναδει-
κνύονται στο βιβλίο ως παράγο-
ντες που διαμορφώνουν τον
ψυχισμό του κοριτσιού. Η έφηβη
πια κοπέλα δεν μπορούσε να
διεκδικήσει μερίδιο στην ευτυ-
χία. Αντίθετα, όπως φαίνεται
στο κεφάλαιο «το τελευταίο
γράμμα» ήταν εύκολο να οδηγη-
θεί στην ψυχική διαταραχή, ένα
δύσκολο δρόμο από τον οποίο
όμως βγήκε δυνατή.

Το μικρό κοριτσάκι καταγράφει
τις ιστορίες του, τις σχολικές εκ-
θέσεις του, τα συναισθήματά
του, τις πρώτες εμπειρίες του,
τα σοκ από τις τραυματικές ει-
κόνες. Οι θάνατοι των γονιών
της, η νέα οικογένεια αποτελούν

τραυματικές εμπειρίες που απο-
δίδονται με τον άμεσο, λιτό αλλά
σπαρακτικό τρόπο ενός παιδιού
που δεν μπορεί να εκλογικεύσει
αλλά μπορεί να καταγράψει.
Τέτοιες καταγραφές γίνονται με
τρόπο ρεαλιστικό όπως «η μέρα
που είδα τη θάλασσα» που εύ-
κολα όμως μετατρέπεται σε ποι-
ητικό, όπως «το λουλουδένιο
φουστάνι».

Το μικρό κοριτσάκι εξομολογεί-
ται κάθε σκέψη και πράξη στο
ιδιότυπο αυτό ημερολόγιο που
δεν ακολουθεί τη ροή του χρόνου
αλλά τη σημασία των εμπειριών.
Καταγράφονται δηλαδή σκόρπια
περιστατικά που όμως έχουν

ιδιαίτερη βαρύτητα στην παιδική
ψυχή. Βέβαια ας μην ξεχνάμε
την ευκαιρία που έχει ο ανα-
γνώστης να παρακολουθήσει την
κοινωνία της εποχής, τα ταραγ-
μένα χρόνια του ’60 που διατη-
ρούν ζωντανές τις εμφυλιακές
μνήμες.

Υπάρχουν στο βιβλίο κάποια
αόριστα στοιχεία που τονίζουν
με την αοριστία τους την ποιητι-

κή και συνάμα μυστηριακή
ατμόσφαιρα: «εκείνοι» που δεν
κατονομάζονται, ενώ αλλού
αναφέρονται οι αριστεροί και οι
δεξιοί και κυρίως η μαυροφορε-
μένη γυναίκα που κάνει τον
αναγνώστη να αναρωτιέται αν

είναι φανταστι-
κή ή πραγματι-
κή, αν είναι μια
γυναίκα - σύμ-
βολο ή μια
πραγματική
γυναίκα, κατα-
φύγιο της ηρω-
ίδας στις δυ-
σκολίες της.

Το μυθιστόρημα
έχει ένα σημα-
ντικό στοιχείο:
το ζωντανό συ-
ναίσθημα που
μπορεί να συ-
γκινήσει μέχρι
δακρύων με την
αμεσότητά του
τον αναγνώστη.
Και, νομίζω
αυτό κάνει το
βιβλίο πετυχη-
μένο. Επιπλέον,
ό,τι μένει, μετά
τη συγκίνηση,
ως τελευταία
γεύση από το
βιβλίο της Μα-
ρινέλλας Βλα-
χάκη είναι η
ελπίδα ότι ποτέ
δεν είναι αργά
για να νικήσει
κανείς τους
εσωτερικούς
του δαίμονες
και το βάρος
των φοβερών
αναμνήσεων και
να ξεκινήσει με
τόλμη μια νέα,
διαφορετική
ζωή που
υπόσχεται τη
χαρά, τη δη-
μιουργία και
την ευτυχία.
Αισιοδοξία,
λοιπόν, παρά
την πίκρα και
τη μελαγχολία
που διαπερνά

όλο το κείμενο. Αυτό το μήνυμα
αισιοδοξίας
είναι απαραί-
τητο και ζω-
τικό σε
τέτοιους και-
ρούς σαν αυ-
τούς που δια-
νύουμε
σήμερα.

Μ.Μ.

Από την εκδήλωση για τη Μαρινέλλα Βλαχάκη που διοργάνωσαν από κοινού μαθητές του σχολείου με το

Βιβλιοπωλείο Αναλόγιο.



8 Πειράγματα Τεύχος 12

Ο ποιητής βρέθηκε στο Ηράκλειο
την παγκόσμια ημέρα της ποίησης
(21 /3/201 1 ) προσκεκλημένος από
το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης.
Με πρωτοβουλία του φιλολόγου
μας Δημήτρη Περοδασκαλάκη επι-
σκέφθηκε το σχολείο μας, την Α΄
Λυκείου, και συζήτησε μαζί μας
για την ποίηση και το έργο του.
Με θλίψη μάθαμε ότι μερικούς μή-
νες αργότερα, στις 25 Δεκεμβρίου
πέθανε από καρδιακή ανακοπή.

Παραθέτουμε τη συζήτηση-συ-
νέντευξη που είχαμε μαζί του. (Να
σημειώσουμε ότι την ηχογράφηση
την έκανε ο κ. Γιάννης Μαρκάκης,
τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ
γι’ αυτό· ευχαριστίες για την απο-
μαγνητοφώνηση
στην κ. Χαρού-
λα Τζανάκη).

Καθηγητής: Έχουμε
την εξαιρετική χαρά
ως σχολείο και την
ξεχωριστή τιμή εγώ
προσωπικώς να είναι
σήμερα μαζί μας ο κ.
Χιόνης. Έχουμε δια-
βάσει ποιήματά του,
άρα τον ξέρουμε ή
μήπως δεν τον
ξέρουμε; Εσείς θα το
πείτε αυτό. Σταματώ
αμέσως και τον ευ-
χαριστώ πάρα πολύ
εκ των προτέρων για
την παρουσία του
εδώ, μέσα στη σχο-
λική τάξη.
Ευχαριστώ πάρα
πολύ και τον φίλο
Γιάννη και τη φίλη
Μαίρη Μαρκάκη. Ο
κ. Μαρκάκης είναι
διευθυντής του γνω-
στού μουσείου Λυ-
χνοστάτης στη Χερ-
σόνησο και ποιητής
και η κ. Μαίρη η
σύζυγός του και συ-
νάδελφος είναι υπεύθυνη
των προγραμμάτων εκπαί-
δευσης. Καλωσορίζω επίσης
τις συναδέλφους, την κ.
Βαρβάρα Ρούσου και την κ. Κατερίνα Κου-
μάκη.
Λοιπόν, αγαπητέ Αργύρη, καλώς ήρθες.
Αργύρης Χιόνης: Ευχαριστώ για την
πρόσκληση. Ευχαριστώ όλους εσάς και θα
κάνετε υπομονή λιγάκι, θα κάνω και εγώ και
θα περάσουμε ωραία.
Αφεντικό, λέγε, θα ξεκινήσουμε με λίγη
ανάγνωση.
Καθηγητής: Ο κ. Χιόνης θα μας διαβάσει
κείμενά του, ποιήματά του, πεζά του, ο
διάλογος είναι ελεύθερος, θέλω λοιπόν να
ρωτήσετε ό,τι επιθυμείτε στο πλαίσιο ενός
ελεύθερου και όχι προσχεδιασμένου- προκάτ
διαλόγου. Τα παιδιά, Αργύρη, δεν έχουν τί-

ποτα προσχεδιασμένο, ωστόσο μου είπαν ότι
θέλουν να σε ρωτήσουν συγκεκριμένα πράγ-
ματα.
Γιάννης Μαρκάκης: Κι εμείς έχουμε έρθει,
για να ηχογραφήσουμε λίγο, ώστε το υλικό
αυτό να το αξιοποιήσετε κι εσείς στην εφη-
μερίδα σας.
Χιόνης: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με μερικά
ποιηματάκια, ας διαβάσουμε μερικές ιστο-
ριούλες και μετά συζητούμε. Να διαλέξουμε
ποιήματα, τα οποία έχουν σχέση με τα πεζά.
Δεν ξέρω αν το ξέρετε, έχω γράψει αρκετά
ποιήματα πεζόμορφα που δεν έχουν διάταξη,
όπως τα παραδοσιακά ποιήματα, τα οποία
όμως έχουν ένα εσωτερικό ρυθμό και μια
μουσική και έχω γράψει πεζά, τα οποία
έχουν πολλά στοιχεία από την ποίηση, δηλα-

δή είναι ένα σμίξιμο αυτών των δύο διαφο-
ρετικών ειδών, το οποίο δεν ξέρω αν είναι
επιτυχημένο, αυτό θα το κρίνετε εσείς στη
συνέχεια. Να ξεκινήσουμε από μια λίγο τρε-
λή συλλογή που λέγεται «Τότε που η σιωπή
τραγούδησε» και να ξεκινήσουμε με το ποί-
ημα που είναι αφιερωμένο στη σιωπή.
Σε ένα σπίτι έρημο και ερειπωμένο ζούσε
μια χοντρή βαριά σιωπή, τόσο χοντρή που
είχε ξηλώσει όλα τα κουφώματα τόσο βα-
ριά που είχε βουλιάξει όλα τα πατώματα
και τόσο σιωπηλή που όποιος έμπαινε εκεί
δεν άκουγε ούτε τη βουή του τρομαγμένου
αίματος στις φλέβες του και ξαφνικά μια
μέρα η σιωπή τραγούδησε, ναι, μην σας
φαίνεται παράξενο, ο έρωτας τα πάντα

κατορθώνει και η σιωπή για την οποία σας
μιλώ αγάπησε τρελά ένα σαράκι που λίγο
λίγο από μέσα τρώγοντας την αδιάκοπα
αδειάζοντας την, ανάλαφρο την έκανε του
έρωτα δοχείο του τραγουδιού του ηχείο.
Το κείμενο που σας διάβασα είναι αφιερω-
μένο σ’ έναν πολύ καλό ποιητή ονόματι
Χρήστο Λάσκαρη, ο οποίος πέθανε πριν από
δύο - τρία χρόνια, από την Πάτρα εξαιρετι-
κός ποιητής.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι εννοώ ότι είναι
πεζόμορφα, θυμίζει δηλαδή αυτό το ποιημα-
τάκι ένα μικρό παραμυθάκι, μια ιστορία που
θα μπορούσε να είχε γραφτεί σε πολλές σε-
λίδες, απλώς εδώ είναι πυκνωμένη. Ακόμη
ένα κείμενο από την ίδια συλλογή:
Κάποια ερωτεύτηκε τον κηπουρό των

άστρων και δεν
μπορεί να ζήσει
πια χωρίς αυτόν,
μαζί του όμως να
σμίξει δεν είναι
δυνατόν, τε-
ράστια η
απόσταση που
τους χωρίζει, η
μοίρα της ορίζει
να μην τον δει
ποτέ, κάποια
ερωτεύτηκε τον
κηπουρό των
άστρων και δεν
μπορεί να ζήσει
πια χωρίς αυτόν,
στη γη ξαπλώνει
παραδίδεται
ανάσκελα στη
γύρη των ου-
ράνιων λουλου-
διών.
Είναι δύο άν-
θρωποι· ο ένας
με μαχαίρι ο άλ-
λος άοπλος. Αυ-
τός με το μαχαίρι
λέει στον άλλο:
«θα σε σκο-
τώσω». «Μα
γιατί», ρωτάει ο
άοπλος, «τι σου

‘χω κάνε; Πρώτη φορά
βλεπόμαστε. Ούτε σε
ξέρω ούτε με ξέρεις».
«Γι’ αυτό ακριβώς θα σε

σκοτώσω, αν γνωριζόμασταν μπορεί να σ’
αγαπούσα», λέει αυτός με το μαχαίρι. «Ή
και να με μισούσες», λέει ο άοπλος, «να
με μισούσες τόσο που με χαρά μεγάλη θα
με σκότωνες. Γιατί να στερηθείς μια τέτοια
απόλαυση; Έλα να γνωριστούμε». «Κι αν
σ’ αγαπήσω», επιμένει ο οπλισμένος, «αν
σ’ αγαπήσω, τι θα κάνω τούτο το μαχαί-
ρι;». «Ω, μη φοβάσαι», λέει ο άοπλος,
«σκοτώνει ακόμα και η αγάπη. Και τότε
είναι πιο μεγάλη η απόλαυση».
Εδώ είναι ένα ζευγάρι πολύ αγαπημένο και
έχει ένα διάλογο, αυτός είναι ένας διάλογος.
Ξεκινάει ο άντρας - «Τι θα δειπνήσουμε
αγάπη μου απόψε;» «Βότσαλα θα δειπνή-

Ο ποιητής Αργύρης Χιόνης στο Λύκειό μας
(σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις)
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σουμε και πέτρες». «Και τι θα πιούμε,
αγάπη μου, απόψε;» «Γάλα συκιάς και
δροσερό θαλασσινό νερό θα πιούμε». «Ω
πόσο είναι αλήθεια αληθινή η ρήση ότι ο
έρωτας περνάει από το στομάχι! Με τέτοια
εδέσματα, με τέτοια θεία ποτά που μου
προσφέρεις, έρωτά μου, πώς να μην σε
έχω μέσα στην καρδιά μου… Κι ως επιδόρ-
πιο, καλή μου, τι θα φάμε;» «Μα, την
καρδιά σου, αγαπημένε, την καρδιά σου
και ύστερα θα χωθώ στην αγκαλιά σου, ν’
ακούω το χτύπο του κενού, τη μουσική του
άδειου ουρανού».
Ευτυχισμένο ζευγάρι πολύ, έτσι; Αυτό που
θα σας διαβάσω τώρα είναι ένα ποιηματάκι
που πολύ μ’ αρέσει γιατί είναι μικρό και
αρκετά τρυφερό νομίζω (από την ίδια συλ-
λογή πάντα):
Ένα δειλό, θλιμμένο δειλινό χτυπά ανεπί-
σθητα το τζάμι ενός μοναχικού ανθρώπου.
Αυτός του ανοίγει και το βάζει στο δω-
μάτιο. Κάθονται εκεί ακίνητοι και σιωπηλοί
μέχρι που πέφτει η νύχτα. Τότε ο άνθρω-
πος σηκώνεται, «Συγγνώμη», λέει, «αύριο
πάλι», κι ανάβει το φως.
Να σας διαβάσω τώρα ένα ακόμη:
Ένας μοναχικός ηλικιωμένος κύριος με πα-
ρελθόν μεγάλου γαλαντόμου - ξέρετε τι εί-
ναι ο γαλαντόμος; είναι ο πολύ ευγενής και
καλός με τις γυναίκες με την καλή όμως έν-
νοια, γ’ αυτό είναι και ελκυστικός, η λέξη
βγαίνει από το ιταλικό galante homo και γί-
νεται γαλαντόμος στα ελληνικά το αντίστοι-
χο του τζέντελμαν στα Εγγλέζικα, συνεχίζω
και πάλι με το κείμενο ή μάλλον το διαβάζω
από την αρχή:
Ένας μοναχικός, ηλικιωμένος κύριος με
παρελθόν μεγάλου γαλαντόμου και πλήθος
κατακτήσεων στο ενεργητικό του υποκλίνε-
ται μπροστά σε μιαν ολάνθιστη ακακία,
υποκλίνεται τόσο βαθιά τόσο επίμονα με
τόση χάρη που η αρχικά ανένδοτη ακακία
ενδίδει τελικά και σκύβοντας τον αγκα-
λιάζει. Τώρα ο ηλικιωμένος κύριος είναι κα-
θισμένος στα κλαδιά της ανθισμένης ακακί-
ας, δεν είναι πια μόνος κι αν τα αγκάθια
της του σκίζουν, του ματώνουν το κορμί,
δεν πειράζει διόλου· ξέρει αυτός από
αγκάθια του έρωτα· του είχαν λείψει τόσα
χρόνια. Δεν είναι πια μόνος.
Ας περάσουμε τώρα σε δύο ιστοριούλες που
έχουνε πολύ έντονο το ποιητικό στοιχείο και
αυτές. Αυτά είναι ποιήματα που μοιάζουν με
πεζά και αυτά είναι πεζά τα οποία μοιάζουν
με ποιήματα και να διαβάσουμε έχουμε και
κάποιο χιούμορ μέσα εδώ. Ας διαβάσουμε
τις χελώνες, είναι από το βιβλιαράκι Όντα
και μη Όντα.
Οι χελώνες, αν δεν το ξέρετε, είναι από τα
αρχαιότερα είδη του ζωικού βασιλείου.
Επιβιώνουν εδώ και 150 εκατομμύρια
χρόνια. Αυτή η μεγάλη εξελικτική επιτυχία
οφείλεται βεβαίως στο όστρακό τους, αυτό

το σκληρό δερμικής προέλευσης ακατάλυτο
κέλυφος που είναι ταυτοχρόνως η σωτηρία
και το βάσανό τους, το καταφύγιο και η
φυλακή τους. Για να καταλάβετε τι εννοώ,
φανταστείτε τον εαυτό σας να κουβαλάει
στη ράχη του ένα ολόκληρο σπίτι. Τι
ασφάλεια θα πείτε, ναι, αλλά και τι βάρος,
τι απομόνωση… Γι’ αυτό και οι χελώνες εί-
ναι ιδιαίτερα ενδοστρεφή όντα με πολλα-
πλά ψυχολογικά προβλήματα, όπως κλει-
στοφοβία, αγοραφοβία και άλλα τέτοια. Η
σωματική αυτή διάπλασή τους έχει ως είναι
φυσικό επιπτώσεις και στην ερωτική ζωή
τους. Φανταστείτε δηλαδή μια πέτρα γυα-
λιστερή γλιστερή να προσπαθεί ν’ ανέβει
πάνω σε μια άλλη πέτρα εξίσου γλιστερή.
Πόσες προσπάθειες, θεέ μου, πόση αγω-
νία, πόσος χαμένος κόπος… Κι είναι γι’
αυτό που μόνο μία φορά το χρόνο κατα-
φέρνουνε να σμίξουνε ερωτικά οι χελώνες.
Όταν το καταφέρνουνε όμως, το κάνουν με
τόση δύναμη με τόση ορμή που από τα κε-
λύφη τους πετάγονται σπινθήρες, πλήθος
δασών έχουν καεί εξ αιτίας αυτού του βί-
αιου, αυτού του φλογερού σμιξίματος.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως πρόκειται
για ιδιαίτερα μακρόβια ζώα, έτσι αργοκίνη-
τες που είναι φτάνουν στο θάνατό τους με
μεγάλη καθυστέρηση, σχεδόν εκπρόθεσμα.
Αυτό το έγραψα για να δικαιολογήσω όλους
αυτούς που βάζουν πυρκαγιές στα δάση, δεν
είναι αυτοί, είναι οι χελώνες που το κάνουν.
Γι’ αυτό καίγονται τα δάση κάθε Ιούνιο. Να
καταθέσω μια προσωπική εμπειρία· ως φοι-
τητής στην Αθήνα πήγαινα και διάβαζα στο
δάσος της Καισαριανής και κάποια φορά
έτυχα σε μία τέτοια περίπτωση να ζευγα-
ρώνουν δύο χελώνες επί ένα τετράωρο εξαι-
ρετικά μακρό, δεν διάβασα τίποτα, δεν
πέρασα το μάθημα, και φταίνε οι χελώνες.
Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, εδώ καταφέρο-
μαι κατά των κυνηγών.
Θα σας διαβάσω τώρα ένα άλλο κείμενο από
το βιβλίο Όντα και μη Όντα, το οποίο έχει
τίτλο: Ο λαγός. Το κείμενο αυτό είναι αφιε-
ρωμένο στην Δέσποινα Τσούμα.
Ο λαγός γεννιέται με ανοικτά τα μάτια και
χοροπηδάει μόλις γεννηθεί όχι από τη χαρά
του που ήρθε σ’ αυτόν τον κόσμο, αλλά
γιατί μέσα στα κύτταρα του είναι γραμ-
μένος ήδη ο κίνδυνος και ο τρόμος. Ο λα-
γός γεννιέται έτοιμος να το βάλει στα
πόδια. Ο λαγός είναι κάτι όπως ο λαός μ΄
ένα γ ανάμεσα στο άλφα και το όμικρον.
Η έκφραση «έγινε λαγός» θα μπορούσε
κάλλιστα να είναι «έγινε λαός». Οι λαϊκοί
άνθρωποι είναι και αυτοί αδιάκοπα έτοιμοι
να τρέξουν για να γλιτώσουν απ’ τον κυνη-
γό τους, την αυταρχική ή ανόητη, ή ακόμη,
αυταρχική και ανόητη εξουσία Ο λαγός δεν
έχει βλέφαρα· κοιμάται μ’ ανοικτά τα
μάτια. Ακόμη και στον ύπνο του πρέπει να
γρηγορεί, ακόμη και απ’ τα όνειρά του

πρέπει να φυλάγεται· ακριβώς όπως και ο
ποιητής. Ακριβώς όπως και ο ποιητής, ο
λαγός πεθαίνει μ’ ανοικτά τα μάτια· βλέπει
το θάνατο να τον ζυγώνει, ώς να χωθεί
μέσα στις κόρες του, κι ύστερα, συνεχίζει
να κοιτάει το τίποτα. Ο λαγός δεν έχει
σώμα· είναι ολόκληρος μια τριχωτή καρδιά
που σπαρταράει αδιάκοπα και σπάει, σαν
ξερό κλαρί, κάτω από του τρόμου την πα-
τούσα. Ποτέ μου δεν κατάλαβα πώς είναι
δυνατόν μια τέτοια αιμάσσουσα αγωνία να
θεωρείται εξαίσιος μεζές.
Γ. Μαρκάκης: Να πω κάτι ενδιάμεσα, πολύ
ωραίος ο συσχετισμός του ποιητή και του
λαγού, μου θυμίζει λίγο του Σαχτούρη τον
«τρελό λαγό». Νομίζω ότι ο Αργύρης Χιόνης
είναι έτσι στα μάτια τα δικά μου σαν πλα-
σμένος κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση των
ποιημάτων του, έτσι απλός, ευκίνητος σαν το
λαγό. Με ποιήματα έτσι πολύ απλά στη
γλώσσα, σαν παραμύθια, όπως τα είπε, και
νομίζω ότι δίνει πολλές αφορμές για συζή-
τηση.
Χιόνης: Τώρα ευκίνητος, όπως ο λαγός, δεν
νομίζω ότι είμαι, έχω μια ισχιαλγία και μια
οσφυαλγία και νομίζω ότι οι λαγοί δεν υπο-
φέρουν από τέτοια.
Θα διαβάσω και από τελευταίο βιβλιαράκι
που σας είναι και γνωστό, εννοώ το «Ό,τι
περιγράφω με περιγράφει», ας μη λέω όμως
το τελευταίο, γιατί θέλω να γράψω κι άλλα
πριν πεθάνω, από το πιο πρόσφατο λοιπόν
βιβλίο μου θα σας διαβάσω κάτι που έχει
σχέση με την ηλικία σας και που είχε σχέση
και με την τοτινή δική μου ηλικία που ήταν
σαν τη δική σας. Αυτό το ποιηματάκι έχει να
κάνει με την ακμή. Η ακμή ξέρετε είναι τα
μπιμπίκια που λέμε.

Βασανιστήριο στα νιάτα του η ακμή·
απαίσια κατάστικτο το πρόσωπό του.
Τώρα που βρίσκεται στην παρακμή του,
με νοσταλγία θυμάται την ακμή του.

Αυτή είναι η δύναμη της ακμής στη νεανική
φάση τη ζωής μας, και τώρα το πρόσωπο
του ποιήματος θυμάται την ακμή του στην
παρακμή του, είναι αυτή η δερματική πάθη-
ση που ελάχιστοι την γλιτώνουνε, παλαιότε-
ρα ήταν χειρότερα, τώρα νομίζω ότι τα παι-
διά έχουν πολύ πιο καθαρά πρόσωπα, εγώ
ήμουνα μουδιασμένος. Εδώ πάλι είναι ένα
σατιρικό ποιηματάκι από την ίδια συλλογή.
Ακούστε το:

«Έψαξα για την ευτυχία» είπε.
«Έψαξα μες στις τσέπες μου,
μες στην καρδιά μου,
μες στην καρδιά των άλλων,
μέσα στα βιβλία,
πάνω στο κρεβάτι,
κάτω από το κρεβάτι,
στα ταξίδια, στο πιοτό…
Και πού δεν έψαξα
και τι δεν έκανα για να την βρω!. .
Το μόνο που κατάφερα
ήταν να παντρευτώ
μια που την λέγανε Ευτυχία
και δυστύχησα.»

Κι ακόμη ένα ποίημα για όσους είναι ποιη-

Σε αποκλειστικότητα, το πρωτόλειο
ανέκδοτο παιδικό ποίημά του
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τές ή θέλουν να γίνουν ποιητές

Προσέξτε, ποιητές,
μην πλανάστε στον αέρα,
μην παριστάνεται τα πετεινά!
Προσγειωθείτε ή,
καλύτερα ακόμη,
υπογειωθείτε!
Κανείς δεν κυνηγάει τα σκουλήκια.

Χιόνης: Αρχαία Ελληνικά κάνετε;
Μαθητές: Βεβαίως.
Χιόνης: Θα σας διαβάσω τώρα ένα μικρό
πάλι ποίημα που έχει σχέση με την Μυθολο-
γία.

Αν ο Πενθέας
λεγόταν Νηπενθέας,
ίσως να είχε γλιτώσει
τη σφαγή.

Αυτό το ποίημα έχει να κάνει λίγο με την
Μυθολογία, ο Πενθέας ήταν γιος της Αγαύης,
ήταν βασιλιάς της Θήβας, θύμα της μάνας
του, τον έσφαξε η μάνα του. Η μάνα του τα
είχε κοπανίσει, είχε κάνει τα όργιά της και
έσφαξε το γιο της. Γι’ αυτό νομίζω ότι αυτό
το φυτό που λέμε «αγάδη» δηλ. ο αθάνατος
παίρνει το όνομά του από εκεί, τα φύλλα
του είναι έτσι σαν ξίφη. Υπάρχει μια άλλη
λέξη που χρησιμοποιώ στο ποίημα -Νηπεν-
θέας διάβασα- τι σημαίνει ξέρετε; Τη δη-
μιουργώ από το επίθετο νηπενθής που ση-
μαίνει (το νη είναι στερητικό, όπως λέμε
νηστεία, νηνεμία) το απέχον από το πένθος.
Σχετικό λοιπόν με τη Μυθολογία το ποιημα-
τάκι αυτό.
Καθηγητής: Αλλά δεν υπάρχει μάθημα, Αρ-
γύρη, Μυθολογίας στο σχολείο και αυτό- το
έχουμε συζητήσει και με συναδέλφους-συνι-
στά τεράστιο έλλειμμα στην ελληνική εκπαί-
δευση. Βεβαίως γίνονται άλλα πράγματα
που αφορούν στο μύθο αλλά καθαυτό μάθη-
μα Μυθολογίας δεν γίνεται και λυπάμαι πο-
λύ γι’ αυτό.
Μαθητές: Θέλουμε ν’ ακούσουμε τον Φωτο-
γράφο.
Η πρώτη ενότητα αυτού του βιβλίου «Ό,τι
περιγράφω με περιγράφει» έχει τον τίτλο
Προσωπεία που είναι οι μάσκες βεβαίως.
Είναι τα προσωπεία, είναι οι μάσκες που
επιλέγει ο συγγραφέας, ο ποιητής κλπ. για
να κρύψει ότι αυτοβιογραφείται, κακά τα
ψέματα, νομίζω ότι όλοι οι συγγραφείς, ποι-
ητές αυτοβιογραφούνται, ακόμα κι όταν
γράφουν για τρίτα πρόσωπα, για τον εαυτό
τους μιλάνε, εδώ είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα
πράγματα, διαλέγω λοιπόν διάφορα επαγ-
γέλματα πίσω από τα οποία είμαι εγώ.
Ο φωτογράφος
Πώς βρέθηκα ισόβια κλεισμένος
στον σκοτεινό ετούτο θάλαμο:
Πώς τη ζωή μου έταξα, χωρίς ενδοιασμό,
στην τέχνη αυτή την άχαρη;
Τα χημικά τα νύχια μου μαυρίζουν,
τ’ απανωτά τσιγάρα καίνε τα πλεμόνια
μου,
ήλιο δεν έχει η μέρα μου, η νύχτα μου σε-
λήνη,
μονάχα ένα λαμπιόνι κόκκινο, θαμπό

φωτίζει δεν φωτίζει την ψυχή μου.
Και τα αρνητικά αρνητικά να μένουν·
μορφές, που θα ’σαν κάποια ανακούφιση,
επιμένουν
να μοιάζουνε φαντάσματα φριχτά·
μαύρα τα πρόσωπα, άδεια τα μάτια,
άσπρα τα μαλλιά.

Βέβαια, παιδιά, και μετά πάμε σε ερωτήσεις,
αν θέλετε, αυτά του φωτογράφου δεν ισχύ-
ουν για τις ψηφιακές σήμερα μηχανές, εδώ
είναι η προσπάθεια εμφάνισης του αρνητι-
κού σε θετικό. Ίσως αυτό το ποίημα κάποτε
να μην λέει τίποτα σε κανένα και δεν θα το
καταλαβαίνουν.
Ιωάννα: Κάποια από τα ποιήματα που δια-
βάσατε μου φάνηκαν κάπως βαριά στο συ-
ναίσθημα. Σε κάποια φάση της ζωής σας
ήσασταν γεμάτος απογοήτευση, πίεση;
Χιόνης: Ο άνθρωπος αισθάνεται και έτσι και
αλλιώς. Αν κάτσω και γράψω ένα ποίημα
τώρα ενόσω είμαι σε άσχημη κατάσταση ψυ-
χολογική, θα μου βγει κάπως θλιμμένο,
ανάποδο. Ωστόσο, γράφω, είναι μια βαθύτε-
ρη πίστη, δεν είναι ακριβώς πίστη, πίσω από
την κάθε δημιουργία υπάρχει ο φόβος του
θανάτου, υπάρχει η αίσθηση ότι τα πάντα
είναι μάταια αλλά βέβαια αντιστέκεσαι,
αντιστεκόμαστε σ’ αυτό το πράγμα, αλλιώς
παραδινόμαστε, τινάζουμε τα μυαλά μας
στον αέρα, η τέχνη είναι μια μορφή ξορκι-
σμού του φόβου του θανάτου, όχι του θα-
νάτου, ο θάνατος είναι μια πραγματικότητα
αλλά τουλάχιστον βγάζοντας από μέσα σου
στο χαρτί όσα αισθάνεσαι, νιώθεις μια ανα-
κούφιση, έτσι είναι ίσως και για τον ανα-
γνώστη.
Ιωάννα: Έχετε γράψει ερωτικά ποιήματα:
Χιόνης: Δεν έχω γράψει σχεδόν ποτέ ερωτι-
κά ποιήματα, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που
έχω ερωτευθεί πολλές φορές, η ποίηση είναι
το δεκανίκι, μας στηρίζει σ’ αυτό που δεν
έχουμε, στο πόδι που λείπει, σε κάθε …αλλά
η υπόλοιπη ζωή είναι ζωή.
Μάνος: Μπορείτε μετά από κάποιο ποίημά
σας να πείτε: τόσο χάλια νιώθω και το
βγάζω στο χαρτί;
Χιόνης: Ναι βέβαια, το λέω συχνά.
Γ. Μαρκάκης: Να ρωτήσω κάτι πάνω σ’ αυ-
τό Αργύρη: Όταν έγραψες αυτό το ποίημα
για την ευτυχία έγερνες προς την ευτυχία ή
προς τη δυστυχία;
Χιόνης: Είναι σάτιρα σαφώς και βέβαια έχω
και προσωπικές εμπειρίες πάνω σ’ αυτό το
είδος της ευτυχίας. Τη γυναίκα μου δεν την
έλεγαν Ευτυχία τη λέγανε Μαρίνα αλλά εν
πάση περιπτώσει ήταν κάπως έτσι η ιστορία,
δυστύχησα. Σαν το λογοπαίγνιο.
Μάνος: Όταν διαβάζατε τα ποιήματα ανα-
φέρεστε στο Θεό;
Χιόνης: Είδατε να αναφέρομαι στο Θεό εδώ;
Δεν τα έχω και πολύ καλά με τη θρησκεία,
δεν τα έχω καθόλου καλά, είμαι άθρησκος.
Διαδίδεται ότι μπορεί να είμαι άθρησκος αλ-
λά είμαι ένθεος, όμως αυτό δεν το ξέρω. Νο-
μίζω ότι δεν είμαι ούτε ένθεος, είμαι άθεος.
Ένθεος μπορεί, αλλά με την ευρεία σημασία
του όρου όχι μόνον ενός συγκεκριμένου Θε-
ού.
Μάνος: Πιστεύετε ότι χρειάζεται κάποιος,

ότι μπορεί να πιστεύει σε κάποιον Θεό;
Χιόνης: Ναι, οπωσδήποτε, αν το έχει ανάγκη
ναι, βεβαίως. Μπορώ να δηλώνω εγώ άθεος.
Μπορεί κάποιος να λέει, Θεέ μου, βοήθησέ
με ή κάτι τέτοιο. Ναι, αν αυτό βοηθάει, γιατί
όχι; Κατ’ εμέ η θρησκεία είναι σποριά του
φόβου του θανάτου, άλλοι τον αντιμετωπί-
ζουνε τον θάνατο σατιρικά προσπαθώντας
να τον ταπεινώσουν, να τον κρίνουν και άλ-
λοι μοιρολατρικά. Άλλοι πάλι νομίζουν ότι
υπάρχει μια άλλη ζωή που είναι μια παρη-
γοριά, αυτό όποιος θέλει να το πιστεύει με
γεια του με χαρά του. Εγώ δεν το πιστεύω.
Τώρα αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη θρη-
σκεία. Η θρησκεία είναι δόγμα, δηλαδή
μπορεί να είσαι ένθεος, αυτό που λέγαμε
προηγουμένως, να πιστεύεις στην ύπαρξη
μιας δυνάμεως μεγάλης και σπουδαίας, είναι
άλλο όμως το να ακολουθείς ένα δόγμα, μια
εκκλησία. Για μένα είναι καταστροφικά τα
δόγματα, δηλαδή μόνο ζημιές φέρανε σ’ αυ-
τόν τον κόσμο.
Γ. Μαρκάκης: Εγώ θέλω μέχρι να μας βρει
ο Αργύρης το κείμενό του να πω κάτι που
συνηθίζω να λέω, όταν συνδιαλέγομαι με
ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη
και είναι αναγνώστες. Ο Σεφέρης όντως
έλεγε ότι η ποίηση είναι ένα είδος αλληλεγ-
γύης για την οποία μας μίλησε και ο φίλος
μας ο Αργύρης τώρα μόλις.
Χιόνης: Θα σας διαβάσω, Γιάννη μου, ένα
ποιηματάκι, το οποίο είναι πιο ενδεικτικό
της σκέψης μου, το ποίημα αυτό λέγεται
DNA και είναι μέσα στην ποιητική ενότητα
Προσευχές. Το DNA στην εποχή μας έχει
αντικαταστήσει τον Θεό, διότι σύμφωνα με
τη θρησκεία η ζωή μας όλη είναι προκαθορι-
σμένη από τον Θεό, πότε θα γεννηθούμε,
πότε θα πεθάνουμε, τι θα κάνουμε στη ζωή
μας. Ε, αυτό το κάνει τώρα το DNA, δηλαδή
ό,τι κάνουμε τώρα στη ζωή μας είναι ήδη
εγγεγραμμένο στα κύτταρά μας και το τι θα
πάθουμε και τι αρρώστιες, από ποια αρ-
ρώστια θα πάμε, αυτά είναι ήδη εγγεγραμ-
μένα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα,
απλώς μπαλώματα, απλώς δηλαδή άμα αρ-
ρωστήσεις παίρνεις ένα χαπάκι αλλά ο
θάνατος είναι ήδη, το αν θα ερωτευθείς επί-
σης, όλα είναι μέσα. Τώρα βέβαια εγώ,
επειδή μ’ αρέσουν τα παιχνίδια και τα λο-
γοπαίγνια, έχω δώσει μία άλλη ερμηνεία για
το DNA, δηλαδή λέω ότι είναι αρκτικόλεξο
των τριών τελευταίων λέξεων δηλαδή τα αρ-
χικά των τριών τελευταίων λέξεων που
πρόφερε η Ιωάννα της Λωραίνης. Την ξέρετε
αυτήν την κυρία;
H Ζαν Ντ’ Αρκ λίγο πριν πεθάνει πάνω στην
πυρά είπε στα γαλλικά: “Dieu Nous Annule”
(δηλαδή: Ο Θεός μας ακυρώνει), όμως αυτό
δεν το είπε ποτέ η Ζαν Ντ’ Αρκ αλλά θα
μπορούσε να το είχε πει, γιατί άμα καίγεσαι
πάνω στην πυρά, ενώ έχεις πολεμήσει για τη
θρησκεία, για την πατρίδα και όλα αυτά,
πρέπει να το είπε οργισμένη. Αυτό το ποίη-
μα έχει ως εξής:
DNA
Πριν από μένανε, για μένανε,
είχες τον δρόμο μου χαράξει,
κι όχι τον δρόμο μόνο, αλλά
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και την απόκλιση απ’ τον δρόμο,
κι είχες ακόμη και την εκλογή μου,
στο σημείο απόκλισης, εκλέξει,
και ήσαν προκαθορισμένες και η αφετηρία
και η πιθανή άρνησή μου να βαδίσω·
ναι, ακόμη και η άρνησή μου υπήρχε
πριν από μένανε, για μένανε.
Η ελευθερία μου είναι μέσα στη βουλή σου.

