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ΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ 
 

ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ, ΟΤΑΝ ΑΥΤΕΣ 
∆ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ, ΕΥΘΑΡΣΩΣ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕΙ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΗΣ, ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΥΒΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ. ΑΝΩΝΥΜΟΙ ∆ΡΑΣΤΕΣ, ΚΡΥΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑ∆Ι, ∆ΥΟ 
ΦΟΡΕΣ ΓΡΑΨΑΝΕ ΕΜΕΤΙΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΞΙΣΤΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ, ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟΤΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, 
ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΚΦΟΒΙΣΟΥΝ. ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟ 
ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΖΟΦΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 
ΠΟΥ ΜΑΣ ΜΑΥΡΙΖΕΙ ΤΗ ΨΥΧΗ. ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΗ ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΣΕ 
ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΣ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΛΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ, 
ΩΣ ΒΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ, ΠΟΥ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΘΑ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ∆ΙΝΕΙ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΠΙΟ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ.  
ΓΙΑ ΟΛΑ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ. 

 
ΤΟΥΣ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΠΕΛΟ; 

Αν κάποιος λάβει υπ’ όψη του πως, τα τελευταία χρόνια και κατά µέσο όρο, στην πλούσια “Ευρώπη των 27”, στους 
100 οι 15 ζουν κάτω από τo επίσηµο όριο φτώχιας, τότε ατοµικές πράξεις σαν και αυτή που ακολουθεί παρακάτω, αν 
και προφανώς δε λύνουν το πρόβληµα της φτώχειας, δείχνουν όµως ένα προσωπικό τρόπο έκφρασης της 
αλληλεγγύης ανάµεσα στους ανθρώπους. Στα τέλη Νοεµβρίου, λοιπόν, µία Γερµανίδα τραπεζική υπάλληλος, 62 
ετών, βαπτισθείσα “Ροµπέν των ∆ασών Τραπεζίτης” από τα γερµανικά µέσα ενηµέρωσης, τιµωρήθηκε µε ήπια ποινή 
φυλάκισης 22 µηνών µε αναστολή (που µάλιστα, κατ' ορισµένους, ισοδυναµεί και µε επιδοκιµασία των πράξεών 
της). Και αυτό επειδή, επί χρόνια, µετέφερε κρυφά χρήµατα από τραπεζικούς λογαριασµούς πλουσίων σε 
λογαριασµούς φτωχών πελατών, που δυσκολεύονταν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Η υπάλληλος, που δεν 
κατονοµάζεται, αφαίρεσε, συνολικά, περίπου 11 εκατοµµύρια δολάρια, ποσό που, φυσικά, ζηµίωσε την ίδια την 
τράπεζα. ∆εν επωφελήθηκε ποτέ η ίδια, οι συγγενείς της ή οι φίλοι της από αυτές τις µεταφορές, και το δικαστήριο 
στη Βόννη έλαβε αυτό το στοιχείο υπ' όψη του ως ελαφρυντικό στην τελική του απόφαση. Η “Ροµπέν των ∆ασών 
Τραπεζίτης” µόνη της αποφάσιζε, χωρίς να έχει αυτό το δικαίωµα, να αυξάνει τα πιστωτικά όρια των λογαριασµών 

φτωχών πελατών. Η υπάλληλος θα µπορούσε να είχε “φάει” ποινή φυλάκισης µέχρι 
και 4 έτη. Το δικαστήριο, όµως, εκτίµησε ότι η καλή της πρόθεση, η άµεση παραδοχή 
εκ µέρους της για την παράβαση, το ότι δεν επωφελήθηκε ποτέ η ίδια οικονοµικά από 
αυτήν, όπως και το ότι ήδη έχει αρχίσει η ίδια να αποπληρώνει µέρος της ζηµιάς του 
1,5 εκατοµµυρίου δολαρίων περίπου που έχασε η τράπεζα από τους τόκους υπέρβασης 
που θα έπαιρνε, δικαιολογούν απολύτως την ήπια ποινή της. Όπως και να το κάνουµε, 
τόσο η πράξη αυτής της Γερµανίδας όσο και η απόφαση του Γερµανικού δικαστηρίου, 
ξεχωρίζουν και αξίζει να µαθευτούν και να συζητηθούν. 

 
 

Θ'ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΤΟ S.O.S ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ;;; 
Το εξώφυλλό μας το σχεδίασε η Ζαπάλτα Πασχαλιά του Α1. Κάλλιστα θα 
μπορούσε να ήταν μία από τις αφίσες που κυκλοφορούν εν όψει της Παγκόσμιας 
Συνδιάσκεψης του Ο.Η.Ε, που γίνεται αυτές τις μέρες στην Κοπεγχάγη. Θέμα της 
Συνδιάσκεψης αυτής, είναι το κλίμα του πλανήτη μας και πως θα 
αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το φαινόμενο 
αυτό θεωρείται η βασική αιτία για τις κλιματικές αλλαγές οι οποίες θα ενταθούν 

τα επόμενα χρόνια και από τις οποίες πλήττονται κατά κύριο λόγο οι φτωχότερες περιοχές του κόσμου. Η 
μάχη που δίνουν χρόνια τώρα, ο επιστημονικός κόσμος και οι οικολογικές οργανώσεις, εναντίον της 
απροθυμίας των πλούσιων κρατών –και προπάντων των Η.Π.Α και της Κίνας -και των υπεκφυγών και 
ανοησιών της πανίσχυρης ομάδας των πετρελαϊκών συμφερόντων, έχει σα στόχο να υπογραφτεί από όλα τα 
κράτη μία δεσμευτική συμφωνία. Μια συμφωνία που θα αφορά  στη μείωση των ρύπων των πλούσιων 
χωρών και στην παροχή βοήθειας στις φτωχότερες, με σαφώς καθορισμένες υποχρεώσεις και 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Ελπίζουμε πως στο επόμενο φύλλο μας ο αποσταλμένος μας στην Κοπεγχάγη, 
θα μας παρουσιάσει περισσότερα στοιχεία γι’αυτήν τη σημαντική συνάντηση, στην οποία παίζεται το μέλλον 
της ζωής στη γη όπως την έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα. Αρχίζει πάντως να γίνεται φανερό σε όλο και 
περισσότερους ανθρώπους πως, αν δεν πάρουμε τώρα μέτρα, τότε το μέλλον που θα κληροδοτήσουμε στις 
γενιές που έρχονται θα κρύβει πολλές δυσάρεστες εκπλήξεις. 

 

Υπεύθυνοι καθηγητές: 
 

Θ. ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΗΣ 
Ι. ΠΑΠΠΑΣ,  

που διόρθωσε και τα κείµενα 
Χ. ΣΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ 

 
Ευχαριστούµε το µαθητή του 
Γ2 Πατρούσκα Λουτσιάν για 
την ψηφιοποίηση αρκετών 
κειµένων αυτού του φύλλου. 
 

Ευχαριστούµε την  
Α. Αγγελίδη 

για τη σελιδοποίηση και 
ανακηρύσσουµε τον  

Ν. Κοκόλη “µέγα ευεργέτη” 
αυτού του φύλλου. 

 Επικοινωνήστε µαζί µας! 

Στέλνοντας e-mail στη 

δ/νση του σχολείου µας: 
 
mail@1lyk-kerats.att.sch.gr 
 

υπόψη ΟΝΕΙΡΟΖΟΥΜ! 
 

Μπορείτε να δείτε και να 

κατεβάσετε τα φύλλα της 

εφηµερίδας µας από την 

ιστοσελίδα του σχολείου: 
 
http://1lyk-kerats.att.sch.gr 
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Σχετικά µε τη «µετακόµιση» 
του σχολείου µας. 

 
Οφείλουµε να παραδεχτούµε πως υπάρχουν 
τρεις κατηγορίες µαθητών: α) αυτοί που 
αδιαφορούν για την τοποθεσία του, β) αυτοί 
που χαίρονται µε την αλλαγή και γ) οι 
µαθητές (και όχι µόνο) που λυπούνται µε 
αυτήν. 

Ε, λοιπόν, εγώ ανήκω στην τρίτη κατηγορία 
καθώς τρία χρόνια στο σχολείο αυτό, το 
είχαµε συνηθίσει και πολύ περισσότερο 
αγαπήσει. 

Μπορεί όσα εξωσχολικά άτοµα (µαθητές και 
ενήλικες) το επισκέπτονταν να είχαν 
αρνητική γνώµη για το µέγεθός του (µικρή 
αυλή, µικρές αίθουσες) και την τοποθεσία, 
όπου για λίγο ακόµη θα βρίσκεται, αλλά 
εµείς οι «παλιοί» το υποστηρίζαµε συνεχώς, 
λέγοντας: «Μα γιατί το λέτε αυτό; Μας 
αρέσει γιατί είµαστε πολύ οικογενειακά 
εδώ». Και πράγµατι, ήµασταν. «Για να µην 
αναφερθούµε και στην καταπληκτική θέα». 
Η πρόσφατη επίσκεψή µου στο σχολείο µε 
γέµισε όµορφες αναµνήσεις. Ευτυχώς ή 
δυστυχώς ανήκω στην κατηγορία των 
µαθητών που πάντα όταν ακούνε 1ο Λύκειο 
Κερατσινίου θα σκέφτονται αµέσως το 
γαλάζιο εκείνο κτίριο µε τη µικρή πράσινη 
αυλή, που παρεµπιπτόντως µας βόλευε (ναι, 
ήµασταν πιο λίγα άτοµα τότε!), τους 
διαδρόµους (κ.λπ.) και την υπέροχη 
ζεστασιά του. ∆εν µπορώ ακούγοντας 1ο 
Λύκειο Κερατσινίου να µην σκεφτώ γέλια 
και συζητήσεις σε διαδρόµους, παιχνίδια και 
φωτογραφίες στην αυλή, σκηνές από τη 
διδασκαλία των µαθηµάτων, ασκήσεις στον 
πίνακα, αστεία γεγονότα, ακόµη και τα σε 
«pocket size» απροειδοποίητα τεστάκια του 
κ. Ιγνατιάδη µου έρχονται στο µυαλό. 

Όλα αυτά, λοιπόν, που είναι βαθιά 
χαραγµένα στη µνήµη µου δεν µπορούν να 
συνδυαστούν µε άλλο σχολικό συγκρότηµα 
παρά τα πολλά πλεονεκτήµατα του νέου 
κτιρίου. 

Για εµάς, το 1ο «στο βουνό», όπως το 
λέγαµε θα είναι πάντα το αγαπηµένο µας 
πρώτο (στις καρδιές µας) λύκειο. Αυτό και 
κανένα άλλο! 

Κιαµίλη Σίσσυ 
(απόφοιτος 2008 του 1ου Λυκείου 

Κερατσινίου) 

And justice for all 

…λίγα λόγια για τη γιορτή της 17ης 
Νοεµβρίου 

Στις 17 Νοέµβρη, µια µέρα τιµητική για τη νεολαία 
και την παιδεία, το σχολείο µας διοργάνωσε µια κατά 
γενική οµολογία όµορφη γιορτή, τιµώντας µε το δικό 
του τρόπο το Πολυτεχνείο. Κι όµως τα παπαγαλάκια 
του σχολείου µας δεν άργησαν να κάνουν την 
εµφάνισή τους. Αντί λοιπόν να χαρούν και να 
επικροτήσουν τη συλλογική προσπάθεια των 
µαθητών του σχολείου µας, έσπευσαν να 
υποτιµήσουν όσους συνέβαλαν στην 

πραγµατοποίησή της. Πότε θα σταµατήσει η µίζερη 
στάση κάποιων που αντί να ενθαρρύνουν µια 

φιλότιµη, ερασιτεχνική προσπάθεια, εκπέµπουν µια 
δυσφορία και µιζέρια; For whom the bell tolls ? 

  

  και κάτι ευχάριστο… 

Έρχονται τα Χριστούγεννα, θα µετακοµίσουµε στο 
νέο σχολείο µας, αλλά όλοι έχουµε απαιτήσεις από 
τον Άη-Βασίλη, αυτόν τον καλοφαγά και µερακλή 
γεράκο. Έτσι, λοιπόν, καθώς πιστεύουµε πως όλοι 
ήµασταν και γαµώ τα παιδιά τη χρονιά που πέρασε 
κάνουµε τη λίστα δώρων που ζητάµε από τον 
κοκκινοφορεµένο  χοντροµπαλά τύπο της Coca-Cola. 

Η λίστα διαφοροποιείται από άτοµο σε άτοµο και δεν 
έχει τελειωµό. 

Μια ενδεικτική λίστα είναι η εξής: 

1)     Να πάρει η Πανάθα το πρωτάθληµα 

2)     Να βγει το American Pie 7 - book of love 

3)     Τη Megan Fox 

4)     Νέους υπολογιστές στο σχολείο! 

5)     Τον LGR στη δισκογραφική 

6)     Μπίρες στο σχολείο 

7)     Στολισµένα δεντράκια µε string 

8)     Να γίνει ο Ψωµιάδης πρωθυπουργός! Α, ρε 

ZORRO!.. 

 

…και η µπαρούφα του µήνα 

Τη ξέρουν όλοι και γράφτηκε µε λαδοµπογιά 
…στο προαύλιο του σχολείου µας. 

