
 

 
 

Στον δάσκαλο 
 

Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε, ψυχές!  

Κι ότι σ’ απόμεινε ακόμη στη ζωή σου,  

Μην τ’ αρνηθείς! Θυσίασέ το ως τη στερνή πνοή σου!  

Χτισ’ το παλάτι, δάσκαλε σοφέ!  

Κι αν λίγη δύναμη μεσ’ το κορμί σου μένει,  

Μην κουρασθείς. Είν’  η ψυχή σου ατσαλωμένη.  

Θέμελα βάλε τώρα πιο βαθειά,  

Ο πόλεμος να μη μπορεί να τα γκρεμίσει.  

Σκάψε βαθειά. Τι κι’ αν πολλοί σ’ έχουνε λησμονήσει;  

Θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί  

Τα βάρη που κρατάς σαν Άτλαντας στην πλάτη,  

Υπομονή! Χτίζε, σοφέ, της κοινωνίας το παλάτι! 

Κωστής Παλαμάς 
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Η ανεκτίμητη προσφορά του δασκάλου! 
 

Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε, ψυχές!  

Κωστής Παλαμάς 

 

Πόση σοφία περικλείνει αυτός ο τόσο δυνατός στίχος του εθνικού μας ποιητή Κωστή Παλαμά! Έρχεται να 

μας υπενθυμίσει τη βαρύνουσα σημασία που διαδραματίζει ο δάσκαλος στην κοινωνία, είτε εργάζεται 

στο Λονδίνο, είτε σε μια αυτοσχέδια σχολική αίθουσα κάποιου στρατοπέδου προσφύγων. Πράγματι, 

τούτα τα λόγια μιλούν στην ψυχή των Ελλήνων αποσπασμένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι με θερμό ζήλο 

και παραδειγματική ευσυνειδησία επιτελούν το παιδαγωγικό και διδακτικό τους έργο, δίνοντας τον 

καλύτερο εαυτό τους για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση του Απόδημου Ελληνισμού.  

Τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση της χώρας μας δεν άφησε ανεπηρέαστη τη διδασκαλία και τη 

μάθηση στα σχολεία της Ελληνικής Ομογένειας. Οι σχολικές μονάδες Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, οι 

οποίες εντάσσονται στην περιοχή ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Λονδίνου, αμιγείς, 

δίγλωσσες και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ), παρά τις οικονομικές αντιξοότητες της 

χώρας μας, αναπτύσσονται, βελτιώνουν σταδιακά την απόδοσή τους και εντάσσονται ενεργά στο 

περιβάλλον της αντίστοιχης χώρας υποδοχής. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων της Ελλάδας, συνεχίζει να στηρίζει την εκπαίδευση σε όλες της χώρες της Ελληνικής 

Διασποράς, στέλνοντας εκπαιδευτικούς, βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό. Τελικοί 

αποδέκτες της εκπαιδευτικής προσπάθειας είναι οι απόδημοι νέοι και νέες, τα παιδιά μας, το μέλλον της 

Ελλάδας, που τόσο άδικα βιώνουν τις επιπτώσεις της πολύπλευρης κρίσης στην καθημερινότητά τους. Οι 

μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται από την Ελλάδα με δίψα για μάθηση και όνειρα για ένα καλύτερο 

μέλλον. Ένα μέλλον που δεν αφορά μόνο τους ίδιους και τις οικογένειες τους, αλλά την ίδια τη χώρα μας, 

αφού οι σημερινοί νέοι είναι τα αυριανά μέλη της κοινωνίας μας και ενσαρκώνουν την ελπίδα και το 

μέλλον του τόπου μας.  Γι’ αυτό αξίζουν την αμέριστη και ολοπρόθυμη υποστήριξη του δασκάλου.  

Στο πλαίσιο των διεθνών μεταβολών, αλλά και των πολυπολιτισμικών συνθηκών της εκάστοτε χώρας 

διαμονής, ο δάσκαλος έχει επιφορτιστεί με το έργο της μόρφωσης και διαπαιδαγώγησης των 

Ελληνόπουλων. Προσπαθεί να ανταποκριθεί στη σύγχρονη εκπαιδευτική του αποστολή με πίστη και 

αφοσίωση, να συμβάλει στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, να καλλιεργήσει στους μαθητές τις αξίες 

του ελληνικού πολιτισμού και της γνήσιας ελληνορθόδοξης παράδοσης, να εμφυσήσει μέσα τους τα πιο 

αγνά ιδανικά, την αγάπη για την Πατρίδα, την Ελευθερία, τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα…  

Κάθε δάσκαλος, από την αρχή του έτους ενδιαφέρεται για την πρόοδο των μαθητών, για την καλλιέργεια 

του σεβασμού, της συνέπειας, της συνεργασίας, της αποδοχής του άλλου, στέργοντας κάθε παιδί με 

συναισθήματα αγάπης και βιώματα επιτυχίας και αναγνώρισης και εμψυχώνοντας σημαντικές 

πρωτοβουλίες με έμπνευση και δημιουργικότητα για την ανάπτυξη βιωματικών δράσεων, την αξιοποίηση 

της ψηφιακής τεχνολογίας, τη συμμετοχή της σχολικής ζωής στα κοινωνικά δρώμενα και το άνοιγμα του 

σχολείου στην πολυπολιτισμική κοινωνία της χώρας υποδοχής.  

Δάσκαλος σημαίνει τρόπος ζωής. Οι αρχές που πρέπει να φωτίζουν τον δρόμο του δασκάλου είναι, η 

καλοσύνη, η ομορφιά της ζωής, η αλήθεια και η προσφορά. Σε αυτές τις αρχές μπορεί να θεμελιώσει τη 

διδασκαλία του και να στηρίξει την καθημερινή του στάση και συμπεριφορά για τη διάπλαση του 

χαρακτήρα των νέων. Δεν κατέχει απλώς ένα κοινό επάγγελμα που εξαντλείται στη μεταβίβαση τυπικών 
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γνώσεων, αλλά καταγίνεται με ένα σπουδαίο και πολυσχιδές παιδαγωγικό λειτούργημα. Προσπαθεί να 

μεταλαμπαδεύσει ό,τι πιο ωραίο υπάρχει μέσα του, να σμιλεύσει τις αγνές ψυχές των μαθητών του.  

Οι δάσκαλοι, οφείλουμε, λοιπόν, να βοηθήσουμε τη νέα γενιά, να στηρίξουμε όλους τους νέους και τις 

νέες στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην πολύμοχθη προσπάθειά τους για να αποκτήσουν ελληνόγλωσση 

μόρφωση και αποτελεσματικά εφόδια για μια καλύτερη ζωή. Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές 

περιβάλλον συνεργασίας προετοιμάζοντας καινοτόμες πρωτοβουλίες που εμπλέκουν τους μαθητές στο 

μαθησιακό έργο, κεντρίζουν το ενδιαφέρον  και  ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους. Να ενθαρρύνουμε 

τους μαθητές να κρίνουν και να συναισθάνονται. Να προσπαθούμε για το καλό και να μαχόμαστε το 

κακό. Να δείχνουμε με λόγια, αλλά προ πάντων με έργα τον ηθικό δρόμο, το δρόμο της Αρετής. 

Αυτές ακριβώς οι ζεστές σκέψεις και η έγνοια για το μέλλον των παιδιών μας, μάς ωθούν να 

απευθυνθούμε προς όλους με σκοπό μια δημιουργική ανασύνταξη των δυνάμεών μας. Στα σχολεία των 

διαφόρων χωρών της ελληνικής παροικίας έχει ανανεωθεί το διδακτικό προσωπικό και η σχολική χρονιά 

εξελίσσεται ήδη με κανονικούς ρυθμούς. Μπορεί οι συνθήκες να μην είναι πάντοτε ιδανικές, 

καταβάλλουμε όμως κάθε δυνατή προσπάθεια για το καλύτερο. Μπορούμε, επομένως, όλοι μαζί να 

βελτιώσουμε την εκπαιδευτική προσφορά μας στα σχολεία μας προς όφελος των μαθητών μας. 

Εύχομαι ολόθερμα, οι δάσκαλοί μας, νέοι και παλιοί, να συνεχίζουν να σμιλεύουν ψυχές, σύμφωνα με την 

προτροπή του ποιητή Κωστή Παλαμά, συμβάλλοντας στην προώθηση των ανθρώπινων αξιών και ιδανικών, 

έτσι ώστε να έρχονται στο σχολείο ευτυχισμένα παιδιά και να βγαίνουν στην κοινωνία ευτυχισμένοι 

άνθρωποι.  

Γιώργος Κόσυβας  

Συντονιστής Εκπαίδευσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο 
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A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 

1. Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού 

Αθλητισμού από το Ελληνικό 

Γυμνάσιο Λύκειο Λονδίνου 

 

Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 στο πλαίσιο της 

Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού το 

Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο για να τιμήσει την ημέρα 

αυτή πραγματοποίησε εκδρομή στο Alexandra 

Palace.  

 

 
 

Οι μαθητές με την καθοδήγηση της Διευθύντριας 

του σχολείου κυρίας Βασιλικής Ντάμτσιου και της 

καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής κυρίας Ήβης 

Παπαδοπούλου έλαβαν μέρος σε αυθόρμητες και 

προγραμματισμένες αθλητικές δραστηριότητες.  

 

 
 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα  παιδιά  έχουν  

ανάγκη  από  καθημερινή  φυσική  δραστηριότητα, 

η οποία συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη. Ο 

αθλητισμός, η αναψυχή και το παιχνίδι βελτιώνουν 

την σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών. 

Διδάσκουν σημαντικές αρετές όπως είναι ο 

σεβασμός, η λήψη αποφάσεων, η υπευθυνότητα 

και η συνεργασία. Προωθούν την ισότητα για όλους 

και γεφυρώνουν τις διαφορές μεταξύ των 

ανθρώπων. 

 

 
 

Η συμμετοχή στα οργανωμένα αθλήματα δίνει την 

ευκαιρία στα παιδιά και στους νέους να βελτιώσουν 

τη φυσική τους κατάσταση και να συνηθίσουν σ’ 

έναν τρόπο ζωής και άσκησης που αναμένεται θα 

συνεχίσουν και στην ενήλικη ζωή τους. Επιπλέον, 

συμβάλλει στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και 

συντονισμού. 

 

 
 

Ο αθλητισμός δεν αφορά μόνο τη σωματική 

ανάπτυξη και την υγεία, αλλά και τον τρόπο με τον 

οποίο τα παιδιά αρχίζουν να αντιλαμβάνεται τον 

κόσμο. Με τη συμμετοχή τους στα αθλήματα τα 

παιδιά γίνονται μέλη ομάδων και μαθαίνουν να 

επικοινωνούν ισότιμα, να εφαρμόζουν κανόνες και 

να συμμετέχουν στη συλλογική προσπάθεια για την 
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επίτευξη ενός κοινού στόχου. Είναι μια ευκαιρία να 

κάνουν νέους φίλους και να μάθουν να 

συνεργάζονται μεταξύ τους. Εξίσου σημαντικό, 

όμως, είναι και το γεγονός με τον αθλητισμό οι 

μαθητές αντιλαμβάνονται και αποδέχονται τη  

διαφορετικότητα και αναπτύσσουν τις αξίες του 

αλληλοσεβασμού και της ανεκτικότητας. 

 

 
 

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι βασική επιδίωξη 

της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, 

σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, είναι οι 

μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν «να 

αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση τα 

ιδιαίτερα στοιχεία της ευρύτερης παιδείας, που ο 

αθλητισμός μπορεί να προσφέρει μέσω της 

συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού 

και της προσωπικής υπέρβασης». 

