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Ο σπόρος της γνώσης 
και οι πρώτοι καρποί 

Ο Οκτώβρης είναι ο µήνας της σποράς –παλιότερα τον λέγαν και Σποριά. 
Είναι ο µήνας εκείνος που ο κα�ιεργητής επενδύει στο µέ�ον. Στο 
Αρσάκειο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης ήδη από τον φετινό Οκτώβρη 
αρχίζουµε να δρέπουµε τους καρπούς της γνώσης και της κα�ιέργειας 
των µαθητών και των µαθητριών µας –πρώιµους, έστω, α�ά πο�ά 
υποσχόµενους. Οι µαθητές στο σχολείο µας δε λειτουργούν ως παθητικοί 
υποδοχείς πληροφοριών, α�ά περισσότερο ως αστείρευτες πηγές 
εκπλήξεων και  πο�απλασιαστές των γνώσεων που αποκοµίζουν στο 
σχολείο.  Το ενδέκατο  φύ�ο της εφηµερίδας µας, πρώτο της τέταρτης 
χρονιάς του Νεογραφήµατος, είναι γεµάτο µε δηµιουργίες των µαθητών 
µας που έχουν άµεση ή έµµεση αφετηρία τη σχολική πραγµατικότητα. 

Στο σχολείο οι µαθητές µας καλούνται να αναπτύξουν τα ταλέντα, να 
οξύνουν τις ευαισθησίες τους, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Κείµενα 
δηµιουργικής γραφής, α�ά και πρωτόλεια λογοτεχνήµατα, γεννιούνται 
από µια συστηµατική προσπάθεια ή και από ένα σκίρτηµα της φαντασίας 
σε ώρα µαθήµατος. Τα Αρσάκεια Σχολεία µε τους Αγώνες Λόγου και 
Τέχνης (Α.ΛΟ.ΤΕ.) θα δώσουν το βήµα έκφρασης αυτών των πρώτων 
κα�ιτεχνικών εξάρσεων. Στο Νεογράφηµα  φιλοξενούνται κείµενα που 
παρουσιάζουν επιστηµονικά ζητήµατα, που θίγουν οικολογικά 
προβλήµατα του άµεσου περιβά�οντός µας. Τα εξαιρετικά α�λικά 
κείµενα που θέτουν τις προϋποθέσεις διασχολικών συνεργασιών, 
παραπέµπουν στα Μοντέλα Ηνωµένων Εθνών (M.U.N.), χώρους 
εµβάθυνσης της γλωσσοµάθειας και επέκτασης της συνεργατικής 
κουλτούρας. Οι λόγοι των υποψηφίων για το Δεκαπενταµελές Μαθητικό 
Συµβούλιο ηχούν ως εναρκτήριο έναυσµα προετοιµασίας για τη 
Συνάντηση Δηµιουργικού Προφορικού Λόγου και τους Ρητορικούς 
αγώνες του προσεχούς Μαρτίου. Και, φυσικά, τα κείµενα για όλα αυτά τα 
παιδιά που δεν απολαµβάνουν το δικαίωµα στην παιδεία α�ά και στη 
ζωή ακόµη, προσβλέπουν την ολοκλήρωσή τους στο µεγάλο 
Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο του Απριλίου 2018, που θα 
αναµετρηθεί µε το δικαίωµα στην εκπαίδευση και την εκπαίδευση στα 
ανθρώπινα δικαιώµατα. 

Πρώτο φετινό φύ�ο, παλιοί και καινούργιοι µαθητές και µαθήτριες 
που συναντιούνται στις σελίδες και το πνεύµα του Νεογραφήµατος. Ίδιες 
στήλες, µε διαφορετικό περιεχόµενο, διαφορετικές εµπνεύσεις, 
διαφορετικές υπογραφές. Συνέχεια και ανανέωση. Όπως σε κάθε τι που 
διατηρεί τη ζωντάνια του στον κόσµο ετούτο.

Νεογράφηµα 
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Το νέο µας Δεκαπενταµελές 
Μαθητικό Συµβούλιο

της Νατάσας Αγραφιώτη (Β1),
της Άννας Αλεξίου (Β1)

και της Αγάπης Βλάχου (Β1)

Την Τρίτη 10 Οκτωβρίου οι µαθητές και οι µαθήτριες του Αρσακείου Γυµνασίου Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν στο 
Θέατρο των Αρσακείων σχολείων, για να εκλέξουν το Δεκαπενταµελές Μαθητικό Συµβούλιο για το σχολικό έτος 2017-18. 
Για πρώτη φορά τόσοι πο�οί συµµαθητές και συµµαθήτριές µας θέλησαν να είναι µέλη του Δεκαπενταµελούς. Συνολικά 
56 υποψήφιοι διεκδίκησαν την ψήφο µας, και όλοι τους παρουσιάστηκαν µπροστά µας και εκφώνησαν τους 
προεκλογικούς τους λόγους. Παραθέτουµε αποσπάσµατα από τους λόγους υποψηφίων: 

«Βρισκόµαστε σήµερα µπροστά σας, για να διεκδικήσουµε µια θέση στο Δεκαπενταµελές, α�ά και στην καρδιά σας! Θα προσπαθήσουµε 
να µην σας ζαλίσουµε µε τα γνωστά: «Ψηφίστε µας και  θα α�άξει η ζωή σας» ή «Ψηφίστε µας για ένα διαφορετικό σχολείο», ούτε και θα 
δώσουµε υποσχέσεις που δεν µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε. (...) Θα θέλαµε να καλωσορίσουµε τα παιδιά της Α΄ Γυµνασίου. Ως 
µαθήτριες της Γ΄ Γυµνασίου, ξέρουµε πόσο δύσκολο και αγχωτικό είναι γι’ αυτά να θέσουν υποψηφιότητα για το Δεκαπενταµελές… Θα 
κάνουµε ό,τι περνάει από το χέρι µας, για να ικανοποιήσουµε, αν όχι όλα, τα περισσότερα από αυτά που θα µας ζητηθούν. Στα σοβαρά θέµατα 
που σας απασχολούν θα είµαστε εκεί, για να κάνουµε το καλύτερο που µπορούµε. Για όλους τους παραπάνω λόγους: σταυρώστε µας!»

Κοραλία Αλµπάνη (Γ1), Αλεξάνδρα Κωνσταντίνου (Γ2), Άννα Τολίκα (Γ3)

«Φυσικά και δεν σας υπόσχοµαι τίποτα, παρά µόνο τον ζήλο που θα δείξω στο να υπερασπίζοµαι τα αιτήµατά µας. Ναι, ως µαθητές έχουµε 
καθήκοντα και υποχρεώσεις, πρέπει να υπακούµε, έχουµε όµως και πο�ά δικαιώµατα!»

Μυρτώ Δηµόκα  (Β1)

«Σκοπεύω να αγωνιστώ για τα δικαιώµατα των συµµαθητών του τµήµατός µου και των υπολοίπων µαθητών του Γυµνασίου. Με τον διάλογο 
και τη συνεργασία µε τους καθηγητές µας θα βοηθήσω ώστε να έχουµε µια πολύ καλή σχολική χρονιά!»

Κατερίνα Κα�ιστρίδου (Α1)

«Είναι πολύ δύσκολο για έναν µαθητή στα δώδεκά του χρόνια να µπορέσει να πείσει τους ά�ους ότι θέλει το καλό τους. Εγώ υπόσχοµαι πως, 
στην περίπτωση που µε επιλέξετε µε την ψήφο σας, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι µου για να ικανοποιήσω τα αιτήµατά σας. Ζητάω, λοιπόν, 
την ψήφο σας για να σας δείξω τι µπορώ να κάνω!»

Λάζαρος Λιόλιος (Α2)

« Ήµουν και πέρσι στο Δεκαπενταµελές και αυτό ήταν µια χρήσιµη εµπειρία, γιατί είδα πώς λειτουργεί και τι µπορούµε να κάνουµε για το 
σχολείο. Ελπίζω να µην ψηφίσετε µόνο µε κριτήριο τις φιλίες σας, α�ά αντικειµενικά, ώστε να εκλεγούν παιδιά τα οποία µπορούν να 
ασχοληθούν µε το σχολείο.» 

Νίκος Όψιµος (Β2)
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Τη διενέργεια των εκλογών ανέλαβε η εννεαµελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία την επόµενη µέρα καταµέτρησε τις 
ψήφους και ανέδειξε το Δεκαπενταµελές. 
Με αλφαβητική σειρά το Δεκαπενταµελές Μαθητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τα εξής τακτικά µέλη: Γιώργο 
Βελιτσκάκη, Ανδρέα Γιαννιώτη, Μυρτώ Δηµόκα, Θωµά Δούρο, Ζήση Κολυµπιώτη, Μάρκο Κοσµίδη, Χρήστο 
Κουδρόγλου, Νίκο Κώστα του Γεωργίου, Δήµο Ναϊσίδη, Νίκο Όψιµο, Λίλιαν Παναγιωτοπούλου, Στάθη Παυλίδη, 
Αντωνία Σιδηροπούλου, Γιώργο Σπυρίδη και Ελιάνα Χάσα.
Αναπληρωµατικά µέλη εξελέγησαν οι εξής: Κοραλία Αλµπάνη, Νίκος Κώστα του Βασιλείου, Λάζαρος Λιολίδης, 
Βερόνικα Πατρελάκη και Κώστας Στουρνάρας.
Αµέσως µετά, το Δεκαπενταµελές συγκροτήθηκε σε σώµα και ανέδειξε το προεδρείο του.  Με οµόφωνη απόφαση, Πρόεδρος 
του Δεκαπενταµελούς είναι η Αντωνία Σιδηροπούλου, µαθήτρια της Γ΄ Γυµνασίου. Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Ζήσης 
Κολυµπιώτης, µαθητής της Γ΄ Γυµνασίου,  και Γραµµατέας η Μυρτώ Δηµόκα, µαθήτρια της Β΄ Γυµνασίου.
Η Πρόεδρος του Δεκαπενταµελούς, Αντωνία Σιδηροπούλου, και ο Αντιπρόεδρος, Ζήσης Κολυµπιώτης, παραχώρησαν 
συνέντευξη στο Νεογράφηµα.

Νεογράφηµα: Πώς αισθάνεστε για την εκλογή σας; 
Αντωνία Σιδηροπούλου: Είµαστε πολύ χαρούµενοι. Είµαστε φίλοι µεταξύ µας και τώρα συνειδητοποιούµε τις ευθύνες µας. 
Ζήσης Κολυµπιώτης: Χαρήκαµε πολύ. Στο Δεκαπενταµελές είµαστε όλοι µας µια παρέα. 

Νεογράφηµα: Ποια θα είναι η πρώτη σας ενέργεια ως προεδρείο; 
Αντωνία Σιδηροπούλου: Αρχικά θα ασχοληθούµε µε τη µουσική που ακούγεται στα διαλείµµατα. Θα επιδιώξουµε, σε 
συνεργασία µε το Σχολείο, να ακούγονται πιο σύγχρονα κοµµάτια. Κατόπιν θα στρέψουµε τις προσπάθειές µας στο bazaar 
των Χριστουγέννων (17 Δεκεµβρίου). Και, φυσικά, θα οργανώσουµε και τον πρώτο µας χορό. 

Νεογράφηµα: Σκέφτεστε να συνδιοργανώσετε χορό και µε ά�α σχολεία;  
Ζήσης Κολυµπιώτης: Ναι, και µε ά�α σχολεία. Έχουµε να αποφασίσουµε αν ο πρώτος χορός θα είναι σε ξενοδοχείο. Μας 
ενδιαφέρει η άποψη των παιδιών της Α΄ Γυµνασίου. 
Αντωνία Σιδηροπούλου: Μας ενδιαφέρει να είναι ικανοποιηµένοι όλοι, και οι µικροί και οι µεγάλοι µας συµµαθητές. Ίσως 
ο πρώτος χορός να είναι µόνο από το Σχολείο µας.

Νεογράφηµα: Έχετε τη δυνατότητα για παρέµβαση και επίλυση τυχόν προβληµάτων µεταξύ µαθητών; 
Αντωνία Σιδηροπούλου: Όλοι µας εκπροσωπούµε τους συµµαθητές µας, και, ως εκ τούτου, έχουµε ευθύνη για την 
εποικοδοµητική και αρµονική συνύπαρξή τους. Μπορούµε να επεµβαίνουµε, να µιλάµε ξεχωριστά µε το κάθε παιδί και να 
βοηθούµε να λυθεί η παρεξήγηση.  
Ζήσης Κολυµπιώτης: Ας µην ξεχνάµε και την Οµάδα για την αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού και του µπούλιγκ. Το 
Δεκαπενταµελές µπορεί να συνεργαστεί πολύ αποτελεσµατικά µαζί της. 

Νεογράφηµα: Τι σκέφτεστε να βελτιώσετε στο Σχολείο; 
Αντωνία Σιδηροπούλου: Θα µας ενδιέφερε να βελτιωθούν οι καρέκλες των µαθητών. Επίσης να προχωρήσει το σχέδιο για 
την εγκατάσταση µε τα πρότυπα παγκάκια στην αυλή, που σχεδιάστηκαν πέρσι στο µάθηµα της Τεχνολογίας µε την κυρία 
Αποστολία Δεµερτζή. Θα χαιρόµασταν να αποκτούσε και κάθε τάξη τα δικά της ντουλαπάκια στην αίθουσά της.  

Νεογράφηµα: Πώς αντιλαµβάνεστε την εσωτερική συνεργασία του προεδρείου µε τα ά�α µέλη του Δεκαπενταµελούς 
α�ά και µε τα προεδρεία των τµηµάτων; 
Αντωνία Σιδηροπούλου: Το κλίµα ανάµεσά µας είναι ωραίο και πιστεύω πως θα συνεργαζόµαστε άψογα. Προτίθεµαι να 
δηµιουργήσω και µια οµαδική συνοµιλία στο Viber για τα µέλη του Δεκαπενταµελούς, ώστε να επικοινωνούµε άµεσα. 
Ζήσης Κολυµπιώτης: Να τονίσω εδώ πως το προεδρείο, µετά από αρκετά χρόνια, αναδείχθηκε χωρίς ανταγωνισµούς και 
προστριβές. Κανένα µέλος του Δεκαπενταµελούς δε θα νιώθει µειονεκτικά. Είµαστε ένα συ�ογικό όργανο και όλες οι 
αποφάσεις θα είναι συ�ογικές και όχι ατοµικές.

