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Νεογράφηµα: κύκλος δεύτερος
του Αλέξη  Αλεξίου

Τον Νοέµβριο του 2014 µία οµάδα µαθητών και καθηγητών του Αρσακείου Γυµνασίου Θεσσαλονίκης 
ξεκίνησε το σχεδιασµό της εφηµερίδας που διαβάζετε. Δούλεψε, εµπνεύστηκε, ονειρεύτηκε για τους 
επόµενους επτά µήνες από κοινού και εξέδωσε τα τέσσερα πρώτα –ψηφιακά και έντυπα– τεύχη. Το 
«Νεογράφηµα» µάς έδωσε ευκαιρίες να δοκιµάσουµε τον λόγο µας, την κρίση µας, τη φαντασία και τη 
συνεργασία µας. Η επιτυχία αυτής της δοκιµής φαίνεται, νοµίζω, όχι µόνο από τους περσινούς µαθητές 
της Α΄ και της Β΄ Γυµνασίου που συνεχίζουν φέτος τη συµβολή τους στην εφηµερίδα, ένα χρόνο 
µεγαλύτεροι, α�ά και από τους µαθητές της περσινής Γ΄ Γυµνασίου που προχώρησαν στο Αρσάκειο 
Λύκειο και αµέσως δηµιούργησαν το ψηφιακό περιοδικό «Απο-τύπωµα», στο οποίο ευχόµαστε λαµπρή 
επιτυχία.   
  Οι ίδιες αρχές που καθόρισαν τη φυσιογνωµία της εφηµερίδας µας, εφαρµόζονται και στη φετινή 
χρονιά. Κείµενα από µαθητές για µαθητές, κείµενα για τη ζωή, την καθηµερινότητα και τα ενδιαφέροντά 
τους. Κείµενα που δεν αρκούνται στην περιγραφή και την καταγραφή, α�ά φιλοδοξούν να πάνε ένα 
βήµα παραπέρα: να ανοίξουν πανιά στη θάλασσα της γνώµης και της κριτικής. Κείµενα που, εκτός από 
τη σκέψη, νοιάζονται –χάρη στην καίρια εικαστική συµβολή του Θοδωρή Σπανού– και για το βλέµµα του 
αναγνώστη και την αισθητική του κα�ιέργεια. 
  Πιάνουµε, λοιπόν, και πάλι το νήµα από εκεί που το αφήσαµε τον προηγούµενο Ιούνιο· για µια νέα 
πορεία απόλαυσης της γραφής και της δηµόσιας  περιπέτειάς της· για µια πορεία κυκλωτική, που 
αναζητά τη χαρά της συνάντησης.  
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1. «Ανοιχτό σχολείο- Ζωντανό Σχολείο!» 

Την Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2015 ανοίξαµε το Σχολείο για ένα 
δίωρο (12:00 – 14:00) σε µαθητές, γονείς, απόφοιτους και φίλους 
µε δραστηριότητες κα�ιτεχνικές, αθλητικές α�ά και 
γενικότερης πνευµατικής κα�ιέργειας. Οι δραστηριότητες που 
έλαβαν χώρα ήταν:

«Πρόβα χορωδίας για τη Συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής» µε 
υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Αναστασία Γκίνη 

«Ρητορικά παιχνίδια για µικρούς και µεγάλους» µε τον κ. 
Αλέξανδρο Αλεξίου 

«Ενηµέρωση και συζήτηση για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο και 
τη χρήση των κοινωνικών δικτύων»  από τον κ.  Εµµανουήλ 
Γεωργάκα 

«Παιχνίδια Σκάκι» που οργάνωσε ο κ.  Βασίλειος Τεµπερεκίδης 
«Αθλητικοί αγώνες» που διεξήγαγαν οι κκ. Ιωάννης 

Τσιτσιλιάνος και Νικόλαος Γκριµπίζης.

Ζωντανό Σχολ�ο!
22/11/2015Κυριακή

ανοίγ�με το Σχολ�ο για ένα δίωρο 12:00 – 14:00
σε μαθητές, γον�ς, απόφοιτ�ς � φίλ�ς Μπορ�τε να παρακολ�θήσετε ή να συμμετάσχετε 

σε όποια από τις παρακάτω δραστηριότητες θέλετε:

«Πρόβα χορωδίας για τη Συναυλία στο Μέγαρο Μ�σικής» 
στο αμφιθέατρο Γυμνασί�. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αναστασία Γκίνη

«Ρητορικά παιχνίδια για μικρ�ς � μεγάλ�ς» στην αίθ�σα Α1. 
Υπεύθυνος καθηγητής: Αλέξανδρος Αλεξί�

«Αγώνες» στα ανοιχτά γήπεδα 5x5 � στο κλ�στό γυμναστήριο. 
Υπεύθυνοι καθηγητές:  Ιωάννης Τσιτσιλιάνος � Νικόλαος Γκριμπίζης

Ανοικτό Σχολ�ο

«Ενημέρωση � συζήτηση για την ασφάλ�α στο Διαδίκτυο � τη χρήση 
των κοινωνικών Δικτύων» στην αίθ�σα Α2. Υπεύθυνος καθηγητής: Εμμαν�ήλ Γεωργάκας

«Παιχνίδια Σκάκι» στο φ�αγιέ τ� Γυμνασί�. 
Υπεύθυνος καθηγητής: Βασίλ�ος Τεμπερεκίδης



2. Διαγωνισµός Φωτογραφίας: «Εικόνες φθινοπώρου στο Σχολείο µας».

Στο πλαίσιο της «Εβδοµάδας Περιβα�οντικής Εκπαίδευσης», πραγµατοποιείται δράση για την 
ευαισθητοποίηση των µαθητών σε ζητήµατα που σχετίζονται µε το περιβά�ον α�ά και την α�αγή στάσης 
και συµπεριφοράς τους προς αυτό. Έτσι διεξάγεται Διαγωνισµός Φωτογραφίας µε θέµα «Εικόνες 
φθινοπώρου στο Σχολείο µας».  

Ο διαγωνισµός διαρκεί από τις 16 ως τις 30 Νοεµβρίου. Τα παιδιά θα φέρουν τη φωτογραφική τους 
µηχανή, για να φωτογραφήσουν το θέµα που έχουν επιλέξει. 

Τις φωτογραφίες θα µπορούν να δουν και να θαυµάσουν όλοι σε έκθεση φωτογραφίας που θα στηθεί στις 
αρχές Δεκεµβρίου στον χώρο του Σχολείου. 

Οι τρεις καλύτερες φωτογραφίες, που θα επιλεγούν από επιτροπή καθηγητών, θα βραβευθούν µε τα εξής 
έπαθλα:

1ο Βραβείο: «The photo book», 
2ο Βραβείο: 1 εισιτήριο για το Μέγαρο Μουσικής, 
3ο Βραβείο: «Leonardo da Vinci-εφευρέτης και επιστήµονας». 
 Οι τρεις αυτές φωτογραφίες θα εκτυπωθούν σε διαστάσεις 70 x 50 και θα αναρτηθούν σε εµφανές σηµείο 

για να κοσµούν το Σχολείο µας.

3. Συµµετοχή του Μουσικού Συνόλου Αρσακείου Γυµνασίου–Λυκείου και 
Αποφοίτων στο 7ο Πανε�ήνιο Μουσικό Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε.