 

 

2. Αγιασμός στο Ελληνικό Σχολείο 

Γκέτεμποργκ 

 

Την Παρασκευή στις 1 Σεπτεμβρίου 2017 έγινε ο 

αγιασμός στο Ελληνικό Σχολείο Γκέτεμποργκ με την 

συμμετοχή αρκετών γονέων και μαθητών. 

Η χαρά των μαθητών ήταν ζωγραφισμένη στα 

προσωπάκια τους.  

 
 

Αυτό γιατί το ελληνικό σχολείο τους προσφέρει όχι 

μόνο την  εκμάθηση και διατήρηση της Ελληνικής 

Γλώσσας που είναι η μητρική τους γλώσσα αλλά και 

την ζεστασιά, την αγάπη, την αναγνώριση αξιών που 

σε αρκετές περιπτώσεις είναι πολύτιμη. Είναι το 

σημείο συνάντησης με τους φίλους τους που μιλάνε 

την ίδια γλώσσα και εκφράζονται πιο άνετα μεταξύ 

τους, έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, κουβαλάνε την 

ίδια κουλτούρα και συνήθειες. 

Είναι το αγαπημένο τους στέκι. 

 

 
 

Ευχόμαστε η μάθηση να είναι μια ευχάριστη και 

δημιουργική εμπειρία για όλα τα παιδιά! 

Καλή σχολική χρονιά!
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Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 

 

3. Αλλαγές στο ΤΕΓ  Κέιμπριτζ με τη νέα 

σχολική χρονιά 

 

Αλλαγές στο ΤΕΓ  Κέιμπριτζ με τη νέα σχολική 

χρονιά - Αγιασμός 

Στο ΤΕΓ  Κέιμπριτζ η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με 

αύξηση των μαθητών του κατά 20% σε σχέση με 

πέρυσι, καθώς το μαθητικό δυναμικό ανέρχεται 

μέχρι σήμερα  στους 150.  Το Τ.Ε.Γ. «Άγιος 

Αθανάσιος» του Κέιμπριτζ  αναζήτησε αίθουσα 

προς ενοικίαση σε γειτονικό κτήριο,  λόγω 

αδυναμίας στέγασης όλων των τάξεων στο υπάρχον 

κτήριο, με σκοπό να ικανοποιήσουν όλους τους 

γονείς που επιθυμούν να γράψουν τα παιδιά στο 

ελληνικό σχολείο και να τα δουν να φοιτούν σ’ αυτό. 

Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε τάξη 

Νηπιαγωγείου με 20 παιδιά εγγεγραμμένα, σε 

αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που ο αριθμός 

δεν ξεπερνούσε τα 14. 

Το σχολείο αγόρασε, ακόμη, με συνδρομές των 

γονέων θρανία και καρέκλες α) για να εξοπλίσει τις 

αίθουσες, ώστε να δεχθούν τους παλιούς αλλά και 

τους νέους μαθητές και β) για να αντικαταστήσει τα 

φθαρμένα από τα χρόνια έπιπλα, ώστε τα παιδιά να 

μαθαίνουν ελληνικά σε ένα ασφαλές και όμορφο 

περιβάλλον.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έτσι, στις 9 Σεπτεμβρίου 2017, πρώτη μέρα των 

μαθημάτων, ξεκίνησε η καινούρια χρονιά 2017-18 

με τον αγιασμό που τελέστηκε από τον 

Θεοφιλέστατο επίσκοπο Τροπαίου κ. Αθανάσιο, ο 

οποίος μετέβη στο σχολείο μας γι’ αυτόν τον σκοπό. 

Πριν αρχίσει ο αγιασμός, ο επίσκοπος εξήγησε στα 

παιδιά τι χρησιμοποιεί ο ιερέας για τον αγιασμό και 

τι συμβολίζει το καθένα. Οι εκπαιδευτικοί και οι 

μαθητές δέχτηκαν το αγιασμένο ράντισμα με το 

κλωνάρι του βασιλικού.  

Στον αγιασμό παρευρέθηκαν οι μαθητές, οι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου, ο πρόεδρος και τα 

μέλη της Σχολικής Επιτροπής και πολλοί γονείς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αποσπασμένη από το Υπουργείο Παιδείας 

δασκάλα, κ. Ελπίδα Σαμαλτάνη, ο Πρόεδρος της 

Σχολικής Επιτροπής  κ. Ευάγγελος Γιαννούδης και ο 

Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής κ. Νίκος 

Χάρης απηύθυναν θερμό χαιρετισμό προς όλους, 

καλωσόρισαν τα παιδιά του νηπιαγωγείου στη 

ζεστή αγκαλιά του ελληνικού σχολείου του 

Κέιμπριτζ και ευχήθηκαν σε όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς, και κυρίως στους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές,  μια καλή και 

δημιουργική χρονιά! 

Την τελετή του αγιασμού παρακολούθησε και 

τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος του 

Κέιμπριτζ, κ. Πίπας, ο οποίος χαιρέτησε όλους τους 

παρευρισκόμενους και έδωσε θερμές ευχές για τη 

νέα σχολική χρονιά! 
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Σχέδιο εργασίας (project): “Ελληνικοί 

παραδοσιακοί Χοροί ” 

Η πρώτη εκπαιδευτική δραστηριότητα της νέας 

σχολικής χρονιάς διοργανώθηκε και υλοποιήθηκε 

στις 30 Σεπτεμβρίου ως μέρος ενός γενικότερου 

διαθεματικού σχεδίου εργασίας με θέμα 

«Παραδοσιακοί χοροί της πατρίδας μας». 

Σκοπός είναι να αναδειχθούν ιστορικά, γεωγραφικά, 

πολιτιστικά στοιχεία που σχετίζονται με κάθε χορό, 

όπως προέλευση, σημασία, ήθη/έθιμα. 

Ο σχεδιασμός του πρότζεκτ εργασίας, περιλαμβάνει 

διδασκαλία χορού και τραγούδια από διάφορες 

περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου. Οι χοροί θα 

είναι η αφορμή για να εξεταστεί η  περιοχή, από την 

οποία προέρχεται ο κάθε χορός, παράλληλα με άλλα  

στοιχεία που θα παρακινηθούν οι μαθητές να 

ερευνήσουν και να παρουσιάσουν στους 

συμμαθητές τους.  

Κάθε τάξη θα προσαρμόσει το πρόγραμμα στο 

επίπεδο των μαθητών της. 

Η πρώτη περιοχή που παρουσιάστηκε ήταν η 

Πελοπόννησος με τον καλαματιανό.  Τα παιδιά 

παροτρύνθηκαν να ψάξουν και να βρουν 

πληροφορίες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία όμορφων εργασιών που τις 

παρουσίασαν στην τάξη.  Έκαναν εξάσκηση στα 

βήματα του καλαματιανού και τραγούδησαν το 

τραγούδι «Μαντίλι καλαματιανό». 

Απώτερος στόχος μας είναι να επιτευχθούν οι 

παρακάτω μαθησιακοί στόχοι, που  είναι κοινοί σε 

όλες τις τάξεις: 

1. Κάνουν έρευνα και επιλέγουν ένα θέμα να 

παρουσιάσουν.  

2. Μαθαίνουν να ξεχωρίζουν και να γράφουν 

κείμενο πληροφοριακό, που επίσης απαιτεί 

έρευνα, συλλογή στοιχείων και επιλογή των 

κατάλληλων να καταγραφούν (ανάλυση / 

σύνθεση / αξιολόγηση: αναπτύσσονται οι 3 

ανώτερες αντιληπτικές λειτουργίες κατά την 

ταξινομία του Bloom 

http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/bloo

m-taxonomy.html) 

 

 

 

 

 

 

Εξετάσεις Ελληνομάθειας 2017 

Το ελληνικό σχολείο του Κέιμπριτζ  ακολουθεί το 

αναλυτικό πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικής 

Γλώσσας για την προώθηση του θεσμού της 

Ελληνομάθειας, ο οποίος στοχεύει στην εκμάθηση 

και διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, αλλά και 

στην στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο 

εξωτερικό. 

Στις εξετάσεις πιστοποίησης της Ελληνομάθειας στο 

εξεταστικό κέντρο του ελληνικού σχολείου του 

Κέιμπριτζ τον Μάιο του 2017 πήραν μέρος 8 

μαθητές στα επίπεδα Α1 έως και Β2 και πέτυχαν 

εξαιρετικές επιδόσεις. Τους συγχαίρουμε για την 

επίδοσή τους και ευχόμαστε επιτυχίες στον τομέα 

της ελληνομάθειας σε όλους τους ελληνόπαιδες του 

εξωτερικού!   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανανέωση της σχολικής βιβλιοθήκης του ΤΕΓ 

Κέιμπριτζ 

Στο σχολείο ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να 

εφαρμόσουμε ως εργασία για το σπίτι την 

ανάγνωση ελληνικών λογοτεχνικών βιβλίων.  

Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια την 

προηγούμενη χρονιά να κατηγοριοποιηθούν 

χρωματικά τα υπάρχοντα βιβλία στο σχολείο σε 

http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/bloom-taxonomy.html
http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/bloom-taxonomy.html
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επίπεδα ανάγνωσης υπό τον συντονισμό της 

δασκάλας του σχολείου, κ. Πέπης Δροσίτη. Η 

προσπάθεια αυτή ευαισθητοποίησε πολλούς 

γονείς, οι οποίοι αγόρασαν και δώρισαν βιβλία στο 

σχολείο. Επίσης, με μεσολάβηση γονέως του 

σχολείου μας, που επιθυμεί να παραμείνει 

ανώνυμος, η φιλανθρωπική ομάδα Library4Αll 

δώρισε στο σχολείο 28 βιβλία.  

Ταυτόχρονα έγινε μια μεγάλη προσπάθεια 

καταγραφής των υπόλοιπων βιβλίων σε μια 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων, με πρωτοβουλία του 

γονέως κ. Μάριου Καλφαγιάν, με σκοπό τη 

δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και τον 

online δανεισμό βιβλίων.  

 

 
 

Μ’ αυτόν τον τρόπο εντάσσουμε στο αναλυτικό 

πρόγραμμα του Τ.Ε.Γ. Κέιμπριτζ τη Φιλαναγνωσία,  

που έχει εισαχθεί τα τελευταία 6 χρόνια από το 

Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας στη διδασκαλία του 

μαθήματος της Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο, με 

σκοπό:  

• τη μύηση των μαθητών μας στον κόσμο του 

ελληνόγλωσσου παιδικού λογοτεχνικού 

βιβλίου,  

• την απόκτηση, μέσα από τη λογοτεχνία, 

πολλαπλών γλωσσικών εμπειριών και την 

εξοικείωση με τη λειτουργία της γλώσσας. 

 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διδασκαλίας της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης παραθέτουμε δύο από τους στόχους 

του Νέου Προγράμματος Σπουδών για το Δημοτικό 

(ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, 2011) που θεωρούμε 

πολύ σημαντικούς : 

• Την ανασύσταση της σχολικής τάξης ως μιας 

κοινότητας αναγνωστών, η οποία θα διέπεται 

από τις αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας, 

του σεβασμού της διαφοράς, του 

πλουραλισμού, του διαλόγου, της κριτικής 

εγρήγορσης και αυτογνωσίας, της 

διαπολιτισμικής συνείδησης.  

• Την ενίσχυση της αίσθησης ότι η δύναμη και οι 

δυνατότητες της γλώσσας μπορούν να είναι μία 

από τις μεγαλύτερες χαρές της ανάγνωσης της 

λογοτεχνίας.  

Ελπίζουμε οι προσπάθειές μας να καρποφορήσουν! 

