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Η ακροδεξιά στη Βουλή
Του Παρατηρητή μας
Σε εποχές βαθιάς πολιτικοκοινωνικής κρίσης,
όπως αυτή που βιώνει σήμερα η ελληνική
κοινωνία, οι πολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και ευνοούν τα άκρα. Κακά τα ψέματα μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών
της 6ης Μαΐου ο κανόνας επιβεβαιώθηκε
με την πανηγυρική είσοδο της Χρυσής Αυγής στο ελληνικό κοινοβούλιο, που πραγματοποιήθηκε, αφενός λόγω του μεταναστευτικού και αφετέρου εξαιτίας της μηδαμινής ενημέρωσης των πολιτών γύρω
από τις αρχές και την ηγεσία της εν λόγω
παράταξης.
Το εξωπραγματικό 6,97% έναντι 0,5%
των εκλογών του 2009, ποσοστό που κατέταξε τη Χρυσή Αυγή 6ο κόμμα στην ελληνική Βουλή και έδωσε ένα κραυγαλέο χαστούκι στη χώρα που θεμελίωσε το δημοκρατικό πολίτευμα, δείχνει το πόσο αγανακτισμένος είναι όχι μόνο ο χρυσαυγίτης
που έδωσε και το ’09 την ψήφο του, αλλά
και το σύνολο του εκλογικού σώματος που
έδωσε στην εθνικιστική παράταξη τυφλή
ψήφο εμπιστοσύνης.
Κατά τη διάρκεια όμως της ομιλίας του
προέδρου της Χρυσής Αυγής κ. Μιχαλολιάκου το βράδυ της 6ης Μαΐου, όλοι είχαν

την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το
πραγματικό πρόσωπο της παράταξης. Ο
ίδιος άνθρωπος, στο περιοδικό «Χρυσή

Αυγή», τεύχος 26 (Μάιος 1987), δήλωνε
τότε την αδιαφορία του για το ελληνικό
κοινοβούλιο και αρνούνταν τη δημοκρατία

(παραθέτω αυτούσιο το κομμάτι από το
άρθρο): «Δεν έχουμε σκοπούς πολιτικάντικους, ούτε και υποφέρουμε από το άγχος
της κοινοβουλευτικής παρουσίας, δεν αναζητούμε μια θέση κάτω από τον ήλιο της
δημοκρατίας, αρνούμεθα τη δημοκρατία,
αρνούμεθα την αρχή της πλειοψηφίας,
αρνούμεθα την πολιτική του marketing και
παραμένουμε πιστοί, σήμερα που όλοι γίνανε άπιστοι, παραμένουμε πιστοί στα οράματα της Εθνικοσοσιαλιστικής Ιδέας».
Υπεύθυνος για την είσοδο της Χρυσής
Αυγής στη Βουλή είναι ο ίδιος λαός που κατακρεουργήθηκε από τους ΝΑΖΙ του Χίτλερ
στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ιστορικά χωριά όπως το Δίστομο, που κυριολεκτικά αφανίστηκε από τους χιτλερικούς,
τώρα δίνει 12% στην παράταξη που πρεσβεύει τις ίδιες και απαράλλαχτες ιδέες της
Νέας Ευρώπης του χιτλερικού οράματος.
Είναι αλήθεια ότι ο ελληνικός λαός έχει
κάνει χιλιάδες ιστορικά λάθη στην πορεία
του. Το τελευταίο έχει ξεπεράσει κάθε
προηγούμενο. Με τις επαναληπτικές εκλογές οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία
να αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό, κάτι το
οποίο επιβάλλεται επιτακτικά. Η δημοκρατία νοσεί, η λύση βρίσκεται στα χέρια
του λαού.

Πατριωτισμός – Εθνικισμός
Του Φαίδωνα Ανδριόπουλου

Ο πατριωτισμός με τον εθνικισμό είναι δύο
έννοιες, οι οποίες πολλές φορές συγχέονται
ή ταυτίζονται λανθασμένα. Θεωρώ ότι ο
πατριωτισμός είναι η ιδιαίτερη σχέση του
ανθρώπου με τον τόπο καταγωγής του.
Αυτή η σχέση, αναλόγως με τον άνθρωπο,
είναι άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο στενή και εκδηλώνεται ως μια μορφή
αγάπης, την οποία πολλές φορές δεν κατανοούμε αν δεν υπάρχει η έννοια της νοσταλγίας. Είναι γεγονός ότι από την Ομηρική Οδύσσεια, μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή υπάρχουν ιστορίες στις οποίες
εκδηλώνεται αυτή η ιδιαίτερη αγάπη. Η
μόνη ειδοποιός διαφορά μεταξύ του παρελ-

θόντος και του παρόντος είναι ότι πλέον η
γη δεν αποτελεί γέφυρα για την ένωση των
ανθρώπων που την κατοικούν σε κοινούς
σκοπούς και επιδιώξεις. Τα τότε όρια του
κόσμου ήταν διαφορετικά, τώρα μας χαρακτηρίζει η παγκοσμιοποίηση, ο άνθρωπος
είναι πλέον άτομο και όχι ομάδα. Αυτός
είναι και ο λόγος που πολλές φορές αυτή η
λέξη, «πατριώτης», ακούσια ή εκούσια παρερμηνεύεται, με αποτέλεσμα να υπάρχει
μια προκατάληψη εναντίον της έννοιας
που πρεσβεύει.
Από την άλλη πλευρά, ο εθνικισμός είναι
μία πιο περίπλοκη έννοια, μιας και δεν περιλαμβάνει μόνο συναισθήματα, αλλά και
πεποιθήσεις – κυρίως πολιτικές. Αν και η
συγκεκριμένη έννοια κατά τον 19ο αιώνα
είχε εξ’ ολοκλήρου διαφορετική σημασία,
κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και του
2ου παγκοσμίου πολέμου, περίοδο που σημαδεύτηκε από την άνοδο των άκρων (του
φασισμού), η λέξη απέκτησε τη σημερινή
της έννοια. Εθνικισμός είναι τα συναισθή-
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ματα ενός ανθρώπου για τη χώρα προέλευσής του και για τη φυλή του, τα οποία χαρακτηρίζονται από τον ίδιο ως αγάπη, αλλά
απέχουν στην πραγματικότητα πολύ από
αυτό. Συγκεκριμένα, ο εθνικισμός συνοδεύεται από ακροδεξιές αντιλήψεις, καθώς
για τον εθνικιστή οι άλλες φυλές είναι υποδεέστερες, πράγμα που επιδεικνύει μια
ανωτερότητα όσον αφορά τη δικιά του
(πολλές φορές βασιζόμενη σε ψευδή επιστημονικά, ιστορικά, πολιτικά κ.α. στοιχεία) «λογική» που μιμείται αυτή του ναζισμού. Ως αποτέλεσμα, οι εθνικιστές μπορούν να προβούν σε βίαιες πράξεις για την
επιβολή των πιστεύω τους.
Εν κατακλείδι, δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός ότι αυτές οι δύο έννοιες εσφαλμένα
ταυτίζονται. Αυτό συμβαίνει, διότι ο «εθνικιστής», για να επιτύχει μία εξομάλυνση
των ακραίων πράξεων και πιστεύω του, αυτοπροσδιορίζεται ως «πατριώτης», πράγμα
που λειτουργεί αρνητικά για την κατανόηση και το διαχωρισμό των δύο εννοιών.
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Απάθεια σημαίνει
«έγκλημα»
Του Κώστα Κάππα
Ελλάδα, η χώρα που θέσπισε τη Δημοκρατία, ένα πολίτευμα το οποίο αν τεθεί ορθά
σε εφαρμογή χαρακτηρίζεται «τέλειο».
Οι αρχαίοι Έλληνες πολίτες θέσπισαν τη
Δημοκρατία και με την ψήφο τους συμμετείχαν στη διοίκηση και έπαιρναν αποφάσεις για το μέλλον της πόλης τους.
Σήμερα, οι Έλληνες πολίτες απέχουν,
παριστάνουν πως δεν βλέπουν τη σοβαρότητα της κατάστασης στην οποία ζούμε.
Στις 6 Μαΐου, στις προηγούμενες εκλογές,
το ποσοστό αποχής του ελληνικού λαού
ήταν 35%. Πολλοί δεν ψήφισαν για λόγους
ή αγανάκτησης ή αντίδρασης ή λόγω της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ
δύσκολης μετακίνησης στον τόπο που ψηφίζουν. Όμως αυτοί δεν είναι ουσιαστικοί
λόγοι για να μην συμμετέχουμε με την
ψήφο μας, είναι σαν να κρυβόμαστε πίσω
από το δάκτυλό μας.
Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από αποφάσεις ή νέες προτάσεις βουλευτών, τρόικας, ΔΝΤ κλπ., και από απειλητικά σενάρια
όπως «η Ελλάδα εκτός του ευρώ», «πτώχευση», και πολλά άλλα που τρομοκρατούν
τον κόσμο.
Φτάνει πια! Εμείς επιλέγουμε ποιον θα
έχουμε ως κυβέρνηση, εμείς διαμορφώνουμε το πολίτευμα της χώρας μας.
Η Ελλάδα μπαίνει σε άλλους ρυθμούς ζωής.
Όμως εδώ οι Έλληνες πρέπει να δείξουμε
υπευθυνότητα, να αντιμετωπίσουμε τους
ίδιους μας τους εαυτούς και με την ψήφο
του ο καθένας μας να δώσει το μήνυμά του.
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Γιατί αν κανείς πιστεύει πως άπραγος
πετυχαίνει τον στόχο του, τότε η Ελλάδα
μας είναι άξια της μοίρας της.

