


Το παρόν τεύχος κοσμείται με έργα του Ιβάν Κλιούν από την έκθεση που οργάνωσε 
το MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη με τον τίτλο «Ιβάν Κλιούν. 
Υπερβατικά τοπία. Ιπτάμενα γλυπτά. Φωτεινές σφαίρες» στη Μονή Λαζαριστών 
(02.07.2021–29.4.2022). 
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G
Ιβάν Κλιούν, 

Αυτοπροσωπογραφία (recto).
1910, μολύβι σε χαρτί, 

26,4 х 20,6 εκ., 
MOMus-Μουσείο
Μοντέρνας Τέχνης
συλλογή Κωστάκη.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Θανάσης Νευροκοπλής

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Αλέξης Αλεξίου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ
Αλέξης Αλεξίου, Βασιλική Αργυροπούλου, Λεωνίδας Κατσικαρίδης, Ελένη Κόντα, Αλέξης Μάντζιος, Λένα 
Μπίκου, Στέλιος Μπούτσικας, Όλγα Ντίνα, Άννα Οικονόμου, Ειρήνη Παπαδοπούλου, Μάρθα Πετμεζάρη, 
Νικολέτα Σατσλή, Θοδωρης Σπανός, Γεωργία Στεφανίδου, Βασίλης Τεμπερεκίδης, Αθηνά Φουστέρη και Μαρία 
Φωτίου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α
Σταυρούλα Αλεξίου, Χρυσάνθη Αναγνωστοπούλου, Γιώργος Αντωνιάδης, Κατερίνα Αραμπατζή, 
ΑντώνηςΑτζέμης, Αλεξάνδρα Βέγλη, Μαριάννα Βέγλη, Μιχάλης ∆ήμου, Νίκος Ζαγορίδης, Αλεξάνδρα Θάνου,
Νικόλας Ιωσηφίδης, Ελίζα Κάλτσου, ∆ανάη Καμπερίδη, Χριστίνα Καπίταλη, Νίκη Καρκαλή, 
ΧριστίναΚυριαζοπούλου, Νικόλας Λάγιος, Βασιλική Λίταινα, Ανδρέας Μανωλόπουλος, Χρήστος Μεσιακάρης,
∆αμιανός Μουτεβελίδης, Αθανασία Μπαλάση, Αλκμήνη Μπακαλιού, Σπύρος Μπάμπας, ∆έσποιναΜπάτσιου, 
Ελέανα Μπλόσκα, ∆ημήτρης Μπόσκου, Βάλια Μπουζοπούλου, Ανδρέας Ναζλίδης, Αχιλλέας Ναλμπαντίδης, 
Ευάγγελος Νταόπουλος, Κωνσταντίνα Οικονόμου, Σοφοκλής Παπαδόπουλος, Κατερίνα Παπαδρόσου, 
Μιλτιάδης Παπαλεξανδρής, Φίλιππος Πρωτοφανούσης, Γιάννης Ρεφανίδης, Μακρίνα Σαββουλίδου, Μαριάννα 
Σεβιντικίδη, Αναστασία-Ολυμπία Σεραφίνι, Στέλλα Σερεμέτα, Μαριλένα Σκανδύλα, Άννα Σταμοπούλου, 
Νικόλας Στυλιανού, Ελίνα Τάμπου, Χαρίτων Τάσσης, Βασιλική Τζιτζή, Σταύρος Τοκμακίδης, Γιάννης Τούλιος, 
Πασχαλία Τουτζιάρη, Κυριακή Τσαπακίδου, Αλεξάνδρα Τσίντογλου, Βάλια Τσιρά, Χρήστος Τσίτος, Σύλια 
Φλώρου και Ιωάννα Χαρίσκου

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Θοδωρής Σπανός, Αθηνά Φουστέρη 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ρένια Χρήστου
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Περιεχόμενα 

 

Editorial: 
Στο στοχαστικό παιχνίδι του εξηγητού και του ανεξήγητου

Α. Ας εμπιστευθούμε την Επιστήμη / Κωνσταντίνα Οικονόμου  

Β. Θεουργική ιατρική: το πέρασμα από τη μαγεία στην επιστήμη  

1. Η χειρουργική στα Ασκληπιεία / Νικόλας Λάγιος 
2. Θεραπεία στο Ασκληπιείο / Μακρίνα Σαββουλίδου 

3. Χαμένος στα μάρμαρα της Επιδαύρου / Κωνσταντίνα Οικονόμου 

Γ. Συνέντευξη με την Ελένη Γαβριηλάκη: «Με ενδιέφερε να βοηθήσω ανθρώπους που έχουν 
ανάγκη» / Σταυρούλα Αλεξίου, Κατερίνα Αραμπατζή, Ελίζα Κάλτσου, ∆αμιανός Μουτεβελίδης, Αθανασία 

Μπαλάση, Αλκμήνη Μπακαλιού, Ελεάνα Μπλόσκα, Ευάγγελος Νταόπουλος 

∆. Αναζητώντας την ακολουθία Fibonacci και τη χρυσή τομή στην καθημερινότητά μας / 
Αλεξάνδρα Βέγλη, Μαριάννα Βέγλη, Μιχάλης ∆ήμου, Αντώνης Ατζέμης, Νίκος Ζαγορίδης, Χριστίνα 

Κυριαζοπούλου, Ανδρέας Μανωλόπουλος, Αχιλλέας Ναλμπαντίδης, Κατερίνα Παπαδρόσου 

Ε. Μάουριτς Κορνέλις Έσερ (Maurits Cornelis Escher) / Μακρίνα Σαββουλίδου 

ΣΤ. Κόσμος: Μία Οδύσσεια στον χωρόχρονο (Cosmos: A Spacetime Odyssey) / Σταυρούλα 
Αλεξίου, Κατερίνα Αραμπατζή, Αλεξάνδρα Θάνου, Ελίζα Κάλτσου, Νικόλας Ιωσηφίδης, Αλκμήνη 

Μπακαλιού, Ανδρέας Ναζλίδης, Ευάγγελος Νταόπουλος 

Ζ. Η Αστροφυσική και η επίδρασή της στην καθημερινότητά μας /Αναστασία-Ολυμπία Σεραφίνι 

Η. Συνέντευξη με τον Θοδωρή Πιερράτο: «Η Φύση είναι μία. Εμείς την έχουμε σπάσει σε 
κομμάτια για να μπορούμε να τη μελετήσουμε· αλλά, δυστυχώς, έχουμε ξεχάσει να βάλουμε 

αυτά τα κομμάτια πίσω στη θέση τους» / Χρυσάνθη Αναγνωστοπούλου, Γιώργος Αντωνιάδης, Αντώνης 
Ατζέμης, Αλεξάνδρα Βέγλη, Μαριάννα Βέγλη, Αλεξάνδρα Θάνου, Νικόλας Ιωσηφίδης, Βασιλική Λίταινα, 

Χρήστος Μεσιακάρης, Αλκμήνη Μπακαλιού, ∆ημήτρης Μπόσκου, Ευάγγελος Νταόπουλος, Μακρίνα 
Σαββουλίδου 

Θ. Το πείραμα του Ερατοσθένη / ∆αμιανός Μουτεβελίδης 

Ι. Τεχνητή νοημοσύνη: ελπίδα ή εφιάλτης; 

1. Τεχνητή νοημοσύνη: ∆υνατότητες και κίνδυνοι / Σπύρος Μπάμπας  
2. Τεχνητή νοημοσύνη και Ιατρική / Σοφοκλής Παπαδόπουλος 
3. Ο άνθρωπος και τα ρομπότ / Μακρίνα Σαββουλίδου 
4. Προβληματισμοί για την αλόγιστη χρήστη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης / Στέλλα Σερεμέτα 
5. Τι είναι το metaverse και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του στην καθημερινή μας ζωή; / 
Σταύρος Τοκμακίδης  
6. Μία μικρή αρχή για μια μεγάλη αλλαγή / Βάλια Μπουζοπούλου 

IΑ. Χημεία και Τέχνη 

1. Περί Χημείας ο λόγος / Γεωργία Στεφανίδου  
2. Μαθαίνοντας Χημεία / Κυριακή Τσαπακίδου 
3. Χημεία και τέρατα (ψηφιακή ζωγραφική) / Νικόλας Στυλιανού
4. Chemistry (ζωγραφική με μαρκαδόρους) / Ευτυχία Τολίδη 

ΙΒ. Αναζητώντας τον χαμένο(;) χρόνο της παιδικής μας ηλικίας / ∆ανάη Καμπερίδη, Μιλτιάδης 
Παπαλεξανδρής, Φίλιππος Πρωτοφανούσης, Γιάννης Ρεφανίδης, Μαριάννα Σεβιντικίδη, Μαριλένα Σκανδύλα, 
Άννα Σταμοπούλου, Ελίνα Τάμπου, Βασιλική Τζιτζή, Σταύρος Τοκμακίδης, Γιάννης Τούλιος, Πασχαλία Τουτζιάρη, 
Αλεξάνδρα Τσίντογλου, Βάλια Τσιρά, Χρήστος Τσίτος, Σύλια Φλώρου, Ιωάννα Χαρίσκου 
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Η απόφαση να αφιερώσουμε το 25ο τεύχος στην 
προσφορά της επιστήμης στη ζωή και στον πολιτισμό 
του ανθρώπου, πάρθηκε κατά το κρίσιμο διάστημα της 
πανδημίας. Όπως συμβαίνει σε όλες τις κρίσεις, έτσι 
και με την πανδημία δοκιμάστηκαν και ζυγίστηκαν όλοι 
αλλά και όλα όσα μέχρι τότε θεωρούνταν «κανονικά» 
ή και αυτονόητα. Τότε, λοιπόν, ήταν που εξαχνώθηκαν 
«σαν το άχυρο, που ο αέρας το σκορπίζει από 
προσώπου γης»1 πολλοί από εκείνους που, με τη 
θορυβώδη παρουσία τους, μονοπωλούσαν το 
ενδιαφέρον ενός φιλοθεάμονος κοινού. Τότε ήταν, 
που το βλέμμα όλων στράφηκε και 
ανακάλυψε –όχι χωρίς έκπληξη και 
σίγουρα με ανακούφιση λυτρωτική– 
ένα άλλο.. “είδος” ανθρώπων, των 
επιστημόνων: αυτών των μειλίχιων, 
στοχαστικών, ευαίσθητων μα και 
στιβαρών στη διαχείριση της κρίσης, 
που «σαν τα δέντρα, που είναι 
φυτεμένα εκεί που τρέχουν τα νερά, 
δίνουν τους καρπούς τους στον 
καιρό τους· το φύλλωμά τους δεν 
μαραίνεται ποτέ και πετυχαίνουν το 
καθετί που κάνουν.»2. Αυτοί, οι 
άνθρωποι της επιστήμης, αδιάλειπτα 
(«μέρα νύχτα»3 κατά το ψαλμικό 
λόγιο) προσηλωμένοι στη μελέτη, 
στον στοχασμό και στην έρευνα, 
πήραν το τιμόνι στα χέρια τους, 
πάλεψαν με τον πανδημικό ιό, συμπαραστάθηκαν με 
αυταπάρνηση στους ασθενούντες, καθοδήγησαν με 
σύνεση την κοινωνία, θωράκισαν την ανθρωπότητα με 
το εμβόλιο και, όταν η κατάσταση εξομαλύνθηκε, 
αποτραβήχτηκαν ήσυχα κι άφησαν το φωτεινό 
παράδειγμά τους να μας εμπνέει.  

Το να στρέψουμε, επομένως, με το αφιέρωμα του 25
ου τεύχους από την αρχή της σχολικής χρονιάς το 
βλέμμα και το ενδιαφέρον των μαθητών4 μας στους 
ανθρώπους της επιστήμης και στη στάση ζωής τους, 
ήταν η ελάχιστη –αλλά επιβεβλημένη από τα έργα και 
την προσφορά τους– οφειλή και ανταπόδοση. 

Στο στοχαστικό παιχνίδι 
του εξηγητού και του ανεξήγητου 

Ακολουθώντας τον κανόνα, μέσα από τον οποίο 
παράγονται τα κείμενα που τελικά συνθέτουν κάθε 
τεύχος στο «Νεογράφημα», οι καθηγητές του 
Σχολείου με τη διδασκαλία τους άνοιξαν μονοπάτια 
στη σκέψη και διεύρυναν τους ορίζοντες των 
μαθητών. Με την καθοδήγησή τους, οι μαθητές μας 
μελέτησαν, παρατήρησαν, έκριναν και συνομίλησαν 
με επιστήμονες για τα κατορθώματα της επιστήμης, 
πιάνοντας το νήμα από τις πηγές μέχρι και τις 
προοπτικές της. Καρπός του εγχειρήματος είναι τα 
κείμενα του αφιερώματος σε δώδεκα ενότητες, που 

εκτείνεται σε μια ευρύτατη 
χρονικά επισκόπηση: αρχίζει από 
τα Ασκληπιεία της Αρχαίας 
Ελλάδας και την Αλεξάνδρεια 
των ελληνιστικών χρόνων, περνά 
από την Αναγέννηση και φτάνει 
στο παρόν, χωρίς να παραλείψει 
να ψυχανεμιστεί και το εγγύς 
μέλλον. Τα κείμενα των παιδιών 
άλλοτε αποτυπώνουν τον 
θαυμασμό για τον αγώνα 
κατάκτησης της γνώσης, με 
αναφορές σε κορυφαίες στιγμές 
και πρόσωπα της επιστημονικής 
διαδρομής, και άλλοτε 
προσεγγίζουν πιο κριτικά τις 
προοπτικές των επιστημονικών 

προτάσεων και εφαρμογών (όπως είναι η τεχνητή 
νοημοσύνη) που προκαλούν θάμβος, αλλά και 
εύλογο προβληματισμό.  

Από μία άποψη η επιστήμη είναι η πιο ανιδιοτελής 
αλλά και φιλοσοφημένη αντίδραση του ανθρώπου 
σε αυτό το συμπαντικό παιχνίδι, στο οποίο τον καλεί 
να προσέλθει η Φύση. Αυτή, που αγαπά να κρύβεται 
(«φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ»5), ώστε να 
ενεργοποιήσει μέσα μας την περιέργεια και την 
απορία κι έτσι να μας εισάγει στον κόσμο της 
σοφίας. Και να μας διδάξει τι, άραγε, μέσα από 
αυτό το παιχνίδι; Πρώτιστα, την αξία της ίδιας της 
ζωής –όχι ως κάτι δεδομένο κι αυτονόητο, αλλά ως 

∆ιαγώνιοι στον Χώρο 1922-23. 
Ακουαρέλα, κιμωλία και χαρτί σε χαρτί

20.8×24.4 cm

1 «ἀλλ᾿ ἢ ὡσεὶ χνοῦς, ὃν ἐκρίπτει ὁ ἄνεμος ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.» (Ψλ 1, 4). Οι μεταφράσεις όλων των ψαλμικών
αποσπασμάτων στο κείμενο προέρχονται από την «Αγία Γραφή» σε έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας.
2 «καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων, ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ, 

καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀποῤῥυήσεται· καὶ πάντα, ὅσα ἂν ποιῇ, κατευοδωθήσεται.» (Ψλ 1, 3).
3 «καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυκτός.» (Ψλ 1, 2).
4 Στο Νεογράφημα οι λέξεις «μαθητές» και «καθηγητές» αναφέρονται αντίστοιχα σε μαθητές και μαθήτριες,
καθηγητές και καθηγήτριες.
5 Ηράκλειτος, fragmentum B 123

ανακάλυψη6 και ως δώρο. Κι ύστερα, να μας 
μιλήσει για την αξία της ανθρώπινης θέλησης μα 
και της ταπεινότητας7.  

Στο 25ο τεύχος του Νεογραφήματος, χάρη στην 
ευγενική παραχώρηση και άδεια, που τόσο 
γενναιόδωρα μας παραχώρησε η κυρία Μαρία 
Τσαντσάνογλου, Αναπληρώτρια Γενική ∆ιευθύντρια 
του MOMus και ∆ιευθύντρια του 
MOMus-Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή 
Κωστάκη, κοσμείται με έργα του Ιβάν Κλιούν από 
την έκθεση που οργάνωσε το Μουσείο με τον τίτλο 
«Ιβάν Κλιούν. Υπερβατικά τοπία. Ιπτάμενα γλυπτά. 
Φωτεινές σφαίρες» στη Μονή Λαζαριστών 
(02.07.2021–29.4.2022).  

Η ζωγραφική παρουσία των έργων του Ιβάν 
Βασιλίεβιτς Κλιούν (1873-1943), ενός από τους 
σημαντικότερους εκπροσώπους της ρωσικής 
πρωτοπορίας, σε ένα τεύχος αφιερωμένο στην 
επιστήμη μόνο ασύμβατη δεν είναι. Η οικειότητα 
των έργων του Ιβάν Κλιούν με την προσφορά της 
επιστήμης στη ζωή –αν μη τι άλλο– προοιωνίζεται 
μια ενδιαφέρουσα και ουσιαστική συνομιλία, όπως 
το έχει εγγράψει και ο ποιητής Νίκος Καρούζος στο 
«Πιστεύω»8 του:  

Κι ἄν εἶναι βαθιὰ πεπρωμένος ὁ Ποιητής,  
ἐκφράζει τὸ ἀνεξήγητο τοῦ ἐξηγητοῦ·  

τυγχάνει νόμιμος διάδοχος τοῦ ἐπιστήμονα 
καὶ προκάτοχός του.  

Ο ίδιος ο Κλιούν, άλλωστε, έλεγε για τον εαυτό 
του: «δεν είμαι ένας ζωγράφος, αλλά κάτι σαν 
μηχανικός της τέχνης»9. Ζωγράφος αναλυτικός και 
δάσκαλος μεθοδικός, ήταν επίσης προσεκτικός 
μελετητής των σύγχρονών του θεωριών για το 
φως και το χρώμα, όπως του νομπελίστα χημικού 
Βίλχελμ Όστβαλντ και του πατέρα της κβαντικής 
θεωρίας Μαξ Πλανκ. Γι’ αυτό και αποφαίνεται: 

«Όλα είναι φως. Χωρίς φως δεν υπάρχει χρώμα.»10. 
Κατορθώνει έτσι και αποτυπώνει κάποτε στα έργα του τη 
Ζωή έξω από το παροδικό της σχήμα –αυτό που «σαν 
το λουλούδι μαραίνεται και σαν το όνειρο σβήνει»11– 
να πάλλεται χρωματιστή και να αιωρείται ανάλαφρη 
«μεταξύ ουρανού και γης»12 χάρη την καταλυτική 
παρουσία του φωτός. Εκείνου του φωτός, που γνωρίζει 
πώς να λεπτουργεί τον βίο και τα έργα όσων του 
παραδίδονται, όπως εξομολογείται ο ίδιος στο δικό του 
«Πιστεύω»13:  

Διύλισα τον εαυτό μου μες την τέχνη,
Απέρριψα την ιδέα των πραγμάτων,

Και η ζωή με χρώματα βαμμένη,
Έσπασε το κρύσταλλο του νου.

Δεν ξέρω πάθη στη ζωή μου,
Για μένα υπάρχουν μόνοχρώματα:

Που μέσα μου τα διαθλώ
Και τον ρυθμό τους αντανακλώ.

Κρύσταλλο είναι το μυαλό 
και πρίσμα η καρδιά μου

Και είμαι ολόκληρος, έτσι, διαφανής
Που της ζωής οι αποχρώσεις,

των εννοιών το χρώμα,
Απ’ άκρη σ’ άκρη με διαπερνούν.

 

Νεογράφημα 

6 «Τον ανεξέταστο βίο δεν έχει αξία να τον ζήσουμε». George Steiner, «Η ιδέα της Ευρώπης», εκδόσεις ∆ώμα 2021
7 «Όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος» και «Μια ήσυχη και ταπεινή ζωή φέρνει περισσότερη ευτυχία από το κυνήγι 
της επιτυχίας και τη συνεχή ανησυχία που αυτό συνεπάγεται», έγραφαν τα δύο σημειώματα που έδωσε ο Άλμπερτ 
Αϊνστάιν αντί φιλοδωρήματος στον ταχυδρόμο, που του παρέδωσε το μήνυμα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο 
Τόκιο, ότι του απονεμήθηκε το Νόμπελ Φυσικής το 1922.
8 Νίκος Καρούζος, «CREDO (ως είθισται να λέμε λατινιστί)». Από την ποιητική συλλογή «Λογική Μεγάλου Σχήματος»,
εκδόσεις Ερατώ 1989.
9 «Khudozhestvennye distsipliny, kak pedagogicheskii metod…». ∆ακτυλογραφημένο, σελ. 4, MOMus-Μουσείο
Μοντέρνας Τέχνης-Αρχείο Κωστάκη. Βλέπε Kliun. Moi put' v iskusstve, σ. 428.
10 Βλέπε το κείμενο της Μαρίας Τσαντσάνογλου «Ο Ιβάν Κλιούν στη συλλογή και το αρχείο Κωστάκη του MOMus 
Moυσείου Μοντέρνας Τέχνης», σελ. 38 από τον κατάλογο που εκδόθηκε με αφορμή την έκθεση «Ιβάν Κλιούν.
Υπερβατικά τοπία. Ιπτάμενα γλυπτά. Φωτεινές σφαίρες». Η θέση αυτή του Κλιούν περιγράφεται στο κείμενο «Φως»
(αρχές δεκαετίας 1920) που φυλάσσεται στο Αρχείο Χαρτζίεφ του Μουσείου Στέντελικ στο Άμστερνταμ.
∆ημοσιεύτηκε στο βιβλίο: Αντρέι Σαραμπιάνοφ (επιμ.) Ivan Kliun: Moi Put’ v Iskusstve (Ιβάν Κλιούν: Ο δρόμος μου
στην τέχνη), εκδόσεις RA, Μόσχα, 1999, σελ. 361.
11 «Ὡς ἄνθος μαραίνεται καὶ ὡς ὄναρ παρέρχεται». Από τροπάριο του όρθρου του Σαββάτου των Κεκοιμημένων.
12 Σύμφωνα με την τολμηρή –αλλά τόσο εύστοχη!– μεταφορά της Μαρίας Κωστάκη στο κείμενό της «Ιβάν Κλιούν.
Από τον συμβολισμό στη μη-αντικειμενική δημιουργία», σελ. 49 από τον κατάλογο ό.π.
13 Ιβάν Κλιούν, «CREDO», 1923. ∆ακτυλογραφημένη σελίδα, ΜΟΜus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Αρχείο Κωστάκη.



Η απόφαση να αφιερώσουμε το 25ο τεύχος στην 
προσφορά της επιστήμης στη ζωή και στον πολιτισμό 
του ανθρώπου, πάρθηκε κατά το κρίσιμο διάστημα της 
πανδημίας. Όπως συμβαίνει σε όλες τις κρίσεις, έτσι 
και με την πανδημία δοκιμάστηκαν και ζυγίστηκαν όλοι 
αλλά και όλα όσα μέχρι τότε θεωρούνταν «κανονικά» 
ή και αυτονόητα. Τότε, λοιπόν, ήταν που εξαχνώθηκαν 
«σαν το άχυρο, που ο αέρας το σκορπίζει από 
προσώπου γης»1 πολλοί από εκείνους που, με τη 
θορυβώδη παρουσία τους, μονοπωλούσαν το 
ενδιαφέρον ενός φιλοθεάμονος κοινού. Τότε ήταν, 
που το βλέμμα όλων στράφηκε και 
ανακάλυψε –όχι χωρίς έκπληξη και 
σίγουρα με ανακούφιση λυτρωτική– 
ένα άλλο.. “είδος” ανθρώπων, των 
επιστημόνων: αυτών των μειλίχιων, 
στοχαστικών, ευαίσθητων μα και 
στιβαρών στη διαχείριση της κρίσης, 
που «σαν τα δέντρα, που είναι 
φυτεμένα εκεί που τρέχουν τα νερά, 
δίνουν τους καρπούς τους στον 
καιρό τους· το φύλλωμά τους δεν 
μαραίνεται ποτέ και πετυχαίνουν το 
καθετί που κάνουν.»2. Αυτοί, οι 
άνθρωποι της επιστήμης, αδιάλειπτα 
(«μέρα νύχτα»3 κατά το ψαλμικό 
λόγιο) προσηλωμένοι στη μελέτη, 
στον στοχασμό και στην έρευνα, 
πήραν το τιμόνι στα χέρια τους, 
πάλεψαν με τον πανδημικό ιό, συμπαραστάθηκαν με 
αυταπάρνηση στους ασθενούντες, καθοδήγησαν με 
σύνεση την κοινωνία, θωράκισαν την ανθρωπότητα με 
το εμβόλιο και, όταν η κατάσταση εξομαλύνθηκε, 
αποτραβήχτηκαν ήσυχα κι άφησαν το φωτεινό 
παράδειγμά τους να μας εμπνέει.  

Το να στρέψουμε, επομένως, με το αφιέρωμα του 25
ου τεύχους από την αρχή της σχολικής χρονιάς το 
βλέμμα και το ενδιαφέρον των μαθητών4 μας στους 
ανθρώπους της επιστήμης και στη στάση ζωής τους, 
ήταν η ελάχιστη –αλλά επιβεβλημένη από τα έργα και 
την προσφορά τους– οφειλή και ανταπόδοση. 

Στο στοχαστικό παιχνίδι 
του εξηγητού και του ανεξήγητου 

Ακολουθώντας τον κανόνα, μέσα από τον οποίο 
παράγονται τα κείμενα που τελικά συνθέτουν κάθε 
τεύχος στο «Νεογράφημα», οι καθηγητές του 
Σχολείου με τη διδασκαλία τους άνοιξαν μονοπάτια 
στη σκέψη και διεύρυναν τους ορίζοντες των 
μαθητών. Με την καθοδήγησή τους, οι μαθητές μας 
μελέτησαν, παρατήρησαν, έκριναν και συνομίλησαν 
με επιστήμονες για τα κατορθώματα της επιστήμης, 
πιάνοντας το νήμα από τις πηγές μέχρι και τις 
προοπτικές της. Καρπός του εγχειρήματος είναι τα 
κείμενα του αφιερώματος σε δώδεκα ενότητες, που 

εκτείνεται σε μια ευρύτατη 
χρονικά επισκόπηση: αρχίζει από 
τα Ασκληπιεία της Αρχαίας 
Ελλάδας και την Αλεξάνδρεια 
των ελληνιστικών χρόνων, περνά 
από την Αναγέννηση και φτάνει 
στο παρόν, χωρίς να παραλείψει 
να ψυχανεμιστεί και το εγγύς 
μέλλον. Τα κείμενα των παιδιών 
άλλοτε αποτυπώνουν τον 
θαυμασμό για τον αγώνα 
κατάκτησης της γνώσης, με 
αναφορές σε κορυφαίες στιγμές 
και πρόσωπα της επιστημονικής 
διαδρομής, και άλλοτε 
προσεγγίζουν πιο κριτικά τις 
προοπτικές των επιστημονικών 

προτάσεων και εφαρμογών (όπως είναι η τεχνητή 
νοημοσύνη) που προκαλούν θάμβος, αλλά και 
εύλογο προβληματισμό.  

Από μία άποψη η επιστήμη είναι η πιο ανιδιοτελής 
αλλά και φιλοσοφημένη αντίδραση του ανθρώπου 
σε αυτό το συμπαντικό παιχνίδι, στο οποίο τον καλεί 
να προσέλθει η Φύση. Αυτή, που αγαπά να κρύβεται 
(«φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ»5), ώστε να 
ενεργοποιήσει μέσα μας την περιέργεια και την 
απορία κι έτσι να μας εισάγει στον κόσμο της 
σοφίας. Και να μας διδάξει τι, άραγε, μέσα από 
αυτό το παιχνίδι; Πρώτιστα, την αξία της ίδιας της 
ζωής –όχι ως κάτι δεδομένο κι αυτονόητο, αλλά ως 

∆ιαγώνιοι στον Χώρο 1922-23. 
Ακουαρέλα, κιμωλία και χαρτί σε χαρτί

20.8×24.4 cm

1 «ἀλλ᾿ ἢ ὡσεὶ χνοῦς, ὃν ἐκρίπτει ὁ ἄνεμος ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.» (Ψλ 1, 4). Οι μεταφράσεις όλων των ψαλμικών
αποσπασμάτων στο κείμενο προέρχονται από την «Αγία Γραφή» σε έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας.
2 «καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων, ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ, 

καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀποῤῥυήσεται· καὶ πάντα, ὅσα ἂν ποιῇ, κατευοδωθήσεται.» (Ψλ 1, 3).
3 «καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυκτός.» (Ψλ 1, 2).
4 Στο Νεογράφημα οι λέξεις «μαθητές» και «καθηγητές» αναφέρονται αντίστοιχα σε μαθητές και μαθήτριες,
καθηγητές και καθηγήτριες.
5 Ηράκλειτος, fragmentum B 123

ανακάλυψη6 και ως δώρο. Κι ύστερα, να μας 
μιλήσει για την αξία της ανθρώπινης θέλησης μα 
και της ταπεινότητας7.  

Στο 25ο τεύχος του Νεογραφήματος, χάρη στην 
ευγενική παραχώρηση και άδεια, που τόσο 
γενναιόδωρα μας παραχώρησε η κυρία Μαρία 
Τσαντσάνογλου, Αναπληρώτρια Γενική ∆ιευθύντρια 
του MOMus και ∆ιευθύντρια του 
MOMus-Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή 
Κωστάκη, κοσμείται με έργα του Ιβάν Κλιούν από 
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Δεν ξέρω πάθη στη ζωή μου,
Για μένα υπάρχουν μόνοχρώματα:

Που μέσα μου τα διαθλώ
Και τον ρυθμό τους αντανακλώ.
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των εννοιών το χρώμα,
Απ’ άκρη σ’ άκρη με διαπερνούν.

 

Νεογράφημα 

6 «Τον ανεξέταστο βίο δεν έχει αξία να τον ζήσουμε». George Steiner, «Η ιδέα της Ευρώπης», εκδόσεις ∆ώμα 2021
7 «Όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος» και «Μια ήσυχη και ταπεινή ζωή φέρνει περισσότερη ευτυχία από το κυνήγι 
της επιτυχίας και τη συνεχή ανησυχία που αυτό συνεπάγεται», έγραφαν τα δύο σημειώματα που έδωσε ο Άλμπερτ 
Αϊνστάιν αντί φιλοδωρήματος στον ταχυδρόμο, που του παρέδωσε το μήνυμα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο 
Τόκιο, ότι του απονεμήθηκε το Νόμπελ Φυσικής το 1922.
8 Νίκος Καρούζος, «CREDO (ως είθισται να λέμε λατινιστί)». Από την ποιητική συλλογή «Λογική Μεγάλου Σχήματος»,
εκδόσεις Ερατώ 1989.
9 «Khudozhestvennye distsipliny, kak pedagogicheskii metod…». ∆ακτυλογραφημένο, σελ. 4, MOMus-Μουσείο
Μοντέρνας Τέχνης-Αρχείο Κωστάκη. Βλέπε Kliun. Moi put' v iskusstve, σ. 428.
10 Βλέπε το κείμενο της Μαρίας Τσαντσάνογλου «Ο Ιβάν Κλιούν στη συλλογή και το αρχείο Κωστάκη του MOMus 
Moυσείου Μοντέρνας Τέχνης», σελ. 38 από τον κατάλογο που εκδόθηκε με αφορμή την έκθεση «Ιβάν Κλιούν.
Υπερβατικά τοπία. Ιπτάμενα γλυπτά. Φωτεινές σφαίρες». Η θέση αυτή του Κλιούν περιγράφεται στο κείμενο «Φως»
(αρχές δεκαετίας 1920) που φυλάσσεται στο Αρχείο Χαρτζίεφ του Μουσείου Στέντελικ στο Άμστερνταμ.
∆ημοσιεύτηκε στο βιβλίο: Αντρέι Σαραμπιάνοφ (επιμ.) Ivan Kliun: Moi Put’ v Iskusstve (Ιβάν Κλιούν: Ο δρόμος μου
στην τέχνη), εκδόσεις RA, Μόσχα, 1999, σελ. 361.
11 «Ὡς ἄνθος μαραίνεται καὶ ὡς ὄναρ παρέρχεται». Από τροπάριο του όρθρου του Σαββάτου των Κεκοιμημένων.
12 Σύμφωνα με την τολμηρή –αλλά τόσο εύστοχη!– μεταφορά της Μαρίας Κωστάκη στο κείμενό της «Ιβάν Κλιούν.
Από τον συμβολισμό στη μη-αντικειμενική δημιουργία», σελ. 49 από τον κατάλογο ό.π.
13 Ιβάν Κλιούν, «CREDO», 1923. ∆ακτυλογραφημένη σελίδα, ΜΟΜus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Αρχείο Κωστάκη.



Σχετικά με το πρόβλημα της σύνθεσης: κατασκευή σύμφωνα  με τις αρχές της διακόσμησης  και της οργανικότητας 1942. 
Ακουαρέλα και γκουάς σε χαρτί 
36.9×47.3 cm Α
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Ας εμπιστευτούμε την επιστήμη! 
Κωνσταντίνα Οικονόμου 

 

 

Κυρίες και κύριοι, 
Είναι αδιαμφισβήτητο πως στην πορεία των αιώνων συντελέστηκαν ραγδαίες αλλαγές που συνέβαλαν 
αποτελεσματικά στην πρόοδο της ανθρωπότητας. Όμως, ο άνθρωπος, όσο φιλοπερίεργο ον και να είναι, 
συχνά δυσκολεύεται να εμπιστευτεί το καινούργιο, το επαναστατικό ή το πρωτόγνωρο. Γι’ αυτό βρίσκομαι 
σήμερα ενώπιόν σας, προκειμένου να σας απευθύνω μία σαφή προτροπή: να εμπιστευτούμε την επιστήμη και τα 
επιτεύγματά της.  

Έχετε άραγε αναρωτηθεί ποια είναι η αποστολή και ο ρόλος της επιστήμης στη ζωή μας; Πίσω από τους οκτώ 
χαρακτήρες της λέξης «επιστήμη» κρύβεται το σύνολο της γνώσης που έχει κατακτηθεί, ως απόρροια των 
μεθοδικών ερευνών των επιστημόνων που βασίζονται στην παρατήρηση, στην υπόθεση και στο πείραμα, 
προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή και αξιόπιστα συμπεράσματα. Αγαπητό κοινό, η επιστήμη είναι αυτή που 
εγγυάται ένα καλύτερο μέλλον, είναι αυτή που διασφαλίζει τις βέλτιστες συνθήκες διαβίωσης των πολιτών του 
πλανήτη μας, ενώ ακόμα αποτελεί τη βάση για την εξέλιξη της κοινωνίας μας. Άλλωστε, «η επιστήμη του σήμερα 
είναι η τεχνολογία του αύριο», όπως επισημαίνει ο Ουγγροαμερικανός πυρηνικός φυσικός Edward Teller.  

 Κυρίες και κύριοι, φανταστείτε πώς θα ήταν οι ζωές μας χωρίς την ύπαρξη του διαδικτύου. Ή μάλλον σκεφτείτε 
πώς θα ήταν οι ζωές μας, εάν δεν υπήρχαν τα ιατρικά μέσα παρασκευής των εμβολίων για την καταπολέμηση 
των θανατηφόρων ιών. Το διαδίκτυο, η σύγχρονη ιατρική, η τεχνητή νοημοσύνη και δεκάδες άλλα επιστημονικά 
επιτεύγματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονής μας πραγματικότητας, διότι μόλις πριν από μερικές 
δεκαετίες ευσυνείδητοι πολίτες εμπιστεύτηκαν το πρωτόγνωρο που τους παρουσίασαν οι επιστήμονες και οι 
ειδικοί στον τομέα τους. 

Επιπροσθέτως, δεν θα μπορούσα να παραλείψω το γεγονός πως η επιστήμη είναι αυτή που μπορεί να μας 
προσφέρει ρεαλιστικές λύσεις για την πληθώρα των προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει ο πλανήτης 
μας. Κλιματική αλλαγή, εξάντληση των ενεργειακών αποθεμάτων, φτώχεια, έλλειψη πρόσβασης στην 
εκπαίδευση, ανεπάρκεια φυσικών πόρων είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που ταλανίζουν τα κράτη του 21
ου αιώνα. Αντί, όμως, να στεκόμαστε στην απαρίθμηση των προβλημάτων, ας εμπιστευτούμε την επιστήμη, για 
την επίλυση αυτών. 

Αναντίρρητα, η επιστήμη καλείται να ενισχύσει το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων, στοχεύοντας στην 
καταπολέμηση των προκαταλήψεων, της μισαλλοδοξίας και του φανατισμού. Η δυνατότητα, άλλωστε, να 
επιτευχθούν καλύτερες συνθήκες κοινωνικής συνύπαρξης, εξαρτάται από τον βαθμό της πνευματικής και ηθικής 
ωρίμανσης των πολιτών.  

Αγαπητό κοινό, ακόμη και αν χρειάζεται να ξεπεράσουμε τις προσωπικές μας ανασφάλειες, ας εμπιστευτούμε 
την επιστήμη για την ευημερία και την ευδαιμονία της ανθρωπότητας! Ολοκληρώνοντας την ομιλία μου, θα 
ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της επιστήμης και τη δύναμή της να 
ξεπερνά οποιοδήποτε εμπόδιο βρεθεί στον δρόμο της, αναφέροντάς σας τα λόγια του Goethe, του σπουδαίου 
Γερμανού ποιητή: «Η επιστήμη και η τέχνη ανήκουν σε όλο τον κόσμο και μπροστά τους εξαφανίζονται όλα τα 
σύνορα.». 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 

Ο προτρεπτικός λόγος της μαθήτριας Κωνσταντίνας Οικονόμου 
προετοιμάστηκε, συντάχθηκε και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Ομίλου 

Ρητορικής της Β΄ Γυμνασίου, με υπεύθυνη καθηγήτρια 
τη φιλόλογο Ελένη Κόντα.  
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Χωρίς τίτλο
1924. Γκουάς, χρωματιστό μολύβι και μολύβι σε χαρτί
14.5×11.3 cm

Θεουργική ιατρική, το πέρασμα από τη μαγεία στην επιστήμη 

Τα κείμενα γράφτηκαν στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο 
«Θεουργική ιατρική, το πέρασμα από τη μαγεία στην επιστήμη», και 
υπεύθυνες καθηγήτριες τη φιλόλογο Μαρία Φωτίου και τη βιολόγο Όλγα 
Ντίνα. 
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Θεουργική ιατρική, το πέρασμα από τη 
μαγεία στην επιστήμη 

Νικόλας Λάγιος, Κωνσταντίνα Οικονόμου, Μακρίνα Σαββουλίδου 

 

Με την πάροδο του χρόνου η χειρουργική έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη εξέλιξη. Για να καταλάβουμε ωστόσο την 
αληθινή αξία της, θα πρέπει να γυρίσουμε πολλούς αιώνες πίσω. Τότε που η χειρουργική πρακτική -και 
γενικότερα ο κλάδος της ιατρικής- διέφερε σε πολύ μεγάλο βαθμό από σήμερα. Μάλιστα, χαρακτηριζόταν ως 
μαγική, θεουργική ιατρική. Οι περισσότερες επεμβάσεις λάμβαναν χώρο στα Ασκληπιεία, τα οποία είχαν 
άμεση σχέση με τον θεό-θεραπευτή Ασκληπιό. Στη θεολογία του Ασκληπιού αναφέρεται ότι, νέος ακόμα δίπλα 
στον πατέρα του Απόλλωνα και στον Κένταυρο Χείρωνα, ο θεός κατάφερε να αναπτύξει την χειρουργική τέχνη. 

 Η ενασχόληση με χειρουργικές επεμβάσεις μαρτυρείται ήδη από τον 15ο αιώνα π.Χ., με βάση ευρήματα 
χειρουργικών εργαλείων σε τάφο στο Ναύπλιο. Η πρώτη σαφής ένδειξη χειρουργικής επέμβασης 
χρονολογείται κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μία γυναίκα ασθενής είχε ταινία και θέλοντας 
να απαλλαγεί από τα βάσανά της κατέφυγε στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου. Εκεί, μετά από κάποιες 
αποτυχημένες προσπάθειες των ιατρών, με τη βοήθεια του Ασκληπιού, κατάφερε να θεραπευτεί. Το 
συγκεκριμένο θαύμα καταγράφηκε στη στήλη θαυμάτων του Ασκληπιού, ενώ σώζεται πληθώρα επιπλέον 
θαυμαστών διηγήσεων, οι οποίες ήταν καταγεγραμμένες στις στήλες της Επιδαύρου.  

 Τα Ασκληπιεία ήταν δομημένα έτσι ώστε ο ασθενής να περνάει ήρεμο χρόνο μόνος του, πριν από κάθε ιατρική 
διαμεσολάβηση. Οι χώροι αυτοί διέθεταν αρκετά κτήρια για την κάλυψη των ψυχικών και σωματικών αναγκών 
των ασθενών, όπως θέατρα, εστιατόρια κ.ά. Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε χειρουργικής επέμβασης 
στα Ασκληπιεία, ήταν απαραίτητο να πραγματοποιηθούν θυσίες πριν τη θεραπεία. Σε πρώτο στάδιο λάμβαναν 
χώρα οι θυσίες ζώων προς τον θεό και ακολουθούσε η παραχώρηση κοινού δείπνου θεού-πιστών (θεοξένια), 
πάντα με τη συμβολή του νερού, ως του κύριου καθαρτικού και αναζωογονητικού μέσου.  

Η χειρουργική στα Ασκληπιεία 
Νικόλας Λάγιος 

 Λίγο πριν λάβει χώρο η χειρουργική επέμβαση, ο ασθενής λουζόταν σε ειδικά διαμορφωμένα λουτρά, τα 
οποία περιλάμβαναν νερό που ανάβλυζε μέσα από το άγαλμα του θεού. Στη συνέχεια, γινόταν η εγκοίμιση, 
πρακτική που θυμίζει πολύ τη νάρκωση των σημερινών ασθενών. Τα κτήρια μέσα στα οποία πραγματοποιούταν 
η εγκοίμιση ήταν γνωστά ως Άβατα, δηλαδή μη προσβάσιμα σε όσους δεν εμπλέκονταν στη διαδικασία. Οι 
μόνοι που μπορούσαν να εισέλθουν σε αυτούς τους χώρους ήταν ο ασθενής, ο Ασκληπιός και οι βοηθοί του. 
Μια πληθώρα ομόφωνων μαρτυριών αναφέρει ότι στον ύπνο των ασθενών εμφανιζόταν ο θεός, που είτε τους 
θεράπευε είτε τους συμβούλευε ως προς τον τρόπο θεραπείας τους. 

Οι πληροφορίες από τους μεταγενέστερους χρόνους είναι όλο και πιο ρεαλιστικές ως προς τον τρόπο 
πραγματοποίησης αυτών των επεμβάσεων. Πολλές πηγές αναφέρουν ακριβέστατα το πρόβλημα των ασθενών 
και περιγράφουν με λεπτομέρειες τις διαδικασίες που χρειάστηκαν για τη θεραπεία του. Για παράδειγμα, 
περιγράφεται μια περίπτωση ασθενούς, που είχε έλκος στο στομάχι και στον οποίο ο ίδιος ο Ασκληπιός έσκισε 
όλη την κοιλιά και αφαίρεσε το έλκος. Ωστόσο, εδώ πιθανόν κρύβεται η συμβολή των ιερέων στην 
πραγματοποίηση της χειρουργικής επέμβασης. Σε αντίστοιχες διηγήσεις φαίνεται η ανάπτυξη της πρακτικής της 
αμοιβής για τη θεραπεία, καθώς ο θεός ζητούσε κάποιο αντάλλαγμα για την ίαση, με σκοπό τη συντήρηση του 
θεραπευτηρίου.  

 Την πραγματοποίηση όλων αυτών των επεμβάσεων μαρτυρούν, επίσης, σχετικά ιατρικά εργαλεία που βρέθηκαν 
σε πολλά Ασκληπιεία και κάποιες χειρουργικές παραστάσεις. Μπορεί η άσκηση της χειρουργικής εκείνα τα 
χρόνια να αποτελούσε κατά κύριο λόγο θρησκευτική τελετουργία, ωστόσο έθεσε τα θεμέλια για τη ραγδαία 
ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου της Ιατρικής, που οδήγησε στη σωτηρία πάρα πολλών ανθρωπίνων ζωών.  
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αληθινή αξία της, θα πρέπει να γυρίσουμε πολλούς αιώνες πίσω. Τότε που η χειρουργική πρακτική -και 
γενικότερα ο κλάδος της ιατρικής- διέφερε σε πολύ μεγάλο βαθμό από σήμερα. Μάλιστα, χαρακτηριζόταν ως 
μαγική, θεουργική ιατρική. Οι περισσότερες επεμβάσεις λάμβαναν χώρο στα Ασκληπιεία, τα οποία είχαν 
άμεση σχέση με τον θεό-θεραπευτή Ασκληπιό. Στη θεολογία του Ασκληπιού αναφέρεται ότι, νέος ακόμα δίπλα 
στον πατέρα του Απόλλωνα και στον Κένταυρο Χείρωνα, ο θεός κατάφερε να αναπτύξει την χειρουργική τέχνη. 

 Η ενασχόληση με χειρουργικές επεμβάσεις μαρτυρείται ήδη από τον 15ο αιώνα π.Χ., με βάση ευρήματα 
χειρουργικών εργαλείων σε τάφο στο Ναύπλιο. Η πρώτη σαφής ένδειξη χειρουργικής επέμβασης 
χρονολογείται κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μία γυναίκα ασθενής είχε ταινία και θέλοντας 
να απαλλαγεί από τα βάσανά της κατέφυγε στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου. Εκεί, μετά από κάποιες 
αποτυχημένες προσπάθειες των ιατρών, με τη βοήθεια του Ασκληπιού, κατάφερε να θεραπευτεί. Το 
συγκεκριμένο θαύμα καταγράφηκε στη στήλη θαυμάτων του Ασκληπιού, ενώ σώζεται πληθώρα επιπλέον 
θαυμαστών διηγήσεων, οι οποίες ήταν καταγεγραμμένες στις στήλες της Επιδαύρου.  

 Τα Ασκληπιεία ήταν δομημένα έτσι ώστε ο ασθενής να περνάει ήρεμο χρόνο μόνος του, πριν από κάθε ιατρική 
διαμεσολάβηση. Οι χώροι αυτοί διέθεταν αρκετά κτήρια για την κάλυψη των ψυχικών και σωματικών αναγκών 
των ασθενών, όπως θέατρα, εστιατόρια κ.ά. Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε χειρουργικής επέμβασης 
στα Ασκληπιεία, ήταν απαραίτητο να πραγματοποιηθούν θυσίες πριν τη θεραπεία. Σε πρώτο στάδιο λάμβαναν 
χώρα οι θυσίες ζώων προς τον θεό και ακολουθούσε η παραχώρηση κοινού δείπνου θεού-πιστών (θεοξένια), 
πάντα με τη συμβολή του νερού, ως του κύριου καθαρτικού και αναζωογονητικού μέσου.  

Η χειρουργική στα Ασκληπιεία 
Νικόλας Λάγιος 

 Λίγο πριν λάβει χώρο η χειρουργική επέμβαση, ο ασθενής λουζόταν σε ειδικά διαμορφωμένα λουτρά, τα 
οποία περιλάμβαναν νερό που ανάβλυζε μέσα από το άγαλμα του θεού. Στη συνέχεια, γινόταν η εγκοίμιση, 
πρακτική που θυμίζει πολύ τη νάρκωση των σημερινών ασθενών. Τα κτήρια μέσα στα οποία πραγματοποιούταν 
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Θεραπεία στο Ασκληπιείο 
Μακρίνα Σαββουλίδου 

 
Εκεί όπου το θείο συναντά τα χέρια των θνητών, ώστε να αποκατασταθεί το ύψιστο αγαθό της υγείας, βρίσκεται 
ένα κτήριο: το Ασκληπιείο. Είναι το μέρος όπου η θρησκεία και η επιστήμη, η δεισιδαιμονία και ο ορθολογισμός, 
οι θεϊκές δυνάμεις και οι ανθρώπινες συγκλίνουν. Αποτελεί θαυμαστό δημιούργημα των προγόνων μας, οι 
οποίοι αποσκοπούσαν στην ψυχική και στη σωματική θεραπεία του πάσχοντα. Το θέατρο, η μουσική, και οι 
πρώιμες μορφές λογοτεχνίας χρησιμοποιούνταν για να οδηγήσουν στην αποκατάσταση της υγείας. Πώς 
γινόταν όμως αυτό; Ποια μέσα είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, ώστε να λειτουργήσουν ένα αρχαίο νοσοκομείο; Για 
να καταλάβει κανείς την κατάσταση του υγειονομικού συστήματος στην Ελλάδα δύο χιλιετίες πίσω, μπορεί μόνο 
να επιχειρήσει ένα νοητό ταξίδι στην εποχή. 

 Η θεραπεία ξεκινούσε με ένα τελετουργικό δείπνο. Ουσιαστικά ο ασθενής παρέθετε ένα γεύμα προς τον θεό 
Ασκληπιό και τη γυναίκα του Ηπιόνη, ώστε να κερδίσει την εύνοιά τους. Αυτό είναι και ένα από τα πρώτα είδη 
«θείας μετάληψης», αφού η συμμετοχή σε κοινό δείπνο με τον γιο του Απόλλωνα αποτελούσε ιερή πράξη και 
παρείχε στον ασθενή ανανέωση και μακαριότητα (Σταμπολίδης-Τασούλας, 2014). Όλα καλά ως εδώ, όμως 
–αφού ο Ασκληπιός τύχαινε συχνά να απουσιάζει από το ιερό– πώς μεταλάμβανε το ίδιο έδεσμα με τον 
θνητό; Η «θεία μοίρα», το κομμάτι του σφαχταριού που ήταν προορισμένο για εκείνον, τοποθετούνταν μπροστά 
στο άγαλμά του. 

Σειρά είχε το λουτρό. Μπάνιο στο Ασκληπιείο; Ίσως αναρωτιέστε, γιατί οι Αρχαίοι Έλληνες το θεωρούσαν 
μέρος της θεραπείας. Αν σκεφτούμε και αναλύσουμε τα έργα τους, καταλαβαίνουμε ότι η κάθαρση κατείχε 
πρωταγωνιστικό ρόλο σε ποικίλους τομείς. Ακόμη και στο θέατρο, ο θεατής οδηγείται στην «τῶν τοιούτων 
παθημάτων κάθαρσιν», σύμφωνα με τον αριστοτελικό ορισμό της τραγωδίας. Έτσι λοιπόν, δίπλα στο 
Εγκοιμητήριο, το ιερό όπου ο ασθενής αναισθητοποιούνταν και υποβάλλονταν στη θεραπεία, βρισκόταν ένα 
λουτρό. Αξιοθαύμαστο είναι το γεγονός ότι το νερό στην πηγή αυτή, διοχετεύονταν μέσα από μολύβδινους 
σωλήνες που διέτρεχαν ένα χάλκινο άγαλμα του θεού Ασκληπιού, ενισχύοντας τις παγανιστικές πεποιθήσεις 
για την αναγεννητική ιδιότητά του (Σταμπολίδης-Τασιούλας, 2014). 

Πλησιάζουμε στην εγκοίμηση. Ο ασθενής έπρεπε να περιέλθει σε μια κατάσταση ψυχικής ηρεμίας και δεν 
υπήρχε πιο αποτελεσματικός τρόπος να το κάνει, παρά με την ανάγνωση των πολυπληθών θαυμάτων του 
Ασκληπιού, που ήταν χαραγμένα σε μαρμάρινες στήλες ή συγκεντρωμένα σε βιβλιοθήκες του ναού. Η 
διαδικασία αυτή αναφέρεται συχνά ως «αυθυποβολή» (Σταμπολίδης-Τασούλας, 2014)· εθελούσια, δηλαδή, 
υποβολή μίας έμμονης ιδέας ή σκέψης κάποιου στον εαυτό του.  

Μετά από αυτή τη χρονοβόρα διαδικασία, ο πάσχων προχωρούσε στη νυχτερινή θυσία και εισέρχονταν στο 
περιβόητο Εγκοιμητήριο ή Άβατο, χώρο μυστηριακό και λειτουργικό. Εκεί κοιμόταν κατά γης, πάνω στο δέρμα 
από το ζώο που θυσίασε. Στη στοά αυτή, μακριά από τα αδιάκριτα μάτια, προσδοκούσε τη θεραπεία του. Ο θεός 
ή κάποιο από τα ιερά του ζώα εμφανιζόταν στο όνειρό του και τον θεράπευε ή του έδειχνε τον τρόπο, ώστε να 
το κάνει μόνος του. Έτσι, όταν την επόμενη μέρα ξυπνούσε, ήταν εντελώς υγιής. 

Η επικοινωνία θεού-ανθρώπου ως μέσο για την εξασφάλιση της υγείας των Αρχαίων Ελλήνων διαφαίνεται 
στην περιγραφή της εγχείρησης. Ο ασθενής, έχοντας καταναλώσει ναρκωτικές και υπνωτικές ουσίες, όπως 
είναι η κάψα της παπαρούνας, που κοσμεί τμήματα του ιερού του Ασκληπιείου της Επιδαύρου, κοιμόταν βαθιά 
μέσα στο Εγκοιμητήριο. Εκεί ιερείς-θεραπευτές ή γιατροί αναλάμβαναν από απλές θεραπείες μέχρι επίπονες 
χειρουργικές επεμβάσεις, που απαιτούσαν την προαναφερθείσα νάρκωση.  

Μολονότι υπάρχουν άπειρες μαρτυρίες για τη θεραπεία θνητών από τον Ασκληπιό, η ανθρώπινη παρουσία 
φαίνεται να αποσιωπάται. Χειρουργικά εργαλεία της εποχής έχουν βρεθεί και φιλοξενούνται σε μουσεία της 
χώρας μας, οπότε οι εγχειρήσεις δεν χωρούν αμφισβήτηση. Επομένως, το συμπέρασμα των ερευνητών ήταν 
ότι κανείς δεν ρωτούσε τι συνέβαινε πραγματικά στο ιερό, από τον φόβο της προσβολής του θεού ή ίσως και 
της νέμεσης. 

 Βιβλιογραφία 
Σταμπολίδης Ν., Τασούλας Γ. (επιμ.), Ίασις. Υγεία, Νόσος, Θεραπεία. Από τον Όμηρο στον Γαληνό, Αθήνα 2014
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να επιχειρήσει ένα νοητό ταξίδι στην εποχή. 

 Η θεραπεία ξεκινούσε με ένα τελετουργικό δείπνο. Ουσιαστικά ο ασθενής παρέθετε ένα γεύμα προς τον θεό 
Ασκληπιό και τη γυναίκα του Ηπιόνη, ώστε να κερδίσει την εύνοιά τους. Αυτό είναι και ένα από τα πρώτα είδη 
«θείας μετάληψης», αφού η συμμετοχή σε κοινό δείπνο με τον γιο του Απόλλωνα αποτελούσε ιερή πράξη και 
παρείχε στον ασθενή ανανέωση και μακαριότητα (Σταμπολίδης-Τασούλας, 2014). Όλα καλά ως εδώ, όμως 
–αφού ο Ασκληπιός τύχαινε συχνά να απουσιάζει από το ιερό– πώς μεταλάμβανε το ίδιο έδεσμα με τον 
θνητό; Η «θεία μοίρα», το κομμάτι του σφαχταριού που ήταν προορισμένο για εκείνον, τοποθετούνταν μπροστά 
στο άγαλμά του. 

Σειρά είχε το λουτρό. Μπάνιο στο Ασκληπιείο; Ίσως αναρωτιέστε, γιατί οι Αρχαίοι Έλληνες το θεωρούσαν 
μέρος της θεραπείας. Αν σκεφτούμε και αναλύσουμε τα έργα τους, καταλαβαίνουμε ότι η κάθαρση κατείχε 
πρωταγωνιστικό ρόλο σε ποικίλους τομείς. Ακόμη και στο θέατρο, ο θεατής οδηγείται στην «τῶν τοιούτων 
παθημάτων κάθαρσιν», σύμφωνα με τον αριστοτελικό ορισμό της τραγωδίας. Έτσι λοιπόν, δίπλα στο 
Εγκοιμητήριο, το ιερό όπου ο ασθενής αναισθητοποιούνταν και υποβάλλονταν στη θεραπεία, βρισκόταν ένα 
λουτρό. Αξιοθαύμαστο είναι το γεγονός ότι το νερό στην πηγή αυτή, διοχετεύονταν μέσα από μολύβδινους 
σωλήνες που διέτρεχαν ένα χάλκινο άγαλμα του θεού Ασκληπιού, ενισχύοντας τις παγανιστικές πεποιθήσεις 
για την αναγεννητική ιδιότητά του (Σταμπολίδης-Τασιούλας, 2014). 

Πλησιάζουμε στην εγκοίμηση. Ο ασθενής έπρεπε να περιέλθει σε μια κατάσταση ψυχικής ηρεμίας και δεν 
υπήρχε πιο αποτελεσματικός τρόπος να το κάνει, παρά με την ανάγνωση των πολυπληθών θαυμάτων του 
Ασκληπιού, που ήταν χαραγμένα σε μαρμάρινες στήλες ή συγκεντρωμένα σε βιβλιοθήκες του ναού. Η 
διαδικασία αυτή αναφέρεται συχνά ως «αυθυποβολή» (Σταμπολίδης-Τασούλας, 2014)· εθελούσια, δηλαδή, 
υποβολή μίας έμμονης ιδέας ή σκέψης κάποιου στον εαυτό του.  

