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Με τα λόγια των παιδιών και των ποιητών

Κάθε τεύχος στο Νεογράφημα διαπνέεται και από 
ένα ιδιαίτερο κάθε φορά αίσθημα, το οποίο 
μπορεί να μεταγραφεί και ως αίτημα. Στο 16ο 
τεύχος, αν έπρεπε να πυκνώσουμε αυτό το 
αίσθημα/αίτημα σε μία μόνο φράση, θα το 
ονομάζαμε: Αναζητώντας τη χαμένη ενότητα με τα 
λόγια των παιδιών. Έτσι σπαρμένο, σαν 
παράδεισος, είναι αυτό το τεύχος, με λόγια 
παιδιών που –ακόμα και μέσα στην πιο πικρή 
αλήθεια– επιμένουν να κελαηδούν, αρμονικά 
αντιφωνώντας σε μια μυστική συνομιλία με τους 
ποιητές. 

Τι σαν διαλαλεί ο ποιητής Νίκος Καρούζος;

άντε μωρέ παλιόκοσμε
που θα κάτσω να προγραμματίσω

Έρχεται η Στέλλα κι αντιλαλεί το ειρμολόγισμα:

Εθελοντισμός σημαίνει να αλλάζεις το 
πρόγραμμα σου για αυτούς που σε χρειάζονται, 

να μην κοιτάς μόνο τον εαυτό σου, 
να δίνεις στους άλλους κάτι που ποτέ 
δεν κατάφεραν να έχουν στη ζωή τους, 

να εκπληρώνεις τα όνειρά τους.

Συντάσσει ο ποιητής Νίκος Εγγονόπουλος «Το 
γλωσσάριο των ανθέων»*, καθώς μαδά σα 
μαργαρίτα τα ανθρώπινα;

το βαλάντιο ή την ζωή;
τη ζωή

ν’ αγαπιέσαι ή ν’ αγαπάς;
ν’ αγαπώ

Σπεύδουν εξίσου αφοπλιστικά η Κατερίνα, αλλά 
και η Φαίη με τη Σοφία, κι αναδιατάσσουν το 
τρέχον σύστημα αξιών, φτιάχνοντας το δικό τους 
ευωδιαστό γλωσσάρι:

Για πρώτη φορά συνειδητοποίησα ότι, 
τελικά, καλύτερα είναι να δίνεις δώρα 

παρά να παίρνεις. 
Λέγοντας «δώρα», εννοώ μικρά πράγματα, 
όπως ένα πιάτο φαγητό ή ένα χαμόγελο. 

Δίνοντας ένα πιάτο φαγητό 
και βλέποντας το χαμόγελο 

στα χείλη των άστεγων, ζεσταίνεται η ψυχή σου. 

Though there is gold up in the mountains,
lovely pearls deep in the sea,

those treasures do not mean as much,
as your friendship means to me.

∆ιαβαίνοντας μια διαδρομή που εκκινεί από το 
αφιέρωμα του τεύχους στον εθελοντισμό και 
εκτείνεται στο κάλεσμα Γυμνασίου και Λυκείου για 
συμμετοχή όλων στις κοινωνικές πρωτοβουλίες 
και δράσεις, τις οποίες υπηρετεί και η χριστουγεν-
νιάτικη εορταγορά «Νότες Χριστουγέννων» που 
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 ∆εκεμβρίου 
(16:00-21:00) στο Σχολείο μας, τον τόνο –με τη 
διάκριση και τη σοφία που μόνον παιδιά και ποιη-
τές έχουν– δίνουν τα λόγια του ∆ήμου:

Προσωπικά δε θα χαρακτήριζα μια κίνηση 
βοηθείας «φιλανθρωπική». Ο καλύτερος 

χαρακτηρισμός θα ήταν κίνηση «συμπόνιας». 
Και αυτό γιατί, όταν δηλώνεις ότι είσαι 

φιλάνθρωπος, τότε είναι σα να υποβαθμίζεις τον 
άλλον, σα να στέκεσαι πιο ψηλά από αυτόν, 
ενώ στην πραγματικότητα τον βοηθάς σε μια 
στιγμή που βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση 

και σε χρειάζεται. Συμπόνια είναι η συναίσθηση 
και η κατανόηση της κατάστασης και των 

αισθημάτων ενός άλλου ανθρώπου. 

Με τις πιο θερμές ευχές όλων μας για «Καλά 
Χριστούγεννα»!

          Νεογράφημα

* «Το γλωσσάριο των ανθέων», από τη συλλογή 
Έλευσις (1948), Νίκος Εγγονόπουλος, Ποιήματα 
Β ,́ εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα 1985
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Ο εθελοντισμός είναι άθλος. Ένα πραγματικό αγώνισμα με κανόνες, με επιβραβεύσεις, με νικητές και 
ηττημένους. Όχι απαραίτητα τους ηττημένους τής ζωής, αλλά μάλλον αυτούς που υστερούν σε πίστη. Γιατί 
χωρίς πίστη δεν κερδίζεται κανένας αγώνας.
 Ο εθελοντισμός στις μέρες μας είναι παρών περισσότερο από ποτέ. Κάτι η οικονομική κρίση, κάτι 
η ραγδαία πτώση αξιών στη ζωή μας έφεραν την εθελούσια προσφορά στην πρώτη γραμμή τής κοινωνικής 
συμπεριφοράς, τής καθημερινής συναναστροφής με τους συνανθρώπους μας. Θέλουμε, δεν θέλουμε, δεν 
τα βγάζουμε πέρα μόνοι μας και χρειαζόμαστε βοήθεια από όπου αυτή μπορεί να προέλθει. Αρκεί να είναι 
αυθεντική, να πηγάζει από τα βάθη τής ψυχής και να μην περιμένει καμία ανταπόδοση. Στήριξη pro bono και 
με όλες τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη ζωή χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς αμφιβολίες, χωρίς 
δεσμεύσεις.
 Γιατί όμως; Πώς φτάσαμε να ελπίζουμε στην προαιρετική ενίσχυση άλλων δυνάμεων έξω από τον 
εαυτό μας, για να πετύχουμε το ελάχιστο, στις περισσότερες περιπτώσεις την ίδια την επιβίωση; Γιατί 
σήμερα πιο έντονα από κάθε άλλη ιστορική στιγμή στο παρελθόν οι κοινωνίες πορεύονται με τη δυναμική 
τής αλληλοβοήθειας; Και πώς μπορεί να εξελιχθεί το φαινόμενο αυτό με την προοπτική τής οικονομικής και 
πολιτιστικής ανόδου; 
 Ας δούμε αυτό που έχουμε μπροστά μας: την αδήριτη πραγματικότητα τής ανέχειας, τής ανεργίας, 
τής αδυναμίας να εκπληρωθούν οι καθημερινές (οικονομικές κυρίως) απαιτήσεις τής ζωής. Αλλά και την 
ελλιπή παρουσία συντονισμένων δράσεων από θεσμικούς φορείς για τη βελτίωση τής δυσάρεστης αυτής 
κατάστασης. Ένα κενό στην κοινωνική οργάνωση που ευτυχώς καλύπτεται γρήγορα και αποτελεσματικά από 
κοινωφελή ιδρύματα χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, για να βοηθήσουν 
ουσιαστικά σε κάθε τομέα τής καθημερινής ζωής. Σωματεία με ιδιαίτερο χαρακτήρα και ποικίλες δράσεις 
που έχουν επιδαψιλεύσει την σύγχρονη νεοελληνική ιστορία με έργα ζωής.
 Στον τομέα αυτό στην πόλη μας ξεχωρίζει η ΧΑΝΘ. Από το 1919 η Χριστιανική Αδελφότης Νέων 
Θεσσαλονίκης κάνει πράξη τον εθελοντισμό κυρίως μεταξύ των νέων και στηρίζει την πρόοδο και την 
ολόπλευρη ανάπτυξη τής προσωπικότητας μέσα στην κοινωνία. Με βασικό άξονα την αθλητική 
δραστηριότητα οι εθελοντές τής ΧΑΝΘ φροντίζουν, ώστε οι νέοι να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια 
δυνατή κοινότητα και ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους χάρη στην αγάπη και στην 
υποστήριξη των συνανθρώπων τους.  Αυτά ακριβώς τα όνειρα των νέων για μια επιτυχημένη πορεία στη ζωή 
μέσα από τη μόρφωση και την ολοκληρωμένη εκπαίδευση υπηρετεί εδώ και δύο περίπου αιώνες και ένα 
άλλο κοινωφελές ίδρυμα επίσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία.
 Για τα Αρσάκεια Σχολεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας η μόρφωση είναι δύναμη. Είναι η δύναμη 
που κινεί τα πάντα σαν τον μοχλό τού Αρχιμήδη που κινεί την γη. Για να καταλάβουμε την αξία της ας 
αναλογιστούμε από πότε και υπό ποίες συνθήκες έχει ξεκινήσει η προσφορά τής Φιλεκπαιδευτικής στους 
νέους τής πατρίδας. Για την ακρίβεια αρχικά στις νέες γυναίκες τού νεοσύστατου ελληνικού κράτους, που 
προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του στην πιο κρίσιμη φάση τής νεώτερης ιστορίας του. Τις γυναίκες 
αυτές ανέλαβαν τα Αρσάκεια να μορφώσουν και να αξιοποιήσουν ως δασκάλες για τα ελληνικά σχολεία 
και ως καλλιεργημένες μάνες για τα ελληνόπουλα. Ήρεμα, σταθερά, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 
κοινωφελούς δραστηριότητας οι Ελληνίδες υποστηρίχτηκαν ουσιαστικά και η κοινωνική και πνευματική ζωή 
βελτιώθηκε σημαντικά.
 Και τώρα; Τι γίνεται σήμερα, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα; Ποια η θέση και ποιος ο 
ρόλος των κοινωφελών ιδρυμάτων στην εποχή μας; Εδώ και τώρα με τις υπάρχουσες συνθήκες η διέξοδος 
είναι προφανής: συνεργίες, συνεργασίες και αλληλοβοήθεια, ώστε η ελληνική κοινωνία να 
υποστηριχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτό ακριβώς κάνουν η ΧΑΝΘ και τα 
Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης για τους νέους τής πόλης μας: ξεκινούν από 
φέτος να συμπλέουν αρμονικά στο ταξίδι τού εθελοντισμού με πλοηγό την 
ανιδιοτελή προσφορά σε όποιον έχει ανάγκη. Οι δύο φορείς διαθέτουν 
επισήμως την πολύτιμη πείρα τους και κινητοποιούν τους ανθρώπους τους, για 
να βοηθήσουν όπου χρειάζεται. Εισέρχονται μαζί στο στίβο τής εθελούσιας 
προσφοράς όχι απλώς με αγωνιστική διάθεση αλλά με την πίστη τού νικητή. 
 Τα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης και η ΧΑΝΘ είναι μαζί σε μια 
πολλά υποσχόμενη συνεργασία, που προοιωνίζεται θετικές εξελίξεις στην 
κοινωνική και πνευματική ζωή τής Θεσσαλονίκης. Ας γίνουν οι πρωταθλητές 
τού εθελοντισμού και ας προσφέρουν πραγματικό όφελος σε όλους._                                    

Οι πρωταθλητές τού εθελοντισμού
Αφιέρωμα στον Εθελοντισμό με αφορμή την υπογραφή Πρωτόκολλου Συνεργασίας 

των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης με τη Χ.Α.Ν.Θ.

της ∆ρ Ιωακειμίδου Κ. Αικατερίνης, Συντονίστριας των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης 
και Υπεύθυνης των Απογευματινών Ομίλων Γυμνασίου-Λυκείου

Σχολική 
ζωή
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πολιτιστικής ανόδου; 
 Ας δούμε αυτό που έχουμε μπροστά μας: την αδήριτη πραγματικότητα τής ανέχειας, τής ανεργίας, 
τής αδυναμίας να εκπληρωθούν οι καθημερινές (οικονομικές κυρίως) απαιτήσεις τής ζωής. Αλλά και την 
ελλιπή παρουσία συντονισμένων δράσεων από θεσμικούς φορείς για τη βελτίωση τής δυσάρεστης αυτής 
κατάστασης. Ένα κενό στην κοινωνική οργάνωση που ευτυχώς καλύπτεται γρήγορα και αποτελεσματικά από 
κοινωφελή ιδρύματα χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, για να βοηθήσουν 
ουσιαστικά σε κάθε τομέα τής καθημερινής ζωής. Σωματεία με ιδιαίτερο χαρακτήρα και ποικίλες δράσεις 
που έχουν επιδαψιλεύσει την σύγχρονη νεοελληνική ιστορία με έργα ζωής.
 Στον τομέα αυτό στην πόλη μας ξεχωρίζει η ΧΑΝΘ. Από το 1919 η Χριστιανική Αδελφότης Νέων 
Θεσσαλονίκης κάνει πράξη τον εθελοντισμό κυρίως μεταξύ των νέων και στηρίζει την πρόοδο και την 
ολόπλευρη ανάπτυξη τής προσωπικότητας μέσα στην κοινωνία. Με βασικό άξονα την αθλητική 
δραστηριότητα οι εθελοντές τής ΧΑΝΘ φροντίζουν, ώστε οι νέοι να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια 
δυνατή κοινότητα και ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους χάρη στην αγάπη και στην 
υποστήριξη των συνανθρώπων τους.  Αυτά ακριβώς τα όνειρα των νέων για μια επιτυχημένη πορεία στη ζωή 
μέσα από τη μόρφωση και την ολοκληρωμένη εκπαίδευση υπηρετεί εδώ και δύο περίπου αιώνες και ένα 
άλλο κοινωφελές ίδρυμα επίσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία.
 Για τα Αρσάκεια Σχολεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας η μόρφωση είναι δύναμη. Είναι η δύναμη 
που κινεί τα πάντα σαν τον μοχλό τού Αρχιμήδη που κινεί την γη. Για να καταλάβουμε την αξία της ας 
αναλογιστούμε από πότε και υπό ποίες συνθήκες έχει ξεκινήσει η προσφορά τής Φιλεκπαιδευτικής στους 
νέους τής πατρίδας. Για την ακρίβεια αρχικά στις νέες γυναίκες τού νεοσύστατου ελληνικού κράτους, που 
προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του στην πιο κρίσιμη φάση τής νεώτερης ιστορίας του. Τις γυναίκες 
αυτές ανέλαβαν τα Αρσάκεια να μορφώσουν και να αξιοποιήσουν ως δασκάλες για τα ελληνικά σχολεία 
και ως καλλιεργημένες μάνες για τα ελληνόπουλα. Ήρεμα, σταθερά, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 
κοινωφελούς δραστηριότητας οι Ελληνίδες υποστηρίχτηκαν ουσιαστικά και η κοινωνική και πνευματική ζωή 
βελτιώθηκε σημαντικά.
 Και τώρα; Τι γίνεται σήμερα, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα; Ποια η θέση και ποιος ο 
ρόλος των κοινωφελών ιδρυμάτων στην εποχή μας; Εδώ και τώρα με τις υπάρχουσες συνθήκες η διέξοδος 
είναι προφανής: συνεργίες, συνεργασίες και αλληλοβοήθεια, ώστε η ελληνική κοινωνία να 
υποστηριχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτό ακριβώς κάνουν η ΧΑΝΘ και τα 
Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης για τους νέους τής πόλης μας: ξεκινούν από 
φέτος να συμπλέουν αρμονικά στο ταξίδι τού εθελοντισμού με πλοηγό την 
ανιδιοτελή προσφορά σε όποιον έχει ανάγκη. Οι δύο φορείς διαθέτουν 
επισήμως την πολύτιμη πείρα τους και κινητοποιούν τους ανθρώπους τους, για 
να βοηθήσουν όπου χρειάζεται. Εισέρχονται μαζί στο στίβο τής εθελούσιας 
προσφοράς όχι απλώς με αγωνιστική διάθεση αλλά με την πίστη τού νικητή. 
 Τα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης και η ΧΑΝΘ είναι μαζί σε μια 
πολλά υποσχόμενη συνεργασία, που προοιωνίζεται θετικές εξελίξεις στην 
κοινωνική και πνευματική ζωή τής Θεσσαλονίκης. Ας γίνουν οι πρωταθλητές 
τού εθελοντισμού και ας προσφέρουν πραγματικό όφελος σε όλους._                                    

Σκέψεις και εμπειρίες
 από τη συμμετοχή μου

στην Ομάδα Εθελοντισμού
του Σχολείου μου

Σχολική 
ζωή

Από τη Β΄ Γυμνασίου συμμετέ-
χω στο πρόγραμμα εθελοντι-

σμού του Σχολείου μας. Η αγαπη-
μένη μου δράση ήταν, όταν φέτος επισκεφτή-

καμε τα παιδιά στο νοσοκομείο. Η χαρά που δώσαμε σε αυτά 
τα μικρά παιδιά, δωρίζοντάς τους τίποτα περισσότερο από 
παλιά παιχνίδια και βιβλία, ήταν απερίγραπτη. Βλέπο-
ντάς τα να χαμογελούν, χαρήκαμε κι εμείς και θελή-
σαμε να δώσουμε το εκατό τοις εκατό του εαυτού 
μας, για να πάρουμε ένα ακόμα στραβό χαμόγελο 
από το πονεμένο προσωπάκι ενός μικρού παιδιού. 

Ο εθελοντισμός δεν είναι υποχρεωτικός για κανέναν 
ούτε είναι καταναγκαστικό έργο. Eίναι ένας απλός τρόπος 

να δείξουμε στον κόσμο την αγάπη μας και να αποδείξουμε 
πως δεν είμαστε αδιάφοροι άνθρωποι κλεισμένοι 

στο κουτί του ατομισμού μας. 

Άννα Αλεξίου (Γ1)

Ο εθελοντισμός με βοήθησε πολύ. Αρχικά ένιωσα εγώ ο ίδιος πιο χρήσιμος 
και πιο παραγωγικός ως προς την κοινωνία. Επίσης 

αντιλήφθηκα πολλά πράγματα και καταστάσεις που δεν 

έτυχε να συναντήσω ούτε εγώ ούτε, πιστεύω, η γενιά μου. 

Μου άνοιξε τα μάτια για να μπορέσω να δω την πραγμα-

τική κατάσταση 
πολλών ανθρώπων, που μπορεί για εμάς να φαίνεται απίθανη, αλλά 
για αυτούς αποτελεί την καθημερινότη-
τά τους. 
  Νίκος Όψιμος (Γ2)
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« Σ υ ν ά ν θ ρ ω π ο ς » : 
Ένας τίτλος τιμής, μια λέξη της 

οποίας τα συνθετικά είναι «συν» + 
«άνθρωπος». Είναι ο άνθρωπος που πάντα θα 

σκεφτεί το καλό του άλλου και ποτέ μόνο το δικό του 
συμφέρον. Αυτός που θα θυσιάσει οτιδήποτε, για να 
κάνει κάποιον χαρούμενο, με την κατανόηση και τη συμπό-
νια. Ας φερθούμε λοιπόν κι εμείς ανάλογα αυτού του τίτλου, 
πρακτικά και όχι θεωρητικά. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες 
ανάγκες: την αγάπη, τη χαρά, τη συμπόνια, τη στέγη, το φαγητό, 
την οικογένεια. Πρέπει λοιπόν κι εμείς, με οποιοδήποτε μέσο, 
να τους παρέχουμε κάποια από τα παραπάνω αγαθά, εφόσον 
θεωρούμαστε συνάνθρωποί τους. Ως μέλος της ομάδας 
εθελοντισμού του Σχολείου μας, αισθάνομαι πολύ τυχερή 
και πολύ ευγνώμων στο Σχολείο μου, που μού δόθηκε 
μια τέτοια ευκαιρία, έτσι ώστε να προσφέρω λίγη 
χαρά και αγάπη σε ανθρώπους που τη χρειάζονται.

Λίλιαν Παναγιωτοπούλου (Γ2)

Πέρσι, που συμμε-

τείχα για πρώτη φορά στη δράση 

του εθελοντισμού, συνειδητοποίησα 

ότι τελικά καλύτερα είναι να δίνεις 

δώρα παρά να παίρνεις. Λέγοντας 

«δώρα», εννοώ μικρά πράγματα, όπως ένα 

πιάτο φαγητό ή ένα χαμόγελο σε ένα πρόσω-

πο. Μια από τις πιο ωραίες δράσεις ήταν αυτή 

στον Ναό των Αγίων Πάντων. Σε αυτήν τη δράση 

μαγειρέψαμε και προσφέραμε φαγητό στους 

απόρους και αστέγους συνανθρώπους μας. 

∆ίνοντας ένα πιάτο φαγητό και βλέποντας 

το χαμόγελο στα χείλη των άστεγων, 

ζεσταίνεται η ψυχή σου.

Κατερίνα Λάμπρου (Γ2) 

Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ό ς 
σημαίνει να βοηθάς τους 

άλλους όταν σε χρειάζο-
νται, να αλλάζεις το πρόγραμ-

μα σου για αυτούς, να προσφέ-
ρεις βοήθεια στα παιδιά που είναι 

άρρωστα στα νοσοκομεία, στον 
κόσμο που πεινάει, στους συνανθρώ-

πους και τους συμπολίτες σου. Να μην 
κοιτάς μόνο τον εαυτό σου, να προστατεύ-
εις το περιβάλλον, να δίνεις στους άλλους 
κάτι που ποτέ δεν κατάφεραν να έχουν στη 
ζωή τους, να εκπληρώνεις τα όνειρά τους.

Στέλλα Τσαβλή (Γ3)

Με την ομάδα του εθελοντι-
σμού μπορούμε να 

προσφέρουμε, να ενεργούμε 

και να αλληλεπιδρούμε βάζο-

ντας και εμείς το λιθαράκι μας, 

για να γίνει ο κόσμος λίγο καλύτε-

ρος. Γιατί εμείς είμαστε ο καρπός που 

θα ανθίσει στο μέλλον. Κρατάμε στα 

χέρια μας τον πλανήτη του αύριο. Αν δε 

συμβάλλουμε εμείς για να βοηθήσουμε 

αυτούς που έχουν ανάγκη, τότε ποιος θα το 

κάνει; «Ας γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε 

να δούμε στον κόσμο.».Κρίστα Ιεροπούλου (Γ1)

Μπορείς να αποκομίσεις 

αρκετά με το να γίνεις 

εθελοντής. Μέσα από αυτή 

την πράξη αναπτύσσεις αρκετές νέες 

δεξιότητες, όπως, για παράδειγμα, τη συλλογική 

δουλειά, που προσπαθεί και το σχολείο να σου 

μάθει μέσα από τις ομαδικές εργασίες. Ο 

εθελοντισμός χαρακτηρίζει τον ενεργό, 

δραστήριο πολίτη, που σκέφτεται όχι μόνο 

τον εαυτό του αλλά και τους συμπολίτες 

του. Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τον 

εθελοντισμό ως ένα μάθημα ζωής που σου διευ-

ρύνει τους ορίζοντες της ψυχής σου.
Άννα Μιχαηλίδου (Γ2)

Προσωπικά δε θα 
χαρακτήριζα μια κίνηση 

βοηθείας «φιλανθρωπική». Ο 
καλύτερος χαρακτηρισμός θα 

ήταν η κίνηση «συμπόνιας». Και αυτό 
γιατί, όταν δηλώνεις ότι είσαι φιλάν-

θρωπος, τότε είναι σα να υποβαθμίζεις 
τον άλλον, σα να στέκεσαι πιο ψηλά από 

αυτόν, ενώ στην πραγματικότητα τον βοηθάς 
σε μια στιγμή που βρίσκεται σε άσχημη κατά-

σταση και σε χρειάζεται. Συμπόνια είναι η 
συναίσθηση και η κατανόηση της κατάστασης και 
των αισθημάτων ενός άλλου ανθρώπου. Πρέπει να 
στεκόμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας σε 
δύσκολες καταστάσεις και να υπάρχει αλληλεγγύη 
μεταξύ μας, γιατί μπορεί κάποτε να βρεθούμε και 
εμείς στη θέση τους.

∆ήμος Ναϊσίδης (Γ2)

Το Σχολείο 
μας διαθέτει 

εθελοντική ομάδα μαθητών και καθη-

γητών. Κάθε μέλος με την αγάπη που 

έχει για τους συνανθρώπους του 

προσφέρει βοήθεια χωρίς να περιμένει 

αντάλλαγμα. Το μόνο αντάλλαγμα είναι η χαρά και 

η ικανοποίηση της προσφοράς, και αυτό, πιστέψτε με, είναι αρκετό. 