Η ουσία της Δημοκρατίας
Του Γιάννη Αθανασίου
Δεν υπάρχει καλύτερος καιρός να μιλήσει
κανείς για τη Δημοκρατία και την ευθύνη
που την συνοδεύει. Ο ελληνικός λαός καλείται (ξανά) να αποφασίσει τους κυβερνήτες
του, σε μια από τις κρισιμότερες καμπές της
νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η ψήφος του,
η μοναδική απόδειξη πως η δημοκρατία ακόμα έχει θέση (και νόημα) σε τούτο τον
τόπο, αποκτά ειδικό βάρος.
Η χώρα, πράγμα κατάδηλο, «διψά» για
χαρισματικές, ηγετικές προσωπικότητες που
θα διορθώσουν τα κακώς κείμενα. Όμως, με
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κάποιον παράδοξο τρόπο, και αυτή η εκλογική αναμέτρηση μετατράπηκε σε γήπεδο.
Οι κόκκινοι, οι πράσινοι, οι μπλε, οι πορτο-

καλί και, κυρίως, αυτοί που υποστηρίζουν
και αυτοί που αντιμάχονται το μνημόνιο. Ο
πολίτης είναι εγκλωβισμένος σε ένα ανούσιο, ψευδές δίλημμα. Ενώ θα έπρεπε να διερευνά την πολιτική του κάθε κόμματος και
τις προτάσεις, τις ιδέες και το ήθος όλων
των υποψηφίων εξονυχιστικά, αναλώνεται
σε ανοησίες, για μια ακόμα φορά. Δημοπίθηκοι, εκατέρωθεν, παραληρούν και ρητορεύουν άσκοπα. Διορθώνω: τον σκοπό τους
τον πετυχαίνουν. Πνίγουν όλες τις αξιόλογες
γνώμες. Έτσι οι ψευδαισθήσεις του παρελθόντος δίνουν τη θέση τους σε καινούριες,
με μια ιδέα εκβιασμού αυτή τη φόρα για τα
«έξυπνα πουλιά» που μετά από τριάντα
χρόνια συνειδητοποίησαν ότι έχουν ξεγελαστεί.
Για αυτούς, λοιπόν, ο «πρόστυχος» εκβιασμός του μνημονίου και της οικονομικής κατάρρευσης. Απειλούν πως ο
μέσος άνθρωπος θα χάσει τα
χρήματα που με ιδρώτα και
αίμα αποταμίευσε για το μέλλον το δικό του και των παιδιών του. Και από την άλλη
μεριά κάποιοι επενδύουν στον
πόνο του, την απελπισία και το
μίσος του. Καταγγέλλουν και
γκρεμίζουν παλιές ιδέες. Αλλά
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λησμονούν, ή καλύτερα αδυνατούν να
χτίσουν πάνω στα ερείπια που δημιουργούν.
Όπως και να έχει, η Δημοκρατία είναι
ένα πολίτευμα στο οποίο όλοι οι μετέχοντες μοιράζονται την ευθύνη. Και αυτή
είναι η ουσία της. Μπορεί, σήμερα, να έχει
αλλοιωθεί, να έχει μπει σε καλούπια και ο
λαός να μην είναι πια κραταιός, όμως ο
καθένας έχει την ευθύνη των επιλόγων του
και καλείται μια φορά στα τέσσερα χρόνια
(τουλάχιστον) να πάρει την κατάσταση στα
δικά του χέρια, να ψηφίσει βάσει του δικού του σκεπτικού και να επιλέξει τη διακυβέρνηση της χώρας του.
Κανείς λοιπόν να μην διαμαρτύρεται για την
ηγεσία που ο ίδιος καθόρισε. Η Δημοκρατία δίνει το δικαίωμα του «εκλέγειν και
εκλέγεσθαι». Όποιος δεν νιώθει ικανοποιημένος, να πάρει θέση στο βήμα. Και όταν
έρθει η μέρα των εκλογών ας θυμηθούν, όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου, πως οι πολιτικοί είναι ο καθρέφτης του λαού και ότι
είναι κρίμα να μην αντέχουν στη θέα του
ίδιου τους του αντικατοπτρισμού την επόμενη μέρα.

ΑΠΟΨΕΙΣ
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Από τη “Δημοκρατία” προς τη Δημοκρατία*
Του Φοίβου Ανδρουλιδάκη
Ορίζουμε, στην κοινή νοηματοδότηση, την
έννοια της Δημοκρατίας ως την πολιτική
συγκρότηση του βίου κατά την οποία η ίδια
η κοινωνία ως συλλογικότητα κατέχει την
πολιτική ισχύ. Η ίδια η κοινωνία δηλαδή,
διαθέτει την αποκλειστική προνομία θέσπισης των νόμων, εκτέλεσης των πολιτικών
αποφάσεων αλλά και της δικανικής διεκπεραίωσης.
Ήδη, από τον ορισμό, ψηλαφίζεται η
απόσταση ανάμεσα στην καταρχήν θεώρηση και στη βιωματική πραγματικότητα. Η
Δημοκρατία που θεμελιώθηκε στην αρχαία
αθηναϊκή κοινωνία -ό,τι συνηθίζουμε σήμερα να ονομάζουμε άμεση Δημοκρατία-