Μετά από αυτή τη χρονοβόρα διαδικασία, ο πάσχων προχωρούσε στη νυχτερινή θυσία και εισέρχονταν στο 
περιβόητο Εγκοιμητήριο ή Άβατο, χώρο μυστηριακό και λειτουργικό. Εκεί κοιμόταν κατά γης, πάνω στο δέρμα 
από το ζώο που θυσίασε. Στη στοά αυτή, μακριά από τα αδιάκριτα μάτια, προσδοκούσε τη θεραπεία του. Ο θεός 
ή κάποιο από τα ιερά του ζώα εμφανιζόταν στο όνειρό του και τον θεράπευε ή του έδειχνε τον τρόπο, ώστε να 
το κάνει μόνος του. Έτσι, όταν την επόμενη μέρα ξυπνούσε, ήταν εντελώς υγιής. 

Η επικοινωνία θεού-ανθρώπου ως μέσο για την εξασφάλιση της υγείας των Αρχαίων Ελλήνων διαφαίνεται 
στην περιγραφή της εγχείρησης. Ο ασθενής, έχοντας καταναλώσει ναρκωτικές και υπνωτικές ουσίες, όπως 
είναι η κάψα της παπαρούνας, που κοσμεί τμήματα του ιερού του Ασκληπιείου της Επιδαύρου, κοιμόταν βαθιά 
μέσα στο Εγκοιμητήριο. Εκεί ιερείς-θεραπευτές ή γιατροί αναλάμβαναν από απλές θεραπείες μέχρι επίπονες 
χειρουργικές επεμβάσεις, που απαιτούσαν την προαναφερθείσα νάρκωση.  

Μολονότι υπάρχουν άπειρες μαρτυρίες για τη θεραπεία θνητών από τον Ασκληπιό, η ανθρώπινη παρουσία 
φαίνεται να αποσιωπάται. Χειρουργικά εργαλεία της εποχής έχουν βρεθεί και φιλοξενούνται σε μουσεία της 
χώρας μας, οπότε οι εγχειρήσεις δεν χωρούν αμφισβήτηση. Επομένως, το συμπέρασμα των ερευνητών ήταν 
ότι κανείς δεν ρωτούσε τι συνέβαινε πραγματικά στο ιερό, από τον φόβο της προσβολής του θεού ή ίσως και 
της νέμεσης. 
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Χαμένος στα μάρμαρα της Επιδαύρου 
Κωνσταντίνα Οικονόμου 

Ο ουρανός φόρεσε τα καλά του, όταν οι πρώτες ηλιαχτίδες ξεπρόβαλαν διστακτικά, αγκαλιάζοντας τα 
γυαλιστερά μάρμαρα, τα οποία είχαν τοποθετηθεί επιδέξια στο υγρό από τα δάκρυα χωμάτινο έδαφος. Πριν 
ακόμη παραδώσει το χθες τη σκυτάλη του στο σήμερα, ο ξερός ήχος των κάτω άκρων ενός αδύνατου 
ανθρώπου ξυπνούσαν τη φύση, σημαίνοντας την έναρξη μιας νέας ημέρας. Τα πέλματα του νεαρού άνδρα 
χάιδευαν στοργικά το έδαφος, το οποίο υπέκυπτε στο βαθυγάλανο βλέμμα του. Τα τρεμάμενα χέρια του 
έβρισκαν στήριγμα στο ηλιοκαμένο πρόσωπο μιας όμορφης γυναίκας, της οποίας το νευρικό χαμόγελο έσβηνε 
στην ηρεμία του τοπίου. Ο λευκός χιτώνας της, ο οποίος τύλιγε αρμονικά το καλοσμιλεμένο κορμί της, είχε 
αρχίσει να χάνει τη λάμψη του, μα δεν αποτελούσε αντικείμενο ανησυχίας, καθώς κάτι άλλο ήταν αυτό που 
προκαλούσε τους βαρύγδουπους ατσάλινους χτύπους της καρδιάς της. Ο δρόμος που οδηγούσε στο 
Ασκληπιείο έμοιαζε ανηφορικός για τα δύο αυτά πρόσωπα, τα οποία –αναγνωρίζοντας τα χρυσά μάρμαρα της 
Επιδαύρου– αναστέναξαν. Μία ριπή ανέμου γέμισε τα καστανά μάτια της γυναίκας με δάκρυα, τα οποία 
απορρόφησε το αφυδατωμένο δέρμα της. Οι ακτίνες του ήλιου αποκάλυψαν το αγκάθι που τρυπούσε τον 
ψυχικό της κόσμο και κρυβόταν στα χέρια του νεαρού, του οποίου το χέρι κρατούσε σφιχτά. Οι φλέβες του 
αδύνατου άνδρα τύλιγαν το χέρι του σαν αναρριχόμενη τριανταφυλλιά, της οποίας τα άνθη ήταν μαραμένα. Το 
Ασκληπιείο της Επιδαύρου αποτελούσε το μόνο μέρος, όπου ο δύσμοιρος άνδρας μπορούσε να ζητήσει από 
τους θεούς να του επιστρέψουν την ψυχοσωματική του υγεία. 

Ο δρόμος άρχισε να πλαταίνει καθώς πλησίαζαν στο Ασκληπιείο. ∆ύο επιβλητικοί κίονες δέσποζαν στον 
ορίζοντα, ξύνοντας με το περίτεχνο κιονόκρανό τους τα σύννεφα. Όσο o ήλιος σκαρφάλωνε στον ουρανό, το 
πονεμένο βλέμμα του ταλαίπωρου άνδρα συναντούσε δεκάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί εκεί. 
Αριστερά από έναν επιβλητικό βωμό ξεπρόβαλε ένα ανήσυχο παιδί, του οποίου τα χρυσά μαλλιά και το 
χαμόγελο είχαν χάσει τη λάμψη τους. Το πλήθος του κόσμου έκρυβε το παιδί, το οποίο φαινόταν ότι σταδιακά 
έχανε τις δυνάμεις του. Η πολύωρη θεοξένια, το τελετουργικό γεύμα, είχε καταφέρει να ανανεώσει τις 
δυνάμεις των παντοδύναμων θεών, χωρίς όμως να επαναφέρει το χαμόγελο που είχε χάσει το παιδί στο 
ταξίδι της ζωής. Λίγο πιο πίσω, στη σκιά μιας περίτεχνης μαρμάρινης στήλης, κρυβόταν μία γυναίκα, που 
ακουμπούσε ένα γυαλιστερό αντικείμενο στο υγρό από τα δάκρυά της χώμα. Τα χείλη της έτρεμαν τη στιγμή 
που ψιθύριζε κάτι στα υπάκουα μάρμαρα, ενώ τα άκρα της χάιδευαν απαλά το έδαφος. Κάθε εικόνα που 
ζωγραφιζόταν στο γαλάζιο βλέμμα του άνδρα ήταν πολύτιμη. 

Η γυναίκα, που συγκρατούσε τα κομμάτια του διαλυμένου άνδρα, τον οδήγησε στο αρχαίο θέατρο που 
αποτελούσε τον αρχικό προορισμό του ζευγαριού. Τα μάρμαρα ήταν κρύα και η ώρα της αναμονής ατελείωτη... 
Η βραχνή φωνή των υποκριτών, που ξαφνικά εμφανίστηκαν, ξυπνούσε τους λίθινους όγκους της Επιδαύρου, ενώ 
ταυτόχρονα άγγιξε τις ψυχές των παρευρισκόμενων. Το κλίμα ήταν συναισθηματικά φορτισμένο και ο καθένας 
ευχόταν να μπορούσε να καλύψει το αγχωμένο πρόσωπό του με τα προσωπεία των πρωταγωνιστών. Κωμωδίες 
και τραγωδίες που εκτυλίσσονταν στο θέατρο, έκαναν τις ώρες να μοιάζουν αιώνες για εκείνους τους 
μοναδικούς ασθενείς, που συνέχιζαν να βρίσκουν το κουράγιο να ελπίζουν πως δεν θα χρειαζόταν να 
συναντήσουν τον λοφοσείστη ∆ία, για να βρουν ξανά τον αρτιμελή εαυτό τους.  

Η ώρα περνούσε και το ρόδινο χρώμα, που αντλούσε ο ουρανός από το πρόσωπο του άνδρα, τον έκανε να 
φαίνεται ακόμη πιο χλωμός. Η ψυχή του είχε ηρεμήσει και από τα μάτια του πήγαζε μία ανεπιτήδευτη γαλήνη. 
Τα τρεμάμενα πόδια του αδυνατούσαν να τον στηρίξουν. Τα θεμέλια, που βαστούσαν τις αναμνήσεις μιας 
ολόκληρης ζωής, άρχιζαν να χάνονται. Η γυναίκα, εμφανώς καταβεβλημένη, άγγιξε το κρύο χέρι του άνδρα 
της. Με μία ανήσυχη ματιά τον σήκωσε και τον κατεύθυνε προς το φρέαρ του καθαρμού. Το κρυστάλλινο νερό, 
που έσκαγε στο ξερό έδαφος, ήταν αρκετό, ώστε να χαράξει τον δρόμο προς τη σωτηρία του άντρα της. 

∆ύο χέρια τύλιξαν τον σκονισμένο λευκό χιτώνα του, ο οποίος έγινε υγρός από τα δάκρυα. Τα χέρια δεν του 
ανήκαν· το ίδιο και τα δάκρυα. Μία καρδιά χτυπούσε στο στέρνο του· μα δεν ήταν δική του. Η γυναίκα που τον 
συνόδευε τις τελευταίες επίπονες ώρες, τώρα τον αποχαιρετούσε, ευχόμενη πως κάποια στιγμή το βλέμμα της 
θα χαθεί ξανά στον γαλάζιο ωκεανό που έκρυβαν τα μάτια του άνδρα. Η σύνθετη στοά του Αβάτου τραβούσε 
με επιμονή προς το μέρος της τον γαλήνιο άνδρα, ο οποίος σταδιακά έσβηνε και χανόταν σαν πεφταστέρι. 
∆ύο βήματα αρκούσαν, για να έρθει πιο κοντά με το θείο. ∆υο βήματα αρκούσαν, για να αγγίξει τη λύτρωση 
που παρέμενε επιδέξια κρυμμένη στους κίονες που σχημάτιζαν το κτίσμα. Πλέον, ο ταλαιπωρημένος άνδρας 

βρισκόταν μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, αντιμέτωπος με την είσοδο του Εγκοιμητηρίου, ενώ η καρδιά του 
χτυπούσε πιο δυνατά από ποτέ. 

Ένα ζευγάρι κουρασμένα μάτια γεύτηκαν την αγωνία του. Το μυστηριακό φως αναδείκνυε τις δύο φιγούρες, οι 
οποίες έμοιαζαν χαμένες στη διάσταση του χρόνου. Ο πολύπειρος ιερέας σχημάτισε με τα λεπτά δάχτυλά του 
ένα βέλος, του οποίου η μύτη αντίκριζε το έδαφος. Ο πάσχων άντρας, μην έχοντας άλλη δύναμη, αγκάλιασε 
το κρύο έδαφος, αφήνοντας τον λευκό χιτώνα του να τον σκεπάσει σαν πέπλο. Ο αέρας που έγδερνε την ψυχή 
του ξεσκόνισε τα ράφια των αναμνήσεών του, φέρνοντας στην επιφάνεια όλες εκείνες τις στιγμές που έκαναν 
το φωτεινό του χαμόγελο να χρωματίζει το ηλιοκαμένο δέρμα του. ∆υο δάκρυα συγκίνησης ανακούφισαν τα 
μάτια του, κάνοντας τον να αποκοιμηθεί.  

Μέσα από το απέραντο σκοτάδι ξεπρόβαλαν δειλά αστέρια, τα οποία σχημάτιζαν ένα φωτεινό μονοπάτι. 
Μερικά ανάλαφρα βήματα χάιδεψαν την ψυχή του άνδρα, κάνοντας τη φύση γύρω να ανθίσει ξανά. Τα 
καλοσμιλεμένα χέρια του Ασκληπιού άγγιζαν απαλά το ιδρωμένο στέρνο του άνδρα, ο οποίος ισορροπούσε 
στη λεπτή γραμμή που χώριζε τη ζωή από τον θάνατο. Μερικοί ψίθυροι προσπαθούσαν μάταια να 
καθησυχάσουν την καρδιά του άνδρα, ο οποίος περνούσε τις τελευταίες του στιγμές στα επίγεια, ελπίζοντας 
σε ένα θαύμα. Τα τρεμάμενα άκρα του πολύπειρου θεού αγκάλιαζαν τις φλέβες του δύσμοιρου ανθρώπου, ο 
οποίος ξαφνικά ένοιωσε να χάνει ένα μέρος του σώματός του και ένα κομμάτι της ζωής του, που του 
προκαλούσε έναν αβάσταχτο πόνο. Λίγο από το αίμα του χύθηκε αριστερά. Το στέρνο του αδυνατούσε να 
συγκρατήσει την καρδιά του, η οποία ήθελε να αγγίξει τον ουρανό, τη στιγμή που ο γαλήνιος θεός έσφιξε την 
παλάμη του ανήσυχου άνδρα, νιώθοντας τον πόνο του. Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα όλα έσβησαν και η θεία 
φιγούρα χάθηκε στο απέραντο σκοτάδι…  

Μια βραχνή φωνή τάραξε τη γαλήνια ατμόσφαιρα και το βλέμμα του άνδρα στράφηκε ακούσια σε μία λίθινη 
επιγραφή που βρισκόταν στον χώρο. Τα χείλη του πρόφεραν μονάχα τη λέξη «ευχαριστώ» και δάκρυα 
ευγνωμοσύνης φώτιζαν το πρόσωπο του θεραπευμένου άνδρα και αποτύπωναν την αγάπη του για τη ζωή. Ένα 
βήμα ήταν αρκετό για να αντικρίσει ξανά τη φύση, στη σκιά της οποίας κρυβόταν μια ανήσυχη, αλλά και τόσο 
γνώριμή του γυναίκα. Τα βλέμματα των δύο προσώπων δεν άργησαν να συναντηθούν. Οι δύο φιγούρες 
μπλέχτηκαν μεταξύ τους, κάνοντας τα λαμπερά μάρμαρα να ανατριχιάσουν… 
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δυνάμεις των παντοδύναμων θεών, χωρίς όμως να επαναφέρει το χαμόγελο που είχε χάσει το παιδί στο 
ταξίδι της ζωής. Λίγο πιο πίσω, στη σκιά μιας περίτεχνης μαρμάρινης στήλης, κρυβόταν μία γυναίκα, που 
ακουμπούσε ένα γυαλιστερό αντικείμενο στο υγρό από τα δάκρυά της χώμα. Τα χείλη της έτρεμαν τη στιγμή 
που ψιθύριζε κάτι στα υπάκουα μάρμαρα, ενώ τα άκρα της χάιδευαν απαλά το έδαφος. Κάθε εικόνα που 
ζωγραφιζόταν στο γαλάζιο βλέμμα του άνδρα ήταν πολύτιμη. 

Η γυναίκα, που συγκρατούσε τα κομμάτια του διαλυμένου άνδρα, τον οδήγησε στο αρχαίο θέατρο που 
αποτελούσε τον αρχικό προορισμό του ζευγαριού. Τα μάρμαρα ήταν κρύα και η ώρα της αναμονής ατελείωτη... 
Η βραχνή φωνή των υποκριτών, που ξαφνικά εμφανίστηκαν, ξυπνούσε τους λίθινους όγκους της Επιδαύρου, ενώ 
ταυτόχρονα άγγιξε τις ψυχές των παρευρισκόμενων. Το κλίμα ήταν συναισθηματικά φορτισμένο και ο καθένας 
ευχόταν να μπορούσε να καλύψει το αγχωμένο πρόσωπό του με τα προσωπεία των πρωταγωνιστών. Κωμωδίες 
και τραγωδίες που εκτυλίσσονταν στο θέατρο, έκαναν τις ώρες να μοιάζουν αιώνες για εκείνους τους 
μοναδικούς ασθενείς, που συνέχιζαν να βρίσκουν το κουράγιο να ελπίζουν πως δεν θα χρειαζόταν να 
συναντήσουν τον λοφοσείστη ∆ία, για να βρουν ξανά τον αρτιμελή εαυτό τους.  

Η ώρα περνούσε και το ρόδινο χρώμα, που αντλούσε ο ουρανός από το πρόσωπο του άνδρα, τον έκανε να 
φαίνεται ακόμη πιο χλωμός. Η ψυχή του είχε ηρεμήσει και από τα μάτια του πήγαζε μία ανεπιτήδευτη γαλήνη. 
Τα τρεμάμενα πόδια του αδυνατούσαν να τον στηρίξουν. Τα θεμέλια, που βαστούσαν τις αναμνήσεις μιας 
ολόκληρης ζωής, άρχιζαν να χάνονται. Η γυναίκα, εμφανώς καταβεβλημένη, άγγιξε το κρύο χέρι του άνδρα 
της. Με μία ανήσυχη ματιά τον σήκωσε και τον κατεύθυνε προς το φρέαρ του καθαρμού. Το κρυστάλλινο νερό, 
που έσκαγε στο ξερό έδαφος, ήταν αρκετό, ώστε να χαράξει τον δρόμο προς τη σωτηρία του άντρα της. 

∆ύο χέρια τύλιξαν τον σκονισμένο λευκό χιτώνα του, ο οποίος έγινε υγρός από τα δάκρυα. Τα χέρια δεν του 
ανήκαν· το ίδιο και τα δάκρυα. Μία καρδιά χτυπούσε στο στέρνο του· μα δεν ήταν δική του. Η γυναίκα που τον 
συνόδευε τις τελευταίες επίπονες ώρες, τώρα τον αποχαιρετούσε, ευχόμενη πως κάποια στιγμή το βλέμμα της 
θα χαθεί ξανά στον γαλάζιο ωκεανό που έκρυβαν τα μάτια του άνδρα. Η σύνθετη στοά του Αβάτου τραβούσε 
με επιμονή προς το μέρος της τον γαλήνιο άνδρα, ο οποίος σταδιακά έσβηνε και χανόταν σαν πεφταστέρι. 
∆ύο βήματα αρκούσαν, για να έρθει πιο κοντά με το θείο. ∆υο βήματα αρκούσαν, για να αγγίξει τη λύτρωση 
που παρέμενε επιδέξια κρυμμένη στους κίονες που σχημάτιζαν το κτίσμα. Πλέον, ο ταλαιπωρημένος άνδρας 

βρισκόταν μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, αντιμέτωπος με την είσοδο του Εγκοιμητηρίου, ενώ η καρδιά του 
χτυπούσε πιο δυνατά από ποτέ. 

Ένα ζευγάρι κουρασμένα μάτια γεύτηκαν την αγωνία του. Το μυστηριακό φως αναδείκνυε τις δύο φιγούρες, οι 
οποίες έμοιαζαν χαμένες στη διάσταση του χρόνου. Ο πολύπειρος ιερέας σχημάτισε με τα λεπτά δάχτυλά του 
ένα βέλος, του οποίου η μύτη αντίκριζε το έδαφος. Ο πάσχων άντρας, μην έχοντας άλλη δύναμη, αγκάλιασε 
το κρύο έδαφος, αφήνοντας τον λευκό χιτώνα του να τον σκεπάσει σαν πέπλο. Ο αέρας που έγδερνε την ψυχή 
του ξεσκόνισε τα ράφια των αναμνήσεών του, φέρνοντας στην επιφάνεια όλες εκείνες τις στιγμές που έκαναν 
το φωτεινό του χαμόγελο να χρωματίζει το ηλιοκαμένο δέρμα του. ∆υο δάκρυα συγκίνησης ανακούφισαν τα 
μάτια του, κάνοντας τον να αποκοιμηθεί.  

Μέσα από το απέραντο σκοτάδι ξεπρόβαλαν δειλά αστέρια, τα οποία σχημάτιζαν ένα φωτεινό μονοπάτι. 
Μερικά ανάλαφρα βήματα χάιδεψαν την ψυχή του άνδρα, κάνοντας τη φύση γύρω να ανθίσει ξανά. Τα 
καλοσμιλεμένα χέρια του Ασκληπιού άγγιζαν απαλά το ιδρωμένο στέρνο του άνδρα, ο οποίος ισορροπούσε 
στη λεπτή γραμμή που χώριζε τη ζωή από τον θάνατο. Μερικοί ψίθυροι προσπαθούσαν μάταια να 
καθησυχάσουν την καρδιά του άνδρα, ο οποίος περνούσε τις τελευταίες του στιγμές στα επίγεια, ελπίζοντας 
σε ένα θαύμα. Τα τρεμάμενα άκρα του πολύπειρου θεού αγκάλιαζαν τις φλέβες του δύσμοιρου ανθρώπου, ο 
οποίος ξαφνικά ένοιωσε να χάνει ένα μέρος του σώματός του και ένα κομμάτι της ζωής του, που του 
προκαλούσε έναν αβάσταχτο πόνο. Λίγο από το αίμα του χύθηκε αριστερά. Το στέρνο του αδυνατούσε να 
συγκρατήσει την καρδιά του, η οποία ήθελε να αγγίξει τον ουρανό, τη στιγμή που ο γαλήνιος θεός έσφιξε την 
παλάμη του ανήσυχου άνδρα, νιώθοντας τον πόνο του. Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα όλα έσβησαν και η θεία 
φιγούρα χάθηκε στο απέραντο σκοτάδι…  

Μια βραχνή φωνή τάραξε τη γαλήνια ατμόσφαιρα και το βλέμμα του άνδρα στράφηκε ακούσια σε μία λίθινη 
επιγραφή που βρισκόταν στον χώρο. Τα χείλη του πρόφεραν μονάχα τη λέξη «ευχαριστώ» και δάκρυα 
ευγνωμοσύνης φώτιζαν το πρόσωπο του θεραπευμένου άνδρα και αποτύπωναν την αγάπη του για τη ζωή. Ένα 
βήμα ήταν αρκετό για να αντικρίσει ξανά τη φύση, στη σκιά της οποίας κρυβόταν μια ανήσυχη, αλλά και τόσο 
γνώριμή του γυναίκα. Τα βλέμματα των δύο προσώπων δεν άργησαν να συναντηθούν. Οι δύο φιγούρες 
μπλέχτηκαν μεταξύ τους, κάνοντας τα λαμπερά μάρμαρα να ανατριχιάσουν… 

Χωριό Μεγάλο Γκόρκι. Πρωινή ομίχλη στο λιβάδι1936.Μολύβι σε χαρτί 20×30 cm



Χαμένος στα μάρμαρα της Επιδαύρου 
Κωνσταντίνα Οικονόμου 

Ο ουρανός φόρεσε τα καλά του, όταν οι πρώτες ηλιαχτίδες ξεπρόβαλαν διστακτικά, αγκαλιάζοντας τα 
γυαλιστερά μάρμαρα, τα οποία είχαν τοποθετηθεί επιδέξια στο υγρό από τα δάκρυα χωμάτινο έδαφος. Πριν 
ακόμη παραδώσει το χθες τη σκυτάλη του στο σήμερα, ο ξερός ήχος των κάτω άκρων ενός αδύνατου 
ανθρώπου ξυπνούσαν τη φύση, σημαίνοντας την έναρξη μιας νέας ημέρας. Τα πέλματα του νεαρού άνδρα 
χάιδευαν στοργικά το έδαφος, το οποίο υπέκυπτε στο βαθυγάλανο βλέμμα του. Τα τρεμάμενα χέρια του 
έβρισκαν στήριγμα στο ηλιοκαμένο πρόσωπο μιας όμορφης γυναίκας, της οποίας το νευρικό χαμόγελο έσβηνε 
στην ηρεμία του τοπίου. Ο λευκός χιτώνας της, ο οποίος τύλιγε αρμονικά το καλοσμιλεμένο κορμί της, είχε 
αρχίσει να χάνει τη λάμψη του, μα δεν αποτελούσε αντικείμενο ανησυχίας, καθώς κάτι άλλο ήταν αυτό που 
προκαλούσε τους βαρύγδουπους ατσάλινους χτύπους της καρδιάς της. Ο δρόμος που οδηγούσε στο 
Ασκληπιείο έμοιαζε ανηφορικός για τα δύο αυτά πρόσωπα, τα οποία –αναγνωρίζοντας τα χρυσά μάρμαρα της 
Επιδαύρου– αναστέναξαν. Μία ριπή ανέμου γέμισε τα καστανά μάτια της γυναίκας με δάκρυα, τα οποία 
απορρόφησε το αφυδατωμένο δέρμα της. Οι ακτίνες του ήλιου αποκάλυψαν το αγκάθι που τρυπούσε τον 
ψυχικό της κόσμο και κρυβόταν στα χέρια του νεαρού, του οποίου το χέρι κρατούσε σφιχτά. Οι φλέβες του 
αδύνατου άνδρα τύλιγαν το χέρι του σαν αναρριχόμενη τριανταφυλλιά, της οποίας τα άνθη ήταν μαραμένα. Το 
Ασκληπιείο της Επιδαύρου αποτελούσε το μόνο μέρος, όπου ο δύσμοιρος άνδρας μπορούσε να ζητήσει από 
τους θεούς να του επιστρέψουν την ψυχοσωματική του υγεία. 

Ο δρόμος άρχισε να πλαταίνει καθώς πλησίαζαν στο Ασκληπιείο. ∆ύο επιβλητικοί κίονες δέσποζαν στον 
ορίζοντα, ξύνοντας με το περίτεχνο κιονόκρανό τους τα σύννεφα. Όσο o ήλιος σκαρφάλωνε στον ουρανό, το 
πονεμένο βλέμμα του ταλαίπωρου άνδρα συναντούσε δεκάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί εκεί. 
Αριστερά από έναν επιβλητικό βωμό ξεπρόβαλε ένα ανήσυχο παιδί, του οποίου τα χρυσά μαλλιά και το 
χαμόγελο είχαν χάσει τη λάμψη τους. Το πλήθος του κόσμου έκρυβε το παιδί, το οποίο φαινόταν ότι σταδιακά 
έχανε τις δυνάμεις του. Η πολύωρη θεοξένια, το τελετουργικό γεύμα, είχε καταφέρει να ανανεώσει τις 
δυνάμεις των παντοδύναμων θεών, χωρίς όμως να επαναφέρει το χαμόγελο που είχε χάσει το παιδί στο 
ταξίδι της ζωής. Λίγο πιο πίσω, στη σκιά μιας περίτεχνης μαρμάρινης στήλης, κρυβόταν μία γυναίκα, που 
ακουμπούσε ένα γυαλιστερό αντικείμενο στο υγρό από τα δάκρυά της χώμα. Τα χείλη της έτρεμαν τη στιγμή 
που ψιθύριζε κάτι στα υπάκουα μάρμαρα, ενώ τα άκρα της χάιδευαν απαλά το έδαφος. Κάθε εικόνα που 
ζωγραφιζόταν στο γαλάζιο βλέμμα του άνδρα ήταν πολύτιμη. 

Η γυναίκα, που συγκρατούσε τα κομμάτια του διαλυμένου άνδρα, τον οδήγησε στο αρχαίο θέατρο που 
αποτελούσε τον αρχικό προορισμό του ζευγαριού. Τα μάρμαρα ήταν κρύα και η ώρα της αναμονής ατελείωτη... 
Η βραχνή φωνή των υποκριτών, που ξαφνικά εμφανίστηκαν, ξυπνούσε τους λίθινους όγκους της Επιδαύρου, ενώ 
ταυτόχρονα άγγιξε τις ψυχές των παρευρισκόμενων. Το κλίμα ήταν συναισθηματικά φορτισμένο και ο καθένας 
ευχόταν να μπορούσε να καλύψει το αγχωμένο πρόσωπό του με τα προσωπεία των πρωταγωνιστών. Κωμωδίες 
και τραγωδίες που εκτυλίσσονταν στο θέατρο, έκαναν τις ώρες να μοιάζουν αιώνες για εκείνους τους 
μοναδικούς ασθενείς, που συνέχιζαν να βρίσκουν το κουράγιο να ελπίζουν πως δεν θα χρειαζόταν να 
συναντήσουν τον λοφοσείστη ∆ία, για να βρουν ξανά τον αρτιμελή εαυτό τους.  

Η ώρα περνούσε και το ρόδινο χρώμα, που αντλούσε ο ουρανός από το πρόσωπο του άνδρα, τον έκανε να 
φαίνεται ακόμη πιο χλωμός. Η ψυχή του είχε ηρεμήσει και από τα μάτια του πήγαζε μία ανεπιτήδευτη γαλήνη. 
Τα τρεμάμενα πόδια του αδυνατούσαν να τον στηρίξουν. Τα θεμέλια, που βαστούσαν τις αναμνήσεις μιας 
ολόκληρης ζωής, άρχιζαν να χάνονται. Η γυναίκα, εμφανώς καταβεβλημένη, άγγιξε το κρύο χέρι του άνδρα 
της. Με μία ανήσυχη ματιά τον σήκωσε και τον κατεύθυνε προς το φρέαρ του καθαρμού. Το κρυστάλλινο νερό, 
που έσκαγε στο ξερό έδαφος, ήταν αρκετό, ώστε να χαράξει τον δρόμο προς τη σωτηρία του άντρα της. 

∆ύο χέρια τύλιξαν τον σκονισμένο λευκό χιτώνα του, ο οποίος έγινε υγρός από τα δάκρυα. Τα χέρια δεν του 
ανήκαν· το ίδιο και τα δάκρυα. Μία καρδιά χτυπούσε στο στέρνο του· μα δεν ήταν δική του. Η γυναίκα που τον 
συνόδευε τις τελευταίες επίπονες ώρες, τώρα τον αποχαιρετούσε, ευχόμενη πως κάποια στιγμή το βλέμμα της 
θα χαθεί ξανά στον γαλάζιο ωκεανό που έκρυβαν τα μάτια του άνδρα. Η σύνθετη στοά του Αβάτου τραβούσε 
με επιμονή προς το μέρος της τον γαλήνιο άνδρα, ο οποίος σταδιακά έσβηνε και χανόταν σαν πεφταστέρι. 
∆ύο βήματα αρκούσαν, για να έρθει πιο κοντά με το θείο. ∆υο βήματα αρκούσαν, για να αγγίξει τη λύτρωση 
που παρέμενε επιδέξια κρυμμένη στους κίονες που σχημάτιζαν το κτίσμα. Πλέον, ο ταλαιπωρημένος άνδρας 

βρισκόταν μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, αντιμέτωπος με την είσοδο του Εγκοιμητηρίου, ενώ η καρδιά του 
χτυπούσε πιο δυνατά από ποτέ. 

Ένα ζευγάρι κουρασμένα μάτια γεύτηκαν την αγωνία του. Το μυστηριακό φως αναδείκνυε τις δύο φιγούρες, οι 
οποίες έμοιαζαν χαμένες στη διάσταση του χρόνου. Ο πολύπειρος ιερέας σχημάτισε με τα λεπτά δάχτυλά του 
ένα βέλος, του οποίου η μύτη αντίκριζε το έδαφος. Ο πάσχων άντρας, μην έχοντας άλλη δύναμη, αγκάλιασε 
το κρύο έδαφος, αφήνοντας τον λευκό χιτώνα του να τον σκεπάσει σαν πέπλο. Ο αέρας που έγδερνε την ψυχή 
του ξεσκόνισε τα ράφια των αναμνήσεών του, φέρνοντας στην επιφάνεια όλες εκείνες τις στιγμές που έκαναν 
το φωτεινό του χαμόγελο να χρωματίζει το ηλιοκαμένο δέρμα του. ∆υο δάκρυα συγκίνησης ανακούφισαν τα 
μάτια του, κάνοντας τον να αποκοιμηθεί.  

Μέσα από το απέραντο σκοτάδι ξεπρόβαλαν δειλά αστέρια, τα οποία σχημάτιζαν ένα φωτεινό μονοπάτι. 
Μερικά ανάλαφρα βήματα χάιδεψαν την ψυχή του άνδρα, κάνοντας τη φύση γύρω να ανθίσει ξανά. Τα 
καλοσμιλεμένα χέρια του Ασκληπιού άγγιζαν απαλά το ιδρωμένο στέρνο του άνδρα, ο οποίος ισορροπούσε 
στη λεπτή γραμμή που χώριζε τη ζωή από τον θάνατο. Μερικοί ψίθυροι προσπαθούσαν μάταια να 
καθησυχάσουν την καρδιά του άνδρα, ο οποίος περνούσε τις τελευταίες του στιγμές στα επίγεια, ελπίζοντας 
σε ένα θαύμα. Τα τρεμάμενα άκρα του πολύπειρου θεού αγκάλιαζαν τις φλέβες του δύσμοιρου ανθρώπου, ο 
οποίος ξαφνικά ένοιωσε να χάνει ένα μέρος του σώματός του και ένα κομμάτι της ζωής του, που του 
προκαλούσε έναν αβάσταχτο πόνο. Λίγο από το αίμα του χύθηκε αριστερά. Το στέρνο του αδυνατούσε να 
συγκρατήσει την καρδιά του, η οποία ήθελε να αγγίξει τον ουρανό, τη στιγμή που ο γαλήνιος θεός έσφιξε την 
παλάμη του ανήσυχου άνδρα, νιώθοντας τον πόνο του. Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα όλα έσβησαν και η θεία 
φιγούρα χάθηκε στο απέραντο σκοτάδι…  

Μια βραχνή φωνή τάραξε τη γαλήνια ατμόσφαιρα και το βλέμμα του άνδρα στράφηκε ακούσια σε μία λίθινη 
επιγραφή που βρισκόταν στον χώρο. Τα χείλη του πρόφεραν μονάχα τη λέξη «ευχαριστώ» και δάκρυα 
ευγνωμοσύνης φώτιζαν το πρόσωπο του θεραπευμένου άνδρα και αποτύπωναν την αγάπη του για τη ζωή. Ένα 
βήμα ήταν αρκετό για να αντικρίσει ξανά τη φύση, στη σκιά της οποίας κρυβόταν μια ανήσυχη, αλλά και τόσο 
γνώριμή του γυναίκα. Τα βλέμματα των δύο προσώπων δεν άργησαν να συναντηθούν. Οι δύο φιγούρες 
μπλέχτηκαν μεταξύ τους, κάνοντας τα λαμπερά μάρμαρα να ανατριχιάσουν… 
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Ο ουρανός φόρεσε τα καλά του, όταν οι πρώτες ηλιαχτίδες ξεπρόβαλαν διστακτικά, αγκαλιάζοντας τα 
γυαλιστερά μάρμαρα, τα οποία είχαν τοποθετηθεί επιδέξια στο υγρό από τα δάκρυα χωμάτινο έδαφος. Πριν 
ακόμη παραδώσει το χθες τη σκυτάλη του στο σήμερα, ο ξερός ήχος των κάτω άκρων ενός αδύνατου 
ανθρώπου ξυπνούσαν τη φύση, σημαίνοντας την έναρξη μιας νέας ημέρας. Τα πέλματα του νεαρού άνδρα 
χάιδευαν στοργικά το έδαφος, το οποίο υπέκυπτε στο βαθυγάλανο βλέμμα του. Τα τρεμάμενα χέρια του 
έβρισκαν στήριγμα στο ηλιοκαμένο πρόσωπο μιας όμορφης γυναίκας, της οποίας το νευρικό χαμόγελο έσβηνε 
στην ηρεμία του τοπίου. Ο λευκός χιτώνας της, ο οποίος τύλιγε αρμονικά το καλοσμιλεμένο κορμί της, είχε 
αρχίσει να χάνει τη λάμψη του, μα δεν αποτελούσε αντικείμενο ανησυχίας, καθώς κάτι άλλο ήταν αυτό που 
προκαλούσε τους βαρύγδουπους ατσάλινους χτύπους της καρδιάς της. Ο δρόμος που οδηγούσε στο 
Ασκληπιείο έμοιαζε ανηφορικός για τα δύο αυτά πρόσωπα, τα οποία –αναγνωρίζοντας τα χρυσά μάρμαρα της 
Επιδαύρου– αναστέναξαν. Μία ριπή ανέμου γέμισε τα καστανά μάτια της γυναίκας με δάκρυα, τα οποία 
απορρόφησε το αφυδατωμένο δέρμα της. Οι ακτίνες του ήλιου αποκάλυψαν το αγκάθι που τρυπούσε τον 
ψυχικό της κόσμο και κρυβόταν στα χέρια του νεαρού, του οποίου το χέρι κρατούσε σφιχτά. Οι φλέβες του 
αδύνατου άνδρα τύλιγαν το χέρι του σαν αναρριχόμενη τριανταφυλλιά, της οποίας τα άνθη ήταν μαραμένα. Το 
Ασκληπιείο της Επιδαύρου αποτελούσε το μόνο μέρος, όπου ο δύσμοιρος άνδρας μπορούσε να ζητήσει από 
τους θεούς να του επιστρέψουν την ψυχοσωματική του υγεία. 

Ο δρόμος άρχισε να πλαταίνει καθώς πλησίαζαν στο Ασκληπιείο. ∆ύο επιβλητικοί κίονες δέσποζαν στον 
ορίζοντα, ξύνοντας με το περίτεχνο κιονόκρανό τους τα σύννεφα. Όσο o ήλιος σκαρφάλωνε στον ουρανό, το 
πονεμένο βλέμμα του ταλαίπωρου άνδρα συναντούσε δεκάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί εκεί. 
Αριστερά από έναν επιβλητικό βωμό ξεπρόβαλε ένα ανήσυχο παιδί, του οποίου τα χρυσά μαλλιά και το 
χαμόγελο είχαν χάσει τη λάμψη τους. Το πλήθος του κόσμου έκρυβε το παιδί, το οποίο φαινόταν ότι σταδιακά 
έχανε τις δυνάμεις του. Η πολύωρη θεοξένια, το τελετουργικό γεύμα, είχε καταφέρει να ανανεώσει τις 
δυνάμεις των παντοδύναμων θεών, χωρίς όμως να επαναφέρει το χαμόγελο που είχε χάσει το παιδί στο 
ταξίδι της ζωής. Λίγο πιο πίσω, στη σκιά μιας περίτεχνης μαρμάρινης στήλης, κρυβόταν μία γυναίκα, που 
ακουμπούσε ένα γυαλιστερό αντικείμενο στο υγρό από τα δάκρυά της χώμα. Τα χείλη της έτρεμαν τη στιγμή 
που ψιθύριζε κάτι στα υπάκουα μάρμαρα, ενώ τα άκρα της χάιδευαν απαλά το έδαφος. Κάθε εικόνα που 
ζωγραφιζόταν στο γαλάζιο βλέμμα του άνδρα ήταν πολύτιμη. 

Η γυναίκα, που συγκρατούσε τα κομμάτια του διαλυμένου άνδρα, τον οδήγησε στο αρχαίο θέατρο που 
αποτελούσε τον αρχικό προορισμό του ζευγαριού. Τα μάρμαρα ήταν κρύα και η ώρα της αναμονής ατελείωτη... 
Η βραχνή φωνή των υποκριτών, που ξαφνικά εμφανίστηκαν, ξυπνούσε τους λίθινους όγκους της Επιδαύρου, ενώ 
ταυτόχρονα άγγιξε τις ψυχές των παρευρισκόμενων. Το κλίμα ήταν συναισθηματικά φορτισμένο και ο καθένας 
ευχόταν να μπορούσε να καλύψει το αγχωμένο πρόσωπό του με τα προσωπεία των πρωταγωνιστών. Κωμωδίες 
και τραγωδίες που εκτυλίσσονταν στο θέατρο, έκαναν τις ώρες να μοιάζουν αιώνες για εκείνους τους 
μοναδικούς ασθενείς, που συνέχιζαν να βρίσκουν το κουράγιο να ελπίζουν πως δεν θα χρειαζόταν να 
συναντήσουν τον λοφοσείστη ∆ία, για να βρουν ξανά τον αρτιμελή εαυτό τους.  

Η ώρα περνούσε και το ρόδινο χρώμα, που αντλούσε ο ουρανός από το πρόσωπο του άνδρα, τον έκανε να 
φαίνεται ακόμη πιο χλωμός. Η ψυχή του είχε ηρεμήσει και από τα μάτια του πήγαζε μία ανεπιτήδευτη γαλήνη. 
Τα τρεμάμενα πόδια του αδυνατούσαν να τον στηρίξουν. Τα θεμέλια, που βαστούσαν τις αναμνήσεις μιας 
ολόκληρης ζωής, άρχιζαν να χάνονται. Η γυναίκα, εμφανώς καταβεβλημένη, άγγιξε το κρύο χέρι του άνδρα 
της. Με μία ανήσυχη ματιά τον σήκωσε και τον κατεύθυνε προς το φρέαρ του καθαρμού. Το κρυστάλλινο νερό, 
που έσκαγε στο ξερό έδαφος, ήταν αρκετό, ώστε να χαράξει τον δρόμο προς τη σωτηρία του άντρα της. 

∆ύο χέρια τύλιξαν τον σκονισμένο λευκό χιτώνα του, ο οποίος έγινε υγρός από τα δάκρυα. Τα χέρια δεν του 
ανήκαν· το ίδιο και τα δάκρυα. Μία καρδιά χτυπούσε στο στέρνο του· μα δεν ήταν δική του. Η γυναίκα που τον 
συνόδευε τις τελευταίες επίπονες ώρες, τώρα τον αποχαιρετούσε, ευχόμενη πως κάποια στιγμή το βλέμμα της 
θα χαθεί ξανά στον γαλάζιο ωκεανό που έκρυβαν τα μάτια του άνδρα. Η σύνθετη στοά του Αβάτου τραβούσε 
με επιμονή προς το μέρος της τον γαλήνιο άνδρα, ο οποίος σταδιακά έσβηνε και χανόταν σαν πεφταστέρι. 
∆ύο βήματα αρκούσαν, για να έρθει πιο κοντά με το θείο. ∆υο βήματα αρκούσαν, για να αγγίξει τη λύτρωση 
που παρέμενε επιδέξια κρυμμένη στους κίονες που σχημάτιζαν το κτίσμα. Πλέον, ο ταλαιπωρημένος άνδρας 

βρισκόταν μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, αντιμέτωπος με την είσοδο του Εγκοιμητηρίου, ενώ η καρδιά του 
χτυπούσε πιο δυνατά από ποτέ. 

Ένα ζευγάρι κουρασμένα μάτια γεύτηκαν την αγωνία του. Το μυστηριακό φως αναδείκνυε τις δύο φιγούρες, οι 
οποίες έμοιαζαν χαμένες στη διάσταση του χρόνου. Ο πολύπειρος ιερέας σχημάτισε με τα λεπτά δάχτυλά του 
ένα βέλος, του οποίου η μύτη αντίκριζε το έδαφος. Ο πάσχων άντρας, μην έχοντας άλλη δύναμη, αγκάλιασε 
το κρύο έδαφος, αφήνοντας τον λευκό χιτώνα του να τον σκεπάσει σαν πέπλο. Ο αέρας που έγδερνε την ψυχή 
του ξεσκόνισε τα ράφια των αναμνήσεών του, φέρνοντας στην επιφάνεια όλες εκείνες τις στιγμές που έκαναν 
το φωτεινό του χαμόγελο να χρωματίζει το ηλιοκαμένο δέρμα του. ∆υο δάκρυα συγκίνησης ανακούφισαν τα 
μάτια του, κάνοντας τον να αποκοιμηθεί.  

Μέσα από το απέραντο σκοτάδι ξεπρόβαλαν δειλά αστέρια, τα οποία σχημάτιζαν ένα φωτεινό μονοπάτι. 
Μερικά ανάλαφρα βήματα χάιδεψαν την ψυχή του άνδρα, κάνοντας τη φύση γύρω να ανθίσει ξανά. Τα 
καλοσμιλεμένα χέρια του Ασκληπιού άγγιζαν απαλά το ιδρωμένο στέρνο του άνδρα, ο οποίος ισορροπούσε 
στη λεπτή γραμμή που χώριζε τη ζωή από τον θάνατο. Μερικοί ψίθυροι προσπαθούσαν μάταια να 
καθησυχάσουν την καρδιά του άνδρα, ο οποίος περνούσε τις τελευταίες του στιγμές στα επίγεια, ελπίζοντας 
σε ένα θαύμα. Τα τρεμάμενα άκρα του πολύπειρου θεού αγκάλιαζαν τις φλέβες του δύσμοιρου ανθρώπου, ο 
οποίος ξαφνικά ένοιωσε να χάνει ένα μέρος του σώματός του και ένα κομμάτι της ζωής του, που του 
προκαλούσε έναν αβάσταχτο πόνο. Λίγο από το αίμα του χύθηκε αριστερά. Το στέρνο του αδυνατούσε να 
συγκρατήσει την καρδιά του, η οποία ήθελε να αγγίξει τον ουρανό, τη στιγμή που ο γαλήνιος θεός έσφιξε την 
παλάμη του ανήσυχου άνδρα, νιώθοντας τον πόνο του. Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα όλα έσβησαν και η θεία 
φιγούρα χάθηκε στο απέραντο σκοτάδι…  

Μια βραχνή φωνή τάραξε τη γαλήνια ατμόσφαιρα και το βλέμμα του άνδρα στράφηκε ακούσια σε μία λίθινη 
επιγραφή που βρισκόταν στον χώρο. Τα χείλη του πρόφεραν μονάχα τη λέξη «ευχαριστώ» και δάκρυα 
ευγνωμοσύνης φώτιζαν το πρόσωπο του θεραπευμένου άνδρα και αποτύπωναν την αγάπη του για τη ζωή. Ένα 
βήμα ήταν αρκετό για να αντικρίσει ξανά τη φύση, στη σκιά της οποίας κρυβόταν μια ανήσυχη, αλλά και τόσο 
γνώριμή του γυναίκα. Τα βλέμματα των δύο προσώπων δεν άργησαν να συναντηθούν. Οι δύο φιγούρες 
μπλέχτηκαν μεταξύ τους, κάνοντας τα λαμπερά μάρμαρα να ανατριχιάσουν… 

Χωριό Μεγάλο Γκόρκι. Πρωινή ομίχλη στο λιβάδι1936.Μολύβι σε χαρτί 20×30 cm



Χωρίς τίτλο
Περ. 1917. Γκουάς, μελάνι και
ακουαρέλα σε χαρτί
31.3×22.5 cm Γ

Συνέντευξη με την Ελένη Γαβριηλάκη 

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε 
διαδικτυακά την απόφοιτό μας του 2004, Ελένη Γαβριηλάκη, 
για μια συνέντευξη για την Ιατρική και τη δική της πορεία 
στην επιστήμη, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την εκλογή της 
ως Επίκουρης Καθηγήτριας Αιματολογίας στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και την 
παρασημοφόρησή της από την Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας 
με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Ευποιίας. Η Ελένη 
Γαβριηλάκη ολοκλήρωσε προπτυχιακές (2010), 
μεταπτυχιακές (2012) και διδακτορικές (2016) σπουδές 
στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ με βαθμό «Άριστα», 
λαμβάνοντας υποτροφίες από το Ίδρυμα Ωνάση, το Ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών και την Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. 
Μετεκπαιδεύτηκε στην Αιματολογική Κλινική του 
Πανεπιστημίου Johns Hopkins με υποτροφία για ένα έτος. 
Από το 2018 εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στην Ιατρική 
Σχολή του ΑΠΘ. Το 2020 έλαβε τον τίτλο ειδικής 
Αιματολόγου, μετά από τετραετή εκπαίδευση στην 
Αιματολογική Κλινική – Μονάδα Μεταμόσχευσης του ΓΝΘ 
«Γεώργιος Παπανικολάου». 

Επιμέλεια συνέντευξης - Εισαγωγικό κείμενο: 
Αλέξης Αλεξίου, φιλόλογος 
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«Με ενδιέφερε να βοηθήσω ανθρώπους 
που έχουν ανάγκη» 

Σταυρούλα Αλεξίου, Κατερίνα Αραμπατζή, Ελίζα Κάλτσου, ∆αμιανός Μουτεβελίδης, Αθανασία 
Μπαλάση, Αλκμήνη Μπακαλιού, Ελεάνα Μπλόσκα, Ευάγγελος Νταόπουλος  

Κατερίνα Αραμπατζή: Πώς βλέπετε το μέλλον της Ιατρικής και ιδιαίτερα της ειδικότητας σας, σε σχέση με την 
εξέλιξη της τεχνολογίας; 
Ελένη Γαβριηλάκη: Η Ιατρική εξελίσσεται ραγδαία σε αυτό που ονομάζουμε «εξατομικευμένη ιατρική», δηλαδή 
τη θεραπεία κάθε αρρώστου προσωπικά. Αν έχουμε δύο αρρώστους με την ίδια ασθένεια, θέλουμε να 
μπορούμε να δώσουμε ξεχωριστή θεραπεία, αυτή που ταιριάζει στον κάθε άρρωστο, κυρίως με βάση τα 
γενετικά του χαρακτηριστικά. Η αιματολογία έχει προχωρήσει πολύ, όπως σας είπα, στην πρόοδο και στην 
υποστήριξή της από όλη την αλυσίδα εταιρειών που κάνουν αυτό το «research and development», δηλαδή την 
έρευνα και την ανάπτυξη, και μας έχουν δώσει εργαλεία που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και τώρα. 
Επομένως, η τεχνολογία εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Τα γενετικά εργαλεία είναι αυτά που μας βοηθούν πάρα 
πολύ και, με βάση αυτά τα γενετικά εργαλεία, ανακαλύπτουμε καινούργια φάρμακα για αυτό που λέμε 
«στοχευμένη θεραπεία», δηλαδή φάρμακα που δρουν στην αιτία της νόσου και έτσι μπορούν να την 
καταπολεμήσουν αποτελεσματικά. 

Αλκμηνή Μπακαλιού: Πώς βλέπετε το μέλλον της πανδημίας; 
Ελένη Γαβριηλάκη: Η πανδημία, δυστυχώς, άλλαξε τη ζωή μας. Ήταν και είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την 
επιστημονική κοινότητα. Νομίζω ότι ως επιστημονική κοινότητα στην αρχή δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε 
τόσο καλά, αργήσαμε. Έκτοτε, όμως, έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες αντιμετώπισής της. Ελπίζω πως η 
πανδημία θα είναι ένα έναυσμα, για να ανταποκρινόμαστε πιο γρήγορα και ουσιαστικά στις κοινωνικές 
προκλήσεις. ∆υστυχώς, φαίνεται ότι δεν θα μας αφήσει σύντομα. Θα αλλάξει δραστικά τον τρόπο ζωής μας. 
Νομίζω ότι όποιος πολιτικός προσπάθησε να κάνει προβλέψεις για την πανδημία, έπεσε έξω. Κι εγώ δεν 
μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ελπίζω πως έχουμε προσαρμοστεί καταλλήλως 
όλοι για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία ως μέρος της καθημερινότητάς μας και να μπορέσουμε να 
επιστρέψουμε, ώς ένα βαθμό, στις δραστηριότητές μας. 

∆αμιανός Μουτεβελίδης: Ως γιατρός είστε μία από τους ήρωες αυτής της περιόδου που πάλεψαν στην πρώτη 
γραμμή. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το υγειονομικό σύστημα και να το κάνουμε δυνατότερο απέναντι σε 
μελλοντικές απειλές;  
Ελένη Γαβριηλάκη: Το σύστημα υγείας ανταποκρίθηκε πολύ καλά στην απειλή. Αντιληφθήκαμε όλοι την 
αναγκαιότητα του δημοσίου συστήματος υγείας, το οποίο συνέβαλε περισσότερο στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Εφεξής το βασικό στοίχημα είναι η συντήρησή του συστήματος, η ενίσχυση του εξοπλισμού και της 
δομής του. Πολύ θετική κρίνεται η συνεργασία του ιδιωτικού κεφαλαίου με το δημόσιο σύστημα, όπως, για 
παράδειγμα, στην περίπτωση των δωρεών οι οποίες αξιοποιήθηκαν κατάλληλα και γρήγορα. 

Σταυρούλα Αλεξίου: Εκλεχτήκατε καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο σε νέα ηλικία. Πόση δουλειά χρειάζεται για 
μια τέτοια επιτυχία; Τι σας ενθάρρυνε στην προσπάθειά σας; 
Ελένη Γαβριηλάκη: Και στο ελληνικό πανεπιστήμιο γίνονται προσπάθειες να μπαίνουν νεότεροι καθηγητές 
–κάτι που είναι φυσιολογικό για τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Χρειάζεται να έχεις πάθος για αυτό 
που σε ενδιαφέρει. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον, τους μέντορες που 
θα σε στηρίξουν προσωπικά και επιστημονικά. Εμένα με βοήθησε πολύ και η ετήσια υποτροφία για το 
πανεπιστήμιο John Hopkins.  

∆αμιανός Μουτεβελίδης: Θα προτιμούσατε να δουλέψετε σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού;  
Ελένη Γαβριηλάκη: Πριν επτά χρόνια, όταν σπούδαζα στο πανεπιστήμιο Χόπκινς στις Η.Π.Α., μου έγινε πρόταση 
να μείνει εκεί ως καθηγήτρια με σημαντικές προοπτικές. Την απέρριψα, για να κάνω στην Ελλάδα τη δική μου 
οικογένεια και να ζω κοντά με τους δικούς μου ανθρώπους. ∆εν είναι θέμα ενός αόριστου και ιδεολογικού 

«πατριωτισμού», είναι θέμα ανθρώπων. Εν τέλει εργαζόμαστε και προσφέρουμε στους ανθρώπους, και εγώ 
χρειάζομαι να νιώθω κοντά μου τους δικούς μου ανθρώπους. Επίσης, τα ελληνικά πανεπιστήμια, στις Ιατρικές 
Σχολές, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο. Το εξωτερικό, βεβαίως προσφέρει πολύ καλή εξειδίκευση και πρέπει να 
συνεργαζόμαστε με πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

Ελεάνα Μπλόσκα: Είστε παράλληλα ιατρός, πανεπιστημιακή δασκάλα, σύζυγος και μητέρα δυο μικρών παιδιών. 
Πότε προλαβαίνετε να ανταποκριθείτε σε όλες αυτές τις απαιτήσεις; Μένει καθόλου ελεύθερος χρόνος για 
εσάς; 
Ελένη Γαβριηλάκη: Ο σύζυγός μου λέει ότι, ουσιαστικά, η δουλειά μου είναι το χόμπι μου, ο ελεύθερός μου 
χρόνος. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι, αν παίρνεις ενέργεια από αυτό που κάνεις, και η εργασία σου είναι 
κάτι που σε συμπληρώνει και σε ολοκληρώνει, δεν χρειάζεσαι πολύ ελεύθερο χρόνο. Νομίζω ότι, ώς ένα 
βαθμό, πρέπει η δουλειά να είναι και μέρος του ελεύθερου χρόνου μας. ∆εν εννοώ, βεβαίως, ότι δεν θα βγει 
κάποιος έξω να πάει μαζί με τους φίλους του μια βόλτα, αλλά ότι δεν έχεις ανάγκη από χόμπι. Επίσης, ο 
χρόνος με τα παιδιά σε γεμίζει πάρα πολύ και το παιχνίδι με τα παιδιά σε κάνει να ξεχνάς όλα τα υπόλοιπα 
και ουσιαστικά είναι σαν να χαίρεσαι τον ελεύθερο χρόνο. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ως στόχο να είμαστε 
απλοί, όσο δυνατόν πιο απλοί στη ζωή μας, για να μπορούμε έτσι να ανταποκρινόμαστε σε αυτά που 
πραγματικά μας γεμίζουν. 

Ελίζα Κάλτσου: Να περάσουμε σε μία ερώτηση επαγγελματικής φύσεως. Ποια ήταν κατά τη γνώμη σας η 
μεγαλύτερη πρόκληση που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε κατά τη διάρκεια του λειτουργήματός σας; 
Ελένη Γαβριηλάκη: ∆υστυχώς, στο επάγγελμά μας η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ο θάνατος. Όμως είναι κάτι 
με το οποίο συμβιβάζεται κανείς… Ο θάνατος αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι και τον τρόπο με τον οποίον 
βλέπεις τα παιδιά. Εμείς στο «Παπανικολάου» δεχόμαστε νεαρούς ενήλικες από 16 χρονών. Νομίζω πως, όταν 
βλέπεις κάτι τόσο τραγικό, μπορείς να καταλάβεις την αξία των απλών πραγμάτων στη ζωή. Για παράδειγμα, 
μία ασθενής μου πενήντα ετών, που στη ζωή της δεν ασχολούταν με τίποτα άλλο εκτός από το σόπιγκ και τα 
σόσιαλ μίντια, μου είπε πως νιώθει πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που της συνέβη, τη λευχαιμία που έπαθε, 
γιατί κατάφερε να δει τη ζωή με άλλο μάτι και να καταλάβει τι πραγματικά αξίζει. Αυτού του είδους τα 
ερωτήματα είναι τα πιο σημαντικά και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, είναι να αντιμετωπίζουμε κάθε 
ασθενή σαν να είναι δικός μας άνθρωπος.  

Κατερίνα Αραμπατζή: Έχετε ασχοληθεί με τη μουσική. Θεωρείτε πως η τέχνη σάς επηρέασε;  
Ελένη Γαβριηλάκη: Μπόρεσα, όσο ήμουν φοιτήτρια στη Σχολή, να ασχοληθώ αρκετά με τη μουσική, το τσέλο 
και τις ορχήστρες, αλλά τώρα με τα παιδιά και όλες τις άλλες υποχρεώσεις δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ. 
Είναι όμως ένα κομμάτι μου, υπάρχει μέσα μου, το έχω καλλιεργήσει, και μου δίνει εφόδια για όλες τις 
υπόλοιπες δραστηριότητες που κάνω. Φυσικά τώρα μπορώ να την απολαύσω για λίγες στιγμές, καθώς ιατρική 
και σοβαρή, επαγγελματική, ενασχόληση με την τέχνη είναι πολύ δύσκολο να συνδυαστούν. Πιστεύω όμως και 
ελπίζω πως, επειδή την έχω μέσα μου, σε κάποια άλλη μελλοντική στιγμή με λιγότερες πιεστικές υποχρεώσεις, 
θα μπορέσω να την ξανακαλλιεργήσω. 

