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Στο δρόµο προς το 6ο Παναρσακειακό 
Μαθητικό Συνέδριο...
Τη φετινή χρονιά συµπληρώνονται εβδοµήντα χρόνια από την υπογραφή της 
Οικουµενικής Διακήρυξης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου στη Γενική Συνέλευση του 
Ο.Η.Ε. (1948). Η επετειακή αναφορά στην Οικουµενική Διακήρυξη, όµως, δεν πρέπει να 
µας κάνει να ξεχνούµε ότι, παρά την αναµφισβήτητη πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ο 
σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων παραµένει ζητούµενο και όχι οριστική 
κατάκτηση. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκαν µαζικές παραβιάσεις µερικών από τα 
θεµελιωδέστερα ανθρώπινα δικαιώµατα  σε πο�ά µέρη του πλανήτη µας, ακόµη και στη 
γειτονιά µας. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα (µια από τις µεγαλύτερες συ�ήψεις του 
Διαφωτισµού, που οι ρίζες του ανιχνεύονται στην Αρχαία Ε�άδα του 5ου αι. π.Χ.) είναι µια 
δυναµική κατάσταση, όπως και κάθε τι που αφορά στην ανθρώπινη κοινωνία: στο βαθµό 
που τα γνωρίζουµε και τα κα�ιεργούµε, εµπεδώνονται, λειτουργούν και διευρύνονται. 
Όσο µένουν άγνωστα ή αδρανή, πέφτουν σε αχρησία µε δραµατικά αποτελέσµατα για την 
ανθρωπότητα.  

Ο δρόµος για τη γνώση, την άσκηση, την υιοθέτηση και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων περνά µέσα από την εκπαίδευση. Εξά�ου, το δικαίωµα στην εκπαίδευση 
αποτελεί ένα από τα θεµελιακά δικαιώµατα όλων των ανθρώπων και πρώτιστα των 
παιδιών. Ιδιαίτερα για τα Αρσάκεια Σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, η 
εκπαίδευση των µαθητριών και των µαθητών τους στα ανθρώπινα δικαιώµατα -εκτός από 
καθηµερινός στόχος και συ�ογικό αγώνισµα- αποτελεί ιδρυτικό συστατικό της ίδιας της 
ύπαρξης και της ταυτότητάς τους: ας µην ξεχνάµε πως πρωτοστάτησαν στην εκπαίδευση 
των κοριτσιών, σε εποχές που η ισότητα των γυναικών κάθε ά�ο παρά δεδοµένη κι 
αυτονόητη θεωρούνταν στην ε�ηνική κοινωνία. Γι’ αυτό και το φετινό, 6ο στη σειρά, 
Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο µε τον τίτλο «Σ’ έναν κόσµο που α�άζει: το δικαίωµα 
στην εκπαίδευση και η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα» (19-20 Απριλίου 2018), 
συνεχίζει µε συνέπεια να θέτει στο επίκεντρο την «ελευθερία», επιζητώντας να δώσει 
παιδευτικό περιεχόµενο σε αυτά που ο ποιητής Ανδρέας Κάλβος όρισε ως προϋποθέσεις 
και ορατές εκφράσεις της: στην «αρετή» της ανθρωπιάς α�ά και στην «τόλµη» να την 
υπερασπίζεσαι, όταν καταπατάται από λογής εξουσίες. 

Το «Νεογράφηµα» δεν µπορούσε να µη συµπεριλάβει µια πρόγευση, έστω, από τη 
µεγάλη αυτή γιορτή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Το 13ο τεύχος του περιέχει πο�ά 
κείµενα που, άµεσα ή έµµεσα, αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώµατα και στον 
προβληµατισµό που γεννιέται γι’ αυτά µέσα στην πολύβουη σχολική πραγµατικότητα. 
Κείµενα που βγήκαν µέσα από την ώσµωση, την έρευνα και την προετοιµασία για το 
συνέδριο, µέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες που εκκινούν από την τάξη και 
επεκτείνονται στον κοινωνικό χώρο και χρόνο των ποικίλων ενδιαφερόντων µας. Σε αυτό 
το πλαίσιο, και όχι άσχετα µε τα προηγούµενα, πρέπει να διαβαστεί και το κείµενο για την 
εκδήλωση «Πάντ’ ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα τα µάτια της ψυχής µου», που ετοίµασαν και 
παρουσίασαν οι µαθητές µας για τον ποιητή Διονύσιο Σολωµό. 

Στο επόµενο, 14ο τεύχος, θα υπάρξει εκτενέστερο και πιο ουσιαστικό αφιέρωµα, µε 
κείµενα από τις εισηγήσεις, αποσπάσµατα από τις παρουσιάσεις και εντυπώσεις των 
µαθητριών και µαθητών που συµµετείχαν σε αυτό. Με τις ευχές όλων µας για «Καλή 
Ανάσταση!». 

Νεογράφηµα
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6ο Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο
«Σε έναν κόσµο που α�άζει: το δικαίωµα στην εκπαίδευση 
και η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα»
Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία συνεχίζει φέτος έναν πρωτοποριακό εκπαιδευτικό θεσµό, που εισήγαγε το 2012 και έκτοτε 
αγαπήθηκε και στηρίχθηκε από όλους τους µαθητές της: τα Παναρσακειακά Μαθητικά Συνέδρια. Στις 19 και 20 Απριλίου τα 
Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία της Εκάλης θα φιλοξενήσουν πλήθος µαθητών και καθηγητών από όλα τα Αρσάκεια Σχολεία 
της Ε�άδας και για πρώτη φορά το Συνέδριο φιλοξενήσει και έναν σηµαντικό αριθµό ά�ων Σχολείων, δηµοσίων και 
ιδιωτικών, µε ιδιαίτερη και ξεχωριστή τη συµµετοχή του Ε�ηνικού Σχολείου της Ίµβρου. Για δύο µέρες οι µαθητές και οι 
µαθήτριες µας θα νιώσουν την εµπειρία του δηµόσιου λόγου και της παρουσίασης των εργασιών τους, θα συνοµιλήσουν µε 
προσωπικότητες, διακεκριµένους επιστήµονες και ειδικούς, ενώ θα µοιραστούν ερευνητικά πορίσµατα και εµπειρίες.  

Το φετινό θέµα του Μαθητικού Συνεδρίου είναι: «Σε έναν κόσµο που α�άζει: το δικαίωµα στην εκπαίδευση και η 
εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα». Το Αρσάκειο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης θα συµµετάσχει στο Συνέδριο µε 100 
περίπου µαθητές του, οι οποίοι -µε την καθοδήγηση των καθηγητών τους- εκπόνησαν τις παρακάτω εργασίες:

1. « Ένα δέντρο µιλάει µε τον Θεό»: Η σχέση Θεολογίας και Οικολογίας. [εισήγηση και δραµατοποίηση / υπεύθυνες 
καθηγήτριες: Γεωργία Στεφανίδου, Ευλαµπία Τσιρέλη]
2. «Να µη χαθεί µια ακόµη γενιά…»: Ροµά και δικαίωµα στην εκπαίδευση. Όταν το σχολείο είναι η µόνη ελπίδα. [εισήγηση / 
υπεύθυνοι καθηγητές: Αλέξανδρος Αλεξίου, Ελένη Κόντα]
3. «Υπάρχει κάτι να δεις˙ στάσου για λίγο!» (Kara Walker): Η τέχνη µιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. [εισήγηση και 
εικαστικά έργα ζωγραφικής, φωτογραφίας και κολάζ / υπεύθυνοι καθηγητές: Σωσσάνα Καρανάσιου, Θεόδωρος Σπανός, 
Μαρία Φωτίου]
4. «Ο παιδαγωγός χώρος»: Η συµβολή της σχολικής αρχιτεκτονικής στη διάπλαση του Εαυτού και της σχέσης µε τον Ά�ο. 
[εισήγηση / υπεύθυνοι καθηγητές: Αποστολία Δεµερτζή, Θανάσης Νευροκοπλής]
5. Ενσωµάτωση των µειονοτήτων στα εθνικά σχολεία: η ευρωπαϊκή εµπειρία.  [τρίγλωσση εισήγηση στα Γα�ικά, Α�λικά, 
Γερµανικά / υπεύθυνοι καθηγητές: Ευά�ελος Δήµος, Χριστίνα Φόρστερ, Όλγα Γιώτη]
6. Malala Yousafzai: «Let us pick up our books and our pens, they are the most powerful weapons.» [α�λόφωνη εισήγηση 
και προσοµοίωση Επιτροπής του Ο.Η.Ε. / υπεύθυνες καθηγήτριες: Αικατερίνη-Κυριακή Κυριακίδου, Άννα Οικονόµου, 
Βασιλική Κωσταρά, Παναγιώτα Οικονόµου]
7. Το δικαίωµα στην κινητικότητα των νέων: “Imagine … And the world will be as one”.  [εισήγηση και µουσικό δρώµενο σε 
συνεργασία µε το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης / υπεύθυνοι καθηγητές: Χρυσάνθη Αλεξάνδρου, Αναστασία Γκίνη, 
Βασιλική Κωσταρά, Βασίλειος Μυλωνάς]
8. Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά µαθήµατα (ΜΑΔΜ) / Massive Open Online Course (MOOC). Μελέτη περίπτωσης: Math-
esis (Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθηµάτων των Πανεπιστηµιακών Εκδόσεων Κρήτης). [Εισήγηση σε συνεργασία µε 
το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης / υπεύθυνοι καθηγητές: Νικόλαος Καβαρδίνας, Βασίλειος Ι. Τεµπερεκίδης, 
Κωνσταντίνος Χρυσοβέργης]

Την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 όλες οι παραπάνω εργασίες, µαζί µε αυτές του Λυκείου,  θα παρουσιαστούν στο «µικρό 
προσυνέδριο», που θα λάβει χώρα στα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης και θα δώσει την ευκαιρία σε όλους µας, 
συµµετέχοντες και µη στο 6ο Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο, να παρακολουθήσουµε την ερευνητική δουλειά των 
συµµαθητών µας. 

Σχολική ζωή
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«Πάντ᾿ ἀνοιχτά, πάντ᾿ ἄγρυπνα, τὰ µάτια τῆς ψυχῆς µου»
Η σχολική χρονιά 2017-18 ήταν αφιερωµένη στον εθνικό µας ποιητή, Διονύσιο Σολωµό (1798-1857), καθώς συµπληρωνόταν 
220  χρόνια από τη γέννηση και 160 χρόνια από τον θάνατό του. Τα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης (Δηµοτικό, Γυµνάσιο 
και Λύκειο) τίµησαν την επέτειο µε µία εκδήλωση λόγου, µέλους και δρωµένων, που παρουσίασαν στην Αίθουσα Τελετών 
του Α.Π.Θ. τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018. Το µουσικοθεατρικό οδοιπορικό είχε ως τίτλο τον σολωµικό στίχο από τους 
«Ελεύθερους Πολιορκηµένους» (Β΄ Σχεδίασµα, 36)  «Πάντ᾿ ἀνοιχτά, πάντ᾿ ἄγρυπνα, τὰ µάτια τῆς ψυχῆς µου» και 
αφηγήθηκε τη ζωή του µεγάλου ποιητή, συνταιριασµένη µε το µεγαλόπνοο έργο του. Την εκδήλωσε χαιρέτισε ο διευθυντής 
του Γυµνασίου Αθανάσιος Νευροκοπλής, αναφερόµενος στις παιδαγωγικές διαστάσεις του σολωµικού έργου σήµερα, και 
προλόγισε η Κατερίνα Τικτοπούλου αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοε�ηνικής Φιλολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

Τη σύνταξη των κειµένων και την προετοιµασία των αφηγητών ανέλαβαν οι φιλόλογοι του Γυµνασίου, Λεωνίδας 
Κατσικαρίδης, Ελένη Κόντα και Μαρία Φωτίου, που συντονίζουν και τα σχετικά µε τον Διονύσιο Σολωµό πολιτιστικά 
προγράµµατα της φετινής Γ΄ Γυµνασίου. Τη χορωδία του Δηµοτικού εξάσκησε και διηύθυνε ο Ηρακλής Παναγόπουλος και 
τη χορωδία του Γυµνασίου-Λυκείου η Αναστασία Γκίνη. Στην ορχήστρα που συνόδευσε τις δύο χορωδίες συνέπραξαν: ο 
καθηγητής Χηµείας Βασίλειος Μυλωνάς (µαντολίνο), οι διδάσκοντες στους Οµίλους Πρωτοβάθµιας Αχι�έας Σοφούδης 
(πιάνο) και Μιχάλης Μιτκούδης (κιθάρα), η απόφοιτος και τώρα φοιτήτρια Μουσικολογίας Πολυξένη Πούλιου (πιάνο), και 
οι µαθητές Αποστόλης Βεκόπουλος (πιάνο), Νικόλας Κώστα (κλαρινέτο) και Ευριπίδης Σαµαράς (βιολοντσέλο). Τη 
σκηνογραφική επιµέλεια είχε η θεατρολόγος του Δηµοτικού Κατερίνα Κουλιακιώτη, ενώ την παρουσίαση του εικονιστικού 
υλικού που πλαισίωσε το οδοιπορικό ο Βασίλης Ραπτόπουλος. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε τη διευθύντρια του Δηµοτικού, Θεοδώρα Κωνσταντινίδου, να απονέµει τα εύσηµα στους 
συντελεστές, τονίζοντας παρά�ηλα την πο�απλή ωφέλεια και σηµασία της αρµονικής σύµπραξης και δηµιουργικής 
συνεργασίας ανάµεσα στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, όπως αυτή κα�ιεργείται στα Αρσάκεια Σχολεία. 

