
νεογράφημα
Όταν γράφουν τα νιάτα

Ηλεκτρονική Εφημερίδα Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης Φύλλο 15ο - Νοέμβριος 2018

Όταν ψηφίζουν τα νιάτα: εκλογές Μαθητικών Συμβουλίων και Δεκαπενταμελούς

Τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης εξέλεξαν τα 
Πενταμελή Μαθητικά Συμβούλια των τμημάτων τους. Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους 
συμβούλους-καθηγητές για τη διαδικασία των εκλογών και εξέλεξαν τις εφορευτικές επιτροπές που 
διεξήγαγαν τις εκλογές. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, τα νεοεκλεγέντα συμβούλια συνεδρίασαν και 
συγκροτήθηκαν σε σώματα ως εξής: 

Οχτώ μέρες αργότερα, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, σύσσωμη η μαθητική μας κοινότητα συγκεντρώθηκε στο 
θέατρο των Αρσακείων Σχολείων, για να εκλέξει το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο για την τρέχουσα 
σχολική χρονιά, 2018-2019. Οι υποψηφιότητες έφτασαν τον πρωτοφανή αριθμό των σαράντα πέντε (45), 
χαρακτηριστικό του ζωηρού ενδιαφέροντος των μαθητών μας για συμμετοχή στα κοινά της σχολικής μας 
κοινότητας. Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές απευθύνθηκαν με λόγο απροσχεδίαστο, νεανικό, ευθύ και αυθόρμητο 
στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές τους, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εύνοια, μεταφρασμένη σε 
θετική ψήφο. Χοροί, εκδρομές, περίπατοι, εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές εξορμήσεις, διαμεσολαβήσεις σε 
προβλήματα και συνεργασία με το Σχολείο και τον Σύλλογο Γονέων παρήλασαν στον λόγο των υποψηφίων, 
προδιαγράφοντας τα πεδία πρωτοβουλίας και δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ακολούθησε η 
ψηφοφορία που διεξήχθη με κέφι και τάξη, με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στην καταμέτρηση των ψήφων την επόμενη ημέρα. Με την 
ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο 
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης είναι το εξής, με αλφαβητική σειρά:

1. Στρατής Αηδονίδης (Γ1)
2. Θεόφιλος Αρβανιτίδης (Α1)
3. Μυρτώ Δημόκα (Γ1)
4. Θωμάς Δούρος (Γ1)
5. Φανή Ζιώγα (Α1)
6. Χρήστος Κουδρόγλου (Γ2) 
7. Νίκος Κώστα (Γ2)
8. Κατερίνα Ματέλλα (Β2)
9. Δέσποινα Μελίσσογλου (Β2)
10. Δήμος Ναϊσίδης (Γ2)
11. Νίκος Όψιμος (Γ2)
12. Λίλιαν Παναγιωτοπούλου (Γ2)
13. Άρτεμις Τρατσέλα (Γ3)
14. Άννα Τσαλιγοπούλου (Γ3)
15. Δημήτρης Τσιτσιλιάνος (Γ3)

Αμέσως μετά, το νεοεκλεγμένο Δεκαπενταμελές συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα. Με ψηφοφορία, 
ανέδειξε Πρόεδρό του τον Χρήστο Κουδρόγλου, Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Τσιτσιλιάνο και Γραμματέα τον 
Νίκο Όψιμο. 
 
Το Προεδρείο του Δεκαπενταμελούς, την επόμενη μέρα, παραχώρησε συνέντευξη στο Νεογράφημα, για τις 
ελπίδες και τα σχέδιά του. 

 

«Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο»
της Νατάσας Αγραφιώτη (Γ1),
της Άννας Αλεξίου (Γ1),
και της Αγάπης Βλάχου (Γ1)

Νεογράφημα: Γιατί θέσατε υποψηφιότητα στις μαθητικές εκλογές; Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζετε την εκλογή 
σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Είχαμε εκλεγεί και τις προηγούμενες χρονιές, όταν είχαμε θέσει υποψηφιότητα, και 
έτσι οι ελπίδες μας ήταν υψηλές για επανεκλογή, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέσαμε υποψηφιότητα για πλάκα! Το κάναμε, επειδή πιστεύαμε πως μπορούμε 
να βοηθήσουμε το σχολείο και τους συμμαθητές μας.
Νίκος Όψιμος: Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο. Το πιστεύουμε και το 
μπορούμε!

Νεογράφημα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις θέσεις σας στο Συμβούλιο;
Νίκος Όψιμος: Επιθυμία μου ήταν η εκλογή μου στο τριμελές προεδρείο, όχι κάποια συγκεκριμένη θέση.
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Εγώ προτιμούσα τη θέση του Αντιπροέδρου, αλλά δε θα είχα αντίρρηση για 
οποιαδήποτε άλλη θέση.
Χρήστος Κουδρόγλου: Εγώ ενδιαφερόμουν μόνο για τη θέση του προέδρου. Βεβαίως, αν εκλεγόταν κάποιο 
άλλο παιδί, θα το υποστήριζα και θα το βοηθούσα.

Νεογράφημα: Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της προεδρείας σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Βασικό μας μέλημα είναι η καλή συνεργασία με το Σχολείο, τον Διευθυντή, τον 
Σύλλογο Καθηγητών, και τον Σύλλογο Γονέων σε δεύτερη φάση. Θα εκπροσωπούμε όλα τα παιδιά του 
Γυμνασίου και όχι μόνο τη Γ΄ τάξη. Θέλουμε επίσης να κάνουμε τουλάχιστον τρεις χορούς. 

Νεογράφημα: Θα προωθήσετε κάποια έργα εξωραϊσμού που έχουν εξαγγελθεί από πέρσι (π.χ. παγκάκια); 
Χρήστος Κουδρόγλου: Από το περσινό Δεκαπενταμελές υπάρχει ήδη ένα ποσό. Θα συνεννοηθούμε με τον 
Διευθυντή για αυτό το θέμα. 
Νίκος Όψιμος: Και με το Δεκαπενταμελές του Λυκείου, καθώς θα είναι κοινής χρήσης.

Νεογράφημα: Γιατί, κατά την παρουσίασή σας ως υποψήφιοι για τις εκλογές, δεν προετοιμάσατε κάποιον 
αναλυτικό λόγο, παρά αρκεστήκατε στην παρουσίαση του εαυτού σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Τα περισσότερα παιδιά φέτος δεν έβγαλαν λόγο. Εγώ είχα την εμπειρία από τις δύο 
προηγούμενες χρονιές και έκρινα πως δε χρειαζόταν να παρουσιάσω και να εξηγήσω κάτι, πέρα από την 
υποψηφιότητά μου. Σκοπός είναι να λέμε αυτά που ξέρουμε: την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όχι να 
ετοιμάσουμε έναν λόγο, να τον πούμε και μετά να τον ξεχάσουμε. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέλαμε να δώσουμε υποσχέσεις που δε θα μπορούσαμε να κρατήσουμε.
Νίκος Όψιμος: Επίσης οι μεγάλοι λόγοι κουράζουν τα παιδιά, τα οποία δεν τους προσέχουν από ένα σημείο 
και μετά.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι πρώτες παρεμβάσεις που θέλετε να κάνετε;
Χρήστος Κουδρόγλου: Ήδη τις έχουμε συζητήσει. Τα τρία πρώτα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι: ο 
πρώτος χορός, η φιλανθρωπική εορταγορά των Χριστουγέννων που θα γίνει την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, 
και η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλο το σχολείο και ιδίως στις τάξεις. 

Νεογράφημα: Αν προκύψουν προβλήματα μεταξύ των συμμαθητών σας, έχετε διάθεση και δυνατότητα 
παρέμβασης; Να έχουν το θάρρος και την άνεση να απευθύνονται οι συμμαθητές σας σε εσάς για μεταξύ τους 
προβλήματα;
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Το καλύτερο πάντα είναι να τα “βρίσκουν” οι μαθητές μεταξύ τους. Αλλά, αν δε 
μπορεί να συμβεί αυτό, τότε μπορούμε να τους μιλήσουμε κι εμείς.
Χρήστος Κουδρόγλου: Επειδή γνωρίζουμε πολλά από τα παιδιά του σχολείου μας, μπορούμε να παρέμβουμε 
συζητώντας με τα παιδιά που εμπλέκονται στο πρόβλημα, πριν αυτό χρειαστεί να φτάσει στον Διευθυντή. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή χρονιά και καλή συνεργασία! 



Όταν ψηφίζουν τα νιάτα: εκλογές Μαθητικών Συμβουλίων και Δεκαπενταμελούς

Τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης εξέλεξαν τα 
Πενταμελή Μαθητικά Συμβούλια των τμημάτων τους. Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους 
συμβούλους-καθηγητές για τη διαδικασία των εκλογών και εξέλεξαν τις εφορευτικές επιτροπές που 
διεξήγαγαν τις εκλογές. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, τα νεοεκλεγέντα συμβούλια συνεδρίασαν και 
συγκροτήθηκαν σε σώματα ως εξής: 

Οχτώ μέρες αργότερα, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, σύσσωμη η μαθητική μας κοινότητα συγκεντρώθηκε στο 
θέατρο των Αρσακείων Σχολείων, για να εκλέξει το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο για την τρέχουσα 
σχολική χρονιά, 2018-2019. Οι υποψηφιότητες έφτασαν τον πρωτοφανή αριθμό των σαράντα πέντε (45), 
χαρακτηριστικό του ζωηρού ενδιαφέροντος των μαθητών μας για συμμετοχή στα κοινά της σχολικής μας 
κοινότητας. Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές απευθύνθηκαν με λόγο απροσχεδίαστο, νεανικό, ευθύ και αυθόρμητο 
στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές τους, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εύνοια, μεταφρασμένη σε 
θετική ψήφο. Χοροί, εκδρομές, περίπατοι, εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές εξορμήσεις, διαμεσολαβήσεις σε 
προβλήματα και συνεργασία με το Σχολείο και τον Σύλλογο Γονέων παρήλασαν στον λόγο των υποψηφίων, 
προδιαγράφοντας τα πεδία πρωτοβουλίας και δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ακολούθησε η 
ψηφοφορία που διεξήχθη με κέφι και τάξη, με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στην καταμέτρηση των ψήφων την επόμενη ημέρα. Με την 
ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο 
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης είναι το εξής, με αλφαβητική σειρά:

1. Στρατής Αηδονίδης (Γ1)
2. Θεόφιλος Αρβανιτίδης (Α1)
3. Μυρτώ Δημόκα (Γ1)
4. Θωμάς Δούρος (Γ1)
5. Φανή Ζιώγα (Α1)
6. Χρήστος Κουδρόγλου (Γ2) 
7. Νίκος Κώστα (Γ2)
8. Κατερίνα Ματέλλα (Β2)
9. Δέσποινα Μελίσσογλου (Β2)
10. Δήμος Ναϊσίδης (Γ2)
11. Νίκος Όψιμος (Γ2)
12. Λίλιαν Παναγιωτοπούλου (Γ2)
13. Άρτεμις Τρατσέλα (Γ3)
14. Άννα Τσαλιγοπούλου (Γ3)
15. Δημήτρης Τσιτσιλιάνος (Γ3)

Αμέσως μετά, το νεοεκλεγμένο Δεκαπενταμελές συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα. Με ψηφοφορία, 
ανέδειξε Πρόεδρό του τον Χρήστο Κουδρόγλου, Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Τσιτσιλιάνο και Γραμματέα τον 
Νίκο Όψιμο. 
 
Το Προεδρείο του Δεκαπενταμελούς, την επόμενη μέρα, παραχώρησε συνέντευξη στο Νεογράφημα, για τις 
ελπίδες και τα σχέδιά του. 

 

«Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο»
της Νατάσας Αγραφιώτη (Γ1),
της Άννας Αλεξίου (Γ1),
και της Αγάπης Βλάχου (Γ1)

Νεογράφημα: Γιατί θέσατε υποψηφιότητα στις μαθητικές εκλογές; Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζετε την εκλογή 
σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Είχαμε εκλεγεί και τις προηγούμενες χρονιές, όταν είχαμε θέσει υποψηφιότητα, και 
έτσι οι ελπίδες μας ήταν υψηλές για επανεκλογή, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέσαμε υποψηφιότητα για πλάκα! Το κάναμε, επειδή πιστεύαμε πως μπορούμε 
να βοηθήσουμε το σχολείο και τους συμμαθητές μας.
Νίκος Όψιμος: Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο. Το πιστεύουμε και το 
μπορούμε!

Νεογράφημα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις θέσεις σας στο Συμβούλιο;
Νίκος Όψιμος: Επιθυμία μου ήταν η εκλογή μου στο τριμελές προεδρείο, όχι κάποια συγκεκριμένη θέση.
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Εγώ προτιμούσα τη θέση του Αντιπροέδρου, αλλά δε θα είχα αντίρρηση για 
οποιαδήποτε άλλη θέση.
Χρήστος Κουδρόγλου: Εγώ ενδιαφερόμουν μόνο για τη θέση του προέδρου. Βεβαίως, αν εκλεγόταν κάποιο 
άλλο παιδί, θα το υποστήριζα και θα το βοηθούσα.

Νεογράφημα: Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της προεδρείας σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Βασικό μας μέλημα είναι η καλή συνεργασία με το Σχολείο, τον Διευθυντή, τον 
Σύλλογο Καθηγητών, και τον Σύλλογο Γονέων σε δεύτερη φάση. Θα εκπροσωπούμε όλα τα παιδιά του 
Γυμνασίου και όχι μόνο τη Γ΄ τάξη. Θέλουμε επίσης να κάνουμε τουλάχιστον τρεις χορούς. 

Νεογράφημα: Θα προωθήσετε κάποια έργα εξωραϊσμού που έχουν εξαγγελθεί από πέρσι (π.χ. παγκάκια); 
Χρήστος Κουδρόγλου: Από το περσινό Δεκαπενταμελές υπάρχει ήδη ένα ποσό. Θα συνεννοηθούμε με τον 
Διευθυντή για αυτό το θέμα. 
Νίκος Όψιμος: Και με το Δεκαπενταμελές του Λυκείου, καθώς θα είναι κοινής χρήσης.

Νεογράφημα: Γιατί, κατά την παρουσίασή σας ως υποψήφιοι για τις εκλογές, δεν προετοιμάσατε κάποιον 
αναλυτικό λόγο, παρά αρκεστήκατε στην παρουσίαση του εαυτού σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Τα περισσότερα παιδιά φέτος δεν έβγαλαν λόγο. Εγώ είχα την εμπειρία από τις δύο 
προηγούμενες χρονιές και έκρινα πως δε χρειαζόταν να παρουσιάσω και να εξηγήσω κάτι, πέρα από την 
υποψηφιότητά μου. Σκοπός είναι να λέμε αυτά που ξέρουμε: την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όχι να 
ετοιμάσουμε έναν λόγο, να τον πούμε και μετά να τον ξεχάσουμε. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέλαμε να δώσουμε υποσχέσεις που δε θα μπορούσαμε να κρατήσουμε.
Νίκος Όψιμος: Επίσης οι μεγάλοι λόγοι κουράζουν τα παιδιά, τα οποία δεν τους προσέχουν από ένα σημείο 
και μετά.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι πρώτες παρεμβάσεις που θέλετε να κάνετε;
Χρήστος Κουδρόγλου: Ήδη τις έχουμε συζητήσει. Τα τρία πρώτα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι: ο 
πρώτος χορός, η φιλανθρωπική εορταγορά των Χριστουγέννων που θα γίνει την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, 
και η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλο το σχολείο και ιδίως στις τάξεις. 

Νεογράφημα: Αν προκύψουν προβλήματα μεταξύ των συμμαθητών σας, έχετε διάθεση και δυνατότητα 
παρέμβασης; Να έχουν το θάρρος και την άνεση να απευθύνονται οι συμμαθητές σας σε εσάς για μεταξύ τους 
προβλήματα;
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Το καλύτερο πάντα είναι να τα “βρίσκουν” οι μαθητές μεταξύ τους. Αλλά, αν δε 
μπορεί να συμβεί αυτό, τότε μπορούμε να τους μιλήσουμε κι εμείς.
Χρήστος Κουδρόγλου: Επειδή γνωρίζουμε πολλά από τα παιδιά του σχολείου μας, μπορούμε να παρέμβουμε 
συζητώντας με τα παιδιά που εμπλέκονται στο πρόβλημα, πριν αυτό χρειαστεί να φτάσει στον Διευθυντή. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή χρονιά και καλή συνεργασία! 

Διεύθυνση Σύνταξης-Έκδοσης
Θανάσης Νευροκοπλής

Υπεύθυνοι Ύλης
Αλέξης Αλεξίου, Ελένη Κόντα, 

Βασίλης Τεμπερεκίδης, Ευλαμπία Τσιρέλη

Συντακτική Ομάδα:
Νατάσα Αγραφιώτη (Γ1) 

Άννα Αλεξίου (Γ1) 
Γιώργος Αντωνίου (Β1) 

Αγάπη Βλάχου (Γ1) 
Πάρις Γκανάκης (Β1) 

Μαριάννα Γρατσία (Β1) 
Κωνσταντίνος Δημογιάννης (Β1)

 Κρίστα Ιεροπούλου (Γ1) 
Κατερίνα Καλλιστρίδου (Β1) 

Κοσμάς Καλλιστρίδης (Α1) 
Χρήστος Κασακόγιας (Β1) 

Στελίνα Μπουζοπούλου (Γ2) 
Σταύρος Παπαδόπουλος (Γ2) 

Μαρία Τουλγαρίδου (Β3) 
Άννα Τσαλιγοπούλου (Γ3)

 Κωστής Τσολάκης (Β3) 
Άννα-Μαρία Υφαντή (Γ3) 

Ελιάνα Χάσα (Γ3)

Εικαστική Επιμέλεια
Θοδωρής Σπανός, Αποστολία Δεμερτζή



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

EDITORIAL                        
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Όταν ψηφίζουν τα νιάτα: εκλογές Μαθητικών Συμβουλίων και Δεκαπενταμελούς        
«Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο», Συνέντευξη του Προεδρείου 
του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου στις Νατάσα Αγραφιώτη, Άννα Αλεξίου και Αγάπη 
Βλάχου 

ΤΟ ΝΕΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
Μια σχολική διαδικτυακή γέφυρα από τη Θεσσαλονίκη στο Μιζούρι, Μαρία Τουλγαρίδου
Η σχολική τάξη στον αιώνα της τεχνολογίας: μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση, Κωστής Τσολάκης   
Βιομετρικά στοιχεία στα νέα κινητά τηλέφωνα, Κατερίνα Καλλιστρίδου     
Το Instagram κι εγώ, Κατερίνα Καλλιστρίδου        

ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ
Next top ανασφάλειες, Κρίστα Ιεροπούλου                            
Σκέψεις, Άννα-Μαρία Υφαντή                           

ΜΙΚΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
Συνεντεύξεις: Θανάση Νευροκοπλή στην Κρίστα Ιεροπούλου                                        
                   Ελένης Κόντα στην Άννα Τσαλιγοπούλου    
             Γιάννη Τσιτσιλιάνου στην Ελιάνα Χάσα                                                     
                 Γεωργίας Στεφανίδου στον Σταύρο Παπαδόπουλο                                   

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΗΜΑ
Ειρήνη σημαίνει… ισότητα, χαρά κι ένα άσπρο περιστέρι μ’ ανοιχτά φτερά   

ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
Γιώργος Σκιαθίτης: «Αθλούμαι σημαίνει ότι ζω καλύτερα», Συνέντευξη στους Γιώργο Αντωνίου, Πάρη 
Γκανάκη, Κωνσταντίνο Δημογιάννη και Χρήστο Κασακόγια                

ΠΡΩΤΟΛΕΙΑ
Το μυστήριο του τρένου του φθινοπώρου (Μέρος Α΄), Στελίνα Μπουζοπούλου

ΒΙΒΛΙΟ
«Όνειρα από μετάξι» της Λίτσας Ψαραύτη, Μαριάννα Γρατσία                          

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ
Ο Άρης επέστρεψε!, Κοσμάς Καλλιστρίδης                 

NEOGRAPHIMA
Our Underestimated Power, Krista Ieropoulou                  

Όταν ψηφίζουν τα νιάτα: εκλογές Μαθητικών Συμβουλίων και Δεκαπενταμελούς

Τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης εξέλεξαν τα 
Πενταμελή Μαθητικά Συμβούλια των τμημάτων τους. Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους 
συμβούλους-καθηγητές για τη διαδικασία των εκλογών και εξέλεξαν τις εφορευτικές επιτροπές που 
διεξήγαγαν τις εκλογές. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, τα νεοεκλεγέντα συμβούλια συνεδρίασαν και 
συγκροτήθηκαν σε σώματα ως εξής: 

Οχτώ μέρες αργότερα, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, σύσσωμη η μαθητική μας κοινότητα συγκεντρώθηκε στο 
θέατρο των Αρσακείων Σχολείων, για να εκλέξει το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο για την τρέχουσα 
σχολική χρονιά, 2018-2019. Οι υποψηφιότητες έφτασαν τον πρωτοφανή αριθμό των σαράντα πέντε (45), 
χαρακτηριστικό του ζωηρού ενδιαφέροντος των μαθητών μας για συμμετοχή στα κοινά της σχολικής μας 
κοινότητας. Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές απευθύνθηκαν με λόγο απροσχεδίαστο, νεανικό, ευθύ και αυθόρμητο 
στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές τους, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εύνοια, μεταφρασμένη σε 
θετική ψήφο. Χοροί, εκδρομές, περίπατοι, εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές εξορμήσεις, διαμεσολαβήσεις σε 
προβλήματα και συνεργασία με το Σχολείο και τον Σύλλογο Γονέων παρήλασαν στον λόγο των υποψηφίων, 
προδιαγράφοντας τα πεδία πρωτοβουλίας και δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ακολούθησε η 
ψηφοφορία που διεξήχθη με κέφι και τάξη, με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στην καταμέτρηση των ψήφων την επόμενη ημέρα. Με την 
ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο 
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης είναι το εξής, με αλφαβητική σειρά:

1. Στρατής Αηδονίδης (Γ1)
2. Θεόφιλος Αρβανιτίδης (Α1)
3. Μυρτώ Δημόκα (Γ1)
4. Θωμάς Δούρος (Γ1)
5. Φανή Ζιώγα (Α1)
6. Χρήστος Κουδρόγλου (Γ2) 
7. Νίκος Κώστα (Γ2)
8. Κατερίνα Ματέλλα (Β2)
9. Δέσποινα Μελίσσογλου (Β2)
10. Δήμος Ναϊσίδης (Γ2)
11. Νίκος Όψιμος (Γ2)
12. Λίλιαν Παναγιωτοπούλου (Γ2)
13. Άρτεμις Τρατσέλα (Γ3)
14. Άννα Τσαλιγοπούλου (Γ3)
15. Δημήτρης Τσιτσιλιάνος (Γ3)

Αμέσως μετά, το νεοεκλεγμένο Δεκαπενταμελές συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα. Με ψηφοφορία, 
ανέδειξε Πρόεδρό του τον Χρήστο Κουδρόγλου, Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Τσιτσιλιάνο και Γραμματέα τον 
Νίκο Όψιμο. 
 
Το Προεδρείο του Δεκαπενταμελούς, την επόμενη μέρα, παραχώρησε συνέντευξη στο Νεογράφημα, για τις 
ελπίδες και τα σχέδιά του. 

 

«Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο»
της Νατάσας Αγραφιώτη (Γ1),
της Άννας Αλεξίου (Γ1),
και της Αγάπης Βλάχου (Γ1)

Νεογράφημα: Γιατί θέσατε υποψηφιότητα στις μαθητικές εκλογές; Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζετε την εκλογή 
σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Είχαμε εκλεγεί και τις προηγούμενες χρονιές, όταν είχαμε θέσει υποψηφιότητα, και 
έτσι οι ελπίδες μας ήταν υψηλές για επανεκλογή, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέσαμε υποψηφιότητα για πλάκα! Το κάναμε, επειδή πιστεύαμε πως μπορούμε 
να βοηθήσουμε το σχολείο και τους συμμαθητές μας.
Νίκος Όψιμος: Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο. Το πιστεύουμε και το 
μπορούμε!

Νεογράφημα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις θέσεις σας στο Συμβούλιο;
Νίκος Όψιμος: Επιθυμία μου ήταν η εκλογή μου στο τριμελές προεδρείο, όχι κάποια συγκεκριμένη θέση.
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Εγώ προτιμούσα τη θέση του Αντιπροέδρου, αλλά δε θα είχα αντίρρηση για 
οποιαδήποτε άλλη θέση.
Χρήστος Κουδρόγλου: Εγώ ενδιαφερόμουν μόνο για τη θέση του προέδρου. Βεβαίως, αν εκλεγόταν κάποιο 
άλλο παιδί, θα το υποστήριζα και θα το βοηθούσα.

Νεογράφημα: Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της προεδρείας σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Βασικό μας μέλημα είναι η καλή συνεργασία με το Σχολείο, τον Διευθυντή, τον 
Σύλλογο Καθηγητών, και τον Σύλλογο Γονέων σε δεύτερη φάση. Θα εκπροσωπούμε όλα τα παιδιά του 
Γυμνασίου και όχι μόνο τη Γ΄ τάξη. Θέλουμε επίσης να κάνουμε τουλάχιστον τρεις χορούς. 

Νεογράφημα: Θα προωθήσετε κάποια έργα εξωραϊσμού που έχουν εξαγγελθεί από πέρσι (π.χ. παγκάκια); 
Χρήστος Κουδρόγλου: Από το περσινό Δεκαπενταμελές υπάρχει ήδη ένα ποσό. Θα συνεννοηθούμε με τον 
Διευθυντή για αυτό το θέμα. 
Νίκος Όψιμος: Και με το Δεκαπενταμελές του Λυκείου, καθώς θα είναι κοινής χρήσης.

Νεογράφημα: Γιατί, κατά την παρουσίασή σας ως υποψήφιοι για τις εκλογές, δεν προετοιμάσατε κάποιον 
αναλυτικό λόγο, παρά αρκεστήκατε στην παρουσίαση του εαυτού σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Τα περισσότερα παιδιά φέτος δεν έβγαλαν λόγο. Εγώ είχα την εμπειρία από τις δύο 
προηγούμενες χρονιές και έκρινα πως δε χρειαζόταν να παρουσιάσω και να εξηγήσω κάτι, πέρα από την 
υποψηφιότητά μου. Σκοπός είναι να λέμε αυτά που ξέρουμε: την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όχι να 
ετοιμάσουμε έναν λόγο, να τον πούμε και μετά να τον ξεχάσουμε. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέλαμε να δώσουμε υποσχέσεις που δε θα μπορούσαμε να κρατήσουμε.
Νίκος Όψιμος: Επίσης οι μεγάλοι λόγοι κουράζουν τα παιδιά, τα οποία δεν τους προσέχουν από ένα σημείο 
και μετά.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι πρώτες παρεμβάσεις που θέλετε να κάνετε;
Χρήστος Κουδρόγλου: Ήδη τις έχουμε συζητήσει. Τα τρία πρώτα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι: ο 
πρώτος χορός, η φιλανθρωπική εορταγορά των Χριστουγέννων που θα γίνει την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, 
και η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλο το σχολείο και ιδίως στις τάξεις. 

Νεογράφημα: Αν προκύψουν προβλήματα μεταξύ των συμμαθητών σας, έχετε διάθεση και δυνατότητα 
παρέμβασης; Να έχουν το θάρρος και την άνεση να απευθύνονται οι συμμαθητές σας σε εσάς για μεταξύ τους 
προβλήματα;
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Το καλύτερο πάντα είναι να τα “βρίσκουν” οι μαθητές μεταξύ τους. Αλλά, αν δε 
μπορεί να συμβεί αυτό, τότε μπορούμε να τους μιλήσουμε κι εμείς.
Χρήστος Κουδρόγλου: Επειδή γνωρίζουμε πολλά από τα παιδιά του σχολείου μας, μπορούμε να παρέμβουμε 
συζητώντας με τα παιδιά που εμπλέκονται στο πρόβλημα, πριν αυτό χρειαστεί να φτάσει στον Διευθυντή. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή χρονιά και καλή συνεργασία! 



Όταν ψηφίζουν τα νιάτα: εκλογές Μαθητικών Συμβουλίων και Δεκαπενταμελούς

Τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης εξέλεξαν τα 
Πενταμελή Μαθητικά Συμβούλια των τμημάτων τους. Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους 
συμβούλους-καθηγητές για τη διαδικασία των εκλογών και εξέλεξαν τις εφορευτικές επιτροπές που 
διεξήγαγαν τις εκλογές. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, τα νεοεκλεγέντα συμβούλια συνεδρίασαν και 
συγκροτήθηκαν σε σώματα ως εξής: 

Οχτώ μέρες αργότερα, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, σύσσωμη η μαθητική μας κοινότητα συγκεντρώθηκε στο 
θέατρο των Αρσακείων Σχολείων, για να εκλέξει το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο για την τρέχουσα 
σχολική χρονιά, 2018-2019. Οι υποψηφιότητες έφτασαν τον πρωτοφανή αριθμό των σαράντα πέντε (45), 
χαρακτηριστικό του ζωηρού ενδιαφέροντος των μαθητών μας για συμμετοχή στα κοινά της σχολικής μας 
κοινότητας. Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές απευθύνθηκαν με λόγο απροσχεδίαστο, νεανικό, ευθύ και αυθόρμητο 
στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές τους, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εύνοια, μεταφρασμένη σε 
θετική ψήφο. Χοροί, εκδρομές, περίπατοι, εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές εξορμήσεις, διαμεσολαβήσεις σε 
προβλήματα και συνεργασία με το Σχολείο και τον Σύλλογο Γονέων παρήλασαν στον λόγο των υποψηφίων, 
προδιαγράφοντας τα πεδία πρωτοβουλίας και δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ακολούθησε η 
ψηφοφορία που διεξήχθη με κέφι και τάξη, με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στην καταμέτρηση των ψήφων την επόμενη ημέρα. Με την 
ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο 
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης είναι το εξής, με αλφαβητική σειρά:

1. Στρατής Αηδονίδης (Γ1)
2. Θεόφιλος Αρβανιτίδης (Α1)
3. Μυρτώ Δημόκα (Γ1)
4. Θωμάς Δούρος (Γ1)
5. Φανή Ζιώγα (Α1)
6. Χρήστος Κουδρόγλου (Γ2) 
7. Νίκος Κώστα (Γ2)
8. Κατερίνα Ματέλλα (Β2)
9. Δέσποινα Μελίσσογλου (Β2)
10. Δήμος Ναϊσίδης (Γ2)
11. Νίκος Όψιμος (Γ2)
12. Λίλιαν Παναγιωτοπούλου (Γ2)
13. Άρτεμις Τρατσέλα (Γ3)
14. Άννα Τσαλιγοπούλου (Γ3)
15. Δημήτρης Τσιτσιλιάνος (Γ3)

Αμέσως μετά, το νεοεκλεγμένο Δεκαπενταμελές συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα. Με ψηφοφορία, 
ανέδειξε Πρόεδρό του τον Χρήστο Κουδρόγλου, Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Τσιτσιλιάνο και Γραμματέα τον 
Νίκο Όψιμο. 
 
Το Προεδρείο του Δεκαπενταμελούς, την επόμενη μέρα, παραχώρησε συνέντευξη στο Νεογράφημα, για τις 
ελπίδες και τα σχέδιά του. 

 

«Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο»
της Νατάσας Αγραφιώτη (Γ1),
της Άννας Αλεξίου (Γ1),
και της Αγάπης Βλάχου (Γ1)

Νεογράφημα: Γιατί θέσατε υποψηφιότητα στις μαθητικές εκλογές; Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζετε την εκλογή 
σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Είχαμε εκλεγεί και τις προηγούμενες χρονιές, όταν είχαμε θέσει υποψηφιότητα, και 
έτσι οι ελπίδες μας ήταν υψηλές για επανεκλογή, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέσαμε υποψηφιότητα για πλάκα! Το κάναμε, επειδή πιστεύαμε πως μπορούμε 
να βοηθήσουμε το σχολείο και τους συμμαθητές μας.
Νίκος Όψιμος: Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο. Το πιστεύουμε και το 
μπορούμε!

Νεογράφημα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις θέσεις σας στο Συμβούλιο;
Νίκος Όψιμος: Επιθυμία μου ήταν η εκλογή μου στο τριμελές προεδρείο, όχι κάποια συγκεκριμένη θέση.
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Εγώ προτιμούσα τη θέση του Αντιπροέδρου, αλλά δε θα είχα αντίρρηση για 
οποιαδήποτε άλλη θέση.
Χρήστος Κουδρόγλου: Εγώ ενδιαφερόμουν μόνο για τη θέση του προέδρου. Βεβαίως, αν εκλεγόταν κάποιο 
άλλο παιδί, θα το υποστήριζα και θα το βοηθούσα.

Νεογράφημα: Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της προεδρείας σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Βασικό μας μέλημα είναι η καλή συνεργασία με το Σχολείο, τον Διευθυντή, τον 
Σύλλογο Καθηγητών, και τον Σύλλογο Γονέων σε δεύτερη φάση. Θα εκπροσωπούμε όλα τα παιδιά του 
Γυμνασίου και όχι μόνο τη Γ΄ τάξη. Θέλουμε επίσης να κάνουμε τουλάχιστον τρεις χορούς. 

Νεογράφημα: Θα προωθήσετε κάποια έργα εξωραϊσμού που έχουν εξαγγελθεί από πέρσι (π.χ. παγκάκια); 
Χρήστος Κουδρόγλου: Από το περσινό Δεκαπενταμελές υπάρχει ήδη ένα ποσό. Θα συνεννοηθούμε με τον 
Διευθυντή για αυτό το θέμα. 
Νίκος Όψιμος: Και με το Δεκαπενταμελές του Λυκείου, καθώς θα είναι κοινής χρήσης.

Νεογράφημα: Γιατί, κατά την παρουσίασή σας ως υποψήφιοι για τις εκλογές, δεν προετοιμάσατε κάποιον 
αναλυτικό λόγο, παρά αρκεστήκατε στην παρουσίαση του εαυτού σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Τα περισσότερα παιδιά φέτος δεν έβγαλαν λόγο. Εγώ είχα την εμπειρία από τις δύο 
προηγούμενες χρονιές και έκρινα πως δε χρειαζόταν να παρουσιάσω και να εξηγήσω κάτι, πέρα από την 
υποψηφιότητά μου. Σκοπός είναι να λέμε αυτά που ξέρουμε: την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όχι να 
ετοιμάσουμε έναν λόγο, να τον πούμε και μετά να τον ξεχάσουμε. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέλαμε να δώσουμε υποσχέσεις που δε θα μπορούσαμε να κρατήσουμε.
Νίκος Όψιμος: Επίσης οι μεγάλοι λόγοι κουράζουν τα παιδιά, τα οποία δεν τους προσέχουν από ένα σημείο 
και μετά.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι πρώτες παρεμβάσεις που θέλετε να κάνετε;
Χρήστος Κουδρόγλου: Ήδη τις έχουμε συζητήσει. Τα τρία πρώτα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι: ο 
πρώτος χορός, η φιλανθρωπική εορταγορά των Χριστουγέννων που θα γίνει την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, 
και η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλο το σχολείο και ιδίως στις τάξεις. 

