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Homo viator: η αξία του ταξιδιού και η χαρά της έκπληξης
«Όταν είσαι παιδί µαθαίνεις ότι υπάρχουν τρεις διαστάσεις: το ύψος, το µήκος και το πλάτος, όπως σε ένα
κουτί µε παπούτσια. Αργότερα, καθώς µεγαλώνεις, µαθαίνεις ότι υπάρχει µια τέταρτη διάσταση: ο χρόνος.
Κάποιοι λένε ότι οι διαστάσεις µπορεί να είναι πέντε, έξι, επτά ...» µονολογεί ο πρωταγωνιστής, ένας οδηγός
λεωφορείου «που αγαπάει τα ποιήµατα της Έµιλι Ντίκινσον», της πρόσφατης ταινίας του Τζιµ Τζάρµους
«Paterson». Πάνω στο πέρασµα σε µια καινούργια χρονιά, το 2017, οι νεαροί συντάκτες του Νεογραφήµατος,
«καθώς µεγαλώνουν», αφήνουν για λίγο στην άκρη τις βεβαιότητες των τριών διαστάσεων κι έρχονται να
ανοιχθούν στη γοητεία της τέταρτης διάστασης του χρόνου και να αναµετρηθούν µε τις προ[σ]κλήσεις του.
«Είναι περίεργο», γράφει ο ποιητής Τάσος Λειβαδίτης, «αλλά οι άνθρωποι έχουν την ακλόνητη βεβαιότητα
πως ο ήλιος θα βγει και τ’ άλλο πρωί· είναι τόσο ωραίο, που το συµµεριζόµαστε όλοι µας».* Κι όµως, κάθε
πέρασµα σε έναν καινούργιο χρόνο ή κάθε µετάβαση σε έναν άλλο τόπο, ξυπνά µέσα µας αυτή την αίσθηση:
ότι «ο άνθρωπος δεν είναι µια ύπαρξη στατική, αλλά δυναµική· είναι ένας προσκυνητής και ένας ταξιδιώτης
–homo viator».**
Στο ένατο τεύχος του το Νεογράφηµα θυµίζει αρκετά ταξιδιωτικές σηµειώσεις. Σηµειώσεις, που µας
ταξιδεύουν από τα µύχια της εφηβικής ψυχής (µε την «Αισιοδοξία») µέχρι και τα όρια του σύµπαντος (µε τη
συνέντευξη που ευγενικά µας παραχώρησε ο διάσηµος καθηγητής Φυσικής Δηµήτρης Νανόπουλος). Μας
ξεναγούν στο γειτονικό µας περιβάλλον των Ελαιώνων αλλά και στις εκλογές της υπερδύναµης των Η.Π.Α.
Ξεκλειδώνουν τη λογοτεχνία µε θέµα τη ζωή ενός κοριτσιού στις αρχές του 20ου αιώνα («Νινέτ»), αλλά και
την τόσο κοντινή –µα και τόσο άγνωστη– πραγµατικότητα των Ροµά. Μας µεταφέρουν στο Λονδίνο του 17ου
αιώνα µε τον Σαίξπηρ και αµέσως µετά στην ίδια πόλη τον 21ο αιώνα, µέσα από τα µάτια µιας νέας
Ελληνίδας γιατρού. Μας συστήνουν τους αθλητές του 2016 που αγωνίζονται να ξεπεράσουν τα όριά τους
και, δίπλα σ’ αυτούς, δύο λογοτεχνικούς ήρωες που αγωνίζονταν για να στερεώσουν τη σχέση τους στη
Θεσσαλονίκη που διατρέχει τον 20ο αιώνα («Το Νήµα»).
Μέσα από τα γραπτά τους, τα παιδιά επιβεβαιώνουν µε τον δικό τους τρόπο πως δεν υπάρχει πιο
γοητευτικό, αλλά και πιο ουσιαστικό, ταξίδι από αυτό που κάνει το γεµάτο έκπληξη βλέµµα του ανθρώπου,
καθώς συναντά το «άλλο». Πιστεύουµε πως αξίζει να ακολουθήσουµε το βλέµµα τους και να συµµεριστούµε
την επιθυµία τους να εκπλήσσονται και να εκπλήσσουν, χτίζοντας τις δικές τους γέφυρες µε τον κόσµο που
τα περιβάλλει, χτίζοντας τον δικό τους νέο κόσµο. Μήπως, αυτή δεν είναι και η πιο ακριβή χαρά που µας
προσφέρει η επίµονη προσήλωση στην αναζήτηση της γνώσης;
Νεογράφηµα

* Από

το ποίηµα «Ο φρουρός των ηµερών», στη συλλογή «Κάτω από τον ίδιο αστερισµό», Ποίηση (1979-1990), τόµος 3,
Μετρονόµος 2015.
** Κάλλιστος Ware, «Η εντός ηµών Βασιλεία», Ακρίτας 2000.
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Σχολική ζωή

Στιγµιότυπα από τις «Νότες Χριστουγέννων» 2016
της Αρτέµιδος Αλεξίου (Γ1)
και της Μαριλένας Κατσαρού (Γ1)

Την Κυριακή 18 Δεκεµβρίου 2016, το Σχολείο µας οργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία την καθιερωµένη, πλέον,
χριστουγεννιάτικη εορταγορά «Νότες Χριστουγέννων». Από νωρίς το µεσηµέρι έως αργά το απόγευµα οι χώροι του
Αρσακείου Γυµνασίου πληµµύρισαν από κόσµο, γονείς, µαθητές και φίλους, οι οποίοι ανταποκρινόµενοι στο κάλεσµα
των ηµερών για προσφορά και αλληλεγγύη, επισκέφτηκαν την εορταγορά µας, για να στηρίξουν έµπρακτα τις
κοινωνικές µας δράσεις. Αυτές είχαν ως στόχο να ενισχύσουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις δοµές φιλοξενίας
των προσφύγων στα Διαβατά και τη Νέα Καβάλα, το «Χαµόγελο του Παιδιού», το Σύλλογο «Η Ελπίδα» που εργάζεται
για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εκπαίδευσης των µικρών Ροµά στο Δροσερό της Ξάνθης, και το ελληνικό
σχολείο της Ίµβρου.
Χριστουγεννιάτικες µουσικές, παραδοσιακά κάλαντα, γευστικές λιχουδιές, χειροποίητες κατασκευές, βιβλία και
θεατρικά δρώµενα πλαισίωσαν τη γιορτινή ατµόσφαιρα και προσέλκυσαν το ενδιαφέρον µικρών και µεγάλων. Η
χαρούµενη διάθεση ήταν αποτυπωµένη στα πρόσωπα όλων των συµµαθητών µας, οι οποίοι συµµετείχαν ενεργά στην
εκδήλωση ο καθένας µε τον δικό του τρόπο. Άλλοι έφτιαχναν λαχταριστές κρέπες και σάντουιτς και άλλοι πωλούσαν
σπιτικά γλυκίσµατα και καλλιτεχνικές δηµιουργίες. Επίσης, είχαν στηθεί πάγκοι µε βιβλία, τετράδια και ηµερολόγια
φτιαγµένα µε µεράκι από τα παιδιά, ενώ δεν θα µπορούσε να λείπει και η ετήσια έκδοση του «Νεογραφήµατος» µε τα
τέσσερα τεύχη της χρονιάς. Ακόµη, σε µια περίοπτη θέση ήταν καθισµένος αναπαυτικά ο Άγιος Βασίλης και οι
χαριτωµένοι βοηθοί του, τα ξωτικά, που οδηγούσαν στην αγκαλιά του τους παρευρισκόµενους για µια αναµνηστική
φωτογραφία. Σε µια άλλη γωνιά, µια οµάδα κοριτσιών ζωγράφιζε χριστουγεννιάτικα σχέδια στα πρόσωπα µικρών και
µεγάλων, ενώ ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων προσέφερε ζεστό κρασί.
Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της γιορτής µας ξεκίνησαν µε τη µπάντα του Δήµου Πυλαίας-Χορτιάτη, για να δώσει
στη συνέχεια τη θέση της στη χορωδία του Γυµνασίου µας που τραγούδησε τα µακεδονικά κάλαντα. Ακόµη, το µουσικό
σχήµα του σχολείου του Αιγινίου στήριξε µε τη συµµετοχή του την προσπάθειά µας και ενθουσίασε το κοινό µε τα
τραγούδια του. Έπειτα είχαν σειρά τα θεατρικά δρώµενα, που προέβαλαν µε ξεχωριστό τρόπο την κοινωνική
ευαισθητοποίηση των µαθητών αναφορικά µε το επίκαιρο προσφυγικό ζήτηµα. Οι µαθητές του Γυµνασίου
παρουσίασαν µια σκηνή από «Το Αγόρι µε τη Βαλίτσα», ενώ οι µαθητές του Λυκείου δραµατοποίησαν στα ελληνικά το
µήνυµα της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Τέλος οι «Capital Control», το συγκρότηµα των
αποφοίτων µας, έκλεισαν την εκδήλωση µε τη δυναµική µουσική τους που ξεσήκωσε τους επισκέπτες. Τους
ευχαριστούµε όλους θερµά για τη σηµαντική στήριξη και τη συµµετοχή τους στις κοινωνικές µας δράσεις.
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Δράσεις του δεκαπενταµελούς µαθητικού συµβουλίου για τα Χριστούγεννα
της Ελένης Όψιµου (Γ2)
και της Ελισάβετ Παπαδοπούλου (Γ2)

Τα Χριστούγεννα είναι αναµφίβολα η γιορτή που λαχταρούν και περιµένουν µε ανυποµονησία όλοι, µικροί και
µεγάλοι, γιατί ο Άγιος Βασίλης αναλαµβάνει κάθε χρόνο να πραγµατοποιήσει τις ευχές των παιδιών και να αφήσει
κάτω από κάθε χριστουγεννιάτικο δέντρο πολύχρωµα πακέτα µε δώρα και παιχνίδια. Βέβαια, οφείλουµε να
αναλογιστούµε πως τα υλικά αγαθά και οι απλές καθηµερινές συνήθειες, όπως µια βόλτα µε φίλους ή µια αθλητική
δραστηριότητα είναι δεδοµένες και αυτονόητες για όλους εµάς που δεν αντιµετωπίζουµε προβλήµατα υγείας. Ωστόσο,
η περίοδος των Χριστουγέννων µας προσφέρει την ευκαιρία να βοηθήσουµε και άλλα παιδιά, που µπορεί να µην
στάθηκαν τόσο τυχερά στη µέχρι τώρα ζωή τους και να εκφράσουµε έµπρακτα την αλληλεγγύη, τη συµπαράσταση και
την ανθρωπιά µας.
Ορισµένοι, ίσως, σκεφτούν ότι, λόγω της ηλικίας µας, δεν είµαστε σε θέση να κατανοήσουµε πλήρως τα προβλήµατα
των σύγχρονων κοινωνιών και να προτείνουµε ρεαλιστικές λύσεις. Εµείς, όµως, συνειδητοποιώντας τη σηµασία της
προσφοράς από ένα παιδί προς ένα άλλο, καταφέραµε να υλοποιήσουµε τις σκέψεις µας και τις επιθυµίες µας και µε
πρωτοβουλία του δεκαπενταµελούς µαθητικού συµβουλίου του Σχολείου µας, οργανώσαµε διάφορες δράσεις
φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, προµηθευτήκαµε τα δικά µας «αστέρια ευχών» και το χρηµατικό ποσό
που συγκεντρώθηκε δόθηκε στη µη κερδοσκοπική οργάνωση «Make a Wish», προκειµένου να εκπληρωθούν τα
όνειρα παιδιών που αντιµετωπίζουν σοβαρές ασθένειες και να ενισχυθεί ο αγώνας τους για ζωή, µε δύναµη και ελπίδα.
Αποδείξαµε, λοιπόν, ότι, παρά το νεαρό της ηλικίας µας, είµαστε ευαισθητοποιηµένοι και ενεργοί µελλοντικοί
πολίτες που αισθανόµαστε την ανάγκη να βοηθάµε µε κάθε τρόπο τους συνανθρώπους µας· γιατί η γενναιοδωρία, η
αγάπη και η προσφορά είναι αξίες ανεκτίµητες.
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Βραχιόλια µε τον λογότυπο του Αρσακείου – Μια πρωτοβουλία
αλληλεγγύης του δεκαπενταµελούς µαθητικού συµβουλίου
του Γιώργου Κουδρόγλου (Γ1)

Στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης εορταγοράς, «Νότες Χριστουγέννων», που διοργάνωσε το Σχολείο µας, το
δεκαπενταµελές µαθητικό συµβούλιο του Γυµνασίου, µε τη βοήθεια των καθηγητών και της διεύθυνσης, παρήγγειλε
βραχιόλια φτιαγµένα από σιλικόνη, πάνω στα οποία αναγράφηκε ο λογότυπος του Αρσακείου Σχολείου. Η
ανταπόκριση των συµµαθητών µας στην πρωτοβουλία µας υπήρξε άκρως ικανοποιητική, καθώς τα έσοδα από τις
πωλήσεις αποφασίστηκε οµόφωνα να διατεθούν εξ ολοκλήρου στην οικογένεια µιας νεαρής κοπέλας, της Μυρτώς,
µε σκοπό την ενίσχυση της ανάρρωσής της.
Η δεκαεννιάχρονη, πλέον, Μυρτώ, τον Ιούλιο του 2012, είχε πέσει θύµα κακοποίησης και άγριου ξυλοδαρµού, ενώ
βρισκόταν στην Πάρο για διακοπές µε τη µητέρα και την αδελφή της. Η κατάσταση της υγείας της ήταν και
εξακολουθεί να παραµένει εξαιρετικά κρίσιµη, όµως, έχει αρχίσει να αναρρώνει και αγωνίζεται καθηµερινά για ένα
καλύτερο µέλλον. Με τη βοήθεια όλων µας µπορούν να συµβούν σηµαντικές αλλαγές στη ζωή της, όσον αφορά το
βιοτικό επίπεδο της καθηµερινότητάς της. Οπότε δεν πρέπει να αρκούµαστε στο να προβάλλουµε µόνο την έντονη
δυσαρέσκειά µας απέναντι σε τέτοιου είδους ενέργειες, που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της απάνθρωπης
συµπεριφοράς, αλλά να βοηθούµε ανιδιοτελώς τα θύµατα και τις οικογένειές τους.