Αθανασία Μπαλάση: Είναι γνωστό ότι το αίμα στην αρχαιότητα και στην Παλαιά ∆ιαθήκη θεωρούνταν η έδρα 
της ζωής και της ψυχής. Πώς θα σχολιάζατε αυτή την αντίληψη; 
Ελένη Γαβριηλάκη: Είναι πάρα πολύ ωραία, ουσιαστική διατύπωση. Το αίμα ουσιαστικά είναι ζωτικό όργανο· 
εμείς, στην ιατρική, το λέμε «ιστό» και καθορίζει πάρα πολλές από τις φυσιολογικές και παθολογικές 
λειτουργίες μας. Χωρίς το αίμα δεν μπορούμε να ζήσουμε· μπορούμε όμως να το δωρίσουμε! Αυτό είναι κάτι 
που θα ήθελα και να το δείτε και να το γράψετε και να το σκεφτείτε. Ξέρω ότι το Αρσάκειο κάνει αιμοδοσίες, 
μας βοηθάει και εμάς στο «Παπανικολάου» με τις αιμοδοσίες του. ∆ίνοντας αίμα, χαρίζουμε ουσιαστικά ζωή. 



«Με ενδιέφερε να βοηθήσω ανθρώπους 
που έχουν ανάγκη» 

Σταυρούλα Αλεξίου, Κατερίνα Αραμπατζή, Ελίζα Κάλτσου, ∆αμιανός Μουτεβελίδης, Αθανασία 
Μπαλάση, Αλκμήνη Μπακαλιού, Ελεάνα Μπλόσκα, Ευάγγελος Νταόπουλος  

Κατερίνα Αραμπατζή: Πώς βλέπετε το μέλλον της Ιατρικής και ιδιαίτερα της ειδικότητας σας, σε σχέση με την 
εξέλιξη της τεχνολογίας; 
Ελένη Γαβριηλάκη: Η Ιατρική εξελίσσεται ραγδαία σε αυτό που ονομάζουμε «εξατομικευμένη ιατρική», δηλαδή 
τη θεραπεία κάθε αρρώστου προσωπικά. Αν έχουμε δύο αρρώστους με την ίδια ασθένεια, θέλουμε να 
μπορούμε να δώσουμε ξεχωριστή θεραπεία, αυτή που ταιριάζει στον κάθε άρρωστο, κυρίως με βάση τα 
γενετικά του χαρακτηριστικά. Η αιματολογία έχει προχωρήσει πολύ, όπως σας είπα, στην πρόοδο και στην 
υποστήριξή της από όλη την αλυσίδα εταιρειών που κάνουν αυτό το «research and development», δηλαδή την 
έρευνα και την ανάπτυξη, και μας έχουν δώσει εργαλεία που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και τώρα. 
Επομένως, η τεχνολογία εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Τα γενετικά εργαλεία είναι αυτά που μας βοηθούν πάρα 
πολύ και, με βάση αυτά τα γενετικά εργαλεία, ανακαλύπτουμε καινούργια φάρμακα για αυτό που λέμε 
«στοχευμένη θεραπεία», δηλαδή φάρμακα που δρουν στην αιτία της νόσου και έτσι μπορούν να την 
καταπολεμήσουν αποτελεσματικά. 

Αλκμηνή Μπακαλιού: Πώς βλέπετε το μέλλον της πανδημίας; 
Ελένη Γαβριηλάκη: Η πανδημία, δυστυχώς, άλλαξε τη ζωή μας. Ήταν και είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την 
επιστημονική κοινότητα. Νομίζω ότι ως επιστημονική κοινότητα στην αρχή δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε 
τόσο καλά, αργήσαμε. Έκτοτε, όμως, έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες αντιμετώπισής της. Ελπίζω πως η 
πανδημία θα είναι ένα έναυσμα, για να ανταποκρινόμαστε πιο γρήγορα και ουσιαστικά στις κοινωνικές 
προκλήσεις. ∆υστυχώς, φαίνεται ότι δεν θα μας αφήσει σύντομα. Θα αλλάξει δραστικά τον τρόπο ζωής μας. 
Νομίζω ότι όποιος πολιτικός προσπάθησε να κάνει προβλέψεις για την πανδημία, έπεσε έξω. Κι εγώ δεν 
μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ελπίζω πως έχουμε προσαρμοστεί καταλλήλως 
όλοι για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία ως μέρος της καθημερινότητάς μας και να μπορέσουμε να 
επιστρέψουμε, ώς ένα βαθμό, στις δραστηριότητές μας. 

∆αμιανός Μουτεβελίδης: Ως γιατρός είστε μία από τους ήρωες αυτής της περιόδου που πάλεψαν στην πρώτη 
γραμμή. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το υγειονομικό σύστημα και να το κάνουμε δυνατότερο απέναντι σε 
μελλοντικές απειλές;  
Ελένη Γαβριηλάκη: Το σύστημα υγείας ανταποκρίθηκε πολύ καλά στην απειλή. Αντιληφθήκαμε όλοι την 
αναγκαιότητα του δημοσίου συστήματος υγείας, το οποίο συνέβαλε περισσότερο στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Εφεξής το βασικό στοίχημα είναι η συντήρησή του συστήματος, η ενίσχυση του εξοπλισμού και της 
δομής του. Πολύ θετική κρίνεται η συνεργασία του ιδιωτικού κεφαλαίου με το δημόσιο σύστημα, όπως, για 
παράδειγμα, στην περίπτωση των δωρεών οι οποίες αξιοποιήθηκαν κατάλληλα και γρήγορα. 

Σταυρούλα Αλεξίου: Εκλεχτήκατε καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο σε νέα ηλικία. Πόση δουλειά χρειάζεται για 
μια τέτοια επιτυχία; Τι σας ενθάρρυνε στην προσπάθειά σας; 
Ελένη Γαβριηλάκη: Και στο ελληνικό πανεπιστήμιο γίνονται προσπάθειες να μπαίνουν νεότεροι καθηγητές 
–κάτι που είναι φυσιολογικό για τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Χρειάζεται να έχεις πάθος για αυτό 
που σε ενδιαφέρει. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον, τους μέντορες που 
θα σε στηρίξουν προσωπικά και επιστημονικά. Εμένα με βοήθησε πολύ και η ετήσια υποτροφία για το 
πανεπιστήμιο John Hopkins.  

∆αμιανός Μουτεβελίδης: Θα προτιμούσατε να δουλέψετε σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού;  
Ελένη Γαβριηλάκη: Πριν επτά χρόνια, όταν σπούδαζα στο πανεπιστήμιο Χόπκινς στις Η.Π.Α., μου έγινε πρόταση 
να μείνει εκεί ως καθηγήτρια με σημαντικές προοπτικές. Την απέρριψα, για να κάνω στην Ελλάδα τη δική μου 
οικογένεια και να ζω κοντά με τους δικούς μου ανθρώπους. ∆εν είναι θέμα ενός αόριστου και ιδεολογικού 

«πατριωτισμού», είναι θέμα ανθρώπων. Εν τέλει εργαζόμαστε και προσφέρουμε στους ανθρώπους, και εγώ 
χρειάζομαι να νιώθω κοντά μου τους δικούς μου ανθρώπους. Επίσης, τα ελληνικά πανεπιστήμια, στις Ιατρικές 
Σχολές, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο. Το εξωτερικό, βεβαίως προσφέρει πολύ καλή εξειδίκευση και πρέπει να 
συνεργαζόμαστε με πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

Ελεάνα Μπλόσκα: Είστε παράλληλα ιατρός, πανεπιστημιακή δασκάλα, σύζυγος και μητέρα δυο μικρών παιδιών. 
Πότε προλαβαίνετε να ανταποκριθείτε σε όλες αυτές τις απαιτήσεις; Μένει καθόλου ελεύθερος χρόνος για 
εσάς; 
Ελένη Γαβριηλάκη: Ο σύζυγός μου λέει ότι, ουσιαστικά, η δουλειά μου είναι το χόμπι μου, ο ελεύθερός μου 
χρόνος. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι, αν παίρνεις ενέργεια από αυτό που κάνεις, και η εργασία σου είναι 
κάτι που σε συμπληρώνει και σε ολοκληρώνει, δεν χρειάζεσαι πολύ ελεύθερο χρόνο. Νομίζω ότι, ώς ένα 
βαθμό, πρέπει η δουλειά να είναι και μέρος του ελεύθερου χρόνου μας. ∆εν εννοώ, βεβαίως, ότι δεν θα βγει 
κάποιος έξω να πάει μαζί με τους φίλους του μια βόλτα, αλλά ότι δεν έχεις ανάγκη από χόμπι. Επίσης, ο 
χρόνος με τα παιδιά σε γεμίζει πάρα πολύ και το παιχνίδι με τα παιδιά σε κάνει να ξεχνάς όλα τα υπόλοιπα 
και ουσιαστικά είναι σαν να χαίρεσαι τον ελεύθερο χρόνο. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ως στόχο να είμαστε 
απλοί, όσο δυνατόν πιο απλοί στη ζωή μας, για να μπορούμε έτσι να ανταποκρινόμαστε σε αυτά που 
πραγματικά μας γεμίζουν. 

Ελίζα Κάλτσου: Να περάσουμε σε μία ερώτηση επαγγελματικής φύσεως. Ποια ήταν κατά τη γνώμη σας η 
μεγαλύτερη πρόκληση που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε κατά τη διάρκεια του λειτουργήματός σας; 
Ελένη Γαβριηλάκη: ∆υστυχώς, στο επάγγελμά μας η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ο θάνατος. Όμως είναι κάτι 
με το οποίο συμβιβάζεται κανείς… Ο θάνατος αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι και τον τρόπο με τον οποίον 
βλέπεις τα παιδιά. Εμείς στο «Παπανικολάου» δεχόμαστε νεαρούς ενήλικες από 16 χρονών. Νομίζω πως, όταν 
βλέπεις κάτι τόσο τραγικό, μπορείς να καταλάβεις την αξία των απλών πραγμάτων στη ζωή. Για παράδειγμα, 
μία ασθενής μου πενήντα ετών, που στη ζωή της δεν ασχολούταν με τίποτα άλλο εκτός από το σόπιγκ και τα 
σόσιαλ μίντια, μου είπε πως νιώθει πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που της συνέβη, τη λευχαιμία που έπαθε, 
γιατί κατάφερε να δει τη ζωή με άλλο μάτι και να καταλάβει τι πραγματικά αξίζει. Αυτού του είδους τα 
ερωτήματα είναι τα πιο σημαντικά και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, είναι να αντιμετωπίζουμε κάθε 
ασθενή σαν να είναι δικός μας άνθρωπος.  

Κατερίνα Αραμπατζή: Έχετε ασχοληθεί με τη μουσική. Θεωρείτε πως η τέχνη σάς επηρέασε;  
Ελένη Γαβριηλάκη: Μπόρεσα, όσο ήμουν φοιτήτρια στη Σχολή, να ασχοληθώ αρκετά με τη μουσική, το τσέλο 
και τις ορχήστρες, αλλά τώρα με τα παιδιά και όλες τις άλλες υποχρεώσεις δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ. 
Είναι όμως ένα κομμάτι μου, υπάρχει μέσα μου, το έχω καλλιεργήσει, και μου δίνει εφόδια για όλες τις 
υπόλοιπες δραστηριότητες που κάνω. Φυσικά τώρα μπορώ να την απολαύσω για λίγες στιγμές, καθώς ιατρική 
και σοβαρή, επαγγελματική, ενασχόληση με την τέχνη είναι πολύ δύσκολο να συνδυαστούν. Πιστεύω όμως και 
ελπίζω πως, επειδή την έχω μέσα μου, σε κάποια άλλη μελλοντική στιγμή με λιγότερες πιεστικές υποχρεώσεις, 
θα μπορέσω να την ξανακαλλιεργήσω. 

Αθανασία Μπαλάση: Είναι γνωστό ότι το αίμα στην αρχαιότητα και στην Παλαιά ∆ιαθήκη θεωρούνταν η έδρα 
της ζωής και της ψυχής. Πώς θα σχολιάζατε αυτή την αντίληψη; 
Ελένη Γαβριηλάκη: Είναι πάρα πολύ ωραία, ουσιαστική διατύπωση. Το αίμα ουσιαστικά είναι ζωτικό όργανο· 
εμείς, στην ιατρική, το λέμε «ιστό» και καθορίζει πάρα πολλές από τις φυσιολογικές και παθολογικές 
λειτουργίες μας. Χωρίς το αίμα δεν μπορούμε να ζήσουμε· μπορούμε όμως να το δωρίσουμε! Αυτό είναι κάτι 
που θα ήθελα και να το δείτε και να το γράψετε και να το σκεφτείτε. Ξέρω ότι το Αρσάκειο κάνει αιμοδοσίες, 
μας βοηθάει και εμάς στο «Παπανικολάου» με τις αιμοδοσίες του. ∆ίνοντας αίμα, χαρίζουμε ουσιαστικά ζωή. 



∆ίνουμε το αίμα μας για να σώσουμε κάποιον άλλο, δίνουμε μέρος του εαυτού μας για να σώσουμε κάποιον 
άλλο. Είναι μία θαυμάσια εθελοντική προσφορά. Είναι καλό, επίσης, να ευαισθητοποιηθείτε από μικρή ηλικία 
και για να γίνετε δωρητές μυελού των οστών. Ουσιαστικά είναι μία πολύ απλή διαδικασία, που γίνεται με μία 
μπατονέτα με την οποία παίρνουμε δείγμα. Όταν κληθεί αργότερα –μπορεί μετά και από δέκα ή δεκαπέντε 
χρόνια– να γίνει δωρητής, πάλι η διαδικασία είναι πολύ απλή· σαν αυτή με την οποία παίρνουμε αίμα. Αυτά 
είναι ουσιαστικές αξίες του εθελοντισμού, που δυστυχώς στην χώρα μας δεν καλλιεργούνται τόσο πολύ. 
Σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι που έσωζαν τους δικούς μας ασθενείς μέχρι πριν από δύο-τρία χρόνια, ήταν κυρίως 
οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί έχουν μεγάλο εθελοντικό κίνημα και προσφέρουν μυελό για τους δικούς μας 
ασθενείς. Όμως, όσο πιο πολλούς Έλληνες εθελοντές έχουμε, τόσο πιο μεγάλη είναι η πιθανότητα να βρούμε 
και Έλληνες συμβατούς δότες. Με το αίμα, λοιπόν, μπορούμε να χαρίσουμε ζωή και αυτό το μήνυμα θα ήθελα 
να αφήσω στο μυαλό και στην καρδιά σας.  

Ευάγγελος Νταόπουλος: Θεωρείτε ικανοποιητική τη διδασκαλία της Βιολογίας στο ελληνικό σχολείο; Θα 
μπορούσαν να διδαχθούν μαθήματα υγιεινής και πρακτικής καθημερινής Ιατρικής; 
Ελένη Γαβριηλάκη: Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Η Βιολογία που μαθαίνουμε στο Λύκειο είναι πάρα πολύ 
ουσιαστική και πάρα πολύ βοηθητική για τα όσα διδασκόμαστε στην Ιατρική, κυρίως, για όσα αφορούν 
αιματολογικές ασθένειες. Πιο πρακτικά μαθήματα θα μπορούσαν να διδαχθούν στο σχολείο. Θεωρώ πως το 
σχολείο πρέπει να εμπνέει τη λογική του εθελοντισμού, δηλαδή να διδάσκει τη σημασία της προσφοράς 
αίματος ή της προσφοράς μυελού. Επίσης, το σχολείο οφείλει να διδάσκει τη σημασία του εμβολιασμού, που 
είναι πάρα πολύ σημαντικός και αναδεικνύεται ως ένα φλέγον ζήτημα στις μέρες μας. Αυτά τα ζητήματα, 
νομίζω, ότι μπορούν πολύ εύκολα να μπουν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. 

Ευάγγελος Νταόπουλος: Ποιες είναι οι μνήμες σας από το Αρσάκειο; Συνέβαλε στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητάς σας; 
Ελένη Γαβριηλάκη: Προχθές, ήμασταν έξω με μία φίλη μου από άλλο σχολείο και μιλούσαμε για την κόρη μου, 
που ξεκίνησε να πηγαίνει σε παιδικό σταθμό και δυσκολεύεται να προσαρμοστεί. Η φίλη μου έλεγε ότι ποτέ 
δεν της άρεσε το σχολείο. Αντίθετα, εγώ της είπα ότι εμένα μου άρεσε να πηγαίνω σχολείο, γιατί είχα φίλους 
και μου άρεσε τόσο η εκπαιδευτική διαδικασία όσο και όλο το περιβάλλον του σχολείου. Αυτή μου έλεγε ότι 
σε καμία βαθμίδα (από τον Παιδικό Σταθμό, το Νηπιαγωγείο, το ∆ημοτικό, το Γυμνάσιο, το Λύκειο) δεν πέρασε 
καλά, παρόλο που και αυτή έβγαλε πάρα πολύ υψηλό βαθμό στο τέλος και ήταν πάρα πολύ καλή μαθήτρια. 
Εμένα, οι δικές μου μνήμες είναι πάρα πολύ θετικές, πάρα πολύ ουσιαστικές. Πιστεύω ότι όλα τα μαθήματα μάς 
βοηθούν πάρα πολύ στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο γραφής. Ειδικά, όμως, η Γλώσσα μας βοηθά ουσιαστικά, 
για να εκφράσουμε αυτό που κάνουμε. Οπότε, νομίζω ότι όλες αυτές οι γερές βάσεις που αποκτάτε στο 
Σχολείο, μαζί με τις μνήμες των συμμαθητών και των δασκάλων σας, θα σας βοηθήσουν πραγματικά στο 
μέλλον. Ακόμη κι αν βγείτε για σπουδές στο εξωτερικό· όλοι οι Έλληνες που πηγαίνουν στο εξωτερικό 
διακρίνονται, γιατί έχουν όλοι πάθος για την επιστήμη τους αλλά και αυτόν τον ελληνικό τρόπο σκέψης, που 
είναι πολύ ουσιαστικά επιστημονικός. Το πιστεύω αυτό ακράδαντα και θα το δείτε και στην πορεία σας, ότι 
μπορείτε να διακριθείτε σε όποιον δρόμο εσείς επιλέξετε. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ! 

Χωρίς τίτλο
Τέλη του 1920. Μολύβι σε χαρτί
18.8×11.5 cm
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μπατονέτα με την οποία παίρνουμε δείγμα. Όταν κληθεί αργότερα –μπορεί μετά και από δέκα ή δεκαπέντε 
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Χωρίς τίτλο
1919-20. Γκουάς και ακουαρέλα σε χαρτί
35.4×26.6 cm ∆

Αναζητώντας την ακολουθία Fibonacci και τη χρυσή τομή στην 
καθημερινότητά μας 
Το παρακάτω κείμενο είναι καρπός σύνθεσης και προέκυψε από 
τη διάθεση μαθητών για μια ιδιαίτερη αναζήτηση και κάποιες 
απόπειρες εφαρμογής, που καλλιεργήθηκαν σε δύο 
διαφορετικά πεδία: είτε μέσα στο μάθημα της Άλγεβρας στην Α΄ 
Λυκείου και στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο 2ο 
∆ιαδικτυακό Μαθηματικό Μαθητικό Φεστιβάλ με τη δημιουργία 
του βίντεο «Η Ακολουθία Fibonacci και η Χρυσή Αναλογία» και 
επιβλέπουσα τη μαθηματικό Νικολέτα Σατσλή, είτε στο 
διαθεματικό εργαστήριο, που οργανώθηκε και παρουσιάστηκε σε 
τμήμα της Β΄ Γυμνασίου από τις καθηγήτριες Μαθηματικών 
Νικολέτα Σατσλή, Τεχνολογίας Αθηνά Φουστέρη και 
Πληροφορικής Βασιλική Αργυροπούλου. Σε αυτό το διαθεματικό 
εργαστήριο, αρχικά οι μαθητές γνώρισαν τον αριθμό φ, την 
ιστορία της εμφάνισής του στα Μαθηματικά και διαπίστωσαν την 
παρουσία του στη Φύση. Στη συνέχεια, ήρθαν σε επαφή με το 
έργο του διάσημου αρχιτέκτονα Le Corbusier και τη μελέτη του 
για τη σχέση του ανθρώπινου σώματος με τον σχεδιασμό του 
υλικού χώρου και των αντικειμένων που τον εξοπλίζουν. Στο 
επόμενο στάδιο, τα παιδιά κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε 
φωτογράφιση (σε όρθια και καθιστή θέση), με αφορμή το 
ανθρωπομετρικό σύστημα Modulor που ανέπτυξε ο Le Corbusier. 
Τέλος, επεξεργάστηκαν τις φωτογραφίες τους και 
πραγματοποίησαν τη συγχώνευσή τους με τις εικόνες των 
«χρυσών ορθογωνίων».

Επιμέλεια αφιερώματος - Εισαγωγικό κείμενο:
Νικολέτα Σατσλή, μαθηματικός  
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Αναζητώντας την ακολουθία Fibonacci και τη χρυσή 
τομή στην καθημερινότητά μας 

Αλεξάνδρα Βέγλη, Μαριάννα Βέγλη, Μιχάλης ∆ήμου, Αντώνης Ατζέμης, Νίκος Ζαγορίδης, Χριστίνα 
Κυριαζοπούλου, Ανδρέας Μανωλόπουλος, Αχιλλέας Ναλμπαντίδης, Κατερίνα Παπαδρόσου 

 

Ο Fibonacci ήταν ένας σπουδαίος Ιταλός μαθηματικός που έζησε μεταξύ 1170 και 1240. Το πραγματικό του 
όνομα ήταν Leonardo Pisano και καταγόταν από την οικογένεια των Bonacci. Θεωρείται ο πιο ταλαντούχος 
μαθηματικός στο Μεσαίωνα. Έγινε γνωστός, γιατί έφερε από την Ανατολή το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης και 
την υποδιαστολή, καθώς και για ένα πρόβλημα το οποίο δημοσίευσε το 1202 στο βιβλίο τού Liber Abaci, 
«Βιβλίο Υπολογισμών». Το πρόβλημα αυτό ασχολείται με το πλήθος των κουνελιών που μπορεί να έχει κάποιος 
στο τέλος ενός χρόνου, εάν στην αρχή του χρόνου είχε ένα ζευγάρι το οποίο γεννάει στο τέλος κάθε μήνα 
ένα άλλο ζευγάρι κουνέλια. Θεωρούμε ότι τα κουνέλια δεν πεθαίνουν ποτέ. Συνεχιζόμενη αυτή η διαδικασία, 
γεννιέται μία ακολουθία αριθμών, οι οποίοι μετά τον 16ο αιώνα παρατηρήθηκε ότι εμφανίζουν πολλές 
ιδιότητες και, τελικά, έμειναν γνωστοί ως «Ακολουθία των αριθμών Fibonacci». 

Μία βασική ιδιότητα των αριθμών αυτών είναι ότι, αν διαιρέσουμε δύο διαδοχικούς όρους της ακολουθίας, όσο 
πιο μεγάλοι όροι είναι, τόσο περισσότερο ο αριθμός που προκύπτει προσεγγίζει τον αριθμό 
1,618033988749... –γνωστό και ως αριθμό φ. Ο αριθμός φ είναι γνωστός ως «χρυσή αναλογία» ή «χρυσή 
τομή» ή «θεία αναλογία». Αν και ο Πυθαγόρας είναι ο πρώτος που τον ανακάλυψε, η πρώτη γραπτή απόδειξη 
ύπαρξής του βρίσκεται σε ένα από τα δεκατρία βιβλία των «Στοιχείων» του Ευκλείδη. Ο Ευκλείδης τον ονόμασε 
«ἄκρο καὶ μέσο λόγο» («Ἄκρον καὶ μέσον λόγον εὐθεῖα τετμῆσθαι λέγεται, ὅταν ᾖ ὡς ἡ ὅλη πρὸς τὸ μεῖζον τμῆμα, 

οὕτως τὸ μεῖζον πρὸς τὸ ἔλαττον»). Προκύπτει ως εξής: Χωρίζουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα μήκους α+β σε δύο 
τμήματα μήκους α και β αντίστοιχα, με α > β. O λόγος του αρχικού τμήματος προς το α ισούται με το λόγο του 
α προς το β και ισούται με τον αριθμό φ. Η διαίρεση ενός ευθύγραμμου τμήματος σε μέσο και άκρο λόγο 
θεωρούνταν, ήδη από την αρχαιότητα, η πιο τέλεια αισθητικά. Με λίγα λόγια, ο αριθμός φ είναι η αρμονία που 
διακατέχει ένα αντικείμενο το οποίο εξετάζεται. Η ονομασία του «χρυσός αριθμός» αποδίδεται στον Leonardo 
da Vinci και αιώνες μετά, στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Αμερικανός μαθηματικός Mark Barr τον προσδιόρισε 
με το ελληνικό γράμμα φ, προς τιμήν του γλύπτη Φειδία, στου οποίου τα έργα συναντάται η χρυσή αναλογία. 

Μέσα από την εργασία ανακαλύψαμε πόσο συχνά εμφανίζεται ο αριθμός φ, όχι μόνο στη Φύση αλλά και σε 
ανθρώπινες κατασκευές. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά σπάνια κοχύλια, στα οποία εμφανίζεται ο 
αριθμός φ, καθώς και η χρυσή σπείρα. 

Συγκεκριμένα, ο αριθμός φ εμφανίζεται στον ναυτίλο, ένα είδος κογχυλιού. Σε κάθε κογχύλι το μαλάκιο 
παράγει το όστρακο εκκρίνοντας την κογχυλίνη. Έχει παρατηρηθεί ότι στον ναυτίλο ο λόγος των τμημάτων που 
δημιουργεί το μαλάκιο σε δύο διαδοχικούς κύκλους ανάπτυξης, προσεγγίζει τον αριθμό φ. Ταυτόχρονα, 
παρατηρούμε ότι στο εσωτερικό του κογχυλιού υπάρχει το σιφόνι, το μαύρο σωληνάκι που παρατηρείται στην 
παρακάτω σπάνια τομή. Το σιφόνι είναι υπεύθυνο για την ανύψωση ή βύθιση του κογχυλιού στο νερό και δεν 
υπάρχει στη Φύση παρόμοιος μηχανισμός με αυτή τη λειτουργία. Αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτό το μαύρο 
σωληνάκι ακολουθεί τη χρυσή σπείρα, τη σπείρα που δημιουργείται με βάση τον αριθμό φ, κάτι που δεν είναι 
ορατό στην εγκάρσια τομή του ναυτίλου, διότι αυτό το ευαίσθητο μέρος του ναυτίλου θρυμματίζεται. Ακόμη, 
μέσα από πολλές πηγές αντλήσαμε την πληροφορία πως οι αριθμοί Fibonacci παρατηρούνται σε ανανάδες και 
κάποια κουκουνάρια, όπως και σε άλλα φρούτα και φυτά.  

Επίσης ο αριθμός φ παρατηρείται και στο ανθρώπινο σώμα, με τη διαίρεση διαφόρων λόγων του σώματος, οι 
οποίοι προσεγγίζουν τον αριθμό φ. Για παράδειγμα, ο λόγος της απόστασης από τον ομφαλό στο έδαφος προς 
την απόσταση από τον ομφαλό ως το κεφάλι προσεγγίζει τον αριθμό φ. Επιπλέον, το βλέπουμε σε πολλά έργα 
τέχνης, όπως στη «Μόνα Λίζα» και στη «Γέννηση της Αφροδίτης». Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, πως αυτά τα 

έργα δεν κατασκευάστηκαν με βάση τον αριθμό φ, αλλά η αρμονία και η ομορφιά που τα διέκριναν, οδήγησαν 
μεταγενέστερους αναλυτές στην παρατήρηση ότι εγγράφονται μέσα σε χρυσά ορθογώνια. Ορθογώνια, 
δηλαδή, στα οποία ο λόγος των πλευρών προσεγγίζει τη χρυσή τομή, εγγράφοντας μέσα σε αυτά τη χρυσή 
σπείρα. 

Στην αρχιτεκτονική βλέπουμε ότι αρκετά κτήρια είναι φτιαγμένα με βάση τον αριθμό φ, ενώ εμφανίζεται και 
σε αρχαία θέατρα, όπως σε αυτά του ∆ιόνυσου και της ∆ωδώνης, καθώς και στο αμφιθέατρο της Επιδαύρου. 
Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι εφάρμοσε τη χρυσή σπείρα στον «Άνθρωπο του Βιτρούβιου», στον οποίο παρουσιάζει 
τις ιδανικές διαστάσεις του ανθρώπινου σώματος και τοποθετεί το σώμα σε ένα τετράγωνο και ένα κύκλο. 
Στη συνέχεια, ο αρχιτέκτονας Le Corbusie χρησιμοποίησε τη χρυσή αναλογία στο Modulor, το σύστημα για την 
κλίμακα της αρχιτεκτονικής αναλογίας. Ο Le Corbusier ερεύνησε και ανακάλυψε τον τρόπο με τον οποίο τα 
χρυσά ορθογώνια εφαρμόζουν και στο σώμα του ανθρώπου. 

Τέλος, είχαμε την ευκαιρία, χρησιμοποιώντας ξύλινες ράβδους ενός μέτρου, να κατασκευάσουμε στην αυλή 
του Σχολείου μας ορθογώνια με μήκη πλευρών αριθμούς της ακολουθίας Fibonacci και στη συνέχεια με σπρέι 
να προσεγγίσουμε τη χρυσή σπείρα. 

Τα Μαθηματικά βρίσκονται παντού γύρω μας: στη φύση, στην τέχνη, στην αρχιτεκτονική μέχρι και στο σώμα 
μας. Αποτελούν ένα αντικείμενο καίριας σημασίας για τον άνθρωπο, αλλά και ένα απαραίτητο εργαλείο για 
να εξελιχθεί και να προοδεύσει. Αυτός, ο τόσο μοναδικός αριθμός φ ή «χρυσή αναλογία», υπάρχει 
οπουδήποτε και αν κοιτάξουμε προσεκτικά.  Είναι πράγματι εκπληκτικό το γεγονός ότι περιτριγυριζόμαστε από 
τόσες μαθηματικές σχέσεις και αναλογίες που μας μιλούν για τη σοφία αλλά και την ομορφιά μέσα στην 
οποία ζούμε.  
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Μία βασική ιδιότητα των αριθμών αυτών είναι ότι, αν διαιρέσουμε δύο διαδοχικούς όρους της ακολουθίας, όσο 
πιο μεγάλοι όροι είναι, τόσο περισσότερο ο αριθμός που προκύπτει προσεγγίζει τον αριθμό 
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Ε

Το άρθρο που αφορά στον Μάουριτς 
Κορνέλις Έσερ (Maurits Cornelis Escher) και 
στο πώς συνδέονται τα Μαθηματικά με την 
Τέχνη, προέκυψε στο πλαίσιο διδασκαλίας 
δύο μαθημάτων. Αρχικά, στο μάθημα των 
Καλλιτεχνικών οι μαθητές ενημερώθηκαν 
από τον καθηγητή τους, Θεόδωρο Σπανό, για 
τον ζωγράφο, την τεχνοτροπία και τη 
διαδρομή του. Στη συνέχεια, έμαθαν από τη 
μαθηματικό τους, Ελένη Μπίκου, για τα 
Μαθηματικά που κρύβονται στα έργα του. 
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Μάουριτς Κορνέλις Έσερ 
(Maurits Cornelis Escher) 

Μακρίνα Σαββουλίδου 

 

Η αοριστία, η ελευθερία και η μυστικότητα που διαπνέουν τη Φύση, προκαλούσε πάντα δέος στους ανθρώπους. 
Αν και το περιβάλλον στο σύνολό του φαντάζει ακατανόητο, ασαφές και αχανές, λειτουργεί με αρτιότητα 
ορθότερη και δικαιότερη από εκείνη που αγωνίζεται να πετύχει ο δικός μας πολιτισμός. Ρέει αβίαστα, σταθερά 
και συνεχόμενα και το ατελεύτητό του μεγαλείο, βρίσκει εκφάνσεις στα πιο απλά πράγματα. Πως μπορούμε 
λοιπόν να συσχετίσουμε την απεραντοσύνη αυτή με την απόλυτη ακρίβεια των μαθηματικών; Μόνο ένας 
κατάφερε να δώσει απάντηση: ο Μάουριτς Κορνέλις Έσερ. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. 

Ο Μάουριτς Κορνέλις Έσερ ήταν εικαστικός καλλιτέχνης, που –εκτός από το σχέδιο και τη γραφιστική– 
χρησιμοποίησε τις τεχνικές της ξυλογραφίας, της λιθογραφίας και της χαλκογραφίας. Γεννήθηκε σε μια μικρή 
πόλη της Ολλανδίας το 1898 και ήταν ο νεαρότερος γιος ενός πολιτικού μηχανικού και της δεύτερης συζύγου 
του. Η μαθητική του σταδιοδρομία δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επιτυχημένη, καθώς ο ίδιος υπήρξε ένα 
από τα αμέτρητα παραδείγματα σοφίας και ευφυίας, έξω όμως από το στενό ακαδημαϊκό πλαίσιο. Όντας 
φιλάσθενο παιδί, μαθήτευσε σε ειδικό σχολείο από επτά ετών και έμεινε στη δεύτερη τάξη, με κακούς βαθμούς. 
Μόνο αν έβλεπε κανείς τα σχέδιά του, θα καταλάβαινε το πηγαίο ταλέντο του. Παρακολούθησε ωστόσο 
μαθήματα ξυλουργικής και πιάνου μέχρι δεκατριών ετών, ενώ λίγο αργότερα, παρατώντας το σχολείο, μπήκε 
στο Πανεπιστήμιο, για να σπουδάσει Αρχιτεκτονική. Η αποτυχία του και εκεί τον έκανε να αλλάξει κατεύθυνση. 
Οι εικαστικές τέχνες ήταν μονόδρομος... 

Ο Έσερ ταξίδεψε σε πολλές χώρες του κόσμου, απ’ όπου εμπνεύστηκε τα σχέδιά του. Στην Ιταλία μάλιστα 
γνώρισε τη γυναίκα του, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά. Όμως το πολιτικό κλίμα που επικρατούσε εκεί το 
1935, επί Μουσολίνι, τον ανάγκασε να μετακομίσει στην Ελβετία. Η ανάμνηση του εννιάχρονου γιου του στη 
στολή της ιταλικής Φασιστικής Νεολαίας και η αντίθεσή του στον φανατισμό και στην υποκρισία, τον κράτησαν 
δύο χρόνια στο ξένο για εκείνον μέρος. Ανήσυχος και περίλυπος, μακριά από τα ιταλικά τοπία που τόσο τον 
ενέπνεαν, μετακόμισε πάλι σε κάποιο προάστιο των Βρυξελλών στο Βέλγιο. Τέλος, λόγω του ∆ευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου, εγκαταστάθηκε στο Μπάαρν της Ολλανδίας, όπου φιλοτέχνησε τα γνωστότερα έργα 
του. Ο νεφελώδης σκοτεινός ουρανός και το κρύο υγρό κλίμα της περιοχής τού επέτρεψαν να συγκεντρωθεί 
προσεκτικά στη δουλειά του. Για κάποιο χρονικό διάστημα, μετά από χειρουργική επέμβαση το 1962, ο Έσερ 
δεν εργάστηκε και αυτή ήταν η μοναδική περίοδος απραξίας του. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, το 1970, 
μετακόμισε στο Ρόζα Σπιέρ Χουίς του Λάρεν, έναν οίκο απόμαχων καλλιτεχνών, όπου διατηρούσε το δικό του 
εργαστήριο. Πέθανε λίγο αργότερα στις 27 Μαρτίου 1972, σε ηλικία 73 ετών.  

Ο πόλεμος, οι διαρκείς μετακομίσεις και η ασθένειά του δεν μπόρεσαν να ανακόψουν την παραγωγικότητά 
του. 470 έργα δεν είναι λίγα, μολονότι η μέθοδος που χρησιμοποιούσε ήταν επίπονη και χρονοβόρα. 
Εμπνευσμένος από τα μωσαϊκά μοτίβα που έβλεπε στα τούβλα των πατωμάτων, ενσωμάτωσε αυτό το είδος 
επαναλαμβανόμενων μοτίβων στα έργα του. Οι εντυπωσιακές ολισθανακλάσεις, κατακόρυφες (εικόνα 1) ή 
οριζόντιες (εικόνα 2), και οι στροφές (εικόνες 3 και 4) με την αρτιότητα της δομής τους, παρουσίαζαν ένα 
μοτίβο ιδιαίτερο, που κατάφερε να πετύχει αξιοποιώντας αξονικές και κεντρικές συμμετρίες. Η χρήση αυτή 
των Μαθηματικών, σε κάθε του έργο λειτουργούσε σαν το προσχέδιο πάνω στο οποίο βάσιζε τη τέχνη του. 
Για αυτό κάθε έργο του Έσερ κρύβει μία σειρά μαθηματικές σχέσεις μεταξύ των σχημάτων, των μορφών και 
του χώρου, όπως κατοπτρικά είδωλα (εικόνα 5) από κώνους, σφαίρες, κύβους, δακτύλιους και έλικες. 
Οφθαλμαπάτες και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες (εικόνες 6 και 7) δεσπόζουν στους πίνακές του, 
δημιουργώντας τη μυστηριακή ατμόσφαιρα που κάνει κάθε πίνακά του να ξεχωρίζει. Ο Έσερ έπαιξε και με την 
έννοια του απείρου (εικόνα 8), ενώ δεν δίστασε να δημιουργήσει αδύνατα σχήματα (εικόνες 9 και 10), τα 
οποία παρατηρούμε μέχρι σήμερα με απορία. Όλα αυτά τα κατάφερε χωρίς ακαδημαϊκή κατάρτιση στα 
Μαθηματικά, τα οποία άρχισαν να τον ενδιαφέρουν μετά από το ταξίδι του στη Μεσόγειο, το οποίο 
χαρακτήρισε ως «την πλουσιότερη πηγή έμπνευσης που έχει ποτέ συναντήσει». Ο Έσερ μελετούσε μόνος του 
και ό,τι μάθαινε, το ενέτασσε στους πίνακές του. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το 1941 συνόψισε τα 
συμπεράσματά του σε ένα τετράδιο, το οποίο ονόμασε «Η τακτική διαίρεση τομέων σε ασύμμετρα 
παραλληλισμένα πολύγωνα». Ήθελε έτσι να βοηθήσει τον εαυτό του να ενσωματώσει τα Μαθηματικά στην 
τέχνη του. Λόγω του συγκεκριμένου έργου, θεωρείται ένας ερευνητής μαθηματικός της εποχής του και η 
προσφορά του είναι ανυπολόγιστη. 

Ο Έσερ κατάφερε να νικήσει τα εμπόδια που στάθηκαν στον δρόμο του. ∆εν ήταν καλός μαθητής ούτε 
ιδιαίτερα πλούσιος· κι όμως μέχρι σήμερα παρατηρούμε τα έργα του με δέος και θαυμασμό.  
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Μάουριτς Κορνέλις Έσερ 
(Maurits Cornelis Escher) 

Μακρίνα Σαββουλίδου 

 

Η αοριστία, η ελευθερία και η μυστικότητα που διαπνέουν τη Φύση, προκαλούσε πάντα δέος στους ανθρώπους. 
Αν και το περιβάλλον στο σύνολό του φαντάζει ακατανόητο, ασαφές και αχανές, λειτουργεί με αρτιότητα 
ορθότερη και δικαιότερη από εκείνη που αγωνίζεται να πετύχει ο δικός μας πολιτισμός. Ρέει αβίαστα, σταθερά 
και συνεχόμενα και το ατελεύτητό του μεγαλείο, βρίσκει εκφάνσεις στα πιο απλά πράγματα. Πως μπορούμε 
λοιπόν να συσχετίσουμε την απεραντοσύνη αυτή με την απόλυτη ακρίβεια των μαθηματικών; Μόνο ένας 
κατάφερε να δώσει απάντηση: ο Μάουριτς Κορνέλις Έσερ. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. 

Ο Μάουριτς Κορνέλις Έσερ ήταν εικαστικός καλλιτέχνης, που –εκτός από το σχέδιο και τη γραφιστική– 
χρησιμοποίησε τις τεχνικές της ξυλογραφίας, της λιθογραφίας και της χαλκογραφίας. Γεννήθηκε σε μια μικρή 
πόλη της Ολλανδίας το 1898 και ήταν ο νεαρότερος γιος ενός πολιτικού μηχανικού και της δεύτερης συζύγου 
του. Η μαθητική του σταδιοδρομία δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επιτυχημένη, καθώς ο ίδιος υπήρξε ένα 
από τα αμέτρητα παραδείγματα σοφίας και ευφυίας, έξω όμως από το στενό ακαδημαϊκό πλαίσιο. Όντας 
φιλάσθενο παιδί, μαθήτευσε σε ειδικό σχολείο από επτά ετών και έμεινε στη δεύτερη τάξη, με κακούς βαθμούς. 
Μόνο αν έβλεπε κανείς τα σχέδιά του, θα καταλάβαινε το πηγαίο ταλέντο του. Παρακολούθησε ωστόσο 
μαθήματα ξυλουργικής και πιάνου μέχρι δεκατριών ετών, ενώ λίγο αργότερα, παρατώντας το σχολείο, μπήκε 
στο Πανεπιστήμιο, για να σπουδάσει Αρχιτεκτονική. Η αποτυχία του και εκεί τον έκανε να αλλάξει κατεύθυνση. 
Οι εικαστικές τέχνες ήταν μονόδρομος... 

Ο Έσερ ταξίδεψε σε πολλές χώρες του κόσμου, απ’ όπου εμπνεύστηκε τα σχέδιά του. Στην Ιταλία μάλιστα 
γνώρισε τη γυναίκα του, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά. Όμως το πολιτικό κλίμα που επικρατούσε εκεί το 
1935, επί Μουσολίνι, τον ανάγκασε να μετακομίσει στην Ελβετία. Η ανάμνηση του εννιάχρονου γιου του στη 
στολή της ιταλικής Φασιστικής Νεολαίας και η αντίθεσή του στον φανατισμό και στην υποκρισία, τον κράτησαν 
δύο χρόνια στο ξένο για εκείνον μέρος. Ανήσυχος και περίλυπος, μακριά από τα ιταλικά τοπία που τόσο τον 
ενέπνεαν, μετακόμισε πάλι σε κάποιο προάστιο των Βρυξελλών στο Βέλγιο. Τέλος, λόγω του ∆ευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου, εγκαταστάθηκε στο Μπάαρν της Ολλανδίας, όπου φιλοτέχνησε τα γνωστότερα έργα 
του. Ο νεφελώδης σκοτεινός ουρανός και το κρύο υγρό κλίμα της περιοχής τού επέτρεψαν να συγκεντρωθεί 
προσεκτικά στη δουλειά του. Για κάποιο χρονικό διάστημα, μετά από χειρουργική επέμβαση το 1962, ο Έσερ 
δεν εργάστηκε και αυτή ήταν η μοναδική περίοδος απραξίας του. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, το 1970, 
μετακόμισε στο Ρόζα Σπιέρ Χουίς του Λάρεν, έναν οίκο απόμαχων καλλιτεχνών, όπου διατηρούσε το δικό του 
εργαστήριο. Πέθανε λίγο αργότερα στις 27 Μαρτίου 1972, σε ηλικία 73 ετών.  

Ο πόλεμος, οι διαρκείς μετακομίσεις και η ασθένειά του δεν μπόρεσαν να ανακόψουν την παραγωγικότητά 
του. 470 έργα δεν είναι λίγα, μολονότι η μέθοδος που χρησιμοποιούσε ήταν επίπονη και χρονοβόρα. 
Εμπνευσμένος από τα μωσαϊκά μοτίβα που έβλεπε στα τούβλα των πατωμάτων, ενσωμάτωσε αυτό το είδος 
επαναλαμβανόμενων μοτίβων στα έργα του. Οι εντυπωσιακές ολισθανακλάσεις, κατακόρυφες (εικόνα 1) ή 
οριζόντιες (εικόνα 2), και οι στροφές (εικόνες 3 και 4) με την αρτιότητα της δομής τους, παρουσίαζαν ένα 
μοτίβο ιδιαίτερο, που κατάφερε να πετύχει αξιοποιώντας αξονικές και κεντρικές συμμετρίες. Η χρήση αυτή 
των Μαθηματικών, σε κάθε του έργο λειτουργούσε σαν το προσχέδιο πάνω στο οποίο βάσιζε τη τέχνη του. 
Για αυτό κάθε έργο του Έσερ κρύβει μία σειρά μαθηματικές σχέσεις μεταξύ των σχημάτων, των μορφών και 
του χώρου, όπως κατοπτρικά είδωλα (εικόνα 5) από κώνους, σφαίρες, κύβους, δακτύλιους και έλικες. 
Οφθαλμαπάτες και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες (εικόνες 6 και 7) δεσπόζουν στους πίνακές του, 
δημιουργώντας τη μυστηριακή ατμόσφαιρα που κάνει κάθε πίνακά του να ξεχωρίζει. Ο Έσερ έπαιξε και με την 
έννοια του απείρου (εικόνα 8), ενώ δεν δίστασε να δημιουργήσει αδύνατα σχήματα (εικόνες 9 και 10), τα 
οποία παρατηρούμε μέχρι σήμερα με απορία. Όλα αυτά τα κατάφερε χωρίς ακαδημαϊκή κατάρτιση στα 
Μαθηματικά, τα οποία άρχισαν να τον ενδιαφέρουν μετά από το ταξίδι του στη Μεσόγειο, το οποίο 
χαρακτήρισε ως «την πλουσιότερη πηγή έμπνευσης που έχει ποτέ συναντήσει». Ο Έσερ μελετούσε μόνος του 
και ό,τι μάθαινε, το ενέτασσε στους πίνακές του. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το 1941 συνόψισε τα 
συμπεράσματά του σε ένα τετράδιο, το οποίο ονόμασε «Η τακτική διαίρεση τομέων σε ασύμμετρα 
παραλληλισμένα πολύγωνα». Ήθελε έτσι να βοηθήσει τον εαυτό του να ενσωματώσει τα Μαθηματικά στην 
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Μάουριτς Κορνέλις Έσερ 
(Maurits Cornelis Escher) 

Μακρίνα Σαββουλίδου 

 

Η αοριστία, η ελευθερία και η μυστικότητα που διαπνέουν τη Φύση, προκαλούσε πάντα δέος στους ανθρώπους. 
Αν και το περιβάλλον στο σύνολό του φαντάζει ακατανόητο, ασαφές και αχανές, λειτουργεί με αρτιότητα 
ορθότερη και δικαιότερη από εκείνη που αγωνίζεται να πετύχει ο δικός μας πολιτισμός. Ρέει αβίαστα, σταθερά 
και συνεχόμενα και το ατελεύτητό του μεγαλείο, βρίσκει εκφάνσεις στα πιο απλά πράγματα. Πως μπορούμε 
λοιπόν να συσχετίσουμε την απεραντοσύνη αυτή με την απόλυτη ακρίβεια των μαθηματικών; Μόνο ένας 
κατάφερε να δώσει απάντηση: ο Μάουριτς Κορνέλις Έσερ. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. 

Ο Μάουριτς Κορνέλις Έσερ ήταν εικαστικός καλλιτέχνης, που –εκτός από το σχέδιο και τη γραφιστική– 
χρησιμοποίησε τις τεχνικές της ξυλογραφίας, της λιθογραφίας και της χαλκογραφίας. Γεννήθηκε σε μια μικρή 
πόλη της Ολλανδίας το 1898 και ήταν ο νεαρότερος γιος ενός πολιτικού μηχανικού και της δεύτερης συζύγου 
του. Η μαθητική του σταδιοδρομία δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επιτυχημένη, καθώς ο ίδιος υπήρξε ένα 
από τα αμέτρητα παραδείγματα σοφίας και ευφυίας, έξω όμως από το στενό ακαδημαϊκό πλαίσιο. Όντας 
φιλάσθενο παιδί, μαθήτευσε σε ειδικό σχολείο από επτά ετών και έμεινε στη δεύτερη τάξη, με κακούς βαθμούς. 
Μόνο αν έβλεπε κανείς τα σχέδιά του, θα καταλάβαινε το πηγαίο ταλέντο του. Παρακολούθησε ωστόσο 
μαθήματα ξυλουργικής και πιάνου μέχρι δεκατριών ετών, ενώ λίγο αργότερα, παρατώντας το σχολείο, μπήκε 
στο Πανεπιστήμιο, για να σπουδάσει Αρχιτεκτονική. Η αποτυχία του και εκεί τον έκανε να αλλάξει κατεύθυνση. 
Οι εικαστικές τέχνες ήταν μονόδρομος... 

Ο Έσερ ταξίδεψε σε πολλές χώρες του κόσμου, απ’ όπου εμπνεύστηκε τα σχέδιά του. Στην Ιταλία μάλιστα 
γνώρισε τη γυναίκα του, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά. Όμως το πολιτικό κλίμα που επικρατούσε εκεί το 
1935, επί Μουσολίνι, τον ανάγκασε να μετακομίσει στην Ελβετία. Η ανάμνηση του εννιάχρονου γιου του στη 
στολή της ιταλικής Φασιστικής Νεολαίας και η αντίθεσή του στον φανατισμό και στην υποκρισία, τον κράτησαν 
δύο χρόνια στο ξένο για εκείνον μέρος. Ανήσυχος και περίλυπος, μακριά από τα ιταλικά τοπία που τόσο τον 
ενέπνεαν, μετακόμισε πάλι σε κάποιο προάστιο των Βρυξελλών στο Βέλγιο. Τέλος, λόγω του ∆ευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου, εγκαταστάθηκε στο Μπάαρν της Ολλανδίας, όπου φιλοτέχνησε τα γνωστότερα έργα 
του. Ο νεφελώδης σκοτεινός ουρανός και το κρύο υγρό κλίμα της περιοχής τού επέτρεψαν να συγκεντρωθεί 
προσεκτικά στη δουλειά του. Για κάποιο χρονικό διάστημα, μετά από χειρουργική επέμβαση το 1962, ο Έσερ 
δεν εργάστηκε και αυτή ήταν η μοναδική περίοδος απραξίας του. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, το 1970, 
μετακόμισε στο Ρόζα Σπιέρ Χουίς του Λάρεν, έναν οίκο απόμαχων καλλιτεχνών, όπου διατηρούσε το δικό του 
εργαστήριο. Πέθανε λίγο αργότερα στις 27 Μαρτίου 1972, σε ηλικία 73 ετών.  

Ο πόλεμος, οι διαρκείς μετακομίσεις και η ασθένειά του δεν μπόρεσαν να ανακόψουν την παραγωγικότητά 
του. 470 έργα δεν είναι λίγα, μολονότι η μέθοδος που χρησιμοποιούσε ήταν επίπονη και χρονοβόρα. 
Εμπνευσμένος από τα μωσαϊκά μοτίβα που έβλεπε στα τούβλα των πατωμάτων, ενσωμάτωσε αυτό το είδος 
επαναλαμβανόμενων μοτίβων στα έργα του. Οι εντυπωσιακές ολισθανακλάσεις, κατακόρυφες (εικόνα 1) ή 
οριζόντιες (εικόνα 2), και οι στροφές (εικόνες 3 και 4) με την αρτιότητα της δομής τους, παρουσίαζαν ένα 
μοτίβο ιδιαίτερο, που κατάφερε να πετύχει αξιοποιώντας αξονικές και κεντρικές συμμετρίες. Η χρήση αυτή 
των Μαθηματικών, σε κάθε του έργο λειτουργούσε σαν το προσχέδιο πάνω στο οποίο βάσιζε τη τέχνη του. 
Για αυτό κάθε έργο του Έσερ κρύβει μία σειρά μαθηματικές σχέσεις μεταξύ των σχημάτων, των μορφών και 
του χώρου, όπως κατοπτρικά είδωλα (εικόνα 5) από κώνους, σφαίρες, κύβους, δακτύλιους και έλικες. 
Οφθαλμαπάτες και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες (εικόνες 6 και 7) δεσπόζουν στους πίνακές του, 
δημιουργώντας τη μυστηριακή ατμόσφαιρα που κάνει κάθε πίνακά του να ξεχωρίζει. Ο Έσερ έπαιξε και με την 
έννοια του απείρου (εικόνα 8), ενώ δεν δίστασε να δημιουργήσει αδύνατα σχήματα (εικόνες 9 και 10), τα 
οποία παρατηρούμε μέχρι σήμερα με απορία. Όλα αυτά τα κατάφερε χωρίς ακαδημαϊκή κατάρτιση στα 
Μαθηματικά, τα οποία άρχισαν να τον ενδιαφέρουν μετά από το ταξίδι του στη Μεσόγειο, το οποίο 
χαρακτήρισε ως «την πλουσιότερη πηγή έμπνευσης που έχει ποτέ συναντήσει». Ο Έσερ μελετούσε μόνος του 
και ό,τι μάθαινε, το ενέτασσε στους πίνακές του. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το 1941 συνόψισε τα 
συμπεράσματά του σε ένα τετράδιο, το οποίο ονόμασε «Η τακτική διαίρεση τομέων σε ασύμμετρα 
παραλληλισμένα πολύγωνα». Ήθελε έτσι να βοηθήσει τον εαυτό του να ενσωματώσει τα Μαθηματικά στην 
τέχνη του. Λόγω του συγκεκριμένου έργου, θεωρείται ένας ερευνητής μαθηματικός της εποχής του και η 
προσφορά του είναι ανυπολόγιστη. 

Ο Έσερ κατάφερε να νικήσει τα εμπόδια που στάθηκαν στον δρόμο του. ∆εν ήταν καλός μαθητής ούτε 
ιδιαίτερα πλούσιος· κι όμως μέχρι σήμερα παρατηρούμε τα έργα του με δέος και θαυμασμό.  
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μετακόμισε στο Ρόζα Σπιέρ Χουίς του Λάρεν, έναν οίκο απόμαχων καλλιτεχνών, όπου διατηρούσε το δικό του 
εργαστήριο. Πέθανε λίγο αργότερα στις 27 Μαρτίου 1972, σε ηλικία 73 ετών.  

Ο πόλεμος, οι διαρκείς μετακομίσεις και η ασθένειά του δεν μπόρεσαν να ανακόψουν την παραγωγικότητά 
του. 470 έργα δεν είναι λίγα, μολονότι η μέθοδος που χρησιμοποιούσε ήταν επίπονη και χρονοβόρα. 
Εμπνευσμένος από τα μωσαϊκά μοτίβα που έβλεπε στα τούβλα των πατωμάτων, ενσωμάτωσε αυτό το είδος 
επαναλαμβανόμενων μοτίβων στα έργα του. Οι εντυπωσιακές ολισθανακλάσεις, κατακόρυφες (εικόνα 1) ή 
οριζόντιες (εικόνα 2), και οι στροφές (εικόνες 3 και 4) με την αρτιότητα της δομής τους, παρουσίαζαν ένα 
μοτίβο ιδιαίτερο, που κατάφερε να πετύχει αξιοποιώντας αξονικές και κεντρικές συμμετρίες. Η χρήση αυτή 
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του χώρου, όπως κατοπτρικά είδωλα (εικόνα 5) από κώνους, σφαίρες, κύβους, δακτύλιους και έλικες. 
Οφθαλμαπάτες και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες (εικόνες 6 και 7) δεσπόζουν στους πίνακές του, 
δημιουργώντας τη μυστηριακή ατμόσφαιρα που κάνει κάθε πίνακά του να ξεχωρίζει. Ο Έσερ έπαιξε και με την 
έννοια του απείρου (εικόνα 8), ενώ δεν δίστασε να δημιουργήσει αδύνατα σχήματα (εικόνες 9 και 10), τα 
οποία παρατηρούμε μέχρι σήμερα με απορία. Όλα αυτά τα κατάφερε χωρίς ακαδημαϊκή κατάρτιση στα 
Μαθηματικά, τα οποία άρχισαν να τον ενδιαφέρουν μετά από το ταξίδι του στη Μεσόγειο, το οποίο 
χαρακτήρισε ως «την πλουσιότερη πηγή έμπνευσης που έχει ποτέ συναντήσει». Ο Έσερ μελετούσε μόνος του 
και ό,τι μάθαινε, το ενέτασσε στους πίνακές του. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το 1941 συνόψισε τα 
συμπεράσματά του σε ένα τετράδιο, το οποίο ονόμασε «Η τακτική διαίρεση τομέων σε ασύμμετρα 
παραλληλισμένα πολύγωνα». Ήθελε έτσι να βοηθήσει τον εαυτό του να ενσωματώσει τα Μαθηματικά στην 
τέχνη του. Λόγω του συγκεκριμένου έργου, θεωρείται ένας ερευνητής μαθηματικός της εποχής του και η 
προσφορά του είναι ανυπολόγιστη. 

Ο Έσερ κατάφερε να νικήσει τα εμπόδια που στάθηκαν στον δρόμο του. ∆εν ήταν καλός μαθητής ούτε 
ιδιαίτερα πλούσιος· κι όμως μέχρι σήμερα παρατηρούμε τα έργα του με δέος και θαυμασμό.  
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Κόσμος: Μία Οδύσσεια στον χωρόχρονο (Cosmos: A Spacetime Odyssey) 

Με αφορμή το αφιέρωμα στην επιστήμη και στη σχέση της με τον άνθρωπο, τον 
κόσμο και τη ζωή, μαζί με μία ομάδα παιδιών της γ΄ τάξης, θέσαμε στους εαυτούς μας 
κάποιες δύσκολες ερωτήσεις: Τι ξέρουμε σήμερα για τον κόσμο γύρω μας; Πώς 
ξεκίνησε και πώς θα τελειώσει; Ποιο είναι το δικό μας παρελθόν, αλλά και ποιο το 
μέλλον μας; Ο στόχος μας ήταν μέσα από αυτές τις ερωτήσεις να καταλάβουμε 
καλύτερα το ποιοι είμαστε. Η αρχική έμπνευση για τα παραπάνω ήταν η χαρισματική 
προσωπικότητα του Carl Sagan. Το όχημά μας ήταν το ντοκιμαντέρ «Κόσμος: Μία 
Οδύσσεια στον χωρόχρονο» του μαθητή του, Neil deGrasse Tyson. 

