
η παρουσία των τριών μας σ’αυτήν τη συνέντευξη. 

Νεογράφημα: Τι σας ώθησε να συμμετάσχετε στην εκλογική διαδικασία;
Χρήστος Κασακόγιας (Γραμματέας): Το γεγονός πως έχουμε βαθιά γνώση των θεμάτων του Σχολείου μας. Η 
υποψηφιότητά μας και η συμμετοχή μας στην εκλογική διαδικασία είναι πολύ ωραία εμπειρία για όλους μας. Θεωρούμε 
πως έχουμε όλες τις δυνατότητες και τις γνώσεις για να βοηθήσουμε το Σχολείο και τους συμμαθητές μας. 

Νεογράφημα: Ποια είναι τα σχέδιά σας για τη θητεία σας;
Παναγιώτης Γρηγοριάδης-Κότσαλης (Πρόεδρος): Θέλουμε να οργανώσουμε αρκετούς χορούς και να ενισχύσουμε με 
δράσεις τις πρωτοβουλίες εθελοντισμού που παίρνει το Σχολείο. Θέλουμε να συμβάλουμε στη βελτίωση του 
περιβάλλοντος χώρου γύρω από το Σχολείο, αλλά και στο περιβάλλον μέσα στο Σχολείο μας. Θα είμαστε κοντά στους 
συμμαθητές μας για οτιδήποτε μας χρειαστούν. Θα είμαστε η φωνή τους. Θα αφουγκραζόμαστε τις επιθυμίες τους. 
Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με τη Διεύθυνση, τον Σύλλογο Καθηγητών, αλλά και τον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων. Πρωτίστως, όμως, πρέπει να εργαστούμε από κοινού με τους συμμαθητές μας για την κοινή μας πρόοδο. 

Νεογράφημα: Πώς θα επιτευχθεί αυτή η συνεργασία; Πώς θα γίνεται η επικοινωνία Δεκαπενταμελούς και μαθητών;
Παναγιώτης Γρηγοριάδης-Κότσαλης (Πρόεδρος): Τα μέλη του Δεκαπενταμελούς, το Προεδρείο του και εγώ 
προσωπικά θα είμαστε συνέχεια στη διάθεση των συμμαθητών μας. Θα λειτουργούμε, επίσης, ως διαμεσολαβητές 
ανάμεσα στη μαθητική κοινότητα και στους καθηγητές και τον Διευθυντή. Στόχος μας, επίσης, είναι να διεξαγάγουμε 
μεγάλη Συνέλευση όλης της μαθητικής κοινότητας για να συζητηθούν όλα τα θέματα που μας απασχολούν.
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Νέα βλαστάρια, απρόβλεπτοι διάλογοι
Στο δέκατο ένατο τεύχος του το Νεογράφημα περιέχει έξι κείμενα των καινούργιων μαθητών και μαθητριών του 
Σχολείου μας από την Α΄ Γυμνασίου. Δεν πρόκειται για έκπληξη, καθώς πάντα τα “πρωτάκια” προσεγγίζουν με 
ιδιαίτερο ενθουσιασμό το Νεογράφημα. Κάποια από αυτά, εξάλλου, είχαν ήδη συμμετάσχει με τα τρυφερά τους πρώτα 
δημοσιογραφικά βλαστήματα στη στήλη «Μικρογράφημα» των προηγούμενων ετών, ως μαθητές και μαθήτριες του 
Αρσακείου Δημοτικού. Στο τεύχος αυτό συνυπάρχουν επιτέλους ισότιμα με τους μεγαλύτερους αρθρογράφους μας: τον 
Γιώργο, την Κατερίνα, τη Μαριάννα, τον Μάριο-Αντώνιο, τη Βίκυ, τη Μαρία, τον Μιχάλη, τον Αντώνη, την Ελισάβετ, τη 
Βασιλική, τη Δανάη και όλα τα άλλα παιδιά της Β΄ και της Γ΄ τάξης. Και για μια ακόμη φορά θα συντελεστεί στις στήλες 
του Νεογραφήματος η συνάντηση των διαφορετικών σχολικών τάξεων και ηλικιών, ο δυναμικός κι απρόβλεπτος αυτός 
διάλογος του πρωτοφανέρωτου με τον δοκιμασμένο λόγο.  

Κάθε μαθητής και μαθήτρια που αποφασίζει να στεγάσει στο Νεογράφημα τις ευαισθησίες, τις ανησυχίες, τις δοκιμές, 
τις σκέψεις ή τις κρίσεις που γεννά το ανήσυχο εφηβικό πνεύμα, γνωρίζει πως έχει άμεσους και έμμεσους συνομιλητές 
του, πριν από κάθε άλλο, τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές του. Σ’αυτούς και σ’αυτές, πρώτα-πρώτα, καταθέτει 
τα κείμενά, αυτούς προσκαλεί στο δημιουργικό γαϊτανάκι της δημόσιας γραφής και ανάγνωσης, από αυτούς περιμένει 
την κριτική τους ανταπόκριση. 

Ψέμα δεν είναι πως για όλους τους συντελεστές του Νεογραφήματος αποτελεί στιγμή ύψιστης χαράς η αναφορά και 
ο σχολιασμός –είτε δημόσια, την ώρα του μαθήματος, είτε ιδιωτικά, σε κάποιο διάλειμμα– του δημοσιευμένου κειμένου 
τους από τη μαθητική κοινότητα. Αυτή η μαθητική κοινότητα αποτελεί την πηγή και, ταυτόχρονα, την εκβολή της 
εφημερίδας μας. Γι’αυτό και φετινός μας στόχος είναι μια πλούσια, αμφίδρομη και όσο το δυνατόν πιο ουσιαστική 
άρδευση ανάμεσα στη μαθητική κοινότητα του Αρσακείου Γυμνασίου και στο Νεογράφημα.

Νεογράφημα



Το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο 
του Αρσακείου Γυμνασίου 2019-2020
της Βασιλικής Λίταινα (Β2),
της Αθανασίας Μπαλάση (Α2),
της Δανάης Νανούση (Β2),
του Ευάγγελου Νταόπουλου (Α2)
και της Ειρήνης Παπαγιάννη (Β2)

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 το Σχολείο μας συγκεντρώθηκε στο Θέατρο των Αρσακείων Σχολείων, για να εκλέξει 
τους αντιπροσώπους του στο Δεκαπενταμελές Συμβούλιο της μαθητικής κοινότητας. Σύμφωνα με την παράδοση των 
μαθητικών εκλογών, στην αρχή οι σαρανταπέντε φετινοί υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες παρουσιάστηκαν ενώπιον 
των συμμαθητών και των συμμαθητριών τους και με λόγους, περισσότερο ή λιγότερο πρωτότυπους και πειστικούς, 
προσπάθησαν να κερδίσουν την ψήφο τους. Κατόπιν, υπό την εποπτεία της εννεαμελούς Εφορευτικής Επιτροπής 
προσήλθαν στις κάλπες για να ψηφίσουν. Την επόμενη μέρα η Εφορευτική Επιτροπή καταμέτρησε τις ψήφους των 
ψηφοδελτίων και ανακοίνωσε τα δεκαπέντε τακτικά μέλη και τα πέντε αναπληρωματικά του Δεκαπενταμελούς 
Συμβουλίου. Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός σταυρών που απέσπασαν οι δύο πρώτοι επιλεγέντες (147 ο 
Παναγιώτης Γρηγοριάδης και 127 ο Γιώργος Αντωνίου) αποτελεί κορυφαία επίδοση των τελευταίων χρόνων. Το 
Δεκαπενταμελές Συμβούλιο του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης απαρτίζεται από τους εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κορίνα Αλεξανδρή (Γ1) 39
Γιώργος Αντωνίου (Γ1) 127
Θεόφιλος Αρβανιτίδης (Β1) 55
Σάββας Γραμματικόπουλος (Β1) 36
Παναγιώτης Γρηγοριάδης-Κότσαλης (Γ1) 147
Φανή Ζιώγα (Β1) 55
Έλενα Καράταγλη (Γ1) 36
Χρήστος Κασακόγιας (Γ1) 39
Αριάδνη Κώστα (Β2) 66
Δημήτρης Μπόσκου (Α2) 61
Περικλής Νεοφύτου (Γ2) 49
Αλέξανδρος Παυλίδης (Α3) 43
Σταμάτης Συμεωνίδης (Α3) 53
Σωτήρης Τσενικίδης (Γ3) 40
Μαρία Τουλγαρίδου (Γ3) 54 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ελισάβετ Κάλτσου (Α1) 34
Νίκος Ζαγορίδης (Β1) 32
Κατερίνα Ματέλλα (Γ2) 32
Νίκος Πατσάλας (Γ2) 30
Δέσποινα Σιδηροπούλου (Γ3) 30

Αμέσως μετά την ανακήρυξη το Δεκαπενταμελές Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε το Προεδρείο του. 
Πρόεδρος εξελέγη ομοφώνως ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης-Κότσαλης, Αντιπρόεδρος ο Γιώργος Αντωνίου και 
Γραμματέας ο Χρήστος Κασακόγιας. Λίγες μέρες αργότερα το τριμελές Προεδρείο του Δεκαπενταμελούς 
παραχώρησε την καθιερωμένη συνέντευξη στους ρεπόρτερ του Νεογραφήματος:

Νεογράφημα: Πρόεδρε, οι 147 ψήφοι που πήρες αποτελούν ρεκόρ για το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. Πώς 
νιώθεις με το ρεκόρ που σημείωσες;
Παναγιώτης Γρηγοριάδης-Κότσαλης (Πρόεδρος): Είχα μεγάλη βοήθεια από τους φίλους μου, που διέδωσαν 
προεκλογικά την υποψηφιότητά μου στους μαθητές των μικρότερων τάξεων. Πιστεύω, επίσης, ότι η ομιλία μου στην 
παρουσίαση των υποψηφίων έπεισε τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές μου να με ψηφίσουν. 

Νεογράφημα: Πώς και το Προεδρείο προέρχεται από το ίδιο τμήμα, το Γ1;
Γιώργος Αντωνίου (Αντιπρόεδρος): Ο λόγος είναι η σύμπνοια που χαρακτηρίζει τη Γ΄ Γυμνασίου και οι κοινές μας 
απόψεις για το Σχολείο και τα ζητήματά του. Η ψηφοφορία είναι μια δημοκρατική διαδικασία και οι μαθητές 
εκφράζουν ελεύθερα την επιλογή τους. Οι απόψεις και οι θέσεις των τριών μας βρήκαν ανταπόκριση στις προσδοκίες 
των συμμαθητών μας! Θέλω να τονίσω πως πρόθεση του Προεδρείου είναι η συλλογική δράση, όπως αποδεικνύει και 

η παρουσία των τριών μας σ’αυτήν τη συνέντευξη. 

Νεογράφημα: Τι σας ώθησε να συμμετάσχετε στην εκλογική διαδικασία;
Χρήστος Κασακόγιας (Γραμματέας): Το γεγονός πως έχουμε βαθιά γνώση των θεμάτων του Σχολείου μας. Η 
υποψηφιότητά μας και η συμμετοχή μας στην εκλογική διαδικασία είναι πολύ ωραία εμπειρία για όλους μας. Θεωρούμε 
πως έχουμε όλες τις δυνατότητες και τις γνώσεις για να βοηθήσουμε το Σχολείο και τους συμμαθητές μας. 

Νεογράφημα: Ποια είναι τα σχέδιά σας για τη θητεία σας;
Παναγιώτης Γρηγοριάδης-Κότσαλης (Πρόεδρος): Θέλουμε να οργανώσουμε αρκετούς χορούς και να ενισχύσουμε με 
δράσεις τις πρωτοβουλίες εθελοντισμού που παίρνει το Σχολείο. Θέλουμε να συμβάλουμε στη βελτίωση του 
περιβάλλοντος χώρου γύρω από το Σχολείο, αλλά και στο περιβάλλον μέσα στο Σχολείο μας. Θα είμαστε κοντά στους 
συμμαθητές μας για οτιδήποτε μας χρειαστούν. Θα είμαστε η φωνή τους. Θα αφουγκραζόμαστε τις επιθυμίες τους. 
Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με τη Διεύθυνση, τον Σύλλογο Καθηγητών, αλλά και τον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων. Πρωτίστως, όμως, πρέπει να εργαστούμε από κοινού με τους συμμαθητές μας για την κοινή μας πρόοδο. 

Νεογράφημα: Πώς θα επιτευχθεί αυτή η συνεργασία; Πώς θα γίνεται η επικοινωνία Δεκαπενταμελούς και μαθητών;
Παναγιώτης Γρηγοριάδης-Κότσαλης (Πρόεδρος): Τα μέλη του Δεκαπενταμελούς, το Προεδρείο του και εγώ 
προσωπικά θα είμαστε συνέχεια στη διάθεση των συμμαθητών μας. Θα λειτουργούμε, επίσης, ως διαμεσολαβητές 
ανάμεσα στη μαθητική κοινότητα και στους καθηγητές και τον Διευθυντή. Στόχος μας, επίσης, είναι να διεξαγάγουμε 
μεγάλη Συνέλευση όλης της μαθητικής κοινότητας για να συζητηθούν όλα τα θέματα που μας απασχολούν.



η παρουσία των τριών μας σ’αυτήν τη συνέντευξη. 
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υποψηφιότητά μας και η συμμετοχή μας στην εκλογική διαδικασία είναι πολύ ωραία εμπειρία για όλους μας. Θεωρούμε 
πως έχουμε όλες τις δυνατότητες και τις γνώσεις για να βοηθήσουμε το Σχολείο και τους συμμαθητές μας. 

Νεογράφημα: Ποια είναι τα σχέδιά σας για τη θητεία σας;
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δράσεις τις πρωτοβουλίες εθελοντισμού που παίρνει το Σχολείο. Θέλουμε να συμβάλουμε στη βελτίωση του 
περιβάλλοντος χώρου γύρω από το Σχολείο, αλλά και στο περιβάλλον μέσα στο Σχολείο μας. Θα είμαστε κοντά στους 
συμμαθητές μας για οτιδήποτε μας χρειαστούν. Θα είμαστε η φωνή τους. Θα αφουγκραζόμαστε τις επιθυμίες τους. 
Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με τη Διεύθυνση, τον Σύλλογο Καθηγητών, αλλά και τον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων. Πρωτίστως, όμως, πρέπει να εργαστούμε από κοινού με τους συμμαθητές μας για την κοινή μας πρόοδο. 
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μεγάλη Συνέλευση όλης της μαθητικής κοινότητας για να συζητηθούν όλα τα θέματα που μας απασχολούν.
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Νεογράφημα: Τι σας ώθησε να συμμετάσχετε στην εκλογική διαδικασία;
Χρήστος Κασακόγιας (Γραμματέας): Το γεγονός πως έχουμε βαθιά γνώση των θεμάτων του Σχολείου μας. Η 
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δράσεις τις πρωτοβουλίες εθελοντισμού που παίρνει το Σχολείο. Θέλουμε να συμβάλουμε στη βελτίωση του 
περιβάλλοντος χώρου γύρω από το Σχολείο, αλλά και στο περιβάλλον μέσα στο Σχολείο μας. Θα είμαστε κοντά στους 
συμμαθητές μας για οτιδήποτε μας χρειαστούν. Θα είμαστε η φωνή τους. Θα αφουγκραζόμαστε τις επιθυμίες τους. 
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Η περιπέτεια της εφηβείας
της Βίκυς Μαυρίδου (Γ1)

Η εφηβεία είναι μια από τις πιο σημαντικές περιόδους της ζωής μας. 
Είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ παιδικής ηλικίας και ενηλικίωσης. 
Είναι σαν τα επίπεδα (beginner, advanced, master) που επιλέγουμε, 
όταν παίζουμε παιχνίδια στον υπολογιστή ή το κινητό μας. 