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, την περσινή σχολική χρονιά η ομάδα του 

εθελοντισμού του Σχολείου μας, με την καθοδήγηση και την επίβλεψη 

της κυρίας Γεωργίας Στεφανίδου και της κυρίας Χαράς Τασιούλα, 

διεξήγαγε πολλές εθελοντικές δράσεις. Συμμετείχαμε στο μεγα-

λύτερο συσσίτιο της Θεσσαλονίκης, βοηθώντας τις καλόκαρδες 

μαγείρισσες στην κουζίνα και οδηγώντας τους άστεγους ή 

άνεργους συμπολίτες μας να παραλάβουν τη μερίδα φαγητού 

που τους αντιστοιχούσε. Παρατήρησα την ελπίδα και τη μεγάλη 

χαρά στα μάτια των ανθρώπων, όταν έπαιρναν στα χέρια το γεύμα 

τους. Ο κάθε ένας μπορεί να συμμετέχει σε αυτήν την ομάδα του Σχο-

λείου μας, φτάνει να έχει αγάπη μέσα του. ∆ιότι αυτή είναι το κλειδί για 

την ευτυχία της ζωής. Η αγάπη είναι η αρετή που μας δίδαξε ο Χριστός. Ας 

την ακολουθήσουμε, λοιπόν, και είμαι σίγουρη ότι όλοι θα 

ζήσουμε ευτυχισμένοι, εάν την έχουμε μέσα 

στην καρδιά μας.
Αναστασία Παπαθανασίου-Μπουζίκα 

(Γ2) 



Από τη Β΄ Γυμνασίου συμμετέ-
χω στο πρόγραμμα εθελοντι-

σμού του Σχολείου μας. Η αγαπη-
μένη μου δράση ήταν, όταν φέτος επισκεφτή-

καμε τα παιδιά στο νοσοκομείο. Η χαρά που δώσαμε σε αυτά 
τα μικρά παιδιά, δωρίζοντάς τους τίποτα περισσότερο από 
παλιά παιχνίδια και βιβλία, ήταν απερίγραπτη. Βλέπο-
ντάς τα να χαμογελούν, χαρήκαμε κι εμείς και θελή-
σαμε να δώσουμε το εκατό τοις εκατό του εαυτού 
μας, για να πάρουμε ένα ακόμα στραβό χαμόγελο 
από το πονεμένο προσωπάκι ενός μικρού παιδιού. 

Ο εθελοντισμός δεν είναι υποχρεωτικός για κανέναν 
ούτε είναι καταναγκαστικό έργο. Eίναι ένας απλός τρόπος 

να δείξουμε στον κόσμο την αγάπη μας και να αποδείξουμε 
πως δεν είμαστε αδιάφοροι άνθρωποι κλεισμένοι 

στο κουτί του ατομισμού μας. 

Άννα Αλεξίου (Γ1)

Ο εθελοντισμός με βοήθησε πολύ. Αρχικά ένιωσα εγώ ο ίδιος πιο χρήσιμος 
και πιο παραγωγικός ως προς την κοινωνία. Επίσης 

αντιλήφθηκα πολλά πράγματα και καταστάσεις που δεν 

έτυχε να συναντήσω ούτε εγώ ούτε, πιστεύω, η γενιά μου. 

Μου άνοιξε τα μάτια για να μπορέσω να δω την πραγμα-

τική κατάσταση 
πολλών ανθρώπων, που μπορεί για εμάς να φαίνεται απίθανη, αλλά 
για αυτούς αποτελεί την καθημερινότη-
τά τους. 
  Νίκος Όψιμος (Γ2)
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« Σ υ ν ά ν θ ρ ω π ο ς » : 
Ένας τίτλος τιμής, μια λέξη της 

οποίας τα συνθετικά είναι «συν» + 
«άνθρωπος». Είναι ο άνθρωπος που πάντα θα 

σκεφτεί το καλό του άλλου και ποτέ μόνο το δικό του 
συμφέρον. Αυτός που θα θυσιάσει οτιδήποτε, για να 
κάνει κάποιον χαρούμενο, με την κατανόηση και τη συμπό-
νια. Ας φερθούμε λοιπόν κι εμείς ανάλογα αυτού του τίτλου, 
πρακτικά και όχι θεωρητικά. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες 
ανάγκες: την αγάπη, τη χαρά, τη συμπόνια, τη στέγη, το φαγητό, 
την οικογένεια. Πρέπει λοιπόν κι εμείς, με οποιοδήποτε μέσο, 
να τους παρέχουμε κάποια από τα παραπάνω αγαθά, εφόσον 
θεωρούμαστε συνάνθρωποί τους. Ως μέλος της ομάδας 
εθελοντισμού του Σχολείου μας, αισθάνομαι πολύ τυχερή 
και πολύ ευγνώμων στο Σχολείο μου, που μού δόθηκε 
μια τέτοια ευκαιρία, έτσι ώστε να προσφέρω λίγη 
χαρά και αγάπη σε ανθρώπους που τη χρειάζονται.

Λίλιαν Παναγιωτοπούλου (Γ2)

Πέρσι, που συμμε-

τείχα για πρώτη φορά στη δράση 

του εθελοντισμού, συνειδητοποίησα 

ότι τελικά καλύτερα είναι να δίνεις 

δώρα παρά να παίρνεις. Λέγοντας 

«δώρα», εννοώ μικρά πράγματα, όπως ένα 

πιάτο φαγητό ή ένα χαμόγελο σε ένα πρόσω-

πο. Μια από τις πιο ωραίες δράσεις ήταν αυτή 

στον Ναό των Αγίων Πάντων. Σε αυτήν τη δράση 

μαγειρέψαμε και προσφέραμε φαγητό στους 

απόρους και αστέγους συνανθρώπους μας. 

∆ίνοντας ένα πιάτο φαγητό και βλέποντας 

το χαμόγελο στα χείλη των άστεγων, 

ζεσταίνεται η ψυχή σου.

Κατερίνα Λάμπρου (Γ2) 

Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ό ς 
σημαίνει να βοηθάς τους 

άλλους όταν σε χρειάζο-
νται, να αλλάζεις το πρόγραμ-

μα σου για αυτούς, να προσφέ-
ρεις βοήθεια στα παιδιά που είναι 

άρρωστα στα νοσοκομεία, στον 
κόσμο που πεινάει, στους συνανθρώ-

πους και τους συμπολίτες σου. Να μην 
κοιτάς μόνο τον εαυτό σου, να προστατεύ-
εις το περιβάλλον, να δίνεις στους άλλους 
κάτι που ποτέ δεν κατάφεραν να έχουν στη 
ζωή τους, να εκπληρώνεις τα όνειρά τους.

Στέλλα Τσαβλή (Γ3)

Με την ομάδα του εθελοντι-
σμού μπορούμε να 

προσφέρουμε, να ενεργούμε 

και να αλληλεπιδρούμε βάζο-

ντας και εμείς το λιθαράκι μας, 

για να γίνει ο κόσμος λίγο καλύτε-

ρος. Γιατί εμείς είμαστε ο καρπός που 

θα ανθίσει στο μέλλον. Κρατάμε στα 

χέρια μας τον πλανήτη του αύριο. Αν δε 

συμβάλλουμε εμείς για να βοηθήσουμε 

αυτούς που έχουν ανάγκη, τότε ποιος θα το 

κάνει; «Ας γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε 

να δούμε στον κόσμο.».Κρίστα Ιεροπούλου (Γ1)

Μπορείς να αποκομίσεις 

αρκετά με το να γίνεις 

εθελοντής. Μέσα από αυτή 

την πράξη αναπτύσσεις αρκετές νέες 

δεξιότητες, όπως, για παράδειγμα, τη συλλογική 

δουλειά, που προσπαθεί και το σχολείο να σου 

μάθει μέσα από τις ομαδικές εργασίες. Ο 

εθελοντισμός χαρακτηρίζει τον ενεργό, 

δραστήριο πολίτη, που σκέφτεται όχι μόνο 

τον εαυτό του αλλά και τους συμπολίτες 

του. Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τον 

εθελοντισμό ως ένα μάθημα ζωής που σου διευ-

ρύνει τους ορίζοντες της ψυχής σου.
Άννα Μιχαηλίδου (Γ2)

Προσωπικά δε θα 
χαρακτήριζα μια κίνηση 

βοηθείας «φιλανθρωπική». Ο 
καλύτερος χαρακτηρισμός θα 

ήταν η κίνηση «συμπόνιας». Και αυτό 
γιατί, όταν δηλώνεις ότι είσαι φιλάν-

θρωπος, τότε είναι σα να υποβαθμίζεις 
τον άλλον, σα να στέκεσαι πιο ψηλά από 

αυτόν, ενώ στην πραγματικότητα τον βοηθάς 
σε μια στιγμή που βρίσκεται σε άσχημη κατά-

σταση και σε χρειάζεται. Συμπόνια είναι η 
συναίσθηση και η κατανόηση της κατάστασης και 
των αισθημάτων ενός άλλου ανθρώπου. Πρέπει να 
στεκόμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας σε 
δύσκολες καταστάσεις και να υπάρχει αλληλεγγύη 
μεταξύ μας, γιατί μπορεί κάποτε να βρεθούμε και 
εμείς στη θέση τους.

∆ήμος Ναϊσίδης (Γ2)

Το Σχολείο 
μας διαθέτει 

εθελοντική ομάδα μαθητών και καθη-

γητών. Κάθε μέλος με την αγάπη που 

έχει για τους συνανθρώπους του 

προσφέρει βοήθεια χωρίς να περιμένει 

αντάλλαγμα. Το μόνο αντάλλαγμα είναι η χαρά και 

η ικανοποίηση της προσφοράς, και αυτό, πιστέψτε με, είναι αρκετό. 

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, την περσινή σχολική χρονιά η ομάδα του 

εθελοντισμού του Σχολείου μας, με την καθοδήγηση και την επίβλεψη 

της κυρίας Γεωργίας Στεφανίδου και της κυρίας Χαράς Τασιούλα, 

διεξήγαγε πολλές εθελοντικές δράσεις. Συμμετείχαμε στο μεγα-

λύτερο συσσίτιο της Θεσσαλονίκης, βοηθώντας τις καλόκαρδες 

μαγείρισσες στην κουζίνα και οδηγώντας τους άστεγους ή 

άνεργους συμπολίτες μας να παραλάβουν τη μερίδα φαγητού 

που τους αντιστοιχούσε. Παρατήρησα την ελπίδα και τη μεγάλη 

χαρά στα μάτια των ανθρώπων, όταν έπαιρναν στα χέρια το γεύμα 

τους. Ο κάθε ένας μπορεί να συμμετέχει σε αυτήν την ομάδα του Σχο-

λείου μας, φτάνει να έχει αγάπη μέσα του. ∆ιότι αυτή είναι το κλειδί για 

την ευτυχία της ζωής. Η αγάπη είναι η αρετή που μας δίδαξε ο Χριστός. Ας 

την ακολουθήσουμε, λοιπόν, και είμαι σίγουρη ότι όλοι θα 

ζήσουμε ευτυχισμένοι, εάν την έχουμε μέσα 

στην καρδιά μας.
Αναστασία Παπαθανασίου-Μπουζίκα 

(Γ2) 



Σκέψεις και προβληματισμοί για τη 
βαθμολογία στο ελληνικό σχολείο

της Φωτεινής Βλαχοπούλου (Β1)

Εφηβικές
ευαισθησίες

Παρακολουθήσαμε και φέτος τον σχολικό εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Όμως δε θα 
αναφερθώ στο περιεχόμενο ή στο νόημα της γιορτής... Με αφορμή την απονομή των 
Αριστείων και των Βραβείων Προόδου που δόθηκαν στους αριστεύσαντες μαθητές, 
όπως κάθε χρόνο, στη λήξη της σχολικής γιορτής, θα ήθελα να θίξω το ζήτημα της βαθ-
μολογίας στο ελληνικό σχολείο.
 Πρώτη φορά εμείς, οι μαθητές της Β΄ τάξης, περιμέναμε να πάρουμε τον έπαινό 
μας. Αυτό που με εξέπληξε ήταν ότι περισσότεροι από τους μισούς μαθητές πήραν ένα 

Αριστείο Προόδου! Τότε μου ήρθε στο νου μια στατιστική μελέτη που διάβασα το 
καλοκαίρι σε κάποιο δημοσίευμα, ότι το 40% των μαθητών της Ελλάδας 

έγραψε στις Πανελλήνιες εξετάσεις κάτω από τη βάση του δέκα (10) και το 
13% απ’ αυτούς έγραψε κάτω από πέντε (5). 

 Έτσι, λοιπόν, αναρωτήθηκα μήπως τελικά οι βαθμοί της δικής 
μας γενιάς είναι ιδιαίτερα υψηλοί... Αλλά τι λόγο θα είχαν οι καθη-
γητές να μας χαρίζουν βαθμούς; Θέλουν, άραγε, να μας ενθαρρύ-
νουν, για να συνεχίσουμε να διαβάζουμε; ∆ε σκέφτονται, όμως, 
ότι έτσι επαναπαυόμαστε και νομίζουμε ότι με ελάχιστη προσπά-
θεια θα τα καταφέρουμε; Μήπως θέλουν να αποφύγουν τη γκρί-
νια τη δική μας ή των γονιών μας; Μήπως στο Λύκειο «τα φορ-
τώνουμε στον κόκορα» και γι’ αυτό αποτυγχάνουμε; Μήπως η 
προετοιμασία για τις Πανελλήνιες εξετάσεις είναι τόσο 
αγχωτική που κάνει τα παιδιά να ξεχνούν και αυτά που ξέρουν 
ή οι βαθμοί ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα μόνο στις 
Πανελλήνιες και, εφόσον τα γραπτά βαθμολογούνται ανώ-
νυμα, οι καθηγητές δε διστάζουν να βάλουν τον βαθμό 

που πράγματι αξίζουν;
 

Αυτά και άλλα παρόμοια ερωτήματα απασχόλησαν 
το μυαλό μου... Θα μου πείτε, ίσως, ότι ο ρόλος του σχολεί-
ου δεν είναι μόνο να μας προετοιμάσει κατάλληλα για τις 
εξετάσεις, αλλά να μας κοινωνικοποιήσει, να μας μάθει πώς να 
μαθαίνουμε και να μας ευαισθητοποιήσει. ∆εν έχω αντίρρηση σε 
αυτό. Όμως, αυτό που είναι μετρήσιμο στο σχολείο είναι η επίδοσή 
μας στα μαθήματα και γι’ αυτή παίρνουμε τα Αριστεία. Αλλιώς δε θα 
υπήρχε η βαθμολογία. ∆εν ξέρω, λοιπόν, αν θα μπορούσε κάποιος να 
απαντήσει στα ερωτήματά μου ή θα πρέπει να περιμένω να τελειώσω το 
Λύκειο, για να βγάλω τα δικά μου συμπεράσματα και να πάρω τις απαντή-
σεις που γυρεύω.   
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Ο χορός στη ζωή μας
της Μάγδας Γκιουλετζή (Α1)

και της Κωνσταντίνας Θεοχάρους (Α1)

Πώς θα ήταν 
άραγε ο κόσμος, 
αν όλοι οι άνθρωποι 
ασχολούνταν με τον χορό; Θα άλλαζε ο 
τρόπος ζωής μας; Θα ήταν καλύτερος ή 
χειρότερος; Τα ερωτήματα αυτά μας βάζουν σε σκέψεις, οι 
οποίες καταλήγουν σε ένα βασικό συμπέρασμα: ο χορός 
πρέπει να υπάρχει στη ζωή όλων των ανθρώπων. 
Σύμφωνα με ομόφωνες μαρτυρίες χορευτών, ο χορός 
είναι ένας μοναδικός τρόπος έκφρασης που μας 
προσφέρει ευεξία και γυμνάζει το σώμα αλλά και το 
πνεύμα μας. Από τους πιο διάσημους και 
επιτυχημένους μέχρι τους πιο άσημους χορευτές, όλοι 
λένε πως αυτή η τέχνη είναι ένα δεύτερο σχολείο. 
Ακόμη, ο χορός μας κάνει εξυπνότερους, γιατί η 
εκμάθηση και η σωστή εκτέλεση των βημάτων 
διεγείρει νοητικές λειτουργίες, ασκώντας στον 
εγκέφαλό μας παρόμοια επίδραση με αυτή που ασκεί 
και η γυμναστική στο σώμα. Ο χορός, επίσης, αποτελεί 
ίσως την πλέον κατάλληλη δραστηριότητα για κάθε 
έφηβο, καθώς συνδυάζει τη διασκέδαση με την 
ψυχαγωγία και την άσκηση. Επιπλέον, η δραστηριότητα 
αυτή συμβάλλει στην καλή ψυχική μας υγεία, γιατί μας 
αποφορτίζει και μας εκτονώνει από την πίεση της 
καθημερινότητας. Τέλος, μέσω του χορού ασκείται κανείς στην αυτοπειθαρχία 
και στην ομαδική δουλειά, ενώ παράλληλα μαθαίνει να ξεπερνά τον πόνο, τη 
σωματική κούραση και καμιά φορά και την ίδια τη βαρύτητα της γης. Χορέψτε, 
λοιπόν, όλοι, αν θέλετε να χaρείτε τη ζωή σας!

Εφηβικές
ευαισθησίες
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Μικρές 
δημοσιογραφικές 

απόπειρες [2]

Συνεχίζεται και σε αυτό το τεύχος η δημοσί-
ευση των συνεντεύξεων με καθηγητές του 
Σχολείου μας, στις οποίες προχώρησαν οι 
μαθητές και μαθήτριες που παρακολουθούν 
–στο πλαίσιο της Ζώνης Πολιτισμού και 
Επιστημών της Γ΄ τάξης– το «Εργαστήριο 
∆ημοσιογραφίας», στην πρώτη δημοσιο-
γραφική τους απόπειρα για μια πιο ολοκλη-
ρωμένη γνωριμία με αυτούς. 

Στεφανί Πετρίδου - Αλέξης Αλεξίου 

Στεφανί Πετρίδου: Πώς καταλήξατε στην επιλογή 
των σπουδών σας και του επαγγέλματός σας, ως 
καθηγητή; Υπήρχε κάποιο πρότυπο που σας επηρέ-
ασε; 
Αλέξης Αλεξίου: Όταν ήμουν στο Γυμνάσιο, 
αγαπούσα όλα τα μαθήματα. Ήθελα, στην τρίτη 
Γυμνασίου, να ασχοληθώ με τη φύση και να γίνω 
οικολόγος, επειδή ήμουν φυσιολάτρης. Αλλά 
μετά, όταν μπήκα στο Λύκειο, κατάλαβα ότι για να 
γίνεις οικολόγος, έπρεπε να είσαι πολύ καλός στη 
Φυσική και τα Μαθηματικά, τα οποία στο Λύκειο 
δυσκόλεψαν πάρα πολύ. ∆εν ήταν για εμένα... 
Αγαπούσα και τη Λογοτεχνία. Έτσι, αποφάσισα 
στην πρώτη Λυκείου, που είχα έναν πολύ καλό 
φιλόλογο, τον Σταύρο Μωραΐτη, να γίνω φιλόλο-
γος. Μου άρεσαν ως μαθήματα η Λογοτεχνία, η 
Γλώσσα, τα Αρχαία Ελληνικά… Είπα: «Θα γίνω 
φιλόλογος και συγκεκριμένα της Νεοελληνικής 
ειδίκευσης». Αυτήν την απόφαση την κράτησα μέχρι 
την τρίτη Λυκείου. Στην τρίτη Λυκείου, στο 14ο 
Λύκειο, είχαμε έναν εξαίρετο καθηγητή, τον Ηλία 
Κουρτεσίδη, με τον οποίο κάναμε τα Αρχαία Ελλη-
νικά, τα Λατινικά, την Έκθεση και τη Νεοελληνική 
Λογοτεχνία. Με τον κύριο Κουρτεσίδη άλλαξα την 
απόφασή μου: Φιλόλογος της κλασικής ειδίκευ-
σης! Όλη η οικογένειά μου ήταν υπέρ της Νομικής. 
Ο πατέρας μου ήταν δικαστής. Έλεγαν μάλιστα: 
«Τέτοιος καλός μαθητής… Νομική να πας!» Αλλά 
εγώ ήμουν ερωτευμένος με τη Φιλολογία. Η 
Νομική μού φαινόταν σαν κάποια που μου την 
προξένευαν, που είχε μεγάλη προίκα. Στα δεκαο-
χτώ σου χρόνια, όμως, αποφασίζεις με βάση την 
καρδιά σου. Ήταν ένας έρωτας που κατέληξε σε 
γάμο. 

Στεφανί Πετρίδου: Τι πιστεύετε ότι προσφέρουν 
στους μαθητές σας τα μαθήματα που διδάσκετε;
Αλέξης Αλεξίου: Ό,τι μπορεί να προσφέρει η 
Γλώσσα, η Λογοτεχνία και η Ιστορία: ακόνισμα του 
μυαλού, να ανοίξει το μάτι και το μυαλό των μαθη-
τών, να δουν πώς είναι ο άνθρωπος σε κατάσταση, 
για παράδειγμα, πολέμου. Κανείς μας δεν ξέρει 
πώς είναι ο άνθρωπος σε κατάσταση πολέμου, 
κανένας μας δεν έζησε, και μακάρι να μην το 
ζήσει. Μέσα από τη Λογοτεχνία βλέπεις πόσα 

πολλά πράγματα μπορεί να γίνει ο άνθρωπος, 
πόσες πολλές διαφορετικές καταστάσεις μπορεί 
να ζήσει. Καταλαβαίνεις πως η γλώσσα είναι ένας 
δρόμος, όχι μόνο επικοινωνίας, αλλά και έκφρα-
σης του εαυτού σου. Συνειδητοποιείς τι δυνατότη-
τες σου δίνει η γλώσσα. Ή αντιλαμβάνεσαι πως η 
Ιστορία, ως μια δομή του πολιτισμού, μπορεί να 
επαναληφθεί. Γι’ αυτό όποιος γνωρίζει καλά την 
Ιστορία, μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει ή να το 
αποφύγει. Βεβαίως, η Λογοτεχνία περιέχει και κάτι 
άλλο, την ψυχαγωγία. Μπορείς να χαρείς αυτό 
που μελετάς, όχι μόνο να αποκομίσεις γνώσεις.

Στεφανί Πετρίδου: Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να 
βελτιωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να 
αναδεικνύει τα ταλέντα και τη διαφορετικότητα των 
μαθητών;
Αλέξης Αλεξίου: Πρέπει να γίνουν πολλά πράγ-
ματα. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να αλλάξουν ριζικά οι 
εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών στο 
Πανεπιστήμιο, γιατί όλο το εκπαιδευτικό σύστημα 
προς τα εκεί πηγαίνει. Αν αλλάξουν οι εξετάσεις, 
θα αλλάξουν και άλλα πράγματα. Αλλά στο 
Γυμνάσιο, νομίζω δε χρειαζόμαστε πολλές αλλα-
γές σε σχέση με τις αλλαγές που χρειάζεται το 

Λύκειο. Στο Λύκειο δε διδάσκονται τα Καλλιτεχνι-
κά, και διδάσκονται ελάχιστα η Μουσική και τα 
Εικαστικά, που είναι σημαντικά μαθήματα. Το σχο-
λείο οφείλει να αρχίζει από το πρώτο πρωινό 
κουδούνι και να τελειώνει στο τελευταίο μεσημε-
ριανό. Το απόγευμα οι μαθητές πρέπει να έχουν 
τον χρόνο να αναπτύξουν δεξιότητες, κλίσεις, να 
χαρούν την ηλικία τους.