Να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποδόθηκε για πρώτη φορά δηµόσια η πρωτότυπη µελοποίηση του 
σολωµικού ποιήµατος «Ο θάνατος της ορφανής» από τον µαθητή της Γ΄ Γυµνασίου Απόστολο Βεκόπουλο. Ο Απόστολος δεν 
περιορίστηκε σ’ αυτό, α�ά συνέταξε και το παρακάτω δοκίµιο για την αξία του σολωµικού έργου και τον ρόλο του ποιητή 
στον νεοε�ηνικό πολιτισµό. 
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Η επέτειος των 220 χρόνων από τη γέννηση του Διονυσίου 
Σολωµού µας προ(σ)καλεί να συ�ογιστούµε ποιος ήταν 
στην πραγµατικότητα αυτός που φέρει τον τίτλο «εθνικός 
ποιητής» και πόσο έβαλε το λιθαράκι του στο ε�ηνικό 
πολιτιστικό οικοδόµηµα. Με αφορµή την εκδήλωση που 
πραγµατοποιήσαµε για να τιµήσουµε την µνήµη του και µε 
όπλο την ακαταπόνητη περιέργεια και φαντασία µας, ας 
αναζητήσουµε το νόηµα που κρύβεται πίσω από τις 
βαρυσήµαντες λέξεις της µεγάλης τούτης «πένας» και ας 
σκιαγραφήσουµε την πολυσχιδή του προσωπικότητα, 
εµποτισµένη µε τις αξίες της ελευθερίας και της γλώσσας. 
Διότι, «µήγαρις έχω ά�ο τι στον νου µου, πάρεξ ελευθερία 
και γλώσσα;». Ας ανασκαλεύσουµε, τέλος, στις σελίδες της 
ποίησής του, τον διάχυτο πατριωτισµό, που τόσο 
παραστατικά περιέγραψε ο Σωκράτης 2.500 χρόνια πριν µε 
τη φράση: «Μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄ�ων προγόνων 
ἀπάντων τιµιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρίς». 
Ο Διονύσιος Σολωµός γεννήθηκε στη Ζάκυνθο τον Απρίλιο 
του 1798 από πατέρα κόντε (ευγενή) και µητέρα την 
υπηρέτρια του προηγούµενου. Σε ηλικία δέκα µόλις χρονών 
έφυγε για την Ιταλία, όπου σπούδασε, υπό την προστασία 
του Νικόλαου Μεσσαλά, στα πανεπιστήµια της Κρεµόνας 
και της Παβίας. Μάλιστα, σε ηλικία δεκαέξι ετών αρχίζει να 
ασχολείται µε τη συ�ραφή ποιηµάτων.  Επιστρέφοντας στο 
γενέθλιο νησί του, βρίσκεται αντιµέτωπος µε µια πολιτική 
αναταραχή, ως απόρροια της α�λικής κατοχής στο νησί, µε 
αποτέλεσµα να συνεχίσει να έχει το βλέµµα του στραµµένο 
στην Ιταλία. Επακολούθησε η µετοίκηση στην Κέρκυρα, 
που συνδέθηκε µε τη συ�ραφή µνηµειωδών ποιηµάτων, 
όπως οι «Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι». Αυτός που τον 
παρακίνησε να γράψει ποίηση στην ε�ηνική γλώσσα, και 
µάλιστα στη δηµοτική ε�ηνική, ήταν ο φίλος του, 
Σπυρίδων Τρικούπης. Συγκεκριµένα, ο Σολωµός 
καυτηριάζει την αρχαΐζουσα στον  «Διάλογό» του µε έναν 
φανταστικό χαρακτήρα, τον Σοφολογιότατο, στον οποίο 
απευθύνεται, λέγοντας: «Σοφολογιότατε, τες λέξες ο 
συ�ραφέας δεν τες διδάσκει, µάλιστα τες µαθαίνει από του 
λαού το στόµα». Στην Κέρκυρα, το 1857, αφήνει την 
τελευταία του πνοή. Ο θάνατός του, «αν και µη ανέλπιστος» 
επηρεάζει άρδην τον µικρόκοσµο του νησιού.

Η απόφαση του Σολωµού να γράψει ποίηση στην 
ε�ηνική πάρθηκε σταδιακά, κατόπιν της γνωριµίας του µε 
τον Τρικούπη, ο οποίος µάλιστα του είπε: «Η ποιητική σας 
ιδιοφυία σας επιφυλάσσει µια διαλεχτή θέση στον ιταλικό 
Παρνασσό. Α�ά οι πρώτες θέσεις εκεί είναι πιασµένες. Ο 
ε�ηνικός Παρνασσός δεν έχει ακόµη τον Δάντη του». Έτσι, 
αναλαµβάνει ο ίδιος να του διδάξει τη γλώσσα. Το δίληµµα 
ανάµεσα στις δύο γλώσσες ήταν κατ’ επέκταση ένα δίληµµα 
ανάµεσα σε δυο διαφορετικές εθνικότητες, την ιταλική και 
την ε�ηνική. Εντέλει, υπερισχύει το πατριωτικό του 
φρόνηµα και η ε�ηνική συνείδηση, όπως διαφαίνεται 

Διονύσιος Σολωµός: εθνικός ποιητής, στοχαστής και άνθρωπος
του Απόστολου Βεκόπουλου (Γ1)
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µέσα από τα λόγια του: «Κλείσε µέσα στην ψυχή σου την 
Ε�άδα, και θα αισθανθείς µέσα σου να λαχταρίζει κάθε 
είδος µεγαλείου». Είναι πασιφανές πως ο Σολωµός 
αισθάνεται Έ�ηνας ως το µεδούλι της ψυχής του. Ο 
Αµερικανός ποιητής Στίβεν Κρέιν έγραψε κάποτε: «Στην 
έρηµο είδα ένα πλάσµα […] που κράταγε στα χέρια του 
την καρδιά του και την έτρωγε. Είπα, “Είναι καλή, φίλε;”. 
“Είναι πικρή - πικρή”, µου απάντησε. “Α�ά µ’ αρέσει. 
Γιατί είναι πικρή. Και γιατί ειναι η καρδιά µου”». Αυτό το 
πλάσµα είναι και ο Σολωµός, µε την ε�ηνική καρδιά, την 
ασθενική και ταλαιπωρηµένη, µε την οποία βαδίζει ως το 
τέλος, χωρίς να απαρνηθεί το αίµα που κυλάει στις 
φλέβες του και το πεπρωµένο του. 

Τα ποιήµατα του Σολωµού, είτε αντλούν το 
περιεχόµενό τους από την Ε�ηνική Επανάσταση είτε 
αναφέρονται σε καθηµερινές καταστάσεις, διαπνέονται 
από έντονα συναισθήµατα και υψηλές ιδέες. Η 
γνωστότερη ποιητική του δηµιουργία είναι ο « Ύµνος εις 
την Ελευθερίαν», ένα νεανικό του πόνηµα, οι δύο πρώτες 
στροφές του οποίου έχουν καθιερωθεί ως ο Εθνικός 
Ύµνος της Ε�άδας. Σε αυτό, καθώς και στους 
«Ελεύθερους Πολιορκηµένους», εξαίρονται οι αγώνες 
των Ε�ήνων για ελευθερία και η θυσία τους στον βωµό 
της Πατρίδας. Ά�α ποιήµατα, όπως το «Εις Μάρκο 
Μπότσαρη» και το επίγραµµα «Η Καταστροφή των 
Ψαρών», υποδηλώνουν πως ο ποιητής συµπάσχει µε τους 
αγωνιστές, γι’ αυτό και θέλει να εξυµνήσει τον ηρωισµό 
τους, ώστε τα ονόµατά τους να µείνουν ανεξίτηλα στο 
βιβλίο της Ιστορίας. Παρόµοιο ρόλο διαδραµατίζει και «Η 
Γυναίκα της Ζάκυθος». Τέλος, πο�ά ποιήµατά του 
κάνουν λόγο για καθηµερινά γεγονότα, όπως τον 
αποχαιρετισµό («Η Ξανθούλα»), τη µοναχική ζωή («Η 
Μοναχή») και τη φύση («Ωδή στη Σελήνη»). Με αυτό τον 
τρόπο, συνταιριάζει τον ηρωισµό µε την απλότητα, τη 
φρίκη µε τη γλυκύτητα, τον θάνατο µε τη ζωή. 

Κλείνοντας, ας απαντήσουµε σε τρία εύλογα 
ερωτήµατα. Γιατί χαρακτηρίζουµε τον Σολωµό «εθνικό 
ποιητή»; Η απάντησή µας θα αντληθεί από την 
παροιµιώδη φράση του Σολωµού: «Ο λαός πρέπει να 
θεωρεί εθνικό ό,τι είναι και αληθινό». Συγκεκριµένα, ο 
Σολωµός, µε τα ποιήµατά του, διαµορφώνει τόσο τη 
νεοε�ηνική ποιητική παράδοση, όσο και τη νεοε�ηνική 
εθνική συνείδηση. Το έθνος είναι για αυτόν οδηγός και το 
σύνολο του έργου του εδράζεται στον αγώνα για 
ελευθερία, τον αγώνα για µια ελεύθερη Ε�άδα. Γιατί τον 
χαρακτηρίζουµε στοχαστή; Επειδή είναι «Πάντα ανοιχτά, 
πάντα άγρυπνα τα µάτια της ψυχής» του. Δεν σταµατά να 
σκέφτεται, να κρίνει και να δηµιουργεί. Ενστερνίζεται 
υψηλά ιδανικά και ιδέες, τις αναλύει, τις υποστηρίζει και 
τις καθιστά διαχρονικές. Γιατί, όµως, «άνθρωπος»; Γιατί 
αισθάνεται, συναισθάνεται και συµπονά. Γιατί στοχάζεται 

µε τον νου, α�ά πορεύεται µε την καρδιά. Θυµόµαστε, έτσι, 
τα λόγια ενός ά�ου σύγχρονού µας, του Τάσου Λειβαδίτη: 
«Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δε θα πάψεις ούτε στιγµή 
να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκαιο». Ο Σολωµός 
δεν έπαψε ποτέ του να µιλά για την ελευθερία, να 
περιγράφει τη φρίκη του πολέµου και να οραµατίζεται έναν 
καλύτερο κόσµο. Αυτός είναι ο Διονύσιος Σολωµός. Ένα 
ακυβέρνητο πλοίο στη θάλασσα της ζωής και στη θάλασσα 
της γλώσσας, µε πλοηγό το τιµόνι του νου, µε οδηγό την 
πυξίδα της καρδιάς και σωτηρία τον φάρο του Έθνους. 
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Δικαιώµατα

Δηµοκρατία και δηµαγωγία
της Στεφανί Πετρίδου (Β3)

Δηµοκρατία είναι η ενσάρκωση της πολιτικής, της κοινωνικής α�ά και της ατοµικής τελείωσης. Δίνει στο κάθε άτοµο το 
δικαίωµα να λέγεται άνθρωπος και τη δυνατότητα να αυτοκαθορίζεται, ενώ παρά�ηλα συµβά�ει στην ευηµερία του 
κοινωνικού συνόλου. 

Ως πρότυπο δηµοκρατίας προβά�εται το πολίτευµα που γεννήθηκε στην Αρχαία Ε�άδα, και ιδίως στην Αθήνα,  στα τέλη 
του 6ου αιώνα και κατά τη διάρκεια του 5ου αιώνα π.Χ.  Το πολίτευµα εκείνο ήταν ίσως η γνησιότερη µορφή δηµοκρατίας, 
στην αµεσότερη εκδοχή που γνώρισε ο κόσµος. Το πληθυσµιακό µέγεθος της τότε πόλης-κράτους επέτρεπε σε όλους τους 
πολίτες να µετέχουν άµεσα σε όλες τις λειτουργίες του πολιτεύµατος και να επανδρώνουν όλα τα αξιώµατά του. Στα 
σηµερινά πληθυσµιακά µεγέθη των κρατών κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, γι’ αυτό η δηµοκρατία δεν είναι 
άµεση, α�ά είναι αντιπροσωπευτική.  

Θεµελιώδης ήταν και είναι για τη δηµοκρατία η παραδοχή της αξίας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ως ελεύθερη 
προσωπικότητα είναι ο δηµιουργός, ο φορέας και ο προστάτης της δηµοκρατίας. Η δηµοκρατία είναι ανθρωποκεντρική, όχι, 
όµως, ατοµοκεντρική. Πρωταρχική διαδικασία της δηµοκρατίας είναι η καθολική ψηφοφορία, που επιτρέπει τη συµµετοχή 
όλων στην επιλογή των αντιπροσώπων και των θεσµικών οργάνων. Η δηµοκρατία προϋποθέτει και επιβά�ει την ελευθερία 
του πολίτη, όχι, όµως, την ασυδοσία. 

Πο�οί πολιτικοί φιλόσοφοι, όπως ο Πλάτωνας στην Αρχαία Ε�άδα (5ος - 4ος αιώνας π.Χ) και ο Έντµουντ Μπέρκ, στην 
Α�λία του 18ου αιώνα, είχαν επισηµάνει πως µπορεί να υπάρξουν διαστροφές και προβλήµατα στη δηµοκρατία. Το 
κυριότερο πρόβληµα παρουσιάζεται, όταν πολιτικοί ή ισχυροί κοινωνικοί και οικονοµικοί παράγοντες προτάσσουν το 
προσωπικό τους συµφέρον έναντι του γενικού συµφέροντος. Και µερικές φορές ακόµη φτάνουν να παρουσιάσουν το 
προσωπικό τους συµφέρον ως συ�ογικό! Το πλήθος του λαού δεν µπορεί να διαχειριστεί τα δηµοκρατικά του δικαιώµατα, 
όταν το πνευµατικό του επίπεδο είναι χαµηλό. Τότε εύκολα µπορεί ο λαός να πέσει θύµα δηµαγωγών, όπως είναι αυτοί που 
ανέφερα προηγουµένως. Γι’ αυτό πρέπει το σχολείο να έχει ως πρώτιστο στόχο του τη δηµιουργία συνειδητών δηµοκρατικών 
πολιτών, µε πνευµατική κα�ιέργεια και κριτικό πνεύµα,  που δε θα πέφτουν θύµατα δηµαγωγών και δε θα µπερδεύουν το 
πολιτικό «παιχνίδι» µε τα ζάρια… Θα αντιλαµβάνονται την αξία και την ανάγκη της δηµοκρατίας και δε θα επιτρέπουν σε 
κανέναν να παίξει µαζί της.  
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Χριστιανισµός, παιδεία και ανθρώπινα δικαιώµατα
της Κατερίνας Κα�ιστρίδου (Α1)

Ο Χριστιανισµός και η Εκκλησία προσέ�ισαν τον άνθρωπο σ’ όλες τις πλευρές της ζωής του και τον βοήθησαν να 
κατανοήσει και να απαντήσει σε µεγάλα ερωτήµατα. Με τις απαντήσεις που πήρε ο άνθρωπος, ξεκίνησε µια νέα ζωή που 
στηρίζεται σε αξίες, όπως η ελευθερία και η ισότητα. Με τον Χριστιανισµό, επίσης, η παιδεία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
αναπτύχθηκαν και καταξιώθηκαν στον σύγχρονο κόσµο.

Κάθε δηµιούργηµα του Θεού, ιδιαίτερα ο άνθρωπος, έχει την αρχή της ύπαρξής του στον Θεό, α�ά ταυτόχρονα και την 
προσωπική του ελευθερία να πράξει κατά βούληση, αφού ο Θεός δεν εκβιάζει µε την παρουσία του να τον ακολουθήσεις, 
α�ά βοηθάει πιστούς και άπιστους.

Ο Χριστός και η Εκκλησία σέβονται τα δικαιώµατα και την ελευθερία του ανθρώπου. Θεωρούν τη γυναίκα ισότιµη µε τον 
άντρα και έτσι αυτή µπορεί να συµµετέχει ενεργά στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα η Παναγία, που έγινε η γέφυρα που ενώνει την ανθρωπότητα µε τον ουρανό. 

Ο Χριστιανισµός και η εκπαίδευση είναι δύο έννοιες στενά συνδεδεµένες, αφού η χριστιανική παιδεία είναι πολύ κοντά 
στην ε�ηνική εκπαίδευση. Ο Χριστιανισµός µέσω της εκπαίδευσης θέλει να οδηγήσει τη νεολαία στον δρόµο της σωτηρίας 
µε αγάπη, τιµιότητα και σεβασµό στον Θεό και στους συνανθρώπους µας. Η χριστιανική ζωή είναι ο δρόµος προς την 
βασιλεία του Θεού µακριά από την αµαρτία και το κακό. Προσπαθεί µέσα από την εκπαίδευση και τον σεβασµό να µας 
διδάξει ότι σωστός είναι εκείνος που σέβεται και εκτιµά τον καθένα, ακόµα και αν πιστεύει σε διαφορετική θρησκεία!
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« Έχω ένα όνειρο» 
Τα παιδιά του Γ2 ονειρεύονται 
έναν καλύτερο κόσµο
της Αλεξάνδρας Κωνσταντίνου (Γ2)

O Martin Luther King ήταν ένας άνθρωπος που πάλεψε για τα 
δικαιώµατα των διαφορετικών και, κυρίως, των έγχρωµων 
συµπολιτών του.  Ήταν ένα πρόσωπο που θα πρέπει να 
αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση για τον καθένα και την 
καθεµιά από εµάς. Στο µάθηµα των Θρησκευτικών µιλήσαµε γι’ 
αυτόν τον τόσο σπουδαίο άντρα και παρακολουθήσαµε ένα 
µικρό απόσπασµα από την οµιλία του µε τίτλο « Έχω ένα 
όνειρο» ή «I have a dream».
Κατά τη διάρκεια του βίντεο ήµασταν όλοι ενθουσιασµένοι από 
όσα ανέφερε και, κυρίως, από τον τρόπο που τα έλεγε σε εκείνο 
το τεράστιο κοινό που τον παρακολουθούσε. Ο λόγος του µας 
ώθησε να γράψουµε τις σκέψεις µας, ξεκινώντας µε τα λόγια 
του: « Έχω ένα όνειρο». Διαβάστε τα όνειρα των συµµαθητών 
και των συµµαθητριών µου, όπως τα συγκέντρωσα:

Έχω ένα όνειρο, ότι όλα τα παιδιά του κόσµου θα βρίσκονται σε ένα 
ζεστό και φιλόξενο σπίτι δίπλα στα αγαπηµένα τους πρόσωπα, που θα 
τα αγαπούν και θα νοιάζονται για αυτά. Όλοι έχουν, ή µά�ον όλοι 
πρέπει να έχουν, δικαίωµα να νιώθουν ασφάλεια και να γνωρίζουν τι 
πραγµατικά σηµαίνει οικογένεια. 