Αν και ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του, προσωπική και 
ανεπανάληπτη, εμπειρία της εφηβείας, όλοι θυμούνται τη φάση της 
εφηβείας τους για πάντα. Αν ρωτούσαμε όλους τους ανθρώπους τι 
σημαίνει για αυτούς εφηβεία, θα αναφέρονταν στις αλλαγές που 
πραγματοποιούνται στο ανθρώπινο σώμα, αλλά και το πώς αυτές 
επηρεάζουν την ψυχολογία. Πολλές φορές νιώθουμε ότι το σώμα 
στρέφεται εναντίον μας, καθώς οι αλλάγες που μας συμβαίνουν, και στα 
αγόρια και στα κορίτσια, μας βρίσκουν ανέτοιμους να τις αποδεχτούμε. 
Αυτές οι αλλαγές, βέβαια, επηρεάζουν και την ψυχική μας υγεία. Πολλές 
φορές έχουμε την τάση να θέλουμε να ξεσπάσουμε με τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο, προκειμένου να νιώσουμε καλύτερα. Τις περισσότερες 
φορές αυτά τα ξεσπάσματα συμβαίνουν χωρίς λόγο και αιτία. 

Επιπλέον, εμφανίζονται αλλαγές στα προσωπικά ενδιαφέροντα. Τα 
κορίτσια ενδιαφέρονται για το ντύσιμο και τον καλλωπισμό τους. 
Αρχίζει για αυτές και το ενδιαφέρον τους για το άλλο φύλο. Τα αγόρια 
από την άλλη, προσπαθούν να προσελκύσουν τα κορίτσια, 
προβάλλοντας τις ικανότητές τους στα αθλήματα. 

Ο χρόνος έναρξης της εφηβείας δεν είναι ίδιος για όλους. Πολλά 
παιδιά εισέρχονται σε αυτή τη νέα περίοδο της ζωής τους νωρίτερα ή 
αργότερα σε σχέση με την πλειονότητα των συνομηλίκων τους. 
Δυστυχώς τότε γίνονται αντικείμενο σχολιασμού και κριτικής των 
συμμαθητών τους. Καταλήγουν να είναι ανεπιθύμητα στους 
περισσότερους, λόγω της διαφοράς τους αυτής.

Η εφηβεία είναι μια μεγάλη περιπέτεια, ανατρεπτική, επαναστατική 
αλλά και καθοριστική: μια φάση αναζήτησης της προσωπικότητας του 
καθενός.
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Ρικ Βαν Μπικ: Ένα πρότυπο αφοσίωσης και αγάπης
της Ελίζας Κάλτσου (Α1)

Πολλοί έφηβοι έχουμε έναν άνθρωπο ως πρότυπο, κάποιον που θαυμάζουμε και εκτιμούμε. Μπορεί κάποιοι από 
εμάς να έχουν ως πρότυπό τους έναν περίφημο επιστήμονα, κάποιοι άλλοι έναν διάσημο ηθοποιό. Πρόσφατα 
κατάλαβα ότι δεν χρειάζεται κάποιος να είναι διάσημος, για να αξίζει τον θαυμασμό μας.

Ένας άνδρας από τις Η.Π.Α., ο Ρικ Βαν Μπικ, ζούσε με τρόπο κάθε άλλο παρά υγιεινό: Κάπνιζε πολύ, έτρωγε ό,τι 
επιθυμούσε και δε γυμναζόταν καθόλου. Ο Ρικ είχε μία κόρη, τη Μάντι, η οποία δεν μπορούσε να περπατήσει, ούτε 
μπορούσε να μιλήσει. Έπασχε από εγκεφαλική παράλυση, από τη στιγμή που γεννήθηκε. Ήταν, όμως, ολοφάνερο ότι 
αγαπούσε τη φύση και το νερό. Ο Ρικ είχε καταλάβει ότι η Μάντι απολάμβανε την επαφή της με το φυσικό 
περιβάλλον στον καθαρό αέρα.

Μια μέρα ο Ρικ πήρε την απόφαση και άλλαξε τη ζωή του. Άρχισε να αθλείται, να τρέφεται υγιεινά και σταμάτησε 
το κάπνισμα. Ποιος ήταν, όμως, ο σκοπός αυτής της αλλαγής; Να μπορέσει να συμμετάσχει με την κόρη του σε 
αγώνες τρίαθλου. Το τρίαθλο είναι ένα ολυμπιακό άθλημα που αποτελείται από τρεις φάσεις: η πρώτη φάση 
περιλαμβάνει κολύμβηση, η δεύτερη ποδηλασία και η τρίτη αγώνα δρόμου.

Αφού εξοικειώθηκε με το άθλημα μέσα από καθημερινές προπονήσεις, κατάφερε τελικά να συμμετάσχει σε αγώνες 
μαζί με τη Μάντι. Στο ποδήλατό του είχε συνδέσει ένα ειδικό καρότσι γι’ αυτήν. Αντίστοιχα, στη θάλασσα 
κολυμπούσε έχοντας δέσει στην πλάτη του μια πλαστική βάρκα, στην οποία βρισκόταν η Μάντι. Τέλος, στον αγώνα 
δρόμου ο Ρικ έτρεχε έχοντας την κόρη του αγκαλιά.

Όταν τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι πώς κατάφερε να πραγματοποιήσει όλη αυτήν τη διαδρομή μαζί με τη Μάντι, 
η απάντησή του ήταν αυθόρμητη: «Είναι η καρδιά μου, και εγώ, απλώς, είμαι τα πόδια της!». 



η παρουσία των τριών μας σ’αυτήν τη συνέντευξη. 

Νεογράφημα: Τι σας ώθησε να συμμετάσχετε στην εκλογική διαδικασία;
Χρήστος Κασακόγιας (Γραμματέας): Το γεγονός πως έχουμε βαθιά γνώση των θεμάτων του Σχολείου μας. Η 
υποψηφιότητά μας και η συμμετοχή μας στην εκλογική διαδικασία είναι πολύ ωραία εμπειρία για όλους μας. Θεωρούμε 
πως έχουμε όλες τις δυνατότητες και τις γνώσεις για να βοηθήσουμε το Σχολείο και τους συμμαθητές μας. 

Νεογράφημα: Ποια είναι τα σχέδιά σας για τη θητεία σας;
Παναγιώτης Γρηγοριάδης-Κότσαλης (Πρόεδρος): Θέλουμε να οργανώσουμε αρκετούς χορούς και να ενισχύσουμε με 
δράσεις τις πρωτοβουλίες εθελοντισμού που παίρνει το Σχολείο. Θέλουμε να συμβάλουμε στη βελτίωση του 
περιβάλλοντος χώρου γύρω από το Σχολείο, αλλά και στο περιβάλλον μέσα στο Σχολείο μας. Θα είμαστε κοντά στους 
συμμαθητές μας για οτιδήποτε μας χρειαστούν. Θα είμαστε η φωνή τους. Θα αφουγκραζόμαστε τις επιθυμίες τους. 
Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με τη Διεύθυνση, τον Σύλλογο Καθηγητών, αλλά και τον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων. Πρωτίστως, όμως, πρέπει να εργαστούμε από κοινού με τους συμμαθητές μας για την κοινή μας πρόοδο. 

Νεογράφημα: Πώς θα επιτευχθεί αυτή η συνεργασία; Πώς θα γίνεται η επικοινωνία Δεκαπενταμελούς και μαθητών;
Παναγιώτης Γρηγοριάδης-Κότσαλης (Πρόεδρος): Τα μέλη του Δεκαπενταμελούς, το Προεδρείο του και εγώ 
προσωπικά θα είμαστε συνέχεια στη διάθεση των συμμαθητών μας. Θα λειτουργούμε, επίσης, ως διαμεσολαβητές 
ανάμεσα στη μαθητική κοινότητα και στους καθηγητές και τον Διευθυντή. Στόχος μας, επίσης, είναι να διεξαγάγουμε 
μεγάλη Συνέλευση όλης της μαθητικής κοινότητας για να συζητηθούν όλα τα θέματα που μας απασχολούν.

 Η επίδραση της μουσικής στη ζωή των εφήβων
του Αντώνη Ατζέμη (Β1)

Η μουσική βρίσκεται παντού. Όπου και να ψάξουμε, όπου και να κοιτάξουμε, θα την αντικρίσουμε μπροστά μας 
ή, καλύτερα, θα την ακούσουμε. Η μουσική έχει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή μας με την πιο απλή της έκφραση, αλλά 
και με τις πιο περίπλοκες μορφές της. Βρίσκεται μέσα στις χαρές μας αλλά και στις λύπες μας. Μας συνοδεύει 
πάντα, όπου και αν πάμε, όπου και αν βρεθούμε. Είναι ο αχώριστος φίλος μας, ο πιο πιστός, που δε θα 
αποχωριστούμε ποτέ.

Πολλοί πιστεύουν ότι η μουσική και οι ρυθμοί της βρίσκονται μόνο στα μουσικά όργανα και στις ακριβές, 
απαιτητικές μουσικές σχολές. Όμως όχι. Αν προσέξουμε περισσότερο, η μουσική και οι ρυθμοί της συναντιούνται 
παντού: Στο κελάηδημα των πουλιών, στα βήματα των ανθρώπων, στον κυματισμό της θάλασσας, σε ένα τραγούδι 
που σφυρίζει ο φίλος μας. Βρίσκεται δίπλα μας, βρίσκεται μέσα μας. Μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή.

Η μουσική επηρεάζει πιο πολύ τους νέους στην εφηβική ηλικία και τους παρέχει εφόδια που θα τα χρειαστούν 
στη συνέχεια της ζωής τους. Ειδικά όσοι έφηβοι έχουν αρχίσει από μικροί να ασχολούνται με τη μουσική, πατούν 
πιο σταθερά στη ζωή τους. Τους φαίνονται όλα πιο εύκολα, γιατί έχουν μάθει να σκέφτονται και να ταξινομούν 
τον χώρο, τον χρόνο και το περιβάλλον τους καλύτερα. Επίσης, μελέτες έχουν δείξει ότι όσοι έφηβοι διδάσκονται 
συστηματικά μουσική από μικρή ηλικία, σκέφτονται διαφορετικά από τους υπόλοιπους και ο εγκέφαλός τους 
λειτουργεί πιο γρήγορα και πιο δομημένα. Ακόμη, είναι περισσότερο συγκεντρωμένοι και ανταποκρίνονται 
καλύτερα στα μαθήματα και στις δυσκολίες της ζωής. Επιπλέον, δεν εγκαταλείπουν εύκολα τους στόχους τους και 
δε νιώθουν ποτέ μοναξιά, γιατί ξέρουν ότι η μουσική που κατέχουν στο μυαλό και στην καρδιά τους δε θα τους 
εγκαταλείψει ποτέ.



η παρουσία των τριών μας σ’αυτήν τη συνέντευξη. 

Νεογράφημα: Τι σας ώθησε να συμμετάσχετε στην εκλογική διαδικασία;
Χρήστος Κασακόγιας (Γραμματέας): Το γεγονός πως έχουμε βαθιά γνώση των θεμάτων του Σχολείου μας. Η 
υποψηφιότητά μας και η συμμετοχή μας στην εκλογική διαδικασία είναι πολύ ωραία εμπειρία για όλους μας. Θεωρούμε 
πως έχουμε όλες τις δυνατότητες και τις γνώσεις για να βοηθήσουμε το Σχολείο και τους συμμαθητές μας. 

Νεογράφημα: Ποια είναι τα σχέδιά σας για τη θητεία σας;
Παναγιώτης Γρηγοριάδης-Κότσαλης (Πρόεδρος): Θέλουμε να οργανώσουμε αρκετούς χορούς και να ενισχύσουμε με 
δράσεις τις πρωτοβουλίες εθελοντισμού που παίρνει το Σχολείο. Θέλουμε να συμβάλουμε στη βελτίωση του 
περιβάλλοντος χώρου γύρω από το Σχολείο, αλλά και στο περιβάλλον μέσα στο Σχολείο μας. Θα είμαστε κοντά στους 
συμμαθητές μας για οτιδήποτε μας χρειαστούν. Θα είμαστε η φωνή τους. Θα αφουγκραζόμαστε τις επιθυμίες τους. 
Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με τη Διεύθυνση, τον Σύλλογο Καθηγητών, αλλά και τον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων. Πρωτίστως, όμως, πρέπει να εργαστούμε από κοινού με τους συμμαθητές μας για την κοινή μας πρόοδο. 

Νεογράφημα: Πώς θα επιτευχθεί αυτή η συνεργασία; Πώς θα γίνεται η επικοινωνία Δεκαπενταμελούς και μαθητών;
Παναγιώτης Γρηγοριάδης-Κότσαλης (Πρόεδρος): Τα μέλη του Δεκαπενταμελούς, το Προεδρείο του και εγώ 
προσωπικά θα είμαστε συνέχεια στη διάθεση των συμμαθητών μας. Θα λειτουργούμε, επίσης, ως διαμεσολαβητές 
ανάμεσα στη μαθητική κοινότητα και στους καθηγητές και τον Διευθυντή. Στόχος μας, επίσης, είναι να διεξαγάγουμε 
μεγάλη Συνέλευση όλης της μαθητικής κοινότητας για να συζητηθούν όλα τα θέματα που μας απασχολούν.

Αρχίζοντας τη Γ΄ Γυμνασίου, με το βλέμμα στο… παρελθόν
της Κατερίνας Καλλιστρίδου (Γ1) 

Καθώς φέτος αρχίζω τον τρίτο μου χρόνο στο Αρσάκειο Γυμνάσιο, αισθάνομαι την ανάγκη να κοιτάξω προς τα πίσω και 
να θυμηθώ τα συναισθήματα που ένιωσα τα δύο προηγούμενα χρόνια. Στην αρχή ένιωσα άγχος για τα μαθήματα, τους 
καθηγητές και για τους καινούργιους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές μου. Ένιωσα στενόχωρα που δε θα ήμουν πια 
στο ίδιο τμήμα με τους παλιούς συμμαθητές και τις συμμαθήτριες του Δημοτικού. Παράλληλα, απογοητεύθηκα, επειδή 
κάποιοι πολύ καλοί μου φίλοι συνέχισαν σε άλλο σχολείο και με κάποιους άλλους σταματήσαμε να κάνουμε παρέα, 
εξαιτίας διάφορων παρεξηγήσεων ή παρανοήσεων που συνέβησαν. Είναι δύσκολο να χάνεις φίλους, ειδικά όταν 
βρίσκεσαι στο μεταβατικό στάδιο από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. 

Όσο, όμως, περνούσε ο καιρός στο Γυμνάσιο αισθανόμουν πιο όμορφα και, όταν γνώρισα καλύτερα τους καθηγητές 
μου, ηρέμησα. Καινούργιες παρέες δημιουργήθηκαν στις βόλτες, στις σχολικές εκδρομές και στις δραστηριότητες. Τα 
μαθήματα δυσκόλευαν μέρα με τη μέρα, όμως και εμείς με προσπάθεια και διάβασμα γινόμασταν όλο και καλύτεροι. 
Τα τεστ και τα διαγωνίσματα έρχονταν το ένα πίσω από το άλλο, όμως τα συνηθίσαμε. Γρήγορα το πήραμε απόφαση 
πως στο Γυμνάσιο τα διαγωνίσματα θα είναι αρκετά. Οι επιτυχίες εναλλάσσονταν με τις αποτυχίες. Μια παίρναμε καλό 
βαθμό και γεμίζαμε χαρά και υπερηφάνεια, μια παίρναμε κακό βαθμό και στενοχωριόμασταν. 

Υπήρχαν, όμως, και στιγμές που μόνο χαρά μάς πρόσφεραν: δεν μπορώ να ξεχάσω τη συμμετοχή μου στο 6ο 
Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο στην Αθήνα, όταν ήμουν στην Α΄ τάξη, καθώς και την εκπαιδευτική περιβαλλοντική 
εκδρομή της Β΄ τάξης στη Σαμοθράκη. Και στις δύο αυτές αποστολές περάσαμε υπέροχα και πιστεύω πως οι 
αναμνήσεις τους δε θα σβήσουν ποτέ από την καρδιά μας. Τι να πω, επίσης, για τους χορούς που διοργάνωσαν τα 
μαθητικά συμβούλια!

Όλα αυτά, όμως, ανήκουν στο παρελθόν. Το μέλλον είναι μπροστά μας. Μπορεί να έχουμε αγώνες να δώσουμε για την 
κατάκτηση της γνώσης στα μαθητικά μας θρανία, αγώνες που προϋποθέτουν κάποιο κόπο, αλλά με τη βοήθεια του 
Σχολείου μας είμαι σίγουρη πως όλοι μας θα χαράξουμε την πορεία που μας ταιριάζει, για να προσεγγίσουμε τη γνώση 
και την ευτυχία!