Στεφανί Πετρίδου: Ποια χαρακτηριστικά, πιστεύε-
τε, ότι απαντώνται σε έναν ολοκληρωμένο 
άνθρωπο και σωστό πολίτη; Τα μαθήματα που 
διδάσκετε βελτιώνουν την πολιτική υπόσταση ενός 
ανθρώπου και βοηθούν στην επίτευξη του στόχου, 
που δεν είναι άλλος από την ολοκλήρωσή του 
μέσα στην κοινωνία;
Αλέξης Αλεξίου: Ο στόχος του σχολείου πρέπει 
να είναι η ολοκλήρωση του μαθητή και όλα τα 
μαθήματα σε αυτό πρέπει να συμβάλλουν. Η 
Λογοτεχνία, όπως είπαμε, στο άνοιγμα του 
μυαλού, στη γνώση του κόσμου μέσα από πολλές 
οπτικές. Τα Μαθηματικά, στο να καλλιεργούν την 
κριτική σκέψη και την προσπάθεια να λύσεις ένα 
πρόβλημα και με άλλους τρόπους. Η Φυσική στο 
να βρίσκεις τη λύση και το αποτέλεσμα με τη 
λογική. Όταν το σχολείο επιτελεί τον ρόλο του, 
καταφέρνει να ολοκληρώσει έναν άνθρωπο και 
να πλάσει την πολιτική του υπόσταση. Ένας καλός 
πολίτης πρέπει οπωσδήποτε να έχει ενδιαφέρον 
για τα κοινά, να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως 
ενεργό και υπεύθυνο μέλος ενός συνόλου, όχι ως 
ένα παθητικό άτομο. Ο πολίτης πρέπει να έχει 
αγάπη για τους άλλους –είναι το βασικό του 
χαρακτηριστικό– και, οπωσδήποτε, χρειάζεται η 
γνώση των άλλων. Ο πολίτης πρέπει να είναι 
ανοιχτός  στους άλλους. 

Στεφανί Πετρίδου: Σας ευχαριστώ πολύ για τον 
χρόνο σας.
Αλέξης Αλεξίου: Κι εγώ σε ευχαριστώ.
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Στεφανί Πετρίδου - Αλέξης Αλεξίου 

Στεφανί Πετρίδου: Πώς καταλήξατε στην επιλογή 
των σπουδών σας και του επαγγέλματός σας, ως 
καθηγητή; Υπήρχε κάποιο πρότυπο που σας επηρέ-
ασε; 
Αλέξης Αλεξίου: Όταν ήμουν στο Γυμνάσιο, 
αγαπούσα όλα τα μαθήματα. Ήθελα, στην τρίτη 
Γυμνασίου, να ασχοληθώ με τη φύση και να γίνω 
οικολόγος, επειδή ήμουν φυσιολάτρης. Αλλά 
μετά, όταν μπήκα στο Λύκειο, κατάλαβα ότι για να 
γίνεις οικολόγος, έπρεπε να είσαι πολύ καλός στη 
Φυσική και τα Μαθηματικά, τα οποία στο Λύκειο 
δυσκόλεψαν πάρα πολύ. ∆εν ήταν για εμένα... 
Αγαπούσα και τη Λογοτεχνία. Έτσι, αποφάσισα 
στην πρώτη Λυκείου, που είχα έναν πολύ καλό 
φιλόλογο, τον Σταύρο Μωραΐτη, να γίνω φιλόλο-
γος. Μου άρεσαν ως μαθήματα η Λογοτεχνία, η 
Γλώσσα, τα Αρχαία Ελληνικά… Είπα: «Θα γίνω 
φιλόλογος και συγκεκριμένα της Νεοελληνικής 
ειδίκευσης». Αυτήν την απόφαση την κράτησα μέχρι 
την τρίτη Λυκείου. Στην τρίτη Λυκείου, στο 14ο 
Λύκειο, είχαμε έναν εξαίρετο καθηγητή, τον Ηλία 
Κουρτεσίδη, με τον οποίο κάναμε τα Αρχαία Ελλη-
νικά, τα Λατινικά, την Έκθεση και τη Νεοελληνική 
Λογοτεχνία. Με τον κύριο Κουρτεσίδη άλλαξα την 
απόφασή μου: Φιλόλογος της κλασικής ειδίκευ-
σης! Όλη η οικογένειά μου ήταν υπέρ της Νομικής. 
Ο πατέρας μου ήταν δικαστής. Έλεγαν μάλιστα: 
«Τέτοιος καλός μαθητής… Νομική να πας!» Αλλά 
εγώ ήμουν ερωτευμένος με τη Φιλολογία. Η 
Νομική μού φαινόταν σαν κάποια που μου την 
προξένευαν, που είχε μεγάλη προίκα. Στα δεκαο-
χτώ σου χρόνια, όμως, αποφασίζεις με βάση την 
καρδιά σου. Ήταν ένας έρωτας που κατέληξε σε 
γάμο. 

Στεφανί Πετρίδου: Τι πιστεύετε ότι προσφέρουν 
στους μαθητές σας τα μαθήματα που διδάσκετε;
Αλέξης Αλεξίου: Ό,τι μπορεί να προσφέρει η 
Γλώσσα, η Λογοτεχνία και η Ιστορία: ακόνισμα του 
μυαλού, να ανοίξει το μάτι και το μυαλό των μαθη-
τών, να δουν πώς είναι ο άνθρωπος σε κατάσταση, 
για παράδειγμα, πολέμου. Κανείς μας δεν ξέρει 
πώς είναι ο άνθρωπος σε κατάσταση πολέμου, 
κανένας μας δεν έζησε, και μακάρι να μην το 
ζήσει. Μέσα από τη Λογοτεχνία βλέπεις πόσα 

πολλά πράγματα μπορεί να γίνει ο άνθρωπος, 
πόσες πολλές διαφορετικές καταστάσεις μπορεί 
να ζήσει. Καταλαβαίνεις πως η γλώσσα είναι ένας 
δρόμος, όχι μόνο επικοινωνίας, αλλά και έκφρα-
σης του εαυτού σου. Συνειδητοποιείς τι δυνατότη-
τες σου δίνει η γλώσσα. Ή αντιλαμβάνεσαι πως η 
Ιστορία, ως μια δομή του πολιτισμού, μπορεί να 
επαναληφθεί. Γι’ αυτό όποιος γνωρίζει καλά την 
Ιστορία, μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει ή να το 
αποφύγει. Βεβαίως, η Λογοτεχνία περιέχει και κάτι 
άλλο, την ψυχαγωγία. Μπορείς να χαρείς αυτό 
που μελετάς, όχι μόνο να αποκομίσεις γνώσεις.

Στεφανί Πετρίδου: Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να 
βελτιωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να 
αναδεικνύει τα ταλέντα και τη διαφορετικότητα των 
μαθητών;
Αλέξης Αλεξίου: Πρέπει να γίνουν πολλά πράγ-
ματα. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να αλλάξουν ριζικά οι 
εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών στο 
Πανεπιστήμιο, γιατί όλο το εκπαιδευτικό σύστημα 
προς τα εκεί πηγαίνει. Αν αλλάξουν οι εξετάσεις, 
θα αλλάξουν και άλλα πράγματα. Αλλά στο 
Γυμνάσιο, νομίζω δε χρειαζόμαστε πολλές αλλα-
γές σε σχέση με τις αλλαγές που χρειάζεται το 

Νατάσα Αγραφιώτη - Ευλαμπία Τσιρέλη

Νατάσα Αγραφιώτη: Θα ήθελα να σας ρωτήσω 
κάποια πράγματα για εσάς. Τι κάνετε τον 
ελεύθερό σας χρόνο; Τι σας αρέσει να κάνετε;
Ευλαμπία Τσιρέλη: Στον ελεύθερό μου χρόνο 
διαβάζω πολύ λογοτεχνία, γιατί και μου αρέσει 
αλλά είμαι και συγγραφέας. Οπότε γράφω 
κιόλας. Άρα διαβάζω και γράφω. Πάω 
γυμναστήριο, ακούω πολλή μουσική και πηγαίνω 
για περπάτημα. 

Νατάσα Αγραφιώτη: Σας αρέσει το επάγγελμά 
σας να διδάσκετε σε παιδιά στο σχολείο;
Ευλαμπία Τσιρέλη: Μου αρέσει πάρα πολύ. Από 
το 2014 διδάσκω σε ενήλικες και από πέρυσι 
διδάσκω και σε σχολείο. Είναι μια υπέροχη 
εμπειρία. Επίσης, θεωρώ ότι δεν είναι επάγγελμα 
η διδασκαλία. Είναι τρόπος ζωής.

Νατάσα Αγραφιώτη: Σας άρεσε εξ αρχής η 
Θεολογία; ∆ηλαδή θέλατε να περάσετε σε αυτή τη 
σχολή εξ αρχής;
Ευλαμπία Τσιρέλη: ∆εν ήταν στις τρεις πρώτες 
μου επιλογές, αλλά ήταν στις δέκα πρώτες 
επιλογές στο μηχανογραφικό μου. Τότε, θυμάμαι, 
είχα δηλώσει μόνο σχολές της Θεσσαλονίκης, 
γιατί ήθελα μόνο στη Θεσσαλονίκη να ζήσω σα 
φοιτήτρια. Όμως πέρασα και την ευχαριστήθηκα τη 
σχολή μου, γιατί ήταν μια σχολή με πάρα πολλά 
διαφορετικά μαθήματα. Κι εγώ είχα πάντα μια 
αγάπη προς το παρελθόν, την αρχαιολογία, τις 
θρησκείες της Ανατολής, της Μεσοποταμίας, τον 
Εβραϊκό πολιτισμό. Έτσι, ήταν μια σχολή που την 
ευχαριστήθηκα και, αν επέλεγα ξανά, πάλι θα 
επέλεγα τη Θεολογία.

Νατάσα Αγραφιώτη: ∆εν θα επιλέγατε δηλαδή 
κάτι διαφορετικό;
Ευλαμπία Τσιρέλη: Όχι. Σε καμία περίπτωση.

Νατάσα Αγραφιώτη: Θα ήθελα να σας ρωτήσω 
σχετικά με τη συγγραφή βιβλίων και τα μαθήματα 
που κάνετε σε ενήλικες: Είναι εύκολο να διδάσκετε 
σε συνομήλικούς σας ή σε μεγαλύτερους από 
σας;
Ευλαμπία Τσιρέλη: ∆εν είναι καθόλου εύκολο 
γενικά, καθώς, στη διδασκαλία των ενηλίκων, θα 
πρέπει ένας δάσκαλος να προσαρμόζεται πάρα 
πολύ στον καθένα. Ο ενήλικας, πλέον, έχει 
κάποιες απαιτήσεις, έχει μια προσωπικότητα 
έντονη, είναι πιο απαιτητικός ως προς τον 
δάσκαλο, απαιτεί μια πιο εξατομικευμένη 
προσέγγιση, να εξηγήσεις στον καθένα με τέτοιον 
τρόπο που να μπορεί να το καταλάβει. Επίσης, στην 
προκείμενη περίπτωση της διδασκαλίας της 
δημιουργικής γραφής, έχουμε να κάνουμε με κάτι 
πολύ προσωπικό και ατομικό, τη συγγραφική 
έκφραση, δηλαδή. Ο καθένας εκφράζεται 
διαφορετικά. Οπότε θα πρέπει να ξέρω τον κάθε 
μαθητή μου ξεχωριστά, να ξέρω τι μπορεί να κάνει, 

μέχρι πού μπορεί να φτάσει και να τον καθοδηγώ 
ανάλογα. Υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία με 
τους πολύ μεγαλύτερους από εμένα μαθητές μου. 
∆υσκολεύονται πολλές φορές να έχουν μια 
δασκάλα μικρότερης ηλικίας... Αλλά αυτό 
γρήγορα αλλάζει με τον καιρό, και με βλέπουν σα 
δασκάλα μονάχα και όχι απλά σαν κάποια 
μικρότερη.

Νατάσα Αγραφιώτη: Πιστεύετε ότι αυτά που λέτε 
στους ενήλικες, κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους;
Ευλαμπία Τσιρέλη: Επειδή ένας ενήλικας έρχεται 
να μάθει κάτι, δηλαδή αποφασίζει ότι θέλει να 
κάνει κάτι συγκεκριμένο, έρχεται με κάποιο στόχο, 
πολύ αποφασισμένος και συγκεντρωμένος σε 
αυτό που κάνει, είναι καθαρή επιλογή του δηλαδή. 
Στο σχολείο καμιά φορά βαριέστε: «Αχ, να μην 
ήμουν στο σχολείο, να μην είχα σχολείο…» κ.λπ. 
Ο ενήλικος όμως δε θα το πει αυτό, διότι 
πληρώνει και έρχεται να μάθει, να πάρει μία 
συγκεκριμένη γνώση, την οποία θα αγοράσει στην 
ουσία από εμένα που θα τον εκπαιδεύσω. Οπότε 
ναι, είναι αρκετά συγκεντρωμένοι σε αυτό που 
κάνουν και δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά 
όταν βλέπουν άμεσα αποτελέσματα. 

Νατάσα Αγραφιώτη: Και στα παιδιά αντίστοιχα 
στο σχολείο; Τα μαθήματα πιστεύετε ότι τους 
ενδιαφέρουν;
Ευλαμπία Τσιρέλη: Κάποια μαθήματα σας 
ενδιαφέρουν περισσότερο και κάποια λιγότερο. 
Συνήθως έχει να κάνει με τον τρόπο προσέγγισης. 
Τον τρόπο που διδάσκεστε και τον τρόπο που έχετε 
συνηθίσει να αντιμετωπίζετε το μάθημα. Είναι 
λογικό βέβαια να μην σας ενδιαφέρουν όλα. 
Κάνετε τόσα πολλά… Φαντάσου τώρα ότι ο 
ενήλικος έρχεται στη δημιουργική γραφή, για να 
κάνει ένα μόνο μάθημα. Εδώ πρέπει να κάνετε 
αναγκαστικά κάποια μαθήματα που σας αρέσουν, 
κάποια μαθήματα που δε σας αρέσουν, και να 
βρείτε μία ισορροπία. Όλα τα μαθήματα έχουν να 
σας δώσουν σημαντικά εφόδια. Ακόμα και όταν 
δε σας αρέσει κάτι, πρέπει να το αποδεχτείτε, να 
το δουλέψετε, να το διαβάσετε, να το 
αποστηθίσετε, να παράξετε λόγο, να γράψετε 
διαγώνισμα, να κάνετε εργασίες. Θέλει πολύ κόπο 
και κούραση, ομολογουμένως, όμως έχετε 
φρέσκο, ξεκούραστο μυαλό.

Νατάσα Αγραφιώτη: Εσάς γιατί σας αρέσει να 
γράφετε βιβλία;
Ευλαμπία Τσιρέλη: Εγώ από μικρή έλεγα ιστορίες. 
Μεγάλωσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον με 
έντονο το στοιχείο της αφήγησης. Κάποια στιγμή, 
όταν ήμουν σαν εσάς, ίσως και λίγο μικρότερη, 
άρχισα να τις γράφω. Ανακάλυψα ότι μπορώ με τη 
φαντασία μου να φτιάχνω πολύ ωραίες ιστορίες, 
που συνάρπαζαν τον κόσμο που τις διάβαζε. Έτσι, 
σιγά σιγά το δούλεψα, το εξέλιξα, διάβασα και 
αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι τόσο η συγγραφή όσο 
και η διδασκαλία είναι τρόπος ζωής. Για μένα είναι 

Λύκειο. Στο Λύκειο δε διδάσκονται τα Καλλιτεχνι-
κά, και διδάσκονται ελάχιστα η Μουσική και τα 
Εικαστικά, που είναι σημαντικά μαθήματα. Το σχο-
λείο οφείλει να αρχίζει από το πρώτο πρωινό 
κουδούνι και να τελειώνει στο τελευταίο μεσημε-
ριανό. Το απόγευμα οι μαθητές πρέπει να έχουν 
τον χρόνο να αναπτύξουν δεξιότητες, κλίσεις, να 
χαρούν την ηλικία τους.

Στεφανί Πετρίδου: Ποια χαρακτηριστικά, πιστεύε-
τε, ότι απαντώνται σε έναν ολοκληρωμένο 
άνθρωπο και σωστό πολίτη; Τα μαθήματα που 
διδάσκετε βελτιώνουν την πολιτική υπόσταση ενός 
ανθρώπου και βοηθούν στην επίτευξη του στόχου, 
που δεν είναι άλλος από την ολοκλήρωσή του 
μέσα στην κοινωνία;
Αλέξης Αλεξίου: Ο στόχος του σχολείου πρέπει 
να είναι η ολοκλήρωση του μαθητή και όλα τα 
μαθήματα σε αυτό πρέπει να συμβάλλουν. Η 
Λογοτεχνία, όπως είπαμε, στο άνοιγμα του 
μυαλού, στη γνώση του κόσμου μέσα από πολλές 
οπτικές. Τα Μαθηματικά, στο να καλλιεργούν την 
κριτική σκέψη και την προσπάθεια να λύσεις ένα 
πρόβλημα και με άλλους τρόπους. Η Φυσική στο 
να βρίσκεις τη λύση και το αποτέλεσμα με τη 
λογική. Όταν το σχολείο επιτελεί τον ρόλο του, 
καταφέρνει να ολοκληρώσει έναν άνθρωπο και 
να πλάσει την πολιτική του υπόσταση. Ένας καλός 
πολίτης πρέπει οπωσδήποτε να έχει ενδιαφέρον 
για τα κοινά, να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως 
ενεργό και υπεύθυνο μέλος ενός συνόλου, όχι ως 
ένα παθητικό άτομο. Ο πολίτης πρέπει να έχει 
αγάπη για τους άλλους –είναι το βασικό του 
χαρακτηριστικό– και, οπωσδήποτε, χρειάζεται η 
γνώση των άλλων. Ο πολίτης πρέπει να είναι 
ανοιχτός  στους άλλους. 

Στεφανί Πετρίδου: Σας ευχαριστώ πολύ για τον 
χρόνο σας.
Αλέξης Αλεξίου: Κι εγώ σε ευχαριστώ.

η ζωή μου όλη και δεν είναι απλά επαγγέλματα. 
Εκφράζομαι, μαθαίνω κι εγώ, εξελίσσομαι σαν 
άνθρωπος.

Νατάσα Αγραφιώτη: Μας είχατε πει ότι το 
αγαπημένο σας είδος βιβλίων είναι η 
επιστημονική φαντασία.
Ευλαμπία Τσιρέλη: Είναι η φαντασία γενικά, και 
ιδιαίτερα η επιστημονική φαντασία, ναι, γιατί 
μιλάει κυρίως για τον άνθρωπο και τι είναι ικανός 
να κάνει. Πόσο καλή μπορεί να είναι η 
ανθρωπότητα, αλλά και πόσο κακιά και 
αυτοκαταστροφική μπορεί να γίνει. Οπότε, μου 
αρέσει να μελετάω πράγματα που έχουν να 
κάνουν με τις δυνατότητες, την ηθική και τη 
συμπεριφορά του ανθρώπου μέσα στην ιστορία, 
στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Μου 
αρέσουν τα βιβλία, δηλαδή, που έχουν τροφή για 
σκέψη και προβληματισμούς, ακόμα κι όταν έχουν 
το στοιχείο του φανταστικού. Εξάλλου, η 
επιστημονική φαντασία έχει και πολλά βιβλικά 
χαρακτηριστικά.

Νατάσα Αγραφιώτη: Μπορείτε να μας πείτε ένα 
από τα αγαπημένα σας βιβλία;
Ευλαμπία Τσιρέλη: Αν και έχει πλέον πολλά 
χρόνια που το διάβασα, θα σου πω πως «Ο 
άρχοντας των δαχτυλιδιών» του Τόλκιν είναι ένα 
βιβλίο που με καθοδήγησε πολύ ουσιαστικά στη 
ζωή μου. Ήταν δηλαδή ωφέλιμο, εκτός από 
συναρπαστικό ως ανάγνωσμα. ∆ιότι, μέσα από τη 
φαντασία και την περιπέτεια διδάχτηκα πόσο 
σημαντικό είναι να μένεις πιστός στα όνειρά σου, 
να μην τα παρατάς ποτέ και να εμπιστεύεσαι τους 
φίλους σου. ∆ηλαδή, ότι μαζί με αυτούς που σε 
αγαπούν, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα.

Νατάσα Αγραφιώτη: Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευλαμπία Τσιρέλη: Κι εγώ. Καλή συνέχεια. 
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Νατάσα Αγραφιώτη: Θα ήθελα να σας ρωτήσω 
κάποια πράγματα για εσάς. Τι κάνετε τον 
ελεύθερό σας χρόνο; Τι σας αρέσει να κάνετε;
Ευλαμπία Τσιρέλη: Στον ελεύθερό μου χρόνο 
διαβάζω πολύ λογοτεχνία, γιατί και μου αρέσει 
αλλά είμαι και συγγραφέας. Οπότε γράφω 
κιόλας. Άρα διαβάζω και γράφω. Πάω 
γυμναστήριο, ακούω πολλή μουσική και πηγαίνω 
για περπάτημα. 

Νατάσα Αγραφιώτη: Σας αρέσει το επάγγελμά 
σας να διδάσκετε σε παιδιά στο σχολείο;
Ευλαμπία Τσιρέλη: Μου αρέσει πάρα πολύ. Από 
το 2014 διδάσκω σε ενήλικες και από πέρυσι 
διδάσκω και σε σχολείο. Είναι μια υπέροχη 
εμπειρία. Επίσης, θεωρώ ότι δεν είναι επάγγελμα 
η διδασκαλία. Είναι τρόπος ζωής.

Νατάσα Αγραφιώτη: Σας άρεσε εξ αρχής η 
Θεολογία; ∆ηλαδή θέλατε να περάσετε σε αυτή τη 
σχολή εξ αρχής;
Ευλαμπία Τσιρέλη: ∆εν ήταν στις τρεις πρώτες 
μου επιλογές, αλλά ήταν στις δέκα πρώτες 
επιλογές στο μηχανογραφικό μου. Τότε, θυμάμαι, 
είχα δηλώσει μόνο σχολές της Θεσσαλονίκης, 
γιατί ήθελα μόνο στη Θεσσαλονίκη να ζήσω σα 
φοιτήτρια. Όμως πέρασα και την ευχαριστήθηκα τη 
σχολή μου, γιατί ήταν μια σχολή με πάρα πολλά 
διαφορετικά μαθήματα. Κι εγώ είχα πάντα μια 
αγάπη προς το παρελθόν, την αρχαιολογία, τις 
θρησκείες της Ανατολής, της Μεσοποταμίας, τον 
Εβραϊκό πολιτισμό. Έτσι, ήταν μια σχολή που την 
ευχαριστήθηκα και, αν επέλεγα ξανά, πάλι θα 
επέλεγα τη Θεολογία.

Νατάσα Αγραφιώτη: ∆εν θα επιλέγατε δηλαδή 
κάτι διαφορετικό;
Ευλαμπία Τσιρέλη: Όχι. Σε καμία περίπτωση.

Νατάσα Αγραφιώτη: Θα ήθελα να σας ρωτήσω 
σχετικά με τη συγγραφή βιβλίων και τα μαθήματα 
που κάνετε σε ενήλικες: Είναι εύκολο να διδάσκετε 
σε συνομήλικούς σας ή σε μεγαλύτερους από 
σας;
Ευλαμπία Τσιρέλη: ∆εν είναι καθόλου εύκολο 
γενικά, καθώς, στη διδασκαλία των ενηλίκων, θα 
πρέπει ένας δάσκαλος να προσαρμόζεται πάρα 
πολύ στον καθένα. Ο ενήλικας, πλέον, έχει 
κάποιες απαιτήσεις, έχει μια προσωπικότητα 
έντονη, είναι πιο απαιτητικός ως προς τον 
δάσκαλο, απαιτεί μια πιο εξατομικευμένη 
προσέγγιση, να εξηγήσεις στον καθένα με τέτοιον 
τρόπο που να μπορεί να το καταλάβει. Επίσης, στην 
προκείμενη περίπτωση της διδασκαλίας της 
δημιουργικής γραφής, έχουμε να κάνουμε με κάτι 
πολύ προσωπικό και ατομικό, τη συγγραφική 
έκφραση, δηλαδή. Ο καθένας εκφράζεται 
διαφορετικά. Οπότε θα πρέπει να ξέρω τον κάθε 
μαθητή μου ξεχωριστά, να ξέρω τι μπορεί να κάνει, 

μέχρι πού μπορεί να φτάσει και να τον καθοδηγώ 
ανάλογα. Υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία με 
τους πολύ μεγαλύτερους από εμένα μαθητές μου. 
∆υσκολεύονται πολλές φορές να έχουν μια 
δασκάλα μικρότερης ηλικίας... Αλλά αυτό 
γρήγορα αλλάζει με τον καιρό, και με βλέπουν σα 
δασκάλα μονάχα και όχι απλά σαν κάποια 
μικρότερη.

