Ηλεκτρονική Εφηµερίδα Αρσακείου Γυµνασίου Θεσσαλονίκης Φύλλο 6o - Μάρτιος 2016

νεογράφημα
Όταν γράφουν τα νιάτα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ
Αλέξης ΑλεξίουΣωσσάνα ΚαρανάσιουΒασίλειος Τεµπερεκίδης
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Απόστολος Βεκόπουλος Α1, Χρυσαλίνα Γουλή Γ1, Ηλιάνα Ζουζέλη Γ1, Κωνσταντίνος Καραθάνος Α1, Αφροδίτη
Καράταγλη Γ1, Γιώργος Κουδρόγλου Β1, Ηλίας Μανωλόπουλος Α1, Εβελίνα Μπογιάρη Β2, Βασιλική Μπούσιου Α2,
Παναγιώτης Νεοφύτου Γ2, Παναγιώτα Νἰκου Γ2, Ιφιγένεια Παναγιωτίδου Α2, Αλέξανδρος Παπαστεργίου Γ2,
Αλέξανδρος Παύλου Α2, Κωνσταντίνος Τραγιαννίδης Β2, Αντώνης Φλόκας Γ2, Παναγιώτης Χαλιµούρδας Γ2.
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Θεόδωρος Σπανός

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1836 - 2016: Σµιλεύοντας τον χρόνο...

01

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ
«Η έννοια του ήρωα στην αρχαιότητα και η διαχρονική της εξέλιξη. Ένα σηµαντικό παιδευτικό εργαλείο.»
Ηµερίδα Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας-Center for Hellenic Studies του Πανεπιστηµίου Harvard

03

Εντυπώσεις από την ηµερίδα για τον ήρωα στην αρχαιότητα, Γιώργος Κουδρόγλου
Συνέντευξη µε τον καθηγητή κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήµιο του Harvard και Διευθυντή του Center
for Hellenic Studies, Gregory Nagy, Χρυσαλίνα Γουλή, Αφροδίτη Καράταγλη
Διαγωνισµός Φωτογραφίας
Ο ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Δεκέµβριος 2015, Βασιλική Μπούσιου, Ιφιγένεια Παναγιωτίδου

08

ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Tim Nobles και Sue Webster, Ηλιάνα Ζουζέλη

12

ΠΡΩΤΟΛΕΙΑ
Το στρατόπεδο (β΄µέρος), Αλέξανδρος Παπαστεργίου

13

ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
Συνέντευξη µε τη Χριστίνα Γκόνου, Παναγιώτα Νίκου

15

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΗΜΑ
«Το ταξίδι της φυγής»: ένα παιχνίδι που όλοι πρέπει να παίξουµε!, Μάγδα Μακρή, Άρης Καπελάνος

17

NEOGRAPHIMA
Welcome to my school, Panyiotis Neofytou, Antony Flocas

18

ΒΙΒΛΙΟ
«Στη Διαπασών» του Βασίλη Παπαθεοδώρου, Εβελίνα Μπογιάρη

20

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
«Γέφυρα των Κατασκόπων» και Ψυχρός Πόλεµος, Κώστας Τραγιαννίδης

21

Κινηµατογραφική προπαγάνδα. Τα αίτια και οι συνέπειες…, Απόστολος Βεκόπουλος, Κωνσταντίνος
Καραθάνος
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΕΣ
Ο ιός Ζίκα, Χρήστος Κουτσοκώστας

23

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ: κοντινά και µακρινά
Η Συνδιάσκεψη στο Παρίσι για το κλίµα, Ηλίας Μανωλόπουλος, Αλέξανδρος Παύλου

24

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Γρίφοι, Παναγιώτης Χαλιµούρδας

25

1836 - 2016: Σµιλεύοντας τον χρόνο... 1
του Θανάση Νευροκοπλή
Τη φετινή χρονιά τα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κλείνουν 180 χρόνια ζωής
από την ίδρυσή τους το έτος 1836. Σε καιρούς δύσκολους έρχονται να χαρούν και να γιορτάσουν. Τι άραγε; Καθώς
η πυκνωµένη µνήµη συναντά την παρουσία και το όραµα που αδιάκοπα συνυφαίνεται στα Σχολεία µας, έρχονται
να γιορτάσουν την αναµέτρησή τους µε τον χρόνο.
Μάλλον δεν υπάρχει πιο αινιγµατικός σύντροφος, πιο διφορούµενος εχθρός αλλά και πιο αδέκαστος κριτής
στη ζωή του ανθρώπου από τον χρόνο. Οι άνθρωποι, για να συµφιλιωθούν κάπως µαζί του και να τον
τιθασεύσουν, επινόησαν την καταµέτρησή του σε λεπτά, ώρες, µήνες, χρόνια κι αιώνες. Όµως αυτός, ο
«πανδαµάτωρ χρόνος» που όλα τα αφανίζει, δεν σκιάζεται ούτε κλονίζεται από τις µετρήσεις... Στέκει πάντα εκεί
2
κυρίαρχος, να διαφεντεύει τη ζωή του ανθρώπου και να την ορίζει αδυσώπητα. Λένε πως ο σοφός βασιλιάς
Σολοµώντας , για να µη λησµονεί την παντοκρατορία του χρόνου και το εφήµερο του ανθρώπου, είχε δώσει
εντολή στους χρυσοχόους του να σκαλίσουν πάνω στα δαχτυλίδια που φορούσε το επίγραµµα «όλα θα
περάσουν».
Κι όµως, δεν χάνονται όλα ούτε περνούν και αφανίζονται! Ο βιωµένος χρόνος, όταν σµιλεύεται µε όραµα και
µεράκι, αφήνει ίχνος ψυχικό και αποτύπωµα καρδιακό που παραµένει και, όταν χρειάζεται, επιστρέφει. Γι’ αυτό
κι ανάµεσα στο 1836 και το 2016 υπάρχει µια διαχρονική σχέση αιτίου και αιτιατού. Το ρίγος φωτισµένων
ανθρώπων, όπως ο Ιωάννης Κοκκώνης, ο Γεώργιος Γεννάδιος και ο Μισαήλ Αποστολίδης, συντονισµένο µε το
ρίγος αγωνιστών του ’21, όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Μακρυγιάννης και ο Νικηταράς, ήταν αυτό που –σε καιρούς
πολύ πιο δύσκολους από τους δικούς µας, µην το ξεχνάµε!– τους συνεπήρε για να οραµατιστούν και να ιδρύσουν,
µε τη σωτήρια συνδροµή των εθνικών ευεργετών, του Απόστολου Αρσάκη και του ζεύγους Μιχαήλ και Ελένης
Τοσίτσα, τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Το ρίγος αυτό είναι που, µέχρι σήµερα, διαπερνά και συγκινεί τα βήµατα
όλων όσων έχουµε συνδεθεί µε τα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία· από τον Πρόεδρο, καθηγητή Γεώργιο
Μπαµπινιώτη, και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, τους εκπαιδευτικούς,
τους µαθητές και τους γονείς τους, µέχρι και τους απόφοιτους. Διαβαίνοντας όλοι µαζί, σµιλεύουµε τον χρόνο,
προσηλωµένοι στον ίδιο προσανατολισµό: στη διακονία και την προσφορά παιδείας για τον τόπο.
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Ψέµα δεν είναι πως αυτός ο τόπος περιέχει και υποδεικνύει έναν ιδιαίτερο τρόπο να σταθείς απέναντι στον
χρόνο. Γιατί, µόνο σµιλεύοντας τον χρόνο µε λεπτότητα και σύνεση, αποφεύγεις καθετί που απλώς γυαλίζει κι
επιδεικνύεται. Μόνο σµιλεύοντας τον χρόνο µε µετριοπάθεια και νηφαλιότητα, σου χαρίζεται η πατίνα του, η
οµορφιά να ωριµάζεις ηθικά και να παλιώνεις αισθητικά. Τότε είναι που η νεότητα, µε τη γνησιότητα της δίψας
της, προστρέχει και θησαυρίζει από τη συντροφιά σου. Τότε είναι που ακόµη κι ο χρόνος κοντοστέκεται στην
αυθεντικότητα της καλαισθησίας σου και δεν σε προσπερνά. Τότε –και µόνο τότε– είναι που ο χρόνος επιζητεί τη
φιλία σου· γιατί µπορείς και τολµάς, χωρίς να επαίρεσαι· γιατί –απλά και µόνο– έπραξες το οφειλόµενο.
Το Νεογράφηµα στο έκτο τεύχος του, µε όλη τη νεανική τόλµη που χαρακτηρίζει τους µικρούς συντάκτες του,
συµµετέχει κι αυτό µε το δικό του τρόπο στη γιορτή. Ξέρει πως δεν έχει καιρό για χάσιµο, γι’ αυτό και πιάνει τη
σµίλη στα άπειρα χέρια του, για να σκαλίσει τα δικά του όνειρα, να αποτυπώσει τις δικές του σκέψεις και αγωνίες.
Γνωρίζει καλά πως, όσοι από τους µεγαλύτερους ξεφυλλίζουν τις σελίδες του, µπορούν κι αναγνωρίζουν πίσω από
τις –άγουρες καµιά φορά– απόπειρες των µαθητών να εκφέρουν τον δικό τους λόγο, την αγωνία της µαθητείας
στην οµορφιά και τον αγώνα για υπέρβαση –µικρή ή µεγάλη, δεν έχει σηµασία– ενός κίβδηλου κόσµου που µας
θέλει καθηλωµένους κι άπραγους.

1 Ο τίτλος από το οµώνυµο βιβλίο του Αντρέι Ταρκόφσκι (Νεφέλη 1987), όπως και η φωτογραφία από την ταινία του «Τα
παιδικά χρόνια του Ιβάν» (1962).
2 Είναι ο ίδιος βασιλιάς και ποιητής του Ἐκκλησιαστῆ µε το θλιµµένο πρελούδιο «Ματαιότης µαταιοτήτων, εἶπεν ὁ ἐκκλησιαστής,
µαταιότης µαταιοτήτων, τὰ πάντα µαταιότης.»
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Σχολική ζωή

«Η έννοια του ήρωα στην αρχαιότητα και η διαχρονική της εξέλιξη. Ένα
σηµαντικό παιδευτικό εργαλείο.» Ηµερίδα Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και Κέντρου

Ελληνικών Σπουδών (Center for Hellenic Studies) του Πανεπιστηµίου Harvard.

