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14χρονοι Ελληνες 
έκαναν... hi score 
τεχνολογίας

ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τ α «γυαλιά» ακόμα και στους πιο 
επιδέξιους προγραμματιστές βά-
ζουν δύο Ελληνόπουλα ηλικίας 

μόλις 14 ετών! Οι Πάνος Οικονόμου και 
Γεώργιος Νικηφόρος Αυγουστίδης κατά-
φεραν να κερδίσουν την πρώτη θέση στον 
ευρωπαϊκό σχολικό διαγωνισμό προγραμ-
ματισμού «Kodu Kup» της Microsoft, στο 
πλαίσιο του οποίου οι μαθητές ανέπτυξαν 
τα δικά τους παιχνίδια, δουλεύοντας σε 
ομάδες και μαθαίνοντας πώς να δημιουρ-
γούν φανταστικούς κόσμους, μοντέλα και 
προσομοιώσεις. Η ελληνική ομάδα των 
μαθητών με την ονομασία «PN Gaming» 
κατέκτησε τον τίτλο «Πρωταθλητές των 
Πρωταθλητών» με το παιχνίδι «Behind 
the Red», αφήνοντας πίσω τις υπόλοιπες 
συμμετοχές που προκρίθηκαν στον τελικό 
του διαγωνισμού από οκτώ ευρωπαϊκές 
χώρες. 

Δημιουργία
«Το συναρπαστικό με τη γλώσσα προγραμ-
ματισμού είναι ότι μπορείς να δημιουργή-
σεις κάτι από το τίποτα. Να δημιουργήσεις 
ό,τι θελήσεις!», λέει στον «Ε.Τ.» ο Γιώργος 
και συνεχίζει από την πλευρά του ο Πά-
νος: «Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και 
ως συνώνυμο της ελευθερίας, καθώς σε 
κώδικες βασίζονται τα πάντα. Μπορείς να 
προγραμματίσεις και να σχεδιάσεις πράγ-
ματα μοναδικά». 

Η υπόθεση του παιχνιδιού των πιτσιρι-
κάδων που φοιτούν στην τρίτη τάξη του 
Γυμνασίου και απασχόλησε ακόμα και το 
ΒΒC εκτυλίσσεται στον πλανήτη Αρη και 
έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Οι νεαροί 
χρήστες, δηλαδή, μαθαίνουν να αναζητούν 
και να επιλέγουν την ουσία μέσα στον κυ-
κεώνα της πληροφορίας, συμμετέχοντας 
σε μια διαστημική περιπέτεια. Τα δύο παι-
διά, που είναι συμμαθητές από την πρώτη 

Δημοτικού, αφιέρωσαν περίπου 270 ώρες 
σε σχεδίαση και προγραμματισμό, «έγρα-
ψαν» 224 γραμμές βασικού κώδικα, και 
εκπόνησαν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για 
την προώθηση του παιχνιδιού τους. «Εχου-
με αρχίσει ήδη να μαθαίνουμε τη γλώσσα 
προγραμματισμού C++ και στόχος μας εί-
ναι να προσπαθήσουμε να εξοικειώσουμε 
και τους συμμαθητές μας στο σχολείο με 
αυτήν», τονίζει ο Πάνος, ενώ ο Γιώργος 
δεν διστάζει να αναφέρει ότι: «Θέλουμε 
στο μέλλον να βοηθήσουμε τους ανθρώ-
πους να δημιουργήσουν πράγματα που 
δεν έχουν!».