 

 

 

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ / ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ 

 

 

4. 'The Small World, the Great!' A Tribute 

to the Poet Odysseus Elytis with music 

by George Couroupos: The British 

Library   15/10/2017 

Presented under the auspices of the H. R. President 

of the Hellenic Republic Mr. Prokopios Pavlopoulos. 

The bold, lyrical work of poet Odysseus Elytis (1911–

1996) is brought to life in readings and song, with live 

music by one of the most outstanding living Greek 

composers, George Couroupos, written to 

accompany a new multilingual anthology of his 

poetry and prose (Ikaros Publishing 2016) and 

performed by a live piano quartet. 

Elytis’ expressive poetry captures the ‘small and 

great’ spirit of the Greek landscape. In awarding him 

the Nobel Prize for Literature in 1979, the Academy 

declared that Elytis’ poetry ‘depicts with sensual 

strength and intellectual clear sightedness, modern 
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man's struggle for freedom and creativity’. The poet 

responded that he wished his award to honour the 

long tradition of Greek poetry, ever since the time of 

Homer. 

 

 Voices Tassis Christoyannis, Theodora Baka 
Recitation John Kittmer, Ioulita Iliopoulou 
Piano Thanassis Apostolopoulos 
Violin Panagiotis Tziotis 
Viola Ilias Sdoukos 
Cello Lefki Kolovou 
Introduction by Dr Polina Tambakaki 
Artistic Director: Ioulita Iliopoulou 

Held with the cooperation of the Embassy of Greece 

and the generous support of John S. Latsis Public 

Benefit Foundation and Links of London. Organised 

by Ark4Art. A reception will follow. 

 

 
 

5. Μαργαρίτα Μαυρομιχάλη: «An Other 
World» έκθεση φωτογραφίας 
στην Brick Lane Gallery στο Λονδίνο  

 

Από τις 4 μέχρι τις 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε 

στην Brick Lane Gallery στο Λονδίνο έκθεση 

φωτογραφίας της φωτογράφου κυρίας Μαργαρίτας 

Μαυρομιχάλη. Η θεματική της εν λόγω έκθεσης 

φέρει τον τίτλο «An Other World». Η καλλιτέχνης 

εστιάζει σε κοινωνικά θέματα και κυρίως στα 

προβλήματα των μεταναστών από όλο τον κόσμο 

και ιδιαίτερα από την Ελλάδα. Η πρωτοτυπία 

επιλογής των θεμάτων συγκινεί κάθε επισκέπτη 

είναι πρόκληση και προβληματισμό και κριτική 

σκέψη.  

 
 

Ας αφήσουμε την ίδια την κα Μαυρομιχάλη να 

μιλήσει για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την τέχνη 

της:  

Η Ε.Ε. Αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο μια δίχως 

προηγούμενο μαζική εισροή από πρόσφυγες του πολέμου 

και μετανάστες από την Αφρική και την Ασία. Η Ελλάδα 

και η Ιταλία, σαν πρώτα σημεία εισόδου, βρίσκονται 

αντιμέτωπες με καταστάσεις πρωτόγνωρες, που μόνο με 

την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μπορούν να 

συγκριθούν. Και οι δύο αυτές χώρες ανησυχούν για την 

κοινωνικοοικονομική επίδραση που μπορεί να έχει αυτή 

η κατάσταση. 

Μετά από καθυστέρηση και αντιτιθέμενες απόψεις, η Ε.Ε. 

καταρτίζει ένα σχέδιο που θα προσφέρει προστασία και 

καταφύγιο στους πρόσφυγες που «χτυπούν την πόρτα 
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της», και δικαίως. Εξάλλου, η Ευρώπη ιστορικά 

αποχαιρετούσε τα παιδιά της που μετανάστευαν και 

καλωσόριζε τους νέους μετανάστες που ερχόντουσαν στο 

έδαφός της. Σήμερα, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει τη 

μαζική εισροή ανθρώπων και ταυτόχρονα χιλιάδες ζωές 

χάνονται στη θάλασσα, είναι ώρα για γρήγορη δράση, με 

σκοπό να δοθεί η ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή σε 

αυτούς που το έχουν ανάγκη, αλλά και να αντιμετωπιστεί 

αυτή η τραγωδία στη ρίζα της. 

Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που ρισκάρουν τη ζωή 

τους με κάθε κόστος και κολυμπούν στη θάλασσα του 

Αιγαίου, κυριολεκτικά φτάνοντας τη ζωή τους στα όρια, ή 

καταλήγουν στις ακτές της Σικελίας στοιβαγμένοι σαν 

εμπόρευμα σε πλοία που βουλιάζουν; 

Πέρασα αρκετές μέρες σε προσωρινούς καταυλισμούς 

προσφύγων στην Αθήνα, όπου ορδές ανθρώπων από τη 

Συρία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές 

είχαν καταφτάσει από τα νησιά, και περίμεναν για ένα 

πολύτιμο εισιτήριο που θα τους οδηγήσει πιο Βόρεια. 

Παρότι περίμενα να αντιμετωπίσω απελπισμένα 

πρόσωπα ή ανθρώπους που έχουν χάσει κάθε ελπίδα, 

συνάντησα την ελπίδα, την αποφασιστικότητα, την 

πειθαρχία, την καλοσύνη και πολλά χαμόγελα. 

Συναντήθηκα με οικογένειες που κοιτάζουν μόνο 

μπροστά, έχοντας αφήσει τις αναμνήσεις του πολέμου 

και του τρόμου πίσω τους, και ψάχνουν για μια καλύτερη 

ζωή με μεγάλη αποφασιστικότητα. 

Οι πιο πολλοί από αυτούς ταξιδεύουν για πάνω από μήνα, 

έχουν πάρει αεροπλάνα, τρένα, λεωφορεία, βάρκες, 

περπατώντας ή κολυμπώντας...Μερικοί μου είπαν πως 

ταξίδεψαν ακόμα και στη ράχη αλόγων. Δοκίμασαν όλους 

τους πιθανούς τρόπους, μαζί με τα παιδιά τους, κάθε 

ηλικίας. Η ελπίδα που έχουν είναι να φτάσουν στη 

Γερμανία, τον πιο «δημοφιλή» προορισμό, τουλάχιστον 

για αυτούς που συνομίλησα. Μαζί τους έχουν μόνο 

μερικές τσάντες αλλά οι καρδιές τους είναι γεμάτες 

ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Δε μπορώ καν να 

εκφράσω πως ένιωσα όταν κατάλαβα πόσο ευγενικοί, 

ευγνώμονες και ζεστοί είναι αυτοί οι άνθρωποι. Τους 

περίμενα να είναι απογοητευμένοι και θυμωμένοι. 

Αντίθετα, έχουν επιλέξει να είναι θετικοί και αισιόδοξοι. 

Μου πρόσφεραν μάλιστα ό,τι είχαν πάνω τους, ζεστό τσάι 

ή υγρά χαρτομάντηλα. 

Οι πιο πολλοί κάτοικοι στις περιοχές των καταυλισμών 

είναι πολύ στοργικοί απέναντί τους και τους φέρνουν 

φαγητό, ρούχα, και ό,τι άλλο μπορούν να προσφέρουν για 

να τους κάνουν να νιώσουν πιο άνετα. Υπάρχουν κι άλλοι, 

βέβαια, που είναι θυμωμένοι και νευριασμένοι όταν 

βλέπουν τη γειτονιά τους να μετατρέπεται σε βρώμικη 

κατασκήνωση. 

Ελπίζω πως οι εικόνες που μοιράζομαι μαζί σας θα 

αναδείξουν ότι πέρα από τους αριθμούς και τα 

εθνικιστικά «εγώ» , πρέπει να σταματήσουμε για ένα 

λεπτό, και να δούμε τα πρόσωπά τους. Είναι άνθρωποι 

σαν εμάς, που τους έτυχε να γεννηθούν στη «λάθος» 

μέρος τη «λάθος» στιγμή. Αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον, 

όπως όλοι μας, και δεν μπορώ να τους κατηγορήσω που 

προσπαθούν. Αντιθέτως, τους θαυμάζω υπερβολικά. 

Η φωτογραφία που ακολουθεί προέρχεται από την 

Πλατεία Βικτωρίας στο κέντρο της Αθήνας. 

 

 
 

Από τα προηγούμενα καθίσταται φανερό ότι η τέχνη 

και τα μέσα της φωτογραφίας ολοένα και 

εξελίσσονται, παρουσιάζοντας συγχρόνως μια νέα 

ενότητα θεματικών, πέρα από αυτές της μόδας, της 

αρχιτεκτονικής, των τοπίων και των πορτρέτων. 

 

 

 

6. Κλεμμένες ελληνικές αρχαιότητες 
προς πώληση σε έκθεση στο Λονδίνο 

 

Αρχαία ελληνικά αντικείμενα που είχαν κλαπεί από 

την Αθήνα τη δεκαετία του 1970 και είχαν καταλήξει 

στην παράνομη συλλογή του Σικελού 

αρχαιοκάπηλου Τζιανφράνκο Μπεκίνα, ήταν μεταξύ 

των κλασικών έργων τέχνης που διατίθεντο προς 

πώληση στη φετινή έκθεση Frieze Masters του 

Λονδίνου στις αρχές του μήνα, σύμφωνα με 

δημοσίευμα του Guardian.  
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Πρόκειται για δυο λευκές ληκύθους, 

αρχαιοελληνικά αγγεία του 4ου αιώνα π.Χ., που 

ήταν μεταξύ των περίπου 5.000 αντικειμένων που 

είχαν παρουσιαστεί το 2015 από την ιταλική 

αστυνομία μετά από τον επαναπατρισμό της 

συλλογής του Μπεκίνα από την Ελβετία όπου ζούσε. 

Προσφέρονταν από έναν έμπορο ονόματι Ζαν 

Νταβίντ Καν, με την τιμή να κυμαίνεται πάνω από τις 

100.000 λίρες για την καθεμία.  

Looted antiquities allegedly on sale at London Frieze 

Masters art fair: great job finding these Christos! 

https://t.co/ND1gnNecQWpic.twitter.com/Xtvj2HB

8Fc 

— Donna Yates (@DrDonnaYates) October 23, 2017 

Αν και στα έγγραφα δεν αναφερόταν το όνομα του 

Μπεκίνα, τις ληκύθους αναγνώρισε ο Δρ. Χρήστος 

Τσιρογιάννης, αρχαιολόγος του Κέμπριτζ. Πολλά 

αντικείμενα από τις δραστηριότητες του Μπεκίνα 

θεωρείται πως κυκλοφορούν ακόμα στη μαύρη 

αγορά αρχαιοτήτων.  

Σύμφωνα με τον Guardian, τα αντικείμενα 

πωλούνταν στο Λονδίνο εκ μέρους του ελβετικού 

καντονιού Basel- Stadt, που επιζητεί έσοδα που του 

οφείλονται μετά την κατάσχεση των περιουσιακών 

στοιχείων του Μπεκίνα, ο οποίος κατοικούσε εκεί. 

Το καντόνι υποστηρίζει πως έλαβε άδεια πώλησης 

των αντικειμένων από τους «καραμπινιέρι», που 

είχαν στείλει πίσω πάνω από 1.000 αντικείμενα από 

την αρχική κατάσχεση, δηλώνοντας πως δεν είχαν τη 

δυνατότητα να προβάλουν νομικές αξιώσεις περί 

ιδιοκτησίας.  

Allegedly looted #antiquities on sale at London 

@FriezeArtFair, via @Gdnartanddesign - 

#ArtCrimehttps://t.co/g6drC46K6o 

— Mathieu Beaufils (@mjjbeaufils) October 23, 2017 

Τελικά οι λήκυθοι δεν πωλήθηκαν. Όπως αναφέρει 

ο Guardian, το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού έχει 

ενημερωθεί για την υπόθεση από την Interpol και 

εναπόκειται σε αυτό πλέον να υποβάλει αίτημα για 

τη διεκδίκηση της ιδιοκτησίας τους. Αξίζει να 

σημειωθεί πως τα αντικείμενα αναγνώρισε πρώην 

φοιτητής, τα φωτογράφισε και έστειλε εικόνες στην 

Arca (Σύνδεσμος Ερευνών Εγκλημάτων κατά της 

Τέχνης), η οποία και τις προώθησε στον κ. 