Το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016 πραγµατοποιήθηκε στο θέατρο του Σχολείου µας µια ξεχωριστή και πολυσήµαντη
επιµορφωτική ηµερίδα µε θέµα: «Η έννοια του ήρωα στην αρχαιότητα και η διαχρονική της εξέλιξη. Ένα
σηµαντικό παιδευτικό εργαλείο». Η ηµερίδα, ενταγµένη στο πλαίσιο της συνεργασίας της Φιλεκπαιδευτικής
Εταιρείας µε το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών - Center for Hellenic Studies (CHS) του Πανεπιστηµίου Harvard,
προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών ακαδηµαϊκών, εκπαιδευτικών, ερευνητών, φοιτητών αλλά και µαθητών, οι
οποίοι την παρακολούθησαν µε αµείωτο ενδιαφέρον. Μάλιστα, κατά την ηµερίδα, υπογράφηκε από τον Πρόεδρο
της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, καθηγητή Γεώργιο Μπαµπινιώτη, και τον Διευθυντή του Center for Hellenic
Studies του Πανεπιστηµίου Harvard, καθηγητή Gregory Nagy, η ανανέωση της συνεργασίας για τα επόµενα τρία
χρόνια (2016-2019). Η συνεργασία αφορά την ανάπτυξη της Πληροφοριακής Παιδείας και του Ψηφιακού
Εγγραµµατισµού στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών σπουδών, ανοίγοντας έτσι νέους ορίζοντες προς όφελος
µαθητών και εκπαιδευτικών των Αρσακείων Σχολείων, όπως για παράδειγµα:
α. τη δυνατότητα πρόσβασης και αξιοποίησης της µοναδικής στον κόσµο ψηφιακής βιβλιοθήκης του Κέντρου
Ελληνικών Σπουδών (CHS) του Πανεπιστηµίου Harvard,
β. τη λειτουργία Οµίλου Ηγεσίας, του οποίου η υλοποίηση δροµολογείται –σε συνεννόηση µε
καθηγητές-συνεργάτες του CHS και εκπαιδευτικούς των Αρσακείων Θεσσαλονίκης– τόσο στο πλαίσιο του
Θερινού Προγράµµατος 2016 των Σχολείων µας όσο και σε αυτό των Απογευµατινών Οµίλων της επόµενης
σχολικής χρονιάς 2016-17,
γ. τη θέσπιση υποτροφίας για ένα µαθητή ή µαθήτρια του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης µε την οποία θα
συµµετάσχει στο Θερινό Πρόγραµµα του CHS στο Ναύπλιο (7 µε 23 Ιουλίου 2016).
Την ηµερίδα χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Φ.Ε. καθηγητής Γεώργιος Μπαµπινιώτης, κηρύσσοντας ταυτόχρονα την
έναρξη του εορτασµού των 180 χρόνων από την ίδρυση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
Στο πρώτο µέρος της ηµερίδας η οµάδα του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών µε επικεφαλής τον διευθυντή του
Gregory Nagy, καθηγητή Κλασικής Ελληνικής Φιλολογίας και Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήµιο Harvard, µοιράστηκε µε το κοινό τα αποτελέσµατα της εργασίας της, τόσο στο Harvard όσο και σε άλλα πανεπιστήµια,
σχετικά µε τη διαχρονική έννοια τού αρχαίου Έλληνα ήρωα. Ο Ιωάννης Πετρόπουλος, καθηγητής Αρχαίας
Ελληνικής Φιλολογίας στο ΔΠΘ και διευθυντής τού Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος, µαζί µε τον Leonard
Muellner, καθηγητή Κλασικών Σπουδών και διευθυντή Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Εκδόσεων του CHSHarvard, και τον Keith Stone, συνεργάτη του CHS-Harvard και συντονιστή τής συζήτησης, ανέπτυξαν τα κύρια
γνωρίσµατα του αρχαίου Έλληνα ήρωα, τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και πλατφορµών για την υποστήριξη της
έρευνας και της διδασκαλίας, αλλά και τις µεθόδους υλοποίησης της συνεργατικής µάθησης στα διαδικτυακά
εκπαιδευτικά προγράµµατα HeroesX του Πανεπιστηµίου Harvard. Το πρώτο µέρος έκλεισε ο Βασίλειος
Λαµπρινουδάκης, καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας και µέλος του Δ.Σ. της Φ.Ε., αναπτύσσοντας το θέµα: «Οι
ήρωες της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Θρησκευτικό και ηθικό περιεχόµενο.»
Στο δεύτερο µέρος της ηµερίδας εκπαιδευτικοί των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης αλλά και τρεις
µαθήτριες του Γυµνασίου παρουσίασαν εισηγήσεις για τη θέση και τον ρόλο των ηρώων, αρχαίων και σύγχρονων,
στο σηµερινό σχολείο και την εκπαιδευτική πράξη.
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Από τον πλούτο των εµπειριών, των γνώσεων και των εικόνων που αποκοµίσαµε από αυτή την τόσο ξεχωριστή
ηµερίδα, κρατάµε σαν παρακαταθήκη:
•
την ευγένεια αλλά και την ταπεινότητα ακαδηµαϊκών δασκάλων που αναγνωρίζονται ως αυθεντίες στον
χώρο των κλασικών σπουδών,
•
την ειλικρινή αγάπη και ευγνωµοσύνη τους για τον ελληνικό πολιτισµό («πρόκειται απλώς για ένα
αντίδωρο», είπε µε αφοπλιστική σεµνότητα ο καθηγητής Gregory Nagy, όταν ανήγγειλε τη δυνατότητα ανοικτής
πρόσβασης στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του CHS του Πανεπιστηµίου Harvard),
•
τη συλλογική πραγµάτευση κρίσιµων και βαθυστόχαστων εννοιών µέσα από µια διαλογική µέθοδο, που
σαν να ζωντάνεψε ξανά µπροστά µας τους σωκρατικούς διαλόγους,
•
τη βεβαιότητα ότι η ενασχόληση και η προσήλωση στη γνώση είναι ό,τι πιο γοητευτικό και λυτρωτικό
µπορεί να γευθεί ένας άνθρωπος στη ζωή του, καθώς τον προσκαλεί σε µια συνεχή «υπέρβαση» (άλλη µια
αγαπηµένη λέξη του καθηγητή Nagy)
Ο µαθητής της Β΄ τάξης, Γιώργος Κουδρόγλου, παρακολούθησε την ηµερίδα και αποτυπώνει στο κείµενο που
ακολουθεί τη δική του προσωπική µατιά.

Εντυπώσεις από την ηµερίδα για τον ήρωα στην αρχαιότητα
του Γιώργου Κουδρόγλου (Β1)

Το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016 παρακολούθησα την ηµερίδα «Η έννοια του Ήρωα στην αρχαιότητα και η
διαχρονική της εξέλιξη. Ένα σηµαντικό παιδευτικό εργαλείο», που πραγµατοποιήθηκε στο Σχολείο µας µε
κεντρικό θέµα τη διαχρονική αξία του ήρωα. Στην ηµερίδα αυτή κλήθηκαν να µιλήσουν πανεπιστηµιακοί
καθηγητές του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών από το Χάρβαρντ, αλλά και καθηγητές, δασκάλες, καθώς και τρεις
µαθήτριες, από τα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης.
Οι καθηγητές του Χάρβαρντ µάς εξήγησαν πώς λειτουργούν τα διαδικτυακά µαθήµατα του πανεπιστηµίου και
τον τρόπο µε τον οποίον αξιολογούν τους φοιτητές. Χαρακτηριστικά, µάς είπαν πως για κάθε ερώτηση που τους
απευθύνεται, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη σωστή λύση ανάµεσα σε τρεις πιθανές
απαντήσεις. Η απάντηση που είναι εντελώς λανθασµένη δεν παίρνει κάποιον βαθµό· η απάντηση που δεν είναι
λανθασµένη αλλά δεν είναι σαφής, παίρνει έναν βαθµό και η σωστή παίρνει δύο βαθµούς. Αυτό, όµως, που κίνησε
περισσότερο το ενδιαφέρον µου είναι το γεγονός ότι παίρνει τρεις βαθµούς ο φοιτητής που θα αµφισβητήσει την
σωστή, κατά τους καθηγητές, απάντηση και θα δώσει τη δική του, φροντίζοντας να την υποστηρίξει µε λογικά
επιχειρήµατα. Η απάντηση αυτή δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι σωστή, αλλά και µόνη η διαδικασία υποστήριξης,
αναπτύσσει την κριτική του σκέψη. Οι καθηγητές λοιπόν, δεν επιβραβεύουν µόνο την προσπάθεια, αλλά
εξετάζουν ακόµη και το ενδεχόµενο οι ίδιοι να κάνουν λάθος και είναι ανοιχτοί σε νέες απόψεις. Αυτό, κατά την
γνώµη µου, ξεχωρίζει τα πανεπιστήµια του εξωτερικού µε αυτά της Ελλάδας. Επιπλέον, µε εντυπωσίασε από την
ηµερίδα η εξής φράση του καθηγητή Leonard Muellner: «Αν ασχολείσαι µε κάτι που αγαπάς πραγµατικά,
πρέπει να το κάνεις σταθερά, µε προσοχή και όχι βιαστικά· ακριβώς, δηλαδή, όπως δουλεύει ένας χρυσοθήρας.»
Εκτός από τους καθηγητές του αµερικανικού πανεπιστηµίου, ο Πρόεδρος της Φ.Ε. καθηγητής Γεώργιος
Μπαµπινιώτης µας εξήγησε ετυµολογικά τη λέξη «ήρωας», ενώ οι καθηγητές του Γυµνασίου και του Λυκείου
ανέπτυξαν διάφορες πτυχές της έννοιας του ήρωα. Επιπροσθέτως, οι τρεις µαθήτριες του Γυµνασίου µας
εξήγησαν στο κοινό πώς λειτουργεί ο θεσµός που καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια στο σχολείο µας, ο Ήρωας
του Μήνα. Από τις οµιλίες προσωπικά ξεχώρισα αυτή του κυρίου Νευροκοπλή, διευθυντή του Γυµνασίου, ο
οποίος µίλησε για τους ήρωες και τους αγίους. Εγώ, από ένα σηµείο του λόγου του, συµπέρανα ότι στις µέρες µας
οι νέοι έχουν λανθασµένα πρότυπα-ήρωες. Αυτό µε προσανατόλισε στη σκέψη ότι πρέπει να παίρνουµε τα θετικά
χαρακτηριστικά από τους ανθρώπους και να τα συνδυάζουµε µε τον δικό µας χαρακτήρα για να βελτιωνόµαστε
καθηµερινά. Κατάλαβα, επίσης, πόσο επίκαιρη είναι η αξία του ήρωα και πόσο κοστίζει η έλλειψη των σωστών
ηρώων ως προτύπων. Για όλα αυτά που ανέφερα, θεωρώ ότι η συγκεκριµένη ηµερίδα ήταν εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα και εποικοδοµητική.
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Συνέντευξη µε τον καθηγητή κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήµιο του
Harvard και Διευθυντή του Center for Hellenic Studies, Gregory Nagy
της Χρυσαλίνας Γουλή (Γ1)
και της Αφροδίτης Καράταγλη (Γ1)

Ο καθηγητής Nagy µας έκανε την τιµή να παραχωρήσει στο Νεογράφηµα µια σύντοµη συνέντευξη, αµέσως µετά το
πέρας της ηµερίδας. Ο Gregory Nagy, θερµός φιλέλληνας, θεωρείται ο διαπρεπέστερος αµερικανός κλασικός
φιλόλογος. Το ερευνητικό του πεδίο εστιάζεται στον Όµηρο και στον Πίνδαρο, αλλά και γενικότερα στην επική και τη
λυρική ποίηση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επιδείξει για τον ρόλο και τη θέση του αρχαίου ήρωα. Ευχαριστούµε
ιδιαίτερα την καθηγήτριά µας των Αγγλικών κ. Άννα Οικονόµου, καθώς και τη φίλη συµµαθήτρια Ηλιάνα Ζουζέλη, για
τη βοήθεια στην αποµαγνητοφώνηση και τη µεταγλώττιση της συνέντευξης.
Νεογράφηµα: Tι σας ενέπνευσε να ασχοληθείτε µε τη γλώσσα και τον πολιτισµό της Ελλάδας;
Gregory Nagy: Όταν ήµουν έφηβος, άκουσα ένα τραγούδι το οποίο είχε συνθέσει ο Θεοδωράκης. Δεν ήξερα ποιος
ήταν αλλά, όταν άκουγα το τραγούδι, νόµιζα πως βρισκόµουνα στον παράδεισο! Πού ήταν κρυµµένο αυτό το τραγούδι
όλη µου τη ζωή; Ήταν εκείνο το τραγούδι που ξεκινά: [Ο καθηγητής Nagy απαγγέλει στα ελληνικά τους στίχους
ολόκληρου του τραγουδιού]
Στο περιγιάλι το κρυφό κι άσπρο σαν περιστέρι
διψάσαµε το µεσηµέρι µα το νερό γλυφό.
Πάνω στην άµµο την ξανθή γράψαµε τ’ όνοµά της
Ωραία που φύσηξε ο µπάτης και σβήστηκε η γραφή.
Με τι καρδιά, µε τι πνοή, τι πόθους και τι πάθος
πήραµε τη ζωή µας· λάθος! κι αλλάξαµε ζωή.
Θεωρούσα ότι ήταν υπέροχο! Δεν γνώριζα ότι αυτό το όµορφο τραγούδι είχε γραφτεί από τον Σεφέρη. Το µόνο που
ήξερα ήταν πως αυτός ο υπέροχος συνθέτης ήταν ο Θεοδωράκης και, έτσι, από εκείνο το σηµείο και µετά υπήρξε µια
ερωτική σχέση µε τα νέα ελληνικά, παράλληλα και µε τα αρχαία. Οπότε, από εκεί ξεκίνησε όλο το πάθος.
Νεογράφηµα: Ποιος είναι ο αγαπηµένος σας αρχαίος ήρωας και ποιος ο αγαπηµένος σας σύγχρονος ήρωας; Έχουν
αλλάξει οι προσωπικοί ήρωές σας µε τα χρόνια;
Gregory Nagy: Ναι, έχουν αλλάξει! Θα αρχίσω από αυτό... Ήµουν φοιτητής του John Finley, ενός αγαπηµένου
καθηγητή του Harvard, που µας έλεγε ότι άλλαζε ήρωα σχεδόν κάθε µέρα: από τον Αχιλλέα στον Οδυσσέα και από τον
Οδυσσέα στον Αχιλλέα... Κι αυτό εξαρτιόταν από το τι ζούσε εκείνη την ηµέρα ή ακόµα και από τον καιρό! Ο
αγαπηµένος ήρωας των ανθρώπων αλλάζει και από ό,τι φαίνεται, αλλάζει επίσης και για εσάς, τους µαθητές. Και αυτό
µπορώ να το καταλάβω από τις επιλογές που µας παρουσιάσατε για τον Ήρωα του Μήνα. Αλλά εντυπωσιάστηκα πολύ
µε το γεγονός ότι οι ήρωές σας είχαν την τάση να είναι προσωπικότητες που ξεπερνούσαν την κατάθλιψη, τις
δυσκολίες, τη θλίψη και τους φόβους. Για εµένα αυτό ήταν πηγή έµπνευσης: το ότι οι νέοι άνθρωποι, εδώ στα
Αρσάκεια Σχολεία, διαλέγουν ήρωες µε αυτά τα κριτήρια. Πραγµατικά εντυπωσιάστηκα πολύ!