Νεογράφηµα: Σας ευχαριστούµε πολύ και ευχόµαστε λαµπρή επιτυχία στο έργο σας.    
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Δηµιουργική Γραφή στο µάθηµα 
της Νεοε�ηνικής Λογοτεχνίας

του Απόστολου Βεκόπουλου (Γ1) 

Χµ, ενδιαφέρον ακούγεται... Ο βασιλιάς Ηράκλης διώχνει κακήν κακώς τον Πεζόστρατο, πατέρα του Ερωτόκριτου, 
όταν τολµάει να ζητήσει την Αρετούσα σε γάµο για τον γιο του. Και δεν φτάνει µόνον αυτό, εξορίζει και τον 
Ερωτόκριτο. Συµβαίνουν αυτά! Έλα, όµως, που µε του κύκλου τα γυρίσµατα η ιστορία έχει happy end και οι δύο 
νέοι παντρεύονται. Πώς αντικρίζονται τώρα οι δύο κακιωµένοι… συµπέθεροι, τι λέν, τι κουβεντιάζουν; Αυτόν τον 
διάλογο έπρεπε να φανταστούν και να περιγράψουν οι µαθητές του Γ1. Και να  ‘ταν  µέχρι εκεί, καλά. «Το κείµενό 
σας να είναι γραµµένο σε ιαµβικό δεκαπεντασύ�αβο», είπε ο καθηγητής, ο κ. Λεωνίδας Κατσικαρίδης. Δεκαοχτώ 
κείµενα διαβάστηκαν στην τάξη, ά�α περισσότερο και ά�α λιγότερο πετυχηµένα. Τι πειράζει; Η τάξη είναι 

«εργαστήριο». Το κείµενο όµως του Αποστόλη Βεκόπουλου ξεχώρισε. Απολαύστε το!

Πεζόστρατος:
Η έχθρα που µας έζωνε κατέληξε ευτυχία,
µόνο χαρές µας έφερε ετούτ’ η αψιµαχία.
Γι’ αυτό κι όλα σ’ τα συγχωρώ και όρκο θα πατούσα,
αρκεί να έχει ο Ερωτόκριτος νύφη την Αρετούσα.

Ποιητής:
Μιλήσαν οι συµπέθεροι, µερώσαν οι ψυχές τους,
σαν έκλεισε το βάλσαµο τις ανοιχτές πληγές τους.
Λόγια αντα�άξαν συνετά µεσ’ από την καρδιά τους 
µε φως και περισσή χαρά να ζούνε τα παιδιά τους.

Ποιητής: 
Στου παλατιού τα δώµατα, µε τις ψηλές κολόνες,
στήσαν γιορτή περίτρανη ανάµεσα σ’τσι αιώνες.
Ο κύρης του Ρωτόκριτου µε τον µεγάλο ρήγα,
Οπoύ ΄χε κόρη όµορφη και µε προικιά ουκ ολίγα.
Κι εκεί όπου φύσαγε πλατιά της άνοιξης τ’ αγέρι,
κουβέντιαζαν για τα παλιά οι δυο οι συµπεθέροι.   

Πεζόστρατος:
Θυµήσου Ηράκλη µέγιστε τσι χρόνους που περάσαν,
τσι πίκρες και τα βάσανα που αντάµα µάς γεράσαν.
Τώρα θαρρώ τα τέκνα µας πως είναι ευτυχισµένα, 
ωσάν σπουργίτια εσµίγασι µε τα φτερά δεµένα. 
Άµποτε η αγάπη τους για πάντα να κρατήσει
κι ωσάν το τριαντάφυ�ο και πλιο πολύ ν’ ανθίσει.
Η έχθρα η παλαιική ας είναι  ξεχασµένη,
στου χρόνου τα σεντούκια πλια βαθιά να παραµένει.

Βασιλιάς:
Καλά τα λες, Πεζόστρατε, µε τη σοφή λαλιά σου, 
πο�ές σκοτούρες, βάσανα έριξα εγώ µπροστά σου,
οπ’ όταν ήρθες θαρρετά την κόρη να ζητήσεις,
τι τον υιό σου ήθελες στεφάνι να τον ντύσεις. 
Κι εγώ τον νέο εξόρισα να πάγει σ’ ά�α µέρη,
σ’ εσέ κατάρες έριξα και σου ’δειξα µαχαίρι.
Ήµουν θαρρώ απερίσκεπτος και µε οργή περίσσα
σου µίλησ’ άγρια και ωµά, ωσάν σκυλί µε λύσσα.  
Και τώρα ο Ερωτόκριτος ρήγας λαµπρός εγένη
και όλοι εµείς µπορούµε πια να ζούµε ευτυχισµένοι.  
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Πρωινή Μοναξιά
Της Ελισάβετ Σφήκα (Γ3)

Χρόνος: 06:46, µια µέρα στα τέλη του Σεπτέµβρη 2017
Τόπος: Αρσάκειο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης

Όλα ξεκίνησαν ένα πρωινό του Σεπτέµβρη. Αυτό το πρωινό ήξερα ότι θα διέφερε από τα υπόλοιπα, όχι τόσο λόγω της παράξενης 
για την εποχή ψύχρας, όσο για το γεγονός ότι έπρεπε να ξυπνήσω πιο νωρίς, µε αποτέλεσµα να φτάσω και πιο νωρίς στο 
σχολείο. Κάπου µέσα µου, όχι αρκετά βαθιά ώστε να µην µπορώ να καταλάβω, ήξερα ότι µε το που θα έφτανα στο σχολείο κάτι 
συναρπαστικό θα γινόταν… 

Η όλη διαδροµή µού προξενούσε πρωτόγνωρα συναισθήµατα, επειδή οι εικόνες που περνούσαν µπροστά από το θολωµένο 
τζάµι  µπερδεύονταν µε τα όνειρά που είχα αφήσει πίσω στο ζεστό κρεβάτι µου.

Είχα κιόλας φτάσει –αυτό το τέταρτο µου είχε φανεί το πιο γρήγορο µέχρι στιγµής. Μια πιθανή εξήγηση υπάρχει: µά�ον είχα 
µισοκοιµηθεί. Το να είχε αυξηθεί η ταχύτητα σε σχέση µε τις προηγούµενες φορές το αποκλείω, γιατί ξέρω πόσο προσεκτικός 
είναι ο πατέρας µου στην οδήγηση.

Το τοπίο φάνταζε διαφορετικό µέσα από τα µάτια µου. Η οµίχλη κατέκλυζε το προαύλιο του σχολείου και ο δροσερός αέρας 
ανεµόδερνε τα µα�ιά πάνω στο πρόσωπο µου. Η διαδροµή µέχρι την είσοδο φάνταζε ακατόρθωτη, το σπρώξιµο της εισόδου 
ένιωθα ότι ήθελε υπερδυνάµεις για να πραγµατοποιηθεί. Αφού είχα σχεδόν τελειώσει την σειρά µε τους άθλους του Ηρακλή, 
µου είχαν µείνει ακόµα κάποια στάδια… Έπρεπε να ανεβώ όλη τη σκάλα, µε επιτυχία να ανοίξω την πόρτα της τάξης, να 
εντοπίσω το θρανίο µου, να σπρώξω την καρέκλα µου προς τα έξω όσο πιο σιγανά µπορούσα και να καθίσω… Όλα αυτά σίγουρα 
ηχούν υπερβολικά στα αφτιά σας, όµως από την πλευρά µου, ειδικά το συγκεκριµένο πρωινό, όλα φαίνονταν κουραστικά…

 Τελικά, τα κατάφερα µε επιτυχία. Σωριάστηκα στην καρέκλα µου και προσπαθούσα να βρω µια βολική στάση σώµατος για 
να χαλαρώσω. Είχα συνειδητοποιήσει ότι ήµουν εντελώς µόνη µου στο κτήριο, ή τουλάχιστον έτσι ένιωθα. Μετά από κάποια 
δευτερόλεπτα, αφού βολεύτηκα, άρχισα να νιώθω κουρασµένη και τα βλέφαρα µου βαριά… Το να τα κρατήσω ανοιχτά, ήταν 
κάτι  δυσβάστακτο για το σώµα και τον οργανισµό µου. Τότε ήταν η στιγµή που µετάνιωσα για το χθεσινοβραδινό ε�ιπή  ύπνο 
που έκανα.

Δυο ήταν οι σκέψεις που κατέκλυζαν το µυαλό µου: η πρώτη ήταν να κλείσω τα µάτια µου και να κοιµηθώ όσο προλάβαινα 
και η ά�η να µείνω ξύπνια και να περιµένω κάποιο γνωστό σε εµένα άτοµο να εµφανιστεί και να πιάσουµε κουβέντα. Η πρώτη 
σκέψη –για όσους βλέπουν κωµικές ταινίες– είναι το µικρό διαβολάκι. Ναι, αυτή η σκέψη που ονοµάζεται κακή και που µπορεί 
εύκολα να σε βάλει σε πειρασµό και να σε παρασύρει. Και η δεύτερη σκέψη είναι η αντίθετή της, το α�ελάκι. Δηλαδή, η καλή 
και αγαθή σκέψη. Αυτές οι δυο σκέψεις θα έχουν πάντα ένα κοινό, η µια προσπαθεί να νικήσει την ά�η και να σε κάνει να µην 
επιλέξεις την αντίπαλο της. Αυτός λοιπόν ο συνεχής αγώνας που προανέφερα, στροβίλιζε τόσο έντονα µέσα στο µυαλό µου µε 
αποτέλεσµα να µε κουράσει ακόµα πιο πολύ. 

Ασυναίσθητα ακούµπησα τον έναν αγκώνα µου πάνω στο θρανίο και έπειτα το κεφάλι µου και αγνάντευα από το παράθυρο. 
Ένιωθα τόσο ήρεµη που µπορούσα άνετα να κοι·µη·θωωώ… Δυστυχώς ή ευτυχώς, τα βλέφαρα µου έκλεισαν, το κεφάλι µου 
βάρυνε και….

 Το όνειρο µου είχε ήδη ξεκινήσει… Ξαφνικά το γερό και στιβαρό ξύλο του θρανίου στο οποίο βρίσκονταν τα χέρια µου 
µετατράπηκε σε κάτι πολύ ελαφρύ, αέρινο και µαλακό. Μιλάω για ένα… ΣΥΝΝΕΦΟ.

Όλοι έχουµε δει όνειρο, στο οποίο έχουµε ακουµπήσει, ξαπλώσει, αγκαλιάσει, πετάξει ή έστω περάσει δίπλα από σύννεφα, 
α�ά τέτοιο όνειρο µε σύννεφα δεν νοµίζω να έχετε ξαναδεί. Όλα γύρω µου ήταν καταγάλανα, µόνο τα σύννεφα ξεχώριζαν. 
Ένιωθα τόσο ευτυχισµένη, τόσο ελεύθερη και τόσο γεµάτη από συναισθήµατα, που δεν µπορώ να τα περιγράψω µε λόγια. Θα 
µπορούσα να πω ότι σχεδόν ζήλεψα τα πτηνά, που µπορούν να πετάνε… 

[συνεχίζεται...]
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Εφηβεία – Ευφυΐα
της Άννας-Μαρίας Υφαντή (Β3)