Νεογράφημα: Αν προκύψουν προβλήματα μεταξύ των συμμαθητών σας, έχετε διάθεση και δυνατότητα 
παρέμβασης; Να έχουν το θάρρος και την άνεση να απευθύνονται οι συμμαθητές σας σε εσάς για μεταξύ τους 
προβλήματα;
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Το καλύτερο πάντα είναι να τα “βρίσκουν” οι μαθητές μεταξύ τους. Αλλά, αν δε 
μπορεί να συμβεί αυτό, τότε μπορούμε να τους μιλήσουμε κι εμείς.
Χρήστος Κουδρόγλου: Επειδή γνωρίζουμε πολλά από τα παιδιά του σχολείου μας, μπορούμε να παρέμβουμε 
συζητώντας με τα παιδιά που εμπλέκονται στο πρόβλημα, πριν αυτό χρειαστεί να φτάσει στον Διευθυντή. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή χρονιά και καλή συνεργασία! 

Ξανά στο παιχνίδι της συλλογικής έκπληξης
Για τον άνθρωπο που έχει τα μάτια του ανοιχτά, ο κόσμος γύρω του είναι μια καθημερινή ευκαιρία και μια συνεχής 
πρό[σ]κληση για ανακάλυψη μιας νέας άγνωστης χώρας. Όχι, δεν έχουν ειπωθεί όλα, ούτε έχουν όλα φανερωθεί. 
Είναι τέτοια η δυναμική φύση της ζωής, που δεν σε αφήνει να πλήξεις. Αντίθετα, σε παρασύρει διαρκώς στην 
έκπληξη! Αρκεί να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά... Ακριβώς για αυτόν τον λόγο και η εκπαίδευση δεν μπορεί ούτε 
πρέπει να μένει στατική κι αμετακίνητη σε φραγμούς, περιορισμούς ή σύνορα. Εκτός εάν, στήνοντας με σοφία και 
διάκριση εκείνο το “παιχνίδι” με τα εμπόδια, πετυχαίνει να προκαλεί με τον τρόπο αυτό τη συλλογική περιέργεια 
και απορία στους μαθητές.   

Το παιχνίδι από μόνο του είναι μια απόλαυση για τα παιδιά. Αν μάλιστα, μέσα από αυτό το παιχνίδι μάθουν να 
οδηγούνται σε μια πληρέστερη κατανόηση του εαυτού τους και του κόσμου, τότε το κέρδος είναι διπλό: εκτός από 
διαρκώς φιλοπερίεργα, θα γίνονται ολοένα και πιο ανοιχτόμυαλα. 

Αυτή τη φιλοσοφία του “παιχνιδιού”, από την οποία διαπνέονται όλα τα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, έχει ήδη ανακοινωθεί για τη νέα σχολική χρονιά, πυροδοτώντας τη σκέψη και το 
αίσθημα όλων μας: Τόσο η Προκήρυξη του 7ου Παναρσακειακού Μαθητικού Συνεδρίου όσο και αυτή των 12ων 
ΑΛΟΤΕ, δεν είναι τίποτε άλλο από δημιουργικές προ[σ]κλήσεις στη συλλογική μας περιέργεια για αναμέτρηση, 
ερμηνεία και κατανόηση του ανθρώπου και του κόσμου που μας περιβάλλει. Σταχυολογούμε μια δυο φράσεις, 
δηλωτικές αυτού του “παιχνιδιού”, από την καθεμιά: 

Το 7ο Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Ο σύγχρονος άνθρωπος και η ψηφιακή τεχνολογία: 
προκλήσεις και προβληματισμοί» καλεί τους μαθητές να έρθουν αντιμέτωποι με τον δυναμικό κόσμο της 
σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και τους πολλαπλούς δρόμους που αυτή ανοίγει στο μέλλον. Πόσο 
γνωρίζουμε, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, το μέλλον που, απ’ ό,τι φαίνεται, πριν οι νέοι μεγαλώσουν, θα 
έχει γίνει παρόν; Πώς μπορούμε να ελέγξουμε και να αποφασίσουμε ποια απ’ όλα αυτά τα τεχνολογικά 
επιτεύγματα, με ποιο τρόπο και υπό ποιες προϋποθέσεις θα οδηγήσουν τον κόσμο και τον άνθρωπο, 
τον πολίτη και τον ιδιώτη σε ένα αύριο πιο εύκολο αλλά ταυτόχρονα ουσιαστικό; Η μεγαλύτερη 
πρόκληση για τον σημερινό νέο είναι να επινοήσει το μέλλον του.

«Όρια»: Μια λέξη μόνο, πολύσημη κι ευέλικτη, στιβαρή αλλά και παιχνιδιάρικη, ορίζει το θέμα στους 
φετινούς ΑΓΩΝΕΣ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ 2018-19 των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, τους Αγώνες που αναδεικνύουν τη δημιουργική διάθεση των νέων παιδιών 
σε μια ποικιλομορφία καλλιτεχνικής έκφρασης. Αγαπητοί μαθητές κι αγαπητές μαθήτριες, 
Ακροβατώντας, κινηθείτε μέσα αλλά και πιο πέρα από αυτά. Αναζητήστε, δοκιμάζοντας να 
βυθομετρήσετε ή και να υπερβείτε τα όρια των αισθημάτων, των πραγμάτων, των λέξεων. Αγγίξτε τα 
όρια της σκέψης και των ονείρων σας. Κινηθείτε όπως εσείς αποφασίσετε: Πέρα ή πάνω από τα όρια, 
μέσα ή κάτω από αυτά, με ή χωρίς όρια. Μόνο στάσιμοι μη μείνετε…

Το Νεογράφημα, βαδίζοντας στον πέμπτο χρόνο της ζωής του με το δέκατο πέμπτο τεύχος του, εκτείνεται μέσα 
από τα άρθρα των νεαρών συντακτών του σε κάθε κατεύθυνση: συνομιλεί και ερευνά, ανιχνεύει κι απορεί, 
ανακαλύπτει αλλά και κρίνει. Παραμένει πάντως, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σταθερά συντονισμένο με τη 
φιλοσοφία και τη χαρά αυτού του “παιχνιδιού” της έκπληξης. Γιατί πάντα θα υπάρχει κάτι, που ακόμα δεν έχει 
ειπωθεί κάτι που υπομονετικά περιμένει το δικό μας έξυπνο βλέμμα, για να πάρει αλλά και να δώσει ζωή. Γιατί, 
καταπώς λέει κι ο ποιητής, «Ψαρεύοντας, έρχεται η θάλασσα» (Οδυσσέας Ελύτης, Μαρία Νεφέλη).

Νεογράφημα

EDITORIAL



Όταν ψηφίζουν τα νιάτα: εκλογές Μαθητικών Συμβουλίων και Δεκαπενταμελούς

Τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης εξέλεξαν τα 
Πενταμελή Μαθητικά Συμβούλια των τμημάτων τους. Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους 
συμβούλους-καθηγητές για τη διαδικασία των εκλογών και εξέλεξαν τις εφορευτικές επιτροπές που 
διεξήγαγαν τις εκλογές. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, τα νεοεκλεγέντα συμβούλια συνεδρίασαν και 
συγκροτήθηκαν σε σώματα ως εξής: 

Οχτώ μέρες αργότερα, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, σύσσωμη η μαθητική μας κοινότητα συγκεντρώθηκε στο 
θέατρο των Αρσακείων Σχολείων, για να εκλέξει το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο για την τρέχουσα 
σχολική χρονιά, 2018-2019. Οι υποψηφιότητες έφτασαν τον πρωτοφανή αριθμό των σαράντα πέντε (45), 
χαρακτηριστικό του ζωηρού ενδιαφέροντος των μαθητών μας για συμμετοχή στα κοινά της σχολικής μας 
κοινότητας. Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές απευθύνθηκαν με λόγο απροσχεδίαστο, νεανικό, ευθύ και αυθόρμητο 
στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές τους, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εύνοια, μεταφρασμένη σε 
θετική ψήφο. Χοροί, εκδρομές, περίπατοι, εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές εξορμήσεις, διαμεσολαβήσεις σε 
προβλήματα και συνεργασία με το Σχολείο και τον Σύλλογο Γονέων παρήλασαν στον λόγο των υποψηφίων, 
προδιαγράφοντας τα πεδία πρωτοβουλίας και δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ακολούθησε η 
ψηφοφορία που διεξήχθη με κέφι και τάξη, με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στην καταμέτρηση των ψήφων την επόμενη ημέρα. Με την 
ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο 
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης είναι το εξής, με αλφαβητική σειρά:

1. Στρατής Αηδονίδης (Γ1)
2. Θεόφιλος Αρβανιτίδης (Α1)
3. Μυρτώ Δημόκα (Γ1)
4. Θωμάς Δούρος (Γ1)
5. Φανή Ζιώγα (Α1)
6. Χρήστος Κουδρόγλου (Γ2) 
7. Νίκος Κώστα (Γ2)
8. Κατερίνα Ματέλλα (Β2)
9. Δέσποινα Μελίσσογλου (Β2)
10. Δήμος Ναϊσίδης (Γ2)
11. Νίκος Όψιμος (Γ2)
12. Λίλιαν Παναγιωτοπούλου (Γ2)
13. Άρτεμις Τρατσέλα (Γ3)
14. Άννα Τσαλιγοπούλου (Γ3)
15. Δημήτρης Τσιτσιλιάνος (Γ3)

Αμέσως μετά, το νεοεκλεγμένο Δεκαπενταμελές συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα. Με ψηφοφορία, 
ανέδειξε Πρόεδρό του τον Χρήστο Κουδρόγλου, Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Τσιτσιλιάνο και Γραμματέα τον 
Νίκο Όψιμο. 
 
Το Προεδρείο του Δεκαπενταμελούς, την επόμενη μέρα, παραχώρησε συνέντευξη στο Νεογράφημα, για τις 
ελπίδες και τα σχέδιά του. 

 

«Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο»
της Νατάσας Αγραφιώτη (Γ1),
της Άννας Αλεξίου (Γ1),
και της Αγάπης Βλάχου (Γ1)

Νεογράφημα: Γιατί θέσατε υποψηφιότητα στις μαθητικές εκλογές; Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζετε την εκλογή 
σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Είχαμε εκλεγεί και τις προηγούμενες χρονιές, όταν είχαμε θέσει υποψηφιότητα, και 
έτσι οι ελπίδες μας ήταν υψηλές για επανεκλογή, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέσαμε υποψηφιότητα για πλάκα! Το κάναμε, επειδή πιστεύαμε πως μπορούμε 
να βοηθήσουμε το σχολείο και τους συμμαθητές μας.
Νίκος Όψιμος: Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο. Το πιστεύουμε και το 
μπορούμε!

Νεογράφημα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις θέσεις σας στο Συμβούλιο;
Νίκος Όψιμος: Επιθυμία μου ήταν η εκλογή μου στο τριμελές προεδρείο, όχι κάποια συγκεκριμένη θέση.
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Εγώ προτιμούσα τη θέση του Αντιπροέδρου, αλλά δε θα είχα αντίρρηση για 
οποιαδήποτε άλλη θέση.
Χρήστος Κουδρόγλου: Εγώ ενδιαφερόμουν μόνο για τη θέση του προέδρου. Βεβαίως, αν εκλεγόταν κάποιο 
άλλο παιδί, θα το υποστήριζα και θα το βοηθούσα.

Νεογράφημα: Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της προεδρείας σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Βασικό μας μέλημα είναι η καλή συνεργασία με το Σχολείο, τον Διευθυντή, τον 
Σύλλογο Καθηγητών, και τον Σύλλογο Γονέων σε δεύτερη φάση. Θα εκπροσωπούμε όλα τα παιδιά του 
Γυμνασίου και όχι μόνο τη Γ΄ τάξη. Θέλουμε επίσης να κάνουμε τουλάχιστον τρεις χορούς. 

Νεογράφημα: Θα προωθήσετε κάποια έργα εξωραϊσμού που έχουν εξαγγελθεί από πέρσι (π.χ. παγκάκια); 
Χρήστος Κουδρόγλου: Από το περσινό Δεκαπενταμελές υπάρχει ήδη ένα ποσό. Θα συνεννοηθούμε με τον 
Διευθυντή για αυτό το θέμα. 
Νίκος Όψιμος: Και με το Δεκαπενταμελές του Λυκείου, καθώς θα είναι κοινής χρήσης.

Νεογράφημα: Γιατί, κατά την παρουσίασή σας ως υποψήφιοι για τις εκλογές, δεν προετοιμάσατε κάποιον 
αναλυτικό λόγο, παρά αρκεστήκατε στην παρουσίαση του εαυτού σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Τα περισσότερα παιδιά φέτος δεν έβγαλαν λόγο. Εγώ είχα την εμπειρία από τις δύο 
προηγούμενες χρονιές και έκρινα πως δε χρειαζόταν να παρουσιάσω και να εξηγήσω κάτι, πέρα από την 
υποψηφιότητά μου. Σκοπός είναι να λέμε αυτά που ξέρουμε: την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όχι να 
ετοιμάσουμε έναν λόγο, να τον πούμε και μετά να τον ξεχάσουμε. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέλαμε να δώσουμε υποσχέσεις που δε θα μπορούσαμε να κρατήσουμε.
Νίκος Όψιμος: Επίσης οι μεγάλοι λόγοι κουράζουν τα παιδιά, τα οποία δεν τους προσέχουν από ένα σημείο 
και μετά.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι πρώτες παρεμβάσεις που θέλετε να κάνετε;
Χρήστος Κουδρόγλου: Ήδη τις έχουμε συζητήσει. Τα τρία πρώτα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι: ο 
πρώτος χορός, η φιλανθρωπική εορταγορά των Χριστουγέννων που θα γίνει την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, 
και η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλο το σχολείο και ιδίως στις τάξεις. 

Νεογράφημα: Αν προκύψουν προβλήματα μεταξύ των συμμαθητών σας, έχετε διάθεση και δυνατότητα 
παρέμβασης; Να έχουν το θάρρος και την άνεση να απευθύνονται οι συμμαθητές σας σε εσάς για μεταξύ τους 
προβλήματα;
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Το καλύτερο πάντα είναι να τα “βρίσκουν” οι μαθητές μεταξύ τους. Αλλά, αν δε 
μπορεί να συμβεί αυτό, τότε μπορούμε να τους μιλήσουμε κι εμείς.
Χρήστος Κουδρόγλου: Επειδή γνωρίζουμε πολλά από τα παιδιά του σχολείου μας, μπορούμε να παρέμβουμε 
συζητώντας με τα παιδιά που εμπλέκονται στο πρόβλημα, πριν αυτό χρειαστεί να φτάσει στον Διευθυντή. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή χρονιά και καλή συνεργασία! 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

Α1   Πρόεδρος: Φανή Ζιώγα
      Γραμματέας: Γιώργος Δημητριάδης
      Ταμίας: Νικόλας Ζαγορίδης
      Μέλη: Θεόφιλος Αρβανιτίδης, Σοφία Δίπλα 

Α2   Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
      Γραμματέας: Αριάδνη Κώστα
      Ταμίας: Ερμιόνη Παναγιωτίδου
      Μέλη: Ανδρέας Μουσμουλίδης, Δημήτρης Παπαγιάννης

Α3   Πρόεδρος: Βασιλική Τσιτσιλιάνου
       Γραμματέας: Όλγα Παπαδοπούλου
       Ταμίας: Βασιλική Σαμολαδά
       Μέλη: Αντριάνα Τρατσέλα, Άρης Τσαβλής

Β1   Πρόεδρος: Γιώργος Αντωνίου
       Γραμματέας: Βασιλική Αποστολίδου
       Ταμίας: Νάνση Κασιμάτη
       Μέλη: Θανάσης Ζαγανίδης, Χρήστος Κασακόγιας

Β2   Πρόεδρος: Ραφαέλα- Φιλιμώνα Νικολή
       Γραμματέας: Αντωνία Μιχαηλίδου
       Ταμίας: Κατερίνα Ματέλλα
       Μέλη: Βίκη Μαυρίδου, Δέσποινα Μελίσσογλου

Β3   Πρόεδρος: Μαρία Τουλγαρίδου
       Γραμματέας: Μιχάλης Τραγιαννίδης
       Ταμίας: Φωτεινή Σταυροπούλου
       Μέλη: Σοφία Χατζηστεφανίδου, Γιάννης Σωτηρόπουλος

Γ1   Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Αβραάμ 
       Γραμματέας: Σοφία Ηλιάδου
       Ταμίας: Νάσια Κανταλάφτ
       Μέλη: Μυρτώ Δημόκα, Παναγιώτης Ζαγορίδης 

Γ2   Πρόεδρος: Αναστάσης Λυμπόπουλος
       Γραμματέας: Νίκος Όψιμος
       Ταμίας: Αλκμήνη Κουκούτση
       Μέλη: Λίλιαν Παναγιωτοπούλου, Νίκος Κώστα

Γ3   Πρόεδρος: Βίβιαν Πράττου
       Γραμματέας: Ειρήνη Τυμπανίδη
       Ταμίας: Θάλεια Παπαθανασίου
       Μέλη: Χριστίνα Σούσκα, Γιώργος Στυλιάδης



Όταν ψηφίζουν τα νιάτα: εκλογές Μαθητικών Συμβουλίων και Δεκαπενταμελούς

Τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης εξέλεξαν τα 
Πενταμελή Μαθητικά Συμβούλια των τμημάτων τους. Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους 
συμβούλους-καθηγητές για τη διαδικασία των εκλογών και εξέλεξαν τις εφορευτικές επιτροπές που 
διεξήγαγαν τις εκλογές. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, τα νεοεκλεγέντα συμβούλια συνεδρίασαν και 
συγκροτήθηκαν σε σώματα ως εξής: 

Οχτώ μέρες αργότερα, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, σύσσωμη η μαθητική μας κοινότητα συγκεντρώθηκε στο 
θέατρο των Αρσακείων Σχολείων, για να εκλέξει το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο για την τρέχουσα 
σχολική χρονιά, 2018-2019. Οι υποψηφιότητες έφτασαν τον πρωτοφανή αριθμό των σαράντα πέντε (45), 
χαρακτηριστικό του ζωηρού ενδιαφέροντος των μαθητών μας για συμμετοχή στα κοινά της σχολικής μας 
κοινότητας. Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές απευθύνθηκαν με λόγο απροσχεδίαστο, νεανικό, ευθύ και αυθόρμητο 
στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές τους, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εύνοια, μεταφρασμένη σε 
θετική ψήφο. Χοροί, εκδρομές, περίπατοι, εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές εξορμήσεις, διαμεσολαβήσεις σε 
προβλήματα και συνεργασία με το Σχολείο και τον Σύλλογο Γονέων παρήλασαν στον λόγο των υποψηφίων, 
προδιαγράφοντας τα πεδία πρωτοβουλίας και δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ακολούθησε η 
ψηφοφορία που διεξήχθη με κέφι και τάξη, με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στην καταμέτρηση των ψήφων την επόμενη ημέρα. Με την 
ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο 
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης είναι το εξής, με αλφαβητική σειρά:

1. Στρατής Αηδονίδης (Γ1)
2. Θεόφιλος Αρβανιτίδης (Α1)
3. Μυρτώ Δημόκα (Γ1)
4. Θωμάς Δούρος (Γ1)
5. Φανή Ζιώγα (Α1)
6. Χρήστος Κουδρόγλου (Γ2) 
7. Νίκος Κώστα (Γ2)
8. Κατερίνα Ματέλλα (Β2)
9. Δέσποινα Μελίσσογλου (Β2)
10. Δήμος Ναϊσίδης (Γ2)
11. Νίκος Όψιμος (Γ2)
12. Λίλιαν Παναγιωτοπούλου (Γ2)
13. Άρτεμις Τρατσέλα (Γ3)
14. Άννα Τσαλιγοπούλου (Γ3)
15. Δημήτρης Τσιτσιλιάνος (Γ3)

Αμέσως μετά, το νεοεκλεγμένο Δεκαπενταμελές συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα. Με ψηφοφορία, 
ανέδειξε Πρόεδρό του τον Χρήστο Κουδρόγλου, Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Τσιτσιλιάνο και Γραμματέα τον 
Νίκο Όψιμο. 
 
Το Προεδρείο του Δεκαπενταμελούς, την επόμενη μέρα, παραχώρησε συνέντευξη στο Νεογράφημα, για τις 
ελπίδες και τα σχέδιά του. 

 

«Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο»
της Νατάσας Αγραφιώτη (Γ1),
της Άννας Αλεξίου (Γ1),
και της Αγάπης Βλάχου (Γ1)

Νεογράφημα: Γιατί θέσατε υποψηφιότητα στις μαθητικές εκλογές; Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζετε την εκλογή 
σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Είχαμε εκλεγεί και τις προηγούμενες χρονιές, όταν είχαμε θέσει υποψηφιότητα, και 
έτσι οι ελπίδες μας ήταν υψηλές για επανεκλογή, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέσαμε υποψηφιότητα για πλάκα! Το κάναμε, επειδή πιστεύαμε πως μπορούμε 
να βοηθήσουμε το σχολείο και τους συμμαθητές μας.
Νίκος Όψιμος: Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο. Το πιστεύουμε και το 
μπορούμε!

Νεογράφημα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις θέσεις σας στο Συμβούλιο;
Νίκος Όψιμος: Επιθυμία μου ήταν η εκλογή μου στο τριμελές προεδρείο, όχι κάποια συγκεκριμένη θέση.
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Εγώ προτιμούσα τη θέση του Αντιπροέδρου, αλλά δε θα είχα αντίρρηση για 
οποιαδήποτε άλλη θέση.
Χρήστος Κουδρόγλου: Εγώ ενδιαφερόμουν μόνο για τη θέση του προέδρου. Βεβαίως, αν εκλεγόταν κάποιο 
άλλο παιδί, θα το υποστήριζα και θα το βοηθούσα.

Νεογράφημα: Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της προεδρείας σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Βασικό μας μέλημα είναι η καλή συνεργασία με το Σχολείο, τον Διευθυντή, τον 
Σύλλογο Καθηγητών, και τον Σύλλογο Γονέων σε δεύτερη φάση. Θα εκπροσωπούμε όλα τα παιδιά του 
Γυμνασίου και όχι μόνο τη Γ΄ τάξη. Θέλουμε επίσης να κάνουμε τουλάχιστον τρεις χορούς. 

Νεογράφημα: Θα προωθήσετε κάποια έργα εξωραϊσμού που έχουν εξαγγελθεί από πέρσι (π.χ. παγκάκια); 
Χρήστος Κουδρόγλου: Από το περσινό Δεκαπενταμελές υπάρχει ήδη ένα ποσό. Θα συνεννοηθούμε με τον 
Διευθυντή για αυτό το θέμα. 
Νίκος Όψιμος: Και με το Δεκαπενταμελές του Λυκείου, καθώς θα είναι κοινής χρήσης.

Νεογράφημα: Γιατί, κατά την παρουσίασή σας ως υποψήφιοι για τις εκλογές, δεν προετοιμάσατε κάποιον 
αναλυτικό λόγο, παρά αρκεστήκατε στην παρουσίαση του εαυτού σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Τα περισσότερα παιδιά φέτος δεν έβγαλαν λόγο. Εγώ είχα την εμπειρία από τις δύο 
προηγούμενες χρονιές και έκρινα πως δε χρειαζόταν να παρουσιάσω και να εξηγήσω κάτι, πέρα από την 
υποψηφιότητά μου. Σκοπός είναι να λέμε αυτά που ξέρουμε: την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όχι να 
ετοιμάσουμε έναν λόγο, να τον πούμε και μετά να τον ξεχάσουμε. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέλαμε να δώσουμε υποσχέσεις που δε θα μπορούσαμε να κρατήσουμε.
Νίκος Όψιμος: Επίσης οι μεγάλοι λόγοι κουράζουν τα παιδιά, τα οποία δεν τους προσέχουν από ένα σημείο 
και μετά.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι πρώτες παρεμβάσεις που θέλετε να κάνετε;
Χρήστος Κουδρόγλου: Ήδη τις έχουμε συζητήσει. Τα τρία πρώτα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι: ο 
πρώτος χορός, η φιλανθρωπική εορταγορά των Χριστουγέννων που θα γίνει την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, 
και η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλο το σχολείο και ιδίως στις τάξεις. 

Νεογράφημα: Αν προκύψουν προβλήματα μεταξύ των συμμαθητών σας, έχετε διάθεση και δυνατότητα 
παρέμβασης; Να έχουν το θάρρος και την άνεση να απευθύνονται οι συμμαθητές σας σε εσάς για μεταξύ τους 
προβλήματα;
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Το καλύτερο πάντα είναι να τα “βρίσκουν” οι μαθητές μεταξύ τους. Αλλά, αν δε 
μπορεί να συμβεί αυτό, τότε μπορούμε να τους μιλήσουμε κι εμείς.
Χρήστος Κουδρόγλου: Επειδή γνωρίζουμε πολλά από τα παιδιά του σχολείου μας, μπορούμε να παρέμβουμε 
συζητώντας με τα παιδιά που εμπλέκονται στο πρόβλημα, πριν αυτό χρειαστεί να φτάσει στον Διευθυντή. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή χρονιά και καλή συνεργασία! 



Όταν ψηφίζουν τα νιάτα: εκλογές Μαθητικών Συμβουλίων και Δεκαπενταμελούς

Τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης εξέλεξαν τα 
Πενταμελή Μαθητικά Συμβούλια των τμημάτων τους. Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους 
συμβούλους-καθηγητές για τη διαδικασία των εκλογών και εξέλεξαν τις εφορευτικές επιτροπές που 
διεξήγαγαν τις εκλογές. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, τα νεοεκλεγέντα συμβούλια συνεδρίασαν και 
συγκροτήθηκαν σε σώματα ως εξής: 

Οχτώ μέρες αργότερα, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, σύσσωμη η μαθητική μας κοινότητα συγκεντρώθηκε στο 
θέατρο των Αρσακείων Σχολείων, για να εκλέξει το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο για την τρέχουσα 
σχολική χρονιά, 2018-2019. Οι υποψηφιότητες έφτασαν τον πρωτοφανή αριθμό των σαράντα πέντε (45), 
χαρακτηριστικό του ζωηρού ενδιαφέροντος των μαθητών μας για συμμετοχή στα κοινά της σχολικής μας 
κοινότητας. Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές απευθύνθηκαν με λόγο απροσχεδίαστο, νεανικό, ευθύ και αυθόρμητο 
στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές τους, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εύνοια, μεταφρασμένη σε 
θετική ψήφο. Χοροί, εκδρομές, περίπατοι, εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές εξορμήσεις, διαμεσολαβήσεις σε 
προβλήματα και συνεργασία με το Σχολείο και τον Σύλλογο Γονέων παρήλασαν στον λόγο των υποψηφίων, 
προδιαγράφοντας τα πεδία πρωτοβουλίας και δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ακολούθησε η 
ψηφοφορία που διεξήχθη με κέφι και τάξη, με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στην καταμέτρηση των ψήφων την επόμενη ημέρα. Με την 
ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο 
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης είναι το εξής, με αλφαβητική σειρά:

1. Στρατής Αηδονίδης (Γ1)
2. Θεόφιλος Αρβανιτίδης (Α1)
3. Μυρτώ Δημόκα (Γ1)
4. Θωμάς Δούρος (Γ1)
5. Φανή Ζιώγα (Α1)
6. Χρήστος Κουδρόγλου (Γ2) 
7. Νίκος Κώστα (Γ2)
8. Κατερίνα Ματέλλα (Β2)
9. Δέσποινα Μελίσσογλου (Β2)
10. Δήμος Ναϊσίδης (Γ2)
11. Νίκος Όψιμος (Γ2)
12. Λίλιαν Παναγιωτοπούλου (Γ2)
13. Άρτεμις Τρατσέλα (Γ3)
14. Άννα Τσαλιγοπούλου (Γ3)
15. Δημήτρης Τσιτσιλιάνος (Γ3)

Αμέσως μετά, το νεοεκλεγμένο Δεκαπενταμελές συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα. Με ψηφοφορία, 
ανέδειξε Πρόεδρό του τον Χρήστο Κουδρόγλου, Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Τσιτσιλιάνο και Γραμματέα τον 
Νίκο Όψιμο. 
 
Το Προεδρείο του Δεκαπενταμελούς, την επόμενη μέρα, παραχώρησε συνέντευξη στο Νεογράφημα, για τις 
ελπίδες και τα σχέδιά του. 

 

«Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο»
της Νατάσας Αγραφιώτη (Γ1),
της Άννας Αλεξίου (Γ1),
και της Αγάπης Βλάχου (Γ1)

Νεογράφημα: Γιατί θέσατε υποψηφιότητα στις μαθητικές εκλογές; Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζετε την εκλογή 
σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Είχαμε εκλεγεί και τις προηγούμενες χρονιές, όταν είχαμε θέσει υποψηφιότητα, και 
έτσι οι ελπίδες μας ήταν υψηλές για επανεκλογή, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέσαμε υποψηφιότητα για πλάκα! Το κάναμε, επειδή πιστεύαμε πως μπορούμε 
να βοηθήσουμε το σχολείο και τους συμμαθητές μας.
Νίκος Όψιμος: Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο. Το πιστεύουμε και το 
μπορούμε!

Νεογράφημα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις θέσεις σας στο Συμβούλιο;
Νίκος Όψιμος: Επιθυμία μου ήταν η εκλογή μου στο τριμελές προεδρείο, όχι κάποια συγκεκριμένη θέση.
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Εγώ προτιμούσα τη θέση του Αντιπροέδρου, αλλά δε θα είχα αντίρρηση για 
οποιαδήποτε άλλη θέση.
Χρήστος Κουδρόγλου: Εγώ ενδιαφερόμουν μόνο για τη θέση του προέδρου. Βεβαίως, αν εκλεγόταν κάποιο 
άλλο παιδί, θα το υποστήριζα και θα το βοηθούσα.

Νεογράφημα: Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της προεδρείας σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Βασικό μας μέλημα είναι η καλή συνεργασία με το Σχολείο, τον Διευθυντή, τον 
Σύλλογο Καθηγητών, και τον Σύλλογο Γονέων σε δεύτερη φάση. Θα εκπροσωπούμε όλα τα παιδιά του 
Γυμνασίου και όχι μόνο τη Γ΄ τάξη. Θέλουμε επίσης να κάνουμε τουλάχιστον τρεις χορούς. 

Νεογράφημα: Θα προωθήσετε κάποια έργα εξωραϊσμού που έχουν εξαγγελθεί από πέρσι (π.χ. παγκάκια); 
Χρήστος Κουδρόγλου: Από το περσινό Δεκαπενταμελές υπάρχει ήδη ένα ποσό. Θα συνεννοηθούμε με τον 
Διευθυντή για αυτό το θέμα. 
Νίκος Όψιμος: Και με το Δεκαπενταμελές του Λυκείου, καθώς θα είναι κοινής χρήσης.

Νεογράφημα: Γιατί, κατά την παρουσίασή σας ως υποψήφιοι για τις εκλογές, δεν προετοιμάσατε κάποιον 
αναλυτικό λόγο, παρά αρκεστήκατε στην παρουσίαση του εαυτού σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Τα περισσότερα παιδιά φέτος δεν έβγαλαν λόγο. Εγώ είχα την εμπειρία από τις δύο 
προηγούμενες χρονιές και έκρινα πως δε χρειαζόταν να παρουσιάσω και να εξηγήσω κάτι, πέρα από την 
υποψηφιότητά μου. Σκοπός είναι να λέμε αυτά που ξέρουμε: την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όχι να 
ετοιμάσουμε έναν λόγο, να τον πούμε και μετά να τον ξεχάσουμε. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέλαμε να δώσουμε υποσχέσεις που δε θα μπορούσαμε να κρατήσουμε.
Νίκος Όψιμος: Επίσης οι μεγάλοι λόγοι κουράζουν τα παιδιά, τα οποία δεν τους προσέχουν από ένα σημείο 
και μετά.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι πρώτες παρεμβάσεις που θέλετε να κάνετε;
Χρήστος Κουδρόγλου: Ήδη τις έχουμε συζητήσει. Τα τρία πρώτα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι: ο 
πρώτος χορός, η φιλανθρωπική εορταγορά των Χριστουγέννων που θα γίνει την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, 
και η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλο το σχολείο και ιδίως στις τάξεις. 

Νεογράφημα: Αν προκύψουν προβλήματα μεταξύ των συμμαθητών σας, έχετε διάθεση και δυνατότητα 
παρέμβασης; Να έχουν το θάρρος και την άνεση να απευθύνονται οι συμμαθητές σας σε εσάς για μεταξύ τους 
προβλήματα;
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Το καλύτερο πάντα είναι να τα “βρίσκουν” οι μαθητές μεταξύ τους. Αλλά, αν δε 
μπορεί να συμβεί αυτό, τότε μπορούμε να τους μιλήσουμε κι εμείς.
Χρήστος Κουδρόγλου: Επειδή γνωρίζουμε πολλά από τα παιδιά του σχολείου μας, μπορούμε να παρέμβουμε 
συζητώντας με τα παιδιά που εμπλέκονται στο πρόβλημα, πριν αυτό χρειαστεί να φτάσει στον Διευθυντή. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή χρονιά και καλή συνεργασία! 



Όταν ψηφίζουν τα νιάτα: εκλογές Μαθητικών Συμβουλίων και Δεκαπενταμελούς

Τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης εξέλεξαν τα 
Πενταμελή Μαθητικά Συμβούλια των τμημάτων τους. Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους 
συμβούλους-καθηγητές για τη διαδικασία των εκλογών και εξέλεξαν τις εφορευτικές επιτροπές που 
διεξήγαγαν τις εκλογές. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, τα νεοεκλεγέντα συμβούλια συνεδρίασαν και 
συγκροτήθηκαν σε σώματα ως εξής: 

Οχτώ μέρες αργότερα, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, σύσσωμη η μαθητική μας κοινότητα συγκεντρώθηκε στο 
θέατρο των Αρσακείων Σχολείων, για να εκλέξει το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο για την τρέχουσα 
σχολική χρονιά, 2018-2019. Οι υποψηφιότητες έφτασαν τον πρωτοφανή αριθμό των σαράντα πέντε (45), 
χαρακτηριστικό του ζωηρού ενδιαφέροντος των μαθητών μας για συμμετοχή στα κοινά της σχολικής μας 
κοινότητας. Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές απευθύνθηκαν με λόγο απροσχεδίαστο, νεανικό, ευθύ και αυθόρμητο 
στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές τους, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εύνοια, μεταφρασμένη σε 
θετική ψήφο. Χοροί, εκδρομές, περίπατοι, εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές εξορμήσεις, διαμεσολαβήσεις σε 
προβλήματα και συνεργασία με το Σχολείο και τον Σύλλογο Γονέων παρήλασαν στον λόγο των υποψηφίων, 
προδιαγράφοντας τα πεδία πρωτοβουλίας και δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ακολούθησε η 
ψηφοφορία που διεξήχθη με κέφι και τάξη, με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στην καταμέτρηση των ψήφων την επόμενη ημέρα. Με την 
ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο 
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης είναι το εξής, με αλφαβητική σειρά:

1. Στρατής Αηδονίδης (Γ1)
2. Θεόφιλος Αρβανιτίδης (Α1)
3. Μυρτώ Δημόκα (Γ1)
4. Θωμάς Δούρος (Γ1)
5. Φανή Ζιώγα (Α1)
6. Χρήστος Κουδρόγλου (Γ2) 
7. Νίκος Κώστα (Γ2)
8. Κατερίνα Ματέλλα (Β2)
9. Δέσποινα Μελίσσογλου (Β2)
10. Δήμος Ναϊσίδης (Γ2)
11. Νίκος Όψιμος (Γ2)
12. Λίλιαν Παναγιωτοπούλου (Γ2)
13. Άρτεμις Τρατσέλα (Γ3)
14. Άννα Τσαλιγοπούλου (Γ3)
15. Δημήτρης Τσιτσιλιάνος (Γ3)

Αμέσως μετά, το νεοεκλεγμένο Δεκαπενταμελές συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα. Με ψηφοφορία, 
ανέδειξε Πρόεδρό του τον Χρήστο Κουδρόγλου, Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Τσιτσιλιάνο και Γραμματέα τον 
Νίκο Όψιμο. 
 