05

Νεογράφηµα: Γιατί οι Αµερικάνοι µελετούν τους κλασικούς συγγραφείς; Πόσο δύσκολο είναι γι’ αυτούς να
µελετούν την αρχαία ελληνική γλώσσα;
Gregory Nagy: Θα απαντήσω στη δεύτερη ερώτηση πρώτα. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Όλοι οι άνθρωποι, εφόσον
έχουν κίνητρο, θα δουλέψουν σκληρά και θα τα καταφέρουν. Άρα, οι Αµερικάνοι µπορούν να παθιαστούν µε τα
Ελληνικά. Το µόνο που χρειάζεται να κάνουν, είναι να τα γνωρίσουν σε βάθος. Είναι, επίσης, πολύ σηµαντική για
τη γνώση των αρχαίων ελληνικών από τους Αµερικανούς, η επαφή τους µε την Ελλάδα. Αυτός είναι ένας από τους
βασικούς λόγους, για τους οποίους πρέπει να διατηρούµε την επικοινωνία µας. Τώρα, για το πρώτο ερώτηµα, θα
απαντούσα πως ο λόγος που οι Αµερικάνοι µελετούν τους κλασικούς συγγραφείς, είναι ο ίδιος µε τον λόγο για τον
οποίο όλοι οι φιλέλληνες αφοσιώνονται στις κλασικές σπουδές. Η Ελλάδα είναι η ρίζα του πολιτισµού. Ο
πολιτισµός [προφέρει τη λέξη «πολιτισµός» στα ελληνικά] είναι µια θαυµάσια λέξη και οι άνθρωποι θέλουν να
συνδεθούν µαζί του, επειδή διψούν για αυτόν!
Νεογράφηµα: Πώς µπορεί η Ελλάδα να συνεισφέρει στον σύγχρονο κόσµο;
Gregory Nagy: Πιστεύω ότι ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισµός αποτελεί µια ιστορία γενναιότητας. Είναι η
ιστορία ενός πολιτισµού που είπε «ΟΧΙ» σε πολύ κακούς ανθρώπους, όχι πριν από πολύ καιρό. Οι άνθρωποι
ακόµα µιλούν για τη µέρα του «ΟΧΙ»! Ονοµατίζουν ακόµα τους δρόµους τους «Οδός ή Λεωφόρος του ΟΧΙ» και
όλοι γνωρίζουµε εναντίον ποιων λέχθηκε αυτό: εναντίον των εχθρών του ανθρωπισµού! Προσωπικά, πιστεύω
πως πρέπει να απευθύνουµε και το αντίστροφο ερώτηµα: µε δεδοµένο ότι ο ελληνικός πολιτισµός είναι ένα
παράδειγµα για όλη την ανθρωπότητα και ότι ο ελληνικός πολιτισµός έχει προσφέρει τόσα πολλά σε όλον τον
κόσµο, µήπως ήρθε, πια, η ώρα να εκφράσουµε την ευγνωµοσύνη µας σε αυτόν µε κάθε δυνατό τρόπο; Ξέρετε, το
πιστεύω αυτό µε πολύ πάθος...
Νεογράφηµα: Σας ευχαριστούµε πολύ, καθηγητά Nagy!
Gregory Nagy: Κι εγώ σας ευχαριστώ! Είχατε πολύ ωραίες ερωτήσεις! Και,πρέπει να σας πω, µε εντυπωσίασε η
θαυµάσια σχέση που έχετε µε τους καθηγητές σας. Είµαι πολύ περήφανος που σας γνώρισα όλους σας.
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Διαγωνισµός Φωτογραφίας
Στο τεύχος του Νοεµβρίου είχαµε προαναγγείλει τον Διαγωνισµό Φωτογραφίας που οργάνωσαν οι µαθητές του
Σχολείου µας, σε συνεργασία µε τους καθηγητές Θεόδωρο Σπανό και Γεωργία Στεφανίδου, και θέµα την
αποτύπωση του φθινοπώρου. Η πρωτοβουλία πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των µαθητών
σε θέµατα του περιβάλλοντος αλλά και την αλλαγή στάσης συµπεριφοράς και ζωής τους. Το ερώτηµα που τέθηκε
ήταν: «Άραγε, τα παιδιά της πόλης βλέπουν το φθινόπωρο γύρω τους;» Ο διαγωνισµός έδωσε στα παιδιά το
ερέθισµα να παρατηρήσουν τη φύση, να αναγνωρίσουν το φθινόπωρο γύρω τους και να το περιγράψουν µε τη
γλώσσα της τέχνης και τη “γραφίδα” του φωτογραφικού φακού.
Μετά από µια εξαιρετικά δύσκολη (για την κριτική επιτροπή) ψηφοφορία, ξεχώρισαν οι φωτογραφίες των
παρακάτω µαθητών:
• Το πρώτο βραβείο («The art book»), πήρε η Άρτεµις Αλεξίου, µαθήτρια της Β΄ τάξης.
• Το δεύτερο βραβείο (2 εισιτήρια για το Μέγαρο Μουσικής) µοιράστηκαν: η Λυδία Αρχοντοπούλου, µαθήτρια
της Γ΄ τάξης και ο Θανάσης Μήτσιας, µαθητής της Β΄ τάξης.
• Το τρίτο βραβείο (2 βιβλία «Leonardo da Vinci-εφευρέτης και επιστήµονας», προσφορά του Συλλόγου
Γονέων του Σχολείου µας) δόθηκε στους µαθητές: Νικόλαο Σαρρή, µαθητή της Β΄ τάξης και Κωνσταντίνο
Καραθάνο, µαθητή της Α΄ τάξης.
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και καλή συνέχεια στον δρόµο της τέχνης!
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Ήρωας
του Μήνα

Ήρωας του µήνα Δεκεµβρίου
Επιµέλεια παρουσίασης:
Βασιλική Μπούσιου (Α2)
και Ιφιγένεια Παναγιωτίδου (Α2)

A1
Η πρόταση του Α1 για τον ήρωα του µήνα
ήταν ο Santa Claus, είναι ένας καλοσυνάτος
παππούλης µε κόκκινο κοστούµι και σκούφο.
Έχει µια µεγάλη µαύρη ζώνη και µεγάλες
µαύρες µπότες. Αυτόν τον γεράκο σχεδίασε ο
Χέιντον Σάντµπλοµ το 1931, κατόπιν
παραγγελίας της αµερικάνικης εταιρίας Coca
Cola.

Το Α2 πρότεινε ως ήρωα του µήνα την
οργάνωση «Λάµψη», η οποία λειτουργεί
στη Θεσσαλονίκη και έχει σκοπό τη
φροντίδα των παιδιών που πάσχουν από
νεοπλασµατικές ασθένειες. Η «Λάµψη»
φροντίζει για την όσο το δυνατόν
καλύτερη υλικοτεχνική υποδοµή των
σχετικών τµηµάτων των νοσοκοµείων και
την ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών
και των οικογενειών τους. Ο πιο
σηµαντικός στόχος της είναι η δηµιουργία
ενός δικού της χώρου, όπου θα
φιλοξενούνται τα παιδιά κι οι γονείς από
επαρχιακές πόλεις, στα διαστήµατα που
µεσολαβούν ανάµεσα στις θεραπείες, ώστε
να µην αναγκάζονται να πραγµατοποιούν
επικίνδυνες για την υγεία τους
µετακινήσεις.

A2
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B1
Το Β1 µάς εξέπληξε, προτείνοντας ως ηρωίδα τη...
σκυλίτσα Ντίζελ. Η Ντίζελ είναι µια σκυλίτσα που
υπηρετούσε τα τελευταία χρόνια στην γαλλική
αστυνοµία. Η Ντίζελ άφησε την τελευταία της πνοή
ένα πρωινό, αφού µπήκε µαζί µε τον άνδρα της
επίλεκτης γαλλικής οµάδας στην πολυκατοικία,
όπου είχαν οχυρωθεί τροµοκράτες. Εκεί
ενεργοποιήθηκαν τα εκρηκτικά των τροµοκρατών,
µε αποτέλεσµα να βρει τραγικό θάνατο η Ντίζελ. Η
γαλλική αστυνοµία την τίµησε µε πολλά µετάλλια.

B2
Το Β2 προέκρινε ως ήρωα του µήνα τον γνωστό
γλύπτη Γιώργο Ζογγολόπουλο. Ο Γιώργος
Ζογγολόπουλος έγινε ιδιαίτερα γνωστός από το
έργο του «Οµπρέλες», γλυπτό που κοσµούσε
την είσοδο της 45ης Biennale της Βενετίας, το
οποίο τοποθετήθηκε το 1997 στην παραλία της
Θεσσαλονίκης και έγινε σηµείο αναφοράς της
πόλης. Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγµατα της
δουλειάς του είναι η «Ορειχάλκινη Κεφαλή»,
που βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη, και η
προτοµή του Ανδρέα Μιαούλη, που βρίσκεται
στο Πεδίον του Άρεως. Ο Ζογγολόπουλος έχει
κατασκευάσει επίσης το γνωστό σε όλους και,
για τους περισσότερους, παράξενο γλυπτό στην
είσοδο της βόρειας πύλης της Έκθεσης, που
έχει τον τίτλο «COR-TEN». Κατασκευάστηκε το
1966 και απεικονίζει αφαιρετικά την Νίκη της
Σαµοθράκης.
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Γ1
Αυτούς που επέλεξαν οι συµµαθητές
µας, µε την καθιερωµένη ψηφοφορία,
ως « Ήρωες του Μήνα Δεκεµβρίου»
ήταν, ύστερα από την πρόταση του Γ1,
οι αγωνιστές της ανθρωπιάς.
Σύµφωνα µε την πρότασή τους,
«ήρωας» είναι αυτός που βοηθάει
όσους τον χρειάζονται, αυτός που
ενδιαφέρεται για τους συνανθρώπους
του, αυτός που προσφέρει ό,τι έχει,
αυτός που δεν παραµένει ένας
θεατής, αυτός που παίρνει την
πρωτοβουλία να αλλάξει τον κόσµο.