Μαρία: Ποιο είναι το πρώτο σας ερέθισμα
έτσι ώστε να αρχίσετε να γράφετε ποιήματα;
Χιόνης: Κυρίως η μάνα μου, η κερά Μαρία η
Στυλιανουδάκη, γιατί είμαι και κατά το ήμι-
συ Κρητικός από τσι Βούβες Χανίων. Στο
σπίτι μας βέβαια δεν είχαμε βιβλία, ήταν ένα
προλεταριακό σπίτι και μόνο τα σχολικά μας
βιβλία υπήρχαν, της αδελφής μου και τα δι-
κά μου, ο πατέρας μου ήταν φούρναρης,
τσαγκάρης, οι γονείς δεν είχαν επαφή με βι-
βλία και με μόρφωση και με τέτοια. Η μάνα
μου όμως, καθότι Κρητικιά και από τις πα-
λιές καλές Κρητικές ήξερε πολλές μαντι-
νάδες και μάλιστα έφτιαχνε μαντινάδες.
Ανακάλυψα κάποια στιγμή μάλιστα ότι
έγραφε μαντινάδες, όταν πήγα φαντάρος,
μια και μ’ αγαπούσε πολύ, με ξεχώριζε από
την αδελφή μου, αγαπούσε πιο πολύ όμως
το γιο της και επειδή της είχα λείψει που
πήγα φαντάρος, μου έστελνε κάτι γράμματα
που έβαζε τελεία, αλλού τα κόμματα, αλ-
λού… αλλά ήταν υπέροχα γράμματα, απλώς
έπρεπε να βάλεις τη στίξη εκεί που έπρεπε
και γινόντουσαν ωραία. Τι έκανε λοιπόν η
μάνα μου; Ό,τι έγραφε το έλεγε πρώτα, εκεί
που σταμάταγε η ανάσα της, κόλλαγε και
μια τελεία. Και έτσι έβγαιναν κάποιες προ-
τάσεις τελείως παλαβές, αλλά άμα διόρθω-
νες τη στίξη, ήταν τέλεια. Από ορθογραφία
δεν το συζητάμε. Άρχισε να μου γράφει μα-
ντινάδες, για τον γιόκα της. Επίσης ήξερε
κομμάτια μεγάλα αποσπάσματα από τον
Ερωτόκριτο, τα οποία τα τραγουδούσε μάλι-
στα με το γνωστό τρόπο, κάνοντας δουλειές
του σπιτιού: «τα ‘μαθες Αρετούσα μου …».
Φαίνεται ότι αυτά δούλεψαν μέσα μου και
στα 13 ή 14 χρόνια μου, ξεκολλώντας ένα
χαρτάκι από ένα ημερολόγιο που είχαμε απ’
αυτά του τοίχου τα οποία είχαν από πίσω
μαντινάδες, δεν ξέρω πώς μου ‘ρθε έτσι τυ-
χαία εντελώς, λέω: μα κι εγώ μπορώ να
γράψω και έγραψα ένα μικρό κομματάκι και
ήταν ένα τετράστιχο και από εκεί κόλλησα
το μικρόβιο, δεν μου έφυγε, μετά έγινε
χρόνια η ασθένεια.
Μάνος: Θέλετε να χρησιμοποιείτε λογοπαί-
γνια αλλά και να περνάτε κάποιο μήνυμα σ’
όποιον τα διαβάζει:
Χιόνης: Έχει ένα βασικό στόχο τούτο, η
τέχνη είναι να υπάρχουν και στοιχεία που
κάνουν τον άλλο να ευθυμήσει, το λογοπαί-
γνιο είναι μια επίδειξη εξυπνάδας βέβαια
από μέρους μου, έτσι κάνω τον ξύπνιο, αλλά
είναι και χιούμορ, κινούν τον αναγνώστη να
γελάσει και λίγο, δεν είναι μόνο σοβαρή
υπόθεση η τέχνη, είναι κι ένα παιχνίδι ας
πούμε, κι έχω κάνει πολλά παιχνίδια και
πολλές απατεωνιές σε πεζά. Έχω γράψει ένα
διήγημα για κάποιο Κυριάκο Παναγιω-
τόπουλο, στα Βενετσιάνικα είναι ο Ντομένι-
κο Θεοτοκόπουλος, είναι ο Κυριάκος Ντο-

μένικο Θεοτοκόπουλος Παναγιωτόπουλος,
Παναγία Θεοτόκος είναι το ίδιο. Λοιπόν έχω
δώσει τίτλο σ’ αυτό το διήγημα ο Κυριάκος
Παναγιωτόπουλος, το διήγημα αυτό είναι
στο βιβλίο μου: Περί Αγγέλων και Δαι-
μόνων. Έχω πλάσει λοιπόν έναν χαρακτήρα
που είναι ένας ζωγράφος, κρητικός, φίλος
του Βενιζέλου με ένα ιστορικό κανονικό και
ο Βενιζέλος σπουδάζει νομικά, αυτός φεύγει
στο εξωτερικό και πάει να γίνει ζωγράφος
και πηγαίνει στο Μόναχο. Επειδή είναι ένας
περίεργος και περιπετειώδης άνθρωπος
κάποια στιγμή τρελαίνεται, το ίδιο δόγμα
τον ωθεί στην τρέλα, δηλαδή θέλει να ταυτι-
στεί με τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και
όταν βρίσκεται στο Τολέδο και βλέπει τις
φοβερές αυτές ζωγραφικές του μεγάλου,
από τους μεγαλύτερους ζωγράφους, σαλ-
τάρει ο άνθρωπος και αρχίζει να τον μιμεί-
ται και τώρα συμβαίνει κάτι άλλο, ένας τε-
χνοκριτικός υπαρκτός, αυτός είναι ο Τεριάντ,
που ανακάλυψε τον Θεόφιλο και τον ανέδει-
ξε και τον εξέθεσε κλπ. Αυτός ο μεγάλος
συλλέκτης τέχνης, Έλληνας Μυτιληνιός, με-
γάλος συλλέκτης στο Παρίσι με περιοδικά
κλπ., αυτός λοιπόν υποτίθεται ότι πήγε σ’
ένα παλαιοπωλείο και βλέπει δύο πίνακες
που του θυμίζουν κάτι και τους παίρνει σε
μια ευτελέστατη τιμή, κατασκονισμένους. Ο
ένας λέγεται Καταιγίδα πάνω από το Μυ-
στρά- υπάρχει το αντίστοιχο του Θεοτο-
κόπουλου- και ο άλλος είναι ένα πορτραίτο
ενός μοναχού και ποιητή, δεν θυμάμαι το
όνομα αυτή τη στιγμή. Τους παίρνει λοιπόν
αυτούς και την επομένη επιστρέφει, πηγαίνει
πάλι στο μαγαζί αυτό και ρωτά ποιος πού-
λησε αυτούς τους πίνακες και ήθελε να δει
ποιος είναι ο ζωγράφος, είδε από κάτω Πα-
ναγιωτόπουλος και ότι τους πούλησε μία κυ-
ρά, μια θυρωρός ενός σπιτιού, η οποία έχει
το όνομα της οικονόμου Μαρσέλ Κρούζ, γί-
νεται ένας χαμός και αυτός μάλλον τρελάθη-
κε, τον πήγαν στο τρελοκομείο αλλά αυτή
μάλλον τον γιατροπόρευσε η θυρωρός του
σπιτιού εκεί πέρα και του λέει του Τεριάντ,
που πάει να τη γνωρίσει και της παίρνει συ-
νέντευξη, ότι έχει και τον τελευταίο του πί-
νακα που είχε καθίσει απλά μπροστά και
δεν του έκανε τίποτα, έκανε μόνο μία τελεία
στη μέση, «εσείς μπορεί να ξέρετε να ζω-
γραφίζετε πάρτε τον να σας τον δώσω».
Βγάζει λοιπόν ένα τεράστιο μουσαμά που
πράγματι ήταν απάλευτος και στη μέση είχε
λίγο πιο σκούρα άσπρη κηλίδα, δηλαδή προς
το γαλάζιο. Αυτός τρελάθηκε διότι βλέπει
την υπέρ μοντέρνα ζωγραφική, την εντελώς
αφαιρετική ζωγραφική -να μην τα πολυλο-
γούμε- αυτοί οι πίνακες καταλήγουν στην
Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα στο υπόγειο,
γιατί ο διευθυντής της πινακοθήκης δεν τον
ήξερε.
Έρχεται όμως η κ. Μαρίνα Πλάκα, η Διευθύ-
ντρια, τους ανακαλύπτει στο υπόγειο και
τους εκθέτει σε χωριστή έκθεση στην Εθνική
Πινακοθήκη και εκεί είναι που την πάτησαν
οι αναγνώστες, πηγαίνανε να δουν τη δου-
λειά του Παναγιωτόπουλου. Αυτό εντάξει εί-
ναι μια ωραία πλάκα, κατάφερες να γελοιο-
ποιήσεις το ζωγράφο. Οι άνθρωποι αυτοί

γελοιοποιήθηκαν πηγαίνοντας.
Ραφαήλ: Πιστεύετε ότι το επίπεδο ποίησης
είναι υψηλό στην Ελλάδα;
Χιόνης: Νομίζω ότι έχουμε πολύ καλούς
ποιητές. Και βεβαίως έχουμε τον μεγαλύτερο
όλων παγκοσμίως, δεν υπάρχει αμφιβολία,
τον Καβάφη, ο μεγαλύτερος του 20ου και του
21ου αιώνα, έχει βάλει στο τσεπάκι του τι
Έλιοτ, τι…
Ιφιγένεια: Εγώ θέλω, αν μπορείτε, να μας
διαβάσετε τον κατάσκοπο που είναι αφιε-
ρωμένος στον John le Carre.
Xιόνης: A! είναι φοβερός μυθιστοριογράφος,
εμένα μ’ αρέσουν τα κατασκοπικά πολύ.
Απόστολος: Μου έκανε εντύπωση στα ποιή-
ματά σας ότι χρησιμοποιείτε λεξιλόγιο κα-
θημερινότητας και το πλάθετε έτσι με ένα
τρόπο που το έκανε ποιητικό σε αντίθεση με
τα ποιήματα που έχουμε δει σε βιβλία στο
Γυμνάσιο και στην Α΄ Λυκείου. Το δικό σας
λεξιλόγιο είναι πάρα πολύ διαφορετικό και
οικείο, καθημερινό.
Χιόνης: Η προσπάθεια μου είναι να χρησι-
μοποιώ όσο γίνεται λιγότερα επίθετα, κο-
σμητικά, είναι δηλαδή πλειοψηφούντα τα
ουσιαστικά. Αυτό τώρα που λες, το καθημε-
ρινό, ναι, είναι καθημερινό, είναι αναγνωρί-
σιμο, δεν επιδιώκω επίσης φαντασμαγορίες
και περίπλοκα, δεν διαστρεβλώνω τη σύντα-
ξη καθόλου, αυτά είναι κάτι χαρακτηριστικά,
τα οποία τα βλέπεις στην κακή ποίηση, την
υπερβολή στα σιρόπια στις περίπλοκες προ-
τάσεις. Υπάρχει ποιήτρια, την οποία σέβομαι
και αγαπώ και γράφει καλά, η Δήμητρα
Χριστοδούλου, η οποία πήγε να χτενίσει
μάλλον κάποια ποιήματα κάποιων Γερμανών
που τα είχαν μεταφράσει και έμεινε έκθαμβη
πώς στραμπουλάνε τη γλώσσα αυτοί οι Γερ-
μανοί, τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή, άμα
στραμπουλίξεις τη γλώσσα, θα κάνεις ποίη-
ση;
Αλλά υπάρχει μια ξενομανία ώρες-ώρες,
ξέρω εγώ, αυτοί οι παλαβοί στη Γερμανία ή
στη Γαλλία, και πρέπει εσύ, για να δείξεις
ότι είσαι μοντέρνος και ενημερωμένος να τη
μιμηθείς. Αλλά η επίτευξη του απλού λόγου;
θα το έλεγα αυτό που μου συμβαίνει αυτό
που νιώθω εγώ ότι συμβαίνει- δεν περιαυ-
τολογώ - είναι να αποκαθημερινοποιώ το
καθημερινό, χρησιμοποιώντας δηλαδή την
απλούστερη των γλωσσών, της δίνω μια και-
νούργια σημασία, καινούργια δύναμη. Λέξεις
που είναι εξαντλημένες και από την πολλή
χρήση αποκτούν μια άλλη μέσα στο ποίημα
ξαναζωντανεύουν, παίρνουν άλλη ουσία.
Καθηγητής: Αυτό, Αργύρη, ενδεχομένως θα
μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι δηλώνει τον
τρόπο με τον οποίο η ποίηση είναι καθημε-
ρινότητα ή μπορεί να γίνει καθημερινότητα,
όταν το ίδιο το όχημά της, η γλώσσα, είναι η
καθημερινή μας γλώσσα. Έτσι η καθημερινή
μας εμπειρία μπορεί να γίνει καθημερινότη-
τα ποιητική ή τουλάχιστον ποιητική γλώσσα,
εννοείται ασφαλώς ότι υπάρχει μεγάλη προ-
ϋπόθεση που λέγεται τέχνη.
Μαίρη: Μήπως θυμάστε ποιο είναι το πρώτο
σας ποίημα;
Χιόνης: Εκείνο το πρώτο που έγραψα; A,
είναι πολύ σπουδαίο, το θυμάμαι δεν έχει
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δημοσιευθεί ποτέ, αυτό, κάτσε να δω, το θυ-
μάμαι;
Σαν τον μπλάβο αχανή ουρανό /αυτός
είναι ο κόσμος /στον οποίο το βήμα πλα-
νώ /κι είμαι μόνος.

Σαν το σύννεφο εγώ /πούναι άραχλο
μαύρο/κάτι ψάχνω να βρω /που ποτέ
μου δεν θάβρω.

Καθηγητής: Ευχαριστούμε! Είναι πολύ συ-
γκινητική η στιγμή αυτή, καθώς κατατίθεται
το πρώτο ποίημα του Αργύρη Χιόνη, που αν
προσέξατε, είναι και ο πυρήνας όλης της
ποιητικής του διαδρομής
Χιόνης: Πλάκα - πλάκα, ναι!
Καθηγητής: Και έχουμε την αποκλειστικότη-
τα αυτή τη στιγμή, γιατί το κυνήγι του
ανέφικτου ο κάθε ποιητής το ξέρει, εσύ γιατί
γράφεις, το ξέρει και ο Γιάννης γιατί γράφει
επίσης ποιήματα, είναι η επιδίωξη του
τέλειου στίχου.
Χιόνης: Είναι ανέφικτος, δεν θα βρω ποτέ
αυτό που ψάχνω να βρω, υπήρχε γύρω στα
13 μες στο κλούβιο μυαλό.
Ιωάννα: Είχατε κάποιο επάγγελμα;
Χιόνης: Κοίταξε, επαγγελματική ενασχόληση
με την ποίηση δεν υπάρχει, είναι δύσκολο να
βρεις έναν ποιητή που να ζει από την ποίη-
ση. Οι μόνοι που ζούνε από τα γραπτά τους
είναι οι στιχουργοί τραγουδιών ή αν έχεις
ποιήματα και κάποιος συνθέτης αποφασίσει
να τα μελοποιήσει, αφού τα έχεις φτιάξει,
τότε βγάζεις κανένα φραγκάκι, αλλιώς δεν
ζεις από την ποίηση. Αυτό που ήθελα να γί-
νω, όταν ήμουν πιτσιρικάς, ονειρευόμουνα να
γίνω σκηνοθέτης, ήθελα να πάω στη σχολή
θεάτρου, αλλά ο πατέρας μου είχε την εντύ-
πωση, καθότι προλετάριος, ότι όποιος πηγαί-
νει εκεί, είναι αδερφή, το ίδιο ίσχυε και για
τους χορευτές, για ό,τι καλλιτεχνικό δεν
υπήρχε πιθανότητα. Και μετά η οικονομική
μας κατάσταση χειροτέρεψε και όταν τελεί-
ωσα το νυχτερινό γυμνάσιο που ήταν εξα-
τάξιο λύκειο και γυμνάσιο μαζί και μετά
δουλειά. Στα 28 μου γράφτηκα για πρώτη
φορά στο Πανεπιστήμιο αλλά όχι πάλι για
να βιοποριστώ. Στο Πανεπιστήμιο του Άμ-
στερνταμ, όταν βρισκόμουν εκεί, τον καιρό
της δικτατορίας, σπούδασα ιταλική φιλολο-
γία αλλά πάλι όχι για να βιοποριστώ απ’
αυτό, γιατί είμαι ψώνιο και ήθελα να δια-
βάσω στο πρωτότυπο τη Θεία Κωμωδία,
γιατί αυτή η μετάφραση που έχει κάνει ο
Καζαντζάκης, τον οποίο λατρεύω, τον αγαπώ
πολύ, η μετάφρασή του αυτή δεν διαβάζεται
εύκολα, δεν είναι καλή, η γλώσσα κολλάει
κάπου και πράγματι, όταν είδα το πρωτότυ-
πο, είδα τεράστια διαφορά. Ο Καζαντζάκης
έχει πετύχει βέβαια τη μετρική, τον ρυθμό
κλπ. αλλά είναι μια γλώσσα στρυφνή και
περίεργη και στραμπουλάει τις προτάσεις,
για να του βγούνε οι ρίμες. Οπότε δούλευα
και δουλεύω μια ζωή, από τα 13 μου 14 μου
χρόνια τα πάντα, από μικρός για όλες τις
δουλειές, σε φωτοτυπείο, πολλές δουλειές
έχω κάνει στο εξωτερικό ως εργάτης, έχω
δουλέψει ως τυπογράφος και πολλά άλλα,
τα τελευταία χρόνια ήμουνα μεταφραστής,
γιατί βέβαια μορφώθηκα στο μεταξύ, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια

ήμουνα μεταφραστής, όταν λέμε δεκαετία,
εννοώ ’82 -’92.
Γ. Μαρκάκης: Τα τελευταία χρόνια απ’ ότι
ξέρω, ο Αργύρης ζει στην εξοχή, σ’ ένα βου-
νό κοντά στην Κόρινθο, μακριά από το κλει-
νόν άστυ που λέμε, από τα κέντρα τα λογο-
τεχνικά, από τις παρέες και τις συντροφιές
και τις κλίκες τις λογοτεχνικές, όμως είναι
δική σου επιλογή αυτό κοντά στη φύση.
Πόσο αυτό επηρεάζει το έργο σου, αντέχεις;
σχολίασέ το λίγο αυτό.
Χιόνης: Από τη στιγμή που πήγα και εγκα-
ταστάθηκα εκεί στο χωριό, άλλαξε ριζικά η
ποίησή μου, διότι φυσιολάτρης υπήρξα
πάντοτε, και ο περισσότερος κόσμος είναι
φυσιολάτρης ως εκδρομείς, όταν όμως εγκα-
τασταθείς, αρχίζεις να ζεις μέσα στη φύση,
τότε νιώθεις διαφορετικά τα πράγματα, εκεί
παρακολουθείς την αγωνία, γιατί βλέπεις
από κοντά τη γέννα των πραγμάτων, των
καρπών, τον θάνατό τους, όλα αυτά, την
ανακύκλωση της ύλης από πρώτο χέρι. Εγώ
πιστεύω στην αθανασία της ύλης και ότι εί-
μαστε ανακυκλώσιμα υλικά και αυτό είναι
καλό, δηλαδή εγώ, άμα τώρα πεθάνω, θα
διαλυθώ σε νερό μπόλικο και διάφορα άλλα,
τσικουδιές επίσης έχω στο αίμα μου και θα
ανακυκλωθώ, θα γίνω ένα μέρος ενός πορτο-
καλιού, μια παπαρούνα, ή δεν ξέρω, δηλαδή
στην ουσία δεν υπάρχει θάνατος με την έν-
νοια ότι όλα τελειώνουν, αφού είμαστε ανα-
κυκλώσιμο υλικό.
Απόστολος: Έχω ακούσει για τους καταρα-
μένους ποιητές.
Χιόνης: Οι καταραμένους ποιητές ήταν μια
σχολή, παρακλάδι του ρομαντισμού, τους
ονομάσανε έτσι γιατί η ζωή τους ήταν πολύ
περίεργη, βλέπε Μπωντλαίρ, ήταν εθισμένος
στα ναρκωτικά είτε ο …ποιος να πούμε, εθι-
σμένος στο αλκοόλ και στην τρέλα. Καταρα-
μένος θεωρείται και ο δικός μας ο Καρυω-
τάκης που αυτοκτόνησε, αυτοί θεωρούνται
καταραμένοι ποιητές, αλλά τι σημαίνει κα-
ταραμένοι; Η ποίησή τους ήταν πολύ αιχμη-
ρή για το κατεστημένο της εποχής. Δεν είχαν
καμία σοβαροφάνεια, γλεντάγανε, γυρίζανε
στα πορνεία, στα μπαρ, πράγμα που είναι
σύνηθες τώρα, εκείνη την εποχή θεωρείτο
καταραμένο.
Μάνος: Στο πρώτο σας ποίημα χρησιμο-
ποιούσατε πολλά επίθετα, σ’ αυτό που δεν
έχετε δημοσιεύσει, το πρώτο.
Χιόνης: Ναι, φύγανε αυτά σιγά σιγά, φύγα-
νε. Ο Καβάφης μου έμαθε να τα βγάζω και
ο Καρυωτάκης, αυτοί οι δύο
σπουδαίοι. .
Μάνος: Έχετε γίνει καλύτερος
ποιητής από τότε ή απλώς
εξελιχθήκατε.
Χιόνης: Καλά διάβολε, άμα
δεν έχω γίνει καλύτερος από
τότε…, νομίζω ότι έχω γίνει
καλύτερος αλλά όχι κάλλι-
στος. Αλλά σαφώς, βέβαια,
έχω γράψει ποιήματα, τα
οποία ήταν πολύ σοροπιάρικα.
Πριν ξεκινήσω με τον ελεύθε-
ρο τύπο, πολλά μιμήθηκα,
γιατί σημαντικό πράγμα για

ένα συγγραφέα, ποιητή, πεζογράφο είναι να
μιμηθείς, να αντιγράφεις όχι ακριβώς το ίδιο
πράγμα αλλά να το μιμηθείς κατά κάποιο
τρόπο, οπότε ασκήθηκα πάρα πολύ στον έμ-
μετρο στίχο, έχω γράψει, δεν ξέρω, πόσα
σονέτα, τα οποία ήταν βέβαια γλυκανάλατα,
ήταν σοροπιάρικα, ήταν κάτι έρωτες, αυτά
εξαφανίστηκαν σιγά σιγά και έμεινε η ουσία,
νομίζω εγώ ότι η ουσία είναι όσο γίνεται πιο
λιτός και απλός ο λόγος,
Καθηγητής: Η κα Ρούσσου και η κ. Κου-
μάκη, αν θέλουν, μπορούν να ρωτήσουν κάτι,
έχουμε πέντε λεπτά ακόμα.
Απόστολος: Για να γίνεις καλύτερος ποιη-
τής, είναι σημαντικότερο, ας το πούμε έτσι
να ζήσεις ή να διαβάσεις ποίηση;
Χιόνης: Και τα δύο. Πιστεύω ότι ένας καλός
ποιητής, ένας καλός συγγραφέας πρέπει να
έχει έντονα την παρατηρητικότητά του ανε-
πτυγμένη και αυτό δε γίνεται άμα είσαι
κλεισμένος μέσα σε ένα δωμάτιο. Το να
διαβάσεις ποίηση είναι απαραίτητο επίσης,
δεν υπάρχει σχολή, διότι τώρα έχουν κάνει
αυτές τις σαχλαμάρες, εργαστήρια δημιουρ-
γικής γραφής- αυτά τα κάνουν, γιατί τα
παιδιά δεν μαθαίνουν να γράφουν εκθέσεις,
εμείς δημιουργική γραφή κάναμε στα σχο-
λειά, γράφαμε εκθέσεις με ελεύθερο θέμα
που αφήναμε την φαντασία μας να καλ-
πάσει, τώρα έχεις το θέμα ανεπτυγμένο, δη-
λαδή η παιδεία έχει πάει στο διάολο και δεν
φταίει το σχολείο, φταίει το κράτος, οι κα-
θηγητές, δηλ. ο Δημήτρης πολύ θα ήθελε να
διδάξει με τον παλιό τον τρόπο, αλλά δεν
του το επιτρέπουν αυτό. Λοιπόν αυτές οι
σχολές του creating, δημιουργικής γραφής
είναι σαχλαμάρες, δεν υπάρχει Σχολή για
την ποίηση, πρέπει να διαβάσεις τους προη-
γούμενους, από εκεί θα διδαχθείς ή να τους
μιμηθείς.
κ. Ρούσσου: Φιλολογική ερώτηση θα κάνω
με αυτή την αφορμή, με το ελεύθερο ποίημα
και το έντεχνο. Είναι το ζήτημα της φόρμας,
δηλ. σε ποιες ποιητικές συλλογές χρησιμο-
ποιείται φόρμα που αν την δίναμε στα παι-
διά μέσα στην τάξη θα έλεγαν μα δεν είναι
ποίημα είναι πεζό;
Χιόνης: Ναι γιατί πάνε οι αράδες από την
μια άκρη της σελίδας ως την άλλη. Διότι εί-
ναι ένα είδος πρόκλησης για μένα, διότι θυ-
μάμαι ήθελα να προκαλέσω, κυρίως είχα
κατά κόρον δει βιβλία, διαβάσει βιβλία συ-
ναδέλφων νεότερων κυρίως που δεν κατα-
λάβαινα γιατί κόβανε τον στίχο σ’ ένα συ-

Σαν τον μπλάβο αχανή ουρανό
αυτός είναι ο κόσμος

στον οποίο το βήμα πλανώ
κι είμαι μόνος.

Σαν το σύννεφο εγώ
πούναι άραχλο μαύρο
κάτι ψάχνω να βρω

που ποτέ μου δεν θάβρω.
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γκεκριμένο σημείο και έκαναν το δια-
σκελισμό να γυρίσουνε αποκάτω, δεν
είχε κανένα ρυθμό ο στίχος .
κ. Ρούσσου: Σε μη έμμετρο στίχο,
στον ελεύθερο στίχο;
Χιόνης: Ναι, στον έμμετρο πρέπει να
υπάρχει, αλλά στον μη έμμετρο κόβα-
νε και την αράδα και γυρίζανε απο-
κάτω. Κι ήταν εντελώς πεζό αυτό που
διάβαζα, δεν είχε καμία σχέση με ποί-
ηση, δεν είχε ρυθμό, δεν είχε ροή ο
λόγος, και είπα: εγώ θα γράψω τέτοια
πεζόμορφα, τα οποία θα έχουν ρυθμό.
Δηλαδή, αν πάρετε από το πεζόμορφο
βιβλίο μου Στο υπόγειο, εδώ ένα
κομμάτι και το κόψετε με ένα μολυ-
βάκι θα δείτε και πολλές εσωτερικές
ρίμες. Αυτό που φαίνεται ότι ξεχωρί-
ζει το πεζό από το ποίημα, και σε αυ-
τή τη φόρμα που τυπογραφικά είναι
πεζογραφία, είναι ο ρυθμός.
Στα κανονικά πεζά μου πάλι έχω
πάρει στοιχεία από την ποίηση έχω
βάλει και εκεί να υπάρχει ρυθμός. Δη-
λαδή ο λαγός θα μπορούσε άνετα να
είναι ποίημα. Έχω στα σκαριά ένα,
σαν μυθιστόρημα, είναι ζόρικο αλλά
και εκεί μπορείς να πετύχεις. Υπάρχει
μια εξαιρετική συγγραφέας, κατ’ εμέ
είναι η καλύτερη μας συγγραφέας η
Ζυράννα Ζατέλη, η οποία γράφει τού-
βλα των 700 σελίδων, τι είπατε; Η
Περσινή Αρραβωνιαστικιά, μα ήταν
εξαιρετικό, Στην ερημιά με χάρη, επί-
σης πολύ ωραίο βιβλίο, αλλά εμένα μ’
αρέσουν και τα χοντρά αυτά τα με-
γάλα μυθιστορήματα της, όπου θα
δείτε ότι στις 700 σελίδες μέσα, αυτή
η γυναίκα έχει μετρήσει τις συλλαβές
κάθε φράσης να μην βγαίνει παράτο-
νος ο ήχος, δηλαδή είναι τρομαχτικό.
Πάρα πολύ καλή συγγραφέας.
κ. Κουμάκη: Εμένα μου έκανε εντύ-
πωση το χιούμορ σας στα ποιήματά
σας και το πόσο πολύ παίζετε με την
πραγματικότητα, προσωποποιείτε το
άψυχο και το βάζετε μέσα στη ζωή.
Χιόνης: Αυτή είναι η ικανότητα του
παραμυθά, μου τα έμαθε η γιαγιά
μου, μου έλεγε παραμύθια.
Μαίρη Μαρκάκη: Μετά τον Κα-
τάσκοπο, επειδή υπάρχει κοινή απαί-
τηση, να μας πεις ξανά αυτό το πάρα
πολύ ωραίο πρωτόλειο σου εφηβικό
ποίημα; Πάμε ν’ ακούσουμε τον Κα-
τάσκοπο και το πρωτόλειο.
Χιόνης: Σας συνιστώ όμως τον John le
Carre να τον διαβάσετε, να διαβάζετε
και εξωσχολικά βιβλία. Είναι ο άν-
θρωπος που γύρισε από το κρύο,
εξαιρετικό βιβλίο, όπου βλέπεις ότι
και αυτή ακόμα η λογοτεχνία που τη
λέμε παραλογοτεχνία δεν είναι παρα-
λογοτεχνία, όταν είναι καλός ο συγ-
γραφέας και ότι αστυνομικά υπάρ-
χουν πάρα πολύ καλά
μυθιστορήματα.
Ο Κατάσκοπος λοιπόν που είναι
αφιερωμένος στον John le Carre.

Αδιάκοπα ο κατάσκοπος ανοίγει
σήραγγες μέσα στο σκοτάδι.
ακόμα κι όταν δρα τη μέρα,
επάγγελμα ασκεί νυχτερινό·
αόρατος κινείται μες στο φως, φο-
ρώντας
ένα πρόσωπο που κρύβει την πραγ-
ματική του μάσκα.
Η γυναίκα του είναι παντρεμένη μ’
άλλον άντρα,
τα παιδιά του άλλον πατέρα έχουν
κι όταν τρώει, τρώει το φαΐ ενός
άλλου
κι όταν πίνει, πίνει το πιοτό ενός
άλλου,
κι όταν ονειρεύεται, τα όνειρα ενός
άλλου βλέπει.
Ο κατάσκοπος τελειώνει μέσα στον
καθρέφτη,
στο σκοτάδι που ’ναι πίσω από το
γυαλί,
κυνηγώντας ένα ύποπτο υποκείμενο
που, επί χρόνια, τον κοιτούσε από
’κεί
απειλητικά και, κάποτε, κραδαίνο-
ντας,
στο λαιμό του μπρος, ένα ξυράφι.

