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Χαμένες σελίδες:
Ο Αρχιμήδης κάποτε είπε: 
“Δώσε μου ένα μέρος να σταθώ 
και τη γη θα κινήσω.”

Το 1770 ένας Έλληνας 
τα κατάφερε με έναν 
βράχο 2.000 τόνων!

Στην πρίζα:
Συμβουλές 

για να βλέπετε 
τον οφθαλμίατρο 
μόνο από μακριά!

Επίκαιρα: 

Το καλοκαίρι 
δεν είναι εποχή. 
Είναι φιλοσοφία ζωής. 
Και μας αρέσει!

Μικροί θεοί: 
Παιδικά δωμάτια.
Καληνύχτα μαμά, 
καληνύχτα μπαμπά, 
καληνύχτα
αδικία…
Ιδιαίτερα
μαθήματα:
Μία έρευνα 
φέρνει τα πάνω 
κάτω σε όσα πιστεύαμε 
για την ιδιωτική εκπαίδευση.
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Επίκαιρα: 
«Εκείνο το καλοκαίρι» 

είναι αυτό το καλοκαίρι!

Στην πρίζα...: 
Τα μάτια σας 14.

Πραγµατικότητα: 
Ένα αξιομνημόνευτο θέμα.

Μικροί θεοί: 
Καληνύχτα & όνειρα γλυκά.

Σχολικό προαύλιο: 
Αρ γιού τόκινγκ του μι;

ΨυχοΛΟΓΙΚΕΣ προσεγγίσεις:
Γραφή: Αποτυπώματα ψυχής.

Ιδιαίτερα µαθήµατα:
Ιδιωτική εκπαίδευση: 

Το «εισιτήριο» των φτωχών;

Χαµένες σελίδες:
Ένα μικρό λιθαράκι 

στην ιστορία της μηχανικής...

Επι-τραπέζια παιχνίδια:
Κεφτεδάκια: Ping pong στη γεύση!

Αντανακλάσεις:
Απαντάω για την οικονομική κρίση.
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Μια προσφορά των 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Ιδιοκτησία:
QLS

Αρχισυντάκτης:
Σωτήρης Βαξεβάνης

Creative Art Director:
Παναγιώτα Κοντάρα

Επιμέλεια έκδοσης:
monograph

Διανέμεται δωρεάν σε γονείς 
και μαθητές των σχολείων 

μελών του QLS.

Κεντρικά Γραφεία: 
54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 47 & 

Γ. Καρτάλη, 38333, Βόλος 
T/F: 24210 37171
Γραφεία Αθηνών: 

Ευρυνόμης 73, Ζωγράφου, 
15771 T: 2107777619 

F: 210 7707151
Γραφεία Θεσσαλονίκης: 

Τσιμισκή 104, Διαγώνιος, 54622 
T: 2310268647 F: 2310 268639

email: qls@qls.gr   
www.qls.gr
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EDITORIAL
Α ς είμαστε ειλικρινείς. 

Η φετινή σχολική χρονιά 
ήταν μία περίοδος γεμάτη προκλήσεις 
για όλους μας. 
Η δική σας πρόκληση: 
«Να συνεχίσετε να προσφέρετε το 
καλύτερο δυνατό στο παιδί σας». 
Η δική μας πρόκληση: 
«Να επιβεβαιώσουμε με έμπρακτο 
τρόπο και ουσιαστικά αποτελέσματα, 
την αξία της προσπάθειάς σας». Τώρα 
που και αυτή η σχολική χρονιά φτάνει 
στο τέλος της, βλέπουμε πως όλες αυτές 

οι προσπάθειες άξιζαν. 
Γιατί στα εμπόδια που εμφανίζονταν 
απαντούσαμε με προτάσεις. Γιατί τα 
προβλήματα που συναντούσαμε 
στο δρόμο μας τα ξεπερνούσαμε 
με ουσιαστικές λύσεις. Γιατί δεν 
εγκλωβιστήκαμε σε μία αμυντική 
στάση, αλλά προχωρήσαμε σε 
μία αντεπίθεση δημιουργικότητας, 
ελπίδας και γνώσης. Το ίδιο θα 
κάνουμε και την επόμενη σχολική 
χρονιά. Μέχρι τότε όμως, 
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ! 
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Επίκαιρα

είναι αυτό το καλοκαίρι!

«Εκείνο 
το καλοκαίρι»

άθε χρόνο τέτοια εποχή, 
όλοι συνηθίζουμε να δίνουμε 

μία υπόσχεση στον εαυτό μας αλλά 
και στα πρόσωπα που αγαπάμε. 

Υποσχόμαστε πως αυτό 
το καλοκαίρι θα είναι το 
καλύτερο της ζωής μας 
αλλά και της δικής τους…
Πολλές φορές το καταφέρνουμε 
σε κάποιο βαθμό. Άλλες πάλι όχι. 
Βλέπετε, σχεδόν πάντα κάποιο 
πρόβλημα θα μπαίνει εμπόδιο στις 
ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές 
που ανυπόμονα περιμένουμε να 
ζήσουμε με τους δικούς μας. 
Φέτος, περισσότερο από ποτέ 
άλλοτε, διάφορα εμπόδια 
κατάφεραν λίγο ή πολύ να 
επηρεάσουν αρνητικά τη 
διάθεσή μας και έμπρακτα την 
καθημερινότητά μας. 

Βγείτε έξω, πηγαίνετε μια βόλτα, 
γελάστε αυθόρμητα, εκτιμήστε 
την παρουσία ανθρώπων που 
σας δίνουν χαρά. 
Τα προβλήματα και τα εμπόδια 
πάντα θα υπάρχουν. 
Το καλοκαίρι όμως εύκολα θα 
φύγει, σαν την άμμο μέσα από 
τα δάκτυλά μας και ξαφνικά να 
βρεθούμε και πάλι πνιγμένοι 
μέσα στα χειμερινά παλτά μας, 
τις έννοιες και γιατί όχι τις τύψεις 
που για ακόμη μία φορά δε ζήσαμε 
το καλοκαίρι που ονειρευόμασταν. 
Τώρα όμως έχετε την ευκαιρία 
να το κάνετε και πιστέψτε 
μας, το οικονομικό ζήτημα δεν 
μπορεί να σας εμποδίσει σε 
τίποτα. Ναι, υπάρχουν και οι 
Μαλβίδες, αλλά όταν είσαι με τους 
κατάλληλους ανθρώπους ακόμη 
και η κοντινότερη απλή παραλία, 

μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα 
ονειρικό τοπίο. Το ταπεινό τάπερ 
με τα κεφτεδάκια, σε εστιατόριο 
ξενοδοχείου πέντε αστέρων. 
Η δημιουργία ενός κάστρου στην 
άμμο με τη βοήθεια των παιδιών 
σας, σε μία μοναδική κατάκτηση 
που θα σας κάνει να χοροπηδάτε 
στην παραλία σαν παιδί! 

Τα παιδιά εξάλλου βλέπουν 
το καλοκαίρι όπως θα έπρεπε 
να το βλέπουμε όλοι μας. 
Με τα μάτια της φαντασίας!
«Εκείνο το καλοκαίρι» που όλοι 
μας έχουμε στο μυαλό μας, είναι 
αυτό το καλοκαίρι και πραγματικά 
είναι στο χέρι μας και μόνο να το 
ζήσουμε και παράλληλα να μας 
δώσει δύναμη για το μέλλον που 
δεν μπορεί, δε γίνεται και αλλιώς, 
θα πρέπει να είναι καλύτερο.

Προσπάθησαν να μας στερήσουν 
το «καλοκαίρι» πριν ακόμη έρθει 
στη ζωή μας. Γιατί καλοκαίρι δεν 
είναι μόνο η εποχή. 

Καλοκαίρι είναι η καλή 
διάθεση, η ξεγνοιασιά, 
η παιδικότητα, το χαμόγελο! 
Το καλοκαίρι είναι σαν μια 
φιλοσοφία ζωής και πραγματικά, 
τώρα που η αγαπημένη αυτή 
εποχή βρίσκεται προ των πυλών, 
οφείλουμε να απολαύσουμε κάθε 
στιγμή της. 
Μαζί με τα παιδιά, με τα πρόσωπα 
που αγαπάμε, με φίλους ή ακόμη 
και μόνοι μας, οφείλουμε να 
τηρήσουμε την υπόσχεση ενός 
υπέροχου καλοκαιριού γεμίζοντας 
με φως, χαρά και δημιουργικότητα 
τις μέρες μας. 