Γ2

Η επιλογή του Γ2 για τον ήρωα του
µήνα ήταν ο εικοσιπεντάχρονος
αθλητής της ενόργανης γυµναστικής,
Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Λευτέρης
Πετρούνιας ασχολείται µε τον
αθλητισµό από τα πέντε του χρόνια
και έχει κατακτήσει πολλά µετάλλια
και διακρίσεις. Για ένα µικρό χρονικό
διάστηµα, στην εφηβεία του,
σταµάτησε τον αθλητισµό, όµως δεν
µπορούσε να µείνει µακριά από αυτό
που αγαπούσε και έτσι ο αθλητισµός
ξαναµπήκε στη ζωή του. Η πιο
µεγάλη επιτυχία του ήταν η
κατάκτηση του χρυσού µεταλλίου
στους κρίκους, στο παγκόσµιο
πρωτάθληµα της Γλασκώβης, τον
Οκτώβριο του 2015.
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Ο Δημιουργός
του Μήνα

Tim Nobles και Sue Webster
Επιµέλεια παρουσίασης:
Ηλιάνα Ζουζέλη (Γ2)

Τον Ιανουάριο παρουσιάσαµε ο Φάνης Καµαριάρης, η Μάγδα Κατσάνου και εγώ, µε την καθοδήγηση του
καθηγητή µας των Καλλιτεχνικών κ. Θοδωρή Σπανού, ως «Δηµιουργούς του µήνα» τους γλύπτες Tim Nobles και
Sue Webster.
Ο Tim Nobles και η Sue Webster είναι δύο πρωτοποριακοί Βρετανοί καλλιτέχνες, που είναι ζευγάρι στην τέχνη
αλλά και στη ζωή. Οι δηµιουργίες τους είναι φτιαγµένες από σκουπίδια, βαλσαµωµένα ζώα και άχρηστα οικιακά
αντικείµενα, τα οποία µεταµορφώνονται από άµορφες µάζες σε έργα τέχνης. Οι δύο δηµιουργοί, φωτίζουν τους
όγκους των σκουπιδιών που έχουν φτιάξει και οι σκιές που δηµιουργούνται, απεικονίζουν το πραγµατικό γλυπτό
που κρύβεται εκεί. Έτσι, τα σκουπίδια µετατρέπονται σε δυναµική έκφραση στα χέρια αυτών των δύο ξεχωριστών
ανθρώπων, που µας παρουσιάζουν ένα νέο είδος τέχνης, εναλλακτικό και πρωτότυπο.
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Πρωτόλεια
Το Στρατόπεδο

(συνέχεια από το προηγούµενο τεύχος)
Του Αλέξανδρου Παπαστεργίου (Γ2)
Στη Γερµανία, αρκετά γερµανάκια συµµαθητές του στο σχολείο τον αποκαλούσαν περιπαιχτικά, « Έλληνα» και
«ξένο». Ο Ηλίας όµως δεν στεναχωριόταν. Ήταν περήφανος για την καταγωγή του. Και στις γιορτές της
ελληνικής κοινότητας, στις 28 Οκτωβρίου και στις 25 Μαρτίου, πήγαινε από τους πρώτους, µαζί µε τους γονείς
του.
Η ζωή στο στρατόπεδο και το ατύχηµα
Στο µεταξύ, στο στρατόπεδο, ο ξανθός άρχισε να τον αποκαλεί περιπαιχτικά και αυτός «Γερµανό» και «ξένο». Ο
Ηλίας όµως τώρα στενοχωριόταν. Μπορούσε, είχε τη δύναµη να αντιδράσει, να πλακώσει τον ξανθό και να τον
κάνει τόπι στο ξύλο. Ήθελε όµως να τον κάνει να καταλάβει το λάθος του και όχι να τον δείρει. Αυτό τού
υπαγόρευε ο χαρακτήρας του και οι γνώσεις του. Ο ξανθός, κακοµαθηµένος όπως ήταν, αρπαζόταν µε όποιον
εύρισκε, για κάθε είδους αφορµή και συνέχισε να απειλεί τον Σαντάµ στην πύλη.
Ο Ηλίας, λόγω και της ηλικίας του, έκανε παρέα µε τον γιατρό και τον λοχαγό. Μόνιµο µοτίβο κάθε κουβέντας
τους ήταν το παράπονό του: «ξένος στη Γερµανία, ξένος και εδώ. Στη Γερµανία Έλληνας και στην Ελλάδα
Γερµανός…»
Ο λοχαγός αντιµετώπιζε πολλά προβλήµατα από τη συµπεριφορά του ξανθού και τα «βύσµατα» του πατέρα
του, ένοιωθε άσχηµα, κάποτε ασφυκτιούσε.
Ο καιρός περνούσε και η κατάσταση δεν άλλαζε. Ο κήπος µόνο είχε αλλάξει προς το καλύτερο χάρη στην
επιµονή και το µεράκι του λοχαγού και ορισµένων κρατουµένων. Ο µόνος που έκανε παρέα µε τον ξανθό ήταν
ένας φαντάρος, βοσκός από τα ορεινά του Ρεθύµνου, που ήταν και ο οδηγός της µονάδας.
Τα Χριστούγεννα του 1994 και την Πρωτοχρονιά του 1995, µετά από πρόταση του Ηλία, ο λοχαγός κάλεσε στο
γιορτινό τραπέζι και τον Σαντάµ, που διηγήθηκε ιστορίες από την πατρίδα του και από την οικογένειά του, που
είχε να δει χρόνια. Ο ξανθός χρησιµοποίησε τις γνωριµίες του πατέρα του και είχε άδεια ολόκληρο το εορταστικό
δεκαπενθήµερο. Κάποιοι φαντάροι όµως δεν πήραν καθόλου άδεια, για να µπορεί αυτός να γλεντάει στα
«σκυλάδικα». Αυτοί δεν είχαν «γνωριµίες»…
Ένα µεσηµέρι, στις αρχές της άνοιξης του 1995, ο ξανθός µε τον Κρητικό επέστρεφαν µε το τζιπ της µονάδας
στο στρατόπεδο. Στην πύλη επιχείρησαν να καταβρέξουν τον Σαντάµ, πατώντας στα νερά µιας λακκούβας. Για
κακή τους τύχη, η λακκούβα ήταν βαθιά, το αυτοκίνητο σταµάτησε απότοµα και έπεσε στο πλάι από τη δεξιά
πλευρά. Ο ξανθός τραυµατίσθηκε, ευτυχώς όχι βαριά. Τον µετέφερε στο 424 ΓΣΝΘ ο γιατρός µε τον Ηλία, που
προσπαθούσε να του κρατήσει το ηθικό και να τον ενθαρρύνει, καθώς ο βαρύµαγκας έκλαιγε σαν µωρό.
Ο Κρητικός, στο µεταξύ, αφού είχε κλωτσήσει τον Σαντάµ, λέγοντάς του ότι αυτός έφταιγε για το ατύχηµα,
άρχισε να συνειδητοποιεί τις συνέπειες της πράξης του και να κλαίει και αυτός. Είχε αρχίσει να καταλαβαίνει…
Ο λοχαγός διέταξε ανακρίσεις και, παρά το ότι ο Σαντάµ είπε ότι το τζιπ έπεσε στη λακκούβα για να τον
αποφύγει, δεν τον πίστεψε κανείς.
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Η µονάδα θα παρέπεµπε στο Στρατοδικείο τους δύο µάγκες. Η τιµωρία προβλέπονταν σκληρή. Ο πατέρας του
ξανθού, αφού κατάλαβε ότι τα «βύσµατα» δεν µπορούσαν να τον βοηθήσουν και σε αυτήν την περίπτωση, ήταν
κάθε πρωί, σχεδόν γονατιστός, έξω από το γραφείο του λοχαγού. Φεύγοντας, χαστούκιζε τον γιο του, κοίταζε
άγρια τον Κρητικό και µούντζωνε τον εαυτό του. Σαν να ξύπνησε επιτέλους και κατάλαβε τι γινόταν τόσο καιρό…
Στο ορεινό χωριό του Ρεθύµνου, παράλληλα, ετοιµαζόταν για τον γάµο του άλλου γιου της οικογένειας, στον
οποίο ήταν προσκαλεσµένος και ο ξανθός, για να δει από κοντά τις περίφηµες µπαλωθιές που του περιέγραφε
ο φίλος του. Ο µόνος φίλος που είχε στον στρατό!
Ο Κρητικός έτρεµε στην ιδέα ότι δεν θα είναι στον γάµο του αδελφού του. Δεν θα µπορούσε να ξαναπατήσει
στο χωριό του απ’ την ντροπή…

Το στρατοδικείο και ο αποχαιρετισµός
Μέχρι να γίνει η δίκη, οι δύο µάγκες ήταν αµίλητοι. Έδειχναν πραγµατικά θλιµµένοι και χαµένοι. Ακούγονταν οι
φωνές τους, µόνο όταν µάλωναν µεταξύ τους. Ήρθαν από την Κρήτη οι γονείς του ενός να ζητήσουν συγγνώµη
από όλους και από τον Σαντάµ. Το ίδιο έκαναν κάθε µέρα και οι γονείς του ξανθού.
Για πρώτη φορά ο ξανθός, το Πάσχα του 1995, έκανε γιορτές στο στρατόπεδο. Έφαγε σε µια γωνιά τη
µαγειρίτσα της Ανάστασης και πήγε για ύπνο. Την άλλη µέρα, ήταν συνεχώς στο θάλαµο. Δεν έφαγε τίποτε. Μόνο
σκεφτόταν. Το ίδιο και ο Κρητικός. Ο γάµος του αδελφού του είχε αναβληθεί. Δεν µπορούσε να γίνει και αυτός
να απουσιάζει…
Μετά από λίγες µέρες άρχισε η δίκη. Οι καταθέσεις του λοχαγού, του γιατρού και του Ηλία, που µίλησε και µε
την επιστηµονική του ιδιότητα, οδήγησαν στην τιµωρία αλλά µε αναστολή. Οι δύο µάγκες «έπεσαν στα µαλακά».
Θα έπρεπε να πληρώσουν τη ζηµιά του τζιπ και να υπηρετήσουν ένα µήνα θητεία παραπάνω. Κι αυτό δεν
γινόταν να αλλάξει…
Το δικαστήριο αξιολόγησε ιδιαίτερα την κατάθεση του Σαντάµ, που υποστήριζε ότι αυτός προκάλεσε το
ατύχηµα. Ο εισαγγελέας του είπε ότι δεν ξέρει να λέει ψέµατα, αλλά αυτός επέµεινε.
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, οι γονείς των κατηγορουµένων τού φιλούσαν τα χέρια. Ο ξανθός θα
µπορούσε να ξαναµπεί στους κύκλους της «υψηλής κοινωνίας» και ο γάµος στο Ρέθυµνο επιτέλους θα γινόταν…
Στην οδό Γρηγορίου Λαµπράκη, στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε τότε ένας χώρος µπουάτ-ρεµπετάδικο, η «Τήνελλα».
Ο λοχαγός αποστρατευόταν το καλοκαίρι και κάλεσε τους φαντάρους του, που απολύονταν και αυτοί, σε γλέντι.
Παρόντες ήταν όλοι. Ακόµη και οι δύο τιµωρηµένοι. Τελευταίος χόρεψε ο Ηλίας το τραγούδι της Γλυκερίας «ο
λοχαγός του είναι λεβέντης». Δεν έµεινε τίποτε όρθιο στο µαγαζί! Όταν ο λοχαγός πήγε να πληρώσει, του είπαν
ότι ήταν κερασµένα από έναν νιόπαντρο Κρητικό και τον πατέρα του.
Ο Σαντάµ, που ήταν επίτιµος καλεσµένος και πρώτη φορά γλεντούσε στην Ελλάδα, έδειχνε τώρα τριάντα
χρονών. Είχε προσληφθεί ως µηχανολόγος στο εργοστάσιο του ξανθού και περίµενε την οικογένειά του…
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Παλαιογράφημα

Χριστίνα Γκόνου: «Η γλωσσοµάθεια είναι
ένα απαραίτητο προσόν στην εποχή µας»
της Παναγιώτας Νίκου (Γ2)