Χιόνης: Αυτός ήταν ο κατάσκοπος
αφιερωμένο εξαιρετικά. Μαίρη, θέλεις
τώρα να ακούσεις για να μαγνητο-
γραφήσεις το πρωτόλειο ποίημα, που
έχουμε την παγκόσμια αποκλειστι-
κότητα, αυτή τη στιγμή. Μη μου το
βγάλετε στη φόρα αυτό το ποίημα.
Καθηγητής: Εντάξει, δεν θέλει να βγει
στα φόρα, όπως λένε. Είναι κειμήλιο
και τεκμήριο της συνάντησης.
Χιόνης: Βγάλτε το, δεν πειράζει,
βγάλτε το στη φόρα, δεν ντρέπομαι
για ό,τι έχω κάνει.

Σαν τον μπλάβο αχανή ουρανό
αυτός είναι ο κόσμος
στον οποίο το βήμα πλανώ
κι είμαι μόνος.

Σαν το σύννεφο εγώ
πούναι άραχλο μαύρο
κάτι ψάχνω να βρω
που ποτέ μου δεν θάβρω.

Καθηγητής: Ευχαριστώ πάρα πολύ το
φίλο μου τον Αργύρη για την εξαιρε-
τική παρουσία του, την άκρως τιμητι-
κή, για την πολύ καλή ποίησή του που
με τρέφει και με εμπνέει, ευχαριστώ
πάρα πολύ τους φίλους μου Γιάννη
και Μαίρη Μαρκάκη για τον κόπο
τους και την ευγένεια τους να έρθουν
εδώ και να μας βοηθήσουν, τους αγα-
πητούς φίλους συναδέλφους Βαρβάρα
Ρούσσου και Κατερίνα Κουμάκη και
βεβαίως ευχαριστώ τους πρωταγωνι-
στές και της κλήσης και της πρόσκλη-
σης του ποιητή, τους μαθητές μας.
Έχουμε πολύ καλά παιδιά, Αργύρη,
και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Σας ευχαριστώ!

Τι είναι ποίηση για μας;

Τρόπος έκφρασης για μερικούς ανθρώπους με συγκεκριμένο τρόπο
γραφής
Έκφραση συναισθημάτων και βιωμάτων
Χρώμα εκεί που κυριαρχεί το σκοτάδι….
Έκφραση σκέψεων με λίγα λόγια…"Ό,τι νιώθει κάποιος
Είναι αγάπη αλλά και λύπη
Ξέσπασμα από την καθημερινότητα
Φυσικό και ερωτικό, εξωπραγματικό, γεμάτο αισθήματα
Τρόπος να γίνουν τα συναισθήματα μελωδία
Η αποτύπωση των συναισθημάτων και των ψυχικών καταστάσεων
με λόγια, ο χορός των λέξεων.
Τα λόγια της ψυχής μου με την μελωδία της καρδιάς μου
Ποίηση-άνοιξη-έρχεται το καλοκαίρι!!!
Ποίηση: ύπνος, γαλήνη, τρόμος, τίποτα
Ποίηση: έκφραση και δημιουργία συναισθημάτων, διαφορετική
αντίληψη και κατανόηση των στίχων.
Κάτι όπου ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι ασυναρτησία θέλει και
θεωρεί το κείμενο αυτό σπουδαίο διότι ο καθένας το
αποκωδικοποιεί αλλιώς
Φαντασία που αποτυπώνεται σε ένα κομμάτι χαρτί
Ποίηση=Έρωτας
Ποίηση=Έκφραση συναισθημάτων, επιθυμιών
Ποίηση=η δημιουργία με γνώμονα το συναίσθημα
Για μένα ποίηση είναι πορεία. Ακαθόριστη. Ο καθένας επιλέγει να
την ακολουθήσει διαφορετικά, χρησιμοποιώντας για όχημα του τις
λέξεις και καύσιμο του την ακούραστη φαντασία.

ΦΩΣ: Λέξεις, εικόνες, αισθήματα

αισθησιακό, αιώνιο, ακούραστο, αμυδρό, ανοιχτό, ανύπαρκτο,

απέραντο, άπλετο, απόκοσμο, αποκρουστικό, άτονο, αχνό, βιο-

νικό, γαλήνιο, γέρικο, γυμνό, διαπεραστικό, διαστημικό, διάφα-

νο, δυναμικό, ειδυλλιακό, ειρωνικό, εκτυφλωτικό, έντονο, ευ-

διάλυτο, ζωηρό, κλειστό, λαμπερό, μαγευτικό, μελαγχολικό,

πεισματικό, πρισματικό, σαγηνευτικό, υπέρλαμπρο

Με τον ερχομό της άνοιξης, ένα γαλήνιο φως ήρθε στις ψυχές
όλων μας.
Πεισματικά το φως «πολεμάει» το ακούραστο σκοτάδι.
Το άπλετο φως με καταπίνει καθώς τρέχω φρενιασμένος.
Το γέρικο και αχνό φως ήταν αρκετό για να γεμίσει το δωμάτιο.
Το σαγηνευτικό φως κάλυψε και πάλι την Βασιλεύουσα.
Το απρόσμενο φως κατέπνιξε την διάθεση για συζήτηση.
Πρέπει πάντα να είσαι προετοιμασμένος στα απρόσμενα φώτα.
Ακούραστο και αγέρωχο το φως μέσα στα μάτια σου να δίνει την
ζωή.
Ένα γαλήνιο φως ξεχύθηκε και τύλιξε στις φλόγες του καθετί το
ξένο.
Ποιος μπορεί να αντισταθεί στο σαγηνευτικό φως του λάθους;
Μερικά πράγματα ενώ ξέρουμε ότι δεν είναι η σωστή επιλογή,
θέλουμε να τα κάνουμε γιατί μας προκαλούν.
Σαν αγέλη λύκων το χειμαρρώδες φως τρυπώνει με αγριότητα
μέσα από τα φύλλα των δέντρων και καταπίνει με την υπέρτατη
δύναμη του κάθε ίχνος από το απύθμενο σκοτάδι.
Σπαρακτικές εικόνες χαμένων φίλων
Κατακλύζουν κάθε χαραυγή
Το χώρο της ψυχής μου
Εκείνες τις στιγμές νιώθω έτοιμος
Να αντικρίσω απ’ την αρχή
Την ζωή μου, να κατατάξω ξανά
Ολόγυρα να ανακαλύψω
Την χαρά που άφησα να
Φύγει μέσα από τα χέρια μου.
Να ξανακάνω με τους φίλους μου
Ατελείωτες εναλλακτικές διαδρομές σε ευτυχισμένους
Δρόμους που δεν τολμήσανε να διαβούμε ποτέ.
Ακούραστη ελπίδα καθώς ένα φως ειρωνικό παρουσιάζεται
απρόσμενα.
Στη δύση του φωτός, κανείς μπορεί να σαγηνευτεί απ’ τη λα-
μπρότητα του και την μοναδικότητα του, ώστε να το παρατηρεί
ώρες ολόκληρες και ας ξέρει ότι είναι καθημερινό και απλό.
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Ένα παντεμπουρέ, στροφή και
τέλος. Λαχάνιασα και κοίταξα τη
δασκάλα. Με κοίταξε και μου
έγνεψε με ένα ικανοποιητικό
ύφος. Ένα χαμόγελο εμφανίστηκε
στο πρόσωπό μου. Κάθισα για
λίγο άτσαλα στο πάτωμα για να
χαλαρώσω.

Πάντοτε μας έδινε ένα μικρό
διάλειμμα, ένα λεπτό, για να ξε-
κουραστούμε. Και μετά, πάλι,
ξανασηκωνόμασταν και συνεχίζα-
με με τις υπόλοιπες ασκήσεις.
«Συνεχόμενες στροφές» είπε
απλά η δασκάλα και στάθηκε στο
κέντρο της αίθουσας. «Κοιτάτε
τον εαυτό σας στον καθρέπτη και
μετά στρίβετε. Βάλτε ως επίκε-
ντρο τον εαυτό σας. Κοιτάτε τον
στα μάτια σε κάθε στροφή και μη
χάσετε την ισορροπία σας.
Ωραία; Πάμε». Οι συμμαθήτριές
μου γεμάτες χαρά κοίταξαν τον
εαυτό τους στον καθρέφτη, επι-
κεντρώθηκαν σε αυτόν και άρχι-
σαν να κάνουν στροφές. Αντίθε-
τα, εγώ έμεινα με το βλέμμα μου
στο πάτωμα.

Η χειρότερη άσκηση. Έριξα ένα
βλέμμα στον καθρέπτη. Και
αμέσως το κατέβασα. Φοβόμουν
να αντικρίσω τον εαυτό μου. Βα-
σικά, φοβόμουν περισσότερο να
τον αντικρίσω στα μάτια. Να τον
κοιτάξω στα μάτια. Και το ήξερα
ότι αυτό ήταν δειλία. Χαζομάρα
και μπορεί και εγωκεντρισμός.
Αλλά φοβόμουν. Γι’ αυτό επικε-
ντρώθηκα στη γωνία της αίθου-
σας. Μία… δύο… τρεις… τέσσερις
στροφές και μετά ζαλίστηκα.
Έπιασα το κεφάλι μου για να
συνέλθω και μετά από δύο δευ-
τερόλεπτα ξανακοίταξα τη γνω-
στή γωνία. Το αποτέλεσμα ήταν
το ίδιο. Τέσσερις στροφές.

Η καθηγήτρια γύριζε την αίθου-
σα δίνοντας συμβουλές στις συμ-
μαθήτριές μου. «Πιο σωστά το
χέρι, ρουφηχτή η κοιλιά, ψηλά το

κεφάλι…». Ώσπου
έφτασε στο ση-
μείο, όπου στε-

κόμουν. Με κοίταξε και κατάλα-
βα ότι περίμενε κάτι περισσότερο
από μένα. Γεμάτη πείσμα, κοίτα-
ξα για πολλοστή φορά τη γωνία,
πήρα φόρα και άρχισα το γύρι-
σμα. Μία… δύο… τρεις… τέσσε-
ρις στροφές κι αυτό ήταν. Η δα-
σκάλα μού έστησε πιο καλά τους
ώμους και μόλις πήγα να ξανα-
προσπαθήσω μου γύρισε απότο-
μα το κεφάλι στον καθρέπτη. Η
αντανάκλαση του εαυτού μου σε
αυτό με έκανε να χάσω την ισορ-
ροπία μου και να πέσω.

Σηκώθηκα αμέσως. Αλλά η καθη-
γήτρια είχε ήδη πάει στην επόμε-
νη. Απογοητευμένη, ξανακοίταξα
τη γωνία μου και πριν προλάβω
να πάρω φόρα κήρυξε η δασκάλα
το τέλος του μαθήματος.

Έβγαλα τις πουέντ μου και ετοι-
μάστηκα να φύγω. Ένα χέρι στην
πλάτη μου με έκανε να σταθώ
και αμέσως κατάλαβα ότι ήταν η
αυτή. «10 λεπτά μόνο» μου είπε
και έτσι άφησα τις πουέντ στο
πάτωμα. Όλες οι υπόλοιπες μα-
θήτριες είχαν φύγει. Η μόνη στην
τάξη ήμουν εγώ μαζί με τη δα-
σκάλα.

Με οδήγησε στο κέντρο της αί-
θουσας και χωρίς να μου πει τί-
ποτα έκατσε μπροστά μου, κρύ-
βοντας μου την αντανάκλαση του

εαυτού μου στον καθρέπτη. Ήξε-
ρα τι έπρεπε να κάνω. Περίμενε
να το καταλάβω. Έστριψα το
βλέμμα μου στη γνωστή γωνία. Η

καθηγήτρια αμέσως με κοίταξε
και έβαλε τα χέρια της στο
πρόσωπό μου. Αυτό διήρκησε για
λίγα μόνο δευτερόλεπτα. Για
μένα, όμως, αιώνες. Βυθίστηκα
στα γαλαζοπράσινα μάτια της
και ένιωσα ένα παράδοξα χαρού-
μενο αίσθημα. «Τώρα κοίταξε τα
δικά σου μάτια. Κοίταξε τον εαυ-
τό σου» μου είπε και έκατσε
στην πολυθρόνα της.

Κι εγώ, στεκόμουν μόνη στο
κέντρο της αίθουσας αρνούμενη
να κοιτάξω τον καθρέπτη. Αρνού-
μενη να κοιτάξω τον εαυτό μου.
Η δασκάλα σηκώθηκε και χωρίς
να πει τίποτα έφυγε από την αί-
θουσα. Και μου έκλεισε την πόρ-
τα. Τώρα ήταν που ήμουν μόνη.
Ολομόναχη. Έσκυψα το βλέμμα
μου στο πάτωμα και δάκρυα άρ-
χισαν να πέφτουν πάνω στις που-
έντ. Δάγκωσα τα χείλη μου.
Έσφιξα δυνατά σε γροθιές τις
παλάμες μου και αργά αργά σή-
κωσα το κεφάλι.

Απέναντί μου στεκόταν ένα κορί-
τσι. Ένα κορίτσι γύρω στα δεκα-
τέσσερα. Με μαύρα σγουρά μαλ-
λιά πιασμένα κότσο και καστανό
δέρμα. Το μαύρο της κορμάκι
αποκάλυπτε τα δυνατά της πόδια
και τη στενή της μέση. Το μόνο
κόσμημα πάνω της ήταν ένας κο-
λιές που έπεφτε πάνω στο πλού-
σιο μπούστο της. Το κορίτσι αυτό
φαινόταν δακρυσμένο. Πλησίασα
πιο κοντά της. Και, χωρίς καλά

καλά να το σκεφτώ, της χαμο-
γέλασα. Και εξεπλάγην όταν την
είδα να μου χαμογελάει κι αυτή.
Και τότε ξέχασα για ποιο λόγο
έκλαιγε το κορίτσι. Για ποιο λόγο
έκλαιγα εγώ η ίδια. Σκουπίζο-
ντας τα δάκρυά μου πήρα φόρα
και κοιτώντας αυτήν τη φορά τα
μάτια του κοριτσιού στον κα-
θρέπτη άρχισα να κάνω στροφές.
Αυτή τη φορά τα μάτια μου επι-
κεντρώθηκαν στα μάτια του κο-
ριτσιού. Βυθίστηκαν σε αυτά και
μου έδωσαν κουράγιο. Δύναμη.
Αυτοπεποίθηση.

Μία… δύο… τρεις. . τέσσερις. .
πέντε… έξι. Οι στροφές τώρα δε
με ζάλιζαν. Ίσα ίσα ανυπομονού-
σα να βυθιστώ για κλάσματα
δευτερολέπτου σε αυτά τα κα-
στανά μάτια. Γιατί γνώριζα ότι
πλέον τα ήξερα. Δεν τα φο-
βόμουν. Στεκόμουν μπροστά τους
και βούλιαζα μέσα στην καφέ
τους θάλασσα. Έψαχνα απεγνω-
σμένα τους θησαυρούς στο βυθό
της. Και κάθε φορά, στο τέλος
των στροφών μου φαινόταν ότι
έβρισκα και έναν.

Ήταν το αίσθημα της ικανοποίη-
σης. Το χαμόγελο της δασκάλας
μου. Το βλέμμα της που μου
έδωσε κουράγιο να κοιτάξω τον
εαυτό μου. Ήταν η φιλία μου με
αυτό το παράξενο κορίτσι στον
καθρέφτη. Και ήξερα ότι, ναι,
αυτές οι λίγο περισσότερες στρο-
φές άξιζαν. Γιατί αυτοί οι θη-
σαυροί ήταν που με έκαναν να
συνεχίζω. Να συνεχίζω τις στρο-
φές στην αίθουσα του χορού. Τις
στροφές στη μελωδία… στο
χρόνο.

Τις στροφές στα μονοπάτια της
ζωής…

Κορίτσι στον καθρέφτη

Σιάνα

Χάραξε

Μα μέσα μου, μια μέρα
ακόμα,
Το σκότος κυριαρχεί.
Τα μαύρα του πέταλα
απλώνονται γύρω μου
Και χάνω πλέον την αίσθηση
του χρώματος.
Όλα τόσο μουντά και μαύρα.

Που πήγαν τα κόκκινα τρια-
ντάφυλλα της αγάπης;
Που είναι οι λευκές μαργαρί-
τες της ομορφιάς;
Τα μοβ σκυλάκια της χαράς;
Ξεράθηκαν, μαζί με τα όνειρα
μας..
Δεν τα ποτίσαμε αρκετά και
να τα, μαράθηκαν.
Πλέον μόνο αυτό βασιλεύει.

Απλώθηκε παντού
Κατασπαράζοντας αμείλικτα
Ότι βρήκε μπροστά του.

Μόνο τα πέταλα του πλέον
ταξιδεύουν με τον άνεμο..
Μόνο η μυρωδιά του γεμίζει
το χώρο.
Αυτό το σκοτεινό πλάσμα..

Τι να κάνω τώρα;
Δεν μπορώ άλλο.
Θέλω φως.

Τα πνευμόνια μου στερεύουν
σιγά σιγά.
Τα μάτια μου ξεχνάνε,
ξεχνάνε τη μεγάλη κίτρινη
σφαίρα.
Μου λείπει η ζεστασιά της.
Ο τρόπος που γαλήνευε την
ψυχή μου.
Αλήθεια πώς ήταν;

Σταμάτα να με στοιχειώνεις.
Φύγε.
Άσε με επιτέλους να δω τον
ήλιο να λάμπει.

Άσε με να ζεσταθώ.

Τα πάντα καταρρέουν

πλέον.

Όπου και να κοιτάξω γύρω
βλέπω μια μελαγχολία.
Βιώνουμε ίσως τις δυσκολότε-
ρες μέρες
Που έχει βιώσει αυτός ο
τόπος τα τελευταία χρόνια.
Και είναι απογοητευτικό
Που ακόμα και τώρα δεν
μπορεί να υπάρξει συνεννόη-
ση.
Ο καθένας συνεχίζει να κοι-
τάει τον εαυτό του.
Έτσι δεν πάει όμως τίποτα
μπροστά.

Τα πάντα καταρρέουν πλέον.

Κοιτάζω τους γύρω μου και
κοιτάζω τον εαυτό μου
Και το μόνο που βλέπω είναι

μια μουντή έκφραση.
Τα πράγματα έχουν αλλάξει
δραματικά.
Ο κόσμος αρχίζει και χάνει το
χρώμα του.
Και τι είναι αυτός ο κόσμος
δίχως χρώμα;
Ποιο το νόημα ενός άχρωμου
κόσμου;
Ενός άχρωμου λουλουδιού;
Ενός άχρωμου χαμόγελου;
Μιας παγωμένης αγκαλιάς;
Ενός κρύου φιλιού;
Ο κόσμος έχει αρχίσει να
χάνει το νόημα του,
Μαζί κι εμείς το δικό μας.

Τα πάντα καταρρέουν πλέον.

Ο ήλιος δεν ζεσταίνει πια τα
πρόσωπα μας.
Όχι, κρύβεται πλέον, τέτοιος
δειλός που είναι
Πίσω από τα γκρίζα μουντά

σύννεφα.
Και κάθε μέρα πλέον,κρύα
ξημερώνει,
Απλώνοντας ένα κρύο πέπλο
στον κόσμο
Παγώνοντας τα βάθη της ψυ-
χής μας.

Τα πάντα καταρρέουν πλέον.

Που είναι ο ήλιος;
Χάθηκε για πάντα;
Όχι. Είναι ακόμα εκεί.
Και μια στιγμή θα βγει, και
θα μας φωτίσει.
Μια στιγμή θα βγει, και θα
μας ζεστάνει.
Και ο κόσμος θα γεμίσει
χρώμα.

Και τίποτα δε θα καταρρέει
πλέον.

Παναγιώτης Μιχαλόπουλος
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Φόβος Καλημέρας
Σωκράτης Μπουφαχρεντίν
Για αρχή σκέψου μια εικόνα
με ένα χώρο φιλικό,
ολόγυρα αντικρίζεις κήπους,
ατελείωτη χαρά εισέρχεται εις
βάθος της ψυχής σου.

Έτοιμος για την τελειωτική γα-
λήνη ξανά
ένας σπαρακτικός σάτυρος εμ-
φανίζεται
με χαρακωμένα σημάδια που
δεν σβήνουν από το κορμί σου.

Ένας αβάστακτος θόρυβος σε
ξυπνάει
καθώς η χαραυγή του Ηλίου σε
τυφλώνει.

Μια καλημέρα με απαλή φωνή
σε ηρεμεί.

Άνοιξη
Eβίτα Πέιου
Το σπίτι μου είναι ανάμεσα
μέρας και ονείρου
γεννήθηκε μες στη καρδιά του
πιο θρηνητικού χειμώνα,
όταν από καιρό είχε πεθάνει η
αχτίδα της πέτρας
Κι όλα τα καλοκαίρια σιώπησαν
εντός της
ανοίγοντας το δρόμο,
μέσα απ’ τις φλέβες
μέσα από το όνειρο
ενός Θεού του ταξιδιού
και της δικής μου μοίρας.

Βήματα απατηλά
Εβίτα Πέιου
Μέσα στη λεωφόρο των κλεμ-
μένων ονείρων,
μια σχισμή που διέβρωσε η μι-
σαλλοδοξία
μετατρέποντας την σε χείμαρρο
λίθινων δακρύων.

Νεφέλες γύρω θαμπές,
σκιές παιδιών που κάποτε προ-
σπάθησαν
να βρουν την είσοδο για τον ου-
ρανό,
κρυψώνα από τον αιώνιο διώκτη
τους,
διασχίζοντας πύλες που άνοιξαν
κυκλώνες,
ξεχασμένων αναμνήσεων.
Μα έπεσαν μέσα στην δίνη της
σιωπής,
κυνηγώντας μια αδύναμη σπίθα
φωτιάς.

Παιχνίδι ατελείωτο,
δίχως νικητή,
δίχως ηττημένο..
Έπειτα ο ήλιος δύει, οι σκιές
τους σβήνουν,
οι φωνές τους βυθίζονται όλο
και πιο βαθιά
μέσα στη ρουφήχτρα του
χρόνου.
Ώσπου να πάψουν να ακούγο-
νται.
Ώσπου η λεωφόρος να γίνει πάλι
σχισμή,
για να γεννηθεί νέο ποτάμι
και τα βήματα να ξεθωριάσουν
στη γραμμή του ορίζοντα.

Καλοκαίρι
Δανάη Ροβιθάκη
Καθόσουν εκεί
Και εγώ δίπλα σου να σε κοι-
τάξω
Το γυμνό φως της ημέρας σε
χτυπούσε κατάστηθα
Τα τζιτζίκια τραγουδούσαν

Ένα τραγούδι του καλοκαιριού
Το τραγούδι του έρωτα μας
Σταγόνες του νερού, χόρευαν
χαρούμενες στην πλάτη σου,
Σχηματίζοντας μια χρυσή γραμ-
μή από ίχνη
Σαν χρυσόσκονη
Εξάλλου, αυτό είναι ο έρωτας
Τα πόδια μας βρέχονταν από
την θάλασσα
Που στο πέρασμα της παράσερ-
νε αφρό και φύκια
Και τα μαλλιά σου, να ανεμί-
ζουν σαν σχισμένα καραβόπανα
Από την οργή του Ποσειδώνα
Όμως σιγά σιγά το χρώμα του
καλοκαιριού ξεθώριασε
Ο έρωτας μας έσβησε. Ξεχάστη-
κε.
Μαζί με όλα όσα ζήσαμε.
Και εγώ κρυμμένος στις σκιές
της νύχτας
Να σε κοιτάzω να φεύγεις
Ριγώντας ακόμη στην θύμησή
σου.

Σκιές
Δανάη Ροβιθάκη
Χαμένος στο χωρόχρονο
H εικόνα σπαρακτική
Σκιές. Οι αδικοχαμένοι φίλοι
μου.
Αιματοβαμμένη χαραυγή,
Ανοιχτή πληγή στο στήθος μου
Η θύμηση των προσώπων τους
Πληγή πόνου, πληγή ζωής.
Ζωής που παλεύει ως την
επόμενη πληγή.

Σσσσσ….Άκου
Αντωνία Ρογδάκη
Είναι η ίδια η ζωή που τραβάει
τη χαρά
μέσα από τη σκόνη της γης�
σε αναρίθμητες λεπίδες του χόρ-
του…
Είναι εκείνη την ώρα, όπου η
καρδιά είναι�
απομονωμένη από κάθε φλε-
γόμενη θλίψη…

Νόμοι αιώνιοι αιτιοκρατικοί
Αντωνία Ρογδάκη
Όταν το ασήμαντο αλλάζει τρο-
πή,
όταν η κοινή λογική χάνει την
απειροελάχιστη συσχέτιση με το
υπερεγώ,
μια εσωτερική ώσμωση στον
ορίζοντα,
διαβατάρικο πουλί να νιώσεις,
εφήμερο πάθος κι αναμνήσεις…
Η αληθοφάνεια δίνει μορφή στο
άμορφο,
κάνει το φανερό βουβό κι αθέα-
το
Κι όμως,
ο κόσμος του ατόμου δεν είναι
αντικειμενικός,
δεν υπάρχει στο χωροχρόνο…
Όλοι πια εθελοντές του ανέφι-
κτου…

Η κλωστή
Αντωνία Ρογδάκη
Στον κήπο βλέπω μακριά, τον
Παραδείσιο ποταμό.
Φεύγει η ζωή, παράξενο και
μάγο καραβάνι
Κάθε ελπίδα για ζωή
απ’ την καρδιά μου σβήνω.
Ό,τι γραφτεί, ποτέ του δεν αλ-
λάζει…
Το πέπλο του δεν το σήκωσε
κανείς.
Αφού κανείς μας δεν μπορεί το
Αύριο να ορίσει

Όλη σου η ζωή δεν είναι παρ’
αυτή η στιγμή…
Κοίτα.
Την άκρη της κλωστής του
λογικού μη χάσεις.
Στον κόσμο αυτόν αν ζήσουμε
μια μέρα ή χρονιά, τι ωφελεί;

Η ροή του νήματος
Αντωνία Ρογδάκη
Ακόμα κι αν δεν είναι ζωή,
τότε τι είναι;
Οι αναμνήσεις χαραγμένες
βαθιά,
μένουν πίσω, ξεχασμένες,
νεκρές πια…
Η ροή του ποταμού έχει αλ-
λάξει,
επιλέγει άλλη πορεία
δεν ξαναγυρίζει πίσω….
Όπως το Paulo lilium πεθαίνει
έτσι κι οι μνήμες…
Κι όμως,
πίσω ψάχνεις την απάντηση,
και τα γιατί, ξεσκίζουνε την
σάρκα
αναζητούν….
Χαμένη ψυχή, θαρρείς,
πίσω απ’ το τζάμι κοιτάει το
ταξίδι,
αφού η πληγή ποτέ δεν κλεί-
νει,
το στίγμα της πάντα θα
υπάρχει.
Σαν μήλο δαγκωμένο,
παύει να ελπίζει στην αρχική
μορφή,
απλά μένει ανάμνηση…
Ίσως η μοίρα να μας ορίζει,
αυτή παίρνει την απόφαση
του κύκλου,
απλά για το θνητό σου σώμα,
κι εσύ κοιτάς…
κοιτάς με την ανάσα στο στέρνο,
περιμένεις πίσω απ’ το παράθυ-
ρο…
Και τώρα τι;
Οι σκέψεις φεύγουν στο πέρα-
σμα του χρόνου
Κι η νύχτα αγέρωχη ασπάζεται
γαλήνη
αόρατη η απουσία σου,
κι όμως ο ήχος της σιωπής με-
γαλώνει,
τρυπάει το δέρμα…
Άγνωστη γη πια,
χάνεται στον ορίζοντα,
το βλέμμα σου μια παράλληλη
γραμμή….
Σκοτάδι τώρα,
με μόνη συντροφιά την αίσθηση
του λάθους
Έφυγε…
Σαν γεύση από όνειρο πλέον η
Εδέμ,
Χάθηκε…
Σαν τη βροχή που πέφτει στο
χώμα…

Η Ομπρέλα
Μαρία Τζωρτζάκη
Ο ουρανός κλαίει
Εγώ πάλι γελώ
Όχι δεν είμαι αναίσθητη…
είμαι η ομπρέλα
Που τόσο σφιχτά κρατάς
Δεν θες να με χάσεις
Γιατί δεν θες να βραχείς
Ίσως καλύτερα έτσι
Ίσως ο μόνος τρόπος για να με
κρατάς
είναι βροχή
Κι όμως εγώ θέλω να είμαι κάτι
παραπάνω από ομπρέλα
της βροχής
Θέλω να είμαι η ομπρέλα της
καρδιάς σου…

Τάξη Α4
Μαρία Τζωρτζάκη
Έχουμε ποίηση
3η ώρα, Παρασκευή
Όλοι είναι αλλού
Σελίδα 25,
Του νεκρού αδελφού,
Άνοιξη, April, aperio
γνωστές και συγχρόνως άγνω-
στες
λέξεις…
Αμυγδαλιές, Αμύγδαλα
Πνεύματα και σκοτεινές δυ-
νάμεις
βρίσκουν τρόπο να έρθουν κοντά
μας
Ένας όμορφος άνδρας,
Ανδάνω.

Εμείς ποίηση είχαμε
που φτάσαμε στους αστέρες
Μόνον Αυτός ξέρει….

Θυμάμαι
Μαρία Τζωρτζάκη
Δυο κορίτσια ήτανε
μικρά και αγαπημένα
Τα όνειρα γκρεμίσανε
που είχανε φτιαγμένα

Κυρ-Χρίστο τον ελέγανε
τον δόλιο τον σφαγμένο
ο γείτονας τον έβρηκε
κατάχαμα πεσμένο

Φίλοι, γνωστοί και συγγενείς,
τα έχουνε χαμένα
τις μνήμες τους ανακαλούν
να πουν τα ξεχασμένα

Σε ένα κελί λίγο πιο εκεί
τα δυο κορίτσια μένουν
και όλα τα δύσκολα μαζί
τα βλέπουν και υπομένουν

Η Κάτια που είναι « Ελεύθερη»

την μάνα της παλεύει
με η Φανή στην φυλακή
τα πάνδεινα υπομένει

Στο τέλος δεν το άντεξε
ήθελε πια να φύγει
είναι ο αέρας των κελιών…
ένιωθε… να την πνίγει.

Το κύμα
Μαριλένα Ψυχογιού
Πνίγομαι στην επιφάνεια, καθώς
εσύ κολυμπάς
ανέμελα στα βάθη της ψυχής
μου.
Η επιφάνεια έχει κύμα,
με πλακώνει
χάνω την ανάσα μου, σβήνω…
Κι εσύ ο Θεατής!
Το ξέρεις ότι η παράσταση τε-
λείωσε,
ό,τι ζούμε είναι αληθινό.
Αλλά δεν νοιάζεσαι!
Βολεύτηκες!
Εγώ σου έδωσα τη μάσκα για να
βλέπεις,
εγώ σου τράβηξα το χέρι, μη
φοβάσαι.
Μα όταν άγγιξες την άμμο στο
τέλος του βυθού,
χάραξες με το χέρι σου τ’ όνομα
σου…
Εγώ είχα ήδη φύγει,
δε σε πρόλαβα.
Αυτή η χαρακιά με βασανίζει
ακόμα
Εσύ ακόμα τριγυρνάς
και ελέγχεις μήπως έσβησε
Κ’ όμως ενώ εσύ με έφερες στο
νερό,
ποτέ δε μου έμαθες κολύμπι…

Ο δρόμος
Θέμις

Είναι μέσα Νοέμβρη και βήματα ακούγονται να περνάνε
δίπλα μου βιαστικά.
Το κεφάλι σκυφτό, ψάχνει τώρα τα βήματα στο δρόμο.
Φτάνουν στα αυτιά μου λέξεις ασύνδετες μεταξύ τους,
το βλέμμα αναζητά τα πρόσωπα στο δρόμο.
Η μέρα χάνει το φως, κρύο αγκαλιάζει την ατμόσφαιρα.
Φιγούρες περπατούν γύρω μου, αφήνουν μία ζεστή αίσθη-
ση
και το κορμί μου γυρεύει τη ζεστασιά στο δρόμο.
Κινούμαι μες στα στενά. Σταματώ.
Νιώθω αγωνία, δισταγμό, οργή, θάρρος, μίσος, επιθυμία,
ελπίδα…Τη ζωή και τον θάνατο μαζί.
Μυρίζει αίμα ανακατεμένο με χώμα και μπαρούτι,
Δυνατοί ήχοι, ξαφνικές λάμψεις μέσα στη νύχτα και φωνές
κατακλύζουν τις αισθήσεις μου.
Ένας οξύς πόνος στο στήθος χωρίς καμιά πληγή.
Άτομα περνάνε δίπλα μου βιαστικά, τα πρόσωπά τους
παραμορφωμένα από το φόβο χάνουν την αθωότητά τους.
Ένας νέος πέφτει στα πόδια μου.
Η ζωή του κυλάει στο πεζοδρόμιο,
μία κόκκινη λίμνη από αναμνήσεις ξεχύνεται από μέσα
του.
Τα παράθυρα της ψυχής του θαμπώνουν.
Άλλος ένας πόνος και τα μάτια μου κλείνουν.
Ακούγονται κτύποι από καμπάνα. Μετρώ ψιθυριστά…17.
Ανοίγω τα μάτια μου και είμαι στο παρόν,
η εξέλιξη αναβλύζει από παντού.
Όμως αν δεν ήταν εκείνη η μέρα πριν 38 χρόνια,
ίσως οι εικόνες στο δρόμο να ήταν διαφορετικές…

2ο βραβείο στον 28ο Παγκρήτιο Λογοτεχνικό Διαγωνι-
σμό, τον αφιερωμένο στην εξέγερση των φοιτητών στο
Πολυτεχνείο τον Νοέμβριο του 1973.
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Κατά τη διάρκεια των
δυσάρεστων φοιτητι-
κών χρόνων μου, συ-
χνά ονειρευόμουν τον
Άλαν. Τότε δεν ήξερα
ότι ήταν ο Άλαν Τιού-
ρινγκ που ονειρευόμουν, όμως ήταν.
Σπούδαζα μια ειδικότητα που δεν με εν-
θουσίαζε -ηλεκτρολόγος μηχανικός- στο
άκαμπτο εκπαιδευτικό σύστημα μιας κα-
ταπιεστικής κοινωνίας -της Ελλάδας κα-
τά την δικτατορία. Δεν είχα πρόσβαση σε
μια κανονική επιστημονική βιβλιοθήκη. Η
ζωή μου ως αρχαρίου επιστήμονα ήταν
γεμάτη απογοήτευση, τυφλή λαχτάρα,
και περιπτώσεις λανθασμένης έμπνευ-
σης. Μερικά μαθήματα (Θεωρία Συστη-
μάτων, Θεωρία Επικοινωνιών), παρόλο
που διδάσκονταν στο σχολείο με τον πιο
τυπικό τρόπο, πρόσφεραν τη δυνατότη-
τα να φανταστεί κανείς ένα θαρραλέο
πνευματικό σύμπαν, στο οποίο οι ερωτή-
σεις της πιο θεμελιώδους φύσης αντιμε-
τωπίζονται κατάματα με αυστηρότητα· κι
εγώ πάλευα να μπω σε αυτόν τον κόσμο.