Έχω ένα όνειρο, ότι όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγµή θα είναι ίσοι, δεν 
θα υπάρχουν διακρίσεις µε βάση το χρώµα του δέρµατος, το θρήσκευµα 
ή την καταγωγή.  

Έχω ένα όνειρο, ότι κυρίως τα παιδιά -α�ά όχι µόνο- θα έχουν 
όνειρα, ασταµάτητη φαντασία, θα ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο και 
θα παλεύουν για αυτό. 

Έχω ένα όνειρο, ότι η σηµερινή κοινωνία θα γίνει σύντοµα καλύτερη, 
πιο δίκαιη και χωρίς περιττές συγκρούσεις. Πρέπει να δώσουµε ένα 
τέλος στον εγωισµό µας και να προσπαθήσουµε να ξεπεράσουµε όσα 
εµπόδια βρεθούν µπροστά µας, στην προσπάθεια για τη βελτίωση του 
κόσµου και την ανάπτυξη των ιδεών. 

Έχω ένα όνειρο, πως κάποτε θα καταφέρουµε να σταµατήσουµε 
οποιονδήποτε πόλεµο και να ζήσουµε ειρηνικά και όλοι µαζί σαν µια 
τεράστια και αγαπηµένη οικογένεια. 

Αυτά είναι, λοιπόν, τα όνειρά µας και θα προσπαθήσουµε να 
τα πραγµατοποιήσουµε, θα παλέψουµε για να τα καταφέρουµε, 
ακόµα και αν αντιµετωπίσουµε κινδύνους και δυσκολίες στην 
πορεία µας προς αυτά.



10

Πολίτες εν δράσει
του Μιχάλη Αρβανιτάκη (Α1)

«Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: εγώ, εγώ µονάχος µου, έχω χρέος να σώσω τη 
γης. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω.» (Νίκος Καζαντζάκης). Η ερώτηση: «Εγώ θα 
α�άξω τα πράγµατα;» δέχεται µόνο µια απάντηση: «Ναι. Κι εσύ!». 

Όλοι θέλουν την προστασία των δασών. Πόσοι, όµως, περιποιούνται τα δέντρα 
των δασών; Όλοι επιθυµούν την προστασία του περιβά�οντος. Πόσοι, όµως, 
πετούν ανε�ιπώς τα σκουπίδια τους στους κάδους ανακύκλωσης; Πόσοι 
φροντίζουν για την εξοικονόµηση του νερού ή των ά�ων πολύτιµων φυσικών 
πόρων;

Το περιβά�ον είναι η πιο τρανή απόδειξη του γεγονότος ότι αυτό που ο 
καθένας µπορεί εύκολα να καταστρέψει µόνος του, χρειάζεται όλους µας για να 
σωθεί. Το περιβά�ον δεν είναι κάτι που βρίσκεται µακριά, έξω από την πόλη, 
στην εξοχή. Είναι δίπλα µας. Είναι κοµµάτι της ζωής µας που οφείλουµε να 
διαφυλάσσουµε και να προστατεύουµε, µε όραµα και συνέπεια απέναντι στις 
επόµενες γενιές.

Η ανάπτυξη περιβα�οντικής συνείδησης θεωρείται αναγκαία για τη 
βελτίωση της ζωής του ανθρώπου και την άνοδο της ποιότητας της ζωής του. Η 
επένδυση στην κα�ιέργεια περιβα�οντικής συνείδησης καθίσταται υψίστης 
σηµασίας! Η έ�ειψη σεβασµού προς το φυσικό περιβά�ον έχει σταδιακά 
µετατραπεί σε έ�ειψη σεβασµού προς το κοινωνικό περιβά�ον. 

Σέβοµαι το περιβά�ον σηµαίνει πως σέβοµαι και τον εαυτό µου. Το 
προστατεύω γιατί είναι πηγή ζωής, έµπνευσης και δηµιουργίας. Ο άνθρωπος 
έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί και να εκµετα�εύεται τη φύση, να παίρνει τις 
πρώτες ύλες και να κατασκευάζει προϊόντα χρήσιµα για τη ζωή. Η προστασία 
του περιβά�οντος δεν αποτελεί υποχρέωση µόνο της πολιτείας, α�ά και των 
πολιτών της. Και οι ίδιοι οι πολίτες είναι σε θέση µε τις κατά�ηλες ενέργειες και 
τις ενδεδειγµένες πρωτοβουλίες τους να περιορίσουν, ακόµα και να εξαλείψουν, 
τις εστίες που προκαλούν κίνδυνο για το περιβά�ον. 

Επισηµαίνω ενδεικτικά κάποιους τρόπους ενεργειών µας:
• να οργανώσουµε στη γειτονιά µας οικολογικές ενηµερώσεις, που θα 

έχουν ως σκοπό την προστασία του περιβά�οντος. Με έντυπο υλικό, να 
ευαισθητοποιήσουµε το κοινό σε θέµατα του περιβά�οντος της γειτονιάς µας 
και να δηµιουργήσουµε στους γείτονές µας  οικολογική συνείδηση.

• να προσπαθήσουµε για τη βελτίωση της ποιότητας των καυσίµων, τόσο 
στα αυτοκίνητα όσο και στα συστήµατα θέρµανσης, µε εκστρατείες στο σχολείο 
και στη γειτονιά µας

• να εισαγάγουµε την περιβαλλοντική συνείδηση στο σχολείο µας 
• να ενισχύσουµε τα προγράµµατα ανακύκλωσης στη γειτονιά µας
• να ενισχύσουµε τα προγράµµατα αναδάσωσης στην πόλη µας και στο 

χωριό µας
• να ευνοήσουµε τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας
• να θεσµοθετήσουµε αυστηρές ποινές για όσους µολύνουν ή ρυπαίνουν 

το περιβά�ον  της γειτονιάς µας ή της πολυκατοικίας µας
• να δηµιουργήσουµε καταναλωτική συνείδηση. Να µην αγοράζουµε 

προϊόντα που δεν είναι ανακυκλώσιµα ή προϊόντα που προέρχονται από 
βιοµηχανίες που µολύνουν και ρυπαίνουν το περιβά�ον. Να περιορίσουµε την 
καταναλωτική µας νοοτροπία και να εκλογικεύσουµε τις επιθυµίες µας.

• να επαναπροσδιορίσουµε τις αξίες µας.
Υπάρχει ελπίδα και µέ�ον για τον πλανήτη µας. Φτάνει εµείς όλοι µας να 

ενδιαφερθούµε συ�ογικά. Να ενωθούµε και να αγωνιστούµε για ένα κοινό 
καλό. Τότε µόνο θα µπορέσουµε να προστατεύσουµε το περιβά�ον. Για να 
προλάβουµε την ερώτηση από τα παιδιά µας: «Και εσύ τι έκανες;».
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      Εφηβικές ευαισθησίες

Η φιλία ά�οτε και τώρα
της Κρίστας Ιεροπούλου (Β1)

Σήµερα η έννοια της φιλίας βρίσκεται σε επαναπροσδιορισµό, καθώς αξίες και έννοιες όπως α�ηλε�ύη, σεβασµός και 
ανθρωπιά περνούν κρίση. Υπάρχει φιλία σήµερα και τι είδους είναι η φιλία αυτή; Μήπως η τεχνολογία έχει επηρεάσει την 
αµοιβαία και ειλικρινή σχέση µεταξύ των ανθρώπων; Σύµφωνα µε τον Πυθαγόρα, «φίλος είναι ο ά�ος µας εαυτός και 
µοιράζεται µαζί µας την ψυχή του». Από τα αρχαία χρόνια, οι άνθρωποι έφτιαχναν φιλίες, φιλίες δυνατές µε αξίες που 
δύσκολα χαλούσαν.

Αν γυρνούσαµε σε πιο παλιές εποχές (πριν εκατό χρόνια, ας πούµε), ίσως να βλέπαµε ότι οι φιλίες δηµιουργούνταν από 
ανάγκη για οικειότητα, καθώς οι οικογενειακές σχέσεις τότε δεν ήταν τόσο ευνοϊκές στην οικειότητα και την αµεσότητα, και 
επικρατούσε η τυπικότητα. Τότε η έννοια της φιλίας ήταν πολύ σηµαντική. Καµιά φιλία δε χαλούσε, παρά µόνο για πολύ 
σοβαρό λόγο εµπιστοσύνης. Τότε θα είχες µία κο�ητή στην οποία θα έλεγες τα πάντα, θα ήταν η πρώτη από την οποία θα 
ζητούσες βοήθεια για οτιδήποτε, θα λέγατε η µια στην ά�η τις κρυφές σας σκέψεις, τα όνειρά σας. Θα της εξέφραζες όσα 
φοβόσουν να εκφράσεις σε ά�ους, γιατί θα ήσουνα σίγουρη ότι αυτή θα τα κρατούσε µέσα της και δεν θα σε έκρινε. Η 
α�ηλε�ύη, ο σεβασµός και η εµπιστοσύνη θα ήταν αµοιβαία.

Από την ά�η πλευρά, όµως, παλιότερα η έννοια της φιλίας ήταν πιο περιορισµένη. Δεν υπήρχαν τα… “πιτζάµα-πάρτι”, ο 
καλύτερος τρόπος διασκέδασης για δύο φίλες! Φιλία ανάµεσα στα δύο φύλα δεν υπήρχε. Κατακρινόταν και θεωρούνταν 
απρέπεια. Ακόµα και η φιλία ανάµεσα σε ανθρώπους που ανήκαν σε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις ήταν δύσκολη. Για να 
έχεις έναν φίλο, θα έπρεπε πρώτα να τον εγκρίνουν οι γονείς σου. Συµπεραίνουµε, εποµένως, πως τότε η φιλία 
προσαρµοζόταν στις ανάγκες και τα στερεότυπα της εποχής. Ήταν, όµως, σίγουρα ένα πολύ δυνατό συναίσθηµα που 
προστατευόταν µε κάθε κόστος.

Σήµερα, η έννοια της φιλίας έχει διαφοροποιηθεί πολύ. Οι νέοι πλέον, έχουµε πο�ούς γνωστούς, α�ά οι φίλοι είναι 
µετρηµένοι στα δάχτυλα, επειδή υπάρχει έ�ειψη εµπιστοσύνης και σεβασµού. Βιαζόµαστε να κρίνουµε τον ά�ον και δεν 
καταδεχόµαστε να κάνουµε παρέα µε κάποιον που δε φοράει µάσκες. Κατακρίνουµε το διαφορετικό και θέλουµε να 
“ανήκουµε” σε οµάδες µε υψηλή αποδοχή. Δηµιουργούµε παρέες, στις οποίες κανείς δεν εµπιστεύεται κανέναν και τις 
περισσότερες φορές “θάβει” ο ένας τον ά�ο. Οι φιλίες, έχουν ηµεροµηνία λήξης, καταστρέφονται για λεπτοµέρειες. 
Θεωρούµε πως θα είµαστε “κουλ”, αν κοροϊδέψουµε τον φίλο µας για τις αδυναµίες του, αφού έτσι θα τραβήξουµε την 
προσοχή των ά�ων. Η τεχνολογία προοδεύει, εµείς, όµως, µένουµε πίσω. Κατακρίνουµε ακόµα και τη φιλία ανάµεσα στα 
δύο φύλα.  Έχουµε το ίδιο σκεπτικό που είχαν οι γονείς µας δεκαετίες πριν, α�ά κάνουµε λόγο για εξέλιξη. Κατά τη γνώµη 
µου, σήµερα, η αγνή φιλία που κυριαρχούσε σε παλαιότερες εποχές έχει πλέον χαθεί.

Οι α�αγές επαναπροσδιορίζουν τα δεδοµένα. Φυσικά και δεν ευθύνονται µόνο οι νέοι για την παρακµή των φιλικών 
σχέσεων. Η φιλία, όπως και τόσα ά�α, προσαρµόζεται κι αυτή στις ανάγκες κάθε εποχής. Σήµερα υπάρχει περισσότερη 
ελευθερία έκφρασης στην οικογένεια. Οι γονείς και τα αδέρφια αντικαθιστούν τον ρόλο των φίλων πο�ές φορές. Καταλήγω 
στο συµπέρασµα, ότι παλιότερα η φιλία ήταν τόσο δυνατή, γιατί η εποχή το απαιτούσε, ενώ σήµερα αυτό έχει α�άξει, καθώς 
έχει εξαφανιστεί ένας από τους σηµαντικότερους λόγους της δηµιουργίας της: η ανάγκη για µεγαλύτερη ελευθερία 
έκφρασης. 

Η φιλία επηρεάζεται, επίσης, από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Συγκεκριµένα, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας έχουν 
διευκολύνει την επαφή. Πλέον µπορεί κανείς να γνωρίσει άτοµα µε κοινά ενδιαφέροντα και να επικοινωνήσει µαζί τους, 
όπου και αν βρίσκονται. Έτσι, το άτοµο έχει την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθεί περισσότερο. Επίσης, συζητώντας µε άτοµα 
µε κοινά ενδιαφέροντα και αντα�άσσοντας µαζί τους απόψεις, µπορεί να κάνει νέους φίλους. Τέλος, η απόσταση δεν είναι 
πλέον παράγοντας που επηρεάζει µια φιλία, εφόσον η τεχνολογία µηδενίζει τις αποστάσεις.
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Όµως, η τεχνολογία ασκεί και αρνητική επίδραση στις σχέσεις των ανθρώπων. Όλες αυτές οι δυνατότητες που προσφέρει 
στον άνθρωπο, επηρεάζουν τις εξόδους του, οι οποίες ολοένα και µειώνονται, µε αποτέλεσµα ο άνθρωπος να παραµελεί τους 
φίλους του. Πο�οί άνθρωποι δεν ξέρουν καν ποιος µένει δίπλα τους και ούτε ενδιαφέρονται να µάθουν. Ακόµα,  όσον 
αφορά τους εφήβους, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης οδηγούν πο�ούς νέους σε τσακωµούς, είτε για τα σχόλια σε µια 
φωτογραφία είτε λόγω µιας κοινοποίησης (π.χ. µιας φωτογραφίας που δεν άρεσε σε κάποιον).  Επίσης, φίλοι “κράζουν” 
φίλους δηµόσια, πετάνε σπόντες και διαδίδουν φήµες, επεξεργάζονται και δηµοσιεύουν φωτογραφίες χωρίς έγκριση, κάτι 
που πάντα έχει αρνητικά αποτελέσµατα και µπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη ή, ακόµη, και αυτοκτονία. Οι νέοι, µέσω των 
“likes” εισπράττουν µια επιβεβαίωση για τον εαυτό τους, α�ά σε ένα µέρος που ο καθένας µπορεί να πει τη γνώµη του, το 
µόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα αρέσουν σε όλους. Οι “followers” έχουν αντικαταστήσει τους φίλους µας και τα “likes” είναι 
πλέον η επιβράβευση για ό,τι κάνουµε. Εν κατακλείδι, η τεχνολογία επηρεάζει και θετικά και αρνητικά τις φιλικές σχέσεις.