Brain drain: Για πόσο ακόμη;
της Μαρίας Τουλγαρίδου (Γ3)

Με το άρθρο μου θα προσπαθήσω να διατυπώσω κάποιες απαντήσεις στα 
ερωτήματα: Πρέπει οι νέοι να φεύγουν από την Ελλάδα, για να 
σπουδάσουν ή να δουλέψουν στο εξωτερικό; Πρέπει να αφήνουν την 
Ελλάδα «ξεκρέμαστη»; Τους βοηθάει, όμως, και αυτή να μείνουν 
κοντά της; 

Αρχικά, θεωρώ ότι στις μέρες μας κάθε νέος δικαιούται να χτίζει τη 
ζωή του με κριτήριο τις επιθυμίες και τα συμφέροντά του. Στον 
επαγγελματικό τομέα πιστεύω ότι η πρόταξη των προσωπικών μας 
επιδιώξεων είναι, γενικά, αποδεκτή. Έτσι ο καθένας και η καθεμιά μας 
μπορεί να ερευνά πού θα έχει ένα καλύτερο μέλλον και πού θα μπορεί να 
ασκεί το επάγγελμα που ο ίδιος και η ίδια έχει επιλέξει.

Επιπλέον, οι νέοι πρέπει να αξιοποιούν τις εναλλακτικές δυνατότητες που 
έχουν. Στην περίπτωση των παιδιών στη χώρα μας οι προοπτικές είναι τρεις, 
κατά τη δική μου άποψη: 

•Η πρώτη είναι, ένας φοιτητής να σπουδάσει κάτι που τον ενδιαφέρει στην 
Ελλάδα –διότι δεν μπορούμε να αρνηθούμε το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει 
κάποια πολύ καλά Πανεπιστήμια, που κατέχουν υψηλές θέσεις ανάμεσα στα 
καλύτερα της Ευρώπης– και, όταν τελειώσει τις σπουδές του, να είναι άνεργος και να στηρίζεται 
οικονομικά από τους γονείς του. 

•Η δεύτερη –που είναι και η πιο φιλόδοξη– είναι να φύγει κάποιος από τη χώρα μας και να 
πάει σε μια χώρα του εξωτερικού, για να σπουδάσει και να δουλέψει εκεί. 

•Η τρίτη επιλογή για τους νέους είναι να σπουδάσουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αλλά να 
ζήσουν στη χώρα μας με μια δουλειά που τους ικανοποιεί και τους δίνει τη δυνατότητα να 
ζούνε μια άνετη και αξιοπρεπή ζωή.

Όπως είναι λογικό, κανείς μας δε θέλει να κατευθυνθεί στην πρώτη 
επιλογή. Όλοι θα επιλέξουν ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη. Το 
πρόβλημα είναι ότι η τρίτη επιλογή είναι ένα όνειρο που δεν εκπληρώνεται 
τις περισσότερες φορές…

Στη συνέχεια θα ήθελα να σχολιάσω την κατηγορία ότι «οι νέοι αφήνουν ξεκρέμαστη την 
Ελλάδα». Πιστεύω πως συμβαίνει το αντίθετο: ότι η χώρα τους, δηλαδή, είναι αυτή που τους 
αφήνει ξεκρέμαστους. Δεν τους δίνει ευκαιρίες, θέσεις εργασίας ούτε –το πιο βασικό ένα όραμα, 
για να πιστεύουν. Θεωρώ ότι στο εξωτερικό οι περισσότεροι έχουν ένα λαμπρό μέλλον, γεμάτο 
ουσιαστικές ευκαιρίες και ελπίδες. 

Θα αναφέρω μια χαρακτηριστική περίπτωση: έχω έναν ξάδερφο ο οποίος κάνει μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Ισπανία και, πριν από αυτές, εργαζόταν εκεί. Από ό,τι μου έχει πει ο ίδιος, στην 
Ισπανία οι εργασιακές συνθήκες είναι πολύ καλύτερες από εδώ. Δεν αρνείται φυσικά την ύπαρξη 
δυσκολιών, διότι είναι μακριά από όλη την οικογένειά του, αλλά τουλάχιστον εκεί ζει με αξιοπρέπεια. 
Μια φορά μου είχε πει: «Μαρία, στην Ελλάδα θα έπινα όλη την ημέρα φραπέδες και θα ήμουν πάνω 
από μια εφημερίδα ψάχνοντας για μια δουλειά, ενώ στην Ισπανία ζω τη ζωή που πάντα ήθελα και 
ονειρευόμουν». Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει τα σπουδαία μυαλά να μένουν στην Ελλάδα, από τον φόβο 
μήπως την «στενοχωρήσουν», αλλά ταξιδεύοντας τον κόσμο να γεμίζουν το μυαλό τους με γνώση. 

Τι κάνει, όμως, η Ελλάδα για αυτό το ζήτημα; Η απάντηση είναι απλή: τίποτα... Πιστεύω, πάντως, ότι δεν της λείπει 
η δυνατότητα να κάνει κάτι και ότι, με τις κατάλληλες πολιτικές αλλαγές, σε λίγα χρόνια θα μπορέσουν οι νέοι να έχουν 
μέλλον στην Ελλάδα. Για να πετύχει αυτό, όμως, απαιτείται δουλειά και από την κυβέρνηση αλλά, κυρίως, από τους 
πολίτες αυτού του τόπου. Το θέμα είναι, αν οι άνθρωποι έχουν σκοπό να αλλάξουν; Διότι για την επιστροφή στην 
Ελλάδα, το οικονομικό ζήτημα δεν είναι, νομίζω, πρωτεύον. Πιο σημαντικό είναι να επιστρέψουν οι νέοι σε μια 
πολιτισμένη χώρα. Σε έναν τόπο όπου όλοι είναι ίσοι και κανείς δεν κοιτάει με μισό μάτι κάποιον ξένο. Σε μια Ελλάδα 
που δε φοβούνται, για παράδειγμα, τα κορίτσια να περπατάνε το βράδυ σε ένα από τα κεντρικά μέρη της πόλης, την 
πανεπιστημιούπολη. Σε μια χώρα που το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι εθνικιστικό και οι καθηγητές δεν έχουν βασικό 
στόχο να διδάσκουν στους μαθητές τη λατρεία για τη χώρα τους. Σε έναν τόπο που δε θα μαθαίνουν πως οι άνθρωποι 
που κάνουν μια διαφορετική επιλογή στη ζωή τους, σε οποιοδήποτε τομέα, είναι κατώτεροι. 

Στο άρθρο που έγραψα παρουσιάζεται μια Ελλάδα που δε θέλουμε να υπάρχει και μας στενοχωρεί. Με το να 
απογοητευόμαστε, όμως, δε βοηθάμε την κατάσταση. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, αλλά δεν 
προσπαθούμε να τα προβάλουμε και να τα αναδείξουμε, παρόλο που μπορούμε. Με αυτό που αναφέρω δεν προσπαθώ 
να απολογηθώ ούτε και να ισορροπήσω το κείμενό μου, καθώς η κατασταλαγμένη θέση μου είναι ότι τα νέα παιδιά 
πρέπει να προσπαθούν πάντα για ένα καλύτερο μέλλον, ακόμη και σε μία άλλη χώρα. 

Τέλος, θα ήθελα να κλείσω με την ευχή και την ελπίδα ότι αυτό το άρθρο είναι ένα από τα τελευταία που γράφονται 
για την αδυναμία της Ελλάδας να κρατήσει κοντά της τα παιδιά της. Μακάρι σε λίγα χρόνια να γράφονται άρθρα για 
το πώς ήταν παλιότερα η Ελλάδα και το πόσο καλύτερη είναι τώρα. 



Γιώργος Οικονόμου: «Θέλω να φθάσω στο δικό μου φεγγάρι»
του Γιώργου Αντωνίου (Γ1),
του Μιχάλη Αρβανιτάκη (Γ1),
της Μαριάννας Γρατσία (Γ1),
της Κατερίνας Καλλιστρίδου (Γ1)
και του Μάριου-Αντώνιου Παπαγεωργίου (Γ2)

Ο Γιώργος Οικονόμου αποφοίτησε από το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης το 1997, αλλά ποτέ δεν απομακρύνθηκε 
από τα Αρσάκεια Σχολεία. Αριστούχος αρχιτέκτονας του Α.Π.Θ., αλλά και πολυσχιδής καλλιτεχνική 
προσωπικότητα: μουσικός με τέσσερις δίσκους δικών του τραγουδιών στο ενεργητικό του από το 2010 ως το 2018, 
παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών, αλλά και συνθέτης κινηματογραφικής και θεατρικής μουσικής. Φωτογράφος 
και υπεύθυνος πριν λίγα χρόνια του Φωτογραφικού Ομίλου του Σχολείου. Από το 2018 είναι και λογοτέχνης: 
συγγραφέας του αστυνομικού μυθιστορήματος «Χωρίς Πάγο» (εκδόσεις «Κέδρος»). Η αλήθεια είναι πως, όταν 
σχεδιάζαμε τη συνέντευξη, θέλαμε να επικεντρωθούμε στη συγγραφική του ιδιότητα, αλλά ο Γιώργος, όπως θα 
διαπιστώσετε, δύσκολα περιορίζεται σε έναν τομέα της δημιουργικότητας. Η συνέντευξη ακολούθησε τους ρυθμούς 
του Γιώργου και μας οδήγησε στα μονοπάτια της σκέψης και της δημιουργίας του.
 
 
Νεογράφημα: Πώς νιώθετε που βρίσκεστε πάλι στο Σχολείο;
Γιώργος Οικονόμου: Σαν να γύρισε ο χρόνος πίσω, λες και είμαστε στο 1991 –πολύ πριν γεννηθούν οι 
«δημοσιογράφοι» σας– όταν και γνώρισα τους καθηγητές του Αρσακείου Γυμνασίου, τον κύριο Νευροκοπλή, την 
κυρία Ιωακειμίδου, την κυρία Βουλγαράκη, την κυρία Σγουρού, την κυρία Τασιούλα, τον κύριο Κατσικαρίδη, την 
κυρία Πολυζοπούλου.

Νεογράφημα: Ξέρουμε πως ανάμεσα στις άλλες σας καλλιτεχνικές ιδιότητες είστε και μουσικός. Πότε αρχίσατε  
να ασχολείστε με τη μουσική;
Γιώργος Οικονόμου: Από πέντε χρονών. Και όταν αρχίζεις να ασχολείσαι με κάτι από τόσο νεαρή ηλικία, αυτό σε 
ακολουθεί, μάλλον, για πάντα.

Νεογράφημα: Πρόσφατα γίνατε και συγγραφέας μυθιστορήματος.
Γιώργος Οικονόμου: Ναι, το 2018 κυκλοφόρησε το πρώτο μου μυθιστόρημα, το «Χωρίς Πάγο», και τον Μάιο του 
2020 περιμένουμε το επόμενο.

Νεογράφημα: Τι ερεθίσματα σας προσέφερε το Σχολείο, ώστε να ασχοληθείτε με τόσους άλλους καλλιτεχνικούς 
τομείς, και με τη λογοτεχνία, πέρα από την αρχιτεκτονική;
Γιώργος Οικονόμου: Όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο, όσο ήμουν μαθητής, βαριόμουν τη μελέτη ακόμη και τη 
λογοτεχνία. Ήμουν καλύτερος στις θετικές επιστήμες. Το Αρσάκειο μου έμαθε να μιλώ και να γράφω σωστά 
ελληνικά. Το σχολείο πάντα επηρεάζει και τον χαρακτήρα σου. Έχεις ως πρότυπο κάποιους καθηγητές, 
επηρεάζεσαι από τους συμμαθητές σου, περνάς το μεγαλύτερο μέρος της μέρας σου στο σχολείο, παρά στο σπίτι. 
Το σχολείο σε ακολουθεί σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής σου. Έτσι κι εγώ θεωρώ ότι εδώ είναι οι ρίζες μου.

Νεογράφημα: Θεωρείτε πως η ρητορική βοηθά στην καλλιέργεια του συγγραφικού ταλέντου;
Γιώργος Οικονόμου: Δεν παρακολούθησα Όμιλο Ρητορικής, διότι, όσο ήμουν μαθητής δεν υπήρχαν ρητορικοί 
όμιλοι σε κανένα σχολείο της Ελλάδας. Αργότερα, όταν τα Αρσάκεια Θεσσαλονίκης οργάνωναν Αγώνες Ρητορικής, 
αναλάμβανα τη μηχανοργάνωση και την έκδοση των αποτελεσμάτων. Πάντως, ο προφορικός και ο γραπτός λόγος 
είναι δύο ξεχωριστά «εργαλεία». Ένας πολύ καλός ομιλητής δεν είναι πάντα και πολύ καλός συγγραφέας –και το 
αντίθετο. Άλλες οι αρχές των δύο λόγων. Στον γραπτό λόγο υπάρχει η δομή: είτε η παραδοσιακή, η αριστοτελική 
(αρχή-μέση-τέλος), είτε μια επινοημένη δική σου δομή. Στον προφορικό λόγο υπάρχει η πίεση της αμεσότητας: δεν 
μπορείς να αναιρέσεις, να κάνεις undo σε αυτά που είπες, ιδίως αν ο λόγος είναι δημόσιος. Μπορείς να ζητήσεις 
συγγνώμη, να εξηγήσεις, να τεκμηριώσεις, αλλά όχι να αναιρέσεις. Στον γραπτό λόγο υπάρχει η πολυτέλεια της 
διόρθωσης και της επιμέλειας του κειμένου. 

Νεογράφημα: Στο πανεπιστήμιο αρχίσατε τη σχέση σας με τη συγγραφή;
Γιώργος Οικονόμου: Ναι, μέσα από τη γνωριμία μου με τον καθηγητή μου Πέτρο Μαρτινίδη, που δίδασκε Θεωρία 
και Κριτική της Αρχιτεκτονικής. Αυτός τότε εξέδωσε το πρώτο του μυθιστόρημα (που αργότερα εξελίχθηκε σε 

τριλογία) και ήταν αστυνομικό. Θέμα του είχε εγκλήματα με πρωταγωνιστές πανεπιστημιακούς καθηγητές! Τότε, 
νομίζω, μπήκε μέσα μου το μικρόβιο της συγγραφής. Πέρασαν, πάντως, πολλά χρόνια, για να αποφασίσω να γράψω 
το μυθιστόρημά μου. Στο πανεπιστήμιο έγραφα στίχους για τα τραγούδια μου, όπως και στο μισό μάθημα των 
αρχαίων ελληνικών της κυρίας Χαριτίδου (στο άλλο μισό πρόσεχα). Στίχους και σκέψεις. Τα έχω κρατημένα όλα αυτά 
σε φακέλους. Εκ των υστέρων, στο πανεπιστήμιο, κατάλαβα τη σχέση των αρχαίων ελληνικών με την αρχιτεκτονική. 
Τα αρχαία ελληνικά έχουν ρυθμό, όπως έχει και η αρχιτεκτονική, η μουσική, η συγγραφή. Αν ήξερα καλύτερα αρχαία 
ελληνικά, πιθανότατα θα ήμουν καλύτερος αρχιτέκτονας, μουσικός, συγγραφέας.

Νεογράφημα: Αρχιτεκτονική, μουσική, συγγραφή: έρχεται στο μυαλό μας η περίπτωση του Ιάννη Ξενάκη.
Γιώργος Οικονόμου: Σπάνια προσωπικότητα. Είχε κάτι μέσα του που τον έσπρωχνε πέρα από την επιφάνεια. Ήθελε 
να ερευνά συνέχεια τα όρια και τις σχέσεις των πραγμάτων, «να φτάσει στο φεγγάρι». Κι εγώ θέλω να φθάσω στο 
δικό μου φεγγάρι. 

