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Τρία ποιήματα, καθώς χτυπούσαν οι καμπάνες
[στην ακριβή μνήμη της Άντας]
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Γι' αυτό, ποτέ μη στείλεις να ρωτήσεις: «Για ποιον χτυπά η καμπάνα;». Για σένα χτυπά.

Το δέκατο έβδομο τεύχος της εφημερίδας μας ολοκληρώθηκε σε μια στιγμή σιωπής κι ακινησίας, σε

μια στιγμή φωτισμού των ακριβών, που συνήθως σκεπάζονται από τον θορυβώδη καταιγισμό του
περιττού κι εφήμερου. Ήταν Μεγάλη Δευτέρα, με νωπό ακόμη το αίσθημα πλησμονής από την
ολοκλήρωση του 7ου Παναρσακειακού Μαθητικού Συνεδρίου και με τη Μεγάλη Εβδομάδα ήδη στο
κατώφλι, όταν αυτή η στιγμή επέβαλε σιωπή και ακινησία. Μια σελίδα από χαρτί, εξευγενισμένο από
τη λεπτότητα και ποτισμένο με σπάνια τρυφερότητα, κόπηκε από το βιβλίο της ζωής μας. Κόπηκε, για
να συνεχίσει να γράφεται στο βιβλίο ενός άλλου κόσμου πιο φωτεινού, πιο ταιριαστού στην
ανυπόκριτη αγάπη με την οποία χάραξε το δικό μας βιβλίο η ακριβή φίλη και συνάδελφος Άντα
Κόκκου.
Στο 7ο Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Σύγχρονος άνθρωπος και ψηφιακή
τεχνολογία: Προκλήσεις και προβληματισμοί», που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 17 και 18 Απριλίου
στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης, κεντρικός ομιλητής ήταν ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης,
καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του Massachusetts Institute of Technology (MIT), τιμημένος το 2018 με την κορυφαία διάκριση Rolf Nevanlinna Prize για τη
συμβολή του στα μαθηματικά των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Από την ομιλία του για το «Πώς οι
ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τον κόσμο γύρω μας;» συγκρατήσαμε τη συναρπαστική περιδιάβαση
στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και στα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και τις
επισημάνσεις του για τους κινδύνους που καραδοκούν για την ιδιωτικότητα και τη μοναδικότητα του
ανθρώπινου προσώπου. Ακούγοντας τον καθηγητή Κωνσταντίνο Δασκαλάκη να μιλά για τον κίνδυνο
αριθμοποίησης του ανθρώπου, μας ήρθε στο νου το ατελές ποίημα «Πρόσθεσις» (1897) του
Κωνσταντίνου Π. Καβάφη από τα «Κρυμμένα Ποιήματα [1882–1923]»:

Ἄν εὐτυχὴς ἤ δυστυχὴς εἶμαι δὲν ἐξετάζω.
Πλὴν ἕνα πρᾶγμα μὲ χαρὰν στὸν νοῦ μου πάντα βάζω —
ποὺ στὴν μεγάλη πρόσθεσι (τὴν πρόσθεσί των ποὺ μισῶ)
ποὺ ἔχει τόσους ἀριθμούς, δὲν εἶμ’ἐγὼ ἐκεῖ
ἀπ’τὲς πολλὲς μονάδες μία. Μὲς στ’ὁλικὸ ποσὸ
δὲν ἀριθμήθηκα. Κι αὐτὴ ἡ χαρὰ μ’ἀρκεῑ.
Καθώς διαβαίναμε πια για τα καλά το Μεγαλοβδόμαδο, με τις καμπάνες των εκκλησιών να αντηχούν
τη χαρμολύπη, για να σημάνουν την ώρα της πιο μεγάλης πάλης ανάμεσα στον θάνατο και στη ζωή,
άλλο ένα απόσπασμα από το ποίημα «Devotions upon Emergent Occasions» του Τζων Νταν (John
Donne) αναδύθηκε:

Κανένας άνθρωπος δεν είναι μόνος του ένα νησί, ακέραιο και αύταρκες. Κάθε άνθρωπος είναι
ένα κομμάτι της ηπείρου, ένα κομμάτι της στεριάς. Αν η θάλασσα πάρει μέσα της ένα σβώλο
χώμα, η Ευρώπη λιγοστεύει –σαν να'χε βυθιστεί ένα ακρωτήρι, σαν να χανόταν το αρχοντικό
των φίλων σου ή το δικό σου. Ο θάνατος κάθε ανθρώπου με λιγοστεύει, γιατί ανήκω στην
ανθρωπότητα.
Χρειάστηκε να ακούσουμε τις καμπάνες να ηχούν αναστάσιμα, με το που:

Βγῆκαν ἀλώβητα
τὰ σταυρωμένα ὄνειρα
ἀπ’τὰ χαλάσματα
πρόσωπα δροσερὰ ἀγγέλων
κι ὁ τόπος μοσχομύρισε
ἀπὸ λευκὰ λουλούδια
ποὺ τινάζονταν μὲς ἀπ’τὶς πέτρες
ἀνθισμένα 2,
για να μοιραστούμε μαζί σας τα δροσερά όνειρα, τα αισθήματα και τις σκέψεις των νεαρών μας
αρθρογράφων –που σαν αηδονάκια, με τη δική τους χαρμόσυνη φωνή, διαλαλούν: Μηδεὶς φοβείσθω

θάνατον. Ἐσκύλευσε τὸν ἅδην ὁ κατελθὼν εἰς τὸν ἅδην. Ἐπικράνθη ὁ ἅδης καὶ γὰρ ἐνεπαίχθη. Ἐπικράνθη
καὶ ζωὴ πολιτεύεται.

Νεογράφημα

1

John Donne, «Devotions upon Emergent Occasions / Ικεσία για επείγουσες περιπτώσεις» (1624).
2 Από τη συλλογή του Γιάννη Ζήκα «Φύλλο και φτερό» (2009).

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

Ταξιδιωτικό ημερολόγιο: μία Χριστιανή στην Ανατολή
της Στελίνας Μπουζοπούλου (Γ2)

Κυριακή, 10 Μαρτίου 2019
Αγαπημένο μου ημερολόγιο,
άλλη μια όμορφη μέρα τελείωσε στην Ινδία. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου εδώ οι ορίζοντές μου
ολοένα και διευρύνονται, καθώς κάθε μέρα κατακλύζομαι από καινούριες γνώσεις σχετικά με αυτή τη
χώρα. Οι γνώσεις που απέκτησα, αφορούν περισσότερο τις θρησκείες των ανατολικών λαών και κυρίως
τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό. Μεγάλη εντύπωση μου προκαλεί το γεγονός ότι ο Ινδουισμός και ο
Βουδισμός, με τους οποίους δεν είχα ασχοληθεί πολύ, έχουν ομοιότητες με τη δική μου θρησκεία, τον
Χριστιανισμό! Αλλά ας τα πάρουμε όλα από την αρχή.
Πολύ ενδιαφέρουσα βρήκα την Αχίμσα, η οποία είναι απαραίτητη αρετή των Ινδουιστών και των
Βουδιστών. Για να κατέχει κανείς αυτή την αρετή, πρέπει να μη βλάπτει άλλους ανθρώπους, ώστε να
οδηγηθεί στην αληθινή γνώση. Δύο ημέρες πριν, επισκέφτηκα ένα μοναστήρι κι εκεί γνώρισα
Βραχμάνους, ιερείς δηλαδή, που έχουν οδηγηθεί στην αληθινή γνώση. Είναι τόσο ήρεμοι και νηφάλιοι και
σέβονται τόσο την Αχίμσα, που έχουν πάψει να τρώνε κρέας, για να μη στερούν τη ζωή από τα ζώα.
Αυτό το θαυμάζω πολύ, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι δεν μπορώ να ακολουθήσω το παράδειγμά τους.
Τηρούν τη φράση του Νεχρού Παντίντ: να ζει κανείς και να αφήνει και τους άλλους να ζουν.
Μαγεμένη από την επίσκεψη στο μοναστήρι, αποφάσισα να επισκεφτώ την τοπική βιβλιοθήκη της
πόλης όπου μένω, για να ψάξω κι άλλες πληροφορίες σχετικά με τις απόψεις του Ινδουισμού και του
Βουδισμού. Έτσι, λοιπόν, βρήκα σοφές απόψεις του Ραντακρίσναν και του Μαχάτμα Γκάντι.
Ο Ραντακρίσναν υποστήριξε ότι ο Ινδουισμός μπορεί να προσφέρει λύσεις στο πρόβλημα της
σύγκρουσης των θρησκειών. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ισοτιμία μεταξύ όλων των ανθρώπων, ώστε
να μπορέσουμε όλοι να αναζητήσουμε τον Θεό. Σοφά λόγια, δε λέω, τα λόγια όμως του Μαχάτμα Γκάντι
ήταν αυτά που με άφησαν άφωνη και με έκαναν να δανειστώ το βιβλίο.
Ο Μαχάτμα Γκάντι υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρχουν αγαθές σχέσεις μεταξύ των θρησκειών.
Πρέπει οι ηθικές αρχές όλων των θρησκειών να καλλιεργούνται. Μια απ’αυτές είναι η αυτοσυγκράτηση
του λόγου. Λέγοντας αυτό, εννοεί να μην επαινούμε τη δική μας θρησκεία και να κατηγορούμε τις
θρησκείες των άλλων. Η σωστή πράξη, λέει ο Γκάντι, είναι να αποδίδουμε τιμή στις θρησκείες των
άλλων ανθρώπων. Με αυτήν την τιμή ωφελείται και η δική μας θρησκεία, καθώς η τιμή επιστρέφει
πάντα σε αυτόν που την προσφέρει. Αν δείχνουμε ασέβεια προς τις άλλες θρησκείες, όχι μόνο
βλάπτουμε εκείνες, αλλά και τη δική μας.
Η τελευταία πρόταση, όμως, ήταν αυτή που με έβαλε σε βαθιές σκέψεις. Έγραφε ο Γκάντι, ότι
ωφέλιμη για όλους είναι η επαφή μεταξύ των θρησκειών, διότι έτσι διαλύεται το σκοτάδι της άγνοιας
που έχουμε οι περισσότεροι άνθρωποι για τις θρησκείες των μακρινών μας συνανθρώπων και
μαθαίνουμε να σεβόμαστε τα δόγματα των άλλων, ακόμη κι αν δεν τα αποδεχόμαστε.

Μαθαίνοντας τόσα για τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό, αισθάνομαι μεγάλη συμπάθεια για
αρκετές από τις αντιλήψεις τους και για τους σπουδαίους ανθρώπους που τις υποστήριξαν. Μέσα
από αυτή την εμπειρία, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι το κοινό ανάμεσα στον Χριστιανισμό, τον
Ινδουισμό και τον Βουδισμό είναι η ανάγκη του ανθρώπου για δικαιοσύνη και η θέλησή του να
πράξει το σωστό, το ηθικό και, πάνω απ’όλα, το καλό. Ας βοηθά ο Χριστός εμάς, και όλους τους
ανθρώπους του κόσμου, ζεσταίνοντας τις καρδιές μας στον αγώνα για την καλοσύνη!
Θυμήθηκα την περίφημη ομιλία του Μάρτιν Λούθερ Κιγκ, «΄Εχω ένα όνειρο», και κατάλαβα
πόσο ταιριάζει με όσα σου έγραψα, αγαπητό μου Ημερολόγιο, παραπάνω. Έτσι, με όλα αυτά στο
μυαλό μου, έγραψα ένα ποίημα για τη συναδέλφωση των ανθρώπων.
Έχω ένα όνειρο...
Έχω ένα όνειρο, ότι κάποτε οι άνθρωποι θ’αλλάξουν,
έγκλημα, φόβος και μίσος θα παύσουν.
Ο πλούσιος θα πιάνει τον φτωχό απ’το χέρι,
και θα του δίνει ψωμί απ’το δικό του πανέρι.
Έχω ένα όνειρο ότι η κοινωνία θα γίνει ανοιχτή σαν αγκαλιά
για όλους τους μεγάλους, γυναίκες και παιδιά.
Με πυξίδα το ιστορικό παρελθόν,
θα κινούμαστε σε ένα καλύτερο παρόν.
Η βοήθεια απ’όλους και για όλους να πηγάζει
και όχι για τους ξένους η χολή να βράζει.
Αν όλοι αποδεχτούν χαρακτήρες διαφορετικούς,
φίλους θα βρουν καρδιακούς.
Ας μη γίνουν η φυλή και η θρησκεία
για τρομερές διαμάχες η μοναδική αιτία.
Έχω ένα όνειρο ότι, αν αυτό επιτευχθεί,
η κοινωνία μας παράδειγμα προς μίμηση θ’αποδειχθεί.
Δική σου, Στελίνα

Μαύρα σύννεφα

του Σταύρου Παπαδόπουλου (Γ2)

Μαύρο σύννεφο μαζεύτηκε πάνω από την πόλη. Η μέρα με τη νύχτα δεν
ξεχωρίζουν πια. Οι βομβαρδισμοί δεν έχουν τελειωμό. Χθες ισοπέδωσαν το
σπίτι του γείτονα, προχθές του μανάβη, την περασμένη εβδομάδα της θείας
της.
«Δεν είναι καλός καιρός αυτός, παιδί μου», της είχε πει. «Φύγε, φύγε όσο
μπορείς. Εγώ θα είχα φύγει ήδη αν με βαστούσανε τα πόδια μου, αλλά είμαι
γριά. Σε αυτόν τον τόπο με έφερε ο Κύριος, και από αυτόν θα με
παραλάβει». Έφυγε την περασμένη Τετάρτη. Τη θάψανε σε ό,τι είχε
απομείνει από τα κοιμητήρια της πόλης.
Έμεινε μόνη. Ο άντρας της στο μέτωπο. Η μεγάλη κόρη της εντάχθηκε
στη Νεολαία. Την είδε μετά από έξι μήνες. Νεκρή σε ένα φορείο. Πέθανε
από μια βόμβα καθώς γυρνούσε από το σχολείο. Πόσο είχε κλάψει, όταν οι
πυροσβέστες την έβγαζαν από τα συντρίμμια, καμένη από την έκρηξη, τα
μάτια της ανοιχτά, ψυχρό το βλέμμα, το χαρούμενο προσωπάκι της,
αγέλαστο.
Μόνο ο γιος της τής έχει μείνει. Είναι όμορφος σαν τον πατέρα του. Με
γαλανά μάτια και καστανά μαλλιά. Το πρόσωπό του, τρομαγμένο από τους
θορυβώδεις κραδασμούς από έξω. Δε θα αφήσει τον μικρό της να μολυνθεί
από τον ιό του πολέμου. Ανοίγει το συρτάρι, παίρνει ό,τι πολύτιμο έχει και
το κρύβει σε ένα πανέρι.
Η Μητέρα, βάζει τη λευκή μαντήλα της, σηκώνει τον γιο της, με τα
αδύναμα και ταλαιπωρημένα χέρια της, και φεύγει. Σε λίγες ώρες περνά τα
σύνορα. Ο μικρός έχει αποκοιμηθεί στην αγκαλιά της. Το πρόσωπό του έχει
γαληνεύσει. Είναι πια μακριά. Είναι ασφαλής.