Κ



Εσείς 

+ 
ο υπολογιστής σας, 

δηλαδή 

2X7 
συμβουλές που σας δίνουμε, = 

Τα μάτια σας 14! 
Προστατέψετε τα μάτια σας 

από την καταπόνηση 
των πολύωρων 

περιηγήσεών σας 
στον κόσμο της 
τεχνολογίας και 

της έκθεσής τους 
στην οθόνη του 

ηλεκτρονικού σας 
υπολογιστή.

Το φως από τον ήλιο 
καταπονεί τα μάτια σας 
όταν εργάζεστε στον 
υπολογιστή σας. 
Έτσι, θα πρέπει να έχετε κλειστές τις 
κουρτίνες ή τις περσίδες του χώρου 
σας, εμποδίζοντας τον εξωτερικό 
φωτισμό. Καλό θα ήταν επίσης, 
το γραφείο σας να μη βρίσκεται 
απέναντι από παράθυρα.

Ο εσωτερικός φωτισμός 
επίσης θα πρέπει να είναι 
μειωμένος επιλέγοντας 
φωτιστικά σώματα που δεν 
εκπέμπουν έντονες δέσμες φωτός. 
Αντί για το φωτιστικό του γραφείου 
σας, προτιμήστε φωτιστικά δαπέδου. 
Έτσι το φως του, δεν «χτυπάει» 
απευθείας στο πρόσωπό σας. 

Αν και εφόσον έχετε τη 
δυνατότητα να διαμορφώσετε 
όπως επιθυμείτε το χώρο 
όπου έχετε τοποθετήσει τον 
ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, 
επιλέξτε σκουρόχρωμες 
αποχρώσεις για τους τοίχους 
του δωματίου σας. 
Αυτό θα μειώσει τις αντανακλάσεις 
που ταλαιπωρούν έντονα τα 
μάτια σας. Επίσης, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε και κάποιο φίλτρο 
οθόνης γι΄αυτό το σκοπό. 

Η απόσταση της οθόνης από 
τα μάτια σας θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 50 εκατοστά 

και το ύψος της, σε σχέση με το βλέμμα 
σας κατά την εστίαση στο κέντρο της, 
θα πρέπει να έχει γωνία 35 μοιρών. 
Δηλαδή, λίγο πιο κάτω από το άμεσο 
οπτικό σας πεδίο. 

Κάθε μισή ώρα πρέπει 
να αποσπάτε το βλέμμα 
σας από την οθόνη 
του υπολογιστή και να επικεντρώνετε 
τη ματιά σας, σε κάποιο μακρινό 
αντικείμενο (να απέχει τουλάχιστον 7 
μέτρα από τη θέση σας) για 20 περίπου 
δευτερόλεπτα. 

Αυξήστε τον αριθμό 
των βλεφαρισμών. 
Μπορεί αυτό που βλέπετε στην οθόνη 
σας, να έχει τραβήξει την προσοχή σας 
σε τέτοιο βαθμό που να έχετε μειώσει 
τους βλεφαρισμούς σας κατά το 
ήμισυ! Έτσι τα μάτια σας “στεγνώνουν” 
προκαλώντας τσούξιμο και ενόχληση. 
Αξίζει να αναφερθεί πως ένας 
φυσιολογικός αριθμός βλεφαρισμών 
είναι περίπου 18 ανά λεπτό. 

Τα διαλλείματα είναι 
απαραίτητα! 
Είναι καλύτερα να διακόπτετε συχνά 
την εργασία σας με πεντάλεπτα 
διαλλείματα, από το να κάνετε λίγες 
και με περισσότερο χρόνο παύσεις. 
Αποτραβήξτε το βλέμμα σας από την 
οθόνη και σηκωθείτε από το γραφείο 
σας. Έτσι θα τονώσετε και τους 
καταπονημένους σας από την 
ακινησία μύες. 
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Στην πρίζα…



Πραγµατικότητα
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Διαχειριστείτε 
το άγχος. 

Σύμφωνα και με 
πρόσφατες επιστημονικές 

έρευνες, ένας πολύ 
σημαντικός παράγοντας με 

αρνητικές συνέπειες για την 
απόδοση της ανθρώπινης μνήμης, 

είναι το άγχος. Διαχειριστείτε και 
ελέγξτε τα επίπεδα του καθημερινού 

άγχους, που σας εμποδίζει να ανακαλέσετε 
σε γρήγορο χρονικό διάστημα τις πληροφορίες 

που επιθυμείτε και έχετε καταγράψει στο μυαλό 
σας. Ελέγχοντας το ρυθμό της αναπνοής σας, δίνετε 
και τον απαραίτητο χρόνο στο μυαλό σας για να 
ανακαλέσει τις πληροφορίες που θέλετε. 

«Πείστε» τον εαυτό σας 
ότι έχετε καλή μνήμη! 

Σταματήστε επιτέλους να θεωρείτε ότι έχετε αδύναμη 
μνήμη. Όσο συνεχίζετε να τροφοδοτείτε τον εαυτό σας με 

αυτές τις σκέψεις, τόσο ενισχύετε την αδρανοποίηση της 
μνήμης σας! Αλλάξτε φιλοσοφία αποκτώντας σιγουριά για τις 

δυνατότητες της μνήμης σας και σύντομα θα δείτε ότι και εκείνη 
με τη σειρά της θα αρχίσει να ανταποκρίνεται καλύτερα. 

Ομαδοποιήστε τις πληροφορίες. 
Η ανθρώπινη μνήμη λειτουργεί σχεδόν με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο 
ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ομαδοποιεί τα διάφορα αρχεία που 
αποθηκεύουμε σε αυτόν. Κεντρικοί φάκελοι, υποφάκελοι, κατηγορίες, 
λίστες κτλ. Με τον ίδιο τρόπο και εσείς πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτή 
τη δυνατότητα της μνήμης σας, συνδέοντας αριθμούς, πρόσωπα, 
εικόνες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σας ενδιαφέρει, με τέτοιο 
τρόπο ώστε το ένα στοιχείο να σας παραπέμπει αυτόματα σε ένα άλλο 
(π.χ. κλειδιά - τρίτο συρτάρι). 

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της επανάληψης.
Η ανθρώπινη μνήμη, συνηθίζει να επικαλύπτει τις παλαιότερες 
πληροφορίες με τις νέες που προστίθενται καθημερινά στο μυαλό μας. 
Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνετε για να διατηρείτε και 
κατ’ επέκταση να ανακαλείτε εύκολα τις πληροφορίες που θέλετε, 
είναι να τις επαναλαμβάνετε στον εαυτό σας κάθε λίγες μέρες. 
Ένας αριθμός τηλεφώνου, κάποιο επώνυμο ή οποιοδήποτε άλλο 
σημαντικό στοιχείο, θα αποτυπωθεί πολύ καλύτερα στη μνήμη σας 
αν το «επεξεργάζεστε» στο μυαλό σας κάθε τόσο. 

Άσκηση και σωστή διατροφή.
Με τη γυμναστική δεν εξασκούμε μόνο το σώμα μας, αλλά και τη 
μνήμη μας! Η άσκηση βοηθάει να ενεργοποιηθούν συγκεκριμένες 
περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες πραγματικά βοηθούν στη 
βελτιστοποίηση της απόδοσης της μνήμης μας. Αν μάλιστα 
συνδυάσουμε λίγη ώρα γυμναστικής με συγκεκριμένες τροφές, τότε 
τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Τέτοιες τροφές είναι τα ψάρια, τα 
φρούτα, το σπανάκι, αλλά και τα μαυρομάτικα φασόλια!
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Το παιδικό δωμάτιο αποτελεί για κάθε παιδί ένα μικρό βασίλειο. Ένα χώρο όπου με 
τη φαντασία του χτίζει κόσμους φανταστικούς, παίζει, γελάει, κλαίει και μεγαλώνει. 
Αυτά τα βασίλεια απαθανάτισε με το φωτογραφικό του φακό, ο φωτογράφος James 
Mollison και δημοσίευσε σε ένα άλμπουμ με τον τίτλο «Where Children Sleep». 
Όπως θα δείτε και παρακάτω, κάποια δωμάτια είναι λες και δεν φτιάχτηκαν για να 
κοιμίζουν παιδιά αλλά για να «αφυπνίζουν» τους ενήλικες.

ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ 
ΟΝΕΙΡΩΝ 
Στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, την 
Κατμαντού, ζει και μεγαλώνει η 
επτάχρονη Indira. Από τριών χρονών 
εργάζεται σε ένα γειτονικό λατομείο 
γρανίτη, προσπαθώντας να συνει-
σφέρει στο πενιχρό εισόδημα της 
οικογένειάς της. Το σπίτι της έχει μόνο 
ένα δωμάτιο και μόλις ένα στρώμα το 
οποίο και μοιράζεται με τον αδερφό 
και την αδερφή της. 
Οι γονείς της κοιμούνται στο πάτωμα. 
Παράλληλα, η μικρή Indira πηγαίνει 
και στο σχολείο το οποίο απέχει μισή 
ώρα από το σπίτι της. Όνειρό της να 
γίνει χορεύτρια, αν βέβαια δεν τυφλω-
θεί από τα θραύσματα γρανίτη που 
κατά τις διαδικασίες εξόρυξης, έχουν 
τυφλώσει αρκετά παιδιά - εργάτες της 
ηλικίας της.

Ο ΜΙΚΡΟΣ 
ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ
Ο Harrison είναι το μοναχοπαίδι 
μιας εύπορης οικογένειας από το 
Νιου Τζέρσεϊ των H.Π.Α. 
Αν και είναι μόλις 9 ετών, το μέλλον 
του φαντάζει ευοίωνο, καθώς 
σπουδάζει σε ένα από τα καλύτερα 
ιδιωτικά σχολεία της περιοχής του, 
ζει σε μία πανάκριβη έπαυλη, ενώ 
το δωμάτιό του περιλαμβάνει ακόμη 
και το δικό του προσωπικό μπάνιο! 
Ο Harrison απολαμβάνει να 
περνάει τις ώρες του στο playroom 
του σπιτιού του, το οποίο εκτός 
από τηλεόραση, φιλοξενεί κάθε 
είδους πανάκριβα και εντυπωσιακά 
παιχνίδια. 
Σαν παιδί, λατρεύει την πίτσα και τη 
σοκολάτα και όταν μεγαλώσει θέλει 
να γίνει κτηνίατρος. 
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Μικροί θεοί

Indira
7 ετών

Harrison
9 ετών



ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ 
ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ «ΚΑΝΑΠΕ» 
Ο εννιάχρονος Alex ζει στο Ρίο Ντε 
Τζανέιρο της Βραζιλίας. 
Η λέξη σχολείο, του είναι εντελώς 
άγνωστη μιας και περνάει το χρόνο του 
ζητιανεύοντας στους δρόμους 
της πόλης του. 
Ο ίδιος δε διστάζει να παραδεχθεί πως 
αρκετές φορές κλέβει ηλικιωμένους ή 
τουρίστες, προσπαθώντας να εξασφα-
λίσει το καθημερινό του φαγητό. 
Το σπίτι των γονιών του, το επισκέπτε-
ται σπάνια και αυτό συνήθως γίνεται 
όταν είναι νηστικός για αρκετές μέρες. 
Το δικό του δωμάτιο δεν έχει ταβάνι 
με φωτιστικό, ούτε τοίχους με αφίσες. 
Το δικό του κρεβάτι έχει θέα τα άστρα 
και δεν είναι τίποτα περισσότερο από 
έναν παλιό καναπέ, παρατημένο στην 
άκρη ενός πεζοδρομίου. 

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ 
ΜΙΑ ΟΑΣΗ 
Ο Bilal είναι 6 ετών και κατάγεται από 
οικογένεια Αράβων Βεδουίνων. 
Ζει στη Δυτική όχθη του Ισραήλ και 
το σπίτι του αριθμεί μόλις ένα δωμά-
τιο. Αυτό το δωμάτιο, πριν από καιρό 
κατεδαφίστηκε από τις αρχές του Ισραήλ, 
καθώς δε διέθετε άδεια. Η οικογένεια, το 
έχτισε ξανά μετά από λίγες ημέρες. 
Η καθημερινή διατροφή του Bilal 
περιλαμβάνει ρύζι και γιαούρτι, ενώ μια 
φορά την εβδομάδα, τρώει και κρέας. 
Όπως υποψιάζεστε, το δίκτυο υδροδότη-
σης στην περιοχή είναι ανύπαρκτο. Έτσι, 
ένα φορτηγό κάνει καθημερινά διανομή 
νερού στα σπίτια της αποικίας. Σε κάθε 
οικογένεια αναλογούν 2 λίτρα νερού 
ημερησίως! Ο Bilal δεν πάει σχολείο, 
αλλά φροντίζει καθημερινά τις 50 κατσί-
κες της οικογένειάς του.  

30 ΦΟΡΕΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΟΝΕΙΡΟ 
Σε ένα μικρό διαμέρισμα του Τόκιο, 
στην Ιαπωνία, συναντάμε την 
τετράχρονη Kaya. 
Το δωμάτιό της, μπορεί να είναι 
μικρό, αλλά είναι γεμάτο με ρούχα και 
παιχνίδια που θα ζήλευε κάθε κορίτσι 
της ηλικίας της. 
Η ντουλάπα της, φιλοξενεί πάνω από 
30 φορέματα, τα οποία όμως δεν 
μπορεί να χαρεί κατά τις ώρες που 
βρίσκεται στο σχολείο, καθώς είναι 
υποχρεωμένη να φοράει σχολική 
φόρμα. Η μικρή Kaya θέλει όταν 
μεγαλώσει να γίνει σχεδιάστρια 
ιαπωνικών καρτούν.
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Μικροί θεοί

Alex
9 ετών

Kaya
4 ετών

Bilal
6 ετών
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Σχολικό προαύλιο

«Αν ζήσω σε μία ξένη 
χώρα δε θα μάθω 

να μιλάω καλά και 
τη γλώσσα της χώρας 

αυτής;». Όχι! 
Για να «κατακτήσει» 

κάποιος μία ξένη γλώσσα, 
χρειάζονται πολλά 
περισσότερα από ένα 
αεροπορικό εισιτήριο. 

Διαβάστε γιατί.

αταρχάς κανείς δεν μπορεί να 
αρνηθεί πως η καθημερινή τριβή 

με μία ξένη γλώσσα έχει μοναδικά 
οφέλη γνώσης, αλλά όπως σε όλα τα 
πράγματα, κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. 
Εύκολα τα πλεονεκτήματα μπορούν να 
μετατραπούν σε μειονεκτήματα, οδηγώ-
ντας σε επαναλαμβανόμενα λάθη που 
ίσως σας συνοδεύουν για όλη σας τη 
ζωή. Για παράδειγμα:
Έστω ότι για κάποιους λόγους αναγκά-
ζεστε να μεταναστεύσετε στην Αγγλία 
και το επίπεδο γνώσης σας της Αγγλικής 
γλώσσας είναι χαμηλό έως μέτριο. Εσείς 
όμως πρέπει να επιβιώσετε εκεί. Πρέπει 
να επικοινωνήσετε για να εξασφαλί-
σετε τη διαμονή σας, το φαγητό σας 
και γενικότερα να δραστηριοποιηθείτε 
για να επιτύχετε στο νέο αυτό ξεκίνημα. 
Θεωρείτε πως τα χρονικά πλαίσια που 
θα έχετε στη διάθεσή σας, θα σας 
επιτρέψουν την πολυτέλεια της σωστής 

χρήσης 
του λεξι-

λογίου, της 
γραμματικής και 

του συντακτικού; 
Ασφαλώς και όχι. 