Νατάσα Αγραφιώτη: Πιστεύετε ότι αυτά που λέτε 
στους ενήλικες, κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους;
Ευλαμπία Τσιρέλη: Επειδή ένας ενήλικας έρχεται 
να μάθει κάτι, δηλαδή αποφασίζει ότι θέλει να 
κάνει κάτι συγκεκριμένο, έρχεται με κάποιο στόχο, 
πολύ αποφασισμένος και συγκεντρωμένος σε 
αυτό που κάνει, είναι καθαρή επιλογή του δηλαδή. 
Στο σχολείο καμιά φορά βαριέστε: «Αχ, να μην 
ήμουν στο σχολείο, να μην είχα σχολείο…» κ.λπ. 
Ο ενήλικος όμως δε θα το πει αυτό, διότι 
πληρώνει και έρχεται να μάθει, να πάρει μία 
συγκεκριμένη γνώση, την οποία θα αγοράσει στην 
ουσία από εμένα που θα τον εκπαιδεύσω. Οπότε 
ναι, είναι αρκετά συγκεντρωμένοι σε αυτό που 
κάνουν και δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά 
όταν βλέπουν άμεσα αποτελέσματα. 

Νατάσα Αγραφιώτη: Και στα παιδιά αντίστοιχα 
στο σχολείο; Τα μαθήματα πιστεύετε ότι τους 
ενδιαφέρουν;
Ευλαμπία Τσιρέλη: Κάποια μαθήματα σας 
ενδιαφέρουν περισσότερο και κάποια λιγότερο. 
Συνήθως έχει να κάνει με τον τρόπο προσέγγισης. 
Τον τρόπο που διδάσκεστε και τον τρόπο που έχετε 
συνηθίσει να αντιμετωπίζετε το μάθημα. Είναι 
λογικό βέβαια να μην σας ενδιαφέρουν όλα. 
Κάνετε τόσα πολλά… Φαντάσου τώρα ότι ο 
ενήλικος έρχεται στη δημιουργική γραφή, για να 
κάνει ένα μόνο μάθημα. Εδώ πρέπει να κάνετε 
αναγκαστικά κάποια μαθήματα που σας αρέσουν, 
κάποια μαθήματα που δε σας αρέσουν, και να 
βρείτε μία ισορροπία. Όλα τα μαθήματα έχουν να 
σας δώσουν σημαντικά εφόδια. Ακόμα και όταν 
δε σας αρέσει κάτι, πρέπει να το αποδεχτείτε, να 
το δουλέψετε, να το διαβάσετε, να το 
αποστηθίσετε, να παράξετε λόγο, να γράψετε 
διαγώνισμα, να κάνετε εργασίες. Θέλει πολύ κόπο 
και κούραση, ομολογουμένως, όμως έχετε 
φρέσκο, ξεκούραστο μυαλό.

Νατάσα Αγραφιώτη: Εσάς γιατί σας αρέσει να 
γράφετε βιβλία;
Ευλαμπία Τσιρέλη: Εγώ από μικρή έλεγα ιστορίες. 
Μεγάλωσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον με 
έντονο το στοιχείο της αφήγησης. Κάποια στιγμή, 
όταν ήμουν σαν εσάς, ίσως και λίγο μικρότερη, 
άρχισα να τις γράφω. Ανακάλυψα ότι μπορώ με τη 
φαντασία μου να φτιάχνω πολύ ωραίες ιστορίες, 
που συνάρπαζαν τον κόσμο που τις διάβαζε. Έτσι, 
σιγά σιγά το δούλεψα, το εξέλιξα, διάβασα και 
αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι τόσο η συγγραφή όσο 
και η διδασκαλία είναι τρόπος ζωής. Για μένα είναι 

η ζωή μου όλη και δεν είναι απλά επαγγέλματα. 
Εκφράζομαι, μαθαίνω κι εγώ, εξελίσσομαι σαν 
άνθρωπος.

Νατάσα Αγραφιώτη: Μας είχατε πει ότι το 
αγαπημένο σας είδος βιβλίων είναι η 
επιστημονική φαντασία.
Ευλαμπία Τσιρέλη: Είναι η φαντασία γενικά, και 
ιδιαίτερα η επιστημονική φαντασία, ναι, γιατί 
μιλάει κυρίως για τον άνθρωπο και τι είναι ικανός 
να κάνει. Πόσο καλή μπορεί να είναι η 
ανθρωπότητα, αλλά και πόσο κακιά και 
αυτοκαταστροφική μπορεί να γίνει. Οπότε, μου 
αρέσει να μελετάω πράγματα που έχουν να 
κάνουν με τις δυνατότητες, την ηθική και τη 
συμπεριφορά του ανθρώπου μέσα στην ιστορία, 
στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Μου 
αρέσουν τα βιβλία, δηλαδή, που έχουν τροφή για 
σκέψη και προβληματισμούς, ακόμα κι όταν έχουν 
το στοιχείο του φανταστικού. Εξάλλου, η 
επιστημονική φαντασία έχει και πολλά βιβλικά 
χαρακτηριστικά.

Νατάσα Αγραφιώτη: Μπορείτε να μας πείτε ένα 
από τα αγαπημένα σας βιβλία;
Ευλαμπία Τσιρέλη: Αν και έχει πλέον πολλά 
χρόνια που το διάβασα, θα σου πω πως «Ο 
άρχοντας των δαχτυλιδιών» του Τόλκιν είναι ένα 
βιβλίο που με καθοδήγησε πολύ ουσιαστικά στη 
ζωή μου. Ήταν δηλαδή ωφέλιμο, εκτός από 
συναρπαστικό ως ανάγνωσμα. ∆ιότι, μέσα από τη 
φαντασία και την περιπέτεια διδάχτηκα πόσο 
σημαντικό είναι να μένεις πιστός στα όνειρά σου, 
να μην τα παρατάς ποτέ και να εμπιστεύεσαι τους 
φίλους σου. ∆ηλαδή, ότι μαζί με αυτούς που σε 
αγαπούν, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα.

Νατάσα Αγραφιώτη: Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευλαμπία Τσιρέλη: Κι εγώ. Καλή συνέχεια. 
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Κωνσταντίνος Τρικούκης - Βασίλης 
Τεμπερεκίδης

Κωνσταντίνος Τρικούκης: Γεια σας κύριε 
Τεμπερεκίδη! Στο Εργαστήριο ∆ημοσιογραφίας 
της Ζώνης Πολιτισμού αποφασίσαμε να πάρουμε 
όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές μια 
ενδιαφέρουσα συνέντευξη από έναν καθηγητή 
μας, έτσι ώστε να μάθουμε περισσότερα για 
αυτόν. Εγώ διάλεξα εσάς, τον καθηγητή Φυσικής 
του Αρσακείου Γυμνάσιου Θεσσαλονίκης. Στη 
συνέντευξη αυτή θα σας υποβάλω τέσσερις απλές 
ερωτήσεις. Είσαστε έτοιμος να απαντήσετε;
Βασίλης Τεμπερεκίδης: Ναι, φυσικά. 

Κωνσταντίνος Τρικούκης: Λοιπόν, αρχικά θα 
ήθελα να σας ρωτήσω: Τί ήταν αυτό που σας έκανε 
να διαλέξετε τη Φυσική ως…
Βασίλης Τεμπερεκίδης: Επιστήμη;

Κωνσταντίνος Τρικούκης: Ακριβώς.
Βασίλης Τεμπερεκίδης: ∆ύο βασικοί λόγοι. Ένας 
καθηγητής Φυσικής που είχα στην πρώτη Λυκείου, 
όταν ήμουν 16 χρονών, ο όποιος με είχε 
γοητεύσει με τη διδασκαλία του.

Κωνσταντίνος Τρικούκης:  Μάλιστα, ποιος ήταν ο 
δεύτερος λόγος;
Βασίλης Τεμπερεκίδης: Εκείνη ακριβώς τη 
χρονική περίοδο διάβασα ένα βιβλίο, που είχε 
σχέση με το σύμπαν, αστρονομικού 
ενδιαφέροντος, του οποίου ο τίτλος είναι: «Η 
ελαφρότητα της βαρύτητας». Συγγραφέας του 
βιβλίου είναι ο Jayant Narlikar, καθηγητής, τότε, 
στο Πανεπιστήμιο της Βομβάης. Πολλές φορές 
προσπάθησα να γυρίσω πίσω στον χρόνο και να 
δω τι ήταν αυτό που με έκανε να επιλέξω τη 
Φυσική…

Κωνσταντίνος Τρικούκης: Άρα αυτοί είναι οι δυο 
λόγοι;
Βασίλης Τεμπερεκίδης: Πιστεύω ναι· ο κύριος 
Λιβάρδας, ο καθηγητής μου, και αυτό το βιβλίο.

Κωνσταντίνος Τρικούκης: Άραγε, είχατε ποτέ 
σας σκεφθεί κάποια άλλη επιλογή εκτός από τη 
Φυσική;
Βασίλης Τεμπερεκίδης: Είχα και εναλλακτικές 
επιλογές οι οποίες ήταν χαμηλότερες, κάτω 
δηλαδή από τη Φυσική σε μόρια, αλλά η πρώτη 
επιλογή μου ήταν η Φυσική, την οποία και 
σπούδασα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης.

Κωνσταντίνος Τρικούκης: Θα μπορούσατε να 
αναφέρετε μία από τις εναλλακτικές επιλογές 
σας;
Βασίλης Τεμπερεκίδης: Ήταν αυτές οι οποίες 
χρειαζόντουσαν λιγότερα μόρια για να περάσεις, 
έτσι ώστε –άμα δεν περνούσα στο Φυσικό– να 
μπω εκεί, για να πάρω πάσο και να ξαναδώσω. 

Μια από αυτές, θυμάμαι, ήταν το Μαθηματικό. 

Κωνσταντίνος Τρικούκης: Υπάρχει κάποιος 
φυσικός επιστήμονας που θαυμάζετε ή βλέπετε 
σαν είδωλο;
Βασίλης Τεμπερεκίδης: Είναι παρά πολλοί, άτομα 
του επιστημονικού μου χώρου, άνθρωποι που 
βοήθησαν όλοι με τον τρόπο τους. Το να 
απομονώσω κάποιον, Κώστα, νομίζω ότι δεν είναι 
σωστό. Πιστεύω πάντως πως σου έρχονται και 
εσένα ονόματα.

Κωνσταντίνος Τρικούκης: Όπως για παράδειγμα 
ο Αϊνστάιν; 
Βασίλης Τεμπερεκίδης: Ναι, ή ο Στήβεν Χόκινγκ 
που πέθανε προσφάτως. Όλοι αυτοί, οι 
θεμελιωτές της κβαντικής Φυσικής, δηλαδή οι: 
Μπορ, Χάιζενμπεργκ… Είναι παρά πολλά τα 
ονόματα.

Κωνσταντίνος Τρικούκης: Τέλος, πιστεύετε πως 
τα παιδιά ενδιαφέρονται στο μάθημα της Φυσικής 
γενικότερα; 
Βασίλης Τεμπερεκίδης: Νομίζω ότι 
ενδιαφέρονται. ∆ε θα έλεγα όλο το τμήμα, γιατί 
είναι λογικό να μην υπάρχει στα ενδιαφέροντα 
όλων των παιδιών το μάθημα της Φυσικής. 
Νομίζω, όμως, ότι δείχνει ενδιαφέρον ένα πολύ 
μεγάλο ποσοστό. Η Φυσική εξακολουθεί και 
γοητεύει. Αυτό το ποσοστό δεν το έχω σκεφτεί, 
ίσως περίπου τα τρία πέμπτα ενός τμήματος; Κάπου 
εκεί…

Κωνσταντίνος Τρικούκης: Μάλιστα, αυτές ήταν 
όλες οι ερωτήσεις κύριε Τεμπερεκίδη. Σας 
ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας!
Βασίλης Τεμπερεκίδης: Να είσαι καλά!
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Έκτορας Μεντεσίδης - Θοδωρής Σπανός

Έκτορας Μεντεσίδης: Καλωσορίζουμε σήμερα 
στον κύκλο συνεντεύξεων του περιοδικού μας τον 
καθηγητή Εικαστικών του Αρσακείου Γυμνασίου 
Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θεόδωρο Σπανό. 
Καλημέρα σας!
Θοδωρής Σπανός: Καλημέρα και από εμένα 
Έκτορα!

Έκτορας Μεντεσίδης: Πότε αποφασίσατε να 
δώσετε εξετάσεις στην Σχολή Καλών Τεχνών;
Θοδωρής Σπανός: Από πολύ μικρός άρχισα να 
ασχολούμαι με ότι αφορούσε την τέχνη. 
Γενικότερα μου άρεσε να κατασκευάζω πράγματα, 
να σχεδιάζω και να ζωγραφίζω.

Έκτορας Μεντεσίδης: Πιστεύετε ότι το μάθημα 
των Εικαστικών που διδάσκετε στο Σχολείο μας 
ενδιαφέρει τα παιδιά;
Θοδωρής Σπανός: Θέλω να το πιστεύω και το 
εύχομαι. Θεωρώ ότι αποκομίζουν κάποιο όφελος 
και για τώρα αλλά και για το μέλλον!

Έκτορας Μεντεσίδης: Αν δε διδάσκατε ως 
καθηγητής Εικαστικών στο Σχολείο μας, τι άλλο θα 
επιλέγατε να κάνετε;
Θοδωρής Σπανός: Θα συνέχιζα με αυτό που 
σπούδασα: να ζωγραφίζω, να ασχολούμαι με τη 
γλυπτική, να παρουσιάζω τη δουλειά μου σε 
εκθέσεις. Όλα αυτά που μου αρέσουν και με 
βοηθάνε να έχω και μια καλή ψυχολογία!

Έκτορας Μεντεσίδης: Είναι γεγονός ότι οι ώρες 
του μαθήματός σας προσφέρουν και σε μας, τους 
μαθητές, χαλάρωση και καλύτερη ψυχολογία! Σας 
ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό!
Θοδωρής Σπανός: Αυτό το ακούω με μεγάλη 
χαρά!

Έκτορας Μεντεσίδης: Θα θέλατε να δώσετε μία 
συμβουλή σε κάποιους μαθητές που θα ήθελαν να 
ακολουθήσουν το παράδειγμά σας;
Θοδωρής Σπανός: Νομίζω ότι για να γίνει 
κάποιος εικαστικός, πρέπει να το νιώσει βαθιά 
μέσα του... ∆εν μπορώ να του δώσω μια συμβουλή 
του τύπου «γίνε εικαστικός για να βρεις δουλειά» 
ή «γίνε εικαστικός για να διοριστείς». Αν κάποιος 
πραγματικά το θέλει πολύ, να το τολμήσει!

Έκτορας Μεντεσίδης: Τέλος, θα ήθελα να μου 
πείτε τη γνώμη σας για το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα. Πιστεύετε ότι χρειάζεται κάποια 
βελτίωση;
Θοδωρής Σπανός: Πάντα θα υπάρχει περιθώριο 
για βελτιώσεις. Εμείς οι καθηγητές να σας 
δείχνουμε τον δρόμο κι εσείς οι μαθητές να 
δείχνετε ενδιαφέρον και προθυμία να μας 
ακολουθείτε.

Έκτορας Μεντεσίδης: Θα ήθελα να σας 
ευχαριστήσω θερμά για αυτή την τόσο 
ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μου δώσατε.
Θοδωρής Σπανός: Κι εγώ σε ευχαριστώ Έκτορα.
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Το πνεύμα των 
Χριστουγέννων 

είναι αυτό που μας 
εμπνέει κάθε χρόνο 

με καλοσύνη,  αγάπη 
και χαρά. Ας φροντίζου-

με όλοι μας να μη μένει 
κανένας μόνος του τα 

Χριστούγεννα και να παίρνει 
την αγάπη που του αξίζει.

Νάσια Σπυροπούλου

Χριστούγεννα είναι η επανένωση της 
οικογένειας· όταν μαζεύονται όλοι, για 

να γιορτάσουν μαζί  αυτές τις άγιες μέρες. 
Νίκος Στυλιανού

Χριστούγεννα είναι τα δώρα που δίνουμε στους 
ανθρώπους που αγαπάμε και η χαρά που παίρνου-

με όταν βλέπουμε την έκπληξη να ζωγραφίζεται στο 
πρόσωπό τους.

Βασιλένα Θάνογλου 

Χριστούγεννα, το λέει και η λέξη, είναι η μέρα της γέννησης 
του Χριστού, ο οποίος γεννήθηκε σε μια ταπεινή φάτνη, παρ’ 

όλο που ήταν ο βασιλιάς του κόσμου. Και επέλεξε να γεννηθεί 
έτσι, ενώ ήταν ο Θεός, για να δείξει σε μας τους ανθρώπους να 

είμαστε ταπεινοί  και απλοί. Το νόημα των Χριστουγέννων ας είναι, 
όχι μόνο να χαιρόμαστε με την οικογένεια και τους φίλους μας, αλλά 

να σκεφτόμαστε και να βοηθάμε στην πράξη ανθρώπους που είναι 
άποροι, άστεγοι, μοναχικοί και  λυπημένοι.

Αλέξανδρος Παυλίδης

Τα Χριστούγεννα καθένας πρέπει να σκεφτεί τον συνάνθρωπο, να μοιραστεί 
αυτό που μπορεί, χωρίς να περιμένει ανταπόδοση. Είναι οι μέρες για το «μαζί» και 

το «κοντά», μέρες που η μοναξιά δεν έχει καμία θέση ανάμεσά τους. 
Αθανασία Μπαλάση

Χριστούγεννα είναι η χαρά τού να προσφέρεις. Να προσφέρεις υλικά αγαθά αλλά και 
αγαθά που δε μετριούνται, όπως την αγάπη. Χριστούγεννα είναι το λαμπερό αστέρι στην 

κορυφή του δέντρου, που φωτίζει και τις πιο μοναχικές ψυχές. Είναι τα  κάλαντα  που τραγου-
δούν τα παιδιά από πόρτα σε πόρτα. Χριστούγεννα είναι η ευτυχία.

Αλκμήνη Μπακαλιού

Χριστούγεννα είναι…
 

Mαθητές του ∆ημοτικού

Μικρο-
γράφημα
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Τα φετινά κάλαντα του Νεογρα-
φήματος θα μας “ψάλουν” οι 
παιδικές φωνές του Ρητορικού 
Ομίλου της Στ΄ ∆ημοτικού! Σε 
αυθόρμητο λόγο με θέμα 
«Χριστούγεννα είναι…» 
παρουσίασαν τα δικά τους 
προσωπικά Χριστούγεννα. 
Ευχαριστούμε θερμά τα 
παιδιά και τη δασκάλα 
τους, κυρία Ζωή Αθα-
νασέλη, για την προε-
τοιμασία των λόγων.    
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Είναι τα χριστουγεννιάτικα 
έθιμα που κάθε οικογένεια 

τηρεί. Το δικό μας είναι να 
διαβάζουμε το βράδυ ένα παρα-

μύθι κάτω από το δέντρο και 
κάποιες φορές να πέφτουν από τα 

κλαδιά του μικρά δωράκια.
Ελισάβετ Σαββίδου

Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή αγάπης, 
κυρίως όμως  είναι η  αγάπη εν δράσει. Η 

αγάπη είναι για τους περισσότερους από εμάς το 
κύριο νόημα των Χριστουγέννων. Την αγάπη αυτή 

την προσφέρουμε χαρίζοντας, για παράδειγμα, 
παιχνίδια και ρούχα σε ανθρώπους που τα έχουν 

ανάγκη. Βασική προϋπόθεση της προσφοράς είναι η 
θέληση και όχι ο εξαναγκασμός, γιατί όταν προσφέρεις 

πρέπει να το κάνεις με την καρδιά σου και όχι για να 
δείξεις γενναιόδωρος.

Βασίλης Χειλαδάκης

Κάθε χρόνο πηγαίνω και λέω τα κάλαντα στους συγγενείς μου, 
παίζοντας βιολί. Τα Χριστούγεννα είναι η προσμονή της γέννησης 

του Χριστού. Όταν λέω τη λέξη «Χριστούγεννα», μου έρχονται στο 
μυαλό επίσης οι μυρωδιές του εορταστικού τραπεζιού.

Αθηνά Κουρούδη 

Η οικογένεια μας καλεί στην αγκαλιά της να αφήσουμε στην άκρη σκοτού-
ρες, προβλήματα, άγχος και να αφεθούμε στην αγάπη των δικών μας 

ανθρώπων. Τα Χριστούγεννα το σκηνικό στο σπίτι ευνοεί ακόμη παραπάνω το 
δέσιμο της οικογένειας. Όλοι ερχόμαστε πιο κοντά συναισθηματικά και ξεχνά-

με έστω και για λίγο τα προβλήματά μας. 
 Άγγελος Κουτσός

Κάθε Χριστούγεννα οι αδελφές μου κι εγώ φτιάχνουμε χάρτινες χιονονιφάδες και 
στο τέλος τις πετάμε η μία στην άλλη. Στολίζουμε όλοι μαζί το χριστουγεννιάτικο 

δέντρο, ακούγοντας κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Κάθε χρόνο φτιάχνουμε και 
μπισκοτόσπιτα. Όταν πηγαίνουμε στις δραστηριότητές μας κάθε απόγευμα, μετράμε πόσα 

στολισμένα σπίτια βλέπουμε. Πολλοί έχουμε συγγενείς στο εξωτερικό και τα Χριστούγεννα 
συναντιόμαστε για να τα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Αυτό που κάνει τα Χριστούγεννα μοναδικά, 

είναι η αγάπη και οι καλές στιγμές με την οικογένειά μας.
Νικολέττα Παπαβασιλείου 



Ανδρέας Παπαστάθης: 
«Μου αρέσει η ζωντάνια της νομικής επιστήμης» 

του Γιώργου Αντωνίου (Β1),
της Αγάπης Βλάχου (Γ1),

της Κατερίνας Καλλιστρίδου (Β1),
του Γιώργου Καραγιάννη (Β1),

της Έλενας Καράταγλη (Β1)
και της Βίβιαν Πράττου (Γ3)

Σ’ αυτό το τεύχος φιλοξενούμε έναν απόφοιτο που 
συχνά-πυκνά δίνει το παρόν στα Αρσάκεια Θεσ-
σαλονίκης και βοηθά τον Ρητορικό Όμιλο με όλες 
του τις δυνάμεις. Θα δούμε τον Ανδρέα Παπαστά-
θη πολλά μεσημέρια Παρασκευής να συμβουλεύει 
τους μαθητές του Ομίλου και να τους μεταδίδει 
την πολύτιμη πείρα και τις γνώσεις του. Να συνο-
δεύει στους Ρητορικούς Αγώνες τους εκκολαπτό-
μενους ρήτορες των Αρσακείων, να τους ενθαρ-
ρύνει, να εξηγεί, να διορθώνει και να τους εμπνέει, 
όταν δεν ασκεί τα καθήκοντα του κριτή. Ο Ανδρέ-
ας αποφοίτησε από το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσ-
σαλονίκης το 2006 και από το Αρσάκειο Λύκειο 
Θεσσαλονίκης το 2009. Από το 2005 ήταν μέλος 
των Ρητορικών Ομίλων και στελέχωσε την Ομάδα 
του Αρσακείου Λυκείου, που τον Φεβρουάριο του 
2009 κατέκτησε την πρώτη πανελλήνια νίκη στους 
Αγώνες Επιχειρηματολογίας του Υπουργείου 
Παιδείας και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου 
∆ελφών. Πήρε το πτυχίο Νομικής από το ∆ημοκρί-
τειο Πανεπιστήμιο Θράκης με «Άριστα», και Μετα-
πτυχιακό ∆ίπλωμα από το Ε.Κ.Π.Α. με ειδίκευση 
στην Πολιτική ∆ικονομία και τη διαδικασία της 
διαιτησίας. Είναι υποψήφιος διδάκτορας Νομικής 
και παράλληλα, από το 2016, δικηγόρος Θεσσα-
λονίκης. Πρόσφατα κυκλοφόρησε η πρώτη νομική 
του μονογραφία.     

Νεογράφημα: Για ποιο λόγο επιλέξατε τη Νομική; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Μου άρεσε ως ιδέα η 
Νομική. ∆εν ήξερα ακριβώς πώς είναι, αλλά μου 
ασκούσε ένα ιδιαίτερο γόητρο η Σχολή με το 
κύρος της. Να προσθέσω πως μου άρεσε να μιλώ 
και πως κάποια ψυχολογικά τεστ επαγγελματικού 
προσανατολισμού, στα οποία είχα υποβληθεί, 
έδειχναν πως η καταλληλότερη, για μένα, επιλογή 
ήταν η Νομική.