μάλλον ελάχιστη σχέση έχει με τη σημερινή
εκδοχή της. Το αντιπροσωπευτικό δημοκρατικό σύστημα, όπως αυτοθεσμίστηκε
στις Δυτικές κοινωνίες μετά το Διαφωτισμό,
αποτελεί στην πραγματικότητα κακέκτυπο
αντίγραφο του αρχαιοελληνικού προτύπου.
Υπό το άλλοθι της αντιπροσώπευσης το πολιτικό σύστημα γίνεται αντικείμενο νομής
όχι από τον κυρίαρχο Λαό ή την κοινωνία
αλλά από το εκλεγμένο πολιτικό προσωπικό. Με άλλα λόγια, ακόμη και στις πιο
“προοδευμένες” Δυτικές Δημοκρατίες, η
κοινωνία, οι πολίτες, αδυνατούν εν τοις
πράγμασι να αυτοθεσμιστούν.
Είναι φανερό ότι πίσω από μία τέτοια
“δημοκρατική” λειτουργία απουσιάζει τόσο
η Δημοκρατία ως “κράτος του Δήμου” όσο
και η λειτουργία ως “έργο του Λαού”.
Αντίθετα, σε κάθε δραστηριότητα στο
δημόσιο χώρο απαιτείται, και μάλιστα με
νομικό καταναγκασμό, μία διαρκής διαμεσολάβηση. Ο βουλευτής διαμεσολαβεί
στην άσκηση της νομοθετικής εξουσίας, ο
υπουργός ή -ακόμα χειρότερα- ο όποιος
δημόσιος λειτουργός διαμεσολαβεί για την
εκτελεστική εξουσία, ενώ ο δικαστής ή ο
δικηγόρος διαμεσολαβεί για την απονομή
της δικαιοσύνης. Ίσως δεν θα ήταν άσκοπο
να επισημανθεί ότι οι Δυτικές κοινωνίες
εξερχόμενες από το φεουδαλικό τους μεσαίωνα “κατάφεραν” απλά να μεταθέσουν
τα κυριαρχικά προνόμια του φεουδάρχη
στη νέα κάστα που αναδύθηκε και προσ-

διορίζεται ως πολιτικό προσωπικό.
Πρόκειται ουσιαστικά για τη θεμελιώδη
παρέκκλιση της Δημοκρατίας. Όπως άλλωστε συμβαίνει πολύ συχνά με τις έννοιες
που είναι φορτωμένες με υψηλό αξιακό
περιεχόμενο, όπως αλήθεια, ελευθερία κλπ,
η έκπτωσή τους δεν οδηγεί σε έναν κάποιο
περιορισμό αλλά στην ολοσχερή τους κατάρρευση.
Αν αυτή είναι μια ανάλυση που επιχειρεί να προσεγγίσει την πραγματικότητα
του Δυτικού κόσμου, ο ελληνικός χώρος
βίωσε και βιώνει τη Δημοκρατία -κυρίως
μετά τη συγκρότηση του έθνους-κράτουςμε τους δραματικούς όρους που στις μέρες
μας πλέον είναι απολύτως ορατοί. Το καθ'
ημάς πολιτικό προσωπικό που δεν διαθέτει
ανάλογες φεουδαλικές ιστορικές εμπειρίες,
το ίδιο το πολιτικό σύστημα δηλαδή, αδυνατεί να εκπληρώσει ακόμη και με στοιχειωδώς ικανοποιητικό τρόπο τον διαμεσολαβητικό του ρόλο. Είναι, δηλαδή, η ελληνική
Δημοκρατία στρεβλό αντίγραφο ενός κακέκτυπου αντιγράφου, καθώς το ελληνικό πολιτικό προσωπικό μυρικάζει επί δεκαετίες
πιθηκίζοντας “σπασμένες λέξεις” από αλλότρια πρότυπα. Η αλήθεια είναι ότι στον
ελληνικό χώρο η Δημοκρατία υπήρξε -για
κάποιους ακόμα και στους χρόνους της
οθωμανικής κυριαρχίας- δίχως επιθετικούς
προσδιορισμούς. Ούτε άμεση ούτε έμμεση
ούτε αντιπροσωπευτική ούτε κοινοβουλευτική ούτε διαμεσολαβούμενη. Υπήρξε μόνον ως Δημοκρατία με μεγάλα κεφαλαία
γράμματα, με την ίδια την κοινωνία των
πολιτών διαρκώς εν εγρηγόρσει στο πολιτικό προσκήνιο.
Συμπερασματικά, τα προβλήματα της
Δημοκρατίας στον σύγχρονο κόσμο εντοπίζονται, όπως αναλύσαμε προηγουμένως,
ήδη εξ’ ορισμού. Η Δημοκρατία οφείλει να
είναι αδιαμεσολάβητη ή δεν θα είναι, η
κοινωνία ή θα έρθει στο προσκήνιο ως
αποκλειστικός διαχειριστής των πολιτικών
της πραγμάτων ή θα παραμείνει στο παρασκήνιο άβουλο αντικείμενο των αποφάσεων των πολιτικών ελίτ.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η ελληνική
ιδιαιτερότητα θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις – και παρά το διπλό κακέκτυπο το
οποίο βιώνει, ίσως και εξαιτίας– να αναζητήσει τη θεμελιώδη λύση στο αδιέξοδο
αυτό της νεωτερικότητας. Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να ανιχνευθούν εκ νέου –
με όση αισιοδοξία βουλήσεως μας απομένει– οι ιστορικές διαδρομές της ελληνικής
Δημοκρατικής παράδοσης: η αρχαία αθηναϊκή αυτοθέσμιση –κατά τον Κορνήλιο Καστοριάδη– όψεις του βυζαντινού κοσμοσυστήματος –κατά τον καθηγητή Κοντογιώργη– αλλά και οι κοινότητες του Μεσαιω-
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νικού Ελληνισμού –κατά τον Καραβίδα.
Οφείλουμε να ξαναδούμε στοιχεία της
παράδοσής μας απαλλαγμένοι από τα στερεότυπα των διαφόρων “προοδευτισμών”
και “συντηρητισμών”, όχι για να αποκατα-

στήσουμε με μια κάποιαν αρχαιολαγνεία ή
προγονοπληξία ένα ιστορικά τελειωμένο
παρελθόν, αλλά για να αναζητήσουμε, λοιπόν, τα κρίσιμα, πολύτιμα συστατικά κριτήρια συγκρότησης μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Να ξαναδούμε, δηλαδή, τη διαχρονία του ιστορικού παρελθόντος μας με
μια “φρέσκια” ανανεωτική ματιά και έχοντας πάντα κατά νου ότι το “πείραμα” αυτό
μπορεί να έχει κάποιες πιθανότητες επιτυχίας –εάν και μόνο εάν– η σημασία του
πειράματος δεν περιοριστεί στην ελληνική
“κοσμογονιά” αλλά αντίθετα αποκτήσει οικουμενική εμβέλεια και ενδιαφέρον.

