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Βασίλης Σπανούλης:
«Ήμουν ευλογημένος 

και τυχερός»

Συνέντευξη με τον 
παγκόσμιο πρωταθλητή 

Νίκο Γκουντούλα

Ένα «αστέρι» της 
κωπηλασίας από τα 

Αστέρια Κοζάνης

στη σελίδα 6

στη σελίδα 8

στη σελίδα 7

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΑΣ

Θείο Δώρο 
ο Ιβάν 

Σαββίδης 
για τον 
ΠΑΟΚ 

Αγαπητές/οί, αναγνώστριες/ες,

Παρόλο που η σχολική χρονιά κυλά με μεγάλη ταχύτητα και η αντίστροφη μέτρηση για το καλοκαίρι 
έχει ήδη ξεκινήσει, η δημοσιογραφική ομάδα από «Τα Φυλλαράκια» βλέπει την προσπάθεια και 
τη δουλειά της να καρποφορεί. Παραμείναμε αφοσιωμένοι στον στόχο μας και με μεγάλη μας 
περηφάνια  κρατάτε πλέον στα χέρια σας το τρίτο κατά σειρά τεύχος μας. Σας ευχαριστούμε 
λοιπόν θερμά και διπλά, αγαπητοί αναγνώστες, διότι όχι μόνο μας δώσατε κίνητρο να συνεχίσουμε 
γεμάτοι θετική σκέψη και αυτοπεποίθηση, αλλά και διότι με την ευγενική στήριξή σας καταφέραμε 
να μοιράσουμε και πάλι πολλά χαμόγελα, καλύπτοντας ανάγκες παιδιών που βρίσκονται σε 
δυσχερή θέση. Φέτος επιλέξαμε τα έσοδα από την πώληση του δεύτερου τεύχους της εφημερίδας 
να διατεθούν και στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο και στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. 
Επιστρέψαμε λοιπόν, με το τρίτο τεύχος, ευχαριστώντας για άλλη μία φορά τον αθλητικό σύλλογο 
«Δέκα» για την ευγενική χορηγία του. Στα «Φυλλαράκια Νο.3» θα ενημερωθείτε όχι μόνο για τις 
δράσεις και διακρίσεις του σχολείου μας αλλά και για θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την 
τέχνη, τον αθλητισμό και τον εθελοντισμό, μέσα από πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και άρθρα. 
Ανυπομονούμε να μοιράσουμε τις σκέψεις, τις ιδέες και τους προβληματισμούς μας μαζί σας. 
Καλή ανάγνωση και Καλό Καλοκαίρι!

Ελένη Ανδρέου ΠΕ11

Συνειδητά, για το 
μέλλον του πλανήτη

Μια συνέντευξη με τον 
Νίκο Χαραλαμπίδη, 

Διευθυντή του Ελληνικού 
Τμήματος της Greenpeace

στη σελίδα 10
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του Σωτήρη Ρουστέμη (Β5)

Στις 8 Απριλίου του 2019 «Τα Φυλλαρά-
κια», η συντακτική ομάδα της εφημερί-
δας του σχολείου μας, πραγματοποίησε 
μία επίσκεψη στο Ελληνικό Παιδικό 
Χωριό που βρίσκεται στο Φίλυρο. Σκοπός 
της επίσκεψης, ήταν να συνδράμουμε  
στο σπουδαίο έργο που επιτελείται εκεί, 
όχι μόνο οικονομικά με τα έσοδα από 
την πώληση της σχολικής μας εφημερί-
δας, αλλά και με ρούχα, παιχνίδια, βιβλία 
και τρόφιμα που προσφέραμε με χαρά. 
Στο Ελληνικό παιδικό χωριό του Φιλύρου 
πληροφορηθήκαμε ότι φιλοξενούνται 

παιδιά που στερούνται την ομαλή ζωή 
μέσα σε μία ζεστή οικογένεια. Παιδιά 
εγκαταλελειμμένα από τους γονείς τους 
ή με γονείς που έχουν κριθεί ακατάλ-
ληλοι για την ανατροφή τους. Μερικά 
από τα παιδιά που ζουν εκεί μάλιστα 
χάρηκαν που βρέθηκαν σε αυτό το περι-
βάλλον, που τους προσφέρει απλόχερα 
φροντίδα και ασφάλεια και που τους 
περιμένει πάντα μια ζεστή αγκαλιά.

Ακούγοντας την κοινωνική λειτουργό κ. 
Νεραντζούλα Ράσκου να μας διηγείται 
γεγονότα από  περιπτώσεις παιδιών 
που βρίσκονται και μένουν πλέον στο 
Παιδικό Χωριό στεναχωρηθήκαμε και 
προβληματιστήκαμε. Εκτιμήσαμε την 
καθημερινότητά μας, το προνόμιο που 
έχουμε να ζούμε με την οικογένειά μας 
στο δικό μας σπίτι και καταλάβαμε πως 
όλα τα «πράγματα» που θεωρούμε εμείς 
αυτονόητα δεν είναι για όλους το ίδιο. 

Ναι, πήραμε την πρώτη θέση στην κατη-
γορία  μουσικής έκφρασης!
Συγχαρητήρια στην ομάδα μαθητών του 
Διαπολιτισμικού Γυμνασίου που συμμετείχε 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ecomobility 
2018-2019 με υπεύθυνους  καθηγητές  την 
κα. Άννα Σιδηροπούλου και τον κ. Αναστάσιο  
Τοκμακίδη. Είμαστε χαρούμενοι για τα σχόλια 
που ακούστηκαν  για το τραγούδι της ομάδας 
του σχολείου μας!
 «Φαίνεται η δυναμική της ομάδας», «Τολμήσα-
τε κάτι διαφορετικό και το αποτέλεσμα ήταν 
υπέροχο», «Το νόημα του τραγουδιού, οι φωνές, 
το βίντεο μας καθήλωσαν”
Mία πραγματικά μεγάλη έκπληξη ήταν και η 
θέση του σχολείου μας  στη δεκάδα, 10η βαθ-
μολογικά για το Α΄ Βραβείο Εργασίας, ανάμεσα 
σε 32 άλλες συμμετοχές σχολείων! 
Και για να μην ξεχνιόμαστε τί μας χάρισε την 
πρώτη θέση ακούστε μας:
Θέλω το γκρίζο να γκρεμίσω
https://you.tube/8dYfRGT1fZs

Έπαινος  για το σχολείο και την εφημε-
ρίδα μας, από τη συμμετοχή μας με τα 
«Φυλλαράκια», για πρώτη φορά, και στο  

5ο Διαγωνισμό Μαθητικής Εφημερίδας,  
που διοργανώθηκε από την  εφημερίδα 
Μακεδονία. 

Τρία χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο  
Τέσσερα μετάλλια δείχνουν την  εξαιρετική 
εμφάνιση που  πραγματοποίησαν οι μαθητές/
τριες του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Ευόσμου 
στους αγώνες «ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ - Κλασικού 
Αθλητισμού» Γυμνασίων της Δευτεροβάθμιας 
Διεύθυνσης Δυτικής Θεσσαλονίκης το σχολικό 
έτος 2018-2019. Ειδικότερα:

  Άλκηστη Γκιβιζίνη μαθήτρια της Β’ τάξης  1η 
θέση στα 1000μ 
  Χρήστος Χήτας μαθητής της Γ’ τάξης  1η 
θέση στα 150μ 
  Άγγελος Λαζαρίδης μαθητής της Γ’ τάξης  1η 
θέση στη σφαιροβολία
  Χαράλαμπος Ζαχαράκης μαθητής της Γ‘ 
τάξης 3η θέση στα 300μ

Άλλοι/ες πέντε μαθητές /τριες ξεχώρισαν  
στους αγώνες 

  Μαριάνθη Παναγιωτίδου μαθήτρια της Β’ 
τάξης τερμάτισε 4η στα 1000μ
  Μαρία Κρίντζαλη μαθήτρια της Β’ τάξης  
τερμάτισε 5η στα 1000μ   
  Δημήτριος Χατζηβρέττας μαθητής της Γ’ 

Δώσαμε και πήραμε χαρά! 
στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

https://users.sch.gr/elandreou  
&  diapolanea.blogspot.gr

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

Δημιουργήθηκε από μαθητές 
Α’, Β’, Γ’, τάξης του

Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Ευόσμου
Επιμέλεια-Επίβλεψη:  

καθηγήτρια Ελένη Ανδρέου
Υποστήριξη - Φιλολογική επιμέλεια: 
καθηγήτριες Αριάδνη Γρηγοριάδου

Βερονίκη Τσουγκράνη

 Τα έσοδα θα διατεθούν  
για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

ΜΑΪΟΣ 2019

Θέλω το γκρίζο να γκρεμίσω

Διακρίσεις των μαθητών του 

Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Ευόσμου

Ευχαριστούμε για την 
χορηγική υποστήριξη 
τον αθλητικό σύλλογο 
ΔΕΚΑ και για τις 
συμβουλές της την 
δημοσιογράφο Χριστίνα Τσόρμπα. 

τάξης  τερμάτισε στην 4η θέση στα 80μ.
  Χρήστος Παπανικολάου μαθητής της Β’ τάξης  
τερμάτισε στην 5η θέση στα 300μ.
  Γεώργιος Λεκκάκος μαθητής της Γ’ τάξης  
τερμάτισε στην 6η θέση στα 600μ

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους και όλες τους 
μαθητές/τριες που αγωνίστηκαν και προσπάθη-
σαν ο καθένας από το δικό του μετερίζι. Ευελπι-
στούμε σε ανάλογες επιτυχίες των μαθητών και 
μαθητριών του σχολείου μας,
Ε.Α
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Erasmus +:
ο συνδετικός μας κρίκος

της Μαρίας Χατζηαποστόλου (Β2)

Φέτος στις 17 Μαρτίου και για μια 
εβδομάδα ήρθαν στη Θεσσαλονίκη 
παιδιά, από την Ιταλία, την Ισπανία, 
την Πολωνία και την Λετονία, τα 
εταιρικά σχολεία του ευρωπαϊκού 
προγράμματος Erasmus + (2018-
2020):  Cooperative EU school 
teams: The winning future, τα οποία 
και φιλοξενήθηκαν από μαθητές του 
σχολείου μας. Εγώ φιλοξένησα μία 
κοπέλα από την Ισπανία, την Andrea, 
και μπορώ να πω ότι αυτή η εβδομάδα 
ήταν μία από τις καλύτερες της ζωής 
μου.   Όσο «έτρεχε» το πρόγραμμα στη 
Θεσσαλονίκη επισκεφτήκαμε διάφορους 
αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής 
και συμμετείχαμε σε πολλά παιχνίδια, 
δραστηριότητες και  εκδηλώσεις που 
μας έδωσαν την ευκαιρία να γνωριστού-
με καλύτερα και να συζητήσουμε  για 
πολλά θέματα. Μέσα από τις γνώμες 
και απόψεις που ακούστηκαν  όχι μόνο 
μάθαμε ο ένας τον άλλον, αλλά είδαμε 
τον κόσμο μας και με μια άλλη «ματιά». 
Το Erasmus  όμως δεν λειτούργησε μόνο 
ως ο συνδετικός μας κρίκος με μαθη-
τές από άλλες χώρες, αλλά και μεταξύ 
των Ελλήνων μαθητών. Μας δόθηκε 
η ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα 
και να δημιουργήσουμε σχέσεις που 
θα κρατήσουν  και μετά το τέλος του 
προγράμματος.
Μέσα από το πρόγραμμα αυτό δεν 
μάθαμε πράγματα μόνο για τις χώρες 
καταγωγής των υπόλοιπων παιδιών, 
αλλά μάθαμε περισσότερα και  για 
την δικιά μας. Για παράδειγμα, με τις 
επισκέψεις που κάναμε σε αρχαιολογι-
κούς χώρους όπως τη Βεργίνα και το 
Δίον μάθαμε πολλά που δεν γνωρίζαμε  
για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό της 
Μακεδονίας.  
Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι μία μονα-
δική ευκαιρία για κάθε παιδί που θέλει 
να κοινωνικοποιηθεί και να γνωρίσει 
άλλες κουλτούρες. Πιστεύω πως όλοι 
οι μαθητές που συμμετείχαν έχουν να 
αφηγηθούν υπέροχα πράγματα γι αυτό 
και αν σας δοθεί ποτέ η ευκαιρία να 
συμμετάσχετε…  μην διστάσετε!