Βρισκόµαστε σε µια πολύ ωραία, 
α�ά συγχρόνως δύσκολη φάση της 
ζωής µας, την εφηβεία. Είναι εκείνη 
η φάση που κανείς δε µας 
καταλαβαίνει, που δε µιλάµε σε 
κανέναν, που όλα τα συναισθήµατά 
µας είναι πιο έντονα από ποτέ, που 
κλεινόµαστε στο δωµάτιό µας για 
ώρες και ακούµε µουσική. Αυτή η 
φάση, όµως µπορεί να είναι και πολύ 
δηµιουργική. Εσύ το µόνο που έχεις 
να κάνεις είναι να βάλεις την ευφυΐα 
σου, τη φαντασία σου να δουλέψει. 
Τότε µπορείς να πλάσεις τόσα 
όνειρα, να γεννήσεις τόσες ιδέες, να 
δηµιουργήσεις τόσες ζωγραφιές. 
Στην εφηβεία µπορείς να σκεφτείς 
πράγµατα που κανένας ά�ος, σε 
καµιά ηλικία, δε θα σκεφτόταν. Γιατί 
µόνο τώρα έχεις τα φτερά της 
ευφυΐας σου ανοιγµένα στους 
ουρανούς της φαντασίας σου, µόνο 
τώρα δεν ζεις µόνο µε τη λογική της 
χρησιµότητας, α�ά, πάνω από όλα, 
µε την ελπίδα του µέ�οντος, που η 
φαντασία σου και η ευφυΐα σου 
σχηµατίζουν. Τώρα έχεις την 
εφηβεία, τώρα και την ευκαιρία να 
την ζήσεις και να την χαρείς!   
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Ο γιατρός πήρε το χέρι της, το χάιδεψε και τη ρώτησε ήρεµα:
-Πώς σε λένε, µικρό µου; 
Το κοριτσάκι δεν απάντησε.
Από το χλωµό πρόσωπό της ούτε δάκρυα δεν έβγαιναν. Με δυσκολία έπαιρνε 
ανάσες και ένιωθε εξουθενωµένη. Τα χέρια της ήταν γεµάτα πληγές, 
κοκαλιάρικα και αδύναµα. Το κεφάλι της πονούσε αφάνταστα και άκουγε 
συνέχεια σπαραχτικά κλάµατα, βουητά, κρότους, φωνές… Τα µάτια της 
καίγονταν από την κούραση. Το υπόλοιπό της σώµα ήταν σαν νεκρό.
-Δεν θα µου απαντήσεις; Ρώτησε ο γιατρός υποµονετικά.
Ωστόσο δεν έλαβε την πολυπόθητη απάντηση. Έµειναν να κοιτιούνται για 
λίγα λεπτά. Μέχρι που η νύστα νίκησε την επιθυµία του κοριτσιού να 
συνεχίσει να παρακολουθεί τα πάντα και την πήρε ο ύπνος.   
Όµως εκείνη τη νύχτα ο ψυχοποµπός Ερµής ξέχασε να της δωρίσει ύπνο 
γλυκό. Ξέχασε όλα εκείνα τα παιδιά που είχαν δει από κοντά το µακελειό, την 
καταστροφή. Όλα εκείνα που κλαίγανε κρυφά για τη χαµένη τους ζωή κι 
ά�α τόσα τραυµατισµένα που κάθονταν στην αυλή του γεµάτου 
νοσοκοµείου.  
Εκείνη τη νύχτα είχε πο�ές ψυχές να µεταφέρει στον Άδη.
Μήπως, όµως, δεν έφταιγε αυτός; Μήπως, για µια ακόµη φορά, οι άνθρωποι 
ξεφορτώνονταν τις ευθύνες τους σε κάποιον ά�ο; 
Το κοριτσάκι άνοιγε συχνά τα τροµαγµένα του µάτια. Το απόλυτο σκοτάδι την 
τρόµαζε. Είχε συνηθίσει το αχνό φως της λάµπας του υπνοδωµατίου της. Το 
µαλακό και αφράτο στρώµα του κρεβατιού της, που όταν µικρή πηδούσε 
απάνω του, είχε µετατραπεί σε σκληρό χώµα. Τίποτα δεν της θύµιζε την 
παλιά της ζωή.  
Η νύχτα φάνταζε ατελείωτη. Για πρώτη φορά όλοι διατήρησαν την ησυχία. 
Ο τρόµος κυρίευε το σώµα της. Παραµέρισε όλους τους πόνους και την 
κούρασή της και αποφάσισε να µην κοιµηθεί, µέχρι να ξηµερώσει. Να βγουν 
οι πρώτες ηλιαχτίδες και να τρυπήσουν τα φαντάσµατα των φόβων της.
Το φως δεν ερχόταν. Μαζί του σιγά-σιγά χάνονταν και οι ελπίδες. Τι θα 
µπορούσε να κάνει το αδύναµο και ανυπεράσπιστο κοριτσάκι, για να 
ξεχαστεί; Κοίταξε ψηλά, µήπως αντικρίσει κάποιο σηµάδι. 
Μια φωτεινή λάµψη φάνηκε στον ουρανό. Μέσα στην ατµόσφαιρα 
απελπισίας έδωσε έναν ευχάριστο τόνο. Το κοριτσάκι κάρφωσε το βλέµµα 
του σ’ αυτόν. Ένιωσε το φως του να την αγκαλιάζει. Άρχισε να του µιλάει 
–ήταν κάτι που δεν συνήθιζε να κάνει, όταν είχε τους γονείς και την αδερφή 
της. Του είπε την ιστορία της. Τα όµορφα λόγια της ταξίδεψαν µε τον άνεµο 
και ανακατεύθηκαν µε τα σύννεφα. Φτάσανε ώς το αστεράκι και αυτό από τη 
συγκίνηση δάκρυσε. Τα δάκρυά του φτάσανε στη Γη και γιάτρεψαν τις ψυχές 
των ανθρώπων που δεν είχαν πια καρδιά και φώτισε πιο πολύ τον ουρανό.  
Πλησίασε τη Γη και απάντησε στη µικρή πριγκίπισσα:
-Μια ζωή φωτίζω τον ουρανό τα βράδια. Έχω δει πο�ά. Πο�ά µε κάνανε να 
χαρώ και να γελάσω και ά�α που µε κάνανε να απορώ. Άραγε εσείς οι 
άνθρωποι ξέρετε τι κάνετε;  Καταστρέφετε ο ένας τον ά�ο για την επιβίωση 

Δε θέλω να γίνω σαν κι εσάς
της Στεφανί Πετρίδου (Β3) 
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και για εκδίκηση, ή απλώς από φθόνο. Όµως η φύση δε σας τα 
έµαθε αυτά. Αντίθετα, σας έδειξε να ζείτε ως οµάδα. Κάποτε 
φοβόσασταν και κρυβόσασταν από τα άγρια θηρία της φύσης. 
Ενώ τώρα ο καθένας κρύβει ένα θηρίο µέσα του που σας 
χωρίζει στους δυνατούς και τους αδύναµους. Να ξέρεις πως, 
όταν περάσουν οι δύσκολες µέρες, οι άνθρωποι τριγύρω σου 
δεν θα φοβούνται τον εχθρό. Θα φοβούνται το κενό της 
καρδιάς τους. Κοιµήσου τώρα όσο είναι καιρός… ξηµερώνουν 
δύσκολες µέρες. 
-Καληνύχτα!
-Καληνύχτα, µικρή µου. Και να θυµάσαι πως δε χρειάζεται να 
γίνεις σαν κι αυτούς. Γιατί αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Και δε θα 
γίνουν σύντοµα. Θα τραβήξεις πο�ά από αυτούς. Ωστόσο µη 
σταµατήσεις να ελπίζεις. Κάποτε θα βρεις αυτούς που δεν 
ά�αξαν το υγιές µυαλό τους, που δεν δελεάστηκαν από το 
χρήµα, που αγαπούν και φροντίζουν ακόµα κι αυτούς που δεν 
είναι πια άνθρωποι.
Οι νοσοκόµες περνούσαν συχνά και έβλεπαν τους ασθενείς. 
Πο�οί δεν κοιµήθηκαν από φόβο. Ά�οι κλαίγανε σιγά για 
τους ανθρώπους που χάσανε. Οι επόµενες µέρες θα ήταν 
δύσκολες, γεµάτες πόνο. Τουλάχιστον, όµως, το κοριτσάκι είχε 
έναν φίλο να την προστατεύει. Κάποιον να µιλά και να 
εµπιστεύεται.    
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Στις 10 Φεβρουαρίου 2015 τρεις µουσουλµάνοι 
µετανάστες (η Yusor, ο σύζυγός της Deah και η αδερφή 
της Razan) βρίσκονται δολοφονηµένοι στο σπίτι τους, 
στη  Βόρεια Καρολίνα των Η.Π.Α. Δράστης του 
µακάβριου αυτού εγκλήµατος εικάζεται ότι είναι ο 
γείτονάς τους. Δυστυχώς, το εν λόγω έγκληµα δεν έλαβε 
τη δέουσα προσοχή από τις αρχές, διότι αποδόθηκε σε 
ψυχικές διαταραχές. Σκεφτείτε, όµως, πώς θα 
προβα�όταν η είδηση, αν ά�αζαν οι ρόλοι και ο θύτης 
ήταν µουσουλµάνος µε θύµατα τους λευκούς γείτονές 
του. Σε αυτή την περίπτωση τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης δεν θα έκαναν λόγο για ψυχική ασθένεια, 
α�ά για τροµοκρατική ενέργεια.

Γιατί, λοιπόν, συµβαίνει αυτό; Ο λόγος είναι απλός: οι 
δυτικές κοινωνίες µαστίζονται από το φαινόµενο της 
ισλαµοφοβίας, που αφορά στη θρησκευτική 
προκατάληψη απέναντι στους µουσουλµάνους, και η 
οποία εµφανίζεται κατά κόρον στη Δύση, εξαιτίας των 
πρόσφατων, αιµατηρών τροµοκρατικών επιθέσεων.  
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι µουσουλµάνοι που 
κατοικούν στις δυτικές χώρες, να κρίνονται συ�ήβδην 
ύποπτοι για τέτοιου είδους επιθέσεις, λόγω των 
κυρίαρχων κοινωνικών στερεοτύπων που θέλουν το 
Ισλάµ να είναι υποδεέστερο των ά�ων θρησκειών. Οι 
προκαταλήψεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της 
µισα�οδοξίας, δηλαδή του µίσους απέναντι σε 
ανθρώπους µε διαφορετικά από εµάς πιστεύω.
Ακόµη, η ισλαµοφοβία είναι συνυφασµένη µε διάφορα 
κοινωνικά προβλήµατα και γενικότερες δυσλειτουργίες 
του κοινωνικού συστήµατος. Για αρκετούς αναλυτές το 
ίδιο το κοινωνικό σύστηµα είναι που προκαλεί την 
κοινωνική περιθωριοποίηση και την απαξίωση που 
υφίστανται οι ισλαµικές κοινότητες. Συν τοις ά�οις, 
παρατηρούµε πως οι προαναφερθείσες κοινότητες 

στρέφονται προς την παραβατικότητα και αντιδρούν, 
εκδηλώνοντας επιθετική συµπεριφορά. Παρά�ηλα, δεν 
συνεισφέρουν µε κανένα τρόπο στην κοινότητα όπου διαβιούν, 
διότι πιστεύουν πως τα δικαιώµατά τους καταπατώνται. Τα πιο 
συνήθη αποτελέσµατα της αποξένωσης από το σύνολο είναι η 
φτώχεια, η ανεργία και ο αναλφαβητισµός. 

Εντούτοις, η  ισλαµοφοβία, όπως όλα τα µείζοντα κοινωνικά 
προβλήµατα, έχει κάποιες ρίζες οι οποίες, αν αντιµετωπιστούν 
σωστά από εµάς, µπορούν να µας βοηθήσουν να την 
καταπολεµήσουµε. Αρχικά, τα κράτη πρέπει να αφοµοιώσουν 
τους πληθυσµούς αυτούς, προασπίζοντας τα δικαιώµατά τους. 
Επί παραδείγµατι, το εκπαιδευτικό σύστηµα οφείλει να 
διασφαλίζει ότι οι µαθητές πρέπει να αποδέχονται το 
διαφορετικό, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να α�άξουν 
τον τρόπο σκέψης τους. Συνεπώς, είναι αδήριτη ανάγκη να 
παρέχουµε κάθε είδους βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους και 
να τους δίνουµε µια φωνή για να εκφραστούν.

 Ένα φωτεινό παράδειγµα κατά των εγκληµάτων µίσους 
αποτελεί και η Suzanne Barakat, αδελφή του δολοφονηµένου 
Deah, η οποία –παρά την προσωπική της τραγωδία– πρωτοστατεί 
στον αγώνα κατά της ισλαµοφοβίας. Η ίδια υποστήριξε πως το 
µίσος πρέπει να παραµεριστεί και να δώσει τη θέση του στον 
εποικοδοµητικό διάλογο ανάµεσα στις διαφορετικές εθνότητες. 
Ακόµη, µας παροτρύνει να αποδεχτούµε πως οι σύγχρονες 
κοινωνίες είναι πολυπολιτισµικές και πως, ακριβώς γι’ αυτό, 
πρέπει να γίνουν πιο ανοιχτές προς το διαφορετικό. Επιπλέον, 
τιµάει τη µνήµη του Deah, της Yusor και της Razan (του αδερφού 
της, της γυναίκας του και της αδερφής της αντίστοιχα), ως αθώα 
θύµατα του µίσους και της απέχθειας, εξαιτίας του χρώµατός 
τους, της θρησκείας τους και των πεποιθήσεών τους. 

Ισλαµοφοβία
του Απόστολου Βεκόπουλου (Γ2) και Κωνσταντίνου Καραθάνου (Γ2)

«Η ισλαµοφοβία είναι µια λέξη που δηµιουργήθηκε από τους φασίστες, 
χρησιµοποιείται από τους δειλούς και χειρίζεται τους ανόητους». 

Christopher Hitchens, συ�ραφέας και δηµοσιογράφος 
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Η τροµοκρατία
της Στεφανί Πετρίδου (Β3)

Στις µέρες µας οι τροµοκρατικές επιθέσεις 
συγκλονίζουν ολόκληρη την ανθρωπότητα. 
Όλος ο κόσµος εναντιώνεται έντονα σε 
αυτές τις τόσο ειδεχθείς πράξεις που 
διαλύουν µε βίαιο τρόπο εκατοντάδες ζωές 
αθώων ανθρώπων.

Οι τροµοκρατικές ενέργειες γίνονται για 
διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς είναι ο 
φανατισµός µε µια ιδεολογία, θρησκευτική 
ή πολιτική. Ακόµα γίνονται και για λόγους 
εκδίκησης. Οι ίδιοι οι τροµοκράτες 
ισχυρίζονται µερικές φορές πως δρουν  για 
τη προάσπιση των συµφερόντων και των 
δικαιωµάτων του λαού που καταπατώνται 
από το κράτος. Στη Δηµοκρατία, όµως, ο 
καθένας έχει το δικαίωµα να εκφράζει 
ελεύθερα τις θέσεις του και να ελέγχει το 
κράτος µε το λόγο και τα επιχειρήµατά του 
και όχι µε τη βία και το έγκληµα.  

Η τροµοκρατία έχει ολέθριες συνέπειες. 
Όταν διαπράττεται µια τροµοκρατική 
ενέργεια, υπάρχουν πο�ές απώλειες 
ανθρώπινων ζωών. Επιπρόσθετα, επικρατεί 
πανικός και φόβος. Επιπλέον, 
καταστρέφεται η ιδιωτική και η δηµόσια 
περιουσία.

Ο κόσµος έχει χρέος να διαµορφώνει 
κοινό µέτωπο για τη διασφάλιση της 
ειρήνης. Ο διάλογος και οι 
διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στα κράτη, 
ίσως, να αποτελέσουν τη λύση των 
ζητηµάτων που προκαλούν τις 
τροµοκρατικές ενέργειες.
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Η έ�ειψη οργάνωσης στις ε�ηνικές πόλεις
του Άρη Σαµαρά (Γ3)

Η χώρα µας έχει µείνει πολύ πίσω στον τοµέα της αστικής οργάνωσης. Αυτό δεν οφείλεται µόνο στη Δηµόσια 
Διοίκηση και τους θεσµούς της, α�ά και στους συµπολίτες µας. Υπάρχουν πολύ απλά παραδείγµατα, για να 
καταλάβει κανείς την έ�ειψη οργάνωσης που υπάρχει στη χώρα µας. Ένα από αυτά είναι οι δρόµοι της Ε�άδας 
και η κυκλοφοριακή αγωγή. Σε κάθε µεγάλο ή µικρό δρόµο της χώρας επικρατεί το απόλυτο χάος. Αµάξια που 
παρκάρουν όπου βρουν –ακόµη και στα πεζοδρόµια!– και εµποδίζουν την ελεύθερη κίνηση των πεζών. Αυτό 
συµβαίνει λόγω του εγωισµού των Ε�ήνων. Ο καθένας ενδιαφέρεται να ικανοποιηθεί το άµεσο συµφέρον του, 
ανεξάρτητα από το συµφέρον του ά�ου. 