Μεγάλη τιµή για τα Σχολεία µας αποτελεί η συµµετοχή του Μουσικού Συνόλου Αρσακείου Γυµνασίου–Λυκείου 
& Αποφοίτων Θεσσαλονίκης στο 7ο Συνέδριο της Ε�ηνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.), που  
πραγµατοποιείται από τις 27 έως και τις 29 Νοεµβρίου 2015 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Το Συνέδριο 
της Ε.Ε.Μ.Ε. µε θέµα «Μουσικός Γραµµατισµός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής 
Διδασκαλίας-Μάθησης» συνδιοργανώνεται από τον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και 
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της χώρας. Κάθε συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. αποτελεί σηµαντικό πολιτισµικό και 
επιστηµονικό γεγονός για την πόλη που το φιλοξενεί, καθώς συσπειρώνει εκατοντάδες µέλη της ακαδηµαϊκής 
κοινότητας από τον χώρο της µουσικής εκπαίδευσης και πολυάριθµα µέλη κα�ιτεχνικών σχηµάτων από 
διάφορες περιοχές της Ε�άδας.

 Το Μουσικό Σύνολο των Σχολείων µας  εµφανίζεται στην αίθουσα «Αιµίλιος Ριάδης» του Μεγάρου Μουσικής 
Θεσσαλονίκης το Σάββατο 28 Νοεµβρίου 2015, στις 15.30, στο πλαίσιο του κα�ιτεχνικού προγράµµατος του 
Συνεδρίου. Την ευθύνη της διδασκαλίας και της διεύθυνσης του Μουσικού Συνόλου έχει η καθηγήτρια 
Μουσικής Αναστασία Γκίνη, ενώ τον συντονισµό των εγχόρδων έχει ο καθηγητής Χηµείας Βασίλειος Μυλωνάς.

Γιατί θα βρεθούµε µαθητές, απόφοιτοι και καθηγητές, γονείς και φίλοι την Κυριακή  13 Δεκεµβρίου, το 
απόγευµα, στο Αρσάκειο Γυµνάσιο και Λύκειο; Τι θα δούµε, τι θα ακούσουµε και πώς θα διασκεδάσουµε όλοι 
µαζί; Πώς θα υποδεχθούµε το χριστουγεννιάτικο πνεύµα στα Σχολεία µας;  Σε λίγες µέρες περισσότερα… 
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Επιµέλεια παρουσίασης:
Αφροδίτη Καράταγλη (Γ1) 
και Ελεάννα Παπαθανασίου (Γ2)

Ο θεσµός του « Ήρωα του Μήνα» που ξεκίνησε τον Νοέµβρη του 2014, γνώρισε µεγάλη αποδοχή από τους 
µαθητές του Αρσακείου Γυµνασίου Θεσσαλονίκης. Έτσι οι µαθητικές κοινότητες του Σχολείου µας, µε την 
καθοδήγηση των συµβούλων καθηγητών τους και τον συντονισµό του κ. Αλέξη Αλεξίου, συνέχισαν και για τη 
φετινή χρονιά τον θεσµό αυτό που αποσκοπεί στην πνευµατική ωρίµανση των µαθητών µας. Καθώς θέτει τους 
µαθητές στην πρόκληση της επιλογής προσώπων ή θεσµών που λειτουργούν παραδειγµατικά, την ίδια στιγµή 
εµπνέει και φωτίζει σύγχρονες όψεις και εκδοχές του ηρωισµού. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Θέατρο των 
Αρσακείων Σχολείων την Πέµπτη 12 Νοεµβρίου. 

Το τµήµα Α1 παρουσίασε τον παπα-Στρατή Δήµου. Ο παπά-Στρατής ήταν ιερέας στη Λέσβο. Ίδρυσε τη Μη 
Κυβερνητική Οργάνωση «Αγκαλιά». Είχε δηµιουργήσει στην Κα�ονή ένα καταφύγιο για τους πρόσφυγες που 
έφταναν στο νησί, προσφέροντάς τους ανακούφιση. Οι Σύριοι πρόσφυγες τον αποκαλούσαν «µπαµπα-Νούρ», 
δηλαδή Πατέρα από Φως. Πέθανε από χρόνια αναπνευστική ασθένεια στις 3 Σεπτεµβρίου 2015. 

Το τµήµα Α2 επέλεξε την Ε�ηνική Φιλοζωική Εταιρεία, η οποία συµπληρώνει φέτος σαράντα χρόνια ύπαρξης 
και δράσης. Εστιάζει τις παρεµβάσεις της στα αδέσποτα ζώα, α�ά και σε όλα όσα κινδυνεύουν ή είναι 
κακοποιηµένα και έκθετα. Με την ενεργητική της παρουσία έχει σώσει χιλιάδες µικρούς µας φίλους, α�ά και 
έχει ευαισθητοποιήσει και εκπαιδεύσει πο�ούς, νέους κυρίως, συµπολίτες µας στην προστασία των ζώων. 

A1

A2
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Οι µαθητές του Β1 επέλεξαν τη Ντέµπορα ντε Μόουρα, την πρώτη δασκάλα µε  σύνδροµο Down. Η Ντέµπορα 
προέρχεται από µία οικογένεια που δεν είχε εµπειρία στο πρόβληµα του συνδρόµου, την βοήθησε, όµως, µε 
πρώτο τον νουνό της, και τη στήριξε στις επιλογές της. Η Ντέµπορα έγινε µία πετυχηµένη και αξιαγάπητη 
δασκάλα και απέκτησε πλήρη κοινωνική και προσωπική ζωή. 

Τους γονείς διάλεξαν να παρουσιάσουν οι µαθήτριες του  Β2. Στα µάτια ενός µικρού παιδιού, οι γονείς του 
φαντάζουν σαν super ήρωες. Είναι τα πρότυπά του και αυτοί είναι οι πραγµατικοί, οι αληθινοί ήρωες στη ζωή 
του. Όπως κάθε super ήρωας, έτσι και οι γονείς έχουν τις υπερδυνάµεις τους: την υποµονή, την κατανόηση, την 
αγάπη, τη στοργή, την τρυφερότητα, τη φροντίδα, την ανοχή και την αυτοθυσία. Στόχο τους έχουν να 
δηµιουργήσουν το κατά�ηλο περιβά�ον για την ανατροφή των παιδιών τους και να εµφυσήσουν σε αυτά 
ηθικές αξίες και αρχές. 

Β1

Β2

06



Το Γ1 προέβαλε τη δράση του Διονύση Αρβανιτάκη, φούρναρη από την Κω, ο οποίος µοίραζε ψωµί και ά�α 
αρτοσκευάσµατα τού φούρνου του στους πρόσφυγες που συνέρρεαν στο νησί του. Είναι ο άνθρωπος στον οποίο 
αναφέρθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέγοντας, 
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του για το προσφυγικό, ότι η Ευρώπη που θέλει να ζει είναι αυτή του φούρναρη 
στην Κω. «Αυτός ο άνθρωπος είναι Ευρώπη», είχε πει χαρακτηριστικά ο Γιούνκερ.  

Το Γ2 έστρεψε την προσοχή του στον εικοσάχρονο Ζυλιέν, πρόσφυγα από την Αφρική, που έφτασε στην Ε�άδα 
το 2011. Ο Ζυλιέν, που κρατά µυστικό το επίθετό του και τη χώρα προέλευσής του, συµµετείχε στις πανε�αδικές 
εξετάσεις τού 2015 και εισήχθη πρώτος στο ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πειραιά µε 18.500 µόρια.  Ο Ζυλιέν, 
πιστός χριστιανός, έχασε όλη του την οικογένεια στην Αφρική και βρέθηκε µαζί µε ά�ους πρόσφυγες στον Έβρο, 
χωρίς να ξέρει ούτε µια λέξη ε�ηνικά. Στα τέσσερα χρόνια που φοίτησε στο ΕΠΑ.Λ. Κόνιτσας έµαθε τέλεια την 
ε�ηνική γλώσσα και αφοσιώθηκε στις σπουδές του παρά τις τεράστιες αντιξοότητες. Θα σπουδάσει 
φιλοξενούµενος στο οικοτροφείο της Αρχιεπισκοπής. Ο Ζυλιέν επελέγη µετά από ψηφοφορία των µαθητών του 
Αρσακείου Γυµνασίου ως ο Ήρωας του Μήνα Νοεµβρίου. 