Τσιρογιάννη. Σημειώνεται ότι ο αρχαιολόγος έχει 

εντοπίσει εκατοντάδες παράνομα αποκτηθέντα 

αρχαία αντικείμενα σε μουσεία, οίκους 

δημοπρασιών, ιδιωτικές συλλογές και γκαλερί.  

 

 

7. Η Χαμηλή η επισκεψιμότητα σε 
χώρους πολιτισμού από τους Έλληνες 

 

 

Mόλις το 16,9% των Ελλήνων, έναντι 43,4% του 

ευρωπαϊκού πληθυσμού, επισκέφθηκε το 2015 

αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό μνημείο, μουσείο ή 

γκαλερί, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική 

υπηρεσία Eurostat. Το 2016 δε καταγράφεται μικρή 

μείωση στο ποσοστό των Ελλήνων. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι όσο η ηλικία ανεβαίνει, 

τόσο μικραίνει και το ποσοστό των ευρωπαίων που 

επισκέπτεται κάποιον χώρο πολιτισμού, ενώ, 

αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά επισκεψιμότητας 

σε τέτοιους χώρους καταγράφεται στις ηλικίες 25-

34 (48,5%) και 16-24 (47,5%). 
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Τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρώπη 

καταγράφονται στις βόρειες χώρες και τα 

χαμηλότερα στις νότιες. 

Τα 2 τρίτα των Σουηδών άνω των 16 ετών (67,2%) 

επισκέφθηκαν κάποιον χώρο πολιτισμού το 2015. 

Το ίδιο ισχύει για σχεδόν 6 στους 10 Δανούς, 

Ολλανδούς και Φινλανδούς (61,4%). 

Ακολουθεί το Λουξεμβούργο (55,6%), το Ην. 

Βασίλειο (54,7%), η Γαλλία (53,7%) και η Τσεχία 

(52,1%). 

Στον αντίποδα βρίσκονται, εκτός από τη χώρα μας, 

η Βουλγαρία (14,6%), η Ρουμανία (18,3%), η 

Κροατία (19,2%), η Κύπρος (20,5%), η Ιταλία (26,1%) 

και η Μάλτα (26,4%). 

Το 2016, παρατηρήθηκαν αυξήσεις στην 

επισκεψιμότητα από τους Ολλανδούς (+12,3%), 

τους Μαλτέζους (+11,7%), τους Εσθονούς (+9,9%), 

τους Γάλλους (+9,3%) και τους Τσέχους (+8%). 

Μειώσεις καταγράφονται στη Σλοβακία (-10,7%), 

την Ισπανία (-10,5%), τη Γερμανία (-7,9%), την 

Ουγγαρία (-6,3%) και την Κύπρο (-5,4%). 

  

Ραφαήλ - Η Σχολή των Αθηνών 

 

 

8. Η «μούμια» όλων των μυστηρίων: Έτσι 
κατασκεύασαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι 
τις Πυραμίδες 
 
 

Εδώ και αιώνες αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 

αινίγματα στον κόσμο: Πώς μία κοινωνία της εποχής 

του χαλκού, με ελάχιστες τεχνολογικές γνώσεις, 

κατόρθωσε να δημιουργήσει τη Μεγάλη Πυραμίδα 

της Γκίζας, ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου; 

 

 
 

Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, οι αρχαιολόγοι 

ανακάλυψαν συναρπαστικές αποδείξεις που 

δείχνουν ότι οι Αιγύπτιοι μετέφεραν τεράστια 

τεμάχια ασβεστόλιθου και γρανίτη βάρους δυόμισι 

τόνων σε απόσταση 500 μιλίων για να χτίσουν την 

Πυραμίδα του Χέοπα, περίπου το 2600 π.Χ. 

 
 

Με ύψος 146 μέτρα είναι η μεγαλύτερη από όλες τις 

πυραμίδες, ενώ μέχρι τον Μεσαίωνα ήταν το 

μεγαλύτερο οικοδόμημα που κατασκεύασε ο 

άνθρωπος. Τώρα όμως, η ανακάλυψη ενός αρχαίου 

παπύρου, ενός τελετουργικού σκάφους και ενός 

έξυπνου συστήματος υδραυλικών δίνουν στοιχεία 

για τις υποδομές της τεράστιας πυραμίδας. 

Σύμφωνα με το λεπτομερές υλικό που εντόπισαν οι 

αρχαιολόγοι, χιλιάδες εξειδικευμένοι εργάτες 

μετέφεραν 170.000 τόνους ασβεστόλιθου κατά 

μήκος του Νείλου, πάνω σε ξύλινα σκάφη που 

συγκρατούνταν μεταξύ τους με σχοινιά. Για τη 

μεταφορά κατασκευάστηκε ειδικά ένα σύστημα 

καναλιών σε ένα εσωτερικό λιμάνι που 

δημιουργήθηκε λίγα μόλις μέτρα από τη βάση της 

πυραμίδας. 
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Η αρχαιολογική αυτή ανακάλυψη έγινε μέσω ενός 

πάπυρου που βρέθηκε στο λιμάνι Wadi Al-Jarf. 

Γραμμένος από τον Merer, ο οποίος ήταν 

υπεύθυνος για μίας ελίτ ομάδας εργατών, δίνει μία 

εικόνα για τον ρόλο που έπαιξαν τα σκάφη στη 

κατασκευή της πυραμίδας και περιγράφει πώς οι 

πέτρες από ασβεστόλιθο μεταφέρονταν από την 

Τούρα στην Γκίζα. 

Στο ημερολόγιό του επίσης ο Merer περιγράφει πώς 

η ομάδα του ενεπλάκη στη μετατροπή του τοπίου 

ανοίγοντας γιγαντιαία αναχώματα ώστε να 

εκτρέψει το νερό από τον Νείλο και να το 

διοχετεύσει προς την πυραμίδα μέσω καναλιών που 

δημιούργησαν εργάτες. 

Αν και ήταν γνωστό εδώ και πολύ καιρό ότι ο 

γρανίτης που βρίσκεται στις εσωτερικές αίθουσες 

της πυραμίδας ήταν λαξευμένος στο Aswan, 533 

μίλια νότια της Γκίζας και οι πέτρες από 

ασβεστόλιθο προέρχονταν από την Τούρα, οκτώ 

μίλια μακριά, οι αρχαιολόγοι διαφωνούσαν για τον 

τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκαν. 

Σήμερα όμως, ο αρχαιολόγος Mark Lehner, 

αποκάλυψε στοιχεία για μία χαμένη πλωτή οδό 

κάτω από το αμμώδες οροπέδιο της Γκίζας. 

Παράλληλα, μία ομάδα ειδικών με τη βοήθεια 

ειδικών ακτίνων λέιζερ κατάφερε να προσομοιάσει 

τα αρχαία σκάφη των Αιγυπτίων και να διαπιστώσει 

πώς ακριβώς έγινε η μεταφορά. 

 

9. Γιατί Μπιλ Γκέιτς και Στιβ Τζομπς 

απαγόρευαν τη χρήση τεχνολογίας στα 

παιδιά τους; 

 

Τι είναι αυτό που γνώριζαν οι εμβληματικότερες 

μορφές της τεχνολογίας στη σύγχρονη ιστορία, 

Μπιλ Γκέιτς και ο Στιβ Τζομπς, ώστε να μην 

επιτρέπουν στα παιδιά τους να χρησιμοποιούν τις 

τεχνολογίες που ανέπτυξαν; 

Η απάντηση σχετίζεται με το πόσο εθιστική είναι η 

τεχνολογία. Σύμφωνα με έρευνες, η πιθανότητα 

ενός μαθητή να εμφανίσει κατάθλιψη αυξάνεται 

δραματικά αν χρησιμοποιεί συχνά τα social media 

και πολλές ώρες το κινητό του τηλέφωνο. 

Το 2007, ο Μπιλ Γκέιτς όρισε περιορισμό στον χρόνο 

χρήσης της οθόνης, όταν η κόρη του άρχισε να 

αναπτύσσει μια ανθυγιεινή προσκόλληση σε ένα 

video game. Επίσης δεν επέτρεπε στα παιδιά του να 

χρησιμοποιούν τα κινητά τους μέχρι να γίνουν 14 

ετών. 

Από την πλευρά του ο Τζομπς, CEO της Apple μέχρι 

το θάνατό του το 2012, αποκάλυψε το 2011 ότι δεν 

επέτρεπε στα παιδιά του να χρησιμοποιούν το iPad 

που μόλις είχε λανσαριστεί. 

Οι εκπαιδευτικοί συγγραφείς του βιβλίου «Screen 

Schooled: Two Veteran Teachers Expose How 

Technology Overuse is Making Our Kids Dumber» με 

θέμα τη χρήση τεχνολογίας από τους μαθητές και τις 

αρνητικές επιπτώσεις της, επισημαίνουν  ότι οι 

γονείς στη Σίλικον Βάλεϊ, φαίνεται να κατανοούν και 

με το παραπάνω την εθιστική δύναμη των 

smartphones,των tablets και των υπολογιστών στα 

παιδιά, παρόλο που οι ίδιοι έχουν επενδύσει σε 

αυτά. 

 

 

Bασίλι Kαντίνσκι, Kίτρινο, κόκκινο, µπλε 
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10. Αλβέρτος Αϊνστάιν 

Από τον Αριστοτέλη Ράπτη,  
Ομότιμο Καθηγητή Παν. Αθηνών 

 

«Κόσμον τόνδε, τον αυτόν απάντων, ούτε τις 

θεών, ούτε ανθρώπων εποίησε αλλ' ην αεί και 

εστίν και έσται πυρ  αείζωον, απτόμενον μέτρα 

και αποσβεννύμενον μέτρα».  

Ηράκλειτος 

 

Η ρήση αυτή του Ηράκλειτου, του «σκοτεινού 

φιλόσοφου», φαίνεται ότι «βρήκε το φως της» δυόμισι 

χιλιετηρίδες μετά, μέσα από όλους τους διαλεκτικούς 

φιλοσόφους Χέγκελ, Εγκελς, Μαρξ και μέσα από τη 

θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν.  

Το «πυρ το αείζωον» μετατρεπόταν σε νερό και μετά 

σε χώμα και αντίστροφα. Αυτό θυμίζει την εξίσωση 

μάζας και ενέργειας του Αϊνστάιν με το λόγο και την 

ορολογία της εποχής εκείνης. 

Δεν είναι τυχαίο ότι αρχίζουμε με τα λόγια αυτά του 

Ηράκλειτου το αφιέρωμα στον Αϊνστάιν, την κορυφαία 

φυσιογνωμία του αιώνα μας. Και οι δύο, τηρουμένων 

των αναλογιών, υπήρξαν «επαναστάτες» της 

επιστήμης, διότι ανέτρεψαν την έννοια της 

στατικότητας στη φύση και κατέδειξαν την ρευστότητα 

και την ενότητα του σύμπαντος. 

Ο Αλβέρτος Αϊνστάιν είναι η προσωποποίηση του 

σοφού του εικοστού αιώνα, ο καθηγητής της μυστικής 

γνώσης, ο «όγδοος δημιουργός του κόσμου» μετά τον 

Πυθαγόρα, τον Αριστοτέλη, τον Πτολεμαίο, τον 

Κοπέρνικο, τον Γαλιλαίο, τον Κέπλερ και τον Νεύτωνα , 

όπως τον αποκάλεσε ο Μπέρναντ Σο. 