Επιπλέον, οι δρόµοι είναι πολύ βρώµικοι. Αυτό δεν είναι αποτέλεσµα της έ�ειψης υπηρεσίας καθαριότητας εκ 
µέρους των δηµοτικών αρχών. Είναι οι άνθρωποι που το προκαλούν και, εφόσον εµείς δεν ευαισθητοποιηθούµε, οι 
πόλεις µας δε θα βελτιωθούν ποτέ.  Πάρα πο�ές φορές ονειρευόµαστε να ζούσαµε σε µια ά�η χώρα, που τη 
θεωρούµε πρότυπη. Πρέπει, όµως, να πάψουµε να ευχόµαστε να ζούσαµε σε ξένες πόλεις και να προσπαθήσουµε 
να φτιάξουµε τις δικές µας. Να ζούµε στις καλύτερες δυνατές συνθήκες στην ίδια µας τη χώρα.

Λίγες βασικές α�αγές θα βελτιώσουν την κατάσταση. Δε γίνεται απευθείας η Ε�άδα να µεταµορφωθεί σε µια 
ονειρεµένη χώρα, α�ά µπορούµε όλοι να προσπαθήσουµε για το καλύτερο δυνατό, αρχίζοντας µε τις καθηµερινές 
καταστάσεις που βρίσκονται δίπλα µας.       
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Ξένια Μητσάκη, στις Βρυξέ�ες: 
«Το σχολείο είναι ακόµη παρόν στη ζωή µου»
του Στρατή Αηδονίδη (Β1), του Χρήστου Κουδρόγλου (Β2) και του Νικόλα Κώστα (Γ2)

Το «Παλαιογράφηµα» έχει επισκεφτεί µέχρι τώρα τους περισσότερους χώρους των ανθρώπινων δραστηριοτήτων: την 
επιστήµη, την τέχνη, την επιχείρηση. Ήρθε η ώρα να διεισδύσουµε στα γρανάζια της Δηµόσιας Διοίκησης, και µάλιστα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνοδός και ξεναγός µας η κ. Ξένια Μητσάκη, που αποφοίτησε από το Αρσάκειο Γυµνάσιο 
Θεσσαλονίκης το 1994 και από το Αρσάκειο Λύκειο το 1997. Σπούδασε στη Νοµική του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου και 
ειδικεύτηκε στο Εµπορικό Δίκαιο µε µεταπτυχιακές σπουδές στο Δηµοκρίτειο. Μετά από σύντοµη δικηγορία, εισήχθη µε 
εξετάσεις στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αθήνα. Μετά το πέρας των σπουδών της 
στην Εθνική Σχολή, υπηρέτησε ως στέλεχος σε διάφορους τοµείς της Δηµόσιας Διοίκησης, όπως: Υπουργείο Εσωτερικών, 
Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων και Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων. Παρά�ηλα, ολοκλήρωσε δεύτερες 
µεταπτυχιακές σπουδές στον τοµέα του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. Κατά τον τελευταίο χρόνο, 
εργάζεται ως αποσπασµένη εθνική εµπειρογνώµονας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Με την κ. Ξένια Μητσάκη συνοµιλήσαµε 
διαδικτυακά την Πέµπτη 4 Οκτωβρίου 2017. Ιδού η 
συνέντευξή της:

Νεογράφηµα: Ποια είναι η θέση εργασίας σας 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Ξένια Μητσάκη: Εργάζοµαι στη Γενική Διεύθυνση 
Επικοινωνιακών Δικτύων και Τεχνολογιών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή, α�ιώς, DG CONNECT. Η 
συγκεκριµένη Γενική Διεύθυνση είναι αρµόδια για 
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τοµείς 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, της ασφάλειας του 
διαδικτύου και της ψηφιακής επιστήµης και 
καινοτοµίας. Ειδικότερα, είµαι νοµικός στο τµήµα που 
ασχολείται µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
δηλαδή τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης 

µέσω της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών, προκειµένου 
οι συνα�αγές των πολιτών και των επιχειρήσεων µε τις 
δηµόσιες διοικήσεις να καταστούν ταχύτερες, 
αποτελεσµατικές, περισσότερο εύκολες και διαφανείς και 
λιγότερο δαπανηρές. Επιπλέον, ασχολούµαι µε την εφαρµογή 
της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας ως προς την υιοθέτηση της 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και των ηλεκτρονικών 
υπογραφών κατά τη διενέργεια ηλεκτρονικών συνα�αγών, 
καθώς και µε την εκπόνηση του νοµικού πλαισίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο.

Νεογράφηµα: Ποιες είναι οι εργασιακές συνθήκες στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Ξένια Μητσάκη: Η εργασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
είναι µία µεγάλη πρόκληση. Η καθηµερινή συµβίωση και 
συνεργασία µε ανθρώπους από όλα τα κράτη µέλη, η 
καθηµερινή χρήση κυρίως της α�λικής α�ά και ά�ων 
ξένων γλωσσών, τα βιώµατα και οι διαφορετικές διαδροµές 
που όλοι µας κουβαλάµε, συνθέτουν ένα γνήσια 
πολυπολιτισµικό περιβά�ον εργασίας.

Επιπλέον, το αντικείµενο εργασίας είναι ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον Ευρωπαίο 
πολίτη και τις ανάγκες του. Υπάρχουν, βεβαίως, περίοδοι που 
ο φόρτος εργασίας είναι ιδιαίτερα αυξηµένος και οι 
προθεσµίες ασφυκτικές, α�ά ακόµη και τότε επικρατούν 
συνθήκες ‘εργασιακού πολιτισµού’, µε την έννοια του 
σεβασµού και της αναγνώρισης.

Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι η Επιτροπή προσε�ίζει 
ολιστικά το θέµα της ικανοποίησης των εργαζοµένων στους 
κόλπους της. Εκτός των ικανοποιητικών µισθολογικών 
παροχών, η Κοµισιόν λαµβάνει µέτρα που διευκολύνουν την 
προσωπική και οικογενειακή ζωή των εργαζοµένων της, 
όπως, για παράδειγµα, γονικές άδειες, υποδοµές για τη 
φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας και για τη 
µετέπειτα φοίτησή τους στο σχολείο, ευέλικτες εργασιακές 
ρυθµίσεις, δυνατότητα τηλεργασίας κ.ά. Επίσης, προσφέρει 
ποικίλες δραστηριότητες ψυχαγωγικού, αθλητικού και 
πολιτιστικού χαρακτήρα, τόσο στους εργαζοµένους της όσο 
και στις οικογένειές τους.
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Νεογράφηµα: Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (Κοµισιόν);

Ξένια Μητσάκη: Η Επιτροπή, µαζί µε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, είναι ένα από τα 
βασικότερα θεσµικά όργανα της Ένωσης. Είναι το 
πολιτικά ανεξάρτητο εκτελεστικό όργανο της Ένωσης 
που προωθεί το γενικό της συµφέρον. Η Κοµισιόν είναι 
το µόνο όργανο της Ένωσης που υποβά�ει νοµοθετικές 
προτάσεις για έγκριση από το Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο. Επίσης, διαχειρίζεται τις πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατανέµει τους 
χρηµατοδοτικούς της πόρους. Μαζί µε το Δικαστήριο, 
διασφαλίζει ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο εφαρµόζεται ορθά 
σε όλα τα κράτη µέλη, και είναι ο «Θεµατοφύλακας των 
Συνθηκών».

Νεογράφηµα: Πώς είναι οι ευρωπαίοι πολιτικοί στην 
καθηµερινή επαφή; 

Ξένια Μητσάκη: Εργαζόµενη στην Κοµισιόν, είχα την 
ευκαιρία να παραβρεθώ σε συναντήσεις µε Επιτρόπους. 
Οι Επίτροποι -ένας από κάθε χώρα της Ένωσης- 
αποτελούν την πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, το λεγόµενο «Σώµα των Επιτρόπων», µε 
πενταετή θητεία. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναθέτει 
σε κάθε Επίτροπο την ευθύνη για συγκεκριµένο τοµέα 
πολιτικής. Στην καθηµερινή επαφή, θα έλεγα ότι είναι 
απλοί και προσιτοί, συνήθως προσωπικότητες 
διακεκριµένες στον πολιτικό στίβο της χώρας τους, οι 
οποίοι ενίοτε δηµιουργούν ευκαιρίες τυπικών και 
άτυπων επαφών µε τους υπα�ήλους της Επιτροπής. 

Νεογράφηµα: Πώς είναι η ζωή στις Βρυξέ�ες; Πόσο 
διαφοροποιείται από τη ζωή στη Θεσσαλονίκη;

Ξένια Μητσάκη: Μετακόµισα στις Βρυξέ�ες πριν 
από έναν χρόνο. Η προσαρµογή ήταν σχετικά εύκολη και 
σε αυτό συνετέλεσε το γεγονός ότι είναι µια 
πολυπολιτισµική πόλη, µια πόλη που συνδυάζει πο�ές 
διαφορετικές εθνότητες, µε τεράστια κινητικότητα και 
έντονο το ε�ηνικό στοιχείο. Είναι εύκολο να γνωρίσεις 
κόσµο, γιατί η κοινότητα των ‘εκπατρισµένων’ είναι 
πολύ µεγάλη και πολύ δραστήρια, καθώς 
διοργανώνονται πο�ές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις µε 
ποικίλες αφορµές. 

Δεν θα σταθώ στον καιρό, που αποτελεί το κύριο 
παράπονο των Ε�ήνων των Βρυξε�ών, καθότι 
Θεσσαλονικιά και συνηθισµένη σε βροχές, οµίχλη και 
υγρασία. Θα αναφέρω σε ορισµένα θετικά: κατ’ αρχάς, το 
πράσινο· υπάρχουν πάρκα µέσα στην πόλη, πανέµορφα 
δάση σε πολύ κοντινή απόσταση, αµέτρητες ευκαιρίες 
για αθλητικές δραστηριότητες και επαφή µε τη φύση. Ο 
κόσµος έχει τον αθλητισµό ως τρόπο ζωής από την 
παιδική ηλικία και αυτό είναι παράδειγµα προς µίµηση. 
Η ανακύκλωση, επίσης, και η οικολογική συνείδηση 
είναι εξαιρετικά διαδεδοµένες· για παράδειγµα, η 
συ�ογή απορριµµάτων γίνεται µε τη χρήση ειδικών 
σάκων απορριµµάτων, σε διαφορετικά χρώµατα, 
ανάλογα µε το είδος απορρίµµατος (χαρτί, πλαστικό, 

κ.λπ.). Εντυπωσιακή επίσης είναι η ευκολία µε την οποία µπορεί 
κανείς να ταξιδέψει από τις Βρυξέ�ες σε πο�ούς ευρωπαϊκούς 
α�ά και παγκόσµιους προορισµούς.

Μία ά�η διαφορά σε σχέση µε τη Θεσσαλονίκη, και την 
Ε�άδα εν γένει, είναι το κόστος ζωής, το οποίο είναι υψηλότερο 
α�ά εξισορροπείται µέσω των µισθών στα ευρωπαϊκά θεσµικά 
όργανα.  

Νεογράφηµα: Περιλαµβάνουν τα σχέδιά σας για το µέ�ον 
επιστροφή στην Ε�άδα;

Ξένια Μητσάκη: Αυτήν την στιγµή εργάζοµαι στην Επιτροπή 
ως αποσπασµένη εθνική εµπειρογνώµονας. Αυτό σηµαίνει ότι 
έχω αποσπαστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών -όπου και ανήκω 
οργανικά- στις Βρυξέ�ες για 4 χρόνια. Η λογική του θεσµού των 
εθνικών εµπειρογνωµόνων είναι ότι, ερχόµενοι να εργαστούµε 
στην Επιτροπή, µεταφέρουµε την πείρα µας σε θέµατα που 
άπτονται της αρµοδιότητάς µας και στη συνέχεια επιστρέφουµε 
στη χώρα µας, µεταφέροντας τις γνώσεις επί ευρωπαϊκών 
θεµάτων που αποκτήσαµε κατά την απόσπασή µας. Μόλις 
έκλεισα τον πρώτο χρόνο της θητείας µου στην Επιτροπή και 
σκοπεύω να παραµείνω σίγουρα µέχρι να εξαντλήσω το µέγιστο 
αυτής. Από τη µια µεριά, επιθυµώ να γυρίσω στην Ε�άδα και να 
προσφέρω την εµπειρία και τις γνώσεις που αποκόµισα και 
αποκοµίζω από την εδώ παραµονή µου. Από την ά�η µεριά, 
όµως, δεν µπορώ να αποκλείσω την προοπτική περαιτέρω 
παραµονής µου στις Βρυξέ�ες µε διαφορετικό εργασιακό 
καθεστώς σε περίπτωση που µου παρουσιαστεί µία καλή 
ευκαιρία. 

Νεογράφηµα: Μιλήστε µας για τις µνήµες σας από τα 
Αρσάκεια Θεσσαλονίκης.

Ξένια Μητσάκη: Αποφοίτησα από το Αρσάκειο Θεσσαλονίκης 
το 1997. Από τα µαθητικά µου χρόνια έχω µόνο θετικά να θυµάµαι. 
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να αναφερθώ στους καθηγητές, οι οποίοι 
δεν έµεναν στη στείρα διδασκαλία των γνωστικών τους 
αντικειµένων, α�ά προσπαθούσαν να µας µεταδώσουν τη 
διάθεση για διαρκή µόρφωση και εξέλιξη. Επίσης, θυµάµαι µε 
χαρά πλήθος κα�ιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων που 
το σχολείο διοργάνωνε και οι µαθητές συµµετείχαµε ανάλογα µε 
τα ενδιαφέροντά µας.