Γ2

Γ1
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Επιµέλεια παρουσίασης
της Αναστασίας Κασακόγια (Α1) 
και της Βασιλικής Κολτσάκη (Α1)

Την Πέµπτη 12 Νοεµβρίου η Αναστασία Κασακόγια και η Βασιλική Κολτσάκη µάς παρουσίασαν στο θέατρο των 
Αρσακείων Σχολείων τον «Δηµιουργό του Μήνα»,  τον “εκρηκτικό” κινέζο εικαστικό Κάι Γκούο-Κιαγκ (Cai Guo-
Qiang). Ο Κάι Γκούο-Κιαγκ γεννήθηκε το 1957 στην Χουάν Τσου στην Κίνα. Ο πατέρας του ήταν κα�ιγράφος και 
παραδοσιακός ζωγράφος που εργαζόταν σε βιβλιοπωλείο. Έτσι, ο Γκούο-Κιαγκ γνώρισε από νωρίς τη δυτική 
λογοτεχνία καθώς και τις παραδοσιακές κινεζικές µορφές τέχνης.

Οι κα�ιτεχνικές δηµιουργίες του Γκούο-Κιαγκ περιλαµβάνουν πίνακες ζωγραφισµένους µε πυρίτιδα, 
εφήµερα γλυπτά και µνηµειακές κατασκευές. Όλα τα έργα του είναι πλούσια σε αναφορές στην ιστορία της 
Κίνας, την ταοϊστική κοσµολογία καθώς και τα τρέχοντα πολιτικά ζητήµατα. Από τη δεκαετία του ’80,  ασχολείται 
µε σχέδια που σχηµατίζονται ύστερα από ανάφλεξη εκρηκτικής σκόνης (πυρίτιδας) πάνω σε µεγάλα φύ�α 
χαρτιού. Τα έργα αυτά έχουν µια αύρα που θυµίζει τόσο τις έντονες απεικονίσεις του αφηρηµένου 
εξπρεσιονισµού όσο και τις πιο ήπιες επιφάνειες της κινεζικής παραδοσιακής ζωγραφικής. Η πυρίτιδα είναι 
επίσης στο επίκεντρο µιας σειράς περιβα�οντικών έργων που ξεκίνησε το 1989, τα οποία συνδυάζουν την 
παράδοση της Land Art µε εκείνη των κινεζικών πυροτεχνηµάτων. Στη διάρκεια παρουσίασης αυτών των έργων, 
ο Γκούο-Κιαγκ  ουσιαστικά σκηνοθετεί πυροτεχνικές χορογραφίες που σχηµατίζουν προσωρινά σχέδια στον 
ουρανό, οι οποίες λειτουργούν ως κοινωνική, εορταστική και συ�ογική εµπειρία.

Ο Γκούο-Κιαγκ  αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένας από τους σηµαντικότερους κα�ιτέχνες που έχει αναδείξει 
ποτέ η Κίνα. Στην Μπιενάλε της Βενετίας, το 1999, του απονεµήθηκε το Χρυσό Λιοντάρι για τη συ�ογή «Venice’s 
Rent Collection Courtyard», µια σειρά γλυπτών φτιαγµένα από άψητο πηλό, που απεικονίζουν είδωλα της 
Πολιτιστικής Επανάστασης. Τέλος, ο Γκούο-Κιαγκ  οργάνωσε την τελετή έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων του 
2008 στο Πεκίνο.
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Πρόσφυγες και Μετανάστες 
του Αλέξανδρου Παπαστεργίου (Γ2) 

Τους τελευταίους µήνες, ένα µόνιµο πρόβληµα της ανθρωπότητας χτύπησε ξανά την πόρτα της Ευρώπης και της 
πατρίδας µας. Οι Έ�ηνες έχουµε ζήσει αυτό το πρόβληµα πο�ές φορές. Με τους διωγµούς των συµπατριωτών 
µας το 1922 στη Μικρά Ασία και τη διφορούµενη στάση των εδώ Ε�ήνων, µε τους διωγµούς του 1955 στην 
Κωνσταντινούπολη, α�ά και πρόσφατα σχετικά, µε την εισβολή στην Κύπρο και τον ξεριζωµό των 
Ε�ηνοκυπρίων από το βόρειο τµήµα του νησιού. Αυτές είναι κάποιες από τις περιπτώσεις του προσφυγικού 
ζητήµατος, που βιώσαµε εµείς ως Έ�ηνες, τα τελευταία εκατό χρόνια. Περιπτώσεις που προκύπτουν, όταν 
άνθρωποι αναγκάζονται –υπό συνθήκες  βίας, σωµατικής ή ψυχολογικής– να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για 
πολιτικούς λόγους. 

Το έχουµε ζήσει όµως και ως µεταναστευτικό πρόβληµα. Όταν, δηλαδή, άνθρωποι αναγκάζονται να φύγουν 
από τα σπίτια τους, σε ά�η περιοχή της χώρας ή στο εξωτερικό, για οικονοµικούς λόγους. Να βρουν, δηλαδή, 
εργασία και σχετικά καλές αµοιβές. Πρόγονοί µας έχουν µεταναστεύσει γι’ αυτό το  λόγο από χωριά σε πόλεις 
α�ά και σε ά�ες χώρες, κοντινές (π.χ. Γερµανία) α�ά και µακρινές (π.χ. ΗΠΑ, Αυστραλία). Α�ά και στην 
Ε�άδα ήρθαν, σχετικά πρόσφατα, χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως από χώρες του λεγόµενου ανατολικού µπλοκ, για 
να βρουν δουλειά. Πρέπει λοιπόν να έχουµε κατά νου, ότι σε αυτές τις καταστάσεις µπορεί να βρεθούµε και 
εµείς, από τη µία ή την ά�η πλευρά· ότι είναι ά�η κατηγορία ο πρόσφυγας και ά�η ο µετανάστης. 

Τώρα, βέβαια, έχουµε να κάνουµε κυρίως µε πρόσφυγες για πολιτικούς λόγους, από τη Συρία. Η Ευρώπη, ο 
πολιτισµένος κόσµος, άρα και η χώρα µας, οφείλουν να τους αντιµετωπίσουν µε ανθρωπιστικούς όρους, µε 
σεβασµό στα δικαιώµατά τους, σύµφωνα µε τις  κατευθύνσεις  της Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους 
πρόσφυγες και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.

Η καταγραφή τους σε οργανωµένους χώρους υποδοχής, η αναλογική κατανοµή τους σε κάθε χώρα 
προορισµού και η καταπολέµηση των εµπόρων που πλουτίζουν από τη µεταφορά τους, είναι αναγκαίες και 
επιβεβληµένες. Απαιτείται, εποµένως, συντονισµός όλων των φορέων και των χωρών, ώστε τα φαινόµενα αυτά 
να περιοριστούν. Εξίσου απαραίτητο είναι να συνεργαστούν για την επάνοδο της δηµοκρατίας και της ειρήνης 
σε χώρες όπως η Συρία. Μέχρι να γίνει αυτό, πρέπει όλοι µας να ενδιαφερθούµε ώστε οι άνθρωποι που παίρνουν 
το δρόµο της προσφυγιάς να αντιµετωπίζονται µε συνθήκες πολιτισµού. 

Η Ε�άδα, πατρίδα της φιλοξενίας και της δηµοκρατίας, πρέπει να δείξει τον δρόµο...
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Μάιλς Σκλήρης: 
«η ζαχαροπλαστική µού 
θυµίζει πολύ το χηµικό εργαστήριο».

