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Σ χ ο λ ι κ ή  ε φ η µ ε ρ ί δ α  

ΟΟνν εε ιι ρρ οο ΖΖ οο ύύµµ   
Η  ε φ η µ ε ρ ί δ α  τ ο υ  1 ο υ  Λ υ κ ε ί ο υ  Κ ε ρ α τ σ ι ν ί ο υ  

∆εκέµβριος 2006 
Έτος 1ο – φύλλο 1ο 

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΣ 
Η ελευθερία του 

ανυπότακτου.  

Από τα δεξιά προς τ’ 
αριστερά. ΖΟΥΜ στο ΟΝΕΙΡΟ 
µας.  Το πλησιάζουµε για να 
µεταγγίσουµε το πάθος που 
αιµατώνει κάθε όνειρο. Και 
την ίδια στιγµή πετάµε µακριά 
του. Για να το δούµε µέσα από 
την πολύτροπη ζωή και να 
κερδίσουµε έτσι το λυτρωτικό 
της χιούµορ. 

Η χαρά του παιχνιδιού. 

Από τα αριστερά προς τα 
δεξιά. Το ΟΝΕΙΡΟ κάνει 
ΖΟΥΜ. Σε αυτό που λέµε 
πραγµατικότητα. Την 
πλησιάζει ηδονικά, αλλά γιατί 
πάντα µας αφήνει το 
αινιγµατικό αίσθηµα του 
ανικανοποίητου; Ταυτόχρονα 
φεύγει µακριά για να µην 
γίνει σαν τα µούτρα της. 

Και είναι αυτή η ταλάντωση 
ικανή να µας δώσει την 
ώθηση για να ξεπεράσουµε 
τους φόβους µας, να 
αφουγκραστούµε τις 
επιθυµίες των αξιών µας και 
να παλέψουµε γι’ αυτές. 
Κάπως έτσι αρχίζουµε να 
ψάχνουµε και να φτιάχνουµε  
τις προσωπικές µας 
απαντήσεις στα «γιατί»,τα 
«πως», και το «ποιοι». 
Αιώνων ιστορίες άλλων, 
γυρωµέσα µας. 

Έτσι λέµε να ταξιδέψουµε 
µε την εφηµερίδα µας, το 
«ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ». Με το 
όνειρο στην κορυφή, να το 
κυνηγάµε πάντα για το 
καλύτερο. Για τον καθένα και 
για όλους, αν η αγάπη ανοίγει 
τα µάτια µας και τις καρδιές 
µας. Και η µοναξιά του 
προσωπικού µας µόχθου, µας 
ανθίζει, καθώς γίνεται η 
δωρεάν δύναµη αυτής της 
µικρής µας περιπέτειας. Με 
όλα αυτά µπορεί να γευτούµε 
λίγες γουλιές τρελής χαράς. 
Κι είναι στιγµές σαν κι αυτές 
που νοιώθουµε πως η ζωή 
είναι ωραία. Παιδιά, ξεκινάµε. 
Για να κάνουµε το κέφι µας! 

Θ.Ι. 

 

Τρεις στους τρεις 
 

Κανον ι κά ,  το  σχολε ί ο  µας  –  από  φέτος  –  θα  
έπρεπε  να  λε ι τουργούσε  στο  δ ι κό  του  κ τ ί ρ ι ο ,  σ το  
ο ι κόπεδο  που  βρ ί σκε τα ι  βόρε ι α  του  4 ο υ  Γυµνασ ί ου  
Κερατσ ι ν ί ου .  Κανον ι κά ,  επ ί ση ς ,  θα  έπρεπε ,  όπως  κα ι  
τα  προηγούµενα  χρόν ι α ,  να  υπήρχε  έ να  λεωφορε ί ο  
γ ι α  την  πρω ινή  κα ι  µεσηµερ ι ανή  µε τακ ί νηση  των 
µαθητών  µας .  

 

Ε δ ώ  θ α  έ π ρ ε π ε  ν α  ε ί ν α ι  τ ο  Σ χ ο λ ε ί ο  µ α ς  
 

Όλοι καταλαβαίνουµε πως το κτίριο στο οποίο κάνουµε τα µαθήµατα 
δεν καλύπτει τις ανάγκες µας – είναι µικρό για εµάς. Εδώ και τρία χρόνια 
η ∆ηµοτική Αρχή και ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) σχεδίαζαν, 
µελετούσαν και συζητούσαν για το νέο κτίριο και το σχολείο µας 
παρακολουθούσε από κοντά την εξέλιξη των εργασιών αυτών. Όµως, 
στην αρχή της χρονιάς αυτής, ο ΟΣΚ αποφάσισε πως αυτά τα τρία χρόνια 
ήταν ένα τίποτα και η ∆ηµοτική Αρχή δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τους 
κόπους της και τις επιλογές της. Σε µία συµφωνία που κατέληξαν οι δύο 
φορείς, αποφάσισαν να ξεκινήσουν όλα από την αρχή και υποσχέθηκαν 
πως το κτίριο θα είναι έτοιµο σε δυόµιση χρόνια. Ως Σχολείο, συνεχίζουµε 
να παρακολουθούµε τις εργασίες που γίνονται, έχοντας επίγνωση πως 
αυτός ο στόχος είναι σηµαντικός. Αλλά, παρόλο που το σχέδιο προχωράει, 
δεν µπορούµε να ησυχάσουµε. 

Όλοι επίσης καταλαβαίνουµε την ανάγκη ενός λεωφορείου για τη 
µεταφορά των µαθητών µας. Το σχολείο µας βρίσκεται στο πιο ψηλό 
σηµείο της Αµφιάλης και πολλοί µαθητές µας µένουν αρκετά µακριά. Η 
∆ηµοτική Αρχή δήλωσε ότι αδυνατεί να µας εξασφαλίσει το λεωφορείο 
αυτό και παρέπεµψε το ζήτηµα στη Νοµαρχία και στη ∆ιεύθυνση 
Εκπαίδευσης Πειραιά. Κάναµε τις απαραίτητες ενέργειες. Αλλά και γι’ αυτό 
το στόχο ανησυχούµε, γιατί όλοι λίγο πολύ γνωρίζουµε την αδυναµία της 
δηµόσιας διοίκησης να κάνει αυτό που πρέπει και στο χρόνο που πρέπει. 