Εντυπώσεις του Καμίλ στην Ελλάδα
του Σωτήρη Ρουστέμη (Β5)  

 Μέσω του προγράμματος Εrasmus +  
γνώρισα έναν μαθητή από την Πολωνία, 
τον Καμίλ,  τον οποίο και φιλοξένησα για 
μία ολόκληρη εβδομάδα. Την τελευταία 
ημέρα, όσο τον βοηθούσα στο πακετάρι-

σμα συζητήσαμε αρκετά για τις εμπειρίες 
και τις εντυπώσεις του από την χώρα 
μας. Με μεγάλη χαρά  τον άκουσα να 
μιλάει για την Ελλάδα:
«Ήξερα πως η Ελλάδα είναι μια χώρα μο-
ναδική, διαφορετική από τις άλλες. Λόγω 
των πανέμορφων τοπίων της και της ιστο-
ρίας της ήθελα να ταξιδέψω σε αυτήν. 
Παρά την οικονομική κρίση που περνάει, 
είναι μια χώρα που ήθελα πάντα να επι-
σκεφτώ» μου είπε ο Καμίλ, σημειώνοντας 
πως η χώρα μας είναι πολύ διαφορετική 
από τη δική του, με ανθρώπους φιλικούς 
και καλοδιάθετους που όπως ο ίδιος είπε 
«τους συμπάθησε πολύ»

Η εμπειρία μου στο Κόσιτσε της 
Σλοβακίας
της  Ζωής Φωταρίδου (Γ4)

Δεν μπορώ, όπως καταλαβαίνετε, να 
περιγράψω τη μεγάλη μου χαρά όταν 
επιλέχθηκα να συμμετάσχω στο πρόγραμ-
μα Erasmus + (2017-2019): To teach is 
to learn – Using literature in a Creative 
education as a Multilingual Path to 
Skills  και να μετακινηθώ στη Σλοβα-
κία! Πίστευα εξ αρχής ότι θα είναι μια 
μοναδική εμπειρία που θα χαραχτεί στη 
μνήμη μου για πάντα. Ενθαρρύνω με τη 
σειρά μου και άλλους μαθητές να πάρουν 
μέρος και να απολαύσουν αυτές τις 5-6 
ημέρες σε μια άλλη χώρα. Η Σλοβακία για 
εμένα είναι πλέον μία πανέμορφη χώρα. 
Με τους πιο θερμούς κατοίκους. Άτομα 
γεμάτα χαμόγελα και όνειρα για το μέλ-
λον. Με πολύ καλό φαγητό και ποικιλία 
γεύσεων. Με μια γλώσσα βαριά αλλά 
γεμάτη κύρος.  Εκεί στο Κόσιτσε είχα 
την ευκαιρία να περάσω μία εβδομάδα 
γεμάτη δραστηριότητες, παιχνίδια, χορό 
και φαγητό. Με επισκέψεις σε κάστρα 
αλλά και  στο ζωολογικό κήπο, γεμάτη 
από εμπειρίες και νέες συνήθειες, κλειστά 
κινητά και ανοιχτές καρδιές. Ήμασταν  8 
οχτώ άτομα, 8 διαφορετικές προσωπι-
κότητες από 3 διαφορετικές χώρες και 
όμως αληθινοί φίλοι, φίλοι που δεν ξεχνάς 
εύκολα!

ΔιαπολαΝέα

Ο μαγικός κόσμος 
των εικόνων
 Ερμής Καραδήμας (Β5)

Επίσκεψη στο Μουσείο 

Φωτογραφίας και Κινηματογράφου

ΜΑΪΟΣ 2019

Ξεκινώντας την εκδρομή μας στο Μουσείο 
Κινηματογράφου και Φωτογραφίας, μια ηλι-
όλουστη μέρα του Φλεβάρη, όλοι ήμασταν 
γεμάτοι περιέργεια. Σε καμία όμως περίπτω-
ση δεν περιμέναμε πως η εμπειρία που θα 
βιώναμε θα ξεπερνούσε κάθε προσδοκία
Το Μουσείο Φωτογραφίας ιδρύθηκε το 
1997 κι εγκαταστάθηκε  στην αποθήκη Α, 
στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εξασφαλίζο-
ντας σε όσους αγαπούν τη φωτογραφική 
τέχνη, εύκολη πρόσβαση. Ξεναγηθήκαμε 
θαυμάζοντας το πώς οι καλλιτέχνες απα-
θανατίζουν τις στιγμές μέσα από το φωτο-
γραφικό τους φακό, βλέποντας έργα που 
συμβόλιζαν το βιοτικό επίπεδο διαφόρων 
χωρών αλλά και φωτογραφίες που απεικόνι-
ζαν φανερές κοινωνικές ανισότητες μεταξύ 
των κατοίκων μιας περιοχής. 
Στο Μουσείο Κινηματογράφου, ακριβώς δί-
πλα, εντυπωσιαστήκαμε από όλη την ατμό-
σφαιρα του σινεμά. Πήραμε ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες για την ιστορία του ελληνικού 
και παγκόσμιου κινηματογράφου, είδαμε 
εκθέματα μουσειακής αξίας, όπως μία από 
τις πρώτες κινηματογραφικές μηχανές, ενώ 
παρακολουθήσαμε και κάποια βίντεο που 
αναφέρονταν στις πρώτες ελληνικές ταινίες. 
Αυτό όμως που μας ενθουσίασε και κέρδισε 
τις εντυπώσεις όλων μας, ήταν η μοναδική 
ευκαιρία που μας δόθηκε να συμμετάσχου-
με σε μια ταινία με ρόλους, όπως των ηθο-
ποιών και του σκηνοθέτη. Μέσα από τη συ-
γκεκριμένη βιωματική εμπειρία νιώσαμε για 
λίγο όπως αισθάνεται ένας ηθοποιός ή ένας 
σκηνοθέτης την ώρα του γυρίσματος, κάτι 
που μας έμεινε αξέχαστο όπως και η προ-
βολή μιας μικρού μήκους ταινίας από την 
Ταινιοθήκη του Μουσείου σε 3D έκδοση!
Στην πραγματικότητα ήταν μια ξενάγηση 
στο μαγικό κόσμο  των εικόνων και παράλ-
ληλα μια αφορμή για διερεύνηση πραγμά-
των που μπορεί να μας ενδιαφέρουν ώστε 
να ασχοληθούμε ακόμη κι επαγγελματικά. 
Το σίγουρο είναι ότι μας αποκαλύφθηκε ο 
μυστικός κόσμος που κρύβεται πίσω από 
το προφανές, πίσω από τις εικόνες και τις 
κινηματογραφικές σκηνές. Ένας κόσμος 
σκληρής δουλειάς, τεχνικής, τεχνολογίας 
και βέβαια απίστευτης ομορφιάς!
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Μαρία Παπαδοπούλου (Γ2), Έλλη Καλπακίδου 
(Γ2) και Αλεξάνδρα Τσίλη (Γ6) 

Μάριος Μιλτιάδου (Bimboy), οι πε-
ρισσότεροι ίσως τον γνωρίζετε λόγο 
της επιτυχίας του στο «Ελλάδα Έχεις 
Ταλέντο». Ένας άνθρωπος με πηγαίο 
ταλέντο, γεμάτος από νέες ιδέες και 
δημιουργικότητα. Βρεθήκαμε στο 
Papazoglou Dance Studio και μιλήσαμε 
μαζί του... 

Ποιο ήταν το πρώτο σας ερέθισμα για 
τον χορό;
Κάναμε θέατρο στο σχολείο και ήρθε 
μια χορογράφος για να μας χορογραφή-
σει μια παράσταση και ενθουσιάστηκα. 
Έτσι μετά πήγα και γράφτηκα σε σχολή.

Έχετε κάποιο άλλο πάθος πέρα από τον 
χορό;
Το θέατρο και τη μόδα.

Όταν ξεκινήσατε πιστεύατε ότι θα κα-
τορθώνατε να ξεχωρίσετε;
Όχι. Δεν πίστευα καν ότι θα μπορούσα 

να το κάνω επάγγελμα, νόμιζα ότι απλά 
θα το έκανα part-time. Αλλά τα πράγμα-
τα ήρθαν καλύτερα.
Την περασμένη χρονιά συμμετείχατε 
και συγκεκριμένα νικήσατε στο «Ελλάδα 
Έχεις Ταλέντο». Θα θέλατε να μας μιλή-
σετε για την εμπειρία; (ανταγωνισμός, 
άγχος κτλ);
Πήγαμε χωρίς να περιμένουμε ότι θα 
κερδίσουμε. Εγώ είχα έτοιμα 3 shows, 
γιατί ήθελα να φτάσουμε στους ημιτε-
λικούς. Πήγε πάρα πολύ καλά και ήταν 
σωστά τοποθετημένα τα shows, για 
να μας αγαπήσει ο κόσμος, έτσι όπως 
έπρεπε. Νομίζω μας βοήθησε πολύ το 
show. Από εκεί και πέρα όλα πήραν τον 
δρόμο τους.

Γίνατε ευρύτερα γνωστός με την ομάδα 
House of Drama, αλλά τι υπήρχε πριν;
Ήμουν μαθητής όταν ήρθα στη Θεσ-
σαλονίκη συμμετέχοντας σε διάφορες 
ομάδες χορού. Δυστυχώς  σε όποια 
ομάδα και να ήμουν πάντα έβγαινε 2η 
σε αγώνες και ήθελα να κάνω εγώ μία 
για να βγούμε πρώτοι. Έκανα τις Drama 
Queens, ήταν μία ομάδα χορού με 7 κο-
ρίτσια και εμένα. Όλες αυτές μετά έγιναν 
δασκάλες χορού, οπότε εγώ έκανα τους 
House of Drama. 

Πώς γεννήθηκε το House of Drama;
Μετά τις Drama Queens ήθελα να κάνω 
κάτι μεγαλύτερο, καθώς  με ακολούθη-
σαν πολλοί μαθητές, θέλησα να τους 
βάλω κάπου σε διαφορετικές ομάδες 
ανάλογα με την ταυτότητα του καθενός. 
Έτσι δημιούργησα διαφορετικές ομάδες 
που μετά δημιούργησαν το House of 
Drama.

Πώς είναι να διοικεί κάποιος μια μικρή 
“αυτοκρατορία” χορού,  αν θα μπορού-
σαμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι;
Υπέροχη ερώτηση. Είναι πάρα πολύ 
ωραίο. Δεν τη διοικώ, γιατί δουλεύουν 
πάρα πολλοί για αυτό το πράγμα. Είναι 
ωραίο συναίσθημα γιατί έχει έναν 
οικογενειακό χαρακτήρα και νιώθεις ότι 
απλά πας να χορέψεις με την οικογένειά 
σου και περνάς ωραία.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας σας 
υπήρξε στιγμή που φτάσατε σε σημείο 
παραίτησης;
Ναι. Ήταν πρόπερσι, αρχές Σεπτέμβρη 
που ξεκίνησε να αποκτά μεγάλη επιτυ-
χία το House of Drama και, χωρίς να 
είναι κακοπροαίρετο αυτό, ένιωθα ότι 
οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου επειδή το 
έβλεπαν λίγο ανταγωνιστικά, μου είχαν 
κόψει λίγο την καλημέρα. Μετά όμως 
όλα βρήκαν τον δρόμο τους και πήγαν 
έτσι όπως έπρεπε να πάνε.