Δεν θυμάμαι πότε, σε ποιο απαρχαιωμένο
εγχειρίδιο, που μου έδωσε ποιος, έριξα την
πρώτη μου ματιά στη μηχανή Τιούρινγκ. Δεν
το κατάλαβα όλο με τη μία, αλλά ήξερα
αμέσως ότι αυτή η αφηρημένη
συσκευή είναι ένα σημαντικό
χαρακτηριστικό παράδειγμα της
ανώτερης διανοητικής σφαίρας
που ονειρευόμουν. Έψαξα στο
λεξικό το ρήμα «to ture» (αλή-
θεια, το έκανα). Έψαξα επιπλέον
πληροφορίες, κάθε βιβλίο που
άνοιγα εκείνες τις μέρες, το άνοιγα στο ευ-
ρετήριο αναζητώντας τη «μηχανή Τιούρινγκ».

Τελικά, τα συνδύασα όλα, πώς ένας Βρετα-
νός μαθηματικός ονόματι Άλαν Τιούρινγκ
απάντησε μέσω της μηχανής του στο πιο θε-
μελιώδες ερώτημα της ανθρωπότητας: «Τι
μπορεί να υπολογιστεί;» και το έκανε με εκ-
πληκτική ακρίβεια, κομψότητα, φαντασία και
οικονομία. Αλλά, εκείνα τα χρόνια σκε-
φτόμουν την μηχανή Τιούρινγκ ως μια απλή
καινοτομία, το τέλος μιας ιστορίας, κάτι που
ανήκε στο παρελθόν. Δύο χρόνια αργότερα,
το 1973 -μετά από έναν χρόνο στον ελληνικό
στρατό, ο οποίος ήταν ακόμα πιο ζοφερός
απ’ τις τριτοβάθμιες σπουδές μου- είχα την
τύχη να βρεθώ στο Πρίνστον1 (το Πρίνστον
του Τιούρινγκ, όπου έμεινα στο δωμάτιο 2Β
του Κολλεγίου Μεταπτυχιακών, που είχε τη
φήμη ότι ήταν το δωμάτιο του Άλαν τριάντα
πέντε χρόνια νωρίτερα). Στο Πρίνστον γνώρι-

σα τη Θεωρία Υπολογισμού, την
πλούσια και ζωντανή επιστημο-
νική παράδοση, που βασίστηκε
ουσιαστικά στο φορμαλισμό του
Τιούρινγκ. Θυμάμαι πόσο ευ-
γνώμων ένιωσα, που οι προσευ-
χές μου εισακούστηκαν, κι επι-
τέλους έμπαινα στο βασίλειο των
ονείρων μου, τόσο πιο κομψό και
πιο συναρπαστικό, απ’ όσο ποτέ
το φανταζόμουν. Και, πέντε
χρόνια αργότερα, ενώ δίδασκα
στο Χάρβαρντ με τον φίλο μου
Χάρι Λιούις, γράψαμε ένα βιβλίο2

πάνω στο αντικείμενο αυτό.

Αλλά, παρότι η ζωή μου πλέον
περιστρεφόταν γύρω απ’ την
πνευματική του κληρονομιά, η αλήθεια είναι,
ότι δεν ήξερα τον Άλαν. Δεν καταλάβαινα
σχεδόν τίποτα από την ζωή, την προσωπι-
κότητα και το εύρος των επιτευγμάτων του.
Το 1983, δύο χρόνια μετά την έκδοση του βι-
βλίου μας, διάβασα ένα από τα βιβλία που
με έχουν επηρεάσει περισσότερο: την δυνατή

και οριστική βιογραφία του Τιούρινγκ, από
τον Άντριου Χότζες3. Ο Άλαν έγινε ο ήρωάς
μου, ένας γίγαντας και μια αμείλικτη
διάνοια, μια συναρπαστική και πολύπλοκη
προσωπικότητα, ένας άνθρωπος με τεράστια
επιτεύγματα, αντίκτυπο, και τραγωδία.
Όταν, μετά από μια δεκαετία βγήκε η δεύτε-
ρη έκδοση του βιβλίου μας, συμφωνήσαμε με
τον Χάρι ότι πρέπει να βάλουμε την εικόνα
του Άλαν Τιούρινγκ στο εξώφυλλο. Από τα
μέσα της δεκαετίας του 1980, κάθε φορά
που διδάσκω για τη μηχανή Τιούρινγκ και
την μη αποφασισιμότητα, σταματώ για να
μιλήσω στην τάξη για τον Άλαν, για το ευφυ-
ές έργο του και για το τραγικό του τέλος.
Κάθε τόσο διδάσκω στο Μπέρκλεϊ4 το μάθη-
μα «Διαβάζοντας τους Κλασικούς», και μέσα
σ΄αυτό περνάμε έναν μήνα για τον Τιούρινγκ,
επειδή πιστεύω ότι κάθε απόφοιτος πρέπει
να έχει εκτεθεί άμεσα στο απαιτητικό, ενσυ-
νείδητο μεγαλείο του έργου του Άλαν.

Υπάρχει μια σκηνή στο Νευρομάντη
του Γκίμπσον5, στο τέλος-τέλος του
Τρίτου Μέρους, όπου ο ήρωας γυρ-
νά στο δωμάτιο του ξενοδοχείου
του και το βρίσκει γεμάτο αστυνο-
μικούς. «Τιούρινγκ» του λένε. «εί-
στε υπό κράτηση». Εννοούν «Αστυ-
νομία Τιούρινγκ», ένα φανταστικό
σώμα με σκοπό να ξεριζώσει την
Τεχνητή Νοημοσύνη από τον πλανή-
τη, αλλά δεν έχει σημασία, για
εμένα αυτή η φράση, διαβασμένη
κυριολεκτικά, εμπεριείχε το σπέρμα

μίας ιδέας: Τι θα γινόταν αν ο Άλαν Τιού-
ρινγκ ήταν ζωντανός και εμφανιζόταν κάπου,
απρόσκλητος; Αυτή η παράξενη φαντασία
ζούσε μέσα μου για μερικά χρόνια.

Ο Τιούρινγκ δεν είναι ο μόνος πνευματικός
μου ήρωας. Στην ποίηση, ήρωάς μου είναι ο
Κωνσταντίνος Καβάφης, ένας Έλληνας από

την Αλεξάνδρεια που πέθανε
όταν ο Άλαν Τιούρινγκ ήταν εί-
κοσι ενός. Έγραψε μερικά από
τα μεγαλύτερα ποιήματα του
εικοστού αιώνα, ένα εκπληκτικό
έργο διχασμένο ανάμεσα στη
λεπτή ιστορική μεταφορά και
τον μάλλον ακατέργαστο ερω-

τισμό. (Δεν ξέρω γιατί και οι δύο μου ήρωες
τυχαίνει να είναι ομοφυλόφιλοι). Το 1997
ήμουν στην Ελλάδα, και πήγα να δω μια
ταινία ονόματι «Καβάφης». Μου άρεσε έτσι
κι έτσι, αλλά θυμάμαι να βγαίνω έξω από το
θέατρο εντυπωσιασμένος από την χειρονομία
του σκηνοθέτη: να τιμήσει τον ήρωα του δη-
μιουργώντας ένα έργο τέχνης με το όνομά
του (σ.τ.μ. του ήρωα). Και μετά, εκεί στον
προθάλαμο του θεάτρου, είχα ένα όραμα:
υπήρχε ένα μπλε βιβλίο τσέπης, που αιω-
ρούνταν ψηλά, και ο τίτλος στο εξώφυλλο
έλεγε «Τιούρινγκ (ένα μυθιστόρημα)».

Το να γράψω ένα μυθιστόρημα δεν μου είχε
έρθει ποτέ ξανά. Δεν είχα ποτέ γράψει μι-
κρές ιστορίες ή ποίηση. Είχα βεβαίως παρα-
τηρήσει με τα χρόνια ότι το γράψιμο δεν
ήταν το πιο αδύναμό μου σημείο, ούτε μου
ήταν το μισητό κομμάτι που ακολουθεί την
έρευνα, όπως συνέβαινε με πολλούς από τους
συναδέλφους μου. Εκείνη τη νύχτα σκέφτηκα
μια πλοκή.

Τότε ήταν το 1997, που σιγά-σιγά γινόταν
φανερό σε πολλούς επιστήμονες των υπολο-
γιστών, ότι το πραγματικό αντικείμενο της
επιστήμης μας δεν είναι ο υπολογιστής, αλλά
το διαδίκτυο (με το οποίο εννοώ και το δί-
κτυο των δικτύων και τον παγκόσμιο ιστό).
Κατά μία έννοια, το διαδίκτυο είναι το
ύστατο κληροδότημα του Άλαν Τιούρινγκ. Ο
λόγος για τον οποίο εξαπλώθηκε σαν άγρια
πυρκαγιά από τότε που ένας φυσικός,
ονόματι Τιμ Μπέρνερς Λι εφηύρε το «κλικ»

2012: Iιεθνές Έτος Άλαν Τιούρινγκ

Ο Άλαν κι εγώ
Χρήστος Παπαδημητρίου
Μετάφραση άρθρου σε επετειακή έκδοση (υπό προετοιμασία)

Ο Χρήστος Παπαδημητρίου είναι καθηγητής στο τμή-
μα Επιστήμης Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Μπέρ-
κλεϊ στην Καλιφόρνια. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μη-
χανικός, με προπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα,1972) και μεταπτυχια-
κές στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον (ΗΠΑ, 1974). Πήρε δι-
δακτορικό δίπλωμα πάνω στην Ηλεκτρολογία και την
Επιστήμη Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον το
1976. Έχει επίσης διδάξει στο Πανεπιστήμιο Χάρ-
βαρντ, στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης
(ΜΙΤ), στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Πανεπι-
στήμιο Στάνφορντ και στο Πανεπιστήμιο Σαν Ντιέγκο.
Είναι ένας από τους συγγραφείς του Logicomix.
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το 1989, είναι γιατί υπήρχαν εκατομμύρια
υπολογιστές στα γραφεία των ανθρώπων, και
αυτοί οι υπολογιστές ήταν όλοι καθολικής
χρήσης, και έτσι, επιπρόσθετα σε όλα τα άλ-
λα, ήταν και εύκολο να γίνουν να δέχονται το
«κλικ». Όμως, η καθολικότητα ήταν μειοψη-
φούσα άποψη των ονειροπόλων των υπολογι-
στικών το 1930 και το 1940. Καθιστώντας
την Καθολική Μηχανή6 του τόσο ακαταμάχη-
τη, ο Τιούρινγκ επηρέασε βαθιά τον Φον Νόι-
μαν7, και τον τρόπο με τον οποίον εξελίχθη-
καν οι υπολογιστές. Η καθολικότητα και το
λογισμικό θα δρομολογούνταν κάποια στιγμή
στους υπολογιστές, έτσι κι αλλιώς, αλλά
μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε για τις
οπισθοδρομήσεις και τις καθυστερήσεις που
θα απαιτούνταν χωρίς τον Τιούρινγκ.

Αλλά γιατί οραματίστηκε την καθολικότητα ο
Τιούρινγκ; Ο λόγος είναι, ότι δεν είχε σκοπό
μόνο να απαντήσει στην ερώτηση: «Τι μπορεί
να υπολογισθεί (και τι όχι);» καθαυτή, όπως
ανέφερα ανακριβώς πιο πάνω. Αν ήθελε
απλώς να οριοθετήσει την ύπαρξη άλυτων
προβλημάτων, ο Τιούρινγκ θα μπορούσε
απλώς να χρησιμοποιήσει τεχνικές διαγωνο-
ποίησης ή αύξησης, κι έτσι η Καθολική Μη-

χανή Τιούρινγκ πιθανόν να μην είχε έρθει
ποτέ στο φως. Ευτυχώς ήθελε να κάνει κάτι
πιο φιλόδοξο και συγκεκριμένο- και κεντρικό
στην επιστημονική ατζέντα της εποχής- ήθελε
να δείξει ότι το Entscheidungsproblem8 (το
πρόβλημα της απόφασης της ισχύος μιας
πρότασης, όχι μόνο αριθμητικής, αλλά και
λογικής πρώτης τάξεως) δεν μπορεί να λυθεί
από υπολογιστές. Με άλλα λόγια, ο στόχος
του ήταν να οξύνει το αρνητικό αποτέλεσμα
του Γκέντελ9, να εξαλείψει και την τελευταία
ρανίδα ελπίδας που είχε μείνει από το Θε-
ώρημα της Μη Πληρότητας10. Και για να το
πετύχει αυτό, χρειαζόταν την Καθολική Μη-
χανή Τιούρινγκ.

Το βράδυ μετά που είδα εκείνη την ταινία,
όλα αυτά τριγύριζαν στο μυαλό μου. Αν,
μέσα απ’ αυτή τη μακριά αλυσίδα λογικής,
το Διαδίκτυο είναι η υπέρτατη δημιουργία
του Άλαν, γιατί το τελευταίο να μην του
ανταποδώσει τη χάρη, φέρνοντας το δη-
μιουργό του πάλι στη ζωή; Η σκέψη δεν με
άφησε να κοιμηθώ. Το Ίντερνετ προσφέρει
ένα χωλό είδος αθανασίας (απλά ψάξτε
«Άλαν Τιούρινγκ» στον ιστό). Το να φαντα-
στώ μία πιο ρητή μορφή, ένα πνεύμα του
Διαδικτύου, που κατοικεί κάπου και παντού,
ένα είδος αυτοσχέδιου τροποποιημένου
SETI11 (δικτύου για την Έρευνα Εξωγήινης
Τεχνολογίας και Νοημοσύνης), ήταν μόνο ένα
μικρό βήμα προς τα μπρος. Και αν επρόκει-
το να φέρω τον ήρωά μου πίσω στη ζωή,
γιατί να μην τον φόρτωνα με δώρα ευγνωμο-
σύνης, εστιάζοντας
ειδικά σε πράγματα
που έχασε στη ζωή
του; Θα μπορούσα
να του δώσω, για
παράδειγμα, μια
ευτυχισμένη ερωτική
ζωή -έχοντας υπερ-
πηδήσει όλα τα
εμπόδια, φυσικά- να
τον κάνω έναν
προικισμένο καθη-
γητή, να του δώσω
έναν πιστό μαθητή ο
οποίος θα ήταν Έλ-
ληνας, στην ηλικία
μου, ναι, έναν αρ-
χαιολόγο ίσως, που
λιώνει για μια χα-
μένη αγάπη, για μια
Αμερικανίδα, ένα
μάγο του λογισμικού
ίσως, γιατί όχι; Όταν

ήμουν παιδί, έτυχε να επισκεφτώ την Κέρ-
κυρα με τον πατέρα μου, το ίδιο καλοκαίρι
που κι ο Άλαν Τιούρινγκ ήταν εκεί. Η νύχτα
περνούσε και το πράγμα έμπλεκε περισ-
σότερο. Το πρωί αφηγήθηκα την ιστορία στην
γυναίκα μου, τη Μάρθα, όπως κάνω πάντα,
όταν θέλω να απαλλαγώ από μία ιδέα
-επειδή μπορεί να γίνει ανελέητη κριτικός-
αλλά το πήρε πολύ μαλακά, της άρεσε στην
πραγματικότητα. Δύο μέρες μετά, πετούσα
προς Καλιφόρνια, και κατά τη διάρκεια αυ-
τής της πτήσης, σχεδίασα το πρώτο κε-
φάλαιο- το οποίο έπαιρνε μέρος, όπως και
συνέβη, μέσα σε ένα αεροπλάνο. Για τα
επόμενα δυόμισι χρόνια, έγραφα κάθε μέρα,
συνήθως τις πρώτες ώρες της μέρας μου,
μέχρι που το βιβλίο τελείωσε.

Το βιβλίο ήταν αποκάλυψη. Όσο το έγραφα,
καταλάβαινα πράγματα για τον εαυτό μου
που με εξέπλητταν. Ένα από αυτά ήταν ότι
θα ξαναέγραφα μυθιστόρημα. Για άλλη μία
φορά, ο Άλαν Τιούρινγκ μου είχε αλλάξει την
ζωή.

Ο Άλαν εμπνέει τα επιστημονικά μου άρθρα
και τις ιστορίες μου, πυροδοτεί τις ομιλίες
μου και τα μαθήματά μου, κατοικεί στις
αναμνήσεις και τα όνειρά μου. Κι επειδή εί-
ναι τόσο οικείος, και δεν γίνεται να εξετα-
σθεί εκ νέου κι από απόσταση, γι’ αυτό,
προκειμένου να διακρίνω κάτι καινούργιο,
δεν θα μπορούσα παρά να μιλήσω εδώ για
αυτήν την οικειότητα και μόνο.

Το 2012 έχει ανακηρυχτεί σε πολλές
χώρες ως Έτος Άλαν Τιούρινγκ προκει-
μένου να τιμηθεί και να εορταστεί η προ-
σωπικότητα και η συμβολή στις επιστήμες
του Βρετανού μαθηματικού Alan Turing, με
αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων
από τη γέννησή του, στις 23 Ιουνίου
1912.
Ο Turing συνέβαλε σημαντικά με το πρω-
τοπόρο και θεμελιώδες έργο του σε επι-
στημονικά πεδία της Πληροφορικής και
της Επιστήμης των Υπολογιστών, της Τε-
χνητής Νοημοσύνης, της Εξελικτικής Βιο-
λογίας, και της μαθηματικής Θεωρίας
Υπολογισιμότητας.
Ξεχωριστή και πολύτιμη υπήρξε και η συ-
νεισφορά του στην αποκρυπτογράφηση
και το σπάσιμο κωδίκων των δυνάμεων
του Άξονα, κατά τη διάρκεια του Β΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου.
Πέθανε το 1954 από δηλητηρίαση με μήλο
ποτισμένο σε κυάνιο, για πολλούς έχοντας
αυτοκτονήσει. Με την ευκαιρία του Έτους
Τιούρινγκ, το βρετανικό κράτος πρόκειται
να ολοκληρώσει την αποκατάσταση του
ονόματός του.
Το διεθνές βραβείο Alan Turing Award, που τιμά
το όνομά του, αποτελεί το αντίστοιχο του
Βραβείου Νόμπελ για τις επιστήμες της Πλη-
ροφορικής και των Υπολογιστών. Το 2007, το
βραβείο αυτό κατέκτησε ο συμπατριώτης μας
Ιωσήφ Σηφάκης, που ζει και εργάζεται στη
Γαλλία.

Ο καιρός της κρυπτογραφικής μηχανής Enigma του Alan Turing πέρασε! Πα-
ρόλα αυτά, μοντέλα - απόγονοί της οφείλουν την ύπαρξη και τη λειτουργία
τους ως ακόμα και σήμερα, σε αυτήν. Ένα παράδειγμα αποτελεί η κρυπτο-
γραφική μηχανή D-59, που, ακόμα και στις μέρες μας, εξυπηρετεί τις
ανάγκες κρυπτογράφησης, του Λιμενικού Σώματος. Οι τελευταίες δύο γενιές
λιμενικών, δεν θυμούνται την απόκτηση της D-59, αυτό σημαίνει ότι είναι σε
ελληνική κατοχή τουλάχιστον από το 1950. Παρά τούτου, χρησιμοποιείται
ακόμα και σήμερα για την κρυπτογράφηση των περισσότερων μηνυμάτων
που ανταλλάσσει το λιμενικό σώμα.
Οπτικά, μοιάζει με μεγάλο εκτυπωτή, ο οποίος έχει δύο συρτάρια,
όπου φυλάσσονται οι ταινίες, οι οποίες του «λένε» πώς να κωδικο-
ποιήσει το μήνυμα. Η λειτουργία της μηχανής γινόταν από ένα άτο-
μο, το οποίο, αφού έγραφε ένα μήνυμα στο Telex (πρόγονο του ση-
μερινού fax), εισήγαγε μια διάτρητη ταινία, σε μία εκτυλίτρια, και
συνέδεε και τα δύο στην D-59. Η τελευταία, κωδικοποιούσε το μήνυ-
μα σύμφωνα με την μέθοδο που διάβαζε από την ταινία. Στη συ-
νέχεια το μήνυμα επιστρεφόταν στο telex, απ’ όπου αποστέλλονταν
στον παραλήπτη, ο οποίος, για να το αποκρυπτογραφήσει, χρησιμο-
ποιούσε την ίδια ταινία σε συνδυασμό με την D-59.

Ο Γιάννης Κυπριωτάκης συνομιλεί με
τον παππού του, Πλωτάρχη του
Λιμενικου Σώματος…

1. el.wikipedia.org, λήμα: Πανεπιστήμιο Πρίνστον

2. H. Lewis, C. H. Papadimitriou, Elements of the Theory of Computation, Prentice-

Hall, 1997 (2ed), ελλ. μετ.: Στοιχεία θεωρίας υπολογισμού, Κριτική, 2005

3. A. Hodges, D. Hofstadter, Alan Turing: The Enigma, Walker & Co, 2000, ελλ.

μετ.: Άλαν Τιούρινγκ: Το αίνιγμα, Τραυλός, 2004

4.el.wikipedia.org, λήμα: Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ (Καλιφόρνια)

5. W. Gibson, Neuromancer, Ace, 1984, ελλ. μετ.: Νευρομάντης, Αίολος, 1998

6. en.wikipedia.org, λήμα: Universal turing machine

7.el.wikipedia.org, λήμα: Τζον φον Νόιμαν

8. simple.wikipedia.org, λήμα: Entscheidungsproblem

9. el.wikipedia.org, λήμα: Κουρτ Γκέντελ

10. el.wikipedia.org, λήμα: Θεωρήματα μη-πληρότητας του Γκέντελ

11. en.wikipedia.org, λήμα: SETI
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Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρεται
στον κλάδο της επιστήμης υπολογιστών, ο
οποίος ασχολείται με τη σχεδίαση και την
υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων
που μιμούνται στοιχεία της ανθρώπινης
συμπεριφοράς τα οποία υπονοούν έστω
και στοιχειώδη ευφυΐα: μάθηση, προσαρ-
μοστικότητα, εξαγωγή συμπερασμάτων,
κατανόηση από συμφραζόμενα, επίλυση
προβλημάτων κλπ.

Η ΤΝ αποτελεί σημείο τομής μεταξύ πολλών
πεδίων όπως της επιστήμης υπολογιστών, της
ψυχολογίας, της φιλοσοφίας, της νευρολογίας,
της γλωσσολογίας και της επιστήμης μηχανι-
κών, με στόχο τη σύνθεση ευφυούς συμπερι-
φοράς, με στοιχεία συλλογιστικής, μάθησης
και προσαρμογής στο περιβάλλον, ενώ συνή-
θως εφαρμόζεται σε μηχανές ή υπολογιστές
ειδικής κατασκευής.

Η λογοτεχνία και ο κινηματογράφος επιστη-
μονικής φαντασίας από τη δεκαετία του
1920 μέχρι σήμερα έχουν δώσει στο ευρύ
κοινό την αίσθηση ότι η ΤΝ αφορά την προ-
σπάθεια κατασκευής μηχανικών ανδροειδών
ή αυτοσυνείδητων προγραμμάτων υπολογι-
στή, επηρεάζοντας μάλιστα ακόμα και τους
πρώτους ερευνητές του τομέα. Στην πραγμα-
τικότητα οι περισσότεροι επιστήμονες της τε-
χνητής νοημοσύνης προσπαθούν να κατα-
σκευάσουν λογισμικό ή πλήρεις μηχανές οι
οποίες να επιλύουν με αποδεκτά αποτε-
λέσματα ρεαλιστικά υπολογιστικά προβλή-
ματα οποιουδήποτε τύπου, αν και πολλοί πι-
στεύουν ότι η εξομοίωση ή η προσομοίωση
της πραγματικής ευφυΐας, η ισχυρή ΤΝ,

πρέπει να είναι ο τε-
λικός στόχος.

Μηχανή και νούς
Μηχανή και νόηση
είναι δυο έννοιες που
θα πρέπει να διευκρι-

νιστούν, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε
κάποια ερωτήματα σχετικά με το αν υπάρχει
τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι ή
έξυπνες μηχανές. Στις μέρες αυτό είναι ένα
θέμα που έχει συζητηθεί πολύ.

Ας ξεκινήσουμε με την νοημοσύνη. O Αριστο-
τέλης ορίζει τον άνθρωπο ως «έλλογο ον»
δηλαδή ένα ον με νοημοσύνη και λογική. Με
το όρο νοημοσύνη εννοούμε ένα σύνολο αν-
θρώπινων ικανοτήτων που εστιάζονται στον
ανθρώπινο εγκέφαλο, όπως η λογική και η
γλωσσική ικανότητα. Τα παραπάνω είναι
γνωρίσματα που διαθέτει ο άνθρωπος. Είναι,
λοιπόν, δυνατόν να κατασκευαστεί μια μηχα-
νή που να μιμείται τον άνθρωπο; Εάν αυτό
συμβεί, τότε θα πρέπει και η μηχανή να έχει
νοημοσύνη. Είναι απαραίτητο η μηχανή να
αποτελείται από συγκεκριμένο υλικό ή μπο-
ρεί, ακόμα και αν περιλαμβάνει σάρκα και
οστά, να αποκαλείται μηχανή; Εδώ έγκειται
το ερώτημα αν ο άνθρωπος που προέρχεται
από κλωνοποίηση είναι άνθρωπος ή μηχανή;

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να είναι ίδια
με την ανθρώπινη;

Μήπως όταν αναφερόμαστε στη νοημοσύνη
είμαστε προσκολλημένοι σε κάτι αποκλειστι-
κά ανθρώπινο; Στην περίπτωση αυτή θα
πρέπει να αποδεχτούμε ότι μηχανές μιμού-
νται τον άνθρωπο και ότι ναι, η νοημοσύνη
είναι καθαρά ανθρώπινο προσόν.

Δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε, την
ύπαρξη υπολογιστικών μηχανών που έχουν
σχεδιαστεί κάτω από περίπλοκα προγράμ-

ματα και είναι σε θέση να νικήσουν και τους
καλυτέρους σκακιστές.

Ο μεγάλος μαθηματικός και πρωτοπόρος σε
θέματα σκεπτόμενων μηχανών Άλαν Τιού-
ρινγκ έγραψε το 1950 σε άρθρο, προσπα-
θώντας να βρει τρόπους να συγκρίνει την
ανθρώπινη νοημοσύνη με μια εξελιγμένη μη-
χανή. Κατέληξε λοιπόν ότι οι μηχανές είναι
σε θέση να πραγματοποιήσουν κάθε αν-
θρώπινη νοητική λειτουργία, τη μόνη διάφορα
που βρήκε είναι ότι ο άνθρωπος και οι μη-
χανές που αυτός κατασκευάζει είναι η εξω-
αισθητηριακή αντίληψη και τα παραφυσικά
φαινόμενα, όπως η τηλεπάθεια. Δεν μπορού-
με βέβαια να προσπεράσουμε το γεγονός ότι
ο άνθρωπος έχει ψυχή. Τι είναι όμως ψυχή;
Αν οι φιλόσοφοι έχουν δίκιο για τα παρα-
πάνω, τότε οι νοητικές καταστάσεις δεν εί-
ναι τίποτα παραπάνω από ηλεκτροχημικές
αντιδράσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα
θέμα το οποίο έχει πολλά αναπάντητα ερω-
τήματα και από την εξέλιξη της επιστήμης
θα προκύψουν στην πορεία και άλλα.

Συνοψίζοντας, ο άνθρωπος διαθέτει αυτοσυ-
νειδησία, συνείδηση των νοητικών του λει-
τουργιών στην οποία στηρίζεται σε μεγάλο
βαθμό η αίσθηση της προσωπικής του ταυ-
τότητας. Ο άνθρωπος μπορεί να κρίνει και να
ελέγχει τη νοημοσύνη του. Μπορεί όμως να
κάνει το ίδιο και η μηχανή; Όχι, η μηχανή
μπορεί να εκτελέσει νοητικές εντολές, μόνο
όμως αυτές που του έχουν ζητηθεί. Ένα με-
γάλο και αναπάντητο ερώτημα που έχει μεί-
νει είναι εάν ένα ρομπότ εξελιγμένο σε τε-
λειότερη μορφή, μπορεί να κοινωνικοποιηθεί
και να ενταχθεί σε μια ανθρώπινη κοινωνία.

Βιβλιογραφία
Ελληνική Βικιπεδία, άρθρο: Τεχνητή νοημο-
σύνη
Αρχές Φιλοσοφίας (Β΄Λυκείου - Θεωρητικής
Κατεύθυνσης)

Τεχνητή Νοημοσύνη
Σωτήρης Στεφανάκης, Άκης Χούμας

Πώς πέρασε ο καιρός. Μερικές
φορές ίσως και να μη θέλουμε να
περάσει. Μένουμε πίσω στις
«παλιές καλές στιγμές». Στις
στιγμές που αγαπήσαμε. Που δε
μετανιώσαμε ποτέ. Στις ματιές
που λειτούργησαν ως πρελούδια
για μια γνωριμία. Στα χαμόγελα
και στις όμορφες εικόνες που
αποτυπώνονται βαθιά μέσα στην
μνήμη αλλά και στην καρδιά του
καθενός.

Μερικές φορές ίσως να είμαστε
πολύ δειλοί για να αποδεχθούμε
την πραγματικότητα. Δεν έχουμε
το θάρρος να κοιτάξουμε τον
εαυτό μας κατάματα και να πού-
με μέσα μας «ΞΥΠΝΑ». Μένου-
με σε νάρκη ευτυχίας. Γιατί δε
θέλουμε να τη χάσουμε. Ανέκα-
θεν ο άνθρωπος προσπαθεί να
αγγίξει την απόλυτη ευτυχία. Λο-
γικό είναι να τρελαίνεται όταν
χάνει ακόμα και την ελάχιστη.
Όμως για να ζήσει κανείς μια
όμορφη ζωή πρέπει να βιώσει
πόνο, θλίψη, χαρά, αγάπη, έρωτα.
Χωρίς αυτά είναι ανολοκλήρω-

τος. Γιατί χωρίς αυτά δεν υπάρ-
χει ισορροπία μέσα του. Πώς
μπορεί να υπάρχει χαρά χωρίς
λύπη; Θάρρος δίχως φόβος;

Απίθανο.. Ωστόσο μένουμε στην
ψευδαίσθηση
πως όλα με
τον καιρό
θεραπεύο-
νται. Μια
σκέψη σωστή
μεν, αλλά
ελλιπής. Ο
χρόνος από
μόνος του ωριμάζει τον άνθρωπο,
τη σκέψη του και τα συναισθή-
ματα του. Δεν τα μειώνει όμως.
Τα μετουσιώνει. Τίποτα όμως
δεν είναι εφικτό, χωρίς την κατα-
λυτική δράση του ανθρώπου. Αν
δεν μπει μέσα στον ίδιο μας τον
εαυτό αυτή η θέληση για αλλαγή,
για αναζήτηση της ευτυχίας. Και
η αλήθεια είναι πως και να ξανα-
βρεθεί αυτή, μπορεί να την
ξαναχάσουμε. Όμως, δεν πρέπει
να μας σταματάει αυτό. Όσες
φορές και να πέφτουμε, πρέπει

να βρίσκουμε το θάρρος να ξα-
νασηκωθούμε. Μέσω της προσω-
πικής μας θέλησης και ανάγκης
ίσως για ευτυχία, αλλά και μέσω
του φόβου μήπως τελικά δεν

βρούμε ποτέ αυ-
τό που ψάχνου-
με. Η πραγματι-
κή ευτυχία
χάνεται τελικά,
όταν αποφασί-
σουμε εμείς να
μην ξανασηκω-
θούμε. Όταν πα-

ραιτηθούμε πλέον.

Γιατί η ζωή δεν είναι ένας όμορ-
φος ίσιος δρόμος. Και λακκούβες
έχει, και ατυχήματα, ακόμα και
φωτιές που σου προκαλούν
βλάβες. Όμως είναι επιλογή του
καθενός αν θα παλέψει να σβήσει
τη φωτιά ή θα τρέξει να σωθεί
από αυτήν. Ίσως και παλεύοντας
να μην τα καταφέρει, αλλά θα
έχει προσπαθήσει. Σε έναν κόσμο
που η προσπάθεια φαίνεται
ανούσια, τελικά αποδεικνύεται
διαμάντι. Αν δεν προσπαθήσουμε

να συνεχίσουμε το δρόμο μας,
ποτέ δε θα φτάσουμε στο τέλος
του. Έτσι πρέπει και όλοι μας να
μην σταματήσουμε διαρκώς σε
μια κατάσταση ανάπαυσης. Η
ζωή προχωράει. Η ψυχή μας
αποτελείται από όλα τα συναι-
σθήματα που έχουμε βιώσει. Από
το μίσος μας για κάποιον, μέχρι
και τον ανεξέλεγκτο και πανί-
σχυρο έρωτα. Αυτό είμαστε. Ένα
σύνολο εμπειριών και πεποιθήσε-
ων μας. Ένα μεγαλείο.. . Και
όποιος αμφιβάλλει για αυτό το
μεγαλείο που φέρει μέσα του,
κακό μόνο στον εαυτό του κάνει.
Η ζωή αποτελείται από διάφορες
φάσεις, και δεν είναι όλες ούτε
μόνο ευχάριστες ούτε μόνο δυ-
σάρεστες. Δεν μπορείς να κατα-
νοήσεις αυτό το μεγαλείο αν δεν
δεις όλες τις πτυχές του.

Κάθε μας ανάμνηση είναι μονα-
δική σαν ένα κύμα στον ωκεανό
της ψυχής μας.. .