Ίσως τότε βρει τη δικαίωσή του ο στίχος
του Μονεμβάσιου ποιητή: “Και να αδερφέ
μου που μάθαμε να κουβαντιάζουμε ήσυχα και απλά, καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν
χρειάζονται περσότερα”. Ίσως τότε μέσα
από τον οριστικό ενταφιασμό των αγορών
να αναδυθεί εκ νέου η αγορά του Δήμου
και των πολιτών.
*1ο βραβείο στον 1ο Ενδοσχολικό
Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής στην
κατηγορία του δοκιμίου.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΝΕΑ
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Απολογισμός του πολιτιστικού προγράμματος «Μαθηματικά και Λογοτεχνία»
Της Ιωάννας Αλεξοπούλου
Το απόγευμα της 15ης Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του 2ου
Προτύπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου
Αθηνών ο απολογισμός του πολιτιστικού
προγράμματος «Μαθηματικά και Λογοτεχνία». Αυτή τη χρονιά, υπεύθυνοι καθηγητές για το πρόγραμμα ήταν οι μαθηματικοί
Ηλίας Ανδριανός και Μιχάλης Πατσαλιάς
καθώς επίσης ο φυσικὸς Αλέξανδρος Κατέρης. Το σχολείο κατακλύστηκε από πλήθος
μαθητών, συμμετεχόντων και μη του προγράμματος, από σημερινούς φοιτητές που
κάποτε υπήρξαν μαθητές του Λυκείου, από
γονείς και καθηγητές γειτονικών σχολείων.
Στην αρχή μας είπε λίγα λόγια ο μαθηματικός Ηλίας Ανδριανὸς. Το εν λόγω πρόγραμμα διοργανώνεται κάθε χρόνο από το
σχολικό έτος 2005-2006. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «το πρόγραμμα έχει σκοπό
να φέρει τους μαθητές και των τριών τάξεων του Λυκείου πιο κοντά στην Ιστορία
και τη Φιλοσοφία των μαθηματικῶν, να
τους βοηθήσει να κατανοήσουν την εξέλιξή
τους και την ουσιαστική σχέση τους με τις
διάφορες μορφές τέχνης, όπως τη λογοτεχνία, το θέατρο και τη ζωγραφική. Παράλληλα η επαφή των μαθητών με τα μαθηματικά με εντελώς διαφορετικό τρόπο, ο οποίος δεν έχει άμεση σχέση με το πώς διδάσκεται το μάθημα στο σχολείο, βοηθά
στη βελτίωση των σχέσεων των μαθητών
με την επιστήμη αυτὴ και την καταπολέμηση της «μαθηματικοφοβίας». Φέτος όσοι μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα
είχαν μία πολύ δύσκολη αποστολή καθώς
έπρεπε να εργαστούν πάνω σε ένα πολύ
δύσκολο βιβλίο εξακοσίων σελίδων το «Big
Bang» του Simon Singh. Είναι ένα βιβλίο
που μιλάει για το τί είναι η μεγάλη έκρηξη,
για το ποιός κρύβεται πίσω από αυτήν
καθώς και γιατί πιστεύουμε ότι πράγματι
συνέβη. Τέλος, ο κ. Ανδριανός ευχαρίστησε
τον εκδοτικό οίκο «ΤΡΑΥΛΟΣ» ο οποίος δώρισε τα βιβλία σε όσους μαθητές συμμε-

τείχαν στο πρόγραμμα.
Κάθε Παρασκευὴ μετά το σχόλασμα κάποια παιδιά παρουσίαζαν ένα τμήμα του
βιβλίου. Φέτος έγιναν 24 διαλέξεις. Εκτός
από τις διαλέξεις των παιδιών είχαμε την
τιμή να παρακολουθήσουμε στον χώρο του
σχολείου μας και τις διαλέξεις διακεκριμένων επιστημόνων όπως ο Μάνος Δανέζης, η
Σίσσυ Μιχαλοπούλου, ο Μιχάλης Πατσαλιάς,
η Ελένη Χατζηχρήστου, ο Διονύσιος Σιμόπουλος, ο Στέφανος Τραχανάς, ο Κώστας
Στεργιόπουλος, ο Αλέξανδρος Κατέρης και
η Σώτη Τριανταφύλλου. Όσα παιδιὰ έκαναν
κάποια διάλεξη φέτος πάνω στο βιβλίο μάς
παρουσίασαν ένα μικρό μέρος της εργασίας
τους που αποτελούσε το 1/10 της συνολικής τους προσπάθειας κατά τον κ. Ανδριανό ή το 1/20 κατά τον κ. Πατσαλιά. Τα παιδιά που παρουσίασαν φέτος είναι τα εξής:
Ανδρέας Μπένος-Πάλμερ, Άννα Παναγοπούλου, Γιάννης Ανδριόπουλος, Νεφέλη Αγγελιδάκη, Καμέλια Σινταχμέτ, Αδριανός Αθανασιάδης, Βίκυ Δούκα, Γιάννης Πλάκας, Διονύσης Σκαρμούτσος, Στέλιος Φάκας, Αγγελική Χατζή, Γιάννης Στεργίου, Φαίδων Ανδριόπουλος, Ελένη Χαραλαμποπούλου, Γρηγορία Πετρόγιαννη-Ζητούνη, Άγγελος Πλούμπης, Χαράλαμπος Μεγαλοκονόμος, Δανάη
Αγγελιδάκη, Κατερίνα Χάλαρη, Βαγγέλης
Γεωργόπουλος, Εμμανουέλα Σωτήρχου, Αλέ-

Καλλιτεχνική πρωτιά
Του Παναγιώτη Σαρδέλη
Η Αντιγόνη Βλαχοπούλου, μαθήτρια της Β΄
τάξης του σχολείου μας, κατέκτησε το πρώτο βραβείο στον Διαγωνισμό Παιδικής Τέχνης, που διεξήχθη στην Τραπεζούντα της
Τουρκίας και είχε ως γενικό θέμα «History,
nature and culture of my country – Bring
me your colour, the friendship of colours».
Ο διαγωνισμός έδωσε την ευκαιρία σε
μαθητές από όλο το κόσμο να εκφράσουν
το ταλέντο τους στη ζωγραφική, σε ένα

θέμα που αφορούσε τον πολιτισμό και τη
φύση της χώρας του κάθε υποψηφίου.
Το έργο της Αντιγόνης Βλαχοπούλου είναι φτιαγμένο με ξυλομπογιές. Απεικονίζει
μια ελιά που στις ρίζες της υπάρχουν τα
σημαντικότερα στοιχεία της κάθε ιστορικής
περιόδου από τον μινωικό και τον κυκλαδικό πολιτισμό μέχρι το Βυζάντιο.
Συγχαρητήρια λοιπόν στην Αντιγόνη και
σε όλους τους μαθητές που πήραν μέρος!!!
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ξανδρος Γκανάς, Αλέξανδρος Ματέι και Δημήτρης Καραδήμας. Έπειτα μας μίλησαν για
τη συνολική εμπειρία που αποκόμισαν από
τις φετινές διαλέξεις οι μαθητές Αδριανός
Αθανασιάδης, Δανάη Παππά και Θωμάς Παπακοσμάς, οι οποίοι παρ’ ότι φοιτούν στην
Γ΄ Λυκείου παρευρέθηκαν σε όλες τις συναντήσεις του προγράμματος,. Αργότερα οι
μαθητές της Γ΄ Λυκείου Φαίδωνας Ανδριόπουλος και Γρηγορία Πετρόγιαννη-Ζητούνη μας μάγεψαν με το ταλέντο τους στην
ηθοποιία παρουσιάζοντας ένα θεατρικό με
θέμα τα αστέρια και το σύμπαν γενικότερα
που έγραψε η Ζωή Τζαμτζή.
Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι πέρασαν στο προαύλιο όπου απόλαυσαν γευστικά ἐδέσματα που είχαν μαγειρέψει με
μεράκι κάποιοι καθηγητές.
Και δεν είναι μόνο οι γνώσεις που απέκτησαν όσοι συμμετείχαν, αλλά και η ομορφιά αυτού του ταξιδιού μέσα από το οποίο
γίναμε συνεπέστεροι στις υποχρεώσεις μας
και που χάρη στους καθηγητές μας αγαπήσαμε ακόμη περισσότερο τα μαθηματικά.
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Ενδοσχολικός Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής
Της Φαίας Στάινερ
Τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε η απονομή των βραβείων του Ενδοσχολικού Διαγωνισμού Δημιουργικής Γραφής του 2ου Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Αθηνών. Οι μαθητές έδωσαν
τον καλύτερό τους εαυτό και απέδειξαν
πως το ταλέντο δεν εξαρτάται από την ηλικία και την εμπειρία ενός ανθρώπου.
Οι κατηγορίες που βραβεύτηκαν ήταν
έξι και στην κάθε κατηγορία δόθηκε πρώτο,
δεύτερο και τρίτο βραβείο, ανάλογα με τη
βαθμολογία που έβαλαν οι κριτές στο κάθε
έργο.