Ποια είναι η κύρια πηγή έμπνευσής 
σας; 
Τα πάντα. Από μία ταινία, από ένα 
τραγούδι που θα βγει, από ένα video 
clip. Μπορεί να δω ένα ρούχο και να 
δημιουργήσω ένα θέμα, μπορεί να δω 
μια φωτογραφία, μπορεί να διαβάσω μια 
ιστορία στο Instagram, τα πάντα.

Πώς προέκυψε η περσόνα του Bimboy;
Ήθελα κάτι που να συνδυάζει την επιφά-
νεια, την εξωτερική εικόνα, με κάτι πιο 
βαθύ, με κάτι έξυπνο.

Συνυπάρχει αρμονικά με τον Μάριο;
Ναι. Γιατί αν με δει κάποιος επιφανει-
ακά, εξωτερικά, από τον τρόπο που 
μιλάω, από τη μουσική που ακούω και 
από τον τρόπο που ντύνομαι μπορεί να 
θεωρήσει ότι είμαι ένας επιφανειακός 
άνθρωπος χωρίς ουσιαστικά στοιχεία. 
Και μ’ αρέσει να συνδυάζεται όλο αυτό 
με κάτι βαθύτερο που να περνάει ένα 
άλλο μήνυμα. Μου αρέσουν πάρα πολύ 
όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται 
με την εμφάνισή τους και ο κόσμος ενώ 
τους βλέπει και τους περνάει για επιφα-
νειακούς, αυτοί παρόλα αυτά καταφέρ-
νουν και παίρνουν πτυχία και ανεβαί-
νουν και έχουν τις καλύτερες δουλειές.

Εκτός από την όλη στήριξη του κόσμου, 
συχνά υπάρχουν και αρνητικά σχόλια. 
Σας επηρεάζουν;
Δεν είχα αρνητικά σχόλια από τον 
κόσμο. Δεν ξέρω, δε διάβασα πουθενά 
κάποιο αρνητικό σχόλιο. Ο κόσμος μας 

Ξεχωριστός, εκκεντρικός, δημιουργικός και ταλαντούχος: 
ο μοναδικός Mr Drama King

Συνέντευξη Μάριος Μιλτιάδου

ΜΑΪΟΣ 2019
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Αρκετά όμως με την                
πραγματικότητα!

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για πλα-
στούς κόσμους, φανταστικούς χαρακτή-
ρες και απίθανες ιστορίες που εδώ και 
χρόνια μας δίνουν χαρά και συμβάλλουν 
στην διασκέδαση μικρών και μεγάλων. 
Με αφορμή την κυκλοφορία της νέας 
ταινίας “Avengers: Endgame”, κάνουμε 
ένα αφιέρωμα σε μια από τις μεγαλύ-
τερες εταιρίες κόμικς και σινεμά, την 
MARVEL, που έχει πλάσει κάποιους από 
τους πιο γνωστούς υπερήρωες χαρίζο-
ντάς μας  υπερηρωικές” στιγμές.
Η Marvel Comics είναι αμερικανική εκ-
δοτική εταιρεία κόμικς, η διασημότερη 
ίσως στον κόσμο και η μεγαλύτερη των 
ΗΠΑ μαζί με τη DC Comics. Οι χαρακτή-
ρες της είναι πασίγνωστοι, με κυριότε-
ρους τον Spider-man, τους X-Men, τους 
Fantastic 4, τον Hulk, τον Iron Man και 
τον Captain America. Η Marvel αποτελεί 
κομμάτι της μητρικής εταιρείας Marvel 
Entertainment. 
Όλα ξεκίνησαν το 1939, όταν ο εκδότης 
Μάρτιν Γκούντμαν ίδρυσε την Timely 
Comics. Η νέα εταιρεία κυκλοφόρησε 
το πρώτο της κόμικς τον Οκτώβριο 
του ‘39, με τίτλο Marvel Comics. Στη 
δεκαετία του ‘50 άλλαξε το όνομά της 
σε Atlas Comics και τελικά στις αρχές 
της δεκαετίας του ‘60 πήρε το σημερινό 
της όνομα, προς τιμήν του πρώτου της 
περιοδικού που είχε βγάλει το 1939.
Τότε ήταν που ήρθε και η τεράστια επι-
τυχία με τη δημιουργία από τους Stan 
Lee και Jack Kirby «Fantastic 4» και την 
κυκλοφορία το 1961 του Fantastic Four 
#1 ακολουθούμενη από τη σταδιακή 
δημιουργία των ηρώων που αποτελούν 
τον κόσμο της Marvel, το ονομαζόμενο 
Marvel Universe. Το χαρακτηριστικό 
που έκανε τόσο δημοφιλείς από την 
πρώτη στιγμή τους ήρωές της ήταν το 
ότι για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν 
στο κοινό ρεαλιστικοί υπερήρωες με 
ανθρώπινα χαρακτηριστικά και προ-
βλήματα, με τους οποίους μπορούσε να 
ταυτιστεί ο αναγνώστης. Όλοι μας, όταν 
κοιτάμε τον Spider-Man, βλέπουμε ένα 

κομμάτι του εαυτού μας, καθώς αυτός 
είναι ένας έφηβος που προσπαθεί να 
κάνει  φιλίες, να ερωτευτεί, να περνά 
καλά και να τηρεί τις υποχρεώσεις του, 
ακόμη και αν αυτό σημαίνει να προστα-
τεύει  καθημερινά την γειτονιά του από 
επικίνδυνους εχθρούς
Η Marvel Studios είναι υπεύθυνη για τη 
μεταφορά των περιπετειών αυτών από 
τις χάρτινες σελίδες στη μεγάλη οθόνη.
Μάλιστα, το Marvel Cinematic Universe 
αποτελείται από 22 ταινίες, με την τε-
λευταία να είναι το Avengers: Endgame, 
που βγήκε πρόσφατα στις κινηματογρα-
φικές αίθουσες και αποτελεί το φινάλε 
για όλους τους ήρωες των ταινιών 
καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν 
τον Τιτάνα, Θάνος. 
Εμείς τα “Φυλλαράκια”, όντας φίλοι 
της ανάγνωσης, σας προτείνουμε να 
διαβάσετε τα κόμικς της Marvel, αλλά 
και γενικότερα να ακονίζετε το νου και 
το πνεύμα σας μέσω της λογοτεχνίας!
Όσο για το “Avengers: Endgame”, το 
είδαμε και έχουμε μια σύντομη κριτική.

ΜΑΪΟΣ 2019

αγκάλιασε πάρα πολύ. Τώρα αν υπάρξει και 
κάποιο αρνητικό σχόλιο που σχετίζεται με 
αυτό που κάνουμε, αν είναι με επιχειρήμα-
τα και εμπεριστατωμένο τότε θα το λάβω 
υπόψη μου. Αν βλέπω ότι προέρχεται κακο-
προαίρετα, από ανθρώπους που απλά δεν 
κάνουν κάτι άλλο εκτός από το να κάθονται 
πίσω από ένα κινητό και να γράφουν, τότε 
δεν ασχολούμαι.

Το τελευταίο σας project είναι το “Οι 
Στάβλοι Του Χαουζ Οφ Ντραμα”(ΟΣΤΧΟΝ). 
Πώς νιώθετε που οργανώσατε ένα τόσο 
περίπλοκο project, το οποίο έφτασε τις 
100.000 προβολές, σε πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα; 
Κουρασμένος. Ήθελε πάρα πολύ καιρό για να 
βγει όλο αυτό το project, αλλά πήγε πάρα πολύ 
καλά. Είναι από τα μόνα videos που κάθομαι 
και βλέπω ξανά και ξανά, όλα τα άλλα δεν τα 
βλέπω μετά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που 
υπάρχει στο βιογραφικό μου αυτό το video και 
αυτό το αποτέλεσμα. Δουλέψαμε όλοι πάρα 
πολύ αρμονικά, βγήκε γρήγορα στα γυρίσμα-
τα, γιατί μέχρι να το στήσουμε πήρε κάποιους 
μήνες. Είμαι πάρα πολύ περήφανος. Είμαστε 
ακόμα μια underground ομάδα, δεν βγήκαμε 
ακόμα στην mainstream σκηνή. Σιγά σιγά 
πιστεύω με τα χρόνια τα videos μας θα ανε-
βαίνουν παραπάνω. Δεν τα κάνουμε όμως για 
τις προβολές, αλλά για να αφήσουμε κάτι πίσω, 
ώστε οι επόμενοι να βλέπουν και να εμπνέονται.

Ποιος είναι ο επόμενος σας στόχος?
Έχουμε κι άλλα projects που θέλουμε να 
κάνουμε μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Θέλω να 
κάνω ακόμη ένα video που έχω στο μυαλό 
μου και μετά θα ήθελα να ανεβάσω παρά-
σταση, αλλά με  ένα ενιαίο θέμα, μια ιστορία.  

Τι συμβουλή θα δίνατε στα άτομα που θα 
ήθελαν να ασχοληθούν με τον χορό?
Να μην ακούν τι τους λένε τα άτομα που 
δεν τα κατάφεραν στον χώρο. Δεν πρέπει να 
ακούν καθόλου τι τους λένε, γιατί υπάρχουν 
πολλά αρνητικά σχόλια ζήλιας που σε κρατούν 
πίσω. Μπορεί να χρειαστεί ένας χρόνος για να 
γίνεις καλός, μπορεί να χρειαστούν έξι μήνες, 
και κάποιος να τα καταφέρει την επομένη 
μέρα. Δεν έχει καμία σημασία. Ο καθένας θα 
ακολουθήσει τον δρόμο του και θα φτάσει 
εκεί που θέλει. Να αρχίσουν όλοι να ασχολού-
νται με κάποια μορφή τέχνης είτε μουσική είτε 
θέατρο, ζωγραφική ή χορό, γιατί είναι εξίσου 
σημαντικό με το να διαβάζεις για το σχολείο. 
Θα πας το ίδιο μπροστά με μια μορφή τέχνης 
που αγαπάς. 

MARVEL

Ένα Σούπερ-ταξίδι στον κόσμο των 
Υπερ-Ηρώων

Δημήτρης Χατζηβρέττας (Γ3)

Αυτή η ταινία είναι το κερασάκι 
στην τούρτα και αποτελεί μια 
γιορτή για αυτό το ευρύ και τερά-
στιο σύμπαν της MARVEL. Είναι 
μια συναισθηματική διαδρομή 
από το πρώτο έως και το τελευ-
ταίο πλάνο και παρόλο που έχει 
ένα άτσαλο χιούμορ και κάποια 
“plot holes”, καταφέρνει να μας 
κάνει να είμαστε περήφανοι που 
είμαστε φαν της MARVEL. Η τελική 
αναμέτρηση μιλάει από μόνη της. 
Όλοι οι ήρωες σε μια οθόνη να 
μάχονται για την εξόντωση του 
κακού. Η αίθουσα μετατράπηκε 
σε γήπεδο ποδοσφαίρου και οι 
θεατές δεν σταματούσαν να 
κραυγάζουν, ώσπου ήρθε η ώρα 
να πούμε “αντίο” σε χαρακτήρες 
που αγαπάμε και το κοινό σώπασε 
από συγκίνηση. Αυτήν την ταινία 
την αγαπάμε.

Γιάννης Παναγιωτόπουλος (Γ3) και Μιχάλης Παναγιωτόπουλος (Α5)
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του Δημήτρη Χατζηβρέττα (Γ3)
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Ο Βασίλης Σπανούλης 
είναι Έλληνας διεθνής 
καλαθοσφαιριστής που 
αγωνίζεται από το καλοκαίρι 
του 2010, στη Basket League 
ΣΚΡΑΤΣ και την Ευρωλίγκα, 
για την ομάδα του Ολυμπιακού 
Πειραιώς. Έχει ύψος  1.93, 
και παίζει ως Point Guard 
και Shooting Guard. Είναι ο 
τρέχων πρώτος σκόρερ και 
πρώτος σε τελικές πάσες 
στην ιστορία του Ελληνικού 
Πρωταθλήματος και ο πρώτος 
σε τελικές πάσες στην ιστορία 
της Ευρωλίγκα, καθώς και 
δεύτερος σκόρερ της.