Με τον έναν ή με τον 
άλλον τρόπο, θα καταφέρετε να 
επικοινωνήσετε έστω και λάθος, αλλά 
παράλληλα θα ενισχύσετε τις αδυνα-
μίες που έχετε στην ξένη αυτή γλώσσα. 
Θα συνηθίσετε δηλαδή στο λάθος! 
Αναλύοντας ακόμη περισσότερο το 
συγκεκριμένο θέμα, καλούμαστε να 
απαντήσουμε στο εξής ερώτημα: 
«Τι είναι μία ξένη γλώσσα; Είναι το 
λεξιλόγιο, το συντακτικό, η γραμματική, 
η προφορά;». Είναι όλα μαζί. Αυτό και 
μόνο μας δίνει μια ευρεία εικόνα για 
τη λανθασμένη εντύπωση πολλών 
ανθρώπων που θεωρούν ότι η παρα-
μονή σε μία ξένη χώρα συνεπάγεται 
και την άψογη γνώση της γλώσσας 
της χώρας αυτής. Οι μετανάστες στην 
Ελλάδα έμαθαν να μιλούν άψογα 
Ελληνικά; Οι Έλληνες μετανάστες 
της Αμερικής δεν ξεχωρίζουν στην 
πλειονότητά τους από την ιδιαίτερη 
προφορά που ακόμη και μετά από 
πάρα πολλά χρόνια δεν μπορούν να 

αποβάλλουν; Βλέπετε λοιπόν πως τα 
πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο 
θέλουν πολλοί να φαντάζονται. Μια 
ξένη γλώσσα είναι σαν ένα ζωντανό 
οργανισμό που εξελίσσεται και ωριμά-
ζει μόνο όταν αφιερώσουμε σε αυτή 
χρόνο και προσπάθεια.  
Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, μπο-
ρούμε να πούμε πως η «κατάκτηση» 
μιας ξένης γλώσσας δεν είναι απο-
τέλεσμα της καθημερινής τριβής του 
μαθητή σε ένα ξένο περιβάλλον, αλλά 
το αποτέλεσμα της καθημερινής τριβής 
σε ένα οικείο και σίγουρο περιβάλλον 
γνώσης, ακόμη και όταν αυτό βρίσκε-
ται στη χώρα του. Η σωστή εκμάθηση 
ξένων γλωσσών επιτάσσει διαθεσιμό-
τητα χρόνου, πνευματική ηρεμία και 
αφοσίωση στο αντικείμενο της γνώσης. 
Πράγματα δηλαδή τα οποία μπορείτε 
να βρείτε σε κάθε σύγχρονο Κέντρο 
Ξένων Γλωσσών. Αποκτήστε τις βάσεις, 
επεκτείνετε τις γνώσεις σας και προε-
τοιμαστείτε κατάλληλα πριν από ένα 
σημαντικό βήμα, όπως είναι αυτό της 
διαμονής σε μία ξένη χώρα. Εξάλλου, 
πριν από ένα ταξίδι φτιάχνουμε πάντα 
τις βαλίτσες μας. Προετοιμάστε λοιπόν 
και εσείς με σωστό τρόπο τις δικές σας 
βαλίτσες γνώσης!  

Κ



Η αναλυτική 
γραφολογία είναι 
μια πολυσύνθετη 
επιστήμη 
(ως επιστήμη 
αναγνωρίζεται πλέον), 
μέσω της οποίας 
οι ειδικοί μπορούν 
να εξάγουν συμπεράσματα 
για την προσωπικότητα 
ενός ανθρώπου, 
μόνο και μόνο από τα 
χειρόγραφά του. 
Εμείς θα προσεγγίσουμε 
το θέμα επιδερμικά 
και θα επικεντρωθούμε 
μόνο στα στοιχεία 
των γραμμάτων 
και των πληροφοριών 
που προσφέρουν 
σε γενικές γραμμές.

Μέγεθος γραμμάτων
Τα μικρά γράμματα είναι ταυτισμένα με την αγάπη για τη γνώση και την 
εσωστρέφεια. Αντιθέτως τα μεγάλα γράμματα παραπέμπουν σε 
ανθρώπους με έντονη κοινωνικότητα και αυτοπεποίθηση που δε φοβούνται 
να εκθέσουν πτυχές του χαρακτήρα τους.

Ένταση γραμμάτων
Η αχνή και δίχως ένταση γραφή, υποδηλώνει άνθρωπο ντροπαλό, ευαίσθητο, 
μετριόφρονα και με έντονη φιλανθρωπική διάθεση. Η μέτρια ένταση των 
γραμμάτων ταυτίζεται με τα στοιχεία της σταθερότητας, του δυναμισμού αλλά και 
της αυστηρότητας, ενώ η υπερβολική ένταση υποδηλώνει άνθρωπο οξύθυμο, 
νευρικό με έντονες αλλαγές στη διάθεσή του.

Κλίση γραμμάτων
Όταν τα γράμματα κλίνουν προς τα μπροστά, τότε έχουμε να κάνουμε με έναν 
άνθρωπο που του αρέσει η σταθερότητα στη ζωή του και παίρνει ισορροπημένες 
αποφάσεις. Όταν τα γράμματα έχουν κλίση προς τα πίσω, τότε διακρίνεται το 
στοιχείο της εγκράτειας, του φόβου και της έλλειψης εμπιστοσύνης προς τον 
εαυτό του. Γράμματα δίχως καμία κλίση, παραπέμπουν σε μία προσωπικότητα 
ανθρώπου με έντονο το στοιχείο της κοινωνικότητας αλλά και της ανάγκης να 
τραβήξει πάνω του την προσοχή των γύρω του. 

Ένωση γραμμάτων 
Όταν τα γράμματα δεν είναι κολλημένα το ένα με το άλλο και υπάρχουν έντονα 
κενά μεταξύ τους, τότε έχουμε να κάνουμε με ένα σχολαστικό άνθρωπο ο 
οποίος λατρεύει την τάξη και την αρμονία. Όταν σε κάποια σημεία ενώνονται 
τα γράμματα μεταξύ τους, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι ρομαντικός, ντροπαλός 
και ίσως λίγο αντικοινωνικός. Τα καλλιγραφικά γράμματα παραπέμπουν σε 
διαχυτικούς ανθρώπους με ιδιαίτερη ροπή προς την επικοινωνία και τη γνωριμία 
με νέα πρόσωπα και καταστάσεις.

Όπως αναφέραμε και στην αρχή, η επιστήμη της γραφολογίας, είτε αναφερόμαστε στη Δικαστική Γραφολογία, 
είτε στην Αναλυτική Γραφολογία, είναι πολυσύνθετη, σε σημείο που όλα τα παραπάνω μπορούν να μας δώσουν 
μόνο μια ιδέα για το ενδιαφέρον αυτό αντικείμενο. Υπάρχουν τουλάχιστον 300 σημεία στη γραφή ενός ανθρώπου 
τα οποία και αναλύονται από τους ειδικούς με σκοπό την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων. 
Όλα αυτά που σας περιγράψαμε παραπάνω είναι μόνο και μόνο για να πάρετε μία ιδέα. Πριν λοιπόν βιαστείτε να κρίνετε 
κάποιον άνθρωπο από τον τρόπο γραφής του, θα χρειαστείτε πολλά περισσότερα στοιχεία και πρότυπα από αυτά 
που σας δώσαμε. Και μην ξεχνάτε! Πάντα και παντού υπάρχουν εξαιρέσεις.
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 Ιδιαίτερα µαθήµατα

ΤΟ «ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ» 
ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Μπορεί στην Ελλάδα 
η ιδιωτική εκπαίδευση 
να είναι συνυφασμένη 
με προνομιούχες 
οικονομικά κοινωνικές 
ομάδες που έχουν 
τη δυνατότητα να 
προσφέρουν στα παιδιά 
τους τα οφέλη ενός 
ιδιωτικού σχολείου, 
αλλά στο εξωτερικό τα 
πράγματα είναι λίγο έως 
πολύ διαφορετικά!

Η ΕΡΕΥΝΑ
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της 
έρευνας του γνωστού Βρετανού 
καθηγητή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
του Πανεπιστημίου του Νιούκαστλ 
της Αγγλίας, James Tooley (The 
beautiful tree: A personal journey 
into how the world’s poorest people 
are educating themselves. 2009), οι 
κάτοικοι των φτωχότερων χωρών του 
κόσμου, προτιμούν και εμπιστεύονται 
πολύ περισσότερο τις παροχές 
και την ποιότητα των ιδιωτικών 
εκπαιδευτηρίων - σχολείων από εκείνα 
του δημοσίου.  