κατηγορία του Τραγουδιού].

1. Δοκίμιο

3. Ποίηση

Μεταξύ τεσσάρων συμμετοχών τα βραβεία
πήγαν στους:
Α΄ – Φοίβος Ανδρουλιδάκης (Γ΄1), «Από
τη “Δημοκρατία” προς τη Δημοκρατία»: Για
τον σοβαρό εννοιολογικό εξοπλισμό, τη
συγκρότηση και την πυκνή στοχαστική εμβάθυνση, την ευκρίνεια των διανοημάτων,
την πολύ καλή δόμηση και τον άψογο χειρισμό του δοκιμιακού λόγου.
Β΄ – Άρτεμις Κολτσίδα (Α΄3), «Γραφή:
Σκέψεις»: Για την ποιητικότητα του τίτλου,
για τον ευαίσθητο προβληματισμό και την
εφηβική ματιά, για την αυθορμησία της
σκέψης και τη «χρωματισμένη» βιωματικότητα της ανάπτυξης, χωρίς διδακτισμούς
και ωραιοποιήσεις, για την απλότητα και
την αμεσότητά του.
Γ΄ – Λευτέρης Τρανάκος (Α΄6), «Γλώσσα
και Νέοι» : Για τη συνέπειά του στον τύπο
του κλασικού αποδεικτικού δοκιμίου, με
σωστό χειρισμό των εννοιών κατά πλάτος
και με λόγο μεστό και άρτια δομημένο.

Καθώς η κατηγορία αυτή είχε τις περισσότερες (και με διαφορά) συμμετοχές, ήταν
και πιο δύσκολη η ανάδειξη των νικητών.
Γι’ αυτό άλλωστε το 2ο βραβείο κέρδισαν
δύο συμμετέχοντες, αφού είχαν ακριβώς
την ίδια βαθμολογία. Τα βραβεία πήραν οι:
Α΄ – Όλγα Μαρινάκη (Β΄3), «Ο Άνθρωπος με τα Διαφορετικά Μάτια»: Για την απλότητα και την πληρότητα με την οποία
δίνει τη διττή φύση του ανθρώπου, τη συνύπαρξη του καλού και του κακού, μέσα
από τα μάτια και το χρώμα τους, με ισορροπημένο ρυθμό και παλμό και με ιδιαίτερη ευστοχία στα τρία καταληκτικά του
ερωτήματα.
Β΄ (από κοινού) – Χάρης Βασιλόπουλος
(Γ΄1), «Το Κόμικ της Ζωής»: Για τη συνέπεια,
την αμεσότητα, την καθαρότητα του ύφους
του, με μέτρο και χωρίς πλατειασμούς, για
την ολοκληρωμένη αντίληψη που κυριαρχεί στην απαισιοδοξία. – Μελίνα Σιώζη
(Α΄5), «Είμαι εγώ»: Για την ισχυρή εντύπωση μιας φωνής με εφηβική ορμητικότητα,
που καταγγέλλει και διεκδικεί, στηλιτεύει
και απειλεί, προβάλλοντας την οντότητά
της με απλό, λιτό και άμεσο τρόπο, με δύναμη στη σύλληψη της ιδέας, με βάση το
ρήμα «είμαι» και την προσωπική αντωνυμία και με πετυχημένα σχήματα λόγου και
εικόνες.
Γ΄ – Αναστασία Ρουσάκη (Β΄3), «Σ’ Αυτή
την Πόλη...»: Για τον σύγχρονο προβληματισμό του πάνω στη μοναξιά, την εγκλημα-

2. Θέατρο
Παρόλο που οι συμμετοχές ήταν μόνο δύο,
βραβεύτηκαν και οι δύο με την αξία τους,
καθώς η βαθμολογία ήταν μεγάλη, και οι
συντελεστές είχαν συμφωνήσει πως αν κάποιο έργο δεν το άξιζε πραγματικά δεν θα
έπαιρνε κάποιο βραβείο, ακόμα και αν ήταν το μοναδικό στην κατηγορία του. Τα
βραβεία λοιπόν πήγαν στους:
Α΄ – Γεράσιμος-Νικόλαος Μυλωνάς (Α΄4),
«Φόνος με Άποψη»: Για την επιμελημένη
δομή και τους πολλούς χαρακτήρες, τους
άμεσους διαλόγους και τη ρεαλιστική «ίντριγκα».
Β΄ – Παναγιώτης Σαρδέλης (Β΄4), «Αίθουσα Αναμονής»: Για την ευρηματικότητα
του σκηνικού και τους καλά δομημένους
χαρακτήρες του, που αποδίδουν μια πραγματικότητα της σύγχρονης Ελλάδας και
υπηρετούν τη σάτιρα με γενναία δόση υπερβολής, αλλά και με νεύρο. [Ο ίδιος, μαζί με
τη Μαρτίνα Ολχάβα, συμμετείχε και στην
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τικότητα, τη διαφθορά και την αλλοτρίωση
από έναν ευαίσθητο δέκτη των κοινωνικών-υπαρξιακών συγκρούσεων, με καλύτερη στιγμή του την τελευταία στροφή.

4. Σενάριο
Αμέσως μετά την κατηγορία με τις περισσότερες συμμετοχές, έρχεται εκείνη με τις
λιγότερες, και συγκεκριμένα με ένα μόνο
έργο, που πήρε όμως με την αξία του το
πρώτο βραβείο, παρότι χωρίς συναγωνισμό, για την εξαιρετική του αρτιότητα:
Α΄ – Δημήτρης Μαύρος (Α΄3), «Θα σε
σώσω»: Για τον καίριο χαρακτήρα της θεματικής του και για την ισορροπημένη ανάπτυξη, χωρίς κενά και υπερβολές, με καλλιτεχνική ευσυνειδησία και με συγκλονιστική
ανθρωπιά.

5. Διήγημα
Η κατηγορία αυτή έρχεται στη δεύτερη θέση από αριθμό συμμετοχών, αποδίδοντας
και αυτή το δεύτερο βραβείο σε δύο έργα,
καθώς είχαν την ίδια βαθμολογία. Τα βραβεία πήγαν στους:
Α΄ – Δανάη-Δήμητρα Αγγελιδάκη (Β΄1),
«Η Σφραγίδα»: Για την ευρηματικότητα
σκηνογραφίας και σκηνικού (χωροχρόνου),
την επιδεξιότητα στην τυπικά αστυνομική
πλοκή, την ατμοσφαιρικότητα, την αδρή
περιγραφή, την ταχύτητα εναλλαγών και
την αξιοσημείωτη ανατροπή του τέλους του.
Β΄ (από κοινού) – Μαρία Μιχαλάκη (Β΄3),
«Άρωμα Καραμέλας»: Για την αξιόλογη φιλοδοξία για μεγάλη φόρμα, την πολύ καλή
δομή, τον σωστό χειρισμό της αναδρομικής
αφήγησης, την ισορροπημένη εναλλαγή αφήγησηςδιαλόγων, την αισθηματικότητα της ατμόσφαιρας, που
κατορθώνει να συγκινήσει,
και τους αξιοπρόσεκτους
στοχασμούς που το διατρέχουν. – Σίντυ Χατζή (Α΄6),
«Πέντε»: Για την ευρηματικότητα στην εναλλαγή των
αφηγητών και την εστίαση,
που αφήνει τον εκάστοτε
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αφηγητή να γίνεται παρατηρητής της
ιστορίας ενός άλλου προσώπου, και για τη
διακριτικότητα με την οποία προκύπτει το
μήνυμά του.
Γ΄ – Θοδωρής Σπέρτος (Β΄4), «Ο Άνθρωπος που έσπασε τη Συμφωνία»: Για την
πρωτοτυπία της σύλληψης και για την αφηγηματική πειστικότητα με την οποία υποστηρίζεται η εξεζητημένη αλλά και με μακρά παράδοση ιδέα, επιλέγοντας εύστοχα
την αοριστία ανάμεσα σε όνειρο και πραγματικότητα και ελκύοντας το ενδιαφέρον
του αναγνώστη.