Επί της ουσίας, θεωρώ ότι το Αρσάκειο µε βοήθησε να 
αποκτήσω ουσιαστικά εφόδια καθώς και δεξιότητες και  
ικανότητες στις οποίες στηρίζεται η επα�ελµατική, κοινωνική 
και προσωπική µου πορεία, όπως για παράδειγµα η µεθοδολογία, 
καθώς και η κα�ιέργεια κριτικής, συνθετικής και αναλυτικής 
σκέψης. 

Πέραν από τους καθηγητές όµως, πρέπει να αναφερθώ και 
στους συµµαθητές µου, µε ορισµένους από τους οποίους χτίσαµε 
ουσιαστικές φιλίες, φιλίες ζωής. Και αυτός είναι ά�ος ένας 
τρόπος µε τον οποίο το σχολείο είναι ακόµα παρόν στη ζωή µου. 
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και για εκδίκηση, ή απλώς από φθόνο. Όµως η φύση δε σας τα 
έµαθε αυτά. Αντίθετα, σας έδειξε να ζείτε ως οµάδα. Κάποτε 
φοβόσασταν και κρυβόσασταν από τα άγρια θηρία της φύσης. 
Ενώ τώρα ο καθένας κρύβει ένα θηρίο µέσα του που σας 
χωρίζει στους δυνατούς και τους αδύναµους. Να ξέρεις πως, 
όταν περάσουν οι δύσκολες µέρες, οι άνθρωποι τριγύρω σου 
δεν θα φοβούνται τον εχθρό. Θα φοβούνται το κενό της 
καρδιάς τους. Κοιµήσου τώρα όσο είναι καιρός… ξηµερώνουν 
δύσκολες µέρες. 
-Καληνύχτα!
-Καληνύχτα, µικρή µου. Και να θυµάσαι πως δε χρειάζεται να 
γίνεις σαν κι αυτούς. Γιατί αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Και δε θα 
γίνουν σύντοµα. Θα τραβήξεις πο�ά από αυτούς. Ωστόσο µη 
σταµατήσεις να ελπίζεις. Κάποτε θα βρεις αυτούς που δεν 
ά�αξαν το υγιές µυαλό τους, που δεν δελεάστηκαν από το 
χρήµα, που αγαπούν και φροντίζουν ακόµα κι αυτούς που δεν 
είναι πια άνθρωποι.
Οι νοσοκόµες περνούσαν συχνά και έβλεπαν τους ασθενείς. 
Πο�οί δεν κοιµήθηκαν από φόβο. Ά�οι κλαίγανε σιγά για 
τους ανθρώπους που χάσανε. Οι επόµενες µέρες θα ήταν 
δύσκολες, γεµάτες πόνο. Τουλάχιστον, όµως, το κοριτσάκι είχε 
έναν φίλο να την προστατεύει. Κάποιον να µιλά και να 
εµπιστεύεται.    

Αποστολή Κασίνι–Χόιχενς
του Γιώργου Αντωνίου (Α1),
της Μαριάννας Γρατσία (Α1)
και της Κατερίνας Κα�ιστρίδου (Α1)

Η αποστολή Κασίνι–Χόιχενς (Cassini–Huygens) υπήρξε 
κοινό εγχείρηµα τριών διαστηµικών υπηρεσιών: της 
Αµερικανικής Διαστηµικής Υπηρεσίας (NASA), του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος (ESA) και της 
Ιταλικής Υπηρεσίας Διαστήµατος (ASI). Το 
διαστηµόπλοιο της αποστολής αποτελούνταν από ένα 
σκάφος και µία διαστηµοσυσκευή. Το σκάφος Κασίνι, 
που ονοµάστηκε έτσι προς τιµήν του αστρονόµου 
Τζιοβάννι Ντοµένικο Κασίνι, τέθηκε σε τροχιά γύρω από 
τον πλανήτη Κρόνο και η συσκευή Χόιχενς, που 
ονοµάστηκε έτσι προς τιµήν του µαθηµατικού Κρίστιαν 
Χόιχενς, στάλθηκε στον Τιτάνα (τον µεγαλύτερο 
δορυφόρο του Κρόνου). 

Το ταξίδι του διαστηµοπλοίου Κασίνι–Χόιχενς 
ξεκίνησε το φθινόπωρο του 1997 από το ακρωτήριο 
Κανάβεραλ στη Φλόριντα  και διήρκησε 20 χρόνια. Σ’ 
αυτά τα 20 χρόνια υπήρξαν και Έ�ηνες επιστήµονες 
που συµµετείχαν σε διάφορα στάδια της αποστολής.  Ο 
όγκος των δεδοµένων που έχει συγκεντρωθεί είναι 
πραγµατικά πολύ µεγάλος. Υπολογίζεται ότι µέχρι 

σήµερα έχουν γίνει περίπου 4.000 επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις από τα στοιχεία που έχουν συ�εχθεί. 
Θεαµατικοί πίδακες νερού στον δορυφόρο 
Εγκέλαδο, ποτάµια, λίµνες και θάλασσες 
υδρογονανθράκων στον Τιτάνα, γιγάντιες καταιγίδες 
και ισχυροί άνεµοι 1.700 χλµ. την ώρα, όταν 
κυκλώνουν τον πλανήτη Κρόνο, είναι µερικά µόνο 
από αυτά που ανακάλυψε και µελέτησε η αποστολή 
Κασίνι–Χόιχενς.

Στις 15 Σεπτεµβρίου 2017 η αποστολή του 
διαστηµόπλοιου Κασίνι ολοκληρώθηκε µε 
δραµατικό τρόπο. Έχοντας ξεµείνει από καύσιµα, οι 
επιστήµονες αποφάσισαν να το στρέψουν προς την 
ατµόσφαιρα του Κρόνου.  Ο φόβος τους ήταν µην 
πέσει στους δορυφόρους Τιτάνα ή Εγκέλαδο και 
τους µολύνει µε γήινα µικρόβια, µε δεδοµένο ότι οι 
δυο δορυφόροι είναι υποψήφιοι για την ύπαρξη 
µορφών ζωής. Το σκάφος διαλύθηκε και κάηκε. Έτσι, 
µία εικοσαετής διαστηµική αποστολή στον πλανήτη 
Κρόνο και στους δορυφόρους του έλαβε τέλος. 
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στρέφονται προς την παραβατικότητα και αντιδρούν, 
εκδηλώνοντας επιθετική συµπεριφορά. Παρά�ηλα, δεν 
συνεισφέρουν µε κανένα τρόπο στην κοινότητα όπου διαβιούν, 
διότι πιστεύουν πως τα δικαιώµατά τους καταπατώνται. Τα πιο 
συνήθη αποτελέσµατα της αποξένωσης από το σύνολο είναι η 
φτώχεια, η ανεργία και ο αναλφαβητισµός. 

Εντούτοις, η  ισλαµοφοβία, όπως όλα τα µείζοντα κοινωνικά 
προβλήµατα, έχει κάποιες ρίζες οι οποίες, αν αντιµετωπιστούν 
σωστά από εµάς, µπορούν να µας βοηθήσουν να την 
καταπολεµήσουµε. Αρχικά, τα κράτη πρέπει να αφοµοιώσουν 
τους πληθυσµούς αυτούς, προασπίζοντας τα δικαιώµατά τους. 
Επί παραδείγµατι, το εκπαιδευτικό σύστηµα οφείλει να 
διασφαλίζει ότι οι µαθητές πρέπει να αποδέχονται το 
διαφορετικό, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να α�άξουν 
τον τρόπο σκέψης τους. Συνεπώς, είναι αδήριτη ανάγκη να 
παρέχουµε κάθε είδους βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους και 
να τους δίνουµε µια φωνή για να εκφραστούν.

 Ένα φωτεινό παράδειγµα κατά των εγκληµάτων µίσους 
αποτελεί και η Suzanne Barakat, αδελφή του δολοφονηµένου 
Deah, η οποία –παρά την προσωπική της τραγωδία– πρωτοστατεί 
στον αγώνα κατά της ισλαµοφοβίας. Η ίδια υποστήριξε πως το 
µίσος πρέπει να παραµεριστεί και να δώσει τη θέση του στον 
εποικοδοµητικό διάλογο ανάµεσα στις διαφορετικές εθνότητες. 
Ακόµη, µας παροτρύνει να αποδεχτούµε πως οι σύγχρονες 
κοινωνίες είναι πολυπολιτισµικές και πως, ακριβώς γι’ αυτό, 
πρέπει να γίνουν πιο ανοιχτές προς το διαφορετικό. Επιπλέον, 
τιµάει τη µνήµη του Deah, της Yusor και της Razan (του αδερφού 
της, της γυναίκας του και της αδερφής της αντίστοιχα), ως αθώα 
θύµατα του µίσους και της απέχθειας, εξαιτίας του χρώµατός 
τους, της θρησκείας τους και των πεποιθήσεών τους. 

Φταίει η Χηµεία για τη ρύπανση 
του περιβά�οντος;

του Αλέξανδρου Κουκούτση (Β2)

Στον Μεσαίωνα έκαιγαν στην πυρά, µε την κατηγορία της µαγείας, τους ανθρώπους που παρατηρούσαν τα αστρικά 
φαινόµενα ή έψαχναν να βρουν τη λυδία λίθο και ήθελαν να µετατρέπουν ό,τι ά�ιζαν σε χρυσό, όπως ο βασιλιάς Μίδας. 
Ακόµη, κυνηγούσαν εκείνους που προσπαθούσαν να παρασκευάσουν το ελιξίριο της ζωής και να µείνουν για πάντα νέοι. 
Γενικά, οι άνθρωποι τρόµαζαν, όταν κάποιοι πειραµατίζονταν στα κρυφά, και τους αποµόνωναν ή τους καταδίωκαν. Όλοι, 
όµως, ήθελαν να µάθουν τα µυστικά τους.

Αντίστοιχα, στη σηµερινή εποχή µάς προκαλούν µεγάλο θαυµασµό οι επιστήµονες που ανακατεύουν στις φιάλες του 
εργαστηρίου τους υγρά µε παράξενα χρώµατα ή που βγάζουν φωτιές και µαγικούς καπνούς, όπως έκαναν παλαιότερα οι 
αλχηµιστές. Μάλιστα, κατά τη διαδικασία των χηµικών αντιδράσεων, οι  δεσµοί µεταξύ των ατόµων διασπώνται και 
σχηµατίζονται νέοι, που οδηγούν στην παραγωγή καινούριων ουσιών µε διαφορετικές ιδιότητες από τις αρχικές. Η 
συγκεκριµένη χηµική διεργασία µοιάζει κάπως µε µαγεία, η οποία, όµως, δεν είναι πια τόσο αποκρυφιστική και ακατανόητη, 
α�ά συναρπαστική και µεγαλειώδης!

Πώς, λοιπόν, είναι δυνατό να µετατρέψουµε τον άνθρακα σε διαµάντι ή να ζυµώσουµε σιτηρά µε τη χρήση κατά�ηλων 
ενζύµων για την παραγωγή της µπύρας ή να φτιάξουµε χρώµα από λουλούδια και κοχύλια ή φάρµακα από δηλητήρια; Τις 
απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα µας τις δίνει φυσικά η επιστήµη της Χηµείας. Η Χηµεία δεν αποδοµεί, α�ά αναδοµεί 
τη φύση, µελετά την ουσία και τη σύστασή της, τις ιδιότητες της ύλης και πώς αυτή µπορεί να µεταβληθεί, για να µας δώσει 
ά�α συστατικά, οι ιδιότητες των οποίων µπορούν να µετατραπούν από βλαβερές σε ωφέλιµες για τον άνθρωπο και για το 
περιβά�ον.

Υπάρχει, βέβαια, πάντα ο κίνδυνος η Χηµεία να χρησιµοποιηθεί για βλαβερούς και καταστρεπτικούς σκοπούς, όπως, για 
παράδειγµα, για την παραγωγή χηµικών όπλων. Αυτό, όµως, εξαρτάται από τους σκοπούς των ανθρώπων, που ενδέχεται να 
αξιοποιήσουν τα αποτελέσµατα της επιστήµης µε αρνητικό τρόπο ή για να αποκτήσουν οι ίδιοι κέρδος και εξουσία. 

Συνεπώς, οι επιστήµονες έχουν την ευθύνη να προειδοποιούν και να ενηµερώνουν για τις δυσάρεστες συνέπειες που 
µπορεί να έχουν οι εφευρέσεις τους. Ωστόσο, δε φταίνε οι ίδιοι, αν υπάρχουν εγκληµατίες που επιθυµούν να 
χρησιµοποιήσουν τα επιστηµονικά επιτεύγµατα, για να οδηγήσουν την ανθρωπότητα στον όλεθρο και στην καταστροφή. Το 
ελπιδοφόρο µήνυµα είναι ότι πο�οί επιστήµονες αγωνίζονται, αφιερώνοντας ακόµη και τη ζωή τους, για να επουλώσουν τις 
πληγές που ά�οι άνθρωποι προκαλούν στον πλανήτη, χρησιµοποιώντας µε κακόβουλο τρόπο τις εφευρέσεις τους. Έτσι, 
ψάχνουν διαρκώς να βρουν το αντίδοτο σε µία µόλυνση, να ανακαλύψουν τη µέθοδο απορρύπανσης και να δηµιουργήσουν 
ξανά τη ζωή.

