Δημοσιογράφοι από... κούνια
Με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αφιερώματα, γελοιογραφίες, η 16σέλιδη μαθητική εφημερίδα δεν έχει
να ζηλέψει τίποτα από τις μεγάλες εφημερίδες
Οι 88 στους 100 μαθητές Γυμνασίου χρησιμοποιούν κινητό, μιλούν κατά μέσο όρο 6,5 ώρες το
μήνα και ξοδεύουν γι αυτό 32 ευρώ. Επίσης, η πλειοψηφία των μαθητών, το 53,3%, συμφωνεί με
την απαγόρευση της χρήσης του κινητού στο σχολείο. Η συγκεκριμένη «εικόνα» θα μπορούσε να
αφορά το σύνολο των μαθητών της χώρας. Πρόκειται ωστόσο για έρευνα που έγινε από μαθητές
στους συμμαθητές τους στο περιορισμένο, αλλά απολύτως αντιπροσωπευτικό βάσει των
αποτελεσμάτων «δείγμα» του γυμνασίου στο Σουφλί.
Η δημοσιογραφική δουλειά των μαθητών του Εβρου δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις μεγάλες
εφημερίδες των Αθηνών, όπως κι αυτή των μαθητών του Πειραματικού Λυκείου στο Ηράκλειο
Κρήτης.
Η 16σέλιδη εφημερίδα ποικίλης ύλης «Μολύβια εν δράσει» των μαθητών στο Γυμνάσιο Σουφλίου
καταπιάνεται με διάφορα θέματα που αφορούν στους νέους της πόλης και όχι μόνoν...
Συνεντεύξεις μαθητών αλλά και καθηγητών γύρω από θέματα που απασχολούν τη σχολική
κοινότητα, γελοιογραφίες, ανέκδοτα, διαγωνισμό φωτογραφίας αλλά και αφιέρωμα στο Δέλτα του
Εβρου περιλαμβάνονται στα δύο τεύχη της εφημερίδας που έχουν ήδη κυκλοφορήσει.
Η συντακτική ομάδα
Η 24μελής συντακτική ομάδα μαζί με τους καθηγητές που είναι υπεύθυνοι έκδοσης έδωσαν
ιδιαίτερη βαρύτητα σε ένα θέμα που αγγίζει τους νέους του Εβρου. Την αρμονική συνύπαρξη
μαθητών από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες.
«Φροντίσαμε η ομάδα να είναι πολυπολιτισμική κι έτσι είχαμε μαθητές μουσουλμάνους και
παλιννοστούντες. Αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μας γιατί δυστυχώς αυτοί οι μαθητές ενώ
αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό της σχολικής κοινότητας (40% μουσουλμάνοι, 10 %
παλιννοστούντες) ελάχιστες φορές συμμετέχουν στα δρώμενα του σχολείου», λέει στο «Εθνος της
Κυριακής» ο υπεύθυνος καθηγητής της συντακτικής ομάδας, Βαγγέλης Φακούδης
Η εφημερίδα διανέμεται δωρεάν στους ανήλικους, ενώ οι ενήλικοι για να την αποκτήσουν έχουν
τη... δυνατότητα να καταβάλουν από 1 έως 100 ευρώ.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Κρητικά μαθητικά «Πειράγματα»
Στην άλλη άκρη της Ελλάδας, «Πειράγματα»... συνειδήσεων επιχειρούν οι μαθητές του
Πειραματικού Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης. Η 16σελιδη εφημερίδα τους καταγράφει το ρυθμό της
πόλης, την ιστορία και τους ανθρώπους της, αλλά και τους προβληματισμούς και τις αναζητήσεις
των ίδιων των μαθητών. Τα «Πειράγματα» μας υπενθυμίζουν ότι οι νέοι σκέφτονται, θυμώνουν,
ζουν. Οι νεαροί δημοσιογράφοι της εφημερίδας στα τεύχη που έχουν ήδη κυκλοφορήσει
παρουσίασαν την επίσκεψή τους στη Βουλή των Ελλήνων. Ξεχωρίζει επίσης η συνέντευξη με τον
Ross Daily, ο οποίος τονίζει ότι «τα όπλα και τα μαύρα πουκάμισα δεν είναι κρητική παράδοση»,
αλλά και με τον Δημόκριτο Παυλάκη, έναν από τους ελάχιστους συντοπίτες τους που επέζησαν
από το Νταχάου. Η συντακτική ομάδα του Πειραματικού Λυκείου πραγματοποίησε επίσης και
δημοσίευσε στην εφημερίδα έρευνα με θέμα «Οικογένεια και εφηβεία». Τα παιδιά, αφού διένειμαν
ερωτηματολόγια σε διάφορους χώρους της πόλης, συγκέντρωσαν απαντήσει από 208 εφήβους και
γονείς.
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