Νεογράφημα: Γνωρίζουμε πως πήρατε την πρωτοβουλία, για να δημιουργηθεί ο πρώτος Σύλλογος Αποφοίτων στα 
Αρσάκεια Θεσσαλονίκης, τον Απρίλιο του 2006. Πώς βλέπετε τον ρόλο ενός Συλλόγου Αποφοίτων;
Γιώργος Οικονόμου: Ήταν ένα μεράκι που είχα ο Σύλλογος Αποφοίτων. Προσωπικά από την αποφοίτησή μου (1997) 
και μετά, κράτησα στενές σχέσεις με το Σχολείο: ήμουν μέλος της θεατρικής του ομάδας, βοηθούσα, όπως είπαμε, 
στους Ρητορικούς Αγώνες, αργότερα ανέλαβα και τον Όμιλο Φωτογραφίας. Προφανώς, ήθελα να παραμείνω παιδί! Οι 
σύλλογοι αποφοίτων συμβάλλουν στη σχέση του σχολείου με την τοπική κοινωνία, το συνδέουν μαζί της. Πίστευα 
πάντα πως τα Αρσάκεια πρέπει να έχουν εξωστρέφεια. Να συναντάται ο κόσμος των Αρσακείων με την κοινωνία, για 
να δημιουργηθεί κάτι μεγαλύτερο. Το πρόβλημα του Συλλόγου Αποφοίτων των Αρσακείων Θεσσαλονίκης είναι η 
νεαρή ηλικία των αποφοίτων. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία είναι σήμερα σαρανταεφτά ετών. Μόλις τώρα, δηλαδή, 
αρχίζουν να έχουν κάποιον ελεύθερο χρόνο, αφού τα παιδιά τους έχουν κάπως μεγαλώσει και οι ίδιοι επαγγελματικά 
έχουν αποκατασταθεί, για να τον αφιερώσουν στον Σύλλογο. Επίσης, ο Σύλλογος πρέπει να “παντρέψει” διαφορετικές 
ηλικίες αποφοίτων, τον εικοσάρη με τον σαραντάρη. Πάντως, ο Σύλλογος πρέπει να παραμείνει ζωντανός. Είναι πολύ 
σημαντικό οι απόφοιτοι των Αρσακείων να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλοστηρίζονται. 

Νεογράφημα: Υπήρξαν δυσκολίες στη δημιουργία του Συλλόγου;
Γιώργος Οικονόμου: Ναι, πολλές. Το 2006 δεν υπήρχε η ψηφιακή οργάνωση του Σχολείου που υπάρχει σήμερα. 
Έπρεπε να βρεθούν όλοι οι απόφοιτοι από τις καρτέλες και τα απολυτήρια. Έπρεπε να οριστεί ένας υπεύθυνος για 
κάθε χρονιά, που θα έφερνε σε επαφή τους συμμαθητές του και θα δημιουργούσε τον πυρήνα της χρονιάς. Έτσι, 
δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Αποφοίτων, στον οποίο είχα τη χαρά και την τιμή να προεδρεύσω από το 2006 ως το 2010.

Νεογράφημα: Πώς μπορεί να βοηθήσουν το Σχολείο οι Σύλλογοι Αποφοίτων και Γονέων; 
Γιώργος Οικονόμου: Μπορούν να συμβάλλουν στην επικοινωνία, τη συνάντηση και την υποστήριξη αργότερα, στον 
πανεπιστημιακό και στον επαγγελματικό χώρο. Οι απόφοιτοι έχουν έναν δεσμό με το Σχολείο που δε διαρρηγνύεται. 
Ένα παράδειγμα: στην Ημέρα Σταδιοδρομίας ένας απόφοιτος μπορεί να απευθυνθεί στους μαθητές με ευστοχότερο 
και αποτελεσματικότερο τρόπο από έναν επαγγελματία που δεν έχει περάσει ως μαθητής από τα Αρσάκεια Σχολεία. 

Νεογράφημα: Μπορεί το Αρσάκειο να παρεμβαίνει στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. 
Γιώργος Οικονόμου: Οφείλει να παρεμβαίνει. Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός με την ιστορία και την ποιότητα των 
Αρσακείων οφείλει να βγαίνει μπροστά όχι μόνο σε εκπαιδευτικά, αλλά και σε κοινωνικά θέματα. Καλό παράδειγμα 
είναι η αιμοδοσία και οι παρεμβάσεις σε κοινωνικά ευαίσθητα ζητήματα, όπως η υποστήριξη φτωχοποιημένων ομάδων 
ή προσφύγων. Επίσης, είναι δυνατόν το Σχολείο να ανοίγει κάποιες Κυριακές και να υποδέχεται τις οικογένειες για 
περίπατο, συζήτηση, παιχνίδι, αναψυχή. Οι έξυπνες ιδέες προωθούν πολλές φορές τη ζωή.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι οι τέχνες μπορούν να εξασφαλίσουν τον βιοπορισμό;
Γιώργος Οικονόμου: (γέλια) Μπορεί κάποιος να βιοποριστεί από τις τέχνες, αν είναι τυχερός. Τι εννοώ τυχερός; Το 
πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Στην Αγγλία, παραδείγματος χάριν, όπου έχουν δημιουργηθεί τόσες μεγάλες, παγκόσμιας 
εμβέλειας μουσικές μπάντες, υπάρχουν πάρα πολλές και πολύ καλές μικρές μπάντες, που το Λονδίνο τις αγνοεί. 
Αντιστοίχως στην Ελλάδα, η Αθήνα μοιάζει φρούριο προς κατάκτηση, για να γίνει γνωστό το έργο σου. Αυτό, φυσικά, 
δε σημαίνει πως θα πάψεις να δημιουργείς, να εργάζεσαι στην τέχνη σου. Επίσης, δε χρειάζεται να κατακτήσεις την 
Αθήνα, για να κατακτήσεις τον κόσμο. Όπως λέει και ο Κώστας Βαρώτσος, καθηγητής μου στη Σχολή, «είναι πολύ 
σημαντικό να είσαι διεθνής Έλληνας». Από την άλλη, τι σημαίνει «βιοπορίζομαι από την τέχνη»; Ζω μόνο από την 
τέχνη; Ακατόρθωτο. Ο χρόνος που αφιερώνεις στη δημιουργία, είναι χρόνος που δεν αποτιμάται με χρήματα. Το 
κάνεις γιατί το θέλει η ψυχή σου, το κάνεις γιατί το αγαπάς. Ποτέ δεν ξεκινάς την τέχνη, για να βγάλεις λεφτά από 
αυτήν. Έχουν δίκιο, επίσης, όσοι λένε πως, αν διαλέγεις να δουλεύεις με πράγματα που αγαπάς, η δουλεία δε γίνεται 
καταναγκασμός. 

Νεογράφημα: Τι θα λέγατε σε κάποιον που θέλει να σπουδάσει αρχιτεκτονική; 
Γιώργος Οικονόμου: Η αρχιτεκτονική είναι η «μητέρα των τεχνών». Όλα ξεκινούν από την αρχιτεκτονική. Το έχουν 
πει σπουδαίοι καλλιτέχνες, το βλέπω και στην καθημερινότητά μου. Γιατί όμως; Επειδή η αρχιτεκτονική υπάρχει από 
τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Εξυπηρετεί τις ανάγκες του ανθρώπου. Εγώ επέλεξα την αρχιτεκτονική, επειδή ήξερα 
από τον πατέρα μου, που ήταν αρχιτέκτονας, πως δε χρειαζόταν πολύ διάβασμα: από τα εξήντα μαθήματα, τα μισά 
ήταν εργαστήρια, δηλαδή σχεδίαζες. Και από τα άλλα τριάντα, τα μισά τα περνούσες με εργασίες, άρα μόνο 
δεκαπέντε μαθήματα έπρεπε να τα διαβάσεις από βιβλία.

Νεογράφημα: Πώς αρχίσατε να γράφετε το μυθιστόρημά σας, το «Χωρίς Πάγο»; 
Γιώργος Οικονόμου: Έναν Φεβρουάριο, πριν τρία χρόνια, ξύπνησα και δεν είχα τι να κάνω! Μόλις είχα τελειώσει τον 
σχεδιασμό ενός κτιρίου και την προπαραγωγή του τέταρτου μουσικού μου δίσκου. Δεν είχα κάποια αρχιτεκτονική 
δουλειά –δεν είμαι και άνθρωπος που μπορεί να κάθεται– και έτσι αποφάσισα να αρχίσω ένα αστυνομικό 
μυθιστόρημα, που τελικά έφθασε τις 260 σελίδες. Στην πορεία δένεσαι μ’ αυτό που γράφεις και θέλεις να το 
ολοκληρώσεις.

Νεογράφημα: Μπορούμε να πούμε πως η μουσική έχει σχέση με την αρχιτεκτονική;
Γιώργος Οικονόμου: Όλα ξεκινούν από το λευκό χαρτί. Ξέρετε, υπάρχει ο φόβος του λευκού χαρτιού. Υπάρχει το 
λευκό χαρτί και δεν ξέρεις από πού θα ξεκινήσεις. Πρέπει όμως να το γεμίσεις, στη μουσική με νότες, στην 
αρχιτεκτονική με σχέδια, στη συγγραφή με λέξεις.

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ!



Γιώργος Οικονόμου: «Θέλω να φθάσω στο δικό μου φεγγάρι»
του Γιώργου Αντωνίου (Γ1),
του Μιχάλη Αρβανιτάκη (Γ1),
της Μαριάννας Γρατσία (Γ1),
της Κατερίνας Καλλιστρίδου (Γ1)
και του Μάριου-Αντώνιου Παπαγεωργίου (Γ2)

Ο Γιώργος Οικονόμου αποφοίτησε από το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης το 1997, αλλά ποτέ δεν απομακρύνθηκε 
από τα Αρσάκεια Σχολεία. Αριστούχος αρχιτέκτονας του Α.Π.Θ., αλλά και πολυσχιδής καλλιτεχνική 
προσωπικότητα: μουσικός με τέσσερις δίσκους δικών του τραγουδιών στο ενεργητικό του από το 2010 ως το 2018, 
παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών, αλλά και συνθέτης κινηματογραφικής και θεατρικής μουσικής. Φωτογράφος 
και υπεύθυνος πριν λίγα χρόνια του Φωτογραφικού Ομίλου του Σχολείου. Από το 2018 είναι και λογοτέχνης: 
συγγραφέας του αστυνομικού μυθιστορήματος «Χωρίς Πάγο» (εκδόσεις «Κέδρος»). Η αλήθεια είναι πως, όταν 
σχεδιάζαμε τη συνέντευξη, θέλαμε να επικεντρωθούμε στη συγγραφική του ιδιότητα, αλλά ο Γιώργος, όπως θα 
διαπιστώσετε, δύσκολα περιορίζεται σε έναν τομέα της δημιουργικότητας. Η συνέντευξη ακολούθησε τους ρυθμούς 
του Γιώργου και μας οδήγησε στα μονοπάτια της σκέψης και της δημιουργίας του.
 
 
Νεογράφημα: Πώς νιώθετε που βρίσκεστε πάλι στο Σχολείο;
Γιώργος Οικονόμου: Σαν να γύρισε ο χρόνος πίσω, λες και είμαστε στο 1991 –πολύ πριν γεννηθούν οι 
«δημοσιογράφοι» σας– όταν και γνώρισα τους καθηγητές του Αρσακείου Γυμνασίου, τον κύριο Νευροκοπλή, την 
κυρία Ιωακειμίδου, την κυρία Βουλγαράκη, την κυρία Σγουρού, την κυρία Τασιούλα, τον κύριο Κατσικαρίδη, την 
κυρία Πολυζοπούλου.

Νεογράφημα: Ξέρουμε πως ανάμεσα στις άλλες σας καλλιτεχνικές ιδιότητες είστε και μουσικός. Πότε αρχίσατε  
να ασχολείστε με τη μουσική;
Γιώργος Οικονόμου: Από πέντε χρονών. Και όταν αρχίζεις να ασχολείσαι με κάτι από τόσο νεαρή ηλικία, αυτό σε 
ακολουθεί, μάλλον, για πάντα.

Νεογράφημα: Πρόσφατα γίνατε και συγγραφέας μυθιστορήματος.
Γιώργος Οικονόμου: Ναι, το 2018 κυκλοφόρησε το πρώτο μου μυθιστόρημα, το «Χωρίς Πάγο», και τον Μάιο του 
2020 περιμένουμε το επόμενο.

Νεογράφημα: Τι ερεθίσματα σας προσέφερε το Σχολείο, ώστε να ασχοληθείτε με τόσους άλλους καλλιτεχνικούς 
τομείς, και με τη λογοτεχνία, πέρα από την αρχιτεκτονική;
Γιώργος Οικονόμου: Όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο, όσο ήμουν μαθητής, βαριόμουν τη μελέτη ακόμη και τη 
λογοτεχνία. Ήμουν καλύτερος στις θετικές επιστήμες. Το Αρσάκειο μου έμαθε να μιλώ και να γράφω σωστά 
ελληνικά. Το σχολείο πάντα επηρεάζει και τον χαρακτήρα σου. Έχεις ως πρότυπο κάποιους καθηγητές, 
επηρεάζεσαι από τους συμμαθητές σου, περνάς το μεγαλύτερο μέρος της μέρας σου στο σχολείο, παρά στο σπίτι. 
Το σχολείο σε ακολουθεί σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής σου. Έτσι κι εγώ θεωρώ ότι εδώ είναι οι ρίζες μου.

Νεογράφημα: Θεωρείτε πως η ρητορική βοηθά στην καλλιέργεια του συγγραφικού ταλέντου;
Γιώργος Οικονόμου: Δεν παρακολούθησα Όμιλο Ρητορικής, διότι, όσο ήμουν μαθητής δεν υπήρχαν ρητορικοί 
όμιλοι σε κανένα σχολείο της Ελλάδας. Αργότερα, όταν τα Αρσάκεια Θεσσαλονίκης οργάνωναν Αγώνες Ρητορικής, 
αναλάμβανα τη μηχανοργάνωση και την έκδοση των αποτελεσμάτων. Πάντως, ο προφορικός και ο γραπτός λόγος 
είναι δύο ξεχωριστά «εργαλεία». Ένας πολύ καλός ομιλητής δεν είναι πάντα και πολύ καλός συγγραφέας –και το 
αντίθετο. Άλλες οι αρχές των δύο λόγων. Στον γραπτό λόγο υπάρχει η δομή: είτε η παραδοσιακή, η αριστοτελική 
(αρχή-μέση-τέλος), είτε μια επινοημένη δική σου δομή. Στον προφορικό λόγο υπάρχει η πίεση της αμεσότητας: δεν 
μπορείς να αναιρέσεις, να κάνεις undo σε αυτά που είπες, ιδίως αν ο λόγος είναι δημόσιος. Μπορείς να ζητήσεις 
συγγνώμη, να εξηγήσεις, να τεκμηριώσεις, αλλά όχι να αναιρέσεις. Στον γραπτό λόγο υπάρχει η πολυτέλεια της 
διόρθωσης και της επιμέλειας του κειμένου. 

Νεογράφημα: Στο πανεπιστήμιο αρχίσατε τη σχέση σας με τη συγγραφή;
Γιώργος Οικονόμου: Ναι, μέσα από τη γνωριμία μου με τον καθηγητή μου Πέτρο Μαρτινίδη, που δίδασκε Θεωρία 
και Κριτική της Αρχιτεκτονικής. Αυτός τότε εξέδωσε το πρώτο του μυθιστόρημα (που αργότερα εξελίχθηκε σε 

τριλογία) και ήταν αστυνομικό. Θέμα του είχε εγκλήματα με πρωταγωνιστές πανεπιστημιακούς καθηγητές! Τότε, 
νομίζω, μπήκε μέσα μου το μικρόβιο της συγγραφής. Πέρασαν, πάντως, πολλά χρόνια, για να αποφασίσω να γράψω 
το μυθιστόρημά μου. Στο πανεπιστήμιο έγραφα στίχους για τα τραγούδια μου, όπως και στο μισό μάθημα των 
αρχαίων ελληνικών της κυρίας Χαριτίδου (στο άλλο μισό πρόσεχα). Στίχους και σκέψεις. Τα έχω κρατημένα όλα αυτά 
σε φακέλους. Εκ των υστέρων, στο πανεπιστήμιο, κατάλαβα τη σχέση των αρχαίων ελληνικών με την αρχιτεκτονική. 
Τα αρχαία ελληνικά έχουν ρυθμό, όπως έχει και η αρχιτεκτονική, η μουσική, η συγγραφή. Αν ήξερα καλύτερα αρχαία 
ελληνικά, πιθανότατα θα ήμουν καλύτερος αρχιτέκτονας, μουσικός, συγγραφέας.