Το Προεδρείο του Δεκαπενταμελούς, την επόμενη μέρα, παραχώρησε συνέντευξη στο Νεογράφημα, για τις 
ελπίδες και τα σχέδιά του. 

 

«Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο»
της Νατάσας Αγραφιώτη (Γ1),
της Άννας Αλεξίου (Γ1),
και της Αγάπης Βλάχου (Γ1)

Νεογράφημα: Γιατί θέσατε υποψηφιότητα στις μαθητικές εκλογές; Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζετε την εκλογή 
σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Είχαμε εκλεγεί και τις προηγούμενες χρονιές, όταν είχαμε θέσει υποψηφιότητα, και 
έτσι οι ελπίδες μας ήταν υψηλές για επανεκλογή, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέσαμε υποψηφιότητα για πλάκα! Το κάναμε, επειδή πιστεύαμε πως μπορούμε 
να βοηθήσουμε το σχολείο και τους συμμαθητές μας.
Νίκος Όψιμος: Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο. Το πιστεύουμε και το 
μπορούμε!

Νεογράφημα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις θέσεις σας στο Συμβούλιο;
Νίκος Όψιμος: Επιθυμία μου ήταν η εκλογή μου στο τριμελές προεδρείο, όχι κάποια συγκεκριμένη θέση.
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Εγώ προτιμούσα τη θέση του Αντιπροέδρου, αλλά δε θα είχα αντίρρηση για 
οποιαδήποτε άλλη θέση.
Χρήστος Κουδρόγλου: Εγώ ενδιαφερόμουν μόνο για τη θέση του προέδρου. Βεβαίως, αν εκλεγόταν κάποιο 
άλλο παιδί, θα το υποστήριζα και θα το βοηθούσα.

Νεογράφημα: Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της προεδρείας σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Βασικό μας μέλημα είναι η καλή συνεργασία με το Σχολείο, τον Διευθυντή, τον 
Σύλλογο Καθηγητών, και τον Σύλλογο Γονέων σε δεύτερη φάση. Θα εκπροσωπούμε όλα τα παιδιά του 
Γυμνασίου και όχι μόνο τη Γ΄ τάξη. Θέλουμε επίσης να κάνουμε τουλάχιστον τρεις χορούς. 

Νεογράφημα: Θα προωθήσετε κάποια έργα εξωραϊσμού που έχουν εξαγγελθεί από πέρσι (π.χ. παγκάκια); 
Χρήστος Κουδρόγλου: Από το περσινό Δεκαπενταμελές υπάρχει ήδη ένα ποσό. Θα συνεννοηθούμε με τον 
Διευθυντή για αυτό το θέμα. 
Νίκος Όψιμος: Και με το Δεκαπενταμελές του Λυκείου, καθώς θα είναι κοινής χρήσης.

Νεογράφημα: Γιατί, κατά την παρουσίασή σας ως υποψήφιοι για τις εκλογές, δεν προετοιμάσατε κάποιον 
αναλυτικό λόγο, παρά αρκεστήκατε στην παρουσίαση του εαυτού σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Τα περισσότερα παιδιά φέτος δεν έβγαλαν λόγο. Εγώ είχα την εμπειρία από τις δύο 
προηγούμενες χρονιές και έκρινα πως δε χρειαζόταν να παρουσιάσω και να εξηγήσω κάτι, πέρα από την 
υποψηφιότητά μου. Σκοπός είναι να λέμε αυτά που ξέρουμε: την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όχι να 
ετοιμάσουμε έναν λόγο, να τον πούμε και μετά να τον ξεχάσουμε. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέλαμε να δώσουμε υποσχέσεις που δε θα μπορούσαμε να κρατήσουμε.
Νίκος Όψιμος: Επίσης οι μεγάλοι λόγοι κουράζουν τα παιδιά, τα οποία δεν τους προσέχουν από ένα σημείο 
και μετά.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι πρώτες παρεμβάσεις που θέλετε να κάνετε;
Χρήστος Κουδρόγλου: Ήδη τις έχουμε συζητήσει. Τα τρία πρώτα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι: ο 
πρώτος χορός, η φιλανθρωπική εορταγορά των Χριστουγέννων που θα γίνει την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, 
και η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλο το σχολείο και ιδίως στις τάξεις. 

Νεογράφημα: Αν προκύψουν προβλήματα μεταξύ των συμμαθητών σας, έχετε διάθεση και δυνατότητα 
παρέμβασης; Να έχουν το θάρρος και την άνεση να απευθύνονται οι συμμαθητές σας σε εσάς για μεταξύ τους 
προβλήματα;
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Το καλύτερο πάντα είναι να τα “βρίσκουν” οι μαθητές μεταξύ τους. Αλλά, αν δε 
μπορεί να συμβεί αυτό, τότε μπορούμε να τους μιλήσουμε κι εμείς.
Χρήστος Κουδρόγλου: Επειδή γνωρίζουμε πολλά από τα παιδιά του σχολείου μας, μπορούμε να παρέμβουμε 
συζητώντας με τα παιδιά που εμπλέκονται στο πρόβλημα, πριν αυτό χρειαστεί να φτάσει στον Διευθυντή. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή χρονιά και καλή συνεργασία! 

ΤΟ ΝΕΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Διεύθυνση Σύνταξης-Έκδοσης
Θανάσης Νευροκοπλής

Υπεύθυνοι Ύλης
Αλέξης Αλεξίου, Ελένη Κόντα, 

Βασίλης Τεμπερεκίδης, Ευλαμπία Τσιρέλη

Συντακτική Ομάδα:
Νατάσα Αγραφιώτη (Γ1) 

Άννα Αλεξίου (Γ1) 
Γιώργος Αντωνίου (Β1) 

Αγάπη Βλάχου (Γ1) 
Πάρις Γκανάκης (Β1) 

Μαριάννα Γρατσία (Β1) 
Κωνσταντίνος Δημογιάννης (Β1)

 Κρίστα Ιεροπούλου (Γ1) 
Κατερίνα Καλλιστρίδου (Β1) 

Κοσμάς Καλλιστρίδης (Α1) 
Χρήστος Κασακόγιας (Β1) 

Στελίνα Μπουζοπούλου (Γ2) 
Σταύρος Παπαδόπουλος (Γ2) 

Μαρία Τουλγαρίδου (Β3) 
Άννα Τσαλιγοπούλου (Γ3)

 Κωστής Τσολάκης (Β3) 
Άννα-Μαρία Υφαντή (Γ3) 

Ελιάνα Χάσα (Γ3)

Εικαστική Επιμέλεια
Θοδωρής Σπανός, Αποστολία Δεμερτζή

Μια σχολική διαδικτυακή “γέφυρα”: από τη Θεσσαλονίκη στο Μιζούρι
της Μαρίας Τουλγαρίδου (Β3)

Τα κοινωνικά δίκτυα μάς είναι πολύ χρήσιμα, διότι μπορούμε με αυτά να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους 
από όλον τον κόσμο και να μάθουμε τον πολιτισμό τους. Αυτό αποδείχτηκε και στη διάρκεια ενός πρότζεκτ, 
στο οποίο έλαβε μέρος το τμήμα του Β3, με τον συντονισμό των καθηγητριών Ελένης Κοντά και Άννας 
Οικονόμου.  

Το πρότζεκτ μάς έδωσε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με παιδιά της Β΄ τάξης  Γυμνασίου από το 
Μιζούρι της Αμερικής. Όλα τα παιδιά ανταλλάσαμε μεταξύ μας μηνύματα και φωτογραφίες μέσω Instagram 
ή Messenger. Ακόμα, για να γνωριστούμε καλυτέρα, μπήκαμε όλα τα παιδιά και από τις δυο χώρες σε μια 
ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα στο internet. Ο καθένας μπορούσε να γράψει μερικά πράγματα για τον εαυτό του 
και να προσθέσει σχόλια στα μηνύματα των άλλων παιδιών. Με αυτόν τον τρόπο μάθαμε τα χόμπι που 
έχουν οι συνομήλικοί μας στην Αμερική, τα οποία έχουν πολλές διαφορές από τα δικά μας στην Ελλάδα. Δε 
διαφέρουμε όμως μόνο στα χόμπι, αλλά και στην εμφάνιση˙ κι αυτό φαίνεται από τις φωτογραφίες που 
ανάρτησαν, κυρίως τα κορίτσια από την Αμερική. 

Όλο αυτό το πρότζεκτ έγινε με αφορμή την Ιλιάδα και τη θέλησή μας  να μάθουμε, αλλά και να διδάξουμε 
τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας στα παιδιά του εξωτερικού. Στο τέλος της επικοινωνίας, μιλήσαμε μέσω 
skype κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας. Η εμπειρία ήταν εκπληκτική, διότι είχαμε την ευκαιρία να 
χρησιμοποιήσουμε την αγγλική γλώσσα που διδασκόμαστε στο σχολείο. Απευθύναμε  ερωτήσεις σχετικές με 
την Ιλιάδα στους Αμερικανούς συμμαθητές μας και αυτοί, με τη σειρά τους, έπρεπε να απαντήσουν σωστά. 

Τα κοινωνικά δίκτυα δε μας προσφέρουν μόνο διασκέδαση αλλά και παιδεία. Μέσω του Ιnternet 
διασκεδάσαμε, εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας και κάναμε καινούργιες γνωριμίες. Στο τέλος, όλοι οι μαθητές 
ήμασταν χαρούμενοι, διότι συμπεράναμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα  κοινωνικά δίκτυα και για να 
αποκτήσουμε καινούργιες γνώσεις και εποικοδομητικές εμπειρίες. 



Όταν ψηφίζουν τα νιάτα: εκλογές Μαθητικών Συμβουλίων και Δεκαπενταμελούς

Τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης εξέλεξαν τα 
Πενταμελή Μαθητικά Συμβούλια των τμημάτων τους. Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους 
συμβούλους-καθηγητές για τη διαδικασία των εκλογών και εξέλεξαν τις εφορευτικές επιτροπές που 
διεξήγαγαν τις εκλογές. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, τα νεοεκλεγέντα συμβούλια συνεδρίασαν και 
συγκροτήθηκαν σε σώματα ως εξής: 

Οχτώ μέρες αργότερα, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, σύσσωμη η μαθητική μας κοινότητα συγκεντρώθηκε στο 
θέατρο των Αρσακείων Σχολείων, για να εκλέξει το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο για την τρέχουσα 
σχολική χρονιά, 2018-2019. Οι υποψηφιότητες έφτασαν τον πρωτοφανή αριθμό των σαράντα πέντε (45), 
χαρακτηριστικό του ζωηρού ενδιαφέροντος των μαθητών μας για συμμετοχή στα κοινά της σχολικής μας 
κοινότητας. Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές απευθύνθηκαν με λόγο απροσχεδίαστο, νεανικό, ευθύ και αυθόρμητο 
στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές τους, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εύνοια, μεταφρασμένη σε 
θετική ψήφο. Χοροί, εκδρομές, περίπατοι, εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές εξορμήσεις, διαμεσολαβήσεις σε 
προβλήματα και συνεργασία με το Σχολείο και τον Σύλλογο Γονέων παρήλασαν στον λόγο των υποψηφίων, 
προδιαγράφοντας τα πεδία πρωτοβουλίας και δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ακολούθησε η 
ψηφοφορία που διεξήχθη με κέφι και τάξη, με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στην καταμέτρηση των ψήφων την επόμενη ημέρα. Με την 
ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο 
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης είναι το εξής, με αλφαβητική σειρά:

1. Στρατής Αηδονίδης (Γ1)
2. Θεόφιλος Αρβανιτίδης (Α1)
3. Μυρτώ Δημόκα (Γ1)
4. Θωμάς Δούρος (Γ1)
5. Φανή Ζιώγα (Α1)
6. Χρήστος Κουδρόγλου (Γ2) 
7. Νίκος Κώστα (Γ2)
8. Κατερίνα Ματέλλα (Β2)
9. Δέσποινα Μελίσσογλου (Β2)
10. Δήμος Ναϊσίδης (Γ2)
11. Νίκος Όψιμος (Γ2)
12. Λίλιαν Παναγιωτοπούλου (Γ2)
13. Άρτεμις Τρατσέλα (Γ3)
14. Άννα Τσαλιγοπούλου (Γ3)
15. Δημήτρης Τσιτσιλιάνος (Γ3)

Αμέσως μετά, το νεοεκλεγμένο Δεκαπενταμελές συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα. Με ψηφοφορία, 
ανέδειξε Πρόεδρό του τον Χρήστο Κουδρόγλου, Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Τσιτσιλιάνο και Γραμματέα τον 
Νίκο Όψιμο. 
 
Το Προεδρείο του Δεκαπενταμελούς, την επόμενη μέρα, παραχώρησε συνέντευξη στο Νεογράφημα, για τις 
ελπίδες και τα σχέδιά του. 

 

«Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο»
της Νατάσας Αγραφιώτη (Γ1),
της Άννας Αλεξίου (Γ1),
και της Αγάπης Βλάχου (Γ1)

Νεογράφημα: Γιατί θέσατε υποψηφιότητα στις μαθητικές εκλογές; Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζετε την εκλογή 
σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Είχαμε εκλεγεί και τις προηγούμενες χρονιές, όταν είχαμε θέσει υποψηφιότητα, και 
έτσι οι ελπίδες μας ήταν υψηλές για επανεκλογή, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέσαμε υποψηφιότητα για πλάκα! Το κάναμε, επειδή πιστεύαμε πως μπορούμε 
να βοηθήσουμε το σχολείο και τους συμμαθητές μας.
Νίκος Όψιμος: Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο. Το πιστεύουμε και το 
μπορούμε!

Νεογράφημα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις θέσεις σας στο Συμβούλιο;
Νίκος Όψιμος: Επιθυμία μου ήταν η εκλογή μου στο τριμελές προεδρείο, όχι κάποια συγκεκριμένη θέση.
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Εγώ προτιμούσα τη θέση του Αντιπροέδρου, αλλά δε θα είχα αντίρρηση για 
οποιαδήποτε άλλη θέση.
Χρήστος Κουδρόγλου: Εγώ ενδιαφερόμουν μόνο για τη θέση του προέδρου. Βεβαίως, αν εκλεγόταν κάποιο 
άλλο παιδί, θα το υποστήριζα και θα το βοηθούσα.

Νεογράφημα: Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της προεδρείας σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Βασικό μας μέλημα είναι η καλή συνεργασία με το Σχολείο, τον Διευθυντή, τον 
Σύλλογο Καθηγητών, και τον Σύλλογο Γονέων σε δεύτερη φάση. Θα εκπροσωπούμε όλα τα παιδιά του 
Γυμνασίου και όχι μόνο τη Γ΄ τάξη. Θέλουμε επίσης να κάνουμε τουλάχιστον τρεις χορούς. 

Νεογράφημα: Θα προωθήσετε κάποια έργα εξωραϊσμού που έχουν εξαγγελθεί από πέρσι (π.χ. παγκάκια); 
Χρήστος Κουδρόγλου: Από το περσινό Δεκαπενταμελές υπάρχει ήδη ένα ποσό. Θα συνεννοηθούμε με τον 
Διευθυντή για αυτό το θέμα. 
Νίκος Όψιμος: Και με το Δεκαπενταμελές του Λυκείου, καθώς θα είναι κοινής χρήσης.

Νεογράφημα: Γιατί, κατά την παρουσίασή σας ως υποψήφιοι για τις εκλογές, δεν προετοιμάσατε κάποιον 
αναλυτικό λόγο, παρά αρκεστήκατε στην παρουσίαση του εαυτού σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Τα περισσότερα παιδιά φέτος δεν έβγαλαν λόγο. Εγώ είχα την εμπειρία από τις δύο 
προηγούμενες χρονιές και έκρινα πως δε χρειαζόταν να παρουσιάσω και να εξηγήσω κάτι, πέρα από την 
υποψηφιότητά μου. Σκοπός είναι να λέμε αυτά που ξέρουμε: την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όχι να 
ετοιμάσουμε έναν λόγο, να τον πούμε και μετά να τον ξεχάσουμε. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέλαμε να δώσουμε υποσχέσεις που δε θα μπορούσαμε να κρατήσουμε.
Νίκος Όψιμος: Επίσης οι μεγάλοι λόγοι κουράζουν τα παιδιά, τα οποία δεν τους προσέχουν από ένα σημείο 
και μετά.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι πρώτες παρεμβάσεις που θέλετε να κάνετε;
Χρήστος Κουδρόγλου: Ήδη τις έχουμε συζητήσει. Τα τρία πρώτα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι: ο 
πρώτος χορός, η φιλανθρωπική εορταγορά των Χριστουγέννων που θα γίνει την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, 
και η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλο το σχολείο και ιδίως στις τάξεις. 

Νεογράφημα: Αν προκύψουν προβλήματα μεταξύ των συμμαθητών σας, έχετε διάθεση και δυνατότητα 
παρέμβασης; Να έχουν το θάρρος και την άνεση να απευθύνονται οι συμμαθητές σας σε εσάς για μεταξύ τους 
προβλήματα;
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Το καλύτερο πάντα είναι να τα “βρίσκουν” οι μαθητές μεταξύ τους. Αλλά, αν δε 
μπορεί να συμβεί αυτό, τότε μπορούμε να τους μιλήσουμε κι εμείς.
Χρήστος Κουδρόγλου: Επειδή γνωρίζουμε πολλά από τα παιδιά του σχολείου μας, μπορούμε να παρέμβουμε 
συζητώντας με τα παιδιά που εμπλέκονται στο πρόβλημα, πριν αυτό χρειαστεί να φτάσει στον Διευθυντή. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή χρονιά και καλή συνεργασία! 

Η σχολική τάξη στον αιώνα της τεχνολογίας:
μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση
του Κωστή Τσολάκη (Β3)

Πριν από εκατό χρόνια, το τηλέφωνο –πέρα από το γεγονός ότι λίγοι μόνο άνθρωποι το είχαν τότε στην κατοχή 
τους– ήταν μια συσκευή δύσκολη στη χρήση. Τώρα πια είναι ένα εργαλείο που δε λείπει από κανέναν και 
απαιτεί ένα απλό άγγιγμα, για να μιλήσεις με οποιονδήποτε οπουδήποτε κι αν βρίσκεται. Οι υπολογιστές 
παλιά ζύγιζαν σαράντα πέντε (45) κιλά, ενώ τώρα δεν ξεπερνούν τα δύο (2) κιλά και τα 9,98 χιλιοστά σε 
πάχος. Με αυτήν την εικόνα στο μυαλό, σκεφτείτε μια σχολική τάξη εκατό χρόνια πριν: Πολλά θρανία, 
στοιχισμένα με ακρίβεια, καθένα από τα οποία φιλοξενεί δύο καρέκλες, στις οποίες καλούνται οι μαθητές να 
καθίσουν για πολλές ώρες, ακούγοντας μεγάλες ποσότητες πληροφοριών, τις οποίες πρέπει να μελετήσουν και 
στο σπίτι. Σας θυμίζει κάτι; Γιατί, λοιπόν, ενώ έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, 
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, εμείς την αγνοούμε; 

Με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας το μάθημα διευκολύνεται, καθώς πέρα από τον λόγο –ο οποίος 
πολλές φορές δεν είναι αρκετός, για να αποδώσει ο εκπαιδευτικός την ουσία του μαθήματος– συμμετέχει και 
η εικόνα, με την οποία η γενιά μας έχει εξοικειωθεί και την καταλαβαίνει. Επίσης, η αποθήκευση της εικόνας 
σε ψηφιακή μορφή είναι πολύ πιο εύκολη από την αποθήκευση σε φυσική μορφή. Επιπροσθέτως, ένας πιο 
διαδραστικός τρόπος μαθήματος ενθαρρύνει τον μαθητή να δίνει περισσότερη προσοχή στο μάθημα. Αυτό το 
αποδεικνύει η Φινλανδία, της οποίας το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί παγκόσμιο παράδειγμα προς μίμηση. 
Η εκπαιδευτική πρακτική της Φινλανδίας, με παιχνίδια τα οποία  προσκαλούν τον κάθε μαθητή να συμμετέχει 
στην ανακάλυψη της γνώσης και να συμβάλλει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχει καταφέρει να 
εξαφανίσει τον απογευματινό φόρτο εργασίας από τη ζωή των μικρών Φινλανδών, για να μη μιλήσουμε για 
φροντιστήρια και ιδιαίτερα…  



Όταν ψηφίζουν τα νιάτα: εκλογές Μαθητικών Συμβουλίων και Δεκαπενταμελούς

Τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης εξέλεξαν τα 
Πενταμελή Μαθητικά Συμβούλια των τμημάτων τους. Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους 
συμβούλους-καθηγητές για τη διαδικασία των εκλογών και εξέλεξαν τις εφορευτικές επιτροπές που 
διεξήγαγαν τις εκλογές. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, τα νεοεκλεγέντα συμβούλια συνεδρίασαν και 
συγκροτήθηκαν σε σώματα ως εξής: 

Οχτώ μέρες αργότερα, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, σύσσωμη η μαθητική μας κοινότητα συγκεντρώθηκε στο 
θέατρο των Αρσακείων Σχολείων, για να εκλέξει το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο για την τρέχουσα 
σχολική χρονιά, 2018-2019. Οι υποψηφιότητες έφτασαν τον πρωτοφανή αριθμό των σαράντα πέντε (45), 
χαρακτηριστικό του ζωηρού ενδιαφέροντος των μαθητών μας για συμμετοχή στα κοινά της σχολικής μας 
κοινότητας. Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές απευθύνθηκαν με λόγο απροσχεδίαστο, νεανικό, ευθύ και αυθόρμητο 
στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές τους, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εύνοια, μεταφρασμένη σε 
θετική ψήφο. Χοροί, εκδρομές, περίπατοι, εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές εξορμήσεις, διαμεσολαβήσεις σε 
προβλήματα και συνεργασία με το Σχολείο και τον Σύλλογο Γονέων παρήλασαν στον λόγο των υποψηφίων, 
προδιαγράφοντας τα πεδία πρωτοβουλίας και δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ακολούθησε η 
ψηφοφορία που διεξήχθη με κέφι και τάξη, με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στην καταμέτρηση των ψήφων την επόμενη ημέρα. Με την 
ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο 
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης είναι το εξής, με αλφαβητική σειρά:

1. Στρατής Αηδονίδης (Γ1)
2. Θεόφιλος Αρβανιτίδης (Α1)
3. Μυρτώ Δημόκα (Γ1)
4. Θωμάς Δούρος (Γ1)
5. Φανή Ζιώγα (Α1)
6. Χρήστος Κουδρόγλου (Γ2) 
7. Νίκος Κώστα (Γ2)
8. Κατερίνα Ματέλλα (Β2)
9. Δέσποινα Μελίσσογλου (Β2)
10. Δήμος Ναϊσίδης (Γ2)
11. Νίκος Όψιμος (Γ2)
12. Λίλιαν Παναγιωτοπούλου (Γ2)
13. Άρτεμις Τρατσέλα (Γ3)
14. Άννα Τσαλιγοπούλου (Γ3)
15. Δημήτρης Τσιτσιλιάνος (Γ3)

Αμέσως μετά, το νεοεκλεγμένο Δεκαπενταμελές συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα. Με ψηφοφορία, 
ανέδειξε Πρόεδρό του τον Χρήστο Κουδρόγλου, Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Τσιτσιλιάνο και Γραμματέα τον 
Νίκο Όψιμο. 
 
Το Προεδρείο του Δεκαπενταμελούς, την επόμενη μέρα, παραχώρησε συνέντευξη στο Νεογράφημα, για τις 
ελπίδες και τα σχέδιά του. 

 

«Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο»
της Νατάσας Αγραφιώτη (Γ1),
της Άννας Αλεξίου (Γ1),
και της Αγάπης Βλάχου (Γ1)

Νεογράφημα: Γιατί θέσατε υποψηφιότητα στις μαθητικές εκλογές; Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζετε την εκλογή 
σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Είχαμε εκλεγεί και τις προηγούμενες χρονιές, όταν είχαμε θέσει υποψηφιότητα, και 
έτσι οι ελπίδες μας ήταν υψηλές για επανεκλογή, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέσαμε υποψηφιότητα για πλάκα! Το κάναμε, επειδή πιστεύαμε πως μπορούμε 
να βοηθήσουμε το σχολείο και τους συμμαθητές μας.
Νίκος Όψιμος: Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο. Το πιστεύουμε και το 
μπορούμε!

Νεογράφημα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις θέσεις σας στο Συμβούλιο;
Νίκος Όψιμος: Επιθυμία μου ήταν η εκλογή μου στο τριμελές προεδρείο, όχι κάποια συγκεκριμένη θέση.
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Εγώ προτιμούσα τη θέση του Αντιπροέδρου, αλλά δε θα είχα αντίρρηση για 
οποιαδήποτε άλλη θέση.
Χρήστος Κουδρόγλου: Εγώ ενδιαφερόμουν μόνο για τη θέση του προέδρου. Βεβαίως, αν εκλεγόταν κάποιο 
άλλο παιδί, θα το υποστήριζα και θα το βοηθούσα.

Νεογράφημα: Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της προεδρείας σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Βασικό μας μέλημα είναι η καλή συνεργασία με το Σχολείο, τον Διευθυντή, τον 
Σύλλογο Καθηγητών, και τον Σύλλογο Γονέων σε δεύτερη φάση. Θα εκπροσωπούμε όλα τα παιδιά του 
Γυμνασίου και όχι μόνο τη Γ΄ τάξη. Θέλουμε επίσης να κάνουμε τουλάχιστον τρεις χορούς. 

Νεογράφημα: Θα προωθήσετε κάποια έργα εξωραϊσμού που έχουν εξαγγελθεί από πέρσι (π.χ. παγκάκια); 
Χρήστος Κουδρόγλου: Από το περσινό Δεκαπενταμελές υπάρχει ήδη ένα ποσό. Θα συνεννοηθούμε με τον 
Διευθυντή για αυτό το θέμα. 
Νίκος Όψιμος: Και με το Δεκαπενταμελές του Λυκείου, καθώς θα είναι κοινής χρήσης.

Νεογράφημα: Γιατί, κατά την παρουσίασή σας ως υποψήφιοι για τις εκλογές, δεν προετοιμάσατε κάποιον 
αναλυτικό λόγο, παρά αρκεστήκατε στην παρουσίαση του εαυτού σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Τα περισσότερα παιδιά φέτος δεν έβγαλαν λόγο. Εγώ είχα την εμπειρία από τις δύο 
προηγούμενες χρονιές και έκρινα πως δε χρειαζόταν να παρουσιάσω και να εξηγήσω κάτι, πέρα από την 
υποψηφιότητά μου. Σκοπός είναι να λέμε αυτά που ξέρουμε: την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όχι να 
ετοιμάσουμε έναν λόγο, να τον πούμε και μετά να τον ξεχάσουμε. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέλαμε να δώσουμε υποσχέσεις που δε θα μπορούσαμε να κρατήσουμε.
Νίκος Όψιμος: Επίσης οι μεγάλοι λόγοι κουράζουν τα παιδιά, τα οποία δεν τους προσέχουν από ένα σημείο 
και μετά.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι πρώτες παρεμβάσεις που θέλετε να κάνετε;
Χρήστος Κουδρόγλου: Ήδη τις έχουμε συζητήσει. Τα τρία πρώτα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι: ο 
πρώτος χορός, η φιλανθρωπική εορταγορά των Χριστουγέννων που θα γίνει την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, 
και η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλο το σχολείο και ιδίως στις τάξεις. 

Νεογράφημα: Αν προκύψουν προβλήματα μεταξύ των συμμαθητών σας, έχετε διάθεση και δυνατότητα 
παρέμβασης; Να έχουν το θάρρος και την άνεση να απευθύνονται οι συμμαθητές σας σε εσάς για μεταξύ τους 
προβλήματα;
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Το καλύτερο πάντα είναι να τα “βρίσκουν” οι μαθητές μεταξύ τους. Αλλά, αν δε 
μπορεί να συμβεί αυτό, τότε μπορούμε να τους μιλήσουμε κι εμείς.
Χρήστος Κουδρόγλου: Επειδή γνωρίζουμε πολλά από τα παιδιά του σχολείου μας, μπορούμε να παρέμβουμε 
συζητώντας με τα παιδιά που εμπλέκονται στο πρόβλημα, πριν αυτό χρειαστεί να φτάσει στον Διευθυντή. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή χρονιά και καλή συνεργασία! 

Βιομετρικά στοιχεία στα νέα κινητά τηλέφωνα
της Κατερίνας Καλλιστρίδου (Β1)

Παρελθόν θα αποτελούν στο προσεχές μέλλον οι κωδικοί πρόσβασης, καθώς ήδη από το 2018 η αναγνώριση 
μέσω βιομετρικών στοιχείων θα είναι μια από τις κυρίαρχες τάσεις. Σύμφωνα με έρευνες, εκτιμάται ότι 
υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως πάνω από ένα δισεκατομμύριο συσκευές που περιλαμβάνουν έναν σαρωτή 
δακτυλικών αποτυπωμάτων. Δεκαπέντε εκατομμύρια καταναλωτές στη Μ. Βρετανία διαθέτουν smartphone 
που ενσωματώνουν σαρωτή δακτυλικού αποτυπώματος. Η ευκολία και η ταχύτητα που προσφέρει η 
πιστοποίηση μέσω βιομετρικών στοιχείων έχουν νικήσει τον φόβο και έχουν ανοίξει τον δρόμο στις νέες 
τεχνολογίες.

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες smartphone χρησιμοποιούν βιομετρική πιστοποίηση επειδή είναι ασφαλέστερη 
από τις παραδοσιακές μεθόδους. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να είναι περίπλοκοι, ώστε να είναι ασφαλείς. 
Το δακτυλικό αποτύπωμα έχει γίνει αποδεκτό ως μέσο ξεκλειδώματος των κινητών, όμως η αναγνώριση της 
φωνής, του προσώπου και της ίριδας του ματιού, χρησιμοποιούνται λιγότερο.

Προς το παρόν, η χρήση των βιομετρικών στοιχείων περιορίζεται κυρίως στις συσκευές πρόσβασης. Στο 
εξωτερικό υπάρχουν εταιρείες που προσπαθούν να ενσωματώσουν βιομετρικά δεδομένα στην καθημερινή ζωή. 
Για παράδειγμα, η Vodafone χρησιμοποιεί το λογισμικό αναγνώρισης φωνής ως μέσο αναγνώρισης και 
πιστοποίησης των πελατών, όταν έρχονται σε επαφή με τηλεφωνικά κέντρα.

Η βιομετρία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον, αλλά ακόμη δεν έχει επιτευχθεί η μαζική 
διείσδυση των σύγχρονων τεχνολογιών στην αγορά, εξαιτίας της ελλιπούς εμπιστοσύνης των καταναλωτών.



Όταν ψηφίζουν τα νιάτα: εκλογές Μαθητικών Συμβουλίων και Δεκαπενταμελούς

Τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης εξέλεξαν τα 
Πενταμελή Μαθητικά Συμβούλια των τμημάτων τους. Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους 
συμβούλους-καθηγητές για τη διαδικασία των εκλογών και εξέλεξαν τις εφορευτικές επιτροπές που 
διεξήγαγαν τις εκλογές. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, τα νεοεκλεγέντα συμβούλια συνεδρίασαν και 
συγκροτήθηκαν σε σώματα ως εξής: 

Οχτώ μέρες αργότερα, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, σύσσωμη η μαθητική μας κοινότητα συγκεντρώθηκε στο 
θέατρο των Αρσακείων Σχολείων, για να εκλέξει το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο για την τρέχουσα 
σχολική χρονιά, 2018-2019. Οι υποψηφιότητες έφτασαν τον πρωτοφανή αριθμό των σαράντα πέντε (45), 
χαρακτηριστικό του ζωηρού ενδιαφέροντος των μαθητών μας για συμμετοχή στα κοινά της σχολικής μας 
κοινότητας. Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές απευθύνθηκαν με λόγο απροσχεδίαστο, νεανικό, ευθύ και αυθόρμητο 
στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές τους, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εύνοια, μεταφρασμένη σε 
θετική ψήφο. Χοροί, εκδρομές, περίπατοι, εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές εξορμήσεις, διαμεσολαβήσεις σε 
προβλήματα και συνεργασία με το Σχολείο και τον Σύλλογο Γονέων παρήλασαν στον λόγο των υποψηφίων, 
προδιαγράφοντας τα πεδία πρωτοβουλίας και δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ακολούθησε η 
ψηφοφορία που διεξήχθη με κέφι και τάξη, με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στην καταμέτρηση των ψήφων την επόμενη ημέρα. Με την 
ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο 
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης είναι το εξής, με αλφαβητική σειρά:

1. Στρατής Αηδονίδης (Γ1)
2. Θεόφιλος Αρβανιτίδης (Α1)
3. Μυρτώ Δημόκα (Γ1)
4. Θωμάς Δούρος (Γ1)
5. Φανή Ζιώγα (Α1)
6. Χρήστος Κουδρόγλου (Γ2) 
7. Νίκος Κώστα (Γ2)
8. Κατερίνα Ματέλλα (Β2)
9. Δέσποινα Μελίσσογλου (Β2)
10. Δήμος Ναϊσίδης (Γ2)
11. Νίκος Όψιμος (Γ2)
12. Λίλιαν Παναγιωτοπούλου (Γ2)
13. Άρτεμις Τρατσέλα (Γ3)
14. Άννα Τσαλιγοπούλου (Γ3)
15. Δημήτρης Τσιτσιλιάνος (Γ3)

Αμέσως μετά, το νεοεκλεγμένο Δεκαπενταμελές συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα. Με ψηφοφορία, 
ανέδειξε Πρόεδρό του τον Χρήστο Κουδρόγλου, Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Τσιτσιλιάνο και Γραμματέα τον 
Νίκο Όψιμο. 
 
Το Προεδρείο του Δεκαπενταμελούς, την επόμενη μέρα, παραχώρησε συνέντευξη στο Νεογράφημα, για τις 
ελπίδες και τα σχέδιά του. 

 

«Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο»
της Νατάσας Αγραφιώτη (Γ1),
της Άννας Αλεξίου (Γ1),
και της Αγάπης Βλάχου (Γ1)

Νεογράφημα: Γιατί θέσατε υποψηφιότητα στις μαθητικές εκλογές; Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζετε την εκλογή 
σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Είχαμε εκλεγεί και τις προηγούμενες χρονιές, όταν είχαμε θέσει υποψηφιότητα, και 
έτσι οι ελπίδες μας ήταν υψηλές για επανεκλογή, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέσαμε υποψηφιότητα για πλάκα! Το κάναμε, επειδή πιστεύαμε πως μπορούμε 
να βοηθήσουμε το σχολείο και τους συμμαθητές μας.
Νίκος Όψιμος: Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο. Το πιστεύουμε και το 
μπορούμε!

Νεογράφημα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις θέσεις σας στο Συμβούλιο;
Νίκος Όψιμος: Επιθυμία μου ήταν η εκλογή μου στο τριμελές προεδρείο, όχι κάποια συγκεκριμένη θέση.
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Εγώ προτιμούσα τη θέση του Αντιπροέδρου, αλλά δε θα είχα αντίρρηση για 
οποιαδήποτε άλλη θέση.
Χρήστος Κουδρόγλου: Εγώ ενδιαφερόμουν μόνο για τη θέση του προέδρου. Βεβαίως, αν εκλεγόταν κάποιο 
άλλο παιδί, θα το υποστήριζα και θα το βοηθούσα.