Σε αυτά τα θέµατα, η ύπαρξη ενός Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων, 
θα µπορούσε να παίξει ένα ρόλο θετικό. Πέρα από την όλη προσφορά 
τους στη ζωή ενός σχολείου, η πίεση που µπορούν να ασκήσουν οι 
Σύλλογοι αυτοί στα θέµατα αιχµής, πολλές φορές είναι αποτελεσµατική. 
Όµως τέτοιος Σύλλογος στο σχολείο µας δεν υπάρχει. Εµείς και ως 
εφηµερίδα, θα επιδιώξουµε την επαναλειτουργία του Συλλόγου αυτού. 
Αυτός είναι ο τρίτος στόχος µας . Ελπίζουµε να τους πετύχουµε και τους 
τρεις. 
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Το ερωτηµατολόγιο του Νοέµβρη 

 

Στο ερωτηµατολόγιο που 
κάναµε για τον τίτλο της 
εφηµερίδας το «ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ» το 
ψήφισαν 70 ως πρώτη τους 
επιλογή και 43 ως δεύτερη. Το 
«ΣΧΟΛΙΚΟΡΑΜΑ» το ψήφισαν 43 
ως πρώτη τους επιλογή και 38 ως 
δεύτερη. Τρίτο ήρθε το «ΤΖΑ κ’ 
ΜΠΑ» που το διάλεξαν 32 ως 
πρώτη επιλογή και 42 ως δεύτερη. 
Αυτές και οι υπόλοιπες επιλογές 
δείχνουν, κατά κάποιο τρόπο, τη 
συµβολική µας σχέση µε τον κόσµο 
και ως τέτοιες όλες είναι σεβαστές. 
Πιστεύουµε πως οι σχέσεις αυτές 
εµπεριέχονται στο «ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ» 
και περιµένουµε να τις εκφράσετε.  

Στο δεύτερο ερώτηµα, που 
αφορούσε στη 
σύνδεση της 
κατοικίας των 
µαθητών µε το 
INTERNET, 
περίπου οι µισοί 
δήλωσαν πως έχουν σύνδεση. 

Αν σκεφτούµε πως η Ελλάδα, σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκεται στην 
τελευταία θέση ως προς τη σύνδεση 
νοικοκυριών µε το INTERNET, µε 
ποσοστό 17% - όταν ο µέσος 
Ευρωπαϊκός όρος είναι 44% και µε 
την Ολλανδία που βρίσκεται στην 
πρώτη θέση να έχει 85% - τότε το 
ποσοστό του σχολείου µας 
µπορούµε να πούµε πως είναι 
ελπιδοφόρο. 

Γύρω στο 60% ήταν αυτοί 
που δήλωσαν πως τουλάχιστον 
µία φορά την εβδοµάδα 
διαβάζουν κάποια εφηµερίδα. 
Από αυτούς οι µισοί διαβάζουν 
αθλητική και οι άλλοι µισοί 
πολιτική εφηµερίδα. Και φυσικά 
υπάρχουν αγόρια που διαβάζουν 
πολιτική εφηµερίδα και κορίτσια 
που διαβάζουν αθλητική. 

Τέλος, µε µεγάλη διαφορά, 
εµφανίστηκαν αυτοί που 
πιστεύουν πως µία σχολική 
εφηµερίδα µπορεί να εκφράσει 
τους µαθητές, αν αυτοί που 
γράφουν πιάνουν τον παλµό της 
ζωής και αναδεικνύουν θέµατα 
που απασχολούν το σύνολο της 
σχολικής κοινότητας. 

Ως προς τα θέµατα που προτάθηκαν ήταν πολλά, και αρκετά από αυτά ενδιαφέροντα και θα επανέλθουµε, αφού 
τα επεξεργαστούµε. 

ΕΚΛΟΓΕΣ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ 

Οι εκλογές για την ανάδειξη του 15µελούς συµβουλίου µαθητών έγιναν στο σχολείο µας, όπως και 
κάθε χρόνο, τέλη Νοεµβρίου. Στις εκλογές συµµετείχε το 75% των µαθητών, δηλ. ένας στους 
τέσσερις δεν ψήφισε – άραγε τι να σηµαίνει αυτό; Υποψήφιοι ήταν το 13% των µαθητών. Και 
µερικά ακόµη στατιστικά στοιχεία πάνω στη βάση του «αγόρια – κορίτσια». Στη συνολική δύναµη του 
σχολείου τα κορίτσια είναι το 56% και υποψήφιες ήταν το 5% ενώ εκλέχτηκαν 4 κοπέλες δηλ. το 
1,5%. Τέλος, µε βάση τους 32 υποψήφιους το ποσοστό των κοριτσιών ήταν 31%, των αγοριών 69% 
και αυτές που εκλέχτηκαν αποτελούν το 12,5% των υποψηφίων. Φαίνεται λοιπόν πως το θηλυκό 
στοιχείο του σχολείου µας δεν θέλει ή δεν το θέλουνε να ασχολείται µε τα κοινά. Άραγε γιατί;  

Κλείνουµε µε τα ονόµατα του προέδρου: Κ α ρ α ν τ ζ ο ύ λ η ς  Γ ι ά ν ν η ς , του αντιπροέδρου: 
Κ α ρ α ν τ ζ ο ύ λ η ς  Π α ν α γ ι ώ τ η ς , και του ταµία: Μ ε ν δ ρ ι ν ό ς  Γ ι ά ν ν η ς  –  Κ α ν δ ύ λ η ς  Ν ί κ ο ς . 

Σε αυτούς και στο υπόλοιπο δεκαπενταµελές ευχόµαστε πλούσιο και δηµιουργικό έργο. 

ΜΟΥ ΒΓΗΚΕ Τ’ ΟΝΟΜΑ!... 

Πόση σηµασία δίνεις στη γνώµη των άλλων; Ποια µεριά της ̟ροσω̟ικότητάς σου ε̟ηρεάζει κυρίως; 

Αλεξάκη Αφροδίτη, Γ1 

Κατά την περίοδο που το άτοµο βιώνει την εφηβική ηλικία έχει την τάση να αναζητά την προσωπική του 
ταυτότητα. Παράλληλα όµως του ασκείται πίεση προς αυτή την κατεύθυνση κι έτσι όπως είναι φυσιολογικό εξ’ 
αιτίας της ηλικίας του και της µικρής του πείρας φαίνεται να αποπροσανατολίζεται. Τα µόνα άτοµα που εµπιστεύεται 
είναι οι γύρω του γι’ αυτό και καταφεύγει κάθε φορά στη γνώµη τους. Ξέρει ότι ίσως δεν έχουν απόλυτο δίκιο όµως 
υπάρχει µία αµοιβαία υποσυνείδητη σχέση που στηρίζεται στη διασκέδαση, την υποστήριξη αλλά και την 
επικοινωνία. Ο έφηβος νιώθει πως ανήκει κάπου κι αυτό είναι κάτι που το έχει ανάγκη. Το χρονικό διάστηµα της 
εφηβείας στο οποίο καλείται να διαµορφωθεί είναι µικρό. Γι’ αυτό έχει την ανάγκη να πιαστεί από κάπου. Κι έτσι 
αποδέχεται τις απόψεις των γύρω του. 