«Κόσμος: ένα προσωπικό ταξίδι», Carl Sagan 
H αρχική τηλεοπτική σειρά δεκατριών επεισοδίων, «Κόσμος: ένα προσωπικό ταξίδι», 
γράφτηκε από τον αστροφυσικό Carl Sagan. Μεταδόθηκε για πρώτη φορά το 1980 
και αναμεταδόθηκε από τότε σε περισσότερες από 60 χώρες σε ένα τηλεοπτικό κοινό 
που ξεπέρασε τους 500 εκατομμύρια τηλεθεατές. Ο Carl Sagan μιλούσε για την 
επιστήμη με απλότητα. Είχε το χάρισμα να σε ταξιδεύει σε τόπους και χρόνους 
μαγικούς, κατασκευασμένους όμως όχι από μύθους, αλλά από επιστημονικές 
αλήθειες. Με τον δικό του τρόπο επηρέασε γενεές νέων, οι οποίοι –και αυτοί με τη 
σειρά τους– θέλησαν να επιχειρήσουν αυτά τα ταξίδια, καθώς πείστηκαν ότι οι τόποι 
που επισκέπτεσαι με όχημα την επιστήμη είναι πιο μαγικοί ακόμα και από τους τόπους 
της φαντασίας.  

«Κόσμος: Μία Οδύσσεια στον χωρόχρονο», Neil deGrasse Tyson 
Ο Neil deGrasse Tyson, ένα παιδί που γνώρισε και μαγεύτηκε από τον Carl Sagan, 
αποπειράθηκε να κάνει αυτά τα ταξίδια. Βαθύτατα επηρεασμένος από το ανοιγμένο 
παράθυρο της επιστημονικής γνώσης, έγινε με τη σειρά του ένας σημαντικός 
αστροφυσικός, του οποίου η καρδιά τον οδήγησε στα βήματα του δασκάλου του. Είναι 
ο παρουσιαστής του ντοκιμαντέρ που είδαν τα παιδιά. Ο κόσμος είναι αχανής και 
τρομακτικός. Ο Carl Sagan μέσω της επιστήμης, με τη γλυκύτητα και τις γνώσεις του, 
τον έφερε πιο κοντά μας. Ακολουθεί η παρουσίαση των θεμάτων, που πραγματεύεται 
το ντοκιμαντέρ ανά επεισόδιο, από τα παιδιά.  

Επιμέλεια αφιερώματος – Εισαγωγικό κείμενο: Αλέξης Μάντζιος, μαθηματικός 
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Κόσμος: Μία Οδύσσεια στον χωρόχρονο 
(Cosmos: A Spacetime Odyssey) 

Σταυρούλα Αλεξίου, Κατερίνα Αραμπατζή, Αλεξάνδρα Θάνου, Ελίζα Κάλτσου,  

Νικόλας Ιωσηφίδης, Αλκμήνη Ανδρέας Ναζλίδης, Ευάγγελος Νταόπουλος 

Εισαγωγή  
Αναφορά στο αρχικό Cosmos  
Κοσμικό ημερολόγιο 
Κατερίνα Αραμπατζή 

Το πρώτο επεισόδιο μας κάνει συνεπιβάτες ενός ταξιδιού, το οποίο 
–με αφετηρία τη Γη– φτάνει μέχρι τις άκρες του γνωστού μας έως 
τώρα σύμπαντος, με ενδιάμεσες στάσεις τις γραμμές της λεγόμενης 
«κοσμικής μας διεύθυνσης». Αυτή μας η διεύθυνση, είναι στην ουσία τα 
μέρη που χρειαζόμαστε, για να προσδιορίσουμε πλήρως τον ακριβή 
χώρο στον οποίο βρισκόμαστε. Τα μέρη αυτά είναι κατά σειρά: η Γη, το 
ηλιακό μας σύστημα, ο Γαλαξίας μας, το σύμπλεγμα γαλαξιών στο 
οποίο ανήκουμε και, τέλος, οι άκρες τού έως τώρα γνωστού μας 
σύμπαντος.  

Μετά από μία μικρή αναφορά σε επιστήμονες, όπως ο Κοπέρνικος και 
ο Λουκρήτιος, που πίστευαν ότι η Γη δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος, 
επιχειρεί να περιγράψει ολόκληρη την ιστορία του σύμπαντος και της 
ανθρωπότητας, μεταφέροντας με μια αναλογία τον αχανή αυτόν 
χρόνο στον γήινο χρόνο ενός συνηθισμένου για μας ετήσιου 
ημερολογίου. Το πρώτο επεισόδιο τελειώνει με μία αναφορά στο 
αρχικό Cosmos και στον δημιουργό του, Carl Sagan. 

Το πρώτο επεισόδιο ήταν πολύ ενδιαφέρον και μου κίνησε την 
περιέργεια, ώστε να αναμένω τη θέαση και των επόμενων επεισοδίων. 
Αυτό βέβαια που ένιωσα καθώς το έβλεπα, ήταν πόσο μικρή και 
ασήμαντη είναι η ανθρωπότητα και ολόκληρη η ιστορία της σε σχέση 
με το σύμπαν. Επιπλέον, με έκανε να αναρωτηθώ, αν όντως ήμαστε το 
μοναδικό είδος ζωής στο σύμπαν και αν θα καταφέρουμε ποτέ να 
λύσουμε μερικά από τα μεγαλύτερα μυστήρια του.  

 

Εξέλιξη 
Ευάγγελος Νταόπουλος 

Ο Tyson περιγράφει την τεχνητή επιλογή μέσω της εκλεκτικής 
αναπαραγωγής και χρησιμοποιεί το «Πλοίο της Φαντασίας», για να 
δείξει πώς δουλεύει το DNA, τα γονίδια και η μετάλλαξη. Περιγράφει 
την εξαφάνιση των ειδών και εικάζει την πιθανότητα της ζωής σε 
άλλους πλανήτες, όπως το φεγγάρι του Κρόνου και ο Τιτάνας, καθώς 
και το πώς η αβιογένεση μπορεί να έχει γεννήσει τη ζωή στη Γη. Το 
επεισόδιο αναφέρεται επίσης στην επιλεκτική αναπαραγωγή, 
συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι 
μετέτρεψαν τους λύκους σε σκύλους.

Σουπρεματιστική μελέτη φόρμας
και χρώματος

Περ. 1917. Λάδι σε χαρτόνι
28.1×22.4 cm

Σουπρεματιστική μελέτη φόρμας
και χρώματος

Περ. 1917. Λάδι σε χαρτόνι
28.6×22.6 cm

 

 

Principia Mathematica 
Αλεξάνδρα Θάνου 

 
Κεντρικό θέμα του επεισοδίου είναι το βιβλίο του Ισαάκ Νεύτωνα, 
«Principa Mathematica». Ξεκινά αναφέροντας ότι οι άνθρωποι στις 
παλιότερες εποχές θεωρούσαν τον ουρανό ως πηγή θεϊκών σημαδιών. 
Το ίδιο συνέβαινε και με τους κομήτες, που θεωρούνταν επίσης 
μηνύματα από κάποιον θεό. Η άφιξη ενός κομήτη, για παράδειγμα, 
ερμηνεύονταν ως κακό σημάδι και συνδέονταν με τον θάνατο κάποιων 
πριγκιπόπουλων ή με άλλες συμφορές στο βασίλειο. Βέβαια, όλες 
αυτές οι σκέψεις προέρχονταν από τον φόβο.  

Όμως ο Έντμουντ Χάλεϊ, από παιδική του ακόμα ηλικία, δεν φοβόταν 
καθόλου τον ουρανό. Θέλοντας να μάθει περισσότερα για αυτόν, 
γεννήθηκε μέσα του η περιέργεια για το άγνωστο. Έχοντας έναν 
υποστηρικτικό πατέρα, ο Χάλεϊ κατέφτασε στην Αγία Ελένη για να 
δημιουργήσει τον πρώτο ακριβή αστρικό χάρτη του νότιου ημισφαίριου. 
Ο χάρτης αυτός χρησιμοποιήθηκε περισσότερο από εμπόρους και 
ναύτες. Την ίδια περίοδο, η World Society of London (WLS) ήταν το 
μεγαλύτερο όχημα για νέες επιστημονικές γνώσεις και ανακαλύψεις. 
Σύνθημά της, που περιέγραφε ολοκληρωτικά την επιστημονική 
μεθοδολογία, ήταν το «Nullius in verba», μια λατινική φράση που 
σημαίνει «δες μόνος σου». Οι αστρικοί χάρτες του Χάλεϊ τράβηξαν την 
προσοχή του Άγγλου φυσικού Ρόμπερτ Χουκ και της WLS. Ο Χουκ ήταν 
αυτός που είχε ασχοληθεί με τον μικρόκοσμο, εισάγοντας για πρώτη 
φορά τον γνωστό μας όρο «κύτταρο» και βάζοντας έτσι τις βάσεις για 
τη θεωρία του ∆αρβίνου. Βελτίωσε το μικροσκόπιο χάρη στις 
αστρονομικές παρατηρήσεις του και διατύπωσε τον περίφημο νόμο για 
την ελαστικότητα, που φέρει το όνομά του.  

Ένα από τα προβλήματα που απασχολούσαν τον Χουκ και τον Χάλεϊ, 
ήταν γιατί οι πλανήτες κινούνται με αυτόν τον τρόπο. Για να λύσει το 
πρόβλημα ο Χάλεϊ, επισκέφτηκε τον Αύγουστο του 1684 τον Ισαάκ 
Νεύτωνα, ο οποίος είχε αποκοπεί από τον υπόλοιπο επιστημονικό 
κόσμο μετά από τον ψευδή ισχυρισμό του Χουκ πως του έκλεψε την 
έρευνά του για το χρώμα του φωτός. Έτσι ο Νεύτωνας αποφάσισε να 
διακόψει καθετί άλλο και να ασχοληθεί σοβαρά με τη μηχανική. Το 
αποτέλεσμα ήταν να ολοκληρώσει μέσα σε τρία χρόνια ένα από τα 
σημαντικότερα επιστημονικά έργα του, το Philosophiæ Naturalis Principiæ 
Mathematica. Σε αυτό το έργο ο Νεύτων διατύπωσε το γνωστό νόμο 
της παγκόσμιας έλξης, θεμελιώνοντας έτσι τη μηχανική, και επέβαλε 
μία κοσμολογική άποψη για τη βαρύτητα που κυριάρχησε στην 
επιστημονική κοινότητα, ώσπου να αναθεωρηθεί από τον Αϊνστάιν το 
1915 με τη Θεωρία της Σχετικότητας. (Περίφημη παραμένει η φράση 
του Αϊνστάιν «Νεύτων, συγχώρεσέ με»). Αργότερα, ο Χάλεϊ 
δημιούργησε τον πρώτο χάρτη του μαγνητικού πεδίου μαζί με τον 
μετεωρολογικό χάρτη, χρησιμοποιώντας σύμβολα που είναι σε ισχύ 
μέχρι σήμερα. 27 χρόνια μετά τον θάνατο του Χάλεϊ, ένας καπετάνιος, 
ο Τζέιμς Κουκ, μέτρησε την ακριβή απόσταση του Ήλιου από τη Γη, 
βασιζόμενος στη θεωρία του. 

Σουπρεματιστική μελέτη φόρμας και
χρώματος

Περ. 1917. Λάδι σε χαρτόνι
27.6×22.5 cm
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Μετά από μία μικρή αναφορά σε επιστήμονες, όπως ο Κοπέρνικος και 
ο Λουκρήτιος, που πίστευαν ότι η Γη δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος, 
επιχειρεί να περιγράψει ολόκληρη την ιστορία του σύμπαντος και της 
ανθρωπότητας, μεταφέροντας με μια αναλογία τον αχανή αυτόν 
χρόνο στον γήινο χρόνο ενός συνηθισμένου για μας ετήσιου 
ημερολογίου. Το πρώτο επεισόδιο τελειώνει με μία αναφορά στο 
αρχικό Cosmos και στον δημιουργό του, Carl Sagan. 

Το πρώτο επεισόδιο ήταν πολύ ενδιαφέρον και μου κίνησε την 
περιέργεια, ώστε να αναμένω τη θέαση και των επόμενων επεισοδίων. 
Αυτό βέβαια που ένιωσα καθώς το έβλεπα, ήταν πόσο μικρή και 
ασήμαντη είναι η ανθρωπότητα και ολόκληρη η ιστορία της σε σχέση 
με το σύμπαν. Επιπλέον, με έκανε να αναρωτηθώ, αν όντως ήμαστε το 
μοναδικό είδος ζωής στο σύμπαν και αν θα καταφέρουμε ποτέ να 
λύσουμε μερικά από τα μεγαλύτερα μυστήρια του.  

 

Εξέλιξη 
Ευάγγελος Νταόπουλος 

Ο Tyson περιγράφει την τεχνητή επιλογή μέσω της εκλεκτικής 
αναπαραγωγής και χρησιμοποιεί το «Πλοίο της Φαντασίας», για να 
δείξει πώς δουλεύει το DNA, τα γονίδια και η μετάλλαξη. Περιγράφει 
την εξαφάνιση των ειδών και εικάζει την πιθανότητα της ζωής σε 
άλλους πλανήτες, όπως το φεγγάρι του Κρόνου και ο Τιτάνας, καθώς 
και το πώς η αβιογένεση μπορεί να έχει γεννήσει τη ζωή στη Γη. Το 
επεισόδιο αναφέρεται επίσης στην επιλεκτική αναπαραγωγή, 
συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι 
μετέτρεψαν τους λύκους σε σκύλους.
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Principia Mathematica 
Αλεξάνδρα Θάνου 

 
Κεντρικό θέμα του επεισοδίου είναι το βιβλίο του Ισαάκ Νεύτωνα, 
«Principa Mathematica». Ξεκινά αναφέροντας ότι οι άνθρωποι στις 
παλιότερες εποχές θεωρούσαν τον ουρανό ως πηγή θεϊκών σημαδιών. 
Το ίδιο συνέβαινε και με τους κομήτες, που θεωρούνταν επίσης 
μηνύματα από κάποιον θεό. Η άφιξη ενός κομήτη, για παράδειγμα, 
ερμηνεύονταν ως κακό σημάδι και συνδέονταν με τον θάνατο κάποιων 
πριγκιπόπουλων ή με άλλες συμφορές στο βασίλειο. Βέβαια, όλες 
αυτές οι σκέψεις προέρχονταν από τον φόβο.  

Όμως ο Έντμουντ Χάλεϊ, από παιδική του ακόμα ηλικία, δεν φοβόταν 
καθόλου τον ουρανό. Θέλοντας να μάθει περισσότερα για αυτόν, 
γεννήθηκε μέσα του η περιέργεια για το άγνωστο. Έχοντας έναν 
υποστηρικτικό πατέρα, ο Χάλεϊ κατέφτασε στην Αγία Ελένη για να 
δημιουργήσει τον πρώτο ακριβή αστρικό χάρτη του νότιου ημισφαίριου. 
Ο χάρτης αυτός χρησιμοποιήθηκε περισσότερο από εμπόρους και 
ναύτες. Την ίδια περίοδο, η World Society of London (WLS) ήταν το 
μεγαλύτερο όχημα για νέες επιστημονικές γνώσεις και ανακαλύψεις. 
Σύνθημά της, που περιέγραφε ολοκληρωτικά την επιστημονική 
μεθοδολογία, ήταν το «Nullius in verba», μια λατινική φράση που 
σημαίνει «δες μόνος σου». Οι αστρικοί χάρτες του Χάλεϊ τράβηξαν την 
προσοχή του Άγγλου φυσικού Ρόμπερτ Χουκ και της WLS. Ο Χουκ ήταν 
αυτός που είχε ασχοληθεί με τον μικρόκοσμο, εισάγοντας για πρώτη 
φορά τον γνωστό μας όρο «κύτταρο» και βάζοντας έτσι τις βάσεις για 
τη θεωρία του ∆αρβίνου. Βελτίωσε το μικροσκόπιο χάρη στις 
αστρονομικές παρατηρήσεις του και διατύπωσε τον περίφημο νόμο για 
την ελαστικότητα, που φέρει το όνομά του.  

Ένα από τα προβλήματα που απασχολούσαν τον Χουκ και τον Χάλεϊ, 
ήταν γιατί οι πλανήτες κινούνται με αυτόν τον τρόπο. Για να λύσει το 
πρόβλημα ο Χάλεϊ, επισκέφτηκε τον Αύγουστο του 1684 τον Ισαάκ 
Νεύτωνα, ο οποίος είχε αποκοπεί από τον υπόλοιπο επιστημονικό 
κόσμο μετά από τον ψευδή ισχυρισμό του Χουκ πως του έκλεψε την 
έρευνά του για το χρώμα του φωτός. Έτσι ο Νεύτωνας αποφάσισε να 
διακόψει καθετί άλλο και να ασχοληθεί σοβαρά με τη μηχανική. Το 
αποτέλεσμα ήταν να ολοκληρώσει μέσα σε τρία χρόνια ένα από τα 
σημαντικότερα επιστημονικά έργα του, το Philosophiæ Naturalis Principiæ 
Mathematica. Σε αυτό το έργο ο Νεύτων διατύπωσε το γνωστό νόμο 
της παγκόσμιας έλξης, θεμελιώνοντας έτσι τη μηχανική, και επέβαλε 
μία κοσμολογική άποψη για τη βαρύτητα που κυριάρχησε στην 
επιστημονική κοινότητα, ώσπου να αναθεωρηθεί από τον Αϊνστάιν το 
1915 με τη Θεωρία της Σχετικότητας. (Περίφημη παραμένει η φράση 
του Αϊνστάιν «Νεύτων, συγχώρεσέ με»). Αργότερα, ο Χάλεϊ 
δημιούργησε τον πρώτο χάρτη του μαγνητικού πεδίου μαζί με τον 
μετεωρολογικό χάρτη, χρησιμοποιώντας σύμβολα που είναι σε ισχύ 
μέχρι σήμερα. 27 χρόνια μετά τον θάνατο του Χάλεϊ, ένας καπετάνιος, 
ο Τζέιμς Κουκ, μέτρησε την ακριβή απόσταση του Ήλιου από τη Γη, 
βασιζόμενος στη θεωρία του. 
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Ταχύτητα του φωτός
Βαρύτητα – Μαύρες Τρύπες 
Νικόλας Ιωσηφίδης 

Στον ίδιο γεμάτο φαντάσματα ουρανό («A Sky Full Of Ghosts» 
ονομάζεται) κινείται και το επόμενο επεισόδιο, καθώς ασχολείται με 
τρία σημεία-πυλώνες: την ταχύτητα του φωτός, τη βαρύτητα και τις 
μαύρες τρύπες. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο deGrasse 
(αφηγητής) κάνει αναφορές στον William Herschel, ο οποίος έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της αστρονομίας. Γίνονται επίσης 
αναφορές στις αποστάσεις και τις ταχύτητες με τις οποίες κινούνται τα 
σώματα του ηλιακού συστήματος και εξηγείται ο όρος «έτος φωτός» 
και η σημασία του. Εμπλέκοντας τη Θεωρία της Σχετικότητας του 
Αϊνστάιν, τονίζονται τα όρια της ταχύτητας με την οποία μπορεί να 
κινηθεί ένα σώμα στη Γη, και περιγράφεται η εξέλιξη της θεωρίας της 
βαρύτητας από τον Νεύτωνα στον Φάραντεϊ, στον Μάξουελ και εντέλει 
στον Αϊνστάιν. Τέλος, εξηγείται ο όρος «μαύρη τρύπα», η ιστορία και ο 
τρόπος ανακάλυψής της αλλά και οι συνέπειες με τις οποίες έρχεται 
αντιμέτωπο οτιδήποτε αγγίζει τη μαύρη τρύπα, ακόμα και το φως.  

 

Άτομα και Μόρια  
Θαλής και ∆ημόκριτος 
Ανδρέας Ναζλίδης 

Στο έκτο επεισόδιο μεταφερόμαστε από τον μακρόκοσμο στον 
μικρόκοσμο και στον τεράστιο αριθμό μικροσωματιδίων (ατόμων) από 
τα οποία αποτελούνται οι ζωικοί αλλά και οι φυτικοί οργανισμοί. 
Βλέποντάς το, δημιουργείται το συναίσθημα πως το μέγεθος του 
σύμπαντος καθιστά άνθρωπο σχετικά ασήμαντο. Σε αντίθεση με αυτήν 
την αίσθηση, ο Neil deGrasse Tyson αναδεικνύει τη βαρύτητα και την 
καθοριστική σημασία της ανθρώπινης σκέψης και της δυνατότητας του 
ανθρώπινου είδους –παρά το μέγεθος του σε σχέση με τον υπόλοιπο 
κόσμο– να αναλύει και να κατανοεί τις λειτουργίες της ζωής. Για να 
υποστηριχθεί ο ισχυρισμός, αναλύεται η συμβολή του αρχαίου 
ελληνικού πολιτισμού στην ανακάλυψη της πηγής των φυσικών 
φαινομένων, καθώς και της δομής της ύλης που μας περιβάλει, μέσα 
από το έργο σπουδαίων επιστημόνων, όπως ο Θαλής και ο 
∆ημόκριτος. 

 

Η ιστορία της Γης 
Αλκμήνη Μπακαλιού 

Το επόμενο επεισόδιο, με τίτλο «Το καθαρό δωμάτιο», ασχολείται με 
τον υπολογισμό της ηλικίας της Γης αλλά και τον αγώνα κατά του 
μόλυβδου από τον γεωχημικό Claire Patterson. Το κύριο πρόβλημα, σε 
ό,τι αφορά τον ακριβή υπολογισμό της ηλικίας της Γης, ήταν ότι καμία 
επιφάνειά της δεν έχει μείνει ανέπαφη από τη στιγμή της δημιουργίας 
της. Το 1650 ο αρχιεπίσκοπος James Usscher υπολόγισε, βασιζόμενος 
στην Παλαιά ∆ιαθήκη, ότι το έτος που σχηματίστηκε η Γη ήταν το 4004 
π.Χ. Αργότερα οι επιστήμονες στράφηκαν στις ιζηματώδεις 
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ακολουθίες, βρίσκοντας την ηλικία κάθε στρώματος και προσθέτοντας 
όλα τα στρώματα μαζί. Ωστόσο, και αυτή η μέθοδος αποδείχθηκε 
αναξιόπιστη, καθώς υπήρχαν σφάλματα. 

Το αντικείμενο που τελικά αποκάλυψε την πραγματική ηλικία της Γης, 
αποτελεί υλικό της και μένει απαράλλαχτο από τη στιγμή της 
δημιουργίας της. Είναι ένας αστεροειδής, του οποίου η τροχιά άλλαξε, 
έπεσε στη Γη και θραύσματά του έχουν επιβιώσει ανέγγιχτα σε αυτήν, 
διατηρώντας την ίδια ποσότητα μόλυβδου από τη�στιγμή της 
δημιουργίας της. Ραδιενεργά άτομα μέσα στον μετεωρίτη διασπώνται 
αυθόρμητα και μετατρέπονται σε άλλα στοιχεία με σταθερό ρυθμό, 
μέχρι να γίνουν σταθερά άτομα μόλυβδου. Ο επιστήμονας Harrison 
Brown, γνωρίζοντας ότι –με βάση την ποσότητα ουρανίου που 
μετατρέπεται σε μόλυβδο υπολογίζεται ο χρόνος που πέρασε από τη 
δημιουργία του– ανέθεσε στον μεταπτυχιακό φοιτητή Claire Patterson τη 
μέτρηση της ποσότητας μόλυβδου σε κρυστάλλους ζιρκονίου. 
Παρατηρώντας ότι οι μετρήσεις του ήταν ανακριβείς, έφτασε στο 
συμπέρασμα ότι το εργαστήριο και το περιβάλλον ήταν μολυσμένα με 
μόλυβδο. Έτσι έφτιαξε το πρώτο αποστειρωμένο εργαστήριο, για να 
διεξάγει τη έρευνά του. Όταν την ολοκλήρωσε, χρησιμοποίησε τον πιο 
ακριβή φασματογράφο μάζας, ο οποίος με τη βοήθεια μαγνητών 
απομόνωσε το δείγμα από την εξωτερική μόλυνση μόλυβδου και έτσι ο 
Patterson υπολόγισε την ηλικία της Γης. 

Παράλληλα με αυτή του τη έρευνα, ο γεωχημικός Patterson, με 
δείγματα από πάγους 200 χρόνων και από τα βάθη του ωκεανού, 
ανακάλυψε ότι μετά τη βιομηχανική επανάσταση υπήρξε ραγδαία 
αύξηση της μόλυνσης της ατμόσφαιρας από τον μόλυβδο και κυρίως 
από τη μολυβδούχα βενζίνη. Ήταν γνωστό βέβαια ότι ο μόλυβδος 
είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο νευρικό σύστημα, 
καθώς πολλοί εργάτες τρελαίνονταν και έφταναν στην αυτοκτονία. 
Καθώς ο μόλυβδος αποτελούσε τεράστια πηγή εσόδων από την αρχή 
του 20ου αιώνα, εταιρίες προσέλαβαν έναν νεαρό γιατρό, τον Kehoe, 
για να αποδείξει ψευδώς ότι ο μόλυβδος είναι ακίνδυνος για τους 
καταναλωτές. Όταν ο Patterson δημοσίευσε τα ευρήματά του εναντίον 
του μόλυβδου, διακόπηκε η χρηματοδότησή του από τις εταιρίες. 
Ωστόσο, πολλοί ήταν αυτοί που τον υποστήριξαν στο έργο του: η 
κυβέρνηση, διάφορες υπηρεσίες, ιδρύματα και οργανισμοί. Το 1966 
ένας γερουσιαστής ξεκίνησε ακροαματικές διαδικασίες για το ζήτημα 
του μόλυβδου με μάρτυρες τον Patterson και τον Kehoe. Μετά από 20 
χρόνια, απαγορεύτηκε τελικά η χρήση και παρουσία στα καταναλωτικά 
προϊόντα, γεγονός που προστατεύει την υγεία των επόμενων γενεών. 

Μου έκανε εντύπωση η επιμονή του Patterson να αποδείξει την αλήθεια, 
δηλαδή τους κινδύνους που κρύβει η ευρεία χρήση μόλυβδου, τόσο 
στους εργάτες όσο και στους καταναλωτές, σε αντίθεση με τον νεαρό 
γιατρό Kehoe, ο οποίος χρησιμοποίησε την ιατρική για να συγκαλύψει 
μία απειλή για τους πολίτες και το περιβάλλον. Ακόμη και ο Harrison 
Brown, ο επιστήμονας που τον προσέλαβε για να υπολογίσει την ηλικία 
της Γης, ήταν προβληματισμένος, καθώς η μολυβδούχος βενζίνη ήταν 
σημαντική πηγή κέρδους για τη εποχή. Μένοντας πιστός στις ηθικές του 
αξίες ο Patterson, δεν πτοήθηκε ούτε όταν έληξε η χρηματοδότηση και 
η επιχορήγηση για τις έρευνές του από εταιρίες. Έπειτα από πολλά 
χρόνια συγκρούσεων με τη βιομηχανία μόλυβδου, δικαιώθηκε. O 
Patterson πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της δημόσιας υγείας, 
καθώς μειώθηκαν δραματικά τα επίπεδα μόλυβδου στο αίμα των 
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Ταχύτητα του φωτός
Βαρύτητα – Μαύρες Τρύπες 
Νικόλας Ιωσηφίδης 

Στον ίδιο γεμάτο φαντάσματα ουρανό («A Sky Full Of Ghosts» 
ονομάζεται) κινείται και το επόμενο επεισόδιο, καθώς ασχολείται με 
τρία σημεία-πυλώνες: την ταχύτητα του φωτός, τη βαρύτητα και τις 
μαύρες τρύπες. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο deGrasse 
(αφηγητής) κάνει αναφορές στον William Herschel, ο οποίος έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της αστρονομίας. Γίνονται επίσης 
αναφορές στις αποστάσεις και τις ταχύτητες με τις οποίες κινούνται τα 
σώματα του ηλιακού συστήματος και εξηγείται ο όρος «έτος φωτός» 
και η σημασία του. Εμπλέκοντας τη Θεωρία της Σχετικότητας του 
Αϊνστάιν, τονίζονται τα όρια της ταχύτητας με την οποία μπορεί να 
κινηθεί ένα σώμα στη Γη, και περιγράφεται η εξέλιξη της θεωρίας της 
βαρύτητας από τον Νεύτωνα στον Φάραντεϊ, στον Μάξουελ και εντέλει 
στον Αϊνστάιν. Τέλος, εξηγείται ο όρος «μαύρη τρύπα», η ιστορία και ο 
τρόπος ανακάλυψής της αλλά και οι συνέπειες με τις οποίες έρχεται 
αντιμέτωπο οτιδήποτε αγγίζει τη μαύρη τρύπα, ακόμα και το φως.  

 

Άτομα και Μόρια  
Θαλής και ∆ημόκριτος 
Ανδρέας Ναζλίδης 

Στο έκτο επεισόδιο μεταφερόμαστε από τον μακρόκοσμο στον 
μικρόκοσμο και στον τεράστιο αριθμό μικροσωματιδίων (ατόμων) από 
τα οποία αποτελούνται οι ζωικοί αλλά και οι φυτικοί οργανισμοί. 
Βλέποντάς το, δημιουργείται το συναίσθημα πως το μέγεθος του 
σύμπαντος καθιστά άνθρωπο σχετικά ασήμαντο. Σε αντίθεση με αυτήν 
την αίσθηση, ο Neil deGrasse Tyson αναδεικνύει τη βαρύτητα και την 
καθοριστική σημασία της ανθρώπινης σκέψης και της δυνατότητας του 
ανθρώπινου είδους –παρά το μέγεθος του σε σχέση με τον υπόλοιπο 
κόσμο– να αναλύει και να κατανοεί τις λειτουργίες της ζωής. Για να 
υποστηριχθεί ο ισχυρισμός, αναλύεται η συμβολή του αρχαίου 
ελληνικού πολιτισμού στην ανακάλυψη της πηγής των φυσικών 
φαινομένων, καθώς και της δομής της ύλης που μας περιβάλει, μέσα 
από το έργο σπουδαίων επιστημόνων, όπως ο Θαλής και ο 
∆ημόκριτος. 

 

Η ιστορία της Γης 
Αλκμήνη Μπακαλιού 

Το επόμενο επεισόδιο, με τίτλο «Το καθαρό δωμάτιο», ασχολείται με 
τον υπολογισμό της ηλικίας της Γης αλλά και τον αγώνα κατά του 
μόλυβδου από τον γεωχημικό Claire Patterson. Το κύριο πρόβλημα, σε 
ό,τι αφορά τον ακριβή υπολογισμό της ηλικίας της Γης, ήταν ότι καμία 
επιφάνειά της δεν έχει μείνει ανέπαφη από τη στιγμή της δημιουργίας 
της. Το 1650 ο αρχιεπίσκοπος James Usscher υπολόγισε, βασιζόμενος 
στην Παλαιά ∆ιαθήκη, ότι το έτος που σχηματίστηκε η Γη ήταν το 4004 
π.Χ. Αργότερα οι επιστήμονες στράφηκαν στις ιζηματώδεις 
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ακολουθίες, βρίσκοντας την ηλικία κάθε στρώματος και προσθέτοντας 
όλα τα στρώματα μαζί. Ωστόσο, και αυτή η μέθοδος αποδείχθηκε 
αναξιόπιστη, καθώς υπήρχαν σφάλματα. 

Το αντικείμενο που τελικά αποκάλυψε την πραγματική ηλικία της Γης, 
αποτελεί υλικό της και μένει απαράλλαχτο από τη στιγμή της 
δημιουργίας της. Είναι ένας αστεροειδής, του οποίου η τροχιά άλλαξε, 
έπεσε στη Γη και θραύσματά του έχουν επιβιώσει ανέγγιχτα σε αυτήν, 
διατηρώντας την ίδια ποσότητα μόλυβδου από τη�στιγμή της 
δημιουργίας της. Ραδιενεργά άτομα μέσα στον μετεωρίτη διασπώνται 
αυθόρμητα και μετατρέπονται σε άλλα στοιχεία με σταθερό ρυθμό, 
μέχρι να γίνουν σταθερά άτομα μόλυβδου. Ο επιστήμονας Harrison 
Brown, γνωρίζοντας ότι –με βάση την ποσότητα ουρανίου που 
μετατρέπεται σε μόλυβδο υπολογίζεται ο χρόνος που πέρασε από τη 
δημιουργία του– ανέθεσε στον μεταπτυχιακό φοιτητή Claire Patterson τη 
μέτρηση της ποσότητας μόλυβδου σε κρυστάλλους ζιρκονίου. 
Παρατηρώντας ότι οι μετρήσεις του ήταν ανακριβείς, έφτασε στο 
συμπέρασμα ότι το εργαστήριο και το περιβάλλον ήταν μολυσμένα με 
μόλυβδο. Έτσι έφτιαξε το πρώτο αποστειρωμένο εργαστήριο, για να 
διεξάγει τη έρευνά του. Όταν την ολοκλήρωσε, χρησιμοποίησε τον πιο 
ακριβή φασματογράφο μάζας, ο οποίος με τη βοήθεια μαγνητών 
απομόνωσε το δείγμα από την εξωτερική μόλυνση μόλυβδου και έτσι ο 
Patterson υπολόγισε την ηλικία της Γης. 

Παράλληλα με αυτή του τη έρευνα, ο γεωχημικός Patterson, με 
δείγματα από πάγους 200 χρόνων και από τα βάθη του ωκεανού, 
ανακάλυψε ότι μετά τη βιομηχανική επανάσταση υπήρξε ραγδαία 
αύξηση της μόλυνσης της ατμόσφαιρας από τον μόλυβδο και κυρίως 
από τη μολυβδούχα βενζίνη. Ήταν γνωστό βέβαια ότι ο μόλυβδος 
είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο νευρικό σύστημα, 
καθώς πολλοί εργάτες τρελαίνονταν και έφταναν στην αυτοκτονία. 
Καθώς ο μόλυβδος αποτελούσε τεράστια πηγή εσόδων από την αρχή 
του 20ου αιώνα, εταιρίες προσέλαβαν έναν νεαρό γιατρό, τον Kehoe, 
για να αποδείξει ψευδώς ότι ο μόλυβδος είναι ακίνδυνος για τους 
καταναλωτές. Όταν ο Patterson δημοσίευσε τα ευρήματά του εναντίον 
του μόλυβδου, διακόπηκε η χρηματοδότησή του από τις εταιρίες. 
Ωστόσο, πολλοί ήταν αυτοί που τον υποστήριξαν στο έργο του: η 
κυβέρνηση, διάφορες υπηρεσίες, ιδρύματα και οργανισμοί. Το 1966 
ένας γερουσιαστής ξεκίνησε ακροαματικές διαδικασίες για το ζήτημα 
του μόλυβδου με μάρτυρες τον Patterson και τον Kehoe. Μετά από 20 
χρόνια, απαγορεύτηκε τελικά η χρήση και παρουσία στα καταναλωτικά 
προϊόντα, γεγονός που προστατεύει την υγεία των επόμενων γενεών. 

Μου έκανε εντύπωση η επιμονή του Patterson να αποδείξει την αλήθεια, 
δηλαδή τους κινδύνους που κρύβει η ευρεία χρήση μόλυβδου, τόσο 
στους εργάτες όσο και στους καταναλωτές, σε αντίθεση με τον νεαρό 
γιατρό Kehoe, ο οποίος χρησιμοποίησε την ιατρική για να συγκαλύψει 
μία απειλή για τους πολίτες και το περιβάλλον. Ακόμη και ο Harrison 
Brown, ο επιστήμονας που τον προσέλαβε για να υπολογίσει την ηλικία 
της Γης, ήταν προβληματισμένος, καθώς η μολυβδούχος βενζίνη ήταν 
σημαντική πηγή κέρδους για τη εποχή. Μένοντας πιστός στις ηθικές του 
αξίες ο Patterson, δεν πτοήθηκε ούτε όταν έληξε η χρηματοδότηση και 
η επιχορήγηση για τις έρευνές του από εταιρίες. Έπειτα από πολλά 
χρόνια συγκρούσεων με τη βιομηχανία μόλυβδου, δικαιώθηκε. O 
Patterson πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της δημόσιας υγείας, 
καθώς μειώθηκαν δραματικά τα επίπεδα μόλυβδου στο αίμα των 

Σουπρεματιστική μελέτη 
φόρμας και χρώματος

Περ. 1917. Λάδι σε χαρτόνι
29.2×22 cm



παιδιών. Πιστεύω πως ο Patterson πρέπει να αποτελεί πρότυπο για 
μελλοντικούς επιστήμονες, όχι μόνο επειδή ήταν ο πρώτος που 
μέτρησε με ακρίβεια την ηλικία της Γης, αλλά και για την επιμονή του 
και τη μάχη του για το κοινό καλό.

Η ζωή των άστρων 
Κατερίνα Αραμπατζή 

Στο 8ο επεισόδιο του Cosmos ξαναγυρίζουμε στα αστέρια. Αρχικά, 
γίνεται αναφορά σε διάφορους μύθους σχετικά με τις Πλειάδες, όπως 
ο αρχαίος ελληνικός ή αυτός μιας φυλής στη Βόρεια Αμερική, καθώς 
και στον θρύλο των ∆ρυιδών και των Κελτών που διασώζεται στη 
γνωστή γιορτή του Halloween. Περνώντας από τη μυθολογία στην 
επιστήμη, μνημονεύεται η ομάδα γυναικών που συγκέντρωσε ο Edward 
Charles Pickering, για να μελετήσουν τα αστέρια αλλά και οι 
ανακαλύψεις που έκανε κάθε μία τους. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά 
σε παραδείγματα αστεριών, για να φανεί η διαφορετική μοίρα των 
αστεριών, η οποία –αν και μοιάζει ίδια, δηλαδή, να καταστραφούν– 
διαφέρει αρκετά στον τρόπο με τον οποίο θα συμβεί αυτό· δηλαδή, αν 
θα μετατραπούν σε λευκούς νάνους ή σε αστέρες νετρονίων ή σε μία 
μαύρη τρύπα (περιοχή, δηλαδή, από την οποία τίποτα δεν μπορεί να 
αποδράσει –ούτε καν το φως.). Τέλος, μαθαίνουμε για τα υλικά που 
δημιουργούνται με τον θάνατο και τη γέννηση των αστεριών, τα οποία 
είναι ουσιαστικά αυτά που μας δίνουν ζωή. Το συγκεκριμένο επεισόδιο 
με έβαλε σε αρκετές σκέψεις και με έκανε να αναρωτηθώ πόσα από 
αυτά τα αστέρια που βλέπουμε στον ουρανό κάθε βράδυ υπάρχουν 
ακόμα. Επίσης, ένιωσα περήφανη που αυτές οι σπουδαίες ανακαλύψεις 
για τα αστέρια έγιναν από γυναίκες. Τέλος, συνειδητοποίησα πως η 
ζωή στη Γη πιθανότατα να τελειώσει σε μερικά δισεκατομμύρια χρόνια, 
ό,τι κι αν κάνει ο άνθρωπος. 

 

Γεωλογία 
Νικόλας Ιωσηφίδης 

Η σειρά ντοκιμαντέρ Cosmos δεν έχει μόνο αστρονομικό ενδιαφέρον, 
αλλά ασχολείται και με την ιστορία του δικού μας κόσμου. Έτσι, το 9ο 
επεισόδιο στρέφει το ενδιαφέρον μας στη Γεωλογία. Ξεκινώντας, 4 
δισεκατομμύρια χρόνια πριν, περιγράφονται οι πρώτες 
γεωμορφολογικές μεταβολές, οι κλιματικές αλλαγές και οι φυσικές 
καταστροφές. Έπειτα, το ντοκιμαντέρ κινείται σε πιο ιστορικά κομμάτια. 
Αναφέρει την πρώτη ορθή ερμηνεία των κινήσεων των ηπείρων μέσω 
των κινήσεων τεκτονικών πλακών, ώστε να διαμορφωθούν οι ήπειροι 
έτσι όπως τις γνωρίζουμε τώρα, αλλά και τη «Θεωρία της Παγγαίας», 
της υπερηπείρου. Αυτές πραγματοποιήθηκαν από τον Άλφρεντ 
Βέγκενερ και η πρώτη επαληθεύτηκε έπειτα από τη Μαρί Θαρπ και τον 
Χίζεν. Επίσης, γίνεται λόγος στις επιδράσεις που είχαν οι τελευταίες 
φυσικές καταστροφές στα ζώα και στη μορφολογία του πλανήτη μας, 
ώστε να διαμορφωθεί γεωλογικά και κλιματικά ο πλανήτης Γη, όπως 
τον γνωρίζουμε σήμερα. Τέλος, ο De Grasse περνάει το μήνυμα πως 
είμαστε όλοι μέλη μιας μακριάς αλλά και επικίνδυνης 
σκυταλοδρομίας, που συνδέεται με την επιβίωση σε αυτόν τον πλανήτη, 
και καταγόμαστε από τους ίδιους προγόνους, οι οποίοι μας μετέδωσαν 
αυτήν τη σκυτάλη.  
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Ηλεκτρομαγνητισμός 
Ελίζα Κάλτσου 

Το 10ο επεισόδιο της σειράς αφορά τον ηλεκτρομαγνητισμό. Είναι 
πραγματικά αξιοθαύμαστο το γεγονός πως στη σημερινή εποχή 
μπορούμε να μεταδώσουμε ήχο και εικόνα με τρομερές ταχύτητες από 
κάθε γωνιά της Γης μέσα σε ασύλληπτα μικρό χρονικό διάστημα. Στους 
προγόνους μας αυτό φάνταζε αδύνατο. Όμως ο Michael Faraday, ένα 
παιδί με φτωχική καταγωγή, έγραψε την πρώτη παράγραφο στο βιβλίο 
του ηλεκτρομαγνητισμού, το οποίο έμελλε να συμπληρώσουν πολλοί 
μεταγενέστεροι σπουδαίοι επιστήμονες. Ο Faraday δεν είχε φοιτήσει 
σε σχολείο και από την ηλικία των δεκατριών ετών εργαζόταν ως 
βιβλιοδέτης. Αυτό του έδωσε την ευκαιρία να διαβάσει για τον 
ηλεκτρισμό, που αμέσως τον συνεπήρε. Παρακολούθησε μία 
παρουσίαση του Humphry Davy, αξιόλογου φυσικού της εποχής, και 
λίγο αργότερα κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του και να εργαστεί 
ως βοηθός του. Μετά από πολλές δοκιμές και σκληρή προσπάθεια 
κατάφερε να δημιουργήσει την πρώτη μηχανή, που μετέτρεπε συνεχώς 
το ηλεκτρικό ρεύμα σε κινητική ενέργεια. Ξαφνικά έγινε διάσημος στο 
Λονδίνο και πλέον η μεγαλύτερη “ανακάλυψη” του Davy θεωρούνταν 
ο Faraday.  

Όμως είναι γνωστό πως η απληστία του ανθρώπου δεν έχει όρια... Ο 
Davy, θέλοντας να διασφαλίσει πως ο βοηθός του δεν θα του έκλεβε 
ξανά τη δόξα, τον ανάγκασε να εργάζεται σκληρά για 4 χρόνια στον 
χώρο της επεξεργασίας του γυαλιού, οδηγώντας τον έτσι σε 
αδιέξοδο. Ο Faraday κράτησε ένα κομμάτι γυαλί, ως ενθύμιο από την 
περίοδο αυτή της ζωής του. Όμως, τούτο το κομμάτι γυαλιού θα 
έγραφε ιστορία, αφού το χρησιμοποίησε αργότερα, όταν έκανε τη 
μεγαλύτερή του ανακάλυψη. 

Όμως, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο Faraday επανήλθε 
στην έρευνα του ηλεκτρισμού και χάρη σε αυτόν η επιστήμη γνώρισε 
τρομερά και ριζοσπαστικά, για την εποχή του Faraday, επιτεύγματα. 
Ωστόσο, ξαφνικά ο σπουδαίος φυσικός κλήθηκε να έρθει 
αντιμέτωπος με την κατάθλιψη και την αμνησία που έπληξε το μυαλό 
του. Παρόλες τις δυσκολίες, ο Faraday τα κατάφερε. Υποψιάστηκε την 
ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και αντιλήφθηκε τον τρόπο με τον 
οποίο ο ήλιος κινεί τους πλανήτες, χωρίς να τους αγγίζει, με το 
βαρυτικό του πεδίο. Μας έδειξε ότι μας περιβάλλουν μη ορατά κύματα, 
που μεταφέρουν χιλιάδες σήματα· κάτι που τα πουλιά μπορούν να 
αντιληφθούν, γι’ αυτό και ξέρουν προς τα πού να κατευθυνθούν. Κάτι 
που εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας της πυξίδας και πολλών άλλων 
φαινομένων στη Φύση. Ως συνήθως, οι επιστήμονες της εποχής του 
τον αποδοκίμαζαν και αμφέβαλλαν για τις ανακαλύψεις του, όμως 
όλοι τον θαύμαζαν για την εφευρετικότητά του.  
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παιδιών. Πιστεύω πως ο Patterson πρέπει να αποτελεί πρότυπο για 
μελλοντικούς επιστήμονες, όχι μόνο επειδή ήταν ο πρώτος που 
μέτρησε με ακρίβεια την ηλικία της Γης, αλλά και για την επιμονή του 
και τη μάχη του για το κοινό καλό.

Η ζωή των άστρων 
Κατερίνα Αραμπατζή 

Στο 8ο επεισόδιο του Cosmos ξαναγυρίζουμε στα αστέρια. Αρχικά, 
γίνεται αναφορά σε διάφορους μύθους σχετικά με τις Πλειάδες, όπως 
ο αρχαίος ελληνικός ή αυτός μιας φυλής στη Βόρεια Αμερική, καθώς 
και στον θρύλο των ∆ρυιδών και των Κελτών που διασώζεται στη 
γνωστή γιορτή του Halloween. Περνώντας από τη μυθολογία στην 
επιστήμη, μνημονεύεται η ομάδα γυναικών που συγκέντρωσε ο Edward 
Charles Pickering, για να μελετήσουν τα αστέρια αλλά και οι 
ανακαλύψεις που έκανε κάθε μία τους. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά 
σε παραδείγματα αστεριών, για να φανεί η διαφορετική μοίρα των 
αστεριών, η οποία –αν και μοιάζει ίδια, δηλαδή, να καταστραφούν– 
διαφέρει αρκετά στον τρόπο με τον οποίο θα συμβεί αυτό· δηλαδή, αν 
θα μετατραπούν σε λευκούς νάνους ή σε αστέρες νετρονίων ή σε μία 
μαύρη τρύπα (περιοχή, δηλαδή, από την οποία τίποτα δεν μπορεί να 
αποδράσει –ούτε καν το φως.). Τέλος, μαθαίνουμε για τα υλικά που 
δημιουργούνται με τον θάνατο και τη γέννηση των αστεριών, τα οποία 
είναι ουσιαστικά αυτά που μας δίνουν ζωή. Το συγκεκριμένο επεισόδιο 
με έβαλε σε αρκετές σκέψεις και με έκανε να αναρωτηθώ πόσα από 
αυτά τα αστέρια που βλέπουμε στον ουρανό κάθε βράδυ υπάρχουν 
ακόμα. Επίσης, ένιωσα περήφανη που αυτές οι σπουδαίες ανακαλύψεις 
για τα αστέρια έγιναν από γυναίκες. Τέλος, συνειδητοποίησα πως η 
ζωή στη Γη πιθανότατα να τελειώσει σε μερικά δισεκατομμύρια χρόνια, 
ό,τι κι αν κάνει ο άνθρωπος. 
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Η σειρά ντοκιμαντέρ Cosmos δεν έχει μόνο αστρονομικό ενδιαφέρον, 
αλλά ασχολείται και με την ιστορία του δικού μας κόσμου. Έτσι, το 9ο 
επεισόδιο στρέφει το ενδιαφέρον μας στη Γεωλογία. Ξεκινώντας, 4 
δισεκατομμύρια χρόνια πριν, περιγράφονται οι πρώτες 
γεωμορφολογικές μεταβολές, οι κλιματικές αλλαγές και οι φυσικές 
καταστροφές. Έπειτα, το ντοκιμαντέρ κινείται σε πιο ιστορικά κομμάτια. 
Αναφέρει την πρώτη ορθή ερμηνεία των κινήσεων των ηπείρων μέσω 
των κινήσεων τεκτονικών πλακών, ώστε να διαμορφωθούν οι ήπειροι 
έτσι όπως τις γνωρίζουμε τώρα, αλλά και τη «Θεωρία της Παγγαίας», 
της υπερηπείρου. Αυτές πραγματοποιήθηκαν από τον Άλφρεντ 
Βέγκενερ και η πρώτη επαληθεύτηκε έπειτα από τη Μαρί Θαρπ και τον 
Χίζεν. Επίσης, γίνεται λόγος στις επιδράσεις που είχαν οι τελευταίες 
φυσικές καταστροφές στα ζώα και στη μορφολογία του πλανήτη μας, 
ώστε να διαμορφωθεί γεωλογικά και κλιματικά ο πλανήτης Γη, όπως 
τον γνωρίζουμε σήμερα. Τέλος, ο De Grasse περνάει το μήνυμα πως 
είμαστε όλοι μέλη μιας μακριάς αλλά και επικίνδυνης 
σκυταλοδρομίας, που συνδέεται με την επιβίωση σε αυτόν τον πλανήτη, 
και καταγόμαστε από τους ίδιους προγόνους, οι οποίοι μας μετέδωσαν 
αυτήν τη σκυτάλη.  
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Ηλεκτρομαγνητισμός 
Ελίζα Κάλτσου 

Το 10ο επεισόδιο της σειράς αφορά τον ηλεκτρομαγνητισμό. Είναι 
πραγματικά αξιοθαύμαστο το γεγονός πως στη σημερινή εποχή 
μπορούμε να μεταδώσουμε ήχο και εικόνα με τρομερές ταχύτητες από 
κάθε γωνιά της Γης μέσα σε ασύλληπτα μικρό χρονικό διάστημα. Στους 
προγόνους μας αυτό φάνταζε αδύνατο. Όμως ο Michael Faraday, ένα 
παιδί με φτωχική καταγωγή, έγραψε την πρώτη παράγραφο στο βιβλίο 
του ηλεκτρομαγνητισμού, το οποίο έμελλε να συμπληρώσουν πολλοί 
μεταγενέστεροι σπουδαίοι επιστήμονες. Ο Faraday δεν είχε φοιτήσει 
σε σχολείο και από την ηλικία των δεκατριών ετών εργαζόταν ως 
βιβλιοδέτης. Αυτό του έδωσε την ευκαιρία να διαβάσει για τον 
ηλεκτρισμό, που αμέσως τον συνεπήρε. Παρακολούθησε μία 
παρουσίαση του Humphry Davy, αξιόλογου φυσικού της εποχής, και 
λίγο αργότερα κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του και να εργαστεί 
ως βοηθός του. Μετά από πολλές δοκιμές και σκληρή προσπάθεια 
κατάφερε να δημιουργήσει την πρώτη μηχανή, που μετέτρεπε συνεχώς 
το ηλεκτρικό ρεύμα σε κινητική ενέργεια. Ξαφνικά έγινε διάσημος στο 
Λονδίνο και πλέον η μεγαλύτερη “ανακάλυψη” του Davy θεωρούνταν 
ο Faraday.  

Όμως είναι γνωστό πως η απληστία του ανθρώπου δεν έχει όρια... Ο 
Davy, θέλοντας να διασφαλίσει πως ο βοηθός του δεν θα του έκλεβε 
ξανά τη δόξα, τον ανάγκασε να εργάζεται σκληρά για 4 χρόνια στον 
χώρο της επεξεργασίας του γυαλιού, οδηγώντας τον έτσι σε 
αδιέξοδο. Ο Faraday κράτησε ένα κομμάτι γυαλί, ως ενθύμιο από την 
περίοδο αυτή της ζωής του. Όμως, τούτο το κομμάτι γυαλιού θα 
έγραφε ιστορία, αφού το χρησιμοποίησε αργότερα, όταν έκανε τη 
μεγαλύτερή του ανακάλυψη. 

Όμως, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο Faraday επανήλθε 
στην έρευνα του ηλεκτρισμού και χάρη σε αυτόν η επιστήμη γνώρισε 
τρομερά και ριζοσπαστικά, για την εποχή του Faraday, επιτεύγματα. 
Ωστόσο, ξαφνικά ο σπουδαίος φυσικός κλήθηκε να έρθει 
αντιμέτωπος με την κατάθλιψη και την αμνησία που έπληξε το μυαλό 
του. Παρόλες τις δυσκολίες, ο Faraday τα κατάφερε. Υποψιάστηκε την 
ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και αντιλήφθηκε τον τρόπο με τον 
οποίο ο ήλιος κινεί τους πλανήτες, χωρίς να τους αγγίζει, με το 
βαρυτικό του πεδίο. Μας έδειξε ότι μας περιβάλλουν μη ορατά κύματα, 
που μεταφέρουν χιλιάδες σήματα· κάτι που τα πουλιά μπορούν να 
αντιληφθούν, γι’ αυτό και ξέρουν προς τα πού να κατευθυνθούν. Κάτι 
που εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας της πυξίδας και πολλών άλλων 
φαινομένων στη Φύση. Ως συνήθως, οι επιστήμονες της εποχής του 
τον αποδοκίμαζαν και αμφέβαλλαν για τις ανακαλύψεις του, όμως 
όλοι τον θαύμαζαν για την εφευρετικότητά του.  

 

Σουπρεματισμός
Περ. 1917. Λάδι σε χαρτόνι

35.6×35.7 cm



Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η κλιματική 
αλλαγή 
Σταυρούλα Αλεξίου 

Το δωδέκατο επεισόδιο μας φέρνει αντιμέτωπους με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την αλλαγή του 
κλίματος. Αρχικά παρουσιάζεται ο πλανήτης Αφροδίτη, ένας πλανήτης που τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του 
φαινόταν παραδεισένιος. Όμως, λόγω της υπερβολικής ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που καλύπτει την 
επιφάνειά της, συντίθεται πυκνή ατμόσφαιρα που ανεβάζει υπερβολικά τη θερμοκρασία και διαλύει αυτήν την 
παραδεισένια εικόνα της. Στη συνέχεια, μεταφερόμαστε σε έναν άλλον πλανήτη με τα χαρακτηριστικά 
παραδείσου, που όμως οδεύει και αυτός προς στην καταστροφή, τη Γη. Γεγονός είναι ότι αυτός που προκαλεί την 
καταστροφή, δεν είναι άλλος από τον άνθρωπο. Οι εγωιστικές πράξεις κάποιων ανθρώπων είναι αυτές που 
αύξησαν κατά τον 20ο αιώνα την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακραία 
φυσικά φαινόμενα, όπως το λιώσιμο των αρκτικών πάγων και η επιδείνωση των καταιγίδων. Και όλα αυτά 
εξαιτίας της υπερκατανάλωσης ορυκτών καυσίμων από τον άνθρωπο. Αντί να στραφούμε στις επιστημονικές 
εφευρέσεις, όπως των Αυγουστίνου Μουσώ και Φρανκ Σούμαν, που βρήκαν οικολογικούς τρόπους 
εξασφάλισης ενέργειας πιο οικονομικούς από το κάρβουνο, επιμένουμε στη χρήση του χωρίς να σκεφτόμαστε 
τις επιπτώσεις που θα έχει στον πλανήτη και σε εμάς.  

Επιπλέον γίνεται αναφορά στις αποστολές «Απόλλων» προς στη Σελήνη και πώς αυτό το κατόρθωμα ήταν 
υποπροϊόν κούρσας μεταξύ των Μεγάλων ∆υνάμεων, καθώς ήταν μια δύσκολη πρόκληση για τον άνθρωπο. Το 
ερώτημα, όμως, παραμένει και είναι το εξής: γιατί προσπαθούμε να κατακτήσουμε άλλους πλανήτες, όταν 
καταστρέφουμε και αδιαφορούμε για τον δικό μας; Όλα εξαρτώνται από το τι πραγματικά εκτιμούμε και αν θα 
έχουμε τη θέληση να δράσουμε. Προσωπικά, το επεισόδιο με έκανε να σκέφτομαι πολύ διαφορετικά για τον 
κόσμο γύρω μου, λιγότερο εγωιστικά. Μου έθεσε προβλήματα του πλανήτη αλλά και του σύμπαντος, με 
εφοδίασε με τις γνώσεις απαραίτητες, ώστε να συνεχίσω την έρευνα για απαντήσεις στα προβλήματα. 

Ανθρώπινη περιέργεια – Σκοτεινή Ενέργεια – 
Σκοτεινή ύλη – Επίλογος 
Κατερίνα Αραμπατζή 

Το τελευταίο επεισόδιο του Cosmos είναι, ίσως, και το πιο ενδιαφέρον. Θέμα του η ανθρώπινη περιέργεια και 
η πρόοδος της γνώσης που συγκέντρωσαν οι άνθρωποι στο διάβα του χρόνου, από την εποχή που νόμιζαν ότι 
η Γη ήταν το κέντρο του σύμπαντος, αλλά και τα άλυτα μυστήριά του, όπως: Τι πιστεύουμε σήμερα ότι είναι η 
σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια και πώς αυτές επηρεάζουν τη διαστολή του σύμπαντος; Ποιες 
πληροφορίες μας έχουν δώσει τα Voyagers για το σύμπαν μέχρι τώρα; Αν και είναι πολλά αυτά που ακόμα δεν 
ξέρουμε, το επεισόδιο κλείνει με δύο σημαντικά μηνύματα· ένα από τον Carl Sagan που έλεγε: «Αφού είμαστε 
τόσο μικροί σε σχέση με το σύμπαν, ας είμαστε καλοί με τους συνανθρώπους μας» και ένα από τον μαθητή 
του και δημιουργό του Cosmos: «Να προσπαθούμε πάντα να κάνουμε νέες ανακαλύψεις».  