6. Στίχοι Τραγουδιού
Ίσως η κατηγορία που παρουσιάστηκε πιο
ευχάριστα από κάθε άλλη, καθώς κάποιοι
στίχοι είχαν μελοποιηθεί και παρουσιάστηκαν σε συνδυασμό με τη μουσική τους, κάνοντάς τα ακόμα πιο παραστατικά. Τα βραβεία πήραν οι:
Α΄ – Γιάννης Κούκιος (Β΄2), «78»: Για τον
ρυθμό του, βαρύ και συνεπή στο αυθεντικό
ερωτικό συναίσθημα, και για την τρυφερότητά του, που αναδύεται από το πλούσιο
περιεχόμενο και τις ολοκληρωμένες εικόνες.
Β΄ – Χάρης Μπαμπαλής (Α΄4), «Πηνελόπη»: Για την επάρκεια περιεχομένου στη
θεματική παράδοση όπου θητεύει.
Γ΄ – Πωλίνα Γιακίμοβα (Β΄1), «Όταν ο
Ουρανός δακρύζει...»: Για την καθαρότητα
και το ενδιαφέρον κάποιων εικόνων του
και για την ειλικρίνεια της φωνής.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κάτω από
πολύ θετική ατμόσφαιρα, με κέφι και πολύ
μεράκι από τους διοργανωτές, όπως φάνηκε και από το αποτέλεσμα. Αρχικά έγινε η
παρουσίαση των στόχων του διαγωνισμού,
των συμμετοχών και του τρόπου αξιολόγησης. Ακολούθησε το τραγούδι «Περιμπανού» (στίχοι: Νίκος Γκάτσος, μουσική: Μάνος Χατζιδάκις) που ερμήνευσε η Ιωάννα
Αλεξοπούλου (Α΄ τάξη), με την κ. Ήρα Ζαρείση (καθηγήτρια μουσικής) στο πιάνο.
Έπειτα αναφέρθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και διαπιστώσεις πάνω στη
θεματική των έργων, και παρουσιάστηκαν
οι αξιολογητές και συντονιστές. Αμέσως

ΣΧΟΛΙΚΑ ΝΕΑ
μετά ακολούθησε το τραγούδι «Kuro Siwo»
(σε ποίηση Νίκου Καββαδία και μελοποιημένο από τον Θάνο Μικρούτσικο), που ερμήνευσε η Ειρήνη Βλαβιανού (Γ΄ τάξη), με
την Ελένη Ίσαρη (Α΄ τάξη) στο πιάνο. Κατόπιν ανακοινώθηκαν οι διακρίσεις και οι
βραβεύσεις στις κατηγορίες «Δοκίμιο» και
«Θέατρο». Μετά από ένα μουσικό διάλειμμα με το τραγούδι «Άρνηση» (σε ποίηση
Γιώργου Σεφέρη, μελοποιημένο από τον
Μίκη Θεοδωράκη), που ερμήνευσε η Ελένη
Ίσαρη, με τον Γιάννη Τράπαλη (Β΄ τάξη)
στην κιθάρα, ανακοινώθηκαν οι επόμενες
δύο κατηγορίες, «Ποίηση» και «Σενάριο».
Έπειτα η Ιωάννα Αλεξοπούλου ερμήνευσε
το τραγούδι «Χάρτινο το φεγγαράκι» (στίχοι: Νίκος Γκάτσος, μουσική: Μάνος Χατζι-

σε στίχους Παναγιώτη Σαρδέλη & Μαρτίνας Ολχάβα (αξίζει να σημειωθεί ότι ξεσήκωσε όλο το αμφιθέατρο με τον ρυθμό και
τους σατιρικούς στίχους του), το οποίο ερμήνευσαν η Ελένη Ίσαρη και ο Γιώργος Παπανικολάου (Β΄ Τάξη), με τον Γιάννη Τράπαλη στο τουμπερλέκι. Τέλος, ο Γιάννης
Κούκιος ερμήνευσε το τραγούδι του «78»,
το οποίο κέρδισε τις εντυπώσεις και εντυπωσίασε το κοινό, όπως και τους αξιολογητές, που δίκαια του χάρισαν το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του. Η εκδήλωση έκλεισε με ευχαριστίες από τον Διευθυντή
του σχολείου κ. Συρέλη και τους συντονιστές, και μπουφέ για όλους τους παριστάμενους.
Ευχαριστούμε από καρδιάς τους συντο-

δάκις), με την κ. Ήρα Ζαρείση στο πιάνο.
Ανακοινώθηκε η κατηγορία «Διήγημα» και
αμέσως μετά ακολούθησε το τραγούδι «Fata Morgana» (σε ποίηση Νίκου Καββαδία
και μουσική Μαρίζας Κωχ), που ερμήνευσε
η Ειρήνη Βλαβιανού, με τη συνοδεία του
Γιάννη Τράπαλη στο τουμπερλέκι. Τελευταίες ανακοινώθηκαν οι διακρίσεις και βραβεύσεις για την τελευταία κατηγορία, «Στίχοι τραγουδιού», κλίνοντας με μια εκπληκτική παρουσίαση των στίχων που είχαν
μελοποιηθεί. Αρχικά η Ιωάννα Αλεξοπούλου ερμήνευσε το τραγούδι της «Μα πώς
να σου το πω;», ακολούθησε το «μεγάλο
σουξέ» της χρονιάς «Απολλώνια κορμάρα»,

νιστές του διαγωνισμού κ. Στεφάνου, κ. Αρμάο και κ. Γεωργίου για την καλή διάθεση,
την αγάπη και το ενδιαφέρον τους, που
τους οδήγησαν σε ένα τόσο καλό αποτέλεσμα, τους αξιολογητές για τον χρόνο που
αφιέρωσαν στην ανάγνωση και δίκαιη αξιολόγηση όλων των έργων, καθώς και τους
χορηγούς μας κ. Ελένη Σαμαράκη και Εκδόσεις Gutenberg & Τυπωθήτω, για τα αναμνηστικά των διακρίσεων, και τους δύο
συλλόγους, Διδασκόντων και Γονέων-Κηδεμόνων, χάρη στους οποίους πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός.