Νεογράφημα: Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της προεδρείας σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Βασικό μας μέλημα είναι η καλή συνεργασία με το Σχολείο, τον Διευθυντή, τον 
Σύλλογο Καθηγητών, και τον Σύλλογο Γονέων σε δεύτερη φάση. Θα εκπροσωπούμε όλα τα παιδιά του 
Γυμνασίου και όχι μόνο τη Γ΄ τάξη. Θέλουμε επίσης να κάνουμε τουλάχιστον τρεις χορούς. 

Νεογράφημα: Θα προωθήσετε κάποια έργα εξωραϊσμού που έχουν εξαγγελθεί από πέρσι (π.χ. παγκάκια); 
Χρήστος Κουδρόγλου: Από το περσινό Δεκαπενταμελές υπάρχει ήδη ένα ποσό. Θα συνεννοηθούμε με τον 
Διευθυντή για αυτό το θέμα. 
Νίκος Όψιμος: Και με το Δεκαπενταμελές του Λυκείου, καθώς θα είναι κοινής χρήσης.

Νεογράφημα: Γιατί, κατά την παρουσίασή σας ως υποψήφιοι για τις εκλογές, δεν προετοιμάσατε κάποιον 
αναλυτικό λόγο, παρά αρκεστήκατε στην παρουσίαση του εαυτού σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Τα περισσότερα παιδιά φέτος δεν έβγαλαν λόγο. Εγώ είχα την εμπειρία από τις δύο 
προηγούμενες χρονιές και έκρινα πως δε χρειαζόταν να παρουσιάσω και να εξηγήσω κάτι, πέρα από την 
υποψηφιότητά μου. Σκοπός είναι να λέμε αυτά που ξέρουμε: την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όχι να 
ετοιμάσουμε έναν λόγο, να τον πούμε και μετά να τον ξεχάσουμε. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέλαμε να δώσουμε υποσχέσεις που δε θα μπορούσαμε να κρατήσουμε.
Νίκος Όψιμος: Επίσης οι μεγάλοι λόγοι κουράζουν τα παιδιά, τα οποία δεν τους προσέχουν από ένα σημείο 
και μετά.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι πρώτες παρεμβάσεις που θέλετε να κάνετε;
Χρήστος Κουδρόγλου: Ήδη τις έχουμε συζητήσει. Τα τρία πρώτα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι: ο 
πρώτος χορός, η φιλανθρωπική εορταγορά των Χριστουγέννων που θα γίνει την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, 
και η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλο το σχολείο και ιδίως στις τάξεις. 

Νεογράφημα: Αν προκύψουν προβλήματα μεταξύ των συμμαθητών σας, έχετε διάθεση και δυνατότητα 
παρέμβασης; Να έχουν το θάρρος και την άνεση να απευθύνονται οι συμμαθητές σας σε εσάς για μεταξύ τους 
προβλήματα;
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Το καλύτερο πάντα είναι να τα “βρίσκουν” οι μαθητές μεταξύ τους. Αλλά, αν δε 
μπορεί να συμβεί αυτό, τότε μπορούμε να τους μιλήσουμε κι εμείς.
Χρήστος Κουδρόγλου: Επειδή γνωρίζουμε πολλά από τα παιδιά του σχολείου μας, μπορούμε να παρέμβουμε 
συζητώντας με τα παιδιά που εμπλέκονται στο πρόβλημα, πριν αυτό χρειαστεί να φτάσει στον Διευθυντή. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή χρονιά και καλή συνεργασία! 

Το Instagram κι εγώ
Της Κατερίνας Καλλιστρίδου (Β1)

Το Instagram ξεκίνησε ως μια εφαρμογή κοινωνικής 
δικτύωσης για κινητά τηλέφωνα με σκοπό τη λήψη, 
την επεξεργασία και τον διαμοιρασμό φωτογραφιών. 
Αργότερα προστέθηκε και η λειτουργία βίντεο. 

Το Ιnstagram είναι μια διέξοδος, μια ευχάριστη 
παρέα, και ένας τρόπος για να είμαι πάντα κοντά 
στους αγαπημένους μου φίλους. Αποφάσισα να 
δημιουργήσω κι εγώ λογαριασμό σ’ αυτό, γιατί οι 
περισσότεροι φίλοι μου ανεβάζουν φωτογραφίες και 
βίντεο. Εκτός από αυτό, μπορώ να χρησιμοποιήσω 
διαφορά φίλτρα και “εργαλεία” για να 
παρουσιαστούν οι φωτογραφίες μου πιο 
εντυπωσιακές. Ακόμη, διάλεξα το Ιnstagram, γιατί 
μπορώ να ανταλλάσσω μηνύματα και βιντεοκλήσεις 
με φίλους που δεν έχω τον αριθμό του κινητού τους. 

Αφού δημιουργήσω έναν δωρεάν λογαριασμό, 
μπορώ είτε να ακολουθήσω άλλους χρήστες για να 
βλέπω φωτογραφίες και βίντεό τους, είτε να 
δημιουργήσω έναν δικό μου λογαριασμό τον οποίο θα 
βλέπουν όσοι με ακολουθούν. Φυσικά, μπορώ να 
συνδυάσω και τα δυο. Με το Instagram περνάω 
ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο μου, “ταξιδεύοντας” σ’ 
όμορφα μέρη του κόσμου και επικοινωνώντας με 
αγαπημένα μου πρόσωπα. Δεν φοβάμαι κάτι 
συγκεκριμένο στο Instagram. Απλώς, όπως και κάθε 
άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να 
χρησιμοποιείται με μέτρο, ιδιαίτερα από τους 
νεαρούς σε ηλικία χρήστες του. Αυτό που με 
δυσκολεύει, είναι ότι μερικές φορές κολλάει και έτσι 
δεν μπορώ να δω φωτογραφίες και βίντεο την ώρα 
που επιθυμώ. 

Για αυτούς τους λόγους θα εξακολουθήσω να έχω 
λογαριασμό και να μοιράζομαι ευχάριστες στιγμές με 
τους δικούς μου ανθρώπους!



Όταν ψηφίζουν τα νιάτα: εκλογές Μαθητικών Συμβουλίων και Δεκαπενταμελούς

Τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης εξέλεξαν τα 
Πενταμελή Μαθητικά Συμβούλια των τμημάτων τους. Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους 
συμβούλους-καθηγητές για τη διαδικασία των εκλογών και εξέλεξαν τις εφορευτικές επιτροπές που 
διεξήγαγαν τις εκλογές. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, τα νεοεκλεγέντα συμβούλια συνεδρίασαν και 
συγκροτήθηκαν σε σώματα ως εξής: 

Οχτώ μέρες αργότερα, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, σύσσωμη η μαθητική μας κοινότητα συγκεντρώθηκε στο 
θέατρο των Αρσακείων Σχολείων, για να εκλέξει το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο για την τρέχουσα 
σχολική χρονιά, 2018-2019. Οι υποψηφιότητες έφτασαν τον πρωτοφανή αριθμό των σαράντα πέντε (45), 
χαρακτηριστικό του ζωηρού ενδιαφέροντος των μαθητών μας για συμμετοχή στα κοινά της σχολικής μας 
κοινότητας. Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές απευθύνθηκαν με λόγο απροσχεδίαστο, νεανικό, ευθύ και αυθόρμητο 
στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές τους, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εύνοια, μεταφρασμένη σε 
θετική ψήφο. Χοροί, εκδρομές, περίπατοι, εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές εξορμήσεις, διαμεσολαβήσεις σε 
προβλήματα και συνεργασία με το Σχολείο και τον Σύλλογο Γονέων παρήλασαν στον λόγο των υποψηφίων, 
προδιαγράφοντας τα πεδία πρωτοβουλίας και δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ακολούθησε η 
ψηφοφορία που διεξήχθη με κέφι και τάξη, με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στην καταμέτρηση των ψήφων την επόμενη ημέρα. Με την 
ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο 
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης είναι το εξής, με αλφαβητική σειρά:

1. Στρατής Αηδονίδης (Γ1)
2. Θεόφιλος Αρβανιτίδης (Α1)
3. Μυρτώ Δημόκα (Γ1)
4. Θωμάς Δούρος (Γ1)
5. Φανή Ζιώγα (Α1)
6. Χρήστος Κουδρόγλου (Γ2) 
7. Νίκος Κώστα (Γ2)
8. Κατερίνα Ματέλλα (Β2)
9. Δέσποινα Μελίσσογλου (Β2)
10. Δήμος Ναϊσίδης (Γ2)
11. Νίκος Όψιμος (Γ2)
12. Λίλιαν Παναγιωτοπούλου (Γ2)
13. Άρτεμις Τρατσέλα (Γ3)
14. Άννα Τσαλιγοπούλου (Γ3)
15. Δημήτρης Τσιτσιλιάνος (Γ3)

Αμέσως μετά, το νεοεκλεγμένο Δεκαπενταμελές συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα. Με ψηφοφορία, 
ανέδειξε Πρόεδρό του τον Χρήστο Κουδρόγλου, Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Τσιτσιλιάνο και Γραμματέα τον 
Νίκο Όψιμο. 
 
Το Προεδρείο του Δεκαπενταμελούς, την επόμενη μέρα, παραχώρησε συνέντευξη στο Νεογράφημα, για τις 
ελπίδες και τα σχέδιά του. 

 

«Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο»
της Νατάσας Αγραφιώτη (Γ1),
της Άννας Αλεξίου (Γ1),
και της Αγάπης Βλάχου (Γ1)

Νεογράφημα: Γιατί θέσατε υποψηφιότητα στις μαθητικές εκλογές; Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζετε την εκλογή 
σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Είχαμε εκλεγεί και τις προηγούμενες χρονιές, όταν είχαμε θέσει υποψηφιότητα, και 
έτσι οι ελπίδες μας ήταν υψηλές για επανεκλογή, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέσαμε υποψηφιότητα για πλάκα! Το κάναμε, επειδή πιστεύαμε πως μπορούμε 
να βοηθήσουμε το σχολείο και τους συμμαθητές μας.
Νίκος Όψιμος: Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο. Το πιστεύουμε και το 
μπορούμε!

Νεογράφημα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις θέσεις σας στο Συμβούλιο;
Νίκος Όψιμος: Επιθυμία μου ήταν η εκλογή μου στο τριμελές προεδρείο, όχι κάποια συγκεκριμένη θέση.
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Εγώ προτιμούσα τη θέση του Αντιπροέδρου, αλλά δε θα είχα αντίρρηση για 
οποιαδήποτε άλλη θέση.
Χρήστος Κουδρόγλου: Εγώ ενδιαφερόμουν μόνο για τη θέση του προέδρου. Βεβαίως, αν εκλεγόταν κάποιο 
άλλο παιδί, θα το υποστήριζα και θα το βοηθούσα.

Νεογράφημα: Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της προεδρείας σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Βασικό μας μέλημα είναι η καλή συνεργασία με το Σχολείο, τον Διευθυντή, τον 
Σύλλογο Καθηγητών, και τον Σύλλογο Γονέων σε δεύτερη φάση. Θα εκπροσωπούμε όλα τα παιδιά του 
Γυμνασίου και όχι μόνο τη Γ΄ τάξη. Θέλουμε επίσης να κάνουμε τουλάχιστον τρεις χορούς. 

Νεογράφημα: Θα προωθήσετε κάποια έργα εξωραϊσμού που έχουν εξαγγελθεί από πέρσι (π.χ. παγκάκια); 
Χρήστος Κουδρόγλου: Από το περσινό Δεκαπενταμελές υπάρχει ήδη ένα ποσό. Θα συνεννοηθούμε με τον 
Διευθυντή για αυτό το θέμα. 
Νίκος Όψιμος: Και με το Δεκαπενταμελές του Λυκείου, καθώς θα είναι κοινής χρήσης.

Νεογράφημα: Γιατί, κατά την παρουσίασή σας ως υποψήφιοι για τις εκλογές, δεν προετοιμάσατε κάποιον 
αναλυτικό λόγο, παρά αρκεστήκατε στην παρουσίαση του εαυτού σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Τα περισσότερα παιδιά φέτος δεν έβγαλαν λόγο. Εγώ είχα την εμπειρία από τις δύο 
προηγούμενες χρονιές και έκρινα πως δε χρειαζόταν να παρουσιάσω και να εξηγήσω κάτι, πέρα από την 
υποψηφιότητά μου. Σκοπός είναι να λέμε αυτά που ξέρουμε: την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όχι να 
ετοιμάσουμε έναν λόγο, να τον πούμε και μετά να τον ξεχάσουμε. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέλαμε να δώσουμε υποσχέσεις που δε θα μπορούσαμε να κρατήσουμε.
Νίκος Όψιμος: Επίσης οι μεγάλοι λόγοι κουράζουν τα παιδιά, τα οποία δεν τους προσέχουν από ένα σημείο 
και μετά.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι πρώτες παρεμβάσεις που θέλετε να κάνετε;
Χρήστος Κουδρόγλου: Ήδη τις έχουμε συζητήσει. Τα τρία πρώτα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι: ο 
πρώτος χορός, η φιλανθρωπική εορταγορά των Χριστουγέννων που θα γίνει την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, 
και η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλο το σχολείο και ιδίως στις τάξεις. 

Νεογράφημα: Αν προκύψουν προβλήματα μεταξύ των συμμαθητών σας, έχετε διάθεση και δυνατότητα 
παρέμβασης; Να έχουν το θάρρος και την άνεση να απευθύνονται οι συμμαθητές σας σε εσάς για μεταξύ τους 
προβλήματα;
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Το καλύτερο πάντα είναι να τα “βρίσκουν” οι μαθητές μεταξύ τους. Αλλά, αν δε 
μπορεί να συμβεί αυτό, τότε μπορούμε να τους μιλήσουμε κι εμείς.
Χρήστος Κουδρόγλου: Επειδή γνωρίζουμε πολλά από τα παιδιά του σχολείου μας, μπορούμε να παρέμβουμε 
συζητώντας με τα παιδιά που εμπλέκονται στο πρόβλημα, πριν αυτό χρειαστεί να φτάσει στον Διευθυντή. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή χρονιά και καλή συνεργασία! 

ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ

Next top ανασφάλειες
της Κρίστας Ιεροπούλου (Γ1)

Ορμώμενη από την άνοδο δημοτικότητας της νέας 
τηλεοπτικής σειράς GNTM αλλά και τα όσα είδα 
σε αυτήν, αποφάσισα να γράψω αυτό το άρθρο 
για την προπαγάνδα των Μ.Μ.Ε. και την επιβολή 
συγκεκριμένων προτύπων ομορφιάς, που ωθούν 
έφηβα κορίτσια και νέες γυναίκες να αλλάζουν το 
σώμα και το πρόσωπό τους, γεμάτα ανασφάλειες, 
επειδή δε συμβαδίζουν με αυτά τα πρότυπα, που 
είναι εξωπραγματικά “τέλεια”.     

Disclaimer*: είναι αλήθεια ότι σε τέτοιου είδους 
εκπομπές ψάχνουν για μοντέλα που έχουν 
συγκεκριμένο σωματότυπο, με σκοπό τη 
διαφήμιση και την προώθηση προϊόντων 
ενδυμασίας, και όχι δυναμικές γυναίκες με ψυχικά 
χαρίσματα και ιδιαίτερες γνώσεις. Η διαφωνία 
μου έγκειται στον τρόπο με τον οποίο προβάλλουν 
το γυναικείο φύλο.

Ζούμε σε μια εποχή, στην οποία ο σεξισμός 
κυριαρχεί και εξαπλώνεται μέσα από τέτοιου 
είδους εκπομπές. Αυτές οι εκπομπές προβάλλουν 
τη γυναίκα ως ένα αντικείμενο παρατήρησης, που 
την καθορίζει μόνο η ομορφιά της. Λέγοντας 
«ομορφιά», δεν εννοώ τη διαφορετική και 
ιδιαίτερη ομορφιά που έχει κάθε γυναίκα στα 
χαρακτηριστικά της. Δεν εννοώ ούτε τον 
πανέμορφο ψυχικό κόσμο που κρύβει, ούτε τα 
μικρά καθημερινά πράγματα που τη φωτίζουν. 
Λέγοντας «ομορφιά», εννοώ ένα πολύ 
συγκεκριμένο και άχαρο πρότυπο γυναίκας, που 
έχει τις “τέλειες” αναλογίες: ψηλό κορμί και 
“ιδανικό” πρόσωπο, μέση λεπτεπίλεπτη, πόδια 
δίμετρα, μύτη μικρή, και, φυσικά, σπυράκια 
ανύπαρκτα. Ό,τι παρεκκλίνει από αυτό το 
πρότυπο, πρέπει ή να καλυφθεί με μακιγιάζ ή να 
διορθωθεί με πλαστική εγχείρηση˙ αλλιώς δεν 
είναι όμορφο, είναι ένα “λάθος” της φύσης. 

Η αλήθεια, όμως, είναι πως στη φύση δεν 
υπάρχει λάθος. Δεν υπάρχει λάθος στο σώμα, 
λάθος στο πρόσωπο. Η φύση μάς έχει κάνει όλες 
υπέροχες, μαγευτικές, την κάθε μια με τον δικό 
της, ξεχωριστό τρόπο. Το «λάθος» αρχίζει να 
υπάρχει, όταν εμείς πιστεύουμε πως η φυσικότητά 
μας χρειάζεται παρέμβαση. Αυτό είναι το λάθος: 
Να πιστέψουμε πως δεν είμαστε σωστά 
φτιαγμένες. Τα παραπάνω κιλά, τα εφηβικά 
σπυράκια, τα λιπάκια κάτω από τα χέρια, είναι 
όλα μέρος της συμφωνίας˙ είναι κομμάτια του 
εαυτού μας, που μας κάνουν ξεχωριστές˙ είναι τα 
σημάδια μας από τη ζωή που γευτήκαμε.

Ας κάνουμε ένα νοητό ταξίδι στο δωμάτιο ενός 
δεκατετράχρονου κοριτσιού. Μόλις έχει τελειώσει 
το καινούριο επεισόδιο του δημοφιλέστερου σόου 
ομορφιάς. Ανοίγει το κινητό της και βλέπει την 
καλοκαιρινή συλλογή μαγιό, που διαφημίζει η 
Τάδε κοσμική. Πηγαίνει στο μπάνιο να πλυθει και 
να ετοιμαστεί για ύπνο. Κοιτά το πρόσωπο και το 
σώμα της στον καθρέφτη. Κλαίει, γιατί έχει λίγα 



Όταν ψηφίζουν τα νιάτα: εκλογές Μαθητικών Συμβουλίων και Δεκαπενταμελούς

Τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης εξέλεξαν τα 
Πενταμελή Μαθητικά Συμβούλια των τμημάτων τους. Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους 
συμβούλους-καθηγητές για τη διαδικασία των εκλογών και εξέλεξαν τις εφορευτικές επιτροπές που 
διεξήγαγαν τις εκλογές. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, τα νεοεκλεγέντα συμβούλια συνεδρίασαν και 
συγκροτήθηκαν σε σώματα ως εξής: 

Οχτώ μέρες αργότερα, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, σύσσωμη η μαθητική μας κοινότητα συγκεντρώθηκε στο 
θέατρο των Αρσακείων Σχολείων, για να εκλέξει το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο για την τρέχουσα 
σχολική χρονιά, 2018-2019. Οι υποψηφιότητες έφτασαν τον πρωτοφανή αριθμό των σαράντα πέντε (45), 
χαρακτηριστικό του ζωηρού ενδιαφέροντος των μαθητών μας για συμμετοχή στα κοινά της σχολικής μας 
κοινότητας. Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές απευθύνθηκαν με λόγο απροσχεδίαστο, νεανικό, ευθύ και αυθόρμητο 
στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές τους, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εύνοια, μεταφρασμένη σε 
θετική ψήφο. Χοροί, εκδρομές, περίπατοι, εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές εξορμήσεις, διαμεσολαβήσεις σε 
προβλήματα και συνεργασία με το Σχολείο και τον Σύλλογο Γονέων παρήλασαν στον λόγο των υποψηφίων, 
προδιαγράφοντας τα πεδία πρωτοβουλίας και δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ακολούθησε η 
ψηφοφορία που διεξήχθη με κέφι και τάξη, με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στην καταμέτρηση των ψήφων την επόμενη ημέρα. Με την 
ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο 
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης είναι το εξής, με αλφαβητική σειρά:

1. Στρατής Αηδονίδης (Γ1)
2. Θεόφιλος Αρβανιτίδης (Α1)
3. Μυρτώ Δημόκα (Γ1)
4. Θωμάς Δούρος (Γ1)
5. Φανή Ζιώγα (Α1)
6. Χρήστος Κουδρόγλου (Γ2) 
7. Νίκος Κώστα (Γ2)
8. Κατερίνα Ματέλλα (Β2)
9. Δέσποινα Μελίσσογλου (Β2)
10. Δήμος Ναϊσίδης (Γ2)
11. Νίκος Όψιμος (Γ2)
12. Λίλιαν Παναγιωτοπούλου (Γ2)
13. Άρτεμις Τρατσέλα (Γ3)
14. Άννα Τσαλιγοπούλου (Γ3)
15. Δημήτρης Τσιτσιλιάνος (Γ3)

Αμέσως μετά, το νεοεκλεγμένο Δεκαπενταμελές συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα. Με ψηφοφορία, 
ανέδειξε Πρόεδρό του τον Χρήστο Κουδρόγλου, Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Τσιτσιλιάνο και Γραμματέα τον 
Νίκο Όψιμο. 
 
Το Προεδρείο του Δεκαπενταμελούς, την επόμενη μέρα, παραχώρησε συνέντευξη στο Νεογράφημα, για τις 
ελπίδες και τα σχέδιά του. 

 

«Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο»
της Νατάσας Αγραφιώτη (Γ1),
της Άννας Αλεξίου (Γ1),
και της Αγάπης Βλάχου (Γ1)

Νεογράφημα: Γιατί θέσατε υποψηφιότητα στις μαθητικές εκλογές; Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζετε την εκλογή 
σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Είχαμε εκλεγεί και τις προηγούμενες χρονιές, όταν είχαμε θέσει υποψηφιότητα, και 
έτσι οι ελπίδες μας ήταν υψηλές για επανεκλογή, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέσαμε υποψηφιότητα για πλάκα! Το κάναμε, επειδή πιστεύαμε πως μπορούμε 
να βοηθήσουμε το σχολείο και τους συμμαθητές μας.
Νίκος Όψιμος: Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο. Το πιστεύουμε και το 
μπορούμε!

Νεογράφημα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις θέσεις σας στο Συμβούλιο;
Νίκος Όψιμος: Επιθυμία μου ήταν η εκλογή μου στο τριμελές προεδρείο, όχι κάποια συγκεκριμένη θέση.
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Εγώ προτιμούσα τη θέση του Αντιπροέδρου, αλλά δε θα είχα αντίρρηση για 
οποιαδήποτε άλλη θέση.
Χρήστος Κουδρόγλου: Εγώ ενδιαφερόμουν μόνο για τη θέση του προέδρου. Βεβαίως, αν εκλεγόταν κάποιο 
άλλο παιδί, θα το υποστήριζα και θα το βοηθούσα.

Νεογράφημα: Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της προεδρείας σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Βασικό μας μέλημα είναι η καλή συνεργασία με το Σχολείο, τον Διευθυντή, τον 
Σύλλογο Καθηγητών, και τον Σύλλογο Γονέων σε δεύτερη φάση. Θα εκπροσωπούμε όλα τα παιδιά του 
Γυμνασίου και όχι μόνο τη Γ΄ τάξη. Θέλουμε επίσης να κάνουμε τουλάχιστον τρεις χορούς. 

Νεογράφημα: Θα προωθήσετε κάποια έργα εξωραϊσμού που έχουν εξαγγελθεί από πέρσι (π.χ. παγκάκια); 
Χρήστος Κουδρόγλου: Από το περσινό Δεκαπενταμελές υπάρχει ήδη ένα ποσό. Θα συνεννοηθούμε με τον 
Διευθυντή για αυτό το θέμα. 
Νίκος Όψιμος: Και με το Δεκαπενταμελές του Λυκείου, καθώς θα είναι κοινής χρήσης.

Νεογράφημα: Γιατί, κατά την παρουσίασή σας ως υποψήφιοι για τις εκλογές, δεν προετοιμάσατε κάποιον 
αναλυτικό λόγο, παρά αρκεστήκατε στην παρουσίαση του εαυτού σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Τα περισσότερα παιδιά φέτος δεν έβγαλαν λόγο. Εγώ είχα την εμπειρία από τις δύο 
προηγούμενες χρονιές και έκρινα πως δε χρειαζόταν να παρουσιάσω και να εξηγήσω κάτι, πέρα από την 
υποψηφιότητά μου. Σκοπός είναι να λέμε αυτά που ξέρουμε: την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όχι να 
ετοιμάσουμε έναν λόγο, να τον πούμε και μετά να τον ξεχάσουμε. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέλαμε να δώσουμε υποσχέσεις που δε θα μπορούσαμε να κρατήσουμε.
Νίκος Όψιμος: Επίσης οι μεγάλοι λόγοι κουράζουν τα παιδιά, τα οποία δεν τους προσέχουν από ένα σημείο 
και μετά.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι πρώτες παρεμβάσεις που θέλετε να κάνετε;
Χρήστος Κουδρόγλου: Ήδη τις έχουμε συζητήσει. Τα τρία πρώτα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι: ο 
πρώτος χορός, η φιλανθρωπική εορταγορά των Χριστουγέννων που θα γίνει την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, 
και η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλο το σχολείο και ιδίως στις τάξεις. 

Νεογράφημα: Αν προκύψουν προβλήματα μεταξύ των συμμαθητών σας, έχετε διάθεση και δυνατότητα 
παρέμβασης; Να έχουν το θάρρος και την άνεση να απευθύνονται οι συμμαθητές σας σε εσάς για μεταξύ τους 
προβλήματα;
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Το καλύτερο πάντα είναι να τα “βρίσκουν” οι μαθητές μεταξύ τους. Αλλά, αν δε 
μπορεί να συμβεί αυτό, τότε μπορούμε να τους μιλήσουμε κι εμείς.
Χρήστος Κουδρόγλου: Επειδή γνωρίζουμε πολλά από τα παιδιά του σχολείου μας, μπορούμε να παρέμβουμε 
συζητώντας με τα παιδιά που εμπλέκονται στο πρόβλημα, πριν αυτό χρειαστεί να φτάσει στον Διευθυντή. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή χρονιά και καλή συνεργασία! 

Σκέψεις
της Άννας-Μαρίας Υφαντή (Γ3)

Σκέφτομαι όλη τη μέρα. Όχι, φυσικά, 
για το συντακτικό ή για τον 
Διαφωτισμό ή για την τριγωνομετρία. 
Απλά σκέφτομαι άσχετα πράγματα 
που δε στέκουν. Καμιά φορά, 
μάλιστα, σκέφτομαι τόσο πολύ, που 
ζω μέσα στη σκέψη μου και ξεχνάω 
ότι είμαι στη Γη. Είναι ωραίο να 
σκέφτεσαι, όμως η υπερβολική σκέψη 
και η ανάλυση των πάντων προκαλεί 
το εξής πρόβλημα:  δε ζεις τη στιγμή 
που περνά ΤΩΡΑ, και δε θα την 
ξαναζήσεις. Έπειτα, αναλύεις τόσο τα 
πράγματα, που έτσι προκύπτουν τα 
προβλήματα και οι σκοτούρες και οι 
καχυποψίες. Μου αρέσει να αφήνω τη 
σκέψη μου να πετάει, αλλά θα ήθελα 
να βάζω όριο. Μου αρέσει να 
ταξιδεύω με τη φαντασία μου σε όλο 
τον πλανήτη μου, αλλά θα ήθελα να 
ζω πιο πολύ στο τώρα. Μετά από όλα 
όσα έχω δοκιμάσει, η συμβουλή μου 
είναι: να ζεις το παρόν! Το παρελθόν 
πέρασε και το μέλλον δεν έχει έρθει 
ακόμη. Βγες έξω. Άρχισε να τρέχεις. 
Να τρέχεις και να σε φυσάει ο αέρας 
τόσο, που να δακρύζουν τα μάτια 
σου. Πήγαινε στη θάλασσα και πέτα 
με δύναμη βότσαλα. Μετά ηρέμησε 
και επίστρεψε στον πλανήτη Γη, 
στους ρυθμούς της. Ζήσε και 
απόλαυσε το παρόν!

σπυράκια στο πηγούνι της. Κλαίει, γιατί η 
κοιλίτσα της δεν είναι επίπεδη. Κλαίει, γιατί δε 
μοιάζει με την Τάδε που είναι τόσο όμορφη και 
διαφημίζει μαγιό. Κλαίει, γιατί δεν ξέρει πόσο 
πειραγμένη είναι η φωτογραφία που μόλις 
είδε. Κλαίει, γιατί κάθε μέρα ο κόσμος τής 
δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει για να είναι 
ένα ευχάριστο θέαμα, και πως δεν είναι ικανή 
ούτε γι’ αυτό ούτε για κάτι άλλο, επειδή 
διαφέρει. 

Από την επόμενη μέρα, το κορίτσι αυτό θα 
αρχίσει να βάζει χημικές κρέμες και μακιγιάζ 
στο πρόσωπό του, για να καλύπτει τις ατέλειές 
της. Θα περνά όλη της την ώρα στα 
γυμναστήρια και, κάθε φορά που θα βρίσκεται 
με τις φίλες της, θα παραγγέλνει σαλάτα, 
μετρώντας με ενοχές τις θερμίδες από κάθετι 
που τρώει, χωρίς να ευχαριστιέται τη ζωή της. 
Και δώσ’ του οι ώρες στο γυμναστήριο ξανά. 

Το κορίτσι αυτό δεν ήθελε καν να γίνει 
μοντέλο. Ήθελε να ασχοληθεί με τη Χημεία, 
αλλά έχασε όλη της την ώρα στα γυμναστήρια. 
Το αποτέλεσμα; Το πρόσωπό της έχει 
καταστραφεί από τις κρέμες και δε νιώθει 
πλέον ωραία. Αναζητά τον παλιό της εαυτό, 
όταν περνούσε τα απογεύματά της 
διαβάζοντας αυτά που της άρεσαν, όταν 
μαζευόταν με τις φίλες της και τρώγανε γλυκά, 
όταν τα κόκκαλά της δεν πεταγόντουσαν προς 
τα έξω, όταν δεν κινδύνευε η ζωή της...

Οι γυναίκες δεν είναι μόνο όμορφα σώματα 
και όμορφα πρόσωπα. Δεν είναι κάποιο είδος 
πλαστικής κούκλας, που κάποιος έχει 
δημιουργήσει “τέλεια”, για να αρέσει στο κοινό 
με μοναδικό προορισμό τα ψώνια και την 
ικανοποίηση επιθυμιών των αντρών. Οι 
γυναίκες είναι όμορφα μυαλά, που μπορούν να 
καταφέρουν πολλά πράγματα, αν τα 
πιστέψουν. Μπορούν να γίνουν επιστήμονες, 
μπορούν να γίνουν πολιτικοί, μπορούν να 
σταθούν ισάξια απέναντι σε έναν άντρα. Είναι 
δυναμικές και ανεξάρτητες, ανήκουν παντού. 
Είναι «perfectly imperfect». 

Στις μέρες μας, θέλουμε όλοι να είμαστε 
εξαιρετικά τέλειοι. Ας είμαστε εξαιρετικά 
καλοί, ας είμαστε εξαιρετικά ευγενικοί ή 
περίεργοι, γιατί είμαστε σίγουρα εξαιρετικά 
μοναδικοί άνθρωποι!

* Disclaimer: κάτι σαν αστερίσκος, για να 
ξεκαθαρίσει τη γνώμη του/της αρθρογράφου. 
Χρησιμοποιείται σε ξένα άρθρα και δεν 
υπάρχει ακριβής μετάφραση στα ελληνικά, 
οπότε τη χρησιμοποιώ στα αγγλικά.
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στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές τους, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εύνοια, μεταφρασμένη σε 
θετική ψήφο. Χοροί, εκδρομές, περίπατοι, εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές εξορμήσεις, διαμεσολαβήσεις σε 
προβλήματα και συνεργασία με το Σχολείο και τον Σύλλογο Γονέων παρήλασαν στον λόγο των υποψηφίων, 
προδιαγράφοντας τα πεδία πρωτοβουλίας και δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ακολούθησε η 
ψηφοφορία που διεξήχθη με κέφι και τάξη, με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στην καταμέτρηση των ψήφων την επόμενη ημέρα. Με την 
ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο 
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης είναι το εξής, με αλφαβητική σειρά:

1. Στρατής Αηδονίδης (Γ1)
2. Θεόφιλος Αρβανιτίδης (Α1)
3. Μυρτώ Δημόκα (Γ1)
4. Θωμάς Δούρος (Γ1)
5. Φανή Ζιώγα (Α1)
6. Χρήστος Κουδρόγλου (Γ2) 
7. Νίκος Κώστα (Γ2)
8. Κατερίνα Ματέλλα (Β2)
9. Δέσποινα Μελίσσογλου (Β2)
10. Δήμος Ναϊσίδης (Γ2)
11. Νίκος Όψιμος (Γ2)
12. Λίλιαν Παναγιωτοπούλου (Γ2)
13. Άρτεμις Τρατσέλα (Γ3)
14. Άννα Τσαλιγοπούλου (Γ3)
15. Δημήτρης Τσιτσιλιάνος (Γ3)

Αμέσως μετά, το νεοεκλεγμένο Δεκαπενταμελές συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα. Με ψηφοφορία, 
ανέδειξε Πρόεδρό του τον Χρήστο Κουδρόγλου, Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Τσιτσιλιάνο και Γραμματέα τον 
Νίκο Όψιμο. 
 
Το Προεδρείο του Δεκαπενταμελούς, την επόμενη μέρα, παραχώρησε συνέντευξη στο Νεογράφημα, για τις 
ελπίδες και τα σχέδιά του. 

 

«Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο»
της Νατάσας Αγραφιώτη (Γ1),
της Άννας Αλεξίου (Γ1),
και της Αγάπης Βλάχου (Γ1)

Νεογράφημα: Γιατί θέσατε υποψηφιότητα στις μαθητικές εκλογές; Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζετε την εκλογή 
σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Είχαμε εκλεγεί και τις προηγούμενες χρονιές, όταν είχαμε θέσει υποψηφιότητα, και 
έτσι οι ελπίδες μας ήταν υψηλές για επανεκλογή, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέσαμε υποψηφιότητα για πλάκα! Το κάναμε, επειδή πιστεύαμε πως μπορούμε 
να βοηθήσουμε το σχολείο και τους συμμαθητές μας.
Νίκος Όψιμος: Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο. Το πιστεύουμε και το 
μπορούμε!

Νεογράφημα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις θέσεις σας στο Συμβούλιο;
Νίκος Όψιμος: Επιθυμία μου ήταν η εκλογή μου στο τριμελές προεδρείο, όχι κάποια συγκεκριμένη θέση.
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Εγώ προτιμούσα τη θέση του Αντιπροέδρου, αλλά δε θα είχα αντίρρηση για 
οποιαδήποτε άλλη θέση.
Χρήστος Κουδρόγλου: Εγώ ενδιαφερόμουν μόνο για τη θέση του προέδρου. Βεβαίως, αν εκλεγόταν κάποιο 
άλλο παιδί, θα το υποστήριζα και θα το βοηθούσα.