Ραδιοφωνική εκποµπή των µαθητών της Γ΄ Γυµνασίου στο Δηµοτικό
Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης
Την Παρασκευή 16 Δεκεµβρίου 2016, οµάδα µαθητών της Γ΄ Γυµνασίου, αποτελούµενη από τους Γιώργο Κουδρόγλου,
Σωκράτη Ναζλίδη, Ελένη Όψιµου και Ελισάβετ Παπαδοπούλου, πραγµατοποίησε µε µεγάλη χαρά και ενθουσιασµό
την πρώτη ζωντανή ραδιοφωνική της εκποµπή στο Δηµοτικό Ραδιόφωνο FM 100,6 µε θέµα «Το πραγµατικό νόηµα
των Χριστουγέννων».
Οι µαθητές, αναλαµβάνοντας ρόλο παρουσιαστών στα µικρόφωνα, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν µια µοναδική και
ανεπανάληπτη εµπειρία, καθώς ήρθαν σε άµεση επαφή µε τον γοητευτικό κόσµο του ραδιοφώνου και έµαθαν
έµπρακτα πώς προετοιµάζεται, οργανώνεται και στήνεται µια ραδιοφωνική εκποµπή. Με ευχάριστη διάθεση και
αµείωτο κέφι µπήκαν στο στούντιο και πέρασαν µια ώρα στον «αέρα», κρατώντας παρέα στους ακροατές τους µε τα
κείµενα που διάβασαν και τις χριστουγεννιάτικες µουσικές επιλογές τους. Επίσης, µέσα από το νεανικό λόγο τους
και τη φρέσκια µατιά τους ανέδειξαν εύστοχα το ουσιαστικό µήνυµα των Χριστουγέννων, που είναι άµεσα
συνυφασµένο µε τις αξίες της προσφοράς, της αγάπης και της αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους µας.
Παράλληλα, τα παιδιά συνοµίλησαν τηλεφωνικά και µε τον διευθυντή του Γυµνασίου, Θανάση Νευροκοπλή, ο
οποίος αναφέρθηκε στις κοινωνικές δράσεις της εορταγοράς µας και επεσήµανε την ιδιαίτερη προσφορά των
Αρσακείων Σχολείων στην ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση αυτά τα 180 χρόνια της λειτουργίας τους.
Η συνεργασία των µαθητών υπήρξε άψογη και µε την καθοδήγηση των καθηγητών τους, Ελένης Κόντα και Βασίλη
Τεµπερεκίδη, ο καθένας τους συνέβαλε µε το δικό του τρόπο στο τελικό αποτέλεσµα, που και τους ίδιους
ικανοποίησε και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους ακροατές της εκποµπής. Γι’ αυτό και εξέφρασαν έντονα την
επιθυµία, να τους δοθεί ξανά η ευκαιρία να ζήσουν µια αντίστοιχη εµπειρία.
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«Η διαφορετικότητα είναι πλούτος»: Η γεφυροποιός Σουλεϊµάν Σαµπιχά µας
γνωρίζει τον κοντινό µας άγνωστο κόσµο των Ροµά.
της Αγάπης Βλάχου (Α1), της Ελευθερίας Γεωργιάδου (Α1), της Κρίστας Ιεροπούλου (Α1), του Σωκράτη Μουσµουλίδη
(Γ2), της Εβελίνας Μπογιάρη (Γ2), του Νίκου Όψιµου (Α2), του Δηµήτρη Ποντικάκη, της Άννας-Μαρίας Υφαντή (Α3)

Ήταν Μάρτιος του 2016, όταν µαθητές του Σχολείου µας, στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης σε παράλληλες
εκδηλώσεις που διοργάνωνε το Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης, συναντήθηκαν για πρώτη φορά µε την κυρία
Σαµπιχά Σουλεϊµάν κάτω από µια µογγολική σκηνή (yourt), σε υπαίθρια εγκατάσταση του Caravan Project στο Λιµάνι.
Μόλις είχε ολοκληρωθεί η προβολή του ντοκιµαντέρ «Μετέωροι Άνθρωποι» (παραγωγή του Caravan Project, σε
σκηνοθεσία της αποφοίτου του σχολείου µας Θέκλας Μαλάµου και του Στρατή Βογιατζή), µε θέµα την κοινότητα των
Ροµά του Δροσερού Ξάνθης και τους αγώνες της Σαµπιχά Σουλεϊµάν, ως προέδρου του Συλλόγου «Ελπίδα», για την
εκπαίδευση των παιδιών και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Η εκτός προγράµµατος γνωριµία των παιδιών
µε την Σαµπιχά κυριολεκτικά τα συγκλόνισε σε τέτοιο βαθµό που, όταν επιστρέψαµε στο Σχολείο, πρότειναν να
διατεθεί το ήµισυ του χρηµατικού επάθλου, που µόλις είχε κερδίσει η εφηµερίδα µας (συνοδευτικό του πρώτου
βραβείου στον διαγωνισµό που διοργάνωσε η εφηµερίδα «Μακεδονία»), στον Σύλλογο «Ελπίδα». Κάπως έτσι, ύστερα
από πρόσκλησή µας, η Σαµπιχά µαζί µε την Θέκλα Μαλάµου βρέθηκαν την Τρίτη 15 Νοεµβρίου στο θέατρο των
Σχολείων µας για την προβολή του ντοκιµαντέρ «Μετέωροι Άνθρωποι». Στη συζήτηση που ακολούθησε µετά το
ντοκιµαντέρ, η Σαµπιχά έπεισε τους µαθητές πως «αυτά που έλεγε για την εκπαίδευση και τη ζωή των Ροµά τα
εννοούσε και τα έχει βάλει στόχο στη ζωή της», όπως συµπύκνωσε τις εντυπώσεις της η συµµαθήτριά µας Άννα-Μαρία
Υφαντή.
Η κυρία Σουλεϊµάν δεν είναι τυχαίος άνθρωπος... Είναι αξιοσηµείωτο ότι στις 10 Οκτωβρίου 2016 της απονεµήθηκε το
βραβείο «προσωπικότητα» του European Roma Spirit Award 2016, το οποίο διεξήχθη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στη
Μπρατισλάβα της Σλοβακίας µε 65 συµµετοχές από 23 ευρωπαϊκές χώρες. Το βραβείο ήταν µια δηµόσια αναγνώριση
για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε µε σκοπό την ενσωµάτωση των Ροµά και την επίλυση των
προβληµάτων τους. Για να φτάσει η Σαµπιχά σε αυτή την πανευρωπαϊκή αναγνώριση, έπρεπε να διανύσει µια
προσωπική διαδροµή υπέρβασης –ακόµη και προσωπικών της δυσκολιών– και σύγκρουσης µε προκαταλήψεις και
στερεότυπα, τόσο εντός όσο και εκτός της κοινότητάς της. Προπάντων, όµως, να οραµατιστεί αυτή την αλλαγή, να τη
µεταλαµπαδεύσει στους δικούς της ανθρώπους και να τη µεταποιήσει σε συλλογικό αίτηµα αυτοσεβασµού και
αξιοπρέπειας στη ζωή των Ροµά. Ως πρόεδρος του Συλλόγου, φύτεψε και καλλιέργησε µε επιµονή και υποµονή την
ελπίδα πως η ζωή των µελών της κοινότητας –και ιδιαίτερα των πιο αδύναµων, των παιδιών και των γυναικών– µπορεί
να γίνει πιο ανθρώπινη, πιο πολιτισµένη. Κι αυτή η «Ελπίδα», όπως είναι και το όνοµα του Συλλόγου, παίρνει σάρκα και
οστά µέσα από την ένταξη στην εκπαίδευση των µικρών Ροµά.
Χάρη στην επιµονή και τη συσσωρευµένη εµπειρία που απέκτησε στα δέκα χρόνια της ύπαρξής της η «Ελπίδα»,
κινήθηκε και προς άλλη µία σηµαντική κατεύθυνση. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια προεργασίας (µε αλλεπάλληλες
συναντήσεις και διαβουλεύσεις της Σαµπιχά µε εκπροσώπους της κυβέρνησης, καθώς και µε τον ίδιο τον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα) και µε τη συνδροµή του Συνηγόρου του Πολίτη, συστάθηκε και ήδη λειτουργεί η «Ειδική
Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά», η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η θεσµοθέτηση και λειτουργία της Ειδικής Γραµµατείας αποτελεί ένα µεγάλο βήµα για την αναγνώριση των
δικαιωµάτων της µειονότητας των Ροµά, αλλά και έµπρακτη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που κατέχει πλέον ο
Σύλλογος «Ελπίδα» στα θέµατα της υποστήριξης των δικαιωµάτων των µειονοτήτων.
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Η συνέντευξη που ακολουθεί, δόθηκε στη συντακτική οµάδα του Νεογραφήµατος µόλις ολοκληρώθηκε η προβολή και η
συζήτηση στο θέατρο.
Νεογράφηµα: Υπάρχει η προκατάληψη ότι οι Ροµά δεν θέλουν να ενταχθούν πλήρως στην ελληνική κοινωνία και ότι
είναι ευχαριστηµένοι µε τον δικό τους τρόπο ζωής και τη δική τους κουλτούρα. Ισχύει κάτι τέτοιο;
Σαµπιχά Σουλεϊµάν: Μόνοι σας το είπατε: είναι προκατάληψη! Είναι κάτι που έχει πολύς κόσµος στο µυαλό του. Εµένα
δεν θα µου άρεσε να είµαι στο σκοτάδι, να µην έχω ρεύµα, να ζω µέσα στη λάσπη... Να είµαι το τέρας της κοινωνίας που
πρέπει να αποµονωθεί και να αισθάνοµαι καλά µε αυτό. Μπορούν όλοι να θέσουν µόνοι τους αυτήν την ερώτηση στον
εαυτό τους και θα έχουν την απάντηση. Θέλουµε να έχουµε σχολεία. Δίνουµε βάση στην εκπαίδευση των παιδιών µας. Δεν
µπορούµε, να αλλάξουµε εύκολα την κουλτούρα τη δικιά µας, όταν πρόκειται για ενήλικες. Μπορούµε, όµως, να
αλλάξουµε τη σηµερινή κατάσταση των παιδιών µας, για να µην χαθεί και αυτή η γενιά των Ροµά. Πάντα ζητάµε σχολεία
και συγκοινωνίες, για να ενταχθεί ο οικισµός µας στο σχέδιο πόλης. Ως Σαµπιχά, προσπαθώ να χτίσω µια γέφυρα
ανάµεσα σε δύο κουλτούρες. Οι Ροµά δεν είναι ευχαριστηµένοι µε τους µη Ροµά, αλλά ούτε και οι µη Ροµά είναι
ευχαριστηµένοι µε τους Ροµά. Θα πρέπει να βρούµε µια ισορροπία, ώστε να χτιστεί αυτή η γέφυρα ανάµεσά µας.
Νεογράφηµα: Ποιες είναι οι σχέσεις των Ροµά µε τις τοπικές κοινωνίες;
Σαµπιχά Σουλεϊµάν: Οι περισσότερες τοπικές κοινωνίες µάς φοβούνται... Υπάρχουν, όµως, και άνθρωποι που µας
συµπεριφέρονται µε σωστό και ευθύ τρόπο. Πολύ συχνά οι τοπικοί άρχοντες χαλούν τις ισορροπίες. Δεν µπαίνουν στον
οικισµό µας για να δούνε τα προβλήµατά µας, παρά µόνο όταν έρχονται εκλογές. Τότε µόνο ενδιαφέρονται για µας και
είµαστε γι αυτούς «πολύ καλοί άνθρωποι».
Νεογράφηµα: Εσείς είστε µουσουλµάνα Ροµά. Ποιες είναι οι σχέσεις σας µε τους χριστιανούς Ροµά;
Σαµπιχά Σουλεϊµάν: Οι Δροσερίτες Ροµά είναι µουσουλµάνοι. Οι υπόλοιποι µουσουλµάνοι της Θράκης είναι Ποµάκοι
και όσοι ήρθαν µε τους πασάδες [Σηµ. του Νεογραφήµατος: εννοεί τους τουρκογενείς-τουρκόφωνους]. Με κανέναν δεν
έχουµε προβλήµατα. Ούτε µε τους χριστιανούς Ροµά έχουµε κάποιο πρόβληµα. Στη Θράκη οι Ροµά είναι κυρίως
µουσουλµάνοι, στην υπόλοιπη Ελλάδα χριστιανοί. Έχουµε κοινωνικές και οικονοµικές σχέσεις µε όλους. Η
διαφορετικότητα ανάµεσά µας είναι πλούτος!
Νεογράφηµα: Έχετε σχέσεις µε το Υπουργείο Παιδείας και την τοπική αυτοδιοίκηση; Δηλαδή, σας βοηθάνε, στηρίζουν
το έργο σας;
Σαµπιχά Σουλεϊµάν: Το Υπουργείο Παιδείας συνήθως ακούει τους τοπικούς άρχοντες. Εµείς στέλνουµε αρκετά
αιτήµατα· δέκα χρόνια αυτό κάνουµε. Έχουµε ζητήσει πολλά πράγµατα, που για τα υπόλοιπα παιδιά (τους µη Τσιγγάνους)
είναι δεδοµένα. Για µας είναι πολυτέλεια… Ό,τι κι αν ζητήσουµε είναι πολυτέλεια! Από όσο ξέρω, εάν δεν συµφωνούν οι
τοπικοί άρχοντες, τα Υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών και άλλα υπουργεία, δεν θα κάνουν τίποτα, γιατί όλες οι
αποφάσεις περνούν από την πρώτη γραµµή, που είναι οι τοπικοί άρχοντες στον τόπο που ζούµε.
Νεογράφηµα: Ποια είναι η σχέση σας µε τους Ρoµά των άλλων κρατών;
Σαµπιχά Σουλεϊµάν: Μια χαρά. Ανταλλάσσουµε απόψεις· ειδικά τώρα, που η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ,
βρισκόµαστε πάρα πολύ συχνά, περισσότερο σε συνέδρια για τους Τσιγγάνους και των 28 χωρών της Ε.Ε. Εµείς είµαστε
από την Ελλάδα, άλλοι από τη Βουλγαρία, την Ισπανία και πολλές άλλες χώρες, αλλά έχουµε τα ίδια προβλήµατα. Αυτό µας
κάνει να αγκαλιάζουµε ο ένας τον άλλο πολύ πιο σοβαρά και να ανταλλάσσουµε περισσότερες απόψεις για να
προλάβουµε να µην χαθεί και αυτή η γενιά των Τσιγγάνων. Αλλά είναι σηµαντικό ότι σε όλον τον κόσµο µιλάµε την ίδια
γλώσσα. Η γλώσσα µας επηρεάζεται από όλες τις γλώσσες των τόπων που ζούµε. Εµείς έχουµε δεχθεί γλωσσικά στοιχεία
και από τα ελληνικά και από τα τουρκικά. Επίσης, εµείς, οι βαλκάνιοι Τσιγγάνοι, είµαστε ακρίτες. Δεν περιπλανηθήκαµε
πολύ, όπως οι Τσιγγάνοι στην υπόλοιπη Ευρώπη, και γι’ αυτό η γλώσσα µας είναι πιο «παλιά» κι ανόθευτη. Οι µόνες χώρες
που δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε είναι η Ισπανία και η Τσεχία, γιατί απαγορεύανε στους Τσιγγάνους να µιλάνε
τσιγγάνικα. Και στην Πολωνία κάτι παρόµοιο συνέβη, αλλά µε παλιούς Τσιγγάνους, µε γιαγιάδες, έχουµε µιλήσει·
βρίσκαµε λέξεις που ήταν ίδιες και µπορούσαµε να συνεννοηθούµε.
Νεογράφηµα: Με τη µουσική;
Σαµπιχά Σουλεϊµάν: Η µουσική παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην επικοινωνία µας, γιατί οι Τσιγγάνοι είναι καλλιτέχνες
µουσικοί, αρκεί να τους δοθεί η ευκαιρία. Νοµίζω ότι µπορούν να είναι οι καλύτεροι σε όλο τον κόσµο! Απλά οι
περισσότεροι, παρότι ασχολούνται µε τη µουσική, δεν είναι γνωστοί. Η τσιγγάνικη µουσική έχει ένα ιδιαίτερο ύφος σε όλη
την Ευρώπη, αλλά ενσωµατώνει και στοιχεία από τον κάθε τόπο.
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Νεογράφηµα: Ποιες είναι οι ασχολίες των ανδρών και των γυναικών Ροµά;
Σαµπιχά Σουλεϊµάν: Οι άντρες πηγαίνουν από το πρωί στο καφενείο... Η γυναίκα ασχολείται µε τα παιδιά συνέχεια,
πρωί-βράδυ. Πριν την κρίση υπήρχαν αγροτικά µεροκάµατα στα σπαράγγια, στις ντοµάτες, στο βαµβάκι. Τώρα, όµως, δεν
υπάρχουν. Κάποιοι δουλεύουν στα παζάρια ή βοηθούν συγγενείς για ένα χαρτζιλίκι. Άλλοι φεύγουν ναυτικοί, µαζεύουν
παλιά σίδερα ή κάποιες γυναίκες ασχολούνται µε το ράψιµο των παραδοσιακών φορεµάτων µας. Ήµασταν και
µικροέµποροι καλαθιών, λουλουδιών και µπαλονιών. Αλλά δεν είχαν οι έµποροι επαγγελµατική άδεια και από το 2014 το
πρόβληµα έγινε µεγάλο, καθώς άρχισαν να µπαίνουν τεράστια πρόστιµα.
Νεογράφηµα: Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζετε για την πραγµατοποίηση του οράµατός σας σχετικά µε τη µόρφωση των
παιδιών και τα δικαιώµατα των γυναικών;
Σαµπιχά Σουλεϊµάν: Το όραµά µας αφορά και την ποιότητα ζωής, την καθαριότητα. Να µην ζει το παιδί στη βρωµιά και
να µην περπατά µέσα στη λάσπη, όταν βρέχει, για να πάει στο σχολείο. Να υπάρχει ιατρική φροντίδα, εµβολιασµοί. Να
µην ξεχωρίζουµε τα παιδιά σε δικά µας και δικά τους. Να υπάρχουν παιδικοί σταθµοί, νηπιαγωγεία, δηµοτικά, γυµνάσια.
Ο επιχειρηµατίας κ. Εµφιετζόγλου, δώρισε ένα κτήριο για νηπιαγωγείο, αλλά δεν έχει ακόµα εξοπλισθεί. Προσπαθούµε
να το εξοπλίσουµε µε δωρεές από το Ίδρυµα Νιάρχου, το Ίδρυµα Μποδοσάκη και άλλους καλούς ανθρώπους. Μας
ενδιαφέρουν κυρίως τα παιδιά 3-5 χρονών, γιατί για αυτές τις ηλικίες δεν υπάρχει τίποτε. Όραµά µου είναι και η
βελτίωση της συγκοινωνίας: να πηγαίνουν οι νέοι µας στην Ξάνθη και να γνωρίζουν τους συνοµηλίκους τους. Η παρέα
µετράει πολύ στους νέους και τους απλούς ανθρώπους (τι µου δίνεις, τι σου δίνω) για τη διαµόρφωση του χαρακτήρα και
την αποφυγή της παραβατικότητας.
Νεογράφηµα: Γιατί θεωρείτε πως υπάρχει ο ρατσισµός στους ανθρώπους;
Σαµπιχά Σουλεϊµάν: Ο ρατσισµός υπάρχει σε πολλούς χώρους... Όλοι µπορούµε να γίνουµε ρατσιστές: αν µε πουν
«µαύρη» κι εγώ απαντήσω πως «στην Αφρική υπάρχουν πιο µαύροι από µένα», έγινα κι εγώ ρατσίστρια. Πάντα να
βάζουµε τον εαυτό µας στη θέση του άλλου.
Νεογράφηµα: Σας ευχαριστούµε πολύ, κυρία Σουλεϊµάν!
Σαµπιχά Σουλεϊµάν: Είστε πολύ δροσερά παιδιά. Άκουσα ερωτήσεις που δεν περίµενα! Ένιωσα πολύ καλά µαζί σας. Να
συνεχίσετε µε αυτήν την νοοτροπία. Και αν κάποιος από σας γίνει δηµοσιογράφος ή πολιτικός, να θυµάται πως είχε
ακούσει κάποτε µια τρελή Τσιγγάνα που αγωνιζόταν για τα σχολεία!
[Για το Νεογράφηµα, αλλά και όλη τη σχολική µας κοινότητα, άλλη µια ξεχωριστή στιγµή ήταν όταν είδαµε τις φωτογραφίες που µας
έστειλε η κυρία Σαµπιχά από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή των µικρών Ροµά στο Δροσερό, την Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου 2016. Σε αυτήν
τη γιορτή, κυριολεκτικά την τελευταία στιγµή, έφτασαν τα δώρα µας (50 ζευγάρια µποτάκια και γαλότσες που αγοράστηκαν µε τα έσοδα
της εορταγοράς των Σχολείων µας), σκορπίζοντας χαρά και ενθουσιασµό στους µικρούς µας φίλους. Έτσι, µε αφορµή αυτή τη συνέντευξη,
βάλαµε κι εµείς ένα µικρό λιθάρακι στο να πραγµατοποιηθεί ένα από τα «οράµατα» της Σαµπιχά: «Να µην περπατά το παιδί µέσα στη
λάσπη, όταν βρέχει, για να πάει στο σχολείο.»]
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Εφηβικές
Ευαισθησίες