Τάσσος (Αλεβίζος), «Η καταστροφή»
Ένας πίνακας με τρεις ιστορίες: Ο πόλεμος είναι από τα πλέον ηχηρά παραδείγματα
φανέρωσης του κακού στον κόσμο, επειδή είναι συνυφασμένος με τη βία και την
καταστροφή. Συνήθως οφείλεται στην ανθρώπινη απληστία, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις
προκαλεί απώλειες, πόνο και δυστυχία. Τα παιδιά εμπνέονται από τον πίνακα και γράφουν
για τον πόλεμο, στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών της Γ΄ Γυμνασίου.
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Η καταστροφή

της Βιολέτας Σισμανίδου (Γ3)

Εκείνη την ημέρα ο ήλιος είχε κρυφτεί πίσω από τα σύννεφα. Λες και
είχε καταλάβει. Λες και ήξερε τι θα συμβεί. Δεν ήθελε να το
αντικρίσει. Ένιωθε ντροπή. Οι άνθρωποι τον είχανε προδώσει.
Ελάχιστες μόνο ήταν οι ακτίνες του στον ουρανό, να τους θυμίζει ότι
δεν θα τους εγκαταλείψει -όχι τώρα.
Και τότε, ήταν εκείνη η στιγμή που τ’άλλαξε όλα. Η έκρηξη
σήκωσε ένα βαρύ πέπλο στην ατμόσφαιρα. Ο ουρανός σκοτείνιασε
ακόμα πιο πολύ. Φωνές, ουρλιαχτά, αυτά άκουγες μόνο. Ένα
συνεχόμενο βουητό στ’αυτιά σου. Ξέσπασε φωτιά! Είχα σαστίσει, δεν
ήξερα τι να κάνω. Κοιτούσα το λαμπερό, κοκκινωπό της χρώμα. Τόσο
όμορφα άθλιο…
Πήρα τον γιο μου στην αγκαλιά και άρχισα να τρέχω. Δεν πρόλαβα
να αρπάξω τίποτα στη διαδρομή, μόνο το αρκουδάκι του μικρού που
δεν σταμάτησε λεπτό να κλαίει. Το μυαλό μου ήταν κενό. Σκοτάδι.
Τα πόδια μου πήραν τον έλεγχο. Βγήκα έξω. Η ατμόσφαιρα ήταν
αποπνικτική. Δε σταμάτησα. Συνέχισα να τρέχω. Φτάσαμε κοντά σε
θάλασσα. Εκεί καθάριζε λίγο το τοπίο. Τα μάτια μου πονούσαν από
τον καπνό. Κόσμος, πολύς κόσμος! Άνθρωποι προσπαθούσαν να
σωθούν.
Κοίταξα ψηλά. Έψαξα τον ήλιο, μα πουθενά. Το μόνο που
μπορούσες να δεις ήταν γκρίζα σύννεφα. Χάθηκε!
Συγγνώμη, ήλιε μου! Σε απογοητεύσαμε…
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(Γ1)

Τρομοκρατία

του Ίων Λαδόπουλου και Σταύρου Παπαδόπουλου (Γ2)

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα της εποχής μας είναι η τρομοκρατία, μια λανθασμένη χρήση της
δύναμης του ανθρώπινου είδους. Η τρομοκρατία συνίσταται σε συστηματική χρήση βίας, που
συμβαίνει πάντα ως αντίδραση από οργανωμένες ομάδες με πολιτικά, θρησκευτικά ή ιδεολογικά
κίνητρα, αλλά ακόμη και από ολόκληρους κρατικούς μηχανισμούς, εναντίον ατόμων, ομάδων ή
περιουσιών. Ανάλογα με τις συνθήκες, κάποιο γεγονός για ορισμένα άτομα μπορεί να αποτελεί
τρομοκρατική επίθεση, ενώ για άλλους μπορεί να αποτελεί εξέγερση, επανάσταση ή αγώνα για την
ανεξαρτησία τους. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες τρομοκρατικών οργανώσεων:
Η πρώτη αποτελείται από τις εθνικιστικές οργανώσεις, δηλαδή αυτές που δρουν για την
απελευθέρωση μιας μειονότητας ή ενός λαού από την εξουσία ενός άλλου λαού. Παραδείγματα είναι
ο IRA («Ιρλανδικός Απελευθερωτικός Στρατός»), ιρλανδική οργάνωση με στόχο την απελευθέρωση
της Β. Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο και το FLN («Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο») για
την ανεξαρτησία της Αλγερίας από τη Γαλλία. Συνέχισε την αιματηρή δράση του μετά την
ανεξαρτησία, το 1962, εναντίον συμπατριωτών του, που θεωρήθηκαν φιλογάλλοι, σκοτώνοντας
περισσότερους από 70.000. Και οι δύο ομάδες προκάλεσαν θανάτους, φόβο και πανικό στις χώρες
όπου έδρασαν, σκοτώνοντας αθώους και θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθούν τις πατρίδες
τους…
Η δεύτερη κατηγορία είναι οι πολιτικές/ιδεολογικές οργανώσεις. Παραδείγματα είναι η RAF
(Φράξια του Ερυθρού Στρατού) και η «17 Νοέμβρη», δύο ακροαριστερές οργανώσεις στη Γερμανία
και την Ελλάδα αντίστοιχα. Δολοφόνησαν, απείλησαν και τρομοκράτησαν πολίτες λόγω των
πολιτικών τους πεποιθήσεων.
Τρίτη κατηγορία είναι οι θρησκευτικές τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως το ISIS, το «Ισλαμικό
Κράτος», μια τζιχαντιστική οργάνωση στο Ιράκ και τη Συρία, και η Αλ Κάιντα, που αποτελεί
σουνιτικό πολυεθνικό οργανισμό.
Δύο είναι τα διασημότερα τρομοκρατικά επεισόδια που συγκλόνισαν την ανθρωπότητα και
άλλαξαν τη νεότερη ιστορία: Η επίθεση στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης στις 9/11/2001
και οι επιθέσεις στις 7-9 Ιανουαρίου στο Παρίσι.
Στο πρώτο, δύο αεροπλάνα, μετά από αεροπειρατεία της Aλ Κάιντα, συγκρούστηκαν στους
Πύργους. Ένα επίσης κατέπεσε στο Πεντάγωνο και ένα σε ανοιχτό χώρο στην Πενσυλβανία,
προκαλώντας περισσότερους από 3.000 θανάτους.
Στο δεύτερο, δύο τζιχαντιστές εισέβαλαν στα γραφεία του γαλλικού σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo, με θύματα πολλούς δημοσιογράφους
Αλλά ποιο είναι το μέλλον της τρομοκρατίας; Έχει ήδη αρχίσει να επεκτείνεται στον ψηφιακό
κόσμο, ξεπερνώντας τα εθνικά όρια. Σίγουρα αποτελεί έναν αυξανόμενο κίνδυνο με μεγαλύτερες
δυνατότητες επέκτασης στην παγκόσμια κοινωνία μας.

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί περίληψη, προσαρμοσμένη για το «Νεογράφημα»,
εργασίας που εκπονήθηκε στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.

ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ

Ψηφιακός κόσμος

της Κατερίνας Καλλιστρίδου (Β1)

Στην εποχή μας η τεχνολογία “τρέχει” με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Αυτό που παλαιότερα φάνταζε
επιστημονική φαντασία, σήμερα είναι πραγματικότητα. Αναμφισβήτητα η ψηφιακή τεχνολογία έχει
αλλάξει τα δεδομένα της ζωής μας.
Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου μας δίνει τη δυνατότητα να
συγκεντρώσουμε ταχύτατα πληροφορίες και γνώσεις από διάφορες πηγές. Ακόμη, στον τομέα της
επικοινωνίας, το διαδίκτυο μας επιτρέπει να επικοινωνούμε με χαμηλό κόστος με όποιους
επιθυμούμε από όλο τον κόσμο, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνικοποίηση, αλλά- γιατί όχι- και
στην εξάσκηση των ξένων γλωσσών. Μέσω e-mail, Instagram, Viber και Facebook ανταλλάσσουμε
μηνύματα, κείμενα και εικόνες σε δευτερόλεπτα, ενώ με τη βοήθεια του Skype, κυρίως, μπορούμε
να συνδεθούμε ζωντανά με αγαπημένα μας πρόσωπα.
Επίσης, το διαδίκτυο βοηθάει και σε άλλους τομείς της ζωής, όπως στην Ιατρική. Πολλοί ίσως
δεν γνωρίζουμε την Τηλεϊατρική, με την οποία μέσα από έναν υπολογιστή θεραπεύονται άνθρωποι
που ζουν σε απομακρυσμένα μέρη.
Δεν πρέπει, όμως, να παραβλέπουμε και τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο. Στο
διαδίκτυο δεν υπάρχει αυστηρός έλεγχος στο είδος και στην ποιότητα των πληροφοριών. Ακόμη, ο
χρόνος που αφιερώνουμε στο «σερφάρισμα» πρέπει να είναι ορισμένος, γιατί μπορεί να εθιστούμε
και να απομονωθούμε κοινωνικά από τους φίλους και τους γνωστούς μας.
Το διαδίκτυο είναι ένα απαραίτητο και πολύτιμο εργαλείο της σημερινής ζωής. Αρκεί να μην
ξεχνάμε τις λέξεις: υπευθυνότητα, ισορροπία, πειθαρχία.

FORTNITE

του Κοσμά Καλλιστρίδη (Α1)

Το διαδικτυακό παιχνίδι Fortnite, που έχει δημιουργηθεί για παιδιά και εφήβους, κυκλοφόρησε το
2017 και σχεδιάστηκε από την Epic Games. Περιλαμβάνει δύο είδη παιχνιδιού. Αρχικά το Save the
World, ένα συνεργατικό παιχνίδι επιβίωσης τεσσάρων παικτών, που πολεμούν για να επιβιώσουν.
Εκείνο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το δεύτερο είδος, το Fortnite Battle Royale, ένα δωρεάν
παιχνίδι, στο οποίο εκατό παίκτες πέφτουν από ένα αεροπλάνο και προσγειώνονται σε ένα μικρό
νησί. Στη συνέχεια πολεμούν μεταξύ τους, μέχρι να επιβιώσει μόνο ένας. Γύρω από το νησί οι παίκτες
βρίσκουν διάσπαρτα κρυμμένα όπλα και αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων βαλλιστρών, τουφεκιών
και εκτοξευτών χειροβομβίδων, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν κατά τη διάρκεια της περιήγησής
τους. Σε γενικές γραμμές το παιχνίδι δε χαρακτηρίζεται από εικόνες βίας. Τα γραφικά στις μάχες δεν
εμπεριέχουν αιματοχυσίες και, όταν ένας αντίπαλος εξοντώνεται, είτε εξατμίζεται είτε πέφτει στο
έδαφος. Το μόνο «βίαιο» χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι η κεντρική ιδέα, δηλαδή, ότι μόνο ένας
παίκτης θα καταφέρει να επιζήσει και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να πολεμήσει εναντίον των
υπολοίπων.
Αξίζει να αναφερθεί, ότι το Fortnite Battle Royale απέκτησε τεράστια επιτυχία, συγκεντρώνοντας
περισσότερους από 125 εκατομμύρια παίκτες σε λιγότερο από έναν χρόνο, αποφέροντας στους
δημιουργούς του εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια κάθε μήνα. Ένας βασικός λόγος που το Fortnite
είναι ένα τόσο διαδεδομένο και αγαπημένο παιχνίδι είναι ότι η εγκατάσταση του παιχνιδιού δεν έχει
καμία χρέωση. Βέβαια υπάρχουν οι αγορές εντός της εφαρμογής. Τα έσοδα οφείλονται στην
προαιρετική αγορά του ψηφιακού νομίσματος του παιχνιδιού, που επιτρέπει στον παίκτη να
αναβαθμίζει τα όπλα του. Πρόκειται μάλιστα για αναβαθμίσεις που δεν επηρεάζουν την απόδοση στο
παιχνίδι, αλλά γίνονται για λόγους αισθητικούς.
Η μεγαλύτερη ανησυχία για τα παιδιά που παίζουν αυτό το παιχνίδι, είναι ο εθισμός. Το Fortnite
δεν έχει συγκεκριμένο χρόνο διάρκειας. Μπορεί μια πίστα να διαρκεί έως 20 λεπτά, αλλά μετά την
ολοκλήρωσή της το παιχνίδι δε σταματά αυτόματα. Εννοείται ότι τα παιδιά, αν δεν έχουν
περιορισμούς από τους γονείς τους, θα πηγαίνουν από την μια πίστα στην άλλη, παίζοντας για ώρες.
Στις ΗΠΑ, μάλιστα, λειτουργούν ήδη τα πρώτα κέντρα αποτοξίνωσης από το Fortnite.
Το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δημιουργούν ομάδες και να παίζουν μαζί
συνομιλώντας, είτε με μηνύματα είτε με μικρόφωνο. Και, όπως συμβαίνει σε οποιαδήποτε επαφή έχει
το παιδί με αγνώστους μέσω διαδικτύου, ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι ο «φίλος» του
είναι αυτός που δηλώνει ότι είναι. Οπωσδήποτε το Fortnite πρέπει να αφυπνίσει τους γονείς στην
ανάληψη πιο ενεργού ρόλου για την επιτήρηση των παιδιών τους, θέτοντας όρια, ώστε να
προστατεύσουν τα παιδιά από τον κίνδυνο του εθισμού, αλλά και από τους κινδύνους του διαδικτύου
γενικότερα.
Συνοψίζοντας, το Fortnite είναι ένα διασκεδαστικό, συνεργατικό παιχνίδι που κρύβει, όμως, και
κινδύνους τους οποίους τα περισσότερα παιδιά αγνοούν.