Συνεπώς, οι επιστήµονες έχουν την ευθύνη 
να προειδοποιούν και να ενηµερώνουν 

για τις δυσάρεστες συνέπειες
 που µπορεί να έχουν οι εφευρέσεις τους.
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Τον τελευταίο καιρό συνέβη µια τεράστια ρύπανση στον 
Σαρωνικό Κόλπο, λόγω του ναυαγίου ενός πλοίου γεµάτου µε 
µαζούτ στη Σαλαµίνα. Η οικολογική καταστροφή που προκλήθηκε 
είναι τεράστια και ανυπολόγιστη. Το µαζούτ είναι ένα υγρό 
καύσιµο που αποτελεί χηµικό προϊόν της απόσταξης του 
πετρελαίου. Σύµφωνα, µάλιστα, µε την επιστηµονική έρευνα, το 
µαζούτ κατακάθεται στον βυθό και µένει εκεί για τουλάχιστον 25 
χρόνια, σκεπάζοντας το ίζηµα της θάλασσας και νεκρώνοντας κάθε 
θαλάσσια ή παράκτια ζωή. Όµως, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι 
ευθύνεται η Χηµεία για την οικολογική καταστροφή; Δε θα ήταν 
επιφανειακό και αυθαίρετο ένα τέτοιο συµπέρασµα;

Ο τρόπος για να καθαριστεί µία τόσο µεγάλη θαλάσσια έκταση 
έχει βρεθεί και τη λύση στο πρόβληµα τη δίνει και πάλι η επιστήµη 
της Χηµείας, καθώς η σύγχρονη χηµική τεχνολογία έχει αναπτύξει 
διάφορες µεθόδους απορρύπανσης. Απαραίτητη, βέβαια, 
προϋπόθεση είναι η επέµβαση να είναι άµεση και να εφαρµοστεί 
σωστά. Έτσι, για παράδειγµα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
χηµικές ουσίες, για να γίνει γαλακτοµατοποίηση και διάλυση των 
κλασµάτων του πετρελαίου, α�ά και διασκορπιστές (ουσίες, 
δηλαδή, που επιβραδύνουν ή παρεµποδίζουν την α�ηλεπίδραση 
του πετρελαίου µε το νερό) ή χηµικές ενώσεις διασποράς (που 
ελαττώνουν τις τοξικές επιδράσεις του πετρελαίου µέσω της 
διάλυσης) ή απορροφητές κ.ά. 

Οδηγούµαστε, τέλος, στη διαπίστωση πως η ανθρώπινη βούληση 
είναι καθοριστική για την ωφέλιµη χρήση των επιστηµονικών 
επιτευγµάτων. Γι’ αυτό, δε φταίει η Χηµεία, δε φταίνε οι µηχανές 
και η επιστηµονική πρόοδος, α�ά η ευθύνη βαραίνει 
αποκλειστικά τους ανθρώπους οι οποίοι δε διαχειρίζονται σωστά 
τα επιστηµονικά επιτεύγµατα και ενεργούν απερίσκεπτα χωρίς 
οικολογική συνείδηση, µε µόνο στόχο το κέρδος και την 
εξυπηρέτηση των προσωπικών τους συµφερόντων. 



NOBE L
Alfred

Άλφρεντ Νόμπελ: 
Ο ιδρυτής των βραβείων Νόμπελ

της Αλκμήνης Κουκούτση (Β2)

Aν επισκεφτείτε την πρωτεύουσα της Σουηδίας, Στοκχόλµη, θα συναντήσετε στην κεντρική 
πλατεία στην παλιά πόλη, ένα µεγάλο κτίριο όπου στεγάζεται το Μουσείο Νόµπελ. Στο Μουσείο 
θα αναζητήσετε πληροφορίες και θα θαυµάσετε διάφορα εκθέµατα για τους εφευρέτες, τους 
επιστήµονες και τους λογοτέχνες που έχουν τιµηθεί µε το γνωστό µας βραβείο Νόµπελ που 
απονέµεται κάθε χρόνο, στην επέτειο του θανάτου του Άλφρεντ Νόµπελ ο οποίος συνέβη, στις 10 
Δεκεµβρίου του 1896.

Ο ιδρυτής των βραβείων, Άλφρεντ Μπέρναρντ Νόµπελ, γεννήθηκε στη Στοκχόλµη στις 21 Οκτωβρίου του 
1833. Σε νεαρή ηλικία διδάχθηκε τις βασικές αρχές της µηχανικής από τον πατέρα του, που είχε έφεση στις 
εφευρέσεις. Το 1842 η οικογένειά του εγκατέλειψε τη Στοκχόλµη, για να εγκατασταθεί στην Αγία Πετρούπολη στη 
Ρωσία, όπου ο πατέρας του είχε ιδρύσει ένα εργοστάσιο και είχε πλουτίσει από την ανακάλυψη τεχνητού ξύλου 
(κόντρα-πλακέ). Πειραµατιζόταν, επίσης, µε την τορπίλη.

Ο Άλφρεντ από πολύ µικρός έδειξε την ευφυΐα του και κυρίως την κλίση του στη Χηµεία. Ακόµη, έµαθε από νωρίς να µιλάει 
µε ευχέρεια Α�λικά, Ρωσικά, Γα�ικά, Γερµανικά και Ιταλικά, ενώ το 1850 πήγε στο Παρίσι για να συµπληρώσει τις σπουδές του 
στη Χηµεία. Τον επόµενο χρόνο βρέθηκε στις Η.Π.Α, όπου εργάστηκε στην κατασκευή του σιδερένιου πολεµικού πλοίου «Moni-
tor», υπό τη διεύθυνση του συµπατριώτη του Σουηδού µηχανικού Τζον Έρικσον. Στις ΗΠΑ έλαβε και την πρώτη του πατέντα 
(δικαίωµα ευρεσιτεχνίας) για την ανακάλυψη του γκαζοµετρητή, ενός µηχανισµού για τη µέτρηση αερίων.

Στη συνέχεια, ο Νόµπελ επέστρεψε στη Ρωσία και εργάσθηκε στο εργοστάσιο του πατέρα του, όπου ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε 
τη Χηµεία και, κυρίως, µε τις εκρηκτικές ύλες. Απέκτησε 350 πατέντες, µε πιο γνωστές την ανακάλυψη της δυναµίτιδας και του 
πυροκροτητή. Ακόµη, τελειοποίησε τον τρόπο παρασκευής της νιτρογλυκερίνης και το 1864 ίδρυσε στη Στοκχόλµη ένα 
εργοστάσιο παραγωγής της. Όµως, λίγο µετά την έναρξη της λειτουργίας του εργοστασίου, µία έκρηξη στοίχισε τη ζωή στο 
µικρότερο αδελφό του Εµίλ και σε τέσσερις εργαζοµένους. Το εργοστάσιο καταστράφηκε ολοσχερώς και η σουηδική κυβέρνηση 
του απαγόρευσε να το ξαναχτίσει.  

17



Τότε ο Νόµπελ εγκαταστάθηκε σε µια µαούνα στο λιµάνι της Στοκχόλµης και προσπάθησε να αναπτύξει µια ασφαλή 
µέθοδο παραγωγής της νιτρογλυκερίνης. Μια τυχαία ανακάλυψή του τον οδήγησε στην ανάπτυξη της δυναµίτιδας και 
του πυροκροτητή, του µηχανισµού µε τον οποίο εκρήγνυται η δυναµίτιδα.

Οι ανακαλύψεις του χρησιµοποιήθηκαν κυρίως στην πολεµική βιοµηχανία και γι’ αυτό το λόγο ο ίδιος είχε πο�ές 
ενοχές. Μάλιστα, ο σουηδικός τύπος τον κατηγορούσε ως «έµπορο θανάτου». Ο Νόµπελ, ωστόσο, διαπνεόταν από 
φιλειρηνικά αισθήµατα και ανέπτυξε µεγάλη φιλανθρωπική δράση, ενώ συνεχώς προσπαθούσε να προειδοποιήσει για 
τις καταστροφικές συνέπειες των εφευρέσεών του και να επισηµάνει τις οδυνηρές συνέπειες για την ανθρωπότητα ενός 
πολέµου.

Το 1884 εξελέγη µέλος της Βασιλικής Σουηδικής Ακαδηµίας Επιστηµών και το 1893 ανακηρύχθηκε επίτιµος 
διδάκτορας του Πανεπιστηµίου της Ουψάλας. Όµως,  παρά τις σηµαντικές διακρίσεις που έλαβε, υπήρξε κλειστός 
χαρακτήρας από τη φύση του, δεν έκανε δική του οικογένεια και ασχολήθηκε µε τη φιλοσοφία και τη λογοτεχνία. Στο 
τέλος της ζωής του, µάλιστα, έγραψε και το δράµα «Βεατρίκη Τσέντσι».

Ο Νόµπελ κατάφερε να δηµιουργήσει τεράστια περιουσία και στην ιδιοκτησία του ανήκαν πετρελαιοφόρες περιοχές 
στο Μπακού του Αζερµπαϊτζάν. Έτσι, στην προσπάθειά του να βελτιώσει την υστεροφηµία του, ίδρυσε το 1895 το Ίδρυµα 
Νόµπελ, µε στόχο την προώθηση της ευρεσιτεχνίας, την ανάδειξη της επιστηµονικής και πολιτισµικής πρωτοπορίας και 
τη διασφάλιση της παγκόσµιας ειρήνης.

Μετά το θάνατό του η περιουσία του έµεινε στο Ίδρυµα Νόµπελ και από το 1901 απονέµονται κάθε χρόνο τα βραβεία 
Νόµπελ που είναι στο σύνολό τους πέντε (Φυσικής, Χηµείας, Ιατρικής και Φυσιολογίας, Λογοτεχνίας και Ειρήνης). Ένα 
έκτο (Οικονοµικών Επιστηµών) προστέθηκε το 1968, µε χορηγό την Τράπεζα της Σουηδίας, που απλώς φέρει την 
ονοµασία «Νόµπελ», χωρίς να περιλαµβάνεται στη διαθήκη του Άλφρεντ Νόµπελ. Τα βραβεία απονέµονται στο 
Δηµαρχείο της Στοκχόλµης, εκτός από το Νόµπελ Ειρήνης που απονέµεται στο Όσλο της Νορβηγίας. Το βραβείο Νόµπελ 
περιλαµβάνει ένα χρυσό µετά�ιο, ένα δίπλωµα και ένα χρηµατικό ποσό, το οποίο αποφασίζεται κάθε φορά από το 
Ίδρυµα Νόµπελ.

Μέχρι σήµερα το βραβείο Νόµπελ έχει απονεµηθεί σε τρεις Έ�ηνες: δύο Νόµπελ Λογοτεχνίας, στον Γιώργο Σεφέρη το 
1963 και στον Οδυσσέα Ελύτη το 1979, καθώς και ένα Νόµπελ στις Οικονοµικές Επιστήµες στον Ε�ηνοκύπριο 
Χριστόφορο Πισσαρίδη το 2010 (µαζί µε τους Αµερικανούς Πίτερ Ντάιαµοντ και Ντέιλ Μόρτενσεν).

Σίγουρα ο Άλφρεντ Νόµπελ θα χαιρόταν, αν µάθαινε ότι φέτος το Νόµπελ Ειρήνης απονέµεται στη Διεθνή Εκστρατεία 
για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων (ICAN). Η βράβευση αυτή αποτελεί ένα ελπιδοφόρο µήνυµα απέναντι στον 
παράλογο ανταγωνισµό των Η.Π.Α, της Βόρειας Κορέας και ά�ων χωρών, που απειλούν να χρησιµοποιήσουν πυρηνικά 
όπλα για να κυριαρχήσουν στον πλανήτη. Το θέµα, βέβαια, είναι αν θα εξακολουθήσει να υπάρχει η Γη µετά από µια 
τέτοια απερίσκεπτη ενέργεια...

Μέχρι σήμερα το βραβείο Νόμπελ έχει απονεμηθεί σε τρεις Έλληνες: 
δύο Νόμπελ Λογοτεχνίας, στον Γιώργο Σεφέρη το 1963 και 
στον Οδυσσέα Ελύτη το 1979, καθώς και ένα Νόμπελ στις 

Οικονομικές Επιστήμες στον ΕλληνοκύπριοΧριστόφορο 
Πισσαρίδη το 2010  
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Η μυστηριώδης υπόθεση στο 

Hill Camp
της Στελίνας Μπουζοπούλου (Β2)

Ήταν µια ηλιόλουστη µέρα του καλοκαιριού και ο κύριος 
Μυστηριόπουλος λιαζόταν στην παραλία του Hill Camp. Ο κύριος 
Μυστηριόπουλος είναι ένας πολύ διάσηµος ντετέκτιβ. Έλυσε 36 
υποθέσεις µόνος του. Δηλαδή, όχι εντελώς µόνος του· σπουδαία 
βοηθός του είναι η µικρή του σκυλίτσα, η Άση.

Το όνοµά της προέρχεται από το «ασηµένια», γιατί έχει το τρίχωµά 
της έχει µια πολύ ξεχωριστή ιδιότητα: λαµπυρίζει στον ήλιο και την 
κάνει να φαίνεται µαγική. Ο κύριος Μυστηριόπουλος της έσωσε την ζωή, 
όταν κάποιοι νέοι της τραβολογούσαν τα αυτιά και την ουρά. Από τότε, 
αυτός και το σκυλάκι, έγιναν αχώριστοι.

Τον χειµώνα πέρασαν και οι δυο τους φοβερές προκλήσεις. Οι 
εγκληµατίες προτιµούν αυτή την εποχή, γιατί όλοι οι άνθρωποι 
πηγαίνουν στην εξοχή για σκι ή για να επισκεφτούν συ�ενείς τους. 
Τώρα, όµως είναι καλοκαίρι και απολαµβάνουν και οι δύο τις 
διακοπές τους.

-«Ουφ! Επιτέλους, όχι ά�ες ληστείες. Το ήξερα εγώ. Οι 
εγκληµατίες κάποια στιγµή θέλουν να κάνουν κι αυτοί λίγες 
διακοπές, να ξεσκάσουν από τη µπόχα των αρχηγείων τους και το 
άγχος ότι τους παρακολουθώ. Τι λες, Άση;», της είπε ο κύριος 
Μυστηριόπουλος αγναντεύοντας τον ορίζοντα.

Η Άση γάβγισε χαρούµενη, του έγλειψε το πόδι και µετά του το 
κάλυψε µε λίγη άµµο. Το καλοκαιρινό αεράκι της φυσούσε απαλά 
τη γούνα και τα αυτιά. «Μερικές φορές νιώθω ότι αυτό το σκυλί µε 
καταλαβαίνει απόλυτα», σκέφτηκε ο κύριος Μυστηριόπουλος 
καθώς έτρωγε το ροδάκινό του.