Η φιλία είναι το πιο δυνατό και αγνό συναίσθηµα και περνάει κρίση. Ας προσπαθήσουµε, λοιπόν, µε απλές καθηµερινές 
πράξεις να διατηρήσουµε τη φιλία στη ζωή µας, γιατί σκεφτείτε: τι θα κάναµε χωρίς αυτήν;
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Ο γαλαξίας της Μουσικής 
της Άννας-Μαρίας Υφαντή (Β3)

Υπάρχει ένας γαλαξίας, ένας τεράστιος γαλαξίας! Δεν µπορώ να σας πω πού είναι, γιατί είναι παντού! Αυτός ο γαλαξίας 
αποτελείται από εκατοµµύρια πλανήτες, όπως τον πλανήτη «Τζαζ», τον πλανήτη «Ροκ», τον πλανήτη «Κλασική». Είναι πολύ 
εύκολο να πας σε αυτόν τον γαλαξία: Μπορείς απλώς να χτυπήσεις τα χέρια σου ή να πατήσεις ένα πλήκτρο στο πιάνο ή 
ακόµα να παίξεις εκατό όργανα ρυθµικά. Στον γαλαξία αυτόν µπορείς να πας όποτε θέλεις, καθώς δεν έχει ωράριο ούτε έχει 
λίστα αναµονής. Επίσης, δεν έχει ούτε black list· µπορούν να πάνε όποιοι θέλουν. Συνήθως καταφεύγουµε σε αυτόν τον 
γαλαξία, όταν είµαστε συναισθηµατικά φορτισµένοι-είτε πολύ χαρούµενοι είτε πολύ στενοχωρηµένοι είτε βρισκόµαστε σε 
απόγνωση. Το καλύτερο µε αυτόν τον γαλαξία είναι ότι θα είναι πάντα δίπλα σου, για να σου συµπαρασταθεί, να γιατρέψει 
τις πληγές σου, να απαλύνει τον πόνο σου, να χαρεί µε τις χαρές σου. Για όσους δεν κατάλαβαν σε ποιον γαλαξία 
αναφέροµαι, είναι ο γαλαξίας της Μουσικής. Κι όταν την επόµενη ξάστερη νυχτιά σηκώσετε τα µάτια σας στον ουρανό να 
τον ψάξετε, ανοίξτε και τα αυτιά της ψυχής σας για να αφουγκράζονται την αγαπηµένη σας µουσική στην αναζήτηση του 
νυχτερινού γαλαξία! 
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Πρωινή µοναξιά
[β΄ µέρος, συνέχεια από 11ο τεύχος]
της Ελισάβετ Σφήκα (Γ3)

Έτσι όπως πετούσα, λοιπόν, παρατηρούσα τη 
Θεσσαλονίκη από ψηλά. Ξάπλωσα πάνω σε ένα σύννεφο 
όσο πιο αναπαυτικά µπορούσα, πήρα το συννεφένιο µου 
πάπλωµα, το συννεφένιο µαξιλαράκι µου, πήρα και ένα 
σύννεφο αγκαλιά, για να έχω συντροφιά και ήµουν 
έτοιµη. Είδα τους ηλικιωµένους να σηκώνονται και ά�οι 
να παίρνουν το πρωινό τους στον καναπέ δίπλα στην 
τηλεόραση, ά�οι να ετοιµάζουν τα καρότσια και τις 
λίστες για τη λαϊκή, ενήλικες να ετοιµάζονται για τις 
δουλειές τους, οι φοιτητές για το πανεπιστήµιο, οι έφηβοι 
και τα παιδιά για το σχολείο και τα ακόµη µικρότερα 
ηλικιακά παιδιά για το νηπιαγωγείο.

Τους έβλεπα όλους να τρέχουν, να βιάζονται και να 
αγχώνονται, ο καθένας  για το δικό του λόγο. Όλοι 
έτρεχαν σαν να µην υπήρχε αύριο. Η αίσθηση του άγχους 
περικύκλωνε την πόλη µε µορφή νέφους.

Αργότερα πρόσεξα ότι ο κόσµος κατέβαινε από τα 
σπίτια. Όλοι µε τον ίδιο ρυθµό, σαν µια στρατιά από 
µικροσκοπικά ροµπότ ίδιων αισθήσεων, ίδιων αναγκών 
και ίδιων λειτουργιών. Όλοι βιαζόταν να πάνε να 
δουλέψουν, να µελετήσουν, να κάνουν κάποια εργασία, 
είτε προσωπική είτε οµαδική. 

  Τα σπίτια και οι οικοδοµές έµοιαζαν σαν να 
είχαν µέσα το καθένα ξεχωριστά από µια ατοµική βόµβα, 
η οποία χρονοµετρούσε αντίστροφα. Λες και, όταν το 
χρονόµετρο µηδένιζε, τότε ένα απειλητικό νέφος θα 
απελευθερωνόταν το οποίο δεν θα επέτρεπε ουδεµία 
κίνηση ή οµιλία.

Το άγχος χαραζόταν έντονα στα πρόσωπα των 
ανθρώπων. Το άγχος της καθυστέρησης ήταν αυτό που 
τους έκανε να βιάζονται και έτσι να ξεχνούν, να 
αδιαφορούν α�ά και να αφήνουν πράγµατα και 
αναµνήσεις πίσω τους.

Για ένα αργοπορηµένο ξύπνηµα, για ένα καθυστερηµένο 
πρωινό, για µια χαµένη πτήση, για ένα ξυπνητήρι που δεν 
δούλεψε σωστά, για ένα αναπάντητο τηλεφώνηµα, ακόµη και 
για µια κακή συνεννόηση. Για κάθε έναν από αυτούς τους 
λόγους µπορεί κανείς να οδηγηθεί σε τέτοιου είδους βιασύνη. 
Έβλεπα τον καθένα να ξεκινάει την ηµέρα του µε διαφορετικά 
συναισθήµατα. Ά�οι αισθάνονταν αγωνία, ά�οι 
ανυποµονησία, ά�οι στεναχώρια, ά�οι χαρά, ά�οι βαρεµάρα 
και ά�οι έναν συνδυασµό όλων αυτών. Συµπέρανα αυτόµατα 
ότι κανένας από αυτούς δε ζούσε τη στιγµή. Με το να µη ζούνε 
τη στιγµή, δε συνειδητοποιούν την αξία της ζωής τους. Δεν 
καταλαβαίνουν ότι κάποτε θα αναπολούν τις στιγµές αυτές. 
Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτές οι στιγµές κάποτε θα τους 
λείψουν. Ότι κάποτε αυτές οι στιγµές θα αξίζουν, ότι κάποτε θα 
εύχονται να ξαναζήσουν αυτές τις στιγµές α�ά τότε θα είναι 
αργά, γιατί δεν θα έχουν προλάβει να ζήσουν τη ζωή τους….

Όπως λοιπόν και όλα τα όνειρα, έτσι και αυτό έπρεπε κάπως 
να τελειώσει. Αυτό, όµως, δεν σήµαινε ότι έπρεπε να  πέσω 
κυριολεκτικά από τα σύννεφα! Τέλος πάντων, για να µην 
πολυλογώ, οι συµµαθητές και οι συµµαθήτριές µου έφτασαν 
στην τάξη και, προφανώς, αφού µε είδαν να κοιµάµαι, θα 
ήθελαν να µε ξυπνήσουν για να σιγουρευτούν ότι είµαι καλά. 

Αυτό που δεν ήξεραν, όµως, ήταν ότι κάθε φορά που 
φώναζαν το όνοµά µου µε σκοπό να µε ξυπνήσουν, εγώ έπεφτα 
ένα σύννεφο πιο κάτω, ώς που έφτασα ακριβώς πάνω από την 
στέγη της τάξης µου, και ξαφνικααααα… έπεσα, α�ά δεν 
χτύπησα. Τουλάχιστον έτσι νόµιζα, µέχρι που αποδείχτηκε το 
αντίθετο: Αφού κατάφεραν να µε ξυπνήσουν µε επιτυχία, είδα 
ότι  οι αγκώνες µου ήταν κόκκινοι, είχα τέσσερις γρατσουνιές 
στην πλάτη µου, στα σηµεία που είχα τα φτερά µου, και δύο σε 
κάθε µου γόνατο, που πονούσε… Λέτε να ήταν απλή σύµπτωση 
όλο αυτό;
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Μικρογράφηµα

Τα παιδιά µιλούν για τα δικαιώµατά τους

Στα δικαιώµατα των παιδιών, και ιδιαίτερα σε αυτό της εκπαίδευσης, είναι αφιερωµένο το παρόν τεύχος του Νεογραφήµατος 
και φυσικό είναι να δώσουµε τον λόγο στους ίδιους τους φορείς των δικαιωµάτων, όσο µικροί και αν είναι. Οι µικροί µας 
συµµαθητές και συµµαθήτριες του Ρητορικού Οµίλου της ΣΤ΄ Δηµοτικού παρουσίασαν σε αυθόρµητο λόγο το θέµα: «Είµαι 
παιδί, έχω δικαιώµατα!». Ας διαβάσουµε αποσπάσµατα από τις οµιλίες τους.  

«Ως παιδί έχω δικαιώµατα στη ζωή, στην εκπαίδευση, στο παιχνίδι, στο διάβασµα, στα ρούχα, στην τροφή και στην ελευθερία. 
Επίσης, έχω δικαίωµα, όταν µιλώ, να µην µε κοροϊδεύουν οι ά�οι.»

Στάθης Κλώνος

«Τα δικαιώµατα που πρέπει να έχουν όλα τα παιδιά είναι στην εκπαίδευση, στην τροφή, στο νερό, στο παιχνίδι, στην 
ενδυµασία. Επίσης, κάθε παιδί πρέπει να µπορεί να λέει την άποψή του χωρίς να φοβάται. Και πρέπει να του απευθύνουν τον 
λόγο οι µεγαλύτεροι, µε σεβασµό στην αξία του.» 

Ελισάβετ Μακρή

«Ως παιδί έχω το δικαίωµα να πάω στο σχολείο, επειδή έχω ανάγκη από µάθηση και γνώση. Έχω δικαίωµα στον ύπνο, διότι 
τώρα που είµαι στην ανάπτυξη πρέπει να κοιµάµαι! Έχω δικαίωµα στο παιχνίδι, ιδίως το Σαββατοκύριακο, επειδή τις 
καθηµερινές έχω πολύ διάβασµα. Και πάνω απ’ όλα, κάθε παιδί έχει δικαίωµα σε µια στέγη, σε µια οικογένεια και σε πο�ή 
αγάπη. Το γεγονός πως µερικά παιδιά δεν έχουν αυτά τα δικαιώµατα, µε στενοχωρεί πολύ...»

Βασίλης Μέρτζιος

«Στενοχωριέµαι πολύ, όταν ακούω πως κάποια παιδιά σε πο�ές χώρες δεν έχουν τα δικαιώµατα που έχω εγώ στην παιδεία, 
στην ελεύθερη έκφραση, στο φαγητό, στα ρούχα και σε πο�ά ά�α…»
    Άρτεµις Μπούσιου

«Ως παιδί έχω δικαίωµα στην περίθαλψη, στο παιχνίδι, στη στέγη, στην τροφή και φυσικά στην εκπαίδευση. Πόσο λυπάµαι 
όλα αυτά τα παιδιά, ιδίως στον Τρίτο Κόσµο, που τους λείπουν όλα αυτά τα δικαιώµατα. Και ιδίως τα παιδιά της Βόρειας 
Κορέας, που είναι αναγκασµένα να φορούν όλα την ίδια ενδυµασία πάντα…» 

Γιάννης Ροδανός

«Δικαίωµα είναι η άνεση στις καθηµερινές σου ανάγκες. Είναι η έ�ειψη διακρίσεων. Τα παιδιά έχουν τα ίδια ανθρώπινα 
δικαιώµατα µε έναν ενήλικα, ειδικά όταν θέλουν να λένε τη γνώµη τους. Μία περίπτωση καταπάτησης δικαιωµάτων είναι η 
παιδική κακοποίηση. Επίσης, όταν τα παιδιά αναγκάζονται να εργάζονται για ένα µικρό χαρτζιλίκι, πού είναι τα δικαιώµατά 
τους;» 

Ευτυχία Ροδοκαλάκη

«- Μπαµπάς: “Σταύρο, κάνε αµέσως αυτό που σου είπα, γιατί…”
- Σταύρος: “Όχι, δεν θα κάνω πάντα αυτό που µου ζητάτε, διότι είµαι παιδί και έχω δικαιώµατα!”».
Δεν είναι σωστό οι ενήλικες να µας κάνουν ό,τι θέλουν! Όχι, και πάλι όχι! Τα παιδιά, ως µέρος της ανθρωπότητας έχουν τα 
δικαιώµατα τους. Δεν έχουν δικαιώµατα µόνο οι πλούσιοι, οι πρωθυπουργοί, οι διάσηµοι, α�ά όλοι οι άνθρωποι που ζουν 
στη γη µας: οι φτωχοί, οι άστεγοι, οι καπνιστές, όλοι! Και το κάθε παιδί έχει δικαίωµα να διαβάσει, να κλάψει, να αρνηθεί, να 
στενοχωρηθεί, να χαρεί, να θυµώσει.» 

Σταύρος Σαµαράς

«Εγώ έχω δικαιώµατα. Ά�α παιδιά έχουν; Όλοι γνωρίζουµε πως η φτώχεια και η έ�ειψη οικονοµικής άνεσης επηρεάζουν 
τα δικαιώµατα των παιδιών. Πο�ά παιδιά στην Αφρική και στην Ασία δουλεύουν από τα πρώτα τους παιδικά χρόνια, που 
πρέπει να είναι τα πιο χαρούµενα της ζωής τους. Πο�ά παιδιά τα εκµετα�εύονται σεξουαλικά για οικονοµικούς λόγους σε 
διάφορες χώρες του Τρίτου Κόσµου. Οι γονείς πρέπει να προστατεύον τα παιδιά τους και τα δικαιώµατά τους.»

Βασιλική Σαµολαδά
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«Τα παιδιά που ζουν σε φτωχές χώρες δεν έχουν όλα τα δικαιώµατα που έχουµε εµείς. Ευτυχώς που υπάρχουν οργανώσεις 
που φροντίζουν για τη ζωή, την υγεία και την εκπαίδευση αυτών των παιδιών. Όλα τα παιδιά δικαιούνται να έχουν τα βασικά 
αγαθά και να πηγαίνουν στο σχολείο!»

Ίρις-Ελένη Σίµου

«Δικαιώµατα πο�ά έχουν όλα τα παιδιά
ένα, όµως, απ’ αυτά είναι η ελευθεριά.
Τους γονείς τους να τους έχουν,
κι ας πρέπει να τους αντέχουν.
Κι όχι να’ ναι κάθε µέρα
µες στο σπίτι τους κλεισµένα
από µια κακή νταντά
ή µε µια στραβή γιαγιά.»