Όταν δυστυχώς νιώθει την απόρριψη των άλλων εξ’ αιτίας των επιλογών του, απογοητεύεται και πολλές φορές 
κλείνεται στον εαυτό του. Πιστεύει πως πλέον είναι ανάξιος να εκτιµηθεί. Μα πως όµως να νιώσει όµορφα τη στιγµή 
που έχει πληγωθεί η υπερηφάνεια του; Η εικόνα που τόσο πολύ παλεύει να φτιάξει είναι πλέον παρελθόν. Είναι 
δεδοµένο λοιπόν πως έχει χάσει την αυτοπεποίθησή του. 

Τι µπορεί να γίνει στην περίπτωσή του; Απάντηση δεν µπορεί να δοθεί. Είναι καθαρά υποκειµενικό το ζήτηµα. 
Αυτό που σίγουρα όµως πρέπει να θυµάται κανείς είναι πως «δεν γίνεται να αρέσουµε σ’ όλους…!». Και το πιο 
σηµαντικό είναι να βρει ο καθένας, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό, την προσωπική του αλήθεια και τα δικά του 
κριτήρια για να προχωρήσει στη ζωή κι ας… του βγει το όνοµα! 
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Η σχέση µου µε του γονείς µου είναι...

 

ο ν ε ι ρ ο ζ ο ύ µ  

Σχέσεις  

µεταξύ γονέων και παιδιών 
Λεσιώτη Μ – Παπαδοπούλου Ε, Α4 

Στα τέλη περίπου του Νοέµβρη θέσαµε κάποια 
ερωτήµατα στα τµήµατα Α1, Β2 και Γ3 του Σχολείου µας 
γύρω από το θέµα «ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙ∆ΙΩΝ». Οι ερωτήσεις της έρευνας αυτής ήταν: 

 «Πως θα χαρακτηρίζατε τη σχέση µε τους γονείς σας;», 

 «Τι παράπονα έχετε από αυτούς;», 

 «Εσείς τι θα κάνατε στη θέση τους;» 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας λοιπόν, είναι τα εξής: 
Άριστη 25%,      Αρκετά καλή 65%,       Συµβατική  6%,  
Για κλάµατα 4% 

Αυτό όσον αφορά τα αριθµητικά δεδοµένα. 

∆ιαβάζοντας, όµως τα σχόλια, τις απόψεις και τις 
εµπειρίες του κάθε µαθητή ξεχωριστά παρατηρήσαµε 
πολλά περισσότερα. Παρατηρήσαµε οµοιότητες, όχι µόνο 
στον τρόπο αντιµετώπισης των παιδιών από τους γονείς, αλλά και στις γνώµες των παιδιών πάνω σε αυτό το θέµα. 

Ο περιορισµός και ο έλεγχος των εξόδων µε φίλους αποτελούν το βασικότερο πρόβληµα και πηγή παραπόνων των 
παιδιών, τοποθετώντας την επίπληξη εξαιτίας της απόδοσης στα µαθήµατα σε δεύτερη µοίρα. 

«Το µόνο, ίσως παράπονο που έχω 
από αυτούς, είναι το γεγονός πως 
δεν µε αφήνουν πάντα να βγαίνω 
όσο θα ήθελα.» 

«το µόνο πρόβληµά είναι οι βαθµολογικές µου επιδόσεις και οι 
έξοδοί µου.» 

«Λένε πως λείπω πολλές ώρες και δεν µπορούν χωρίς εµένα.» 

Παρ’ όλα αυτά, τα περισσότερα παιδιά δείχνουν να κατανοούν τις ανησυχίες των γονιών τους και υποστηρίζουν 
πως στη θέση τους το ίδιο θα έκαναν, αν όχι κάτι πιο ακραίο. 

«Εγώ στη θέση τους πιστεύω πως δεν θα µπορούσα να 
ήµουν τόσο καλή, ανεκτική και υπεύθυνη.» 

«Ίσως κι εγώ στη θέση τους να έκανα το ίδιο… 
Τώρα που το σκέφτοµαι ίσως να ήµουν και πιο 

υπερβολική.» 

Υπάρχουν όµως, όπως φαίνεται και από τα ποσοστά, σχέσεις γονέων και παιδιών που θα µπορούσαν να 
χαρακτηριστούν από συµβατικές ως κακές. Πολλά παιδιά νοιώθουν αποµακρυσµένα από τους γονείς τους και 
αγανακτισµένα από τον τρόπο που τους συµπεριφέρονται. 

«Προσωπικά, δεν ξέρω τι θα έκανα αν ήµουν 
γονέας. Ξέρω µόνο τι θέλω τώρα από την 
αναγκαστική αυτή συµβίωση µε τους γονείς 
µου… Μια τυπική σχέση µέχρι να µπορέσω να 
τους απαλλάξω από την παρουσία µου.» 

«Όταν παίρνω βαθµούς, µε ξυλοφορτώνουν και 
λογοµαχούµε. Θα ήθελα να έχω µία καλύτερη 

επικοινωνία µαζί τους, πράγµα το οποίο δε θα συµβεί 
ποτέ!» 

Ακόµη, περιπτώσεις παιδιών δηλώνουν ότι αν και πολλές φορές εύχονται οι γονείς τους να σταµατήσουν επιτέλους 
να δίνουν τις ίδιες συµβουλές ξανά και ξανά, να φωνάζουν και να µιλάνε, παραδέχονται πως στην πραγµατικότητα 
κάτι τέτοιο δεν θα τους ευχαριστούσε. 

«Προτιµάει να περνάµε ένα 
διάστηµα χωρίς να µιλάµε πολύ. 
∆εν µου αρέσει. Θα προτιµούσα να 
µου φώναζε παρά να µην µου 
µιλάει.» 

«Οι αδιάφοροι γονείς είναι 
χειρότεροι από τους 
προστατευτικούς.» 

 

«Εξάλλου, πως γίνεται να µην έχεις 
καλές σχέσεις µε τη µητέρα σου, 
έστω κι αν φαίνεται πως δε σε 
καταλαβαίνει µερικές φορές.» 