Ο Ωκεανός
Αλέξανδρος
Μιχαλόπουλος
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Τον περασμένο Νοέμβριο επισκέφτηκε το
Πανεπιστήμιο Κρήτης και έδωσε μία κατα-
πληκτική, κατά κοινή εκτίμηση, διάλεξη. Αρ-
χικά, εξέφρασε την αμέριστη εκτίμηση και
αγάπη του για την Ελλάδα. «Όποτε έχω τον
χρόνο επισκέπτομαι την Ελλάδα, την οποία
τόσο αγαπώ» είπε. Έπειτα αναφέρθηκε στις
δύο πτήσεις του, την πρώτη, που ήταν συντο-
μότερη, και τη δεύτερη, κάπως μεγαλύτερη.
Στο ίδιο θέμα, μας έκανε γνωστό, ότι το τα-
ξίδι από τη Γη ως τον Διεθνή Διαστημικό
Σταθμό (ISS) διαρκεί 9 λεπτά περίπου, σε
ταχύτητες έως και 8 χιλιόμετρα το δευτε-
ρόλεπτο· σε όλη τη διάρκειά του ασκούνται
επιταχύνσεις 3G. Συμπλήρωσε, ότι στον ISS
κατοικούν 6 άτομα. Ο διαστημικός περίπα-
τος μίας ώρας κοστίζει πια μόνο 1.500 δο-
λάρια, με κατακόρυφη μείωση τα τελευταία
χρόνια που ακόμη συνεχίζεται. Ο κ. Γιουρ-
τσίχιν παρακίνησε τη νέα γενιά, περιγράφο-
ντας την ομορφιά του συναισθήματος που
νιώθει κανείς στο διάστημα· μας είπε, επί-
σης, ότι την ευκαιρία του να γίνει κάποιος
αστροναύτης, μπορούν να την εκμεταλλευ-
τούν στρατιωτικοί πιλότοι, γιατροί, μηχανικοί
και συμμετέχοντες σε ειδικά εκπαιδευτικά

προγράμματα.

Τη διάλεξη παρακο-
λουθήσαμε οι μαθητές
της Β΄ Τάξης του
Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου
Ηρακλείου, Ερωφίλη Βαλτζάκη, Μιχάλης
Βάκης, Ευαγγελία Καρδαμάκη, Γιάννης Κυ-
πριωτάκης και Διονύσης Παπαματθαιάκης,
με τη συνοδεία της καθηγήτριας κυρίας Ει-
ρήνης Περυσινάκη, μαθηματικού. Μετά τη
διάλεξη, ο κ. Γιουρτσίχιν μας έδωσε συ-
νέντευξη και απάντησε σε τρία ερωτήματα
σχετικά με την εμπειρία του από το απέρα-
ντο διάστημα. Στην ερώτηση πόσο τον επη-
ρέασε σωματικά και ψυχικά το ταξίδι αυτό,
μας είπε ότι μόνο σωματικά άλλαξε, καθώς,
παρότι γυμναζόταν, είχε ψηλώσει και η
σπονδυλική του στήλη είχε αποδυναμωθεί.

Σε επόμενη ερώτηση, μας δήλωσε ότι οπωσ-
δήποτε κάποια στιγμή η παραμονή στον
πλανήτη μας θα καταστεί αδύνατη και θα
αναγκαστούμε να μεταναστεύσουμε κάπου
αλλού, αμφιβάλλει, όμως, αν θα έχουμε τα
μέσα ή τη λογική, για να το καταφέρουμε.
Τέλος, στην ερώτηση, αν ένιωσε κοντύτερα
στον Θεό όταν βρέθηκε μόνος του εκεί ψηλά,
μας είπε ότι ο καθένας έχει τον Θεό μέσα
του γι’ αυτό, όπου και να πάει, είναι τόσο
κοντά στον Θεό, όσο θέλει να είναι.

Θεόδωρος Γιουρτσίχιν
ο Κοσμοναύτης με την ελληνική ρίζα

Γιάννης Κυπριωτάκης

Ο Θεόδωρος Νικολάγιεβιτς Γιουρτσίχιν
(Ρώσικα: )
γεννήθηκε πριν από 53 χρόνια στο Βατούμι
της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Αζαρίας
στην τότε Σοβιετική Ένωση, με γονείς τον
Νικολάι Φιοντόροβιτς Γιουρτσίχιν και την
Πόντια στην καταγωγή Μικρούλα Σοφο-
κλέβνα Γιουρτσιχίνα (το γένος Γραμματικο-
πούλου). Είναι παντρεμένος με τη Λαρίσα
και έχουν δύο κόρες. Σπούδασε ηλεκτρονι-
κός μηχανικός στη Μόσχα και πήρε διδα-
κτορικό στα Οικονομικά. Κατέχει μία από
τις πρώτες θέσεις σε χρόνο παραμονής στο
διάστημα -370 μέρες, 20 ώρες, 14 λεπτά!

Μια ενδιαφέρουσα επίσκεψη πραγματοποίη-
σαν οι μαθητές του τμήματος Α1 του Πειρα-

ματικού Λυκείου με
πρωτοβουλία της κα-
θηγήτριας των Μαθη-
ματικών κ. Περυσι-

νάκη Ειρήνης, την Παρασκευή 11 Μαρτίου.

Επισκέφθηκαν την Εστία Επιστημών, που
στεγάζεται σε αίθουσα του Πανεπιστημίου,
στα κτήρια της λεωφόρου Κνωσού.

Ο χώρος φιλοξενεί εποπτικά και διαδραστικά
μέσα για τα Μαθηματικά, όλα δη-
μιουργίες του μαθηματικού κ.
Γιώργου Αγγελάκη.

Ο κ. Αγγελάκης, ξενάγησε τους
μαθητές σε όλα τα εκθέματα, ακο-
λουθώντας την ιστορική εξέλιξη
των Μαθηματικών. Αρχικά γνώρι-
σαν το πώς ο Θαλής υπολόγισε το
ύψος της Μεγάλης Πυραμίδας της
Αιγύπτου και ο Ερατοσθένης την
ακτίνα της Γης αξιοποιώντας τα
πηγάδια της αρχαίας Συήνης και
στη συνέχεια ανακάλυψαν τα Μα-
θηματικά στην Αρχιτεκτονική,
στους Υπολογιστές, στις χαοτικές
καταστάσεις, όπως τα μετεωρολικά
φαινόμενα.

Μετά την ξενάγηση, αφιερώθηκε
χρόνος να περιεργαστούν οι μα-
θητές τα εκθέματα και να πειρα-
ματιστούν με αυτά. Η συνάντηση
έκλεισε στην αίθουσα συνεδριάσε-
ων του Μαθηματικού Τμήματος,
όπου συζητήθηκαν οι εντυπώσεις
από την επίσκεψη.

Στην Εστία Επιστημών
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Η εφη-
βεία χα-
ρακτηρί-
ζεται από
τις πε-

ρισσότερες αλλαγές που συναντά σε όλη τη ζωή του
ο άνθρωπος, καθώς πολλές φορές είναι ακόμη και
καθοριστικού χαρακτήρα για την ίδια την προσωπι-
κότητά του. Οι νέοι, στις μέρες μας, είναι πιο ελεύ-
θεροι, ρεαλιστές και ονειρεύονται λιγότερο. Υποτάσ-
σονται εύκολα στα κυρίαρχα πρότυπα, λόγω των
πνευματικών και κοινωνικών αλλαγών κατά τη με-
τάβασή τους στην εφηβεία. Η εναντίωση σε κάθε
μορφή εξουσίας και αυθεντίας, η ορμητικότητα και
το πάθος τους για την εκπλήρωση των στόχων, κα-
θώς και η αγωνιστικότητα είναι μερικές από τις αλ-
λαγές που οδηγούν τους νέους στην ανεξαρτητοποί-
ηση.

Η ανεξαρτητοποίηση των εφήβων είναι πολλές φορές
αίτιο για μεγάλες διαφωνίες ανάμεσα στους έφη-
βους και τους ενήλικους. Οι νέοι αμφισβητούν τις
παραδοσιακές αξίες και πολλές φορές διακρίνονται
από έλλειψη σεβασμού προς τους ηλικιωμένους. Οι
ενήλικες, από την άλλη, δεν έχουν εμπιστοσύνη
σ’αυτά που επιχειρούν οι νέοι, είναι προκατειλημ-
μένοι και έχουν αυταρχική συμπεριφορά απέναντι
τους. Το «χάσμα των γενεών» οφείλεται σε βιολογι-
κά αίτια, όπου οι νέοι διακατέχονται από έντονες
ψυχολογικές μεταπτώσεις, σε αντίθεση με τους ενή-
λικες. Η τεχνολογία αποτελεί έναν ακόμα παράγο-
ντα διαφοράς των γενεών. Τέλος, το διαφορετικό
εκπαιδευτικό σύστημα και οι διαφορετικές αξίες εί-
ναι αίτια που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη
«ρήξη» μεταξύ των γενεών.

Για να αντιμετωπιστούν, όμως, τα προβλήματα με-
ταξύ εφήβων και ενηλίκων πρέπει να γίνουν υποχω-
ρήσεις και από τις δύο πλευρές. Σημαντικό είναι να
διαφοροποιηθεί το εκπαιδευτικό σύστημα, που μέχρι
πρότινος στόχευε στη διάδοση παρωχημένων γνώσε-
ων και την καλλιέργεια βαθμοθηρικού πνεύματος. Η
δυσλειτουργία της Δημοκρατίας αποτελεί άλλο ένα
πρόβλημα, αφού μέσα από τους ηγέτες που προ-
βάλλονται από τα Μ.Μ.Ε., την παραβίαση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και την εκμηδένιση ιδεολο-
γιών, οι έφηβοι αποστρέφονται την ιδέα συμμετοχής
στην διοίκηση της ίδιας της Ελλάδας. Αυτό μπορεί
μόνο να αντιμετωπιστεί με την αξιοποίηση της
ανταγωνιστικότητας, την ανάληψη προσωπικών ευ-
θυνών, όπως και την ολόπλευρη μόρφωση των νέων.

Η γενετική τροποποίηση είναι μια ιατρική ανα-
κάλυψη που ήδη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
στη βελτίωση παγκόσμιων ζητημάτων, όπως η γε-
ωργία και η τεχνολογία των φαρμάκων. Λέγοντας
γενετική τροποποίηση, εννοείται το κατόρθωμα του
ανθρώπου να προσδιορίσει, να αποσπάσει γονίδια
και να τα μεταφέρει από τον ένα οργανισμό στον
άλλο, παραβαίνοντας ουσιαστικά τους νόμους της

φύ-
σης.

Συ-
γκε-

κριμένα, η γενετική τροποποίηση συνιστά ένα άλ-
μα κοντύτερα στη βελτίωση της ποιότητας του
φαγητού. Με γενετικά επηρεασμένους σπόρους, τα
ποσοστά της γεωργίας μπορούν να αυξηθούν.
Επίσης, παρέχει στους επιστήμονες τη δυνατότητα
να διορθώσουν γενετικά ελαττώματα και να επι-
τύχουν τις επιθυμητές ποιότητες τροφίμων. Επι-
πλέον, δύναται να μειωθεί σημαντικά η τάση των
ανθρώπων να αρρωσταίνουν, αφού με ανθεκτικά
γονίδια, θα μπορούν να μένουν ανεπηρέαστοι από
συγκεκριμένες αρρώστιες. Όμοια με τα τρόφιμα,
και όσον αφορά τους ανθρώπους, οι επιστήμονες
μπορούν να επέμβουν στη δομή του οργανισμού
και να διορθώσουν εκ γενετής δυσλειτουργίες που
προκαλούν ασθένειες όπως καρκίνο ή λευχαιμία.

Παρόλο που συνιστά σημαντική για τη διευκόλυν-
ση της ζωής ανακάλυψη, η γενετική τροποποίηση
αποτελεί αμφιλεγόμενο θέμα, καθώς επεμβαίνει
στο βασικό τρόπο δομής της ανθρώπινης, ζωικής
και φυτικής ζωής από τη φύση. Μπορεί, όμως, ο
άνθρωπος να απορρίψει όλες τις δυνατότητες που
αυτή παρέχει; Όταν ο άνθρωπος κατέχει μεγάλη
δύναμη, χαρακτηρίζεται από αλαζονεία. Επομένως,
έχοντας ως παράδειγμα την Άρεια Φυλή, κανένας
δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι ο άνθρωπος δε
θα επιχειρήσει ξανά μια διεστραμμένη εφαρμογή
της ανακάλυψης αυτής για τη δημιουργία του ιδα-
νικού, για τα πρότυπα της εποχής, ανθρώπου.

Συνοψίζοντας, η γενετική τροποποίηση υπήρξε
πράγματι ένα από τα πιο ωφέλιμα ανθρώπινα κα-
τορθώματα. Επομένως, η δύναμη που αυτή αποδί-
δει στον άνθρωπο πρέπει να χρησιμοποιείται συ-
νετά, χωρίς να ξεπερνά αυτός τα όρια που η φύση
έχει ορίσει και έτσι να μην υπάρξει η ανάγκη να
απαγορευθεί. Διότι, αν υπερβεί τα όρια αυτά, θα
βρεθεί ο ίδιος θύμα των δικών του βελτιώσεων.

Ναρκωτικά υπάρχουν παντού. Σε
στενά που περιπλανιούνται άτο-
μα τα οποία η κοινωνία έχει στο
περιθώριο και θεωρούνται
από πολλούς ότι φέρνουν
την παρακμή σε χώρες που
προσπαθούν να εξελιχθούν.
Επίσης, οι νέοι αρκετές φο-
ρές δεν υπολογίζουν τίποτα παρά
μόνο την επιθυμία τους να ξεφύ-
γουν από προβλήματα της καθη-
μερινότητας. Η χρήση ναρκωτικών
ουσιών στην Ελλάδα απαγορεύε-

ται αλλά οι τοξικομανείς και οι
θάνατοι από τα ναρκωτικά αυ-
ξάνονται χρόνο με το χρόνο.

Όταν κάποιος τοξικομανής επιθυ-
μεί να διακόψει την επαφή του με
τα ναρκωτικά η κοινωνία του
προσφέρει ως βοήθεια το ΚΕ-
ΘΕΑ. Είναι ένα κέντρο το οποίο

στηρίζει τέτοιου είδους απο-
φάσεις σε τομείς όπως την ψυ-
χολογία του ατόμου και την ια-

τρική περίθαλψη. Οι
ενδιαφερόμενοι κάνουν αι-
τήσεις για να ενταχθούν σε
κάποιο πρόγραμμα, όμως
μπορεί να περάσει κι ένας

χρόνος για να γίνουν δεχτοί λόγω
της σειράς προτεραιότητας. Μέσα
σε ένα μακροχρόνιο διάστημα
μπορεί οι απόψεις του τοξικομα-
νούς να έχουν αλλάξει, να μην

Στις παλιότερες εποχές η εύρεση
εργασίας ήταν κάτι το εύκολο
διότι υπήρχε ο τομέας της γεωρ-
γίας που ήταν ο μεγαλύτερος
παράγοντας απασχόλησης των
ανθρώπων. Αντίθετα το ποσοστό
της ανεργίας στις μέρες μας είναι
μεγάλο, διότι η εκβιομηχάνιση
«έπαιξε» μείζονα ρόλο στο το-
μέα αυτό, επειδή όλα γίνονται
μηχανικά και υπάρχει μείωση του
εργατικού δυναμικού.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμε-
τώπισης της ανεργίας. Αρχικά η
Ελλάδα είναι πρώτη σε θέση
στα Βαλκάνια και δεύτερη στον
κόσμο σε Βοξίτη. Ακόμα υπάρχει
ένας τεράστιος ορυκτός πλούτος,
ο οποίος μένει ανεκμετάλλευτος
λόγω λαθών των κυβερνήσεων.
Εκεί θα μπορούσαν να συμμε-
τέχουν εκατοντάδες εργαζόμενοι
έως και χιλιάδες σε μια τεράστια
γκάμα θέσεων. Επιπροσθέτως, θα
έπρεπε τα γεωργικά προϊόντα να
είχαν αυξημένη τιμή, ώστε να
υπήρχε η δυνατότητα οι άνθρω-
ποι να ασχοληθούν με τη γεωρ-
γία. Η Ελλάδα δεν έχει δευτερο-
γενή τομέα παραγωγής πέρα από
κάποιες μικρές μονάδες, ώστε οι
άνθρωποι να αναζητήσουν εργα-
σία εκεί.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι
ότι η κυβέρνηση θέλοντας να
αποκομίσει περισσότερα έσοδα,
αυξάνει τον Φ.Π.Α (Φόρος
Προστιθέμενης Αξίας). Αυτό
οδηγεί τις επιχειρήσεις στη μεί-
ωση των εσόδων, και σε λίγο
καιρό στη μείωση του προσωπι-
κού, για να μπορέσει να «επι-
βιώσει» η επιχείρηση. Έτσι
πρέπει να μειωθεί το ποσοστό
του φόρου, ώστε οι επιχειρήσεις
να έχουν περισσότερα κέρδη με
αποτέλεσμα την σταθεροποίηση
του προσωπικού ή και την αύξη-
ση του ακόμα. Το κράτος θα
μπορούσε να αυξήσει τις θέσεις
εργασίας στον ΟΑΕΔ. Χρειάζεται
πολιτική βούληση και αποφασι-
στικότητα για να δοθεί μια πιο
αποτελεσματική λύση στο
πρόβλημα.

Εφηβεία
Κατερίνα Καραγιωργάκη

Ανεργία
Ραφαήλ Τζανετής

Φύση vs Επιστήμη
Αγγέλα Κυπραίου

Τα ναρκωτικά σήμερα
Ιωάννα Τσιγκένη
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Ο ρατσισμός είναι ένα φαινόμενο
που δυστυχώς κάνει αισθητή την
παρουσία του διαχρονικά και πα-
ντού. Έτσι, στη σύγχρονη πολυπο-
λιτισμική κοινωνία της Ελλάδας,
τέτοιου είδους φαινόμενα δεν
εκλείπουν, ενώ παράλληλα εντεί-
νονται σε ορισμένα μέρη. Στο
σχολείο, για παράδειγμα, περι-
στατικά ρατσιστικής συμπεριφο-
ράς εμφανίζονται συχνά με ανυ-
πολόγιστες συνέπειες. Στα
περισσότερα ελληνικά σχολεία,
σήμερα, υπάρχουν αρκετά παιδιά
τα οποία κατάγονται από διαφο-
ρετικές χώρες και καθώς έρχονται
στη δική μας, φέρνουν και τα πο-
λιτιστικά τους στοιχεία, τα οποία
οι συμμαθητές τους συχνά κατα-

κρίνουν. Τη θέση
της αλληλεγγύης
έχουν πάρει η επι-
θετικότητα και η
βία εναντίον

ατόμων, ανήμπορων να αντιστα-
θούν.

Tα αίτια αυτής της διάκρισης σε
βάρος ατόμων είναι ποικίλα. Αρ-
χικά, η απλουστευτική τάση των
ανθρώπων για κατηγοριοποιήσεις,
οι οποίες διευκολύνουν τη μεγι-
στοποίηση των διαφορών, καθώς
και η έλλειψη ουσιαστικής αλλά
κυρίως ανθρωπιστικής παιδείας,
επιτρέπει τον ετεροκαθορισμό
ομάδων και την καλλιέργεια φα-
νατισμού, αντί ισότητας. Επιπρο-
σθέτως, σημαντικός παράγοντας
αποτελεί όχι μόνο ο εκμεταλλευ-
τικός χαρακτήρας των κοινωνιών,
αλλά και η ασταμάτητη παραβία-

ση των θεσπισμένων δικαιωμάτων
από την πολιτεία. Όμως, παρόλη
τη δύσκολη αυτή κατάσταση, η
εκπαιδευτική κοινότητα μπορεί
να συμβάλει αποτελεσματικά
στην καταπολέμηση ανάλογων
περιστατικών στο σχολικό χώρο.

Καταρχάς, καταλυτικός είναι
ρόλος του δασκάλου που μπορεί
να εμπνεύσει τους μαθητές και να
τους προσανατολίσει προς τα
υψηλά ανθρωπιστικά ιδεώδη της
ισοτιμίας, της συναδέλφωσης και
της ουσιαστικής δημοκρατίας. Οι
μαθητές από την πλευρά τους δεν
είναι σωστό να προκαλούν υιοθε-
τώντας ρατσιστικές συμπεριφο-
ρές. Αντίθετα, οφείλουν να εντάσ-
σουν παιδιά διαφορετικού
χρώματος ή θρησκεύματος στις
«παρέες», δείχνοντάς τους ότι
τους αντιμετωπίζουν φυσιολογικά,

χωρίς
δια-
κρί-
σεις.
Αυτό
βέβαια
προ-
ϋπο-
θέτει την κατάλληλη και προσε-
χτική καθοδήγηση από τους
γονείς.

Είναι εμφανές ότι φαινόμενα ρα-
τσισμού, ιδιαίτερα σε σχολικούς
χώρους είναι αναπόφευκτα και
ορισμένες φορές οδυνηρά για τα
θύματα. Όμως, φορείς της σχολι-
κής κοινότητας, όπως καθηγητές
και μαθητές, έχουν την ευκαιρία
με τη δική τους καθοριστική συμ-
βολή να καταπολεμήσουν ανάλο-
γα περιστατικά.

Ένα από τα μεγαλύτερα
προβλήματα όχι μόνο σε
εθνικό, αλλά και σε πα-
γκόσμιο επίπεδο είναι αυ-
τό που αφορά το περιβάλ-
λον. Και μέσα σε αυτό το
θέμα εντάσσεται τόσο η
ρύπανσή του, όσο και η
δυνατότητα χρήσης των
ανανεώσιμων πηγών που
αυτό προσφέρει.

Όσον αφορά τη ρύπανσή
του, το ζήτημα απαιτεί
άμεση αντιμετώπιση, όπως
φαίνεται και από το πλή-
θος των συζητήσεων που
γίνονται και τις αποφάσεις
που λαμβάνονται. Τα
κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, μάλιστα,
έχουν ήδη αρχίσει να λαμ-
βάνουν μέτρα ώστε να
μειώσουν τη μόλυνση του
περιβάλλοντος κατά 10%
περίπου στα επόμενα
χρόνια. Γιατί, βέβαια, η
καθαρή εκμετάλλευση του
περιβάλλοντος από τον άν-
θρωπο τις προηγούμενες
δεκαετίες έχει επιφέρει (τι
άλλο;) τη σταδιακή κατα-
στροφή του. Η τρύπα του
όζοντος, το λιώσιμο των
πάγων, το φαινόμενο του
θερμοκηπίου, ο κίνδυνος
εξαφάνισης πλήθος που-
λιών και φυτών, η αύξηση
των προβλημάτων υγείας
όλο και περισσότερων αν-
θρώπων είναι μερικές μόνο
περιπτώσεις που δείχνουν
πως ο άνθρωπος έχει φέρει

τη φύση στα όριά της.

Μέσα στις προσπάθειες
που γίνονται για να ισορ-
ροπηθεί κάπως αυτή η κα-
τάσταση είναι και η χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας. Αυτή η μέθοδος
φαίνεται περισσότερο
αποτελεσματική στις Με-
σογειακές χώρες, όπως η

Ελλάδα. Έχοντας την πε-
ρισσότερη διάρκεια του
χρόνου αίθριο καιρό με
άφθονο ήλιο, η εγκατάστα-
ση φωτοβολταϊκών πάρκων
μπορεί να αποδώσει με-
γάλα ποσά ενέργειας. Πο-
σά ικανά να καλύψουν με-
γάλο μέρος της
απαιτούμενης ενέργειας
και να προσδώσουν μια
σχετική αυτονομία στις
χώρες αυτές. Το ίδιο ισχύει
και με τη χρήση της αιολι-
κής ενέργειας. Ιδιαίτερα
στην Ελλάδα όπου οι βρα-
χονησίδες είναι διάσπαρτες,
μπορούν να φανούν χρήσι-
μες «φιλοξενώντας» αιολι-
κά πάρκα.

Έτσι, λοιπόν, γίνεται φανε-
ρό ότι ο άνθρωπος πρέπει
να αλλάξει τον τρόπο με
τον οποίο αντιμετωπίζει το
περιβάλλον. Και δεν
πρέπει να αγνοείται ότι η
χρήση και όχι η εκμετάλ-
λευσή του μπορεί να απο-
βεί κερδοφόρα και να λύσει
οικονομικά προβλήματα.

Μια σωστή εκμετάλλευση
του περιβάλλοντος
Θοδωρής Κρασανάκης

επιθυμεί πια να ζητήσει
βοήθεια και η κοινωνία
έτσι να χάσει την ευκαιρία
να σώσει έναν πολίτη της.
Πρέπει, λοιπόν, το ΚΕΘΕΑ
να δρα άμεσα και να πα-
ρέχει ακόμα και οικονομι-
κή βοήθεια στο εθισμένο
άτομο.

Το σχολείο έχει πρωταρχι-
κό ρόλο στη ζωή του εφή-
βου. Έτσι θα μπορούσε να
πάρει μέρος σε όλο αυτό,

με το να ενημερώνει τους
μαθητές συχνά για τα
προβλήματα που μπορούν
να δημιουργήσουν τα ναρ-
κωτικά στην υγεία και
στην ψυχή του ατόμου.
Παρουσιάζοντας τα αρνη-
τικά των ουσιών αυτών το
άτομο δεν θα επιθυμεί να
πάρει μέρος σε τέτοιου εί-
δους απολαύσεις, όχι επει-
δή απαγορεύονται από την
πολιτεία αλλά καθαρά για

προσωπικούς λόγους.
Πολλές φορές η αντίδραση
των νέων να πάνε αντίθε-
τα με το ρεύμα της κοι-
νωνίας τους οδηγεί σε
τέτοιες καταστάσεις. Εάν
υπάρχει το κατάλληλο
περιβάλλον γύρω του, δη-
λαδή προστασία από γο-
νείς και σχολείο, θα μπο-
ρεί να ελέγξει την
επιθυμία του για κάτι
καινούριο αλλά άρρωστο.

Ρατσισμός στο σχολείο
Απόστολος Σπανός

Παρά το γεγονός ότι ζούμε στην εποχή
της παγκοσμιοποίησης, το φαινόμενο
του ρατσισμού μαστίζει την κοινωνία.
Ρατσισμός είναι οι σκόπιμες αντιλήψεις
που υφίστανται πολυάριθμες ομάδες
ατόμων στη σημερινή εποχή. Αυτές οι
προπαγανδιστικές αντιλήψεις πραγμα-
τοποιούνται είτε εν αγνοία είτε εν
γνώσει του καθενός και αφορούν συγκε-
κριμένους κλάδους της σύγχρονης κοι-
νωνίας, που είναι γνωστοί και ως φυλε-
τικός ή και κοινωνικός ρατσισμός. Τα
κύρια στρώματα ατόμων ή ομάδων που
πέφτουν θύματα ρατσισμού είναι τα
άτομα με νοητική στέρηση, οι άστεγοι,
οι ναρκομανείς, τα άτομα μεγάλης ηλι-
κίας, οι φυλακόβιοι, οι ομοφυλόφιλοι, οι
αλλόθρησκοι και πολλές άλλες ακόμη.

Βέβαια, ποικίλα είναι τα αίτια αυτού
του φαινομένου τόσο από τη μεριά των
θυτών όσο και από τη μεριά της κοινω-
νίας. Αφενός, οι μεν θύτες θέλουν να
προβάλλουν την εγωιστική και εγωκε-
ντρική του πλευρά με αποτέλεσμα να
μειώνουν τον εγωισμό των θυμάτων
τους, για να φανούν οι ίδιοι ανώτεροι.
Αφετέρου, όμως όχι μονάχα οι θύτες
αλλά και η ίδια η πολιτεία είναι υπεύ-

θυνη γι’ αυτή την κατάσταση, διότι δεν
κάνει τίποτα για να την αποτρέψει.
Κατόπιν, ακόμη και η οικογένεια περνά
ρατσιστικές αντιλήψεις στα παιδιά, κα-
θώς η ίδια τις είχε λάβει από το παρελ-
θόν. Συνεπώς, αυτές οι «προπαγανδι-
στικές ανοησίες» περνούν από γενιά σε
γενιά, με αποτέλεσμα να διατηρούνται.

Ωστόσο όμως, δεν παύει να αποφέρει
δυσμενείς συνέπειες τόσο για τα άτομα,
όσο και για την κοινωνία. Καταρχάς, τα
θύματα χάνουν την αυτοκυριαρχία τους
και παράλληλα την εμπιστοσύνη στον
εαυτό τους. Απομονώνονται και μπο-
ρούν ακόμη να φτάσουν στα όρια της
κατάθλιψης. Όσο δε αφορά την κοινω-
νία, κύρια συνέπεια του φαινομένου εί-
ναι η υπονόμευση της ίδιας της δημο-
κρατίας, της βάσης της κοινωνίας μας,
αφού στηρίζεται στην ισότητα ανάμεσα
στους ανθρώπους. Έπειτα, διαταράσ-
σεται η κοινωνική συνοχή, αφού οι άν-
θρωποι παραγκωνίζονται από συναν-
θρώπους τους. Συνεπώς, η κοινωνία
στην οποία ζούμε, δεν κάνει τίποτα για
να σταματήσει αυτό το φαινόμενο κοι-
νωνικού ρατσισμού.

Ρατσισμός και ανθρώπινα θύματα
Μαρίνα Ματζουρανάκη
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Ήταν φθινόπωρο του 2010,
όταν ο κ. G. Fuller, χημικός
μηχανικός καθηγητής στο
Παν/μιο του Stanford, ήρθε και
μας μίλησε στο Αμφιθέατρο
του Πειραματικού Λυκείου για
εφαρμογές της επιστήμης του
στην Τεχνολογία και την Ιατρι-
κή. Αμέσως άρχισα να δείχνω
ενδιαφέρον για όλα αυτά που
παρουσίασε και προθυμοποιή-
θηκα να γνωρίσω από κοντά
τα επιτεύγματα του τομέα του
στον ίδιο του τον χώρο, μετά
από πρόσκλησή του το επόμε-
νο καλοκαίρι. Έτσι αμέσως
μετά τις εξετάσεις του Ιουνίου,
ετοιμάστηκα για το
πρώτο μου υπερα-
τλαντικό ταξίδι
στην Αμερική!
Έμεινα, όπως θα
διαβάσετε στα μι-
κρά αποσπάσματα
από το ημερολόγιό
μου, 45 ολόκληρες
μέρες, γεμάτες ει-
κόνες, εμπειρίες,
συγκινήσεις και
γνωριμίες μοναδι-
κές.

30/6/2011: Χτες το
βράδυ, μετά από μια
εξουθενωτική μέρα
στα αεροδρόμια με
απανωτές καθυστε-
ρήσεις έφτασα στο
αεροδρόμιο του San
Jose, CA. O Gerry, ο
καθηγητής που θα με
φιλοξενήσει, με πε-
ρίμενε ήδη όταν
έφτασα, με πήγε στο
σπίτι του, ένα πολύ
μεγάλο οίκημα και
καταπληκτικό κήπο.
Αφού με ξενάγησε, με
άφησε να ξεκουραστώ
στο δωμάτιό μου. Γνώρισα και
την κόρη του, την Κλόη, που εί-
ναι εδώ σε διακοπές από το πα-
νεπιστήμιό της. Σήμερα ξύπνησα
πολύ νωρίς, έφαγα πρωινό και
ετοιμάστηκα, για να πάω στο
εργαστήριο. Εκεί γνώρισα την
μέντορά μου, την Camille, που
είναι από τη Γαλλία και κάνει
μεταδιδακτορικό. Θα την βοη-
θάω στα πειράματά της, που
έχουν να κάνουν με λιπίδια και
πώς αντιδρούν όταν κινούνται.

2/7/2011: Χτες δουλέψαμε με την
Camille στο να κρατάμε σταθε-
ρές τις συνθήκες θερμοκρασίας
και υγρασίας μέσα στο πείραμα,
πράγμα πολύ δύσκολο, αλλά
κάτι καταφέραμε. Γνώρισα την
Mary, την γυναίκα του Gerry και
την Julia, μια δασκάλα που επί-
σης φιλοξενείται στο σπίτι και
που παρακολουθεί εδώ ένα

πρόγραμμα. Σήμερα πήγα μαζί
με την Julia στο San Fransisco.
Πήραμε το τρένο και μετά κάνα-
με βόλτες στην παραλιακή πε-
ριοχή της πόλης. Είδαμε τη με-
γάλη τουριστική αποβάθρα και
φάγαμε με θέα στο Bay Bridge.
Ό,τι είδα στο SF μου άρεσε πο-
λύ. Πανέμορφη πόλη! Το βράδυ
φάγαμε στο σπίτι με τον Gerry,
την Mary και τη μεγαλύτερη
κόρη του Gerry, την Leslie.

4/7/2011: Σήμερα είναι η εθνική
εορτή των Αμερικανών.
Η Alison, μια κοπέλα
στην ηλικία μου, που

δου-
λεύει
και

αυτή στο εργαστήριο το καλο-
καίρι και μένει στη διπλανή
πόλη, ήρθε και με πήρε το
απόγευμα και πήγαμε στο
Foster City, μια πόλη τουλάχι-
στον μισή ώρα από δω και είδα-
με τα παραδοσιακά πυροτεχνή-
ματα. Ήταν φοβερό θέαμα και
πραγματικά άξιζε τον κόπο.

7/7/2011: Τις τελευταίες τρεις
μέρες, τα πράγματα στο εργα-
στήριο δεν πάνε και τόσο καλά.
Συνέχεια κάτι χαλάει, κάποιο
εξάρτημα λείπει ή κάτι τέτοιο.
Ωστόσο πρέπει επιτέλους να κα-
ταφέραμε να τα διορθώσαμε
όλα. Επιπλέον έχω γνωρίσει
όσους δουλεύουν στο εργαστήριο
(σύνολο 11) και είναι όλοι πολύ
ευγενικοί και με την Camille τα
πάμε πολύ καλά. Σήμερα ήρθε
και η Marie, η κοπέλα από το
Βέλγιο, που θα δουλεύει και αυ-

τή στο εργαστήριο, με την οποία
επικοινωνούμε μέσω e-mail εδώ
και κάμποσους μήνες. Είμαι πο-
λύ χαρούμενη που θα έχω μια
φίλη εδώ!

8/7/2011: Το πρωί πήγαμε μαζί
με την Marie στο εργαστήριο.
Της σύστησα την μέντορά της,
την Liat. Είναι φοβερό το πόσο
πολυεθνικό είναι το εργαστήριο.
Η Liat είναι ισραηλινή, ο Saad
ινδός, η Teresa από το Ταϊβάν…
Με την Camille καταφέραμε επι-

τέλους να βγάλουμε κάποια δε-
δομένα, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη
πόσο ακριβή είναι. Θα δούμε.