  Άρης Τσαβλής 

«Μ’ αρέσουν τα δικαιώµατα της µόρφωσης, της υγείας και του παιχνιδιού που έχω, α�ά θεωρώ το δικαίωµα της ισότητας το 
πιο σηµαντικό. Κάποιες φορές τα παιδιά που έρχονται από ά�ες χώρες, δεν το έχουν και πέφτουν θύµατα διακρίσεων και 
κοροϊδίας.  Πολύ σηµαντικό για αυτά τα παιδιά είναι και το δικαίωµα στην τροφή και την κατοικία. Είναι δικαιώµατα που 
πρέπει να έχει κάθε παιδί, ανεξαρτήτως χρώµατος, ηλικίας, εθνικότητας και γλώσσας.»

 Αναστασία Τσίτου

« Έχω δικαίωµα στη µόρφωση. Έχω δικαίωµα να λέω τη γνώµη µου. Να αγαπώ και να παίζω και να έχω συναισθήµατα. Να 
έχω ευκαιρίες για µια χαρούµενη ζωή. Να µην είµαστε ροµπότ, ρυθµισµένα να κάνουµε ό,τι θέλουν οι ά�οι.  Ναι, δεν έχουµε 
το δικαίωµα να κάνουµε ό,τι θέλουµε, α�ά αυτό µας προστατεύει από τις παραβιάσεις των δικαιωµάτων µας.» 
 Έλενα Χεµάις

«Όλα τα παιδιά του κόσµου πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώµατα, γιατί όλα είναι ίσα. Τα πιο σηµαντικά δικαιώµατα πρέπει να 
είναι αυτά της εκπαίδευσης, της υγείας, της τροφής και της ελευθερίας. Και τα παιδιά των προσφύγων πρέπει και αυτά να 
βρίσκουν ένα πιάτο φαΐ και µία ασφαλή στέγη, και όχι τις κρύες σκηνές...»

Μαρία Χρηστάκη

«Θυµάµαι πέρσι στην Ε΄ Δηµοτικού, ο δάσκαλός µας, ο κ. Βασίλης, µας είχε κάνει µια παρουσίαση για τα δικαιώµατα των 
παιδιών. Μου είχε κάνει µεγάλη εντύπωση το δικαίωµα της ισότητας και µίλησα γι’ αυτό. Εύχοµαι να υπάρχει ισότητα σε όλα 
τα παιδιά του κόσµου!»  

Νεφέλη Ωνάση
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Παλαιογράφηµα

Άννα Γκιώτη: 
« Το Αρσάκειο αγαπά ιδιαίτερα την Τέχνη»
της Κατερίνας Κα�ιστρίδου (Α1),
της Αντριάνας Παλούκου (Β2),
της Αναστασίας Παπαθανασίου-Μπουζίκα (Β2),
της Στεφανί Πετρίδου (Β3),
της Ελισάβετ Σφήκα (Γ3)
και της Άννας-Μαρίας Υφαντή (Β3)

Πο�ούς κα�ιτέχνες φιλοξένησε η στήλη του Παλαιογραφήµατος µέχρι τώρα, α�ά µας έλειπε ένας εικαστικός 
κα�ιτέχνης. Στο πρόσωπο της Άννας Γκιώτη βρήκαµε αυτήν που ψάχναµε. Ζωγράφος µε αναγνωρίσιµο προσωπικό ύφος, 
συνδυάζει τις προσωπικές της διαδροµές στην τέχνη µε τη µαχόµενη δικηγορία και την οικογένεια. Και µε µια δεύτερη 
οικογένεια: του Αρσακείου, καθώς ο γιος της συνεχίζει την παράδοση της µητέρας του (και της θείας του, της αδερφής της 
Άννας) και είναι µαθητής µας της Α΄ Δηµοτικού! Η Άννα Γκιώτη, αποφοίτησε από το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης το 
1995, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Νοµική Σχολή του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης και συνέχισε στο ίδιο 
Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα και µε µεταπτυχιακές σπουδές, στον τοµέα του Δηµοσίου Δίκαιου και συγκεκριµένα στο 
Συνταγµατικό, Διοικητικό και Φορολογικό Δίκαιο. Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη όπου διατηρεί δικηγορικό γραφείο, 
ενώ  µε τη ζωγραφική ασχολείται από µικρή, ούσα αυτοδίδακτη. Συµµετείχε µε έργα της, σε αρκετές οµαδικές εκθέσεις στη 
Θεσσαλονίκη, στη γκαλερί «Ρωµανού 7» και στη «Μυρό» α�ά και στην Αθήνα. Επίσης, έχει σχεδιάσει εξώφυ�α για βιβλία, 
αρχιγράµµατα για ένα παραµύθι α�ά και εξώφυ�α για δίσκους µουσικής. Με την Άννα Γκιώτη συνοµιλήσαµε κατά την 
επίσκεψή της στο Σχολείο µας την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018. Ιδού η συνέντευξή της:

Νεογράφηµα: Πώς αντιλαµβάνεστε τη σχέση της δικηγορίας µε την προσωπικότητά σας; Γιατί αποφασίσατε να γίνετε 
δικηγόρος;
Άννα Γκιώτη: Πέρασαν πο�ά χρόνια για να συνδέσω την προσωπικότητά µου µε τη δικηγορία, γιατί δεν ήταν το αρχικό 
µου όνειρο. Αν και εκεί ήθελα να περάσω, έκανα πο�ά χρόνια µέχρι να καταλάβω τι ακριβώς µου αρέσει στη δικηγορία, στη 
νοµική επιστήµη και αργότερα στο επά�ελµα του δικηγόρου. Ακόµα, ίσως ταλαντεύοµαι κατά καιρούς και µε τις δυσκολίες 
του επα�έλµατος... Βέβαια, στην πορεία µε γοήτευσε πολύ ως επιστήµη η Νοµική και ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί. 
Όταν αντιλήφθηκα πως η νοµική επιστήµη έχει σχέση µε την καθηµερινή ζωή και µε όλες τις σχέσεις των ανθρώπων 
µεταξύ τους α�ά και τις σχέσεις τους µε το κράτος, τότε άρχισε να µου αρέσει και να µε γοητεύει, αφού καταλάβαινα πλέον 
πολύ καλά πώς επηρεάζει στην πράξη τις ζωές µας. 

Νεογράφηµα: Είχατε κάποιο πρότυπο που σας επηρέασε στην επιλογή του επα�έλµατός σας;
Άννα Γκιώτη: Όχι δεν είχα κάποιο πρότυπο. Μου άρεσαν ιδιαίτερα τα µαθήµατα της  θεωρητικής κατεύθυνσης, ήµουν πιο 
καλή σε αυτά απ’ ότι στα ά�α και θεώρησα τότε ότι θα είχα καλύτερη επα�ελµατική αποκατάσταση, αν γινόµουν 
δικηγόρος και όχι φιλόλογος που µου άρεσε, επίσης, πάρα πολύ. Το σκέφτηκα καθαρά µε τη λογική.

Νεογράφηµα: Τι ρόλο έπαιξε η φοίτησή σας στο Αρσάκειο για το µέ�ον σας;
Άννα Γκιώτη: Πολύ σπουδαίο! Γιατί πέρασα πολύ ωραία χρόνια εδώ µε πολύ καλούς καθηγητές µε τους οποίους 
διατήρησα ουσιαστικές σχέσεις και αργότερα. Γι’ αυτό διάλεξα το Αρσάκειο ως σχολείο και για τον γιο µου, γιατί θεωρώ ότι 
είναι ένα πολύ καλό σχολείο που συγκεντρώνει πο�ά θετικά στοιχεία. Επίσης, µου αρέσει και η νοοτροπία της οικογένειας 
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και της παρέας που υιοθετεί και προβά�ει. 

Νεογράφηµα: Πότε νιώσατε τα πρώτα σκιρτήµατα της τέχνης και της κλίσης σας προς αυτή;
Άννα Γκιώτη: Από πολύ µικρή ζωγράφιζα, όταν δεν ήµουν πολύ χαρούµενη ή όταν ήµουν αγχωµένη (συχνά και στη 
διάρκεια του µαθήµατος), ενώ άκουγα τον καθηγητή. Θυµάµαι ότι κάναµε διάφορα ωραία µαθήµατα Εικαστικών στο 
Σχολείο µε την κυρία Μαραγκού και είχαµε δηµιουργήσει πολύ ενδιαφέροντα έργα και µε µελάνι και σε γυαλί και µε λάδια. 
Αναµφίβολα τα Εικαστικά ήταν το αγαπηµένο µου µάθηµα, απλώς ήταν λίγες ώρες, όπως, φαντάζοµαι, ακόµη είναι. 

Νεογράφηµα: Γιατί δεν ζωγραφίζετε σε χαρούµενες στιγµές σας;
Άννα Γκιώτη: Συνήθως σε χαρούµενες στιγµές είµαι πολύ ενθουσιασµένη για να κάτσω µέσα και να ζωγραφίσω. 
Ζωγραφίζω, όταν αισθάνοµαι στεναχωρηµένη και αγχωµένη. Έτσι, διατηρώ κάπως την ισορροπία µου και σκέφτοµαι την 
ώρα που ζωγραφίζω, ενώ ξεδιαλύνω κάποια συναισθήµατα και σκέψεις µου. Είναι περισσότερο µια ψυχοθεραπευτική 
διαδικασία, νοµίζω!

Νεογράφηµα: Ποια όνειρά σας πιστεύετε ότι δεν έχετε πραγµατοποιήσει;
Άννα Γκιώτη: Πάρα πο�ά. Νοµίζω ότι δεν έχω ταξιδέψει όσο θα ήθελα. Δεν χορταίνω γενικώς να γνωρίζω κόσµο και να ζω 
καινούργιες εµπειρίες, οπότε νιώθω ότι δεν έχω ολοκληρωθεί σε αυτόν τον τοµέα. 

Νεογράφηµα: Ποιον µεγάλο ζωγράφο θα θέλατε να έχετε γνωρίσει στη ζωή σας;
Άννα Γκιώτη: Ο Αυστριακός ζωγράφος Έγκον Σίλε µού αρέσει πολύ. 

Νεογράφηµα: Θεωρείτε ότι το Αρσάκειο συνέβαλε στην κα�ιέργεια της κα�ιτεχνικής σας κλίσης;
Άννα Γκιώτη: Σίγουρα το Αρσάκειο κα�ιέργησε την κλίση µου προς τη ζωγραφική και µε τις διάφορες τεχνικές που 
µάθαµε και µε τη γενικότερη παιδεία που έλαβα από το Σχολείο. Γιατί στη ζωγραφική, θεωρώ, δεν µετράει µόνο το να πάρεις 
ένα µολύβι και να ζωγραφίσεις, α�ά µετράνε όλες οι εµπειρίες και οι προσλαµβάνουσες που έχεις από όλα τα µαθήµατα, 
καθώς σε κα�ιεργούν σε διάφορους τοµείς. Νοµίζω πάντως ότι το Αρσάκειο είναι ένα σχολείο που αγαπάει ιδιαίτερα την 
Τέχνη, το θέατρο κυρίως τότε, όταν ήµουν µαθήτρια. Θυµάµαι ότι είχαµε ανεβάσει πο�ές παραστάσεις µε την κυρία 
Παπουτσάκη. Επίσης, είχαµε πάει και σε εκθέσεις ζωγραφικής µε τον κύριο Νευροκοπλή.

Νεογράφηµα: Πώς συνδυάζετε τη Νοµική µε την Τέχνη;
Άννα Γκιώτη: Στην αρχή µού ήταν πολύ δύσκολο να τα συνδυάσω, γιατί ένιωθα πάντα ότι είχα ένα απωθηµένο και ότι 
έπρεπε να πάω στη Σχολή Καλών Τεχνών. Αυτό µε δυσκόλεψε, όταν ξεκίνησα τη Νοµική –ειδικά τον πρώτο χρόνο. Στην 
πορεία, όµως, έµαθα να τα συνδυάζω, να ξεκλέβω πάντα λίγο χρόνο για να ζωγραφίζω είτε στο γραφείο, όταν δεν έχω 
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δουλειά, είτε και στο σπίτι. Βέβαια, δεν νοµίζω ότι είναι πλέον δύσκολη η ισορροπία για µένα. Νιώθω ότι πια µπορώ και το 
διαχειρίζοµαι. Όταν ξεκαθάρισα ότι δεν θα ασχοληθώ επα�ελµατικά µε τη ζωγραφική και καταστάλαξα, µπόρεσα να τα 
ισορροπήσω. Τώρα συµµετέχω σε οµαδικές εκθέσεις και σε γκαλερί, πουλάω και έργα, α�ά ξέρω ότι δεν είναι αυτό κατά 
βάση το επά�ελµά µου.  

Νεογράφηµα: Έχετε σπουδάσει ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών;
Άννα Γκιώτη: Όχι, έχω κάνει κάποια µαθήµατα για χρώµα σε κάποια κα�ιτεχνικά εργαστήρια, αφού τελείωσα τη Νοµική, 
α�ά δεν έδωσα ποτέ εξετάσεις για να µπω στη Σχολή Καλών Τεχνών. 

Νεογράφηµα: Ποιες τεχνικές ζωγραφικής προτιµάτε;
Άννα Γκιώτη: Κυρίως ζωγραφίζω µε µελάνι, µε µαρκαδοράκια, µε µολύβι, µε στυλό και µε χρώµατα ακρυλικά, όταν 
χρησιµοποιώ χρώµατα, α�ά και µε οτιδήποτε γενικώς.

Νεογράφηµα: Ποια είναι τα αγαπηµένα σας εργαλεία ζωγραφικής;
Άννα Γκιώτη: Προτιµώ τα µαρκαδοράκια και το πινέλο µε µελάνι.

Νεογράφηµα: Ποιοι είναι οι αγαπηµένοι σας πίνακες; Ποιους κα�ιτέχνες ξεχωρίζετε;
Άννα Γκιώτη: Μου αρέσει πολύ η «Κραυγή» του Μουνκ, ο Σίλε, όπως προανέφερα, ο Πικάσο, ο Βαν Γκονγκ, ενώ από τους 
Έ�ηνες ζωγράφους ξεχωρίζω το έργο των Ακριθάκη, Γκίκα, και Τσαρούχη. 

Νεογράφηµα: Έχετε αφιερώσει ποτέ κάποιον πίνακά σας σε κάποιον δικό σας άνθρωπο;
Άννα Γκιώτη: Έχω χαρίσει πο�ούς πίνακες σε φίλους µου. Επίσης, έχω κάνει µια προσωπογραφία που µου τη ζήτησαν, για 
έναν καθηγητή µου που τον αγαπούσα πολύ, α�ά δεν είναι το στυλ µου και γενικά δεν ζωγραφίζω πολύ συγκεκριµένα.

Νεογράφηµα: Ποιο είναι το αγαπηµένο σας θέµα στη ζωγραφική;
Άννα Γκιώτη: Συνδυάζω πο�ά θέµατα µαζί, κυρίως µε αφορούν τα συναισθήµατα, η µοναξιά στην πόλη, η καθηµερινότητα 
και ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να αποτυπώσω τα συναισθήµατα παρά να επικεντρωθώ σε ένα 
συγκεκριµένο θέµα. 