Σύντομο βιογραφικό: 

Συνέντευξη Βασίλη Σπανούλη 

«Ήμουν ευλογημένος και τυχερός»

Η σχολική μας εφημερίδα κατάφερε 
να έρθει σε επαφή με τον σπουδαίο 
καλαθοσφαιριστή, Βασίλη Σπανούλη, 
και να του θέσει μερικές ερωτήσεις.

 Τι ήταν  αυτό που σας κέντρισε το 
ενδιαφέρον να  ασχοληθείτε με το 
μπάσκετ; 
Με το που είδα την μπάλα του 
μπάσκετ, κατευθείαν αγάπησα αυτό 
το άθλημα. Είναι σαν να γεννήθηκα 
για να παίζω μπάσκετ. Από  την πρώτη 
στιγμή το αγάπησα και είναι κάτι που 
δυσκολεύομαι να εξηγήσω.

Φανταστήκατε ότι το χόμπι σας θα 
γινόταν επάγγελμα και ότι θα φτάνατε 
σε τόσο υψηλό επίπεδο;
Μέχρι τα δεκατρία μου, όχι. Μετά όμως 
πάντα έλεγα μέσα μου ότι θέλω να γίνω 
μπασκετμπολίστας. Βλέποντας μάλιστα ότι 
ξεχώριζα από τα παιδιά της ηλικίας μου, 
το να παίξω μπάσκετ έγινε το όνειρό μου.

Κοιτάζοντας στο παρελθόν, ποια 
θεωρείτε τη μεγαλύτερη στιγμή της 
καριέρας  σας;
Δεν θα έλεγα μία. Ήμουν ευλογημένος 
και τυχερός και είχα πολλές καλές 
στιγμές, όπως και κακές. Θεωρώ ότι ο 
κάθε τίτλος που πήρα στην καριέρα μου 
είχε τη δική του αξία.

Ποια είναι  η άποψή σας για το 
σημερινό ελληνικό μπάσκετ  σε σχέση 
με το ελληνικό μπάσκετ του ‘90;
Το μπάσκετ έχει σίγουρα αλλάξει, είναι 
λογικό. Όσο εξελίσσεται η ζωή μας, 
εξελίσσεται και το μπάσκετ. Έχει γίνει 
πιο γρήγορο, τα 30 δευτερόλεπτα 
επίθεσης έγιναν 24, το τρίποντο παίζει 
πλέον σημαντικότερο ρόλο, αλλά οι 
περισσότερες  ομάδες δε χρησιμοποιούν 
το μυαλό τους όσο παλιά και δεν 
ενδιαφέρονται για το διάβασμα του 
παιχνιδιού 

Επειδή γνωρίζουμε ότι έχετε υπάρξει 
παίκτης και της EUROLEAGUE αλλά 
και του NBA, ποιο προτιμάτε όσον 
αφορά την ποιότητα του αθλήματος;
Όνειρο κάθε παιδιού είναι να 
παίξει  στο NBA. Απλώς, το NBA 
είναι να πας στην κατάλληλη ομάδα 
την κατάλληλη στιγμή. Προτιμώ 
την Ευρωλίγκα, επειδή στο NBA 
δεν κατάφερα να παίξω και ήταν 
πραγματικά μια πολύ δύσκολη 
περίοδος. Επίσης, μου αρέσει που 
εδώ κάθε παίκτης παίζει για τη νίκη. 
Λατρεύω το πάθος του κόσμου και 
ότι χρησιμοποιούμε περισσότερο το 
μυαλό μας για να παίξουμε, παρά τα 
φυσικά προσόντα.

Πώς νιώθετε που τιτλοφορείστε 
ως «KILL BILL» τα τελευταία 
χρόνια; Τι σημαίνει για σας αυτός ο 
χαρακτηρισμός; Σας είναι εύκολο να 
μας δώσετε και μια γνώμη για την 
ταινία;
Είναι ωραίο να σου δίνουν ένα 
παρατσούκλι, διότι αυτό σημαίνει ότι 
κάτι κάνεις καλά. Την ταινία, να πω την 
αλήθεια, δεν την έχω δει. Σίγουρα όμως 
είναι όμορφο να κάνεις το χόμπι σου 
επάγγελμα, να φτάνεις κάπου ψηλά και 
να σου δίνουν και ένα παρατσούκλι.

Όταν λήξει η καριέρα σας, θα 
συνεχίσετε να προσφέρετε στον χώρο 
του αθλητισμού;
Θα το ήθελα πάρα πολύ και αυτός είναι 
και ο στόχος μου, γιατί αυτό ξέρω να 
κάνω πολύ καλά. Δεν ξέρω να κάνω κάτι 
άλλο τόσο καλά όσο το μπάσκετ και για 
αυτό θα ήθελα να δώσω τη γνώση μου 
στη νέα γενιά.

Μπορείτε να φανταστείτε έναν κόσμο 
χωρίς αθλητισμό;
Όχι. Πιστεύω ότι ο αθλητισμός μπορεί να 
προσφέρει πολλά πράγματα σε όλους 
και κυρίως στα νέα παιδιά. Όπως έλεγαν 
και οι Αρχαίοι «νους υγιής εν σώματι 
υγιεί». Δεν μπορώ με κανέναν τρόπο να 
φανταστώ την κοινωνία χωρίς αθλητισμό.



του Σωτήρη Παπαναστασίου (Β3) 

Δε χρειάζεται να είσαι ΠΑΟΚ για να ξέρεις 
το Γιώργο Κούδα. Αρκεί να αγαπάς το 
ποδόσφαιρο ή απλώς να έχεις γεννηθεί στη 
Θεσσαλονίκη. Ακόμη κι έτσι όμως να μην 
είναι, όποια ηλικία κι αν έχεις, δε μπορεί. 
Κάπου θα έχει πάρει το αυτί σου, το «Πότε 
Βούδας πότε Κούδας…» των Μανώλη 
Ρασούλη και Πέτρου Βαγιόπουλου από τη 
φωνή του Νίκου Παπάζογλου. Και τότε, θα 
κατάλαβες γιατί πολλοί βλέπουν τον Κούδα 
σα «Θεό»…

Τον συναντήσαμε λίγο μετά τη μεγάλη νίκη 
του ΠΑΟΚ και το πρωτάθλημα που έφερε ο 
δικέφαλος του Βορρά στη Θεσσαλονίκη. Ο 
ίδιος, σεμνός, γλυκομίλητος, χαμηλών τόνων, 
καταδεκτικός. Τίποτα στη συμπεριφορά του 
δεν έδειχνε πως είχαμε απέναντί μας έναν 
θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου..

Ποια τα συναισθήματα μετά τη μεγαλειώ-
δη βραδιά του πρωταθλήματος;
Έχω ζήσει  2 σχεδόν πρωταθλήματα αλλά 
αυτό που συνέβη την Κυριακή δεν το είχα 
ξαναδεί. Πιο πολύ με συγκίνησε αυτός ο 
άνθρωπο. Ο Ιβάν Σαββίδης. Που έχει τέτοιο 
σεβασμό μέσα του και το έδειξε για την 
ιστορία όλης αυτής της ομάδας. Ειλικρι-
νά δεν περίμενα ένα τέτοιο δώρο.  Ήταν 
πράγματι συγκλονιστικό. Εννοώ το θείο 
δώρο που ακούει στο όνομα Ιβάν Σαββίδης. 
Με μία λέξη μπορώ να τον χαρακτηρίσω: 
«Άνθρωπο»

Τι σημαίνει για σας ο ΠΑΟΚ και η Τούμπα;
Πρόκειται για το δεύτερο σπίτι μου. Τη 
δεύτερη οικογένειά μου. Το ένιωθα τότε, 
όταν το 1958 σε ηλικία 12 ετών είχα  υπο-
γράψει το δελτίο εκείνης της εποχής, σα να 
λέμε σήμερα κάτι σα συμβόλαιο και ήταν 
ένα συμβόλαιο ζωής για μένα. Ε, αυτό το 
νιώθω και τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια. 
Ότι το δεύτερό μου σπίτι, η δεύτερή μου 
οικογένεια είναι ευτυχισμένη και ζει τέτοιες 
στιγμές.  Χάρις στον Ιβάν Σαββίδη. Που 
σέβεται όλη την Ιστορία. 

Ποιος αγώνας σας έμεινε στη μνήμη και 
δεν θα ξεχάσετε ποτέ?
Πάντα υπάρχουν ορισμένα πράγματα που 
στην ποδοσφαιρική ζωή εγγράφονται ωστόσο 
η ιστορία μετρά ανάλογα με τα τρόπαια που 
κερδίζεις… Κι εγώ σαν πρώτο τρόπαιο έχω 
αυτό που πήραμε το 1972. Με δύο γκολ δικά 
μου που με έκαναν πολύ χαρούμενο. Και προ-
χθές, στη μεγάλη βραδιά, είδα στο video wall  
την ιστορία της προσφυγιάς που την έζησα 
εκείνα τα χρόνια και της βαθιάς επιθυμίας 
που είχαμε να πάρει αυτή η ομάδα έναν τίτλο. 

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ γιατί είναι τόσο 
«πωρωμένοι» με την ομάδα τους;
Μπορώ να πω εξαιτίας αυτών που έχουμε 
ζήσει… Όταν αυτά που ζούμε στη ζωή μας, 
μας κάνουν αυτό που είμαστε. Όταν νιώ-
θουμε την αδικία να μας πληγώνει, να μην 
παίρνουμε αυτά που θέλουμε, αυτά που 
μας αξίζουν, αυτά που πρέπει, ε,  όλο αυτό 
μας κάνει πιο δυνατούς. Έτσι παρουσιάζεται 
αυτό το φαινόμενο, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ 
να είναι πιο φανατικοί

Έχετε μετανιώσει για κάτι που κάνατε στη 
ζωή ή την καριέρα σας;
Για μένα ήταν μεγάλη δοκιμασία  τα δύο χρό-
νια που έλειπα από τον ΠΑΟΚ από το 1966 
έως το 1968. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη δοκι-
μασία που πέρασα καθώς έβλαψα τον εαυτό 
μου. Δυο χρόνια έξω από το ποδόσφαιρο, 
μακριά από την ομάδα που αγαπούσα από 
την ομάδα που ήμουν ερωτευμένος μαζί της..

Κατά τη γνώμη σας ποιοι είναι οι μεγαλύτε-
ροι παίκτες που πέρασαν από το ελληνικό 
ποδόσφαιρο;
Κοιτάξτε, ίσως να κάνω και λάθος. Με το 
δικό μου κριτήριο, υπήρξε ο Δομάζος εκείνη 
την εποχή, υπήρξε ο Σιδέρης, ο Δεληκάρης, 
αργότερα που με πρόλαβε για λίγα χρόνια ο 
Βασίλης ο Χατζηπαναγής. Ίσως το βεληνε-
κές αυτό να είναι μέχρι τα ελληνικά σύνορα 
εγώ όμως πιστεύω ότι αυτοί οι παίκτες 
μπορούσαν να είναι και στην Ευρώπη. 