Νεογράφημα: Τι ενδιαφέρον βρίσκετε στη Νομική; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Η Νομική, αν και ανήκει 

Παλαιο-
γράφημα

στις ανθρωπιστικές επιστήμες, απαιτεί θετικό 
τρόπο σκέψης: έχεις ένα πρόβλημα να επιλύσεις 
με δεδομένα και συνιστώσες. Στηρίζεται σε κανό-
νες δικαίου, αλλά η λύση δεν είναι δεδομένη. 
Πρέπει, με βάση τις γνώσεις σου, να πετύχεις αυτό 
που θέλουν ο νόμος και η δικαιοσύνη (που δεν 
ταυτίζονται πάντα). Μου κέντρισε το ενδιαφέρον η 
προσπάθεια να φτάσεις στο ζητούμενο αποτέλε-
σμα, ξεκινώντας από τις γνώσεις που σου παρέχει 
η Σχολή. Είναι μια ωραία διεργασία. Υπάρχουν, 
βεβαίως, και οι ηθικές αξίες που πρέπει να υπερα-
σπιστείς, αλλά και η αίσθηση εξέλιξης της νομικής 
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ιδρύσαμε μαζί με τον Γιάννη Σιδηρόπουλο, 
απόφοιτο του Αρσακείου του Ψυχικού, με τη 
βοήθεια του κυρίου ∆ημήτρη Μπαμπινιώτη, γιου 
του Προέδρου της Φ.Ε. και επίκουρου καθηγητή της 
Νομικής στην Κομοτηνή, και όσο μαθαίνω πηγαίνει 
ακόμη καλά. Περιορίζεται, όμως, η ρητορική στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στους διττούς λόγους και 
τα θέματα είναι περισσότερο “τεχνικά”: π.χ. για το 
δίκαιο του διαστήματος. Υπάρχουν, όμως, και 
οργανώσεις στα Αγγλικά, όπως τα M.U.N.

Νεογράφημα: Με ποιο αντικείμενο της Νομικής 
ασχολείστε; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Με το Αστικό και το Ιδιω-
τικό ∆ίκαιο. Αφορά στις σχέσεις που έχουμε 
μεταξύ μας ως ιδιώτες. Συγκεκριμένα, με την 
Πολιτική ∆ικονομία· πώς, δηλαδή, γίνεται μια δίκη. 
 
Νεογράφημα: Ποιο είναι το παρόν και το μέλλον 
της δικηγορίας στην Ελλάδα; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Η δικηγορία είναι δύσκο-
λη, εξαιτίας της πληθώρας των δικηγόρων. Έπειτα 
η “πίτα” είναι μικρή. Το πτυχίο της Νομικής, όμως, 
είναι δυνατό. Μπορείς να ασχοληθείς με πολλά 
άλλα πράγματα, πέρα από τη δικηγορία, έχοντας 
το πτυχίο της Νομικής. Πάντως η δικηγορία περνά 
κρίση. Πρέπει, νομίζω, να επιτευχθεί σωστή αντι-
στοιχία ανάμεσα στις θέσεις της Νομικής και τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας. Πάντως, δεν 
πρέπει να αποθαρρύνεται κάποιος που θέλει να 
σπουδάσει Νομική· μπορεί να γίνει δικαστής ή να 

επιστήμης που συμβαδίζει χέρι-χέρι με την κοινω-
νία, την οικονομία και το έθνος. Μου άρεσε αυτή η 
ζωντάνια της νομικής επιστήμης.

Νεογράφημα: Σας βοηθούσαν οι επιδόσεις σας 
στο Λύκειο για να εισέλθετε στη Νομική; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Ήταν πολύ καλές, ξεπερ-
νούσαν το 19, αλλά ποτέ δεν έφταναν στο 20. Οι 
βαθμοί, όμως, έχουν αξία, όταν σχετίζονται με τις 
γνώσεις που αποκτάς, όταν συνάδουν με την 
προσπάθειά σου. Όταν βάλεις έναν στόχο και τον 
υπηρετείς, τότε τον πετυχαίνεις, αν έχεις καλές 
βάσεις ήδη από το Γυμνάσιο.

Νεογράφημα: Επηρέασε η συμμετοχή σας στη 
Ρητορική την επιλογή της Νομικής;
Ανδρέας Παπαστάθης: Το αντίστροφο έγινε: 
επειδή με ενδιέφερε η Νομική, ασχολήθηκα με τη 
Ρητορική, και ειδικά με τους διττούς λόγους. Οι 
διττοί λόγοι προσιδιάζουν στη Νομική. Έχεις μια 
θέση που πρέπει να υπερασπιστείς –είτε συμφω-
νείς μαζί της είτε όχι· υπάρχουν τα επιχειρήματα 
και τα αντεπιχειρήματα, οι επικλήσεις στη λογική 
και το συναίσθημα. 

Νεογράφημα: Υπάρχει πεδίο ενασχόλησης για τη 
Ρητορική μετά το σχολείο; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Υπάρχει στη Νομική του 
Α.Π.Θ. Όμιλος Ρητορικής, όπως και στις δύο 
άλλες Νομικές Σχολές. Τον Όμιλο Ρητορικής του 
∆ημοκρίτειου Πανεπιστημίου, στην Κομοτηνή, τον 

εργαστεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή 
ως νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων. Συνεχώς το 
τοπίο αλλάζει. 

Νεογράφημα: Τι θα συμβουλεύατε, λοιπόν, 
κάποιον που θέλει να σπουδάσει Νομική;  
Ανδρέας Παπαστάθης: Να σπουδάσει! Πολλά 
στη ζωή μας δεν κρίνονται εκ του αποτελέσματος. 
Αν θέλει κάποιος να σπουδάσει Νομική, πρέπει να 
τη σπουδάσει. Μπορεί να υπάρχει κορεσμός στη 
δικηγορία και οι αμοιβές να είναι χαμηλές, αλλά 
αν αγαπάς αυτό που κάνεις και είσαι καλός στο 
επάγγελμά σου, θα πετύχεις και θα προοδεύσεις. 
Ακόμη κι αν αποτύχεις, θα ξέρεις ότι προσπάθη-
σες.

Νεογράφημα: Ένας μαθητής της Θεωρητικής 
Κατεύθυνσης έχει μεγαλύτερες δυνατότητες στη 
Ρητορική από έναν μαθητή της Θετικής; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Όχι, δε σχετίζεται η Ρητο-
ρική μ’ αυτό. Πολλές φορές οι μαθητές της Θετι-
κής είναι πιο συγκεντρωμένοι στο αποτέλεσμα και 
πιο μεθοδικοί, ενώ οι μαθητές της Θεωρητικής 
προσέχουν περισσότερο την καλλιέπεια. Η εξοι-
κείωση με τον λόγο σαφώς βοηθά (το πλούσιο 
λεξιλόγιο, η γνώση της ετυμολογίας, η χρήση των 
ρητορικών σχημάτων), αλλά δεν πρέπει να 
αποθαρρύνονται τα παιδιά της Θετικής Κατεύθυν-
σης, που έχουν άλλα πλεονεκτήματα, από την 
ενασχόλησή τους με τη Ρητορική. 

Νεογράφημα: Εσείς ασχοληθήκατε με τους 
διττούς λόγους. Ποια είναι η γνώμη σας για τα 
άλλα είδη του ρητορικού λόγου; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Εμείς λέγαμε τον προτρε-
πτικό λόγο «πρώτο ξαδερφάκι» των διττών, καθώς 
χρειάζονται και οι δύο τα επιχειρήματα και την 
άρτια δομή. Ο αυθόρμητος είναι πολύ σημαντικός 
και καλλιεργεί και άλλες ποιότητες, όπως τη 
φαντασία και την ικανότητα να πλάσεις μια ιστορία 
μέσα σε ένα λεπτό πάνω σε δυο λέξεις. Απαραί-
τητος για όσους θέλουν να ασχοληθούν με το 
θέατρο ή το λογοτεχνικό γράψιμο.

Νεογράφημα: Είναι δύσκολο να υποστηρίζετε στο 
δικαστήριο μια περίπτωση που δεν την πιστεύετε; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Εξαρτάται από τον 
άνθρωπο. Αν συμφωνείς με τη θέση που πρέπει 
να υπερασπιστείς, είναι πολύ πιο εύκολο να το 
κάνεις και έχεις περισσότερα επιχειρήματα. Οι 
νόμοι πολλές φορές είναι ασαφείς, γι’ αυτό και 
υπάρχει η ερμηνεία τους. Υπάρχουν νομικές 
έννοιες που αλλάζουν με τον χρόνο, όπως τα ήθη 
και τα έθιμα.

Νεογράφημα: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός 
καλού δικηγόρου; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Να ξέρει να φέρεται και 
να συμπεριφέρεται σωστά στους ανθρώπους. Οι 
δικηγόροι δεν πρέπει να έχουν έπαρση (που, καμιά 
φορά, τους την προκαλεί η Σχολή, λόγω εξειδικευ-
μένης γνώσης που τους παρέχει). Επίσης, να είναι 
καλοί στο αντικείμενό τους. Αυτά τα δύο θα έλεγα 
ως βασικά χαρακτηριστικά. 

Νεογράφημα: Όταν αποφασίσατε να δώσετε 
εξετάσεις για τη Νομική, συνεχίσατε να ασχολεί-
στε και με τα μη εξεταζόμενα μαθήματα;
Ανδρέας Παπαστάθης: ∆υστυχώς σε αναγκάζει 
το εξεταστικό σύστημα να επικεντρωθείς στα 
εξεταζόμενα μαθήματα. Κι εγώ από τη Β΄ Λυκείου 
άρχισα να ασχολούμαι μόνο με τα μαθήματα της 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης.

Νεογράφημα: Σας έδωσε η ενασχόληση με τη 
Ρητορική κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με τους 
άλλους συμφοιτητές σας; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Όχι τόσο στη Σχολή, όσο 
τώρα στη δικηγορία, ιδιαίτερα στην αρχή της. ∆εν 
είχα τον φόβο της έκθεσης στο ακροατήριο, μπρο-
στά στο κοινό. Περίμενα τα επιχειρήματα του 
αντίδικου και ετοίμαζα τις αντικρούσεις μου.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι μνήμες σας από το 
Αρσάκειο Γυμνάσιο; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Βλέπω ότι έχει βελτιωθεί 
πάρα πολύ, σε σχέση με τα δικά μου χρόνια. Παίρ-
νετε πολλές πρωτοβουλίες! Για παράδειγμα το 
«Νεογράφημα», οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
υπάρχουν τόσα πολλά... Στα δικά μου χρόνια 
υπήρχαν πολύ λίγες εξωδιδακτικές δραστηριότη-
τες.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι επαγγελματικές σας 
φιλοδοξίες; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Με ενδιαφέρει το Πανε-
πιστήμιο, να έχω μια ακαδημαϊκή καταξίωση και να 
διακριθώ στο αντικείμενο με το οποίο ασχολού-
μαι. Οι οικονομικές απολαβές δεν είναι πρώτιστος 
στόχος μου, αλλά θα παραμείνω ενεργός δικηγό-
ρος.

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ και να σας 
βλέπουμε συχνά! 
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λη, εξαιτίας της πληθώρας των δικηγόρων. Έπειτα 
η “πίτα” είναι μικρή. Το πτυχίο της Νομικής, όμως, 
είναι δυνατό. Μπορείς να ασχοληθείς με πολλά 
άλλα πράγματα, πέρα από τη δικηγορία, έχοντας 
το πτυχίο της Νομικής. Πάντως η δικηγορία περνά 
κρίση. Πρέπει, νομίζω, να επιτευχθεί σωστή αντι-
στοιχία ανάμεσα στις θέσεις της Νομικής και τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας. Πάντως, δεν 
πρέπει να αποθαρρύνεται κάποιος που θέλει να 
σπουδάσει Νομική· μπορεί να γίνει δικαστής ή να 

επιστήμης που συμβαδίζει χέρι-χέρι με την κοινω-
νία, την οικονομία και το έθνος. Μου άρεσε αυτή η 
ζωντάνια της νομικής επιστήμης.

Νεογράφημα: Σας βοηθούσαν οι επιδόσεις σας 
στο Λύκειο για να εισέλθετε στη Νομική; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Ήταν πολύ καλές, ξεπερ-
νούσαν το 19, αλλά ποτέ δεν έφταναν στο 20. Οι 
βαθμοί, όμως, έχουν αξία, όταν σχετίζονται με τις 
γνώσεις που αποκτάς, όταν συνάδουν με την 
προσπάθειά σου. Όταν βάλεις έναν στόχο και τον 
υπηρετείς, τότε τον πετυχαίνεις, αν έχεις καλές 
βάσεις ήδη από το Γυμνάσιο.

Νεογράφημα: Επηρέασε η συμμετοχή σας στη 
Ρητορική την επιλογή της Νομικής;
Ανδρέας Παπαστάθης: Το αντίστροφο έγινε: 
επειδή με ενδιέφερε η Νομική, ασχολήθηκα με τη 
Ρητορική, και ειδικά με τους διττούς λόγους. Οι 
διττοί λόγοι προσιδιάζουν στη Νομική. Έχεις μια 
θέση που πρέπει να υπερασπιστείς –είτε συμφω-
νείς μαζί της είτε όχι· υπάρχουν τα επιχειρήματα 
και τα αντεπιχειρήματα, οι επικλήσεις στη λογική 
και το συναίσθημα. 

Νεογράφημα: Υπάρχει πεδίο ενασχόλησης για τη 
Ρητορική μετά το σχολείο; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Υπάρχει στη Νομική του 
Α.Π.Θ. Όμιλος Ρητορικής, όπως και στις δύο 
άλλες Νομικές Σχολές. Τον Όμιλο Ρητορικής του 
∆ημοκρίτειου Πανεπιστημίου, στην Κομοτηνή, τον 

εργαστεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή 
ως νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων. Συνεχώς το 
τοπίο αλλάζει. 

Νεογράφημα: Τι θα συμβουλεύατε, λοιπόν, 
κάποιον που θέλει να σπουδάσει Νομική;  
Ανδρέας Παπαστάθης: Να σπουδάσει! Πολλά 
στη ζωή μας δεν κρίνονται εκ του αποτελέσματος. 
Αν θέλει κάποιος να σπουδάσει Νομική, πρέπει να 
τη σπουδάσει. Μπορεί να υπάρχει κορεσμός στη 
δικηγορία και οι αμοιβές να είναι χαμηλές, αλλά 
αν αγαπάς αυτό που κάνεις και είσαι καλός στο 
επάγγελμά σου, θα πετύχεις και θα προοδεύσεις. 
Ακόμη κι αν αποτύχεις, θα ξέρεις ότι προσπάθη-
σες.

Νεογράφημα: Ένας μαθητής της Θεωρητικής 
Κατεύθυνσης έχει μεγαλύτερες δυνατότητες στη 
Ρητορική από έναν μαθητή της Θετικής; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Όχι, δε σχετίζεται η Ρητο-
ρική μ’ αυτό. Πολλές φορές οι μαθητές της Θετι-
κής είναι πιο συγκεντρωμένοι στο αποτέλεσμα και 
πιο μεθοδικοί, ενώ οι μαθητές της Θεωρητικής 
προσέχουν περισσότερο την καλλιέπεια. Η εξοι-
κείωση με τον λόγο σαφώς βοηθά (το πλούσιο 
λεξιλόγιο, η γνώση της ετυμολογίας, η χρήση των 
ρητορικών σχημάτων), αλλά δεν πρέπει να 
αποθαρρύνονται τα παιδιά της Θετικής Κατεύθυν-
σης, που έχουν άλλα πλεονεκτήματα, από την 
ενασχόλησή τους με τη Ρητορική. 

Νεογράφημα: Εσείς ασχοληθήκατε με τους 
διττούς λόγους. Ποια είναι η γνώμη σας για τα 
άλλα είδη του ρητορικού λόγου; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Εμείς λέγαμε τον προτρε-
πτικό λόγο «πρώτο ξαδερφάκι» των διττών, καθώς 
χρειάζονται και οι δύο τα επιχειρήματα και την 
άρτια δομή. Ο αυθόρμητος είναι πολύ σημαντικός 
και καλλιεργεί και άλλες ποιότητες, όπως τη 
φαντασία και την ικανότητα να πλάσεις μια ιστορία 
μέσα σε ένα λεπτό πάνω σε δυο λέξεις. Απαραί-
τητος για όσους θέλουν να ασχοληθούν με το 
θέατρο ή το λογοτεχνικό γράψιμο.

Νεογράφημα: Είναι δύσκολο να υποστηρίζετε στο 
δικαστήριο μια περίπτωση που δεν την πιστεύετε; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Εξαρτάται από τον 
άνθρωπο. Αν συμφωνείς με τη θέση που πρέπει 
να υπερασπιστείς, είναι πολύ πιο εύκολο να το 
κάνεις και έχεις περισσότερα επιχειρήματα. Οι 
νόμοι πολλές φορές είναι ασαφείς, γι’ αυτό και 
υπάρχει η ερμηνεία τους. Υπάρχουν νομικές 
έννοιες που αλλάζουν με τον χρόνο, όπως τα ήθη 
και τα έθιμα.

Νεογράφημα: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός 
καλού δικηγόρου; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Να ξέρει να φέρεται και 
να συμπεριφέρεται σωστά στους ανθρώπους. Οι 
δικηγόροι δεν πρέπει να έχουν έπαρση (που, καμιά 
φορά, τους την προκαλεί η Σχολή, λόγω εξειδικευ-
μένης γνώσης που τους παρέχει). Επίσης, να είναι 
καλοί στο αντικείμενό τους. Αυτά τα δύο θα έλεγα 
ως βασικά χαρακτηριστικά. 

Νεογράφημα: Όταν αποφασίσατε να δώσετε 
εξετάσεις για τη Νομική, συνεχίσατε να ασχολεί-
στε και με τα μη εξεταζόμενα μαθήματα;
Ανδρέας Παπαστάθης: ∆υστυχώς σε αναγκάζει 
το εξεταστικό σύστημα να επικεντρωθείς στα 
εξεταζόμενα μαθήματα. Κι εγώ από τη Β΄ Λυκείου 
άρχισα να ασχολούμαι μόνο με τα μαθήματα της 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης.

Νεογράφημα: Σας έδωσε η ενασχόληση με τη 
Ρητορική κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με τους 
άλλους συμφοιτητές σας; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Όχι τόσο στη Σχολή, όσο 
τώρα στη δικηγορία, ιδιαίτερα στην αρχή της. ∆εν 
είχα τον φόβο της έκθεσης στο ακροατήριο, μπρο-
στά στο κοινό. Περίμενα τα επιχειρήματα του 
αντίδικου και ετοίμαζα τις αντικρούσεις μου.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι μνήμες σας από το 
Αρσάκειο Γυμνάσιο; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Βλέπω ότι έχει βελτιωθεί 
πάρα πολύ, σε σχέση με τα δικά μου χρόνια. Παίρ-
νετε πολλές πρωτοβουλίες! Για παράδειγμα το 
«Νεογράφημα», οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
υπάρχουν τόσα πολλά... Στα δικά μου χρόνια 
υπήρχαν πολύ λίγες εξωδιδακτικές δραστηριότη-
τες.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι επαγγελματικές σας 
φιλοδοξίες; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Με ενδιαφέρει το Πανε-
πιστήμιο, να έχω μια ακαδημαϊκή καταξίωση και να 
διακριθώ στο αντικείμενο με το οποίο ασχολού-
μαι. Οι οικονομικές απολαβές δεν είναι πρώτιστος 
στόχος μου, αλλά θα παραμείνω ενεργός δικηγό-
ρος.

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ και να σας 
βλέπουμε συχνά! 



Σ’ αυτό το τεύχος φιλοξενούμε έναν απόφοιτο που 
συχνά-πυκνά δίνει το παρόν στα Αρσάκεια Θεσ-
σαλονίκης και βοηθά τον Ρητορικό Όμιλο με όλες 
του τις δυνάμεις. Θα δούμε τον Ανδρέα Παπαστά-
θη πολλά μεσημέρια Παρασκευής να συμβουλεύει 
τους μαθητές του Ομίλου και να τους μεταδίδει 
την πολύτιμη πείρα και τις γνώσεις του. Να συνο-
δεύει στους Ρητορικούς Αγώνες τους εκκολαπτό-
μενους ρήτορες των Αρσακείων, να τους ενθαρ-
ρύνει, να εξηγεί, να διορθώνει και να τους εμπνέει, 
όταν δεν ασκεί τα καθήκοντα του κριτή. Ο Ανδρέ-
ας αποφοίτησε από το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσ-
σαλονίκης το 2006 και από το Αρσάκειο Λύκειο 
Θεσσαλονίκης το 2009. Από το 2005 ήταν μέλος 
των Ρητορικών Ομίλων και στελέχωσε την Ομάδα 
του Αρσακείου Λυκείου, που τον Φεβρουάριο του 
2009 κατέκτησε την πρώτη πανελλήνια νίκη στους 
Αγώνες Επιχειρηματολογίας του Υπουργείου 
Παιδείας και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου 
∆ελφών. Πήρε το πτυχίο Νομικής από το ∆ημοκρί-
τειο Πανεπιστήμιο Θράκης με «Άριστα», και Μετα-
πτυχιακό ∆ίπλωμα από το Ε.Κ.Π.Α. με ειδίκευση 
στην Πολιτική ∆ικονομία και τη διαδικασία της 
διαιτησίας. Είναι υποψήφιος διδάκτορας Νομικής 
και παράλληλα, από το 2016, δικηγόρος Θεσσα-
λονίκης. Πρόσφατα κυκλοφόρησε η πρώτη νομική 
του μονογραφία.     

Νεογράφημα: Για ποιο λόγο επιλέξατε τη Νομική; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Μου άρεσε ως ιδέα η 
Νομική. ∆εν ήξερα ακριβώς πώς είναι, αλλά μου 
ασκούσε ένα ιδιαίτερο γόητρο η Σχολή με το 
κύρος της. Να προσθέσω πως μου άρεσε να μιλώ 
και πως κάποια ψυχολογικά τεστ επαγγελματικού 
προσανατολισμού, στα οποία είχα υποβληθεί, 
έδειχναν πως η καταλληλότερη, για μένα, επιλογή 
ήταν η Νομική.

Νεογράφημα: Τι ενδιαφέρον βρίσκετε στη Νομική; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Η Νομική, αν και ανήκει 

στις ανθρωπιστικές επιστήμες, απαιτεί θετικό 
τρόπο σκέψης: έχεις ένα πρόβλημα να επιλύσεις 
με δεδομένα και συνιστώσες. Στηρίζεται σε κανό-
νες δικαίου, αλλά η λύση δεν είναι δεδομένη. 
Πρέπει, με βάση τις γνώσεις σου, να πετύχεις αυτό 
που θέλουν ο νόμος και η δικαιοσύνη (που δεν 
ταυτίζονται πάντα). Μου κέντρισε το ενδιαφέρον η 
προσπάθεια να φτάσεις στο ζητούμενο αποτέλε-
σμα, ξεκινώντας από τις γνώσεις που σου παρέχει 
η Σχολή. Είναι μια ωραία διεργασία. Υπάρχουν, 
βεβαίως, και οι ηθικές αξίες που πρέπει να υπερα-
σπιστείς, αλλά και η αίσθηση εξέλιξης της νομικής 
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ιδρύσαμε μαζί με τον Γιάννη Σιδηρόπουλο, 
απόφοιτο του Αρσακείου του Ψυχικού, με τη 
βοήθεια του κυρίου ∆ημήτρη Μπαμπινιώτη, γιου 
του Προέδρου της Φ.Ε. και επίκουρου καθηγητή της 
Νομικής στην Κομοτηνή, και όσο μαθαίνω πηγαίνει 
ακόμη καλά. Περιορίζεται, όμως, η ρητορική στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στους διττούς λόγους και 
τα θέματα είναι περισσότερο “τεχνικά”: π.χ. για το 
δίκαιο του διαστήματος. Υπάρχουν, όμως, και 
οργανώσεις στα Αγγλικά, όπως τα M.U.N.

Νεογράφημα: Με ποιο αντικείμενο της Νομικής 
ασχολείστε; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Με το Αστικό και το Ιδιω-
τικό ∆ίκαιο. Αφορά στις σχέσεις που έχουμε 
μεταξύ μας ως ιδιώτες. Συγκεκριμένα, με την 
Πολιτική ∆ικονομία· πώς, δηλαδή, γίνεται μια δίκη. 
 