Νεογράφηµα: Στα έργα σας χρησιµοποιείτε χρώµατα για να εκφράσετε την ενα�αγή των συναισθηµάτων; 
Άννα Γκιώτη: Ζωγραφίζω κυρίως σε ασπρόµαυρο, µε µελάνι και σπάνια χρησιµοποιώ χρώµα.

Νεογράφηµα: Σας ευχαριστούµε πολύ που µοιραστήκατε µαζί µας τις κα�ιτεχνικές σας ανησυχίες και τους 
προβληµατισµούς σας. 
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Μπέθανι Χάµιλτον: η «Ηρωίδα του Μήνα» / Μάρτιος 2018
της Βασιλικής Μπούσιου (Γ2)
και της Ιφιγένειας Παναγιωτίδου (Γ2)

Την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 οι µαθητές του Σχολείου µας συγκεντρώθηκαν στο Θέατρο των Αρσακείων Σχολείων, για 
να εκλέξουν τον ήρωα/ηρωίδα τους για τον µήνα Μάρτιο. Την εκδήλωση οργάνωσαν και συντόνισαν τα προεδρεία των 
µαθητικών κοινοτήτων.

Η Ηρωίδα του µήνα

Το Α1 επέλεξε να προτείνει για ηρωίδα του µήνα την Χαβανέζα  
Μπέθανι Χάµιλτον. Η Χάµιλτον, εικοσοκτάχρονη σήµερα, είναι 
επα�ελµατίας σέρφερ (θαλάσσιας σανίδας). Ας µην ξεχνάµε πως 
η Χαβάη µε τα γιγάντια κύµατα του ωκεανού, αποτελεί την 
πατρίδα του θαλάσσιου σερφ.  Η Χάµιλτον το 2003 είχε ένα οικτρό 
ατύχηµα, όταν ένας καρχαρίας της έκοψε το αριστερό της χέρι. 
Αιµόφυρτη, η δεκατριάχρονη τότε, Χάµιλτον κατάφερε να 
κολυµπήσει ως την ακτή και να σωθεί τελικά, παρά την απώλεια 
του χεριού της. Δεν το έβαλε κάτω: συνέχισε το αθλητικό σερφ και 
εξελίχθηκε σε πρωταθλήτρια. Μάλιστα ενθάρρυνε και πο�ά 
παιδιά, µετά το τραυµατικό τσουνάµι που ακολούθησε τον σεισµό 
στη Φουκοσίµα τον Μάρτιο του 2011, να ξεπεράσουν τη φοβία 
τους µε το νερό και να επανέλθουν στη θάλασσα. Είναι 
παντρεµένη και έχει ένα παιδί.  
Η Χάµιλτον αναδείχτηκε από το σύνολο των µαθητών, µετά από 
ψηφοφορία δι’ανατάσεως χειρός, ως Ηρωίδα του Μήνα! Να 
σηµειωθεί πως το Α1 είναι το πρώτο τµήµα στην ιστορία του 
θεσµού, που πέτυχε δύο συνεχόµενες πρωτιές µε την προτάσεις 
του!

Η επιλογή του Α2 ήταν ένας αρχετυπικός ήρωας, ο βασιλιάς της 
Σπάρτης Λεωνίδας, ο υπερασπιστής των Θερµοπυλών, για τον 
οποίο διδάχθηκαν στο οικείο κεφάλαιο του µαθήµατος της 
Ιστορίας, λίγες µέρες πριν την παρουσίαση. Πέρα από τις 
κινηµατογραφικές διαστρεβλώσεις της εικόνας, των κινήτρων 
α�ά και του τρόπου µάχης του, ο Λεωνίδας -µας έπεισαν οι 
µαθητές του Α2- συνιστά αιώνιο πρότυπο ηρωισµού, φιλοπατρίας 
και απόλυτης αξιοπρέπειας και αίσθησης επιτέλεσης 
καθήκοντος.
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Η ηρωίδα του µήνα για το Α3 ήταν η Έµµελιν Πάνκχερστ, η οποία 
γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου 1858. Η Πάνκχερστ, Βρετανίδα 
πολιτική ακτιβίστρια και ηγέτιδα του βρετανικού κινήµατος 
Σουφραζετών, συνέβαλε πολύ στο να αποκτήσουν οι γυναίκες 
δικαίωµα ψήφου. Η πολιτική της ενεργοποίηση άρχισε σε ηλικία 
µόλις 14 ετών. Ίδρυσε και συµµετείχε ενεργά στο Women's 
Franchise League, η οποία υπεράσπιζε αδιακρίτως παντρεµένες 
α�ά και ανύπαντρες γυναίκες. Μετά τη διάλυση της οργάνωσης, 
προσπάθησε να ενταχθεί στο Ανεξάρτητο Εργατικό Κόµµα, στο 
οποίο αρχικά δεν έγινε δεκτή. Αργότερα, την ηγεσία του 
κινήµατος των Σουφραζετών ανέλαβε η µεγάλη κόρη της Αντέλα. 
Με τον ερχοµό του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου (1914), η 
Πάνκχερστ σταµάτησε τις επιθετικές πρακτικές της και 
ξεκίνησε να στηρίζει τη βρετανική κυβέρνηση για να αντέξει στη 
γερµανική απειλή. Οργάνωσε τις γυναίκες, ώστε να βοηθήσουν 
στη βιοµηχανική παραγωγή και ενθάρρυνε νέους άντρες να 
πολεµήσουν. Ως αποτέλεσµα της δράσης της το 1918 ψηφίστηκε 
νόµος ότι όλοι οι άνδρες άνω των 21 ετών και οι γυναίκες άνω 
των 30 θα έχουν δικαίωµα ψήφου. Στις 14 Ιουνίου του 1928, 
απεβίωσε, λίγες εβδοµάδες πριν ψηφιστεί νόµος ότι πλέον όλες 
οι γυναίκες άνω των 21 ετών έχουν δικαίωµα ψήφου. Δύο χρόνια 
µετά το θάνατο της, τιµήθηκε µε προτοµή στο Λονδίνο, στο 
πάρκο Victoria Tower Gardens.

Το Β1 επέλεξε µια γοητευτική φυσιογνωµία των αναγνωσµάτων 
των παιδιών α�ά και αυτών που θέλουν να διατηρούν ζωντανή 
την παιδικότητα: τον «Μικρό Πρίγκιπα», πρωταγωνιστή του 
οµώνυµου µυθιστορήµατος του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. 
Από το 1943 που γράφτηκε ο «Μικρός Πρίγκιπας», ενέπνευσε, 
συγκίνησε και δίδαξε εκατοµµύρια µικρά και µεγάλα παιδιά 
και αποτέλεσε έναν από τους σηµαντικότερους λογοτεχνικούς 
ήρωες του 20ου αιώνα. Ο Μικρός Πρίγκιπας ταξιδεύει το 
σύµπαν για να γνωρίσει τον άνθρωπο και την αγάπη, τον 
προσωπικό δρόµο της γνώσης και την ουσία της φιλίας. Με 
αφορµή το απόσπασµα της συνάντησης του Μικρού Πρίγκιπα 
µε την αλεπού, που διδάσκεται στη Λογοτεχνία της  Β΄ 
Γυµνασίου, οι µαθήτριες του Β1 κατέθεσαν τη γνώση και τα 
συναισθήµατά τους από τη γνωριµία τους µε τον «Μικρό 
Πρίγκιπα».

Έναν πολύ πρωτότυπο “ήρωα” παρουσίασε το Β2: το 
θωρηκτό «Αβέρωφ», το οποίο σίγουρα φιλοξένησε στο 
κατάστρωµά του πο�ούς επώνυµους και ανώνυµους 
ήρωες… Από το 1910 που καθελκύστηκε, έως και τον Β΄ 
Παγκόσµιο πόλεµο στον οποίο και έλαβε µέρος, το 
θωρηκτό «Αβέρωφ» βρέθηκε πάντα στην πρώτη γραµµή 
των αγώνων της πατρίδας µας για ελευθερία και 
αξιοπρέπεια. Πρωταγωνιστικός ο ρόλος του στους 
Βαλκανικούς πολέµους, στους οποίους κατατρόπωσε τον 
τουρκικό στόλο. Είναι το ε�ηνικό εκείνο πλοίο που 
αντίκρισε την Αγια-Σοφιά, το 1919. Τον προηγούµενο 
Οκτώβριο του 2017 επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη και 
δέχτηκε περισσότερους από 125.000 επισκέπτες!

Η Κατερίνα Στεφανίδη, πρόταση του Β3, είναι µια 
αθλήτρια πρότυπο. Η καλύτερη επικοντίστρια αυτή τη 
στιγµή στον παγκόσµιο στίβο, χρυσή ολυµπιονίκης στο 
Ρίο (2016), πρωταθλήτρια Ευρώπης (Άµστερνταµ 2016) 
και κόσµου (Λονδίνο 2017), αναδείχτηκε «αθλήτρια της 
χρονιάς» για το 2017 στην Ευρώπη, όντας η πρώτη και 
µόνη Ε�ηνίδα που αξιώθηκε ανάλογης τιµής. Η 
Στεφανίδη από τη νεανική της ηλικία προσηλώθηκε 
στον αθλητισµό και αξιοποίησε το ταλέντο της. Είναι 
κάτοχος του πανε�ηνίου ρεκόρ επί κοντώ στον ανοιχτό 
στίβο µε 4,91µ (µιας από τις υψηλότερες επιδόσεις 
παγκοσµίως όλων των εποχών) και προσφάτως (3 
Μαρτίου 2018) κατέκτησε το χάλκινο µετά�ιο στο 
παγκόσµιο πρωτάθληµα κλειστού στίβου στο 
Μπέρµιγχαµ της Α�λίας. Η Στεφανίδη, πάντα 
χαµογελαστή και ευπροσήγορη, ανοίγει τον δρόµο για 
τον στίβο σε όλα τα νέα παιδιά, κορίτσια και αγόρια.
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Χρέωση της πλαστικής 
σακούλας: έφτασε το µέτρο και 
στη χώρα µας!
της Κοραλίας Αλµπάνη (Γ1)

Η βίαιη και ανεξέλεγκτη επέµβαση του ανθρώπου στο φυσικό 
περιβά�ον οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στην 
ολοκληρωτική καταστροφή του. Φαινόµενα όπως η τρύπα του 
όζοντος, η θερµοκρασία του πλανήτη που αυξάνεται 
απειλητικά, η µόλυνση των θαλασσών που µολύνονται 
καθηµερινά από την απερίσκεπτη ρήψη αποβλήτων και 
σκουπιδιών, η ρύπανση του εισπνεόµενου αέρα, όλα αυτά µαζί 
συνηγορούν στην οδυνηρή διαπίστωση ότι είναι 
ανεπανόρθωτη η καταστροφή του περιβά�οντος.
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσο καταστροφικές είναι οι 
πλαστικές σακούλες; Ένα στα δύο απορρίµµατα στον βυθό της 
θάλασσας στην Ε�άδα είναι πλαστικές σακούλες. Ένα στα 
τέσσερα ψάρια ανοιχτής θαλάσσης µπορεί να περιέχει 
µικροπλαστικά. Σύµφωνα µε έρευνες, έως το 2050 θα 
υπάρχουν πιο πο�ά πλαστικά στη θάλασσα παρά ψάρια.
Το 2018 λοιπόν ήρθε ένας νέος νόµος στην Ε�άδα, που αφορά 
στη χρήση των πλαστικών σακουλών. Πρόκειται για ένα 
πρόβληµα που έχει ήδη αντιµετωπιστεί από πο�ές 
Ευρωπαϊκές χώρες. Ήδη η Ο�ανδία και η Ιρλανδία έχουν 
επιβάλει τέλος ύψους 0,25 και 0,22 ευρώ αντίστοιχα. Σκοπός 
του µέτρου είναι η µείωση της χρήσης της πλαστικής 
σακούλας. Για τον ίδιο λόγο από εδώ και στο εξής στη χώρα µας 
η πλαστική σακούλα θα χρεώνεται µε 0,04 ευρώ σε όλα τα 
καταστήµατα. Υπάρχουν και χώρες, όπως η Γα�ία και η 
Ιταλία, που έχουν ήδη απαγορεύσει τη χρήση πλαστικής 
σακούλας µεταφοράς (παγκοσµίως, είναι περισσότερες από 35 
χώρες).
  Από τις πρώτες µέρες κιόλας, οι αντιδράσεις των 
Ε�ήνων ήταν έντονες. Το γεγονός αυτό πρέπει να µας λυπεί 
ιδιαίτερα, καθώς αποδεικνύει την έ�ειψη οικολογικής 
συνείδησης των περισσότερων Ε�ήνων. Χιλιάδες Έ�ηνες, όχι 
µόνο διαµαρτυρήθηκαν, α�ά βγήκαν να κάνουν τα παράπονά 
τους δηµοσίως στα ΜΜΕ. Κανείς από αυτούς δεν είδε τον νέο 
αυτό νόµο ως κάτι που θα ωφελήσει µε�οντικά το περιβά�ον, 
δηλαδή τον χώρο όπου θα ζήσουν τα παιδιά και τα ε�όνια 
τους, παρά µόνο ως µία «άσκοπη» ακόµη οικονοµική 
επιβάρυνση.
Κατά τη δική µου άποψη, η εφαρµογή του νόµου είναι µια 
πολύ καλή πράξη της κυβέρνησης, που µπορεί να άργησε α�ά 
τουλάχιστον έγινε. Το σίγουρο είναι πως αυτός ο νόµος πρέπει 
να θεσπιστεί και στις υπόλοιπες εναποµένουσες χώρες. Η 
πλαστική σακούλα έχει καταστροφικές επιπτώσεις και γι’ αυτό 
πρέπει όλοι µας να φροντίσουµε για την εξάλειψη της 
παρουσίας και της άσκοπης χρήσης της.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
κοντινά και µακρινά 
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      Βιβλίο

«΄Εχω πάντα Δικαίωµα»*
της Μαριάννας Γρατσία (Α1)

Η έκδοση αυτή περιλαµβάνει δέκα διηγήµατα από γνωστούς 
Έ�ηνες και Ε�ηνίδες συ�ραφείς, που αναφέρονται στην 
καταπάτηση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, και κυρίως 
αυτών των παιδιών, παλιότερα α�ά και στις µέρες µας. Τα 
παιδιά-πρωταγωνιστές των ιστοριών του βιβλίου είναι κυρίως 
πρόσφυγες από ά�ες χώρες που βιώνουν άσχηµες εµπειρίες 
και τα δικαιώµατά τους καταπατούνται . Δικαιώµατα όπως το 
να µην εργάζονται, να µην πέφτουν θύµατα εκµετά�ευσης, να 
ζουν ειρηνικά στην πατρίδα τους χωρίς να βιώνουν πολέµους 
και -πάνω απ’ όλα- το δικαίωµά τους στην εκπαίδευση, δεν 
είναι καθόλου δεδοµένα. Τα παιδιά των διηγηµάτων µας, µε τη 
βοήθεια ανθρώπων που τα σέβονται, α�ά και ξεπερνώντας τα 
ίδια µε αυτοπεποίθηση τις δυνατότητες της ηλικίας τους, 
καταφέρνουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους, είτε αυτές 
είναι αρρώστιες που τα κρατάνε πίσω, είτε είναι η προσφυγιά, 
είτε είναι η φτώχεια ή η ανεργία των γονέων τους, είτε η 
ορφάνια. Οι καταπατήσεις των δικαιωµάτων του παιδιού 
περιγράφονται σε καθηµερινές συνθήκες, και µέσα από τα 
µικρά α�ά σηµαντικά αυτά διηγήµατα, µαθαίνουµε ότι σε 
ά�ες χώρες, α�ά και στη δική µας, οικογένειες και παιδιά 
περνάνε δύσκολες καταστάσεις.