Υπάρχει κάποιος παίκτης στον ΠΑΟΚ τον 
οποίο ξεχωρίζετε;
Δε βάζουμε στη ζυγαριά για να ζυγίσουμε 
πού είναι και πόσο το ταλέντο..Για μένα αυτό 
που μετρά είναι η προσωπικότητα.  Κι αυτή 
τη στιγμή επειδή μου έρχεται η οσμή από τα 
αποδυτήρια και από τη δουλειά που γίνεται 
από τον προπονητή αλλά και από την ισχυρή  
προσωπικότητα που είπε «όχι» στον Σαββίδη 
σε μια στιγμή που μπορούσε να καταστραφεί 
ο ΠΑΟΚ, θα αναφέρω τον Αντελίνο Βιεϊρίνια. 
Είναι αρχηγός, μεγάλη προσωπικότητα, 
αθλητής, ποδοσφαιριστής αλλά πάνω από 
όλα «άνθρωπος».
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΑΣ

Ο «Μεγαλέξανδρος» του ελληνικού 
ποδοσφαίρου μιλά στα «ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ»

Θείο Δώρο 
ο Ιβάν Σαββίδης 
για τον ΠΑΟΚ

Σύντομο βιογραφικό: 
Ήταν άριστος τεχνίτης της μπάλας, 
πολύ καλός οργανωτής και εξίσου 
καλός σκόρερ. Οι περίτεχνες ενέργειές 
του τον έκαναν εξαιρετικά αγαπητό 
στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ όπου αγω-
νίστηκε από το 1963 έως το 1984. Οι 
φίλοι του ΠΑΟΚ τον αποκαλούσαν «Με-
γαλέξανδρο». Αγωνίστηκε σε 504 αγώ-
νες πρωταθλήματος και σημείωσε 133 
γκολ, ενώ στο κύπελλο σε 70 συμμετο-
χές σκόραρε 27 γκολ. Συνολικά μαζί με 
τους ευρωπαϊκούς αγώνες και τους φι-
λικούς έχει αγωνιστεί 780 φορές με τη 
φανέλα του ΠΑΟΚ, σκοράροντας 220 
τέρματα. Κατέκτησε το πρωτάθλημα 
Ελλάδας την περίοδο 1975-76 και 2 κύ-
πελλα Ελλάδας, το 1972 και 1974. Ως 
αρχηγός της ομάδας, ευτύχησε ο ίδιος 
να σηκώσει πρώτος αυτά τα τρόπαια. 
Στο διάστημα 1967-1982 ο Γιώργος 
Κούδας υπήρξε διεθνής 43 φορές με 
την εθνική Ελλάδας, ενώ υπήρξε μέλος 
της στην τελική φάση του ευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος του 1980 στην Ιταλία.



Σταματίνα Καραβίδα (Γ4), Μελίνα 
Ντουζουλικοπούλου (Γ4), Νίκος Δράσκας (Γ3) και 
Ερμής Καραδήμας (Β5)

Με ποια αφορμή ξεκινήσατε την καριέρα 
σας στην κωπηλασία;

Ο δίδυμος αδελφός μου Αποστόλης και εγώ 
ξεκινήσαμε τελείως τυχαία την κωπηλασία. Η 
καταγωγή μας είναι από τα Αστέρια της Κοζά-
νης,  μια υπέροχη κωμόπολη με μία υπέροχη 
λίμνη. Πηγαίνοντας με τους γονείς μας στη 
λίμνη βλέπαμε τα σκάφη και το πόσο ωραία 
γλιστράνε στο νερό. Εντυπωσιαστήκαμε τόσο, 
που αποφασίσαμε  να ξεκινήσουμε να μάθου-
με για την κωπηλασία. 

Πώς αισθανόσασταν που αποτελούσατε 
ομάδα με τον δίδυμο αδελφό σας; Ήταν πιο 
εύκολα ή πιο δύσκολα;
Η κωπηλασία είναι το άθλημα του απόλυτου 
συγχρονισμού και της απόλυτης συνεργασίας. 
Όσο πιο ομοιόμορφο είναι ένα πλήρωμα τόσο 
καλύτερη θα είναι η απόδοση στο σκάφος. Το 
γεγονός πως ήμουν στο ίδιο πλήρωμα με τον 
αδελφό μου με βοήθησε πάρα πολύ, καθώς 
έχουμε τα ίδια ισομετρικά χαρακτηριστικά. 
Ωστόσο μερικές φορές εξαιτίας της οικειό-
τητάς μας, οι διαφωνίες που μπορούμε να 
έχουμε θα επηρεάσουν και το αποτέλεσμα 
του αγώνα. 

Ποια είναι η πιο συγκινητική στιγμή που θα 
θυμάστε για πάντα;
Η πιο συγκινητική στιγμή και η καλύτερη είναι 
το 2010, όταν πήραμε το δεύτερο παγκόσμιο 
μετάλλιο και η πιο δύσκολη στιγμή ήταν, γιατί 
ο αθλητισμός έχει και τα δύο,  στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες το 2012,  που λόγω κακής 
προετοιμασίας δεν πήγαμε όσο καλά θέλαμε. 
Δεν καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο μας 
και να πάρουμε το ολυμπιακό μετάλλιο.

Πώς αποφασίσατε να αλλάξατε από την 
ολυμπιακή κωπηλασία στην παράκτια και να 
είστε οι πρώτοι έλληνες (μαζί με την ολυμπιο-
νίκη Αλεξάνδρα Τσιάβου) που έλαβαν μέρος 
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σουηδία το 
2013;
Κλείνοντας την ολυμπιακή μας πορεία στην 
κωπηλασία το 2012, μετά την Ολυμπιάδα στο 
Λονδίνο, θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορε-
τικό, το οποίο από την μία να έχει σχέση με 
την κωπηλασία και από την άλλη να είναι 
κάτι καινούργιο και πρωτοπόρο. Ήμασταν οι 
πρώτοι Έλληνες που συμμετείχαμε στο παγκό-
σμιο πρωτάθλημα. Μας άρεσε πάρα πολύ το 
γεγονός ότι είναι έξω στην θάλασσα. Η πα-

ράκτια κωπηλασία σου δίνει την ευκαιρία να 
αισθανθείς το περιβάλλον σε φυσικό επίπεδο, 
έτσι ακριβώς όπως είναι, χωρίς ελεγχόμενες 
συνθήκες.

Τι σήμαιναν για εσάς οι  νίκες στο παγκό-
σμιο πρωτάθλημα παράκτιας κωπηλασίας; 
(ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ το 2013 
και χάλκινο το 2014)
Αρχικά η παράκτια κωπηλασία είναι ένα σχε-
τικά πολύ καινούργιο άθλημα στην οποία με 
την ομάδα που έχω οργανώσει εδώ στην Θεσ-
σαλονίκη, μία από τις πιο οργανωμένες στον 
κόσμο, είμαστε αρκετά πρωτοπόροι. Εμείς 
τρέξαμε δυο χρονιές, το 2013 και 2014, 
παγκόσμια πρωταθλήματα στα οποία κερδί-
σαμε ασημένιο και χάλκινο αντίστοιχα. Ήταν 
κάτι που το θέλαμε για την καριέρα μας σαν 
συνέχεια, σαν πρόκληση, σαν κάτι καινούργιο 
και εν συνεχεία στραφήκαμε προς εκεί.  Κάτι 
για το οποίο δεν μετανιώσαμε καθόλου.

Είστε ιδρυτικό μέλος της παράκτιας κωπη-
λασίας στην Θεσσαλονίκη, ποια θεωρείτε ότι 
είναι η αξία του αθλήματος; 
Η αξία της παράκτιας κωπηλασίας είναι ότι, 
προσφέροντας  σκάφη πιο φαρδιά άρα και 
πιο σταθερά, το σπορ ανοίγεται για όλες τις 
ηλικίες και σε ανθρώπους που απλά θέλουν 
να αθληθούν. Επομένως είναι  ένα άθλημα 
που απευθύνεται σε πιο ευρύ κοινό.

Σε τι διαφέρει η παράκτια κωπηλασία από 
την ολυμπιακή; Τι χρειάζεται ένας αθλητής 
της παράκτιας κωπηλασίας;
Η ολυμπιακή κωπηλασία γίνεται σε ήρεμο 
νερό, όπως τεχνητούς στίβους σε λίμνες και 
ποτάμια χωρίς ορμή, που συνήθως το νερό 
είναι γλυκό και η απόσταση είναι  2 χιλιόμετρα 
σε απόλυτη ευθεία, επομένως η κατάσταση 
είναι ελεγχόμενη. Σπάνια οι καιρικές συν-
θήκες είναι δυσμενείς και αν συμβεί αυτό, 
τότε ακυρώνεται ο αγώνας. Στην παράκτια 
κωπηλασία η απόσταση είναι μεγαλύτερη, 
περίπου 6 χιλιόμετρα, έτσι είναι περισσότερο 
κατάλληλο για άτομα με αντοχή. Τα σκάφη 
ξεκινούν ταυτόχρονα έχοντας στροφές στον 
στίβο, επομένως δεν αρκεί μόνο να πηγαίνεις 
πολύ γρήγορα πρέπει να είσαι προσεκτικός, 
ώστε να μην συγκρουστείς με κανένα άλλο 
πλήρωμα. Άρα έχεις την ευθύνη να πιλοτάρεις 
ένα σκάφος και όχι απλά να συγκεντρωθείς 
στην τεχνική σου και να πας πολύ γρήγορα. 
Επίσης, επειδή η παράκτια κωπηλασία γίνεται 
σε ανοιχτή θάλασσα, υπάρχει περίπτωση να 
συναντήσουμε καταστάσεις, όπως ανέμους  6 
μποφόρ, απαγορευτική συνθήκη για την πραγ-
ματοποίηση οποιουδήποτε άλλου αγώνα.

Ερχόμενος κάθε μέρα σε επαφή με το περι-
βάλλον του Θερμαϊκού  κόλπου τι έχετε να 
προτείνετε για την προστασία του;
Πολύ ωραία ερώτηση! Το 1999 ήταν η πρώτη 
χρονιά που ήρθα στη Θεσσαλονίκη ως αθλη-
τής του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης. Η  ρύπανση 
της θάλασσας τότε ήταν πολύ μεγαλύτερη, 
τώρα πλέον βλέπω ότι σταδιακά χρόνο με 
τον χρόνο με τη λειτουργία του βιολογικού 
καθαρισμού η θάλασσα είναι καθαρότερη. Δε 
σας κρύβω ότι σχεδόν κάθε μήνα κωπηλατού-
με πλάι σε δελφίνια, τα οποία βρίσκονται σε 
απόσταση  50-100 μέτρων και προσπαθούν 
να βρουν την τροφή τους. Παρόλα αυτά πρέ-
πει να γίνουν κι άλλες προσπάθειες,  ώστε ο 
Θερμαϊκός να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. 
Εκτός από αθλητής είστε και προπονητής 
του αθλήματος. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ 
προπονητή και μαθητευόμενου, σε ψυχολογι-
κό επίπεδο σε περίπτωση νίκης;
 Με άλλη ματιά βλέπει ένας αθλητής και με 
άλλη ένας προπονητής την ίδια νίκη. Ο αθλη-
τής με το που τερματίζει νιώθει μια απίστευτη 
χαρά, μια ικανοποίηση, αφού κατάφερε μετά 
από κόπο να ολοκληρώσει μια σεζόν. Ένας 
ικανός προπονητής την στιγμή που τερματίζει 
ο αθλητής ήδη σχεδιάζει τα επόμενα βήματα 
του αθλητή του και βλέπει τι πρέπει να διορ-
θωθεί. Όλοι  οι αθλητές, ακόμα και οι ολυμπι-
ονίκες, έχουν να δουλέψουν με τις αδυναμίες 
τους και τα λάθη που γίνονται στις τεχνικές. 
Δεν σημαίνει ότι επειδή παίρνουμε μία νίκη 
σταματάμε εκεί την βελτίωσή μας. Αυτή είναι 
η κύρια διαφορά που βλέπω ανάμεσα στον 
προπονητή και  στον αθλητή.