Η πορεία ενός έθνους: με την παράδοση για την πρόοδο
της Κρίστας Ιεροπούλου (Γ1)

«Πρέπει να νιώσει ο νέος πως ζήτημα γλωσσικό, ζήτημα εκπαιδευτικό, ζήτημα
μορφωτικό, ζήτημα υγείας νου και ψυχής, όλ’αυτά τα ζητήματα είναι ένα ζήτημα,
και ζήτημα εθνικό», αναφέρει ο Φώτης Φωτιάδης στο παλιό του δοκίμιο «Το
γλωσσικό ζήτημα κι η εκπαιδευτική μας αναγέννησις» (1902). Με τη φράση αυτή
ο συγγραφέας προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους νέους κάθε εποχής, όσον
αφορά την καλλιέργεια της εθνικής τους συνείδησης. Θέλει να τονίσει πως, για να
μπορέσει κάθε νέος να εκτιμήσει την αξία του πολιτισμού και της χώρας του με
σωστό τρόπο, πρέπει πρώτα να μάθει να εκτιμά τη γλώσσα, τον νου, την ψυχή, τα
ήθη και τα έθιμά του. Ο Νεοέλληνας θα πρέπει να σταθεί με αξιοπρέπεια
απέναντι στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να υιοθετήσει ιδανικά, τα οποία θα
συγκεράσει με αυτά της νέας πραγματικότητας. Μόνο αν έχει εθνική αυτογνωσία,
θα μπορέσει να εκτιμήσει νηφάλια την πρόοδο και την παγκόσμια εξέλιξη και θα
συμβάλει σε αυτές.
Κάθε έθνος δεν υφίσταται αυτούσιο, έξω από τον χρόνο και τον χώρο της
ιστορίας, αλλά εξαρτάται από τους πολίτες του. Έτσι, όταν αναφερόμαστε σε
εθνική συνείδηση, πρέπει να λαμβάνουμε υπ’όψιν μας «το εγώ το τωρινό, το
εθνικό», όπως παρατηρεί ο Φωτιάδης. Φυσικά, είναι υψίστης σημασίας να
γνωρίζουμε το παρελθόν μας, αφού σε αυτό βασίζεται το μέλλον μας. Η ανάγκη,
όμως, για την επίγνωση της ιστορίας μας, δεν πρέπει να ακυρώνει την ανάγκη
για την εκτίμηση του παρόντος μας. Η ιστορία αποτελεί το
παρελθόν μιας χώρας. Η πνευματική και ψυχική εκπαίδευση,
όμως, είναι το παρόν μιας χώρας. Χωρίς αυτήν, οι άνθρωποι
όχι μόνο δεν αξιοποιούν σωστά το παρελθόν τους, αλλά
μένουν εγκλωβισμένοι σε αυτό. Η πρόοδος δεν μπορεί να
επιτευχθεί, χωρίς να έχουν εκτιμηθεί και αξιολογηθεί
σωστά οι ανάγκες του παρόντος, καθώς αυτές είναι που
αποτελούν τα κύρια κίνητρα για την πρόοδο.
Μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σκέψεις,
χρησιμοποιώντας μια παρομοίωση ενός αυτοκινήτου
που κινείται προς την πρόοδο. Ο οδηγός του
αυτοκινήτου είναι η ιστορία. Όμως, όλο το
υπόλοιπο όχημα δομείται από τη γλώσσα, την
εκπαίδευση, τη μόρφωση, την υγεία, την ψυχή
και τον νου των ανθρώπων της χώρας
αυτής, που είναι αυτά τα στοιχεία που
στηρίζουν την παράδοση. Χωρίς το όχημα
να τον στηρίζει, να τον προστατεύει και,
κυρίως, να του δίνει την ευκαιρία για
πρόοδο, ο οδηγός στερείται της
ιδιότητάς του και οι γνώσεις του μένουν
αναξιοποίητες.

Θέατρο vs κινηματογράφου
της Μαριάννας Γρατσία (Β1)

Το θέατρο και ο κινηματογράφος είναι δύο μορφές τέχνης που συνδέονται άρρηκτα, αλλά
παρουσιάζουν και αρκετές διαφορές. Το θέατρο σου παρέχει τη δυνατότητα να δεις μια
ξεχωριστή και μοναδική παράσταση στον χώρο και στον χρόνο, καθώς τα δρώμενα
διαδραματίζονται εκείνη τη στιγμή. Ταυτόχρονα, το θέατρο σε βοηθάει να ταυτιστείς ευκολότερα
με τους ηθοποιούς, λόγω της ζωντάνιας και της αμεσότητάς του. Όμως και οι ίδιοι οι ηθοποιοί στο
θέατρο ξέρουν αν έκαναν τον θεατή του να χαρεί και να συγκινηθεί ή αν έμεινε αδιάφορος. Ο
κινηματογράφος, από την άλλη, σου δίνει την ευκαιρία να δεις το ίδιο ακριβώς έργο, όπου και
όποτε θελήσεις εσύ. Θεωρώ ότι η παρακολούθηση μιας θεατρικής παράστασης υπερτερεί της
κινηματογραφικής προβολής, καθώς η αίσθηση του να ακούς έναν ηθοποιό να μιλάει δυνατά
μπροστά στα μάτια σου είναι υπέροχη, επειδή έτσι ταυτίζεσαι μαζί του και νιώθεις τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζει στο έργο.
Ωστόσο, σκεφτείτε: για να γυριστεί μια ταινία, χρειάζονται ηθοποιοί. Πού, όμως, πλάθονται και
διαμορφώνονται οι ηθοποιοί; Στο θέατρο, από το οποίο ξεκινούν όλοι, ανεξαρτήτως της διαδρομής
τους. Εάν δεν είχε προηγηθεί το θέατρο, τότε ο κινηματογράφος δε θα υπήρχε, όπως τον ξέρουμε
σήμερα. Ακόμα και οι μεταγλωττισμένες ταινίες ή εκείνες των κινουμένων σχεδίων είναι ένα είδος
θεάτρου.
Στην εποχή μας, οι έφηβοι προτιμούν τον κινηματογράφο και οι περισσότεροι πηγαίνουν να
δουν μια ταινία με την παρέα τους σχεδόν κάθε Σάββατο. Πιστεύω ότι οι νέοι προτιμούν τον
κινηματογράφο από το θέατρο, γιατί έχουν τη δυνατότητα να ξαναδούν το έργο, αν τους αρέσει,
όποτε θελήσουν και, επίσης, επειδή επιτρέπεται να τρώνε ποπ κόρν και πατατάκια κατά την
προβολή! Σε μια θεατρική παράσταση απαγορεύεται η κατανάλωση ειδών κυλικείου, επειδή ο
θόρυβος ενοχλεί τους ηθοποιούς. Το ίδιο συμβαίνει, όταν μιλάμε δυνατά σε μια παράσταση.
Και οι δύο μορφές τέχνης έχουν τα προτερήματά τους, αλλά προσωπικά προτιμώ να βλέπω μια
θεατρική παράσταση αντί μια ταινία, γιατί ξέρω ότι βλέποντας ένα έργο ζωντανά, βιώνεις ως
θεατής την «αμεσότητα του θεάτρου», καθώς οι ηθοποιοί δεν έχουν περιθώριο να κάνουν λάθη
και η επαφή τους με το κοινό κορυφώνει την ένταση που αυτό νιώθει. Αυτό είναι πραγματικά κάτι
μαγικό που μόνο το θέατρο μπορεί να σου προσφέρει.

ΜΙΚΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

Στελίνα Μπουζοπούλου- Μαρία Φωτίου
Στελίνα Μπουζοπούλου: Καλημέρα, κυρία Φωτίου.
Μαρία Φωτίου: Καλημέρα, Στελίνα μου.
Στελίνα Μπουζοπούλου: Θα σας κάνω λίγες ερωτήσεις, για να μάθουμε κάτι για εσάς. Εσείς ξέρετε τα
πάντα για εμάς, μας ψυχολογείτε κάθε φορά που μας βλέπετε!
Μαρία Φωτίου: Πράγματι, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, για να γνωρίσετε λίγο παραπάνω κι
εσείς εμάς.
Στελίνα Μπουζοπούλου: Ωραία! Η τρίτη ερώτηση να σας πω ότι είναι από την αδερφή μου, που έμαθε
ότι θα σας πάρω συνέντευξη και ήτανε και άρρωστη, οπότε της το έκανα σαν δώρο. Ξεκινάμε; Γιατί
γίνατε φιλόλογος;
Μαρία Φωτίου: Είναι μία πολύ καλή ερώτηση. Για εμένα η απάντηση είναι πάρα πολύ εύκολη. Ήταν
κάτι το οποίο αγαπούσα από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο Γυμνάσιο. Από την πρώτη Γυμνασίου.
Δεν ξέρω αν ήταν το μάθημα ή αν ήταν οι φιλόλογοι που είχαμε… Ήταν κάτι το οποίο λάτρεψα, ήταν
κάτι το οποίο αγάπησα και, όσο περίεργο κι αν ακούγεται μετά από τόσα χρόνια, νομίζω ότι πάντα
ήξερα ότι ήθελα να γίνω φιλόλογος. Και μάλιστα, όχι απλώς να ασχοληθώ με την επιστήμη της
Φιλολογίας, αλλά να μπω σε τάξη. Αγαπώ πολύ τα παιδιά και χαίρομαι πάρα πολύ, όταν βλέπω ότι
αγαπάνε τα φιλολογικά μαθήματα ή, τουλάχιστον, ότι προσπαθούν να τα κατανοήσουν, γιατί δεν
αγαπούν όλα τα παιδιά εξίσου τα φιλολογικά μαθήματα και κυρίως –δυστυχώς θα πω– τα Αρχαία.
Αλλά, όταν βλέπω τα παιδιά να αγωνίζονται για να κατακτήσουν τη γνώση και αγωνίζομαι κι εγώ μαζί
τους, χαίρομαι ειλικρινά. Και χαίρομαι ακόμη περισσότερο, όταν τα βλέπω να κατακτούν σιγά σιγά τους
στόχους τους και να είναι ευτυχισμένα.
Στελίνα Μπουζοπούλου: Από αυτήν την προσπάθεια τι πιστεύετε ότι αποκομίζουν τα παιδιά;
Μαρία Φωτίου: Νομίζω ότι αποκομίζουν τα πάντα. Καταρχάς, μαθαίνουν να δουλεύουν. Μαθαίνουν να
σκέπτονται, να οργανώνονται, να συνεργάζονται. Μαθαίνουν να μιλάνε.Στελίνα Μπουζοπούλου: Είναι
και τα Αρχαία συνυφασμένα με την κριτική και τη συνδυαστική σκέψη;
Μαρία Φωτίου: Ναι, αλλά εγώ δε θα μείνω μόνο στα Αρχαία, τα οποία μας μαθαίνουν πραγματικά τη
γλώσσα μας και μας μαθαίνουν να σκεφτόμαστε, αλλά γενικά στα μαθήματα τα φιλολογικά, είτε είναι
Αρχαία από μετάφραση είτε Λογοτεχνία είτε Έκθεση είτε Ιστορία. Νομίζω ότι όλα έχουν να μας
προσφέρουν πάρα πολλά. Μας μαθαίνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Μας δίνουν
παραδείγματα, διδάγματα, αξίες. Οπότε νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να ασχολούμαστε με τη
φιλολογική επιστήμη, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε και με τα υπόλοιπα
μαθήματα. Όλα τα μαθήματα έχουν να μας προσφέρουν, να μας διδάξουν. Κι αν θελήσω να κάνω μία
αναδρομή στο παρελθόν, θα έλεγα ότι και τα υπόλοιπα μαθήματα με γοήτευαν, τα Μαθηματικά, η
Φυσική κ.ά. Αν και με δυσκόλευαν λίγο παραπάνω, καταλάβαινα πόσο σημαντικά είναι.
Στελίνα Μπουζοπούλου: Tα Αρχαία είναι και λίγο Μαθηματικά;
Μαρία Φωτίου: Είναι κάτι που συνήθως λέω στην τάξη. Τα Αρχαία έχουν μαθηματικό τρόπο σκέψης.
Πρέπει να σκέφτεται κάποιος με μαθηματικό τρόπο, για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις
του μαθήματος, είτε είναι συντακτικό είτε είναι γραμματική.