Ο άνθρωπος που χάρισε στην ανθρωπότητα το «κλειδί 

του κόσμου», που κατάφερε να τον ξέρει και ο πιο 

απλός άνθρωπος ακόμα και χωρίς να τον καταλαβαίνει 

και που εξακολουθεί και σήμερα να παραμένει 

επίκαιρος. 

 Όταν πέθανε, οι επιστήμονες αφαίρεσαν το μυαλό του 

και το κράτησαν για ιατρικές έρευνες. Οι εξετάσεις 

βέβαια δεν έδειξαν τίποτα το εξαιρετικό, όπως 

ακριβώς και οι επιδόσεις της πρώιμης ηλικίας του δεν 

έδειξαν την κατοπινή εξέλιξη του περίφημου αυτού 

ανθρώπου. 

Γεννήθηκε στο Ουλμ της Γερμανίας, στις 14 Μαρτίου 

1879, από Εβραίους γονείς που ασχολήθηκαν με τις 

επιχειρήσεις χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Το 

συναισθηματικό κλίμα όμως της οικογένειας ήταν 

θετικό και οι σχέσεις καλές, παρ' όλο που ο πατέρας 

του είχε πιο προσγειωμένες προσδοκίες γι' αυτόν και 

τον προέτρεπε να γίνει μηχανικός. 

Τον συνέδεε βαθιά αγάπη με την αδελφή του. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι, σε αντίθεση με τα ήθη της 

εποχής, οι γονείς ενθάρρυναν στα παιδιά τους την 

ανάπτυξη της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας. Ο 

πατέρας του, παρότι Εβραίος δεν ήταν 

προσκολλημένος στον τύπο της θρησκείας. Η μητέρα 

του τον μπόλιασε με την αγάπη για τη μουσική και τη 

λογοτεχνία. Ο θείος του Ιακώβ τον εισήγαγε στον 

ευχάριστο κόσμο των μαθηματικών. Του έφερνε 

συνεχώς βιβλία μαθηματικών και ήταν περήφανος για 

τον ανιψιό του που κατόρθωνε να βρίσκει πρωτότυπες 

λύσεις για γνωστά προβλήματα, όπως αυτό του 

πυθαγορείου θεωρήματος. 

Εκείνος που έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στην 

εξωσχολική του μόρφωση ήταν ένας φοιτητής της 

Ιατρικής του Μονάχου, ο Μαχ Τάμουντ. Συνηθιζόταν 

τότε στην κοινότητα των Εβραίων οι οικογένειες της 

μεσαίας τάξης να βοηθούν φτωχότερες οικογένειες 

ακόμα και στην εξωσχολική μόρφωση. 

Ο Μαχ Τάμουντ επισκεπτόταν την οικογένεια του 

Αϊνστάιν κάθε Πέμπτη και πάντα έφερνε τα καλύτερα 

βιβλία της εποχής εκείνης που αναφέρονταν στις 

φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά. Σύμφωνα με 

αυτά που είπε αργότερα ο Αϊνστάιν, η βοήθεια αυτή 

υπήρξε ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη στροφή 

του αλλά και την αγάπη του για τη φυσική και τα 

μαθηματικά. Ήταν ένα ήσυχο παιδί με σπάνιες 

ξαφνικές εκρήξεις, 
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Του άρεσε η μοναξιά και η διανοητική απομόνωση για 

να μπορεί να εργάζεται αποτελεσματικά. Δεν ήταν 

ποτέ ένας «παίκτης ομάδας». Στην παιδική του ηλικία 

δεν υπήρχε κανένα σημάδι που να δείχνει ότι αυτό το 

οκνηρό παιδί με τον αργό τρόπο σκέψης που όταν 

μιλούσε κόμπιαζε, θα γινόταν ένας από τους πιο 

διακεκριμένους επιστήμονες στην ιστορία. 

Όταν ο πατέρας του Αϊνστάιν συμβουλεύτηκε το 

διευθυντή του Δημοτικού σχολείου για τη μελλοντική 

καριέρα του παιδιού του, εκείνος απάντησε με τρόπο 

που εννοούσε «να μην το ψάχνει», γιατί ο γιος του δεν 

είχε επιτυχία σε κανένα μάθημα. 

Σήμερα, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ήταν άτομο με 

«ειδικές ανάγκες», αφού πρέπει να είχε δυσλεξία! 

Τις σπουδές του στο Δημοτικό ο Άλμπερτ τις έκανε σε 

ένα καθολικό σχoλείo, με το γνωστό σχολαστικισμό της 

εποχής όπου ήταν ο μόνος Εβραίος. Ήταν η εποχή του 

ανερχόμενου αντισημιτισμού, γι' αυτό και ένιωσε στο 

πετσί του την εμπειρία της καταπιεζόμενης 

μειονότητας και την επίδραση του ναζισμού. Μπορεί 

σαν μαθητής ο Άλμπερτ να ήταν από τους χειρότερους 

μέσα στην τάξη, αλλά από πολύ μικρή ηλικία άρχισε να 

έχει επιστημονικές ανησυχίες. 

Ήταν πέντε χρονών και ήταν άρρωστος στο κρεβάτι 

όταν ο πατέρας του έφερε μια πυξίδα για να τον 

παρηγορήσει. Ο Άλμπερτ εντυπωσιάστηκε από το 

γεγονός ότι η βελόνα είχε σταθερό προσανατολισμό 

ανεξάρτητα από τη θέση της πυξίδας. Ήταν η πρώτη 

του συνειδητοποίηση ότι ένα εγκλωβισμένο 

αντικείμενο επηρεάζεται από μια αόρατη και σε 

απόσταση δύναμη. 

Στην ηλικία των δέκα χρόνων ο Άλμπερτ γράφτηκε στο 

Γυμνάσιο. Αν και ήταν πολύ δύσκολο γι' αυτόν να 

προσαρμόζεται σε καθεστώς μάθησης στρατιωτικής 

πειθαρχίας στα δύο πρώτα χρόνια ήταν ένας από τους 

καλύτερους μαθητές μέσα στην τάξη. Αλλά αυτή η 

υπομονή του δεν μπόρεσε να κρατήσει μέχρι το τέλος 

των σπουδών του στο Γυμνάσιο και ήρθε τελικά σε 

σύγκρουση με τη νοοτροπία του σχολείου και των 

καθηγητών του. 

Μόνον ένας από τους καθηγητές του διέφερε από τους 

άλλους και μάθαινε στα παιδιά να σκέπτονται 

αυτόνομα και να ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση. 

Όταν αργότερα ο Αϊνστάιν έγινε καθηγητής στο 

Πανεπιστήμιο και το έργο του αναγνωρίσθηκε από όλο 

τον κόσμο, πήγε να ευχαριστήσει αυτόν τον καθηγητή. 

Δυστυχώς, όμως, ο καθηγητής του δεν τον δέχθηκε 

γιατί, με τον τρόπο που ντυνόταν ο Αϊνστάιν, τον 

πέρασε για ζητιάνο και του έκλεισε την πόρτα. 

Η διεύθυνση του σχολείου, χωρίς να δείξει καμιά 

συμπάθεια για τον τρόπο που σκεπτόταν και 

εργαζόταν ο Αϊνστάιν, τον έκρινε ανεπιθύμητο. Ο 

Αϊνστάιν πρέπει να κατάλαβε ότι επρόκειτο να τον 

αποβάλουν και φαίνεται ότι ήθελε να τους προλάβει. 

Έτσι, φρόντισε να πάρει ένα χαρτί από έναν φίλο του 

γιατρό, που πιστοποιούσε ότι έπασχε από νευρική 

διαταραχή. 

Όταν ο Άλμπερτ πήγε στο διευθυντή του και κατέθεσε 

το χαρτί και του ανακοίνωσε ότι αφήνει το σχολείο, ο 

διευθυντής του είπε: «Στην πραγματικότητα εμείς σε 

αποβάλλουμε». Σημειωτέον ότι το σχολείο αυτό κατά 

τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο βομβαρδίστηκε και 

επανακτίστηκε φέροντας καινούργιο όνομα «Γυμνάσιο 

του Άλμπερτ Αϊνστάιν». (τι ειρωνεία αλήθεια κι αυτή!). 

 Έτσι, εγκαταλείποντας τις σπουδές του στο Γυμνάσιο, 

επισκέφθηκε τους γονείς του, οι οποίοι είχαν ήδη 

μετακομίσει στην Ιταλία. Εκεί τους ανακοίνωσε ότι 

αποφάσισε α) να απαρνηθεί τη γερμανική του 

υπηκοότητα και την εβραϊκή του πίστη και β) να 

δημιουργήσει μόνος του ένα πρόγραμμα 

αυτοδιδασκαλίας και αυτομόρφωσης. 

Αυτό σόκαρε βέβαια τους γονείς του. Τελικά 

σεβάστηκαν τις αποφάσεις του και του επέτρεψαν 

μάλιστα να ταξιδέψει σε όλη την Ιταλία και να 

επισκεφτεί διάφορες πόλεις για να μπορέσει να 

αναπτύξει και την πολιτιστική του μόρφωση. 

Αυτή η κίνησή του μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν μια 

προσπάθεια αυτονομίας και απομόνωσης από τον 

κόσμο, ώστε ο ίδιος να γίνει κύριος του δικού του 

προορισμού. Όμως, αυτή η τακτική η οποία δεν 

ανταποκρίνεται στον τυπικό τρόπο μόρφωσης, είχε και 

δυσάρεστα αποτελέσματα. 

Απέτυχε στις εξετάσεις για την εισαγωγή του στην 

Τεχνική Σχολή της Ζυρίχης γιατί δεν είχε καλές 

επιδόσεις σε κανένα άλλο μάθημα εκτός από τα 

μαθηματικά. 

 Όμως, όταν υπάρχει το εσωτερικό κίνητρο, δεν 

υπάρχουν εμπόδια για τη μόρφωση. Έτσι, 

παρακολούθησε πάλι την τελευταία τάξη σε ένα 

Γυμνάσιο της Ελβετίας. 
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Στο σχολείο αυτό ο Άλμπερτ υπήρξε τυχερός, γιατί 

βρέθηκε ένας καθηγητής με φιλελεύθερο μυαλό που 

συμπεριφερόταν στα παιδιά όπως σε μεγάλους. 

Προσέγγιζε την εκπαίδευση με τρόπο που έδινε 

ευκαιρίες στο παιδί να αναπτύξει την ελεύθερη σκέψη, 

κάτι που ο Αϊνστάιν το βρήκε συναρπαστικό. 

Συνδέθηκε πολύ μαζί του και η αδελφή του αργότερα 

παντρεύτηκε το γιό του. 

Τον επόμενο χρόνο εισάχθηκε στην Τεχνική Σχολή για 

να σπουδάσει φυσική και μαθηματικά. Απέφευγε να 

παρακολουθεί τις παραδόσεις και ήταν τακτικός 

θαμώνας των εργαστηρίων, όπου εκεί μπορούσε να 

εργάζεται με αυτά που απασχολούσαν το δικό του 

μυαλό. 

Το ερευνητικό του πνεύμα διείσδυσε σε περιοχές της 

φυσικής και αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό, αλλά και με 

θαυμασμό τα επιτεύγματα της νευτώνειας 

κοσμοαντίληψης που κυριαρχούσε από τον 18ο αιώνα. 

Από τις πρώτες του επιστημονικές εργασίες, φαίνεται 

καθαρά η προσπάθειά του να ενοποιεί τις έννοιες στα 

θέματα της φυσικής και να βρίσκει ομοιότητες. Το 

οικοδόμημα της φυσικής (Νευτώνεια Μηχανική, 

Θερμοδυναμική, Ηλεκτρισμός, Μαγνητισμός, Οπτική) 

βασιζόταν στις απόλυτες έννοιες του χώρου και του 

χρόνου. 