Νεογράφημα: Ποιο είναι το παρόν και το μέλλον 
της δικηγορίας στην Ελλάδα; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Η δικηγορία είναι δύσκο-
λη, εξαιτίας της πληθώρας των δικηγόρων. Έπειτα 
η “πίτα” είναι μικρή. Το πτυχίο της Νομικής, όμως, 
είναι δυνατό. Μπορείς να ασχοληθείς με πολλά 
άλλα πράγματα, πέρα από τη δικηγορία, έχοντας 
το πτυχίο της Νομικής. Πάντως η δικηγορία περνά 
κρίση. Πρέπει, νομίζω, να επιτευχθεί σωστή αντι-
στοιχία ανάμεσα στις θέσεις της Νομικής και τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας. Πάντως, δεν 
πρέπει να αποθαρρύνεται κάποιος που θέλει να 
σπουδάσει Νομική· μπορεί να γίνει δικαστής ή να 

επιστήμης που συμβαδίζει χέρι-χέρι με την κοινω-
νία, την οικονομία και το έθνος. Μου άρεσε αυτή η 
ζωντάνια της νομικής επιστήμης.

Νεογράφημα: Σας βοηθούσαν οι επιδόσεις σας 
στο Λύκειο για να εισέλθετε στη Νομική; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Ήταν πολύ καλές, ξεπερ-
νούσαν το 19, αλλά ποτέ δεν έφταναν στο 20. Οι 
βαθμοί, όμως, έχουν αξία, όταν σχετίζονται με τις 
γνώσεις που αποκτάς, όταν συνάδουν με την 
προσπάθειά σου. Όταν βάλεις έναν στόχο και τον 
υπηρετείς, τότε τον πετυχαίνεις, αν έχεις καλές 
βάσεις ήδη από το Γυμνάσιο.

Νεογράφημα: Επηρέασε η συμμετοχή σας στη 
Ρητορική την επιλογή της Νομικής;
Ανδρέας Παπαστάθης: Το αντίστροφο έγινε: 
επειδή με ενδιέφερε η Νομική, ασχολήθηκα με τη 
Ρητορική, και ειδικά με τους διττούς λόγους. Οι 
διττοί λόγοι προσιδιάζουν στη Νομική. Έχεις μια 
θέση που πρέπει να υπερασπιστείς –είτε συμφω-
νείς μαζί της είτε όχι· υπάρχουν τα επιχειρήματα 
και τα αντεπιχειρήματα, οι επικλήσεις στη λογική 
και το συναίσθημα. 

Νεογράφημα: Υπάρχει πεδίο ενασχόλησης για τη 
Ρητορική μετά το σχολείο; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Υπάρχει στη Νομική του 
Α.Π.Θ. Όμιλος Ρητορικής, όπως και στις δύο 
άλλες Νομικές Σχολές. Τον Όμιλο Ρητορικής του 
∆ημοκρίτειου Πανεπιστημίου, στην Κομοτηνή, τον 

εργαστεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή 
ως νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων. Συνεχώς το 
τοπίο αλλάζει. 

Νεογράφημα: Τι θα συμβουλεύατε, λοιπόν, 
κάποιον που θέλει να σπουδάσει Νομική;  
Ανδρέας Παπαστάθης: Να σπουδάσει! Πολλά 
στη ζωή μας δεν κρίνονται εκ του αποτελέσματος. 
Αν θέλει κάποιος να σπουδάσει Νομική, πρέπει να 
τη σπουδάσει. Μπορεί να υπάρχει κορεσμός στη 
δικηγορία και οι αμοιβές να είναι χαμηλές, αλλά 
αν αγαπάς αυτό που κάνεις και είσαι καλός στο 
επάγγελμά σου, θα πετύχεις και θα προοδεύσεις. 
Ακόμη κι αν αποτύχεις, θα ξέρεις ότι προσπάθη-
σες.

Νεογράφημα: Ένας μαθητής της Θεωρητικής 
Κατεύθυνσης έχει μεγαλύτερες δυνατότητες στη 
Ρητορική από έναν μαθητή της Θετικής; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Όχι, δε σχετίζεται η Ρητο-
ρική μ’ αυτό. Πολλές φορές οι μαθητές της Θετι-
κής είναι πιο συγκεντρωμένοι στο αποτέλεσμα και 
πιο μεθοδικοί, ενώ οι μαθητές της Θεωρητικής 
προσέχουν περισσότερο την καλλιέπεια. Η εξοι-
κείωση με τον λόγο σαφώς βοηθά (το πλούσιο 
λεξιλόγιο, η γνώση της ετυμολογίας, η χρήση των 
ρητορικών σχημάτων), αλλά δεν πρέπει να 
αποθαρρύνονται τα παιδιά της Θετικής Κατεύθυν-
σης, που έχουν άλλα πλεονεκτήματα, από την 
ενασχόλησή τους με τη Ρητορική. 

Νεογράφημα: Εσείς ασχοληθήκατε με τους 
διττούς λόγους. Ποια είναι η γνώμη σας για τα 
άλλα είδη του ρητορικού λόγου; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Εμείς λέγαμε τον προτρε-
πτικό λόγο «πρώτο ξαδερφάκι» των διττών, καθώς 
χρειάζονται και οι δύο τα επιχειρήματα και την 
άρτια δομή. Ο αυθόρμητος είναι πολύ σημαντικός 
και καλλιεργεί και άλλες ποιότητες, όπως τη 
φαντασία και την ικανότητα να πλάσεις μια ιστορία 
μέσα σε ένα λεπτό πάνω σε δυο λέξεις. Απαραί-
τητος για όσους θέλουν να ασχοληθούν με το 
θέατρο ή το λογοτεχνικό γράψιμο.

Νεογράφημα: Είναι δύσκολο να υποστηρίζετε στο 
δικαστήριο μια περίπτωση που δεν την πιστεύετε; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Εξαρτάται από τον 
άνθρωπο. Αν συμφωνείς με τη θέση που πρέπει 
να υπερασπιστείς, είναι πολύ πιο εύκολο να το 
κάνεις και έχεις περισσότερα επιχειρήματα. Οι 
νόμοι πολλές φορές είναι ασαφείς, γι’ αυτό και 
υπάρχει η ερμηνεία τους. Υπάρχουν νομικές 
έννοιες που αλλάζουν με τον χρόνο, όπως τα ήθη 
και τα έθιμα.

Νεογράφημα: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός 
καλού δικηγόρου; 
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να συμπεριφέρεται σωστά στους ανθρώπους. Οι 
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φορά, τους την προκαλεί η Σχολή, λόγω εξειδικευ-
μένης γνώσης που τους παρέχει). Επίσης, να είναι 
καλοί στο αντικείμενό τους. Αυτά τα δύο θα έλεγα 
ως βασικά χαρακτηριστικά. 

Νεογράφημα: Όταν αποφασίσατε να δώσετε 
εξετάσεις για τη Νομική, συνεχίσατε να ασχολεί-
στε και με τα μη εξεταζόμενα μαθήματα;
Ανδρέας Παπαστάθης: ∆υστυχώς σε αναγκάζει 
το εξεταστικό σύστημα να επικεντρωθείς στα 
εξεταζόμενα μαθήματα. Κι εγώ από τη Β΄ Λυκείου 
άρχισα να ασχολούμαι μόνο με τα μαθήματα της 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης.

Νεογράφημα: Σας έδωσε η ενασχόληση με τη 
Ρητορική κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με τους 
άλλους συμφοιτητές σας; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Όχι τόσο στη Σχολή, όσο 
τώρα στη δικηγορία, ιδιαίτερα στην αρχή της. ∆εν 
είχα τον φόβο της έκθεσης στο ακροατήριο, μπρο-
στά στο κοινό. Περίμενα τα επιχειρήματα του 
αντίδικου και ετοίμαζα τις αντικρούσεις μου.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι μνήμες σας από το 
Αρσάκειο Γυμνάσιο; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Βλέπω ότι έχει βελτιωθεί 
πάρα πολύ, σε σχέση με τα δικά μου χρόνια. Παίρ-
νετε πολλές πρωτοβουλίες! Για παράδειγμα το 
«Νεογράφημα», οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
υπάρχουν τόσα πολλά... Στα δικά μου χρόνια 
υπήρχαν πολύ λίγες εξωδιδακτικές δραστηριότη-
τες.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι επαγγελματικές σας 
φιλοδοξίες; 
Ανδρέας Παπαστάθης: Με ενδιαφέρει το Πανε-
πιστήμιο, να έχω μια ακαδημαϊκή καταξίωση και να 
διακριθώ στο αντικείμενο με το οποίο ασχολού-
μαι. Οι οικονομικές απολαβές δεν είναι πρώτιστος 
στόχος μου, αλλά θα παραμείνω ενεργός δικηγό-
ρος.

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ και να σας 
βλέπουμε συχνά! 



Ενημερωτική εκδήλωση 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

του Αντώνιου Παπαγεωργίου, Προέδρου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης

Γονεο-
γράφημα

Τη ∆ευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 ο Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων του Αρσακείου Γυμνασίου 
Θεσσαλονίκης διοργάνωσε την πρώτη ενημερωτι-
κή εκδήλωση με θέμα «Εξαρτήσεις σε έναν κόσμο 
που αλλάζει». Η εκδήλωση έγινε στο αμφιθέατρο 
του Γυμνασίου και προσκεκλημένη ομιλήτρια ήταν 
η κυρία Γεωργία Ασλανίδου, ψυχολόγος του 
Ο.ΚΑ.ΝΑ., συστημική θεραπεύτρια ΜSc, PhD. Στη 
συζήτηση συμμετείχε με παρεμβάσεις της και η 
κυρία ∆έσποινα Ιακώβου, υπεύθυνη της Συμβου-
λευτικής-Ψυχολογικής Υπηρεσίας των Αρσακείων 
Σχολείων Θεσσαλονίκης, ενώ τον συντονισμό της 
συζήτησης είχε ο ιατρός-πνευμονολόγος και 
Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Γονέων 
∆ρόσος Τσαβλής.
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Σκοπός της συνάντησης ήταν να ενημερωθούν οι 
γονείς για τους κινδύνους που διατρέχουν οι 
έφηβοι από κάθε λογής εξαρτήσεις (από τις ψυχο-
τρόπες και εξαρτησιογόνες ουσίες μέχρι το διαδί-
κτυο) που συναντούν στο διάβα τους, να εκφρά-
σουν τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τις 
αγωνίες τους. Με σειρά παραδειγμάτων και 
εμπειριών που βιώνει καθημερινά η κυρία Ασλανί-
δου στον χώρο της εργασίας της, διαφώτισε τους 
ακροατές για τις παγίδες που κρύβουν οι εξαρτή-
σεις αλλά και για τις αιτίες που οδηγούν σε αυτές, 
δίνοντας παράλληλα και το παραδειγματικό πλαί-
σιο μιας υγιούς σχέσης και επικοινωνίας των 
γονέων με τα παιδιά τους. 
 Η εκδήλωση είχε μεγάλη προσέλευση 
γονέων, τόσο από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου 
αλλά και από αυτές του Λυκείου. Το ακροατήριο 
παρακολούθησε προσηλωμένο την παρουσίαση 
της κυρίας Ασλανίδου, ενώ η κυρία Ιακώβου με 
την εμπειρία της στη σχολική ψυχολογία, έκανε 
σημαντικές παρεμβάσεις για το ίδιο θέμα. Στο 
τέλος της παρουσίασης δόθηκε χρόνος για ερω-
τήσεις από την πλευρά των γονέων, που προκάλε-
σε ειλικρινή και δημιουργικό διάλογο. 
 Η παρουσίαση εντάσσεται σε σειρά 
ενημερωτικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσα-
λονίκης, ενώ για τους μαθητές και τις μαθήτριες 
του Γυμνασίου θα υπάρξει αντίστοιχη ενημερωτική 
συνάντηση, στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομά-
δας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Συντονί-
στρια των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης, 
οι ∆ιευθύνσεις Γυμνασίου και Λυκείου και αρκετοί 
καθηγητές των δύο Σχολείων. 



Ανδρέας ∆ημητρίου: 
ο «Ήρωας του μήνα» 

για τον Νοέμβριο του 2018

της Νατάσας Αγραφιώτη (Γ1)
της Άννας Αλεξίου (Γ1)

και της Αγάπης Βλάχου (Γ1)

Ο Ήρωας
του

μήνα

Την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 οι μαθητές του 
Σχολείου μας συγκεντρώθηκαν στο Θέατρο των 
Αρσακείων Σχολείων, για να αναδείξουν τον 
πρώτο «Ήρωα του Μήνα» για τη φετινή σχολική 
χρονιά. 

Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, γνωστός και ως 
«Ήρωας του Αιγαίου», αποτέλεσε την πρόταση του 
Α1. Ο Παπαδόπουλος, αξιωματικός του Λιμενικού, 
γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μυτιλήνη. Σπούδασε 
στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων των Οινουσσών. 
Ήταν απόγονος προσφύγων από τη Νικομήδεια. Η 
καταγωγή του καλλιέργησε περισσότερο την 
ευαισθησία του για το προσφυγικό ζήτημα. Από το 
2015 μέχρι την άνοιξη του 2016, έσωσε με τους 
συναδέλφους του πάνω από 5.000 πρόσφυγες 
που προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ελλάδα. Οι 
επιχειρήσεις του καταγράφονται στο, βραβευμένο 
με Όσκαρ, ντοκιμαντέρ της ∆άφνης Ματζιαράκη 
«4.1 Miles». Στις 9 Οκτωβρίου του 2018 άφησε 
την τελευταία του πνοή, από ανακοπή, σε ηλικία 44 
ετών.
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Ο γνωστός, σε όλους μας, Σκωτσέζος 
επιστήμονας, εφευρέτης και μηχανικός, 
Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ, επιλογή του Α2, 
γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου 1847. Από μικρός 
εκπαιδεύτηκε να συνεχίσει το έργο του πατέρα του 
σχετικά με την παραγωγή ηχητικής ομιλίας από 
κωφά άτομα. ∆ίδαξε σε πολλά γνωστά 
πανεπιστήμια, ενώ το 1872 άνοιξε δική του Σχολή 
εκπαίδευσης καθηγητών για κωφούς. Η 
σημαντικότερη εφεύρεσή του ήταν, το 1875, ο 
πολλαπλός τηλέγραφος: το γνωστό σε όλους μας 
τηλέφωνο. Ακολούθησε η εφεύρεση του 
φωτόφωνου το 1879.  Ήδη από τα τέλη του Β΄ 
Παγκοσμίου πολέμου ξεκίνησαν οι προσπάθειες 
για τη δημιουργία μίας συσκευής χωρίς 
καλωδιακή σύνδεση, οδηγώντας έτσι στα 
σύγχρονα “έξυπνα” κινητά τηλέφωνα, τα 
smartphones. Τίποτα από αυτά όμως δε θα υπήρχε, 
χωρίς την πρωτοπορία του Αλεξάντερ Γκράχαμ 
Μπελ.

Το Α3 πρότεινε τον Μαρκ ΜακΜόρρις (Mark Mc
Μorris). Γεννημένος στις 9 ∆εκεμβρίου του 1993, 
ο Καναδός επαγγελματίας σνοουμπόρντερ, είχε 
ένα σοβαρό ατύχημα στην προπόνησή του. Ένα 
άλμα του τον έριξε πάνω σε ένα πελώριο δέντρο, 
με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για έντεκα μήνες. 
Όμως, σε πείσμα της ατυχίας του, κατάφερε με 
επίμονη και σκληρή δουλειά στην προπόνηση να 
βγει 3ος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2018. Μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει 
δύο χάλκινα Ολυμπιακά μετάλλια, καθώς και επτά 
χρυσά, έξι ασημένια και τρία χάλκινα στα Χ 
Games. Τέλος, έχει αναδειχθεί δεύτερος 
παγκόσμιος πρωταθλητής το 2013.

Το Β2 επέλεξε να προτείνει τον Στέφανο Τσιτσιπά. 
Ο Τσιτσιπάς γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου του 
1998 στην Αθήνα και είναι επαγγελματίας 
τενίστας. Πριν καν συμπληρώσει τα 18 του χρόνια, 
κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του κόσμου ως 
πρώτος στην κατηγορία  juniors, ενώ είχε ήδη 
στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Είναι ο μόνος  
Έλληνας που έχει μπει στους εκατό καλύτερους 
τενίστες του κόσμου και ο πρώτος –και μέχρι 
σήμερα ο μοναδικός– που κατέκτησε τίτλο Γκραν 
Σλαμ, καθώς και πολλά άλλα βραβεία. Αποτελεί 
πρότυπο για όλους τους νέους που έχουν όνειρα 
και θέλουν να τα κυνηγήσουν.

Η επιλογή του Β3 ήταν ο Στάνλεϊ Μάρτιν Λίμπερ, 
γνωστότερος ως Σταν Λη. Γεννήθηκε στο 
Μανχάταν της Νέας Υόρκης το 1922 και πέθανε 
στις 12 Νοεμβρίου του 2018 σε ηλικία 95 ετών. Ο 
Σταν Λη είναι ο δημιουργός πολλών αγαπημένων 
χαρακτήρων κόμικς, όπως ο Spider-man, ο 
Incredible Hulk, ο Iron-man και πολλοί άλλοι. 
Πέρα όμως από τους γνωστούς μας σούπερ 
ήρωες, ο Λη πρόσφερε και φιλανθρωπικό έργο, 
δημιουργώντας ένα ίδρυμα επικεντρωμένο στην 
παιδεία και στη μείωση του αναλφαβητισμού. 
Όπως μας είπε το Β3, «ο Σταν Λη  μπορεί να μην 
είναι ένας ήρωας, αλλά δημιούργησε πολλούς 
χάρτινους “ήρωες” που όλοι γνωρίζουμε και 
αγαπάμε!».

Το Β1 προέκρινε τον άσημο, μέχρι τον τραγικό 
Ιούλιο του 2018, πυροσβέστη Αντρέα ∆ημητρίου. 
Ο ∆ημητρίου, ενώ προσπαθούσε να σβήσει τις 
φωτιές στο Μάτι της Αθήνας, έμαθε πως η 
γυναίκα του και ο έξι μηνών γιος τους έχαναν τη 
ζωή τους από τις φλόγες. Το απόγευμα της 23ης 
Ιουλίου ενημερώθηκε από την υπηρεσία του να 
πάει στο σημείο της πυρκαγιάς και έτσι, βιαστικός, 
αποχαιρέτησε –ελπίζοντας για λίγες μόνο ώρες– 
την οικογένειά του. Αργότερα, ένας συνάδελφός 
του τον πληροφόρησε πως η πυρκαγιά πλησίαζε 
προς το σπίτι του. Η  πρώτη επικοινωνία που είχε ο 
Αντρέας με τη γυναίκα του ήταν επιτυχής και τους 
προειδοποίησε σχετικά με τον κίνδυνο. Αργότερα 
όμως ανησύχησε, ιδιαίτερα όταν η γυναίκα του 
δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Τελικά 
κατευθύνθηκε προς το Νοσοκομείο Παίδων, όπου 
τον ενημέρωσαν για τον χαμό του μικρού γιου 
του. Έπειτα από μόλις δώδεκα μέρες έφυγε από 
τη ζωή και η γυναίκα του. Ο Αντρέας ∆ημητρίου με 
48 ψήφους αναδείχθηκε ο «Ήρωας του μήνα» 
Νοεμβρίου.

Α1

Α3

Α2



Την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 οι μαθητές του 
Σχολείου μας συγκεντρώθηκαν στο Θέατρο των 
Αρσακείων Σχολείων, για να αναδείξουν τον 
πρώτο «Ήρωα του Μήνα» για τη φετινή σχολική 
χρονιά. 

Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, γνωστός και ως 
«Ήρωας του Αιγαίου», αποτέλεσε την πρόταση του 
Α1. Ο Παπαδόπουλος, αξιωματικός του Λιμενικού, 
γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μυτιλήνη. Σπούδασε 
στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων των Οινουσσών. 
Ήταν απόγονος προσφύγων από τη Νικομήδεια. Η 
καταγωγή του καλλιέργησε περισσότερο την 
ευαισθησία του για το προσφυγικό ζήτημα. Από το 
2015 μέχρι την άνοιξη του 2016, έσωσε με τους 
συναδέλφους του πάνω από 5.000 πρόσφυγες 
που προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ελλάδα. Οι 
επιχειρήσεις του καταγράφονται στο, βραβευμένο 
με Όσκαρ, ντοκιμαντέρ της ∆άφνης Ματζιαράκη 
«4.1 Miles». Στις 9 Οκτωβρίου του 2018 άφησε 
την τελευταία του πνοή, από ανακοπή, σε ηλικία 44 
ετών.

19

Ο γνωστός, σε όλους μας, Σκωτσέζος 
επιστήμονας, εφευρέτης και μηχανικός, 
Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ, επιλογή του Α2, 
γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου 1847. Από μικρός 
εκπαιδεύτηκε να συνεχίσει το έργο του πατέρα του 
σχετικά με την παραγωγή ηχητικής ομιλίας από 
κωφά άτομα. ∆ίδαξε σε πολλά γνωστά 
πανεπιστήμια, ενώ το 1872 άνοιξε δική του Σχολή 
εκπαίδευσης καθηγητών για κωφούς. Η 
σημαντικότερη εφεύρεσή του ήταν, το 1875, ο 
πολλαπλός τηλέγραφος: το γνωστό σε όλους μας 
τηλέφωνο. Ακολούθησε η εφεύρεση του 
φωτόφωνου το 1879.  Ήδη από τα τέλη του Β΄ 
Παγκοσμίου πολέμου ξεκίνησαν οι προσπάθειες 
για τη δημιουργία μίας συσκευής χωρίς 
καλωδιακή σύνδεση, οδηγώντας έτσι στα 
σύγχρονα “έξυπνα” κινητά τηλέφωνα, τα 
smartphones. Τίποτα από αυτά όμως δε θα υπήρχε, 
χωρίς την πρωτοπορία του Αλεξάντερ Γκράχαμ 
Μπελ.

Το Α3 πρότεινε τον Μαρκ ΜακΜόρρις (Mark Mc
Μorris). Γεννημένος στις 9 ∆εκεμβρίου του 1993, 
ο Καναδός επαγγελματίας σνοουμπόρντερ, είχε 
ένα σοβαρό ατύχημα στην προπόνησή του. Ένα 
άλμα του τον έριξε πάνω σε ένα πελώριο δέντρο, 
με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για έντεκα μήνες. 
Όμως, σε πείσμα της ατυχίας του, κατάφερε με 
επίμονη και σκληρή δουλειά στην προπόνηση να 
βγει 3ος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2018. Μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει 
δύο χάλκινα Ολυμπιακά μετάλλια, καθώς και επτά 
χρυσά, έξι ασημένια και τρία χάλκινα στα Χ 
Games. Τέλος, έχει αναδειχθεί δεύτερος 
παγκόσμιος πρωταθλητής το 2013.

Το Β2 επέλεξε να προτείνει τον Στέφανο Τσιτσιπά. 
Ο Τσιτσιπάς γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου του 
1998 στην Αθήνα και είναι επαγγελματίας 
τενίστας. Πριν καν συμπληρώσει τα 18 του χρόνια, 
κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του κόσμου ως 
πρώτος στην κατηγορία  juniors, ενώ είχε ήδη 
στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Είναι ο μόνος  
Έλληνας που έχει μπει στους εκατό καλύτερους 
τενίστες του κόσμου και ο πρώτος –και μέχρι 
σήμερα ο μοναδικός– που κατέκτησε τίτλο Γκραν 
Σλαμ, καθώς και πολλά άλλα βραβεία. Αποτελεί 
πρότυπο για όλους τους νέους που έχουν όνειρα 
και θέλουν να τα κυνηγήσουν.

Η επιλογή του Β3 ήταν ο Στάνλεϊ Μάρτιν Λίμπερ, 
γνωστότερος ως Σταν Λη. Γεννήθηκε στο 
Μανχάταν της Νέας Υόρκης το 1922 και πέθανε 
στις 12 Νοεμβρίου του 2018 σε ηλικία 95 ετών. Ο 
Σταν Λη είναι ο δημιουργός πολλών αγαπημένων 
χαρακτήρων κόμικς, όπως ο Spider-man, ο 
Incredible Hulk, ο Iron-man και πολλοί άλλοι. 
Πέρα όμως από τους γνωστούς μας σούπερ 
ήρωες, ο Λη πρόσφερε και φιλανθρωπικό έργο, 
δημιουργώντας ένα ίδρυμα επικεντρωμένο στην 
παιδεία και στη μείωση του αναλφαβητισμού. 
Όπως μας είπε το Β3, «ο Σταν Λη  μπορεί να μην 
είναι ένας ήρωας, αλλά δημιούργησε πολλούς 
χάρτινους “ήρωες” που όλοι γνωρίζουμε και 
αγαπάμε!».