Christmas Time...
by Vasko Staboliev (Γ1)

December, one of the most mesmerising months of the year with beautiful snowflakes falling down to earth, all
created to be unique. They come from above to bring joy and hope, to enlighten us all with the Christmas spirit we
all adore.
Christmas time is not just a time for celebrating or accepting dozens of gifts from others, it's not just a simple
ordinary moment in our life that comes and goes, it is something beyond the shimmering trees, it's something
that reaches deep within the heart, something that stayers buried deep within our conscious mind and every year
the Christmas spirit exposes it to us and helps us learn more about our inner-self. In the cold air of winter you can
feel the magical sparks flying through the wind wild and free. Every single one of us has a blazing star that gets
its power from the sparks our loved ones make, when they really care about us. The star has a craving passion to
love and be loved by others. Unfortunately not many of us have the courage to show it to the ones we care about,
however neither you nor I will ever be able to uncover the deeper meaning of Christmas. We are miles away from
the answer, but we shall try.
The Christmas period is about a time of redemption, a time for a fresh start, a time to recall the mistakes we
made over the past years and to improve. It is said that “a smart person learns from his mistakes. A wise one
learns from the mistakes of others, but the wisest person of all learns from others successes.”
One of the many reasons Christmas is beautiful is that all around the globe Christmas is celebrated differently.
For example in Serbia they still use and follow the Julian Calendar, which means that Christmas Eve is on 6th
January and Christmas Day is on the 7th January! Advent in the Orthodox Serbian Church starts on 28th November and last for six weeks.
On Christmas Eve (called 'Badnji dan' during the day 7 'Badnje veče' after sunset), families gather and for many
people this is a fasting period. It is the last day of the Christmas feast. Christmas is a very religious holiday in
Serbia.
In Greece on Christmas Eve children often go out and sing "kalanda", meaning Christmas Carols. They play
triangles as they sing and if the children sing well, they might be given money, along with other things to eat like
nuts, sweets and dried figs. Decorating Christmas Trees is a popular custom in Greece. But an older and more
traditional decoration is a shallow wooden bowl with a piece of wire that is suspended across the rim. A sprig of
basil wrapped around a wooden cross hangs from the wire. Some water is kept in the bowl to keep the basil alive
and fresh.
In Australia Christmas is way different! They don't really have their own culture as it's a mixture of many
cultures. In Australia, Christmas comes in the beginning of summer holidays. Children have their summer holidays from mid December to early February. Australians hang wreaths on their front doors and sometimes go out
Christmas carol singing on Christmas Eve. People also decorate their houses and gardens with Christmas Trees
and Christmas lights. Neighbours sometimes organize small competitions to see who has got the best light
display.
On Christmas Eve and New Year's Eve you will find ninety percent of the Australian population at the beach
celebrating, playing footy, surfing and having barbecues. The good thing is that the beaches are very big and can
fit all of us but if you don't like lots of noise (like me) and people around you running and kicking balls, you can
rent a small, medium or large boat so you and your few friends can have a great time. Australians also decorate
their houses with bunches of 'Christmas Bush', a native Australian tree with small green leaves and cream
coloured flowers. In summer the flowers turn a deep shiny red over a period of weeks (generally by the week of
Christmas in Sydney).
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On Boxing Day most people go and visit their friends and often have barbecues at the beach. A famous Yacht
race from Sydney to Hobart in Tasmania is also held on Boxing Day. Most families try to be home together for
Christmas and the main meal is normally eaten at lunch time. Most people now have a cold Christmas dinner, or
a barbecue with seafood such as prawns and lobsters along with the traditional English food.
On Christmas Eve, fish-markets are often full of people queuing to buy their fresh seafood for Christmas day.
When he gets to Australia, Santa gives the reindeers a rest and uses kangaroos or 'six white boomers'. He also
changes his clothes for less 'hot' ones!
The truth is that it does not matter where you are at Christmas. The only thing that really matters is to have
your family close to you. And if your friends are somewhere far away, keep them all close to your heart.
[Τα Χριστούγεννα είναι η πιο χαρούµενη περίοδος του χρόνου. Τα Χριστούγεννα έρχονται από ψηλά σαν χιονονιφάδες,
για να µας δώσουν χαρά και ελπίδα και να µας γεµίσουν µε το γιορτινό πνεύµα που όλοι λατρεύουµε. Τα Χριστούγεννα
γιορτάζονται διαφορετικά σε διάφορες χώρες ανά τον κόσµο και παρακάτω προχωρώ σε µια µικρή προσωπική
αναδροµή σε χώρες που εγώ ο ίδιος έχω περάσει τις άγιες αυτές µέρες, µε αναφορά στα ήθη και έθιµα των χωρών
αυτών. Μετά την περιήγησή µου στη Σερβία, την Ελλάδα και την Αυστραλία, καταλήγω στο συµπέρασµα πως δεν έχει
ιδιαίτερη σηµασία σε ποιο µέρος της γης βρίσκεται κανείς τα Χριστούγεννα· το µόνο που έχει πραγµατική σηµασία
είναι να έχεις κοντά σου την οικογένειά σου και τους φίλους σου.]

Αισιοδοξία

της Ελένης Πατσάλα (Α3)
Μακάρι κάποιος να σε καταλάβαινε µια φορά... Να µπορέσεις να εκφράσεις όλα αυτά που σε πνίγουν µέσα σου. Να
φωνάξεις. Σαν παιδιά που είµαστε, νοµίζουµε ότι οι µεγάλοι το µόνο που ξέρουν είναι να σου λένε τι να κάνεις. Και εσύ,
µη θέλοντας να τους ακούσεις, ξεσπάς σε κλάµατα, σπας πράγµατα και νοµίζεις πως η ζωή σου είναι απλώς µια
αποτυχία. Δεν είσαι ο µόνος. Εγώ µερικές φορές αναρωτιέµαι, αν θα τελειώσει ποτέ αυτό το πράγµα… Και όντως,
αλήθεια, νιώθω ότι είµαι µόνη σε αυτό. Όταν ήµουν µικρό παιδί, όλα γίνονταν τόσο εύκολα, ενώ τώρα έχουν γίνει τόσο
πιεστικά. Όλα γίνονται τόσο γρήγορα και πλέον δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις. Να χαρείς; Να αγχωθείς; Τι; Μια
συµβουλή µονάχα µπορώ να σου δώσω: µίλα! Μίλησε στον άνθρωπο που θα σε καταλάβει. Και να µην τον έχεις βρει
ακόµη, ψάξε τον. Σίγουρα θα υπάρχει αυτός ο κάποιος, που θέλει να σε ακούσει και να σε βοηθήσει, όποιος και να είναι
αυτός. Όλα λύνονται στη ζωή, όποιο βαθµό δυσκολίας και να έχουν. Πάρε µια βαθιά ανάσα και προχώρα! Δεν είναι
άσχηµη η ζωή, έχει µόνο άσχηµες στιγµές. Και αυτές µπορείς σίγουρα να τις ξεπεράσεις!
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Ρατσισµός

Της Γεωργίας Μπαρκαµπά (Γ2)
Η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήµης, οι σπουδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στα µέσα επικοινωνίας και συγκοινωνίας, η
διάδοση της γνώσης και η ορθολογική οργάνωση της σύγχρονης ζωής είναι τα γεγονότα που προωθούν τον σύγχρονο
πολιτισµό. Παράλληλα οι σχέσεις ανάµεσα στα έθνη που έγιναν στενές, δηλώνουν τη συµφιλίωση των λαών. Μέσα σε
αυτές τις ευνοϊκές συνθήκες είναι παράξενο που παρουσιάζονται ακόµη και σήµερα ρατσιστικά φαινόµενα, που όχι
µόνο δεν προωθούν τον πολιτισµό και τον άνθρωπο αλλά, αντίθετα, τους γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω. Ο ρατσισµός
στις ηµέρες µας διακρίνεται πλέον µε βάση πολλά κριτήρια όπως τη φυλή (εάν κάποιος είναι µαύρος, κίτρινος ή
άσπρος), την εθνικότητα (αν είναι ντόπιος ή ξένος), τη θρησκεία, το φύλο, ακόµη και το επάγγελµα (εάν είναι
προσοδοφόρο ή όχι) ή την κοινωνική θέση.
Οι ρατσιστικές εκδηλώσεις επιφέρουν ανεπανόρθωτες συνέπειες στο άτοµο που υποµένει τις συµπεριφορές αυτές.
Καθηµερινά καταπιέζεται και νιώθει αδικηµένο, καθώς στερείται των βασικών του δικαιωµάτων. Οι δράσεις του
ρατσισµού καταπατούν το δικαίωµα του ατόµου για ελεύθερη έκφραση, ισονοµία και δικαιοσύνη, µια και βρίσκεται
σε µειονεκτική θέση είτε οικονοµικά, είτε κοινωνικά. Με αυτόν τον τρόπο εµποδίζεται η προσωπική και η
επαγγελµατική του εξέλιξη, γεγονός που οδηγεί το θύµα του ρατσισµού να αισθάνεται αβεβαιότητα και ανασφάλεια
για το µέλλον του. Υποβαθµίζεται η ποιότητα της ζωής του και καταλήγει στο να γίνεται όλο και πιο εύκολο θύµα
ρατσιστικών επιθέσεων.
Οι ρατσιστικές επιθέσεις είναι πιθανόν όµως να στραφούν ενάντια και στον θύτη, όταν το θύµα αποφασίζει να
εκφραστεί και να αντεπιτεθεί. To καταπιεσµένο άτοµο συχνά προβαίνει σε πράξεις αντεκδίκησης, όπως βιαιοπραγίες
ή ενεργεί παράνοµα µε σκοπό να τιµωρήσει τον θύτη και να τον κάνει να αισθανθεί το ίδιο άσχηµα. Λόγω της
ρατσιστικής συµπεριφοράς που έχει υποστεί το θύµα, αισθάνεται αδικηµένο µε αποτέλεσµα να αλλάζει συµπεριφορά
και χαρακτήρα και να καταλήγει και το ίδιο να γίνει βίαιο. Με αυτόν τον τρόπο δηλητηριάζονται οι σχέσεις µε τους
συνανθρώπους του, αδυνατεί να επικοινωνήσει, κλείνεται στον εαυτό του, προτάσσει το ατοµικό του συµφέρον και
καταλήγει να µοιάζει µε αυτόν που µέχρι τώρα τον τυραννούσε.
Έχουµε αναρωτηθεί, όµως, ποτέ γιατί έφτασε ο θύτης στο σηµείο να διαπράττει ρατσιστικές επιθέσεις; Πιθανότατα
επειδή φοβάται ο ίδιος τη διαφορετικότητα και την ποικιλοµορφία. Ο άνθρωπος συνηθίζει να νιώθει ασφαλής στο
οικείο του περιβάλλον, µαζί µε ανθρώπους που έχουν την ίδια κουλτούρα, την ίδια καταγωγή, ανθρώπους που
αντιδρούν και συµπεριφέρονται όπως αυτός. Οτιδήποτε όµως διαφέρει, αποτελεί γι’ αυτόν απειλή, επειδή είναι κάτι
άγνωστο, που δεν γνωρίζει πώς να το αντιµετωπίσει και να το χειριστεί. Στην προσπάθειά του ο άνθρωπος να
προστατέψει την ακεραιότητα του, την περιουσία ή τα «θέλω» του, αντιδρά συχνά επιθετικά και ρατσιστικά.
Επιπλέον, ο άλλος παράγοντας που προκαλεί τον ρατσισµό είναι οι οικονοµικοί λόγοι. Λόγω της οικονοµικής κρίσης
ένα µεγάλος αριθµός µεταναστών καταφεύγει στις δυτικές χώρες, όπου υπάρχει θεωρητικά µεγαλύτερη οικονοµική
άνεση, προκειµένου να αναζητήσει µια καλύτερη τύχη. Όµως, η αδυναµία των χωρών στις οποίες καταφεύγουν οι
µετανάστες να τους απορροφήσουν και να τους συντηρήσουν, οδηγεί στην έλλειψη µέριµνας για τη διαµονή τους µε
αποτέλεσµα να µην µπορούν να τους εντάξουν στην κοινωνία τους. Επίσης, το γεγονός ότι η εργασία των µεταναστών
γίνεται µε χαµηλές αµοιβές και χωρίς ασφάλιση, αποτελεί αιτία να θεωρούνται απειλή από τους ντόπιους
εργαζόµενους που βλέπουν να χάνουν το µεροκάµατό τους. Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι η οικονοµική αστάθεια και
ο συνακόλουθος ρατσισµός των γηγενών πληθυσµών προς τους ασθενέστερους οικονοµικούς µετανάστες, µε τη
δικαιολογία ότι σ’ αυτούς οφείλεται η, ολοένα και αυξανόµενη, οικονοµική τους εξαθλίωση.
Στο χέρι µας είναι να εξαλείψουµε τον ρατσισµό και όλους τους παράγοντες που τον προκαλούν. Γνωρίζοντας ότι ο
ρατσισµός, θέλοντας και µη, επιφέρει µόνο πόνο και δυστυχία, είναι καθήκον µας να προσπαθήσουµε για το
καλύτερο, µε όπλο την παιδεία και την καλλιέργεια της προσωπικότητας των νέων, που θα έχει προσανατολισµό
ανθρωπιστικό και όχι εγωκεντρικό.
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«Σκέφτοµαι» και «ενεργώ»
του Σωκράτη Μουσµουλίδη (Γ2)

Σκέφτοµαι, άρα ενεργώ. Ενεργώ, άρα σκέφτοµαι. Σκέφτοµαι, επειδή ενεργώ. Σκέφτοµαι, για να ενεργώ. Τελικά, µόνο
σκέφτοµαι και δεν ενεργώ... Ίσως είναι αλήθεια ότι σκεφτόµαστε πολύ και δεν ενεργούµε. Μήπως θα έπρεπε να
σταµατήσουµε να σκεφτόµαστε τόσα πολλά και να αφήσουµε τη µέρα να κυλήσει; Μήπως θα έπρεπε να ενεργούµε
συνέχεια για το καλό των συνανθρώπων µας; Ας σκεφτούµε και ας πράξουµε, γιατί µε τόσες σκέψεις… νυχτώσαµε!