Οι έννοιες αυτές ικανοποιούσαν όλους τους τομείς της 

φυσικής και λειτουργούσαν χωρίς προβλήματα. Ήταν, 

όμως, προβληματικές στο ζήτημα της ταχύτητας του 

φωτός. Από τη Νευτώνεια Μηχανική έβγαινε το 

συμπέρασμα πως η απόσταση και ο χρόνος είναι 

έννοιες απόλυτες και η ταχύτητα είναι σχετική. 

Ο Αϊνστάιν απέδειξε πως η ταχύτητα του φωτός είναι 

απόλυτη, ενώ η απόσταση και ο χρόνος είναι σχετικές 

έννοιες. Με το έργο του επιβεβαιώνεται για μια ακόμη 

φορά η άποψη ότι η ιστορία των σημαντικών 

ανακαλύψεων είναι και η ιστορία ανθρώπων που δεν 

έμειναν ικανοποιημένοι με τις κρατούσες αντιλήψεις. 

 Ήταν ένα πρωινό του 1905 όταν ο Αϊνστάιν 

επισκέφθηκε τα γραφεία του επιστημονικού 

περιοδικού «Χρονικά της Φυσικής» και παρέδωσε ένα 

φάκελο με μια εργασία του με τίτλο 

«Ηλεκτροδυναμική των σωμάτων εν κινήσει» λέγοντας 

«αν έχετε την υπομονή να το διαβάσετε κι αν το βρείτε 

ενδιαφέρον δημοσιεύστε το». 

Η θεωρία της σχετικότητας είναι πια μια 

πραγματικότητα. Όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες εκείνης 

της εποχής αναστατώθηκαν από τη δημοσίευση αυτή. 

Η θεωρία του φώτισε πολλά φαινόμενα της Φυσικής 

και της Αστρονομίας, από τη μετατροπή της ύλης σε 

ενέργεια μέχρι το φαινόμενο της διαστολής του 

σύμπαντος, της μαύρης τρύπας κ.ά. Η θεωρία του 

συνεχώς επιβεβαιώνεται και από τις επιστημονικές 

παρατηρήσεις και την εμπειρία από τις μέχρι τώρα 

εξερευνήσεις στο Διάστημα. 

Βέβαια τα παραδείγματα με τα οποία θα μπορούσαμε 

να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια της 

σχετικότητας είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αμέσως 

αντιληπτά, διότι δεν υπάρχουν βιωματικές εμπειρίες 

με γεγονότα που μπορεί να έχουν ταχύτητες πλησίον 

της ταχύτητας του φωτός. 

Ο Αϊνστάιν ονόμασε αυτά τα πειράματα «νοητικά 

πειράματα» «gentanken e xp e ri mente». Δηλαδή, ο 

ερευνητής έχει «αποθηκευμένους» όλους τους νόμους 

στο μυαλό του και ξεκινά με την υπόθεση ότι η 

ταχύτητα του φωτός είναι σταθερά και βλέπει τις 

επιπτώσεις της υπόθεσης αυτής στον χώρο και τον 

χρόνο μέσα στο μυαλό του. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι επιστήμονες της 

ειδικότητας της φυσικής ήταν δύσκολο να 

κατανοήσουν τη θεωρία της σχετικότητας. Όταν στη 

«Βασιλική Εταιρεία του Λονδίνου» έγινε ένα συνέδριο 

για να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα δύο 

αστρονομικών αποστολών με τα οποία 

επιβεβαιωνόταν η θεωρία της σχετικότητας, ο 

πρόεδρος της Ακαδημίας είπε ότι κανείς δεν στάθηκε 

ικανός να εξηγήσει με σαφή τρόπο τη θεωρία του 

Αϊνστάιν. 

Επίσης στην ίδια εποχή, κάποιος Αμερικανός 

προκήρυξε ένα διαγωνισμό πέντε χιλιάδων δολαρίων 

γι' αυτόν που θα κατόρθωνε να κάνει κατανοητή σε 

άρθρο εφημερίδας τη θεωρία της σχετικότητας. 

Σε μια συνέντευξη, επίσης, που έδωσε ο Αϊνστάιν σε 

ένα δημοσιογράφο ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να 

εξηγήσει με ένα παράδειγμα τη θεωρία της 

σχετικότητας, έτσι ώστε να την καταλάβει και ένας 

απλός άνθρωπος. 

Και ο Αϊνστάιν απάντησε: «Μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι 

αν εξαφανίζονταν όλα τα υλικά αντικείμενα από το 

σύμπαν, ο χώρος και ο χρόνος θα παρέμεναν. 

Αντίθετα, σύμφωνα με τη θεωρία μου, μαζί με τα υλικά 
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αντικείμενα θα εξαφανιζόταν και ο χώρος και ο 

χρόνος». 

 Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε 

καλύτερα τη θεωρία της σχετικότητας, με παράδειγμα 

νοητικό μεν, αλλά απλό. 

Καταρχήν ο Αϊνστάιν ανέλυσε το φαινόμενο των 

«ταυτόχρονων περιστατικών». Όταν ο χρόνος παίζει 

κάποιο ρόλο σε γεγονότα, τότε έχουμε πάντα την 

υπόθεση των ταυτόχρονων περιστατικών. Για 

παράδειγμα, το τρένο φτάνει στις 8, ο δείκτης του 

ρολογιού θα είναι στον αριθμό 8. Αυτά είναι δύο 

ταυτόχρονα περιστατικά. Αυτό βέβαια ισχύει για τον 

παρατηρητή που βρίσκεται στην Αθήνα. 

Για τον παρατηρητή που βρίσκεται στο Λονδίνο θα 

λέγαμε ότι το τρένο φθάνει στις 8, ο δείκτης του 

ρολογιού θα είναι στις 6. Όπως αντιλαμβανόμαστε, 

στα ταυτόχρονα περιστατικά έχει ιδιαίτερη σημασία το 

πλαίσιο αναφοράς. 

Για να γίνει πιο κατανοητό αυτό θεωρούμε ένα 

υποθετικό τρένο που κινείται. Υπάρχουν δύο 

παρατηρητές, ένας μέσα σε ένα βαγόνι και ένας άλλος 

στην αποβάθρα. Υπάρχουν δηλαδή δύο πλαίσια 

αναφοράς: α) το κινούμενο πλαίσιο αναφοράς που 

είναι το βαγόνι και δ) το ακίνητο πλαίσιο αναφοράς 

που είναι η αποβάθρα. Παρατηρούμε τώρα ένα 

γεγονός ταυτόχρονων περιστατικών πώς φαίνεται από 

τα δύο πλαίσια αναφοράς. Ο παρατηρητής που 

βρίσκεται μέσα στο τρένο πάει στο κέντρο ενός 

βαγονιού και κρατάει μια συσκευή, η οποία στέλνει 

ταυτόχρονα δύο ακτίνες φωτός σε αντίθετη 

κατεύθυνση. Μόλις οι ακτίνες φτάσουν στις πόρτες, 

τότε αυτές ανοίγουν αυτομάτως. Για τον παρατηρητή 

μέσα στο τρένο οι ακτίνες φωτός θα φτάσουν την ίδια 

στιγμή στις δύο πόρτες και κατά συνέπεια, θα ανοίξουν 

την ίδια χρονική στιγμή. Για τον παρατηρητή που 

βρίσκεται στην αποβάθρα, το φως θα φτάσει νωρίτερα 

στην πίσω πόρτα γιατί το τρένο φεύγει προς τα μπρος 

και η πίσω πόρτα πλησιάζει την πηγή εκτόξευσης. 

Δηλαδή ενώ τα γεγονότα είναι ταυτόχρονα με πλαίσιο 

αναφοράς τον παρατηρητή μέσα στο τρένο, τα ίδια 

γεγονότα δεν είναι ταυτόχρονα για τον παρατηρητή 

που βρίσκεται στην αποβάθρα. Δεδομένου όμως ότι η 

ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή, συμπεραίνεται ότι 

ο χρόνος που κύλησε είναι σχετικό μέτρο. Ενώ η 

διαφορά χρόνου ανάμεσα στο άνοιγμα της μπροστινής 

και πισινής πόρτας είναι μηδέν για τον κινούμενο 

παρατηρητή δεν συμβαίνει το ίδιο και για τον 

παρατηρητή που βρίσκεται στην αποβάθρα. Επίσης το 

μήκος του τρένου για τον κινούμενο παρατηρητή δεν 

είναι το ίδιο με το μήκος του τρένου για τον 

παρατηρητή της αποβάθρας. Αν δηλαδή ο κινούμενος 

παρατηρητής μετρήσει το βαγόνι σε ευθεία γραμμή 

και ο παρατηρητής στην αποβάθρα σημαδέψει τα 

σημεία επαφής από τα οποία περνούν η μπροστινή και 

η πισινή πόρτα την ίδια στιγμή και μετρήσουμε την 

απόσταση των σημαδεμένων αυτών σημείων, θα 

διαπιστώνουμε, θεωρητικά τουλάχιστον, πως τα μήκη 

αυτά είναι διαφορετικά. Και ο χώρος λοιπόν είναι 

σχετικό μέτρο. 

 Έτσι δημιουργήθηκε η θεωρία της σχετικότητας, 

δηλαδή ένας καινούργιος μύθος που εξηγεί μέχρι 

σήμερα τα περισσότερα φαινόμενα. Ο νέος μύθος λέει 

ότι όλοι μας τρέχουμε με την ταχύτητα του φωτός μέσα 

στο χρόνο. Αν παρακάμψουμε τη διαδρομή μας μέσα 

στο χώρο, τότε θα δαπανήσουμε μέρος της ταχύτητάς 

μας. 

Κι αυτό σημαίνει θα γερνάμε λιγότερο. Κι αν 

καταφέρουμε να δαπανήσουμε όλη μας την ταχύτητα 

και να κινούμαστε μόνο μέσα στο χώρο, τότε δεν θα 

υπάρχει πια χρονομέτρηση και θα πάψουμε να 

γερνάμε. 

Ανάμεσα στις ανακαλύψεις που είχαν εφαρμογές τα 

επόμενα χρόνια -που στην αρχή φαίνονταν 

παράλογες- ήταν η περίφημη εξίσωση μάζας και 

ενέργειας. E=mc2. Δηλαδή ύλη σημαίνει μια 

συμπυκνωμένη μορφή ενέργειας. Ύλη και ενέργεια 

είναι δύο καταστάσεις εναλλασσόμενες. Το πιο 

φημισμένο παράδειγμα της εξίσωσης αυτής στην 

πράξη είναι η πυρηνική βόμβα. Ένα γραμμάριο μάζας 

περικλείει μέσα της ενέργεια 90 εκατομμυρίων 

δισεκατομμυρίων μετρικών μονάδων. Πράγματι, δεν 

υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η θεωρία της 

σχετικότητας δεν είναι παρά μια ακριβής περιγραφή 

της πραγματικότητας. 

Ο Αϊνστάιν, όμως, εκτός από επιστήμονας ήταν και 

ένας ταλαντούχος μουσικός, φιλόσοφος και 

πολυμαθής, μια εξαιρετικά ευχάριστη προσωπικότητα, 

αλλά και πολύ απόμακρη. Ένας άνθρωπος γεμάτος από 

αντιθέσεις, του οποίου οι απόψεις σε πολλά θέματα 

έδειχναν μια εκπληκτική ευελιξία. 

 Παντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε δύο παιδιά. Η 

πρώτη του γυναίκα δεν μπόρεσε να του 

συμπαρασταθεί, ούτε, όπως φαίνεται, να τον 
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καταλάβει, παρ' όλο που ο Αϊνστάιν βρισκόταν στο 

ζενίθ της δόξας του. 