Νεογράφημα: Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της προεδρείας σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Βασικό μας μέλημα είναι η καλή συνεργασία με το Σχολείο, τον Διευθυντή, τον 
Σύλλογο Καθηγητών, και τον Σύλλογο Γονέων σε δεύτερη φάση. Θα εκπροσωπούμε όλα τα παιδιά του 
Γυμνασίου και όχι μόνο τη Γ΄ τάξη. Θέλουμε επίσης να κάνουμε τουλάχιστον τρεις χορούς. 

Νεογράφημα: Θα προωθήσετε κάποια έργα εξωραϊσμού που έχουν εξαγγελθεί από πέρσι (π.χ. παγκάκια); 
Χρήστος Κουδρόγλου: Από το περσινό Δεκαπενταμελές υπάρχει ήδη ένα ποσό. Θα συνεννοηθούμε με τον 
Διευθυντή για αυτό το θέμα. 
Νίκος Όψιμος: Και με το Δεκαπενταμελές του Λυκείου, καθώς θα είναι κοινής χρήσης.

Νεογράφημα: Γιατί, κατά την παρουσίασή σας ως υποψήφιοι για τις εκλογές, δεν προετοιμάσατε κάποιον 
αναλυτικό λόγο, παρά αρκεστήκατε στην παρουσίαση του εαυτού σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Τα περισσότερα παιδιά φέτος δεν έβγαλαν λόγο. Εγώ είχα την εμπειρία από τις δύο 
προηγούμενες χρονιές και έκρινα πως δε χρειαζόταν να παρουσιάσω και να εξηγήσω κάτι, πέρα από την 
υποψηφιότητά μου. Σκοπός είναι να λέμε αυτά που ξέρουμε: την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όχι να 
ετοιμάσουμε έναν λόγο, να τον πούμε και μετά να τον ξεχάσουμε. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέλαμε να δώσουμε υποσχέσεις που δε θα μπορούσαμε να κρατήσουμε.
Νίκος Όψιμος: Επίσης οι μεγάλοι λόγοι κουράζουν τα παιδιά, τα οποία δεν τους προσέχουν από ένα σημείο 
και μετά.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι πρώτες παρεμβάσεις που θέλετε να κάνετε;
Χρήστος Κουδρόγλου: Ήδη τις έχουμε συζητήσει. Τα τρία πρώτα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι: ο 
πρώτος χορός, η φιλανθρωπική εορταγορά των Χριστουγέννων που θα γίνει την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, 
και η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλο το σχολείο και ιδίως στις τάξεις. 

Νεογράφημα: Αν προκύψουν προβλήματα μεταξύ των συμμαθητών σας, έχετε διάθεση και δυνατότητα 
παρέμβασης; Να έχουν το θάρρος και την άνεση να απευθύνονται οι συμμαθητές σας σε εσάς για μεταξύ τους 
προβλήματα;
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Το καλύτερο πάντα είναι να τα “βρίσκουν” οι μαθητές μεταξύ τους. Αλλά, αν δε 
μπορεί να συμβεί αυτό, τότε μπορούμε να τους μιλήσουμε κι εμείς.
Χρήστος Κουδρόγλου: Επειδή γνωρίζουμε πολλά από τα παιδιά του σχολείου μας, μπορούμε να παρέμβουμε 
συζητώντας με τα παιδιά που εμπλέκονται στο πρόβλημα, πριν αυτό χρειαστεί να φτάσει στον Διευθυντή. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή χρονιά και καλή συνεργασία! 

ΜΙΚΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

Τη φετινή χρονιά λειτουργεί στο Σχολείο μας, στο πλαίσιο των επιλεγόμενων βιωματικών δραστηριοτήτων 
της Ζώνης Πολιτισμού και Επιστημών της Γ΄ τάξης, το «Εργαστήριο Δημοσιογραφίας». Στην πρώτη τους 
άσκηση δημοσιογραφίας, οι μαθητές και μαθήτριες που παρακολουθούν το Εργαστήριο στο πρώτο 
τετράμηνο, προχώρησαν σε συνεντεύξεις με καθηγητές της επιλογής τους σε μια απόπειρα πιο 
ολοκληρωμένης γνωριμίας με αυτούς. Οι συνεντεύξεις, για λόγους οικονομίας χώρου, θα δημοσιευθούν 
τμηματικά, ενώ αναμένονται και άλλες πιο τολμηρές απόπειρες από τους επίδοξους δημοσιογράφους μας.

 

Κρίστα Ιεροπούλου: Καλησπέρα σας κύριε Νευροκοπλή. Πώς είστε;
Θανάσης Νευροκοπλής: Καλησπέρα Κρίστα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως και όλοι οι καθηγητές σας, είμαι σε 
διαρκή εγρήγορση, καθώς διδάσκουμε και διαπλάθουμε ανθρώπινες ψυχές που βρίσκονται σε μια πολύ 
κρίσιμη ηλικία. Το να εκπαιδεύεις εφήβους είναι μια αδιάλειπτη άσκηση ισορροπίας: από τη μια προσήλωση 
κι επιμονή σε σταθερές αρχές κι αξίες και από την άλλη αγώνας να εμπνεύσεις την απορία, τη δίψα για 
ανακάλυψη νέων πραγμάτων. Η ισορροπία είναι δύσκολη, θέλει διάκριση και αγάπη πολλή. Είναι, όμως, 
αναγκαία για τη λειτουργία ενός σχολείου που θέλει να προσφέρει ποιοτική παιδεία στους μαθητές του και 
να διευρύνει τους ορίζοντές τους. Πάντως, δε σου κρύβω πως αυτή η πρωτοβουλία σας, στο πλαίσιο του 
«Εργαστηρίου Δημοσιογραφίας» της Ζώνης Πολιτισμού και Επιστημών, να γνωρίσετε καλύτερα τους 
καθηγητές σας μέσα από αυτές τις συνεντεύξεις, προσθέτει μια ακόμη ενδιαφέρουσα πτυχή στην κοινή 
σχολική μας ζωή.

Κρίστα Ιεροπούλου: Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πολύ που δεχτήκατε να αφιερώσετε λίγο 
χρόνο για αυτή τη συνέντευξη και, για να μην πολυλογώ, θα ήθελα να σας κάνω την πρώτη ερώτηση: Εσείς 
πώς επιλέξατε να σπουδάσετε Θεολογία;
Θανάσης Νευροκοπλής: Η ζωή του ανθρώπου σημαδεύεται από δύο μεγάλες αποφάσεις: Η μία είναι με 
ποιον άνθρωπο θα συμπορευθεί στη ζωή του και η άλλη είναι με ποια εργασία θα καταπιαστεί. Η επιλογή 
της εργασίας διαμορφώνεται από πλήθος παραγόντων, μεταξύ των οποίων και το σχολείο, το οποίο παίζει 
σημαντικό ρόλο. Εγώ ξεκίνησα το Γυμνάσιο το 1977, λίγο μετά τη μεταπολίτευση, και τελείωσα το Λύκειο 
το 1983. Ήταν χρόνια αλλιώτικα από τα τωρινά... Θυμάμαι το Λύκειο: ήταν ένα λυόμενο δίπλα στο 
Επταπύργιο (Γεντί Κουλέ), που τότε στέγαζε ακόμη τις φυλακές, αλλά είχε και σπουδαίους καθηγητές. 
Ανάμεσά τους ήταν και ο θεολόγος Γιάννης Κοτταρίδης, ένα πρόσωπο αναφοράς για όλο το σχολείο. Ήταν 
ένας άνθρωπος που τολμούσε κι έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους και, την ίδια στιγμή, αγωνιζόταν να 
τα βελτιώσει. Έκανε ένα μάθημα τόσο ανοιχτό και διαλογικό κι αυτό –σε ένα κλίμα διάχυτου ακόμα φόβου 
να πεις ελεύθερα τη γνώμη σου– ήταν μία έκπληξη για εμένα. 

Ένα άλλο “σχολείο” για μένα, ίσως το πρώτο, ήταν το ψαλτήρι της εκκλησίας. Εκεί έμαθα τη γλώσσα, την 
ποίηση και τη μουσική, εκεί μου ανοίχθηκε ένας άλλος κόσμος, των ψηφιδωτών και των εικόνων. Εκείνο τον 
καιρό διάβαζα αρκετά από τα λεγόμενα «εξωσχολικά» βιβλία. Δε θα ξεχάσω πώς με είχαν συνεπάρει «Οι 
περιπέτειες ενός προσκυνητή». Μαθητής ακόμα, προσπαθούσα να μη χάνω ευκαιρία, παρακολουθώντας 
ομιλίες και διαλέξεις για τη σχέση της Θεολογίας με τη Φυσική και τη Βιολογία, την πολιτική ή τον νεότερο 
ελληνισμό, μέσα σε ένα κλίμα ιδεολογικών ζυμώσεων και αναζήτησης ταυτότητας. Όλα αυτά μου 
δημιούργησαν μια εικόνα, ότι η Θεολογία είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, καθόλου κλειστό και συντελεσμένο. 
Μια επιστήμη που μπορεί να έχει μία δυναμική στη σκέψη και στη ζωή των ανθρώπων, καθώς αναμετριέται 
με την έννοια «θεός» και την έννοια «άνθρωπος», που είναι τα δύο πιο συγκλονιστικά ερωτήματα, που όλοι 
οι άνθρωποι καλούμαστε να απαντήσουμε στη ζωή μας. Όλα αυτά με προσέλκυσαν και καθόρισαν τις 
αποφάσεις μου.

Κρίστα Ιεροπούλου: Άρα αυτό που σας έκανε να στραφείτε στην Θεολογία ήταν το πόσο ανοιχτή επιστήμη 
είναι, αλλά και ο τρόπος της να βλέπετε τον κόσμο, χωρίς φόβο, παρόλο που πραγματεύεται ερωτήματα όχι 
και τόσο εύκολα… Διδάσκετε, λοιπόν, σε ένα πολύ καλό σχολείο και μπαίνετε σε πολλές τάξεις από την 
πρώτη έως την τρίτη γυμνασίου. Αυτό το μάθημα που κάνετε, θεωρείτε ότι έχει κάποιο αντίκτυπο στη ζωή 
ενός μαθητή, που αναρωτιέται, που έχει ανησυχίες, που περνάει και μια δύσκολη φάση της ζωής του;
Θανάσης Νευροκοπλής: Νομίζω πως ναι, αν κρίνω από το ενδιαφέρον και την ανταπόκριση των μαθητών ή 
από κουβέντες μεγαλύτερων “παιδιών”, που έχουν πλέον αποφοιτήσει εδώ και χρόνια κι όμως ακόμη κάτι 
θυμούνται. Ένα παιδί πρώτης, δευτέρας ή τρίτης γυμνασίου είναι γεγονός ότι μπαίνει σε μια δύσκολη πορεία 

συνειδητοποίησης. Ποιος είναι, τι θέλει να κάνει, πώς θα καταφέρει να φτιάξει τον δικό του κόσμο. Νομίζω 
λοιπόν ότι, σε αυτή τη φάση της ζωής του, έχει σημασία να του δώσεις ερεθίσματα θετικά: να του μιλήσεις 
για τον Θεό με γλώσσα ζωντανή κι όχι νομοκανονική, να προκαλέσεις δημιουργικά τη σκέψη του και όχι να 
την καταστείλεις, να το βοηθήσεις να συνειδητοποιήσει ότι το μυστήριο της ζωής (αυτό από το οποίο αρχίζει, 
αυτό που τη συνέχει και στο οποίο τελειώνεται) συμπυκνώνεται σε ένα Πρόσωπο –ανοιχτό, δεκτικό και 
περιεκτικό σαν μια αγκαλιά. Το πιστεύω πως η συνομιλία με φωτεινές μορφές της Θεολογίας μπορεί να 
λειτουργήσει, εμπνέοντας τη ζωή αυτού του παιδιού. Ναι, νομίζω ότι συμβάλλει ουσιαστικά η Θεολογία στην 
ψυχική συγκρότησή σας, αρκεί να είναι ένα μάθημα που δεν αρκείται απλώς σε μια τυπολατρική αναδρομή 
στο παρελθόν, αλλά επιδιώκει τη συνομιλία και τη συνάντηση με εσάς που ζείτε σήμερα στον 21ο αιώνα.

Κρίστα Ιεροπούλου: Είναι ωραίο λοιπόν το συναίσθημα του να μεταδίδεις γνώσεις και εμπειρίες στα παιδιά, 
ειδικά όταν αυτές λειτουργούν «φωτιστικά» σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Αν όμως δεν είχατε 
επιλέξει τη Θεολογία, με τι άλλο θα θέλατε να ασχοληθείτε;
Θανάσης Νευροκοπλής: Αν δεν ήμουν θεολόγος, δεν ξέρω τι άλλο θα έκανα στη ζωή μου... Η Θεολογία για 
μένα είναι μία πολύ “πλαστική” επιστήμη, όχι άκαμπτη κι αμετακίνητη˙ μια επιστήμη διεισδυτική, που 
μπορεί να διαλεχθεί με την τέχνη, την ανθρωπολογία, τον πολιτισμό κ.ά. Στη διαδρομή της ζωής μου έχω κάνει 
τέτοια ανοίγματα, αλλά πάντα με αφετηρία τη Θεολογία. Αν τώρα με κάποιο τρόπο βρισκόμουν και πάλι στην 
εκπαίδευση, θα ήθελα να ήμουν γυμναστής γιατί –την ώρα της άθλησης ή του παιχνιδιού– τα παιδιά 
εκφράζονται με περισσότερη φυσικότητα κι έτσι είναι πιο καθαρό το στοίχημα: ο αγώνας για ατομική 
βελτίωση να συνδυάζεται με το συλλογικό κατόρθωμα.

Κρίστα Ιεροπούλου: Να κάτι που δεν περιμέναμε! Κλείνοντας, θα ήθελα να σας κάνω μία τελευταία 
ερώτηση: Πέρσι είχατε λάβει μέρος ως ομιλητής σε μία εκδήλωση, που οργάνωσε η Ελληνική Ένωση για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, με θέμα «Θρησκευτική ελευθερία και 
σχολείο». Είχατε αναφέρει λοιπόν εκεί, ότι «θα μπορούσε να σταθεί και κάποια άλλη προσευχή δίπλα ή αντί 
για το Πάτερ ἡμῶν, όπως το Sólo le pido a Dios / Αυτό μόνο ζητάω απ’ τον Θεό*  του León Gieco από την 
Αργεντινή». Αυτή ήταν μια ιδέα που προσωπικά τη βρίσκω πολύ ωραία, γιατί θα ήταν κάτι που θα είχε 
ανταπόκριση σε όλα τα παιδιά, θα τους άρεσε και θα ήταν ένας πολύ ωραίος τρόπος να ξεκινήσουν τη μέρα 
τους. Ωστόσο, γιατί δε συνέβη αυτό στο σχολείο μας;
Θανάσης Νευροκοπλής: Είναι πολλά αυτά που θέλουμε και πρέπει να κάνουμε στο σχολείο, στο πλαίσιο μιας 
ευρύτερης συμφωνίας και συνεργασίας με μαθητές και καθηγητές. Η πρωινή προσευχή είναι μια από τις 
κρίσιμες συλλογικές στιγμές στη ζωή του σχολείου: με αυτήν ξεκινούμε τη μέρα μας, τεντώνοντας για λίγο 
την ψυχή μας, απλώνοντάς την λίγο πιο πέρα από το τετριμμένο μας εγώ. Αυτό είναι το ζητούμενο και, αν 
αυτό υπηρετείται κι από ένα ποίημα ή ένα κείμενο, προσωπικά δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Άλλωστε και η 
εκκλησία μας δεν περιορίζεται σε μία και μόνο προσευχή: Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, επίσκοπος 
Θεσσαλονίκης, προσεύχονταν αναφωνώντας «Φώτισόν μου τό σκότος» και ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος 
με τη συγκλονιστική επίκληση «Ἐλθέ ὁ μόνος πρός μόνον, ὅτι μόνος εἰμί, καθάπερ ὁρᾷς!». Θα ήθελα να γίνει, 
αρκεί καθηγητές και μαθητές να συμφωνήσουμε σε αυτό και να το υποστηρίξουμε στην πράξη.

Κρίστα Ιεροπούλου: Εγώ πιστεύω ότι αξίζει να το προσπαθήσουμε και εύχομαι να γίνει.
Θανάσης Νευροκοπλής: Σε ευχαριστώ πολύ για την ωραία συνομιλία.

 

Κρίστα Ιεροπούλου - Θανάσης Νευροκοπλής 



Όταν ψηφίζουν τα νιάτα: εκλογές Μαθητικών Συμβουλίων και Δεκαπενταμελούς

Τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης εξέλεξαν τα 
Πενταμελή Μαθητικά Συμβούλια των τμημάτων τους. Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους 
συμβούλους-καθηγητές για τη διαδικασία των εκλογών και εξέλεξαν τις εφορευτικές επιτροπές που 
διεξήγαγαν τις εκλογές. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, τα νεοεκλεγέντα συμβούλια συνεδρίασαν και 
συγκροτήθηκαν σε σώματα ως εξής: 

Οχτώ μέρες αργότερα, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, σύσσωμη η μαθητική μας κοινότητα συγκεντρώθηκε στο 
θέατρο των Αρσακείων Σχολείων, για να εκλέξει το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο για την τρέχουσα 
σχολική χρονιά, 2018-2019. Οι υποψηφιότητες έφτασαν τον πρωτοφανή αριθμό των σαράντα πέντε (45), 
χαρακτηριστικό του ζωηρού ενδιαφέροντος των μαθητών μας για συμμετοχή στα κοινά της σχολικής μας 
κοινότητας. Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές απευθύνθηκαν με λόγο απροσχεδίαστο, νεανικό, ευθύ και αυθόρμητο 
στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές τους, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εύνοια, μεταφρασμένη σε 
θετική ψήφο. Χοροί, εκδρομές, περίπατοι, εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές εξορμήσεις, διαμεσολαβήσεις σε 
προβλήματα και συνεργασία με το Σχολείο και τον Σύλλογο Γονέων παρήλασαν στον λόγο των υποψηφίων, 
προδιαγράφοντας τα πεδία πρωτοβουλίας και δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ακολούθησε η 
ψηφοφορία που διεξήχθη με κέφι και τάξη, με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στην καταμέτρηση των ψήφων την επόμενη ημέρα. Με την 
ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο 
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης είναι το εξής, με αλφαβητική σειρά:

1. Στρατής Αηδονίδης (Γ1)
2. Θεόφιλος Αρβανιτίδης (Α1)
3. Μυρτώ Δημόκα (Γ1)
4. Θωμάς Δούρος (Γ1)
5. Φανή Ζιώγα (Α1)
6. Χρήστος Κουδρόγλου (Γ2) 
7. Νίκος Κώστα (Γ2)
8. Κατερίνα Ματέλλα (Β2)
9. Δέσποινα Μελίσσογλου (Β2)
10. Δήμος Ναϊσίδης (Γ2)
11. Νίκος Όψιμος (Γ2)
12. Λίλιαν Παναγιωτοπούλου (Γ2)
13. Άρτεμις Τρατσέλα (Γ3)
14. Άννα Τσαλιγοπούλου (Γ3)
15. Δημήτρης Τσιτσιλιάνος (Γ3)

Αμέσως μετά, το νεοεκλεγμένο Δεκαπενταμελές συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα. Με ψηφοφορία, 
ανέδειξε Πρόεδρό του τον Χρήστο Κουδρόγλου, Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Τσιτσιλιάνο και Γραμματέα τον 
Νίκο Όψιμο. 
 
Το Προεδρείο του Δεκαπενταμελούς, την επόμενη μέρα, παραχώρησε συνέντευξη στο Νεογράφημα, για τις 
ελπίδες και τα σχέδιά του. 

 

«Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο»
της Νατάσας Αγραφιώτη (Γ1),
της Άννας Αλεξίου (Γ1),
και της Αγάπης Βλάχου (Γ1)

Νεογράφημα: Γιατί θέσατε υποψηφιότητα στις μαθητικές εκλογές; Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζετε την εκλογή 
σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Είχαμε εκλεγεί και τις προηγούμενες χρονιές, όταν είχαμε θέσει υποψηφιότητα, και 
έτσι οι ελπίδες μας ήταν υψηλές για επανεκλογή, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέσαμε υποψηφιότητα για πλάκα! Το κάναμε, επειδή πιστεύαμε πως μπορούμε 
να βοηθήσουμε το σχολείο και τους συμμαθητές μας.
Νίκος Όψιμος: Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο. Το πιστεύουμε και το 
μπορούμε!

Νεογράφημα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις θέσεις σας στο Συμβούλιο;
Νίκος Όψιμος: Επιθυμία μου ήταν η εκλογή μου στο τριμελές προεδρείο, όχι κάποια συγκεκριμένη θέση.
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Εγώ προτιμούσα τη θέση του Αντιπροέδρου, αλλά δε θα είχα αντίρρηση για 
οποιαδήποτε άλλη θέση.
Χρήστος Κουδρόγλου: Εγώ ενδιαφερόμουν μόνο για τη θέση του προέδρου. Βεβαίως, αν εκλεγόταν κάποιο 
άλλο παιδί, θα το υποστήριζα και θα το βοηθούσα.

Νεογράφημα: Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της προεδρείας σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Βασικό μας μέλημα είναι η καλή συνεργασία με το Σχολείο, τον Διευθυντή, τον 
Σύλλογο Καθηγητών, και τον Σύλλογο Γονέων σε δεύτερη φάση. Θα εκπροσωπούμε όλα τα παιδιά του 
Γυμνασίου και όχι μόνο τη Γ΄ τάξη. Θέλουμε επίσης να κάνουμε τουλάχιστον τρεις χορούς. 

Νεογράφημα: Θα προωθήσετε κάποια έργα εξωραϊσμού που έχουν εξαγγελθεί από πέρσι (π.χ. παγκάκια); 
Χρήστος Κουδρόγλου: Από το περσινό Δεκαπενταμελές υπάρχει ήδη ένα ποσό. Θα συνεννοηθούμε με τον 
Διευθυντή για αυτό το θέμα. 
Νίκος Όψιμος: Και με το Δεκαπενταμελές του Λυκείου, καθώς θα είναι κοινής χρήσης.

Νεογράφημα: Γιατί, κατά την παρουσίασή σας ως υποψήφιοι για τις εκλογές, δεν προετοιμάσατε κάποιον 
αναλυτικό λόγο, παρά αρκεστήκατε στην παρουσίαση του εαυτού σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Τα περισσότερα παιδιά φέτος δεν έβγαλαν λόγο. Εγώ είχα την εμπειρία από τις δύο 
προηγούμενες χρονιές και έκρινα πως δε χρειαζόταν να παρουσιάσω και να εξηγήσω κάτι, πέρα από την 
υποψηφιότητά μου. Σκοπός είναι να λέμε αυτά που ξέρουμε: την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όχι να 
ετοιμάσουμε έναν λόγο, να τον πούμε και μετά να τον ξεχάσουμε. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέλαμε να δώσουμε υποσχέσεις που δε θα μπορούσαμε να κρατήσουμε.
Νίκος Όψιμος: Επίσης οι μεγάλοι λόγοι κουράζουν τα παιδιά, τα οποία δεν τους προσέχουν από ένα σημείο 
και μετά.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι πρώτες παρεμβάσεις που θέλετε να κάνετε;
Χρήστος Κουδρόγλου: Ήδη τις έχουμε συζητήσει. Τα τρία πρώτα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι: ο 
πρώτος χορός, η φιλανθρωπική εορταγορά των Χριστουγέννων που θα γίνει την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, 
και η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλο το σχολείο και ιδίως στις τάξεις. 

Νεογράφημα: Αν προκύψουν προβλήματα μεταξύ των συμμαθητών σας, έχετε διάθεση και δυνατότητα 
παρέμβασης; Να έχουν το θάρρος και την άνεση να απευθύνονται οι συμμαθητές σας σε εσάς για μεταξύ τους 
προβλήματα;
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Το καλύτερο πάντα είναι να τα “βρίσκουν” οι μαθητές μεταξύ τους. Αλλά, αν δε 
μπορεί να συμβεί αυτό, τότε μπορούμε να τους μιλήσουμε κι εμείς.
Χρήστος Κουδρόγλου: Επειδή γνωρίζουμε πολλά από τα παιδιά του σχολείου μας, μπορούμε να παρέμβουμε 
συζητώντας με τα παιδιά που εμπλέκονται στο πρόβλημα, πριν αυτό χρειαστεί να φτάσει στον Διευθυντή. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή χρονιά και καλή συνεργασία! 

 

Κρίστα Ιεροπούλου: Καλησπέρα σας κύριε Νευροκοπλή. Πώς είστε;
Θανάσης Νευροκοπλής: Καλησπέρα Κρίστα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως και όλοι οι καθηγητές σας, είμαι σε 
διαρκή εγρήγορση, καθώς διδάσκουμε και διαπλάθουμε ανθρώπινες ψυχές που βρίσκονται σε μια πολύ 
κρίσιμη ηλικία. Το να εκπαιδεύεις εφήβους είναι μια αδιάλειπτη άσκηση ισορροπίας: από τη μια προσήλωση 
κι επιμονή σε σταθερές αρχές κι αξίες και από την άλλη αγώνας να εμπνεύσεις την απορία, τη δίψα για 
ανακάλυψη νέων πραγμάτων. Η ισορροπία είναι δύσκολη, θέλει διάκριση και αγάπη πολλή. Είναι, όμως, 
αναγκαία για τη λειτουργία ενός σχολείου που θέλει να προσφέρει ποιοτική παιδεία στους μαθητές του και 
να διευρύνει τους ορίζοντές τους. Πάντως, δε σου κρύβω πως αυτή η πρωτοβουλία σας, στο πλαίσιο του 
«Εργαστηρίου Δημοσιογραφίας» της Ζώνης Πολιτισμού και Επιστημών, να γνωρίσετε καλύτερα τους 
καθηγητές σας μέσα από αυτές τις συνεντεύξεις, προσθέτει μια ακόμη ενδιαφέρουσα πτυχή στην κοινή 
σχολική μας ζωή.

Κρίστα Ιεροπούλου: Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πολύ που δεχτήκατε να αφιερώσετε λίγο 
χρόνο για αυτή τη συνέντευξη και, για να μην πολυλογώ, θα ήθελα να σας κάνω την πρώτη ερώτηση: Εσείς 
πώς επιλέξατε να σπουδάσετε Θεολογία;
Θανάσης Νευροκοπλής: Η ζωή του ανθρώπου σημαδεύεται από δύο μεγάλες αποφάσεις: Η μία είναι με 
ποιον άνθρωπο θα συμπορευθεί στη ζωή του και η άλλη είναι με ποια εργασία θα καταπιαστεί. Η επιλογή 
της εργασίας διαμορφώνεται από πλήθος παραγόντων, μεταξύ των οποίων και το σχολείο, το οποίο παίζει 
σημαντικό ρόλο. Εγώ ξεκίνησα το Γυμνάσιο το 1977, λίγο μετά τη μεταπολίτευση, και τελείωσα το Λύκειο 
το 1983. Ήταν χρόνια αλλιώτικα από τα τωρινά... Θυμάμαι το Λύκειο: ήταν ένα λυόμενο δίπλα στο 
Επταπύργιο (Γεντί Κουλέ), που τότε στέγαζε ακόμη τις φυλακές, αλλά είχε και σπουδαίους καθηγητές. 
Ανάμεσά τους ήταν και ο θεολόγος Γιάννης Κοτταρίδης, ένα πρόσωπο αναφοράς για όλο το σχολείο. Ήταν 
ένας άνθρωπος που τολμούσε κι έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους και, την ίδια στιγμή, αγωνιζόταν να 
τα βελτιώσει. Έκανε ένα μάθημα τόσο ανοιχτό και διαλογικό κι αυτό –σε ένα κλίμα διάχυτου ακόμα φόβου 
να πεις ελεύθερα τη γνώμη σου– ήταν μία έκπληξη για εμένα. 

Ένα άλλο “σχολείο” για μένα, ίσως το πρώτο, ήταν το ψαλτήρι της εκκλησίας. Εκεί έμαθα τη γλώσσα, την 
ποίηση και τη μουσική, εκεί μου ανοίχθηκε ένας άλλος κόσμος, των ψηφιδωτών και των εικόνων. Εκείνο τον 
καιρό διάβαζα αρκετά από τα λεγόμενα «εξωσχολικά» βιβλία. Δε θα ξεχάσω πώς με είχαν συνεπάρει «Οι 
περιπέτειες ενός προσκυνητή». Μαθητής ακόμα, προσπαθούσα να μη χάνω ευκαιρία, παρακολουθώντας 
ομιλίες και διαλέξεις για τη σχέση της Θεολογίας με τη Φυσική και τη Βιολογία, την πολιτική ή τον νεότερο 
ελληνισμό, μέσα σε ένα κλίμα ιδεολογικών ζυμώσεων και αναζήτησης ταυτότητας. Όλα αυτά μου 
δημιούργησαν μια εικόνα, ότι η Θεολογία είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, καθόλου κλειστό και συντελεσμένο. 
Μια επιστήμη που μπορεί να έχει μία δυναμική στη σκέψη και στη ζωή των ανθρώπων, καθώς αναμετριέται 
με την έννοια «θεός» και την έννοια «άνθρωπος», που είναι τα δύο πιο συγκλονιστικά ερωτήματα, που όλοι 
οι άνθρωποι καλούμαστε να απαντήσουμε στη ζωή μας. Όλα αυτά με προσέλκυσαν και καθόρισαν τις 
αποφάσεις μου.

Κρίστα Ιεροπούλου: Άρα αυτό που σας έκανε να στραφείτε στην Θεολογία ήταν το πόσο ανοιχτή επιστήμη 
είναι, αλλά και ο τρόπος της να βλέπετε τον κόσμο, χωρίς φόβο, παρόλο που πραγματεύεται ερωτήματα όχι 
και τόσο εύκολα… Διδάσκετε, λοιπόν, σε ένα πολύ καλό σχολείο και μπαίνετε σε πολλές τάξεις από την 
πρώτη έως την τρίτη γυμνασίου. Αυτό το μάθημα που κάνετε, θεωρείτε ότι έχει κάποιο αντίκτυπο στη ζωή 
ενός μαθητή, που αναρωτιέται, που έχει ανησυχίες, που περνάει και μια δύσκολη φάση της ζωής του;
Θανάσης Νευροκοπλής: Νομίζω πως ναι, αν κρίνω από το ενδιαφέρον και την ανταπόκριση των μαθητών ή 
από κουβέντες μεγαλύτερων “παιδιών”, που έχουν πλέον αποφοιτήσει εδώ και χρόνια κι όμως ακόμη κάτι 
θυμούνται. Ένα παιδί πρώτης, δευτέρας ή τρίτης γυμνασίου είναι γεγονός ότι μπαίνει σε μια δύσκολη πορεία 

συνειδητοποίησης. Ποιος είναι, τι θέλει να κάνει, πώς θα καταφέρει να φτιάξει τον δικό του κόσμο. Νομίζω 
λοιπόν ότι, σε αυτή τη φάση της ζωής του, έχει σημασία να του δώσεις ερεθίσματα θετικά: να του μιλήσεις 
για τον Θεό με γλώσσα ζωντανή κι όχι νομοκανονική, να προκαλέσεις δημιουργικά τη σκέψη του και όχι να 
την καταστείλεις, να το βοηθήσεις να συνειδητοποιήσει ότι το μυστήριο της ζωής (αυτό από το οποίο αρχίζει, 
αυτό που τη συνέχει και στο οποίο τελειώνεται) συμπυκνώνεται σε ένα Πρόσωπο –ανοιχτό, δεκτικό και 
περιεκτικό σαν μια αγκαλιά. Το πιστεύω πως η συνομιλία με φωτεινές μορφές της Θεολογίας μπορεί να 
λειτουργήσει, εμπνέοντας τη ζωή αυτού του παιδιού. Ναι, νομίζω ότι συμβάλλει ουσιαστικά η Θεολογία στην 
ψυχική συγκρότησή σας, αρκεί να είναι ένα μάθημα που δεν αρκείται απλώς σε μια τυπολατρική αναδρομή 
στο παρελθόν, αλλά επιδιώκει τη συνομιλία και τη συνάντηση με εσάς που ζείτε σήμερα στον 21ο αιώνα.

Κρίστα Ιεροπούλου: Είναι ωραίο λοιπόν το συναίσθημα του να μεταδίδεις γνώσεις και εμπειρίες στα παιδιά, 
ειδικά όταν αυτές λειτουργούν «φωτιστικά» σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Αν όμως δεν είχατε 
επιλέξει τη Θεολογία, με τι άλλο θα θέλατε να ασχοληθείτε;
Θανάσης Νευροκοπλής: Αν δεν ήμουν θεολόγος, δεν ξέρω τι άλλο θα έκανα στη ζωή μου... Η Θεολογία για 
μένα είναι μία πολύ “πλαστική” επιστήμη, όχι άκαμπτη κι αμετακίνητη˙ μια επιστήμη διεισδυτική, που 
μπορεί να διαλεχθεί με την τέχνη, την ανθρωπολογία, τον πολιτισμό κ.ά. Στη διαδρομή της ζωής μου έχω κάνει 
τέτοια ανοίγματα, αλλά πάντα με αφετηρία τη Θεολογία. Αν τώρα με κάποιο τρόπο βρισκόμουν και πάλι στην 
εκπαίδευση, θα ήθελα να ήμουν γυμναστής γιατί –την ώρα της άθλησης ή του παιχνιδιού– τα παιδιά 
εκφράζονται με περισσότερη φυσικότητα κι έτσι είναι πιο καθαρό το στοίχημα: ο αγώνας για ατομική 
βελτίωση να συνδυάζεται με το συλλογικό κατόρθωμα.

Κρίστα Ιεροπούλου: Να κάτι που δεν περιμέναμε! Κλείνοντας, θα ήθελα να σας κάνω μία τελευταία 
ερώτηση: Πέρσι είχατε λάβει μέρος ως ομιλητής σε μία εκδήλωση, που οργάνωσε η Ελληνική Ένωση για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, με θέμα «Θρησκευτική ελευθερία και 
σχολείο». Είχατε αναφέρει λοιπόν εκεί, ότι «θα μπορούσε να σταθεί και κάποια άλλη προσευχή δίπλα ή αντί 
για το Πάτερ ἡμῶν, όπως το Sólo le pido a Dios / Αυτό μόνο ζητάω απ’ τον Θεό*  του León Gieco από την 
Αργεντινή». Αυτή ήταν μια ιδέα που προσωπικά τη βρίσκω πολύ ωραία, γιατί θα ήταν κάτι που θα είχε 
ανταπόκριση σε όλα τα παιδιά, θα τους άρεσε και θα ήταν ένας πολύ ωραίος τρόπος να ξεκινήσουν τη μέρα 
τους. Ωστόσο, γιατί δε συνέβη αυτό στο σχολείο μας;
Θανάσης Νευροκοπλής: Είναι πολλά αυτά που θέλουμε και πρέπει να κάνουμε στο σχολείο, στο πλαίσιο μιας 
ευρύτερης συμφωνίας και συνεργασίας με μαθητές και καθηγητές. Η πρωινή προσευχή είναι μια από τις 
κρίσιμες συλλογικές στιγμές στη ζωή του σχολείου: με αυτήν ξεκινούμε τη μέρα μας, τεντώνοντας για λίγο 
την ψυχή μας, απλώνοντάς την λίγο πιο πέρα από το τετριμμένο μας εγώ. Αυτό είναι το ζητούμενο και, αν 
αυτό υπηρετείται κι από ένα ποίημα ή ένα κείμενο, προσωπικά δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Άλλωστε και η 
εκκλησία μας δεν περιορίζεται σε μία και μόνο προσευχή: Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, επίσκοπος 
Θεσσαλονίκης, προσεύχονταν αναφωνώντας «Φώτισόν μου τό σκότος» και ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος 
με τη συγκλονιστική επίκληση «Ἐλθέ ὁ μόνος πρός μόνον, ὅτι μόνος εἰμί, καθάπερ ὁρᾷς!». Θα ήθελα να γίνει, 
αρκεί καθηγητές και μαθητές να συμφωνήσουμε σε αυτό και να το υποστηρίξουμε στην πράξη.