Μετά από ένα χαλαρωτικό µπάνιο στη θάλασσα, επέστρεψαν στο 
τροχόσπιτό τους. Ήταν η ώρα να ταΐσει την Άση. Μόλις σήκωσε το 
µπολάκι της για να της βάλει το φαγητό της είδε ένα σηµείωµα στο 
τραπέζι.

«Παραχαλαρόσαµε φίλε; Μιν χαλαρώνις. Να είσαι σε εγρήγορσει. 
Σε προειδοποιώ, θα σου βγουν ξοινές οι “χαλαρωτικές” δυακοπές 

σου.
Δεν σε χεραιτώ, θα σηναντειθούµε σίγουρα.
Οι φίλοι σου, ξέρεις ποιοι».
«Αυτόν τον γραφικό χαρακτήρα κάπου τον ξέρω. Ποιος ά�ος κάνει 

τέτοια ορθογραφικά που σκοτώνουν;», σκέφτηκε ο κύριος 
Μυστηριόπουλος. Ξαφνικά του ήρθε µια ιδέα σαν αστραπή και 
αναπήδησε ολόκληρος. «Μα φυσικά! Οι Σ.Ο.Σ.! Ο Σωτήρης ο 
Μαυροµάτης, ο Ορέστης ο Ξεριζοβγάλτης και η Σταυρούλα. Ναι, κι ένας 
ακόµα. Ο αρχηγός που τα αρχικά του ονόµατός του βγάζουν Σ.Ο.Σ. Πώς τον 
λέγανε τώρα αυτόν».
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 Είναι οι τέσσερις τους ξακουστοί εγκληµατίες και καταζητούνται σε 29 πόλεις και τους αρέσει 
να κλέβουν τα καπέλα των αστυνοµικών. Έτσι έχασε και ο κύριος Μυστηριόπουλος το δικό του. «Τι 
να σκάρωνε πάλι αυτή η συµµορία;».  Με αυτή την απορία κοιµήθηκε αυτός και η Άση.

Τα χαράµατα, όταν ο ουρανός ήταν βαµµένος µε ένα απαλό πορτοκαλί, δεν τον ξύπνησε το 
καλοκαιρινό αεράκι ή τα γαβγίσµατα της Άση, α�ά σπασίµατα από γυαλιά. Σαν να έπεφταν και 
να θρυµµατίζονταν πο�ά γυαλιά. Πετάχτηκε όρθιος και µε τις πυτζάµες έτρεξε στο απέναντι 
τροχόσπιτο από όπου ακουγόταν ο ήχος. Τρεις άνθρωποι πετάχτηκαν από την πόρτα του 
τροχόσπιτου µε µία τσάντα και µία βαλίτσα. Από πίσω έτρεχε αναµα�ιασµένη µία µεσήλικη 
κυρία και φώναζε: «Κλέφτες! Κλέφτες! Σταµατήστε τους κλέφτες! Βοήθεια!».

Η Άση τρύπωσε στο τροχόσπιτο της κυρίας και µετά από λίγο άρχισε να γαβγίζει. Ο κύριος 
Μυστηριόπουλος και η κυρία την ακολούθησαν. Η Άση είχε βρει ένα κοµµάτι ύφασµα που 
κρεµόταν από ένα συρτάρι και ένα µισοσκισµένο χαρτάκι γεµάτο ορνιθοσκαλίσµατα.

-«Αυτό το κοµµάτι ύφασµα είναι από το καινούργιο µου φόρεµα! Μου έκλεψαν το 
καινούργιο µου φόρεµα!»

Ο κύριος Μυστηριόπουλος πήρε το ύφασµα και το εξέτασε. «Είναι βαµβακερό. Πολύ 
καλής ποιότητας. Έχουν ωραίο γούστο οι κλέφτες µας.», µουρµούρισε.

Η Άση γάβγισε παραπονεµένα για να της δώσουν σηµασία. Το πεσµένο χαρτάκι είχε 
µια περίεργη µυρωδιά· αυτό την ενοχλούσε. Τα χαρτάκια του αφεντικού της ποτέ δεν 

µύριζαν τόσο άσχηµα. Ο κύριος Μυστηριόπουλος το σήκωσε και το έβαλε στην τσέπη του 
γρήγορα και συστήθηκε στην κυρία.

-«Θανάσης Μυστηριόπουλος. Είµαι ντετέκτιβ. Αν µε χρειαστείτε, ορίστε η κάρτα µου. Μένω 
στο απέναντι τροχόσπιτο».

Η κυρία φαινόταν πολύ ταραγµένη και ξέχασε να του συστηθεί, µόνο πήρε την κάρτα και τη 
διάβασε.

Περιέργως, αυτό δεν φάνηκε να την καθησυχάζει.
-«Α, ώστε είστε ντετέκτιβ. Ε, ναι, πάλι καλά. Δεν µου αρέσει να µπλέκω 

µε την αστυνοµία. Ε... ευχαριστώ. Θα σας φωνάξω, µά�ον.».
 Ο κύριος Μυστηριόπουλος την παρατηρούσε και βρήκε κάτι γνωστό 

στην στάση και την οµιλία της. Κάτι του θύµιζε α�ά δεν ήξερε ακριβώς τι.
-«Συγνώµη, έχουµε ξανασυναντηθεί; Πώς σας λένε;», τη ρώτησε.
-«Ε, όχι. Σίγουρα, όχι, δε... δε σας ξέρω. Ε, µε λένε Σούζι, εεε εννοώ 

Ελευθερία, ναι Ελευθερία Σφυροπούλου.».
Το «Σούζι» έβαλε σε βαθιές σκέψεις τον κύριο Μυστηριόπουλο: «Μήπως 

την έλεγαν στα αλήθεια Σούζι; Μήπως Σούζι Ουρανία Σφυροπούλου; Σ.Ο.Σ.; 
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Θανάσης Μυστηριόπουλος

Ιδιότητα: Ντετέκτιβ

Γραφείο: Οδός 007

Τηλέφωνο: 5642813902

Τα µυστήρια βρήκαν το κατά�ηλο µέρος να εξιχνιαστούν



Μήπως ήταν κόλπο για να τον ξεγελάσουν και να τον φέρουν στην αρχηγό τους;». Έκανε 
ένα βήµα να φύγει, α�ά η κυρία Σφυροπούλου τον σταµάτησε κλείνοντάς του την είσοδο 
απότοµα. 

-«Πού πηγαίνετε κύριε, θέλετε να µείνετε να σας κεράσω κάτι; Για τη βοήθεια που µου 
δώσατε. Επιµένω, να µείνετε.».

 Έπρεπε να σκεφτεί κάτι γρήγορα. Αυτή ήθελε να τον κρατήσει εκεί. Τώρα ήταν 
σίγουρος ότι πρόκειται για κόλπο.

-«Όχι, ευχαριστώ δεν έχω χρόνο. Πρέπει να... πάω βόλτα το σκύλο. Αντίο».
 Προχωρούσε και έφτασε σε ένα αποµονωµένο µέρος της παραλίας µε λίγα 

βραχάκια και ξεραµένα φύκια και αναθεώρησε την κατάσταση από την αρχή.
1. Μου στέλνουν οι εχθροί µου ένα απειλητικό µήνυµα µέσα στο τροχόσπιτο. Πώς 

ήξεραν ότι αυτό είναι το τροχόσπιτο µου; Με παρακολουθούσαν και έκλεισαν θέση 
ακριβώς απέναντι και εκεί έστησαν το δικό τους τροχόσπιτο; Πολύ πιθανόν.

2. Το µήνυµα λέει πως θα συναντηθούµε ξανά σύντοµα. Ο µόνος τρόπος που 
γίνεται να συναντηθούµε είναι σε ένα έγκληµα. Αυτό είναι! Σκόπευαν να κάνουν 
κάποια ληστεία! Ο Πουαρό έλεγε πως το πιο δύσκολο έγκληµα είναι αυτό που 
δεν έχει διαπραχθεί ακόµη. Έπρεπε να προλάβει ένα έγκληµα.

3. Σκηνοθετείται όµως µία ληστεία σήµερα το πρωί στο απέναντι τροχόσπιτο. 
Τι σήµαιναν όλα αυτά; Μήπως ήθελαν να µε παγιδεύσουν στο τροχόσπιτό 
τους µε την σκηνοθετηµένη ληστεία; Τότε, γιατί µε άφησε εκείνη η γριά τόσο 
εύκολα να φύγω; 

Πήγε να φωνάξει τη συµµορία της; Τι να σήµαινε το χαρτάκι µε την 
περίεργη µυρωδιά που µου έδειξε η Άση στο τροχόσπιτο;

[συνεχίζεται]
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Θερµαϊκός κόλπος: µια νεκρή θάλασσα; 
του Νικόλα Κώστα (Γ2)

και του Νικήτα Παπαδόπουλου (Γ2)  
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Ο Θερµαϊκός αποτέλεσε αντικείµενο έρευνας από το 
πρώτο κιόλας, φύ�ο του Νεογραφήµατος. Δυστυχώς 
χρειάζεται να επανέλθουµε. Με αφορµή τα γεγονότα 
που συνέβησαν το φετινό καλοκαίρι, αποφασίσαµε να 
ερευνήσουµε περισσότερο τι ακριβώς συµβαίνει στη 
δική µας θάλασσα, στον κόλπο του Θερµαϊκού, αυτόν 
που ίσως οι περισσότεροι από εσάς καθηµερινά βλέπετε 
από το παράθυρό σας και χαλαρώνετε ατενίζοντας το 
απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Ποια είναι τα γεγονότα; 
Πρώτα, είχαµε τον Θερµαϊκό κόλπο µε ένα πράσινο 
πέπλο, που οφείλεται στο φυτοπλαγκτόν της 
θάλασσας, που αργότερα έγινε καφετί και 
συνοδευόταν από µια ανυπόφορη δυσοσµία. 
Ακολουθεί στις 10 Σεπτεµβρίου η 
πετρελαιοκηλίδα στον Σαρωνικό κόλπο, που 
οφείλεται στη βύθιση ενός µικρού 
δεξαµενόπλοιου. Η περιβα�οντική 
επιβάρυνση των ακτών και των νερών 
των θαλασσών τής γύρω περιοχής δεν 
περιγράφονται. Ειδικοί, έχουν δηλώσει 
ότι θα απαιτηθούν δύο χρόνια 
τουλάχιστον για να καθαρίσει τελείως ο 
Σαρωνικός από το µαζούτ. 
Εµείς όµως θα προβληµατιστούµε 
περισσότερο για τον Θερµαϊκό κόλπο. Είναι ο 
µεγαλύτερος κόλπος του Αιγαίου πελάγους. 
Βρέχει στο βορειότερο σηµείο του την πόλη της 
Θεσσαλονίκης. Στον Θερµαϊκό εκβά�ουν οι 
ποταµοί Αξιός, Αλιάκµονας, Λουδίας και Γα�ικός. 
Πήρε το όνοµά του από την Αρχαία Θέρµη, πόλη που 
βρισκόταν περίπου στη θέση της σηµερινής 
Θεσσαλονίκης.

Μια θάλασσα... µικρόβια

Μια θάλασσα που στο παρελθόν ωφελούσε τους 
ανθρώπους της περιοχής, σήµερα αποτελεί ένα 
ιδανικό περιβά�ον για την ανάπτυξη των 
«τεράτων» της νέας χηµικής εποχής έπειτα από 
δεκαετίες µόλυνσης. Οι παθογόνοι 
µικροοργανισµοί που τον κατακλύζουν έχουν γίνει 
ανθεκτικοί, µετα�άσσονται, επιβιώνουν και 
αναπτύσσονται. Η υψηλή µικροβιακή µόλυνση και η 
σοβαρή χηµική ρύπανση που ανίχνευσαν οι επιστήµονες 
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,  
εξαπλώνονται σε όλο και ευρύτερες περιοχές του 
κόλπου και εξαφανίζουν κάθε θαλάσσιο οργανισµό. 
Οι εστίες της µικροβιακής µόλυνσης εντοπίζονται στα 
Δέλτα των ποταµών Αλιάκµονα, Αξιού, Γα�ικού και 
Λουδία και των καναλιών που καταλήγουν στον κόλπο, 

καθώς και στην περιοχή δυτικά των λιµενικών 
εγκαταστάσεων της Θεσσαλονίκης (Καλοχώρι, παλιά 
βυρσοδεψεία, Βιολογικός καθαρισµός) και πριν από τον 
αερολιµένα, στις εκβολές χειµάρρου µετά τη βιοµηχανία 
Βιαµύλ. 
Ο Θερµαϊκός έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια σηµαντικές 
περιβα�οντικές πιέσεις εξαιτίας των ποικίλων 
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, του ρυπασµένου φορτίου 
των ποταµών που εκβά�ουν στον κόλπο, των ε�ιπώς 
επεξεργασµένων αστικών λυµάτων, καθώς και της 
αυξηµένης αγροτικής παραγωγής -εξαιτίας της χρήσης 

φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων- σε περιοχές γύρω 
από τον κόλπο. Επιπλέον πρόβληµα ρύπανσης 

προκαλείται από την είσοδο και την έξοδο 
εµπορικών πλοίων, που πο�ές φορές αφήνουν 

τα απόβλητα τους σε αυτόν. 

Τα προβλήµατα και οι λύσεις

Εµείς προτείνουµε:
• Διαρκή έλεγχο και δηµιουργία 

εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού σε 
όλες τις βιοµηχανικές µονάδες. 

• Αυστηρότερους ελέγχους στις 
εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισµού, στη 

Βιοµηχανική Ζώνη της Θεσσαλονίκης ΒΙΠΕ 
Θεσσαλονίκης.

• Ενηµέρωση των αγροτών και εκπαίδευσή τους σε 
θέµατα περιβα�οντικής αγωγής. Συνετή χρήση και 
µεθοδικότητα στη χρήση των λιπασµάτων.  