Θεατρική παράσταση
Του Παναγιώτη Σαρδέλη
Το σχολείο μας, στα πλαίσια της θεατρικής
παράστασης, που συνηθίζεται εδώ και
αρκετά χρόνια, αποφάσισε φέτος να ανεβάσει μια συρραφή από τις κωμωδίες του
Αριστοφάνη, έχοντας ως βασικό κορμό την
διαχρονικότητα καταστάσεων που ανέκαθεν ταλάνιζαν την ελληνική κοινωνία.
Στο πλαίσιο αυτό η θεατρική ομάδα, με
την καθοδήγηση της φιλολόγου κ. Λαμπρίνας Μαραγκού, επέλεξε σκηνές που,
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παρόλο που γράφτηκαν τον 5ο αιώνα π.Χ.,
μοιάζουν να έχουν
γραφεί σήμερα.
Η παράσταση θα
ανέβει στο αμφιθέατρο του σχολείου μετά
το τέλος των εξετάσεων και θα συμμετάσχουν μαθητές από
τις τρεις τάξεις του
Λυκείου μας.

http://blogs.sch.gr/apontes/
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Rockwave Festival 2012
Τι θα δούμε αυτή τη φορά;
Της Φαίας Στάινερ
Είναι γεγονός ότι παρά τις δυσκολίες, το
μεγάλο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού,
το Rockwave Festival δεν θα λείψει και φέτος από την ελληνική μουσική σκηνή. Οι
ετοιμασίες στο Terravibe Park, στη Μαλακάσα έχουν ήδη ξεκινήσει και τα ονόματα
των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν φέτος το μαγικό αυτό τριήμερο έχουν ήδη
ανακοινωθεί.
Δείτε το πρόγραμμα:

Σάββατο 30 Ιουνίου:
Το φεστιβάλ ανοίγουν οι Locos και άλλοι
καλλιτέχνες, που μας προθερμαίνουν για
τις δύο επόμενες ημέρες όπου θα εμφανιστούν και τα μεγάλα ονόματα.
Κυριακή 1 Ιουλίου:
Ozzy Osbourne & friends, Machine Head,
Paradise Lost, Unisonic, Planet of Zeus,
Lucky Funeral.
Δευτέρα 2 Ιουλίου:
The Prodigy, Iggy and the Stooges,
Everlast, Peter Hook and The Light.
Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη
ξεκινήσει και μπορείτε να τα βρείτε στα καταστήματα Tickethouse (Πανεπιστημίου 42,
εντός της στοάς) για την Αθήνα και Musicland (Μητροπόλεως 102) για τη Θεσσαλονίκη, καθώς και ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις www.ticketpro.gr και www.tickethouse.gr. Το εισιτήριο για την Κυριακή 1
Ιουλίου κοστίζει 50 ευρώ, 58 ευρώ μετά
την εξάντλησή του και 65 ευρώ στο ταμείο
της συναυλίας. Για τη Δευτέρα 2 Ιουλίου οι
τιμές κυμαίνονται μεταξύ 28 και 35 ευρώ
και για ολόκληρο το τριήμερο η τιμή του
εισιτηρίου ανέρχεται στα 85 ευρώ.
Το Rockwave Festival είναι ένα ξεχωριστό event που ιδιαίτερα οι λάτρεις της ροκ
μουσικής δεν θα θέλουν με τίποτα να
χάσουν. Καλή διασκέδαση λοιπόν σε όσους
πάνε και για όσους δεν τα καταφέρουν
αυτή τη φορά, είμαστε σίγουροι ότι και του
χρόνου το Rockwave θα είναι εδώ. Έχει
γίνει πλέον παράδοση!

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Men in black III
Οι άνδρες με τα μαύρα
Του Παναγιώτη Σαρδέλη
Μετά από 10 χρόνια απραξίας, ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ
ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ επιστρέφουν. Η τρίτη κατά
σειρά ταινία, σίγουρα κάνει όλους τους
θεατές να ζήσουν έστω και για λίγο την
εμπειρία του μυστικού πράκτορα, αφού η
ταινία είναι 3D!!! Ανάλογα θεαματική
βέβαια είναι και η υπόθεση: Ο πράκτορας
Κ δολοφονείται στο παρελθόν από έναν
εξωγήινο και αυτό κάνει το μέλλον άνω

κάτω!!! Έτσι ο πράκτορας J αναγκάζεται να
ταξιδέψει στο 1969 για να «ξαναφτιάξει»
τα χωροχρονικά προβληματάκια.
Στον πρωταγωνιστικό ρόλο δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον υπέροχο Will
Smith, που παίζει τον πράκτορα J. Συμπρωταγωνιστούν οι: Tommy Lee Jones ως πράκτορας K και Josh Brolin ως ο ίδιος πράκτορας σε νεαρή ηλικία, Emma Thompson ως
πράκτορας Ο και Alice Eve ως η ίδια σε
νεαρή ηλικία. Βέβαια δεν θα γινόταν σήμερα ταινία χωρίς τα ποπ είδωλα του 2012 να
κάνουν guest εμφάνιση! Και φυσικά μιλάμε για την Lady GaGa και τον Justin Bieber!
Οι δύο πασίγνωστοι τραγουδιστές μεταμορφώνονται σε…aliens και σίγουρα είναι
οι κρυφοί άσσοι του χιουμοριστικού μέρους της ταινίας. Τα μεγάλα ονόματα όμως
δεν περιορίζονται εκεί, καθώς στην ταινία
συμμετέχουν και οι: Nicole Scherzinger, που
παίζει κάποια ανταγωνίστρια των πρωτα-

γωνιστών, Tim Burton και Adam West. Και
μόνο το όνομα του Will Smith φτάνει για να
κάνει την ταινία ιδιαίτερα ανταγωνιστική,
με τη συμμετοχή όμως των συγκεκριμένων
αυτών αστέρων εκτοξεύεται στα ύψη!
Το ταξίδι στον χρόνο άρχισε στην
Ελλάδα στις 24 Μαΐου!

http://blogs.sch.gr/apontes/
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Ο Spider-Man
επανέρχεται
Της Φαίας Στάινερ
Και φυσικά ο κόσμος του κινηματογράφου
δεν παύει να μας δείχνει την προτίμησή του
για τους ήρωες της Marvel, αφού δεν σταματά να εμφανίζει νέες ταινίες για αυτούς.
Αυτή τη φορά πρόκειται για τον SpiderMan, ο οποίος μας έχει απασχολήσει
αρκετά τα τελευταία χρόνια. Έπειτα από τα
όχι και τόσο καλά σχόλια που πήρε η 3η
ταινία της σειράς, η Columbia και η Marvel
έρχονται να επανορθώσουν με κάτι πολύ
δυνατό ειδικά για τους λάτρεις του ήρωα.
Η πλοκή του έργου έχει ως εξής: Ως
έφηβος που είναι, ο Peter Parker πασχίζει
να συμβιβαστεί με την αληθινή του φύση.
Επιπλέον, αναζητά τον δρόμο που θα τον
φέρει κοντά στη συμμαθήτρια που έχει
ερωτευτεί, τη Gwen. Καθώς όμως ανακαλύπτει ένα μυστηριώδη χαρτοφύλακα που
ανήκε στον πατέρα του, ξεκινά μία αναζήτηση του λόγου της εξαφάνισης των
γονιών του πριν από πολλά χρόνια. Σύντομα, οδηγείται στο εργαστήριο του δρα Curt
Connors, ενός πρώην συνεργάτη του πατέρα του. Καθώς ο Peter έχει στο μεταξύ

αποκτήσει υπερδυνάμεις, κινείται σταθερά
σε πορεία σύγκρουσης με το alter ego του
Connors, τον Lizard, ενώ οι σκληρές αποφάσεις που καλείται να πάρει, είναι εκείνες που θα τον αναδείξουν σε πραγματικό
ήρωα.
Πρωταγωνιστούν: Andrew Garfield ως
Peter Parker/Spider-Man - Emma Stone ως
Gwen Stacy - Rhys Ifans ως Dr. Curt
Connors/The Lizard - Stan Lee ως Stan ο
βιβλιοθηκάριος - Embeth Davidtz ως Mary
Parker - Martin Sheen ως Ben Parker.
Η ταινία έχει γυριστεί με την εξαιρετική
ψηφιακή κάμερα RED Epic και εξολοκλήρου σε 3D. Η επίσημη πρεμιέρα θα γίνει
στις 3 Ιουλίου, ενώ στην Ελλάδα θα έρθει
δύο μέρες μετά, στις 5 Ιουλίου.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Δημήτρης Χονδροκούκης, ο «χρυσός» αθλητής. Μία συνέντευξη
καχύποπτο και προκατειλημμένο.
Εκτός από τον αθλητισμό έχετε και άλλα
ενδιαφέροντα;
Αν και έχω περιορισμένο ελεύθερο χρόνο, μ’ αρέσει να τον περνάω ακούγοντας
και παίζοντας μουσική. Οι γονείς μου, αν
και γυμναστές στο επάγγελμα και οι δύο,
με μύησαν από μικρό στον κόσμο της
μουσικής. Έκανα μαθήματα αρμονίου για 5
χρόνια, ενώ μετά συνέχισα μαθαίνοντας
μόνος μου κιθάρα, την οποία παίζω τα
τελευταία 7 χρόνια.