Στη στήλη µας «Παλαιογράφηµα» φιλοξενήσαµε την πρώτη µας χρονιά αποφοίτους των Αρσακείων 
Σχολείων Θεσσαλονίκης που διαπρέπουν στις τέχνες. Φέτος αρχίζουµε µε τον Μάιλς Σκλήρη, απόφοιτο του 
Γυµνασίου µας το 2002 και του Λυκείου το 2005, πτυχιούχο του τµήµατος Χηµείας, ο οποίος εδώ και λίγους 
µήνες έχει ανοίξει ένα πρωτότυπο και καλαίσθητο ζαχαροπλαστείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το 
Choureal. Το  Choureal έγινε αµέσως γνωστό και κέρδισε µε τα τερψιλαρύ�ιά του την πόλη µας, και ιδίως 
τη νεανική πελατεία της. Το Νεογράφηµα συνοµίλησε µε τον Μάιλς Σκλήρη.  

Νεογράφηµα: Είστε χηµικός. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε µε τη ζαχαροπλαστική τέχνη;
Μάιλς Σκλήρης: Η Χηµεία είναι η επιστήµη µου και µου αρέσει πολύ, τόσο στο θεωρητικό της κοµµάτι όσο και 
στο πειραµατικό-εργαστηριακό. Δυστυχώς όµως δεν υπάρχουν οι κατά�ηλες υποδοµές στη χώρα µας για τη 
σωστή αξιοποίηση των επιστηµόνων. Επίσης, στην εποχή που ζούµε, οι νέοι θα πρέπει να προσαρµοστούν και να 
πρωτοτυπήσουν. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, η ζαχαροπλαστική µού θυµίζει πολύ το χηµικό εργαστήριο! Τα 
πάντα πρέπει να γίνονται µε ακρίβεια, τάξη και σωστή υγιεινή. Στη ζαχαροπλαστική είδα µια ευκαιρία, για να 
µπορέσω να τολµήσω επιχειρηµατικά. Στην πορεία την αγάπησα, όπως τη Χηµεία.

Νεογράφηµα: Πώς εµπνευστήκατε την ονοµασία του ζαχαροπλαστείου σας; 
Μάιλς Σκλήρης: Το Choureal είναι ένα εξειδικευµένο ζαχαροπλαστείο στη ζύµη τού σου και στο προφιτερόλ. 
Συνεπώς, το όνοµα θα έπρεπε να είναι επίσης κάτι εξειδικευµένο α�ά ταυτόχρονα και κάτι οικείο. Στα γα�ικά 
pâte à choux είναι η ζύµη των σου και, επειδή τα σουδάκια µας είναι χειροποίητα και ψήνονται κάθε ώρα, 
προσθέσαµε και το «αληθινά», οπότε κάπως έτσι βγήκε το Choureal! Μας αρέσει λιγάκι και ο σουρεαλισµός, 
οπότε τον έναν τοίχο του µαγαζιού κοσµεί ο Salvador Dali.

Νεογράφηµα: Τι καινούργιο προσφέρει το ζαχαροπλαστείο σας;
Μάιλς Σκλήρης: Το ζαχαροπλαστείο µας προσφέρει αυτό που πιστεύω ότι είναι και το µέ�ον του χώρου της 
εστίασης: την αµεσότητα και την εξειδίκευση. Το προφιτερόλ µας σερβίρεται από την παραγωγή στην 
κατανάλωση, µε τις προσωπικές επιλογές του πελάτη, καθώς αυτό δηµιουργείται µπροστά του. Συνεπώς, ακόµη 
και ο πιο απαιτητικός πελάτης θα φτιάξει ένα προφιτερόλ ακριβώς όπως το θέλει!

Νεογράφηµα: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της επιτυχηµένης επιχειρηµατικότητας;
Μάιλς Σκλήρης: Το κυριότερο είναι να υπάρχει όρεξη για δουλειά και να παρέχει κανείς µόνο υψηλής ποιότητας 
προϊόντα ή υπηρεσίες. Ά�ωστε, η καλύτερη διαφήµιση γίνεται από έναν ικανοποιηµένο πελάτη, από στόµα σε 
στόµα. Επίσης, η επιχειρηµατικότητα θα πρέπει να είναι στο πλαίσιο του συναγωνισµού και όχι του αθέµιτου 
ανταγωνισµού. Τέλος, θα πρέπει και το κράτος να βοηθήσει περισσότερο τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
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Νεογράφηµα: Ποια είναι η κοινωνική προσφορά ενός επιτυχηµένου επιχειρηµατία;
Μάιλς Σκλήρης: Ένας σωστός επιχειρηµατίας πρέπει να προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες που όντως χρειάζονται 
και βοηθούν τους συνανθρώπους του. Στον δικό του κλάδο, ο επιχειρηµατίας συµβά�ει βελτιώνοντας την 
ποιότητα ζωής της κοινωνίας µέσω της καινοτοµίας και της προόδου. 

Νεογράφηµα: Θεωρείτε πως το ε�ηνικό σχολείο µπορεί να συµβάλει στη δηµιουργία επιτυχηµένων 
επιχειρηµατιών;
Μάιλς Σκλήρης: Τα ε�ηνικά σχολεία θα πρέπει να αποφορτίσουν τους µαθητές από την εκτενή ύλη θεωρητικού 
περιεχοµένου και να βρεθεί µια σωστή ισορροπία µεταξύ θεωρητικών και πρακτικών σπουδών. Ο µαθητής, 
αποφοιτώντας από το σχολείο, πρέπει να έχει ήδη µια γεύση από το πώς είναι στην πραγµατικότητα διάφορα 
επα�έλµατα, πώς λειτουργεί η κοινωνία και πώς πρέπει να συµπεριφέρεται µέσα σε αυτήν. Μόνο έτσι µπορεί να 
αντιληφθεί και το τι χρειάζεται η κοινωνία, ώστε να συµβάλει στη βελτίωσή της.

Νεογράφηµα: Φοιτήσατε στα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης. Νοµίζετε πως σας πρόσφεραν τα πνευµατικά και 
κοινωνικά εφόδια που χρειάζεστε για το επά�ελµά σας;
Μάιλς Σκλήρης: Η σταδιοδροµία µου στα Αρσάκεια Σχολεία ξεκίνησε από το Δηµοτικό και ολοκληρώθηκε µε την 
αποφοίτησή µου από το Λύκειο, οπότε ένα σηµαντικό κοµµάτι του εαυτού µου διαµορφώθηκε µέσα σε αυτό το 
περιβά�ον. Όλα αυτά τα χρόνια, το Αρσάκειο µού παρείχε σηµαντικά εφόδια –τόσο στον τοµέα της εκπαίδευσης 
και της επιστήµης, όσο και στην κοινωνική µου συµπεριφορά. Συνεπώς, το σύνολο της σχολικής µου πορείας 
έπαιξε σηµαντικό ρόλο στον τρόπο σκέψης και αντιµετώπισης των προκλήσεων της ζωής. Το Choureal είναι µια 
από αυτές. 
Νεογράφηµα: Σας ευχαριστούµε πολύ!
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Το Στρατόπεδο*
του Αλέξανδρου Παπαστεργίου (Γ2)

Λίγα χιλιόµετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, στο δρόµο προς Έδεσσα, υπήρχε ένα µεγάλο, περιφραγµένο µε ψηλά 
και αγκαθωτά σύρµατα, στρατόπεδο. Το στρατόπεδο αυτό διέφερε από τα ά�α. Εκτός από τη Μονάδα του 
Μηχανικού, που ήταν εγκατεστηµένη εκεί, είχε κι έναν ιδιαίτερο χώρο· γι’ αυτό και η περίφραξη. 
«Φιλοξενούσε» τις φυλακές του στρατού, στις οποίες κρατούνταν µε καλές συνθήκες, όσοι αρνούνταν για 
λόγους πεποίθησης να υπηρετήσουν στο στρατό. Υπεύθυνη για τη φύλαξή τους ήταν µία ολιγοµελής οµάδα που 
την αποτελούσε ένας λοχαγός, ως επικεφαλής, τρεις δόκιµοι αξιωµατικοί, ο γιατρός και έξι στρατιώτες, εκ των 
οποίων ο ένας µε την ιδιότητα του κοινωνιολόγου ή του ψυχολόγου. Η θέση αυτή, όµως, ήταν επί µήνες 
ακάλυπτη.