Η δεύτερη του γυναίκα ήταν η ξαδέλφη του, κόρη του 

θείου του Ιακώβ, ο οποίος έπαιξε βασικό ρόλο για τη 

σταδιοδρομία του. (Όταν ο Άλμπερτ ήταν μικρός ο 

θείος του τού δώριζε βιβλία Άλγεβρας για να τον 

μυήση στον κόσμο των μαθηματικών). 

Η νέα του γυναίκα μπόρεσε και έπαιξε το ρόλο της 

συζύγου μιας ιδιοφυίας. Ο Αϊνστάιν είχε ανάγκη από 

μία στοργική σύντροφο, η οποία θα του υπενθύμιζε να 

μην ξεχνά την ομπρέλα του όταν έβρεχε ή να μην πάει 

στη δουλειά του με τις πιτζάμες ή χωρίς κάλτσες. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανεξικακίας του 

και της περιφρόνησης που είχε για το χρήμα είναι ο 

τρόπος που διέθεσε τα χρήματα που πήρε από το 

βραβείο Νόμπελ. Ένα μέρος του τα έδωσε στην 

προηγούμενη γυναίκα του, που αντιμετώπιζε 

οικονομικές δυσκολίες και τα υπόλοιπα τα δώρισε σε 

διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ο ίδιος δεν 

ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για καταναλωτικά αγαθά. 

Διέθετε επίσης και την αίσθηση του χιούμορ. Ένα 

χαρακτηριστικό γεγονός που του συνέβη το 1929 ήταν 

ότι μπλέχτηκε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και 

της δυσκαμψίας των κρατικών υπηρεσιών της εποχής 

εκείνης, χωρίς ο ίδιος να το θέλει. Το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Βερολίνου, λόγω της επετείου των 

γενεθλίων του Άλμπερτ, αποφάσισε να του προσφέρει 

σαν δώρο ένα μικρό σπίτι στις όχθες του ποταμού 

Χάβελ, για να μπορεί να επιδίδεται στο χόμπι του που 

ήταν το πάθος για τις βάρκες. Όταν πήγε να μείνει στο 

σπίτι του που του «δωρήθηκε» διαπιστώθηκε το λάθος 

του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι δώρισε ένα σπίτι που 

δεν του ανήκε. Για να διορθώσει το σφάλμα του, το 

Δημοτικό Συμβούλιο πρότεινε άλλες λύσεις που καμιά 

τους δεν ευδοκίμησε. Τελικά πρότειναν στον Αϊνστάιν 

να βρει ένα οικόπεδο που του αρέσει και να αγοραστεί 

από το Δήμο. Όταν όμως έφθασε η ώρα της πληρωμής, 

ξέσπασε φιλονικία στο Δημοτικό Συμβούλιο αν και 

κατά πόσο αυτό το δώρο άξιζε να δοθεί στον Αϊνστάιν. 

Τότε ο Αλμπερτ δεν άντεξε άλλο και έγραψε το εξής 

γράμμα στο δήμαρχο: «Αγαπητέ κύριε. Η ανθρώπινη 

ζωή είναι πολύ σύντομη, ενώ ο τρόπος με τον οποίο 

εργάζονται οι αρχές σας είναι πολύ αργός. Για το λόγο 

αυτό αισθάνομαι ότι η ζωή μου είναι πολύ μικρή για 

να προσαρμοσθώ στις μεθόδους σας. Σας ευχαριστώ 

για τις προθέσεις σας. Εξάλλου τα γενέθλια μου έχουν 

παρέλθει από πολλού και παραιτούμαι του δώρου 

σας». 

 Η πίστη και η θεσμοθετημένη θρησκεία ήταν δύο 

έννοιες απόλυτα αντίθετες προς τα δύο πρωταρχικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητας του 

Αϊνστάιν: την επιστημονική του σκέψη και την 

αποστροφή του στις αυθεντίες. Η κατανόηση της 

έννοιας της σχετικότητας φαίνεται να διευκολύνθηκε 

από το γεγονός, ότι δεν ταυτίστηκε απόλυτα με μια 

κοινωνική ομάδα και τις αντιλήψεις της. Η απόλυτη 

ταύτιση εμποδίζει τον άνθρωπο να κατανοήσει τη 

σημασία στη σχετικότητας. Θα ήταν σημαντικό να 

τονίσουμε εδώ ότι η αρχή της σχετικότητας είναι μια 

ιδέα που σε συνδυασμό με τη θεωρία της 

φαινομενολογίας, άλλαξε τον τρόπο που κατανοούμε 

και παρεμβαίνουμε, όχι μόνο στα φυσικά φαινόμενα, 

αλλά και στα ανθρώπινα, δηλαδή τα ψυχολογικά και 

τα κοινωνικά. 

Καμιά πρόοδος δεν είναι δυνατή στην ανθρώπινη 

επικοινωνία, στις διαπροσωπικές και κοινωνικές 

σχέσεις, στις ιστορικές και πολιτικές ερμηνείες, αν δεν 

λάβουμε υπόψη την έννοια της σχετικότητας ως προς 

το χώρο και το χρόνο των υπό εξέταση φαινόμενων και 

ως προς το πλαίσιο αναφοράς ενός ατόμου ή μιας 

ομάδας. 

Η κατανόηση της διαφορετικότητας αυτού του 

πλαισίου ενώνει τους ανθρώπους και ευνοεί τις 

ανοιχτές και δημοκρατικές συμπεριφορές. Η 

περίπτωση του Αϊνστάιν, επίσης, προσφέρει ένα πολύ 

χρήσιμο «ηθικό δίδαγμα» για γονείς εκπαιδευτικούς 

και συμβούλους των παιδιών: να μην είναι δηλαδή 

τόσο σίγουροι για τις διαγνώσεις και τους 

χαρακτηρισμούς των επιδόσεων ενός παιδιού. 

Κανείς -ακόμα και ο πιο ειδικός- δεν μπορεί να 

γνωρίζει τι πραγματικά κρύβεται πίσω από τα 

φαινόμενα της σχολικής αξιολόγησης ενός παιδιού και 

πολύ περισσότερο αν -και ποιες- αγαθές συγκυρίες θα 

αλληλεπιδράσουν ευνοϊκά για την εξέλιξή του στο 

μέλλον, άσχετα αν πρόκειται για έναν Αϊνστάιν ή για 

ένα επιτυχημένο ή ευτυχισμένο στη ζωή του άτομο. Η 

ανυπόταχτη προσωπικότητα του Αϊνστάιν, το θάρρος 

του να καλλιεργεί την αποκλίνουσα σκέψη και να 

πιστεύει σ' αυτό που είναι χωρίς να μπαίνει στα 

καλούπια της κοινωνικής ματαιοδοξίας, η απλότητα 

στις σχέσεις του, η βαθιά πίστη του στις αξίες της 

ελευθερίας, του πλουραλισμού και της δικαιοσύνης, η 

αντίθεσή του σε κάθε είδους αυθεντία, δογματισμό και 
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αυθαιρεσία δείχνουν μια προσωπικότητα αυτόνομη 

και δημοκρατική. Ο ίδιος αναφέρει, ότι πιστεύει στη 

δημοκρατία παρά τις αδυναμίες της, που δεν τις 

αγνοεί. Αν και μοναχικός τύπος, δεν ένιωσε ποτέ 

απομονωμένος από το κοινωνικό σύνολο. 

Στο «Πιστεύω» του (μια ομιλία προς το Γερμανικό 

Σύνδεσμο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα) διακηρύσσει 

πως «ένιωθε πάντα ότι ανήκει στην αόρατη κοινότητα 

των συνανθρώπων του που αγωνίζονται για την 

αλήθεια, την ομορφιά και τη δικαιοσύνη». Όσο για τη 

θρησκευτική διάσταση της κοσμοθεωρίας του, ο 

Αϊνστάιν δεν υιοθέτησε τις συγκεκριμένες δοξασίες 

καμιάς θρησκείας, αν και κατανοούσε τους λόγους που 

οι άνθρωποι πιστεύουν. Η αίσθηση του μυστηρίου -

που δεν εκφράζεται πάντα με λόγια και αποτελεί την 

αφετηρία κάθε σοβαρής αναζήτησης όχι μόνο στη 

θρησκεία αλλά και στην επιστήμη και στην Τέχνη- είναι 

γι' αυτόν μία από τις όμορφες και κορυφαίες εμπειρίες 

που ο άνθρωπος μπορεί να νιώσει. 

Η κορυφαία αυτή εμπειρία δεν απορρέει από τη 

«βεβαιότητα» της γνώσης αλλά από τη βαθιά αίσθηση 

της απορίας και της χωρίς αλαζονείας αναζήτησης που 

ενοποιούν τον εσωτερικό με τον εξωτερικό του κόσμο. 

Αυτή είναι και η μορφή που δίνει στο δικό του 

θρησκευτικό συναίσθημα. 

 Η ιστορία όμως μας διδάσκει ότι ουδέποτε τέτοιες 

προσωπικότητες έμειναν έξω από το στόχαστρο 

οργανωμένων συμφερόντων και ομάδων κοινωνικής 

παρακμής και δολιότητας. Το 1923 ο Αϊνστάιν 

επέστρεψε στο Βερολίνο, όπου άρχισε να δίνει 

μαθήματα στο Πανεπιστήμιο. Μέχρι το 1932, 

χρονολογία που αυτοεξορίστηκε στην Αμερική, ο 

Αϊνστάιν ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα για την 

ειρήνη, γιατί ονειρευόταν έναν κόσμο χωρίς πείνα. 

πόλεμο και διαιρεμένο σε έχοντες και μη έχοντες. 

Πίστευε έντονα σε μια παγκόσμια κυβέρνηση χωρίς 

στρατεύματα και όπλα, όπου οι Αρχές να μπορούν να 

προμηθεύουν στους πολίτες αυτά που είναι 

απαραίτητα για τη ζωή τους. 

Την περίοδο αυτή επισκεπτόταν διάφορες μεγάλες 

πόλεις στον κόσμο και μιλούσε σε οργανώσεις ειρήνης 

και αφοπλισμού. Για το θέμα αυτό δημοσιογραφούσε 

σε εφημερίδες και περιοδικά μεγάλης κυκλοφορίας 

στην Ευρώπη και την Αμερική. Το 1929 δημιουργήθηκε 

μια ανησυχητική κίνηση εναντίον του. Μάλιστα η 

θεωρία της σχετικότητας είχε χαρακτηριστεί από 

πολλούς πνευματικούς κύκλους της εποχής ως 

«μπολσεβικισμός στη Φυσική». 

Οι εφημερίδες έγραφαν κακόβουλες και ψευδείς 

ειδήσεις, ότι δήθεν ο Αϊνστάιν επισκέφτηκε τη Μόσχα 

και την Πετρούπολη, όπου του επιφυλάχθηκε 

θερμότατη υποδοχή. Βέβαια ο Αϊνστάιν ουδέποτε 

επισκέφθηκε τη Ρωσία. Την περίοδο εκείνη ο Αδόλφος 

Χίτλερ ανεβαίνει στην εξουσία.  

Ο αντισημιτισμός εδραιώνεται σε «θεωρητικές 

βάσεις». Ο ναζισμός δεν χαρακτήρισε μόνο τη θεωρία 

της σχετικότητας του Αϊνστάιν ως «μπολσεβικισμό στη 

φυσική» αλλά και ως «εβραϊκό δάκτυλο» επικίνδυνης 

παρέμβασης στη μελέτη της Φύσης. Ένας εχθρός του 

Άλμπερτ και μέλος του Εθνοσοσιαλιστικού κόμματος 

έγραφε: «Το σημαντικότερο δείγμα της επικίνδυνης 

επίδρασης των εβραϊκών κύκλων στη μελέτη της 

φύσης διατυπώθηκε από τον Αϊνστάιν με τις 

μαθηματικές θεωρίες, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά 

ένα μείγμα από προϋπάρχουσες γνώσεις και 

αυθαίρετες προσθήκες. Τώρα οι θεωρίες αυτές 

θρυμματίζονται, όπως είναι η μοίρα όλων των 

κατασκευασμάτων που απομακρύνονται από τη 

φύση». 