Μπαλκάµος Ανδρέας – Γ2
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Σε µια εποχή σαν τη δική µας, που ως κοινωνία 
συνολικά έχουµε πιάσει πάτο και τα κακά, ανόητα 
και ασήµαντα νέα και πιο πολλά φαίνεται να είναι 
και να πουλούν περισσότερο, νοµίζω πως καλό είναι 
να προβάλλουµε ως εφηµερίδα εκείνες τις ειδήσεις 
που ο καθένας από εµάς θεωρεί καλές και 
ενδιαφέρουσες. Τα καλά νέα είναι κάτι σαν  
αντισώµατα απέναντι σ’αυτήν την επίθεση των ιών 
του κακού και της παραπλάνησης. Προφανώς µας 
ανεβάζουν το ηθικό και µερικές φορές µπορεί να 
µας δώσουν το καλό παράδειγµα και να µας 
εµπνεύσουν για έργα και πράξεις που φέρνουν έναν 
αέρα ελευθερίας και δηµιουργικότητας  στη ζωή µας 
και στις ζωές των γύρων µας. Από όσα λοιπόν 
γεγονότα έπεσαν στην αντίληψη µου τον τελευταίο 
καιρό, διάλεξα µε κύριο γνώµονα την κάποια σχέση 
τους µε την εκπαίδευση, τα παρακάτω δεκαπέντε.  
• ∆ύο µέρες µετά το χειµερινό ηλιοστάσιο, 

δηλαδή στις 23 ∆εκεµβρίου και αφού περάσαµε από 
σαράντα κύµατα, θα µας παραδώσουν τα κλειδιά 
του καινούργιου σχολείου µας. Αυτό το 
Κερατσινιώτικο ‘ γεφύρι της Άρτας ’ – το 2003 
παρακαλώ έγιναν τα πρώτα σχέδια – επιτέλους είναι 
έτοιµο. Εκτιµούµε, πως µε µία καλή οργάνωση, θα 
ολοκληρώσουµε τη µετακόµισή µας, µέσα στο 
Γενάρη. Ουφ και πάλι ουφ αν και φοβόµαστε  
ακόµα, µήπως και την τελευταία στιγµή κάτι πάλι 
δεν πάει καλά. 
• Η Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη  όπως κάθε 

χρόνο έτσι και φέτος λειτουργεί στο σχολείο µας. 
Υπεύθυνη από φέτος είναι η  κ. Μπακολουκά, η οποία 
έχει πάρει το θέµα πολύ ζεστά. Παρόλο που το 
πρόγραµµα αυτό δυστυχώς ξεκίνησε αργά, εµφανώς 
πηγαίνει καλά, ως προς τον αριθµό των 
µαθητών/τριών µας  που συµµετέχουν. Ευχόµαστε 
όλη αυτή η δύσκολη προσπάθεια των παιδιών, σιγά –
σιγά να αρχίσει να αποδίδει καρπούς.***  
• Κατάληψη φέτος στο σχολείο µας δεν έγινε αν 

και υπήρξαν προσπάθειες για να γίνει. Η 
πλειοψηφία όµως  του 15µελούς και απ’ ότι φάνηκε 
και των µαθητών/τριών καθώς και των 
καθηγητών/τριών είχαν άλλη γνώµη και έτσι  
γλυτώσαµε για φέτος από αυτό το εντελώς 
παρακµιακό φαινόµενο που αποτελειώνει την ήδη  

 

µισολιπόθυµη δηµόσια εκπαίδευση και 
αποδιοργανώνει πιο πολύ απ’ όλους τους πιο 
αδύναµους και τους πιο φτωχούς µαθητές. 
Επιµένουµε, σύµφωνα µε αυτά που πιστεύουµε, 
αγώνες για την παιδεία και κλειστά σχολεία είναι 
πράγµατα αταίριαστα. ***  
• Οι έξι (6) µαθήτριες που εξελέγησαν φέτος στο 

15µελές συµβούλιο των µαθητών στο σχολείο µας. 
Αυτό από µόνο του είναι είδηση, µιας και τα 
τελευταία πολλά  χρόνια είναι ζήτηµα αν 
εκλεγόντουσαν το πολύ δυο µαθήτριες. Και θα γίνει 
καλή είδηση αν τα κορίτσια αυτά καταφέρουν να 
εµπλουτίσουν το ρεπερτόριο των δραστηριοτήτων του 
15µελούς και αναδείξουν προβλήµατα και 
προβληµατισµούς των µαθητών /τριών που 
εκπροσωπούν. Τους το ευχόµαστε ολόψυχα, όπως εξ 
άλλου και στα υπόλοιπα µέλη του 15µελούς..***   
• Καλή είδηση πιστεύουµε πως είναι και η 

έκδοση αυτής της εφηµερίδας για τέταρτη 
συνεχόµενη χρονιά (εδώ, για όποιον δεν το 
κατάλαβε, βλογάµε τα γένια µας). Κι αυτό διότι η 
εφηµερίδα µας προσπαθεί και το πετυχαίνει ως ένα 
βαθµό, να είναι ένα ελεύθερο βήµα για όλους 
εκείνους που νοιώθουν την ανάγκη να εκθέσουν 
δηµόσια εκείνα τα στοιχεία που τους ζεσταίνουν την 
καρδιά, που τους ερεθίζουν το µυαλό, και τις 
απόψεις εκείνες που τους βοηθούν να κατανοήσουν 
και να κρίνουν όσα που συµβαίνουν και επηρεάζουν 
τις ζωές µας.***  
• Ο κ. Μητροπέτρος, ο προηγούµενος 

λυκειάρχης του σχολείου µας, που τα πήγε 
περίφηµα στον υπέροχο αρχαιολογικό χώρο της 
Ελευσίνας, όπου για 20 λεπτά κατάφερε 250 
µαθητές και καθηγητές του σχολείου µας, να τον 
ακούν προσεχτικά για αυτά που έλεγε σχετικά µε το 
χώρο αυτό και τα Ελευσίνια µυστήρια.***  
• Επίσης µία καλή είδηση είναι και η ανταπόκριση 

τριών µαθητών/τριών της Γ’ Λυκείου, στην πρόταση 
καθηγητών/τριών του σχολείου µας για να 
παρακολουθήσουν από κοινού το αυστριακό φιλµ 
‘Λευκή κορδέλα’ καθώς και οχτώ µαθητών/ τριών 
της Β’ και της Γ’ τάξης που παρακολούθησαν την 
ελληνική ταινία  ‘ Ψυχή βαθιά ’. Πρόκειται για δύο 
από τα πλέον αξιόλογα και ενδιαφέροντα έργα που 
προβάλλονται στους κιν/φους την περίοδο αυτή και 
προκάλεσαν πολλές συζητήσεις. Το κοινό στοιχείο 
αυτών των δύο ταινιών είναι πως µέσα από τις 
ιστορίες των παιδιών που πρωταγωνιστούν, 
προσπαθούν να µιλήσουν για τραύµατα του 
παρελθόντος – ναζισµός και ελληνικός εµφύλιος 
αντίστοιχα. *** 
• Το Αριστείο που δόθηκε στις µαθήτριες της 

Β’τάξης του 5ου Λυκείου Βόλου, Αδαµάκη.Λ και 
Αρβανιτάκη.∆, που εκπροσώπησαν την Ελλάδα στο 
διεθνές προπαρασκευαστικό συνέδριο για την 
κλιµατική αλλαγή. Το Αριστείο δόθηκε για την  
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έρευνα που έκαναν µαζί µε τρεις Σουηδούς µαθητές 
στην πόλη Λουντ και µε θέµα την ανάγκη 
αντικατάστασης της πλαστικής σακούλας. Οι δύο 
µαθήτριες εξασφάλισαν τη συµµετοχή τους στις 
εργασίες της Παγκόσµιας  Συνόδου του Ο.Η.Ε για 
την κλιµατική αλλαγή που θα διεξαχθεί στην 
Κοπεγχάγη από 7 ως 18 ∆εκεµβρίου.*** 
•  H πρωτότυπη ιστοσελίδα   www.akwn.net, 

όπου ο Ισπανός καθηγητής Ελληνικών και Λατινικών 
στο πανεπιστήµιο του Σαν Άντριους της Σκωτίας, 
κ.Χουάν Κοντέρχ, ανεβάζει ειδήσεις και 
πληροφορίες της εποχής µας στη γλώσσα του 
Πλάτωνα και του Θουκυδίδη. Ο καθηγητής 
υποστηρίζει πως η τριβή µε αυτές τις σπουδαίες  
αρχαίες γλώσσες µας δίνει τη δυνατότητα να µελετάµε 
το παρελθόν στις πηγές του, κάτι που αυξάνει τις 
ικανότητες µας να ατενίζουµε το µέλλον µε 
αυτοπεποίθηση.*** 
• Η θετική απόφαση δικαστηρίου του Καναδά 

στην προσφυγή που έκανε το ζεύγος Σέρι και Τοµ 
Μίλι, δικηγόροι και γονείς τριών µικρών παιδιών 
και µε θέµα σχετικά µε την κατ ’οίκον εργασία των 
µικρών µαθητών. Το δικαστήριο ενέκρινε την 
πρότασή τους πως τα παιδιά δεν υποχρεούνται να 
κάνουν εργασίες στο σπίτι και πως θα κρίνονται 
βάσει των επιδόσεών τους στο σχολείο. Το τελικό 
κείµενο αναφέρει και τις υποχρεώσεις των µικρών 
µαθητών αλλά και του σχολείου. Αυτό όµως που 
είναι γεγονός είναι πως τα πρώτα αποτελέσµατα 
είναι εντυπωσιακά – µεγαλύτερη υπευθυνότητα , 
καλύτερες επιδόσεις και λιγότερα νεύρα στο σπίτι. 
Στον Καναδά φαίνεται πως γονείς και πολιτεία 
νοιάζονται για τα παιδιά τους Με µας όµως, που 
έχουµε ένα από τα πιο αγχογόνα, βαρυφορτωµένα, 
ακριβοπληρωµένα από πλευράς γονιών και τελικά  
αναποτελεσµατικά εκπαιδευτικά συστήµατα, τι θα 
γίνει, από ποιους και πότε;***  
• Το βιβλίο ‘LOGICOMIX ’ που µεταφράστηκε 

στα αγγλικά και παίρνει τον τελευταίο καιρό στις 
Η.Π.Α και στην Αγγλία πάρα πολύ καλές κριτικές από 
έγκυρους κριτικούς αλλά σχίζει και από πλευράς  
πωλήσεων. Το βιβλίο αυτό πρωτοκυκλοφόρησε το 
2008 στην Ελλάδα, συγγραφείς είναι οι Α.∆οξιάδης 
και Χ.Παπαδηµητρίου και είναι κόµιξ. Ως θέµα του 
έχει την περιπέτεια των µαθηµατικών τον 20ου  αιώνα, 
µέσα από τις ζωές και το έργο των πρωτοπόρων 
ερευνητών αυτής της επιστήµης . Το κόµικ αυτό 
µπορεί, σχετικά άνετα, να διαβαστεί και από 
µαθητές/τριες Λυκείου ακόµα και από αυτούς που 
ακούν µαθηµατικά και βγάζουν σπυράκια αλλά τους 
αρέσει να διαβάζουν.***  
• «Θέλουµε να µάθουµε, θέλουµε να ζήσουµε, 

θέλουµε να µπορούµε να ονειρευόµαστε», «Άλλοι 
κρύβονται πίσω από κουκούλες και άλλοι πίσω 
από οφ σορ εταιρίες», «Εσείς µιλάτε για κέρδη 
και ζηµιές, εµείς για ανθρώπινες ζωές», «Ο  

 

∆εκέµβρης δεν ήταν η απάντηση αλλά το 
ερώτηµα», «Λιτότητα, ανεργία και κοροϊδία,  
µ’αγώνες αλλάζουµε την κοινωνία», «Τα όνειρά 
µας είναι αλεξίσφαιρα»,είναι κάποια από τα 
συνθήµατα που µας άρεσαν από όσα  διαβάσαµε και 
ακούσαµε στις πολυπληθείς πορείες που έγιναν για 
να τιµήσουν τη µνήµη του 15χρονου µαθητή Αλέξη 
Γρηγορόπουλου,ο οποίος δολοφονήθηκε στα 
Εξάρχεια στις 6 ∆εκεµβρίου του 2008 από 
αστυνοµικό σε υπηρεσία.***  
• Η πρόκριση,για δεύτερη φορά στην ιστορία της, 

της Εθνικής Ελλάδος γεια σου, στο Μουντιάλ που 
θα γίνει το καλοκαίρι του 2010 στη Νοτιοαφρικανική 
Ένωση. Είναι µία από τις 32 εθνικές οµάδες που 
παίρνουν µέρος σ’ αυτό το παγκόσµιο κύπελο και της 
ευχόµαστε να πάει καλύτερα από την προηγούµενη 
φορά.Και λέγοντας καλύτερα εννοούµε όχι µόνο να 
προκριθεί στο β’ γύρο αλλά  να παίζει και ωραία 
µπάλα. Το πρόβληµα όµως είναι πώς να µας 
προκύψει κάτι τέτοιο όταν έχουµε ένα από τα 
χειρότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα και όταν επίσης  
δίνονται τόσο λίγες ευκαιρίες από µικρές και µεγάλες 
οµάδες στους νεαρούς ταλαντούχους Έλληνες 
ποδοσφαιριστές. Με τα δεδοµένα αυτά και που 
προκριθήκαµε θαύµα µοιάζει.***  
• Το φετινό φθινόπωρο, ένα από τα καλύτερα 

των τελευταίων χρόνων. Μέρες που άλλοτε λες και 
τις χάιδευε το 
καλοκαίρι και 
άλλοτε µε  
µυρουδιά από 
χειµώνα. Ωραία 
φθινοπωρινά 
χρώµατα  και 
αρώµατα γης , 
χιλιάδες πουλιά 
σε απίθανους 
σχηµατισµούς, δυνατές βροχές που καθάριζαν την 
πόλη και τη µατιά µας και ουρανοί µε όµορφες 
πινελιές. Όσο και αν είµαστε χαµένοι και χωµένοι 
στα δικά µας κάποιες στιγµές συνειδητοποιούµε πως 
και ο καιρός µας φτιάχνει ή µας χαλάει τη διάθεση. 
Ε, φέτος, πιο πολύ µας την έφτιαχνε.***  
•  Η θλίψη κι η στεναχώρια από την απουσία της 

κ. Βαρθαλίτου, λόγω µιας περιπέτειας της υγείας της. 
Της ευχόµαστε καλή δύναµη  και γρήγορα να 
επανέλθει σε αυτούς που την αγαπούν και στα 
µαθήµατα της στις τάξει,ς που τόσο της αρέσει να 
κάνει.. Της αφιερώνουµε ένα στιχάκι του ποιητή 
Ν.Παναγιωτόπουλου «…..Η ψυχή είναι µία./ 
Ολωνών και πάντα / στη θέση του τίποτα./ Εµάς 
αυτή είναι η θέση µας - / της ψυχής ». Αντωνία µας 
λείπεις. * 
'' Εκ µέρους της ''Ονειροζούµ '',  ευχόµαστε, καλές 
γιορτές σε όλους.*** Θ.Ι. ***   
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Ουφ, πώς πέρασαν τα χρόνια τόσο γρήγορα; 

Ακόµη θυµάµαι την πρώτη µου µέρα στο 

σχολείο, όταν ήµουν µόλις 6 ετών, τους 

συµµαθητές µου ακόµη και την πρώτη µου 

δασκάλα. Ακόµη και σήµερα έχω πολλούς από 

τους τότε συµµαθητές  φίλους. Έτσι µε το 

πέρασµα των χρόνων όλα πέρασαν από το τότε 

στο σήµερα, που είµαστε πλέον δεκαεπτά  και 

υποθετικά έτοιµοι να λάβουµε τις σωστές 

αποφάσεις για το µέλλον µας. Έτσι µπαίνουµε 

στη δύσκολη διαδικασία των Πανελληνίων που 

για τους περισσότερους είναι ό,τι πιο σηµαντικό 

για το τέλος της σχολικής τους σταδιοδροµίας.  