Οι φυλακές ήταν ένας ξεχωριστός χώρος εντός του στρατοπέδου, που είχε τους θαλάµους των περίπου 
διακοσίων κρατουµένων, τα µαγειρεία µε την τραπεζαρία, τον θάλαµο των στρατιωτών, το ιατρείο και το 
γραφείο των αξιωµατικών. Υπήρχε επίσης µια µεγάλη αυλή µε λίγο µαραζωµένα φυτά, µε δέντρα και µε ένα 
γήπεδο µπάσκετ. Φυσικά υπήρχε και το γνωστό Κ.Ψ.Μ..

Στη διασταύρωση, στο ύψος της πύλης του στρατοπέδου, στέκονταν σχεδόν κάθε µέρα ο Σαντάµ. Ο Σαντάµ 
ήταν ένας ταλαίπωρος ιρακινός, εξ ου και το όνοµα, γύρω στα τριάντα, µε όψη κουρασµένου µεσήλικα. 
Πουλούσε χαρτοµάντιλα τον χειµώνα, παγωµένα νερά και φραπέδες το καλοκαίρι και καθάριζε τζάµια 
αυτοκινήτων, όταν δεν έπρεπε να καθαρίζει τον εαυτό του από τα λασπόνερα, µε τα οποία τον πιτσίλιζαν 
επίτηδες ορισµένοι «µάγκες» βιαστικοί οδηγοί… 

Ο Σαντάµ ήταν κάτι σαν εξωτερικός φύλακας του στρατοπέδου. Έπιανε την κουβέντα µε τους φαντάρους της 
πύλης, όταν δεν περνούσαν αυτοκίνητα κι όταν δεν τον απόπαιρνε κάποιος από αυτούς. Οι περισσότεροι όµως 
τον καλοδέχονταν και µοιράζονταν µαζί του κανένα τσιγάρο ή λίγη από την τροφή τους. Ο Σαντάµ, διωγµένος 
από τον κανονικό Σαντάµ, είχε την οικογένειά του στην πατρίδα του, µε πο�ά παιδιά, που προσπαθούσε να 
βοηθήσει µε το «εισόδηµα» των φαναριών. Είχε σπουδάσει µηχανολόγος… 
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Ο λοχαγός, ο ξανθός και ο Ηλίας

Το καλοκαίρι του 1994 ήρθε στη Μονάδα καινούριος Λοχαγός-Διοικητής, µε καταγωγή από τον Έβρο και ένας 
νέος υπεράριθµος στρατιώτης µε ξανθά µα�ιά και ύφος «βαρύµαγκα», που µετατέθηκε εκεί για να είναι κοντά 
στο σπίτι του. Ο πατέρας του, γνωστός βιοµήχανος, είχε τον τρόπο του. Ο «ξανθός» πέρασε µε το κόκκινο σπορ 
αµάξι του την πύλη, αφού παραλίγο να πατήσει τον Σαντάµ και τους φαντάρους. Τους ζήτησε δε και τα ρέστα, 
γιατί είχαν τον «βρωµιάρη τον αράπη» κάτω από την ε�ηνική σηµαία και κάπνιζαν µαζί του. Τους απείλησε 
επίσης λέγοντας ότι θα τους στείλει στον Έβρο. Υπολόγισε όµως χωρίς τον Εβρίτη Λοχαγό, που άκουσε τη 
συζήτηση και τον τιµώρησε, µε το «καληµέρα», µε φυλακή. Φεύγοντας ο «ξανθός» από την πύλη, απείλησε τον 
Σαντάµ ότι θα τον σαπίσει στο ξύλο και ότι αυτός έφταιγε για όλα. Ο Σαντάµ έκανε µέρες να φανεί στη 
διασταύρωση…

Μαζί όµως µε τον καινούριο λοχαγό και τον «ξανθό» βαρύµαγκα, στη Μονάδα παρουσιάστηκε επιτέλους και 
ο κοινωνιολόγος-ψυχολόγος. Ήταν ο Ηλίας, ένα παιδί µε καταγωγή από µια κωµόπολη της Δυτικής 
Μακεδονίας, το Λέχοβο, που είχε µεγαλώσει στη Γερµανία µαζί µε τους µετανάστες γονείς του. Ο Ηλίας, ψηλός 
και γεροδεµένος, είχε σπουδάσει στο Πάντειο ως οµογενής και είχε κάνει µεταπτυχιακό στο Λεβερκούζεν, όπου 
ζούσαν ακόµη οι γονείς του. «Τον σταθµό», που λέει το γνωστό τραγούδι του Νταλάρα, τον ξέρει σαν την τσέπη 
του. 

Ήταν δύσκολες οι συνθήκες στη Γερµανία. Οι γονείς του δούλευαν εργάτες σε ένα εργοστάσιο, σαν αυτό που 
είχε ο πατέρας του «ξανθού». Ερχόταν στο Λέχοβο µόνο λίγες εβδοµάδες το καλοκαίρι για να δει τη γιαγιά του, 
τον παππού του και τα ξαδέλφια του και να ξεκουραστεί. Ήταν οι καλύτερες, οι µόνες καλές µέρες της χρονιάς. 
Στο σχολείο, στη Γερµανία, δεν περνούσε καλά. Όταν πήγε στο Γυµνάσιο, η γερµανική κυβέρνηση αποφάσισε να 
καταργηθούν τα Ε�ηνικά από τη διδακτέα ύλη. Οι έ�ηνες οµογενείς αντέδρασαν. Συγκρούστηκαν µε την 
αστυνοµία. Ο πατέρας του Ηλία τραυµατίστηκε και νοσηλεύτηκε. Όταν πήγε να επιστρέψει στη δουλειά του, 
έµαθε ότι απολύθηκε. Άρχισε να κάνει δουλειές του ποδαριού. Ένας έ�ηνας Σαντάµ στο Λεβερκούζεν. Η πρώτη 
µέρα που χαµογέλασε, ήταν όταν πέρασε ο Ηλίας στο Πάντειο.

[συνεχίζεται]
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* Το διήγηµα «Το Στρατόπεδο» του Αλέξανδρου Παπαστεργίου απέσπασε το δεύτερο βραβείο στον 8ο Διαγωνισµό Ποίησης και 
Διηγήµατος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, τον Μάιο του 2015 και δηµοσιεύεται σε δύο µέρη. Το δεύτερο µέρος θα δηµοσιευτεί στο 
επόµενο τεύχος.  



Ας γνωρίσουµε το Σέιχ Σου
της Παναγιώτας Νίκου (Γ2)

«Χίλια δέντρα», «Κέδρινος Λόφος», «Σέιχ Σου». Οι νότιες και νοτιοδυτικές πλαγιές του Χορτιάτη, οι πνεύµονες 
πρασίνου της πόλης µας, φέρουν πο�ά ονόµατα. Το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης καταλαµβάνει 
έκταση 30.000 στρέµµατα και βρίσκεται ανάµεσα σε Θεσσαλονίκη, Ασβεστοχώρι και Πανόραµα.
Το Σέιχ Σου αποτελεί όαση πρασίνου για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και είναι µια περιοχή µεγάλης 
περιβα�οντικής, οικολογικής, αισθητικής, κοινωνικής και πολιτισµικής αξίας. Προστατεύει την πόλη µας 
από τις πληµµύρες και τη διάβρωση, συντελεί στον καθαρισµό της ατµόσφαιρας δεσµεύοντας διοξείδιο του 
άνθρακα, απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία, αµβλύνει τις ακραίες θερµοκρασίες, διατηρεί και ενισχύει τη 
βιοποικιλότητα.  Αποτελεί τον αγαπηµένο προορισµό περιπατητών, δροµέων και ποδηλατών όλες τις εποχές 
του χρόνου. 