Σειρά στο «Παλαιογράφηµα» και την αναφορά στην πορεία αποφοίτων των Σχολείων µας, µετά τους καλλιτέχνες του
πενταγράµµου ή του θεάτρου και τους επιχειρηµατίες, έχει µία ακαδηµαϊκός: η δρ Χρίστινα Γκόνου. Απόφοιτος του
Αρσακείου Γυµνασίου Θεσσαλονίκης το 2000 και του Λυκείου το 2003, η δρ Χριστίνα Γκόνου συνεχίζει να βρίσκεται
κοντά στα Αρσάκεια Σχολεία, παρότι ζει και διδάσκει στο Έσσεξ της Μ. Βρετανίας. Πρόσφατα µαθητές της Γ΄
Γυµνασίου, από το τµήµα Αγγλικών της κ. Άννας Οικονόµου, συµµετείχαν µέσω πέντε τηλεδιασκέψεων σε
ερευνητικό πρόγραµµα που εκπονείται υπό την επίβλεψη της δρ Γκόνου, σχετικό µε τα κίνητρα και τις δυσκολίες
στην εκµάθηση ξένων γλωσσών.
Η δρ Χριστίνα Γκόνου είναι Λέκτορας Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας στο Τµήµα Γλώσσας και Γλωσσολογίας του
Πανεπιστηµίου του Έσσεξ στο Ηνωµένο Βασίλειο. Διδάσκει µαθήµατα σχετικά µε τη διδασκαλία της Αγγλικής ως
ξένης γλώσσας, µε την ψυχολογία των µαθητών ξένων γλωσσών και των ξενόγλωσσων καθηγητών, καθώς και µε
µεθόδους έρευνας. Συντονίζει το µεταπτυχιακό πρόγραµµα στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας και
εκπαιδεύει καθηγητές Αγγλικών από όλο τον κόσµο. Έχει λάβει το Πτυχίο στην Αγγλική Φιλολογία από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωµα από το Πανεπιστήµιο
του Έσσεξ. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συµπεριλαµβάνονται όλες οι πτυχές της ψυχολογίας κατά την
εκµάθηση και τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και, πιο συγκεκριµένα, το άγχος και η ρύθµισή του (anxiety, burnout,
self-regulation), το κίνητρο και η ενέργεια (motivation and agency), καθώς και η συναισθηµατική νοηµοσύνη
(emotional intelligence). Έχει παρουσιάσει εργασίες της σε διεθνή συνέδρια και έχει δηµοσιεύσει άρθρα της σε
επιστηµονικά περιοδικά. Πρόσφατα, εξέδωσε ένα συλλογικό τόµο σχετικά µε την ψυχολογία κατά την εκµάθηση και
διδασκαλία των ξένων γλωσσών και µέχρι το τέλος του 2016 θα δηµοσιευθεί και ο δεύτερος συλλογικός τόµος που
ετοιµάζει και είναι αφιερωµένος στο άγχος.

Νεογράφηµα: Πώς και πόσο επηρεάζει η γλωσσοµάθεια τη σύγχρονη ζωή µας;
Χριστίνα Γκόνου: Η γλωσσοµάθεια είναι ένα απαραίτητο προσόν στην εποχή µας, καθώς δεν είναι απλώς µία
βασική προϋπόθεση για εύρεση εργασίας και για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά προαπαιτούµενο για
επαρκή επικοινωνία και επιβίωση στο σύγχρονο κόσµο της παγκοσµιοποίησης. Τελευταία, ακούω όλο και πιο συχνά
την έκφραση «πολίτες του κόσµου», η οποία σαφέστατα σχετίζεται µε τις σηµερινές πολυπολιτισµικές κοινωνίες και
την αυξανόµενη ανάγκη για διαπολιτισµική κατανόηση και επικοινωνία. Για την επίτευξη των δύο τελευταίων, η
γλωσσοµάθεια είναι το πρώτο βήµα και οι Έλληνες έχουµε ευρωπαϊκή πρωτιά σε αυτό βάσει του Ευρωβαρόµετρου
–σε αντίθεση µε τους Βρετανούς οι οποίοι σπάνια θα µάθουν µία ξένη γλώσσα επαρκώς. Σύµφωνα µε την
καθηγήτρια Claire Kramsch του U.C. Berkeley, η εκµάθηση µίας ξένης γλώσσας δεν έγκει
ται µόνο στην
απόκτηση γλωσσολογικών στοιχείων, αλλά και στη γνωριµία και την εξοικείωση των µαθητών µε την κουλτούρα
ενός άλλου λαού.
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Νεογράφηµα: Ποια είναι η εικόνα που υπάρχει στην Αγγλία για τη σηµερινή Ελλάδα;
Χριστίνα Γκόνου: Οι Βρετανοί αγαπούν την Ελλάδα και αυτό φαίνεται από το πολύ απλό γεγονός ότι την
επισκέπτονται ξανά και ξανά. Θαυµάζουν την οµορφιά της Ελλάδας αλλά και τον πολιτισµό της. Για πολλούς φίλους
µου η Ελλάδα είναι η αγαπηµένη τους χώρα. Είχα παλιά και έναν µαθητή, µε τον οποίο µεταφράζαµε µαζί Σεφέρη από
τα ελληνικά στα αγγλικά. Νοµίζω ότι η οικονοµική κρίση δεν έχει επηρεάσει την άποψη των απλών ανθρώπων για την
Ελλάδα.
Νεογράφηµα: Πόσο διαφέρει η ζωή στην Αγγλία από την καθηµερινότητα της Θεσσαλονίκης;
Χριστίνα Γκόνου: Η Θεσσαλονίκη είναι µία όµορφη πόλη που συνδυάζει τα πάντα: µακρόχρονη ιστορία, νυχτερινή
διασκέδαση, φοιτητική ζωή και βόλτες. Μάλιστα η εφηµερίδα New York Times την κατέταξε πρόσφατα στις 52
πόλεις του κόσµου, που θα µπορούσε κάποιος να επισκεφθεί µέσα στο 2016. Η ζωή στην Αγγλία είναι επίσης
ευχάριστη, κατά την άποψή µου, ιδιαίτερα για εκείνους που ασχολούνται µε κάτι που τους ικανοποιεί. Ας µη
γελιόµαστε, η δουλειά είναι ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της ζωής όλων µας. Είναι αυτό που γεµίζει τις πέντε από τις
επτά ηµέρες της εβδοµάδας µας και, συνεπώς, πρέπει να µας ικανοποιεί. Ζω στην Αγγλία επί επτά συναπτά έτη και
συχνά, όταν γυρνάω στην Ελλάδα, ακούω τις εξής δύο φράσεις: «Μα καλά, δεν βρέχει συνέχεια;» και «Μα καλά, δεν
ρουτινιάζεις; Εκεί οι άνθρωποι ζουν µόνο για να δουλεύουν!». Η απάντησή µου και στις δύο ερωτήσεις είναι όχι!
Πρώτον, δεν βρέχει συνέχεια αλλά βρέχει... πολύ και, δεύτερον, όποιος ενδιαφέρεται πραγµατικά για τη δουλειά του
και είναι σε µια ηλικία που θέλει και µπορεί να πετύχει επαγγελµατική ανέλιξη, πρέπει να εργαστεί σκληρά
ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία διαµένει.
Νεογράφηµα: Πόσο διαφορετικές είναι οι σπουδές στην Αγγλία από τις σπουδές στην Ελλάδα;
Χριστίνα Γκόνου: Υπάρχουν διαφορές οι οποίες σχετίζονται κυρίως µε την οργάνωση της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης: µικρότερα τµήµατα, περισσότερες ευκαιρίες για συζήτηση και διάλογο µεταξύ καθηγητή και φοιτητών
µέσα στην τάξη, σεµινάρια παρά διαλέξεις κ.λπ. Μία σηµαντική διαφορά όµως για την οποία εγώ, ως απόφοιτος
ελληνικού πανεπιστηµίου χρειάστηκα χρόνο να τη συνηθίσω, είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Γι’ αυτό χαίροµαι να
βλέπω, πλέον, ότι η ανάγκη για αποστήθιση έχει µειωθεί και οι έλληνες µαθητές συµµετέχουν σε ολοένα και
περισσότερες ενδοσχολικές και εξωσχολικές δηµιουργικές δραστηριότητες. Τέλος, τα βρετανικά πανεπιστήµια
επενδύουν στην έρευνα, µε σκοπό αυτή να έχει αντίκτυπο και στον κόσµο εκτός της ακαδηµαϊκής κοινότητας.
Νεογράφηµα: Θέλετε να επιστρέψετε και να εργαστείτε στη Θεσσαλονίκη;
Χριστίνα Γκόνου: Θα είµαι ειλικρινής και θα σας πω ότι, παρόλο που αγαπάω πολύ τη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς ξέρω
ότι δεν µπορώ να επιτύχω εδώ τον στόχο µου, ο οποίος είναι η ακαδηµαϊκή καριέρα και η έρευνα. Νοµίζω ότι είναι
δύσκολο έως και ακατόρθωτο. Ξεκίνησα το διδακτορικό µου µε την προοπτική, όταν θα το τελείωνα, να επιστρέψω
και να αναζητήσω δουλειά στην Ελλάδα για να προσφέρω στον τόπο µου. Τα πράγµατα όµως εξελίχθηκαν
διαφορετικά. Οι Έλληνες, που κατά την περίοδο της οικονοµικής κρίσης µετανάστευσαν στο εξωτερικό, έχουν κατά
καιρούς κατηγορηθεί ότι είναι φυγόπονοι, ότι δεν αγαπούν τη χώρα τους κι ότι έχουν µία αποσπασµατική άποψη
όσων συµβαίνουν στη χώρα τους, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Δυστυχώς, τέτοια συµπεράσµατα είναι απλοϊκά και η
πραγµατικότητα είναι περισσότερο πολύπλοκη.
Νεογράφηµα: Τι θυµάστε από τα χρόνια στο Αρσάκειο; Πιστεύετε πως το Αρσάκειο σας βοήθησε στην πορεία της
ζωής σας;
Χριστίνα Γκόνου: Τα έξι χρόνια που πέρασα στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο του Αρσακείου Θεσσαλονίκης µέχρι και
την αποφοίτησή µου το 2003, τα θυµάµαι πάντα µε αγάπη. Έχω πολλές όµορφες αναµνήσεις και ένα µεγάλο µέρος
αυτού που είµαι σήµερα (της ακαδηµαϊκής διαδροµής και του χαρακτήρα µου) το οφείλω στους καθηγητές µου. Τους
είµαι ευγνώµων. Και νοµίζω ότι αυτή είναι ίσως και η µεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση που παίρνουν οι καθηγητές
µέσα από τη δουλειά τους· ότι, δηλαδή, γίνονται κοµµάτι της προσωπικής ανάπτυξης και καταξίωσης των µαθητών
τους.
Νεογράφηµα: Σας ευχαριστούµε πολύ!
Χριστίνα Γκόνου: Κι εγώ σας ευχαριστώ! Θα συνεχίσουµε, ούτως ή άλλως, να είµαστε σε επαφή.
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μικρογράφημα

«Το ταξίδι της φυγής»: ένα παιχνίδι που όλοι
πρέπει να παίξουµε!
της Μάγδας Μακρή (Στ2)
και του Άρη Καπελάνου (Στ2)