Βλέποντας το τελευταίο επεισόδιο, μου γεννήθηκαν περισσότερες απορίες από όσες μου λύθηκαν... Γενικότερα, 
με έκανε να θέλω να βοηθήσω και εγώ στη λύση των μεγαλύτερων μυστηρίων του σύμπαντος, όπως το τι είναι 
στην πραγματικότητα η σκοτεινή ύλη ή η σκοτεινή ενέργεια και τι είναι όλο αυτό το ανεξερεύνητο κομμάτι του 
σύμπαντος για το οποίο δεν έχουμε ιδέα. 

 

 
Σουπρεματιστική σύνθεση

Περ. 1917. Λάδι σε χαρτόνι
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Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η κλιματική 
αλλαγή 
Σταυρούλα Αλεξίου 

Το δωδέκατο επεισόδιο μας φέρνει αντιμέτωπους με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την αλλαγή του 
κλίματος. Αρχικά παρουσιάζεται ο πλανήτης Αφροδίτη, ένας πλανήτης που τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του 
φαινόταν παραδεισένιος. Όμως, λόγω της υπερβολικής ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που καλύπτει την 
επιφάνειά της, συντίθεται πυκνή ατμόσφαιρα που ανεβάζει υπερβολικά τη θερμοκρασία και διαλύει αυτήν την 
παραδεισένια εικόνα της. Στη συνέχεια, μεταφερόμαστε σε έναν άλλον πλανήτη με τα χαρακτηριστικά 
παραδείσου, που όμως οδεύει και αυτός προς στην καταστροφή, τη Γη. Γεγονός είναι ότι αυτός που προκαλεί την 
καταστροφή, δεν είναι άλλος από τον άνθρωπο. Οι εγωιστικές πράξεις κάποιων ανθρώπων είναι αυτές που 
αύξησαν κατά τον 20ο αιώνα την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακραία 
φυσικά φαινόμενα, όπως το λιώσιμο των αρκτικών πάγων και η επιδείνωση των καταιγίδων. Και όλα αυτά 
εξαιτίας της υπερκατανάλωσης ορυκτών καυσίμων από τον άνθρωπο. Αντί να στραφούμε στις επιστημονικές 
εφευρέσεις, όπως των Αυγουστίνου Μουσώ και Φρανκ Σούμαν, που βρήκαν οικολογικούς τρόπους 
εξασφάλισης ενέργειας πιο οικονομικούς από το κάρβουνο, επιμένουμε στη χρήση του χωρίς να σκεφτόμαστε 
τις επιπτώσεις που θα έχει στον πλανήτη και σε εμάς.  

Επιπλέον γίνεται αναφορά στις αποστολές «Απόλλων» προς στη Σελήνη και πώς αυτό το κατόρθωμα ήταν 
υποπροϊόν κούρσας μεταξύ των Μεγάλων ∆υνάμεων, καθώς ήταν μια δύσκολη πρόκληση για τον άνθρωπο. Το 
ερώτημα, όμως, παραμένει και είναι το εξής: γιατί προσπαθούμε να κατακτήσουμε άλλους πλανήτες, όταν 
καταστρέφουμε και αδιαφορούμε για τον δικό μας; Όλα εξαρτώνται από το τι πραγματικά εκτιμούμε και αν θα 
έχουμε τη θέληση να δράσουμε. Προσωπικά, το επεισόδιο με έκανε να σκέφτομαι πολύ διαφορετικά για τον 
κόσμο γύρω μου, λιγότερο εγωιστικά. Μου έθεσε προβλήματα του πλανήτη αλλά και του σύμπαντος, με 
εφοδίασε με τις γνώσεις απαραίτητες, ώστε να συνεχίσω την έρευνα για απαντήσεις στα προβλήματα. 

Ανθρώπινη περιέργεια – Σκοτεινή Ενέργεια – 
Σκοτεινή ύλη – Επίλογος 
Κατερίνα Αραμπατζή 

Το τελευταίο επεισόδιο του Cosmos είναι, ίσως, και το πιο ενδιαφέρον. Θέμα του η ανθρώπινη περιέργεια και 
η πρόοδος της γνώσης που συγκέντρωσαν οι άνθρωποι στο διάβα του χρόνου, από την εποχή που νόμιζαν ότι 
η Γη ήταν το κέντρο του σύμπαντος, αλλά και τα άλυτα μυστήριά του, όπως: Τι πιστεύουμε σήμερα ότι είναι η 
σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια και πώς αυτές επηρεάζουν τη διαστολή του σύμπαντος; Ποιες 
πληροφορίες μας έχουν δώσει τα Voyagers για το σύμπαν μέχρι τώρα; Αν και είναι πολλά αυτά που ακόμα δεν 
ξέρουμε, το επεισόδιο κλείνει με δύο σημαντικά μηνύματα· ένα από τον Carl Sagan που έλεγε: «Αφού είμαστε 
τόσο μικροί σε σχέση με το σύμπαν, ας είμαστε καλοί με τους συνανθρώπους μας» και ένα από τον μαθητή 
του και δημιουργό του Cosmos: «Να προσπαθούμε πάντα να κάνουμε νέες ανακαλύψεις».  

Βλέποντας το τελευταίο επεισόδιο, μου γεννήθηκαν περισσότερες απορίες από όσες μου λύθηκαν... Γενικότερα, 
με έκανε να θέλω να βοηθήσω και εγώ στη λύση των μεγαλύτερων μυστηρίων του σύμπαντος, όπως το τι είναι 
στην πραγματικότητα η σκοτεινή ύλη ή η σκοτεινή ενέργεια και τι είναι όλο αυτό το ανεξερεύνητο κομμάτι του 
σύμπαντος για το οποίο δεν έχουμε ιδέα. 
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Η Αστροφυσική και η επίδρασή της στην 
καθημερινότητά μας 

 Αναστασία-Ολυμπία Σεραφίνι

 

Η Αστροφυσική για τους περισσότερους είναι μια έννοια μακρινή και σχεδόν άπιαστη. Θεωρούμε πως δεν 
συνδέεται μαζί μας με κανέναν τρόπο και πως οι επιστήμονες που τη μελετούν είναι λίγο-πολύ δοσμένοι στην 
έρευνα παράξενων σωμάτων που δεν μας αφορούν. Εδώ κάνουμε ένα τεράστιο λάθος. Χάρη στη μελέτη των 
άστρων έχουμε κάποια από τα πιο σημαντικά αγαθά του 21ου αιώνα. Να ρίξουμε μια ματιά; 

Το πρώτο παράδειγμα που δείχνει τη συμβολή αυτής της επιστήμης στη ζωή μας είναι το Wi-Fi ή αλλιώς Wire-
less Fidelity (Britannica, 2022). Αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, το Wi-Fi 
χρησιμοποιείται για την ενημέρωση, την ψυχαγωγία, την επικοινωνία και άλλα. Όμως, τι ακριβώς είναι το Wi-Fi 
και από πού προέρχεται; Το Wi-Fi χρησιμοποιεί ραδιοκύματα και βρίσκεται στην περιοχή των Gigahertz, για να 
πετύχει τη γρήγορη μεταφορά δεδομένων (Escobar, 2015). Πιο συγκεκριμένα, η συχνότητα του Wi-Fi είναι 2,4 
Ghz και 5 Ghz, πολύ κοντά στη συχνότητα του φούρνου μικροκυμάτων που είναι στα 2,450 Ghz (Escobar, 
2015). Tο εφηύραν ραδιοαστροφυσικοί από το ινστιτούτο CSIRO της Αυστραλίας το 1990 και έπειτα το 
πατένταραν το 1996. ∆ιατέθηκε στο κοινό το 1999 και χρησιμοποιείται ακόμη η ίδια τεχνολογία (Βαρδουλάκη, 
2020).   

Μια ακόμη συσκευή που λειτουργεί με αόρατη ακτινοβολία είναι ο φούρνος μικροκυμάτων. Θα μπορούσαμε να 
αποκαλέσουμε την τεχνολογία του ένα ευτυχές ατύχημα, μια και ανακαλύφθηκε τυχαία. Όπως περιγράφει ο 
Neil deGrasse Tyson (2019), όλα ξεκίνησαν το 1964, όταν οι Άρνο Πενζίας και Ρόμπερτ Ουίλσον –που 
δούλευαν τότε στο Εργαστήριο Τηλεφωνίας της Bell– έπιασαν μικροκύματα με μια κεραία σχεδιασμένη να 
δέχεται και να εκπέμπει ραδιοκύματα. Οι Πενζίας και Ουίλσον έστρεψαν την κεραία προς τον ουρανό και 
βρήκαν ένα σήμα από όλες τις κατευθύνσεις, κάτι παράξενο, και αναρωτήθηκαν μήπως χάλασε η κεραία τους. 
Κοίταξαν στο εσωτερικό της και τη βρήκαν γεμάτη κουτσουλιές. Την καθάρισαν και έδιωξαν τα περιστέρια, όμως 
το σήμα παρέμεινε. Καθώς προσπαθούσαν να βρουν μια λύση, μια ομάδα επιστημόνων από το Πρίνστον έμαθε 
για την ανακάλυψή τους και διαπίστωσε πως το σήμα, που βρήκαν ο Πενζίας και ο Ουίλσον, ήταν φως από τις 
αρχές του σύμπαντος. Για να εμβαθύνουμε περισσότερο, τα φωτόνια αυτά που βρήκαν είναι εκείνα που πριν 
δισεκατομμύρια χρόνια άρχισαν το ταξίδι τους από το πρώιμο σύμπαν, αλλά με το πέρασμα του χρόνου και τη 
διαστολή του σύμπαντος, έγιναν μακρά και αδύναμα μικροκύματα. Αυτά είναι και τα μικροκύματα που 
χρησιμοποιεί και ο φούρνος μας (Neil deGrasse Tyson, 2019). 

Τέλος, ένα –λίγο απρόσμενο– παράδειγμα είναι οι γλώσσες προγραμματισμού. Μία γλώσσα 
προγραμματισμού, που σχεδιάστηκε για την αστροφυσική, είναι η γλώσσα FORTH. Την εφηύρε ο επαγγελματίας 
προγραμματιστής Charles Moore, για να συντονίσει τη λειτουργία και να ανακτήσει τα δεδομένα του 
τηλεσκοπίου Kitt Peak (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 1991). Η ίδια γλώσσα 
χρησιμοποιείται σήμερα από την εταιρεία ταχυδρομικών αποστολών FedEx, για να παρακολουθεί την τοποθεσία 
των πακέτων ανά πάσα στιγμή (Βαρδουλάκη, 2020). Μια ακόμη γλώσσα προγραμματισμού είναι η IDL, η οποία 
χρησιμοποιείται από την εταιρεία General Motors για την ανάλυση δεδομένων από συγκρούσεις αυτοκινήτων 
αλλά και από τις πετρελαϊκές εταιρείες Texaco και BP America, για να αναλύουν δείγματα πετρελαίου και να 
κάνουν σχετικές έρευνες (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 1991). 

Η αστροφυσική συμμετέχει ενεργά στην καθημερινότητά μας και μας βοηθά σε πληθώρα τομέων της 
σύγχρονης ζωής. Από το Wi-Fi στον φούρνο μικροκυμάτων και στις παραδόσεις κατ΄οίκον, η πρόοδος βασίζει 
πια μεγάλο μέρος της στην έρευνα του διαστήματος και στα παράδοξα του σύμπαντος. Ελπίζω την επόμενη 
φορά που θα βάλετε ένα σακουλάκι πόπκορν στον φούρνο μικροκυμάτων, να σκεφτείτε πόσα ακόμη δεν 
έχουμε ανακαλύψει και τι μπορεί να κρύβεται στο σύμπαν. 
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Η Αστροφυσική και η επίδρασή της στην 
καθημερινότητά μας 

 Αναστασία-Ολυμπία Σεραφίνι

 

Η Αστροφυσική για τους περισσότερους είναι μια έννοια μακρινή και σχεδόν άπιαστη. Θεωρούμε πως δεν 
συνδέεται μαζί μας με κανέναν τρόπο και πως οι επιστήμονες που τη μελετούν είναι λίγο-πολύ δοσμένοι στην 
έρευνα παράξενων σωμάτων που δεν μας αφορούν. Εδώ κάνουμε ένα τεράστιο λάθος. Χάρη στη μελέτη των 
άστρων έχουμε κάποια από τα πιο σημαντικά αγαθά του 21ου αιώνα. Να ρίξουμε μια ματιά; 

Το πρώτο παράδειγμα που δείχνει τη συμβολή αυτής της επιστήμης στη ζωή μας είναι το Wi-Fi ή αλλιώς Wire-
less Fidelity (Britannica, 2022). Αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, το Wi-Fi 
χρησιμοποιείται για την ενημέρωση, την ψυχαγωγία, την επικοινωνία και άλλα. Όμως, τι ακριβώς είναι το Wi-Fi 
και από πού προέρχεται; Το Wi-Fi χρησιμοποιεί ραδιοκύματα και βρίσκεται στην περιοχή των Gigahertz, για να 
πετύχει τη γρήγορη μεταφορά δεδομένων (Escobar, 2015). Πιο συγκεκριμένα, η συχνότητα του Wi-Fi είναι 2,4 
Ghz και 5 Ghz, πολύ κοντά στη συχνότητα του φούρνου μικροκυμάτων που είναι στα 2,450 Ghz (Escobar, 
2015). Tο εφηύραν ραδιοαστροφυσικοί από το ινστιτούτο CSIRO της Αυστραλίας το 1990 και έπειτα το 
πατένταραν το 1996. ∆ιατέθηκε στο κοινό το 1999 και χρησιμοποιείται ακόμη η ίδια τεχνολογία (Βαρδουλάκη, 
2020).   

Μια ακόμη συσκευή που λειτουργεί με αόρατη ακτινοβολία είναι ο φούρνος μικροκυμάτων. Θα μπορούσαμε να 
αποκαλέσουμε την τεχνολογία του ένα ευτυχές ατύχημα, μια και ανακαλύφθηκε τυχαία. Όπως περιγράφει ο 
Neil deGrasse Tyson (2019), όλα ξεκίνησαν το 1964, όταν οι Άρνο Πενζίας και Ρόμπερτ Ουίλσον –που 
δούλευαν τότε στο Εργαστήριο Τηλεφωνίας της Bell– έπιασαν μικροκύματα με μια κεραία σχεδιασμένη να 
δέχεται και να εκπέμπει ραδιοκύματα. Οι Πενζίας και Ουίλσον έστρεψαν την κεραία προς τον ουρανό και 
βρήκαν ένα σήμα από όλες τις κατευθύνσεις, κάτι παράξενο, και αναρωτήθηκαν μήπως χάλασε η κεραία τους. 
Κοίταξαν στο εσωτερικό της και τη βρήκαν γεμάτη κουτσουλιές. Την καθάρισαν και έδιωξαν τα περιστέρια, όμως 
το σήμα παρέμεινε. Καθώς προσπαθούσαν να βρουν μια λύση, μια ομάδα επιστημόνων από το Πρίνστον έμαθε 
για την ανακάλυψή τους και διαπίστωσε πως το σήμα, που βρήκαν ο Πενζίας και ο Ουίλσον, ήταν φως από τις 
αρχές του σύμπαντος. Για να εμβαθύνουμε περισσότερο, τα φωτόνια αυτά που βρήκαν είναι εκείνα που πριν 
δισεκατομμύρια χρόνια άρχισαν το ταξίδι τους από το πρώιμο σύμπαν, αλλά με το πέρασμα του χρόνου και τη 
διαστολή του σύμπαντος, έγιναν μακρά και αδύναμα μικροκύματα. Αυτά είναι και τα μικροκύματα που 
χρησιμοποιεί και ο φούρνος μας (Neil deGrasse Tyson, 2019). 

Τέλος, ένα –λίγο απρόσμενο– παράδειγμα είναι οι γλώσσες προγραμματισμού. Μία γλώσσα 
προγραμματισμού, που σχεδιάστηκε για την αστροφυσική, είναι η γλώσσα FORTH. Την εφηύρε ο επαγγελματίας 
προγραμματιστής Charles Moore, για να συντονίσει τη λειτουργία και να ανακτήσει τα δεδομένα του 
τηλεσκοπίου Kitt Peak (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 1991). Η ίδια γλώσσα 
χρησιμοποιείται σήμερα από την εταιρεία ταχυδρομικών αποστολών FedEx, για να παρακολουθεί την τοποθεσία 
των πακέτων ανά πάσα στιγμή (Βαρδουλάκη, 2020). Μια ακόμη γλώσσα προγραμματισμού είναι η IDL, η οποία 
χρησιμοποιείται από την εταιρεία General Motors για την ανάλυση δεδομένων από συγκρούσεις αυτοκινήτων 
αλλά και από τις πετρελαϊκές εταιρείες Texaco και BP America, για να αναλύουν δείγματα πετρελαίου και να 
κάνουν σχετικές έρευνες (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 1991). 

Η αστροφυσική συμμετέχει ενεργά στην καθημερινότητά μας και μας βοηθά σε πληθώρα τομέων της 
σύγχρονης ζωής. Από το Wi-Fi στον φούρνο μικροκυμάτων και στις παραδόσεις κατ΄οίκον, η πρόοδος βασίζει 
πια μεγάλο μέρος της στην έρευνα του διαστήματος και στα παράδοξα του σύμπαντος. Ελπίζω την επόμενη 
φορά που θα βάλετε ένα σακουλάκι πόπκορν στον φούρνο μικροκυμάτων, να σκεφτείτε πόσα ακόμη δεν 
έχουμε ανακαλύψει και τι μπορεί να κρύβεται στο σύμπαν. 
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Χωρίς τίτλο
Περ. 1917. Ακουαρέλα, μελάνι και μολύβι σε χαρτί

30.5×26 cm



Μη-αντικειμενική σύνθεση
Περ. 1917 (αρχές 1920;). Ακουαρέλα
και γκουάς σε χαρτί
17.6×13.3 cm Η

Συνέντευξη με τον συγγραφέα του βιβλίου «Καταραμένη Φυσική», Θοδωρή 
Πιερράτο

Οι μαθητές του Αρσακείου Γυμνασίου και Λυκείου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Φιλαναγνωσίας με τίτλο «Καταραμένη Φυσική» και 
υπεύθυνους τους καθηγητές Στέλιο Μπούτσικα (φυσικό), Μάρθα Πετμεζάρη 
(φιλόλογο) και Βασίλη Τεμπερεκίδη (φυσικό), αφού ασχολήθηκαν με την 
ανάγνωση και τον σχολιασμό του ομώνυμου βιβλίου, είχαν την ευκαιρία να 
μοιραστούν σκέψεις και συναισθήματα με τον συγγραφέα του, κύριο Θοδωρή 
Πιερράτο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 στο 
αμφιθέατρο του Σχολείου μας. Ο κύριος Πιερράτος, καθηγητής στη 
∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Α.Π.Θ., μίλησε για 
τη σύνθεση του έργου του και την πρώτη του απόπειρα να γράψει ένα εφηβικό 
μυθιστόρημα, ενώ μοιράστηκε μαζί μας και την αγάπη του για τις επιστήμες και 
τους μαθητές. Οι συμμετέχοντες μαθητές του Προγράμματος υποδέχτηκαν με 
θέρμη τον καλεσμένο και με τα ενδιαφέροντα ερωτήματά τους και τις εύστοχες 
παρατηρήσεις τους, για δύο ολόκληρες ώρες, πραγματοποίησαν μια 
πολυκύμαντη συζήτηση, με κύριους άξονες την τέχνη και τις επιστήμες. Κοινός 
παρονομαστής αυτών των δύο τόσο διαφορετικών -φαινομενικά- προσεγγίσεων 
της καθημερινότητας, δεν είναι άλλος από το μυστήριο, καθώς αποτελεί την 
κινητήρια δύναμη που βρίσκεται πίσω από την επιστήμη και την τέχνη, που τελικά 
καταφέρνει και τις ενώνει. Τόσο οι επιστήμονες όσο και οι καλλιτέχνες 
χρησιμοποιούν την περιέργεια, την παρατήρηση, τη δημιουργικότητα και τη 
φαντασία τους, για να περιγράψουν τον κόσμο που τους περιβάλλει. Έτσι στο 
ερώτημα «αν μπορούν να συμφιλιωθούν οι δύο αυτές έννοιες», φαίνεται ότι 
επιστήμη και τέχνη μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά και συμπληρωματικά στον 
ίδιο χώρο και στον ίδιο χρόνο, δημιουργώντας ένα ομορφότερο χωρόχρονο. Ο 
κύριος Πιερράτος απάντησε με μεγάλη προθυμία σε πλήθος ερωτημάτων, 
χαρίζοντάς μας μια ξεχωριστή πολύπλευρη συνέντευξη, η οποία αρκεί για να μας 
κάνει να αγαπήσουμε –αν δεν αγαπούμε ήδη– τόσο την επιστήμη της Φυσικής 
όσο και την Τέχνη.

Επιμέλεια συνέντευξης: Βασίλης Τεμπερεκίδης, φυσικός  
Εισαγωγικό κείμενο: Χρυσάνθη Αναγνωστοπούλου   
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«Η Φύση είναι μία. Εμείς την έχουμε σπάσει σε κομμάτια 
για να μπορούμε να τη μελετήσουμε· αλλά, δυστυχώς, 
έχουμε ξεχάσει να βάλουμε αυτά τα κομμάτια πίσω στη 

θέση τους».  
Χρυσάνθη Αναγνωστοπούλου, Γιώργος Αντωνιάδης, Αντώνης Ατζέμης, Αλεξάνδρα Βέγλη, Μαριάννα Βέγλη, 

Αλεξάνδρα Θάνου, Νικόλας Ιωσηφίδης, Βασιλική Λίταινα, Χρήστος Μεσιακάρης, Αλκμήνη Μπακαλιού, 
∆ημήτρης Μπόσκου, Ευάγγελος Νταόπουλος, Μακρίνα Σαββουλίδου 

Γιώργος Αντωνιάδης: Όταν διάβασα τον τίτλο του βιβλίου, τον θεώρησα λίγο βαρύ και αρκετά αρνητικό. 
Υπήρχε κάτι που σας δυσκόλευε στα μαθητικά σας χρόνια, όσον αφορά το μάθημα της Φυσικής; 
Θοδωρής Πιερράτος: Νομίζω όχι. Μάλλον είχα καλό δάσκαλο, ο οποίος μας έκανε διαρκώς πειράματα. Ήταν 
και σκληρός βέβαια. Αν γινότανε μια αταξία, μας έβγαζε έξω, καθόταν στην άκρη με τη βέργα και, όποιος 
περνούσε, του χτυπούσε το χέρι. Αλλά έκανε πολλά πειράματα. Ίσως χάρη σε αυτόν, ήδη από τη Β΄ τάξη του 
Γυμνασίου είχα αποφασίσει πως θα γίνω φυσικός. Πήρα το πρώτο μου τηλεσκόπιο τότε. Έβλεπα τον πλανήτη 
Αφροδίτη στον ουρανό· είχα διαβάσει βιβλία, ήξερα ότι ήταν η Αφροδίτη και προσπαθούσα να τη δω με το 
τηλεσκόπιο. Έτσι, η Φυσική μού άρεσε πολύ. 

Χρήστος Μεσιακάρης: Οι χαρακτήρες του βιβλίου (ο Μάνος, η Αρετή, ο Αλέξανδρος) βασίζονται σε πρόσωπα 
που έχετε γνωρίσει; 
Θοδωρής Πιερράτος: Όλοι στηρίζονται σε αληθινά πρόσωπα. Αν και, όπως είδες και στην παρουσίαση, έχω 
“κλέψει” ιδέες από πολλά πράγματα. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά ήταν μαθητές μου. Ίσως η Αρετή να είναι 
κάποια από τις κόρες μου ή ένα πρόσωπο που έχει χαρακτηριστικά και των δύο. 

Αλεξάνδρα Θάνου: Από πού αντλήσατε έμπνευση για τα πειράματα που συναντά ο αναγνώστης στο βιβλίο 
σας; 
Θοδωρής Πιερράτος: Από το 2012 είμαι υπεύθυνος στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) 
Ευόσμου και υποστηρίζω την πειραματική διδασκαλία σε μαθήματα όπως η Φυσική, η Βιολογία και η Χημεία από 
το ∆ημοτικό μέχρι και το Λύκειο, προτείνοντας τρόπους σε συναδέλφους πώς να κάνουν πειράματα. Άλλοτε 
πηγαίνοντας στο σχολείο τους για να κάνω ο ίδιος τα πειράματα κι άλλοτε ερχόμενοι με τους μαθητές τους 
στον χώρο του ΕΚΦΕ. Ουσιαστικά τα πειράματα είναι η δουλειά μου, καθώς αντίστοιχα παραδίδω μαθήματα 
στους φοιτητές μου στο πανεπιστήμιο για την πειραματική διδασκαλία με απλά υλικά. Επιπλέον, όμως, πάντα 
μου άρεσαν οι τηλεοπτικές σειρές όπως ο Μαγκάιβερ, που ο πρωταγωνιστής κάνει με καθημερινά υλικά 
πράγματα απίστευτα· π.χ. στο πρώτο επεισόδιό του υπήρχε μια διαρροή δεξαμενής θεϊκού οξέος και τη 
σταμάτησε με... ένα κομμάτι σοκολάτας! Έτσι, με πειράματα, θα έπρεπε να διδάσκεται το μάθημα της Φυσικής, 
κατά γνώμη μου, τουλάχιστον μέχρι και το Γυμνάσιο! 

Χρυσάνθη Αναγνωστοπούλου: Στο βιβλίο σας εμπλέκετε την Τέχνη με την επιστήμη της Φυσικής. Αυτό που 
σας ώθησε στο να κάνετε αυτό το πάντρεμα, το οποίο δεν είναι εύκολο, ήταν το ότι θέλατε να εμπνεύσετε και 
τα παιδιά τα οποία δεν αγαπούν τη Φυσική, ώστε να τη δουν με μία άλλη ματιά ή κάτι άλλο; 
Θοδωρής Πιερράτος: Θα σου πω ότι η έμπνευση αντλήθηκε καταρχάς από αυτό που είπε ο Αϊνστάιν, ότι «το 
μυστήριο είναι που μας εμπνέει, τόσο στην επιστήμη όσο και στην τέχνη». Το είχα διαβάσει πριν πολλά χρόνια, 
είχε μείνει στο μυαλό μου και υπέβοσκε. Επειδή ασχολούμαι με τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών, με 
ενδιαφέρει να βρίσκω τρόπους να εμπλέξω τα παιδιά που δεν τους αρέσουν οι Φυσικές Επιστήμες –που είναι 
και τα περισσότερα– με έναν έμμεσο τρόπο, αξιοποιώντας πράγματα που τους είναι πιο οικεία και τους 
αρέσουν ίσως περισσότερο. Σε διεθνές επίπεδο, τουλάχιστον για τα δεκαπέντε με είκοσι τελευταία χρόνια 
στον χώρο της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, γίνονται απόπειρες να παντρευτεί η τέχνη με την επιστήμη, 
για αυτόν ακριβώς τον λόγο που είπες.  

Υπάρχει, ωστόσο, ένα παλιότερο βιβλίο που γράφτηκε το 1959 από έναν Άγγλο, τον Snow: λέγεται «The Two 
Cultures / Οι ∆ύο Κουλτούρες». Είναι ένα μικρό βιβλίο το οποίο άλλαξε πολύ τον κόσμο, γιατί πραγματεύεται 

αυτό ακριβώς το ζήτημα: από τη μία υπάρχουν οι θετικές επιστήμες, από την άλλη οι θεωρητικές και 
θεωρούνται ότι είναι δύο ξεχωριστοί μεταξύ τους κόσμοι. Με το βιβλίο του ο Snow είχε επιχειρήσει από τότε 
να δείξει ότι αυτοί οι δύο τρόποι θεώρησης του κόσμου δεν είναι και τόσο ξένοι μεταξύ τους τελικά.  

Όταν κάνω επιστήμη, όταν κάνω Φυσική, πρέπει να καταλάβω ότι το κάνω μέσα σε μία κοινωνία, δεν είμαι 
αποκομμένος. Είμαι κοινωνικό ον, υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες. Όλα αυτά που προσλαμβάνω από τους γύρω 
μου, επηρεάζουν και την επιστήμη μου και την κοινωνία, τα πάντα. ∆εν μπορείς να κάνεις το ένα χωρίς να 
κάνεις το άλλο. Τα πάντα αλληλοσυνδέονται. 

Αυτό, ίσως, να είναι κάτι γενικότερο. Για να διδάξουμε εμείς διάφορα αντικείμενα, τα έχουμε χωρίσει και λέμε 
«Φυσική», «Χημεία», «Βιολογία» κ.λπ. Η Φύση, όμως, είναι μία. Εμείς την έχουμε σπάσει σε κομμάτια για να 
μπορούμε να τη μελετήσουμε· αλλά, δυστυχώς, έχουμε ξεχάσει να τα βάλουμε αυτά τα κομμάτια πίσω στη 
θέση τους… 

Μακρίνα Σαββουλίδου: Παρατήρησα ότι και οι τρεις ήρωες έχουν ένα πολύ ευρύ πεδίο γνώσεων και μια 
μεθοδικότητα στη σκέψη που είναι σπάνια σε παιδιά της ηλικίας μας. Πιστεύετε ότι ο σύγχρονος μαθητής 
μπορεί να εργαστεί παρόμοια; Η τεχνολογία, η οποία έλειπε από την περιπέτεια των μαθητών μέχρι να 
οδηγηθούν στη λύση του μυστηρίου, τους βοήθησε ώστε να βάλουν σε τάξη τις σκέψεις τους; 
Θοδωρής Πιερράτος: Εξαιρετική ερώτηση! Οι ήρωες όντως ξεχωρίζουν· για αυτό είναι και πρωταγωνιστές 
βιβλίου σε τελική ανάλυση. Επειδή έχω έρθει σε επαφή με αρκετές χιλιάδες παιδιά μέσα από τη δουλειά μου, 
θα σου έλεγα ότι τα παιδιά τα έχουμε υποτιμημένα. Σίγουρα οι τρεις μου ήρωες βρίσκονται υψηλότερα από 
τον μέσο όρο στο επίπεδο των γνώσεων και του ορθολογικού τρόπου σκέψης, όμως –επειδή έχω κάνει 
πολλές δράσεις με παιδιά– ξέρω ότι έχουν πάρα πολλές δυνατότητες.  

Σε δράσεις που έκανα κάθε χρόνο μέχρι πρόπερσι, πριν κλείσουμε λόγω κορονοϊού, όπου συμμετείχαν παιδιά 
γυμνασίου και λυκείου, οι μαθητές σε ομάδες τριών-τεσσάρων ατόμων, όπως και στο βιβλίο, προσπαθούσαν 
να λύσουν γρίφους και να βρουν τη λύση ενός μυστηρίου. Στο τέλος, μαζευόμασταν στην αυλή κάτω από ένα 
δέντρο και συζητούσαμε πώς σκέφτηκαν, για να φτάσουν στη λύση. Υπήρχαν παιδιά με απίστευτο τρόπο 
σκέψης. Άλλα που είχαν πιο απλοϊκό. Αλλά αυτό που έχει σημασία, 
είναι ότι φαίνεται πως ο σύγχρονος μαθητής μπορεί να εργαστεί 
παρόμοια με τους ήρωες του βιβλίου. Η τεχνολογία, αναμφισβήτητα, 
βοηθά· αλλά επί του παρόντος, είναι ένα εργαλείο βοηθητικό του 
μυαλού μας, ας μη το ξεχνάμε αυτό. 

Εγώ θα ήθελα η εκπαίδευση να έχει έναν στόχο: Να βγάζει 
σκεπτόμενους ορθολογιστές που να μπορούν να καταλάβουν, όταν 
βλέπουν τηλεόραση, αν ο τάδε ο δημοσιογράφος ή ο τάδε πολιτικός 
από ένα πρόβλημα που έχει αμέτρητες παραμέτρους, απομονώνει μία 
και βγάζει αυθαίρετα συμπέρασμα μόνο με βάση αυτή. Αν μπορούσα να 
καταφέρω και να βγάζω τέτοια παιδιά, θα ήταν ένα εξαιρετικό 
εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Έτσι ήταν οι ήρωές μου εδώ πέρα. Είχαν, 
ίσως, σε ένα βαθμό υπερμεγεθυμένα κάποια τέτοιου τύπου επιθυμητά 
χαρακτηριστικά. 

Αλκμήνη Μπακαλιού: Πιστεύετε πως το εκπαιδευτικό σύστημα προωθεί τέτοιου είδους σκέψη, τέτοια 
μεθοδολογία, ειδικά στα παιδιά της ηλικίας μας και στα παιδιά της ηλικίας των ηρώων; 
Θοδωρής Πιερράτος: ∆υστυχώς όχι! Οι συζητήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών για αυτό το πρόβλημα είναι 
διαρκείς. Μαζευόμαστε στο ΕΚΦΕ με συναδέλφους, πηγαίνουμε σε συνέδρια και μιλάμε πολύ για αυτό το 
θέμα. Όλοι ξέρουμε τι θα μπορούσε να γίνει. Γιατί όμως δεν γίνεται; Υπάρχουν σχολικά βιβλία που έχουν 
τυπογραφικά λάθη. Κάθε χρόνο ζητάμε να τα διορθώσουν. Κανείς δεν διορθώνει κάτι που είναι ακόμη και 
στοιχειώδες, π.χ. ένα λάθος αριθμητικό. Το σύστημα έχει πολύ μεγάλη αδράνεια και κάτι πρέπει να γίνει για 
να βελτιωθεί. Ίσως εσείς, που είστε νέοι, πρέπει να κάνετε την επανάστασή σας· με νέες ιδέες να αλλάξετε 
τον κόσμο, να τον κάνετε καλύτερο. 

Μακρίνα Σαββουλίδου: Πιστεύετε ότι η Φυσική πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία εκλαϊκευτικά ή με 
εξισώσεις και τύπους, όπως γίνεται σήμερα; 



«Η Φύση είναι μία. Εμείς την έχουμε σπάσει σε κομμάτια 
για να μπορούμε να τη μελετήσουμε· αλλά, δυστυχώς, 
έχουμε ξεχάσει να βάλουμε αυτά τα κομμάτια πίσω στη 

θέση τους».  
Χρυσάνθη Αναγνωστοπούλου, Γιώργος Αντωνιάδης, Αντώνης Ατζέμης, Αλεξάνδρα Βέγλη, Μαριάννα Βέγλη, 

Αλεξάνδρα Θάνου, Νικόλας Ιωσηφίδης, Βασιλική Λίταινα, Χρήστος Μεσιακάρης, Αλκμήνη Μπακαλιού, 
∆ημήτρης Μπόσκου, Ευάγγελος Νταόπουλος, Μακρίνα Σαββουλίδου 

Γιώργος Αντωνιάδης: Όταν διάβασα τον τίτλο του βιβλίου, τον θεώρησα λίγο βαρύ και αρκετά αρνητικό. 
Υπήρχε κάτι που σας δυσκόλευε στα μαθητικά σας χρόνια, όσον αφορά το μάθημα της Φυσικής; 
Θοδωρής Πιερράτος: Νομίζω όχι. Μάλλον είχα καλό δάσκαλο, ο οποίος μας έκανε διαρκώς πειράματα. Ήταν 
και σκληρός βέβαια. Αν γινότανε μια αταξία, μας έβγαζε έξω, καθόταν στην άκρη με τη βέργα και, όποιος 
περνούσε, του χτυπούσε το χέρι. Αλλά έκανε πολλά πειράματα. Ίσως χάρη σε αυτόν, ήδη από τη Β΄ τάξη του 
Γυμνασίου είχα αποφασίσει πως θα γίνω φυσικός. Πήρα το πρώτο μου τηλεσκόπιο τότε. Έβλεπα τον πλανήτη 
Αφροδίτη στον ουρανό· είχα διαβάσει βιβλία, ήξερα ότι ήταν η Αφροδίτη και προσπαθούσα να τη δω με το 
τηλεσκόπιο. Έτσι, η Φυσική μού άρεσε πολύ. 

Χρήστος Μεσιακάρης: Οι χαρακτήρες του βιβλίου (ο Μάνος, η Αρετή, ο Αλέξανδρος) βασίζονται σε πρόσωπα 
που έχετε γνωρίσει; 
Θοδωρής Πιερράτος: Όλοι στηρίζονται σε αληθινά πρόσωπα. Αν και, όπως είδες και στην παρουσίαση, έχω 
“κλέψει” ιδέες από πολλά πράγματα. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά ήταν μαθητές μου. Ίσως η Αρετή να είναι 
κάποια από τις κόρες μου ή ένα πρόσωπο που έχει χαρακτηριστικά και των δύο. 

Αλεξάνδρα Θάνου: Από πού αντλήσατε έμπνευση για τα πειράματα που συναντά ο αναγνώστης στο βιβλίο 
σας; 
Θοδωρής Πιερράτος: Από το 2012 είμαι υπεύθυνος στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) 
Ευόσμου και υποστηρίζω την πειραματική διδασκαλία σε μαθήματα όπως η Φυσική, η Βιολογία και η Χημεία από 
το ∆ημοτικό μέχρι και το Λύκειο, προτείνοντας τρόπους σε συναδέλφους πώς να κάνουν πειράματα. Άλλοτε 
πηγαίνοντας στο σχολείο τους για να κάνω ο ίδιος τα πειράματα κι άλλοτε ερχόμενοι με τους μαθητές τους 
στον χώρο του ΕΚΦΕ. Ουσιαστικά τα πειράματα είναι η δουλειά μου, καθώς αντίστοιχα παραδίδω μαθήματα 
στους φοιτητές μου στο πανεπιστήμιο για την πειραματική διδασκαλία με απλά υλικά. Επιπλέον, όμως, πάντα 
μου άρεσαν οι τηλεοπτικές σειρές όπως ο Μαγκάιβερ, που ο πρωταγωνιστής κάνει με καθημερινά υλικά 
πράγματα απίστευτα· π.χ. στο πρώτο επεισόδιό του υπήρχε μια διαρροή δεξαμενής θεϊκού οξέος και τη 
σταμάτησε με... ένα κομμάτι σοκολάτας! Έτσι, με πειράματα, θα έπρεπε να διδάσκεται το μάθημα της Φυσικής, 
κατά γνώμη μου, τουλάχιστον μέχρι και το Γυμνάσιο! 

Χρυσάνθη Αναγνωστοπούλου: Στο βιβλίο σας εμπλέκετε την Τέχνη με την επιστήμη της Φυσικής. Αυτό που 
σας ώθησε στο να κάνετε αυτό το πάντρεμα, το οποίο δεν είναι εύκολο, ήταν το ότι θέλατε να εμπνεύσετε και 
τα παιδιά τα οποία δεν αγαπούν τη Φυσική, ώστε να τη δουν με μία άλλη ματιά ή κάτι άλλο; 
Θοδωρής Πιερράτος: Θα σου πω ότι η έμπνευση αντλήθηκε καταρχάς από αυτό που είπε ο Αϊνστάιν, ότι «το 
μυστήριο είναι που μας εμπνέει, τόσο στην επιστήμη όσο και στην τέχνη». Το είχα διαβάσει πριν πολλά χρόνια, 
είχε μείνει στο μυαλό μου και υπέβοσκε. Επειδή ασχολούμαι με τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών, με 
ενδιαφέρει να βρίσκω τρόπους να εμπλέξω τα παιδιά που δεν τους αρέσουν οι Φυσικές Επιστήμες –που είναι 
και τα περισσότερα– με έναν έμμεσο τρόπο, αξιοποιώντας πράγματα που τους είναι πιο οικεία και τους 
αρέσουν ίσως περισσότερο. Σε διεθνές επίπεδο, τουλάχιστον για τα δεκαπέντε με είκοσι τελευταία χρόνια 
στον χώρο της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, γίνονται απόπειρες να παντρευτεί η τέχνη με την επιστήμη, 
για αυτόν ακριβώς τον λόγο που είπες.  

Υπάρχει, ωστόσο, ένα παλιότερο βιβλίο που γράφτηκε το 1959 από έναν Άγγλο, τον Snow: λέγεται «The Two 
Cultures / Οι ∆ύο Κουλτούρες». Είναι ένα μικρό βιβλίο το οποίο άλλαξε πολύ τον κόσμο, γιατί πραγματεύεται 

αυτό ακριβώς το ζήτημα: από τη μία υπάρχουν οι θετικές επιστήμες, από την άλλη οι θεωρητικές και 
θεωρούνται ότι είναι δύο ξεχωριστοί μεταξύ τους κόσμοι. Με το βιβλίο του ο Snow είχε επιχειρήσει από τότε 
να δείξει ότι αυτοί οι δύο τρόποι θεώρησης του κόσμου δεν είναι και τόσο ξένοι μεταξύ τους τελικά.  

Όταν κάνω επιστήμη, όταν κάνω Φυσική, πρέπει να καταλάβω ότι το κάνω μέσα σε μία κοινωνία, δεν είμαι 
αποκομμένος. Είμαι κοινωνικό ον, υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες. Όλα αυτά που προσλαμβάνω από τους γύρω 
μου, επηρεάζουν και την επιστήμη μου και την κοινωνία, τα πάντα. ∆εν μπορείς να κάνεις το ένα χωρίς να 
κάνεις το άλλο. Τα πάντα αλληλοσυνδέονται. 

Αυτό, ίσως, να είναι κάτι γενικότερο. Για να διδάξουμε εμείς διάφορα αντικείμενα, τα έχουμε χωρίσει και λέμε 
«Φυσική», «Χημεία», «Βιολογία» κ.λπ. Η Φύση, όμως, είναι μία. Εμείς την έχουμε σπάσει σε κομμάτια για να 
μπορούμε να τη μελετήσουμε· αλλά, δυστυχώς, έχουμε ξεχάσει να τα βάλουμε αυτά τα κομμάτια πίσω στη 
θέση τους… 

Μακρίνα Σαββουλίδου: Παρατήρησα ότι και οι τρεις ήρωες έχουν ένα πολύ ευρύ πεδίο γνώσεων και μια 
μεθοδικότητα στη σκέψη που είναι σπάνια σε παιδιά της ηλικίας μας. Πιστεύετε ότι ο σύγχρονος μαθητής 
μπορεί να εργαστεί παρόμοια; Η τεχνολογία, η οποία έλειπε από την περιπέτεια των μαθητών μέχρι να 
οδηγηθούν στη λύση του μυστηρίου, τους βοήθησε ώστε να βάλουν σε τάξη τις σκέψεις τους; 
Θοδωρής Πιερράτος: Εξαιρετική ερώτηση! Οι ήρωες όντως ξεχωρίζουν· για αυτό είναι και πρωταγωνιστές 
βιβλίου σε τελική ανάλυση. Επειδή έχω έρθει σε επαφή με αρκετές χιλιάδες παιδιά μέσα από τη δουλειά μου, 
θα σου έλεγα ότι τα παιδιά τα έχουμε υποτιμημένα. Σίγουρα οι τρεις μου ήρωες βρίσκονται υψηλότερα από 
τον μέσο όρο στο επίπεδο των γνώσεων και του ορθολογικού τρόπου σκέψης, όμως –επειδή έχω κάνει 
πολλές δράσεις με παιδιά– ξέρω ότι έχουν πάρα πολλές δυνατότητες.  

Σε δράσεις που έκανα κάθε χρόνο μέχρι πρόπερσι, πριν κλείσουμε λόγω κορονοϊού, όπου συμμετείχαν παιδιά 
γυμνασίου και λυκείου, οι μαθητές σε ομάδες τριών-τεσσάρων ατόμων, όπως και στο βιβλίο, προσπαθούσαν 
να λύσουν γρίφους και να βρουν τη λύση ενός μυστηρίου. Στο τέλος, μαζευόμασταν στην αυλή κάτω από ένα 
δέντρο και συζητούσαμε πώς σκέφτηκαν, για να φτάσουν στη λύση. Υπήρχαν παιδιά με απίστευτο τρόπο 
σκέψης. Άλλα που είχαν πιο απλοϊκό. Αλλά αυτό που έχει σημασία, 
είναι ότι φαίνεται πως ο σύγχρονος μαθητής μπορεί να εργαστεί 
παρόμοια με τους ήρωες του βιβλίου. Η τεχνολογία, αναμφισβήτητα, 
βοηθά· αλλά επί του παρόντος, είναι ένα εργαλείο βοηθητικό του 
μυαλού μας, ας μη το ξεχνάμε αυτό. 

Εγώ θα ήθελα η εκπαίδευση να έχει έναν στόχο: Να βγάζει 
σκεπτόμενους ορθολογιστές που να μπορούν να καταλάβουν, όταν 
βλέπουν τηλεόραση, αν ο τάδε ο δημοσιογράφος ή ο τάδε πολιτικός 
από ένα πρόβλημα που έχει αμέτρητες παραμέτρους, απομονώνει μία 
και βγάζει αυθαίρετα συμπέρασμα μόνο με βάση αυτή. Αν μπορούσα να 
καταφέρω και να βγάζω τέτοια παιδιά, θα ήταν ένα εξαιρετικό 
εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Έτσι ήταν οι ήρωές μου εδώ πέρα. Είχαν, 
ίσως, σε ένα βαθμό υπερμεγεθυμένα κάποια τέτοιου τύπου επιθυμητά 
χαρακτηριστικά. 

Αλκμήνη Μπακαλιού: Πιστεύετε πως το εκπαιδευτικό σύστημα προωθεί τέτοιου είδους σκέψη, τέτοια 
μεθοδολογία, ειδικά στα παιδιά της ηλικίας μας και στα παιδιά της ηλικίας των ηρώων; 
Θοδωρής Πιερράτος: ∆υστυχώς όχι! Οι συζητήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών για αυτό το πρόβλημα είναι 
διαρκείς. Μαζευόμαστε στο ΕΚΦΕ με συναδέλφους, πηγαίνουμε σε συνέδρια και μιλάμε πολύ για αυτό το 
θέμα. Όλοι ξέρουμε τι θα μπορούσε να γίνει. Γιατί όμως δεν γίνεται; Υπάρχουν σχολικά βιβλία που έχουν 
τυπογραφικά λάθη. Κάθε χρόνο ζητάμε να τα διορθώσουν. Κανείς δεν διορθώνει κάτι που είναι ακόμη και 
στοιχειώδες, π.χ. ένα λάθος αριθμητικό. Το σύστημα έχει πολύ μεγάλη αδράνεια και κάτι πρέπει να γίνει για 
να βελτιωθεί. Ίσως εσείς, που είστε νέοι, πρέπει να κάνετε την επανάστασή σας· με νέες ιδέες να αλλάξετε 
τον κόσμο, να τον κάνετε καλύτερο. 

Μακρίνα Σαββουλίδου: Πιστεύετε ότι η Φυσική πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία εκλαϊκευτικά ή με 
εξισώσεις και τύπους, όπως γίνεται σήμερα; 



Θοδωρής Πιερράτος: Έχω ξεκάθαρη θέση. Μέχρι τη Γ΄ Γυμνασίου, οπότε είναι υποχρεωτικό μάθημα, πρέπει να 
διδάσκεται απολύτως εκλαϊκευτικά –αν είναι δυνατόν, χωρίς ούτε έναν μαθηματικό τύπο. Από την Α΄ Λυκείου 
και μετά, επειδή δεν είναι υποχρεωτικό και τα παιδιά έχουν διαφορετικούς στόχους, πρέπει βεβαίως να 
εμπλακούν και τα Μαθηματικά· εκατό τοις εκατό. Χωρίς όμως να θεωρούν τα παιδιά, στην Α΄ Λυκείου κυρίως, 
ότι αυτό που κάνουν είναι Μαθηματικά· ότι το μάθημα δεν είναι Φυσική, γιατί λύνουν μόνο εξισώσεις. Αυτό μου 
λένε εμένα οι μαθητές μου, αυτό προσλαμβάνω συνεχώς και δεν μπορώ να τους αδικήσω. Αυτό που 
διδάσκουμε δεν είναι Φυσική που μπορείς να αγαπήσεις.  

Νικόλας Ιωσηφίδης: Πέρα από τα διάφορα ερεθίσματα, όπως για παράδειγμα τον Καρλ Σέιγκαν που 
αναφέρατε, είχατε κάποιο προσωπικό είδωλο; 
Θοδωρής Πιερράτος: Τον Αϊνστάιν με διαφορά. Μέχρι που μπήκα στο Πανεπιστήμιο, οπότε γνώρισα κι 
άλλους ανθρώπους που με επηρέασαν, όπως για παράδειγμα ο Φάινμαν. Τον γνώρισα τυχαία τον Φάινμαν, 
να πω την αλήθεια, στο πρώτο έτος. Ήταν ένα βιβλίο (το «Σίγουρα θα αστειεύεστε, κύριε Φάινμαν»), το οποίο 
σας το έδειξα κιόλας, που είναι ουσιαστικά μία αυτοβιογραφία του. Είναι ένα βιβλίο, το οποίο σας προτείνω να 
το διαβάσετε το καλοκαίρι οπωσδήποτε. ∆εν έχει σχολική Φυσική· είναι ένα βιβλίο, στο οποίο περιγράφει τη 
ζωή του από τότε που ήταν παιδί και διόρθωνε ραδιόφωνα με τη σκέψη, όπως έλεγε, γιατί έβλεπε το 
χαλασμένο ραδιόφωνο και σκεφτόταν τι μπορεί να έχει χαλάσει. Του είχανε βγάλει και το παρατσούκλι στη 
γειτονιά ότι διορθώνει ραδιόφωνα με τη σκέψη, μέχρι που άνοιγε χρηματοκιβώτια στο Λος Άλαμος, στο 
Σχέδιο Μανχάταν, για να αποδείξει ότι δεν φυλάσσουν καλά τα μυστικά της ατομικής βόμβας! Είναι γεμάτο 
ανέκδοτα· τόσο που θα πεις, «Μα αυτός είναι Φυσικός;» ∆εν τον ήξερα, τον γνώρισα τότε, πρώτο έτος στο 
Πανεπιστήμιο, διαβάζοντας το βιβλίο του. Μετά αγόρασα όλα τα άλλα βιβλία του. 

Αλεξάνδρα Βέγλη: Σας φάνηκε δύσκολη η Αστροφυσική, καθώς ασχοληθήκατε με αυτό το αντικείμενο;  
Θοδωρής Πιερράτος: Εγώ από τη Β’ Γυμνασίου ήθελα να γίνω Φυσικός, γιατί μου άρεσε η Αστρονομία. Όλοι 
(συγγενείς, φίλοι και γνωστοί) μου έλεγαν να μην σπουδάσω Φυσική, γιατί δεν θα μπορέσω να κάνω τίποτα 
στη ζωή μου. Μου έλεγαν να γίνω Βιολόγος, γιατί είναι η επιστήμη του επόμενου αιώνα (του 21ου αιώνα που 
διανύουμε). Παρόλα αυτά, εγώ ακολούθησα το όνειρό μου και δεν το μετάνιωσα ποτέ, γιατί έκανα αυτό που 
αγαπούσα. Η συμβουλή που δίνω σε όλα τα παιδιά, είναι να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Κανένα επάγγελμα δεν 
μπορεί σήμερα να σου εξασφαλίσει δουλειά. Αν όμως κάνεις αυτό από αγαπάς και είσαι ευτυχισμένος, θα το 
κάνεις καλά. Τότε, δεν υπάρχει εύκολο ή δύσκολο, αλλά μόνο αυτό που αγαπάς. 

Ευάγγελος Νταόπουλος: Θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα πράγματα για το πείραμα που σχεδιάσατε 
με τους μαθητές σας και πραγματοποιήθηκε στον ∆ιεθνή ∆ιαστημικό Σταθμό;  
Θοδωρής Πιερράτος: Είχε να κάνει με τη διδακτική της Φυσικής. Αφορούσε τη μάζα και το βάρος, δύο έννοιες 
που συνήθως μπερδεύονται. Γιατί λέμε συνήθως «καθαρό βάρος ένα κιλό», αλλά το κιλό μετράει τη μάζα. Θα 
έπρεπε να λέμε καθαρό βάρος δέκα N. Πώς μπορούμε να διδάξουμε ότι άλλο είναι η μάζα και άλλο το βάρος; 
Το πείραμα που προτείναμε ήταν απλό. Στηρίζεται στο ότι, αν πάρεις ένα σώμα σε ένα ελατήριο και το 
τραβήξεις να κάνει μια ταλάντωση, τότε η περίοδος της ταλάντωσής του εξαρτάται από τη μάζα του και όχι από 
το βάρος του.  

Αν ήσασταν στον ∆ιεθνή ∆ιαστημικό Σταθμό (400 χιλιόμετρα περίπου από την επιφάνεια της Γης) τα πράγματα 
θα έμοιαζαν σαν να μην είχανε βάρος. Ο ∆ιαστημικός Σταθμός είναι σε διαδικασία ελεύθερης πτώσης· 
δηλαδή πέφτει συνεχώς, αλλά –λόγω της καμπυλότητας της Γης– δεν φτάνει ποτέ στο έδαφος. Κι εσείς, αν 
βρίσκεστε μέσα σε ένα ασανσέρ και κοπεί το σκοινί, τότε το ασανσέρ πέφτει ελεύθερα και θα αιωρείστε για 
λίγο· δηλαδή, θα ζήσετε την έλλειψη βαρύτητας σαν αστροναύτης. Αν, λοιπόν, τραβήξω ένα σώμα κρεμασμένο 
σε ένα ελατήριο στον ∆ιεθνή ∆ιαστημικό Σταθμό, τι θα κάνει; Θα κάνει ταλάντωση –μολονότι συμπεριφέρεται 
σαν να μην έχει βάρος– και η περίοδος θα εξαρτάται από τη μάζα του! 

Βασιλική Λίταινα: Μετά την έκδοση του βιβλίου σας με βάση τα σχόλια που έχετε είτε λάβει είτε διαβάσει 
από αναγνώστες, θα αλλάζατε κάτι στην πλοκή του; 
Θοδωρής Πιερράτος: Μέχρι να φτάσω στην τελική εκδοχή, έκανα πολλές αλλαγές. Κάποια στιγμή όμως 
έπρεπε να σταματήσω να το διορθώνω, για να μπορέσει επιτέλους να εκδοθεί! Κάθε βιβλίο κάνει από μόνο 
του το δικό του ταξίδι είτε αυτό είναι καλό, κακό ή μέτριο. Από τη στιγμή που θα φτάσει στα χέρια του 
αναγνώστη, δεν έχει κανένα νόημα τι θα ήθελες να αλλάξεις. Ωστόσο, δεν προβληματίστηκα ποτέ ή δεν 
διαπίστωσα ακόμη(!) κάποιο λογικό λάθος, για να θέλω να το αλλάξω. Όσον αφορά την πλοκή, πολλές μπορεί 

να είναι οι εκδοχές της εξέλιξης της ιστορίας. Παρόλα αυτά, δεν ένιωσα την ανάγκη ούτε αυτή να θέλω να την 
αλλάξω. 

∆ημήτρης Μπόσκου: Σκοπεύετε να γράψετε καινούργιο βιβλίο; 
Θοδωρής Πιερράτος: Όταν είπα ότι θέλω να ξεκινήσω κάτι νέο, όλοι μου έλεγαν «έχεις αφήσει 
εκκρεμότητες». Κάποιος μου είπε ότι «μιλούσα για τρία φαντάσματα και ήρθε μόνο το ένα» και μάλιστα μου 
πρότεινε και τη συνέχεια: την παρουσίαση της σύγχρονης Φυσικής. Αυτό που ξεκίνησα να έχω στο μυαλό μου 
είναι, όμως, κάτι εντελώς καινούργιο και ανεξάρτητο. 

Μαριάννα Βέγλη: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην Αστροφυσική και στην Κοσμολογία; 
Θοδωρής Πιερράτος: Η Κοσμολογία μελετάει το σύμπαν στο σύνολό του. Το πώς γεννήθηκε και το πώς 
εξελίχθηκε και έχει να κάνει με την κλίμακα στην οποία βλέπεις τα πράγματα. Η Αστροφυσική, από την άλλη, 
ασχολείται με αστέρια και γαλαξίες. Επίσης, η Κοσμολογία ασχολείται κυρίως με το πώς γεννήθηκε το σύμπαν. 
Ξέρετε ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν διατυπώσει κοσμολογικές θεωρίες. Οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι, επίσης, 
πίστευαν ότι το σύμπαν γεννήθηκε στην πλάτη μιας πελώριας χελώνας. Όλοι οι λαοί είχαν θεωρίες 
κοσμολογίας και κοσμογονίας κατά τη διάρκεια της ιστορίας τους. 

Αντώνης Ατζέμης: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις σπουδές στο πανεπιστήμιο, όσον αναφορά την 
Αστροφυσική. Υπάρχει σχετική Σχολή; 
Θοδωρής Πιερράτος: Όχι, πρέπει να τελειώσει κανείς πρώτα το Φυσικό και μετά να κάνει εξειδίκευση στην 
Αστροφυσική με μεταπτυχιακές ή και διδακτορικές σπουδές. 

Αντώνης Ατζέμης: Ποια η διαφορά μεταξύ των σπουδών Αστροφυσικής και Αστρονομίας; 
Θοδωρής Πιερράτος: Είναι πλέον μικρές οι διαφορές μεταξύ Αστροφυσικής και Αστρονομίας. Η 
Αστροφυσική ουσιαστικά γεννήθηκε τον 19ο αιώνα, όταν αρχίσαμε να μελετάμε τα φάσματα των αστεριών, 
ενώ η Αστρονομία, που μελετά τη θέση των ουράνιων σωμάτων, γεννήθηκε στη Βαβυλώνα το 3.000 π.Χ. Το 
θέμα είναι με τι θέλει να ασχοληθεί κανείς. Ό,τι κάνει, όμως, να γίνεται με μεράκι κι αγάπη και να είναι δική 
του προσωπική επιλογή.  