Κάθε ιστορία αυτού του βιβλίου είναι διαφορετική, µα όλες 
τους εκπέµπουν το ίδιο µήνυµα και παρόµοια συναισθήµατα. 
Η συµπόνια κι ο σεβασµός που νιώθουµε για αυτούς τους 
πρωταγωνιστές, όποια ηλικία κι αν έχουν, είναι τα κυριότερα 
από αυτά, µιας και όλα όσα ζουν είναι άσχηµα και 
βασανιστικά. Στα διηγήµατα αυτά συναντούµε και παιδιά που 
αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα υγείας.  Εγώ, πάντως, 
ένιωθα ανάµεικτα συναισθήµατα, διαβάζοντας τις ιστορίες του 
βιβλίου αυτού. Κατά τη γνώµη µου, για να νιώσεις έντονα 
συναισθήµατα, χρειάζεται να βάλεις στη θέση του 
πρωταγωνιστή τον εαυτό σου, να ενωθείς µε αυτόν και να 
βιώσεις ό,τι ζει εκείνος. Μόνο τότε τον καταλαβαίνεις και 
αγωνίζεσαι µαζί του. 

Η κάθε ιστορία µού άρεσε για διαφορετικούς λόγους, µα µία 
µε έκανε να καταλάβω περισσότερο από τις ά�ες ότι όλοι οι 
άνθρωποι δεν έχουν στη ζωή τους τόση τύχη όση εµείς. Η 
ιστορία αυτή µιλούσε για ένα κορίτσι ορφανό, που η ζωή του 
ήταν γεµάτη δυσκολίες και βάσανα. Την είχανε βρει και την 
προστάτευαν σε έναν σύ�ογο µιας πόλης. Μέχρι που µια 
µέρα, που θα έκαναν µια εκποµπή στον σύ�ογο, της ζήτησαν 
να τραγουδήσει, µιας και τραγουδούσε πολύ καλά, και να πει 
την ιστορία της αναλυτικά, χωρίς όµως η ίδια να το θέλει αυτό. 
Έτσι την ώρα των γυρισµάτων, το κορίτσι φώναξε πως ήταν 
δικαίωµά της να τραγουδάει όποτε εκείνη ήθελε, όχι όποτε 
ήθελαν οι ά�οι, και έφυγε µακριά από εκεί. Η ιστορία αυτή 
µου άρεσε ιδιαίτερα, γιατί δεν πρέπει να παραβιάζονται τα 
δικαιώµατα κανενός, ακόµη κι αν αυτή η παραβίαση φαίνεται 

ανώδυνη. Αν όµως αντιλαµβάνεσαι πως τα δικαιώµατά 
σου καταπατούνται ή πάνε να καταπατηθούν, πρέπει να 
τα υποστηρίζεις µε θάρρος και όχι να το δέχεσαι 
αναντίρρητα.

Από το βιβλίο αυτό συνειδητοποίησα πως πο�ά 
άσχηµα πράγµατα γίνονται στον κόσµο µας και πο�ές 
φορές και στην ίδια µας τη χώρα. Καλό λοιπόν θα είναι 
να βοηθάµε αυτούς που έχουν ανάγκη, γιατί δεν ξέρουµε 
τι έχουν περάσει όλοι αυτοί... Επίσης, να 
υπερασπιζόµαστε τα δικαιώµατα όλων, ανεξαιρέτως 
καταγωγής, χρώµατος, τόπου, ηλικίας ή θρησκείας.

* ΄Εχω πάντα Δικαίωµα, Συ�ογικό έργο των  Φ. Βακάλη, Α. 
Βαρε�ά, Γ. Σουρέλη, Ε. Δικαίου, Β. Ηλιόπουλος, Σ. 
Μαντούβαλου, Λ. Πέτροβιτς, Ε. Πριόβολου, Ν. Σακκά και Λ. 
Ψαραύτη, Εκδόσεις Έναστρον και Ε�ηνική Εθνική Επιτροπή 
UNICEF, Αθήνα 2013, σ.112 
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«Η Γιαγιά µου» της Φετχιέ Τσετίν *
της Άννας Τσαλιγοπούλου (Β3)

Η Φετχιέ Τσετίν είναι δικηγόρος, ακτιβίστρια ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και συ�ραφέας.  Υπήρξε µέλος του Συµβουλίου 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα του Δικηγορικού Συ�όγου της 
Κωνσταντινούπολης και εκπρόσωπος τύπου της Επιτροπής 
Εργασίας για τα Δικαιώµατα των Μειονοτήτων του ίδιου 
Συ�όγου.

Το βιβλίο έχει πρωταγωνίστρια την Αρµένισσα γιαγιά της 
συ�ραφέως. Η ιστορία αρχίζει µε τον θάνατο και την κηδεία 
της γιαγιάς. Μετά από µια σειρά γεγονότων, το µυστικό της 
οικογένειας αποκαλύπτεται: η γιαγιά δεν ήταν Τουρκάλα και το 
πραγµατικό της όνοµα ήταν το αρµένικο «Χερανούς» και όχι το 
τουρκικό «Σεχέρ». Μέσα από τα µάτια της ε�ονής 
παρουσιάζεται η ζωή της γιαγιάς και οι συνήθειές της. 
Συνήθειες που φαίνονταν περίεργες στην ε�ονή Φετχιέ, όταν 
ήταν µικρή, α�ά µεγαλώνοντας και συνδέοντας τα κοµµάτια 
µε το παζλ της ζωής τής γιαγιάς της, άρχισε να βρίσκει τη 
λογική τους. 

Επίσης ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η αφήγηση της 
γενοκτονίας των Αρµενίων (1915) και η περιγραφή των 
αγριοτήτων των Νεότουρκων του Κεµάλ σε βάρος των 
ανυποψίαστων Αρµενίων. Όταν η γιαγιά αντιλαµβάνεται να 
πλησιάζει το τέλος της, αποκαλύπτει στην ε�ονή της την 
ύπαρξη ά�ων συ�ενών στην Αµερική και της ζητά να τους 
βρει και να τους ενηµερώσει. Θα προλάβει η Φετχιέ να 
πραγµατοποιήσει αυτήν την τελευταία επιθυµία της γιαγιάς 
της; 

Σας προτείνω το συγκεκριµένο βιβλίο, γιατί µας 
αποκαλύπτει γεγονότα που δεν γνωρίζαµε ή που απλώς είχαµε 
ακουστά. Και µην ξεχνάµε: τα βιβλιοστάσια του σχολείου µας 
είναι γεµάτα βιβλία µε θέµατα που µπορεί να µας απασχολούν 
και να µας προκαλούν το ενδιαφέρον. Βιβλία που µας καλούν 
να ανακαλύψουµε τον κόσµο και τον εαυτό µας. 

* Φετχιέ Τσετίν: Η Γιαγιά µου, µετάφραση Φραγκώ Καράογλαν, 
σ. 184, εκδόσεις Πατάκη, 2016 
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Αόρατη Κλωστή / Phantom Thread
του Άρη Καπελάνου (Β1)

Η νέα και πιο παράξενη ταινία από τον πειραµατικό σκηνοθέτη Πωλ Τόµας Άντερσον αφηγείται την ιστορία ενός σχεδιαστή 
µόδας υψηλής ραπτικής, του Ρέινολντς Γούντκοκ, στο Λονδίνο της δεκαετίας του 1950, ο οποίος ερωτεύεται την Άλµα, µία 
απλή σερβιτόρα. Παρόλο που η ίδια έχει χαµηλή αυτοπεποίθηση, ο Ρέινολντς πιστεύει πως έχει τον τέλειο σωµατότυπο, κάτι 
που κολακεύει την  Άλµα, ενώ ταυτόχρονα βοηθά και τον Ρέινολντς µε τον σχεδιασµό ρούχων. Η πλοκή εξερευνά θέµατα 
αγάπης, προδοσίας, πάθους και εκδίκησης, καθώς το ζευγάρι προσπαθεί να συµβιβαστεί µε τις διαφορές που διαπιστώνει 
ο ένας στον ά�ο, σε µία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς.

Η ταινία αυτή σχεδόν α�ίζει την τελειότητα σε πο�ούς τοµείς, ένας από τους οποίους είναι η ηθοποιία. Ας ξεκινήσουµε 
από εκεί. Η Βίκη Κριπς είναι υπέροχη στον ρόλο της Άλµα, δίνοντάς της ένα σηµαντικό στοιχείο ανθρωπιάς, το οποίο 
ανέβασε τον χαρακτήρα της στα ύψη. Ακόµα, βρήκα την ιστορία συγκινητική και ταυτόχρονα τραγική. Μια ιστορία, στην 
οποία η Άλµα προσπαθεί να αγαπήσει τον Ρέινολντς µε τον δικό της τρόπο, και να λάβει αντίστοιχα κι αυτή την ίδια αγάπη 
από αυτόν, ενώ ο Ρέινολντς θέλει απλώς να διατηρήσει την κανονική, αυστηρή του ρουτίνα, η οποία µοιάζει αρκετά µε µία 
παρτίδα σκάκι: όλα τα πιόνια είναι σε συγκεκριµένες θέσεις και κινούνται ακριβώς όπως θέλει αυτός, µέχρι να τελειώσει 
το παιχνίδι και να ξεκινήσει πάλι απ’ την αρχή. Μια απρόσµενη α�αγή στο πρόγραµµά του είναι σαν µια ήττα στο σκάκι. 
Το ίδιο εξαιρετική είναι και η Λέσλι Μάνβιλ στο ρόλο της Σύριλ Γούντκοκ, της αδερφής του Ρέινολντς. Έχει το θάρρος να 
αντιµιλήσει στον Ρέινολντς και να τον κρίνει για τα λάθη του, φέρνοντάς τον έτσι σε δύσκολη θέση, ενώ τον στηρίζει στις 
δυσκολίες του, έχοντας συνηθίσει, βέβαια, την αυστηρή καθηµερινή ρουτίνα του.

Ο πραγµατικός αστέρας της ταινίας είναι, όµως, ο Ντάνιελ-Νταίη Λούις στον ρόλο του Ρέινολντς. Με εφτά υποψηφιότητες 
για βραβείο Όσκαρ, ο Ντάνιελ-Νταίη Λούις είναι ο µοναδικός ηθοποιός µε τρία Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου, τα οποία τα αξίζει 
και µε το παραπάνω. Πραγµατικά µεταµορφώνεται στον χαρακτήρα που υποδύεται και γίνεται αγνώριστος. Αυτή η 
ερµηνεία του δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς είναι πιθανότατα η καλύτερη του µέχρι στιγµής, και µά�ον η τελευταία του, 
αφού, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος, βγαίνει στη σύνταξη. Δίνει µία από τις καλύτερες, αν όχι την καλύτερη ερµηνεία της 
καριέρας του, και µία ερµηνεία η οποία θα αναγνωρίζεται στο µέ�ον ως µία από τις σπουδαιότερες όλων των εποχών. Η 
κάθε κίνηση στα δάχτυλά του, το κάθε χαµόγελο που δείχνει, η κάθε φλέβα που σφί�εται στον λαιµό του σχηµατίζουν µία 
τέλεια αρµονία για την τέλεια ερµηνεία.  Μία ερµηνεία τόσο δυνατή, συγκινητική και ειλικρινή, που έκανε έµενα και το 
υπόλοιπο κοινό στο σινεµά να µείνουµε άφωνοι.

     Κινηµατογράφος



Το Β1 επέλεξε µια γοητευτική φυσιογνωµία των αναγνωσµάτων 
των παιδιών α�ά και αυτών που θέλουν να διατηρούν ζωντανή 
την παιδικότητα: τον «Μικρό Πρίγκιπα», πρωταγωνιστή του 
οµώνυµου µυθιστορήµατος του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. 
Από το 1943 που γράφτηκε ο «Μικρός Πρίγκιπας», ενέπνευσε, 
συγκίνησε και δίδαξε εκατοµµύρια µικρά και µεγάλα παιδιά 
και αποτέλεσε έναν από τους σηµαντικότερους λογοτεχνικούς 
ήρωες του 20ου αιώνα. Ο Μικρός Πρίγκιπας ταξιδεύει το 
σύµπαν για να γνωρίσει τον άνθρωπο και την αγάπη, τον 
προσωπικό δρόµο της γνώσης και την ουσία της φιλίας. Με 
αφορµή το απόσπασµα της συνάντησης του Μικρού Πρίγκιπα 
µε την αλεπού, που διδάσκεται στη Λογοτεχνία της  Β΄ 
Γυµνασίου, οι µαθήτριες του Β1 κατέθεσαν τη γνώση και τα 
συναισθήµατά τους από τη γνωριµία τους µε τον «Μικρό 
Πρίγκιπα».
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Εκτός από την ηθοποιία, η σκηνοθεσία του Πωλ Τόµας Άντερσον, σε συνδυασµό µε το εκπληκτικό του σενάριο, είναι, 
επίσης, εξαιρετική. Η αβάν-γκαρντ φύση της σκηνοθεσίας του αναδεικνύεται ακόµα περισσότερο σε αυτό το έργο, καθώς 
παίρνει ριψοκίνδυνες αποφάσεις για την πορεία της πλοκής και ανατρέπει τις προσδοκίες του κοινού.  Επιπροσθέτως, ο 
Πωλ Τόµας Άντερσον επικεντρώνεται περισσότερο στους χαρακτήρες και την ανάπτυξή τους, καθώς προχωρά η πλοκή, 
πράγµα το οποίο είναι εµφανές και στις προηγούµενες παραγωγές του. Τέλος, έχει γίνει αρκετά γνωστό το γεγονός ότι ο 
Άντερσον δεν είχε προσλάβει κινηµατογραφιστή για τη φωτογραφία της ταινίας, α�ά τη χειρίστηκε µόνος του, κάτι που 
είναι αξιοσηµείωτο, καθώς τα πλάνα της ταινίας έχουν υπέροχο φωτισµό, σύνθεση και χρώµατα.

Αξιοσηµείωτες είναι, επίσης, οι τεχνικές πτυχές της ταινίας. Όπως ανέφερα και πριν, η φωτογραφία είναι πανέµορφη και 
στηρίζεται στα φανταστικά σκηνικά, στις εξωπραγµατικές τοποθεσίες και στα υπέροχα κοστούµια. Επίσης, η µουσική 
υπόκρουση από τον Τζόνι Γκρίνγουντ είναι θεϊκή, προσδίδοντας µία αίσθηση ροµαντισµού και κλασικισµού. Επιπλέον, το 
σενάριο του έργου -αν και ίσως θα είναι λίγο αργό για τα γούστα µερικών- προκαλεί τη σκέψη του θεατή µέσω πο�ών 
συµβολικών εικόνων, οι οποίες καταλήγουν σε ένα συγκλονιστικό, συγκινητικό, ροµαντικό και  απροσδόκητο φινάλε. Η 
«Αόρατη Κλωστή» υπερέβη τις προσδοκίες µου και µε άφησε µε ανοιχτό το στόµα! Εποµένως, καθώς δε βρήκα κανένα 
σφάλµα που να επηρέασε αρνητικά την εµπειρία µου, αν την βαθµολογούσα από το ένα έως το δέκα, θα ήµουν 
υποχρεωµένος να τη βαθµολογήσω µε τον τέλειο βαθµό του δέκα στα δέκα! Θα τη σύστηνα σε όλους, ιδιαίτερα σε 
φανατικούς του κινηµατογράφου, των δραµατικών ιστοριών και σε οποιονδήποτε θέλει να προκληθεί η σκέψη του µέσα 
από την τέχνη.
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Η συναρπαστική Ευρωλίγκα των εκπλήξεων  
του Γιώργου Αντωνίου (Α1)

 Πλησιάζουµε στο τέλος της πρώτης φάσης της φετινής Ευρωλίγκα (Euroleague) του µπάσκετ -δεύτερης µε τη νέα της 
µορφή των δεκαέξι οµάδων και των τριάντα αγωνιστικών της πρώτης φάσης- και µέχρι στιγµής  έχει διαµορφωθεί  µία 
εικόνα  για τις οχτώ καλύτερες οµάδες: αδιαµφισβήτητα στην οχτάδα έχουν περάσει η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η Φενέρ Μπαξέ, ο 
Ολυµπιακός, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Παναθηναϊκός, η Χίµκι Μόσχας και για την όγδοη θέση θα 
παλέψουν η Μακάµπι και η Μπασκόνια από την ισπανική Βιτόρια.  