[Ακόµη και µέσα από ένα καθαρά «στεγνό», τεχνικό µάθηµα, όπως είναι το Συντακτικό, είναι δυνατόν να προκύψουν «διαµαντάκια».
Θέµα: οι σύνδεσµοι και πώς αυτοί διαµορφώνουν νοηµατικές σχέσεις ανάµεσα στις λέξεις «σκέφτοµαι» και «ενεργώ». Μεγάλη
συµµετοχή, ενδιαφέρουσες προτάσεις, κέφι στο Γ2. Και να η έκπληξη! Όχι απλές προτάσεις, αλλά µια εικονογραφηµένη ιστορία,
ολοκληρωµένη, αυτοτελής, µε έξυπνη περιγραφή του χρόνου.]
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Επικαιρότητα

Οι Εκλογές των Η.Π.Α.
της Κατερίνας Σαπανίδου (Γ2)

Οι Αµερικάνικες εκλογές που διεξήχθησαν πρόσφατα στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, αποτέλεσαν
αντικείµενο υψηλού ενδιαφέροντος για πολλούς ανθρώπους όλου του πλανήτη. Τα δύο φαβορί των εκλογών του 2016
ήταν η Χίλαρυ Κλίντον και ο Ντόναλντ Τραµπ. Οι δύο αυτοί υποψήφιοι, άρχιζαν να εµφανίζονται στις τηλεοράσεις όλου
του κόσµου µερικούς µήνες πριν τις εκλογές, προσπαθώντας να πείσουν τους Αµερικανούς πολίτες µε επιχειρήµατα
και απόψεις για διάφορα επίκαιρα ζητήµατα, ώστε οι συµπατριώτες τους να τους τιµήσουν µε την ψήφο τους.
Όπως ήδη γνωρίζουµε, πρόεδρος των Η.Π.Α. εκλέχθηκε ο επιχειρηµατίας Ντόναλντ Τραµπ. Πολλοί άνθρωποι
δυσαρεστήθηκαν, καθώς είχαν σχηµατίσει µια πολύ άσχηµη γνώµη γι’ αυτόν. Κάποιοι τον χαρακτηρίζουν ως ρατσιστή
και πολλοί από το εκπαιδευτικό περιβάλλον ισχυρίζονται ότι εµπνέει ρατσιστικές συµπεριφορές στα παιδιά. Επίσης,
κατηγορείται ως σεξιστής και ναρκισσιστής. Πολλοί ψυχολόγοι σχολιάζουν πως τάσσεται εναντίον των γυναικών, των
µειονοτήτων και των µεταναστών. Τέλος, κάποιοι ισχυρίστηκαν πώς ήδη, πριν καλά-καλά αναλάβει τα καθήκοντά του,
έχει προκαλέσει αλλαγές στη χώρα του.
Όµως, από την άλλη, αυτόν τον άνθρωπο τον επέλεξαν οι συµπατριώτες του, διότι διέκριναν κάποια θετικά
χαρακτηριστικά, σε αντίθεση µε την Χίλαρυ Κλίντον. Όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, διαφωνεί µε επεµβάσεις που έχει
κάνει η Αµερική σε χώρες, όπως το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Το συµπέρασµα αυτό βγαίνει από διάφορες οµιλίες και
συνεντεύξεις του: «Το Αφγανιστάν είναι µια πλήρης καταστροφή» ή «Τι κάνουµε εµείς λοιπόν; Φύγετε από το
Αφγανιστάν». Η αντίθεσή του για τον πόλεµο στη Συρία φαίνεται σε µια συνέντευξή του, που είπε: «Καταλαβαίνω
πραγµατικά τι γίνεται στη Συρία· µια πλήρης καταστροφή, ένα τεράστιο χάος, αυτό γίνεται, και εµείς τη βοηθάµε να
γίνει χάος! Αφήστε τη Ρωσία να παλέψει µε το ISIS». Αντιθέτως, η Χίλαρυ Κλίντον είναι υπέρ των βοµβαρδισµών στη
Σερβία, στη Λιβύη, υπέρ των παρεµβολών στη Συρία και των καταλήψεων του Αφγανιστάν και του Ιράκ. Το κερασάκι
όµως στη τούρτα είναι πως γέλασε, όταν έµαθε ότι εκτελέστηκε ο πρόεδρος της Λιβύης Μοαµάρ Καντάφι: « Ήρθαµε,
τον είδαµε, πέθανε»! Ύστερα από τα λόγια αυτά ακολουθούσε το χαρακτηριστικό ειρωνικό της γέλιο...
Πολλοί πιστεύουν πως ο Τραµπ είναι επικίνδυνος για την παγκόσµια ειρήνη. Αυτό θα το δούµε, όταν ξεκινήσει η
προεδρική θητεία του για τα επόµενα τέσσερα χρόνια, στις 20 Ιανουαρίου. Θα δείξει τότε σε όλο τον πλανήτη τι µπορεί
να κάνει και τότε τα έργα και οι πράξεις του θα κριθούν από την ιστορία και τους πολίτες του κόσµου.
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Παλαιογράφηµα

Φαίδρα Λάσκου: Η έκφραση της ευχαρίστησης
είναι αυτό που µε κάνει να θέλω
να ξαναπάω στη δουλειά την επόµενη µέρα.
της Γεωργίας Μπαρκαµπά (Γ2),
της Αγγελικής Παναγιωτοπούλου (Γ2),
της Μελίνας Σταυροπούλου (Γ2),
της Αγγελίνας Τρατσέλα (Γ2)
και της Στέβης Τσιτσιλιάνου (Γ2)

Η τέχνη και η επιστήµη κυριαρχούν στη στήλη του Παλαιογραφήµατος. Απόφοιτοί µας που διακρίνονται για
την πρωτοτυπία τους και την αφοµοίωση των ουσιαστικών πρωτοποριών ή άλλοι που διακονούν µια επιστήµη
που «µέτρον» της έχει τον άνθρωπο. Άλλοι από αυτούς παραµένουν στην Ελλάδα, άλλοι ανοίγουν τα φτερά τους
και ταξιδεύουν ανά τον κόσµο για να αναµετρηθούν µε την καινοτοµία στην επιστήµη τους και να τη
µεταλαµπαδεύσουν, ελπίζουµε, κάποτε και στην κοιτίδα τους. Στους τελευταίους ανήκει η Φαίδρα Λάσκου,
απόφοιτη του Αρσακείου Γυµνασίου Θεσσαλονίκης το 2002 και του Λυκείου το 2005. Πέρασε 7η στην Iατρική
Σχολή της Αλεξανδρούπολης, από όπου αποφοίτησε ακριβώς στα έξι έτη -έχοντας, εν τω µεταξύ, πάρει
υποτροφίες για το Στρασβούργο της Γαλλίας και το Νατάλ της Βραζιλίας- για να συνεχίσει αµέσως την
ειδικότητα της παθολογίας-ρευµατολογίας στο Σαιντ-Ετιέν της Γαλλίας, για ένα χρόνο, και από το 2013 και µετά
στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας. Από τον Αύγουστο του 2015 υπηρετεί στο Southend University Hospital.