Μακρίνα Σαββουλίδου: Πιστεύετε ότι είναι προτιμότερο κάποιος να είναι επιστήμονας ή πανεπιστήμονας; 
Θοδωρής Πιερράτος: ∆εν υπάρχουν πλέον πανεπιστήμονες. Θα θέλαμε πάρα πολύ, αλλά είναι αδύνατο. 
Ίσως ο τελευταίος πανεπιστήμονας να ήταν ο Ανρί Πουανκαρέ, ένας Γάλλος μαθηματικός και φυσικός, που 
έφτασε πολύ κοντά στη Θεωρία της Σχετικότητας το 1900. Αυτός όμως ήταν ο τελευταίος, γιατί από τότε η 
γνώση για τη Φυσική και μόνο έχει εκτοξευτεί εκθετικά. Είναι αδύνατον να παρακολουθήσεις τι γίνεται σε όλα 
αυτά τα ευρεία πεδία που έχουν ανακύψει. Κατά συνέπεια –ενώ θα το θέλαμε πολύ– για να προχωρήσεις στην 
επιστήμη, θα πρέπει υποχρεωτικά πλέον να είσαι πάρα πολύ ειδικός σε κάποιο θέμα. Είναι αδύνατο να είσαι 
πανεπιστήμονας. 



Θοδωρής Πιερράτος: Έχω ξεκάθαρη θέση. Μέχρι τη Γ΄ Γυμνασίου, οπότε είναι υποχρεωτικό μάθημα, πρέπει να 
διδάσκεται απολύτως εκλαϊκευτικά –αν είναι δυνατόν, χωρίς ούτε έναν μαθηματικό τύπο. Από την Α΄ Λυκείου 
και μετά, επειδή δεν είναι υποχρεωτικό και τα παιδιά έχουν διαφορετικούς στόχους, πρέπει βεβαίως να 
εμπλακούν και τα Μαθηματικά· εκατό τοις εκατό. Χωρίς όμως να θεωρούν τα παιδιά, στην Α΄ Λυκείου κυρίως, 
ότι αυτό που κάνουν είναι Μαθηματικά· ότι το μάθημα δεν είναι Φυσική, γιατί λύνουν μόνο εξισώσεις. Αυτό μου 
λένε εμένα οι μαθητές μου, αυτό προσλαμβάνω συνεχώς και δεν μπορώ να τους αδικήσω. Αυτό που 
διδάσκουμε δεν είναι Φυσική που μπορείς να αγαπήσεις.  

Νικόλας Ιωσηφίδης: Πέρα από τα διάφορα ερεθίσματα, όπως για παράδειγμα τον Καρλ Σέιγκαν που 
αναφέρατε, είχατε κάποιο προσωπικό είδωλο; 
Θοδωρής Πιερράτος: Τον Αϊνστάιν με διαφορά. Μέχρι που μπήκα στο Πανεπιστήμιο, οπότε γνώρισα κι 
άλλους ανθρώπους που με επηρέασαν, όπως για παράδειγμα ο Φάινμαν. Τον γνώρισα τυχαία τον Φάινμαν, 
να πω την αλήθεια, στο πρώτο έτος. Ήταν ένα βιβλίο (το «Σίγουρα θα αστειεύεστε, κύριε Φάινμαν»), το οποίο 
σας το έδειξα κιόλας, που είναι ουσιαστικά μία αυτοβιογραφία του. Είναι ένα βιβλίο, το οποίο σας προτείνω να 
το διαβάσετε το καλοκαίρι οπωσδήποτε. ∆εν έχει σχολική Φυσική· είναι ένα βιβλίο, στο οποίο περιγράφει τη 
ζωή του από τότε που ήταν παιδί και διόρθωνε ραδιόφωνα με τη σκέψη, όπως έλεγε, γιατί έβλεπε το 
χαλασμένο ραδιόφωνο και σκεφτόταν τι μπορεί να έχει χαλάσει. Του είχανε βγάλει και το παρατσούκλι στη 
γειτονιά ότι διορθώνει ραδιόφωνα με τη σκέψη, μέχρι που άνοιγε χρηματοκιβώτια στο Λος Άλαμος, στο 
Σχέδιο Μανχάταν, για να αποδείξει ότι δεν φυλάσσουν καλά τα μυστικά της ατομικής βόμβας! Είναι γεμάτο 
ανέκδοτα· τόσο που θα πεις, «Μα αυτός είναι Φυσικός;» ∆εν τον ήξερα, τον γνώρισα τότε, πρώτο έτος στο 
Πανεπιστήμιο, διαβάζοντας το βιβλίο του. Μετά αγόρασα όλα τα άλλα βιβλία του. 

Αλεξάνδρα Βέγλη: Σας φάνηκε δύσκολη η Αστροφυσική, καθώς ασχοληθήκατε με αυτό το αντικείμενο;  
Θοδωρής Πιερράτος: Εγώ από τη Β’ Γυμνασίου ήθελα να γίνω Φυσικός, γιατί μου άρεσε η Αστρονομία. Όλοι 
(συγγενείς, φίλοι και γνωστοί) μου έλεγαν να μην σπουδάσω Φυσική, γιατί δεν θα μπορέσω να κάνω τίποτα 
στη ζωή μου. Μου έλεγαν να γίνω Βιολόγος, γιατί είναι η επιστήμη του επόμενου αιώνα (του 21ου αιώνα που 
διανύουμε). Παρόλα αυτά, εγώ ακολούθησα το όνειρό μου και δεν το μετάνιωσα ποτέ, γιατί έκανα αυτό που 
αγαπούσα. Η συμβουλή που δίνω σε όλα τα παιδιά, είναι να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Κανένα επάγγελμα δεν 
μπορεί σήμερα να σου εξασφαλίσει δουλειά. Αν όμως κάνεις αυτό από αγαπάς και είσαι ευτυχισμένος, θα το 
κάνεις καλά. Τότε, δεν υπάρχει εύκολο ή δύσκολο, αλλά μόνο αυτό που αγαπάς. 

Ευάγγελος Νταόπουλος: Θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα πράγματα για το πείραμα που σχεδιάσατε 
με τους μαθητές σας και πραγματοποιήθηκε στον ∆ιεθνή ∆ιαστημικό Σταθμό;  
Θοδωρής Πιερράτος: Είχε να κάνει με τη διδακτική της Φυσικής. Αφορούσε τη μάζα και το βάρος, δύο έννοιες 
που συνήθως μπερδεύονται. Γιατί λέμε συνήθως «καθαρό βάρος ένα κιλό», αλλά το κιλό μετράει τη μάζα. Θα 
έπρεπε να λέμε καθαρό βάρος δέκα N. Πώς μπορούμε να διδάξουμε ότι άλλο είναι η μάζα και άλλο το βάρος; 
Το πείραμα που προτείναμε ήταν απλό. Στηρίζεται στο ότι, αν πάρεις ένα σώμα σε ένα ελατήριο και το 
τραβήξεις να κάνει μια ταλάντωση, τότε η περίοδος της ταλάντωσής του εξαρτάται από τη μάζα του και όχι από 
το βάρος του.  

Αν ήσασταν στον ∆ιεθνή ∆ιαστημικό Σταθμό (400 χιλιόμετρα περίπου από την επιφάνεια της Γης) τα πράγματα 
θα έμοιαζαν σαν να μην είχανε βάρος. Ο ∆ιαστημικός Σταθμός είναι σε διαδικασία ελεύθερης πτώσης· 
δηλαδή πέφτει συνεχώς, αλλά –λόγω της καμπυλότητας της Γης– δεν φτάνει ποτέ στο έδαφος. Κι εσείς, αν 
βρίσκεστε μέσα σε ένα ασανσέρ και κοπεί το σκοινί, τότε το ασανσέρ πέφτει ελεύθερα και θα αιωρείστε για 
λίγο· δηλαδή, θα ζήσετε την έλλειψη βαρύτητας σαν αστροναύτης. Αν, λοιπόν, τραβήξω ένα σώμα κρεμασμένο 
σε ένα ελατήριο στον ∆ιεθνή ∆ιαστημικό Σταθμό, τι θα κάνει; Θα κάνει ταλάντωση –μολονότι συμπεριφέρεται 
σαν να μην έχει βάρος– και η περίοδος θα εξαρτάται από τη μάζα του! 

Βασιλική Λίταινα: Μετά την έκδοση του βιβλίου σας με βάση τα σχόλια που έχετε είτε λάβει είτε διαβάσει 
από αναγνώστες, θα αλλάζατε κάτι στην πλοκή του; 
Θοδωρής Πιερράτος: Μέχρι να φτάσω στην τελική εκδοχή, έκανα πολλές αλλαγές. Κάποια στιγμή όμως 
έπρεπε να σταματήσω να το διορθώνω, για να μπορέσει επιτέλους να εκδοθεί! Κάθε βιβλίο κάνει από μόνο 
του το δικό του ταξίδι είτε αυτό είναι καλό, κακό ή μέτριο. Από τη στιγμή που θα φτάσει στα χέρια του 
αναγνώστη, δεν έχει κανένα νόημα τι θα ήθελες να αλλάξεις. Ωστόσο, δεν προβληματίστηκα ποτέ ή δεν 
διαπίστωσα ακόμη(!) κάποιο λογικό λάθος, για να θέλω να το αλλάξω. Όσον αφορά την πλοκή, πολλές μπορεί 

να είναι οι εκδοχές της εξέλιξης της ιστορίας. Παρόλα αυτά, δεν ένιωσα την ανάγκη ούτε αυτή να θέλω να την 
αλλάξω. 

∆ημήτρης Μπόσκου: Σκοπεύετε να γράψετε καινούργιο βιβλίο; 
Θοδωρής Πιερράτος: Όταν είπα ότι θέλω να ξεκινήσω κάτι νέο, όλοι μου έλεγαν «έχεις αφήσει 
εκκρεμότητες». Κάποιος μου είπε ότι «μιλούσα για τρία φαντάσματα και ήρθε μόνο το ένα» και μάλιστα μου 
πρότεινε και τη συνέχεια: την παρουσίαση της σύγχρονης Φυσικής. Αυτό που ξεκίνησα να έχω στο μυαλό μου 
είναι, όμως, κάτι εντελώς καινούργιο και ανεξάρτητο. 

Μαριάννα Βέγλη: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην Αστροφυσική και στην Κοσμολογία; 
Θοδωρής Πιερράτος: Η Κοσμολογία μελετάει το σύμπαν στο σύνολό του. Το πώς γεννήθηκε και το πώς 
εξελίχθηκε και έχει να κάνει με την κλίμακα στην οποία βλέπεις τα πράγματα. Η Αστροφυσική, από την άλλη, 
ασχολείται με αστέρια και γαλαξίες. Επίσης, η Κοσμολογία ασχολείται κυρίως με το πώς γεννήθηκε το σύμπαν. 
Ξέρετε ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν διατυπώσει κοσμολογικές θεωρίες. Οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι, επίσης, 
πίστευαν ότι το σύμπαν γεννήθηκε στην πλάτη μιας πελώριας χελώνας. Όλοι οι λαοί είχαν θεωρίες 
κοσμολογίας και κοσμογονίας κατά τη διάρκεια της ιστορίας τους. 

Αντώνης Ατζέμης: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις σπουδές στο πανεπιστήμιο, όσον αναφορά την 
Αστροφυσική. Υπάρχει σχετική Σχολή; 
Θοδωρής Πιερράτος: Όχι, πρέπει να τελειώσει κανείς πρώτα το Φυσικό και μετά να κάνει εξειδίκευση στην 
Αστροφυσική με μεταπτυχιακές ή και διδακτορικές σπουδές. 

Αντώνης Ατζέμης: Ποια η διαφορά μεταξύ των σπουδών Αστροφυσικής και Αστρονομίας; 
Θοδωρής Πιερράτος: Είναι πλέον μικρές οι διαφορές μεταξύ Αστροφυσικής και Αστρονομίας. Η 
Αστροφυσική ουσιαστικά γεννήθηκε τον 19ο αιώνα, όταν αρχίσαμε να μελετάμε τα φάσματα των αστεριών, 
ενώ η Αστρονομία, που μελετά τη θέση των ουράνιων σωμάτων, γεννήθηκε στη Βαβυλώνα το 3.000 π.Χ. Το 
θέμα είναι με τι θέλει να ασχοληθεί κανείς. Ό,τι κάνει, όμως, να γίνεται με μεράκι κι αγάπη και να είναι δική 
του προσωπική επιλογή.  

Μακρίνα Σαββουλίδου: Πιστεύετε ότι είναι προτιμότερο κάποιος να είναι επιστήμονας ή πανεπιστήμονας; 
Θοδωρής Πιερράτος: ∆εν υπάρχουν πλέον πανεπιστήμονες. Θα θέλαμε πάρα πολύ, αλλά είναι αδύνατο. 
Ίσως ο τελευταίος πανεπιστήμονας να ήταν ο Ανρί Πουανκαρέ, ένας Γάλλος μαθηματικός και φυσικός, που 
έφτασε πολύ κοντά στη Θεωρία της Σχετικότητας το 1900. Αυτός όμως ήταν ο τελευταίος, γιατί από τότε η 
γνώση για τη Φυσική και μόνο έχει εκτοξευτεί εκθετικά. Είναι αδύνατον να παρακολουθήσεις τι γίνεται σε όλα 
αυτά τα ευρεία πεδία που έχουν ανακύψει. Κατά συνέπεια –ενώ θα το θέλαμε πολύ– για να προχωρήσεις στην 
επιστήμη, θα πρέπει υποχρεωτικά πλέον να είσαι πάρα πολύ ειδικός σε κάποιο θέμα. Είναι αδύνατο να είσαι 
πανεπιστήμονας. 
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Το πείραμα του Ερατοσθένη 

Κάθε χρόνο στην εαρινή ισημερία, 
πραγματοποιούμε στο Αρσάκειο Γυμνάσιο 
Θεσσαλονίκης, με την καθοδήγηση του 
καθηγητή Φυσικής Βασίλη Τεμπερεκίδη και της 
καθηγήτριας Μαθηματικών Ελένης Μπίκου, το 
πείραμα του Ερατοσθένη. Ποιος ήταν, λοιπόν, ο 
κύριος με το αρχαιοελληνικό όνομα;
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Το πείραμα του Ερατοσθένη 
∆αμιανός Μουτεβελίδης

 

Ο Ερατοσθένης γεννήθηκε το 276 π.Χ. στην Κυρήνη (σημερινή Λιβύη), που ήταν αποικία των αρχαίων Ελλήνων, 
και απεβίωσε το 194 π.Χ. Σπούδασε στην Αλεξάνδρεια και στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Ασχολήθηκε με τα 
Μαθηματικά, τη Γεωγραφία, την Ιστορία και την Ποίηση. Αναδείχθηκε σε πανεπιστήμονα. Το 236 π.Χ. ορίστηκε 
επικεφαλής στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, που ήταν η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του τότε κόσμου. Αυτό 
σημαίνει πως είχε πρόσβαση στη γνώση της εποχής. 

∆ιαβάζει πως ο Ήλιος στη Συήνη της Αιγύπτου (σημερινό Ασουάν) στις 21 Ιουνίου, κατά το θερινό ηλιοστάσιο, 
καθρεφτίζεται κάθετα στον πυθμένα ενός πηγαδιού, ενώ αυτό –την ίδια στιγμή– δεν συμβαίνει στην 
Αλεξάνδρεια. Η παρατήρηση αυτή αποτέλεσε μία ένδειξη που αποδεικνύει την καμπυλότητα της Γης. Τι 
εμπνεύσθηκε, λοιπόν, ο Ερατοσθένης; Προκειμένου να μετρήσει την περιφέρεια της Γης, τοποθέτησε κάθετα στο 
έδαφος μία ράβδο. Με την προϋπόθεση ότι οι ηλιακές ακτίνες τέμνουν κάθετα τη Συήνη την 21η Ιουνίου, 
κατάφερε –με μεθόδους άγνωστες στη σημερινή επιστημονική κοινότητα– να μετρήσει τη γωνία μεταξύ της 
ράβδου και των ηλιακών ακτίνων, την ίδια στιγμή στην Αλεξάνδρεια. Η ίδια γωνία, ως εντός εναλλάξ, 
εμφανίζεται ως γωνία στο κέντρο της Γης με πλευρές τις προεκτάσεις των ευθειών της ράβδου και του 
πηγαδιού. Η απόσταση της Συήνης και της Αλεξάνδρειας, δηλαδή το μήκος του τόξου που αντιστοιχεί στην 
παραπάνω γωνία, είναι το 1/50 της Γης. Έπειτα, μετράει την απόσταση Συήνης-Αλεξάνδρειας, μάλλον με τη 
βοήθεια βηματιστών, και αυτό που βρίσκει το πολλαπλασιάζει με το 50, υπολογίζοντας την περιφέρεια της Γης. 

Ο καθαρός ουρανός στάθηκε σύμμαχός μας φέτος. Έτσι τη ∆ευτέρα 21 Μαρτίου στις 12.36 μ.μ., στον αύλειο 
χώρο μεταξύ Γυμνασίου και Λυκείου, σταθήκαμε με δέος μάρτυρες της επανάληψης του πειράματος, αφού είχε 
προηγηθεί ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου για την ιστορία του πειράματος και για τις λεπτομέρειες 
της πραγματοποίησής του. Για μας η Συήνη ήταν ο Ισημερινός και η Αλεξάνδρεια το Σχολείο μας. Γνωρίζοντας 
την απόσταση Ισημερινού-Αρσακείου Θεσσαλονίκης και υπολογίζοντας τη γωνία που αντιστοιχεί σε αυτήν την 
απόσταση, με εξαιρετική ακρίβεια υπολογίσαμε την περιφέρεια της Γης και την ακτίνα της. Το πείραμα του 
Ερατοσθένη, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα ομορφότερων πειραμάτων Φυσικής όλων των εποχών, 
αποδεικνύει για μια ακόμη φορά τον θρίαμβο της παρατήρησης, του έλλογου συλλογισμού και του ερευνητικού 
ζήλου. Ο ανοιξιάτικος ήλιος φώτισε, κυριολεκτικά, τον δρόμο μας προς τη γνώση.  

Χωρίς τίτλο
1920. Μολύβι σε χαρτί

21.7×17.4 cm



Το πείραμα του Ερατοσθένη 
∆αμιανός Μουτεβελίδης

 

Ο Ερατοσθένης γεννήθηκε το 276 π.Χ. στην Κυρήνη (σημερινή Λιβύη), που ήταν αποικία των αρχαίων Ελλήνων, 
και απεβίωσε το 194 π.Χ. Σπούδασε στην Αλεξάνδρεια και στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Ασχολήθηκε με τα 
Μαθηματικά, τη Γεωγραφία, την Ιστορία και την Ποίηση. Αναδείχθηκε σε πανεπιστήμονα. Το 236 π.Χ. ορίστηκε 
επικεφαλής στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, που ήταν η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του τότε κόσμου. Αυτό 
σημαίνει πως είχε πρόσβαση στη γνώση της εποχής. 

∆ιαβάζει πως ο Ήλιος στη Συήνη της Αιγύπτου (σημερινό Ασουάν) στις 21 Ιουνίου, κατά το θερινό ηλιοστάσιο, 
καθρεφτίζεται κάθετα στον πυθμένα ενός πηγαδιού, ενώ αυτό –την ίδια στιγμή– δεν συμβαίνει στην 
Αλεξάνδρεια. Η παρατήρηση αυτή αποτέλεσε μία ένδειξη που αποδεικνύει την καμπυλότητα της Γης. Τι 
εμπνεύσθηκε, λοιπόν, ο Ερατοσθένης; Προκειμένου να μετρήσει την περιφέρεια της Γης, τοποθέτησε κάθετα στο 
έδαφος μία ράβδο. Με την προϋπόθεση ότι οι ηλιακές ακτίνες τέμνουν κάθετα τη Συήνη την 21η Ιουνίου, 
κατάφερε –με μεθόδους άγνωστες στη σημερινή επιστημονική κοινότητα– να μετρήσει τη γωνία μεταξύ της 
ράβδου και των ηλιακών ακτίνων, την ίδια στιγμή στην Αλεξάνδρεια. Η ίδια γωνία, ως εντός εναλλάξ, 
εμφανίζεται ως γωνία στο κέντρο της Γης με πλευρές τις προεκτάσεις των ευθειών της ράβδου και του 
πηγαδιού. Η απόσταση της Συήνης και της Αλεξάνδρειας, δηλαδή το μήκος του τόξου που αντιστοιχεί στην 
παραπάνω γωνία, είναι το 1/50 της Γης. Έπειτα, μετράει την απόσταση Συήνης-Αλεξάνδρειας, μάλλον με τη 
βοήθεια βηματιστών, και αυτό που βρίσκει το πολλαπλασιάζει με το 50, υπολογίζοντας την περιφέρεια της Γης. 

Ο καθαρός ουρανός στάθηκε σύμμαχός μας φέτος. Έτσι τη ∆ευτέρα 21 Μαρτίου στις 12.36 μ.μ., στον αύλειο 
χώρο μεταξύ Γυμνασίου και Λυκείου, σταθήκαμε με δέος μάρτυρες της επανάληψης του πειράματος, αφού είχε 
προηγηθεί ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου για την ιστορία του πειράματος και για τις λεπτομέρειες 
της πραγματοποίησής του. Για μας η Συήνη ήταν ο Ισημερινός και η Αλεξάνδρεια το Σχολείο μας. Γνωρίζοντας 
την απόσταση Ισημερινού-Αρσακείου Θεσσαλονίκης και υπολογίζοντας τη γωνία που αντιστοιχεί σε αυτήν την 
απόσταση, με εξαιρετική ακρίβεια υπολογίσαμε την περιφέρεια της Γης και την ακτίνα της. Το πείραμα του 
Ερατοσθένη, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα ομορφότερων πειραμάτων Φυσικής όλων των εποχών, 
αποδεικνύει για μια ακόμη φορά τον θρίαμβο της παρατήρησης, του έλλογου συλλογισμού και του ερευνητικού 
ζήλου. Ο ανοιξιάτικος ήλιος φώτισε, κυριολεκτικά, τον δρόμο μας προς τη γνώση.  

Χωρίς τίτλο
1920. Μολύβι σε χαρτί

21.7×17.4 cm



Χωρίς τίτλο / Αντίγραφο έργου του
Victor Servanckx

Ακουαρέλα και μολύβι σε χαρτί
19.8×11.5 cm Ι

Τεχνητή νοημοσύνη: ελπίδα ή εφιάλτης;

Η τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομποτικά συστήματα, το μετασύμπαν 
(metaverse), το διαδίκτυο των πραγμάτων (internet of things), η εικονική και 
η επαυξημένη πραγματικότητα, τα προσωπικά δεδομένα είναι ζητήματα τα 
οποία απασχολούν έντονα τους έφηβους μαθητές. Τα παιδιά έρχονται 
καθημερινά σε επαφή ή ενημερώνονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 
νέες τεχνολογίες, τόσο στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν ήδη όσο και 
σε αυτές που σχεδιάζονται και ανακοινώνονται από μεγάλες εταιρείες, 
όπως η Meta, η Amazon και η Google. Στο πλαίσιο του μαθήματος της 
Πληροφορικής έγιναν παρουσιάσεις και συζητήσεις γύρω από τη 
χρησιμότητα αυτών των νέων τεχνολογιών, αλλά και τους 
προβληματισμούς που προκύπτουν τώρα ή θα μας απασχολήσουν στο 
σύντομο μέλλον. Τα κείμενα που ακολουθούν, ακροβατώντας στο 
δίλημμα «ελπίδα ή εφιάλτης;», αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 
αυτών των συζητήσεων.

Επιμέλεια αφιερώματος - Εισαγωγικό κείμενο: 
Βασιλική Αργυροπούλου, καθηγήτρια Πληροφορικής 
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Τεχνητή νοημοσύνη: ∆υνατότητες και κίνδυνοι 
Σπύρος Μπάμπας  

 
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και αρκετά μειονεκτήματα. Ένα βασικό 
πλεονέκτημα είναι το γεγονός πως με τη βοήθειά της μπορούμε να ανακαλύψουμε πολύ περισσότερες 
πληροφορίες για τον κόσμο μας με μεγαλύτερη ευκολία. Οι μηχανές οι οποίες είναι προγραμματισμένες με 
αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), βοηθούν στη λεπτομερή και ακριβή παρατήρηση φαινομένων αλλά και 
στην επεξεργασία διάφορων δεδομένων, συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση πολύ περισσότερων εργασιών. 
Επίσης η ΤΝ θα μπορούσε να συμβάλει στο μέλλον στον τομέα της εκπαίδευσης με ουσιαστικό τρόπο, καθώς, 
αντίθετα από τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, τα σύγχρονα συστήματα ΤΝ θα μπορούν να 
εξατομικεύσουν την εκπαιδευτική προσέγγιση σε κάθε μαθητή και να του παράσχουν περισσότερη βοήθεια. 
Γνωρίζουμε έτσι και αλλιώς πως οι ψηφιακοί βοηθοί, όπως η Siri που χρησιμοποιείται εκατομμύρια φορές 
καθημερινά, προσφέρουν ήδη βοήθεια σε απλά καθημερινά πράγματα. 

Παρόλα τα πλεονεκτήματα υπάρχουν και κάποιοι σημαντικοί κίνδυνοι που αφορούν την ΤΝ. Ο πιο γνωστός 
είναι ο φόβος ότι τα συστήματα ΤΝ θα παρακάμψουν τους προγραμματιστές τους και θα προσπαθήσουν να 
οργανώσουν την κοινωνία μόνα τους, χωρίς να μπορούν οι ίδιοι οι προγραμματιστές τους να τα σταματήσουν. 
Ένας άλλος, πολύ πιο πιθανός και όχι υπερβολικός, κίνδυνος είναι η πρόβλεψη πως οι θέσεις εργασίας θα 
καταληφθούν ακόμη περισσότερο από τις μηχανές, αλλάζοντας έτσι τα δεδομένα στην οικονομία αλλά και 
στην εργασία. 

 

Τεχνητή νοημοσύνη και Ιατρική 
Σοφοκλής Παπαδόπουλος 

 
Πρόσφατα έγινε μία έρευνα, στην οποία εξετάστηκε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), το οποίο είχε 
εφοδιαστεί με 100.000 και πλέον εικόνες από περιπτώσεις καρκίνου του δέρματος. Συγκρίθηκε έπειτα η 
ακρίβεια αναγνώρισης της νόσου σε σχέση με τη διάγνωση 58 δερματολόγων και τα αποτελέσματα έδειξαν 
πως το σύστημα ΤΝ ήταν κατά 9% πιο ακριβές σε σχέση με τους δερματολόγους (95% έναντι 86%). Αυτή η 
έρευνα φανερώνει τις τωρινές δυνατότητες της ΤΝ και πόσο σημαντικά θα είναι τα αποτελέσματα της προόδου 
της. Ίσως η ακρίβεια των διαγνώσεών της να φτάσει μια μέρα και στο 100%, χωρίς καμία συμβολή ανθρώπου. 
Εκτός όμως από τη διάγνωση, σημειώνονται σημαντικές εξελίξεις και στην αντιμετώπιση των ασθενειών. Ήδη 
ρομποτικά συστήματα ΤΝ βοηθούν τους γιατρούς και πολλοί προβλέπουν πως τα ρομπότ θα μπορούσαν στο 
μέλλον να πραγματοποιήσουν ακόμα και ολόκληρες χειρουργικές επεμβάσεις. 

Έτσι, το μέλλον της Ιατρικής φαίνεται πως θα έχει μεγάλη συσχέτιση με την ΤΝ, καθώς ήδη εφαρμόζεται σε 
ποικίλα ιατρικά θέματα με μεγάλη επιτυχία. Με την πολύ γρήγορη εξέλιξή της είναι πολύ πιθανό να δούμε μία 
ραγδαία αλλαγή των πάγιων ιατρικών προσεγγίσεων τα επόμενα χρόνια. Με τη βοήθεια της ΤΝ, θα βρεθούν 
επιτέλους οι απαντήσεις σε ιατρικά θέματα, τα οποία είναι άλυτα προς το παρόν, και θα βοηθήσουν την 
ανθρωπότητα. 

 

Ο άνθρωπος και τα ρομπότ 
Μακρίνα Σαββουλίδου 

 
2015. Ιπτάμενα αμάξια. Ρομπότ που σώζουν ζωές. Και άλλα πάλι που τις αφαιρούν. Σ’ αυτήν την κοινωνία 
ορισμένοι επιστήμονες μπορούν να φτιάξουν μέσα από πολύπλοκες διαδικασίες μηχανές όμοιες με 
ανθρώπους στη νοημοσύνη, πολύ δυνατότερες και ικανότερες σωματικά. Τα ρομπότ αυτά νιώθουν ό,τι θα 
ένιωθε κι ένας άνθρωπος: μπορούν να αγαπήσουν, να βαρεθούν, να απογοητευθούν, να εκπλαγούν, να 
μετανιώσουν. Jetter Mars (1977) 

2029. Μετά από μια ραγδαία τεχνολογική επανάσταση, ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης αποκτά 
πλήρη αυτονομία και προκαλεί πυρηνικό πόλεμο με σκοπό να εξολοθρεύσει τον ίδιο του τον δημιουργό: τον 
άνθρωπο. Η μοναδική ελπίδα της ανθρωπότητας είναι ένας επαναστάτης, ονόματι Τζων Κόνορ. Όμως η 
σωτηρία δεν εξαρτάται απόλυτα από αυτόν, αφού ο υπερυπολογιστής Skynet στέλνει πίσω στον χρόνο ένα 
ρομπότ-εξολοθρευτή, για να σκοτώσει τη μητέρα του, πριν ακόμη αυτός γεννηθεί. Terminator (1984) 

2035. Οι περισσότεροι άνθρωποι αγοράζουν ρομπότ, που τους προσφέρουν οικιακή βοήθεια, με 
αποτέλεσμα η κοινωνία μας να αποτελεί ένα αμάλγαμα του τεχνητού και του φυσικού στοιχείου. Κανείς δεν 
ανησυχεί για την εκτεταμένη χρήση των ανθρωποειδών, αφού τη συμπεριφορά τους διέπουν βασικοί 
κανόνες που αποτρέπουν οποιοδήποτε είδος κακομεταχείρισης και απαιτούν την πλήρη υπακοή τους στον 
κάτοχο. I, Robot (2004) 

2022. Που βρισκόμαστε; Τι έχουμε καταφέρει. Ιπτάμενα αμάξια δεν έχουμε. Όσο για τα ρομπότ; Ιδού η 
απορία...  

Πριν λίγα χρόνια, το 2016 μια εταιρεία, με έδρα το Χονγκ-Κόνγκ, ενεργοποίησε για πρώτη φορά τη 
«Σοφία», ένα ανθρωποειδές ρομπότ, που ένα χρόνο αργότερα υπήρξε το πρώτο στην ιστορία της 
ανθρωπότητας που απέκτησε την υπηκοότητα μιας χώρας. Η Σοφία είναι πλέον πολίτης της Σαουδικής 
Αραβίας. Τι την έκανε να ξεχωρίσει; Έφερε η νέα αυτή ανακάλυψη επανάσταση στον χώρο της τεχνητής 
νοημοσύνης; Τι επιθυμεί να καταφέρει;  

Ο δημιουργός της, Dr David Hanson, αναφέρει χαρακτηριστικά: «στόχος μας είναι η Σοφία να είναι τόσο 
συνειδητή, δημιουργική και ικανή, όπως κάθε άνθρωπος. Σχεδιάζουμε αυτά τα ρομπότ για να υπηρετήσουν 
στον τομέα της υγείας, της θεραπείας, της εκπαίδευσης και της εξυπηρέτησης των πελατών.». Κυνηγώντας 
αυτόν τον φιλόδοξο στόχο, ο Hanson προσπαθεί διαρκώς να βελτιώσει το δημιούργημά του. Η Σοφία, με 
κάμερες στα μάτια και πάνω από 62 εκφράσεις προσώπου, έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει πρόσωπα και 
μορφασμούς, αλλά και να απαντήσει με δικές της εκφράσεις σε αυτά. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 
αναγνώρισης φωνής του Google Chrome, καθώς και άλλα εργαλεία, μπορεί επίσης να παραγάγει και να 
επεξεργαστεί λόγο· εξ ου και οι αμέτρητες εμφανίσεις της σε συνέδρια και τηλεοπτικές εκπομπές. Ωστόσο 
οι ικανότητές της σταματούν εδώ.   

Η μορφή της Σοφίας εξακολουθεί να μην έχει τίποτε ανθρώπινο. Όχι μόνο δεν έχει τη δυνατότητα να 
περπατήσει, αλλά φυσικά μπορεί να απαντήσει μόνο σε περιορισμένες ερωτήσεις, για τις οποίες έχει 
προγραμματιστεί. Όταν της τίθενται ζητήματα λίγο πιο διαφορετικά από αυτά για τα οποία την έχουν 
«προετοιμάσει», όσα λέει, έχουν συχνά μικρή αλληλουχία. Το θέαμα είναι, κατά τη γνώμη μου, 
απογοητευτικό. 

Ένα άλλο ρομπότ, με το όνομα «Ameca», κατασκευασμένο από μια βρετανική εταιρεία, έχει πολύ πιο 
εκλεπτυσμένη εξωτερική εμφάνιση. Οι εκφράσεις και οι κινήσεις του συγκεκριμένου ανθρωποειδούς είναι 
τόσο εντυπωσιακές, ώστε δικαιολογημένα θεωρείται το πιο ρεαλιστικό της εποχής μας. Στο αντίκρισμα 
τέτοιου δημιουργήματος, μένει κανείς έκθαμβος. Του γεννιούνται προσδοκίες. Φαίνεται όμως πως οι 
ελπίδες αυτές είναι φρούδες.  

Το Ameca, είναι ένα ρομπότ ουδετέρου φύλου, που έχει τα βασικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Οι 
κατασκευαστές του έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά του, λόγω της πεποίθησης ότι το πρόσωπο 
είναι ο καμβάς στον οποίο αποτυπώνονται συναισθήματα και σκέψεις. Υποστηρίζοντας ότι η επικοινωνία 
μεταξύ των ανθρώπων βασίζεται στις εκφράσεις, αιτιολογούν τη δημιουργία ενός τόσο εκφραστικού όντος 
που μπορεί να συνεισφέρει επιτυχώς στη συναναστροφή ανθρώπων και ρομπότ.  

Όταν όμως τα λόγια του Ameca είναι εντελώς ασυγχρόνιστα με τις κινήσεις των χειλιών του και το ίδιο 
το ρομπότ δεν είναι αυτόματο, αφού για να λειτουργήσει χρειάζεται κάποιον χειριστή, σε ποια επικοινωνία 
ελπίζουμε; 

Θεωρώ ότι η ανησυχία του ανθρώπου για το μέλλον των ρομπότ πρέπει να σταματήσει. Πόσο μπορούν τα 
άψυχα αυτά όντα να μας βοηθήσουν; Ο άνθρωπος είναι ένα ον ασύλληπτο, απρόβλεπτο και –όσο κοινότυπο 
κι αν ακούγεται– ξεχωριστό. Σε έναν άνθρωπο υπάρχουν περισσότερες από 125 τρισεκατομμύρια συνάψεις 



Τεχνητή νοημοσύνη: ∆υνατότητες και κίνδυνοι 
Σπύρος Μπάμπας  

 
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και αρκετά μειονεκτήματα. Ένα βασικό 
πλεονέκτημα είναι το γεγονός πως με τη βοήθειά της μπορούμε να ανακαλύψουμε πολύ περισσότερες 
πληροφορίες για τον κόσμο μας με μεγαλύτερη ευκολία. Οι μηχανές οι οποίες είναι προγραμματισμένες με 
αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), βοηθούν στη λεπτομερή και ακριβή παρατήρηση φαινομένων αλλά και 
στην επεξεργασία διάφορων δεδομένων, συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση πολύ περισσότερων εργασιών. 
Επίσης η ΤΝ θα μπορούσε να συμβάλει στο μέλλον στον τομέα της εκπαίδευσης με ουσιαστικό τρόπο, καθώς, 
αντίθετα από τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, τα σύγχρονα συστήματα ΤΝ θα μπορούν να 
εξατομικεύσουν την εκπαιδευτική προσέγγιση σε κάθε μαθητή και να του παράσχουν περισσότερη βοήθεια. 
Γνωρίζουμε έτσι και αλλιώς πως οι ψηφιακοί βοηθοί, όπως η Siri που χρησιμοποιείται εκατομμύρια φορές 
καθημερινά, προσφέρουν ήδη βοήθεια σε απλά καθημερινά πράγματα. 

Παρόλα τα πλεονεκτήματα υπάρχουν και κάποιοι σημαντικοί κίνδυνοι που αφορούν την ΤΝ. Ο πιο γνωστός 
είναι ο φόβος ότι τα συστήματα ΤΝ θα παρακάμψουν τους προγραμματιστές τους και θα προσπαθήσουν να 
οργανώσουν την κοινωνία μόνα τους, χωρίς να μπορούν οι ίδιοι οι προγραμματιστές τους να τα σταματήσουν. 
Ένας άλλος, πολύ πιο πιθανός και όχι υπερβολικός, κίνδυνος είναι η πρόβλεψη πως οι θέσεις εργασίας θα 
καταληφθούν ακόμη περισσότερο από τις μηχανές, αλλάζοντας έτσι τα δεδομένα στην οικονομία αλλά και 
στην εργασία. 

 

Τεχνητή νοημοσύνη και Ιατρική 
Σοφοκλής Παπαδόπουλος 

 
Πρόσφατα έγινε μία έρευνα, στην οποία εξετάστηκε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), το οποίο είχε 
εφοδιαστεί με 100.000 και πλέον εικόνες από περιπτώσεις καρκίνου του δέρματος. Συγκρίθηκε έπειτα η 
ακρίβεια αναγνώρισης της νόσου σε σχέση με τη διάγνωση 58 δερματολόγων και τα αποτελέσματα έδειξαν 
πως το σύστημα ΤΝ ήταν κατά 9% πιο ακριβές σε σχέση με τους δερματολόγους (95% έναντι 86%). Αυτή η 
έρευνα φανερώνει τις τωρινές δυνατότητες της ΤΝ και πόσο σημαντικά θα είναι τα αποτελέσματα της προόδου 
της. Ίσως η ακρίβεια των διαγνώσεών της να φτάσει μια μέρα και στο 100%, χωρίς καμία συμβολή ανθρώπου. 
Εκτός όμως από τη διάγνωση, σημειώνονται σημαντικές εξελίξεις και στην αντιμετώπιση των ασθενειών. Ήδη 
ρομποτικά συστήματα ΤΝ βοηθούν τους γιατρούς και πολλοί προβλέπουν πως τα ρομπότ θα μπορούσαν στο 
μέλλον να πραγματοποιήσουν ακόμα και ολόκληρες χειρουργικές επεμβάσεις. 

Έτσι, το μέλλον της Ιατρικής φαίνεται πως θα έχει μεγάλη συσχέτιση με την ΤΝ, καθώς ήδη εφαρμόζεται σε 
ποικίλα ιατρικά θέματα με μεγάλη επιτυχία. Με την πολύ γρήγορη εξέλιξή της είναι πολύ πιθανό να δούμε μία 
ραγδαία αλλαγή των πάγιων ιατρικών προσεγγίσεων τα επόμενα χρόνια. Με τη βοήθεια της ΤΝ, θα βρεθούν 
επιτέλους οι απαντήσεις σε ιατρικά θέματα, τα οποία είναι άλυτα προς το παρόν, και θα βοηθήσουν την 
ανθρωπότητα. 

 

Ο άνθρωπος και τα ρομπότ 
Μακρίνα Σαββουλίδου 

 
2015. Ιπτάμενα αμάξια. Ρομπότ που σώζουν ζωές. Και άλλα πάλι που τις αφαιρούν. Σ’ αυτήν την κοινωνία 
ορισμένοι επιστήμονες μπορούν να φτιάξουν μέσα από πολύπλοκες διαδικασίες μηχανές όμοιες με 
ανθρώπους στη νοημοσύνη, πολύ δυνατότερες και ικανότερες σωματικά. Τα ρομπότ αυτά νιώθουν ό,τι θα 
ένιωθε κι ένας άνθρωπος: μπορούν να αγαπήσουν, να βαρεθούν, να απογοητευθούν, να εκπλαγούν, να 
μετανιώσουν. Jetter Mars (1977) 

2029. Μετά από μια ραγδαία τεχνολογική επανάσταση, ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης αποκτά 
πλήρη αυτονομία και προκαλεί πυρηνικό πόλεμο με σκοπό να εξολοθρεύσει τον ίδιο του τον δημιουργό: τον 
άνθρωπο. Η μοναδική ελπίδα της ανθρωπότητας είναι ένας επαναστάτης, ονόματι Τζων Κόνορ. Όμως η 
σωτηρία δεν εξαρτάται απόλυτα από αυτόν, αφού ο υπερυπολογιστής Skynet στέλνει πίσω στον χρόνο ένα 
ρομπότ-εξολοθρευτή, για να σκοτώσει τη μητέρα του, πριν ακόμη αυτός γεννηθεί. Terminator (1984) 

2035. Οι περισσότεροι άνθρωποι αγοράζουν ρομπότ, που τους προσφέρουν οικιακή βοήθεια, με 
αποτέλεσμα η κοινωνία μας να αποτελεί ένα αμάλγαμα του τεχνητού και του φυσικού στοιχείου. Κανείς δεν 
ανησυχεί για την εκτεταμένη χρήση των ανθρωποειδών, αφού τη συμπεριφορά τους διέπουν βασικοί 
κανόνες που αποτρέπουν οποιοδήποτε είδος κακομεταχείρισης και απαιτούν την πλήρη υπακοή τους στον 
κάτοχο. I, Robot (2004) 

2022. Που βρισκόμαστε; Τι έχουμε καταφέρει. Ιπτάμενα αμάξια δεν έχουμε. Όσο για τα ρομπότ; Ιδού η 
απορία...  

Πριν λίγα χρόνια, το 2016 μια εταιρεία, με έδρα το Χονγκ-Κόνγκ, ενεργοποίησε για πρώτη φορά τη 
«Σοφία», ένα ανθρωποειδές ρομπότ, που ένα χρόνο αργότερα υπήρξε το πρώτο στην ιστορία της 
ανθρωπότητας που απέκτησε την υπηκοότητα μιας χώρας. Η Σοφία είναι πλέον πολίτης της Σαουδικής 
Αραβίας. Τι την έκανε να ξεχωρίσει; Έφερε η νέα αυτή ανακάλυψη επανάσταση στον χώρο της τεχνητής 
νοημοσύνης; Τι επιθυμεί να καταφέρει;  

Ο δημιουργός της, Dr David Hanson, αναφέρει χαρακτηριστικά: «στόχος μας είναι η Σοφία να είναι τόσο 
συνειδητή, δημιουργική και ικανή, όπως κάθε άνθρωπος. Σχεδιάζουμε αυτά τα ρομπότ για να υπηρετήσουν 
στον τομέα της υγείας, της θεραπείας, της εκπαίδευσης και της εξυπηρέτησης των πελατών.». Κυνηγώντας 
αυτόν τον φιλόδοξο στόχο, ο Hanson προσπαθεί διαρκώς να βελτιώσει το δημιούργημά του. Η Σοφία, με 
κάμερες στα μάτια και πάνω από 62 εκφράσεις προσώπου, έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει πρόσωπα και 
μορφασμούς, αλλά και να απαντήσει με δικές της εκφράσεις σε αυτά. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 
αναγνώρισης φωνής του Google Chrome, καθώς και άλλα εργαλεία, μπορεί επίσης να παραγάγει και να 
επεξεργαστεί λόγο· εξ ου και οι αμέτρητες εμφανίσεις της σε συνέδρια και τηλεοπτικές εκπομπές. Ωστόσο 
οι ικανότητές της σταματούν εδώ.   

Η μορφή της Σοφίας εξακολουθεί να μην έχει τίποτε ανθρώπινο. Όχι μόνο δεν έχει τη δυνατότητα να 
περπατήσει, αλλά φυσικά μπορεί να απαντήσει μόνο σε περιορισμένες ερωτήσεις, για τις οποίες έχει 
προγραμματιστεί. Όταν της τίθενται ζητήματα λίγο πιο διαφορετικά από αυτά για τα οποία την έχουν 
«προετοιμάσει», όσα λέει, έχουν συχνά μικρή αλληλουχία. Το θέαμα είναι, κατά τη γνώμη μου, 
απογοητευτικό. 

Ένα άλλο ρομπότ, με το όνομα «Ameca», κατασκευασμένο από μια βρετανική εταιρεία, έχει πολύ πιο 
εκλεπτυσμένη εξωτερική εμφάνιση. Οι εκφράσεις και οι κινήσεις του συγκεκριμένου ανθρωποειδούς είναι 
τόσο εντυπωσιακές, ώστε δικαιολογημένα θεωρείται το πιο ρεαλιστικό της εποχής μας. Στο αντίκρισμα 
τέτοιου δημιουργήματος, μένει κανείς έκθαμβος. Του γεννιούνται προσδοκίες. Φαίνεται όμως πως οι 
ελπίδες αυτές είναι φρούδες.  

Το Ameca, είναι ένα ρομπότ ουδετέρου φύλου, που έχει τα βασικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Οι 
κατασκευαστές του έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά του, λόγω της πεποίθησης ότι το πρόσωπο 
είναι ο καμβάς στον οποίο αποτυπώνονται συναισθήματα και σκέψεις. Υποστηρίζοντας ότι η επικοινωνία 
μεταξύ των ανθρώπων βασίζεται στις εκφράσεις, αιτιολογούν τη δημιουργία ενός τόσο εκφραστικού όντος 
που μπορεί να συνεισφέρει επιτυχώς στη συναναστροφή ανθρώπων και ρομπότ.  

Όταν όμως τα λόγια του Ameca είναι εντελώς ασυγχρόνιστα με τις κινήσεις των χειλιών του και το ίδιο 
το ρομπότ δεν είναι αυτόματο, αφού για να λειτουργήσει χρειάζεται κάποιον χειριστή, σε ποια επικοινωνία 
ελπίζουμε; 

Θεωρώ ότι η ανησυχία του ανθρώπου για το μέλλον των ρομπότ πρέπει να σταματήσει. Πόσο μπορούν τα 
άψυχα αυτά όντα να μας βοηθήσουν; Ο άνθρωπος είναι ένα ον ασύλληπτο, απρόβλεπτο και –όσο κοινότυπο 
κι αν ακούγεται– ξεχωριστό. Σε έναν άνθρωπο υπάρχουν περισσότερες από 125 τρισεκατομμύρια συνάψεις 



μόνο στον εγκεφαλικό φλοιό. Αυτός ο αριθμός είναι περίπου ίσος με το σύνολο των αστεριών σε 1.500 
γαλαξίες. Πώς μπορούμε λοιπόν να ελπίζουμε στην κατασκευή ενός ρομπότ, που θα πλησιάσει έστω και λίγο 
σε αυτό το μεγαλείο; ∆εν αμφιβάλλω ότι το μέλλον μπορεί να μας εκπλήξει. Ίσως κάποτε η ΤΝ εξελιχθεί 
τόσο, όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Ας είμαστε αισιόδοξοι· αλλά και ρεαλιστές. 

 

Προβληματισμοί για την αλόγιστη χρήστη 
εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης 

Στέλλα Σερεμέτα 

Στην ιστορία της ανθρωπότητας, από την εποχή της προϊστορίας ώς τις μέρες μας, η εξέλιξη επηρεάζεται από 
την καινοτομία και την τεχνολογία. Απόρροια αυτής της εξέλιξης είναι και η συζήτηση γύρω από την τεχνητή 
νοημοσύνη (ΤΝ). Η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει την ΤΝ ως «την ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις 
γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως είναι η μάθηση, ο σχεδιασμός και η δημιουργικότητα.». Οι 
προβληματισμοί για τη χρηστή διαχείρισή της είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα την κοινωνία. Ας 
εξετάσουμε δύο βασικούς τομείς στους οποίους εφαρμόζονται εφαρμογές της ΤΝ. 

Στον τομέα του λογισμικού έχουμε τις μηχανές αναζήτησης, ανάλυσης εικόνας, αναγνώρισης προσώπου ή και 
άλλων λειτουργιών, που χρειαζόμαστε συχνά και οι οποίες σίγουρα μας διευκολύνουν σε καθημερινό επίπεδο. 
Σε δεύτερο επίπεδο έχουμε την ενσωμάτωση της ΤΝ σε ρομπότ και drones. Εδώ αρχίζουν οι έντονοι 
προβληματισμοί.  

Η ενσωμάτωση της ΤΝ σε ένα ρομπότ κρύβει κινδύνους, οι οποίοι αυξάνονται πολύ όταν οι αλγόριθμοι αυτοί 
εφαρμόζονται για στρατιωτικούς σκοπούς. Τα θέματα που τίθενται είναι τα εξής: Παρουσιάζεται για πρώτη 
φορά μια νέα πραγματικότητα, καθώς περιπλέκεται η σχέση των ανθρώπων με τις μηχανές. Οι ήδη επικίνδυνοι 
στρατιωτικοί ανταγωνισμοί από ανθρώπινοι ίσως καταλήξουν σε ρομποτικοί. Το στρατιωτικά ρομπότ 
παραβαίνουν τον πρώτο νόμο της Ρομποτικής, όπως διατυπώθηκε από τον συγγραφέα Ισαάκ Ασίμοφ: «Τα 
ρομπότ δεν πρέπει να βλάπτουν τον άνθρωπο.». 

Βεβαίως και η ΤΝ θα ωθήσει την ανθρωπότητα σε νέα μονοπάτια, αλλά υπάρχουν προβληματισμοί για το πώς 
θα αξιοποιήσουμε αυτήν την τεχνολογία και σε ποιους τομείς χρειάζεται συζήτηση για ένα παγκόσμιο 
νομοθετικό πλαίσιο. ∆ιαφορετικά, το ερώτημα που τίθεται, δεν είναι απλώς το «πώς θα κάνουν τα ρομπότ 
ασφαλή την καθημερινότητα μας», αλλά κυρίως ποιον θα εξασφαλίσουν. 

 
Τι είναι το metaverse και ποιες θα είναι οι 
επιπτώσεις του στην καθημερινή μας ζωή; 

Σταύρος Τοκμακίδης  

∆εν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που η Meta (πρώην Facebook) ανακοίνωσε το «Metaverse». Από τότε 
η λέξη αυτή έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή και άμεσα συσχετισμένη με την Meta. Όμως η Meta δεν ήταν η 
πρώτη που σκέφτηκε να δημιουργήσει ένα Metaverse. Σύμφωνα με την Wikipedia, ο όρος «metaverse» 
αναφέρεται σε ένα σύμπλεγμα τρισδιάστατων εικονικών κόσμων με επίκεντρο την επικοινωνία και την 
κοινωνική ζωή. Παιχνίδια, όπως το Second Life, είχαν ήδη δημιουργήσει κόσμους που πληρούσαν τις απαιτήσεις 
που επιβάλλονται από τον όρο της λέξης «metaverse». 

Παρόλα αυτά η Meta είναι μια γιγαντιαία εταιρεία με πολύ περισσότερους πόρους από άλλες εταιρείες που 
είχαν προσπαθήσει να φτιάξουν ένα metaverse στο παρελθόν. Οπότε πώς θα μοιάζει το metaverse που μας 
υπόσχεται η Meta και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του στην καθημερινή μας ζωή; 

Η βασική ιδέα πίσω από το metaverse της Meta είναι πως τα μέσα ψυχαγωγίας απορροφούν όλο και 
περισσότερο τους χρήστες τους. Έτσι, ένας διαδραστικός εικονικός κόσμος, στον οποίο θα μπορούμε να 
ενσωματωθούμε πλήρως, είναι το επόμενο λογικό βήμα. Ο Mark Zuckerberg υπόσχεται πως το metaverse θα 

είναι κοινωνικό. Ακόμα, μας διαβεβαιώνει πως καθημερινές δραστηριότητες, όπως η εκμάθηση, η 
διδασκαλία, η ψυχαγωγία, η εκγύμναση, η εργασία και οι μετακινήσεις, θα γίνουν πιο εύκολες και πιο 
ευχάριστες, ενώ θα επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν χρήση νέων δυνατοτήτων.  

Σε ένα παράδειγμα που αφορά την εργασία, απεικονίζεται ένας αρχιτέκτονας να χρησιμοποιεί το metaverse 
για να δει μία τρισδιάστατη έκδοση ενός κτηρίου που θέλει να παρουσιάσει. Τον βλέπουμε ακόμα να 
χρησιμοποιεί το metaverse, για να αλλάξει το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται και έτσι να συγκεντρωθεί 
πιο εύκολα. Για την εκγύμναση τονίζεται πως θα μπορεί οποιοσδήποτε να κάνει όποιο άθλημα θέλει, με 
όποιον προπονητή θέλει, όσο μακριά και αν βρίσκεται αυτός. Με άλλα λόγια, θα μπορείς να 
τηλεμεταφέρεσαι μέσω ενός εικονικού χαρακτήρα (avatar). Για τη διδασκαλία και την εκμάθηση, το metaverse 
θα λειτουργήσει σαν μία πιο διαδραστική έκδοση των οπτικοακουστικών μέσων, που υπάρχουν ήδη σήμερα 
στις σχολικές αίθουσες. Ο μαθητής θα μπορεί να έχει ενεργή αλληλεπίδραση με το διδακτικό αντικείμενο, 
αντί απλώς να παρακολουθεί ένα βίντεο. 

Φυσικά και η επικοινωνία στο metaverse θα αλλάξει. Η Meta λέει πως τα headset εικονικής πραγματικότητας 
θα μπορούν να καταλάβουν τις εκφράσεις του προσώπου μας και να τις αναπαραστήσουν στο metaverse. 
Επίσης, αντί να γράφουμε μηνύματα κινώντας τα χέρια μας, θα χρειάζεται απλά να σκεφτόμαστε τι θέλουμε 
να γράψουμε, καθώς η Meta ήδη κάνει έρευνα σε τεχνολογίες mind control. Ο εικονικός κόσμος του 
metaverse θα χτίζεται από όλους τους χρήστες, μέσω εργαλείων που η Meta θα παρέχει σε όποιον θέλει 
να τα χρησιμοποιήσει. 

Όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία, αλλά επειδή τίποτα στη ζωή δεν είναι τέλειο, υπάρχουν φυσικά και 
κάποια αρνητικά. Αρχικά, η Meta κάνει έρευνα σε τεχνολογίες mind control και αναγνώρισης εκφράσεων 
του προσώπου. Όμως, η ίδια η Meta δεν έχει καλή φήμη ως προς τη συλλογή και την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων, αλλά ούτε και μας λέει τι κάνει με αυτά τα δεδομένα, αφού τα συλλέξει. Αυτό, 
μαζί με το γεγονός ότι, για να μην επικρατήσει χάος στο metaverse, κάποιος θα πρέπει να το επιβλέπει, 
σημαίνει πως θα δώσουμε στην Meta πρόσβαση σε όλες τις στιγμές της ζωής μας, ακόμη και στη σκέψη 
μας. Το φιλτράρισμα των πληροφοριών που θα βλέπουμε είναι μια ακόμη σημαντική παράμετρος. 

 Τέλος, ο Zuckerberg αναφέρει ότι ο χρόνος που θα χρησιμοποιούμε τις ηλεκτρονικές συσκευές μας δεν 
θα αυξηθεί, αλλά απλώς θα γίνει πιο ευχάριστος. Όμως, εφόσον στο metaverse ο καθένας θα μπορεί να 
είναι ο τέλειος εαυτός του, για ποιον λόγο να θέλει να γυρίσει σε μία πραγματικότητα, όπου δεν είναι το 
ίδιο τέλειος; Γιατί να μην συνεχίσει τη ζωή του στο metaverse; 

Το metaverse είναι μία τεχνολογία που υπόσχεται πολλά. Αλλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να 
περιμένουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα είναι όντως τόσο επαναστατικό όσο υπόσχεται ή θα είναι 
απλά άλλος ένας τρόπος, ώστε οι μεγάλες εταιρείες να μπορούν να βγάλουν κέρδος από εμάς; Θα είναι 
ένα εργαλείο που θα βοηθήσει την ανθρωπότητα ή θα την καταστρέψει; 

 

 



μόνο στον εγκεφαλικό φλοιό. Αυτός ο αριθμός είναι περίπου ίσος με το σύνολο των αστεριών σε 1.500 
γαλαξίες. Πώς μπορούμε λοιπόν να ελπίζουμε στην κατασκευή ενός ρομπότ, που θα πλησιάσει έστω και λίγο 
σε αυτό το μεγαλείο; ∆εν αμφιβάλλω ότι το μέλλον μπορεί να μας εκπλήξει. Ίσως κάποτε η ΤΝ εξελιχθεί 
τόσο, όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Ας είμαστε αισιόδοξοι· αλλά και ρεαλιστές. 

 

Προβληματισμοί για την αλόγιστη χρήστη 
εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης 

Στέλλα Σερεμέτα 

Στην ιστορία της ανθρωπότητας, από την εποχή της προϊστορίας ώς τις μέρες μας, η εξέλιξη επηρεάζεται από 
την καινοτομία και την τεχνολογία. Απόρροια αυτής της εξέλιξης είναι και η συζήτηση γύρω από την τεχνητή 
νοημοσύνη (ΤΝ). Η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει την ΤΝ ως «την ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις 
γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως είναι η μάθηση, ο σχεδιασμός και η δημιουργικότητα.». Οι 
προβληματισμοί για τη χρηστή διαχείρισή της είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα την κοινωνία. Ας 
εξετάσουμε δύο βασικούς τομείς στους οποίους εφαρμόζονται εφαρμογές της ΤΝ. 

Στον τομέα του λογισμικού έχουμε τις μηχανές αναζήτησης, ανάλυσης εικόνας, αναγνώρισης προσώπου ή και 
άλλων λειτουργιών, που χρειαζόμαστε συχνά και οι οποίες σίγουρα μας διευκολύνουν σε καθημερινό επίπεδο. 
Σε δεύτερο επίπεδο έχουμε την ενσωμάτωση της ΤΝ σε ρομπότ και drones. Εδώ αρχίζουν οι έντονοι 
προβληματισμοί.  