Σε όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχουν 2 φάσεις. 

Η πρώτη περιλαµβάνει τους πρώτους µήνες 

της προετοιµασίας όπου περνάει λίγο πιο 

ξένοιαστα, αλλά συγκροτηµένα. Σε αυτό το 

διάστηµα περιλαµβάνεται η αρχή της 

προετοιµασίας κάθε µαθητή. Έτσι ο υποψήφιος 

εκτός από το διάβασµα έχει χρόνο και διάθεση 

να ασχοληθεί µε τον εαυτό του και τους φίλους 

του. Έπειτα από τους 3 µήνες της α΄ φάσης ο 

υποψήφιος περνά στη β΄ και πιο δύσκολη φάση, 

όπου πρέπει  να δοµήσει όχι µόνο το ατελείωτο 

διάβασµα µα και τον ελεύθερο χρόνο. Αυτή η 

πίεση επέρχεται όχι µόνο από την προσωπική 

µελέτη, αλλά και από την πίεση που δέχονται  

από το πολύτιµο φροντιστήριο, αλλά και το 

απαιτητικό σχολείο. Όλη αυτή η περίοδος 

επηρεάζει πολύ αρνητικά τους υποψηφίους, 

αλλά αυτή η πίεση µε την κατάλληλη 

προετοιµασία µπορεί να επιφέρει σε κάτι πολύ 

θετικό. Το συµπέρασµα είναι ένα, η προσπάθεια 

µετράει, αλλά το αποτέλεσµα είναι εκείνο που 

θα λυτρώσει. Σε αυτόν τον τελευταίο χρόνο µε 

όλη την πίεση, τη χειραγώγηση, την έλλειψη 

ελεύθερου χρόνου τριγύρω µας υπάρχουν 

ακόµη οι φίλοι, οι παρέες και η συντροφικότητα. 

Έτσι δεν πρέπει να θυσιάσουµε στον βωµό της 

επιτυχίας ένα µέρος της ζωής µας, δηλαδή 

εκείνους που νοιάζονται για εµάς και µας 

κάνουν να χαµογελάµε. Τελικά, όλοι έχουµε ένα 

κοινό: ο ένας τον άλλον.!!! 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΜΟΥ, ΠΟΥ ΜΕ 

ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΝΙΕΜΑΙ ΚΑΙ ΜΕ 

ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ. 

 

Τσεβδού Κατερίνα,Γ2 

 

Αφιερωµένο στα 
τρία σηµαντικά 
άτοµα που έχουν 
χαράξει τη ζωή µου 
µε την ύπαρξή τους! 
Είναι τρία άτοµα 
που στάθηκαν σε 
κάθε δυσκολία που 
είχα, το ίδιο κι εγώ 

σε αυτά. Που έχουµε µοιραστεί τόσα πολλά 
µαζί, χαρές µα και λύπες, που µερικές φορές 
είχαµε κλάµατα για διάφορα θέµατα µα και 
πολύ γέλιο στη τάξη-στις βόλτες µας-παντού! 
Όπου πηγαίναµε και πηγαίνουµε προκαλούµε 
γέλιο στους άλλους, είµαστε αχώριστες και 
ενωµένες! Τώρα θέλω να σας µιλήσω 
ξεχωριστά για αυτά τα ζουζούνια! Πρώτα απ' 
όλα θέλω να σας πω για την ζουζούνα 1,είναι 
η Κατερίνα, είναι τρελή λίγο, της αρέσουν τα 
αθλήµατα, της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο 
και βόλεϋ. Της αρέσει να µας κάνει αστεία και 
να γελάµε. Είναι πολύ συναισθηµατική. Αυτή 
είναι η Κατερίνα, τώρα πάµε πίσω στην 
Χριστίνα την ζουζούνα 2 είναι η χορεύτριά 
µας, χορεύει τα πάντα περισσότερο 
µοντέρνους χορούς. Είναι πειραχτήρι, είναι 
γλυκιά, πρόσχαρη και µε πολλούς φίλους και 
φίλες. Τώρα η τελευταία ζουζούνα η Όλγα η 
ντροπαλή για τους άλλους. Όµως στην παρέα 
µας είναι η πιο αστεία και η πιο οµιλητική. 
Έχει υπερφυσικές δυνάµεις, αισθάνεται την 
υγρασία(αλήθεια),είναι συναισθηµατική, είναι 
καλόκαρδη. Είναι ένα κορίτσι που γελάει 
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“Μαθήτρια του Κύκλου 
Υγείας (δηλ. της Θετικής 
Κατ/νσης), επί το έργον, λίγο 
πριν ο ιός Η1Ν1 κάνει 
κατάληψη στο σχολείο µας” 

συνέχεια και της αρέσει πολύ η µπουγάτσα. 
Τέλος θέλω να σας πω και για µένα. Είµαι 
γλυκιά, καλοσυνάτη µε όλους αλλά µερικές 
φορές γίνοµαι πειραχτήρι µαζί µε τις φίλες 
µου. Να σας πω κάτι όµως που πιστεύω και 
κατάλαβα και θα καταλάβετε κι εσείς µέσα 
από το άρθρο µου. Η φιλία λοιπόν είναι τα 
πάντα για µένα και πως αυτά τα τρία 
κορίτσια είναι γλύκες και ένα από τα πιο 
σηµαντικά κοµµάτια από τη ζωή µου που µε 
αποτελούν. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο 
πως η ζωή δεν είναι µέλι, τι θέλω να πω; Πως 
θα υπάρξουν και καυγάδες για ασήµαντα 
αλλά και σηµαντικά πράγµατα αλλά το θέµα 
είναι µε τα άτοµα που αγαπάτε και έχετε 
περάσει πολλά µαζί τους ξανά να γίνεστε µια 
παρέα, µια αγκαλιά 
Σας αγαπώ αγαπούλες µου! 
 

 Ξένια Χατζησταύρου Γ2Ξένια Χατζησταύρου Γ2Ξένια Χατζησταύρου Γ2Ξένια Χατζησταύρου Γ2    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

By the wa, όπως λένε και οι ''φίλοι'' µας οι 
Άγγλοι... 

Μεταφραστικά, λοιπόν, µας δίνεται η δυνατότητα 
δύο διαφορετικών ερµηνειών 
α) στο δρόµο, και β) παρεµπιπτόντως. 
Παρόλα αυτά, εγώ θα αρκεστώ στη δεύτερη 
ερµηνεία, µιας και το 'φερε η κουβέντα των 
τελευταίων µηνών. 
Ως αφορµή θα πάρω τον φόβο και την 

αναστάτωση που επικρατεί για τον ''ξακουστό'' ιό 
µας. ∆υστυχώς, οι αιτίες που οδηγούν σε αυτά τα 
ανεξήγητα αισθήµατα πανικού και απελπισίας, 
είναι πολλές... 
Ζώντας σε µια εποχή τεχνικής παγκοσµιοποίησης 
και επιβολής γεγονότων και καταστάσεων, χωρίς 
να υπάρχει 
η δυνατότητα αλλαγής τους, κάποιοι µηχανισµοί 
έχουν εµφανέστατα αναλάβει την διαχείριση της 
καθηµερινότητάς µας και γενικότερα της ύπαρξής 
µας. Καθορίζουν τις τύχες µου της παγκόσµιας 
οικονοµίας, ενώ ταυτόχρονα προκαλούν τη 
δηµιουργία τεχνητών συνειδησιακών 
περιστάσεων που προβάλουν διαστρεβλωµένα 
πρότυπα ζωής σε µαζικό επίπεδο, 
χρησιµοποιώντας τα ως µέρος ενός τελικού 
σχεδίου καταστροφής τους. 
Ας το συγκεκριµενοποιήσουµε όµως. Το φλέγον 
ζήτηµα, αυτής της χρονιάς είναι ο 
επονοµαζόµενος ιός Η1Ν1 ή αλλιώς η καινούργια 
πηγή χρηµάτων ενός εκ των µηχανισµών που 
προανέφερα, της Φαρµακοβιοµηχανίας, που τα 
ετήσια κέρδη της φτάνουν και ξεπερνούν τα 500 
δις ευρώ. 
Αυτά τα φανταστικά υπερκέρδη είναι εφικτά µόνο 
όσο καιρό διατηρούνται οι σηµερινές κοινές 
ενδηµικές ασθένειες και µαζί µε αυτές οι 
δισεκατοµµυρίων αγορές σε φαρµακευτικά 
σκευάσµατα. Η πρόληψη και η εξάλειψη των 
ασθενειών θα ήταν επιζήµια για τις επιχειρήσεις 
της βιοµηχανίας φαρµάκων ακόµα και ως µία 
συµβατική επενδυτική δραστηριότητα, εφόσον θα 
αντιτίθεται στα σχέδιά τους. Άλλωστε έχουµε δει 
πολλές φορές την επίθεση της βιοµηχανίας των 
φαρµάκων µε τα επιµέρους της 
παρακλάδια(γιατροί κ.λπ.) στις βιταµίνες και σε 
άλλες φυσικές ή εναλλακτικές θεραπείες (π.χ 
οµοιοπαθητική).Παρόλο που αυτές είναι 
επιστηµονικά  αποδεδειγµένες, αντιµετωπίζονται 
µε µία ενεργή αντίσταση, αφού αντιµάχονται 
αποτελεσµατικά τις αιτίες των ασθενειών, 
ενισχύοντας την άµυνα του οργανισµού 
πρωτίστως και βοηθούν στην εξάλειψή τους. 
Αυτή η φαρµακευτική βιοµηχανία έχει κατορθώσει 
εις βάρος όλων µας και ειδικότερα εις βάρος των 
συναισθηµάτων µας, να κάνει πολλούς άλλους 
τοµείς(ιατρική, ΜΜΕ, πολιτική)να είναι οικονοµικά 
εξαρτηµένοι από αυτήν, θέτοντας ως κύριο στόχο 
και σκοπό της ''το χρήµα''. 
Ποιοι είµαστε, λοιπόν, εµείς που έχουµε το 
θράσος να ρωτήσουµε και το γιατί;;;; 
Σε κάθε γεγονός που µαθαίνουµε υπάρχουν οι 
αφορµές και οι αιτίες. Οι λύσεις, όµως, δεν 
υπάρχουν ποτέ. 
Και αν υπάρχουν χρηµατοδοτούνται για να 
σιωπήσουν... 
Τις αφορµές και τις αιτίες σας τις ανέφερα. Όσο 
για τις λύσεις, ας ειπωθούν στην πάροδο... 
          

Σταύρου Χριστίνα Γ2 
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Όταν ζούμε με κάποιον άνθρωπο, παρατηρούμε 
κάθε κίνηση του, τις ιδιαιτερότητές του, τις 
συνήθειές του, τον τρόπο που του αρέσει να 

ντύνεται, κάποια ‘‘τικ’’ που μπορεί να έχει. Οπότε 
είναι αναπόφευκτο κι εμείς οι μαθητές να  

παρατηρούμε τους καθηγητές μας. Σ’ ένα χώρο 
κυκλοφορούμε όλοι, οι 7 ώρες την ημέρα που 

συνυπάρχουμε σ’ ένα τριώροφο κτήριο, βάλτε 
και το ισόγειο, είναι μισή μέρα. Συχνά όταν 

αναφερόμαστε στους καθηγητές  λέμε: 
«Φαντάζεστε πώς ήταν ο τάδε στην ηλικία μας, 

πώς λέτε να ήταν έχοντας αυτή τη συνήθεια 
;».Μπορεί λοιπόν να έμοιαζε με κάτι από τα 

παρακάτω! 
Ο πρώτος που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο κ. 

Καντούνης. Στα 17 του είχε αναπτυγμένη την 
λαϊκή συνείδηση. Ήταν δημοκρατικός και 
ζητούσε πάντα τη γνώμη των άλλων και μάλιστα 

έλεγε με αργή και σταθερή φωνή: «Για πες μου κι 
εσύ τη γνώμη σου». Στο σχολείο πήγαινε μαζί με 

ένα μπολ με σπιτικά κεφτεδάκια και ένα 
παγουρίνο με νερό! Όλα αυτά τα κουβαλούσε σε 

μια σχολική τσάντα στον ώμο σαν να πήγαινε για 
μάθημα σε συνδυασμό με  πικ-νικ! Το ίδιο  κάνει 

και τώρα με τη διαφορά ό τι δεν ξέρουμε τι βάζει 
στην τσάντα. 

Η κ. Μαρούδη είχε μεγάλα όνειρα από μικρή. Το 
μεγαλύτερο απ’ όλα ήταν να γίνει 

ποδοσφαιρίστρια! Έκανε εντατική προπόνηση 
μέχρι να σταματήσει να ρίχνει τις μπάλες στα 

παράθυρα του σχολείου. Βέβαια κανένας 
καθηγητής δεν της αντιμιλούσε γιατί φοβόταν 
για τη σωματική του ακεραιότητα (ήταν από 

τότε αντράκι). Για κακή της τύχη στην εποχή της 
δεν υπήρχαν γυναικείες ποδοσφαιρικές ομάδες. 