Οι σχέσεις ανάµεσα σε γονείς και παιδιά ήταν ανέκαθεν πολύ ιδιαίτερες. Οι διαφωνίες είναι κάτι πολύ φυσιολογικό 
και υπάρχουν σε όλες τις σχέσεις. Πόσο µάλλον στη συγκεκριµένη σχέση που έχουµε και το λεγόµενο «χάσµα των 
γενεών». Παρ’ όλα αυτά, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και οι δύο πλευρές (και γονείς και παιδιά) στη 
συµβίωσή τους αυτή, µπορούν πάντα να ξεπεραστούν. Με παρανοµαστή την αγάπη µεταξύ των µελών µιας 
οικογένειας, οι καυγάδες θα αντικατασταθούν από όµορφες και ευτυχισµένες οικογενειακές στιγµές….! 
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Παγκάλου Άννα, Β2 

Οι περισσότεροι καθηγητές και αρκετοί µαθητές του Σχολείου µας, του 1ου 
Λυκείου Κερατσινίου, όπως και αρκετοί συνδηµότες µας, βρέθηκαν την Τετάρτη 29 
Νοεµβρίου 2006 στο πολιτιστικό κέντρο «Μελίνα Μερκούρη», όπου 
παρακολουθήσαµε την παρουσίαση του βιβλίου «Προσεγγίσεις στους Μεγάλους 
Λογικούς Μύθους». Το βιβλίο αυτό γραµµένο από µαθητές του σχολείου µας, που 
τώρα είναι φοιτητές, αποτελεί σύµφωνα µε γνώµες ανθρώπων των γραµµάτων ένα 
πολύ σηµαντικό βιβλίο που προσεγγίζει το µέγεθος της επιστηµονικής 
πραγµατείας. Τιµώµενα πρόσωπα της βραδιάς, ποιοι άλλοι από τον κ. Παναγιώτη 
Μητροπέτρο, πρώην λυκειάρχη του Σχολείου µας, επιβλέπων του βιβλίου και δύο 
από τους συγγραφείς. Άποψη για το βιβλίο αυτό εξέφρασαν ο ∆ηµήτρης 
Σαράφογλου, δήµαρχος Κερατσινίου, ο Μάνος ∆ανέζης, καθηγητής Αστροφυσικής 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο Ιωάννης Γκανάσος, Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός του 
Πανεπιστηµίου της Bologno και τέλος ο κ. Μητροπέτρος µε τους πρώην µαθητές 
∆ηµήτρη Καρναβά και Ελένη Μακρή. 

Χαρακτηριστικά ο κ. ∆ανέζης παροµοίασε το Σχολείο µας µε το χωριό των 
Γαλατών στα κόµικς του Αστερίξ και τον κ. Μητροπέτρο µε το σοφό Πανοραµίξ µε 
ευχές να αποκαλύψουµε τη συνταγή του µαγικού µας φίλτρου, που µας κρατάει σε 
εγρήγορση και πνευµατική διαύγεια και σε άλλα σχολεία. 

Τέλος, το βιβλίο αυτό, το τόσο σηµαντικό, γραµµένο από παιδιά στο άνθος της ηλικίας τους, µας δείχνει πως 
τα πάντα είναι δυνατά και πως η ωριµότητα χρόνια δεν κοιτά. Άλλωστε όπως διαβάζουµε και στο βιβλίο, πρέπει 
να ξέρουµε πως τίποτα δεν είναι αδύνατο. Ο ουρανός είναι το όριο…. 

 
 

Σιγάλα Μαρία, Β3 

Στις 26 Νοεµβρίου, ηµέρα Κυριακή το 
σχολείο µας πραγµατοποίησε επίσκεψη στο 
Εθνικό Θέατρο. Εκεί, παρακολουθήσαµε 
την παράσταση «Ματωµένος Γάµος» του 
Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. 

Η υπόθεση του έργου ήταν για µία 
κοπέλα η οποία το σκάει από το γάµο της 
λόγω του έρωτά της για έναν άλλον άνδρα.  

Το έργο ήταν εξαιρετικό καθώς και το 
επιτελείο των ηθοποιών (∆. Μπεµπεδέλη, Τ. 
Τρύπη, Κ. Κωνσταντόπουλος, Αλ. 
Μπουρδούµης). 

Η σκηνοθεσία, την οποία έκανε ο Σ. 
Χατζάκης ήταν έτσι ώστε να δώσει τη 
σοβαρότητα της υπόθεσης της παράστασης. 
Επιπλέον, το έργο συνοδευόταν από τη 
µουσική του Μ. Χατζηδάκη. 

Η παράσταση «Ματωµένος Γάµος» ήταν 
πολύ καλή και µπορώ να πω πως µου 
προκάλεσε ιδιαίτερα συναισθήµατα, όπως 
συγκίνηση, στεναχώρια και φόβο. Επίσης, 
ένοιωσα αποδοκιµασία προς το ρόλο της 
νύφης που ως «µήλον  της έριδος» έγινε η 
αιτία να αλληλοσκοτωθούν δύο άντρες. 

Ήταν εξαιρετική παράσταση και τη 
συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλους. 

17 ΝΟΕΜΒΡΗ – Η ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΣ 
Κιαµίλη Σίσσυ, Β1 – Μποζινάκη Μαρία, Β2 

Κάτι πρωτότυπο συνέβη φέτος στη γιορτή του 
σχολείου µας για την επέτειο της 17 Νοέµβρη. 

Πέρα από τις τυπικές και επαναλαµβανόµενες οµιλίες 
και αφιερώµατα, οι µαθητές κλήθηκαν να εκφράσουν 
τις δικές τους σκέψεις και απόψεις πάνω στα πρόσφατα 
γεγονότα που αναστάτωσαν το χώρο της Παιδείας. 
Τέσσερις από αυτούς (Κανέλλος Π, Γκορία Α. 
Κατσαφάδου Π και Παπαδηµητρίου Μ.) διάβασαν τα 
κείµενά τους, τα οποία ήταν φανερά διαποτισµένα από 
τις ανησυχίες και την αγωνία που τους έχει κατακλύσει 
για το µέλλον. Μέσα από απλά και κατανοητά λόγια 
κατάφεραν να µας µεταφέρουν τους προβληµατισµούς 
τους και να µας βάλουν σε έντονες σκέψεις. Κύρια 
θέµατα των οµιλιών τους ήταν το «µείζον» ζήτηµα των 
Πανελληνίων Εξετάσεων, οι πρόσφατες καταλήψεις και 
ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίστηκαν οι µαθητές 
από το Υπουργείο Παιδείας. 

Όσον αφορά το µουσικό κοµµάτι της εορτής υπήρξε 
ακόµη µία πρωτοτυπία. Η ιδέα της δηµιουργίας της 
σχολικής χορωδίας πήρε σάρκα και οστά και σε 

συνδυασµό µε το µουσικό µας συγκρότηµα «ΠΑΝΙ∆Α» 

(µε τους γνωστούς και µη εξαιρετέους Σαντοριναίο Ν., 
Σολοβιόβ Α. και Χριστοδουλάκο ∆.) έδωσε ένα 
θαυµάσιο αποτέλεσµα. 