Η ενσωμάτωση της ΤΝ σε ένα ρομπότ κρύβει κινδύνους, οι οποίοι αυξάνονται πολύ όταν οι αλγόριθμοι αυτοί 
εφαρμόζονται για στρατιωτικούς σκοπούς. Τα θέματα που τίθενται είναι τα εξής: Παρουσιάζεται για πρώτη 
φορά μια νέα πραγματικότητα, καθώς περιπλέκεται η σχέση των ανθρώπων με τις μηχανές. Οι ήδη επικίνδυνοι 
στρατιωτικοί ανταγωνισμοί από ανθρώπινοι ίσως καταλήξουν σε ρομποτικοί. Το στρατιωτικά ρομπότ 
παραβαίνουν τον πρώτο νόμο της Ρομποτικής, όπως διατυπώθηκε από τον συγγραφέα Ισαάκ Ασίμοφ: «Τα 
ρομπότ δεν πρέπει να βλάπτουν τον άνθρωπο.». 

Βεβαίως και η ΤΝ θα ωθήσει την ανθρωπότητα σε νέα μονοπάτια, αλλά υπάρχουν προβληματισμοί για το πώς 
θα αξιοποιήσουμε αυτήν την τεχνολογία και σε ποιους τομείς χρειάζεται συζήτηση για ένα παγκόσμιο 
νομοθετικό πλαίσιο. ∆ιαφορετικά, το ερώτημα που τίθεται, δεν είναι απλώς το «πώς θα κάνουν τα ρομπότ 
ασφαλή την καθημερινότητα μας», αλλά κυρίως ποιον θα εξασφαλίσουν. 

 
Τι είναι το metaverse και ποιες θα είναι οι 
επιπτώσεις του στην καθημερινή μας ζωή; 

Σταύρος Τοκμακίδης  

∆εν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που η Meta (πρώην Facebook) ανακοίνωσε το «Metaverse». Από τότε 
η λέξη αυτή έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή και άμεσα συσχετισμένη με την Meta. Όμως η Meta δεν ήταν η 
πρώτη που σκέφτηκε να δημιουργήσει ένα Metaverse. Σύμφωνα με την Wikipedia, ο όρος «metaverse» 
αναφέρεται σε ένα σύμπλεγμα τρισδιάστατων εικονικών κόσμων με επίκεντρο την επικοινωνία και την 
κοινωνική ζωή. Παιχνίδια, όπως το Second Life, είχαν ήδη δημιουργήσει κόσμους που πληρούσαν τις απαιτήσεις 
που επιβάλλονται από τον όρο της λέξης «metaverse». 

Παρόλα αυτά η Meta είναι μια γιγαντιαία εταιρεία με πολύ περισσότερους πόρους από άλλες εταιρείες που 
είχαν προσπαθήσει να φτιάξουν ένα metaverse στο παρελθόν. Οπότε πώς θα μοιάζει το metaverse που μας 
υπόσχεται η Meta και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του στην καθημερινή μας ζωή; 

Η βασική ιδέα πίσω από το metaverse της Meta είναι πως τα μέσα ψυχαγωγίας απορροφούν όλο και 
περισσότερο τους χρήστες τους. Έτσι, ένας διαδραστικός εικονικός κόσμος, στον οποίο θα μπορούμε να 
ενσωματωθούμε πλήρως, είναι το επόμενο λογικό βήμα. Ο Mark Zuckerberg υπόσχεται πως το metaverse θα 

είναι κοινωνικό. Ακόμα, μας διαβεβαιώνει πως καθημερινές δραστηριότητες, όπως η εκμάθηση, η 
διδασκαλία, η ψυχαγωγία, η εκγύμναση, η εργασία και οι μετακινήσεις, θα γίνουν πιο εύκολες και πιο 
ευχάριστες, ενώ θα επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν χρήση νέων δυνατοτήτων.  

Σε ένα παράδειγμα που αφορά την εργασία, απεικονίζεται ένας αρχιτέκτονας να χρησιμοποιεί το metaverse 
για να δει μία τρισδιάστατη έκδοση ενός κτηρίου που θέλει να παρουσιάσει. Τον βλέπουμε ακόμα να 
χρησιμοποιεί το metaverse, για να αλλάξει το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται και έτσι να συγκεντρωθεί 
πιο εύκολα. Για την εκγύμναση τονίζεται πως θα μπορεί οποιοσδήποτε να κάνει όποιο άθλημα θέλει, με 
όποιον προπονητή θέλει, όσο μακριά και αν βρίσκεται αυτός. Με άλλα λόγια, θα μπορείς να 
τηλεμεταφέρεσαι μέσω ενός εικονικού χαρακτήρα (avatar). Για τη διδασκαλία και την εκμάθηση, το metaverse 
θα λειτουργήσει σαν μία πιο διαδραστική έκδοση των οπτικοακουστικών μέσων, που υπάρχουν ήδη σήμερα 
στις σχολικές αίθουσες. Ο μαθητής θα μπορεί να έχει ενεργή αλληλεπίδραση με το διδακτικό αντικείμενο, 
αντί απλώς να παρακολουθεί ένα βίντεο. 

Φυσικά και η επικοινωνία στο metaverse θα αλλάξει. Η Meta λέει πως τα headset εικονικής πραγματικότητας 
θα μπορούν να καταλάβουν τις εκφράσεις του προσώπου μας και να τις αναπαραστήσουν στο metaverse. 
Επίσης, αντί να γράφουμε μηνύματα κινώντας τα χέρια μας, θα χρειάζεται απλά να σκεφτόμαστε τι θέλουμε 
να γράψουμε, καθώς η Meta ήδη κάνει έρευνα σε τεχνολογίες mind control. Ο εικονικός κόσμος του 
metaverse θα χτίζεται από όλους τους χρήστες, μέσω εργαλείων που η Meta θα παρέχει σε όποιον θέλει 
να τα χρησιμοποιήσει. 

Όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία, αλλά επειδή τίποτα στη ζωή δεν είναι τέλειο, υπάρχουν φυσικά και 
κάποια αρνητικά. Αρχικά, η Meta κάνει έρευνα σε τεχνολογίες mind control και αναγνώρισης εκφράσεων 
του προσώπου. Όμως, η ίδια η Meta δεν έχει καλή φήμη ως προς τη συλλογή και την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων, αλλά ούτε και μας λέει τι κάνει με αυτά τα δεδομένα, αφού τα συλλέξει. Αυτό, 
μαζί με το γεγονός ότι, για να μην επικρατήσει χάος στο metaverse, κάποιος θα πρέπει να το επιβλέπει, 
σημαίνει πως θα δώσουμε στην Meta πρόσβαση σε όλες τις στιγμές της ζωής μας, ακόμη και στη σκέψη 
μας. Το φιλτράρισμα των πληροφοριών που θα βλέπουμε είναι μια ακόμη σημαντική παράμετρος. 

 Τέλος, ο Zuckerberg αναφέρει ότι ο χρόνος που θα χρησιμοποιούμε τις ηλεκτρονικές συσκευές μας δεν 
θα αυξηθεί, αλλά απλώς θα γίνει πιο ευχάριστος. Όμως, εφόσον στο metaverse ο καθένας θα μπορεί να 
είναι ο τέλειος εαυτός του, για ποιον λόγο να θέλει να γυρίσει σε μία πραγματικότητα, όπου δεν είναι το 
ίδιο τέλειος; Γιατί να μην συνεχίσει τη ζωή του στο metaverse; 

Το metaverse είναι μία τεχνολογία που υπόσχεται πολλά. Αλλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να 
περιμένουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα είναι όντως τόσο επαναστατικό όσο υπόσχεται ή θα είναι 
απλά άλλος ένας τρόπος, ώστε οι μεγάλες εταιρείες να μπορούν να βγάλουν κέρδος από εμάς; Θα είναι 
ένα εργαλείο που θα βοηθήσει την ανθρωπότητα ή θα την καταστρέψει; 

 

 



Μία μικρή αρχή για μια μεγάλη αλλαγή 
Βάλια Μπουζοπούλου 

 

Άλλη μια ωραία μέρα αρχίζει κάτω από την προστασία του μεγάλου µας Θόλου. Το Σαν Φρανσίσκο γυαλίζει 
κάτω από τον τεχνητό ήλιο. Αν και υλικό του περασμένου αιώνα, το πολυαιθυλένιο υπερυψηλού μοριακού 
βάρους του Θόλου µας, κάνει ακόμη καλά τη δουλειά του και µας προστατεύει από τους τυφώνες, τους 
καύσωνες και την υπεριώδη ακτινοβολία, που έπλητταν την περιοχή την περασμένη χιλιετία.

Μένω κάτω από την έβδομη γιγαντοκυψέλη του κεντρικού Θόλου. Είμαι από τους λίγους που απολαμβάνουν 
τα τεχνητά πρωινά σύννεφα. Οι περισσότεροι πηγαίνουν βιαστικοί στις δουλειές τους, που έχουν να κάνουν 
µε τον προγραμματισμό και τη συντήρηση του Θόλου. 

Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα! Είμαι από τους τυχερούς που συναντιούνται µε τους γονείς τους τρεις φορές 
τον χρόνο. Σήμερα θα τους δω στ’ αλήθεια! Συναντιόμαστε βέβαια ολογραµµατικά αρκετές φορές τον μήνα, 
μέσω του Τηλεβίζορα, όμως σαν την αληθινή αγκαλιά δεν έχει. Είμαι περήφανος για τον πατέρα µου, που είναι 
προγραμματιστής του δροσερού κλίματός µας. Η μητέρα µου δουλεύει πάνω στη βελτίωση του πολυγωνικού 
αλουμινένιου σκελετού του Θόλου. Περιμένουν από μένα να κάνω το ίδιο· εξάλλου, αυτός είναι ο σκοπός των 
ηλεκτρονικών σχολείων που παρακολουθούμε. 

Φέτος είμαι στην κυβερνοτάξη 4ΖΩΒ’ και ο ηλεκτρονικός µου δάσκαλος είναι πολύ ευχαριστημένος µε τις 
επιδόσεις µου. «Μπράβο, Νετρώνιε!», µε ενθαρρύνει μετά από κάθε πετυχημένο τεστ ρομποτικής. «Του χρόνου 
θα είσαι από τα λίγα δεκατετράχρονα στο πανεπιστήμιο!». 

Αν και αρκετοί ηλεκτρονικοί συμμαθητές µου σχολιάζουν το ότι μένω σε έναν ξεπερασμένο ελικοειδή 
ουρανοξύστη, είμαι ευχαριστημένος που απολαμβάνω τη θέα από τα λίγα μεγάλα παράθυρα, αγκαλιά µε τον 
αγαπημένο μου ρομποτικό σκύλο. 

Πριν από μερικές μέρες έγινε κάτι ασυνήθιστο. Καθώς έκανα βόλτα µε τα ιπτάμενα «Ρόλλερ Στόους» µου, μού 
τελείωσαν οι μπαταρίες πρωτονίων και προσγειώθηκα όπως-όπως μπροστά από μια Παλαιοθήκη που δεν είχα 
παρατηρήσει πριν. Μπήκα μέσα για να βρω κάποιον που να ξέρει να το επισκευάσει. Έμεινα να κοιτάζω 
κατάπληκτος γύρω µου. ∆εν έμοιαζε µε τίποτα από όσα έχω δει μέχρι τώρα. Ράφια και στοίβες γεμάτα µε αυτά 
τα παλιά αντικείμενα που ονομάζονται «βιβλία»! Σήκωσα ένα και το άνοιξα. Ολόκληρες σελίδες µε περίεργα 
σχέδια, που κάτι µου θύμιζαν. Ο Παλαιοθηκάριος, ένας κατσούφης ηλικιωμένος, µου εξήγησε πως πρόκειται 
για μια παλιά μέθοδο επικοινωνίας, τη «γραφή», που έχει εγκαταλειφθεί εδώ και μερικά χρόνια. Καθώς είμαι 
πιο εξοικειωμένος µε τα εικονομηνύµατα, έψαξα για ένα βιβλίο µε εικόνες.  

Το μάτι έπεσε σε μια εικόνα µε συναρπαστικά χρώματα. Κύματα χρωματιστού αέρα στροβιλίζονταν γύρω από 
τα άστρα και ένα χωριό, κοιμόταν κάτω από το κίτρινο φεγγάρι. Και ο Θόλος πουθενά! Πού ήταν ο Θόλος; Πώς 
γίνεται να ζουν χωρίς Θόλο;

_ Με συγχωρείτε, κύριε, αυτό εδώ τι είναι;
_ Είναι πίνακας, απάντησε βαριεστημένος. Πιο συγκεκριμένα, μικρέ αγράμματε, πρόκειται για την «Έναστρη 
Νύχτα»! 

_ Τι εννοείτε «πίνακας»;  
Ο γέρος αναστέναξε νευριασμένος. 
_ Πίνακας ζωγραφικής! Είναι παλιός τρόπος έκφρασης, μικρέ, που σήμερα έχει ξεχαστεί. Είναι ο τρόπος που 
ξεφεύγει ο άνθρωπος από την απόλυτη πραγματικότητα και συνδυάζει τη φαντασία µε χρώμα και συναίσθημα. 
Να, πάρε να δοκιμάσεις! είπε και µου έδωσε πινέλα και χρώματα. Είναι τέμπερες. Φρόντισε να τις 
χρησιμοποιείς µε οικονομία, γιατί είναι από τις τελευταίες! Όσο για τα χαρτιά και τους καμβάδες, ξέχνα το! 
∆εν υπάρχουν πια ούτε σε μουσείο! Είπε αυτά και µου έδειξε την έξοδο. 

Στις μέρες που πέρασαν, προσπαθούσα να μάθω κι άλλα για την «Έναστρη Νύχτα» από το βιβλίο που πήρα. 
Σιγά-σιγά άρχισαν να ξυπνούν μέσα µου οι αναμνήσεις της γραφής, έπειτα από αρκετή διαδικτυακή έρευνα. 
Κατάφερα να αντλήσω ορισμένες πληροφορίες για τον πίνακα και τον ζωγράφο του. Τι συναρπαστικό! 
Ένιωθα σπουδαίος! Εντωμεταξύ, δεν έβρισκα κατάλληλη επιφάνεια για να δοκιμάσω τις τέμπερες...

Έτσι σήμερα, καθώς χάζευα τα σύννεφα µε τον ρομποτικό σκύλο µου, μού ήρθε μια καταπληκτική ιδέα! Θα 
μπορούσα να ζωγραφίσω στο πλέξιγκλας του παραθύρου αυτό που έβλεπα έξω! Η μπογιά κολλούσε πάνω 
στο τζάμι και απλώνονταν µε μια ευχάριστη αίσθηση. Προσπάθησα να ζωγραφίσω τα περιγράμματα από 
τους μοντέρνους ουρανοξύστες µε τα πολλά μικρά τζάμια και τις μικρές ιδιωτικές γέφυρες που οι 
επιχειρηματίες απογείωναν τα ιπτάμενα αυτοκίνητά τους. Περνούσα το πινέλο πάνω από τα κτήρια πίσω απ’ 
το τζάμι και έκλεινα πού και πού το ένα μάτι, για να βεβαιωθώ πως δεν ξεφεύγω απ' το περίγραμμα. 
Ζωγράφισα τα δυο μπλε ηλεκτρονικά δέντρα, που στόλιζαν την είσοδο ενός άλλου παλιομοδίτικου 
ελικοειδή ουρανοξύστη. Πρόσθεσα και δυο κυρίες που συζητούσαν, καθώς έκαναν βόλτα µε τα ρομποτικά 
τους κατοικίδια. Έβλεπα ό,τι τύχαινε να προσέξει το μάτι µου και το αποτύπωνα µε χρώμα στο τζάμι. Ένιωθα 
υπέροχα! Με λίγη μπλε μπογιά έβαψα τον ουρανό και, μόλις στέγνωσε λίγο, πρόσθεσα µε λεπτές μαύρες 
γραμμές τα πολύγωνα του Θόλου. 

Απομακρύνθηκα λίγο από το παράθυρο, για να θαυμάσω από μακριά την πρώτη µου ζωγραφιά. ∆εν ήταν 
ακριβώς έτσι όπως την περίμενα, όμως ήταν μια καλή αρχή και ήμουν πολύ ικανοποιημένος µε τον εαυτό µ
ου! Καθάρισα το τζάμι και ξαναπροσπάθησα. Έπειτα δοκίμασα ξανά και ξανά. Κάθε φορά γινόμουν όλο και 
καλύτερος και πιο προσεκτικός. Παρατηρούσα τις λεπτομέρειες και κατάλαβα ότι μπορούσα να αναμείξω τα 
χρώματα µε διάφορους τρόπους και αναλογίες. Σκέτη απόλαυση! 

Πήγαινα στον γκρινιάρη Παλαιοθηκάριο, για να παινευτώ για την επιτυχία µου και να πάρω περισσότερα 
βιβλία, όταν τράκαρα στη βάση του Θόλου! Σηκώνοντας τα «Ρόλλερ Στόους» µου, παρατήρησα έξω από τον 
Θόλο χαμηλά, ένα μικρό αληθινό φυτό! Πώς κατάφερε να επιβιώσει στο εχθρικό περιβάλλον, έξω από τον 
Θόλο; Κόλλησα τη μύτη µου στον Θόλο θέλοντας να το φτάσω, όμως ήταν αδύνατον. Φαίνονταν να διψάει. 
Πολύ θα ήθελα να το ποτίσω µε το παγούρι µου... Ο Θόλος, όμως, δεν υποχωρούσε µε τίποτα! 

«Εκτός από προστασία, ο Θόλος είναι και εμπόδιο! Με απομονώνει...», σκέφτομαι τώρα που είμαι πια στο 
σπίτι. «Να μπορούσα να φέρω μέσα το φυτό... Να, έτσι!», λέω και τραβώ μια γραμμή στον ζωγραφιστό 
Θόλο του παραθύρου. Ξαφνικά, κάτι παράξενο γίνεται και μια ρωγμή εμφανίζεται στον Θόλο! Μέσα μπαίνει 
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Μία μικρή αρχή για μια μεγάλη αλλαγή 
Βάλια Μπουζοπούλου 

 

Άλλη μια ωραία μέρα αρχίζει κάτω από την προστασία του μεγάλου µας Θόλου. Το Σαν Φρανσίσκο γυαλίζει 
κάτω από τον τεχνητό ήλιο. Αν και υλικό του περασμένου αιώνα, το πολυαιθυλένιο υπερυψηλού μοριακού 
βάρους του Θόλου µας, κάνει ακόμη καλά τη δουλειά του και µας προστατεύει από τους τυφώνες, τους 
καύσωνες και την υπεριώδη ακτινοβολία, που έπλητταν την περιοχή την περασμένη χιλιετία.

Μένω κάτω από την έβδομη γιγαντοκυψέλη του κεντρικού Θόλου. Είμαι από τους λίγους που απολαμβάνουν 
τα τεχνητά πρωινά σύννεφα. Οι περισσότεροι πηγαίνουν βιαστικοί στις δουλειές τους, που έχουν να κάνουν 
µε τον προγραμματισμό και τη συντήρηση του Θόλου. 

Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα! Είμαι από τους τυχερούς που συναντιούνται µε τους γονείς τους τρεις φορές 
τον χρόνο. Σήμερα θα τους δω στ’ αλήθεια! Συναντιόμαστε βέβαια ολογραµµατικά αρκετές φορές τον μήνα, 
μέσω του Τηλεβίζορα, όμως σαν την αληθινή αγκαλιά δεν έχει. Είμαι περήφανος για τον πατέρα µου, που είναι 
προγραμματιστής του δροσερού κλίματός µας. Η μητέρα µου δουλεύει πάνω στη βελτίωση του πολυγωνικού 
αλουμινένιου σκελετού του Θόλου. Περιμένουν από μένα να κάνω το ίδιο· εξάλλου, αυτός είναι ο σκοπός των 
ηλεκτρονικών σχολείων που παρακολουθούμε. 

Φέτος είμαι στην κυβερνοτάξη 4ΖΩΒ’ και ο ηλεκτρονικός µου δάσκαλος είναι πολύ ευχαριστημένος µε τις 
επιδόσεις µου. «Μπράβο, Νετρώνιε!», µε ενθαρρύνει μετά από κάθε πετυχημένο τεστ ρομποτικής. «Του χρόνου 
θα είσαι από τα λίγα δεκατετράχρονα στο πανεπιστήμιο!». 

Αν και αρκετοί ηλεκτρονικοί συμμαθητές µου σχολιάζουν το ότι μένω σε έναν ξεπερασμένο ελικοειδή 
ουρανοξύστη, είμαι ευχαριστημένος που απολαμβάνω τη θέα από τα λίγα μεγάλα παράθυρα, αγκαλιά µε τον 
αγαπημένο μου ρομποτικό σκύλο. 

Πριν από μερικές μέρες έγινε κάτι ασυνήθιστο. Καθώς έκανα βόλτα µε τα ιπτάμενα «Ρόλλερ Στόους» µου, μού 
τελείωσαν οι μπαταρίες πρωτονίων και προσγειώθηκα όπως-όπως μπροστά από μια Παλαιοθήκη που δεν είχα 
παρατηρήσει πριν. Μπήκα μέσα για να βρω κάποιον που να ξέρει να το επισκευάσει. Έμεινα να κοιτάζω 
κατάπληκτος γύρω µου. ∆εν έμοιαζε µε τίποτα από όσα έχω δει μέχρι τώρα. Ράφια και στοίβες γεμάτα µε αυτά 
τα παλιά αντικείμενα που ονομάζονται «βιβλία»! Σήκωσα ένα και το άνοιξα. Ολόκληρες σελίδες µε περίεργα 
σχέδια, που κάτι µου θύμιζαν. Ο Παλαιοθηκάριος, ένας κατσούφης ηλικιωμένος, µου εξήγησε πως πρόκειται 
για μια παλιά μέθοδο επικοινωνίας, τη «γραφή», που έχει εγκαταλειφθεί εδώ και μερικά χρόνια. Καθώς είμαι 
πιο εξοικειωμένος µε τα εικονομηνύµατα, έψαξα για ένα βιβλίο µε εικόνες.  

Το μάτι έπεσε σε μια εικόνα µε συναρπαστικά χρώματα. Κύματα χρωματιστού αέρα στροβιλίζονταν γύρω από 
τα άστρα και ένα χωριό, κοιμόταν κάτω από το κίτρινο φεγγάρι. Και ο Θόλος πουθενά! Πού ήταν ο Θόλος; Πώς 
γίνεται να ζουν χωρίς Θόλο;

_ Με συγχωρείτε, κύριε, αυτό εδώ τι είναι;
_ Είναι πίνακας, απάντησε βαριεστημένος. Πιο συγκεκριμένα, μικρέ αγράμματε, πρόκειται για την «Έναστρη 
Νύχτα»! 

_ Τι εννοείτε «πίνακας»;  
Ο γέρος αναστέναξε νευριασμένος. 
_ Πίνακας ζωγραφικής! Είναι παλιός τρόπος έκφρασης, μικρέ, που σήμερα έχει ξεχαστεί. Είναι ο τρόπος που 
ξεφεύγει ο άνθρωπος από την απόλυτη πραγματικότητα και συνδυάζει τη φαντασία µε χρώμα και συναίσθημα. 
Να, πάρε να δοκιμάσεις! είπε και µου έδωσε πινέλα και χρώματα. Είναι τέμπερες. Φρόντισε να τις 
χρησιμοποιείς µε οικονομία, γιατί είναι από τις τελευταίες! Όσο για τα χαρτιά και τους καμβάδες, ξέχνα το! 
∆εν υπάρχουν πια ούτε σε μουσείο! Είπε αυτά και µου έδειξε την έξοδο. 

Στις μέρες που πέρασαν, προσπαθούσα να μάθω κι άλλα για την «Έναστρη Νύχτα» από το βιβλίο που πήρα. 
Σιγά-σιγά άρχισαν να ξυπνούν μέσα µου οι αναμνήσεις της γραφής, έπειτα από αρκετή διαδικτυακή έρευνα. 
Κατάφερα να αντλήσω ορισμένες πληροφορίες για τον πίνακα και τον ζωγράφο του. Τι συναρπαστικό! 
Ένιωθα σπουδαίος! Εντωμεταξύ, δεν έβρισκα κατάλληλη επιφάνεια για να δοκιμάσω τις τέμπερες...

Έτσι σήμερα, καθώς χάζευα τα σύννεφα µε τον ρομποτικό σκύλο µου, μού ήρθε μια καταπληκτική ιδέα! Θα 
μπορούσα να ζωγραφίσω στο πλέξιγκλας του παραθύρου αυτό που έβλεπα έξω! Η μπογιά κολλούσε πάνω 
στο τζάμι και απλώνονταν µε μια ευχάριστη αίσθηση. Προσπάθησα να ζωγραφίσω τα περιγράμματα από 
τους μοντέρνους ουρανοξύστες µε τα πολλά μικρά τζάμια και τις μικρές ιδιωτικές γέφυρες που οι 
επιχειρηματίες απογείωναν τα ιπτάμενα αυτοκίνητά τους. Περνούσα το πινέλο πάνω από τα κτήρια πίσω απ’ 
το τζάμι και έκλεινα πού και πού το ένα μάτι, για να βεβαιωθώ πως δεν ξεφεύγω απ' το περίγραμμα. 
Ζωγράφισα τα δυο μπλε ηλεκτρονικά δέντρα, που στόλιζαν την είσοδο ενός άλλου παλιομοδίτικου 
ελικοειδή ουρανοξύστη. Πρόσθεσα και δυο κυρίες που συζητούσαν, καθώς έκαναν βόλτα µε τα ρομποτικά 
τους κατοικίδια. Έβλεπα ό,τι τύχαινε να προσέξει το μάτι µου και το αποτύπωνα µε χρώμα στο τζάμι. Ένιωθα 
υπέροχα! Με λίγη μπλε μπογιά έβαψα τον ουρανό και, μόλις στέγνωσε λίγο, πρόσθεσα µε λεπτές μαύρες 
γραμμές τα πολύγωνα του Θόλου. 

Απομακρύνθηκα λίγο από το παράθυρο, για να θαυμάσω από μακριά την πρώτη µου ζωγραφιά. ∆εν ήταν 
ακριβώς έτσι όπως την περίμενα, όμως ήταν μια καλή αρχή και ήμουν πολύ ικανοποιημένος µε τον εαυτό µ
ου! Καθάρισα το τζάμι και ξαναπροσπάθησα. Έπειτα δοκίμασα ξανά και ξανά. Κάθε φορά γινόμουν όλο και 
καλύτερος και πιο προσεκτικός. Παρατηρούσα τις λεπτομέρειες και κατάλαβα ότι μπορούσα να αναμείξω τα 
χρώματα µε διάφορους τρόπους και αναλογίες. Σκέτη απόλαυση! 

Πήγαινα στον γκρινιάρη Παλαιοθηκάριο, για να παινευτώ για την επιτυχία µου και να πάρω περισσότερα 
βιβλία, όταν τράκαρα στη βάση του Θόλου! Σηκώνοντας τα «Ρόλλερ Στόους» µου, παρατήρησα έξω από τον 
Θόλο χαμηλά, ένα μικρό αληθινό φυτό! Πώς κατάφερε να επιβιώσει στο εχθρικό περιβάλλον, έξω από τον 
Θόλο; Κόλλησα τη μύτη µου στον Θόλο θέλοντας να το φτάσω, όμως ήταν αδύνατον. Φαίνονταν να διψάει. 
Πολύ θα ήθελα να το ποτίσω µε το παγούρι µου... Ο Θόλος, όμως, δεν υποχωρούσε µε τίποτα! 

«Εκτός από προστασία, ο Θόλος είναι και εμπόδιο! Με απομονώνει...», σκέφτομαι τώρα που είμαι πια στο 
σπίτι. «Να μπορούσα να φέρω μέσα το φυτό... Να, έτσι!», λέω και τραβώ μια γραμμή στον ζωγραφιστό 
Θόλο του παραθύρου. Ξαφνικά, κάτι παράξενο γίνεται και μια ρωγμή εμφανίζεται στον Θόλο! Μέσα μπαίνει 
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ένα κύμα ζεστού αέρα και τον νιώθω στο πρόσωπό µου. Τρομαγμένος σβήνω αμέσως τη γραμμή στη 
ζωγραφιά και η ρωγμή στον Θόλο ξανακλείνει µε μιας! Ώστε μπορώ να επηρεάσω το περιβάλλον µου; 

Ανοίγω την πράσινη τέμπερα, που δεν µου είχε χρειαστεί ώς τώρα, και πασαλείβω λίγη στο πεζοδρόμιο της 
ζωγραφιάς. Ως διά μαγείας χορταράκια φυτρώνουν στο πεζοδρόμιο κάτω από το σπίτι µου! Φανταστικό! Κάνω 
μείγματα χρωμάτων και ζωγραφίζω πράγματα που θα ήθελα και ονειρευόμουν. Με καφέ αποχρώσεις 
ζωγραφίζω έναν σκύλο, έναν αληθινό σκύλο. Το σκυλί στον δρόμο ζωντανεύει και αρχίζει να γαβγίζει 
πραγματικά και να παίζει µε τους περαστικούς που το κοιτάζουν κατάπληκτοι! Ζωγραφίζω έναν αετό που είχα 
δει στο βιβλίο. Και να τος! Το δυνατό πουλί περνάει, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις του μπροστά από το τζάμι μου. 
Τώρα έχω πάρει φόρα! 

Έξω από τα παράθυρα ενός ουρανοξύστη, βάζω γλάστρες µε χρωματιστά λουλούδια, από αυτά που κάποτε 
υπήρχαν σε κάθε γωνιά. Σε μια μακρινή τσιμεντένια πλατεία, όπου όλοι συγκεντρώνονταν µόνο και μόνο για 
να έχουν ελεύθερη σύνδεση στο διαδίκτυο και ποτέ δεν κοιτούσαν ο ένας τον άλλον, βάζω δέντρα και βάφω 
τα σκαλιά χρωματιστά. Από έναν ξεφτισμένο πυροσβεστικό κρουνό, ξεπετάγεται χαρά και ενθουσιασμός, 
όμορφα συναισθήματα που τα αποκτούν όσοι τυχαίνει να περνούν από εκεί. Κάπου στο κέντρο βάζω ένα 
εντυπωσιακό σιντριβάνι, που πιτσιλάει τους περαστικούς για να το προσέξουν. Με πολύχρωμα χρώματα 
ζωγραφίζω το κύμα μιας χαρούμενης μελωδίας που ακούγεται τώρα σε όλο το Σαν Φρανσίσκο. Ένα αληθινό 
ουράνιο τόξο απλώνεται κατά μήκος του Θόλου. Μια κούνια φτιάχνεται, για να παίξει ένα παιδάκι. Πεταλούδες 
πεταρίζουν µε χρώματα δικιάς µου επινόησης. Ένα βιβλιοπωλείο παίρνει τη θέση ενός καταστήματος 
ανταλλακτικών μπαταριών. Οι ουρανοξύστες βάφονται µε εύθυμα χρώματα. 

Η πόλη γεμίζει χαρά. Οι άνθρωποι ξεχνούν τις υποχρεώσεις που τους έδεναν τα μάτια τόσον καιρό. Τους 
παρακολουθώ να κοιτιούνται, να μιλούν και να απορούν πώς δεν είχαν γνωριστεί νωρίτερα. Τώρα οι άνθρωποι 
κοιτούν τον ουρανό και χαϊδεύουν τα λουλούδια. Το Σαν Φρανσίσκο έχει αλλάξει. 

Τί ευχαρίστηση! Ανοίγω το παράθυρο επιτέλους και αγναντεύω τη μικρή αρχή για μια μεγάλη αλλαγή. Αυτό που 
ποθώ τώρα, είναι να μπορώ να ξαπλώνω σε καταπράσινα λιβάδια και να αγναντεύω αληθινά σύννεφα µε ένα 
χνουδωτό αληθινό σκυλί στην αγκαλιά µου. Να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα και να μπορώ να ποτίσω ένα 
φυτό. Η γη να είναι ένα φιλικό μέρος που πρέπει να το συντηρούμε για να µας συντηρεί. Θέλω να µη 
χρειάζομαι τον Θόλο, για να ζω. Και τα βράδια να μπορώ να βλέπω αληθινά αστέρια στον ουρανό, να έχω 
πολλές έναστρες νύχτες... 

Εγώ, αυτό που έκανα, ήταν να κλείσω τα μάτια µου και να δω μπροστά μου αυτό που ονειρεύομαι. Άνοιξα τα 
μάτια µου και το ζωγράφισα... Και άλλαξα το περιβάλλον που ζω! Αν εγώ, ένα απλό παιδί, μπορώ να αλλάξω 
το τοπίο γύρω µου, όλοι μαζί, άραγε, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο; 

Κρεματόριο
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ένα κύμα ζεστού αέρα και τον νιώθω στο πρόσωπό µου. Τρομαγμένος σβήνω αμέσως τη γραμμή στη 
ζωγραφιά και η ρωγμή στον Θόλο ξανακλείνει µε μιας! Ώστε μπορώ να επηρεάσω το περιβάλλον µου; 

Ανοίγω την πράσινη τέμπερα, που δεν µου είχε χρειαστεί ώς τώρα, και πασαλείβω λίγη στο πεζοδρόμιο της 
ζωγραφιάς. Ως διά μαγείας χορταράκια φυτρώνουν στο πεζοδρόμιο κάτω από το σπίτι µου! Φανταστικό! Κάνω 
μείγματα χρωμάτων και ζωγραφίζω πράγματα που θα ήθελα και ονειρευόμουν. Με καφέ αποχρώσεις 
ζωγραφίζω έναν σκύλο, έναν αληθινό σκύλο. Το σκυλί στον δρόμο ζωντανεύει και αρχίζει να γαβγίζει 
πραγματικά και να παίζει µε τους περαστικούς που το κοιτάζουν κατάπληκτοι! Ζωγραφίζω έναν αετό που είχα 
δει στο βιβλίο. Και να τος! Το δυνατό πουλί περνάει, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις του μπροστά από το τζάμι μου. 
Τώρα έχω πάρει φόρα! 

Έξω από τα παράθυρα ενός ουρανοξύστη, βάζω γλάστρες µε χρωματιστά λουλούδια, από αυτά που κάποτε 
υπήρχαν σε κάθε γωνιά. Σε μια μακρινή τσιμεντένια πλατεία, όπου όλοι συγκεντρώνονταν µόνο και μόνο για 
να έχουν ελεύθερη σύνδεση στο διαδίκτυο και ποτέ δεν κοιτούσαν ο ένας τον άλλον, βάζω δέντρα και βάφω 
τα σκαλιά χρωματιστά. Από έναν ξεφτισμένο πυροσβεστικό κρουνό, ξεπετάγεται χαρά και ενθουσιασμός, 
όμορφα συναισθήματα που τα αποκτούν όσοι τυχαίνει να περνούν από εκεί. Κάπου στο κέντρο βάζω ένα 
εντυπωσιακό σιντριβάνι, που πιτσιλάει τους περαστικούς για να το προσέξουν. Με πολύχρωμα χρώματα 
ζωγραφίζω το κύμα μιας χαρούμενης μελωδίας που ακούγεται τώρα σε όλο το Σαν Φρανσίσκο. Ένα αληθινό 
ουράνιο τόξο απλώνεται κατά μήκος του Θόλου. Μια κούνια φτιάχνεται, για να παίξει ένα παιδάκι. Πεταλούδες 
πεταρίζουν µε χρώματα δικιάς µου επινόησης. Ένα βιβλιοπωλείο παίρνει τη θέση ενός καταστήματος 
ανταλλακτικών μπαταριών. Οι ουρανοξύστες βάφονται µε εύθυμα χρώματα. 

Η πόλη γεμίζει χαρά. Οι άνθρωποι ξεχνούν τις υποχρεώσεις που τους έδεναν τα μάτια τόσον καιρό. Τους 
παρακολουθώ να κοιτιούνται, να μιλούν και να απορούν πώς δεν είχαν γνωριστεί νωρίτερα. Τώρα οι άνθρωποι 
κοιτούν τον ουρανό και χαϊδεύουν τα λουλούδια. Το Σαν Φρανσίσκο έχει αλλάξει. 

Τί ευχαρίστηση! Ανοίγω το παράθυρο επιτέλους και αγναντεύω τη μικρή αρχή για μια μεγάλη αλλαγή. Αυτό που 
ποθώ τώρα, είναι να μπορώ να ξαπλώνω σε καταπράσινα λιβάδια και να αγναντεύω αληθινά σύννεφα µε ένα 
χνουδωτό αληθινό σκυλί στην αγκαλιά µου. Να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα και να μπορώ να ποτίσω ένα 
φυτό. Η γη να είναι ένα φιλικό μέρος που πρέπει να το συντηρούμε για να µας συντηρεί. Θέλω να µη 
χρειάζομαι τον Θόλο, για να ζω. Και τα βράδια να μπορώ να βλέπω αληθινά αστέρια στον ουρανό, να έχω 
πολλές έναστρες νύχτες... 

Εγώ, αυτό που έκανα, ήταν να κλείσω τα μάτια µου και να δω μπροστά μου αυτό που ονειρεύομαι. Άνοιξα τα 
μάτια µου και το ζωγράφισα... Και άλλαξα το περιβάλλον που ζω! Αν εγώ, ένα απλό παιδί, μπορώ να αλλάξω 
το τοπίο γύρω µου, όλοι μαζί, άραγε, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο; 

Κρεματόριο
1930. Μολύβι σε χαρτί

14.2×10 cm



Χρωματική μελέτη
1931. Λιθογραφία, μελάνι και μολύβι σε χαρτί
22.8×17 cm

 ΙΑ

Χημεία και Τέχνη

Η Χημεία είναι η επιστήμη των μετατροπών και των μετασχηματισμών. Είναι μια 
επιστήμη που ξεκίνησε από τους Αλχημιστές του Μεσαίωνα, από την «Ερμητική» 
αναζήτηση για τη φιλοσοφική λίθο. Η φιλοσοφική λίθος ήταν μια μυθική ουσία και 
βασικό συστατικό για την επίτευξη των στόχων, όπως η μετατροπή των ευτελών 
μετάλλων σε χρυσό ή η εύρεση του ελιξιρίου της ζωής. Τα εργαστήρια των 
Αλχημιστών ήταν γεμάτα με όργανα απόσταξης, φούρνους, φιάλες με χημικές 
ουσίες, παράδοξα εκχυλίσματα, διαλύτες και οξέα και πολλά συγγράμματα Χημείας. 
Στη διαδρομή θα συναντήσουμε σπουδαίους φιλοσόφους, ερμητικούς μύστες, 
ιδιοφυείς ιατροχημικούς και διάσημους πλέον επιστήμονες της σύγχρονης εποχής. 
Οι Αλχημιστές απέτυχαν, αλλά έθεσαν τις βάσεις για την επιτυχία των διαδόχων 
τους, που ήρθαν εκ των υστέρων να τους δικαιώσουν –αν και με τρόπο τόσο 
διαφορετικό από ό,τι θα φαντάζονταν εκείνοι.  

Σήμερα η Χημεία κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, φροντίζει για την υγεία μας και κάνει 
τη ζωή μας ευχάριστη. Οι χημικοί μελετούν τη Φύση και πολλές φορές την 
αντιγράφουν με ευρηματικότητα. Πειραματίζονται με τα υλικά που υπάρχουν σε αυτήν 
και δημιουργούν καινούργια που είναι φτηνά και με εξαιρετικές ιδιότητες. Ελέγχουν 
την ποιότητα των υλικών και γενικότερα του περιβάλλοντος. Ακόμα και το νερό που 
πίνουμε, μία τόσο σημαντική ουσία για τη ζωή, θα ήταν επιβλαβές για την υγεία μας 
χωρίς χημική κατεργασία. 

Επιμέλεια αφιερώματος - Εισαγωγικό κείμενο: Γεωργία Στεφανίδου, χημικός 

 



Χρωματική μελέτη
1931. Λιθογραφία, μελάνι και μολύβι σε χαρτί
22.8×17 cm

 ΙΑ

Χημεία και Τέχνη

Η Χημεία είναι η επιστήμη των μετατροπών και των μετασχηματισμών. Είναι μια 
επιστήμη που ξεκίνησε από τους Αλχημιστές του Μεσαίωνα, από την «Ερμητική» 
αναζήτηση για τη φιλοσοφική λίθο. Η φιλοσοφική λίθος ήταν μια μυθική ουσία και 
βασικό συστατικό για την επίτευξη των στόχων, όπως η μετατροπή των ευτελών 
μετάλλων σε χρυσό ή η εύρεση του ελιξιρίου της ζωής. Τα εργαστήρια των 
Αλχημιστών ήταν γεμάτα με όργανα απόσταξης, φούρνους, φιάλες με χημικές 
ουσίες, παράδοξα εκχυλίσματα, διαλύτες και οξέα και πολλά συγγράμματα Χημείας. 
Στη διαδρομή θα συναντήσουμε σπουδαίους φιλοσόφους, ερμητικούς μύστες, 
ιδιοφυείς ιατροχημικούς και διάσημους πλέον επιστήμονες της σύγχρονης εποχής. 
Οι Αλχημιστές απέτυχαν, αλλά έθεσαν τις βάσεις για την επιτυχία των διαδόχων 
τους, που ήρθαν εκ των υστέρων να τους δικαιώσουν –αν και με τρόπο τόσο 
διαφορετικό από ό,τι θα φαντάζονταν εκείνοι.  

Σήμερα η Χημεία κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, φροντίζει για την υγεία μας και κάνει 
τη ζωή μας ευχάριστη. Οι χημικοί μελετούν τη Φύση και πολλές φορές την 
αντιγράφουν με ευρηματικότητα. Πειραματίζονται με τα υλικά που υπάρχουν σε αυτήν 
και δημιουργούν καινούργια που είναι φτηνά και με εξαιρετικές ιδιότητες. Ελέγχουν 
την ποιότητα των υλικών και γενικότερα του περιβάλλοντος. Ακόμα και το νερό που 
πίνουμε, μία τόσο σημαντική ουσία για τη ζωή, θα ήταν επιβλαβές για την υγεία μας 
χωρίς χημική κατεργασία. 

Επιμέλεια αφιερώματος - Εισαγωγικό κείμενο: Γεωργία Στεφανίδου, χημικός 

 



Περί Χημείας ο λόγος 
Γεωργία Στεφανίδου 

 

Μικρόκοσμος, Χημεία, Ύλη. 

Ουσίες που άλλοτε φέγγουν, άλλοτε μυρίζουν, 

άλλοτε δίνουν ζωή, άλλοτε τιμωρούν. 

∆ημιουργός και εκτελεστής βαδίζουν μαζί 

ή κάποιος προχωρά πιο μπροστά; 

Πράσινο, κίτρινο, γαλάζιο· αυτά είναι τα χρώματα της ύλης, 

που τα ακουμπάς και αισθάνεσαι ζωντανός,  

διάφανος, κρυστάλλινος, σημαντικός! 

Κόρη των υλικών, τι δεν έχεις πάθει από τον άνθρωπο... 

Τι δεν σου χάρισε ο Πατέρας σου; 

Αισθήσεις έντονες, όμορφες, δυνατές. 

Πώς κατέληξαν; 

Εμπόδισε την αλλαγή! Να φύγει το γκρίζο! 

Ανακάτεψε το μπλε με το κίτρινο, να έρθει το πράσινο! 

Να φύγει το μαύρο, να έρθει η ζωή 

Να πληθύνουν τα κοράλια της θάλασσας,  

να γεμίσει φτερωτά ο ουρανός, χρώματα κι αρώματα η Φύση… 

 

Μαθαίνοντας Χημεία 
Κυριακή Τσαπακίδου 

 

Αν θέλω να σώσω το περιβάλλον, 

θα πρέπει να απευθυνθώ σε μια επιστήμη που ονομάζεται Χημεία. 

Γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία 

για τη ζωή μου και τη ζωή των άλλων. 

 

Η Χημεία με την πάροδο των χρόνων 

βοηθά να παραχθούν υλικά φιλικά και σωτήρια, 

όπως βιολογικά πλαστικά και καύσιμα,  

που θα είναι του πλανήτη μας βοήθεια 

για να σωθεί η ζωή όλων. 

 

Η Χημεία ερευνά καθημερινά 

τους κινδύνους που δεν θα είχαμε αντιληφθεί χωρίς αυτήν, 

οδηγούμενοι σε λάθος μέρη μακρινά. 

 

Με αρωγό την επιστήμη και την αρετή, 

ξεκινώ να μαθαίνω και να ανακυκλώνω 

για να μη χάνω χρόνο. 

Λεπτομέρειες από τον Πίνακα 1. Σχετικά με το πρόβλημα της σύνθεσης: κατασκευή σύμφωνα  με τις αρχές της 

διακόσμησης  και της οργανικότητας 1942. Ακουαρέλα και γκουάς σε χαρτί 36.9×47.3 cm



Περί Χημείας ο λόγος 
Γεωργία Στεφανίδου 

 

Μικρόκοσμος, Χημεία, Ύλη. 

Ουσίες που άλλοτε φέγγουν, άλλοτε μυρίζουν, 

άλλοτε δίνουν ζωή, άλλοτε τιμωρούν. 

∆ημιουργός και εκτελεστής βαδίζουν μαζί 

ή κάποιος προχωρά πιο μπροστά; 

Πράσινο, κίτρινο, γαλάζιο· αυτά είναι τα χρώματα της ύλης, 

που τα ακουμπάς και αισθάνεσαι ζωντανός,  

διάφανος, κρυστάλλινος, σημαντικός! 

Κόρη των υλικών, τι δεν έχεις πάθει από τον άνθρωπο... 

Τι δεν σου χάρισε ο Πατέρας σου; 

Αισθήσεις έντονες, όμορφες, δυνατές. 

Πώς κατέληξαν; 

Εμπόδισε την αλλαγή! Να φύγει το γκρίζο! 

Ανακάτεψε το μπλε με το κίτρινο, να έρθει το πράσινο! 

Να φύγει το μαύρο, να έρθει η ζωή 

Να πληθύνουν τα κοράλια της θάλασσας,  

να γεμίσει φτερωτά ο ουρανός, χρώματα κι αρώματα η Φύση… 

 

Μαθαίνοντας Χημεία 
Κυριακή Τσαπακίδου 

 

Αν θέλω να σώσω το περιβάλλον, 

θα πρέπει να απευθυνθώ σε μια επιστήμη που ονομάζεται Χημεία. 

Γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία 

για τη ζωή μου και τη ζωή των άλλων. 

 

Η Χημεία με την πάροδο των χρόνων 

βοηθά να παραχθούν υλικά φιλικά και σωτήρια, 

όπως βιολογικά πλαστικά και καύσιμα,  

που θα είναι του πλανήτη μας βοήθεια 

για να σωθεί η ζωή όλων. 

 

Η Χημεία ερευνά καθημερινά 

τους κινδύνους που δεν θα είχαμε αντιληφθεί χωρίς αυτήν, 

οδηγούμενοι σε λάθος μέρη μακρινά. 

 

Με αρωγό την επιστήμη και την αρετή, 

ξεκινώ να μαθαίνω και να ανακυκλώνω 

για να μη χάνω χρόνο. 

Λεπτομέρειες από τον Πίνακα 1. Σχετικά με το πρόβλημα της σύνθεσης: κατασκευή σύμφωνα  με τις αρχές της 

διακόσμησης  και της οργανικότητας 1942. Ακουαρέλα και γκουάς σε χαρτί 36.9×47.3 cm



Ευτυχία Τολίδη Γ1

Νίκος Στυλιανού Γ1

«24 κανόνες χρωματικών τόνων»

∆εκαετία 1920. Χρωματική κλίμακα.

Μελάνι, ακουαρέλα

και γκουάς σε χαρτί

17.3×18.5 cm



Ευτυχία Τολίδη Γ1

Νίκος Στυλιανού Γ1

«24 κανόνες χρωματικών τόνων»

∆εκαετία 1920. Χρωματική κλίμακα.

Μελάνι, ακουαρέλα

και γκουάς σε χαρτί

17.3×18.5 cm



Χωρίς τίτλο
1923. Ακουαρέλα, μολύβι
και κιμωλία σε χαρτί
41.9×31.3 cm

 Ι
Β

Αναζητώντας τον χαμένο(;) χρόνο της παιδικής μας ηλικίας 

Αφορμή της αναζήτησης υπήρξε το πρωτόλειο νεανικό διήγημα του Μ. Καραγάτση, «Η 
κυρία Νίτσα», που περιέχεται στο βιβλίο Λογοτεχνίας της Β΄ τάξης. «Καραγάτσης» ήταν 
το ψευδώνυμο του συγγραφέα ∆ημήτριου Ροδόπουλου, και όσο για το «Μ.» μην 
αναζητήσετε τη σημασία του. Αποτελεί έναν άλυτο γρίφο, καθώς ο ίδιος, όσο ζούσε, 
δεν έδωσε καμιά εξήγηση. Φυλλομετρώντας όμως τα υπόλοιπα βιογραφικά του 
στοιχεία, διαβάζουμε ότι παρακολούθησε το ∆ημοτικό στο Αρσάκειο της Λάρισας, 
ενώ τα γυμνασιακά του χρόνια (από το 1922 έως το 1924) τα πέρασε στη 
Θεσσαλονίκη, όπου τον έστειλε ο πατέρας του ως τιμωρία, επειδή είχε... 
πλαστογραφήσει την υπογραφή του σε σχολικό έλεγχο!  

Στο διήγημα, που είναι αυτοβιογραφικό και εκμυστηρεύεται τον παιδικό του πλατωνικό 
έρωτα με τη νεαρή δασκάλα του, βρίσκει την ευκαιρία να θυμηθεί πώς 
αντιλαμβάνονταν τον χρόνο σε εκείνη την ηλικία «Εκείνη την εποχή ο χρόνος ήταν 
κάτι τι το ανώτερο για μένα. Ήξερα ότι ήμουν οκτώ χρονών, αλλά ήμουν βέβαιος ότι 
αυτό το νούμερο ήταν ένα συμβατικό σημείο προς ταξινόμηση της ηλικίας μου, 
απέναντι της ηλικίας του διπλανού μου. Δεν μπορούσα όμως να εννοήσω, ότι μόλις 
οκτώ χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που είδα το φως. Χωρίς άλλο έπρεπε να 
ζούσα πολύ καιρό, είκοσι, τριάντα χρόνια, ξέρω και γω...». Και ύστερα από 
γλαφυρές αφηγήσεις όπως: «_ Τι είναι, Γιαννάκη; Η φωνή μου όταν της απαντούσα 
ήταν κλαψιάρικη. _ Δεν μπορώ να κάνω το ψι... Το ψι! Ο τύραννος του νεοφώτιστου 
μαθητή. Ο τρόμος της καλλιγραφίας. Το χεράκι μπερδεύεται και τρέμει όταν αρχίζει 
να χαράζει το μεγάλο κόμπο, το γόρδιο αυτό δεσμό του ελληνικού αλφαβήτου.» Ο 
Καραγάτσης μας προτρέπει: «Θυμηθείτε τα παλιά σας. Είναι σαν μια πνοή καθαρού 
αέρα.»  

Αυτήν την προτροπή ακολούθησε ο φιλόλογος του Β3, και έθεσε στα παιδιά το 
ερώτημα: «Πώς αντιλαμβανόσασταν εσείς την έννοια του χρόνου στα οχτώ σας 
χρόνια και πώς την αντιλαμβάνεστε σήμερα; Τι σκέψεις και συναισθήματα σας 
δημιουργεί η σύγκριση του τότε με το σήμερα;». Οι απαντήσεις αυθόρμητες, 
ευφάνταστες, φιλοσοφημένες, νοσταλγικές, δίνουν πραγματικά με τα κείμενα που 
ακολουθούν «μια πνοή καθαρού αέρα!». ∆εν ξέρουμε τι σκέψεις και συναισθήματα 
θα προκαλούσαν στους φιλόσοφους και τους λογοτέχνες που κατά καιρούς 
ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα, όπως ο Μαρσέλ Προυστ στο έργο του «À la recherche 
du temps perdu (Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο)», από το οποίο δανείζεται τον τίτλο 
του το παρόν αφιέρωμα. 

Επιμέλεια αφιερώματος – Εισαγωγικό κείμενο: Λεωνίδας Κατσικαρίδης, φιλόλογος 
 



Χωρίς τίτλο
1923. Ακουαρέλα, μολύβι
και κιμωλία σε χαρτί
41.9×31.3 cm
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Αναζητώντας τον χαμένο(;) χρόνο της παιδικής μας ηλικίας 

Αφορμή της αναζήτησης υπήρξε το πρωτόλειο νεανικό διήγημα του Μ. Καραγάτση, «Η 
κυρία Νίτσα», που περιέχεται στο βιβλίο Λογοτεχνίας της Β΄ τάξης. «Καραγάτσης» ήταν 
το ψευδώνυμο του συγγραφέα ∆ημήτριου Ροδόπουλου, και όσο για το «Μ.» μην 
αναζητήσετε τη σημασία του. Αποτελεί έναν άλυτο γρίφο, καθώς ο ίδιος, όσο ζούσε, 
δεν έδωσε καμιά εξήγηση. Φυλλομετρώντας όμως τα υπόλοιπα βιογραφικά του 
στοιχεία, διαβάζουμε ότι παρακολούθησε το ∆ημοτικό στο Αρσάκειο της Λάρισας, 
ενώ τα γυμνασιακά του χρόνια (από το 1922 έως το 1924) τα πέρασε στη 
Θεσσαλονίκη, όπου τον έστειλε ο πατέρας του ως τιμωρία, επειδή είχε... 
πλαστογραφήσει την υπογραφή του σε σχολικό έλεγχο!  

Στο διήγημα, που είναι αυτοβιογραφικό και εκμυστηρεύεται τον παιδικό του πλατωνικό 
έρωτα με τη νεαρή δασκάλα του, βρίσκει την ευκαιρία να θυμηθεί πώς 
αντιλαμβάνονταν τον χρόνο σε εκείνη την ηλικία «Εκείνη την εποχή ο χρόνος ήταν 
κάτι τι το ανώτερο για μένα. Ήξερα ότι ήμουν οκτώ χρονών, αλλά ήμουν βέβαιος ότι 
αυτό το νούμερο ήταν ένα συμβατικό σημείο προς ταξινόμηση της ηλικίας μου, 
απέναντι της ηλικίας του διπλανού μου. Δεν μπορούσα όμως να εννοήσω, ότι μόλις 
οκτώ χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που είδα το φως. Χωρίς άλλο έπρεπε να 
ζούσα πολύ καιρό, είκοσι, τριάντα χρόνια, ξέρω και γω...». Και ύστερα από 
γλαφυρές αφηγήσεις όπως: «_ Τι είναι, Γιαννάκη; Η φωνή μου όταν της απαντούσα 
ήταν κλαψιάρικη. _ Δεν μπορώ να κάνω το ψι... Το ψι! Ο τύραννος του νεοφώτιστου 
μαθητή. Ο τρόμος της καλλιγραφίας. Το χεράκι μπερδεύεται και τρέμει όταν αρχίζει 
να χαράζει το μεγάλο κόμπο, το γόρδιο αυτό δεσμό του ελληνικού αλφαβήτου.» Ο 
Καραγάτσης μας προτρέπει: «Θυμηθείτε τα παλιά σας. Είναι σαν μια πνοή καθαρού 
αέρα.»  

Αυτήν την προτροπή ακολούθησε ο φιλόλογος του Β3, και έθεσε στα παιδιά το 
ερώτημα: «Πώς αντιλαμβανόσασταν εσείς την έννοια του χρόνου στα οχτώ σας 
χρόνια και πώς την αντιλαμβάνεστε σήμερα; Τι σκέψεις και συναισθήματα σας 
δημιουργεί η σύγκριση του τότε με το σήμερα;». Οι απαντήσεις αυθόρμητες, 
ευφάνταστες, φιλοσοφημένες, νοσταλγικές, δίνουν πραγματικά με τα κείμενα που 
ακολουθούν «μια πνοή καθαρού αέρα!». ∆εν ξέρουμε τι σκέψεις και συναισθήματα 
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∆ανάη Καμπερίδη 
Όταν ήμουν 8 χρονών, πίστευα πως ο χρόνος είναι ασήμαντος και αδιάφορος, καθώς νόμιζα πως μπορούσα 
να τον αντιστρέψω και να ζήσω κάποιες στιγμές ξανά και ξανά. Σήμερα όμως, στην ηλικία σχεδόν των 14 
χρονών, πιστεύω πως ο χρόνος μας είναι πολύτιμος και γι’ αυτό πρέπει να εκμεταλλευόμαστε την κάθε στιγμή 
γιατί είναι μοναδική. Η ζωή μας είναι αρκετά μικρή για να την σπαταλάμε σκεπτόμενοι τα εμπόδια που 
βρίσκονται μπροστά μας. Πρέπει λοιπόν να την απολαμβάνουμε, καθώς θα τη ζήσουμε μόνο μία φορά! 

Μιλτιάδης Παπαλεξανδρής 
Ο χρόνος είναι ένα πολύ σημαντικό και μυστηριώδες ζήτημα, το οποίο δεν θα σταματήσει να απασχολεί, κατά 
τη γνώμη μου, τους ενήλικες και όχι τόσο τα μικρά παιδιά. Προσωπικά, από τη δική μου εμπειρία στην παιδική 
και αθώα ηλικία των 8 χρονών, μετρούσα τις ώρες και τον χρόνο σε παιχνίδια, φίλους και τηλεόραση. Έβλεπα 
τον χρόνο σαν κάτι ασταθές, που δεν είναι πάντα το ίδιο, που κάθε φορά αλλάζει ανάλογα με το τι σε 
απασχολεί εκείνη την ώρα. Για παράδειγμα, όταν αναγκαζόμουν –παρόλο που είχα ακόμα όρεξη για παιχνίδι– 
να κοιμηθώ, ο χρόνος περνούσε βαρετά και αργά, πολύ αργά. Ενώ, όταν ερχόταν η ώρα που θα βρισκόμουν 
με τους φίλους μου για να παίξουμε, τότε ο χρόνος περνούσε διαφορετικά. Ήταν σαν να προσπαθούσε να 
χαλάσει εκείνη την χαρούμενη στιγμή με τους φίλους μου και έκανε επίτηδες γρήγορα. Θυμάμαι πως ποτέ δεν 
προλαβαίναμε να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι μας· και αυτό εξαιτίας του χρόνου. Αντίθετα σήμερα στην ηλικία 
των 14 χρονών, ο χρόνος είναι οι στιγμές που φεύγουν και δεν γυρνάνε πίσω, γιατί τον χρόνο δεν μπορείς 
να τον αλλάξεις, πάρα μόνο να τον αποδεχτείς ως έχει, και να περάσεις καλά τη ζωή σου κυνηγώντας τα 
όνειρα σου προτού είναι αργά. Είμαι σίγουρος πως, όσο μεγαλώνω, θα αλλάξω πολλές φορές άποψη για τον 
χρόνο, αλλά ένα είναι σίγουρο: ποτέ δεν θα μπορέσω να αλλάξω τον χρόνο. 