Από τότε της έμεινε το χαρακτηριστικό 
περπάτημα. Εκείνη την εποχή οι φίλοι, οι 

γνωστοί και οι συγγενείς την φώναζαν ‘’Πελέ’’, 
άλλες εποχές, άλλα πρότυπα. Σήμερα τη 

φωνάζουμε ‘’Ronaldinio’’! 
Ο κ. Μπογιατζόγλου φέτος μου κάνει Αστρονομία. 

Πρέπει να του άρεσε από παλιά. Είναι μαγευτικό να 
παρατηρεί κάποιος τ’ άστρα. Κι εκείνος το πίστευε. 

Στα 16 του είχε την ευκαιρία να πάρει το πρώτο 
του τηλεσκόπιο το οποίο εγκατέστησε στην 

ταράτσα του σπιτιού του με κλίση πάνω και δεξιά. 
Κάθε βράδυ ανέβαινε να δει την κίνηση των 
πλανητών, και το τονίζω, κάθε βράδυ! Αλλά, επειδή 

δεν θέλει και πολύ ο άνθρωπος, έγινε το κακό. Το 
κεφάλι πήρε την κλίση του τηλεσκοπίου.  

Ωστόσο, ο κ. Μπογιατζόγλου δεν είναι μόνος, έχει 
για παρέα τον κ. Σούλιο! Αυτοί οι δύο πρέπει να 

πήγαιναν στο ίδιο σχολείο και μάλλον ήταν 
αντίπαλοι στο ποιος κοιτάει πιο μακριά. Ο κ. 

Σούλιος κοιτούσε κάτω και βαθιά, στο κενό. Δεν 
είναι καθόλου τυχαίο που ασχολήθηκαν με τις 

θετικές επιστήμες. Ο πρώτος θέλει ν’ αποδείξει ότι 
το σύμπαν είναι ατέρμονο ενώ ο δεύτερος ότι το 

κενό είναι ατελείωτο. ‘’Μια μάχη μάτι με μάτι’’. 
Τελειώνοντας το πρώτο μέρος αυτού που 

διαβάζεται θα ήθελα να αναφερθώ και στον κ. 
Χατζηευγενιάδη! Στα εφηβικά του χρόνια είχε 

πάρει την μεγάλη απόφαση να γίνει πυγμάχος. 
Δυστυχώς για τους μαθητές του, ποτέ δεν τα 
κατάφερε γιατί ήταν ένα  ‘‘επικίνδυνο κινητό 

χαμόγελο’’. Τώρα κάνει την πρακτική του 
αγαπημένου του αθλήματος πάνω μας (εκεί κολλά 

το ‘‘δυστυχώς’’). Όσες φορές λοιπόν βλέπει παιδιά 
μέσα στο σχολείο την ώρα του διαλλείματος 

χαμογελά, τους δίνει μια σιγανή φάπα με το βιβλίο 
και τους λέει: «Βγείτε έξω, έξω να πάρετε καθαρό 

αέρα». Αλλά είναι τόσο γλυκούλης, σαν μικρούλι 
αρκουδάκι που σου δίνει γλειφιτζούρι (έτσι τον 

βλέπω εγώ). Λόγω όμως αυτού του χαμόγελου, 
έχασε μια πετυχημένη καριέρα μποξέρ. 

Αυτό, όπως προείπα, ήταν το πρώτο μέρος της 
τριλογίας «Ήταν, είναι και θα είναι… ‘‘πολύ 

καθηγητές’’». Ελπίζω μετά από όσα έγραψα να 
είμαι κι εγώ ζωντανή, σώα, αρτιμελής και οι καλοί 
μου καθηγητές να είναι επιεικείς μαζί μου το 

Φεβρουάριο (αν ζω)! Αν όχι ας έχω τουλάχιστον 
ό, τι μου αξίζει (μια καλή κηδεία)! 

   

Ευφροσύνη Βοργιά, Β’1 
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Βασίλης Μπλέτσας Α’3 
 

 

Επειδή σήµερα βλέποντας διάφορους τοµείς 
της επικαιρότητας να «φλέγονται» και κανέναν 

άλλον να θέλει έστω και λίγο να ασχοληθεί  
(µιλάω για όσους που πιθανώς βλέπουν το Star 
συνεχώς…)είπα να ανοίξω όλους αυτούς τους 

δύο σκονισµένους φακέλους… 
 

 
 

Ήρεµα φαίνεται να κυλούν τα 
πράγµατα στο τελευταίο (?) τετράµηνο 
που διανύει το 1ο Γ.Ε.Λ. Κερατσινίου 
στις εγκαταστάσεις του 23ου 
∆ηµοτικού. Εξαίρεση βέβαια 
αποτέλεσαν οι «κινητοποιήσεις» που 
έγιναν στις αρχές Νοεµβρίου από 
κάποια παιδιά (ο Καραµανλής κάλλιστα 
θα τους χαρακτήριζε «ταραξίες», µόνο 
που δεν καίνε τον άγνωστο στρατιώτη). 
Οι εκλογές που έγιναν στις 23 
Οκτωβρίου για την ανάδειξη 15µελούς 
συµβουλίου και η καθιερωµένη 
συνέλευση κύλησαν οµαλά. Η µέρα 
αυτή πέρασε µάλιστα στην ιστορία όταν 
«κάποιος» ξεστόµισε τη φράση: «Όποιος 

ράβει κουστούµια για επίσηµες εµφανίσεις και 
συνάµα σκέφτεται αλυσίδες και λουκέτα, να τα 
βάλει εκεί που ξέρει!». Από εκείνη τη µέρα και 
µετά όλοι ξεστόµιζαν αυτό ακριβώς το πράγµα 
(Τι ήθελα και το πα, Παναγιά µου;;). Τα 
τετραµηνιαία διαγωνίσµατα δίνουν και 
παίρνουν… Κανείς δεν ασχολείται µ’αυτά 
βέβαια. Όλοι οι µαθητές στο σχολείο 
ασχολούνται µε το αν και το πότε θα γίνει 
κατάληψη, µε το πότε επιτέλους θα 
µετακοµίσουµε στο καινούριο µας σχολείο, τι 
γράφει στην ατζέντα του ο Μπλέτσας, πότε θα 
κάνει πλάκα ο Μιχαντάς και άλλα 
τέτοια…Τελικά κατάληψη δεν έγινε φέτος στο 
σχολείο µας, αλλά είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα  
µας κάνει ο γνωστός ιός. Μέχρι τότε τα 
διαγωνίσµατα εξακολουθούν να γίνονται 
κανονικότατα. Μάλλον πρέπει να συνέλθουµε 
γιατί δεν µας βλέπω καλά… 

 
 

Αναθάρρησαν όλοι όσοι παρακολουθούν 
την ιδιωτική τηλεόραση από την αυγή της 
(∆ευτέρα, 20 Νοεµβρίου 1989), γιατί αυτήν 
την περίοδο γιορτάζονται µε ευλαβικό 
τρόπο, πυροτεχνήµατα, αφιερώµατα και 
άλλα πολλά τέτοια η 20η επέτειος της 
γέννησης της ιδιωτικής τηλεόρασης. Τα 
«γενέθλια» ενός σταθµού ολοκληρώθηκαν, 
αφού µας θύµισαν την πρώτη τους µέρα, το 
πρώτο τους δελτίο ειδήσεων, τα γεγονότα τότε 

και τώρα, και αφού «έκαναν ανασκαφές» 
στο αρχείο τους, µας έδειξαν ούκ ολίγες 
φορές την πρώτη τους «βεντάλια» και το 
εύθυµο αυτό σήµα τους… Αφήστε που 
ξαναείδαµε το Ρετιρέ(το οποίο δεν έδειξαν 
το καλοκαίρι) και το ∆ις Εξαµαρτείν (πού 
το βρήκαν αυτό το σχεδόν ξεχασµένο;). 
Τώρα περιµένουµε µε ανυποµονησία τα 
γενέθλια του δεύτερου σταθµού 
τηλεοράσεως(ο οποίος περιµένει να µας 
δείξει τα 20 χρόνια ιστορίας του µέσα σε 
µία Παραµονή Πρωτοχρονιάς!). 
Γεννήθηκε µία µέρα πριν την έλευση του 
1990 και µέχρι σήµερα έχει 
δηµιουργήσει πολλά απρόοπτα και 
ευτράπελα κάνοντας πράγµατα, που ούτε 
ο πιο υπεραισιόδοξος Έλληνας δεν θα 
φανταζόταν να κάνει (δεν θα τα 
απαριθµήσω γιατί θα γεµίσει η µισή 
εφηµερίδα!).Αυτά βλέπουµε και λέµε 
πού είναι η ΥΕΝΕ∆, το ΕΙΡ και άλλα 
προπολεµικά… 

 
ΚΑΙ  ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ  ΚΑΙ  ΤΥΡΟΠΙΤΤΑ 

 
Όποιος/α  πρώτος/η, µικρός ή µεγάλος, 
µας φέρει τις λύσεις στα δύο προβλήµατα 
που ακολουθούν θα κερδίσει και µια 
µπουγάτσα και µια τυρόπιττα ή εν πάση 
περιπτώσει δύο αρτοσκευάσµατα  της 
αρεσκείας του από το κυλικείο µας. 
Α) Στον κήπο του  Παναγιώτη  όλα τα 
λουλούδια είναι τριαντάφυλλα εκτός από 
δύο. Επίσης όλα τα λουλούδια είναι 
γαρδένιες εκτός από δύο. Και όπως 
καταλάβατε όλα τα λουλούδια είναι τουλίπες 
εκτός από δύο. Αυτά είναι όλα τα λουλούδια 
του κήπου. Πόσα λουλούδια έχει ο 
Παναγιώτης; 
Β) Στο µαγικό δρόµο προς το σχολείο µας 
υπάρχει ένα παράξενο δένδρο.  Στα κλαδιά 
του κρέµονται 25 µπανάνες και 30 
πορτοκάλια. Ο Χάρι Πότερ του σχολείου 
µας, κάθε µέρα που περνάει κόβει και δύο 
φρούτα αλλά την ίδια στιγµή το δένδρο  
τσουπ, βγάζει ένα καινούργιο χαµογελαστό 
φρούτο. Όποτε ο µαθητής µας κόβει ίδια 
φρούτα τότε το καινούργιο είναι πορτοκάλι, 
ενώ αν τα δύο φρούτα που κόβει είναι 
διαφορετικά τότε εµφανίζεται µία µπανάνα. 
Άραγε µπορούµε να βρούµε µε το µυαλό 
µας τι φρούτο θα είναι το τελευταίο που  
θα κόψει ο µαθητής µας;  
Πάντως η κ. Βαρθαλίτου µας είπε πως, ''ανανάς 

θα είναι το τελευταίο φρούτο''. 
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Ο κ. Μουρίκης ∆ηµήτριος, επικεφαλής της 
‘∆ηµοτικής Αγωνιστικής Συσπείρωσης ’  
απαντάει σε 6 ερωτήσεις µας, σχετικά µε 
το περιβάλλον και το πράσινο στο 
Κερατσίνι. Με την συνέντευξη αυτή κλείνει 
ο κύκλος συνεντεύξεων µε τις παρατάξεις 
του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου µας 

σχετικά µε το περιβάλλον και το πράσινο 
στο δήµο µας. Τους ευχαριστούµε όλους.  

� Οι µπλε κάδοι ανακύκλωσης στον κύκλο 

της διαχείρισης των απορριµµάτων δεν είναι και 
ο αποτελεσµατικότερος τρόπος. Η ανακύκλωση 
δεν µπορεί να  είναι υπόθεση ενός δήµου. Είναι 
προτεραιότητα συνολικά της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και της κεντρικής εξουσίας. Η 
υλοποίηση έχει καθυστερήσει. Η διαµόρφωση 
ενός χρονοδιαγράµµατος που θα συνοδεύεται 
από ενέργειες, δράσεις και χρηµατοδοτήσεις σε 
φιλολαϊκή κατεύθυνση είναι απαραίτητοι όροι 
για να γίνει σωστή διαχείριση των απορριµµάτων. 

� Για το πράσινο, οι ελάχιστοι χώροι που 

αποµείναν στα αστικά κέντρα µετατρέπονται 
σε φιλέτα κερδοφορίας των 
µεγαλοεπιχειρηµατιών. Τους καταπατούν, τους 
ξεπουλούν ή τους ρυπαίνουν. Τα 650 
στρέµµατα Λιπασµάτων, τα 145 στρέµµατα στο 
Πέραµα, τα 2.000 στρέµµατα της ‘’Χωράφας’’,  
τα 430 της παλιάς χωµατερής στο Σχιστό, ο 
χώρος του νεκροταφείου της Ανάστασης και τα 
41 στρέµµατα των εγκαταστάσεων της ∆ΕΗ 
Α.Ε. αποτελούν παράγοντες αναβάθµισης της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης  
περιοχής. Όµως χρειά-ζονται αγώνες για την 
αναβάθµιση της ζωής των εργαζοµένων. 

� Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας – που η 
βλαπτική για την υγεία µας λειτουργία τους 
έχει αποδειχθεί επιστηµονικά – που 
λειτουργούν στο Κερατσίνι παράνοµα είναι 
πάνω από 40.  Άλλες φανερές, άλλες κρυφές. 
Υπάρχει ένα κίνηµα να ξηλωθούν όλες. Όµως, 
πόση συνέπεια µπορούµε να έχουµε όταν 
κυκλοφορούµε διαρκώς µε 2 ή 3 κινητά 
τηλέφωνα; Η αντεπίθεση για την προστασία 
του περιβάλλοντος είναι πέρα από τα άλλα -και 
θέµα παιδείας και πολιτικής συνέπειας. 