Η ονοµασία «Σέιχ Σου» σηµαίνει το νερό του Σεΐχη και προήλθε από τη βρύση που υπήρχε σε 
µουσουλµανικό νεκρικό µνηµείο, το ερείπιο του οποίου υπάρχει ακόµα στην τοποθεσία «Χίλια Δέντρα». Μέχρι 
τη δεκαετία του ’30, η συνεχής και ανεξέλεγκτη υλοτοµία, η υπερβόσκηση, η εκχέρσωση και πο�οί ά�οι 
παράγοντες οδήγησαν στην υποβάθµιση του δάσους. Εκείνα τα χρόνια άρχισε η αναβάθµιση του τότε 
οικοσυστήµατος. Η πυρκαγιά του 1997 κατέστρεψε σε δύο µέρες πάνω από το 50% της συνολικής έκτασης του 
Κέδρινου Λόφου. Σήµερα, οι προσπάθειες για την προστασία και την αναβάθµισή του συνεχίζονται, ενώ η όλη 
περιοχή αποτελεί δηµοφιλή προορισµό του Σαββατοκύριακου. Είναι ο κατεξοχήν οικογενειακός χώρος 
αναψυχής, ιδανικός για καθαρό αέρα, πικνίκ και θέα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ο συνορεύων 
ζωολογικός κήπος  αποτελεί από µόνος του αξιοθέατο.

Η τραχεία πεύκη (το κοινό πεύκο) είναι το δένδρο που συναντάµε στη µεγαλύτερη έκταση του δάσους. Δε 
λείπουν, όµως, και οι κουκουναριές, οι αργυρόχροες λεύκες, τα καβάκια, τα πλατάνια, τα κυπαρίσσια, οι 
πανταχού παρόντες αείθαλοι και τα κυπαρίσσια Αριζόνας. Στην πανίδα συναντάµε αλεπούδες, λαγούς, 
ελαιόµυες, σκίουρους, λαγόγυρους, σκαντζόχοιρους, ασβούς, νυφίτσες, κουνάβια, οχιές και σαπίτες. 
Πρόσφατα, µάλιστα, εµφανίστηκαν και µικρές αγέλες αγριόχοιρων. Η ορνιθοπανίδα είναι εντυπωσιακή: από 
γεράκια και µπούφους, µέχρι δρυοκολάπτες και καλοκαιρινούς τσαλαπετεινούς.  

Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς τα προβλήµατα σε αυτόν τον πολύτιµο πνεύµονα της πόλης µας έχουν 
αυξηθεί.  Παρατηρούµε ότι αυξάνονται διαρκώς τα απορρίµµατα στα µονοπάτια, οι ξύλινοι κάδοι που 
υπάρχουν είναι γεµάτοι και παραµένουν έτσι για πολύ καιρό, οι χώροι αναψυχής παρουσιάζουν εικόνα 
εγκατάλειψης µε σπασµένα ξύλινα παγκάκια, κιόσκια και γέφυρες,  υπάρχουν σκουπιδότοποι στα όρια του 
δάσους µε τον περιφερειακό δρόµο και έχουν δηµιουργηθεί σηµεία απόρριψης µπαζών. Όλα αυτά 
υποβαθµίζουν την περιοχή και προκαλούν προβλήµατα στη χλωρίδα και την πανίδα.

Μήπως είναι καιρός να ενδιαφερθούµε όλοι για αυτόν τον πανέµορφο και τόσο κοντινό µας προορισµό; 
Όλοι, µικροί-µεγάλοι, ειδικοί και µη, αρµόδιοι φορείς και απλοί ιδιώτες πρέπει να ευαισθητοποιηθούµε και 
εθελοντικά να προσφέρουµε τη βοήθειά µας. Το Σέιχ Σου περιµένει και αξίζει το ενδιαφέρον µας.
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Ρόµπερτ «Μπόµπι» Φίσερ: µια σκακιστική διάνοια
των Κώστα Καραθάνου (Α1) και Σωκράτη Ναζλίδη (Β2)

Α
θλ

ητ
ικ

ές
 

εμ
πν

εύ
σε

ις

Ο Ρόµπερτ “Μπόµπι” Φίσερ,  ένας από τους σπουδαιότερους σκακιστές του 20ου αιώνα, γεννήθηκε στις Η.Π.Α. 
στις 9 Μαρτίου 1943 και πέθανε εξήντα πέντε χρόνια αργότερα, στις 17 Ιανουαρίου του 2008. Είναι ο µοναδικός 
αµερικανός που έχει κατακτήσει το παγκόσµιο πρωτάθληµα στο σκάκι. 

Ο Φίσερ ήδη από τα δεκατρία του χρόνια έδειξε το µοναδικό του ταλέντο. Στα δεκαπέντε του αναδείχθηκε σε 
γκρανµέτρ. Τα είκοσί του χρόνια τον βρίσκουν πρωταθλητή των Η.Π.Α. µε απόλυτο ρεκόρ νικών. Παρά�ηλα 
παρουσιάστηκε ως διεκδικητής του παγκοσµίου πρωταθλήµατος, ο νεότερος στην ιστορία. Αυτό επιτυγχάνεται 
την 1η Σεπτεµβρίου του 1972, όταν νίκησε τον Μπόρις Σπάσκι της Ε.Σ.Σ.Δ. και του αφαίρεσε τον παγκόσµιο τίτλο 
που ως τότε κατείχε ο σοβιετικός σκακιστής. Ο αγώνας διεξήχθη στο Ρέικιαβικ, και αµέσως παρουσιάστηκε ως 
µια ειρηνική σύγκρουση των αντιπάλων του Ψυχρού Πολέµου. Δεν υπάρχει, ακόµη και στις µέρες µας, 
διασηµότερη σκακιστική αναµέτρηση.

Διατήρησε τον παγκόσµιο τίτλο µέχρι τις 3 Απριλίου του 1975. Τότε ήρθε σε ρήξη µε την παγκόσµια 
οµοσπονδία. Ο λόγος ήταν η απόρριψη από την τελευταία  των καινοτοµιών, που ο Φίσερ εισηγήθηκε εν όψει 
της αναµέτρησής του µε τον Ανατόλι Καρπόβ. Η απόρριψη των προτάσεών του προκάλεσε την άρνησή του να 
αντιµετωπίσει το σοβιετικό αντίπαλο και την απώλεια του παγκόσµιου τίτλου του.

Του άρεζε να προκαλεί µε τις επιλογές και τις θέσεις του. Παρ’ όλα αυτά, γνώρισε την αποδοχή από τους 
αντιπάλους του. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Γκάρι Κασπάροβ (ρώσου πρωταθλητή): «Το χάσµα µεταξύ 
του Φίσερ και των συγχρόνων του ήταν το µεγαλύτερο στην ιστορία.»   

Κλείνοντας, µπορούµε να πούµε πως ο Μπόµπι Φίσερ θα µπορούσε να θεωρηθεί µία από τις µεγαλύτερες 
σκακιστικές ιδιοφυίες. Έχει ήδη κατακτήσει τη θέση που του αναλογεί ανάµεσα στους µεγαλύτερους σκακιστές 
της ιστορίας.  
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Στέφεν Κάρυ: ο κορυφαίος καλαθοσφαιριστής στην υφήλιο
του Νάκη Περάκη (Γ2)

Το ΝΒΑ (α�λικό αρκτικόλεξο της  National Basketball Association) είναι το πρωτάθληµα καλαθοσφαίρισης των 
Η.Π.Α. και αρχίζει κάθε χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Σε αυτό λαµβάνουν µέρος συνολικά 30 οµάδες. Πρωταθλητές 
της σεζόν 2014-2015 αναδείχτηκαν οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (Golden State Warriors) µε πρωταγωνιστή τον 
Στέφεν Κάρυ. 