Νεογράφημα: Αρχιτεκτονική, μουσική, συγγραφή: έρχεται στο μυαλό μας η περίπτωση του Ιάννη Ξενάκη.
Γιώργος Οικονόμου: Σπάνια προσωπικότητα. Είχε κάτι μέσα του που τον έσπρωχνε πέρα από την επιφάνεια. Ήθελε 
να ερευνά συνέχεια τα όρια και τις σχέσεις των πραγμάτων, «να φτάσει στο φεγγάρι». Κι εγώ θέλω να φθάσω στο 
δικό μου φεγγάρι. 

Νεογράφημα: Γνωρίζουμε πως πήρατε την πρωτοβουλία, για να δημιουργηθεί ο πρώτος Σύλλογος Αποφοίτων στα 
Αρσάκεια Θεσσαλονίκης, τον Απρίλιο του 2006. Πώς βλέπετε τον ρόλο ενός Συλλόγου Αποφοίτων;
Γιώργος Οικονόμου: Ήταν ένα μεράκι που είχα ο Σύλλογος Αποφοίτων. Προσωπικά από την αποφοίτησή μου (1997) 
και μετά, κράτησα στενές σχέσεις με το Σχολείο: ήμουν μέλος της θεατρικής του ομάδας, βοηθούσα, όπως είπαμε, 
στους Ρητορικούς Αγώνες, αργότερα ανέλαβα και τον Όμιλο Φωτογραφίας. Προφανώς, ήθελα να παραμείνω παιδί! Οι 
σύλλογοι αποφοίτων συμβάλλουν στη σχέση του σχολείου με την τοπική κοινωνία, το συνδέουν μαζί της. Πίστευα 
πάντα πως τα Αρσάκεια πρέπει να έχουν εξωστρέφεια. Να συναντάται ο κόσμος των Αρσακείων με την κοινωνία, για 
να δημιουργηθεί κάτι μεγαλύτερο. Το πρόβλημα του Συλλόγου Αποφοίτων των Αρσακείων Θεσσαλονίκης είναι η 
νεαρή ηλικία των αποφοίτων. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία είναι σήμερα σαρανταεφτά ετών. Μόλις τώρα, δηλαδή, 
αρχίζουν να έχουν κάποιον ελεύθερο χρόνο, αφού τα παιδιά τους έχουν κάπως μεγαλώσει και οι ίδιοι επαγγελματικά 
έχουν αποκατασταθεί, για να τον αφιερώσουν στον Σύλλογο. Επίσης, ο Σύλλογος πρέπει να “παντρέψει” διαφορετικές 
ηλικίες αποφοίτων, τον εικοσάρη με τον σαραντάρη. Πάντως, ο Σύλλογος πρέπει να παραμείνει ζωντανός. Είναι πολύ 
σημαντικό οι απόφοιτοι των Αρσακείων να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλοστηρίζονται. 

Νεογράφημα: Υπήρξαν δυσκολίες στη δημιουργία του Συλλόγου;
Γιώργος Οικονόμου: Ναι, πολλές. Το 2006 δεν υπήρχε η ψηφιακή οργάνωση του Σχολείου που υπάρχει σήμερα. 
Έπρεπε να βρεθούν όλοι οι απόφοιτοι από τις καρτέλες και τα απολυτήρια. Έπρεπε να οριστεί ένας υπεύθυνος για 
κάθε χρονιά, που θα έφερνε σε επαφή τους συμμαθητές του και θα δημιουργούσε τον πυρήνα της χρονιάς. Έτσι, 
δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Αποφοίτων, στον οποίο είχα τη χαρά και την τιμή να προεδρεύσω από το 2006 ως το 2010.

Νεογράφημα: Πώς μπορεί να βοηθήσουν το Σχολείο οι Σύλλογοι Αποφοίτων και Γονέων; 
Γιώργος Οικονόμου: Μπορούν να συμβάλλουν στην επικοινωνία, τη συνάντηση και την υποστήριξη αργότερα, στον 
πανεπιστημιακό και στον επαγγελματικό χώρο. Οι απόφοιτοι έχουν έναν δεσμό με το Σχολείο που δε διαρρηγνύεται. 
Ένα παράδειγμα: στην Ημέρα Σταδιοδρομίας ένας απόφοιτος μπορεί να απευθυνθεί στους μαθητές με ευστοχότερο 
και αποτελεσματικότερο τρόπο από έναν επαγγελματία που δεν έχει περάσει ως μαθητής από τα Αρσάκεια Σχολεία. 

Νεογράφημα: Μπορεί το Αρσάκειο να παρεμβαίνει στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. 
Γιώργος Οικονόμου: Οφείλει να παρεμβαίνει. Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός με την ιστορία και την ποιότητα των 
Αρσακείων οφείλει να βγαίνει μπροστά όχι μόνο σε εκπαιδευτικά, αλλά και σε κοινωνικά θέματα. Καλό παράδειγμα 
είναι η αιμοδοσία και οι παρεμβάσεις σε κοινωνικά ευαίσθητα ζητήματα, όπως η υποστήριξη φτωχοποιημένων ομάδων 
ή προσφύγων. Επίσης, είναι δυνατόν το Σχολείο να ανοίγει κάποιες Κυριακές και να υποδέχεται τις οικογένειες για 
περίπατο, συζήτηση, παιχνίδι, αναψυχή. Οι έξυπνες ιδέες προωθούν πολλές φορές τη ζωή.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι οι τέχνες μπορούν να εξασφαλίσουν τον βιοπορισμό;
Γιώργος Οικονόμου: (γέλια) Μπορεί κάποιος να βιοποριστεί από τις τέχνες, αν είναι τυχερός. Τι εννοώ τυχερός; Το 
πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Στην Αγγλία, παραδείγματος χάριν, όπου έχουν δημιουργηθεί τόσες μεγάλες, παγκόσμιας 
εμβέλειας μουσικές μπάντες, υπάρχουν πάρα πολλές και πολύ καλές μικρές μπάντες, που το Λονδίνο τις αγνοεί. 
Αντιστοίχως στην Ελλάδα, η Αθήνα μοιάζει φρούριο προς κατάκτηση, για να γίνει γνωστό το έργο σου. Αυτό, φυσικά, 
δε σημαίνει πως θα πάψεις να δημιουργείς, να εργάζεσαι στην τέχνη σου. Επίσης, δε χρειάζεται να κατακτήσεις την 
Αθήνα, για να κατακτήσεις τον κόσμο. Όπως λέει και ο Κώστας Βαρώτσος, καθηγητής μου στη Σχολή, «είναι πολύ 
σημαντικό να είσαι διεθνής Έλληνας». Από την άλλη, τι σημαίνει «βιοπορίζομαι από την τέχνη»; Ζω μόνο από την 
τέχνη; Ακατόρθωτο. Ο χρόνος που αφιερώνεις στη δημιουργία, είναι χρόνος που δεν αποτιμάται με χρήματα. Το 
κάνεις γιατί το θέλει η ψυχή σου, το κάνεις γιατί το αγαπάς. Ποτέ δεν ξεκινάς την τέχνη, για να βγάλεις λεφτά από 
αυτήν. Έχουν δίκιο, επίσης, όσοι λένε πως, αν διαλέγεις να δουλεύεις με πράγματα που αγαπάς, η δουλεία δε γίνεται 
καταναγκασμός. 

Νεογράφημα: Τι θα λέγατε σε κάποιον που θέλει να σπουδάσει αρχιτεκτονική; 
Γιώργος Οικονόμου: Η αρχιτεκτονική είναι η «μητέρα των τεχνών». Όλα ξεκινούν από την αρχιτεκτονική. Το έχουν 
πει σπουδαίοι καλλιτέχνες, το βλέπω και στην καθημερινότητά μου. Γιατί όμως; Επειδή η αρχιτεκτονική υπάρχει από 
τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Εξυπηρετεί τις ανάγκες του ανθρώπου. Εγώ επέλεξα την αρχιτεκτονική, επειδή ήξερα 
από τον πατέρα μου, που ήταν αρχιτέκτονας, πως δε χρειαζόταν πολύ διάβασμα: από τα εξήντα μαθήματα, τα μισά 
ήταν εργαστήρια, δηλαδή σχεδίαζες. Και από τα άλλα τριάντα, τα μισά τα περνούσες με εργασίες, άρα μόνο 
δεκαπέντε μαθήματα έπρεπε να τα διαβάσεις από βιβλία.

Νεογράφημα: Πώς αρχίσατε να γράφετε το μυθιστόρημά σας, το «Χωρίς Πάγο»; 
Γιώργος Οικονόμου: Έναν Φεβρουάριο, πριν τρία χρόνια, ξύπνησα και δεν είχα τι να κάνω! Μόλις είχα τελειώσει τον 
σχεδιασμό ενός κτιρίου και την προπαραγωγή του τέταρτου μουσικού μου δίσκου. Δεν είχα κάποια αρχιτεκτονική 
δουλειά –δεν είμαι και άνθρωπος που μπορεί να κάθεται– και έτσι αποφάσισα να αρχίσω ένα αστυνομικό 
μυθιστόρημα, που τελικά έφθασε τις 260 σελίδες. Στην πορεία δένεσαι μ’ αυτό που γράφεις και θέλεις να το 
ολοκληρώσεις.

Νεογράφημα: Μπορούμε να πούμε πως η μουσική έχει σχέση με την αρχιτεκτονική;
Γιώργος Οικονόμου: Όλα ξεκινούν από το λευκό χαρτί. Ξέρετε, υπάρχει ο φόβος του λευκού χαρτιού. Υπάρχει το 
λευκό χαρτί και δεν ξέρεις από πού θα ξεκινήσεις. Πρέπει όμως να το γεμίσεις, στη μουσική με νότες, στην 
αρχιτεκτονική με σχέδια, στη συγγραφή με λέξεις.

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ!



Γιώργος Οικονόμου: «Θέλω να φθάσω στο δικό μου φεγγάρι»
του Γιώργου Αντωνίου (Γ1),
του Μιχάλη Αρβανιτάκη (Γ1),
της Μαριάννας Γρατσία (Γ1),
της Κατερίνας Καλλιστρίδου (Γ1)
και του Μάριου-Αντώνιου Παπαγεωργίου (Γ2)

Ο Γιώργος Οικονόμου αποφοίτησε από το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης το 1997, αλλά ποτέ δεν απομακρύνθηκε 
από τα Αρσάκεια Σχολεία. Αριστούχος αρχιτέκτονας του Α.Π.Θ., αλλά και πολυσχιδής καλλιτεχνική 
προσωπικότητα: μουσικός με τέσσερις δίσκους δικών του τραγουδιών στο ενεργητικό του από το 2010 ως το 2018, 
παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών, αλλά και συνθέτης κινηματογραφικής και θεατρικής μουσικής. Φωτογράφος 
και υπεύθυνος πριν λίγα χρόνια του Φωτογραφικού Ομίλου του Σχολείου. Από το 2018 είναι και λογοτέχνης: 
συγγραφέας του αστυνομικού μυθιστορήματος «Χωρίς Πάγο» (εκδόσεις «Κέδρος»). Η αλήθεια είναι πως, όταν 
σχεδιάζαμε τη συνέντευξη, θέλαμε να επικεντρωθούμε στη συγγραφική του ιδιότητα, αλλά ο Γιώργος, όπως θα 
διαπιστώσετε, δύσκολα περιορίζεται σε έναν τομέα της δημιουργικότητας. Η συνέντευξη ακολούθησε τους ρυθμούς 
του Γιώργου και μας οδήγησε στα μονοπάτια της σκέψης και της δημιουργίας του.
 
 
Νεογράφημα: Πώς νιώθετε που βρίσκεστε πάλι στο Σχολείο;
Γιώργος Οικονόμου: Σαν να γύρισε ο χρόνος πίσω, λες και είμαστε στο 1991 –πολύ πριν γεννηθούν οι 
«δημοσιογράφοι» σας– όταν και γνώρισα τους καθηγητές του Αρσακείου Γυμνασίου, τον κύριο Νευροκοπλή, την 
κυρία Ιωακειμίδου, την κυρία Βουλγαράκη, την κυρία Σγουρού, την κυρία Τασιούλα, τον κύριο Κατσικαρίδη, την 
κυρία Πολυζοπούλου.

Νεογράφημα: Ξέρουμε πως ανάμεσα στις άλλες σας καλλιτεχνικές ιδιότητες είστε και μουσικός. Πότε αρχίσατε  
να ασχολείστε με τη μουσική;
Γιώργος Οικονόμου: Από πέντε χρονών. Και όταν αρχίζεις να ασχολείσαι με κάτι από τόσο νεαρή ηλικία, αυτό σε 
ακολουθεί, μάλλον, για πάντα.

Νεογράφημα: Πρόσφατα γίνατε και συγγραφέας μυθιστορήματος.
Γιώργος Οικονόμου: Ναι, το 2018 κυκλοφόρησε το πρώτο μου μυθιστόρημα, το «Χωρίς Πάγο», και τον Μάιο του 
2020 περιμένουμε το επόμενο.

Νεογράφημα: Τι ερεθίσματα σας προσέφερε το Σχολείο, ώστε να ασχοληθείτε με τόσους άλλους καλλιτεχνικούς 
τομείς, και με τη λογοτεχνία, πέρα από την αρχιτεκτονική;
Γιώργος Οικονόμου: Όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο, όσο ήμουν μαθητής, βαριόμουν τη μελέτη ακόμη και τη 
λογοτεχνία. Ήμουν καλύτερος στις θετικές επιστήμες. Το Αρσάκειο μου έμαθε να μιλώ και να γράφω σωστά 
ελληνικά. Το σχολείο πάντα επηρεάζει και τον χαρακτήρα σου. Έχεις ως πρότυπο κάποιους καθηγητές, 
επηρεάζεσαι από τους συμμαθητές σου, περνάς το μεγαλύτερο μέρος της μέρας σου στο σχολείο, παρά στο σπίτι. 
Το σχολείο σε ακολουθεί σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής σου. Έτσι κι εγώ θεωρώ ότι εδώ είναι οι ρίζες μου.

Νεογράφημα: Θεωρείτε πως η ρητορική βοηθά στην καλλιέργεια του συγγραφικού ταλέντου;
Γιώργος Οικονόμου: Δεν παρακολούθησα Όμιλο Ρητορικής, διότι, όσο ήμουν μαθητής δεν υπήρχαν ρητορικοί 
όμιλοι σε κανένα σχολείο της Ελλάδας. Αργότερα, όταν τα Αρσάκεια Θεσσαλονίκης οργάνωναν Αγώνες Ρητορικής, 
αναλάμβανα τη μηχανοργάνωση και την έκδοση των αποτελεσμάτων. Πάντως, ο προφορικός και ο γραπτός λόγος 
είναι δύο ξεχωριστά «εργαλεία». Ένας πολύ καλός ομιλητής δεν είναι πάντα και πολύ καλός συγγραφέας –και το 
αντίθετο. Άλλες οι αρχές των δύο λόγων. Στον γραπτό λόγο υπάρχει η δομή: είτε η παραδοσιακή, η αριστοτελική 
(αρχή-μέση-τέλος), είτε μια επινοημένη δική σου δομή. Στον προφορικό λόγο υπάρχει η πίεση της αμεσότητας: δεν 
μπορείς να αναιρέσεις, να κάνεις undo σε αυτά που είπες, ιδίως αν ο λόγος είναι δημόσιος. Μπορείς να ζητήσεις 
συγγνώμη, να εξηγήσεις, να τεκμηριώσεις, αλλά όχι να αναιρέσεις. Στον γραπτό λόγο υπάρχει η πολυτέλεια της 
διόρθωσης και της επιμέλειας του κειμένου. 