Κρίστα Ιεροπούλου: Εγώ πιστεύω ότι αξίζει να το προσπαθήσουμε και εύχομαι να γίνει.
Θανάσης Νευροκοπλής: Σε ευχαριστώ πολύ για την ωραία συνομιλία.

 

*«Αυτό μόνο ζητάω απ’ τον Θεό, να μη μ’ αφήνει αδιάφορο ο καημός,
να μη με βρει ο Χάρος άδειο και μοναχό, γιατί δε θα’ χω κάνει το σωστό.

Αυτό μόνο ζητάω απ’ τον Θεό, για τον πόλεμο να μην αδιαφορώ,
γι’ αυτό το άγριο τέρας που ποδοπατά την ταπεινή αθωότητα του κόσμου.

Αυτό μόνο ζητάω απ’ τον Θεό, για το μέλλον πώς θα γίνει να μην αδιαφορώ
–μοίρα κακιά είναι των αναγκεμένων μακριά στην ξενιτιά να ζούνε...».



Όταν ψηφίζουν τα νιάτα: εκλογές Μαθητικών Συμβουλίων και Δεκαπενταμελούς

Τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης εξέλεξαν τα 
Πενταμελή Μαθητικά Συμβούλια των τμημάτων τους. Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους 
συμβούλους-καθηγητές για τη διαδικασία των εκλογών και εξέλεξαν τις εφορευτικές επιτροπές που 
διεξήγαγαν τις εκλογές. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, τα νεοεκλεγέντα συμβούλια συνεδρίασαν και 
συγκροτήθηκαν σε σώματα ως εξής: 

Οχτώ μέρες αργότερα, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, σύσσωμη η μαθητική μας κοινότητα συγκεντρώθηκε στο 
θέατρο των Αρσακείων Σχολείων, για να εκλέξει το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο για την τρέχουσα 
σχολική χρονιά, 2018-2019. Οι υποψηφιότητες έφτασαν τον πρωτοφανή αριθμό των σαράντα πέντε (45), 
χαρακτηριστικό του ζωηρού ενδιαφέροντος των μαθητών μας για συμμετοχή στα κοινά της σχολικής μας 
κοινότητας. Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές απευθύνθηκαν με λόγο απροσχεδίαστο, νεανικό, ευθύ και αυθόρμητο 
στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές τους, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εύνοια, μεταφρασμένη σε 
θετική ψήφο. Χοροί, εκδρομές, περίπατοι, εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές εξορμήσεις, διαμεσολαβήσεις σε 
προβλήματα και συνεργασία με το Σχολείο και τον Σύλλογο Γονέων παρήλασαν στον λόγο των υποψηφίων, 
προδιαγράφοντας τα πεδία πρωτοβουλίας και δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ακολούθησε η 
ψηφοφορία που διεξήχθη με κέφι και τάξη, με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στην καταμέτρηση των ψήφων την επόμενη ημέρα. Με την 
ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο 
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης είναι το εξής, με αλφαβητική σειρά:

1. Στρατής Αηδονίδης (Γ1)
2. Θεόφιλος Αρβανιτίδης (Α1)
3. Μυρτώ Δημόκα (Γ1)
4. Θωμάς Δούρος (Γ1)
5. Φανή Ζιώγα (Α1)
6. Χρήστος Κουδρόγλου (Γ2) 
7. Νίκος Κώστα (Γ2)
8. Κατερίνα Ματέλλα (Β2)
9. Δέσποινα Μελίσσογλου (Β2)
10. Δήμος Ναϊσίδης (Γ2)
11. Νίκος Όψιμος (Γ2)
12. Λίλιαν Παναγιωτοπούλου (Γ2)
13. Άρτεμις Τρατσέλα (Γ3)
14. Άννα Τσαλιγοπούλου (Γ3)
15. Δημήτρης Τσιτσιλιάνος (Γ3)

Αμέσως μετά, το νεοεκλεγμένο Δεκαπενταμελές συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα. Με ψηφοφορία, 
ανέδειξε Πρόεδρό του τον Χρήστο Κουδρόγλου, Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Τσιτσιλιάνο και Γραμματέα τον 
Νίκο Όψιμο. 
 
Το Προεδρείο του Δεκαπενταμελούς, την επόμενη μέρα, παραχώρησε συνέντευξη στο Νεογράφημα, για τις 
ελπίδες και τα σχέδιά του. 

 

«Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο»
της Νατάσας Αγραφιώτη (Γ1),
της Άννας Αλεξίου (Γ1),
και της Αγάπης Βλάχου (Γ1)

Νεογράφημα: Γιατί θέσατε υποψηφιότητα στις μαθητικές εκλογές; Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζετε την εκλογή 
σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Είχαμε εκλεγεί και τις προηγούμενες χρονιές, όταν είχαμε θέσει υποψηφιότητα, και 
έτσι οι ελπίδες μας ήταν υψηλές για επανεκλογή, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέσαμε υποψηφιότητα για πλάκα! Το κάναμε, επειδή πιστεύαμε πως μπορούμε 
να βοηθήσουμε το σχολείο και τους συμμαθητές μας.
Νίκος Όψιμος: Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο. Το πιστεύουμε και το 
μπορούμε!

Νεογράφημα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις θέσεις σας στο Συμβούλιο;
Νίκος Όψιμος: Επιθυμία μου ήταν η εκλογή μου στο τριμελές προεδρείο, όχι κάποια συγκεκριμένη θέση.
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Εγώ προτιμούσα τη θέση του Αντιπροέδρου, αλλά δε θα είχα αντίρρηση για 
οποιαδήποτε άλλη θέση.
Χρήστος Κουδρόγλου: Εγώ ενδιαφερόμουν μόνο για τη θέση του προέδρου. Βεβαίως, αν εκλεγόταν κάποιο 
άλλο παιδί, θα το υποστήριζα και θα το βοηθούσα.

Νεογράφημα: Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της προεδρείας σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Βασικό μας μέλημα είναι η καλή συνεργασία με το Σχολείο, τον Διευθυντή, τον 
Σύλλογο Καθηγητών, και τον Σύλλογο Γονέων σε δεύτερη φάση. Θα εκπροσωπούμε όλα τα παιδιά του 
Γυμνασίου και όχι μόνο τη Γ΄ τάξη. Θέλουμε επίσης να κάνουμε τουλάχιστον τρεις χορούς. 

Νεογράφημα: Θα προωθήσετε κάποια έργα εξωραϊσμού που έχουν εξαγγελθεί από πέρσι (π.χ. παγκάκια); 
Χρήστος Κουδρόγλου: Από το περσινό Δεκαπενταμελές υπάρχει ήδη ένα ποσό. Θα συνεννοηθούμε με τον 
Διευθυντή για αυτό το θέμα. 
Νίκος Όψιμος: Και με το Δεκαπενταμελές του Λυκείου, καθώς θα είναι κοινής χρήσης.

Νεογράφημα: Γιατί, κατά την παρουσίασή σας ως υποψήφιοι για τις εκλογές, δεν προετοιμάσατε κάποιον 
αναλυτικό λόγο, παρά αρκεστήκατε στην παρουσίαση του εαυτού σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Τα περισσότερα παιδιά φέτος δεν έβγαλαν λόγο. Εγώ είχα την εμπειρία από τις δύο 
προηγούμενες χρονιές και έκρινα πως δε χρειαζόταν να παρουσιάσω και να εξηγήσω κάτι, πέρα από την 
υποψηφιότητά μου. Σκοπός είναι να λέμε αυτά που ξέρουμε: την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όχι να 
ετοιμάσουμε έναν λόγο, να τον πούμε και μετά να τον ξεχάσουμε. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέλαμε να δώσουμε υποσχέσεις που δε θα μπορούσαμε να κρατήσουμε.
Νίκος Όψιμος: Επίσης οι μεγάλοι λόγοι κουράζουν τα παιδιά, τα οποία δεν τους προσέχουν από ένα σημείο 
και μετά.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι πρώτες παρεμβάσεις που θέλετε να κάνετε;
Χρήστος Κουδρόγλου: Ήδη τις έχουμε συζητήσει. Τα τρία πρώτα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι: ο 
πρώτος χορός, η φιλανθρωπική εορταγορά των Χριστουγέννων που θα γίνει την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, 
και η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλο το σχολείο και ιδίως στις τάξεις. 

Νεογράφημα: Αν προκύψουν προβλήματα μεταξύ των συμμαθητών σας, έχετε διάθεση και δυνατότητα 
παρέμβασης; Να έχουν το θάρρος και την άνεση να απευθύνονται οι συμμαθητές σας σε εσάς για μεταξύ τους 
προβλήματα;
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Το καλύτερο πάντα είναι να τα “βρίσκουν” οι μαθητές μεταξύ τους. Αλλά, αν δε 
μπορεί να συμβεί αυτό, τότε μπορούμε να τους μιλήσουμε κι εμείς.
Χρήστος Κουδρόγλου: Επειδή γνωρίζουμε πολλά από τα παιδιά του σχολείου μας, μπορούμε να παρέμβουμε 
συζητώντας με τα παιδιά που εμπλέκονται στο πρόβλημα, πριν αυτό χρειαστεί να φτάσει στον Διευθυντή. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή χρονιά και καλή συνεργασία! 

Άννα Τσαλιγοπούλου - Ελένη Κόντα 
Άννα Τσαλιγοπούλου: Καλωσορίζουμε σήμερα την κυρία Κόντα, φιλόλογο καθηγήτρια του Αρσακείου Γυμνασίου 
Θεσσαλονίκης.
Ελένη Κόντα: Γεια σου Άννα.

Άννα Τσαλιγοπούλου: Ωραία, ας ξεκινήσουμε με κάποιες ερωτήσεις που θα ήθελα να σας κάνω. Πώς επιλέξατε 
να σπουδάσετε Φιλολογία;
Ελένη Κόντα: Ανακάλυψα πως στο σχολείο είχα μια ιδιαίτερη κλίση κυρίως προς τα θεωρητικά μαθήματα. Οπότε, 
όταν έδωσα τις Πανελλήνιες εξετάσεις, στο τέλος της χρονιάς, είχα δηλώσει ως πρώτη επιλογή το τμήμα της 
Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο οποίο και πέρασα. Βέβαια, στην πορεία 
ασχολήθηκα και με άλλους επιστημονικούς τομείς. Αφού ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη Φιλολογία, σπούδασα 
ένα χρόνο στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. και στη συνέχεια, θέλοντας να διευρύνω τις παιδαγωγικές μου γνώσεις, 
φοίτησα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην 
Αλεξανδρούπολη, και τελείωσα και δασκάλα.

Άννα Τσαλιγοπούλου: Βλέπετε κάποιο όφελος στα παιδιά με το επάγγελμα που ασκείτε;
Ελένη Κόντα: Πιστεύω πως τα παιδιά έχουν να κερδίσουν πολλά από την ενασχόλησή τους με τα φιλολογικά 
μαθήματα, όσον αφορά την καλλιέργεια της γλώσσας, την επικοινωνία και την προσπάθειά τους να εκφραστούν 
καλύτερα και να διατυπώσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις εντυπώσεις τους. Οπότε, νομίζω ότι είναι 
πάντα επίκαιρα τα φιλολογικά μαθήματα.

Άννα Τσαλιγοπούλου: Μας έχετε πει πως έχετε σπουδάσει σε διάφορους τομείς. Ωστόσο, θα θέλατε να 
δοκιμάσετε κάτι άλλο;
Ελένη Κόντα: Επειδή έχω κάνει και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή και τη Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση, ίσως να δίδασκα Ελληνικά σε ξένους ή και πρόσφυγες. Τώρα, αν με ρωτάς «τι θα ήθελα να κάνω αν 
επέλεγα να σπουδάσω ξανά από την αρχή», ίσως να γινόμουν εγκληματολόγος. Να εξιχνιάζω μυστήρια και να 
βάζω και εγώ το λιθαράκι μου στη εξήγηση των ανεξήγητων.

Άννα Τσαλιγοπούλου: Η τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι απόψεις 
διχάζονται: Η μια μερίδα πιστεύει πως δε θέλει βελτίωση, ενώ η άλλη πιστεύει πως μπορεί να καλυτερεύσει και 
έχει ακόμα δρόμο μπροστά του. Εσείς ποια από τις δύο απόψεις υποστηρίζετε;
Ελένη Κόντα: Πιστεύω πως το εκπαιδευτικό μας σύστημα θα μπορούσε να βελτιωθεί σε αρκετά σημεία. Για 
παράδειγμα, στον τρόπο διδασκαλίας της Ιστορίας ή και της Γλώσσας θα μπορούσαν να γίνουν αρκετές 
ουσιαστικές βελτιώσεις και να αλλάξει η φιλοσοφία προσέγγισης αυτών των μαθημάτων. Βέβαια, ο καθένας από 
εμάς τους εκπαιδευτικούς καλό είναι να δραστηριοποιείται, υιοθετώντας μια ποικιλία εκπαιδευτικών μεθόδων, και 
να μην περιμένει απαραίτητα ριζικές αλλαγές σε θεσμικό επίπεδο.

Άννα Τσαλιγοπούλου: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 
Ελένη Κόντα: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.



Όταν ψηφίζουν τα νιάτα: εκλογές Μαθητικών Συμβουλίων και Δεκαπενταμελούς

Τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης εξέλεξαν τα 
Πενταμελή Μαθητικά Συμβούλια των τμημάτων τους. Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους 
συμβούλους-καθηγητές για τη διαδικασία των εκλογών και εξέλεξαν τις εφορευτικές επιτροπές που 
διεξήγαγαν τις εκλογές. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, τα νεοεκλεγέντα συμβούλια συνεδρίασαν και 
συγκροτήθηκαν σε σώματα ως εξής: 

Οχτώ μέρες αργότερα, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, σύσσωμη η μαθητική μας κοινότητα συγκεντρώθηκε στο 
θέατρο των Αρσακείων Σχολείων, για να εκλέξει το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο για την τρέχουσα 
σχολική χρονιά, 2018-2019. Οι υποψηφιότητες έφτασαν τον πρωτοφανή αριθμό των σαράντα πέντε (45), 
χαρακτηριστικό του ζωηρού ενδιαφέροντος των μαθητών μας για συμμετοχή στα κοινά της σχολικής μας 
κοινότητας. Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές απευθύνθηκαν με λόγο απροσχεδίαστο, νεανικό, ευθύ και αυθόρμητο 
στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές τους, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εύνοια, μεταφρασμένη σε 
θετική ψήφο. Χοροί, εκδρομές, περίπατοι, εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές εξορμήσεις, διαμεσολαβήσεις σε 
προβλήματα και συνεργασία με το Σχολείο και τον Σύλλογο Γονέων παρήλασαν στον λόγο των υποψηφίων, 
προδιαγράφοντας τα πεδία πρωτοβουλίας και δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ακολούθησε η 
ψηφοφορία που διεξήχθη με κέφι και τάξη, με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στην καταμέτρηση των ψήφων την επόμενη ημέρα. Με την 
ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο 
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης είναι το εξής, με αλφαβητική σειρά:

1. Στρατής Αηδονίδης (Γ1)
2. Θεόφιλος Αρβανιτίδης (Α1)
3. Μυρτώ Δημόκα (Γ1)
4. Θωμάς Δούρος (Γ1)
5. Φανή Ζιώγα (Α1)
6. Χρήστος Κουδρόγλου (Γ2) 
7. Νίκος Κώστα (Γ2)
8. Κατερίνα Ματέλλα (Β2)
9. Δέσποινα Μελίσσογλου (Β2)
10. Δήμος Ναϊσίδης (Γ2)
11. Νίκος Όψιμος (Γ2)
12. Λίλιαν Παναγιωτοπούλου (Γ2)
13. Άρτεμις Τρατσέλα (Γ3)
14. Άννα Τσαλιγοπούλου (Γ3)
15. Δημήτρης Τσιτσιλιάνος (Γ3)

Αμέσως μετά, το νεοεκλεγμένο Δεκαπενταμελές συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα. Με ψηφοφορία, 
ανέδειξε Πρόεδρό του τον Χρήστο Κουδρόγλου, Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Τσιτσιλιάνο και Γραμματέα τον 
Νίκο Όψιμο. 
 
Το Προεδρείο του Δεκαπενταμελούς, την επόμενη μέρα, παραχώρησε συνέντευξη στο Νεογράφημα, για τις 
ελπίδες και τα σχέδιά του. 

 

«Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο»
της Νατάσας Αγραφιώτη (Γ1),
της Άννας Αλεξίου (Γ1),
και της Αγάπης Βλάχου (Γ1)

Νεογράφημα: Γιατί θέσατε υποψηφιότητα στις μαθητικές εκλογές; Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζετε την εκλογή 
σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Είχαμε εκλεγεί και τις προηγούμενες χρονιές, όταν είχαμε θέσει υποψηφιότητα, και 
έτσι οι ελπίδες μας ήταν υψηλές για επανεκλογή, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέσαμε υποψηφιότητα για πλάκα! Το κάναμε, επειδή πιστεύαμε πως μπορούμε 
να βοηθήσουμε το σχολείο και τους συμμαθητές μας.
Νίκος Όψιμος: Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο. Το πιστεύουμε και το 
μπορούμε!

Νεογράφημα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις θέσεις σας στο Συμβούλιο;
Νίκος Όψιμος: Επιθυμία μου ήταν η εκλογή μου στο τριμελές προεδρείο, όχι κάποια συγκεκριμένη θέση.
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Εγώ προτιμούσα τη θέση του Αντιπροέδρου, αλλά δε θα είχα αντίρρηση για 
οποιαδήποτε άλλη θέση.
Χρήστος Κουδρόγλου: Εγώ ενδιαφερόμουν μόνο για τη θέση του προέδρου. Βεβαίως, αν εκλεγόταν κάποιο 
άλλο παιδί, θα το υποστήριζα και θα το βοηθούσα.

Νεογράφημα: Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της προεδρείας σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Βασικό μας μέλημα είναι η καλή συνεργασία με το Σχολείο, τον Διευθυντή, τον 
Σύλλογο Καθηγητών, και τον Σύλλογο Γονέων σε δεύτερη φάση. Θα εκπροσωπούμε όλα τα παιδιά του 
Γυμνασίου και όχι μόνο τη Γ΄ τάξη. Θέλουμε επίσης να κάνουμε τουλάχιστον τρεις χορούς. 

Νεογράφημα: Θα προωθήσετε κάποια έργα εξωραϊσμού που έχουν εξαγγελθεί από πέρσι (π.χ. παγκάκια); 
Χρήστος Κουδρόγλου: Από το περσινό Δεκαπενταμελές υπάρχει ήδη ένα ποσό. Θα συνεννοηθούμε με τον 
Διευθυντή για αυτό το θέμα. 
Νίκος Όψιμος: Και με το Δεκαπενταμελές του Λυκείου, καθώς θα είναι κοινής χρήσης.

Νεογράφημα: Γιατί, κατά την παρουσίασή σας ως υποψήφιοι για τις εκλογές, δεν προετοιμάσατε κάποιον 
αναλυτικό λόγο, παρά αρκεστήκατε στην παρουσίαση του εαυτού σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Τα περισσότερα παιδιά φέτος δεν έβγαλαν λόγο. Εγώ είχα την εμπειρία από τις δύο 
προηγούμενες χρονιές και έκρινα πως δε χρειαζόταν να παρουσιάσω και να εξηγήσω κάτι, πέρα από την 
υποψηφιότητά μου. Σκοπός είναι να λέμε αυτά που ξέρουμε: την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όχι να 
ετοιμάσουμε έναν λόγο, να τον πούμε και μετά να τον ξεχάσουμε. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέλαμε να δώσουμε υποσχέσεις που δε θα μπορούσαμε να κρατήσουμε.
Νίκος Όψιμος: Επίσης οι μεγάλοι λόγοι κουράζουν τα παιδιά, τα οποία δεν τους προσέχουν από ένα σημείο 
και μετά.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι πρώτες παρεμβάσεις που θέλετε να κάνετε;
Χρήστος Κουδρόγλου: Ήδη τις έχουμε συζητήσει. Τα τρία πρώτα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι: ο 
πρώτος χορός, η φιλανθρωπική εορταγορά των Χριστουγέννων που θα γίνει την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, 
και η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλο το σχολείο και ιδίως στις τάξεις. 

Νεογράφημα: Αν προκύψουν προβλήματα μεταξύ των συμμαθητών σας, έχετε διάθεση και δυνατότητα 
παρέμβασης; Να έχουν το θάρρος και την άνεση να απευθύνονται οι συμμαθητές σας σε εσάς για μεταξύ τους 
προβλήματα;
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Το καλύτερο πάντα είναι να τα “βρίσκουν” οι μαθητές μεταξύ τους. Αλλά, αν δε 
μπορεί να συμβεί αυτό, τότε μπορούμε να τους μιλήσουμε κι εμείς.
Χρήστος Κουδρόγλου: Επειδή γνωρίζουμε πολλά από τα παιδιά του σχολείου μας, μπορούμε να παρέμβουμε 
συζητώντας με τα παιδιά που εμπλέκονται στο πρόβλημα, πριν αυτό χρειαστεί να φτάσει στον Διευθυντή. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή χρονιά και καλή συνεργασία! 

Ελιάν Χάσα - Γιάννης Τσιτσιλιάνος
Ελιάν Χάσα: Κύριε Τσιτσιλιάνε, πείτε μας, για ποιον λόγο γίνατε γυμναστής;
Γιάννης Τσιτσιλιάνος: Από τότε που ήμουν μικρός, μου άρεσε πάρα πολύ ο αθλητισμός. Όλη τη μέρα ήμουν στους 
δρόμους και έπαιζα ποδόσφαιρο. Έκανα και διάφορα άλλα σπορ, παρακολουθούσα συνεχώς όλα τα αθλητικά 
γεγονότα που υπήρχαν, όπως για παράδειγμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οτιδήποτε άθλημα υπήρχε, με 
ενδιέφερε. Ξυπνούσα στις 3 τη νύχτα, για να παρακολουθήσω αγώνες στο εξωτερικό. Οπότε ήταν φυσικό 
επακόλουθο να γίνω γυμναστής. Ακόμα και όταν οι γονείς μου προσπάθησαν να με παροτρύνουν να διαλέξω 
κάποιον άλλον κλάδο, εγώ επέμενα.

Ελιάν Χάσα: Κάνατε κάποιο συγκεκριμένο άθλημα;
Γιάννης Τσιτσιλιάνος: Το άθλημά μου ήταν ο στίβος.

Ελιάν Χάσα: Είχατε κάποια διάκριση σε αυτό;
Γιάννης Τσιτσιλιάνος: Ναι, είχα κάποιες διακρίσεις: είχα κερδίσει σε Πανελλήνιους Αγώνες, ήμουν μέλος της 
Εθνικής Ομάδας, έχω τρέξει σε Βαλκανικούς και Πανευρωπαϊκούς Αγώνες, έχω πάρει και μετάλλιο σε αυτούς τους 
αγώνες. Νομίζω ότι τα πήγα καλά...

Ελιάν Χάσα: Στα πόσα μέτρα;
Γιάννης Τσιτσιλιάνος: Στα 100 μέτρα και στη σκυταλοδρομία 4 επί 100.

Ελιάν Χάσα: Είχατε κάποιο πρότυπο ή κάποιο άτομο το οποίο θαυμάζατε και που σας ώθησε να ασχοληθείτε με 
τον αθλητισμό;
Γιάννης Τσιτσιλιάνος: Όχι, δεν είχα. Κατά καιρούς είχα πολλά πρότυπα από όλους τους κλάδους, αλλά δεν ήταν 
κάποιος αθλητής που με ώθησε να ακολουθήσω αυτόν το δρόμο. Απλά, μου άρεσε πάρα πολύ... Όπως είχα πει και 
άλλη φορά, «έτσι γεννήθηκα: να θέλω να αθλούμαι». Βέβαια, κατά καιρούς έχω θαυμάσει πολλούς μεγάλους 
αθλητές που έχουν κάνει εντυπωσιακά πράγματα στον αθλητισμό.

Ελιάν Χάσα: Προτιμάτε ατομικά ή ομαδικά αγωνίσματα στον στίβο;
Γιάννης Τσιτσιλιάνος: Τα ομαδικά αγωνίσματα είναι πιο εύκολα και πιο δημοφιλή˙ ο κόσμος τα παρακολουθεί 
πιο εύκολα. Είναι πιο ωραία για τον αθλητή, γιατί κοινωνικοποιείται καλύτερα. Από την άλλη, το ατομικό 
αγώνισμα έχει το πλεονέκτημα ότι δεν υπάρχει πουθενά η αδικία, εφόσον είσαι καλός. Ειδικά στα αγωνίσματα 
που έχουν χρονόμετρα, όπως του στίβου και της κολύμβησης, δεν πρόκειται να σε αδικήσει κανένας. Ο κλασικός 
αθλητισμός, ο στίβος, είναι το πιο παλιό άθλημα. Είναι το άθλημα που κάνουν τα παιδιά από την πρώτη μέρα της 
ζωής τους: τρέχουν, πηδούν, ρίχνουν... Οπότε δεν θα μπορούσα να επιλέξω˙ και ατομικό και ομαδικό. Οποιοδήποτε 
άθλημα κι αν είναι, είναι ωραίο.

Ελιάν Χάσα: Τι θα κάνατε αν δεν είχατε ασχοληθεί με τον αθλητισμό;
Γιάννης Τσιτσιλιάνος: Θα είχα ασχοληθεί με τη Γεωπονία. Μου αρέσουν, δηλαδή, τα φυτά, τα λουλούδια, τα 
δέντρα... Θα είχα ασχοληθεί με αυτό˙ μου αρέσει πάρα πολύ!

Ελιάν Χάσα: Πώς νομίζετε ότι βοηθάει τα παιδιά το μάθημα που διδάσκετε;
Γιάννης Τσιτσιλιάνος: Προσπαθώ, αν και δεν είναι πάντα εύκολο να τους πείσω να κινηθούν, να ασχοληθούν με 
το σώμα τους ή να κάνουν κάποιο σπορ. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει η αντίληψη πως στο σχολείο τα μαθήματα 
διακρίνονται σε «πρωτεύοντα» (όπως είναι τα Μαθηματικά ή η Φυσική) και  «δευτερεύοντα» (όπως είναι η 
Γυμναστική ή τα Καλλιτεχνικά), εγώ θεωρώ ότι αυτά τα λεγόμενα «δευτερεύοντα» συνδέονται με συνήθειες και 
δεξιότητες, που θα σε ακολουθούν σε όλη σου τη ζωή. Αν μάθεις να γυμνάζεσαι, θα γυμνάζεσαι μέχρι τα 80 σου 
χρόνια˙ αν σου αρέσει η Μουσική, θα συνεχίζεις να ασχολείσαι με αυτήν άσχετα από το επάγγελμα που θα 
διαλέξεις. Κι αυτό είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, που δεν το έχουν πάντα τα λεγόμενα «πρωτεύοντα» 
μαθήματα. 

Ελιάν Χάσα: Πιστεύετε πως αρέσει στα σημερινά παιδιά ο αθλητισμός;
Γιάννης Τσιτσιλιάνος: Σε όλα τα παιδιά αρέσει ο αθλητισμός, αλλά μόνο για να τον βλέπουν... Για τα 
περισσότερα, όμως, δεν είναι ελκυστικό το να αθλούνται στην πραγματικότητα. Απλά, στα παιδιά δεν αρέσει η 
πίεση και η κόπωση, και, πιθανότατα, δε φταίνε τα ίδια τα παιδιά γι’ αυτό. Σίγουρα φταίνε τα παιχνίδια που 
έχουν: Αυτήν τη στιγμή, όλα τα παιχνίδια που έχουν τα παιδιά είναι στατικά, είναι παιχνίδια υπολογιστή. Οπότε 
τα παιδιά μαθαίνουν έτσι από μικρά, ενώ και οι γονείς τους δεν τα ωθούν στην άθληση, γιατί φοβούνται: μην 
πάθουν κάτι, μη βγουν έξω και κρυώσουν, μη βγουν έξω και παίξουν και τους κάνει κάποιος κάτι... 
Συμπερασματικά, ένας συνδυασμός πραγμάτων συμβάλλει, ώστε πολλά παιδιά να απέχουν από τον αθλητισμό κι 
έτσι να γίνονται πιο μαλθακά.



Όταν ψηφίζουν τα νιάτα: εκλογές Μαθητικών Συμβουλίων και Δεκαπενταμελούς

Τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης εξέλεξαν τα 
Πενταμελή Μαθητικά Συμβούλια των τμημάτων τους. Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους 
συμβούλους-καθηγητές για τη διαδικασία των εκλογών και εξέλεξαν τις εφορευτικές επιτροπές που 
διεξήγαγαν τις εκλογές. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, τα νεοεκλεγέντα συμβούλια συνεδρίασαν και 
συγκροτήθηκαν σε σώματα ως εξής: 

Οχτώ μέρες αργότερα, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, σύσσωμη η μαθητική μας κοινότητα συγκεντρώθηκε στο 
θέατρο των Αρσακείων Σχολείων, για να εκλέξει το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο για την τρέχουσα 
σχολική χρονιά, 2018-2019. Οι υποψηφιότητες έφτασαν τον πρωτοφανή αριθμό των σαράντα πέντε (45), 
χαρακτηριστικό του ζωηρού ενδιαφέροντος των μαθητών μας για συμμετοχή στα κοινά της σχολικής μας 
κοινότητας. Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές απευθύνθηκαν με λόγο απροσχεδίαστο, νεανικό, ευθύ και αυθόρμητο 
στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές τους, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εύνοια, μεταφρασμένη σε 
θετική ψήφο. Χοροί, εκδρομές, περίπατοι, εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές εξορμήσεις, διαμεσολαβήσεις σε 
προβλήματα και συνεργασία με το Σχολείο και τον Σύλλογο Γονέων παρήλασαν στον λόγο των υποψηφίων, 
προδιαγράφοντας τα πεδία πρωτοβουλίας και δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ακολούθησε η 
ψηφοφορία που διεξήχθη με κέφι και τάξη, με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στην καταμέτρηση των ψήφων την επόμενη ημέρα. Με την 
ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο 
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης είναι το εξής, με αλφαβητική σειρά:

1. Στρατής Αηδονίδης (Γ1)
2. Θεόφιλος Αρβανιτίδης (Α1)
3. Μυρτώ Δημόκα (Γ1)
4. Θωμάς Δούρος (Γ1)
5. Φανή Ζιώγα (Α1)
6. Χρήστος Κουδρόγλου (Γ2) 
7. Νίκος Κώστα (Γ2)
8. Κατερίνα Ματέλλα (Β2)
9. Δέσποινα Μελίσσογλου (Β2)
10. Δήμος Ναϊσίδης (Γ2)
11. Νίκος Όψιμος (Γ2)
12. Λίλιαν Παναγιωτοπούλου (Γ2)
13. Άρτεμις Τρατσέλα (Γ3)
14. Άννα Τσαλιγοπούλου (Γ3)
15. Δημήτρης Τσιτσιλιάνος (Γ3)

Αμέσως μετά, το νεοεκλεγμένο Δεκαπενταμελές συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα. Με ψηφοφορία, 
ανέδειξε Πρόεδρό του τον Χρήστο Κουδρόγλου, Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Τσιτσιλιάνο και Γραμματέα τον 
Νίκο Όψιμο. 
 
Το Προεδρείο του Δεκαπενταμελούς, την επόμενη μέρα, παραχώρησε συνέντευξη στο Νεογράφημα, για τις 
ελπίδες και τα σχέδιά του. 

 

«Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο»
της Νατάσας Αγραφιώτη (Γ1),
της Άννας Αλεξίου (Γ1),
και της Αγάπης Βλάχου (Γ1)

Νεογράφημα: Γιατί θέσατε υποψηφιότητα στις μαθητικές εκλογές; Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζετε την εκλογή 
σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Είχαμε εκλεγεί και τις προηγούμενες χρονιές, όταν είχαμε θέσει υποψηφιότητα, και 
έτσι οι ελπίδες μας ήταν υψηλές για επανεκλογή, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέσαμε υποψηφιότητα για πλάκα! Το κάναμε, επειδή πιστεύαμε πως μπορούμε 
να βοηθήσουμε το σχολείο και τους συμμαθητές μας.
Νίκος Όψιμος: Θα εκπροσωπήσουμε τη μαθητική κοινότητα με τον καλύτερο τρόπο. Το πιστεύουμε και το 
μπορούμε!

Νεογράφημα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις θέσεις σας στο Συμβούλιο;
Νίκος Όψιμος: Επιθυμία μου ήταν η εκλογή μου στο τριμελές προεδρείο, όχι κάποια συγκεκριμένη θέση.
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Εγώ προτιμούσα τη θέση του Αντιπροέδρου, αλλά δε θα είχα αντίρρηση για 
οποιαδήποτε άλλη θέση.
Χρήστος Κουδρόγλου: Εγώ ενδιαφερόμουν μόνο για τη θέση του προέδρου. Βεβαίως, αν εκλεγόταν κάποιο 
άλλο παιδί, θα το υποστήριζα και θα το βοηθούσα.

Νεογράφημα: Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της προεδρείας σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Βασικό μας μέλημα είναι η καλή συνεργασία με το Σχολείο, τον Διευθυντή, τον 
Σύλλογο Καθηγητών, και τον Σύλλογο Γονέων σε δεύτερη φάση. Θα εκπροσωπούμε όλα τα παιδιά του 
Γυμνασίου και όχι μόνο τη Γ΄ τάξη. Θέλουμε επίσης να κάνουμε τουλάχιστον τρεις χορούς. 

Νεογράφημα: Θα προωθήσετε κάποια έργα εξωραϊσμού που έχουν εξαγγελθεί από πέρσι (π.χ. παγκάκια); 
Χρήστος Κουδρόγλου: Από το περσινό Δεκαπενταμελές υπάρχει ήδη ένα ποσό. Θα συνεννοηθούμε με τον 
Διευθυντή για αυτό το θέμα. 
Νίκος Όψιμος: Και με το Δεκαπενταμελές του Λυκείου, καθώς θα είναι κοινής χρήσης.

Νεογράφημα: Γιατί, κατά την παρουσίασή σας ως υποψήφιοι για τις εκλογές, δεν προετοιμάσατε κάποιον 
αναλυτικό λόγο, παρά αρκεστήκατε στην παρουσίαση του εαυτού σας;
Χρήστος Κουδρόγλου: Τα περισσότερα παιδιά φέτος δεν έβγαλαν λόγο. Εγώ είχα την εμπειρία από τις δύο 
προηγούμενες χρονιές και έκρινα πως δε χρειαζόταν να παρουσιάσω και να εξηγήσω κάτι, πέρα από την 
υποψηφιότητά μου. Σκοπός είναι να λέμε αυτά που ξέρουμε: την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όχι να 
ετοιμάσουμε έναν λόγο, να τον πούμε και μετά να τον ξεχάσουμε. 
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Δε θέλαμε να δώσουμε υποσχέσεις που δε θα μπορούσαμε να κρατήσουμε.
Νίκος Όψιμος: Επίσης οι μεγάλοι λόγοι κουράζουν τα παιδιά, τα οποία δεν τους προσέχουν από ένα σημείο 
και μετά.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι πρώτες παρεμβάσεις που θέλετε να κάνετε;
Χρήστος Κουδρόγλου: Ήδη τις έχουμε συζητήσει. Τα τρία πρώτα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι: ο 
πρώτος χορός, η φιλανθρωπική εορταγορά των Χριστουγέννων που θα γίνει την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, 
και η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλο το σχολείο και ιδίως στις τάξεις. 