Νεογράφηµα: Πώς αντιλαµβάνεστε τη σχέση της ιατρικής µε τη ζωή και την προσωπικότητά σας;
Φαίδρα Λάσκου: Ο επαγγελµατικός προσανατολισµός αναπόφευκτα καθορίζει τόσο τη ζωή όσο και τον χαρακτήρα του
καθενός. Ξεκινώντας από τα µαθητικά µου χρόνια, η σχολή που ήθελα να µπω είναι ο πρώτος µεγάλος στόχος που έθεσα
και άρα είναι η πρώτη φορά που ουσιαστικά µπήκα στη διαδικασία να κοπιάσω, για να πετύχω κάτι συγκεκριµένο και
να δω ποια βήµατα θα µε φέρουν εκεί που θέλω, έστω κι αν αυτό δεν γίνεται εντελώς συνειδητά στην ηλικία των
δεκαοκτώ ετών. Στο πανεπιστήµιο, πλέον, ο τρόπος σκέψης σου καθορίζεται από τη φύση του αντικειµένου του
ενδιαφέροντός σου και τα µαθήµατα, όσο και από τις παρέες, τα ξενύχτια, τις βόλτες, τις διακοπές και όλο αυτό που
ονοµάζουµε φοιτητική ζωή, το οποίο όλοι όσοι το πέρασαν καταλαβαίνουν ότι δεν περιγράφεται ακριβώς κι όµως έχει
ένα πολύ συγκεκριµένο νόηµα και είναι µια εµπειρία ζωής. Ως επαγγελµατίας, το επάγγελµα του γιατρού απαιτεί συνεχή
προσπάθεια, διαρκή εκπαίδευση και ενηµέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις, θυσίες, έχει δύσκολο ωράριο και δυστυχώς
αρκετό ανταγωνισµό. Από την άλλη, σου δίνει τη δυνατότητα να ωφελήσεις άµεσα κάποιον συνάνθρωπο και να παρέχεις
κοινωνικό έργο, πράγµα που σε ικανοποιεί και σε κάνει να αισθάνεσαι χρήσιµος. Προσωπικά, οι λόγοι που ακολουθώ
αυτό το επάγγελµα είναι ότι το βρίσκω αρκετά απαιτητικό και δύσκολο και αυτό µε συναρπάζει, µε κρατάει σε εγρήγορση
και µε κάνει να βελτιώνοµαι διαρκώς. Προφανώς όλα τα παραπάνω µε έχουν καθορίσει ως χαρακτήρα, έχω αναπτύξει
την κριτική µου ικανότητα, έχω υπευθυνότητα, έχω µάθει πώς να είµαι αποδοτική και ουσιαστική, πώς να επικοινωνώ
µε διαφορετικά επαγγέλµατα στο χώρο της υγείας για το κοινό αποτέλεσµα, να βασίζοµαι στον εαυτό µου και να έχω
αυτοπεποίθηση. Συνολικά είµαι ευχαριστηµένη, αν και όλοι διαπιστώνουµε κάποια στιγµή ότι ποτέ δεν είµαστε απόλυτα
ικανοποιηµένοι επαγγελµατικά, το οποίο είναι υγιές ως έναν βαθµό.
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Νεογράφηµα: Ποιες είναι οι µνήµες σας από το Αρσάκειο; Τι ρόλο έπαιξε στη ζωή και τις επιλογές σας;
Φαίδρα Λάσκου: Έχω όµορφες αναµνήσεις από το σχολείο. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι στιγµές που σε
χαρακτηρίζουν τελικά δεν είναι τα αναµενόµενα χάι-λάιτς. Όσο περνούν τα χρόνια διαπιστώνω ότι έχω αναµνήσεις
που κάνανε τη δουλειά τους αθόρυβα, κάποιες φράσεις καθηγητών, στιγµές µε φίλους, χαρές αλλά και αποτυχίες και
απογοητεύσεις· κι αυτές έχουν το σκοπό τους. Ο ρόλος του σχολείου είναι καθοριστικός, ωστόσο, δύσκολο να τον
διαχωρίσεις από αυτόν της οικογένειας και των φίλων. Είναι όλα τα ερεθίσµατα αυτής της ηλικίας συγκεχυµένα αλλά
και τόσο βιωµατικά. Θεωρώ ότι το βασικό στοιχείο του πετυχηµένου σχολείου είναι ο αριθµός και η ποικιλία
ερεθισµάτων. Σίγουρα το Αρσάκειο τα πάει πολύ καλά σε αυτό. Από τα µαθήµατα κορµού µέχρι τους οµίλους και τα
µαθήµατα επιλογής, το Αρσάκειο σού δίνει πληθώρα ερεθισµάτων που είναι στο χέρι σου να τα εκµεταλλευτείς. Από
άποψη βάσεων για τις µετέπειτα σπουδές µου µπορώ να πω ότι, επίσης, είµαι ικανοποιηµένη από το Αρσάκειο. Απλά
πρέπει όλοι να καταλάβουµε ότι το σχολείο δεν θα ανοίξει το κεφάλι σου να στα βάλει µέσα. Ακόµα κι αν µπορεί, δεν
είναι αυτός ο ρόλος του. Ο ρόλος του είναι να σου δείξει τον δρόµο, να σου µάθει πώς να µαθαίνεις. Επειδή το άγχος
που συνοδεύει το σύστηµα εκπαίδευσής µας είναι µεγάλο, αυτή η ανάγκη δεν ικανοποιείται. Δυστυχώς όλοι µας
διαβάσαµε -και σήµερα τα παιδιά διαβάζουν- για να περάσουν κάπου στο Πανεπιστήµιο και, πάλι δυστυχώς, αυτό
καταλήγει να είναι αυτοσκοπός. Ξέρετε πού αυτό δεν γίνεται αυτοσκοπός; Στα «δευτερεύοντα» µαθήµατα, που δεν
εξετάζονται πανελλαδικά, εκεί υπάρχει η ευκαιρία να µάθεις στα παιδιά να µαθαίνουν. Χαίροµαι τώρα πια, σε αυτήν
την ηλικία –ως µαθήτρια δεν το εκτιµούσα ιδιαίτερα– που είχα καθηγητές που σε αυτά τα δευτερεύοντα µαθήµατα δεν
κόλλησαν στον τύπο και στη διδακτέα ύλη και προσπάθησαν να βρούνε την ουσία µαζί µας. Όσο κι αν ακούγεται
περίεργο, θυµάµαι ακόµα συζητήσεις από το µάθηµα των Θρησκευτικών για τη ζωή, τη φιλία, τον έρωτα.
Νεογράφηµα: Σας επηρέασε το Λονδίνο µε το περιβάλλον του, τον καιρό του, τον τρόπο ζωής του; Πώς και πόσο;
Φαίδρα Λάσκου: Το Λονδίνο είναι µια πολυπολιτισµική µητρόπολη, ένα µέρος όπου η πλειοψηφία έχει έρθει από
αλλά µέρη. Αυτό είναι ταυτόχρονα εντυπωσιακό και κουραστικό. Είναι το γεγονός ότι όλοι είµαστε ξένοι, που σε κάνει
να νιώσεις το µέρος πιο πολύ σπίτι σου. Σε άλλη περίπτωση, µπορεί να νιώσεις ότι εισβάλλεις σε ένα κλειστό
περιβάλλον και να αποµονωθείς πιο εύκολα. Είµαι εδώ ήδη τέσσερα χρόνια και είµαι ικανοποιηµένη. Ο καιρός δεν
είναι τόσο κακός όσο ακούγεται, ο χειµώνας θυµίζει τον χειµώνα της Θεσσαλονίκης· το καλοκαίρι, όµως, διαφέρει
πολύ. Το κύριο πλεονέκτηµα είναι το καλό επαγγελµατικό κλίµα που επικρατεί στο σύστηµα υγείας αλλά και σε
άλλους τοµείς, από φίλους που γνωρίζω. Υπάρχει η λογική της οµάδας και της συλλογικής προσπάθειας, ενώ οι
προϊστάµενοί σου ενδιαφέρονται για την εκπαίδευσή σου και την επαγγελµατική σου εξέλιξη· εξάλλου κρίνονται από
αυτό. Ωστόσο, οι ώρες δουλειάς είναι πολλές και, αν συνυπολογίσεις και τις µετακινήσεις που κατά µέσο όρο στο
Λονδίνο αγγίζουν τη µια ώρα πήγαινε και µια ώρα έλα, η καθηµερινότητα µπορεί να είναι ανυπόφορη για πολλούς που
έχουν συνηθίσει σε µικρότερες αποστάσεις και εύκολες µετακινήσεις. Το Λονδίνο είναι µια πόλη που συνεχώς
κινείται, υπάρχει κόσµος µόνιµα έξω. Αυτό εµένα µου αρέσει, αλλά καταλαβαίνω και όσους τους κουράζει. Η επαρχία
της Αγγλίας, ωστόσο, είναι µια άλλη, µάλλον πονεµένη, υπόθεση.
Νεογράφηµα: Πώς διαµορφώνονται οι σχέσεις ενός γιατρού µε τους ασθενείς του;
Φαίδρα Λάσκου: Ένα από τα βασικά στοιχεία που καθορίζει οποιονδήποτε γιατρό, είναι η σχέση που αναπτύσσει µε
τους ασθενείς του. Συνειδητοποιώ τώρα πως, όσο και αν ακούγεται περίεργο, οι σχέσεις αυτές διαµορφώνονται
διαφορετικά σε κάθε χώρα. Η διαφορετική νοοτροπία και το διαφορετικό σύστηµα υγείας µέσα στο οποίο οι σχέσεις
αυτές διαµορφώνονται, αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο µε τον όποιο κάθε ασθενής θα αντιµετωπιστεί στο νοσοκοµείο
και αντίστοιχα τι περιµένουν οι ασθενείς από τους γιατρούς. Δυστυχώς και ευτυχώς στο επάγγελµά µας δεν υπάρχουν
γραπτοί κανόνες συµπεριφοράς, αλλά υπάρχει κοινή λογική. Η έκφραση της ευχαρίστησης και της ικανοποίησης από
µέρους των ασθενών και των οικογενειών τους λόγω των ιδιαίτερων υπηρεσιών που προσφέρουµε, είναι αυτό που θα
µε κάνει να θέλω να ξαναπάω στη δουλειά την επόµενη µέρα.
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Νεογραφήµα: Γιατί αποφασίσατε να φύγετε από τη Θεσσαλονίκη για να κάνετε ειδικότητα; Ποιες είναι οι σχέσεις σας
µε τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα;
Φαίδρα Λάσκου: Λόγω της τεράστιας αναµονής για την ειδικότητα µετά τη σχολή που υπάρχει για τους περισσότερους
γιατρούς, λόγω της κρίσης, αλλά και για προσωπικούς λόγους. Ακόµα και όλα να ήταν ιδανικά στην Ελλάδα, θα ήθελα να
γνωρίσω και άλλα συστήµατα υγείας και να εκπαιδευτώ αλλού. Οπότε, η απάντηση δεν είναι µονόπλευρη, ότι η
κατάσταση της χώρας µε έφερε εδώ, γιατί και προ κρίσης, ως φοιτήτρια, είχα πάει µε προγράµµατα ανταλλαγής φοιτητών
σε άλλες χώρες, στη Γαλλία και στη Βραζιλία. Το βρίσκω όµορφο και ενδιαφέρον να δουλεύεις σε άλλες χώρες· µαθαίνεις
πολιτισµούς εκ των έσω, αντιµετωπίζεις τους φόβους σου, µαθαίνεις τα όριά σου και γίνεσαι πιο ολοκληρωµένος
άνθρωπος και επαγγελµατίας. Και φυσικά περνάς υπέροχα και γνωρίζεις νέους φίλους. Έχω πολλές σχέσεις µε τη
Θεσσαλονίκη, η οικογένεια και κάποιοι φίλοι µου είναι ακόµα εκεί, πάω συχνά και µιλάµε στο τηλέφωνο σχεδόν
καθηµερινά. Έχω δυο µικρά ανιψάκια. Τα παρακολουθώ να µεγαλώνουν από το skype. Θα γίνω η αγαπηµένη θεία που...
φέρνει τα δώρα από το Λονδίνο.
Νεογράφηµα: Ποια είναι η γνώµη και η γνώση των Άγγλων για την Ελλάδα;
Φαίδρα Λάσκου: Οι Άγγλοι µε τους οποίους συναναστρέφοµαι, στη δουλειά κυρίως, έχουν γνώσεις ιστορίας και
ενηµερώνονται πολύ για ευρωπαϊκά θέµατα. Είναι λαός που µαθαίνει τις εξελίξεις και ξέρει τι γίνεται εδώ. Το BBC
αντιµετωπίζεται σαν Βίβλος! Ακόµα κι αν οι φλεγµατικοί Άγγλοι είναι επικριτικοί για το πώς τα µέσα θα παρουσιάσουν
µια είδηση, θα καθίσουν να τη διαβάσουν για να σχηµατίσουν άποψη. Οπότε γνωρίζουν για την Ελλάδα και την
κατάστασή µας. Τώρα, η αντιµετώπιση που έχουν για τα δικά µας πράγµατα, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Γενικά
δεν έχω αντιµετωπίσει προκατάληψη ή οποιαδήποτε διάκριση, ίσα- ίσα. Πρέπει να ξεφύγουµε από αυτό το λούκι. Όσο κι
αν ακούγεται κυνικό, αν µπορείς να κάνεις τη δουλειά για την οποία σε προσέλαβαν, κανείς δεν θα ασχοληθεί µε το αν
είσαι από την Ελλάδα, αν είσαι έτσι ή αλλιώς. Σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις διακρίσεων. Αλλά δεν ωφελεί να έχουµε
αυτήν την αγωνία από πριν. Αν το έχουµε στο πίσω µέρος του µυαλού µας, είναι πιο πιθανό να το χρησιµοποιήσουµε ως
δικαιολογία στην πρώτη δυσκολία.
Νεογράφηµα: Πώς αντιµετωπίζουν στη Βρετανία το Βrexit; Εσάς θα σας επηρεάσει;
Φαίδρα Λάσκου: Υπάρχει έντονος προβληµατισµός... Στο Λονδίνο ο κόσµος είναι στενοχωρηµένος από το αποτέλεσµα,
το σύστηµα υγείας βασίζεται σε πολλούς µη Άγγλους, υπάρχει αβεβαιότητα και δεν φαίνεται να υπάρχει πλάνο. Αυτήν την
στιγµή, υπάρχει έντονη κριτική προς την κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν ανοίγει τα χαρτιά της να πει ποια είναι η
στρατηγική της. Η αβεβαιότητα είναι από µόνη της κινητήριος δύναµη, πολλές φορές πιο ισχυρή από µια τελεσίδικη
κατάσταση. Πώς και πόσο θα µας επηρεάσει είναι άγνωστο και δεν θα πάρετε απάντηση αυτή τη στιγµή, ακόµα και αν
ρωτήσετε την ίδια την πρωθυπουργό. Το ότι έχει ήδη επηρεάσει κοινωνικοπολιτικά τη χώρα και έχει διχάσει τους Άγγλους
είναι αλήθεια, θα το παροµοίαζα µε τον διχασµό της Ελλάδας στην περίοδο του δηµοψηφίσµατος. Θα δείξει· δεν είµαι
πολύ αισιόδοξη προσωπικά, αλλά στο χέρι όλων µας είναι να µην προκληθούν µεγάλα προβλήµατα.
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Επιστηµονικές
περιέργειες

Δηµήτρης Νανόπουλος: µια άλλη µατιά στο Σύµπαν
του Σωκράτη Ναζλίδη (Γ2)

Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016, µια µικρή οµάδα µαθητών του Σχολείου µας, συνοδευόµενη από τον καθηγητή µας
Βασίλη Τεµπερεκίδη, βρέθηκε στο Μέγαρο Μουσικής για να παρακολουθήσει τη διάλεξη του καθηγητή Δηµήτρη
Νανόπουλου, µε θέµα «Συµπαντική Συµφωνία». Η διάλεξη µάς προκάλεσε αρκετές «επιστηµονικές περιέργειες» και
σκεφτήκαµε να απευθύνουµε µέσα από το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο τις ερωτήσεις που µας γεννήθηκαν στον ίδιο τον
οµιλητή. Βρήκαµε το θάρρος, καθώς στο παρελθόν τα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης είχαν φιλοξενήσει τον καθηγητή
Νανόπουλο, τον Μάρτιο 2015, στο πλαίσιο ηµερίδας που διοργάνωσαν, µε θέµα: «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στο
Δηµοτικό σχολείο και το Νηπιαγωγείο – Αναπτύσσοντας τη δηµιουργική και την κριτική ικανότητα των µαθητών».
Ο Δηµήτρης Νανόπουλος, ένας από τους σηµαντικότερους εν ζωή θεωρητικούς φυσικούς, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948.
Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1971 και συνέχισε τις σπουδές του στο
Πανεπιστήµιο Sussex της Αγγλίας, όπου απέκτησε το διδακτορικό του (Ph.D) το 1973, στη Θεωρητική Φυσική των Υψηλών
Ενεργειών. Διετέλεσε ερευνητής επί σειρά ετών στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Ευρώπης (CERN), στη Γενεύη της
Ελβετίας. Το 1989, εξελέγη καθηγητής στο Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Texas A&M, College Station. Στόχος των
ερευνών του αποτελεί η δηµιουργία µιας ενοποιηµένης θεωρίας όλων των δυνάµεων στη Φύση, η θεωρία του Παντός,
στην οποία θα δίνεται µία επιστηµονική ερµηνεία του Σύµπαντος (από το πώς εµφανίστηκε, πώς εξελίχθηκε και πώς έχει
τη σηµερινή µορφολογία του). Έχει τιµηθεί µε πολλά βραβεία παγκοσµίως και το 1996 του απενεµήθη ο Ταξιάρχης του
Tάγµατος της Tιµής από την Ελληνική Δηµοκρατία. Έχει, επίσης, διατελέσει Πρόεδρος της Ακαδηµίας Αθηνών κατά το
έτος 2015. Συνέγραψε περισσότερες από 645 πρωτότυπες εργασίες και, µεταξύ αυτών, 14 βιβλία. Ξεχωριστή θέση σε αυτά
κατέχει το βιβλίο «Από την κοσµογονία στη γλωσσογονία, µια συν–συζήτηση» (Καστανιώτης 2010), στο οποίο
καταγράφεται ο διάλογός του µε τον καθηγητή και Πρόεδρο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Γεώργιο Μπαµπινιώτη για
τη γέννηση και τη ζωή του κόσµου και της γλώσσας.
Αντί άλλης ευχαριστίας για την τιµή και τη σπάνια ευκαιρία που µας δίνει σήµερα να µοιραστούµε τις απαντήσεις του µε
την υπόλοιπη κοινότητα του Σχολείου αλλά και της πόλης µας, του αφιερώνουµε ένα µικρό απόσπασµα από τον «Ηλίθιο»
του Ντοστογιέφσκι, που φιλοξενείται στο Επίµετρο του Νεογραφήµατος, στη σελίδα 32.
Νεογράφηµα: Όπως επισηµάνατε στην οµιλία σας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, αν µπορούσαµε να αλλάξουµε
ορισµένες από τις ρυθµίσεις του Σύµπαντος, έστω και λίγο, η ζωή όπως την ξέρουµε θα ήταν αδύνατη. Συνεπώς,
διαφορετικοί συνδυασµοί ρυθµίσεων θα δηµιουργούσαν διαφορετικά Σύµπαντα. Εξηγείται µε αυτόν τον τρόπο η ύπαρξη
πολλαπλών Συµπάντων;
Δηµήτρης Νανόπουλος: Όχι. Δεν καίγεται καρφάκι στη φύση αν υπάρχουµε. Είµαστε τυχαίες υπάρξεις σε ένα τυχαίο
Σύµπαν. Τα πολλαπλά Σύµπαντα είναι λύσεις των βασικών εξισώσεων της Θεωρίας των Υπερχορδών και, µέσα στη µεγάλη
αυτή ποικιλία, υπάρχουν και µερικά που οδηγούν στην ύπαρξη της ζωής, τυχαία και ΌΧΙ τελεολογικά.
16

Νεογράφηµα: Είναι γνωστό από τη δεκαετία του 1920, ότι το Σύµπαν διαστέλλεται. (i) Πού οφείλεται αυτή η διαστολή
και ποια σκοπιµότητα (αν υπάρχει) µπορούµε να ανιχνεύσουµε σε αυτήν; Και κάτι ακόµα σχετικό (ii) , µε αφορµή την
εικόνα ότι αυτή η διαστολή του σύµπαντος µοιάζει µε ένα µπαλόνι που φουσκώνει: Όταν φουσκώνουµε ένα µπαλόνι
αυτό φουσκώνει µέσα στον χώρο του δωµατίου που βρισκόµαστε. Το Σύµπαν µέσα ποιον χώρο (αντίστοιχο του
δωµατίου) διαστέλλεται;
Δηµήτρης Νανόπουλος: (i) Το Σύµπαν είναι µια τυχαία διακύµανση από το Κβαντικό κενό και κατορθώνει να
«επιζήσει» διαστελλόµενο! Πίσω από αυτή τη διαστολή δεν υπάρχει καµιά σκοπιµότητα. Όλα προέρχονται από την Aρχή
της Αβεβαιότητας του Heisenberg. (ii) Η αναλογία του «µπαλονιού»-Σύµπαντος, είναι για δύο χωρικές και µία χρονική
διάσταση. Η επιφάνεια του µπαλονιού είναι ΟΛΟ ό,τι υπάρχει, δεν υπάρχει η τρίτη (3η) χωρική διάσταση. Το φούσκωµα
του µπαλονιού αντιστοιχεί στη διαστολή που αυτοπαράγει τον χώρο όπως φουσκώνει. Δηλαδή, δεν φουσκώνει µέσα σε
κάτι.
Νεογράφηµα: Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείστε ερευνητικά µε την επιστήµη της Φυσικής έχουν έρθει στην
επιφάνεια πολλά νέα στοιχεία, τα οποία έχουν αλλάξει ή θα αλλάξουν µελλοντικά τον τρόπο που βλέπουµε τον κόσµο
µας. Αν σας ζητούσα να επιλέξετε ένα, ποιο θα είχε την τιµητική του;
Δηµήτρης Νανόπουλος: Η Σκοτεινή Ενέργεια, δηλαδή το 73% της υλοενέργειας του Σύµπαντος, παραµένει ένας
γρίφος. Η ύπαρξη ή όχι της Υπερσυµµετρίας, επίσης, θα είναι καθοριστική για το µέλλον της Φυσικής. Οψόµεθα.
Νεογράφηµα: Πιστεύετε πως η Φυσική στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα έχει τη θέση που της αρµόζει; Υπάρχει
κάτι που θεωρείτε πως πρέπει να αλλάξει, είτε στο περιεχόµενο είτε στον τρόπο διδασκαλίας;
Δηµήτρης Νανόπουλος: Όχι. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγµατα για τη Φυσική και τα Μαθηµατικά. Όσο δεν τα
αλλάζουµε, τόσο θα µένουµε πίσω σε «πεντο-κοσµικό» επίπεδο…
Νεογράφηµα: Ποια είναι η γνώµη σας για τη συµβολή των θετικών επιστηµών σε τοµείς της καθηµερινής µας ζωής;
Δηµήτρης Νανόπουλος: Μέγιστη! Άλλαξαν την ανθρώπινη ζωή όχι µόνο στην καθηµερινότητά της. Ό,τι σχεδόν
χρησιµοποιούµε καθηµερινά είναι κβαντικής προελεύσεως. Οι θετικές επιστήµες επίσης συνέβαλαν και στην απάντηση
βασικών υπαρξιακών ερωτηµάτων. Όπως είπα και παραπάνω, η τυχαία ύπαρξη του Σύµπαντος πρέπει να µας κάνει να
σκεφτούµε πολύ πώς θα ζήσουµε την απειροστή χωροχρονικά ζωούλα µας…
Νεογράφηµα: Η φύση, όπως είπε αιώνες πριν ο φυσικός φιλόσοφος Ηράκλειτος, αγαπά να κρύβεται («φύσις
κρύπτεσθαι φιλεῖ»). Ο άνθρωπος, όµως, και ιδιαίτερα ο ερευνητής, αν και είναι µέρος της φύσης, «αγαπά» να
αποκαλύπτει τα µυστικά της. Πώς εξηγείτε αυτή την παραδοξότητα;
Δηµήτρης Νανόπουλος: Ο γεννηθείς πριν ακριβώς 2.400 χρόνια Αριστοτέλης, έλεγε: «Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι
ὀρέγονται φύσει», άρα πάντα θα ψάχνουµε… Ο Albert Einstein έλεγε: God is subtle but not malicious (ο Θεός είναι
εύστροφος, αλλά όχι κακόβουλος). Αν αντικαταστήσουµε τον Θεό µε τη Φύση, όπως κήρυττε ο Spinoza, τότε έχουµε την
απάντηση τι εννοούσε ο Ηράκλειτος…
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Ήρωας
του Μήνα