Εκείνη τη µέρα κανείς δεν έφυγε από το σχολείο 
χωρίς να έχει σκεφτεί έστω και για λίγο όλα αυτά που 
ειπώθηκαν. Ήταν µια ξεχωριστή γιορτή που θα µείνει 
χαραγµένη στην µνήµη όλων. 
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Επειδή µερικοί λένε 
Μας έχουν ρωτήσει κάποιοι, αν είµαστε σίγουροι πως ο επί χρόνια Λυκειάρχης του 

Σχολείου µας, κ. Μητροπέτρος Παναγιώτης, έχει βγει σε σύνταξη γιατί τον βλέπουν λένε 
εδώ κι εκεί. 

Τους απαντάµε πως ναι και, 

Αν τον βλέπουν µερικές φορές να γυρίζει στους διαδρόµους, ε µάλλον το φάντασµά του 
είναι. Και επειδή το «λακωνίζειν» ήταν κάτι που άρεσε στον Λυκειάρχη µας, γι’ αυτό κι εµείς 
θα πούµε λίγα λόγια. Ο άνθρωπος, λοιπόν, δεν ήταν ο τυπικά δηµόσιος υπάλληλος που κάνει 
απλώς καλά τη δουλειά του. Ο άνθρωπος ζούσε το σχολείο και ζούσε γι’ αυτό. Με τις ιδέες 
του, την ενεργητικότητά του, τις πρωτοβουλίες και την εργατικότητά του έδινε έναν άλλον 
αέρα στην καθηµερινή ζωή του σχολείου µας και σίγουρα ανέβαζε τον πήχυ. 

Να ‘ναι καλά και να χαίρεται ό,τι αγαπάει. Κάποια στιγµή η εφηµερίδα µας θα τον 
πλησιάσει για να κάνει µία καλή κουβεντούλα µαζί του. 

 

1ο ΤΑ ∆Ι∆ΥΜΑ: 

 

Μία έγκυος πηγαίνει στο 
γυναικολόγο για υπέρηχο και 
αυτός τις ανακοινώνει ότι έχει 
δίδυµα και ότι ένα από αυτά τα 
δύο παιδιά είναι αγόρι. Ποια είναι 
η πιθανότητα και τα δύο της 
παιδιά να είναι αγόρια; Και ποια 
είναι η πιθανότητα και το άλλο της 
παιδί να είναι αγόρι; 

2Ο
 ΝΙΚΗ: 

 

Σε έναν αγώνα δρόµου 100 
µέτρων ο Νίκος τερµατίζει 10 
µέτρα µπροστά από τη Νίκη. Για 
να υπάρχει µεγαλύτερος 
ανταγωνισµός, στον επόµενο 
αγώνα ο Νίκος ξεκινά την κούρσα 
10 µέτρα πίσω από την Νίκη. 
Υποθέτοντας ότι θα τρέξουν όπως 
στην πρώτη κούρσα, ποιος θα 
τερµατίσει πρώτος; 

Έχουµε κι εµείς στόχους 
Έχουµε κι εµείς φιλοδοξίες. Μία από αυτές 

είναι κάθε φύλλο του «Ονειροζούµ» να είναι 
καλύτερο από το προηγούµενο. Καλύτερο και ως 
προς τα κείµενά και ως προς την εµφάνιση. 
Αυτονόητο είναι πως για να πετύχουµε αυτόν τον 
στόχο, έχουµε ανάγκη από την καλή σας κριτική 
αλλά όχι µόνο. 

Θέλουµε και προτάσεις, θέλουµε ιδέες. 
Αγκαλιάστε την εφηµερίδα µας µε κείµενα και 
σκίτσα, µε συνεντεύξεις και γελοιογραφίες, µε 
ρεπορτάζ και «κουτσοµπολιά». 

Το 2ο φύλλο της εφηµερίδας µας σκοπεύουµε 
να κυκλοφορήσει το 2ο δεκαπενθήµερο του 
Φεβρουαρίου. Οι επερχόµενες διακοπές 
προσφέρονται για να δοκιµάσετε τις εµπνεύσεις 
σας. Η εφηµερίδα είναι µία πρόκληση για να 
ξεπεράσουµε τον εαυτό µας, δίνοντας το στίγµα 
µας, δηµοσιοποιώντας τις προσωπικές µας 
σκέψεις. Περιµένουµε τις συνεργασίες σας, τη 
συµµετοχή σας και, αν υπάρχει ανάγκη βοηθείας, 
ζητήστε την από τους καθηγητές σας και 
ιδιαιτέρως από την κ. Βαρθαλίτου που έχει 
ελεύθερες ώρες και 
ψάχνει να τις 
σκλαβώσει. 

 

Ο πρώτος που θα απαντήσει σωστά, κερδίζει µία 
τυρόπιτα από την κ. Ελένη. ∆εκτές απαντήσεις και από 
εξωσχολικούς… και Λυκειάρχες! 

 

 

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ  για σας ένα γεγονός, µία κατάσταση ή µία ιδέα, κάποιο πρόσωπο 
που κατά τη γνώµη σας ξεχώρισε µέσα στο 2006. Αν όµως υπήρξε κάτι, καλό ή κακό, που σας 
δηµιούργησε έντονα συναισθήµατα και πιστεύετε πως ο ρόλος του ήταν σηµαντικός στην κοινή µας 
πορεία θα θέλαµε να µας το πείτε στο mail@1lyk-kerats.att.sch.gr. Εµείς θα γράψουµε τη γνώµη των 
πολλών κι όχι µόνο.  
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By maniaK 

Η εφηµερίδα µας σας καλωσορίζει στη στήλη HARDWARE. Εδώ, σε κάθε τεύχος θα γίνονται αναλύσεις κάποιων 
καινούργιων τεχνολογικών επιτευγµάτων, κυρίως από πλευράς υπολογιστή (κατά 99,99% της στήλης…) Για να 
είµαστε ενηµερωµένοι… 

Και λοιπόν… Ξεκινάµε µία πρώτη προσπάθεια, µε αφιέρωµα στην πιο αναµενόµενη next-gen κονσόλα που 
κυκλοφόρησε προ λίγου σε Ιαπωνία και Αµερική: 

PlayStation 3… 

11 Νοεµβρίου είναι µία ηµεροµηνία που περιµέναµε πολλοί, για πολλούς µήνες. Είναι µία µέρα που στην 
Ιαπωνία κυκλοφορεί για 1η φορά η κονσόλα νέας γενιάς PlayStation 3 (17 Νοεµβρίου για Αµερική, Μάρτιος του 
2007 για Ευρώπη)!  