Το Β1 προέκρινε τον άσημο, μέχρι τον τραγικό 
Ιούλιο του 2018, πυροσβέστη Αντρέα ∆ημητρίου. 
Ο ∆ημητρίου, ενώ προσπαθούσε να σβήσει τις 
φωτιές στο Μάτι της Αθήνας, έμαθε πως η 
γυναίκα του και ο έξι μηνών γιος τους έχαναν τη 
ζωή τους από τις φλόγες. Το απόγευμα της 23ης 
Ιουλίου ενημερώθηκε από την υπηρεσία του να 
πάει στο σημείο της πυρκαγιάς και έτσι, βιαστικός, 
αποχαιρέτησε –ελπίζοντας για λίγες μόνο ώρες– 
την οικογένειά του. Αργότερα, ένας συνάδελφός 
του τον πληροφόρησε πως η πυρκαγιά πλησίαζε 
προς το σπίτι του. Η  πρώτη επικοινωνία που είχε ο 
Αντρέας με τη γυναίκα του ήταν επιτυχής και τους 
προειδοποίησε σχετικά με τον κίνδυνο. Αργότερα 
όμως ανησύχησε, ιδιαίτερα όταν η γυναίκα του 
δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Τελικά 
κατευθύνθηκε προς το Νοσοκομείο Παίδων, όπου 
τον ενημέρωσαν για τον χαμό του μικρού γιου 
του. Έπειτα από μόλις δώδεκα μέρες έφυγε από 
τη ζωή και η γυναίκα του. Ο Αντρέας ∆ημητρίου με 
48 ψήφους αναδείχθηκε ο «Ήρωας του μήνα» 
Νοεμβρίου.

Β3

Β2

Β1



«Επικίνδυνη Αναζήτηση»* της Λίνας Λυχναρά

της Μαριάννας Γρατσία (Β1)

Βιβλίο

Η «Επικίνδυνη Αναζήτηση» κάνει λόγο για την καταναγκα-
στική παιδική εργασία, για τα παιδικά χωριά SOS και για 
τις απαγωγές παιδιών. Ένα εντεκάχρονο αγόρι, ο 
Χρόνης, ζει σε ένα παιδικό χωριό SOS στην Αθήνα, 
επειδή η μητέρα του πέθανε λίγο μετά τη γέννησή του, 
αφού τραυματίστηκε βαριά σε δυστύχημα, όταν ήταν 
έγκυος σε αυτόν. Ο πατέρας του δεν έχει δώσει ακόμα 
σημεία ζωής, όμως ο Χρόνης πιστεύει πως ο πατέρας του 
ζει και είναι αποφασισμένος να τον ψάξει οπουδήποτε. ∆ε 
βρίσκει από κανέναν την υποστήριξη που περιμένει. Αυτό 
τον οδηγεί στο να δημιουργήσει, κρυφά από τους άλλους, 
έναν λογαριασμό στο Facebook, για να αναζητήσει τον 
πατέρα του. Εξαιτίας αυτού του λογαριασμού, όμως,  
πιάνεται θύμα δύο εγκληματιών και καταλήγει σε ένα 
μέρος όπου ζουν παιδιά-ζητιάνοι. 
 Εν τω μεταξύ, στη Λαμία, ένας αστυνόμος, ο 
Μίλτος Ζαφείρης, βρίσκεται στα ίχνη μιας σπείρας εκμε-
τάλλευσης παιδιών. Ταυτοχρόνως, έχει να ερευνήσει κι 
ένα άλλο πρόβλημα: ένας άντρας που δουλεύει στην 
Αγγλία νομίζει πως έχει έναν εντεκάχρονο γιο κάπου 
στην Ελλάδα (ο οποίος είναι ο Χρόνης) και θα κάνει τα 
πάντα, για να τον βρει. Ο αστυνόμος, λοιπόν, αρχίζει να 
κάνει έρευνες. Ο Χρόνης, όμως, δε θέλει να τον πιάσει η 
αστυνομία και διαφεύγει από το μέρος όπου τον είχαν 
βάλει. Έτσι, μαζί με ένα άλλο παιδί που καταφέρνει να 
διαφύγει μαζί του, τον Χρήστο, ζητούν μικροδουλειές και 
καταφύγιο στους δρόμους. Τελικά, με τη βοήθεια της 
αστυνομίας, βρίσκει τους συγγενείς του, οι οποίοι υιοθε-
τούν τον Χρήστο και ζουν όλοι μαζί για πάντα, ενώ οι δύο 
κακοποιοί που τον είχαν πιάσει συλλαμβάνονται.
 Το βιβλίο αυτό είχε πάρα πολλή δράση και 
αγωνία για τα δικά μου γούστα, αλλά το βρίσκω εξαιρετι-
κό για παιδιά της ηλικίας μου, γιατί μιλάει για ζωές 
παιδιών και ανηλίκων  που δεν τις ξέρουμε. Όλες αυτές, 
βέβαια, οι ιστορίες έχουν ένα καλό τέλος στα βιβλία, 
αλλά όχι πάντα στην πραγματική ζωή. Το βιβλίο αυτό μου 
έδωσε να καταλάβω ότι η ζωή δεν είναι πάντα όπως τη 
θέλουμε. Έχει τα δυσάρεστά της τα οποία είναι πολλά. Το 
μόνο σίγουρο είναι ότι, όταν θέλεις κάτι πολύ, προσπάθη-
σε να το πετύχεις και μην τα παρατάς, όπως αναφέρει κι 
ο Χρόνης στα πρώτα λόγια του βιβλίου: «Εγώ τον πατέρα 
μου θα τον βρω. Και τη Γη ολόκληρη να χρειαστεί να 
γυρίσω, θα τη γυρίσω, αλλά μια μέρα θα τον βρω. Κι ας 
είμαι μικρός ακόμα. Θα τα καταφέρω.».

* «Επικίνδυνη Αναζήτηση», Λίνα Λυχναρά, σ. 224, Εκδό-
σεις Πατάκη, Αθήνα 2016
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Το μυστήριο του τρένου του φθινοπώρου
[Μέρος Β΄]

της Στελίνας Μποζοπούλου (Γ2)

Πρωτόλεια

Οικονόμου. Πώς μπορεί να είναι ύποπτο το ίδιο το θύμα; Θα σας εξηγήσω.». Η φωνή 
του έγινε πιο δυνατή και πιο αυστηρή.
 _ «Ήταν πανέξυπνο σχέδιο, κύριε Οικονόμου! Να σας δέσει ο φύλακας, να 
παριστάνετε το θύμα, ενώ στ’ αλήθεια σκοπεύατε να αποτρέψετε την εκτύπωση του 
βιβλίου!».
 _ «Κολοκύθια! Και τι κίνητρο είχα για να κάνω κάτι τέτοιο;».
 _ «Λυπάμαι που το λέω, αλλά τα χρήματα ήταν το κίνητρό σας. Σας είχαν 
τάξει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, για να μην εκδοθεί αυτό το βιβλίο. Είδα την 
επιταγή στον καναπέ σας, τη νύχτα που μιλήσαμε. Τότε κατάλαβα ότι έπρεπε να 
δράσω διαφορετικά. Τέλος πάντων, όταν θα φτάνατε στον σταθμό, ξέρατε ότι θα 
σας περίμεναν άνθρωποι για να σας συνοδεύσουν στον εκδοτικό οίκο. ∆ε θα 
μπορούσατε να το ξεφορτωθείτε τότε. Άρα, έπρεπε να το κάνετε στο τρένο. Τα παρά-
θυρα δεν άνοιγαν και η πόρτα για να μεταφερθείτε σε άλλο βαγόνι είχε προστατευ-
τικά κάγκελα. Πήγατε να το δώσετε στην ανυποψίαστη κυρία ∆άφνη για να την 
ενοχοποιήσετε, αλλά ευτυχώς δεν τα καταφέρατε. Έτσι, το δώσατε στον φύλακα, ο 
οποίος ήταν συνεργάτης σας απ’ την αρχή!».
 _ «Πώς; Ο φύλακας; Αυτού ήταν τα βιαστικά βήματα που άκουσα;», απόρησε 
ο κύριος Κουδούνας.
 _ «Ναι, ο φύλακας το σκηνοθέτησε, ο φύλακας κρατούσε αντίσταση στην 
πόρτα μου και ο φύλακας έχει τώρα το βιβλίο.». Επικράτησε σιωπή για λίγη ώρα.
 _ «Μα Θανάση, ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Οι ένοχοι ήταν δύο, ο κύριος 
Οικονόμου και ο φύλακας. Εσύ, γιατί μου επιτέθηκες;». Ο κύριος Μυστηριόπουλος 
γέλασε και απάντησε ελαφρώς κόκκινος.
 _ «Με συγχωρείς για αυτό, Αλκμήνη. Ήταν μέρος του σχεδίου μου. Ο 
φύλακας σε έβλεπε όταν παρατηρούσες το κουμπί που έπεσε από την στολή του, και 
είδε ότι τότε τα κατάλαβες όλα. Έτσι, παρίστανα τον κύριο Οικονόμου και σου επιτέ-
θηκα στα ψεύτικα για να μην σου επιτεθεί αυτός στ’ αλήθεια.».
 _ «Πλάκα μου κάνεις; Όταν έχεις τέτοιου είδους σχέδια, να με προειδοποι-
είς! Είχα αρπάξει την τρομάρα της ζωής μου!».
 _ «Πάνω στην ώρα!», τους διέκοψε η κυρία ∆άφνη. «Πλησιάζουμε στον 
σταθμό!». Τότε, όλοι μαζί άρχισαν να χειροκροτούν, να ζητωκραυγάζουν και να 
ευχαριστούν το αχτύπητο ντετεκτιβικό δίδυμο.
 _ «Χάρη σε σας, η εγγονή μου θα διαβάζει τώρα ένα από τα καλύτερα κείμε-
να στο σχολείο!», συνέχισε η κυρία ∆άφνη.
 _ «Και ο γιος μου το ίδιο!», φώναξε όλο χαρά ο κύριος Κουδούνας.

Το τρένο έφτασε επιτέλους στον προορισμό του και όλοι οι επιβάτες, εκτός από τον 
κύριο Οικονόμου και τον φύλακα, κατέβηκαν ανακουφισμένοι και τρισευτυχισμένοι.
 _ «Σπάσαμε το ρεκόρ, ε Θανάση;», είπε η Αλκμήνη που λαμποκοπούσε από 
υπερηφάνεια και χαρά.
 _ «Ναι, ποιος άλλος λύνει υπόθεση σε δύο ημέρες;».
 _ «Σου το υπογράφω, κανένας!». Μέσα στο πλήθος, ο κύριος Μυστηριόπου-
λος εντόπισε τους φίλους του που τον περίμεναν, και η Αλκμήνη είδε τη θεία της που 
έρχονταν προς το μέρος της. Αποχαιρετίστηκαν και πήγε ο καθένας στους δικούς 
του, καταχαρούμενοι που χάρη σ’ αυτούς η σοφία του βιβλίου «Οι αξίες του κόσμου» 
θα ακτινοβολεί σε όλα τα σχολεία.
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Την ίδια στιγμή, η Αλκμήνη προσπαθούσε να βγάλει άκρη με μια ηλικιωμένη 
κυρία, την κυρία ∆άφνη.
 _ «Ένας νεαρός κύριος με μαύρο μούσι μπήκε στο κουπέ μου! Χωρίς 
καν να χτυπήσει πρώτα!».
 _ «Μιλήσατε; Μήπως σας ανέφερε το όνομά του;».
 _ «Ποιος; Ο κύριος;».
 _ «Ναι, ο κύριος.».
 _ «Είναι εδώ ο κύριος; Το ήξερα εγώ ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μ’ αυτόν! 
Όσοι κάθονται και μιλάμε, φεύγουν! Θυμωμένοι κιόλας! Ένας Θεός ξέρει 
γιατί... Αλλά αυτοί οι νέοι όλο νεύρα είναι...».
 _«Τι δεν πήγαινε καλά μ’ αυτόν;».
 _ «Με ρώτησε αν ήθελα να του φυλάξω ένα βιβλίο, μεγάλο σα λεξικό 
και, όταν φτάναμε στον σταθμό, να του το επιστρέψω! Μες τ’ άγρια μεσάνυχτα!».
 Η Αλκμήνη έμεινε με ανοιχτό το στόμα.
 _ «Και το δεχτήκατε; Πού είναι το βιβλίο;».
 _ «Μα... αρνήθηκα φυσικά! Αφού του είπα τρεις φορές ότι ξέχασα τα 
γυαλιά μου, εκείνος επέμενε!».
 Εκείνη τη στιγμή, η Αλκμήνη από μέσα της κόντευε να εκραγεί. Πήρε μια 
βαθιά ανάσα και ρώτησε, όσο πιο ψύχραιμα μπορούσε:
 _ «Θυμάστε αν σας είχε πει τίποτε άλλο;».
 Και η ανυποψίαστη γριά συνέχισε:
 _ «∆εν είπε κάτι άλλο, αλλά τον είδα καθώς έμπαινε στο κουπέ του. 
Είναι το Ε4, δίπλα από του ντετέκτιβ.».
 _ «Όλα τα παρατηρείτε!», είπε κολακευτικά στην ηλικιωμένη. «Ευχαριστώ 
πολύ. ∆ε θα σας απασχολήσω άλλο.».

Μόλις βγήκε, έβγαλε έναν αναστεναγμό που τον κρατούσε μέσα της όλη την 
ώρα. Αφού πήρε βαθιές ανάσες και χαλάρωσε, το μυαλό της άρχισε κατευθείαν 
να ξαναδουλεύει. «Η κυρία ∆άφνη αποκλείεται να είναι ο δράστης. Ευτυχώς, οι 
ύποπτοι γίνονται λιγότεροι. Ελπίζω ο Θανάσης να έχει κάνει κάποια πρόοδο.», 
σκέφτηκε η Αλκμήνη. Καθώς έβγαινε, είδε κάτι γυαλιστερό στο πάτωμα. Το 
σήκωσε και το παρατήρησε. Ήταν ένα χρυσό κουμπί, από κάποια στολή. Τότε, 
όλα ξεκαθάρισαν στο μυαλό της. Έκανε να τρέξει να το πει στον κύριο Μυστηρι-
όπουλο, αλλά ένα χέρι την τράβηξε.
 _ «∆εν πας πουθενά!». Αυτός που την τραβούσε είχε σηκωμένο τον 
γιακά του σακακιού του και δε φαίνονταν τα χαρακτηριστικά του. Ο φύλακας 
εμφανίστηκε από πίσω τους και είπε:
 _ «Ωραία, ∆ιονύσιε, δε νομίζω να μας χρειάζεται πια αυτός ο επιβάτης. 
Ώρα να ξαλαφρώσει λίγο το τρένο!».
 _ «Τι;», ξεφώνισε η Αλκμήνη γεμάτη φόβο κι έκπληξη. Ακόμα περισσότε-
ρη έκπληξη ένιωσε όταν ο άγνωστος που την κρατούσε, την άφησε, άρπαξε τον 
φύλακα και τον κλείδωσε στο κουπέ του κυρίου Οικονόμου.
 _ «Τι συμβαίνει εδώ;», φώναξαν όλοι οι επιβάτες του βαγονιού ανήσυ-
χοι. Ο άγνωστος κατέβασε τον γιακά και είπε με ήρεμη φωνή:
 _ «Μόλις λύθηκε η υπόθεση.».
 _ «Θανάση;», αναφώνησε η Αλκμήνη.
 _ «Εσείς;», αναφώνησαν όλοι οι υπόλοιποι. Από το βλέμμα τους γεμάτο 
απορίες, ο κύριος Μυστηριόπουλος είδε ότι δεν κατάλαβαν τίποτα, οπότε 
αποφάσισε να τους εξηγήσει τα πάντα από την αρχή:
 _ «Στις 9:15, όπως όλοι μας μάθαμε, ένα πολύ σημαντικό βιβλίο εξαφα-
νίστηκε. Οι ύποπτοι ήταν τρεις: ο κύριος Κουδούνας, ο φύλακας και ο κύριος 



Οικονόμου. Πώς μπορεί να είναι ύποπτο το ίδιο το θύμα; Θα σας εξηγήσω.». Η φωνή 
του έγινε πιο δυνατή και πιο αυστηρή.
 _ «Ήταν πανέξυπνο σχέδιο, κύριε Οικονόμου! Να σας δέσει ο φύλακας, να 
παριστάνετε το θύμα, ενώ στ’ αλήθεια σκοπεύατε να αποτρέψετε την εκτύπωση του 
βιβλίου!».
 _ «Κολοκύθια! Και τι κίνητρο είχα για να κάνω κάτι τέτοιο;».
 _ «Λυπάμαι που το λέω, αλλά τα χρήματα ήταν το κίνητρό σας. Σας είχαν 
τάξει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, για να μην εκδοθεί αυτό το βιβλίο. Είδα την 
επιταγή στον καναπέ σας, τη νύχτα που μιλήσαμε. Τότε κατάλαβα ότι έπρεπε να 
δράσω διαφορετικά. Τέλος πάντων, όταν θα φτάνατε στον σταθμό, ξέρατε ότι θα 
σας περίμεναν άνθρωποι για να σας συνοδεύσουν στον εκδοτικό οίκο. ∆ε θα 
μπορούσατε να το ξεφορτωθείτε τότε. Άρα, έπρεπε να το κάνετε στο τρένο. Τα παρά-
θυρα δεν άνοιγαν και η πόρτα για να μεταφερθείτε σε άλλο βαγόνι είχε προστατευ-
τικά κάγκελα. Πήγατε να το δώσετε στην ανυποψίαστη κυρία ∆άφνη για να την 
ενοχοποιήσετε, αλλά ευτυχώς δεν τα καταφέρατε. Έτσι, το δώσατε στον φύλακα, ο 
οποίος ήταν συνεργάτης σας απ’ την αρχή!».
 _ «Πώς; Ο φύλακας; Αυτού ήταν τα βιαστικά βήματα που άκουσα;», απόρησε 
ο κύριος Κουδούνας.
 _ «Ναι, ο φύλακας το σκηνοθέτησε, ο φύλακας κρατούσε αντίσταση στην 
πόρτα μου και ο φύλακας έχει τώρα το βιβλίο.». Επικράτησε σιωπή για λίγη ώρα.
 _ «Μα Θανάση, ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Οι ένοχοι ήταν δύο, ο κύριος 
Οικονόμου και ο φύλακας. Εσύ, γιατί μου επιτέθηκες;». Ο κύριος Μυστηριόπουλος 
γέλασε και απάντησε ελαφρώς κόκκινος.
 _ «Με συγχωρείς για αυτό, Αλκμήνη. Ήταν μέρος του σχεδίου μου. Ο 
φύλακας σε έβλεπε όταν παρατηρούσες το κουμπί που έπεσε από την στολή του, και 
είδε ότι τότε τα κατάλαβες όλα. Έτσι, παρίστανα τον κύριο Οικονόμου και σου επιτέ-
θηκα στα ψεύτικα για να μην σου επιτεθεί αυτός στ’ αλήθεια.».
 _ «Πλάκα μου κάνεις; Όταν έχεις τέτοιου είδους σχέδια, να με προειδοποι-
είς! Είχα αρπάξει την τρομάρα της ζωής μου!».
 _ «Πάνω στην ώρα!», τους διέκοψε η κυρία ∆άφνη. «Πλησιάζουμε στον 
σταθμό!». Τότε, όλοι μαζί άρχισαν να χειροκροτούν, να ζητωκραυγάζουν και να 
ευχαριστούν το αχτύπητο ντετεκτιβικό δίδυμο.
 _ «Χάρη σε σας, η εγγονή μου θα διαβάζει τώρα ένα από τα καλύτερα κείμε-
να στο σχολείο!», συνέχισε η κυρία ∆άφνη.
 _ «Και ο γιος μου το ίδιο!», φώναξε όλο χαρά ο κύριος Κουδούνας.

Το τρένο έφτασε επιτέλους στον προορισμό του και όλοι οι επιβάτες, εκτός από τον 
κύριο Οικονόμου και τον φύλακα, κατέβηκαν ανακουφισμένοι και τρισευτυχισμένοι.
 _ «Σπάσαμε το ρεκόρ, ε Θανάση;», είπε η Αλκμήνη που λαμποκοπούσε από 
υπερηφάνεια και χαρά.
 _ «Ναι, ποιος άλλος λύνει υπόθεση σε δύο ημέρες;».
 _ «Σου το υπογράφω, κανένας!». Μέσα στο πλήθος, ο κύριος Μυστηριόπου-
λος εντόπισε τους φίλους του που τον περίμεναν, και η Αλκμήνη είδε τη θεία της που 
έρχονταν προς το μέρος της. Αποχαιρετίστηκαν και πήγε ο καθένας στους δικούς 
του, καταχαρούμενοι που χάρη σ’ αυτούς η σοφία του βιβλίου «Οι αξίες του κόσμου» 
θα ακτινοβολεί σε όλα τα σχολεία.
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Την ίδια στιγμή, η Αλκμήνη προσπαθούσε να βγάλει άκρη με μια ηλικιωμένη 
κυρία, την κυρία ∆άφνη.
 _ «Ένας νεαρός κύριος με μαύρο μούσι μπήκε στο κουπέ μου! Χωρίς 
καν να χτυπήσει πρώτα!».
 _ «Μιλήσατε; Μήπως σας ανέφερε το όνομά του;».
 _ «Ποιος; Ο κύριος;».
 _ «Ναι, ο κύριος.».
 _ «Είναι εδώ ο κύριος; Το ήξερα εγώ ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μ’ αυτόν! 
Όσοι κάθονται και μιλάμε, φεύγουν! Θυμωμένοι κιόλας! Ένας Θεός ξέρει 
γιατί... Αλλά αυτοί οι νέοι όλο νεύρα είναι...».
 _«Τι δεν πήγαινε καλά μ’ αυτόν;».
 _ «Με ρώτησε αν ήθελα να του φυλάξω ένα βιβλίο, μεγάλο σα λεξικό 
και, όταν φτάναμε στον σταθμό, να του το επιστρέψω! Μες τ’ άγρια μεσάνυχτα!».
 Η Αλκμήνη έμεινε με ανοιχτό το στόμα.
 _ «Και το δεχτήκατε; Πού είναι το βιβλίο;».
 _ «Μα... αρνήθηκα φυσικά! Αφού του είπα τρεις φορές ότι ξέχασα τα 
γυαλιά μου, εκείνος επέμενε!».
 Εκείνη τη στιγμή, η Αλκμήνη από μέσα της κόντευε να εκραγεί. Πήρε μια 
βαθιά ανάσα και ρώτησε, όσο πιο ψύχραιμα μπορούσε:
 _ «Θυμάστε αν σας είχε πει τίποτε άλλο;».
 Και η ανυποψίαστη γριά συνέχισε:
 _ «∆εν είπε κάτι άλλο, αλλά τον είδα καθώς έμπαινε στο κουπέ του. 
Είναι το Ε4, δίπλα από του ντετέκτιβ.».
 _ «Όλα τα παρατηρείτε!», είπε κολακευτικά στην ηλικιωμένη. «Ευχαριστώ 
πολύ. ∆ε θα σας απασχολήσω άλλο.».