Φίλιππος Πρωτοφανούσης  
Αρχικά, όταν ήμουνα μικρός, τον χρόνο δεν τον έπαιρνα τόσο στα σοβαρά. ∆εν ήταν κάτι ξεχωριστό για 
εμένα και νόμιζα ότι αυτές οι στιγμές που ζούσα, θα τις ξαναζήσω και άλλες φορές στη ζωή μου. Τώρα, πλέον 
όντας έφηβος, έχω καταλάβει ότι ο χρόνος περνάει και δεν γυρίζει πίσω. Για αυτό προσπαθώ κάθε μέρα που 
περνάει, να τη ζω στο έπακρο και να περνάω την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία μου. 

Γιάννης Ρεφανίδης 
Όταν ήμουν οχτώ χρονών, παρόλο που γνώριζα ότι ήμουν μικρός, καθώς ήμουν ο μικρότερος στο σπίτι μου, 
συνήθιζα να συγκρίνω την ηλικία μου με μικρότερους, οπότε ξαφνικά αισθανόμουν μεγαλύτερος· κάποιος 
άνθρωπος σε μεγάλη ηλικία. Τώρα, σχεδόν έξι χρόνια αργότερα, κατανοώ πως είμαι μικρός σε ηλικία, μα 
εκτιμώ το γεγονός αυτό και δεν ανυπομονώ να μεγαλώσω, όπως έκανα παλιά. Ο χρόνος δεν σταματάει ποτέ
· το ξέρω πλέον αυτό. ∆εν μου αρέσει όμως να το σκέφτομαι, πως μετράει αντίστροφα. Απλά μετράει. Θέλω 
να το χαρώ, να ζήσω μια ζωή με τα όλα της. Ο χρόνος δεν είναι χρήμα. Είναι πολύτιμος, όπως και το χρήμα. 
Μα είναι το μόνο πράγμα, που τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν. 

 
Μαριάννα Σεβιντικίδη 
Η έννοια του χρόνου και για μένα –όπως και για τον αφηγητή– στα οκτώ μου χρόνια, ήταν απλά ένας 
συμβολικός αριθμός, κάτι απολύτως ασήμαντο. Τίποτα παραπάνω! Θεωρούσα ότι ήταν ένα νούμερο που μας 

βοηθούσε να ορίσουμε την ηλικία μας, έτσι για να την ορίζουμε. Τότε ο 
χρόνος δεν μας ενδιέφερε και δεν τον καταλαβαίναμε, μιας και ήμασταν 
αφοσιωμένοι και χαμένοι στα παιχνίδια μας και το μόνο που μας 
απασχολούσε ήταν η διασκέδασή μας. Σήμερα, όμως –μετά από έξι περίπου 
ευχάριστα, ανέμελα, χρόνια γεμάτα με όμορφες αναμνήσεις– τα πράγματα 
αλλάζουν και ο χρόνος αρχίζει και μας γίνεται ολοένα και πιο αισθητός. 
Μεγαλώνοντας, οι υποχρεώσεις αυξάνονται, οι ανάγκες αλλάζουν και όλα 
αυτά κι αλλά πολλά –καλώς ή κακώς– μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε 
τον χρόνο και την ταχύτητα με την οποία περνάει. Καμιά φορά, μάλιστα, τον 
αισθανόμαστε τόσο έντονα, που πιεζόμαστε να προλάβουμε να κάνουμε 
όλα όσα θέλουμε μέσα σε μια μέρα. ∆υστυχώς τον χρόνο δεν μπορούμε 
να τον σταματήσουμε, αλλά μέσα μας, στην ψυχή μας, μπορούμε να 
κάνουμε μια στάση στην ηλικία που επιθυμούμε· και τότε νιώθουμε 
ευχάριστα κι ανέμελα… έστω για λίγο. Πρέπει με κάθε τρόπο να 
χαιρόμαστε την κάθε στιγμή! Ακόμα και στις πιο άσχημες στιγμές να 
βρίσκουμε τα θετικά στοιχεία και να προχωράμε. Η ζωή είναι μικρή και δεν 
μένει χρόνος για στεναχώριες! 

Μαριλένα Σκανδύλα 
Στα οχτώ μου χρόνια αντιλαμβανόμουν εντελώς διαφορετικά την έννοια του χρόνου, σε σχέση με το πώς 
την αντιλαμβάνομαι σήμερα. Τότε, με ενδιέφερε μόνο η συγκεκριμένη στιγμή· να περάσω όμορφα παίζοντας 
με τους φίλους μου. Ήμουν απαθής απέναντι στο αύριο, δεν έκανα σχέδια για το μέλλον, αλλά ακόμη κι αν 
έκανα, τα ξεχνούσα πολύ εύκολα. Αντίθετα, σήμερα αντιλαμβάνομαι τον χρόνο ως κάτι άπιαστο, που έρχεται 
και δεν πρόκειται να ξαναέρθει, γι’ αυτό και προσπαθώ να τον εκμεταλλευτώ. Πιο συγκεκριμένα, προσπαθώ 
να περνάω τον χρόνο μου δημιουργικά, ασχολούμενη με δραστηριότητες που με ενδιαφέρουν και με 
ξεκουράζουν, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκω να βρίσκομαι με αγαπημένα μου άτομα. Αυτό δεν σημαίνει ότι 
πάντα τα καταφέρνω, αλλά προσπαθώ. Η σύγκριση του τότε με το σήμερα μού δημιουργεί ανάμικτα 
συναισθήματα. Από τη μία στενοχωριέμαι που πολλές φορές σπατάλησα τον χρόνο μου σε ασήμαντα 
πράγματα, ενώ από την άλλη είμαι ευγνώμων γιατί μέσα σε αυτά τα έξι χρόνια που μεσολάβησαν έμαθα 
πολλά πράγματα, ασχολήθηκα με διάφορες δραστηριότητες και επέλεξα αυτές που μου ταιριάζουν και με 
ευχαριστούν, ενώ ακόμη, είχα την τύχη να γνωρίσω ενδιαφέροντα και σημαντικά, για μένα, άτομα. Τέλος, η 
ανεμελιά της ηλικίας των οχτώ μου χρόνων δεν συγκρίνεται με την ωριμότητα που έχω σήμερα, καθώς 
σήμερα μπορώ και βάζω στόχους και οργανώνω σχέδια για το μέλλον, ενώ ταυτόχρονα προσπαθώ ο 
χρόνος μου να κυλάει δημιουργικά. 

Άννα Σταμοπούλου 
Η έννοια του χρόνου είναι κάτι που πάντα απασχολούσε, απασχολεί και θα απασχολεί το μυαλό μου. Στα 8 
μου χρόνια δεν είχα ακόμη καταλάβει πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος, πως οτιδήποτε είναι στο παρελθόν 
δεν μπορεί να αλλάξει και ότι αυτά που φέρνει το μέλλον, δεν μπορώ να τα προβλέψω. Τώρα πια γνωρίζω. 
Έχω μάθει να ζω κάθε λεπτό, γελώντας και κάνοντας αυτά που θέλω, γιατί ο χρόνος κυλάει. Κυλάει και δεν 
γυρνάει πίσω. Τον χρόνο δεν πρέπει να τον βλέπουμε σαν εχθρό μας, αλλά 
ως κίνητρο να ζούμε την κάθε μέρα. 

Ελίνα Τάμπου 
Όταν ήμουν οχτώ χρόνων, δεν καταλάβαινα τον χρόνο· το μόνο που με 
ένοιαζε ήταν το παιχνίδι. Χωρίς να το καταλάβω, τα χρόνια πέρασαν και 
έφτασα στο σήμερα, έχοντας περάσει διάφορα στάδια και συλλέγοντας 
όμορφες εμπειρίες με ξεχωριστούς ανθρώπους. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι 
ο χρόνος περνάει... περνάει γρήγορα, γι’ αυτό πρέπει να ζούμε την κάθε 
στιγμή. 

Βασιλική Τζιτζή 
Όταν ήμουν οχτώ χρονών, δεν είχα αντιληφθεί την έννοια του χρόνου· 
δηλαδή, δεν καταλάβαινα πόσο γρήγορα περνούσε. Ενώ τώρα σκέφτομαι 
πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε και μου φαίνονται σαν χθες. Ο χρόνος 
περνάει πολύ γρήγορα, γι’ αυτό πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή. 

Χωρίς τίτλο
1920-21. Κάρβουνο, παστέλ

και μολύβι σε χαρτί
17.8×13.4 cm

Χωρίς τίτλο
Περ. 1917. Μολύβι σε χαρτί

11×9 cm



Αναζητώντας τον χαμένο(;) χρόνο 
της παιδικής μας ηλικίας 

∆ανάη Καμπερίδη, Μιλτιάδης Παπαλεξανδρής, Φίλιππος Πρωτοφανούσης, Γιάννης Ρεφανίδης,  
Μαριάννα Σεβιντικίδη, Μαριλένα Σκανδύλα, Άννα Σταμοπούλου, Ελίνα Τάμπου, Βασιλική Τζιτζή,  

Σταύρος Τοκμακίδης, Γιάννης Τούλιος, Πασχαλία Τουτζιάρη, Βάλια Τσιρά, Αλεξάνδρα Τσίντογλου,  
Χρήστος Τσίτος, Σύλια Φλώρου, Ιωάννα Χαρίσκου 

∆ανάη Καμπερίδη 
Όταν ήμουν 8 χρονών, πίστευα πως ο χρόνος είναι ασήμαντος και αδιάφορος, καθώς νόμιζα πως μπορούσα 
να τον αντιστρέψω και να ζήσω κάποιες στιγμές ξανά και ξανά. Σήμερα όμως, στην ηλικία σχεδόν των 14 
χρονών, πιστεύω πως ο χρόνος μας είναι πολύτιμος και γι’ αυτό πρέπει να εκμεταλλευόμαστε την κάθε στιγμή 
γιατί είναι μοναδική. Η ζωή μας είναι αρκετά μικρή για να την σπαταλάμε σκεπτόμενοι τα εμπόδια που 
βρίσκονται μπροστά μας. Πρέπει λοιπόν να την απολαμβάνουμε, καθώς θα τη ζήσουμε μόνο μία φορά! 

Μιλτιάδης Παπαλεξανδρής 
Ο χρόνος είναι ένα πολύ σημαντικό και μυστηριώδες ζήτημα, το οποίο δεν θα σταματήσει να απασχολεί, κατά 
τη γνώμη μου, τους ενήλικες και όχι τόσο τα μικρά παιδιά. Προσωπικά, από τη δική μου εμπειρία στην παιδική 
και αθώα ηλικία των 8 χρονών, μετρούσα τις ώρες και τον χρόνο σε παιχνίδια, φίλους και τηλεόραση. Έβλεπα 
τον χρόνο σαν κάτι ασταθές, που δεν είναι πάντα το ίδιο, που κάθε φορά αλλάζει ανάλογα με το τι σε 
απασχολεί εκείνη την ώρα. Για παράδειγμα, όταν αναγκαζόμουν –παρόλο που είχα ακόμα όρεξη για παιχνίδι– 
να κοιμηθώ, ο χρόνος περνούσε βαρετά και αργά, πολύ αργά. Ενώ, όταν ερχόταν η ώρα που θα βρισκόμουν 
με τους φίλους μου για να παίξουμε, τότε ο χρόνος περνούσε διαφορετικά. Ήταν σαν να προσπαθούσε να 
χαλάσει εκείνη την χαρούμενη στιγμή με τους φίλους μου και έκανε επίτηδες γρήγορα. Θυμάμαι πως ποτέ δεν 
προλαβαίναμε να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι μας· και αυτό εξαιτίας του χρόνου. Αντίθετα σήμερα στην ηλικία 
των 14 χρονών, ο χρόνος είναι οι στιγμές που φεύγουν και δεν γυρνάνε πίσω, γιατί τον χρόνο δεν μπορείς 
να τον αλλάξεις, πάρα μόνο να τον αποδεχτείς ως έχει, και να περάσεις καλά τη ζωή σου κυνηγώντας τα 
όνειρα σου προτού είναι αργά. Είμαι σίγουρος πως, όσο μεγαλώνω, θα αλλάξω πολλές φορές άποψη για τον 
χρόνο, αλλά ένα είναι σίγουρο: ποτέ δεν θα μπορέσω να αλλάξω τον χρόνο. 

Φίλιππος Πρωτοφανούσης  
Αρχικά, όταν ήμουνα μικρός, τον χρόνο δεν τον έπαιρνα τόσο στα σοβαρά. ∆εν ήταν κάτι ξεχωριστό για 
εμένα και νόμιζα ότι αυτές οι στιγμές που ζούσα, θα τις ξαναζήσω και άλλες φορές στη ζωή μου. Τώρα, πλέον 
όντας έφηβος, έχω καταλάβει ότι ο χρόνος περνάει και δεν γυρίζει πίσω. Για αυτό προσπαθώ κάθε μέρα που 
περνάει, να τη ζω στο έπακρο και να περνάω την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία μου. 

Γιάννης Ρεφανίδης 
Όταν ήμουν οχτώ χρονών, παρόλο που γνώριζα ότι ήμουν μικρός, καθώς ήμουν ο μικρότερος στο σπίτι μου, 
συνήθιζα να συγκρίνω την ηλικία μου με μικρότερους, οπότε ξαφνικά αισθανόμουν μεγαλύτερος· κάποιος 
άνθρωπος σε μεγάλη ηλικία. Τώρα, σχεδόν έξι χρόνια αργότερα, κατανοώ πως είμαι μικρός σε ηλικία, μα 
εκτιμώ το γεγονός αυτό και δεν ανυπομονώ να μεγαλώσω, όπως έκανα παλιά. Ο χρόνος δεν σταματάει ποτέ
· το ξέρω πλέον αυτό. ∆εν μου αρέσει όμως να το σκέφτομαι, πως μετράει αντίστροφα. Απλά μετράει. Θέλω 
να το χαρώ, να ζήσω μια ζωή με τα όλα της. Ο χρόνος δεν είναι χρήμα. Είναι πολύτιμος, όπως και το χρήμα. 
Μα είναι το μόνο πράγμα, που τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν. 

 
Μαριάννα Σεβιντικίδη 
Η έννοια του χρόνου και για μένα –όπως και για τον αφηγητή– στα οκτώ μου χρόνια, ήταν απλά ένας 
συμβολικός αριθμός, κάτι απολύτως ασήμαντο. Τίποτα παραπάνω! Θεωρούσα ότι ήταν ένα νούμερο που μας 

βοηθούσε να ορίσουμε την ηλικία μας, έτσι για να την ορίζουμε. Τότε ο 
χρόνος δεν μας ενδιέφερε και δεν τον καταλαβαίναμε, μιας και ήμασταν 
αφοσιωμένοι και χαμένοι στα παιχνίδια μας και το μόνο που μας 
απασχολούσε ήταν η διασκέδασή μας. Σήμερα, όμως –μετά από έξι περίπου 
ευχάριστα, ανέμελα, χρόνια γεμάτα με όμορφες αναμνήσεις– τα πράγματα 
αλλάζουν και ο χρόνος αρχίζει και μας γίνεται ολοένα και πιο αισθητός. 
Μεγαλώνοντας, οι υποχρεώσεις αυξάνονται, οι ανάγκες αλλάζουν και όλα 
αυτά κι αλλά πολλά –καλώς ή κακώς– μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε 
τον χρόνο και την ταχύτητα με την οποία περνάει. Καμιά φορά, μάλιστα, τον 
αισθανόμαστε τόσο έντονα, που πιεζόμαστε να προλάβουμε να κάνουμε 
όλα όσα θέλουμε μέσα σε μια μέρα. ∆υστυχώς τον χρόνο δεν μπορούμε 
να τον σταματήσουμε, αλλά μέσα μας, στην ψυχή μας, μπορούμε να 
κάνουμε μια στάση στην ηλικία που επιθυμούμε· και τότε νιώθουμε 
ευχάριστα κι ανέμελα… έστω για λίγο. Πρέπει με κάθε τρόπο να 
χαιρόμαστε την κάθε στιγμή! Ακόμα και στις πιο άσχημες στιγμές να 
βρίσκουμε τα θετικά στοιχεία και να προχωράμε. Η ζωή είναι μικρή και δεν 
μένει χρόνος για στεναχώριες! 

Μαριλένα Σκανδύλα 
Στα οχτώ μου χρόνια αντιλαμβανόμουν εντελώς διαφορετικά την έννοια του χρόνου, σε σχέση με το πώς 
την αντιλαμβάνομαι σήμερα. Τότε, με ενδιέφερε μόνο η συγκεκριμένη στιγμή· να περάσω όμορφα παίζοντας 
με τους φίλους μου. Ήμουν απαθής απέναντι στο αύριο, δεν έκανα σχέδια για το μέλλον, αλλά ακόμη κι αν 
έκανα, τα ξεχνούσα πολύ εύκολα. Αντίθετα, σήμερα αντιλαμβάνομαι τον χρόνο ως κάτι άπιαστο, που έρχεται 
και δεν πρόκειται να ξαναέρθει, γι’ αυτό και προσπαθώ να τον εκμεταλλευτώ. Πιο συγκεκριμένα, προσπαθώ 
να περνάω τον χρόνο μου δημιουργικά, ασχολούμενη με δραστηριότητες που με ενδιαφέρουν και με 
ξεκουράζουν, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκω να βρίσκομαι με αγαπημένα μου άτομα. Αυτό δεν σημαίνει ότι 
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Άννα Σταμοπούλου 
Η έννοια του χρόνου είναι κάτι που πάντα απασχολούσε, απασχολεί και θα απασχολεί το μυαλό μου. Στα 8 
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ως κίνητρο να ζούμε την κάθε μέρα. 

Ελίνα Τάμπου 
Όταν ήμουν οχτώ χρόνων, δεν καταλάβαινα τον χρόνο· το μόνο που με 
ένοιαζε ήταν το παιχνίδι. Χωρίς να το καταλάβω, τα χρόνια πέρασαν και 
έφτασα στο σήμερα, έχοντας περάσει διάφορα στάδια και συλλέγοντας 
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ο χρόνος περνάει... περνάει γρήγορα, γι’ αυτό πρέπει να ζούμε την κάθε 
στιγμή. 

Βασιλική Τζιτζή 
Όταν ήμουν οχτώ χρονών, δεν είχα αντιληφθεί την έννοια του χρόνου· 
δηλαδή, δεν καταλάβαινα πόσο γρήγορα περνούσε. Ενώ τώρα σκέφτομαι 
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Χωρίς τίτλο
1920-21. Κάρβουνο, παστέλ

και μολύβι σε χαρτί
17.8×13.4 cm

Χωρίς τίτλο
Περ. 1917. Μολύβι σε χαρτί

11×9 cm



Σταύρος Τοκμακίδης  
Όταν ήμουν 8 χρονών, ο χρόνος φαινότανε πολύ αόριστος. Κάποιες φορές κυλούσε αργά, βασανιστικά αργά, 
και άλλες υπερβολικά γρήγορα. Τώρα, μου φαίνεται πώς τότε ο χρόνος τότε κυλούσε με κανονική ταχύτητα και 
πως επιταχύνει όσο περνάνε τα χρόνια, γεγονός που με κάνει να στεναχωριέμαι και να αγχώνομαι. 

Γιάννης Τούλιος 
Όταν ήμουν 8 χρονών, δεν αντιλαμβανόμουν και πολύ τον χρόνο. Οι μόνες φορές που τον καταλάβαινα, ήταν 
όταν περίμενα να τελειώσουν οι γονείς μου τη δουλειά τους, ώστε να παίξουμε μαζί ή να με πάνε σε κάποιο 
πάρτι ή στην παιδική χαρά. Τώρα αντιλαμβάνομαι τον χρόνο πολύ 
περισσότερο. Ο χρόνος αργεί να περάσει περιμένοντας να τελειώσω το 
σχολείο, να τελειώσω τα καθήκοντα που έχω, ώστε να μπορέσω να κάνω 
αυτά που μου αρέσουν· δηλαδή, να ακούσω μουσική, να δω αυτά που μου 
αρέσουν στο Youtube ή να παίξω τα παιχνίδια μου μόνος ή με τους φίλους 
μου. 

Πασχαλία Τουτζιάρη 
Όταν ήμουν οχτώ χρονών, δεν αντιλαμβανόμουν ότι ήμουν τόσο μικρή και 
ένιωθα πως ο χρόνος κυλούσε πολύ αργά. Αισθανόμουν μεγάλη. Βαριόμουν 
πολύ πιο εύκολα και ανυπομονούσα να τελειώσω τα μαθήματά μου για να 
παίξω. Αντίθετα σήμερα πιστεύω πως το οχτώ είναι ένας πολύ μικρός 
αριθμός και έχω πολλά ακόμα να ζήσω. Τώρα έχω καταλάβει ότι πρέπει να 
απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή. 

Βάλια Τσιρά 
Ο χρόνος είναι περίεργο φαινόμενο. Η σχετικότητά του έχει προβληματίσει 
πολλές διάσημες προσωπικότητες και μαζί με αυτές κι εμένα, διότι όταν 
θέλεις να περάσει δεν περνά, ενώ αντίθετα όταν δεν θέλεις να περάσει 
περνά. Ωστόσο έχω παρατηρήσει ότι, όσο μεγαλώνω, τον αντιλαμβάνομαι 
διαφορετικά. Τον βλέπω να κυλάει γρηγορότερα, τις περισσότερες φορές 
τουλάχιστον. Για παράδειγμα, θυμάμαι ότι ο δρόμος Θεσσαλονίκη-Χαλκιδική 
μου φαινόταν σαν να έχω χάσει δύο χρόνια από τη στιγμή που φύγαμε μέχρι 
τον τελικό προορισμό, ενώ τώρα σχεδόν δεν τον καταλαβαίνω. Πιστεύω ότι 
έχει να κάνει με την ανυπομονησία που κυριαρχεί στις καρδιές των μικρών 
παιδιών για το ποια θα είναι η επόμενη τους περιπέτεια. Όπως και να έχει, 
πάντως, ο χρόνος κυλά και πίσω δεν γύρνα, οπότε πρέπει να 
εκμεταλλευτούμε κάθε στιγμή. 

Αλεξάνδρα Τσίντογλου 
Όταν ήμουν οχτώ χρονών, πίστευα πως ήμουν αρκετά μεγάλη για να πάρω αποφάσεις για τη ζωή μου, η οποία 
δεν είχε αρχίσει να ρέει ακόμη κανονικά. Σήμερα καταλαβαίνω πως δεν ήμουν ικανή να σκεφτώ ορθά, καθώς 
ήμουν ακόμη ένα παιδί της τρίτης ∆ημοτικού που ακόμη μάθαινε πώς να μιλά. Οι σκέψεις μου αυτή τη στιγμή 
είναι πολύ διαφορετικές από όταν ήμουν οχτώ χρονών, καθώς η μόνη μου έγνοια τότε ήταν το παιχνίδι και 
τίποτα δεν ήταν πιο σημαντικό από αυτό.  

Χρήστος Τσίτος 
Όταν ήμουν οχτώ χρονών, πήγαινα τρίτη δημοτικού. Ο χρόνος κυλούσε πιο αργά σε σχέση με τώρα, καθώς 
δεν είχα βρει τα ενδιαφέροντά μου και ούτε είχα τόσες πολλές υποχρεώσεις. Το μόνο πράγμα που με ένοιαζε, 
ήταν να περάσω καλά με τους φίλους μου. Μεγαλώνοντας, οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν και το σχολείο έχει 
περισσότερες απαιτήσεις. Έτσι έμαθα να διαχειρίζομαι τον χρόνο μου, ώστε να προλαβαίνω να τα κάνω όλα.  

Σύλια Φλώρου 
Σε σχέση με τώρα, ο οκτάχρονος εαυτός μου αντιλαμβανόταν τον χρόνο πολύ διαφορετικά. Ας αρχίσουμε 
λέγοντας ότι σε μια τέτοια ηλικία δεν είχα ανακαλύψει ακόμη τα ενδιαφέροντά μου, με αποτέλεσμα ο χρόνος 
να περνάει αρκετά αργά. Εκτός αυτού, ως παιδί ανυπομονούσα να μεγαλώσω, να γίνω έφηβη και να μπορώ να 
κάνω «μεγαλίστικα» πράγματα. Όμως, όντας παιδί, δεν είχα κατανοήσει καλά την έννοια του χρόνου, εφόσον 

Χωρίς τίτλο
1920. Μελέτη για σύνθεση που
βρίσκεται σήμερα στην Κρατική
Πινακοθήκη Τρετιακόφ, Μόσχα 

(Λάδι
σε καμβά. 73×39). Μολύβι, 

ακουαρέλα
και γκουάς σε χαρτί

17.1×11.2 cm

Χωρίς τίτλο
1920. Χρωματιστό μολύβι σε χαρτί

18×13.3 cm

Χωρίς τίτλο
1920. Χρωματιστό μολύβι σε χαρτί

18×13.3 cm
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δεν μου είχε ζητηθεί να μάθω να τον αξιοποιώ «σωστά». Αντιθέτως, τώρα πια ως μαθήτρια γυμνασίου έχω 
βρει αρκετά ενδιαφέροντα, τα οποία συμβάλλουν στο γοργό πέρασμα του χρόνου. Επίσης, έχω καταλάβει 
πια πόσο ανόητη ήμουν, που το μόνο που με ενθουσίαζε ήταν να μεγαλώσω. Γιατί, τώρα που κοιτάω πίσω με 
μια στοίβα καθηκόντων δίπλα μου, μετανιώνω. Τα παιδικά χρόνια είναι μοναδικά και πολύτιμα και εγώ τα 
σπατάλησα... 

Ιωάννα Χαρίσκου 
Ο χρόνος στην ηλικία των οχτώ ετών περνούσε γρήγορα όταν ήμασταν με φίλους, μιλούσαμε με την 
οικογένειά μας ή ακόμα παίζαμε διάφορα παιχνίδια με τα αδέρφια μας. Αργά ο χρόνος περνούσε μόνο 
όταν ήμασταν μόνοι μας, δίχως να έχουμε με τι να ασχοληθούμε. Τότε, καλά-καλά δεν γνωρίζαμε την 
έννοια του χρόνου. Θεωρούσαμε πως ήταν μια απλή λέξη, όπως όλες οι υπόλοιπες. Σήμερα πλέον, 
δεκατεσσάρων σχεδόν χρονών, έχουν περάσει από τότε έξι γεμάτα, χαρούμενα χρόνια. Είμαι πολύ 
μεγαλύτερη και περνάω, καθώς και αντιλαμβάνομαι, τον χρόνο διαφορετικά. Ο χρόνος κυλάει γρήγορα 
σαν ένα ρυάκι. Τρέχει και δεν σταματά ποτέ. ∆ιαβάζοντας το βιβλίο μου, κάνοντας τις εργασίες μου, 
συζητώντας με τους συμμαθητές μου ή ακόμα και παρακολουθώντας μια σειρά, θα κοιτάξω το ρολόι μου και 
έκπληκτη θα συνειδητοποιήσω ότι έχουν περάσει ώρες ολόκληρες, ενώ εγώ νιώθω σαν να πέρασαν μόλις 
πέντε λεπτά! ∆υστυχώς, δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω ούτε φυσικά να τον σταματήσουμε, 
όπως σκεφτόμασταν στην παιδική μας ηλικία. Πολλοί αντιμετωπίζουν τον χρόνο σαν έχθρο τους, αλλά 
κάνουν μεγάλο λάθος. Έχω καταλάβει ότι πρέπει να προσαρμοστώ μαζί του, για να ζήσω μια πλούσια ζωή, 
γεμάτη με χαρούμενες στιγμές. Ο χρόνος περνάει γρήγορα και η ζωή είναι μικρή, γι’αυτό πρέπει να 
μαθαίνουμε από τα λάθη μας, να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας και, πάνω από όλα, να κρατάμε τις 
όμορφες αναμνήσεις και να εκτιμάμε την κάθε στιγμή. 
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πέντε λεπτά! ∆υστυχώς, δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω ούτε φυσικά να τον σταματήσουμε, 
όπως σκεφτόμασταν στην παιδική μας ηλικία. Πολλοί αντιμετωπίζουν τον χρόνο σαν έχθρο τους, αλλά 
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γεμάτη με χαρούμενες στιγμές. Ο χρόνος περνάει γρήγορα και η ζωή είναι μικρή, γι’αυτό πρέπει να 
μαθαίνουμε από τα λάθη μας, να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας και, πάνω από όλα, να κρατάμε τις 
όμορφες αναμνήσεις και να εκτιμάμε την κάθε στιγμή. 
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ΕΠΙΜΥΘΙΟ 

Η επίδραση, όμως, της ύπαρξής της στους γύρω της ήταν ανυπολόγιστη. Γιατί το γεγονός της 
παρουσίας του καλού στην ιστορία του κόσμου εξαρτάται εν μέρει από πράξεις μη ιστορικές. 

Και το ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο θα μπορούσαν να ήταν με εσένα και εμένα, 
οφείλεται σχεδόν κατά το ήμισυ σε εκείνους τους ανθρώπους, που έζησαν πιστά μια ζωή 
ανυποψίαστη στους πολλούς και τώρα αναπαύονται ήσυχοι σε χορταριασμένα μνήματα. 

George Eliot (Mary-Anne Evans), «Middlemarch, A Study of Provincial Life», William Blackwood and Sons 1871. 
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Η οδός «καθηγητού Νικολάου Παπαδάκη»  
αφηγείται τη δική της ιστορία…

Χαρίτων Τάσσης

«Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία…», ξεκίνησε χαμογελώντας ο «παππούς»* Αλέκος, 
ο επιστήθιος και αδελφικός φίλος του παππού μου, Χαρίτωνα Τάσση. Με προθυμία και 
συγκίνηση ο ενενήντα δύο ετών «παππούς» Αλέκος (Αλέξανδρος Παπαδάκης, ομότιμος 
καθηγητής Α.Π.Θ., γιος του Νικολάου Γ. Παπαδάκη) την Κυριακή, μετά το καθιερωμένο 
οικογενειακό τραπέζι, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις μου για την οδό «καθηγητού 
Νικολάου Παπαδάκη» στην περιοχή Βούλγαρη.

Έγειρε σκεπτικός στην πολυθρόνα του και ξεκίνησε την παλιά εκείνη τιμητική ιστορία για 
τον λαμπρό πατέρα του, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, φλογερό δάσκαλο 
επί Τουρκοκρατίας, μαχητή αρχαιολόγο, χαρισματικό πανεπιστημιακό και πατριώτη, 
πολέμιο της δικτατορίας του Μεταξά! Κι από αυτό το τελευταίο θα ξεκινήσουμε.

«Ήταν 26 Οκτωβρίου του 1937, στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
όταν η Θεσσαλονίκη γιόρταζε με μεγαλοπρέπεια την επέτειο των εικοσιπέντε χρόνων 
από την απελευθέρωσή της, παρουσία του Βασιλέως Γεωργίου του Β’ και του 
«Πρωθυπουργού», ας πούμε, του δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά. Ο πατέρας μου, Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου, εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας. Μεταξύ των υμνητικών 
αναφορών στη σπουδαιότητα της ημέρας, ο πατέρας μου καταφέρθηκε εναντίον των 
δικτατορικών καθεστώτων, στοχοποιώντας εμφανώς τον δικτάτορα! Ο Μεταξάς δεν 
είπε τίποτε εκείνη την ημέρα ενώπιον του κόσμου, αλλά μετά το τέλος της τελετής, τον 
ευχαρίστησε και φρόντισε να μάθει την ακριβή ηλικία του πατέρα μου και το πότε λήγει 
η θητεία του λόγω συνταξιοδότησης. Έμαθε ότι σε λίγα χρόνια γίνεται εξήντα πέντε 
χρονών, οπότε λήγει η θητεία του. Ο δικτάτορας, ανυπόμονος και εκδικητικός, αποφάσισε 
να συνταξιοδοτηθούν υποχρεωτικά και να αποχωρήσουν από την εργασία τους όλοι οι 
πανεπιστημιακοί από την ηλικία του πατέρα μου κι έπειτα. Εγώ ήμουν τότε μόλις εννέα 
ετών, αλλά η ιστορία αυτή έκανε πολύ μεγαλύτερη εντύπωση στην πανεπιστημιακή 
κοινότητα και στον λαό της Θεσσαλονίκης απ΄ ό,τι σε μένα τότε. Έτσι, με τη σύσταση της 
Φιλοσοφικής Σχολής το 1943, επιστρέφει στην πανεπιστημιακή έδρα του. 

Πολλά χρόνια αργότερα, όταν ήδη οι γονείς μας είχαν φύγει από τη ζωή (ο πατέρας 
μου πέθανε το 1945 σε ηλικία 71 ετών), μας ταχυδρομήθηκε ένας φάκελος από τον 
Δήμο Θεσσαλονίκης. Επρόκειτο για επίσημη κοινοποίηση της ομόφωνης απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου να ονομασθεί προς τιμήν του μία καινούργια διανοιχθείσα κεντρική 
οδός της πόλης μας σε «οδό καθηγητού Νικολάου Παπαδάκη», για τις υπηρεσίες που 
πρόσφερε στην παιδεία, την επιστήμη, την πατρίδα και τη δημοκρατία! Ιδιαίτερη μνεία 
έγινε στην περήφανη στάση του απέναντι στον δικτάτορα Μεταξά.». 

Πρόθυμα, χωρίς διακοπές και με χαρά ακουγόταν η φωνή του «παππού» Αλέκου και όλοι 
όσοι τον ακούγαμε στο σαλόνι, νιώθαμε τη σεμνή περηφάνια του γιου να μιλά να τον 
διάσημο, όσο και αγαπητό, πατέρα. Η συνέχεια ήταν αναμενόμενη: ερωτήσεις, έρευνα στο 

* Το «παππούς» χρησιμοποιείται για τον Αλέκο Παπαδάκη χάρη στην οικειότητα και τον θαυμασμό που 
έτρεφα γι’αυτόν, όταν ήμουν μικρό παιδί.
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διαδίκτυο μέχρι αργά το βράδυ, βιβλία κι επιστολές από τα συρτάρια του «παππού», 
σκανάρισμα της φωτογραφίας που έχει στο δωμάτιό του, τηλέφωνα για κάποιες 
επιπλέον διευκρινίσεις και απίστευτο ξάφνιασμα και θαυμασμός γι’ αυτήν την πολυσχιδή 
προσωπικότητα, που έδωσε το όνομά της σε μια οδό της πόλης μας.

Μιλώντας για μια οδό της πόλης, βρήκαμε στο δρόμο μας έναν πλούτο στοιχείων, μια 
πλούσια βιβλιογραφία, που μιλά για έναν ευφυή νεαρό Κρητικό, γεννημένο το 1874, που 
θα σπουδάσει με πάθος την αρχαία ελληνική γραμματεία, θα αποκτήσει τίτλους σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και σε Πανεπιστήμια της Γερμανίας, κοντά σε ηχηρά 
επιστημονικά ονόματα (Furtwangler, Wilamovitz κ.ά.), θα προκαλέσει σε μονομαχία νεαρό 
Γερμανό υποστηρικτή των ανθελληνικών θεωριών του Fallmerayer, θα μεταφράσει την 
Ιλιάδα και την Οδύσσεια σε λόγο έμμετρο, θα καταταγεί εθελοντής στους Βαλκανικούς 
πολέμους και θα υπηρετήσει με πάθος και κίνδυνο της ζωής του τη διάσωση των 
αρχαιοτήτων μας από την αρχαιοκαπηλία, τη μάστιγα της εποχής του. 

Είναι ο άνθρωπος που, μετά την κτηνωδία των Γερμανών να καταστρέψουν ιερόσυλα το 
εβραϊκό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης, θα περισώσει ταφικές πλάκες που προέρχονται 
από την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή και σήμερα φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο, όπου και τις παρέδωσε. Δάσκαλος επί τουρκοκρατίας στη Χίο, στην Κύπρο και 
στην Καισαρεία της Καππαδοκίας, Έφορος αρχαιοτήτων και πανεπιστημιακός δάσκαλος 
μεγάλων ονομάτων της ελληνικής διανόησης (Μανόλης Ανδρόνικος, Ιωάννης Θ. Κακριδής, 
Απόστολος Βακαλόπουλος, Φώτης Πέτσας κ.ά.) θα πει «όχι» στον πρωθυπουργό 
Ελευθέριος Βενιζέλο, όταν επίμονα του πρότεινε να τον διορίσει Διευθυντή στο Υπουργείο 
Παιδείας: «Ναι, κύριε πρόεδρε. Είμαι πιστός οπαδός σας και το γνωρίζετε αυτό, αλλά σε 
μερικά σημεία διαφωνώ με την εκπαιδευτική σας πολιτική. Αρνούμαι, λοιπόν, να αναλάβω 
τη θέση που μου προτείνετε.». Του απονεμήθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία το 
παράσημο του «Ταξιάρχου του Φοίνικος», ενώ από τη Γαλλία «Ο Σταυρός τάγματος 
Λεγεώνας της Τιμής». Ηθικός και ακέραιος πάντα, δεν νοιαζόταν ο ίδιος για την 
προσωπική του προβολή, όπως εξάλλου κι ο «παππούς» Αλέκος· σεμνός και μετρημένος, 
προτιμά να μην μιλά για τους προσωπικούς και οικογενειακούς του άθλους. Η ιστορία 
όμως, κάποιες φορές, δεν ξεχνά: Η ομώνυμη οδός στη Θεσσαλονίκη και η μαρμάρινη 
προτομή του στη γενέτειρά του, τις Βρύσες Ρεθύμνου, θα μιλούν για τον ξεχωριστό 
αυτόν άνθρωπο.

Αυτό που δεν γνώριζε ο «παππούς» μου για τον πατέρα του –και που εγώ χάρηκα 
πολύ, όταν το ανακάλυψα– ήταν πως στη μακρόχρονη διδακτική του πορεία υπήρξε και 
καθηγητής στο Αρσάκειο Αθηνών. Ο «προπάππος» μου, λοιπόν, είναι μέρος της ιστορίας 
του Σχολείου μου! 

Κάθε χρόνο οι μεγάλοι 
και διάσημοι οίκοι μόδας αποφασίζουν 

τα νέα ρούχα που θα επιβάλουν στον κόσμο. Αυτά 
που, σύμφωνα με τους εμπορικούς και κοινωνιολογικούς 

υπολογισμούς τους, θα έχουν την ευκολότερη και μεγαλύτερη 
αποδοχή, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα τους κανόνες του ωραίου ή, 

αλλιώς, τη μόδα. Και έτσι ξεκινούν τα προβλήματα στην κοινωνία και 
ειδικότερα στη νεολαία.

Αρχικά, να επισημάνουμε πως πολλά από τα ρούχα που προβάλλονται από τη 
μόδα, δεν απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά μόνο στους ενηλίκους. 

Αρκετά, όμως, ανήλικα κορίτσια ή –σε πιο σπάνιες περιπτώσεις– και αγόρια φοράνε 
ρούχα ενηλίκων, επειδή θέλουν να δείχνουν μεγαλύτερα και εντυπωσιακότερα. Οι συνέπειες 
μιας τέτοιας επιλογής στους ανήλικους έφηβους και έφηβες μπορεί να κυμαίνονται από 
την κοροϊδία των συμμαθητών και των συμμαθητριών τους ή και την απόρριψη, μέχρι τον 
θαυμασμό και την ανάδειξή τους σε fashion icon. Σε κάθε περίπτωση, η μόδα θα τα οδηγήσει 

σε ανισορροπία, δύσκολα διαχειρίσιμη στην ηλικία τους.
Η μόδα, επίσης, μας φέρνει αντιμέτωπους με το πρόβλημα της ομοιομορφίας και της μαζικοποίησης. 
Όταν η μόδα έχει αναδειχθεί σε κριτήριο αξιολόγησης για τους περισσότερους νέους ανθρώπους, 
το αποτέλεσμα είναι να την ακολουθούν όλοι πιστά και τυφλά. Έτσι, η μόδα γίνεται ο βέβαιος 
δρόμος εξομοίωσης όλων και εξάλειψης των προσωπικών μας χαρακτηριστικών και του 
ιδιαίτερου γούστου μας. Πολλές φορές, μάλιστα, φτάνουμε στο σημείο να κρύβουμε τα 
πραγματικά μας χαρακτηριστικά και να ντρεπόμαστε για αυτά. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
οδηγούνται πολλοί συνομήλικοί μας να νιώθουν καταπιεσμένοι και να ασφυκτιούν, με 

κίνδυνο μέχρι και να βυθιστούν στην κατάθλιψη.
Η καταπίεση που ασκούν οι τάσεις της μόδας, μπορούν να κάνουν την 

κοινωνία πιο απρόσωπη και πιο αφιλόξενη σε όποιον επιθυμεί να δείξει 
τον πραγματικό του εαυτό. Θεωρώ χρέος όλων μας, και ιδιαίτερα των 

εφήβων, να στηρίζουμε και να ενθαρρύνουμε όσους συνομηλίκους 
μας προσπαθούν να αναδείξουν την προσωπικότητά τους, 

μέσω της ιδιαίτερης εμφάνισής τους, και να μην 
υποτασσόμαστε πλήρως στις επιταγές 

της μόδας.

Οι τάσεις της μόδας  
και ο αντίκτυπός τους στους έφηβους

Κατερίνα Παπαδρόσου



διαδίκτυο μέχρι αργά το βράδυ, βιβλία κι επιστολές από τα συρτάρια του «παππού», 
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όμως, κάποιες φορές, δεν ξεχνά: Η ομώνυμη οδός στη Θεσσαλονίκη και η μαρμάρινη 
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Η οδύσσεια της μετακίνησης στην πόλη με λεωφορείο
Αθανασία Μπαλάση

Το κείμενο γράφτηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής στο μάθημα των Νέων 
Ελληνικών με διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα. Με αφορμή το χρονογράφημα του Εμμανουήλ 
Ροΐδη «Τα υαλοπωλεία» (1898), το οποίο αποτυπώνει με σατιρική και σαρκαστική διάθεση κάποια 
καθημερινά προβλήματα που αντιμετώπιζαν όσοι κινούνταν στο κέντρο της παλιάς Αθήνας, οι μαθητές 
και οι μαθήτριες κλήθηκαν να συντάξουν ένα κείμενο, στο οποίο θα παρουσιάζουν με ανάλογο ύφος 
ένα πρόβλημα της γειτονιάς ή της πόλης τους.

Ευτυχώς καταφέρνω μόλις μετά βίας να κρατηθώ από μια χειρολαβή, πριν προλάβω να χάσω, ως 
συνήθως, την ισορροπία μου από το απότομο φρενάρισμα του οδηγού του αστικού λεωφορείου, ενώ 
ταυτόχρονα εύχομαι να μπορούσα να κατέβω. Έλα, όμως, που μένω στο Πλαγιάρι και χρειάζομαι 
σχεδόν μια ώρα για να κατέβω στο κέντρο της πόλης. Οι γονείς μου, βλέπετε, δεν μπορούν να 
αναλαμβάνουν τον ρόλο του ταξιτζή κάθε τρεις και λίγο. Η αλήθεια είναι πως, κάθε φορά που πρέπει 
να πάρω το λεωφορείο, αισθάνομαι σαν σαρδέλα παστωμένη πλάι σε τόσες άλλες, καθώς ούτε μπορώ 
να κουνηθώ ούτε να ανασάνω.

Παρόλο που ζούμε στον 21ο αιώνα και θα περίμενε κανείς πως τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν 
εκσυγχρονιστεί, οι ελληνικές αστικές συγκοινωνίες σου δημιουργούν την εντύπωση πως βρίσκεσαι 
σε κάποιο άλλο χρονικό πλαίσιο. Δεν αμφιβάλλω πως θα ήταν ίσως ενδιαφέρον ένα ταξίδι στον 
χρόνο, για να πάρω μια γεύση από το μακρινό μας παρελθόν, αλλά αυτή η ιδέα δεν φαντάζει εξίσου 
ελκυστική, όταν βρίσκομαι στο λεωφορείο και βιάζομαι να συναντήσω τους φίλους μου στο κέντρο. 
Πατάω, λοιπόν, το πόδι μου όπου βρω κάποιο κενό χώρο, καθώς συνεχίζω να στριμώχνομαι μέσα 
στο πλήθος των επιβατών που ολοένα μεγαλώνει. Άνθρωποι που τρέχουν να προλάβουν τις δουλειές 
τους, ηλικιωμένοι με ψώνια στα χέρια, μαμάδες με μικρά παιδιά, νέοι σαν κι εμένα και μεγαλύτεροι 
ξεφυσούν και ασφυκτιούν σε μερικά τετραγωνικά. Το παλιό λεωφορείο τρίζει αγκομαχώντας, οι 
βιαστικοί και συχνά εξαγριωμένοι οδηγοί πατούν ασταμάτητα τις κόρνες των αυτοκινήτων τους, ενώ 
οι λακκούβες στον δρόμο κάνουν τη διαδρομή να μοιάζει με άθλο και τον τελικό προορισμό μας με 
παράδεισο. 

Μακάρι, όμως, να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα. Οι επιβάτες συμπεριφέρονται συχνά με αγένεια και 
αδιαφορία προς τους συνανθρώπους τους, χωρίς να δείχνουν το παραμικρό ίχνος ενσυναίσθησης. 
Κανείς δεν θα παραχωρήσει ευχαρίστως τη θέση του σε μια έγκυο γυναίκα ή σε μια ηλικιωμένη κυρία 
που κρατάει σφιχτά από το χέρι το εγγόνι της, για να μην πέσει. Ο καθένας, μόλις βρει κάποια 
κενή θέση, θα κοιτάξει να βολέψει τον εαυτό του σε ένα από τα άβολα καθίσματα του λεωφορείου, 
χωρίς να ενδιαφέρεται για τους γύρω του. Αυτή η συμπεριφορά μάς επιβεβαιώνει πως οι σύγχρονοι 
άνθρωποι έχουμε γίνει ατομιστές και εγωκεντρικοί. Για να μην αναφερθώ και σε άλλα πιο άβολα 
ή αμήχανα περιστατικά, που λαμβάνουν χώρα σε ένα λεωφορείο και μας προκαλούν αισθήματα 
ανασφάλειας και φόβου. 

Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να συντελεστεί μια αλλαγή είτε σε κρατικό επίπεδο είτε στη νοοτροπία 
των ανθρώπων. Μόνο τότε ο καθένας μας θα μπορεί να μετακινείται με άνεση και ασφάλεια και να 
απολαμβάνει την καθημερινή του διαδρομή, χωρίς εκνευρισμό και άγχος αν θα καταφέρει να φτάσει 
έγκαιρα στον προορισμό του. 

Βιβλιοκριτική 
«Ματωμένα Χώματα»* της Διδώς Σωτηρίου

Αλκμήνη Μπακαλιού 

Το βιβλίο «Ματωμένα Χώματα» της Διδώς Σωτηρίου είναι ένα συγκλονιστικό 
ρεαλιστικό μυθιστόρημα που περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη 
Μικρασιατική καταστροφή μέσα από τα μάτια ενός νεαρού αγρότη, εμπόρου και 
φαντάρου, του Μανώλη Αξιώτη, με καταγωγή από το χωριό Κιρκιντζέ της Μικράς 
Ασίας.

Ο πατέρας του Αξιώτη, τον έστειλε στη Σμύρνη, ώστε από αγρότης να γίνει έμπορος. 
Έπειτα από κάποια χρόνια ο ήρωας επιστρατεύτηκε και μεταφέρθηκε στην Άγκυρα, 
στα τάγματα εργασίας, γνωστά ως «Αμελέ Ταμπουρού». Ο ίδιος και οι σύντροφοί 
του ταλαιπωρήθηκαν από τις αρρώστιες, τις κακουχίες, τους θανάτους και τον 
υποσιτισμό. Με το τέλος του πολέμου κατάφερε να επιστρέψει στο χωριό του και 
άρχισε να φτιάχνει τη ζωή του. Όμως, σύντομα τον έστειλαν στο μέτωπο του Αφιόν 
Καραχισάρ το 1922, από όπου βρέθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Αφού 
ανάρρωσε, γύρισε πάλι στον πόλεμο, μέχρι που διαλύθηκαν τα στρατεύματα και 
έφτασε με τρένο στη Σμύρνη. Εκεί συνάντησε τους δικούς του. Την επομένη, όταν οι 
Τούρκοι έβαλαν φωτιά στη Σμύρνη, δημιουργήθηκε μία φάλαγγα αποτελούμενη από 
τον Αξιώτη, τον αδερφό του και πολλούς άλλους άντρες. Περπατούσαν χιλιόμετρα 
χωρίς φαγητό και νερό και οι Τούρκοι σκότωναν επιτόπου όποιον αντιστέκονταν. 
Ο Μανώλης κατάφερε να ξεφύγει με έναν σύντροφό του και μετά από αμέτρητες 
δυσκολίες κατέφυγαν στη Σάμο. 

Γενικότερα, με ενδιαφέρουν πολύ τα μυθιστορήματα που είναι βασισμένα σε 
πραγματικά ιστορικά γεγονότα, γιατί αφηγούνται με απλό και κατανοητό τρόπο 
σημαντικές πτυχές της ιστορίας ιδωμένες από μία διαφορετική οπτική γωνία. Στο 
συγκεκριμένο βιβλίο, η υπόθεση ξεδιπλώνεται μέσα από την αφήγηση του ίδιου του 
Μανώλη Αξιώτη, ο οποίος αναφέρεται τόσο στους διωγμούς των Τούρκων κατά των 
Ελλήνων όσο και στις καταστροφές που προκάλεσαν οι Έλληνες στους Τούρκους. 
Έτσι, γίνεται εμφανές πως κανένα έθνος δεν είναι τέλειο και πως η φρίκη του πολέμου 
επηρεάζει και τις δύο πλευρές. Μάλιστα, η χαρακτηριστική φράση του Αξιώτη, «Θηρίο 
είν’ ο άνθρωπος», περιγράφει όχι μόνο πόσα μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος αλλά 
και πόσα φριχτά μπορεί να πράξει. Επίσης, το βιβλίο αιχμαλωτίζει τον αναγνώστη 
με την ωμότητα με την οποία παρουσιάζει τα γεγονότα, αποφεύγοντας κάθε είδους 
εξωραϊσμό. Τέλος, είναι ένα αξιόλογο βιβλίο που προσφέρει μία πολυδιάστατη εικόνα 
των γεγονότων με κατάλληλο ύφος και πλούσιο λεξιλόγιο. 
*«Ματωμένα Χώματα» της Διδώς Σωτηρίου, εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα 2009, σ. 395
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Βιβλιοκριτική 
«Ματωμένα Χώματα»* της Διδώς Σωτηρίου

Αλκμήνη Μπακαλιού 
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Ασίας.

Ο πατέρας του Αξιώτη, τον έστειλε στη Σμύρνη, ώστε από αγρότης να γίνει έμπορος. 
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των γεγονότων με κατάλληλο ύφος και πλούσιο λεξιλόγιο. 
*«Ματωμένα Χώματα» της Διδώς Σωτηρίου, εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα 2009, σ. 395



Πάντα φεύγει
πάντα έρχεται

ποτέ όμως δε μένει.

Την ψάχνεις παντού
μέσα σου

έξω απ’ τα όνειρά σου
ποτέ όμως δε μένει.

Με απόγνωση,
φωνάζεις

την ελπίδα που
ποτέ όμως δε μένει.

Το ποίημα γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας,  
με διδάσκουσα την Ειρήνη Παπαδοπούλου, και πήρε το 3ο Βραβείο στην κατηγορία 
«Ποίηση» των 14ων Αγώνων Λόγου και Τέχνης με θέμα «Μόνον τ’απαραίτητα».

Άφαντη ελπίδα
Δέσποινα Μπάτσιου

2ο Βραβείο στην κατηγορία «Φωτογραφία» των 14ων Αγώνων Λόγου και Τέχνης 
με θέμα «Μόνον τ’απαραίτητα».  

Βιβλίο
Νίκη Καρκαλή
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Επίκληση στην ειρήνη
Αλκμήνη Μπακαλιού

Χορεύεις μες στα όνειρά σου μόνη,
χαρούμενη και ξένοιαστη σα φύλλο.

Στο αεράκι κάτω απ’ τον ήλιο
άνοιξη ανθίζεις, μη με λησμόνει.

Και ξάφνου μαύρος ουρανός σκεπάζει
πέπλο σα σκοτάδι ζοφερό χώρα
κοντινή καλύπτει. Ήρθε η ώρα

και η πόλη σαν κόλαση φαντάζει.

Καρδιά σφιχτή, ακίνητ’είσαι τώρα
δίχως χορό, όνειρα και ζωντάνια

το βλέμμα παγωμένο, θα’ρθει μπόρα.

Η ψυχή σου στραμμένη στα ουράνια
να επιστρέψει λευκό περιστέρι
μ’εσένα ζωή κι αγάπη να φέρει.

Θάλασσα
Δημήτρης Μπόσκου

Της θάλασσας το χρώμα σκοτεινό
τρικυμία τριγύρω φέρνει,

μα η σκέψη μες στη μνήμη γέρνει
κι ας είναι το ταξίδι μακρινό.

Βουβή αντάρα στο κύμα μένει.
Σκαρί βαρύ αντάμωμα βυθού θωρεί,
μα η καρδιά μου στέκει κι απορεί,

καθώς το φινιστρίνι θόλωσε από την ταραχή.

Βλέμμα θολό, μα βλέπει μες στην αχλύ
της ρότας μονοπάτι ακολουθεί
και της ψυχής πυξίδα ψάχνει.

Αη Νικόλα κάνε μια ευχή
στο φως του φάρου να διαβώ

το άσπρο του ουρανού να ξαναδώ.

Τα σονέτα γράφτηκαν ως εργασίες δημιουργικής γραφής στο μάθημα  
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, που δίδαξε η φιλόλογος Ελένη Κόντα.

Υπόμνησις
Χριστίνα Καπίταλη

Αμαρτάνουμε και ζούμε με συμβάσεις,
αφήνοντας πίσω ό,τι πραγματικά μας λείπει.

Άραγε, όταν θα έχουμε πιει το νερό της λήθης,
θα αναρωτηθούμε για τις πράξεις μας;

Ο κόσμος τρέχει και πολλοί ξεχνούν να αγαπούν
και θυμώνουν, όταν η θεά Νέμεσις τους τιμωρεί,

θυμίζοντάς τους πως η ζωή είναι μικρή.
Γιατί πολλοί φεύγουν, ενώ ακόμα προσπαθούν;

Κι όταν θυμούνται, θρηνούν και πάλι.
Δεν τους έταξε κανείς έτσι τον κόσμο,

γεμάτο μίσος και διχασμό.

Αν δεν μπορείς να ζήσεις, τότε κλείσε τα μάτια,
για να μην ζηλέψεις αυτούς που κυνηγούν τα όνειρά τους,

ενώ εσύ έχεις συμβιβαστεί.
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Το διήγημα της Μακρίνας Σαββουλίδου, που συντάχθηκε κατά τη διάρκεια της περσινής 
καραντίνας,  διακρίθηκε σε διαγωνισμό δημιουργικής γραφής με θέμα “Stories for Survival 
2021”, τον οποίο διοργάνωσε ο βρετανικός οργανισμός “Explorers Against Extinction”.

“Run!”, a familiar voice sounded in the distance. Its sharp, piercing echo filled the blue sky as a dazzling light 
suddenly appeared. So close, yet so far. A gust of wind started sweeping the fine dust of the desert. It was 
relentlessly drifting everything on its brittle path as it approached me. Before I realized it, a man I once knew 
appeared like a moon, timidly emerging in a sky full of clouds. He was one of us. In his frantic, panic-stricken 
look, I could see despair and sorrow. Ι was flustered. 

And all my life flashed before my blurry eyes. I remem-
bered our clumsy huts, constructed in all the areas we 
passed; even upon trees in order to escape the Hunters. 

I remembered my deceased friends, victims of gunshots. As they were left behind, their bodies were the only 
prey for the vultures. I remembered my father, who had to abandon his own wife when she died. I remembered 
myself, struggling alone to dig her grave. Then, I remembered the missile going through my left leg and the 
hysterical terrified crowd, evacuating the area in haste. Being left behind, I was trying to scream for them to 
come back, but no voice would come out. 

I was alive, but they were leaving without me. All the stories about the Hunters crossed my mind. Would they 
kill me as if I were a mere animal, like they did to thousands of us? So many incoherent thoughts, only half an 
hour after they departed. But then, how could I save myself? Do I even deserve salvation?

I feel grief, only because I will never be able to spread the truth! They thought we were nothing special. That 
we didn’t love or care. That we were mistreating and ignoring other existences to ensure our survival. That we 
would only obey primitive instincts. But then, why did that man leave the others, who should be seeking for 
shelter, only to find me? They must have been wrong about all of us.

This whole time I’ve been believing there were no humans on Earth. But now, watching this desperate face 
–supposed to warn me but actually being burned with me amid the explosion– I come to realize that there is 
no world without humans. This man decided to come back for me, while the others were looking for a secure 
place! This man sacrificed his safety to ensure that I wouldn’t fall into hostile callous hands. This man was and 
will forever be human. Because it is our own nature to love, regardless.

A World Without Humans
Makrina Savvoulidou
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