Θεωρείτε πως όλοι μπορούν να ασχοληθούν 
με το άθλημα της  κωπηλασίας.  Θα το προ-
τείνατε ως άθλημα;
Στα παιδιά που μιλάω, επειδή είμαι και γυμνα-
στής, η πρώτη ερώτηση που κάνω είναι αν 
θέλουν να ασχοληθούν με ένα τέτοιο άθλημα 
που έχει μέσα το κομμάτι της ψυχαγωγίας και 
της ομαδικότητας, αλλά συγχρόνως αποτελεί 
σκληρό ατομικό αγώνισμα. Στην κωπηλασία ο 
αθλητής αντλεί απόλαυση γινόμενος καλύ-
τερος και πιο δυνατός. Θα το συνιστούσα 
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Νίκος Γκουντούλας: 
 «Ένα «αστέρι» της κωπηλασίας          

από τα Αστέρια Κοζάνης»



09ΜΑΪΟΣ 2019

οπωσδήποτε, διότι έχει δύο χαρακτηριστικά που με 
εντυπωσιάζουν. Η κωπηλασία αποτελεί πρόκληση και  
έχει άμεση επαφή με την φύση
Ασχολείστε με κάποιο άλλο άθλημα ή η κωπηλασία 
είναι η μοναδική σας αγάπη;
Για όσα χρόνια έκανα υψηλό πρωταθλητισμό, γιατί 
τώρα ασχολούμαι και με τη προπονητική, μέχρι το 2014 
δηλαδή, δεν είχα το χρόνο και την ενέργεια να κάνω 
οτιδήποτε άλλο μπορούσα και ήθελα. Τώρα πια ασχο-
λούμαι και με άλλα αθλήματα κυρίως με την ποδηλασία 
δρόμου. Μου αρέσει να παίρνω το ποδήλατό μου και 
να προπονούμαι. Συμμετείχα ερασιτεχνικά στην ομάδα 
Βέλος της Θεσσαλονίκης και είχαμε κάποιες επιτυχίες σε 
τοπικό επίπεδο. Επίσης μου αρέσει να κάνω σκι, καγιάκ 
και να κολυμπώ το καλοκαίρι. Γενικά, μου αρέσει πολύ 
να αθλούμαι. 

Ποιος είναι ο επόμενος στόχο σας;
Ο επόμενος στόχος μου είναι να συνεχίσω να δουλεύω 
για την παράκτια κωπηλασία, αφού συνεργάζομαι ήδη 
με την παγκόσμια ομοσπονδία. Είναι μέσα στα σχέδια 
της παγκόσμιας ομοσπονδίας η παράκτια κωπηλασία να 
γίνει και ολυμπιακό αγώνισμα. Ίσως το έτος 2024, στο 
Παρίσι, να δούμε την παράκτια κωπηλασία στο ολυμπια-
κό πρόγραμμα. 

Από 1η έως 10 Μαρτίου πραγματο-
ποιήθηκε στην πόλη μας το ιστορικό 
21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσα-
λονίκης.  Το φεστιβάλ λαμβάνει χώρο 
στις αποθήκες του λιμανιού και στο 
σινεμά ΟΛΥΜΠΙΟΝ  «φιλοξενώντας»  
ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου 
μήκους από όλο τον κόσμο!
Είχα την ευκαιρία να παραβρεθώ 
στον φεστιβαλικό χώρο για 7 ημέρες 
και ομολογώ πως είναι μια αξέχαστη 
εμπειρία. Αξιοποιείς δημιουργικά τον 
χρόνο σου, κάνεις γνωριμίες, μιλάς 
με άτομα που ξέρουν από σινεμά 
και με διορατικούς σκηνοθέτες  και 
έρχεσαι σε επαφή με άλλες κουλτού-
ρες, άλλους λαούς και πρωτόγνωρες 
καταστάσεις. 
Γι’ αυτό άλλωστε υπάρχουν τα ντοκι-
μαντέρ, οι ταινίες και η τέχνη…
Για να δούμε μέσα από τα μάτια 
της κάμερας ό,τι αγνοούμε, από 
τα μεγάλα κοινωνικά events ως 
τις μικρές ασήμαντες-σημαντικές 
στιγμές, τα βλέμματα των ανθρώπων 
που προσπερνάμε, τα μηνύματα 
στους τοίχους, μια μελωδία ενός 
πλανόδιου στην Αγίας Σοφίας , ένα 
ξύλινο, χιλιοχαραγμένο παγκάκι στην 
Αριστοτέλους, ένα χαμόγελο πριν 
πάμε για ύπνο.
Ακολουθεί μια συνέντευξη από τους 
αφανείς ήρωες του Φεστιβάλ, αυτά 
τα παιδιά που δίχως να περιμένουν 
χρηματικό αντάλλαγμα βρίσκονται 
για 10 ημέρες εκεί και με μεράκι και 
αγάπη συντελούν στο να υλοποιηθεί 
ο συγκεκριμένος θεσμός.
Πρώτη σας φορά εδώ;
Όχι, συμμετέχουμε στο φεστιβάλ τα 
τελευταία 4 χρόνια.
Πώς νιώθετε που συμμετέχετε ως 
εθελοντές στο φεστιβάλ;
• Μας αρέσει πάρα πολύ, κατενθου-
σιαζόμαστε για αυτό και ερχόμαστε 
κάθε χρόνο.
- Έχουμε δημιουργήσει μια ωραία 
παρέα και γενικότερα περνάμε 
υπέροχα.
Ποια είναι τα οφέλη που μπορεί να 
αποκομίσει ένας εθελοντής από μια 
τέτοια εμπειρία;
• Όταν είσαι εθελοντής, νιώθεις ότι 
προσφέρεις, ότι συνεισφέρεις σε κάτι 
όμορφο όπως το φεστιβάλ. 
- Ακόμη, μπορείς να παρακολουθείς 
δωρεάν  προβολές και έρχεσαι πιο 
κοντά με αυτό που αγαπάς… το 
σινεμά. 

Σινεμά, σινεμά κι άλλο σινεμά…
H Θεσσαλονίκη είναι μια μικρή 
πόλη και ανήκει σε μια μικρή χώρα, 
την Ελλάδα. Από τέτοιες όμως 
εκδηλώσεις, όπως το φεστιβάλ είναι 
φανερό ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει 
χάσει τον πολιτισμικό της χαρακτή-
ρα. Γιατί πιστεύετε ότι τόσοι άνθρω-
ποι, τόσο από εδώ όσο και από το 
εξωτερικό, επισκέπτονται το μικρό 
αλλά σημαντικό αυτό φεστιβάλ;
•  Η αλήθεια είναι ότι το φεστιβάλ 
είναι πολύ αναβαθμισμένο, θεωρεί-
ται το καλύτερο στην Ελλάδα και 
κουβαλά και μια τεράστια ιστορία. 
- Ας μην ξεχνάμε ότι το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη 
είναι πιο παλιό και από το Toronto 
International Film Festival και πρό-
κειται να κλείσει τα 60 τον Νοέμβρη!
Είναι πανέμορφο που η Ελλάδα και 
η Θεσσαλονίκη έχει καταφέρει να 
προσφέρει έργο τόσα χρόνια στην 
τέχνη του σινεμά.
Παρακολουθήσατε κάποιο 
ντοκιμαντέρ στο φεστιβάλ; 
• Μέχρι τώρα δεν έχουμε παρακο-
λουθήσει κάτι , αλλά γνωρίζουμε ότι 
φέτος οι θεματικές ενότητες του 
Φεστιβάλ είναι η σχέση των ανθρώ-
πων με τα ζώα, τα δικαιώματα των 
γυναικών και νομίζω και η περιβαλ-
λοντική προστασία.
- Εγώ χτες είδα το “Chasing Coral” 
το οποίο αποδίδει την ομορφιά των 
κοραλλιών στον ωκεανό και το πώς 
πλέον βρίσκονται υπό εξαφάνιση.
Τι σημαίνει για εσάς η  λέξη 
«σινεμά»;
• Σινεμά σημαίνει πραγματικότητα, 
το πώς πρέπει να είναι ο κόσμος
- Σινεμά θα πει εξέλιξη και αποτελεί 
έναν τρόπο ταύτισης
Σινεμά είναι όταν δεν έχω κάτι να 
κάνω και βλέπω μια ταινία μόνος και 
νιώθω καλά. Τα πάντα είναι σινεμά.

Το  επόμενο Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου στη Θεσσαλονίκη  θα 
πραγματοποιηθεί από 30 Οκτω-
βρίου έως 10 Νοεμβρίου και  όλοι 
μαζί θα γιορτάσουμε τα 60 χρόνια 
αυτού του Φεσιτβάλ που «στολίζει» 
την πόλη μας δίνοντάς της μια 
ασύγκριτη πνευματική αξία. Σας 
προτείνω λοιπόν ανεπιφύλαχτα να 
παραβρεθείτε.

Σύντομο βιογραφικό: 

Ο Νικόλαος Γκουντούλας  είναι Έλληνας κωπηλάτης.

 Στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, 

αγωνίστηκε στη δίκωπο ανδρών με πηδαλιούχο, με 

τον δίδυμο αδελφό του, Απόστολο Γκουντούλα.

Κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία ελα-

φρών βαρών διπλού σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα Κωπηλασίας του 2008 και στην 

κατηγορία δίκωπου με πηδαλιούχο ανδρών στο 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας του 2009 

και του 2011.  Επίσης, κέρδισαν το χάλκινο με-

τάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας 

του 2009. Μαζί, ήταν επίσης μέλη της Ελληνικής 

ομάδας τετράκωπου με πηδαλιούχο, που κέρδισε 

το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 

του 2008 και του 2012 και το ασημένιο μετάλλιο 

στο Παγκόσμιο αλλά και στο Ευρωπαϊκό  Πρωτά-

θλημα του 2010.

Γκρόπλαν στο 21Ο Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
Δημήτρης Χατζηβρέττας (Γ3)



Το όνομα «Greenpeace» θέλει 
να περάσει το μήνυμα για έναν 
«πράσινο» και «ειρηνικό» κόσμο. 
Πιστεύετε ότι η κοινωνία έχει 
λάβει αυτό το μήνυμα;
Από την αρχή η  Greenpeace  
μιλούσε για έναν πράσινο και 
ειρηνικό πλανήτη. Αυτό το όρα-
μα την εποχή εκείνη, μια εποχή 
με πολύ πιο έντονα αντιπολε-
μικά κινήματα, ήταν σαφές. Σε 
βάθος χρόνου όμως, από τις 
αρχές του 21ου αιώνα, αυτό 
χάθηκε λίγο.  Δεν είναι τυχαίο 
ότι όταν έγιναν οι μεγάλες 
πολεμικές συρράξεις όπως αυτή 
στον Κόλπο, η Greenpeace  
δεν βγήκε μπροστά για να 
υψώσει τη φωνή της υπέρ της 
ειρήνης. Αλλά και οι άνθρωποι 
δεν ήθελαν κάτι τέτοιο. Τώρα 
προσπαθούμε να ξαναβάλουμε 
το κομμάτι της ειρήνης στην 
ατζέντα μας. Αυτό γίνεται  με 
τη βοήθεια των συναδέλφων 
που δουλεύουν σε χώρες με 
ιδιαίτερες συνθήκες είτε στην 
Αφρική είτε στην Ασία, όπου δεν 
είναι απαραίτητο να υπάρχουν 
πολεμικές συρράξεις, αλλά 
υπάρχει έλλειψη δημοκρατίας 
και συμμετοχής.
    