Στελίνα Μπουζοπούλου: Και πώς νιώθετε πριν και κατά την παράδοση του μαθήματος;
Μαρία Φωτίου: Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, η κάθε ημέρα είναι τελείως διαφορετική. Πολλές φορές μπορεί
να ξεκινήσω την ημέρα μου και να μην είμαι καλά, είτε για λόγους υγείας είτε για κάποιους
οικογενειακούς λόγους, αλλά μέσα στην τάξη αλλάζουν όλα. Δεν σου κρύβω ότι έχω και κάποιο άγχος, με
την έννοια ότι ποτέ δε γίνεται το ίδιο μάθημα, ποτέ δε γίνεται το μάθημα όπως ακριβώς το έχεις
προγραμματίσει ή όπως το έχεις διαμορφώσει στα χαρτιά ή στο μυαλό. Πάντα κάνεις κάτι διαφορετικό,
γιατί ουσιαστικά στο μάθημα σε οδηγούν τα ίδια τα παιδιά, το ενδιαφέρον των παιδιών, οι απορίες τους,
το αν θα το καταλάβουν, το πόσο πρέπει να επιμείνεις για να το καταλάβουν. Αυτή είναι και η μαγεία
του μαθήματος και η ικανοποίηση έρχεται, όταν βλέπεις τους μαθητές σου μέρα με τη μέρα να
προοδεύουν.
Στελίνα Μπουζοπούλου: Και μερικές φορές παίρνει και άλλη τροπή, γιατί ενθουσιάζεται η μία πλευρά,
ενθουσιάζεται και η άλλη και λες και άλλα πράγματα που δεν τα είχες προγραμματίσει.
Μαρία Φωτίου: Και πόσες φορές δεν έχουμε ξεκινήσει μία συζήτηση με κάτι που βλέπουμε σε ένα
κείμενο και μεταφερόμαστε στο σήμερα! Ας θυμηθούμε το προχθεσινό παράδειγμα που κάναμε στα
Αρχαία για τον σεβασμό στους γονείς. Συζητήσαμε για τις αξίες των νέων σήμερα, μιλήσαμε για τα
πρότυπα των νέων, για τη χρήση των κινητών και τον εκνευρισμό που επιφέρει η πολύωρη χρήση τους...
Νομίζω ότι αυτή η αλληλεπίδραση μαθητών-καθηγητή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας και
είναι πολύ ωφέλιμη για όλους μας.
Στελίνα Μπουζοπούλου: Ναι, γιατί και τα περισσότερα διδάγματα από το παρελθόν, ισχύουν και για το
παρόν.
Μαρία Φωτίου: Και πόσο μάλλον, όταν τα συζητάμε και φτάνουμε στο σήμερα, στα προβλήματα που
έχουμε. Νομίζω ότι καταθέτουμε και εμείς οι καθηγητές αλλά και εσείς οι μαθητές κομμάτια της ψυχής
μας, κομμάτια από τις εμπειρίες μας και είναι ωραίο αυτό που δημιουργούμε.
Στελίνα Μπουζοπούλου: Πώς αποφασίσατε να έρθετε στο Αρσάκειο;
Μαρία Φωτίου: Ήταν εντελώς τυχαίο. Μόλις είχα τελειώσει τη Σχολή μου και είχα μπει στη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας. Όταν έμαθα ότι υπάρχει κενή θέση, έκανα τα χαρτιά μου και στο πρώτο διάστημα
αντικατέστησα μία συνάδελφο η οποία ήταν έγκυος. Στη συνέχεια –και εδώ θεωρώ τον εαυτό μου
τυχερό– προέκυψε μία θέση φιλολόγου, οπότε έμεινα στο σχολείο. Σίγουρα εκτιμήθηκε και η δουλειά που
είχα προσφέρει. Δε σου κρύβω ότι πιστεύω πως είμαστε από τους τυχερούς ανθρώπους. Το Σχολείο μάς
προσφέρει πάρα πολύ καλές συνθήκες, ιδανικές θα έλεγα, για να μπορέσει κάποιος να δημιουργήσει. Οι
μαθητές μας είναι πολύ καλά παιδιά –δεν το λέω επειδή είσαι εσύ μπροστά, αλλά το πιστεύω
πραγματικά. Μετά από είκοσι έξι περίπου χρόνια, το λέω με βεβαιότητα.
Στελίνα Μπουζοπούλου: Πώς είναι να βλέπεις τις τάξεις να φεύγουν και να έρχονται οι καινούργιες;
Μαρία Φωτίου: Είναι λίγο περίεργο... Εννοείται ότι κάθε χρονιά είναι διαφορετική, αλλά η μεγαλύτερη
συγκίνηση είναι όταν σας βλέπουμε μετά από χρόνια και μας θυμόσαστε, μας αγαπάτε και το δείχνετε
με τον τρόπο σας. Ιδίως, όταν έρχεστε και μας μιλάτε ή όταν έρχεστε εδώ, στο Σχολείο σας, για να μας
δείτε. Επίσης, κάτι πολύ όμορφο και σημαντικό είναι ότι πολλά από τα παιδιά που είχαμε ως μαθητές,
μπορεί να δουλεύουν σήμερα μαζί μας. Και πολύ συγκινητικό είναι ότι πολλοί μαθητές μας, που τώρα
έχουν γίνει γονείς, φέρνουν τα παιδιά τους εδώ στο Σχολείο. Είναι ένας ωραίος κύκλος αυτός που γίνεται
και μας προσφέρει μοναδικές στιγμές. Νομίζω είναι η ακριβή ανταμοιβή, απόλαυση και ικανοποίηση.
Στελίνα Μπουζοπούλου: Και ό,τι δίνεις, μετά βλέπεις ότι επιστρέφει πίσω σε σένα;
Μαρία Φωτίου: Και αυτό το βλέπεις από ένα απλό βλέμμα των παλιών σου μαθητών, από ένα χαμόγελο,
από μία απλή κίνηση -δε χρειάζεται να σου πουν πολλά. Νομίζω ότι το καταλαβαίνεις από το βλέμμα
τους, από το πόσο ζεστό και καθάριο είναι το βλέμμα τους, όταν σε κοιτάνε.
Στελίνα Μπουζοπούλου: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Μαρία Φωτίου: Να ’σαι καλά, Στελίνα. Σε ευχαριστώ κι εγώ πάρα πολύ.

Χρήστος Τριγωνόπουλος – Λεωνίδας Κατσικαρίδης
Χρήστος Τριγωνόπουλος: Καλημέρα σας, κύριε Κατσικαρίδη.
Λεωνίδας Κατσικαρίδης: Γεια σου, Χρήστο.
Χρήστος Τριγωνόπουλος: Θέλω να σας πω ότι επέλεξα εσάς για αυτή τη συνέντευξη, διότι είστε ένας
πετυχημένος φιλόλογος και ιδιαίτερα αγαπητός στα παιδιά.
Λεωνίδας Κατσικαρίδης: Ευχαριστώ πολύ! Mε τιμά ιδιαίτερα η επιλογή.
Χρήστος Τριγωνόπουλος: Γιατί αποφασίσατε να γίνετε φιλόλογος;
Λεωνίδας Κατσικαρίδης: Φιλόλογος μπορώ να πω ότι έγινα τυχαία. Μπήκα στην Φιλοσοφική Σχολή με
στόχο να ακολουθήσω τον κλάδο της Ψυχολογίας, αλλά τα πρώτα μαθήματα της Ψυχολογίας που
παρακολούθησα δεν κέντρισαν το ενδιαφέρον μου και είχα την τύχη να έχω καταπληκτικούς καθηγητές
στα κλασικά γράμματα, στα Αρχαία, στην Ιστορία. Έτσι, λοιπόν, αποφάσισα, μέσα στη Σχολή, να γίνω
φιλόλογος και όχι ψυχολόγος, κάτι για το οποίο δεν μετάνιωσα ποτέ.
Χρήστος Τριγωνόπουλος: Δηλαδή, εάν γυρίζατε τον χρόνο πίσω, θα επιλέγατε την ίδια επαγγελματική
σταδιοδρομία ή θα διαλέγατε κάτι διαφορετικό;
Λεωνίδας Κατσικαρίδης: Να σου πω κάτι Χρήστο. Συνηθίζουμε να λέμε ότι το να είσαι εκπαιδευτικός δεν
είναι επάγγελμα, είναι λειτούργημα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ευλογία και ειδικά το να είσαι φιλόλογος. Γιατί,
όταν είσαι φιλόλογος, ζεις την ανανέωση πάντοτε. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα Μαθηματικά, ας τα
χρησιμοποιήσω για παράδειγμα, έχουν τον ίδιο ακριβώς τρόπο διδασκαλίας από τότε που ήμουν εγώ
μαθητής, ενώ τα φιλολογικά μαθήματα ανανεώνονται διαρκώς, έχουν ένα ευρύ φάσμα εξέλιξης και αυτό
είναι κάτι το οποίο εμένα με γοητεύει και με καθηλώνει μέσα στην τάξη.
Χρήστος Τριγωνόπουλος: Ποια είναι η γνώμη σας για το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας ή, για να
το θέσω αλλιώς, εάν ήσασταν Υπουργός Παιδείας, ποια είναι τα πρώτα τρία πράγματα που θα αλλάζατε
στο εκπαιδευτικό μας σύστημα;
Λεωνίδας Κατσικαρίδης: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα... Λοιπόν, εάν ήμουν Υπουργός Παιδείας, θα
διεύρυνα το ωράριο, δηλαδή θα το ξεκινούσα στις 8.00 το πρωί και θα το τελείωνα στις 4.00 το απόγευμα,
σε όλα τα σχολεία. Με την προϋπόθεση βέβαια, ότι, όταν τα παιδιά θα έφευγαν στις 4.00 από το σχολείο,
θα είχαν φάει, κατά τη μία το μεσημέρι, και θα είχαν κάνει όλα τους τα μαθήματα για την επόμενη ημέρα,
με παρακολούθηση καθηγητών του σχολείου. Δε θα χρειάζονταν, δηλαδή, να πάνε σε φροντιστήρια, δε θα
χρειάζονταν να έχουν εξωτερικές βοήθειες. Το απόγευμα το σχολείο θα λειτουργούσε δύο ώρες: 6.00 με
8.00. Μιλάμε για το σχολείο της γειτονιάς, φυσικά. Δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει στο δικό μας το Σχολείο,
γιατί χρειάζεται να γίνει μετακίνηση λεωφορείων. Σε αυτό το διάστημα, 6.00 με 8.00, θα μπορούσε να
γίνει η διεξαγωγή πρωταθλημάτων, θεατρικών ομάδων, ομίλοι σκακιού κ.ά. Όλες οι ψυχαγωγικές
δραστηριότητες θα μπορούσαν να γίνουν σε αυτό το δίωρο. Οπότε το σχολείο θα κάλυπτε πλήρως και τις
εκπαιδευτικές ανάγκες και τις ψυχαγωγικές. Και εννοώ το «ψυχαγωγικές» με την ετυμολογική σημασία
της λέξης: αγωγή της ψυχής του κάθε μαθητή.

Χρήστος Τριγωνόπουλος: Έχει ελεύθερο χρόνο ένας καθηγητής; Εάν ναι, τι σας αρέσει να κάνετε σε αυτόν;
Λεωνίδας Κατσικαρίδης: Τον ελεύθερο χρόνο ο καθένας τον ρυθμίζει μόνος του. Νομίζω είναι ζήτημα
προσωπικό του καθενός. Πιστεύω ότι μπορεί να έχει ο καθηγητής ελεύθερο χρόνο. Σε αυτόν τον ελεύθερο
χρόνο εμένα μου αρέσει να έχω καλές παρέες. Επίσης, χορεύω σε παραδοσιακούς χορούς εδώ και τρία
χρόνια, κάτι το οποίο είναι μία μεγάλη αλλαγή για τη ζωή μου, πολύ ενδιαφέρουσα. Μπορούμε να
διαβάσουμε βιβλία και να μη βλέπουμε τηλεόραση, γιατί νομίζω την ποιότητα των προγραμμάτων την
ξέρουμε όλοι. Τη βλέπουμε όλοι, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι, παρόλη την κριτική που ασκούμε στην
τηλεόραση, καθόμαστε μπροστά της.
Χρήστος Τριγωνόπουλος: Είναι γνωστό ότι είστε φίλαθλος. Ποιος πιστεύετε ότι θα πάρει φέτος το
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου;
Λεωνίδας Κατσικαρίδης: Θέλει και ρώτημα Χρήστο;
Χρήστος Τριγωνόπουλος: Η ερώτησή μου είναι ρητορική. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Λεωνίδας Κατσικαρίδης: Να είσαι καλά. Και εγώ σ’ευχαριστώ.