Νεογράφημα: Στο πανεπιστήμιο αρχίσατε τη σχέση σας με τη συγγραφή;
Γιώργος Οικονόμου: Ναι, μέσα από τη γνωριμία μου με τον καθηγητή μου Πέτρο Μαρτινίδη, που δίδασκε Θεωρία 
και Κριτική της Αρχιτεκτονικής. Αυτός τότε εξέδωσε το πρώτο του μυθιστόρημα (που αργότερα εξελίχθηκε σε 

τριλογία) και ήταν αστυνομικό. Θέμα του είχε εγκλήματα με πρωταγωνιστές πανεπιστημιακούς καθηγητές! Τότε, 
νομίζω, μπήκε μέσα μου το μικρόβιο της συγγραφής. Πέρασαν, πάντως, πολλά χρόνια, για να αποφασίσω να γράψω 
το μυθιστόρημά μου. Στο πανεπιστήμιο έγραφα στίχους για τα τραγούδια μου, όπως και στο μισό μάθημα των 
αρχαίων ελληνικών της κυρίας Χαριτίδου (στο άλλο μισό πρόσεχα). Στίχους και σκέψεις. Τα έχω κρατημένα όλα αυτά 
σε φακέλους. Εκ των υστέρων, στο πανεπιστήμιο, κατάλαβα τη σχέση των αρχαίων ελληνικών με την αρχιτεκτονική. 
Τα αρχαία ελληνικά έχουν ρυθμό, όπως έχει και η αρχιτεκτονική, η μουσική, η συγγραφή. Αν ήξερα καλύτερα αρχαία 
ελληνικά, πιθανότατα θα ήμουν καλύτερος αρχιτέκτονας, μουσικός, συγγραφέας.

Νεογράφημα: Αρχιτεκτονική, μουσική, συγγραφή: έρχεται στο μυαλό μας η περίπτωση του Ιάννη Ξενάκη.
Γιώργος Οικονόμου: Σπάνια προσωπικότητα. Είχε κάτι μέσα του που τον έσπρωχνε πέρα από την επιφάνεια. Ήθελε 
να ερευνά συνέχεια τα όρια και τις σχέσεις των πραγμάτων, «να φτάσει στο φεγγάρι». Κι εγώ θέλω να φθάσω στο 
δικό μου φεγγάρι. 

Νεογράφημα: Γνωρίζουμε πως πήρατε την πρωτοβουλία, για να δημιουργηθεί ο πρώτος Σύλλογος Αποφοίτων στα 
Αρσάκεια Θεσσαλονίκης, τον Απρίλιο του 2006. Πώς βλέπετε τον ρόλο ενός Συλλόγου Αποφοίτων;
Γιώργος Οικονόμου: Ήταν ένα μεράκι που είχα ο Σύλλογος Αποφοίτων. Προσωπικά από την αποφοίτησή μου (1997) 
και μετά, κράτησα στενές σχέσεις με το Σχολείο: ήμουν μέλος της θεατρικής του ομάδας, βοηθούσα, όπως είπαμε, 
στους Ρητορικούς Αγώνες, αργότερα ανέλαβα και τον Όμιλο Φωτογραφίας. Προφανώς, ήθελα να παραμείνω παιδί! Οι 
σύλλογοι αποφοίτων συμβάλλουν στη σχέση του σχολείου με την τοπική κοινωνία, το συνδέουν μαζί της. Πίστευα 
πάντα πως τα Αρσάκεια πρέπει να έχουν εξωστρέφεια. Να συναντάται ο κόσμος των Αρσακείων με την κοινωνία, για 
να δημιουργηθεί κάτι μεγαλύτερο. Το πρόβλημα του Συλλόγου Αποφοίτων των Αρσακείων Θεσσαλονίκης είναι η 
νεαρή ηλικία των αποφοίτων. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία είναι σήμερα σαρανταεφτά ετών. Μόλις τώρα, δηλαδή, 
αρχίζουν να έχουν κάποιον ελεύθερο χρόνο, αφού τα παιδιά τους έχουν κάπως μεγαλώσει και οι ίδιοι επαγγελματικά 
έχουν αποκατασταθεί, για να τον αφιερώσουν στον Σύλλογο. Επίσης, ο Σύλλογος πρέπει να “παντρέψει” διαφορετικές 
ηλικίες αποφοίτων, τον εικοσάρη με τον σαραντάρη. Πάντως, ο Σύλλογος πρέπει να παραμείνει ζωντανός. Είναι πολύ 
σημαντικό οι απόφοιτοι των Αρσακείων να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλοστηρίζονται. 

Νεογράφημα: Υπήρξαν δυσκολίες στη δημιουργία του Συλλόγου;
Γιώργος Οικονόμου: Ναι, πολλές. Το 2006 δεν υπήρχε η ψηφιακή οργάνωση του Σχολείου που υπάρχει σήμερα. 
Έπρεπε να βρεθούν όλοι οι απόφοιτοι από τις καρτέλες και τα απολυτήρια. Έπρεπε να οριστεί ένας υπεύθυνος για 
κάθε χρονιά, που θα έφερνε σε επαφή τους συμμαθητές του και θα δημιουργούσε τον πυρήνα της χρονιάς. Έτσι, 
δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Αποφοίτων, στον οποίο είχα τη χαρά και την τιμή να προεδρεύσω από το 2006 ως το 2010.

Νεογράφημα: Πώς μπορεί να βοηθήσουν το Σχολείο οι Σύλλογοι Αποφοίτων και Γονέων; 
Γιώργος Οικονόμου: Μπορούν να συμβάλλουν στην επικοινωνία, τη συνάντηση και την υποστήριξη αργότερα, στον 
πανεπιστημιακό και στον επαγγελματικό χώρο. Οι απόφοιτοι έχουν έναν δεσμό με το Σχολείο που δε διαρρηγνύεται. 
Ένα παράδειγμα: στην Ημέρα Σταδιοδρομίας ένας απόφοιτος μπορεί να απευθυνθεί στους μαθητές με ευστοχότερο 
και αποτελεσματικότερο τρόπο από έναν επαγγελματία που δεν έχει περάσει ως μαθητής από τα Αρσάκεια Σχολεία. 

Νεογράφημα: Μπορεί το Αρσάκειο να παρεμβαίνει στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. 
Γιώργος Οικονόμου: Οφείλει να παρεμβαίνει. Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός με την ιστορία και την ποιότητα των 
Αρσακείων οφείλει να βγαίνει μπροστά όχι μόνο σε εκπαιδευτικά, αλλά και σε κοινωνικά θέματα. Καλό παράδειγμα 
είναι η αιμοδοσία και οι παρεμβάσεις σε κοινωνικά ευαίσθητα ζητήματα, όπως η υποστήριξη φτωχοποιημένων ομάδων 
ή προσφύγων. Επίσης, είναι δυνατόν το Σχολείο να ανοίγει κάποιες Κυριακές και να υποδέχεται τις οικογένειες για 
περίπατο, συζήτηση, παιχνίδι, αναψυχή. Οι έξυπνες ιδέες προωθούν πολλές φορές τη ζωή.

Νεογράφημα: Πιστεύετε ότι οι τέχνες μπορούν να εξασφαλίσουν τον βιοπορισμό;
Γιώργος Οικονόμου: (γέλια) Μπορεί κάποιος να βιοποριστεί από τις τέχνες, αν είναι τυχερός. Τι εννοώ τυχερός; Το 
πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Στην Αγγλία, παραδείγματος χάριν, όπου έχουν δημιουργηθεί τόσες μεγάλες, παγκόσμιας 
εμβέλειας μουσικές μπάντες, υπάρχουν πάρα πολλές και πολύ καλές μικρές μπάντες, που το Λονδίνο τις αγνοεί. 
Αντιστοίχως στην Ελλάδα, η Αθήνα μοιάζει φρούριο προς κατάκτηση, για να γίνει γνωστό το έργο σου. Αυτό, φυσικά, 
δε σημαίνει πως θα πάψεις να δημιουργείς, να εργάζεσαι στην τέχνη σου. Επίσης, δε χρειάζεται να κατακτήσεις την 
Αθήνα, για να κατακτήσεις τον κόσμο. Όπως λέει και ο Κώστας Βαρώτσος, καθηγητής μου στη Σχολή, «είναι πολύ 
σημαντικό να είσαι διεθνής Έλληνας». Από την άλλη, τι σημαίνει «βιοπορίζομαι από την τέχνη»; Ζω μόνο από την 
τέχνη; Ακατόρθωτο. Ο χρόνος που αφιερώνεις στη δημιουργία, είναι χρόνος που δεν αποτιμάται με χρήματα. Το 
κάνεις γιατί το θέλει η ψυχή σου, το κάνεις γιατί το αγαπάς. Ποτέ δεν ξεκινάς την τέχνη, για να βγάλεις λεφτά από 
αυτήν. Έχουν δίκιο, επίσης, όσοι λένε πως, αν διαλέγεις να δουλεύεις με πράγματα που αγαπάς, η δουλεία δε γίνεται 
καταναγκασμός. 

Νεογράφημα: Τι θα λέγατε σε κάποιον που θέλει να σπουδάσει αρχιτεκτονική; 
Γιώργος Οικονόμου: Η αρχιτεκτονική είναι η «μητέρα των τεχνών». Όλα ξεκινούν από την αρχιτεκτονική. Το έχουν 
πει σπουδαίοι καλλιτέχνες, το βλέπω και στην καθημερινότητά μου. Γιατί όμως; Επειδή η αρχιτεκτονική υπάρχει από 
τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Εξυπηρετεί τις ανάγκες του ανθρώπου. Εγώ επέλεξα την αρχιτεκτονική, επειδή ήξερα 
από τον πατέρα μου, που ήταν αρχιτέκτονας, πως δε χρειαζόταν πολύ διάβασμα: από τα εξήντα μαθήματα, τα μισά 
ήταν εργαστήρια, δηλαδή σχεδίαζες. Και από τα άλλα τριάντα, τα μισά τα περνούσες με εργασίες, άρα μόνο 
δεκαπέντε μαθήματα έπρεπε να τα διαβάσεις από βιβλία.

Νεογράφημα: Πώς αρχίσατε να γράφετε το μυθιστόρημά σας, το «Χωρίς Πάγο»; 
Γιώργος Οικονόμου: Έναν Φεβρουάριο, πριν τρία χρόνια, ξύπνησα και δεν είχα τι να κάνω! Μόλις είχα τελειώσει τον 
σχεδιασμό ενός κτιρίου και την προπαραγωγή του τέταρτου μουσικού μου δίσκου. Δεν είχα κάποια αρχιτεκτονική 
δουλειά –δεν είμαι και άνθρωπος που μπορεί να κάθεται– και έτσι αποφάσισα να αρχίσω ένα αστυνομικό 
μυθιστόρημα, που τελικά έφθασε τις 260 σελίδες. Στην πορεία δένεσαι μ’ αυτό που γράφεις και θέλεις να το 
ολοκληρώσεις.

Νεογράφημα: Μπορούμε να πούμε πως η μουσική έχει σχέση με την αρχιτεκτονική;
Γιώργος Οικονόμου: Όλα ξεκινούν από το λευκό χαρτί. Ξέρετε, υπάρχει ο φόβος του λευκού χαρτιού. Υπάρχει το 
λευκό χαρτί και δεν ξέρεις από πού θα ξεκινήσεις. Πρέπει όμως να το γεμίσεις, στη μουσική με νότες, στην 
αρχιτεκτονική με σχέδια, στη συγγραφή με λέξεις.

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ!



Καίγοντας τον πνεύμονα του πλανήτη: η καταστροφή της Αμαζονίας και εμείς
της Αθανασίας Μπαλάση (Α2)

Ο Αμαζόνιος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της γης. Μία ατελείωτη ζούγκλα, το τροπικό δάσος της Αμαζονίας, τον 
περιβάλλει. Ένα από τα μεγαλύτερα δάση του πλανήτη που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επιστημόνων, λόγω του 
ποσοστού απορρόφησης του άνθρακα από τα φυτά στο έδαφος και τα ποτάμια ύδατα. Το 20% του οξυγόνου που 
υπάρχει στην ατμόσφαιρα, παράγεται χάρη σε αυτό το δάσος. Πρόκειται για ένα από τα τελευταία καταφύγια 
βιοποικιλότητας του κόσμου και έναν από τους μεγαλύτερους ρυθμιστές της θερμοκρασίας του. Είναι μία περιοχή με 
ποικίλους φυσικούς πόρους και εξαιρετική ξυλεία.

Το καλοκαίρι του 2019, η Αμαζονία απειλήθηκε από την τρομακτική αύξηση των πυρκαγιών κατά 80% σε σχέση με 
τις προηγούμενες χρονιές και μαζί της απειλήθηκε και ολόκληρος ο πλανήτης. Κάτοικοι από τα σημεία της 
καταστροφής ενημερώνουν ότι ο νυκτερινός ουρανός είναι μισοφωτισμένος, χωρίς κανένα τεχνητό φωτισμό, διότι η 
Αμαζονία φλέγεται. Αντιθέτως, η ημέρα, ενώ συνήθως ο ήλιος είναι πολύ δυνατός, σκοτεινιάζει από πυκνό γκρίζο 
καπνό. Δορυφορικές εικόνες που παρουσιάζει η NASA, δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής του Αυγούστου του 2019.

Γνωρίζουμε πως οι φωτιές συνδέονται με την αποψίλωση των δασών, λόγω των αγροτικών δραστηριοτήτων. Όμως 
φέτος, και ενώ η ξηρασία κινήθηκε εντός φυσιολογικών ορίων, ο αριθμός των πυρκαγιών ήταν απίστευτος και δεν 
οφειλόταν στις καιρικές συνθήκες, στις οποίες επιχειρήθηκε να αποδοθεί. Οφείλεται στον ίδιο τον άνθρωπο και τις 
πολιτικές του. Οφείλεται στις δραστηριότητές του και σ’ αυτούς που επιλέγει να τον εκπροσωπήσουν.

Το 60% της Αμαζονίας βρίσκεται στη Βραζιλία. Ο Ζαΐχ Μπολσονάρ, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, είναι υποστηρικτής 
της ταχείας αποψίλωσης μεγάλων δασικών περιοχών για την αγροτική εκμετάλλευσή τους, χωρίς κανένα σχέδιο ή 
μέτρο. Ο Μπολσονάρο αποποιείται τις ευθύνες του και διατυπώνει κατηγορίες ότι, δήθεν, διάφορες μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) βάζουν τις φωτιές από θυμό, επειδή περιέκοψε τη χρηματοδότησή τους. Επίσης, δεν αναγνωρίζει 
και δε δέχεται τη βοήθεια πρόθυμων κρατών, όπως της Γαλλίας, υποβαθμίζοντας το πρόβλημα για ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας διαδηλώνουν και διαμαρτύρονται. Οργανώνονται πολλές εκδηλώσεις και καλλιτέχνες, 
ακτιβιστές και θρησκευτικοί ηγέτες παίρνουν θέση απέναντι στο πρόβλημα. Όλοι μας καλούμε τις κυβερνήσεις να 
πάρουν μέτρα. Ωστόσο, σε αυτή την καταστροφή υπάρχουν και καλά νέα. Το θετικό είναι ότι πολλοί άνθρωποι σε όλο 

τον κόσμο είναι πρόθυμοι να 
βοηθήσουν, παρόλο που ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να είναι 

εύκολο. Θα χρειαστεί να συνεργαστούμε, διασφαλίζοντας ότι τα 
τροπικά δάση και η άγρια ζωή σ’ αυτά θα επιβιώσουν, ώστε να 

μπορέσουμε όλοι, και κυρίως εμείς τα παιδιά, να τα εκτιμήσουμε, να τα 
χαρούμε και να ωφεληθούμε από αυτά. 

Λέω, λοιπόν, στους γύρω μου: Διδάξτε και αναδείξτε την αξία και τη σημασία 
του περιβάλλοντος. Επαναφέρετε τα κατεστραμμένα οικοσυστήματα με την 

αναδάσωση. Ενθαρρύνετε τους ανθρώπους να ζήσουν με έναν τρόπο που δεν πληγώνει 
το περιβάλλον. Δημιουργήστε αυστηρά προστατευμένες περιοχές, για να διαφυλάξετε τα 

τροπικά δάση και την άγρια ζωή. Γίνετε μέλη και υποστηρικτές οργανώσεων που δρουν με 
τρόπους κατάλληλους, ώστε να μειώσουν την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Σε μικρότερη κλίμακα και στην καθημερινότητά μας, θα μπορούσαμε να μειώσουμε την κατανάλωση χαρτιού 
και ξυλείας, να χρησιμοποιούμε περισσότερες υφασμάτινες σακούλες και πετσέτες, καθώς και να μειώσουμε τα 
αναλώσιμα πλαστικά πιάτα και τα ποτήρια. Ας προτιμήσουμε προϊόντα με την υψηλότερη ποσότητα 
ανακυκλώσιμου περιεχομένου ή προϊόντα τα οποία προέρχονται από άχρηστο άχυρο, ώστε κανένα δέντρο να 
μην κόβεται για την παραγωγή τους. Ας χρησιμοποιούμε λιγότερο ξύλο στα σπίτια μας και να ξανασκεφτούμε 
τις εκπομπές πετρελαίου και αερίων, όταν αποφασίσουμε να αγοράσουμε ένα καινούργιο αυτοκίνητο ή 
μηχάνημα. Καλό θα ήταν να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και άλλους εναλλακτικούς τρόπους 
μετακίνησης, ώστε να μην συντελούμε αρνητικά στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και επιβαρύνουμε 
το περιβάλλον.

Όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε να καταναλώνουμε λιγότερο κρέας και τα παράγωγά του, μιας και η 
εκτροφή τους είναι ένας από τους κυριότερους λόγους καταστροφής των τροπικών δασών και ιδίως της 
Αμαζονίας. Είναι αναγκαίο να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις υπόλογες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν 
και για το αν αυτές επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Αν οι μέθοδοί τους προκαλούν δυσάρεστα αποτελέσματα 
προς το περιβάλλον, ας επικοινωνήσουμε μαζί τους και ας διαμαρτυρηθούμε. Και, αν δεν ανταποκριθούν, ας 
προχωρήσουμε σε άλλα μέτρα, όπως το μποϊκοτάζ. Τέλος, θα μπορούσαμε να γίνουμε μέλη οργανώσεων που 
βοηθούν τις τοπικές φυλές της Αμαζονίας ή έχουν περιβαλλοντική δράση.

Ένας διάσημος ηθοποιός, o Χάρισον Φορντ, αναφερόμενος στις καταστροφές της Αμαζονίας δήλωσε: «Όταν 
ένα δωμάτιο στο σπίτι μας έχει αρπάξει φωτιά, δεν λέμε ότι... ένα δωμάτιο έχει αρπάξει φωτιά. Λέμε ότι το 
σπίτι μας έχει αρπάξει φωτιά. Και έχουμε μόνο ένα σπίτι. Υπάρχει μία δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα 
πράγματα στον πλανήτη: Είναι τα νέα παιδιά που –ενώ εμείς έχουμε αποτύχει– έχουν θυμό, είναι 
οργανωμένα και διατεθειμένα να κάνουν τη διαφορά. Το 
σημαντικότερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε γι’ αυτά τα παιδιά, 
είναι να διώξουμε την κόλαση από τον δρόμο τους».

Ας μην ξεχνάμε πως όλοι αναπνέουμε τον ίδιο αέρα!
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τροπικά δάση και την άγρια ζωή. Γίνετε μέλη και υποστηρικτές οργανώσεων που δρουν με 
τρόπους κατάλληλους, ώστε να μειώσουν την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Σε μικρότερη κλίμακα και στην καθημερινότητά μας, θα μπορούσαμε να μειώσουμε την κατανάλωση χαρτιού 
και ξυλείας, να χρησιμοποιούμε περισσότερες υφασμάτινες σακούλες και πετσέτες, καθώς και να μειώσουμε τα 
αναλώσιμα πλαστικά πιάτα και τα ποτήρια. Ας προτιμήσουμε προϊόντα με την υψηλότερη ποσότητα 
ανακυκλώσιμου περιεχομένου ή προϊόντα τα οποία προέρχονται από άχρηστο άχυρο, ώστε κανένα δέντρο να 
μην κόβεται για την παραγωγή τους. Ας χρησιμοποιούμε λιγότερο ξύλο στα σπίτια μας και να ξανασκεφτούμε 
τις εκπομπές πετρελαίου και αερίων, όταν αποφασίσουμε να αγοράσουμε ένα καινούργιο αυτοκίνητο ή 
μηχάνημα. Καλό θα ήταν να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και άλλους εναλλακτικούς τρόπους 
μετακίνησης, ώστε να μην συντελούμε αρνητικά στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και επιβαρύνουμε 
το περιβάλλον.

Όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε να καταναλώνουμε λιγότερο κρέας και τα παράγωγά του, μιας και η 
εκτροφή τους είναι ένας από τους κυριότερους λόγους καταστροφής των τροπικών δασών και ιδίως της 
Αμαζονίας. Είναι αναγκαίο να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις υπόλογες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν 
και για το αν αυτές επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Αν οι μέθοδοί τους προκαλούν δυσάρεστα αποτελέσματα 
προς το περιβάλλον, ας επικοινωνήσουμε μαζί τους και ας διαμαρτυρηθούμε. Και, αν δεν ανταποκριθούν, ας 
προχωρήσουμε σε άλλα μέτρα, όπως το μποϊκοτάζ. Τέλος, θα μπορούσαμε να γίνουμε μέλη οργανώσεων που 
βοηθούν τις τοπικές φυλές της Αμαζονίας ή έχουν περιβαλλοντική δράση.

Ένας διάσημος ηθοποιός, o Χάρισον Φορντ, αναφερόμενος στις καταστροφές της Αμαζονίας δήλωσε: «Όταν 
ένα δωμάτιο στο σπίτι μας έχει αρπάξει φωτιά, δεν λέμε ότι... ένα δωμάτιο έχει αρπάξει φωτιά. Λέμε ότι το 
σπίτι μας έχει αρπάξει φωτιά. Και έχουμε μόνο ένα σπίτι. Υπάρχει μία δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα 
πράγματα στον πλανήτη: Είναι τα νέα παιδιά που –ενώ εμείς έχουμε αποτύχει– έχουν θυμό, είναι 
οργανωμένα και διατεθειμένα να κάνουν τη διαφορά. Το 
σημαντικότερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε γι’ αυτά τα παιδιά, 
είναι να διώξουμε την κόλαση από τον δρόμο τους».

Ας μην ξεχνάμε πως όλοι αναπνέουμε τον ίδιο αέρα!



Ηλεκτροκίνηση
του Ανδρέα Ναζλίδη (Α2)

Η ηλεκτροκίνηση είναι ένα θέμα με το οποίο δεν ασχολείται ακόμα πολύς κόσμος. Όμως, οι νέες γενιές πρέπει να 
γνωρίζουν πως αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρόκειται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας στο μέλλον.

Γυρίζοντας όχι πολύ παλιά στο παρελθόν, η ιδέα της ηλεκτροκίνησης ήταν ήδη δημοφιλής στις βιομηχανίες 
αυτοκινήτων ή άλλων μέσων μεταφοράς. Στην προσπάθεια όμως της υλοποίησης αυτής της ιδέας, οι μηχανικοί και οι 
εταιρείες βρέθηκαν μπροστά σε κάποια πολύ σημαντικά προβλήματα, όπως η κατασκευή μιας αποθήκης ενέργειας, 
δηλαδή μιας μπαταρίας, αρκετά μεγάλης σε χωρητικότητα, αλλά ταυτόχρονα αρκετά μικρής σε όγκο και βάρος. 

Ακόμη και σήμερα, που υπάρχουν ηλεκτροκίνητα αμάξια, μετά από την επίλυση των προβλημάτων χάρη στην 
πρόοδο της τεχνολογίας, το κεφάλαιο της ηλεκτροκίνησης διαθέτει κάποια μειονεκτήματα. Καταρχάς, 
χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν μπορείς να διανύσεις παραπάνω από ένα, σχετικά μικρό σε σχέση με 
αυτό των συμβατικών αυτοκινήτων, όριο χιλιομέτρων. Επιπρόσθετα, το κόστος αγοράς είναι ακόμη πολύ υψηλό. Η 
κυκλοφορία ηλεκτρικών αμαξιών στην αγορά προϋποθέτει την ύπαρξη σταθμών φόρτισης, που υπάρχουν σε πολλές 
χώρες –όχι, όμως, ακόμη στην Ελλάδα. 

Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους η ιδέα της ηλεκτροκίνησης είναι ελκυστική. Το ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς δεν εκπέμπει αέρια που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα. Επίσης, ο 
θόρυβος που εκπέμπει η μηχανή του είναι ελάχιστος, σχεδόν ανύπαρκτος. Ακόμη, η κατασκευή ενός τέτοιου κινητήρα 
είναι πολύ πιο εύκολη και απλή, κάτι που επηρεάζει θετικά τη διαδικασία και το κόστος της συντήρησής του. 

Κλείνοντας, καταλαβαίνουμε πως η ηλεκτροκίνηση είναι μια πολύ προνομιακή μέθοδος και θα τελειοποιηθεί στα 
επόμενα χρόνια. Θα φτάσουμε, πιστεύω, σε ένα σημείο που όλα τα μέσα μεταφοράς θα είναι ηλεκτροκίνητα, 
προστατεύοντας το περιβάλλον αλλά και πηγαίνοντας τον ανθρώπινο πολιτισμό ένα βήμα πιο μπροστά.

 

Ηλεκτρικά πατίνια: Διασκέδαση και ασφάλεια
 της Σταυρούλας Αλεξίου (Α1)

Εδώ και έναν χρόνο, εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη μια νέα δυνατότητα 
μετακίνησης: τα ηλεκτρικά πατίνια από την εταιρία Lime. Η Lime επέλεξε τη 
Θεσσαλονίκη ως την πρώτη μεσογειακή πόλη για να δραστηριοποιηθεί, 
διαθέτοντας μεγάλο αριθμό πατινιών. Το ηλεκτρικό πατίνι είναι ένα μεταφορικό 
μέσο φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς λειτουργεί με ηλεκτρισμό και όχι με 
βενζίνη. Επιπλέον, μπορεί ο καθένας να το χρησιμοποιήσει, εφόσον έχει εγκαταστήσει την 
απαραίτητη εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνό του.

Όμως, γεννιέται το ερώτημα: Αυτό το μέσο μετακίνησης που είναι φιλικό προς το 
περιβάλλον, είναι εξίσου κατάλληλο και για την ασφάλεια των επιβατών του; Στη 
Θεσσαλονίκη τον τελευταίο χρόνο τα πατίνια δεν είχαν όρια ταχύτητας. Επιπλέον, οι οδηγοί 
τους δε φορούν κράνος την ώρα που τα οδηγούν. Αυτοί οι δύο λόγοι στάθηκαν αιτίες 
δυστυχήματος με τη σύγκρουση ηλεκτρικού πατινιού με Ι.Χ. αυτοκίνητο στην περιοχή της 
Καλαμαριάς. Ο δεκαεξάχρονος επιβάτης του πατινιού που τραυματίστηκε, δε φορούσε 
κράνος και μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα στο Νοσοκομείο. 

Επιπλέον οι οδηγοί των οχημάτων αυτών παίρνουν την απόφαση και μετακινούνται, εκτός 
από τους αυτοκινητόδρομους ή τους ποδηλατόδρομους, και πάνω στα πεζοδρόμια και στις 
πλατείες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός τετράχρονου κοριτσιού στην Νέα Παραλία. 
Τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν γίνει το αγαπημένο μέσο μεταφοράς των εφήβων, που 
είναι ανήλικοι και, συνήθως, δεν παίρνουν μέτρα ασφάλειας, βάζοντας έτσι τη ζωή τη δική 
τους, αλλά και συμπολιτών τους σε κίνδυνο. 

Το τελευταίο διάστημα, μετά από παρέμβαση του εισαγγελέα, η εταιρεία Lime έθεσε 
κάποια μέτρα ασφαλείας, όπως το όριο ταχύτητας του οχήματος στα 20 χιλιόμετρα την 
ώρα. Ελπίζουμε να είναι αποτελεσματικά τα 
μέτρα, αλλά και να μην ξεχνάμε ότι η 
εφαρμογή των νόμων εξαρτάται από όλους 
μας.



«Σκουπίδια»*: Όταν η ελπίδα λάμπει στη χωματερή 
της Μαριάννας Γρατσία (Γ1)

Το βιβλίο «Σκουπίδια» («Trash» στο αγγλικό πρωτότυπο) του Άντυ Μάλλιγκαν μας μεταφέρει στη Μανίλα των 
Φιλιππίνων και συγκεκριμένα στη χωματερή της, Μπεχάλα. Τρία αγόρια, ο Ραφαέλ, ο Γκάρντο και ο Αρουραίος, 
γεννήθηκαν εκεί και περνούν τη μέρα τους ξεδιαλέγοντας σκουπίδια, κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης, έχοντας την 
ελπίδα ότι κάποια μέρα θα βρουν κάτι ασυνήθιστο για τα δικά τους δεδομένα. Και όντως, μια μέρα ο Ραφαέλ βρίσκει 
ένα δερμάτινο τσαντάκι που περιέχει ένα πορτοφόλι με ένα μεγάλο χρηματικό πόσο, μια ταυτότητα, κάποιες 
φωτογραφίες, έναν χάρτη κι ένα κλειδί. Τα παιδιά τότε θα αποφασίσουν να βρουν πληροφορίες σχετικά με αυτά τα 
αντικείμενα. Όταν, όμως, βρουν και ανοίξουν τη θυρίδα που αντιστοιχεί στο κλειδί, θα ανακαλύψουν ένα μεγάλο και 
θανάσιμο μυστικό. Από τότε, γίνονται στόχος παρακολούθησης της αστυνομίας αλλά και άλλων ανθρώπων της Μπεχάλα. 
Θα συλληφθούν, θα αναγκαστούν να κρυφτούν για να επιβιώσουν, θα μαρτυρήσουν προσωπικά μυστικά μεταξύ τους που 
κανείς δεν τα είχε φανταστεί, θα στρατολογήσουν με ψέματα διάφορα πρόσωπα και όχι μόνο. Θα τα καταφέρουν άραγε 
στο τέλος να βρουν τις απαντήσεις σε όλα αυτά ή θα τα παρατήσουν; Τα παιδιά της χωματερής δεν έχουν μάθει να 
εγκαταλείπουν καμιά προσπάθεια και μάχη…

Το βιβλίο αυτό πραγματικά με άγγιξε συναισθηματικά και με μαγνήτισε με τη δράση του. Αυτό συνέβη, επειδή οι 
χαρακτήρες και η πλοκή μπορεί να είναι προϊόντα φαντασίας του συγγραφέα, αλλά δεν απέχει από την πραγματικότητα, 
καθώς υπάρχουν παιδιά και στις μέρες μας σε κάποιες χώρες του κόσμου, που αναγκάζονται να ξεδιαλέγουν σκουπίδια 
για να ζήσουν. Το συγκεκριμένο βιβλίο δημιουργεί ένα συναίσθημα ανθρωπιάς. Όντως υπάρχει η Μπεχάλα στις 
Φιλιππίνες και όντως υπάρχουν εκεί παιδιά που κάνουν αυτή τη δουλειά. Κι αυτό είναι αρκετά σοκαριστικό στις μέρες 
μας. Επιπλέον, το βιβλίο αυτό έχει τεράστια δόση δράσης και σε κάνει να ταυτιστείς με τους χαρακτήρες του και να 
νιώσεις κι εσύ σαν ένα παιδί χωματερής που βρήκε μια μέρα κάτι μεγάλης αξίας, αλλά σημαντικό και για την αστυνομία. 
Τέλος, μου άρεσε, γιατί χρησιμοποιούσε ωραίους αφηγηματικούς τρόπους. Για παράδειγμα, η ιστορία έχει μοιραστεί και 
κάποια μέρη της τα διηγείται ο Ραφαέλ, κάποια άλλα ο Γκάρντο, και μερικά ο Αρουραίος.

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλίο αυτό ενέπνευσε την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία «Trash» (2014), σε 
σκηνοθεσία των Christian Duurvoort και Stephen Daldry. Αξίζει πραγματικά να διαβάσετε το βιβλίο και να δείτε την 
ταινία. Θα σας συναρπάσει!

* «Σκουπίδια», Άντυ Μάλλιγκαν, μετάφραση Αργυρώς Πιπίνη, σ. 251, Πατάκης 2013



«Μικρές Κυρίες»*: Ένα παλιό βιβλίο για όλες τις εποχές 
της Μακρίνας Σαββουλίδου (Α3)

Η Λουίζ Μέι Άλκοτ, έχει συγγράψει πολλά μυθιστορήματα, όμως, κατά τη γνώμη μου, το πιο σαγηνευτικό και συγκινητικό 
απ’ όλα είναι οι «Μικρές Κυρίες». Μου δόθηκε η ευκαιρία να διαβάσω αυτό το κλασικό λογοτεχνικό έργο το περασμένο 
καλοκαίρι και η κάθε σελίδα του μου γεννούσε πλούσια συναισθήματα. Ένιωθα λες και ήμουν μέρος της δράσης και της 
πλοκής: φοβόμουν, λυπόμουν και χαιρόμουν.