Νεογράφημα: Αν προκύψουν προβλήματα μεταξύ των συμμαθητών σας, έχετε διάθεση και δυνατότητα 
παρέμβασης; Να έχουν το θάρρος και την άνεση να απευθύνονται οι συμμαθητές σας σε εσάς για μεταξύ τους 
προβλήματα;
Δημήτρης Τσιτσιλιάνος: Το καλύτερο πάντα είναι να τα “βρίσκουν” οι μαθητές μεταξύ τους. Αλλά, αν δε 
μπορεί να συμβεί αυτό, τότε μπορούμε να τους μιλήσουμε κι εμείς.
Χρήστος Κουδρόγλου: Επειδή γνωρίζουμε πολλά από τα παιδιά του σχολείου μας, μπορούμε να παρέμβουμε 
συζητώντας με τα παιδιά που εμπλέκονται στο πρόβλημα, πριν αυτό χρειαστεί να φτάσει στον Διευθυντή. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή χρονιά και καλή συνεργασία! 

Σταύρος Παπαδόπουλος - Γεωργία Στεφανίδου
Σταύρος Παπαδόπουλος: Κυρία Στεφανίδου, εσείς πώς επιλέξατε να σπουδάσετε Χημεία;
Γεωργία Στεφανίδου: Όταν ήμουν μαθήτρια, όπως είστε εσείς τώρα, είχα έναν καθηγητή Χημείας, ο οποίος με 
έκανε να αγαπήσω πολύ το μάθημα, γιατί το καταλάβαινα. Ήταν πάρα πολύ ανθρώπινος και έτσι, παράλληλα με 
αυτόν τον καθηγητή, αγάπησα και το μάθημα. Ήταν πάρα πολύ δίκαιος, ενώ πολλοί άλλοι δεν ήταν πάντοτε...  
Παράλληλα, μου άρεσαν τα πειράματα και γενικά ο χώρος του εργαστηρίου. Από παιδί που ήμουν, δεν ξέρω αν 
σας το έχω πει, με γοήτευε η ανάμειξη και είχα... καταστρέψει όλα τα λουλούδια του κήπου της γιαγιάς μου, για 
να φτιάχνω αρώματα. Από μικρό παιδί είχα αυτήν την τρέλα της ανάμειξης των υλικών (έφτιαχνα αρώματα, 
έφτιαχνα διάφορα) και ασχολιόμουν επίσης και με την κουζίνα.

Σταύρος Παπαδόπουλος: Θέλατε από την αρχή να διδάξετε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση;
Γεωργία Στεφανίδου: Ναι, το ήθελα πολύ. Θαύμαζα το έργο του καθηγητή και αγαπούσα πολύ τα παιδιά. Από 
τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είχα συναναστροφή με μικρότερα παιδιά και μου άρεσε να απασχολώ τα μικρά 
παιδιά και να παίζω μαζί τους.

Σταύρος Παπαδόπουλος: Αν, για κάποιο λόγο, δε μπορούσατε να σπουδάσετε χημικός, τι θα επιλέγατε;
Γεωργία Στεφανίδου: Αρχιτεκτονική και Γεωπονία. Μου αρέσει πάρα πολύ το σχέδιο και ό,τι έχει σχέση με τη 
δημιουργία: Μου αρέσει να δημιουργώ, να φτιάχνω κάτι καινούργιο, νέο, φρέσκο.

Σταύρος Παπαδόπουλος: Πιστεύετε ότι εμείς οι μαθητές, βγαίνοντας από το μάθημα της Χημείας, έχουμε κάποιο 
όφελος;
Γεωργία Στεφανίδου: Θέλω να πιστεύω πως ναι. Το αναγνωρίζω, το εισπράττω μάλλον, όταν σας συναντώ 
αργότερα έξω από το σχολείο. Μου το λέτε εσείς οι ίδιοι αργότερα.

Σταύρος Παπαδόπουλος: Πως αισθάνεστε τότε;
Γεωργία Στεφανίδου: Πάρα πολύ όμορφα. Τότε αισθάνομαι όμορφα, πάρα πολύ όμορφα!

Σταύρος Παπαδόπουλος: Τέλος, τι θα θέλατε το Υπουργείο να αλλάξει στο μάθημά σας;
Γεωργία Στεφανίδου: Θα ήθελα το Υπουργείο Παιδείας να απαλλάξει το μάθημα από το άγχος των βαθμών και 
να υπάρξει άλλου τύπου αξιολόγηση με άλλη μορφή. Θα ήθελα, επίσης, να δώσει μεγαλύτερη ελευθερία στους 
καθηγητές: να μην έχουν ένα βιβλίο, αλλά πολλά. Να βγάλει το μάθημα έξω από την τάξη και να δώσει την 
ελευθερία στον καθηγητή, ώστε να κάνει το μάθημα και έξω στη φύση ή στην κοινωνία. Να σας πάρω μια μέρα 
και να κάνουμε το μάθημα στην αγορά ή σε ένα σούπερ μάρκετ, στην αγορά του Μοδιάνο για παράδειγμα, και 
να ζήσετε από κοντά, στην καθημερινότητα, την έννοια και τη σημασία της Χημείας. Να πάμε στην κρεαταγορά 
ή στην ψαραγορά, να πάμε στη βιομηχανία ή στην παραγωγή και μετά να επιστρέψουμε στην τάξη. Να υπάρχει 
πολύπλευρη και βιωματική προσέγγιση της Χημείας, που είναι ένα τόσο ενεργό μάθημα, που το νοιώθεις με όλες 
σου τις αισθήσεις, και όχι αυτή η καθημερινότητα, η στασιμότητα του μαθήματος. Το να στέκεσαι εκεί και να έχεις 
μόνο την ακοή και όραση μπροστά σε έναν πίνακα, ενώ πρόκειται για ένα μάθημα που έχει μυρωδιές, έχει 
χρώματα, που έχει φαντασία. Η έλλειψη της φαντασίας οδηγεί, νομίζω, και στη μείωση του ενδιαφέροντος από τα 
παιδιά. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και η Χημεία, ως μάθημα, πρέπει να πάρει τη θέση που της αξίζει. 
Όλοι πρέπει να ζήσουν τη μαγεία της και να γοητευτούν από αυτήν˙ μόνο τότε θα κατανοήσουν ότι όλα γύρω μας 
είναι θέμα... χημείας. 



ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΗΜΑ

«Ειρήνη σημαίνει… ισότητα, χαρά κι ένα άσπρο περιστέρι μ' ανοιχτά φτερά»
Τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης του Αρσακείου Δημοτικού θα συνεχίσουν και φέτος από τη στήλη του «Μικρογραφήματος» να 
δροσίζουν το μυαλό και να γλυκαίνουν την καρδιά μας με τις σκέψεις τους. Χαιρόμαστε την παρουσία τους και τα 
ευχαριστούμε, όπως και τον δάσκαλό τους Βασίλη Ραπτόπουλο, υπεύθυνο ενός από τα τμήματα του Ρητορικού Ομίλου, για 
την παρότρυνση και την καθοδήγηση των μαθητών και των μαθητριών του. Θέμα του λόγου τους η «Ειρήνη», η πολυπόθητη 
και πολύπαθη... Ας ακούσουμε τα παιδιά:

Όταν ακούω τη λέξη ειρήνη, μου έρχεται στο μυαλό πως είμαι τυχερός και ευτυχής που δε ζω σε περίοδο πολέμου. Ειρήνη 
σημαίνει ισότητα, χαρά κι ένα άσπρο περιστέρι μ΄ ανοιχτά φτερά.

 Απόστολος Βλάχος

Αν δεν υπήρχε ειρήνη, όλα στον κόσμο θα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο, γιατί θα είχαν όλες οι χώρες πόλεμο και κάθε 
μέρα θα πέθαιναν πολλοί άνθρωποι.

Ευάγγελος Νταόπουλος

Αν δεν υπήρχε ειρήνη στον κόσμο, οι περισσότερες χώρες θα έπεφταν στη φτώχια και την πείνα, γι’ αυτό ας χαιρόμαστε που 
στη χώρα μας υπάρχει ειρήνη.

Αλέξανδρος Φασουράκης 

Αν δεν υπήρχε ειρήνη, θα ήμασταν όλοι δυστυχισμένοι και θλιμμένοι. Είμαι τυχερή που ζω σε μια χώρα που έχει ειρήνη.
Αναστασία Καπέλη

Η ειρήνη δημιουργεί στους ανθρώπους χαρά και ανακούφιση. Όμως, δυστυχώς, δεν επικρατεί ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Σε 
αρκετά μέρη γίνονται πόλεμοι και υπάρχει μεγάλη δυστυχία.

Κατερίνα Αραμπατζή

Ειρήνη: Μια λέξη με δύσκολη ορθογραφία, που όλοι σήμερα την έχουμε δεδομένη. Όμως, αν γυρίσουμε τις σελίδες του βιβλίου 
της Ιστορίας, δε θα τη δούμε πάντα γραμμένη...

Ελίζα Κάλτσου

Ειρήνη: Ένα από τα δικαιώματα του ανθρώπου και, για εμένα προσωπικά, το σημαντικότερο όλων. Ας σκεφτούμε μόνο για 
ένα λεπτό τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε ειρήνη; Χάος. Καταστροφή.

Πάρις Ιωάννου

Η ειρήνη είναι πολύ σημαντική για τη ζωή μας. Όταν βλέπω κλαδιά ελιάς και περιστέρια, μου θυμίζουν την ειρήνη. Είμαι 
τυχερή που ζω σε μια χώρα με ειρήνη, γιατί πολλές άλλες χώρες έχουνε πόλεμο.

Κυριακή Τσαπακίδου
 

Ειρήνη: Ένα όνομα, μια κατάσταση, μια λέξη. Μια λέξη με πολύ μεγάλη σημασία, που δυστυχώς στις μέρες μας δεν τη 
γνωρίζουν όλου του κόσμου τα παιδιά...

Σταυρούλα Αλεξίου
 

Αν δεν υπήρχε η ειρήνη, ο κόσμος όλος θα καταστρεφόταν. Δε θα είχαμε εξελιχθεί καθόλου. Ακόμα στη λίθινη εποχή θα 
ήμασταν.

Γιάννης Κοσμάογλου
 

Ειρήνη: Το αντίθετο του πολέμου. “Ειρήνη”: Έργο θεατρικό, αριστοφανικό˙ το αντίθετο του Πελοποννησιακού Πολέμου! 
Δημήτρης Παπαϊωάννου

 
Όταν ήμουνα πιο μικρή, έπαιζα το παιχνίδι “ειρήνη ή πόλεμος”. Πάντοτε θυμάμαι ότι διάλεγα την ομάδα της ειρήνης. Και, 
πώς γινόταν, πάντα κερδίζαμε!

Εύα Γερομόσχου
 

Όταν έχουμε ειρήνη, είμαστε όλοι ελεύθεροι και ευτυχισμένοι. Αν δεν είχαμε, τότε δε θα μπορούσαμε να βγούμε έξω από τα 
σπίτια μας και να κάνουμε αυτό που θέλουμε.

Ιωσηφίνα Ήλκου 

Ειρήνη για μένα προσωπικά σημαίνει ότι σε μια χώρα δεν υπάρχει πόλεμος, δηλαδή δεν υπάρχει στενοχώρια, πείνα, πόνος, 
φτώχεια. Δεν υπάρχουν πρόσφυγες που αναγκάζονται να φύγουν από την πατρίδα τους. 

Πέτρος Κοσμίδης 

Η ειρήνη είναι η ελευθερία που αποκτούμε, όταν τελειώσει ένας πόλεμος. Είναι πολύ κρίμα να μην υπάρχει ειρήνη σε όλο τον 
κόσμο...

Ανδρέας Ναζλίδης 



ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

Γιώργος Σκιαθίτης: «Αθλούμαι σημαίνει ότι ζω καλύτερα»
του Γιώργου Αντωνίου (Β1),
του Πάρη Γκανάκη (Β1),
του Κωνσταντίνου Δημογιάννη (Β1),
και του Χρήστου Κασακόγια (Β1) 

Ένας κοινωνικός και επαγγελματικός χώρος, που απουσίαζε μέχρι τώρα από την... “παρέλαση” των 
αποφοίτων του Σχολείου μας, ήταν ο αθλητικός. Το κενό αυτό το καλύπτουμε με τη συνέντευξη του 
Γιώργου Σκιαθίτη, πτυχιούχου ΤΕΦΑΑ και προπονητή τερματοφυλάκων του ΠΑΟΚ από το 2017. Ο 
Γιώργος, απόφοιτος του 2001, έπαιξε ποδόσφαιρο ως τερματοφύλακας σε πολλές ομάδες της Βόρειας 
Ελλάδας, όπως ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο Εορδαϊκός, η Αναγέννηση Επανομής, ο Ορφέας Σουρωτής, ο 
Πανδραμαϊκός και άλλες. Το 2011 σταματά την καριέρα του ποδοσφαιριστή και αρχίζει να σταδιοδρομεί 
ως προπονητής τερματοφυλάκων. Ο Γιώργος Σκιαθίτης επισκέφθηκε το Σχολείο και παραχώρησε τη 
συνέντευξη που ακολουθεί.
   
Νεογράφημα: Τι είναι ο αθλητισμός για εσάς;
Γιώργος Σκιαθίτης: Ο αθλητισμός για εμένα κινείται παράλληλα με τη ζωή. Θεωρώ πως ο αθλητισμός είναι 
τόσο σημαντικός όσο και η ζωή. Αθλούμαι σημαίνει ότι ζω καλυτέρα, είμαι πιο ενεργός και πιο δυνατός 
άνθρωπος. Κυρίως, όταν αθλούμαι, βρίσκομαι σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. Η άθληση δίνει χαρά. 
Ο αθλητισμός βοηθά και πνευματικά και σωματικά τον αθλούμενο. 
  
Νεογράφημα: Γιατί επιλέξατε τη θέση του τερματοφύλακα, όταν οι πιο δελεαστικές και δημοφιλείς θέσεις 
είναι το 9 (ο κεντρικός κυνηγός, ο σέντερ φορ) και το 10 (ο κεντρικός μεσοεπιθετικός); 
Γιώργος Σκιαθίτης:  Αρχικά, όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, δεν αγωνιζόμουν ως 
τερματοφύλακας. Αλλά ήθελα ως άνθρωπος να είμαι σημαντικός. Ως επιθετικός άλλοτε έβαζα και άλλοτε 
δεν έβαζα γκολ. Τότε κάποια στιγμή αντιλήφθηκα πως, σε αντίθεση με τον επιθετικό, ο τερματοφύλακας θα 
έχει πάντα φάσεις. Ο τερματοφύλακας είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα του, γιατί, εκεί που όλοι 
περιμένουν να μπει ένα γκολ, ο τερματοφύλακας επεμβαίνει και τους διαψεύδει. Μου άρεσε να 
απογειώνομαι, να πέφτω. Πολλές φορές η πιο αδύναμη ομάδα σώζεται από τον τερματοφύλακα. Για αυτόν 
τον λόγο ήθελα να γίνω τερματοφύλακας, επειδή ήμουν ως άνθρωπος δυνατός στον χαρακτήρα. Δεν μπορεί 
ο κάθε άνθρωπος να γίνει τερματοφύλακας˙ πρέπει να είναι και λίγο... “τρελός” για να επιλέξει αυτή τη 
θέση.

Νεογράφημα:  Ποια ήταν τα πρώτα σας επαγγελματικά βήματα; 
Γιώργος Σκιαθίτης: Ξεκίνησα από τις ακαδημίες του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έπαιξα στην Κ15, στην Κ16 
και στην Κ17. Μία χρονιά αγωνίστηκα στην πρώτη ομάδα του Απόλλωνα. Μετά πήγα σε ομάδες της 
επαρχίας, όπως στον Πανδραμαϊκό. Στα εικοσιοκτώ μου χρόνια σταμάτησα την καριέρα μου ως 
ποδοσφαιριστής. Η ειδικότητα του προπονητή τερματοφυλάκων τότε περίπου δεν υπήρχε και έτσι εισήγαγα 
την ειδικότητα.  Ως προπονητής τερματοφυλάκων ξεκίνησα στον Αχιλλέα Τριανδρίας και συγχρόνως 
εργαζόμουν και στο Αμερικανικό Κολλέγιο που είχε  συνεργασία με τη Γιουβέντους. Στη συνέχεια πήγα 
στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μετά συνεργάστηκα με ανθρώπους της Άρσεναλ που είχαν στη Σουρωτή το 
τμήμα scouting για όλη τη νότια Ευρώπη. Εκεί προπονούσα τους τερματοφύλακες. Τέλος, πήγα στον ΠΑΟΚ, 
αρχικά στις ακαδημίες και μετά, τον δεύτερο κιόλας χρόνο, ανέλαβα προπονητής τερματοφυλάκων στην 
πρώτη ομάδα.

Νεογράφημα: Πού σπουδάσατε το αντικείμενο σας; Ποιες από τις γνώσεις σας είναι εμπειρικές και ποιες 
προέρχονται από σπουδές;
Γιώργος Σκιαθίτης: Σπούδασα στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με 
ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. Αμέσως μετά την ειδικότητα, αξιολογήθηκα ως «προπονητής Β΄» από την 
UEFA. Πολλοί είναι οι εμπειρικοί προπονητές, χωρίς γνωστικό υπόβαθρο και σπουδές. Οι εμπειρικές 
γνώσεις είναι χρήσιμες, αλλά πολλές φορές δεν επαρκούν για να πλάσεις έναν τερματοφύλακα. Όνειρό μου 
είναι να προσφέρω στον χώρο αλλά και στη χώρα. Να συμβάλω στη δημιουργία μιας δομής, μιας «σχολής 
τερματοφυλάκων». Σε άλλες χώρες υπάρχουν σχολές ποδοσφαίρου, αλλά όχι τερματοφυλάκων.  

Νεογράφημα: Ποια ήταν η σημαντικότερη στιγμή στην καριέρα σας;
Γιώργος Σκιαθίτης: Η σημαντικότερη στιγμή στην καριέρα μου είναι σίγουρα το Κύπελλο Ελλάδας που 
κατακτήσαμε στην πρώτη κιόλας χρονιά μου στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Νικήσαμε με καθαρό σκορ, (2-0), στην 
έδρα της αντιπάλου μας της ΑΕΚ.  Τον αγώνα παρακολούθησε όλη μου η οικογένεια και γεμίσαμε όλοι με 
ωραία συναισθήματα.  

Νεογράφημα: Ποια είναι τα μυστικά για να γίνεις καλός τερματοφύλακας;
Γιώργος Σκιαθίτης: Για να γίνεις καλός τερματοφύλακας, πρέπει να σκέφτεσαι το καλό της ομάδας και όχι 
το συμφέρον σου. Θα πρέπει να σκέφτεσαι: «θέλω να προστατέψω την ομάδα μου». Θα πρέπει να νιώθεις 
μέρος της ομάδας, να μην είσαι απομονωμένος, να είσαι ψυχολογικά δυνατός, να ξεπερνάς τις δύσκολες 
στιγμές και να μην πέφτει εύκολα το ηθικό σου. Και, φυσικά, πρέπει να είσαι καλός ποδοσφαιριστής, να 
βοηθάς την ομάδα ακόμη και στην επίθεση, αφού από τον τερματοφύλακα μπορεί να ξεκινήσει μια επίθεση. 
Πρέπει, επίσης, να είσαι υπομονετικός (μην ξεχνάμε το παράδειγμα του Νικοπολίδη, που δέκα χρόνια ήταν στον 
πάγκο του Παναθηναϊκού). Ο τερματοφύλακας μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια καριέρας από άλλους 
ποδοσφαιριστές, αν προσέχει τη διατροφή και τη ζωή του.     

Νεογράφημα: Ποιον είχατε ως πρότυπο στη θέση του τερματοφύλακα;
Γιώργος Σκιαθίτης:  Ως πρότυπο  είχα τον Βαν Μπρόυκελεν της Αϊτχόφεν, τον Όλιβερ Καν της Μπάγερν 
Μονάχου, τον Τζανλουίτζι Μπουφόν, τον Φαμπιάν Μπαρτέζ, αρχηγό της εθνικής Γαλλίας,  και τον Κανιθάρες 
της Βαλένθια. Πολλές φορές τα πρότυπα με επηρέαζαν και έβαφα τα μαλλιά μου (όπως ο Κανιθάρες, για 
παράδειγμα) ή φορούσα τις φανέλες τους και αντέγραφα τις κινήσεις τους.

Νεογράφημα:  Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας για το μέλλον; 
Γιώργος Σκιαθίτης: Είμαι πολύ ευχαριστημένος που στην ηλικία μου είμαι προπονητής τερματοφυλάκων του 
ΠΑΟΚ. Ένα άλλο όνειρό μου είναι να γίνω προπονητής τερματοφυλάκων στην Εθνική  Ελλάδας. Σίγουρα θα 
με ενδιέφερε μια συνεργασία με ομάδα του εξωτερικού, αλλά το βασικό για εμένα είναι να βοηθήσω νέα 
παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις, δουλειά και επαγγελματικά δικαιώματα. 

Νεογράφημα: Πώς συνέβαλε το Αρσάκειο στη σχέση σας με τον αθλητισμό; 
Γιώργος Σκιαθίτης: Με δύο τρόπους. Πρώτα να επισημάνω πως πολλοί συμμαθητές μου ήταν άνθρωποι του 
αθλητισμού. Έπειτα, οι καθηγητές μάς δώσανε ελευθερία και δύναμη να κάνουμε αυτό που θέλαμε πράξη, να 
πραγματοποιούμε τα όνειρα και τις επιθυμίες μας. Αγάπησα το Σχολείο, το συνολικό περιβάλλον του. 
Θυμάμαι πως το παιχνίδι στο διάλειμμα μάς βοηθούσε να είμαστε πιο ήσυχοι στην τάξη. Οι σχολικοί αγώνες 
ήταν πολύ σημαντικοί˙ ζούσαμε για τα σχολικά πρωταθλήματα! Δε θα ξεχάσω που το 2000 αναδειχθήκαμε 
πρωταθλητές ποδοσφαίρου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, νικώντας ακόμη και τα αθλητικά σχολεία. Ήμασταν 
μια πολύ καλή παρέα που διακρινόμασταν σε όλα τα αθλήματα. Με τους καθηγητές μας παίζαμε 
ποδοσφαιρικούς αγώνες 5 επί 5 και, όσο θυμάμαι, ο Λεωνίδας Κατσικαρίδης ήταν σπουδαίος 
τερματοφύλακας!

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε πάντα επιτυχίες!
   



*«Αυτό μόνο ζητάω απ’ τον Θεό, να μη μ’ αφήνει αδιάφορο ο καημός,
να μη με βρει ο Χάρος άδειο και μοναχό, γιατί δε θα’ χω κάνει το σωστό.

Αυτό μόνο ζητάω απ’ τον Θεό, για τον πόλεμο να μην αδιαφορώ,
γι’ αυτό το άγριο τέρας που ποδοπατά την ταπεινή αθωότητα του κόσμου.

Αυτό μόνο ζητάω απ’ τον Θεό, για το μέλλον πώς θα γίνει να μην αδιαφορώ
–μοίρα κακιά είναι των αναγκεμένων μακριά στην ξενιτιά να ζούνε...».

Γιώργος Σκιαθίτης: «Αθλούμαι σημαίνει ότι ζω καλύτερα»
του Γιώργου Αντωνίου (Β1),
του Πάρη Γκανάκη (Β1),
του Κωνσταντίνου Δημογιάννη (Β1),
και του Χρήστου Κασακόγια (Β1) 

Ένας κοινωνικός και επαγγελματικός χώρος, που απουσίαζε μέχρι τώρα από την... “παρέλαση” των 
αποφοίτων του Σχολείου μας, ήταν ο αθλητικός. Το κενό αυτό το καλύπτουμε με τη συνέντευξη του 
Γιώργου Σκιαθίτη, πτυχιούχου ΤΕΦΑΑ και προπονητή τερματοφυλάκων του ΠΑΟΚ από το 2017. Ο 
Γιώργος, απόφοιτος του 2001, έπαιξε ποδόσφαιρο ως τερματοφύλακας σε πολλές ομάδες της Βόρειας 
Ελλάδας, όπως ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο Εορδαϊκός, η Αναγέννηση Επανομής, ο Ορφέας Σουρωτής, ο 
Πανδραμαϊκός και άλλες. Το 2011 σταματά την καριέρα του ποδοσφαιριστή και αρχίζει να σταδιοδρομεί 
ως προπονητής τερματοφυλάκων. Ο Γιώργος Σκιαθίτης επισκέφθηκε το Σχολείο και παραχώρησε τη 
συνέντευξη που ακολουθεί.
   
Νεογράφημα: Τι είναι ο αθλητισμός για εσάς;
Γιώργος Σκιαθίτης: Ο αθλητισμός για εμένα κινείται παράλληλα με τη ζωή. Θεωρώ πως ο αθλητισμός είναι 
τόσο σημαντικός όσο και η ζωή. Αθλούμαι σημαίνει ότι ζω καλυτέρα, είμαι πιο ενεργός και πιο δυνατός 
άνθρωπος. Κυρίως, όταν αθλούμαι, βρίσκομαι σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. Η άθληση δίνει χαρά. 
Ο αθλητισμός βοηθά και πνευματικά και σωματικά τον αθλούμενο. 
  
Νεογράφημα: Γιατί επιλέξατε τη θέση του τερματοφύλακα, όταν οι πιο δελεαστικές και δημοφιλείς θέσεις 
είναι το 9 (ο κεντρικός κυνηγός, ο σέντερ φορ) και το 10 (ο κεντρικός μεσοεπιθετικός); 
Γιώργος Σκιαθίτης:  Αρχικά, όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, δεν αγωνιζόμουν ως 
τερματοφύλακας. Αλλά ήθελα ως άνθρωπος να είμαι σημαντικός. Ως επιθετικός άλλοτε έβαζα και άλλοτε 
δεν έβαζα γκολ. Τότε κάποια στιγμή αντιλήφθηκα πως, σε αντίθεση με τον επιθετικό, ο τερματοφύλακας θα 
έχει πάντα φάσεις. Ο τερματοφύλακας είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα του, γιατί, εκεί που όλοι 
περιμένουν να μπει ένα γκολ, ο τερματοφύλακας επεμβαίνει και τους διαψεύδει. Μου άρεσε να 
απογειώνομαι, να πέφτω. Πολλές φορές η πιο αδύναμη ομάδα σώζεται από τον τερματοφύλακα. Για αυτόν 
τον λόγο ήθελα να γίνω τερματοφύλακας, επειδή ήμουν ως άνθρωπος δυνατός στον χαρακτήρα. Δεν μπορεί 
ο κάθε άνθρωπος να γίνει τερματοφύλακας˙ πρέπει να είναι και λίγο... “τρελός” για να επιλέξει αυτή τη 
θέση.

Νεογράφημα:  Ποια ήταν τα πρώτα σας επαγγελματικά βήματα; 
Γιώργος Σκιαθίτης: Ξεκίνησα από τις ακαδημίες του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έπαιξα στην Κ15, στην Κ16 
και στην Κ17. Μία χρονιά αγωνίστηκα στην πρώτη ομάδα του Απόλλωνα. Μετά πήγα σε ομάδες της 
επαρχίας, όπως στον Πανδραμαϊκό. Στα εικοσιοκτώ μου χρόνια σταμάτησα την καριέρα μου ως 
ποδοσφαιριστής. Η ειδικότητα του προπονητή τερματοφυλάκων τότε περίπου δεν υπήρχε και έτσι εισήγαγα 
την ειδικότητα.  Ως προπονητής τερματοφυλάκων ξεκίνησα στον Αχιλλέα Τριανδρίας και συγχρόνως 
εργαζόμουν και στο Αμερικανικό Κολλέγιο που είχε  συνεργασία με τη Γιουβέντους. Στη συνέχεια πήγα 
στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μετά συνεργάστηκα με ανθρώπους της Άρσεναλ που είχαν στη Σουρωτή το 
τμήμα scouting για όλη τη νότια Ευρώπη. Εκεί προπονούσα τους τερματοφύλακες. Τέλος, πήγα στον ΠΑΟΚ, 
αρχικά στις ακαδημίες και μετά, τον δεύτερο κιόλας χρόνο, ανέλαβα προπονητής τερματοφυλάκων στην 
πρώτη ομάδα.

Νεογράφημα: Πού σπουδάσατε το αντικείμενο σας; Ποιες από τις γνώσεις σας είναι εμπειρικές και ποιες 
προέρχονται από σπουδές;
Γιώργος Σκιαθίτης: Σπούδασα στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με 
ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. Αμέσως μετά την ειδικότητα, αξιολογήθηκα ως «προπονητής Β΄» από την 
UEFA. Πολλοί είναι οι εμπειρικοί προπονητές, χωρίς γνωστικό υπόβαθρο και σπουδές. Οι εμπειρικές 
γνώσεις είναι χρήσιμες, αλλά πολλές φορές δεν επαρκούν για να πλάσεις έναν τερματοφύλακα. Όνειρό μου 
είναι να προσφέρω στον χώρο αλλά και στη χώρα. Να συμβάλω στη δημιουργία μιας δομής, μιας «σχολής 
τερματοφυλάκων». Σε άλλες χώρες υπάρχουν σχολές ποδοσφαίρου, αλλά όχι τερματοφυλάκων.  

Νεογράφημα: Ποια ήταν η σημαντικότερη στιγμή στην καριέρα σας;
Γιώργος Σκιαθίτης: Η σημαντικότερη στιγμή στην καριέρα μου είναι σίγουρα το Κύπελλο Ελλάδας που 
κατακτήσαμε στην πρώτη κιόλας χρονιά μου στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Νικήσαμε με καθαρό σκορ, (2-0), στην 
έδρα της αντιπάλου μας της ΑΕΚ.  Τον αγώνα παρακολούθησε όλη μου η οικογένεια και γεμίσαμε όλοι με 
ωραία συναισθήματα.  

Νεογράφημα: Ποια είναι τα μυστικά για να γίνεις καλός τερματοφύλακας;
Γιώργος Σκιαθίτης: Για να γίνεις καλός τερματοφύλακας, πρέπει να σκέφτεσαι το καλό της ομάδας και όχι 
το συμφέρον σου. Θα πρέπει να σκέφτεσαι: «θέλω να προστατέψω την ομάδα μου». Θα πρέπει να νιώθεις 
μέρος της ομάδας, να μην είσαι απομονωμένος, να είσαι ψυχολογικά δυνατός, να ξεπερνάς τις δύσκολες 
στιγμές και να μην πέφτει εύκολα το ηθικό σου. Και, φυσικά, πρέπει να είσαι καλός ποδοσφαιριστής, να 
βοηθάς την ομάδα ακόμη και στην επίθεση, αφού από τον τερματοφύλακα μπορεί να ξεκινήσει μια επίθεση. 
Πρέπει, επίσης, να είσαι υπομονετικός (μην ξεχνάμε το παράδειγμα του Νικοπολίδη, που δέκα χρόνια ήταν στον 
πάγκο του Παναθηναϊκού). Ο τερματοφύλακας μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια καριέρας από άλλους 
ποδοσφαιριστές, αν προσέχει τη διατροφή και τη ζωή του.     

Νεογράφημα: Ποιον είχατε ως πρότυπο στη θέση του τερματοφύλακα;
Γιώργος Σκιαθίτης:  Ως πρότυπο  είχα τον Βαν Μπρόυκελεν της Αϊτχόφεν, τον Όλιβερ Καν της Μπάγερν 
Μονάχου, τον Τζανλουίτζι Μπουφόν, τον Φαμπιάν Μπαρτέζ, αρχηγό της εθνικής Γαλλίας,  και τον Κανιθάρες 
της Βαλένθια. Πολλές φορές τα πρότυπα με επηρέαζαν και έβαφα τα μαλλιά μου (όπως ο Κανιθάρες, για 
παράδειγμα) ή φορούσα τις φανέλες τους και αντέγραφα τις κινήσεις τους.

Νεογράφημα:  Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας για το μέλλον; 
Γιώργος Σκιαθίτης: Είμαι πολύ ευχαριστημένος που στην ηλικία μου είμαι προπονητής τερματοφυλάκων του 
ΠΑΟΚ. Ένα άλλο όνειρό μου είναι να γίνω προπονητής τερματοφυλάκων στην Εθνική  Ελλάδας. Σίγουρα θα 
με ενδιέφερε μια συνεργασία με ομάδα του εξωτερικού, αλλά το βασικό για εμένα είναι να βοηθήσω νέα 
παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις, δουλειά και επαγγελματικά δικαιώματα. 

Νεογράφημα: Πώς συνέβαλε το Αρσάκειο στη σχέση σας με τον αθλητισμό; 
Γιώργος Σκιαθίτης: Με δύο τρόπους. Πρώτα να επισημάνω πως πολλοί συμμαθητές μου ήταν άνθρωποι του 
αθλητισμού. Έπειτα, οι καθηγητές μάς δώσανε ελευθερία και δύναμη να κάνουμε αυτό που θέλαμε πράξη, να 
πραγματοποιούμε τα όνειρα και τις επιθυμίες μας. Αγάπησα το Σχολείο, το συνολικό περιβάλλον του. 
Θυμάμαι πως το παιχνίδι στο διάλειμμα μάς βοηθούσε να είμαστε πιο ήσυχοι στην τάξη. Οι σχολικοί αγώνες 
ήταν πολύ σημαντικοί˙ ζούσαμε για τα σχολικά πρωταθλήματα! Δε θα ξεχάσω που το 2000 αναδειχθήκαμε 
πρωταθλητές ποδοσφαίρου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, νικώντας ακόμη και τα αθλητικά σχολεία. Ήμασταν 
μια πολύ καλή παρέα που διακρινόμασταν σε όλα τα αθλήματα. Με τους καθηγητές μας παίζαμε 
ποδοσφαιρικούς αγώνες 5 επί 5 και, όσο θυμάμαι, ο Λεωνίδας Κατσικαρίδης ήταν σπουδαίος 
τερματοφύλακας!

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε πάντα επιτυχίες!
   



Το μυστήριο του τρένου του φθινοπώρου
[Μέρος Α΄]
της Στελίνας Μποζοπούλου (Γ2)

Το φθινόπωρο, στην εξοχή, επικρατεί μια πανδαισία χρωμάτων! Τα τοπία εναλλάσσονταν όσο έτρεχε το τρένο και ο 
πανέξυπνος και φημισμένος ντετέκτιβ, ο γνωστός μας Θανάσης Μυστηριόπουλος, τα παρατηρούσε από το ήσυχο 
κουπέ του κι ένιωθε μια γαλήνη να τον πλημμυρίζει. Πήγαινε στο χωριό κάτι φίλων του, που τον είχαν καλέσει για 
μερικές ημέρες. Η καλή του σκυλίτσα, η Άση, κοιμόταν δίπλα του ήσυχα.