Με µεγάλη χαρά αποδεχθήκαµε την πρόσκληση της Διεύθυνσης του Αρσακείου Γυµνασίου να συµµετάσχουµε
σε µία από τις σελίδες του Νεογραφήµατος, επεκτείνοντας και µέσα απ’ αυτόν τον φιλόξενο χώρο τη συνεχή
συνεργασία µας. Στην πρώτη αυτή συµµετοχή µας επιλέξαµε να αναφερθούµε στο πολιτιστικό πρόγραµµα που
εκπονούµε φέτος µε τίτλο «Ο ξένος δίπλα µου…» και υποθέµατα το τρίπτυχο Προσφυγιά - Μετανάστευση Ρατσισµός. Το θέµα προσεγγίζεται διαθεµατικά καθώς συνδέεται άµεσα, όχι µόνο µε τη σύγχρονη προσφυγιά
που επηρεάζει τη χώρα µας, αλλά και µε πολλές πτυχές της ελληνικής ιστορίας. Σήµερα, παρουσιάζουµε ένα
σηµαντικό διαδραστικό παιχνίδι. Στην έκθεση που θα κάνουµε, όπως κάθε χρόνο, για τον εορτασµό του
Παιδικού Βιβλίου, θα βρείτε όλες τις παραγωγές µας. Σας περιµένουµε!
Στο πλαίσιο του προγράµµατός µας «Ο ξένος δίπλα µου...», παίξαµε στην αίθουσα tablets του Σχολείου µας το
διαδραστικό παιχνίδι «Το ταξίδι της φυγής». Πρόκειται για ένα παιχνίδι που έχει δηµιουργήσει η Ύπατη
Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες. Θα λέγαµε ότι είναι ένα «point and click» παιχνίδι. Επιλέγεις,
δηλαδή, µια απόφαση ανάµεσα σε διάφορες και, µε βάση αυτή, συνεχίζεις την πορεία σου. Αρχικά, βρίσκεσαι
στη χώρα σου από την οποία πρέπει να φύγεις γρήγορα, γιατί γίνονται διαµάχες µε τον στρατό που έχει
αναλάβει βίαια τη διακυβέρνηση. Στη διάρκεια του δύσκολου ταξιδιού σου, εµφανίζονται συχνά µεγάλα
διλήµµατα στα οποία πρέπει να πάρεις κάποια σκληρή απόφαση. Φτάνοντας στον προορισµό σου, βρίσκεσαι σε
µια ακόµη δύσκολη κατάσταση, µια που δεν έχεις πού να µείνεις. Τέλος, γίνεται µια προσπάθεια να ενταχθείς
στην κοινωνία: προσπαθείς να βρεις µια δουλειά, πηγαίνεις στο σχολείο και βρίσκεις νέο σπίτι. Κανένα από
αυτά τα πράγµατα, φυσικά, δεν είναι εύκολο, γιατί βιώνεις έµµεσα πράγµατα που οι πρόσφυγες ή οι µετανάστες
βιώνουν καθηµερινά, όπως τον ρατσισµό ή την άγνοια της γλώσσας. Το παιχνίδι αυτό µας βάζει σε αληθινές
καταστάσεις και µας βοηθάει να καταλάβουµε τη δύσκολη θέση και τον αγώνα αυτών των ανθρώπων. Πρέπει
να το παίξουµε όλοι!
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neographima

Welcome to my school!
by Panayiotis Neofytou (Γ2)
and Antony Flocas (Γ2)

Reminding all fellow students of our e-Twinning project entitled “Welcome to our school”, which recognizes
the inherent dignity of our school, Arsakeio Junior High School and furthermore, calls for equality of all
schools around the world, building bridges between the participant schools of this project.
Reaffirming its position paper, this project aims at presenting our school to other schools and students of
all ages across various European countries. To be more speciﬁc, eleven schools of Europe are involved in this
project: France, Spain, Greece, Turkey, Poland, Italy and Estonia. This project also stresses the desire and eagerness to build connections among students and teachers around Europe.
To achieve this, our project comes in three stages. In the ﬁrst stage the students present various rooms and
classrooms of their school such as the music room, the art room, the canteen, the library, the gym, the computer lab, other laboratories, playground and so on. While in the second stage the students have to name and
describe their classroom's rules, or general school regulations. To show their European friends what they are
allowed to do in school premises, what is forbidden and what they are actually doing, which is obviously the
most interesting information to share.
Afterwards in the third stage the students who participate in our e- twinning project will focus on a hotly
debated topic, which is healthy eating at school. This will be achieved by conducting a sort of a survey referring to what exactly our fellow students choose to eat at school and whether their preferences are healthy or
not. The school canteen will be the center of our attention in this phase, as you may all realize. First we are
expected to present our school's canteen menu and then, interview students who regularly have meals or
snacks at the canteen.
The subjects involved in this program are essentially English, Drama, Informatics, Media education, and
Technology.
Let's talk about rules and regulations about the program now! Considering the fact that it’s an English
euro-wide program, the only language that is allowed to be used is English. Some other rules that are mandatory to be followed are that students participating, shouldn’t be younger than 12 years of age or older than 14.
Also there are some speciﬁc tools to be used throughout this cooperation such as project diary, email, power
point presentations, pictures or drawings, the use of Twin space, web publishing and more. Skype sessions are
also encouraged but only with the permission or attendance of a teacher who works on this project. We would
be excited to have a Skype session with students from partner countries and we hope we will arrange this
soon, although it’s a bit diﬃcult due to the time diﬀerence we may have.
The expected result is the production of three short videos by every participant school. After the videos are
uploaded we can all watch them through the Twin space platform of our project, simply by entering our
private username and password and leave comments about the uploaded videos, start a chat about them or
rate them from one to ten according to our preference.
Undoubtedly, the creation of these videos means the creation of links of friendship among the schools
involved which is something that we are really looking forward to. Another parameter is that through these
videos our schools have the opportunity to advertise themselves to the public.
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In our view, this e-Twinning project is a huge success so far, for a number of reasons! Firstly, we managed
to create an awesome video about our school and we enjoyed every single minute of it! Secondly, by using
English only, during the preparation of our script and shootings, we were given the opportunity to improve
our English oral skills individually and as a group. Last but not least, we loved it so much because we used our
creativity and spontaneity to ﬁrst, direct it and then, perform in it. It goes without saying, that most of us
loved it also because, while we were making these videos we had no homework or any English activities to do
at home, but to be well-prepared for the shootings!
All in all, our personal opinion on this interesting project is that no matter how challenging a project may
be, with hard work and positive attitude it can be easily done. Co-operation is the key word, that’s why we are
glad to be in this school, Arsakeio Junior High, because we keep moving forward, opening new doors and
doing new and innovating things. We are curious and curiosity keeps leading us to new paths...
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Βιβλίο

«Στη Διαπασών» του Βασίλη Παπαθεοδώρου
της Εβελίνας Μπογιάρη (Β2)

Ποτέ δεν φανταζόµουν ότι θα στεναχωριόµουν που τελείωσα ένα βιβλίο. Ίσως, επειδή κάτι τέτοιο δεν µου έχει
συµβεί ξανά. Δύσκολα µε συγκινεί η Λογοτεχνία.
Το βιβλίο έχει τίτλο «Στη Διαπασών» και συγγραφέας του είναι ο Βασίλης Παπαθεοδώρου. Αναφέρεται σε έναν
έφηβο, τον Θανάση, που περνάει πολύ δύσκολες στιγµές εξαιτίας της εφηβείας. Έχει µείνει δύο φορές στη Γ΄
Γυµνασίου και αγαπά µε πάθος τη µουσική, γιατί, όπως λέει και ο ίδιος, «τον ωθεί να κάνει πολλά πράγµατα».
Το βιβλίο ήρθε στα χέρια µου ως δώρο από την µητέρα µου, ένα Σάββατο απόγευµα. Το άνοιξα και άρχισα να
διαβάζω. Προς έκπληξή µου, όσο περισσότερες σελίδες διάβαζα, τόσο περισσότερο το ερωτευόµουν. Το µυαλό µου
γέµισε εικόνες και η καρδιά µου πληµµύρισε συναισθήµατα. Με τη φαντασία µου έβλεπα ολοζώντανους τους
χαρακτήρες του βιβλίου, τον Θανάση και τα πρόσωπα της ζωής του. Στο σπίτι, στο σχολείο, στον δρόµο,
διαδραµατίζονταν σκηνές άλλοτε τρυφερές και άλλοτε βίαιες. Ο κόσµος του Θανάση, κάθε άλλο παρά ιδανικός,
ξεπηδούσε από τις σελίδες του βιβλίου και µε άγγιζε. Ένιωθα άγχος, αγωνία και φόβο για τους κινδύνους που
διέτρεχε ο Θανάσης καθηµερινά, λύπη για τις απώλειες του και βαθιά συµπόνια για τη µοναξιά του.
Ένα χαρακτηριστικό του βιβλίου που µου άρεσε ιδιαίτερα, ήταν πως ο ήρωας και οι φίλοι του είναι σχεδόν
συνοµήλικοί µου, έφηβοι. Αυτό µε βοήθησε να ταυτιστώ γρήγορα µαζί τους και να αντιλαµβάνοµαι τον τρόπο
σκέψης τους. Οι έφηβοι καταλαβαίνουν τους συνοµηλίκους τους σε βαθµό που, ίσως, οι µεγάλοι δεν µπορούν να
τους καταλάβουν. Ένα άλλο στοιχείο που µε εντυπωσίασε ήταν η γλώσσα του βιβλίου. Γλώσσα απλή, καθηµερινή,
φυσική, ελεύθερη και αυθόρµητη. Ο διάλογος καταλαµβάνει µεγάλο µέρος του βιβλίου, µε αποτέλεσµα να
ζωντανεύουν οι ήρωες και οι καταστάσεις.
Πρόκειται για ένα βιβλίο που θα συγκινούσε, πιστεύω, κάθε παιδί της ηλικίας µας και θα του χάριζε έντονα
συναισθήµατα. Γι’ αυτό το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως έχει πάρει δύο βραβεία και µία
εύφηµο µνεία.
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Κινηματογράφος

«Γέφυρα των Κατασκόπων» και Ψυχρός Πόλεµος
του Κώστα Τραγιαννίδη (Β2)

Με αφορµή την καταπληκτική ταινία «Γέφυρα των Κατασκόπων», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τοµ Χανκς,
αποφάσισα να µελετήσω τον Ψυχρό Πόλεµο και να γράψω κάτι για αυτό το γεγονός στην εφηµερίδα του σχολείου
µας. Ψάχνοντας όλη την ύλη των βιβλίων Ιστορίας του Γυµνασίου, ανακάλυψα ότι µόνο το βιβλίο της Γ΄ Γυµνασίου
αναφέρεται, σε µικρή µόνο έκταση, στον Ψυχρό Πόλεµο που συνέβη µετά το 1945 µεταξύ των Η.Π.Α και της
Ρωσίας ή, όπως λεγόταν τότε, Σοβιετικής Ένωσης.
Αυτή η διαµάχη έχει τις ρίζες της στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Αφότου έγινε η ολοκληρωτική κατάρρευση της
Γερµανίας, οι δύο αυτές υπερδυνάµεις (που ήταν οι βασικότερες δυνάµεις, µαζί µε τη Μεγάλη Βρετανία και τη
Γαλλία, που συνέβαλαν στην ήττα του Άξονα), αποφάσισαν να µοιράσουν τον µεταπολεµικό κόσµο.
Όταν, όµως, έγινε ο διαχωρισµός του κόσµου σε δύο στρατόπεδα, τα δύο αυτά κράτη, η Σοβιετική Ένωση και οι
Η.Π.Α, άρχισαν να κατασκοπεύουν το ένα το άλλο. Αυτή η µεγάλη αντιπαλότητα εκφράστηκε και µε τον
ανταγωνισµό για το ποια θα διακριθεί περισσότερο επιστηµονικά, ποια θα έχει πιο προηγµένη τεχνολογία, ποια
θα φτάσει νωρίτερα στο διάστηµα κ.τ.λ. Αιτίες ενός νέου πολέµου είχαν προκύψει, όµως τελικά, ευτυχώς, δεν
βρέθηκε µία επαρκής αφορµή για να ξεσπάσει πόλεµος.
Πλέον, µετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, όµως ακόµα και σήµερα
παραµένει ο διπολισµός µεταξύ των δύο αυτών χωρών. Πάντως, κατά την άποψή µου, οι Η.Π.Α “κέρδισαν” τον
ψυχρό πόλεµο, επειδή διακρίθηκαν περισσότερο στις επιστήµες και κατάφεραν να φτάσουν πρώτες στο φεγγάρι.
Αυτό συνέβη επειδή η συντηρητική πολιτική της Ρωσίας την κρατούσε µακριά από τέτοιες υπερβάσεις. Πάντως,
σε περίπτωση που Η.Π.Α και Σοβιετική Ένωση είχαν συνεργαστεί, η τεχνολογία και οι επιστήµες σήµερα θα ήταν
πολλά χρόνια µπροστά, αφού θα συνδύαζαν τεχνογνωσία, ευρηµατικότητα και τόλµη.
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Κινηµατογραφική προπαγάνδα. Τα αίτια και οι συνέπειες…
του Κώστα Καραθάνου (Α1)
και του Απόστολου Βεκόπουλου (Α1)