Η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα φτωχικό σπίτι στην Αμερική, όπου η Μέγκ, η Τζο, η Μπεθ και η Έμι –τέσσερεις 
αδελφές λυπημένες που ο πατέρας τους έφυγε στον πόλεμο, αλλά έχοντας ως στήριγμα τη γαλήνια και συμπονετική 
μητέρα τους– προσπαθούν να αντιμετωπίσουν όλες τις δυσκολίες που θα σταθούν εμπόδιο στον δρόμο τους. Μέσα από 
πολλά παθήματα και δύσκολες καταστάσεις, καταφέρνουν στο τέλος να καταπολεμήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα 
ελαττώματά τους και να βελτιωθούν ως προσωπικότητες.

Το υπέροχο βιβλίο, που αποτύπωσε τα νεανικά ειδύλλια, τις χαρές, τις εκπλήξεις, αλλά και τις καταστάσεις δυστυχίας 
και αλλοφροσύνης, είναι ο καλύτερος τρόπος για να ταξιδέψει κανείς στον… χρόνο! Αν και υφίσταται μεγάλο χάσμα 
ανάμεσα στον 19ο και τον 21ο αιώνα, μπορούμε να πούμε ότι το βιβλίο είναι ένας τρόπος να γνωρίσουμε τη ζωή σε μία 
παρελθοντική κοινωνία, ενώ παράλληλα εισπράττουμε έντονα συναισθήματα.

Είναι μία από τις καλύτερες και –θα έλεγα– χρησιμότερες αναγνωστικές επιλογές, καθώς με βοήθησε να εμβαθύνω σε 
στοιχεία του χαρακτήρα μου που αγνοούσα, ενώ ταυτόχρονα απολάμβανα τη συντροφιά ενός πολύ ευχάριστου 
αναγνώσματος.

* «Μικρές Κυρίες», Λουίζ-Μέι Άλκοτ, μετάφραση Γ. Τσουκαλάς, σ. 208, Άγκυρα 2005



Ένα διαφορετικό παιχνίδι
της Ελίζας Κάλτσου (Α1)
 

Άνοιξα τα μάτια μου και κοίταξα το ξυπνητήρι μου. Η ώρα είχε περάσει, έπρεπε να σηκωθώ. «Μα είναι Σάββατο», 
σκέφτηκα, «μπορώ να ξαπλώσω λίγο ακόμα…». Έτσι αποφάσισα να κλείσω τα μάτια μου για λίγη ώρα ακόμα, να 
ονειρευτώ. Όμως, δεν τα κατάφερα... Ένα βουητό ερχόταν από το σαλόνι και δε με άφηνε να χαλαρώσω. Πήγα να δω 
ποια ήταν η πηγή του ενοχλητικού αυτού ήχου, όταν αντίκρισα τον ξάδελφό μου να βρίσκεται μπροστά από μια οθόνη 
φωνάζοντας: «Πάει ο στρατός μου! Καταστράφηκα!». Απογοητευμένη από την εικόνα αυτή, έτρεξα θλιμμένη στο 
δωμάτιό μου και βυθίστηκα στις σκέψεις μου.
Γιατί ένα τόσο μικρό παιδί, 9 ετών, να συναντά την έννοια του πολέμου σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι και να διασκεδάζει 
«παίζοντας» με αυτήν; Γιατί δεν βρίσκεται έξω να παίζει με τους φίλους του; Γιατί βρίσκεται απέναντι από μία οθόνη; 
Αυτά τα ερωτήματα τριγυρνούσαν στο μυαλό μου, μέχρι που έκλεισα τα μάτια και ταξίδεψα στον χρόνο. 
Πραγματοποίησα ένα από αυτά τα υπέροχα ταξίδια που δε χρειάζεσαι τίποτα άλλο, εκτός από τη φαντασία για οδηγό.

Έτσι βρέθηκα ξαφνικά στον πλανήτη Γη, λίγα χρόνια αργότερα... Για να είμαι ειλικρινής, βρέθηκα σε έναν πλανήτη 
που εν μέρει έμοιαζε με αυτόν που σήμερα κατοικούμε. Υπήρχαν, όμως, και κάποιες συνταρακτικές διαφορές. Οι 
γειτονιές ήταν καμένες, τα κτήρια επίσης και τα δέντρα ανύπαρκτα. Με δυσκολία μπορούσα να διακρίνω κάποια 
λουλουδάκια που έδιναν μια νότα ελπίδας στην όλη εικόνα. Σε αυτά τα κατεστραμμένα σοκάκια περιφέρονταν παιδιά 
που με μάτια όλο απορία ρωτούσαν: «Γιατί δεν αλλάζω πίστα;» 

Πολλές ώρες, που μου φάνηκαν αιώνες, περιπλανιόμουν σε αυτό το περιβάλλον, μέχρι που σταμάτησα για να 
ξεκουραστώ. Ένα συναίσθημα περίεργο άγγιξε την καρδιά μου. Ένιωθα ότι ήμουν μόνη, ενώ τόσοι άλλοι άνθρωποι ήταν 
γύρω μου. Έτσι αποφάσισα να μιλήσω σε κάποιον. Επέλεξα ένα αγοράκι που καθόταν και αυτό μόνο του και πήγα να 
του μιλήσω.

_ «Γιατί δεν είσαι με τους φίλους σου;», τον ρώτησα απορημένη.
_ «Μα οι “φίλοι” μου είναι από άλλη χώρα», απάντησε το αγόρι. 
_ «Τι εννοείς;», ζήτησα να μάθω περισσότερες πληροφορίες.
_ «Ε, να εγώ στο παιχνίδι έχω φίλους από άλλες χώρες αλλά τώρα “κόλλησε” και δεν αλλάζει πίστα...», αποκρίθηκε 

το παιδί.
Τότε θυμήθηκα το μήνυμα της αφίσας που βλέπω καθημερινά στην αίθουσα των Αγγλικών μου: «Οι ηλεκτρονικές 

συσκευές μάς φέρνουν πιο κοντά σε αυτούς που είναι μακριά μας, αλλά μας απομακρύνουν από αυτούς που είναι δίπλα 
μας». Όμως, το παιδί που καθόταν δίπλα μου είχε άλλο πρόβλημα που άργησα να καταλάβω. 

_ «Μπορείς να μου εξηγήσεις τι ακριβώς έγινε και είναι όλα κατεστραμμένα;», ρώτησα τελικά.
_ «Α, απλά, οι μητέρες μας μάς παρακάλεσαν να βγούμε έξω να παίξουμε και να μην είμαστε μπροστά από έναν 

υπολογιστή», είπε. «Εμείς πήραμε πραγματικά όπλα και βγήκαμε έξω, αλλά δεν ήταν ωραίο το παιχνίδι. Πονούσε πολύ, 
δεν μπορείς να σώσεις τους φίλους σου και...», έκανε μία παύση, «πεθαίνουν πραγματικά και δεν μπορείς να αλλάξεις 
πίστα μένεις πάντα στην ίδια!», κατέληξε, καθώς ένα δάκρυ κύλησε στο πρόσωπό του.

Τότε απλά άνοιξα τα μάτια μου και αυτή η εικόνα εξαφανίστηκε, μιας και όλα ήταν μέρος της φαντασίας μου. 
Σκέφτηκα καλά τα γεγονότα που φαντάστηκα. Μπορεί να μη συνέβησαν ποτέ πραγματικά, αλλά είχαν μια δόση από 
αυτήν την κατάσταση που ζούμε. Ήταν βασισμένα στην πραγματικότητα. 

Ο πόλεμος είναι μια απαίσια κατάσταση, συμπέρανα. Όλοι υποφέρουν κατά τη διάρκεια ενός πολέμου. Γιατί να είναι, 
λοιπόν, παιχνίδι; Αφού δεν θα το χαρακτήριζε κανείς διασκεδαστικό, αν ήταν πραγματική κατάσταση… Και τα 
παιχνίδια πρέπει να είναι διασκεδαστικά, έτσι δεν είναι; 



Η αγκαλιά της μητέρας
της Στέλλας Τσαβλή* (Α4 Λυκείου)

Ήταν ένα κρύο σαββατιάτικο πρωινό του χειμώνα. Χαράματα. Πετάχτηκα από το κρεβάτι μου. Ακούγονταν φωνές και 
κλάματα από το σαλόνι. Όταν έφτασα, ήταν αργά. Ο πατέρας είχε ήδη φύγει για τον πόλεμο. Η μάνα μου δεν ήθελε να 
τον αποχαιρετήσω! Θα μου έλεγε άραγε ποτέ πού πήγαινε ο μπαμπάς, αν δεν είχα ξυπνήσει τόσο νωρίς; Είχα κρυφτεί 
διπλά από τη μεγάλη καφέ βιβλιοθήκη του χολ. Πάντα εκεί κρυβόμουν. Είχε ένα άνοιγμα ο τοίχος κι έτσι ήταν η 
καλύτερη κρυψώνα για να κατασκοπεύεις τι κάνουν και τι λένε οι μεγάλοι στο σαλόνι. Μόλις κατάλαβα ότι η μαμά μου 
ερχόταν προς την κρυψώνα μου, έτρεξα στο δωμάτιό μου, να μην με καταλάβει. Μετά από λίγη ώρα η μαμά μου μπήκε 
στο δωμάτιο. Τα μάτια της ήταν σαν να έκλαιγαν ώρες ατέλειωτες. Όταν κατάλαβε ότι τους άκουσα, φοβήθηκε και 
ταράχτηκε. Το σχέδιο της είχε καταστραφεί. Αναγκάστηκε να μου πει για πού έφευγε ο μπαμπάς, καθώς δεν κρατήθηκα 
και, μόλις μπήκε μέσα, τη βομβάρδισα με ερωτήσεις. Αφού μου τα είπε όλα πολύ γρήγορα, μου εξήγησε πως νόμιζε ότι 
έχουμε λίγες μέρες ακόμα, αλλά τώρα χρόνος δεν υπήρχε. 

Μάζεψα ό,τι προλάβαινα σε ένα μικρό σακ βουαγιάζ, βγήκαμε από το σπίτι και τρέξαμε προς το λιμάνι. Δεν 
καταλάβαινα τι γινόταν… Ακούγονταν θόρυβοι από παντού και γύρω στις τριάντα από τις σαράντα βάρκες που 
υπήρχαν στην αποβάθρα ήταν ήδη γεμάτες! Φόβος και άγχος άρχισαν να με κυριεύουν. Θα μας περίμενε σίγουρα 
μεγάλο ταξίδι, μα σε φουσκωτές βάρκες… Αυτό κι αν ήταν επικίνδυνο! Δίστασα να ρωτήσω τη μαμά μου, παρόλο που 
εκείνη τη στιγμή εκατομμύρια ερωτήσεις διαπερνούσαν το μικρό μου μυαλό. Τρέξαμε γρήγορα και μπήκαμε σε μια 
βάρκα. Ένας κύριος με μπλε στολή μάς ενημέρωσε πως το ταξίδι θα είναι μακρύ και δύσκολο και πως υπήρχε 
περίπτωση να μην τα καταφέρουμε. Έδωσε στη μάνα μου δυο σωσίβια και ένα χαρτάκι που δε μπορούσα να διαβάσω 
τι έγραφε, καθώς ήταν γραμμένο σε μια άλλη γλώσσα που δε γνώριζα. 

Σε μια στιγμή, στη διαδρομή μας προς το άγνωστο, η μάνα μου δεν ένιωσε καλά. Μου ζήτησε να με κρατήσει σφιχτά 
στην αγκαλιά της και εγώ υπάκουσα χωρίς να ξέρω τον λόγο της επιθυμίας της. Μετά από 
λίγο άκουσα έναν κύριο, που όλοι μέσα στη βάρκα έλεγαν πως ήταν γιατρός, να λέει πως 
η μάνα είχε ταλαιπωρηθεί πολύ από το κρύο και μπορεί να είχε πνευμονία και να 
μην τα καταφέρει μέχρι το τέλος. Τότε κατάλαβα... Μετά από λίγες ώρες 
η μαμά μου δεν άντεξε και, καθώς με κρατούσε στην αγκαλιά της, μου 
είπε πως δεν της απομένει πολύς χρόνος. Η μαμά μού υποσχέθηκε 
πως πάντα θα είναι μαζί μου να με στηρίζει και έφυγε μακριά για 
πάντα. Είχα μάθει πια τι είναι ο θάνατος. Ήμουν μόλις οχτώ 
χρονών και μετά τον πόλεμο και τις βόμβες μάθαινα και τον 
θάνατο από πρώτο χέρι. Άρχισα να κλαίω με αναφιλητά. Ο 
κύριος με τη μπλε στολή την πήρε μακριά μου και τότε όλα 
σκοτείνιασαν. Μάλλον λιποθύμησα, δεν ξέρω... Το μόνο που 
ακόμη θυμάμαι –και πιστεύω πως θα θυμάμαι για πάντα– 
είναι η αγκαλιά της μαμάς μου, πριν φύγει. Αυτή η ζεστή 
και σφιχτή αγκαλιά που πάντα θα μου δίνει δύναμη για τη 
ζωή.

* Το κείμενο της Στέλλας Τσαβλή 
γράφτηκε την άνοιξη του 2019, 
όταν η Στέλλα ήταν ακόμη 
μαθήτρια του Γυμνασίου. Η 
Στέλλα μάς το έστειλε για 
δημοσίευση, όταν έμαθε, τον 
Οκτώβριο του 2019, από τις 
ειδήσεις για την εισβολή των 
τουρκικών στρατευμάτων στη 
βόρεια Συρία και την εκδίωξη των 
Κούρδων από τα εδάφη που με 
τόσο αγώνα και τόσο αίμα είχαν 
ανακτήσει από τους τζιχαντιστές 
του ΙSIS.



“The Maze Runner” book series
by Elizabeth Zacharopoulou (Β1)

The book series I am going to present to you is called “The Maze Runner” by James Dashner. This five-book series is 
a science-fiction, post-apocalyptic drama masterpiece. It was extremely successful as the first three books have become 
famous motion pictures while the last two books are prequels. Needless to say, I adore them! 

James Smith Dashner is the author of “The Maze Runner” series that were for 100 weeks on the 1# New York Times 
Best Seller List in 2014. He was born on November 26, 1972 in Austell, Georgia, being one of six children in the family. 
At the age of 10 he would type on his parents' typewriter. In 2008 he won the Whitney Award and the Best Youth Fic-
tion for his book series “The 13th Reality”. In 2011 he won the ALA Best Fiction for Young Adults for “The Maze 
Runner”. Finally, in 2012 he was awarded with the Young Reader's Choice Award for “The Maze Runner” as well.

One of the reasons this book series is so amazing, is the topic it deals with. It takes place in distant future, around 
2250, when the world has suffered terrible solar flares which scorched half of the earth. Additionally, a dreadful disease 
called “the flare” infected 90% of the remaining population and caused people to gradually go crazy, become violent 
even cannibalistic in some cases and eventually die. And when all hope was lost, one generation became immune. So, 
all those who survived from the governments became united and formed an organization called the W.I.C.K.E.D. which 
was willing to do anything to find a cure for the grave issue. However, after twelve years of experimenting and killing 
immunes, an ideological group was formed called the “Right Arm”. This group believed that the W.I.C.K.E.D should 
be terminated so that the numbers of the immunes don’t decrease anymore and that they should continue to live and 
let the other people die in order to preserve the human race.

Thomas, the main character, is one of those who the W.I.C.K.E.D. tormented, hurt (physically and emotionally), shot, 
memory wiped, mind controlled and almost killed several times. So, he and his friend do everything in their power to 
escape from the W.I.C.K.E.D.

People (me included) love these books so much that form entire communities, fun merchandise and web sites. I 100% 
suggest you should read these books. 

James Dasher, “The Maze Runner”, p. 490, Delacorte Press, 2009
James Dasher, “The Scorch Trials”, p. 361, Delacorte Press, 2010
James Dasher, “The Death Cure”, p. 325, Delacorte Press, 2011
James Dasher, “The Kill Order”, p. 384, Delacorte Press, 2012
James Dasher, “The Fever Code”, p. 347, Delacorte Press, 2016
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