Μερικά από τα χαρακτηριστικά του «τέρατος» είναι: 

Επεξεργαστής: Cell 3,2 GHz (από την IBM και τη 
Sony) 

Videochip (κάρτα γραφικών, πάρτε το όπως 
θέλετε): RSX (nv47) 550 MHz (Sony + nVidia… 2 
HDTV  «κανάλια» µαζί) 

HD: 20 GB/ 60 GB HDD SATA 

Αυτά είναι τα βασικά, ας πούµε, χαρακτηριστικά 
του PS3. Γενικά, η περιγραφή του είναι ατελείωτη, 
αρχίζοντας από µέσα προς τα έξω (είναι και 
όµορφο…). 

 

Το interface του PS3 
µοιάζει λίγο – πολύ µε αυτό 
του PSP (ΠΟΛΥ!!!). Τα ίδια 
εικονίδια, το ίδιο 
background αλλά και η ίδια 
ευκολία χρήσης, το κάνουν 
προσιτό ακόµα και στον πιο 
casual χρήστη, ο οποίος 
δεν έχει ακούσει τη λέξη 
Linux και Windows στη ζωή 
του. Και µια που είπα 
Linux, αναφέρω ότι στο 
Λειτουργικό Σύστηµα του 
PS3 θα είναι Linux 
(!?!?!!!...), και για internet 
browser το Mozilla Firefox. 
Άγνωστο το γεγονός µια 
τέτοιας επιλογής, αλλά µε 
λίγη σκέψη γίνεται 
κατανοητό ότι η Sony δεν 
σκόπευε να διαθέσει 
παραπάνω χρήµατα για 
άδεια χρησιµοποίησης 
Windows και Internet 
Explorer στην κονσόλα της 
(τότε ο Bill Gates θα 
µπορούσε ελεύθερα να 
πάρει σύνταξη…). 

Βέβαια, η µόνη αναφορά 
των τριών µαγικών 
γραµµάτων PS3,  κάνει 
κάποιον να σκέφτεται  

«ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ!!!». Μόνο που δεν είναι 
έτσι! ∆ηλαδή, είναι, αλλά ποιος θα 
σκεφτόταν µόνο τα παιχνίδια όταν έχει 
µπροστά του ένα µηχάνηµα που παράγει 
δίσκους BluRay, σερφάρει στο internet, 
παίζει µουσική µε υποστήριξη Dolby 
Surround (όσοι έχετε καλά 
ηχοσυστήµατα, θα τα εκµεταλλευτείτε 
καλά!) και µε ένα κάρο άλλων 
δυνατοτήτων?... 

Και ένα τελευταία, κάτι που αφορά 
την τιµή της κονσόλας. Το πακέτο µε τον 
σκληρό στα 20 GB θα κοστίζει 499 €, και 
το πακέτο µε τον σκληρό στα 60GB θα 
κοστίζει 600 €. 

Αν σκεφτεί κάποιος ότι, σε σχέση µε 
τις υπόλοιπες κονσόλες  (XBOX 360 199 
-299 € και Nintendo Wii στα 200 €) το 
PS3 είναι ακριβό, και πολύ µάλιστα, αλλά 
αν αναλογιστεί κάποιος (που αυτός ο 
κάποιος πρέπει να ξέρει λίγο από 
υπολογιστές) τις δυνατότητές του, τότε 

θα του φανεί φτηνό… Πιο 
φτηνό και από τον καινούργιο 
υπολογιστή που θέλει να πάρει. 
Και αυτός, είναι πολύ πιθανόν, 
θα επιλέξει PS3. Αλλά και πάλι, 
είναι κονσόλα…. ☺ 

 

www.wikipedia.org 

Έχεις απορίες? Θέλεις να 

περάσεις δηµιουργικά την ώρα σου 

όσο “κατεβάζεις” κάτι από το 

internet; ∆εν ξέρεις από πού να 

ξεκινήσεις να ψάχνεις για κάποιο 

συγκεκριµένο θέµα; Μπες στην 

wikipedia.org! Χρησιµοποίησε τη 

µηχανή αναζήτησής της και σύντοµα 

θα συνειδητοποιήσεις ότι κάποιος 

άλλος πριν από σένα έγραψε άρθρο γι 

αυτό ακριβώς που ψάχνεις. 

Είναι µία “free encyclopedia” 

όπου ο καθένας µπορεί να γράψει! 

Μπορείς να βρεις όλων των ειδών 

τις πληροφορίες από Rock Stars και 

ηθοποιούς µέχρι εξειδικευµένους 

τοµείς όλων των επιστηµών!  …Και 

βελτιώνεις και τα αγγλικά σου! 
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Οι οµάδες µας παίζουν 
Λευτέρης Γαϊτανιός, Α1 

Γεια σας παίδες. Καταρχάς, καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Εδώ θα σχολιάζουµε τα αθλητικά νέα του 
σχολείου. Για του λόγου το αληθές, ας το κάνουµε. 

Θα ξεκινήσω µε την οµάδα Ποδοσφαίρου του σχολείου. 
Αν και η οµάδα µας είχε πολύ καλές µονάδες, δεν τα πήγε 
και πολύ καλά. Αυτό πιστεύω πως έγινε για τους εξής 
λόγους: Πρώτον λάθος επιλογή ποδοσφαιριστών (εν µέρει), 
δεύτερο η µη χρησιµοποίηση του βασικού τερµατοφύλακα, 

επειδή ήρθε ως µετεγγραφή και τρίτον ότι τα παιδιά 
δεν κατάφεραν να γίνουν “οµάδα”, αποτέλεσµα των 
λιγοστών προπονήσεων. Η οµάδα αποκλείστηκε στο 
πρώτο κιόλας παιχνίδι χάνοντας µε 5-1 από το 6ο Γενικό 
Λύκειο Νικαίας. Από την οµάδα ξεχώρισαν Μπακόλας 
(scorer), Κανδύλης και Ζέκιο. 

Στο Basket τώρα, εκεί τα πράγµατα ήταν τελείως 
διαφορετικά. Η οµάδα από την αρχή ήταν πολύ δυνατή και 
ξέραµε ότι θα φτάσει ψηλά. Στον πρώτο γύρο η οµάδα 
πέρασε άνευ αγώνος, γιατί το αντίπαλο σχολείο δεν 
κατάφερε να συγκεντρώσει 12άδα. Στο δεύτερο αγώνα η 
οµάδα συνέτριψε µε 65 -18 το 1ο ΤΕΕ ∆ραπετσώνας και, το 
κερασάκι στην τούρτα, ήταν το εκπληκτικό κάρφωµα του 
Κοροπούλη, στο τέλος του αγώνα.  

Στην φάση των τεσσάρων η οµάδα αντιµετώπισε την 
Ιωνίδειο οµάδα, φόβητρο στο µπάσκετ. Η οµάδα basket του 
σχολείου µας ήθελε και κατάφερε να τους κοιτάξει στα 
µάτια και να δώσει έναν σπουδαίο αγώνα. 