� Όσον αφορά τους πυλώνες της ∆ΕΗ στο 

Πρεσσώφ, είναι επιβεβαιωµένο ότι η 

επιβάρυνση από τα µαγνητικά πεδία εγκυµονεί 
µεγάλους κινδύνους για τον λαό. Έχει 
προταθεί τα καλώδια να υπογειοποιηθούν. Να 
πάψουν να είναι εναέρια. Αρκετοί αµφισβητούν 
πλέον τη χρησιµότητά τους, σε σχέση µε τη 
λειτουργία της ∆ΕΗ Α.Ε. Η δηµοτική αρχή δεν 
διακρίνεται για το ενδιαφέρον της στη λύση 
του προβλήµατος. Όταν ισχυροποιηθούν τα 
αγωνιστικά µέτωπα για την προστασία του 
περιβάλλοντος, τότε µόνο θα χάσουν το ύψος 
τους οι πυλώνες της ∆ΕΗ. 

�     Σχετικά µε το σταθµό της ∆ΕΗ στον Αη 

Γιώργη: Αυτοί που σήµερα «σχίζουν τα ρούχα 

τους» να φύγει η ∆ΕΗ Α.Ε. από το Κερατσίνι 
είναι αυτοί που τα κόµµατά τους παραδίδουν 
σιγά-σιγά την ηλεκτρική ενέργεια στα χέρια 
των επιχειρηµατιών. Στο κέρδος. Η δηµοτική 
αρχή του Κερατσινίου στην αίθουσα του 
δηµοτικού συµβουλίου ρίχνει κεραυνούς για 
την αποµάκρυνση της ∆ΕΗ Α.Ε. και όταν 
βρίσκεται µε δηµοτικούς ή συνδικαλιστικούς 
κύκλους της εταιρείας, ερωτοτροπεί µε τη 
λειτουργία της. Τα συµπεράσµατα δικά σας. Η 
ευθύνη συνολική. 

�     Η αναδάσωση του όρους Αιγάλεω,  
παραµένει ακόµη «σχέδιο» της κεντρικής 
εξουσίας την ώρα που αυτή αφήνει τα δάση να 
καίγονται και να καταπατούνται. Εκείνο που 
παρακολουθούµε συχνά είναι οµάδες πολιτών 
ή τηλεοπτικοί σταθµοί µε πρωταγωνιστές 
«στιβαρούς» δηµάρχους ή χειροδύναµους 
υποψήφιους δηµάρχους να αναδασώνουν 
χρόνια τώρα το όρος Αιγάλεω! Χωρίς 
ουσιαστικό αποτέλεσµα. Για να γίνουν οι 
κοινωνικές διεκδικήσεις εφικτοί στόχοι, 
πρέπει να µας φοβίζει πολύ η σιωπή της 
παντόφλας…  
 

Επιµέλεια: Χρυσοπούλου Π. – ∆αφνάς Σ. 

 
 

«Η γη µας χρειάζεται» 
 

Όλοι ξέρουµε ότι ο πλανήτης µας πάει από το κακό 
στο χειρότερο, το περιβάλλον καταστρέφεται και η 
φύση σιγά - σιγά πεθαίνει. Το θέµα όµως είναι τι 
µπορούµε να κάνουµε εµείς γι' αυτό ή µάλλον τι 
είµαστε διατεθειµένοι να κάνουµε. Καθηµερινά 
εµείς οι ίδιοι εκµεταλλευόµαστε και καταστρέφουµε 
τον πλανήτη µας. Οι περισσότεροι παίρνουν για 
δεδοµένο ότι η Γη θα υπάρχει για πάντα και 
κλείνουν τα µάτια στην πραγµατικότητα που δεν 
θέλουν να αντικρίσουν. Κάποιοι άλλοι λένε «Ε. δε 
βαριέσαι, άσε τους άλλους να σώσουν τον πλανήτη, 
µήπως ένα άτοµο θα κάνει τη διαφορά;». 

Και όµως, αν ο καθένας από εµάς ήταν λίγο πιο 
υπεύθυνος όσον αφορά το περιβάλλον, τα πράγµατα 
θα ήταν πολύ καλύτερα. Γι' αυτό ακριβώς όσο είναι 
νωρίς πρέπει να γίνουµε πιο ευσυνείδητοι και να 
λάβουµε δράση προστατεύοντας τη φύση, αλλά και 
τους εαυτούς µας, γιατί µια προσπάθεια για να 
σώσουµε τον πλανήτη είναι ουσιαστικά µια 
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προσπάθεια για να φτιάξουµε ένα καλύτερο µέλλον. 
Όλοι µπορούµε να βοηθήσουµε στο να 
δηµιουργήσουµε ένα πιο ωραίο περιβάλλον, αρκεί 
να το θέλουµε. Ας γίνουµε, λοιπόν, µικροί οικολόγοι, 
ακολουθώντας 5 µικρές συµβουλές: 

1)   Η ανακύκλωση δεν βλάπτει. 
2)  Το ποδήλατο είναι ένα πολύ καλό µέσο 

µεταφοράς. 
3)   Ωραία τα αποσµητικά χώρου, αλλά αφού 

µεγαλώνουν την τρύπα του όζοντος τι να τα 
κάνεις; 

4)   Τα laptop εξοικονοµούν ενέργεια (να ένας καλός 
λόγος να πείσετε τους γονείς σας να σας 
αγοράσουν laptop). 

5)   Οι λάµπες φθορίου κάνουν θαύµατα. 
 

Σοφία Αρουτζίδου, Α1 

 
 

Αναµφίβολα το κινητό αποτελεί το 
δηµοφιλέστερο µέσο επικοινωνίας στις µέρες µας , καθώς 
είναι εξαιρετικά χρήσιµο σε πολλές περιπτώσεις. Θα 
µπορούσαµε σήµερα άραγε να ζήσουµε  χωρίς αυτό; 
Συχνά οι άνθρωποι «τρελαίνονται», όταν διαπιστώνουν 
ότι δεν λειτουργεί  για κάποιο λόγο το κινητό τους ή ότι 
το ξέχασαν σπίτι. Παρά την θετική του σηµασία όµως, 

όλοι πρέπει να 
ξέρουµε και την 
άλλη πλευρά. Ποιοι 
κίνδυνοι κρύβονται 
λοιπόν πίσω από 
αυτό το λαµπρό 
επίτευγµα της 
τεχνολογίας, σήµα 
κατατεθέν της 
εποχής µας και 
ειδικά των εφήβων;  

Κάθε χρόνο δεκάδες έρευνες δηµοσιεύονται 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναφερόµενες στις 
επιπτώσεις που προκαλούνται στην υγεία, εξαιτίας της 
µεγάλης ακτινοβολίας που εκπέµπει το κινητό τηλέφωνο. 
Ωστόσο οι απόψεις διαφέρουν. Παρατηρώντας τις 
έρευνες, διαπιστώνουµε πως, όσες διεξάγονται από τις 
εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, µειώνουν τον κίνδυνο 
πρόκλησης σοβαρών προβληµάτων υγείας .Οι γιατροί 
από την άλλη µεριά, συνεχώς προειδοποιούν για να 
προλάβουν ασθένειες, όπως µορφές όγκων του 
εγκεφάλου, καρκίνο του ακουστικού νεύρου κι ακόµη 
µείωση της γονιµότητας, αλλοίωση του γενετικού υλικού 
και επιτάχυνση του «θανάτου των κυττάρων. 

Τι µπορούµε εµείς να κάνουµε γι αυτό; 
Αρχικά, καλό είναι να κάνουµε χρήση και όχι κατάχρηση. 
Έτσι θα πρέπει να λέµε: 

• ΟΧΙ στις µεγάλης διάρκειας συνοµιλίες 
• ΟΧΙ  στις συνοµιλίες σε κλειστούς χώρους 

(µέγιστη ισχύς εκποµπής) 
• ΟΧΙ στη συνεχή επαφή µε το κινητό 

• ΝΑΙ στο hands free και το Bluetooth. 
• ΝΑΙ στην απενεργοποίησή του τις ώρες που 

δεν µας είναι απαραίτητο(πχ σχολείο, ύπνος) 
Μπορούµε λοιπόν µε λίγη προσοχή να γλιτώσουµε  τα 
χειρότερα που, όπως προειδοποιούν οι επιστήµονες, 
παρουσιάζονται µετά από µακροχρόνια αλόγιστη 

χρήση των κινητών. 
 

 ∆έσποινα Κιαµίλη – A2 
  

Οικολογία και εγκέφαλος 

 

Το ταξίδι του Γιώργου Παξινού, καθηγητή Ψυχολογίας 
και προέδρου της Εταιρείας Νευροεπιστημόνων της 

Αυστραλίας, ξεκινά από την Ιθάκη. Το 1982 

δημοσιεύει τον «Άτλαντα του Εγκεφάλου του 

Ποντικού» που κατέχει την τρίτη θέση στη λίστα με 
τις 50 πιο διαδεδομένες επιστημονικές αναφορές 

όλων των εποχών και το 1997 κυκλοφορεί ο «Άτλας 

του Εγκεφάλου του Ανθρώπου» με τους Γιούργκεν 
Μάι και Γιόζεφ Ασχοέαρ. 

• Από ό,τι γνωρίζω είστε ιδιαίτερα 
ευαίσθητος  σε οικολογικά ζητήματα. 

Αν συμπυκνώσεις την ατμόσφαιρα και την κάνεις 

υγρή τότε θα ισοδυναμεί με το 1/500 του μεγέθους 
των ωκεανών. Σκέψου πόσο τη φορτώνουμε με τα 

απορρίμματά μας, τους ρίπους των μέσων μεταφοράς, 

τα εργοστάσια. Είναι ένα σώμα και το κεντρίζεις, ε 

πόσο θα κρατήσει; Να σκεφτείς ότι όταν έβαλε φωτιά 
η γιαγιά σου για να ζεστάνει το γάλα της μητέρας σου, 

50% από το διοξείδιο του άνθρακα που 

δημιουργήθηκε τότε, παραμένει. Ο εγκέφαλός μας 
λειτούργησε καλά, μας βοήθησε να βγούμε από τη 

«ζούγκλα», να έχουμε περισσότερη άνεση, αλλά 

επίσης μας έχει προετοιμάσει να παίρνουμε πράγματα 
από το «κοινό» για να τα κάνουμε δικά μας. 

• Δεν ξαναγυρνάμε έτσι στην «ζούγκλα»; 
Είναι η «τραγωδία του κοινού». Ο καθένας για το δικό 

του συμφέρον καταστρέφει το κοινό. Κάθε κυβέρνηση 

κοιτάζει το δικό της συμφέρον, πώς να κάνει το 
λιγότερο και να υποστούν οι άλλοι το κόστος. Ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος από τη φύση του είναι 

πλασμένος να αρπάζει όσο μπορεί περισσότερα για 

τον εαυτό του σήμερα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν 
θα μπορέσει να ανταπεξέλθει και να καταλάβει ότι το 

συμφέρον των παιδιών μου δεν είναι να τους δώσω 

ακόμα περισσότερα σπίτια και αυτοκίνητα, αλλά πώς 
θα υπάρξει ένα αύριο για όλα τα παιδιά. Η μεγάλη 

ανηθικότητα είναι ότι εμείς σήμερα κλέβουμε το 

μέλλον από το αύριο. 
• Είμαστε καταδικασμένοι να αυτοκαταστραφούμε; 

Η «καταδίκη» του ανθρώπου είναι η εξής: Εάν ο 
ανθρώπινος εγκέφαλος ήταν μικρότερος απ’ ό,τι είναι 

δεν θα είχε την ικανότητα να δημιουργήσει τη γλώσσα 

και την τεχνολογία που απειλούν σήμερα την ύπαρξη 
του ανθρώπου. Εάν, αντιστρόφως, ο εγκέφαλος ήταν 

μεγαλύτερος απ’ ό,τι είναι τότε πιθανώς να είχε την 

ικανότητα και να το λύσει. Η κατάληξή μου είναι ότι ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος δεν έχει το κατάλληλο 
«μέγεθος». 

Τι πρέπει να γνωρίζουµε σχετικά µε τη 
χρήση του κινητού τηλεφώνου 
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Όταν ήµασταν 
µικρά παιδιά, οι 
γονείς µας µάς 
έλεγαν για τον 
<<Αράπη>>, ένα ψηλό και 
κακό άντρα µε σκούρο χρώµα δέρµατος, ο 
οποίος θα µας έκανε µια µπουκιά εάν δεν 
τρώγαµε όλο το φαΐ µας. Φυσικά εµείς 
υπακούγαµε από φόβο. Φτάσαµε σε µια 
ηλικία που γίναµε ατρόµητοι και δεν µας 
τρόµαζε πλέον ο <<Αράπης>>. Μάλλον 
έγινε το αντίθετο, εµείς  αρχίσαµε να τον 
τροµάζουµε. Γιατί µέσα σε µια νύχτα ο 
<<Αράπης>> ήρθε παράνοµα µε καράβι 
και έφερε µαζί του έναν Κούρδο, έναν 
Πακιστανό και πολλούς άλλους. Τώρα, 
µαζί ζουν σε ένα ηµιυπόγειο στο κέντρο 
της Αθήνας, 
στοιβαγµένοι 20-
20 σε ένα σπίτι 
που κάτω από 
κανονικές 
συνθήκες χωρά 
τέσσερα άτοµα. 
Το πρωί πουλούν 
CDs και το βράδυ 
DVDs. 

Θα µου πείτε 
µε τη σειρά σας 
ότι αυτά τα ξέρετε 
και δεν τα 
θεωρείτε 
σπουδαία, ίσως 
θα µε πάρετε για 
χαζή που σας τα λέω. Με τη σειρά µου θα 
σας απαντήσω πως έχετε δίκιο σε όλα, 
αλλά θέλω να σας εξηγήσω. Την Τρίτη  
17/11 κατά τις εννέα το βράδυ στον 
σταθµό του Ηλεκτρικού στο Νέο Φάληρο 
ένας άνθρωπος ξυλοκοπήθηκε, ευτυχώς 
ελαφρά µπροστά στα µάτια µου και δύο 
φίλων µου. Ο θύτης ήταν ένας Έλληνας, 
ενώ το θύµα ένας αλλοεθνής. Ο λόγος ήταν 
ότι ο αλλοεθνής… κοίταξε τον Έλληνα 
µέσα στο τρένο από το οποίο είχαν 
αποβιβαστεί. Βγήκαν έξω από το βαγόνι, ο 
Έλληνας χτύπησε και πλήγωσε τον 
αλλοεθνή, εκείνος µάτωσε, ο Έλληνας 
συνέχισε, κάποιες κηλίδες αίµατος έπεσαν 
στο πάτωµα, επενέβησαν η φύλακας του 
σταθµού (κυριολεκτικά λεβέντισσα) και 
µερικοί από τους παρόντες, µέχρι τη 

στιγµή που ο Έλληνας έφυγε.  