Ο Στέφεν Κάρυ είναι επα�ελµατίας αµερικάνος µπασκετµπολίστας και ηγέτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. 
Γεννήθηκε στο Άκρoν του Οχάιο στις 14 Μαρτίου του 1988 (27 ετών σήµερα)  και  θεωρείται ως ένας από τους 
καλύτερους γκαρντ της δεκαετίας, µε χαρακτηριστική δεξιοτεχνία στον χειρισµό της µπάλας. Οι επιδόσεις του στο 
σουτ, ιδιαίτερα από το τρίποντο, έχουν κάνει πο�ούς να τον θεωρούν ως τον κορυφαίο σουτέρ στην ιστορία του 
NBA. Είναι κάτοχος του ρεκόρ περισσότερων εύστοχων τριπόντων σε µια σεζόν, µε 286 κατά την αγωνιστική 
περίοδο 2014-15, σπάζοντας το δικό του ρεκόρ µε 272 τρίποντα κατά τη σεζόν 2012-13. 

Επιπλέον, ο Curry αγωνίστηκε στο κολέγιο Ντέιβιτσον (Davidson College), ως φοιτητής. Ήθελε να αγωνιστεί 
στο κολέγιο Βιρτζίνια Τεκ (Virginia Tech College) όµως, εξαιτίας του ύψους του τότε (1,82m), δεν δέχθηκε 
προσφορά κάποιας υποτροφίας. 

Είναι παντρεµένος µε την Ayesha Curry και έχει δυο παιδιά.  Ο Κάρυ ανακηρύχθηκε MVP (Most Valuable 
Player, πολυτιµότερος παίκτης) της σεζόν 2014-2015 στο NBA και κέρδισε τον διαγωνισµό τρίποντων στο φετινό 
παιχνίδι επιδείξεως All Star Game. Πέρα από τις αθλητικές του ικανότητες ο Kάρυ διακρίνεται για το ήθος και τον 
ήπιο χαρακτήρα του, που τον καθιστούν παράδειγµα για τους συναθλητές  του και τους φιλάθλους τού µπάσκετ σε 
όλο τον κόσµο. 
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Κώστας Παπανικολάου: Ο «Greek Rocket» του ΝΒΑ στα 
Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης

των Δήµου Μυλωνά, Νίκου Σαρρή, Ά�ελου Ταχτατζή, Χρήστου Τούλιου, 
Κώστα Τραγιαννίδη και Νίκου Τσενικίδη (µαθητών του Β2) 

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 επισκέφτηκε τα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης ο διεθνής 
καλαθοσφαιριστής Κώστας Παπανικολάου, επα�ελµατίας αθλητής των Ντένβερ Νά�ετς του αµερικανικού 
επα�ελµατικού πρωταθλήµατος ΝΒΑ. Ο Κώστας Παπανικολάου, 25 ετών σήµερα, ξεκίνησε το άθληµα στα 
Γρεβενά και συνέχισε στον Άρη Θεσσαλονίκης (2008-2009), τον Ολυµπιακό Πειραιά (2009-2013) και τη 
Μπαρτσελόνα (2013-14). Μεταπήδησε στο ΝΒΑ για να αγωνιστεί στους Χιούστον Ρόκετς (2014-2015) και, από 
φέτος, στους Ντένβερ Νά�ετς. Έχει αγωνιστεί σε όλες τις εθνικές οµάδες της Ε�άδας µε τις οποίες κατέκτησε 
το χρυσό µετά�ιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Νέων (2009) και Εφήβων (2008), καθώς και το αργυρό µετά�ιο 
στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Νέων (2009) και στα Ευρωπαϊκό Πρωταθλήµατα Εφήβων (2007) και Νέων (2010). 
Έχει 84 συµµετοχές στην Εθνική Ανδρών, µε την οποία κατέκτησε την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα του 
2105 και την 6η στο αντίστοιχο του 2011, πετυχαίνοντας συνολικά 481 πόντους (5,7 κατά µέσον όρο). 

Οι µαθητές του Αρσακείου Γυµνασίου και Λυκείου υποδέχτηκαν τον Κώστα Παπανικολάου στο κλειστό 
γυµναστήριο των σχολείων µας, συνοµίλησαν µαζί του και έβγαλαν αρκετές φωτογραφίες. Κατόπιν, ο διεθνής 
καλαθοσφαιριστής παραχώρησε συνέντευξη στους αθλητικούς συντάκτες της εφηµερίδας µας: Δήµο Μυλωνά, 
Νίκο Σαρρή, Ά�ελο Ταχτατζή, Χρήστο Τούλιο, Κώστα Τραγιαννίδη και Νίκο Τσενικίδη. 

Νεογράφηµα: Χιλιάδες παιδιά στην ηλικία µας παίζουν µπάσκετ, όµως ελάχιστα θα γίνουν επα�ελµατίες 
αθλητές. Ποιο κέρδος αποκοµίζουν όλοι από τον αθλητισµό;
Κώστας Παπανικολάου: Το βασικό κέρδος είναι ότι µαθαίνεις να ανήκεις σε ένα σύνολο. Σε ένα σύνολο στο 
οποίο είσαι υποχρεωµένος να συνεργάζεσαι. Πρέπει να νοιάζεσαι για το κοινό καλό. Μαθαίνεις πως δεν υπάρχει 
ατοµικό κέρδος. Το κέρδος πρέπει να αφορά όλους. Κάθε µέρα στη ζωή µας η συνεργασία είναι απαραίτητη. 

Νεογράφηµα: Στα εικοσιπέντε σας χρόνια έχετε κερδίσει ήδη πο�ούς τίτλους και έχετε αγωνιστεί στο ΝΒΑ. Τι 
φιλοδοξίες έχετε ακόµη;
Κώστας Παπανικολάου: Δόξα τω Θεώ, νιώθω ευλογηµένος για ό,τι έχω καταφέρει. Ξέρετε πως είναι πιο εύκολο 
να φτάσεις στην κορυφή, από το να διατηρηθείς σ’ αυτήν. Εγώ ακόµη δεν έχω φτάσει σ’ αυτήν. Πρέπει να 
παλεύεις συνεχώς για να φτάσεις σ’ αυτήν. Εγώ προσπαθώ µε πο�ή δουλειά και µε τη βοήθεια του Θεού να 
βελτιώνοµαι συνεχώς. 

Νεογράφηµα: Τι σας κρατά προσγειωµένο στο έδαφος, όταν βρίσκεστε στην κορυφή;
Κώστας Παπανικολάου: Εγώ είχα την ευλογία να κάνω το χόµπι µου επά�ελµα. Δεν νοµίζω πως κάνω κάτι το 
πολύ σηµαντικό, το εξωπραγµατικό. Δεν σώζω ζωές. Είµαι αθλητής. Το γεγονός πως κάνω πρωταθλητισµό, δεν µε 
κάνει και καλύτερο άνθρωπο... 
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Νεογράφηµα:  Πώς διακρίνεται ένας αθλητής στο ΝΒΑ; Ποια είναι τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να 
έχει;
Κώστας Παπανικολάου: Το ταλέντο είναι αναγκαίο. Α�ά από εκεί και πέρα, αν ένας ταλαντούχος αθλητής δεν 
δουλέψει κατά�ηλα, δεν πρόκειται να διακριθεί ούτε να καθιερωθεί. Μαζί µε την πο�ή και τη σωστή δουλειά, 
πρέπει να συµπεριλάβουµε και την προσωπικότητα και την πίστη στον εαυτό µας και τις δυνατότητές µας. Όλα 
αυτά δεν ισχύουν µόνο για το ΝΒΑ, α�ά και για όλο τον αθλητικό κόσµο. Για παράδειγµα: υπόδειγµα αθλητή, 
που συνδυάζει το ταλέντο µε την πο�ή δουλειά, είναι ο Δηµήτρης Διαµαντίδης. 