Στην α’ περίοδο όλα πήγαιναν κατ’ ευχήν. Το µόνο 
πρόβληµα ήταν το µαρκάρισµα του ψηλού τους center 
ύψους 2,02 m. Το σκορ στην α΄περίοδο ήταν 18-20. Στην 
δεύτερη περίοδο η απόδοση της οµάδας έπεσε και το σκορ 
έφτασε στο 33 – 41. Μετά το ηµίχρονο η οµάδα µας µπήκε 
δυνατά και µε τη χρησιµοποίηση του Κρασσά η άµυνα έγινε 
δυνατότερη. Η µεγάλη βελτίωση της απόδοσης του 
Κοροπούλη συντέλεσε στο να µειωθεί το σκορ σε 51-57. 

Στη δ’ περίοδο και ενώ το σκορ ήταν 53 -57 υπέρ της 
Ιωνιδείου, ο καλύτερος µας ο Κοροπούλης έκανε επιθετικό 
φάουλ, που ήταν και το τέταρτο, και αποβλήθηκε. Η 
οµάδα έπαιξε χωρίς τον φυσικό της ηγέτη για 8 ολόκληρα 
λεπτά και στο τέλος του παιχνιδιού το σκορ ήταν 56 – 67 
υπέρ της Ιωνιδείου. Χάσαµε… 

 

 

Η  ο µ ά δ α  µ π ά σ κ ε τ  τ ο υ  Σ χ ο λ ε ί ο υ  

 

Για το βόλεϋ των κοριτσιών τώρα, θα τα πούµε την επόµενη φορά. Συγχωρέστε µε για τυχόν λάθη και παραλείψεις. 

 

Euro 2004 - Από την ευρωπαϊκή καταξίωση στην ελληνική µιζέρια 
Κούζηλος Γιάννης, Γ3 – Νεοχωρίτης Λευτέρης, Γ3 

Η µεγαλύτερη γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου άρχισε το καλοκαίρι του 2004 στην Πορτογαλία. Εκεί η Ελλάδα 
προς έκπληξη όλων στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έτσι αµέσως άρχισαν τα όνειρα και οι φιλοδοξίες για ένα 
καλύτερο µέλλον που θα έδινε σε όλους µας χαρά και θα µας έκανε να δακρύσουµε όπως εκείνο το βράδυ της 4ης 
Ιουλίου. Έγινε όµως στη συνέχεια αυτό που όλοι περιµέναµε; Εκµεταλλευτήκαµε άραγε αυτό το γεγονός; Αρπάξαµε 
αυτήν την ευκαιρία για να κάνουµε το ελληνικό ποδόσφαιρο πιο δηµοφιλές αλλά και πιο ανταγωνιστικό; Καταφέραµε να 
αλλάξουµε την ποιότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου και οι οµάδες µας να παίζουν όµορφο ποδόσφαιρο; 

∆υόµιση χρόνια αργότερα όλα έχουν παραµείνει ίδια και απαράλλαχτα. Ανταγωνιστικό πρωτάθληµα δεν καταφέραµε 
να δηµιουργήσουµε και οι ελληνικές οµάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πάνε από το κακό στο χειρότερο. Αθλητικές 
υποδοµές για τις περισσότερες οµάδες δεν υπάρχουν, οι χούλιγκαν αλωνίζουν χωρίς να ελέγχονται από κανέναν, κάνουν 
ότι θέλουν και έτσι η βία θερίζει κάθε Κυριακή τα ελληνικά γήπεδα. Η ελληνική αστυνοµία είναι σχεδόν ανύπαρκτη αλλά 
και όταν είναι παρόν τις περισσότερες φορές δεν είναι αντικειµενική και κανένας δεν κάνει τίποτα για όλα αυτά, σαν να 
µην ενδιαφέρεται κανείς γι’ αυτά τα σοβαρά προβλήµατα. 

Και ρωτώ τώρα εγώ, ποιος φταίει για όλα αυτά; Ποιος ευθύνεται για την κατάντια του ελληνικού ποδοσφαίρου; 
Μήπως φταίνε οι παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου, οι ίδιοι οι πρόεδροι των οµάδων αλλά και η ιδία η ελληνική 
οµοσπονδία; Μήπως, εκτός απ’ όλους αυτούς φταίει και το ίδιο το κράτος; Εµείς οι απλοί φίλαθλοι µπορούµε να κάνουµε 
κάτι να αλλάξουµε αυτήν την κατάσταση; Και αν ναι, τι; 

∆εν ξέρω πραγµατικά τι να απαντήσω. ∆εν ξέρω και αν µπορώ να κάνω κάτι. Το µόνο που ξέρω είναι ότι αντί να 
δακρύζω από χαρά δακρύζω για την κατάντια του ελληνικού ποδοσφαίρου όχι µόνο εγώ αλλά και οι περισσότεροι 
Έλληνες φίλαθλοι και τέλος καταλήγω στο ότι ήµουν, είµαι και θα είµαι θεατής ενός µίζερου ελληνικού πρωταθλήµατος. 
∆υστυχώς… 
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∆εκέµβρης∆εκέµβρης∆εκέµβρης∆εκέµβρης    
Τύρου Σουλτάνα – Τατιανή, Α4 

Ένας ακόµη µήνας φτάνει στο 
τέλος του. ∆εν είναι όµως ο 
οποιοσδήποτε µήνας. Είναι ο 
∆εκέµβρης, αυτός που σηµατοδοτεί το 
τέλος µιας χρονιάς της ζωής µας. 

Τα συναισθήµατα ποικίλουν. Χαρά 
για τα ψώνια, τα δώρα και για µας 
τους µαθητές χαρά για τις δεκαπέντε 
µέρες χωρίς σχολείο. Και η 
µελαγχολία όµως δε λείπει από 
πολλούς, συνήθως πιο ευαίσθητους 
και ροµαντικούς που αναλογίζονται 
στιγµές της χρονιάς που σε λίγο θα 
τελειώσει και αντιλαµβάνονται πόσο 
γρήγορα περνάει ο καιρός. 

Η Αθήνα, πιο όµορφη από ποτέ, 
φοράει τα καλά της και συγκεντρώνει 
τα βλέµµατα όλου του κόσµου. 

Ας κάνουµε έναν απολογισµό όλων 
αυτών που ζήσαµε το 2006, ας 
διαλέξουµε τι θέλουµε να ξεχάσουµε 
και τι όχι κι ας ευχηθούµε «ΚΑΛΕΣ 
ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ». 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 

ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΗΣ Θ. – ΜΠΑΚΟΛΟΥΚΑ Σ. 