Το συµβάν αυτό δεν 
είναι το µοναδικό. 
Καθηµερινά πολλοί 

αλλοδαποί βιώνουν τον τρόµο στη 
χώρα τούτη από οµοεθνείς µας. ∆εν 
µπορούν να ζητήσουν βοήθεια από την 
αστυνοµία και προστασία από το νόµο 
επειδή ζουν εδώ χωρίς να έχουν την 
πολυπόθητη ‘’πράσινη κάρτα’’. Ακόµα και 
όταν έχουν τα χρήµατα για να την πάρουν, 
βρίσκουν απέναντί τους την ‘’άτιµη’’ 
γραφειοκρατία, η οποία κατά τ’ άλλα έχει 
τιµή και µάλιστα πολύ ‘’τσουχτερή’’. Οπότε 
η άδεια παραµονής γίνεται σύννεφο, το 
όνειρο για µια καλύτερη ζωή χάνεται την 
ώρα που ξεκινά η πραγµατικότητα, όµως, η 
ανησυχία για το επόµενο λεπτό τους 

ακολουθεί µέσα 
κι έξω από το 
ηµιυπόγειο. 

Καθώς, λοιπόν, 
έβλεπα το αίµα 
του άτυχου 

µετανάστη 
σκέφτηκα δύο 

πράγµατα. 
Πρώτον, η 
ανάγκη είναι ο 

χειρότερος 
οδηγός, σε ωθεί 
να παραβείς το 
νόµο (π.χ. να ζεις 
παράνοµα σε µια 
χώρα). ∆εύτερον, 

δεν µου αρέσει ο διαχωρισµός των 
ανθρώπων ανάλογα µε την εθνικότητά τους. 
∆εν έχουν σηµασία το παρελθόν ή η 
µητρική γλώσσα ή τα όρια του κράτους που 
ζούµε αλλά οι παρούσες σχέσεις µας. 
Πιστεύω ότι, αφού το υλικό µας µοιάζει, 
δέρµα, οστά, µυς, έχουµε τις ίδιες 
βιολογικές ανάγκες, πονάµε, χαιρόµαστε, 
χαµογελάµε, λυπόµαστε, κλαίµε, αγαπάµε, 
ερωτευόµαστε, κοιτάµε τον ίδιο ουρανό, 
είµαστε, αν όχι αδέρφια, τουλάχιστον 
υποχρεωµένοι να ζούµε ειρηνικά, να 
µαθαίνει ο ένας απ’ τον άλλο, να 
προστατεύουµε και να σεβόµαστε ο ένας τον 
άλλο και  ό, τι µας έχει προσφέρει 
απλόχερα η φύση. Γι’ αυτό ήρθαµε στη ζωή. 

 

Ευφροσύνη Βοργιά,Β1 

 



Ονειροζούμ  13 

 Τη σημερινή εποχή η αποσάθρωση 

της ηθικής κοινωνίας είναι ένα συχνό 

φαινόμενο. Μπορούμε σχεδόν να πούμε ότι 

είναι το φαινόμενο που χαρακτηρίζει  τη 

σύγχρονη κοινωνία. Οι ηθικές αρχές 

τείνουν σχεδόν να εκλείψουν σαν 

αποτέλεσμα ενός συνδυασμού 

παραγόντων.  

          Αρχικά, ο βασικός παράγοντας για 

την αποσάθρωση της ηθικής κοινωνίας 

είναι τα χρήματα. Τα χρήματα είναι 

άχρηστα γιατί αυτά καθαυτά ως απλά 

χαρτιά και μέταλλα δεν ικανοποιούν καμία 

από τις ανάγκες του ατόμου. Για 

παράδειγμα, δεν μπορείς να ικανοποιήσεις 

με αυτά τη δίψα σου, την πείνα σου ή την 

ανάγκη για ψυχαγωγία, αλλά τα χρήματα 

είναι το μόνο μέσο για την ικανοποίηση 

αυτών των αναγκών. Συνεπώς, η κοινωνία 

μας έχει γίνει υλιστική και έχει 

παραμερίσει τις ηθικές αρχές. Η επιθυμία 

κάθε ατόμου είναι να γίνει πλούσιος και 

ισχυρός άνθρωπος, με απώτερο συνήθως 

σκοπό να ασκεί εξουσία στους υπόλοιπους. 

Για να φτάσει στο στόχο του, είναι ικανός 

να εκμεταλλευτεί άλλους ανθρώπους και 

μάλιστα χωρίς τύψεις. Κανείς δεν είναι πια 

συμπονετικός προς τους άλλους, και γι’ 

αυτό οι άνθρωποι έχουν γίνει εγωιστές. 

Από αυτό το γεγονός προκύπτει 

αναπόφευκτα η αποσάθρωση της ηθικής 

κοινωνίας. 

          Επιπλέον, πιστεύω ότι και η 

τεχνολογία είναι ένας παράγοντας που 

συνεισφέρει στην αποδυνάμωση της 

ηθικότητας, γιατί αναπτύσσεται συνεχώς 

και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

παραγωγή καλύτερων προϊόντων. Έτσι οι 

μηχανές έχουν αρχίσει να υποκαθιστούν 

τον άνθρωπο για να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες επικοινωνίας του. Οι υπολογιστές 

για παράδειγμα πιστεύεται ότι συνδέουν 

τους ανθρώπους ανεξάρτητα από το πού 

βρίσκεται ο καθένας, αλλά στην ουσία 

πιστεύω ότι τείνουν να τους 

απομακρύνουν. Η επικοινωνία πρόσωπο με 

πρόσωπο περιορίζεται σιγά 

σιγά, οπότε οι άνθρωποι δεν 

νοιάζονται για τους άλλους, 

όπως γινόταν στο παρελθόν. Οι 

ηθικές αρχές κατά συνέπεια δεν 

είναι ισχυρές και παραβιάζονται 

εύκολα, λόγω της αποξένωσης 

των ανθρώπων. 

          Τελευταίο, αλλά εξίσου 

σημαντικό η αποδυνάμωση του 

θεσμού της οικογένειας είναι 

ένας σημαντικός παράγοντας 

για την αποσάθρωση της ηθικής 

κοινωνίας. Οι σχέσεις μεταξύ 

των μελών της οικογένειας 

έχουν γίνει τυπικές, επειδή οι 

γονείς εργάζονται αρκετές 

ώρες, ώστε να ανταπεξέλθουν 

στις ανάγκες της μοντέρνας 

κοινωνίας, και τα παιδιά δεν 

έχουν ελεύθερο χρόνο. Έτσι, ο 

χρόνος που συγκεντρώνονται τα 

μέλη της οικογένειας δεν είναι 

αρκετός για να περάσουν στα 

παιδιά τα μηνύματα των ηθικών 

αξιών. Τα παιδιά, συνεπώς, δεν 

έχουν ένα πρότυπο σύμφωνα με 

το οποίο θα μπορέσουν να 

δημιουργήσουν την προσωπικότητά τους, 

επηρεασμένη από τις καλές του αξίες. 

Χωρίς καλές αξίες, η ηθικότητα τείνει να 

εξαφανιστεί, τα παιδιά κατά συνέπεια 

γίνονται ανεξέλεγκτα και με την 

ενηλικίωσή τους γίνονται αδίστακτα 

άτομα προς κάθε κακή ενέργεια και 

μπορούν ακόμα και να καταστρέψουν τη 

ζωή κάποιου χωρίς δεύτερη σκέψη για να 

πετύχουν το στόχο τους. 

          Εν κατακλείδι, πιστεύω ότι σε όλους 

αυτούς τους παράγοντες οφείλεται η  

αποσάθρωση της ηθικής κοινωνίας και 

ότι οι συνέπειες αυτών των παραγόντων 

θα είναι καταστροφικές για την κοινωνία 

αν δεν λάβουμε δράση σύντομα. 
                
                            Λευτέρης Μανουσάκης , Α΄2 
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Μας κατηγορούν καθηµερινά ότι ως µαθητές 

δεν ενδιαφερόµαστε όσο θα έπρεπε για το 

σχολείο. Μας βοµβαρδίζουν µε κηρύγµατα, 

απειλές ή προειδοποιήσεις και στερήσεις. 

ΑΡΚΕΤΑ! Έφτασε η ώρα να ξεσηκωθούν οι 

µαθητές και να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά 

τους…. Και να σε πρώτη προβολή η γραµµή… 

της υπεράσπισής µας και της 

επιχειρηµατολογίας µας. 

 

• Ο µαθητής έχει ∆ΙΚΙΟ! 

• Ο µαθητής έχει ΠΑΝΤΑ ∆ΙΚΙΟ! 

• Σε περίπτωση που ο µαθητής έχει ‘άδικο’, 
ισχύουν τα άρθρα 1 και 2 

• Ο µαθητής δε χαζεύει, ….συλλογίζεται! 

• Ο µαθητής δεν κοιµάται,… αναπαύεται! 

• Ο µαθητής δε διαβάζει περιοδικά στην 
τάξη,…ενηµερώνεται! 

• Ο µαθητής δεν πάει για καφέ,…. κάνει 
δηµόσιες σχέσεις! 

• Ο µαθητής αξίζει σεβασµό, γιατί δεν 
πληρώνεται! 

• Ο µαθητής δεν κάνει κοπάνες,… 
αναπαύεται προσωρινά! 

• Ο µαθητής δε νοιάζεται για τους 
βαθµούς,… αλλά για τη γνώση! 

• Ο µαθητής δεν κάνει φασαρία,….ο 
καθηγητής δεν εµπνέει! 

• Ο µαθητής δεν κάνει σκονάκια,… κρατάει 
σηµειώσεις! 

• Ο µαθητής δεν αντιγράφει,… 
συµβουλεύεται από το διπλανό του! 

• Ο µαθητής δεν αργεί το πρωί,… κερδίζει 
χρόνο ανάπαυσης! 

• Ο µαθητής δε ζωγραφίζει στο θρανίο,… 
ελευθερώνει τις καλλιτεχνικές του 
ανησυχίες! 

 

Λίλα Κουκουτού Β2 – ∆αρούσου Ελεάνα Β1  

 

Και αν ξεχάσω είναι που στέγνωσαν 

τα δάκρυα 

Στάλα φωτός και χρώµα εξ ουρανού 

Έτσι τα όνειρα φωτίζουν και γελούν 

∆ίνουν πνοή στις νοτισµένες µας ζωές 

 

Μα όταν ξυπνώ µε τις σκιές 

απ' τα φιλιά σου 

ευχή, το τίποτα να είχα για θεό 

σαν ένα κύµα τρυφερό 

σαν ανεπαίσθητη λιακάδα 

ουρλιάζει η µοίρα από σένα µη χαθώ. 

 

Και όταν η θλίψη ξεφωνίζει 

στη ζωή µου 

Όταν ανθίζουν σιγαλιές στη µοναξιά 

Και όταν η ρίγη µου ταρακουνά τον κόσµο 

Σε ένα ξέφωτο στο δρόµο 

Τώρα που ξέρω, ποτέ δεν είναι αργά. 

Α. Κάλβη  Γ1 
 

''Και έγινε όνειρο η ζωή'' 
 

Ξάπλωσε...κοιµήσου...ονειρέψου... 
ξύπνα...φύγε... 
Απλές καθηµερινές συνήθειες 
περιστρεφόµενες  γύρω από τον χρόνο. Μην 
ξοδεύεις τον χρόνο, ο χρόνος είναι η ζωή. 
Ζωή είναι τα δευτερόλεπτα, τα λεπτά, οι 
ώρες, οι µέρες, οι µήνες, τα χρόνια... 
Η ζωή δεν είναι ένας αγώνας δρόµου µεταξύ 
κούνιας και τάφου. Είναι η ποιότητα του 
καιρού, το θάρρος, η αντίσταση και η 
κυριαρχία στον φόβο. Η ζωή είναι ένα 
ρίσκο. Αυτός που φτάνει πιο µακριά είναι 
έτοιµος να τολµήσει. Οι µεγάλες προσδοκίες 
και τα αποτελέσµατα συνοδεύονται από 



Ονειροζούμ  15 

µεγάλους κινδύνους. ∆εν υπάρχει έλλειψη 
ευκαιριών για να ζήσει κανένας όπως του 
αρέσει, υπάρχει έλλειψη αποφασιστικότητας 
να το κάνουν αυτό να συµβεί. Τίποτα απ' 
όσα µπορείς να φανταστείς δεν είναι 
απραγµατοποίητο. 
Φώναξε την ευτυχία σου, κλάψε τη χαρά 
σου, αγκάλιασε το χαµόγελό σου, παίξε τον 
εγωισµό σου, ξεγέλασε τη νευρικότητα σου, 
κρύψε την αδυναµία σου, χόρεψε τον πόνο 
σου... 
Το µέλλον ανήκει σε αυτούς που πιστεύουν 
στην οµορφιά των ονείρων, είπε η Έλινορ 
Ρουζβλετ... 
Ζεις µόνο µια φορά, αλλά αν την 
εκµεταλλευτείς σωστά τη ζωή σου, µία φορά 
αρκεί, είπε ο Τζο Λούϊς... 
Η ελπίδα και η ζωή είναι οι πιο πιστές φίλες 
του ανθρώπου, γιατί και όταν ακόµα µας 
εγκαταλείπουν οι πάντες, αυτές θα µείνουν 
δίπλα µας, είπε ο Θαλής ο 
Μιλήσιος...Τραγούδα τα όνειρά σου και 
περπάτα στον δρόµο που σου χαράζει η ζωή 
σου...Βοήθα τον εαυτό σου, γιατί µπορεί 
πάντα να υπάρχει πολύς καιρός, αλλά όχι 
τόσος όσο υπήρχε χτες... 
Και που ξέρεις;;; 
Μπορεί ακόµα και αυτός ο ενοχλητικός ήχος 
που τρελαίνει τα αφτιά σου, να είναι και ο 
λόγος της ύπαρξής σου... 