Ο σχολικός διαγωνισμός που πραγμα-
τοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώ-
πη στο Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft 
στις Βρυξέλλες απευθύνεται σε παιδιά 
ηλικίας 6-16 ετών και έχει ως στόχο να 
ενθαρρύνει τους μαθητές να γνωρίσουν 
τη «μαγεία» του προγραμματισμού και της 
κωδικοποίησης, σχεδιάζοντας παιχνίδια 
μέσω μιας διαδραστικής, καινοτόμας και 
διασκεδαστικής διαδικασίας. «Θα έλεγα 
στους συμμαθητές μου να μη φοβούνται 

τον προγραμματισμό. Γίνεται ολοένα ευκο-
λότερος και δημιουργικότερος όσο περισ-
σότερο ασχολείσαι με αυτόν», λέει ο Πάνος 
και εξηγεί ο Γιώργος: «Οταν αρχίσεις να 
εξοικειώνεσαι με την επεξεργασία κώδικα 
έχεις πολλές πιθανότητες να πετύχεις αυτό 
που θες, καθώς υπάρχουν πολλά διαφορε-
τικά προγράμματα για να μάθεις». 

Νίκησαν τα φαβορί
Στο πλάι των μαθητών των Εκπαιδευτη-
ρίων Δούκα, που άφησαν πίσω τους τα 
«φαβορί» της Αγγλίας και της Πορτογα-
λίας, ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια του δια-
γωνισμού ο καθηγητής Πληροφορικής, κ. 
Βασίλης Οικονόμου. «Ο “ανταγωνισμός”, 
αν και δεν ξέρω κατά πόσο αυτός ο όρος 
αντιπροσωπεύει αυτό που ζήσαμε, ήταν 
αρκετά ισχυρός. Oλες οι ομάδες είχαν να 
παρουσιάσουν εκπληκτικές και ολοκλη-
ρωμένες εργασίες. Λόγω της γλώσσας 
φοβηθήκαμε πολύ την ομάδα της Αγγλί-
ας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σκεφτή-
καμε την ήττα. Αλλωστε, αν τη σκεφτείς 
έστω και σαν μικρό ενδεχόμενο, μάλλον 
είσαι υποχρεωμένος να τη βιώσεις. Εμείς 
εστιάσαμε στην παρουσίαση της δουλειάς 
μας, αλλά πάνω απ’ όλα αγαπάμε πολύ 
αυτό που κάνουμε», αναφέρει ο ίδιος στον 
«Ε.Τ.» και επισημαίνει ότι η παρουσίαση 
της ελληνικής ομάδας έκανε τον κ. Ryan 
Heath, εκπρόσωπο της αντιπροέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Neel Kroes, να 
δηλώσει ότι: «Η Ελλάδα έχει μεγάλο μέλ-
λον όταν έχει τόσο δημιουργικά παιδιά, 
όπως αυτά που βλέπω μπροστά μου…». 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το 
Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «European 
Schoolnet», η Ελλάδα βρίσκεται στην κο-
ρυφή των ευρωπαϊκών χωρών που πρω-
τοπορούν στο κομμάτι του κώδικα και του 
προγραμματισμού στα σχολεία.  ■

Η ελληνική ομάδα των 
μαθητών με την 
ονομασία «PN Gaming» 
κατέκτησε τον τίτλο 
«Πρωταθλητές των 
Πρωταθλητών» 
με το παιχνίδι 
«Behind the Red»

L
IF

E

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ  
pmavraganis@e-typos.com

Η υπόθεση του παιχνιδιού των δύο παιδιών που φοιτούν στην 
τρίτη τάξη του Γυμνασίου και απασχόλησε ακόμα και το ΒΒC 
εκτυλίσσεται στον πλανήτη Αρη. Πρόκειται για μια διαστημική 
περιπέτεια η οποία έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 

Οι Πάνος Οικονόμου (δεξιά) και Γεώργιος Νικηφόρος Αυγουστίδης κέρδισαν την πρώτη θέση στον 
ευρωπαϊκό σχολικό διαγωνισμό προγραμματισμού «Kodu Kup» της Microsoft με τον καθηγητή της 
Πληροφορικής τους, κ. Βασίλη Οικονόμου.

Για site:
■ Video: https://
www.youtube.com/
watch?v=3AvEc9YPgQg 
και https://www.
youtube.com/
watch?v=vRinIB3Am5Y 
■ Πλατφόρμα: http://
kodupngaming.wix.
com/kodu 
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