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ
Τα ποσοστά των φτωχών οικογενειών 
από χώρες του Τρίτου Κόσμου που 
εμπιστεύονται τη μόρφωση των 
παιδιών τους σε ιδιωτικά σχολεία, 
παρουσιάζουν θεαματική αύξηση 
χρόνο με το χρόνο. Βλέπετε, οι γονείς 
τέτοιων χωρών αντιμετωπίζουν την 
ιδιωτική εκπαίδευση σαν ένα πολύτιμο 
εισιτήριο που μπορεί να προσφέρει μια 
καλύτερη ζωή στα παιδιά τους. Μια 
διέξοδο από τη φτώχεια και ένα καλό 
μέλλον μέσα στην ανασφάλεια που 
ζουν. Γι΄ αυτό και είναι διατεθειμένοι 
να κάνουν τα πάντα ώστε να τους 
προσφέρουν αυτή την ευκαιρία. Έστω 
και αν χρειαστεί να στερηθούν ακόμη 
και βασικά αγαθά για τη διαβίωσή τους. 
Έστω και αν πεινάσουν! 
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 Ιδιαίτερα µαθήµατα

ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το κοινό σκεπτικό που διακατέχει 
εκατομμύρια γονείς στην Κένυα, στη 
Νιγηρία, στην Ινδία αλλά και στην Κίνα, 
είναι πως το επίπεδο των υπηρεσιών 
μάθησης που προσφέρει ένα ιδιωτικό 
σχολείο, είναι ανώτερο από το 
αντίστοιχο ενός δημόσιου. Σύμφωνα 
με την έρευνα του καθηγητή James 
Tooley, οι δάσκαλοι των ιδιωτικών 
σχολείων αποδεικνύονται όχι μόνο 
πιο καταρτισμένοι από εκείνους των 
δημόσιων σχολείων, αλλά και πιο 
ικανοί στη διαχείριση των μαθητών. 
Πολύ δύσκολα ένας δάσκαλος 
ιδιωτικού σχολείου στην Κίνα, θα 

συμβιβαστεί με το ενδεχόμενο οι 
μαθητές του να φύγουν από το μάθημα, 
έχοντας απορίες. Γιατί; Εξαιτίας του 
ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός της 
ελεύθερης αγοράς επιτάσσει κάθε 
ιδιωτικό σχολείο να προσφέρει όσο 
το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες 
εκμάθησης, έναντι των υπολοίπων. 
Ευνοούμενοι από αυτή την κούρσα 
της γνώσης, είναι μόνο οι μαθητές, 
οι οποίοι και απολαμβάνουν ακόμη 
καλύτερες υπηρεσίες μάθησης και 
εκπαίδευσης. 

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Στην Ελλάδα έχουμε ταυτίσει 
την ιδιωτική εκπαίδευση με τα 
όμορφα σχολεία και τις σύγχρονες 
υλικοτεχνικές υποδομές, αλλά στις 
χώρες που προαναφέραμε, 
τα πράγματα είναι διαφορετικά. 
Εκεί, η ιδιωτική εκπαίδευση δύσκολα 
συναγωνίζεται τις παροχές της 
δημόσιας εκπαίδευσης. Φαντάζει 
περίεργο, αλλά τα κτίρια των δημόσιων 
σχολείων είναι πιο σύγχρονα 
από εκείνα των ιδιωτικών. Αυτό 
οφείλεται στα κρατικά κεφάλαια που 
δαπανούνται σε κτίρια και σχολικές 
αίθουσες, αλλά δυστυχώς όχι και για 
την συνεχή εκπαίδευση του διδακτικού 

προσωπικού που τα στελεχώνουν. 
Στην κόντρα μεταξύ κακοδιατηρημένων 
ιδιωτικών κτιρίων με καταρτισμένους 
όμως καθηγητές και δημόσιων 
σχολείων με φρεσκοβαμμένους 
τοίχους αλλά υπεράριθμα παιδιά 
στις σχολικές αίθουσες, νικητής 
ανακηρύσσεται η ιδιωτική εκπαίδευση. 
Αυτό τουλάχιστον μαρτυρούν τα 
υψηλά επίπεδα των επιτυχιών των 
μαθητών ιδιωτικών σχολείων στις 
επίσημες κρατικές εξετάσεις των χωρών 
αυτών. 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ 
ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ;
Μέσα από την πολύχρονη έρευνά του, 
ο καθηγητής James Tooley, όχι μόνο 
έφτασε σε κάποια αδιαμφισβήτητα 
συμπεράσματα σχετικά με την 
αντιμετώπιση της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης από τους κατοίκους 
φτωχών χωρών, αλλά έκανε και ένα 
βήμα παραπάνω, αναπτύσσοντας μια 
πρωτοποριακή θεωρία, σύμφωνα με 
την οποία η μόνη διέξοδος των φτωχών 
χωρών από ένα προδιαγεγραμμένο 
δυσοίωνο μέλλον, είναι η ιδιωτική 
εκπαίδευση! Υποστηρίζει πως για 
χρόνια, εκατομμύρια οικονομικοί 
πόροι έχουν δαπανηθεί από τη 

διεθνή κοινότητα για τη στήριξη της 
δημόσιας εκπαίδευσης σε χώρες του 
Τρίτου Κόσμου, δίχως όμως κανένα 
αποτέλεσμα. Καιρός λοιπόν να δοθεί 
μια ευκαιρία στην ιδιωτική! Μόνο 
έτσι οι χώρες αυτές θα αποκτήσουν 
ικανούς και πραγματικά μορφωμένους 
πολίτες που θα μπορούν να αλλάξουν 
το μέλλον της χώρας τους. Σήμερα, 
ο καθηγητής James Tooley, ζει στην 
Ινδία και ηγείται ενός εκπαιδευτικού 
ιδρύματος που προωθεί την ιδιωτική 
εκπαίδευση στις φτωχές χώρες.

Πολλά κρατικά 
κεφάλαια 
δαπανούνται 
σε κτίρια 
και σχολικές 
αίθουσες, αλλά 
δυστυχώς όχι 
και για τη συνεχή 
εκπαίδευση 
του διδακτικού 
προσωπικού.
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Χαµένες σελίδες

Εισαγωγή

Στην πλατεία της Γερουσίας στην Αγία 
Πετρούπολη της Ρωσίας, δεσπόζει το 
άγαλμα του Μεγάλου Πέτρου 
(Τσάρος του Ρωσικού Βασιλείου κατά 
την περίοδο 1682 - 1725). 
Φιλοτεχνημένο από το διάσημο Γάλλο 
γλύπτη και συγγραφέα Φαλκονέ Ετιέν 
Μορίς (Etienne Μaurice Falconet, 
1716 – 1791), θεωρείται ένα από 
τα σημαντικότερα έργα τέχνης της 
ρωσικής και όχι μόνο ιστορίας. 
Από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία 
στην ιστορία του συγκεκριμένου έργου, 
είναι η βάση - βράχος, πάνω στην 
οποία ο Φαλκονέ φιλοτέχνησε την 
έφιππη φιγούρα του Μεγάλου Πέτρου. 
Ένας βράχος 2.000 τόνων που, από ένα 
έλος της Φιλανδίας, μεταφέρθηκε στο 
κέντρο της Πετρούπολης, καλύπτοντας 
απόσταση 20 χιλιομέτρων! Υπεύθυνος 
για τη μεταφορά αυτή, ένας Έλληνας 
μηχανικός, που με την αδάμαστη 
επιμονή του και ευφυΐα, κατάφερε 
το ακατόρθωτο. Ας μάθουμε λοιπόν 
κάποια πράγματα για τη ζωή του 
Μαρίνου Χαρμπούρη. 

Ένα μικρό λιθαράκι

μηχανικής...
στην ιστορία της

Ας γυρίζουμε πίσω το χρόνο 
και ας ακολουθούμε 
τα βήματα του μηχανικού 
Μαρίνου Χαρμπούρη 
και του μοναδικού 
επιτεύγματός του.

Ένας βράχος 2.000 τόνων. 
Μία απόσταση 
20 χιλιομέτρων. 
Ένας Έλληνας μηχανικός, 
πραγματική ιδιοφυία 
και ένας διάσημος γλύπτης, 
έδωσαν ραντεβού 
με την ιστορία στη Ρωσία 
του 1770! 