10/7/2011: Το Σαββατοκύριακο
κύλησε πολύ όμορφα. Το Σάβ-
βατο μας πήγε ο Jan, ο πατέρας
της Marie, στο Santa Cruz. Κολύ-
μπησα στον Ειρηνικό Ωκεανό!
Περιττό να πω πόσο παγωμένα
ήταν. Μου είχε τόσο λείψει η
θάλασσα. Μετά πήγαμε σε
διάφορα τρενάκια στο Λούνα
Παρκ, που ήταν δίπλα στην πα-
ραλία. Το βράδυ χαλαρώσαμε
στο τζακούζι στον κήπο. Την
Κυριακή το πρωί αποφασίσαμε
να πάμε για τρέξιμο. Επιλέξαμε
μια διαδρομή που υπολογίζαμε
γύρω στα 3 χιλιόμετρα, αλλά τε-
λικά ήταν 6! Όταν γυρίσαμε
ήμασταν εξουθενωμένες. Το
υπόλοιπο της μέρας δεν κάναμε
τίποτα ιδιαίτερο.

16/7/2011: Αυτήν την εβδομάδα
στήσαμε ένα νέο πείραμα με την

Camille, οπότε τώρα θα δουλεύ-
ουμε και τα δυο συγχρόνως. Τη
Δευτέρα το απόγευμα πήγαμε σε
ένα καφέ όπου έπαιζε η Κλόη.
Έπαιξε διάφορα κομμάτια δικά
της και διασκευές και πιστεύω
πως έχει πολύ ταλέντο. Την Τε-
τάρτη πήγαμε εκδρομή με την
ομάδα όλη, σύνολο 25 παιδιά,
που κάνουν παρόμοια πειράμα-
τα με εμάς, αλλά είναι όλοι από
εδώ και έρχονται μόνο την
ημέρα στο Stanford. Πήγαμε σε
μια παραλία του SF, όπου μα-

ζέψαμε ντόπιους
κάβουρες. Μετά πή-
γαμε σε ένα Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας,
όπου ανοίξαμε τους
κάβουρες ψάχνοντας
για παράσιτα που
ζουν μέσα τους. Οι
δυο τελευταίες μέρες
πέρασαν χωρίς να
γίνει τίποτα σπου-
δαίο, πέρα από το
ότι «ανανεώσαμε»
το πείραμά μας,
ώστε να γίνεται με
περισσότερη ακρί-
βεια.

17/7/2011: Το Σάβ-
βατο αποφασίσαμε
να χαλαρώσουμε
από την πίεση της
εβδομάδας. Έτσι το
μόνο που κάναμε
ήταν να πάμε για
ψώνια και να δούμε
μια ταινία. Ο Gerry
και η Mary είναι
τόσο άνετοι μαζί μας
και πραγματικά
απολαμβάνω τον
χρόνο μου εδώ και

νιώθω «σαν στο σπίτι» μου. Σή-
μερα πήγαμε στο Fransisco. Πή-
ραμε μαζί μας και τα ποδήλατά
μας στο τρένο. Έτσι όταν
φτάσαμε κατεβήκαμε προς τη
θάλασσα και από εκεί πήγαμε
μέχρι το περίφημο Golden Gate
Bridge, περίπου 15 χιλιόμετρα
από τη στάση. Σταματούσαμε
όπου μας άρεσε και βλέπαμε και
βγάζαμε φωτογραφίες. Μετά
επιστρέψαμε ξανά σιγά σιγά στο
σπίτι. Φτιάξαμε μια πρωτοπο-
ριακή τούρτα για την Alison, που
έχει γενέθλια αύριο.

20/7/2011: Χτες η μέρα άρχισε
κανονικά. Κάποια στιγμή, όμως,
ήρθε και με φώναξε η Marie και
μου είπε πως ο παππούς της
χρειάστηκε να κάνει μια εγχεί-
ρηση που πήγε κάπως στραβά
και τώρα ήταν σε άσχημη κα-
τάσταση. Έδωσα μια ακαταλα-
βίστικη εξήγηση στην Camille και
φύγαμε. Σήμερα μάθαμε πως ο
παππούς της Marie πέθανε. Η

Ημερολόγιο Θέρους

Ελίζ Λοππινέ
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Μarie θα φύγει για να πάει στην
κηδεία και θα γυρίσει την Πέμ-
πτη.

22/7/2011: Πήγαμε και χτες και
σήμερα στο εργαστήριο. Ο Saad,
ο μεταπτυχιακός φοιτητής που
δουλεύει στον διπλανό πάγκο,
αγόρασε ένα «μαγικό» πολυμε-
ρές που ελπίζουμε να μας βοη-
θήσει να πετύχουμε την καθα-
ριότητα που χρειαζόμαστε στα
υλικά που χρησιμοποιούμε. Επί-
σης, χτες βγήκαμε ο Gerry, η
Mary, η Julia, η Marie και εγώ
για να γιορτάσουμε το τελευταίο
βράδυ της Julia εδώ, που φεύγει
αύριο. Σήμερα δεν κάναμε τίπο-
τα φοβερό, πέρα από το να
πάμε βόλτα στον λόφο πίσω από
το σπίτι. Σκέφτομαι ότι θα μου
λείψουν αυτές οι ατελείωτες
βόλτες. Η Mary μας είπε πως
την άνοιξη έχει ταραντούλες
εκεί, αλλά ευτυχώς εμείς δε συ-
ναντήσαμε τίποτα πιο τρομακτι-
κό από τα εκατομμύρια κουνε-
λάκια που ζουν εκεί.

24/7/2011: Χτες το πρωί έφυγαν
και η Julia και η Marie και σαν
να μην έφτανε αυτό, η Mary με
τον Gerry έχουν πάει για μια δι-
ήμερη εκδρομή ποδηλασία. Έτσι
έχω μείνει τελείως μόνη σ’ αυτό
το τεράστιο σπίτι. Πάλι καλά
που θα έρθει να μείνει το βράδυ
η Κλόη. Σήμερα που σηκώθηκα
το πρωί, κατάφερα να μιλήσω με
την οικογένειά μου μέσω skype,
παρά τη διαφορά ώρας. Μετά
πήγα με την Alison σε ένα τε-
ράστιο πολυκατάστημα, δυο
πόλεις μακριά από εδώ, όπου
περιφερόμασταν σε διάφορα κα-
ταστήματα για κάμποσες ώρες.
The best: το κατάστημα με τις
καραμέλες!

29/7/2011: Σήμερα αργήσαμε να
ξυπνήσουμε, αλλά τελικά
φτάσαμε στο εργαστήριο με 5΄
καθυστέρηση. Συνέχισα τα πει-
ράματα στο καινούριο setup που
είναι πολύ πιο καλό από το
προηγούμενο και τα δεδομένα
πιο ακριβή. Κατά τις 4.00 η
Alison και τα άλλα παιδιά του
προγράμματος παρουσίασαν την
δουλειά τους από τους τελευταί-
ους δυο μήνες. Όταν φτάσαμε
σπίτι, η πρόβα για τον αυριανό
γάμο ήταν σε εξέλιξη και έτσι
φύγαμε και πήγαμε βόλτα στη
γύρω περιοχή.

30/7/2011: Και η μεγάλη μέρα
έφτασε! Το πρωί πήγαμε για κο-
λύμπι στην πισίνα που βρίσκεται
καμιά ωρίτσα από εδώ. Με το
που γυρίσαμε, φάγαμε στα γρή-
γορα και ανεβήκαμε στο δω-
μάτιο για να μην εμποδίζουμε

τις προετοιμασίες. Γύρω στις
4.30 κατεβήκαμε και εμείς έτοι-
μες. Η τελετή ήταν πανέμορφη
και οι νεόνυμφοι πολύ ευτυχι-
σμένοι. Γνωρίσαμε διάφορα άτο-
μα από τους καλεσμένους και
πραγματικά πέρασα υπέροχα.
Ωστόσο έμεινα κατάπληκτη από
το πόσο γρήγορα τέλειωσαν όλα.
Στις 11.00 είχαν φύγει όλοι και
μείναμε η Marie, o Gerry η Mary
και εγώ να μαζεύουμε την αυλή.

1/8/2011: Επιστροφή σήμερα στο
εργαστήριο. Η Camille έχει φύγει
για μια βδομάδα διακοπών. Αλ-
λά θ’ αντέξω! Μου έχει αφήσει
μια λίστα με ό,τι πρέπει να
κάνω και τι πειράματα να εκτε-
λέσω. Το απόγευμα πήγαμε στη
διπλανή πόλη, το Mountainview,
όπου έπαιζε η Chloe. Ήταν φο-
βερή και γενικά η ατμόσφαιρα
πολύ όμορφη.

4/8/2011: Επιτέλους βλέπω κάτι
στα πειράματα και μπορεί να
έχω επεξεργάσιμα δεδομένα.
Πήγαμε και φάγαμε στην πλα-
τεία του Stanford με τα παιδιά
από το εργαστήριο και μετά
αγοράσαμε μπλουζάκια αναμνη-
στικά από το Stanford. Μετά,
επιστροφή στο εργαστήριο. Κα-
τά το βραδάκι πήγαμε και
τρέξαμε στο λόφο πίσω από το
σπίτι. Μετά που γυρίσαμε, έπε-
σα ξερή. Α! πρόλαβα και μίλησα
το βράδυ με τους γονείς μου.

7/8/2011: Αυτό το Σαββατοκύ-
ριακο ήταν τέλειο, αν και λίγο
κουραστικό. Το Σάββατο πήγαμε
και πήραμε το τρένο για
Hillssclale, όπου είναι ένα με-
γάλο πολυκατάστημα. Βολτάρα-
με στα διάφορα μαγαζιά και
κατά τις 12.30 επιστρέψαμε
στη στάση και πήγαμε να συ-
ναντήσουμε την Alison στο
Redwood city. Πήγαμε και
φάγαμε μαζί της και αφού τε-
λειώσαμε κάναμε μια βόλτα για
να γνωρίσουμε λίγο την πόλη της
Alison. Άλλο ένα τρένο αργότε-
ρα και βρεθήκαμε ξανά στο
Mountainview, όπου χαζεύαμε
με τις ώρες σ’ ένα βιβλιοπωλείο.
Γυρίσαμε στο σπίτι κατά το
απόγευμα, μαγειρέψαμε, φάγα-
με και θα δούμε τώρα μια ται-
νία.

8/8/2011: Σήμερα το πρωί σηκω-
θήκαμε νωρίς και πήγαμε άλλη
μια φορά στη στάση του τρένου,
με προορισμό το San Fransisco.
Αυτή τη φορά είχαμε σχεδιάσει
να επισκεφτούμε την Chinatown
(η μεγαλύτερη της Αμερικής!)
και το Haight, την πιο χίπικη πε-
ριοχή της πόλης. Η Chinatown
είναι φοβερή με πολλά χρώματα

και αρώματα και απίστευτα πο-
λύ κόσμο. Το Haight είναι από
τα πιο ωραία μέρη που έχω
πάει. Και εκεί είχε πολλά
χρώματα, πολλούς μουσικούς
στους δρόμους και πολλά μαγα-
ζάκια που πουλούσαν τα πάντα
από δίσκους βινυλίου ως πα-
νάκριβα κοσμήματα. Φύγαμε
πριν νυχτώσει (δεν είναι και πο-
λύ ασφαλές μέρος τη νύχτα) και
επιστρέψαμε στη στάση του
τρένου και μετά στο σπίτι.

9/8/2011: Σήμερα είναι η πρώτη
μέρα της τελευταίας βδομάδας.
Η Camille είχε γυρίσει από τις
διακοπές της, οπότε της έδειξα
αυτά που έκανα την προηγούμε-
νη βδομάδα και κάναμε άλλα
δύο πειράματα. Το απόγευμα ο
Gerry είχε καλέσει μια οικο-
γένεια φίλων του που είχαν έρ-
θει από την Κορέα, οπότε με την
Marie βοηθήσαμε στο φαγητό.
Μετά κάτσαμε γύρω από τη φω-
τιά και ο Gerry έπαιξε κιθάρα.

11/8/2011: Δεν μπορώ να συνει-
δητοποιήσω πως μου μένει μόνο
μια μέρα ακόμη εδώ. Δε θέλω να
φύγω! Οι τελευταίες μέρες κύλη-
σαν ήρεμα. Την Τρίτη ήρθε ο Jan,
ο μπαμπάς της Marie, που ήρθε
χτες από το Βέλγιο, να μας
πάρει το απόγευμα και πήγαμε
να φάμε στο SF μ’ έναν παιδικό
του φίλο που ήταν εκεί σε επαγ-
γελματικό ταξίδι. Συνέχισα με
τα πειράματα μέχρι τις 5.00 πε-
ρίπου. Μετά φύγαμε όλοι σχεδόν
από το εργαστήριο και κα-
τευθυνθήκαμε προς
το γρασίδι
λίγο

π
ιο
πέ
ρα,
όπο
υ
στή-
σαμε
μια νε-
ροτσου-
λήθρα
από ένα
κομμάτι
πλαστικό
και το
λάστιχο του ποτίσματος.

Γίναμε όλοι λούτσα! Μετά πή-
γαμε με την Mary και περιμένα-
με τον Gerry και την Camille στο
σινεμά. Η ταινία ήταν άθλια,
αλλά παρόλα αυτά γελάσαμε
πολύ. Γυρίσαμε κατά τις 10.00
και περιμέναμε την Alison, που
θα ερχόταν να μείνει το βράδυ.
Άργησε πάλι. Όταν ήρθε, η
υπόλοιπη βραδιά κύλησε πολύ
όμορφα.

12/8/2011: Σήμερα είναι η τε-
λευταία μου μέρα στο εργαστή-
ριο. Το πρωί τρέξαμε και μετά
μαζί με την Camille κάναμε πει-
ράματα. Το μεσημέρι πήγαμε
και φάγαμε στην κεντρική πλα-
τεία του Stanford με την Marie
και την Alison και ένα φίλο της.
Το υπόλοιπο της μέρας δεν
κάναμε και πολλή δουλειά.
Κουβεντιάζαμε, βγάζαμε φωτο-
γραφίες και απολαμβάναμε το
τελευταίο μας απόγευμα εκεί.
Αργότερα κατά τις 5.00, οι
μέντορές μας μας έβγαλαν να
πιούμε κάτι όλοι μαζί. Όταν γυ-
ρίσαμε σπίτι, φάγαμε και παί-
ξαμε όλοι μαζί ένα επιτραπέζιο.
Κάναμε επίσης την τελευταία
μας επίσκεψη στο τζακούζι αφού
αύριο μάλλον θα έχουμε πολλά
να κάνουμε.

Για μένα η παραμονή μου στην
Αμερική ήταν μια ξεχωριστή και
υπέροχη εμπειρία, που μου έμα-
θε πολλά και για τον τρόπο ζωής
στην Αμερική και για τον κόσμο
τ ης έρευνας. Σε αυτό το

σημείο θα ήθελα να
ευχαριστήσω τον Gerry
και την Mary, που με
φιλοξένησαν στο
σπίτι τους και που
μου πρόσφεραν
αυτή τη μοναδική
ευκαιρία. Επίσης,
την Camille, που
με καθοδηγούσε
με τόση υπο-
μονή και
αγάπη εντός
και εκτός
εργαστηρί-
ου. Τέλος
τη φίλη
μου, την
Marie,
για τις
πολλές
ωραίες
στιγ-
μές
που
ζή-

σαμε.

P.S. I’ ll come back!
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Κοιτάζω το τοπίο γύρω μου. Δεν
αναγνωρίζω τον χώρο. Νιώθω χα-
μένος στον χωρόχρονο. Η εικόνα
τρομακτική. Το τοπίο σπαρακτι-
κό. Λες και ξεπήδησε από τον
χειρότερο εφιάλτη μου. Με πνίγει
το απύθμενο κενό. Η άβυσσος. Το
ατελείωτο σκοτάδι. Και εκεί
μέσα αντικρίζω κάτι ζοφερές φι-
γούρες. Έτοιμος να ουρλιάξω,
πνιγμένος από τους φόβους μου,
σιγά-σιγά αντιλαμβάνομαι ότι
αυτές οι σκιές είναι οι αδικοχα-
μένοι φίλοι μου. Πέθαναν πριν
χρόνια. Αρχίζει και χαράζει.
Όμως η χαραυγή είναι αιματο-
βαμμένη. Δεν αντέχω να τους
αντικρίσω. Πονάω ακόμη από τον
άδικο χαμό τους. Μία τεράστια
ανοιχτή πληγή στο στέρνο μου
ξανάνοιξε με την θύμηση τους.
Ακόμη να ξεπεράσω το τραύμα
που μάτωσε τόσο την καρδιά
μου. Οι φωνές τους ηχούν στα
αφτιά μου σαν σπαρακτικές
κραυγές αγωνιώδους βοήθειας.
Μόλις ξεπερνάω το σοκ αρχίζω
και αντιλαμβάνομαι ότι ήρθαν να
με βρουν για να μου θέσουν ερω-
τήματα ώστε να μπορέσει να
αναπαυθεί η ψυχή τους. Η μη-
τέρα μου, ο ξάδερφος μου, τρεις
παιδικοί μου φίλοι. . . Μου χαμο-
γελούν. Προσπαθώ να τους ακου-
μπήσω. Δεν μπορώ. Δεν φτάνω.
Ένα αόρατο τείχος μας χωρίζει.
Θέλω τόσο να τους αγκαλιάσω,
να τους μιλήσω. Να τους πω
πόσο μου έλειψαν και πόσο λυ-
πήθηκα για τον θάνατο τους. Αρ-
χικά μου μιλούν ψιθυριστά. Έπει-
τα με πλησιάζουν διστακτικά. Τα
κορμιά τους έχουν μια πνοή θα-
νάτου. Παρόλο που με πλησίασαν
ακόμη δεν τους φτάνω. Βασανι-
στήριο. Όλοι φεύγουν. Η μόνη
που παραμένει είναι η μητέρα
μου. Με αγκαλιάζει από τους
ώμους. Τα παγωμένα της χέρια
με τυλίγουν. Με χαϊδεύει με τα
μακριά λεπτά της δάκτυλα.

-Παιδί μου, πόσο μου έλειψες, εί-
πε με την μελωδική φωνή της.

Η μητέρα μου πέθανε πριν δέκα
χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα.
Εκείνη την περίοδο σπούδαζα νο-
μική στην Αθήνα. Δύο μέρες πριν
τον θάνατο της, είχα έναν ομηρι-
κό καυγά με τον πατέρα μου για
τις σπουδές μου. Η μητέρα μου,
θέλοντας να γεφυρώσει το χάσμα
που δημιουργήθηκε μεταξύ μας,
ανέλαβε τον ρόλο του ειρηνο-
ποιού. Γι'αυτόν τον λόγο απο-
φάσισε να φύγει από την Θεσσα-
λονίκη και να έρθει στην Αθήνα,
να με συναντήσει και να συζητή-
σουμε ήρεμα ώστε να αποκατα-
σταθούν οι σχέσεις μου με τον
πατέρα μου. Όμως αυτή η συ-
νάντηση δεν πραγματοποιήθηκε

ποτέ. Καθώς ερχόταν, ο οδηγός
ενός άλλου αυτοκινήτου από το
αντίθετο ρεύμα χάνει τον έλεγχο
και συγκρούεται με το αυτοκίνη-
το της μητέρας μου. Χρόνια έκα-
να να ξεπεράσω τον χαμό της.
Με κοιτάει στα μάτια και από το
βλέμμα μου αμέσως καταλαβαί-
νει τι σκέφτομαι.

-Δεν χρειάζεται να τα σκέφτεσαι
ολ' αυτά πια. Δεν θέλω να σε
βλέπω στεναχωρημένο. Να θυ-
μάσαι πάντα, γιε μου, ότι η ζωή
είναι στα χέρια μας και εμείς οι
ίδιοι την ορίζουμε. Κανείς δεν
πέθανε άδικα. Και πάντα, να
ξέρεις, ότι με κάθε θετική σκέψη
ενός προσώπου ξαναζούμε.

Συνειδητο-
ποιώ ότι
δάκρυα κυ-
λούν από τα
μάτια μου.
Και ξαφνι-
κά, μια λεπτή σαν μετάξι ομίχλη
με τυλίγει στην αγκαλιά της. Τα
πρόσωπα απέναντί μου ξεθω-
ριάζουν. Φαντάζουν εύθραυστα
μπροστά μου, ώσπου εξαφανίζο-
νται. Φεύγουν. Χάνονται. Μένω
πάλι μόνος μου στο απόλυτο κε-
νό. Έχω τόσα αναπάντητα ερωτή-
ματα. Όμως τι να κάνω; Χαμένος
ξανά. Άοπλος και αβοήθητος
μπροστά στο μαύρο σκοτάδι, που
απλώνεται ολόγυρα μου. Μέσα
μου. Απρόσμενα, χρυσοκόκκινες
ακτίνες φωτός με λούζουν.
Χαϊδεύουν το πληγωμένο μου
κορμί. Αιμορραγώ. Όχι μονάχα
στο κορμί αλλά και στην καρδιά.
Σταγόνες ζεστού αίματος σχημα-
τίζουν μια χάλκινη λιμνούλα γύ-
ρω μου. Εκτός από τον ρυθμικό
ήχο των σταγόνων, τίποτα άλλο
δεν ακούγεται. Ηρεμία. Γαλήνη.
Ώσπου σαν μια αστραπή που ξε-
σκίζει τον καθάριο ουρανό, οι
αναμνήσεις ξανάρχονται ανα-
πάντεχα. Σαν Ερινύες που με κυ-
νηγούν για τα εγκλήματα μου.
Όμως αυτό είναι το παρελθόν
μου. Δεν μπορώ να του ξεφύγω.
Θα μείνω για πάντα φυλακι-
σμένος έχοντας τα λάθη του πα-
ρελθόντος να με βαρύνουν. Παρα-
τάσσονται μπροστά μου.
Θυμάμαι τα παιδιά μου, τους φί-
λους μου, τους γονείς μου. Τα
όνειρα μου, που ποτέ δεν πραγ-
ματοποίησα. Η εικόνα της οικο-
γένειας μου, μου έρχεται στο
μυαλό. Γιατί; Γιατί; Γιατί; Αυτή η
ερώτηση επαναλαμβάνεται διαρ-
κώς μέσα μου. Γιατί να μην
αφιέρωνα λίγη περισσότερη ώρα
στην οικογένεια μου; Να κα-
θόμουν κάθε μέρα λίγη ώρα με
τα παιδιά μου, να παίξουμε, να
συζητήσουμε. Γιατί να μην έδει-
χνα στην πολυαγαπημένη μου σύ-

ζυγο πόσο την λάτρευα; Πόσο θα
ήθελα να είμαι συνέχεια δίπλα
της, αφού αυτή ήταν πάντα σύ-
ντροφος μου, αλλά και συναγωνι-
στής στον αγώνα μου, ενάντια
στον καρκίνο. Ακόμη και τώρα,
που η λευχαιμία με κατασπάρα-
ξε, αυτή είναι ακόμα εδώ. Και ας
είμαι εξαντλημένος από τον υψη-
λό πυρετό. Έχοντας τρομερούς
πόνους στα οστά, και αιμορρα-
γώντας από το δέρμα, τη μύτη
και τα ούλα, αυτή είναι εδώ και
με στηρίζει. Κάθε φορά που
βλέπει τα ερυθρά στίγματα στο
δέρμα μου να πληθαίνουν με εμ-
ψυχώνει, λέγοντας μου να κάνω
κουράγιο και τότε όλα θα πάνε
καλά Παρόλ' αυτά αυτή είναι
ακόμη εδώ.. . Δίπλα μου.. . Και
μου κρατάει το χέρι. Στη συ-
νέχεια θυμήθηκα τους γονείς

μου. Μπορεί να
έχουν πεθάνει
εδώ και χρόνια,
όμως εγώ ποτέ

δεν ήθελα να τους απογοητεύσω.
Γι'αυτό σπούδασα στην Νομική.
Ήταν το όνειρο του πατέρα μου
να γίνω δικηγόρος. Το δικό μου
όνειρο ήταν να γίνω πιλότος.
Όμως ο πατέρας μου ήταν αντί-
θετος και έτσι έγινα δικηγόρος.
Τώρα καταλαβαίνω πόσο μισώ
αυτό το επάγγελμα. Πάντα ονει-
ρευόμουν ότι θα γυρίσω τον
κόσμο για να τον εξερευνήσω.
Όμως ποτέ δεν κατάφερα να
πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο,
λόγω των σπουδών μου και στην
συνέχεια λόγω της δουλείας μου.
Η μυρωδιά αίματος με επανέφερε
πάλι στην πραγματικότητα. Δεν
αντέχω να τα θυμάμαι όλα αυτά.
Δάκρυα τρέχουν πάλι από τα
μάτια μου. Ξαφνιασμένος συνει-
δητοποιώ ότι στέκομαι όρθιος.
Σαν στήλη άλατος, ενώ η πληγή
είχε σταματήσει να αιμορραγεί.
Γιατρεύτηκε. Φεύγω. Αρχίζω και
τρέχω για να ξεφύγω. Μέσα στην
απύθμενη και αχανή άβυσσο. Το
φως σιγά-σιγά λιγοστεύει και
χάνεται. Και εκεί σαν το μοναδι-
κό λουλούδι σε ξεραμένο κάμπο
αντικρίζω μία γυναικεία φιγούρα.
Τα χρυσαφένια της μαλλιά
πέφτουν λαμπερά στο άσπρο λινό
της φόρεμα. Πλαισιώνονται λυτά
από δύο χοντρές πλεξούδες. Και
ανάμεσα στις πλεξούδες είναι
πλεγμένα μικροσκοπικά λουλου-
δάκια, σαν πολύτιμοι λίθοι.
Μοιάζει με νεράιδα καθώς το
λευκό λινό φόρεμά της έπεφτε
γύρω της, διαγράφοντας τους μυς
της. Φαίνεται τόσο λεπτεπίλεπτη
και εύθραυστη. Τα πράσινα
μάτια της με περιεργάζεται με
περιέργεια. Γεμάτα πονηριά και
εξυπνάδα. Όμως αυτά τα πράσι-
να εγώ τα ήξερα. Και τότε κα-

τάλαβα. Είναι η Θάλεια. Η
Θάλεια Σαββίδη. Η παλιά μου
συμφοιτήτρια από την Νομική. Η
Θάλεια ήταν μια πολύ όμορφη
κοπέλα και πάρα πολύ καλή
φοιτήτρια. Πάντα αφοσιωμένη
στις σπουδές της και στους
στόχους της. Γεμάτη όνειρα και
φιλοδοξίες. Μια κοπέλα πολύ
ήσυχη, χωρίς να ενοχλεί ποτέ κα-
νένα. Πάντα την θαύμαζα για τον
ζήλο που κατέβαλε ώσπου να
φτάσει τον στόχο της. Καθώς με
πλησιάζει ανατριχιάζω. Η φωνή
της ηχεί στα αυτιά μου.

-Τι κάνεις Χρήστο; Με ρωτά χα-
μηλόφωνα.
-Θάλεια; Εσύ είσαι;
-Ναι, φίλε μου. Εγώ.
-Θάλεια.. . ! ! Πάει τόσο καιρός.
Τόσα χρόνια.
-Όντως. Όμως πες μου, τι κάνει ο
Παναγιώτης;

Και τότε θυμήθηκα. Ο Πανα-
γιώτης ήταν το αγόρι της
Θάλειας. Ένα βράδυ, αποφάσισαν
να πάνε σε ένα πάρτυ μιας συμ-
φοιτήτριας μας. Της Χαράς. Κα-
θώς όλοι χόρευαν ο Παναγιώτης
πήγε μαζί με την Θάλεια μια
βόλτα στην μικρή αυλή στο πίσω
μέρος του σπιτιού. Ήταν φθι-
νόπωρο και τα αρώματα των
λουλουδιών μεθούσαν την
Θάλεια. Ο Παναγιώτης την πήρε
αγκαλιά και έβγαλε από την
τσέπη του δυο μικρά ροζ χα-
πάκια. Έδωσε ένα στη νεαρή κο-
πέλα και την παρότρυνε να το
καταπιεί. Στην αρχή η Θάλεια
δίστασε, όμως μεθυσμένη από τα
αρώματα και την όμορφη
ατμόσφαιρα το πήρε και το κα-
τάπιε χωρίς αντίρρηση. Κατόπιν
έκανε το ίδιο και ο Παναγιώτης.
Αρχικά η Θάλεια δεν ένιωσε τί-
ποτα. Όμως μετά από λίγη ώρα
ένιωσε μια ζέστη και μια απροσ-
διόριστη χαρά να την κυριεύει.
Τότε ο Παναγιώτης της πρότεινε
να πάνε μια βόλτα με την μηχανή
του. Η Θάλεια δέχθηκε ενθου-
σιασμένη. Καθώς διέσχιζαν την
παραλιακή οδό, ο Παναγιώτης
επιτάχυνε. Η Θάλεια ένιωθε ευ-
τυχισμένη καθώς ο δυνατός
αέρας ανέμιζε τα μαλλιά της. Και
τότε ο Παναγιώτης έχασε τον
έλεγχο της μηχανής του και προ-
σέκρουσε στα προστατευτικά κι-
γκλιδώματα. Έπεσαν πάνω στον
δρόμο. Νύχτα. Τα λιγοστά αυτο-
κίνητα σταμάτησαν να δουν τι
έχει συμβεί. Μετά από 5 λεπτά ο
Παναγιώτης συνήλθε. Ήταν ελα-
φρά τραυματισμένος. Κάποιος
κάλεσε το 166. Η Θάλεια, που
δεν φορούσε κράνος, ακόμη να
συνέλθει. Ο Παναγιώτης κλαίγο-
ντας έτρεξε πάνω από την αγα-
πημένη του. Την ταρακούνησε.

Αιακός
Δανάη Ροβιθάκη
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Της μίλησε. Της φώναξε. Τίποτα.
Καμία απάντηση. Καμία αντί-
δραση. Έκλαιγε. Και πάλι τίπο-
τα. Τότε συνειδητοποίησε το τρα-
γικό του λάθος. Δεν έπρεπε να το
κάνει αυτό. Την πήρε αγκαλιά
και εκεί η Θάλεια άφησε την τε-
λευταία της πνοή. Ο θάνατος της
συγκλόνισε όλο το πανεπιστήμιο.
Για μέρες ολόκληρες ο Πανα-
γιώτης δεν πήγαινε στην σχολή
του. Ένιωθε υπεύθυνος για τον
θάνατο της καλής του. Η Θάλεια.
Μια κοπέλα γεμάτη όνειρα και
ελπίδες. Η φωνή της με βγάζει
από τις αναμνήσεις μου.

- Τι κάνει ο Παναγιώτης; Με ρω-
τάει ξανά.
- Καλά είναι. Της απαντάω, χω-
ρίς να ξέρω τι να της πω.
- Γιατί δεν ήρθε εδώ μαζί μου;
Ξαναρωτάει με μια φωνή που
φανερώνει μεγάλη περιέργεια.
- Θάλεια, άκουσε με προσεκτικά
της λέω. Και τότε αρχίζω να της
αφηγούμαι την ιστορία.
- Σ'ευχαριστώ, μου λέει, όταν τε-
λειώνω την διήγηση.

Όμως τα μάτια της δείχνουν προ-
βληματισμό. Μου γυρίζει την
πλάτη και χάνεται στο μαύρο κε-
νό. «Θα τα ξαναπούμε» μου φω-
νάζει λίγο πριν την καταπιεί το
σκοτάδι. Αρχίζω και προχωράω.
Όμως τα βήματα μου είναι
αβέβαια. Με οδηγούν μπροστά
από μια μαύρη λίμνη. Μια νεκρή
σιωπή πλανιέται στον αέρα. Η
μυρωδιά από το έλος φτάνει στην
μύτη μου. Ο αέρας δύσκολα πάει
στα πνευμόνια μου. Είναι ζεστός
και υγρός. Μια βάρκα εμφανίζε-
ται απρόσμενα μπροστά μου.
Σαν να αναδύθηκε μέσα από τα
νερά αυτής της άγνωστης λίμνης.

Πλησιάζω. Ακουμπάω τα τραχιά
τοιχώματα της βάρκας. Το νερό
αναταράσσεται, όταν μπαίνω
μέσα. Καθώς διασχίζω την λίμνη
παρατηρώ την μαύρη επιφάνεια
της. Είναι τόσο μυστηριώδης. Σαν
να κρύβει χιλιάδες μυστικά. Πλη-
σιάζοντας στην όχθη η ομίχλη με
τυλίγει. Εκεί στέκονται τρεις άν-
δρες. Είναι ντυμένοι με μαύρα,
παράξενα μα σύγχρονα ρούχα.
Λες και βγήκαν από κάποια άλλη
εποχή. Έχουν αρχοντικό ανάστη-
μα. Μοιάζουν με σοφούς γέρο-
ντες. Τα πρόσωπα τους είναι σαν
να έχουν ζήσει αιώνες. Τους πλη-
σιάζω με βήματα αργά. Διστακτι-
κά. Αν και δεν με ξέρουν, με
υποδέχονται θερμά.

-Πώς σε λένε, ξένε; Με ρωτάει ο
πιο μικρόσωμος από τους τρεις
άνδρες. Στα χέρια του κρατάει
κάτι σκουριασμένα κλειδιά.
-Χρήστο, απαντάω. Εσάς;
-Αιακό, αποκρίνεται.
Αιακός; Παράξενο όνομα, πρω-
τότυπο, σκέφτομαι.
- Παράξενο όνομα, λέω.

Μου χαμογελάει φιλικά.

-Τι δουλειά κάνεις Χρήστο;
-Δικηγόρος. Εσείς;

Δεν μου απαντάει. Απλά με κοι-
τάζει.

-Χρήστο, μου φώναξε, για ποια
πράγματα έχεις μετανιώσει;

Η ερώτηση του με ξάφνιασε.

- Τι θα ήθελες να αλλάξεις; Συ-
νέχισε.

- Δ-δ-δεν ξέρω, τραύλισα. Δεν
μετανιώνω για τίποτα. Ή μάλλον
εύχομαι να μπορούσα να αφιε-

ρώσω περισσότερο χρόνο στην
γυναίκα και τα παιδιά μου. Να
τους δείξω πόσο τους αγαπώ. Να
χτίσω μια καλύτερη σχέση μαζί
τους. Πόσο θα ήθελα να έχω μια
δεύτερη ευκαιρία, να πραγματο-
ποιήσω κάθε κρυμμένο μου όνει-
ρο.