Η οργάνωση ήρθε κατά καιρούς 
αντιμέτωπη με προκλήσεις, 
όπως η βύθιση του «Rainbow 
Warrior» στο λιμάνι του 
Auckland της Νέας Ζηλανδίας 
από τις Γαλλικές Μυστικές 
Υπηρεσίες. Πώς αντιμετωπίσατε 
αυτά τα προβλήματα;
 Ήταν μια τραγική επιλογή 
των μυστικών υπηρεσιών της 
Γαλλίας, από τότε γίναμε πιο 
προσεκτικοί, με καλύτερα πρω-
τόκολλα ασφαλείας. Σκεφτείτε 
ότι λειτουργούμε σε χώρες 
όπως η Βραζιλία ή η Ινδονησία, 
όπου κάθε λίγες ημέρες ή εβδο-
μάδες χάνει τη ζωή του κάποιος 
ακτιβιστής για το περιβάλλον. 
Δική μας δουλειά δεν είναι να 

προστατέψουμε μόνο τους δι-
κούς μας ανθρώπους, αλλά  να 
εκπαιδεύσουμε και άλλους ώστε 
να αποκτήσουν την απαραίτητη 
γνώση για να προστατευτούν 
και να εκπαιδεύσουμε και τις 
κοινωνίες που τους περιβάλ-
λουν, ώστε να μην αποδέχονται 
τέτοιες συμπεριφορές. Αυτό 
γίνεται σε συνεργασία πάντοτε 
με άλλες οργανώσεις, όπως η 
Διεθνής Αμνηστία.
 
Το ελληνικό γραφείο της 
Greenpeace ιδρύθηκε το 1991.
Ποιες είναι οι κυριότερες περι-
βαλλοντικές σας δράσεις από 
τότε έως σήμερα;
 Ξεκινήσαμε τη δράση μας 
γύρω από το πετρέλαιο, όσο 
περίεργο ή προφητικό κι αν 
φαίνεται αυτό. Μιλούσαμε τότε 
για την πετρελαϊκή ρύπανση, 
είχαμε πολύ περισσότερα ατυ-
χήματα και διαρροές που συχνά 
διέφευγαν της προσοχής. Από 
το 1992 αρχίσαμε να μιλάμε 
για την κλιματική αλλαγή. Τότε 
μας κοιτούσαν όλοι σαν εξωγήι-
νους και το 2018 η διεπιστημο-
νική επιτροπή για την κλιματική 
αλλαγή ανακοινώνει ότι μέσα 
στα επόμενα 12 χρόνια πρέπει 
να ανατρέψουμε τα πάντα: 
στο πώς χρησιμοποιούμε την 
ενέργεια, πώς μετακινούμαστε, 
τι τρώμε. Μέχρι το 2030 θα 
πρέπει να μειώσουμε κατά 
50% τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου  και μέχρι το 
2050 να τις μηδενίσουμε. Η  
Greenpeace  έφερε στο τραπέζι 
και το θέμα των μεταλλαγμέ-
νων. Εντοπίσαμε πειραματικές 
καλλιέργειες, κυνηγήσαμε 
προϊόντα, φτιάξαμε καταλόγους 
όπου αποτυπώναμε τη θέση 
των εταιρειών, συνεργαστήκαμε 
με γεωργικούς συνεταιρισμούς 
και με κτηνοτρόφους, ώστε και 
οι ζωοτροφές να είναι καθαρές 
από μεταλλαγμένα. Η εικόνα 
που έχουμε σήμερα, που είναι 
εξαιρετική σε σχέση με άλλες 
χώρες, οφείλεται κυρίως στη 
Greenpeace. Στο θέμα των 
τοξικών έχουμε κάνει αρκετές 
δράσεις ώστε να υπάρξει η 
μέριμνα για τη συλλογή και την 
ασφαλή απομάκρυνσή τους. 
Και έχουμε και το κομμάτι της 
αλιείας, αναδείξαμε τις κατα-
στροφικές μεθόδους αλιείας. 
Καταγράψαμε καταστροφικά 
αλιευτικά εργαλεία. Πρόσφατα 
ασχοληθήκαμε και με τη ρύπαν-
ση από πλαστικά.
       
Πιστεύετε ότι με τις ενέργειες 
αυτές έχει σημειωθεί κάποια 
αλλαγή στη χώρα μας;
 Ναι, πετύχαμε πολλά πράγμα-
τα. Η Greenpeace στην Ελλάδα 
αποτέλεσε πηγή έμπνευσης 
για εκατοντάδες συμπολίτες 
μας. Ξεκίνησαν να πιστεύουν 
ότι η αλλαγή είναι δυνατή και 
προχώρησαν σε δικές τους 

δράσεις. Αυτή θεωρώ ότι είναι η 
μεγαλύτερη επιτυχία. 
 
Είναι γνωστό ότι κάνετε εκστρα-
τεία για τον περιορισμό της χρή-
σης των πλαστικών. Εκτός από 
το μέτρο που πήρε η πολιτεία 
με τη χρέωση της πλαστικής 
σακούλας, ποια άλλα μέτρα 
πρέπει να παρθούν; 
Το μέτρο για την πλαστική 
σακούλα ήταν  ευρωπαϊκή υπο-
χρέωση. Και μάλιστα άργησε 
να γίνει. Στην ερώτησή σας 
απαντάει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
με την περίφημη πυραμίδα 
στη διαχείριση των απορριμ-
μάτων. Στην κορυφή της είναι 
η αποφυγή της παραγωγής 
απορριμμάτων, μετά η μείωση 
του όγκου των απορριμμάτων 
με την επαναχρησιμοποίηση 
και την εύρεση νέων χρήσεων 
σ’ αυτά που καταλήγουν στα 
απορρίμματα. Ακολουθεί η 
ανακύκλωση και φτάνουμε στις 
χωματερές και στην καύση. 
Στην Ελλάδα θέλουμε να 
διπλασιάσουμε την ανακύκλω-
ση. Τώρα, 9 στα 10 πλαστικά 
μπουκάλια καταλήγουν στη 
χωματερή. Αν διπλασιάσουμε 
την ανακύκλωση, θα έχουμε 
8 στα 10 πλαστικά μπουκάλια 
στη χωματερή. Άρα πρέπει να 
αναζητήσουμε εναλλακτικές 
για τη χρήση του πλαστικού. 
Ευτυχώς υπάρχουν πολλές. Ας 
πούμε πως   αγοράζουμε καφέ 
σε πλαστικό ποτήρι με πλαστικό 
καλαμάκι, σε πλαστική θήκη. 
Αυτό μπορούμε να το αποφύ-
γουμε με ποτήρια πολλαπλών 
χρήσεων. 

Πώς σχολιάζετε τη στάση του 
Αμερικανού Προέδρου Τραμπ 
να κάνει πίσω στη συμφωνία 
του Παρισιού για την κλιματική 
αλλαγή του 2016 υποστηρί-
ζοντας ότι είναι αποτυχημένη 
επειδή αυξάνει την τιμή των 
καυσίμων; Μπορεί να λειτουργή-
σει η συμφωνία χωρίς τις ΗΠΑ;
Η συμφωνία λειτουργεί χωρίς 
τις ΗΠΑ, γιατί έχει βγει μπροστά 
η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει 
συμβάλει και η Κίνα. Η ερώτησή 
σας είναι πολύ καλή, γιατί μια 
μεγάλη χώρα που αποτελούσε 
κέντρο νεωτερισμού για την τε-
χνολογία επιλέγει να γυρίσει στο 
μαύρο παρελθόν. Αυτό όμως 
δεν είναι έκπληξη. Γνωρίζοντας 

Συνειδητά, για το 
μέλλον του πλανήτη

Μια συνέντευξη με τον Νίκο Χαραλαμπίδη, 
Διευθυντή του Ελληνικού Τμήματος της Greenpeace

10 ΜΑΪΟΣ 2019

Σωτήρης Παπαναστασίου (Β3), Δημήτρης Χατζηβρέττας (Γ3),           
Κωνσταντίνος Τυφλίδης (Γ3), Νίκος Δράσκας (Γ3) και Νίκος Νικολάου (Γ4)
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ότι πετρελαϊκές εταιρείες χρηματοδότησαν 
τον προεκλογικό αγώνα του Τραμπ, δεν 
θα περίμενε κανείς κάτι άλλο. Το κακό και 
το άδικο είναι το εξής: τα κέρδη από την 
άντληση του πετρελαίου θα τα βγάλουν 
κάποιες εταιρείες αλλά τις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής θα τις πληρώσουμε όλοι 
οι υπόλοιποι.

Εκπροσωπείτε μια μεγάλη μη κυβερνητι-
κή οργάνωση με ετήσιο προϋπολογισμό 
πάνω από 1 δις ευρώ. Ψάχνοντας για το 
έργο σας, βρήκα και κάποια αρνητικά 
σχόλια, που αναρωτιέμαι  ισχύουν ή είναι 
fake news; Όπως η εξαγορά του 61% των 
μετοχών σας από τη Bayer-Monsanto, ενός 
κολοσσού,  που συνδέεται με τα γενετικά 
τροποποιημένα προϊόντα, που εσείς πολε-
μάτε. 
Αρχικά, για να βρείτε τον προϋπολογισμό, 
κάντε έρευνα. Μπορείτε να μπείτε στο 
site της διεθνούς Greenpeace και να δείτε 
επίσημα  τους προϋπολογισμούς του κάθε 
γραφείου. Υπάρχει απόλυτη διαφάνεια σ’ 
αυτό. Η Greenpeace δεν έχει μετοχές, άρα 
δεν μπορεί να εξαγοραστεί. Εξάλλου, η πηγή 
της πληροφορίας, την οποία έχω δει κι εγώ, 
είναι μια γαλλική σατιρική εφημερίδα. Θα 
έλεγα, λοιπόν, ότι το πρώτο βήμα σε οποια-
δήποτε πληροφορία είναι να αναζητήσουμε 
την πηγή. Και η πηγή είναι μια γαλλική σατι-
ρική εφημερίδα που κάνει χιούμορ. Χοντρο-
κομμένο, θα μου πείτε; Στο χιούμορ, ξέρετε, 
υπάρχουν πολύ διαφορετικά γούστα. Όχι, 
η πληροφορία δεν έχει καμία σχέση με την 
πραγματικότητα, η Greenpeace συνεχίζει 
να αντιπαλεύει την Monsanto, την Bayer, 
την Exxon και άλλες πολυεθνικές.      

Η Greenpeace παρουσίασε το «Πράσινο κοι-
νωνικό τιμολόγιο». Κάτι τέτοιο θα μπορέσει 
να εφαρμοστεί στην Ελλάδα; Γιατί, κατά τη 
γνώμη σας, η ΔΕΗ δεν στρέφεται στις ΑΠΕ 
και επιμένει στη χρήση του λιγνίτη για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας;
 Αυτή τη στιγμή υπάρχει, επιτέλους, το 
νομικό πλαίσιο και πρέπει να είμαστε 
περήφανοι γιατί η Ελλάδα  πρωτοπορεί σ’ 
αυτό. Υπάρχει δυνατότητα ομάδες πολιτών 
να φτιάξουν μια ενεργειακή κοινότητα, να 
παράγουν ενέργεια από ΑΠΕ και μέρος της 
ενέργειας αυτής να πηγαίνει για να βοηθή-
σει νοικοκυριά που βρίσκονται σε οικονομι-
κή δυσκολία. Έτσι, μπορούμε να μειώσουμε 
την κατανάλωση, παράγοντας μάλιστα 
καθαρή ενέργεια. Στην πλατφόρμα «Ήλιε 
μου, Ήλιε σου» στο site της Greenpeace, 
υπάρχουν πληροφορίες για το τι μπορείτε 
να κάνετε κι εσείς σαν σχολείο.
Όσο για τη ΔΕΗ, δεν μπορώ να σας 
απαντήσω. Προσπαθούμε πάνω από 15 
χρόνια να πείσουμε τη ΔΕΗ να κοιτάξει το 
θέμα των ΑΠΕ. Χρειάστηκε να φτάσει στη 
σημερινή της κατάσταση, να  υποχρεώνεται 

να πουλήσει ό,τι έχει και δεν έχει για να δει 
επιτέλους ότι το μέλλον δεν είναι ο λιγνίτης, 
αλλά η στροφή στην καθαρή ενέργεια και 
στην εξοικονόμηση ενέργειας, εφόσον 
βέβαια εξασφαλιστούν και τα απαραίτητα 
κονδύλια για τη στήριξη των κοινωνιών που 
τόσα χρόνια έχουν στηριχθεί οικονομικά 
στο λιγνίτη. Αυτό δεν θα γίνει σε μια μέρα.
    