Τα πρώτα χρόνια

Ο Μαρίνος Χαρμπούρης γεννήθηκε στο 
Αργοστόλι της Κεφαλονιάς το 1729. 
Την περίοδο εκείνη, στο 
βενετοκρατούμενο νησί, οι συνθήκες 
για τους ανθρώπους του πνεύματος 
και των γραμμάτων ήταν ιδανικές, 
καλλιεργώντας από νωρίς στα παιδιά 
την αγάπη για τη μάθηση και τη 
γνώση. Πολλοί μάλιστα νέοι της 
εποχής συνέχιζαν τις σπουδές τους 
σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. 
Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη η 
απόφαση του Μαρίνου Χαρμπούρη 
να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο 
της Μπολόνια, εφαρμοσμένα 
Μαθηματικά. Αξίζει να αναφερθεί 
πως οι γονείς του στην αρχή ήταν 
αρνητικοί σε αυτή του την απόφαση, 
μιας και απώτερη επιθυμία τους ήταν 
ο Μαρίνος να ασχοληθεί με κάποια 
θεωρητική επιστήμη και ειδικότερα 
τη νομική. Ευτυχώς, όπως θα δούμε 
και παρακάτω, δεν παρέκλινε από 
τον αρχικό του στόχο, ο οποίος τον 
οδήγησε στη διεθνή αναγνώριση του 
ονόματος και των ικανοτήτων του. 
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Χαµένες σελίδες

Ο ογκόλιθος είχε λάβει 
άτυπα το προσωνύμιο 
«Thunder - Stone», 
εξαιτίας ενός κεραυνού 
που τον είχε πλήξει κατά το 
παρελθόν, αποκόπτοντάς του 
ένα μεγάλο κομμάτι. 

Η εξέλιξη

Το 1761 βρίσκει τον Μαρίνο 
Χαρμπούρη να υπηρετεί στις τάξεις 
του αυστριακού στρατού με το βαθμό 
του αξιωματικού. Λίγο καιρό μετά, η 
γνωριμία του με τον επίσης γνωστό 
και αναγνωρισμένο για τα πολεμικά 
του κατορθώματα Πέτρο Μελισσηνό 
(1726 – 1797 Διοικητής του Ρωσικού 
Πυροβολικού), τον οδηγεί στη θέση 
του Αξιωματικού στο Μηχανικό Σώμα 
της Αικατερίνης της Μεγάλης! Η Ρωσία 
εκείνη την περίοδο αποτελούσε μια 
πραγματική υπερδύναμη και αυτό 
οφείλονταν σε πολύ μεγάλο βαθμό 
στο σύζυγο της Αικατερίνης, τον Πέτρο 
Α΄ της Ρωσίας ή αλλιώς τον Μεγάλο 
Πέτρο. Μέσα από πολλούς πολεμικούς 
αλλά και διπλωματικούς αγώνες, ο 
Τσάρος Πέτρος Α΄ είχε καταφέρει να 
μετατρέψει τη Ρωσία σε κέντρο των 
παγκόσμιων εξελίξεων. Αυτή του η 
προσφορά έπρεπε να τιμηθεί με ένα 
έργο που θα έμενε για πάντα στην 
ιστορία…

Το άγαλμα

Η Μεγάλη Αικατερίνη, συνέλαβε το 
σχέδιο της ανέγερσης ενός αγάλματος 
γιγαντιαίων διαστάσεων για την εποχή 
εκείνη που να αναπαριστά έφιππο τον 
Μεγάλο Πέτρο. 
Η υλοποίηση του έργου ανατέθηκε 
στο διάσημο καλλιτέχνη της εποχής 
Φαλκονέ. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την επιτυχημένη υλοποίηση 
του σχεδίου ήταν να βρεθεί η 
κατάλληλη βάση πάνω στην οποία θα 
εδραιωνόταν το άγαλμα. Το σχέδιο του 
Φαλκονέ προέβλεπε την ύπαρξη ενός 
πελώριου βράχου πάνω στο οποίο 
και θα «πατούσε» η καλλιτεχνική 
του σύνθεση. Εξαιτίας της δυσκολίας 
που θα είχε η ανεύρεση αλλά και η 
μεταφορά μιας τόσο μεγάλης πέτρινης 
βάσης, διατυπώθηκε η ιδέα ο βράχος 
να μην είναι ένα ενιαίο κομμάτι, αλλά 
να αποτελείται από μικρότερα τμήματα 
τα οποία και θα συνδέονταν μεταξύ 
τους με μεταλλικούς συνδέσμους. 
Αυτός ήταν ο σύντομος δρόμος για την 
υλοποίηση της κατασκευής. 
Ήταν όμως ο σωστότερος; 
Ο Μαρίνος Χαρμπούρης όταν 
πληροφορήθηκε τα σχέδια των 
υπευθύνων για το έργο, εξέφρασε τις 
αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα 
αυτών των ενώσεων οι οποίες 
αναμφισβήτητα με το πέρασμα του 

Κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πολέμο το 
άγαλμα καμουφλαρίστηκε ώστε να μη 
δίνει στόχο στα Γερμανικά αεροπλάνα!

Γκραβούρα του 1770 που αναπαριστά 
τις εργασίες που γίνονταν στον βράχο 
κατά τη μεταφορά του.  

Σύγχρονη άποψη του μνημείου που 
ακόμη και στις μέρες μας έλκει πλήθος 
επισκεπτών απ΄ όλο τον κόσμο.

χρόνου είτε θα σκούριαζαν, είτε θα 
«χαλάρωναν», στερώντας το κύρος 
αλλά και τη μεγαλοπρέπεια του έργου. 
Σύμφωνα με τη γνώμη του, η βάση 
του αγάλματος θα έπρεπε να είναι ένας 
εντυπωσιακός και ενιαίος ογκόλιθος 
αντάξιος του μεγέθους του ονόματος, 
της ιστορίας και της προσφοράς του 
Μεγάλου Πέτρου.

Ο κατάλληλος βράχος

Ο Μαρίνος Χαρμπούρης κατάφερε να 
πείσει τη Μεγάλη Αικατερίνη για την 
ορθότητα της σκέψης του και μάλιστα 
την έπεισε να χρηματοδοτήσει αυτή την 
προσπάθεια κατά την οποία εκείνος θα 
είχε το γενικό πρόσταγμα. 
Έτσι οι εργασίες ξεκίνησαν, με πρώτη 
και κύρια την ανεύρεση του ιδανικού 
βράχου. Μετά από διεξοδική έρευνα, 
εντοπίστηκε ένα πελώριο κομμάτι 
γρανίτη που πληρούσε όλες εκείνες τις 
προϋποθέσεις που είχαν τεθεί εξαρχής 
από την Μεγάλη Αικατερίνη και τον 
Φαλκονέ. 
Υπήρχε όμως ένα «μικρό» πρόβλημα. 
Ο βράχος συνολικού βάρους 2.000 
τόνων βρισκόταν 20 χιλιόμετρα μακριά 
από το σημείο που θα στηνόταν το 
άγαλμα και μέσα σε ένα έλος κοντά 
στην πόλη Λακχτά της Φιλανδίας.  
Άραγε θα μπορούσε να μεταφερθεί 
ένα αντικείμενο τέτοιου μεγέθους, 
με τα μέσα εκείνης της εποχής, στο 
επιλεγμένο από τη Μεγάλη Αικατερίνη 
σημείο; Ο Μαρίνος Χαρμπούρης 
πίστευε πως μπορούσε! 