Ο ηλικιωμένος άνδρας γύρισε
προς τη μεριά των άλλων δυο.
Στα χείλη τους σχηματίζεται ένα
ειρωνικό χαμόγελο. Παραξενεύτη-
κα. Γιατί αυτή η συμπεριφορά; Η
ειρωνεία.. .

- Όλοι τα ίδια ζητάνε, απαντάει ο
πιο γέρος από όλους. Μοιάζει σο-
φός και δίκαιος. Σαν αρχαίος βα-
σιλιάς. Λες και πέρασε μέσα από
τους αιώνες.

- Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Πάντα
ο ίδιος θα παραμείνει, όσοι
αιώνες και να περάσουν!

Γέλασαν Μου γύρισαν την πλάτη
και έφυγαν. Τόσο ξαφνικά, λες
και τους κατάπιε το σκο-τάδι.
Έμεινα μόνος. Όλα είναι ερημω-
μένα. Μοιάζουν καταθλιπτικά.
Κλείνω τα μάτια. Προ-σπαθώ να
ξεφύγω από αυτόν τον εφιάλτη.
Όταν τα ανοίγω ξαφνιάζομαι. . .
Το τοπίο είναι τόσο διαφορετικό.
Βρίσκομαι σε ένα ευωδιαστό και
ηλιόλουστο λιβάδι. Το φως του
ήλιου καίει τα μάτια μου. Σιγά
σιγά συνηθίζω και αρχίζω να
αντιλαμβάνομαι τον χώρο γύρω
μου. Μικρά λευκά λουλούδια με
περιβάλλουν. Είναι ασφόδελοι.
Πλήθος ανθρώπων γύρω μου.
Φαίνονται ανυπόμονοι. Λες και
κάτι περιμένουν. Μια κοπέλα
φεύγει από το πλήθος και αρχίζει
να με πλησιάζει. Το σταρένιο της
δέρμα λάμπει χρυσαφένιο στο

φως του ήλιου. Τα μάτια της εί-
ναι καρφωμένα πάνω μου. Με
κοιτάζουν τόσο επίμονα που με
κάνουν και ανατριχιάζω. Έχουν
το χρώμα του ήλεκτρου. Κεχρι-
μπαρένια. Φοράει ένα μπεζ
φόρεμα και στα χέρια της κρα-
τάει έναν λευκό κρίνο. Αγέρωχη
προχωράει προς το μέρος μου.

- Χρήστος Γεωργίου.

Σχηματίζει το όνομα μου με τα
λεπτά της χείλη. Ξαφνιάζομαι.
Τρομάζω. Πού ξέρει αυτή η κο-
πέλα το όνομα και το επίθετο
μου; Μου είναι τελείως άγνωστη;
Ή μήπως όχι; Απλώνει το χέρι της
και πιάνει το δικό μου. Μόλις με
ακουμπάει, κάτι σαν ηλεκτρικό
ρεύμα διαπερνά το σώμα μου.
Ένιωσα ότι εκείνη η κοπέλα ήξε-
ρε τα πάντα για μένα. Τους με-
γαλύτερους φόβους μου. Τα πιο
καλά κρυμμένα μυστικά μου. Τις
επιθυμίες και τις ανησυχίες μου.
Μου χαμογελά πλατιά.

-Χρήστο, ξέρω ότι έχεις μετα-
νιώσει. Πόσο θα ήθελες μια δεύ-
τερη ευκαιρία. Την αξίζεις. Έχεις
κάνει λάθη, όμως τώρα πια το
κατάλαβες. Ξέρω πως θες να τα
διορθώσεις. Ξέρω πως θα ήθελες
περισσότερο χρόνο με την οικο-
γένεια σου. Θα ήθελες να πραγ-
ματοποιήσεις τα όνειρα σου.
Έχεις αλλάξει κοσμοθεωρία πια.
Δεν θεωρείς το παν τα χρήματα
και την δόξα και τώρα δεν είσαι
έρμαιο αυτών των αξιών. Σου
αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία.

-Είμαι νεκρός; Της φωνάζω τρο-
μοκρατημένος.

Μα η άγνωστη κοπέλα έχει ήδη
φύγει αφήνοντας με μόνο.. .

Τι είναι αυτό που μας ενώνει
όλους; Που μας φέρνει τόσο κο-
ντά μέσα στον κόσμο της διαφο-
ρετικότητας; Είναι μια λέξη τόσο
μικρή και απλή, η οποία αιώνες
τώρα εξυμνείται από τους
πάντες.

Έρωτας το όνομα του. Αγαπητός
από πολλούς, μισητός από άλλους
τόσους.

Ο λόγος; Απλούστατος. Είναι από
τα λίγα απρόβλεπτα πράγματα
στη ζωή μας. Έρχεται σε κάνει
ό,τι θέλει παίζει μαζί σου και
φεύγει. «Έλα τώρα υπερβάλλεις,
δεν είναι τόσο χάλια τα πράγμα-
τα».

Φυσικά και
δεν είναι. Η
περιγραφή

πιθανόν να είναι λίγο υπερβολική,
όμως παραμένει πάνω στο ίδιο
μοτίβο. Βλέπετε, ακριβώς, όπως
ένας δυνατός σεισμός μας τα-
ρακουνάει και μένει στη σκέψη
μας και αρκετή ώρα μετά (βάλε
τους μετασεισμούς, βάλε τις για-
γιάδες που ουρλιάζουν πως ήρθε
η Αποκάλυψη, βάλε τα κανάλια
που λένε 6592672 διαφορετικές
προβλέψεις για την ισχύ του σει-
σμού). Βέβαια δεν θυμόμαστε
όλοι μας τον πρώτο μας σεισμό.
Γιατί ο σεισμός αγγίζει το σώμα
μας και το πνεύμα μας, προκα-
λώντας φόβο και ίσως και σωμα-
τικές βλάβες.

Ο έρωτας όμως χτυπάει την ψυχή

μας. Ορμάει
μέσα σαν μα-
νιασμένος ταύ-
ρος εν υαλοπω-

λείο και μας τα κάνει όλα άνω
κάτω. Φυσικά εμείς πληρώνουμε
τις ζημιές στο τέλος -πού να
τρέχεις τον ταύρο στα δικαστή-
ρια; Ωστόσο, ίσως, όσο σπάει τα
πάντα, να σου κρατήσει και κάτι
καλό. Κάτι το όμορφο. Γιατί τα
πάντα είναι διπλής όψεως. Απλά
συνήθως μια από τις δύο κυριαρ-
χεί.

Αυτός ο μικρός άγγελος της
Αφροδίτης, σύμφωνα με την αρ-
χαία ελληνική μυθολογία, είναι
και αυτός που κρατάει μέσα του
όλη τη φύση. Είναι κομμάτι μας,
είτε το θέλουμε είτε όχι. Είναι
αυτός που μια στιγμή κοιτάζο-
ντας ένα άτομο λες: «αυτό το
άτομο έψαχνα». Και όχι φυσικά
λόγω εμφάνισης. Βέβαια, ας μην

γελάμε τον εαυτό μας, κανείς δεν
την αποκλείει και αυτή. Όμως, αν
είμαστε ειλικρινείς, θα δεχτούμε
και ο λόγος που μας κάνει να αι-
σθανόμαστε τόσο αμήχανα μπρο-
στά σε αυτά τα άτομα, είναι μόνο
γιατί τα θέλουμε μαζί μας, κοντά
μας να τα κάνουμε να νιώθουν
όμορφα για να είμαστε κι εμείς
χαρούμενοι στην τελική. Εγωιστι-
κό; ΠΟΛΥ. Αλλά τι να κάνουμε,
έτσι είναι ο έρωτας. Έχει μέσα
και το εγώ. Όμως έχει μέσα και
τη λέξη εσύ. Και όταν το εγώ γί-
νεται ένα με το εσύ φτιάχνεται το
εμείς. Και τελικά αυτό και μόνο
αυτό είναι ο πραγματικός έρω-
τας.

Πάνω σε μια μελωδία πιάνου
Αλέξανδρος Μιχαλόπουλος
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Όλα ξεκίνησαν μετά το τέλος ενός μαθή-
ματος όταν ο καθηγητής μας, ο κ. Αντώνης
Μαργαρίτης, ρώτησε ποιοι μαθητές ενδια-
φέρονται να εργαστούν σ’ ένα πρόγραμμα
του MIT (Massachusetts Institute of
Technology, Sea Grant College Program)
που σε συνεργασία με το Ευγενίδειο
Ίδρυμα θα υλοποιούσαν την κατασκευή
υποβρύχιου οχήματος με απλά υλικά
(http://hydrobots.gr/index/).

Έτσι ο κ. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η κ.
Νικολέττα Χρονοπούλου και άλλοι συνερ-
γάτες του Ευγενίδειου Ιδρύματος μελε-
τώντας σχέδια του ΜΙΤ προμηθεύτηκαν απλά
υλικά από το εμπόριο για την κατασκευή εί-
κοσι υποβρύχιων ρομπότ τα οποία παρα-
χώρησαν δωρεάν σε ισάριθμα ελληνικά σχο-
λεία που εξέφρασαν ενδιαφέρον για να
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό. Φυσικά
δε θα μπορούσαμε να μη συμμετάσχουμε και
εμείς σε αυτή την πρόκληση. Την ομάδα μας
αποτελούσαν οι: Μιχάλης Βάκης, Μιχάλης
Βαρδουλάκης, Θοδωρής Κρασανάκης, Γιάν-
νης Κυπριωτάκης, Ελίζ Λοππινέ, Ελένη
Μπατσίδη, Ιφιγένεια Τσιρώνη και οι αρθρο-
γράφοι αυτού του σημειώματος Μαρία Γκε-
ρούση και Δημήτρης Δαμιανάκης.

Μετά από σκληρή δουλειά, μια ομάδα παι-
διών της θετικής κατεύθυνσης της Β’ Λυκείου
του σχολείου μας, ολοκλήρωσε το έργο της,
δημιουργώντας το μικρό τους ρομπότ. Ένα
μικρό υποβρύχιο που μπορεί να καταδύεται-
αναδύεται και να κινείται άνετα μέσα στο
νερό εκτελώντας διάφορους ελιγμούς. Κατα-
σκευάστηκε υπό την επίβλεψη και καθοδήγη-
ση του κ. Αντώνη Μαργαρίτη και τη βοήθεια
της κ. Ελευθερίας Κολιαράκη, φοιτήτριας του
Τμήματος Φυσικής του Π.Κ., ασκούμενης στο
σχολείο μας, οι οποίοι φρόντισαν την κάθε
λεπτομέρεια. Έτσι μόλις συνδέθηκε και το
τελευταίο καλώδιο στην κατασκευή, έγιναν οι

απαραίτητες συνεν-
νοήσεις για επίσκε-
ψη της ομάδας και

δοκιμή του υποβρύχιου οχήματος στον ΘΑ-
ΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟ, το μεγαλύτερο ενυδρείο της
Ανατολικής Μεσογείου!

Την Τετάρτη 16 Μαΐου ορίστηκε η μεγάλη
πρεμιέρα. Παρέα με τους καθηγητές μας, τον
κ. Αντώνη Μαργαρίτη και τον κ. Μανώλη

Λαμπράκη, αλλά και την φοιτήτρια Ελευθε-
ρία Κολιαράκη, φτάσαμε στον ΘΑΛΑΣΣΟ-
ΚΟΣΜΟ. Εκεί μας υποδέχθηκε ο κ. Pascal
Ντιβανάκ, Διευθυντής του Ινστιτούτου Υδα-
τοκαλλιεργειών, και ο κ. Μακρίδης Παύλος,
post Doc. , ερευνητής του ΕΛΚΕΘΕ, με τους
οποίους καταστρώσαμε το σχέδιο των δοκι-
μών. Αποφασίσαμε ότι πριν από την τελική
πλοήγηση του υποβρύχιου στην κεντρική δε-
ξαμενή του ενυδρείου, έπρεπε να προηγη-

θούν δοκιμές για τον πλήρη έλεγχο του οχή-
ματος σε μικρότερες δεξαμενές των
Aqualabs.

Έτσι η πρώτη δοκιμή έγινε σε μια
δεξαμενή με ψάρια αλμυρού νε-
ρού (τσιπούρες!! !). Εκεί αφενός

έγιναν οι πρώτες ρυθμίσεις καθοδήγησης του
υποβρυχίου, αφετέρου παρατηρήθηκε η συ-
μπεριφορά και η αντίδραση των ψαριών στο
ρομπότ. Η δεύτερη δοκιμή έγινε σε χλωριω-
μένη δεξαμενή μεγάλου βάθους ώστε να γίνει
ένας καλύτερος έλεγχος της στεγανοποίησης
των τριών κινητήρων του υποβρυχίου, καθώς
και η απολύμανσή του, ώστε να αποφευχθεί
κάποια επιμόλυνση στα ψάρια της κύριας
δεξαμενής του ενυδρείου. Στη δεξαμενή
αυτή κάναμε και την πρώτη βιντεοσκόπηση
του υποβρυχίου, καθώς αυτή διέθετε ειδικά
παράθυρα για την παρακολούθηση του οχή-
ματος κατά την κατάδυσή του. Εκεί με με-
γάλη ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι οι κι-
νητήρες του υποβρυχίου «άντεξαν» σε
καταδύσεις βάθους 5 μέτρων, και μάλιστα
έχοντας τον πλήρη έλεγχο του.

Μετά από δύο επιτυχημένες δοκιμές, ο κ.
Ντιβανάκ έκρινε ότι μπορούμε πλέον να
δοκιμάσουμε το υποβρύχιο σε μία από τις
δύο μεγάλες δεξαμενές του Ενυδρείου που
φιλοξενεί μεγάλο πλήθος ψαριών. Έτσι με-
ταφερθήκαμε στο κεντρικό κτήριο της έκθε-
σης του ενυδρείου, όπου και χωριστήκαμε
σε δυο ομάδες. Η μία ομάδα υπό την καθο-
δήγηση της υπεύθυνης των δεξαμενών κ.
Χρύσας Δόξα, ανέβηκε στο πάνω μέρος της
δεξαμενής για τη βύθιση και πλοήγηση του
υποβρυχίου. Η συγκεκριμένη δεξαμενή φι-
λοξενούσε και μια θαλάσσια χελώνα. Εκεί η
κ. Δόξα έκρινε ότι για το «καλό» του οχή-
ματος, αλλά και της χελώνας, έπρεπε να την
απομονώσει σε ειδικό κλωβό, για να μην
υπάρξει κάποια δυσάρεστη συνάντησή τους.
Η υπόλοιπη ομάδα, εξοπλισμένη με βιντεο-
κάμερες και φωτογραφικές μηχανές, πήρε
θέση μπροστά στη βιτρίνα της δεξαμενής, για
να καταγράψει την πλοήγηση του ρομπότ
ανάμεσα στα ψάρια της δεξαμενής.

Ένα «θετικό» υποβρύχιο

Μαρία Γκερούση , Δημήτρης Δαμιανάκης
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Το θέαμα ήταν εντυπωσιακό. Το υποβρύχιο
ρομπότ άρχισε να κινείται ανάμεσα στα πο-
λύχρωμα ψάρια και να τα κυνηγά και αυτά
με χορευτικές κινήσεις να το αποφεύγουν και
να ξαναέρχονται για να περιεργαστούν τον
παράξενο αυτό επισκέπτη. Ο ενθουσιασμός
της ομάδας ήταν μεγάλος καθώς εξαρτήματα
από σωλήνες, μοτέρ, διακόπτες και καλώδια
μετά τη συναρμολόγησή τους, πήραν τη μορ-
φή ενός πλήρως κατευθυνόμενου υποβρύχιου
οχήματος που τώρα σε πραγματικές συνθή-
κες κάνοντας τους κατάλληλους ελιγμούς
«παίζει» με τα ψάρια του ενυδρείου του
ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΥ!!!

Μετά το πέρας των δοκιμών και έχοντας την
ικανοποίηση ότι οι κόποι μας δεν πήγαν χα-
μένοι και με την άδεια του Διευθυντή του Ιν-
στιτούτου, του κ. Ντιβανάκ, ξεναγηθήκαμε
στα εκθέματα του ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΥ.

Ακολούθως, μας παρέλαβε ο κ. Μακρίδης, ο
οποίος ανέλαβε την ξενάγησή μας στις εγκα-
ταστάσεις του ερευνητικού τμήματος του Ιν-
στιτούτου Υδατοκαλλιεργειών. Έτσι στην αί-
θουσα παραγωγής φυτοπλαγκτού και
ζωοπλαγκτού, που χρησιμοποιείται για το
τάισμα των ψαριών, παρακολουθήσαμε την
διαδικασία επεξεργασίας του. Στη συνέχεια
μετακινηθήκαμε στο τμήμα όπου εκτρέφο-
νται τα ψάρια και είχαμε τη δυνατότητα να
δούμε μέσα από στερεοσκόπιο νύμφες ψα-
ριών, όπου διακρινόταν το πεπτικό τους σύ-
στημα, λόγω της διαφάνειας του δέρματός
τους.

Η ξενάγηση συνεχίσθηκε στην αίθουσα
εκτροφής των ψαριών που ήταν γεμάτη δεξα-
μενές με ψάρια σε διαφορετικό στάδιο
ανάπτυξης, τα οποία θα περνούσαν από
έλεγχο για την επιλογή των υγιών που θα
παρέμεναν στο ενυδρείο. Η τελευταία αίθου-
σα της ξενάγησής μας ήταν επίσης ενδια-
φέρουσα, γιατί εκεί ερευνητές του Ινστιτού-
του μελετούσαν τη συμπεριφορά των
ψαριών.

Σε ένα πείραμα, όπως μας εξήγησε ο κ.
Γιάννης Παπαδάκης, η ταΐστρα των ψαριών,
συνδεδεμένη με ένα νήμα, ήταν τοποθετημένη
πάνω από τη μικρή δεξαμενή, ώστε να ρίχνει
τροφή στα ψάρια κάθε φορά που κουνιόταν.
Στις δεξαμενές με τη μεγαλύτερη ποσότητα
ψαριών χρειάστηκε λιγότερη ώρα, ώσπου τα
ψάρια να καταλάβουν πώς να αυτοταΐζονται.
Σε ένα άλλο πείραμα τοποθετήθηκε ένας κα-
θρέφτης μέσα στη δεξαμενή, με αποτέλεσμα
τα ψάρια να αντιδράσουν εχθρικά απέναντί
στη φαινομενική απειλή, και αφού χτύπησαν
πολλές φορές το κεφάλι τους πάνω στο εί-
δωλό τους, κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να
νικήσουν, και απλά αδιαφόρησαν.

Κάπως έτσι τελείωσε η περιήγησή μας στο
ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟ και στο Ινστιτούτο Υδα-
τοκαλλιεργειών με ευχάριστα συναισθήματα
και μεγάλη ικανοποίηση τόσο για την πετυ-
χημένη δοκιμή του υποβρυχίου μας αλλά και
με θαυμασμό για τους ερευνητές του Ινστι-
τούτου που παράγουν υψηλού επιπέδου
έρευνα και μάλιστα διεθνούς εμβέλειας.

Never heard of it? InterRail is a train ticket that
offers flexible traveling through Europe. It is a
great way to see many places, as it offers several
different travel options and tickets affordable on a
small budget.

History: This “new” way of traveling cheaply has
actually been in existence since 1972. Back then it
allowed traveling between 21 European countries,
but only for under 21-year-olds. As more and more
countries recognized the Pass, it had more and
more demand and is now available to people of all
ages.

Age Groups: InterRail was originally devised as a
cheap means of traveling for young people. Since, it
has opened it' s doors to travelers of any age.
However, passes differ on age: Youth (16-25), Adult
(26-60) and Senior (60+). The Youth pass is the
cheapest, advantaging young travelers.

Passes: A variety of “Passes” -
InterRailing tickets-
provides
each
traveler
with the
right
ticket for
their
needs.

- The one
country Pass:
it offers
unlimited
travel within
one country's
borders.

- The Zone Pass:
it offers several
days of travel in a
number of countries. It is
possible to combine two Zone passes.

- The Global Pass; It offers travel within any of the
30 countries that recognize the InterRail pass, from

Gree
ce to
Port
ugal,
and
from
Italy
to
Finla
nd.

The
adva
ntages of Interrailing: InterRailing has many
advantages compared to other ways of traveling. It
is an interesting and fun way of exploring the
extreme diversity of many European countries in a
single trip. People are also attracted to the low
prices it offers. The main reason

people choose
InterRailing however, is
the sensation of
freedom it offers to
travelers, traveling
with nothing but a
backpack, passport
and Pass.

Another advantage
is that the pass
secures low fees
at many
museums and
monuments,
allowing the
traveler to get
to know
other

cultures. Finally,
a big advantage is that it has

very few drawbacks! The occasional
language problem, some necessary extra safety
measures in some countries and the need to plan in
advance pretty much sum them up.

So what are you waiting for? Pack your rucksack,
grab your passport and go!

InterRailing
Eleni Batsidis
Aggeliki Kupraiou
Theo Krasanakis
Elise Loppinet
Eleni Arvanitaki
Michalis Vardoulakis

Ο βουδισμός είναι ένα σύνολο
παραδόσεων που αναπτύχθη-
καν στο διάστημα της μα-
κρόχρονης πορείας του. Ιδρυ-
τής του είναι ο Σιντάρτα
Γκαουτάμα, γιος
ενός ηγεμόνα της
φυλής των Ινδών, ο
οποίος όταν συ-
νειδητοποίησε πως
η ζωή ξεκινά με τη
γέννηση και κατα-
λήγει στη φθορά
αναζήτησε τον τρόπο λύτρω-
σης, με αποτέλεσμα να απο-
κτήσει τον φωτισμό, να γίνει
δηλαδή Βούδας. Ο Βουδισμός
χωρίζεται σε δύο κλάδους, τον
Χιναγυάνα και τον Μαχα-
γυάνα Βουδισμό. Ο Χινα-
γυάνα Βουδισμός επικρατεί
στη Σρι – Λάνκα, Ταιλάνδη
και σε άλλες περιοχές και
έχει 100.000.000 πιστούς.

Η διδασκαλία του περιέχεται
στον κανόνα Πάλι και έχει
συστηματοποιηθεί στη μορφή
τεσσάρων ευγενικών αλη-
θειών. Ιδανικό του Χιναγυάνα

Βουδισμού είναι ο μοναχι-
σμός. Ο Μαχαγυάνα Βουδι-
σμός επικρατεί σε Κίνα, Θιβέτ
και αλλού. Η διδασκαλία του
περιέχεται στον Κινεζικό και
Θιβετιανό κανόνα. Έχει κοινή
αφετηρία με τον Χιναγυάνα
Βουδισμό αλλά διαφοροποιή-
θηκε στην πορεία σε δυο ση-
μεία: την αληθινή φύση της
πραγματικότητας και την κο-
σμολογία. Ένα ιδανικό του

Μαχαγυάνα Βουδισμού είναι
οι Μποντιτσάβες.

Ο Βουδισμός για το μεγάλο
πλήθος των πιστών είναι η

θρησκεία της
μεταθανάτιας
ζωής. Πολλοί επι-
διώκουν την ανα-
γέννηση σε έναν
από τους κόσμους
στους οποίους
βρίσκονται οι

γνωστοί Βούδες και Μποντι-
τσάβες. Τέλος αξίζει να ση-
μειωθεί ότι ο βουδισμός πα-
ρέμεινε προφορική παράδοση
για 200 χρόνια.

Βουδισμός: μια θρησκεία
της μεταθανάτιας ζωής
Μαρία Τσιχλή
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Στο Διαδίκτυο παρουσιάζονται
καθημερινά αμέτρητες ιστορίες
για την αυξανόμενη κακοποίηση
αδέσποτων ζώων στην χώρα
μας, προκαλώντας θύελλα δια-
μαρτυριών στο εσωτερικό αλλά
και στο εξωτερικό.

Φιλόζωοι και μη χαρακτηρίζουν
τη συμπεριφορά αυτή «ανάρμο-
στη» τη στιγμή που η κακοποίηση
ζώων θεωρείται καθαρή πράξη βί-
ας και η βία δεν θα πρέπει να
έχει θέση σε μία ανέκαθεν δημο-
κρατική χώρα. Οι ειδικοί κρούουν
τον κώδωνα του κινδύνου καθώς
το 70% των θυτών αυτών των
απάνθρωπων εγκλημάτων είναι
νέοι κάτω των 18 ετών. Τις προ-
σπάθειές τους για την κινητοποίη-
ση της κοινής γνώμης ενισχύουν
υπενθυμίζοντας ότι «οι βίαιες
πράξεις σε βάρος των ζώων έχουν
αναγνωριστεί ως ενδείξεις επικίν-
δυνης ψυχοπάθειας, που σπάνια
περιορίζεται σ’ αυτά». Και πράγ-
ματι οι ανησυχίες περί πρόκλησης
βαρύτερων αδικημάτων και μάλι-
στα έναντι ανθρώπων από άτομα
που στο μητρώο τους έχουν κατα-
γραφεί επιθέσεις ενάντια σε ζώα,
είναι απολύτως αιτιολογημένες.
Υποθέσεις και εγκλήματα του πα-
ρελθόντος που συντάραξαν την
παγκόσμια γνώμη αποδεικνύουν
ότι οι «ανησυχίες» αυτές δεν
αποτελούν έκφραση του φαινο-
μένου της κινδυνολογίας αλλά
πραγματικότητα.

Ο Carroll Edward Cole ήταν ένας
κατά συρροή δολοφόνος που
έδρασε την περίοδο του 1970 και
υπολογίζεται ότι δολοφόνησε πε-
ρίπου 35 γυναίκες. Σύμφωνα με
μαρτυρία του ίδιου, προτού εκτε-
λεστεί, η πρώτη βίαιη πράξη του
ήταν ο απαγχονισμός ενός κουτα-
βιού. Η περίπτωση του μακελειού

που συνέβη στο σχολείο
Columbine τον Απρίλιο του 1999
είναι επίσης ένα παράδειγμα κα-
κοποίησης ζώων ως πρόδρομος
εμφάνισης βίαιης συμπεριφοράς.
Πριν την ένοπλη επίθεση και δο-
λοφονία 12 συμμαθητών τους κα-
θώς και την αυτοκτονία τους οι
Eric Harris και Dylan Klebod εί-
χαν υπερηφανευθεί στους συνο-
μηλίκους
τους ότι
χτυπού-
σαν και
βασάνιζαν
ζώα. Τα παραδείγματα, όμως, δυ-
στυχώς δε σταματούν εδώ, καθώς
ο Jeffrey Dahmer (κατά συρροή
δολοφόνος που σκότωσε 17 αν-
θρώπους το 1978) όταν ήταν μι-
κρός έμπηγε κεφάλια σκύλων και
γατιών σε πασσάλους, ενώ ο
Theodore Bundy που σκότωσε
περίπου 30 ανθρώπους, σε νεαρή
ηλικία παρακολουθούσε τον παπ-
πού του να βασανίζει ζώα. Χαρα-
κτηριστικό είναι επίσης και το
περιστατικό που διαδραματίστη-
κε στη χώρα μας τον Αύγουστο
του 2008, όπου ένας 31χρονος
δολοφόνησε τη γυναίκα του αφού
πρώτα είχε αποκεφαλίσει και πε-
τάξει στο δρόμο το κουφάρι του
αγαπημένου της κατοικίδιου.

Όπως μαρτυρούν λοιπόν και τα
παραδείγματα, η κακοποίηση
ζώων δεν είναι κάτι που θα έπρε-
πε να ευαισθητοποιεί μόνο τους
φιλόζωους, αλλά και όσους εν-
διαφέρονται για την ασφάλεια
τους. Προκαλεί το σύνηθες αίσθη-
μα κάθε βίαιης ενέργειας και θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως έν-
δειξη κινδύνου από τους αρ-
μόδιους για πιθανούς μελλοντι-
κούς εγκληματίες. Ο δεσμός
μεταξύ της κακοποίησης ζώων και

της διαπροσωπικής βίας αναγνω-
ρίζεται τόσο από υπηρεσίες κοι-
νωνικής πρόνοιας όσο και από
οργανώσεις ελέγχου της ευζωίας
ζώων. Παράλληλα, η σύνδεση
εγκληματικών ενεργειών σε βάρος
ανθρώπων με την άσκηση βίας
ενάντια στα ζώα έχει αποτελέσει
αρκετές φορές αντικείμενο ερευ-
νών από διάφορους επιστημονι-

κούς
και
αν-
θρωπολογικούς κλάδους. Σε έρευ-
να που διεξήχθη το 1999 στο
Schiff Louw Ascione αποδείχθηκε
ότι το 63,3% των κρατουμένων
λόγω καταδίκης για βίαια εγκλή-
ματα είχε κακοποιήσει ζώα. Επι-
πλέον η έρευνα που πραγματο-
ποιήθηκε το 2002 στο Clarke
έδειξε ότι το 61,5% των ατόμων
που είχαν κακοποιήσει ζώο είχαν
επιτεθεί και σε ανθρώπους. Τέλος
σύμφωνα με έρευνα του 1997 από
την Εταιρεία Πρόληψης της Βίας
κατά των ζώων της Μασαχου-
σέτης και του Πανεπιστημίου
Northeastern διαπιστώθηκε ότι
καταχραστές των ζώων είναι
πέντε φορές πιο πιθανό να δια-
πράξουν βίαια εγκλήματα εναντί-
ον ανθρώπων και τέσσερις φορές
πιο πιθανό να διαπράξουν εγκλή-
ματα κατά της ιδιοκτησίας απ’
ότι άτομα χωρίς ιστορικό κακο-
ποίησης ζώων. Είναι ευρέως απο-
δεκτό ότι πολλά από τα προανα-
φερθέντα περιστατικά θα
μπορούσαν να είχαν προληφθεί αν
η αποτρόπαιη συμπεριφορά των
δραστών έναντι των ζώων είχε
παρατηρηθεί και καταγγελθεί.

Δυστυχώς, τα μέτρα που λαμ-
βάνονται και ο τρόπος διαχείρισης
τέτοιων υποθέσεων στη χώρα μας
δεν αποτρέπουν ή απλά εξαλεί-
φουν την εμφάνιση τέτοιων φαι-
νομένων για ελάχιστο χρονικό
διάστημα. Πολλές φορές το νεαρό
της ηλικίας αντιμετωπίζεται ως
ελαφρυντικό με αποτέλεσμα να
αθωώνεται κατόπιν συνοπτικών
διαδικασιών, αυξάνοντας φυσικά
το αίσθημα ατιμωρησίας.

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος
που η χώρα μας κατέχει (σύμφω-
να με έρευνα της ολλανδικής φι-
λοζωικής οργάνωσης Direnhulp)
την πρώτη θέση παγκοσμίως για
περιστατικά κακοποίησης και θα-
νάτωσης ζώων. Το μεγαλύτερο
ποσοστό τέτοιων ενεργειών εντο-
πίζεται κυρίως στην επαρχία,
όπου οι δράστες είναι απαλλαγ-
μένοι από την κοινή θέα και επω-
φελούνται από την αδιαφορία των
ανθρώπων. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι στην Πελοπόννησο το
6% των πολιτών θεωρούν τα φαι-
νόμενα κακοποίησης και δηλητη-
ρίασης κυρίως αδέσποτων ζώων
είναι πράξεις υπευθυνότητας,
επειδή προστατεύονται οι περιο-
χές από τις αρρώστιες που
φέρουν.

Αδιαμφισβήτητα η αποτροπή
τέτοιων βίαιων γεγονότων που
κάθε άλλο ντροπιάζει και υπο-
βαθμίζει τη χώρα και την αξιο-
πρέπειά μας αποτελεί πάνω απ’
όλα αίσθηση συνείδησης και αυ-
τογνωσίας. Ο άνθρωπος πρέπει να
αγαπάει τα ζώα όπως ακριβώς ο
ισχυρός τον αδύναμο. Και αυτοί
που αποβάλλουν την αγάπη προς
τα πλάσματα αυτά παραβλέπουν
ένα όμορφο και σημαντικό μέρος
της ανθρωπιάς μας.

Εγκληματικός χαρακτήρας
και κακοποίηση ζώων

Είναι οι τεχνικές που χρησιμο-
ποιούνται στις ανατολικές θρη-
σκείες και ιδιαίτερα στον Ινδουι-
σμό με σκοπό την ένωση του
ανθρώπου με το θείο στοιχείο
που ενυπάρχει σε αυτόν. Με αυ-
τήν εννοείται συνήθως η ένωση
του νου με αυτό το στοιχείο και
συνεπώς με τη θεία, υπερβατική
πραγματικότητα. Όμως, ανάλογα
με τις διάφορες αντιλήψεις των
Ινδουιστικών παραδόσεων για τον
άνθρωπο και τον κόσμο, υπάρ-
χουν ποικίλες παραλλαγές αυτού
του βασικού σχήματος. Εξάλλου,
οι ίδιες τεχνικές μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν και για άλλους
σκοπούς. Υπάρχουν συνεπώς
διάφορες γιόγκα. Η ιστορική αρχή

της γιόγκα εί-
ναι άγνωστη.
Βασική τεχνική
της γιόγκα εί-
ναι ο διαλογι-
σμός που συ-

νίσταται στο να ξεκολλήσει ο
νους από τις διάφορες σκέψεις,
αφού με αυτές ταυτίζεται με τα
αντικείμενα στα οποία αναφέρο-
νται κι άρα με τον κόσμο των
φαινομένων. Αυτό γίνεται σε τρία
στάδια βασικά και πέντε προπα-
ρασκευαστικά.

Συχνά η γιόγκα παρουσιάζεται
ως μέσο για την απόκτηση
κάποιων αποτελεσμάτων που
προκύπτουν από τις ασκήσεις
των διάφορων σταδίων. Έτσι, η
μετατροπή της γιόγκα σε ασκή-
σεις για την απόκτηση υγείας ή
«δυνάμεων» μπορεί βέβαια να
γίνει. Όμως αυτό που προκύπτει

τότε δεν είναι γιόγκα αλλά απλά
σωματικές ασκήσεις ή ασκήσεις
που τον οδηγούν αντί στην κυ-
ριαρχία της επιθυμίας του στην
υποδούλωση σε αυτή. Τον οδη-
γούν σε καταστάσεις που δε συμ-
βάλλουν στην απελευθέρωσή του
από τη βασική εκδήλωση της
άγνοιας, δηλαδή της παρανόησης
του κόσμου ως του απολύτου. Η
διαφορά ανάμεσα στη Γιόγκα και
τον Ορθόδοξο Χριστιανικό μυστι-
κισμό έχει να κάνει και με τον
σκοπό και με τα μέσα.