• Παράλληλα έλεγχο και καθορισµό 
ποσότητας λιπάσµατος µε βάση την ποσότητα και 
το είδος κάθε κα�ιέργειας.
• Επιπλέον, ως προς τα αστικά λήµµατα θα 
µπορούσε να φτιαχτεί µια τεχνητή λίµνη, όπου 
θα µπορούσαν να καταλήγουν για περαιτέρω 

επεξεργασία.

Αν δεν ενεργοποιηθούµε, 
θα καταλήξει ο Θερµαϊκός Κόλπος 

µια «νεκρή θάλασσα»…



«Το Αγόρι µε τη ριγέ πιτζάµα» 
Τζών Μπόιν 

της Έλενας Τούλιου (Γ3)
και της Αλεξίας Τριανταφυ�ίδου (Γ3)

Το βιβλίο αυτό µάς ταξιδεύει σε µια εποχή µακρινή, 
στον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο. Πρωταγωνιστής ο 
Μπρούνο και εµείς τον συνοδεύουµε στο καινούργιο 
του σπίτι, στην καινούρια του ζωή. Έχει αφήσει πίσω 
του, στο Βερολίνο, όλες τις παιδικές του αναµνήσεις 
και µαζί µε την οικογένεια του µετακόµισε σε µια 
περιοχή, τόσο κοντά και ταυτόχρονα τόσο µακριά 
από τους ανθρώπους, πίσω από το συρµατόπλεγµα. 
Η δουλειά του πατέρα του ως στρατηγού, ανάγκασε 
τον Μπρούνο να εγκαταλείψει τους φίλους και τους 
συ�ενείς του α�ά και την αγαπηµένη του 
υπηρέτρια, τη Μαρία. Για αυτόν τον λόγο αναζητά 
νέους φίλους, α�ά σε έναν τόπο τελείως 
ακατά�ηλο. Στον Μπρούνο πάντα άρεσαν οι 
εξερευνήσεις και έτσι µια µέρα αποφάσισε να πάει 
να δει πώς ζούνε οι άνθρωποι µε τις ριγέ πιτζάµες 
που έβλεπε κάθε βράδυ από το παράθυρο του. 
Η εξερεύνηση αυτή τον οδηγεί σε έναν καινούργιο 
φίλο, έναν φίλο µε τελείως διαφορετική αντίληψη 
για τα πράγµατα, που παρ’ όλα αυτά ταίριαξε µε τον 
Μπρούνο πολύ. Το βασικό κοινό που είχε µε τον 
Σµούελ, τον νέο του φίλο, ήταν ότι ένιωθαν και οι δύο 
φυλακισµένοι. Ο Μπρούνο ήταν κλεισµένος στο 
σπίτι του, που δεν αγαπούσε καθόλου, και ο Σµούελ 
ήταν αναγκασµένος να ζει σε αυτό που ονοµάζουµε 
φυλακή. 
Οι δυο τους δέθηκαν πολύ, α�ά η απόφαση τού 
Μπρούνο να περάσει το συρµατόπλεγµα 
αποδείχτηκε µοιραία. Ο Σµούελ αναζητούσε τον 
πατέρα του, ο  οποίος είχε εξαφανιστεί στη φυλακή, 
και ο Μπρούνο προσφέρθηκε να τον βοηθήσει για να 
τον βρει. Η απόφαση αυτή δεν είχε αίσιο τέλος για 
κανένα από τα δύο νεαρά αγόρια. Καθώς ο Μπρούνο 
περιφερόταν στη φυλακή, έβλεπε ανθρώπους 
σκυθρωπούς, κουρασµένους, µελαγχολικούς να 
ταλαιπωρούνται. Κανένας δεν χαµογελούσε. Κανένα 
παιδί δεν έπαιζε. Κανένας δεν φαινόταν να περνάει 
καλά. Ο Μπρούνο σκέφτηκε να φύγει, µα σαν άκουσε 
τους στρατιώτες να φωνάζουν, τους θορύβους από 
βόµβες και τα βήµατα των στρατιωτών, πάγωσε. Τους 
περικύκλωσαν και τους έβαλαν να παρελάσουν, 
έπειτα τους έκλεισαν σε ένα σκοτεινό δωµάτιο, όπου 
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«Το Αγόρι µε τη ριγέ πιτζάµα» 
Τζών Μπόιν 

της Έλενας Τούλιου (Γ3)
και της Αλεξίας Τριανταφυ�ίδου (Γ3)

ήρθαν αντιµέτωπα τα παιδιά µε την ά�η πλευρά της 
ζωής. Τον θάνατο! 
Από τότε κανείς δεν ξαναείδε τον Μπρούνο, α�ά 
ούτε και τον Σµούελ. Η µητέρα του Μπρούνο µε την 
αδελφή του γύρισαν πίσω στο Βερολίνο και ο 
πατέρας του, έχοντας συνειδητοποιήσει πόσο  άδεια 
ήταν η ζωή του χωρίς τον µονάκριβο γιο του, άφησε τη 
δουλειά του και αποµονώθηκε για πάντα, 
σκεπτόµενος τι είχε κάνει λάθος και δεν µπορούσε 
πια να τον έχει την αγκαλιά του.
            Το βιβλίο αυτό µας συγκίνησε πολύ και µας 
έκανε να νιώσουµε πόσο σηµαντική είναι η φιλία στη 
ζωή των νέων· ότι η ζωή είναι µικρή και είναι ωραίο 
να την περνάς µε ανθρώπους που αγαπάς.
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(µετάφραση: Αριάδνη Μοσχονά, εκδόσεις Κέδρος 2009, σελ. 219)



Global collaboration: Συνεργασία µε Γυµνάσιο από το Μισούρι των Η.Π.Α.

Tη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 δεκαπέντε µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου, του τµήµατος Α�λικών της κ. Άννας Οικονόµου, συµµετείχαν 
σε τηλεδιάσκεψη µε Αµερικανούς µαθητές του Ste. Genevieve Middle School από το Missouri των ΗΠΑ.
Στο πλαίσιο διδασκαλίας του µαθήµατος Παγκόσµιας Ιστορίας, το αµερικάνικο σχολείο προσκάλεσε για τρίτη συνεχή χρονιά το 
Αρσάκειο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης να συνεργαστούν µε στόχο να επικοινωνήσουν οι µαθητές µε συνοµήλικούς τους από το 
εξωτερικό και να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής τους.
Aρχικά, οι µαθητές των δύο σχολείων ανέπτυξαν τη γνωριµία τους και αντά�αξαν απόψεις µε τη βοήθεια ενός διαδικτυακού 
καµβά, ενώ ακολούθησε καθηµερινή επικοινωνία µεταξύ τους µέσω των κοινωνικών δικτύων µε στόχο να σκεφτούν τα οφέλη και 
την αναγκαιότητα της δικτύωσης και της συνεργασίας στη µάθηση και να εκφράσουν τις απόψεις τους πριν βιώσουν την εµπειρία 
της επαφής σε πραγµατικό χρόνο µε τους Αµερικανούς συµµαθητές τους. Τρεις από τις θέσεις των µαθητών µας για το θέµα 
παραθέτουµε παρακάτω. 
Στη συνέχεια, και παρά τις οκτώ ώρες διαφορά, οργανώθηκε κοινή τηλεδιάσκεψη µε τη συγκινητική προσέλευση των αµερικανών 
µαθητών στη σχολική αίθουσά τους στις 06:00 π.µ. (!) τα χαράµατα.

How important are global collaborations for modern students?
by Ilias Manolopoulos (Γ2)

Global connections and collaborations are very important in our days. First of all, we need to learn about each other’s living 
conditions, habits and mindsets because we face the same problems; for example, the destruction of the environment, 
terrorism, political instability and wars.
Globalization has made the world smaller so we need to get to know our neighbours. Collaboration is important in helping 
us find ways to overcome our problems. Also, at the personal level, it is nice to get to know people and make friends from all 
over the world using social media. 
To conclude, the truth is that we are all di¨erent, but at the same time we are all equal and human too. Global collaborations 
can enrich us as it helps us grow more tolerant and happier too.
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How important are global connections and collaborations at present?
by Markos Kosmidis (Γ2)

Nowadays, everyone has their own problems no matter their age or identity, or the size of the problem. But, global connections 
and collaborations at present are very important in helping us manage most of our problems. 
Firstly, global online school connections and collaborations help the youth build their future skills. If some young people live 
in a small underdeveloped country with no facilities or benefits, such educational opportunities or encounters will help them 
easily transition or settle abroad in a big country such as England and Germany. Additionally, it will help them familiarize 
themselves with technological equipment and applications.
Secondly, global connections and collaborations also help nations in case of emergency such as wars. Weak nations need the 
strong ones and peace can only be achieved through networking and diplomatic relations, which are in essence political 
collaborations and connections. Moreover, this collaborative spirit between states should be sustained both on a daily basis and 
in crisis situations.
To conclude, for me the importance of global collaborations is great because everyone needs help; be it individuals or countries. 

The importance of global collaboration nowadays
by Artemis Yiourou  (Γ1)

Nowadays, many people use global collaboration to communicate with others for educational purposes. Global collaboration 
involves a group of students and classes working together who are usually not located in the same school, city, state, region or 
country.
Firstly, thanks to technology, the world is a very small place. For students, it is important to learn how to use technology in order 
to reach out to others classes and share ideas. Especially when people focus on their future college studies and the workplace, 
they often choose to communicate with their peers around the world all the time.
Secondly, we are a global community and, naturally, our successes and failures are defined by our level of connectivity and 
networking.   Economically, culturally and educationally, we are destined to be connected. The future of contemporary students 
depends on the state of the global community with reference to employment, society and culture.
Furthermore, by working collaboratively, students improve their leadership, communication and time management skills. Also, 
global collaboration broadens students’ views on cultures, economics, ecology, geography, art and social awareness to mention 
only a few topic areas.
To sum up, global collaboration can help students use their critical thinking skills and give them a competitive edge in regard 
to understanding global issues and developing a sense of belonging to the 21st century world.
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Νεϊµάρ στην Παρί Σεν Ζερµέν: 
µια µεταγραφή που αµφισβητήθηκε πολύ
του Γιάννη Δηµόπουλου (Α1) 

Στις 2 Αυγούστου 2017 πραγµατοποιήθηκε η 
πολυσυζητηµένη µεταγραφή του Βραζιλιάνου 
ποδοσφαιριστή, σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, Νεϊµάρ, ο 
οποίος αποχαιρέτησε την Ισπανία οριστικά για τα 
εκατοµµύρια της Παρί Σεν Ζερµέν. Οι Άραβες ιδιοκτήτες 
της παρισινής οµάδας  πλήρωσαν τη ρήτρα συµβολαίου 
τού Νεϊµάρ, ποσό που έφτασε τα 222 εκατοµµύρια ευρώ. 
Στην αρχή οι µπλαουγκράνα (όπως είναι γνωστοί οι 
φίλαθλοι και οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα) δε δέχτηκαν 
την πρόταση να αφήσουν τον Νεϊµάρ. Παρ’ όλα αυτά η 
µεταγραφή ολοκληρώθηκε και έγινε η πιο ακριβή 
µεταγραφή στην ιστορία! 
Κατά τη γνώµη µου, ο Νεϊµαρ  πήγε στην Παρί διότι εκεί 
θα είναι ο µοναδικός σούπερ σταρ, ο βασιλιάς του 
Παρισιού, και αυτό θα ικανοποιήσει τον εγωισµό του. Η 
Μπαρτσελόνα έχασε έναν πολύ καλό επιθετικό και 
κατάστρεψε την  τριάδα MSN (Messi-Suarez-Neymar), 
α�ά κέρδισε αρκετά χρήµατα για να προσε�ίσει ά�ους 
ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Τα  κέρδη της Παρί Σεν 
Ζερµέν είναι, φυσικά, ο ίδιος ο παίκτης και τα έσοδα από 
τα προϊόντα που θα πουληθούν µε το όνοµά του.  
Από ‘κει και πέρα, µένει η απορία, για να µην πω η 
απογοήτευση, της δαπάνης του κολοσσιαίου αυτού ποσού 
για την αγορά ενός... ποδοσφαιριστή. Το ποδόσφαιρο, που 
όλοι αγαπάµε και το θεωρούµε δικό µας παιχνίδι, φαίνεται 
να αποµακρύνεται πάρα πολύ από τα δικά µας δεδοµένα, 
από τον δικό µας κόσµο, µε αυτά τα 222 εκατοµµύρια. Θα 
ακουστεί κοινότυπο, α�ά θα το πω: πόσοι άνθρωποι θα 
µπορούσαν να έχουν βρει τροφή, κατοικία και περίθαλψη 
µε αυτό το αστρονοµικό ποσό; Αξίζει να δοθούν αυτά τα 
χρήµατα για έναν ποδοσφαιριστή -όσο καλός κι αν είναι- ή 
και για οποιονδήποτε εργαζόµενο; Δεν είναι µόνο η 
κοινωνική και η ηθική πρόκληση, σε εποχή παγκόσµιας 
οικονοµικής κρίσης. Είναι θέµα προτεραιοτήτων: πού 
πρέπει να διοχετεύονται τα πλούτη αυτού του κόσµου; Και 
ποιος θα µπορέσει αυτό να το ελέγξει;  

27

Αθ
λη

τι
κέ

ς 
εµ

πν
εύ

σε
ις



 

    

            

 

 

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
          ΑΡΣΑΚΕΙΑ ‒ ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΤΡΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
                Ε Π Ο Π Τ Ε Ι Α  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ω Ν                    

  

ΑΓΩΝΕΣ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ 2017 – 2018 
Π   

 

 

    
 

 , 
! 

  Π
“ ”  

, , 
 ! 

  

 

 
ΛΟ.ΤΕ. 

Μαρκ Σαγκάλ, «Πάνω από την πόλη» (1914 - 18), Κρατική Πινακοθήκη Tretyakov, Μόσχα. 
O Μαρκ Σαγκάλ (1887 – 1985) ήταν Ρώσος ζωγράφος εβραϊκής καταγωγής. Θεωρείται ένας από τους μείζονες καλλιτέχνες τής μοντέρνας τέχνης. 
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