Ήρωας του µήνα Νοεµβρίου 2016
της Βασιλικής Μπούσιου (Β2)
και της Ιφιγένειας Παναγιωτίδου (Β2)

Την Τετάρτη 23 Νοεµβρίου 2016 το Αρσάκειο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκε στο θέατρο των Σχολείων, για να
αναδείξει τον πρώτο για το τρέχον σχολικό έτος 2016-17 « Ήρωα του Μήνα». Για πρώτη φορά οκτώ τµήµατα παρουσίασαν
τις προτάσεις τους, µέσα στον αυστηρό χρόνο των πέντε λεπτών για κάθε πρόταση. Την εκδήλωση τίµησε µε την
παρουσία της η κυρία Βασιλική Παπαπέτρου-Μουρσελά, Επόπτρια των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων της Φ.Ε., η
οποία µας παρότρυνε να µην πάψουµε να αναζητούµε θετικά πρότυπα στη ζωή µας. Ο πρώτος ήρωας της χρονιάς για το
Σχολείο µας ήταν ο απερχόµενος Πρόεδρος των Η.Π.Α. Μπαράκ Οµπάµα, ύστερα από πρόταση του Γ1.

Η πρόταση του Α1 ήταν ο Φρέντερικ Μπάντινγκ, ο οποίος
γεννήθηκε στις 14 Νοέµβριου 1891 στον Καναδά. Πήρε
Νόµπελ Ιατρικής-Φυσιολογίας για την ανακάλυψη της
ινσουλίνη, και τον τρόπο που αυτή σχετίζεται µε τον
διαβήτη. Η ανακάλυψή του έδωσε ώθηση στη θεραπεία
του σακχαρώδους διαβήτη.

A1
A2

Το Α2 επέλεξε να προτείνει για ήρωα του µήνα τον οργανισµό “Make a
Wish”. Πρόκειται για µια µη κερδοσκοπική εταιρία που κάνει
πραγµατικότητα τις επιθυµίες παιδιών µε σοβαρές και απειλητικές
ασθένειες. Στηρίζεται αποκλειστικά σε χορηγίες και δωρεές ιδιωτών
και εταιρειών, χωρίς να λαµβάνει κρατική επιχορήγηση. Έχει δράση σε
48 χώρες και 5 ηπείρους. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 600
εθελοντές, ενώ σε παγκόσµιο επίπεδο υπάρχουν 30.000 εθελοντές που
έχουν βοηθήσει στο να πραγµατοποιηθούν οι ευχές 300.000 περίπου
παιδιών.
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Το Α3 πρότεινε ως ήρωα του µήνα τον εικοσιτριάχρονο
διεθνή Γάλλο ποδοσφαιριστή Πωλ Πογκµπά. Ο
Πογκµπά φέτος µεταγράφηκε από τη Γιουβέντους στη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Εκµεταλλεύτηκε την
ευκαιρία της ακριβότερης µεταγραφής στον κόσµο του
ποδοσφαίρου, για να υποστηρίξει µε τα χρήµατα που
αποκόµισε τον Ερυθρό Σταυρό και τα θύµατα ναρκών
στο Αφγανιστάν, προσφέροντας τεχνητά µέλη και
φυσιοθεραπείες σε ανάπηρους.

B1

A3

Τον Σιγκάτρα Μίτρα, µε το ρηξικέλευθο πείραµα «Τρύπα
στον τοίχο – Hole in the wall education project» που
πραγµατοποίησε στην Ινδία, επέλεξε το Β1. Ο Σιγκάτρα
Μίτρα, Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο
Πανεπιστήµιο του Newcastle της Αγγλίας, απέδειξε πως
ακόµη και τα πιο φτωχά κι αµόρφωτα παιδιά της Ινδίας
µπορούν να διευρύνουν απρόσµενα τους ορίζοντες της
γνώσης τους, µέσω των υπολογιστών και του διαδικτύου,
έστω κι αν δεν έχουν καµία σχετική εκπαίδευση σε αυτά.

Το Β2 πρότεινε ως ήρωες του µήνα τους παραολυµπιονίκες µας.
Πρόκειται για αθλητές µε κινητικές, οπτικές ή νοητικές
αναπηρίες, οι οποίοι συµµετέχουν και διακρίνονται στους
Παραολυµπιακούς αγώνες. Μερικοί από τους πιο γνωστούς
παραολυµπιονίκες είναι: ο Θανάσης Κωνσταντινίδης στην
σφαιροβολία, ο Παύλος Μάµαλος στην άρση βαρών, η Ανθή
Καραγιάννη στον στίβο και ο CheJon Fernades στην
σφαιροβολία. Όπως είπε ο παραολυµπιονίκης του αλπικού σκι
Μάκης Καλαράς, «Δεν υπάρχει αναπηρία στο σώµα· υπάρχει
µόνο στο µυαλό. Ποτέ δεν ξέρει ο άνθρωπος τη δύναµή του».

B2
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Το Β3 επέλεξε για ηρωίδα του µήνα την χρυσή
ολυµπιονίκη του Ρίο στη σκοποβολή Άννα
Κορακάκη. Είναι µόλις είκοσι ετών, κατάγεται από
τη Δράµα και είναι αθλήτρια του Ωρίωνα
Θεσσαλονίκης. Ασχολείται µε τη σκοποβολή από
την ηλικία των δώδεκα ετών και προπονητής της
είναι ο πατέρας της. Εκτός από την επιτυχία της
στους Ολυµπιακούς αγώνες έχει κατακτήσει πολλά
µετάλλια και διακρίσεις σε πανελλήνιους,
πανευρωπαϊκούς και παγκόσµιους αγώνες.

B3

Ο ήρωας του µήνα σύµφωνα µε το Γ1 –αλλά και όλο το
Γυµνάσιο, που τελικά τον υπερψήφισε– ήταν ο Μπαράκ
Οµπάµα, απερχόµενος πρόεδρος των Η.Π.Α., που µόλις είχε
ολοκληρώσει την επίσκεψή του στην Ελλάδα,
πραγµατοποιώντας, σύµφωνα µε δήλωσή του, το όνειρό του
να αποτίσει τον οφειλόµενο φόρο τιµής στον τόπο που
γέννησε τη Δηµοκρατία και ανέδειξε οικουµενικές και
διαχρονικές αξίες για τον άνθρωπο και τον πολιτισµό.
Γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου 1961 και ήταν ο 44ος Πρόεδρος
των Η.Π.Α. και ο πρώτος Αφροαµερικανός που εκλέχθηκε
σε αυτή τη θέση. Ο Οµπάµα άσκησε τα καθήκοντά του µε
µετριοπάθεια, ειλικρινή προσήλωση στην προστασία της
ειρήνης και του περιβάλλοντος και φλογερή δράση υπέρ των
αδυνάτων συµπολιτών του.

Γ1

Η επιλογή του Γ2 ήταν ο Δηµήτρης Διαµαντίδης, πρώην
διεθνής καλαθοσφαιριστής. Είναι ένας από τους
καλύτερους και πληρέστερους παίκτες όλων των
εποχών στο ευρωπαϊκό µπάσκετ. Αγωνίστηκε στον
Ηρακλή , τον Παναθηναϊκό και την Εθνική Ελλάδος και
κέρδισε πολλούς τίτλους και διακρίσεις. Για την
προσφορά του στον αθλητισµό, ο δήµος της πόλης που
γεννήθηκε, της Καστοριάς, έδωσε το όνοµά του στο
κλειστό γυµναστήριο της πόλης.

Γ2
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Γ2

μικρογράφημα

Τα Χριστούγεννα της καρδιάς µου
Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, στο µάθηµα του Ρητορικού Οµίλου της Στ΄ τάξης του Αρσακείου Δηµοτικού
Θεσσαλονίκης τέθηκε το θέµα στον αυθόρµητο λόγο «Τα Χριστούγεννα της καρδιάς µου». Οι µικροί µας µαθητές
της Στ΄, και µελλοντικοί συµµαθητές µας στο Γυµνάσιο, άνοιξαν την καρδιά τους και παρουσίασαν όνειρα,
πόθους, ευαισθησίες, στις οποίες κυριαρχεί η χαρά και ο άνθρωπος. Και, στους περισσότερους, η χαρά µέσα από
τον άνθρωπο –είτε αυτός είναι συγγενής είτε φίλος ή φίλη είτε κάποιος άγνωστος που έχει ανάγκη βοήθειας,
που έχει ανάγκη εµάς. Ευχόµαστε όλα τα όνειρά τους να πραγµατοποιηθούν! Ακολουθούν κάποια ενδεικτικά
αποσπάσµατα από τους λόγους των παιδιών:
«Θα ήθελα να χιόνιζε πιο συχνά, για να βγαίνουµε και να παίζουµε χιονοπόλεµο. Επίσης θα επιθυµούσα να
βρίσκοµαι µε τις φίλες µου πιο πολύ, να στολίζαµε µαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο…»
Δανάη Αγάθου
«Σκέφτοµαι τα παιδιά που ζούνε στον δρόµο και δεν έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν Χριστούγεννα, την ώρα
που κάποιοι άλλοι γιορτάζουν µε πανάκριβα δώρα. Επιπλέον, κάτι άλλο που σκέφτοµαι είναι οι παραδόσεις…
Αυτά είναι τα Χριστούγεννα της καρδιάς µου, στην οποία, πρέπει να βάλουµε όλους τους συνανθρώπους µας.»
Κορίνα Αλεξανδρή
«Τα Χριστούγεννα της καρδιάς µου θα ήθελα να τα περάσω µε τις φίλες και την οικογένειά µου… Θα ήθελα κάθε
παιδί να είναι ευτυχισµένο και χαρούµενο τα Χριστούγεννα…»
Κατερίνα Αναγνωστοπούλου
«Ανυποµονώ πότε θα δω τη γιαγιά και τον παππού µου, τους θείους, τις θείες και τα ξαδέρφια µου. Σκέφτοµαι
επίσης πότε θα συναντήσω τις φίλες και τους φίλους µου, πότε θα πάω µε τον Γιώργο Καραγιάννη, τον Μιχάλη
Τραγιαννίδη, την Κορίνα Αλεξανδρή και τις οικογένειές µας στα Ζαγοροχώρια.»
Μάγδα Ασλάνη
«Θέλω µόνο γέλια να ακούγονται, χαµόγελα να υπάρχουν στα πρόσωπα όλων των ανθρώπων και ωραίες στιγµές
να τους πληµµυρίζουν. Φέτος δεν θα ευχαριστιόµουν µε το να πάρω εγώ πολλά δώρα, ενώ κάποιοι άνθρωποι δεν
έχουν φαγητό και στέγη. Θα ήθελα πολύ να µοιράσω και να χαρίσω δώρα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη…
Όταν µας βοηθούν και όταν βοηθάµε, η ζωή γίνεται πολύ όµορφη.»
Χριστίνα Γαλή
«Σε µια γιορτή τα αγαπηµένα πρόσωπα είναι απαραίτητα… αυτή η ζεστασιά που χαρίζει η οικογένεια τα
Χριστούγεννα είναι µοναδική!»
Έλενα Γεωργίου
«Τα Χριστούγεννα της καρδιάς µου τα φαντάζοµαι µε τις φίλες µου: να στολίζουµε το δέντρο και όλο το σπίτι…»
Δανάη Δρούγκα
«Στο νοσοκοµείο που δουλεύει ο µπαµπάς µου στολίζουν το δέντρο και το επόµενο πρωί κάθε παιδί παίρνει ένα
δώρο. Τότε σχηµατίζεται ένα χαµόγελο στο πρόσωπο κάθε παιδιού που βρίσκεται εκεί…»
Εύα Καλινδέρη
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«Πάνω απ’ όλα, στα Χριστούγεννα βρίσκεται κάτι ανώτερο, που µερικές φορές µας αγγίζει: η Γέννηση του Χριστού. Τα
Χριστούγεννα δεν υπάρχουν µόνο για µένα, αλλά για όλους, ανεξάρτητα από πού είναι….»
Χρήστος Καζάκος
«Τα Χριστούγεννα της καρδιάς µου είναι πολύχρωµα… Όµως, από την άλλη, Χριστούγεννα είναι να βοηθάς κάποιον.
Κάποιον που έχει ανάγκη τη βοήθειά σου. Τελικά έτσι τα Χριστούγεννα γίνονται πολύχρωµα, όταν µπαίνουν και άλλοι
άνθρωποι στη γιορτή και στη ζωή µας, τους βοηθούµε και µας βοηθούν.»
Έλενα Καράταγλη
«Τα Χριστούγεννα είναι µια γιορτή για όλους, αλλά δεν την χαίρονται όλοι. Δεν την χαίρονται οι άνθρωποι που δεν
έχουν ούτε φαγητό, ούτε σπίτι. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να χαίρονταν τα Χριστούγεννα…»
Χρήστος Κασακόγιας
«Όλοι οι άνθρωποι να γίνουν φιλάνθρωποι, και να βοηθούν τους φτωχούς συνανθρώπους τους… Όλοι να στέλνουν
γράµµατα στον Άι- Βασίλη, ακόµη και οι µεγάλοι…»
Μάριος-Αντώνιος Παπαγεωργίου
«Τα Χριστούγεννα είναι εποχή χαράς για όλους τους χριστιανούς… Βάζουµε µπισκότα, για να τα φάει ο Άι- Βασίλης.
Εγώ προσωπικά δεν τον πιστεύω, αλλά πάλι βάζω µπισκότα, για να τα φάει ο µπαµπάς µου!»
Στάθης Παυλίδης
«Πρώτον και πιο βασικό, τραγουδάµε τα κάλαντα. Πηγαίνουµε από γειτονιά σε γειτονιά, για να τραγουδήσουµε και
µας δίνουν χρήµατα και υπέροχα γλυκά. Στο τέλος µοιράζουµε τα λεφτά. Εγώ συνήθως κλέβω από τα αδέρφια µου, µε
αποτέλεσµα ο κουµπαράς µου να είναι πάντα γεµάτος!»
Ευριπίδης Σαµαράς
«Τα Χριστούγεννα µου αρέσουν, επειδή βγαίνει από µέσα µου µια ανάγκη να βοηθήσω τους ανθρώπους που µε
χρειάζονται…»
Γιάννης Σωτηρόπουλος
«Δεν ονειρεύοµαι κάτι πολυτελές. Μόνο θα ήθελα να µου φέρει ο Άγιος Βασίλης ένα εισιτήριο για την Αµερική!»
Μιχάλης Τραγιαννίδης
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Βιβλίο