Σταύρου Χριστίνα  Γ2 

 

 

 

 
Η ζωή είναι ένας δρόµος… Ένας 

δρόµος άγνωστος…. Κανείς µας δεν ξέρει 
πότε θα συναντήσει ανηφόρες ή κατηφόρες… 
Πότε θα µας σώσει µία «έξοδος» ή πότε θα 
βρεθούµε αντιµέτωποι µ’ ένα σταυροδρόµι…. 
Γιατί κάθε σταυροδρόµι είναι σηµαντικό για 
τη ζωή µας. Γι’ αυτό και πρέπει να κάνουµε 
σωστές επιλογές. Ξέρουµε όµως πως δεν 
θέλουµε να πορευόµαστε µόνοι…  

Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν… 
Είτε γιατί το θέλουν είτε όχι.. Ίσως και γιατί 
έτσι «πρέπει»… Είναι λίγοι αυτοί που µένουν 
στη ζωή σου. Όµως καθένας από αυτούς, 
ακόµη κι όταν φεύγει κάτι σου αφήνει… Σου 
έχει προσφέρει εµπειρίες, όµορφες και 
άσχηµες στιγµές. Και σ’ έχει κάνει να 

νιώσεις… Πράγµατα που φεύγοντας δεν 
παίρνει µαζί και που ποτέ δεν ξεχνάς. 

Κάποιες φορές δεν καταλαβαίνεις γιατί 
κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να φύγουν από 
τη ζωή σου. Όχι να εξαφανιστούν.. Απλώς να 
µείνουν αποστασιοποιηµένοι από εσένα… 
Ίσως απλά να συνάντησαν το δικό τους 
σταυροδρόµι και να επέλεξαν να στρίψουν 
µόνοι αντί να συνεχίσουν την µέχρι τότε 
πορεία τους.. Και έφυγαν δίχως καν να σε 
χαιρετήσουν….  

Ακόµη όµως κι αν όλοι αυτοί που 
πέρασαν δεν κατάλαβαν ή δεν εκτίµησαν, 
εµείς πάντα θα κρατάµε αυτά που πήραµε. Κ 
«όταν ο ήλιος θα πάψει ν’ ανατέλλει», όπως 
λέει και το τραγούδι, τότε θα πάψω και εγώ 
να θυµάµαι… Γιατί είναι καλό να µην 
διαγράφεις. Να κρατάς τις αναµνήσεις σου 
και να συνεχίζεις την πορεία σου. ∆ιότι αυτή 
είναι η ζωή σου! 

Μαρκοζάνη Ειρήνη, Γ2 

 

Συναισθήµατα.  

Χαρά, λύπη, αγάπη, µίσος, ευτυχία, 
δυστυχία, φόβος, θάρρος, τόλµη, 
έρωτας. 

Συναισθήµατα που κάθε µέρα 
πληµµυρίζουν την καρδιά µας και τις 
σκέψεις µας. Λέξεις που δεν µπορούµε 
να προφέρουµε, απλά νιώθουµε, απλά 
αισθανόµαστε. Χωρίς αυτά θα ήµασταν 
άνιωθα πλάσµατα. Χωρίς τα 
συναισθήµατα δεν θα υπήρχε ζωή. 
Άλλες φορές σε µπερδεύουν και άλλες 
σου χρειάζονται. Χρειάζεσαι να 
χαµογελάσεις, να κλάψεις, να 
αγαπήσεις, να µισήσεις, να φοβηθείς, να 
ρισκάρεις, να ερωτευτείς, να πληγωθείς. 
Χρειάζεσαι να νιώσεις κάθε µέρα και κάτι 
άλλο, κάτι διαφορετικό. Να γνωρίσεις τον 
εαυτό σου. Να κάνεις λάθη και να µάθεις 
µέσα από αυτά. Γιατί θα σε κάνουν 
καλύτερο άνθρωπο στη µετέπειτα ζωή 
σου. Και θα ξεκλειδώσεις και άλλες 
πόρτες που έχουν κρυµµένα και άλλα 
συναισθήµατα. Αν τα βρεις µε τον εαυτό 
σου και ανακαλύψεις τις κρυµµένες σου 
πηγές, µετά είναι όλα ευκολότερα. Εσύ 
απλά πάλεψε, ρίσκαρε και θα ανταµειφθείς. 

Μαριλού Ιστορίου Α1 
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Οι ''Μικρές Αγγελίες'', όπως είναι γνωστό, 
υπάρχουν ακόµα κ' σήµερα στις καθηµερινές 
εφηµερίδες. 
Τι γίνεται όµως οταν αυτές οι αγγελίες δεν 
βγάζουν κανένα απολύτως νόηµα; 
=>π.χ 
=>Ζητείται µπάρµαν γυναίκα 
=>Πωλείται µηχανάκι µε δυο ρόδες, τρίκυκλο. 
=>Εργατικός, τρυφερός, ευαισθητούλης, µε ολίγα 
ψυχολογικά προβλήµατα, κουτσαίνω ελαφρώς, 
φέρνω µικρή καµπούρα στην αριστερή ωµοπλάτη, 
ενα µατι,5 µπαϊ πας, τρεις βαλβίδες.2 µπουζί κ΄ 
µια τσιµπούχα ζητεί µοντέλο από Εβελίνα 
Παπαντωνίου κ' πάνω µε σκοπό να περάσει µια 
βραδιά µαζί της κι άµα κάτσει, ΕΚΑΤΣΕ! 
=>Για τον γιο µου ζητώ για γνωριµία γάµου, έστω 
και µπάζο, µέχρι 75 ετών, το πολύ 148 κιλά. 
=>Σαντορίνη πωλείται όπως είναι επιπλωµένη 
χιλιάδες αναµνήσεις φορτωµένη, µαζί µε 
κατοίκους. Μικρή προκαταβολή, πολλές άτοκες 
δόσεις. 
Το Ηφαίστειο ∆ΩΡΕΑΝ. 
=>Ενοικιάζεται κρασί χύµα. 
=>Πωλείται πωλήτρια 
=>Μεταχειρισµένα αυτοκίνητα; Γιατί να σας 
εξαπατήσουν κάπου αλλού; Ελάτε πρώτα σε 
εµάς! 
=>ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ; Γράψτε µας σήµερα κιόλας για 
να σας βοηθήσουµε 
=>Θέλετε να αδυνατίσετε;Τρώτε ό,τι θέλετε. 
     Προς Θεού όµως...ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΙΝΕΤΕ! 
=>Μαθηµατικός πτυχιούχος,µε πολυετή 
φροντιστηριακή πείρα, µεταπτυχιακές σπουδές 
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, παραδίδει 
καθηµερινά γύρο µε πίτα στο σουβλατζίδικο ''Η 
Ωραία Ρούµελη'' τυλιγµένο στο πτυχίο του. Το 
κρεµµύδι χρεώνεται χωριστά! 
=>Πωλείται ρολό ασφαλείας µαζί µε το σύστηµα 
συναγερµού. ∆ώρο ο κλέφτης. 

Αποστόλου Πηνελόπη , Β1 

 

Ινδικό χοιρίδιο: καλύτερος 
φίλος για το σπίτι 

Στη σηµερινή κοινωνία που οι άνθρωποι 
αποξενώνονται ο ένας από τον άλλον, όλο 
και περισσότερος κόσµος αποφασίζει να 
συµβιώσει µε ένα ζώο.  Το δικό µου λοιπόν 
κατοικίδιο είναι…. το ινδικό χοιρίδιο. Για 
µένα είναι µια πολύ ευχάριστη εµπειρία να 
φροντίζω ινδικά χοιρίδια. Αν και πολλοί 
άνθρωποι µετά από κάποιο χρονικό 

διάστηµα ίσως τα βαριούνται ή ίσως δεν 
προλαβαίνουν να τα φροντίσουν, για εµένα 
είναι µια πολύ ευχάριστη ενασχόληση. 

Παλαιότερα θεωρούνταν κατάλληλα µόνο 
για τα µικρά παιδιά, αλλά σήµερα και 
µεγάλοι αποφασίζουν να έχουν ένα. Και 
αυτό, γιατί δεν χρειάζονται ιδιαίτερη 
φροντίδα. Και έχουν πολύ µεγάλη γοητεία. 

Υπάρχουν πολλές ράτσες ινδικών χοιριδίων, 
µε κοντό ή µακρύ τρίχωµα, µε τσουλούφια, 
ροζέτες ή όχι, µε διάφορα χρώµατα. 

Και εγώ προσωπικά, την ιδέα να αναθρέψω 
ινδικά χοιρίδια την πήρα από έναν γνωστό 
µου. Ούτε που ήξερα ότι υπήρχαν και πώς 
ήταν. Ίσως, λοιπόν, αν σκέφτεσαι να 
αποκτήσεις κάποιο ζωάκι σκέψου καλά την 
εκδοχή του ινδικού χοιριδίου. 

Ασηµενίδης Σωτήρης,  Α1 

 

ΠΕΝΤΕ  WWW  ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ  ΤΟ 

ΨΆΧΝΟΥΝ  ΣΤΟ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

1.www.sciencedaily.com, όπου οι περίεργοι θα 
βρουν πάρα πολλά νέα επιστηµονικά 
επιτεύγµατα αλλά και ανακαλύψεις από κάθε 
γωνιά του πλανήτη. 
2.www.imagechef.com, η χαρά του παιδιού που 
του αρέσει να παίζει µε φωτογραφίες, κάρτες, 
κινούµενες εικόνες. Θα σας φανεί χρήσιµο αν 
θέλετε να στείλετε ευχές τώρα στις γιορτές. 
3.www.brooklynmuseum.org, για τους ροκάδες. 
Ένα αφιέρωµα στη ροκ του γνωστού µουσείου 
από το 1955 µέχρι και σήµερα, εστιασµένο πιο 
πολύ στην εικόνα, αλλά περιλαµβάνει και 
εκτελέσεις γνωστών κοµµατιών, συνεντεύξεις 
κ.ά. 
4.www.frodistirio.gr, όπου θα βρείτε απαντήσεις 
στα θέµατα των σχολικών βιβλίων, βοηθητική 
θεωρία ,µεθοδολογία για τη λύση ασκήσεων 
κ.λ.π.  Το φροντιστήριο στην οθόνη σας. 
5. www.semanlink.info, είναι το site που σας 
πληροφορεί για ένα πρωτοποριακό δωρεάν 
λογισµικό που επιτρέπει στους χρήστες να 
οργανώνουν και να ταξινοµούν πληροφορίες σε 
µια ‘’ έξυπνη’’ βάση δεδοµένων. Οι χρήστες του 
λένε πως είναι ο µίτος της Αριάνδης στο 
λαβύρινθο των πληροφοριών.  
Περιµένουµε να µας στείλετε για να 
δηµοσιεύσουµε στο επόµενο φύλλο, τα site 
εκείνα που σας αρέσουν. 
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«Η διαφήµιση ενός πραγµατικού 

σταρ µε φιλανθρωπικό νόηµα» 

Μπορεί να είµαι τρελά ερωτευµένη µε τον απόλυτο 
σταρ. Σάκη Ρουβά. και να είµαι µια από τις ρουβίτσες 
που κάθε φορά που τον βλέπουν φωνάζουν. Σάκηηηη.. 
Όµως ποιος µπορεί κανείς να αντισταθεί στο κάλεσµά 
του (και όχι µόνον οι φανατικοί οπαδοί του) για να 
ενισχύσουµε τον Σύλλογο «Ελπίδα» (που 
παρεµπιπτόντως είναι επίτιµο µέλος, έχει προσφέρει 
ένα µεγάλο χρηµατικό ποσό για τη δηµιουργία του 
νοσοκοµείου, καθώς υπάρχει και µια πτέρυγα µε το 
όνοµά του) και να αγκαλιάσουµε µε ζεστασιά και 
αγάπη αυτή τη γλυκιά πρωτοβουλία για τη σωτηρία 
των παιδιών µε καρκίνο. 

«Ελπίδα» σηµαίνει ένα µικρό παράθυρο από το οποίο 
διαφαίνεται ένα αισιόδοξο µέλλον γεµάτο ζωή. Η 
ιστορία της «Ελπίδας» ξεκίνησε το 1990 από την 
αγάπη των µελών της για τα παιδιά και από τη 
διαπίστωση πως στη χώρα µας έλειπαν τα µέσα για τη 
θεραπεία των παιδιών που χρειάζονται µεταµόσχευση 
µυελού των οστών. Αυτή η ιστορία -ιστορία αγάπης, 
ανθρωπιάς και κοινωνικής στράτευσης- συνεχίζεται 
όλα αυτά τα χρόνια µε σκληρή δουλειά και ανιδιοτελή 
προσφορά. Και στηρίζεται πάνω απ' όλα στην αγάπη 
του κόσµου, που έχει αγκαλιάσει το έργο του Συλλόγου 
σα να ήταν δικό του. 

Στις αρχές της δεκαετίας του '90 ιδρύθηκε, λοιπόν, ο 
Σύλλογος από µία οµάδα επώνυµων γυναικών και η 
απόφασή τους να στρατευθούν στο πλευρό του 
άρρωστου παιδιού ήταν για την ελληνική κοινωνία ένα 
ευχάριστο ξάφνιασµα. Με όραµα, τόλµη και 
αποφασιστικότητα, προγραµµατισµό και προπαντός µε 
προσωπική δουλειά τα µέλη του συλλόγου 
κατόρθωσαν να µετατρέψουν τη δυστυχία σε ελπίδα 
ζωής για εκατοντάδες παιδιά. 