Της Ιωάννας Αλεξοπούλου
Ο Δημήτρης Χονδροκούκης είναι ο
«χρυσός» αθλητής μας ο οποίος κατέκτησε
την πρώτη θέση στην Κωνσταντινούπολη
στο άλμα εις ύψος καταφέρνοντας να
υπερπηδήσει τα 2,33 μέτρα! Είναι ένα νέο
παιδί, με όνειρα για το μέλλον, το οποίο
προκάλεσε τη συγκίνηση και το θαυμασμό
μας. Στις μέρες μας δύσκολα βρίσκεις
ανθρώπους με ήθος και ο Δημήτρης είναι
ένας από αυτούς. Τον ευχαριστώ ολόψυχα
για τη συνέντευξη που μου έδωσε για την
εφημερίδα του σχολείου.
ΕΡ. Το περιμένατε ότι μία μέρα θα γινόσασταν παγκόσμιος πρωταθλητής;
Όχι. Όσο περίεργο και αν φαίνεται δεν
είχα στο μυαλό μου ότι θα έφτανα να πάρω ένα μετάλλιο ακόμα και όταν ήμουν
πριν τον αγώνα. Άρχισα να το συνειδητοποιώ μετά το νικητήριο μου άλμα στα
2.33μ. και αφού έβλεπα έναν-έναν τους
αντιπάλους μου να χάνουν το ύψος αυτό.
ΕΡ. Τι άλλα όνειρα έχετε για το μέλλον
σας;
Τα όνειρα μου δεν περιορίζονται μόνο
στο αθλητικό κομμάτι αλλά και στο επαγγελματικό. Θέλω να πάρω το πτυχίο μου
και να ασχοληθώ για μερικά ακόμα χρόνια
με τον αθλητισμό. Όταν πια σταματήσω
τον αθλητισμό, θα ήθελα να συνεχίσω με
τις σπουδές μου και να κάνω ένα μεταπτυχιακό. Ονειρεύομαι τον εαυτό μου ως ένα
καταξιωμένο επιστήμονα στο χώρο της
πληροφορικής.
ΕΡ. Πώς επηρέασε το γεγονός ότι ο
πατέρας σας είναι προπονητής την πορεία
σας και την εξέλιξή σας στον αθλητισμό;
Όπως προανέφερα ο πατέρας μου ήταν
αυτός που μου γνώρισε το στίβο. Δεν ξέρω
αν τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί με αυτό
τον τρόπο, αν δεν ήταν αυτός. Το ότι ο
πατέρας μου είναι προπονητής μόνο καλά
έχει να μου δώσει, αφού δίνει ιδιαίτερη

προσοχή στην προπόνηση μου. Επίσης
υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής του προγράμματος προπόνησής
μου στο πρόγραμμα της σχολής μου. Γι’
αυτό το λόγο έχω καταφέρει να τα συνδυάσω αρκετά καλά και τα δύο. Διαφορές
υπάρχουν ανάμεσά μας, αλλά σπάνια και
όχι πολύ έντονες.
ΕΡ. Έχετε στερηθεί πράγματα λόγω του
αθλητισμού;
Δυστυχώς ή ευτυχώς ο πρωταθλητισμός
δεν περιορίζεται μόνο στο γήπεδο την ώρα
της προπόνησης, αλλά είναι τρόπος ζωής.
Έχω στερηθεί πράγματα τόσο σε επίπεδο
ψυχαγωγίας και διασκέδασης, όσο και σε
προσωπικό επίπεδο. Το πρόγραμμά μου
δεν μου επιτρέπει να διασκεδάζω όπως
διασκεδάζουν τα παιδιά της ηλικίας μου.
ΕΡ. Τι πιστεύετε ότι προσφέρει ο αθλητισμός στον άνθρωπο;
Ο αθλητισμός είναι μια αξία διαχρονική,
η οποία στις μέρες μας έχει υποτιμηθεί και
αμφισβητηθεί. Ο άνθρωπος πλάθεται τόσο
σωματικά, όσο και πνευματικά. Γίνεται δυνατότερος στο σώμα και στην ψυχή. Ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, μαθαίνει να
αγωνίζεται, να κερδίζει, αλλά και να χάνει
και να μην το βάζει κάτω στην αποτυχία.
Μαθαίνει να σέβεται τον αντίπαλο και να
αγωνίζεται με ήθος.
ΕΡ. Ποια είναι η γνώμη σας για τα
αναβολικά;
Τα αναβολικά είναι ένα από τα μελανά
σημεία του αθλητισμού. Καταργούν το ήθος και την εντιμότητα που έχει καλλιεργήσει ο αθλητισμός. Οι αθλητές στο βωμό της
επιτυχίας και στην πεποίθηση ότι θα καταφέρουν κάτι καλύτερο, ενδίδουν στον «πειρασμό» των αναβολικών θέτοντας την υγεία τους σε κίνδυνο. Η κοινωνική κατακραυγή, ο οποία ακολουθεί στιγματίζει τον
αθλητή σε όλη του τη ζωή και είναι ικανή
να επηρεάσει μέχρι και την ψυχική του
υγεία. Τέτοια γεγονότα έχουν απομακρύνει
τον κόσμο από τον αθλητισμό κάνοντάς τον
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ΕΡ. Ποια είναι η αίσθησή σας για την
ελληνική αποστολή στους Ολυμπιακούς
Αγώνες; Θα έχουμε διακρίσεις;
Είναι δύσκολο να κάνει κανείς προβλέψεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μιας
και είναι η κορυφαία αθλητική διοργάνωση.
Υπάρχουν αθλητές, όπως η Νικόλ Κυριακοπούλου στο άλμα επί κοντώ, ο Κώστας
Μπανιώτης στο άλμα σε ύψος και ο Λούης
Τσάτουμας στο μήκος, οι οποίοι μπορούν
όχι μόνο να περάσουν στον τελικό, το
οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο
επίτευμα, αλλά να κερδίσουν και μια καλή
θέση σε αυτόν.
ΕΡ. Εντυπωσιαστήκαμε από τις δηλώσεις
του πατέρα σας κατά την επιστροφή σας
στη χώρα. Εκφράζουν και τις δικές σας
απόψεις; Έχετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό;
Ο πατέρας μου με τη δήλωση που έκανε,
ότι κανένας πολιτικός δεν αξίζει να έρθει
να συγχαρεί κανένα αθλητή, εξέφρασε το
θυμό του για τους πολιτικούς που προσπαθούν να επωφεληθούν από τις επιτυχίες
χωρίς να έχουν συμβάλει καθόλου σε αυτές.
Αυτό με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Όπως
και στον αθλητισμό ο καθένας ανταμοίβεται ανάλογα.