Μαρία Ναθαναηλίδου- Ελένη Μπίκου
Μαρία Ναθαναηλίδου: Πώς αποφασίσατε να ακολουθήσετε το επάγγελμα της μαθηματικού;
Ελένη Μπίκου: Από αγάπη. Μου άρεσαν πάντα τα Μαθηματικά. Στην ηλικία σας, δηλαδή, στην Τρίτη
Γυμνάσιου, κατάλαβα πως θέλω να ασχοληθώ με το επάγγελμα της μαθηματικού, χωρίς βέβαια να
σκέφτομαι την επαγγελματική αποκατάσταση.
Μαρία Ναθαναηλίδου: Τι πιστεύετε πως αποκομίζουν τα παιδιά από το μάθημά σας;
Ελένη Μπίκου: Πρώτα έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης, πιο ορθολογικό, καμία φορά πιο συνδυαστικό
–αυτό, δηλαδή, που ονομάζουμε «μαθηματική σκέψη». Προσπαθούμε να εμφυσήσουμε στα παιδιά να
σκέφτονται με μαθηματικό τρόπο. Από εκεί και περά, σίγουρα προσπαθούμε να τους δώσουμε τις
απαραίτητες βάσεις των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο, ώστε να ανταποκριθούν στα Μαθηματικά του
Λυκείου, όπου τα Μαθηματικά δυσκολεύουν αρκετά.

Μαρία Ναθαναηλίδου: Ποιο θεωρείτε πως είναι το μεγαλύτερό σας κατόρθωμα;
Ελένη Μπίκου: Καταρχάς, χαίρομαι που διδάσκω σε ένα Σχολείο σαν το Αρσάκειο. Είμαι αρκετά
χρόνια εδώ. Θεωρώ κατόρθωμα το γεγονός ότι όλη η επαγγελματική μου πορεία με οδήγησε στο να
μπορώ να διδάσκω σε αυτό το Σχολείο. Το θεωρώ λοιπόν κατόρθωμα, γιατί ήταν ένας από τους
στόχους μου. Άρα, εφόσον κατάφερα να φτάσω τους στόχους μου, είτε εύκολα είτε δύσκολα, το θεωρώ
κατόρθωμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προσωπική μου ζωή, νομίζω πως όλοι οι άνθρωποι κατακτούν
πράγματα που άλλοι μπορεί να τα θεωρούν κατορθώματα και άλλοι όχι. Θεωρώ πως τα πράγματα
πηγαίνουν όπως τα ήθελα και δεν έχω πράγματα που με δυσαρεστούν, κάτι το οποίο είναι πολύ
ευχάριστο.

Μαρία Ναθαναηλίδου: Ποιον άνθρωπο θαυμάζετε περισσότερο και γιατί;
Ελένη Μπίκου: Πολλά και διαφορετικά άτομα θαυμάζω από τον χώρο της επιστήμης και από τον χώρο
της τέχνης. Φυσικά, όχι μόνο από τη δική μου επιστήμη. Δεν μπορώ να πω ένα συγκεκριμένο. Θαυμάζω
ανθρώπους οι όποιοι έχουν προαγάγει την επιστήμη, κυρίως από την αρχαία Ελλάδα. Για παράδειγμα,
θεωρώ κατόρθωμα, ότι ο Ευκλείδης έχει φτάσει σε ένα πολύ υψηλό σημείο τη Γεωμετρία, ασχέτως αν
δε σώθηκαν όλα τα βιβλία του, ώστε να διδάσκεται ακόμα και σήμερα στα σχολεία και να θεωρείται
υψηλό το επίπεδο σκέψης του. Θεωρώ, επίσης, πως η Φυσική είναι από τις επιστήμες που προάγουν
παρά πολύ την ανθρώπινη σκέψη, αλλά και την ανθρωπότητα γενικά. Θα αναφέρω τον Αϊνστάιν, που
θεωρείται από τα λαμπρότερα μυαλά, αλλά και σύγχρονους φυσικούς που προάγουν την επιστήμη.
Μαρία Ναθαναηλίδου: Τέλος, ποιο είναι το περιστατικό που έχει σημαδέψει τη ζωή σας;
Ελένη Μπίκου: Τα παιδιά μου, εννοείται, που πλέον είναι φοιτητές. Τη ζωή τη σημαδεύουν αρκετά
ορόσημα. Η οικογένεια, τα παιδιά, η ανατροφή τους, όλα αυτά νομίζω πως είναι πολύ σημαντικά.
Βεβαίως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν κάνει οικογένεια, αλλά έχουν κάνει πολλά άλλα
πράγματα στη ζωή τους. Ακόμη το ότι μπήκα στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή που ήθελα, ήταν επίσης ένα
ορόσημο, το πιο σημαντικό, νομίζω. Το δεύτερο, το ότι βρήκα τη δουλειά που ήθελα και ακόμη την έχω
και είμαι φανερά ικανοποιημένη. Θεωρώ πως αυτά είναι τα ορόσημα της ζωής: οι σπουδές που θα
κάνεις, το επάγγελμα που θα ακολουθήσεις και η οικογένεια που θα δημιουργήσεις.
Μαρία Ναθαναηλίδου: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπίκου.
Ελένη Μπίκου: Κι εγώ σε ευχαριστώ, Μαρία.

Ειρήνη Σαββίδου-Σουζάνα Καρανάσιου
Ειρήνη Σαββίδου: Γεια σας, κυρία Καρανάσιου. Τι κάνετε;
Σουζάνα Καρανάσιου: Δόξα τω Θεώ πολύ καλά. Χαίρομαι που είμαι μαζί σου!
Ειρήνη Σαββίδου: Σήμερα θα σας πάρω συνέντευξη, στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας που κάνουμε στη
Ζώνη Πολιτισμού. Λοιπόν, ξεκινάμε: η επιλογή του επαγγέλματός σας ήταν συνειδητή ή προέκυψε στην
πορεία;
Σουζάνα Καρανάσιου: Όχι, ήταν συνειδητή. Από μικρό παιδί μου άρεσε η διδασκαλία. Θαύμαζα τους
δασκάλους μου. Είχα εξαιρετικούς δασκάλους, και στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Είχα
την τύχη να φοιτήσω σε πολύ καλά σχολεία, με πολύ καλό προσωπικό, δασκάλους αφοσιωμένους στη
δουλειά τους, δασκάλους που την έβλεπαν ως λειτούργημα και όχι σαν επάγγελμα, δασκάλους που μας
ενέπνεαν, οπότε ήταν μια πολύ συνειδητή επιλογή.
Ειρήνη Σαββίδου: Δηλαδή, είχατε ένα πρότυπο.
Σουζάνα Καρανάσιου: Ναι, και όχι μόνο ένα. Είχα πολλούς δασκάλους όχι μόνο στο σχολείο, αλλά
γενικότερα στη ζωή μου -ανθρώπους, που σχετίζονταν με τον εκπαιδευτικό χώρο αλλά και έξω απ’ αυτόν.
Ανθρώπους με τους οποίους δεν είχαμε άμεση σχέση μαθητού-δασκάλου, παρόλα αυτά για μένα
στάθηκαν δάσκαλοι στη ζωή, σε πολλά σημαντικά θέματα και σε πολύ κρίσιμα σημεία της ζωής μου και
ο ρόλος τους υπήρξε καθοριστικός. Θεωρώ πολύ σπουδαίο πράγμα να μπορείς να σταθείς δίπλα σε νέα
παιδιά και να δίνεις ό,τι καλύτερο διαθέτεις.

Ειρήνη Σαββίδου: Θα αλλάζατε κάτι στην επαγγελματική σας ζωή, και, αν ναι, ποιο θα ήταν αυτό;
Σουζάνα Καρανάσιου: Στην επαγγελματική μου ζωή δε νομίζω ότι θα επέλεγα να κάνω κάτι άλλο. Ίσως
θα επέλεγα να κάνω και κάτι ακόμη σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση απ’ό,τι είναι οι σπουδές μου. Οι
σπουδές μου είναι πολύ θεωρητικές, έχουν να κάνουν με τον ανθρωπιστικό τομέα. Ίσως να ασχολιόμουν με
κάτι πιο πρακτικό, όπως, ας πούμε, κάτι σχετικό με τον χώρο, με την αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική, και άλλα
πράγματα πιο πρακτικά. Αλλά δε θα την άφηνα τη φιλολογία, απλώς θα προσπαθούσα να τα συνδυάσω.

Ειρήνη Σαββίδου: Δηλαδή, είστε ευχαριστημένη;
Σουζάνα Καρανάσιου: Ευχαριστημένη. Δεν έχω μετανιώσει για την επιλογή μου, ακόμη... Απλώς, αλλάζουν
οι εποχές, αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζουν τα δεδομένα, Δεν παύει να είναι η επιλογή μας αυτό που
θέλουμε. Αλλά οι δυσκολίες πληθαίνουν και κάποιες φορές μας επιβαρύνουν πολύ, και ψυχικά και
σωματικά... Παρόλα αυτά, όμως, όσες δυσκολίες κι αν παρουσιάζονται σ’αυτό το επάγγελμα, επειδή έχεις
να κάνεις με παιδιά, με ζωντανούς ανθρώπους, με την πιο δυναμική ομάδα της κοινωνίας μας, που κάθε
μέρα μάς επιφυλάσσει εκπλήξεις κάθε είδους, μας εμπνέει, μας προκαλεί, μας συγκινεί, μας γεμίζει ελπίδες
για έναν καλύτερο κόσμο και μας κινεί για δημιουργικότερη κι ευρηματικότερη εκπαιδευτική δράση, δεν
πλήττεις, και η εναλλαγή των συναισθημάτων σε κρατά σε εγρήγορση και ετοιμότητα. Ξέρεις ότι επενδύεις
κυρίως μακροπρόθεσμα, αν και δεν λείπουν οι μικρές απροσδόκητες πράξεις που σου χαρίζουν βαθιά ηθική
ικανοποίηση και χαρά και σε κάνουν να ξεχνάς τον κόπο και το κόστος της προσφοράς σου.
Ειρήνη Σαββίδου: Άρα αποφασίσατε από νωρίς να πάτε στη θεωρητική κατεύθυνση;
Σουζάνα Καρανάσιου: Ταλαντεύτηκα λίγο είναι η αλήθεια, γιατί ήθελα και την ιατρική και με “σπρώχνανε”
πολύ για εκεί. Μου άρεζε πολύ η Ιατρική, αλλά μου φαίνονταν πολλά τα χρόνια σπουδών και πολύ μακρινό
το στοιχείο της επαγγελματικής αποκατάστασης, και εγώ βιαζόμουνα να μπω στο χώρο της βιοπάλης.
Ήθελα να δουλέψω, γι’ αυτό και την απέρριψα τελικά την Ιατρική και διάλεξα τον θεωρητικό τομέα.
Ειρήνη Σαββίδου: Και θέλατε να γίνετε φιλόλογος;
Σουζάνα Καρανάσιου: Ναι, ναι φιλόλογος. Με γοήτευε πολύ η ενασχόληση με τη γλώσσα, είχα πάντοτε
αυτή την ευαισθησία, να προσέχω πάρα πολύ τον τρόπο που μιλούν οι άλλοι, να θαυμάζω όσους χειρίζονταν
πολύ καλά τον ελληνικό λόγο και να επισημαίνω τα λάθη, ακόμη και σε μεγάλους ομιλητές. Σε ομιλίες, σε
συνέδρια, στην τηλεόραση, σε ειδήσεις, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, παντού και πάντοτε πρόσεχα τον
χειρισμό της γλώσσας.
Ειρήνη Σαββίδου: Περνώντας σε ένα άλλο θέμα, πιστεύετε ότι υπάρχει ελπίδα για το αύριο της χώρας;
Σουζάνα Καρανάσιου: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη εποχή. Υπάρχει αυτή η
αναστάτωση σε όλα τα θέματα, όπως παρατηρούμε γύρω μας. Δυστυχώς, η κρίση δεν είναι τόσο οικονομική,
το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό, όσο κρίση των αξιών, των θεσμών, των ιδεών, των προτύπων.
Βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενική απαξίωση, ένα γενικό ξεχαρβάλωμα, ένα μπέρδεμα, μια σύγχυση, μια
απογοήτευση. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι πού πηγαίνουν, τι θέλουν, τι είναι καλό, δίκαιο, σωστό, πού βρίσκεται
η ουσία, η αξία της ζωής, σε ποιον μπορούν να βασιστούν, ποιον να εμπιστευτούν… Αλλά εγώ πιστεύω στη
νέα γενιά, πιστεύω ότι κρύβουν τα νέα παιδιά μέσα τους πολύ καλά στοιχεία και έχουν αυτή τη σπίθα του
καλού και την ευαισθησία, ώστε, όταν χρειαστεί, όταν παρουσιαστεί η ανάγκη να την εκφράσουν και
μάλιστα με πολύ δυναμικό τρόπο. Δεν είμαι δηλαδή απαισιόδοξη, πιστεύω ότι μπορούμε να βασιστούμε στη
νέα γενιά, έχει δυνάμεις κι ομορφιά μέσα της, απλώς δεν έχει τη διάθεση, το κίνητρο, πολλές φορές, να τα
βγάλει αυτά προς τα έξω, να τα αναδείξει.
Ειρήνη Σαββίδου: Δηλαδή, πιστεύετε σε εμάς!
Σουζάνα Καρανάσιου: Εννοείται! Αν δεν πίστευα, δεν θα έκανα αυτό που κάνω.
Ειρήνη Σαββίδου: Ναι, έχετε δίκιο σ’αυτό. Ποια είναι η ευχή σας για το μέλλον, για την εκπαίδευση, για τη
χώρα μας;
Σουζάνα Καρανάσιου: Αυτό που εύχομαι και ελπίζω είναι να ορθοποδήσει η χώρα αλλά, κυρίως, οι
άνθρωποι να βρούνε τον προσανατολισμό τους, και ο προσανατολισμός έχει να κάνει με την ουσία της ζωής.
Οι άνθρωποι, και να πετύχουν επαγγελματικά και να φτάσουν πολλές φορές τους στόχους που βάζουνε,
τους μικρούς στόχους, τους εφήμερους, όπως είναι ένα επάγγελμα ή μια καριέρα, αν δεν ψάξουν βαθιά, για
να βρουν το νόημα της ύπαρξης, τον σκοπό, τον λόγο, και εκεί πάνω να στηριχτούν και να οικοδομήσουν τη
ζωή τους, δε νομίζω ότι θα φτάσουν στην ευτυχία, την πληρότητα. Αυτά είναι τα σημαντικότερα κι αυτά
είναι πιο ουσιαστικά από μια επιτυχία πρόσκαιρη, σε οποιονδήποτε τομέα. Αυτό εύχομαι στα νέα παιδιά,
να βρούνε τον προσανατολισμό τους, να στηριχτούνε σε γερές, σταθερές βάσεις, να ανακαλύψουν τις
αιώνιες, ακατάλυτες αξίες κι έτσι να πορευτούνε. Να μην πάει αυτή η ζωή τους χαμένη.
Ειρήνη Σαββίδου: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας!
Σουζάνα Καρανάσιου: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ! Να είσαι καλά!

ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΗΜΑ
Οι μικροί μας ρήτορες αναρωτούνται: «Τα ηλεκτρονικά βιβλία (e-books) είναι καλύτερα από τα
έντυπα;»
Η στήλη του Μικρογραφήματος εναρμονίζεται στη θεματολογία του 17ου τεύχους και φιλοξενεί δύο
προτρεπτικούς λόγους του Ομίλου Ρητορικής Τέχνης του Αρσακείου Δημοτικού: έναν υπέρ των
ηλεκτρονικών βιβλίων και έναν εναντίον των ηλεκτρονικών βιβλίων και υπέρ των εντύπων. Θερμά
ευχαριστούμε τον κ. Βασίλη Ραπτόπουλο, δάσκαλο του Ομίλου, για τον κόπο και τον χρόνο που διέθεσε.
Προτρεπτικός λόγος υπέρ των ηλεκτρονικών βιβλίων
Σταυρούλα Αλεξίου, Απόστολος Βλάχος, Πάρις Ιωάννου, Αναστασία Καπέλη, Ιωάννης Κοσμάογλου,
Ανδρέας Ναζλίδης και Δημήτρης Παπαϊωάννου
Αγαπητοί αναγνώστες του Νεογραφήματος,
κληθήκαμε ως μαθητές του Ομίλου Ρητορικής Τέχνης του Αρσακείου Δημοτικού να σας μιλήσουμε για
το θέμα «Τα ηλεκτρονικά βιβλία (e-books) είναι καλύτερα από τα έντυπα». Είμαστε υπέρ του θέματος
και ελπίζουμε να σας πείσουμε με την επιχειρηματολογία μας.
Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε έντυπα βιβλία, διότι με αυτόν τρόπο συμβάλλουμε στην
προστασία των δασών. Επίσης, πιστεύουμε ότι η μεταφορά του ηλεκτρονικού βιβλίου είναι πιο εύκολη,
διότι κουβαλάς μόνο την ηλεκτρονική συσκευή, η οποία μπορεί να έχει περασμένα πολλά βιβλία και να
έχεις πρόσβαση σε αυτά.
Όταν χρειαζόμαστε ένα βιβλίο και αυτό είναι εξαντλημένο, χάνουμε
πολύτιμο
χρόνο
περιμένοντας να ξανατυπωθεί. Αν το βιβλίο αυτό είναι ηλεκτρονικό,
έχουμε
άμεση
πρόσβαση σ’αυτό από οποιαδήποτε σημείο του πλανήτη και αν
βρισκόμαστε.
Επιπλέον, αν δανείσουμε ένα τυπωμένο βιβλίο σε έναν
φίλο
μας,
υπάρχει περίπτωση αυτό να υποστεί φθορές ή να μην
επιστραφεί
ποτέ. Σε αντίθεση, το e-book μπορούμε να το
έχουμε
και οι δύο ταυτόχρονα.
Συνήθως τα τυπωμένα βιβλία σε ένα
σπίτι είναι πολλά και μπορεί να αυξηθούν,
με
αποτέλεσμα
να
μην
υπάρχει
διαθέσιμος
χώρος
για
να
τα
αποθηκεύσουμε.
Πολλές φορές τα παλιά βιβλία με την
πάροδο του χρόνου φθείρονται, με
αποτέλεσμα να χάνονται κάποια
κομμάτια τους και να μην μπορείς να
τα ξαναδιαβάσεις.
Αν είμαστε σε έναν χώρο με άλλους
ανθρώπους και δεν έχουμε τι να
κάνουμε, μπορούμε να βγάλουμε
διακριτικά την ηλεκτρονική μας
συσκευή και να διαβάσουμε ένα
e-book.
Τέλος, τα τυπωμένα βιβλία είναι
ακριβότερα σε σχέση με τα
ηλεκτρονικά.
Για όλους τους παραπάνω
λόγους σας προτρέπουμε να
αντικαταστήσουμε τα τυπωμένα
βιβλία με ηλεκτρονικά!

Προτρεπτικός λόγος εναντίον των ηλεκτρονικών βιβλίων και υπέρ των εντύπων
Ευαγγελία Γερομόσχου, Ιωσηφίνα Ήλκου, Ελίζα Κάλτσου, Πέτρος Κοσμίδης, Ευάγγελος Νταόπουλος,
Κυριακή Τσαπακίδου, Αλέξανδρος Φασουράκης και Κατερίνα Αραμπατζή
Αγαπητοί αναγνώστες του Νεογραφήματος,
εμείς θα λάβουμε θέση εναντίον του θέματος και πιστεύουμε πως θα σας πείσουμε.
Θεωρούμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε έντυπα βιβλία, διότι οι αναγνώστες των e-books πολύ
πιθανόν να ζαλίζονται διαβάζοντας ένα κείμενο από μία φωτεινή οθόνη και να υπάρξει πρόβλημα με
την όρασή τους. Αντιθέτως, οι αναγνώστες των τυπωμένων βιβλίων δεν έχουν τέτοιου είδους
προβλήματα και μπορούν να απολαμβάνουν το βιβλίο τους χωρίς να ανησυχούν για την υγεία τους.
Επίσης, η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών θέλει ιδιαίτερη προσοχή και η πιθανότητα να πάθει βλάβη
μια συσκευή είναι μεγάλη. Αν συμβεί αυτό, όλα τα βιβλία που είναι αποθηκευμένα θα χαθούν.
Επιπλέον, οι ηλεκτρονικές συσκευές, για να διαβάσεις τα e-books, είναι ιδιαίτερα ακριβές.
Πολλοί αναγνώστες έχουν τη συνήθεια να πηγαίνουν σε παρουσιάσεις βιβλίων και να ζητούν από
τους συγγραφείς να υπογράψουν τα βιβλία τους. Αν έχουν ένα e-book πώς θα γίνει αυτό;
Όταν αγοράζεις ένα ηλεκτρονικό βιβλίο από το διαδίκτυο, χρειάζεται να κάνεις χρήση μιας
πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Έτσι μπορεί κάποιος χάκερ να κλέψει τα στοιχεία σου και να κάνει
αγορές εις βάρος σου.
Σχεδόν κάθε αναγνώστης νιώθει μια συναισθηματική σύνδεση με το τυπωμένο βιβλίο με το οποίο
έρχεται σε επαφή. Μπορεί να τσακίσει τη σελίδα που του άρεσε πιο πολύ ή να σημειώσει πάνω σε
αυτή.
Τέλος,
τα
γεμάτα ράφια της βιβλιοθήκης ενός σπιτιού πάντοτε
προσφέρουν μια ομορφιά.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας προτρέπουμε
να επιμείνετε στα έντυπα βιβλία και όχι στα e-books!

ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
Αντώνης Κάνουρας:
η Ρομποτική δε σε αφήνει να βαρεθείς ποτέ.
της
της
της
της
της
και

Κατερίνας Καλλιστρίδου (Β1),
Στεφανί Πετρίδου (Γ3),
Στέλλας Στυλιανού (Β3),
Μαρίας Τουλγαρίδου (Β3),
Στέλλας Τσαβλή (Γ3)
του Κωστή Τσολάκη (Β3)

Ο Αντώνης Κάνουρας, που φιλοξενείται στο παρόν «Παλαιογράφημα» φάνταζε στα μάτια μας σαν
άνθρωπος από το μέλλον. Αντικείμενο των σπουδών, αλλά και της εργασίας του, η Ρομποτική. Απόφοιτος
του Αρσακείου Λυκείου το 1995, πτυχιούχος Ρομποτικής και Αυτοματισμού του Πανεπιστημίου Sussex της
Αγγλίας, όπου και εκπόνησε το μεταπτυχιακό του στα Cybernetics. Εργάστηκε ως ερευνητής στην Cinetic,
ερευνητικό κέντρο του Υπουργείου Αμύνης του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2007 ίδρυσε και από τότε
διευθύνει και επεκτείνει το εργαστήριο Robotixlab με ποικίλες εφαρμογές της Ρομποτικής στην
εκπαίδευση. Δουλειά είναι αυτή ή… παιχνίδι; Κάτι ανάμεσα στο μαγικό ραβδάκι που ζωντανεύει την ύλη
και ταινία επιστημονικής φαντασίας; Έχουμε μπροστά μας τον καλύτερο ξεναγό στον πολλά υποσχόμενο
κόσμο του μέλλοντος.

Νεογράφημα: Ποιο είναι ακριβώς το αντικείμενο των σπουδών σας;
Αντώνης Κάνουρας: Τελειώνοντας το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης το 1995, πήγα κατευθείαν στο
εξωτερικό για να σπουδάσω Ρομποτική και Αυτοματισμό, που τότε δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Από μικρός
είχα τα ερεθίσματα. Ο πατέρας μου ήταν Μηχανικός Πληροφορικής, σπουδαγμένος στον Καναδά,
καινούργιο και σπάνιο επάγγελμα εκείνα τα χρόνια. Στο μάθημα της Φυσικής με τον κ. Χρυσοβέργη
έφερνα δικές μου εφευρέσεις, για να τις δείξω στην τάξη. Στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Σάσσεξ,
πέρασα τα τρία καλύτερα χρόνια της ζωής μου σπουδάζοντας Ρομποτική και Αυτοματισμό. Πολλές οι
εμπειρίες, μου άνοιξαν το μυαλό. Ακολούθησε μεταπτυχιακό στα Cybernetics, που αποτελούν τη φυσική
εξέλιξη της Ρομποτικής. Δούλεψα ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο και στην Cinetic, το ερευνητικό κέντρο
του Υπουργείου Αμύνης του Ηνωμένου Βασιλείου, ανάμεσα σε 75.000 άλλους επιστήμονες. Στην Cinetic
γίνεται προσπάθεια οι έρευνες για στρατιωτικά ζητήματα να εφαρμοστούν και σε καθημερινά ζητήματα,
π.χ. οι οθόνες LCD εκεί δημιουργήθηκαν. Η δουλειά εκεί ήταν ομαδική: ομάδες ερευνητών που
επεξεργάζονταν πρωτοποριακές ιδέες. Εγώ εφηύρα ένα project ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα, μια μηχανή
που διάλεγε τα μπουκάλια από τον κάδο ανακύκλωσης με κριτήριο το χρώμα τους και τα θρυμμάτιζε.
Έτσι εξοικονομούνταν χρόνος διαλογής, χώρος στον κάδο αλλά και καύσιμα, καθώς τα οχήματα
ανακύκλωσης δε χρειαζόταν να αδειάζουν τους κάδους τόσο συχνά.

Νεογράφημα: Τώρα με τι ασχολείστε;
Αντώνης Κάνουρας: Επέστρεψα στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2002. Μια Ελλάδα τελείως διαφορετική από
τη σημερινή: η φούσκα της ευημερίας, «λεφτά υπήρχαν», έργα γίνονταν, η χώρα ετοιμαζόταν για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες. Εργάστηκα αρχικά ως μηχανολόγος μηχανικός σε εταιρεία χωματουργικών έργων
–κάτι τελείως άσχετο με την εξειδίκευσή μου– και μετά σιγά-σιγά έψαχνα δουλειές σχετικές με τη Ρομποτική.
Το 2007, όμως, πήρα το ρίσκο, καθώς δεν είχα ακόμη οικογενειακές υποχρεώσεις, παραιτήθηκα από όλα και
ίδρυσα τη Robotixlab, μόνο με τον ενθουσιασμό μου και την “τρέλα” μου. Δεν υπήρχε κεφάλαιο ούτε
υπάλληλοι ούτε γραφεία. Από το σαλόνι του σπιτιού μου δούλευα. Η αρχική ιδέα ήταν η παραγωγή
συστημάτων αυτοματισμού για επιχειρήσεις. Στην πορεία, όμως, προέκυψε η εκπαιδευτική προοπτική, που
τότε ήταν ανύπαρκτη στην Ελλάδα. Έστειλα επιστολή στη Lego και μου έστειλε τα πρώτα υλικά. Άρχισα
συνεργασία με ιδιωτικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη και δώδεκα χρόνια μετά έχουμε τις εγκαταστάσεις της Robotixlab με 420 τ.μ., έξι άτομα προσωπικό και πολλές δράσεις σε όλη την Ελλάδα, τη Λευκωσία, τη Σόφια,
τη Βαρκελώνη, το Λονδίνο και το Ώστιν του Τέξας.