Μέχρι στιγµής η Ευρωλίγκα µάς προσέφερε σηµαντικές εκπλήξεις, όπως η Ζαλγκίρις Κάουνας του Σάρας 
Γιασικεβίτσιους, του πρώην  παίκτη της Μπαρτσελόνα και του Παναθηναϊκού, ο όποιος τα τελευταία χρόνια ασχολείται µε 
την προπονητική  και προπονεί την οµάδα της πατρίδας του, της Λιθουανίας. Η Ζαλγκίρις τα τελευταία χρόνια µάς έχει  
συνηθίσει σε πολύ µέτριες εµφανίσεις στην Ευρωλίγκα, α�ά φέτος έκανε την έκπληξη, καθώς είχε έναν εντυπωσιακό 
πρώτο γύρο, κατακτώντας την τέταρτη θέση στην κατάταξη, και πετυχαίνοντας νίκες µε πολύ δύσκολες οµάδες, όπως ο 
Παναθηναϊκός, ο Ολυµπιακός και η Φενέρ Μπαξέ µέσα στην Τουρκία. Ο παίκτης αποκάλυψη της Ζαλγκίρις είναι ο Κέβιν 
Πάνγκος. 

Επίσης µια ά�η, αρνητική αυτή τη φορά, έκπληξη του φετινού πρώτου γύρου της Ευρωλίγκα  ήταν  η Ανατολού  Εφές, η 
οποία πέρυσι είχε φτάσει µέχρι το πέµπτο παιχνίδι των πλέι οφ µε τον Ολυµπιακό.  Σε αντίθεση, φέτος η ευρωπαϊκή της 
πορεία στον πρώτο γύρο ήταν πολύ κακή, καθώς βρέθηκε τελευταία στον βαθµολογικό πίνακα και ά�αξε και προπονητή, 
διακόπτοντας τη συνεργασία της µε τον Ζέλιµιρ Περάσοβιτς, λόγω των πο�ών ηττών. Την οµάδα ανάλαβε ο Έργκιν Αταµάν, 
ο οποίος δεν τα πήγε καλυτέρα από τον προκάτοχό του, καθώς οι ήττες συνεχίστηκαν.

  Στη φετινή Ευρωλίγκα γνωρίσαµε -ή, για να είµαστε πιο ακριβείς, ξαναείδαµε- κάποιες οµάδες όπως η Χίµκι Μόσχας, η 
όποια συµµετείχε τελευταία φορά την σεζόν 2014 -2015. Επίσης, στη φετινή Χίµκι είδαµε και έναν εξαιρετικό Έ�ηνα 
προπονητή,  τον Γιώργο Μπαρτζώκα,  ο όποιος ήταν ο πρώτος Έ�ηνας που κατέκτησε τον τίτλο της Ευρωλίγκα το 2013 µε 
τον Ολυµπιακό. Μια ά�η οµάδα που ξαναείδαµε φέτος είναι η Ουνικάχα Μαλάγα, η όποια εµφανίστηκε τελευταία φορά 
στη διοργάνωση του 2014-15 και προπονητής της είναι ο Ισπανός  Χουάν Πλάθα.  Τέλος, η  τελευταία οµάδα η όποια είχε να 
συµµετάσχει καιρό στη διοργάνωση είναι η Βαλένθια, που τελευταία φορά συµµετείχε τη σεζόν 2010-11 και προπονητής της 
είναι ο Τσους Βιντορέτα.

Ευχόµαστε καλή επιτυχία στις δύο ε�ηνικές οµάδες στη δύσκολη συνέχεια της Ευρωλίγκα. Μακάρι µία από τις δύο να 
κατακτήσει το κύπε�ο στο φετινό φάιναλ φορ του Βελιγραδίου. 

     Αθλητικές Εµπνέυσεις
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Σύντοµη ιστορία των Ολυµπιακών Αγώνων
του Κωνσταντίνου Δηµογιάννη (Α1)

Στο µάθηµα της Ιστορίας Α΄ Γυµνασίου αναφερθήκαµε στους πανε�ήνιους δεσµούς, 
στους θεσµούς  που συγκροτούσαν την κοινότητα των αρχαίων Ε�ήνων, οι οποίοι, ως 
γνωστόν, ήταν πολυδιασπασµένοι σε πόλεις-κράτη. Ένας από αυτούς τους θεσµούς 
ήταν και οι πανε�ήνιοι αθλητικοί αγώνες. Οι πιο σηµαντικοί από αυτούς ήταν οι 
Ολυµπιακοί Αγώνες.  Οι Ολυµπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν στην Ολυµπία από την οποία 
πήραν και το όνοµά τους.

 Το καλοκαίρι του 776 π.Χ. έγιναν οι πρώτοι Ολυµπιακοί αγώνες. Οι αγώνες αυτοί 
διεξάγονταν κάθε τέσσερα χρόνια και οι συµµετέχοντες κατάγονταν από όλες τις 
πόλεις του ε�ηνικού κόσµου, τόσο της µητροπολιτικής Ε�άδας όσο και των αποικιών 
της. Αρχικά υπήρχε µοναχά ένα άθληµα, το «στάδιον» (περίπου 192 µέτρα). Αργότερα 
κατά την 14η Ολυµπιάδα προστέθηκε ο «δίαυλος» και κατά την 15η ο «δόλιχος», ενώ η 
18η διευρύνεται µε το «πένταθλο» και την «πάλη». Είκοσι περίπου χρόνια µετά, στην 23
η Ολυµπιάδα, προστέθηκε η «πυγµή» και στην 25η οι «ιπποδροµίες». 

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες συνεχίστηκαν µέχρι το 393 µ.Χ., χάνοντας, όµως, πολύ από το 
κύρος και τις αξίες τους. Τότε ο Ρωµαίος αυτοκράτορας Θεοδόσιος αποφάσισε να τους 
απαγορεύσει, όπως και πο�ές ά�ες εκδηλώσεις του ειδωλολατρικού, ή α�ιώς του 
«εθνικού», κόσµου. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, το 1894, ο Γά�ος βαρόνος Πιέρ ντε Κουµπερτέν και ο 
Δηµήτριος Βικέλας αποφάσισαν την αναβίωση των Ολυµπιακών Αγώνων. Οι 
Ολυµπιακοί Αγώνες από το 1896 και µετά, τελούνται συνέχεια κάθε τέσσερα χρόνια µε 
εξαίρεση τα χρόνια των δύο παγκοσµίων πολέµων. Το 1924 άρχισαν να 
πραγµατοποιούνται και οι Χειµερινοί Ολυµπιακοί. 
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Malala Yousafzai: A passionate activist for women's rights for 
education
All 3rd year Junior High School students worked in their English classes on human rights and equal opportuni-
ties in education for both children and women through their participation in the 6th Panarsakeiako Conference. 
They used as a springboard the personal story of Malala Yousafzai, the teenager from Pakistan who defied the 
Taliban and put her life at risk in defending her right to education. After conducting online research, reading 
extracts from Malala's books and watching her interviews and videos, four of our students Elizabeth Sfika, Apos-
tolos Vekopoulos, George Velitskakis and George Spyridis, were so inspired that they wrote the following poems. 
In addition, Rania Spyropoulou made Malala's beautiful portrait.

"Break the chains"
by Elizabeth Sfika (Γ3)

Education for most is a given fact,
You don’t even have to act,
You can easily get it online,
But often narrow-minded people undermine.
No education for all
Equality is in a downfall.
But who fought hard in Pakistan
And stood up to the beast called “Taliban”?

MALALA DID

Many years ago none of the girls could go
to the familiar place you all know.
Many of you don’t think it’s cool,
but some of you do like school.
That was a big issue in the past,
but now girls can go to school at last.
Women have won a lot of fights,
on their way to equal rights.
All girls have realized
and strongly emphasized
the need to equalize.

MALALA DID

All deserve equal chances to education
and fair means for a bright future escalation.
There are places where all this is not true
but their future depends on YOU.
Raise your voices till they’re heard
cause it still matters to those hurt.
Help the girls go to school
Help them live their lives to the full.

MALALA DID.

"Make the call"
by  Apostolos Vekopoulos (Γ1), 
George Velitskakis, (Γ1),
and George Spyridis (Γ3)

Malala is her name.
She cheated life as if it was a game.
When attacked by inequality’s blade,
whilst she was not the one to blame.

From the ashes reincarnated
“Lighten up” she stated.
Education is not to be neglected.

The rights of girls stand tall
up the justice’s high wall.
It’s time for us to make the call.

She drew a smile in every face
rejecting bias for every race.
And thus she left her trace.

Your voice lit up a sparkling fire.
Your words are always to inspire
although your life might have been dire.

Save our children, save our rights,
respect Malala’s brave fights,
bring education to new heights.

 Neographima
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Εκτός από την ηθοποιία, η σκηνοθεσία του Πωλ Τόµας Άντερσον, σε συνδυασµό µε το εκπληκτικό του σενάριο, είναι, 
επίσης, εξαιρετική. Η αβάν-γκαρντ φύση της σκηνοθεσίας του αναδεικνύεται ακόµα περισσότερο σε αυτό το έργο, καθώς 
παίρνει ριψοκίνδυνες αποφάσεις για την πορεία της πλοκής και ανατρέπει τις προσδοκίες του κοινού.  Επιπροσθέτως, ο 
Πωλ Τόµας Άντερσον επικεντρώνεται περισσότερο στους χαρακτήρες και την ανάπτυξή τους, καθώς προχωρά η πλοκή, 
πράγµα το οποίο είναι εµφανές και στις προηγούµενες παραγωγές του. Τέλος, έχει γίνει αρκετά γνωστό το γεγονός ότι ο 
Άντερσον δεν είχε προσλάβει κινηµατογραφιστή για τη φωτογραφία της ταινίας, α�ά τη χειρίστηκε µόνος του, κάτι που 
είναι αξιοσηµείωτο, καθώς τα πλάνα της ταινίας έχουν υπέροχο φωτισµό, σύνθεση και χρώµατα.

Αξιοσηµείωτες είναι, επίσης, οι τεχνικές πτυχές της ταινίας. Όπως ανέφερα και πριν, η φωτογραφία είναι πανέµορφη και 
στηρίζεται στα φανταστικά σκηνικά, στις εξωπραγµατικές τοποθεσίες και στα υπέροχα κοστούµια. Επίσης, η µουσική 
υπόκρουση από τον Τζόνι Γκρίνγουντ είναι θεϊκή, προσδίδοντας µία αίσθηση ροµαντισµού και κλασικισµού. Επιπλέον, το 
σενάριο του έργου -αν και ίσως θα είναι λίγο αργό για τα γούστα µερικών- προκαλεί τη σκέψη του θεατή µέσω πο�ών 
συµβολικών εικόνων, οι οποίες καταλήγουν σε ένα συγκλονιστικό, συγκινητικό, ροµαντικό και  απροσδόκητο φινάλε. Η 
«Αόρατη Κλωστή» υπερέβη τις προσδοκίες µου και µε άφησε µε ανοιχτό το στόµα! Εποµένως, καθώς δε βρήκα κανένα 
σφάλµα που να επηρέασε αρνητικά την εµπειρία µου, αν την βαθµολογούσα από το ένα έως το δέκα, θα ήµουν 
υποχρεωµένος να τη βαθµολογήσω µε τον τέλειο βαθµό του δέκα στα δέκα! Θα τη σύστηνα σε όλους, ιδιαίτερα σε 
φανατικούς του κινηµατογράφου, των δραµατικών ιστοριών και σε οποιονδήποτε θέλει να προκληθεί η σκέψη του µέσα 
από την τέχνη.

«Ο παιδαγωγός χώρος»: Η συµβολή της σχολικής 
αρχιτεκτονικής στη διάπλαση του Εαυτού και της 
σχέσης µε τον Ά�ο. [εισήγηση]

Ενσωµάτωση των µειονοτήτων στα εθνικά σχολεία: η 
ευρωπαϊκή εµπειρία. [εισήγηση από τµήµατα Γα�ικών, 
Α�λικών και Γερµανικών]
 
« Ένα δέντρο µιλάει µε τον Θεό»: Η σχέση Θεολογίας και 
Οικολογίας. [εισήγηση και δραµατοποίηση]

Malala Yousafzai: “Let us pick up our books and our 
pens, they are the most powerful weapons”. [α�λόφωνη 
εισήγηση και προσοµοίωση Επιτροπής του Ο.Η.Ε.]

«Υπάρχει κάτι να δεις˙ στάσου για λίγο!» (Kara Walker): 
Η τέχνη µιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. [εισήγηση 
και εικαστικά έργα ζωγραφικής, φωτογραφίας και κολάζ]

«Να µη χαθεί µια ακόµη γενιά…»: Ροµά και δικαίωµα 
στην εκπαίδευση. Όταν το σχολείο είναι η µόνη ελπίδα. 
[εισήγηση]
 
Το δικαίωµα στην κινητικότητα των νέων: “Imagine … 
And the world will be as one”. [εισήγηση και µουσικό 
δρώµενο σε συνεργασία µε το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης]

Κοινωνικά και οικονοµικά δικαιώµατα στην Ευρώπη: 
Στοχεύοντας στους νέους. [εισήγηση]

Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά µαθήµατα (ΜΑΔΜ) / 
Massive Open Online Course (MOOCs). Μελέτη 
περίπτωσης: Mathesis (Κέντρο Ανοικτών 
Διαδικτυακών Μαθηµάτων των Πανεπιστηµιακών 
Εκδόσεων Κρήτης). [εισήγηση σε συνεργασία µε το Αρσάκειο 
Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης]

Όταν τα παιδιά παύουν να γελούν… Το γέλιο ως όχηµα 
µάθησης: δικαίωµα στην αξιοπρέπεια µιας 
παιδικότητας χαµένης… [εισήγηση]

«Ελένη ή ο Κανένας»: Όταν η εκπαίδευση (και η τέχνη) 
διασφαλίζει την ταυτότητα. [εισήγηση]

«Δάσκαλε που δίδασκες...» [δραµατοποίηση]

Τα δικαιώµατα του παιδιού στο σχολείο µέσα από το 
ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο. [πόστερ]

Fighting fake news, protecting free speech. [πόστερ]

«Σε έναν κόσµο που α�άζει: το δικαίωµα στην εκπαίδευση 
και η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα»

µικρό προ-συνέδριο || Τρίτη 17 Απριλίου 2018 

          Θέατρο Αρσακείων Σχολείων [11:40 - 13:40]          Αµφιθέατρο Αρσακείου Λυκείου [11:40 - 13:10]
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