Ως «προπαγάνδα» ορίζεται η παρουσίαση ή η προώθηση µηνυµάτων, ιδεών και αντιλήψεων, µε σκοπό να
επηρεάσουν την κοινή γνώµη. Στην καθηµερινή µας ζωή δεν συναντάµε εύκολα τον όρο «προπαγάνδα».
Βλέποντας, όµως, µια κινηµατογραφική ταινία ή παίζοντας κάποιο βιντεοπαιχνίδι, ερχόµαστε αντιµέτωποι µε
τις δυνάµεις του καλού και του κακού. Πάντα υπάρχει ένας παράλογα κακός και ένας αψεγάδιαστα καλός. Έτσι
έχουµε συνηθίσει. Τις περισσότερες φορές, δεν νοιάζει τους σκηνοθέτες να εξηγήσουν γιατί ο κακός είναι
πραγµατικά κακός. Άλλωστε, αυτοί επιδιώκουν το συµφέρον τους, χωρίς να νοιάζονται για την αλήθεια πίσω
από τα γεγονότα. Οι ταινίες που φτιάχνουν είναι γεµάτες ψέµατα και δεν δίνουν στον θεατή µια αντικειµενική
άποψη.
Για να εντοπίσουµε την προπαγάνδα, πρέπει να αναρωτηθούµε: πού παράγονται οι περισσότερες από αυτές
τις ταινίες; Η απάντηση µάς έρχεται σχεδόν αυτόµατα: στην Αµερική. Ποιος από εσάς δεν έχει δει το Perl
Harbor και το Fury; Τώρα σκεφτείτε: τι κοινό έχουν αυτές οι δύο ταινίες; Μιλούν και οι δυο για τα επιτεύγµατα
των Αµερικανών κατά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Ωστόσο, δεν γίνεται αναφορά και στις υπόλοιπες χώρες που
συµµετείχαν σε αυτόν, θυσιάζοντας τους άνδρες τους στα πεδία των µαχών, παρόλο που αυτές εντάχθηκαν πιο
νωρίς στον πόλεµο. Τώρα προκύπτει και η ερώτηση σχετικά µε τους Γερµανούς και τους συµµάχους τους: ήταν
πραγµατικά τόσο σατανικοί όσο τους παρουσιάζουν; Άραγε µόνο αυτοί πραγµατοποιούσαν εγκλήµατα
πολέµου; Οι ιστορικοί των νικητών απλά παραλείπουν το γεγονός ότι το Βερολίνο, µετά το τέλος του πολέµου,
ήταν γεµάτο από νικητές συµµάχους και στρατιώτες που εισέβαλαν σε σπίτια, βίαζαν και εκτελούσαν άµαχο
πληθυσµό µε τη δικαιολογία ότι ήταν Ναζί. Το γεγονός αυτό µας οδηγεί στη σκέψη, ότι όλα τα κράτη δεν
αποτελούνται αποκλειστικά και µόνο από καλούς ή από κακούς. Δεν ήθελαν όλοι οι Γερµανοί να πάρουν µέρος
στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι περισσότεροι από αυτούς επιστρατεύονταν και αναγκάζονταν µε τη βία να
πολεµήσουν, για τα συµφέροντα των ναζιστών ηγετών τους.
Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, στις οποίες η ιστορία εµφανίζεται µονόπλευρα· µόνο από την πλευρά
των νικητών. Οι εκάστοτε νικητές των ιστορικών συγκρούσεων µας παραπληροφορούν, κάνοντάς µας να
πιστεύουµε ότι οι δικοί τους ήρωες και οι δικές τους χώρες είναι πάντα καλύτερες των άλλων. Έτσι, γίνονται οι
ίδιοι αγαπητοί στον κόσµο ενώ οι εχθροί τους κατακρίνονται, ακόµη και για πράγµατα που δεν έχουν κάνει.
Κλείνοντας, µόλις δείτε µια ταινία στον κινηµατογράφο, αναρωτηθείτε αν θα πιστέψετε το περιεχόµενό της,
αναλογιζόµενοι την αλήθεια µέσα στα γεγονότα. Μην αφήνετε τους άλλους να διοχετεύουν σε εσάς τα πιστεύω
τους, προκειµένου να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης σας. Αφήστε την προπαγάνδα έξω από το τζάµι σας. Να τη
βλέπετε, αλλά να µην την ακούτε.
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Επιστημονικές
περιέργειες

Ο ιός Ζίκα

του Χρήστου Κουτσοκώστα (Γ1)

Τι είναι, λοιπόν, ο ιός Ζίκα για τον οποίο τόσος λόγος γίνεται τις τελευταίες εβδοµάδες; Είναι µία λοίµωξη
που µεταδίδεται µε τα κουνούπια. Αν και εντοπίστηκε στην Ουγκάντα, είναι αρκετά διαδεδοµένος σε
Αφρική και Ασία. Δεν είχε επεκταθεί στο δυτικό ηµισφαίριο έως πέρυσι τον Μάιο. Μέχρι πρόσφατα
σχεδόν κανείς στη Δύση δεν είχε προσβληθεί από τον ιό, αλλά δυστυχώς τώρα επεκτείνεται µε µεγάλη
ταχύτητα. Σήµερα υπολογίζεται πως έχουν µολυνθεί εκατοµµύρια άνθρωποι, κυρίως στη Λατινική
Αµερική. Προσβάλλει εγκύους και νεογνά, στα οποία προκαλεί µικροεγκεφαλία, και είναι εξαιρετικά
επικίνδυνος.
Πώς µεταδίδεται ο επικίνδυνος ιός; Ο Ζίκα µεταδίδεται µε ορισµένα κουνούπια που τσιµπούν την
ηµέρα. Επίσης υπάρχουν επιστηµονικά στοιχεία, που υποδεικνύουν ότι ο ιός µεταδίδεται µε την ερωτική
συνεύρεση αλλά και τη µετάγγιση αίµατος.
Ποιά είναι τα συµπτώµατα του ιού; Τα συµπτώµατα είναι συνήθως ήπια και µόνο ένας στους πέντε
εµφανίζει πυρετό. Ακόµη, όµως, και αυτοί που εµφανίζουν συµπτώµατα, δεν χρειάζεται να νοσηλευτούν.
Μέχρι στιγµής, δεν υπάρχει διαγνωστικό τεστ.
Υπάρχει θεραπεία; Όχι. Τα επιστηµονικά κέντρα δεν προτείνουν κάποια συγκεκριµένη φαρµακευτική
αγωγή, παρά µόνο ανάπαυση και καλή διατροφή.
Υπάρχει εµβόλιο; Όχι. Μόλις άρχισαν οι προσπάθειες για την παρασκευή του, αλλά θα χρειαστούν
πολλά χρόνια. Το µόνο που µπορούν να κάνουν οι έγκυες γυναίκες, είναι να µείνουν µακριά από χώρες
που φιλοξενούν την ασθένεια.
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Περιβαλλοντικά:
κοντινά και
μακρινά

Η Συνδιάσκεψη στο Παρίσι για το κλίµα
του Ηλία Μανωλόπουλου (Α1)
και του Αλέξανδρου Παύλου (Α2)

Η αλλαγή του κλίµατος, µε την αύξηση της µέσης θερµοκρασίας των ωκεανών και της ατµόσφαιρας σε παγκόσµιο
επίπεδο, αποδίδεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία αλλάζει τη σύνθεση της ατµόσφαιρας του πλανήτη.
Τα τελευταία 20 χρόνια τα Ηνωµένα Έθνη πραγµατοποιούν τακτικές συνεδριάσεις µε στόχο τη µείωση των
εκποµπών αερίων, που εµπλέκονται στην υπερθέρµανση του πλανήτη.
Από τις 30 Νοεµβρίου έως 11 Δεκεµβρίου 2015 το Παρίσι φιλοξένησε την 21η διάσκεψη των συµβαλλοµένων
µερών-χωρών του ΟΗΕ, που έχουν υπογράψει τη Σύµβαση-Πλαίσιο για την Κλιµατική Αλλαγή. Αυτή η σύµβαση
είναι µια διεθνής συνθήκη, που αναγνωρίζει επίσηµα την κλιµατική αλλαγή και την ανθρώπινη ευθύνη σε αυτό το
φαινόµενο.
Πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες αλλάζουν τη σύνθεση της ατµόσφαιρας, αυξάνοντας την ποσότητα των
αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα. Ως αέρια του θερµοκηπίου θεωρούµε εκείνα τα αέρια, που βρίσκονται
στην ατµόσφαιρα της Γης και συλλέγουν θερµότητα και φως από τον ήλιο. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η
µεγάλη απορροφητικότητα που παρουσιάζουν στις ακτίνες µεγάλου µήκους κύµατος. Η αύξηση της ποσότητάς
τους στην ατµόσφαιρα, έχει ως αποτέλεσµά της τη µεταστροφή του θετικού χαρακτήρα του φαινοµένου του
θερµοκηπίου και κατ’ επέκταση την αύξηση της µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη. Αν µάλιστα η αύξησή τους
είναι υπερβολική, η άνοδος της θερµοκρασίας είναι ανάλογη. Οι άνθρωποι, τα ζώα, τα φυτά και γενικότερα όλοι οι
ζωντανοί οργανισµοί, καλούνται να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες, προκαλώντας την αύξηση του
φαινοµένου του θερµοκηπίου και την υπερθέρµανση του πλανήτη. Τα αέρια του θερµοκηπίου είναι το διοξείδιο
του άνθρακα, οι υδρατµοί, το υποξείδιο του αζώτου και το µεθάνιo, τα οποία παγιδεύουν τη θερµότητα και το φως
από τον ήλιο στην ατµόσφαιρα της γης.
Η υπερθέρµανση του πλανήτη επηρεάζει πολλούς τοµείς του φυσικού περιβάλλοντος. Κατ’ αρχάς ευθύνεται για
το λιώσιµο των πάγων της Αρκτικής και Ανταρκτικής, γεγονός που προκαλεί την άνοδο της στάθµης της θάλασσας
και πληµµύρες. Στους ωκεανούς τα θερµά ωκεάνια ρεύµατα θα αυξηθούν, µε αποτέλεσµα πολλοί θαλάσσιοι
φυτικοί οργανισµοί, όπως είναι τα φύκια, να πεθάνουν και έτσι πολλοί θαλάσσιοι οργανισµοί θα χάσουν την τροφή
τους. Πολλά δάση θα καταστραφούν εξαιτίας της ξηρασίας, που θα προκληθεί από την υπερθέρµανση του
πλανήτη.
Ο στόχος της διάσκεψης ήταν να χτίσει µια «συµµαχία των χωρών για το κλίµα», η οποία να βοηθήσει να
περιοριστεί η αύξηση της µέσης παγκόσµιας θερµοκρασίας κάτω από τους 2° C µέχρι το 2100. Τα κράτη έλαβαν
αποφάσεις για τη µείωση των εκποµπών των αερίων που προκαλεί η καύση ορυκτών καυσίµων και την προστασία
των δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και αποψιλώσεις.
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Ψυχαγωγία

Γρίφοι

του Παναγιώτη Χαλιµούρδα (Γ2)