Την ηρεμία αυτή και την απόλαυση του τοπίου, διέκοψε απότομα ένας δυνατός ήχος που έκανε τον κύριο 
Μυστηριόπουλο να αναπηδήσει και την Άση να αρχίσει να γαυγίζει. Πήγε να ανοίξει την πόρτα, αλλά δεν μπορούσε. 
Όση δύναμη και να ασκούσε ήταν αδύνατον, γιατί κάποιος από την άλλη μεριά την κρατούσε. Ο κύριος 
Μυστηριόπουλος έδωσε μια γερή σπρωξιά και η πόρτα άνοιξε απότομα ενώ αυτός παρασύρθηκε και πετάχτηκε έξω 
στον διάδρομο. Δεν υπήρχε ψυχή έξω. Επικράτησαν λίγα δευτερόλεπτα νεκρικής σιωπής και μετά οι πόρτες των 
υπόλοιπων κουπέ του βαγονιού άρχισαν σιγά-σιγά να ανοίγουν και να βγαίνουν αναστατωμένοι άνθρωποι 
μουρμουρίζοντας μεταξύ τους.

Μόνο μία πόρτα δεν άνοιξε. Κάποιοι προσπάθησαν να την ανοίξουν, αλλά τζίφος. Τότε, ένας γεροδεμένος επιβάτης 
όρμησε και την έσπασε. Μέσα ήταν ένας μεσήλικας άντρας με μαύρο μούσι, δεμένος, με τη βαλίτσα του ανοιγμένη 
και τα πράγματά του διάσπαρτα στα καθίσματα και στο πάτωμα.

Καθώς ο κύριος Μυστηριόπουλος ξέλυνε τον κατατρομαγμένο άνθρωπο, ο φύλακας του βαγονιού έλεγε στους 
υπόλοιπους επιβάτες να επιστρέψουν στα κουπέ τους και να παραμείνουν εκεί ψύχραιμοι.

_ «Αναλαμβάνω την υπόθεση», είπε ο κύριος Μυστηριόπουλος με αποφασιστικό ύφος στον φύλακα.
_ «Κι όμως όχι, αγαπητέ κύριε. Αυτή είναι δουλειά της αστυνομίας, όχι δική σας.».
_ «Μα ο κοντινότερος σταθμός είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, πρέπει να δράσουμε αμέσως πριν συμβεί 

μεγαλύτερο κακό!».
_ «Όχι, θα περιμένουμε. Κι εσείς καλύτερα να επιστρέψετε πίσω στον χώρο σας.».
_ «Θα πάω», σκέφτηκε ο κύριος Μυστηριόπουλος. «Ούτως ή άλλως, έχω πολλά να σκεφτώ...».
_ «Τι παράξενη αυτή η αντίδραση του φύλακα! Κι όμως, εγώ θα τη λύσω την υπόθεση!». Με αυτή τη σκέψη τον 

πήρε ο ύπνος.
 

Την επομένη, ο κύριος Μυστηριόπουλος ξύπνησε πρωί-πρωί. Άνοιξε αργά την πόρτα. Ο φύλακας κοιμόταν. Ευτυχώς, 
γιατί βρήκε την ευκαιρία και χτύπησε την πόρτα του κυρίου Οικονόμου, του ανθρώπου που βρήκε δεμένο χτες. Η 
πόρτα που χτύπησε, ήταν η καινούργια που βάλανε εκείνο το βράδυ, στη θέση εκείνης που έσπασε ο γεροδεμένος 
επιβάτης.

_ «Παρακαλώ;», ακούστηκε η φωνή του κυρίου Οικονόμου από μέσα.
_ «Είμαι ο Θανάσης Μυστηριόπουλος. Ήρθα για βοήθεια. Να μπω;». Η πόρτα, τότε, άνοιξε και ο κύριος 

Μυστηριόπουλος μπήκε γρήγορα μέσα.
_ «Είμαι ντετέκτιβ», του είπε δίνοντας το χέρι, «και ήρθα να βοηθήσω. Παρακαλώ, πείτε μου ό,τι είδατε την 

προηγούμενη νύχτα.».
_ «Θα σας πω, γιατί χρειάζομαι οπωσδήποτε βοήθεια. Λοιπόν, η ώρα ήταν 9:15 όταν κάποιος χτύπησε την πόρτα. 

Δεν μπορούσα να διακρίνω τα χαρακτηριστικά του, διότι φορούσε ένα παλτό με σηκωμένο γιακά. Πάντως ήταν 
μέτριου αναστήματος και ήταν κάπως γεροδεμένος. Τον καλησπέρισα και τον ρώτησα τι ήθελε. Εκείνος, όμως, 
έκλεισε την πόρτα με τόση δύναμη, που βάζω στοίχημα ότι ακούστηκε σε όλο το βαγόνι! Έπειτα, άνοιξε με ακόμα 
περισσότερη δύναμη τη βαλίτσα μου! Από ’κει και μετά, δε θυμάμαι τίποτα. Όταν ξύπνησα, βρέθηκα δεμένος και το 
αντικείμενο, που καθήκον μου ήταν να μεταφέρω κρυφά, είχε κλαπεί! Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί αυτό 
το αντικείμενο! Πάρα, μα πάρα πολύ σημαντικό!».

_ «Και τί αντικείμενο ήταν αυτό;». Ο κύριος Οικονόμου, σαν να ήταν λίγο διστακτικός, κοίταξε αλλού, αλλά μετά 
έσκυψε και είπε ψιθυριστά στον κύριο Μυστηριόπουλο το μεγάλο μυστικό του.

_ «Πρόκειται για ένα βιβλίο, ένα βιβλίο σημαντικότατο. Εκεί μέσα είναι γραμμένες οι σοφότερες διδασκαλίες, οι 
ηθικές αξίες και τα σπουδαιότερα μαθήματα των αρχαίων, για τους τωρινούς και τους μελλοντικούς. Συγκεντρωμένα 
όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να είναι σωστός, δίκαιος, φιλομαθής! Φέτος, θα 
τυπώνονταν αποσπάσματα από αυτό το βιβλίο και θα διδάσκονταν στα σχολεία στο μάθημα της Λογοτεχνίας.

Γνωρίζετε το τραγούδι των Σπαρτιατών στις γιορτές; Οι γέροι έλεγαν: “Εμείς κάποτε ήμασταν γερά παλλικάρια”, 
οι νέοι: “Αλλά εμείς τώρα είμαστε, δοκίμασε αν θέλεις” και τα παιδιά: “Και ’μεις θε να γίνουμε  πολύ καλύτεροι!”. 
Καταλαβαίνετε; Πρέπει οι μελλοντικοί πολίτες να είναι καλύτεροι από τους παλιούς. Και για να συμβεί αυτό, πρέπει 
από μικροί να μάθουν τα σωστά πράγματα. “Αν το δέντρο μεγαλώσει στραβά, δεν ισιώνει εύκολα”, έλεγε ο 
Γεροστάθης. Χωρίς το αυθεντικό βιβλίο, δε γίνεται τίποτα.».

_ «Καταλαβαίνω. Έχετε απόλυτο δίκιο, καλέ μου κύριε. Πρόκειται για τη σοβαρότερη υπόθεση που μου έχει τύχει 
έως τώρα. Θα μιλήσω με όλους και θα το βρω το βιβλίο. Έχετε, όμως, κι εσείς τα μάτια σας ανοιχτά.».

_ «Ναι, αυτό θα κάνω. Ευχαριστώ πολύ!».

ΠΡΩΤΟΛΕΙΑ
_ «Α! Και κάτι ακόμα. Τί επάγγελμα κάνετε;».
_ «Ιστορικός είμαι.».
_ «Εντάξει, ευχαριστώ και καλή σας ημέρα.».

Ο κύριος Μυστηριόπουλος βγήκε από το κουπέ μπερδεμένος. Ευτυχώς, αυτή τη φορά δεν ήταν μόνος. Ταξίδευε μαζί 
του και μια νεαρή κοπέλα, η Αλκμήνη, που είναι κι αυτή ιδιωτική ντετέκτιβ τρία χρόνια τώρα. Έτυχε μια φορά να 
συνεργαστούν μαζί και, χάρη στη γενναιότητά της, κατάφεραν να λύσουν την υπόθεση εκείνη γρηγορότερα απ’ όσο 
περίμεναν.

Έτσι, χτύπησε την πόρτα του κουπέ της, μπήκε μέσα και της περιέγραψε τον διάλογο με τον κύριο Οικονόμου και 
της είπε τα πάντα για το βιβλίο «Οι αξίες του κόσμου». Συμφώνησαν να μιλήσουν με όλους τους επιβάτες του 
βαγονιού, να σημειώσουν τις συζητήσεις και μετά να σκεφτούν μαζί τα πιθανά συμπεράσματα στα οποία θα 
κατέληγαν.

Έξι κουπέ, σε κάποιο από τα τέσσερα βρισκόταν ο κλέφτης. Ναι, τέσσερα, ας μην αποκλείουμε και τον μεταφορέα, 
ποτέ δεν ξέρεις... Έτσι, ο κύριος Μυστηριόπουλος πήγε να μιλήσει με τον γεροδεμένο που έσπασε την πόρτα χτες, ενώ 
η Αλκμήνη πήγε να μιλήσει με μια άλλη κυρία.

_ «Καλημέρα, ελπίζω να μη σας βρίσκω σε ακατάλληλη στιγμή.».
_ «Όχι, όχι, καθίστε. Είσαστε ο ντετέκτιβ, έτσι;».
_ «Ναι, αυτός είμαι ’γω», είπε ο κύριος Μυστηριόπουλος γελώντας, «Πώς λέγεστε;».
_ «Προκόπης Κουδούνας. Δουλεύω σε γυμναστήριο πυγμάχων.».
_ «Προπονητής είστε;».
_ «Όχι, χτυπάω το κουδούνι της εκκίνησης.».
_ «Α, καλύτερα για σας, έτσι δεν είναι;».
_ «Ναι, είμαι αυτός που βγαίνει πάντοτε υγιής από ’κει μέσα.».
_ «Δίκιο έχετε!», είπε ο ντετέκτιβ πνίγοντας τα γέλια του.
_ «Λοιπόν», συνέχισε, «θα ήθελα να μου πείτε ό,τι παρατηρήσατε χτες το βράδυ.».
_ «Δεν ήταν και πολύ ευχάριστη βραδιά η χτεσινή. Κι όσο σκέφτομαι ότι πρέπει να πληρώσω και για τη σπασμένη 

πόρτα...».
_ «Α όχι, μην σας απασχολεί αυτό. Το σωστό κάνατε. Για πείτε μου, λοιπόν...».
_ «Από τις 8 έως τη στιγμή που κάποιος βρόντηξε την πόρτα του, δε βγήκα από το κουπέ μου. Θεέ μου, τι θόρυβος 

ήταν εκείνος! Πάω στοίχημα ότι, αν αυτός ο ήχος προκλήθηκε από τον... κλέφτη, ήταν πρωτάρης! Επίσης, δε νομίζω ότι 
έχει σημασία, αλλά κατά τις 9:10 άκουσα γρήγορα βήματα. Θα μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε που επισκέπτεται 
κάποιον, φυσικά. Από την άλλη, έτσι όπως είδα τους επιβάτες, δε μου φάνηκε να γνωρίζονται. Μπορεί, όμως, και να 
γνωρίζεται κάποιος με κάποιον. Υπέθεσα ότι θα καθόταν να συζητήσουν για ώρα, αλλά μετά άκουσα τον θόρυβο αυτό 
της πόρτας και τον ίδιο βηματισμό 10 λεπτά αργότερα. Είμαι σίγουρος ότι αυτός είναι ο βηματισμός του δράστη.».

[Η συνέχεια στο επόμενο]



Το μυστήριο του τρένου του φθινοπώρου
[Μέρος Α΄]
της Στελίνας Μποζοπούλου (Γ2)

Το φθινόπωρο, στην εξοχή, επικρατεί μια πανδαισία χρωμάτων! Τα τοπία εναλλάσσονταν όσο έτρεχε το τρένο και ο 
πανέξυπνος και φημισμένος ντετέκτιβ, ο γνωστός μας Θανάσης Μυστηριόπουλος, τα παρατηρούσε από το ήσυχο 
κουπέ του κι ένιωθε μια γαλήνη να τον πλημμυρίζει. Πήγαινε στο χωριό κάτι φίλων του, που τον είχαν καλέσει για 
μερικές ημέρες. Η καλή του σκυλίτσα, η Άση, κοιμόταν δίπλα του ήσυχα.

Την ηρεμία αυτή και την απόλαυση του τοπίου, διέκοψε απότομα ένας δυνατός ήχος που έκανε τον κύριο 
Μυστηριόπουλο να αναπηδήσει και την Άση να αρχίσει να γαυγίζει. Πήγε να ανοίξει την πόρτα, αλλά δεν μπορούσε. 
Όση δύναμη και να ασκούσε ήταν αδύνατον, γιατί κάποιος από την άλλη μεριά την κρατούσε. Ο κύριος 
Μυστηριόπουλος έδωσε μια γερή σπρωξιά και η πόρτα άνοιξε απότομα ενώ αυτός παρασύρθηκε και πετάχτηκε έξω 
στον διάδρομο. Δεν υπήρχε ψυχή έξω. Επικράτησαν λίγα δευτερόλεπτα νεκρικής σιωπής και μετά οι πόρτες των 
υπόλοιπων κουπέ του βαγονιού άρχισαν σιγά-σιγά να ανοίγουν και να βγαίνουν αναστατωμένοι άνθρωποι 
μουρμουρίζοντας μεταξύ τους.

Μόνο μία πόρτα δεν άνοιξε. Κάποιοι προσπάθησαν να την ανοίξουν, αλλά τζίφος. Τότε, ένας γεροδεμένος επιβάτης 
όρμησε και την έσπασε. Μέσα ήταν ένας μεσήλικας άντρας με μαύρο μούσι, δεμένος, με τη βαλίτσα του ανοιγμένη 
και τα πράγματά του διάσπαρτα στα καθίσματα και στο πάτωμα.

Καθώς ο κύριος Μυστηριόπουλος ξέλυνε τον κατατρομαγμένο άνθρωπο, ο φύλακας του βαγονιού έλεγε στους 
υπόλοιπους επιβάτες να επιστρέψουν στα κουπέ τους και να παραμείνουν εκεί ψύχραιμοι.

_ «Αναλαμβάνω την υπόθεση», είπε ο κύριος Μυστηριόπουλος με αποφασιστικό ύφος στον φύλακα.
_ «Κι όμως όχι, αγαπητέ κύριε. Αυτή είναι δουλειά της αστυνομίας, όχι δική σας.».
_ «Μα ο κοντινότερος σταθμός είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, πρέπει να δράσουμε αμέσως πριν συμβεί 

μεγαλύτερο κακό!».
_ «Όχι, θα περιμένουμε. Κι εσείς καλύτερα να επιστρέψετε πίσω στον χώρο σας.».
_ «Θα πάω», σκέφτηκε ο κύριος Μυστηριόπουλος. «Ούτως ή άλλως, έχω πολλά να σκεφτώ...».
_ «Τι παράξενη αυτή η αντίδραση του φύλακα! Κι όμως, εγώ θα τη λύσω την υπόθεση!». Με αυτή τη σκέψη τον 

πήρε ο ύπνος.
 

Την επομένη, ο κύριος Μυστηριόπουλος ξύπνησε πρωί-πρωί. Άνοιξε αργά την πόρτα. Ο φύλακας κοιμόταν. Ευτυχώς, 
γιατί βρήκε την ευκαιρία και χτύπησε την πόρτα του κυρίου Οικονόμου, του ανθρώπου που βρήκε δεμένο χτες. Η 
πόρτα που χτύπησε, ήταν η καινούργια που βάλανε εκείνο το βράδυ, στη θέση εκείνης που έσπασε ο γεροδεμένος 
επιβάτης.

_ «Παρακαλώ;», ακούστηκε η φωνή του κυρίου Οικονόμου από μέσα.
_ «Είμαι ο Θανάσης Μυστηριόπουλος. Ήρθα για βοήθεια. Να μπω;». Η πόρτα, τότε, άνοιξε και ο κύριος 

Μυστηριόπουλος μπήκε γρήγορα μέσα.
_ «Είμαι ντετέκτιβ», του είπε δίνοντας το χέρι, «και ήρθα να βοηθήσω. Παρακαλώ, πείτε μου ό,τι είδατε την 

προηγούμενη νύχτα.».
_ «Θα σας πω, γιατί χρειάζομαι οπωσδήποτε βοήθεια. Λοιπόν, η ώρα ήταν 9:15 όταν κάποιος χτύπησε την πόρτα. 

Δεν μπορούσα να διακρίνω τα χαρακτηριστικά του, διότι φορούσε ένα παλτό με σηκωμένο γιακά. Πάντως ήταν 
μέτριου αναστήματος και ήταν κάπως γεροδεμένος. Τον καλησπέρισα και τον ρώτησα τι ήθελε. Εκείνος, όμως, 
έκλεισε την πόρτα με τόση δύναμη, που βάζω στοίχημα ότι ακούστηκε σε όλο το βαγόνι! Έπειτα, άνοιξε με ακόμα 
περισσότερη δύναμη τη βαλίτσα μου! Από ’κει και μετά, δε θυμάμαι τίποτα. Όταν ξύπνησα, βρέθηκα δεμένος και το 
αντικείμενο, που καθήκον μου ήταν να μεταφέρω κρυφά, είχε κλαπεί! Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί αυτό 
το αντικείμενο! Πάρα, μα πάρα πολύ σημαντικό!».

_ «Και τί αντικείμενο ήταν αυτό;». Ο κύριος Οικονόμου, σαν να ήταν λίγο διστακτικός, κοίταξε αλλού, αλλά μετά 
έσκυψε και είπε ψιθυριστά στον κύριο Μυστηριόπουλο το μεγάλο μυστικό του.

_ «Πρόκειται για ένα βιβλίο, ένα βιβλίο σημαντικότατο. Εκεί μέσα είναι γραμμένες οι σοφότερες διδασκαλίες, οι 
ηθικές αξίες και τα σπουδαιότερα μαθήματα των αρχαίων, για τους τωρινούς και τους μελλοντικούς. Συγκεντρωμένα 
όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να είναι σωστός, δίκαιος, φιλομαθής! Φέτος, θα 
τυπώνονταν αποσπάσματα από αυτό το βιβλίο και θα διδάσκονταν στα σχολεία στο μάθημα της Λογοτεχνίας.

Γνωρίζετε το τραγούδι των Σπαρτιατών στις γιορτές; Οι γέροι έλεγαν: “Εμείς κάποτε ήμασταν γερά παλλικάρια”, 
οι νέοι: “Αλλά εμείς τώρα είμαστε, δοκίμασε αν θέλεις” και τα παιδιά: “Και ’μεις θε να γίνουμε  πολύ καλύτεροι!”. 
Καταλαβαίνετε; Πρέπει οι μελλοντικοί πολίτες να είναι καλύτεροι από τους παλιούς. Και για να συμβεί αυτό, πρέπει 
από μικροί να μάθουν τα σωστά πράγματα. “Αν το δέντρο μεγαλώσει στραβά, δεν ισιώνει εύκολα”, έλεγε ο 
Γεροστάθης. Χωρίς το αυθεντικό βιβλίο, δε γίνεται τίποτα.».

_ «Καταλαβαίνω. Έχετε απόλυτο δίκιο, καλέ μου κύριε. Πρόκειται για τη σοβαρότερη υπόθεση που μου έχει τύχει 
έως τώρα. Θα μιλήσω με όλους και θα το βρω το βιβλίο. Έχετε, όμως, κι εσείς τα μάτια σας ανοιχτά.».

_ «Ναι, αυτό θα κάνω. Ευχαριστώ πολύ!».

_ «Α! Και κάτι ακόμα. Τί επάγγελμα κάνετε;».
_ «Ιστορικός είμαι.».
_ «Εντάξει, ευχαριστώ και καλή σας ημέρα.».

Ο κύριος Μυστηριόπουλος βγήκε από το κουπέ μπερδεμένος. Ευτυχώς, αυτή τη φορά δεν ήταν μόνος. Ταξίδευε μαζί 
του και μια νεαρή κοπέλα, η Αλκμήνη, που είναι κι αυτή ιδιωτική ντετέκτιβ τρία χρόνια τώρα. Έτυχε μια φορά να 
συνεργαστούν μαζί και, χάρη στη γενναιότητά της, κατάφεραν να λύσουν την υπόθεση εκείνη γρηγορότερα απ’ όσο 
περίμεναν.

Έτσι, χτύπησε την πόρτα του κουπέ της, μπήκε μέσα και της περιέγραψε τον διάλογο με τον κύριο Οικονόμου και 
της είπε τα πάντα για το βιβλίο «Οι αξίες του κόσμου». Συμφώνησαν να μιλήσουν με όλους τους επιβάτες του 
βαγονιού, να σημειώσουν τις συζητήσεις και μετά να σκεφτούν μαζί τα πιθανά συμπεράσματα στα οποία θα 
κατέληγαν.

Έξι κουπέ, σε κάποιο από τα τέσσερα βρισκόταν ο κλέφτης. Ναι, τέσσερα, ας μην αποκλείουμε και τον μεταφορέα, 
ποτέ δεν ξέρεις... Έτσι, ο κύριος Μυστηριόπουλος πήγε να μιλήσει με τον γεροδεμένο που έσπασε την πόρτα χτες, ενώ 
η Αλκμήνη πήγε να μιλήσει με μια άλλη κυρία.

_ «Καλημέρα, ελπίζω να μη σας βρίσκω σε ακατάλληλη στιγμή.».
_ «Όχι, όχι, καθίστε. Είσαστε ο ντετέκτιβ, έτσι;».
_ «Ναι, αυτός είμαι ’γω», είπε ο κύριος Μυστηριόπουλος γελώντας, «Πώς λέγεστε;».
_ «Προκόπης Κουδούνας. Δουλεύω σε γυμναστήριο πυγμάχων.».
_ «Προπονητής είστε;».
_ «Όχι, χτυπάω το κουδούνι της εκκίνησης.».
_ «Α, καλύτερα για σας, έτσι δεν είναι;».
_ «Ναι, είμαι αυτός που βγαίνει πάντοτε υγιής από ’κει μέσα.».
_ «Δίκιο έχετε!», είπε ο ντετέκτιβ πνίγοντας τα γέλια του.
_ «Λοιπόν», συνέχισε, «θα ήθελα να μου πείτε ό,τι παρατηρήσατε χτες το βράδυ.».
_ «Δεν ήταν και πολύ ευχάριστη βραδιά η χτεσινή. Κι όσο σκέφτομαι ότι πρέπει να πληρώσω και για τη σπασμένη 

πόρτα...».
_ «Α όχι, μην σας απασχολεί αυτό. Το σωστό κάνατε. Για πείτε μου, λοιπόν...».
_ «Από τις 8 έως τη στιγμή που κάποιος βρόντηξε την πόρτα του, δε βγήκα από το κουπέ μου. Θεέ μου, τι θόρυβος 

ήταν εκείνος! Πάω στοίχημα ότι, αν αυτός ο ήχος προκλήθηκε από τον... κλέφτη, ήταν πρωτάρης! Επίσης, δε νομίζω ότι 
έχει σημασία, αλλά κατά τις 9:10 άκουσα γρήγορα βήματα. Θα μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε που επισκέπτεται 
κάποιον, φυσικά. Από την άλλη, έτσι όπως είδα τους επιβάτες, δε μου φάνηκε να γνωρίζονται. Μπορεί, όμως, και να 
γνωρίζεται κάποιος με κάποιον. Υπέθεσα ότι θα καθόταν να συζητήσουν για ώρα, αλλά μετά άκουσα τον θόρυβο αυτό 
της πόρτας και τον ίδιο βηματισμό 10 λεπτά αργότερα. Είμαι σίγουρος ότι αυτός είναι ο βηματισμός του δράστη.».

[Η συνέχεια στο επόμενο]



«Όνειρα από μετάξι»*, της Λίτσας Ψαραύτη
της Μαριάννας Γρατσία (Β1)

Το «Όνειρα από Mετάξι» είναι ένα βιβλίο που μιλάει για την αυτογνωσία, δηλαδή τη γνώση που έχουμε για τον 
εαυτό μας, και για τον έρωτα. Η ηρωίδα του βιβλίου, η Δανάη, περνάει μια ήρεμη ζωή με την οικογένειά της σε 
ένα νησί της Ελλάδας, μέχρι που μια μέρα ένας Ιταλός έρχεται στο νησί για να παραδώσει στην οικογένεια ένα 
κειμήλιο, το οποίο είχε κλέψει ο πατέρας του τον καιρό της Ιταλικής κατοχής. Όμως ο Ιταλός αυτός ερωτεύεται 
τη μητέρα της Δανάης και η μητέρα της δεν μένει ασυγκίνητη σ’ αυτόν τον έρωτα. Ο Ιταλός μένει για αρκετό 
χρονικό διάστημα στο σπίτι τους και κάθε μέρα η μητέρα της Δανάης κι αυτός έρχονται όλο και πιο κοντά μεταξύ 
τους. Η Δανάη προσπαθεί να τους έχει από κοντά συνέχεια, γιατί έχει αμφιβολίες για αυτόν τον όμορφο Ιταλό, 
αλλά δεν καταφέρνει να τους χωρίσει. Η αγάπη τους φουντώνει μέρα με τη μέρα κι έτσι ένα βράδυ η μητέρα της 
κλέβεται με τον Ιταλό και φεύγει από το σπίτι. 

Από εκείνη την ημέρα, όλα αλλάζουν. Κανένας δε δίνει σημασία σε κανέναν για το τι κάνει, οι αδελφές του 
πατέρα της Δανάης ελέγχουν τα πάντα στο σπίτι και σχολιάζουν τη Δανάη. Όλη η ζωή τους αρχίζει να παίρνει την 
κάτω βόλτα... 

Καθώς περνά ο καιρός, η μητέρα της Δανάης δε δίνει ίχνος ζωής. Η Δανάη λυπόταν  πολύ, αλλά με τη βοήθεια 
των φίλων της (του Θέμη, της Μαρίνας, του Λουκά και του Νίκου), καταφέρνει να αφήσει πίσω της την 
προβληματική της κατάσταση. 

Σημαντικός χαρακτήρας του βιβλίου είναι και η γιαγιά Θέκλα που περιγράφει τη δική της ζωή και των 
συγγενών της, κάνοντας αναφορές και στη Μικρασιατική Καταστροφή. Πάντα διατυπώνει τη δική της άποψη για 
αυτά που συμβαίνουν στην οικογένεια.

Το βιβλίο αυτό μού προκάλεσε πολλά και ανάμεικτα συναισθήματα. Κατ’ αρχάς, διαβάζοντας το κείμενο στο 
οπισθόφυλλο, δεν κατάλαβα πώς θα χαλούσε η οικογένεια, όπως έλεγε. Βλέπετε, το οπισθόφυλλο δεν καταφέρνει 
να αποδώσει πάντα καλά το περιεχόμενο ενός βιβλίου... 

Από την αρχή, κιόλας, της ιστορίας ένιωσα αγωνία για το τι θα γίνει στη συνέχεια. Πού να φανταστώ τι θλίψη 
θα μου προκαλούσε αυτή η συνέχεια... Συνεχίζοντας, άρχισα να νιώθω αυτή τη θλίψη. Όπως έλεγε κι η ίδια η 
ηρωίδα, η Δανάη, προς τη μητέρα της, όταν είχε φύγει: «Πίστευα ότι δεν υπάρχει πιο δυνατή αγάπη από τη 
μητρική. Έκανα λάθος. Η αγάπη σου για τον Ιταλό ήταν ισχυρότερη.». Τα ίδια λόγια θα έλεγα κι εγώ, γιατί το 
ίδιο πιστεύω. Είχα γεμίσει απορίες: «Γιατί έφυγε η μητέρα της;», «Δεν αγαπούσε τα παιδιά της;», «Δεν τα 
σκέφτηκε;». Προς το τέλος του βιβλίου, όμως, ξαναένιωσα χαρούμενη, γιατί η Δανάη τα άφησε όλα πίσω της και 
έκανε παρέα με τον Θέμη και τη Μαρίνα, τους παλιούς της φίλους, και τον Λουκά και τον Νίκο, τους καινούριους. 
Μάλιστα, ο Νίκος, ως παιδί με ειδικές ανάγκες, τη βοήθησε να ξενοιάσει με την αθωότητά του, όσο εκείνη του 
συμπαραστεκόταν για να κοινωνικοποιηθεί. Πραγματικά, χάρηκα που έκανε παρέα με τον Νίκο και δεν την 
πείραζε το πρόβλημά του.

Το διάβασμα αυτού του βιβλίου μού έμαθε ότι η ζωή δεν είναι πάντα όπως την περιμένουμε. Ωστόσο, αυτό δε 
σημαίνει ότι πρέπει να μας βαραίνει ένα γεγονός για όλη μας τη ζωή, αλλά ούτε πρέπει να το ξεχνάμε εντελώς. 
Κάποιος λόγος δε θα υπήρχε, άλλωστε, που έγινε όλο αυτό; Ναι, και γι’αυτό η Δανάη αποφάσισε να ξενοιάσει 
και να μη σκέφτεται τη φυγή της μάνας της, όπως λέει κι η ίδια στην τελευταία παράγραφο της τελευταίας 
σελίδας του βιβλίου: «Κι η μαμά; Δεν έπρεπε να της πω όλα αυτά τα σπουδαία και σημαντικά που είχα 
αποφασίσει; Το σκέφτηκα, το ξανασκέφτηκα και το άλλο πρωί μπήκα στο σαλόνι. […], γύρισα ανάποδα το κάδρο 
και κόλλησα μια υπέροχη αφίσα που βρήκα στο National Geographic. Μια μαμά πιθηκίνα να ψειρίζει στοργικά τα 
δύο πιθηκάκια της. […]. Έπειτα από πολύ καιρό, ένας γελαστός ήλιος, σαν αυτούς που ζωγράφιζε ο Νίκος, είχε 
σταθεί πάνω από το σπίτι μας. “Όλα καλά, ε;”, μού’γνεψε.».

*«Όνειρα από Μετάξι», της Λίτσας Ψαραύτη, Εκδόσεις Πατάκη, σελ 197, Αθήνα 2002.

ΒΙΒΛΙΟ



ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ

Ο Άρης επέστρεψε!
του Κοσμά Καλλιστρίδη (Α1)

Η ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης, μετά από τέσσερα χρόνια περιπλάνησης και περιπετειών στην 
Γ΄ και την Β΄ Εθνική (Football League), ξαναγύρισε, επιτέλους, στην Super League, και έδωσε χαρά σε όλους 
που πίστευαν πως η ιστορική ομάδα με τους πολλούς φιλάθλους μπορεί να προσδώσει ενδιαφέρον στο πρώτο 
μας πρωτάθλημα. 

Ο Άρης ιδρύθηκε ως Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στις 25 Μαρτίου του 1914 στη Θεσσαλονίκη 
και υπήρξε το πρώτο ελληνικό σωματείο που ιδρύθηκε στην πόλη μετά την απελευθέρωσή της το 1912. Για να 
τονισθεί ιδιαιτέρως ο ελληνικός χαρακτήρας του νεοσύστατου σωματείου, οι ιδρυτές του επέλεξαν ως ημέρα 
επίσημης ίδρυσής του, την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Ο Άρης έχει κατακτήσει συνολικά τέσσερις πανελλήνιους τίτλους, τρία πρωταθλήματα και ένα κύπελλο 
Ελλάδας (1970). Επίσης αγωνίστηκε μία φορά σε αγώνα μπαράζ για το πρωτάθλημα (1980, στον Βόλο, όπου 
έχασε 0-2 από τον Ολυμπιακό) και άλλες οχτώ στον τελικό κυπέλλου. Μεταξύ των τίτλων του είναι το πρώτο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ελλάδας που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία  την 
αγωνιστική περίοδο 1927–28. Ποδοσφαιρική έδρα της ομάδας είναι το ιδιόκτητο γήπεδο «Κλεάνθης 
Βικελίδης», στην περιοχή Χαριλάου,  χωρητικότητας 22.800 θεατών. 

Η επιστροφή του Άρη χαρακτηρίζεται, μέχρι τώρα, επιτυχημένη. Κατόρθωσε να συσπειρώσει τους 
φιλάθλους του και να αγωνίζεται ενώπιον γεμάτων εξεδρών στους εντός έδρας αγώνες του. Κορυφαία του 
στιγμή θα χαρακτηρίζαμε την ισοπαλία που απέσπασε από τον ΠΑΟΚ, εκτός έδρας, με 1-1. Αλλά και στον 
αγώνα πρωταθλήματος εναντίον του ΠΑΟΚ κατάφερε να προηγηθεί, πριν υποκύψει στην ανωτερότητα του 
Δικεφάλου.  

Ευχόμαστε στην ομάδα του Άρη να παραμείνει για πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία, δίνοντας χαρά 
στους πολυπληθείς φιλάθλους της!



Our Underestimated Power
by Krista Ieropoulou (Γ1)

Realizing that children are the core of our world and reviewing youth rights and youth power, is vital. Respect-
ing the upbringing beliefs, feelings, desires and dreams of the young –rather than yours– is key to changing 
our future for the better. To help you appreciate what I mean, let’s take a small tour looking together at every 
child’s life conditions across the globe. 

Firstly, let’s visit children who suffer from war. Let’s take the time to think of Syria, Afghanistan, Iran, 
Sudan or Iraq, where children witness death and the loss of relatives and homes; where, all of a sudden, chil-
dren forcefully outgrow their innocence and turn into traumatized survivors. Even worse, where they do so 
while often living in poverty, violence, racial and religious discrimination.

Next, let’s visit abandoned children who experience poverty and social exclusion worldwide. Their unem-
ployed parents usually fail to care for or protect their children, due to selfishness and substance addiction 
problems. These kids are deprived not only of parental care, but also of having their basic needs covered. They 
are forced to earn their living on their own despite being at a tender age and exposed to life-threatening risks. 

Let's now consider all harassed kids whether they are domestic violence or bullying victims. Just try to im-
agine what they have to go through in life! Not only do they live under inhumane circumstances, they also 
have no one to speak to, no one to give them the love they deserve and need. 

Our last stop is dedicated to physically and mentally disabled children. Few modern cities have appropriate 
facilities to cater for the disabled and, as a result, these kids are left unaided regarding treatment and medical 
support. Their rights are violated and their lives are left at the mercy of luck.

So, now that our little tour has come to its end, how do you feel? What’s your reaction to it? Once again, I 
would like to remind you that an underage immigrant or war sufferer, a poor kid, a harassed child, an aban-
doned kid, a disabled kid, will be among the trustees of our civilization. Their minds and souls are in an eter-
nal mess and their mental health will be challenged for life. If they have never been warmed up by family love, 
how are they going to behave? How will our world end up to be if our young are brought up with trauma? 
They do not just have a reset button that makes them forget or delete all the cruelty and injustice they have 
experienced. 

“How can we change that?” you may ask. Well, to my mind, what is key, is the value of family and parent-
hood, and the role these play in society. What is needed is parents that love their kids unconditionally, instead 
of belittling or abusing them. Kids should be brought up in love, as human beings, simply because that is 
exactly what they are! Kids are humans and not toys or pets! Parents should be teaching their children how 
to love themselves and others, how to build up their self-esteem and self-confidence, rather than hurt or intimi-
date them and make them lose faith in humans. 

Additionally, the community has an active role to play in this too. People have to revise core values such as 
respect, equality and humanism. Schools should also help educate children about their rights to protect them 
against exploitation or ignorance. Teachers should create a safe and friendly environment for their students, 
based on mutual trust and respect.

Politicians also have to contribute to this change. There are relevant laws and children rights declarations 
which politicians urgently need to implement. Men in power can create programs, seminars or institutions to 
support new and jobless parents, immigrant, abused and disabled kids. 

I close my eyes and see the world I will be living in, but I do not like it. Change is needed. Humanism and 
activism should rule. All the world relies on for a better future is children. Our voices need to be heard! Treat 
us the way we deserve to be treated! Give us love! Protect us, no matter what!
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