Νεογράφηµα: Θεωρείτε την παρουσία της Εθνικής µας Οµάδας στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα 
επιτυχηµένη ή όχι;
Κώστας Παπανικολάου: Και µόνο η συµµετοχή κάποιου στην Εθνική Οµάδα είναι µεγάλη τιµή. Είναι πάντα 
συγκινητικό να εκπροσωπείς τη χώρα σου. Τώρα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα του Σεπτεµβρίου σίγουρα 
µπορούσαµε να τα πάµε καλύτερα [σηµείωση: η Εθνική κατέλαβε την 5η θέση, ανάµεσα σε 24 οµάδες]. Ξέρετε, 
δεν υπάρχει ποτέ συµβόλαιο µε την επιτυχία... Πο�οί είναι οι παράγοντες που συµβά�ουν σε αυτήν. 

Νεογράφηµα: Ποια από τις πόλεις (Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Βαρκελώνη, Χιούστον) στις οποίες ζήσατε 
προτιµάτε; 
Κώστας Παπανικολάου: Είµαι Έ�ηνας και αγαπώ την Ε�άδα. Η Θεσσαλονίκη είναι πολύ όµορφη πόλη και 
θα ήθελα να ζήσω κάποτε µε την οικογένειά µου εδώ. Από τις πόλεις του εξωτερικού που έχω γνωρίσει, η 
Βαρκελώνη είναι µά�ον ασύγκριτη.   

Νεογράφηµα: Σας ευχαριστούµε πολύ και καλή συνέχεια στη σταδιοδροµία σας! 
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Γρίφοι*
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του Παναγιώτη Χαλιµούρδα (Γ2)

1. Αγώνας δρόµου (**)
Ο Ανδρέας και ο Βασίλης έτρεξαν σε µια κούρσα 100 µέτρων. Όταν ο Ανδρέας τερµάτισε, ο Βασίλης βρισκόταν στα 90 
µέτρα. Ο Ανδρέας πρότεινε στον Βασίλη να ξανατρέξουν, α�ά αυτή τη φορά θα ξεκινούσε 10 µέτρα πίσω από τον 
Βασίλη, για να είναι πιο αµφίρροπο το αποτέλεσµα. Αν κρατηθούν όλες οι ά�ες συνθήκες ίδιες, θα κερδίσει ο 
Ανδρέας, ο Βασίλης ή θα τερµατίσουν ταυτόχρονα;

2. Κόκκινο - πράσινο - µπλε (***)
Τρεις φίλοι, ο κύριος Κόκκινος, ο κύριος Μπλε και ο κύριος Πράσινος κάθονται και συζητούν. Ο ένας φοράει 
κόκκινο, ο ά�ος µπλε και ο τρίτος πράσινο κοστούµι. Τον λόγο παίρνει αυτός που φοράει το µπλε κοστούµι και λέει: 
«Προσέξατε κάτι; Κανένας µας δεν φοράει κοστούµι ίδιο µε το όνοµά του». «Πράγµατι, έχεις δίκιο. Δεν το είχα 
προσέξει», συµπληρώνει ο κύριος Κόκκινος. Τι χρώµα κοστούµι φοράει ο καθένας;

3. Τα τρία µπιφτέκια (***)
Κάποιος θέλει να ψήσει τρία µπιφτέκια σε ένα µπάρµπεκιου που χωράει µόνο δύο. Χρειάζονται 5 λεπτά για να ψηθεί 
η κάθε πλευρά του µπιφτεκιού, οπότε υπολογίζει πως χρειάζεται 10 λεπτά για να ψήσει τις δύο πλευρές των δύο 
πρώτων µπιφτεκιών και ά�α 10 για να ψήσει το τρίτο. Μήπως υπάρχει κανένας συντοµότερος τρόπος;

4. Το βράσιµο του αυγού (****) 
Έχουµε ένα µπρίκι µε νερό που βράζει και ένα αυγό που πρέπει να βράσουµε για εννέα λεπτά ακριβώς. Δυστυχώς δεν 
έχουµε κανένα ρολόι παρά µόνο δύο κλεψύδρες, η µία διάρκειας επτά και η ά�η τεσσάρων λεπτών. Ποιος είναι ο 
συντοµότερος τρόπος για να µετρήσουµε εννέα λεπτά;

5. Κόψιµο πίτας (**)
Πως γίνεται να κόψουµε µια στρο�υλή πίτα σε οκτώ ίσα µέρη κάνοντας µόνο τρεις ευθείες τοµές;

6. Τρεις φίλοι ψαρεύουν σε µια βάρκα (*)
Τρεις φίλοι ψαρεύουν σε µια βάρκα, όταν ένα µεγάλο κύµα αναποδογυρίζει την βάρκα. Και οι τρεις φίλοι πέφτουν 
στο νερό. Οι δύο έβρεξαν και τα µα�ιά τους, όχι όµως και ο τρίτος. Πώς συνέβη αυτό;

7. Ανακάτεµα φλιτζανιών (***) 
Έχουµε δύο ίδια γεµάτα φλιτζάνια. Το ένα περιέχει τσάι και το ά�ο καφέ. Παίρνουµε µία κουταλιά τσάι, την 
ρίχνουµε στον καφέ και ανακατεύουµε. Μετά παίρνουµε µία κουταλιά από το µείγµα και την ρίχνουµε στο τσάι. Το 
φλιτζάνι µε το τσάι θα περιέχει περισσότερο καφέ ή το φλιτζάνι µε τον καφέ περισσότερο τσάι;
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8. Ο τοξότης (*)
Ένας τοξότης έχει ένα τόξο και εξήντα βέλη. Αν ρίξει το πρώτο του βέλος στις 12:00 το µεσηµέρι και συνεχίσει να 
ρίχνει ένα βέλος κάθε λεπτό, τι ώρα θα του τελειώσουν τα βέλη;

9. Το συρτάρι µε τα γάντια (*)
Ένας σκιέρ ξυπνάει τα χαράµατα και ετοιµάζεται να πάει για σκι. Σ’ ένα συρτάρι έχει 4 µαύρα και 8 µπλε µά�ινα 
γάντια. Δυστυχώς το δωµάτιο είναι πολύ σκοτεινό για να διακρίνει τα χρώµατά τους. Πόσα γάντια πρέπει να πάρει 
τουλάχιστον µαζί του, για να είναι σίγουρος ότι έχει δύο του ίδιου χρώµατος, χωρίς ν’ ανάψει το φως και να 
ξυπνήσει τη γυναίκα του;

10. Ο δροµέας (*)
Ποια θέση έχει ένας δροµέας, όταν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα προσπεράσει αυτόν που βρισκόταν ως εκείνη τη 
στιγµή δεύτερος;

11. Η δεύτερη χιλιετία (*)
Πότε άρχισε η δεύτερη χιλιετία;
i. Την 1η Ιανουαρίου του 1999
ii. Την 1η Ιανουαρίου του 2000
iii. Την 1η Ιανουαρίου του 2001
iv. Κανένα από τα παραπάνω

12. Ψευδής ισότητα (**)
Δίνεται η ψευδής ισότητα: 234 = 10. Πώς πρέπει να µετακινήσετε ένα ψηφίο για να κάνετε την ισότητα αυτή 
αληθή;

* Οι αστερίσκοι δίπλα στα ονόµατα των γρίφων δηλώνουν τη δυσκολία του κάθε γρίφου.
[Οι απαντήσεις στο επόµενο τεύχος]
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