«Νινέτ» της Ζωρζ Σαρή
της Νατάσας Αγραφιώτου (Α1)

Η Νινέτ είναι ένα ζωηρό, ανέµελο και πανέξυπνο κοριτσάκι το οποίο έχει γυρίσει πολλά µέρη ζώντας µια περιπέτεια.
Γεννηµένη στην Κωνσταντινούπολη, µε πατέρα Έλληνα και µητέρα από το Σαν Λουί της Σενεγάλης, ζει ήρεµα τα πρώτα
χρόνια της ζωής της, ώσπου ο πατέρας της βρίσκει µία δουλεία στην Οδησσό της Ρωσίας. Έτσι όλη η οικογένεια
µεταφέρεται εκεί. Η Νινέτ και οι γονείς της γνωρίζουν εκεί την µελλοντική νονά της αλλά και τον µελλοντικό άντρα της.
Η Οκτωβριανή Επανάσταση όµως ξεσπά στη Ρωσία και όλοι µαζί αναγκάζονται να γυρίσουν στην πατρίδα του πατέρα
της, την Αθήνα. Μεγαλώνει εκεί µε τις δύο αδερφές της, τις οποίες δεν θέλει στο σπίτι. Μετά από κάποια χρόνια η
µητέρα της αποφασίζει να τη στείλει στο σχολείο-κολλέγιο όπου είχε σπουδάσει και η ίδια, στο Παρίσι, γιατί την
θεωρεί επικίνδυνη για τις αδερφές της. Μορφώνεται και περνάει καλά. Για το πτυχίο της πηγαίνει στο Σαν Λουί, όπου
µένει µε τη γιαγιά της. Τέλος γυρνάει στην Αθήνα όπου και παντρεύεται.
Η γνώµη µου για αυτό το βιβλίο είναι ότι πρόκειται για ένα λογοτεχνικό βιβλίο πολύ ενδιαφέρον, που µας
παρουσιάζει τις συνήθειες των ανθρώπων εκείνης της εποχής, όπως και τον τρόπο που αντιµετώπιζαν οι γονείς τα
παιδιά αλλά και την ανεµελιά της Νινέτ. Μπορείς να αφεθείς στις σελίδες του, να ταξιδέψεις σε έναν άλλο κόσµο αλλά
και να προβληµατιστείς για τις πράξεις ενός παιδιού. Είναι ένα βιβλίο που έχει πολλά πράγµατα να σου διδάξει αλλά
και να σε κάνει να νοιώσεις συµπόνια για τέτοιες καταστάσεις, όπως η φυγή της Νινέτ από το σπίτι της. Θέλεις και εσύ
να µπεις µέσα στην υπόθεση, να βοηθήσεις τους ανθρώπους και να τους συµπαρασταθείς. Διαβάζοντας ένα βιβλίο που
διαδραµατίζεται σε µία παλιότερη εποχή, µπορείς επίσης να µάθεις µε έναν ψυχαγωγικό τρόπο τις ιδεολογίες και τις
πράξεις των ατόµων, ψυχολογώντας τον καθένα ξεχωριστά. Για παράδειγµα, ο τρόπος µε τον οποίο η µητέρα της Νινέτ
άφησε το παιδί της να φύγει χωρίς να γνωρίζει το µέλλον του παιδιού της, δείχνει πόσο αποφασιστική ήταν.
Είναι καλό τελικά να γυρίζεις όλο τον κόσµο αλλά και να αλλάζεις συνέχεια φίλους και καταστάσεις; Η Νινέτ είχε
γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσµο, αλλά ήταν ένα παιδί που δεν έµεινε µόνιµα µε τους γονείς του. Γέµισε ταξίδια και
εµπειρίες αλλά στερήθηκε το σπίτι της. Τι είναι τελικά καλύτερο;
«Νινέτ» της Ζωρζ Σαρή, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1993, (ε΄ επανέκδοση 2016), σ. 410
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«Το Νήµα»: ένα µυθιστόρηµα που σε ταξιδεύει στον τόπο σου
του Κωνσταντίνου Τραγιαννίδη (Γ2)

Το «Νήµα» πραγµατεύεται την ιστορία της Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα περιγράφει τη ζωή των πρωταγωνιστών που
προσπαθούν να επιβιώσουν υπό δύσκολες συνθήκες στην πόλη µας. Είναι ένα διεθνώς γνωστό best seller βιβλίο, που
ασχολείται µε τις διασταυρωµένες ζωές δύο νέων, των οικογενειών τους, των φίλων και γειτόνων τους, ενώ, παράλληλα,
συνδέεται και µε την ιστορία της Θεσσαλονίκης από το 1917 µέχρι και σήµερα, δίνοντας µεγάλη έµφαση στις εποχές
της Μικρασιατικής Καταστροφής, της Γερµανικής Κατοχής και του Εµφύλιου Πολέµου. Ένα βιβλίο που πρέπει να
διαβάσει όποιος θέλει να γνωρίζει για την πόλη του και την ιστορία της, ένα βιβλίο που, όποιος –ξένος ή Έλληνας εκτός
Θεσσαλονίκης– διάβασε, αγάπησε την πόλη µας.
Τον Αύγουστο του 1917, την ώρα που γεννιέται ο Δηµήτρης Κοµνηνός στη Θεσσαλονίκη, ξεσπά η µεγάλη πυρκαγιά
που αποτεφρώνει το µεγαλύτερο µέρος της µητρόπολης της Μακεδονίας, και ιδιαίτερα τις εβραϊκές της συνοικίες, στις
οποίες η ισραηλιτική κοινότητα ζούσε ειρηνικά µε τις άλλες δύο µεγάλες κοινότητες της πολυπολιτισµικής πόλης, την
ελληνική και τη µουσουλµανική. Πέντε χρόνια αργότερα, το 1922, µε τη Μικρασιατική καταστροφή και τους
πρόσφυγες που κατά εκατοντάδες χιλιάδες φτάνουν στην Ελλάδα, η Κατερίνα, που µόλις έχει χάσει τη µητέρα της στο
πανδαιµόνιο της φυγής, βρίσκει καταφύγιο στη Θεσσαλονίκη. Ο Δηµήτρης θα την γνωρίσει και οι ζωές τους θα
συνδεθούν µεταξύ τους, αλλά και µε τις ιστορικές περιπέτειες του σκηνικού του βίου τους, της Θεσσαλονίκης.
Η Hislop αποδεδειγµένα αγαπά και γνωρίζει καλά το χώρο της ελληνικής Ανατολής. Στο µυθιστόρηµά της αυτό
αναπαριστά την ατµόσφαιρα και τον κόσµο της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα δε τις αλλαγές της κατά τη διάρκεια του 20ου
αιώνα. Καταφέρνει, όχι µόνο να κρατήσει αµείωτο το ενδιαφέρον για τις τύχες των πρωταγωνιστών, αλλά και
«διδάσκει», θα µπορούσαµε να πούµε, τοπική ιστορία και πατριδογνωσία, ταξιδεύοντάς µας σε µια Θεσσαλονίκη που
βρίσκεται τόσο κοντά, αλλά και τόσο µακριά µας.
«Το Νήµα», Victoria Hislop, µτφρ. Φωτεινή Πίπη, Εκδόσεις Διόπτρα, 2012, σ. 607
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Περιβαλλοντικά:
κοντινά και
μακρινά

Ελαιώνες Πυλαίας: τόπος συνάντησης της φύσης και του ανθρώπου
της Άννας Αλεξίου (Α1),
της Αγάπης Βλάχου (Α1)
και του Δηµήτρη Θεοδοσιάδη (Α1)

Μελετώντας στο µάθηµα της Γεωγραφίας τους χάρτες και τη χρήση τους, µάθαµε να βρίσκουµε µε τη βοήθειά τους
τη γεωγραφική θέση των σηµείων στο χώρο. Αµέσως µας ήρθε η ιδέα να βρούµε τη γεωγραφική θέση του Σχολείου
µας και παράλληλα να µάθουµε για την περιοχή στην οποία είναι χτισµένο, τους Ελαιώνες Πυλαίας. Το πρώτο
ερευνητικό µας ερώτηµα ήταν εύκολο να απαντηθεί µε την πρόοδο της τεχνολογίας σήµερα. Έτσι βρήκαµε πως το
Αρσάκειο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης βρίσκεται στις εξής συντεταγµένες: Ν40˚, 36΄ 15.84΄΄ και Ε23˚, 00΄54΄΄.
Η δεύτερη, όµως, πρόκληση, η έρευνα για τους Ελαιώνες Πυλαίας, αποδείχτηκε απρόσµενα δύσκολη. Οι
πληροφορίες στο διαδίκτυο ανύπαρκτες, γεγονός που µας παραξένεψε πολύ για µια περιοχή που τη συνδέσαµε τόσα
χρόνια µε την καθηµερινότητά µας. Οδηγηθήκαµε στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, αλλά κι εκεί µόνο δασικούς χάρτες
µπορούσαν να µας δείξουν. Περισσότερες πληροφορίες µάς έδωσε ο Δήµος Πυλαίας-Χορτιάτη, η 4η Εφορεία
Νεοτέρων Μνηµείων και το Κ.Α.Π.Η. Πυλαίας. Σηµαντικές ήταν οι πληροφορίες που µας έδωσε ο διευθυντής των
γειτονικών µας «Πρότυπων Εκπαιδευτηρίων» κ. Γιάννης Κορυφίδης, που φιλόξενα µας υποδέχτηκε. Αφού
εξιστόρησε µε ιδιαίτερη ευαισθησία τις µνήµες και τις εµπειρίες του από τους προ 45 ετών Ελαιώνες, µας
προσκάλεσε σε κοινές δράσεις (δενδροφυτεύσεις και περιπάτους) µε σκοπό τη µελέτη και προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος της περιοχής µας. Ό,τι ακούσαµε το συνδυάσαµε µε τη δική µας γνώση και διαµορφώσαµε έτσι την
εικόνα των Ελαιώνων.
Οι Ελαιώνες Πυλαίας ανήκουν στο περιαστικό δάσος του Σέιχ-Σου (διαβάστε περισσότερα στο άρθρο της
Παναγιώτας Νίκου «Ας γνωρίσουµε το Σέιχ-Σου», στο Νεογράφηµα 5, Νοέµβριος 2015), αποτελούν όµως το τµήµα µε
την εντονότερη οικιστική παρουσία. Η παλιά, τουρκική, ονοµασία της περιοχής ήταν «Χαζνά», ονοµασία-γρίφος, που
δεν κατέστη δυνατόν να λυθεί. Η περιοχή είχε κατοικηθεί ήδη από την περίοδο της Οθωµανοκρατίας και από τότε
υπάρχουν προβλήµατα µε τίτλους ιδιοκτησίας και διεκδικήσεις ιδιωτών. Από τότε επίσης χρονολογούνται οι
νερόµυλοι που βρίσκονται ερειπωµένοι στην περιοχή και αποτελούν αντικείµενο ενδιαφέροντος της 4ης Εφορείας
Νεοτέρων Μνηµείων.
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Η βλάστηση της περιοχής, όπως γενικότερα του Σέιχ- Σου, είναι πυκνή και αποτελείται από την τραχεία πεύκη, τα
πουρνάρια, τα κυπαρίσσια και τα κυπαρίσσια Αριζόνας, τις λεύκες, τα πλατάνια, τις αµυγδαλιές (που προαναγγέλλουν
την άνοιξη λίγο πριν φτάσουµε στο σχολείο), τις αγριαπιδιές, τα θαµνώδη παλιούρια και πολλά οπωροφόρα και
καλλωπιστικά δένδρα (π.χ. πλατανοµουριές), φυτεµένα από τους κατοίκους της περιοχής. Παρά την ονοµασία της
περιοχής, δεν µαρτυρείται η παρουσία ελαιώνων και οι σηµερινές ελιές είναι πρόσφατα φυτεµένες. Υπάρχουν όµως
καλλιέργειες σιταριού και αµπελώνες, ενταγµένοι στην µακροχρόνια πυλαιώτικη παράδοση. Η πανίδα της περιοχής
είναι πλούσια, µε χαρακτηριστικότερα τα τρισχαριτωµένα σκιουράκια, που αποτελούν και το έµβληµα του Συλλόγου
των κατοίκων της περιοχής. Έχουν παρατηρηθεί συχνά και αλεπούδες, κουνάβια, σκαντζόχοιροι, διάφορα ερπετά, ενώ
η ορνιθοπανίδα είναι πλουσιότατη µε κορύφωση τα µεγαλόπρεπα γεράκια, τους πολύχρωµους µαγιάτικους
τσαλαπετεινούς, τις ανήσυχες σουσουράδες και τους γλυκύτατους κοκκινολαίµηδες.
Τα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης εδρεύουν στους Ελαιώνες από το 1973 και αποτελούν σηµείο αναφοράς για την
περιοχή. Γειτονεύουν µε τα «Πρότυπα Εκπαιδευτήρια» που προαναφέραµε και την ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. Λίγο παραπέρα
βρίσκονται δύο κλινικές, το µαιευτήριο «Γένεσις» και το κέντρο αποκατάστασης «Αρωγή». Αρκετές ενδιαφέρουσες
ιδιωτικές κατοικίες συνυπάρχουν µε τη φύση συνήθως αρµονικά, αν και δεν έλειψαν οι περιπτώσεις κοπής δένδρων
κατά την ανέγερση κάποιας µονοκατοικίας.
Σοβαρό πλήγµα στους Ελαιώνες, όπως και σε όλο το Σέιχ- Σου, επέφερε η πυρκαγιά της 7ης Ιουλίου 1997. Πλέον η
φύση έχει ανακάµψει πλήρως από τον εφιάλτη της φωτιάς, αλλά οφείλουµε όλοι να επαγρυπνούµε για την ασφάλεια
της περιοχής µας.
Οι Ελαιώνες Πυλαίας έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της εξοχής, παρότι βρίσκονται τόσο κοντά στο αστικό τοπίο της
πόλης. Παρέχουν τη δυνατότητα για άµεση επαφή µε τη φύση, για ψυχαγωγία και εξερεύνηση µέσα από περιπάτους
(υποδειγµατική είναι η διαδροµή που ακολουθεί το Ρέµα των Ελαιώνων, από την περιοχή που ονοµάζεται για
ευνόητους λόγους «Αντίλαλος», µέχρι το µικρό φαράγγι στην ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.) και ήπια συνύπαρξη της φύσης µε τα
ανθρώπινα δηµιουργήµατα.
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Κοπεγχάγη – Θεσσαλονίκη: ένας ποδηλατόδροµος απόσταση
του Άρη Σαµαρά (Β3)