Πρώτη βασική επιδίωξη της «Ελπίδας» ήταν η 
δηµιουργία µιας πρότυπης ιατρικής µονάδας 
µεταµόσχευσης µυελού των οστών (ΜΜΜΟ), όπου θα 
µπορούσαν να γίνουν µεταµοσχεύσεις σε παιδιά που 
νοσούν από αιµατολογικά, γενετικά και κληρονοµικά 
νοσήµατα, όπως λευχαιµίες, συµπαγείς όγκοι, 
νευροβλαστώµατα, µεσογειακή αναιµία και πολλές 
άλλες περιπτώσεις (περισσότερες των πενήντα). 

Ακολούθησε η δηµιουργία του Ξενώνα που φιλοξενεί 
παιδιά από την περιφέρεια µαζί µε τις οικογένειές τους, 
που έχουν ανάγκη να διαµένουν στην περιοχή της 
Αθήνας για όσο διάστηµα διαρκεί η θεραπεία στη 
ΜΜΜΟ του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία», 
καθώς επίσης και στις ογκολογικές κλινικές των 
Παιδιατρικών Νοσοκοµείων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα 
Κυριακού», χωρίς να έχουν στέγη στην πρωτεύουσα, 
ενώ ο επόµενος µεγάλος στόχος είναι η δηµιουργία του 

Α΄ Παιδιατρικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου για την 
αντιµετώπιση όλων των µορφών παιδικού καρκίνου. 
Επιπλέον, σε αναπαλαιωµένο κτίριο της οδού 
Πινδάρου, στο Κολωνάκι  στεγάζονται τα διοικητικά 
γραφεία, τα οποία µπορούµε να επισκεφθούµε για 
πληροφορίες και δωρεές. 

Η Ιστορία της «Ελπίδας» είναι µια ιστορία αγάπης για 
τον άνθρωπο και το παιδί. Μια υπόσχεση εκατοντάδων 
ανθρώπων για το παρόν και το µέλλον και ειδικά….. 
όταν σου ζητάει ο Σάκης να αγοράσεις ένα 
«argoundaki» για να ενισχύσεις αυτήν την 
προσπάθεια, δεν έχει παρά να το κάνεις!!! Παιδιά, 
ενισχύστε τον Σύλλογο Ελπίδα. Πραγµατικά αξίζει. 
Είναι ωραίο να προσφέρουµε «ελπίδα» στα παιδιά 
που υποφέρουν και να µετατρέψουµε τη λύπη σε χαρά 
που ταιριάζει στα πρόσωπα όλων των παιδιών!!! 

Ελευθερία Τσισκάκη   Β4 

«Το Λυκόφως στη λογοτεχνία και το 
σινεµά» 

Είµαι σίγουρη πως οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε 
δει την ταινία «Λυκόφως» ή θα έχετε διαβάσει το βιβλίο 
ή τουλάχιστον κάτι θα έχετε ακούσει γι' αυτήν. 
∆ικαιολογηµένα βέβαια οι πιο πολλοί (ή καλύτερα οι 
πιο πολλές) γνωρίζουν τη σειρά των βιβλίων 
«Λυκόφως», αφού τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην 
Ευρώπη και ειδικότερα στην Αµερική, η τετραλογία 
βιβλίων έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία. ∆ύο βιβλία 
(το Λυκόφως και η Νέα Σελήνη) έχουν γίνει και ταινίες, 
ενώ αναµένεται να κινηµατογραφηθούν και τα 
υπόλοιπα (έκλειψη και χαραυγή). Η συγγραφέας των 
βιβλίων Stephanie Mayer έχει σκιαγραφήσει πολύ 
προσεκτικά τους ήρωες των βιβλίων και δηµιούργησε 
ένα πολύ ενδιαφέρον µυθιστόρηµα επιστηµονικής 
φαντασίας, µε πινελιές θρίλερ και όλα αυτά µέσα σε 
ένα ροµαντικό περιβάλλον. Κατά τη γνώµη µου τόσο 
στα βιβλία όσο και στις ταινίες υπάρχει αδρεναλίνη 
που σου κεντρίζουν την προσοχή. Η ιστορία 
εξελίσσεται µέσα από τα µάτια και τις σκέψεις της 
πρωταγωνίστριας µιας νεαρής κοπέλας, της Μπέλα, 
που ερωτεύεται έναν γοητευτικό, αλλά επικίνδυνο µέχρι 
θανάτου βρικόλακα. Η πρώτη ταινία αλλά και το βιβλίο 
αγαπήθηκαν πάρα πολύ ειδικά από το νεανικό κοινό. 
Συνιστώ σε όλους ανεπιφύλακτα να δοκιµάσετε να 
διαβάσετε τα βιβλία και να µαγευτείτε. Τώρα για 
εκείνους που δεν είναι φίλοι του βιβλίου, υπάρχουν και 
οι ταινίες. Αλλά για να σχηµατίσετε µια ολοκληρωµένη 
γνώµη θα πρότεινα εκτός από τις ταινίες να 
ξεφυλλίσετε και τα βιβλία. 
Σας εύχοµαι να τα απολαύσετε! Καλή διασκέδαση!!! 

Σοφία Αρατζίδου  Α1 
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Πόρτες (DOORS) στη 
µουσική 

 

Η µουσική είναι πολύ σηµαντική για τους 
ανθρώπους. Πιστεύω ότι είναι ένας από τους 
καλύτερους τρόπους για να εκφράσει κάποιος 
τα συναισθήµατά του. Το γεγονός ότι η µουσική 
είναι πολύ σηµαντική, αποδεικνύεται από τα 
πολλά διαφορετικά είδη που υπάρχουν (rock, 
rap, hip-hop, classic, pop, metal κ.ά.) για να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες κάθε ατόµου. 
          Προσωπικά προτιµώ να ακούω ροκ 
µουσική. Πιστεύω ότι η ροκ µουσική των 
δεκαετιών του ’60 και του ’70 δεν µπορεί να 
συγκριθεί εύκολα µε την µοντέρνα µουσική, 
αφού διαφέρουν τόσο στο ρυθµό όσο και στο 
περιεχόµενο των στίχων. Ο ρυθµός είναι πάντα 
ελκυστικός και ακόµα τα όργανα που 
χρησιµοποιούνται (κιθάρες, µπάσα, ντραµς, 
αρµόνια κ.ά.) παράγουν πάντα έναν ζεστό ήχο 
που σε συνεπαίρνει και σου δηµιουργεί 
συναισθήµατα ανάλογα του ύφους του 
κοµµατιού. Επιπλέον, λατρεύω τη ροκ µουσική 
επειδή ο δυναµισµός του ρυθµού σού δίνει 
ενέργεια, κι αυτό οφείλεται εν µέρει στους 
στίχους που έχουν συνεκτικότητα και αρµονία, 
όπως ακριβώς γίνεται σ’ ένα ποίηµα. Ακόµα, 
όπως συµβαίνει και στα ποιήµατα, οι στίχοι 
έχουν συµπυκνωµένο περιεχόµενο και αν τους 
αναλύσεις, λαµβάνεις τα µηνύµατα που 
βρίσκονται κρυµµένα µέσα τους. Αν 
παρατηρήσεις τους στίχους λοιπόν, µπορείς να 
υποθέσεις επιπλέον τι ακριβώς αισθανόταν ο 
συνθέτης του τραγουδιού όταν το έγραφε και να 
σου δηµιουργήσει την ανάλογη διάθεση. 
Μπορείς ακόµα να κάνεις ένα ταξίδι σ’ ένα 
φανταστικό κόσµο, επειδή οι εικόνες που 
περιγράφουν οι στίχοι µπορούν εύκολα να 
ζωντανέψουν στη φαντασία σου. Λοιπόν, αυτοί 
είναι οι λόγοι που η ροκ µουσική µου αρέσει 
τόσο πολύ. 

          Αν έπρεπε να διαλέξω το αγαπηµένο µου 
ροκ συγκρότηµα, σίγουρα θα διάλεγα τους 
DOORS. Είναι ένα συγκρότηµα που 
δηµιουργήθηκε σ’ ένα κλαµπ στο Λος Άντζελες 
το 1965. ∆ανείστηκαν το όνοµά τους από τον 
τίτλο ενός βιβλίου του λογοτέχνη και φιλόσοφου 
Aldus Huxley, “DOORS OF PERCEPTION” 
(«Πύλες της ενόρασης»). Το συγκρότηµα 

αποτελείται από τέσσερα µέλη: τον Jim Morrison 
ο οποίος είναι τραγουδιστής, τον Robbie Krieger 
που είναι κιθαρίστας, τον Ray Manzarek που 
παίζει πλήκτρα και, τέλος, τον John Densmore 
τον ντράµερ τους. Μαζί έχουν δηµιουργήσει 
αρκετά επιτυχηµένα άλµπουµ. ∆υστυχώς, µετά 
τον αιφνίδιο θάνατο του Jim Morrison στην 
ηλικία των 27 ετών, το συγκρότηµα διαλύθηκε. 
Παρ’ όλα αυτά, τα τραγούδια τους είναι 
διαχρονικά και αυτό αποδεικνύεται από το 
γεγονός ότι είναι ακόµα διάσηµα. Για 
παράδειγµα, δεν νοµίζω ότι υπάρχει κάποιος που 
δεν έχει ακούσει το «Break on through (to the 
other side)» και δεν έχει νιώσει την ένταση του 
τραγουδιού ή το «Spanish Caravan» και δεν έχει 
µαγευτεί από τον µαγικό ήχο της κιθάρας. 

          Οι DOORS είναι το µόνο συγκρότηµα 
του οποίου λατρεύω ανεξαιρέτως όλα τα 
τραγούδια, κάτι που είναι απίθανο να συµβεί µε 
άλλα συγκροτήµατα. Όλα τα µέλη του 
συγκροτήµατος ήταν έξοχοι µουσικοί και αυτό 
είχε σαν αποτέλεσµα ο ρυθµός των τραγουδιών 
τους να είναι πραγµατικά συναρπαστικός. Οι 
έξυπνοι, εκφραστικοί και ποιητικοί στίχοι, που 
συχνά αντλούν την έµπνευσή τους από 
φιλόσοφους και λογοτέχνες, δηµιουργούν τον 
τέλειο συνδυασµό µε τον ρυθµό να σε 
ταξιδεύει. Κάτι άλλο που πραγµατικά µου 
αρέσει στα τραγούδια τους είναι η µεταφορική 
χρήση των στίχων που πραγµατικά σε ελκύει. 
          Συνοψίζοντας, είµαι της άποψης ότι όσον 
αφορά στη ροκ µουσική οι DOORS είναι το 
κορυφαίο συγκρότηµα. Θα συνέστηνα 
ανεπιφύλακτα στον καθένα την επόµενη φορά 
που θα είναι σ’ ένα δισκοπωλείο να ψάξει ένα 
CD τους. Να είστε σίγουροι ότι δεν θα το 
µετανιώσετε. 

ΚΑΛΗ ΑΚΡΟΑΣΗ 
 

Λευτέρης Μανουσάκης ,  Α΄2                                                                            
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2009-2010 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 

1ο Γενικό Λύκειο Κερατσινίου vs 1ο Λύκειο Χατζηκυριακείου 
 
Τελικό αποτέλεσµα 2-0 σετ(Χατζηκυριάκειο) 
Την Πέµπτη 2 Νοεµβρίου διεξήχθη στο γήπεδο Π.Σαλπέας ο 
αγώνας βόλεϋ µεταξύ των λυκείων 
του Κερατσινίου και του Χατζηκυριακείου. Ηττηθήκαµε µε 2-0 
σετ σε ένα καλό παιχνίδι που έκαναν και οι 2 οµάδες. Στα 
αγωνιστικά, το πρώτο σετ ξεκίνησε µε την επιβλητική υπέροχη 
της αντιπάλου µε σκορ 7-0.Στη συνέχεια ανεβάσαµε ταχύτητα 
και µπήκαµε δυναµικά στο κόλπο της νίκης. Πήγαινε πόντο-
πόντο το 1ο σετ αλλά το χάσαµε µε 25-22.Το 2ο σετ ξεκίνησε 
µε καλό τρόπο για µας αφού προηγηθήκαµε µε 5 πόντους 
αλλά οι αντίπαλοι δεν το έβαλαν κάτω και έκαναν τα πάντα για 
να φτάσουν στη νίκη η οποία προήλθε µετά από ένα δυνατό 
και ανταγωνιστικό παιχνίδι µε σκορ 25-23. 
Η οµάδα µας αποτελείτο απο τα εξής κορίτσια: Μικέλη Έυη, 
Μάρκου Όλγα, ∆αρούτσου Ελεάνα, Μπάλα Κατερίνα, Ταγκλή 
Μαρία, Ιστορίου Μαργαρίτα-Σπυριδούλα, Σκλαβενίτη Στεφανία, 
Τσεβδού Κατερίνα, Κουρεντζή Αλεξάνδρα, ∆ρακουλάκου 
Ειρήνη-Μαρία, Λεπτουργίδη Λάουρα, Φασούλη Νέλλυ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μπογιατζόγλου Ιωάννης 
Τα κορίτσια µας κατά τη γνώµη µου παίξανε πολύ καλά και µε λίγη αυτοσυγκέντρωση θα το είχαµε πάρει το παιχνίδι. 
Πιστεύω ότι δεν πρέπει να το βλέπουµε το παιχνίδι µόνο για να πάρουνε τη νίκη αλλά πρέπει και να διασκεδάζουνε 
κι'όλας. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια τόσο στα κορίτσια όσο και στον προπονητή που κατέβαλαν τις µέγιστες 
δυνατότητες και έκαναν ότι µπορούσαν. 
Εύχοµαι του χρόνου να έρθει η διάκριση.             ∆αφνάς Στάθης Γ1 

Ευχαριστούµε το βιβλιοπωλείο ΙΛΙΑΣ για τη δωρεάν εκτύπωση αυτού του φύλλου της εφηµερίδας µας. 

Απώλεια για τη σχολική µας κοινότητα είναι ο αναπάντεχος χαµός, του για πολλά 
χρόνια συναδέλφου, Ο∆ΥΣΣΕΑ ∆ΗΜΑ. Θα τον θυµόµαστε. 