Σκοπός της Γιόγκα είναι η δια-
κοπή των μετενσαρκώσεων και η
απελευθέρωση από τον κόσμο
αυτό, ενώ του Χριστιανικού μυ-
στικισμού η εσχατολογική σωτη-
ρία, δηλαδή, η διάσωση του
κόσμου από τον θάνατο και η βα-
σιλεία του Θεού. Ως προς τα
μέσα στη Γιόγκα απολυτοποιού-

νται οι διάφορες μέθοδοι και τε-
χνικές και η λύτρωση θεωρείται
προσωπικό κατόρθωμα (εγωι-
σμός), ενώ στον Χριστιανικό μυ-
στικισμό όλα αυτά παίζουν βοη-
θητικό μόνο ρόλο και η σωτηρία
αντιμετωπίζεται ως χάρισμα.

Εβίτα Πέιου

Γιόγκα: «ζεύξη» = ένωση
Κάλλια Τσατσάκη
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Στις μέρες μας η ρα-
γδαία ανάπτυξη της
τεχνολογίας έχει δη-
μιουργήσει έναν και-
νούριο τρόπο ενη-
μέρωσης των
ανθρώπων: το Διαδί-
κτυο. Η χρήση του
Internet πραγματοποιείται κατά
κύριο λόγο από τους εφήβους, πα-
ρόλο που και οι ενήλικες έχουν
επηρεαστεί από αυτό, αφού το
χρησιμοποιούν ιδιαίτερα στους
χώρους εργασίας τους. Η δύναμη
του Διαδικτύου είναι τεράστια,
αφού καταφέρνει να «αιχμαλωτί-
ζει» τους ανθρώπους και να τους
κρατά προσκολλημένους μπροστά
σε μια οθόνη. Κι αυτό το πετυχαί-
νει εύκολα αφού συνδυάζει κείμε-
νο με εικόνα και ήχο. Όντας, λοι-
πόν ένα πολυμορφικό μέσο
ενημέρωσης εύστοχα καταφέρνει
αυτό που τα υπόλοιπα μέσα δεν
μπορούν, δηλ. ο πομπός να είναι
παράλληλα και δέκτης και το
αντίστροφο. Ωστόσο, όμως, όσο
εύκολη κι αν κάνει τη ζωή μας το
Internet, δεν παύει να εγκυμονεί
κινδύνους, τους οποίους είτε αγνο-
ούμε είτε γνωρίζουμε, απλά δεν
μας νοιάζουν, είτε δεν θέλουμε να
μάθουμε. Επομένως, πώς μπορού-
με να προστατευτούμε από ένα
εργαλείο –γιατί ουσιαστικά εργα-
λείο είναι- που έχει τόσο μεγάλη
επιρροή σε μας;

Για να πάρουμε, όμως τα πράγ-
ματα από την αρχή, όλοι γνωρί-
ζουν τα οφέλη αυτού του πολυ-
μορφικού μέσου. Καταρχάς, δίνει
τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης
των ανθρώπων για οποιοδήποτε
ζήτημα, ανά πάσα ώρα και στιγμή.
Παρέχει, δηλ. καινούριες δυνα-
τότητες επικοινωνίας, όπως blogs,
e-mail, forum, κλπ., εφαρμογές
γνωστότατες στους νέους, αν και
κάποιες από αυτές παντελώς
άγνωστες στους μεγαλύτερους.
Έπειτα, το Διαδίκτυο, εκφράζει το
πνεύμα παγκοσμιοποίησης που
κυριαρχεί, ενώ ταυτόχρονα στα-
ματάει να βάζει φραγμούς στις
διαπροσωπικές σχέσεις των αν-
θρώπων, δημιουργώντας έτσι και-
νούριους δεσμούς ανάμεσα σε
άτομα απ’ όλο τον κόσμο. Επι-
προσθέτως, συμβάλλει ακόμα και
στην εκπαίδευση, αφού παρέχει
τεράστιες ποσότητες πληροφοριών
στους μαθητές, τους κοινωνικο-
ποιεί και τους ενημερώνει, έτσι
ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμε-
τωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα
στο μέλλον.

Ωστόσο, όμως, όσο κι αν μας διευ-
κολύνει, δεν μπορούμε να παρα-
βλέψουμε τους επερχόμενους κιν-
δύνους, αλλά και τις αρνητικές
επιδράσεις του Διαδικτύου. Η πιο

συνήθης αρνητική επίδραση του
είναι η παραπληροφόρηση. Το γε-
γονός ότι παρέχει τη δυνατότητα
στον πομπό να είναι παράλληλα
και δέκτης είναι επόμενο να
αγνοούμε αν οι δημοσιευμένες
πληροφορίες είναι λανθασμένες ή
όχι. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν
μπορούμε να τις εμπιστευτούμε.
Επιπλέον, σοβαρότατος κίνδυνος
του Διαδικτύου είναι η καταπάτη-
ση της ιδιωτικής ζωής του ατόμου.
Συνεπώς και των φυσικών του δι-
καιωμάτων. Ιδιαίτερα, οι λεγόμε-
νοι κράκερ «σπάνε» τους κωδι-
κούς του Internet, μπαίνουν σε
ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης
και παραβιάζουν την προσωπική
ζωή των ατόμων. Επίσης, τα τε-
λευταία χρόνια έχει οξυνθεί το
φαινόμενο προβολής βίαιων κατα-
στάσεων, τρομοκρατικών ενερ-
γειών, ακόμα και παιδικής πορνο-
γραφίας, με αποτέλεσμα την
ψυχική και εγκεφαλική διατάραξη
των ανθρώπων, θέτοντάς τους
ανήμπορους και ανίκανους μπρο-
στά στη δύναμη του Internet.

Τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος
απέναντι σε μια μηχανή; Πώς
μπορεί να αντιμετωπίσει η κοινω-
νία αυτήν την επανάσταση; Ποιος
είναι ο σωστός χρήσης του Διαδι-
κτύου, στον οποίο όμως κανείς δεν
υπόκειται; Πολλά τα αναπάντητα
ερωτήματα. Αναπάντητα όμως,
όχι, γιατί δεν υπάρχουν απαντή-
σεις, αλλά διότι δεν θέλουμε να
δώσουμε απάντηση. Οι άνθρωποι,
με μοναδικό τους μέλημα την
αγάπη τους για το χρήμα και τη
δύναμη, επένδυσαν και συνεχίζουν
να επενδύουν στα θετικά του Δια-
δικτύου, έχοντας σταματήσει να
νοιάζονται για τους κινδύνους του.
Προτίμησαν να ζήσουν ένα γλυκό
ψέμα, βιώνοντας την επιφάνειά
του, παρά να ζήσουν μια πικρή
αλήθεια, η οποία πονάει, αλλά εί-
ναι η πραγματικότητα. Η λύση
μοναδική: η συνειδητοποίηση του
προβλήματος από τους πολίτες
και η επιβολή μέτρων. Και επειδή
όλα ξεκινούν από την εκπαίδευση,
το σχολείο οφείλει να ενημερώσει
τη νέα γενιά, σχετικά με τα προ-
βλήματα του Διαδικτύου. Η ίδια
με τη σειρά της πρέπει να κατα-
λάβει ότι το Internet δεν είναι
τόσο αθώο όσο δείχνει, να σταμα-
τήσει να φοράει παρωπίδες, έχο-
ντας τα μάτια της ερμητικά κλει-
στά και να σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων που την καλούν.

Οι κοινωνικές μεταβολές των τε-
λευταίων ετών προσέφεραν
ανάμεικτα συναισθήματα σε
όσους επιχειρούν να κάνουν μια
γενική ανασκόπηση. Η οικονομι-
κή κατάσταση έχει φτάσει στο
ναδίρ, καθώς ταυτόχρονα εκτο-
ξεύονται η εγκληματικότητα και
η ανεργία.

Όλες οι κοινωνικές τάξεις, ανε-
ξαρτήτου ηλικίας, έχουν κλονι-
στεί από αυτές τις μαζικές κοι-
νωνικές μεταβολές αυτών των
ετών. Η τάξη των νεόπλουτων
σχεδόν εξαφανίστηκε, καθώς και
η αστική τάξη. Ωστόσο, οι οικο-
νομικά ισχυροί, χάρη στη συγκε-
ντρωτική πολιτική τους συλ-
λέγουν όλο και περισσότερη
εξουσία στα σκαριά τους.

Η γενική ανασκόπηση ως προς
την κοινωνική κατανομή είναι μια
τάση προς τα «άκρα». Προς την
απόλυτη φτώχεια ή την ευημε-
ρία. Μεταξύ τους, η μεσαία τάξη,
η οποία
πυρπο-
λείται
από
παντού
τείνο-
ντας όμως , κατά κύριο λόγο,
προς τα κάτω. Ο κοινωνικός ρα-
τσισμός δυστυχώς είναι έτοιμος
να επανέλθει στο προσκήνιο
ισχυρότερος από ποτέ, συγκε-
ντρώνοντας αρκετούς αγανακτι-
σμένους υποστηρικτές.

Και να ήταν το μόνο πρόβλημα
που θα βασάνιζε τον άνθρωπο
στις αρχές του 21ου αιώνα. Η
βία θα τον κρατήσει απασχολη-
μένο για αρκετό καιρό. Σε δυ-
σμενείς συνθήκες διαβίωσης (οι-
κονομικά, συνεπώς, και
ψυχολογικά) έρχεται να δημιουρ-
γήσει μια κατάσταση χάους.
Κάτω από ποικίλες μορφές.
Απόγνωση, οργή, μίσος και ρα-
τσισμός οι κινητήριες δυνάμεις.
Και δυστυχώς, μέσα σε όλα αυτά
ο άνθρωπος έχει χάσει την ελπί-
δα του. Τότε εμφανίζεται η
απόγνωση. Η απελπισία και η
εσωτερική κατάρρευση. Δυστυ-
χώς, ο νεοέλληνας παύει να ελπί-
ζει. Χάνει τη ζωντάνιά του, χάνει
το χαρακτήρα του. Καταλήγει
απαθής. Και δεν υπάρχει χει-
ρότερο πράγμα από το να είσαι
απαθής.

Ο Descartes είχε πει «Σκέφτομαι
άρα υπάρχω». Βάσει αυτού, θα
μπορούσαμε εύλογα να πούμε
πως η απάθεια οδηγεί στην ανυ-
παρξία. Γιατί άνθρωπος απαθής,
είναι αυτός που δε σκέφτεται,
δεν ενεργεί, δεν αντιδρά. Και
αυτό είναι η χειρότερη τιμωρία

του ανθρώπου. Δεν είναι όμως η
στιγμή να τα παρατήσουμε, ούτε
να σταματήσουμε. Μπορεί η κα-
τάσταση να οδηγεί σε μια εξα-
θλίωση του ανθρώπου, ωστόσο
μπορεί να γίνει ευεργετική.
Μπορεί να μην επιβίωσαν όλοι οι
δεσμοί που είχαμε με τους αν-
θρώπους, όμως άντεξαν οι ισχυ-
ρότεροι. Και σε αυτές τις στιγ-
μές είναι που αναγνωρίζεις
πραγματικά ποιοι άνθρωποι θα
είναι πάντα δίπλα σου σε κάθε
στιγμή. Και στα δύσκολα, και
στα εύκολα. Διότι αυτό είναι το
νόημα της πραγματικής φιλίας.
Φιλία δεν είναι απλά να περνάς
καλά στις εύκολες στιγμές της
ζωής σου. Δεν είναι μόνο αυτό το
νόημα του πραγματικού φίλου. Ο
πραγματικός φίλος είναι αυτός
που ακόμα και μέσα στη σκοτει-
νή μέρα, μπορεί να σου προ-
σφέρει μια ηλιαχτίδα ελπίδας.
Και όλοι έχουμε ανάγκη τους
φίλους.

Ο άν-
θρω-
πος
αρχί-
ζει
και

αποκτά κριτική σκέψη. Συνειδη-
τοποιεί την τραγικότητα της κα-
τάστασης έστω και αργά (κάλλιο
αργά βέβαια παρά ποτέ) και ση-
ματοδοτεί ίσως την έναρξη μιας
νέας εποχής. Μιας ελπιδοφόρας
νέας εποχής. Βρίσκεται μπροστά
μας μια μεγάλη ευκαιρία για
αλλαγή νοοτροπίας. Μπορεί να
εξαλείψει τα αρνητικά στοιχεία
της προσωπικότητάς του όπως
εγωισμός, διαφθορά, και να γίνει
ένα κοινωνικό ον με αλληλεγγύη,
φιλότιμο (διότι, δυστυχώς, σιγά
σιγά και αυτό αρχίζει να σπανί-
ζει) και πραγματική αγάπη προς
το συνάνθρωπο. Διότι η αγάπη
είναι η κινητήρια δύναμη που
κάνει τον άνθρωπο καλύτερο,
ανεξάρτητα από τη μορφή με την
οποία εμφανίζεται. Η αγάπη εί-
ναι αυτή η οποία ωθεί τον άν-
θρωπο προς αρετές όπως η αλ-
ληλεγγύη, η φιλευσπλαχνία. Την
αγάπη προς τον ίδιο και την κοι-
νωνία του έχει χάσει ο Έλληνας.
Διότι κάνοντας κακό στην κοινω-
νία του, κάνει κακό και στον
εαυτό του και αντιστρόφως.

Τη δύναμη της αγάπης οφείλου-
με να ξαναβρούμε όσοι τη χάσα-
με ή να βρούμε όσοι δεν είχαμε
ποτέ. Όταν η δύναμη της αγάπης
ξεπεράσει την αγάπη για δύνα-
μη, ο κόσμος θα γνωρίσει την ει-
ρήνη, κατά τον Jimi Hendrix.

Η αλήθεια που δεν
θέλουμε να δούμε

Μαρίνα Ματζουρανάκη

Μπορούμε;
Αλέξανδρος Μιχαλόπουλος
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«Στο
μπάσκετ
, στον

αθλητισμό, στη ζωή δεν μπορεί να γίνει τίπο-
τε, εάν δεν υπάρχει λίγη αγάπη». Αυτό υπο-
στήριζαν δύο μεγάλες μορφές του μπάσκετ ο
Γάλλος πρώην πρόεδρος της FIBA Ρομπέρ
Μπισνέλ στον οποίο ανήκει η φράση και ο
«Πατριάρχης» του ελληνικού μπάσκετ Φαί-
δων Ματθαίου. Έτσι κι εμείς παίζουμε με την
καρδιά μας. Με κίνητρο λοιπόν την αγάπη
μας για το άθλημα και τον κοινό τόπο, συ-
γκεντρωθήκαμε με στόχο ν’ απολαύσουμε το
παιχνίδι.

Φέτος ξεκινήσαμε με ενθουσιασμό να συμμε-
τάσχουμε στο σχολικό πρωτάθλημα καλαθο-
σφαίρισης λυκείων με τις ομάδες αγοριών και
κοριτσιών. Η ομάδα των αγοριών είχε μια
ικανοποιητική πορεία νικώντας άνετα το Λύ-
κειο Αρκαλοχωρίου με 60-47 φτάνοντας στον
ημιτελικό με αυτοπεποίθηση όπου αντιμε-
τώπιζε το 2ο Γενικό Λύκειο. Παρά το γεγονός
ότι ο αγώνας ήταν φαινομενικά αυξημένης
δυσκολίας, γι’ αυτό άλλωστε υπήρχε και η
υποστήριξη από τους «φίλαθλους» συμμα-
θητές μας, η ομάδα κατάφερε να προηγείται
με διαφορά δέκα πόντων στα τελευταία τρία
λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Ο εκνευρι-
σμός ήταν έντονος από την πλευρά της
ομάδας του 2ου, καθώς χάνονταν οι τελευ-
ταίες ελπίδες για πρόκριση στον τελικό,
πράγμα που μεταδιδόταν και στην μεριά του
Πειραματικού, με αποτέλεσμα συχνές λογο-
μαχίες και τέλος τον διαπληκτισμό δυο αντί-
παλων παικτών που εξελίχθηκε σε εφιάλτη,
εξαιτίας της έλλειψης ψυχραιμίας και ωρι-
μότητας της κερκίδας. Οι «φίλαθλοι» εισέβα-
λαν στον αγωνιστικό χώρο με πρόφαση και
στόχο να χωρίσουν τους δύο παίκτες, ενώ
υπήρχαν άνθρωποι αρμόδιοι για τέτοιου εί-

δους περιπτώσεις (διαιτητές) και ενώ ο
αγώνας ήταν υπέρ του σχολείου μας. Σύμφω-
να με τον κανονισμό, ο προπονητής και γυ-
μναστής του 2ου λυκείου έπρεπε να προβεί
σε ένσταση, ο αγώνας να ακυρωθεί και το
σχολείο μας να τιμωρηθεί, από το Γραφείο
Φυσικής Αγωγής, με αποκλεισμό δύο χρόνων
από το σχολικό πρωτάθλημα. Παρά την εξαι-
ρετική προσπάθεια αυτής της ομάδας, εξαιτί-
ας του φαινομένου της βίας που έκανε αισθη-
τή την παρουσία του, το αποτέλεσμα δεν
ανατράπηκε. Το πάθημα έγινε μάθημα και

νιώσαμε τι σημαίνει να ξεφεύγουμε από τις
αρχές του παιχνιδιού. Άλλωστε σημασία δεν
έχει ο προορισμός αλλά το ταξίδι και αυτό το
ταξίδι μας δίδαξε πολλά.

Αντίθετα με το ταξίδι των αγοριών, τα κορί-
τσια λόγω της μικρής συμμετοχής ομάδων
στο σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ λυκείων,
που φέτος έφτασε στις τρείς ομάδες, βρεθή-
καμε στον τελικό χωρίς καν να το κατα-
λάβουμε. Εκεί αντιμετωπίζαμε το Γ. Λ. Αλι-
καρνασσού, το οποίο είχε ήδη νικήσει έναν
αγώνα με το 2ο λύκειο. Βέβαια η καλή μας
διάθεση και το πάθος για παιχνίδι δεν ήταν
αρκετά, αφού η άλλη ομάδα αποδείχτηκε
καλύτερη και κατακτήσαμε τη δεύτερη θέση,
με αποτέλεσμα 34-50. Δεν χάνουμε όμως την
όρεξη μας και συνεχίζουμε την προσπάθεια
και του χρόνου.

Η αποτίμηση της φετινής «μπασκετικής»
χρονιάς δεν ήταν ότι δεν πήραμε ένα κύπελλο
ή ένα μετάλλιο, εξάλλου αυτά σκονίζονται
και σκουριάζουν. Κερδίσαμε εμπειρίες και
φίλους αλλά δεχτήκαμε ένα μάθημα ζωής, το
οποίο άφησε μια γλυκόπικρη γεύση που σί-
γουρα δεν θα ξεχαστεί.

Οι συνθέσεις των ομάδων με προπονήτρια την
Oυρανία Ρινακάκη:

ΑΓΟΡΙΑ: Βλατάκης Σταύρος, Μουρελλος
Ιάσονας , Στρατήγης Χάρης , Κελεφιωτης
Παναγιώτης, Χαρωνιτάκης Γιάννης , Σπανός
Απόστολος, Κρουσταλάκης Μιχάλης , Μου-
ρέλλος Οδυσσέας , Σκάνδαλος Γιώργος , Κα-
ρουζάκης Νίκος , Ζηρδέλης Γιώργος

ΚΟΡΙΤΣΙΑ: Σιμεωνίδη Αθανασία, Εύα Γλυ-
κοκόκαλου , Πηρουνάκη Άνθεμη, Κονιδάκη
Μυρτώ, Κατερίνα Πολίτη, Ελένη Μπατσίδη,
Βαρδάκη Τάνια, Ζωή Κουβαδάκη, Ζαχαριάκη
Φρατζέσκα, Βαλέρια Φραγκιαδάκη, Πεΐου
Νάσια

Σχολικοί αγώνες καλαθοσφαίρισης
Κατερίνα Πολίτη



Καλοκαίρι 2012 Πειράγματα 31

Ένας νέος άνδρας γύρω
στα 35 παντρεμένος με
δυο παιδιά ζει μια όμορφη
και άνετη ζωή μέχρι την
στιγμή που του συμβαίνει
ένα τροχαίο δυστύχημα.
Καθώς πήγαινε με το αυ-
τοκίνητο του στο χωριό να
δει τον πατέρα του πέρασε
στο αντίθετο ρεύμα και
συγκρούστηκε με μια ντα-
λίκα. Το τροχαίο ήταν πολύ
σοβαρό. Ο οδηγός της ντα-
λίκας σκοτώθηκε ενώ ο
ήρωας μας τραυματίστηκε
πολύ σοβαρά. Μάλιστα για
κάποια λεπτά ένιωσε σαν
να έφυγε από την γη και
να μεταφέρθηκε σε άλλον
κόσμο. Γι’ αυτό εξάλλου
και ο τίτλος του βιβλίου
μας είναι 180 δευτερόλε-
πτα, γιατί τόση διάρκεια
είχε το ταξίδι του ήρωα σε
μια άλλη διάσταση.
Ωστόσο αυτή η εμπειρία
που έζησε υπήρξε συγκλο-
νιστική για αυτόν.

Αρχικά είδε σκηνές και
στιγμιότυπα από την ζωή
του. Έζησε ξανά στιγμές
από τα παιδικά του
χρόνια, από την εφηβεία
του, από τα χρόνια του
σχολείου και του πανεπι-
στημίου. Ένιωσε ξανά την

συγκίνηση που
του προκάλεσε
ο έρωτας για
την γυναίκα
του και στην
συνέχεια η
γέννηση των

δυο παιδιών του. Όμως
μπροστά του ήρθαν και
άσχημες εικόνες από σκη-
νές αδικίας και εκμετάλ-
λευσης απέναντι σε έναν
φίλο του που τον χρησιμο-
ποίησε, για να οργανώσει
την επιχείρηση του, του
έφαγε χρήματα και εκείνος
από τα χρέη μπήκε στην
φυλακή. Το γεγονός αυτό
του προκαλεί πόνο και τύ-
ψεις.

Ωστόσο κατά την διάρκεια
του «ταξιδιού» του ο ήρω-
ας μας συναντά και άλλους
ανθρώπους άγνωστους σε
αυτόν. Αυτοί είναι ένα μι-
κρό κοριτσάκι, μια μάνα με
το αυτιστικό παιδί της, ένα
άντρα με παγερό βλέμμα.
Στην συνέχεια όμως βλέπει
και αγαπημένα του
πρόσωπα που έχουν πε-
θάνει. Μεγάλη συγκίνηση
του προκάλεσε η συνάντη-
ση με τον ανιψιό του, που
είχε σκοτωθεί με μηχανάκι
στην εφηβεία του, και με
τον οποίο ήταν πολύ δε-
μένος. Επίσης είδε έναν
παιδικό του φίλο που είχε
και αυτός σκοτωθεί και την
μάνα του και την γιαγιά
του που είχαν πεθάνει πριν

από χρόνια.

Το ταξίδι
αυτό σε
έναν άλλο
κόσμο ήταν
μια συγκλο-
νιστική
εμπειρία για
τον νέο άντρα. Τον έκανε
να ζήσει κατά κάποιο
τρόπο την εμπειρία του
θανάτου και της μετάβασης
σε μια άλλη ζωή. Όμως η
διάρκεια του ήταν τελικά
μόλις 180 δευτερόλεπτα. Ο
άντρας αυτός τα κατάφερε
τελικά και ξαναγύρισε
στην ζωή. Μεταφέρθηκε με
ασθενοφόρο στο νοσοκο-
μείο όπου και νοσηλεύτηκε
για ένα χρονικό διάστημα.
Η εμπειρία που έζησε
όμως του άλλαξε την ζωή
προς το καλύτερο. Κα-
τάλαβε ποια πράγματα
έχουν πραγματική αξία,
εκτίμησε περισσότερο την
αγάπη που του προσφέρει
η οικογένεια του και θέλη-
σε να διορθώσει την αδικία
που έκανε στον φίλο του
που τότε ήταν στην φυλα-
κή προσφέροντας χρήματα
στην οικογένεια του.

Έτσι λοιπόν μέσα από ένα
τραγικό γεγονός ο ήρωας
καταφέρνει να δει την ζωή
με άλλο μάτι και να την
αντιμετωπίζει με περισ-
σότερη δύναμη και αισιο-
δοξία.

Ελίνα Καρόλου
180 δευτερόλεπτα
Πάνος Πετράκης

Όταν μου ζητήθηκε από τη συντα-
κτική ομάδα να γράψω ένα ση-
μείωμα για το φύλλο αυτό,
σκέφτηκα ότι αυτό που έπρεπε
να απαθανατιστεί, δίπλα στην
υπόλοιπη δουλειά, που ελπίζω να
χαίρεστε κι εσείς όλοι στην εφη-
μερίδα μας, ήταν οι διακρίσεις
των μαθητών για το σχολικό έτος
που πέρασε πια.

Η σημαντικότερη διάκριση που
απέσπασε το σχολείο το σχολικό
έτος 2011-12 ήταν η κατάταξή
του ως Πρώτου μεταξύ όλων των
Πειραματικών Σχολείων όλων των
βαθμίδων στη χώρα, και ο χαρα-
κτηρισμός του ως Πρότυπο Πει-
ραματικό Σχολείο.

Στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2012,
90% των τελειόφοιτων πέτυχαν
σε τμήματα ΑΕΙ-ΤΕΙ (76% ΑΕΙ,
24% ΤΕΙ). Από τις στενές μας
αίθουσες, 20% των μαθητών μας
συνεχίζουν πια σε τμήματα Νομι-
κής, Φιλολογίας, Ιατρικής, Βιολο-
γίας, ΕΜΠ-Πολυτεχνικών Σχολών.

Στο χαρακτήρα του σχολείου μας,
ωστόσο, περιλαμβάνονται οι πα-
ράλληλες δράσεις, πέρα και δίπλα
στο αναλυτικό πρόγραμμα. Κλεί-
νω, λοιπόν, το σημείωμά μου όσο
περισσότερο συνοπτικά με τον
φετινό κατάλογο σχετικών διακρί-
σεων που συνεχίζει και φέτος αυ-
τή τη μακρά παράδοση (αναφέρο-

νται μόνο τα ονόματα μαθητών, κι
ελπίζω ότι δεν ξεχάσαμε κάτι):

Διάκριση της «Λέσχης Φιλανα-
γνωσίας», μετά από αξιολόγηση,
ως Άριστη Διδακτική Πρακτική
(κατάλογος 2011-2012) από το
Υπουρ-
γείο Παι-
δείας.
Πρόκριση
στον Ευ-
ρωπαϊκό
Μαθητικό
Διαγωνισμό EUROSCOLA 2012
και συμμετοχή σε ημερίδα στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο
Στρασβούργο: Ρ. Καπετανάκη, Θ.
Κρασανάκης, Ι. Μουρέλλος, Ε.
Μπατσίδη, Ε. Σηφάκης, Α. Σπα-
νός.
Α΄ Βραβείο, Πανελλήνιος Μαθητι-
κός Διαγωνισμός για τη Συγγρα-
φή Ιστορικού Δοκιμίου στη μνήμη
του Ν. Σβορώνου: Κ. Δαμανάκη,
Μ. Δρακάκη, Β. Μανιά, Δ. Ρο-
βιθάκη, Μ. Πιτσούλη, Ε. Περβολα-
ράκη, Δ. Νικολακάκη, Α. Πέιου, Π.
Πέιου, Γ. Σαββάκη.
Γ΄ Έπαινος, 17ος Πανελλήνιος Μα-
θητικός Ποιητικός Διαγωνισμός
του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειας
Ελλάδας: Α. Μιχαλόπουλος.
Β΄ Βραβείο, 28ος Παγκρήτιος Μα-
θητικός Λογοτεχνικός Διαγωνι-
σμός Ένωσης Φιλολόγων Ν. Χανί-
ων: Α. Σταυρουλάκη.
Καλύτερη μαθητική εκπομπή ΕΡΑ

(Ελληνική Ραδιοφωνία) Περι-
φέρεια Κρήτης: Ν. Μπουφαχρε-
ντίν, Μ. Φιδέλης-Τζούρου, Α. Μι-
χαλόπουλος, Ν. Σκανδαλάκης, Δ.
Κουτσαΐδης, Μ. Κονιδάκη.
Τιμητικός Έπαινος Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαί-
δευσης Κρή-
της για τη
συμμετοχή
στη δράση
«Αγαπάω

και προβάλλω τον τόπο μου».

Ευρωπαϊκό Βραβείο STENCIL
(Πανευρωπαϊκό Δίκτυο για την
διάχυση καλών διδακτικών πρα-
κτικών) στο Εργαστήριο Μαθημα-
τικών του σχολείου.
12 Βραβεία στον Πανελλήνιο Μα-
θητικό Διαγωνισμό της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας «Θαλής»
(1η θέση στα Λύκεια του νομού):
Γ. Αθανασόπουλος, Ν. Καρου-
ζάκης, Κ. Αβράμι, Π. Λουλάκης,
Α. Στεφανάκη, Β. Φραγκιαδάκη,
Μ. Βάκης, Θ. Κρασανάκης, Ι. Κυ-
πριωτάκης, Ε. Λοππινέ, Μ. Κονι-
δάκη, Δ. Κουτσαΐδης.
Γ’ Βραβείο στον Πανελλήνιο Μα-
θητικό Διαγωνισμό Πειραμάτων
Χημείας που διοργανώνει το Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών με την Ελλη-
νογερμανική Αγωγή: Μ. Βάκης, Θ.
Κρασανάκης, Ε. Μπατσίδη, Ι.

Τσιρώνη, Ε. Λοππινέ.
Β΄ Βραβείο (Μ. Βάκης, Ν. Στε-
φάνου Ν.) και Γ΄ Βραβείο (Α.
Σκαλίδη) στον 26ο Πανελλήνιο
Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας.
1η θέση στο σχολεία 2ου ΕΚΦΕ Ν.
Ηρακλείου στο διαγωνισμό EUSO
2012 για την 10η Ευρωπαϊκή
Ολυμπιάδα Επιστημών (αφορά
πειράματα Φυσικής, Χημείας,
Βιολογίας).
Διάκριση στην Α΄ Φάση του Πα-
νελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής
της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών: Α.
Καραντάνας.

Πανελλήνιες Νίκες (Χρυσά Με-
τάλλια) στη Σφαιροβολία Κορι-
τσιών (Β.Τερζάκη) και στο Αερο-
βόλο Πιστόλι σε σταθερό στόχο
Εφήβων (Μ. Καλυβιανάκης).
Περιφερειακές διακρίσεις (Ν.
Ηρακλείου): Χρυσά Μετάλλια σε
800 μ. Αγοριών (Σ. Μπουφαχρε-
ντίν), Σφαιροβολία Κοριτσιών (Ε.
Τερζάκη), Ασημένια Μετάλλια σε
Καλαθοσφαίριση Κοριτσιών,
Δρόμο επί Ανωμάλου Εδάφους
3.000 μ. Κοριτσιών (Α. Πολίτη),
Επιτραπέζια Αντισφαίριση (Σ.
Χρονιάρης), 1.500 μ. Κοριτσιών
(Α. Πολίτη), 3.000 μ. Αγοριών (Ε.
Αναστασάκης), 800 μ. Κοριτσιών
(Α. Πέιου), 800 μ. Αγοριών (Ν.
Μαθιουδάκης), Χάλκινο Μετάλλιο
στα 1.500 μ. Κοριτσιών (Π.
Πέιου).

Δ. Καλυκάκης, Διευθυντής

Αντί επιλόγου:
Οι διακρίσεις μας
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Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύ-
κειο Ηρακλείου
Ι. Κορνάρου, Εσταυρωμένος, 714
10 Ηράκλειο
Τηλ /fax: 2810261985
Ηλεταχυδρομείο: plh@sch.gr και
peiramatiko@sch.gr
Ιστότοπος: http://plh.mysch.gr/
και http://lyk-peir-irakl.ira.sch.gr/

Ηλεκτρονική Έκδοση - Ιστολόγιο:
http://peiragmata.wordpress.com

Διευθυντής: Δημήτρης Καλυκάκης,
Μαθηματικός

Υπεύθυνοι Έκδοσης: Περικλής Γε-
ωργιάδης, καθηγητής Πληροφορι-
κής
Ελένη Νικολιδάκη, Φιλόλογος

Συντελεστές: Παναγιώτης Αμβρο-
σιάδης, Αντιγόνη Βελιδάκη, Σοφία
Βερεράκη, Αριστείδης Καπετα-
νάκης, Ελευθερία Κολιαράκη,
Στέλλα Κουσκουμπεκάκη, Κατε-
ρίνα Μανδαλάκη, Αντώνης Μαρ-
γαρίτης, Δημήτρης Περοδασκα-
λάκης, Ειρήνη Περυσινάκη, Μαρία
Πιτσάκη, Μαρία Πολυχρονάκη,
Ουρανία Ρινακάκη, Βαρβάρα
Ρούσσου, Μαρία Σπυροπούλου,
Μαρία Στάμου

Καλλιτεχνική Ομάδα: Μυρτώ Κο-

νιδάκη, Εμμανουέλα Πατάκη,
Αλέξης Καραντάνας
Φωτογραφική Ομάδα: Μιχάλης
Βάκης, Αντώνης Σκλάβος

Για το 12ο τεύχος της εφημερίδας
χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά
Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα. Τα
κείμενα φτιάχτηκαν σε
LibreOffice, ενώ η επεξεργασία
των φωτογραφιών έγινε σε Gimp.
Για την ετοιμασία της έκδοσης
και τη στοιχειοθεσία χρησιμοποι-
ήθηκε το λογισμικό Scribus, και
για την παραγωγή του δοκιμίου
σε pdf ο οδηγός Ghostscript. Σε
όλα τα ελληνόγλωσσα κείμενα
χρησιμοποιήθηκαν ελληνικές
γραμματοσειρές της Εταιρεία
Ελληνικών Τυπογραφικών Στοι-
χείων.

Κείμενα και φωτογραφίες αποτε-
λούν πρωτότυπο υλικό των μαθη-
τών. Το επιπλέον φωτογραφικό
και καλλιτεχνικό υλικό που χρη-
σιμοποιήθηκε φέρει άδεια ελεύ-
θερης χρήσης, με την εξαίρεση
του λογότυπου της Βουλής των
Εφήβων, και της φωτογραφίας
που μας παραχώρησε ο
Λυχνοστάτης.

Ευχαριστούμε θερμά την εφημε-
ρίδα Πατρίς για την εκτύπωση
και τη διανομή των ΠΕΙΡΑγΜΑ-
ΤΩΝ όλα αυτά τα χρόνια.