Η χρήση του ποδηλάτου, έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση τόσο της χρήσης του αυτοκινήτου όσο και της
κατανάλωσης ορυκτών καυσίµων, που είναι µορφή ενέργειας µη φιλική προς το περιβάλλον. Το όφελος από τα
παραπάνω είναι η εξοικονόµηση ενέργειας και η ελάττωση της εκποµπής καυσαερίων στην ατµόσφαιρα. Επίσης το
ποδήλατο µάς γυµνάζει, είναι πιο οικονοµικό και µας γλιτώνει από την ανάγκη εύρεσης χώρου στάθµευσης. Το
ποδήλατο λοιπόν, δεν είναι µόνο ένας τρόπος διασκέδασης, αλλά είναι ένα σηµαντικό µεταφορικό µέσο –το οποίο,
όµως, έχουν ξεχάσει οι Έλληνες.
Στη Θεσσαλονίκη το ποδήλατο είναι υποτιµηµένο, καθώς οι κάτοικοί της δεν έχουν αξιολογήσει ακόµα σωστά το
συγκεκριµένο όχηµα. Πιστεύουν ότι το ποδήλατο είναι µόνο για συγκεκριµένες περιστάσεις και στιγµές. Επίσης,
κάποιοι έχουν το ποδήλατο για αγώνες και όσοι αποφασίζουν να προχωρήσουν στην αγορά του, θέλουν να
ξοδέψουν πολλά λεφτά για αυτό, ώστε να επιδεικνύουν ένα ακριβό ποδήλατο, χωρίς να το χρησιµοποιούν. Ένας
παράγοντας ο οποίος δεν ενθαρρύνει τον κάτοικο της Θεσσαλονίκης να ασχοληθεί µε το ποδήλατο, είναι ότι
υπάρχουν ελάχιστοι ποδηλατόδροµοι και οι πιο πολλοί είναι σε κακή κατάσταση.
Αντίθετα, στην Κοπεγχάγη το ποδήλατο είναι ένα απλό καθηµερινό µέσο µεταφοράς. Όπως οι Θεσσαλονικείς
έχουν το αµάξι, το µηχανάκι και το λεωφορείο, έτσι οι Δανοί έχουν το ποδήλατο. Το χρησιµοποιούν σε καθηµερινή
βάση –είτε για να πάνε στη δουλειά τους, είτε για να µεταφερθούν όπου επιθυµούν. Επίσης το χρησιµοποιούν για
να γυµναστούν. Όπως δηλαδή οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης τρέχουν σε πάρκα ή κάνουν διάφορα αθλήµατα, έτσι
οι κάτοικοι της Κοπεγχάγης χρησιµοποιούν το ποδήλατο. Με λίγα λόγια, όσο φυσιολογικό είναι να σας πει ένας
Θεσσαλονικιός φίλος σας ότι κάνει ένα άθληµα, τόσο φυσιολογικό είναι να σας πει ένας κάτοικος της Κοπεγχάγης
ότι κάνει ποδήλατο. Αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει ένα µεγάλο δίκτυο ποδηλατοδρόµων, µήκους 350 χιλιοµέτρων.
Μάλιστα οι ποδηλατικές ανάγκες έχουν τεθεί ως προτεραιότητα από τις αρµόδιες αρχές, καθώς έχουν
προσαρµοστεί και τα φανάρια των δρόµων µαζί µε τα αυτοκίνητα και µε τους πεζούς, και στα ποδήλατα! Πριν από
λίγο καιρό δηµιουργήθηκε ένας καινούργιος ποδηλατόδροµος στην Κοπεγχάγη. Μια µεγάλη γέφυρα,
υπερυψωµένη πάνω από το επίπεδο των δρόµων και του νερού, µήκους 235 µέτρων και πλάτους 4 µέτρων,
αποκλειστικής χρήσης ποδηλάτου. Έχει σχήµα φιδιού που κάνει την κλίση πολύ ήπια. Το έργο κόστισε 4,3
εκατοµµύρια ευρώ και χρησιµοποιείται από 8.000 ανθρώπους καθηµερινά.
Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει κάποτε να ασχοληθούµε σοβαρά µε το θέµα του ποδηλάτου και να εργαστούµε γι’
αυτό. Η δηµιουργία ενός ποδηλατοδρόµου στην πόλη µας θα λύσει το πρόβληµα του µποτιλιαρίσµατος, καθώς θα
υπάρχει ένα ακόµα µεταφορικό µέσο που θα ευκολύνει την κίνηση στον δρόµο και δεν θα χρησιµοποιούν όλοι το
αυτοκίνητο για να µετακινηθούν. Γι’ αυτό σας προτείνω να ανεβείτε στο ποδήλατο και να… ζήσετε.
27

Αθλητικές
εµπνεύσεις

Βράβευση των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών του 2016
της Ελένης Διλσίζογλου (Α1)

Ένας από τους λόγους που εξηγούν την αγάπη του λαού µας για τον αθλητισµό είναι οι αθλητές µας, οι ήρωές µας,
που µας συγκινούν µε τις επιτυχίες τους µέσα και έξω από τα ελληνικά σύνορα. Το 2016 ήταν µια µαγική χρονιά για
τον ελληνικό αθλητισµό, λόγω των διακρίσεων Ελλήνων αθλητών στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Βραζιλίας. Στις 19
Δεκεµβρίου 2016 ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αθλητικού Τύπου βράβευσε τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές, που
αναδείχθηκαν µετά από ψηφοφορία, σε µια εκδήλωση που τίµησε µε την παρουσία του ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Δηµοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.
Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς για το 2016 αναδείχθηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας (ενόργανη γυµναστική) και τον
ακολούθησαν στην πρώτη τριάδα ο Σπύρος Γιαννιώτης (µαραθώνια κολύµβηση) και ο Κώστας Φιλιππίδης (στίβος).
Κορυφαία αθλήτρια αναδείχθηκε η Άννα Κορακάκη (σκοποβολή) και ακολούθησαν η Κατερίνα Στεφανίδη (στίβος)
και η Βούλα Παπαχρήστου (στίβος). Κορυφαία οµάδα αναδείχθηκε η οµάδα 470 Ανδρών στην Ιστιοπλοΐα, µε τους
Παναγιώτη Μάντη και Παύλο Καγιαλή, και ακολούθησαν η Εθνική Οµάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών και η οµάδα
Tornado στην Ιστιοπλοΐα (Κώστας Τριγκώνης και Ιορδάνης Πασχαλίδης). Κορυφαίος προπονητής αναδείχθηκε ο
Τάσος Κορακάκης (σκοποβολή) και ακολούθησαν οι Δηµήτρης Ράφτης (ενόργανη γυµναστική) και Νίκος Γέµελος
(µαραθώνια κολύµβηση). Κορυφαίος αθλητής µε αναπηρία αναδείχθηκε ο Παύλος Μάµαλος (άρση βαρών) και
ακολούθησαν οι Θανάσης Κωνσταντινίδης (στίβος) και Μανώλης Στεφανουδάκης (στίβος). Κορυφαία αθλήτρια µε
αναπηρία αναδείχθηκε η Δήµητρα Κοροκίδα (στίβος) και ακολούθησαν η Αλεξάνδρα Σταµατοπούλου (κολύµβηση)
και η Μαρία Τσάκωνα (κολύµβηση). Κορυφαία οµάδα αθλητών µε αναπηρία τα ζευγάρια BC3 Μπότσια (Ντέντα,
Πανανός και Πολυχρονίδης), ενώ ακολούθησαν το Οµαδικό Σπάθης (µε τους Ντούνη Βασίλη, Πυλαρινό Γεράσιµο,
Τριανταφύλλου Πάνο) και το Tandem Γυναικών (Ποδηλασία) µε τις Χαλκιαδάκη Αδαµαντία και Μηλάκη Ηρώ. Το
έπαθλο «Ευ Αγωνίζεσθαι» (Fair Play) απονεµήθηκε στον αθλητή της µαραθώνιας κολύµβησης Σπύρο Γιαννιώτη, για
την ενέργειά του να αναγνωρίσει τη νίκη του Ολλανδού αντιπάλου του, αµέσως µετά τον συγκλονιστικό τερµατισµό
των 10 χιλιοµέτρων, µη αποδεχόµενος την υποβολή ένστασης.
Ένα µεγάλο «µπράβο» και ένα µεγάλο «ευχαριστώ» αξίζει για αυτούς τους αθλητές από όλους τους Έλληνες. Μας
έκαναν να αισθανθούµε περηφάνια για τη χώρα µας, να συγκινηθούµε και να δακρύσουµε, κάθε φορά που
υψώνονταν η ελληνική σηµαία και ακούγονταν ο Εθνικός µας Ύµνος. Κάτι τέτοιες στιγµές ενώνεται όλος ο ελληνικός
λαός. Ποιος µπορεί να ξεχάσει ότι η µητέρα του αθλητισµού και της Ολυµπιακής ιδέας ήταν, είναι και θα είναι πάντα
η Ελλάδα; Ας ευχηθούµε και στο µέλλον να ξαναζήσουµε τέτοιες στιγµές µε περισσότερες διακρίσεις των αθλητών
µας.

28

neographima

William Shakespeare: The Ultimate Playwright. Biography and Plays
By Evelin Boyiari (Γ2)
and Socrates Nazlidis (Γ2)

William Shakespeare was an English poet, playwright, and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's preeminent dramatist. William Shakespeare was born on April 26 in 1564 and died on
April 23 in 1616. He is often called England's national poet, and the "Bard of Avon". Shakespeare was born and
brought up in Stratford-upon-Avon, Warwickshire. At the age of 18, he married Anne Hathaway, with whom he had
three children: Susanna, and twins Hamnet and Judith.
Sometime between 1585 and 1592, he began a successful career in London as an actor, writer, and part-owner of a
playing company called the Lord Chamberlain's Men, later known as the King's Men, who were also the
co-founders of the famous London Globe Theatre. He appears to have retired to Stratford around 1613, at the age of
49, where he died three years later. Few records of Shakespeare's private life survive, which has stimulated considerable speculation about such matters as his physical appearance, sexuality, and religious beliefs, and whether the
works attributed to him were written by others.
His extant works, including collaborations, consist of approximately 38 plays, 154 sonnets, two long narrative
poems, and a few other verses, some of uncertain authorship. It is generally agreed that Shakespeare wrote 38 plays
from 1590 to 1612. In addition to these plays, there are a number of ‘lost plays’ just like Cardenio, Love’s Labour’s
Won (better known as Much Ado About Nothing), Edward III and Sir Thomas More as well as The Two Noble Kinsmen which Shakespeare collaborated on. This potentially brings the number of plays Shakespeare wrote or partwrote to 42. His plays have been translated into every major living language and are performed more often than
those of any other playwright.
Shakespeare probably began to write for the stage in the late 1580s, and, as far as we can tell, he started with the
Henry VI trilogy written in the early 1590s during a vogue for historical drama. Shakespeare’s trilogy centered on
the War of the Roses. The play follows the rise and fall of Joan la Pucelle, Joan of Arc, and the uneasy peace between
England and France. Following the death of his father, Henry V, the young Henry VI is proclaimed king under the
protector ship of his uncles, the Dukes of Gloucester and Exeter. Shakespeare's early classical and Italianate comedies, containing tight double plots and precise comic sequences, give way to the romantic atmosphere of his most
acclaimed comedies in the mid-1590s.
After his very successful first play, Shakespeare continued writing and between 1591-1595 he wrote the most
well-known play of his, Romeo and Juliet. Romeo and Juliet is a tragedy about two young star-crossed lovers whose
deaths ultimately reconcile their feuding families. It was among Shakespeare's most popular plays during his
lifetime and, along with Hamlet, it is one of his most frequently performed plays. Today, the title characters are
regarded as archetypal young lovers.
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Many of his plays were published in editions of varying quality and accuracy during his lifetime. In 1623, however, John Hemmings and Henry Condell, two friends and fellow actors of Shakespeare, published a more definitive text known as the First Folio, a posthumous collected edition of his dramatic works that included all but two
of the plays now recognised as Shakespeare's. It was prefaced with a poem by Ben Jonson, in which Shakespeare
is hailed, presciently, as "not of an age, but for all time".
It is evident that Shakespeare’s plays are very emotional as well as contemporary, since they are concerned
with issues such as love, hatred, jealousy, envy, human existence, war, peace, fairness and justice among others.
It is an undoubted fact that even today everyone knows at least one of his famous works and enjoys attending
the timeless Shakespearean plays performed on stage. To quote the beginning of Jaques’ monologue in
Shakespeare’s play As You Like It, Act II Scene VII : “All the world's a stage, and all the men and women merely
players: they have their exits and their entrances; and one man in his time plays many parts, his acts being
seven ages.”
And since “brevity is the soul of wit” (Hamlet Act-2, Scene-2, line 90), we are finishing off this article, hoping
we have succeeded in our attempt to demonstrate why Shakespeare was and is still considered the ultimate
playwright of all times.
{Ο Ουίλιαµ Σαίξπηρ ήταν Άγγλος ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός, γνωστός ως ο σηµαντικότερος εκφραστής της
αγγλικής γλώσσας και λογοτεχνίας και διαπρεπής δραµατουργός. Αποκαλείται συχνά ο «εθνικός ποιητής της Αγγλίας» και «ο βάρδος
του Avon». Γεννήθηκε το 1564 στο Stratford-Upon-Avon και έζησε ως το 1616. Παντρεύτηκε την Anne Hathaway µε την οποία
απέκτησε τρία παιδιά, τη Susanna και τα δίδυµα Hamnet και Judith. Ήταν ένας από τους ιδρυτές της θεατρικής οµάδας µε την
ονοµασία «Lord Chamberlain’s Men» ή αλλιώς «King’s Men» και του φηµισµένου Globe Theatre του Λονδίνου. Το έργο του
περιλαµβάνει κυρίως θεατρικά, σονέτα, αφηγηµατικά ποιήµατα, ιστορικά έργα και άλλα. Ο «Ρωµαίος και Ιουλιέττα» και ο «Άµλετ»,
είναι τα θεατρικά έργα του Σαίξπηρ µε τις περισσότερες παραστάσεις διεθνώς. Τα θεατρικά του έχουν µεταφραστεί στις µεγαλύτερες
και σηµαντικότερες γλώσσες του κόσµου. Όλα τα έργα τού Σαίξπηρ είναι βαθιά συναισθηµατικά και συνάµα σύγχρονα, καθώς
ασχολούνται µε διαχρονικά θέµατα όπως η αγάπη, το µίσος, η ζήλεια, η ανθρώπινη ύπαρξη, ο πόλεµος, η ειρήνη, η δικαιοσύνη και
τόσα άλλα, γεγονός που τον καθιστά τον υπέρτατο δραµατουργό όλων των εποχών. Το έτος 2016 συµπληρώθηκαν 400 χρόνια από το
θάνατό του.}
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Ρωτήστε, ρωτήστε τους μονάχα πώς την αντιλαμβάνονται όλοι τους την ευτυχία. Ω, να’
στε σίγουροι πως ο Κολόμβος ήταν ευτυχισμένος όχι όταν ανακάλυψε την Αμερική, μα
τότε που την αναζητούσε· να’ στε σίγουροι πως η μεγαλύτερη στιγμή της ευτυχίας του
ήταν, ίσως, τρεις μέρες ακριβώς πριν από την ανακάλυψη του Νέου Κόσμου, όταν το
επαναστατημένο πλήρωμα μέσα στην απόγνωσή του λίγο έλειψε να γυρίσει το καράβι
πίσω στην Ευρώπη! Δεν πρόκειται για το Νέο Κόσμο —δεν πα’ να χαθεί! Ο Κολόμβος
πέθανε χωρίς σχεδόν να τον δει και, ουσιαστικά, χωρίς να ξέρει τι ανακάλυψε. Το
σπουδαίο είναι η ζωή, μόνον η ζωή· η συνεχής ανακάλυψη αυτής της ζωής, η αδιάκοπη
κι αιώνια –κι όχι απλώς μια ανακάλυψη! Μα τι να λέμε τώρα... Υποψιάζομαι πως όλα
όσα λέω τώρα μοιάζουν τόσο κοινότοπα, που θα με περάσουν σίγουρα για μαθητή της
πρώτης τάξης που παρουσιάζει την έκθεσή του με θέμα «η ανατολή του ηλίου» ή θα
πούνε πως εγώ μπορεί και να’ θελα κάτι να πω, μα –παρόλη μου την προσπάθεια– δεν
τα κατάφερα να... “εξηγηθώ”. Θα προσθέσω, ωστόσο, πως σε κάθε μεγαλοφυή ή
καινούργια σκέψη ή απλώς και μόνο σε κάθε σοβαρή σκέψη που γεννιέται σε κάποιο
ανθρώπινο μυαλό, πάντοτε μένει ένα «κάτι», που με κανέναν τρόπο δεν μπορείτε να
το μεταδώσετε στους άλλους –έστω κι αν γράφατε ολόκληρους τόμους, έστω κι αν
κάνατε λιανά τη σκέψη σας επί τριάντα πέντε ολάκερα χρόνια. Πάντα θα μένει ένα
«κάτι», που με κανέναν τρόπο δεν θα θέλει να βγει απ’ το κρανίο σας και θα μείνει
μέσα σας για πάντα· και θα πεθάνετε έτσι, δίχως να’ χετε μεταδώσει σε κανέναν το
κυριότερο, ίσως, κομμάτι απ’ τη σκέψη σας.
Ο ηλίθιος, Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, μέρος 3ο.
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