«Να ζεις, ν’ αγαπάς, να µαθαίνεις» 
Βαλσάµη Ανίτα, Β1 

Και µαζευτήκαµε όλες ξανά. Όλα τα primary girls στο Λύκειο. Ποιος 
το περίµενε; Εγώ, το Λενιώ, η Φρόσω και η Ζωή’ η τρελοπαρέα του 
δηµοτικού που συνεχώς χωριζόµασταν σε στρατόπεδα κάνοντας πόλεµο 
(µεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά) είµαστε πάλι µαζί! 

Κοιτούσα την καθεµιά από εµάς και αναρωτιόµουν πόσο µπορεί να 
αλλάξαµε και εµφανισιακά αλλά και ψυχικά. ∆εν ήµασταν πια οχτώ 
κοτσιδάκια που έτρεχαν από τη µία γωνιά του προαυλίου στην άλλη 
κάνοντας αγώνα ταχύτητας πιστεύοντας πως έτσι θα καταπλήξουν τους 
πάντες, πιστεύοντας πως είναι το κέντρο του κόσµου…. 

Τώρα συλλογίζοµαι όσα έχουµε περάσει (δεν είναι και λίγα). Μέσα 
στη σιωπή µου ακούγεται η φωνή της Ζωής που µε λυγµούς µου 
ψιθυρίζει πόσο πολύ αγαπούσε τη Φρόσω. Ήταν αργά, έπρεπε να της το 
είχε πει όσο ζούσε. Η Φρόσω δεν ήταν πια µέσα στην παρέα. Σκοτώθηκε 
σε αυτοκινητιστικό δυστύχηµα. Έτσι ξαφνικά και άδοξα έφυγε από τη 
ζωή. Έφυγε από κοντά µας. 

Στεναχωριέµαι γιατί συνειδητοποιώ ότι ήταν περισσότερες οι στιγµές 
που δεν µιλούσαµε ή µαλώναµε για διάφορους, ασήµαντους και 
ανούσιους λόγους. Στεναχωριέµαι όταν θυµάµαι µία συµβουλή που µου 
είχε δώσει ο δάσκαλος της µουσικής µου: «Να ζεις, να αγαπάς, να 
µαθαίνεις» και πόσο λίγο την ακολούθησα. 

Ναι, πιστεύω πως µέχρι τώρα δεν έζησα όπως έπρεπε, πως δεν 
χαιρόµουν την κάθε στιγµή, πως δεν έδειξα στους ανθρώπους που ήταν 
δίπλα µου την αγάπη µου! 

Άραγε η Φρόσω περίµενε το αύριο για να ζήσει; Είναι θλιβερό να 
σκέφτεσαι πόσοι άνθρωποι έχουν επενδύσει τόσα πολλά στο αύριο. ∆εν 
ξέρουµε τι θα µας συµβεί την άλλη στιγµή και η στιγµή αυτή µπορεί να 
χαθεί για πάντα. Κι αν περάσεις τη ζωή σου µε όνειρα για το χθες και για 
το αύριο, θα χάσεις αυτό που συµβαίνει σε σένα και σε µένα τώρα. Αυτή 
είναι η πραγµατικότητα, να είσαι εδώ. Το αύριο είναι πραγµατικά 
νεφελώδες. 

τ ο  α ν α π ά ν τ ε χ ο  

Σε αρκετούς έχει τύχει, εκεί που κάνουν 

τα συνηθισµένα τα καθηµερινά, να τους συµβεί 

κάτι το ξαφνικό, κάτι που δεν το περίµεναν, 

και σας άφησε τη σφραγίδα του. Γιατί αυτή η 

µικρή εισαγωγή; Γιατί έχουµε την εξής ιδέα: 

Υπό µορφή µικρού διηγήµατος (220-250 

λέξεις) να γράψετε µία ιστορία που σας συνέβη 

και πρωταγωνίστησε το “αναπάντεχο”. Έν 

ανάγκη, η ιστορία αυτή µπορεί να είναι 

µισοπραγµατική-µισοφανταστική. Υποσχόµαστε 

πως τη µία ή τις δύο καλύτερες θα τις 

δηµοσιεύσουµε στο τελευταίο φύλλο της 

χρονιάς. Όσο για την κριτική επιτροπή, εν 

καιρώ.  

δικοί µας που ξεχωρίζουν 
Πάγια θέση της εφηµερίδας µας θα είναι να αναφέρει όλους 

τους παλιούς και νέους µαθητές του Σχολείου µας που για 

κάποιο λόγο ξεχωρίζουν σε αυτό που ονοµάζουµε δηµόσιο βίο. 

Κάνουµε αρχή µε τον παλιό µαθητή µας Βασίλη ∆ήµα, 

µαθηµατικό και γιό του καθηγητή µας κ. ∆ήµα. 

Στον καινούργιο δίσκο του Νότη Σφακιανάκη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΩΡΑ…;» ο Βασίλης υπογράφει δύο τραγούδια “Το σύστηµα” και 

“Το Αγγελούδι”. 

Όσοι αρέσκονται  σε αυτό το είδος των τραγουδιών ας τον 

προτιµήσουν και οι άλλοι ας τον ακούσουν. Μπορεί και να τους 

αρέσει. 

Βοηθώντας το έργο της UNICEF 

Μ ο ι ά ζ ε ι  σ α ν  τ ί π ο τ α ,  α λ λ ά  φ α σ ο ύ λ ι  τ ο  φ α σ ο ύ λ ι  γ ε µ ί ζ ε ι  τ ο  σ α κ ο ύ λ ι .  Κ ά θ ε  
β ο ή θ ε ι α ,  ό σ ο  µ ι κ ρ ή  κ ι  α ν  ε ί ν α ι  α π ό  τ ο ν  κ α θ έ ν α  µ α ς ,  α π ό  ό λ ο υ ς  µ α ς  ε ί ν α ι  κ ά τ ι  κ α ι  
π ι ά ν ε ι  τ ό π ο .  Τ α  3 1 0  ε υ ρ ώ  π ο υ  δ ι έ θ ε σ α ν  9 0  µ α θ η τ έ ς  µ α ς  γ ι α  α γ ο ρ ά  σ χ ο λ ι κ ώ ν  
τ ε τ ρ α δ ί ω ν  α π ό  τ η  U N I C E F  θ α  β ο η θ ή σ ο υ ν  π α ι δ ι ά  π ο υ  κ ι ν δ υ ν ε ύ ο υ ν  σ ε  π ε ρ ι ο χ έ ς  π ο υ  
µ α σ τ ί ζ ο ν τ α ι  α π ό  τον πόλεµο, την πείνα και τις αρρώστιες. Άγνωστοι θα σωθούν, θα χαρούν. 
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