Όπως σας είχαµε υποσχεθεί, παραθέτουµε πρώτα τις απαντήσεις στους γρίφους του προηγούµενου τεύχους:
Αγώνας δρόµου (**)
Όταν ο Ανδρέας θα έχει τρέξει 100 µέτρα, ο Βασίλης θα έχει τρέξει 90. Άρα, θα συναντηθούν 10 µέτρα πριν τον
τερµατισµό. Επειδή όµως ο Ανδρέας είναι πιο γρήγορος, θα διανύσει τα τελευταία αυτά µέτρα ταχύτερα και θα
τερµατίσει και πάλι πρώτος.
Κόκκινο - πράσινο - µπλε (***)
Αφού ο κύριος Κόκκινος απάντησε σ' αυτόν µε το µπλε κοστούµι, σηµαίνει πως δεν είναι το ίδιο πρόσωπο. Και
αφού ο κύριος Κόκκινος δεν µπορεί να φοράει ούτε κόκκινο κοστούµι, σηµαίνει ότι φοράει το πράσινο. Ο κύριος
Μπλε δεν µπορεί να φοράει ούτε το µπλε ούτε το πράσινο κοστούµι, άρα φοράει το κόκκινο. Τέλος, για τον κύριο
Πράσινο µένει να φοράει το µπλε κοστούµι.
Τα τρία µπιφτέκια (***)
Ονοµάζουµε τα τρία µπιφτέκια Α, Β και Γ και τις δύο πλευρές τους 1 και 2. Ένας τρόπος για να ψηθούν είναι ο
εξής: Ψήνει πρώτα το Α1 µε το Β1 για 5 λεπτά. Στη συνέχεια το Α2 µε το Γ1 για άλλα 5 λεπτά και τέλος το Β2 µε το
Γ2 για άλλα 5 λεπτά. Συνολικός χρόνος και για τα τρία: 15 λεπτά.
Το βράσιµο του αβγού (****)
Γυρνάµε τις δύο κλεψύδρες ταυτόχρονα και ρίχνουµε το αβγό στο νερό. Μόλις η κλεψύδρα των τεσσάρων λεπτών
αδειάσει, την ξαναγυρνάµε αµέσως και έχουµε µετρήσει τέσσερα λεπτά. Στο µεταξύ, η άλλη κλεψύδρα έχει
υπόλοιπο τριών λεπτών. Μόλις αδειάσει η επτάλεπτη, την ξαναγυρνάµε και έχουµε µετρήσει συνολικά επτά
λεπτά. Στο µεταξύ, η τετράλεπτη έχει υπόλοιπο ενός λεπτού. Μόλις αδειάσει, έχουµε µετρήσει οκτώ λεπτά. Γυρνά
µε αµέσως πάλι την κλεψύδρα των επτά λεπτών που στο µεταξύ έχει τρέξει για ένα λεπτό και, µόλις αδειάσει,
έχουµε µετρήσει ακριβώς εννέα λεπτά.
Κόψιµο πίτας (**)
Αρχικά κόβουµε οριζόντια, χωρίζοντας την τούρτα σε 2 ισοπαχείς ορόφους. Έπειτα κόβουµε κατακόρυφα δύο
φορές σε σχήµα σταυρού. Σχηµατίζονται 4 κοµµάτια ανά όροφο.
Τρεις φίλοι ψαρεύουν σε µια βάρκα (**)
Ο τρίτος είναι φαλακρός.
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Ανακάτεµα φλιτζανιών (***)
Θα περιέχουν ακριβώς την ίδια αναλογία και τα δύο αντίστοιχα. Αφού µετά τις µετακινήσεις και τα δύο φλιτζάνια
συνεχίζουν να περιέχουν την ίδια ποσότητα υγρού, όσο τσάι αφαιρέθηκε από το πρώτο, τόσος καφές πρέπει να
προστέθηκε και το αντίστροφο.
Ο τοξότης (*)
Στις 12:59.
Το συρτάρι µε τα γάντια (*)
Πρέπει να πάρει 3 γάντια.
Ο δροµέας (*)
Δεύτερος, φυσικά, αφού -όταν προσπερνάει τον δεύτερο- παίρνει τη θέση του.
Η δεύτερη χιλιετία (*)
Το iv είναι το σωστό. Η δεύτερη χιλιετία άρχισε την 1η Ιανουαρίου του 1000.
Ψευδής ισότητα (**)
Αν το µηδέν από το δεύτερο µέλος γίνει εκθέτης του αριθµού 432 στο πρώτο µέλος, τότε η ισότητα που θα προκύψει
θα είναι αληθής. (Οποιοσδήποτε αριθµός υψωµένος στη µηδενική δύναµη ισούται µε 1).
Και ακολουθούν καινούργιοι γρίφοι:
1. Τα γενέθλια της Σέριλ (*****)
Ο Άλµπερτ και ο Μπερνάρντ έγιναν φίλοι µε την Σέριλ και ρώτησαν πότε είναι τα γενέθλιά της. Η Σέριλ του έδωσε
έναν κατάλογο µε δέκα πιθανές ηµεροµηνίες:
15 Μαΐου, 16 Μαΐου, 19 Μαΐου
17 Ιουνίου, 18 Ιουνίου
14 Ιουλίου, 16 Ιουλίου
14 Αυγούστου, 15 Αυγούστου, 17 Αυγούστου
Στη συνέχεια είπε στον Άλµπερτ και τον Μπερνάρντ τον µήνα και την ηµέρα των γενεθλίων της, αντίστοιχα.
Ο Άλµπερτ είπε: «Δεν γνωρίζω πότε είναι τα γενέθλια της Σέριλ, αλλά κι ούτε ο Μπερνάρντ γνωρίζει.»
Ο Μπερνάρντ απάντησε: «Αρχικά δεν ήξερα πότε ήταν τα γενέθλια της Σέριλ, αλλά τώρα ξέρω.»
Για να συνεχίσει ο Άλµπερτ: «Τότε ξέρω και εγώ πότε είναι τα γενέθλια της Σέριλ.»
Εσείς µπορείτε να βρείτε πότε είναι τα γενέθλια της Σέριλ;
2. Δήλωση ειλικρίνειας (**)
Ο Νίκος κάνει την εξής δήλωση: «Όπως όλος ο κόσµος, έτσι και εγώ λέω πάντοτε ψέµατα.» Τι µπορούµε να
συµπεράνουµε από τη δήλωσή του; Λέει πάντα αλήθεια, πάντοτε ψέµατα ή πότε αλήθεια και πότε ψέµατα; Επίσης
η δήλωσή του είναι αληθής ή ψευδής;
3. Τα πρόβατα (***)
Ο κυρ Γιάννης έχει 3 γιους στους οποίους θέλει και να µοιράσει, όπως αυτός πιστεύει δίκαια, την περιούσια του.
Η περιούσια του είναι µόνο 19 πρόβατα. Στον πρωτότοκο γιο θέλει να αφήσει το 1/2 των προβάτων, στον δεύτερο το
1/4 των προβάτων και στο τρίτο και τελευταίο το 1/5. Προφανώς δεν γίνεται να χωριστούν τα πρόβατα σε κοµµάτια.
Πώς πρέπει να χωρίσουν οι γιοι τα πρόβατα;
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4. Η έξυπνη µέτρηση (****)
Δύο βοσκοί έχουν µαζέψει 10 λίτρα γάλα και θέλουν να τα µοιραστούν εξίσου µεταξύ τους. Όµως διαθέτουν µόνο
τρία δοχεία: ένα των 10 λίτρων, ένα των 7 και ένα των 3 λίτρων. Αρχικά το γάλα βρίσκεται στο 10λιτρο δοχείο. Πώς
θα καταφέρουν να το µοιράσουν;
5. Τα λιοντάρια και το πρόβατο (****)
Σε ένα κλουβί (σχετικά µεγάλο) είναι κλεισµένα 57 λιοντάρια και 1 πρόβατο. Αν κάποιο λιοντάρι φάει το πρόβατο,
τότε το πιάνει υπνηλία (από τη βαρυστοµαχιά) και είναι ευάλωτο σε επιθέσεις άλλου λιονταριού (γίνεται κατά
κάποιο τρόπο ψευδο-πρόβατο, δηλαδή υποψήφιο θύµα).
Υποθέστε ότι αν κάποιο λιοντάρι σκοτώσει το θύµα του, τότε το τρώει µόνο του (δεν το µοιράζεται µε άλλο
λιοντάρι). Επίσης, υποθέστε ότι όλα τα λιοντάρια είναι λογικά και όλα ξέρουν ότι και τα άλλα λιοντάρια
σκέφτονται µε λογικό τρόπο. Το κάθε λιοντάρι θέλει κατ’ αρχάς να ζήσει και, αν µπορεί να φάει κάποιο θύµα, τότε
θα το κάνει. Τα λιοντάρια µπορούν να επιζήσουν και χωρίς να φάνε το πρόβατο ή το όποιο άλλο υποψήφιο θύµα
(δηλαδή, τους παρέχεται τροφή µε άλλο τρόπο). Η ερώτηση είναι: Θα επιβιώσει το πρόβατο;
6. Περίπλοκη απογραφή (*****)
Ένας απογραφέας µπαίνει σε ένα σπίτι και ρωτάει τη νοικοκυρά πόσοι άνθρωποι µένουν εκεί. Εκείνη του
απαντάει πως µένει αυτή µε τις τρεις κόρες της. Ο απογραφέας τη ρωτάει τις ηλικίες των κορών της και εκείνη του
λέει πως επειδή της αρέσουν τα µαθηµατικά παιχνίδια, θα του απαντήσει µε έναν γρίφο: Το γινόµενο των ηλικιών
τους, του λέει, είναι ο αριθµός 36. Ο απογραφέας τής λέει πως χρειάζεται και άλλα στοιχεία. Το άθροισµα των
ηλικιών τους, προσθέτει, είναι ο αριθµός του σπιτιού µου. Ο απογραφέας βγαίνει έξω, βλέπει τον αριθµό, αλλά
ξαναµπαίνει µέσα και διαµαρτύρεται πως ούτε και πάλι µπορεί να υπολογίσει τις ηλικίες τους. Η µεγάλη µου
κόρη είναι συναχωµένη, συµπληρώνει η κυρία µε νόηµα. Ο απογραφέας την ευχαριστεί πολύ και φεύγει. Ποιες
είναι οι ηλικίες των τριών κορών της;
7. Οι δύο δίδυµοι (***)
Δύο δίδυµοι παρουσιάζονται στο δικαστήριο. Ο ένας από αυτούς λέει πάντοτε ψέµατα, ενώ ο άλλος πότε ψέµατα
και πότε αλήθεια. Ο ένας δίδυµος, ο Τζων, είχε διαπράξει ένα έγκληµα. (Ο Τζων δεν ήταν κατ’ ανάγκη αυτός που
έλεγε πάντοτε ψέµατα). «Είσαι ο Τζων;», ρωτάει ο δικαστής τον πρώτο δίδυµο. «Ναι, είµαι», του απαντάει. «Είσαι ο
Τζων;», ξαναρωτάει ο δικαστής τον δεύτερο δίδυµο. Εκείνος του απάντησε «ή ναι ή όχι» και αµέσως ο δικαστής
βρήκε ποιος ήταν ο Τζων. Ήταν ο πρώτος ή ο δεύτερος δίδυµος;
8. Οι σακούλες µε τα φρούτα (**)
Τρεις φίλοι, ο Ανδρέας, ο Βασίλης και ο Γρηγόρης, κρατάνε από µία αδιαφανή σακούλα µε φρούτα. Ο ένας έχει δύο
ροδάκινα, ο άλλος δύο δαµάσκηνα και ο τρίτος ένα ροδάκινο και ένα δαµάσκηνο, όµως δεν ξέρουµε ποιος κρατάει
τι. Ρωτήσαµε και τους τρεις για ένα στοιχείο και αυτές ήταν οι απαντήσεις τους:
Ανδρέας: Έχω δύο ροδάκινα.
Βασίλης: Στην δικιά µου σακούλα είναι δύο δαµάσκηνα.
Γρηγόρης: Εγώ έχω ένα ροδάκινο και ένα δαµάσκηνο.
Γνωρίζοντας ότι όλοι λένε ψέµατα, απαιτείτε να δείτε το ένα φρούτο από κάποιον από τους τρεις. Ποιον θα
διαλέγατε να σας αποκαλύψει ένα φρούτο του, για να βρείτε ποιος έχει τη σακούλα µε το ροδάκινο και το
δαµάσκηνο;
9. Διάταξη δέντρων (***)
Πώς θα τοποθετούσατε 7 δέντρα σε 6 ευθείες γραµµές σε ένα πάρκο, έτσι ώστε κάθε µία από αυτές να έχει 3
δέντρα;
10. Αυξοµειώσεις (*)
Το αφεντικό σας, σας προσφέρει αύξηση στον µισθό σας κατά 11% και στη συνέχεια µείωση κατά 10%. Θα
δεχόσασταν την προσφορά;
(Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν τον βαθµό δυσκολίας του γρίφου)
Οι απαντήσεις, φυσικά, στο… επόµενο τεύχος.
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