Το 1933 οι ναζιστές έγραψαν έναν κατάλογο ονομάτων 

των εχθρών του κράτους, που συνοδεύονταν από 

φωτογραφίες καθόλου κολακευτικές. Στο κάτω μέρος 

της κάθε φωτογραφίας υπήρχαν σχόλια. Ο Αϊνστάιν 

κατείχε την πρώτη θέση στον κατάλογο αυτό και κάτω 

από τη φωτογραφία έγραφαν: «Δεν κρεμάστηκε 

ακόμα. Ευτυχώς που ο Αϊνστάιν ήδη βρισκόταν στην 

Αμερική. Το 1932 αποφάσισε να εγκαταλείψει την 

πατρίδα του και να πάει στην Αμερική γιατί δεν 

μπορούσε πια να ανασαίνει τον αέρα της σήψης και 

της παραφροσύνης της ανερχόμενης ναζιστικής 

λαίλαπας. Ήταν ένα φθινοπωρινό απόγευμα. όταν με 

τη γυναίκα του επισκέφθηκε το σπίτι που είχαν κτίσει 

κοντά σε μια λίμνη και που αγάπησε πολύ. Τότε είπε 

στην γυναίκα του: «Πριν αφήσεις αυτή τη φορά το 

σπίτι, κοίταξέ το καλά γιατί δεν πρόκειται να το 

ξαναδείς». 

Ο Αϊνστάιν είχε διαισθανθεί την επερχόμενη 

καταστροφή λόγω της επικράτησης του ναζισμού. 

Όταν ένα χρόνο αργότερα επέστρεψε στην Ευρώπη, 

αλλά αυτή τη φορά στο Βέλγιο, οι ναζί τον απείλησαν 

με απαγωγή και θανατική εκτέλεση. Όλα τα υπάρχοντά 

του στη Γερμανία ακόμη και το αγαπημένο του σπίτι 
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στη λίμνη, κατασχέθηκαν. Η μόνιμη παραμονή πια 

στην Αμερική ήταν ένα γεγονός. 

Ο Αϊνστάιν κατηγορήθηκε -και πέθανε με αυτή την 

πικρία- ότι ήταν «ο πατέρας της ατομικής βόμβας» και 

κατά συνέπεια ένας από τους υπαίτιους της 

καταστροφής της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι με το να 

υπογράψει και να συνταχθεί με το «σχέδιο 

Μανχάταν». Εδώ φαίνεται καθαρά πόσο αδύνατος 

είναι ένας επιστήμονας μπρος στα οργανωμένα 

συμφέροντα και της πολιτικής τους έκφρασης και με τι 

ευκολία αποδίδεται η ευθύνη από τους πραγματικά 

υπαίτιους στους ανεύθυνους και ρομαντικούς 

επιστήμονες που αφιερώνουν τη ζωή τους για το καλό 

της ανθρωπότητας. 

Θεωρώ υποχρέωση και καθήκον να καταγράψουμε με 

κάθε λεπτομέρεια -παρ' όλο που θα είναι λίγο 

κουραστικό- όλο το χρονικό αυτής της εμπλοκής του 

Αϊνστάιν στο «σχέδιο Μανχάταν» της δημιουργίας 

δηλαδή της ατομικής βόμβας. Την περίοδο εκείνη οι 

επιστήμονες πλησίαζαν όλο και περισσότερο στην 

επαλήθευση της θεωρίας του Αϊνστάιν.  

Ο ίδιος ο Αϊνστάιν είπε: «Πίστευα ότι η θεωρία μου 

είναι θεωρητικά πιθανή, αλλά δεν περίμενα ότι θα 

έβλεπα την εφαρμογή της τόσο σύντομα. Δύο 

επιστήμονες από την Ευρώπη, ο Ιταλός Φέρμι και ο 

Ουγγαρέζος Τζίλαρντ, αυτοεξορισθέντες από την 

Ευρώπη ως καταδιωκόμενοι από τους ναζιστές 

διαπίστωσαν πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 

ουράνιο για την κατασκευή ατομικής βόμβας. Επειδή η 

πρότασή τους θα μπορούσε να μη γίνει πιστευτή από 

την κυβέρνηση του Ρούσβελτ, αποφάσισαν να 

ακολουθήσουν μια άλλη διαδικασία που θα έπειθε τον 

Ρούσβελτ να δώσει την άδεια για τη μελέτη και 

κατασκευή μιας βόμβας που δεν είναι άλλο παρά η 

εφαρμογή της θεωρίας του Αϊνστάιν . Έτσι μέσου του 

φυσικού Φρεδερίκου Λίντεμαν, ο οποίος φιλοξενούσε 

τον Αϊνστάιν, όταν επισκεπτόταν την Αγγλία, οι δύο 

αυτοί επιστήμονες συνάντησαν τον Αϊνστάιν και είχαν 

μια συζήτηση μαζί του. 

Οι Φέρμι και Τζίλαρντ του είπαν ότι υπάρχουν 

πληροφορίες ότι ο Χίλτερ ετοιμάζει την κατασκευή 

ατομικής βόμβας. Αυτό διαπιστώνεται από το γεγονός 

ότι οι Γερμανοί κρατούν όλο το ουράνιο που 

εκμεταλλεύονται από τα ορυχεία της Τσεχοσλοβακίας 

και δεν το μεταπωλούν όπως συνήθιζαν. 

 Ο Αϊνστάιν συνειδητοποιώντας το δράμα της 

χιτλερικής παραφροσύνης και την τραγικότητα του 

κινδύνου που κρεμόταν πάνω από την ανθρωπότητα 

καλύτερα ίσως από κάθε άλλον αντιμετώπισε 

συνειδησιακό πρόβλημα. 

Πώς ένας ειρηνιστής να συμβάλει στην κατασκευή 

ενός τέτοιου καταστρεπτικού όπλου; Αν όμως οι 

σύμμαχοι δεν κατασκεύαζαν αυτό το όπλο, τότε 

σίγουρα θα το κατασκεύαζαν οι ναζί. Οι παθητικές 

αντιστάσεις δεν έχουν λόγο σε τέτοιες στιγμές και 

υπέγραψε το γράμμα που ήδη είχαν ετοιμάσει οι δύο 

επιστήμονες. Για το θέμα αυτής της υπογραφής του 

είπε αργότερα: «Για την επιστολή προς τον Ρούσβελτ 

χρησίμευσα σαν ταχυδρομική θυρίδα. Μου την 

έφεραν γραμμένη και την υπέγραψα». Το γράμμα 

αυτό υπογράφτηκε στις 2 Αυγούστου 1939. Όμως 

παραδόθηκε στον Ρούσβελτ στις 11 Οκτωβρίου σαν 

την πιο κατάλληλη στιγμή για να πεισθεί ο πρόεδρος 

Ρούσβελτ. Διαβάζοντας το γράμμα ο Ρούσβελτ είπε: 

«Να τεθεί άμεσα σε ενέργεια». 

Ύστερα από λίγες μέρες σχηματίσθηκε η επιτροπή στην 

οποία συμμετείχαν οι Οπενχάιμερ, Φέρμι και Τζίλαρντ, 

αλλά ουδέποτε ο Αϊνστάιν. Στο μεταξύ η παρουσία 

ενός τέτοιου μεγάλου επιστήμονα στην Αμερική δεν θα 

μπορούσε να αφήσει αδιάφορη την FBI. Του άνοιξε 

Φάκελο 1.500 σελίδων, όπου χαρακτηριζόταν σαν 

«ακραίος ριζοσπάστης» και «συμπαθών του 

κομμουνισμού». 

Έτσι ο αρχηγός της FBl, Χούβερ, συνέστησε στον 

πρόεδρο Ρούσβελτ να μην τον συμπεριλάβει στην 

επιτροπή και ούτε να έχει καμιά σχέση με την επιτροπή 

για λόγους ασφαλείας των στρατιωτικών μυστικών. 

Έτσι συνδέθηκε το όνομά του με την ατομική βόμβα, 

στην πραγματικότητα, όμως, αυτό που έκανε ήταν να 

διατρανώσει την αντίθεσή του στη χρησιμοποίηση της 

πυρηνικής ενέργειας για πολεμικούς σκοπούς σ' όλο 

τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του. Χαρακτηριστική 

ήταν η φράση του όταν ρίχτηκε η βόμβα στη Χιροσίμα: 

«Αν ήξερα πως θα το έκαναν αυτό δεν θα γινόμουν 

επιστήμονας αλλά τσαγκάρης». Το 1952 προτάθηκε 

από το νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ να γίνει ο 

δεύτερος κατά σειρά πρόεδρος. Ο Αϊνστάιν αρνήθηκε 

διακριτικά. 

Η γυναίκα του πέθανε το Δεκέμβριο του 1936. Η πρώτη 

του γυναίκα πέθανε αργότερα το 1948, στην Ελβετία, 
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όπου ζούσε με τα δύο παιδιά της, τον Εδουάρδο και το 

Χανς Αλμπερτ.  

Ο Εδουάρδος ήταν σχιζοφρενής και πέθανε σε 

ψυχιατρικό νοσοκομείο στη Ζυρίχη το 1965. Ο Χανς 

Αλβερτ μετά τον πόλεμο εγκαταστάθηκε στην Αμερική 

όπου εργάστηκε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του 

Μπέρκλεϊ και πέθανε το 1951. 

Μαζί του έμειναν μέχρι το τέλος μία από τις θετές του 

κόρες και η πιστή του γραμματέας Ελένη Δούκα. Στις 

18 Απριλίου 1955, άφησε την τελευταία του πνοή σε 

νοσοκομείο του Πρίνστον, στην πόλη που έζησε 22 

ολόκληρα χρόνια. 

Λίγες στιγμές πριν δαπανήσει όλη την «ταχύτητά» του 

στη διάσταση του χρόνου για να κινηθεί μέσα στο 

χώρο, όπου δεν υπάρχει χρονομέτρηση και δεν γερνάς 

ποτέ, ψέλλισε κάποιες φράσεις. Στην προσπάθειά της 

η νοσοκόμα να καταλάβει τι ήθελε να πει διαπίστωσε 

ότι μιλούσε στα γερμανικά, στη γλώσσα της πατρίδας 

του που τον αγνόησε, τον συκοφάντησε και τον δίωξε. 

 Στη σημερινή περίοδο της κρίσης αξιών που ζούμε, 

πρέπει να δούμε τoν Αϊνστάιν ως μια εξαιρετική 

προσωπικότητα που δεν υιοθέτησε το ύφος της 

ιδιοφυίας. Έναν επιστήμονα με ανοιχτή και 

δημιουργική σκέψη, αλλά και με τα χαρακτηριστικά 

της ανθρωπιστικής ηθικής. Ο άνθρωπος που δεν 

υποτασσόταν σε οποιοδήποτε χρησιμοθηρικό σκοπό 

που θα «αξιοποιούσε» τις επιστημονικές κατακτήσεις 

κατά τρόπο που θα έθεταν σε κίνδυνο την ειρήνη, τη 

δημοκρατία και το σεβασμό στον άνθρωπο. Από την 

άποψη αυτή όλοι νιώθουμε ότι και σήμερα ο Αϊνστάιν 

είναι τραγικά επίκαιρος.   
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