Μόλις βγήκε, έβγαλε έναν αναστεναγμό που τον κρατούσε μέσα της όλη την 
ώρα. Αφού πήρε βαθιές ανάσες και χαλάρωσε, το μυαλό της άρχισε κατευθείαν 
να ξαναδουλεύει. «Η κυρία ∆άφνη αποκλείεται να είναι ο δράστης. Ευτυχώς, οι 
ύποπτοι γίνονται λιγότεροι. Ελπίζω ο Θανάσης να έχει κάνει κάποια πρόοδο.», 
σκέφτηκε η Αλκμήνη. Καθώς έβγαινε, είδε κάτι γυαλιστερό στο πάτωμα. Το 
σήκωσε και το παρατήρησε. Ήταν ένα χρυσό κουμπί, από κάποια στολή. Τότε, 
όλα ξεκαθάρισαν στο μυαλό της. Έκανε να τρέξει να το πει στον κύριο Μυστηρι-
όπουλο, αλλά ένα χέρι την τράβηξε.
 _ «∆εν πας πουθενά!». Αυτός που την τραβούσε είχε σηκωμένο τον 
γιακά του σακακιού του και δε φαίνονταν τα χαρακτηριστικά του. Ο φύλακας 
εμφανίστηκε από πίσω τους και είπε:
 _ «Ωραία, ∆ιονύσιε, δε νομίζω να μας χρειάζεται πια αυτός ο επιβάτης. 
Ώρα να ξαλαφρώσει λίγο το τρένο!».
 _ «Τι;», ξεφώνισε η Αλκμήνη γεμάτη φόβο κι έκπληξη. Ακόμα περισσότε-
ρη έκπληξη ένιωσε όταν ο άγνωστος που την κρατούσε, την άφησε, άρπαξε τον 
φύλακα και τον κλείδωσε στο κουπέ του κυρίου Οικονόμου.
 _ «Τι συμβαίνει εδώ;», φώναξαν όλοι οι επιβάτες του βαγονιού ανήσυ-
χοι. Ο άγνωστος κατέβασε τον γιακά και είπε με ήρεμη φωνή:
 _ «Μόλις λύθηκε η υπόθεση.».
 _ «Θανάση;», αναφώνησε η Αλκμήνη.
 _ «Εσείς;», αναφώνησαν όλοι οι υπόλοιποι. Από το βλέμμα τους γεμάτο 
απορίες, ο κύριος Μυστηριόπουλος είδε ότι δεν κατάλαβαν τίποτα, οπότε 
αποφάσισε να τους εξηγήσει τα πάντα από την αρχή:
 _ «Στις 9:15, όπως όλοι μας μάθαμε, ένα πολύ σημαντικό βιβλίο εξαφα-
νίστηκε. Οι ύποπτοι ήταν τρεις: ο κύριος Κουδούνας, ο φύλακας και ο κύριος 



«Venom» (Βένομ)
                                                                                                         

του Μάριου-Αντώνιου Παπαγεωργίου (Β2)

Κινηματο-
γράφος

Η νέα ταινία του στούντιο της Marvel με τον τίτλο 
«Venom», σε σκηνοθεσία του Ρούμπεν Φλάισερ, 
είναι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, που 
συνδυάζει την περιπέτεια και την κωμωδία. Έχει 
την τύχη, όπως συμβαίνει με αρκετές ταινίες της 
Marvel, να διαθέτει έναν χαρισματικό πρωταγωνι-
στή που την απογειώνει κυριολεκτικά. O Τομ 
Χάρντι ερμηνεύει τον Έντι Μπροκ, έναν ρεπόρτερ 
αποφασισμένο να ξεσκεπάσει τα παράξενα πειρά-
ματα που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Life του 
Κάρλτον Ντρέικ. Για να πετύχει, όμως, τον στόχο 
του, θα προδώσει την εμπιστοσύνη της αρραβω-
νιαστικιάς του Άννι (Μισέλ Γουίλιαμς). Ο Τομ 
Χάρντι υποδύεται εξαιρετικά τον φορέα (ξενιστή) 
ενός εξωγήινου πλάσματος, που επιβι-
ώνει μόνο μέσα σε ξένα σώματα και 
είναι παντοδύναμος. 
         Η πρωτοτυπία της ταινίας στηρί-
ζεται στο απροσδόκητο χιούμορ που 
προκαλεί η σχέση του Έντι Μπροκ 
με το τέρας που βρίσκεται μέσα του 
και ονομάζεται Venom. Οι χαρα-
κτήρες, άτυχοι  και οι δύο –τόσο ο 
γήινος (που έχει απολυθεί και 
κινδυνεύει να μείνει άστεγος) 
όσο και ο εξωγήινος (που θεω-
ρείται κυνηγημένος στον πλανή-
τη του)– καταφέρνουν να 
συμβιβαστούν και καταλήγουν 
να υποστηρίζουν και να 
συμπληρώνουν ο ένας τον 
άλλο. Το πρώτο μέρος της 
ταινίας, στο οποίο παρουσι-
άζεται ο χαρακτήρας του 
ρεπόρτερ Μπροκ, αλλά και 
του «τρελού επιστήμονα» 
Ντρέικ που πειραματίζεται 
με εξωγήινα πλάσματα, 
κυλάει ομαλά και με 
σχετικό ενδιαφέρον για 
τον θεατή. Στο δεύτερο 
μέρος, εκτός από τον 
Venom εμφανίζεται και ένας 
άλλος εξωγήινος, που επιζητά τον δικό 
του ξενιστή και έρχεται αντιμέτωπος με τον 
Venom-Μπροκ. Τότε η ταινία αρχίζει να θυμίζει τις 
κλασικές περιπέτειες των υπερηρώων της Marvel, 
με ατελείωτες καταδιώξεις, καταστροφές και 
μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα στα δύο τέρατα, 
που αλλάζουν με ευκολία ανθρώπινα σώματα και 
αφήνουν πίσω τους νεκρούς και συντρίμμια. 
         Αν και το πρώτο μέρος της ταινίας φαίνεται 
στον θεατή αρκετά υποτονικό, η εμφάνιση του 
Venom εντείνει το ενδιαφέρον. Με αρκετή δόση 
χιούμορ ο Χάρντι τρώει ωμούς αστακούς, μπαίνει 
μέσα σε ενυδρεία, πετάει πάνω από οχήματα, 
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τρέχει, χτυπιέται και γενικότερα υφίσταται διάφο-
ρες ταλαιπωρίες. Παράλληλα, ο ηθοποιός ξεχωρί-
ζει από τους άλλους συμπρωταγωνιστές του, γιατί 
επιδεικνύει άψογο επαγγελματισμό και έχει το 
ταλέντο να εναλλάσσει αρμονικά τα στοιχεία της 
δράσης, της κωμωδίας και του δράματος σε κάθε 
σκηνή.        
 Ο Χάρντι ήθελε πάρα πολύ αυτόν τον 
ρόλο και τον αφιέρωσε στον γιο του, ο οποίος 
είναι φανατικός του Venom. Κατά τη διάρκεια των 
γυρισμάτων συμβουλεύτηκε πολλές φορές τον 
γιο του, για να ενσαρκώσει τον Venom όσο καλύ-
τερα μπορούσε. Η μουσική είναι του Λούντβιχ 
Γκιόρανσον, ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως στους 
τίτλους τέλους ακούγεται το ομότιτλο τραγούδι 

«Venom» από τον Eminem. 
                 Η ταινία θεωρείται “διαμάντι” 

στην κατηγορία της από 
πολλές απόψεις. 
Ο Τομ Χάρντι μαζί 
με τον Ριτζ Άχμεντ 
αποτελούν έναν 
εκρηκτικό συνδυα-
σμό –κυριολεκτικά 
και μεταφορικά– του 
“καλού” και του 
“κακού”. Ακόμη, η ιστο-
ρία είναι απλή και περι-
εκτική χωρίς να κουρά-
ζει τον θεατή. Εξάλλου, 
δε χρειάζεται να έχει δει 
κανείς κάποια άλλη ταινία 
της Marvel πριν δει αυτή, 
γιατί από άποψη σκηνοθε-
σίας, η Marvel μάς έχει 
κακομάθει σε υψηλά επίπεδα 
δράσης, κάτι που επιβεβαιώ-
νεται ακόμα μια φορά στο 
Venom.
         Αναμφίβολα τo «Venom» 
είναι η πιο σκοτεινή και διασκε-
δαστική ταινία επιστημονικής 
φαντασίας της Μάρβελ, με πλού-
σια δράση και τον εκπληκτικό Τομ 
Χάρντι σε έναν τρελό ρόλο που 
του “πηγαίνει γάντι”! Αν έπρεπε να 

τη βαθμο- λογήσω από το ένα έως το δέκα, θα 
της έβαζα οκτώμισι. ∆εν τη βαρέθηκα ούτε μια 
στιγμή και γι’ αυτό τη συνιστώ ανεπιφύλακτα στους 
φανατικούς φίλους αυτού του είδους. 

VENOM
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Γαλιλαίος, 
ο πατέρας της επιστημονικής μεθόδου

  
της Κατερίνας Καλλιστρίδου (Β1)

Επιστημονικές
περιέργειες

Ο Γαλιλαίος (Galileo Galilei) ήταν Ιταλός αστρονόμος και φυσικομαθηματικός που συ-
νέβαλε αποφασιστικά στην εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης. Ενδεικτικό του επιστημο-
νικού του μεγέθους είναι το γεγονός ότι ο Άλμπερτ Αϊνστάιν και ο Στίβεν Χόκινγκ τον 
έχουν χαρακτηρίσει ως «πατέρα της σύγχρονης επιστήμης».
 Ο Γαλιλαίος γεννήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1564 στην Πίζα της Ιταλίας. 
Ήταν το μεγαλύτερο από τα εφτά παιδιά του μουσικού Βιντσέντζο Γκαλιλέι και της Τζού-
λια Αμανάτι. Έμαθε τα πρώτα γράμματα στο μοναστήρι Καμαλντολέζε στο Βολομπρόζο. 
Ο πατέρας του Γαλιλαίου ήθελε ο γιος του να σπου- δάσει Ιατρική. Το 1581 ξεκίνησε 
τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Πίζας. Σπούδασε Μαθηματικά και Φι-
λοσοφία, και εγκατέλειψε το Πα- νεπιστήμιο το 1585 χωρίς να 
ολοκληρώσει τις σπου- δές του στην Ιατρική. Άρχισε 
να δουλεύει δίνο- ντας διαλέξεις Φυσικής στο 
Πανεπιστήμιο της Πάδοβας και, αργότερα, ως 
επίσημος μαθημα- τικός, στον Μεγάλο ∆ούκα 
της Τοσκάνης. Έγι- νε πολύ γνωστός. Ευγε-
νείς και βασιλείς πα- ρακολουθούσαν τις δια-
λέξεις του.
 Συνέβαλε κα- θοριστικά στην επιστη-
μονική επανάσταση του 17ου αιώνα. Έστρεψε 
το τηλεσκόπιο –το οποίο δεν είναι εφεύρεση 
του ιδίου– προς τον ου- ρανό, για αστρονο-
μική παρατήρηση. Άρχισε να παρατηρεί τους 
δορυφόρους του ∆ία, τις ηλιακές κηλίδες 
και τη Σελήνη, ενώ υποστή- ριξε και την επι-
στημονική θέση του Κοπέρνι- κου για το ηλιο-
κεντρικό σύστημα. Μεταξύ πολλών άλλων 
σημαντικών επιστημονικών θε- μάτων, ασχολήθηκε 
και με την κίνηση των σωμάτων –είναι γνωστός για το πείραμα 
που (φημολογείται ότι) πραγμα- τοποίησε από τον πύργο της Πίζας. 
 Αυτό όμως που έκανε τον Γαλιλαίο να θεωρείται ο πρώτος φυσικός με τη 
σημερινή σημασία του όρου (πριν από αυτόν μιλούσαμε για «φυσικούς φιλοσόφους»), 
είναι ο τρόπος με τον οποίο αναζητούσε και ερευνούσε την επιστημονική αλήθεια. Εισή-
γαγε το πείραμα στην επιστήμη της Φυσικής και ήταν ο πρώτος που ενδιαφέρθηκε για 
τη σχέση Μαθηματικών και Φυσικής.
 Στους περισσότερους από εμάς, ο Γαλιλαίος είναι γνωστός από τη σύγκρουσή 
του με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Οδηγήθηκε μπροστά στην Ιερά Εξέταση και το γε-
γονός αυτό έχει μείνει στην ιστορία ως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα σύγκρου-
σης της εξουσίας με την ελευθερία της σκέψης και την επιστήμη. 
 Ο Γαλιλαίος πέθανε στο Αρτσέτρι, στις 9 Ιανουαρίου του 1642.
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The meaning of friendship*

Neographima

Friendship is a boat
by Andrew Mousmoulidis

Friendship brings love
that warms my heart all day.

It raises me from above,
it gives me joy in every way.

Friendship gives me a safe home
where I can go to relax.

I never feel alone
having a friend to trust.

Friendship makes me strong
to give every single fight

and when I’m wrong
it shows me what is right

Friendship is a boat 
and I want to sail.

With all my friends on board
I won’t have a chance to fail!

Friendship
by Hermione Panagiotidou

True friendships are scarce
and hard to find.

Once you find a friend,
mutual feelings of love emerge.

You treasure your friend
with your heart and soul.

Bonding together like magnets
that glow.

But the chains are broken
when betrayal occurs.

Faces are wet with tears
and disruption is near.

Whatever is written 
remains untold.

Our friends…
by Irene Lola, Agape Nathanailidou and Ariadne 

Kosta

A friend is like a star that twinkles and glows
Or maybe like the ocean that gently flows.

A friend is like gold that you should treasure
And take care of, forever and ever.
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Ode to a friend
by Sophia Dipla and Faye Zoulfakou

Though there is gold
up in the mountains,

lovely pearls
deep in the sea,
those treasures

do not mean as much,
as your friendship means to me.

There will be earthquakes,
there will be fires,

but I know
you’ll be there for me.

I may not mean 
much to you,

as much as you mean to me,
but just to let you know,

I care about you
more than I care about me.
Friendship means a lot to me

because of you,
that’s why it’s a special word,

because I met you.

Thoughts on friendship
by Kostis Tsaknias

Nowadays, friendships are a way of feeling 
happy and making people confident, because 
when you have true friends, you can have fun and 
trust them for everything that you can’t tell your 
classmates or your teachers. However, a true 
friend is hard and difficult to find these days. Also, 
when you want to trust somebody, you must be 
absolutely sure that this person is not going to 
reveal what you have told him.
In the past, it was more difficult to find and 
develop friendships because we weren’t so 
sociable. Also, there weren’t any social 
networking sites like Facebook and Instagram. 
Through these sites, users can find and connect 
with friends from all over the world. 
A good relationship is difficult to create and it 
takes a lot of time and effort. Both sides have to be 
loyal and trustworthy. They have to be 
sympathetic listeners and to have things in 
common. Also, friends need to help each other 
and be there when needed.
Clearly, people don’t have as many friends as they 
had when they were younger. The reason for this 
is that as people grow older they have more work 
to do and they are busier, so they can’t have fun 
and time to spend with friends.

A survey on the meaning of friendship
by

Vasiliki Samolada (Reporter)
Vasiliki Litaina (Speaker 1)

Olga Papadopoulou (Speaker 2)
Maria Christaki (Speaker 3)

Reporter: Hi, can I ask you a question for a survey?
Speaker 1: Yes, of course.
Reporter: Ok, who do you think is a real friend for 
you?
Speaker 1: A real friend for me is someone who 
will support me in bad times and who will help me 
to overcome difficulties. Someone who will be 
happy with my successes and they won’t be 
jealous of me. Someone whom I will share my 
dreams with. Someone who won’t take advantage 
of me, but who will tell me the truth even if it is 
hard in order to help me understand my mistakes. 
Finally, a real friend for me is someone who will 
give me advice!
Reporter: Ok, thank you very much.
Speaker 1: You’re welcome.
Reporter: Oh, hello!
Speaker 2: Hi, can I help you?
Reporter: Well… can you answer a question for 
me?
Speaker 2: Yes!
Reporter: Ok, what’s the meaning of friendship for 
you?
Speaker 2: My opinion about friendship is that it 
isn’t something stable; it changes from hour to hour, 
from day to day and from year to year.
Reporter: Thank you.
Speaker 2: Anytime!
Reporter: Excuse me, when you hear the word 
friendship, what other words come to your head?
Speaker 3: The other words that come to my mind 
are sincerity, love and sharing the same ideas and 
some hobbies. I also think of spending time 
together, laughing together and helping each 
other. But the most important of all, it is trusting 
each other completely.
Reporter: Thank you so much! That’s all folks!

* Within the framework of the English class and stimulated by 
a listening activity from the learners' book, the students took 
part in a class project on the topic of the meaning of 
friendship. Under the guidance and support of the instructor 
teacher, mr. Evangelos Dimos, students became involved in 
all levels and presented their work through Power Point, 
theatrical plays, creative constructions, collages and 
produced poems and essays to add their own special 
colouring to the topic. The presentation of the material took 
place in class during the regular English lesson time.



Friendship is a boat
by Andrew Mousmoulidis

Friendship brings love
that warms my heart all day.

It raises me from above,
it gives me joy in every way.

Friendship gives me a safe home
where I can go to relax.

I never feel alone
having a friend to trust.

Friendship makes me strong
to give every single fight

and when I’m wrong
it shows me what is right

Friendship is a boat 
and I want to sail.

With all my friends on board
I won’t have a chance to fail!

Friendship
by Hermione Panagiotidou

True friendships are scarce
and hard to find.

Once you find a friend,
mutual feelings of love emerge.

You treasure your friend
with your heart and soul.

Bonding together like magnets
that glow.

But the chains are broken
when betrayal occurs.

Faces are wet with tears
and disruption is near.

Whatever is written 
remains untold.

Our friends…
by Irene Lola, Agape Nathanailidou and Ariadne 

Kosta

A friend is like a star that twinkles and glows
Or maybe like the ocean that gently flows.

A friend is like gold that you should treasure
And take care of, forever and ever.
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Ode to a friend
by Sophia Dipla and Faye Zoulfakou

Though there is gold
up in the mountains,

lovely pearls
deep in the sea,
those treasures

do not mean as much,
as your friendship means to me.

There will be earthquakes,
there will be fires,

but I know
you’ll be there for me.

I may not mean 
much to you,

as much as you mean to me,
but just to let you know,

I care about you
more than I care about me.
Friendship means a lot to me

because of you,
that’s why it’s a special word,

because I met you.

Thoughts on friendship
by Kostis Tsaknias

Nowadays, friendships are a way of feeling 
happy and making people confident, because 
when you have true friends, you can have fun and 
trust them for everything that you can’t tell your 
classmates or your teachers. However, a true 
friend is hard and difficult to find these days. Also, 
when you want to trust somebody, you must be 
absolutely sure that this person is not going to 
reveal what you have told him.
In the past, it was more difficult to find and 
develop friendships because we weren’t so 
sociable. Also, there weren’t any social 
networking sites like Facebook and Instagram. 
Through these sites, users can find and connect 
with friends from all over the world. 
A good relationship is difficult to create and it 
takes a lot of time and effort. Both sides have to be 
loyal and trustworthy. They have to be 
sympathetic listeners and to have things in 
common. Also, friends need to help each other 
and be there when needed.
Clearly, people don’t have as many friends as they 
had when they were younger. The reason for this 
is that as people grow older they have more work 
to do and they are busier, so they can’t have fun 
and time to spend with friends.

A survey on the meaning of friendship
by

Vasiliki Samolada (Reporter)
Vasiliki Litaina (Speaker 1)

Olga Papadopoulou (Speaker 2)
Maria Christaki (Speaker 3)

Reporter: Hi, can I ask you a question for a survey?
Speaker 1: Yes, of course.
Reporter: Ok, who do you think is a real friend for 
you?
Speaker 1: A real friend for me is someone who 
will support me in bad times and who will help me 
to overcome difficulties. Someone who will be 
happy with my successes and they won’t be 
jealous of me. Someone whom I will share my 
dreams with. Someone who won’t take advantage 
of me, but who will tell me the truth even if it is 
hard in order to help me understand my mistakes. 
Finally, a real friend for me is someone who will 
give me advice!
Reporter: Ok, thank you very much.
Speaker 1: You’re welcome.
Reporter: Oh, hello!
Speaker 2: Hi, can I help you?
Reporter: Well… can you answer a question for 
me?
Speaker 2: Yes!
Reporter: Ok, what’s the meaning of friendship for 
you?
Speaker 2: My opinion about friendship is that it 
isn’t something stable; it changes from hour to hour, 
from day to day and from year to year.
Reporter: Thank you.
Speaker 2: Anytime!
Reporter: Excuse me, when you hear the word 
friendship, what other words come to your head?
Speaker 3: The other words that come to my mind 
are sincerity, love and sharing the same ideas and 
some hobbies. I also think of spending time 
together, laughing together and helping each 
other. But the most important of all, it is trusting 
each other completely.
Reporter: Thank you so much! That’s all folks!



Friendship is a boat
by Andrew Mousmoulidis

Friendship brings love
that warms my heart all day.

It raises me from above,
it gives me joy in every way.

Friendship gives me a safe home
where I can go to relax.

I never feel alone
having a friend to trust.

Friendship makes me strong
to give every single fight

and when I’m wrong
it shows me what is right

Friendship is a boat 
and I want to sail.

With all my friends on board
I won’t have a chance to fail!

Friendship
by Hermione Panagiotidou

True friendships are scarce
and hard to find.

Once you find a friend,
mutual feelings of love emerge.

You treasure your friend
with your heart and soul.

Bonding together like magnets
that glow.

But the chains are broken
when betrayal occurs.

Faces are wet with tears
and disruption is near.

Whatever is written 
remains untold.

Our friends…
by Irene Lola, Agape Nathanailidou and Ariadne 

Kosta

A friend is like a star that twinkles and glows
Or maybe like the ocean that gently flows.

A friend is like gold that you should treasure
And take care of, forever and ever.
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Ode to a friend
by Sophia Dipla and Faye Zoulfakou

Though there is gold
up in the mountains,

lovely pearls
deep in the sea,
those treasures

do not mean as much,
as your friendship means to me.

There will be earthquakes,
there will be fires,

but I know
you’ll be there for me.

I may not mean 
much to you,

as much as you mean to me,
but just to let you know,

I care about you
more than I care about me.
Friendship means a lot to me

because of you,
that’s why it’s a special word,

because I met you.

Thoughts on friendship
by Kostis Tsaknias

Nowadays, friendships are a way of feeling 
happy and making people confident, because 
when you have true friends, you can have fun and 
trust them for everything that you can’t tell your 
classmates or your teachers. However, a true 
friend is hard and difficult to find these days. Also, 
when you want to trust somebody, you must be 
absolutely sure that this person is not going to 
reveal what you have told him.
In the past, it was more difficult to find and 
develop friendships because we weren’t so 
sociable. Also, there weren’t any social 
networking sites like Facebook and Instagram. 
Through these sites, users can find and connect 
with friends from all over the world. 
A good relationship is difficult to create and it 
takes a lot of time and effort. Both sides have to be 
loyal and trustworthy. They have to be 
sympathetic listeners and to have things in 
common. Also, friends need to help each other 
and be there when needed.
Clearly, people don’t have as many friends as they 
had when they were younger. The reason for this 
is that as people grow older they have more work 
to do and they are busier, so they can’t have fun 
and time to spend with friends.

A survey on the meaning of friendship
by

Vasiliki Samolada (Reporter)
Vasiliki Litaina (Speaker 1)

Olga Papadopoulou (Speaker 2)
Maria Christaki (Speaker 3)

Reporter: Hi, can I ask you a question for a survey?
Speaker 1: Yes, of course.
Reporter: Ok, who do you think is a real friend for 
you?
Speaker 1: A real friend for me is someone who 
will support me in bad times and who will help me 
to overcome difficulties. Someone who will be 
happy with my successes and they won’t be 
jealous of me. Someone whom I will share my 
dreams with. Someone who won’t take advantage 
of me, but who will tell me the truth even if it is 
hard in order to help me understand my mistakes. 
Finally, a real friend for me is someone who will 
give me advice!
Reporter: Ok, thank you very much.
Speaker 1: You’re welcome.
Reporter: Oh, hello!
Speaker 2: Hi, can I help you?
Reporter: Well… can you answer a question for 
me?
Speaker 2: Yes!
Reporter: Ok, what’s the meaning of friendship for 
you?
Speaker 2: My opinion about friendship is that it 
isn’t something stable; it changes from hour to hour, 
from day to day and from year to year.
Reporter: Thank you.
Speaker 2: Anytime!
Reporter: Excuse me, when you hear the word 
friendship, what other words come to your head?
Speaker 3: The other words that come to my mind 
are sincerity, love and sharing the same ideas and 
some hobbies. I also think of spending time 
together, laughing together and helping each 
other. But the most important of all, it is trusting 
each other completely.
Reporter: Thank you so much! That’s all folks!
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χρόνια 

παιδείας

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Νότες Χριστουγέννων
στο Αρσάκειο Θεσσαλονίκης

Μοιραζόμαστε χειροποίητες κατασκευές, δώρα και σπιτικές λιχουδιές, 
μουσική, τραγούδια και κάλαντα από μικρούς και μεγάλους

Κυριακή 16 ∆εκεμβρίου 2018
16:00 - 21:00

Στηρίζουμε τις κοινωνικές δράσεις του Σχολείου και ενισχύουμε: το 
Χαμόγελο του Παιδιού, τα Παιδικά Χωριά SOS, 

τον Σύλλογο Παιδιών με Σύνδρομο Down Ελλάδος,
τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές 

Ασθένειες «Λάμψη»