Νεογράφημα: Τι είναι ακριβώς η Ρομποτική και πώς μπορούμε να την εφαρμόσουμε στην ηλικία μας;
Αντώνης Κάνουρας: Είναι επιστήμη που συνδυάζει την Πληροφορική, τα Μαθηματικά, τη Φυσική, την
Ηλεκτρολογία και τη Μηχανολογία. Υπάρχει μια λανθασμένη άποψη, που προέκυψε από τις
κινηματογραφικές ταινίες με τα ρομπότ που πετούν φωτιές και καταστρέφουν το σύμπαν… Η Ρομποτική
υπάρχει στην καθημερινότητά μας, π.χ. ένα πλυντήριο με τις αυτοματοποιημένες λειτουργίες του. Το
επόμενο βήμα θα είναι πλυντήριο που θα βγάζει τα ρούχα σιδερωμένα! Στην ηλικία σας μπορείτε να
εφαρμόσετε την εκπαιδευτική Ρομποτική, τα δημιουργικά ηλεκτρονικά και τον προγραμματισμό και, αν
γοητευθείτε, να τη σπουδάσετε και να φτιάξετε εσείς το πλυντήριο που είπαμε προηγουμένως!
Νεογράφημα: Ποια είναι η σχέση της Ρομποτικής με την Πληροφορική και πώς βλέπετε το μέλλον της
Ρομποτικής;
Αντώνης Κάνουρας: Ρομποτική χωρίς Πληροφορική δεν υπάρχει. Αν δεν προγραμματιστεί ένα ρομποτικό
σύστημα, είναι… άγαλμα! Όλα τα επιτεύγματα της Πληροφορικής, η τεχνητή νοημοσύνη, τα νευρωνικά
δίκτυα, η fuzzy logic, βρίσκουν εφαρμογή στη Ρομποτική, ιδιαίτερα στις προσαρμοσμένες τεχνολογίες,
δηλαδή σ’ αυτές που προσομοιάζουν τις τεχνικές του ανθρώπινου εγκεφάλου. Αυτές, δηλαδή, που κάνουν
ένα ρομπότ, μέσω των αισθητήρων που έχει, να ανεβαίνει σκάλες ή να σηκώνεται μετά από πτώση. Στο
μέλλον θα προσπαθήσουν να γίνουν περισσότερο εύκαμπτες αυτές οι κινήσεις. Υπάρχει η επιστήμη της
Βιομιμητικής: όταν μελετάς φαινόμενα της φύσης, για να τα εφαρμόσεις στη Ρομποτική. Για παράδειγμα,
με πρότυπο την κατσαρίδα που κινείται μα βάση τη διάκριση φωτός και σκότους, έχουμε δημιουργήσει
ανάλογα ρομποτάκια με αισθητήρες κίνησης φωτός και σκότους. Μια αντίστοιχη εφαρμογή είναι τα
φωτοβολταϊκά, που κινούνται προς τον ήλιο.

Νεογράφημα: Τι σας γοήτευσε στη Ρομποτική; Θα την προτείνατε σε έναν υποψήφιο φοιτητή;
Αντώνης Κάνουρας: Η συνεχής εξέλιξη. Ο συνδυασμός τόσων πολλών επιστημών που προσφέρει
πειραματισμό και καινοτομία. Συνεχώς έρχονται στο μυαλό μου τρελές ιδέες, τις οποίες αργότερα βλέπω
να εφαρμόζονται. Η Ρομποτική δε σε αφήνει να βαρεθείς ποτέ. Αν η ψυχοσύνθεσή σου το επιτρέπει, τότε να
ασχοληθείς μαζί της. Και, γενικότερα, να ακολουθείτε την ψυχοσύνθεσή σας στην επιλογή των σπουδών σας,
αυτό που λέει η καρδιά σας. Όλα τα άλλα παρέρχονται.
Νεογράφημα: Πώς κρίνετε τα καταστροφολογικά σενάρια για το μέλλον, που σχετίζονται με την
τεχνολογία;
Αντώνης Κάνουρας: Το νόμισμα έχει δύο όψεις. Κάθε τεχνολογικό επίτευγμα μπορεί να έχει καλό ή κακό
σκοπό. Βεβαίως υπάρχει και όλη αυτή η πρεμούρα των media, να παρουσιάσουν κάτι δραματικό που να
πουλάει. Πάντως, πρέπει να θεσπιστούν διεθνείς νόμοι και κανόνες, όπως έγινε με το GDPR. Πριν λίγα
χρόνια υπήρχαν εταιρείες που συγκέντρωναν και πουλούσαν τα e-mail μας, για να αποκομίζουν κέρδη.
Πάντως, όταν εμφανιστεί ρομπότ το οποίο θα παίρνει πρωτοβουλίες, τότε πρέπει να θεσπιστούν αυστηροί
νόμοι.
Νεογράφημα: Πόσο εφαρμόζεται η τεχνολογία στην εκπαίδευση; Υπάρχει προοπτική να αντικαταστήσει
κάποτε τον δάσκαλο;
Αντώνης Κάνουρας: Η τεχνολογία βοηθά την εκπαίδευση, αλλά να αντικαταστήσει τον δάσκαλο είναι
αδιανόητο. Εκπαίδευση χωρίς προσωπική επαφή δεν υπάρχει. Ό,τι κατάφερα εγώ, οφείλεται σε μεγάλο
μέρος και στους δασκάλους μου, αρκετούς από τους οποίους έχετε την τύχη να σας διδάσκουν ακόμη.
Νεογράφημα: Ποιες είναι οι μνήμες σας από το Αρσάκειο; Συνέβαλε το Σχολείο στη μετέπειτα πορεία σας;
Αντώνης Κάνουρας: Σαφώς το Σχολείο διαμορφώνει τον χαρακτήρα των μαθητών του. Τι να πρωτοθυμηθώ
από το Αρσάκειο; Για τα δεδομένα της τότε εποχής και του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ήμουν
μάλλον μέτριος μαθητής, του 15. Ήμουν πολύ καλός στη Φυσική και στα Μαθηματικά, αλλά τα Αρχαία μού
ήταν βραχνάς… Στο πανεπιστήμιο της Αγγλίας βρήκα ένα άλλο σύστημα: ο καθηγητής έδινε εργασίες και
πρότεινε τη βιβλιογραφία από τη Βιβλιοθήκη, εμείς συνθέταμε τις εργασίες και ο καθηγητής τις έκρινε
αντικειμενικά, ακόμη κι αν διαφωνούσε μαζί σου. Υπήρχε χώρος να εκφράσεις τη διαφορετικότητά σου.
Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη!

Ο ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Ήρωας του Μήνα Δεκεμβρίου:
Αυξέντιος Καλαγκός, ο καρδιοχειρουργός που χάρισε 13.000 παιδικά χαμόγελα!
Τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου το Σχολείο μας συγκεντρώθηκε στο θέατρο των Αρσακείων Σχολείων για να
παρακολουθήσει τις παρουσιάσεις-προτάσεις των τμημάτων της Α΄ και Β΄ τάξης και να επιλέξει κατόπιν
τον Ήρωά του για τον μήνα Δεκέμβριο.
Το Α1 παρουσίασε τρεις Αφροαμερικανίδες επιστήμονες (Κάθριν Τζ. Τζόνσον, Ντόροθι Βον και Μέρυ
Τζάκσον), που συνέβαλαν μέσω των Μαθηματικών στην επιτυχία των διαστημικών αποστολών της NASA
κατά τη δεκαετία του ’60. Μετείχαν στην επιστημονική ομάδα του Προγράμματος Μέρκιουρι (Ερμής),
του πρώτου επανδρωμένου διαστημικού προγράμματος των ΗΠΑ, και είχαν σημαντικό ρόλο στην
αποστολή του Τζων Γκλεν, του πρώτου αμερικάνου αστροναύτη που τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη το
1962. Υπολόγισαν τις πτητικές διαδρομές της αποστολής Απόλλων 11 που οδήγησαν στην προσσελήνωση
το 1969. Ταυτόχρονα, αγωνίστηκαν για τα δικαιώματα των γυναικών και τα πολιτικά δικαιώματα των
μαύρων Αμερικανών στη Βιρτζίνια, όπου ίσχυε ο φυλετικός διαχωρισμός.

Ο Νηλ Άρμστρονγκ (1930-2012), ο πρώτος
άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη, ήταν η πρόταση
του Α2. Το 1966, σε ηλικία 36 ετών, ήταν πιλότος
της αποστολής Τζέμινι 8 κατά την οποία
πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύνδεση δύο
διαστημοπλοίων στο διάστημα. Η δεύτερη
διαστημική του πτήση ως κυβερνήτης της
αποστολής Απόλλων 11, τον έφερε στη Σελήνη στις
21 Ιουλίου 1969. Ιστορική είναι η φράση του για
την αποβίβασή του στη Σελήνη: «Ένα μικρό βήμα
για έναν άνθρωπο, ένα μεγάλο άλμα για την
ανθρωπότητα.». Το 1971 διορίστηκε καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι. Επισκέφτηκε την
Ελλάδα το 2006.

Το Α3 πρότεινε τον Μισέλ Λ’ Επέε (Michel L’
Epee) πού έζησε στην Γαλλία του 18ου αιώνα
(1712-1789). Πρεσβύτερος ο ίδιος, καταγόμενος
από αριστοκρατική οικογένεια, αφιέρωσε από
νωρίς τη ζωή του στην υπηρεσία των κωφών.
Επινόησε τη νοηματική γλώσσα και δημιούργησε
(1760) το πρώτο παγκοσμίως ίδρυμα προστασίας
κωφών,
αποσκοπώντας
πρωτίστως
στη
θρησκευτική τους εκπαίδευση. Δυο χρόνια μετά
τον θάνατό του, η Εθνική Συνέλευση της Γαλλίας
τον
αναγνώρισε
ως
«Ευεργέτη
της
Ανθρωπότητας».

Ο Ερίκ Αμπιντάλ (γεννημένος το 1979), διεθνής Γάλλος ποδοσφαιριστής, ήταν η επιλογή του Β1. Άρχισε
την καριέρα του στη Λυών, αλλά τις μεγαλύτερες επιτυχίες του (δύο Τσάμπιονς Λιγκ το 2009 και το
2011) τις γνώρισε με την ομάδα της Μπαρτσελόνα. Τελείωσε την καριέρα του το 2014 στον Ολυμπιακό
Πειραιώς. Ο Αμπιντάλ παρουσίασε καρκίνο του ήπατος το 2011. Χειρουργήθηκε, αλλά έναν χρόνο
αργότερα ξαναπαρουσίασε τον όγκο και αναγκάστηκε να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος. Παρ’ όλα
αυτά ποτέ δεν σταμάτησε να προπονείται. Όταν θεραπεύτηκε, ανέπτυξε πλούσια φιλανθρωπική δράση,
βοηθώντας παιδιά που πάσχουν από νεοπλασματικές νόσους.

Η επιλογή του Β2 έπεισε τους περισσότερους (κοντά
στους 80) μαθητές και αναδείχθηκε «Ήρωας του Μήνα»
για τον Δεκέμβριο. Ήταν ο, κωνσταντινουπολίτης στην
καταγωγή, Αυξέντιος Καλαγκός, καρδιοχειρουργός
παίδων και καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γενεύης,
που οργώνει τον κόσμο προσφέροντας αφιλοκερδώς τις
ιατρικές του υπηρεσίες και εγχειρίζοντας χιλιάδες
παιδιά με σοβαρά καρδιακά νοσήματα. Τα τελευταία 14
χρόνια έχει σώσει περισσότερες από δεκατρείς χιλιάδες
(13.000) παιδιά σε όλο τον κόσμο με όπλο την πίστη του
στον Θεό και την ακάματη εργατικότητά του. Μόνη του
αμοιβή το χαμόγελο των παιδιών!

Ένας ακόμη γιατρός προτάθηκε από το Β3.
Ο Γιάννης Παχάκης, κρητικός γυναικολόγος
μαιευτήρας, με πολύχρονη σταδιοδρομία,
κατά τη διάρκεια μιας καισαρικής τομής
ένιωσε πόνο στο στήθος και αμέσως
κατάλαβε πως παθαίνει έμφραγμα. Συνέχισε
όμως και ολοκλήρωσε με θαυμαστή
ψυχραιμία την εγχείρηση. Μετά μετέβη στο
καρδιολογικό τμήμα, όπου διαγνώστηκε το
έμφραγμα και υπεβλήθη σε επέμβαση με
μπαλονάκι. Νοσηλεύτηκε για οκτώ μέρες
στην εντατική. Ο ίδιος δήλωσε: «Δεν
καταλαβαίνω γιατί πρέπει να δοθεί
δημοσιότητα
σ’
αυτό
το
θέμα...
Προτεραιότητα έχει ο ασθενής. Αυτό έπρεπε
να κάνω και αυτό έκανα.»