Οι εργασίες ξεκινούν

Το 1768 ένα μικρός καταυλισμός άρχισε 
να δημιουργείται κοντά στο σημείο του 
βράχου με σκοπό να στεγάσει τους 400 
εργάτες που είχε στη διάθεσή του ο 
Μαρίνος Χαρμπούρης. 
Οι εργασίες ξεκίνησαν με την 
προσπάθεια να αποκαλυφθεί 
ολόκληρος ο βράχος αλλά και 
να στηθούν οι γερανοί που θα 
αναλάμβαναν το δύσκολο έργο της 
ανατροπής του βράχου. Οι εργάτες 
έσκαψαν μία έκταση 3 ολόκληρων 
στρεμμάτων σε βάθος 5 μέτρων, ενώ 
στήθηκαν 12 ξύλινοι γερανοί με 
μοχλοβραχίονες που κατέληγαν κάτω 
από το βράχο. Στην ακριβώς αντίθετη 
πλευρά του, ο βράχος είχε δεθεί με 
σχοινιά που κατέληγαν σε 4 βαρούλκα. 
Σκοπός της όλης επιχείρησης ήταν η 
ανατροπή του βράχου από το σημείο 
που βρισκόταν, πάνω σε ένα ειδικό 
υπόστρωμα το οποίο και θα 
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υποδεχόταν το μηχανισμό κύλισης. 
Λίγους μήνες μετά, ο πρώτος αυτός 
στόχος είχε επιτευχθεί. 
Ο βράχος βρισκόταν πλέον πάνω 
στο ειδικό υπόστρωμα, έτοιμος 
για τη μεταφορά του. 

Το ταξίδι ξεκινά

Το φθινόπωρο του 1969, 
ο γρανιτένιος όγκος, με προσεκτικές 
κινήσεις άρχισε να απομακρύνεται 
από το έλος, κινούμενος πλέον σε 
οριζόντιο και κυρίως στέρεο έδαφος. 
Όλα αυτά χάρη στο σύστημα κύλησης 
που επινόησε ο Μαρίνος Χαρμπούρης. 
Μέχρι τότε, τα βαριά αντικείμενα 
κινούνταν πάνω σε απλούς 
μηχανισμούς κύλισης που απαιτούσαν 
μεγάλες ελκτικές δυνάμεις. Η ιδέα 
του ήταν τόσο πρωτοποριακή 
ώστε μπορούμε να μιλάμε για ένα 
μηχανισμό όμοιο με εκείνον του 
γνωστού σε όλους μας ρουλεμάν. 
Δημιούργησε ένα τύπο σχάρας- 
σάντουιτς, μέσα στην οποία 
τοποθετήθηκαν μπρούτζινες 
σφαίρες διαμέτρου 20 εκατοστών 
η κάθε μία. Έτσι, το πάνω μέρος της 
σχάρας στο οποίο και ακουμπούσε 
ο βράχος, κυλούσε πάνω στις 
σφαίρες που βρίσκονταν στο κάτω 
μέρος της σχάρας με τη βοήθεια των 
βαρούλκων! Όταν το μήκος κίνησης 
της σχάρας έφτανε στο τέλος του, 
εργάτες με γρύλους ανύψωναν την 
πέτρα και τοποθετούσαν άλλες σχάρες 
με νέες σφαίρες. 
Έτσι ο βράχος προχωρούσε 
αφήνοντας πίσω του τις 
σχάρες οι οποίες στη συνέχεια 
επανατοποθετούνταν στην πορεία του. 
Αξίζει να αναφερθεί πως όσο ο 
βράχος βρισκόταν εν κινήσει, πάνω σε 
αυτόν εργάζονταν σαράντα λιθοξόοι 
προετοιμάζοντας την επιφάνεια 
που θα υποδεχόταν το άγαλμα του 
Φαλκονέ!

Η υπέρβαση

Ο Μαρίνος Χαρμπούρης πολύ πριν 
ξεκινήσει το ταξίδι του βράχου προς 
την Πετρούπολη, είχε υλοποιήσει ένα 
σύνολο οδικών αλλά και θαλασσίων 
έργων που θα διευκόλυναν την 
κύλιση του βράχου. 
Ένα από τα κυριότερα ήταν 
η δημιουργία ενός κυκλικού 
μηχανισμού με τη βοήθεια του οποίου 
ο βράχος μπορούσε να αλλάζει 
πορεία! 
Πάλι με τη βοήθεια σφαιρών, ο 
βράχος ανυψωνόταν με γρύλους 

και «καθόταν» πάνω σε αυτή την 
κατασκευή. Έτσι οι εργάτες μπορούσαν 
να τον περιστρέψουν ανάλογα με την 
πορεία που ήθελαν να ακολουθήσουν! 
Ο βράχος όμως δεν ταξίδεψε μόνο 
μέσω στεριάς, αλλά και μέσω 
ποταμού και θάλασσας! Στις όχθες 
του ποταμού Νέβα, δημιουργήθηκε 
μία προβλήτα δίπλα από την οποία 
βυθίστηκε μία φορτηγίδα. Σκοπός ήταν 
να τοποθετηθεί ο βράχος στο κέντρο 
της φορτηγίδας και στη συνέχεια 
αφού αντληθούν από το εσωτερικό 
της τα νερά, εκείνη να επανέλθει στην 
επιφάνεια και να συνεχίσει ο βράχος το 
ταξίδι του με τη βοήθεια πλοίων. 
Σε αυτό το σημείο, την επιχείρηση 
θέλησε να αναλάβει το ρωσικό 
Ναυαρχείο, με αποτέλεσμα τον 
παραγκωνισμό του Μαρίνου 
Χαρμπούρη. Οι υπεύθυνοι άρχισαν 
να αντλούν τα νερά από τη φορτηγίδα 
αλλά το μεγάλο βάρος του βράχου 
δημιούργησε το εξής φαινόμενο. Τα 
άκρα της φορτηγίδας άρχισαν να 
ανεβαίνουν προς την επιφάνεια, αλλά 
το εσωτερικό της, εξαιτίας του βάρους 
από το βράχο, παρέμενε βυθισμένο. 
Η στρέβλωση των ξύλων της 
φορτηγίδας είχε σαν αποτέλεσμα όλο 
και περισσότερα νερά να μπαίνουν 
στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα να 
κινδυνεύει όλη η επιχείρηση. Μπροστά 
σε αυτές τις δυσκολίες, ο Μαρίνος 
Χαρμπούρης ξαναπήρε τον έλεγχο 
τοποθετώντας έρμα στην πλώρη και 

την πρύμνη. Στη συνέχεια, με ειδικούς 
πασσάλους, φρόντισε να κατανείμει 
το βάρος του βράχου σε όλο το μήκος 
της φορτηγίδας και μόνο τότε ξεκίνησε 
τις διαδικασίες άντλησης των υδάτων. 
Το σχέδιό του είχε πετύχει. 
Η φορτηγίδα επέπλεε!

Στην Πετρούπολη

Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1770, 
ο βράχος βρισκόταν στη θέση του! 
Είχε ταξιδέψει με επιτυχία στον 
Μεγάλο Νέβα και είχε πλεύσει με 
απόλυτη ασφάλεια μέχρι το λιμάνι της 
Πετρούπολης.
Το κόστος της όλης επιχείρησης 
έφτασε τα 300.000 γαλλικά φράγκα. 
Το κατόρθωμα του Μαρίνου 
Χαρμπούρη σύντομα ξεπέρασε τα 
όρια της Ρωσίας, αποκτώντας διεθνείς 
διαστάσεις. 
Στο πρόσωπο του Έλληνα μηχανικού, 
η ανθρώπινη εφευρετικότητα,  ευφυΐα  
και επιμονή, βρήκαν τον ιδανικό τους 
εκπρόσωπο. Ο Μαρίνος Χαρμπούρης 
τιμήθηκε με αμέτρητα μετάλλια και 
τίτλους, αλλά ο σημαντικότερος 
έπαινος για εκείνον περιγράφεται στο 
βιβλίο που ο ίδιος συνέγραψε και 
εκδόθηκε στο Παρίσι το 1777.
Για τον Μαρίνο Χαρμπούρη, το 
σημαντικότερο επίτευγμα στην όλη 
αυτή υπόθεση, είναι πως οι εργασίες 
ολοκληρώθηκαν χωρίς να χαθεί ούτε 
μία ανθρώπινη ζωή! 