Τι πιστεύετε για την Greta Thunberg, το 
κορίτσι από τη Σουηδία, που με το κίνημα 
«αποχή για το κλίμα» μάχεται για τη σωτη-
ρία του περιβάλλοντος; 
Θα πρότεινα να δείτε κάποιες συνεντεύξεις 
της Greta. Είναι αφοπλιστικές! Πώς ένα 
κορίτσι 15-16 ετών  με ιδιαίτερες ανάγκες 
και ικανότητες δημιούργησε ένα παγκόσμιο 
κίνημα!  Εκατοντάδες σχολεία σε όλο τον 
κόσμο  κάθε Παρασκευή κάνουν απεργία 
για το κλίμα. Οι μαθητές συζητούν με τους 
τοπικούς άρχοντες, κάνουν πορείες, ζητούν 
από τους πολιτικούς να πάρουν αποφάσεις 
που θα εξασφαλίσουν το μέλλον τους. Εκεί 
πραγματικά είναι η ελπίδα! Η Greta κάνει 
κάτι διαφορετικό, θα περίμενα και οι Έλλη-
νες μαθητές να κάνουν κάτι αντίστοιχο.
   
Η ρύπανση του Θερμαϊκού και η δυσοσμία 
στις  δυτικές  συνοικίες αποτελούν προ-
βλήματα της Θεσσαλονίκης. Σκοπεύετε να 
κινητοποιηθείτε για την αντιμετώπισή τους;
 Έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις, όπως π.χ. 
για τα βυρσοδεψεία, για τα διυλιστήρια, για 
τις χημικές βιομηχανίες. Το ζητούμενο δεν 
είναι η Greenpeace να είναι αστυνομία, αλλά 
να εμπνεύσει ανθρώπους να αναλάβουν δρά-
ση. Οργανώνουμε  σεμινάρια εκπαίδευσης 
ανθρώπων, φορέων και κινημάτων, για να 
αντιμετωπιστούν τα τοπικά προβλήματα.  

Ποιες είναι οι μελλοντικές δράσεις του ελλη-
νικού γραφείου της Greenpeace;
Οι εξορύξεις πετρελαίου αλλά και η 
κλιματική αλλαγή γενικότερα θα μας 
απασχολήσουν πάρα πολύ. Επίσης και η 

ρύπανση από τα πλαστικά. Η λύση  δεν 
είναι η ανακύκλωση  αλλά  η μη παραγωγή 
πλαστικών μιας χρήσης. Παράλληλα, σημα-
ντικό είναι και το κομμάτι της διατροφής, 
όχι μόνο από πλευράς υγείας αλλά και από 
πλευράς περιβάλλοντος. Αυτή τη στιγμή 
π.χ. η κατανάλωση κόκκινου κρέατος είναι 
ένας από τους βασικούς παράγοντες που 
συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή.
  
Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του σχολείου 
στο θέμα της προστασίας του περιβάλλο-
ντος; Τι συμβουλή θα μας δίνατε για την 
ανάπτυξη μιας οικολογικής συνείδησης;

Τον  μεγαλύτερο ρόλο τον έχετε εσείς. Δεν 
μπορούν να σας κινητοποιήσουν μόνο οι 
καθηγητές, από τη στιγμή που εσείς οι ίδιοι 
δεν έχετε κάποιο ενδιαφέρον. Μπορείτε να 
ξεκινήσετε φτιάχνοντας τον δικό σας μικρό 
λαχανόκηπο και να δείτε τι σημαίνει «φτιά-
χνω τα δικά μου προϊόντα και δεν πηγαίνω 
να τα πάρω έτοιμα». Μπορείτε να προχω-
ρήσετε στην παραγωγή καθαρής ενέργειας 
στο σχολείο με την εγκατάσταση φωτοβολ-
ταϊκών. Τέλος, μπορείτε να εντοπίσετε τις 
εταιρείες πλαστικών και να βρείτε με ποιόν 
τρόπο  θα πειστούν να μην παράγουν πλέον 
πλαστικά μιας χρήσης. Ο ουρανός είναι το 
όριο. Μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα!

Βιογραφικό
Ο Νίκος Χαραλαμπίδης γεννήθηκε στην 
Αθήνα. Σπούδασε στο Φυσικό Τμήμα του 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές Ωκεα-
νολογίας-Μετεωρολογίας στο Πανεπιστήμιο 
Pierre et Marie CURIE - Paris VI  καθώς και 
τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών Γενικής 
Ωκεανογραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Από το 1985 δραστηριοποιείται σε θέματα 
προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και 
άγριας ζωής. Το 1992 ξεκίνησε τη σταδι-
οδρομία του στη Greenpeace, αναλαμβά-
νοντας την εκστρατεία για τη θαλάσσια 
οικολογία. Από τον Φεβρουάριο του 2002 
έχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο 
Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace.     
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Δεν το άντεχε άλλο, υπέφερε, το κρα-
τούσε μυστικό, ούτε σε φίλους δεν το 
έλεγε, προσπαθούσε να το αποδεχτεί.
Ξαφνικά έσκασε, φώναξε, έβαλε 
παπούτσια, έφυγε. Έκανε βόλτες όλο 
το βράδυ, δεν πήγε στο σπίτι. Αποφά-
σισε να μην πάρει το κινητό του μαζί 
μήπως έμπαινε στον πειρασμό να 
δει τις συνομιλίες στα μηνύματά του. 
Αυτός και η αγάπη του για αυτήν… Το 
πλουσιοκόριτσο με το αρχαίο Ελληνικό 
όνομα Αρετούσα, τόσο ωραία σκεφτό-
ταν. Όχι δεν έπρεπε, αφού κανένας δεν 
ήθελε να είναι μαζί έλεγε μέσα του. Οι 
σκέψεις του γινόντουσαν όλο και πιο 
σκοτεινές. Όχι μαύρες αλλά πιο βαθιές, 
απόψεις που δεν ήξερε ότι είχε. 
Ξύπνησε σε ένα παγκάκι. Άργησε. 
Έτρεξε και τελικά πρόλαβε. Δούλευε 
σε ένα μεσιτικό γραφείο κοντά στην 
επιχείρηση του πατέρα της Αρετούσας. 
Πάλι αυτή, το μυαλό του δεν σκεφτό-
ταν κάτι άλλο. 
Το βράδυ έπρεπε να επισκεφτεί τον 
πατέρα του. Ένας κλασσικός 70χρονος 
της εποχής με γκρίζα μαλλιά, και πάντα 
με μια ιστορία στην γλώσσα του.
Καθώς έτρωγαν ο πατέρας του, κατά-
λαβε. Τον ρώτησε, δεν απάντησε. Έκανε 
ότι πνίγεται, έτρεξε ο Ερωτόκριτος. Κα-
τευθείαν τότε ο πατέρας του τον ρώτη-
σε, τι έχει και είναι έτσι. Πήρε το παλτό 
του και έφυγε. Βγήκε έξω κλαίγοντας. 
Πέταξε το κινητό του στο σιντριβάνι της 
γειτονιάς του. Πήγε σπίτι και κοιμήθηκε. 
Το πρωί στενοχωρημένος έτρεξε στον 
πατέρα του. Άνοιξε την πόρτα του και 
τον αγκάλιασε. Του εξομολογήθηκε τις 

τωρινές έγνοιές του. Ο πατέρας του τον 
κατάλαβε. Τον συμπόνεσε και του είπε 
ότι για το παιδί του θα δώσει μάχες. 
Σηκώθηκαν και πήγαν στην επιχείρηση 
του πατέρα της Αρετούσας. Ο γιος 
περίμενε έξω. Δεν του επιτρεπόταν η 
είσοδος. Μπήκε με οργή ο πατέρας του 
μέσα στο γραφείο. Φώναξε και λογομά-
χησε με τον πατέρα της Αρετούσας. 
Προσπάθησε…, αλλά ο πατέρας της 
του είπε ότι μπορούσε να του κατα-
στρέψει την ζωή τη δική του αλλά και 
του γιού του. Τον έδιωξε. Δεν υπήρχε 
άλλη λύση. Κάτι έπρεπε να γίνει.
Πήγαν σπίτι απογοητευμένοι. Ο Ερωτό-
κριτος δεν άντεχε να μην είναι κοντά 
της. Έτσι σκέφτηκε και αποφάσισε. 
Κατάλαβε ότι σίγουρα υπήρχε ένας 
τρόπος να βρεθούν και ότι έπρεπε να 
εκμεταλλευτεί τον χρόνο της συνάντη-
σης. Του πήρε μήνες να το σκεφτεί και 
όταν το εφάρμοσε πέτυχε. Κατέφερε 
και κρύφτηκε στο δωμάτιο της Αρετού-
σας. Αυτή κοιμόταν ήσυχα με τον δρο-
σερό αέρα του καλοκαιριού. Ήταν τόσο 
όμορφη. Κάθισε και την έβλεπε μέχρι 
που θυμήθηκε ότι είχε ένα σχέδιο να 
εκτελέσει. Οπότε την ξύπνησε. Τρόμαξε 
αυτή και φώναξε. Την φίλησε γρήγορα 
μήπως και σταματήσει. Της εξήγησε το 
σχέδιο και έφυγε.
Την επόμενη μέρα συναντήθηκαν πάλι. 
Μίλησαν και εξέφρασαν την αγάπη 
τους. Συμφώνησαν και οι δυο για την 
συνέχεια του σχεδίου και το εκτέλεσαν 
άψογα. Έτσι κατάφεραν να παντρευ-
τούν και να αποκτήσουν παιδιά.
Κάποιες φορές για την αγάπη κάνεις 
παράτολμες πράξεις.  

Μια σύγχρονη ιστορία του Ερωτόκριτου 
Με αφορμή την εργασία στο μάθημα της Λογοτεχνίας «Kι αν ήσουν εσύ;»

5 σχολεία και ένα θεατρικό 
εργαστήριο νεαρών 

προσφύγων, 130 μαθητές 
και μαθήτριες,

 μία παράσταση 
 
Το πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ;» 
υλοποιήθηκε για πέμπτη χρονιά 
φέτος από το Πανελλήνιο Δίκτυο 
για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 
και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα. 
Το σχολείο μας  για τρίτη συνε-
χόμενη χρονιά πήρε μέρος  στη 
διοργάνωση αυτή .
Συμμετείχαν 28 μαθητές και 
μαθήτριες, που ήταν και η μεγα-
λύτερη συμμετοχή, από την Α, Β, 
Γ τάξη, καθώς και από τις τάξεις 
υποδοχής, με υπεύθυνες καθη-
γήτριες την κα Βερονίκη Τσου-
γκράνη και την κα Βιβή Γάτσια.  
Οι μαθητές και οι μαθήτριες  συ-
νεργάστηκαν, συνάντησαν παιδιά  
από άλλα σχολεία και δούλεψαν 
όλοι  μαζί για ένα κοινό σκοπό.
Το αποτέλεσμα πραγματικά άξιζε. 
Η στιγμή που όλοι οι μαθητές/τρι-
ες  πάνω στη σκηνή χόρεψαν και 
έπαιξαν τους ρόλους τους ήταν 
μοναδική και ανεπανάληπτη. 
Ήταν μια υπέροχη και συγκινητική 
εμπειρία για όλους όσους συμμε-
τείχαν, ηθοποιούς, χορευτές, αλλά 
και θεατές.
Αξίζει να το επαναλάβουμε  και 
περιμένουμε με ανυπομονησία 
την επόμενη διοργάνωση! 
Β. Τ