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ

Βαγγέλης Μαργαρίτης, αρχηγός της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ:
«Το μπάσκετ είναι μικρογραφία της πραγματικής ζωής»
του Κωνσταντίνου Σερεμέτα (Β3)

Ο Βαγγέλης Μαργαρίτης γεννήθηκε στην Κατερίνη στις 5 Δεκεμβρίου του 1982 και ξεκίνησε την καριέρα
του στον Κορινό Πιερίας. Το καλοκαίρι του 2012 ήρθε στον ΠΑΟΚ. Έχει συμπληρώσει ήδη έξι χρόνια
στην ομάδα και είναι πλέον ο αρχηγός του Δικεφάλου. Ο Βαγγέλης Μαργαρίτης έχει φορέσει τη φανέλα
του ΠΑΟΚ σε 243 επίσημα παιχνίδια και είναι από τους κορυφαίους σε συμμετοχές στην ιστορία της
ομάδας του ΠΑΟΚ. Η αδιάλειπτη και συνεπέστατη παρουσία του στον ΠΑΟΚ τα τελευταία έξι χρόνια,
του άνοιξε και την πόρτα για την Εθνική ομάδα, της οποίας είναι πλέον βασικό στέλεχος με 11
συμμετοχές.

Νεογράφημα: Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε επαγγελματικά με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα με το
μπάσκετ;
Βαγγέλης Μαργαρίτης: Αγαπούσα το μπάσκετ από παιδί, ακολουθώντας το παράδειγμα του αδερφού
μου. Αλλά δεν μπορώ να μιλήσω για συγκεκριμένο πρότυπο. Μέσα από την αγάπη μου για τον αθλητισμό,
σιγά-σιγά ήρθε και ο επαγγελματισμός.
Νεογράφημα: Τι προσφέρει ο αθλητισμός στους νέους;
Βαγγέλης Μαργαρίτης: Ο αθλητισμός προσφέρει πάρα πολλά στους νέους. Με τη γυμναστική ωφελείται
πολύ η σωματική τους υγεία και προάγεται η γνώση του σώματός τους. Μα το πιο σημαντικό είναι η ηθική
καλλιέργεια που προσφέρει. Πιστεύω πως ο αθλητισμός σε κάνει καλύτερο άνθρωπο.

Νεογράφημα: Πώς θα έρθουν οι νέοι πιο κοντά στον αθλητισμό;
Βαγγέλης Μαργαρίτης: Είναι ένα δύσκολο ερώτημα αυτό. Ωστόσο, θεωρώ ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν
από τους γονείς την ώθηση να εμπλακούν στον αθλητισμό.
Νεογράφημα: Πόσο σας επηρέασε την περίοδο της εφηβείας σας ο αθλητισμός;
Βαγγέλης Μαργαρίτης: Θεωρώ ότι με επηρέασε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι με έβαλε στον σωστό δρόμο,
αυτόν που πρέπει να ακολουθήσει κάθε παιδί, ώστε να έχει μια σταθερή πορεία και να αποφεύγει τους
διάφορους πειρασμούς.
Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι το μπάσκετ βοηθά στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ανθρώπου και
του πολίτη;
Βαγγέλης Μαργαρίτης: Το μπάσκετ είναι μια μικρογραφία της πραγματικής ζωής. Οπότε, δίνει σε έναν
αθλητή να καταλάβει πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και να διαχειριστεί τις ευκαιρίες στη
ζωή του.
Νεογράφημα: Πόσες ώρες την ημέρα προπονείστε;
Βαγγέλης Μαργαρίτης: Οι ώρες προπόνησης καθημερινά είναι από τρεις έως έξι.
Νεογράφημα: Έχετε κάνει θυσίες για να πετύχετε τα αθλητικά σας όνειρα;
Βαγγέλης Μαργαρίτης: Ναι, έχω κάνει θυσίες, όπως όλοι οι αθλητές που έχουν υψηλές φιλοδοξίες.
Νεογράφημα: Θα παροτρύνατε κάποιον να αρχίσει το μπάσκετ και γιατί;
Βαγγέλης Μαργαρίτης: Βεβαίως θα τον παρότρυνα. Το μπάσκετ είναι ένα ωραίο άθλημα. Επίσης, σε
βοηθά να αντιληφθείς τον αθλητισμό από μέσα. Με το μπάσκετ εξασκείς όχι μόνο το σώμα, αλλά και το
μυαλό.
Νεογράφημα: Τι θα συμβουλεύατε τους μαθητές του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης;
Βαγγέλης Μαργαρίτης: Θα τους συμβούλευα να εκμεταλλεύονται την περίοδο που ζουν και τις ευκαιρίες
που έχουν, για να είναι τα σχολικά τους χρόνια δημιουργικά και αξέχαστα.
Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε για τη συνέντευξη και τις συμβουλές.

NEOGRAPHIMA

Ευαίσθητοι μαθητές, ενεργοί πολίτες
Οι μαθητές του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, οι οποίοι προετοιμάζονται για την
απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας επιπέδου Β1, μελετούν θέματα που απασχολούν τους νέους
σήμερα και μαθαίνουν να αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να μπορούν να οργανώνουν τις
ιδέες τους και να τις υπερασπίζονται με επιχειρήματα.
Ταυτόχρονα με την προετοιμασία για την απόκτηση των πιστοποιητικών, οι μαθητές του Τμήματος
Γαλλικών μαθαίνουν να είναι ενεργοί πολίτες. Κάθε χρόνο συμμετέχουν και διακρίνονται σε Μαθητικές
Συναντήσεις Δημόσιου Λόγου, όπου καλούνται να πάρουν θέση σε επίκαιρα θέματα κοινωνικής πολιτικής.
Τη φετινή χρονιά, οι μαθήτριες της Β΄ τάξης Φωτεινή Βλαχοπούλου, Μαριάννα Γρατσία και ο μαθητής της
Γ΄ τάξης Αναστάσης Λυμπόπουλος συμμετείχαν στο αγώνισμα του Προσχεδιασμένου και Αυθόρμητου
Λόγου, στο οποίο η Μαριάννα Γρατσία απέσπασε τη δεύτερη θέση «Jeune Orateur». Παραθέτουμε
αποσπάσματα από τους λόγους των μαθητών καθώς και κάποιες από τις προτάσεις του μαθητή της Β΄
τάξης Χρήστου Κασακόγια για τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων του πλανήτη μας.
À votre avis, les ados grecs sont-ils sensibilisés à l’écologie? Proposez votre projet écologique dans le cadre
scolaire.
Marianna Gratsia, 2e classe
«… Il est vrai que notre planète est en grand danger. Les forêts disparaissent rapidement et les animaux ne
trouvent pas d’habitats pour survivre. De plus, le réchauﬀement climatique et l’eﬀet de serre ont des
conséquences destructrices sur l’environnement comme les sécheresses, les canicules, les ouragans, les cyclones, les inondations, les incendies, les ondées et les pluies acides.
Il n’y a aucun doute que c’est l’homme qui provoque cette catastrophe écologique. L’utilisation des
énergies fossiles pour le chauﬀage en hiver et pour l’air-conditionné en été et l’augmentation de la circulation
des automobiles sans carburant propre ont comme résultat la pollution de l’air.
C’est pourquoi, il faut lutter contre ce problème: au niveau des gouvernements mais aussi au niveau de
l’individu. Les gouvernements peuvent aider à développer les transports en commun à carburant propre,
multiplier les pistes cyclables et planter plus d’arbres dans les parcs. En outre, ils peuvent développer les
énergies renouvelables, comme l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique et l’énergie solaire.
Tous les citoyens peuvent aussi aider. Ils peuvent, par exemple, se déplacer à vélo ou à pied. Cela aide
aussi à avoir la pêche. En outre, ils peuvent préférer les transports en commun, acheter des produits
écologiques et réduire l’utilisation de l’énergie pour le chauﬀage.
Malheureusement, en Grèce, les citoyens ne sont pas très soucieux des problèmes écologiques. Comment
peut-on faire changer des mentalités? On pourrait proposer des programmes spéciaux pour l’environnement
aux écoles.
Mon école est assez sensibilisée à l’écologie et je pense que toutes les écoles doivent être sensibilisées.
Dans le cadre scolaire, les élèves pourraient mettre des poubelles de recyclage dans leurs classes ou éviter le
gaspillage d’eau. De plus, ils pourraient créer un potager sur l’espace vert de l’école et manger ce qu’ils cultivent. En outre, les directeurs des écoles pourraient inviter un spécialiste environnemental pour parler aux
ados des problèmes écologiques de la ville et les mesures qu’on doit prendre.
À mon avis, c’est important aussi d’organiser des équipes d’élèves pour nettoyer la cour à la récré et
pour trier les déchets. Si on fait cela, on va donner l’exemple à toutes les écoles et elles vont aider à réduire
la pollution de notre planète. Enﬁn, non seulement les adultes mais aussi les enfants et les ados peuvent
donner une solution au problème… ».

Foteini Vlachopoulou, 2e classe
«… on doit suivre certaines règles et prendre des mesures aﬁn que la génération d’aujourd’hui soit de plus
en plus intéressée par l’écologie. Certains de ces projets sont les suivants. Tout d’abord, on peut réduire signiﬁcativement la quantité des déchets et restaurer les écosystèmes dégradés. Je propose de disposer des containers
pour les diﬀérents déchets recyclables. Nous pourrions proposer aux enseignants de récupérer l’eau de pluie
pour arroser les plantes de la classe. Un projet qui complète aussi les leçons sur le cycle de l'eau. Il vaut mieux
qu’on supprime les bouteilles en plastique de nos cantines pour une meilleure gestion de l'eau et sensibiliser
les enfants à l'importance de l'eau.
De plus, une autre bonne idée est de mettre en place un programme de compostage pour encourager les
élèves à transformer leurs déchets organiques en compost. En outre, il ne faut pas oublier que l’organisation
annuelle d’une brocante ou d’une récolte de livres ou jouets de seconde main serait importante. Il va sans dire
que le placement des aﬃches de sensibilisation à l’environnement dans l’école est quelque chose nécessaire.
De toute façon on doit continuer l’organisation des journées thématiques portant sur l’environnement. Enﬁn,
on peut développer la biodiversité en créant et en entretenant «des espaces nature».
En conclusion, je pense que la préservation de l’environnement est un enjeu vital pour les générations futures parce que les jeunes jouent un rôle capital dans l’évolution de notre société et particulièrement en
matière d’environnement. Les jeunes, enfants ou adolescents, sont les personnes idéales pour transmettre des
messages sur la nécessité de protéger l’environnement.
Protéger la nature, c’est préserver l’avenir de l’homme. L'homme ne vit pas tout seul et isolé. Il vit dans
un environnement dont il est totalement dépendant. Pour assurer la survie et donc l'avenir de l'humanité, il
est indispensable de protéger la planète aujourd'hui.».
Livre papier ou livre numérique en classe?
Anastasis Lympopoulos, 3e classe
«… Avec l'évolution d'internet, la comparaison entre le livre papier et numérique se pose énormément.
Faudrait-il choisir entre le livre papier et le livre numérique?
Selon moi, les inconvénients de l'un sont les avantages de l'autre.
Le livre papier comme de multiples études ont prouvé est meilleur pour un élève qui a des problèmes
de mémoire car il favorise la concentration.
En plus la luminosité trop élevée d'un écran peut contribuer à une fatigue visuelle, notamment pour les
élèves souﬀrant chroniquement de fatigue oculaire.
De l'autre côté, le livre numérique est un ouvrage édité et diﬀusé sous forme numérique, destiné à être
lu sur un écran.
Numérique ou papier dans la classe?
Le livre numérique n'a pas encore tué le livre papier! De fait, les livres numériques n'ont pas encore conquis l'Europe, contrairement aux Etats-Unis où ils sont plus répandus. Nous sommes tous quelque part des
lecteurs numériques. Inconsciemment, nous passons notre temps à lire des livres numériques sur un écran ou
à suivre une recette sur un site internet.
En ce qui me concerne je suis pour l'utilisation des livres numériques en classe.
Qu'est-ce que peuvent apporter les livres numériques?
En premier lieu, on peut stocker énormément de livres sur un seul support. Il n'y a plus besoin de transporter des kilos de bouquins avec soi. Deuxièmement, les livres électroniques coûtent un peu moins chers que
les livres en papier. Également, ils permettent d'être plus créatif…».
Comment améliorer la vie des habitants sur notre planète?
Chris Kasakogias, 2e classe
«… D’abord, il faut développer les valeurs citoyennes. Il y a plusieurs façons pour le réussir. Par exemple, on
pourrait être aimables et polis en laissant notre place à une personne âgée ou handicapée dans le bus. En
outre, il faut respecter les autres. Par exemple, on doit accepter les diﬀérences raciales, sociales et religieuses.
Ensuite, ce serait bon de développer notre solidarité, s’entraider et aider les personnes en diﬃculté.
De plus, on peut améliorer la vie des habitants sur notre planète avec le respect pour l’environnement.
Par exemple, on peut recycler les déchets ménagers et utiliser des sacs biodégradables. De même, on doit éviter
le gâchis de l’eau et des énergies fossiles. Enﬁn, il faut prendre des mesures au niveau des gouvernements,
comme taxer les véhicules les plus polluants et développer les transports en commun à carburant propre…».
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