Χαµένες σελίδες



Pingpong
Υλικά

750γρ. Μοσχαρίσιο κιμά
750 γρ. Χοιρινό κιμά
Δύο φέτες ψωμί χωρίς την κόρα
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1/2 ποτήρι ελαιόλαδο
1/2 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη
1 αυγό
1 ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένο
2 ποτηράκια ούζο
Αλάτι - πιπέρι
Αλεύρι & λάδι για το τηγάνισμα

Εκτέλεση

Βάζουμε το ψωμί σε ένα μπολ 
και το περιχύνουμε με το ούζο. 
Αφήνουμε να «τραβήξει» τα υγρά 
για λίγη ώρα και στη συνέχεια 
στραγγίζουμε ελαφρώς. Στη 
συνέχεια, προσθέτουμε τον 
κιμά και τα υπόλοιπα υλικά της 
συνταγής μας και ξεκινάμε το 
ζύμωμα. Αφού ολοκληρώσουμε 
τη διαδικασία αυτή, τοποθετούμε 
τον κιμά στο ψυγείο για 2 ώρες. 
Αμέσως μετά, πλάθουμε τα 
κεφτεδάκια μας στο μέγεθος που 
επιθυμούμε, τα αλευρώνουμε και 
τα τηγανίζουμε σε καυτό λάδι.

Υλικά

3 μεγάλα κολοκύθια
250 γραμμάρια φέτα
1 κρεμμύδι φρέσκο
1 κρεμμύδι ξερό
1 αυγό
Άνηθος
Αλάτι – πιπέρι
Αλεύρι & λάδι για το τηγάνισμα

Εκτέλεση

Τρίβουμε τα κολοκύθια στον 
τρίφτη και στη συνέχεια τα 
αλατίζουμε και τα στραγγίζουμε 
όσο το δυνατόν καλύτερα από 
τα υγρά. Έπειτα, προσθέτουμε το 
ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμύδι, 
το αυγό, το δυόσμο, τον άνηθο και 
τη φέτα, αφού πρώτα την έχουμε 
θρυμματίσει καλά. 
Στη συνέχεια, ζυμώνουμε 
το μείγμα, πλάθουμε και 
αλευρώνουμε τα κεφτεδάκια. 
Σε περίπτωση που το μείγμα 
παραμένει αρκετά υγρό, 
μπορούμε με ένα κουτάλι 
της σούπας να ρίχνουμε τα 
κεφτεδάκια στο καυτό λάδι 
για να τηγανιστούν. 

Υλικά

300 γρ. ρεβίθια 
3 σκελίδες σκόρδο 
Μισό ματσάκι μαϊντανός 
1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια 
Κύμινο 
Αλάτι - πιπέρι
Αλεύρι & Λάδι για το τηγάνισμα

Εκτέλεση

Τα ρεβίθια θα πρέπει να έχουν 
παραμείνει σε αλατόνερο για 
τουλάχιστον 12 ώρες, ώστε να 
μαλακώσουν και να φουσκώσουν. 
Με τη βοήθεια ενός μπλέντερ, 
τα αλέθουμε και αρχίζουμε να 
ψιλοκόβουμε τα κρεμμυδάκια 
και το μαϊντανό. Τις σκελίδες 
του σκόρδου τις «περνάμε» 
από τον τρίφτη. Όλα τα υλικά 
θα τοποθετηθούν σε μία μικρή 
λεκάνη, προσθέτοντας το αλεύρι, 
το αλάτι, το πιπέρι και το κύμινο. 
Ζυμώνουμε με τον ίδιο τρόπο 
που διαχειριζόμαστε τον κιμά 
και αφήνουμε για λίγο το μείγμα 
να ηρεμήσει. Στη συνέχεια, 
πλάθουμε τα κεφτεδάκια και 
τηγανίζουμε κανονικά.

Ρεβιθο-
κεφτέδες

Ουζο-
κεφτέδες

Κολοκυθο-
κεφτέδες

στη γεύση!

Κεφτεδάκια:
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Επι-τραπέζια παιχνίδια



Τα παιδιά καταλαβαίνουν πολλά περισσότερα απ’ όσα αφήνουν να εννοηθεί ότι γνωρίζουν. 
Είναι στη φύση τους εξάλλου να έχουν απορίες και να ανιχνεύουν τις παραμικρές αλλαγές 
στο οικογενειακό τους περιβάλλον. 
Εσείς έχετε μιλήσει στο παιδί σας για την οικονομική κρίση; 

ΑΠ
ΑΝ

ΤΑ
Ω 

ΓΙ
Α 

ΤΗ
Ν 

ΟΙ
ΚΟ

ΝΟ
Μ

ΙΚ
Η 

ΚΡ
ΙΣ

Η

Κάθε οικογένεια, κάθε παιδί, κάθε 
άνθρωπος, βιώνει τη δύσκολη αυτή 
περίοδο της οικονομικής κρίσης με 
τελείως διαφορετικό τρόπο. Δεν υπάρ-
χει κάποιος χρυσός κανόνας για το αν 
πρέπει ή δεν πρέπει τα παιδιά να ενη-
μερώνονται από τους γονείς τους για τις 
οικονομικές αλλαγές που έχουν επέλθει 
στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό 
εξαιτίας της κρίσης. Μάλιστα, οι απόψεις 
των ειδικών διίστανται για το όφελος ή 
μη μιας τέτοιας συζήτησης με το παιδί 
μας. Ωστόσο, αν θεωρείτε επιβεβλημένη 
μια τέτοιου περιεχομένου συζήτηση με 
το παιδί σας, φροντίστε να το κάνετε 
με το σωστό τρόπο, ακολουθώντας τις 
παρακάτω συμβουλές.

Φροντίστε ώστε να μη μετα-
τρέψετε τη συζήτηση σε αγωγό 

δυσάρεστων συναισθημάτων που 
άθελά σας θα μεταφερθούν στο παιδί.

Μεταφέρετε την εικόνα της οικονομικής 
σας κατάστασης και όχι της ψυχολογι-
κής σας. Μηνύματα πανικού, άγχους 
και αβεβαιότητας δε θα βοηθήσουν 
κανέναν. 

Κρατήστε το περιεχόμενο της 
συζήτησης στα όρια που θέτει 

το ίδιο το παιδί. 

Με απλά λόγια: «Μη λέτε περισσό-
τερα πράγματα απ΄ όσα σας ρωτάει 
εκείνο.». Θέλει απαντήσεις και μόνο 
απαντήσεις πρέπει να του προσφέ-
ρουμε. Διευρύνοντας μια συζήτηση,  
καλλιεργούμε το έδαφος για ακόμη 
περισσότερες ερωτήσεις. 

Μην του επιτρέψετε ούτε στιγμή 
να αισθανθεί υπεύθυνο για την 

κατάσταση που βιώνει η οικογένειά 
του.
 
Τα παιδιά, εν αντιθέσει με τους πολιτι-
κούς, τείνουν να επωμίζονται ενοχές και 
τύψεις ακόμη και για πράγματα που δεν 
ευθύνονται εκείνα. 

Μειώθηκε η οικονομική δύναμη 
της οικογένειάς σας, όχι η 

συναισθηματική. 

Φροντίστε ώστε να το κάνετε αυτό 
ξεκάθαρο στο παιδί σας. Άλλο πράγμα 

τα οικονομικά δεδομένα και τελείως δια-
φορετικό, οι άρρηκτοι δεσμοί αγάπης, 
αφοσίωσης και εμπιστοσύνης μεταξύ 
γονέα και παιδιού. 

Μπορεί η ουσία της συζήτησης 
να επικεντρώνεται σε όλα εκείνα 

τα υλικά αγαθά που χάνει μια οικο-
γένεια εξαιτίας της κρίσης, αλλά είναι 
στο χέρι σας να αντιστρέψετε το κλίμα 
και την ψυχολογία του παιδιού. 

Μην εμμένετε σε όσα χάθηκαν, αλλά 
κάντε αναφορές σε όσα ανακαλύψατε 
μέσα από τις δύσκολες αυτές συνθήκες. 
Η αξία μιας απλής βόλτας στο πάρκο, η 
αξία εποικοδομητικών και ουσιαστικών 
στιγμών με το παιδί σας κτλ., είναι αυτά 
που θα πρέπει να τονίσετε. 

Μοιραστείτε την ελπίδα! 

Λέμε μοιραστείτε, γιατί πρώτα εσείς 
οι ίδιοι δεν πρέπει να επιτρέψετε στον 
εαυτό σας να απελπιστεί και να χάσει 
το κουράγιο του. Ναι, τα πράγματα 
είναι δύσκολα αλλά όχι αναστρέψιμα. 
Η ελπίδα δεν πρέπει να χαθεί και αυτό 
είναι υποχρέωση, όχι μόνο απέναντι 
στον εαυτό σας, αλλά και στο παιδί σας. 
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